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ගරු අමාත්යතුමාෙග් පණිවිඩය
මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්රාමීය සංවර්ධන අමාත්යවරයා වශෙයන් මා හට
පැවරී ඇත්ෙත් භාරදුර වගකීමකි. කෘෂිකාර්මික රටක් වශෙයන් රෙට් ඉතාම වැදගත්
අමාත්යාංශ කිහිපයක්ම මාෙග් විෂය පථය යටෙත් පැවතීම මා ලද වරප්රසාදයකි.
කෘෂිකාර්මික වටපිටාවක් සහිත, කෘෂිකර්මාන්තය ප්රධාන ජීවෙනෝපාය කරගත් රටක්
වශෙයන් අපෙග් සිතුම් පැතුම් පවා ඒ හා බැඳී පවතී. ෛදනික පරිෙභෝජනයට අවශ්ය
ආහාර ෙබෝග වගා කර ගැනීම ඉක්මවා යමින් විකිණීම සඳහා ෙගොවිතැන් කටයුතු
කිරීම තුළ කෘෂිකර්මාන්තය වඩාත් පුළුල් වපසරියක ව්යාප්ත වී ඇත. එදා
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර, ෙගොම ෙපොෙහොර ෙයොදා, ෙකම් ක්රම ෙයොදා ගනිමින්
සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මාන්තය දක්නට ලැබුණත් වර්තමානය වනවිට ෙමම තත්ත්වය
ෙවනස් වී ඇත. ඒ අනුව සාම්ප්රදායික ක්රම අතහැර රසායනික ෙපොෙහොර, කෘමිනාශක,
වල්නාශක භාවිතයට හුරු වූ ෙගොවියා තාක්ෂණය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගත්ෙත්ය.

ගරු චමල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා
මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරි මාර්ග සහ
ග්රාමීය සංවර්ධන අමාත්ය

නවීන කෘෂිකර්මාන්තය තුළ ෙබොෙහෝවිට ගුණාත්මක වර්ධනයට වඩා ප්රමාණාත්මක
වර්ධනය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරයි. රසායනික ද්රව්ය භාවිතෙයන් වැඩි
අස්වැන්නක් අෙප්ක්ෂා කිරීම නිසා අප ගන්නා ආහාර වස විස සහිත ඒවාය. එදා
එළවළු, පලතුරුවල තිබූ නැවුම් ෙසෞඛ්යාරක්ෂිතභාවය අද වනවිට අෙහෝසි වී ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය වශෙයන් අපෙග් මුඛ්ය පරමාර්ථය වී ඇත්ෙත්, වස විෙසන්
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා දීමයි. වර්තමානය වනවිට දියවැඩියාව, අධි රුධිර පීඩනය, පිළිකාව වැනි ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග
වසංගතයක් ෙමන් ජන සමාජය ෙවළාෙගන හමාරය. වැඩිහිටි පරපුර පමණක් ෙනොව තරුණ පරපුර සහ ළමා පරපුර ද ෙබෝ
ෙනොවන ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වී ඇත. ෙසෞඛ්ය අංශ ෙපන්වා ෙදන පරිදි ෙමම ෙරෝගාබාධවලට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත
ෙනොවන වැරදි ආහාර රටාවයි. කෘ�ම වර්ණකාරක, රසකාරක යහමින් ෙයොදා සකසන ක්ෂණික ආහාරවලට ඇබ්බැහි වීම
ෙහේතුෙවන් මිනිස් සිරුරට ලැබිය යුතු නිසි ෙපෝෂණය ෙනොලැබී යයි. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරීමට නම් නැවතත් වස විස
ෙනොමැති ෙද්ශීය ආහාර පරිෙභෝජනයට ජනතාව ෙයොමු කිරීම වැදගත්ය. කාර්යබහුල ජීවන රටාව මධ්යෙය් වුව ද, ශාරිරික
ෙසෞඛ්ය මනා ෙලස පවත්වා ෙගන යාමට නම් ෙමොනවා ෙහෝ ගිල දැමීම ෙවනුවට ෙපෝෂණීය සමබල ආහාර ෙව්ලක් ලබා ගත
යුතුය.
වස විෙසන් ෙතොර ෙද්ශීය ආහාර පරිෙභෝජන රටාවක් නැවත ස්ථාපිත කිරීෙම් අරමුණ ෙපරදැරිව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය විසින්
හඳුන්වා දුන් වැඩසටහන වන්ෙන්, ෙහළ ෙබොජුන් හල් ආරම්භ කිරීමයි. දැනට වසර කිහිපයකට ෙපර ජනාකීර්ණ ස්ථානවල
ආරම්භ කළ ෙමම ෙහළ ෙබොජුන් අෙලවි සැල් සංකල්පය දැනට ඉතාම සාර්ථකව �යාත්මක ෙව්. ෙමම අෙලවි සැල් හරහා වස
විෙසන් ෙතොර ෙද්ශීය ආහාර මිල දී ගැනීමට හැකි ෙව්. ෙපෝෂණීය අගෙයන් යුතු, ඉතාම ෙසෞඛ්යාරක්ෂිතව සකස් කළ ආහාර
කිසිදු බියකින් ෙතොරව ලබා ගැනීමට හැකි වීම නිසා ෙහළ ෙබොජුන් හල් ජනතා ආකර්ෂණය දිනාෙගන ඇත. කෘ�ම වර්ණකාරක,
රසකාරක, කල් තබා ගැනීෙම් ද්රව්ය භාවිතෙයන් ෙතොරව ෙපෝෂණයට මුල් තැන ලබා ෙදමින් ෙමම ආහාර සකසන බැවින් කුඩා
දරුෙවකුට වුව ද විශ්වාසෙයන් ලබා දිය හැකිය.
ෙහළ ෙබොජුන් හල් සංකල්පය වඩාත් පුළුල් කරමින් ‘වන් ස්ෙටොප් ෙෂොප්’ ආරම්භ කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය පියවර ෙගන
ඇත. එහි දී නැවුම් එළවළු, පලතුරු එකම වහලක් යට මිල දී ගත හැකිය. එය පාරිෙභෝගිකයන්ට වඩාත් පහසුවකි. ෙමවැනි
අෙලවි සැල් රට පුරා ආරම්භ කිරීෙමන් ෙගොවි ප්රජාවට ද අතරමැදියන්ෙග් මැදිහත් වීමකින් ෙතොරව තමන්ෙග් නිෂ්පාදන සෘජුවම
පාරිෙභෝගිකයාට අෙලවි කළ හැකිය. ෙම් හරහා ෙගොවියාට තමන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා සාධාරණ මිලක් ලබා ගත හැකිය. එබැවින්
‘වන් ස්ෙටොප් ෙෂොප්’සංකල්පය සෑම පාර්ශවයක් සඳහා ම වඩාත් සාධනීය විසඳුමක් වනු ෙනොඅනුමානය.
ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ‘ෙසෞභාග්යෙය් දැක්ම’ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය අනුව කෘෂිකර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධිය උෙදසා
ඉදිරිෙය් දී වැඩසටහන් රාශියක් �යාත්මක කිරීම අපෙග් අරමුණයි.
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ප්රධාන සංස්කාරක සටහන

මහාචාර්ය රංජිත් ෙප්රේමලාල් ද සිල්වා
අධ්යක්ෂ,
ප්රධාන විධායක නිලධාරී
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනය

2019 ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව පත් වූ

නව රජෙය් කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්තිවල මූලික වන්ෙන්

ආනයන ආෙද්ශක ක්රමෙව්දයන් සහ අපනයන දිරිගැන්වීෙම් ක්රෙමෝපායයන් උත්ෙප්රේරණය කිරීමයි.
ෙගෝලීය ෙකොවිඩ් වසන්ගතය නිසා ද රටක ආහාර සුරක්ෂිතතාවෙය් වැදගත්කම නැවතත් අවධානයට
ෙයොමු ෙකරුණි.
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේත්රෙය් ප්රගමනය ෙවනුෙවන් ඒ සඳහා උත්ෙත්ජක ෙලස රජය විසින් පියවර රාශියක්
ෙම් වන විටත් �යාත්මක ෙකොට ඇත. ප්රධාන ආහාර ෙබෝග සඳහා සහතික මිලක් ලබාදීම, කෘෂි
රක්ෂණ ක්රමයක් �යාත්මක කිරීම, බීජ සම්පූර්ණෙයන් ම ෙනො මිලෙය් ෙහෝ 50% වපසරියකට ෙනො
මිෙල් ලබාදීම, ආනයන තීරු බදු වැඩි කිරීම, ආනයන සීමා කිරීම, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීම,
ෙගවතු වගා දිරිගැන්වීම ආදිය ෙමයින් කිහිපයකි. සමස්ත කෘෂිකර්මෙය් අභිවෘද්ධිය අවංකවම රජය
විසින් අෙප්ක්ෂා කරන බව ෙමම වැඩපිළිෙවළ හරහා සනාථ කරන අතර ම ෙගොවි ජනතාවෙග්
සුභසිද්ධිය ෙවනුෙවන් වැඩසටහන් ද සකස් කරමින් පවතී. කෘෂිකර්ම ප්රවර්ධනය සඳහා වූ විෙද්ශීය
ආධාර හා ණය ෙයෝජනා ක්රම වල ක්රෙමෝපායයන් නැවත විපරම් ෙකොට බැලීම, නව රජෙය් ප්රතිපත්ති
රාමුව තුළට සමස්ත ජාතික කෘෂිකර්ම ප්රතිපත්ති වලට ඇතුල් කිරීම ෙමවැනි සාධනීය පියවර
කිහිපයකි.
ෙමම ෙවනස්කම් වලින් ලාංකික කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රෙය් නෙවෝදයක් ඇතිවන බවට දැනටමත්
සාක්ෂි ලැබී ඇත. ඒ සඳහා අපෙග් දායකත්වය ලබාදීමට ෙපරමුණ ගැනීම ජාතික වගකීමක් ෙලස අප
සැලකිය යුතුව තිෙබ්.
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සංගීත් ප්රසාද් ප්රනාන්දු
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය

මිහිමතට ජීවය ෙදන කෙඩොලාන…

අ

න්තර් උදම් කලාපය තුළ එනම් ෙගොඩබිම සහ ජලය එක්වන මායිම් වන
ගංඟා ෙමෝය හා කලපු ආ�ත ව වඩදියට යට වී බාදියට නිරාවරණය වන
බිම් ප්රෙද්ශයන් හි එනම් කිවුල් දිෙයහි වැෙඩන සාමාන්ය ශාක වලට
ජීවත් වීමට අසීරු පරිසර සාධක හමුෙව් ඉතා මැනවින් වැෙඩන
මිහිමතට ජීවය ෙදනු ලබන සුවිෙශේෂී ශාක ප්රජාවක් ෙලස “කෙඩොලාන”
හඳුනා ගත හැකි ය. කෙඩොලාන ශාක “සත්ය ෙහෝ සැබෑ කෙඩොලාන (True
Mangrove)” හා “කෙඩොලාන ආ�ත ශාක (Mangrove Associates)” ෙලස ප්රධාන
ෙකොටස් ෙදකකට අයත් ෙව්. කෙඩොලාන පරිසරෙය හි නිරන්තරෙයන් දර්ශීය ෙලස
දක්නට ලැෙබන ශාක “සත්ය කෙඩොලාන” ෙලසත් කෙඩොලාන පරිසරයට යාබදව
ෙගොඩකර ප්රෙද්ශයන් හි වර්ධනය විය හැකි ශාක “කෙඩොලාන ආ�ත” ශාක ෙලසත්
හැඳින් ෙව්.
ෙලෝකෙය් කෙඩොලාන විෙශේෂ 55ක් ෙහක්ටයාර මිලියන 18 කට ආසන්න
ප්රෙද්ශයක විහිදී ඇති බවත්, ෙමයින් 41% ක් පමණ ආසියාතික රටවල ව්යාප්තව
ඇති බවත් සමීක්ෂණ වාර්තා ෙපන්වා ෙදයි. සාගර සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
වාර්තා වලට අනුව � ලංකාව සතුව කෙඩොලාන විෙශේෂ 29ක් ඇති බවත්, එය
ෙගො වි ජ න තා
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ෙහක්ටයාර 12,895 ක පමණ බිම්
ප්රමාණයක (පුත්තලම, මඩකලපුව,
�කුණාමලය, කල්පිටිය, මීගමුව,
රැකව,
කලවැටිය,
ෙබ්රුවල,
ෙකෝකිලායි,
හම්බන්ෙතොට,
බලපිටිය, මාදු ගඟ යනා දී ප්රෙද්ශ
වල) විහිදී ඇති බව අනාවරණය
කරෙගන ඇත. ෙමම ප්රමාණෙයන්
ෙහක්ටයාර 3,385ක් පමණ වූ �
ලංකාෙව් විශාලතම කෙඩොලාන
පරිසර පද්ධතිය පුත්තලම කලපුව
ආ�ත ව දැකගත හැකි ය. තව ද,
පලටුපාන සිට පුත්තලම දක්වා කලපු
හා ගංෙමෝය 43ක් ආ�ත ව සත්ය
කෙඩොලාන විෙශේෂ 22ක් පවතින බව
2020 ජනවාරි - ජූනි

රුහුණු
විශ්වවිද්යයාලෙය්
මහාචාර්ය ජයතිස්ස මහත්මා
සිදු කළ අධ්යයනයකින්
අනාවරණය ෙවයි.
කෙඩොලාන පරිසරෙය හි
වැදගත්කම
කෙඩොලාන පරිසරයක් සෑම
විටම ෙතත් භූමියක් ෙලස
�යාකරන බැවින් ෛජව
විද්යාත්මකව එය අනූපම
ෙසේවාවන් රැසක් සිදු කරනු
ලබයි. ෙම් අතර සුනාමි හා
කුණාටු වැනි ස්වභාවික විපත්
මඟින් ෙවරළ ආරක්ෂා කර
ගැනීම ෙමන් ම රට තුළට
මුහුද ඛාදනය වීම වැළැක්වීම
කෙඩොලාන ෙහේතුෙවන් සිදුෙවන බව අනාවරණය
කරෙගන ඇත. උදාහරණයක් ෙලස 2014 ෙදසැම්බර්
මස 26 දින සිදු වූ සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් අප රටට
සිදුවු ජීවිත, ෙද්පළ සහ පාරිසරික හානිය අවම වීමට
කෙඩොලාන පරිසරය මහත් රුකුලක් වූ බව රුහුණු
විශ්ව විද්යාලෙය් මහාචාර්ය ජයතිස්ස මහත්මා 2005
වසෙර් සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණයකට අනුව ද
ෙපන්වා දී තිෙබ්.
එෙසේ ම, කලපු හා ගං ෙමෝයවල සිදුවන ෙසෝදා
පාළුව වැළැක්වීම ෙමන් ම ඉස්සන්, කකුළුවන් හා
මත්ස්යයන් යනා දී ජලජ ජීවින් සඳහා අවශ්යය ආහාර
සපයා දීම කෙඩොලාන මඟින් සිදු කරනු ලබන තවත්
එක් කර්තව්යයක් ෙලස හඳුනා ගත හැකි ය. ෙමහි දී,
කලපුවට එක්රැස් ෙවන පත්ර, අතු හා ෙගඩි කාලයත්
සමඟ දිරාපත් වී පසට ෙපොෙහොරක් ෙලස එක්රැස් වීම
ෙහේතුෙවන් ජලෙය් ඇල්ගී හා ප්ලාවාංග ෙහොඳින් වර්ධනය වී ආහාර ෙලස �යා
කරයි. එයට අමතරව, කයිරු මුල් හා කරු මුල් වාසස්ථාන කරගත් ෙබල්ලන්,
ස්ෙපොන්ටාවන් වැනි සත්ත්වයන් ද මත්ස්යයන් ඇතුළු ෙබොෙහෝ ජලජ ජීවීන් සඳහා
ආහාර ෙලස වැදගත් ෙව්. කෙඩොලාන පරිසරෙයහි දක්නට ලැෙබන තවත් අපූරු
ශාක විෙශේෂයක් ෙලස ගිං ෙපොල් හඳුනා ගත හැකිය. එමඟින් ඉවුරු සංරක්ෂණය
කිරීම ෙමන් ම ෙතලිජ්ජ, විනාකිරි, පැණි හා හකුරු නිෂ්පාදනය ද සිදුකළ හැකි බව
අධ්යයන වාර්තා ෙපන්වා ෙදයි. තව ද, මීවන කුලයට අයත් කැරන් ෙකොකු ශාකයන්
ද කෙඩොලාන පරිසරෙයහි දැකගත හැකි තවත් වටිනා ශාක ෙකොට්ඨාශයක් වන
අතර ඒවාෙය් ළපටි පත්ර වෑංජනයක් ෙලස ෙයොදා ගන්න අතර ම කෙඩොලාන
ආ�තව වැෙඩන කටු ඉකිරිය, ෙදොඹ යනා දී ශාක ඖෂධ ෙලස �යා කරයි. ඉහත
සඳහන් කළ කර්තව්යයන් හැරුණු ෙකොට, සංචාරක පක්ෂීන්ට ෙමන් ම ෙමරට
ෙවෙසන සතුන්ට වාසස්ථාන ෙමන් ම ප්රජනනයට සුදුසු ෙලස පරිසරය සකසා දීම,
අෙනකුත් ශාක වලට සාෙප්ක්ෂව විශාල කාබන්ඩෙයොක්සිඩ් (CO2) ප්රමාණයක්
පරිසරෙයන් අවෙශෝෂණය කර ගනිමින් ෙගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම පාලනය
කරවීම හා පරිසරයට ඔක්සිජන් (O2) මුදා හැරීම, මාළු දැල් සඳහා සායම් ෙමන් ම
ඔරු සඳහා දැව ලබා ගැනීම, අපිරිසිදු ජලය පිරිපහදු ලබන පිරිපහදු පද්ධතියක්
ෙලස �යා කිරීම සහ මී මැස්සන්ට පරාග එක්රැස්කර ගැනීම සඳහා ස්ථානයන්
ෙලස �යාකිරීම කෙඩොලාන පරිසරයක් සිදු කරනු ලබන සුවිශාල ෙමෙහයන් ෙව්.
ෙලෝකෙය් තිෙබන විශාලතම කෙඩොලාන පරිසර පද්ධති වලින් එකක් වන
බංගලාෙද්ශෙය් “සුන්ඔබාන්ස්” ප්රෙද්ශෙය් පිහිටි කෙඩොලාන පද්ධතිෙයන් වසරකට
මී පැණි ෙටොන් 20ක් පමණ ලබා ගන්නා බව සමීක්ෂණ වාර්තා ෙපන්වා ෙදයි.
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එබැවින්, � ලංකාව වටා පවතින
මුහුදු ෙවරළ ද ඵලදායි ෙලස ආදායම්
උත්පාදන ව්යාපෘති සඳහා ෙයොදා
ගැනීෙම් හැකියාව පවතී.
කෙඩොලාන පරිසරයක වටිනාකම
ෙබොෙහෝ
රටවල
බලධරයින්
වර්තමානය වනවිට ෙහොඳාකාරව
ෙත්රුම් ෙගන අවසාන ය. ආසියාෙව්
පවතින කෙඩොලාන වනාන්තරයන්
හි ආර්ථිකමය වටිනාකම මැන
බැලීම සඳහා 2015 වර්ෂෙය් දී
සමීක්ෂණයක් සිදුකර ඇති අතර
කෙඩොලාන
ෙහක්ටයාර
එකක
ආර්ථිකමය වටිනාකම ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර්
194,000
වන
බව
ෙසොයාෙගන තිෙබ්. ඒ අනුව, එවකට
� ලංකාෙව් පැවති කෙඩොලාන
පරිසරෙයහි ආර්ථිකමය වටිනාකම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි 290 ක්
2020 ජනවාරි - ජූනි

පමණ වී ඇත. ගණනය කිරීම් අනුව යම් යම් සංවිධාන කෙඩොලාන පරිසරයකට
වටිනාකමක් දී ඇතත් එමඟින් සිදු කරනු ලබන පාරිසරික ෙමෙහයන් කිසිම
අයුරකින්වත් මිල කළ ෙනො හැකි බව ඉඳුරාම සඳහන් කළ යුතුය. එයට ෙහේතුව නම්
ෙකොතරම් මිල මුදල් පැවතියත් කෙඩොලාන පරිසරයකින් සිදු කරනු ලබන
කර්තව්යයන් අන් කිසිවකින්වත් ඒ අයුරින්ම ලබාගත ෙනොහැකි වීමයි.
කෙඩොලාන පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා කුමක් කළ යුතු ද?
මනා පරිසර පද්ධතියක් පවත්වා ගනිමින් මුළු මහත් මිනිස් සංහතිෙය් ම පැවැත්ම
තීරණය කරන්නා වූ කෙඩොලාන පරිසරය මිනිසාෙග් අනිසි අතෙපවීම ෙහේතූෙවන්
අපට අහිමි ෙවමින් පවතින අතර ෙම් ෙහේතුෙවන් ෛජව විවිධත්වෙයන්
ෙපොෙහොසත් වූ � ලංකාව අනාගතෙය් දී කාන්තාරයක් බවට වුව ද පත්වීමට හැකි
ය. ෙම් නිසාම 2015 ජූලි 26 දිනට ෙයදුන ෙලෝක කෙඩොලාන දිනයට සමගාමීව �
ලංකාෙව් පවතින කෙඩොලාන සම්පත සුරැකීමට බලධරයින් විසින් ව්යාපෘතියක්
ආරම්භ කරන ලදී. තව ද, එයට වසරක් සැපිෙරන 2016 ජූලි 26 දින ෙලොව පළමු
කෙඩොලාන ෙකෞතුකාගාරය � ලංකාෙව් විවෘත කරන ලදී. කරුණු කාරණා එෙසේ
වුව ද, මිහිමතට ජීවය ෙදනු ලබන කෙඩොලාන පරිසරය රැකගැන්මට තවමත් අපට
හැකියාවක් ෙනො ලැබී ඇති අතර විවිධ වූ අනිසි මිනිස් �යාකාරකම් ෙම් සඳහා
ප්රධාන ෙහේතුව වී ඇත. කෙඩොලාන පරිසරෙය් පවත්නා සම්පත් පරිසරයට හානි
ෙනොවන ආකාරයට භාවිතයට ගැනීෙම් වරදක් ෙනොමැත. එෙසේ ම, ඒ අවට සංචාරක
කර්මාන්තයන් සිදු කළාට ද කම් නැත. එෙසේ වුව ද, ඒ කිසිම ෙමොෙහොතක
තිරසාරභාවය යන්න අමතක ෙනොකළ යුතු අතර එය අමතක කළ විගසින් ම
විනාශය ආරම්භ ෙව්. මෑතක දී (2018 වර්ෂෙය්) පුත්තලම කාසන්තිව්කාඩු නැමැති
රජය සතු කෙඩොලාන පරිසරයන් අක්කර 10ක් ලුණු ෙල්වයන් හා ඉස්සන්
වගාකිරීම සඳහා එළි ෙපෙහළි කිරීම හා 2019 අෙගෝස්තු මස 16 දින මුතු රාජ
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ෙවලට අයත් කෙඩොලාන පරිසරයන්
සංවර්ධන කටයුතු මුවාෙවන් විනාශ
කිරීම, කෙඩොලාන සම්පත සුරැකීම
සඳහා ව්යාපෘතීන් ආරම්භ කළ පසුව
ෙමරට සිදු වූ විනාශයන් ෙව්.
ෙමවන් වටිනා ෙතත් බිමක්, ආර්ථික
හා ෙද්ශපාලන බලය ඉදිරිෙය්
සංවර්ධන කටයුත්තක් යන්න හුවා
දක්වමින් නිසි පාරිසරික බලපෑම්
ඇගයීමකින් ෙතොරව විනාශ කිරීමට
යෙමක් ෙවර දරන්ෙන් නම් කිසිදු
අවස්ථාවක එයට ඉඩ ෙනො හළ යුතු
ය. � ලංකා ප්රජාතාන්�ක සමාජවාදී
ජනරජෙය් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාෙව්
රාජ්ය
ප්රතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම්
මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම්
2020 ජනවාරි - ජූනි

ෙකොටෙසහි 27 (14) උප ව්යවස්ථාවට අනුව ජනතාවෙග් යහපත තකා රජය විසින්
පරිසරය සුරක්ෂිත කර වැඩිදියුණු කළ යුතු බව සඳහන් ෙව්. තව ද, ආණ්ඩුක්රම
ව්යවස්ථාෙව් 28 (ඊ) උප ව්යවස්ථාවට අනුව ස්වභාවධර්මය හා ස්වාභාවික සම්පත්
රැක ගැනීමට සෑම � ලාංකිකෙයකුම බැඳී සිටිය යුතු ය. එෙසේ ම, 1971 වසෙර් දී
ඉරානෙය් රැම්සාර් නුවර දී සම්මත කර ගත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් රැම්සාර් සම්මුතියට
අනුව ෙහක්ටයාර 198,172 ක භූමි ප්රෙද්ශයක් පුරා ව්යාප්ත වූ රැම්සාර් ෙතත් බිම් 6
ක් හිමි රටක් වන � ලංකාව ජාත්යන්තරව ද ෙතත් බිම් ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටී.
කෙඩොලාන යනු ෙතත් බිම් බැවින් කෙඩොලාන රැකගැන්මට නිතැතින්ම
ජාත්යන්තරව ද බැඳීමක් පවතී.
තවද, 2009 අංක 22 දරන පනතින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත 1937 අංක 02 දරන
වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනෙත් 2(2) උප වගන්තියට අනුව
ප්රකාශිත අභය භූමියක වන ජීවීන්ෙග් පැවැත්මට ෙහෝ පරිසර පද්ධතිෙය් පැවැත්මට
බලපෑම් වන �යාවක නිරත වීම 7(1)(ආ) උප වගන්තියට අනුව නීති විෙරෝධී ෙව්.
මුතුරාජෙවලට අයත් ඇතැම් කෙඩොලාන පරිසරයන් ප්රකාශිත අභය භූමි තුළ පිහිටා
ඇති බැවින්, පනෙත් 10(ඈ) උප වගන්තියට අනුව එවැනි කෙඩොලාන පරිසරයක්
විනාශ කර දැමීෙම් �යාවක නිරත වන පුද්ගලයකු වරදකරුවකු කරනු ලැබූ විට
රුපියල් පහෙළොස්දහසත් පනස් දහසත් අතර දඩයකට ෙහෝ වසර 2 ත් 5 ත් අතර
බන්ධනාගාර ගත කිරීමකට ෙහෝ ෙම් දඩුවම් ෙදකට ම යටත් කළ හැකි
වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව අත් අඩංගුවට ගත හැකි වැරදි ෙව්.
තවද, 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතින් සංෙශෝධිත 23(බ) උප
වගන්තියට අනුව 1993 ජුනි 24 දින ප්රකාශිත අංක 772/22 දරන ගැසට්
නිෙව්දනයට අනුව ෙහක්ටයාර හතරකට නැතෙහොත් අක්කර 10 කට වැඩි ෙතත්
බිම් ප්රෙද්ශ ෙගොඩ කිරීමට ප්රථමෙයන් හා ෙමම උප වගන්තිය යටෙත් ම 1995
ෙපබරවාරි 23 වන දින ප්රකාශිත අංක 859/14 දරන ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව අභය
භූමියක් තුළ ෙහෝ අභය භූමියක මායිෙම් සිට මීටර් 100 ක් ඇතුළත යම් සංවර්ධන
ව්යාපෘතියක් �යාත්මක කරන්ෙන් නම් ඊට ප්රථමෙයන් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම්
�යාවලියට යටත් ව පූර්ව ලිඛිත පාරිසරික අනුමැතිය ලබා ගත යුතු ය. ඉහත
ක්රමෙව්දයන්ෙගන් පරිබාහිරව, අභය භූමියකට අයත් ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා
අවසර ලබා දීමට කිසිදු රාජ්යය ආයතනයකට ෙවනත් බලයක් ෙනොමැත. කරුණු
කාරණා එෙසේ වුවද, තවමත් ෙමරෙට හි ඒ හා සම්බන්ධෙයන් නීති �යාත්මක
කිරීෙම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පැවතීම ෙහේතුෙවන් කෙඩොලාන පරිසරය සීඝ්ර ෙලස
විනාශ ෙවමින් පවතී. කෙඩොලාන විනාශ කරමින් ෙකොෙතක් මිල මුදල් ඉපැයීම්
කළ ද එයින් ජීවිතයනට පණ ෙපවිය ෙනො හැකි නිසාම අත්යවශ්ය කටයුත්තක්
ෙවනුෙවන් නිත්යානුකූලව වුව ද කෙඩොලාන පරිසරයකින් කෙඩොලාන ඉවත්
කරවීමට සිදුවන්ෙන් නම් එයට ඌනපූරණයක් වශෙයන් කෙඩොලාන වගාවන්
නැවත ඇති කරවීම ද කළ යුතුම කාරණයකි. කෙඩොලාන නැවත වගා කිරීම,
පරිසරයට හානියක් ෙනොවන අයුරින් කෙඩොලාන ශාක මඟින් ප්රෙයෝජන
ලබාගැනීම, පාසල් අධ්යාපනය තුළින් කෙඩොලාන පරිසර පද්ධතීන් සුරැකීෙම්
වටිනාකම පිළිබඳව පාසල් දරුවන්ට පැහැදිලි කිරීම වැනි ක්රම මඟින් අනාගතය
ෙවනුෙවන් කෙඩොලාන ආරක්ෂා කරගත හැකි ෙව්. එෙමන් ම, කෙඩොලාන පරිසර
පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් මහජනතාවව තවදුරටත් දැනුවත් කිරීම
කළ යුතු අතරම සියලුම කෙඩොලාන පරිසර පද්ධතීන් දැඩි ර�තයන් කළ යුතු ය.
තව ද අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් කෙඩොලාන විනාශ කරන්නවුන් ෙවනුෙවන් දැඩි
නීති පමුණුවමින් ඒවා �යාත්මක කරවීම කාලීන අවශ්යතාවයක් බැවින්
බලධරයින්ෙග් අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු වීම ඉතාමත් වැදගත් ය. එය එෙසේ
කිරීම ෙහේතුෙවන්ම සුන්දර වූ � ලංකාව අනාගතෙය් දී ද සැමට ජීවය රැක ගැනීමට
උපකාරී වනු ෙනො අනුමානය. අවාසනාවකට ෙහෝ ෙමවැනි වූ පාරිසරික
විනාශයනට වැට බැඳීමට ෙනො හැකි වුවෙහොත් සෑම සියලු ෙදනාම නුදුරු
අනාගතෙය්දීම හාමෙත් මිය යෑම ෙනො වැළැක්විය හැකි ෙව්.
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“කෙඩොලාන
පරිසරයක
වටිනාකම ෙබොෙහෝ රටවල
බලධරයින් වර්තමානය වන
විට ෙහොඳාකාර ව ෙත්රුම්
ෙගන අවසාන ය. ආසියාෙව්
පවතින කෙඩොලාන වනාන්තර
යන් හි ආර්ථිකමය වටිනාකම
මැන බැලීම සඳහා 2015
වර්ෂෙය් දී සමීක්ෂණයක්
සිදුකර ඇති අතර කෙඩොලාන
ෙහක්ටයාර එකක ආර්ථිකම
ය වටිනාකම ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 194,000 වන බව
ෙසොයාෙගන තිෙබ්. ඒ අනුව,
එවකට � ලංකාෙව් පැවති
කෙඩොලාන පරිසරෙය හි
ආර්ථිකමය
වටිනාකම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් ෙකෝටි
290 ක් පමණ වී ඇත.
ගණනය කිරීම් අනුව යම් යම්
සංවිධාන කෙඩොලාන පරිසරය

කට වටිනාකමක් දී ඇතත්
එමඟින් සිදු කරනු ලබන
පාරිසරික ෙමෙහයන් කිසිම
අයුරකින්වත් මිල කළ ෙනො
හැකි බව ඉඳුරාම සඳහන් කළ
යුතුය. එයට ෙහේතුව නම්
ෙකොතරම්
මිල
මුදල්
පැවතියත් කෙඩොලාන පරිසරය

කින් සිදු කරනු ලබන
කර්තව්යයන් අන් කිසිවකින්
වත් ඒ අයුරින්ම ලබාගත
ෙනොහැකි වීම යි.”
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දිලුපා බමුණුආරච්චි
ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිනී
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය

යහපැවැත්ම සඳහා “� ලංකාෙව් යහපත්
කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්”

ව

ර්තමානෙය් ‘වස විස නැති ආහාර’ යනු ඉතාමත් ආකර්ශනීය මාතෘකාව කි.
එෙමන් ම, කාබනික ෙගොවිතැන ෙම් සඳහා සාර්ථක විසඳුම වුවත්, යැපුම්
කෘෂිකර්මෙයන් ඔබ්බට ගිය ව්යාපාරික කෘෂිකර්මෙය් දී එය 100% ක්
නිරවද්යතාවෙයන් යුතුව සාර්ථක කර ගැනීම එතරම් පහසු කටයුත්තක් ෙනොෙව්.
එයට ප්රධාන ෙහේතුව කාබනික නිෂ්පාදනවල නිරවද්යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා
සිදුකළ යුතු තාක්ෂණික පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා ප්රමාණවත් පහසුකම් � ලංකාව තුළ
සුලභ ෙනොවීම ය.
එෙසේ වුව ද, “යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත් (Good Agricultural Practices)”
සංකල්පය � ලංකාව තුළ පමණක් ෙනොව ෙලෝකය පුරා ප්රචලිත සහ ෙලෝකෙය්
විවිධ සංවිධාන සහ ප්රධාන රටවල් මඟින් ෙපොදු රාමුවකට යටත් ව එෙහත් අනන්ය
ප්රමිතීන් අනුගමනය කරමින් තාක්ෂණික නියාමනයට අනුගතෙවමින් සිදු කරනා
ෙගොවිතැනයි. එමඟින් නූතන පාරිෙභෝගිකයාට ආරක්ෂිත ආහාර ලබා දීම, පරිසරය
සහ ෙසේවක සුභසාධනය ෙමන් ම නිෂ්පාදකයාට ෙහොඳ මිලක් ලබා දීම යන සියලු
දිශානතීන් පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දැක්වීම සිදු කරයි.

ෙගො වි ජ න තා

9

ඉතාම සරළ ව දැක්වුවෙහොත්
“යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්”
යනු ෙගොවිතැෙන් දී සිදු කළ යුතු
�යාමාර්ග නිවැරදි ව සිදුකිරීම සහ
එය එෙසේ සිදුකර ඇති බව තහවුරු
කිරීම ය. ෙමම සංකල්පය ෙලෝක
ආහාර සංවිධානය මඟින් 2003
වසෙර් දී හඳුන්වා දී ඇත. ෙමම
වැඩසටහන මඟින් ප්රධාන අංග
හතරක් ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය
ෙයොමුකර ඇති අතර ඒවා නම්
1. ආර්ථික වශෙයන් ලාභදායි බව
2. පාරසරික ස්ථායිතාව
3. සමාජය මඟින් පිළිගැනීම
4. ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර වීම
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ෙමමඟින් නිෂ්පාදකයා තම කුටුම්භය සඳහා ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ෙමන් ම ඉහළ
ගුණාත්මක සහ ෙපෝෂ්යදායි ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අතර ම තම නිෂ්පාදන සඳහා
අගය එකතු කිරීම මඟින් ඒ සඳහා වඩාත් තරඟකාරි මිලක් ලබාගැනීම අෙප්ක්ෂා
කරයි. තව ද පාරිෙභෝගිකයාට විශ්වාසදායක ෙලස ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර ඉහළ
ගුණාත්මෙයන් යුතුව ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සැලසීම ෙමම වැඩසටහෙන්
අරමුණු ෙව්.
ෙලොව පුරා යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්
ෙලෝකය පුරාම “යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්” වැඩසටහන ඉතාම සාර්ථකව
�යාත්මක වන අතර විවිධ සංවිධාන හා රටවල්වල් විවිධ සහතික යටෙත් තම
නිෂ්පාදන ෙවෙළඳෙපොළට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. “GLOBAL G.A.P” යනු එවැනි
සහතිකයක් වන අතර එයට අදාළ ප්රමිතීන්ට අනුකූල ව අදාළ නිෂ්පාදකයින් තම
නිෂ්පාදනය සැකසීම සිදුකරනු ලබයි. 1997 දී එළවළු සහ පලතුරු සඳහා
“EUROGAP” ෙලස යුෙරෝපීය සුපිරි ෙවෙළඳසැල් දාමය සඳහා නිෂ්පාදන ඉදිරිපත්
කර ඇති අතර පසුව එය 2007 දී “GLOBAL G.A.P” ෙලස පරිවර්තනය විය. ෙම්
ආකාරයට අග්නිදිග ආසියා රටවල් සම්බන්ධ වී 2006 දී අදාළ ප්රමිතීන්ට අනුගත
ෙවමින් “ASEANGAP” සහතිකයක් ඇති කරන ලද අතර එහි දී නිෂ්පාදන පස
සකස් කිරීෙම් සිට පාරිෙභෝගිකයා අතට පත්වනතුරු නියාමනය කිරීම තහවුරු
කරයි. ෙමයට අමතර ව දැනට තායිලන්තය, ඔස්ෙ�ලියාව, ජපානය, චිලී,
තායිවානය, ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය, මලයාසියාව ඇතුළු ෙබොෙහො රටවල් “යහපත්
කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්” වැඩසටහන හා එක් වී ඇති අතර එයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත්
එම වැඩසටහන තුළ ඇති යහපත් සාධක යි.
� ලංකාෙව් යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්
� ලංකාෙව් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කෘෂි ව්යාපාර අංශය මඟින් 2016 දී
නියමු ව්යාපෘතියක් ෙලස “� ලංකා යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්” ආරම්භ කර
ඇති අතර වර්තමානය වන විට එය මධ්යම රජයට අමතර ව පළාත් කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තු සම්බන්ධීකරණෙයන් දිවයින පුරා �යාත්මක කරනු ලබයි. ෙමම
වැඩසටහෙන් අරමුණු වන්ෙන් ද පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා ඉහළ ප්රමිතියකින් යුතු
ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර විශ්වාසනීයකරණයකින් යුතුව ලබාදීම ෙමන් ම අපනයන
ෙවෙළඳෙපොළ සඳහා ප්රතික්ෙෂේප වීමකින් ෙතොරව එම නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමයි.
කරුණු එෙසේ වුව ද, ෙමම වැඩසටහන ආරම්භක අවධිෙය් � ලංකාව මඟින්
අපනයනය කළ (විෙශේෂෙයන් යුෙරෝපීය ෙවෙළඳෙපොළ සඳහා) එළවළු සහ පලතුරු
තත්ත්ව සහතික කිරීෙම් නිසි ක්රමෙව්දයක් ෙනො තිබීෙමන් දිගින් දිගටම ප්රතික්ෙෂේප
වු අතර එළවළු සහ පලතුරු අපනයනය සඳහා අනතුරු ඇගවීම් කර ඇති
තත්ත්වයක් තුළ ෙමම වැඩසටහන තවදුරටත් කාෙලෝචිත වැඩසටහනක් ෙලස
පිළිගැනීමකට ලක්විය. වර්තමානෙය් දී කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් මහත්
කැපවීමකින් ෙමම වැඩසටහෙන් ප්රගමනය සඳහා කටයුතු සිදුකරමින් සිටින අතර
ෙගො වි ජ න තා
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ඒ සඳහා අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ ඒ
දිස්�ක්ක සඳහා අනුයුක්ත කර ඇත.
ඒ අතර ම පළාත් කෘෂිකර්ම
නිලධාරීන් ද ෙමම වැඩසටහන
�යාත්මක කිරීම සහ ප්රවර්ධනය
සඳහා දායකත්වය ලබා දීම සිදු ෙව්.
� ලංකා
පිළිෙවත්
විමසුමක්

යහපත්
පිළිබඳ

කෘෂිකාර්මික
පර්ෙය්ෂණ

ෙම් අතර 2018 වර්ෂෙය් අග භාගෙය්
දී
ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු
කිරීෙම් ආයතනය මඟින් ෙම්
සම්බන්ධ ව ගම්පහ, කලුතර,
හම්බන්ෙතොට, බදුල්ල සහ මාතෙල්
දිස්�ක්ක වල ෙගොවි මහතුන් 85
ෙදෙනකු ආශ්රෙයන් පර්ෙය්ෂණයක්
සිදු කළ අතර ඒ හරහා ෙමම
වැඩසටහෙන්
වැදගත්කම
සහ
කාෙලෝචිත බව තවදුරටත් තහවුරු
කරන ලදී.
“� ලංකා යහපත් කෘෂිකාර්මික
පිළිෙවත්” මඟින් ඒ හා සම්බන්ධ
ෙගොවි මහතුන් තම ෙගොවිපළ
ක්රමවත් ව, මනා දැනුමක් ඇතිව සහ
පරිසරයට සහ සමාජයට හිතකර
ෙලස පවත්වාෙගන යාමට මනා
පුහුණුවක්
ලබා
ඇති
බව
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතු ය.
කෘෂි
නිලධාරීන්ෙග්
නිබඳ
සුපරීක්ෂාවට ලක්වීම සහ සෘජු
සන්නිෙව්දනය මඟින් උපෙද්ශන
ලබාගැනීමට ඇති හැකියාව ඔවුන්
ලබා ඇති විෙශේෂ වරප්රසාදයකි. ෙමම
ෙගොවිමහතුන් ෙමම වැඩසටහනට
අනුගතවීෙමන්
පස
සැකසීෙම්
2020 ජනවාරි - ජූනි

�යාවලිෙය් සිට අස්වැන්න පාරිෙභෝගිකයා අතට පත්කිරීෙම් �යාවලිය දක්වා
අනුගමනය කළ යුතු ක්රමෙව්දයන් සහ ප්රමිතීන්ට අනුගත ෙවමින් තම වගා සැලැස්ම
අනුව යම් කාලපරිච්ෙඡ්දයකට යටත් ව “SL GAP” සහතික සඳහා හිමිකම ලබන
අතර එමඟින් නිෂ්පාදන වල සුරක්ෂිත බව සහතික කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීමට යටත් ෙව්. වර්තමානය වන විට සුපිරි
ෙවෙළඳසැල්වල සහ විවිධ ස්ථාන වල පිහිටුවා ඇති අෙලවිසැල්වල ෙමම
නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීෙම් හැකියාව පාරිෙභෝගිකයාට උදාවී තිෙබ්.
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිර්ෙද්ශිත ෙපොෙහොර සහ අෙනකුත් රසායන ද්රව්ය
නිර්ෙද්ශිත මාත්රාවලින් අවශ්ය විට දී පමණක් ෙයදීම ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දී සිදුවන
අතර අස්වැන්න ෙනළීමට ෙපර රසායන ද්රව්ය ෙයදීෙම් අවම කාලසීමාව
අත්යවශෙයන් ම නඩත්තු කරනු ලබයි. ෙමයට අමතර ව කාබනික ෙපොෙහොර
ෙයදීම, සෙමෝධානික පළිෙබෝධ පාලනය, වගාව පිළිෙවලට පවත්වාගැනීම, පස
සංරක්ෂණය කිරීම, වගාව පිළිබඳ වාර්තා තබා ගැනීම ෙමම වැඩසටහන යටෙත්
දිරිමත් ෙකෙර්. තව ද, පසු අස්වනු කටයුතු නිවැරදිව සිදුකිරීම ද ෙමමඟින් තහවුරු
ෙකෙර්.
විෙශේෂෙයන් ම ෙමම වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වී සිටින කරවිල වගා කරන ෙගොවි
මහතුන් ඒවා අපනයනය මඟින් ඉහළ ආදායමක් ලබාගැනීමට සමත් වී ඇති අතර
පෙතෝල සහ මෑ ආදි එළවළු අපනයනය කිරීෙමන් වාසි අත්කර ගැනීම ෙමම
වැඩසටහෙන් ෙයදි සිටින ෙගොවි මහතුන් සමත් වී සිටියි. ෙමයට අමතර මහා
පරිමාණ ෙලස වගා කරන වගාකරුවන් ෙමන් ම සුළු පරිමාණ ෙගොවි මහතුන් ද
අඹ, අන්නාසි, රඹුටන්, අෙනෝද, ෙප්ර, ෙදොඩම්, ඩ්රැගන්ෆෘට්, ෙදළුම් වැනි පලතුරු
ෙමම වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වී අපනයනයට ෙමන් ම ෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොළට
ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එෙසේ වුව ද, ෙද්ශීය පාරිෙභෝගිකයින් තුළ “යහපත්
කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්” සහ “SL GAP” සහතිකෙය් වැදගත්කම පිළිබඳ ඇති අල්ප
දැනුම ෙමම ෙගොවි මහතුන්ට තම නිෂ්පාදන ෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොෙළේ තරඟකාරි
මිලකට අෙලවි කර ගැනීමට විශාල බාධාවක් වී තිෙබ්.
වර්තමානය වන විට පාරිෙභෝගිකයන් තුළ ඇති සුරක්ෂිත ආහාර සඳහා ඇති ඉහළ
ඉල්ලුමත් සමඟ එළවළු සහ පලතුරු සඳහා “SL GAP” සහතිකයට ෙද්ශීය
ෙවෙළඳෙපොෙළේ නිසි පිළිගැනීමක් ලැබීම මඟින් ෙමම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී
ඇති ෙගොවි මහතුන්, පාරිෙභෝගිකයින් ෙමන් ම මුළු මහත් සමාජයට ම වාසිදායක
තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට ඇති හැකියාව අතිෙශෝක්තියක් ෙනොවන බව
ෙගො වි ජ න තා
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සඳහන් කළ යුතු අතර ෙමම
වැඩසටහන සඳහා දීපව්යාප්ත පුළුල්
ප්රවර්ධනයක් සිදුකිරීම අත්යවශ්ය
ෙයන් ම සිදුවිය යුත්තකි.

මහා පරිමාණ ෙලස වගා කරන
වගාකරුවන් ෙමන් ම සුළු
පරිමාණ ෙගොවි මහතුන් ද අඹ,
අන්නාසි, රඹුටන්, අෙනෝද, ෙප්ර,
ෙදොඩම්, ඩ්රැගන්ෆෘට්, ෙදළුම් වැනි
පලතුරු ෙමම වැඩසටහන හා
සම්බන්ධ වී අපනයනයට ෙමන්
ම
ෙද්ශීය
ෙවෙළඳෙපොළට
ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එෙසේ වුව
ද, ෙද්ශීය පාරිෙභෝගිකයින් තුළ
“යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිෙවත්”
සහ “SL GAP” සහතිකෙය්
වැදගත්කම පිළිබඳ ඇති අල්ප
දැනුම ෙමම ෙගොවි මහතුන්ට තම
නිෂ්පාදන
ෙද්ශීය
ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ
තරඟකාරි
මිලකට
අෙලවි කර ගැනීමට විශාල
බාධාවක් වී තිෙබ්.
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ෙක්.බී. ගුණරත්න
නිෙයෝජ්ය කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙප්රාෙදණිය

ෙගවතු වර්ග

ෙලෝ

කෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් ස්වයංෙපෝෂිත කෘෂි ආර්ථිකයක් සඳහා
ෙගවතු ෙයොදා ගනී. මිනිසාෙග් යහපැවැත්ම ෙවනුෙවන් ෙගවතු
අත්යවශ්ය ෙව්. � ලාංකීය ෙගවතුවලට සුවිෙශේෂී වූ ආෙව්නික
ගති ලක්ෂණ ගණනාවක් පවතී. ෙද්ශීය කෘෂි ආර්ථිකයට ගැළෙපන ෙද්ශගුණ හා
පරිසර කලාපවලට උචිත වන පරිදි � ලාංකීය ෙගවතු තුළ විවිධත්වයක් දැකිය
හැකි ය. ෙමම ලිපිෙයන් ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් සිදු ෙකෙර්.

ෙද්ශීය පත - ෙපොත ෙමන් ම ඇතැම්
ශිලා ෙල්ඛනවලින් ද මැනවින්
පිළිබිඹු වන අන්දමට එදා ලාංකීය
සමාජය තුළ ෙගවතු වගාව ඉහළ
වැදගත්කමකින් යුතුව

� ලාංකික ෙගවතු
ඉඟුරු දුරු අද
මල් ෙගොමු හා වවා
ගව මී තමා
දසුන් පිලිවිස බලව ඇති

ෙගො වි ජ න තා

යුතු
වතු
නතු
නතු
කාව්ය ෙශේඛරය - සිරි රහල් හිමි
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පැවති බවට සාක්ෂි හමු ෙව්. මෑත භාගෙය් කාන්තා පරපුරට උපෙද්ශන ය
අරමුණු ෙකොට රචිත සිරි රහල් හිමියන්ෙග් කාව්යෙශේඛර එවකට පැවති
සමාජෙය් ෙගවත්තක් පිළිබඳ ෙතොරතුරු සමුදායක් කැටි ෙකොට දක්වයි. එදා
සමාජ රටාෙව් යහ පැවැත්ම ෙවනුෙවන් කාන්තාව පැවතිය යුතු අන්දම තම
කෘතිෙයන් සැලකිල්ලට බඳුන් කරවන කතුවරයා එම පැවැත්ම තුළ
කාන්තාව හා ෙගවත්ත අතර පැවතිය යුතු ෙද් දකින සහසම්බන්ධතාවයක්
එම කව ඇතුළු තවත් කවි වලින් සටහන් ෙකෙර්.
සාමාන්ය ජනතාවෙග් ප්රෙයෝජනයටත් වඩා මහා සංඝයා ෙකෙරහි උපන්
භක්තිෙයන් යුතු ව විෙශේෂ ෙකොට වගා කර පවත්වා ගනු ලැබූ තල, එළවළු,
අමු කහ, අල වර්ග, බුලත්, ෙකොස්, ෙදොඩම්, ෙකෙසල් වැනි ෙබෝග
පන්තීන්ෙගන් සමන්විත වූ ෙබෝග වගා රටාවක් එදවස ෙගවතු වගා වශෙයන්
පැවැතී ඇත (අනුරපුර ගල් ඔරුව අසල ෙසල් ලිපිය). ෙබෝග වගාව ෙමන් ම
සත්ත්ව පාලනය ද සුසංෙයෝජනෙයන් පවත්වාගනු ලැබ ඇත්ෙත් හුෙදක්
ෙපෝෂණීය අවශ්යතාවය පමණක් සලකාෙගන ෙනොව ෙගොවි බලය සඳහා වූ
ක්රමෙව්දයක් වශෙයනි. පිදුම් අතර උසස් ම පිදුම ෙලස සලකනු ලැබූ පස්
ෙගෝ රසයන්ෙග් සම්භවයත් භාවිතයත් පැවැත්මත් සිදුව ඇත්ෙත් ද ෙමවන්
පසුබිමකයි. ෙගවතු හා
අරුබි යන පද වලින්
ප්රකාශ වන කිසියම් වගා
රටාවක්
පුරාතනෙය්
පටන් පැවති බවත් ඒවා
සියල්ල නිවෙසේ හා ආ�ත
ව සුළු පරිමාණෙයන් අල
වර්ග, ධාන්ය, ඉඟුරු,
බුලත්, පුවක්, ගම්මිරිස්,
සියඹලා, ෙදොඩම්, අඹ,
ෙකෙසල්, ෙපොල්, තල්,
කිතුල් යනා දී විවිධ
ෙබෝගවලින් සමන්විත ව
තත්කාලීන
සමාජෙය්
ජනතා අවශ්යතා ඉටුකර
දී ඇති සැටිත් ෙමවන්
ෙතොරතුරු ප්රභවයන්ෙගන්
තහවුරු ෙව්.
විවිධාකාරෙය්
සම්ප්රදායයන් පවා ෙගවතු
වගා රටාව හා බද්ධ වී
සංවර්ධනය වී ඇති සැටි ද
ෙමම කරුණු ඔස්ෙසේ අනාවරණය ෙව්. නැවුම් ෙලසත්, පිරිසිදුවටත් ශ්රද්ධා සිතිනුත්
පිරිනැමිය යුතු සාංඝික දානය ෙගවත්ෙත් නිපැද වූ දැයින් සරි ෙකරින. පවුෙල් ශ්රමය
මුල් ෙකොට ෙගන �යාවට නැංවූ ෙගවතු වගාව තුළින් ඉස්මතු වූ කෘෂි - ශ්රම
අවශ්යතාව කුලී ෙගවීමකින් ෙතොර අත්තම් ක්රමයක් බවට වර්ධනය වී තිෙබ්.
ආහාරමය අවශ්යතා සඳහා ආරම්භ වූ සත්ත්ව පාලනය, ෙගොවි බල - ශක්තිය සඳහා
පසුව ෙයොදා ගැණුන ආකාරයක් ඉඩම් හිඟයත් ෙනො පැවැති �.පූ. ශත වර්ෂවල පවා
පුද්ගලික මට්ටමින් පවත්වා ගනු ලැබූ තණ බිම් පවා පැවතීමත් ෙම් ෙතොරතුරුවලින්
සටහන් ෙව්. � ලාංකීය සමාජෙය් ජනතාවෙග් ආහාරපාන රටාව බත් එළවළු ෙමන්
ම මී හා එළකිෙරන් සෑදූ පස්ෙගෝරස හා මිරිදිය මසුන් �.පු. 3 වන ශත වර්ෂෙය්
සිටම ඇතුළත්ව පැවති බවත්, ෙගවත්ත ඒ සඳහා අති විශාල ෙමෙහවරක් ඉටු කර
තිබූ බවත් එම කරුණු වලින් පැහැදිලි ෙව්.
ආහාර ස්ථායිතාව හා සුරක්ෂාව ප්රමුඛස්ථානයක තබා ෙගන විවිධත්වෙයන් යුතුව
ෙබෝග වර්ග ඒකරාශී කර තබා ගන්නා ස්ථානයක් වශෙයන් නූතන � ලංකා
ෙගො වි ජ න තා
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සමාජීය ෙගවත්ත සකස් වූෙය්
ඓතිහාසික ෙතොරතුරු වලින් ප්රකාශ
වන අන්දමට පවත්වාෙගන එන එම
කෘෂිකාර්මික සම්ප්රදායයන් ඔස්ෙසේ
ය. ෙමයට අමතර ව, ඒ තුළින්
ෙවනත් විවිධ අවශ්යතා ඉටු කර
ගැනීම සඳහා ෙගොඩ නැඟී ඇති
සංවිධානය ද කැපී ෙපෙන්. ඒ අතර
ඖෂධ පැළෑටි, දැව ගස් වැනි ෙද්
විෙශේෂ තැනක් ගන්නා අතර සත්ත්ව
පාලන ඒකක ද සුළු පරිමාණෙයන්
ඊට ඇතුළත් කිරීම මඟින් ෙගවත්ෙත්
පිරි - පුන් බව තහවුරු කර ඇති සැටි
ෙමරෙට්
ඓතිහාසික
යුගෙය්
පැවතියා වූත් දැන් පවත්නා වූත්
ෙගවතු තුළින් මැනවින් දැකගත
හැකි ය.
ෙපොදු මූලික ආකෘතියකින් ෙහබි
වූවත්, ෙමම ෙගවතු තුළ ප්රාෙද්ශීය
ෙවනස්කම් දක්නට ලැෙබ්. එකී
ෙවනස්කම් ෙබොෙහෝ ෙසයින් ම
ගුණාත්මක ස්වභාවයක් ගන්නා
අතර පාරිසරික විවිධත්වය ඒ සඳහා
ෙවෙසසින් ම පදනම් වී ඇති බව
ෙපෙන්.
ඊට
අතිෙර්ක
ව
වර්තමානෙය් පවත්නා ආර්ථික
අවශ්යතාවන්ෙග් පීඩනය ද යම්
ආකාරෙය් ෙවනස්කම්වලට ෙහේතු
වූවා විය හැකි ය. නිදසුන් ෙලස
පහතරට ෙතත් කලාපෙය් කුඩා ෙත්
වතු ඒවායින් යැෙපන පහළ ආදායම්
මට්ටම්වල ජනතාවෙග් ජීවිත ෙකෙර්
2020 ජනවාරි - ජූනි

අති මහත් බලපෑමක් ඇති කිරීමට සමත් ව ඇති බැවින් ඇති හැම කුඩා ඉඩක් ම ෙත්
පඳුරකට කැප කිරීමට ඔවුන්ට සිදුව තිෙබ්. ෙම් ආකාරෙය් ම ප්රවණතාවයක් උඩරට
ෙතත් කලාපෙය් ෙගවතුවල ද දැකිය හැක්ෙක් ඒ හා සමාන ම ෙහේතු නිසාෙවනි.
ෙමහි දී, ඒ තැන ගන්නා ෙබෝගය බවට පත්ව ඇත්ෙත් ෙකටි කාලීන ආර්ථික
ෙබෝගයක් වන අර්තාපල් වීමට වඩාත් සුවිෙශේෂී ෙහේතු පවතී.
උපෙයෝගීතා ෙගවතු
නිවැසියන්ෙග් එදිෙනදා සාමාන්ය අවශ්යතා නැතෙහොත් විෙශේෂ අවශ්යතා ඉටුකර
ගැනීමට ඉවහල් වන ෙද් නිවසට සමීප ව හදා - වඩා රැක බලා ගනිමින් ප්රෙයෝජන
ගැනීමට දරන උත්සාහය ෙගවත්තක ෙපොදුෙව් දක්නට ලැෙබන ලක්ෂණයයි.
එකිෙනකා අතර පවතින ෙවනස්කම් තීරණය ෙකෙරන්ෙන් ඒ ඒ ප්රෙද්ශය තුළ
�යාත්මක වන ස්වභාවික පාරිසරික සීමාවන් ෙමන් ම එක් එක් ෙගවත්තක් සිටුවා
රැක බලා ගනිමින් ප්රෙයෝජන ලබන නිවැසියාෙග් අවශ්යතාවයන් මත ය. ඒනයින්
සලකා පාරිසරික ප්රෙභ්ද තුළ පවත්නා විවිධ ස්වරූපෙය් ෙගවතු වගාවන්ෙග්
ලක්ෂණ වටහා ගැනීම ප්රෙයෝජනවත් ෙව්.
උදාහරණ
� ලංකාෙව් විවිධ පළාත්වල දී දැක ගත හැකි ෙගවතු වගාවට යම් සමානත්වයක්
ෙපන්වන නමුත් ෙවනස් ආකාරෙය් වගා රටාවන් කීහිපයක් ද හඳුනා ගැනීමට
හැකියාව පවතී.
අ.

ෙකොරටු වගාව (ෙකොරටුව)

ආ.

ෙකොටු වගාව (ෙකොටුව)

ඇ.

ඕවිටි වගාව

ඈ.

පිටි වගාව

ඉ.

එළවළු වගාව

ඊ.

තවාන

උ.

කුස්සි වගාව

සමාන්තර වගා රටා
ෙගවත්ත ෙම් තරමටම ජන ජීවිතයට සමීප වී පැවතීම නිසා ම එය ෙපොදු ජන සමාජ
පැතිකෙඩ් ප්රමුඛ ලක්ෂණයක් බවට පත් වී හමාර ය. එෙසේ වන විට විවිධ ජන
සංස්කෘතීන්ට ආෙව්ණික ලක්ෂණ ඒ හා බද්ධ වීම ද වැළැක්විය ෙනොහැකි ෙදයකි.
විවිධ ජන සංස්කෘතීන් යටෙත් කැපී ෙපෙනන ෙවනස්කම් දැක්ෙවන පරිදි විෙශේෂ
අරමුණු හා අංෙගෝපාංග සහිතව ෙගවත්ත විකාශනය වීම ද බලාෙපොෙරොත්තු විය
හැකි ය. ෙම් අනුව � ලංකාව වැනි ෙපරදිග සංස්කෘතිෙය් නිජබිම තුළ දක්නට
ලැෙබන ආකෘතිෙය්ම “ෙගවතු” අපරදිග සංස්කෘතීන් තුළ දක්නට ෙනො ලැබිය හැකි
ය. ආර්ථිකමය වශෙයන් වඩා ඉදිරිෙය් සිටින එවන් සමාජයක පුද්ගල අවශ්යතා �
ලාංකිකයන්ෙග් ෙමන් අරපිරිමැස්ම අරමුණු කරගත් ඒවා ෙනොවීමට හැකි ය. එවන්
රටවල දක්නට ලැෙබන ෙවෙළඳෙපොළ ඉලක්ක කරගත් වගා රටාවන් (Mixed
gardening/ Market gardening) සීමිත සම්පත් යටෙත් වුව ප්රචලිතව ඇත්ෙත් ඒ
නිසා විය යුතු ය. එවැනි රටවල මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ආකෘති සමඟ තරඟකාරී
ෙලස නිෂ්පාදනයට අවතීර්ණ වී ජයග්රහණ ලබා ගැනීමට ෙමම පරිමාණෙය් වගා
ඒකකවලට ඇති ඉඩකඩ සීමා ෙව්. එෙසේ වූව ද, හඳුනාගත් යම් යම් කුඩා සුවිෙශේෂ
ෙවෙළඳෙපොළවල (Niche market) ඉල්ලුම ඉටු කිරීම අරමුණු කරෙගන ෙම් වැනි
ඒකක �යාත්මක වනවා විය හැකි ය.

ෙගො වි ජ න තා

14

එබැවින්,
එවැනි
ඒකකවල
අවධානය, අවධාරණය සකස්වීම
ෙමන් ම සම්පත් උපෙයෝජනය ෙමහි
සාකච්ඡා කරන ෙගවතු වගා
සංකල්පය හා එකම තලයක තබා
බැලිය ෙනො හැකි වනු ඇත. ෙකෙසේ
වුවත් එවන් සමාජ වර්තමාන
තත්ත්වයට එන්නට ෙපර පසු කරනු
ලැබූ මුල් යුගයන්හි දී ෙබොෙහෝ
ෙසයින් ෙම වැනි වගා රටාවන් එම
සංස්කෘතීන් තුළ පවා පැවති ඇති බව
පවත්නා ෙතොරතුරු වලින් අවෙබෝධ
ෙව්. සමස්ත නිෂ්පාදනයට බිඳ බිඳ
වශෙයන් ෙහෝ දායක වන ෙම් හැම
ඒකකයක් ම ෙපොදුෙව් හඳුනා ගනු
ලබන්ෙන් ෙබෝග නිෂ්පාදනෙය් කුඩා
පරිමාණ පවුල් ඒකක වශෙයනි.
විෙශේෂෙයන් ම, � ලංකාව වැනි
ඝර්ම කලාපීය රටවල දක්නට
ලැෙබන ෙමම ඒකකවල දක්නට
ඇති ෙපොදු ලක්ෂණ ගණනාවකි.
•

පාරිසරිකව තුලනාත්මකභාවය
කින් යුතු ගැලපීමක් ඇති විවිධ
ෙබෝග මිශ්රණයන්

•

පවුෙල් ආහාරමය අවශ්යතා
ප්රමුඛතාවෙයන්
සලකා
ස්ථාපනය කළ ෙබෝග වලට
විෙශේෂ තැන

•

බහු ස්ථර ෙබෝග පද්ධතිෙයන්
ලබා ගත හැකි සිරස් නිෂ්පාදක
වාසිය

•

ෙම් හැම එකක් ම කාල
පරීක්ෂණෙයන් සමත්ව පැවතී
-ම

•

වාණිජ අරමුණු වලින් බැහැර
වීම

•

මිනිස් - ෙබෝග - සත්ත්ව
පද්ධති ෙක්න්�යව බැදී ස�යව
පැවතීමට ඇති හැකියාව

•

පරිමාණෙයන් කුඩා බව

ඒ අනුව තහවුරු වන්ෙන් සාකච්ඡා
කරන ෙගවතු වගාෙව් ඓතිහාසික
සම්භවය පමණක් ෙනොව “වැරදී හැදී” ෙගොඩනැඟී කාල පරීක්ෂණ
ෙයන් සමත්ව වර්තමානය ෙතක්
පැවත ආ නිෂ්පාදන රටාවකට
ආෙව්ණික සියලු ලක්ෂණ ෙව්.
2020 ජනවාරි - ජූනි

එම්.ඩී. සුසිලා ලූර්දු
ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිනී
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය

කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාෙව්
වපසරිය හා කෘෂිකාර්මික නවීකරණය

සං

වර්ධනය ෙවමින් පවතින ආසියානු කලාපීය ෙවනත් රටවලට
සාෙප්ක්ෂව ෙබෝග නිෂ්පාදනය සඳහා පවතින ෙද්ශගුණික හා
පාරිසරික හිතකරභාවය අතින් වඩා ඉහළ මට්ටෙම් විභවතාවක් � ලංකාව තුළ
පවතී. ඒ අනුව ආදායම් ඉපැයීම, ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පවත්වා ගැනීම හා
දරිද්රතාවය අවම කිරීම සඳහා අෙනකුත් ෙසේවා හා කර්මාන්ත යන අංශයන්ට
සාෙප්ක්ෂව කෘෂිකාර්මික අංශය වඩා වැදගත් අංශයක් ෙව්.
එෙසේ වුව ද, 2017 වර්ෂෙය් � ලංකාෙව් ශ්රමබලකා, සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රෙය් ශ්රමදායකත්ව අනුපාතය 26% ක් වන විට කර්මාන්ත
අංශය 28.4% ක් හා ෙසේවා අංශය තුළ 45.5% ක් ෙව්. එෙසේ ම, 2018 වර්ෂෙය්, �
ලංකාෙව් ආර්ථික හා සමාජීය සංඛ්යානයන්ට අනුව ෙසේවා අංශය (56.7%) සහ
කර්මාන්ත අංශය (26.9%) තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට වන දායකත්වය
ක්රමෙයන් අඩුෙවමින් පවතින අතර කෘෂි අංශෙය් දායකත්වය ක්රමානුකූලව අඩු
ෙවමින් (6.8%) පවතින බව හඳුනාගත හැකි ය. ඒ සඳහා බලපෑ හැකි ගැටලුවලට
පිළියම් ෙසවීෙම් දී කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවා සැපයීෙම් අංශය තුළ
ද විෙශේෂාකාරෙයන් සිදුවිය යුතු තත්ත්වයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම ෙමම ලිපිෙය්
අරමුණ ෙව්.
කෘෂි අංශෙය් ගැටලු
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කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රය තුළ ජනිත
ෙමම තත්ත්වයන්ට වඩාත් ආසන්න
ෙලස බලපාන ගැටලු හඳුනා ගැනීම
සඳහා 2019 වර්ෂෙය් දී සිදු කර ඇති
විමර්ශනාත්මක අධ්යයන වාර්තාවක්
වන Development of Efficient and
Effective Agriculture Extension
System in Sri Lanka, නම්
වාර්තාෙව්
ෙපන්වා
දී
ඇති
ආකාරයට, අධික ජනගහන පීඩනය
නිසා සීඝ්රෙයන් පහළ යන කුඩා වතු
හිමියන්ෙග් ඉඩම් හිමිකාරීත්වය,
වාණිජමය,
යාන්�කරණ
ය,
නාගරීකරණ පරමාර්ථයන් දිෙනන්
දින හීන වී යාම, ෙමන්ම කුඩා
පරිමාණ ෙනොවු නිෂ්පාදකයන්ෙග්
අධික නිෂ්පාදන පිරිවැය, පාංශු
ඛාදනය ඉහළ යාම, පෙසහි
සාඵල්යතාව
හීනවීම
හා
ඒ
ෙහේතුෙවන් සිදුවන අඩු නිෂ්පාදන
ඵලදායිතාවයක්
ශ්රම
හිඟය,
කාලගුණික
විපර්යාස,
නියඟ
2020 ජනවාරි - ජූනි

තත්ත්වයන් සහ කෘමි හා පළිෙබෝධ හානි නිසා ඇතිවන ෙවනස්වීම, ෙවෙළඳෙපොළ
හා ෙවෙළඳෙපොළ ෙතොරතුරු සඳහා කුඩා පරිමාණ ෙගොවීන්ෙග් ප්රෙව්ශය ඉතා අවම
වීම, ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාවන් සඳහා වන අවම ප්රෙව්ශය සහ එම ෙසේවාවන්
සැපයීෙම් තාක්ෂණය යාවත්කාලීන ෙනොවීම, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහ රාජ්ය අංශය
තුළ ෙගොවියාට සමීප ශක්තිමත් පුද්ගලයකු සහ ෙගොවීන්ෙග් අවශ්යතාව සැපිෙරන
පහළ සිට ඉහළට යන සැලසුම් හා වැඩසටහන් සැකසීමක් ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන
ෙසේවා සැපයීෙම් ක්රමය තුළ ෙනොතිබීම, පර්ෙය්ෂණ අධ්යාපනය හා ව්යාප්ති ෙසේවය
අතර සම්බන්ධතාවය දුර්වලවීම හා කෘෂිකාර්මික අංශෙය් ෙදපාර්තුෙම්න්තු හා
ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයක් පැහැදිලිව ෙනොමැතිවීෙමන් විනිවිදභාවය
ෙනොමැතිවීම, නව්යතාවයන් අගය එකතු කිරීම හා නිෂ්පාදන සැකසීම පිළිබඳ
ෙගොවීන් තුළ දැනුම සංසරණය ෙනොවීෙම් අඩුව, ඉහළ ගුණාත්මෙයන් යුත්
ෙයදවුම්වල ඌනතාවය, පසු අස්වනු හානිය ඉහළ යාම හා ගබඩා පහසුකම්
ෙනොමැති වීම ෙමන්ම නවීන යටිතල පහසුකම්වල අඩු පාඩුව සහ වර්තමානෙය්
පවතින ෙගොවියාට හිතකර ෙනොවු කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්ති සහ යල්පීනු නීති
ෙරගුලාසි නිසා නිෂ්පාදනය හා ලාභදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට සුදුසු පරිසරයක්
සකස් ෙනොවීම යන ගැටලු බලපාන බව හඳුන්වා දී ඇත.
එෙසේ ම, � ලංකාෙව් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා ග්රාමීය කෘෂිකර්මාන්තය
නඟා සිටුවීමට පවතින අභිෙයෝග සඳහා මුහුණ දීමට පවතින ප්රධාන මාර්ගයන්
අතරින් කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීම වඩා සුදුසු
විසඳුමක් බව ද මුලින් සඳහන් කළ විමර්ශන වාර්තාව මඟින් ෙපන්වා දී තිෙබ්.
එෙසේ ම, 1999/2000 යන වර්ෂවල ආචාර්ය එච්.එම්.ෙසෝමරත්න විසින් සිදු කර ඇති
කෘෂිකාර්මික නව්යතාවන් ව්යාප්ත වන්ෙන් ද? ෙල්ඛනගත වන්ෙන් ද? යනුෙවන්
සිදුකර ඇති සංසන්දනාත්මක විශ්ෙල්ෂණෙය් සඳහන් කරන්ෙන්, කෘෂි නව්යතාවන්
කෘෂි පර්ෙය්ෂණ ආයතන තුළ ම සාන්ද්රනය වන බවත් ෙගොවීන් ෙවත ඒවා
මැෙනවින් ව්යාප්ත ෙනොවන බවත් ය. ෙම් නිසා විශාල ධනයක්, කාලය හා ශ්රමය
වැය කරමින් ජනනය කරනු ලබන නව්යතාවයන් කෘෂි සංවර්ධනෙය් දී උපෙයෝගී
කර ගැනීමට ෙනො හැකී වී ඇති බවත් එම නිසා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා
ව්යාප්ති ෙසේවාව කාර්යක්ෂම කළ යුතු බවත් ය .
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ග්රාමීය කෘෂි අංශය තුළ කුඩා
පරිමාණ ෙගොවීන් යැපුම් කෘෂි
කර්මාන්තෙයන් නවීකරණය දක්වා
විතැන් කිරීමට අවශ්ය දැනුම හා නව
තාක්ෂණික
කුසලතාවන්
ලබා
දීෙමන් ෙතොරව � ලංකාෙව්
කෘෂිකාර්මික අංශය නවීකරණය,
යාන්�කරණය ෙහෝ වාණිජකරණය
ට ළඟා කරවීම අපහසු කාර්යයක්
ෙව්. ඒ අනුව, � ලංකාෙව් ග්රාමීය
කෘෂිකාර්මික අංශය තුළ කාර්යක්ෂම
හා ඵලදායි ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන
ෙසේවාවක් ස්ථාපනය කිරීෙමන් ළඟා
කරගැනීමට ප්රයත්න දරන ප්රතිඵල
ෙවත ළඟා වීමට නම් එම
කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන
ෙසේවා සැපයීෙම් අංශය තුළ
විෙශේෂාකාරෙයන් පවත්නා ගැටලු
හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත් ෙව්.
කෘෂිකාර්මික
ෙවනස්කම්

ප්රතිපත්තිමය

“හරිත විප්ලවය” සමඟින් �
ලංකාෙව් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රය
තුළ
ඇති
වු
නවතාවයන්ට
මුහුණදීෙම් කුසලතාවක් සහිත
ෙගොවීන් බිහිකර ගැනීෙම් අවශ්යතාව
සමඟින් කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති හා
උපෙද්ශන
ෙසේවා
සැපයීෙම්
2020 ජනවාරි - ජූනි

ඒකකයක්
කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තුළ
ස්ථාපිත
ෙකරිණි.
(https:/doa.gov.lk/index:php/en/). 1980 දශකය වන විට, කෘෂිකාර්මික
සංවර්ධනය ෙවත වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන රටවල් 50ක් ද සමඟ � ලංකාව තුළ ද
ෙලෝක බැංකුෙව් විෙශේෂ වැඩසටහනක් මඟින් පුහුණුව හා හමුවීෙම් ක්රමය
කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවා අංශයට හඳුන්වාෙදන ලදී. ෙමම
වැඩසටහන මඟින් අෙප්ක්ෂා කරන ලද්ෙද් නව තාක්ෂණෙයන් සන්නද්ධ කරනු
ලබන ෙතෝරාගත් ෙගොවි කණ්ඩායම් මඟින් ග්රාමීය අංශෙය් සියලු ෙගොවීන් ෙවත
නව තාක්ෂණය ප්රෙව්ශකර වීම යි. ෙතෝරාගත් ෙගොවි කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමට
විෂයභාර නිලධාරීන් (SMO) විසින් ඉහළ මට්ටෙම් පුහුණුවක් ලබා ෙදන
ක්ෙෂේත්රෙය් ව්යාප්ති නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් ද ස්ථාපිත කළ අතර ඔවුන්
ෙදසතියකට වාරයක් ෙතෝරාගත් ෙගොවීන් ෙවත තාක්ෂණික දැනුම හා පණිවිඩ
අදාළ කාලසීමාව තුළ ලබා දීමට නියමිත විය. දැනුම ලබාගත් ෙගොවි කණ්ඩායම
එම කාලසීමාව තුළම අෙනකුත් ෙගොවීන් ෙවත දැනුම ලබා ෙදනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා
කරන ලදී. ෙමම ක්රමෙව්දය ඇගයීම සඳහා කලාප මටමින් (ෙගොවිජන ෙසේවා
මධ්යස්ථාන 4-5 අයත් ෙව්) ෙජ්යෂ්ඨ ව්යාප්ති කළමණාකාරවරෙයකු ද පත් කරන
ලදී. ෙමම ක්රමය තුළ ෙදසතියකට වරක් ෙතෝරාගත් ෙගොවි කණ්ඩායම් පුහුණුවට
ෙවන්ව සිටි ක්ෙෂේත්ර ව්යාප්ති නිලධාරින් (කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවා නිලධාරි)
ෙගොවියාට වඩාත් සමීප නිලධාරිෙයකු ෙලසින් ෙගොඩනඟන ලදී. ෙකෙසේ වුව ද,
ෙලෝක බැංකු ආධාර යටෙත් ආරම්භ කළ වැඩසටහන අවසන් වීමත්, පළාත් සභා
බිහිවීෙමන් ව්යාප්ති ෙසේවාව පළාත් සභා ෙවත බලය පැවරීමත් සමඟ ක්ෙෂේත්රෙය්
(ග්රාමීය මට්ටෙම්) සිටි ව්යාප්ති ෙසේවා නිලධාරීන් ඉන් ඉවත් කර ග්රාම ෙසේවා
නිලධාරීන් බවට පත්කර පළාත් පාලනය හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට
අනුයුක්ත කරන ලදී. එහි ප්රතිඵලය වුෙය්, ප්රාෙද්ශීය මට්ටෙමන් කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති
ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් සුපරීක්ෂණය සිදුකළ ෙජ්යෂ්ඨ ව්යාප්ති ෙසේවා
කළමණාකාරවරුන් තවදුරටත් ෙසේවය සැපයීම සිදුකරනු ලබන නමුත් වර්තමානය
වන විටත් ග්රාමීය මට්ටෙම් ෙගොවීන්ට සමීප කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවා නිලධාරීෙයකු
ෙනොමැති වීෙම් හිඩැසක් නිර්මාණය වීමයි. ෙමය දශක තුනකට(1986) එහා සිදු වුව
ද වර්තමානෙය්ත් කෘෂිකර්ම ව්යාප්ති ෙසේවා සැපයීම සම්බන්ධෙයන් වන විද්වත්
සාකච්ඡාවන් හි ප්රධාන ගැටලුවක් ෙලසින් ඉදිරියට පැමිෙණ්. එෙසේ වුව ද සැබැවින්
ම, ව්යාප්ති හා උපෙදස් සැපයීෙම් අකාර්යක්ෂමතාවයට ෙහේතුව ෙමම කරුණ
පමණක්ම ද ? යන්න කිසියම් වූ අෙයකුට ප්රශ්නාර්ථයක් මතු විය හැකි ය. වත්මන්
නවීන තාක්ෂණ ෙමවලම් සහිත කෘෂිකාර්මික පසුබිමක සිදු විය යුතු ව්යාප්ති හා
උපෙදස් සැපයීෙම් ෙසේවෙය හි නවීකරණයට කාලය එළැඹ ඇති අතර වර්තමාන
ව්යාප්ති හා උපෙදස් සැපයීෙම් සංවිධානය තුළ ව�හාත්මක නවීකරණයක් ෙසේම
කෘත්යාත්මක නවීකරණයක් ද සිදු විය යුතු ආකාරයන් ෙසොයා බැලීම සඳහා
පර්ෙය්ෂණ ප්රජාව ෙයොමු වීම වැදගත් ෙව්.
ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාව හා ව�හාත්මක තත්ත්වය
ෙපර සඳහන් කළ පරිදි කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රය තුළ ආහාර ෙබෝග අංශෙය් ප්රධාන
වශෙයන්ම ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාව සපයන කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක
(Agriculture Instructors) නිලධාරීහු කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයට අදාළව කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්තව සිටිති.
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ආහාර ෙබෝග අංශය තුළ නිෂ්පාදනය හා
ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාව සැපයීෙම්
�යාවලිය සිදුකරනු ලබන්ෙන් අන්තර් පළාත් (මධ්යම රජයට අයත් ප්රධාන
වාරිමාර්ග) ප්රෙද්ශවලට අයත් ෙකොටස්වලට පමණි. අෙනකුත් ප්රෙද්ශවල ෙමම
ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන සැපයීෙම් කාර්යය සිදුකරනු ලබන්ෙන් පළාත් කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් නිලධාරීන් විසිනි. ෙමහි දිස්�ක්ක මට්ටෙම් ව්යාප්ති
කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින අතර � ලංකාෙව් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 560 ක්
තුළ ෙගොවීන් 1000ට එක් කෘෂිකර්ම උපෙද්ශකවරෙයකු ෙලසින් ෙසේවය කරනු
ලබයි. භූමි ප්රමාණය වඩා විශාලත්වෙයන් ඉහළ වන විට එක් කෘෂිකර්ම
ෙගො වි ජ න තා

17

උපෙද්ශකවරෙයකුට ආවරණය කළ
යුතු ෙගොවීන් සංඛ්යාව 7000 පමණ
වන බව අනාවරණය වී ඇත.
ෙමවැනි පසුබිමක දැනට පවතින
ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන සැපයීෙම්
�යාවලිෙයහි කාර්යක්ෂමභාවයට
සහ සම්පත් ෙබදී යාම, ප්රවාහන
යටිතල
පහසුකම්වල
කාර්යක්ෂමතාවයට හිතකර දැයි ?
ගැටලු සහගත ෙව්.
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රෙය් ෙගොවිජන
අංශෙය් සංවර්ධන කාර්යය සඳහා
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත්
ෙගොවිජන
සංවර්ධන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවතී. ෙම් යටෙත්
� ලංකාව පුරා ෙගොවිජන ෙසේවා
මධ්යස්ථාන 560 ක් ඇත. ෙගොවීන්ට
සහනාධාර ලබා දීම, කුඹුරු ඉඩම්
ආරවුල් විසඳීම, ෙගොවි සංවිධාන
පවත්වා ගැනීම හා සකස් කිරීම ෙමහි
ප්රධාන වගකීම ෙව්. ඊට අමතරව
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන
සහකාරවරුන් (කෘ.ප.නි.ස) ගැන
ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු
කිරීෙම් ආයතනය මඟින් 2008
වර්ෂෙය් කරන ලද අධ්යයනයක දී
ෙපන්වා දී ඇති පරිදි ෙගොවීන්
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂණ
හා
නිෂ්පාදන
සහකාරවරුන් අතින් සිදුවන අතර
ව්යාප්තිය හා පුහුණුව ඔවුන්ෙගන්
අෙප්ක්ෂා කළ ෙනොහැකි බව යි.
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රය තුළ මහවැලි
ව්යාපාරය �යාත්මක වන ප්රෙද්ශවල
ව්යාප්ති ෙසේවය සැපයීෙම් �යාවලිය
පිළිබඳ සැලකීෙම් දී එම කාර්යය �
ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් සිදු
කරනු ලබයි. ඒ අනුව වාරිමාර්ග
ව්යාපෘති 10 ට අදාළව ව්යාප්ති හා
උපෙද්ශනය සැපයීමත්, බීජ හා
ෙවනත් ෙයදවුම් සඳහා මුල්ය
සහෙයෝගීතාවය ලබාදීමත්, වාරි
මාර්ග සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය
මහවැලි ව්යාපාරය යටෙත් අස්වද්දන
වී වගාවන් හි නිෂ්පාදන හා ඒ ආ�ත
අෙලවිය ගැටලු විසඳීමට අවශ්ය
සහෙයෝගයත් ලබාදීම සඳහා ක්ෙෂේත්ර
සහායක (Field Assistant) වරුන්
පත් කර තිෙබ්.
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එම එක් ක්ෙෂේත්ර සහායක (FA) නිලධාරිෙයකුට ෙගොවීන් 200 ක් එනම් 1: 200
අනුපාතයක් පවතී. ඒ අනුව මහවැලි ව්යාපාරය යටෙත් ව්යාප්ති හා උපෙද්ශනය
සම්බන්ධෙයන් සාෙප්ක්ෂව සාධනීය තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරනු ලබයි.
ආහාර ෙබෝග අංශෙය් කෘෂි අපනයන ප්රවර්ධනය ද ඉතා වැදගත් අංශයක් ෙව්.
විෙද්ශ විනිමය සහ ලාභදායි තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කරනු ලබයි. ප්රධාන අපනයන ෙබෝග සඳහා ව්යාප්ති හා
උපෙද්ශනය සැපයීමට ව්යාප්ති ෙසේවකෙයෝ 250 ක් ෙම් යටෙත් කටයුතු කරමින්
සිටිති. ෙමම අංශෙය් ව්යාප්ති ෙසේවය සැපයීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මැදිහත්
වීම ද පවතින අතර එම නිලධාරීන් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය(EDB) විසින්
ෙමෙහයවනු ලබයි.
ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාව හා කෘත්යාත්මක තත්ත්වය
(ව්යාප්ති ෙසේවකයින්ෙග් ධාරිතා සංවර්ධනය හා සන්නිෙව්දන කුසලතාවය)
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රය තුළ ආහාර ෙබෝග අංශයට අදාළව ව්යාප්ති හා උපෙද්ශනය
සැපයීමට පවතින ෙදපාර්තෙම්න්තු තුළ ව්යාප්ති ෙසේවය සැපයීම සම්බන්ධෙයන්
පවතින තත්ත්වය ඉහත පැහැදිලි කරන අතර ආයතනික හා නිලධාරීන්ෙග්
ව�හාත්මක තත්ත්වයන් හි පවතින අඩු පාඩු සකස් වන ෙසේ ශක්තිමත් ව්යාප්ති හා
උපෙද්ශන ෙසේවයක් ස්ථාපිත වන ආකාරය පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීම
වර්තමානෙය් අවශ්යතාවයක් ෙලස පවතින බව ඉන් පිළිබිඹු වන එක් කරුණකි.
එෙසේ ම, ව්යාප්ති ෙසේවකයින්ෙග් ධාරිතා සංවර්ධනය සහ සන්නිෙව්දන කුසලතාවය
ද ෙමම ව�හාත්මක සංවර්ධනය සමඟින් ඉටු විය යුතු ෙව්.
� ලංකාෙව් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා විෙශේෂෙයන් කෘෂිකාර්මික අංශෙය්
ප්රවර්ධනයට ගැටලුවක්ව පවතින කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී තත්ත්වෙයන් මිදුණු
ව්යාප්ති හා උපෙද්ශන ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙසවිය යුතු විසඳුම
ඉතාමත් ඉහළ මට්ටෙම් මානව හිතවාදී මිනුමක් සහිත ප්රෙව්ශයක් වීම ඉතා වැදගත්
ෙව්. ෙම් තාක් සිදු කර ඇති අධ්යයනයන්ෙගන් අනාවරණය වන පරිදි ව්යාප්ති
නිලධාරීන් ෙලස පත්වීම සඳහා අවශ්ය බාහිර සුදුසුකම් ෙකෙසේ සිදු විය යුතු ද යන්න
පිළිබඳ වැඩි බරක් තබා ඇතත් අදාළ ව්යාප්ති නිලධාරීන්ෙග් අභ්යන්තර ප්රවර්ධනය
ෙකෙසේ සිදු විය යුතු ද හා ඒ සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ යුතු පර්ෙය්ෂණ, අධ්යාපනය
හා කුසලතා වර්ධනය ෙකෙසේ ද යන්න ෙසොයා බැලීම සිදු වී ඇති බවට සාක්ෂි
සැපයීම අපහසු ය. එනම්, කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිකාරකෙයකු සතු න්යායාත්මක
දැනුම හා සම්බන්ධ උපාධි/ඩිප්ෙලෝමා පිළිබඳ පමණක් ෙනොව යම් ව්යාප්ති
නිලධාරිෙයකු උපෙදස් හා දැනුම සන්නිෙව්දනය කිරීමට ප්රෙව්ශ වන ගතික සමාජ
පසුබිමට අනුගත වීෙම් හැකියාව ද මැන බැලීම අවශ්ය ෙව්. එෙසේ නම්,
කෘෂිකාර්මික අංශය පිළිබඳ න්යායාත්මක දැනුම සහිතව සමාජගත වන
ෙගො වි ජ න තා
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නිලධාරිෙයකුට ග්රාමීය අංශය තුළ
වඩා තිරසාර ස්වයං සංවර්ධනයක්
සිදු කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබ්. ෙගොවීන්
සවිබල ගැන්වීමටත්, ඵලදායක ෙලස
පුහුණු කිරීමටත් අවැසි සමාජීය
මට්ටෙම් ධාරිතාවක් හා සන්නිෙව්දන
කුසලතාවක් ද පැවතීම ද අනිවාර්යය
විය යුතු ෙව්. ඒ අනුව සහභාගිත්වය,
ඒකාබද්ධ -තාවය හා සන්නිෙව්දන
කුසලතාවක්
සහිත
නිලධාරීන්
කණ්ඩායම් හරහා කෘෂිකාර්මික
ව්යාප්ති ෙසේවෙය් පවතින හිඩැස
සපුරා ගැනීෙම් අවකාශය ෙකෙසේ ද?
යන්න
ෙසොයා
බැලීම
වඩා
අත්යාවශ්ය කරුණක් ෙව්.
වඩා සුවිෙශේෂී වූ ඉලක්කගත ව්යාප්ති
හා උපෙදස් සැපයීෙම් ෙසේවාවක්
සඳහා කෘෂි ව්යාප්ති ෙසේවෙය්
වර්තමාන තත්ත්වය අධ්යයනය
කරමින් එහි පාර්ශ්වයන්ට (ව්යාප්ති
නිලධාරීන් හා ෙදපාර්තෙම්න්තු හා
ආයතනයන්
හි
ව�හාත්මක
තත්ත්වය) සිදු කළ යුතු නව්යතාවන්
නිර්ණය කිරීම කාලීනව ඉතා වැදගත්
වන අතර, කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රෙය්
නවීකරණය හා වාණිජකරණය
ආ�ත ලාභදායී තත්ත්වයන් ෙවත
ෙගොවීන් ප්රෙව්ශ කර වීමත්, ආහාර
ෙබෝග අංශය තුළ නිෂ්පාදන හා
ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීමත් සඳහා
ප්රතිඵලදායක කාර්යක්ෂම හා වඩාත්
ඉලක්කගත වූ ව්යාප්ති හා උපෙදස්
ලබා දීෙම් �යාවලියක් ස්ථාපිත
කිරීමට ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට
අවැසි නිවැරදි මඟ ෙපන්වීමක් සිදු
කිරීමට පර්ෙය්ෂණ අංශයන්ෙග්
අවධානය ෙයොමු වීම වඩාත්
කාෙලෝචිත ෙව්.
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දහනායකෙග් හසිකා පියුමි
විමර්ශිකා
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය

අත මිට සරු කරන තිබ්බටු වගාව

ව

ර්තමාන ෙවෙළඳෙපොළ තුළ දිෙනන් දින ඉහළ යන ඉල්ලුමක් පවතින
ෙද්ශීය එළවළුවක් ෙලස තිබ්බටු හැඳින්විය හැකි ය. එහි පවතින රසවත්
ෙමන් ම ගුණවත්භාවය එයට ෙහේතු ෙව්. තිබ්බටු ආහාරයට ගැනීෙමන්
ෙපණහලු සහ හදවත් ආ�ත ෙරෝග ෙමන් ම ආහාර මාර්ගය ආ�ත ෙරෝග
ෙබොෙහෝමයක් පාලනය කළ හැකි ය. තිබ්බටු සඳහා වත්මන් ෙවෙළඳෙපොළ මිල
සැලකීෙම් දී පිටෙකොටුව ෙතොග ෙවෙළඳෙපොෙළ හි තිබ්බටු කිෙලෝග්රෑමයක් සඳහා
රුපියල් 250.00 ක් ද, ෙකොළඹ අවට සිල්ලර ෙවෙළඳෙපොළ තුළ රුපියල් 350.00 400.00 අතර ඉහළ මිලකට අෙලවි කළ හැකි බැවින් ද, තිබ්බටු කිෙලෝවක්
නිෂ්පාදනය සඳහා රුපියල් 100 ටත් වඩා අඩු නිෂ්පාදන වියදමක් පැවැතීම
ෙහේතුෙවන් ද, තිබ්බටු වගාව වාණිජ වගාවක් ෙලස වියළි කලාපෙය් ෙමන් ම
ෙතත් කලාපෙය් ෙගොවීන් අතර ප්රචලිත ෙවමින් පවතී.
එළවළුවක් ෙලස � ලංකාෙව් භාවිතා කරනු ලබන තිබ්බටු විෙශේෂ ෙදකකි. තිත්ත
තිබ්බටු (Solanum indicum)

සහ රට තිබ්බටු (Solanum violaceum)

තිත්ත තිබ්බටු විෙශේෂෙය හි දළ පත්ර දම් පැහැති වන අතර රට තිබ්බටු විෙශේෂය
ෙහේන් තිබ්බටු, ෙගෝන තිබ්බටු සහ එළ තිබ්බටු ආදි නම් වලින් හඳුන්වන අතර එය

ෙගො වි ජ න තා
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ෙපොදුෙව් තිබ්බටු ෙලස හඳුන්වනු
ලැෙබ්. ඒවාෙය් දල පත්ර සුදු පැහැති
ය. ආහාරය සඳහා බහුලව භාවිතා
කරන්ෙන් රට තිබ්බටු විෙශේෂය වන
අතර වාණිජ වගාව සදහා "බිංදු"
නැමැති ප්රෙභ්දය නිර්ෙද්ශ කර
නිදහස් කර ඇත.
වගා කරන ආකාරය
1.

ෙරෝපණ ද්රව්ය

බීජ පැළ සිටුවීම මඟින් පවත්වා ගත්
වගාවක් වර්ධක ප්රචාරණ ක්රම මඟින්
පවත්වා ගත් වගාවකට වඩා සිව්
ගුණයකටත් වඩා වැඩි අස්වැන්නක්
ලබා ෙදන බව පර්ෙය්ෂණ වලින්
ෙපනී ෙගොස් ඇති නිසා වාණිජ
වගාවන් කිරීමට ක්ෙෂේත්රෙය් සිටුවීම
2020 ජනවාරි - ජූනි

3.

සඳහා බීජ පැළ සාදා ගත යුතු ෙව්. ෙහක්ටයාරකට බීජ ග්රෑම් 5 ක් ප්රමාණවත් ෙව්.
බීජ පැළ සාදා ගැනීමට නම් ෙහොඳින් පැසුණු ෙහෝ ඉඳුණු තිබ්බටු ෙගඩි වලින් බීජ
ෙවන් ෙකොට ඒවා ජලෙයන් ෙහොඳින් ෙසෝදා පවෙන් වියළා ගත යුතු ය. බීජ කල්

කාබනික ෙපොෙහොර ෙමන් ම
රසායනික ෙපොෙහොර සඳහා ද තිබ්බටු
ෙහොඳ
සංෙව්දිතාවයක්
දක්වයි.
ෙහොඳින් දිරාපත් වු කාබනික
ෙපොෙහොර ෙකොටස් එකකට මතු පිට
පස් ෙකොටස් එකක් වන ෙසේ ෙහොඳින්
කලවම් ෙකොට පස් මිශ්රණයක් සාදා
එම මිශ්රණෙයන් පැළ සිටුවීම සඳහා
පිළිෙයල කළ වලවල් පුරවා ගන්න.
පැළ සිටුවීමට දින ෙදකකට පමණ
ෙපර මුලික ෙපොෙහොර ෙලස ෙයදිය
යුතු ය. රසායනික ෙපොෙහොර
ප්රමාණය ද එම වලවල් වලට දමා
පස් සමඟ ෙහොඳින් කලවම් කරන්න.
පෙසේ සාරවත් බව අඩුවන විට
ගස්වල අස්වැන්න ද බාල ෙව්.
එබැවින්, අස්වැන්න අඩුවන විට
නැවත වරක් කාබනික ෙපොෙහොර,
වගාෙව් පසට එක් කිරීෙමන්
අස්වැන්න වැඩිකර ගත හැකි ය. ෙම්
සඳහා වසරකට ෙහක්ටයාර් 1 කට
කාබනික ෙපොෙහොර ෙටොන් 5 සිට 10

තබාගන්ෙන් නම් සිසිල් වියළි ස්ථානයක ගබඩා කර තබා ගත යුතු ය. තිබ්බටු බීජ
පැළවීමට සාමාන්යෙයන් දිර්ඝ කාලයක් ගතවන බැවින් පැළවීම ඉක්මන් කරවා
ගැනීම සඳහා බීජ වලට ෙහෝර්ෙමෝන ප්රතිකාර කිරීම ෙහෝ ජලෙය් ෙපොඟවා සිටුවීම
කළ හැකි ය. එෙමන් ම, අළුත් ෙහෝ සිසිලන තත්ත්වෙය් ගබඩා කර තබාගත් බීජ
තවාන් කිරීමට ප්රථම 400 0C ක් පමණ උෂ්ණත්වෙය් පැය 72 ක් පමණ තබා ගැනීම
ඒවාෙයහි පැළෑටි වැඩි කර ගැනීමට ඉවහල් ෙව්.
ෙහොඳින් හිරු එළිය ලැෙබන ස්ථානයක් තවාන් පාත්ති සඳහා ෙතෝරා ගත යුතු ෙව්.
එහි පස ෙහොඳින් ෙපරලා උස් පාත්ති සාදා ගත යුතු ය. එකට එක අනුපාතයට පස්
සහ දිරාපත් වු ෙගොම ෙපොෙහොර මිශ්රෙකොට එම මිශ්රණය පාත්ති මතට තුනි තට්ටුවක්
ෙලස ෙයදිය යුතු ය. වැෙඩන පැළ ෙරෝග වලට පාත්ර වීම අවම කරගැනීම සඳහා බීජ
සිටුවීමට ෙපර තවාන් පාත්ති ජිවානුහරණය කළ යුතු ෙව්. ඇට සිටුවීෙම් දී පාත්ති
මත ෙස.මි. 10-15 ක පමණ පරතරයට ඉරි ඇඳ ඒවා දිෙග් ෙප්ළියට බීජ දමා සියුම්
පස් තට්ටුවකින් බීජ වසා දැමිය යුතු ය. තවාන් පාත්තිවල ෙහොඳින් ෙතතමනය ඇති
විට බීජ ඉක්මනින් ප්රෙරෝහනය වීමත්, පැළවල ඉක්මන් වර්ධනය ත් සිදු ෙව්. බීජ
පැළ මතු වී සති 2-3 ක් පමණ වනවිට ඒවා කුඩා (ෙස.මි.8-10 විශ්කම්භයක් ඇති)
ෙපොලිතීන් බඳුන් වලට මාරු කළ හැකි ය. පැළ බඳූන් ගත කිරීෙමන් ඒවා අකාලෙය්
මිය යාෙම් අවදානම අඩු කර ගත හැකි ය. තවත් සති 2-3 කින් ක්ෙෂේත්රෙය් සිටුවීමට
සුදුසු ප්රමාණයට වර්ධනය ෙව්.
2.

ෙපොෙහොර ෙයදීම

පමණ එක්කර ගැනීම ෙයෝග්ය ෙව්.

පැළ සිටුවීම හා වසුන් කිරීම

4.

මහ කන්නෙය් ඔක්ෙතෝබර්, ෙනොවැම්බර් මාස වල දී සහ යල කන්නෙය් අෙප්රේල්,
මැයි මාස වල දී මඳ වැසි ඇති විට ෙහෝ තඳ වැසි අවසාන වීමත් සමඟ පැළ
ක්ෙෂේත්රෙය් සිටුවීම වඩාත් ෙයෝග්යය ය. පැළ සිටුවීම සඳහා ෙස.මී. 50 ක දිග පළල
සහ ගැඹුර ඇති වලවල් සකස් ෙකොට, ඒ තුළට කාබනික ෙපොෙහොර සහ මතු පිට පස්
ෙයොදා ෙහොඳින් කලවම් කර එක් වලකට එක බැඟින් පැළ සිටුවීමත්, ඉන්පසු ජල
සම්පාදනය ෙකොට තාවකාලිකව ෙකොළ අතුවලින් ආවරණය කිරීමත් ෙයෝග්යයය.
සාරවත් බිමක වැෙඩන තිබ්බටු ගසක් මීටර් 3.5 ක් තරම් උසකට සහ මීටර් 3.6
තරම් විශ්කම්භයකට අතු වියන විහිෙඳේ. ෙමවැනි බිමක වගා කිරීෙම් දී ෙප්ළි අතර
මීටර් 3 ක් ද පැළ අතර මීටර් 3 ක් ද, වන ෙසේ සිටුවීම සුදුසු ය. එෙසේ වුව ද, ෙමම
පරතරයට වඩා අඩු පරතරයට පැළ සිටුවා අනවශ්ය ෙලස විහිදි යන අතු කප්පාදු
කර ගස් වල උස සහ අතු වියන විහිදීම පාලනය කර ගැනීෙමන් වඩාත් ෙහොඳ
වගාවක් ලබා ගත හැකි ය.

ජල සම්පාදනය

තිබ්බටු
වියළි
කාලගුණයට
ඔෙරොත්තු ෙදයි. එබැවින් වියළි
කලාපෙය් වර්ෂා ජලෙයන් වුව ද වගා
කළ හැකි ය. එෙසේ වුව ද, සාර්ථක
වගාවක් පවත්වා ගැනීමට නම්
වගාවට ජල සම්පාදනය කිරීම කළ
යුතු ය. එබැවින් වියළි කාලගුණයක්
ඇති විට ජල සංරක්ෂණය සඳහා
වසුන් ෙයදීමත් අවම වශෙයන් දින
5-7 කට වරක් ජලසම්පාදනය
කිරීමත් වැදගත් ය.

රසායනික ෙපොෙහොර ෙයදීම

ෙහක්ටයාරයකට කිෙලෝග්රෑම් ෙයදීෙම් අවස්ථාව

යුරියා

�ත්ව සුපර්
ෙෆොස්ෙෆේට්
320

මියුෙරට් ඔෆ්
ෙපොටෑෂ්
85

සිටුවන විට

75

සිටුවා සති 4, 8 හා 12

35

-

-

මාසයකින් පසු මාස 2කට වරක්

30

-

40

එක් ගසකට ෙමම මිශ්රණෙයන් ග්රෑම් 240ක් ෙයොදන්න.
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5.

අන්තර් වගාවන් කිරීම

ෙබෝගය සිටුවීෙම් සිට අතු
විහිදි ක්ෙෂේත්රය ආවරණය
වීමට මාස 4-6 ක් පමණ ගත
ෙව්. එබැවින් ෙමම කාලය තුළ
දී ෙප්ළි අතර සහ පැළ අතර හිරු එළිය වැෙටන බිම් ෙකොටස ෙවනත් වගාවක්
සඳහා ෙයොදා ගත හැකි ය. ෙම් සඳහා තිබ්බටු අයත් වන ෙසොලෙන්සි කුලයට අයත්
ෙනොවන ෙබෝගයක් ෙයොදා ගැනීම වැදගත් ය. කුරක්කන් සහ ඉරිඟු වැනි ධාන්ය
ෙබෝගයක්, රටකජු, මූං, උදු, කව්පි ෙහෝ ෙසෝයා ෙබෝංචි වැනි රනිල ෙබෝගයක්,
තම්පලා, කංකුන්, ෙගොටුෙකොළ, මුකුණුවැන්න වැනි පලා ෙබෝගයක්, ෙගෝවා, රාබු
වැනි ෙබෝගයක් ෙහෝ ගහල, බතල ආදී ෙබෝගයක් ෙම් සඳහා ෙතෝරා ගත හැකි ය.
6.

ෙරෝග හා පළිෙබෝධ හානි

තිබ්බටු ගස් ෙමෝරනවාත් සමඟම එම ගස්වල කඳ සහ පාදස්ථ ෙකොටස් ෙගෝනි ෙහෝ
ෙපොලිසැක් උරවලින් සාදාගත් පටි ෙයොදා ගනිමින් ආවරණය කර තැබීෙමන් කඳ
විදින පණුවා මඟින් වන හානිය අවම කර ගත හැකි ය. කරටි හා ෙගඩි විදින පණුවා
මඟින් සිදුකරන හානිය පාලනය කර ගැනීම සඳහා සතිපතා ආසාදිත ෙගඩි සහ
කරටි කඩා විනාශ කිරීම හා වල දැමීම සිදු කළ හැකි ය. උග්ර අසාදන තත්ත්වයක දී
නිර්ෙද්ශිත කෘමිනාශකයක් භාවිතෙයන් ෙමම පළිෙබෝධකයින් පාලනය කරගත
හැකි ෙව්.
දිලීර සහ බැක්ටීරියා ෙරෝග කාරකයන් මඟින් ඇති වන ෙරෝග පාලනය කිරීම
සඳහා වගාෙව් ජලවහනය දියුණු කිරීමත්, අසාදිත පැළ ක්ෙෂේත්රෙයන් ඉවත් කර
සනීපාරක්ෂක වගාවක් පවත්වා ගැනීමත් තිබ්බටු වගාෙව් දී ෙබෝග මාරුවක්
අනුගමනය කිරීමත් වැදගත් ය.
7.

අස්වනු ෙනළීම හා සැකසීම

බීජ පැළ සිටවු වගාවක පැළ සිටුවා මාස 5කින් පමණ ප්රථම අස්වැන්න ලබා ගත
හැකි ය. වර්ධක ප්රචාරණ ක්රම මඟින් පවත්වා ගත් වගාවක් ෙමයට වඩා වැඩි
කාලයක් ගතවන බව ෙපෙන්. වියළි කාලගුණ තත්ත්ව යටෙත් ෙහොඳින් නඩත්තු
කළ වගාවක් වැසි සහිත අඳූරු කාලගුණ තත්ත්ව යටෙත් නඩත්තු කළ වගාවකට
වඩා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වී ඉක්මනින් අස්වැන්නක් ලබාෙදයි. අස්වනු ෙනළීෙම් දී
කිනිතිවල මුලින් සෑදුනු තිබ්බටු ෙගඩි ෙමෝරා යෑමට ෙනොදි ගස් වලින් අස්වනු
ෙනළා ගැනීම අවශ්ය ෙව්. ෙමහි දී තිබ්බටු ෙපොකුරු කුඩා පිහියකින් ෙහෝ
ෙගො වි ජ න තා
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ෙසකටියරයක්
ආධාරෙයන්
නටුෙවන් ෙවන් කිරීම ඉතා වැදගත්
ෙව්. එෙසේ ෙනොමැති ව කිනිති අතින්
ගලවා ගතහැකි වුවත්, එෙසේ
ගැලවීෙම් දී නටුවට හානි සිදු ෙව්.
ෙනළා ගත් අස්වැන්ෙන් ඇති ෙගඩි
ෙහොඳින් පරික්ෂා කර බලා කෘමි හානි
සිදු වී ඇති ෙගඩි ඉවත් කර ගත
යුතුය. පළමු අස්වැන්න ලබා
ගැනීෙමන් පසු සතියකට වරක්
බැඟින් මාස 3ක් පමණ යනතුරු
අස්වැන්න ෙනළිය හැකි ය. ඉන්පසු
ශුද්ධ කප්පාදුවකට බඳුන් කර
මසකට පමණ පසු තවත් මාස 3ක්
පමණ යනතුරු අස්වැන්න ෙනළාගත
හැකි ය. ඉන්පසු නුසුදුසු සහ
ෙසන්ටිමීටර් 50 කින් පමණ ඉහතින්
ඇති සියලු ෙකොටස් ඉවත් කරනු
ලබන තීව්ර කප්පාදුවකින් පසු නැවත
මාස 2 කට පමණ පසු තවත් මාස
3ක් පමණ යන තුරු ආර්ථික අස්වනු
ලබාගත හැකි ය. උසස් පාලන
තත්ත්ව යටෙත් පළමු වසෙර් දී
අක්කරයකට කිෙලෝග්රෑම් 6000ක්
පමණ අස්වැන්න ලබාගත හැකි ය.
අෙලවිෙයන් පසු අක්කරයක් සඳහා
රුපියල් 1200 000 ක පමණ දළ
ලාභයක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව
පවතී.
මූලාශ්රය
ෙහක්ටර්
ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනෙය් දත්ත ෙමන් ම කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ උද්යාන
ෙබෝග
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය ෙවබ්
අඩවි ඇසුෙරනි.
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ඊ.ඒ.සී. අනුෂ්කා ගුණපාල
පශ්චාත් උපාධි විද්යාපීඨය
ෙප්රාෙදණිය විශ්ව විද්යාලය

පිදුරුවල පසු භාවිතෙය් ප්රෙයෝජන

කෘ

ෂිකර්මාන්තය යනු මූලික මිනිස් අවශ්යතාවයක් වන ආහාර නිෂ්පාදන
�යාවලිය පවත්වාෙගන යන අංශයයි. ෙගෝලීය ජනගහනය දිෙනන්
දින ඉතා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය ෙව්. වර්තමාන ෙගෝලීය ජනගහනය
බිලියන 7.7 කි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පුෙරෝකථනයන්ට අනුව 2050
වර්ෂය වන විට ජනගහනය බිලියන 9.7ක් වනු ඇත (Population Clock, 2020),
ජනගහනයට සරිලන ෙලස ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට සිදුවීම ද ප්රාෙයෝගික
තත්ත්වයකි. ඒ අනුව, අනාගතෙය් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේත්රෙය් ප්රබල දියුණුවක් ඇති
කිරීම වැදගත් ෙව්. එහි දී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණක් ෙලස කෘෂිකාර්මික
�යාවලිෙය් අතුරු ඵලයක් ෙලස අපද්රව්ය රැස්වීම දක්නට ලැෙබ්. ෙලෝකෙය් විවිධ
රටවල් ෙමම අපද්රව්ය අතුෙරන් පිදුරු ප්රෙයෝජනයට ගන්නා ආකාරයත්, පිදුරු,
භාවිතෙය් දී ෙද්ශීය ෙගොවීන්ට මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීමත්
ෙමම ලිපිෙය් අරමුණ ෙව්.

කෘෂිකාර්මික ෙමෙහයුම් �යාවලිෙය් දී ඉවත දමන ආර්ථික වටිනාකමක් රහිත
ද්රව්ය කෘෂිකාර්මික අපද්රව්ය ෙලස හඳුන්වනු ලබයි. කෘෂිකාර්මික අපද්රව්යයන් විවිධ
ආකාරයට වර්ගීකරණය කරනු ලබයි. ප්රධාන වර්ගීකරණයන්ට අනුව ඝන අපද්රව්ය,
ද්රව අපද්රව්ය, ෛජවීය අපද්රව්ය සහ උපද්රවකාරී අපද්රව්ය ෙලස ඒවා වර්ගීකරණය
ෙවයි. පර්ෙය්ෂණවලින් ඇස්තෙම්න්තුගත කරන ආකාරයට ෙගෝලීය වශෙයන්
වාර්ෂිකව එක්වන කෘෂිකාර්මික අපද්රව්ය ප්රමාණය ෙටොන් මිලියන 998කි
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(www.fao.org). කෘෂි රසායනික
බහාලුම්, සත්ත්ව මාංශ නිෂ්පාදන
අපද්රව්ය සහ ෙනො දිරන දෑ
උපද්රවකාරී අපද්රව්ය ෙලස සලකයි.
ෙලෝකෙය් ජනගහනය
වැඩිම
රටවල් වන සංවර්ධනය ෙවමින්
පවතින රටවල් කෘෂිකර්මාන්තෙය් ද
බහුල වශෙයන් නියැලී සිටියි. ඇතැම්
අපද්රව්යයන් නැවත වගා බිම
ෙපෝෂණයට
ෙයදවීමට
ඇති
හැකියාව ෙමම රටවල්වලට වඩාත්
වැදගත් වන්ෙන් එය වියදම් අවම
කර ගැනීෙම් එක් ක්රමෙව්දයක් වන
බැවිනි. � ලංකාෙව් වී වගා බිම්වලින්
ඉවතලන පසු භාවිතයට ගත හැකි
ප්රධාන අපද්රව්යයක් ෙලස පිදුරු
සඳහන් කළ හැකි ය.
ෙලෝකෙය් බිලියන 2කට වැඩි
ජනගහනයක
ප්රධාන
ආහාරය
වන්ෙන් සහල් ය. බහුතරයක් රටවල්
2020 ජනවාරි - ජූනි

පිදුරු ආ�ත විවිධාකාර නිෂ්පාදන කිරීම සහ ෙවනත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා
ෙයොදා ගන්නා ආකාරය, ෙද්ශීය ෙගොවි ප්රජාවට නව අත්හදා බැලීම සඳහා
අවස්ථාවන් සපයනු ලබයි. පිදුරු යනු කෘෂිකාර්මික ෙබෝග වගාවක අතුරු ඵලයක්
ෙලස ඉතිරි වන ශාකමය ෙකොටසකි. එහි බහුල වශෙයන් අන්තර්ගත වන්ෙන්
35%-50% ෙසලියුෙලෝස් සහ 15%-30% ෙහමිෙසලියුෙලෝස් ය. ඉතා කුඩා
වශෙයන් අළු සහ ෙවනත් සංඝටකයන් ද එහි අන්තර්ගතය. වී, තිරිඟු, ඔට්ස් වැනි
විවිධ ධාන්යමය ආහාර ශාකවලින් ද පිදුරු ලබාගත හැකිය (Zhang & Jenkins).
පිදුරුවල ඇති ප්රෙයෝජන පහත අයුරින් දැක්විය හැකි ය.
•
•
•
•

ෙකොම්ෙපෝස්ට් අමුද්රව්යයක් ෙලස භාවිතා කිරීම
බිම්මල් වගාවට මාධ්යයකි
නව නිෂ්පාදන අංශ සඳහා අමුද්රව්යයක් වීම
විදුලි බලය නිපදවීම සහ ඉන්ධන සඳහා ෙයොදා ගැනීම

වර්තමානෙය් ෙගොවීන් තම අස්වැන්න වර්ධනය කර ගැනීමට විවිධ රසායනික
ෙපොෙහොර වැඩි වශෙයන් භාවිතා කරයි. අතීත ෙගොවියා වගා බිමට බහුල වශෙයන්
තම වටපිටාෙවන් ෙසොයාගන්නා අමුද්රව්යයන් ෙයොදා ගත්ෙත්ය. පිදුරු යනු ෙගොවීන්
ළඟ ඇති එවැනි වටිනා අමුද්රව්යයකි. පිදුරු බිමට ෙයොදාගත හැකි සාර්ථක
ෙකොම්ෙපෝස්ට් අමුද්රව්යයක් ෙලස ඊජිප්තුව, � ලංකාව, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
වැනි ෙබොෙහෝ රටවල් භාවිතා කරයි. තව ද, දිරාපත් වූ ෙගොයම් ශාක ෙකොටස් සහිත
සංඝටකයන් වගා මාධ්යයට අමතර වියදමකින් ෙතොරව ෙයොදාගත හැකි ය. දැනට
පිදුරු ෙපොෙහොරක් ෙලස වගාවට භාවිතා කරන ෙගොවීන්ෙග් අදහස් අනුව, එය
කුඹුරුවල කිවුල ගතිය අවම කිරීමටත්, ෙයොදන රසායනික ෙපොෙහොර ප්රමාණය
අවම කිරීමටත් දායක වී තිෙබ්. එහි විද්යාත්මක පසුබිම, වගාවට ෙයොදා ගන්නා
ආකාරය පිළිබඳ වැඩි විස්තර අදාළ කෘෂි ෙසේවා මධ්යස්ථාන හරහා ෙද්ශීය
ෙගොවීන්ට දැනුවත් විය හැකි ය.
පිදුරු, ෙපොෙහොර ෙලස ෙයොදා ගැනීමට අමතර ව අතිෙර්ක ආදායම් මාර්ගයක් ෙලස
ෙතත පිදුරු සහ දිරාගිය ෙකොළවලින් සැකසූ මිශ්රණයක් ආශ්රෙයන් බිම්මල් වගාව
සිදුකළ හැකි ය. බිම්මල් පැකට්ටුවක ෙවෙළඳෙපොළ වටිනාකම සමඟ සැසඳීෙම්
දී ෙගොවි මහතුන්ට ෙමම වගාව සිදු කිරීෙමන් සම්පූර්ණ ආදායම අඩු වියදමකින්
ලබාගත හැකි ය. සම්ප්රදායිකව කමෙත හි අත්හැර දැමූ පිදුරු ෙගොඩ මත වර්ෂාවත්
සමඟ බිම්මල් රාශියක් මතුවීම සිදු ෙව්. නිෙවස්වල පිෙසන පිදුරු බිම්මල් ව්යාංජනය
වර්තමානෙය් ද ෙගොවි පවුල්වල ඉතා රසවත් අත්දැකීමකි. එම වගාව වගා
මාධ්යයක් මත සැකසීෙමන් රසවත් ෙමන් ම ඉතා ගුණදායක ආහාරයක් ෙමන් ම
ආදායම් මාර්ගයක් ෙලස ද සකසා ගත හැකි ය.
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් පිදුරු භාවිතා කරන තවත් ආකාරයක් වන්ෙන් සත්ත්ව
නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීමයි. සත්ත්ව ආහාරයක් වශෙයන් ද ෙගොවිපළ
සකස් කිරීෙම් දීත්, සතුන්ෙග් සුවපහසුව සඳහාත් පිදුරු භාවිතා කළ හැකි ය. ඇතැම්
රටවල් මහා පරිමාණෙයන් සත්ත්ව පාලනය සිදුකරන බැවින් කුඹුරුවලින්
නිපදෙවන පිදුරු සියල්ලම පාෙහේ ෙම් සඳහා ෙයොදා ගනී. විෙද්ශීය ෙගොවීන්
පිදුරුවලට රසායනික ෙලස ෙපෝෂණ සංඝටක ෙයොදා සත්ත්ව ආහාරයක් ෙලස
ගුණාත්මක බව වැඩි කර භාවිතා කරයි. ෙබොෙහෝ දියුණු රටවලට ඇති ගැටලුවක්
වන්ෙන් වී වගාව කන්න ෙදකකට පමණක් සිදුකරන බැවින් කුඩා පරිමාණ සත්ත්ව
ෙගොවිපළ හිමියන්ට ඒ රටවල වී වගා බිම්වලින් වාර්ෂිකව නිපදෙවන පිදුරු
ප්රමාණය ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි ලබාගත ෙනොහැකි වීමයි. නමුත් � ලංකාෙව් පිදුරු
අතිරික්තයක් ෙලස අපද්රව්යක් තරමට දැකිය හැකිය. ෙමවැනි ක්ෙෂේත්රයන්හි වඩාත්
පුළුල් තාක්ෂණික ක්රමෙව්ද ඇති කිරීෙම් අවශ්යතාවයක් මතුව තිෙබ්. � ලංකාෙව්
සංස්කෘතිය තුළ මාංශ නිෂ්පාදනය මහා පරිමාණෙයන් සිදුෙනොවන නිසා ෙගොවිපළ
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අමුද්රව්යක් ෙලස ෙහෝ පරිසර
හිතකාමීව පිදුරු ෙයොදා ගැනීමට ඇති
අවස්ථා දියුණු කළ හැකිය.
වර්තමානෙය් පිදුරු ෙයොදාගත් නව
නිෂ්පාදන අංශ ෙකෙරහි අවධානය
ෙයොමු කිරීම පර්ෙය්ෂණ මට්ටෙම්
පවතී. ෙබොෙහෝමයක් රටවල් එවැනි
නිෂ්පාදන ෙවෙළඳෙපොළට සැපයීමත්
සිදුකරයි. පිදුරුවල නව නිෂ්පාදන
ෙලස කඩදාසි, කාඩ්ෙබෝඩ්, විසිතුරු
භාණ්ඩ සහ මල්පැළ ඇතුළු ෙවනත්
වගාවන් සඳහා මාධ්යක් ෙලස සකසා
ගැනීම දක්නට ලැෙබ්. එවැනි අංශ
ෙද්ශීය ෙගොවි ජනතාවට වඩාත්
ඵලදායි ෙලස පිදුරු ෙයොදා ගත හැකි
මාර්ගයක් ෙව්. ඇෙළක්සැන්�යාෙව්
පිදුරුවලින්
කඩදාසි
නිපදවීම
සිදුකරන
වසර
40ක
පමණ
අත්දැකීම් ඇති කර්මාන්තශාලාවක්
පිහිටා තිෙබ්. සංචාරක කටයුතු සඳහා
නව අත්දැකීම් එක්කිරීෙම් උපාය
මාර්ගයක් ෙලස ද පිදුරු ෙසවිලි
කිරීම, සැරසිලි සඳහා භාවිතය ආදිය
දක්නට ලැෙබ්. � ලංකාෙව් කළුතර
ප්රෙද්ශෙය් පිහිටා ඇති බාර්න් හවුස්
සංචාරක ස්ථානය උදාහරණයකි.
ෙලෝකෙය් බාර්ලි, තිරිඟු සහ වී යන
ධාන්ය ශාකවලින් ප්රධාන වශෙයන්
පිදුරු ලබාගැනීම සිදුකරයි.ෙමම
අමුද්රව්ය විදුලි බලය නිපදවීම සහ
ඉන්ධන සඳහා ෙයොදාගැනීම ද දියුණු
රටවල
සිදුකරන්නකි.
දැනට
තක්ෙසේරු කර ඇති පරිදි ගිගා ෙවොට්
290ක විදුලිබල සම්ෙප්රේෂණයක්
පිදුරුවලින් නිපදවිය හැකි මට්ටෙම්
පවතී (Zhang & Jenkins). වගාවන්
වසෙර් විවිධ කාලවල දී සිදුකරන
බැවින් පූර්ණ වශෙයන් පිදුරු
පමණක් ෙයොදා ගනිමින් එම
කටයුත්ත කළ ෙනොහැකි වුවත්
ෙවනත් ෛජව ඉන්ධන සමඟ
මිශ්රකර �යාවලිෙය් ෙයදවිය හැකිය.
දියුණු ෙවමින් පවතින ෙබොෙහෝ
රටවල් පිදුරු ආහාර පිසීම සඳහාත්,
නිෙවස් උණුසුම් කිරීෙම් මාධ්යයක්
ෙලසත් ෙයොදා ගනියි. යුෙරෝපීය
රටවල විෙශේෂෙයන් ෙඩන්මාර්ක්හි
පිදුරු ෙයොදා ගැනීම සිදු කරයි.
වගාබිම් වල පාංශු ඛාදනය පාලනයට
ද පිදුරුවලින් ප්රෙයෝජන ගත හැකිය.
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පිදුරු භාවිතා කිරීෙම් දී මුහුණෙදන ප්රාෙයෝගික ගැටලු
ෙද්ශීය ෙගොවීන් පිදුරු භාවිතා කිරීෙම් දී මුහුණෙදන ප්රාෙයෝගික ගැටලු කිහිපයක්
ෙගොවි මහතුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙම් දී අසන්නට ලැෙබ්. ෙගොවීන් තම අස්වැන්න
ලබාගැනීෙම් දී ෙගොයම කමතට රැෙගන ඒම සිදුකරන නිසා පිදුරු ෙගොඩ නැවත
වගාබිමට රැෙගන යාමට සිදුවීම එක් ගැටලුවකි. ඒ ෙහේතුෙවන් බහුතරයක් ෙගොවීන්
සිදුකරනුෙය් පිදුරු ෙගොඩ ගිනි තැබීමයි. පිදුරු ගිනි තැබීම ෙගෝලීය උණුසුම වැඩි
කිරීමට ෙහේතුවක් වන නිසා ඊජිප්තුව වසර 15ක පමණ සිට වගාබිම්වල ගිනි තැබීම
නීති විෙරෝධි කටයුත්තක් ෙලස තහනම් කර තිෙබ්. නමුත් රසායනික ෙපොෙහොර මිල
දී ගැනීමට ෙගොවීන් දරන වියදම සමඟ සලකා බැලීෙම් දී පිදුරු ෙගොඩ වගා බිමට
රැෙගන යාම වඩාත් පරිසර හිතකාමී සහ ලාභදායී ක්රමෙව්දයයි. පිදුරු
සම්බන්ධෙයන් ෙගොවි මහතුන්ෙග් දැනුම වැඩි කිරීම, තාක්ෂණික ක්රමෙව්ද හඳුන්වා
දීම ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කිරීමට වඩාත් ඵලදායී ෙව්. විෙශේෂෙයන් තරුණ
ෙගොවි මහතුන් ෙමවැනි ක්රමෙව්දයන් සඳහා දිරි ගැන්වීම පිදුරු භාවිතය ප්රචලිත
කිරීෙම් සාර්ථක ක්රමෙව්දයක් විය හැකිය.
මීට දශකයකට පමණ ෙපර පිදුරු ගිනි තැබීම ඉතාමත් සුලභව සිදුවිය. ප්රචාරක
මාධ්යයක් මඟින් ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීම, පිදුරුවල වටිනාකම පහදා දීම නිසා
වර්තමානෙය් ගිනි තැබීම අවම වී තිෙබ්. එෙසේම සාම්ප්රදායික ෙනොවන යන්ත්රසූත්ර
මඟින් අස්වැන්න ලබා ගැනීම නිසා ෙපොෙහොරක් ෙලසම වගාවට ෙයදීම වඩාත්
පහසු වී තිෙබ්. පිදුරුවල සූක්ෂම භාවිතය වැඩි දියුණු කිරීම තවත් ඉහළ නැංවිය
යුතුව තිෙබ්. පිදුරු ෙපොෙහොරක් ෙලස වගාවට සෘජුවම භාවිතා කිරීෙම් දී දිරා යාමට
කල්ගතවීම නිසා පිදුරු මත දිලීර ඇතිවීම සහ ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිපදෙවන
�යාවලිෙය් දී අධික වශෙයන් මීෙත්න් වායුව විෙමෝචනය වීම ෙගෝලීය වශෙයන්
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දක්නට ලැෙබන ගැටලු ෙව්. එම
නිසාම
පිදුරු
සම්බන්ධෙයන්
ෙබොෙහෝ පර්ෙය්ෂණ වර්තමානෙය් දී
සිදුෙවමින් පවතී.
ෙමම ලිපිය සැකසීෙම් දී කුඹුරු
ෙගොවිතැන සම්බන්ධ පර්ෙය්ෂණයක
ට දායක වූ උපුල් ගැමුණු ලංකාෙග්
මහතා ෙගොවීන් සමඟ සාකච්ඡා
කිරීෙම් දී සැපයූ ෙතොරතුරු ද භාවිතා
කරන ලදී.
මුලාශ්ර
https:/en.m.wikipedia.org
Zhand R.& Jenkins M, “Commercial
uses
of
straw”,
Agricultural
Mechanization and Auromation, Vol
II
“වගාව සඳහා පිදුරු ෙතෝරාගැනීම,
උද්යාන ෙබෝග පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන
ආයතනය, ගන්ෙනෝරුව
https://doa.goc.lk
“පිදුරු
ගිනි
තබන්නට
එපා”
https//mahamegha.lk/2016/03/01
piduru-gini
thabannataeppa/www.fao.org
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ෙරෝෂිණී රඹුක්වැල්ල
ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිනි
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය

කෘෂි රක්ෂණෙය් නව මුහුණුවර:
කාලගුණ වගා රක්ෂණය

ෙහ

ක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනය විසින් නව කෘෂිකාර්මික වගා රක්ෂණ ක්රමයක් වන
කාලගුණ වගා රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනයක් සිදු කළ
අතර, ෙමම ලිපිය තුළින් අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන්ෙන් කාලගුණ වගා රක්ෂණෙය්
වත්මන් �යාකාරිත්වය සම්බන්ධෙයන් ෙකටි හැඳින්වීමක් සිදු කිරීමයි.
“කෘෂිකර්මාන්තය” යනු නිරන්තරෙයන් අවදානමක් සහිත වූ ව්යාපාරික කාර්යයක්
ෙසේ සඳහන් කළ හැකි ය. උසස් තත්ත්වෙය් බීජ, රසායනික ද්රව්ය සහ මනා
කළමණාකාරීත්වයක් සහිත ව කාර්යක්ෂමව වගා කිරීෙම් හැකියාව ෙගොවීන්ට
පැවතිය ද අයහපත් කාලගුණික විපර්යාසයන් හමුෙව් ඔවුන්ෙග් වගාවන් ක්ෂණිකව
විනාශ වී යාෙම් අවදානමක් පවතී. එම කාලගුණික ෙවනස් වීම් තුළින් ඇතිවන
බාධාවන්ට අමතර ව, කෘමි උවදුරු, පළිෙබෝධ හානි, වන සත්ත්ව හානි ෙමන් ම
අනෙප්ක්ෂිත මිල උච්ඡාවචනයන්ට ද ෙගොවීහු නිරතුරුවම ෙගොදුරු ෙවති. ෙම් කවර
ආකාරෙයන් ෙහෝ ඇති වන්නා වූ වගා හානියක් ෙගොවීන්ෙග් සමාජ - ආර්ථික
තත්ත්වය ෙකෙරහි සෘජුව ම හා වක්ර ආකාරෙයන් අහිතකර ෙලස බලපෑම් ඇති
ෙගො වි ජ න තා
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කරනු
ලබයි.
කෘෂිකාර්මික
රක්ෂණය යනු ෙමම වගා හානි
තුළින් සිදු වන අනෙප්ක්ෂිත
අවදානම
අවම කිරීෙම් එක්
ක්රෙමෝපාය කි. ස්වභාවික උපද්රවයන්
ෙහේතුෙවන් සිදු වන වගා හානිවල දී
ෙගොවීන්ට වන්දි ලබා දීම මඟින්
ඔවුන්ෙග් ආදායම් ස්ථායීතාවය
තහවුරු කිරීම, නිෂ්පාදනය වැඩි
දියුණු වන ආකාරෙය් සහ සම්පත්
ඵලදායී ෙලස ෙයොදා ගත හැකි වන
ආකාරෙය් දියුණු තාක්ෂණික ක්රම
ෙයොදා ගැනීමට ෙගොවීන් තුළ පවතින
අවදානම් හැඟීම අවම කිරීම, ණය
සපයන
මූල්ය
ආයතන
වල
2020 ජනවාරි - ජූනි

ආෙයෝජන අවදානම අවම කිරීම හරහා වගා ණය ලබා ගැනීමට වැඩි අවස්ථාවක්
සපයා දීම යන අරමුණු, කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ක්රමෙය් ප්රධාන අරමුණු වශෙයන්
හැඳින්විය හැකි ය. ග්රාමීය කෘෂිකර්මික අංශෙය් ඵලදායකත්වය ඉහළ නැංවීම
පිණිස කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ක්රමයකින් ලැෙබන සහය ඉතාමත් වැදගත් ය. එය
ග්රාමීය කෘෂි ප්රජාවට පමණක් ෙනොව සමස්ත ප්රජාවටම වක්ර වශෙයන් ප්රතිලාභ
අත්කර ෙදනු ලබයි.
කෘෂිකාර්මික රක්ෂණය
ආසියාතික රටවල වී වගාව සඳහා "සියලු අවදානම් සඳහා වන රක්ෂණය" (AllRisk Insurance) ප්රථමවරට �යාත්මක වූෙය් � ලංකාව තුළ ය. 1956 වර්ෂෙය් දී �
ලංකා රජය විසින් කෘෂිකාර්මික අංශෙය් ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා වන
එක්තරා ෙමවලමක් වශෙයන් ෙමය හඳුනා ගන්නා ලද අතර 1958/1959 මහ
කන්නෙය් සිට පර්ෙය්ෂණ මට්ටමින් වී වගාව සඳහා වගා රක්ෂණ ක්රමයක් හඳුන්වා
ෙදන ලදී. ෙම් අනුව, දශක 06කට ආසන්න කාල සීමාවක් තුළ � ලංකාව තුළ
�යාත්මක වන කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ක්රමයක් විවිධ කාලවකවානු වල, විවිධ
අණපනත් යටෙත් විවිධ ෙවනස්කම් රාශියකට මුහුණ ෙදමින් ෙම් වන ෙතක්
�යාත්මක ෙවමින් පවතී. ෙම් වන විට, වී වගාව හැරුණු විට අතිෙර්ක ෙබෝග,
එළවළු, පලතුරු, පශු සම්පත් ක්ෙෂේත්රය, ධීවර ක්ෙෂේත්රය ෙමන් ම තවත් වාණිජ
ෙබෝග ගණනාවක් ආවරණය කරමින් රක්ෂණ ක්රමයන් �යාත්මක ෙවමින් පවතී.
ෙමහි දී රාජ්ය අංශෙය් ෙමන් ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මැදිහත් වීම ද දක්නට ලැෙබ්.
දශක 06කට ආසන්න කාල සීමාවක් තුළ �යාත්මක වුව ද, කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ
ක්රමය ෙගොවීන්ෙග් ආකර්ෂණය දිනා ගත් ක්රමයක් බවට වර්තමානය වන විටත් පත්
වී ෙනොමැත. ෙම් සඳහා සාම්ප්රදායික කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ක්රමෙය් පවතින විවිධ
දුර්වලතා සහ අකාර්යක්ෂමතා ෙහේතු වී ඇති අතර ෙගොවීන්ෙග් සෘණාත්මක
ආකල්ප හා විශ්වාසයන් ද ෙම් සඳහා ෙහේතු වී තිෙබ්.
කාලගුණ වගා රක්ෂණය
� ලංකාෙව් කෘෂිකර්මාන්තය තුළ වී ප්රධාන ෙබෝගය වන අතර නව කෘෂිකාර්මික
රක්ෂණ ක්රමයන් ද ෙබොෙහෝ විට එම ෙබෝගය සඳහා මුල්වරට හඳුන්වා ෙදනු ලබයි.
සාම්ප්රදායික කෘෂි රක්ෂණ ක්රමය ෙහවත් වන්දි මත පදනම් වූ වගා රක්ෂණ ක්රමය
තුළ පවතින දුර්වලතා හා අකාර්යක්ෂමතා මඟහරවා ගැනීෙම් එක් උපක්රමයක්
ෙලස දර්ශක මත පදනම් වූ වගා රක්ෂණ ක්රමයක් ෙබොෙහෝ රටවල් විසින්
�යාත්මක කරනු ලබන අතර, � ලංකාව තුළ ද 2010 වර්ෂෙය් සිට වී වගාව සඳහා
දර්ශක මත පදනම් වූ වගා රක්ෂණ ක්රමයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂණ
සමාගමක් විසින් මුල් වරට හඳුන්වාෙදන ලදී. “කාලගුණ වගා රක්ෂණය” යනු
දර්ශක මත පදනම් වූ රක්ෂණ ක්රමයන් අතරින් එක් ක්රමයකි. කාලගුණ වගා
රක්ෂණ ක්රමෙය් දී කාලගුණය මත පදනම් වූ අඩු වර්ෂාව, වැඩි වර්ෂාව, සුළං,
උෂ්ණත්වය වැනි සාධක අතරින් එකක්, ෙදකක් ෙහෝ කිහිපයක් ෙතෝරා ගත හැකි
ය. දර්ශක මත පදනම් වූ ෙමම රක්ෂණ ක්රමය ෙබොෙහෝ විට සාර්ථක වන්ෙන් යම්
කිසි ප්රෙද්ශයක පවතින හානි උපද්රව සමාන වීම හා ෙයොදා ගන්නා දර්ශකය හා එම
හානි අතර පවත්නා සහ සම්බන්ධතාවය මතයි. � ලංකාව ෙමන් ම ෙලෝකෙය්
ෙබොෙහෝ රටවල �යාත්මක වන්ෙන් වර්ෂාපතන දර්ශකය මත පදනම් වූ වගා
රක්ෂණ ක්රමයකි.
� ලංකාෙව් කාලගුණික වගා රක්ෂණ ක්රමය ෙපෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගමක් විසින්
නියමු ව්යාපෘතියක් ෙලස වී වගාව සඳහා මුල් වරට �යාත්මක කරන ලද්ෙද් 2010
වසෙර්දීය. ෙමය මුල් වරට ෙබෝඹුෙවල හා කුරුණෑගල කාලගුණ මධ්යස්ථාන
ආ�ත ව හඳුන්වා ෙදන ලදී. කාලගුණ වගා රක්ෂණ ක්රමයක් �යාත්මක කිරීෙම් දී
පැවතිය යුතු මූලික අවශ්යතා කිහිපයකි.
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• අවම වශෙයන් වසර 30ක
දිනපතා කාලගුණික දත්ත ලබා
ගැනීෙම් හැකියාව
• වගා බිම් අවට කිෙලෝමීටර් 5
ෙනොවැඩි දුරකින් කාලගුණ
මධ්යස්ථානයක් පැවතීම
• කාලගුණ මධ්යස්ථාන ප්රමාණ වත් පරිදි පැවතීම
• දත්තවල ගුණාත්මකභාවය හා
අඛණ්ඩ සැපයුම
මුල් වර්ෂ කිහිපය තුළ කළුතර හා
කුරුණෑගල යන දිස්�ක්කවල වී
වගාව සඳහා හඳුන්වා දුන් එම
කාලගුණ වගා රක්ෂණය ක්රමය
දිස්�ක්ක කිහිපයකට ව්යාප්ත වූව ද
2014/2015 මහ කන්නය වන විට
එම රක්ෂණ ක්රමය මඩකලපු
දිස්�ක්කය සඳහා පමණක් සීමා විය.
2017/2018 මහ කන්නෙය් සිට
මඩකලපුව දිස්�ක්කයට අමතරව
වව්නියාව, ත්රිකුණාමලය යන
දිස්�ක්කවල ද ෙමය ආරම්භ විය.
ෙකෙසේ වුව ද, ෙමහි �යාකාරීත්වය
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු
කිරීෙම් දී, කුරුණෑගල, කළුතර,
මාතෙල්, හම්බන්ෙතොට, අනුරාධපුර,
මහනුවර යන දිස්�ක්කවල මුල්
කාලෙය් �යාත්මක වූ ෙමම රක්ෂණ
ක්රමය එහි පැවති යම් යම් දුර්වලතා
හා අඩුපාඩු ෙහේතුෙවන් �යාත්මක
ෙනොවන තත්ත්වයට පත් ව තිෙබ්.
මඩකලපු
දිස්�ක්කෙය්
ෙමය
�යාත්මක වීම සඳහා ප්රධාන
වශෙයන්
රාජ්ය
ෙනොවන
සංවිධානයක් විසින් ලබා ෙදනු ලබන
වාරික සහනාධාර ක්රමය ඉවහල් වී
ඇත.
ගැටලු හා දුර්වලතා
පවතින සාම්ප්රදායික වන්දි මත
පදනම් වූ වගා රක්ෂණ ක්රමෙය්
දුර්වලතා මඟහරවා ගනිමින් සාර්ථක
වගා රක්ෂණ ක්රමයක් �යාත්මක
කිරීම සඳහා කාලගුණ වගා රක්ෂණ
ක්රමය හඳුන්වා දුන්න ද ප්රාෙයෝගිකව

2020 ජනවාරි - ජූනි

එය �යාත්මක කිරීෙම් දී ගැටලු හා දුර්වලතා කිහිපයක් පවතී.
ප්රධාන වශෙයන් එකම ප්රෙද්ශයක් තුළ කාලගුණෙය් සිදුවන විවිධ ෙවනස්කම්
ෙහේතුෙවන් කාලගුණ මධ්යස්ථානෙය් සිට කිෙලෝමීටර් 15-20 වැනි ගුවන් දුරක
පිහිටි ප්රෙද්ශවල ද විවිධ කාලගුණික ෙවනස්කම් වාර්තා විය හැකි ය. උදාහරණයක්
වශෙයන් කාලගුණ මධ්යස්ථානය පිහිටි ප්රෙද්ශයට සාමාන්ය වර්ෂාපතනයක්
සටහන් වුව ද කිෙලෝමීටර් 15-20 ගුවන් දුරක් තුළ පිහිටි ප්රෙද්ශයකට ඉතා තදින්
වර්ෂාව පතිත වීෙමන් වගා හානියක් සිදු විය හැකි ය. තව ද, එහි දී කාලගුණ
මධ්යස්ථානෙය් දත්තවල එය හානියක් ෙසේ සටහන් වන්ෙන් නැත. ඒ අනුව, ඇතැම්
විට හානියක් සිදු වූ පුද්ගලෙයක්ට වන්දි ෙනො ලැබීමත්, හානි ෙනොවූ පුද්ගලයන්ට
වන්දි ලැබීමත් සිදු විය හැකි ය. ෙමම තත්ත්වය ෙම් ක්රමය තුළ පැවතිය හැකි ප්රධාන
ගැටලුවකි. එෙසේ ම, කාලගුණ වගා රක්ෂණ ක්රමය මඟින් ආවරණය කරනු
ලබන්ෙන් ඉහළ වර්ෂාපතනය හා නියං තත්ත්වයක් මත වගාවට සිදුවන හානි
පමණකි. කාලගුණ දත්තවල පවතින හිඟතාවය හා දත්ත ලබා ගැනීෙම් දී යම් යම්
දුෂ්කරතා හා ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදුවීම ද ෙමම ක්රමෙය් පවතින තවත්
ගැටලුවකි. කාලගුණ වගා රක්ෂණ ක්රමය සාර්ථකව �යාත්මක කිරීම සඳහා
කාලගුණ මධ්යස්ථාන ප්රමාණවත් පරිදි පැවතිය යුතු ය. පවතින කාලගුණ
මධ්යස්ථාන ප්රමාණවත් ෙනොවීම හා පවතින යම් යම් මධ්යස්ථාන ද ක්රමවත්ව
�යාත්මක ෙනොවීම ෙමම රක්ෂණ ක්රමෙය් දැකිය හැකි ගැටලුවකි.
කෘෂි රක්ෂණයට සම්බන්ධ විවිධ ෙපෞද්ගලික ආයතන හා රාජ්ය අංශය අතර නිසි
සම්බන්ධීකරණයක් ෙනො පැවතීම ද දත්ත ෙතොරතුරු නිසි පරිදි රැස් කිරීම හා ෙබදා
හැරීම සම්බන්ධෙයන් නිසි ක්රමෙව්දයක් ෙනො පැවතීම ද, ෙමම රක්ෂණ ක්රමෙය්
පවතින දුර්වලතාවයකි. ෙකෙසේ වුව ද, ආයතන මට්ටමින් ඉහත සඳහන් දුර්වලතා
හා ගැටලු මඟහරවා ගත හැකි වුව ද රක්ෂණ ක්රමය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා
ෙගොවීන්ෙග් පාර්ශ්වය තුළින් ද ධනාත්මක ආකල්ප හා අදහස් වර්ධනය විය යුතුව
තිෙබ්.
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සාම්ප්රදායික වන්දි මත පදනම් වූ
රක්ෂණ
ක්රමයට
සාෙප්ක්ෂව
කාලගුණ රක්ෂණ
ක්රමෙය්
ධනාත්මක කරුණු කාරණා පැවතිය
ද ෙගොවීන්ෙග් අදහස් හා ආකල්ප
තවමත් පවතින්ෙන් ඉතාමත් දුර්වල
මට්ටමක ය. ෙපොදුෙව් ගත්කළ කෘෂි
රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ෙගොවීන්
තුළ ඇති අවිශ්වාසය හා අපැහැදිලි
බව තවමත් පවතී. කෘෂි රක්ෂණය
සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් දැනුවත්
භාවය හා සහභාගීත්වය ඉහළ දැමීම
සඳහා රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික
ෙදඅංශෙය්ම කැපවීම හා උනන්දුව
අවශ්ය වන අතර කාලගුණ වගා
රක්ෂණ ක්රමය හා සාම්ප්රදායික වන්දි
මත පදනම් වූ රක්ෂණ ක්රමය යන
ෙදඅංශෙය් ම පවතින ධනාත්මක
කරුණු සලකා බලමින් වඩාත් පුළුල්
හා ප්රාෙයෝගික කෘෂි රක්ෂණ ක්රමයක්
ෙගොවි ජනතාවට හඳුන්වා දීම සඳහා
කටයුතු සම්පාදනය කළ යුතු ය.
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එම්.එම්.පාලිත මහින්ද මුණසිංහ
ෙගොවිපළ යාන්�ක උපෙද්ශක
දිස්�ක් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්යස්ථානය
ෙහෝමාගම

ෙවෙළඳෙපොළ ජයගන්න නිර්මාණශීලී ව
නිෂ්පාදිත ආහාර ඇසුරුම් කරන්න

ඇ

සුරුමක ඇති නිර්මාණශීලීත්වය ආහාර නිෂ්පාදනයක් ෙවත
පාරිෙභෝගිකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් ප්රබල සාධකයකි. එෙසේ වුව ද,
ඇසුරුම්කරණෙය් මූලික කාර්යභාරය වන්ෙන් එය තුළ වූ නිෂ්පාදනයට
රැකවරණය සැලසීම හා ආරක්ෂා කිරීමයි. එෙමන් ම, එහි ප්රධාන අරමුණ වන්ෙන්
එම ද්රව්ය විකිණීම සඳහා යන්නයි. ෙමයින් අදහස් කරන්ෙන් ඔබෙග් නිෂ්පාදනය
පිළිබඳ පැහැදිලි ෙතොරතුරු සංක්ෂිප්තව ඉලක්කගත පාරිෙභෝගිකයින් ෙවත
ෙයොමුකර ඇති බවයි. එනම්, අෙලවිකරණය සඳහා ශක්තිමත් ෙවෙළඳනාම
අනන්යතාවයක් සහ ඇසුරුම්කරණයක් ඔබෙග් ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා පැවතිය
යුතු බවයි. ඊට ෙහේතුව ආහාර ඇසුරුම ඔෙබ් නිෂ්පාදනෙය් ෙවෙළඳනාම
තානාපතිවරයා වන අතර සිල්ලර ගැනුම්කරු ෙතෝරා ගැනීෙම් ප්රධාන සාධකය ද
එයම වන බැවිනි.
ෙබොෙහෝ විට, පාරිෙභෝගිකෙයකු ඔබෙග් නිෂ්පාදනය සඳහා වන ඇසුරුම හා
ෙවෙළඳ නාමය සමඟ පළමු සම්බන්ධතාවය ෙගොඩනඟා ගන්ෙන් රූපවාහිනිය
නැරඹීෙම් දී, පුවත්පතක් ෙහෝ සඟරාවක් කියවීෙම් දී ෙමන් ම ෙදපස පිහිටි සිල්ලර
ෙවෙළඳසැල් අතර වූ මංමාවත් ඔස්ෙසේ ගමන් කිරීෙම් දී ය. එෙහයින්, නිෂ්පාදක ෙගො වි ජ න තා
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ෙයකු ෙලස ඔබ කවුරුන් ද යන්න
පිළිබඳව ඒ ඔස්ෙසේ පැහැදිලි
ප්රකාශයක් ඉදිරිපත්කර තිබීම ඉතා
වැදගත් ෙව්. ඊට ෙහේතු වන්ෙන් ඔෙබ්
ආහාර ඇසුරුම ඔබෙග් ෙවෙළඳනාම
අනන්යතාවය පිළිබඳව හඳුනාගත
හැකි මාධ්ය වන බැවිනි.
ඇසුරුමක් නිර්මාණය කිරීෙම් දී
ආහාර නිෂ්පාදනයක ආරක්ෂාව සහ
රැකවරණය ෙමන් ම අෙලවි
ආකර්ෂණය යන �යාකාරී අංග
සමඟ සමබර කරගත යුතු ෙව්. ඔෙබ්
නිෂ්පාදනය
පාරිෙභෝගිකෙයකුට,
ෙබදාහරින්ෙනකුට ෙහෝ සිල්ලර
ෙවෙළන්ෙදකුට
ෙයොමු
කරන
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අවස්ථාෙව් දී එය කර්මාන්තශාලා-ෙවන් ෙහෝ ගබඩාෙවන් පිටකරන විට පැවති
තත්ත්වෙයන් ම පැවතීම අත්යවශ්ය ෙව්. ෙනො එෙසේනම් ෙවෙළන්දන් ඔවුන්ෙග්
ගබඩාවල දී හානියට පත් නිෂ්පාදනයක් සඳහා වන පිරිවැය ෙවනුෙවන්
හානිපූරණය ඉන්ෙවොයිසියක් ඔබට එවනු ලබයි. ආහාර ඇසුරුමක අදාළ
නිෂ්පාදනෙය හි ගුණාංග සහ ප්රතිලාභ පිළිබඳව පැහැදිලි පණිවිඩයක් දැකීමට සහ
ෙත්රුම් ගැනීමට පහසු වන ආකාරෙයන් පාරිෙභෝගිකයා ෙවත රැෙගන යා යුතු ය.
ඊට ෙහේතුව වන්ෙන් ඔබෙග් නිෂ්පාදන සමඟ තරඟ කරන අෙනකුත් සියලුම
නිෂ්පාදන මධ්යෙය් පාරිෙභෝගිකයාෙග් අවධානය ඒ ෙවත ලබා ගැනීමට තත්පරයක්
ප්රමාණවත් විය හැකි බැවිනි.
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ෙම් සඳහා ඔබ කළ යුත්ෙත් කුමක් ද යන්න විමසා බලමු. පළමුව ඔබ විසින් ස්වයං
ඇගයීමක් කරගත යුතු ෙව්. මෙග් නිෂ්පාදනය කුමක් ද? එය ෙවෙළඳෙපොෙළේ ඇති
සමාන නිෂ්පාදන වලට වඩා ෙවනස් කරගන්ෙන් ෙකෙසේ ද? මෙග් ඉලක්කගත
පාරිෙභෝගිකයින් කවුරුන් ද?, මෙග් ආයතනෙය් දර්ශනය විය යුත්ෙත් කුමක් ද?
ෙමම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සපයා ගැනීම තුළින් ඔෙබ් ෙවෙළඳනාම අනන්යතාවයට
ෙයෝග්ය වන පරිදි ආහාර ඇසුරුමට අදාළ සැලසුම සකසාගත හැකි අතර
ඇසුරුම්කරණෙය් වර්ණය, ප්රමාණය, හැඩය සහ ඊට උචිත ද්රව්ය ෙතෝරාගැනීම
සඳහා ද එකී පිළිතුරු ඔබට මෙහෝපකාරීවනු ඇත. නිෂ්පාදනයක් ෙවෙළදෙපොළට
හඳුන්වාදීෙම් දී එකී ඇසුරුම මත ආයතනෙය් නම සහ ලාංඡනය සැලසුම් කිරීෙමන්
ඔෙබ් ෙවෙළඳනාම පණිවිඩය අවධාරණෙයන් හා පැහැදිලි ව පාරිෙභෝගිකයා ෙවත
සන්නිෙව්දනය කළ හැකි ය.
අවසාන වශෙයන් ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා පනවා ඇති අණ පනත් හා නියාමන
ෙරගුලාසි අනුව ආහාර ඇසුරුමක ස්වරෑපය පිළිබඳව අඩුවක් පවතී. ආහාර
නිෂ්පාදනයක් ෙවෙළදෙපොළට ෙයොමුකරන විට පහත සඳහන් ප්රශ්න ඔෙබන් ම
අසන්න. නිෂ්පාදනෙය් නැවුම් බව සහ ආරක්ෂාව සඳහා ඉඩ ලබා ෙදන ඇසුරුම්
ද්රව්ය ෙමොනවා ද? ෙවෙළඳනාමෙය් ෙසෞන්දර්යාත්මක හා පාරිසරික බැඳීම් සමඟ
වඩාත් ගැලෙපන්ෙන් කුමක් ද? නිෂ්පාදනයට වඩාත් ෙහොඳින් සහාය වන්ෙන්
නම්යශීලී ෙහෝ දෘඩ බහාලුමක් ද? ප්රවාහනය සඳහා ෙකොපමණ ඉඩකඩ ප්රමාණයක්
අවශ්ය ද?, හැඩය සහ ප්රමාණය නිසා මෙග් නිෂ්පාදනය සිල්ලර ෙවෙළන්දන්ට
පහසුෙවන් ප්රවාහනය කිරීමට හැකිවනු ඇත් ද? ෙවෙළද ආයතනයන් හි රාක්ක තුළ
ෙහොඳින් තැබිය හැකි ද? පාරිෙභෝගිකයයින් භාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට ෙපර මෙග්
නිෂ්පාදනය රාක්කෙය් ෙකොපමණ කාලයක් තැබීමට සිදුෙව් ද? යනවග ෙමන් ම
සිල්ලර ෙවෙළඳුන්හට භාණ්ඩය ෙයොමුකිරීම සඳහා ප්රවාහනෙය් පිරිවැය ෙකොපමණ
ද?, ප්රදර්ශනය කිරීමට ෙපර නිෂ්පාදිතය යම් කාලයක් සඳහා ගබඩාකර තැෙබ් ද?,
ඒ සඳහා ගබඩා කිරීෙම් හා ෙබදා හැරීෙම් පහසුකම පවතී ද?, ග්රහණය කරගත යුතු
නිෂ්පාදන ප්රතිලාභ, පාරිෙභෝගික අනතුරු ඇඟවීම් ෙමොනවා ද? යන්න විමසිලිමත් ව
අධ්යයනය කළ යුතු ෙව්.
එෙමන් ම, ඔෙබ් සමකාලීන තරඟකරුවන් ෙදස බලා ඔවුන් අසල කැපී
ෙපෙනන්ෙන් ෙකෙසේදැයි විමසන්න. ඔෙබ් ඇසුරුම්කරණය සාර්ථක නව නිෂ්පාදන
දියත් කිරීමක වැදගත් ම අංගයකි. පිරිවැය ඉක්මණින් එකතු කළ හැකි ය. ඔබ
නම්යශීලී විය යුතු අතර සමානව ඇසට ෙපෙනන හා �යාකාරී විය හැකි ෙවනත්
සැලසුම් හා විකල්ප සලකා බලන්න. ඇසුරුම් නිර්මාණ �යාවලිය සම්පුර්ණ කර
පිරිවිතරයන් සකසා ගත් පසු පිරිවැෙයන් 80% ක් අවසන් ෙව්. එමඟින් අදහස්
ෙකෙරන්ෙන් නිෂ්පාදන අවධිෙය් දී 20% ක් සිදු වන බවයි. එබැවින්, සැලසුම් සහ
සංවර්ධන අවධිය සැලකිය යුතු ඉතිරි කිරීෙම් අවස්ථාවක් නිෙයෝජනය කරන බව
සිතන්න. හැකි උපරිම මිලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබෙග් ආයතනෙය් කාර්ය
මණ්ඩලෙය් නිර්මාණකරුවන් කිහිපෙදෙනකු සමඟ සාකච්ඡා කර බලන්න. සමහර
විට පාසෙලන් බැහැරවන සිසුෙවකු ෙහෝ ආරම්භක අවධිෙය් වූ නිර්මාණශීලී
ආයතන එම කාර්යය ඉටුකර ගැනීමට ප්රමාණවත් විය හැකි ය. ඇත්ත වශෙයන් ම,
ෙගො වි ජ න තා
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ප්රමිතීන්ට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන්ෙග් කාර්යෙය් නියැදි ලබා
ගන්න.
ශ්රමය සහ නිෂ්පාදන පිරිවැය අතර ෙවෙළඳාම් අත්හිටුවීමට හැකි වුව ද, ඔෙබ්
කාලය හා ශ්රමය ෙමන්ම ඔෙබ් ඇසුරුම් මුද්රණය ෙදස බැලීෙමන් සිදුවිය හැකි
ෙවෙළඳාෙම් ඇඟවුම් ඔබ ෙත්රුම් ෙගන ඇති බවට වග බලා ගන්න. ඔබ දෑතින්
ඇසුරුම් කිරීෙම් සිට ස්වයං�ය එතීෙම් යන්ත්ර දක්වා ගමන් කරන්ෙන් නම්
යන්ත්රයක් මිල දී ගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු ප්රාග්ධන පිරිවැයක් දැරීමට සිදු ෙව්.
එෙසේ වුව ද, එමඟින් දිගු කාලීන ව ශ්රම පිරිවැය සැලකිය යුතු ෙලස පහත දමාගත
හැකි ෙව්. එවැනි ඇසුරුමක වඩා ස්ථාවර ෙපනුම නිසා සිල්ලර ෙවෙළන්දන් තව
තවත් නිෂ්පාදන මිල දී ගැනීමට ෙපළෙඹනු නිසැක ය. එබැවින්, ඔෙබ් ආහාර
ඇසුරුම්කරණය පිළිබඳ ෙත්රීම් නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ තීරණ තරම් ම වැදගත් බව
සිතන්න. ඔෙබ් නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කරන සහ එය ෙහොඳින් නිෙයෝජනය කරන
ඇසුරුමක් ඔබ විසින් නිර්මාණය කරන බවට වග බලා ගන්න.
නවීන ආහාර නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණ ෙමෝස්තරයක් ෙදස බැලීෙමන්
පාරිෙභෝගිකයාට එහි ගුණාත්මකභාවය සහ ප්රමාණාත්මක බව පිළිබඳ ෙතොරතුරු
ලබා ගත හැකි ය. ආහාර නිෂ්පාදකයින් එයින් අදහස් කරන්ෙන් අභිෙයෝග සහ
අවස්ථාවන් යන ෙදකම ජයගත හැකි බවයි. ආහාර ඇසුරුම්කරණ සැලසුම් ඔෙබ්
ඉලක්කගත පාරිෙභෝගිකයින් මත පදනම් ව නිර්මාණශීලී විය හැකි ය. කාර්ය බහුල
ෙලෝකයක අවම ප්රෙව්ශය ඇත්ත වශෙයන් ම පාරිෙභෝගිකයා ෙග් ඇසට හසු විය
හැකි ය. ප්රධාන ෙවෙළඳ නාමකරණය සහ පණිවිඩ යැවීම ෙකෙරහි වහාම
අවධානය ෙයොමු කිරීමට ද එය උදව් කරයි. ෙමම ක්රෙමෝපායය ට අඩු වර්ණ, ෙහෝ
සරල නිරූපණ ෙහෝ අඩු ෙමෝස්තර නිරූපණයන් අදහස් විය හැකි ය.
සරල ඇසුරුම් සෑම පාරිෙභෝගික කණ්ඩායමකටම ෙනො ගැලෙප්. එෙසේ වුව ද, ඒ
සඳහා එක් ප්රවණතාවක් නම් ඇසුරුම්කරණය වඩාත් කලාත්මක කිරීමයි. කාලයත්
සමඟ විෙශේෂිත නිෂ්පාදන සමාන වර්ණ පටිපාටිවලට නැඹුරු ෙව්. ඔබට ෙවෙළඳ
ප්රවාහය සමඟ තරඟයට ෙගොස් එක්කාසු විය හැකි ය. නැතෙහොත් ඔබට ඊට එෙරහිව
යා හැකි ය. එය අවදානම් සහගත උපාය මාර්ගයකි. වර්ණ ෙක්ත කරන ලද
නිෂ්පාදන හඳුනා ගැනීම සඳහා පාරිෙභෝගිකයින්ට ෙකොන්ෙද්සි පැනවිය හැකි ය.
එෙසේ වුව ද, ඔබට නව වර්ණ උපාය මාර්ගයක් තරම් සරල ෙදයක් සමඟ
සමූහයාෙගන් සාර්ථක ව ඉවත් විය හැකි ද යන්න විමසා බලන්න.

ෙගොවි ජනතා
ෙගොවි ජනතා සඟරාව පිළිබඳව ඔබ දක්වන අදහස් හා ප්රතිචාර අපි ඉතා අගය
ෙකොට සලකමු. එෙසේ ම, ඒවා ඉදිරි කලාපයන් හි පල කිරීමට ද කටයුතු ෙකෙර්.
එබැවින් එවැනි දෑ සංස්කාරක ෙවත දන්වා එවන ෙමන් පාඨක ඔබට ආරාධනා
කරමු.
සංස්කාරක
ෙගොවිජනතා
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය,
114, විෙජ්රාම මාවත,
ෙකොළඹ 07.
ෙගො වි ජ න තා
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ෙම් අනුව, අෙලවිකරණ අරමුණු
සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා තිරසාර
ආහාර
ඇසුරුම්
ද්රව්යයයක
උපෙයෝගීතාව ඉතා වැදගත් බව
ඔබට තහවුරුෙව් යැයි සිතමු.
සාම්ප්රදායික ඇසුරුම් ද්රව්ය අතර
ප්ලාස්ටික්, ඇලුමිනියම්, වීදුරු සහ
කඩදාසි පුවරුව ඇතුළත් ෙව්.
ෙකෙසේ ෙවතත්, වර්තමානෙය් දී
පාරිෙභෝගිකයින් පාරිසරික බලපෑම
පිළිබඳව වැඩි වැඩිෙයන් දැනුවත් වී
ඇති ෙහයින් හරිත ඇසුරුම්කරණය
ෙබොෙහෝ ආහාර නිෂ්පාදකයින්ෙග්
ආදායෙම
හි
නව්ය
හැරවුම්
ලක්ෂ්යයක් බව පැවසිය හැකි ය.
එෙසේ වුව ද, ඔෙබ් ඇසුරුම පරිසර
හිතකාමී ෙලස පමණක් ම ෙවනස්
කිරීම ආහාර නිෂ්පාදන අෙලවිය
සඳහා
ප්රමාණවත් ෙනොවන බව
සිතට ගන්න. එෙමන් ම, හරිත ෙහෝ
තිරසාර ඇසුරුම් ඔෙබ් ෙවෙළඳනාම
පණිවුඩෙය් ෙකොටසක් බවට පත්
කරන්න. ඊට ඔෙබ් නිෂ්පාදන
සහායකයින්ට
සහ
ඇසුරුම්
කණ්ඩායමට නව්යතා එක්කාසු
කිරීමට ඉඩෙදන්න. සම්ප්රදායික
ක්රමෙව්දෙයන් පිටත සිතන්න. එවිට
ඔෙබ්
ගනුෙදනුකරුවන්ෙග්
අවධානයට ලක් ෙව්. ආහාර ඇසුරුම්
ක්රෙමෝපායයන් �යාත්මක කිරීෙම් දී
නව්ය හා නිර්මාණාත්මක සැලසුම්
සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ෙග් පූර්ණ
හැකියාවන් අවෙබෝධ කර ගැනීමට
�යාකරන්න.

ෙගොවි ජනතා සඟරාව තුළ
ප්රකාශයට පත්වන ලිපි
මඟින් කෘෂිකර්ම
අමාත්යාංශෙය් ෙහෝ
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ
හා පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනෙය් අදහස් පිළිබිඹු
ෙනොවන අතර ලිපිවල
අන්තර්ගතය සම්බන්ධ
සම්පූර්ණ වගකීම
ෙල්ඛකයින් සතු ය.
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ඩී.එම්.ඩබ්.ඒ.ෙක්. දිසානායක
තාක්ෂණ සහයක (කෘෂි වයාප්ති)
බීජ කාර්යාලය
පැල්ෙවෙහර

අම්මාෙග් දෑෙත් සුරු විරුකම්

ෙමො

නවාද ආත්තම්ෙම් ෙම් කරන්ෙන්......... කුණුෙවලා යන
වැල ෙගඩියක් අත ගා.. ගා.............. ඉන්ෙන්.............
චී.......... ලැජ්ජා නැද්ද ඕ ..... වා අත ගා .... න්න.

ෙමොනවා.....ට ද පුෙත්......... ලැඡ්ඡා ෙවන්ෙන්.......... ෙම්......... ඉදිලා.......
කුණුෙවලා වැටුණු ෙකොස් ෙගඩියක ඇට ගන්න එක, ෙකොච්චර ෙහොඳ ඳ?
දරුෙවෝ........නිකං
අපරා.....ෙද්.........
විනාශ
ෙවලා.....
යන
එකෙන්.............ෙම්වාෙයන් රස කෑම ජාති ඕන තරම් හදන්න පුලුවන්! ෙන්....
දන්ෙන් නැද්ද ඒ ගැන.
අෙන්....... ආ....ත්තම්ෙම් මම ඔය කෑම ජාති ගැන මුකුත් දන්ෙන්
නෑ........ෙන්.......අනික අෙප් අම්මා ෙකොස් ඇට වලින් කෑම හදනවා මං කවදාවත්
ම දැකලා නෑ............ කාලා.... නෑ......... අනික අෙප් අම්මා ඔය ඉඳලා හිටලා වැල
ෙගඩියක් කනවා. මම දැකලා තිෙයනවා.මට නං කතා කරන්ෙන් නෑ............ මං
කන්ෙන් නැති ෙවයි, කියලා ෙවන්න ඇති!
ෙමව්වා හරියට වටින ෙද්වල් දරුෙවෝ ........ ෙනොකා ඉන්න එපා. අෙප් ෙද්වල්
හරියට වටිනවා.“සිරි ලක ෙද්- සිරි සැප ෙද්”කියලා කියමනක් තිෙයනවාෙන්
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දරුෙවෝ. ඉන්නෙකෝ මං මෙග් පුතාට
ෙකොස් ඇට වලින් රස කෑමක් කියලා
ෙදන්නම්ෙකෝ.
අෙන්
ආත්තම්ෙම්
කියලා
ෙදන්නෙකෝ....... මං හරි ආසාෙවන්
අහං ඉන්නම් ෙකෝ.........
ෙකොස් ඇට ටික ෙහොඳට ෙහෝදලා
මැටි කබලක බැදලා ගන්නවා.
ෙමෙහම ෙහොඳට බැදලා ගත්තා ම
ෙපොතු ටික අෙත් ෙපොඩි කරන ෙකොට
ම ගැලවිලා යනවා.ෙම්වා වංෙගඩිෙය්
ෙකොටා ගන්නවා. බාෙගට ෙකොටල,
ලුණුයි,ගම්මිරිසුයි,සීනි හරි හකුරු හරි
දාලා නැවත ෙකොටා ගන්නවා.අෙත්
ගුලි කර ගන්න පුලුවන් පදමට
ෙකොටා ගන්න ඕනෑ..................
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බලන්නෙකෝ........ ආත්තම්ෙම් හරි අපූරුයි ෙන්ද? අෙන් ආත්තම්ෙම්
මං එකක් ගන්නද? මං ඉතිං මෙය පුතාටෙන් හැදුෙව් ගන්න ඉතිං.
හරිම රසයි. කෙඩ් ෙක්ක් වෙග් ෙනෙව්........ අෙන් ආත්තම්ෙම් තව
ෙමොනාද ෙකොස් ඇට වලින් හදන්න පුළුවන් කෑම ජාති!අෙන් කියලා
ෙදනනෙකෝ........
අෙප් ෙද්වල් වටිනවා කියලා කිව්ෙව් ආත්තම්මාෙන්........
ෙම් බැදපු ෙකොස් ඇට මිරිස් ගෙල් යන්තම් තලලා, ෙම්කට
මිරිස්,තුනපහ ටික කවලම් කරලා, ෙතල් ටිකක් තියලා, වෑඤ්ඡනයක්
විදිහට කෑමට ගන්නත් පුලුවන්.
තව ෙකොස් ඇට, වැලිත් එක්ක කවලම් කරලා, වැලි ෙකොස් ඇට විදිහට
කල්තබා ගන්නත් පුලුවන්.තව කළුෙපොල් මාලුව හදන්නත් පුලුවන්.
ආ.......... ඒක ෙනෙව් ආත්තම්ෙම් කියන්නෙකෝ ෙමොනවා....... ද අෙප්
ආහාර සැකසුම් කලාෙව් දැන ගත යුතු රහස් තිෙයනවා........
කිව්ෙව්.............
හරි! මං කියලා ෙදන්නම්ෙකෝ අෙප් අත්තම්ම ලැ’යි ගම ෙගදර තිබුෙන්
හාල් ටිකයි,ලුණු ටිකයි විතරයි. ඒෙකනුත් හාල් ටිකත් ලැබුෙන්
ෙගොයිතැන් බත් කරලා.......ගත්ත වී ටිෙකන්!
ෙම් ෙදක විතරක් තිබිලා මදිෙන් කෑම හදන්න,ඒ ෙගොල්ෙලෝ කෑෙව්
ලුණුයි,බතුයි විතර ද ආත්තම්ෙම්..................
නැහැ, දරුෙවෝ අෙප් ගම ෙගවල් අවට කැලය, ෙවල, නියර, ඇළ,
ඕවිට, වැව, ෙකොරටුව, වාෙග් තැන් වල වැවුණු හැම ෙද්........ම වාෙග්
අෙප් කෑම ෙව්ලට එකතු කර ගත්තා.......... අෙප් ෙගවල් වල නිතර ම
වාෙග්....... ගිෙතල්,මී පැණී,මී කිරි,උක් පැණි,හකුරු තිබුණා.
ආ........ෙන්... මට කියන්නත් බැරි උනාෙන් අෙප් ආහාර සුරක්ෂිත
කරපු තැනක් තමයි ගම ෙගදර දුම් මැස්ස! හිමිදිරිෙය් ලිප ගිනි
ෙමලවීෙමන් තමයි ආහාර සුරක්ෂිත කලාෙව් ආරම්භය සනිටුහන්
ෙවන්ෙන්.........
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කෑම වලට වින කරන සත්තු විනාශ කරලා ආහාර කල් තබා ගන්නා තැනක්!ආහාර
ගබඩාවක් වාෙග් තැනක්!
“ඕනෑ ම ආහාර අෙහේනී කාලයක දී වුණත්, දුම් මැස්ස ෙහෝදලා උනත්, ආහාරයට
ගන්න පුළුවන් ” කියලා අෙප් පැරණි කියමනක් තිෙයනවා.
ෙම් කියමෙනන් අෙප් ගෘහිණිය ෙග් ආහාර පිරි මැස්ෙම් කලාව හා සකසුරුවම්
කලාෙව් ප්රධාන සංෙක්තයක්!කියන එක පැහැදිලි ෙවනවා
ඔව් !නිරන්තරෙයන් ම අෙප් ගම ෙගවල් වල වියළි ආහාර වර්ග උපරිම මට්ටෙමන්
තිබුණු හින්ද’ද ෙකොෙහෙදෝ,ෙපරදිග ධාන්යාගාරය උනා.
කෑමට අරෙගන ඉතිරි ෙවච්චි ඉදිආප්ප,පිට්ටු වාෙග් ෙද්වල් උනත් අව්ෙව් ෙව්ලලා
කල්තබා ෙගන පසුව අතුරු පස ආහාර විදිහට කෑමට අර ෙගනත් තිෙයනවා.
එදා අෙප් ෙගොවි ෙගදර අරපිරිමැස්ෙමන් කටයුතු කරන ලද කාන්තාව අගය
කිරීමත්, එෙහම ෙනො කරන කාන්තාවන් පිට මං කිරීමටත් කටයුතු කරලා
තිෙයනවා.
ඇෙග් ප්රධාන වගකීම් අතරට නැදි මලවුන්ටත්, මහණ බමුණන්ටත්, යාචකයින්ටත්,
ආගන්තුකයින්ටත්, බත බුලතින් සංග්රහ කිරීම ඇයෙග් ත්යාග ගුණය උපරිමෙයන් ම
අගය කළ බවට, ඉතිහාස ෙපොත සාක්ෂි දරනවා.
අෙන් මට ෙම් ඉතිහාස කථාවක්, ෙදකක් කියලා ෙදන්නෙකෝ ආත්තම්ෙම්.......
එව්වට නම් ෙහොද උපහැරණ තිෙයනවා ෙබොලං! රජකං ෙකොරාපු අෙප් ඈෙයෝ දුර
ගමං ගිෙය් කරත්ත වල කද මලු බැඳ ෙගන! අද ඉක්මණීන් ගිහින් එන්න බෑ..........
ඒ ගමන් යන්ෙන් ....... රෑට!
ෙමොකද ඉතිං මද්දහෙන් ගමං බිමන් යන්න ඇහැක්’ යැ.අතර මඟ දී බඩගිනි උනාම
කෑම කන්ෙන් ගම ෙගදරින්!
ආ........ කාවන්තිස්ස රජතුමාත් එක්ක අමනාප වූ ගැමුණු කුමාරයා මලය රටට
පැනලා යන ෙකොට අෙප් සිංහල මෑණි ෙකෙනක් තමයි කිරිබතක් හදලා, කන්න
දීලා තිෙයන්ෙන්..............
මාමාවරුන්ෙගන් දිවි ෙබ්රා ගන්න තැනින් තැනට යමින්, සැඟෙවමින් ජීවත් වූ
පණ්ඩුකාභය කුමාරයා ද කුසගිනි නිවා ගත්ෙත් එදා අෙප් අම්මලාෙග් දෑත් වලට පිං
සිද්ධ ෙවන්ටයි!
අද වාෙග් අඟෙලන් අඟල කෑම කඩ තිෙයනවා කියලා යෑ.........අනික අෙප් ඈෙයෝ
කෑම කන්න දීලා සල්ලි ගත්ෙත් නෑ........ ෙන්.........
සහල් විතරක් ෙනෙව්,සහල්පිටි ආ�තවත් කෑම ජාති හදන්නත් අෙප් අම්මලා
දක්ෂයි.අග්ගලා,කැවුම්,අලුවා! කියමනක් තිෙයනවා කැවුම් කාලා වතුර බිව්වා ම
කෑම ෙව්ලක් පිරි මහන්න පුළුවන් කියලා. ඒ බව අෙප් ඈෙයෝ �යාෙවන් ෙපන්නුම්
කරලා තිෙයන්ෙන්...........
එදා අෙප් ගෘහිණියෙග් අතින් පැණි කැවුම්,ෙතල් කැවුම් විතරක් ෙනෙව්, අතිරසත්
හදලා තිෙයනවා.ෙම් කැවුම් කල්තබා ගන්නා ක්රමයක් විදිහට ෙහොඳින් උණු කරපු
කිතුල් පැණි හරි උක් පැණි හරි දාලා කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්!
ෙම් ගැන වටිනා අෙප් ජන කතාවකුත් තිෙයනවා.
අෙන් ආත්තම්ෙම් මං දැන ගන්න ආසයි! කියන්නෙකෝ...........
හරි, දැන් හැෙදන වැෙඩන දරුවන් අෙප් ජන කතා ගැන දන්නවා කියලා
ඈ...............
කන්ද උඩරට රජකම් කළ අෙප් රාජ උත්තමයාෙනෝ.... ඕලන්ද ජාතිකයන් සමඟ
ෙගො වි ජ න තා
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ඇති කර ගත් කන්ද උඩරට
ගිවිසුෙමන් පසු, ෙත් පැන් සංග්රහෙය්
දී ඔවුන් බුක්ති විදි, කෑම වර්ග අතර
කැවුම් කා අහවර වී ෙමන් පසු,
ෙම්වා මිනිස් අතකින් ෙනොව ගස්
වලින් ෙනළා ගන්නා ලද ෙගඩි
වර්ගයක් දැයි විමසලා තිෙයනවා.
එදා අෙප් ගම ෙගවල් වල මිරිස් කුඩු,
කහ කුඩු, තුනපහ කුඩු ෙබෝතල්
තිබ්ෙබ් නෑ.... මිරිස් ගල ළඟ වතුර
දාලා අබරපු මිරිස්,කහ ,තුනපහ ගුලි
තුනක් ෙපොල් කටුෙවන් වහලා දවස්
කීපයකට ඇති ෙවන්න තිබුණා.
අදටත් අෙප් පරණ ගම ෙගදර ඇති
මෙය හිෙත්.......
ඉඳුණු විට පලතුරක් විදිහට කෑමට
ගන්න
අවස්ථාවන්
තිබුණත්,
වෑඤ්ජනයක් විදිහට කෑමට ගන්න
ෙපලෙඹන අවස්ථා අද උනත් ඕන
තරම් තිෙයනවා. බලන්න දරුෙවෝ
අෙප් ෙකොස් ගෙහේ හැම අවස්ථාවකම
තිෙයන ෙගඩි කෑමට ගන්න
පුළුවන්ෙන්.
ආහාර සැකසුම් කලාෙව් තුන්කල්
දැක්ම ෙහේතුෙවන් අපෙත් යන
ප්රමාණය
අවම කර ගන්නත්
පුළුවන්!
ෙදහි වැඩිපුර තිෙයන කාෙලට ලුණු
ෙදහි හදලා අයිස් ෙපට්ටිෙය් දාලා
ඕන තරම් කාලයක් තියා ගන්න
පුළුවන්ෙන්.
බලන්න පුෙත්... ෙකොස් ෙගඩිය
ගත්ෙතොත්, මෙලන් එළියට ආපු
ෙවලාෙව් ඉඳලා ෙහොඳින් පැහිල
ඉඳුණු ෙගඩියක් ෙවනකං, එක එක
අවස්ථා අනුව විවිධ කෑම වර්ග
හදන්නත් පුළුවන් .
අෙප් ෙහළ කාන්තාව ෙග් බුද්ධිමත්
බවත්,යහගුණෙයන් පිරි සමාජයක්
උෙදසා
ආහාර
සකසුරුවම්
බවත්,නැවුම් බවත්,අත් ගුණයත් මුසු
වී පැවතුණු අභීත ජාතියක තිඹිරි
ෙගය වන මුළුතැන් ෙගය පාලනය
කළ එදා හිටපු, අෙප් අම්මලා“ හතු
පිෙපනවා වාෙග් ” ජාතියට පහල
ෙවනවා නම්, දැෙය් දරුවන් ෙග්
වාසනාවට ෙන්ද? ආත්තම්ෙම්....
ඒක නම් මසුරන් වටින කියමනක්
දරුෙවෝ............
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යු.ඩී. රවීනා උදාරි
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිනි
ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය

කෘෂිකර්මාන්තෙය් තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා
නෙවෝත්පාදන සහ නව්යකරණය

ග

තික ෙලෝකයක, තරඟකාරි ෙලස සිටීමට, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට,
දියුණුව සමඟ ෙව්ගෙයන් ගමන් කිරීමට සහ යහපැවැත්ම වැඩිදියුණු
කිරීමට නව්යකරණයන් වැදගත් ෙවයි. නෙවෝත්පාදන යනු සමාජ
ආර්ථික සංවර්ධනෙය් ප්රධාන ෙමවලමක් වන අතර සංවර්ධන
අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීෙම් දී නව නිපැයුම් සහ නව්යකරණය අත්වැල්
බැඳගත යුතු ය. ෙකෙසේ ෙවතත්, නෙවෝත්පාදනයන් රික්තකයන් තුළ
සිදුෙනොවන අතර එය සිදුවන්ෙන් නෙවෝත්පාදකයින් විසින් දැනුම ලබාෙගන
එය නව අදහස්, භාවිතයන් ෙහෝ නිෂ්පාදන ෙලස සමාජ ආර්ථික
�යාවලියන් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීෙමනි. පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන (Research
and Development) ෙබොෙහෝ රටවල සංස්කෘතියක් බවට පත්ව ඇති අතර
එය රටක් සංවර්ධන මාවතකට ෙයොමුකිරීම සහ තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක්
පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්රධාන සාධකයක් ෙවයි. එබැවින්, ෙබොෙහෝ රටවල්
ජාතික අයවැෙයන් යම් ෙකොටසක් පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා
ෙවන් කරයි.
ආන්තික කාළගුණික සිදුවිම් සහ ෙද්ශගුණික විපර්යාස, ෙවෙළඳෙපොළ
අස්ථාවරත්වය, ෙද්ශපාලන අස්ථාවරත්වය ඇතුළු විවිධ අවදානම් වලට
ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික පද්ධති ෙගොදුරු ෙවයි. එෙමන් ම, ආහාර නිෂ්පාදන
කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය, ෙගෝලීයකරණය, තාක්ෂණික හා ආනයනික
ෙගො වි ජ න තා
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දියුණුව සහ පාරිසරික බලපෑම්
සමඟ ඒකාබද්ධ වූ සැපයුම්දාම
යන් කෘෂිකර්මාන්ත ෙය් විෂය
පථය පුළුල් කර තිෙබ්. ෙම් නිසා,
ෙව්ගෙයන් වර්ධනය වන ආහාර
ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා අවශ්ය
වන නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව ළඟා
කර ගැනීම, නෙවෝත්පාදනයන්
සහ නව්යතාවයන් අනුගමනය
කිරීම මත රඳා පවතී. ෙම් සඳහා
විධිමත් කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ
සහ සංවර්ධන ප්රතිපත්ති අවශ්ය
ෙවයි. එබැවින්, කෘෂිකර්මාන්ත
ෙය් තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා
නෙවෝත්පාදන සහ නව්යකරණ
ෙය්
අවශ්යතාව,
වත්මන්
තත්ත්වය සහ නෙවෝත්පාදන
දිරිමත් කිරීම සඳහා
අවශ්ය
වැඩපිළිෙවළ පිළිබඳ පැහැදිලි
කිරීෙම් අරමුණින් ෙමම ලිපිය
සැකෙසයි.
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කෘෂිකර්මාන්තෙය් තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ඇති අභිෙයෝග
ෙලෝක ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානයට අනුව, වසර 2050 වන විට
ෙලෝක ජනගහනය බිලියන 9.6 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරන
අතර ඉදිරි වසර 20 ක කාලය තුළ ෙගෝලීය ආහාර ඉල්ලුම 50% කින් ද, බල
ශක්ති ඉල්ලුම 45% කින් සහ ජල ඉල්ලුම 30% කින් ද ඉහළ යන බවට
පුෙරෝකථනය ෙකොට තිෙබ්. ඉහළ යන ජනගහනය, නාගරීකරණය,
ෙද්ශගුණික විපර්යාස, අධික නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ෛජව ඉන්ධන සඳහා
වන ඉල්ලුම වැනි නැඟි එන ගැටලු හමුෙව් 21 වන සියවෙසේ දී ආහාර සහ
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන පද්ධති දැඩි අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ ෙදනු නිසැක ය.
ෙද්ශගුණික විපර්යාස සහ අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් නිසා
කෘෂිකාර්මික අස්වැන්න අඩුවන අතර කෘෂි නිෂ්පාදන වල ෙවෙළඳෙපොළ
මිල ගණන් ඉහළ යාම ද සිදුෙවයි. එෙලස ම කෘෂි පද්ධති වල ඵලදායිතාව
අඩුවීෙමන් කෘෂිකර්මාන්තය මඟින් ආර්ථිකයට ලබා ෙදන දායකත්වය
අඩුෙවයි. ෙද්ශීය නිෂ්පාදන අඩුවීෙමන් ආනයනය වැඩි වන අතර වැඩි
විෙද්ශ විනිමය ප්රමාණයක් රටින් බැහැරෙවයි.
කාර්මික රටවල කෘෂිකාර්මික ඉඩම් කෘෂිකාර්මික ෙනොවන පරිහරණයන්
බවට පරිවර්තනය කිරීෙම් වර්තමාන අනුපාතය අඛණ්ඩ ව පවතින්ෙන් නම්
සහ සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින රටවල වර්තමාන ඉඩම් හායනය අඛණ්ඩ ව
සිදුවන්ෙන් නම් ඉදිරි වසර 20ක කාලය තුළ ෙලෝකෙය් දැනට වගා කරන
ඉඩම් ප්රමාණෙයන් 1/3 වඩා අහිමි විය හැකි බවට පර්ෙය්ෂකයන් විසින්
පුෙරෝකථනය කර ඇත. ජල හිඟය ආහාර නිෂ්පාදනයට විශාල බලපෑමක්
ඇති කරන අතර සමස්ත ජල පරිෙභෝජනෙයන් 70%ක්
පමණ
කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ෙයදෙවයි. ගෘහස්ථ, කාර්මික සහ පාරිසරික
භාවිතයන් සමඟ ඇති නිරන්තර තරඟකාරීත්වයත් සමඟ ජලය සහ ඉඩම්
කළමනාකරණය පිළිබඳ වඩාත් ඵලදායි ක්රමෙව්දයන් සැකසීම අත්යාවශ්ය
වූ කාරණයකි. එෙමන්ම, ෙගෝලීය ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා වන සමස්ත
සාධක ඵලදායිතා වර්ධන ෙව්ගය (Total Factor Productivity Growth)
පහත වැටීම මඟින් ෙගෝලීය ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ෙපෝෂණය ෙමන් ම
ආහාර හා කෘෂිකාර්මික පද්ධති වල තිරසාර බව ෙකෙරහි ද ප්රබල බලපෑමක්
ඇති කරයි.
ෙලෝක ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් වාර්තා අනුව, ෙලෝකෙය් වාර්ෂික
ව ආහාර ෙටොන් බිලියන 1.3 ක් අපෙත් යන අතර එය මුළු ආහාර
නිෂ්පාදනෙයන් 1/3 කි. අපෙත් යන ආහාර මීෙත්න් වායුව නිපදවීෙමන්
අවසන් වනවා පමණක් ෙනොව ඒවා නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ලද
භූමිය, ජලය, ශ්රමය, කෘෂි රසායන, බල ශක්තිය ඇතුළු අෙනකුත් සම්පත්
අපෙත් යාම ද සිදුෙවයි. ෙමය එක් වසරකට ෙඩොලර් බිලියන 218ක පමණ
ආර්ථික අලාභයක් සිදුකරයි. ෙම් නිසා පසු අස්වනු හානිය අවම කර,
නිෂ්පාදන සහ සැපයුම් දාමයන් හි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම සඳහා නව
තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීම සහ තාක්ෂණය සංවර්ධන කිරීම අවශ්ය ෙවයි.
ෙලෝක ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් ගණනය කිරීම් වලට අනුව
කෘෂිකර්මාන්තය නිසා පරිසරයට වන අහිතකර බලපෑම පසුගිය වසර 50 ක
කාලය තුළ ෙදගුණයකින් වැඩි වී තිෙබ්. ෙම් සඳහා �යාමාර්ග ෙනො
ගතෙහොත් 2050 වන විට එය තවත් 30% කින් ඉහළ යනු ඇත.
කෘෂිරසායනික ෙයදවුම් වල අවභාවිතය සහ දුර්වල කළමනාකරණ ක්රමෙව්ද
ෙම් සදහා මූලික ව ම ෙහේතුෙවයි.
ෙගො වි ජ න තා
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ක්ෂුද්ර ෙපෝෂක ඌනතාවය ෙහෝ
සැඟවුණු සාගින්න යනු ආහාරෙය්
විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ
ෙනොමැතිකම වන අතර එය
මන්දෙපෝෂණෙය්
විනාශකාරි
ආකාරයකි. ෙම් නිසා, ෛජව
තාක්ෂණික අභිජනන ක්රම මඟින්
ආහාර විවිධත්වය වැඩිදියුණු
කිරීම, ප්රධාන ආහාර වර්ග
අතිෙර්ක ෙපෝෂ්ය පදාර්ථ සහිත ව
වැඩිදියුණු කිරීම සහ ෙබෝග වල
විටමින් සහ ඛනිජ ඝනත්වය වැඩි
කිරීම කළ යුතුෙවයි. තව ද,
ආදායම සහ මිල දී ගැනීෙම්
ශක්තිය
වැඩිවන
විට
පාරිෙභෝගිකයින්
ආහාර
විවිධාංගිකරණය කරයි. සැකසු
ආහාර සමඟ ආහාර ෙව්ල ෙවනස්
වන අතර ආහාර සංයුතිය සහ
සම්භවය ෙකෙරහි වැඩි වශෙයන්
උනන්දු ෙවයි. එෙමන් ම,
නිෂ්පාදන
ක්රම,
ෙපෝෂණ
අන්තර්ගතය, ශ්රම පිළිෙවත් සහ
ෙද්ශීය සහ ජාත්යන්තර ආහාර
පිළිබඳ ෙතොරතුරු පාරිෙභෝගික යින් අෙප්ක්ෂා කරයි. එනම්
පාරිෙභෝගිකයින්ට අඩු මිලකට,
ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත, උසස් තත්ත්ව
ෙය් නිෂ්පාදන සඳහා පහසුෙවන්
ප්රෙව්ශය ලබා ගැනීමට විද්යාව හා
තාක්ෂණය ෙයොදාගත යුතු ය.
ග්රාමීය ෙගොවි ජනතාව ෙද්ශීය
දැනුම ෙයොදා ගන්නා අතර
අත්හදා බැලීම් හා අනුවර්තනයන්
තුළින් නව්යකරණය සිදුකරයි.
එනම් ෙගොවීන් විසින් තම
ෙගොවිපළ වල නිෂ්පාදන ඉහළ
නැංවිය හැකි ක්රමෙව්ද අත්හදා
බලයි.
ෙම් නිසා, ෙගොවීන්
දැනටමත් භාවිතා කර ඇති
සාර්ථක
නෙවෝත්පාදනයන්
හඳුනා ෙගන ඒවා ෙවනත්
ෙගොවීන් ෙවත ව්යාප්ත කිරීම ෙහෝ
ඒවා තවදුරටත් වැඩිදියුණු කිරීම
කෘෂිකර්මාන්තෙය් අනාගතයට
අත්යවශ්ය ෙවයි.
ෙමම කරුණු සලකා බැලීෙම් දී
කෘෂිකර්මාන්තෙය් ඵලදායිතාවය
සෑම ආකාරෙයන් ම වැඩිදියුණු
කරන සහ වටිනාකම්දාමෙය්
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන සහ
නාස්තිය අවම කරන ප්රතිපත්ති,
ආෙයෝජන සහ නව්යකරණයන්
2020 ජනවාරි - ජූනි

අවශ්ය ෙවයි. වැඩිදියුණු කළ දැනුම සහ තාක්ෂණය ෙබදාහැරීම තුළින්
නිෂ්පාදකයින්ට ඉහළ ඵලදායිතාවයක් සහ ලාභයක් අත්කර ගැනීමට ෙමම
ආෙයෝජන ඉවහල් ෙවයි. ෙමය පාරිසරික, ආර්ථික හා සමාජීය වශෙයන්
තිරසාර ආහාර හා කෘෂිකාර්මික පද්ධතියක් සඳහා පදනම වන අතර
විෙශේෂෙයන් පරිසර හිතකාමි නෙවෝත්පාදනයන් මඟින්
නිෂ්පාදනය
පමණක් ෙනොව ස්වභාවික සම්පත් කාර්යක්ෂම ව භාවිතා කිරීම ද
උත්ෙත්ජනය කරයි. ෙම් නිසා නෙවෝත්පාදන එෙසේ ෙනොමැති නම්
පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන අංශය සඳහා ෙයොදන ආෙයෝජන දිරිමත් කිරීෙම්
වගකීම රජය සතුව පවතින අතර වැඩිදියුණු කරන ලද නෙවෝත්පාදන
භාවිතයන් සහ තාක්ෂණයන් පිළිබඳ දැනුම ජනතාවට ළඟාවිය යුතු ය.
නෙවෝත්පාදන සහ නව්යකරණයන්ෙග් භාවිතයන්
හරිත විප්ලවය තුළ වර්ධනය වු බීජ තාක්ෂණයන් දශක ගණනාවක
නෙවෝත්පාදනයන් ඇති කෙළේ ය. උසස් අභිජනන ක්රම මඟින් ෙබෝග වල
ගුණාත්මකභාවය, අස්වැන්න සහ නැවුම්බව වැඩිදියුණු කර තිෙබ්. හෘද
ෙරෝග අවදානම අවම කර ගැනීමට උපකාර වන ඉහළ ෆයිෙටොනියු�නියන්
(Phytonutrients) සහිත ෙබ්රොෙකොලි මෑතක දී ෙබෝ කිරීම සහ වාණිජකරණය
කිරීම පාරිෙභෝගිකයින්ට සෘජු ෙසෞඛ්ය සහ ෙපෝෂණ ප්රතිලාභ ෙගන ෙදන
නව්යකරණයකට උදාහරණ ෙවයි. ෙලොව පුරා ෙගොවීන් ජංගම දුරකතන
ෙයදවුම් සහ තාක්ෂණික ෙමවලම් භාවිතා කර කෘෂි විද්යාත්මක උපෙදස්,
ෙවෙළඳෙපොළ ෙතොරතුරු සහ බැංකු පද්ධති ෙවත ප්රෙව්ශ ෙවයි. ජංගම
දුරකථන ෙයදුම් මඟින් ආහාර වල මිල, සම්භවය සහ නිෂ්පාදන ක්රම
පිළිබඳව වැඩිදුර දැනගැනීමට පාරිෙභෝගිකයින්ට හැකිෙවයි. තව ද,
ෙගොවීන්ට තම කෘෂි නිෂ්පාදන ෙවෙළඳෙපොළ ෙවත සෘජුව අෙලවි කිරීමටත්,
ගැණුම්කරුවන් ෙසොයාගැනීමටත්, සැපයුම්දාමය තුළ ආහාර අපෙත්යාම සහ
නාස්තිය අවම කිරීමටත්, ෙමම ක්රමෙව්ද උපකාර ෙවයි.
ෙද්ශගුණ විපර්යාස වලට ඔෙරෝත්තු දීෙම් හැකියාව ඇති ෙබෝග ප්රෙභ්ද
භාවිතය මඟින් ෙවනස්වන ෙද්ශගුණික තත්ත්ව යටෙත් වුව ද වැඩි
අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි ය. ආරක්ෂිත ගෘහ වගාව මඟින් අහිතකර
ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන්ෙග් බලපෑම අවම කළ හැකි අතර ඉඩම් ඵලදයිතාව
වැඩිවන අතර ආර්ථික පාඩුව අවම ෙවයි. ජලය සහ භූමිය ඵලදායි ව භාවිතා
කිරීම සඳහා කුඩා ෙගොවිපළවල් විශාල ෙමෙහයුම් සඳහා ඒකාබද්ධ කළ
හැකි ය. සතුන් ෙබෝ කිරීෙම් කාර්ය සඳහා වැඩිදියුණු කරන ලද තාක්ෂණික
ක්රම ෙයොදා ගැනීම මඟින් දියුණු ලක්ෂණ සහිත එනම්, ෙලඩ ෙරෝග වලට
වඩා ඔෙරොත්තු ෙදමින් ඉහළ ඵලදායිතාවයක් පවත්වා ගත හැකි ය. එමඟින්
නාස්තිවන සම්පත් සහ අනවශ්ය හරිතාගාර වායු විෙමෝචනය වළක්වයි.
සංවර්ධිත රටවල් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා විශාල වශෙයන් ආෙයෝජන
සිදුකරන අතර වර්තමානෙය් දී එය චන්�කා ඡායාරූප, ගුවන් නිරීක්ෂණ
රූපණ, භූෙගෝලීය ෙතොරතුරු පද්ධති (GIS), ෙගෝලීය ස්ථානගත කිරීෙම්
පද්ධති (GPS) යන තාක්ෂණ පදනම් වු යන්ෙත්රෝපකරණ හා සන්නිෙව්දන
තාක්ෂණෙයන් යුතු ෙමවලම් මඟින් ෙමෙහයවයි. ෙම් සඳහා ෙයොදා ගන්නා
නවතම ෙමවලම් ෙඩ්රෝන යානා වන අතර ඒවා භාවිතෙය හි ප්රධාන වාසිය
වන්ෙන් වගා ක්ෙෂේත්රෙය් එක් එක් ෙබෝගය පිළිබඳව ෙබෝග ෙසෞඛ්ය,
ව�හාත්මක ෙවනස්කම් හා අවශ්යතා නිවැරදිව නිර්ණය කිරීමට ඇති
ෙගො වි ජ න තා
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හැකියාවයි. එෙසේ ම, දත්ත
රැස්කිරීෙම්
හැකියා
ව,
පළිෙබෝධනාශක
සහ
ජලය
ෙයදීම, යාන්�කව වල් මර්දනය
පිළිබඳ අවශ්ය දත්ත ෙගොවියාට
ලබාගත හැකිවීමයි.
මෑතක දී ව්යාප්ත වූ ෙසේනා
දළඹුවා විසින් බඩඉරිඟු, වී, උක්
ඇතුළු ශාක විෙශේෂ 80 ක් පමණ
ආහාරයට ගනු ලබයි. මර්දනය
සඳහා වූ දුර්වලතා නිසා රටවල්
44 ක පමණ ෙමම උවදුර පැතිරී
ගිය අතර ඉන්දියාව, � ලංකාව,
පකිස්ථානය ආදි රට වල ෙබෝග
නිෂ්පාදනයට ද බලපෑම් සිදුවිය.
ෙම් නිසා ෙගෝලීය වශෙයන්
ෙලෝකෙය් භයානක සංක්රමණික
පළිෙබෝධ
විෙශේෂයක්
වන
කාන්තාර
පළගැටියන්
නිරීක්ෂණය
කිරීමට
සහ
ඉක්මනින්
හඳුනා
ගැනීමට
“eLocust 3” නම් ෙමොබයිල්
ෙයදුම
භාවිතා
කරයි.
සන්නිෙව්දන
සහ
චන්�කා
තාක්ෂණය
ෙයොදා
ෙගන
ෙතොරතුරු අධීක්ෂණය හා පුර්ව
අනතුරු ඇඟවීෙම් පද්ධතියකට
ඒකාබද්ධ කරයි. එය විනාශකාරි
කාන්තාර
පළගැටියන්ෙග්
වාසස්ථාන, හානිය සහ ගහනය
අ�කාෙව් සහ ආසියාව තුළ
අඩුවීමට සැලකිය යුතු ෙලස
දායකත්වය ලබා දී තිෙබ්.
� ලංකාෙව් භාවිතා ෙනො වුව ද
ජාන ෙවනස් කළ (Genetically
Modified) ෙබෝග ප්රෙභ්ද විවිධ
රටවල
භාවිතා
ෙවයි.
උදාහරණයක් ෙලස විද්යාඥයින්
විසින් අර්තාපල් අංගමාරයට
(Potato Blight) ප්රතිෙරෝධි වන
ජානමය වශෙයන් ෙවනස් කරන
ලද අර්තාපල් පිළිබඳව අධ්යයන
සිදුකරන අතර එමඟින් දිලීර
නාශක ෙයදීම 80% - 90% අතර
ප්රමාණයකින්
අඩු
කිරීමට
හැකිෙවයි. තව ද, උතුරු
ඇමරිකාෙව් ෙගොවීන් විසින් BT
2020 ජනවාරි - ජූනි

ඉරිඟු (BT Corn) වගා කරන අතර එය බඩ ඉරිඟු කරල් විදින පණුවාට
(Corn Borer) ප්රතිෙරෝධී වන පරිදි ජානමය වශෙයන් ෙවනස් කරන ලද
ඉරිඟු ප්රෙභ්දයකි. ෙම් නිසා කාලයත් සමඟම පළිෙබෝධනාශක ෙයදීම් අඩු වී
ඇති අතර එහි ප්රතිඵලයක් ෙලස පරිසරයට වන බලපෑම අඩුවීම, අඩු පිරිවැය
සහ වඩා ආරක්ෂිත, ෙපෝෂ්යදායි ෙබෝග දැරිය හැකි මිලකට
පාරිෙභෝගිකයින්ට ළඟාෙවයි.
විටමින් A ඌනතාවය නිසා සෑම වසරක ම අ�කාෙව් සහ ආසියාෙව් ළමුන්
මිලියනෙය් සිට මිලියන භාගයක් දක්වා අන්ධභාවයට පත්ෙවයි. ෙලෝක
ජනගහනෙයන් අඩකට වඩා ප්රධාන ආහාරය ෙලස සහල් මත යැපුන ද
වර්ධනයට හා ෙසෞඛ්ය ට අවශ්ය විටමින් A, යකඩ හා සින්ක් වැනි ෙපෝෂක
පදාර්ථ වලින් අඩු ය. රන් සහල් (Golden Rice) යනු ජානමය වශෙයන්
ෙවනස්කරන ලද සහල් වර්ගයක් වන අතර ෙමම පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතිය
ජාත්යන්තර සහල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් ෙමෙහයවීම යටෙත් සිදුෙවයි.
බඩ ඉරිඟු ජානයක් සහ පෙස හි ඇති බැක්ටීරියා ජානයක් ඇතුළත් කිරීෙමන්
එය නව්යකරණය කර ඇති අතර එමඟින් සහල් වල ආහාරයට ගත හැකි
ෙකොටස් වල බීටා කැෙරොටීන් ෛජව සංස්ෙල්ෂණය කිරීමට ශාකයට ඉඩ
ලබාෙදයි. ෙමහි ප්රධාන ම අරමුණ වන්ෙන් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින
රටවල විටමින් ඌනතාවයට එෙරහිව සටන් කිරීමට යි. රන් සහල් සඳහා
වන පළමු ක්ෙෂේත්ර අත්හදා බැලීම බංගලාෙද්ශෙය් සිදුකළ අතර යහපත්
ප්රතිඵල ලබා දී තිෙබ්.
නෙවෝත්පාදන සහ නව්යකරණයන් දිරිගැන්වීම සඳහා ආෙයෝජන
නෙවෝත්පාදන ෙශ්රේණිගත කිරීම් වලට අනුව එනම් Global Innovation
Index (GII) දර්ශක වලට අනුව 2018 වසෙර් දී � ලංකාව 88 වන
ස්ථානයට පත්ව තිෙබ්. 2015 වර්ෂය සඳහා පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන වියදම,
සමස්ත දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 0.108% වන අතර එහි ඉහළම සහ අවම
අගයන් 1996 සහ 2014 වර්ෂ වල දී පිළිෙවලින් 0.184 ක් සහ 0.1 ක් ෙලස
වාර්තා විය. පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා � ලංකාෙව්
ආෙයෝජන වසර ගණනාවක සිට අඛණ්ඩ ව පහළ යන ප්රවණතාවයක්
ෙපන්නුම් කරන අතර අෙනකුත් රටවල් ඊශ්රාලය (4.12%), දකුණු
ෙකොරියාව (4.3%), ජපානය (3.4%)) සමඟ සැසඳීෙම් දී රටක් වශෙයන්
අපට ෙබොෙහෝදුර යා යුතුව තිෙබ්.
පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන ප්රවර්ධනය සඳහා ප්රතිපත්ති, ෙරගුලාසි සහ
දිරිගැන්වීම් �යාත්මක කළ යුතු ෙව්. ඒ සඳහා කලාපීය සහෙයෝගය සහ
සම්බන්ධීකරණය වැදගත් ෙවයි. එෙමන් ම,
රාජ්ය-ෙපෞද්ගලික
හවුල්කාරීත්වයක් ඇතිකර ගත හැකි ය. බදු සහ ණය ෙයෝජනා ක්රම වැනි
විවිධ දිරිගැන්වීම් පවත්වා ගත හැකි ය. ඉහළ ආදායම් රටවල් සැලකීෙම් දී
අඩු ආදයම්ලාභි රටවල් තවමත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පර්ෙය්ෂණ අරමුදල්
සැලකිය යුතු මට්ටමක ආකර්ෂණය කරෙගන ෙනොමැත. රාජ්ය- ෙපෞද්ගලික
හවුල්කාරිත්වයන් (Public-Private Partnerships) ෙලස හැඳින්ෙවන ෙමම
සහෙයෝගීතාව මඟින් සහභාගිවන්නන්ට ඔවුන්ෙග් ඒකාබද්ධ ආෙයෝජන වල
අවදානම් වගකීම් සහ ප්රතිලාභ ෙබදා ගැනීමට අවස්ථාව ලබාෙදයි.
විෙශේෂෙයන් ම අඩු අදායම්ලාභි රටවල පර්ෙය්ෂණ පරතරය පිරවීම සඳහා
බහු පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් හවුල්කාරිත්වය සහ සහභාගිත්වය උපකාරි ෙවයි.
ෙගො වි ජ න තා
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එනම්, ජාතික කෘෂිකාර්මික
පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථාන සහ
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සමාගම්
සමඟ
පර්ෙය්ෂණ
හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි.
බහු
පාර්ශ්වකරුවන්ෙග්
පර්ෙය්ෂණ හවුල්කාරිත්වය සඳහා
උදාහරණයක් ෙලස අ�කානු
ෙගොවීන්ෙග් විෙශේෂිත අවශ්යතා
සඳහා නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන
බඩ ඉරිඟු බීජ නිපදවන ව්යාපෘතිය
සැලකිය හැකි ය. එය උප
සහරාන් අ�කාෙව් විශාලතම
නිවර්තන බඩ ඉරිඟු අභිජනන
වැඩසටහනයි.
ෙමහි
ප්රමුඛ
හවුල්කරුවන් ෙලස ෙමොන්සැන්ෙටෝ සමාගම �යා කරන
අතර නියඟයට ඔෙරොත්තු ෙදන
සහ කෘමි ආරක්ෂණ ගති ලක්ෂණ
ඇති
ෙදමුහුන්
බඩ
ඉරිඟු
සංවර්ධනය
සඳහා
ෙමොනිසැන්ෙටෝ සහ අ�කානු ෙද්ශීය
පර්ෙය්ෂණ
හවුල්කරුවන්ෙග්
විෙශේෂ දැනුම උපෙයෝගි කරෙගන
තිෙබ්. ෙමවැනි ආයතන අතර
දිගුකාලීන පර්ෙය්ෂණ හවුල්කාරිත්වයත්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
සම්පත්,
සහෙයෝගය
සහ
අත්දැකීම් ඒකාබද්ධ වීෙමන්
විශ්වාසය
සහ
සහෙයෝගී
�යාමාර්ග වර්ධනය කිරීමට
උපකාරී ෙවයි. කෘෂිකර්මාන්තෙය්
පවතින නෙවෝත්පාදන ධාරිතාව
සහ
භාවිතයන්
පිළිබඳ
සවිස්තරාත්මක
පර්ෙය්ෂණ
අවශ්ය
ෙවයි.
විෙශේෂෙයන්
ෙගොවීන් නව්යකරණයට කැමති
ෙකොන්ෙද්සි හඳුනා ගැනීම සහ
නව්ය
ෙගොවි
පැතිකඩ
විශ්ෙල්ෂණය කිරීම ප්රතිපත්ති වල
සාර්ථකත්වයට දායක ෙවයි.
කෘෂිකාර්මික ව්යාප්ති ක්රම මඟින්
පර්ෙය්ෂණ ප්රජාව සහ ෙගොවි
ජනතාව අතර සම්බන්ධතාවය
සැකෙසන
අතර
ඔවුන්ෙග්
නිෂ්පාදන �යාවලිය, ස්වාභාවික
සම්පත් කළමනාකරණය, ෙගොවි
2020 ජනවාරි - ජූනි

පවුල් සහ ඔවුන් ජීවත්වන
ප්රජාවන්ට ප්රතිලාභ සැලසීම සඳහා
නව්යකරණයන් අවෙබෝධ කරගැනීමට සහ ඒවා අනුගමනය කිරීමට
හැකිෙවයි. සුළු පරිමාණ ෙගොවීන්ට නෙවෝත්පාදනයන් සඳහා ඇති හැකියාව
සහ ප්රෙව්ශය අඩාල කරන සීමාවන් (තාක්ෂණික, සමාජීය, සංවිධානාත්මක,
ප්රතිපත්තිමය ෙහෝ ෙවනත්) ඉවත් කිරීමට සාමුහිකව �යා කළ යුතු අතර ම
ෙහොඳ කෘෂිකාර්මික භාවිතයන්, නිෂ්පාදන සහ ෙමවලම් හුවමාරු කරගැනීම
දිරිමත් කළ යුතු ය. ව්යාප්ති ෙසේවය වඩා ලාභදායී සහ ඉල්ලුම මත පදනම් වු
ෙසේවාවක් බවට පත්කිරීම සඳහා තාක්ෂණික හා ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ
�යාත්මක කළ යුතු ය.
විද්යාව සහ තාක්ෂණික පර්ෙය්ෂණ වල දියුණුව සලකා බලන විට මානව
සම්පත් සංවර්ධනය සැලකිලිමත් විය යුතු ප්රධාන අංශයකි. � ලංකාව
සැලකූවිට මිනිසුන් මිලියනයකට සිටින පර්ෙය්ෂකයන් ගණන ආසන්න
වශෙයන් 107 කි. පර්ෙය්ෂණ තාක්ෂණ ශිල්පීන් ගණන මිලියනයට 75 කි.
ෙමය අෙනකුත් රටවල් සමඟ සැසදීෙම් දී ඉතා අඩු අගයකි. ඊශ්රායලෙය්
වැසියන් මිලියනයකට පූර්ණකාලීන පර්ෙය්ෂකයන් 8337 ක් ෙවයි. රජෙය්
දිරිගැන්වීම් සහ ඉහළ පුහුණුවක් ලත් මානව ප්රාග්ධනයක් පැවතීම නිසා
ඊශ්රායලය ප්රමුඛ බහුජාතික සමාගම් වල පර්ෙය්ෂණ මධ්යස්ථානයක් ෙලස
ආකර්ෂණය දිනා ඇත. එනම්, උසස් තත්ත්වෙය් පර්ෙය්ෂකයන් පුහුණු කිරීම
සහ සංවර්ධනය කිරීම ද වැදගත් ෙවයි. � ලංකාව තුළ ද නව විද්යාවන් සහ
තාක්ෂණය පදනම් කරගත් කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය දැනුම, කුසලතා සහ
මානව සම්පත් සැපයීමට හැකිවන පරිදි විශ්ව විද්යාල වල උසස් අධ්යාපන
ක්රමෙව්ද සකස් විය යුතු ය. තව ද, ඒවාෙය් අධ්යයන සහ පර්ෙය්ෂණ
ජයග්රහණ වලින් වැඩි ප්රමාණයක් වානිජකරණය වියයුතු ය. තාක්ෂණ
නෙවෝත්පාදන සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන සෑම අවස්ථාවකම ඒවා ජාත්යන්තර
සැලැස්මක් මත සකස් විය යුතු අතර විශාල ෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොළක්
ෙනොමැති බැවින් විෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොළ සහ ආෙයෝජන ඉලක්ක කළ යුතු
ය.
ෙමහි දී නෙවෝත්පාදන අභිෙයෝග හඳුනා ගැනීම සහ නෙවෝත්පාදන සඳහා
නව ප්රෙව්ශයන් අනුගමනය කිරීමට විවිධ ක්ෙෂේත්ර සම්බන්ධීකරණය අවශ්ය
ෙව්. එම නව සංකල්ප මත කටයුතු කිරීමට කැමැත්ෙතන් සිටීම, ඒ පිළිබඳ
නිරන්තර දැනුම අලුත් කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම ෙමන්ම සංවර්ධන
සැලසුම් සමඟ ෙම්වා ඒකාබද්ධ කිරීෙමන් එය ප්රවර්ධනය කිරීම සිදු කළ
ෙගො වි ජ න තා
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හැක. පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන
කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම
සඳහා
වාණිජකරණය ඉතා
වැදගත් ෙවයි. ආෙයෝජන වලට
ගැළෙපන පරිදි සැලකිය යුතු
ප්රතිඵල ෙපන්වීම පර්ෙය්ෂකයන්
ෙග් වගකීම බවට පත්ෙවයි.
එෙමන් ම, රජයන් විසින්
නව්යකරණයන්
ෙකෙරහි
විශ්වාසය ෙගොඩනංවන අතරම
සුහුරු
නියාමන
පද්ධති
(Smart Regulatory Systems)
නිර්මාණය කළ යුතු ය. නියාමන
පද්ධති වලට ෙහොඳ ෛනතික හා
අනුභාවික පදනමක් පැවතිය යුතු
අතර, එමඟින් නිෂ්පාදකයින් සහ
පාරිෙභෝගිකයින් සඳහා වන
පිරිවැය අවම කිරීම සහ බුද්ධිමය
ෙද්පල ආරක්ෂා කිරීම හා
ෙවෙළඳෙපොළ දිරිගැන්වීම් තුළින්
නව්යකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම
කළ යුතු ය. ඒවා පැහැදිලි සහ
ස්ථාවර ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර
ෙවෙළඳ නීති සමඟ අනුකූල විය
යුතු ය. තව ද, කෘෂිකාර්මික
පර්ෙය්ෂණ
සහ
සංවර්ධන
ආෙයෝජන මඟින් ලැෙබන පුර්ණ
ප්රතිලාභ අවෙබෝධ කර ගැනීමට
කාලයක් අවශ්ය වන අතර
කාලයාෙග් ඇවෑෙමන් ෙගොවීන්ට
ඉහළ ලාභයක්, පාරිෙභෝගිකයින්
ට සුලභ ආහාර සැපයුමත් සහ
ග්රාමීය ප්රජාවෙග් වැඩි ජීවන
තත්ත්වයත් ඇතුළු අරමුණු කරා
ළගා විය හැකි ය.
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