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අප ැන
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය කෘෂිකර්ම අමාතයර ය යටහත්
ක්රියාත්මක වන වයවස්ථාපිත ආයතනයකි. 1972 අරක 5 දරන හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරිහේ
ආයතන පනතින් එය ස්ථාපිත කර ඇත.
ප්රතිපත්තිමය හක්න්්රීමය පර්හේෂණ දිරි ැන්ම,ම, කෘෂිකාර්මික ො ග්රාමීය ය ක්හෂේරයන්හි පුහුණු අව යතා සැපිරීම
අප ආයතනය පිහිටුම,හේ මූලික අරමුණු හේ.
හමරට කෘෂිකාර්මික පර්හේෂණ ක්හෂේරහේ පුහර ාමිහයු  හලස ආරේභහේ ිටට හේ දක්වා වසර 49ක් තිස්හසේ
සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ ිටදු කරමින් කෘෂිකාර්මික ක්හෂේරහේ සරවර්ධ්න ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම
සඳො අතයව ය හතොරතුු  සැපීමහමන් ලද අත්දැීමේවලින් හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ
ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය හපොහෙොසත්ය.

දැක්ම
ග ොවිජන හා ග්රාමීය අ ශයේගත රසාරාා රයවර්යනඅ රාහා නව නුම ජ ජනනඅ කා
ගෙනා හුරීගේ ප්රමුඛයඅා ීජ
හමහෙවර
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීේ තුළින් හ ොවිජන ො ග්රාමීය ය අර ය ක්තිමත් කිරීම
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පාලක ජණ්ඩලඅ - 2021

හල්කේ, කෘෂිකර්ම අමාතයාර ය
පාලක මණ්ඩල සභාපති (2021 හපබ:)

සුහේධ් හපහර්රා මෙතා ඩබ්.ඩබ්.ම, ආර්.ඩබ්.පී. ආර්.එස්.පී - යූ.එස්.පී එන්.ඩී.යූ හේජර් හජනරාල්
(විශ්රාමික

(2021හපබ:
හල්කේ,කෘෂිකර්ම අමාතයාර ය
පාලක මණ්ඩල සභාපති
(2021 මාර්තු

හජයෂ්ඨ මොචාර්ය උදිත් හක්.ජයිටරෙ

-

හජයෂ්ඨ මොචාර්ය රරජිත් හප්රේමලාල් ද ිටල්වා

-

අධ්යක්ෂ/ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි
(2021 ජනවාරි ිටට හපබ:

මාලින්ද හසහනවිරත්න මෙතා

-

අධ්යක්ෂ/ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරි
(2021 මාර්තු ිටට

ආචාර්ය ඩබ්.එේ.ඩබ්.ම,රහක න්

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අධ්යක්ෂ හජනරාල්
කෘෂිකර්ම හදපාර්තහේන්තුව
(2021 හපබ: ිටට අහ ස්තු

ආචාර්ය එස්.එච්.ඒ ද ිටල්වා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අධ්යක්ෂ හජනරාල් කෘෂිකර්ම
හදපාර්තහේන්තුව

ජී.ඩී.ීමර්ති මහේ මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
ඉඩේ හකොමසාරිස් හජනරාල්
ඉඩේ හකොමසාරිස් හජනරාල්
හදපාර්තහේන්තුව (2021 හපබ: ිටට

ඩබ්.එේ.එේ.බී.ම,රහසේකර මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
හකොමසාරිස් හජනරාල්
හ ොවිජන සරවර්ධ්න හදපාර්තහේන්තුව
(2021 හපබ: ිටට

ඒ.එච්.එේ.එල්. අහබ්රත්න මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
හකොමසාරිස් හජනරාල්
හ ොවිජන සරවර්ධ්න හදපාර්තහේන්තුව
(2021 මාර්තු ිටට

ඉරජිහන්ු  නිොල් ිටරිවර්ධ්න මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අධ්යක්ෂ හජනරාල් වාරිමාර්
වාරිමාර් හදපාර්තහේන්තුව
(2021 හපබ: ිටට
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සුවින්ද එස්. ිටන් ප්පුලි මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
සමූපකාර සරවර්ධ්න හදපාර්තහේන්තුහේ
හකොමසාරිස් සෙ සමූපකාර සමිති හල්ඛකාධිකාරි
සමූපකාර සරවර්ධ්න හදපාර්තහේන්තුව
(2021 හපබ: ිටට ඔක්හත ේබර්

ජී. එන්. ලියනාරච්චි මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
සමූපකාර සරවර්ධ්න හදපාර්තහේන්තුහේ
හකොමසාරිස් සෙ සමූපකාර සමිති හල්ඛකාධිකාරි
සමූපකාර සරවර්ධ්න හදපාර්තහේන්තුව
(2021 හනොවැේබර් ිටට

ආචාර්ය ඩී.බී.ටී. විහේරත්න

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
ආොර සෙ කෘෂිකර්ම සරවිධ්ානහේ සෙකාර
නිහය ජිත (වැඩසටෙන්
ආොර සෙ කෘෂිකර්ම සරවිධ්ානය
(2021 හපබරවාරි ිටට

පී. මාලතී මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අතිහර්ක හල්කේ (කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණය
කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාර ය
(2021 මාර්තු ිටට

හක්.පී. කරවිට මෙතා

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අතිහර්ක හල්කේ (කෘෂිකාර්මික සරවර්ධ්නය - 01
කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාර ය
(2021සැප්තැේබර් ිටට

පුබුදිකා එස්. බණ්ඩාර මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
හජයෂ්ඨ සෙකාර හල්කේ (පාලන
ඉඩේ අමාතයාර ය
(2021 මාර්තු ිටට

ආර්.පී.ආර්. රණිටරෙ මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අධ්යක්ෂ (ඉඩේ අත්පත් කර
ැනීම සේබන්ධ් ඉඩේ අමාතයාර ය
(2021 අහ ස්තු ිටට

ආර්.ඒ.ඩී.ආර්. රණිටරෙ හමනවිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අධ්යක්ෂ (වැඩ බලන මුදල්, ආර්ථිකය සෙ
ප්රතිපත්ති සරවර්ධ්න අමාතයාර ය
(2021 හපබරවාරි ිටට

අු ණි එස්. රණිටරෙ මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අතිහර්ක හල්කේ (පාලන වැවිලි අමාතයාර ය
(2021 හපබරවාරි ිටට
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බී.එල්.ඩී. බාලසූරිය මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අධ්යාපන අධ්යක්ෂ (කෘෂිකර්මය සෙ පරිසරය
අධ්යාපන අමාතයාර ය
(2021 හපබරවාරි ිටට

ආර්.එේ.සී.එේ. හෙේරත් මෙත්මිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අතිහර්ක හල්කේ (ඉඩේ සෙ නීතිය
වාරිමාර් අමාතයාර ය
(2021 මාර්තු ිටට

ගිල්මා දෙනායක හමනවිය

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
සෙකාර හල්කේ, හවළඳ අමාතයාර ය
(2021 හපබරවාරි ිටට

ආචාර්ය චන්ද්රනාත් අමරහසේකර

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
අතිහර්ක හල්කේ, ආර්ථික පර්හේෂණ
හදපාර්තහේන්තුව ශ්රී ලරකා මෙ බැරු ව
(2021 හපබ: ිටට 2021 ඔක්:

මොචාර්ය ඩී.හක්.එන්.ජී. පුෂ්පු මාර

-

පාලක මණ්ඩල සාමාජික
පීඨාධිපති, කෘෂිකර්ම පීඨය,
හප්රාහදණිය වි ්ව විදයාලය
(2021 හපබ: ිටට 2021 හනොවැ:
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පාලක ජණ්ඩල රැර්ීේ - 2021
රැර්ීේ පුවරස දින
1.
2.
3.
4.
5.
6.

රහභාගී වූ රාජාජිකයින් රයයයාව

2021 හපබරවාරි 08
2021 මාර්තු 30
2021 අහ ස්තු 03
2021 සැප්තැේබර් 14
2021 ඔක්හත ේබර් 12
2021 හනොවැේබර් 30

14
17
18
19
18
18

වි ණන ො කළමනාකරණ කමිටුව
වි ණන රහ කළජනාකාණ කමිටුගේ රාජාජිකයින්

ආර්.ඒ.ඩී.ආර්. ාණසයහ ගජනවිඅ (රභාපරස)

-

ශයයක්ෂ (වුඩ ෙලන)
කළජනාකාණ ගරේවා ගනපාර්තගේන්තුව
මුඛනල් ශජාතයායේඅ

ගිල්ජා නහනාඅක ගජනවිඅ (රාජාජික)

-

රහකාා ගල්කේ, ගවළා ශජාතයායේඅ

ශරුණි එර්. ාණසයහ ගජනවිඅ (රාජාජික)

-

ශරසගර්ක ගල්කේ, වුවිලි ශජාතයායේඅ

එර්.ඒ.ඩී.එන්. ගපගර්ාා ගජනවිඅ (නිරීක්ෂක)

-

වි ණන ශධිකාරි
වි ණන ජනාාල් ගනපාර්තගේන්තුව

යූ.එර්.එල්. කුජාා ජහතා (නිරීක්ෂක)

-

ප්රයාන ශභයන්තා වි ණක
කෘෂිකර්ජ ශජාතයායේඅ

ඊ.ඩබ්.ජී.ගක්. ප්රිඅනර්ේන ජහතා (නිරීක්ෂක)

-

ප්රයාන ශභයන්තා වි ණක
කෘෂිකර්ජ ශජාතයායේඅ
(2021 ශග ෝර්තු සට)

වි ණන රහ කළජනාකාණ කමිටු රැර්ීේ - 2021
පැවති රැස්ම,ේ ණන
රැස්ම,ේ පැවති දින ණන

05
2021 ජනවාරි 22
2021 හපබරවාරි 25
2021 අහ ස්තු 13
2021 ඔක්හත ේබර් 29
2021 හදසැේබර් 16
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පර්හේෂණ ො පුහුණු කමිටුව

පර්හේෂණ ො පුහුණු කමිටුව හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ
පර්හේෂණ ො පුහුණු කටයුතු නිිට හලස නියාමනය කිරීහමහිලා මුඛය කාර්යභාරයක් ඉටුකරි.. ප්රම,න
ාස්රඥයයන්හ න් සමන්විත පර්හේෂණ ො පුහුණු කමිටුව විවිධ්ාකාරහයන් ආයතනහේ ාස්්රීය කටයුතුවල
ෙැඩය සකස් කර ැනීම සඳො සෙහය ය ලබා හදි..
ආයතනහේ පර්හේෂණ ො පුහුණු වැඩසටෙන්වලට අදාළ ධ්ාරිතා සරවර්ධ්නයට සෙ වැඩි දියුණු කිරීේවලට අදාළ
ිටයලුම කටයුතු වලට ඒ ඒ පර්හේෂණ ො පුහුණු කමිටුහේ සාමාජිකි.න්හේ නිරීක්ෂණ ලබා ැනීහේ හිමිකම අප
ආයතනයට හිමිව තිහබ්. විහ ේෂහයන් ආයතනය විිටන් හ ොඩනරවනු ලබන ිටයලුම පර්හේෂණ හය ජනා
පර්හේෂණ ො පුහුණු කමිටුව විිටන් නේ කරන කණ්ඩායමක් විිටන් එක් එක් අධ්යයනයට අදාළ අධ්යයන
ක්හෂේරය පිළිබඳ විහ ෂ
ේ ඥයභාවය හිමි සාමාජිකි.න් විිටන් විමර්ෂණය කරනු ලැහබ්.
පර්හේෂණ ො පුහුණු කමිටුහේ කාර්යභාරය වන්හන්,
1. ආයතනහේ පර්හේෂණ ො පුහුණු වැඩසටෙන් සැලසුේ සකස් කිරීම සඳො මාර්හ පහද් , හයදවුේ සෙ
විහ ේෂඥය දැනුම ලබාදීම.
2. හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ වාර්ෂික ක්රියාකාරී
සැලැස්ම යටහත් පර්හේෂකි.න් විිටන් ඉදිරිපත් කරන පර්හේෂණ හය ජනාවලි විමර්ෂණය කිරීම සෙ
අනුමත කිරීම.
3. දැනට ිටදුකරමින් පවතින පර්හේෂණ වයාපෘතීන්හි සෙ පුහුණු වැඩසටෙන්හි ප්ර තිය විමර් නය කිරීම.
4. පර්හේෂණ වාර්තා ප්රකා යට පත් කිරීමට හපර පර්හේෂණ වාර්තා හකටුේපත් අධ්යයනය කිරීම,
නිරීක්ෂණය කිරීම සෙ හය ජනා ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීම.
5. ආයතනහේ පුහුණු ක්රියාකාරකේ විමර්ෂණය කිරීම සෙ ඇ ීමම.
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කෘෂිකර්ම පීඨය, ු හුණු වි ්ව විදයාලය
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වි ්ව විදයාලය
මොචාර්ය
කෘෂිකාර්මික ඉරජිහන්ු  හදපාර්තහේන්තුව
කෘෂිකාර්මික පීඨය, හප්රාහදණිය වි ව
් විදයාලය
ප්රධ්ාන විදයාඥය
පර්හේෂණ සෙ සරවර්ධ්නය සඳො ජාතයන්තර මධ්යස්ථානය
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තීරණ විදයා හදපාර්තහේන්තුව
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ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර වි ්ව විදයාලය
හජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කෘෂිකාර්මික පද්ධ්ති හදපාර්තහේන්තුව
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උපහද් ක
හිටපු අතිහර්ක අධ්යක්ෂ
කෘෂිකර්ම පර්හේෂණ ප්රතිත්ති සඳො ශ්රී ලරකා කවුන්ිටලය
උපහද් ක
හිටපු කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විදයාඥය
එක්සත් ජාතීන්හේ සරවර්ධ්න වැඩසටෙන
උපහද් ක
හිටපු අධ්යක්ෂ (පරිසරය සෙ ආරක්ෂිත ආරක්ෂක
හජයෂ්ඨ මොචාර්ය
කෘෂිකාර්මික ඉරජිහන්ු  හදපාර්තහේන්තුව
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කෘෂිකර්ම ො වැවැිලි කළමනාකරණ පීඨය
වයඹ වි ව
් විදයාලය
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හප්රාහදණිය වි ව
් විදයාලය
මොචාර්ය
වන ො පරිසර විදයා හදපාර්තහේන්තුව
වයවොරික විදයා පීඨය
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කලා පීඨය
හකොළඹ වි ්ව විදයාලය
හජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කෘෂිකර්ම පද්ධ්ති හදපාර්තහේන්තුව
කෘෂිකර්ම පීඨය
රජරට වි ්ව විදයාලය
හජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කෘෂිකර්ම ආර්ථික විදයා හදපාර්තහේන්තුව
කෘෂිකර්ම පීඨය, යාපනය වි ව
් විදයාලය
උපහද් ක
හිටපු ප්රධ්ානී - දු ණු ආිටයා කාර්යාලය
ජාතයන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතනය
මොචාර්ය
පීඨාධිපති
සත්ත්ව විදයා සෙ අපනයන කෘෂිකර්ම පීඨය
ඌව හවල්ලස්ස වි ්ව විදයාලය
හජයෂ්ඨ කථිකාචාර්යය
භූහ ල විදයා හදපාර්තහේන්තුව
මානව ාස්ර සෙ සමාජ විදයා පීඨය
ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර වි ්ව විදයාලය
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ආචාර්ය තිවොරි හ හරතරන්

26

මොචාර්ය ටියුඩර් ිටල්වා

27

ආචාර්ය ඩී.බී.ටී.විහේරත්න

හජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විදයා හදපාර්තහේන්තුව
කෘෂිකර්ම පීඨය
නැහ නහිර වි ව
් විදයාලය
සේමානනීය මොචාර්ය
සමාජ විදයා හදපාර්තහේන්තුව
හප්රාහදණිය වි ව
් විදයාලය
සෙකාර නිහය ජිත (එක්සත් ජාතීන්හේ ආොර සෙ
කෘෂිකර්ම සරවිධ්ානය
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විහ ේෂ අවස්ථා - 2021

2021 ජනවාරී - අහලවි හතොරතුු  වයාපෘතිහේ කටයුතු ආරේභ කිරීම

හපබරවාරී - මාලින්ද හසහනවිරත්න මෙතා අධ්යක්ෂ/ ප්රධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරී හලස වැඩ බාර ැනීම

xii

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

2021 මාර්තු - හ ොවි ජනතා සඟරාහේ 2021
ජනවාරී - මාර්තු කලාපය ප්රකා යට පත් කිරීම

2021 අහප්රේල් - ඉෙළ - 2021 අහප්රේල් - අවුු දු උත්සවයට සම ාමීය ව ිටයලු කාර්ය මණ්ඩලහේ
සෙභාගීත්වහයන් පැවති ක්රීඩා උත්සවය - පෙළ - අහලවි ආොර ො කෘෂිවයාපාර අර ය විිටන් ‘කෘෂි වයාපාර
කළමනාකරණහේ දී අහලවි හතොරතුු  භාවිතය පිළිබඳ’ බදුල්හල් දී පැවති පුහුණු වැඩසටෙන

xiii
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2021 මැි. - ‘ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්තිය’ පිළිබඳ වාර්තාව විමර් නය කිරීහමන් අනතුු ව
සකස් කළ විහ ේෂ වාර්තාව

2021 ජූනි - ශ්රී ලරකාහේ ජාතික ව හයන් වැද ත් කෘෂිකාර්මික උු ම පද්ධ්තින් අධ්යයනයට අදාළව ඊට
සේබන්ධ් විවිධ් පාර් ව
් කු වන් ඒකරාශි හකොට zoom තාක්ෂණය ඔස්හසේ පැවැත් වූ විද්වත් සාකච්ඡාව
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2021 ජූලි - ම, ො ධ්ානය, කාබනික ආොර, එළවළු, පලතුු , මිරිස්, ළූනු ො අර්තාපල් ව ා ප්රවර්ධ්න, බීජ
නිෂ්පාදන ො උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජය අමාතය ීනන්ද්ර රාජපක්ෂ මෙතා හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව
හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ පර්හේෂණ නිලධ්ාරීන් ෙමු ම,ම

2021 අහ ස්තු - ආොර හබ ව ාවන්ට වන සතුන්හ න් ිටදුවන ොනි සෙ හපොලිතින්, ප්ලාස්ටික් භාවිතය
පිළිබඳ හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය විිටන් ිටදුකරන ලද
පර්හේෂණ හදකක වාර්තා පරිසර අමාතය මහින්ද අමරම,ර මෙතාට සෙ අමාතයර හල්කේ විහ ේෂඥය දවදය
අනිල් ජාිටරෙ මෙතා හවත පිළි ැන්ම,ම
xv
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දිවර ත හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව මෙතාහේ 38 වැනි ගුණානුස්මරණය
xvi
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2021 සැප්තැේබර් - හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
කෘෂිකර්ම අමාතයර හේ අක්ක්ෂණය යටතට පත් ම,හමන් පසු කෘෂිකර්ම අමාතය මහින්දානන්ද අලුත් මහේ
මෙතා ආයතනහේ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ පැවති සාකච්ඡාව

2021 ඔක්හත බර් - එක්සත් ජාතීන්හේ ආොර ො කෘෂිකර්ම සරවිධ්ානය (FAO) සෙ හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව
හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය (HARTI) අතර හපර සෙහය ගීතාවයක් මත ‘ශ්රී
ලරකාහේ අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කහේ සෙල් නිෂ්පාදනය හකහරහි වැඩි දියුණු කරන ලද කෘෂිකාර්මික වයාප්ති
හසේවාවන්හි බලපෑම පිළිබඳ සාක්ෂි හ ොඩනැගීම’ නමින් අධ්යයනයක් ආරේභ කිරීම
xvii
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2021 හනොවැේබර් - කෘෂි වයාපාර සරකල්ප භාවිතය සෙ අහලවිකරණ වයාප්තිය පිළිබඳ වැඩමුළුව

වර්ල්ඩ්රි විෂන් ලරකා (World Vision Lanka) ආයතනය විිටන් පිරිනැමූ 'ශ්රී ලරකාහේ වියළි කලාපහේ
හද් ගුණික අවදානේ කණ්ඩායේවල හද් ගුණික අනුහුු තාවය සෙ හද් ගුණික-අනුහුු  හ ොවිතැන්
පිළිහවත් පිළිබඳ අධ්යයනය' සඳො වන ු පියල් මිලියන 11ක පර්හේෂණ මූලය අරමුදල තරඟකාරී හලස
දිනා ැනීමට ෙැකිම,ම
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සභාපතිතුමාහේ පණිවුඩය

හමරට කෘෂි කර්මාන්තහේ උන්නතිය උහදසා ිටය හමහෙවර ඉටුකරන රාජය ආයතනයන් අතර හෙක්ටර්
හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනයට හිමිවන්හන් සුවිහ ේීන ස්ථානයකි. ඒ
මන්දයත්, සමාජ ආර්ථික පර්හේෂණයන් තුළින් එක්රැස් හකොට න්නා දත්තයන් ො ඒ ඔස්හසේ හ ොඩනඟන
පර්හේෂණ වර්තාවන් හමරට කෘෂිකර්මාන්තය ො සේබන්ධ් රාජය ප්රතිපත්ති සේපාදනහයහිලා ප්රමුඛ
කාර්යභාරයක් ඉටු කරන නිසාහවනි.
ජනාධිපතිතුමන්හේ ෙරිත කෘෂිකාර්මික වැඩසටෙන සාර්ථක කර ැනීම උහදසා හකොවිඩ්රි 19 වසර තය ෙමුහේ
වුව, තම ආයතනහයන් ඉටුවිය යුතු කාර්යභාරය නිවැරදිව ෙඳුනා නිමින් ඒ උහදසා ිටය දායකත්වය මැනවින්
සපයා ඇති ආකාරය පිළිබඳව, හමම වාර්ෂික වාර්තාව අපට සාක්ෂි සාධ්ක සපයි.. ඒ අතර 'කාබනික හ ොවිතැන
හවත හයොමුම,ම: ඉදිරි මන සඳො ැටලු, අියහය සෙ හය ජනා' යන මැහයන් සකස් හකොට ඉදිරිපත් කරන
ලද වාර්තාව, ‘කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයට හයොමු ම,ම‘ සේබන්ධ්හයන් ඉදිරිපත් කරන ලද මාර් ිටතියම සෙ
‘හ ොවිමිණ‘ කෘෂිකර්ම ජාතික පුවත්පත ආදිය හමරට ෙරිත කෘෂිකර්මාන්තහේ සාර්ථකත්වය උහදසා මනා
දායකත්වයක් සපයන බව හනොඅනුමානය.
හ ම, ගිය වසහර් දී හමන්ම හේ වසහර්දීත්, හමරට කෘෂි කර්මාන්තහේ වර්ධ්නය උහදසා හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව
හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය ස්වීමය දායකත්වය හනොමඳව ලබා හදනු ඇතැි. මම
වි ්වාස කරමි.

හල්කේ
කෘෂිකර්ම අමාතයාර ය
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අධ්යක්ෂතුමාාේ ේරවවන
ේනච ේ ෝක ාහා සංග්රාාේ් ප රව ව ළු ම ාහ ල ේ ෝක් ා වතා ලා
අභිේ්ෝගා ලාක වර්ත් 2021 වීා ඉත ඇත. ේකොවිඩ් 19 වංසගත
ත ල ලව් ේහේුමේව ප වයාප්ත ත
කම්ර ් හා සංේවෝධ්ක් ප ේගොදුරු
ේ ො ාහද්වීර්ක්ෂ, ව ක්ෂ, සාාජ්ක්ෂ ේහෝ නිවසක්ෂ ේ ොවිණි. ේකේසේ වුව ල
2021 දීර්ඝ කා ්ක රව ව ේහක්ෂ ර් ේකොබ්බෑකඩුව ේගොවික යුුම
රර්ේේතණ හා පුහුණු කිරීේම් ආ්ත ් අතිතයි ප ඵ නායී වසවක්ෂ බව
සඳහන් කළ යුුම්.
වජේේ ේහෝ පුද්ගලික අංශේේ සි්ලුා ආ්ත
ේා පා ේහක්ෂ ර්
ේකොබ්බෑකඩුව ේගොවික යුුම රර්ේේතණ හා පුහුණු කිරීේම් ආ්ත ් න
වර්ත් ුමළ ේනවවක්ෂ සම්පූර්ණේ් පා වසා නැමීා සිදු ළු ම කා ් ාාස
හතවක්ෂ වි්. එේසේා වරි ප වව තව ල සති ගණ ාවක්ෂ ක්රි්ා ලාක ව ප
සිදු ේේ ඉතාා සීමිත ේසේවක සංඛ්යාවකේ නා්ක ලවේ්නි. එේහයි පා ේාා වාර්තාව ාන් ප සාාේ ෝච ්
ක්ෂව වර්ත් ුමළ බාග ල ජ්ග්රහණ් ප වතා ලා වැනග ල බව ර ලේ..
2021 වර්ත් සඳහා සැ ව ම් කව
න සි්ලුා රර්ේේතණ වයාරිති වර්ත් ුමළ ා සම්පූර්ණ කව ල ැණිණි. එේසේා
රර්ේේතණ කණ්තා්ේම් කැරවීා හා කාර්්ක්ෂතාතාව ේහේුමේව ප රර්ේේතණ වාර්තා 17ක්ෂ සම්පූර්ණ කව ප්රකාශ්
ර ල කිරීා හැකි වි්. ඒ අතරි ප ඇතැම් රර්ේේතණ වාර්තා 2015 වර්තේේ සි සම්පූර්ණ කිරීා ේ ොහැකිව
රැවැති ඒවා වි්. ේම් සි්ල් කව ල ැබුේ. ේවළඳරාළ මි ගණ ප දනනිකව රැස්කිරීා, ඒවා සතිා් රන ාක්ෂ
ාත සම්පූර්ණ කව ාාසික විශ්ේල්තණ්ක්ෂ න නිකු ල කිරීා ක යුුම කව අතව්. එේසේා වජේේ ආ්ත හා
පුද්ග යි ප විසි ප න ලත, විශ්ේල්තණ සහ සාාේ ෝච ේව ලේව ප කව ල බ ඉල්ලීම්ව
විස්තවා ලාක සහ
ක්ෂතණික ප්රතිචාව නැක්ෂවීා න අර ක්රි්ා ලාක වි්. සැා වි ා එ් එේසේ වි්.
වසව ආවම්භේේදී විේශේතඥයි පේග ප සැදුම්  ල කමිටුවක්ෂ ාන් ප ‘ජාතික කිෂිකාර්මික ප්රතිර ලති් ිළිබඳ
ේකටුම්රතක්ෂ සංවර්ධ් ් කව ල ැණිණි. ේාා ේල්ඛ් ් ිළිබඳ විස්තවා ලාක වාර්තාවක්ෂ ේහක්ෂ ර් ේකොබ්බෑකඩුව
ේගොවික යුුම රර්ේේතණ හා පුහුණු කිරීේම් ආ්ත ේේ රර්ේේතකයි ප විසි ප සම්රාන ් කව
න අතව එ් එා
කමිටුව ේවත ේා පා කිෂිකාර්මික ක්ෂේතේත්රේේ ප්රධ්ා ප්රතිර ලති සම්රානකයි ප සහ නි ධ්ාරී ප ේවත න බාදීා
ක යුුම ේකරිණි. සැබවි පා ඉහත ේකටුම්රත ුමළ අ පතර්ගතව රැවැති ේබොේහෝ කාවණා එහි අ පතර්ගත සි්ලුා
අංශ සම්බ පධ්ේ් ප ේා පා අර ආ්ත ් ාන් ප රව න්් කා ් පුවා සිදුකව තිබූ රර්ේේතණ නිගා හා සාරාත
වීා විේශේතේ් ප ා සඳහ ප කළ යුුම්.
2021 වර්ත් ුමළ උද්ගත
ක්ෂතණික අවධ්ා ් ේ්ොළු වි් යුුම ප්රධ්ා ප්රශ් සම්බ පධ්ේ් ප ප්රතිර ලති
සම්රානකයි ප නැ ලව ල කිරීා උේනසා රර්ේේතණ හා සහා් කාර්් ාණ්ත ් කව
න කාර්්භාව් න ඉතා
ප්රශංසීය් ේ.. විේශේතේ් පා කිෂි වසා් තහ ා නිේ.න ් කිරීා ල සාග ේාා ප්රතිර ලති ේව ස අනාළ
සි්ලුා අංශ ිළිබඳ සවිස්තවා ලාක සමීක්ෂතණ අධ්ය් ්ක්ෂ ආ්ත ් විසි ප සිදුකව
ි.. ේාාන් ප ප්රධ්ා
රත්රිකා ේනකක්ෂ සම්රාන ් කව ල ැණිණි. රළළුවැ ප ේාා ප්රතිර ලති් ක්රි්ාව
ැංවීා සම්බ පධ්ේ් ප ‘ප්රශ් ,
අභිේ්ෝග සහ උරා් ාාර්ග‘ වශේ් ප සිංහ සහ ඉංග්රීසි ාාධ්යේ් ප නිකු ල කව
න අතව කාබනික ේරොේහොව
නිත්රාන ් හා සම්බ පධ් සකයතාව් ප හා අභිේ්ෝග ිළිබඳ ඉතා වැනග ල තක්ෂේසේරුවක්ෂ ේනවැ ප Biomass
Inventory වශේ් ප ප්රකාශ් ර ලවි්. ව ප්රතිර ලති් ක්රි්ාව
ැංවීේම්දී ළුහුණ රා ප
සිදුව පු මල්
රවාස්ක ාාතිකා ආවවණ් කවමි ප කිෂිකර්ා වාජය අාාතයාංශ් විසි ප ඉි.රිර ල කව
න ප්රශ් ාවලි්ක්ෂ
උේනසා උ ලතව හා ේතොවුමරු බාදීා න අර ආ්ත ් ක්රි්ා කේළේ්.
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එේසේා ේාා ප්රතිර ලති ේව ස ාන් ප අේප්ත ක්ෂෂිත අවළුණු ඵ ගැ පවීා උේනසා ආ්ත ් විසි ප ඉි.රිර ල කව
න
‘ාාස 18ක ඉි.රි ාාවත / 18 – month ‘Road Map’ න විේශේතේ් ප සඳහ ප කළ යුුම්. ේගොවි්ාේ ආකල්ර,
භාවිතාව ප, ආහාව සංස්කිති් සහ චර්්ාව, විකල්ර ේරෝතක බාගත හැකි බව සහ නිත්රාන ් කිරීා ඇුම ම
කරුණු ගණ ාවක්ෂ අ පතර්ගත ේරොේළොේ. ළුහුණ ේන ්ථාර්ථ් ේර ප ලම් කව ප්රාේ්ෝන්ක ප්රේ.ශ්ක්ෂ
වශේ් ප ‘ාාස 18ක ඉි.රි ාාවත‘ අතයවශයේ් පා හඳු පවා ි.් හැකි්.
සීාාේ. රවති ව ා පතව ණිම් භාවිත් ගැීයා සඳහා ප්රතිර ලති ීරවණ් අ ලව අර ආ්ත ේේ අධ්ය්
කණ්තා්ාක්ෂ විසි ප ේාො වාග ි.ස්ත්රික්ෂකේේ ව ා පතවව රව ල ා ත ල ලව් ිළිබඳ මූලික වාර්තාවක්ෂ ඉි.රිර ල
කව ල ැබූ අතව අර රර්ේේතකයි ප විසි ප ‘ජාතික රරිසව ප්රතිර ලති්‘ ිළිබඳ ේකටුම්රත න සාාේ ෝච ් කව ල
ැණිණ. ේාා ේල්ඛ් නි්මිත රරිි. කිෂිකර්ා අාාතයාංශ් සහ අනාළ ේර් අ් අාාතයාංශ සහ ආ්ත ේවත
ඉි.රිර ල කව
ි..
ආ්ත ේේ ප්රකාිතත අභිාතාර්ථ් ප කාර්්ක්ෂතාව හා උසස් ා ත ල ලවේ් ප සාධ් ් කළ හැකි ව රරිි.
ආ්ත ේේ රර්ේේතණ ආකිති වුහ් වතා ල කාර්්ාභිළුඛ් කිරීා උේනසා වී හා වැනග ල ේව ස්කම්
ගණ ාවක්ෂ ක්රි්ාව
ංව
ි.. ආ්ත අභය පතව සාක්ඡාා ගණ ාවක රව ව රර්ේේතණ හා පුහුණු කමිටුේ. න
අනහස් සැ කිල්
ේග ආ්තනික ක්රේාෝරා්ක්ෂ සංවර්ධ් ් කව
න අතව රා ක ාණ්ත ් විසි ප න රව ව
එ් අ ලාත කව
ි.. රර්ේේතණ හා පුහුණු උරකවණ ප්රතිවුහගත කිරීාක්ෂ න එ් ඇුමළ ල වි්. ‘න ලත
කළා ාකවණ්‘ සහ ේතොවුමරු හා ස පනිේ.න ්‘ වශේ් ප ව ඒකක ේනකක්ෂ ස්ථාිළත කව
න අතව
රළළුවැ ප න ලත රැස් කිරීා සහ විශ්ේල්තණ් සඳහා රර්ේේතකයි ප වතා ල ක්රාව ල සහේ්ෝග්ක්ෂ බාදීා
උේනසා න, ේනවැ ප අනාළ ව ප ා සි්ලුා අංශ අතව ේතොවුමරු සහ න ලත ේ.ගව ලව සහ ආකර්තණී්ව ේබනා
හැරීා උේනසා න ස්ථාිළත කව
ි..
විශ්වවිනයා ආචාර්්වරු ප විසි ප එිනක්ෂව ල බ උසස්, විවිධ් විස්තවා ලාක නැ ලා ප්රතිර ලති සම්රාන ක්ෂේතේත්ර්
ේවත බාදීේම් අවළුණ ේරවනැරිව කිෂිකර්ා පීඨ රව ල ා සි්ලුා විශ්වවිනයා සාග සාක්ඡාා ාා ාවක්ෂ ආවම්භ
කව
ි.. ේාව ප සාමූහික ක්රි්ාකාරී ලව්ක වැනග ලකා අවේබෝධ් කව ේග සිටි විශ්වවිනයා උරකු රතිවරු ප
ේා පා පීඨාධිරතිවරු පේ න ප්රශංසාව ේාා වැතිළිේවළ හිමිවි්. ඒ අ ලව ේප්ත වාේනණි්, ව්,, වජව ,
ැේග හිව, සබවගළුව, රුහුණ, ඌව ේවල් ස්ස සහ ්ාර ් ් විශ්වවිනයා සාග සාක්ඡාා රව ලව
ි..
සි්ලුා විශ්වවිනයා අර ආ්ත ් සාග අවේබෝධ්තා න්විව ම්ව
අ ලස ප කිරීා එකග ලව් රළ කව
ි.. ඒ
අ ලව දීරවයාප්ත තව රර්ේේතණ සිදු කිරීා සඳහා අර ආ්ත ් සුම ශකයතාව පු මල් ව අතව රර්ේේතණ හා පුහුණු
සඳහා පු මල් රවාස්ක අ් ල ව ප ා ක්ෂේතේත්ර් පහි විද්වුම පේ ේසේවාව බාගැීයේම් හැකි්ාව න ැණිණ.
එේසේා සමීරව අධීක්ෂතණ් කව ල බ ‘අධුනික අධ්ය් අවස්ථා / Internships ආ්ත ් විසි ප විශ්වවිනයා
ිතතයයි ප
බාදීා හැකිව රව ණිාක්ෂ න ස්ථාිළත වි්.
ේකොවිඩ්-19 වසංගත ත ල ලව් විසි ප නිර්ාාණ් කව තිබූ බාධ්ක ාධ්යේේ රවා පු මල් රවාස්ක අ් ල ාාතිකා
ආවවණ් ව රරිි. 15ක ේ ොඅඩු පුහුණු වැතස හ ප රව ලව ප
හැකිවීා න ේාා වර්ත් ුමළ අ ලකව ග ප ා
න ව විේශේත ජ්ග්රහණ්ක්ෂ වශේ් ප නැක්ෂවි් හැකි්.
එේසේා කිෂිකර්ාා පත් ේව ලේව ප සම්පූර්ණේ් පා ේව ප ජාතික පුව ලරතක්ෂ ප්රථා වව ප්රකාශ් ර ලකව ල
ැබීා න 2021 වර්ත් ුමළ තබ
න තව ල වැනග ලා ඓතිහාසික ිළ්වවක්ෂ වශේ් ප නැක්ෂවි් හැකි්. කිෂිකර්ා
වාජය අාාතයාංශේ් ප න සහේ්ෝග් සහ ආකර්තණී් ප්රචාවක ්ා පත්රණ්ක්ෂ සාග වර්ත් අගභාගේේදී
‘ේගොවිමිණ - කිෂිකර්ා ජාතික පුව ලරත‘ ප්රකාශ් ර ලකව
ි.. 100%ක්ෂා ේරෞද්ගලික අංශේේ අ ලග්රාහක
නැ පවීම් ාත අවශය සි්ලුා මූ ය ප්රතිරාන ේගොවිමිණ පුව ලරත විසි ප උර්ා ග ප ා න ේහයි ප එහි ිළ ර ල
10,000ක්ෂ ාාසිකව ේගොවිජ සංවර්ධ් ේනරාර්තේම් පුමව හවහා ඍජුවා ේගොවි සංවිධ්ා ේවත ේ ොමිේල් ේබනා
හරි ල ැේබ්.
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එේසේා ආ්ත ේේ නි අ පතර්ජා අතවි්, ළුහුණුේරොත සහ ට්වි ර් වැනි සාාජාාධ්ය ජා ා රැසක්ෂ හවහා නැ ලා
ේබනා හැරීා උේනසා ආ්ත ් ාන් ප අලුති ප ස්ථාිළත කව ල ැබූ ේතොවුමරු හා ස පනිේ.න අංශ් සාර්ථකව
ක්රි්ා ලාක වී ඇත.
FAO, WFP වැනි ජාතය පතව සංවිධ්ා න World Vision වැනි ජාතය පතව වාජය ේ ොව සංවිධ්ා සාග න
සම්බ පධ්තා ැවත ේගොත ැංවීා 2021 වර්ත් ුමළ ක යුුම කව
ි.. ේාා උ ලසාහ් ප ාන් ප න ක්ෂතණික
ප්රතිඵ
ේේ එා ආ්ත ව රර්ේේතණ, පුහුණු හා සමීක්ෂතණ රැවැ ලවීා ආ්ත ් ේවත බා ගැීයා
හැකිවීා්. සාාේ ෝච ්
ක්ෂව වර්ත් ුමළ ේම් හා සාා තව ල ආ්ත ගණ ාවක්ෂ සාග අව,
න
සාක්ඡාා ාා ාවක ප්රතිඵ ්ක්ෂ වශේ් ප එා ආ්ත සාග සහේ්ෝීතතාව ප ඇතිකව ගනිමි ප ඉි.රිේේදී
ක්රි්ාකාරී ලව් තව දුව  ල පු මල් කව ගැීයා හැකිව අවස්ථා විවිත ව බව ා ඇ ලේ ල නැ ව විශ්වාස්කි.
සි්ලුා ේරේණී ප අ් ල ව ප ා සම්පූර්ණ කාර්් ාණ්ත ් , ආ්ත ්
ව ජීව්ක්ෂ හා ජව්ක්ෂ බාදීා
උේනසා ඔවු පේ කැරවුණු ක්රි්ාකාරී ලව් ේව ලේව ප ාාේ හින්ාංගා ස්ුමති් හා ප්රණාා් පුන කිරීා ේාා
අවස්ථාවක්ෂ කව ගනිමි. වසව 50ක ේරව අර ආ්ත ් ස්ථාිළත කිරීේම් දී ේරවනැරි කවග ල ඉ ක්ෂක සාක්ෂතා ල කව
ගැීයා හැකිව රරිි. ඉි.රි් ්ා හැකි ශක්ෂතිා ල ආ්ත ්ක්ෂ බව අර ආ්ත ් රරිවර්ත ් කිරීා ඔවු පේ
කැරවීා ේහේුම වී ඇත.
සංකල්ර ේේ සි වාර්තා එිනැක්ෂවීා නක්ෂවා රර්ේේතණ කාර්්් පහි සි්ලු ිළ්වව අධීක්ෂතණ් කව ප ා
රර්ේේතණ සහ පුහුණු කමිටුව අරේ ක්රි්ාකාරී ලව් උසස් ත ල ලව්ක ර ලකව ගැීයා උේනසා ඉහළ
නා්ක ලව්ක්ෂ බා දු පේ ප්. ආ්ත ේේ සාධ්ීය් ක්රි්ාකාරී ලව් උේනසා බා දු ප සහේ්ෝග් හා ාගේර පවීා
උේනසා ආ්ත ේේ රා ක ාණ්ත ් න ාාේ ප්රණාා් හිමිේ..
අවස ප වශේ් ප එළේ, අ ාගත් ුමළ දී ආ්ත ේේ ඉතිහාස් ේව ස් කළ ස පධිස්ථාීය් වර්ත්ක්ෂ ේ ස
2021 සනිටුහ ප ව ල ඇතැයි ් ප ාා විශ්වාස කවමි. අභිේ්ෝග රැවුමණ න ප්රගති් උේනසා
ව ේව ස්කම් හා
රර්ේේතණ හා සහා් කාර්් ාණ්ත ් විසි ප විශන කව ඇති ව කැරවුණු ක්රි්ාකාරී ලව් ේහේුමේව ප උනාව ල
ඇ ලේ ල දීප්ත තිා ල අ ාගත්ක්ෂ් ් ප ාාේ විශ්වාස්යි.

ාාලි පන ේසේ විව ල
අධ්යක්ෂත ප්රධ්ා විධ්ා්ක නි ධ්ාරී
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ජයග්රහණ, භියෝය , දිරි  දක්ක

ජයග්රහ
ආයතන ප්රකාශන සංඛ්ාංකකර,ය
ආසියානු කලාපය තුළ ක්රියාමක ක ව්යන ව්යඩාමක දියුණු හා විශිෂ්ට තතොරතුරු රැස්කිරීතේ ව්යයාපියකය ව ව්යන ඩිජිටල්
සංඛ්යාංකකර ව්යයාපියකය යටතමක අප ආයතනතේ පුස්තකාලය සතු ශාස්ත්රීය ග්රන්ථ හා වි්යුමක රකාශන ්
සංඛ්යාංකකර ය කර යකත
ජායකක වි්යා ප්න
ඟින්ථ ආරේභ කරන ල් එ ව්යයාපියකය ගින්ථ අප ආයතනතේ රකාශන ් සංඛ්යාංකකර ය
කර ඇයක අතර http://harti.nsf.ac.lk/ දිගුව්ය ඟින්ථ ඒ සඳහා රතේශ විය හැකිය ඒ තුළින්ථ පර්තේෂ හා ශාස්ත්රීය
කටයුතුව්යල නිරත ආයතනය ව ව්යන අප සතු ශාස්ත්රීය ග්රන්ථ හා තල්ඛ්න වි්යුමක රකාශන එකතුව්ය ව තලස
පව්යමකව්යාතෙන යා හා ාර්ෙෙත රතේශය ගින්ථ ඉ ව නින්ථ රකාශනව්යල ඇතුළමක තතොරතුරු ලබා ෙැනීතේ
පහසුකේ සලසයි
‘තෙොවිමි ’ කිෂිකාර්මික ජායකක පුව්යමකපත සහ තෙොවිමි

lk තව්ය අඩවිය එළි ්ැ වවී

කිෂිකර් ාන්ථතයට අ්ාළ රයකපමකයක සේපා්නයට ෙ කියන රමුඛඛ්ත ජායකක ආයතනය ව්යශතයන්ථ තහ වටර්
තකො බකඩුව්ය තෙොවිකටයුතු පර්තේෂ
හා පුහුණු කිරීතේ ආයතනය විසින්ථ ජනනය කරන ්ැනු , ්මකත,
තතොරතුරු නිසි පරිදි සන්ථනිතේ්නය කර ජනෙත කිරීතේ අරමුඛණින්ථ ‘තෙොවිමි ’ නමින්ථ කිෂිකාර්මික ජායකක
පුව්යමකපත ව නිකුමක කිරී ට හැකි වී පර්තේෂ තතොරතුරු ජනෙත කිරී අයකන්ථ අප ත
ව්යසතර් තැබූ තයෝධ ඉදිරි
පියව්යරකි ඊට ‘සාර’ නමින්ථ අයකතර්කය ව ් ඇතුළමක තව්යයි තෙොවිමි
පුව්යමකපත තෙොවිජන තසේව්යා
ත්පාර්තතේන්ථතුව්යට සේබන්ථධ තෙොවිජන තසේව්යා ධයස් ාන හරහා තෙොවීන්ථ තව්යත තනොමිතල් තබ්ා දී සිදු කරනු
ලැබීය

භියෝය ,



තකොවිඩ් 19 ව්යසංෙතය තහේතුතව්යන්ථ  වතෂේත්ර අධයයන කටයුතුව්යලට ව්යසර පුරා බාධා එල්ල ුණණි  වතෂේත්ර
සමී වෂ පා්ක කරෙමක අධයයන තබොතහො යක ්මකත එකතු කිරී ට තේ තහේතුතව්යන්ථ අපහසුතා ඇයක
වී ත
ව්යසතර් අප හමුඛතේ පැව්යයක රධාන අියතයෝෙයකි
පර්තේෂ කාර්ය ණ්ඩලයට අයමක අනු ත තසේව්යක සංඛ්යාතව්යන්ථ පර්තේෂ නිලධාරීන්ථතේ පුරප්පාඩු
රැස ව තව්ය මක පව්යතී එතසේ ඊට අ්ාළව්ය සංඛ්යාන නිලධාරීන්ථතේ සැලකිය යුතු පුරප්පාඩු ර ා ය ව ්
පැව්යතී අියතයෝෙයකි

ඉදිරි ඉල වක





ව්යසර 10ක කාලය ව ඇතුළත ශ්රී ලංකාතේ කිෂිකාර්මික  වතෂේත්රතේ සිදු ූ  තව්යනස්වීේව්යලට සහ
තෙෝලීයකර
අියතයෝෙයන්ථට මුඛහු
දී සඳහා අපතේ ආයතනය සූ්ානේ කිරීතේ අරමුඛණින්ථ
රයකව්යූහෙතකර ව්යැඩපිළිතව්යළ ව ආරේභ කිරීතේ අතප් වෂාව්ය ව පව්යතී ඊට අ්ාළ ලික ක අඩිතාල  ව
තලස ආයතනතේ පර්තේෂ අංශ රයකව්යූහෙත කිරීතේ කටයුතු ්ැනට ආරේභ කර යකත
ආයතනතේ ත තහයුේ කටයුතු පව්යමකව්යා තෙන යා ට අ්ාළව්ය පද්ධයක සහ කාර්ය පටිපාටි සකස් කිරී
තුළින්ථ විධි මක හා කාර්ය වෂ තසේව්යය ව ලබා දී ් අපතේ ඉදිරි ඉල වකයකි
කිෂිකාර්මික  වතෂේත්රය තුළ අප මුඛහු ත්න අියතයෝෙව්යලට සාර් කව්ය මුඛහු දී සඳහා රජය ත න්ථ
රාජය තනොව්යන පාර්ශව්යයන්ථ ස ඟ ් එකතු වී කටයුතු කිරී සඳහා පුළුල් සේබන්ථධතා ඇයක කර ෙැනී ්
අපතේ ඉදිරි ඉල වකයකි ඒ යටතමක කිෂිකාර්මික පර්තේෂ හා ශාස්ත්රීය කටයුතුව්යලට අ්ාළ ආයතන
ස ෙ පුළුල් ට්ටතේ ශාස්ත්රීය හා පුහුණු කටයුතු පා්ක කර ෙමක ගිවිසුේව්යලට එළැී ට ්ැනට මක අප
විසින්ථ පියව්යර තෙන ඇත

xxv
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කාර්යසාධක ්ර්ශකය

රකාශන
පර්තේෂ

ව්යාර්තා

කාර්ය පත්රිකා

ව්යාර රකාශන

03

01

13
පුව්යමක හසුන

ජායකක පුව්යමකපත

කලාප 03

කලාප 02

ව්යයාපියක
පර්තේෂ

පර්තේෂ
ඒකාබද්ධ අරමුඛ්ල්

පුහුණු
ලිලයාධාර ාබාරර)

21

02

සහතයෝගීතා
අව්යතබෝධතා ගිවිසුේ
01

ස ාජ ාධය
මුඛහුණුතපොත
පරිශීලකයින්ථ
85%ක ව්යර්ධනය
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2021 වසරර්දී ආයතනය
ලැබූ තවත් සුවිර ේෂී
ජයග්රහණයය්  න්, රකොවිඩ්
19 තර්ජනය හණමුරේ රෙර
වසරවල ස්පූර්ය කළ යුතුව
තිබූ නමුත් මග හණැරුණු
ෙර්රේෂය වාර්තා 17් 
නිකුත් කිරීමයි.

HARTI

1

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

ෙර්රේෂය
රකොවිඩ්-19 වසංගතය රහණේතුරවන්, ආයතනික සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයම
රාජකාරි ඉටු කිරීමට දායක කර ගත හණැකි වූරේ 2021 වර්ෂරේ රතවැනි
කාර්තුරේ දී ය. එනමුත් වඩාත් සැලසු් සහණගත ප්රරේ ය්  අනුගමනය
කරමින් ෙර්රේෂය, පුහුණු සහණ සන්නිරේදන ් රෂේත්රවල ීඝ්ර ප්රගතිය් 
අත් කර ගන්නට ආයතනය සමත් විය.
වර්ෂ 2021 ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනුව කෘෂිකාර්මික අරලවි රතොරතුරු
වයාෙෘතිය ද ුතුළත්ව සමාජ - ආර්ථික ෙර්රේෂය වයාෙෘති 22්  සැලසු්
කළ ෙරිදි අවසන් කළ අතර රරේ රගොවිජන ් රෂේත්රරේ ප්රවර්නනය සහහණා
එම ෙර්රේෂය ආශ්රිත ප්රතිෙත්තිමය ලලෙම් අදාළ ොර් ව
් යන් රවත රයොමු
කිරීමට කටයුතු ස්ොදනය රකරර්. ඒ හණැරුණු රකොට, අරනකුත් ආයතන
හණා අං රවත දායකත්වය ලලාදීම සදහණා කාලීන මාතෘකා ඔස්රසේ වාර්තා
ගයනාව්  ස්ොදනය කරන ලදී. ජාතික කෘෂිකර්ම ප්රතිෙත්ති රකටු්ෙත
සමාරලෝචනය කර ඉදිරිෙත් කිරීම, ‘කාලනික රගොවිතැන රවත රයොමුවීම:
ඉදිරි ගමන සහහණා ගැටලු, අභිරයෝග සහණ රයෝජනා’ යන මැරයන් වාර්තාව් 
සකස් කර ඉදිරිෙත් කිරීම, කාලනික රගොවිතැනට රයොමුවීම උරදසා රජය
ගත් තීරයය ස්ලන්නරයන් රාජය අමාතයවරයා විිනන් නගන ලද ප්ර න
්
මාලාවට සවිස්තරාත්මක ප්රතිරෙෝෂයය්  ලලාදීම, කාලනික
කෘෂිකර්මාන්තයට රයොමු වීම ස්ලන්නරයන් මාර්ග ිනතියම්  සකස් කර
ඉදිරිෙත් කිරීම, ජජව ස්කන්න ඉන්රවන්ට්රිය සකස් කිරීම, ජාතික
ොරිසරික ප්රතිෙත්තිය සමාරලෝචනය කිරීම, ශ්රී ලංකාරේ වන විනා කරන
ස්ථාන පිළිලහ මූලික සංචාරය්  මත ෙදන් වූ තී් ෂ්ය බුද්ධි වාර්තාව
සකස් කිරීම ආදිය ඒ අතරට අයත් රේ.

වර්ෂ 2021 ක්රියාකාරී
සැලැස්මට අනුව
කෘෂිකාර්මික අරලවි
රතොරතුරු වයාෙෘතිය ද
ුතුළත්ව සමාජ - ආර්ථික
ෙර්රේෂය වයාෙෘති 22් 
සැලසු් කළ ෙරිදි අවසන්
කළ අතර රරේ රගොවිජන
් රෂේත්රරේ ප්රවර්නනය සහහණා
එම ෙර්රේෂය ආශ්රිත
ප්රතිෙත්තිමය ලලෙම් අදාළ
ොර් ්වයන් රවත රයොමු
කිරීමට කටයුතු ස්ොදනය
රකරර්
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2021 වසරර්දී ආයතනය ලැබූ තවත් සුවිර ේෂී ජයග්රහණයය්  න්, රකොවිඩ්
19 තර්ජනය හණමුරේ රෙර වසරවල ස්පූර්ය කළ යුතුව තිබූ නමුත් මග
හණැරුණු ෙර්රේෂය වාර්තා 17්  නිකුත් කිරීමයි.
අන්තර් ස්ලන්ධිත ස්ලන්නතා සහණ සංවර්නන වයාෙෘතිය (ICDP) යටරත්
නවීකරයය කිරීමට නියමිත විර ේෂිත ආර්ථික මනයස්ථාන පිළිලහ පූර්ව
තත්ත්ව වි ්රේෂයය , රගොවීන්රේ භාරකාර අරමුදල මඟින් ක්රියාත්මක
‘කෘෂි ් ති’ යය රයෝජනා ක්රමය ුගීමම සහණ ආයතනරේ ෙර්රේෂය
නයාය ෙත්රය ස්ොදනය කිරීම යන අනයයන සහහණා ජාතික අයවැය
රදොර්තර්න්තුරවන් අනුමැතිය ලැබී නැත.
ආයතනික විෂයෙථය යටතට ගැරනන කාලීන ගැටලු ආමන්ත්රයය කිරීම
සදහණා දායකත්වය ලලා ගැනීමට ෙර්රේෂය හණා පුහුණු කමිටුව ් තිමත්
කිරීම, සංවිනානය නැවත ස්ථානගත කිරීම ඉල් ක කරගත් ආයතනික
උොය මාර්ගය සහහණා රාමුව ස්ොදනය කිරීම, ආයතනික විෂයෙථය සහණ
සංවිනානය නැවත ස්ථානගත කිරීම පිළිලහ රයෝජනා ස්ලන්නරයන්
ෙර්රේෂය හණා පුහුණු කමිටු සාමාජිකත්වය දැනුවත් කර ප්රතිරෙෝෂයය
ලලා ගැනීම, ඉහණත ප්රතිරෙෝෂයය සිතත ආයතනික උොය මාර්ග රාවුම
සහහණා රාමුව ොලක මණ්ඩල අනුමැතිය ලලා ගැනීම ද රමම වසර තුළ ඉටු
කළ කාර්යභාරයන් රේ.
දත්ත කළමනාකරය අං ය ් තිමත් කිරීම එමගින් වර්තමාන රවළහ
රෙොළ රතොරතුරු අව යතා සපුරාලීම සහහණා 'රවළහරෙොළ රතොරතුරු
වයාෙෘතිය' යාවත්කාලීන කිරීම සහණ ස්පූර්ය ස්වයංක්රීය ෙද්නතියකට
ෙරිවර්තනය කිරීම ආර්භ කිරීම ද රමම වසරර් ිනදු විය.

දත්ත කළමනාකරය අං ය
් තිමත් කිරීම එමගින්
වර්තමාන රවළහ රෙොළ
රතොරතුරු අව යතා
සපුරාලීම සහහණා
'රවළහරෙොළ රතොරතුරු
වයාෙෘතිය' යාවත්කාලීන
කිරීම සහණ ස්පූර්ය
ස්වයංක්රීය ෙද්නතියකට
ෙරිවර්තනය කිරීම ආර්භ
කිරීම ද රමම වසරර් ිනදු විය
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ග්රාමීය ය සංවර්නනය
ග්රාමීය ය සංවර්නන විෂයෙථය යටරත් අවසන් කළ අනයයන 5්  ද,
ෙර්රේෂය වාර්තා සැකරසමින් ෙවතින අනයයන ක්  ද වර්ෂයට අදාළව
රගොනු කර දැ් විය හණැකිය.

අවසන් කළ අනයයන
01. ඉඩ් සංවර්නන ආඥා ෙනත ක්රියාත්මක කිරීම: සාර්ථකත්වයන්
සහණ අරේ් ෂාවන් පිළිලහ අනයයනය

ආර්.එ්.ඩී.එච් රත්නායක
අනයයනරේ අරමුය වන්රන් ඉඩ් සංවර්නන අඥා ෙනත යටරත් රලදා
හණරින ලද උස් බි්වල වත්මන් භාවිතය පිළිලහ අනයයනය කිරීම සහණ ඒ
හණරහණා ලලා ගත් සාර්ථකත්වයන් සහණ අරේ් ෂාවන් හණඳුනා ගැනීමයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. උස් බි් භාවිතරේ දී කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලින් ඔබ්ලට
රන්වාිනක අරමුණු සා් ෂාත් කර ගැනීම සහහණා ජනතාව වැඩි
ප්රමු තාවය්  ලලා දී ුත.
2. ලහුතර ජනතාව ගුයාත්මකභාවරයන් යුතු නිවාස, යටිතල
ෙහණසුක් සෙයා ගැනීම, රවනත් අදාය් උෙයා ගැනීම වැනි
කරුණු සහහණා ඉඩ් උෙරිම මේටමින් භාවිත කර ුති අතර
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සහහණා සැලකිය යුතු අවම භාවිතය් 
රෙන්වයි.
3. ඉඩ් සංවර්නනය සහහණා වන සත්ත්ව හණානි ොලනය, ප්රමායවත්
ජල ස්ොදනය, මුලයමය හණා ්රවයමය ආනාර ලලා දීම සහණ ප්රරේ
මාර්ග ස්ලන්න ගැටලුවලට විසඳු් ලලා දීම වැනි කරුණු
ජනතාව අරේ් ෂා කිරීම.
නිර්රද්
1. වඩාත් ණ්ඩනයට ල්  වූ උස්බි් හණඳුනා ගනිමින් ඒ සහහණා දැඩි
නීති ෙනවමින් එයට සුදුසු විසඳු් ප්රාරද්ීඝය රේක් රකොේසාස
මේටමින් රසොයා ගැනීම.
2. ශ්රී ලංකාරේ දැනට ඉඩ් සහණ නිවාස ස්ලන්නව ුති ප්රතිෙත්තීන්
මනාව විමර් නය කර ජනතාවරේ නිවාස අව යතාවය සහහණා
ජාතික මේටමින් විකේෙ ක්රියාමාර්ග ගැනීම.
3. නිවාස අව යතාවය ුති ග්රාමීය ය තරුයයින් සහහණා සුදුසු නිවාස
රයෝජනා ක්රම තතේටුපරෙොකුරු හණඳුන්වා දීම සහණ දියත් කිරීම.
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02. රගොවි සංවිනානවලට පුනරුත්ථාෙන රකොන්ත්රාත්තු ප්රදානය
කිරීම පිළිලහ ත් රසේරුව් 

එ්.ඒ.සී.එස් ලණ්ඩාර
අනයනරේ අරමුය වන්රන් තරඟකාරී ලංසු ක්රියා ෙටිොටිය අනුගමනය
රනොකර රගොවි සංවිනාන රවත සුළු වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාෙන
රකොන්ත්රාත්තු ලලා දීර් ලලෙමම ත් රසේරු කිරීම සහණ රමම ක්රියා
ෙටිොටියට අදාළ මුේ අරමුණු සා් ෂාත් කර ගත්රත්ද යන්න ෙරී් ෂා
කිරීමයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රතෝරාගත් රගොවි සංවිනානවලින් අඩකට ආසන්න ප්රමායයකට
කිිනදු ආකාරයක පුනරුත්ථාෙන වයාෙෘතිය්  භාර ගැනීර්
අත්දැකීම්  නැතත්, රගොවි සංවිනාන කුඩා ප්රති තයකට විවින
වර්ගරේ සුළු වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාෙන වයාෙෘති භාර ගැනීර්
වසර 15කට වැඩි ෙළපුරුද්ද ුත.
2. රගොවි සංවිනාන රවත සුළු වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාෙන රකොන්ත්රාත්තු
ප්රදානය කිරීම මූලය හණැකියාවන් ඉහණළ නැංවීම සහණ ඔවුන්රේ
මෘදුකාංග සහණ දෘඪාංග කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සහහණා සැලකිය
යුතු ප්රතිලාභ ලලා ුත.
3. පුනරුත්ථාෙන අව යතා සහහණා ප්රමු ත්වය දීම සහහණා විවින
වෘත්තිකයන් විිනන් සකස් කරන ලද මනා රේ නගත නිර්යායක
ෙවතින නමුත් පුනරුත්ථාෙන අව යතා හණඳුනාගැනීර් ලරෙතළ
අඩුොඩු ද් නට ලැරලන ලවට ලහුතර රගොවීන් ප්රතිචා රද් වා
ුත.
නිර්රද්
1. රගොවි සංවිනාන ් තිමත් කිරීම, ජල කළමනාකරයය සහණ වාරිමාර්ග
ෙද්නති ස්ලන්න රමරහණයු් සහණ නඩත්තු ක්රියාකාරක් ුතුළු ිනයලුම
ක්රියාකාරක් වැඩිදියුණු කිරීම හණා වැදගත් උොය මාර්ගයකි. ඒ සහහණා
නිරන්තර පුහුණුවී් සහණ නාරිතා රගොඩනැගීර් වැඩමුළු ෙැවැත්විය යුතුය.
2. පුනරුත්ථාෙනය ප ප්රතිසංස්කරයය සහහණා වැේ රතෝරා ගැනීම ප්රතිලාී
රගොවීන්රේ අව යතාවය මත ෙදන් විය යුතු අතර එිත ලලෙමම ආර්ථික
ව රයන් යහණෙත් විය යුතුය. ප්රතිලාීන්රේ සැලම අව යතාවය සහණ වැේ
නාරිතාව, ප්රතිලාීන් සං යාව, ලහුකාර්ය භාවිතය, ජල රෙෝෂක ප්රරද් ය
සහණ ෙසුගිය පුනරුත්ථාෙනරේ කාලසීමාව වැනි අරනකුත් සානක
සැලකිේලට ගන්නා ලරිත සාමානය ලකුණු ලලාදීර් ක්රමය්  වැේ රතෝරා
ගැනීම සහහණා ෙදනම්  රලස භාවිතා කළ හණැකිය.
3. රතෝරාගත් සුළු වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාෙන වයාෙෘතිරේ පුනරුත්ථාෙන
අව යතා හණඳුනා ගැනීම සහණ ප්රමු ත්වය දීර් ිනට ිනයලුම අදියරයන්ිතදී
තීරය ගැනීර් ක්රියාවලියට සහණභාගී වීමට රතෝරාගත් සුළු වාරිමාර්ග
පුනරුත්ථාෙන ප්රතිලාීන්ට උෙරිම ප්රරේ ය තිබිය යුතුය.
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03. ත්ටුමාරු - කේටිමාරු සහණ ඵලදායිතාව
රතත් කලාෙරේ සා්ප්රදායික ඉඩ් ුක් ති ක්රමය පිළිලහ
ත් රසේරුව් 

ටී. පී. මුයවීරරේ
සා්ප්රදායික ඉඩ් ුක් ති ක්රමය තත්ටුමාරු සහණ කේටිමාරු ඉඩ් ිතමි
ක්රමය රතත් කලාපීය වී වගාවට රකොරත්  දුරට ලලො ුත්ද යන්න
විමසා ලලා ඒ ආශ්රිත ගැටලු මඟහණරවා ගැනීමට හණැකි පිළිය් රයෝජනා
කිරීම අනයයනරේ ප්රනාන අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රතත් කලාපීය කුඹුරු ඉඩ්වල ත්ටුමාරු - කේටිමාරු වගා ක්රමය
තවමත් ෙැවතිය ද එිත මුේ ල් ෂය කාලයත් සමඟ වියැකී යමින්
ෙවතී.
2. අඩු අස්වැන්න සහණ නිෂ්ොදන පිරිවැය අධික නිසා වී වගාරේ ශුද්න
ප්රතිලාභ අවම වීම නිසා වී වගාරේ මූලයමය ආකර්ෂණීය ලව අඩු
වී ුත.
3. ඉහණළ අනයාෙනය, නාගරීකරයය, කුඩා ඉඩ් රකොටස්, රවනත්
ලාභදාීම ආදාය් මාර්ග තිබීම සහණ ිතමිකාරිත්වරේ අෙැහණැදිලි ලව
රමන්ම ත්ටුමාරු සහණ කේටිමාරු ඉඩ් ිතමි ක්රමය හණා සලැදි
සමාජ-ආර්ථික රහණේතූන් මත අනාගතය සහහණා ත්ටුමාරු සහණ
කේටිමාරු ඉඩ් ිතමි ක්රමය දිගටම ෙවත්වාරගන යාමට රතත්
කලාෙරේ රගොවි ජනතාව අතර දැඩි අප්රසාදය්  ුතිවී ුත.

නිර්රද්
1. රගොවිජන රසේවා මනයස්ථානයන්ිත ෙවත්නා ආයතනික රාමුව
් තිමත් කිරීම රහණෝ උරුමය රලදීම, රකොටස් වාණිජකරයය
කිරීම සහණ ආරවුේ විසඳීරමන් තේටුමරු සහණ කේටිමරු ඉඩ්වල
තිරසාර භාවිතය ප්රවර්නනය කිරීම සහහණා නව ආයතනික යාන්ත්රය
ස්ථාපිත කිරීම නිර්රද් රකරර්. ර් සහහණා රගොවිජන සංවර්නන
ෙනරත් රයෝජනා කර ුති රගොවිජන සංවර්නන සභාව, ඉඩ්
ලැංකු සහණ රගොවිජන විනි ්චය සභා රගොවිජන රසේවා මනයස්ථාන
මේටමින් ස්ථාපිත කර ලලාත්මක කිරීම නිර්රද් රකරර්.
2. ඉඩ් ඒකාලද්න කිරීම හණරහණා ණ්ඩනය වූ සහණ පුළුේ රලස විිනරී
ුති ඉඩ් ප්රතිවයුහණගත කිරීම සහණ නැවත රලදා රවන් කිරීම.
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04. ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මි
ක උරුම ෙද්නතින්: හණඳුනාගැනීම සහණ සංර් ෂයය

රජ.ඒ.යූ.පී ජයිනංහණ
ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් වන කෘෂිකාර්මික උරුම ෙද්නති
ක්රමානුූලලව හණඳුනා ගැනීම සහණ ඒවා සංර් ෂයය කිරීර් ක්රම රයෝජනා
කිරීම රමම අනයයනරයිත ප්රනාන අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රත්රී් නිර්යායක සහණ නිර්වචනය ප්රනාන සානක හණතර්  මත ෙදන්ව
රගොඩනගන ලදී, එන්,
a. ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික උරුම ෙද්නතින්
ිත රමරහණයු් වයුහණය, කාර්යයන් සහණ ොලන මූලනර්ම
හණඳුනා ගැනීම;
b. ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික උරුම ෙද්නතින්
ිත ආර්ථික රයදවු් හණඳුනා ගැනීම;
c. ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික උරුම ෙද්නතින්
ිත ආහණාර සුර් ෂිතතා රයදවු් හණඳුනා ගැනීම;
d. තිරසාර කෘෂිකාර්මික ෙද්නති පිළිලහ සංකේෙය.
2. ප්රාරද්ීඝයව සහණ කාලයට අනුව අනුවර්තනය වූ මානව වර්ගයා සහහණා
අව ය සමාජ, සංස්කෘතික, ොරිසරික, අනයාත්මික සහණ ආර්ථික භාණ්ඩ හණා
රසේවා සැෙීමම සහණතික කරන අතරම ආශ්රිත ෙරිසර ෙද්නතිය ද ආර් ෂා
කරනු ලලන විශිෂ්ස සහණ අද්විතීය භූ දර් න, ජල දර් න, දැනු් ෙද්නති සහණ
වයුහණයන් රලස ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික උරුම
ෙද්නතින් නිර්වචනය කරන ලදී.
3. රගොඩනගන ලද රත්රී් නිර්යායක තුළට රෙොදු නිර්යායක
ෙහණ් , ප්රනාන නි ්ිතත නිර්යායක හණත්  සහණ උෙ නිර්යායක විින
අට්  ුතුළත් රේ.

HARTI

7

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

නිර්රද්
1. ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික උරුම ෙද්නති
සංර් ෂය සහණ කළමනාකරය ප්රතිෙත්තිය, ඒවා හණඳුනා ගැනීම,
ප්රතිසංස්කරයය, ඥානවන්ත ෙරිහණරයය සහණ අනාගත ෙර්ෙරාවන්ිත
භාවිතය සහහණා සක්රීය සංර් ෂයය රකරරිත අවනානය රයොමු කරමින්
රගොඩනැගීමට නිර්රද් රකරර්.
2. එම සංර් ෂය සහණ කළමනාකරය සැලැස්ම යථාර්ථවාදී, විස්තීර්ය සහණ
කාලානුරූපී තරකටි, මනයම හණා දිගු කාලීන විය යුතුය.
3. සංර් ෂය සහණ කළමනාකරය සැලැස්ම රගොඩනැගීර් පියවර ෙහණත
ෙරිදි විය යුතුය.
a. ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික
උරුම ෙද්නති සහහණා නිර්වචනය්  සහණ රතෝරාගැනීර්
නිර්යායක රගොඩනැගීම
b. ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික
උරුම ප්රකා යට ෙත්කිරීම සහහණා ලලය ලත් ආයතනය් 
ෙත් කිරීම
c. ඒ පිළිලහ ජනතාව දැනුවත් කිරීම
d. විභවය්  ෙවතින එවන් ෙද්නති හණඳුනා ගැනීම
e. රතෝරාගැනීර් නිර්යායකයන්ට අනූව ඒවා ුගීමම
f. ශ්රී ලංකාරේ ජාතික ව රයන් වැදගත් කෘෂිකාර්මික
උරුම ෙද්නතීන් ප්රකා යට ෙත්කිරීම.

05. වයාෙෘති ක්රියාවට නැංවීර් අභිරයෝග : කෘෂිකර්ම
රදොර්තර්න්තුව සහණ රගොවිජන සංවර්නන රදොර්තර්න්තුවට
අදාළව

අයි.ර්  එදිරිිනංහණ
වයාෙෘති
ක්රියායාත්මක
කිරීර්දීකෘෂිකර්ම
කෘෂිකර්ම
රදොර්තර්න්තුව ක්රිවයා
හණා
හණා රගොවිජන
යාත්මක කිරීර්දී
රදොර්තර්න්තුවෙෘති
රගොවිජන
සංවර්නන
රදොර්තර්න්තුව
මුහුය
දී
ුති
අභිරයෝග
හණඳුනා
න රදොර්තර්න්තුව මුහුය දී ුති අභිරයෝවර්නසංග හණඳුනා ගැනීම සහණ
ගැනීම
ඵලදාීම හණා කාර්ය් ෂම
වයාෙෘති කිරීම
ක්රියාත්මක
සහහණා
ඵලදාීම සහණ
හණා කාර්ය් ෂම
වයාෙෘති ක්රියාත්මක
සහහණා කිරීම
සුදුසු නිර්රද්
සුදුසු
නිර්රද්
කිරීම සහහණා
කෘෂිකර්ම
රේ ඉේලීම
ඉදිරිෙත්
කිරීම ඉදිරිෙත්
සහහණා කෘෂිකර්ම
අමාතයාං
රේඅමාතයාං
ඉේලීම ෙරිදි
රහණ් ටර්
ෙරිදි
රහණ් ටර් රකොබ්ලමකඩුව
රගොවි කටයුතු
ෙර්රේෂය
පුහුණු
රකොබ්ලමකඩුව
රගොවිකටයුතු ෙර්රේෂය
හණා පුහුණු
කිරීර්හණාආයතනය
කිරීර්
ආයතනය
විිනන්
රමම
අනයයනය
ිනදු
කරන
ලදී.
විිනන් රමම අනයයනය ිනදු කරන ලදී.
වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීර්දී කෘෂිකර්ම රදොර්තර්න්තුව හණා
ප්රමු රසොයා ගැනී්
ස්ලන්නව අභිරයෝග 47 ්  සහණ රගොවිජන සංවර්නන
රදොර්තර්න්තුවට
අදාළව කිරීර්දී
අභිරයෝග 16
් 
ෙහණත
ෙරිදිහණා
1. වයාෙෘති ක්රියාත්මක
කෘෂිකර්ම
රදොර්තර්න්තුව
අනයයනරයන්
අනාවරයය
ස්ලන්නව අභිරයෝග
44 ්  විය.
සහණ රගොවිජන සංවර්නන රදොර්තර්න්තුවට
අදාළව අභිරයෝග1ක ්  ෙහණත ෙරිදි අනයයනරයන් අනාවරයය විය.
HARTI
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2. කෘෂිකර්ම රදොර්තර්න්තුවට අදාළව:
කෘෂිකර්ම
රදොර්තර්න්තුවට
අදාළව:
ආර්භය සහණ සැලසු්
කිරීර්දී අභිරයෝ 14 ්  ප්රනාන
 වයාෙෘති
මාතෘකා රදක්  එන් විෂය ෙථය සහණ වයාෙෘති සැලසු් කිරීමට
I.
වයාෙෘති ආර්භය සහණ සැලසු් කිරීර්දී අභිරයෝග -14 ්  ප්රනාන
අදාළව
ද, රදක්  එන් විෂයෙථය සහණ වයාෙෘති සැලසු් කිරීමට
මාතෘකා
අදාළවද,
 වයාෙෘති
කිරීර්දී
අභිරයෝගෙහණ් 
-්  ප්රනාන
II.
වයාෙෘතික්රියාත්මක
ක්රියාත්මක
කිරීර්දී22අභිරයෝග
එන්මාතෘකා
මූලයකරයය,
ෙහණ් 
එන්
මූලයකරයය
,
මානව
ස්ෙත්
,
ක්රියාත්මක
කිරීම , සහණ
මානව ස්ෙත්, ක්රියාත්මක කිරීම, කාල කළමනාකරයය
කාල
කළමනාකරයයඅදාළවද,
සහණ ස්ලන්ධීකරයයට අදාළවද,
ස්ලන්ධීකරයයට
III.
වයාෙෘති අධී් ෂයය හණා අවසන් කිරීර්දී ප්රනාන අභිරයෝග ෙහණ් ,
කිරීර්දී
අභිරයෝග
 වයාෙෘති
එන්, අධී් ෂයය
අධී් ෂයය,හණා අවසන්
ෙසුවිෙරම,
විගයනය,
සහණ-ෙහණ් 
ස්වභාවික
තත්ත්වයන්ට
ලදි. ෙසු විෙරම සහණ
ප්රනාන
මාතෘකාඅදාළව
රදක් ද හණඳුනා
එන් ගන්නා
අධී් ෂයය,
විගයනය සහණ ස්වභාවික තත්ත්වයන්ට අදාළවද හණදුනා ගන්නා
රගොවිජන සංවර්නන රදොර්තර්න්තුවට අදාළව:
ලදී.
I.
වයාෙෘති ආර්භය සහණ සැලසු් කිරීර්දී -අභිරයෝග රදක්  ප්රනාන
3. රගොවිජන
සංවර්නන
රදොර්තර්න්තුවට
අදාළව:අදාළවද,
මාතෘකාව
වන
වයාෙෘති සැලසු් කිරීමට
II.
වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීර්දී අභිරයෝග ෙහණ්  එන් මූලයකරයය,
 වයාෙෘති
සැලසු් කිරීම,
කිරීර්දීකාල
අභිරයෝග
රදක්  - සහණ
මානව ආර්භය
ස්ෙත්, සහණ
ක්රියාත්මක
කළමනාකරයය
,ෙෘති
සැලසු් කිරීමට අදාළවද,
අදාළවදනාන මාතෘකාව වන වයාප්ර
ස්ලන්ධීකරයයට
වයාෙෘති
කිරීර්දී - හණා
අභිරයෝග
්  ප්රනාන
මාතෘකා
ෙහණ් 
III. ක්රියාත්මක
වයාෙෘති අධී් ෂයය
අවසන් 14
කිරීර්දී
අභිරයෝග
ෙහණ් 
ද හණඳුනා
ගන්නා ලදි., මානව ස්ෙත්, ක්රියාත්මක කිරීම, කාල
එන් මූලයකරයය
කළමනාකරයය සහණ ස්ලන්ධීකරයයට අදාළවද, වයාෙෘති අධී් ෂයය
හණා අවසන් කිරීර්දී - අභිරයෝග ෙහණ් ද හණදුනා ගන්නා ලදී. අභිරයෝග ෙහණ
වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අදාළවද හණදුනා ගන්නා ලදී.

නිර්රද්
අනයයනරයන් හණදුනා ගන්නා ලද අභිරයෝග ිනයේලටම අදාළව රයෝජනා
සහණ නිර්රද් ලයිස්තුව්  අනයයන වාර්තාව තුළ ඉදිරිෙත් කළ අතර, ඊට
අමතරව, වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීර්දී log frame analysis, results
resource framework, Gantt charts වැනි ක්රම පිළිලහව වැඩි
අවනානය්  ලලා දීමටද රයෝජනා කරන ලදී. තවද, අදාළ සමම විටම, අදාළ
ොර් ව ිනයේලම සහණභාගි කරගැනීරමන් වයාෙෘති සාර්ථකව අවසන් කර
ගැනීමට හණැකි ලවද රයෝජනා කරන ලදී.

HARTI

9

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

ිනදු කරමින් ෙවතින අනයයන
01. ශ්රී ලංකාරේ ආහණාර රලෝග අං රේ කාෂිකාර්මික වයාේති හණා
උෙරදස් සැෙයිර් රසේවය: අභිරයෝග, ගැටලු සහණ
වැඩි දියුණු කිරීර් විකේෙ

එ්.ඩී.එස් ලූර්දු
ආහණාර රලෝග අං රේ කෘෂිකාර්මික වයාේති රසේවයට අදාළ ගැටලු,
අභිරයෝගයන් සහණ වැඩිදියුණු කිරීර් විභවතාවන් හණඳුනා ගැනීමත් එමඟින්
කාර්ය් ෂම හණා ඵලදායි වයාේති රසේවාව්  සහහණා උෙකාරී වන රයෝජනා
ඉදිරිෙත් කිරීමත් අනයයනරේ ප්රනාන අරමුය රේ.
ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ශ්රී ලංකාරේ ආහණාර රලෝග අං යට අදාළ වයාේති ෙද්නතිය තුළ එිත
ක්රියාකාරිත්වය හණා වයුහණය ිනයයට ිනයය් ම ෙැරණි රටාවට අනුගමනය
රනොකළ ද නව අභිරයෝගයන්ට මුහුණු දිමට සමත් කම්  රනොද් වන
ලැවින් වයාේති රසේවා ආවරයය, රතොරතුරු සන්නිරේදනය හණා තා් ෂයය
භාවිතය, මානව ස්ෙත් සංවර්නනය, වයාේති ොර් ්වකරුවන්රේ
සහණභාගීත්වය සහණ අධී් ෂයය, සැලසු් සකස් කිරීම සහණ ෙරිොලනය වැනි
වයාේති රසේවයට අදාළ රලොරහණෝ කරුණු තව දුරටත් දීයුණු වීම අතයව ය
රේ.
2. කෘෂිකාර්මික සංවර්නනය සහහණා එිත අලුතින් මතුව එන කෘෂීකාර්මික
අභිරයෝගයන් වූ රගෝලීයකරයය, විමනයගතකරයය ලලය රලදීම,
රතොරතුරු හණා සන්නිරේදන තා් ෂයය භාවිතය සහහණා මුහුණු දීමට සුදුසු
ෙරිදි වත්මන් වයාේති රසේවයට අදාළ වයුහණාත්මක තත්වය රමන්ම හණා
ක්රියාත්මක තත්ත්වය ද රවනස් විය යුතු රේ.
3. ෙවත්නා වයාේති ෙද්නතිය තුළ ෙර්රේෂය ආයතන, වයාේති නිලනාරින්
හණා රගොවීන් අතර ිනදු වන දැනුම හණා තා් ෂයය ගලා යමර් යාන්ත්රයය
ඵලදායක තත්ත්වයක ෙවත්වා ගැනීම අව යවන ලැවින් ඒ සහහණා වත්මන්
වයාේති රසේවාරේ කාර්ය් ෂමතාවය මැන ලැලීම සහහණා වයාේති ෙද්නතිය
ස්ලන්නරයන් පුළුේ වූ ෙර්රේෂයයන් ිනදු කිරීර් අව යතාවය්  ුත.

නිර්රද්
නීතිමය ෙදනම්  සමඟ පිළිගත හණැකි දැ් ම්  සහණ රමරහණවර්  සිතතව
රගොවීන්රේ අව යතා ඉදිරියට රගන යාමට සහණ ඒවාට ප්රතිචාර දැ් වීම
සහහණා ජාතික වයාේති ප්රතිෙත්තිය්  ුති කිරීම.
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02. කාලනික වී වගාව සහණ තරුය සහණභාගිත්වය තුළින් ක්රියාකාරී
කුඹුරු ඉඩ් භාවිතය තීව්ර කිරීම

එ්.බී.එෆ් රිෆානා
ෙහණත රට රතත් කලාෙරේ වී වගාව ස්ලන්නරයන් ුති දැනුම ෙරතරය
හණඳුනා ගැනීම සහණ එම ප්රරද් රේ ක්රියාකාරී කුඹුරු ඉඩ් පුරන් වීම වල් වා
ගැනීම සහහණා අව ය තරුය ජවය සහණ කාලනික ප්රරේ යන් ගරේෂයය
කිරීම

ප්රමු රසොයා ගැනී්
රෙර අනයයනවලින් උත්ොදනය කරන ලද විදයාත්මක
රසොයාගැනී් සහණ නිර්රද් රලදා හණැරීර් අකාර්ය් ෂමතාවය් 
ෙවතියි.
2. අනයයන ප්රරද් ය තුළ ක්රියාකාරී තරුය රගොවි සමිති ිනයයට 11් 
ෙමය්  ක්රියාත්මක වී තිබුණි .
1.

නිර්රද්
1. රතොරතුරු තා් ෂය රමවල් රයොදාගැනීම මගින් ෙර්රේෂය
රසොයාගැනී්වල ඵලදාීම වයාේතිය තහණවුරු කිරීම හණරහණා දැනු්
ෙරතරය පියවා ගැනීම
2. ස්ෙත් ර් න්්රස්ථානය්  රලස තරුය රගොවි සමිති ඒකරාීඝ
කිරීම හණරහණා ෙවතින තරුය රගොවි සමිති ් තිමත් කිරීම
3. කාලනික වගාව පිළිලහව රගොවින් දැනුවත් කිරීම තුළින් එය
ප්රවර්නනය කිරීම
4. රවළහරෙොළ තුළ අමු්රවය සහණ ගුයාත්මක කාලනික රෙොරහණොර
ලලා ගැනීමට ුති අවස්ථාවන් ුති කිරීම
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03. ෙහණත රට රතත් කලාපිය පුරන් කුඹුරු නැවත වගා කිරීර්
ප්රයත්නයන්රේ සාර්ථකත්වයන් සහණ අරේ් ෂාවන් පිළිලහ අනයනය

ආර්.එ්.ඩී.එච් රත්නායක
ෙහණතරට රතත් කලාපිය පුරන් කුඹුරු නැවත වගා කිරීර් ප්රයත්නයන්රේ
සාර්ථකත්වය සහණ අරේ් ෂාවන් හණඳුනා ගැනීම.
ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. කුඹුරු පුරන් වීම සහහණා විවින සානක ලලො ුති අතර සංවර්නන
අව යතාවයන්රගන් ලහුතරය තා් ෂණික ගැටලු විසහා ගැනීම
තජල ස්ොදනය, ජල මාර්ග ප්රතිසංස්කරයය සහහණා ප්රමු වී ුත.
2. රගොවීන්රේ සහණ නිලනාරීන්රේ රනොමද උත්සාහණය සහණ උනන්දුව
පුරන් කුඹුරු සාර්ථකව වගා කිරීම සහහණා ලලො ුත.
3. ලහුතරය්  වැඩසටහණන් සංවර්නන අව යතාවය සමග අනුරූපී
වුවද එිත ගුයාත්මකභාවය, මුලයමය හණා ්රවයමය අනුග්රහණය
ස්ලන්නරයන් රගොවීන් සැහීමකට ෙත් රනොරේ.
නිර්රද්
1. කුඹුරු පුරන්වීමට රහණේතු නිවැරදිව හණඳුනා ගනිමින් ෙළමුව ඒවා
වැළැ් වීම සහහණා සුදුසු ක්රියා මාර්ග ගැනීම.
2. අදාළ ප්රරද් රේ තා් ෂය නිලනාරීන්රේ සහණාය ුතිව
නිවැරදි පිරිවැයකින් යුතු ක්රමවත් වයාෙෘති රයෝජනා සැලසු්
කිරීම සහණ ක්රියාත්මක කිරීම.
3. සංවර්නනය කළ දම මනාව ෙවත්වා රගන යාම සහහණා සුදුසු
සැලසු් සකස් කර එිත වගකිම රගොවි සංවිනාන රවත
ෙැවරීම.

HARTI

12

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

04. රද්ීඝය කෘෂි වයවසායකයින් විිනන් ෙවත්වාරගන යනු ලලන
කෘෂිකාර්මික රසේවා සෙයන මනයස්ථාන හණරහණා රගොවිරෙොළ
යාන්ත්රිකකරයය ආර්භ කිරීම: අභිරයෝග සහණ අවස්ථා

එ්.ඒ.සී.එස්. ලණ්ඩාර
ප්රනාන කෘෂිකාර්මික නිෂ්ොදනවල වටිනාක් දාමය ඔස්රසේ විවින රසේවා
සෙයන සහණ කෘෂිකාර්මික රසේවා සෙයන මනයස්ථාන හණරහණා කෘෂිකාර්මික
යාන්ත්රිකකරයය ආර්භ කිරීම සහහණා කය සහණ ප්රාරයෝගික ආකෘතිය් 
ලලා ගැනීමයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රාජය මැදිහණත්වී් හණරහණා රට තුළ කෘෂිකාර්මික යන්රත්රෝෙකරය
සැෙීමම රලොරහණෝ විට අකාර්ය් ෂමතාවය, දූෂයය සහණ රවනත්
අිතතකර සමාජ ලලෙම් රහණේතුරකොටරගන පුළුේ රලස
විරේචනයට ල් ව ුත.
2. ප්රරද් රේ ඉඩ් ලහුල නමුත් ්රමය සීමාකාරී නිෂ්ොදන
සානකය්  වන කෘෂිකාර්මික රසේවා සෙයන මනයස්ථාන මඟින්
එ්  රසේවකරයකු සහහණා නිෂ්ොදනය සහණ වගා කරන ප්රරද් ය
වැඩි කළ හණැක.
3. ්රමය සීමා සිතත සහණ උෙරිම වගා කාලවලදී ඉේලුම සපුරාලීම
සහහණා යන්රත්රෝෙකරය රනොමැති විට, එවැනි ස්ථාන
කෘෂිකාර්මික රසේවා සෙයන මනයස්ථාන සාර්ථකව ක්රියාත්මක
කළ හණැකිය.

නිර්රද්
කුඩාරගොවීන්ටලලාදීමට
රගොවීන්ට ප යැපු්
රගොවීන්ට
යාන්ත්රික
තාක තයය
යයක
තාක තයැපු්
රගොවීන්ට
යාන්ත්රි ප
1.1. කුඩා
ලලාදීමට
වඩාත්
සුදුසු
වන්රන්
පුද්ගලික
වයවසායකයින්ය.
දැනට ෙවතින .වසායකයින්යවඩාත් සුදුසු වන්රන් පුද්ගලික වය
දැනට ෙවතින
යන්රත්රෝෙකරයේයන්රත්රෝයාොරයට
රසේවා සෙයන්නන්රේ
ෙකරය
රසේවා සෙයන්නන්රේ
එවැනි
වයාොරයට
එවැනි
නරවෝත්ොදන
ලානාව් 
නරවෝත්ොදන හණඳුන්වාදීමට ලානාව්  හණඳුන්වාදීමට
රනොවිය යුතු අතර
එය
රනොවිය
යුතු
අතර
එය
ෙවත්වාරගන
යාමට
කටයුතු
ස්ොදනය
ෙවත්වාරගන යාමට කටයුතු ස්ොදනය කළ යුතුය.
කළ යුතුය.
2. රවළහෙළ අසාර්ථකත්වය තුරන් කිරීම සහණ සැෙයුම කාර්ය් ෂම
හණා සතුටුදායක ආකාරරයන් ඉේලුම සපුරාලන ලව සහණතික කිරීම
සහහණා ෙහණසුක් සෙයන්රනකු රලස රජය කටයුතු කළ යුතුය.
රමම කාර්ය සහහණා රජයට ආයතනික සහණාය සහණ දිරිගැන්වී්
ලලාදිය හණැකිය.
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05. තිරසාර ග්රාමීය ය සංවර්නනය්  උරදසා ඉඩ් ප්රතිසංස්කරය සහණ
ඉඩ් ඒකාලද්න කිරීම

ආර්.එ්.එ්.එච්.ර් . ර්රලොඩරගදර
ශ්රී ලංකාරේ ඉඩ් ප්රතිසංස්කරය සහණ ඉඩ් ඒකාලද්න කිරීර් වැඩසටහණන්
විමර්ෂයය කිරීම සහණ ශ්රී ලංකාරේ කුඩා වතු ිතමියන්රේ රගොවි අං ය අතර
ඉඩ් ඒකාලද්න කිරීර් වැඩසටහණන් ක්රියාත්මක කළ හණැකි ක්රරමෝොයන්
හණඳුනා ගැනීම අනයනරේ අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රලොරහණෝ රටවල, රලොරහණෝ ඉඩ් ප්රතිසංස්කරය ආර්භ වූරේ
ස්ථිතික ප්රතිෙත්ති අරමුණු හණරහණා වන අතර දිගුකාලීන ප්රතිෙත්ති
රරේ සංවර්නන අව යතා හණා කෘෂිකාර්මික සංවර්නනය සහහණා
අ ණ්ඩව ක්රියාත්මක කරන ලදී .ඉඩ් ඒකාලද්න කිරීර්
වැඩසටහණන් එිත දී ප්රමු විය .
2. ශ්රී ලංකාවට අදාළව කලින් ිනදුකරනු ලැබූ ඉඩ් ඒකාලද්න කිරීර්
වැඩසටහණන් සලකා ලැලීර්දී ඒවා දිගුකාලීන රාජය ප්රතිෙත්ති හණා
ස්ලන්න වන රනොවන අතර තිරසාරලව පිළිලහ ගැටලුව්  ෙවතී.
3. එරසේම ඒවාරේ අරමුණු පුළුේ ග්රාමීය ය සහණ කෘෂිකාර්මික අරමුය
සමඟ අ යඩව සහණ ප්රමායවත්ව සමලන්න වී නැත.

නිර්රද්
1.1. ඉඩ්
සුළු සුළු
ෙරිමාය
රගොවි අං
රේ අං
ෙවතින
ඉඩ්කැලලිවීම,
කැලලිවීම,
ෙරිමාය
රගොවි
රේ ප්රනානතම
ෙවතින
ගැටලුවකි
.
එම
ගැටලුව
අවම
කර
ඉඩ්
වඩා
එලදාීමව
ප්රනානතම ගැටලුවකි. එම ගැටලුව අවම කර ඉඩ්භාවිතා
වඩා
කිරීමට
ෙළමු
අදියර් 
ව
රයන්
සරළව
කෘෂි
ඉඩ්
ඒකාලද්න
එලදාීමව භාවිතා කිරීමට ෙළමු අදියර්  ව රයන් සරළව කෘෂි
කිරීම
combining)
ිනදුකළ
හණැකිය. ිනදුකළ හණැකිය.
ඉඩ්(Plot
ඒකාලද්න
කිරීම තPlot
combining)
රගොවිජනප්රජාවහණසදිගුකාලීන
ප්රජාව, දිගුකාලීන කෘෂි
සහණ ග්රාමීය ය, සංවර්නන
අරමුණු
2.2. රගොවිජන
කෘෂිකාර
ග්රාමීය ය සංවර්නන
රකරරිතරකරරිත
අවනානය
රයොමුරයොමු
කරන
අරමුණු
අවනානය
කරනතිරසාර
තිරසාර ඉඩ්
ඉඩ්
ප්රතිසංස්
රයපප්රතිෙත්ති සමඟ
වන ඒකාලද්න
ප්රතිසංස්
කක
රය/ප්රතිෙත්ති
සමඟ ස්ලන්න
ස්ලන්නවන
ඒකාලද්න
ප්රයත්නය් 
රලස
ඉඩ්
ඒකාලද්නකරයය
පිළිලහ
අවනානය
ප්රයත්නය්  රලස ඉඩ් ඒකාලද්නකරයය පිළිලහ අවනානය
රයොමුකිරීමහණාහණාක්රියාත්මක
ක්රියාත්මකකිරීම
කිරීම
රයොමුකිරීම
ඉඩ්ඒකාලද්නකරයය
ඒකාලද්නකරයය ජාතික
ජාතික මේටර්
මේටර් මැදිහණත්වීම් 
3.3. ඉඩ්
මැදිහණත්වීම්  සමඟ
සමඟ
විධිමත්
ආයතනය් 
තුළින්
ිනදුකළ
යුතුය.
එරමන්
ම
එය .
විධිමත් ආයතනය්  තුළින් ිනදුකළ යුතුයඑරමන් ම එය
ක්රියාත්මක කිරීම සහහණා රගොවි සමාග් සහණ රගොවි සංවිනානවල
ක්රියාත්මක කිරීම සහහණා රගොවි සමාග් සහණ රගොවි සංවිනානවල
දායකත්වය ලලා ගැනීම වැදගත් රේ.
දායකත්වය ලලා ගැනීම වැදගත් රේ.
HARTI
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0ක. ශ්රී ලංකාරේ ආදාය් උත්ොදනය සහණ ආහණාර සුරෂිතතාවය
් තිමත් කිරීම සහහණා රගොවිරෙොළ-වයවසායකත්වය සහණ කෘෂි
වයාොර සංවර්නනය තුළින් බි්මේ කර්මාන්තය ප්රවර්නනය කිරීම

එස්.පී. ප්රනාන්දු
ශ්රී ලංකාරේ බි්මේ කර්මාන්තය නඟා ිනටුවීමට සහණ එමඟින් ග්රාමීය ය රගොවි
ආර්ථිකය සහණ ආහණාර සුරෂිතතාව ් තිමත් කිරීම සහහණා රගොවීන්රේ
වයවසායකත්ව හණැිනරී් සහණ නැගී එන කෘෂි වයාොර අවස්ථා ත් රසේරු
කිරීම අනයනරේ අරමුයයි.
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ෙරිසර
2021 වර්ෂයට අදාළව රමම විෂය ෙථය යටරත් අවසන් කළ අනයයන
තුනකි. ෙර්රේෂය වාර්තා සැකරසමින් ෙවතින අනයයන තුනකි.

01. ශ්රී ලංකාරේ වියළි කලාෙරේ ග්රාමීය ය වැේ ෙද්නතිවල
රලෝග නිෂ්ොදන පිළිරවත්

ඩබ්.එච්.ඒ ාන්ත

ශ්රී ලංකාරේ වියළි කලාෙරේ එේලංගා වැේ ෙද්නතිවල සමකාලීන රභෝග
නිෂ්ොදන ක්රම සහණ ඒ ආශ්රිත වනවරනෝොයන් හණඳුනා ගැනීම.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. මානව ක්රියාකාරක් රහණේතුරවන් ග්රාමීය ය එේලංගා වැේ
ෙද්නතිවලට අයත් ජල රෙෝෂක ප්රරද් ක්රම ක්රමරයන් ් ෂීය
රවමින් ෙවතින අතර, යාලද ර් ෂිත ඉඩ් සහණ අරනකුත් භූමි
කුඹුරු ඉඩ් ලවට ෙත්කිරීම රහණේතුරවන් වැව යටරත් වන සමස්ත
වගා වෙසරිය කැපී රෙරනන මේටමකට වර්නනය වී ුත.
2. විර ේෂරයන්ම සාමානය නඩත්තු හණා ක්රියාත්මක කිරීර් කටයුතු
රමන්ම සුළු හණා ප්රනාන පුනරුත්ථාෙන කටයුතු දීර් කාලීනව
රනොසලකා හණැරිම රහණේතුරවන් සහණ ග් වැේ රකරරිත ුති අඩු
අවනානය නිසා ඒවාරයිත වාරි නාරිතාව සී්රරයන් ෙහණත වැටීම
නිරී් ෂයය කළ හණැකිය.
3. වැේ රෙෝෂක ප්රරද් යන් ආශ්රිතව ිනදුවන අයහණෙත් මිනිස්
ක්රියාකාරක් නිසා ිනදුවන අධික ොංශු ාදනය රහණේතු රකොට රගන
වැේ ෙතුරලිත අවසාදිත තැන්ෙත්වීම ග් වැේවල නාරිතාව
අඩුවීමට ලලොනු ලලන ප්රනාන සානකය ලව වාර්තා රේ.

නිර්රද්
ග්රාමීය ය වැේ ප්රතිසංස්කරයයට රෙර එිත අව යතා පිළිලහ ත් රසේරුව් 
ිනදුකළ යුතුය. ප්රතිලාීන් සං යාව, පිරිවැය ඵලදායිතාවය, ප්රරයෝජනවත්
වන අං සහණ ඒවාරේ විභවයතාවයන් එන් රලෝග නිෂ්ොදනය, ජලවනවී
වගාව, ෙශු ස්ෙත්, ගෘහණස්ත භාවිතය සහණ ගරඩොේ සමදීම වැනි අරනකුත්
වනවරනෝොයන් සලකා ලැලිය යුත්රත් සමස්ත එලාංගා ෙද්නතිරයිතම ජල
විදයාත්මක ත් රසේරුව්  ිනදුකිරීරමන් අනතුරුව විය යුතුය.
එවැනි ත් රසේරුවකින් ෙසුව ිනදුකරනු ලලන පුනරුත්ථාෙන කටයුතුවලින්
උෙරිම ප්රතිලාභ ලලා ගැනීම සහහණා එේලංගා ෙද්නතිරයිතම අවම ව රයන්
කුඩා වැේ තුන්  රහණෝ හණතර්  තය් කඳුරැේලක සකස් කර ුති මුළු වැේ
සං යාව අනුව ප්රතිසංස්කරයය කිරීම රහණෝ ප්ර ස්ත මේටර්
ක්රියාකාරිත්වයට රගන ඒම කළ යුතුය.
පුනරුත්ථාෙන ක්රියාවලිරේදී වැව ආශ්රිත ෙරිසර ෙද්නතිය ආර් ෂා විම
සහණතික කළ යුතුය. වැේ රෙෝෂක ප්රරද් , අවසාදිත වැවට ුතුළුවීම
වැලැ් වීම සහහණා ොලන වයුහණයන් තවනව විදයාත්මක සහණ ෙහණළ ුළ මාර්ග
ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.
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02. මනය කඳුකරරේ නැරගනිතර ලමවු් ප්රරද් වල ජල
කළමනකරයය පිළිලහ අනයයනය. (SDG 2,6,12,13)

ඩබ්.එච්.ඒ ාන්ත

ශ්රී ලංකාරේ මනය කඳුකර ප්රරද් රේ රද් ගුණික විෙර්යාසයන්රේ
ලලෙමමට ල් වන නැරගනිතර ලමවු් ප්රරද් වල ජල කළමනාකරය
ගැටලු පිළිලහව විමර් නය කිරීම.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
වන සහණ ජල මාර්ග ර් ෂිත සහණ ලඳු කැලම තුළ අනවසර වාණිජ රලෝග සහණ
එළවළු වගා වයාේතිය රහණේතුරවන් ෙසුගිය ද ක කිිතෙය තුළ ඉහණළ ජල
රෙෝෂක ප්රරද් න්ිත ඉඩ් ෙරිහණරයය සහණ භූමි ආවරයය සැලකිය යුතු
රලස රවනස් වී ුත
අනයයන ප්රරද් රේ ජල භාවිත සහණ ජල භාවිත කණ්ඩාය් සං යාව
කාලයත් සමඟ වි ාල ව රයන් වැඩි වී ුති අතර ඒවා ඉතා
විවිනාංගීකරයය ට සහණ සංකීර්යතත්වයට ෙත්ව වී ුත. එම රහණේතුන් නිසා
ජලය ඉතාමත් ිතඟ ස්ෙත්  ලවට ෙත්ව ුති අතර ඒ සහහණා විවින ජල
භාවිත කණ්ඩාය් අතර ඉහණළ තරඟකාරීත්වය්  නිර්මායය වී ුත.
විවින අව යතාවයන් සහහණා වාරි ුළ මාර්ගවලින් අනවසරරයන්
අසීමාන්තිකව ජලය ලලාගැනීම නිසා ෙහණළ ප්රරද් යන්ිත ජිවත්වන රගොවි
ප්රජාවන්රේ වනවරනෝොයට සහණ ඔවුන්රේ ආහණාර සුර් ෂිතතාවයට දැඩි
ලලෙම් එේලවී ුත.

නිර්රද්
ඉහණල ජල රෙෝෂක ප්රරද් වල සහණ ුළ මාර්ග ර් ෂිතයන්ිත තීව්ර රලස
ිනදුකරනු ලලන වාණිජ රලෝග වගාව සහණ ඒ සහහණා ිනදුකරනු ලලන ඉහණල
ජල භාවිතය විධිමත්ව නියාමනය කිරීම ිනදුකළ යුතු අතර අනවසර වගා
කටයුතු ිනදුකරන පුද්ගලයින් සහහණා රවනත් සුදුසු ඉඩ් ලලාදී ඔවුන්රේ
වනවරනෝොය සහණතික කළ යුතුය.
ජල කළමනාකරයය සහණ සුළු වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාෙනය ආශ්රිත ගැටළු
විසඳීම සහහණා වතු ොලනාධිකාරිරය ිත මැදිහණත්වීම ලලාගැනීම සහහණා මනා
වැඩපිළිරවල්  සකස් කළ යුතුය.
කුඩා වැේ සහණ ුළ ෙද්නති ුතුළු වාරිමාර්ග වයුහණයන්ිත ජල ප්රවාහණනය සහණ
වාරි කාර්ය් ෂමතාව ඉහණළ නැංවීම සහහණා එම ෙද්නතීන් නිින කලට අව ය
පුනරුත්ථාෙන කටයුතු ිනදුකළ යුතුය.
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03. අතරමැදි කන්නරේ අතිරර්ක ආහණාර රලෝග - රතෝරාගත්
දිස්ත්රි් කවල වගා ගැටලු (SDG-2)

එන්.පී.වන. සමන්ත
අනයයනරේ ප්රනාන අරමුය වූරේ අතරමැදි කන්නරේ කුඹුරු ඉඩ්වල
අතිරර්ක ආහණාර රලෝග වගාරේ ගැටලු සහණ ලානාවන් හණඳුනා ගැනීමයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. කිිනදු බීජ ප්රතිකාරය්  රනොමැතිව ෙරිරභෝජනය සහහණා
රවළහරෙොරළේ ුති බීජ ිනටුවීම, ගුයාත්මක බීජ රනොමැතිකම,
බීජ සහහණා ඉහණළ රවළහෙළ මිල සහණ බීජ රරෝග ෙැතිරීම බීජ රලස
රගොවීන් විිනන් මතු කරන ලද ප්රමු තම සීමා කිරී් විය.
2. මැද කන්නරේ මුං වගාරේ රයරදන රගොවීන් මුහුය දුන් තවත්
ගැටලුව්  වූරේ සත්ව හණානිය හණ්ලන්රතොට දිස්ත්රි් කරේ
වඩාත්ම විනා කාරී ගව හණානියයි.
3. මැද කන්නරේ මුං වගා කරන්නන් මුහුය රදන තවත් සැලකිය
යුතු ලානාවන් වන්රන් මිල උච්ඡාවචනය, ෙළිරලෝන සහණ රරෝග
රහණේතුරවන් අඩු ආදායම, නිින අරලවිකරය යාන්ත්රයය් 
රනොමැතිකම, උෙකරය රනොමැතිකම සහණ ෙසු අස්වනු
කළමනාකරයය සහහණා අත්දැකී් රනොමැතිකම.
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නිර්රද්
1. කන්නය ආර්භරේ දී නිර්රද්ශිත බීජ ලලා ගත හණැකි ලවට
සහණතික කිරීම අතරමැදි කන්නරේ වගා කිරීම සහහණා රගොවීන්
දිරිමත් කිරීම සහණ රහවා ගැනීම අති යින්ම අව යතාවයකි.
එලැවින් උසස් තත්ත්වරේ බීජ ිතඟය සහහණා ක්රියාකාරී විසඳුම් 
ුති කිරීම සහහණා අතරමැදි කන්නරේ වගාව සමඟ සහණතික කළ
බීජ නිෂ්ොදන වැඩසටහණන පුළුේ කිරීම අතයව ය රේ. එරසේ
රනොමැති න් අතරමැදි කන්නරේ ිනටුවීම සහහණා කිිනදු බීජ
සහණතික කිරීර් අධිකාරිය්  විිනන් නිර්රද් රනොකළ ආනයනික
බීජ මත යැපීමට රගොවීන්ට ිනදුවනු ුත. ආනයනය සීමා රකරරන
අවස්ථා වලදී එවැනි නිර්රද්ශිත රනොවන ආනයනික බීජ ෙවා ලලා
ගැනීම වඩාත් දුෂ්කර වනු ුත. එලැවින්, අවාරරේ මුං වගාව
සහහණා ගුයාත්මක බීජ නියම රේලාවට ලලා දීර් ගැටලුව
විසඳීමට විර ෂ
ේ අවනානය රයොමු කළ යුතුය.
2. සත්ත්ව හණානි රහණේතුරවන් ිනදුවන වගා හණානි ස්ලන්නරයන්
ප්රරද් රේ ක්රියාත්මක වන ආයතන අතර නිින ස්ලන්ධීකරයය් 
සුදුසු යාන්ත්රයය්  ස්ථාපිත කිරීම අතයව ය රේ. ගව ොලනය
සහහණා තෘය බි් සානාරය රලස රවන් කිරීම හණ්ලන්රතොට
දිස්ත්රි් කරේ අතරමැදි කන්නරේ වගාව වයාේත කිරීර් වැදගත්
ප්රතිෙත්තිමය මුලපිරීමකි.
3. අරනකුත් ් රෂේත්ර රභෝග වගා කරන ප්රරද් යකට අවම ව රයන්
එක්  ලැගින් බීජ වියළන යන්ත්ර සහණ පිරිිනදු කිරීර් යන්ත්ර ලලා
දීරමන් ෙසු අස්වනු කළමනාකරය පිළිරවත් රාජය
මැදිහණත්වීරමන් වැඩිදියුණු කළ හණැක. අරනකුත් ් රෂේත්ර රලෝග
අස්වැන්න සහහණා අගය එකතු කිරීම අරලවිකරය ගැටළු විසඳීර්
විකේෙය්  රලස.
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ිනදු කරමින් ෙවතින අනයයන
01. ශ්රී ලංකාරේ ඉහණළ අගයකින් යුත් ෙලතුරු රලෝග නිෂ්ොදනය
කිරීර්දී ජල හණා ලල ් ති ෙරිරභෝජනය සහහණා ඒකාලද්න විසඳු්
පිළිලහ අනයයනය (SDG- 1 & 2)

ටී. පී. මුයවීරරේ
ශ්රී ලංකාරේ රතෝරාගත් ඉහණළ වටිනාකමකින් යුත් ෙලතුරු රලෝග
නිෂ්ොදනරේදී ජලය සහණ ලල ් ති භාවිතය ස්ලන්නරයන් සා්ප්රදායික
ජල ස්ොදන ක්රම වලට සාරේ් ෂව බිංදු සහණ විිනරු් වැනි කාර්ය් ෂම
ජල ස්ොදන ක්රමවල සාරේ් ෂ වැදගත්කම සහණ සංසන්දනාත්මක වාිනය
ෙරී් ෂා කිරීම.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. අනයයනය කරන ලද ිනයලුම රලෝග සහහණා ් ෂු්ර ජල ස්ොදනය සහහණා
ආරයෝජනය කිරීම ආර්ථිකව වාිනදායක වන අතර රලෝගරේ ආයු කාලයට
සාරේ් ෂව ආරයෝජනය රකටි කාලය්  තුළ ආෙසු උෙයා ගත හණැකිය.
2. රලෝගරේ වර්නන අවධිය, රෙෝෙ කිරීර් උෙකරයවල නාරිතාව,
ක්රියාත්මක වන ෙැය ගයන අනුව ජදනික රලෝග ජල අව යතා පිළිලහ
රගොවීන් අතර දැනුවත්භාවය අඩුය.
3. සා්ප්රදායික ක්රම යටරත් ජල ස්ොදන පිරිවැය ් ෂු්ර ජල ස්ොදන
ක්රමයන්ට වඩා වැඩිය. තවද, රලෝග ජල අව යතාවය සහණ වාරි ජල
ස්ොදනය ස්ලන්න අරනකුත් තා් ෂණික රතොරතුරු පිළිලහව රගොවීන්
දැනුවත් රනොවීම නිසා අතිරි් ත රලස ජලය රයදීම නිසා ලල ් තිය හණා
්රමය සහහණා අමතර පිරිවැය්  දැරීමට ිනදුරේ
නිර්රද්
1. ජල භාවිතය ප්ර ස්ත කිරීම සහහණා සැලසු් කරනු ලලන ඕනමම
ප්රතිෙත්තියකදී
රලෝගරේ ජල අව යතාවය හණා ලල ් ති
ෙරිරභෝජන රටාරේ ලලෙම් ද සලකා ලැලිය යුතුය.
2. රද් ගුණික විෙර්යාසයන්ට අනුවර්තනය වීර් මානයය්  රලස
් ෂු්ර ජල ස්ොදනරේ වාින පිළිලහව රගොවීන් දැනුවත් කිරීර්
වැඩසටහණන්  තිබිය යුතුය.
3. රද් ගුණික රවනස්වී් හණමුරේ ප්රථයස්ථීතාවය වැඩිකර රලෝග
අස්වැන්න, ජලය සහණ ලල ් තිය ඉතිරිය වැඩි කිරීම සහහණා හණරිත
තාක තයයන් හණරහණා ් ෂු්ර ජල ස්ොදන ක්රම ප්රවර්නනය කිරීම
නිර්රද් රකරර්.
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02. වාණිජමය මේේමින් කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදනය :
ගැටලු හණා ප්රවයතාවයන්

එ්.පී.එන්.එ් ඩයස්
ශ්රි ලංකාරේ ගුයාත්මක ලවින් ඉහණළ කාලනික රෙොරහණොර නි ්ොදනය
වැඩිකිරීම සහහණා වාණිජමය මේටමින් කාලනික රෙොරහණොර නි ්ොදනරේ
දැනට ෙවත්නා ගැටලු හණා විභවතාවයන් හණඳුනා ගැනීම.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. දැනට වාණිජමය මේටමින් නිෂ්ොදනය කරන ප්රනානම කාලනික
රෙොරහණොර වර්ගය රකෝරෙොස්ේ වන අතර දියර කාලනික
රෙොරහණොර නිෂ්ොදනය සහහණා රයොමුවී ුත්රත් අඩු ප්රති තයකි.
එරමන්ම කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදනය සහහණා ප්රනාන
ව රයන්ම භාේතා කරන්රන් සා්ප්රදායික ක්රම වන අතර නවීන
තා් ෂණික ක්රම සහහණා රයොමුවීම ඉතාම අවම මේටමක ෙවතී.
2. රෙොරහණොර නිෂ්ොදනය සහහණා ප්රමායවත් ෙරිදි අමු්රවය සෙයා
ගැනීමට රනොහණැකි වීම, අමු්රවය වල මිල අධික රලස ඉහණළ යමම,
කාලනික රෙොරහණොර සහහණා නිින මිල්  හණා රවළහ රෙොළ් 
රනොමැතිකම
3. දැනට වාණිජමය රලස නිෂ්ොදනය කර රවළහරෙොලට නිකුත්
කරන කාලනික රෙොරහණොර වල ගුයාත්මකභාවය ෙවත්වා ගැනීම
සහහණා නිින ක්රමරේදය්  රනොමැතීවීම නිසා නිින ප්රමිතියකින් රතොර
කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදන රවළහරෙොළට නිකුත් රකරරන
අතර එය ශ්රී ලංකාව තුළ කාලනික රෙොරහණොර භාවිතය ප්රචලිත
කිරීම සහහණා ුති ප්රනාන අභිරයෝගය්  රේ.
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නිර්රද්


ශ්රී ලංකාරේ කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදනය සහණ භාවිතය ඉහණළ
නැංවීම සහහණා ජාතික මේටමින් දීර් කාලීන ප්රතිෙත්තිය්  සකස්
කිරීම සහණ එය ක්රමවත් රලස ක්රියාත්මක කිරීමට අව ය ක්රියාමාර්ග
දියත් කිරීම සහහණා රජරේ වැඩි අවනානය්  රයොමුවිය යුතුය.



කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදන වල ප්රමිතිය ෙවත්වා ගැනීම සහහණා
නිින ක්රමරේදය්  සකස් කිරීම.



වාණිජමය මේටමින් කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදනය දිරි ගැන්වීම
සහහණා අව ය මූලය ෙහණසුක් සැෙීමම සහහණා වැඩපිළිරවළ්  සකස්
කිරීම.



කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදන සහහණා නිින රවළහරෙොළ් 
නිර්මායය කිරීම.



කාර්ය් ෂම රලස කාලනික රෙොරහණොර නිෂ්ොදනයට අව ය නව
තා් ෂණික ක්රම හණා යන්ත්ර සූත්ර හණඳුන්වා දීම.

03. ශ්රී ලංකාරේ උඩරට එළවළු රගොවීන් භාවිතා කරන ොංශු
සංර් ෂය ක්රම රකරරිත ලලොන සානක

වන.වී.එන් අරයෝමි
අරමුණු
1. උඩරට එළවළු රගොවීන් විිනන් අනුගමනය කරන ෙවතින
ොංශු සංර් ෂය පිළිරවත් සහණ ඒවාට ලලොන සානක හණඳුනා
ගැනීම.
2. උඩරට එළවළු රගොවීන් විිනන් අනුගමනය කරනු ලලන
තිරසාර ඉඩ් කළමනාකරය භාවිතයන් සහහණා වන වියද්
ඵලදාීමතාවය, නිෂ්ොදන ඒකක පිරිවැය සහණ ඒකක ලාභය
අතර ස්ලන්නය රසොයා ලැලීම.
3. තිරසාර එළවළු රගොවිතැන සහහණා නිර්රද්ශිත තිරසාර ොංශු
කළමනාකරය තා් ෂයයන් රයදවීම සහණ රගොවීන්රේ
දැනුම, ොංශු සංර් ෂය පිළිරවත් හණා ස්ලන්න රගොවීන්රේ
ආකේෙ ුගීමම සහණ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම සහහණා ගත යුතු
උොය මාර්ග සහණ මුලපිරී් රයෝජනා කිරීම සහණ නිර්රද්
කිරීම.
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ආහණාර ෙද්නති
රමම විෂය යටරත් අවසන් කළ අනයයන 12්  සහණ ිනදුකරමින් ෙවතින
අනයයන 0ක්  ද ෙවතී.

01. “අපි කන්න ඕන රමොනවද කියලා අපි දන්නවාද?”
එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජන රටා
යු.ඩී.ආර් උදාරි
එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජනය සහහණා ලලොන සානක සහණ
ෙරිරභෝජනය ඉහණල නැංවීමට ුති ලානක සහණ විභවතාවයන් හණඳුනා
ගැනීම

ප්රමු රසොයා ගැනී්


ලහුතරය්  ගෘහණ ඒකක තනාගරික-69%, වතු-69% සහණ ග්රාමීය ය56%) එළවළු සහණ ෙලතුරු අව යතාව සහහණා ස්පුර්යරයන්
ලාිතර රවළහරෙොළ මත යැරෙයි. ග්රාමීය ය සහණ වතු අං රේ ගෘහණ
ඒකක ිනදු කරන වියදම රමන් රදගුයයකට වඩා නාගරික ගෘහණ
ඒකක එළවළු සහණ ෙලතුරු සහහණා මාිනකව වැය කරයි. එළවළු සහණ
ෙලතුරු මිලට ගැනීම රකරරිත ඒවාරේ ගුයාත්මකභාවය, නැවු්
ලව, මිල සහණ රසෞ යාර් ෂිත ලව වැදගත් රවයි.



රනොර්රූ ෙලතුරු රසායනික ්රවය රයොදා ඉදවීම, රසරයන් අඩු
වීම සහණ ඉහණළ මිල, ෙලතුරු ෙරිරභෝජනය ඉහණළ නැංවීමට ුති
ප්රනාන ලානක අතර රවයි. එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජනරේ
රෙෝෂය වටිනාකම පිළිලහ දැනුවත්භාවය, නිෂ්ොදනවල
ගුයාත්මකභාවය, රගවතුවලින් ලලාගත හණැකි වීම සහණ සානාරය
මිල, එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජනය වැඩි කිරීර් ප්රනාන සානක
රවයි.
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ප්රතිචාර දැ් වූවන්රගන් ත97%) ්  තමන් මිල දී ගන්නා එළවළු
සහණ ෙලතුරු ආර් ෂිත රනොවන ලව සහණ ෙළිරලෝනනා ක
අවර ේෂ ්රවය වලින් ඒවා දූෂයය වී ුති ලව වි ව
් ාස කරයි. රමම
වි ්වාසය ලහුතරය්  ගෘහණ ඒකක ත74%) වල එළවළු සහණ ෙලතුරු
මිල දී ගැනීම සහණ ෙරිරභෝජනය රකරරිත ෘයාත්මකව ලලොයි.

නිර්රද්


ගෘහණ ඒකකවල එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජනය ප්රවර්නනය
කිරීම සහහණා ප්රජා රසෞ ය හණා රෙෝෂය වැඩසටහණන් අ ණ්ඩව
ිනදුකළ යුතුය. අවම ෙරිරභෝජන මේටම සහණ අවම විවිනත්වය
සලකා වතු අං ය ප්රනාන ව රයන් ඉල් කගත කළ යුතුය.
විවිනත්වයකින් යුතු එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජනය සහණ
ඒවාරයන් ලැරලන රසෞ යමය වාින සහණ රසෞ ය ස්ෙන්න
ආහණාර රේේ පිළිලහ නිවැරදි රතොරතුරු ජනතාවට ලලාදීම
රකරරිත අවනානය රයොමු කළ යුතුය.



ලහුතරය්  ගෘහණ ඒකක කාලනික එළවළු සහණ ෙලතුරු පිළිලහ
දැනුවත් අතර, නිෂ්ොදන නාරිතාව වැඩි කළ හණැකි න්
රසෞ යාර් ෂිත එළවළු සහණ ෙලතුරු සහහණා කය රවළහරෙොළ් 
තිරබ්. ඒ සහහණා නිෂ්ොදන ප්රවර්නනය, සහණතික කිරීම සහණ විකිණීම
ප්රවර්නනය කිරීම සහහණා ිනයලුම අං එකට කටයුතු කළ යුතුය.
තව ද කාලනිකව නිෂ්ොදන කළ එළවළු සහණ ෙලතුරු රද්ීඝය
රවළහරෙොළට නිකුත්කිරීර් දී පිළිගත් කාලනික සහණතිකය් 
නිකුත් කිරීම සහහණා ජාතික නීති ස්ොදනරේ වැදගත්කම
අවනාරයය කරයි.



ග්රාමීය ය ජනතාවරේ එළවළු සහණ ෙලතුරු ෙරිරභෝජනය ඉහණළ
නැංවීර් එ්  ක්රමය්  වන්රන් රගවතු වගාව ප්රවර්නනය යි.
රකරසේ රවතත් එළවළු සහණ ෙලතුරු ඉේලුම සැපිරීර් දී
රගවතුවල ෙවත්නා සීමාවන් හණඳුනාගත යුතු අතර ගෘහණ ඒකක
ලහුතරය්  ලාිතර රවළහරෙොළ මත රහා ෙවතින ලැවින් සානාරය
මිලකට අව ය එළවළු සහණ ෙලතුරු ලලා ගැනීම සහණ ප්රරේ වීර්
හණැකියාව සහණතික කළ යුතුය.



ප්රතිචාර දැ් වූවන්රේ ලහුතරය ත97%) තමන් මිල දී ගන්නා
එළවළු සහණ ෙලතුරු රසෞ යාර් ෂිත රනොවන ලවත්, ඒවාරේ
ෙළිරලෝනනා ක අවර ෂ
ේ අන්තර්ගත ලවත්, වි ව
් ාස කරන අතර
රමම ෘයාත්මක වි ව
් ාසය ලහුතරය්  ගෘහණ ඒකකවල එළවළු
සහණ ෙලතුරු ෙර්රභෝජනය සහණ මිල දී ගැනීම අඩු කිරීම රකරරිත
ලලොයි. එම නිසා අව ය ෙර්රේෂය සහණ විමර් න ිනදු කර එිත
සතය අසතයභාවය පිළිලහ ජනතාව දැනුවත් කිරීම අතයව ය රේ.
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02. ආහණාර රලෝග අං රේ ෙළිරලෝන සහණ රරෝග කළමනාකරයය
සහහණා ෙරිීඝලක ර් න්ද්රීය ජංගම දුරකථන ොදක විසඳුම් 

එ්.බී.එෆ් රිෆානා
රරෝගජාව කාලීන රතොරතුරු රගොවි ප්රලහ තතයළිෙලිරලෝන ොලනය පින් කෘෂිළිරවත ලලාදීම තුවයාේති රසේවාව ් තිමත් කිරීම අනයයනරේ
අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනීම
1. රගොවීන්රගන් ක0% ්  ෙළිරලෝන සහණ රරෝග හණඳුනා ගැනීම සහහණා
“රේඩිලර්ඩ්” ජංගම රයදවුම භාවිතා කරන ලදී.
2. ඔවුන්රගන් 45% ්  ජංගම රයදවුම හණරහණා ෙළිරලෝන සහණ රරෝග
පිළිලහ වාර්තා කර විසඳු් ලලාරෙොරරොත්තු වූහණ; වයස අවුරුදු 40ට
අඩු රගොවීන් වැඩිිතටි රගොවීන්ට වඩා ජංගම රයදවුම මගින්
ෙළිරලෝන සහණ රරෝග ිනදුවී් වාර්තා කරන ලදී.
3. වී රගොවීන් ලහුතරය්  තා් ෂයරයන් ඉහණළ ජංගම රයදවු්වලට
රනොගැළරෙන මූලික අනුවාදවල ජංගම දුරකථන භාවිතා කල
අතර රගොවිතැන් කරන ප්රරද් වල දුර්වල සංඥා ් තිය් 
ෙැවතීම සහණ අන්තර්ජාල ෙහණසුක් රනොමැතිකම ඔවුන්
මුහුයොන ප්රනාන ගැටලු රේ.

නිර්රද්


කෘෂිකර්මාන්තය ඩිජිටේකරයය පිලිලහ අරේ් ෂාවන් සා් ෂාත්
කර ගැනීම සහහණා රගොවිතැන් කරන ප්රරද් හණා රගොවීන් සමඟ
ස්ලන්නතා වැඩි දියුණු කිරීම මූලික අව යතාවයකි. එලැවින්,
රගොවිබි් ආවරයය කරමින් රගොවීන් රවත සමීය ෙ වීම සහහණා
ඒකාලද්නව රහණෝ සාමූිතකව ිනයලු ආකාරරේ සන්නිරේදන
යටිතල ෙහණසුක් සංවර්නනය කිරීමට රාජය හණා රෙෞද්ගලික
වයවසායන් දිරිමත් කළ යුතුය.



තවද, ජංගම රයදවු් හණරහණා රගොවිෙළ කුටු්භයන්ට සානාරය
වටිනාකම්  එ්  කිරීමට ිතතකර ෙරිසරය්  රගොවිජන රසේවා
මනයස්ථානවල රනොෙවතී. එලැවින්, රගොවීන්රේ රතොරතුරු
අව යතා තතය කාලීනව සපුරාලීම සහහණා වයාේති හණා රතොරතුරු
සන්නිරේදන තා් ෂය හණැකියාවන්රගන් යුත් නිලනාරීන්
නිරන්තරරයන් ස්ලන්න වන ස්ෙත්වලින් ෙරිපූර්ය ඒවා ලවට
රගොවිජන රසේවා මනයස්ථාන ෙරිවර්තනය කළ යුතුය.



රමවැනි ජංගම විසඳු් වලින් ප්රරයෝජන ගැනීම සහහණා රගොවීන් ද
ප්රමායවත් තර් තාක තණික ව රයන් ලලගැන්වී රනොමැත.
එලැවින්, රගොවි ප්රජාව ඊ-විසඳු් භාවිතා කිරීමට හුරු කරවීම
සහහණා කෘෂිකාර්මික වයාේති රසේවාවට දායක විය හණැකි ය.
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03. එළවළු රගොවින්රේ තීරය රකරරිත ලලොන සානක

අයි.පී.පී.එ් විරේිනංහණ
එළවළු නිෂ්ොදකයන්රේ තීරය වලට ලලොන රතොරතුරුවල සුලලතාවය
හණා ඒවාට ප්රරේ වීර් හණැකියාව අනයනය කිරීම, රගොවීන්රේ තීරය
ගැනීර් ක්රියාවලියට ලලොන සානක හණදුනාගැනීම හණා එළවළු නිෂ්ොදන
අං රේ ෙවතින රතොරතුරු අසමමිතිකභාවය අඩුකිරීම සහහණා අව ය
උොයමාර්ග රයෝජනා කිරීම ප්රනාන අරමුය රේ.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
කෘෂිකර්ම
කෘෂිකර්ම
.අඩු දැනුවත්භාවය් 
හණා භාවිතය් 
දැකියඋෙකාරක
හණැක
රදොර්තර්න්තුරවන්
ක්රියාත්මක
“0291 රගොවි
යාත්මකරදොර්තර්න්තුරවන්
ක්රි“රගොවි
උෙකාරක
0291
රසේවාව”
රගොවින්රගන් 33% ්  ද 12%
්  රහණ් ටර්
රකොබ්ලමකඩුව
රසේවාාව” ෙර්රේෂය
රගොවින්රගන්ආයතනරයන්
%33්  ද ක්රියාත්මක
%09්  “6666
රහණ් ටර්මිල
රගොවිකටයුතු
රකොබ්ලමකඩුව
ෙර්රේෂය
ආයතනරයන්
රතොරතුරු
රලදා හණරිනරගොවිකටයුතු
රසේවාව” පිළිලදව
දැනුවත්ව ිනටින
ලදි. “රගොවි
ක්රියාත්මක
“6666
මිල
රතොරතුරු
රලදා
හණරින
රසේ
ව
ාව”
පිළිලදව
මිතුරු ුේ”, “කෘෂි එෆ් එ් රවබ් රර්ඩිරයෝ” සහණ “රගොවිෙ< ුේ”
පිළිලදව
දැනුවත්ව
ිනටින
ලදි
.“රගොවි
මිතුරු
ුේ”
,“කෘෂි
එෆ්
එ්
රවබ්
3% ්  4% ෙමය ප්රමායය්  දැනුවත් වූ අතර අරනකුත් කිිනම රයදවුමක
රර්ඩිරයෝ”
සහණ ක“රගොවිෙ<
%3් එළවළු
%4රගොවින්ට
ෙමය
දැනුවත්
මේටම 1%
ඉ් මවූරේුේ”
නැත.පිළිලදව
රලොරහණොමය් 
ප්රමායය් 
දැනුවත් වූහුවමාරු
අතර අරනකුත්
කිිනමවලට
රයදවුමක
ත65%)
රමම රතොරතුරු
වන මූලා්ර
ප්රරේ දැනුවත්
වීමට අඩු
මේටම %0ක ඉ් ම වූරේ නැත රලොරහණොමය්  එළවළු රගොවින්ට .
විභවතාවය්  ෙවතින අතර එයට රහණේතුව වන්රන් ඔවුන්ට සාමානය
රේ දුරකථන
වීමට වලට
හුවමාරුහණාවන
රමම රතොරතු
ත%66
ජංගම
තස්මාේප්රරු
රනොවන
ස්ථමූලා්ර
ාවර දුරකථන
ෙැවතීමයි.
අඩු විභවතාවය්  ෙවතින අතර එයට රහණේතුව වන්රන් ඔවුන්ට
හණා ස්ථාවර දුරකථන තස්මාේ රනොවන ජංගම දුරකථනසාමානය
ෙැවතීමයි
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එළවළු වගාකරුවන් දැනට රතොරතුරු ලලා ගැනීමට විවින මූලා්ර
භාවිතා කරනු ලලන අතර ඒවා න් වයාේති රසේවාව 3ප0 ් 
ෙමය, කෘෂි රසායන අරලවි මනයස්ථාන, අසේවාසී රගොවීන්
මගින් 25% ආදිය රේ.



එළවළු නිෂ්ොදකයන්රගන් 42 %්  ෙමය ලාභදාීම ප්රථිලාභ ලලා
රගන ුත. අරන්  අතට එළවළු නිෂ්ොදකයින්රගන් 2ක%කට
ෙමය්  ලැබූ ආදායරමන් තම මුලය පිරිවැය ආවරයය කර ගත
හණැකි රවද්දී 14%කට තම මූලය පිරිවැයවත් ආවරයය
කරගැනීමට රනොහණැකි විය.

නිර්රද්


රගොවින්ට තීරය ගැනීමට අව ය රතොරතුරු ලලාගැනීමට හණැකි
ක්රමරේදයන් පිළිලද රගොවින්රේ දැනුවත්භාවය ඉහණල නැංවීම
සහහණා දැනුවත් කිරීර් වැඩසටහණන් කෘෂිකර්ම අමාතයාං ය විිනන්
ක්රියාත්මක කිරීමට නිර්රද් කරනු ලැරබ්.



රතවන ොර් වය්  හණරහණා ඉහණළ ිනට ෙහණලට රතොරතුරු හුවමාරු
වන ෙද්නතින් වල ඵලදායිතාවය වඩා වැඩි වන නිසා තීරය ගැනීම
සහහණා අව ය යාවත්කාලීන රතොරතුරු වයාේති නිලනාරීන් හණරහණා
රගොවින්ට ලලා ගත හණැකි ක්රමරේදය්  සැකසීමට නිර්රද් කරමි .



එළවළු නිෂ්ොදකයන්රගන් ිනයයට 52කට පිරිවැයට සරිලන
ප්රතිලාභ ලලා ගැනීමට රනොහණැකි වීම නිසා නිෂ්ොදන පිරිවැය අඩු
කිරීමට ආනයනික එළවළු බීජ සහහණා ලදු සහණන බීජ වල මිල අඩු
කිරීර් එකගතාවය මත ලලා දීම හණා රෙොරහණොර සහණනානාරය් 
එළවළු රගොවින්ට ද ලලා දීමට නිර්රද් කරනු ලැරබ්.



දඹුේල ආර්ථික මනයස්ථානය රතොරතුරු හුවමාරු වන ප්රනාන
මනයස්ථානය්  රලස සංවර්නනය කිරීම සහහණා රවළදරෙොල
රතොරතුරු රලදාහණරින මනයස්ථානය්  දඹුේල ආර්ථික
මනයස්ථානය ර් න්්රගතව ස්ථාෙනය කිරීමට නිර්රද් කරනු
ලැරබ් .



එළවළු රවළදරෙොල මිල උච්චාවචනය ොලනය කිරීමට ඉේලුමට
සරිලන සැෙයුම්  ලලා දීම ිනදු කල යුතු අතර ඒ සහහණා කලාෙ
මේටරමන් නිෂ්ොදන සැලැස්ම්  සැකසීමට හණා ක්රියාත්මක
කිරීමට නිර්රද් කරනු ලැරබ් .
සාමුිතක අරලවිකරය උොය මාර්ගය්  භාවිතා කිරීම තුලින්
රගොවිෙරේ අරලවි කරන මිල ස්ථාවර මේටමක ෙවත්වා ගත හණැකි
අතර ඒ සහහණා රගොවින් අභිරප්රේරයය කිරීමට ක්රමරේදය් 
සැකසීමට රයෝජනා රකරර් .
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04. වී ප සහණේ අගය දාමය පිළිලහ අනයයනය,
රෙොරළොන්නරුව දිස්ත්රි් කය

ඩබ්.ඒ.එන්. විරේසූරිය
රමරට ප්රනානතම සහණේ නිෂ්ොදන කලාෙය වන රෙොරළොන්නරුව
දිස්ත්රි් කරේ වීපසහණේ අගය දාමය පිළිලහව වි ර
් ේෂයය කිරීම
අනයයනරේ ප්රනාන අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්






අනයයන ප්රරද් ය තුළ වී වගාරේ ඒකක අස්වැන්න අ් කරයකට
බුසේ 2ක-132 අතර ෙරාසයක ෙැවතුණු අතර 201ක යේ
කන්නරේදී රගොවිෙල මිල කිරලෝග්රමමයට රු.42.00-52.00 තසුදු
දිග වී අතර ෙැවතුණි. එම මිල 2012 වසරට වඩා 25%ක
වර්නනය්  රෙන්නු් රකරුණි. රද් ය තුළයන ප්රඅනය .
වීපසහණේ අගයදාමය තුළ අගය එකතු කිරීම අවස්ථා රදකකදී
ෙමය්  ිනදුවන අතර එන්, රගොවිෙල මේටර්දී රගොවියා
විිනන් ද ත14% සහණේ රමෝේ ිතමියා විිනන් ද ත24% ිනදු කරනු
ලලයි. අනයයන කාල සීමාව තුළ දී නිෂ්ොදන ප්රරද් වල වී
රගොවියාට ලැබුණු මිල සහණ රකොළඹ සහණේ ිනේලර මිල අතර
අනුොතය 1-ක4-2.2 අතර ෙැවතුණි.
රෙොරළොන්නරුරවිත ප්රනාන සහණේ රමෝේ හණතර සතු සහණේ
රවළහරෙොළ රකොටස (Concentration Ratio) 2011 වසරර්
30%්  ව ෙැවති අතර එය 201ක වන විට 50% ද් වා තවදුරටත්
වර්නනය වී තිබුණු අතර එය කතිෙයාධිකාරී තOligopsony)
තත්වය්  විය. මනයම මේටර් සහණේ රමෝේ ිතමියන් වි ාල
ෙරිමාය තත්වය ද් වා වර්නනය වී තිබූ අතර වි ාල සහණේ
රමෝේ ිතමියන් බිත්තර වී, රෙොරහණොර, ුසුරු් වැනි රයදවු්
කර්මාන්ත වලට වයාොරය විවිනාංගීකරයය කර තිබුණි.
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සහණේ රමොේ මඟින් සහණේ නිවුඩු තRice bran), සහණේ රෙොලිෂ්
තRice Polish) දහණයියා සහණ පිළිස්සුණු දහණයියා (Rice Husk
Ash)අතුරු නිෂ්ොදන රලස නිෙදරවන අතර රමයින් තැ්බූ
,Parboiled Rice bran මගින් Rice Oil නිෙදවීම කරනු ලලයි. එය
රලරහණවින් රෙෝෂය ගුයරයන් ඉහණළ වන අතර එම කර්මාන්තය
ප්රාථමික මේටර් ෙවතී.

නිර්රද්


ඉහණළ වී අස්වනු ලලන රගොවීන්රේ
ය විදයාත්මක
ක්රමරේදයන් අනයයනය කර ඒවා අරන්  රගොවීන් අතරට
හණඳුන්වා දීම Replication) මඟින් ඵලදාීමතාවය ඉහණළ නැංවීම.



සතුටුදායක ප්රගතිය්  ද් වන මනය ෙරිමාය සහණේ රමෝේ
වලට සහණ ප්රනාන ආහණාර රවළහ සමාග් වලට වි ාල ෙරිමාය
සහණේ රමෝේ කිිතෙය්  විර ේෂරයන් නැරගනිතර ෙළාරත්
අනුරානපුරය, මන්නාරම ආශ්රිත ග්රාමීය ය නිෂ්ොදන ප්රරද් වල
ඉදිකිරීමට ආරයෝජන දිරිමත් කිරීම. කුඩා ෙරිමාය සහණේ
රමෝේ සහහණා ඒකාලද්න ප්රරේ යන් හණඳුන්වා දීම.



Rice bran oil, Rice husk ash කර්මාන්ත සහහණා ආරයෝජකයින්
දිරිමත් කිරීම මඟින් අගය දාමය සංවර්නනය කිරීම. සහණේ
ආශ්රිත රවනත් අගය වැඩි දියුණු කළ කර්මාන්ත සහහණා
දිරිගැන්වී් ිනදු කිරීම.

05. ශ්රී ලංකාරේ වී නිෂ්ොදනයට රජරේ ප්රතිෙත්තිවල
ලලෙමම ත් රසේරු කිරීම

එ්.ඩී.ඩී රෙරර්රා
සමම ප්රතිෙත්ති ප්රතිසංස්කරයය් ම ආර්ථිකය සහණ ජනගහණනරේ ල් ෂය
අනුව සමාජයට නනාත්මක ලලෙමම්  රමන්ම අිතතකර ලලෙමම්  ුති
කරනු ුත. ශ්රී ලංකාරේ සහණේවල ස්වයංරෙෝෂිතභාවය ළඟා කර ගැනීම
සහහණා වඩා රහණොහ ප්රතිෙත්ති ස්ොදනය කිරීම සහහණා ශ්රී ලංකාරේ ෙසුගිය
ද ක රදක තුළ ක්රියාත්මක කරන ලද රජරේ ප්රතිෙත්ති ුගීමමට රමම
අනයයනය උත්සාහණ කරයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. වී නිෂ්ොදනයට අදාළ ප්රතිෙත්ති ිනයේල වාර්මාර්ග, වී රගොවිතැන
සහණ විවිනාංගීකරයය, ඉඩ්, රෙොරහණොර සහණනානාර, වාර්මාර්ග
සහණනානාර, අනුවර්තනය, ෙර්රේෂය හණා සංවර්නන, වී
අරලවිකරයය සහණ රවරළහ ප්රතිෙත්ති රලස වර්ගීකරයය කළ
හණැකිය.
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2. ිනේලර මිල සහණ සහණතික කළ මිල අතර ආන්තිකය පිළිරවළින්
නාඩු සහණේ සහණ ස්ලා සහණේ සහහණා පිළිරවළින් 1.2ක සහණ 1.52් 
රේ.
3. එක ොරිරභෝගික උෙරයෝගීතා මේට් ෙවත්වා ගනිමින් නිෂ්ොදන
ප්රමායය දිරිගැන්වීම සහහණා රගොවිරෙොළ රේේටු මිල ඉහණළ
නැංවීර් හණැකියාව ෙවතී.
4. නිෂ්ොදක මිල ුස්තර්න්තුව සහණ රවරළහරෙොළ මිල සහණාය
ුස්තර්න්තුවල ඍයාත්මක අගය්  ුති අතර එයින්
ුඟරවන්රන් ශ්රී ලංකාරේ ෙවතින රජරේ ප්රතිෙත්තිමය රමවල්
අඩුම රගොවිරෙොළ රදොරටුව්  සහණ රද්ීඝය රවරළහරෙොළ මිල් 
ුති කරන අතර එමගින් භාණ්ඩ නිෂ්ොදනය අජනර්යමත්
කරන ලවයි.
5. රතොරතුරු සහහණා වැඩි ප්රරේ ය අස්වැන්න සහහණා නනාත්මක
ලලෙමම්  ුති කරන අතර රද් ගුණික විචලයයන් විර ෂ
ේ
විර්ෂාෙතනය වී අස්වැන්න රකරරිත සැලකිය යුතු ලලෙමම්  ුති
කරයි.

නිර්රද්
රවළහෙළ විකෘති කිරීර් පියවරයන්රගන් සහණ බ්ලැන්කේ ආදාය්
හුවමාරුවලින් ඉවතට යන කෘෂිකාර්මික ප්රතිෙත්ති නිර්රද් කරනුරේ
තිරසාර ඵලදායිතා වර්නනය්  සහණ රද් ගුණික තත්ත්වයන්ට ඔරරොත්තු
දීර් හණැකියාව ලලා දීමට උෙකාරී වන උොයමාර්ගික ආරයෝජන රකරරිත
අවනානය රයොමු කරමිනි. එමඟින් රගොවි ෙවුේ සහහණා ආදාය් අවස්ථා වැඩි
කිරීම සහණ රගොවි සංක්රමයය අඩු කිරීම ිනදු රේ. තවද, රද් ගුණික
විෙර්යාසයන්ට අනුවර්තනය වීමට රගොවීන්රේ නාරිතාව ඉහණළ නැංවීමට
සහණ විර ේෂරයන් වර්ෂාෙතන විචලයතාවයට සහණාය වන ප්රතිෙත්තිමය
උෙකරය නිර්රද් රකරර්.
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0ක. කිරි කර්මාන්තරේ අගය දාම වි ්රේෂයය

එච්.එ්.එස්.රේ.එ් ිතටිහණාමු

කිරි කර්මාන්තරේ ෙවතින අගය දාමරේ ක්රියාකාරින් හණඳුනා ගැනීම සහණ
ෙවතින එ්  එ්  අගය දාමරේ ක්රියාකාරින් විිනන් ස්ෙත් උෙරයෝජනරේ
කාර්ය් ෂමතාවය ත් රසේරු කිරීම අනයයනරේ අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. කිරි කර්මාන්තයට අදාළව ශ්රි ලංකාරේ ප්රනාන අගය දාමයන්
05්  හණඳුනා රගන ුති අතර වඩාත්ම ප්රචලිත අගය දාමය රලස
කිරි රගොවීන් කිරි නිෂ්ොදනය කර කිරි විධිමත් එකතු කරන්නන්
සහහණා ලලාරදනු ලලයි. විධිමත් කිරි එකතු කරන්නන් එම කිරි
ප්රවාහණනය කර සකසා අව ය ෙරිදි ොරිරභෝගිකයා රවත ලලාරද්.
එරමන්ම කිරි නිෂ්ෙදකයින් තතෘය ආහණාර, ජලය රයදවු්
කාර්ය් ෂමව රයොදා රනොගන්නා ලව රෙනී ගිරේය.
2. කිරි නිෙදවන්නන්රගන් ක% ෙමය අතුරු නිෂ්ොදන ිනදු කිරීම
සහහණා රයොමු වී ුති අතර කිරි රටොෆි සහණ සා්ප්රදායික මීය  කිරි
නිෂ්ොදකයන් ඉතා රහණොහ වයවසායකයින් රලස හණඳුනා ගත
හණැක.
3. ආර්ථික වි ්රේෂයයට අනුව ්රම පිරිවැය සමස්ත නිෂ්ොදන
පිරිවැරයන් අඩ්  සහණ සාන්්ර ආහණාර පිරිවැය මුළු පිරිවැරයන්
4ක% රේ. කිරි නිෂ්ොදන රගොවිෙලක කිරි රදනුන් 3-ක ්  අතර
ුති විට නිෂ්ොදන පිරිවැය රු.53.40 ්  වන අතර කුඩා
ෙරිමායරේ රගොවිෙළක නිෂ්ොදන ලාභදායිත්වය ඉහණළ
නැංවීමට සුදුසුම සතුන් සං යාව රලස කිරි රදනුන් 3-ක ්  අතර
ප්රමායය්  ිනටිය යුතු ලව වි ර
් ේෂයය මඟින් ඔේපු විය.

නිර්රද්
1. කිරි රගොවීන් කිරි ආශ්රිත නිෂ්ොදන ිනදු කිරීමට දිරි ගැන්වීම.
2. කිරි
නිෂ්ොදකයින්රේ
රයදවු්
භාවිතය
පිළිලහ
කාර්ය් ෂමතාවය ඉහණළ නැංවීමට අදාළ දැනුම පුහුණු හණා
ප්රාරයෝගික වැඩමුළු මඟින් ඉහණළ නැංවීම.
3. කුඩා ෙරිමායරේ කිරි රගොවීන්රේ ආදායම ඉහණළ නැංවීම සහහණා
ගව ෙේටියක ිනටිය යුතු කිරි රදනුන් සං යාව හණා නිෂ්ොදන
පිරිවැය ොලනය කිරීම පිළිලහ රගොවීන් දැනුවත් කිරීම, එරමන්ම
ස්ෙත් උෙරයෝගිතාවය ඉහණළ නැංවීම සහහණා කිරි නිෂ්ොදනය
තිරසර ආර්ථික ඒකකය්  රලස දියුණු කිරීම සහහණා අව ය දැනුම
හණා සහණරයෝගය ලලාදීම.
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04. ශ්රී ලංකාරේ රෙොේ කර්මාන්තය සහහණා තරෙොේ මද ආශ්රිත
ශ්රී ලංකාරේ රෙොේ කර්මාන්තය සහහණා ත රෙොේ මද ආශ්රි
නිෂ්ොදන රගවතු තුළ රෙොේ වගාරේ ලලෙමම රසොයා ලැලීම
තුළ රෙොේ වගාරේ ලලෙමම රසොයා ලැලීම නිෂ්ොදන රගවතු
- වන.වී.එන් අරයෝමි
වන.වී.එන් අරයෝමි
රමම අනයයනරේ ප්රනාන අරමුය වන්රන් ජාතික රෙොේ නිෂ්ොදනය ඉහණළ
නැංවීම රකරරිත රගවත්රත් විභවතාවය රසොයා ලැලීමයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රෙොේ මද ආශ්රිත නිෂ්ොදන කර්මාන්තරේ ප්රනාන ලානාව,
සාරේ් ෂ ව රයන් අස්ථාීම රවළහෙල තත්ත්වයන් ලහුල වීම.
2. කෘමි හණානි නිසා වාර්ෂිකව රෙොේ ගස්වලට හණානි ිනදුරේ.
අස්වැන්න ොඩුව ජාතික නිෂ්ොදනරයන් 15%්  රලස වාර්තා
රේ.
3. අරනකුත් ආිනයාතික රටවලට සාරේ් ෂව ශ්රී ලංකාරේ රෙොේ
නිෂ්ොදනරේ ඵලදායිතාව අඩු ලව ද අනයයනරයන් රෙන්වා දී
ුත. රමම ගැටලුව මඟහණරවා ගැනීම සහහණා රහණොහ
කළමනාකරය පිළිරවත් අනුගමනය කිරීම අව ය රේ.
4. ඉහණළ ප්රමිතීන් ෙවත්වා ගැනීම සහහණා සැකසු් අං රේ නවීන
තාක තණික දැනුර් අව යතාවය නිෂ්ොදකයින් අවනාරයය
කරළේය.

නිර්රද්
ෙවතින ඉඩ ප්රමායය අනුව නාගරික හණා අර්න නාගරික රගවතුවල රෙොේ
ිනටුවීරමන් රගවතුවල ිතඩැස් පිරවීම ප්රවර්නනය කිරීම. ෙවතින ඉඩ
ප්රමායරේ ගස් එකකින්, රදකකින් සහණ තුනකින් ිතඩැස් පිරවීර් හණැකියාව,
කෘමි හණානි නිසා වාර්ෂිකව රෙොේ ගස්වලට හණානි ිනදුරේ. අස්වැන්න ොඩුව
ජාතික නිෂ්ොදනරයන් 15%්  රලස වාර්තා රේ.
අරනකුත් ආිනයාතික රටවලට සාරේ් ෂව ශ්රී ලංකාරේ රෙොේ
නිෂ්ොදනරේ ඵලදායිතාව අඩු ලව ද අනයයනරයන් රෙන්වා දී ුත. රමම
ගැටලුව මඟහණරවා ගැනීම සහහණා රහණොහ කළමනාකරය පිළිරවත්
අනුගමනය කිරීම අව ය රේ.
ඉහණළ ප්රමිතීන් ෙවත්වා ගැනීම සහහණා සැකසු් අං රේ නවීන තාක තණික
දැනුර් අව යතාවය නිෂ්ොදකරයෝ අවනාරයය කළහණ.
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02. ශ්රී ලංකාරේ බීජ අං රේ සංවර්නනය සහහණා උොය මාර්ග සහණ
ප්රතිෙත්ති සැලසු් කිරීම සහහණා බීජ අං රේ ෙවතින ගැටලු සහණ
විභවතාවයන් ෙරී් ෂා කිරීම

යු.ඩී.ආර් උදාරි
ශ්රී ලංකාරේ බීජ අං රේ සංවර්නනය සහහණා උොය මාර්ග සහණ ප්රතිෙත්ති
සැලසු් කිරීම සහහණා බීජ අං රේ ෙවතින ගැටලු සහණ විභවතාවයන්
ෙරී් ෂා කිරීම අනයයනරේ අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ප්රමිතිරයන් රතොර බීජ භාවිතය නිසා ඵලදායිතාව අඩුවීම,
ෙළිරලෝන සහණ රරෝග, අස්වැන්රන් ප්රමිතිය අඩුවීම, ඒ සදහණා
රගොවීන්ට වන්දි රගවීර් ක්රමරේදය්  රනොමැති වීම ආදී විවින
ගැටලු මතුවී තිරබ්.
2. ශ්රී ලංකාරේ වාර්ෂික බීජ ආනයන වියදම සහණ ආනයනික බීජ
ප්රමායය ඉහණළ යමින් ෙවතී. එය රරේ විරද් විනිමය සංිතතවලට
අිතතකර රලස ලලොන අතර ඉහණළ විරද් යැපීම රහණේතුරවන්
සැලකිය යුතු අවදානම්  ුත. විරද්ීඝය රරෝෙය ්රවය සැලකිය
යුතු රලස අ ණ්ඩව ආනයනය කිරීම රරේ රද්ීඝය ජාන ස්ෙත්
ෙදනම ් ෂය වීමට රහණේතු විය හණැකිය.
3. රෙෞද්ගලික අං රේ සහණ රාජය අං රේ අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය
නව ප්රවනතාවය්  රනොවුයත්, තවමත් එය ඉතා ෙහණළ මේටමක
ෙවතී. බීජ ගුයනය කිරීර් ක්රියාවලිය සහහණා රලොරහණෝ දුරට රාජයරෙෞද්ගලික හණවුේකාරිත්වයන් තිබුය ද, බීජ නිෂ්ොදනරේ මුේ
අවධිරේ ආරයෝජනය කිරීමට පුද්ගලික අං ය උනන්දු රනොරවයි.
එලැවින් රහණොහ තත්ත්වරේ බීජ නියමිත රේලාවට ලලා ගැනීම
සහණතික කිරීම සහහණා රාජය-රෙෞද්ගලික හණවුේකාරිත්වයන් හණරහණා
යාන්ත්රය ස්ථාපිත කිරීම අව ය රේ.
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නිර්රද්
1. බීජ ර් ෂ්ත්රරේ වත්මන් ගැටලු විසදීමට, 2003 අංක 22 දරන බීජ
ෙනරත් දැනට ෙවතින ප්රතිොදන ප්රමායවත් රනොරේ. එම නිසා
වර්තමාන නීති අව යතාවයන්ට සහණ විදයාත්මක සහණ
කෘෂිකාර්මික සංවර්නනරේ නව ප්රවයතාවලට අනුූලලව වන
රලස එිත සංර ෝනන ුති කිරීම රහණෝ නව ෙනත් රකටු්ෙත් 
රකටු්ෙත් කිරීම කළ යුතුය.
2. රරේ බීජ අව යතාවය සපුරාලීම සහහණා රාජය අං රේ බීජ සැෙයුම
ප්රමායවත් රනොරවයි. රට තුළ ් තිමත් බීජ අං ය්  සංවර්නනය
කිරීම සහහණා අදාළ සහණ ඵලදාීම රාජය-රෙෞද්ගලික
හණවුේකාරිත්වයන් තPublic Private Partnerships) හණරහණා
රාජය සහණ රෙෞද්ගලික අං අතර සහණරයෝගී ප්රයත්නය්  අව ය
රේ. ර් සහහණා රජය විිනන් රෙෞද්ගලික අං රේ මැදිහණත්වීම
දිරිමත් කළ යුතුය.
3. විධිමත් අං රේ බීජ ත Formal Seeds ) නිෂ්ොදනය මගින් රරේ
ස්පූර්ය බීජ අව යතාවය සපුරා ගැනීමට රනොහණැකිය. එලැවින්
රගොවිජන රසේවා මනයස්ථානවල ප්රනාන මැදිහණත්වීම ුතිව බීජ
වයාේති රසේවය හණරහණා අවිධිමත් බීජ තInformal Seeds)
නිෂ්ොදන ක්රම වැඩිදියුණු කළ යුතුය. බීජ නිෂ්ොදනරේ විවින අං
පිළිලහව රගොවීන් පුහුණු කිරීම සහණ බීජ නිෂ්ොදනය සහහණා ඔවුන්
රෙළඹවීම ගුයාත්මක බීජ ලලා ගැනීම සහණතික කරනු ුත.

0ක. ගනුරදනු පිරිවැය : අර්තාෙේ සහණ රතුළූණු

ඩබ්.එච්.ඩී ප්රියදර් න
අර්තාෙේ සහණ රතුළූණු අස්වැන්න ොරිරභෝගිකයා ද් වා රලදා හණැරීර් දී
ඊට වැය වන මුළු පිරිවැය තුළ අඩංගු වන සැගවුණු පිරිවැය රකොටස්  රලස
ගනුරදනු පිරිවැය ුතුළත් වීරමන් ොරිරභෝගික මිල උච්චාවචනය වීර්
ප්රවයතා පිළිලහ ප්රතිෙත්ති ස්ොදකයින් දැනුවත් කිරීම අරමුණු කර
ගනිමින් රමම අනයයනය ආර්භ කර තිරබ්.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. අර්තාෙේ සහණ රතුළූණු වි ාල ප්රමායය්  ස්ප්රදායික සැෙයු්
දාම ඔස්රසේ විර ෂි
ේ ත ආර්ථික මනයස්ථාන සහණ රකොළඹ මැනිං
රවළහෙළ රවත සැෙරේ.
2. සාමානයරයන් රගොවීන් තම නිෂ්ොදන එකතුකරන්නන් රවත
විකුයා රහණෝ ප්රවාහණන නිරයෝජිතයන් හණරහණා රතොග රවරළහ
රෙොරළේ රකොමිස් නිරයෝජිතයන් රවත යවයි.
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3. රෙෞද්ගලික අං රේ රකොමිස් නිරයෝජිතයන් සහණ මහණා ෙරිමාය
රවරළඳුන් අර්තාෙේ සහණ රතු ලූනු අරලවි කිරීර්දී වි ාල
කාර්යභාරය්  ඉටු කරයි.
4. වඩාත් රෙොදු අරලවිකරය නාලිකාව වනුරේ රගොවියා- එකතු
කරන්නා-රතොග රවරළන්දා-ිනේලර රවරළන්දා-ොරිරභෝගිකයා
යන්නයි.
5. ප්රනානම ගැටලුව්  වන්රන් දැනුවත් තීරය ගැනීමට නිෂ්ොදනය
සහණ අරලවිකරයය යන රදක ස්ලන්නරයන් ප්රමායවත්
රතොරතුරු ිතඟ වීමයි.

නිර්රද්
I. රගොවීන් සංවිනානගත රකොට ඔවුන්ව සුපිරි රවළහසැේ, රහණෝටේ,
ආෙන ාලා, රරෝහණේ සහණ ිනේලර රවරළන්දන් වැනි
ගැනු්කරුවන් සමඟ සෘජුවම ස්ලන්න කිරීරමන් සැෙයු්
දාමරේ අතරමැදියන් සං යාව අඩු කිරීම, ගලඩා ෙහණසුක්,
ීඝතාගාර, ෙැටවීර් සහණ ලර කිරන ෙහණසුක් හණරහණා රවළහෙළ
යටිතල ෙහණසුක් වැඩිදියුණු කළ යුතුය.

10. රී ලංකාරේ කුළුලඩු කර්මාන්තරේ සමාජ - ආර්ථික තත්ත්වය
සහණ වර්තමානරේ එම කර්මාන්තය මුහුය දී ුති ගැටලු සහණ
විභවතා තග්මිරිස් වගාව ආ රිත අනයයනය

ආර්.එේ.එන් ජයතිස්ස

ශ්රී ලංකාරේ නිෂ්ොදනය කරනු ලලන ප්රනානතම කුළුලඩු රලෝගය්  වන
ග්මිරිස් රලෝගය ස්ලන්නරයන් වන අතර ග්මිරිස් වගාරේ
ඵලදාීමතාවය ෙහණළ මේටමක ෙැවතීමට රහණේතු හණා රෙොදුරේ ග්මිරිස්
වගාරේ දියුණුව රකරරිත ුති ලානක ුතුළත් විෂය ෙථය පිළිලහව
ෙර්රේෂයය කිරීම

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ග්මිරිස් වගාකරතිබු ඉඩ්වල වි ාලත්වය කාණ්ඩ හණය්  යටරත්
විග්රහණ කළ හණැකි අතර එයින් කුඩාම කාණ්ඩය වූ අ් කර 0.25-0.5
අතර ඉඩ් කැලලි 13%්  ද වැඩිම ඉඩ් කැලලි ප්රමායය වු
අ් කර 0.5-1.0 අතර ඉඩ් 33%කි. ඊළඟට වැඩිම ඉඩ් කැලලි
ප්රමායය්  එන් 2ක% අ් කර 1.1-2.0 අතර වි ාලත්වය සිතත
ඒවා විය. අ් කර හණතරට වැඩි ඉඩ් කැලලි මුළු ඉඩ් කැලලි
සං යාරවන් 2%්  විය.

2. ආදාය් මාර්ගය්  ව රයන් ග්මිරිස් වගාවට ිතමිවී ුති ස්ථානය
සැලූලවිට ග්මිරිස් රගොවීන්රගන් ක3%ක ප්රනාන ආදාය් මාර්ගය
වී තිබුරණ් ග්මිරිස් වගාව වූ අතර 34% ්  රවනත් ආදාය්
මාර්ගය්  ප්රනාන රැකියාව ව රයන් නියැරලමින් ග්මිරිස් වගාවද
කරරගන ගිය රගොවීන් විය.
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නිර්රද්
1. ග්මිරිස් වගාරේ ඵලදාීමතාවය ඉහණළ නැංවීමට පුළුේ ජාතික
වැඩපිළිරවළ්  හණඳුන්වා දීම තුළින් වගාරේ ඵලදාීමතාවය
නැංවිමට රගොවීන් උනන්දු කිරීම.
2. අෙනයන කෘෂිකර්ම රදොර්තුර්න්තුරේ ් රෂේත්ර මේට් වයාේති
රසේවා තවදුරටත් ් තිමත් කර නව තා් ෂයය රගොවීන් රවත
ගලා යාම පුළුේ කිරීම.
3. ග්මිරිස් සහහණා අගය එකතු කිරීර් ක්රියාවලිය වර්තමානයට වඩා
් තිමත් කිරීම හණා ග්මිරිස් සැකසු් කලාෙ ග් මේටමින්
ුරඹීම.
4. ග්මිරිස් අරලවිකරයය පිළිලහ රගොවින්ට රහණොහ අවරලෝනය් 
රනොමැති නිසා පුළුේ අවරලෝනය්  ලලා දීම.
5. නව තා් ෂයය රගොවි ප්රජාවට ලලා දීම යටරත් නව තා් ෂණික
පුහුණුව සහණ ර්රේණි ගත කිරීම.
6. වියළිම රතේ නිස්සාරයයප කුඩු සැකසීම යනාදිය සහහණා නිෙදවා
ුති යන්රත්රෝෙකරය රගොවීන්ට ලලා ගැනීර් හණැකියාව තව
තවත් වැඩි කිරීම

11. උතුරු ෙළාරත් අතිරර්ක රලෝග වගාව ගැටලු සහණ විසඳු්

ආර්.එේ.එන් ජයතිස්ස
උතුරු ෙළාරත් අතිරර්ක රලෝග අං රේ ෙවතින ගැටලු අනයයනය කිරීම
සහණ එම ගැටලුවලට ප්රතිෙත්තිමය රයදවු් සිතත රයෝගය විසඳු් ඉදිරිෙත්
කිරීම අනයයනරේ අරමුයයි.

ප්රමු රසොයාගැනී්
ඉල් කගත කණ්ඩාය් සාකච්ඡාවල දී සුළු වාරිමාර්ග ෙද්නති බිහ වැටී්
ස්ලන්නරයන් වැඩි අවනානය්  රයොමු විය. වගා ළිං දිගු කල්  අලලන්
තත්ත්වයක ෙැවතීම රහණේතුරවන් අතිරර්ක රලෝග වගාවන්ට ජලය ිතඟ වී
තිරබ්. ගුයාත්මක බීජ ිතඟය, වගා පිරිවැය, කන්නරේ නිෂ්ොදනයට
සානාරය මිල්  ලලා ගැනීමට රනොහණැකි වීම සහණ වගා කළ හණැකි ඉඩ්
සහහණා ප්රරේ වීර් දුෂ්කරතා වැනි ගැටලු ද අතිරර්ක රලෝග අං රේ ගැටලු
රලස අනාවරයය කර රගන තිරබ්.
3. ආහණාර ආනයනය ස්ලන්න රජරේ ප්රතිෙත්ති , වයාේති රසේවා
සහහණා කෘෂිකර්ම නිලනාරීන්රේ ිතඟතා, යටිතල ෙහණසුක්
රනොමැතිකම සහණ ්රම, ෙළිරලෝන, රරෝග සහණ සත්ව හණානි සහහණා වූ
රජරේ ප්රතිෙත්ති ද අඩු ඵලදායිතාවයට සහණ අඩු නිෂ්ොදනයට රහණේතු
වී තිරබ්.
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නිර්රද්
1.
රමොරගහණකන්ද ජලා
ජල නාරිතාව වැඩි කිරීම.

රයෝජනා ක්රමය යටරත් ෙළාරත් වැේවල

2.
මනයම හණා කුඩා වැේවල රරොන්මඩ දැමීය ම සහණ ජල නාරිතාව පුළුේ
කිරීම හණා ් ෂු්ර වාරිමාර්ග ෙද්නති නඩත්තු කිරීම සහණ අලුත්වැඩියා කිරීම
පිළිලහව රගොවීන්ට පුහුණුව්  ලලාදීම.
3.
ඉඩ් අයිතිය නිරාකරයය කිරීම සහණ දැනටමත් වගා කර ුති
රහණේන් ඉඩ් සහණ ආර් ෂක හණමුදාවන් විිනන් ොලනය කරනු ලලන
අරනකුත් ඉඩ් නිදහණස් කිරීම.
4.
ගුයාත්මක බීජ ලලාදීරමන් විභව අස්වැන්න සහණ රගොවි
අස්වැන්න අතර ෙවතින වි ාල ෙරතරය අවම කර ගත හණැක.

12. නිෂ්ොදකයින්, විකුණු්කරුවන් සහණ ොරිරභෝගිකයින් අතර
රවළහෙළ සලැඳිය්  නිර්මායය කිරීම සහහණා ජංගම දුරකථන
රයදුම්  ප්රවර්නනය කිරීම

එච්.එ්.රේ.ර්  රහණේරත්
අරලවිකරය ගැටලු සහණ ෙසු අස්වනු අලාභය යන රදකම අවම කර ගැනීම
සහහණා කෘෂිකාර්මික රවළහරෙොරේ රගොවීන්, විකුණු්කරුවන් සහණ
ොරිරභෝගිකයින් අතර ස්ලන්නය්  ුති කිරීම අරමුණින් රහණ් ටර්
රකොබ්ලමකඩුව රගොවිකටයුතු ෙර්රේෂය හණා පුහුණු කිරීර් ආයතනරේ
භූරගෝල විදයා තා් ෂණික ඒකකය විිනන් රමම ජංගම දුරකතන රයදුම
හණඳුන්වා දී තිරබ්. ස්මාර්ේ දුරකතන ිතමිරයකුට තම නිවරසේ ිනට
ුිනේලකින් ෙවුලට අව ය නැවු් එළවළු, ෙලතුරු, මස්, මාළු බිත්තර
වැනි ආහණාර ්රවය ුනවු් කර නිවසට ම රගන්වා ගැනීර් හණැකියාව
රමමඟින් ලැරබ්.
නවීන තා් ෂයය පිළිලහ ආතර් සී ් ලා්  ආයතනය සමඟ එ්  ව රමම
රයදවුම වැඩි දියුණු කර තිරබ්. සුපිරි රෙොළ මෘදුකාංගය ිනංහණල, රදමළ සහණ
ඉංග්රීින යන භාෂා තුරනන්ම භාවිතා කළ හණැකිය. රමම රයදුම භාවිතරයන්
රවළහරෙොළ කටයුතු ිනදු කරගන්නා ෙරිීඝලකයන්ට තමා ලලා ගන්නා
රසේවය ස්ලන්නරයන් ප්රතිචාර දැ් වීමට ද හණැකියාව සෙයා තිරබ්.
රමය නිරන්තරරයන් යාවත්කාලීන වන අතර එය අ ණ්ඩව ක්රියාත්මක
වන්නකි. විර ෂ
ේ රයන් රහණ් ටර් රකොබ්ලැකඩුව රගොවිකටයුතු ෙර්රේෂය
හණා පුහුණු කිරීර් ආයතනරේ පුහුණු අං ය විිනන් ෙවත්වන පුහුණු
වැඩසටහණන් අතර තුර පුහුණුලාීන්ව රමම රයදුම පිළිලහව දැනුවත් කිරීම
ිනදු කරයි.
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අවසන් රනොකළ අනයයන
01. කිරි කර්මාන්තරේ සංවර්නනයට අදාළව
200ක ප්රතිෙත්තිය වි ්රේෂයය කිරීම

එච්.එ්.එස්.රේ.එ් ිතටිහණාමු
200ක කිරි නිෂ්ොදන සංවර්නන ප්රතිෙත්ති ක්රියාත්මක කිරීර් උොය
මාර්ගවල ලලෙමම අවරලෝන කර ගැනීම. ශ්රී ලංකාරේ කිරි නිෂ්ොදන
සංවර්නනය සහහණා ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහණන් සහණ වයාෙෘතිවල
අදාළත්වය, සඵලතාවය සහණ කාර්ය් ෂමතාව ත් රසේරු කිරීම

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. 200ක කිරි නිෂ්ොදනය ඉහණළ නැංවීමට සකස් කරන ලද
ප්රතිෙත්තිය ප්රනාන ව රයන් අං කිිතෙයකම අවනානයට රයොමු
රකොට තිබුණි. රමිතදී ප්රනාන ව රයන් දියර කිරි රවරළහරෙොළ
ප්රවර්නනය කිරිම, රද්ශිය එල ගවයන් හණා මීය  ගවයන් ෙේටි වැඩි
දියුනු කිරීම, ෙවතින යැපු් රගොවිෙලවේ වානිජ රගොවිෙල ලවට
ෙත් කිරීම, කිරි නිෂ්ොදනරේ ආනයන හණා මුලය ප්රතිෙත්තිය
නියාමනය කිරීම, මනය ෙරිමාය හණා මහණා ෙරිමාය රගොවිෙල
ප්රවර්නනය කිරීම, කිරි රගොවියන් සවිලල නැංවීම යන අං
රකරරිත අවනානය රයොමු කර තිබුණි. රමම ප්රතිෙත්ති රකරරිත
අවනානය රයොමු කර සත්ව නිෂ්ොදන හණා රසෞ ය
රදොර්තර්න්තුව හණා ෙශු ස්ෙත්ති සංවර්නන රාජය අමාතයාං ය
මඟින් සංවර්නන වයාෙෘති ක්රියාත්මක කර ඒ තුළින් කිරි
නිෂ්ොදනය ඉහණළ නැංවිමට පියවර රගන ුත.
2. ගව ෙේටි සංවර්නනයට අදාලව සත්ව නිෂ්ොදන හණා රසෞ ය
රදොර්තර්න්තුව මඟින් කෘතිම ිනංචන ක්රියාවලිය මඟින් රද්ශිය
කිරි රදනුන්රේ නිෂ්ොදන නාරිතාවය ඉහණළ නැංවීමට අදාල ජාන
සංයුතිය වැඩිදියුණු කිරීර් ක්රියාවලිය සාර්ථකව ිනදු රකරරන
අතර 200ක ප්රතිෙත්තියට අනුූලලව ජර්ින සහණ ්රීෂියන් ශුක්රාණු
නිෂ්ොදනය රද්ීඝයව වැඩිදියුනු කිරීම සහහණා කුණ්ඩසාරේ සහණ
රෙොරලොන්නරුව කෘතිම ිනංචන මනයස්ථාන දියුනු කර ුත.
රකරසේ රවතත් කෘතිම ිනංචන කාර්ය සානනය ෙහණත් මේටමක
ෙවතින අතර ගැබ් ගැනීම සහහණා කෘතිම ිනංචන වාර 2-3්  අව ය
ලව අනාවරයය විය.
3. සත්ව ආහණාර ප්රවර්නනය සහහණා ප්රතිෙත්තියට අනුූලලව විවින
වැඩසටහණන් සත්ව නිෂ්ොදන හණා රසෞ ය රදොර්තර්න්තුව මඟින්
ක්රියාත්මක කර ුතත්, කිරි නිෂ්ොදනය ඉහණළ නැංවීම සහහණා
ා මය ආහණාර සකස් කර ගැනීම, ඒවා කේ තලා ගැනිම සහණ
නියමිත රලස සතුන්ට ලලාදීම පිළිලහව ගැටලු ෙැවතීම.
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නිර්රද්
1. 200ක වර්ෂරේ ක්රියාත්මක කිරි සංවර්නන ප්රතිෙත්තිරේ අරමුණු වලට
අදාලව කිරි නිෂ්ොදනය වැඩි දියුනු කිරීර් අරමුණින් විවින වයාෙෘති හණා
වැඩසටහණන් සාර්ථකව ක්රියාත්මක කර ුති අතර තවදුරටත් ප්රතිෙත්තිරේ
අරමුණු ඉහණළ නංවාලීම සහහණා රෙෝෂයය, අභිජනනය, තා් ෂයය හණා
සත්ව ොලනය කළමනාකරයය පිළිලහව දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සහහණා
අවනානය රයොමු කල යුතුය.
2. කෘතිම ිනංචන ක්රියාවලිරේ කාර්ය් ෂමතාව ඉහණළ නැංවීම සහහණා හණා
සතුන්ට අව ය ෙහණසුක් සැෙයිම පිළිලහව රගොවීන් දැනුවත් කිරිම.
3. කිරි නිෂ්ොදනය ඉහණළ නැංවීමට අදාලව රයදවු් භාවිතරේදී ාකමය
ආහණාර සැෙීමම ස්ලන්නව රගොවීන්රේ අවනානය වැඩි කළ යුතු අතර,
තෘය වගාව සහහණා රගොවීන් රයොමු කිරීමත් ඒ සහහණා අව ය ෙහණසුක්
සැෙීමමත්, තෘය කේතලා ගැනිම සහණ සතුන්ට තෘය ලලාදීර් ක්රියාවලිය
පිළිලහව රගොවීන් දැනුවත් කිරීම.

02. රද්ීඝය රදමුහුන් මිරිස් වගාව සහණ වියළි මිරිස් නිෂ්ොදනය:
වත්මන් තත්ත්වය සහණ විභවය

ඩබ්.එච්.ඒ ාන්ත

රද්ීඝය රදමුහුන් මිරිස් වගාව සහණ ඒවා භාවිතා කර වියළි මිරිස්
නිෂ්ොදනරයිත වත්මන් තත්ත්වය සහණ විභවතාව තහණවුරු කර ගැනීම
අනයයනරේ අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ඉහණළ අස්වැන්න්  සිතතවීම, රකොළ රකොඩවීර් රරෝගය සහහණා
සාරේ් ෂව ඉහණළ ප්රතිරරෝනය්  දැ් වීම, රලෝගරේ දිගු ආයු
කාලය, ාකය සාරේ් ෂව උිනන් වැඩිවීම නිසා අස්වැන්න
රනලීර් ෙහණසුව ආදී වාිනදායක තත්වයන් රහණේතුරවන් ආනයනික
රදමුහුම ප්රරදදවලට වඩා රද්ීඝය රදමුහු් මිරිස් ප්රරදදය තMICH
HY 1 රගොවින් අතර ඉහණළ ජනප්රියත්වය්  ලලමින් ෙවතී.
2. රද්ීඝය රදමුහු් මිරිස් බීජවල තMICH HY1 ඉහණළ රවරළහරෙොළ
මිල කුඩා ෙරිමාය රගොවීන්ට වාණිජ මේටර් වගාව්  සහහණා
රයොමුවීමට ලානාව්  රලස හණඳුනාගත හණැක.
3. අස්වැන්න රනළන කාලය තුළ ෙවතින අයහණෙත් රද් ගුණික
තත්ත්වයන්, ඉහණළ ්රම ඉේලුම සහණ අඩු රවරළහරෙොළ මිල
රහණේතුරවන් ුතිවන අඩු ලාභදායි තත්වය නිසා මිරිස් රගොවීන්
වියළි මිරිස් නිෂ්ොදනය සහහණා රයොමුවීමට මැලිකම්  ද් වයි.

නිර්රද්
1. රද්ීඝය රදමුහු් මිරිස් ප්රරදදවල බීජ නිෂ්ොදනය ඉහණළ මේටමකට
ෙත්කිරීම සහහණා බීජ නිෂ්ොදකයින් ඉල් ක කර ගනිමින්
ෙවත්වනුලලන පුහුණු සහණ අරනකුත් සහණායක වැඩසටහණන්
රමන්ම දිරිගැන්වීර් වැඩසටහණන් තීව්ර කළ යුතුය.
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2. රද්ීඝය රදමුහු් මිරිස් බිජ සහහණා
රෙෞද්ගලික අං රේ
බීජ සහහණා
නියාමනය කිරීම රමන්ම බීජවල
ගැනීම සහහණා අව ය රරගුලාින සහණ
ක්රියාත්මක කළ යුතුය.

උෙරිම මිල්  ෙැනවීමත්
වන රවරළහරෙොළ මිල
ගුයාත්මකභාවය ෙවත්වා
නියාමනයන් සකස් රකොට

3. රද්ීඝය වියළි මිරිස් සහහණා වඩා රහණොහ මිල්  ලලා ගැනීම සහහණා
වියළි මිරිස් සහහණා වන ආනයනික ලද්ද ොරිරභෝගික අභිලා යන්ද
සැලකිේලට රගන සුදුසු ෙරිදි සංර ෝනනය කළ යුතු අතර එවැනි
ක්රියාමාර්ග රද්ීඝය වියළි මිරිස් නිෂ්ොදනය දිරිමත් කරනු ුත.

03. ශ්රී ලංකාරේ රලොකුළූණු ස්ලන්න අගයදාම වි ර
් ේෂයය
(SDGඑ්.ආර්.එන්.ර්  රඹු් වැේල
ශ්රී ලංකාරේ රලොකුළූණු නිෂ්ොදනය හණා අරලවිකරයය ස්ලන්නරයන්
ෙවතින ප්රනාන ගැටලු, ලානක හණා විභවයන් හණඳුනාගැනීම අනයයනරේ
අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. රලොකුළූණු බීජ නිෂ්ොදනය සහහණා රගොවීන්රේ හණා රෙෞද්ගලික
අං රේ මැදිහණත්වීම ක්රමරයන් ෙහණළ රගොස් තිබීම හණා බීජ
නිෂ්ොදනය හණා ආනයනය ස්ලන්න දත්ත හණා රතොරතුරු නිවැරදිව
සටහණන් රනොවීම.
2. රලොකුළූණු රද්ීඝය බීජ පිරිවැය ඉතා ඉහණළ මේටමක ෙැවතීම
රහණේතුරවන් නිෂ්ොදන පිරිවැය ඉහණළ යාම.
3. රලොකුළූණු වාර්ෂික හණා මාිනක අව යතාවයට වඩා ඉහණළ
ආනයනික සැෙයුම්  ෙැවතීම හණා අස්වනු කාලයට විර ේෂ භාණ්ඩ
ලදු ෙැනවීම නිින ආකාරයට ිනදු රනොවීම.

නිර්රද්
1. බීජ නිෂ්ොදනය කිරීම රකරරිත රගොවීන් හණා පුද්ගලික අං ය
දිරිමත් කිරීර් වැඩපිළිරවළි්  ක්රියාත්මක කළ යුතු අතර බීජ
නිෂ්ොදනය හණා ආනයනය ස්ලන්නරයන් ක්රමවත් දත්ත හණා
රතොරතුරු ෙද්නතිය්  ෙවත්වාරගන යාම සහහණා ක්රියාත්මක විය
යුතුය.
2. බීජ නිෂ්ොදන පිරිවැය අවම කිරීම සහහණා රයදවු් සහහණා රජරේ
සහණනානාර ක්රමය්  ක්රියාත්මක කිරීම.
3. රලොකුළූණු ආනයනය ලලෙත්ර ක්රමයකට යටත්ව ිනදු කළ යුතු
අතර එිතදී මාිනක හණා වාර්ෂික අව යතා පිළිලදව ගයනය කිරීම් 
ිනදු කළ යුතුය. එරසේම විර ේෂ භාණ්ඩ ලදු ෙැනවීම නිින රේලාවට
නිින ආකාරරයන් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.
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04. ලඩ ඉරිඟු සහහණා අගය දාම වි ්රේෂයය:
රගොවිරෙොළ ිනට කර්මාන්ත ද් වා (SDG- 2)

ආර්.පී විදානෙතිරය
ලඩ ඉරිඟු, සත්ත්ව ආහණාර හණා විවින ආහණාර කර්මාන්ත සහහණා උෙරයෝගී කර
ගැනීර්දී ඒවාරයිත අගයදාම වල ඵලදාීමතාවය සහණ කාර්ය් ෂමතාවය
ඉහණළ නැංවීම සහහණා අව ය නිර්රද් සැෙීමම සහහණා ලඩ ඉරිඟු පිළිලහ පුළුේ
වටිනාක් දාම වි ්රේෂයය්  ෙැවැත්වීම අනයයනරේ අරමුයයි.
ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. නව වගාවන් ආර්භ කිරීමට රසායනික රෙොරහණොර සහණ
කෘෂිරසායන ්රවය රනොමැති වීම, ෙළිරලෝනකයන්රගන්
ිනදුවන වගා හණානි තරසේනා දළඹුවා , ලඩඉරිඟු නානය සහහණා
ආනයන සීමා වීම රහණේතුරවන් ුති අධික ඉේලුම නිසා
කන්නය තුළ නිෂ්ොදන මිරලිත ඉහණළ මිල උච්ඡාවචනය,
වන සතුන්රගන් ිනදුවන හණානි, ඉඩ් රනොමැතිකම සහණ වන
සංර් ෂය රදොර්තර්න්තුව ර් වසරර් ිනට රගොවීන්රේ
ඉඩ් අත්ෙත් කර ගැනීම තරහණේන් වගාබි් නිසා වගා කිරීමට
ුති අයිතිය පිළිලහ ගැටලු, ආනයනික බීජවල ඉහණළ මිල සහණ
අධික රයදවු් පිරිවැය රගොවීන් මුහුය දුන් ප්රනාන ගැටලු
විය.
2. ලඩඉරිඟු සහහණා ඉහණළ මිල ගයන් වාර්තාවීම, මූලය
ලානාවන්, ආනයන සීමා කිරී් තරලොරහණෝ රතොග රවළඳුන්
ලඩඉරිඟු සහහණා ආනයනකරුවන් රලස ද ක්රියා කරයි සහණ
රහණොහ ගලඩා වයුහණය්  රනොමැතිකම සහණ ගලඩාකිරීර්දී වන
හණානි පිළිලහ ගැටළු රවළඳුන් විිනන් මතු කරන ලද ප්රනාන
ගැටලු විය. ආහණාර සහණ ආහණාර නිෂ්ොදකයින් මුහුය රදන
ප්රනාන ගැටළු වූරේ ලඩඉරිඟු වල ඉහණළ මිල, ලඩඉරිඟු සහහණා
ස්ථාවර සැෙයුම්  රනොමැතිකම, මිල අස්ථාවරත්වය,
ලල ් ති පිරිවැය සහණ ආනයනික රයදවු්වල ඉහණළ මිලයි.
3. රගොවීන්රේ ශුද්න ආන්තිකය ිනයයට 30 ිනට 36 ද් වා
වාර්තා වූ අතර රමය 2019/20 මහණ කන්නරේ ත14-24%)
වාර්තාවූ ශුද්න ආන්තිකයට වඩා වැඩි අගයකි.
එකතුකරන්නාරේ ශුද්න ආන්තිකය ිනයයට 1-2්  රලස
සටහණන් වූ අතර එය 2019/20 මහණ කන්නරේ ත4%) ලලාගත්
ශුද්න ආන්තිකය හණා සසහන විට අඩු වී ුත. රතොග
රවරළන්දන්රේ ශුද්න ආන්තිකය ිනයයට 6-12්  රලස
සටහණන් වූ අතර එය 2019/20 කාලෙරිච්රේදරේ ත3%)
නිරී් ෂයය කළ ශුද්න ආන්තිකයට වඩා වැඩි විය. එලැවින්
ලඩඉරිඟු අගය එකතු කිරීර්දී වැඩිම ආන්තිකය රහවා ගනු
ලැබුරේ රගොවීන් විිනන් වන අතර ඒය ලඩඉරිඟු වගාව
වයාේත කිරීමට දිරිගැන්වීම්  වනු ුත.
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නිර්රද්
1. සත්ත්ව ආහණාර නිෂ්ොදනයට ලඩඉරිඟු සහහණා වැඩිවන ඉේලුම
සපුරාලීම සහහණා, අගය දාමරේ වැඩි ඵලදායිතාව සහණ
කාර්ය් ෂමතාව උත්රප්රේරයය කිරීම අව ය රේ. ලඩඉරිඟු
නිෂ්ොදනය ලාභදාීම ලැවින් මහණ කන්නරේ සහණ යල කන්නරේ දී
වානිජ රලෝගය්  රලස වයාේත කිරීමට වි ාල හණැකියාව්  ුත.
ලඩ ඉරිඟු අගය දාමය සංවර්නනය සහහණා අගය දාමරේ විවින
අවධීවලදී මැදිහණත්වී් වැදගත් රේ. ලඩඉරිඟු සහහණා අගය දාම
් තිමත් කිරීම සහහණා අගය දාමය තුළ ිනටින විවින
ොර් ව
් කරුවන් අතර වි ව
් ාසය රගොඩනැංවීම අව ය රේ.
2. ලඩඉරිඟු ආනයනය තහණන් කිරීමත් සමඟ රද්ීඝය නිෂ්ොදනය
සහණ ඵලදායිතාව ඉහණළ නැංවිය යුතුය. රගොවීරෙොළ මේටමින්
නිෂ්ොදනය සහණ අරලවිය ඉහණළ නැංවීම සහහණා යල කන්නරේ වගා
ප්රමායය වැඩිකිරීම සහණ මහණ කන්නරේ ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු
කිරීම වැදගත් රේ. ගුයාත්මක රයදවු් තරදමුහුන් බීජ, රෙොරහණොර
සහහණා ප්රරේ ය වැඩි දියුණු කිරීම; රගොවීන්ට යය ෙහණසුක්
ලලාදීම; රකොන්ත්රාත් ෙදනම මත රගොවිතැන් කිරීම දිරිමත් කිරීම;
රද්ීඝය ලඩඉරිඟු අභිජනනයය සහහණා කෘෂි ෙර්රේෂය සහහණා වැඩි
ආරයෝජනය්  ුති කිරීම; විර ේෂරයන්ම පුරන්ව ුති ඉඩ්
ඒකාලද්න කිරීමට ෙහණසුක් සැලසීම; “යාය” වගාව ප්රවර්නනය
කිරීම නිෂ්ොදනය ඉහණළ නැංවීම සහහණා රහණොහ ප්රරේ යකි.
3. කුකුළු ආහණාර නිෂ්ොදන කර්මාන්තයට අව ය ගුයාත්මක
ලඩඉරිඟු නිෂ්ොදනය සහහණා නව තා් ෂයය හණඳුන්වාදීම සහණ
අරනකුත් රසේවාවන් සැෙීමම අතයව ය රේ. ඒම කර්මාන්ත සහණ
කුකුළු රගොවීන් සහහණා ලඩඉරිඟු සැෙීමර් සුර් ෂිතභාවය තහණවරු
කළ යුතුය. මුළු ලඩඉරිඟු අව යතාව රද්ීඝයව නිෂ්ොදනය කළ
රනොහණැකි ලැවින් එම නිෂ්ොදකයින්ට ලඩඉරිඟු ආනයනය කිරීමට
අවසර දීම සහහණා ප්රතිෙත්තිමය තීරය ගත යුතුව ුත.
4. ලඩඉරිඟු රවරළහාරමිත නිරත රතොග රවරළන්හන් සහහණා
මූලයමය ආනාර ලලාදීම මඟින් වසර පුරා මිලදී ගැනීමට සහණ
විකිණීමට අව ය ප්රාේනනය හණැකියාව ුතිකිරීම වැදගත්රේ. ලඩ
ඉරිඟු සත්ත්ව ආහණාර සහණ ආහණාර කර්මාන්ත අං රේ දිගුකාලීන
ෙැවැත්ම සහහණා අතයව ය වන විභව රභෝගයකි.
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05. එළවළු අරලවිකරයය සහහණා e-විකිණු් ක්රම භාවිතය :
වත්මන් තත්ත්වය, විභවයන් හණා සීමාවන් (SDG-2)
වන.වන.ද.එේ. ඩබ්. සමරිනංහණ

ලංකාරේ එළවළු අරලවිකරයය කටයුතු සහහණා e-විකිණු් ක්රම භාවිතය
පිළිලහ අනයයනය කිරීම රමිත අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ර් වන විටත් එළවළු මිලට ගැනීම සහහණා e-විකිණු් ක්රම
භාවිතය ඉතා ෙහණළ මේටමක ෙවතී.
2. ප්රාරද්ීඝයව මිල දී ගැනීමට රනොහණැකි විර ෂි
ේ ත තත්වයන් යටරත්
නිෙදවූ එළවළු මිල දී ගැනීමට e-විකිණු් ක්රම අ න්ඩව භාවිතා
රේ.
3. e-විකිණු් ක්රම භාවිතරේ දී වඩා වැඩි මිල්  නිෂ්ොදකයින් රවත
ලැබී ුත.

නිර්රද්
1. ොරිරභෝගික අව යතා වඩා රහණොඳින් ඉටුවන ෙරිදි, එන් ුයවු්
කළ ්රවය නිවැරදිව, නියමිත ප්රමායයන්රගන් ප්රමාදරයන් රතොරව
ලලා දීරමන් හණා සා්ප්රදායික රවළහරෙොරළන් ලලා ගන්නා
එළවළුවලට සාරේ් ෂව ගුයාත්මරයන් වැඩි හණා මිරලන් අඩු
රලස ලලා දීරමන් e-විකිණු් ක්රම මඟින් එළවළු මිලදී ගැනීම
සහහණා ොරිරභෝගිකයින් නැඹුරු තර ගැනීර් ය් හණැකියාව් 
ෙවතී.
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0ක. අර්තාෙේ අගය දාමය∶ වර්තමාන තත්වය, අභිරයෝග සහණ
සංවර්නන අවස්ථා (SDG-1 &2)
අගයදාම වි ්රේෂය ප්රරේ ය භාවිතා කරමින් ශ්රී ලංකාරේ අර්තාෙේ
රලෝග වගා අං රේ සංවර්නනයට ෙවතින ලානාකාරී සානක හණඳුනාගැනීම
සහණ වි ්රේෂයය කිරීම තුළින් එම ලානක මඟහණරවා ගැනීමට අදාළ
පිළිය් රයෝජනා කිරීම අනයයනරේ අරමුයයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. නිෂ්ොදන ක්රියාවලිය සැලකිේලට ගැනීර්දී අර්තාෙේ රගොවීන්
මුහුය රදන ප්රනානම ගැටලුව වන්රන් ඉහණළ ගුයාත්මරයන් යුතු
බීජ අර්තාෙේ සානාරයපදැරිය හණැකි මිලකට ලලා ගැනීමට
රනොහණැකි වීමයි තරද්ීඝය බීජ ප්රමායවත් තර් රනොමැති වීම සහණ
ආනයනික බීජ මිල අධික වීම
2. අර්තාෙේ අරලවි ක්රියාවලිරේ ප්රනාන මිල තීරකයන් රලස ක්රියා
කරනුරේ ආර්ථික මනයස්ථාන වල ිනටින අතරමැදියන්
තCommission agents) රේ. රගොවීන් සතු රවළහරෙොල පිළිලහ
දැනුම අේෙ වීම සහණ ඔවුන් තනි පුද්ගලයන් ව රයන් ක්රියා කිරීම
රහණේතුරවන් ඔවුන්රේ ර් වේ කිරීර් හණැකියාව අවම වීම රමයට
මූලික රහණේතුවයි.
3. අර්තාෙේ රගොවීන් මුහුය රදන අරනකුත් ගැටළු රලස රසායනික
රෙොරහණොර තහණන් කිරීර් රජරේ ප්රතිෙත්තිය සමග අව ය
රෙොරහණොර රනොලැබී යාම, ඉහණළ ්රම වියදම, වයාේති රසේවරේ
ෙවතින දුර්වලතා, විධිමත් යය ෙහණසුක් ලලා ගැනීර් අෙහණසුතා,
ආනයනික අර්තාෙේ සමග ෙවතින රවළහරෙොල තරඟය
තආනයනික අර්තාෙේ මිල සාරේ් ෂව අඩු වීම නිසා හණඳුනා ගත
හණැකි විය.
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නිර්රද්
1. රගොවීන්ට ගුයාත්මක බීජ සානාරය මිලකට ලලා ගත හණැකි වන
ෙරිදි රජරේ බීජ නිෂ්ොදන ක්රියාවලිය ් තිමත් කිරීම
2. නිෂ්ොදන ක්රියාවලිය ෙමය්  රනොව අරලවි ක්රියාවලිය පිළිලහව
රගොවීන්ව දැනුවත් කිරීම සහහණා සුදුසු ෙරිදි වයාේති රසේවය වැඩි
දියුණු කිරීම.
3. රගොවීන් සාමූිතකව ක්රියා කිරීමට රෙළඹවීම තpromote
cooperative activities) තුළින් යය ෙහණසුක් ලලා ගැනීම,
පිරිවැය අවම කර ගැනීම රමන්ම සාමූිතකව කටයුතු කිරිම තුළින්
ර් වේ කිරීර් හණැකියාව වැඩි වීම රහණේතුරවන් මිල තීරයය
කිරීර්දී වැඩි ලලෙමම්  කළ හණැකි වීම
4. අර්තාෙේ රගොවීන්ටද වරප්රසාද ිතමිවන රලස ෙවතින වගා
ර් ෂය වැඩසහණන පුළුේ කිරීම
5. ෙර්රේෂය සහණ සංවර්නන අං ය වැඩිදියුණු කිරීම සහණ ඒවාරයිත
ප්රතිලාභ පිළිලහ රගොවින් දැනුවත් කිරීම තුලින් වඩාත් ගුයාත්මක
නිෂ්ොදනය්  ලලා ගැනීම
6. රද්ීඝය අර්තාෙේ රගොවීන් ආර් ෂා වන ෙරිදි දීර්
ස්ථාීම ආනයන ප්රතිෙත්තිය්  ස්ථාපිත කිරීම

කාලීන සහණ

04. රසෝයා රලෝංිත සහහණා අගය දාම වි ්රේෂයය (SDG-2)

එන්.පී.වන. සමන්ත

රමම අනයයනරේ අරමුය වන්රන් රසෝයා රලෝංිත සහහණා වටිනාක් දාමය
ඔස්රසේ රවළහෙල අවස්ථා අවරලෝන කර ගැනීම සහහණා පුළුේ අගය දාම
වි ්රේෂයය්  ිනදු කිරීමයි.

ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ශ්රී ලංකාරේ සන්දර්භය තුළ, රසෝයා රලෝංිත අරලවිකරය ක්රමය
මුං රහණෝ කේපි වැනි අරනකුත් ් රෂේත්ර රලෝගවලට වඩා රවනස්
ය. රලොරහණෝ අවස්ථාවලදී තිරස් මේටමින් ස්වාධීනව ක්රියා කළද
අගය දාම ක්රියාකාරීන් අතර ් තිමත් ිනරස් ස්ලන්නතාව් 
ෙවතී.
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2. ඉදිරි රවරළහ ගිවිසු් රගොවිතැන අනුරානපුර දිස්ත්රි් කරේ රසෝයා
රලෝංිත වගා කිරීර් ජනප්රියම ක්රමයයි. බීජ, රෙොරහණොර, කෘෂි
රසායන ආදී ිනයලුම රයදවු් සෙයනු ලලන්රන් සැකසු් සමාග්
විිනනි.
3. විවෘත රවළහරෙොරේ රහණොහ තත්ත්වරේ බීජ රනොලැබීම, අස්වනු
රනළීර් සහණ රරෝෙය මේටර් තාක තණික සහණය රනොමැතිකම,
සුදුසු යන්රත්රෝෙකරය රනොමැතිකම රහණේතුරවන් අධික ්රම
පිරිවැය වැනි ගැටලුවලට රසෝයා රලෝංිත වගාරේදී රගොවීන් මුහුය
දී ිනටිති.

නිර්රද්
1. බි් සැකසීර්දී සහණ ිනටුවීර්දී යන්රත්රෝෙකරය හණඳුන්වා දීරමන්
රසෝයා රලෝංිත නිෂ්ොදනරේ පිරිවැය සැලකිය යුතු රලස අඩු කර
ගත හණැකිය.
2. රද්ීඝය නිෂ්ොදනය පුළුේ කිරීම සහහණා බීජ, රෙොරහණොර වැනි
ගුයාත්මක රයදවු් නියමිත කාලයට ලලාදීම අතයව ය රේ.
3. අරනකුත් කලාපීය රටවලට සාරේ් ෂව ශ්රී ලංකාරේ ග්රාමීය ය
මේටර් විවින රසෝයා ආහණාර සහණ නිෂ්ොදනය සාරේ් ෂව අඩුය.
රසෝයා ආහණාර පුළුේ කිරීර් හණැකියාව සහණ අවස්ථාව ඉහණළ ය.
එලැවින් රසෝයා ආහණාර ෙරිරභෝජනය පුළුේ කිරීම සහහණා දැනුවත්
කිරීර් වැඩසටහණන් ආර්භ කිරීම වඩා වැදගත් රේ.

02. ශ්රී ලංකාරේ ෙළතුරු අෙනයනය සහහණා සාරේ් ෂ වාින පිළිලහ
අනයයනය (SDG-2)

ඊ.ඒ.සී.ප්රියංකර
රවළහරෙොළ රවත ෙලතුරු අෙනයනය කිරීර්දී ශ්රී ලංකාවට වාින ෙවතින
ෙලතුරු වර්ග, ප්රනාන තරඟකරුවන් සහණ සාරේ් ෂ වාින සහහණා ලලොන
ප්රනාන සානක හණඳුනා ගැනීම.
ප්රමු රසොයා ගැනී්
1. ෙැරෙොේ සහණ අන්නාින අෙනයනය සහහණා ශ්රී ලංකාවට රලෝක
රවළහ රෙොළ තුළ වාින ෙවතී.
2. වර්ෂ 2000-201ක කාලෙරිච්රේචය තුළ ෙැරෙොේ අෙනයනය
සහහණා සාරේ් ෂ වාින දර් කරේ වර්නනය්  ද් නට ලැබුයද
අන්නාින සදහණා එය ෙහණළ රගොස් ුත.
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3. ්රම ප්රාේනන අනුොතයත් ඍජු විරද් ආරයෝජනයත් අන්නාින
සහණ ෙැරෙොේ අෙනයනය තුළ සාරේ් ෂ වාින වර්නනය වීම සහහණා
ලලො ුත.
නිර්රද්
1. ෙැරෙොේ සහණ අන්නාින වගාව සහහණා ඉඩ් සහණ ප්රාේනනය වැඩි
වැඩිරයන් ලලාදීරමන් ඒවා අෙනයනය මගින් ශ්රී ලංකාවට වාින
ලලා ගත හණැකිය. ර් සහහණා රාජය අයවැය ප්රතිෙත්තියත් මූලය
ප්රතිෙත්තියත් දායක කර ගත හණැකිය.
2. අන්නාින සහහණා ෙහණළ යමින් ෙවතින සාරේ් ෂ වාින ඉහණළ නැංවීම
සදහණා විර ේෂ අවනානය්  රයොමු කරමින් විකේෙ රවළහ රෙොළ
රවත රයොමුවීමට අව යය.
3. අන්නාින සහණ ෙැරෙොේ වගාවන් සහහණා ඍජු විරද් ආරයෝජන
ජනර්යමත් කළ යුතුය.

0ක. ශ්රී ලංකාරේ ප්රනාන ෙලතුරු අෙනයන විභවය
පිළිලහ ආර්ථික වි ්රේෂයය (SDG-2)

ඒ.ර් .ඒ දිසානායක
ශ්රී ලංකාරේ ෙලතුරු අෙනයන කර්මාන්තය නංවාලීම සදහණා වු ප්රතිෙත්තිමය
ක්රියාමාර්ග රයෝජනා කිරීම සහහණා වර්තමාන අෙනයන තත්ත්වය
කාර්යසානනය, අෙනයන විභවය වි ්රේෂයය කිරීම සහණ අෙනයනය
සහහණා ලලොන ලානක හණඳුනා ගැනීම අනයයනරේ අරමුයයි.
රමම අනයයනරේ ර් ෂ්ත්ර කටයුතු අවසන් වී ෙර්රේෂය වාර්තාව පිළිරයළ
කරමින් ෙවතී.
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කෘෂිකාර්මික අලෙවි ල ොරතුරු ව්යාපෘතෘය (Agriculture
Marketing Information System - AMIS)
කෘෂිකාර්මික ලව්ලෙඳලපෘතොෙ ල ොරතුරු ල ව්
ේ ාව් (AMIS) නු මිෙ
ල ොරතුරු (ල ොග, සිල්ෙර හ ලගොවිපෘතෙ මිෙ) එකතු කිරීම ඳහා
ක්රි ාමකමක කරල ෙව ව්යාපෘතෘය කි ආහාර ද්රව්ය ිළිබඳඳ ෛවිකකව්
ල ොරතුරු රැ ් කිරීලේ හා ලඳවා හැරීලේ කාර්
මූලික කරගමක ලේ
ටලමක ප්රයපෘතමකය
ේපෘතාවකින්, ිකෂ්පෘතාවකින්, ලව්ෙඳු් හා
පෘතාරිල ෝගික ්ටව මහමක ප්රයලෙ ෙඳා ගැීමමට තය අව් ථ
් ාව් උවා ලේ
ජීව්ල වි වේ ලම්ම ආහාර සුරක්ෂි ාව් ිළිබඳඳව් මාලෙෝචල
වහා ජලාධිපෘතය ලල්කේ කාර් ාෙලේ යපෘත ා පෘතැව්ැමකලව්ල රැ වී
් ේ
ඳහා ආ ල විසි් රැ ් කරනු ෙඳල ල ොරතුරු ෙඳා දීම අඛණ්ඩව්
සිදු ලේ
ලමම ව්යාපෘතෘයලේ දී ආහාර ද්රව්ය ිළිබඳඳ මිෙ ල ොරතුරු හ
ලව්ලෙවලපෘතොෙ ල ොරතුරු සිල්ෙර ලව්ලෙඳලපෘතොෙව්ල් 09 කි්ව ලකොෙඹ
ිළටලකොටුව් ල ොග ලව්ලෙවලපෘතොෙ මිෙ ගණ් ව ඊට අම රව්, දිව්ිනල්
ප්රධාාල ආහාර ිකෂ්පෘතාවල කරල හ ආහාර පෘතරිල ෝජල සිදු කරල
දි ්ත්රික්ක ් ප ිළ ප ව ලව්ලෙවලපෘතොෙ 30 කි්ව ල ොග හ සිල්ෙර මිෙ
ගණ් ිළිබඳව ල ොරතුරු රැ ් කර ගනු ෙැලේ
ලමල ේ ෙඳාගමක ල ොරතුරු අලෙවි, ආහාර ප්රයපෘතමකය හා කෘෂි ව්යාපෘතාර
අංශ විසි් ක ් කරනු ෙඳල ප්රධාාල ව්ාර ප්රකාශල ව්ල යපෘත ා
ආහාර ද්රව්ය විව්රිකකාව් (සිංහෙ , ඉංග්රීසි හ ලවමෙ ) හ මාසික ආහාර
ල ොරතුරු විව්රිකකාලව් ප ( සිංහෙ, ඉංග්රීසි හ ලවමෙ ) පෘතෙ කරනු
ෙැලේ
මීට අම රව් ලමොබිලටල් ‘6666‘කෘෂි මිෙ ල ොරතුරු වර්ශක මගි්
ප්රධාාල ලව්ලෙවලපෘතොෙව්ලි් එක් රැ ් කර ගමක දිලපෘත ා ආහාර ද්රව්යව්ෙ
ල ොග මිෙ ල ොරතුරු ලඳවා හැලර් එම ල ොරතුරු අපෘත ආ ල විසි්
හවුරු කර ව්ෙංගු ාව් ට පෘතමක කර ල ොරතුරු පෘතද්ධාය ට එකතු කරනු
ෙැලේ ලම පදී පෘතාරිල ෝගිකින්ට ලමොබිලටල් ජංගම දුරකථල කි්
6666 තමතීලම් සිංහෙ හ වමිෙ ාෂාව්්ලග් ම්වි අ් ර්
ක්රි ාකාරී හප ප්රයචාර ට (IVR) ේඳ්ධා වි හැකි
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ප්රයපෘතමකය ේපෘතාවකින්ට අලෙවි ල ොරතුරු ැපෘතයීම, ප්රධාාල ව්ාර ගරා
ලවකක් ැපෘතයීම, ලව්ලෙවලපෘතොෙ ල ොරතුරු පෘතද්ධාය තුිබ් විඳෙ
ගැ්වීම හරහා ප්රයොී  ලගොවී්ල ආවා ේ ඉහෙ වැමීම හ
කෘෂිකාර්මික අලෙවිකරණලේ ිකර ව් සි වල පාර්ශ්වකරුවන් අ ර
අලෙවි ල ොරතුරු ලඳවා හැරීම අව්ශය ව්්ල් ලේ ව්ර් මාල
කෘෂිකාර්මික අලෙවි ල ොරතුරු ල ව්
ේ ට අව්ශය ව්ල ව්ැිදදිුණු  කිරීේ
ඳහා ිකර්ද්ශ ැපෘතයීම ලම ප අරමුණින 1979 ආරේ කෙ ලම
අඛණ්ඩව් පෘතව්මකව්ා ලගල ල ව්යාපෘතෘය කි ප්රයපෘතමකය ේපෘතාවකින්,
ලව්ලේව්, පෘතාරිල ෝගිකින්, ලපෘතෞද්ගලික ව්යාපෘතාරකින් ලම ප
ප්රයොී ් ව්ල අ ර ලේ ඳහා ාණ්ඩාගාර අරමුවල් පෘත ින
2020 ව්ර්ෂලේ ජලව්ාරි සිට අලගෝ ්තු අව් ාල
වක්ව්ා
ෑම
ලව්ෙඳලපෘතොෙකි්ම පෘතාලහේ මිෙ වමක රැ ් කිරීමට අපෘත ආ ල ට හැකි වී
යලේ ථ
් ාල 28ක ක්ලෂේත්ර ිකෙධාාරි් 28 ලවලලකු හ ලකොෙඹ
ලව්ලෙඳලපෘතොලේ ල ොරතුරු රැ ් කිරීම ඳහා අික ේ පෘතරීක්ෂකව්රු්
11 ලවලලකු ල ොවව්ල ෙදී
ලකල ේ ලව් මක, ැප් ැේඳර් 24 ව්ල දිල උපෘතාධිධාාරී් ඳඳව්ා ගැීමලේ
රජලේ ව්ැඩ ටහල ටලමක ංව්ර්ධාල ිකෙධාාරි් ලෙ රජලේ ල ව්
ේ ට
ඳැඳීම ඳහා අික ේ විමර්ශකින් 28 ලවලලකුලග් 24 ලවලලකු
ඉල්ො අ ් වූහ COVID ව් ංග
ලහේතුලව්් රට ව් ා වැමීම ලහේතුලව්්
ඳාධාා තය වුව්ව, 2020 ඔක්ල ෝේඳර් මා ලේදී අපෘත ආ ල විසි්
අික ේ විමර්ශකින් 12 ලවලලකු ඳඳව්ා ග්ලා ෙදී මීට අම රව්, 6666
ලමි් ලමොබිලටල් දුරකථල තමතුේ ල ේව්ාව් ව අඛණ්ඩව් ක්රි ාමකමක
ව්ල අ ර ඒ මඟි් ෛවිකකව් ආර්ථික මධාය ්ථාල 7ක සිට ෛවිකක
ල ොග මිෙ ල ොරතුරු පෘත නු ෙැලේ
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පුහුණු වැඩසටහන්
පුළුල් විෂය ක්ෂෂේත්ර ණනාවකක් වකණනය කා වකවණෂේ පුහුණු
කැඩසටහන්
01. කෘෂි වයාපාරාස සලකප පාර වාතයත

සහ ෙවිතයකසව වයාප්තිය

පිළිබඳ වන්වාසික වැඩමුළුව

ඩබ්.එච්.ඒ ශාන්ත
අධ්යයාෂේ අණමුන කෘෂිකවර්මික උපවධි අෂේක්ෂකයින්ට යැපුම්
කෘෂිකවර්මික අංශෂේ, විෂශේෂෂයන්ම ශ්රී කංකවෂක කෘෂි සැපම්ම් මවමෂේ
සහ අෂකවිකණන අංශෂේ කෘෂි කයවපවණ සංකල්පකක වවවිවවකන් ළිබඳ
අත්මැකීම් ක ව ණැනීම ස හව අකස්ථවකක් ක ව දීමයි.
ෂමය සිකදිා පුහුණු කැඩසටහාකි. ශ්රී කංකව කයව විශ්කවිමයවකෂේ
කෘෂිකර්ම හව කැවිලි කළමාවකණන පීඨෂේ කෘෂි කයවපවණ
කළමාවකණනය හමවණනු ක ා අකසන් කසණ සිසුන් තිස් ෂමෂාකු
පුහුණු කැඩසටහා ස හව සහවවගී වූහ.
2021 ෂාොකැම් ර් 28 දිා සිට ෂමසැම් ර් 01 දිා මක්කව ෂහක්ටර්
ෂකොබ් ැකඩුක ෂණොවිකටම්තු පර්ෂේෂන හව පුහුණුකිරීෂම් වයවාෂේ
ාවණවයාසවමී ශවකවෂක දී පුහුණු කැඩසටහා පැකැත්වුණි.

ෙවප්තික්ෂිත ප්රයලි
1. ෂහක්ටර් ෂකොබ් ැකඩුක ෂණොවිකටම්තු පර්ෂේෂන හව
පුහුණුකිරීෂම් වයවාය හි ‘කෘෂිකවර්මික අෂකවිකණන
ෂවොණතුරු පද්ධ්තිය’ ළිබඳ
ප්රවෂයික ක මැනුම සහ අත්මැකීම්
සහවවක කන්ාන්ට ක ව දීම.
2. ෂහක්ටර් ෂකොබ් ැකඩුක ෂණොවිකටම්තු පර්ෂේෂන හව
පුහුණුකිරීෂම් වයවායහි පර්ෂේෂන අධ්යයා සහ අෂාකුත්
ක්ෂෂේත්ර කටම්තු කකදී විෂශේෂෂයන් ම වහවණ ෂ ිණ ිෂෂ්පවමාය
සහ අෂකවිකණනය සහ කෘෂි කයවපවණ ක්ෂෂේත්ර ව්රිවක උණත්
පවඩම් පුහුණුකවභීන් සමඟ ෂ මව ණැනීම.
3. ෂවිණවණත් කෘෂිකවර්මික ිෂෂ්පවමතින්හි අණයමවම පද්ධ්තිකක
ප්රධ්වා පවර්ශකකරුකන් සහ ව්රිව අවණමැදියන් සමඟ අමහස්
හුකමවරුකණ ණැනීමට සහ ප්රවෂයික ක ණැටළු සවකඡා ව කිරිම
ස හව සිසුන්ට අකස්ථවක ක ව දීම.

පුහුණු කණ්ඩා ම
ශවන්ව ෂහේකෂේ, සිමත් ණ්ඩවණ, මවලින්ම ෂසෂාවිණත්ා,
වචවර්ය සමන්ව පල්ලියගුරු, ගීවවිෂ සමණසිංහ, වචවර්ය චමිත්
ප්රියංකණ, තිකිෂ පද්මනවිෂ, ාවකක විෂුසුරිය, වචවර්ය අසංණ
විෂුසිංහ, සුවවෂිිෂ අෂබ්සිංහ, කවල් ෂහට්ටිෂේ, ණවමිණී
හඳුන්ෂේ.
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02. සමාජ සජීවීකසව පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

එස්.එම්.ඒ.සමසවකෝන්
සමවන සජීවීකණනෂේ මූලික සංකල්ප හව ක්රම ළිබඳ ායවයවත්මක හව
ප්රවෂයික ක මැනුම ක ව දීම ෂමම පුහුණු කැඩටහෂාහි මූලික අණමුන විය.
කෑණල්ක දිස්ත්රික් ෂල්කම් කවර්යවකයට අනුම්ක්ව සංකර්ධ්ා ිෂකධ්වරීන්
ස හව කෑණල්ක, සනස විශ්කවිමයවකෂේ දී 2021.10.2ස සිට 2021.10.29
දිා මක්කව සිකදිා පුහුණු කැඩසටහාක් ෂකස පැකැත්වුණි. පුහුණුකවභීහු
35 ෂමෂාකු මීට සහවවගී වූහ.

ෙවප්තික්ෂිත ප්රයලි
1. ප්රනව සංකර්ධ්ා කැඩසටහන් සැකසුම් කිරීෂම් සිට ්රියවත්මක
කිරිම සහ ඇණයිම මක්කව
ප්රනවක සහවවගී කණකවණැනීෂම්
කැමණත්කම ළිබඳ අකෂ ිධ්ය පුළුල් වීම.
2. ප්රනවක සතු සම්පත්, සංකර්ධ්ා කැඩසටහන් ස හව ලකමවීවක සහ
කවර්යක්ෂමක වවවිවව කිරීෂම් කුසකවවකය කර්ධ්ාය වීම.
3. ප්රනව සහවවගීත්ක සැකසුම් සහ ්රියවකවණකම් පමාම් වූ ප්රනව
්රියවකවරී සැකසුම් සකස් කිරීම.
පුහුණු කණ්ඩා ම
එස්.එම්. .සමණෂකින්,එම්.ඩී.එස්.ලූර්දු,
බී. .ඩී.එස්. මුණුවණඡාචි, එඡා.ෂු.සි.නයසූරිය, රිෆවාව බුහවරි,
සංගීත් ප්රාවන්දු

03. ග්රාම සලවර් න වැඩසටහනක් සැිම්ම් රීම ම සහ
කළමනාකසව සඳහා ප්රජා සහවාගීත්ව ක්රමවදය වාතයතා
රීම ම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන
එච්.වේ.සී.ජ සූරි
ප්රනව සහවවගීත්කය තුබඳන් ්වමීය සංකර්ධ්ාය ස හව ප්රනව ්රියවකවරී
සැකසුම් සකස් කිරීම ළිබඳ මුලික සංකල්ප හව ක්රමෂකමයන් සම් න්ධ්ක
ායවයවත්මක ප්රවෂයික ක මැනුම හව හැකියවක කර්ධ්ාය කිරීම ෂමම
පුහුණු කැඩසටහෂාහි අණමුනයි.
නුකණඑබඳය, පුත්වකම සහ දුල්ක යා දිස්ත්රික්කයන්හි දිස්ත්රික් ක්රම
සම්පවමා අංශයට අනුම්ක්ව සහකවණ සැකසුම් අධ්යක්ෂකරුන් සහ
සංකර්ධ්ා ිෂකධ්වරීන් ඉකක්ක කණ ෂණා පුහුණු කැඩසහන් තුාක්
පකත්කව ඇව. නුකණඑබඳය පුහුණු කැඩසටහා 2021.10.10 දිා සිට
2021.10.15 දිා මක්කව ම, පුත්වකම දිස්ත්රික් කැඩසටහා 2021.11.08
දිා සිට 2021.11.12 දිා මක්කව ම දුල්ක දිස්ත්රික් කැඩසටහා
2021.11.29 දිා සිට 2021.12.03 දිා මක්කව ම පස් දිා පුහුණු
කැඩසටහන් කශෂයන් පැකැත්වුණි. ෂමම කැඩසටහන් තුබඳන් පුහුණුක
කැබූ සමස්ව ිෂකධ්වරීන් සංඛ්යවක 103කි.
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ෙවප්තික්ෂිත ප්රයලි
1. ්වමීය හව ප්රනව සංකර්ධ්ා කැඩසටහන් සැකසුම්කණනය හව
කළමාවකණනය කඩවත් ලකමවීවක සිදු කිරීම ස හව ප්රනව
සහවවගීත්ක ක්රමෂකමය වවවිවව කිරීම ස හව කා හැකියවක
කර්ධ්ාය වූ, සංකර්ධ්ා ිෂකධ්වරීන් හව සහකවණ සැකසුම්
අධ්යක්ෂකරුන්ෂණන් ම්තු ිෂයමු කණ්ඩවයමක් අමවළ දිස්ත්රික්ක
තුළ බිහිවිම.

පුහුණු කණ්ඩා ම
එස්.එම්. .සමණෂකින්, පී.සී.ෂු ම සිල්කව, එඡා.ෂු.සී.නයසූරිය, සංක ත්
ප්රාවන්දු, වර්.එල්.එන්.නයතිස්ස

04. ග්රාමීය  ්ර්කයක ළහළ නැලවීම සඳහා වව තය කාන්තා
වයවසාිකකාවන් ශක්යමත් රීම වම් පුහුණු වැඩසටහන

එස්.එම්.ඒ.සමසවකෝන්
කවන්වවකෂේ ප්රශස්ව හැකියවකන් උපෂයිගී කණ ණිෂමින් ණෘහස්ව
මට්ටෂමන් වමවයම ඉපීවෂම් ්රියවකලියට ෂයොමු කිරීම තුබඳන් දිබඳඳුකම
ළිටු මැකීම ස හව කවන්වවකන් ක ණැන්වීම ස හව අකශය මැනුම,
වකල්ප,කුසකවව කර්ධ්ාය කිරීෂම් අණමුණින් ෂමම කැඩසටහා
සංවිධ්වාය කණා කදී.
ණත්ාපුණ දිස්ත්රික් ෂණොවිනා සංකර්ධ්ා ෂමපවර්වෂම්න්තුකට අයත් ෂවිණව
ණනු කැබූ කවන්වව ෂණොවි සංවිධ්වාකක කෘෂි කයකසවයිකවකන් 518
ෂමෂාකු පුහුණුක කැබූහ. එක් දිා පුහුණු කැඩසටහන් 10ක දී ෂමම ළිරිස
පුහුණු කණනු කැබීය.

ෙවප්තික්ෂිත ප්රයලි
1. කවන්වවකක් ෂකස වමන් ක ණැන්ෂකන්ෂන් ෂකෂසේ ම ?
ස හව වමන් විසින් ණවම්තු ්රියවමවර්ණ කකෂර්ම යන්ා
අකෂ ිධ් කණ ණැනීමට
2. පවුෂල් ෂපිෂනය, ෂසෞඛ්ය හව වහවණ සුණක්ෂිවවවකය ස හව
කවන්වවකෂේ කවර්යවවණය හඳුාව ණැනීම.
3. ෂපිෂණීය ෂණකත්ව සහිව ණෘහ
කකය තුළ සම්පත්
කයකසවයකයින් කට ෂකෂසේ ්රියව කළ ම්තු ම යන්ා අකෂ ිධ්
කණ ණැනීම

පුහුණු කණ්ඩා ම
එස්.එම්. .සමණෂකින්, එඡා.ෂු.සි.නයසූරිය, චතුණ නයම්පති ම සිල්කව,
එඡා.පී.මුනසිංහ, යූ.ඩබ්.පී.වර්.ණනතුංණ

HARTI

52

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව - 2021

කාලී

ප්රකාශන අංශන
ප්රකාන

ංශන

සශඛ්යා

ා ්ත ත සසකම් / ප ප්රකාන

ංශනවලින් සමන්විත වේ. පර්වේෂණ වාර්තා, කාලී

ප ුසසතතකා

වාර්තා,

සඟරා,

ුසවත  ම්න්, විවරණිකා, ංත වපොත , ංත  පත්රිකා ස ංව ත්ත  ප්රකාන
භාෂා ත්රිත වව න් ම සශසතකරණ

ප්රකාන

කාලී
මාතෘකා
පිළිබඳව
ස /පා්
කළ වාර්තා ස ංනුග්රා
කභවතුන්වේ ඉල්ලී /ව ප ංනුව
සකසත කළ වාර්තා

වකොප ප්රකාන ප පත  ිරීමම ිදු

වකවරන්වන් වමම ඒකකව නි. එවමන් ම, වි්ුත  වසටසප න් සසකමම
ා ස /බන්ධීකරණ ිදු වේ.

2021අවර්ෂ අතුළඅප්රකාශන
තර්යේෂණඅවශර්තශ

අත් අකාළඅ
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ය ොවිමිණඅපුව් තතඅසහඅය ොවිමිණඅයවබ්අංඩවි
ව ක්පර් වකොබ්බෑකඩුව ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා ුසහුණු ිරීමව /
ආ ත වේ ප්රකාන ංශන විිදන් ව ොවිමිණ මින් කෘෂිකාර්මික
ජාතික ුසවත පතක් නිත්ත  ිරීමමප කපයුතු කර තිවබ්. එහි පළමු ක ාප
ව්සස /බර් මාසවේ නිත්ත  කරනු සබිණි. පිටු 40ිරන් යුත  ිදේවර්ණ
ුසවත පතක් ව වම ව ොවිජ තාව ංතර ව ොමි වේ වබ්ා සවර්.
වමරප කෘෂිකර්මාන්ත ප ං්ාළ ප්රතිපත ති ස /පා් ප ම ිර
ප්රමුඛ්තම ජාතික ආ ත
වනව න් ව ක්පර් වකොබ්බකඩුව
ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා ුසහුණු ිරීමව / ආ ත
විිදන් ජ
කර ්සනුම, ්ත ත, වතොරතුරු නිිද පරිදි සන්නිවේ්
කර ජ ත
ිරීමම වමහි ප්රමුඛ්තම කාර් භාර ක් වවි. ඊප ‘සාර’
මින්
ංතිවර්ක ක් ් ඇතුළත  වි . ව ොවිමිණ ුසවත පත ව ොවිජ වසේවා
ව්පාර්තව /න්තුවප ස /බන්ධ ව ොවිජ වසේවා මධයසතාා
ර ා
ව ොවීන් වවත වබ්ා දීම ිදු කරනු සබී .

සමශජඅමශධ්යඅ
සමාජ මාධය වේදිකා ංපවේ ආ ත
පිළිබඳ ්සනුවත භාව වසඩි
ිරීමමප ස වසඩි පරිශී කින් පිරිසකප සන්නිවේ්
ිරීමමප සිර
පරිදි ංවකාන ස සි. එ ංවවබෝධ කර නිමින් 2021 වර්ෂ තුළ
ංපවේ සමාජ මාධය ංවකාන ුසුලල් කර සීමමප ප්රකාන ඒකක
විිදන් කපයුතු ව ෝ
දී.
ඒ ංනුව ව ක්පර් වකොබ්බෑකඩුව ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා ුසහුණු
ිරීමව / ආ ත
මින් ව ස
ේ බු
ත ක්,ට්විපර්, ඉන්සතපග්රෑ / ණුණු / ස
ටියුබ් ාලිකාවක් ් ආර /භ කර තිවබ්. ඒ ඔසතවසේ ංපවේ පර්වේෂණ
පිළිබඳ වතොරතුරු, විෂ සම ාමී සමුුල, ස /මන්ත්රණ, ුසහුණු වසටසප න්
ස ංපවේ වසේවාවන් පිළිබඳ වතොරතුරු ුසුලල් ග්රා ක පිරිසක් වවත
ක්ෂණිකව සමීප කරවීමප සිර වී තිවබ්.

ුසසතතකා
ුසසතතකා වේ ප්රධා පරමාර්ා වන්වන් ව ක්පර් වකොබ්බෑකඩුව
ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා ුසහුණු ිරීමව / ආ ත වේ පර්වේෂණ
කාර් මණ්ට වේ ස ංව ත්ත  උ න්ුවක් ්ක්ව ුසද් ින්වේ
ස සශවිධා ව ප්රව ෝජ
සඳ ා කෘෂිකාර්මික ංශන ප ං්ාළ
වතොරතුරු එක්රැසත ිරීමම, ව ොනු ිරීමම ස වතොරතුරු ංවනයතා සසපයීම
වේ.

ආ ත අ ප්රකාශන අ සශඛ්යශශකා තකාරණ අ (Digitization of
Institute Publication)
ජාතික වි්යා ප්
සශඛ්යාශකකරණ
සශඛ්යාශකකරණ
සඳ ා ප්රවේන වි

ම මඟින් ආර /භ කර
් ආ ත ප්රකාන
වයාපෘති මණුන්
ංප ආ ත වේ ප්රකාන
කර ඇති ංතර (http://harti.nsf.ac.lk/) මඟින් ඒ
සිර .

වමම වයාපෘතිවේ මූලික ංරමුණ වන්වන් ආ තනික වි්ුත  ප්රකාන
එකතුවක් පවත වාව
ාම ා මාර් ත ප්රවේන මණුන් ඉක්මනින්
ප්රකාන ව ඇතුළත  වතොරතුරු බා සීමව / ප ම්ක / සස මමි.
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විද්යු් අහශඅද්රිතඅමශධ්යඅද්යශ කා් ව ්
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රූතවශහිනිඅවැඩස හ්

නශස්ත්රී අසාරශ
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බශහිරඅහවුල්කාශරී් ව ්
හවුල්කාශරීඅතර්යේෂණ
ආහශරඅ හශඅ කාෘෂිකාර්මඅ සශවිධ්ශ
Organization)

අ (Food and Agriculture

එක්ස් අ ජශතී්යේඅ ආහශරඅ හශඅ කාෘෂිකාර්මඅ සශවිධ්ශ අ (FAO)අ සහඅ
එක්සත 
ආ ාර
ා කෘෂිකර්ම
සශවිධා හශඅ පුහුණුඅ
ස වකිරීයේඅ
ක්පර්
යහක් ර්අජාතීන්වේ
යකාොබ්බෑකාඩුවඅ
ය ොවිකා
යුතුඅ තර්යේෂණඅ
වකොබ්බෑකඩුව
ව ොවිකපයුතු
පර්වේෂණ ෝගීතශව
ා ුසහුණු ිරීමව /
ආ ත ංතරඅ
ආ ත අ(HARTI)
ංතරඅයතරඅසහය
ක්අමතඅ‘ශ්රීඅකශකාශය
වපර
ස ව ෝගීතාව
ක් මත 'ශ්රී ශකාවේ
දිසතත්රික්කවේ ස ල්අ
ංනුරශධ්පුරඅදිස්
ත්රික්කායේඅසහල්අනිෂ්
තශද්ය ංනුරාධුසර
අයකායරහිඅවැදිදියුණුඅකාර
කද්යඅපා්
කාෘෂිකාශර්මිකාඅ
යසාවශව්හිඅ
බකතෑමඅ
ළිබඳබසඅ වයාප්තිති
සශක්ෂිඅ
නිෂත
වකවරහිවයශප්ති සඅ
වසඩි දියුණු
කර
් කෘෂිකාර්මික
ය ව
ොඩාවන්හි
ැගීම’අ
මි්අංධ්ය
ක්අිදු අකාරනුඅකබි.
වසේ
බ පෑම
පිළිබඳ සාක්ෂි
ව ොට සගීම මින් ංධය
ක් ිදු
කරනු බි.
වමම ංධය
“ස /පත  ම්රිරමින් ව ා ිරීමම” වයාපෘති
පවත 
ංනුරාධුසර
දිසත
ත්රි
ක්කවේ
ආර /භ
කර
තිවබ්.
“ස /පත 
ම්රිරමින්
ව ා
වමම ංධය
'ස /පත  ම්රිරමින් ව ා ිරීමම' වයාපෘති
පවත 
1100
ිරන්
වී
ව
ොවීන්110
ව
ොවි
සශවිධා
ිරීමම”
වයාපෘති
පවත 
ංනුරාධුසර දිසතත්රික්කවේ ආර /භ කර තිවබ්.
‘ස /පත  ම්රිරමින් ව ,ා
වපබරවාරි 2012 ඔක්වතෝබර් ස 2012 කවේ ෘ සතා සමීක්ෂණ ක්
ිරීමම
වයාපෘති
ොවි ංනුරාධුසර
සශවිධා 110ිරන්
වී ව ොවීන් 1100 කවේ
.ක්කවේ
ිදු කර’ ව දිදී
දිසතත්රි මාසව
ෘ සතා සමීක්ෂණ ක් 2018 ඔක්වතෝබර් ස 2019 වපබරවාරි මාසව
්ත ත කට්ප
වත මන්
වයාපෘතිදි. වමම
සඳ ා්ත ත
ප් කට්ප
ම ව ස වත මන්
භාවිතා
දීවමම
ංනුරාධුසර
දිසතත්රික්කවේ
ිදු කර
කරි
වේ
ව්ව
ංදි
ර
ාත මක
ංධය
ක්රි
2012
විවනේ
ෂ
ව
න්ම
.,
වයාපෘති සඳ ා ප් ම ව ස භාවිතා කරි. විවනේෂව න්ම 2019
ක් 1100 ක කා ක් තු නිවාස 00 ඔක්වතෝබර් මස ිදප මාස 2021
ාත මකබංධය
වේ ව්ව
ර, 2021
ඔක්වතෝබර්
ිදප මාස
මක්රි ව
පෑම පිළිබඳ
සඳ ංදි
ා විවිධ
වපොව
ොර ස මසාධාර
ස
03
ක
කා
ක්
තුළ
නිවාස
1100ක්
සඳ
ා
විවිධ
වපොව
ොර
ස
ාධාර
විනතවල්ෂණ ප ිරීමමප ව ෝා සීමමප බ ාවපොවරොත තුවේඑ ප .
සම
ව ංධය
බ පෑම මණුන්
පිළිබඳ
විනතම්භසාධ
වල්ෂණ ප සිරීමමප
ව ෝාවමන්ම
සීමමප
ංමතරව
ව ොවි
ඵ ්ාිතාව
වපොව
ොර සඳ ා ව ොවි
ාප න්, ං්ාළ
වතොරතුරු
කර
බ
ාවපොවරොත තුවේ.
එ මප ංමතරව
ංධයාංමතරමණුන්
ව ොවිඑකතු
ම්භසාධ
ංතරම,
සමීක්ෂණ
වපර
පසවති
ම්රිරමින්
ා ිරීමම”
ස
ඵ ්ාිතාව
වමන්ම
වපොව
ොර සඳ“ස /පත 
ා ව ොවි ම
ාප න්,වං්ාළ
ංමතර
සමීක්ෂණ එකතු
ප්රතිනිර්මාණ
වකවර්.සමීක්ෂණ වපර පසවති ‘ස /පත 
වතොරතුරු
කර ංතරම,
ම්රිරමින්
ව ා ිරීමම
වයාපෘති
වකවර්.
සමීක්ෂණ ්ත තව
පළමු
වප ස’ සමීක්ෂණ
ව්ව වප ප්රතිනිර්මාණ
ංතර, රජ වපොව
ොර
ස ාධාර්ත ත
, මු්ල්
ස වපා සස ාධාර
ාාප
ිදු කර
සමීක්ෂණ
ව ව
පළමු
ව්ව වවපස ප්රතිසත
ංතර,
රජ වපොව
ොර
ඇත
එම
.
ි
සා
ව්ව
වපවේ
සමීක්ෂණ
්ත ත
එකතු
ිරීමම
මණුන්
ස ාධාර , මු්ල් ව ස ා ස ාධාර ව ස ප්රතිසතාාප
ිදු කර ඇත.
වපොව
ොරව්ව
ස ාධාර
ාත මක ිරීමව /
ආකාර
ව්ක
සශසන්්
එම
නිසා
වපවේක්රිසමීක්ෂණ
්ත ත එකතු
ිරීමම
මණුන්
වපොව ොර
ිරීමමපත , බ පෑ / විනතවල්ෂණ ස ව ේතු ංනුමා වසඩිදියුණු කළ
ස සිර ාධාර
ාත මකආර්ථිකමිතික
ිරීමව / ආකාර
ව්ක සම
සශසන්්
පස ක්රි ්ත ත
ශිල්පී
භාවිතා ිරීමමපත ,
ිරීමමපත 
බ
පෑ /
විනත
ව
ල්ෂණ
ස
ව
තු
ේ
ංනුමා
වසඩිදියුණු
කළ සිර පස
බ ාවපොවරොත තු වේ.
්ත ත ආර්ථිකමිතික ශිල්පී සම භාවිතා ිරීමමපත  බ ාවපොවරොත තු වේ.

වර්ල්ඩ්අවිෂ්අකශකාශඅWorldvisionඅආ ත

අ

වර්ල්ඩ් විෂන් ශකා (World Vision Lanka) ආ ත
විිදන් පිරි සමූ 'ශ්රී
ශකාවේ වි ළි ක ාපවේ වද්නගුණික ංව්ා  /
කණ්ටා  /ව
වද්නගුණික ංනුහුරුතාව ස වද්නගුණික-ංනුහුරු ව ොවිතසන් පිළිවවත 
පිළිබඳ ංධය
' සඳ ා ව රුපි ල් මිලි
11ක පර්වේෂණ මු ය
ංරමු්
තරඟකාීම ව ස දි ා සීමමප ව ක්පර් වකොබ්බසකඩුව
ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ
ා ුසහුණුිරීමව / ආ ත
සමත වි .
වද්නගුණික ංව්ා මප ක්වීව / සිර ාව ඉතාමත  ඉ ළ වි ළි ක ාපී
ව ොවි ප්රජාවන්වේ වද්නගුණික-ංනුහුරු ව ොවිතසන් පිළිවවත  ස සම
පිළිබඳ ංධය
ිරීමමත  එම වද්නගුණික-ංනුහුරු ව ා පිළිවවත 
වකතර / ුරකප කාන්තාවන්වේ ස ළමුන්වේ වද්නගුණික විතර් ශසඅ
හද්ය අද්යරශ ැනීයේඅහැකි ශවඅඉහළඅ ැශවීමඅසසහශඅඉවහල්අවී ඇ සද්යඅ ් අ
විමසශඅබැලීමඅයමමඅංධ්ය යේඅද්ිකකාඅතරමශර්ය අය .
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වසර 2ක කා මමාවක් තුළ ක්රි ාත මක ිරීමමප ව ෝත ත වමම
ංධය වේ ක්වෂේත්ර කපයුතු 2023 වර්ෂවේ සසප්තිතස /බර් ්ක්වා සස ම් /
වකොප ඇත.
වමම ංධය
ප ං්ාළ විෂ පා තුළ ිදුකර
් සාහිතය
විමර්න ක් ර ා වද්නගුණික විපර් ාස මුවේ කාන්තාවන්ප ස
ළමුන්ප ිදුව සෘජු ස වස බ පෑම පිලිබඳ මුලික වාර්තාවක් පිළිව ළ
ිරීමම 2021 වර්ෂ තු ිදුකර
දී.

හවුල්කාශරීඅපුහුණුඅවැඩස හ්
ව ක්පර් වකොබ්බෑකඩුව ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා ුසහුණු ිරීමව /
ආ තවේ ංව වි, ආ ාර ප්රතිපත ති ස කෘෂි වයාපාර ංශන විිදන් කෘෂි
වයාපාර කළම ාකරණවේ දී ංව වි වතොරතුරු භාවිතා ිරීමම පිළිබඳ
ව්දි ුසහුණු වසටසප ක් සශවිධා
කරනු සබී .
බුල් කසපිපල් ිදටි ව ෝප වේ දී පම්ණු මාර්තු මස 29 ස 30
ව්දි තුළ පසවසත  වූ ුසහුණු වසටසප වන් ඉ ක්ක කණ්ටා ම වූවේ
බුල්
ස
නුවරඑළි
දිසතත්රික්කන්හි කෘෂිකාර්මික
වයවසා කින් . කෘෂි වයාපාර කළම ාකරණවේ දී ංව වි වතොරතුරු
භාවිතා ිරීමම පිළිබඳ ුසහුණුකරුවන්ප ්සනුමක් බා දීව / ංරමුණින්
වමම වසටසප
සශවිධා
කළ ංතර වජයෂතප පර්වේෂණ නි ධාීම
ආචාර් ඊ.ඒ.ම ප්රි ශකර ස පර්වේෂණ නි ධාීමන් ව ප්රසන්
විවේිදශ , ස විරාත ත  ත්රුප්තිුස
ම ත වරු ස /පත  ්ා කත ව
්සක්වූ . ආ ාර ා ප්රතිපත ති ස කෘෂි වයාපාර ංශනවේ වජයෂතප
පර්වේෂණ ා ධාීම ආචාර් එන්.පී.ජී සමන්ත ම තා විිදන් ුසහුණු
වසටසප
ස /බන්ධීකරණ කවළේ .

ංවවබෝධතා ණුවිම්ම
ව ොවිජ
ා කෘෂිකාර්මික පර්වේෂණ ක්වෂේත්රවේ ුසවරෝ ාමිව ත්
වනව න් ව ක්පර් වකොබ්බෑකඩුව ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා ුසහුණු
ිරීමව / ආ ත වේ කාර් භාර ුසුලල් ිරීමව / ංරමුණින් කෘෂිකර්ම පීප
පිහිපා ඇති දිවිවන් ිද ලුම විනතවවි්යා සමඟ නාසතරී
ා පර්වේෂණ
ස ව ෝගීතාව න්ප එළඹීම සඳ ා මූලික පි වර වමම වසවර් න් ා
දී.
ශ්රී ශකාවේ රාජය විනතවවි්යා ංපක් ස සණස විනතවවි්යා
සමඟ
ංවවබෝධතා ණුවිම් /ව ප එළසඹීමප පා ක මණ්ට වේ ් ංනුමසති
සබුණු ංතර ඒ ංනුව ව්සස /බර් මාසවේ සබර මුව විනතවවි්යා
සමඟ ංවවබෝධතා ණුවිම්මකප ංත සන් තසබුණි.
සබර මුව විනතවවි්යා වේ උපත් පති ම ාචාර් ආර්.එ /. .එසත.වක්
රත  ා ක ස ව ක්පර් වකොබ්බෑකඩුව ව ොවිකපයුතු පර්වේෂණ ා
ුසහුණු ිරීමව / ආ ත වේ ංධයක්ෂප ප්රධා විධා ක නි ධාීම මාලින්්
වසව විරත 
ම ත වරු ණුවිම්මප ංත සන් තසබූ .
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කාර් මණ්ට කාශර්
ුසහුණුඅමණ්ඩකඅපුහුණුඅකිරීේඅසහඅධ්ශරිතශඅසශවර්ධ්
ිරීම / ස ධාරිතා සශවර්ධ
2021අයද්යසැේබර්අ31අදි

31.12.2020
දි අ
ත් ් ව

අකාශර් මණ්ඩකඅත් ් ව
වර්ෂ අතුළඅ
ත් අකිරීේ
යසාව අං් අ
හිටුවීම,අ
යසාවය ්අඉව් අ
වීම

2021.12.31අ
දි අත් ් ව

ංධ්යක්ෂ

1

-

-

1

ං සයර්කාඅංධ්යක්ෂ

-

-

-

-

ංශනඅප්රධ්ශනී්

6

-

-

6

තර්යේෂණඅකාශර්
මණ්ඩක
තරිතශක අකාශර් මණ්ඩක

30

1

-

28

9

-

-

9

පුස්තකාශකඅයජයෂ්ඨඅ
කාශර් මණ්ඩක
ද්ය් තඅසශවර්ධ් අබැශකුව

2

-

-

2

2

1

-

1

තරි ණකාඅඒකාකා

1

-

-

ප්රකාශන අඒකාකා

5

-

-

4

සශඛ්යශ අකාශර් මණ්ඩක

21

6

-

15

තශක්ෂණිකාඅ
කාශර් මණ්ඩක
ිකළිකාශර,අයල්කාේඅසහඅ
සමශ්තරඅයරාණි

2

-

4

6

45

1

-

44

45

2

-

43

169

11

4

159

යමයහයුේ හශ සමශ්තර
යරාණි

එකාතුව
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කාර් මණ්ට ුසහුණු ිරීම /
වර්ෂ
තුළ කාර්
මණ්ට
ස භාගී වූ ුසහුණු වසටසප න්
වබොව ොම ක් මාර් ත තාක්ෂණ ඔසතවසේ පසවතුණි. බාහිර ආ ත
විිදන් සශවිධා
කළ ුසහුණු වසටසප න් සඳ ා වමන් ම ආ ත
විිදන් ආ ත වේ කාර්
කාර් මණ්ට
සඳ ා සශවිධා
කළ
ුසහුණු වසටසප න් ් කාර් මණ්ට ුසහුණු ිරීම / තුළප ඇතුළත  වේ.

බශහිරඅආ ත අමඟි්අිදු අකාර අකද්යඅපුහුණුඅවැඩස හ්
පුහුණුඅවැඩස හ
1. ග්රශමඅතශක අස්ද්යර්භ අතුළඅ මඅසශවර්ධ් අ
සහඅආර්ථිකාඅසවිබකඅ ැ්වීමඅප්රවර්ධ් අසසහශඅ
උතකාරණ ක්අයකසඅ මඅදිජි ල්කාරණ
2. තර්යේෂණඅංද්යහස්අඋ් තශද්ය අළිබඳබසඅ
මශර් තඅවැඩද්ළුව
3.අකාශබනිකාඅළි අස හ අළිබඳබසඅසුු සුකාමඅසසහශඅ
උතයේනශ් මකාඅසශවර්ධ්
4.කාෘෂිකාශර්මිකාඅප්ර සත්  සඅවින්යල්ෂණ
5. තසුඅංස්වනුඅකාළම ශකාරණ අසහඅතකතුරුඅසහඅ
එළවළුවකඅං අඑකාතුඅකිරීමඅළිබඳබසඅමෑතඅකාශලී අ
වර්ධ් ්
6. ඔබයේඅවෘ් තී අසශර්යකාඅකාරඅ ්ය්අ
යකායසාද්ය?අළිබඳබසඅමශර් තඅවැඩද්ළුව
7.වශර්ෂිකාඅභශණ්ඩඅසමීක්ෂණ
8.අධ්ශරිතශඅසශවර්ධ්
9.කාශර් ශකඅකාළම ශකාරණ අසහඅද්ද්යල්අයරගුකශිද

සහභශගීඅවූඅළිරිස

කාශක
දි

01

පර්වේෂණ නි ධාීමන් (05)

දි

01

පර්වේෂණ නි ධාීමන් (01)

දි

05

පර්වේෂණ නි ධාීමන් (05)
පර්වේෂණ නි ධාීමන් (04)

මාස 01
දි 01

පර්වේෂණ නි ධාීමන් (05)

දි

01

ණකාධිකාරිනි (01)
පරිපා
නි ධාරිනි (01)
කළම ාකරණ ස කාර (01)

දි
දි
දි

00
00
02

පර්වේෂණ නි ධාීමන් (01)

ආ ත අවිිද්අකාශර් මණ්ඩක අයවනුයව්අආ ත
තැවැ් වූඅපුහුණුඅවැඩස හ්අ

අතුළඅ

01. කළම ාකරණ ස කාර කාර් මණ්ට ප සූ / තාක්ෂණ ඔසතවසේ ප ත සඳ න්
ුසහුණු වසටසප න් සශවිධා
කරනු සබුණි.
1.1 බසශත් සසසඳු /පත්ර පිළිබඳ ුසහුණු වසටසප

දි

02

1.2 ණුණු /කරණ ද්විත වසප න් ඳුන්වා දීම

දි

01

1.3 ප්රස /පා්

දි

01

02. සශඛ්යා

ක්රි ාවලිවේ මූලික සන්න්වීම

කාර් මණ්ට

සඳ ා ‘STATA’ පසවක්ජ පිළිබඳ ුසහුණු වසටසප

.
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15. තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ැනීමමේ කාර්ය සාධනය
තිරසර සංවර්ධන අරමුණ

01. දරිද්රතාාව ුරර්  ිරීම, සෑම අති් ම
පවතින කුසගි් න ුරර්  ිරීම

ඉලක්ක
තට්ටුමාරු - කට්ටිමාරු සහ ඵලදායිතාව , තතත්
කලාපතේ සාම්ප්රදායික ඩමම් ුක්ති  ්රම
පිළිබඳ ත්තතසේරුව්ත
තේශී
කෘෂි
වයවසා කයි් 
ිසින් 
පවත්වාතෙන නු ලබන කෘෂිකාර්මික තසේවා
සප න මධ්යසථාාන හහහා තෙ ිසතප
ා් ත්රිකහණ මහම්ක රීම:ම අභිත ෝෙ සහ
අවසථාා
ශ්රී ලාකාතඉ ඩහ අෙ රී්  ත්ත් පලරුරු
තබෝෙ නිෂථපාදන රීම:තම්දී ජල හා බලශ්ති 
පරිතකෝජන සඳහා ඒකාබේධ් ිසසඳුම් පිළිබඳ
අධ්ය න
ශ්රී ලාකාතඉ  න නිෂථපාදන ර හජතේ
ප්රි පත්ි වල බලපමම ත්තතසේරු රීම:ම
රීරි කර්මා් තතේ අෙ දාම ිසශථතේෂණ

HARTI වාර්ෂික වාර්තාව 2021
ජයග්රහණණ
දර්ශක

මේ දක්වා ජයග්රහණණ ලාා ැනීමමේ ්රැතිය
0% - 49% 50% - 74% 75% - 100%

පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා
පර්තේෂණ
වාර්තා
ශ්රී
ලාකාතඉ
ළුබඩබ ක
කර්මා් තතේ පර්තේෂණ
සමාජ,මර්ථික තත්ත්ව හා වර්තමානතේ එම වාර්තා
කර්මා් ත
මුහුණ දී ඇි  ෙැරබඩ හා ිසකව
ෙණුතදනු පිරිවැ (අර්තාපේ හා හරුළූණු)
පර්තේෂණ
වාර්තා
උරුරු ප ාතත් කෘෂිකාර්මික සාවර්ධ්න
පර්තේෂණ
සඳහා බලපාන ෙැරබඩ (ෙැරබඩ,බාධ්ක හා වාර්තා
ිසකව ් )
රීරි කර්මා් තතේ සාවර්ධ්න ර අදා ව 2006 කාලීන වාර්තා
ප්රි පත්ි  ිසශථතේෂණ රීරිම
අර්තාපේ අෙ දාම වර්තමාන තත්ත්ව , පර්තේෂණ
වාර්තා
අභිත ෝෙ සහ සාවර්ධ්න අවසථාා
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02.මහාහ සුහ්තෂිතතාව ඇි  රීම:ම,
තපෝෂණ වර්ධ්න රීම:ම හා ි හසාහ
කෘෂිකර්ම ප්රවර්ධ්න රීම:ම

ඩමම් සාවර්ධ්න මඥා පනත ක්රි ාත්මක රීම:ම
සාර්ාකත්ව ්  සහ අතේ්තෂාව්  පිළිබඳ
අධ්ය න
තෙ ිස
සාිසධ්ානවලර
පුනරුත්ාාපන
තක ් ත්රාත්රු
ප්රදාන
රීම:ම
පිළිබඳ
ත්තතසේරුව්ත
ශ්රී ලාකාතඉ ජාි ක වශත ්  වැදලත්
කෘෂිකාර්මික උරුම පේධ්තී්  හඳුනාෙැනීම
සහ සාහ්තෂණ
වයාපෘි  ක්රි ාවර නැා නතම් අභිත ෝෙ
කෘෂිකර්ම තදපාර්තතම්් රුව සහ තෙ ිසජන
සාවර්ධ්න තදපාර්තතම්් රුවර අදා ව
ශ්රී ලාකාතඉ මහාහ තබෝෙ අාශතේ
කෘෂිකාර්මික වයාේි  හා උපතදසථ සැපමේතම්
තසේව
අභිත ෝෙ, ෙැරලු සහ වැඩිදිත්ණු
රීම:තම් ිසකේප
කාබනික  න වොව සහ තරුණ සහකාගීත්ව
රුළි්  ක්රි ා ාම: ළුරුරු ඩමම් කාිසත තීර
රීම:ම
පහතහර තතත් කලාපී පුහ්  ළුරුරු නැවත
වො රීම:තම් ප්ර ත්න ් ත සාර්ාකත්ව ් 
සහ අතේ්තෂාව්  පිළිබඳ අධ්යන
තේශී
කෘෂි
වයවසා කයි් 
ිසින් 
පවත්වාතෙන නු ලබන කෘෂිකාර්මික තසේවා
සප න මධ්යසථාාන හහහා තෙ ිසතප
ා් ත්රිකහණ මහම්ක රීම:ම අභිත ෝෙ සහ
අවසථාා
ි හසාහ ග්රාමීය  සාවර්ධ්න ්ත උතදසා ඩමම්
ප්රි සාසථකහණ සහ ඩමම් ඒකාබේධ් රීම:ම
ශ්රී ලාකාතඉ මදා ම් උත්පාදන සහ මහාහ
සුහ්තෂිතතාව
ශ්ති මත් රීම:ම සඳහා
තෙ ිසතප
- වයවසා කත්ව සහ කෘෂි
වයාපාහ
සාවර්ධ්න
රුළි් 
ම්ම්මේ
කර්මා් ත ප්රවර්ධ්න රීම:ම
මධ්යම කඳුකහතේ නැතෙනිරහ බමුමම්
ප්රතේශවල ජල ක මනාකහණ
පිළිබඳ
අධ්ය න

පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා



කාර් පත්රිකා



කාර් පත්රිකා



කාලීන වාර්තා



කාලීන වාර්තා



කාලීන වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා



කාර් පත්රිකා
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02.මහාහ සුහ්තෂිතතාව ඇි  රීම:ම,
තපෝෂණ වර්ධ්න රීම:ම හා ි හසාහ
කෘෂිකර්ම ප්රවර්ධ්න රීම:ම

අතහමැදි ක් නතේ අි තර්ක මහාහ තබෝෙ තතෝහාෙත් දිසථත්රි්තකවල වො ෙැරලු
ශ්රී ලාකාතඉ ඩහ අෙ රී්  ත්ත් පලරුරු
තබෝෙ නිෂථපාදන රීම:තම්දී ජල හා බලශ්ති 
පරිතකෝජන සඳහා ඒකාබේධ් ිසසඳුම් පිළිබඳ
අධ්ය න
වාණිජම
මට්රමි්  කාබනික තප තහ හ
නිෂථපාදන ෙැරලු හා ප්රවණතාව ් 
අපි ක් න ඕන තම නවද රී ලා අපි
ද් නවද?" එ වබඩ සහ පලරුරු පරිතකෝජන
හරා
මහාහ තබෝෙ අාශතේ පළිතබෝධ් සහ තහෝෙ
ක මනාකහණ සඳහා පරිශීලක ත්ත් ද්රී
ජාෙම දුහකතන පාදක ිසසඳුම්ත
එ වබඩ තෙ  න් ත තීහණ තකතහිර බලපාන
සාධ්ක
 න / සහේ අෙ දාම පිළිබඳ අධ්ය න තප ත ් නරුව දිසථත්රි්තක
ශ්රී ලාකාතඉ තප ේ කර්මා් ත සඳහා (තප ේ
මඳ මශ්රිත නිෂථපාදන) තෙවරු රු
තප ේ
වොතඉ බලපමම තස ා බැලීම
ශ්රී
ලාකාතඉ
ළුබඩබ ක
කර්මා් තතේ
සමාජ,මර්ථික තත්ත්ව හා වර්තමානතේ එම
කර්මා් ත
මුහුණ දී ඇි  ෙැරබඩ හා ිසකව
අර්තාපේ අෙ දාම වර්තමාන තත්ත්ව ,
අභිත ෝෙ සහ සාවර්ධ්න අවසථාා
තේශී තදමුහු්  මිරිසථ වොව සහ ිස ළි මිරිසථ
නිෂථපාදන වත්ම්  තත්ත්ව සහ ිසකව
ශ්රී ලාකාතඉ තල ළු ළූණු සම්බ් ධ් අෙ දාම
ිසශථතේෂණ
බම ඩරිඟු සඳහා අෙ දාම ිසශථතේෂණ
තෙ ිසතප ිනර කර්මා් ත ද්තවා
එ වබඩ අතලිසකහණ සඳහා e - ිසළුණුම් ්රම
කාිසත
වත්ම්  තත්ත්ව , ිසකව ්  හා
සීමාව් 
තසෝ ා තබෝාචි සඳහා අෙ දාම ිසශථතේෂණ

කාර් පත්රිකා



කාලීන වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා
පර්තේෂණ
වාර්තා




පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා
පර්තේෂණ
වාර්තා
පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා






පර්තේෂණ
වාර්තා
කාලීන වාර්තා



කාර් පත්රිකා



කාර් පත්රිකා



කාර් පත්රිකා



කාර් පත්රිකා
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ින ලු තදනාරම ජල සහ සනීපාහ්තෂාව
ලැබීතම් අයිි 
හා ි හසාහ ජල හා
සනීපාහ්තෂක ක මනාකහණ
සුහ්තෂිත
රීම:ම

ශ්රී ලාකාතඉ පලරුරු අපන න
සාතේ්තෂ වාින පිළිබඳ අධ්ය න
ශ්රී ලාකාතඉ ප්රධ්ාන පලරුරු අපන න
පිළිබඳ මර්ථික ිසශථතේෂණ
මධ්යම කඳුකහතේ නැතෙනිරහ
ප්රතේශවල ජල ක මනාකහණ
අධ්ය න

සඳහා පර්තේෂණ
වාර්තා
ිසකව



බමුමම් කාර් පත්රිකා
පිළිබඳ



ඩමම් සාවර්ධ්න මඥා පනත ක්රි ාත්මක රීම:ම
සාර්ාකත්ව ්  සහ අතේ්තෂාව්  පිළිබඳ
නෙහ හා මානව ජනාවාස පූර්ණ මහ්තෂිත
ඔතහ ත්රු තදන ි හසාහ තත්ත්ව ර පත් රීම:ම අධ්ය න

පර්තේෂණ
වාර්තා



ශ්රී ලාකාතඉ ිස ළි කලාපතේ ග්රාමීය  වැඉ
පේධ්ි වල තබෝෙ නිෂථපාදන පිළිතවත්
මධ්යම කඳුකහතේ නැතෙනිරහ බමුමම්
ි හසාහ පරිතකෝජන හා නිෂථපාදන හරා
ප්රතේශවල ජල ක මනාකහණ
පිළිබඳ
සුහ්තෂිත රීම:ම
අධ්ය න
ශ්රී ලාකාතඉ ිස ළි කලාපතේ ග්රාමීය  වැඉ
පේධ්ි වල තබෝෙ නිෂථපාදන පිළිතවත්
මධ්යම කඳුකහතේ නැතෙනිරහ බමුමම් ප්රතේශවල
ජල ක මනාකහණ පිළිබඳ අධ්ය න
තේශගුණික ිසපර් ාස සහ ඒවාතේ
ශ්රී ලාකාතඉ උමහර එ වබඩ තෙ  න්  කාිසතා
බලපමම්වලර එතහිරව හදිින ක්රි ාමාර්ෙ
කහන පාාශු සාහ්තෂණ ්රම තකතහිර බලපාන
ෙැනීම
සාධ්ක
ශ්රී ලාකාතඉ ප්රධ්ාන පලරුරු අපන න ිසකව
පිළිබඳ මර්ථික ිසශථතේෂණ

පර්තේෂණ
වාර්තා
කාර් පත්රිකා



පර්තේෂණ
වාර්තා
කාර් පත්රිකා







පර්තේෂණ
වාර්තා



පර්තේෂණ
වාර්තා
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තිරසර සංවර්ධන අරමුණු

ි හසාහ පරිතකෝජන හා නිෂථපාදන හරා
සුහ්තෂිත රීම:ම

ඉලක්ක

ජයග්රහණණ
දර්ශක
කෘෂි වයාපාහ සාකේප කාිසත සහ අතලිසකහණ පුහුණු
වයාේි  පිළිබඳ ත් වාිනක වැමමුබඩව
වැමසරහ් 
ග්රාම සාවර්ධ්න වැමසරහන්ත සැලසුම් රීම:ම සහ පුහුණු
ක මනාහකණ
සඳහා
ප්රජා සහකාගීත්ව වැමසරහ් 
්රමතඉද
කාිසතා රීම:ම පිළිබඳ පුහුණු
වැමසරහන
.ග්රාමීය  මර්ථික ඩහ නැා නම සඳහා තෙ ිස පුහුණු
කා් තා වයවසායිකාව්  ශ්ති මත් රීරිතම් වැමසරහ් 
පුහුණු වැමසරහන
සමාජ සජී නකහණ පිළිබඳ පුහුණු වැමසරහන
පුහුණු
වැමසරහ් 

මේ දක්වා ජයග්රහණණ ලාා ැනීමමේ ්රැතිය
0% - 49%
50% - 74%
75% - 100%






තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ැනීමමේ ජයග්රහණණ සහණ අියමය ැ
2021 වර්ෂ මහම්කතේ දී ක්රි ාකාම: සැලැසථම රුළි්  මුේ මාස තදක රු
තහේරුතව්  අතේ්තෂිත ඩල්තක කහා ඟා  නමර අපහසු බව අවතබෝධ් ිස .

ින ලු පර්තේෂණ කරත්රු සැලසුම් සකසථ කහ ි බූ නමුත් තකෝිසඩ් 19 වසාෙත

එබැිස්  සාතශෝධිත ක්රි ාකාම: සැලැසථම්ත රුළි්  අවසාන කාර්රුව රු උපා ශීව ව දත්ත ස්සථ රීම:තම් ්රමතඉද සැලසුම් රීම:ම රුළි්  ම තන ිසින්  පර්තේෂණ
හා පුහුණු වැමසරහ්  හහහා ඟා කහ ෙැනීමර අතේ්තෂා ක ි හසහ සාවර්ධ්න ඩල්තක ො කහ ෙැනීමර හැරී ිස .
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ඉදිරි වර්ෂය සඳහා සූදානම
පර්යේෂණ අංශ ප්රතිවවයූහගතකතකයණ
වර්ෂ 2021 තුළ දී අත් කයකත් කැපී යපයෙෙ ප්රකතිව අිමුවව 2022
වර්ෂ යවත ආ තෙ පි ෙකන්යන් යබොයහගතෝ බලායපොයයොත්තු ඉටු
කයකැනීයේ අයේක්ෂාව සහිතව යි. යෙෙහගතස් විසි එක වර්ෂයේ අක භාක
තුළ ආ තෙ සේබන්ධය න් සිදු කළ කැඹුරු අධය ෙය න් ගකත්
පාඩේ ඊට අවශය සවිතත් පෙෙත සප ා තිවය ය ශ ක ෙවුව ප්ර .
.ේශාෙතිව යපන්වා දී තිවය පසුගි ෙශක තුළ, ආහගතාය, යේශගුණ ,
යසෞඛ්ය සහගත ූලලය ෙ යකෝීය අර්ුදෙ හගතුවය ය කය න් යවෙස් වෙ
යේශී යකොවිජෙ ථාර්ථ න් සතඟ ආ තනික අයුවණු යපළකැස්වීතට
සහගත ඒවාට අනුකත වීතට ඉඩ ප්රස්තා ලැයබෙ පරිේ ආ තෙ ෙැවත
ස්ථාෙකත කිරීතට එත ප්ර ත්ෙ තො පිිවවහගතලක් සප ෙ ලදී.
එෙේ, සංවෘත ආර්ථික වටපිටාවක් තුළ සි ආයේභ සනිටුහගතන් කය,
විවෘත ආර්ථික ක් ඔස්යසේ අෙට අවැසි චක්රී ආර්ථික ක් යවත ා තුතු
කතෙට ඔබිෙ වුහගතාත්තක හගතා කෘතයාත්තක යවෙස්කේ වැළඳ කන්ෙට
ආ තෙ සුොෙමින් සිටී. වියශේෂය න් සතාජ පායසරික ආර්ථික
වශය න් යට තුළ වර්ධෙ යවමින් පවතිවෙ අර්ුදෙකාරී තත්ත්ව
සතෙ කිරීත ගයෙසා ජාතිවක පර්යේෂණ ආ තෙ ක් වශය න් වැඩි
ො කත්ව ක් සැපයි හගතැකි ආකාය ට ආ තෙ වුහගතකත වන්යන්
එබැවිනි .ඒ අනුව, ආහගතාය පේධතිව, පාරිසරික සහගත ග්රාමීය  සංවර්ධෙ
පර්යේෂණ ක්යෂේත්ර ටයත් පර්යේෂණ කාර් ත්ඩඩලයේ වැඩි පිරිසක්
අනුතුක්ත කයමින් ආ තෙයේ පර්යේෂණ සංයචක ශක්තිවතත් කයනු
ඇත. ආ තෙයේ පර්යේෂණ ෙයා පත්රයේ සහගත පර්යේෂණ නිතැුමේවල
ප්රතිවපත්තිවත
අොළත්ව , කායලෝචිත බව, විශ්යේෂණත්තක
නියවෙයතාව සහගත බුවවිධ විෂ න් ස්පර්ශ කිරීත වැඩි වශය න් සහගතතිවක
කිරීත සඳහගතා ූලලික අවධාෙ ය ොුව කයනු ඇත.
එපතණක් යෙොව, ආ තෙයේ පර්යේෂණ සංයචක යතොයතුරු හගතා
ෙත්තවලින් යපෝෂණ කයමින් හගතා ෙත්ත විශ්යේෂණ තගින් ෙත්ත
කළතොකයණ අංශ ඊට සහගත ය .වසය 50කට ආසන්ෙ ඉතිවහගතාස ක්
පුයා, යාජය, යපෞේකලික සහගත සිවිේ පාර්ශවකරුවන් සහගත පර්යේෂක න්
යතන්ත සාතාෙය තහගතජෙතාවට ඔුමන් අවධාෙ ය ොුව කයෙ
ක්යෂේත්රවල ගසස් තත්ත්වයේ ෙත්ත සහගත යතොයතුරු සැපීමත සඳහගතා ෙත්ත
කළතොකයණ අංශ සුොෙේ ව සිටී. ආ තනික පාර්ශවකරුවන් යවත
ෙැනුත යබො හගතැරීයේ දී යතොයතුරු හගතා සන්නිය ෙෙ අංශ ප්රධාෙ
කාර් භාය ක් ඉටු කයයි. අධයාපෙ හගතා පුුවණු අංශ සි විෂ පථ
පුළුේ කය විශාල ප්රජාවකට ෙැනුත යබොයෙමින් සි යසේව සැපීමතට
සූොෙේ . අධයක්ෂ තාලින්ෙ යසයෙවියත්ෙ තහගතතා ප්රුවඛ් අංශ ප්රධානීන්
සහගත අධි පර්යේෂක න් විසින් ඒ සඳහගතා නිවැයේ තකයපන්වීත ලබා යෙනු
ඇත.
එෙයින්, යහගතක්ටර් යකො බෑකඩුව යකොවි කටතුතු පර්යේෂණ හගතා පුුවණු
කිරීයේ ආ තෙ පර්යේෂණ, පුුවණු, අධයාපෙ, ෙත්ත කළතොකයණ
සහගත යතොයතුරු හගතා සන්නිය ෙෙ
වැනි පුළුේ පයාස ක
ක්රි ාකායකේවල නියත යවමින් වඩාත් පළබය යකොවිතැෙක්,
යසෞභාකයතත් යකොවි ප්රජාවක් සහගත හගතරිත පරිසය ක් නිර්තාණ කිරීයේ
අයුවණ ඇතිවව 2022 වසයට අවතීර්ණ වීතට නි මිතව ඇත.
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පර්යේෂණ අංශ ප්රධාාීන්

යහගතක්ටර් යකො බෑකඩුව යකොවිකටතුතු පර්යේෂණ හගතා පුුවණු කිරීයේ ආ තෙයේ අධයක්ෂ
තාලින්ෙ යසයෙවියත්ෙ තහගතතා, අධි පර්යේෂණ නිලධාරීන් සහගත පර්යේෂණ අංශ ප්රධානීන්
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