ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිව
ේත්ත්වයාහවමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇති
ගැටලුාහවිභවේේ(ගම්මිරිා්වගේවආශ්ේ
රි ්යයනය)

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

සාහකපමා සෂණවේමාේේව:70

2019 නොවැම්මා

හක්ටමා වොබ්ුෑව කව ගොවිවටයුතුපමා සෂණහේපුහුණුකිරී ම්ආයේනය
114,වි ේරේනනේවේ,
වොළඹ07
i

හක්ටමා වොබ්ුෑව කව ගොවිවටයුතුපමා සෂණහේපුහුණුකිරී ම්ආයේනය
පථම
ර නමු්රණය-2019 නොවැම්ුමා
ISBN: 978-955-612-261-9

ශ්රීකාවේ ේතිවපුා්ේවේකනේනේවලියසූචිය
යතිා්ාආමා.එල්.එතය.
ශ්රී කාවේ ක ළුබඩු ක වමානේතයේ ස ානේ  - ආමාථිව ේත්ත්වය ාහ
වමාේනේන ස එන වමානේතයේය මුහුණ දී ඇති ගැටලූ ාහ විභවේේ (ගම්මිරිා්
වගේව ආශ්රිේ ්යයනය) ආමා.එතය.එල්. යතිා්ා, හක්ටමා වොබ්ුෑව කව
ගොවිවටයුතුපමා සෂණහේපුහුණුකිරී ම්ආයේනය2019
පිටු150 ා.මි28.5
(සාහකපමා සෂණවේමාේේව:්ාව70)
ISBN: 978-955-612-261-9
i. 33 ii. ගරතයථමනේනය
iii.ගරතයථමනේකේව
1. ශ්රී කාවේ ක ළුබඩු ක වමානේතයේ ස ානේ  - ආමාථිව ේත්ත්වය ාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
2. (ගම්මිරිා්වගේවආශ්රිේ්යයනය
පරිගණවපිටුාැවසුනහේවවරනිමානේණය-උ ේනිවරුණේරත්න

හක්ටමා වොබ්ුෑව කව ගොවිවටයුතුපමා සෂණහේපුහුණුකිරී ම්ආයේනය
114, වි ේරේනනේවේ, වොළඹ07

ii

 පරවදන
ශ්රී කාවේ කර්මාතිනේනය කෝවයපුරේපචල
ර ලිේවළ ේ්ේර‘ළුබඩු කවකට’ හිමිවතය තයපමු
ර ා්ථමේනයකි.
ඒ කෝව ස ‘ හොඳන ළුබඩු ක නිෂ්පේදනය වරන රට’ වශ් යතය පුරේණ ‘සාහක ේවීපයත්’ යටත් විජිේ
ාන ස ‘ස කොතය’ නේනයත් වමාේනේන ස ‘ශ්රී කාවේවත්’ ාැක වන හයිනි. ඓතිහේසව වේමාේේ ්නුව
පුරේණ සාහක ර  දවා දක්වේ වූ දීමාඝ වේකයක් පුරේ ද, යටත් විජිේ පේකනය පැවැති ානය ස සට
වමාේනේනයදක්වේදශ්රීකාවේ කගරේමීය යආමාථිවයතුළළුබඩු කපමු
ර ආමාථිවවටයුත්ේක්වීඇති්ේරඑය
හේුැඳුණුාාර්මාණආමාථිවහේානේ යීයරටේවක්දනිමානේණයවීඇේ.
වමාේනේන සදී ළුබඩු ක හවත් ‘්පනයන වෘෂිවමානේතයේය’ ාැක වතය තය වඩේත් පුබඩල් වළ හැකි ාහ
ඉහළ්පනයනවිභවේේවක්ඇතිඵකදේයීආමාථිවවටයුත්ේක් කාය. වි ශ්ේෂ යතය් ණ්ඩවපුබඩල්වන
ගෝලීය ළුබඩු ක ව ළඳ පොළ හේ ඉහළ මික ගණතය ද එර් ගෝලීය ආමාථිව ්වවේශ්ය පුබඩල් වර ඇති
්ේරඑහිතිරාේරභේවයදාහතිවවීඇේ.
්පයනය වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු ක වේමාේේවකට ්නුව නරට දිා්ේරික්ව 17ව පවුල් 800,00010,000,00ක් ්ේර පිරිාක් ඍජුව හෝ වවරව ්පයනය වෘෂිවමානේතයේ ස නියැී  සිනන ්ේර 2018
වමාෂ සදීඔවුතයවිසතයනිෂ්පේදනයවළානා්ේසුබඩ්පනයන ුෝගපරනේණය නිනරක් ටොතය101,718කි.
සුබඩ ්පනයන ුෝග නගිතය 2018 වමාෂ ස දී උපයේ ගතයනේ කද වි ේශ් විනිනය පරනේණය ඇ නරිවේනු
ඩොකමාමිලියන360.2කි.
ඉදිරි වමාෂ කිහිපය තුළ නන ්පනයන ්දේයන ඩොකමා මිලියන 1500 දක්වේ පුබඩල් වර ගැනීන ර
්රමුණවීඇති්ේරඒහේාම්ුතය යතයවිවිවැඩාටහතයහේාැකසුම්දදියත්වීඇේ.

ස

්පනයනආදේයනපුබඩල්වරගැනීන, ගරේමීය යදරි්රේේවටවිාඳුම් ාවීන, ාේවේනියුක්තියවමානයකිරීනාහ
භූමි උප යෝ නය ඵකදේයීභේවයට පත් කිරීන ඇතුබඩ ුහුවි ්රමුණු යට ත් දියත් වන නන ාැකසුම්
ාේනය වර ගැනීනාඳහේ ්දේළ ්ාශ් ගණනේවක් ාම්ුතය වීසිනන ්ේර ඒ තුළ නරට පමු
ර ානේ  -
ආමාථිවපමා සෂණආයේනයක්වන හක්ටමා වොබ්ුෑව කව ගොවිවටයුතුපමා සෂණහේපුහුණුකිරී ම්
ආයේනයදඉදිරි යතයනසටී.
පසුගියවේකයපුරේ් ණ්ඩව්පයනයවෘෂිවමානේතයේ සතිරාරභේවයාහවැඩිදියුණුවානේ -ආමාථිව
පමා සෂණගණනේවක්්පආයේනයවිසතයසදුවරනුකැබූ්ේරඒවේ්දේළපරතිපත්තිාම්පේදනයටඵකදේයී
දේයවත්වයක්කුේදුතයුව්ප ේවිශ්්වේායයි.
ම් ේත්ත්වය තුළ ශ්රී කාවේ ක ළුබඩු ක වමානේතයේ ස ානේ  - ආමාථිව ේත්ත්වය ාහ වමාේනේන ස එන
වමානේතයේය මුහුණ දී ඇති ගැටලූ ාහ විභවේේ හඳුනේ ගැනීන ාඳහේ ානේ  - ආමාථිව පමා සෂණයක්
සදුකිරීනට්පආයේනයටයළි්වා්ථමේවඋදේවීඇේ.
ඒ්පආයේන සහිටපු්ති මාව්යක්ෂආමා.එතය.එල් යතිා්ානහේේවිසතයාම්ුතයධීවරණයවරනු
කැබූ‘ ශ්රී කාවේ ක ළුබඩු කවමානේතයේ සානේ  -ආමාථිවේත්ත්වයාහවමාේනේන සඑනවමානේතයේය
මුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ’ යනානේ -ආමාථිවපමා සෂණයනගිනි.
ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා් වගේ ක පරමු  දිා්ේක්
රි ව ේරිත්වය වන නහනුවර, නේේ ල් ාහ නොරණරේගක
දිා්ේරික්
 වවක ගම්මිරිා් වගේව ුහුකව සදුවන ගොවි න ාාවමාන ුක පර ේශ්වක ගම්මිරිා් වගේවරුවතය
ඉකක්වගේවරමිතයගම්මිරිා්වගේවආශ්රිේවසදුවළ නන්යයනයනගිතයගම්මිරිා්වගේ කාාවමානය
iii

ාහඵකදේයීේේවයඉහළනැාවීන, ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහආදේයනඉහළ
නැාවීන, භූමි යතය පරශ්ා්ේ පර යෝ න කුේ ගැනීන ආදි පුබඩල් ක් ෂේේර ගණනේවව ගැටලූ, පරවණේේ ාහ
විභවේේ හඳුනේ ගන ඇති ්ේර ගම්මිරිා් වගේවරුවතය මුහුණ දන ගැටලූ ාහ ඒවේ විාඳීනට ගේ හැකි
වරන කද ද යෝ නේ වර ඇති ්ේර ඒවේ ්දේළ ක් ෂේේරය පිළිුඳ පරතිපත්ති ාම්පේදවයිතයට, ්පනයන
වෘෂිවමානේතයේ ස නියුතු වගේවරුවතයට, වමානේතයේවරුවතයට ාහ ්දේළ ක් ෂේේරය පිළිුඳව උනතයදුවක්
දක්වනවිවිපේමාශ්්වයටතයටවැදගත්වනුඇතිුව්ප ේවිශ්්වේායයි.
ශ්රී කාවේ ක ළුබඩු ක වමානේතයේ ස ඓතිහේසව යුග ස සට වමාේනේනය දක්වේ එකි නවට නනේව
ාම්ුතයධිේ නේේෘේේ 08ක් යට ත් පළගා්වේ ඇති නන පමා සෂණ ගරතයථමය ශ්රී කාවේ ක සුබඩ ්පනයන
ුෝගවගේ කාාවමානයාහඑනවගේවරුවතය ේ්භිවෘේධියාඳහේ්ගනේ න හවරක්වරනුඇතිුව
්ප ේවිශ්්වේායයි.
ඩබ්ලික.එච්.ඞී.පරියදමාශ්න, ්යක්ෂ පරේනවිේයව(වැ.ු
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ා්තුතිය
නන ්යයනය ්වාතය වර ්රවේශ්යට පත් කිරීනට ්වශ්ය ාහ යෝගය කුේදුතය ආයේන ස වමාේනේන
්යක්ෂ ක්. උඩ ේ නහේේට හෘදයේගන ා්තුතිය පුදවරමි. නන ්යයනය සදුකිරීන ාඳහේ ්වශ්ය
ආයේනිවාහ යෝගයකුේදුතයආයේන සහිටපු්යක්ෂ..එම්.් බ්රත්නනහේේටහෘදයේාගනා්තුතිය
පළ වරමි. නහිදී ්වශ්ය න  පතයවීම් ාහ ්රගතිය විනාමිතය ක් ෂේ්ර වටයුතු සදු කිරීන ාඳහේ ්වශ්ය
පහසුවම්ාකාේ දමිතය නන්යයනයසදුකිරීනාඳහේනනේාහ යෝගයක්කුේදුතය්ති මාව්යක්ෂ
ේ. ක්.එම්.ඩී. චලතය්රසරි නහේේට නේ ේ ුකවත් ා්තුතිය පිරිනනමි. නන ්යයන ස පමා සෂණ
යෝ නේව ාැවසීන, නියැදි ේෝරේ ගැනීන, ්රශ්්නේවලි ාැවසීන ාහ ක් ෂේ්ර දත්ේ ැසා්කිරින යන
්වා්ථමේවකදීසුවි ශ්ේෂිාහ යෝගයක්කුේ දමිතය නන්යයනයාේමාථමවවරගැනීනාඳහේඋරදීවටයුතු
වළ ආයේන ස ්ධිපමා සෂව වෘෂි ්රතිපත්තිාහවයේපෘතිඇ යීම් ්ාශ් ස හිටපු ්ාශ් ්රේන ආචලේමාය
ින.ඒ.මානරත්නනහේේටහදපිරිා්තුතියපිරිනැ ම්.
නන ්යයන යහි ක් ෂේ්ර දත්ේ ැසා්කිරී ම් වේමාය සදී එය නනේ කා ඉටුවරදුතය නන පමා සෂණ
වයේපෘති ස ්නියම් විනමාශ්වවරුතය වශ් යතය ාේවය වළ රසවේ නවරත්න, ශ්ේනිවේ රාා ලී, කක්ෂිේේ
්ත්ේනේයව නනවියතයහටදවෘේඥේේපුමාවවා්තුතියපිරිනැ ම්.
නන පමා සෂණ ්යයන ක් ෂේ්ර දත්ේ ැසා්කිරී ම් වේමාය සදී ඒ ාඳහේ ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ නම්
කැයිා්තුකුේ දමිතය්යයනනියැදිාවා් කිරීනටාහ යෝගයකුේදීනත්ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ සදී ගොවීතය
හමුවීනට ්වශ්ය න පතයවීම් හේ පහසුවම් ාකාේ දුතය පල් ල් පොළ, හුනුවැටඇළ, පකේපත්වක,
හේරලියැේද්ම්ුේ ල්,වලුත්ේැතයන,හේලිඇළ,ුඹරපේන,හල්දුම්මුල්ක,බිබික,නැදගන,ුඩල්ළුඹුරයන
ගොවි න ාේවේ ුක ්ර ේශ්වක ්පනයන වෘෂිවමාන වයේප්තිති නිකේරිතය වේ ්ප ේ වෘේඥේේ පුමාවව
ා්තුතියහිමි ක.
ක් ෂේ්රදත්ේැසා්කිරී නතයපසුඑනදත්ේ ක්ේගේකිරීනහේදත්ේාාා්වරණවේමායයතයසදුවරදුතයවෘෂි
්රතිපත්ති හේ වයේපෘති ඇ යුම් ්ාශ් ස ාා යේන නිකේරි ාතයයේ ාේනේනේයව නහත්මියද වෘේඥේේ
පුමාවවව ාඳහතය වරමි. ්යයන ස ක් ෂේ්ර දත්ේ විශ්් ල්ෂණ වටයුතු ඉටුවරදුතය ාා යේන ාහ දත්ේ
ාැවසුම්ඒවව ස්රේනඑම්.ඩි.එල්. ානරත්නහේේඇතුලුවේමායනණ්ඩකයටද්රාාාේවහිමි ක. නන
වේමාේේව පරිගණව ගේ කිරී ම් වේමාය නනේ කා ඉටුවළ වළනනේවේර ාහවේරවරුතය වන වේාචලනේ
නමිමුණිආරච්චිනහත්මිය,් යෝනේනහත්මියාහාා නේනහත්මියයනවළනනේවරණාහවේරවරියතයට
දසුවි ශ්ේෂිා්තුතියපිරිනැ ම්.
නනපමා සෂණවේමාේේ කපිටුාැවසුම්වේමායයතයනනේවසදුවරදුතය්රවේශ්න්ාශ් සපරිගණව්ළුරු
ාැවසුම්ශිල්පිණිඋ ේනිවරුණේරත්නනහත්මියට දනේ ේා්තුතියහිමි ක.
නන වේමාේේව මු්රණය වර ්රවේශ්යට පත්කිරීන ාඳහේ ්රවේශ්න ්ාශ් යතය සදුවිය යුතු දේයවත්වය
නොනඳව කුේදුතය ාා යේන ාා යේන ාහ දත්ේ ාැවසුම් ්ාශ් ස ්ාශ් ්රේන ්ධි පමා සෂව එච්.එම්.
ේ. ක්. හේරත් නහේේටත්, ්රවේශ්න ඒවව ස ්ාශ් ්රේන
යෂ්ප ්රවෘත්ති හේ ්රවේශ්න නිකේරි
සී.ඒ.එා්.යු. ාේනේනේයවනහේේටත්්යයනාම්ුතයධීවේරව ේ නොනඳ්රාාාේවහිමි ක.
නනපමා සෂණවේමාේේවනනේ ාේ මු්රණය වරදීනට වැපවී ්රියේවළ ආයේන සමු්රණ ්ාශ් ස ාේවව
පිරිාට ගෞරවේදරා්තුතියපිරිනැ ම්.
නන පමා සෂණ වේමාේව ්රවේශ්යට පත්කිරීන ාඳහේ සුවි ශ්ේෂි දේයවත්වයක් කුේදුතය ආයේන ස නේනව
ාම්පත්ාාවමාන්ාශ් ස්ාශ්්රේන,එා්.එම්.ඒ.ානර වෝතයනහේේටදනේ ේ නොනදා්තුතියහිමි ක.

ආමා.එතය.එල්. යතිා්ා
්යයන සාම්ුතයධීවේරව
v

විේයවාේරේාශ්ය
ේත්ත් යතයඋාා් ළුබඩු කනිෂ්පේදනයාම්ුතය යතයශ්රීකාවේව කෝව්රසේය. නරටතුළ වනගේව
වැවුණු ළුබඩු ක ්රේබි ේතිවයතය ේ සට පෘතුගීස, කතය ේස හේ ඉාග්රීසතය විසතය නැද පරදිග හේ යු රෝපේ
රටවල්වරේැස ගනයනකදී. නරටළුබඩු කාඳහේවු ේේයතයේරඉහළපිළිගැනීනනේශ්රීකාවේ කවි ේශ්
විනිනය ඉපයී ම් පුබඩල් විභවේේවය නිාේ 1970 දශ්ව ස සට ළුබඩු ක වගේව රේ ය දපේමාේ ම්තයතුවක්
යටේටපත්වූ්ේරවගේවයේප්තිතියවිමතනත්කිරීනාහනිෂ්පේදනයනැාවීනටවිවි්රියේනේමාගගතයනේකදී.
නන්යයනයශ්රීකාවේ කනිෂ්පේදනයවරනුකුන්රේනේනළුබඩු ක ුෝගයක්වනගම්මිරිා් ුෝගය
ාම්ුතය යතය වන ්ේර ගම්මිරිා් වගේ ක ඵකදේයීේේවය පහළ නට්ටනව පැවතීනට හේතු හේ පොදු ක
ගම්මිරිා් වගේ ක දියුණුව ව රහි ඇති ුේව ඇතුළත් විෂය පථමය පිළිුඳව පමා සෂණය කිරීන නන
්යයන ස මුලිව ්රමුණ විය. ඒ ්නුව ගම්මිරිා් වගේ ක වැඩින වයේප්තිතියක් පවතින දිා්රික්ව හේරක්
වනනහනුවර,නේේ ල්,ුදුල්කාහ නොණරේගකයනදිා්රික්වවකවැඩිනගම්මිරිා් වයේප්තිතියක්පවතින
ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්තුනුැඟිතයනයා්ථමේන12වග්රේනනිකේරිවාම්12වගම්මිරිා් ගොවීතය
307 ද නළු ාරක ාම්භේවී නියැදි ක්රන කදය නේ ේෝරේ ්රශ්්නේවලි ාම්ක්ෂණ හේ ාම්මු  ාේවච් ේ
නේමාග යතය දත්ේ ැසා්වර ාරක ාා යේනනය ක්රන භේවිේේ වරමිතය දත්ේ විශ්් ල්ෂණය වර ගම්මිරිා්
ගොවීතය ේානේ ආමාථිවේත්ත්වයහේවගේගැටලුපිළිුඳ නනවේමාේේවාවානකදී.
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රීපුරුෂභේවයපිළිුඳවවිනසුවිටුහුේරයපුරුෂපක්ෂයට්යත්විය.එයනහනුවර
දිා්රික්ව ස 97% නේේ ල් 89% ුදුල් ල් 90% ාහ නොණරේගක 92%ක් වූ ්ේර එය ාේනේනය
වේරණයක් කාගත්විට92%ක්විය.
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වයේප්තිතියපිළිුඳව්වේනය යොමුවළවිටපැහැදිලිවු ස ගොවීතය ගතයවැඩි
ාා යේවක්්වුරුදු51-65වයා් වේණ්ඩයට්යත්වසිනුවයි.එයමුබඩ ගොවීතයාා යේ වතය47%ක්විය.
්වුරුදු30-50 වයා් වේණ්ඩේ ස ගොවීතය33%ක්සින්ේරවයා් ගේ ගොවීතයවේණ්ඩයවු ස්වුරුදු65ට
වැඩිවයා්වේණ්ඩයවූ්ේරඑයමුබඩ ගොවීතයාා යේ වතය20%ක්විය.
්යනයට භේ නය වරන කද ගොවීහු විවි ්යේපන නට්ටම්වකට ්යත්ව සිනයහ. ඒ ්නුව ්රේථමමිව
්යේපනයපනණක්කුේසින ගොවීතය ේ්රතිශ්ේය15%ක්වූ්ේරේවිතීව්යේපනයකුේසින ගොවීතය
30%ද්. පො.ා(ාේ පළ ානත්්රතිශ්ේය35%ද්. පො.ා.(උ. පළ 15%ද.උපේධිේරීතය5%ක්දවිය.
ගම්මිරිා් වගේවරතිබු ඉඩම්වක විශ්ේකත්වය වේණ්ඩ හයක් යට ත් විග්රහ වළ හැකි ්ේර එයිතය ළුඩේන
වේණ්ඩයවූ්ක්වර0.25-0.5්ේරඉඩම්වැුලි13%ක්දවැඩිනඉඩම්වැුලි්රනේණයවු්ක්වර0.5-1.0
්ේරඉඩම්33%කි..ළ ටවැඩිනඉඩම්වැුලි්රනේණයක්එනම්29%්ක්වර1.1-2.0්ේරවිශ්ේකත්වය
ාහිේඒවේවිය.්ක්වරහේරටවැඩිඉඩම්වැුලිමුබඩඉඩම්වැුලිාා යේ වතය8%ක්විය.
ආදේයම් නේමාගයක් වශ් යතය ගම්මිරිා් වගේවට හිමිවී ඇති ා්ථමේනය ාැකකූවිට ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය
63%ව ්රේන ආදේයම් නේමාගය වී තිබු තය ගම්මිරිා් වගේව වූ ්ේර 37% ක් වනත් ආදේයම් නේමාගයක්
්රේන ැසකියේව වශ් යතය නියැ කමිතය ගම්මිරිා් වගේවද වර ගන ගිය ගොවීතය විය. ්රේන ආදේයම්
නේමාගය වශ් යතය ගම්මිරිා් වගේවරන කද ගොවීතය ගතය 39%ක් ගොවිතය වනත් ේවිතීව රුකියේවතයහි
නියැලීසිනයහ.ඒවේනම්වෘෂිවේමාමිවහේවෘෂි නොවනළුලීවැඩ,ව ක ම්ාතයවැනිශිල්පීයැසකියේ,වීහේ
එළවබඩවගේව,ාත්ත්වපේකනය, ව ළඳේනවැනිා්වයාැසකියේයනේදියයි.
පවු ල් වනතය ාේනේජිවයතය කා නන ්යේන සදී ාකවේ ඇත් ත් ගොවියේ ේ භේමායේව ාහ
දරුවතයය. ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වක ාේනේජිවයතය (දරුවතය  ද ද නළු ේ සට හත් ද නළු දක්වේ
වයේප්තිේව සිනන පවු ල් ්යයනයට ඇතුළත් විය.  එන පවුල් ්තු රතය වැඩින පවුල් ාා යේවක් එනම්
31%ක් වූ ස දරුවතය හේර ද නළුසින පවුල්ය.පවුල්වලිතය22%ක් දරුවතයති ද නළු ාහිේපවුල්වූ
්ේර 20%ක් පවුල්වක දරුවතය පා් ද නළු පනණක් සිනයහ. දරුවතය වැඩින ාා යේව කා වේමාේේ වු
හය ද නළුාහහත් ද නළුසිනපවුල්පිළි වළිතය8%ක්හේ4%වැනි් ක්රනේණයකි.
දරුවතය ගතය වැඩින පිරිාක් ්යයන වටයුතුවක නියැලී සින ුේකවයා්වරයතය වූ ්ේර ේවත් පිරිාක්
ැසකියේවකනියැලීසින්යවිය.්යේපනවටයුතු්වාතයවරනිව ාේවේකයගේවරනපිරිාවූ්ේරඔවුතය
දගම්මිරිා් වගේවටඋදවුඋපවේරවරනුව හළිවිය.එනඋදවු කා්තුවප්තිපේදුව,්ා්වනු නී නවල්
නමානය යනේදිය විය. වගේවට ාම්ුතයවි සින දරුවතය සින පවුල් ්රතිශ්ේය 21%කි. වගේවට ාම්ුතයවී
vi

සිනභේමායේවතයාහිේපවුල්ාා යේවමුබඩපවුල්ාා යේ වතය70%ක්පනණි.භේමායේවතයගම්මිරිා් වගේ ක
වේමායයතයට හවුල් වු ස වල් නමානය, ගම්මිරිා් පසු ්ා්වනු වේමායයතය වන වියී න හේ ් කවි කිරීන
යනේදි වේමාය ාම්ුතය යනි. ගම්මිරිා් ාම්ුතයව ාසු වේමායයතය ගොවි නහේේ හෝ ළුලීවරුවතය
යොදවේවරගේයුතුුව්යන සදී හළිවිය.
ගමිමිරිා් ් කවිකිරීන විවි ආවේරයට වරතිබු ුව ්යයනය හළිදරවු වරයි. ඒ ්නුව ආවේර හයවට
ගම්මිරිා් ් කවිවරතිබුුව හළිවන්ේරවගේවුදුදීන,්ා්වනු නබඩවිගාමුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
් කවිය, නබඩවිගා වොටාක්පනණක්් කවිකිරීන,මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිය,මුබඩ්ා්වතයනන
වියළේගුඩේවරපසුව් කවිය,සුදුගම්මිරිා් කාාවාේ් කවියවශ් යතයඑනආවේරහයහඳුනේගේ
හැකිවිය. නන ් කවි ා්වරූප ්තුරිතය 47%ක්න ගොවීතය භේවිේේ තිබු ණ් ්ා්වනු නබඩ විගා මුබඩ
්ා්වැතයනන ්මු වනි. මුබඩ ්ා්වැතයනන වියළේ ් කවි වරන කැබු ගොවීතය 21%ක් වූ ්ේර වියළේ
ගුඩේවරපසුව් කවිවරනකැබු ගොවීතය17%ක්විය.නමුත්සුදුගම්මිරිා් කාාවාේ් කවිවරතිබු
ගොවීතය ේ ්රතිශ්ේය 3%ක් පනණක් විය. ගම්මිරිා් ාවාේ ් කවි කිරීනට ගොවීතය පළඹීන ඉේේන ් ක
නට්ටනක්වූ්ේර38%පනණවියළේ් කවිකිරීනටපුරුදුවීසිනුව හළිවිය.
්පනයන වෘෂි ුෝග පිළිුඳ පමා සෂණ තුළිතය නනය වරනු කුන නව දැනන ගොවීතය වේ
කුේ දතය තයවෘෂිවමානවයේප්තිතිනිකේරිතයනේමාග යනි.ක් ෂේ්රආදමාශ්න,පුහුණුචලේරිවේවැඩමුබඩයනේදිය
ආශ්ර යතය ගමිම්රිා් වගේව ආශ්රිේ දැනුන ගොවීතයට ාම් ්රේෂණය වරයි. නමුත්  නන වයේප්තිති නිකේරියේ
විසතය ගම් නට්ට ම්දී වරනු කුන වයේප්තිති වටයුතු ානා්ථම ගොවි ්ර ේව වනන ගකේ නොයන ුව
්යයන සදී හළිවූ්ේරානා්ථම ගොවීතය ේ50%ක් නනවයේප්තිතිවැඩාටහතයවලිතයඵකකුනුව
හළිවිය. වයේප්තිති නිකේරි විසතය වගේබිම්වකට පැමිණ ගොවීතය හමුවීන, වයේප්තිති නිකේරි ග ම් පොදු
ේැනවට පැමිණ ගොවීතය හමුවීන, ගොවීතය විසතය ්පනයන වයේප්තිති නිකේරි වේමායේකයට ගොා් හමුවී
වයේප්තිති උප දා් කුේගැනීන යනේදී ක්රන තුනක් ්යයන සදී හළි වූ ්ේර, වයේප්තිති නිකේරි වගේබිම්ට
පැමිණි ම්දී ගොවීතයඒ ාඳහේ ාහභේගීවීන 66%ක් ද, ග ම් පොදු ේැනවට පැමිණි ගොවීතය හමුවී ම්දීඒ
ාඳහේාහභේගීවීන56%ද ගොවීයේවිසතයවේමායේකයට ගොා්නිකේරිතයවරයේහමුවීන62%ක්දවිය.
එක්එක්්යයන්ර ේශ්වකවයේප්තිතිනිකේරිවේමායේකයපිහිටුවේඇතිා්ථමේනයහේ ගොවීතයජිවත්වන්ර
ේශ්්ේරදුර්රනේණයාකවේුැලුවකවැඩින ගොවීතය්රතිශ්ේයක්42%ජීවත්වතය තයවයේප්තිතිනිකේරි
වේමායේකයටකි කෝමිටමා02-05ත්්ේරදුරකිනි..ළ ටවැඩින ගොවීතය්රනේණයක්31%ජීවත්වතය තය
කි කෝමිටමා6-10ක්්ේරදුරකිනි. ම්නිාේවයේප්තිතිනිකේරිවරයේමුණගැසීනදුෂ්වරවේමායයක් නොවුුව
ප තය.
වෘෂි වයේප්තිති නිකේරිතය විසතය ගොවීතය වේ නව ේේක්ෂණය කුේදී ම් පුහුණු වැඩාටහතය ගණනේවක්
ක් ෂේ්ර සපවත්වේඇතිුව හළිවිය. ම්සයල්කනාඳහේ ගොවීතය ේ,ාහභේගීත්ව ස්රතිශ්ේය50%
ඉක්නවේතිබුණි. ම්්ේරිතයද50% හෝ60%ඉක්නවූ ගොවීතය්රතිශ්ේයක්ාහභේගීවූපුහුණුවැඩාටහතය
වු ස රෝගහේපළි ුෝපේකනය,පාාාරක්ෂණය,නිෂ්පේදනාඳහේ්ගයඑවතුකිරීන,ආේරවවක්තු
වප්තිපේදුවහේ්ා්වනු නී නයනපුහුණුවැඩාටහතයාම්ුතය යනි.
එක් එක් ්යයන ්ර ේශ්වක පවත්වනු කැබු පුහුණු වැඩාටහතය ාඳහේ ගොවීතය 50% ට වඩේ ් ක වතය
ාහභේගී වීනට හේතු ක් ෂේ්ර සදී ්නේවරණය වූ ්ේර එයට ්රේනේන හේතුවක් වී තිබු ණ් ගම්මිරිා්
ගොවීතය ගතය යම්කිස පිරිාක් (45%  වනත් ජීව නෝපේය නේමාගවක නියුතු වී සටීනයි. ගොවියේ ේනතය
දතයනවේයැයි සේේ සටීන නිාේ පුහුණු පාතිවකට ාහභේගී නොවීන, ්ාල්වැස ගොවීතය ේ පුහුණුපාතිවක
ඉගැතයවු ේ්ාේදැනගේහැකියයිසේේසටීන, ගොවියේටනිව ාේ වනත්වේමායයතයරේශියක්පැවරීතිබීන
නිාේවේමායුහුකේේවය,පුහුණුපාතිාඳහේදුරයේනටසදුවීනවැනි හේතුදඉදිරිපත්වරතිබුණි.
ේශ්ගුණිව විපමායේා වශ් යතය ගම්මිරිා් ගොවීතය ්ත්දැව තිබු ණ් ාේම්්රදේයිවව වේක කා ාැකකූ
ඉ ඩෝරවේකවකදීවමාෂේවකැබීන,වමාෂේව්වශ්යාන සවමාෂේව නොකැබීන,නඳවැස්වශ්යාන සේද
වැස කැබීන, හිරු එළිය හොඳිතය ්වශ්ය ාන ස ්හා ්ඳුරිතය ුරව තිබීන යනේදී ේත්ත්වයතයය. එන නිාේ
හොඳිතයඇටපිරුණුවරල්හට නොගැනීන,ඇේැම්වතයනවකදී්ා්වැතයනසුබඩ්රනේණයක්වත් නොකැබීන,
වාර කිහිපයක් ගේ වු පසුව එක් වතයනයක් පනණක් හොඳ ්ා්වැතයනක් කැබීන යනේදියයි. නමුත් නන
ේශ්ගුණිව විපමායේා නිාේ ්ා්වැතයනට සදුවන ්යහපත් ුකපෑන පේකනය වර ගැනීනට ේරම් දැනුනක්
ගම්මිරිා් ගොවීතයට නොනැතිුව ගොවීතය ගතය85%ක්්රවේශ්වරතිබුණි. ේශ්ගුණිවවිපමායේාහමු ක
ගම්මිරිා් වගේවකටසදුවනහේනිය්වනවරගැනීනාම්ුතය යතය ගොවීතයඉේේසුබඩ්රනේණයක්පනණක්
උපක්රන කිහිපයක් භේවිේේ වර තිබු ුව හළි වු ්ේර එවැනි උපක්රන ්ේර (බුබුබඩ ්වදි ස දී ්ා්වනු
vii

නී න,්ලු ේතයපැළසටුවී ම්දී ේශ්ගුණිවුකපෑම්්වනවන කාවේකයාකවේුකේපැළසටුවීන,
පො හොරහේදිලීරනේශ්ව යදීන,වැල්මුකටආවරණ යොදේ ේේනනයආරක්ෂේකිරීන, කාම්පේදනය
කිරීන,්තිරික්ේ කයුැායේනාඳහේවේනු යදීන,පාාාාරණය් ණ්ඩවසදුකිරීනයනේදියඇතුළත්
විය.
ගම්මිරිා්වගේ කදී්ා්වනු නී නආවේර දවවටසදුවරයි.බුබුබඩ්වධි සදී්ා්වනු නී නහේපැසුණු
්වධි ස දී ්ා්වනු නී න වශ් යනි. ානා්ේයක් වශ් යතය ගත් වළ බුබුබඩ ්වධි ස දී ්ා්වනු නී න
8%ක්වු්ේර92%ක්පැසුණු්වදි සදී්ා්වනු නළයි.බුබුබඩ්වදි සදී්ා්වනු නලීනනිාේගම්මිරිා්
ඇටයාම්පූමාණවීනට්රනේණවත්වේකයක් නොකැ ුනනිාේගම්මිරිා් ඇට සගුණේත්නවභේව සාහ
ු රහි ් කවක් සදු ක. නමුත් ේල් නිා්ාේරණය ාඳහේ සුදුසු වතය තය බුබුබඩ ගම්මිරිා් නිාේ බුබුබඩ
ගම්මිරිා්වකට ඉහළ ඉල්ලුනක් පවතී. ඉහළ වළඳ පොළ ඉල්ලුන ාහ මික, හොරු වැඩීන, ේශ්ගුණිව
විපමායේාවලිතයආරක්ෂේවරගැනීන,මුදල්්වශ්යයේේවයගම්මිරිා් බුබුබඩ්වදි සදී්ා්වනු නී න.ළ 
වතයන ස දී හොඳ ්ා්වැතයනක් කැබීනට හේතුවන ුවට වු ගොවීතය ේ ආවල්ප නිාේ බුබුබඩ ගම්මිරිා්
නී නට ගොවීතයපුරුදුවීසටී.
ගම්මිරිා් වගේ ක දී ්ා්වනු නී  ම්දී ශ්රන භේවිේය ද ඉේේනත් වැදගත් ආමාථිවනය පැතිවඩකි. එයට
හේතුව ගොවීතය ්ා්වනු නී  ම් දී ්නුගනනය වරන විවි ක්රන ්නුව ගොවියේ ේ ආදේයනට ්රුක
ුකපෑනක් සදුවන හයිනි. ගොවියේ විසතයන, ගොවියේ ාහ පවු ල් ාේනේජිවයිතය විසතය, ළුලීවරුවතය
යොදවේ,වගේවුදුදීනයනආවේරතුනට්ා්වනු නළනුව හළිවු්ේරඒ්නුව ගොවීතය ගතය39%
ක්පවු ල්ාේනේජිවයතයවිසතය්ා්වනු නලීන,41%ක්ළුලීවරුවතය යදවීන,20%ක්වගේවුදුදීනනඟිතය
්ා්වනු නකේ තිබුණි. ්ා්වනු නී  නතය පසු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ස විවි ා්වරූප ඇති ්ේර ඒවේ ්මු
ගම්මිරිා්, බුබුබඩ ්මු ගම්මිරිා් හේ බුබුබඩ වියළි ගම්මිරිා්, වියළි ගම්මිරිා්, සුදු ගම්මිරිා් යනේදියයි. ්ා්වනු
නළන ාන ස වළඳ පොළ මික, ්ා්වනු නළන ාන ස ේශ්ගුණය, ශ්රමිවයතය ාොයේ ගැනී ම්
ේත්ත්වය, ාොරුවැඩීන,මුදල්්වශ්යේේවයයන හේතුනේගම්මිරිා් ්මු වතයන වළඳ පොළටඉදිරිපත්
වරයි. වියළි ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ද, ේශ්ගුණිව ේත්ත්ව, ශ්රමිවයතය ාොයේ ගැනී ම් හැකියේව, පවු ල්
ශ්රනයඇතිනැතිුවයන හේතුනේතීරණය වයි.වි ශ්ේෂ යතයන හොඳසූමායේ කෝවයක්පවතිනවේකයව
නම් ගම්මිරිා් වියී නට ගොවීතය පළ ේ. ඒ ්නුව වියළි ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය 27%ක් පනණ ගොවීතය
පිරිාක් වරන ුව නන පමා සෂණ ස දී හළි විය. ගම්මිරිා් ්ා්වනු ාඳහේ ්ගය එවතු කිරීනක් වළ
නිෂ්පේදන වතය තය සුදු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ාහ ගම්මිරිා් ළු ක, ගම්මිරිා් ේල් නිෂ්පේදනයතයය. නමුත්
ක් ෂේ ්රසදැවගේහැකිේත්ත්වයවූ ස96%ක් ගොවීතය්ගයඑවතුවළනිෂ්පේදනසදු නොවරනුවයි.
්ගය එවතු වළ නිෂ්පේදනවකට ගොා් තිබු ණ් ගොවීතය ගතය 4%ක් වැනි සුබඩ පිරිාකි. සුදු ගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනයාඳහේ ගොවීතය ේනැඹුරුේේවය් කවීනට හේතුකිහිපයක්ක් ෂේ ්රසදී ාොයේගැනීනටහැකි
වු්ේරඒවේනම්,ගම්මිරිා් වැල්වකඉ දනතුරුනේා07ක්පනණුකේසටීනටසදුවීන,ාැවසීනට්ධිව
ශ්රනයක් වැය වීන, ඉේේන සුදුසු වියළි වේකගුණයක් නොපැවතීන, ්ධිව වියදනට ාරිකන මිකක්
වළඳ පො ළේ දී නොකැබීන, ගොවීතය ේ ්කාවන, ඉේේ ඉක්නනිතය මුදල් ඉපයීනට ගොවීතය වේකයක්
තිා් ාේ පුරුදුවීසටීනයනේදී හේතුනිාේ4%ක්වැනි ගොවීතයසුබඩ්රනේණයක්පනණක්සුදුගම්මිරිා් නිපද
වීනට පළඹීසටී.
වේුනිවගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයවරන ගොවීතයාඳහේඉහළමිකක්කුේගැනීනටවමාේනේන සදීහැකියේව
ඇති්ේරවේුනිවගම්මිරිා්වගේවාඳහේවයේප්තිති ාේවේාපයන පෞේගලිවානේගම්බිහිවීඇේ.එ හත්
වේුනිව ගම්මිරිා් වගේව ාඳහේ ගොවීතය ේ නැඹුරුේේවය ඉේේ ා නතය සදු ක. ගම්මිරිා් වමාගවක
වළඳ පොළමිකගණතයපිළිුඳව්වේනය යොමුකිරී ම්දීපැහැදිලිවූ ස2015වා මාමිකගණතය්නුව
්මුගම්මිරිා් කි කෝවක්ාඳහේරුපියල්200සට400දක්වේත්,බුබුබඩගම්මිරිා් කි කෝවවටරුපියල්150
සට200දක්වේත්,වියළිගම්මිරිා්ාඳහේරුපියල්950සට1300දක්වේත්,සුදුගම්මිරිා්ාඳහේරුපියල්1800
සට2350දක්වේත්පරේායව වළඳ පොළමිකක්කැබුණූුවයි.
ගම්මිරිා් ් කවි නේමාග කිහිපයක් පිළිුඳව ද නන ්යයන ස දී වේමාේේ වී ඇති ්ේර එනම්, නිවාට
පැමිණගම්මිරිා් මිකදීගතයනේ වළඳුතය,ගම්මිරිා් ් කවියාඳහේ්රසේධියක්උසුකන්රේ ේය යනගරහේ
ගම්මිරිා් වගේ දිා්රික්වවක ්රේන නගර යනේදියයි. ගම්මිරිා් ් කවිය ාඳහේ ප්තිරසේධියක් උසුකන
නගරවකට ගනවුත් ගම්මිරිා් ් කවි කිරීන 62%ක් ගොවීතය සදු වර තිබූ ්ේර 23%ක් ගොවීතය
දිා්රික්ව ස්රේනනගරයටපැමිණ් කවිවරතිබුණි. නනනගරවකගම්මිරිා් ේොග වළඳුතයවිසතය
මිකදීගතයනේගම්මිරිා් ේොග්පනයනඒ තයේවරුතය වේයවනුකුයි.් කවිනේමාග සසල්කර හෝ
viii

ේොග ගැනුම්වරුවතය විසතය ගම්මිරිා් ාැවසීන ාඳහේ ඇති නැඹුරුේේවය ඉේේ ් ක නට්ටනව පැවතීන ශ්රී
කාවේ කගම්මිරිා්නිෂ්පේදන සදක්නටඇති්රේනදුමාවකේේවයකි.
ගම්මිරිා් වගේවතය ්ලු ේතය ඇරඹීන ාම්ුතය යතය ද දැනට ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී  සින ගොවීතය ේ
්රතිචලේරය විනාන කදී. ඒ ්නුව ඔවුතය ේ ්රතිචලේරය වූ ස 77%ක් ගොවීතය වගේව ඇරඹීනට වැනැත්ේක්
දක්වන ්ේර 23%ක් ගොවීතය වැනැත්ේක් නොදැක්වීය. මුදල් ුෝගයක් වීන, ්නේගේ ස දී වඩේ හොඳ
ආමාථිවනය ුෝගයක් වීන, ාැකකිය යුතු ආදේයනක් නිේ කිරීන යනේ දී හේතු නේ වමාේනේන ගොවීතය
්ලුතිතය ගම්මිරිා් වගේ ඇරඹීනට වැනැත්ේක් දක්වයි. නමුත් ්ලුතිතය වගේ ඇරඹීන ාඳහේ ුකපේන ුේව
කිහිපයක් ගොවීතය නහිදී පතයවේ දනකදී.එනුේව්ේරගම්මිරිා්වගේ්ලුතිතයඇරඹීනටසුදුසුඉඩම්
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්ා්වනු ් කවී නතය ගොවීතයට සදු වන ආමාථිවනය පේ කව යනේදියයි. එ ාේන ගම්මිරිා් ්රති ්පනයනය
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ගොවීතයවැඩිවැඩි යතයනැඹුරුකිරීන, ේශ්ගුණිවවිපමායේාවලිතයගම්මිරිා්වගේවටවන්හිේවරුකපෑම්
්වනවරගැනීනාඳහේ ගොවීතයේේක්ෂණිවදැනුමිතයශ්ක්තිනත්කිරීන,ගම්මිරිා් ාහනේේර යෝ නේක්රන
් ණ්ඩව පවත්වේ ගන යේන, ගම්මිරිා් ්රති ්පනයනය නවත්වේ ේය ය ගම්මිරිා් වළඳ පොළ සුරක්ෂිේ
කිරීනටත් වි ේය ය වළඳ පොළ ආරක්ෂේ වර ගැනීන හේ ශ්රී  කාවේ ක ළුබඩ ු ක ාම්ුතය යතය පැවති
ර්මාතිනේනය් ණ්ඩවැසවගැනීනටත්්වශ්යපියවරගැනීනටත්නිමා ේශ්වරයි.
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01 වැනිපරිච් ේදය

හැඳිතයවීන
්යයන සපසුබින
එයට ක්තය්රවූගැටලුව,්රේන්රමුණ,වි ශ්ේෂිේ්රමුණුහේවැදගත්වන, ක්තය්රවීඇතිවිෂයපථමයහේ
ක්රන කදයපළමුවනපරිච් ේදයතුළිතයාේවච්ඡේ ව මා.
1.1 ්යයන සපසුබින
උාා් ේත්ත්ව ස ළුබඩු ක වගේව හේ නිෂ්පේදනය ාම්ුතය යතය ශ්රී කාවේව කෝව ්රසේය.  ළුරුඳු,
ගම්මිරිා්, වරඳමුාගු, වරේබුනැින, ාේදික්වේ, වහ, ඉඟුරු ඇතුළත් ්රේන ළුබඩු ක වමාග 14ක් ශ්රී කාවේ ක
වගේ ව මා.  ්තීේ සදී ළුබඩු කවගේව නර ට්උඩරට,දළුණු පළේ ත් හේ මුහුදුුඩ ා්වභේවිව වගේවක්
වශ් යතය පැවති ්ේර ගම්වැස යෝ  ා්වභේවිවව හටගතයනේ  ්ා්වැතයන නළේ ්ර ේශ් ස වළඳුතයට
් කවිවර මුදල් උපයේ ගත්හ.  වි ශ්ේෂ යතය උඩරට ාෑන ගවත්ේවන ළුබඩු ක ුෝග වමාග ර්පයක්
දක්නට කැබුණි.  ළුබඩු ක ාඳහේ හොඳ වළඳ පොළ ඉල්ලුනක් ද පැවතිණි.  එ ාේ වුවද එවක ානේ ය
ළුබඩු කවිධිනත්වගේවක්වශ් යතයවර ගනගි සනැේ. ේය ය වළඳුතයවිසතයමිකදීගතයනේළුබඩු කාහ
වනත් ේය ය වළඳ භේණ්ඩමිකදී ගැනීනාඳහේ මුලිතයන නරටට පැමිණි ස ්රේබි වළඳුතයය. ඔවුහු
සයවා්ර්පයක් නරට වළඳඒවේධිවේරයපවත්වේ ගනගියහ.
ළුබඩු ක ාොයේ ගන16සයව ාේදීමුලිතයන පරදිගටපැමිණිපෘතුශිසතය1505දීශ්රිකාවේවටපැමිණි්ේර
එ ේක්ශ්රිකාවේ කළුබඩු කඒවේධිවේරිය්ත්පත්වර ගනසින්රේබි ේතිවයතයපළවේහැරඑයඔවුතය
්ේට ගතයනේ කදී. ශ්රි කාවේ ක මුහුදුුඩ පළේත්වක පේකනය වාර 150ක් පනණ පවත්වේ ගන ගිය
පෘතුශිසතයඑනපළේත්වකළුබඩු කවගේවේනපේකනයටනතුවර ගනඑයිතයවිශ්ේකකේභයක්්ත්පත්වර
ගතයනේකද ්ේරවතයදඋඩරටඇතුබඩපළේත්වකළුබඩු කපේකනයදඔවුතය්ේටගතයනේකදී.
17වනසයව ාේදී පරදිගටපැමිණිකතය ේසතයවිසතයපෘතුගීසීතයමුහුදුුඩපළේත්වලිතයපකවේහැරඑහි
පේකනය්ත්පත්වරගත්්ේරඒාන ශ්රීකාවේ කළුබඩු කාම්ුතයානා්ේඒවේධිවේරියනකතය ේසීතය
්ේටපත්විය.ශ්රීකාවේ කළුබඩු කවිධිනත්වගේවක්ුවටපත්වතය තයකතය ේසයුග සය.
පසුගියවේකයපුරේන ගෝලීයගම්මිරිා් ්පනයනයවරන්රේනරේ යක්ුවටශ්රිකාවේවපත්වඇති්ේර
වමාේනේනයවනවිට ගෝලීය ව ළඳ පො ළතයශ්රීකාවේව5%වටආාතයන්රතිශ්ේයක්්ත්පත්වර ගන
ති බ්.  ඒ ්ේර ශ්රී කාවේ ක ්පනයන ආදේයන තුළ ාැකකිය යුතු දේයවත්වයක් ළුබඩු ක විසතය ්ත්පත්
වර ගනති බ්.උදේහරණ කා2010වා මාශ්රීකාවේ කවෘෂිවේමාමිව්පනයනආදේයනවූ් නරිවේනු
ඩොකමාමිලියන236.4තය ඩොකමාමිලියන207.3ක්එනම්2.4%ව්රතිශ්ේයක්නි යෝ නයවරතිබු ණ්
ළුබඩු ක ්පනයන ආදේයනයි. එය 2015 වමාෂ සදී ඇ. ඩො. මිලියන 378.4 දක්වේ වමානය වී ඇති ්ේර
ානා්ේ වෘෂිවේමාමිව ්පනයන තුළ ළුබඩු ක ්පනයන ්රතිශ්ේය 3.6% දක්වේ වමානය වී පවතී. ම්
ේත්ත්වය ේවදුරටත් වමානය වර ගැනීනට ගෝලීය ාහ ේය ය වශ් යතය ්වා්ථමේ හේ හැකියේවතය ශ්රී
කාවේවාතුවපවතී.
1.2 ්යයනගැටලුව
්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව විසතය වයේප්තිති නිකේරි වේමාය නණ්ඩකයක් පත් කිරීන, ුෝග
වි ශ්ේෂඥයිතයපත්කිරීන,පමා සෂණවටයුතුවර ගනයේන,නවේේක්ෂණයගැන ගොවීතයදැනුවත්කිරීන,
පුහුණු වැඩාටහතය පැවැත්වීන, වැඩි දියුණු වරන කද රෝපණ ්රවය කුේදීන, වගේව ාඳහේ ාහනේේර
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

1

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

ාැපයීන වැනි ාාවමාන ාහේයතය ගණනේවක් ළුබඩු ක වගේ  ක් ෂේේරය
  දියුණු කිරින ාඳහේ ගන ඇේ.
්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුවගම්මිරිා් වගේ්ාශ්යාාවමානයවරවේමාෂිවනිෂ්පේදනයඉහළ
නැාවීන ාඳහේ ද ුකවත් පරිශ්රනයක් දැරීය.  නහි ්රතිඵකයක් වශ් යතය 2010දී හක්ටයේමා 37,340ක් වූ
වගේබිම්්රනේණය2015දී හක්.44,450දක්වේවමානයවරගැනීනටහැකියේවකැබීඇති්ේරගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනයද2010දී න. ටො.26,620සට2015වනවිට න. ටො.35,459දක්වේවමානයවරගැනීනට
ානත්වීඇේ.එ හත් ගෝලීය ව ළඳ පොළ්වා්ථමේවගේබිම්්රනේණයහේනිෂ්පේදනයාම්ුතයදත්ේ
විශ්් ල්ෂණ සදී පැහැදිලි වතය තය ගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ඵකදේයිේේවය ාම්ුතය යතය ුකවත් දුමාවකේේ
ැසාක් පවතින ුවයි.  එහිදී වි ශ්ේෂ යතය නිෂ්පේදන ඵකදේයිේේවය පහළ නට්ටනව පැවතීන, ්ගය එවතු
කිරීන සදු නොවීන, ්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව විසතය ගොවීතය වේ ාපයන සුභාේන
ාේවේවතයහේාහනේේරනිසපරිදිඋප යෝ නයවර නොගැනීනආදීගැටලුහඳුනේගැනීනටහැකිය.
වගු්ාව1:1-2010සට2015වමාෂයදක්වේශ්රීකාවේ කගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
වමාෂය
වගේබිම්්රනේණය ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
්පනයන
( හක්.
( න. ටො
( න. ටො.
2010
37,340
26,620
2011
36,431
25,770
5,057
2012
37,825
25,637
10,487
2013
39,493
26,727
21,330
2014
39,650
27,850
7,930
2015
44,450
35,459
16,637
මුකේශ්රය:ශ්රීකාවේනහුැාළුවේමාෂිවවේමාේේව-2013

1.3

්යයන ස්රමුණ

ඉහේේත්ත්වයතුළශ්රීකාවේ කගමිමිරිා්වගේ කනිෂ්පේදනයහේඵකදේයිේේවයපහළේත්ත්වයවපැවතීන
හේ ්ගය එවතු කිරීනත් සදු නොවීනට  ුකපේන ානේ -ආමාථිව හේතු හේ ගැටලු හඳුනේ ගැනීන නන
්යයන ස්රේන්රමුණ ක.
නන්යයන සවි ශ්ේෂිේ්රමුණු :
1. ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේ වනත් ආදේයම් නේමාග හේ ඒවේ ්තුරිතය ගම්මිරිා් වගේ ආදේයනට හිමි
ේත්ත්වයපරීක්ෂේකිරීන.
2. වගේ කවයේප්තිති ාේවේාහනවේේක්ෂණයාැපයීන,වගේවයේප්තිතියවැඩිකිරීන,නිෂ්පේදනයාහ
ඵකදේයිේේවයවැඩිකිරීනහේවිනනේවම්එවතුවළනිෂ්පේදනඇතිකිරීනාඳහේ්රනේණවත්වයේප්තිති
ාේවයක්පවතිතය තයදයතයන ාොයේුැලීන.
3. වමාේනේන ස ගමිමිරිා් වගේ ක නියැී  සිනන ගොවීතය ේ වයා් නට්ටන  ාොයේ ුැලීන හේ එන
වයා්නට්ටම්්නුවඔවුතයවගේව හොඳිතයපවත්වේ ගනයේනටහැකිවයා්නට්ටනවපසුවතය තයද
යතයනවිනසීන.
4. ගම්මිරිා්වගේක් ෂේ්ර සාාවමානයඋ දාේ්යයනයආශ්ර යතයනිගනනහේනිමා ේශ්ඉදිරිපත්
කිරීන,යනඒවේ ක.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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1.4

්යයන සවැදගත්වන

ගම්මිරිා් නිපදවන කෝව ස වනත් රටවල් ාන  ාාඳන විට ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා් ාඳහේ කෝව
වළඳප ළේ ඉේේවැපී ප නනඉල්ලුනක්පවතී.නමුත් ගම්මිරිා් හේාම්ුතයාා යේ ල් නපරික්ෂේ
වළ විට පනී යතය තය පසුගිය වේකය තුළ ගම්මිරිා්වක ඵකදේයිේේවය ඉහළ නැගීනක් සදුවී නැති ුවයි.
එයට හේතුව එව ගම්මිරිා් වැකකිතය කුේගේ යුතු විභව ්ා්වැතයනක්  කුේ ගෑනීන ාඳහේ නිමා ේය ේ
්රේ යෝගිව වෘෂිවේමාමිව ්රියේවේරවම් ගොවීතය විසතය ්නුගනනය නොකිරීනයි.  එන නිාේ ගොවීතය ේ
පේමාශ්්ව යතයසදුවන නන් කපේ කවනිවැරදිවළයුතු වයි.
් නක්්රේනේන හේතුවවතය තයශ්රීකාවේ කගම්මිරිා් කෝව වළඳප ළේ ්වශ්යේේවයටාරිකනපරිදි
ාවා් වරඉදිරිපත් නොකිරිනයි.ගම්මිරිා් නිෂ්පේදවයේ ේසට්පනයනවරුවේදක්වේ් කවිනේමාග සවු
්වා්ථමේ ගණනේවක් පසුවරතය තය වී නමුත් ගම්මිරිා්වක ේත්ත්වය ඉහළ දැමීය න ාඳහේ නන ාැපයුම්
්රියේදේන ස්ගයඑවතුකිරීනට්රියේකිරීනඉේේ්වනනට්ටනවපවතී.ශ්රීකාවේ කගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ස
පවතින නන ් කපේ කවම් හේ ඒවේට හේතු ාොයේ ුකේ ගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ස ගුණේත්නව වමානයක්
ාඳහේනිමා ේශ්ඉදිරිපත්කිරීනටගම්මිරිා් නිෂ්පේදන සානේ -ආමාථිවපසුබ්ම්හේාම්ුතයබිම්නට්ට ම්
ේත්ත්වයපිළිුඳව්යයනයක්කිරීනඉේේවැදගත්ය.එනවේලීන්වශ්යේේවයාපුරේලීන නන්යනය
නඟිතයසදු ක.

1.5
්යයන සවිෂයපථමය
නන ්යයනය ක්තය්රගේවී ඇත් ත් ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ  ානේ  ආමාථිව පසුබින වගේ ඉඩම්වක
විශ්ේකත්වය,වගේක්රන, ුෝගවගේ ේොරතුරු,වගේවනඩත්තුව,වයේප්තිති ාේව ස්රියේවේරිත්වය්ා්වනු
නී න,පසු්ා්වනුේේක්ෂණය,් කවියහේ් කවිදේනයතය,ගම්මිරිා් ගොවීතයමුහුණපේසිනනගැටලුාහ
ගැටලුවිාඳිනටගේයුතු්රියේනේමාගහේ්යයනයආශ්ර යතයවූ ාොයේගැනීම්,නිගනනහේනිමා ේශ්යනේදී
ක් ෂේ්රයතය වේය.
1.6

පමා සෂණක්රන කදය

1.6.1

දත්ේැසා්කිරී ම්ක්රන කදය

නන්යයන සදත්ේැසා්කිරී ම්ක්රන කදයවනු ස්රශ්්නේවලිාමීය ක්ෂණයාහ්රේනපුේගකාේවච්ඡේ
ක්රනයයි.  ්මා වුහගේ ්රශ්්නේවලියක් ්රේථමමිව දත්ේ ැසා්කිරීන ාඳහේ යොදේ ගතයනේ කදි. ්පනයන
වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු කගම්මිරිා්වගේවයේප්තිතියපිළිුඳාා යේ ල් ණභේවිේේවරවැඩිනගම්මිරිා්
වගේවයේප්තිතියක්පැවතිදිා්රික්වහේරක් ේෝරේගතයනේකදි. වැඩිනවගේබිම්්රනේණයක්පැවතිදිා්රික්ව
වු ස නේේ ල්, නහනුවර, ුදුල්ක ාහ නොණරේගක යන දිා්රික්ව හේරයි. ම්වේ ්තුරිතය නහනුවර,
නේේ ල් දිා්රික්ව දව නයන පළේේට ්යත් වන ්ේර ුදුල්ක, නොණරේගක දිා්රික්ව දව ව
පළේේට්යත් වයි.
එන එක් එක් දිා්රික්ව ස වැඩින ගම්මිරිා් වගේ වයේප්තිතියක් ඇති ගොවි න ාාවමාන නයා්ථමේන ුක
්ර ේශ්තුනුැගිතයදිා්රික්වහේ මාඑක්එක්ුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේවයේප්තිතියවැඩිග්රේනනිකේරි
වාම් 12ක් ේෝරේ ගන එක් ග්රේන නිකේරී වානකිතය ්වන වශ් යතය ගොවීතය 24 ද නක් ාරක
ාාම්භේවී ක්රන කදය ්නුව ේෝරේ ගන වාම් 12තය ගොවීතය 307 ද නළු ආශ්ර යතය ්රශ්්නේවලී
ාමීය ක්ෂණයභේවිේේකිරීනනගිතයදත්ේැසා්වරනකදි.
වගු ්ාව 1:2  නගිතය දත්ේ ැසා් කිරීනට ේෝරේ ගත් දිා්රික්ව හේර ාහ එන එක් එක් දිා්රික්ව ස
ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්12හි්රශ්්නේවලිාමීය ක්ෂණයාඳහේ ේෝරේගත් ගොවීතයාා යේවදක්වේ
ඇේ.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව1:2්යයනනියැදි්ර
ගොවි නාාවමාන
ුක්ර ේශ්
පල් ල් පොක
හුණුවැටඇළ
පකේපත්වක
හේරලියැේද
්ම්ුේ ල්
වලුතයේැතයන
හේලිඇක
ුඹරපේන
හල්දුම්මුල්ක
බිබික
නැදගන
ුඩල්ළුඹුර
මුබඩ්රනේණය

ේශ්ාහඑකි නකිතය ේෝරේගත් ගොවීතයාා යේව.
වැඩිනගම්මිරිා්වගේවයේප්තිතියක්ාහිේදිා්රික්ව
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක මුබඩ්රනේණය
24
24
25
25
25
25
26
26
26
26
29
29
25
25
27
27
25
25
25
25
25
25
25
25
74
81
77
75
307

මුකේශ්රය:්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව

එක් එක් දිා්රික්ව ස ග්රේන නිකේරි වාම් තු නතය ්වන වශ් යතය ගොවීතය 74ක් ාහ උපරින වශ් යතය
81ක් ද මීය ට ්නේරව ඉහේ ාඳහතය ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් 12හි ්පනයන ාාවමාන වයේප්තිති
නිකේරිතය12 දනේාන ්රේනපුේගකාේවච්ඡේපවත්වේදත්ේැසා්වරනකදි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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02 වැනිපරිච් ේදය

ාේහිේයවිනසුන
හැඳිතයවීන

ගම්මිරිා් වගේ ක් ෂේ්ර ස ානේ  ආමාථිව ේත්ත්වය ්කකේ සදු වැසණු පමා සෂණ වේමාේේ ාම්ුතයව
ාේහිේයවිනසුන නනපරිච් ේදයනඟිතයඉදිරිපත් ව මා.
2.1

ාේහිේයවිනසුන

Development and export potential of collected Spice and Beverage crops යන නේේෘවේව යට ත්
මුදල්හේක්රනාම්පේදන්නේේයේාශ්ය, ේතිවාැකසුම්්ාශ්ය1984වමාෂ සනහනුවර,නේේ ල්,ළුරුණෑගක
හේවෑගල්කදිා්රික්වවකසදුවරනකද්යයනයක්නඟිතයපහේාඳහතය ාොයේගැනීම්සදුවරඇේ.
වගේාහනේේරයට ත්්පනයන ුෝගවගේවවයේප්තිේවරතිබූ්ක්වරගණනසීග්ර යතයඉහළගියදඑන
මුදල් වියදනට ාේ ප්තික්ෂව ්පනයන ඉපයීම් ඉේේ පහළය. 1973-78 වේකපරිච් ේද සදී වගේ ාහනේේර
යට ත්වගේවරනකදපැළවලිතය වොටාක්පනණක්නියමිේඵකදරණවේකයඑළ ඹනවිටඵකදරණ
කදි. නන වේක ස ාහනේේර යට ත් වගේ වරන කද ගම්මිරිා්, වො වෝවේ ාහ වෝපි පැළවලිතය 8%
සට17%දක්වේ්රනේණයක්පනණක්නියමිේවය ාේදී්ා්වනුකැබීනඇරඹීඇේ.ළුරුඳුපැළවලිතය55%ක්
නියමිේවය ාේදී්ා්වනුකුේදීනඇරඹුණි.වේකගුණිව්රශ්්න,්වශ්යවේකයටවමාෂේව නොකැබීන,වීවගේව
හේ ාම්ුතය වැඩවටයුතුවක නියැලීන නිාේ වගේ ක  පැළ ්වධි සදී ාතුතය විනේශ් කිරී නතය වළක්වේ
ගැනීනටපැළුකේකියේගැනීනාඳහේශ්රනයාපයේගැනීනට නොහැකිවීනහේවගේාහනේේරදීනනේ්රනේදවී
ගවීම් කිරීන යන හේතුතය නිාේ වගේ ාහනේේර යට ත් වගේවළ පැළවලිතය 10% සට 15% දක්වේ වූ
්රනේණයක්පනණක්ඵකදරණේත්ත්වයටඑළඹුණි.එනනිාේපහේාඳහතයනිමා ේශ්ඉදිරිපත් වොටඇේ.
රාේයනිව පො හොරවමාග යදවුම්ාඳහේආ යෝ නය් කවරා්වභේවිවවගේක්රනයයට ත්විධිනත් කා
ගම්මිරිා් වගේවතිරාේර කාපවත්වේ ගනයේන. නනා්වභේවිවවගේක්රනයයට ත්වගේවපවත්වේ ගන
යේනනිාේ්වේුනිව පො හොර,දිලීරනේශ්ව,වල්නේශ්වහේවෘමීය නේශ්වවගේවට යදීනනිාේපරිාරයට
සදුවනහේනියද් ක වනුවාඳහතයවරඇේ.
Structure Conduct and Performance Analysis of Cinnamon, Pepper, Coconut and Tea Market යන
නේේෘවේව යට ත් 2007 වමාෂ සදී නන ආයේන ස රූප ාේන ඇතුබඩ වණ්ඩේයනක් විසතය  ශ්රී කාවේ ක
්ර ේශ් ර්පයව සදුවරන කද ්යයනයව ාොයේ ගැනීම් ාහ නිමා ේශ් පහේ ාඳහතය පරිදි ක. ළුඩේ
පරිනේණ වමානේතයේයක් වන ්ේර ාම්්රදේයිව ේේක්ෂණය භේවිේේ වරයි. වගේ ක ඵකදේයිේේවය පහළ
නට්ටනවපවතී. නහි් කකවරණරටේව්ාාවිේනේත්නවේත්ත්වයව ක.
නන නිෂ්පේදනවලිතය 20%ක්න භේවිේේ වරතය තය ආහේර ාවා් කිරින ාඳහේ වයි. ් කවිය
විවිේාගීවරණය ඉේේ පහළ නට්ටනව පවතින ්ේර ්පනයනවලිතය 95%ක්න ්රේථමමිව නිෂ්පේදනවලිතය
ානතයවිේ ක.
නන්යයන සාැකසුම්ාාවමානයාඳහේවුනිමා ේශ්්ේර,වගේඉඩම්විශ්ේක්රනේණයක්පවතින්ේර
ාැකකිය යුතු නිෂ්පේදන වැඩිකිරිනක් ාඳහේ ඒවව වියදන පහේ හළිය යුතු වයි. ම් ාඳහේ ඉහළ
්ා්වැතයනක්කුේ දන්ර දදහඳුතයවේදියයුතු ක.වගේක්රනයවැඩිදියුණුකිරීනඋ දාේවඩේ හොඳවයේප්තිති
ක්රනයක්ඇතිවළයුතු ක.්රනේණවත්ාැපයුනක්ාහතිවකිරීනාඳහේ පේරම්පරිවවවගේවසදු නොවරන
්ර ේශ්වකද වගේව වයේප්තිේ වළ යුතු ක. නිෂ්පේදනය ාාවමානය කිරීන ාඳහේ නිමා ේශ් වශ් යතය වියදන
් කවරමිතය නිෂ්පේදනය ාාවමානය කිරීන ාඳහේ වැඩිදියුණු වරන කද වඩේත් හොඳ පසු ්ා්වනු ක්රන
හඳුතයවේදීනට යෝ නේ ව මා.W.T.O, GATT වැනි ව ළඳගිවිසුම්වක්වශ්යේේවයතයාම්පුමාණකිරීන
ාඳහේ නිෂ්පේදනවක ේත්ත්වය උාා් කිරීන ්වශ්ය ක. ව ළඳ පොළ පුබඩල් කිරීන ාඳහේ නිෂ්පේදනවක
විනනේවම්එවතුකිරී ම්්ාශ්යාාවමානයවළයුතු වයි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ව ළඳ පොළාාවමානයාඳහේපේරි භෝගිවවැනැත්ේ,්ලුත් ව ළඳ පොළවල් ාොයේගැනීන,ඉල්ලුන
වැඩිදියුණු කිරී ම් උපේය නේමාග හඳුනේගැනීන ාඳහේ ් කවි පමා සෂණ ්යයනය සදුකිරීන ්වශ්ය ක.
වමාේනේන ස දුමාවක නට්ටනව පවතින වකේපීය ් කවිය ාාවමානය ාඳහේ වි ශ්ේෂ ්වදේනය යොමු
වළයුතු වයි.  ් කවි පොළ, මිකදී ගතයනතය හේ ් කවිවරුවතය හමුවීම්, ් කවි ාාවමාන දූේ ාාචලේර
යනේදී් කවි්රවමානඋපේයනේමාගේවදුරටත්ශ්ක්තිනත්වළයුතු වයි.්පනයනවරුවතය ේවැඩකිරී ම්
හැකියේවපිළිුඳවගැටලුවක්පවතිනනිාේණයාඳහේ්ර කශ්වීනණයගැනීනහැකිවරවීනටවි ශ්ේෂිේණය
යෝ නේ ක්රනයක් ා්ථමේපිේ වළ යුතුය. ේය ය ාහ ේේයතයේර ව ළඳ පො ළේ මික ගණතය ඉල්ලුන හේ
ාැපයුන පිළිුඳව ේොරතුරු එවතු කිරීනට හේ ුදේහැරීනට ් කවි ේොරතුරු ්රනේණවත් පරිදි
නොනැතිවන, ව ළඳුතය ාන  ාුඳේේ ්රනේණවත් පරිදි නොනැතිවන, ව ළඳපළ ඉල්ලුන ් ක
ේත්ත්වයව පැවතීන, ්පනයන සදී ්නුගනනය වළ යුතු ්රියේ නේමාග විශ්ේක ්රනේණයක් ඇති ්ේර
ව ළදේ ම්හේ්පනයන සදීඉහළනේත්ත්වයකිතයයුක්ේභේණ්ඩඉදිරිපත්කිරීන්වශ්ය ක.
2.2

ළුබඩු කක් ෂේේර සගැටලුාහවමාේනේන්භි යෝග

්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව ළුබඩු ක ක් ෂේ්ර ස ාාවමානය ාඳහේ උත්ාේහයතය ැසාක් ගන
තිබුණද එහි ාාවමානයට එ රහිව ්භි යෝග ාහ ගැටලු ගණනේවක්න පවතී. හක්ටමා වොබ්ුෑව කව
ගොවිවටයුතුපමා සෂණහේපුහුණුකිරී ම්ආයේනය2015වමාෂ සදීසදුවරනකද්යයනයකිතයළුබඩු ක
වගේව, නිෂ්පේදනයහේ් කවියාම්ුතය යතයගැටලුාහ්භි යෝගගණනේවක්නහඳුනේ ගනඇේ.ඒවේ
්ේර, ළුබඩු කවමානේතයේයපේදවවරගත්දියුණුවමානේතයේයක් ගොඩනැඟීනැතිවන, ළුබඩු ක ගොවියේ ේ
සට ්පනයනවරුවේ දක්වේ ්දියර ර්පයක් ්රේ ේය ය හේ ේොග වළඳුතය ්තිතය ්ේට නේරු වුවත් පළමු
නිෂ්පේදන  ා්වරුප ස  වනාක් සදු නොවී ්රේථමමිව වළඳ භේණ්ඩයක් කාන ්පනයනය කිරී ම්
ේත්ත්වය  ේව දුරටත් ඒ ආවේර යතයන පැවතීන, ාැකකිය යුතු ගම්මිරිා් වගේවරුවතය පිරිාක් ගම්මිරිා්
වගේව පිළිුඳ නිස ්ව ුෝයකිතය ේොරව වගේ ක නිරේව සටීන, ුො හෝ ගම්මිරිා් ගොවීතය ගම්මිරිා්
වගේව ඔවුතය ේ ේවිතිව ැසකියේවක් වශ් යතය පවත්වේ ගන යේන නිාේ ඉතය නිස ඵක  ්ර යෝ න
නොකැබීන යනේදිය නිාේ වගේ ඒවවයකිතය කැබිය යුතු ්ා්වනු ්රනේණය කුේ ගැනීනට ්ානත්ව සටීන
පමු
ර ගැටලූ කාහඳුනේ ගනඇේ.
පැහැදිලිවන නය රටට විශ්ේක වි ේශ් විනිනය ්රනේණයක් උපදවේගැනීනට ඇති ්වා්ථමේවක් ්හිමිවර
ගැනීනකි.  එන නිාේ ගම්මිරිා් වගේ ක ාාවමාන විභවේේ  ාහ ගැටලු ආශ්රිේව පමා සෂණ ්යයනයක්
සදුවරඑහිබිම්නට්ට ම්පවතිනාැුෑේත්ත්වයහඳුනේගැනී නතය නනවමානේතයේ සාාවමානයටඇති
ුේවහඳුනේගැනීනටපුබඩවන.
2.3
“Analysis of cinnamon, pepper and cardamom value chains in Sri Lanka” යනනේේෘවේව
යට ත් ''්රතිපත්ති ්යයන ආයේන ස  නව වි යසරි ඇතුළත් විේවත් පිරිාක් විසතය 2017 වමාෂ ස
්යනයක්සදුවරඇේ.
1. විනනේවම් දේන විශ්් ල්ෂණ ක්රන කදය value chain analysis (VAC) භේවිේේ වරමිතය සදු වළ
නන ්යයන ස ්රේනේන ්ාශ් වතය තය දත්ේ ැසා් කිරීන, විනනේවම් දේන සතියම් ගේ කිරීන
(mapping) ්වා්ථමේ (opportunities) ාහ ුේව (constraints) විග්රහය ාහ ඒ ආශ්ර යතය ාොයේ
ගැනීම් ාහ නිමා ේශ් ඉදිරිපත් කිරීනය. නන ්යයන ස පළමු ්දිය මා දී ේවීතිව ාහ ්රේථමමිව
දත්ේ එක් ැසා් වරන කදි. න කා එවතු වරන කද දත්ේ විශ්් ල්ෂණය වරන කේ ේ සතියම්
වරන ්භයේා සදී වූ ්ේර එය ේවීතීව ්දියර විය. ්වා්ථමේ ාහ ුේව හඳුනේ ගැනීන ්වාේන
්දියර විය. ්වාේන වශ් යතය ්යයන ස ාොයේ ගැනීම් වයේපෘති උප ේශ්න වමිටුව වේ
ඉදිරිපත්වරනකදි.
නන ්යයන ස ්රමුණ වූ ස විනනේවම් දේන ස ්රියේවේරවයිතය හැකියේ පරිාරය ාහ ්රියේවේරවම්
සතියම්වරණය, විනනේවම්දේනවිශ්් ල්ෂණක්රන කදයvalue chain analysis (VAC) භේවිේේකිරීනනගිතය
ළුබඩු කවකේත්වයාහපේරි ුෝගිවානීපේරක්ෂවේේවේත්ත්වයහේාාවිේන්රතිකේභ ුදේහැරීනහේශ්රී
කාවේ ළුබඩු ක ්ාශ්ය විසතය මුහුණ දී සිනන ගැටබඩ හඳුනේ ගැනීන, නන විනනේවම් දේන විශ්් ල්ෂණ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ක්රන කදය value chain analysis (VAC) පේදව වර ගනිමිතය ්පනයන නිෂ්පේදන ්රනේණය වැඩි වර
ගැනීන, ළුබඩු ක්ාශ් සවිවි්වා්ථමේවකේත්වයඋාා්කිරීනාඳහේ්රතිපත්තිනිමා ේශ්ඉදිරිපත්කිරීනය.
ගම්මිරිා් ාම්ුතයව විවි වේමායවක නියැී  සිනන වොටා්වරුවතය රේශියකිතය ගම්මිරිා් දේනය
ානතයවිේය.ළුඩේඉඩම්හිමියතයරේශියක්විසතයවගේවරගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයවරන්ේරවිවිවේමායවක
නියැී ්ේරනැදියතයගණනේවක්දේනයතුළසටී.ඔවුතයඑවතුවරතයනතය, වළඳුතය, ේොග වළදුතය, ශ්රේණි
ගේවරතයනතය, ාැවසුම්වරතයනතය, වි ේය ය ව ළඳ පොළටඉදිරිපත්වරන්පනයනවරුවතයයනේදීතය
ක.
ගම්මිරිා් දේන ස විවි වේමායය වක නියැී  සිනන වොටා්වරුවතය (stakeholders) ්භි යෝග රේශියවට
මුහුණ දී සටී. වගේ කිරීන, නිෂ්පේදනය කිරීන, ්ා්වනු නී න යන නට්ටම්වකදී ් ක ඵකදේයීේේවය,
ේශ්ගුණිව වනා්වීන, ්ධිව වියදන, රෝග, වෘමි හේනි, ශ්රනය ාඳහේ වන යදවුම් වියදන, මික
උච්චලේවචලනය, ාොරුතය ගතය වන හේනි හේ වගේව ාඳහේ ්රනේණවත් නොවූ ාහ යෝගය යනේදී ්භි යෝග
ුකපේති ුනුව නන්යයනයවිසතය පතයවේදීඇේ.
දේන ස්ේරනැදි්වා්ථමේ කදී්රනේණවත් නොවූාැපයුන, ගම්මිරිා්ාැවසී ම්දී්රනේණවත් නොවූපහසුවම්
හේ්වශ්යශ්රනයාම්ුතයගැටලුපවතී.්පනයන්වා්ථමේ කදී්පනයනානේගම්ාඳහේාැපයුම්හිගේේවය,
නිෂ්පේදන ේත්ත්ව ස ගැටලු යනේදිය වයි. දේන ස ඉහළ වොට ාහි ේත්ව ස ාහ සුරක්ෂිේභේව ස
පහත් නට්ටන පිලිුඳ ගැටලු වයි. නන ුේවවකට මුහුණ දීන ාඳහේ විනනේවම් දේන ස ්රියේවරුවතය
ඇතුබඩරේ යහේපුේගලිව්ාශ් ස දපිරිාටනුහුවිදඑකඹුනක්්වශ්යුවදක්වේඇේ.
ළුබඩු ක ්ාශ් ස දියුණුව ාඳහේ වැපවී සිනන .ට ුො හෝ ාම්ුතය ර ස, ්මා රේ ය ාහ පුේගලිව
ාාවිේන හේ ඒවේ ස ්රේන ්රමුණු , ්රියේවේරවම්, වේමායයතය, විවි වොටා්වරුවතය ානග
ාම්ුතයේේවයක්එනආයේනමුහුණදීසිනනගැටලුාහ්භි යෝග නන්යයන සදීඉදිරිපත්වරඇේ
.ඒ්නුවළුබඩු කනණ්ඩකය(TSC), වමානේතයේේේක්ෂණආයේනය(ITI), ේතිවළුරුඳුපමා සෂණහේ
පුහුණුආයේනය(NCR & TC), ළුබඩු කනිෂ්පේදනහේ් කවිවරුවතය ේාාගනය(SAPPTA), ශ්රීකාවේ
්රමිතිආයේනය(SLSI), ්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව(DEA), ්රේථමමිවවමානේතයේ්නේේයේාශ්ය
(MPI) යනේදිය විසතය ළුබඩු ක වමානේතයේ ස ්රගනනය ාඳහේ වරනු කුන වේමායයතය හේ එන ආයේන
මුහුණදීසිනන්භි යෝගපිළිුඳවද්වේනය යොමුවරඇේ.
2.3.1 නිෂ්පේදවයතයමුහුණ දනුේව
1. පහළ්ා්වැතයනක්ාඳහේ හේතුවීඇතිවිසරීපවතිනළුඩේගම්මිරිා්ඉඩම්හේමිශ්රවගේාහිේඉේේන
් ක යදවුම්කුේ දනගම්මිරිා්වගේවතය ගතයශ්රීකාවේ කගම්මිරිා්ක් ෂේ්රයානතයවිේය.
2. ුෝගවගේ කවිශ්ේකත්වය්නුව ේශ්ගුණිවවිපමායේාුකපේනුකුයි.
3. ශ්රනහිගයහේ්ධිවශ්රනවියදනවගේවාඳහේ්යහපත් කාුකපේනුකුයි.
4.
පො හොරමිකඉහකයේන්ධිව කාුකපේනුකුයි.
5. වෘමි රෝගාහඋවදුරු, පැළහිගවනවගේව්ඩේකවරයි.
6. වනාත්ත්වහේනිාහ ාොරුතය ගතයවනහේනිවගේ කදියුණුව්ඩේකවරයි.
7. වගේවටවැළ දනදිලීරාහවිෂවීම්ගම්මිරිා්වකේත්ත්වයහේආරක්ෂණය් කවීනට හේතුවීඇේ.
8. මිකඋච්චලේවචලනය්හිේවර කාුකපේයි.
9. වයේප්තිති ාේවේ කදුමාවකේේවයතයවගේවට්හිේවර කාුකපේයි.
10. යහපත්වෘෂිවේමාමිව්රියේවේරවම්හේඉඩම්විවිේාගීවරණය, ගම්ුද ගොවීතයතුළඇති
නොදතයනේවනගම්මිරිා්වගේ වතයඉහළඵකදේයීේේවයක්කුේගැනීනවළක්වයි.
2.3.2්ේරනැදියතයමුහුණපේනුේව
1. ඇේැම් දිා්රික්වවක ාැපයු ම් වේලීන වනා්වම් නිාේ ගම්මිරිා් ්රනේණවත් ාැපයුනක්
නොනැතිවනහේ් කඵකදේයීත්වයවිශ්ේකුේවයකි.
2. බුබුබඩගම්මිරිා්ඉහළමිකවටමිකදීගැනීනනිාේවියලිවබඩගම්මිරිා්වක් කාැපයුනක්පවතී.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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3. ඉක්නනිතයමුදල්උපයේගැනීනාඳහේබුබුබඩගම්මිරිා් නී නට ගොවීතයපුරුදුවීසටීන.
4. ගම්මිරිා්වියී නාඳහේඉහකශ්රනවියදනක්වැයවීන.
2.3.3 ්පනයනවරුවතයාඳහේුේව
1.
2.
3.
4.

2.3.4

්තයේමා ේතිවඉල්ලුනාපුරේලීනටේරම්්රනේණවත්ඉහළනට්ට ම්ගම්මිරිා් නොපැවතීන.
පේරම්පරිවගම්මිරිා්නිෂ්පේදවයතයහේ්පනයනවරුවතය්ේරඉහළේරගවේරීත්වය.
්පනයනවරුවතයකිසන කාකිතයවගේවටාම්ුතය නොවීන.
ඉහළ නට්ට ම් වබඩ ගම්මිරිා් ාැපයු ම් දුමාවකේේ නිාේ උාා් ේත්ත්ව ස වබඩ ගම්මිරිා් ාැපයුන
්රනේණවත් නොවීනයනේදියයි.
ගම්මිරිා්වමානේතයේ සවිනනේවම්දේන ස්වා්ථමේවතයහේුේවයතය

2.3.4.1 නිෂ්පේදවයතයාඳහේ්වා්ථමේවතය
ගම්මිරිා්නිෂපේදවයේටඇති්වා්ථමේවතයහේුේේවතය කාපහේාඳහතයඒවේහඳුනේ ගනඇේ.
1. ශ්රී කාවේ ක නිෂ්පේදිේ ගම්මිරිා්වක piperine නැනැති රාේයනිව ාා යෝගය හේ ේල් ඉහළ
්රනේණවලිතය ්ඩාගුව ඇති හයිතය නන ේත්වය උලුප්තිවේ දැක්වී නතය ්පනයනය වැඩි වර ගේ
හැකිය.
2. වෘෂිහේනිහේ රෝගේුේවකටඔ රොත්තු දනවිවිවමාග සගම්මිරිා් වගේකිරීනාඳහේර ස
හේපුේගලිව්ාශ් සාහ යෝගයකුේගේහැකිය.
3. වමානයවන්තයේමා ේතිවඉල්ලුනනිාේඉහළ ගොවිපළමිකක්කුේගේහැකිය.
4. ඉහළමිකගණතයාහිේවේුනිව වළඳපළටඇතුළත්වීනට්වා්ථමේවාකාේගේහැකිය.
5. ශ්රීකාවේ කවියළිවකේප සදගම්මිරිා්වගේවවයේප්තිේකිරීනටවිභවේේවයක්ඇේ.
6. විනනේවම්එවතුකිරීනවරනුකුනවයවාේයතයාඳහේ්රේථමමිවවමානේතයේ්නේේයේාශ්ය50%ව
ාහනේේරයක්්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුවකුේ දයි.
7. වේුනිවගම්මිරිා්ගම්නේනවැඩාටහනදියුණුවරමිතයපවතී.
2.3.4.2 ්ේරනැදියතයාඳහේ්වා්ථමේවතය
1. ්මුගම්මිරිා්මිකදීගතයනතය ේ්වශ්යේේවයාහේත්වයට්නුකූකවාවා්කිරීනටපුබඩවන.
2. විනනේවම්එවතුකිරීම්වළහැකිය.
3. වබඩගම්මිරිා්වකටවමානයවනඉල්ලුනක්ති ුනනිාේගම්මිරිා්මිකඉහළයයි.
4. පසුපාාුඳේේානගාම්ුතයවීනට(Backward integration) පුබඩවන.
5. නයගේාැවසුම්නයා්ථමේනආරම්භකිරීනටපුබඩවන.
6. විනනේවම් එවතු වරනු කුන වයවාේයවයිතය ාඳහේ ්රේථමමිව වමානේතයේ ්නේේයේාශ්ය 50%ව
දීනනේවක්කුේ දයි.
2.3.4.3 ්පනයනවරුවතයාඳහේ්වා්ථමේ
1. ගොවීතය ගතය ාෘජුවන වොළ පැහැති ගම්මිරිා් මිකට ගන ්පනයනවරුවතයට ්වශ්ය පරිදි
ාවාේගේහැකිය.
2. වේුනිව වබඩ ගම්මිරිා් ් කවිවරණ සදී වනත් ේරගවරුවතය ානග ාැාඳී ම්දී කිසන
වෘමිනේශ්වයක්භේවිේේ නොවරසටීනටපුබඩවන.
3. ඉහළනට්ට ම්ශ්රීකාවේගම්මිරිා් වළඳපකාතයනේනකළුණක් ාේාැක ක්.
4. ශ්රී කාවේ ගම්මිරිා්වක ඉහක නට්ට ම් piperine ්ඩාගු වී ඇති ුව ්තයේමා ේතිව නට්ටමිතය
්රවේශ්නයටපත්වීඇතිපමා සෂණවේමාේේවකාඳහතයය.
5. කෝව සගම්මිරිා් ේල්ාහ“ ඔ ක රොසතය” උවහේගැනීනාඳහේේේක්ෂණයදියුණුවීඇේ.
6. ගම්මිරිා්ඇතුළත්ා්වේභේවිවආහේරාඳහේනව වළඳපළවිවෘේ වමිතයපවතී.
7. ගම්මිරිා් වමානේතයේ ස ගම්මිරිා් ේල්, ඔ ක රොසතය, සුදු ගම්මිරිා් යනේදි ස විනනේවම් එවතු
කිරීනාඳහේවිශ්ේකශ්වයේේවයක්පවතී.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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03 වැනිපරිච් ේදය

ශ්රීකාවේ කළුබඩු කවමානේතයේය
ගම්මිරිා් වගේව හේ ඒ ාඳහේ සුදුසු ේශ්ගුණ, ගම්මිරිා් ්ර දද ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා් වගේ ්ර ේශ්, ්ා්වනු
නී න, වළඳපළට ාවා් කිරින, ගම්මිරිා් ් කවිය යනේදී ගම්මිරිා් වගේ පසුබින හේ ාම්ුතයධිේ
ේොරතුරු නනපරිච් ේදයතුළිතයඉදිරිපත්වරයි.
3.1

ශ්රීකාවේ කළුබඩු කවමානේතයේය

සුබඩහේවිශ්ේකපරිනේණවශ් යතයළුබඩු කනිෂ්පේදනයවරනආසයේ කරටවල්ගණනේවක්ඇති්ේරඒවේ
ළුබඩු කවමාගරේශියක්නිෂ්පේදනයවරයි.ගම්මිරිා්,වරඳමුාගුාහළුරුඳුයනළුබඩු කාම්ුතය යතයශ්රී
කාවේව්රමු ා්ථමේනයක්උසුකයි.

ශ්රී කාවේවේසීතය “ළුබඩු ක” යන නේන යතය හඳුතයවනු කුන නන ුෝගවකට එන නන කැබී ඇත් ත්
්තීේ සදීග්රේමීය ය නේේව ම්වේවනේතයේරවලිතය ාොයේගත්ුැවිනි. නහි“ළුබඩ”යනවචලන ස ත්රුන
“වනය” යතයනයි.  වනය ආශ්රිේව ාොයේගත්  ු ක 'ළුබඩු කයි'.  ශ්රී කාවේව නතයන  ආසයේනු වකේප ස
ුො හෝ රටවල්ද ළුබඩු ක වමාග ගණනේවක් නිෂ්පේදනය වරනු කුයි.  ශ්රී කාවේ ක නිෂ්පේදනය වරන
ළුබඩු ක්තුරිතයළුරුඳු්රේනේැනක්ගනී. ශ්රීකාවේ කනිෂ්පේදනයවනේවත්්රේනළුබඩු කවමාගයක්
වන  වරඳමුාගු, වෑා න රා ගතයවන හේ සුවඳවත් කිරීන ාඳහේ යොදේ ගනී. එය රා වැවිලිවකට මිහිරි
රායක්වි ශ්ේෂ යතයනවටකප්තිපතයහේවැලිේකපවකටඉමිහිරිරායක්ාහසුගතයයක්එක්වරනුකුයි.
'ගම්මිරිා්' (Pepper) ්තිශ්ය නප්රිය හේ සුබඩ හේ නහේ පරිනේණ වගේවරුවතය රේශියකිතය ානතයවිේ ේය ය
වළඳපළක්ාහ්පනයන ව ළඳ පොළක්ාහිේළුබඩු කවමාගයකි.රතුමිරිා්වකටආ ේශ්වයක් කාටද
ගම්මිරිා් ුෝගය භේවිේේ කිරීනට  නේේව පුරුදුවී සින.  වරේබුනැින (cloves) ශ්රී කාවේ ක නිෂ්පේදනය
වරනු කුන ඉේේ ්රචලලිේ ළුබඩු ක වමාගයක් වන ්ේර නය වෑා න රාවේරවයක්, රාවැවිලි ාඳහේ
සුගතයදහේරාවේරවයක් කා යොදේගනී. ාේදික්වේාහවාේවේසදශ්රීකාවේ කනිෂ්පේදනයවරනුකුන
ආහේර රාවේරවයක්, සුගතයදවේරවයක්, ඖෂාඳහේ ්මු්රවයයක් කා ේය යව නතයන ආසයේ ක හේ
යු රෝප සදඉේේ්රසේළුබඩු කවමාගයකි. නන්රේනළුබඩු කවමාගවකට්නේරවේවත්ළුබඩු කවමාග
ගණනේවක් ශ්රී කාවේ ක  නිෂ්පේදනය වරන ්ේර ඒවේ ආහේර රාවේරව හේ ඖෂධීය ගුණ වේරවයක්
වශ් යතය ශ්රී කේාකිවයතය ේ ආහේර පිසී ම්දී යොදේ ගනී. ම්වේ, වහ (turmeric) ගොරවේ (gamboges),
සයඹකේ(tamarine), වරපිාචලේ(curry leaves), ාේර(lemon grass) වශ් යතයදැක්වියහැකියි.
ඉඟුරු,වහ,ාේදික්වේ,වරේබුනැින,එනාේල්,ළුරුඳුාහගම්මිරිා්ඇතුබඩව හොඳනේත්ත්ව සළුබඩු කවගේ
වරනරටක්වශ් යතයශ්රීකාවේව කෝවයපුරේ්රසේය.එවැනි්රමු ප ල්ළුබඩු කවමාග14ක්පනණශ්රී
කාවේ ක වගේ ව මා.  ්තීේ සදී ළුබඩු ක වගේව පැවති ස උඩරට, දළු ණ් ාහ මුහුදුුඩ වකේප ස
ා්වභේවිව වගේවක් වශ් යනි. ම්වේ ස ්ා්වනු නළේ ේය ය ව ළතයදතයට ් කවිවරන කදි.
ගම්වැසයතයට පහසු වතයනමුදල්උපයේ ගේ හැකිනේමාගයක් කාට ළුබඩු කාකවනකදි.  ළුබඩු ක ගා්,
වැල් හේ පඳුරු ර්පයක් උඩරට ාෑන ගවත්ේවන වගේවර තිබුණි. ළුබඩු ක ාඳහේ හොඳ වළඳපළක් ද
පැවතුණි.එ හත් ළුබඩු කවිධිනත් වගේවක් කාපවත්වේ ගැනීනට එවක ානේ ය ්රියේ ව ළේ නැේ. එන
නිාේළුබඩු කවගේව්විධිනත්වගේවක්වශ් යතය1970දශ්වයදක්වේන නන්ර ේශ්වකපැවතුණි.
කෝව වළඳප ළේළුබඩු කවකමිකගණතය1970දශ්ව සදීසීඝ්රයතයඉහළගි සය.වි ේශ්විනිනයඉපයීන
ාඳහේ ළුබඩු ක ක් ෂේ්ර ස පුබඩල් විභවේේවය නිාේ නහි ඇති ආමාථිවනය විනනේවන ශ්රී කාවේ ර යට
්ව ුෝ  විය.  නහි ්රතිඵකයක් වශ් යතය නන ක් ෂේ්රය දා ර ස දැඩි ්වේනය යොමුවු ්ේර
ළුබඩු කක් ෂේ්රයනගේසටුවීනාඳහේර ස්රතිපත්තිහඳුතයවේදීනටපියවරගතයනේකදි. නහි්රතිඵකයක්
වශ් යතය ම් ාඳහේන වතය වූ දපේමාේ ම්තයතුවක් ා්ථමේපිේ වරන කද ්ේර ඒ ාඳහේ සුදුසුවම්කත්
පමා සෂණනිකේරීතයහේවයේප්තිති ාේවවනණ්ඩකයක්දුඳවේගතයනේකදි. නනානා්ේ්රියේනේමාගවක
්රතිඵකයක්වශ් යතයශ්රීකාවේ කළුබඩු ක්ාශ්යආමාථිව සඉේේවැදගත්උපආමාථිවක් ෂේ්රයක්ුවට
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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පත්විය. ම්නිාේළුබඩු කවගේ්ාශ්යසඝ්රදියුණුවක්කැබූ්ේර ගවීගියදශ්වහේරතුළශ්රීකාවේ ක
ළුබඩු ක ුෝග හක්ටයේමා 80,000ව පනණ වගේවරනු කැබු ්ේර එය ර ට් මුබඩ වගේබිම් ්රනේණ යතය
6%ක්ආවරණයවරනකදි.
වමාේනේන සදීශ්රීකාවේ කළුබඩු කවගේ කනිරේ ගොවීතය200,000ක්පනණක්සිනන්ේරඔවුතය ගතය
70%ක් දනේ හක්ටයේමා එවවට ් ක  ළුඩේ ගොවීතය ය.  ඔවුතය ේ ්රේනේන ආදේයන ළුබඩු කවලිතය
කුන ආදේයන ක.  ර ට් මුබඩ ්පනයන ආදේයමිතය ළුබඩු ක ්පනයන ආදේයන 1.5%ක් පනණ ක.
වමාේනේනය වනවිට ශ්රී කාවේ ක වෘෂිවේමාමිව ්රවය ්පනයන මුබඩ විනනේවමිතය 4%ක්  පනණ ළුබඩු ක
්පනයනනඟිතයඋපයේගනී.
3.2

ශ්රීකාවේ කගම්මිරිා්වගේව

ඈේඉතිහේා සසටළුබඩු කවමාගයක්වශ් යතයහේඖෂයක්වශ් යතය ුො හෝ ේතිතයවිසතය යොදේගත්
“ළුබඩු ක ්ේර රජු” “වබඩ රතය” යනේදි ්තයවමාථම නේනවලිතය ගමිමිරිා් හඳුතයවනු කැබීය. ගම්මිරිා්
“piperacene” නනැතිපවුකට්යත්ය.(pepper) යනු වතයහැඳිතය වනගම්මිරිා් ුෝග සනි බිනවතය තය
දළුණුඉතයදියේ කනැ ගනහිරවකේපයයි. දවැනිශ්ේවමාෂ සදීපනණගම්මිරිා් ුෝගයඉතයදියේ ක
වැසයතය හඳුනේ ගනඇති ්ේර ඔවුතය ආහේරපිසීනාඳහේ භේවිේේ වළ නන ුෝගය15 වනසයව ාේදී
ඉතයදියේව තුළ වගේවක් වශ් යතය ආරම්භ වොට ඇේ. එහි මුල්න ්වා්ථමේව වශ් යතය 1498 දී නකුේමා
්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ්රේන වොට ගන වා් වෝද ගේනේ විසතය ළුබඩු ක වගේවක් ආරම්භ වළ ්වා්ථමේව
හඳුනේගේහැකි ක. න ාේ ආරම්භවුගම්මිරිා් වගේව16වනසයවාවනවිටශ්රීකාවේව, ේවේ,සුනේ්රේ,
නැඩගා්වමා ආදී රටවල්වකද වගේවක් වශ් යතය ආරම්භ වොට ඇති ්ේර පසුවේක සදී එය කෝව ස
ුො හෝරටවකටවයේප්තිේවීති බ්.
ගම්මිරිා් ඉතයදියේව,නකයේසයේවආදීඝමානවකේපීය ේශ්ගුණයකිතයයුක්ේරටවක හොඳිතයවැ වනශ්ේව
(වැල්  වි ශ්ේෂයක් වන ්ේර වමාේනේනය වන විට ළුබඩු කවක් ඖෂයක් පනණක් නොව ්පනයන
ුෝගයක් කාදහේවිේේ ක.මිරිා්භේවිේයක් නොනැති ේතීතයදගම්මිරිා්භේවිේවරන්ේරවිවි ේතීතය
විවිනම්වලිතයගම්මිරිා්හඳුතයවයි.ඒ්නුවාාා්වෘේභේෂේ වතය“නරිචලඋෂ්ණ” යනු වතයද දනළුසතය
නකගු  මිකේගු වශ් යතයද හැඳිතය වන ගම්මිරිා්වක ඉාග්රීස නන Black paper / Common papper ක.
එ නතයනමුා්ලිම්වරුප්රියවරනුැවිතය“යව තයෂ්ට”යනු වතයදවබඩපේටුැවිතය“වෘෂ්ණ”යනු වතයද
වෘත්ේේවේරබී ඇතිුැවිතය“සුවෘත්ේ”හේවෘක්ේඵකයනු වතයදවැල්වකහටගතයනේුැවිතය“ වල්ක ”
යනු වතයදහඳුතයවයි.
න කාවිවිනම්වලිතයහැඳිතය වනගම්මිරිා් ාම්හේවේේ රෝග ාඳහේුහුකව යොදේගතයනේශ්ේවයක්
වන්ේර නයවෘක්ෂේ රෝහීකේේවි ශ්ේෂයක් ක.ාැරසුවඳකිතයයුක්ේ,ආහේරරුචියඇතිවරවන නය
උදර සපිපුන,්ජිමාණ රෝග, ාම් ගඩි්රදේහයආදි රෝගාඳහේ යොදේගේහැකිඖෂයක් ක. කොව
ඉේේ පැරණි හේ වැදගත් ළුබඩු ක වමාගයක් වු නහි Piperine නම් ාා යෝගය පවතී. ගම්මිරිා්වක පවතින
වටුවරායChavicine නම්පදේමාථමයනිාේද,ගම්මිරිා්වකසුවඳඑහිවේෂ්පශිලිධේකපදේමාථම සඇතුළත්
Terpenesනිාේදකැබීඇති්ේරවිවිරාේයනිවාාඝටවරේශියක්ගම්මිරිා්තුළ්තයේමාගේ ක.
3.2.1 ්රේනරාේයනිවාා යෝග

“ගම්මිරිා් ඇටය” කා හඳුතයවන එහි ඵක ස ්ඩාගු ්රියේවේරි  ාා යෝගය වතය තය “පයිපරිතය” නම්
රාේයනිව ාා යෝගයයි. එය 2%-9% ්ේර ්රනේණයක් ගම්මිරිා් ඇටය තුළ ්ඩාගු ක. පයිපරිතය යනු
ඇල්ව කොයිඩ් වේණ්ඩයට ්යත් රාේයනිව ්රවයක් වන ්ේර නයට ්නේරව ගම්මිරිා් ඇට ස විවි
වේෂ්පය ලි ේල්, ම්දය, ්රෝටීන ආදි නො යක් රාේයනිව ්රවය 100වට ්ධිව ්රනේණයක් පවතින ුව
ාොයේ ගනඇේ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගම්මිරිා් ේල්වක Terpenes, T-Phellandrene, Caryophylle ාන  Dipentene ්ඩාගු ක. ේල්වක
කේක්ෂණිව සුවඳට හේතුව ළුඩේ ්රනේණ යතය ්ඩාගු Oxxgentedl Compound ය. නහි Peperonal
Dhydrocrreol Cryopyllene oxide Caryptone හේ Alcohol ඇති ුවට හඳුනේ ගන ති බ්. ගම්මිරිා්වක
ේල් ්රනේණය 3%ක් පනණ ක. නහි A-Pinine, B-Pinine, Di-Limoneme,A-Phellandrene,
Caryophyline piperonel Crypone Phenylaceltic acid piperidine-Citronellol හේ other Oxygenated
compourds ළුඩේ ්රනේණ යතය ්ඩාගු ක. ම් ්නුව ගම්ම්රිා්  විවි රාේයනිව ාා යෝග ගණනේවකිතය
ාැදුම්කත්්ගනේබී යක්ුවටහඳුනේගේහැකි ක.
3.2.2උේභිේවිදයේත්නවකක්ෂණ
සනිඳුනතුපිටක්ාහිේවඋාටවැ වනගම්මිරිා්වැ කහිවඳපමාව්ාකදීඝනවීේවවඇතිවරයි.ඝනවු
ගැිනතිවලිතය දයේවේරයව ්තු හටගතයනේ ්ේර ගම්මිරිා් ්තු ේරව මුල් ාහිේ ක. ාරු ්තුවක පිහිින
ප්රවකවෘතයේය(නේරිනය මිලිමිටමායක්දිගකිතයහේවියළි නදීමිලිමිටමා 1–2වඝනවමිතයයුක්ේ ක.
ප්ර ේකය දිග 8 – 18 ා.මි හේ පළක 3.5 – 10 ා.මි දක්වේ වන ්ේර ්ණ්ඩේවේර හෝ ේරනක්
ඉලිප්තිාේවේර ක.ආරුක්ළුහැඩැතිනේරිනයුගක2–3 ා.මි.දක්වේපේද යතයහටගනී.නැදනේරින යතය1
– 4 ා.මි උාකිතය පටතය ගතයනේ ඒවේතයේර නේරින යුගකක් පවතින ්ේර දැකක් කා විහිදුනු නේරින
රේශියකි.නේරින්ේරපරේරය4–12මි.මිවන්ේරවියැී යැ ම්දීයිනපෘෂ්ප සනේරිනවැපී ප තය.
ගම්මිරිා්වැ ල්පුෂ්පහටගතයනේ්වධි සඒවේ වෝප්තිපයක්වැනි්මා ගෝකේවේරවුහයතුළපවති. නය
ඵකහටගැනී ම්දී විශ්ේකහේපැේලිවීවක්රේවේරඵකයවටේ කෝනදරනවිෂ්වම්භයමිලිමිටමා2-3වන
ේැිනයක්ුවටපත්වන්ේර මාණු2ක්හේර්ක2–5ක්ඇතිපුෂ්ප සපළකමිලිමිටමා1–1.5්ේර ක.
ගම්මිරිා්ඵකයළුඩේය.රවුම්ය.මිලිමිටමා4–6දක්වේ්රනේණ සවිෂ්වම්භයකිතයයුක්ේය.ඒවේඉ දනවිට
රතුපැහැ යතයදවියැ කනවිටවබඩපැහැ යතයදයුක්ේ ක.
3.2.3 ේශ්ගුණයහේපා
වේමාෂිවවමිලිමීය ටමා1750වට නෝ කවමාෂේපේනයක්කැ ුනමුහුදුනට්ට ම්සටමීය ටමා1000ක්පනණඋා්
්ර ේශ් ගම්මිරිා් වගේවට වඩේත් සුදුසුය. වි ශ්ේෂ යතය හොඳ ්ා්වැතයනක් කුේ ගැනීනට නම් ්රනේණවත්
වමාෂේපේනයක් ාහිේ ්ර ේශ්වක වගේ වළ යුතු ක. ගම්මිරිා් යනු නිවමාේන වකේපීය ුෝගයක් නිාේ
ධදනිව උෂ්ණත්වය නේ වනා්වීනට ඉඩ ඇේ. ව ාේ වේත් ාල්සයා් ්ාශ්ව 10 – 40 පනණ
උෂ්ණත්වයක් දරේ සටී ම් හැකියේව නන ශ්ේවයට පවතී. ගම්මිරිා් නල් හට ගන පරේගනය සදුවන
වේක ස දී ්රනේණවත් වමාෂේපේයක් පැවතිය යුතු ්ේර නොවඩවේ පවතින ේද  සුළ  නන ුෝගයට
්හිේවරය.
හොඳිතය හියුනා් ඇති, හොඳිතය දිය ුසන ගැඹුරු කෝන පා ගම්මිරිා් වගේව ාඳහේ වඩේත් යෝගය ක.
උණුසුම් ේත් ේශ්ගුණය හේ ඒවේවේරව විහිදි යතයනේ වූ ් ල් 80–100 දක්වේත් වමාෂේපේනයක් ාහිේ
්ර ේශ්වකප ාහිගම්මිරිා් ුෝගය හොඳිතයවැ ඩ්.
3.2.4ගම්මිරිා්්ර දද
ගම්මිරිා්්රේනවශ් යතය්ර දදතුනක්හඳුනේගේහැකිය.
1. පැනියුමා්ර දදය:නයඉතයදියේ වතයහඳුතයවේදීඇති්ේර නහිප්රවිශ්ේකය.වරකදිගිතයවැඩිය.බී විශ්ේක
වන්ේරවර ල්බී පිරීපවති.
2. ළුචිතය්ර දදය
ප්ර ළුඩේ ාහ දිගින වන ්ේර වරක විනය. බී  ළුඩේ ය. වර ල් බී  ලිහිල්ව ඇසරි ඇති
්ේර ේය ය්ර දදවකටානේන ක.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

11

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

3.

ේය යවමාණ්ර දදය
ේය යවශ් යතය හොඳකක්ෂණාහිේව ේෝරේගත්්ර දද නනවමාගයට්යත්ය.
නයට්නේරව වළද පො ළහිවිවිගම්මිරිා්වමාගදක්වටකැ ුයි.ඒවේනම්
I. ේවේරම්ගම්මිරිා්
II. සයම්ගම්මිරිා්
III. නොතය ඩක්ගම්මිරිා්
IV. සාගප්තිපුරුගම්මිරිා්
V. පි නතයගුගම්මිරිා්

3.2.5

ශ්රීකාවේ කගම්මිරිා්වගේවරන්ර ේශ්

ශ්රී කාවේ ක ්රේන වශ් යතය වගේවරන ගම්මිරිා් වමාගයතය වනු ස “පැනියුමා” Paniur ාහ “ළුචිතය”
Kuchin ය.  පහේරට ාහ නැදරට ේත් වකේප සත් ්තයේමා වකේප සත් වෘෂිපේරිාරිව වකේපයතයහි
ගම්මිරිා් ්රේන වශ් යතය වගේ වරයි. නේේ ල්,නහනුවර, වෑගල්ක, ුදුල්ක, රත්නපුර, නොනරේගක ාහ
ළුරුණැගක දිා්රික්ව ්රේන නිෂ්පේදන දිා්රික්ව ක. ශ්රී කාවේ ක ්පනයන ුෝග ්තුරිතය වි ශ්ේෂ
ා්ථමේනයක්ගතයනේගම්මිරිා් දිවයිනපුරේ හක්ටයේමා35,000වපනණවගේවරඇති්ේරඉතය හක්ටයමා
7000ක්පනණනේේ ල්දිා්රික්ව සවගේ වොටඇේ.
නේේ ල්දිා්රික්වයවියළිවකේපය, ේත්වකේපය,්ේරනැදිවකේපය කා ේශ්ගුණිවවකේපතුනකිතය
ානතයවිේය.්ේරනැදිවකේපයහේ ේත්වකේපය්පනයන ුෝගවගේකිරීනාඳහේසුදුසුය.දිා්රික්ව ස
පා් වමාග ්ේර රතු දුඹුරු කැට ාොලික් හේ රතු වහ රඩ් ඩොලික් පා් වේණ්ඩ දිා්රික්ව ස වැඩින
වපාරියව පැතිර පැවතීන නිාේ ්පනයන වෘෂි ුෝග වගේ කිරීනට උචිේ වී ඇේ.  ්පනයන වෘෂි ුෝග
ාඳහේහිේවර ේශ්ගුණිවහේපේරිාරිවාේවයතයපැවතීනහේවාරපුරේ හොඳිතයපැතිරුණුමිලිමීය ටමා900
–2500ත්්ේරවුවමාෂේපේනයක්පැවතීනද්පනයන ුෝගවගේකිරීනාඳහේවු යෝගයේේවයේවදුරටත්
තීව්ර වර ඇේ.  දිා්රික්ව ස වගේ වර ඇති ්පනයන ුෝග ්ේර ගම්මිරිා්, වෝපි, වො වෝවේ,
වරේබුනැින, ාේදික්වේ, ළුරුඳු, වරඳමුාගු, බුකත්, පුවක්, වහ, ඉඟුරු එක් එක් ේශ්ගුණිව වකේපවකට
යෝගය කාවයේප්තිේවපවතී.දිා්රික්ව ස ගොවීතය20,000වටවැඩිාා යේවක්්පනයනවෘෂි ුෝග
වගේ කනියැී සිනති.
පහේාඳහතයවගු්ාව3.1යට ත්නේේ ල්දිා්රික්ව ස්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ්නට්ටමිතය්පනයන
වෘෂි ුෝගවයේප්තිතියදක්වයි.
වගු්ාව3.1නේේ ල්දිා්රික්ව ස්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ්නට්ටමිතයවෘෂි ුෝගවයේප්තිතිය-2012
්රේ ේය ය ල්වම්
වොට්පේශ්
ග ල් වක
දඹුල්ක
නේඋක
පල් ල් පොළ
යටවත්ේ
නේේ ල්
්ඹතයග 
වෝර ළේ
කේගක
පල් ල්ගන
විල්ගමුව
රත් ේොට
උළු වක
එවතුව

ගම්මිරිා්
232
02
286
1381
850
972
874

වෝපි
07
35
63
117
126
49

65

12

05
622
764
6053

01
108
168
686

්පනයනවෘෂි ුෝග( හක්ටයේමා
වො වෝවේ
වරේබුනැින
ාේදික්වේ
200
02
02
40
12
25
25
120
106
106
265
17
17
133
47
47

115
140
1025

158
140
1025

158
330
685

වරඳමුාගු
-

ළුරුඳු
110
20
02

50

-

121
213
08
394

03
95
230

මුකේශ්රය-්පනයනවෘෂිවමානාහවේර්යක්ෂවේමායේලීය ේොරතුරු

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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නේේ ල් දිා්රික්ව ස ද හේමූනේගක, ්ාවතයද, කරිගන, ්ඹතයග , නහ වක, උළු වක, පකේපත්වක,
හුණුවැටඇළ,රයිේකේ වක,පල් ල් පොළආදී්ර ේශ්වකවැඩිවශ් යතයනගම්මිරිා්වගේවවයේප්තිේවපවතී.
.ට ්නේරව නොනරේගක, ේල් දණිය, රඹුක්වන, වෑගල්ක, ුදුල්ක, නේවනැල්ක, නේේර, ගේල්ක,
රත්නපුරාහ වපළේ ත්හල්දුම්මුල්කහේහේළිඇළවැනි ඇේැම්්ර ේශ්වකදගම්මිරිා් වගේවවයේප්තිේව
ඇේ.
3.3

ගම්මිරිා්වගේ කවේමායයතය

ගම්මිරිා් වගේකිරී ම්දීඑයපියවරකිහිපයක්යට ත්සදුවරනුකුයි. නහිමුල්්වා්ථමේවවතය තයවගේව
ාඳහේ්වශ්යපැළකුේගැනිනයි.ගම්මිරිා් ුෝගයබී නගිතය හෝවමාව්රචලේරණයනගිතයවයේප්තිේවර
ගනී.ාේනේනයවගේේත්ත්ව සදීබී නගිතයපැළ ුෝවරගැනීනසදු නොවරන්ේරමුල්ඇේදවීනාඳහේ
වැල්වැුලිභේවිේවරයි.එහිදීඑනවැල්වකවේයිවවිදයේත්නවකක්ෂණාැකකියයුතුය.ඒ්නුව ේෝරේ
ගතයනේනකශ්ේව සපහේාඳහතයකක්ෂණතිබියයුතුය.
1. ආේරවයට හොඳිතයාවිවනනනේවමානවිකේශ්යක්පවතිනශ්ේවයක්වීන
2. පේමාශ්්විව ශ්ේවවක පමාව ්ේර පරේරය ් කන ( ා.මි 25ව වැුැල්කව පමාව 5 – 7ක්
පැවතීන
3.

ා.මි 15ට වැඩි දිග වරකක් පැවතීන හේ වර ල් බී  ඝනව ඇසරි පවතින ුොල් බී 
නොපවතිනශ්ේවයක්වීන.

4. වැපුරිකිලිවකමුල්ඇදී ම්හැකියේවඉහළවියයුතු්ේර රෝගහේපළි ුෝවකට්රති රෝධී
ශ්ේවයක්වීන.

්ා්වනුකුේගැනී නතයපසුඑක ඹනවේකය නවතය හොඳේත්ත්ව සපවතිනනවුශ්ේවයකිතයරිකිලි්තු
කුේගැනීනට හොඳනවේකයයි. නහිදි්රේනශ්ේව යතයකුේගතයනේරිකිලිවමාග03ක්පැළකිරිනාඳහේ
යොදේගනියි.එනම්පේවැල්,මුදුතයවැල්හේපේමාශ්්විවශ්ේ ය.

එ ාේ වුවද නයිතය පැළ කිරින ාඳහේ වඩේත් සුදුසු වතය තය පේවැල් හේ මුදුතය වැල් ය. හරා්  ්තුවලිතය
ගතයනේ රිකිලි  ආවේරයට වැඩීන හේ ්තු ුදීනත් පීදිනත් ්රනේද වන ුැවිතය පේමාශ්්චිේ ශ්ේ ේ භේවිේේ
නොවරයි.
3.3.1

පැළකුේගතයනේආවේරය

රිකිලිනවුවැ කතයකුේගත්විගාන කුඳුනවටදනේගේයුතු්ේරරිකිල්ක කී නවළක්වේගැනීනහේ
සටුවීන ්ේර වේකය ්වන වර ගේ යුතු ක. සටුවීන ාඳහේ පුරුක් 2 – 3 වැුලි ාවා් වොට ඒවේ
පොලිතිතයනබඩවකසටුවේ ගොඩැලික්රනය යොදේමුල්්ේදවේගනී.පසුවපා් ගොඩැල්කදි ේගම්මිරිා්වැක
යන කාට වේණුව දි ේ ා.මි  15ව පරේරයට මුල් ඇේද වු රිකිලි සටුවිය යුතුය. නහි දී ාවන හේ
ේේනනයනිසපරිදිපවත්වේගේයුතු්ේරයූරියේකි කෝග්රෑම්එවක්ාේතය්රසුපමා පොා් පට්කි කෝග්රෑම්
0.75ක්,මියුරි සට්ඔෆ් පොටෑෂ්කි කෝග්රෑම්0.25ක් කයලිටමා250ක්්රනේණයක්එක්පැළයවටවැ ටන
ාේනාවට දවරක් යදි නතයාේරවත්පැළකුේගැනී ම්හැකියේවකැ බ්.
නේා4ක්පනණගේවනවිටමීය ටමා1.5ක්උාටපා් ගොඩැල්කනේවැවුණුගම්මිරිා් පැළ සමුදුතයදල්ක
වඩේදනේපුරුක්3ක්පනණඋඩිතයවැකේරනක් පොඩිවළේැනිතයවපේඑක්පුරුවක්ාහිේවැුලිවකට
වපේ නතුපිටපා්, ගොන පො හොර, වොහුුත් හේ වැලි ානේන ව යදුමිශ්රනයපිරවු පොලිතිතයනබඩවක
්ක්ෂිය ්ාළුරය පාට ඉහළිතය සිනන ාේ පැළ සටුවේ ගනී. (වපේගත් වොටා් වැපුම් දිලීර නේශ්වයව
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගිල්වේසටුවේගේයුතු්ේරපසුව නනපැළ50%වහිරුඑළියකැ ුන ාේේුේගේයුතුයි.
3.3.2

පැළසටුවීන

ගම්මිරිා් පැළයින රෝපණයක් කාට හෝආේරව යොදේසටුවේගැනී ම්හැකියේවපවතී.පැළසටුවීනට
පරජීවි හෝ්ජීවිආේරවාැපයියයුතු්ේර ුො හෝවිටාජීවිආේරවයක් කාේලිරිසීඩියේභේවිේේ
වරයි.එහිදිආේරවය්ේර්ඩි08වපරේරයක්පැවතියයුතු්ේර්වනවශ් යතය්ඩි08ක්පනණඋා්
වියයුතුය.ආේරවය හොඳිතයවැ කණුපසු්ඩි10ක්පනණඋාටසිනන ාේවප්තිපේදුවළයුතුය.පසුව නන
ආේරවය ්ාලිතය ්ඩි 1.5 x 1.5 x 1.5 ්රනේණයට ාැවසු වළවල් වේුනිව  පො හොර හේ නතුපිට පා්
මිශ්රණයකිතය පුරවේ ගොන පො හොර හෝ වොම් පෝා්ට් පො හොර ළුඩේ 2ක් පනණ ගන රොක්
පොා් ප්තිට් ග්රෑම් 100ක් මිශ්ර වොට ාේදේගත් ව ළහි ගම්මිරිා් පැළය සටුවේ ගේ යුතුය. පැළ සටුවි ම්දී
ආේරවය දාට නැමීය  සිනන ාේ ආේරවයට ාමීය ප යතය හේ පැළ ස මුල් ආේරව යතය ඈත්ව සිනන
පරිදිසටුවියයුතු්ේරදල්කආේරවයටුැදනේා3ක්පනණ ාවනවළයුතු ක.
මිශ්රවගේවක් කාදගම්මිරිා්වගේවළහැකි්ේරඑහිදී්ඩි8x8පරේරයඇතිවසටුවනකදපුවක්එරුදු
ආදිගාවටඑක්වැකුැගිතය්ක්වරයවටගා්650ක්ද්ඩි18x18පරේරයඇතිවසටවුගා්වකටවැල්2
ුැගිතය්ක්වරයටගා් 268ක්ද්ඩි25–30දක්වේපරේරයඇති්ඔහේ වොා් වැනිගා්වකටවැල්3
ුැගිතය්ක්වරයටවැල්200ක්දවශ් යතයසටවියහැකිය.
3.3.3 වගේපේකනය
ගම්මිරිා් ළුඩේපැළක් ෂේ්ර සසටුවී ම්සටවගේවපවත්වේ ගනයනවේකයමුබඩල් ල්නනිස්වේනය
යොමුවළයුතුවරුණු්ේර
1. ාවනපේකනය
2. ආේරවපේකනය
3. වැල්පේකනය
4.
පො හොරභේවිේයආදියඉේේවැදගත් ක.
3.3.4

ාවනපේකනය

ගම්මිරිා් වගේවට මුල් වේක සදී ාවන ්වශ්යය වුව ද ්ධිව ාවන පැවතීන ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන ් ක
වීනට හේතු වන ්ේර ාවන ් ක වී ළපින වැල් වලිතයන සූමායේ කෝවයට නිරේවරණය වීන ද ගම්මිරිා්
වගේවට ්හිේවර ක. ්ධිව හිරු එළි සදී ප්ර වහ පැහැයට හැරීන, ප්ර නේ පිළිා්සුම් කප ඇති වීන හේ
වැල්වමානයදුමාවකවීනසදුවනුැවිතය ාවනපේකනයගම්මිරිා් වගේවටඉේේවැදගත් ක.ජීවිආේර
යොදේ ගැනී ම්දී ම්පිළිුඳව වඩේත්ාැකකිලිනත්විය යුතු ්ේර ඒාඳහේ ආේරව නනේව නඩත්තු වළ
යුතුය. නහිදී වමාෂේ වේකවකදී ාවන ඉවත් වළ යුතු ්ේර ගම්මිරිා් නල් පරේගනය වතය තය වමාෂේ
ක යතයුැවිතයවැකපරිාරයටනිරේවරණයවළයුතු ක.එ නතයන් නක්වේකවකදීවැකට්වශ්යපරිදි
ාවනකුේදියයුතු ක.
3.3.5

ආේරවපේකනය

ජීවිආේරවවකමුදුන දාටඇතිරිකිලි2ක්පනණක්ඉතිරිවර ාසුරිකිලිවැපියයුතු්ේර නනරිකිලි
දව්ේරාැකකියයුතුපරේරයක්පැවතියයුතු ක. නනරිකිලිමීය ටමා3–3.5වපනණඋාටවමානයවූ
පසු්රථමනවප්තිපේදුවසදු වළයුතුය.පසුවඑනඑක්්ත්ේකිතයේවත්රිකිලි02ක්වමානයවීනටාකා්වන
්ේර වැ ඩන රිකිලි ානග ආේරව ස උා ්ඩි 12 – 15 ත් ්ේර පවත්වේ ගේ යුතු ක. න කා ්තු
වප්තිපේදුවයකනහවමාෂේආරම්භයහේවැසානයනැදදීදවාරවට04වේේවක්පනණසදුකිරීනවැදගත් ක.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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3.3.6

වැල්පේකනය

හොඳිතයවමානයවුගම්මිරිා්වැකවවැල්වමාග5ක්දක්නටකැ බ්.
1. ්රේනවැක(්රේථමමිවවඳ
2. හරා්්තු(පීදුණු්තු
3. මුදුතයවැල්
4. පේවැල්
5. ගැරඬිවැල්වශ් යනි
ගම්මිරිා් පැළය ක් ෂ්ර ස සට වු පසු මිටමා 1.5ක් පනණ ඉහළට නො ුදී වමානයක් පතයවන ්ේර
්රේනවැකපුරුක්8–10ක්ාහිේවවමානයවූවිටපුරුක්3ක්පනණඉතිරිවර් නක් වොටා් වැපිය
යුතුය. නනගිතයපහළපුරුක්්ාලිතයනටුවමානයඋත් ත් නයවීනවරිකිලිඇති ක. නයගම්මිරිා්
වැ කහිනනේවමානයට හේතු ක.
්රේනවැ කහිවක්ෂීය්ාළුරා්රියවී නතයහරා්්ේටහටගතයනේවැල්හරා්්තුවන්ේරඵකදැරීනසදු
වතය තය නන්තුවකනිාේගම්මිරිා්වැකවඵකදේයිේේවඑහිති ුනහරා්්තුාා යේවනේරඳේපවතී.
්රේන වැක ඉහළට වැඩී නතය පසුව ේව දුරටත් ශ්ේ නය වී නතය වැ ඩන ්තු මුදුතය වැල් ක. නන
වැල්වලිතය වතයවර ගතයනේ වොටා් රෝපණ ්රවය කා භේවිේ වළ හැකි ්ේර ම්වේයිතය කුේගතයනේ
පැළඉේේඉක්නනිතයපීදිනසදු ක.
ගම්මිරිා් වැකව පේමුලිතය  පොළවට ානේතයේරව වැ ඩන පේ වැල් පේකනය ද ගම්මිරිා් වගේවට ඉේේ
වැදගත් ක. පො හොර යදීනට පර නන පේ වැල් ඉවත් වළ යුතු ක. .ට හේතුව වතය තය පේ වැල්
පැවතීන නඟිතය වැ ල් වමානය ්ඩේක වරන ්ේර වල් නමානය හේ  පො හොර යදීන ද ්ඩේක වරන
ුැවිනි.
ගම්මිරිා් මුදුතය්තු වළවරසටපහළටේනිවැකක් කාවැ ඩනවැල්ගැරඬිවැල් කාහදුතයවයි.ඵක
දැරීනක්සදු නොවන නන්තු්රචලේරණයාඳහේදවැදගත් නොවතය තයමුල්ඇේදවීනපහසුවුවද්තු ුදීන
හේ පීදීන ්රනේද වන ුැවිනි. වගේ ක ඵකදේයිේේවය වැඩි වර ගැනීන ාඳහේ වැල් පේකනය කිරී නදී  නන
වැල්වපේඉවත්වළයුතු ක.
3.3.7

පො හොරහේවෘෂිරාේයනිව්රවයභේවිේය

ගම්මිරිා් වගේ ක ඉහළ ්ා්වැතයනක් ාඳහේ ේවත් වැදගත් වේමායයක් වතය තය පො හොර යදිනයි. එහිදී
නිමා ේශිේ පො හොරමිශ්රණනිමා ේශිේක්රන්නුවනියමිේ්රනේණවලිතයනියමිේවේකපරේාවලිතයකුේදිය
යුතු ක.
මූලිව පො හොර යදීනක් ෂේ්ර සසටුවීනත්ානගආරම්භ ව මා.එහිදීපැළසටුවේගැනීනට පරවළට
රොක් පොා් ප්තිට් ග්රෑම් 100ක් ානග ඓතයද්රීය පො හොර, හොඳිතය දිරේපත් වු ගොන පො හොර ාත්ව
පො හොර හෝ වොම් පෝා්ට් පො හොර යදීනසදු ක.පැළසටුවේනේා6වටපසුවපළමුවරට පො හොර
යදියයුතු ක.එහිදි පො හොර්තුරිකිලිවකට නොවැ ටනපරිදිපැළ සසට ා.මි15ක්පනණඈතිතය
පැළය වටේ වකයේවේර කසතය යදිය යුතුය. ්නතුරුව යදු පො හොර පා් ානග හොඳිතය මිශ්ර වොට
ේලිරිසඩියේවැනි වොළ යොදේආවරණයවළයුතු ක.
යුරියේුර්නුව වොටා් 04ක්, රොක් පොා් ප්තිට් වොටා් 05ක්,මියු මාට්ඔෆ් පොටෑෂ් වොටා් 03ක්හේ
ර්රායිට් වොටා් 01ක්මිශ්ර වොට පළමුවා මා දි ග්රෑම් 500 වේර 04වදී ද දවනවා රදි ග්රෑම් 1000ක්
වේර02වදීද ේවනවා මාසටග්රෑම්1400ක්වේර02වදීද යදියයුතු ක.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ේලිරිසඩියේ වොළ, ප්ර ළපින දබඩ ආදි වේුනිව පො හොර කි කෝ ග්රෑම් 10 – 15ව ්රනේණයක් කුේ
දතය තය නම් රාේයනිව පො හොර ්රනේණය ් ක වර ගේ හැකි ්ේර වේුනිව පො හොර කා ළුළුබඩ
පො හොර යදීනනගිතයවැඩි්ා්වැතයනක්කුේගේහැකි ක.
3.3.8

්ා්වනු නී න

ගම්මිරිා් පැළසටුවේවාර3-4වයා්ගේවනවිටවැක්ඩි12–15ත්්රනේණයටවැඩිඵකදරනුකුයි.
ගම්මිරිා් වගේ ක වාරවට දවේේවක් නල් හටගතයනේ ්ේරනේා3–5ක් වේක සදීඇට නෝරයි. ්ා්වනු
නළේ ගේ යුත් ත් ඇට හොඳිතය ම්රු පසුවය. ්ා්වැතය නතය 75%ක් පනණ නහ වතයන සදී කැ ුන
්ේර නන ්ා්වනු නොවැම්ුමා සට නවේරි නේාය දක්වේ නී  ම් හැකියේව ඇේ. යක වැසවලිතය
කැ ුන්ා්වනුනැයිසටජූනිනේායදක්වේකුේගේහැකිය.
වබඩගම්මිරිා්නිෂ්පේදන සදීවරල්හට ගනනේා5–6දීද වොළගම්මිරිා්නිෂ්පේදන සදීනේා3–5දී
දසුදුගම්මිරිා් ාඳහේනේා7–8දීද්ා්වනු නළයි. ගම්මිරිා් වැකටවයා්වුරුදු8–12දක්වේවේකය
තුළාරුාේර්ා්වැතයනක්කුේගේහැකි්ේරාරුවටවැ කණුවැකකිතයරේත්ේල්46ක්50ක්කුේගැනී ම්
හැකියේව පවතී. ඒ ්නුව වැ කණු ගම්මිරිා් වැකකිතය වාරවට ාැවසු ගම්මිරිා් කි කෝ 3.5ක් පනණ ද
්ක්වරයකිතය්මුඇටකි කෝග්රෑම්2500ක්පනණදකුේගේහැකි ක.
එ ාේ වුවද ුො හෝ වගේවරුවතය සදුවරන ්යහපත් ්රියේ නේමාගයක් වතය තය වින වේලීන ආදේයනක්
කා බුබුබඩ ගම්මිරිා් නී නයි. 'බුබුබඩ ගම්මිරිා්' යනු ලීටර පරිනේවව ුර ග්රෑම් 450 ට ් ක නො ම්රු
ගම්මිරිා්ය. වියළි ගම්මිරිා්වක ුර ලීටරයට ග්රෑම් 550ත් 600ත් පනණ ක. ුො හෝ දනේ නන ළපින
ගම්මිරිා් නී න නිාේ නියමිේ ්ා්වනු ුරිතය 40%ක් පනණ ්හිමි ක. ්ා්වනු නී  නතය පසුව ඇට
වතයවර ගන්ක කදින02ක්පනණවියළේගනී.එනගිතයනිෂ්පේදන සේත්ත්වයහේගුණේත්නවුව
ආරක්ෂේවන්ේරවැසවේකවකදීවෘරිනවදුම්නැා් ාේවියළයිනම්දුනාෘජුවනගම්මිරිා්වකටවැදි්මිහිරි
රායක්හේදුමාගතයයක්ඇතිවනුැවිතයවඩේත්පිරිසදුආවේරයට නයසදුකිරීනවැදගත් ක.
3.3.9

ගම්මිරිා්ගුඩේකිරීන

ේේනනය12%වපනණදක්වේ් කනට්ටනවවියළේගත්ගම්මිරිා්ගුඩේකිරීනට පරසුදුසුඇසුරුම්වක
්සුරේගේයුතුය. ම්ාඳහේපිරිසදුප්තිකේා්ිනක්, පොලිතිතය හෝලී පට්ින,භේවිේේවළ හැකි්ේරවේේය
ඇතුබඩ නොවන ාේ ්සුරේ සීල් ේුේ ගේ යුතුය. ේවද, නන ඇසුරුම් ගම්මිරිා්වක ගුණේත්නවභේවයට
හේනිදේයව වන වෘමිනේශ්ව, පො හොර හේ රාේයනිව ේරවයවලිතය ඈත් වොට ේුේ ගේ යුතුය. එ ාේන
නන ඇසුරුම් ාෘජුවන පොළ ක නො ේුේ ලී ේට්ටු නේ ඇසරි නතය නබඩවකට යිනතය හොඳිතය වේේේශ්රය
කැ බ්.එ නතයනගම්මිරිා් ගුඩේවරඇතිවේනර සවවුබඩහේ තයකමීය යතයහේ වනත්ාතුතයටඇතුබඩ
විය නොහැකි්යුරිතයවාේේැබීනදවැදගත් ක.
3.3.10ගම්මිරිා්වගේ කශ්රනභේවිේය
ගම්මිරිා් වගේව ආරම්භ ස සට ්වාේනය දක්වේ එනම් පැළ කුේ ගැනී ම් සට ්ා්වනු නළේ, ාවාේ,
වළද පොළටඉදිරිපත්වරන්වා්ථමේවදක්වේනවිවිආවේර යතයශ්රනයභේවිේේවරන්ේරවරේඹුනැින 
ාේදික්වේ එනාේල් ඉරිඟු ආදි් නළුත්ළුබඩු කවකටාේ ප්තික්ෂවවැඩිනශ්රනදේයවත්වයක්්වශ්යවන
ුෝගයගම්මිරිා් ක.
ගවතුවගේවකදීපවු ල්ාේනේජිවයතය ේශ්රනයද,් නළුත්විශ්ේකවගේවතයවකදීළුලීශ්රනයද යොදේගනී.
වි ශ්ේෂ යතයනබිම්ාැවසීන,පැළසටුවින,ආේරවසටුවීන,ආේරව ාවනහේවැල්පේකනය, පො හොර
යදීන,්ා්වනු නී නහේාැවසීනආදිසයලුනවටයුතුාඳහේශ්රනයවිශ්ේකවශ් යතයභේවිේේ ක.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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3.3.11ගම්මිරිා්වගේ කදීනතුවනගැටලු
ගම්මිරිා් වගේ කදී ශ්ේවය රෝග පීඩේවතයවකට හේ පළි ුෝ හේනිවකට කක් වීන නිරතයේර යතය දක්නට
කැ ුනේත්ත්වයක්වන්ේර නනේත්ත්වයතය හේතු වතයශ්ේවයට නතයන්ා්වැතයනටදහේනිසදු ක.
3.3.12 රෝග
ගම්මිරිා් වගේවටවැළ දන රෝග්ේරශ්ේවනැළවීන ප්රළුණුවීන රතුවහ හෝවබඩපැහැවින වොළ
ළුඩේවීන  වොළ්ාගනේරය ආදි රෝගහඳුනේගේහැකි්ේර ම්වේාඳහේවිවි රෝගවේරව හේතු ක.
දිලීරයතය නිාේ හටගතයනේ වැල් නැකවීයේන ගම්මිරිා්වකට වැළ දන දරුණුන රෝගයයි. නය ඉක්නනිතය
නැළවීන හේ ාමිතය නැළවීන වශ් යතය දයේවේරයක් වන ්ේර ඉක්නතය නැළවී ම් රෝග වේරවයේ
“ෆයි ටොප්ති ේෝරේ වැප්තිසස” නම්වු දිලීරයයි. වේේ ස වැඩිපුර ක වේෂ්ප පැවතීන, ් ක උෂ්ණත්වය (19 –
23 ආදියනේයක-නහවැසානයතයහිදි නන රෝගයහටගතයනේ්ේරසුළ ගකේයන කය ළුහුඹුවතය 
ගොබඩ ුල්කතයආදිය නන රෝගයපැතිරී ම්නේමාගය ක.
නන රෝගය හේතු වතයඉේේඉක්නනිතයනගම්මිරිා් ශ්ේවයනැළවියයි.එ නතයනදිලීර රෝග හේතු වතය
හටගතයනේ ාමිතය නැළවී ම් රෝගය ද නනේ කා කය නොුැසීන නිාේ වමානය ක. රාේයනිව
පො හොර නො යදුආවරණයරහිේවැල්වකටද නන රෝගයපහසු වතයවැළ ේ.වමාෂේවආරම්භවන
වේක සදීවතුරගැබඩම්6වට්වුතයා01ක්ුැගිතය“ ාරාේම්”නම්දිලීරනේශ්වය යොදේදියවරගම්මිරිා්
වැළ මුක ව ට්ට පයිතයට් 02ක් පනණ පාට දැමි නතය නන රෝගය වළක්වේ ගේ හැකි ක. ේවද වල්
නමානය, කයුැායේනටාැකා්වින,ශ්ේවවකටඔ රෝත්තු දන රෝපණ්රවයභේවිේයආදික්රනනගිතය
නන රෝගයවැළදීන්වනවරගේහැකි ක.
3.3.13පළි ුෝහේනි
ගම්මිරිා් වගේවට හේනි වරන පළි ුෝ ්ේර කූඩිත්ේේ, මාතයද නළුණේ, වොළ වන ළුරුමිනියේ, වඳ
විදිතයනේ ආදි වෘමීය තය හඳුනේ ගේ හැකි ක. නන වෘමිතය යුෂ උරේ බීන  ව ඳේ හේ පත්රවක වොටා් වේ
දැමිනආදිහේනිසදුවරයි. ම්නිාේප්රමියයේන,වරල්වියී වැිනනආදිහේනිසදු ක.


ගම්මිරිා්ළුඩිත්ේතය
හේනියටකක්වුප්රවකදේරඇතුළටහැකි කන්ේරශිෂුවේහේවැ කණුවෘමියේප්රවකයින
පැත් ත්යුෂඋරේ ුොයි.ශ්ේව සපටවවකබිත්ේරදනයි.



 මාතයදනළුණේ
Hemiptera  ගෝ්ර ස Tingidae  ළුකයට ්යත් Biconocoris distanti කා හඳුතයවන
මාතයද නළුණේට ාේනේනය යතය Lace bag යැයි පැව ාේ. නන වෘමියේ හේනි කිරී නනුත්
ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන 30% කිතය ් ක වීනට හේතු වන ්ේර ප්රවක හේ වරල්වක යුෂ උරේ
ුොයි. ප්රවක යුෂ උරේ බීන නිාේ එන ප්රවක දුඹුරු පැහැති කප ඇති ක. නො ම්රු
වරල්වක හේනි වළ ා්ථමේනවලිතය බී  හට නො ගතයනේ ්ේර වරල් වියී  වැටීන නිාේ
්ා්වැතයන ් ක ක. ාවන ක්රනේණුකූකව කුේදීන, පණුවතය ්තිතය ්ල්කේ විනේශ් කිරීන හේ
වො හොඹනිා්ාේරව යදීනනගිතය නනේත්ත්වයපේකනයවළහැකි ක.

3.3.14පසු්ා්වනුහේනි
ගම්මිරිා් ්ා්වනු නී  නතයපසුවුවද,කුේගත්බී ්ප ත්යන(විනේශ්වන ්වා්ථමේකිහිපයක්දක්නට
කැ බ්.
1.
්ා්වනු නී  ම්දී ඵක වතයවරගැනී ම්දීහේ්ක කවියළි ම්දීබී විසරීයේන.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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2.

ගම්මිරිා් වියැී  ම්දී වෘරිනව එනම් දර යොදේ වියළන විට දුම්වකට නිරේවරණය වී නතය
දුමාගතයයක්හේ්මිහිරිරායක්ඇතිවීන.

3.

නිසපරිදි නොවියැී නහේගුඩේකිරී ම්දී ේේඋරේගැනීනආදිය හේතු වතයගම්මිරිා් ඇටපුා්
වෑනටුදුතයවීන.

4.

ගුඩේවරේුේගැනී ම්දීමීය යතය ළුරුම්ණියතයආදිාතුතය ේඋවදුරුවකටහසුවීන යනේදීවරුණු
හේතු වතය නළේ ගත් ඵකදේව ද ් කවන ුැවිතය ඉේේනත් ්ර කශ් නතය හේ පිරිසදු ආවේරයට
පසු්ා්වනු්රියේනේමාග්නුගනනයවළයුතු ක.

3.4

ගම්මිරිා් වළද පොළටාවා්කිරීන

ඈේ වේක ස දී ඖෂයක් වශ් යතය යොදේගත්ේ ද වමාේනේනය වන විට විවි නිෂ්පේදන වමානේතයේයතය
ාඳහේ ුහුකව යොදේගතයනේ රාවේරවයක් කා ගම්මිරිා් හැඳිතයවිය හැකි ්ේර නන නිෂ්පේදන
වමානේතයේයක්ාඳහේගම්මිරිා් වළද පොළටාැයී ම්දීක්රනකිහිපයවටසදුවරයි.
3.4.1

වබඩගම්මිරිා්ාැවසීන

ගම්මිරිා් වළද පොළට ාැප යන ්රේනන ක්රනය වතය තය 'වබඩ ගම්මිරිා්' වශ් යතය ාැපයීනයි. වබඩ
ගම්මිරිා් ාැවසී ම්දී ගම්මිරිා් වරල් නී න, වරලිතය ඇට වතය කිරීන, වියී න හේ ශ්රේණිගේ කිරීන
සදුවරයි. හොඳිතය පැසුණු වර ල් ඇට කිහිපයක් වහ ගැතය වන ්වා්ථමේ ක ්ා්වනු නළේ, ඇට වතය
වර, ගෝනිවක ්සුරේ, දින 2 – 4ක් ේුේ වියළේ ගැනී නතය වබඩ ගම්මිරිා් ාවාේ ගතයනේ ්ේර
ේත්ත්ව යතය  උාා් ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ාඳහේ ගම්මිරිා් පිරිසදු ගෝනිවක  ්සුරේ,  උතුරන වතුර
ුැරකයව දනේ විනේඩියක් ේම්ුේ ගනී. නය “උණුවතුර ්රතිවේර ක්රනය” නම් ක. නනගිතය වබඩ
ගම්මිරිා්වකටදීප්තිතිනත්පැහැයක්කැ බ්.
වියළේ ගත් ගම්මිරිා් ් කවි කිරීනට පර ශ්රේණිගේ වළ යුතුය. නහිදී වබඩ ගම්ම්රිා් ාඳහේ ඝනත්වය
(ලීටරයව ුර ග්රෑම්  ්ප්රවය ්රනේණය  දිලීර වමානය වූ ඇට හේ ඇටවක ේේනනය යන නිමාණේයව
්නුව,





වබඩගම්මිරිා්වි ශ්ේෂ ශ්රේණිය
01වන ශ්රේණිය
ාේනේනය ශ්රේණිය
ාැහැල්ලුබී

වශ් යතය ශ්රේණි04වට වතයවරගැ තය.එ ාේවුවද ේේයතයේරගම්මිරිා්්ර ේ වහිවමාගීවරණයට්නුව
වි ශ්ේෂ ශ්රේණියහේාේනේනය ශ්රේණිය කා ශ්රේණි02ක්පනණක්පවතී.
3.4.2

සුදුගම්මිරිා්ාැවසීන

චීන වළද පො ළේ වැඩිඉල්ලුනක්පවතිනසුදුගම්මිරිා් ාැවසී ම්දීගම්මිරිා්වක පොත්ේඉවත්වරගනී.
ගම්මිරිා්වර ල්වැඩිපුරඇට්රනේණයක්ඉදුණුපසුවරල්වඩේ,ඇට වතයවර, ගෝනිවකටපුරවේ,දින6
– 7 ක් ගකේ යන ක ස ාෝදේ හැරීන නගිතය පොත්ේ ළුණු වී ඉවත් කිරිනට පහසු ක. එවිට, ඇට රබඩ
පෘෂ්පයව්තුල්කේ හෝපයිතය පොඩිවර, පොත්ේඉවත්වූපසුවියළේගනුකැ බ්.
නහිදී, කය ා නතයුැායතය තයනම්ගම්මිරිා්වලිතයදුමාගතයයක්නතුවියහැකි්ේරඑවන ක යහි
නැවේදැමි ම්තයක්ෂු්රජීවිආාේනවැඩිවියහැකි ක.එ නතයනදිගුවේලීනව ක සගිල්වේේැබී නතය
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගම්මිරිා්වක්ඩාගුවේෂ්පය ලි ේල්වමාගඉවත්වීයනුැවිතය නනවේමායයඉේේ්ර කශ් නතයාහපිරිසදුව
වළයුතු ක.යතය්රනගිතය පොතුඉවත්වරතය තයනම්එවිටඇටවහපැහැවියහැකිුැවිතය පොතුඉවත්
වළවිගානඒවේ්රතිඔක්සවේරව්රේවණයවඑනම්2.5%ා්ට්රික් හෝනැලික්්ම්ක සපැයක්පනණගිල්වේ
ේුේ වියළේ ගේ යුතුය. පසුව වියළේ ගත් ගම්මිරිා්වක වමාණය, ්ප්රවය හේ ේේනනය යන ාේව නේ
ශ්රේණිවරගේයුතුය.
3.4.3 ගම්මිරිා් ේල්
ගම්මිරිා් ආශ්රිේවඇතිවිනනේවනඑක්වළනිෂ්පේදන්තුරිතය'ගම්මිරිා් ේල්වකට'්රේනා්ථමේනයක්හිමි
ක. ේල් නිෂ්පේදනය ාඳහේ ුහුකව භේවිේේ වරතය තය ාේ ප්තික්ෂව වැඩි ේල් ්රනේණයක් ඇති බුබුබඩ
ගම්මිරිා්ය. නන ේල්නිා්ාේරණයාඳහේාේනේනය කය හෝ කවේෂ්පආාවනක්රනයභේවිේවළහැකි
වුවත්වඩේත්සුදුසුවතය තය කවේෂ්පආාවනක්රනයයි.එනගිතයකැ ුනවේෂ්පය ලිාාඝටව්ඩාගු්රේවණය
ගම්මිරිා් ේල්නමිතයහැඳිතය ක.
ගම්මිරිා් ේල් ්රේන වශ් යතය ාාඝටව 39කිතය ානතයවිේ ක. ්රේන ාාඝටවය වතය තය
' නො නෝටමාපි නෝහයිඩ් රෝ වේුතයය'. නහි 65 – 70%ක් පනණ ේල් ්ඩාගු ක. ගම්මිරිා් ේල්
ගම්මිරිා් රාය හේ නැවුම් සුවඳ ඇති වරවන ගුණයතය ගතය ානතයවිේ ුැවිතය ගම්මිරිා් ආශ්රිේ නිෂ්පේදන
ාඳහේවැඩිපුරභේවිේ ක.
3.4.4

ගම්මිරිා්ඔලි යෝ රසන

ගම්මිරිා්්මු්රවය කාගුඩේවරේුේගැනී ම්දීඑවේ සඇතිවේෂ්පය ලි්රවයහේ වනත්රාේයනිව්රවය
ඉවත්වීයනුැවිතයගම්මිරිා්ාේරයවශ් යතයගුඩේවරයි.ඒවේ“ගම්මිරිා්ඔලි යෝ රසන”නම් ක. නන
්ධිාේතය්ර්රේවණයගම්මිරිා්වකාැරටහේසුවඳට හේතුවනසයලුනාාඝටවවලිතයානතයවිේ ක. ේය ය
ගම්මිරිා්වක ඇති ඔලි යෝ රසන 14- 18% දක්වේ වනා් ක. නන ඔලි යෝ රසන නිපදවේ ගනු
කුතය තය වියළි ගම්මිරිා් වේුනිව ්රේවණවක වළේේ ගැනීන නගිනි. ඒ ාඳහේ භේවිේේ වරන වේුනිව
්රේවණ වතය තය එතිලිතය, ඩයික් කෝරයිඩ්, ඇස ටෝතය, හක්ාේතය හෝ නයාේරයි. නහිදි, රත් කිරිනක්
නොවරනනිාේගම්මිරිා්වකඇතිාෑනරාේයනිව්රකයක්නඑහිදිය ක.පසුව,එයිතය්රේවණය්ර කශ් නතය
ඉවත් කිරීන නගිතය කැ ුන පල්පය ගම්මිරිා් ඔලි යෝ රසන ක. නය භේවිේ කිරී ම් පහසුව ාඳහේ
පිෂ්පයවැනි්රවයතය්තයේමාගේවරනුකැ බ්. නොඑ ාේනම් ක සදියවර්රේවණයක් කා වළදපළට
ඉදිරිපත් ව මා.
3.4.5

වල්ේුේගේහැකි වොළ රතුගම්මිරිා්

නහිදී, වොළ පැහැ ගම්මිරිා් ාඳහේ වොළ පැහැති ේරනක් පැසුණු (නේා 3 ½  - 4 ½  ගම්මිරිා් ද, රතු
පැහැගම්මිරිා් ාඳහේඉදුණුගම්මිරිා් ද යොදේගනී. ම්වේලුණුරා,විනේකිරිරා හෝලුණුහේවිනේකිරි
මිශ්රරායනආවේර03ටනාවාේගේහැකිය.පිරිසදුවරගැනීනට02%ලුණු්රේවනයවපැය02ක්ේුේ
ාෝදේ හැර ගම්මිරිා් නටන ක ස විනේඩි 08ක් පනණ ේුේ, ජීවේණුහරණය වළ ුෝේල්වක පුරවේ
ගැ නයි.පසුව්වශ්යරාට්නුවලුණු04-16%දක්වේදවිනේකිරි2–4%්රේවණයක්ද යොදේගනී.
3.4.6

වි කනයවළගම්මිරිා්

ම් ාඳහේ නො ම්රු ගම්මිරිා් වරල් වශ් යතය හෝ ඇට වශ් යතය යොදේගනී. ගම්මිරිා් නටන ක ස
විනේඩි 08ක් පනණ ේම්ුේ පසුව, ලුණු හෝ විනේකිරි  ාහිේ මිශ්රණයව ාති 02ක් පනණ ුහේ ේුේ ගේ
යුතුය. ඉතය පසුව වෘේරින වියළනයක් භේවිේ යතය විනේඩි 05ක් පනණ වියළේ ගන ජීවේනුහරණය වළ
ුෝේල්වක්සුරේගැ තය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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3.4.7

වොළ රතුගම්මිරිා් ාෝා්

වොළපැහැ ාෝා් ාඳහේනේා03ක්පනණවයාැති නො ම්රූගම්මිරිා් දරතුපැහැ ාෝා් ාඳහේඉදුණු
රත් පැහැ ගම්මිරිා් ද භේවිේේ වරයි. වතය වර ගත් ගම්මිරිා් ඇට ාෝදේ එයට ඇා් වොබික් ්ම්කය හේ
කය ා්වල්පයක් දනේ ්ඹරේ ගනී. පසුව එයට සීනි එවතු වර සීනි දියවන තුරු නද ගිතය තය රත්වර එන
මිශ්රණයටවිනේකිරි ලුණුහේළුබඩු කඑක් වොටමිශ්රවරමිතයරත්කිරීනනගිතයගම්මිරිා් ාෝා්ාවාේගේ
හැකි ක.
3.4.7

ගම්මිරිා්වකභේවිේයතය

ගම්මිරිා්භේවිේයවිවිනිෂ්පේදනාඳහේද යොදේගැ තය.
1. වබඩගම්මිරිා්ආහේරරාවේරවයක් කා යොදේගනුකුයි.
2. ගම්මිරිා් ේල් ද ආහේර වමානේතයේ ස දී ( ක්ක්  බිා්වට්  පුඩිතය  රාවේරවයක් කා යොදේ
ගැ තය.
එ නතයන,ගම්මිරිා්,
1. විවිඖෂවමාගනිෂ්පේදනයකිරීනට
2. නයාේරරාවත්කිරීනට
3. සුවඳවිකවුතය ගම්වමාගහේරුමාවැනිනිෂ්පේදනාැවසීනට
4. ාුතය ෂැම්පු,ලිප්තිා්ිනක්හේ වනත්ක්රීම්වමාගාැවසීනට
5. සුප්ති  ාෝා්හේචලට්නිආදියපිළි යළකිරීනටආදිවශ් යතය යොදේගනීවි ශ්ේෂ යතයන,
1. ආහේරවමානේතයේ සදී නො යක්නේාශ්වමාගාැවසී ම්දීඒවේපදම්කිරී ම්මිශ්රණාඳහේගම්මිරිා්
ඔලි යෝ රසනභේවිේවරයි.
2. වොළ  රතු ාෝා් හේ වල් ේුේ ගේ හැකි වොළ රතු ගම්මිරිා් ආහේර ්කාවරණය ට යොදේ
ගැ නයි.
3. වෘමිතයපළවේහරිනවෘමිනේශ්වයක්වශ් යතයදගම්ම්රිා් යොදේගනුකුයි.
3.5

ගම්මිරිා්වගේ කනෑේවේලීන්රවණේේ

'ළුබඩු ක ්ේර ර ේ' නමිතය හැදිතය වන ගම්මිරිා්, ඖෂයක් නතයන ළුබඩු කවක් වශ් යතය වාර
2000වටත් පනණ පර සට යොදේ ගත්ේ ද වමාේනේනය වන විට ඉතය ඔබ්ුට ගිය ේත්ත්වයක් දක්නට
කැ ුයි.පසුවේක සදීරටවල්කිහිපයවටපනණක්සීනේවීපැවතිගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය,පේරි භෝ නය,
ආනයනය,්පනයනයආඳියවමාේනේනයවනවිට කොවවිශ්ේකභූමි්රනේණයක්ආවරණයවරමිතයවයේප්තිේ
වීති බ්.
කෝව ස ළුබඩු ක ්ේරිතය ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය 2013 වා මාදී ටොතය 473,000 ක් වූ ්ේර කෝව
ව ළඳ පො ළේ වේමාෂිවව් කවිවනළුබඩු ක්තුරිතයවැඩින්රතිශ්ේයක්හිමිවතය තයගම්මිරිා් ාඳහේය.
කෝව ස්රේනගම්මිරිා් නිෂ්පේදනරටවල්විසතයනිෂ්පේදනයවරනගම්මිරිා් ්රනේණයතයවගු්ාව2.2
නඟිතයදැක් ක.
ගම්මිරිා් වගේ වරන රටවල් ්ේර වියට්නේනය, ඉතයදුනීසයේව, ඉතයදියේව, බ්රසීකය, චීනය හේ නැ ල්සයේව
්රේන ා්ථමේනයක් ගතයනේ ්ේර කෝව ස නිෂ්පේදනය වන මුබඩ ගම්මිරිා් ්රනේණය වන නට්රික් ටොතය
මිලියන 04ට ආාතයන ්රනේණයක් නිපදවතය තය ද, කෝව වළද පොළට ාැප යන මුබඩ ගම්මිරිා්
්රනේණ යතය 90%ක් න ාපයතය තය ද නන රටවල් විසනි. 2010 වේමාේේ ාටහන ්නුව ඉහේ රටවක
ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයපහේවගු්ාව2.2හිදැක් ක.
ගම්මිරිා්  පේරි භෝ නය පිළිුඳව ්වේනය යොමු කිරි ම් දී කෝව පරි භෝ නය නට්රික් ටොතය
139,383ක්(2013දී වන්ේරපේරි භෝ න සදීයු රෝපයහේඋතුරුඇනරිවේව්රමු ා්ථමේනයගනී.රටක්
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වශ් යතයගත්විටඉතයදියේ වතයඉහළනගම්මිරිා්පේරි භෝ නයක්වේමාේේ ක.ඒ්නුව1999දීඉතයදියේ ක
වේමාේේගේගම්මිරිා්පේරි භෝ නය නට්රික් ටොතය3000ක්වන්ේර2013දීඑය නට්රික් ටොතය56,154කි.
එය කෝවගම්මිරිා් පේරි භෝ න යතය40.28%වේරම්්රතිශ්ේයකි. නයට්නේරවවියට්නේනය,චීනය,
ඉතයදුනිසයේව,බ්රසීකයයනරටවල්දඉහළගම්මිරිා්පේරි භෝ නයක්වේමාේේවරයි.
ගම්මිරිා් ගැනුම්වරුවතය ්ේරිතය ්රේනන ගැනුම්වරුවේ වතය තය ඇ නරිවේ එක්ාත් නපදයයි. 1990 දී
පනණක් ඩොකමාමිලියන200වවිනනේවනකිතයයුත්ගම්මිරිා්්රනේණයක්එරටතුළටආනයනයවරති බ්.
ගම්මිරිා් ගැනුම්වරුවතය ්ේරිතය මානනිය, පේනය, ්රාශ්ය, එාගකතයේය, ඕා් ේලියේව, නෝමා ක,
ා්වීඩනය හේ ාෞදි ්රේබිය යන රටවල් ද වැදගත් ක. නන රටවක නා් ඇසරීන, ිනතය කිරීන, ්ච්චලේරු
දැමීය න,පැණිරාආහේරවමාගහේබීනවමාගපිළි යළකිරීනාඳහේවූවමානේතයේක් ෂේ්රයතයතුළිතයගම්මිරිා්
ාඳහේඉහළනට්ටනවඉල්ලුනක්වේමාේේවරයි.
ම් ්නුව කෝව ස ගම්මිරිා් ව ළද පොළ ්ත්පත් වර ගන සිනන රටවල් කිහිපයක් හඳුනේගේ හැකි
්ේර එන රටවලිතය ව ළද පොළට ාැප යන හේ ඉල්ලුම් වරන ගම්මිරිා් ්රනේණය නේ කෝව
වළද පොළනිමා ේශ්යතයනගිතයගම්මිරිා්ාඳහේමිකතීරණයවරනුකුයි.
වගු්ාව2:2 කෝව සවලුගම්මිරිා්්පනයනයවරන්රේනරටවල්-2013
රට
නිෂ්පේදනය
්රතිශ්ේය
( ටොතයදහා්
වියිනනේනය
163
34%
ඉතයදුනීසයේව
89
19%
ඉතයදියේව
53
11%
බ්රසීකය
42
9%
චීනය
31
7%
මුකේශ්රය:විර්පීඩියේ

3.6

ගම්මිරිා් වළද පොළතුළශ්රීකාවේ කභූමිවේව(2000–2012වේකයදක්වේ

ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයවර්පනයනයවරනරටවකටාේ ප්තික්ෂවළුඩේ්රතිශ්ේයක්හිමිවුවද,ශ්රීකාවේ කද
ගම්මිරිා්වගේවාැකකියයුතු්රනේණයකිතයවයේප්තිේවීපවතී.
3.6.1 ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
ළුබඩු ක ්ේරිතය ශ්රී කාවේ කවැඩින භූමි්රනේණයවවයේප්තිේ වීඇති ුෝගයක්වශ් යතය ගම්මිරිා් දවනි
වතය තයළුරුඳුවගේවටපනණක්වන්ේර2000වමාෂ සදීගම්මිරිා්ාඳහේ හක්ටයේර28,438ක්වපැවති
භූමි්රනේණය2012වනවිට හක්ටයේර37,825ක්දක්වේ33%කිතයවැඩිවීති බ්.2015වනවිටඑනභූමි
්රනේණය හක්ටයේමා44,450දක්වේවමානයවිය.
එ නතයනශ්රීකාවේවතුළගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයද2009–2015වේකය්ේරදත්ේපිළිුදව්වේනය යොමු
කිරී ම් දී ක්රමිව වමානයක් පතයනුම් වරයි. ඒ ්නුව, 2009 දී නට්රික් ටොතය 16,831ක් වූ නිෂ්පේදනය
ක්රමිවවඉහළ ගොා්2015වනවිට නට්රික් ටොතය35,459ක්වීති බ්.
න කා ක්රමිව වමානයක් පතයවුවද, 2010 වමාෂයට ාේ ප්තික්ෂව 2011 හේ 2012 වමාෂවකදී ගම්මිරිා්
නිෂ්පේදන සපැවතික්රමිවවමානයටහේනිවීති බ්.ේවදුරටත්ාකවේුැලී ම්දී නනවේකයතුළදීශ්රී
කාවේ ක ඇේැම් දිා්රික්වවක ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ් ක වී ඇති ුවත්, ඇේැම් දිා්රික්වවක නිෂ්පේදනය
වැඩිවීඇතිුවත්හඳුනේගේහැකි ක.2012වේමාෂිවවේමාේේවකට්නුව,2000වාරටාේ ප්තික්ෂව2012දී
නේේ ල් 128.06%ක්, නොණරේගක 177% ක්, හම්ුතය ේොට 151.6%ක්, ුදුල්ක 177%ක් හේ රත්නපුර
192%ක්වශ් යතයනිෂ්පේදනයවමානයවීති බ්.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ේවද,2000දීවැඩිනගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයවන ම්ට්රික් ටොතය4724ක්නිපදවූනහනුවරදිා්රික්ව ස
ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය 2012 වන විට 1.86% කිතය ් කවුවද ේවනත් ් නළුත් දිා්රික්ව ්ේර ඉදිරි යතය
සිනයි. නුවර දිා්රික්ව ස නිෂ්පේදන ේරිේේවතය ් ක වුවද එයට ාේ ප්තික්ෂව ් නළුත් දිා්රික්වයතය හි
නිෂ්පේදනයඉේේඉහළ්නුපේතිවයතය ගතයවමානයවීපැවතීන හේතු වතයශ්රීකාවේ කානා්ේගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනය52.3%කිතයඉහළ ගොා්ඇේ.
එ නතයන ශ්රී කාවේ ක නහනුවර, ළුරුණෑගක, නේේ ල්, වෑගල්ක, නොණරේගක, හම්ුතය ේොට ආදි
දිා්රික්වතුළ් නළුත්දිා්රික්වවකටාේ ප්තික්ෂවඉහළගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයක්වේමාේේවන්ේරවිශ්ේක
භූමි ්රනේණයක් එන දිා්රික්වවක ඒ ාඳහේ වතය වොට ති ුන ුව  පැහැදිලි ක. 2012 වේමාෂිව
වේමාේේවකට ්නුව 2000 වමාෂයට ාේ ප්තික්ෂව 2012 දී නොණරේගක 393 %ක්, රත්නපුර 159%ක්,
හම්ුතය ේොට139%ක්,ුදුල්ක81.8%ක්හේනේේ ල්6.4%,ක්වශ් යතයගම්මිරිා් ාඳහේ යොදේගත්භූමි
්රනේණයඉහළ ගොා් ඇති්ේරවෑගල්කදිා්රික්ව ස21%කිතයහේපුත්ේකනදිා්රික්ව ස98.8%කිතය
භූමි ්රනේණය පහේ වැින පැවතියත් ් නළුත් දිා්රික්වවක සදුවූ ඉහළ යේම් හේතු වතය ගම්මිරිා් ාඳහේ
යොදේ ගනඇතිානා්ේභූමි්රනේණය33%කිතයඉහළ ගොා්ති බ්.
ශ්රීකාවේ කගම්මිරිා් ්ක්වරයකිතය්මුගම්මිරිා් කි කෝග්රෑම්780-810වඵකදේවක්කුේගේහැකි්ේර
වියළි ගම්මිරිා් කි කෝග්රෑම් 260-270ක් පනණ කුේ ගේ හැකි වුවද, ම් ්රනේණය ාෑන වමාෂයවන එව
කාටවයේප්තිේ නො ක.
3.6.2

ගම්මිරිා්පරි භෝ නය

ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා් පරි භෝ නය පිළිුඳව ්වේනය යොමු කිරී ම්දී හෝටල් වමානේතයේය තුළ වැඩි
පරි භෝ නයක් දක්නට කැ ුන ්ේර ඉතිරිය ගෘහා්ථම පරි භෝ නය ාඳහේ යොදේ ගනී. ්පනයන යතය
පසුව ඉතිරි වන ්රනේණය ාහ ආනයනිව ගම්මිරිා් ්රනේණය ේය ය වළද පොළ තුළ ුදේ හැ රයි. ඒ
්නුව,2000වමාෂ සදීඒවපුේගකනේසවගම්මිරිා්පේරි භෝ නයග්රෑම්16.06ක්වපැවතියද,2010දීඑය
ග්රෑම්23.22දක්වේ39.8%කිතයවමානයවීති බ්.
3.6.3

ගම්මිරිා්්පනයනය

ශ්රී කාවේව දීමාඝ වේකයක් තිා් ාේ ළුබඩු ක ්පනයනයට යොමු වී ති ුන ්ේර ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය
පිළිුඳවවිනාේුැලී ම්දීානා්ේගම්මිරිා් නිෂ්පේදන සවැඩි්රනේණයක්්පනයනයාඳහේ යොදේගතයනේ
ුවත්,ගම්මිරිා්්පනයනයනඟිතයවිශ්ේකවි ේශ්විනිනයක්රටටගකේඑනුවත්හඳුනේගේහැකි ක.
3.6.4ගම්මිරිා්ආනයනය
්පනයන යතය පසුව ඉතිරි වන ගම්මිරිා් ්රනේණය ේය ය ව ළද පොළ ඉල්ලුම් ාපුරේලීන ාඳහේ
්රනේණවත් නොවන ුැවිතය එන ්ධි ඉල්ලුන ානනය කිරීන ාඳහේ වනත් රටවලිතය ගම්ම්රිා් ආනයනය
කිරීනසදු ක.ඒ ්නුව,2000 වමාෂ සදී, ගම්මිරිා් නට්රික් ටොතය 53.61ක් ආනයනය වොට ඇේ. එ ාේ
වුවද, ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ස ාේනීය වනා තුළිතය ේය ය ව ළද පොළට ාැප යන
ගම්මිරිා් ්රනේණය වැඩිවීන හේතු වොට ගන වමාේනේනය වන විට ආනයනය වරන ගම්මිරිා් ්රනේණය
පහළුැාඇති්ේර2012දීඑනපහළුැසීන2000ටාේ ප්තික්ෂව13.50%වපහළුැසනකි.
ම් ආවේරයට ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා් ව ළද පො ළේ විවි ේත්ත්වයතය හඳුනේගේ හැකි ්ේර ගම්මිරිා්
කැබීන හේ වැයවීන ්ේර ානතුලිේේේවයක් පවතී ද, නැතිනම් ්ධි ඉල්ලුනක් හෝ ්ධි ාැපයුනක් පවතී ද
යතයන හඳුනේගැනීන ද ඉේේ වැදගත් ක. එහි දී 2000 – 2012 දක්වේ ාෑන වමාෂයව දීන ශ්රී කාවේ ක
්තයේමා ේතිව ගම්මිරිා් ව ළද පොළ තුළ ්ධි ඉල්ලුම් ේත්ත්වයක් හඳුනේගේ හැකි ක. ඒ ්නුව, යම්
්තිරික්ේයක් ශ්රී කාවේ ක පවතී. උදේහරණයක් වශ් යතය 2000 දී ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය හේ ආනයනවක
එවතු වතය ාැව ාන කැබීම් ්රනේණය නට්රික් ටොතය 16,884.61ක් වන ්ේර පරි භෝ නයට හේ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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්පනයනයට යොදේ ගන ඇත් ත් නට්රික් ටොතය 8711.32 ්රනේණයකි. ඒ  ්නුව නට්රික් ටොතය
8173.04ක් ්තිරික්ේයක් පවතී. 2010 දී ම් ේත්ත්වය නට්රික් ටොතය 8710.67කි. එ ාේ නම් නවතය
ේත්ත්වයක්ඇතිවීනට හේතුවිනාේුැලීන්නිවේමායවරුණකි.එහිදී පනීයතය තයශ්රීකාවේ කනිෂ්පේදිේ
හේආනයනිවගම්මිරිා්වලිතයපරි භෝ නයටහේ්පනයනයට යොදේගැනී නතය්නතුරුවරට තුළඉතිරි
වන ්තිරික්ේය විවි වේමායයතය ාඳහේ යොදේ ගතයනේ ුවයි. වි ශ්ේෂ යතයන පරි භෝ නය තුළ ඇතුළත්
වතය තය ගෘහා්ථම පරි භෝ නය ාඳහේ යොදේ ගතයනේ ්රනේණය පනණක් වන ුැවිතය ්තුරු නිෂ්පේදනයතය
ාඳහේ යොදේ ගතයනේ ්රනේණයතය ඉහේ ගණනය කිරීම්වකට හසු වී නොනැේ. ේවද හෝටල්, රෝහල්,
තයවේසවේගේරආදිය ාඳහේ යොදේගතයනේ්රනේණය්ා්වැතය නතයවිනේශ්වන්රනේණයහේ්ප ත්යන
්රනේණයආදියදඉහේගණනයකිරීම්වකටඇතුළත් වොට නොනැතිවීන නවතය්තිරික්ේයක් පතයවීනට
හේතුවීති බ්.
3.6.5ගම්මිරිා්මික
කෝව වළඳ පො ළේ ගම්ම්රිා් ාඳහේ වනමික ගණතයවක සදු වනඋච්චිවචලනයතය හේතු වොට ගන ශ්රී
කාවේ වළඳ පො ළේ ති ුන ගම්මිරිා්වක මික ගණතය වරිතය වර වනා් වී ති ුන ුව හඳුනේගේ හැකි
ක. වමාේනේනය වන විට ගම්මිරිා් කි කෝවව මික රු. 1000වට ආාතයනව පවතී. 2000 – 2012 දක්වේ
වේකයතුළ් කනමිකනට්ටනක්2004වමාෂ සදීවේමාේේවූ්ේර.ටාේ ප්තික්ෂව2012දී318%කිතයමික
ඉහළ ගොා් ති බ්.එ නතයන2011දීපැවතිමිකනට්ටනවනරු.597.29ටාේ ප්තික්ෂව2012දීඑය51
%කිතය ඉහළ ගොා් ති බ්. එ නතයන, ශ්රී කාවේ ක එක් වමාෂයක් තුළ වුවද, විවි නේාවකදී එකි නවට
වනා්මිකගණතයවේමාේේවන්ේරඑයමිකගණතය වනා්වී ම්ඝෘතුනයදමාශ්වයගණනයකිරීනනගිතය
පැහැදිලිව්ව ුෝ වොටගේහැකිය.
ඉහේආවේරයටවා මාවිවිනේා්ේරදගම්ම්රිා්ාඳහේවනමිකගණතය වනා්වන්ේරඉහළනමිකක්
වේමාේේවතය තය දාැම්ුමානේා සදීය.එ නතයනනේමාතුනේා සදී් කනමිකක්වේමාේේවන්ේරඑනමි ල්
වනා්වීනඉහළනමිකටාේ ප්තික්ෂව9.6%ව්ගයක්ගනී.
ගම්මිරිා් මුබඩවගේබිම්්රනේණය2014වමාෂයටාේ ප්තික්ෂව2015වමාෂ සදි10.8%කිතයඉහළ ගොා් ඇති
්ේරගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයඉහළ ගොා්ඇේ.

ගොවීතයගම්මිරිා්වගේවරඇතිආවේරය්නුවඑනවගේවමාග3වට ුදේදැක්වීනටපුබඩවන.

I.
්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්ත්තුව විසතය පැළ නොමි ල් කුේදී ම් යෝ නේ ක්රනය යට ත්
පමාචලා්10සටපමාචලා්40දක්වේ ගවතුතුළගම්මිරිා්වගේවළළුඩේඉඩම්
II.
්ක්වර 01ට රු.32,000 -ව වගේ ාහනේේරයක් හේ 50%ව ාහනේේරය යට ත් ගම්මිරිා් පැළ
කුේදී ම්නවවගේක්රනයයට ත්්ක්වර0.25සට්ක්වර5දක්වේගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්
III.
ගොවීතයේන පෞේගලිවවියදමිතයගමිමිරිා්වගේවරඇතිවිවි්රනේණ සඉඩම්
නනවගේ්තුරිතයාහනේේරයකැබීන්වාතයවු්ක්වර¼ටවැඩිවගේවපරිාරයක්ාහිේපැරණිවගේවක
ාවන වප්තිපේදුව, පා ාාරක්ෂණය යනේදිය නඟිතය ඵකදේයිේේවය වැඩිකිරීන ාඳහේ ්ක්වරයවට රුපියල්
6000වආේරමුදකක්ද ගවනුකුයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව3:3- ගොවි නාාවමාන දපේමාේ ම්තයතුව,හදබින්ධිවේරියවැනිආයේනනඟිතයගම්මිරිා්
ගොවීතයටකුේදුතය ාේවේවලිතය්රතිකේභකැබුාා යේව
ාේවේව
දිා්රික්වය
නේේ ල් නහනුවර
ුදුල්ක
නොනරේගක මුබඩඑවතුව
ණයකුේදීන
01
03
01
05
වෘෂිඋපවරණ, පො හොරකුේදීන,
04
02
06
06
18
බී කුේදීන
දැනුවත්වීම් පුහුණුවැඩාටහතය
10
01
05
05
21
ආදමාශ් ගොවිපළනඟිතයදැනුන
01
02
01
02
06
්තුරු ුෝගවගේව
01
01
01
01
04
පසු්ා්වනුේේක්ෂණය
01
01
01
01
04
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ඉහේ ාේවේවතය  ඉේේ ් ක පිරිාක් කුේ ගන ඇතිුව වගු ්ාව 2.3 ්නුව හළිවන ්ේර එයට හේතුව
නවැනි ාේවේවතය ගතය වැඩි වශ් යතය ්රතිකේභ හිමිවතය තය නව වගේවරුවතයට වීනය.  පුහුණු පාති,
දැනුවත් කිරීම් යනේදියට වැඩි වශ් යතය ඉකක්ව වරගනු ස නව වගේවරුවතයය.  එ හත් පැරණි
වගේවරුවතයහටද උපවරණ කුේදීන යට ත් ගම්මිරිා් කකන උපවරණ (drayer) වැනි ේ කුේදී ඇේ.
්තු වප්තිපේදුව, වගේ නඩත්තුව, රෝග පේකනය යනේදී පුහුණු පාති හේ දැනුවත් කිරීම් පැරණි වගේවරුවතය
ඉකක්ව වොට සදු වර ඇේ.  එන නිාේ ්රතිකේභ කැබුණු ගොවීතය ගතය 36%ක් ්තු වප්තිපේදුව, පා
ාාරක්ෂණයවගේනඩත්තුවයනේදීදැනුවත්කිරීම්ාඳහේාහභේගීවීඇේ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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04වැනිපරිච් ේදය

ගම්මිරිා් ගොවීතය ේානේ -ආමාථිවේත්ත්වය
හැඳිතයවීන
නහනුවර, නේේ ල්, ුදුල්කාහ නොනරේගකයනදිා්රික්වහේ රහි ේෝරේගත් ගොවි නාාවමානුක
පර ේශ් ් ටහි ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ ා්ේරීපුරුෂභේවය, වයා් වුහය, ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම්වක විශ්ේකත්වය,
ජීවන නේමාගයක් වශ් යතය ගම්මිරිා් වගේවට හිමිවී ඇති ා්ථමේනය, පවුල්වක ාසු ාේනේජිවයිතය ගම්මිරිා්
වගේවට ාහ යෝගය දැක්වී ම් ා්වභේවය ාහ ගම්මිරිා් ් කවි ා්වරූප ්යත් ්යයන ේොරතුරු නන
පරිච් ේදයනගිතයාේවච්ඡේ ව මා.
4.නහනුවරදිා්රික්වය
නහනුවරදිා්රික්ව සවැඩිනගම්මිරිා් වගේබිම්්රනේණයක්වේමාේේවීඇතිවලුතයේැතයන,හේරලියේදාහ
්ම්ුේ ල් යන ගොවි න ාාවමාන ුක්ර ේශ් තු නහි ගම්මිරිා් ගොවීතය 81 ද නළු නන පමා සෂණ
්යයනයටාම්ුතයවරගතයනේකදි.වලුේැතයන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය
29ක්,්ම්ුේ ල්26ාහහේරලියේද ගොවීතය26ක්මීය ටඇතුළත්විය.
4.1වලුතයේැතයන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව
නන්ර ේශ් ස්රේනළුබඩු ක ුෝගවගේවතයවශ් යතයගම්මිරිා් වගේව්රේනවන්ේරඑයට්නේරව
වරේබු වගේවද පවතී. විශ්ේක වශ් යතය පැතිර පවත්නේ ුෝගය වු ස ගම්මිරිා් ුෝගයයි. නහනුවර
දිා්රික්ව සඋඩදුම්ුර්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් සවලුතයේැතයන, ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්ය
පිහිටේඇේ. නහිගම්මිරිා් ගොවීතය29ාමීය ක්ෂණයටභේ නයවරනකදි.
4.1.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ේරීපුරුෂභේවය නනසයලූ ගොවීතයපුරුෂපේමාශ්්වයට්යත්විය.
4.1.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්්රනේණාකවනවිට්වනවයා්වුරුදු34ක්වන්ේරඋපරින
වයා්වුරුදු76ක්විය.වගු්ාව4.1්ර ේශ් ස ගොවීතය ේවයා්වුහයපිළිුඳේත්ත්වයඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව4.1වලුේැතයන ගොවි නාාවමානුක ්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා් වේණ්ඩය
ගොවීතයාා යේව ්රතිශ්ේය
්වු.
%
30-50
14
48.0
51-65
11
38.0
65වැඩි
4
14.0
එවතුව
29
100
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්වුරුදු30-50වයා් වේණ්ඩ සහේගම්මිරිා් ගොවීතයවැඩිාා යේවක්(48% සිනනුවඉහේවගුාටහන
්නුව පනී යන ්ේර ්වුරුදු 51-65 වයා් වේණ්ඩ ස ද ගොවීතය වැඩින ්රතිශ්ේයක් (52%  නන
්ර ේශ් සගම්මිරිා්වගේ කනියැලීසිනනුව නනවය ාේවුහයපිරික්සී නතයපැහැදිලි ක.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.1.3වලුතයේැතයන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්යගම්මිරිා්වගේ-ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ඉඩම්වැුලිවක්වනවිශ්ේකත්වය්ක්වර0.5ක්හේඋපරිනවිශ්ේකත්වය්ක්වර
12කි. පහේ ාඳහතය වගු ්ාව 4.2 යට ත් ගම්මිරිා් ඉඩම්වක විශ්ේකත්ව ස වයේප්තිතිය පිළිුඳව විා්ේර
ඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව4.2ගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්ව සවයේප්තිතිය
්ක්වර
වැුලිාා යේව ්රතිශ්ේය%
0.5-1.0
06
21
1.1-2.0
13
45
2.1-3.0
03
10
3.1-5.0
06
21
්ක්වර5.1ටවැඩි
01
3
එවතුව
29
100
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ඉහේවගුාටහන්නුව පනීයතය තයවලුතයේැතයන්ර ේශ් සද්ක්වර1.1සට2.0දක්වේවිශ්ේකත්වයක්
ාහිේ ගම්මිරිා් ඉඩම්වැඩි ්රනේණයක් (45%  ඇති ුවයි. ්ක්වර එවට ් ක ඉඩම් වැුලිද 21%ක් පවතී.
නනාා යේ ල් න්නුව පනී යතය තයඉේේනළුඩේඉඩම් හෝඉේේවිශ්ේකඉඩම් නොව්ක්වරඑව
දව්ේර්රනේණ සඉඩම්්රනේණයක්එක් ගොවි යළුවිසතයවගේවරනුවයි.
4.1.4ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යයනයට කක්වළ ගොවීතය 29 ද නළු ්තුරිතය ගොවීතය 19ව (66% ේ ්රේනේන ජීව නෝපේය වී
තිබු ණ් ගම්මිරිා් ඇතුබඩ්පනයන ුෝගවගේවයි.ඉතිරි ගොවීතය34% ේ්රේනැසකියේ වනත්ඒවේවූ
්ේර එළවබඩ වගේව ( ුෝාචි, ගෝවේ, ්මුමිරිා්. නේබඩ මිරිා්, ේක්වේලි  දුම් වොළ වගේව, වී වගේව, ව ක
ම්ාතය වැනි ශිල්පීය ැසකියේ, වම්වරු ැසකියේ හේ පෞේගලිව  ්ාශ් ස ැසකියේ ඒ ්ේර විය.  ඔවුතය ේ
ආමාථිවයතුළගම්මිරිා් වගේවටකැබී තිබු ණ්ේවීතිවා්ථමේනයකි. නවැනිපවුල්වකගම්මිරිා් වගේවතයහි
වැඩි වශ් යතය නිරේ වී සින ස පවු ල් වනත් ාේනේජීවයතය වන භේමායේව, දරුවතය යන ්යවලුතය වන
්ේර්රේන ගොවිනහේේදඉඩකැ ුන්වා්ථමේවකදීගම්මිරිා් වගේවාම්ුතයවේමායයතයහිනිරේවන
්ේර්වශ්ය්වා්ථමේවකදීළුලීවරුවතය යොදවනුව හලිවිය.
වගු්ාව4.3, ්යයනයටකක්වළ ගොවිපවුල්ාා යේව
වලුතයේැතයන
ගම්මිරිා්
්රේන වනත්
ජීව නෝපේයක්
්යයනයට
ැසකියේව වරගත් ගොවි ්රේන වේමාය වරගත්
කක්වළ
ගොවි පවුල්ාා යේව
ගම්මිරිා් ේවීතිව ආදේයම්
පවුල්ාා යේව
නේමාගය වරගත් ාා යේව
(N -29)
(N -29) 
29
19(66%
10(34%

ගම්මිරිා්
ප
ර ේන
ජීව නෝපේය වරගත්
ගොවීතය ගතය ේවීතීව
ැසකියේවක
නියුතු
පති
ර ශ්ේය (N-19)
10 (53%)

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

්රා්ේේර්ාව4.1: ්යයනයටකක්වළ ගොවිපවුල්ාා යේව-වලුේැතයන
4.1.5ගම්මිරිා්වගේව්රේනවේමායයවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
ගම්මිරිා් වගේව ්රේන වේමායය වරගත් ගොවීතය 66% ්තුරිතය 53%ක් ඉඩ ්රා්ථමේව ්නුව වනත්
ජීව නෝපේයතයහිදනියැලීසින සය. ම්වේනම්ව ක, ම්ාතයවැනිශිල්පීයැසකියේ,වීහේඑළවබඩවගේවහේ
ා්වයාැසකියේයනේදියයි.
4.1.6

ගොවිපවුල්වකපවු ල්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවීසිනනආවේරය

ගොවි පවුල්වක භේමායේවතය ගතය 79%ක් දනේ ගෘහණියතය වශ් යතය ගදර දොර වේමායයතයහි නියැී 
සිනන ්ේර ්වශ්ය ්වා්ථමේවකදී ගම්මිරිා් වගේව හේ ාම්ුතය වේමායවකද නියැී  සිනන ුව හළිවිය.
නන වේමායයතය ්ේර ඉඩම් සුේ කිරීන, පසු ්ා්වනු ාැවසී ම් වේමායයතය යනේදි සදී ්රේන ගොවි
නහේේට ාහේය වීන ගෘහණියතය ගතය සදු වයි. නමුත් ඉඩම්වක පේාශු ාාරක්ෂණ වේමායයතය, රිකිලි
වප්තිපේදුව, ්ා්වනු නී න යනේදී වේමායයතය වේතයේේවට කිරීන ්පහසු වේමායයක් ුැවිතය  එවැනි
වේමායයතයවකවේතයේේවතය යදීනසීනේවීඇේ.
ගම්මිරිා්වගේවරන ගොවිපවුල්වකදරුවතය ේ86%ක්නුේකවයා්වේරාහ්යේපනවටයුතුවකනියැී 
සිනන හෝරේ ය හෝ පෞේගලිව්ාශ් සැසකියේවකනිරේවසිනනපිරිාක්ුවාමීය ක්ෂණ සදී හළිවිය.
එනනිාේඔවුතයගම්මිරිා් වගේාම්ුතයවේමායයතයහිනිරේ වතය තයනැේ.නමුත්දරුවතය ේ14% දනේ
පේාල්්යේපනය්වාතයවර වනත්වේමායවදනියැී  නොනැතිවනි වා්වකනවල්ගේවරනපිරිාක්
විය.ගම්මිරිා්වගේවටයුතුාඳහේඔවුතය ේසුබඩවශ් යතයාහ යෝගයකුේ දනුව හළිවිය.
4.1.7ගම්මිරිා්් කවිය
වගු ්ාව 4.4 නඟිතය වලුතයේැතයන ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ් කවිවරණ ා්වරූපය
විදහේදක්වයි.
වගු්ාව4.4.ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූපය
් කවිවරණා්වරූපය
්ා්වනු නබඩවිගාමුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
වොටාක්පනණක්්මු වතය් කවියහේ
වොටාක්වියළේපසුව් කවිය
වියළේිනවිනව් කවිකිරීන
මුබඩඑවතුව

ගොවීතයාා යේව
26
02
01
29

්රතිශ්ේය%
90.0
7.0
3.0
100.0

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේ වගුව නඟිතය පතයවේ දන පරිදි ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය 90%ක් පනණ ්ා්වැතයන නබඩ විගාන
්මු වතය් කවිවරයි. හේතුවගම්මිරිා්්රේනේන්දේයම්නේමාගයනිාේපවු ල් ු හෝවේමායයතයාඳහේ
මුදල්වියදම්කිරීනගම්මිරිා් ආදේයනනේවරනුැවිතයඔවුතයටඉේේඉක්නණිතයමුදල්්වශ්යවීනය.වියී න
පවේසදුවරතය තයඉේේනසුබඩපිරිාක්වන්ේරගම්මිරිා්ාැවසීනවරනුවක්වේමාේේ නො ක.
4.2

්ම්ුේ ල් ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව

නහනුවරදිා්රික්ව ස ේල් දණිය්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් ස්ම්ුේ ල් ගොවි නාාවමානුක
්ර ේශ්ය පිහිටේ ති බ්. නහි ගම්මිරිා් ගොවීතය 26ක් ාමීය ක්ෂණයට භේ නය වරන කදි. නන ්ර ේශ් ස
්රේන ළුබඩු ක ුෝග වගේව ගම්මිරිා් වගේව වූ ්ේර එයට ්නේරව වරේබු හේ වෝපි වගේවද පැවතුණි.
්රේනහේපැතිරපවත්නේ ුෝගයවු සගම්මිරිා්වගේවයි.
4.2.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ේරී -පුරූෂ භේවය
්යයනටකක්වරනකදගම්මිරිා් ගොවීතයසයලු දනේනපුරුෂපේමාශ්්ව සවිය.
4.2.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
වගේවපිළිුඳ්වේනය යොමුවරනවිට ගොවීතය ේවයා් වුහයතයවැදගත් ක.ඒ්නුවවයා් වේණ්ඩ
තුනක්යට ත් ගොවීතයවමාගවළහැකිය.ඒ්නුව් කනවයා්වුරුදු35-50,51-65,66ටවැඩිවශ් යනි.
වගු්ාව4.5නඟිතය්ම්ුේ ල්්ර ේශ් ස ගොවීතය ේවයා්වුහයතයපිළිුඳවවිග්රහයඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව4.5ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වේණ්ඩ(්වු.
ගොවීතයාා යේව ්රතිශ්ේය%
30-50
12
46.0
51-65
13
50.0
66ටවැඩි
01
4.0
එවතුව
26
100.00
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

්වුරුදු 30-50 වයා් වේණ්ඩ ස ගම්මිරිා් ගොවීතය නන නියදිය තුළ 46%ක් නි යෝ නය වරන ්ේර
්වුරුදු 51-65 වයා් වේණ්ඩ ස 50%ක් නි යෝ නය වරයි. ඒ ්නුව වැඩින ්රතිශ්යක් ගොවීතය ්යත්
වතය තයඑනවයා් වේණ්ඩයටය.වයා66ටවැඩි ගොවීතයාා යේවඉේේසුබඩාා යේවකි.ඒ්නුවපැහැදිලි
වතය තය ගම්මිරිා් වගේව පවත්වේ ගන යේන හේ නඩත්තුව ාඳහේ ්වශ්ය වේමායයතය වළ හැකි වයා්
නට්ටම්වක ගොවීතය96%ක්න නනනියැදියතුළසිනනුවයි.
4.2.3ගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
්ම්ුේ ල් ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ වර ඇති බිම් වැුලිවක ්වන විශ්ේකත්වය
්ක්වර0.5වන්ේරඋපරිනවිශ්ේල්ේවය්ක්වර12ක්විය. නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේඉඩම්වැුලි
ේරනක් විශ්ේක ඒවේ ුව ප තය. වගු ්ාව 4.6 නඟිතය ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ඉඩම් වැුලිවක විශ්ේකත්ව ස
වයේප්තිතියදක්වයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

28

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

වගු්ාව4.6.ගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්ව සවයේප්තිතිය
විශ්ේකත්වය-්ක්
වැුැලිාා යේව
්රතිශ්ේය%
0.5-1.0
08
31
1.1-2.0
08
31
2.1-3.0
04
15
3.1-4.0
01
4
4.1-5.0
03
11
්ක්වර5ටවැඩි
02
8
එවතුව
26
100
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ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය ්ක්වර 0.5-1.0 ්ේර විශ්ේකත්වය ාහිේ ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම් වැුලි
31%ක්ද ්ක්වර 1.1 සට ්ක්වර 2.0 දක්වේ වූ ඉඩම් වැුලි 31% ද ඇති ුවයි. ්ම්ුේ ල් ්ර ේශ් ස
62%වටවඩේඇත් ත්්ක්වර2 හෝ.ටවඩේ් ක්රනේණ සවිශ්ේකත්වයාහිේඉඩම්වැුලිුවවගු්ාව
3.6්නුව පනීයයි.
්ක්වර 2.1 සට ්ක්වර3.0දක්වේ නයන ්රනේණ ස ඉඩම් වැුලි 15% ක් පනණක්ඇති ්ේර ්ක්වර
පහට වැඩි ඉඩම් වැුලි 8%ක් පනණක් පවතී. වලුතයේැතයන ්ර ේශ්ය ාන  ාාඳන විට .ට වඩේ
්රනේණ යතයවිශ්ේකඉඩම්වැුලි්ම්ුේ ල්්ර ේශ් සපවතිනුවඉහේවගුාටහතයවිශ්් ල්ෂණයවරන
විට පනීයයි.
4.2.4ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්ම්ුේ ල් ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ්තුරිතය ගොවීතය 76%ව ේ ්රේනේන
ආදේයම් නේමාගය වනු ස ගම්මිරිා් වගේවයි. ඉතිරි ගොවීතය 24% ේ ්රේන ආදේයම් නේමාගය වනත්
ජීව නෝපේයතයහි නියැී න වන ්ේර ඒවේ සද නියැ ළන ්ේරතුරන ගම්මිරිා් වගේ වටයුතුවකද නිරේ
වමිතය සටී. නන ගොවීතය නියැී  සිනන වනත් ජීව නෝපේයක් වතය තය රේ ය හේ පෞේගලිව ්ාශ් ස
ැසකියේ,ව ක ම්ාතයවැනිශිල්පීයැසකියේ,වීහේඑළවබඩවගේා්වයාැසකියේාහවම්වරුැසකියේ ක.
වගු්ාව4.7-ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යයනයට කක්වළ ගොවීතය ගම්මිරිා් ්රේන ජීව නෝපේය වනත් ජීව නෝපේයක් ්රේන
වේමාය වරගත් ගම්මිරිා් වගේ
ාා යේව (N-26)
වරගත් ගොවීතය (N-26)
වරන ගොවීතය (N-20)
26
20(76%
06(24%
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේත්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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්රේනජීව නෝපේය
ගම්මිරිා්වගේව

24%

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ්ේේර්ාව4.2 - ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ්

වනත්
ජීව නෝපේයතයවක ය
දීසිනමිතයගම්මිරිා්
76%
වගේවදවරයි
යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්
ථමේනය

4.2.5ගමිමිරිා්වගේව්රේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
ගමිමිරිා් වගේව ්රේන ආදේයම් නේමාගය වරගත් ගොවීතය ්තුරිතයද 40% පිරිාක් වනත් ජීව නෝපේය
නේමාගවකදනියැී සිනුව හළිවිය. නනැසකියේවු සවීාහඑළවබඩවගේ,ව ක ම්ාතයවැනිැසකියේහේ
වම්වරු ැසකියේයි. ම්වේ ගමිමිරිා්  වගේ වටයුතුවක ්වශ්ය වමායයතය සදුකිරී නතය පසුව වි කව ඇති
්වා්ථමේවකදීපනණක්නියැ ළනේවීතිවැසකියේුවද හළිවිය.

වගු්ාව4.8ගම්මිරිා්වගේව්රේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
්යයනයට කක්වළ ගොවීතය ගම්මිරිා්්රේනජීව නෝපේය ගම්මිරිා් වගේව ප
ර ේන ජීව නෝපේය
වරගත් ගොවීතය ේ ේවිතියීව ැසකියේ
ාා යේව(N-26)
වරගත් ගොවීතය (N-26)
පති
ර ශ්ේය (N-20)
26
20(76%
6(24%
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ්ේේර්ාව4.3- ගම්මිරිා්වගේව්රේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.2.6පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවේමායයතයාන ාම්ුතයවීන-භේමායේවතය
නන ගොවි පවුල්වක භේමායේවතය ගතය 77% ගෘහණියව ේ වශ් යතය ඉටුවළ යුතු වේමායභේරය
ඉටුවරමිතයනිව ාේ සිනන්ේරඔවුතය්වශ්ය්වා්ථමේවකදීාැමියතයාන එවතුවීාහාැමියතය වනත්
ජීව නෝපේයව ය දන්ේරතුරගම්මිරිා් වගේවේමායයතයහිවේතයේේවතයටඉටුවළහැකිවේමායය වොටා්
පනණක්ඉටුවරනුවදැනගේහැකිය.එනවේමායය්ේරවගේබි ම්වල් නී නහේපසු්ා්වනුවටයුතු
්රේනය.
නන ගොවි පවුල්වක දරුවතය ගතය ුහුේර ාා යේවක් (81%  ුේකවයා්වර, ්යේපන වටයුතුවක
නියැී නාහ වනත්ැසකියේවකනියැී සිනනුවපැහැදිලි ක.නමුත්19%ක්වැනිසුබඩපිරිාක්්යේපන
වටයුතුවක නියැ ළතය තයද වනත්වේමායයවනියැ ළතය තයද නොනැතිවනි වා්වකවේකයගේවරන
ුවද හළි ක. නොවුතයගම්මිරිා්වගේ කවිවිවේමායයතයහි දනේපියතයටාහේය වනුවපැහැදිලි ක.
4.2.7ගම්මිරිා්් කවිය- ්ම්ුේ ල් ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්ය
්ම්ුේ ල් ගොවි න ාාවමාන ුක්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ වරුවතය ගතය 77%ක් සය ්රේනේන
ජීව නෝපේය වශ් යතය ගම්මිරිා් ්රමු  ළුබඩු ක වගේ ක නිරේව සිනති. ඉතිරි 23% ද ේවිතීව ැසකියේවක්
වශ් යතය ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේව සිනති. නන සයලුන ගොවීතය ගම්මිරිා් ් කවිය සදු වරන ආවේරය
පහේාඳහතයවගු්ාවඔා් ාේදක්වයි.
වගු්ාව4.9- ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූපය-්ම්ුේ ල්
් කවිවරණා්වරූපය
ගොවීතයාා යේව
්ා්වනු නබඩ විගාමුබඩ්ා්වැතයන්මු වතය
22
වොටාක්පනණක්්මු වතය වොටාක්වියළේ
2
වියළේ්වශ්ය කකේවටිනවිනව් කවිකිරීන
01
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේඑවවර් කවිකිරීන
01
මුබඩඑවතුව
26

්රතිශ්ේය%
85.0
7.0
4.0
4.0
100.0
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්ම්ුේ ල් ගොවි නාාවමාන්ර ේශ් ස ගොවීතයදවැඩිනරුචිවත්වයක්දක්වේඇත් ත්ගම්මිරිා්්මු වතය
් කවිකිරීනට වන ්ේර ඉේේ සුබඩ ගොවීතය ්රනේණයක් ගම්මිරිා් වියළේ ් කවිවරණ ුව ප තය. .ට
්රේනේන හේතුවපවු ල්්වශ්යේේාඳහේමුදල්කුේගතයනේ්රේනනේමාගයගම්මිරිා් විළුණේකුේගතයනේ
ආදේයනවීනයි.
4.3හේරලියේද ගොවි නාාවමානුකපර ේශ් සළුබඩු කවගේව
නහනුවර දිා්රික්ව ස තුම්ප තය ්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් ස හේරලියේද ගොවි න ාාවමාන ුක
්ර ේශ්යපිහිටේඇේ.
4.3.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ේරී-පුරුෂභේවය
නහි ගම්මිරිා් ගොවීතය 26 ද නළු ්යයනයට භේ නය වරන කද ්ේර ්යනයට කක් වළ
ගොවීතය ගතය24 දනක්(සයයට93ක් පුරුෂයිතයවූ්ේර ද දනළු(සයයට7ක් වේතයේේවතයවිය.


ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා්, වරේබු, ාේදික්වේ යන ්පනයන ුෝග වමාග තුනන වගේ වරයි. ම් ්තුරිතයද
වැඩිනවපාරියක්ාහිේ ුෝගයවතය තයගම්මිරිා්ය.
4.3.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා් වුහයපිළිුඳවාකවනවිටවගේ ක යදීසින ගොවීතය ේ්වනවයා්වුරුදු
38 වන ්ේර උපරින වයා ්වුරුදු 78කි. වගු ්ාව 4.10 ්ර ේශ් ස ගොවීතය ේ වයා් වුහය පිළිුඳ
ේත්ත්වයඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව4.10හේරලියේද ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
වයා්වේණ්ඩය්වු.
ගොවීතයාා යේව
්රතිශ්ේය%
30-50
2
8
51-65
16
62
65ටවැඩි
8
30
එවතුව
26
100
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ඉහේවගුව්නුවපැහැදිලිවනපරිදි්වුරුදු30-50වයා් පරේා සගමිමිරිා් ගොවීතයඉේේ් ක්රනේණයක්
8%ක් පනණක් සිනන ්ේර වැඩින ගම්මිරිා් ගොවීතය ්රනේණයක් (62%  සිනතය තය ්වුරුදු 51-65 වයා්
පරේා සය. ්වුරුදු 65ට වැඩි ්වුරුදු 78 දක්වේ වයා් පරේා සද 30% ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේවී සටී.
නයිතය ප නතය තය ානේ ස වයා්ගේ නගහනය නන වගේ ක නිරේවී සිනන ්ේර ේරුණ
නගහනය වනත්ජීව නෝපේයතයවකනිරේවීසිනනුවයි.
4.3.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
හේරලියේද ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේවරඇතිබිම්වැුලිවක්වනවිශ්ේකත්වය
්ක්වර0.25ක්ාහඋපරිනවිශ්ේකත්වය්ක්වර5.0ක්විය.වගේඉඩම්වැුලිවකවයේප්තිතියවගු්ාව4.11
යට ත්දක්වේඇේ.
වගු්ාව4.11ගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්ව සවයේප්තිතිය
විශ්ේකත්වය
වැුැලිාා යේව ්රතිශ්ේය%
0.00-0.5
09
35
0.51-1.00
06
23
1.1-2.00
05
19
2.1-3.00
03
12
3.1-4.0
01
4
4.1ටවැඩි
02
7
එවතුව
26
100
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ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය ්ක්වර 0.25 ්ක්වර 0.5 ්ේර විශ්ේකත්වය ාහිේ ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම්
වැුලි 35%ක්ද ්ක්වර 0.51 සට ්ක්වර 1.00 දක්වේ ඉඩම් වැුලි 23% ද ඇති ුවයි. හේරලියේද
්ර ේශ් ස50%වටවඩේඇත් ත්්ක්වර1 හෝ.ටවඩේ් ක්රනේණ සවිශ්ේකත්වයාහිේඉඩම්වැුලි
ුව ්ාව 3.11 වගුව ්නුව පනී යයි. ්ක්වර 1.1ට වැඩි ්ක්වර 3 දක්වේ විශ්ේක ඉඩම් වැුලි 31%ද
්ක්වර3.1ටවැඩිඉඩම්වැුලි11%දඇතිුවඉහේවගුව්නුවපැහැදිලි ක.
4.3.4ජීව නෝපේයනේමාගයක් කාගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ාමීය ක්ෂණයට කක්වළ ගොවිපවුල් ්තුරිතය 77%ව ්රේන ජීව නෝපේය වී තිබු ණ් ගම්මිරිා් ඇතුබඩ
්පනයන ුෝග වගේවය. ඉතිරි ගොවිපවුල් 23% ්රේන ජීව නෝපේය රේ ය හේ පෞේගලිව ්ාශ් ස
ැසකියේ, ව ක ම්ාතය වැනි ශිල්පීය ැසකියේ වයේපේරිව වටයුතු යනේදී වනත් ැසකියේවතය වූ ්ේර ඔවුහු
ගම්මිරිා්වගේ කදනියැී සිනයහ.
වගු්ාව4.12-ගම්මිරිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
්යයනයට
ගම්මිරිා්්රේන
වනත්ජීව නෝපේයක්
ගම්මිරිා්වගේව්රේන
කක්වළ ගොවීතය ජීව නෝපේයවරගත් පර
් ේනවේමායයවරගත්
ජීව නෝපේයවරගත්
ාා යේව
ගොවීතය(N 26)
නමුත්ගම්මිරිා්වගේවරන
ගොවීතය ගතයේවිතියීව
ගොවීතය (N 26)
ැසකියේවක ය දන
ගොවීතය(N-20)
26
20(77%
6 (23)
4 (20%)
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

්රේන
ජීව නෝපේය
ගම්මිරිා් ුෝග
වගේව

23%

77%

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ේ
් ේරාටහතය්ාව4.4 ගම්මිරිා්වගේව්රේනජීව නෝපේයවර ගනසිනන ගොවීතය
4.3.5ගම්මිරිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
ගම්මිරිා් වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවරගත් ගොවීතය ගතය20ක්වීහේඑළවබඩවගේව,ශිල්පීයැසකියේ
වැනි වනත්ආදේයම්නේමාගවකදඉඩකැ ුන්වා්ථමේවකදීපනණක්නිරේවසිනයහ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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පා
ර ්ේේර ාටහතය ්ාව 4.5 ගම්මිරිා් වගේව ්රේන ආදේයම් නේමාගය වරගත් ගොවීතය ේ වනත් ආදේයම්
නේමාග
4.3.6පවු ල් වනත්ාේනේජිවයිතයගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවීසිනනආවේරය
ාමීය ක් ෂණයට කක්වළ ගොවිපවුල් ්තුරිතය 15%ව පවුල්වක වේතයේේවතය පනණක් ාෘජුවන ්පනයන
ුෝග වගේ ක නිරේවී සිනයහ. නන පවුල්වක වේතයේේවතය ්ේරිතය 65%ක් ගෘහණිය ේ වේමායභේර ස
නිරේව සිනන ්ේර ගමිමිරිා් වගේ ක ්වශ්ය ්වා්ථමේවකදී ාහ යෝගය කුේ දන ුව හළිවිය.
වි ශ්ේෂ යතයනඉඩම්වකවල්නමානයහේපසු්ා්වනුවේමායයතය් කවියයනේදීයමීය ටඇතුළත්ය. නන
ගොවි පවුල්වක දරුවතය රේ ය හේ පෞේගලිව ්ාශ් ස ැසකියේ, ්යේපනය කැබීන,වි ේශ් ැසකියේ, ා්වයා
ැසකියේ යනේදි ස නියැී  සිනන ්ේර ුේකවයා්වේර දරුවතය ගමිමිරිා් වගේ වේමායයතයවක නියැී  සින ස
නැේ.එ හත්ැසකියේුකේ පො රොත්තුවසිනනදරුවතය,වෘෂිවමිවරුයනේදී වනත්ජීව නෝපේයවක යදී
සිනදරුවතය්තුරිතය38% දනේඉේේසුබඩවශ් යතයාහ යෝගයක්කුේ දනුව හළිවිය.
4.3.7ගම්මිරිා්් කවිය
හේරලියේද ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් සද ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ්තුරිතය 77% ද නළු ේ
්රේනේන ජීවන නේමාගය ගම්මිරිා් ්රමු  ළුබඩු ක වගේ ක නිරේ වීනයි. ඉතිරි 23% දනේ වනත්
ැසකියේවතයහි්රමු වේමාය කානිරේවසිනන්ේරඔවුතයදගම්මිරිා්්රමු ළුබඩු කවගේපවත්වේ ගනයයි.
හේරලියේද ගොවි නාාවමාන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතයගම්මිරිා් ් කවිකිරී ම්ා්වරූපයවගු්ාව
3.13ඔා් ාේඉදිරිපත්වරනුකුයි.
වගු්ාව4.13-ගම්මිරිා්් කවිය
් කවිවරණා්වරූපය
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේඉක්නණිතය් කවිකිරීන

ගොවීතයාා යේව
11

්ා්වැතයනවියළේගුඩේවරේුේමිකඉහළයන්වා්ථමේව
් කවිකිරීන
්ා්වනු නබඩවිගාමුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය් කවිකිරීන.
්ා්වනු නී නක් නොනැතිවවගේවුදුදීන
මුබඩඑවතුව

්රතිශ්ේය%
42.0

10

38.0

03
02
26

12.0
8.0
100.0
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයහේරලියේද ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් ස ගොවීතය80%ක්පනණ
සය්ා්වැතයනවියළේ් කවිවරණුවයි.සුබඩපිරිාක්පනණක්්ා්වනු්මු වතය් කවිකිරීනහේවගේව
ුදුදීනසදුවරයි.
4.4නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා්වගේ කානේ ආමාථිවේත්ත්වය:ානා්ේවිශ්් ල්ෂණය
නහනුවරදිා්රික්වය පොදු කගත්විට්පනයනවෘෂිවමානේතයේයපුබඩල්වසදුවරයි.දිා්රික්ව ස්රේන
්පනයන ුෝගවගේ කාගම්මිරිා්,ාේදික්වේ,වරේබු්යත් වයි.
4.4.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ේරී-පුරුෂභේවය
නහනුවරදිා්ේක්
රි ව ස්යයනටකක්වළගම්මිරිා්වගේවරුවතය්ේරිතය79 දනළු හවත්සයයට97ක්
පුරුෂයිතයවූ්ේර ද ද නක් හවත්සයයට3ක්වේතයේේවතයවිය.
4.4.2ගම්මිරිා් ුෝගවගේ කනියැී සිනන ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් ුෝග වගේව ාම්ුතය යතය සදුවළ පමා සෂණ ්යයනය ගමිමිරිා් ගොවීතය 81
ද නළුාහභේගීවරවේ ගනසදුවරනකදි.ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්වනහේඋපරිනවයා් පරේාය්වුරුදු.
35-78 නට්ට ම් විය. ඒ ්නුව ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ වයා් වුහයතය පහේ ාඳහතය වගු ්ාව 4.14
නේමාග යතයවිශ්් ල්ෂණයකිරීනටහැකිය.
වගු්ාව4.14ගමිම්රිා් ගොවීතය ේවයා්වේණ්ඩ-නහනුවරදිා්රික්වය
වයා්වේණ්ඩ(්වු
ගොවීතයාා යේව ්රතිශ්ේය %
30-50
51-65
65ටවැඩි
එවතුව

28
40
13
81

35
49
16
100
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ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය වැඩින ගොවීතය ාා යේවක් ්යත් වතය තය වයා ්වුරුදු 51-65 වයා්
වේණ්ඩයටය. එන වයා් වේණ්ඩයට 49% ගොවීතය ්යත් විය. මීය ළ ට වැඩින ගොවීතය ්රතිශ්ේයක් ්යත්
වු සවයා්වුරුදු30-50වයා් වේණ්ඩයටය. ම්වේණ්ඩයට35%පනණ ගොවීතය්රතිශ්ේයක්්යත්විය.
වැඩිනවයා් වේණ්ඩයවූ්වුරුදු65ටවැඩිවේණ්ඩයාඳහේ16% ගොවීතය්යත්විය.ඉහේවිශ්් ල්ෂණය
්නුව්වුරුදු30සට්වුරුදු65දක්වේවිවිවයා්වකට්යත් ගොවීතය 84%ක්ගම්මිරිා් වගේවටයුතුවක
නියැලීසිනයහ. නයිතය පනීයතය තයවයා65දක්වේවුවැඩවළහැකිවය ාේ ගොවීතයුහුේරයක් නන
වගේවහේාම්ුතයවීසිනනුවයි.
4.4.3නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
නහනුවරදිා්රික්ව සහේරලියේද,්ම්ුේ ල්ාහවලුතයේැතයනයන්ර ේශ්තු නහිනගම්මිරිා් වගේවර
ඇති ඉඩම් ්රනේණය සයල්කන ුෑවුම් ාහිේ ඉඩම් විය. ම් ්තුරිතය හේරලියේද ගොවි න ාාවමාන ුක
්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ වර ඇති ඉඩම් වැුලි ්ක්වර 0.25 ්ක්වර එව ්ේර ළුඩේ ඒවේ වන ්ේර
්ම්ුේ ල්ාහ වලුතයේැතයන්ර ේශ් ස වගේ ඉඩම් වඩේ විශ්ේක ්ක්වර 0.5 සට ්ක්වර 02දක්වේ විශ්ේක
ඉඩම්වැුලිවැඩි්රනේණයක්පවතිනුව නන්යයන සදී හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.15යට ත්නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා් වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වයපිළිුඳවිා්ේරඉදිරිපත්
ව මා.
වගු්ාව4.15නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
විශ්ේකත්වය(්ක්වර
එක්එක්්රනේණ ස
එහි්රතිශ්ේය%
විශ්ේකත්ව සඉඩම්ාා යේව
0.25-0.50
09
11
0.5-1.0
20
25
1.1-2.0
26
32
2.1-3.0
10
12
3.1-4.0
06
07
4.1-5.0
07
09
්ක්වර5ටවැඩි
03
04
එවතුව
81
100
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයගම්මිරිා්වගේඉඩම්වැුලිවලිතය11%ක්්ක්වර0.25-0.5්ේරඒවේවන
ුවයි. දැකිය හැකි ේවත්වි ශ්ේෂත්වයක්වතය තය ්ක්වර 2.1සට ්ක්වර 3.0 දක්වේ විශ්ේකත්ව ස ඉඩම්
වැුලි 32%ක් වන ුවයි. විශ්ේක ඉඩම් වැුලි ාේ ාැකකිය හැකි ්ක්වර හේරට වැඩි ඉඩම් වැුලිද
18%ක් පවතින ුව ප තය. පොදු ක කිව හැක් ක් ්ක්වර 03 ් ක ළුඩේ ඉඩම් හිමියතය වැඩි ාා යේවක්
(68%ක්  සිනන ුවයි.  නහනුවර දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් වගේව ාම්ුතය පමා සෂණයට භේ නය වරනු
කැබූ ගම්මිරිා් ගොවීතය 81 දනේ ේ නියැදි ස 73%ක් ගම්මිරිා් වගේව ්රේන ජීව නෝපේය වර ගන
සිනයහ.ඉතිරි27% ද නළු ේපරේනවේමායය වෘෂිවේමාමිව හෝවෘෂිවේමාමිව නොවනවම්වරු,සුබඩ
වයේපේරිව,වීාහඑළවබඩවගේවයනේදීවේමායයතයය.
4.4.4ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
නහනුවරදිා්රික්ව සාමීය ක්ෂණයටකක්වළ ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්වනහේරලියේද,්ම්ුේ ල්
ාහවලුේැතයනයනසයලුන්ර ේශ්වකනියැදි සුහුේර ගොවිපිරිාහේරලියේද(77% ්ම්ුේ ල්(76% 
වලුේැතයන (66%  ්රේනේන ජීව නෝපේය ගම්මිරිා් ්රමු  ්පනයන වෘෂි වමානේතයේය විය. ඒ ්නුව
පොදු ක ගත්විට නහනුවර දිා්රික්ව ස ්පනයන වෘෂි වමානේතයේ ස නියැී  සිනන ගොවීතය ගතය
73%ව ේ්රේනජීව නෝපේයගම්මිරිා්ප්තිරමු ්පනයනවෘෂිවමානේතයේ සනියැී නයි.
වගු්ාව4.16-ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිේැන
ගොවි නාාවමානුකපර ේශ්ය
ගොවීතය
්රතිශ්ේය %
හේරලියේද
්ම්ුේ ල්
වලුතයදෑව
එවතුව

20
20
19
59

24.6
24.6
23.4
72.4
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ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී සිනන ගොවීතය ගතය 27%ව ්රේන ජීව නෝපේය රේ ය හේ පෞේගලිව ්ාශ් ස
ැසකියේ, වී හේ එළවබඩ වගේව, ව ක ම්ාතය වැනි ශිල්පීය ැසකියේ වයේපේරිව වටයුතු ා්වයා ැසකියේ,
වෘෂිවේමාමිව හෝ වෘෂි වේමාමිව නොවන වම්වරු, සුබඩ වයේපේරිව, වී ාහ එළවබඩ වගේව යනේදිය වන
්ේර ගම්මිරිා් වගේ කද නියැී  සිනයහ. නොවුතය වැඩි වේකයක් යොදවනු ස ඉහේ ාඳහතය වරන කද
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

36

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

ැසකියේවක වන ්ේර ගම්මිරිා් වගේව පවු ල් වනත් ාේනේජිවයතය ේද ාහේ යතය පවත්වේ ගන යනු
කුනුව හළිවිය.
4.4.5ගම්මිරිා්වගේවපරේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේේවීතියිවැසකියේ
ගම්මිරිා් පමු
ර  වනත්්පනයන ුෝගවගේව්රේනේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය73%තය37%ක්
ඉඩකැ ුන්වා්ථමේවකදීපනණක්,ේවිතීවැසකියේවක්වශ් යතයවම්වරුැසකියේ,ශිල්පීයැසකියේ,ා්වයා
ැසකියේාහවීහේඑළවබඩවගේයනේදි වනත්ැසකියේවර ගනයයි.
වගු්ාව4.17 - නහනුවරදිා්ේරික්ව සගම්මිරිා්වගේවපරේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේේවිතියිව
ැසකියේ
්යයනයටකක් ගම්මිරිා්
වගේව ගම්මිරිා් වගේව ේවිතියීව ගම්මිරිා් වගේව ප
ර ේන
වළ
ගොවීතය ප
ර ේන
ැසකියේව ආදේයම් නේමාගයක් වරගත් ජීව නෝපේය
වරගත්
ගොවීතය ගතය ේවිතීයිව
ාා යේව(N -81) වරගත් ගොවීතය ේ ගොවීතයාා යේව(N -81)
ැසකියේවක
නියුතු
පති
ර ශ්ේය (N-81)
ගොවීතය ේ පති
ර ශ්ය (N59
27%
81
59 (73%)
20 (34%)
මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.6: නහනුවරදිා්ේක්
රි ව සගම්මිරිා්වගේවපරේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේ
ේවිතියිවැසකියේ
4.4.6ගම්මිරිා්වගේවාඳහේපවු ල්ාේනේජිවයිතය ේාහභේගීත්වය
පවු ල් ාේනේජිවයතය වන භේමායේව ාහ දරුවතය ේ ාහභේගීත්වය ගම්මිරිා් වගේ වටයුතු ාඳහේ කැබීන
ාම්ුතයව ්යයන සදී ්වේනය යොමු වරන කදි. ඒ ්නුව පැහැදිලි වූ ස නන ගොවිපවුල්වක
භේමායේව ගෘහණිය වශ් යතය පවු ල් සයලුන වනත් වේමායයතය ඉටුවරනු කුන ්ේර ගම්මිරිා් වගේව
ාම්ුතය යතයයම්කිසාහභේගීත්වයක්කුේ දනුවයි.
ගම්මිරිා්වගේඉඩම්සුේකිරීනාහ්ා්වනු නබඩපසුවියී න,ගුඩේකිරීනයනේදිවේමායයතයවකදීඇය ේ
ාහභේගීත්වයක්කැ ුනුව හළිවිය.වගේබිම්ප්තිරනේණය්නුවද නයතීරණයවන්ේරවගේබිම්ඉේේ
ළුඩේ නම් ගෘහණිය ේ දරුවතය ේ ාහභේගීත්වය වැඩි ්ේර වගේ බිම් විශ්ේක නම් ගෘහණිය ේ හේ
දරුවතය ේාහභේගීත්වයකුේගැනීනසීනේාහිේවීඇේ.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගම්මිරිා් ආේරවවක ාවන වප්තිපේදුව, ගම්මිරිා් ්ා්වනු නී න යනේදිය වේතයේේ පේමාශ්්වයට කිරීනට
්පහසුවේමායයක්වන්ේරඑවැනිවේමායයතයාඳහේ ගොවිනහේේටනේනියනවර ගනයේනට නොහැකි
්වා්ථමේවකදී ළුලී ශ්රනය භේවිේේ කිරීනට සදු වී ඇේ. ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණයට භේ නය වළ නහනුවර
දිා්රික්ව සපවුල්81තයපවුල්64%එනම්79%වභේමායේවතයනිව ාේනවේකයගේවරමිතයගෘහණියව ේ
වේමායභේරයඉටුවරනකදි..ට්නේරවභේමායේවතය6%ක්ාෘජුවනගම්මිරිා්වගේ කනිරේවසිනයහ. ාසු
21%ක් වූ භේමායේවතය රේ ය ්ාශ් ස ාහ පෞේගලිව ්ාශ් ස ැසකියේවතයහි නිරේවී සටීන හේ ්ුකදුුක
ේත්ත්ව සපසුවන්ය ක.
නන ගොවිපවුල්වකදරුවතය්තුරිතය63%ක්්යේපන සනිරේ,රේ යහේ පෞේගලිවැසකියේවකනිරේ
හේ ළදරු වයා්වකපසුවතය නෝ වති.එන නිාේ ඔවුතයටද ්පනයන ුෝග වගේවේමායයතයවක නිරේවීනට
හැකියේවක් නොනැේ.එ හත්දරුවතය්තුරිතය17%ක්්යේපනවටයුතුවලිතයඉවත්වීනිව ාේ වේකයගේ
වරන ්ේර ්පනයන වෘෂිවමාමිව වටයුතුවකට ාහ යෝගය කුේදීනට සුබඩ වශ් යතය සදු ක. වගු ්ාව
3.18 නගිතය ම්පිළිුඳවදත්ේඉදිරිපත්වරඇේ.

වගු්ාව4.18ගම්මිරිා්වගේවාඳහේපවු ල්ාේනේජිවයතය ේදේයවත්වය
ගොවි න
ගෘහණියව
වනත්
්යේපනහේ
නිව ාේගේ
ාාවමානුක
වශ් යතයවේමායය වෘත්තීතයවකනිරේ
වනත්
වරනදරුවතය%
්ර ේශ්ය
වේමායයතයහි
නිරේ(N-81)
(N -81)
(N -81)
ය දනදරුවතය%
(N-81)
හේරලියේද
21
5
21
5
්ම්ුේ ල්
20
6
13
5
වලුේැතයන
23
6
17
4
එවතුව
17(21%
51(63%
14(17%
64 (79%)
මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

4.4.7නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූපය
නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ් කවිකිරීනආවේරහයවටසදුවරනුවපමා සෂණ සදී හළිදරකවිය.
නනා්වරූපවගු්ාව4.19යට ත්ඉදිරිපත්වරඇේ.
වගු්ාව4.19ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප-නහනුවරදිා්රික්වය
් කවිකිරි ම්ා්වරූප

්ම්ුේ ල්
වලුතයේැතයන හේරලියේද
ගොවීතය
ගොවි න
ගොවි න
ගොවි න
ාා යේව
ාාවමානාාවමාන
ාාවමානුක
ුක්ර ේශ්ය ුක්ර ේශ්ය
්ර ේශ්ය
්ා්වනු නබඩවිගා්මු වතය් කවිය
22
26
03
51
වොටාක්්මු වතය් කවිවර වොටාක්
02
02
04
වියළේ් කවිවර වොටාක්සුදුගම්මිරිා්
ාැවසීන
මුබඩ්ා්වැතයනටවියළේිනවිනව් කවි
01
01
02
කිරීන
මුබඩ්ා්වැතයනවියළේඑවවිට් කවි
01
11
12
කිරීන
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේගුඩේවරපසුව
10
10
මිකඉහළයනවිට් කවිකිරීන
්ා්වනු නී නක් නොනැතිවවගේව
02
02
ුදුදීන
එවතුව
26
29
26
81

්රතිශ්ේය
%
63.0
5.0
2.0
15.0
13.0
2.0
100.0
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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නහනුවරදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ් කවිකිරී ම්ා්වරූප සවැපී ප නනකක්ෂණවතය තය ගොවීතය ගතය
63% ක් ේන ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන ්මු වතය ් කවි කිරීනයි. වියළේ ් කවිවරණ ගොවීතය 30% ක් සිනන
්ේර වොටාක් පනණක් ්මු වතය ් කවිවර, වොටාක් පනණක් වියී න හේ ේවත් වොටාක් සුදු
ගම්මිරිා් ාෑදීන වරනු කුන ගොවීතයද 5% පනණක් සටී. වගේව මුබඩනනිතයන ුදු දන ගොවීතය ්රතිශ්ේය
2% ක් පනණි.  නයිතය පනීයතය තය නන දිා්රික්ව ස ගොවීතය ්මු ්රවයයක් කා ළුබඩු ක ් කවි
කිරී ම්ාම්්රදේයිවක්රනයේව දුරටත්ුහුේර ගොවීතයාා යේවක්්නුගනනයවරමිතයසිනන ුවත්ගම්මිරිා්
ාැවසීන්ගයඑවතුකිරීනයනේදීවේමායතයවකනියැී නටඋත්ාේහයක්දරේ නොනැතිුවත්ය.
4.5නේේ ල්දිා්රික්වය
නේේ ල්දිා්රික්ව සවැඩිනගම්මිරිා් වයේප්තිතියක්පවතින ගොවි නාාවමාන ුක්ර ේශ්යතුනක්වන
පළේපත්වක,පල් ල් පොකහේහුණුවැටඇකයන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්තු නහි නනපමා සෂණ
්යයනය සදුවරන කදි. පකේපත්වක ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ්ය ගම්මිරිා් ගොවීතය 25ක් ද,
පල් ල් පොළ24ක්,හුණුවැටඇක25ක්දවශ් යතයනේේ ල්දිා්රික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතය74 ද නක්
්යයනයටභේ නයවරනකදි.
4.5.1පකේපත්වක ගොවි නාාවමානුක ්ර ේශ් සගම්මිරිා්වගේව
පකේපත්වක ගොවි නාාවමානුක ්ර ේශ්යනේේ ල් නගරයආාතයන සනපිහිටේඇේ.
4.5.2ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේා්ත්රී පුරුෂභේවය
වගේවරුවතය ගතය88%ක්පුරුෂ12%ක්ා්ත්රීපේමාශ්්වයටද්යත්විය.
4.5.3ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේවයසවුහය
ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේවයසවුහයපිළිුඳවවිනානවිට්වනවයා්වුරුදු33දඋපරිනවයා්වුරුදු
72දුවවේමාේේවීඇේ. නනවයා් වුහයපරේායතුළසිනන ගොවීතයවයා් වේණ්ඩතුනක්යට ත්වමාග
කිරීනටහැකි්ේරවැඩිනගම්මිරිා් ගොවීතයාා යේවක්්යත්වතය තය නයිතයළුනනවයා් වේණ්ඩ සදැයි
ඒ්නුවවිනමාශ්නයවළහැකිය.
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පා
ර ේ
් ේරාටහතය්ාව4.7- ගොවීතය ේා්ත්රී පුරුෂභේවය-පකේපත්වක
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාවය4.20-වයා්වේණ්ඩ්නුවගම්මිරිා් ගොවීතයාා යේව-පකේපත්වක
වයා්වේණ්ඩය
ගොවීතයාා යේව ්රතිශ්ේය%
30-50
8
32
51-65
12
48
65ටවැඩි
5
20
එවතුව
25
100
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයගම්මිරිා් ගොවීතයවැඩිනාා යේවක්48%්යත්වසිනතය තයවයා්වුරුදු
51-65වයා් වේණ්ඩ සවන්ේර.ළ වැඩින ගොවීතයාා යේවක්(32% ්යත්වසිනතය තයවයා30-50
වයා් වේණ්ඩ සය. ඒ ්නුව වයා ්වුරුදු 30-65 දක්වේ වන වයා් පරේායට ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය
80%ක්න ්යත් ක. ඒ ්නුව යනක් වටහේ ගේහැකි ගම්මිරිා් වගේව හේ ාම්ුතය නඩත්තු වේමායයතයවක
නියැලියහැකිවයා්වේණ්ඩ ස ගොවීතයවැඩිපිරිාක් ම්වගේවහේාම්ුතයවීසිනනුව ප තය.
4.5.4ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය-පකේපත්වක
ගම්මිරිා් වගේවරතිබූඉඩම්වක් කනවිශ්ේකත්වය්ක්වර0.25වූ්ේරවැඩිනවිශ්ේකත්වය්ක්වර09ක්
විය. ඒ ්නුව නනපරේා ස විවි විශ්ේකත්ව යතයයුත් ගම්මිරිා් ඉඩම්පැවති ුවවේමාේේ විය. වගු ්ාව
3.22නඟිතයපකේපත්වක ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේවරඇතිඑක්එක්විශ්ේකත්ව ස
ඉඩම්ාා යේවහේ්රතිශ්ේයදක්වයි.
වගු ්ාවය 4.21 පකේපත්වක ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේවර ඇති එක් එක්
විශ්ේකත්ව සඉඩම්ාා යේවහේ්රතිශ්ේය
විශ්ේකත්වය(්ක්වර
0.25-0.5
0.51-1.0
1.1-2.0
2.1-3.0
3.1-4.0
4.1-5.0
5.1ටවැඩි
එවතුව

වැුලිාා යේව
08
05
05
02
02
01
02
25

්රතිශ්ේය%
32
20
20
8
8
4
8
100.0
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නනවගුව්නුව පනීයතය තය්ක්වර 0.25ත්0.5ත්්ේරපන
ර ේණ සළුඩේඉඩම්වැුලිසයයට32ක්
ාහ්ක්වර0.51ත්්ක්වර දවත්්ේරපන
ර ේණ සඉඩම්වැුලිසයයට40ක්පවතිනුවයි.
4.5.5ජීව නෝපේය නේමාගයක් කාගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීේැන
ගම්මිරිා් වගේවරන ගොවීතයගම්මිරිා් වගේවපනණක් නොව වනත්ජීව තයපේයතයවකද යදීසිනනුව
පමා සෂණ ේොරතුරුවේමාේේවරයි.ඒ්නුව නන ගොවීතයනල්වගේව,එළවබඩහේවීවගේව,වෘෂිහේවෘෂි
නොවන වම්වරු,ව ක හේ ම්ාතය වේමාමිව,ර ස හේ පෞේගලිව ආයේනවක ාේවයයනේදී වශ් යතය
නියැී සිනනැසකියේරේය යක්පිළිුඳවවේමාේේවීඇේ.ඒ්නුවවිග්රහවළවිට පනීයතය තයමුබඩගම්මිරිා්
ගොවීතය ාා යේ වතය 48%ව ේ ්රේන ැසකියේව ගම්මිරිා් ්රේන වූ ්පනයන ුෝග වගේව වන ්ේර
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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52%ව ේ ්රේන ජීව නෝපේය පර ාඳහතය වරන කද වනත් ජීව නෝපේයතයය. එන ජීව නෝපේයවක
ය දන්ේරවේර සනගම්මිරිා්වගේවදපවත්වේ ගනයනුව හළිවිය.
වගු්ාවය4.22 ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටඇතිේත්ත්වය
පමා සෂණයට
ගම්මිරිා්්රේනැසකියේවවරගත්
්රේනැසකියේව වනත්වේමායයතයහේ
කක්වළ ගොවීතය
ගොවීතය
ේවිතීවැසකියේව කාගම්මිරිා්
ාා යේව
(N-25)
(N-25)
25
12 (48%)
13 (52%)
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්රේන
ජීව නෝපේය
ගම්මිරිා්
වගේව,

වනත්
වේමායයතය
ාන 
ගම්මිරිා්
වගේවද
වරයි,
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.8-ජීව නෝපේයක් කාගම්මිරිා්වගේව
පකේපත්වක ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස වැඩි ගොවීතය ්රනේණයව (52% ්රේන ජීව නෝපේය,
වනත්වේමායයතයුව හළිවන්ේර.ට්රේන හේතුවනේේ ල්නගරයආාතයනනිාේ වනත්ැසකියේ
ුහුක වීනයි. වනත් ැසකියේ පැවතියද නන ගොවි පවුල් ාතුව පවතින ඉඩම්වක ්රේන ුෝගය කා
ගම්මිරිා් වගේවර ඇති ්ේර නන වනත් වේමායයතයවක නියැ කන ්ේරවේර සන ගම්මිරිා් වගේවද
වර ගනයනුකුයි.
4.5.6ගම්මිරිා්වගේවපරේනආදේයම්නේමාගයවරගත් ගොවීතය ේේවිතීයිවැසකියේ
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.9-ගම්මිරිා්වගේවපරේනආදේයම්නේමාගයවරගත් ගොවීතය ේේවිතීයිවැසකියේ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගමිමිරිා් වගේව්රේනේනජීව නෝපේයවරගත්පවුල්48%ක්ඇති්ේර නොවුතය ගතය 25%ක් වනත්
ේවිතීව ැසකියේවක නියැලීසටී.ඒවේ නම් වෘෂි හේ වෘෂි නොවන වම්වරු ැසකියේ, වළදේම්,ව ක ම්ාතය
වැනිැසකියේයනේදියයි.
4.5.7පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතය ේාහ යෝගය
වගු්ාවය4.23- පවු
පමා සෂණයට
කක්වළ ගොවීතය
ාා යේව

ල් වනත්ාේනේජිවයතය ේාහ යෝගය
ගෘහණියක් කා
දරුවතයවේමාේේවීඇති
වටයුතුවරන
ගෘහා්ේාා යේව (Nාා යේව
25)
15(60%
21 (84%)

25
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ගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවර
ගේහැකිදරුවතය (N -25)
07 (33%)

පවු ල් වනත් ාේනේජිවයතය වන භේමායේව ාහ දරුවතය ගම්මිරිා් වගේ වටයුතු ාඳහේ ාහේයදී ම්
ේත්ත්වයද නහිදී්වේනයට යොමුවරනකදි.ඒ්නුවභේමායේවතය ේවයා් පරේායගත්විට් කනවයා
්වුරුදු30වූ්ේරවැඩිනවයා්වුරුදු76විය.
මුබඩගෘහණියතයාා යේව23ක්වූ්ේරඔවුතය්තුරිතයවයා්වුරුදු70ටවැඩිපුේගකයතය ද ද නළුඉවත්
වළ විට ාහ ර ස හේ පෞේගලිව ්ාශ් ස ැසකියේ නියුක්ේ 06 දනේ ඉවත්වළ විට ඉතිරි 15 දනේ
(65%  ගම්මිරිා් වගේ හේ ාම්ුතය වේමායයතයවකදී ගොවි නහේේට ාහේය කුේ දන ුව ාමීය ක්ෂණ සදී
හළි විය. නමුත් ගෘහණියතය ගතය ගමිම්රිා් වගේවට කුේගේ හැකි ාහේය ඉේේ සීනේාහිේ ුවද
දැනගතයනටකැබුණි.  ගොවිපවුල්වකදරුවතයාැකකූවිටපවුල්21වදරුවතයපිළිුඳවවේමාේේවු්ේර
ඉතය07ක්පනණක්එනම්33%ක්පනණක්ගම්මිරිා් වගේවහේාම්ුතයවසිනයහ.ඉතිරි 67%ැසකියේවක
නියැලීන,්යේපනයකැබීනයනේදිවේමායවකනිරේවසිනයහ.එනනිාේ නනවගේවාම්ුතයවේමායයතය
වන්තුවප්තිපේදුව,රිකිලිවැපීන,්ා්වනු නී නහේ්ා්වනුවියී නයනේදියාඳහේළුලීශ්රමිවයතය යදේ
ගැනීනටසදුවීති ුනුව්යයන සදී හළිවිය.
4.5.8ගම්මිරිා්් කවිය
නන්ර ේශ් සගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ආවේරහේරක්පිළිුඳවපමා සෂණ්යයන සදීවේමාේේවීඇේ.
එනම්,
1.
2.
3.
4.

මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය් කවිකිරීන
්ා්වනු නී නක් නොවරවගේවනුදුදීන
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේඉක්නණිතය් කවිකිරීන
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේමිකඉහළයනතුරුගුඩේවරේුේපසුව් කවිකිරිනයනආවේරහේරයි

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාවය4.24 ගම්මිරිා්් කවිා්වරූපය
ගම්මිරිා්් කවිා්වරූපය
එක්ආවේරයවට් කවිවරන
ගොවීතය
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
20
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ
01
වගේවුදුදීන
02
වියළේගුඩේවරපසුව් කවි
01
කිරීන
එවතුව
24
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

එහිපති
ර ශ්ේය%
83
04
08
04
100

ගොවීතය ගතය80%ක්නේනගම්මිරිා්් කවිවරඇත් ත්මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වනි.එයට හේතුවශ් යතය
ගොවීතයදක්වේඇත් ත්,
1.
2.
3.
4.
5.

වියී නට හොඳ ේශ්ගුණයක් නොනැතිවන
පවු ල්්වශ්යේේාඳහේ ඉක්නණිතයමුදල්්වශ්යවීන
ගම්මිරිා්්ා්වනු නළනළුලීවරුවතයහට ගවීනටමුදල්්වශ්යවීන
වියී න හෝ වනත්ාැවසුම්කිරීනාඳහේ්රනේණවත්ශ්රනයක්නිව ාේ නොනැතිවීන
ළුලීවරුවතය යදවුව හොත්විශ්ේකවියදනක්දැරීනටසදුවීනයනවරුණුය.

ඒආවේරයටමුබඩවගේවන්ා්වනු නළේගැනීනාඳහේුදුදීනද08%ක්වැනි ගොවීතයසුබඩ්රනේණයක්විසතය
සදුවරඇේ.එයට්රේන හේතුර්පයක් ගොවීතය්රවේශ්වරනකද්ේරඒවේනම්්ා්වනු නී නාඳහේ
නිව ාේ ්රනේණවත්ශ්රමිවයතය නොනැතිවන,ළුලීවරුවතය යොදේ්ා්වනු නී නටවිශ්ේකවියදනක්දැරීනට
සදුවීන, ගොවියේට ්ා්වනු නී නට නොහැකිවන යන හේතුතයය. ේවද ගොවීතය ඉේේ සුබඩ ්රනේණයක්
ගම්මිරිා් වියළේඉක්නණිතය් කවිකිරීනහේගුඩේවරේුේපසුව් කවිවරතිබුණි.ඒ4%ක්ේරම්සුබඩ
පිරිාකි.
4.6පල් ල් පොළ ගොවි නාාවමානුකපර ේශ් සළුබඩු කවගේව
නේේ ල් දිා්රික්ව ස පල් ල් පොක ්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් ස පල් ල් පොක ගොවි න ාාවමාන
ුක්ර ේශ්ය පිහිටේ ඇේ. පල් ල් පොක ගොවි න ාාවමාන ුකප්තිර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය 24ව
නියදියක්්යයනයටකක්වරනකදි.
4.6.1ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේා්ත්රීපුරුෂභේවය
නන නියදි ස ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේ ා්ත්රී පුරුෂභේවය පිළිුඳ විනසීනට කක්වළ විට පනී යතය තය
වගේවරුවතය ගතය83%ක්පුරුෂද17%ක්ා්ත්රීපේමාශ්්වයටද්යත්ුවයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.10-ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේා්ත්රීපුරුෂභේවය
4.6.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේවයා් නට්ටනපිළිුඳව්වේනය යොමුවළවිට පනීයතය තයවයා්වුරුදු30
සට ්වුරුදු 75 දක්වේ වයා් පරේායවට ්යත් ගොවි පිරිාක් වගේ ක නිරේව සිනන ුවයි. නන වයා්
පරේායතුළසිනනගම්මිරිා් ගොවීතයවයා් වේණ්ඩතුනක්යට ත්වමාගවළහැකි්ේරඒ්නුව ගොවීතය
ුහුේරයක්ඇතුළත්වයා්වුහයතයහඳුනේගේහැකිය.
වගු්ාව4.25-පල් ල් පොළ ගොවි නුක ්ර ේශ් සගමිමිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වේණ්ඩ
්රනේණය
්රතිශ්ේය%
30-50
9
38
51-65
9
38
65ටවැඩි
6
24
එවතුව
24
100
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ඉහේ වගුව ්ාව 4.26 ට ්නුව පැහැදිලි වතය තය වයා 30-50 වයා් වේණ්ඩ ස හේ ්වුරුදු 51-65 වයා්
වේණ්ඩ ස ගොවීතය38%ුැඟිතයඑවානේනවසිනනුවත්,වයා්වුරුදු65හේ.ටපහළ ගොවීතය76%ක්
නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේ කනියැී සිනනුවත්ය.ඒ්නුවවයා්වුරුදු65ටවැඩිවයා් වේණ්ඩ ස
ගම්මිරිා් ගොවීතය සිනතය තය 24%ක් පනණි. එන නිාේ වයා්ගේ ගොවීතය නන වගේව තුළ ඉේේ සීමිේ
්රනේණයක්පනණක්සිනනුව ප තය.
4.6.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
්යයනයටකක්වළනියැදි්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේඉඩම්වක් කනවිශ්ේකත්වය්ක්වර0.25ක්වූ්ේර
උපරිනවිශ්ේකත්වය්ක්වර08ක්විය.ඒ්නුවවගේඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වයපහේාඳහතයවගු්ාව
4.28ඔා් ාේවිදහේදැක්වීනටපුබඩවන.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.26ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
විශ්ේකත්වය
ඉඩම්වැුලිාා යේව
06
0.25-05
0.51-1.0
1.1- 2.0
2.1- 3.0
3.1-4.0
4.1-5.0

05.1ටවැඩි
මුබඩ්රනේණය

10
02
0
01
02
03
24

්රතිශ්ේය%
25
42
08
0
04
08
13
100.0
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයමුබඩගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිාා යේවතය25%ක්න්ක්වර0.25්ේරවූළුඩේ
ඉඩම්වැුලිුවයි.්ක්වර0.51 ක්්ක්වර1.0 ්ේරඉඩම්වැුලි42%ක්දවේමාේේවීඇේ.්ක්වර1.1 4.0 දක්වේවේමාේේවීඇත් ත් 12%ව්රතිශ්ේයක්පනණි. ම්්නුව පනීයතය තයනේේ ල්දිා්රික්ව ස
පල් ල් පොළ ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ළුඩේ ඉඩම් හිමියතය වැඩි ්රනේණයක් සිනන
ුවයි. එ නතයන නේේ ල් දිා්රික්ව ස පල් ල් පොළ ්ර ේශ් ස වි ශ්ේෂත්වයක් වතය තය පොල් වගේව
යට ත් ුො හෝගම්මිරිා්වගේවතයා්ථමේපනයවීඇතිුවයි.
4.6.4ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්ර ේශ් ස ගොවීතයගමිම්රිා්වගේව,වරේබුවගේවහේාේදික්වේවගේව,වී ගොවිේැන,රේ යහේ පෞේගලිව
්ාශ්වක ැසකියේ, ව ක- ම්ාතය යනේදි ැසකියේ, වයේපේරිව වටයුතු යනේදි ජීව නෝපේයතය කිහිපයවන යදී
සිනනුව්යන සදී හළිවිය. නනජීව නෝපේයතය්ේරිතයගම්මිරිා්වගේව්රේනජීව නෝපේයවරගත්
ාහ ගම්මිරිා් වගේව ානගන වනත් ජීව නෝපේයක්ද පවත්වේ ගන යන ගොවීතයද වනත් ජීව නෝපයතය
්රේන කා ය දමිතය ගම්මිරිා් වගේවතය පවත්වේ ගන යන ගොවීතයද ගම්මිරිා් වගේව හැර වනත්
ජීව තයපේයක් නොනැති ගොවිපිරිාක්දසිනනුවපැහැදිලි ක.

මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.11-ජීව නෝපේයවක් කාගම්ම්රිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

45

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

වගු්ාව4.27-ජීව
පමා සෂණයට
කක්වළ
ගොවීතය
ාා යේව
24

නෝපේයක් කාගම්ම්රිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්රේනැසකියේ කා ේවීතිවැසකියේව කා
ප
ර ේනැසකියේව කා
ගම්මිරිා්වගේවළ
ගම්මිරිා්වගේවළ්රනේණය ගම්මිරිා්වගේවරන ගොවීතය
ගොවීතයාා යේව
ේවීතිවැසකියේවවනියැී න
(N-24)
(N-24)
(N-13)
13 (54%)

11 (46%)

02 (15%)

මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ්ේේර ාටහතය ්ාව 4.27ට ්නුව පැහැදිලි වතය තය මුබඩ නියදි යතය 54% ගොවීතය ේ ්රේන ැසකියේව
ගම්මිරිා් වගේව ුවයි. 46% ක් වූ ගොවීතය ේ ්රේන ැසකියේව ඉහතිතය ාඳහතය  වරන කද වනත්
ජීව නෝපේයක් වන ්ේර ගමිම්රිා් වගේවද වරනු කුයි. ගම්මිරිා් වගේව පරේන ජීව නෝපේය වරගත්
ගොවීතය  54%තය 15% දනළු ්නේර ජීව නෝපේයතය කිහිපයව ද නියැී  සටී. ඒවේ නම් ව කවැඩ, වැනි
ැසකියේාහවෘෂිහේවෘෂිවේමාමිව නොවවම්වරුැසකියේයනේදියයි.
4.6.5ගම්මිරිා්ප්තිරේනැසකියේවවරගත් ගොවීතයනියැ ළනේවීතීවැසකියේ
ගම්මිරිා් ්රේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය ගතය 15%ක් දනේ පනණක් ේවීතිව ැසකියේවක ද යදී
සිනන්ේර85%ක් ගොවීතය ේඑවනැසකියේවගම්මිරිා්වගේකිරීනපනණි.
4.6.6ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වකාේනේජිවයතයවගේවටාම්ුතයවසිනනආවේරය-භේමායේවතය
පල් ල් පොක ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ්යයනයට කක්වළ ගම්මිරිා් වගේවළ ගොවිපවුල්
24තය පවුල් 21 (88%ව) භේමායේවතය හෝ ා හෝදරියතය වේමාේේ වී තිබුණි. නොවුතය ්ේරිතය 63%ක් නන
පවුල්වක ගෘහණියතය වශ් යතය ්රියේවරමිතය සටී.  ්යයනයට කක්වරන කද ගෘහා්ථම 18ව දරුවතය
පිළිුඳවවේමාේේවීඇති්ේර නොවුතය ගතය33%ක්පනණක්පේාල් නොයනහේ වනත්වේමායවනියැී 
නොනැතිුවවේමාේේවන්ේරවගේවටයුතුාඳහේඔවුතය ේසුබඩවශ් යතයාහයක්කැ ුනුව හළිවිය.
වගු්ාව4.28-ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වකාේනේජිවයතයවගේවටාම්ුතයවසිනනආවේරය
්මතයයනයට භේමායේවතය
ගෘහණියතය කා
දරුවතයවේමාේේවී
වගේ වටයුතුාඳහේ
කක්වළ
වේමාේේවූ
වටයුතුවරන
ඇතිගෘහා්ථම
ාහේයකුේගේ හැකි
ගොවිපවුල් පවුල්ාා යේව වේතයේේවතයාහිේ
ාා යේව
දරුවතයවේමාේේවන
ාා යේව
නි වා්ාා යේව
පවුල්
(N-24)
(N-24)
(N-24)
(N-18
24
15 (63%
21 (88%
18 (75%)
06 (33%)
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දරුවතය ේාහගෘහණියතය ේයම්කිසාහ යෝගයක්ගම්මිරිා් වගේවටයුතුාඳහේකැ ුනුව හළිවූ
්ේරගම්මිරිා්්තුවප්තිපේදුව,රිකිලිවැපීන,්ා්වනු නී න,වියී නයනේදීපවු ල්භේමායේවතයටහේළමුතයට
වළ නොහැකි වේමායයතයවකදී ළුලීවරුවතය ේ ාහේය කුේගැනීනට ගම්මිරිා් ගොවීතයට සදුව ඇති ුව ද
හළිවිය.
4.6.7ගම්මිරිා්් කවිකිරීන
නන්ර ේශ් සගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ආවේරතුනක්පිළිුඳවපමා සෂණ සදී හළිදරකවීඇේ.එනම්,
1. මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය් කවිකිරීන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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2. වොටාක්්මු වතයාහ වොටාක්වියළේ් කවිකිරීන
3. ්ා්වනු නී නක් නොනැතිවවගේවුදුදීනයි.
හදිසමුදල්්වශ්යේේවය,වියී නට හොඳ ේශ්ගුණයක් නොනැතිවන,්මු වතයද හොඳමිකවට් කවිවළ
හැකිවීන,ශ්රනහි යයනේදිවරුණුනිාේගම්මිරිා් ්මු වතය් කවිකිරීනට ගොවීතයපුරුදුවීසටී.් නක්
ක්රනයවු ස වොටාක්වියළේාහ වොටාක්්මු වතය් කවිකිරීනයි.පවු ල්්රශ්්නාඳහේ්වශ්යමුදල්
ඉක්නණිතය ාොයේගැනීනටගම්මිරිා් ඉක්නණිතය් කවිකිරීනට ගොවීතයපුරුදුවීඇේ..ළ ක්රනයවු ස
වගේවනුදුදීනයි.ගම්මිරිා්්ා්වනු නළේගැනීනාඳහේගිවිාගත්මිකවටවගේවුදු දයි.
වගු්ාව4.29ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප-පල් ල් පොළ
් කවිකිරී ම්ා්වරූපය
එක්එක්ා්වරූපයට
් කවිවළ ගොවීතයාා යේව
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
20
වගේවුදුදීන
03
මුබඩ්ා්වැතයනවියළේඉක්නණිතය
01
් කවිය
වියළේගුඩේවරේුේමිකඉහළ
01
ගියපසු් කවිය
එවතුව
25

්රතිශ්ේය%
80
12
04
04
100

මුකේශ්රය-HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ඉහේ වගු ාටහනට ්නුව පල් ල් පොළ ගොවි න ාේවේ ුක පර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය ්ති
ුහුේරපිරිාක්, එනම්සයයට80 දනළුමුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය් කවිවරන්ේරේවත්සයයට12
ද නක්වගේවුදුදීනවරයි.මුබඩ්ා්වැතයනනවියළිඉක්නනිතය් කවිවරනපරතිශ්ේයසයයට08ක්වැනි
පරතිශ්ේයකි.
4.7හුණුවැටඇළ ගොවි නාාවමානපර ේශ් සළුබඩු කවගේව
නේේ ල් දිා්රික්ව ස ්ඹතයග  වෝර ල් ්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් ස හුණුවැටඇළ ගොවි න
ාාවමාන ුක ්ර ේශ්ය පිහිටේ ඇේ. නන ්යයන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය 25 ද නළු ේ
නියැඳියක් ්යයනයට කක්වරන කද ්ේර එන ගොවිතය ේ ා්ත්රී පුරුෂභේවය ාැකකූ විට ඔවුතය ගතය
96%ක්පුරුෂහේ4%ක්වේතයේේපේමාශ්්වයට්යත්විය. ගොවීතය ේවයා්වුහයතයපහේාඳහතයවගු්ාව
3.30ආශ්ර යතය විදහේදැක්වීනටහැකිය.
වගු්ාව 4.30හුණුවැටඇළගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්
ඒඒවයා්වේණ්ඩ ස ගොවීතය
්රතිශ්ේය%
වේණ්ඩය
ාා යේව
08
32.0
30-50
51-65
12
48.0
65ටවැඩි
05
20.0
එවතුව
25
100.0
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නන ්යයන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ ්වන වයා් ්රනේණය ්වුරුදු 38ක් වූ ්ේර උපරින වයා්
්රනේණය ්වුරුදු 75ක් විය. නන වයා් පරේාය තුළ සයලුන ගොවීතය ේ වයා් වුහයතය ාැකකිල්කට
ගත්විට්වනවයා් පරේායවන්වුරුදු38-50පරේා ස32% ගොවීතයසිනන්ේර51-65වයා් පරේා ස
ගොවීතය48%ක්සටී.වැඩින ගොවීතයාා යේවක්ඒවරේශිවීඇත් ත්්වුරුදු51-65වයා් පරේායතුළය.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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්වුරුදු65ටවැඩිවයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය20%ක්වැනිසුබඩ්රනේණයක්පනණක්සිනයහ.්වුරුදු38සට
65දක්වේවයා්පරේායතුළවැඩින ගොවීතයාා යේවක්එනම්80%ක්පනණගම්මිරිා්වගේ කනියැී සටී.
4.7.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
්ර ේශ් සගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වැුලිවකවේමාේේවී ඇති් කනවිශ්ේකත්වය්ක්වර0.25වන්ේර
වැඩින විශ්ේකත්වය ්ක්වර 08ක් විය. ඉඩම් වැුලිවක විශ්ේකත්වය විශ්් ල්ෂණය කිරීන නේ ්ර ේශ් ස
සිනතය තයළුඩේපරිනේණගම්මිරිා්ඉඩම්හිමියතයදනහේපරිනේණඉඩම්හිමියතයදැයිතීරණයකිරීනටපුබඩවන.
වගු්ාව4.31-හුණුවැටඇක්ර ේශ් සගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
්රතිශ්ේය%
විශ්ේකත්වය (්ක්වර) එනවිශ්ේකත්වයාහිේඉඩම්
වැුලිාා යේව
0.25-0.5
02
08
0.51-1.0
04
16
1.1-2.0
12
48
2.1-3.0
02
08
3.1-4.0
02
08
4.1-5.0
0
0
5.1ටවැඩි
03
12
මුබඩගණන
25
100.0
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්යයන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ඉඩම්වැුලිවැඩින්රනේණයක්වේමාේේවතය තය්ක්වර1.1ත්්ක්වර2.0ත්
්ේර පරේා ස ඒවේයි. ්ක්වර 0.25 සට ්ක්වර 1.00 දක්වේ පරේා ස ළුඩේ ඉඩම් වැුලි ාා යේව
්රනේණ යතය ් කය. එන නිාේ හුණුවැටඇළ ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ඉඩම් ේරනක් නයන ්රනේණ ස ඉඩම්
වැුලිුව්රවේශ්වළහැකිය.
4.7.4ජීව නෝපේයනේමාගයක් කාගම්මිරිා්වගේවටහිමිා්ථමේනය
්රේන ජීව නෝපේයනේමාගය කා ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී නත්, වනත් ැසකියේවව නියැ ළන  ්ේරතුර
ේවීතිව ැසකියේව වශ් යතය ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී නත් යන ආවේර දවටන ගම්මිරිා් වගේ කිරීන
හුණුවැටඇළ ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සදදක්නටකැබුණි. නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය25
ද නළු ්යයනයට කක්වරන කද ්ේර ඔවුතය ්තුරිතය 64%ක් සය ්රේනේන ජීව නෝපේය වශ් යතය
ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී  සටී. ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය 36%ක් ්රේන ජීව නෝපේය වශ් යතය වනත්
වේමායයව  නියැ ළමිතය ගම්මිරිා් වගේවද වර ගන යනු කුයි. ම් ්නුව පැහැදිලි වතය තය ්ර ේශ් ස
වැඩිනපවුල්්රනේණයක්ගම්මිරිා්වගේවආශ්ර යතයජීවත්වනුවයි.
4.7.5්රේනජීව නෝපේයනේමාගය කාගම්මිරිා්වගේව
සය ්රේන ජීව නෝපේය නේමාගය කා ගම්මිරිා් වගේව පවත්වේ ගන යන ්ේරතුර ඉඩවඩ කැ ුන
්වා්ථමේවක දී වනත් ැසකියේවක ද නියැ ළන ගොවීතය පිළිුඳවද ්යයන සදී හළි විය. එන පිරිා
ගම්මිරිා්වගේවසය්රේනජීවනනේමාගයවරගත්64%ක්වූ ගොවිපිරිා ගතය56%කි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.32-ජීව
්යයනයට
කක්වළ
ගොවීතය
ාා යේව
25

නෝපේයනේමාගයක් කාගම්මිරිා්වගේව
ගම්මිරිා්්රේනැසකියේව
වනත්ැසකියේවක්්රේන
ප
ර ේනැසකියේව කා
වරගත් ගොවීතයාා යේව ැසකියේවවරගත්ගම්මිරිා්
ගම්මිරිා්වගේවරන
ගොවීතය ගතයගම්මිරිා්වගේව ගොවීතයේවිතියීව
හේඑහි්රතිශ්ේය (Nැසකියේවව නියැී සින
දවරන ගොවීතයාා යේව /
25)
ගොවීතය
්රතිශ්ේය (N-25)
(N-16)
16(64%
09(36%
9 - (56%)
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.12- ජීව නෝපේයනේමාගයක් කාගම්මිරිා්වගේව
නහි වනත්ජීව නෝපේයක් කාවේමාේේවීඇත් ත්වෘෂිහේවෘෂි නොවනවම්වරු,ව ක, ම්ාතයවැනි
ශිල්පීයැසකියේ, ව ළඳවයේපේර,වීහේඑළවබඩවගේව,ාත්වපේකනයයනේදියයි.
4.7.6පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටදක්වනාහ යෝගය
පවු ල් වනත් ාේනේජිවයතය වන භේමායේව හේ දරුවතය පවුල් ඒවවයක් කා ගම්මිරිා් වගේව හේ
ාම්ුතයවී වැඩවටයුතු වරන ුවද ්යයන සදී හළි විය. ඒ ්නුව පවු ල් ාේනේජිවයතය ාා යේව,
ගෘහණියතයවශ් යතයපැව රනවේමායභේරය,යනේදියකිරී නතය්නතුරුවඉඩ්රා්ථමේවපරිදිවේතයේේවවට
වළහැකිවේමායයතයපනණක්සදුවරනුව ප තය.
දරුවතයාම්ුතය යතයද ේත්ත්වයවතය තය ්යේපන වේමායයතය ්වාතය වළ නිව ාේ දිගටන ැසදී සිනන
ේරුණ වි ස දරුවතය නිව ාේ ්රේන ආදේයම් නේමාගය හේ ාම්ුතය වී සිනන ආවේරයයි. ්යයන සදී
භේමායේවතය25 ද නළුවේමාේේවීඇති්ේරඔවුතය ේ්වනවයා්වුරුදු28හේඋපරිනවයා්වුරුදු72ක්
කා වේමාේේ වී ඇේ. නන වයා් පරේාය තුළ ගෘහණියතය වශ් යතය ගදර දොර වැඩවටයුතුවක නියැී 
සිනන වේතයේේවතය 20ක් එනම් 80% වේමාේේ වී ඇේ. ාසු පිරිා් ැසකියේවතයහි නියුක්ේ, ්ුකදුුක යනේදී
ගම්මිරිා් වගේවට උදවු වළහැකි ේත්ත්ව ස සිනන වේතයේේවතය නොවීය. නන 80%ක් වේතයේේවතය
ගම්මිරිා් ඉඩම්වකවල්නමානය,්ා්වනු නී  නතයපසුවියී නගුඩේකිරීන,් කවියයනේදීවේමායයතය
හිදී ගොවියේටාහ යෝගයකුේ දනුව හළිදරකවිය.
දරුවතය ්තුරිතය20% ්යේපන වටයුතුවක නිරේ, 56% වනත් ැසකියේ හේ වනත් වේමායයතයහි නිරේව
සිනන්ේර24%දරුවතයගම්මිරිා්වගේවහේාම්ුතයවටයුතුවකදීාහ යෝගයකුේ දනුව්නේවරණය
විය. න කා දරුවතය හේ ගෘහණියතය විසතය නොවරනු කුන ්රේන ගොවිනහේේටද ේනිවන වළ
නොහැකිවේමායයතයළුලීවරුවතය යොදවේසදුකිරීනාේනේනයපිළි වේයි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.33- පවු ල්
්යයනයටකක්වළ
ගොවිපවුල් ාා යේව
(N-25)

වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටදක්වනාහ යෝගය
ගෘහණියතය කාවටයුතු
ැසකියේ්යේපනයහේ
වරනවේතයේේවතයහේඑහි
වනත්වේමායයවනිරේ
්රතිශ්ේය
දරුවතයාා යේවහේ්රතිශ්ේය
(N-25)
(N-25)

25

20(80%

14(56%

ගම්මිරිා්
ාම්ුතයව
ාහ යෝගය
කුේ දනදරුවතය
ාා යේවහේ
්රතිශ්ේය (N-25)
06(24%

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

4.7.7ගම්මිරිා්් කවිකිරීන
වගු්ාව4.34 ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප-හුණුවැටඇළ
් කවිා්වරූපය
එක්එක්්වේරයට් කවි
වරන ගොවීතයාා යේව
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
14
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ
06
වොටාක්වියළේාහ
04
වොටාක්සුදුගම්මිරිා්
ාවාේ
වොටාක්්මු වතය
01
වොටාක්වියළේ
මුබඩඑවතුව
25

්රතිශ්ේය%
56
24
16
04
100
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හුණුවැටඇළ ්ර ේශ් ස ුහුේර නේේවව ේ ්රේනේන ජීව නෝපේය නේමාගය වී ඇති ගම්මිරිා් වගේ ක
්ා්වනු් කවිකිරී ම්ා්වරූපහේරක්පිළිුඳව්යයන සදී හළිදරකවීඇේ.එනම්්ා්වනු නබඩවිගා
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය් කවිකිරීන,මුබඩ්ා්වැතයනවියළේ් කවිකිරීන, වටාක්වියළේ වොටාක්
සුදුගම්මිරිා් කාාවා්වර් කවිකිරීනහේ වොටාක්්මු වතය් කවිවර වොටාක්වියළේේුේපසුව
් කවි කිරීන යනේදී වශ් යනි. ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නී  නතය පසුව
50%වට වැඩි ගොවීතය පිරිාක් ්මුගම්මිරිා් ් කවි වරන ුවයි. වියී න, සුදු ගම්මිරිා් ාැවසන යනේදී
වේමායයතය සදු කිරීන සුබඩ පිරිාක් පනණක් සදු වරතය තය ඒ ාඳහේ ්නේර ශ්රනය වැයකිරීනට සදුවීන, හේ
වේකගුණය ්යහපත් ේත්ත්ව ස පැවතීන, පවු ල් ආමාථිව ්වශ්යේේ යනේදී හේතුතය කිහිපයක් නේ ුවද
්යයන සදී හළිවිය.
4.7.8නේේ ල්දිා්රික්ව සානා්ේවිශ්් ල්ෂණය
නේේ ල්දිා්රික්ව සපකේපත්වක,පල් ක පොළ,හුණුවැටඇළයන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්වක
ගම්මිරිා් ගොවීතය74 ද නළු ේනියැදියක්ආශ්ර යතය නනපමා සෂණ්යයනයසදුවරනකදි.
4.7.8.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රී-පුරුෂභේවය
්යයනයටකක්වළගම්මිරිා් ගොවීතයා්ත්රීපුරුෂභේවයවිනසූවළ89% ගොවීතයපුරුෂපේමාශ්්වයටද11%
ගොවීතය ේා්ත්රීපේමාශ්්වයටද්යත්විය.
වගු්ාව4.35ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රී-පුරුෂභේවය
්යයනයටකක්වළ
පුරුෂ ගොවීතයාා යේවාහ
ගොවීතයාා යේව
්රතිශ්ේය
74
66(89%

ා්ත්රී ගොවීතයාා යේවාහ
්රතිශ්ේය
08(11%

මූකේශ්රයHARTI ාමීය ක්ෂණදත්ේ.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.7.8.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වූහයතය
වයා්වුරුදු30සට්වුරුදු75දක්වේවිවිවයා්වකට්යත් ගොවීතයපිරිාක්ගම්මිරිා් වගේ කනිරේව
සිනයහ. ගොවීතය ේවයා්නට්ටම්පිළිුඳ්යයන සදී හළිවූවරුණු්නුවවැඩින ගොවීතය්රතිශ්ේයක්
(45% ්යත්වූ ස්වුරුදු51–65වයා් වේණ්ඩයටය.වයා්වුරුදු65ටවැඩි21%්රතිශ්ේයක්්යත්ව
සිනයහ. නනවිග්රහ සදී පනීයතය තයවයා්වුරුදු65 හෝ65ටපහළවයා් වේණ්ඩයට79% ගොවීතය
්යත්වසිනුවයි. නනවයා් වේණ්ඩවකට්යත් ගොවීතය ේ්රතිශ්ේ්නුවවේයිවනේනසවවශ් යතය
ශ්ක්තිනත් ගොවිපිරිාක්වගේවටයුතුවකනියැී සිනනුවපැහැදිලි ක.
වගු්ාව4.36නේේ ල්දිා්රික්ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වූහයතයහි්රතිශ්ේය
වයා්වේණ්ඩය(්වු.
30-50
51–65
65ටවැඩි
එවතුව

එක්එක්වයා්වේණ්ඩවකට
්යත් ගොවීතයාා යේව
25
33
16
74

්රතිශ්ේය%
34
45
21
100

මූකේශ්රයHARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ.

4.7.8.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
්ක්වර 0.25 ්වන ස සට ්ක්වර 9 ව උපරිනය දක්වේ විශ්ේකත්වයක් ාහිේ ඉඩම් වැුලිවක ගම්මිරිා්
වගේවරතිබූුව හළිවිය.ඉඩම්වකවිශ්ේකත්වයවිග්රහවරනවිට පනීයතය තයඉඩම්වලිතය74%ක්න
්ක්වර2ාහ්ක්වර2ට් කඉඩම්වැුලිය. ම්්තුරිතයද්ක්වර0.25–0.5්රනේණ සඉඩම්වැුලි
22% ක් තිබුණි. ්ක්වර 2ව වැඩි ඉඩම් වැුලිවක ්රතිශ්ේය 26 ක් වූ ්ේර ඒ ්තුරිතයද ්ක්වර 5 වැඩි
ඉඩම්වැුලිගණන10%ක්වතිබුණි.දිා්රික්ව සගම්මිරිා්ඉඩම්වැුලිවකුහුේරය්ක්වර2වට් ක
ළුඩේඉඩම්වැුලිවලිතයානතයවිේුව ප තය.එනම්ළුඩේපරිනේණගම්මිරිා්වගේඉඩම්හිමියතයය.
4.7.8.4 ජීව නෝපේයක් කාගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
ගම්මිරිා් වගේ කිරීන ානග වනත් ජීව නෝපේයව ය දන ගොවීතය ුහුේර පිරිාක් පිළිුඳව නේේ ල්
දිා්රික්ව සපමා සෂණ ේොරතුරුවලිතය ්නේවරණයවිය. නේේ ල් දිා්රික්ව ස ගොවීතය 74 ද නළු
පමා සෂණයටකක්වළ්ේර නොවුතය්ේරිතය55%ක්්රේනැසකියේවවශ් යතයගම්මිරිා් වගේ කනියැී 
සින්ේර45%ක්්රේනැසකියේවවිය.
වනත් ැසකියේවව නිරේ වමිතය ේවීතීව ැසකියේව වශ් යතය ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේ වී සටී. ගම්මිරිා්
වගේව ්රේන ැසකියේව වශ් යතය වරමිතය සින 55%ව ගොවීතය ගතය 34%ව ඉඩ කැ ුන පරිදි ේවීතීව
ැසකියේවක ද නියැී  සිනයහ. ්රේන ැසකියේව වශ් යතය වනත් ැසකියේවක නිරේ වී සින පිරිා යදී සින
ැසකියේ වූ ස ර ස ැසකියේ, පුේගලිව ්ාශ් ස ැසකියේ, ව ක, ම්ාතය, වෘෂි නොවන වම්වරු, වේමාමිව
ශිල්පීයනේදියයි.ේවීතීවැසකියේ ක යදීසිනැසකියේවූ සවෘෂි,වෘෂි නොවනවම්වරු,එකවබඩාහවී
වගේවව ක ම්ාතයගවපේකනයයනේදීැසකියේ ක.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.37ජීව නෝපේයනේමාගයක් කාගම්මිරිා්ාඳහේහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යනයටකක්වළ ගම්මිරිා්්රේනැසකියේව ගම්මිරිා්ේවීතීව
ගම්මිරිා්්රේනැසකියේව
ගොවීතයාා යේව
වරගත් ගොවීතය
ැසකියේවවරගත්
වරගත් ගොවීතය ේත්
ේවීතීවැසකියේවක
්රතිශ්ේය(N-74)
්රතිශ්ේය(N-74)
නියැී සිනන ගොවීතය
්රතිශ්ේය(N-41)
74
41(55%
33(45%
14(34%
මූකේශ්රයHARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ.

4.7.8.5ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වක වනත්ාේනේරිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවීසිනආවේරය
නේේ ල් දිාරික්ව ස ගොවි පවුල්වක ගම්මිරිා් වගේවට ාම්ුතය වී ඇති වනත් ාේනේජිවයතය යනු
භේමායේවහේදරුවතයය.ර සහේපුේගලිව්ාශ් සැසකියේවකනියුතුභේමායේවතය,ගෘහනියතයවශ් යතය ේ
දොරවේමායයවකපනණක්නියැී සිනනභේමායේවතය,වියපත්්ුකදුුකභේවයටපත්භේමායේවතයවශ් යතය
භේමායේවතය ේා්වභේවයහේවයාවිවි ක. නන්යනයට්නුව නනපවුල්වලිතය68%ව්රතිශ්ේයක්
ේ දොර වේමායයවක නියැී  සිනන ගෘහණියතය වන ්ේර නොවුතය ගම්මිරිා් වගේ වටයුතුවකට
ාහ යෝගයදක්වයි.වගේ කවල්පැකෑිනනමානය,පසු්ා්වනුවේමායයතයහේ් කවිවේමායයතයයනේදිය
පනණක් නන වේතයේේවතය විසතය සදු වරන ුව හළි විය. ාවන වප්තිපේදුව, ්ා්වනු නලීන යනේදී
වේමායයතය නන වේතයේේවතය කිරීනට ්පහසු ඒවේ ුවත් ගොවියේ හෝ ළුලීවරුවතය හෝ පවු ල් පිරිමි
දරුවතයසටීනම්ඔවුතය හෝඑවැනිවේමායයතයසදුවරයි.
පවුල්වක දරුවතය ගම්මිරිා් වගේවට ාහ යෝගය දක්වන ආවේරය විනසූ විට පනී යතය තය නන
ුො හෝනයක්පවුල්වකදරුවතයැසකියේවකනියුක්ේවන්ේරේවත්ානහ රක්ඉ ගනගතයනේවයා්වක
පසුවන ුවයි. එන නිාේ ඔවුතය හට වගේ වේමායයතය ාඳහේ ාහභේගී වීනට හැකියේවත් නොනැති ුවයි.
එ හත්26%පවුල්වකදරුවතයපේාල්්යේපනය්වාතයවරසින්ේරැසකියේවවනියුක්ේ නොවූවතය
වනඔවුතයගම්මිරිා්වගේවටාහ යෝගයකුේ දනුව හළිවිය.
වගු්ාව:4.38 ගොවිපවුල්වක් නක්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාහභේගීවී ම්ේත්වය
විා්ේරය
ාා යේව ්රතිශ්ේය%
වගේවේමායයතයටාහ යෝගයකුේදියහැකිභේමායේවතයසිනපවුල්වක
50
68%
වයේප්තිතිය
වගේවේමායයටාහ යෝගයකුේදියහැකිදරුවතයසිනපවුල්වක
19
26%
වයේප්තිතිය
මූකේශ්රයHARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ.

4.7.7.6ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූපය
නේේ ල් දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් ්ා්වනු ් කවි කිරී ම් ා්වරූපයතය ගණනේවක් පිළිුඳ ්යනය ස දී
වේමාේේවී ඇේ. ඒ ්ේරිතය වැඩින ගොවි පිරිාක් ්නුගනනය වරනු කැබු ් කවි ා්වරූපය වූ ස ්ා්වනු
නළූවිගා්මු වතය් කවිකිරීනයි.
මුබඩ ගොවීතය  74%ක්න නන ක්රනය ්නුගනනය වර තිබුණි. එයට හේතුව වශ් යතය ගොවීතය පතයවේ
දුතය තය ගම්මිරිා් වියී නට සුදුසු ේශ්ගුණිව ේත්වයක් ්ා්වනු නළනාන ස නොනැති වීන නිාේ ාහ
වියලීනට ්ධිව ශ්රනයක් ්වශ්ය වන නමුත් පවුල්වක එවැනි ශ්රනයක් නොනැති නිාේත් ළුලියට විශ්ේක
වියදනක්දැරීනටසදුවනනිාේත්යනවියදම්්ධිවේත්ත්වයාැකකිල්කටගැනීනත්පවු ල්විවි්වශ්යේේ
ාඳහේ ඉක්නනිතය මුදල් ්වශ්ය නිාේත් යන හේතූතය නිාේ ්ා්වනු ්මු වතය ් කවි වරන ුවයි. මුබඩ
්ා්වැතයනනවියළේ් කවිකිරීන8%ක්වැනිපිරිාක්්නුගනනයවරන්ේරගම්මිරිා් ්ා්වැතය තයසුබඩ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වොටාක්පනණක්සුදුගම්මිරිා් ාවාේ් කවිකිරීනද5%ක්වැනිසුබඩ ගොවීතයපිරිාක්විසතයසදුවර
තිබුණි.්ා්වනු් කවිකිරී ම්ා්වරූපයවගු්ාව4.39ඔා් ාේඉදිරිපත්වරඇේ.
වගු්ාව:4.39 නේේ ල්දිා්රික්ව සගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප
් කවිා්වරූපය
ගොවීතයාා යේව
්ා්වනු නී නක් නොනැතිවවගේවුදුදීන
05
්ා්වනු නබඩවිගා්මු වතය් කවිකිරීන
54
වොටාක්්මු වතයහේ වොටාක්වියළේ් කවිය
04
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේඑවවර් කවිය
06
මුබඩ ්ා්වැතයනනවියළේිනවිනව් කවිය
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේගුඩේවරේුේපසුව් කවිය
01
සුබඩ වොටාක්සුදුගම්මිරිා්ාේදේ් කවිය
04
එවතුව
74

්රතිශ්ේය%
07
74
05
08
01
05
100

මූකේශ්රයHARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ.

4.8ුදුල්කදිා්රික්වය
ුදුල්ක දිා්රික්ව ස වැඩින ගම්මිරිා් වගේබිම් ්රනේණයක් වේමාේේවී ඇති ුඹරපේන, හල්දුම්මුල්ක ාහ
හේලිඇක ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් තු නහි ගම්මිරිා් ගොවීතය 77 ද නළු ගතය ානතයවිේ
නියැදියක් ආශ්ර යතය නන පමා සෂණ ්යයනය සදු වරන කදි. ුඹරපේන ගොවි න ාාවමාන ුක
්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය25ක්,හල්දුම්මුල්ක27ක්ාහහේලිඇක ගොවීතය25 ද නළුමීය ටඇතුළත්විය.
4.8.1.1ුඹරපේන ගොවි නාාවමානුක ්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව
ුදුල්ක දිා්රික්ව ස ්ඹගා් දෝව ්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් ස ුඹරපේන ගොවි න ාාවමාන ුක
්ර ේශ්ය පිහිටේ ඇේ. නහි ගම්මිරිා් ගොවීතය 25 ද නක් ගතය ානතයවිේ නියැදියක් ාමීය ක්ෂණයට
කක්වරනකදි. නන්ර ේශ් සවිශ්ේකවශ් යතයපැතිරපවතිතය තය ත්වගේවවන්ේර ත්ඉඩම්වකපවේ
ගම්මිරිා්වගේවවයේප්තිේවීතිබුණු්ේර,්ර ේශ් ස්රේනළුබඩු ක ුෝගය කාවගේවරතිබු ණ්ගම්මිරිා්
පනණි.
4.8.1.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ේරී-පුරුෂභේවය
්ර ේශ් සගම්මිරිා්වගේ ගොවීතය ගතය88%ක්පුරුෂපක්ෂයටද12%ා්ත්රීපක්ෂයටද්යත්වසටී.
4.8.1.3ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්්රනේණයපිළිුඳව්වේනය යොමුකිරී ම්දී්වනවයා්වුරුදු32ක්
උපරිනවයා්වුරුදු71ක්වූවයා් පරේායට්යත්පුේගකයතයගම්මිරිා් වගේ කනියැී සිනනුවවේමාේේ
වීඇේ.
වගු්ාව4.40-ුඹරපේන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වේණ්ඩ්වු.
ගොවීතයාා යේව
්රතිශ්ේය%
30-50
09
36.0
51-65
13
52.0
65ටවැඩි
03
12
එවතුව
25
100
මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයවයා්වුරුදු51-65වයා් වේණ්ඩ සගම්මිරිා් ගොවීතයවැඩි්රනේණයක්
(52% සිනනුවයි.කේුේකනවයා්වේණ්ඩයවන්වුරුදු30-50 ගොවීතය(36% ක්සිනනුව ප තය. ම්
්නුවුඹරපේන ගොවි නාාවමාන්ර ේශ් සගම්ම්රිා් වගේ කනිරේවසිනන ගොවීතයවේයිවනේනසව
වශ් යතය ශ්ක්තිනත් පිරිාක් ුව පැහැදිලි ක. වයා්ගේන වයා් වේණ්ඩයට ්යත් ගම්මිරිා් ගොවීතය 12%
වැනිසුබඩ්රනේණයක්පනණක්සටී.
4.8.1.4ගමිම්රිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
විවි්රනේණයතයට්යත්ඉඩම්වකගම්මිරිා් වගේවරතිබුණුුව හළි ක.ගම්මිරිා් වගේවරතිබුඉඩම්වක
් කන විශ්ේකත්වය ්ක්වර 0.5ක් වූ ්ේර වැඩින විශ්ේකත්වය ්වර 05ක් විය. ම් ්තුරිතය ද වැඩින ඉඩම්
වැුලි ාා යේව වේමාේේ වතය තය ්ක්වර 0.5-1 යන ඉේේන ළුඩේ ඉඩම් වැුලි වේණ්ඩයයි. එවැනි ඉඩම්
48%ක්විය.එනම්ුදුල්කදිා්රික්ව සගම්මිරිා් වගේඉඩම්වක්රනේණය්තිතයගත්වළළුඩේඉඩම්ුව
ප තය.්ක්වර2-3ක්්රනේණ සගම්මිරිා් වගේඉඩම්වැුලි20%ක්පැවතුණි.ඉහළනවිශ්ේකත්වයවන
්ක්වර3-4්ේරඉඩම්වැුලිසුබඩ්රනේණයක්වූ්ේරඑය12%ක්පනණවිය.
වගු්ාව4.41-ුඹරපේන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා්වගේඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
විශ්ේකත්වය්ක්වර
වේමාේේවීඇතිවැුලිාා යේව
්රතිශ්ේය%
0.5-1.0
12
48
1.1-2.0
02
08
2.1-3.0
05
20
3.1-4.0
03
12
4ටවැඩි
03
12
එවතුව
25
100
මුකේශ්රය: :HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ


ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයුඹරපේන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේඉඩම්වලිතය
50%ට ආාතයන ්රනේණයක් ්ක්වර 0.5-1.0 ්ේර ළුඩේ ඉඩම් වශ් යතය පවතින ුවයි. නන ්ර ේශ් ස
ගම්මිරිා් වගේඉඩම්වකවි ශ්ේෂත්වයක්වු සඇේැම්ගම්මිරිා් වගේවතයසදුවරතිබු ණ් ත්ඉඩම්වකමිශ්ර
ුෝගයක්වශ් යනි.
4.8.1.5ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්ර ේශ් ස්යයනයටකක්වළ ගොවීතය25 දනේ්තුරිතය ගොවීතය18 ද නළුඑනම්72%ව්රේනේන
ආදයම්නේමාගයගම්මිරිා්ය.නියැදි සඉතිරි ගොවීතය07 දනේ ේ(28%  ද නළු ේ්රේනේනආදේයම්
නේමාගය වු ස ත් වගේව, පුේගලිව හේ රේ ය ්ාශ් ස ැසකියේ, එළවබඩ වගේව, වයේපේරිව යනේදී වනත්
ැසකියේවකනිරේවූ්ේරඔවුතය ේේවීතිවආදේයම්නේමාගයගම්මිරිා් වගේවවිය.එවැනි ගොවීතයපවු ල්
ාේනේජිවයතය,ළුලීවරුවතයයනේදීතය යොදවේගනිමිතයගම්මිරිා්වගේවපවත්වේ ගනයනුව හළිවිය.
වගු්ාව4.42-ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යයනටකක්වළ ගොවීතය
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනැසකියේව
වනත්වේමායයතයප
ර ේන
ාා යේව
වරගත් ගොවීතයපති
ර ශ්ේය
ැසකියේව කාවරමිතයගම්මිරිා්
(N-25)
වගේ කද ය දන ගොවීතය
(N-25) පති
ර ශ්ේය
25
18(72%
07(28%
මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ


ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.8.1.6 ගම්මිරිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවූ ගොවීතය ේේවිතීවආදේයම්නේමාග
වගු්ාව4.43-ගම්මිරිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවූ ගොවීතය ේේවිතීවආදේයම්නේමාග
්යයනටකක්වළ ගොවීතය
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනැසකියේව
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනැසකියේ
ාා යේව
වරගත් ගොවීතය ාා යේවහේ 
වරගත් ගොවීතය ගතයේවිතීව
ැසකියේවවනියැී සිනන ගොවීතය
පති
ර ශ්ේය (N-25)
ාා යේවහේපති
ර ශ්ේය (N-18)
25

18 (72%)

08 (44%)

මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ගම්මිරිා් වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවරගත්පිරිාමුබඩනියදි යතය72%ක්වූ්ේරඔවුතය ගතය44%ක්
වනත් ආදේයම් නේමාගවකද නියැී  සිනන කදි. නන ආදේයම් නේමාග වු ස වෘෂිවමාමිව හේ වෘෂිවමාමිව
නොවනවම්වරුැසකියේ,ශිල්පීයැසකියේ,එළවබඩවගේව,නල්වගේව, ත්වගේවහේවයේපේරිවයනේදියයි.
්රේන ැසකියේව වශ් යතය වනත් ා්ථිර ැසකියේවව නියැ ළමිතය ගම්මිරිා් වගේ කද නිරේවන ගොවීතය
28%ක්පනණ නනුඔරපේනනියැදියතුළසිනයහ. නොවුතයර සැසකියේ, පෞේගලිව්ාශ් සැසකියේ,
වළඳ වයේපේර යනේදි ස නියැී  සිනන ්ේර ්රේන ගොවියේට ඉඩ්රා්ථමේවක් කැ ුන ්වා්ථමේවකදී
ගම්මිරිා් වගේ කවේමායයතයකිරීනපවු ල්ාේනේජිවයතයහවුල්වරගැනීනළුලීවරුවතය යොදේකිරීන,යනේදී
ර්පආවේරයවටසදුවරනුවවේමාේේවිය. නවැනිඉඩම්හිමියතයාම්ුතය යතයදැකියහැකිවි ශ්ේෂත්වය
වු සගම්මිරිා්වගේනඩත්තුවදුමාවකේත්ත්වයවපැවතීනයි.ඉඩම්සුේකිරීන,පේාශුාාරක්ෂණවේමායයතය
විධිනත්වසදු නොකිරීන,්තුවප්තිපේදුවවිධිනත්වසදු නොකිරීනයනේදීනඩත්තු්ාශ් සදුමාවකේේවතයය.
4.8.1.7 ගොවිපවුල්වක වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවීඇතිආවේරය
ගම්මිරිා් වගේවරන ගොවිපවුල්වක භේමායේවතය ්තුරිතය ර ස හෝ පෞේගලිව ැසකියේ හෝ වනත්
ැසකියේවක නො යදීනිව ාේැසදීසිනමිතයගෘහණියතයවශ් යතය ාේවයවරනවේතයේේවතයගම්මිරිා්වගේ ක
විවිවේමායයතයවකදී ගොවිනහේේාන ාහ යෝග යතයවැඩවරනුව හළිවිය.
ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වක ගෘහණියතය ්තුරිතය 80%ක් දනේ ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම් සුේ කිරීන ගම්මිරිා්
පසු්ා්වනු වටයුතු වන වියී න, ් කවි කිරීන යනේදී වේමායවක නියැබඩණු ුව හළිවිය. නන ගොවි
පවුල්වක දරුවතය ්තුරිතයද ුහුේරයක් දනේ ්යේපන වටයුතුවක නිරේවීන හේ ැසකියේවක නිරේව සින
්ේර්යේපනවටයුතු්වාතයවරනි වා්වකසින12%ක්පනණදරුවතයසුබඩපිරිාක්පනණක්ගම්මිරිා්
වගේවටයුතුාඳහේඋදවුඋපවේරවරනුව හළිවූ්ේරඔවුතයවගේනඩත්තුවටයුතු්ා්වනු නී නහේ
පසු්ා්වනුවේමායයතයවකනිරේවීසිනයහ.
4.8.1.8ගම්මිරිා්් කවිය
ුඹරපේන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය92%ගම්මිරිා් වියළේ් කවිවරන
ුව හළිවිය.ඉතිරි8%ක්වගේුදුදීනහේ්මු වතය් කවිකිරීන,සුදුගම්මිරිා්ාැවසීනයනේදීආවේරවකට
් කවිවරතිබුණි.වියළි නතයපසුනිව ාේමුදල්්වශ්යේේවයනේ වොටා්වශ් යතය් කවිකිරීනහේමික
ඉහළ යන ්වා්ථමේව ේක් ුකේ සට ඉහළ මිකට ් කවි කිරීන යන ක්රන දවටන ් කවි වරන ුව
හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.44 -ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප -ුඹරපේන
් කවිා්වරූපය
ගොවීතයාා යේව
්මුගම්මිරිා්
05
වොටාක්වියළේ
02
වොටාක්්මු වතය
වියළේඉක්නණිතය
08
් කවිය
වියළේගුඩේවරපසුව
10
් කවිය
එවතුව
25

්රතිශ්ේය%
20
08
32
40
100

මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

4.8.2 හේලිඇළ ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව

ුදුල්ක දිා්රික්ව ස වැඩින ගම්මිරිා් වගේ වයේප්තිතියක් ඇති ්ර ේශ් කා ේෝරේ ගත් ් නක් ්ර ේශ්ය
හේලිඇළ ගොවි නාාවමාන ුක ්ර ේශ්යයි. නන්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය25 ද නළු ගතයයුත්
නියැදියක් පමා සෂණය ාඳහේ ේෝරේ ගතයනේ කදි. නන ්ර ේශ් සද ්රේනේන වබඩු ක වගේව වු ස
ගම්මිරිා්වගේවයි.
4.8.2.1 ගොවීතය ේා්ත්රී-පුරුෂභේවය
පමා සෂණයටභේ නයවරනුකැබු ගොවීතය ගතය88%ක්පුරුෂවූ්ේර12%පනණක්වේතයේේ ගොවීතය
විය.
4.8.2.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
නන ගොවීතය ගතය වයා් ්රනේණ ාකවන විට ්වන වයා ්වුරුදු 38 උපරින වයා ්වුරුදු 71ක් විය.
්ර ේශ් ස ගොවීතය ේවයා්කයුහයතයපහේාඳහතයවගු්ාව4.40ඔා් ාේවිග්රහ ව මා.
වගු්ාව4.45හේලිඇක ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්
ගොවීතයාා යේව
්රතිශ්ේය
වේණ්ඩය
30-50
11
44.0
51-65
10
40.0
65ටවැඩි
04
16.0
එවතුව
25
100.00
මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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පා
ර ේ
් ේරාටහතය්ාව4.13

හේලිඇළ ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රී
පුරුෂභේවය



ඉහේ වගුවට ්නුව ්වුරුදු 30-50 වයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය 44%ක් එනම් වැඩින ාා යේවක් සිනන ුව
ප තය..ළ වයා් වේණ්ඩයවූ51-65වයා් වේණ්ඩ සද ගොවීතය40%ක්සිනන්ේර්වුරුදු65ටවැඩි
වයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය 16%ක්පනණක්සටී.ඒ්නුව්වුරුදු 30-65වයා් වේණ්ඩ සවැඩින ගොවීතය
ාා යේවක්සිනනුව ප තය.
4.8.2.3ගම්මිරිා්වගේවරතිබූඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
වගු්ාව4.46 -හේලිඇක ගොවි නුක්ර ේශ් සගම්මිරිා්වගේඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
වගේඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය්ක්.
ඉඩම්වැුලිාා යේව
්රතිශ්ේය
0.25-0.5
0
0
0.5-1.0
08
32
1.0-2.0
10
40
2.0-3.0
04
16
3ටවැඩි
03
12
එවතුව
25
100
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ුදුල්කදිා්රික්ව සහේලිඇක ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේවරතිබුඉඩම්වක්වන
විශ්ේකත්වය ්ක්වර 0.5ක් වූ ්ේර වැඩින විශ්ේකත්වය ්ක්වර 4.0ක් විය. ඒ ්නුව වැඩින ඉඩම් වැුලි
ාා යේවක් පැවති ස ්ාවර 1-2 විශ්ේකත්ව සය. දවැනියට වැඩින ඉඩම් වැුලි ාා යේවක් පැවති ස
්ක්වර0.5-1.0ත්්ේරය. වගු්ාව4.46්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේබිම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වයපිළිුඳව
ේොරතුරුඉදිරිපත්වර ඇේ.
4.8.2.4ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
පමා සෂණයටකක්වළ ගොවීතය්තුරිතය68%ව ේ්රේනේනජීව නෝපේයගම්මිරිා් වගේකිරීනයි.ඉතිරි
ගොවීතය32%ව්රේනජීව නෝපයඑළවබඩවගේව, ත්වගේව,ර සාහ පෞේගලිව්ාශ් සැසකියේව ක
ම්ාතය වැනි ය ල්පිය ැසකියේ යනේදියයි. ඔවුතය වැඩි වශ් යතය වේකය යොමු වර තිබු ණ් ්රේනේන
ජීව නෝපේය වනු වනි. නන ්ර ේශ් ස වැඩින පිරිාව ේ (68% ේ ්රේනේන ජීව නෝපේය ගම්මිරිා්
වගේවහේාම්ුතයවවේමායයතයවූ්ේරපවුල්වකආමාථිවේත්ත්වය,ඉඩ්රා්ථමේවතයපවු ල්ාේනේජිවයතය
ාා යේවාහයැ පතයනතය ේාා යේවයනේදී හේතුවේරණේනේඔවුතය ගතයර්ප ද නක්්නේරආදේයම්
ාඳහේේවීතිවැසකියේවකද යදීසිනයහ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.47-ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යයනයටකක්වළ ගොවීතය ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේන
වනත්ජීව නෝපේයතයප
ර ේන
ාා යේව
ජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය
වේමායවරගත්ගම්මිරිා්වගේවද
වරන ගොවීතයාා යේවහේ
ාා යේවහේපති
ර ශ්ේය (N-25)
පති
ර ශ්ේය (N-25)
25

17 (68%)

08 (32%)
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ඉහේ වගු ාටහනට ්නුව ගම්මිරිා් වගේව පරේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය ේ ාා යේව 17 දනළු
හවත් සයයට 68ක් වන ්ේර වනත් ජීව නෝපේයතය පරේන වේමාය වරගත් හේ ගම්මිරිා් වගේව ද
සදුවරන ගොවීතය ේාා යේව08ක් හවත්සයයට32ක් ක.ඒ්නුවහේලිඇළ ගොවි නාාවමානුක
පර ේශ් ස්යයනයටකක්වළ ගොවීතය ගතයුහුේරපිරිාගම්මිරිා් වගේවපරේනජීව නෝපේයවරගත්
ගොවීතයුවපැහැදිලි ක.
ගම්මිරිා් වගේව ්රේනේන ආදේයම් නේමාගය වරගත් ගොවීතය තුළ වැපී ප නන ගුණේාග වු ස වගේ
නඩත්තුවවිධිනත් කාසදුකිරීන,ගම්මිරිා්වියළේ් කවිකිරීනටහේාවාේ් කවිකිරිනයනේදියයි.
4.8.2.5ගම්මිරිා්වගේව්රේනවේමායවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
වගු්ාව4.48 -ගම්මිරිා්වගේව්රේනවේමායවරගත් ගොවීතය ේ වනත්ආදේයම්නේමාග
්යයනයටකක්වළ ගොවීතය
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේන
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනැසකියේව
ාා යේව
ජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය
වරගත් ගොවීතය ේේවිතීව
පති
ර ශ්ේය (N-25)
ැසකියේ (N-17)
25

17(68%

8(47%
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ගම්මිරිා් වගේව ්රේන වේමායය වරගත් ගොවීතය 68% ්තුරිතය 47% ද නළු වනත්
ජීව නෝපේයයතයවකද යදී සිනන ුව හළි විය. නන ගොවීතය වයා නට්ටම්, පවු ල් යැ පතය තය ාහ
පවු ල්ආදේයම්ේත්ත්වයතය, ගොවියේටඇතිඉඩ්රා්ථමේවයනේදීාේවනේ වනත්ැසකියේවකනිරේවීසටී.
4.8.2.6ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වකාේනේජිවයතයවගේවටාම්ුතයවීසිනනආවේරය

නන ගොවිපවුල්වක්රේන ගොවිනහේේහැරුණුවිටභේමායේවාහදරුවතයගම්මිරිා් වගේවහේාම්ුතය
වීසිනනුව හළිවිය. වනත්ැසකියේවක නො යදීගෘහණියතයවශ් යතයනිව ාේනගේවරනවේතයේේවතය
ගම්මිරිා් වගේ ක විවි වේමායවක නියැී  සිනන ුව ්රවේශ් විය. ඔවුතයහට වළහැකි වේමායයතය ාේ
ාැක වන වගේබිම් සුේ කිරීන, වැල් වප්තිපේදුව, ්ා්වනු ාැවසීන, වියී න හේ ් කවිය යන වේමායයතයහි
නනවේතයේේවතයනිරේවසිනනකදි.
පේාැල් ්යේපනය නිනවර නිව ාේ පසුවන පිරිමි දරුවතය ගතය ඇේ නක් පනණක් වගේ ඉඩම්වක පේාශු
ාාරක්ෂණවේමායයතය,ආේරවවප්තිපේදුව,්ා්වනු නී න,්ා්වනුවියී න් කවිකිරීනයනේදීවේමායයතය
වක නිරේවන ුවද හළි විය. හේලිඇක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේවරන කද ගෘහා්ථම 25ක් පමා සෂණයට
භේ නය වරනු කැබු ්ේර එයිතය ගෘහා්ථම 22ව වේතයේේවතය සිනන ුව වේමාේේ වී ඇති ්ේර එයිතය 77%
ගෘහණියතයවශ් යතයවේමාය සනිරේවිසටී.භේමායේවතය ේවයා් ්රනේණය්වනවයා්වුරුදු30වූ්ේර
උපරින වයා ්වුරුදු 65ක් විය. ම් ්තුරිතය වයා ්වුරුදු 30-50 වයා් වේණ්ඩ ස ගෘහණියතය 45%
ද නක්සින්ේර්වුරුදු51-65වයා් වේණ්ඩ සගෘහණියතය55%ක්සිනයහ. නන දපිරිානවැඩවළ
හැකි වයා් වේණ්ඩ ස පසුවූ ්ේර ගම්මිරිා් වගේව හේ ාම්ුතයව ඉහතිතය ාදහතය වළ වූ ගෘහණියතය
ාම්ුතයවීසිනයහ.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

58

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

දරුවතයාම්ුතයවීනපිළිුඳව්වදේනය යොමුවරනවිටපැහැදිලිවතය තයගෘහා්ථම18දරුවතයසිනනුව
වේමාේේ වී ඇති ්ේර ඔවුතය ැසකියේවක නිරේවීන, ්යේපන වටයුතුාහ ේවනත් ළුඩේ වය ාේ පසුවීනයන
හේතු නිාේ ගම්මිරිා් වගේ වටයුතු ාඳහේ ාම්ුතය වීනට නොහැකි වී ඇති ්ේර පවුල් තුනව පනණක්
දරුවතය12%ක්පනණ ත්වගේවටයුතුහේගම්මිරිා්වගේවේමායයතයවකදී දනේපියතයටඋපවේරවරනුව
හළිවිය.
4.8.2.7ගම්මිරිා්් කවිකිරීන
වගු්ාව4.49 - ගම්මිරිා්් කවිකිරීන: හේළිඇළ
් කවිවරණා්වරූපය
ගොවීතය
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිකිරීන
්ා්වැතයනවියළේමිකයනතුරුගුඩේ
වරපසුව් කවිය
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය් කවිය
එවතුව

ේ්රතිශ්ේය%
64
32
04
100

මුකේශ්රය-HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

හේලිඇළ ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය සයලුන දනේ ්ා්වනු නී  නතය පසුව
වියළේ හෝ්මු වතය් කවිවරණුව හළිවිය.ඒ්නුවගම්මිරිා් ගොවීතයවැඩි්රතිශ්ේයක්(64% මුබඩ
්ා්වැතයනන කකේඉක්නණිතය් කවිවරනුව්රවේශ්වරනකදි.32%ක් ගොවීතයමුබඩ්ා්වැතයනවියළේ
මිකගණතය ාොයේුකේමිකඉහළයේතුරුනිව ාේගුඩේවරේුේමිකඉහළගියපසු් කවිවරණුකුන
ුව්රවේශ්වළහ. ගොවීතය ේ4%ක්වැනිඉේේසුබඩපිරිාක්්ා්වනු නබඩවිගාමුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
් කවිවරන ුව ්රවේශ් වරන කදි.  පවු ල් ශ්රමිවයතය ්රනේණය, පවු ල් ආමාථිවය, ේශ්ගුණිව ාේව,
නිව ාේ ඉඩ්රනේණයයනේදී හේතුවඩේත්යහපත්නම්්ා්වනුවියී නහේවල්ේුේගැනීනට යොමුවනුව
් කවිය ාම්ුතය යතය හළිවිය. සුදු ගම්මිරිා් ාැවසීන හේ විනනේවම් එක් කිරීන පිළිුඳව නන
්ර ේශ් යතයවේමාේේවීනැේ.
4.8.3හල්දුම්මුල්ක ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව
ුදුල්කදිා්රික්ව සහල්දුම්මුල්ක්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් සහල්දුම්මුල්ක ගොවි නාාවමානුක
්ර ේශ්ය පිහිටේ ඇේ. නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ ක නියැලි ගොවි පවුල් 27ක් ්යයනයට භේ නය
වරනකදි.
4.8.3.1  ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේ ා්ේ-රී පුරුෂභේවය - නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ වළ ගොවීතය ගතය
93%ක්පුරුෂපක්ෂයට්යත්වූ්ේර7%ක්පනණවේතයේේපේමාශ්්වයට්යත්විය.
4.8.3.2 ගොවීතය ේවයා්වුහය
ගොවීතය ේවයා්්රනේණය්ර ේශ් ස්යයනයටකක්වළගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්වනවයා්වුරුදු33ක්
ද උපරින වයා ්වුරුදු 72ක් ද වූ වයා් පරේායවට ්යත් විය. නන ගොවීතය ේ වයා් කයුහයතය පහේ
ාඳහතයවගු්ාව4.50යට ත්ේවදුරටත්විග්රහ ව මා.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.50-ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වේණ්ඩ්වු.
ගොවීතයාා යේව
්රතිශ්ය%
30-50
51-65
65ටවැඩි
එවතුව

07
11
09
27

26.0
41.0
33.0
100.0

මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය ් කන වයා් වේණ්ඩය වන ්වුරුදු 30-50 වයා් වේණ්ඩ ස ගම්මිරිා්
ගොවීතය26%ක්ද, ්වුරුදු 51-65වයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය 41%ක්ද ්වුරුදු 65ටවැඩිවයා් වේණ්ඩ ස
ගොවීතය33%ක්දසිනනුවයි.්ර ේශ් ස ගොවීතය ගතය67%ක්්වුරුදු30-65දක්වේවූවයා් වේණ්ඩයට
ඇතුළත් ුව ප තය. යහපත් වේයිව හේ නේනසව ේත්ත්වයකිතය යුත් ගොවීතය වැඩි ාා යේවක් නන
ගොවි න ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේව සිනන ුව ම් වයා් වුහය ්නුව ්රවේශ් කිරීනට
පුබඩවන.
4.8.3.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේවරඇතිඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්ව සපරේාය්ක්වර0.25සට්ක්වර
06දක්වේවයේප්තිේවීතිබුණි. නනපරේායතුළවිවි්රනේණ සඉඩම්වැුලිඇතුළත්වීඇේ.
වගු්ාව4.51-ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
ඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය්ක්වර
ඉඩම්වැුලිාා යේව
්රතිශ්ේය
0.25-0.5
07
26.0
0.5-1.0
07
26.0
1.1-2.0
07
26.0
2.1-3.0
04
15.0
3.0-6.0
02
07.0
මුබඩාා යේව
27
100.0
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

්ක්වර 0.25විශ්ේකත්ව සසට ්ක්වර 06දක්වේ විශ්ේකගම්මිරිා් වගේවළ ඉඩම් වැුලි නන ක් ෂේ්රය
තුළපවතී.ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයමුබඩගම්මිරිා් ඉඩම්ාා යේවතය78%ක්්ක්වර දවට් ක
ඉඩම්වැුලිවලිතයානතයවිේුවයි.්ක්වර02ටවැඩිඉඩම්වැුලිවක්රතිශ්ේය22%කි.
4.8.3.4ජීව නෝපේයනේමාගයක්වශ් යතය ගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යයනයටකක්වළ ගොවිපවුල්27තය63%ව්රේනේනආදේයම්නේමාගයගම්මිරිා් ආදේයන ක.ඉතිරි
37%ක්වන ගොවීතය ේ්රේනේනආදේයම්නේමාගය වනත්ැසකියේවූ්ේරඒවේ සනියැ කන්ේරතුරන
ගම්මිරිා්වගේවක්දපවත්වේ ගනයතය නෝවුහ. නන් නළුත්ැසකියේවතයවශ් යතයදැක් වතය තයර ස
ාේවය, පෞේගලිව්ාශ් ස ාේවය,ව ක ම්ාතයවැනිශිල්පීයැසකියේවම්වරුැසකියේයනේදියයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.52-ගම්මිරිා්වගේවටහිමිවී ඇතිා්ථමේනය
්යයනයටකක්වළ
්රේනැසකියේව කාගම්මිරිා්
ගොවීතයාා යේව
වගේවරනාා යේවහේපති
ර ශ්ේය
(N-27)
27
17 (63%)

්රේනැසකියේව කා වනත්
ැසකියේවවනියැී ාා යේවහේ
පති
ර ශ්ේය (N-27)
10 (37%)
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4.8.3.5ගම්මිරිා්වගේවපරේනැසකියේවවරගත් ගොවීතය ේේවිතීයිවැසකියේ
ගම්මිරිා්වගේව්රේනැසකියේවවරගත් ගොවීතය ගතයසුබඩපිරිාක් වනත්ේවීතිවැසකියේවවදනියුක්ේවී
සිනන ුවද නන ්යයනය තුළිතය පැහැදිලි වී ඇේ. නන ැසකියේවතයට ්යත්වු ස වී ාහ එළවබඩ වගේ
කිරීන ාහ වයේපේරිව වටයුතුවක නියැලීනයි. නන ්රනේණය ගම්මිරිා් ්රේන ැසකියේව වරගත් ගොවීතය
ාා යේවතය29%කි.

නයිතය පනීයතය තයගම්මිරිා්වගේව්රේනැසකියේවවරගත්පවුල්වලිතයඉේේනසුබඩ්රනේණයක්පනණක්
ේවිතීවැසකියේවව ය දනුවයි.
4.8.3.6පවුල්වක වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවසිනනආවේරය
ගම්මිරිා් වගේවරනු කුන පවුල්වක භේමායේවතය ාහ දරුවතයද ගම්මිරිා් වගේ කදී ප්තිරේන ගොවි නහේේට
ාහ යෝගය කුේ දන ුව නන ්යයන සදී හළි විය. ඒ ්නුව වේමාේේ වී ඇති භේමායේවතය ේ වයා්
පරේා ස්වනවයා්වුරුදු36හේඋපරිනවයා්වුරුදු67ක්වීඇේ.භේමායේවතය ගතය85%ක්ගෘහණියතය
වශ් යතය ගදර දොර වේමායවක නියැී  සිනන ්ේර 15% පිරිාක් වනත් ැසකියේවක එනම් රේ ය හේ
පෞේගලිව ැසකියේවකද නියැී  සටී. නොවුතය ගම්මිරිා් වගේ ක සමිේ වේමායයතය කිහිපයවට පනණක්
ාහභේගීවනුව හළිවිය.එනම්වගේ කවල්නමානයහේපසු්ා්වනුවේමායයතයහිනියැී නයනේදියයි.
ගම්මිරිා් වගේවරනපවුල්වකදරුවතය ගතය41%ක්පේාල්්යේපනයහදේරමිතයසිනන්ේරදරුවතය ගතය
18%ක්රේ යහේ පෞේගලිව්ාශ්වක ාේව ස යදීසටී.ඉතිරිදරුවතය41%වගම්මිරිා් වගේවටයුතුවක
ාහ යෝගයකුේ දයි.
4.8.3.7ගම්මිරිා්් කවිය
නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය සය ගම්මිරිා් ්ා්වනු ් කවි කිරී ම් ආවේර ර්පයක් පිළිුඳව නන
්යයන සදී හළිදරක වී ඇේ.  එනම් ්ා්වනු නී නක් සදු නොවරන වගේව ුදුදීන, ්ා්වැතය නතය
වොටාක්්මු වතයහේ වොටාක්වියළේ් කවිකිරීන,මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිකිරීන,්ා්වැතයන
වියළේමිකඉහළයනතුරුනිව ාේ ගුඩේවරේුේපසුවඉහළමිකවට් කවිකිරීනයනේදියයි.වගු්ාව
4.53ආශ්ර යතයගම්මිරිා්් කවියපිළිුඳවේවදුරටත්විග්රහකිරීනටපුබඩවන.
වගු්ාව4.53ගම්මිරිා්් කවිකිරි ම්ා්වරූප
් කවිවරනා්වරූප

එක්එක්් කවිා්වරූප්නුගනනයවළ
ගොවීතයාා යේවාහ්රතිශ්ේය%
02
07
03
11

්ා්වැතයන නලීනක්සදු නොවරමුබඩවගේවනුදුදීන
්ා්වැතය නතය වොටාක්වියළේාහ වොටාක්
්මු වතය් කවිකිරීන
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිකිරීන
වියකේනිව ාේගුඩේ වොටමිකඉහළගියපසු
් කවිය
එවතුව

15
07

56
26

27

100
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේ වගු ්ාව 4.53 ්නුව පනී යතය තය මුබඩ වගේවරුවතය ගතය 56%ක්න ්ා්වැතයන නිව ාේදී වියළේ
් කවිවරනුවයි.එ ාේනේවත්26%්ා්වැතයනවියළේනිව ාේ ගුඩේවරේුේමිකඉහළයන්වා්ථමේව
එනතුරු ුකේ ඉහළ මිකට ් කවි වරනු කුයි. ්ා්වනු නී නක් සදු නොවර ්ා්වැතයන
වොතය්රේත්වරුවනටකුේදීමුදල්ගැනීන07%ක්ේරම්සුබඩ ගොවීතයපිරිාක්පනණක්සදුවරඇේ.එයට
හේතු කා ගොවීතය්රවේශ්වරනකේ ේනිව ාේශ්රනහි ය,ළුලීවරුවතයට්ධිවමුදකක් ගවීනටසදුවීන,
ඉක්නණිතයමුදල්්වශ්යවීනයනේදියයි.
4.8.4ුදුල්කදිා්ේක්
රි ව සානා්ේවිශ්් ල්ෂණය
ුදුල්ක දිා්රික්ව ස හල්දුම්මුල්ක, හේලිඇක ාහ ුඹරපේන යන ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ්වක
ගම්මිරිා් වගේවරුවතය77 ද නළුාහභේගීවරවේ ගන නනපමා සෂණ්යයනයසදුවරනකදුව
ඉහේදීාඳහතයවරනකදි.
4.8.4.1ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේා්ේ-රී පුරුෂභේවය
්යයනයට කක්වළ ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ ා්ත්රී - පුරුෂභේවය ාම්ුතය යතය ගත් වළ 90% පුරුෂ
පක්ෂයටද10%ක්වේතයේේපේමාශ්්වයදවිය.
වගු්ාව4.54-ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රී පුරුෂභේවය
්යයනයටකක්වළ ගොවීතය
පුරුෂාා යේවහේ්රතිශ්ේය
ාා යේව
77
69(90%

ා්ත්රීාා යේවහේ්රතිශ්ේය
08(10%
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පුරුෂයිතය වනත් ැසකියේවව නියැී  සිනන, වි ේශ්ගේ වූ ාහ වේතයේේ ගෘහමුලිව නි වා්වක ්රේන
ගොවියේඑනනිව ාේවේතයේේවවිය.
4.8.4.2 ගොවීතය ේවයා්වුහය
ුදුල්ක දිා්රික්ව ස ගමිමිරිා් වගේ වරන ගොවීතය ගතය වයා් වේණ්ඩවක ්වනය ්වුරුදු 32ක් උපරින
වයා ්වුරුදු 75 ුව හළිවී ඇේ. ගොවීතය ේවයා් වුහය වයා් වේණ්ඩ තුනක්යට ත් විග්රහ කිරීනට
පුබඩවන.
වගු්ාව4.55ුදුල්කදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වුහය
ගොවීතයාා යේව
්රතිශ්ේය%
(්වුරුදු
30-50
26
34
51-65
34
44
65ටවැඩි
17
22
එවතුව
77
100
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයවයා්වුරුදු30-50පරේා ස ගොවීතය34%ක්හේ්වුරුදු51-65පරේා ස
ගොවීතය44%ක්සිනනුවයි..ළ වරුණවතය තය්වුරුදු65හේ.ට් ක වය ාේ ගොවීතයමුබඩ ගොවීතය
ාා යේ වතය 78% සිනන ුවයි. වයා 65ට වැඩි ගොවීතය ඇත් ත් 22%ක් පනණකි. එන නිාේ නන
දිා්රික්ව සගම්මිරිා් වගේ කනිරේ ගොවීතය ගතයවැඩිපිරිාක් හොඳවේයිවනේනසවනට්ටනකිතය හබි
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වය ාේ පසුවන ුව පනී යයි. ගම්මිරිා් වගේ ක සයලුන වේමායයතය ඔවුතයට වළ හැකි නට්ටනව පවතී.
නමුත් නනදිා්රික්ව සුඹරපේන,හේලිඇකවැනි ගොවි න ාේවේුක්ර ේශ්වක ගොවීතයවගේර්පයව
නියැී සිනති.එනම්ගම්මිරිා් ාන  ත්වගේව,එළවබඩවගේව,නල්වගේවයනේදියයි.එවැනිේත්ත්වයතය
නේ නන ගොවීතයටකිසනඉා්පේසුවක් නොනැතිව නනසයලුවගේවේමායයතයහිනියැී නටසදුවීඇේ.
4.8.4.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
ුදුල්ක දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් වගේ වර ඇති ඉඩම් වැුලි විවි විශ්ේකත්ව ස ඒවේ විය. වේමාේේ වී ඇති
ළුඩේන බිම් ්රනේණය ්ක්වර 0.25 වූ ්ේර වැඩින විශ්ේකත්වය ්ක්වර 06 විය. ගම්මිරිා් වගේවරුවතය
ුහුේරපිරිාක්, එනම්සයයට35ක්්ක්වර0.51-1.0්ේරහිමිවරුවතයවූ්ේර.ළ ටවැඩිනපරතිශ්ේයවූ
සයයට25වේමාේේවූ ස්ක්වර1.1-2.0්ේරවගේවේණ්ඩ සය.
්ක්වර 03.1- 4.0 ්ේර විශ්ේක ඉඩම් වේණ්ඩ ස වගේවරුවතයපිරිා 10% ක් වූ ්ේර ්ක්වර 4.1ට වැඩි
ගම්මිරිා් වගේබිනක් හිමි වගේවරුවතය 5%ක් වේමාේේ විය. ම් ේත්ත්වය ්නුව පැහැදිලි වතය තය ුදුල්ක
දිා්ේරික්
 ව සාමීය ක්ෂණයටකක්වරනකදගම්මිරිා්වගේවරුවතයුහුේරයනයනපන
ර ේණ සඉඩම්හිමියතය
වනුවයි.
වගු්ාව4.56-ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
විශ්ේකත්වය්ක්වර එක්එක්්රනේණ ස
විශ්ේකත්ව සඉඩම්ාා යේව
0.25-0.5
07
0.51-1.0
27
1.10-2.0
19
2.10-3.0
12
3.10-4.0
08
4.10-5.0
03
5.10ටවැඩි
01
එවතුව
77

එහි්රතිශ්ේය%
09
35
25
16
10
04
01
100
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4.8.4.4ජීව නෝපේයක් කාගමිම්රිා්වගේව
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.14- ුදුල්කදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්රේනආදේයම්නේමාගය

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ුදුල්කදිා්රික්ව සගමිමිරිා් වගේවහැරුණුවිට වනත්ජීව නෝපේයතය කා ත්,වගේව,එළවබඩවගේව,
නල්පැකේවේතයහේනල්වගේවයනඒවේදක්නටකැබුණි. ත්වගේව,නල්පැකහේනල්වගේව,්මාේේපල්හේ
එළවබඩ වගේව නන දිා්රික්ව ස ුඹරපේන හේ හැලිඇක ගොවි න ්ර ේශ්වක වැඩි වශ් යතය දක්නට
කැබුණු ්ේර හල්දුම්මුල්ක ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස එළවබඩ වගේව දක්නට කැබුණි. එ කා
වෘෂිවේමාමිව වගේවතය කිහිපයක් දක්නට කැබුණ නමුත් ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ නියැදිය ගත්විට වැඩින
ගොවීතය්රනේණයව්රේනේනආදේයම්නේමාගයවීතිබු ණ්ගම්මිරිා්වගේවයි.ඉහේපා
ර ථම
් ේරාටහතය්ාව
3.24 ්නුව පනීයතය තයාමීය ක්ෂණයටකක්වළ ගොවීතය්තුරිතය68%ව්රේනආදේයම්නේමාගයගමිමිරිා්
වන්ේර32% ්රේනආදේයම්නේමාගය ත්වගේව,එළවබඩවගේව,රේ යහේ පෞේගලිව්ාශ් සැසකියේ
වයේපේරිව වටයුතු යනේදියයි. ම් ැසකියේවකට ්නේරව නන පිරිා ගම්මිරිා් වගේ කද නියැී  සිනයහ.
ගමිම්රිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවූ68% ගොවීතය ේ44%වපිරිාක්දේවීතිවැසකියේවතයහිදනිරේව
සිනයහ.නල්වගේව,නල්පැකේවේතය,එළවබඩවගේව,ව ක ම්ාතයයනේදිැසකියේඒ්ේරවිය.
4.8.4.4ගම්මිරිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවූ ගොවීතය ේේවීතීවැසකියේ
වගු්ාව4.57- ගම්මිරිා්වගේව්රේනආදේයම්නේමාගයවූ ගොවීතය ේේවීතීවැසකියේ
්යයනයටකක්වළ
ේවිතිවැසකියේව කා
ප
ර ේනැසකියේගම්මිරිා්වගේව %
ගොවීතයාා යේව(N - 77)
ගම්මිරිා්වගේව ( N-77)
(N-77)
77
52(68
25(32
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4.8.5.5පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතය ේාහ යෝගය
නිව ාේාේනේජිවයතය්ේරභේමායේවාහදරුවතය්රේන ක.ඔවුතයගමිමිරිා්වගේවහේාම්ුතයව
වේමායයතයවකනියැ ළතය තයදයතයනාමීය ක්ෂණ සදී්වේනයට යොමුවරනකදි.ඒ්නුවවගු්ාව
4.58නඟිතයභේමායේවතය ේවයා්පිළිුඳවිග්රහවරයි.
වගු්ාව4.58- ගොවි න ාේවේුකපර ේශ්වශ් යතයගම්මිරිා් ගොවීතය ේභේමායේවතය ාා යේව
හේලිඇක
ුඹරපේන
හල්දුම්මුල්ක
භේමායේවතය ගෘහණියතය කා භේමායේවතය ගෘහණියතය කා
භේමායේවතය
ගෘහණියතය කා
ව
ි
ර
ය
ේවරනාා
යේව
ාා
යේව
ව
ි
ර
ය
ේවරනාා
යේව
ාා
යේව
ව
රියේවරන ාා යේව
ාා යේව
22
18
24
22
24
19
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වේමාේේවීඇතිභේමායේවතයාා යේව (N-129)
70 (54%)

වේමාේේවීඇතිගෘහණියතය කාවය
රි ේවරනාා යේව
59 (46%)
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ගම්මිරිා්වගේ කදීපවු ල් ාසුාේනේජිවයතයවනභේමායේවාහදරුවතයගම්මිරිා් වගේ කවිවිවේමායයතය
ාඳහේ ාහභේගී වන ුව හළි වී ඇේ. ඒ ්නුව රේ ය හෝ පෞේගලිව වනත් ැසකියේවක නො ය දන
ගෘහණියතය වශ් යතය ේ දොර වේමායවක නියුක්ේවී සිනන වයා ්වුරුදු 65ට ් ක වයා් සීනේ ක පසුවන
වේතයේේවතය ගම්මිරිා් වගේ වටයුතුවකට ාහභේගී වන ුව ්යයන සදී හළි විය. ඒ ්නුව
ගෘහණියතය ගතය81%ගම්මිරිා් වගේ කවල්නමානවටයුතුවකදී,්ා්වනු නී  ම්වටයුතුවකදී්ා්වනු
වියී  ම් ාහ ගුඩේ කිරී ම් වේමාය සදී ්ා්වනු ් කවි කිරී ම් වේමාය සදී ්රේන ගොවි නහේේට
ාහ යෝගය කුේ දන ුව හළි වී ඇේ. පවු ල් දරුවතය ගතය ද පේාල් යේන ්වාතය වළ නිව ාේන
වල්ගේවරණ දරුවතයද ගම්මිරිා් වගේ ක සයලුන වේමායයතයවකදී ්රේන ගොවිනහේේට ාහ යෝගය
කුේ දනුව හළිවීඇේ.දරුවතය ේුහුේරාා යේවුේකවයා්,්යේපනවටයුතුවකනියැලීසිනන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ාහැසකියේවක යදීසිනනදරුවතයහැර ාසුදරුවතයසුබඩ්රනේණයක්(19% ක් නනවේමායවකනියැලී
සටී.
දිා්රික්ව ස ්යේපන ්ර ේශ් තු නහි ගම්මිරිා්  වගේවරුවතය ේ ගෘහා්ේ 77තය 63ව දරුවතය පිළිුඳව
වේමාේේවීඇති්ේර නනගෘහා්ථම්තුරිතය19%ගෘහා්ථමවකදරුවතයපේාල්යේන්වාතයවරනිව ාේ වල්
ගේවරන්ේරඔවුතයද්වශ්යේේවයනේගම්මිරිා්වගේවටයුතුවකටාහභේගීවරගැ තය.
වගු්ාව4.59- ගම්මිරිා්වගේ කවිවි වේමායයතයාඳහේපවු ල් වනත්ාේනේජිවයතය ේාහ යෝගය
ක් ෂේ්ර සභේමායේවතය ගම්මිරිා්වගේ ක
දරුවතය
ගම්මිරිා්වගේ කවේමායයතයවක
ාා යේව
වේමායවකනියැළියහැකි ාා යේව
නියැළියහැකිාා යේවාහ
ාා යේවහේඑහි්රතිශ්ේය
්රතිශ්ේය
75
61(81%
67
13(19%
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4.8.4.6ගම්මිරිා්් කවිය
ුදුල්කදිා්රික්ව ස ගොවීතයගම්මිරිා් ් කවිවරනා්වරූපහේරක්පිළිුඳව්යයන සදී හළිවීඇේ.
එනම්්ා්වනු නී නත් නොනැතිවවගේවුදුදීන, වොටාක්වියළේාහ වොටාක්්මු වතය් කවිකිරීන,
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිකිරීනාහමුබඩ්ා්වැතයනනවියළේගුඩේවරේුේමිකඉහළගියපසු් කවි
කිරිනයනේදියයි. ම්්ේරිතයවැඩින ගොවීතයාා යේවක්90%ක්ගම්මිරිා්වියළේ් කවිවරනුවත්එයිතය
52% වියළේ ගත් වහේන ් කවි කිරීනත්, 38% වියළේ මික ඉහළ යනතුරු ගුඩේවර ේුේ පසුව ් කවි
කිරීනත් වරන ුව ්රවේශ් වරන කදි. ගම්මිරිා් වියී න ාම්ුතය යතය වමාෂේව නොනැති වියළි
ේශ්ගුණයක්්වශ්ය්ේරුදුල්කදිා්රික්ව සපවතිනවියළිවේකගුණයඒාඳහේසුදුසුුැවිතයගම්මිරිා්
වියළේ් කවිකිරීනට ගොවීතයපුරුදුවීසටී.පවු ල්ශ්රනහි ය.ළුලීවරුවතය ාොයේගැනී ම්්පහසුේේවය,
ඉක්නණිතයාහපහසු වතයමුදල්උපයේගැනීනට්වශ්යේේවයනේදි හේතුනේගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේ
ගැනීනාඳහේවගේවනුදුදීනසදුවරනුවද හළිදරකවූ්ේරඒඉේේනත්න(3% සුබඩ්රතිශ්ේයකි.
වගු්ාව4.60-ගම්මිරිා්් කවිය
් කවිකිරී ම්ා්වරූපය
්ා්වනු නී නක් නොනැතිවවගේව
ුදුදීන
්ා්වැතය නතය වොටාක්්මු වතය
් කවියහේ වොටාක්වියළේ් කවිය
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිකිරීන
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේගුඩේවරේුේ
මිකඉහළගියපසු් කවිය
එවතුව

එක්එක්ආවේර ස් කවිා්වරුප්නුගනනය
වරන ගොවීතයාහඑහි්රතිශ්ේය
02(03
06(07 
40(52
29(38
77(100
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්ා්වනුවියළේ් කවිකිරීන90% දනේ්නුගනනයවරනුවඉහේවගුව්නුවපැහැදිලිවන්ේරසුදු
ගම්මිරිා් ාැවසීන හෝගම්මිරිා් ළු කාැවසීනයනේදී්ා්වනුාවාේ් කවිකිරීනක්පිළිුඳවක් ෂේ්ර සදී
දැනගතයනට නොහැකිවිය.



ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.9 නොනරේගකදිා්රික්වය
නොනරේගක දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් වැඩින වගේ බිම් ්රනේණයක් පැවති ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ්
තුනක්වන බිබික, නැදගන හේ ුඩල්ළුඹුර යන ්ර ේශ්වක ගම්මිරිා් ගොවි පවුල් 75ක් ආශ්ර යතය
පමා සෂණයසදුවරනකදි.
4.9.1නැදගන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව
නොණරේගක දිා්ේරික්
 ව ස නැදගන පරේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ්ා ස නැදගන ගොවි න ාාවමාන ුක
පර ේශ්ය පිහිටේ ති බ්. නැදගන ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය 25ව නියැදියක්
ාමීය ක්ෂණයාඳහේභේ නයවරනකදි.
4.9.1.1ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේා්ත්රී පුරුෂභේවය
ගොවි පවුල් 25ට ්යත් ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ේ ා්ත්රී පුරුෂ භේවය විනසීනට කක්වළ විට පනී ගි ස
92%ක්පුරුෂපක්ෂයද8%ක්ා්ත්රීපක්ෂයද නනනියැදියට්යත්වූුවයි.
4.9.1.2 ගොවීතය ේවයා්නට්ටම්
නනගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේ්වනවයා්වුරුදු30ක්වූ්ේරඋපරිනවයා්වුරුදු75ක්විය. නනවයා්
පරේායතුළසිනන ගොවීතයපහේාඳහතයආවේරයටවයා්වේණ්ඩතුනක්යට ත්විග්රහවළහැකිය.
වගු්ාව4.61 ගොවීතය ේවයා්වුහය
වයා්වුහය
ාා යේව
්රතිශ්ේය%
30-50
9
36
51-65
11
44
65වැඩි
5
20
එවතුව
25
100
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ඉහේ වයා් වුහය ්නුව පනී යතය තය ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ගතය 80%ක්න ්වුරුදු 30-65 වයා්
පරේායට්යත්ුවයි.වයා්වුරුදු65ඉක්නවේසින සවගේවරුවතය ගතය20%ක්පනණි.එනනිාේ හොඳ
වේයිවහේනේනසවේත්ත්වයකිතය හබිපිරිාක්ගම්මිරිා් වගේ කනියැී සිනනුව නනවයා් වේණ්ඩ
්නුවවිග්රහවළහැකිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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පා
ර ්ේේර්ාව4.15- ගොවීතය ේවයා්වුහය
4.9.1.3ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
නැදගන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම්වක ්වන විශ්ේකත්වය ්ක්වර 0.25 වන ්ේර උපරින විශ්ේකත්වය
්ක්වර04 ක.වගු්ාව4.62ඔා් ාේ නනේත්ත්වයේව දුරටත්විග්රහවළ හැකිය.
වගු්ාව4.62ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය- නැදගන
විශ්ේකත්වය්ක්.
ඉඩම්වැුලිාා යේව
්රතිශ්ේය%
0.25-0.5
06
24.0
0.51-1.0
11
44.0
1.1-2.0
07
28.0
2.1ටවැඩි
01
4.0
එවතුව
25
100.0
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තයගම්මිරිා් වගේවළඉඩම්වලිතය68%ක්්ක්වරඑව හෝඑවට් කළුඩේ
ඉඩම් ුවයි. ්ක්වර එවත් දවත් ්ේර ඉඩම් වැුලි 28%ක් පවතී. ම් ්නුව ද පනී යතය තය නන
්ර ේශ් සදළුඩේඉඩම්හිමියතයවිශ්ේක්රනේණයක්සිනනුවයි.
4.9.1.4ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
නැදගන ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේව ්රේනේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය ේ
්රතිශ්ේය 52%ක් ක.  ්රේන ැසකියේ වශ් යතය වනත් ජීව නෝපේයතය හි ය දමිතය ගම්මිරිා් වගේ කද
නියැී සිනන ගොවීතය්රතිශ්ේය48%ක්විය. නහි වනත්ජීව නෝපේයතයවශ් යතය හැඳිතය වු සර ස
හේ පෞේගලිව්ාශ් සැසකියේ,වීාහඑළවබඩවගේව,ව ක, ම්ාතයවැනිය ල්පියැසකියේ,වෘෂිහේ වනත්
වම්වරු ැසකියේ, ා්වයා ැසකියේ වයේපේරිව යනේදියයි. වනත් ැසකියේවක ය දමිතයන ගම්මිරිා් වගේවද
වර ගනයයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.63ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
්යයනයට
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනවේමාය
ප
ර ේනැසකියේ වනත්වේමායවරගත්
කක්වළ ගොවීතය
වරගත් ගොවීතයාා යේවහේ
ගම්මිරිා්වගේවදවරන ගොවීතයාා යේව
ාා යේව
පති
ර ශ්ේය(N-25)
හේපති
ර ශ්ේය (N--25)
25

13 (52%)

12 (48)

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

පා
ර ්ේේර්ාව4.16 ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
4.9.1.5ගම්මිරිා්වගේවපරේනආදේයම්නේමාගයවරගත් ගොවීතය ේේවිතියිවැසකියේ
ගම්මිරිා් වගේව්රේනජීව නෝපේයවර ගනසිනන52%වපිරිා ගතය48%ක්පනණපරිාක්හැකිාෑන
්වා්ථමේවවදීන වනත්ැසකියේවක ය දනුව්රවේශ්විය. නනැසකියේවෘෂිහේවෘෂි නොවනවම්වරු,
ව ක ම්ාතය,වීහේඑළවබඩවගේවයනේදීැසකියේයි.
වගු්ාව4.64ගම්මිරිා්වගේවපරේනැසකියේවවරගත් ගොවීතය ේේවීතිවැසකියේ
්යයනටකක්වළ ගොවීතයාා යේව
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනැසකියේවරගත් ගොවීතය ේ
ේවීතිවැසකියේ(N-13)
25
07(54%
4.9.1.6පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාහේයකුේදීන
ගොවිපවුල්වක භේමායේවතය ගතය 68%ක් ගෘහණියතය වශ් යතය ගදර දොර වැඩවටයුතුවක නියැී  සටී.
නනගෘහණියතයගම්මිරිා් වගේවාම්ුතය යතයදඔවුතයහටවළහැකි වේමායයතයවනඉඩම්සුේකිරීන
හේපසු්ා්වනුවේමායයතයවැනි ේාඳහේපනණක්ාහභේගීවනුව හළිවිය.්ා්වනු නී න, ාවන
වප්තිපේදුවවැනිවේමායයතයහිනියැී නටවේතයේේවතයට්පහසුුවාමීය ක්ෂණ සදී හළිවිය. නනපවුල්වක
භේමායේවතය ගතය16%ක්පනණ වනත්ැසකියේවක යදීසටීනනිාේගම්මිරිා් වගේවේමායයතයහිනියැලීනට
නොහැකිවීතිබුණි.
නන පවුල්වක දරුවතය ගතය ුහුේරය ්යේපනය කුන වයා් සීනේ ක පසු ක. එන නිාේ ඔවුතය ගතය
ගම්මිරිා් වගේවට ාැකකිය යුතු ාේවයක් නොකැ බ්. දරුවතය ්ේරිතය 12%ක් පනණක් ව ක ම්ාතය,
වයේපේරිව යනේදී ැසකියේවක යදී සිනයි. ඔවුතය ඉඩවඩ කැ ුන ්වා්ථමේවකදී පනණක් වගේ වේමායයතයහි
නිරේවනුව හළිවිය.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේ ාමීය ක්ෂණ ේොරතුරුවකට ්නුව පැහැදිලි වතය තය ගම්මිරිා් ගොවි පවුල්වක පවු ල් ාේනේජිවයතය
ගම්මිරිා් වගේ වේමායයතයවක නිරේවීන ඉේේනත්න සීමිේ ේත්ත්වයක් ුවයි. එන නිාේ ගොවි නහේේහට
ේනිවනවගේවටයුතුවකනියැී නට නොහැකි්වා්ථමේවකදීළුලීශ්රනයාපයේගැනීනටසදුවීඇේ.
4.9.1.7ගම්මිරිා්්ා්වනු් කවිය
නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ්ා්වනු ් කවි කිරී ම් ා්වරූප හයක් පිළිුඳව ්නේවරණය වී ඇේ. එනම්
්ා්වැතයන නබඩ විගාන ්ා්වැතයනන ්මු වතය ් කවි කිරීන, ්ා්වනු නී නක්පවේ නොනැතිවවගේවන
ුදුදීන, ්ා්වනු නබඩ විගා වොටාක් පනණක් ්මු වතය ් කවිය වොටාක් වියී න, මුබඩ ්ා්වැතයනන
වියළේඉක්නණිතය් කවියහේ්ා්වැතයනවියළේගුඩේවරේුේපසුව් කවියයනආවේරයි.
වගු්ාව4.65 -ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප-නැදගන්ර ේශ්ය
් කවිකිරී ම්ා්වරූප
එක්එක්ක්රන්නුගනනයවළ ගොවීතය
ාා යේව
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
15
වගේවුදුදීන
03
වොටාක්්මු වතය් කවිය
02
වොටාක්වියකේ් කවියහේ
02
වොටාක්සුදුගම්මිරිා්ාවාේ
් කවිය
වියළේගුඩේවරේුේමිකඉහළ
03
ගියපසු් කවිය
එවතුව
25

්රතිශ්ේය%
60
12
08
08

12
100
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නන වගුව ්නුව පනීයතය තය ගොවීතය ගතය 60%ක් මුබඩ ්ා්වැතයනන ්මු වතය ් කවි වරන ුවයි.
වගේව ුදුදීනද 12%ක් ගොවීතය ්නුගනනය වර ඇේ. වියී නද 20%ක් ගොවීතය සදුවරයි. මුදල්
්වශ්යේේවය නිාේත් වැඩි මුදකක් එක්වර කුේගැනීන ාඳහේත් ්ා්වනු ්මු වතය ් කවි වරණ ුව
දැනගතයනට කැබුණි. සුදු ගම්මිරිා් නිපදවන ගොවීතයද 8% සිනන ්ේර ඒ ගොවියේ කුන ්ා්වැතය නතය
ඉේේසුබඩ්රනේණයක්පනණි.
4.9.2බිබි ල් ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව
නොණරේගක දිා්රික්ව ස බිබි ල් ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ ා්ත්රී -
පුරෂභේවයාැකකූවිට92%ක්පුරුෂපක්ෂයවු්ේර8%ක්ා්ත්රීපක්ෂය වයි.
4.9.2.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්වනවයා්වුහය
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්වනවයා් වුහය්වුරුදු34ක්වන්ේරඋපරිනවයා් ්රනේණය්වුරුදු78ක්ුව
හළි වයි. නනවයා් පරේාය්ේරවයා් වුහයතයපහේාඳහතයවගු්ාව4.60ඔා් ාේ විග්රහකිරීනට
පුබඩවන.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.66ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
වයා්වුහයතය(්වු
ාා යේව
්රතිශ්ේය
30-50
6
24.0
51-65
12
48.0
65ටවැඩි
7
28.0
එවතුව
25
100.0
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ඉහේවගුාටහන්නුවපැහැදිලිවතය තයවයා්වුරුදු30-65වයා් වේණ්ඩයට72%ක් ගොවීතයඇතුළත්
වනුවයි.වේයිවනේනසව්තිතයයහපත් ාෞ යේත්ත්වයක් නනවයා්නට්ට ම් ගොවිවේණ්ඩයාතුව
පවතී.වෘෂිවමානේතයේ සවි ශ්ේෂ යතයනවීහේ ගොඩ ුෝගවගේ ක යදීසිනන ගොවීතයපිළිුඳවවිනාන
විට පැහැදිලි වතය තය  දරුවතය වනත් ැසකියේවතයහි නිරේ හෝ වි ේශ්ගේව සිනන හෝ පවු ල් වනත්
ාේනේජිවයතයද නොනැති ගොවි පවුල්වක වයා ්වුරුදු 65 ඉක්න වු පුේගකයිතය ද වෘෂිවමාන වේමායයතයහි
නියැී සිනනේත්ත්වයක්ශ්රීකාවේ කදක්නටඇතිුවයි.්ේරඑන පොදුේත්ත්වයගම්මිරිා්වගේ්ාශ් සදී
දදක්නටඇේ.
4.9.2.3ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
බිබික ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් වගේවරතිබුඉඩම්වක්වනවිශ්ේකත්වය්ක්වර0.25
ද උපරින විශ්ේකත්වය ්ක්වර 10 ද ක. එ හත් ්ක්වර 10ක් පනණ විශ්ේක ්රනේණ ස ඉඩම් වැුලි
පැවති සඑවක්පනණි.වගු්ාව4.67යට ත් නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ඉඩම්වකවිශ්ේකත්වයපිළිුඳව
විශ්් ල්ෂණයවළහැකිය.
වගු්ාව4.67ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය-බිබික
ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය(්ක්වර
වැුලිාා යේව
0.25-0.5
08
0.51-1.0
10
1.1-2.0
05
2.1-4.0
01
4.1ටවැඩි
01
එවතුව
25

්රතිශ්ේය%
32.0
40.0
20.0
04.0
04.0
100.0
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තය්ක්වර01 හෝ.ටපහළඉඩම්වැුලි72%ක්පවතිනුවයි.ඒ්නුව
පැහැදිලිවතය තයබිබික්ර ේශ් සළුඩේපරිනේණගම්මිරිා්ඉඩම්පවතිනුවයි.
4.9.2.4ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවඇතිේත්ත්වය
බිබි ල් ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය්රේනවශ් යතය වොටා් දවක්විය.එනම්
ගම්මිරිා් වගේව පනණක්න සය ්රේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය ්ේරිතයද ර්ප ද නක් පනණක්
්නේරව වනත්ජීව නෝපේයතයහිනියැී සින ගොවීතය, වනත්වේමායයක්්රේනජීව නෝපේයවරගත්ඒ
ාඳහේ ධදනිව වැඩි වේකයක් වැපවළ නමුත් ගම්මිරිා් වගේවක්ද වර ගන ගිය ගොවීතය වශ් යනි. ඒ
්නුව නන ගොවීතය ්තුරිතය 52%ක් ගම්මිරිා් වගේ කිරීන හේ ඒ ආශ්රිේ වේමායයතය ්රේනේන වේමාය
වර ගනසින ්ේර, 48%ක් ගොවීතය ගම්මිරිා්  වගේ කිරීනේවිතීව ැසකියේව වශ් යතය පවත්වේ ගනයන
ුව හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගම්මිරිා්්රේන
ජීව නෝපේය

48%
52%

ගම්මිරිා්ේවිතීව
ැසකියේව
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.17-ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්
නන වනත්ජීව නෝපේයතය්ේරවීහේඑළවබඩවගේව,රුමාකිරිවැපීනහේඒආශ්රිේවේමායයතය වම්වරු
ැසකියේ, රේ ය හේ පෞේගලිව ්ාශ් ස ැසකියේ, වයේපේරිව යනේදී ැසකියේ ්යත් වයි. එ නතයන ගම්මිරිා්
්රේනේන ැසකියේව වශ් යතය වර ගන යන ගොවීතය ගතය 54%ක් පනණක් ේවීතිව ැසකියේව කා
වම්වරුැසකියේ,ව ක ම්ාතයයනේදීැසකියේ,ා්වයාැසකියේයනේදි සනියැී සටී.
4.9.2.5ගම්මිරිා්වගේවපරේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේේවිතියීවැසකියේ
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.18 -ගම්මිරිා්වගේව්රේනැසකියේවවරගත් ගොවීතය ේේවිතීවැසකියේ
4.9.2.6පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතය ේාහ යෝගය
පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතයවනභේමායේවාහදරුවක්ගම්මිරිා්වගේවටයුතුාඳහේාහ යෝගයකුේදී ම්
ා්වභේවය පිළිුඳ ාමීය ක්ෂණ සදී ්වදේනය යොමු වරන කදි. ඒ ්නුව ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ භේමායේවතය
68%ක්ගෘහණියතයවශ් යතය ේ දොරවැඩවටයුතුවකනියැී සිනන්ේරගෘහණියතය ගතය47%ක්වයා
්වුරුදු 60ට ් ක ්ය වති. ඔවුතය ගම්මිරිා් වගේ වටයුතුවක විවි වේමාය ාඳහේ ගොවි නහේේට ්වශ්ය
්වා්ථමේවකදී ාහ යෝගය කුේ දන ුවද හළි විය. ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ පවුල් 20ව දරුවතය සිනන ුව
වේමාේේවන්ේරඑනපවුල්20හිදරුවතය ගතය15%පනණක්්යේපනවටයුතු්වාතයවරනිව ාේ වල්
ගේවරන්ය ක. නොවුතයදඉේේසුබඩවශ් යතයපනණක්ාහ යෝගයකුේ දනුව හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.9.2.7ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප
වගු්ාව4.68ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප
් කවිකිරී ම්ා්වරූප
එක්එක්ක්රන්නුගනනයවළ
ගොවීතයාා යේව
්ා්වනු නබඩවිගාන්ා්වැතයන
09
්මු වතය
වගේවුදුදීන
06
වොටාක්්මු වතය් කවිය
02
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිය
04
වියළේගුඩේවරේුේමිකඉහළගිය
04
පසු් කවිය
එවතුව
25

්රතිශ්ේය%
36
24
08
16
16
100
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ඉහේ වගුව විනමාශ්නය වරන විට පනී යතය තය ගොවීතය ගතය 60% ්මු වතය ් කවි කිරීන ාහ වගේව
ුදුදීනසදුකිරීනයි. නයට හේතුව කා ගොවීතය පතයවේදුතය තයනි වා්වකශ්රනයනැතිවන, ාොරාතුරු
උවදුරු,නිව ාේ ඉඩපේ කනැතිවන,ඉක්නණිතයමුදල්්වශ්යවීන, ේශ්ගුණවිපමායේා හේතු වතයඋේගේවී
ඇති ගැටලු යනේදිය යි. වියළේ ් කවි කිරීනද 32% වැනි සුබඩ පිරිාක් විසතය සදු වරයි. වියී නට වල්
ගේවන ්ේර ්නේරව ශ්රන වියදනක් වියදම් වීන ළුලියට ශ්රනය කුේගේ යුතුවීන ආදිය නිාේ ගොවීතය
ගම්මිරිා්වියී නටනැලිවනක්දක්වනුව හළිවිය.
4.9.3ුඩල්ළුඹුර ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ් සළුබඩු කවගේව
ුඩල්ළුඹුර ගොවි න ාාවමාන ුක ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය 25 ද නළු පරීක්ෂණයට කක්වරන
කදි.
4.9.3.1ගම්මිරිා්වගේවරුවතය ේා්ේ-රී පුරුෂභේවය
92%ක්පවුල්වකගම්මිරිා්වගේවරුපිරිමිපක්ෂයට්යත්වූ්ේර8%ක්පවුල්වකා්ත්රීපක්ෂය්යත්විය.
4.9.3.2ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහය
වගු්ාව4.69-ුඩල්ළුඹුර ගොවි නාාවමානුක ්ර ේශ් සගමිමිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වුහයතය(්වු
ාා යේව
්රතිශ්ේය
30-50
6
24.0
51-65
15
60.0
65ටවැඩි
4
16.0
එවතුව
25
100.0
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නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්වනවයා් නට්ටන්වුරුදු30වූ්ේරඋපරිනවයා් නට්ටන්වුරුදු
75විය. නනවයා් පරේාය්ේරවූගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා් වුහයතයවගු්ාව3.57ඔා් ාේ ඉදිරිපත්
වරයි. ඉහේවගු්ාව 3.57 ට්නුව පනීයතය තයවයා34-50පරේායතුළ24%ක් ගොවීතයසිනන්ේර
වයා්වරුදු51-65්ේර ගොවීතය60%ක්ද65ටවැඩි ගොවීතය16%ක්දසිනනුවයි. ම්්නුවවයා5165පරේායතුළ ගොවීතය60%ක්වැනිවැඩින්රතිශ්ේයක්දවයා30-65තුළ ගොවීතය84%ව්රතිශ්ේයක්ද
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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සිනනුව ප තය.ඒ්නුවපැහැදිලිවතය තයගම්මිරිා්වගේවක්නඩත්තුවළහැකිවයා්පරේා සුහුේර
ගොවීතයාා යේවක්සිනනුවයි.වයා65-75පරේා ස16%වැනිසුබඩ ගොවිපිරිාක්සිනති.
4.9.3.3ගම්මිරිා්වගේඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
ුඩල්ළුඹුර ගොවි න ාාවමාන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේවරන කද ඉඩම් වැුැලිවක ්වන විශ්ේකත්වය
්ක්වර0.5වූ්ේරවැඩිනවිශ්ේකත්වය්ක්වර09ක්විය.ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්ව සවයේප්තිතියපිළිුඳ
වගු්ාව4.62යට ත්විශ්් ල්ෂණයවරනුකුයි.
වගු්ාව4.70-ගම්මිරිා්වගේවරති ුනඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්ව සවයේප්තිතිය
විශ්ේකත්වය(්ක්වර
ඉඩම්වැුලිාා යේව ්රතිශ්ේය%
0.25-0.5
0.5-1.00
12
48
1.1-2.00
08
32
2.1-3.00
03
12
3.1-5.0
01
4
5ටවැඩි
01
4
එවතුව
25
100
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ඉහේ වගුව ්නුව පනීයතය තය ුඩල්ළුඹුර ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් වගේවර ඇති ගොවීතය ේ ඉඩම්
වැුලිවලිතය80%ක්න්ක්වර0.5-2.1ට් කඒවේුවයි.ඒ්නුවඉේේපැහැදිලිවකිවහැක් ක් නයළුඩේ
ඉඩම්හිමියතයවිශ්ේක්රනේණයක්සිනන්ර ේශ්යක් කාාැකකියහැකිුවයි.
4.9.3.4ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේව
නන්ර ේශ් සද වනත්්ර ේශ්වක නතයනගම්මිරිා්්රේනවන්ේර, වො වෝවේ, වෝපිවැනි වනත්
ළුබඩු කවගේව්රේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතයහේ වනත්ජීවනනේමාගයතය්රේන වොටගත්නමුත්
ගම්මිරිා්වගේවක්දපවත්වේ ගනයන ගොවීතය ගතයානතයවිේය.ගම්මිරිා්වගේව්රේනේනජීවනනේමාගය
වරගත් ගොවීතය 52%ක් සිනන ්ේර ඉතිරි 48% වනත් ජීවන නේමාගයක් ාන න ගමිම්රිා් වගේවළුත්
පවත්වේ ගනයයි.
වගු්ාව4.71-ජීව නෝපේයවශ් යතයගමිම්රිා්වගේව
්යයනටකක්
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේනජීව නෝපේය
වළ ගොවීතය
නේමාගයවරගත් ගොවීතය
ාා යේව
(N-25)
25

13 (52%)

වනත්ජීවනනේමාගයක්ප
ර ේන
ජීව නෝපේයවරගත්එ හත්ගම්මිරිා්
වගේවදවරන ගොවීතය (N-25)
12 (48%)

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.19ජීව නෝපේයවශ් යතයගමිම්රිා්වගේව
්රේනජීවනනේමාගය වනත්වේමායයතයවරගත් ගොවීතයුහුේරයක්රුමාවගේවහේාම්ුතයවේමායවක
නියැී  සටී.  එයට ්නේරව ව ක, ම්ාතය වැනි ැසකියේ වයේපේරිව වටයුතු පෞේගලිව ්ාශ් ස ැසකියේ
යනේදි සදී යදීසටී.
වගු්ාව4.72-ගමිමිරිා්වගේව්රේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය
්යයනටකක්වළ ගොවීතය
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේන
ාා යේව
ජීව නෝපේයනේමාගයවරගත්
ගොවීතය
(N - 25)
25

ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේන
ජීව නෝපේයනේමාගයවරගත්
ගොවීතය ගතයේවිතීවැසකියේ
වරන ගොවීතයාා යේවහේ
පති
ර ශ්ේය (N-13)

13 (52%)

03 (23%)

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ
4.9.3.5ගම්මිරිා්වගේවපරේනජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය ේේවිතීවැසකියේ
ගමිමිරිා් වගේව ්රේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය ්තුරිතය සුබඩ පිරිාක් පනණක් (23%  ේවිතීව
ැසකියේවතයහි නිරේවී සිනයහ. ඒවේ නම් ව ක ම්ාතය, වී හේ එළවබඩ වගේව රුමා කිරි වැපීන යනේදිය යි.
ගම්මිරිා් වගේ ක වේමායයතයවකට ්වහිරයක් නොවන පරිදි නන ේවිතීව ැසකියේවක ය දන ුව නන
ගොවීතය්රවේශ්වරයි.
4.9.3.6පවු ල්ාේනේජිවයතය ේාහභේගීත්වය
පවු ල් ාසු ාේනේජිවයතය යනු ්රේන වශ් යතයන බිරිඳ දරුවතය හේ ඇේැම් ්වා්ථමේවකදී දනේපියතයද
ඇතුළත්ාේනේජිවපිරිාය.ගම්මිරිා් ගොවීතය ේපවුල්වකභේමායේවරුතය ගතය80%ක්ගෘහණියතයවශ් යතය
ගදර දොරවේමායයතයහිනිරේවසටී.ේවත්4%ක්පනණ වනත්ැසකියේවකඑනම්,රේ යහේ පෞේගලිව
්ාශ් ස ැසකියේ වම්වරු ැසකියේ, යනේදි ස නිරේව සටී. නන භේමායේවතය ේ වයා පරේාය ්වන වයා
්වුරුදු 30 සට 70 දක්වේ ක. වයා ්වුරුදු 70 වැනි වැඩි වයාව පසුවතය තය එක් ් යක් පනණි. ඉතිරි
සයලුන දනේ ේ උපරින වයා ්වුරුදු 63ක් නිාේ 80%ක් පනණ භේමායේවතයද ගම්මිරිා් වගේව හේ
ාම්ුතයවඇේැම්වේමායයතයවනඉඩම්සුේකිරීනහේපසු්ා්වනුවේමායයතයහිනිරේවනුව හළිවිය.
නමුත් දරුවතය ්යේපනය කැබීන හේ ැසකියේවක යදීන නිාේ ගම්මිරිා් වගේව හේ ාම්ුතය වේමායයතයහි
නිරේවීනට නොහැකිුවදපමා සෂණ සදී හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.9.3.7ගම්මිරිා්්ා්වනු් කවිකිරී ම්ා්වරූප
ුඩල්ළුඹුර යනු නොණරේගක දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ාඳහේ ්රසේන ්ර ේශ්ය වීනත්, නන
්ර ේශ් සවගේවරනගම්මිරිා් ාඳහේඉහළපිළිගැනීනක්ාහ වනත්්ර ේශ්වකටාේ ප්තික්ෂවඉහළමිකක්
කැබීනත්වි ශ්ේෂත්වයකි.එයට හේතුව නන්ර ේශ් සවැ වනගම්මිරිා්වකටආ කණිවවූා්වභේවයක්හේ
ඉහළ ගුණේත්නව ේත්ත්වයක් වීනයි. නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ් කවිය පහේ ාඳහතය වගු ්ාව 4.73
යට ත්ාේවච් ේ ව මා. නන්ර ේශ් සගම්මිරිා් ් කවිා්වරූප්ේරගම්මිරිා් ්ා්වනුුදුදීනක්ගැන
වේමාේේ වී නැේ. නන ්ර ේශ් ස ගම්මිරිා් ාඳහේ ඉහළ මිකක් කැ ුන නිාේ ගොවීතය ගම්මිරිා් වියී නට
වැඩි ප ළඹවීනක්දක්නටඇේ.වගු්ාව4.73යට ත් ම්පිළිුඳපැහැදිලිචි්රයක්කුේගේහැකිය.
වගු්ාව4.73-ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූප-ුඩල්ළුඹුර්ර ේශ්ය
් කවිකිරී ම්ා්වරූප
එක්එක්ක්රන්නුගනනය
වළ ගොවීතයාා යේව
මුබඩ්ා්වැතයනන්මු වතය
12
වොටාක්්මු වතය් කවිය
01
වොටාක්වියළේ් කවිය
02
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ් කවිය
04
වියළේගුඩේවරේුේමිකඉහළගියපසු් කවිය
06
එවතුව
25

්රතිශ්ේය%
48.0
04.0
8.0
16.0
24.0
100.0
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නනවගුව්නුව පනීයතය තය50%ුැඟිතය්මු වතය් කවියහේවියළේ් කවිවරනුවයි. ේශ්ගුණය,
නිව ාේ මුදල්්වශ්යේේ,ශ්රනය,ාපයේගැනීනපිළිුඳගැටබඩාහනිව ාේ ඉඩවඩ නොනැතිවීනයනවරුණු
නේ ගොවීතය්මු වතය් කවිකිරීනට පළ ේ.නමුත් නනගම්මිරිා් ගොවීතයළුඩේඉඩම්හිමියතයනිාේත්
රුමාකිරිවැපීන, වො වෝවේ, ව ාල්වගේවයනේදි වනත්වේමායයතයනිාේත්වේකයඉතිරිවරගැනීන
ාඳහේ්මුගම්මිරිා්් කවිකිරීනට පළඹීසින.
4.10 නොනරේගකදිා්රික්වය:ානා්ේවිශ්් ල්ෂණය
නොනරේගකදිා්රික්ව සබිබික, නැදගනාහුඩල්ළුඹුරයන ගොවි නාාවමානුක්ර ේශ්වකගම්මිරිා්
ගොවීතය75%ක්ාමීය ක්ෂණයටභේ නයවරනකදි.
4.10.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රී පුරුෂභේවය
නන ගොවිපවුල්වකගම්මිරිා්වගේවරුවේ ගතය92%ක්පුරුෂහේ8%ක්ා්ත්රීතයවිය.
4.10.1.2වයා්වුහය
ාමීය ක්ෂණයටභේ නයවරනකද ගොවීතයාා යේ ක්වනවයා්වුරුදු30ක්උපරිනවයා්වුරුදු78ක්ද
විය. නනවයා් ්රනේණයපහේාඳහතය්යුරිතයවයා් වේණ්ඩතුනවට වතයවරවිග්රහවළහැකිය. නන
වයා්වුහයතයපහේාඳහතයපරිදිවගු්ාව4.74්නුවවිග්රහවළහැකිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.74- නොණරේගකදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වුහයතය(්වු.
ාා යේව
්රතිශ්ේය
30-50
21
28
51-60
37
49
65ටවැඩි
17
23
එවතුව
75
100
මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තය්වුරුදු30-50වයා් වණ්ඩයට්යත් ගොවීතය ේ්රතිශ්ේය28%ක්වැනි
් ක නටටනව පවතින ුවයි. ්වුරුදු 51-65 වයා් වේණ්ඩයට ්යත් ගොවීතය ාා යේව 49%ක් වැනි වැඩි
්රනේණයක්වූ්ේරවයා65ටවැඩිවයා් වේණ්ඩයටද23%ක් ගොවීතය්යත්විය.නමුත්වයා්වුරුදු3065 වයා් වේණ්ඩයට 77%ක් ේරම් වූ වැඩින ගොවි පිරිාක් ්යත්ව සටී. නයිතය පනී යතය තය ගම්මිරිා්
වගේවක්නඩත්තුකිරීනටවේයිවහේනේනසවශ්ත්තියකිතය හබිවයා් වුහයටවැඩි ගොවීතයාා යේවක්
්යත්ව සිනන ුවයි. වගේ ක නියැී  සිනන ගොවීතය ේ ානේ යීය ේත්ත්වය විනාන විට නය යහපත්
දමාශ්වයක් කාදැක්වීනටපුබඩවන.
4.10.1.3ගම්මිරිා්වගේබිම්වකවිශ්ේකත්වය
වගු්ාව4.75 - නොණරේගකදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතය ේබිම්වකවිශ්ේකත්වය
ගම්මිරිා්වගේබිම්වකවිශ්ේකත්වය ඉඩම්වැුලිාා යේව
පති
ර ශ්ේය%
0.25-0.5
14
19
0.51-1.0
33
44
1.0-2.0
20
27
2.1-3.0
05
07
3.1-4.0
02
02
4.1-5.0
0
0
5.1ටවැඩි
01
1
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ඉහේ වගු ාටහන ්නුව නොණරේගක දිා්ේරික්ව ස ගම්මිරිා් වගේබිම්වක වපාරිය නිරීක්ෂණය කිරී ම්දී
පැහැදිලි වතය තය ගම්මිරිා් වගේබිම් වැඩි පරතිශ්ේයක්, එනම් සයයට 63ක් ්ක්වර 01.0ට වඩේ ් ක ඉඩම්
ුවයි.ඒ්නුවවැඩිනවගේබිම්පරනේණයක්්ක්වර0.51-1.0ත්්ේර, එනම්සයයට44ක්වන්ේරේවත්
සයයට 27ක් ්ක්වර 1.1-2.0ත් ්ේර ක. ්ක්වර 03.1ට වඩේ වැඩි වපාරියක් ාහිේ ගම්මිරිා් ඉඩම්
ඇත් ත්  03ක් පනණකි. ම් ්නුව නොරණේගක දිා්ේරික්ව ස ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ගතය ්ති ුහුේරය
ළුඩේඉඩම්හිමියතයුවපැහැදිලි ක.
4.10.1.4ජීව නෝපේයක් කාගම්මිරිා්වගේව
නොනරේගක දිා්රික්ව ස ගොවීතය ්ර ේශ් ස ේශ්ගුණිව ාේව ්නුව වැඩි වශ් යතයන වගේ වරන
ළුබඩු කවමාගයවතය තයගම්මිරිා් වගේවයි.සය්රේනජීව නෝපේයවශ් යතය වනත්වේමායයතයවර ගන
යමිතය ගම්මිරිා් වගේවක්ද පවත්වේ ගනයන ගොවීතය ද ගම්මිරිා් ්රේනජීව නෝපේයවශ් යතය පවත්වේ
ගනයන ගොවීතයදවශ් යතය ගොවීතය දපිරිාක් නනදිා්රික්ව සසිනනුව්යයන සදී හළිවිය.
නයපහේාඳහතයවගු්ාව3.76යට ත්විග්රහවරයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු ්ාව4.76ජීව
ගොවි න
ාාවමාන ුක
්ර ේශ්ය
බිබික
නැදගන
ුඩල්ළුඹුර
එවතුව

නෝපේයක් කාගම්මිරිා්වගේවටහිමිේැන
ගම්මිරිා් ්රේන ජීවන ්රතිශ්ේය
වනත් ැසකියේවක් ්රේන ්රතිශ්ේය
නේමාගය
වරගත් %
ජීව නෝපේය
වරගනිමිතය %
ගොවීතයාා යේව
ගම්මිරිා් වගේ කදනිරේවසිනන
ගොවීතයපිරිා
13
52
12
48
13
52
12
48
13
52
12
48
39
52
36
48
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පා
ර ්ේේරාටහතය්ාව4.20 - ජීව නෝපේයක් කාගම්මිරිා්වගේවටහිමිේැන
ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය ගම්මිරිා් වගේව ්රේනේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය 52%ක් ද,
වනත්ැසකියේවක්්රේනජීව නෝපේයවරගත්නමුත්ගම්මිරිා්වගේවක්දපවත්වේ ගනයන ගොවීතය48%
දසිනනුවයි. නන වනත්ැසකියේ කාහඳුනේ ගනඇත් ත්වීවගේවාහඑළවබඩවගේව, පෞේගලිවහේ
රේ ය්ාශ් සැසකියේ,රුමාකිරිවැපීන,ා්යාැසකියේ,වයේපේරිවවටයුතු,ව කහේ ම්ාතයවැඩහේවෘෂිහේ
වෘෂි නොවනවම්වරුයනේදීැසකියේයි.
ඉහේ වගුව ්නුව පනී යතය තය ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේ වී සිනන ාම්පුමාණ ගොවීතය ාා යේ වතය
්ඩවටත්වඩේගම්මිරිා් වගේව්රේනේනජීවනනේමාගයවර ගනසිනනුවයි.ගම්මිරිා් මික, ේශ්ගුණිව
විපමායේායනේ්ා්වැතයනටවරනුකපෑන,ආනයන,්පනයනාම්ුතයවි ේශ් ව ළඳ පොළහේසදුවන
ුකපෑම්, විනිනය ්නුපේතිවය රේ ය ුදු ්රතිපත්ති යනේදි වරුණු රේශියක් නන ගොවීතය ේ ජීවන
ේත්ත්වයටාෘජුවනුකපේනුව ප තය. වනත් ැසකියේවවනිරේවීනට්නේරවගම්මිරිා් වගේ කදනිරේ
වන ගොවීතයටආදේයම්නේමාග දවක්ඇතිුව ප තය.
ගම්මිරිා් ්රේනේනආදේයම්නේමාගයවර ගනසිනන ගොවීතය ගතය49%ක් වනත්ේවීතිවැසකියේවවද
නියැී  සිනන ුව ්නේවරණය වී ඇේ. එන ගොවීතය  ේනතයට කැ ුන ඉඩපා
ර ථම
් ේව නේ පනණක් ්නේර
ැසකියේවක නිරේ වන ුව ්නේවරණය විය. වී හේ එළවබඩ වගේ ව ක, ම්ාතය යනේදී ැසකියේ, රුමා වැපීන,
වම්වරුැසකියේ හේවෘෂිවමානේතයේයආශ්රිේැසකියේයනේදිය ම්ැසකියේ්ේර වයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.77ගමිම්රිා්්රේනැසකියේවවරගත් ගොවීතය ේේවීතිවැසකියේ
්යයනටකක්වළ ගොවීතය
ගම්මිමාා්වගේවප
ර ේන
ගම්මිරිා්වගේවප
ර ේන
ාා යේව
ජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය
ජීව නෝපේයවරගත් ගොවීතය
්ේරිතයේවිතීවැසකියේවක
ාා යේව (N-75)
නියැ ළන ගොවීතය
(N-39)
75

39 (52%)

17 (44%)
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ඉහේ වගු ාටහන ්නුව ්යයනට කක්වළ ගොවීතය 75 දනේ ගතය 39 දනළු හවත් සයයට 52ක්
ගම්මිරිා් වගේවපරේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතයවන ්ේර ේවත් 17 (44%) දනළු ගම්මිරිා් වගේව
පරේනජීව නෝපේයවරගත්නමුත් වනත්ේවිතීවැසකියේවකනිරේවනපිරිාක්ුවපැහැදිලි ක.
4.10.1.5පවු ල් ාසුාේනේජිවයතය ේාහ යෝගය
පවු ල් ාසුාේනේජිවයතයවශ් යතයභේමායේවාහදරුවතයගම්මිරිා්වගේවටයුතුාඳහේාහභේගීවීන්රේන
ක.ුක්ර ේශ්තු නහිභේමායේවතය ේවයා්නට්ටනවිනාේුකනවිටවේමාේේවීඇති්වනවයා්වුරුදු22
හේඋපරිනවයා්වුරුදු72කි. නනභේමායේවතයවයා් වේණ්ඩතුනක්යට ත්වමාගවළ විටවැඩ වළහැකි
වයා්වේණ්ඩවකට්යත්ාා යේවහඳුනේගැනීනටපුබඩවන.
වගු්ාව4.78භේමායේවතය ේවයා්වුහයතය
වයා්වේණ්ඩය(්වු
නැදගන
බිබික
22-50
11
51-65
9
65ටවැඩි
2
එවතුව
22

11
12
2
25

ුඩල්ළුඹුර මුබඩාා යේව
9
31
12
33
1
5
22
69

්රතිශ්ේය%
45
48
7
100
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ඉහේ වගු ාටහන ්නුව වයා ්වුරුදු 22-50 වයා් වේණ්ඩ ස භේමායේවතය 45%ක් ද වයා් 51-65 වයා්
වේණ්ඩ ස48%ක්දවයා65ටවැඩිවයා්වේණ්ඩ සභේමායේවතය7%ක්සටී.
ම් ්නුව පනී යතය තය වයා ්වුරුදු 65ට ් ක වය ාේ භේමායේවතය 93%ක් සිනන ුවයි. නන
භේමායේවතය ගතය 67%ක් දනේ ග දොර වැඩවටයුතු වර ගන සිනන ගෘහණියතය ුවද ාමීය ක්ෂණ සදී
හළි විය. එනනිාේ නන 67%ක් වු භේමායේවතය ්තුරිතයවයා ්වුරුදු 65ාහ .ට ් කවයා් වේණ්ඩවකට
්යත් වතයනතය ගම්මිරිා් වගේ ක සමීය ේ වේමායයතය කිහිපයවට පනණක් ගොවියේට ාහ යෝගය කුේ දන
ුව ්යයන සදී හළිවිය. ගම්මිරිා් වගේබිම් සුේ කිරීන හේ ්ා්වනු නබඩ පසු වියී න ගුඩේ කිරීන
් කවිකිරීනයනේදීවේමායයතයවකදී්රේන ගොවිනහේේටාහේයවනුවද්රවේශ්විය.මීය ට්නේරව නන
පවුල්වක දරුවතය ්ේරිතය 20%ක් දරුවතය පනණක් ඉහේ ාඳහතය ආවේරයට ්රේන ගොවි නහේේට
ාහ යෝගය කුේ දයි. ්තුවප්තිපේදුව, ්ා්වනු නී න යනේදී වේමායයතයවකදී ශ්රමිවයතය ළුලියට ගැනීනට
ගොවියේටසදුවීඇේ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.11දිා්රික්වහේරාේනේනයවරණයක්වශ් යතයඉදිරිපත්කිරීන
4.11.1ගම්මිරිා් ගොවීතය ේා්ත්රී-පුරුෂභේවය
වගු්ාව4.79 - දිා්රික්වහේරාේනේනයවරණයක්වශ් යතයගම්මිරිා්
ගොවීතය ේා්ත්රී-පුරුෂභේවය
දිා්ේරික්
 වය
ාා යේව පුරුෂ %
පරතිශ්ේඑවතුව
වේතයේේ %
නහනුවර
81
98
02
100
නේේ ල්
74
89
11
100
ුදුල්ක
77
90
10
100
නොණරේගක
75
92
08
100
ාේනේනයවරණය
307
100
92
08
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ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය 92% පුරුෂ පක්ෂයටද 8% වේතයේේ පක්ෂයටද ්යත් විය. පුරුෂයේ වනත්
ැසකියේවවනියැලුණු,්ානීප,වි ේශ්ැසකියේයනේදී්වා්ථමේවකදීවේතයේේ වෝ්රේන ගොවියේුවටපත්ව
සටී.
4.11.2 ගම්මිරිා් ගොවීතය ේවයා්වයේප්තිතිය
වගු්ාව4.80 -ගමිමිරිා් ගොවීතය ේවයා්වයේප්තිතිය
වයා්
දිා්රික්වය
වේණ්ඩය
නහනුවර%
නේේ ල්%
ුදුල්ක%
නොණරේගක%
්වුරුදු
ාා යේව
% ාා යේව
% ාා යේව
% ාා යේව
%
30-50
28 35
25
34
26
34
21
28
51-65
40
49
33
45
34
44
37
49
65ටවැඩි
13
16
16
21
17
22
17
23
මුබඩ
81 100
74 100
17 100
75 100
ගණන

එවතුව%
ාා යේව
100
144
63
307

%
33
47
20
100
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විවිවයා්වේණ්ඩවකට්යත්පුේගකයතයගම්මිරිා්වගේ කනියැී සිනන්ේරඔවුතයවයා්වුරුදු30සට
75දක්වේවිවිවයා්වේණ්ඩවකට්යත් වයි. නනවිවිවයා්වකපුේගකයතයවයා්වේණ්ඩ3ක්යටේට
ගැ නන ්ේර ් කන වයා් වේණ්ඩය කා වයා ්වුරුදු 30-50 වයා් වේණ්ඩය ගේ හැකිය. නන වයා්
වේණ්ඩ ස පුේගකයතය මුබඩ නියැදි යතය 33%ක් වු ්ේර ඒ දිා්රික් වශ් යතය නේේ ල් 34%ක් නහනුවර
35%ක් ුදුල්ක 34% ාහ නොනරේගක 28%ක් වශ් යතය වයේප්තිේවී තිබුණි.  ් ක ්යේපන නට්ටන නිාේ
වනත් ැසකියේ ්වා්ථමේ ාොයේ ගැනී ම් ්පහසුේේවය, ගම්මිරිා් ුෝගයට නෑේ වේලීනව වළඳප ළේ
පැවති ඉහළ මික නතයන වනත් ැසකියේවතයවක නියැ ළන ්ේරතුරන ගම්මිරිා් වගේ කද නියැී නට
හැකිවීනයනවරුණුනේ නනේරුණවයා්වේණ්ඩයගම්මිරිා්වගේ කනියැී සටී.
මීය ළ වයා් වේණ්ඩයවු්වුරුදු51-65 ගොවීතය47%ක්ගම්මිරිා් වගේ කනියැී සින්ේරදිා්රික්ව්ේර
නොවුතය ේවයේප්තිතිය49%(නහනුවර 45%(නේේ ල් 44%(ුදුල්ක 49%( නොනරේගක දක්වේවිය.
වයා්වුරුදු65ටවැඩිවයා් වේණ්ඩ සදාැකකියයුතු ගොවීතයපිරිාක්සින්ේරඑන්රනේණය20%කි.
නන ගොවීතය ේ වයේප්තිතිය 16%  (නහනුවර  සට 23% ( නොනරේගක  දක්වේ විය.  නවැනි වයා්ගේ
පුේගකයතයද වගේ ක නිරේව සින ස ගම්මිරිා්වලිතය ඉහළ ආදේයනක් කැබීන, නි වා්වක දරුවතය වනත්
ැසකියේවක නියැී  සිනන හේ පවුල්වක දරුවතය නි වා්වලිතය ුැහැරවී වනත් ්ර ේශ්වකට ාාක්රනණය වී
සටීනවැනි හේතුනිාේ වනි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.11.3ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ්යේපනනට්ටන
වගු්ාව4.81-ගමිමිරිා්
්යේපනනට්ටන
්රේථමමිව්යේපනය
ේවීතිව්යේපනය
්. පො.ාාේනනය
පළ
්. පො.ාඋාා් පළ
උපේධිේරිතය

ගොවීතය ේ්මතයේපනනට්ටන
්රතිශ්ේය%
15
30
35
15
5

මුකේශ්රය-HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණය2015

්රේථමමිව ්යේපන නට්ට ම් සට උපේධි නට්ටන දක්වේ ්යේපන සුදුසුවම්වලිතය ානතයවිේ  පුේගකයතය
ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේව සිනන ුව හළි විය.  නන ්යේපන නට්ටම් ්රේථමමිව ්යේපනය, ේවිතිව
්යේපනය,්. පො.ාාේ. පළ,උ. පළ ාහඋපේධිේරිවශ් යතයවේණ්ඩපහක්යට ත්දැක්වීනටපුබඩවන.
්රේථමමිව ්යේපන නට්ට ම්  ගම්මිරිා් ගොවීතය 15% සින ්ේර නයිතය 20%ක් නොණරේගක
දිා්රික්ව යත්, 17%ක් නහනුවර දිා්රික්ව යත්, 12%ක් ුදුල්ක දිා්රික්ව යත්, 10%ක් නේේ ල්
දිා්රික්ව සත්සිනයහ.නහනුවරදිා්රික්ව සඋ කදුම්ුර්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් සවලුතයේැතයන
වැනි ග්රේන නිකේරී වාම්වක, නොනරේගක දිා්රික්ව ස ුඩල්ළුඹුර, ුදුල්ක දිා්රික්ව ස හල්දුම්මුල්ක
්රේ ේය ය ල්වම් වොට්පේශ් සද ්රේථමමිව  ්යේපනය පනණක් කුේ සින ගම්මිරිා් ගොවීතය වනත්
්ර ේශ්වකටාේ ප්තිවෂවවැඩි්රනේණයක්දක්නටකැබුණි.
ේවීතිව ්යේපන නට්ටන වන 6 ශ්රණි සසට 10 ශ්රේණියදක්වේ ්යේපනය කුේ සින ාා යේව30%ක්
විය.  නන ්රනේණය දිා්රික්ව හේ මා වි ශ්ේෂත්වයාකවේ ුැලු විට පනීයතය තය22% (නේේ ල් සට
නොණරේගක දිා්රික්ව ස 33%ක් දක්වේ වනා් වන ුවයි. වැඩින ගම්මිරිා් ගොවීතය ාා යේවක් ාපුරේ
ගනසිනඋාා්න්යේපනනට්ටනවු ස්. පො.ාාේනනය පළානත්වීනය.මුබඩනියදි යතයන35%ක්
් පොාාේනේනය පළානත්වුවතයසිනයහ.දිා්රික්වශ් යතයගත්වළ නයිතයවැඩින්රතිශ්ේයක්වේමාේේ
වීඇත් ත්නේේ ල්(47% වු්ේරනහනුවර33%,ුදුල්ක36%, නොනරේගක27%ක්වශ් යනි.
4.11.4ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
වගු්ාව4.82-ඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
ඉඩම්
ුදුල්ක
%
වැුලිවක දිා්රික්වය
විශ්ේකත්වය
ඉඩම්
්ක්වර
වැුලි
ාා යේව
07
9
0.25- 0.5
0.5-1.0
27
35
1.1-2.0
19
25
2.1-3.0
13
17
3.1-4.0
07
09
4වැඩි
04
05
එවතුව
77 100

නොණරේගක
දිා්රික්වය
ඉඩම්වැුලි
ාා යේව

%

නහනුවර
දිා්රික්වය
ඉඩම්වැුලි
ාා යේව

%

14
33
20
5
1
2
75

19
44
27
07
1
2
100

9
20
26
10
7
09
81

11
25
32
12
09
11
100

නේේ ල්
දිා්රික්වය
ඉඩම්වැුලි
ාා යේව
09
23
24
07
02
09
74

%

12
31
32
09
03
13
100
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව4.83 -ගම්මිරිා්වගේවරඇතිඉඩම්වකවිශ්ේකත්වය
ඉඩම්වැුලිවකවිශ්ේකත්වය
මුබඩඑවතුව
ාේනනය
්ක්වර
0.25- 0.5
39
13.0
0.5- 1.0
103
33.0
1.1- 2.0
89
29.0
2.1- 3.0
35
11.0
3.1- 4.0
17
05.0
4වැඩි
24
08.0
එවතුව
307
100.0
මුකේශ්රය::HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ

්ක්වර 0.25 සට ්ක්වර 08 දක්වේ විශ්ේක ඉඩම් වැුලිවක ගම්මිරිා් වගේවර තිබුණි. ගම්මිරිා්  වගේවර
ඇතිඉඩම්වැුලිවලිතය47%ක්්ක්වර0.25සට්ක්වරඑවදක්වේවිශ්ේකවූඉඩම් ක.මීය ටවඩේවිශ්ේක
ඉඩම්වැුලිවශ් යතය්ක්වරඑවටවැඩිහේ්ක්වරතුනදක්වේඉඩම්වැුලි40%ක්පවතී.්ක්වර03ට
වැඩි ඉඩම් වැුලි 13%ක් පවතී. ගම්මිරිා් වගේ ක් ෂේ්ර ස ඉඩම් වලිතය 50%වට ආාතයන ්රනේණයක්
්ක්වර 1.25 සට ්ක්වර එව දක්වේ විශ්ේක ඉඩම් නැේ හොත් ළුඩේ ඉඩම් වැුලි ුව කිව හැකිය.
්යයනට කක්වළ ගොවීතය ේ ඉඩම්වලිතය සයයට 33ක් ්ක්වර 05-1.0 ්ේර ඉඩම් වැුලි විය. ේවත්
සයයට29ක්්ක්වර1.0-2.0්ේරඒවේවිය.
4.11.5ජීව නෝපේයක්වශ් යතයගම්මිරිා්වගේවටහිමිවීඇතිා්ථමේනය
ගම්මිරිා් ගොවීතය්රේනවශ් යතය වොටා් දවවට ුදීනටහැකිුවක් ෂේ්ර්යයනය්නුවපැහැදිලි
වයි. එනම් ගම්මිරිා් ්රේන ජීව නෝපේය වරගත් ගොවීතය ාහ ගමිම්රිා් ේවිතීව ජීව නෝපේය වරගත්
ගොවීතය වශ් යනි. නන ගොවීතය ගතය 39%ක්  ඉඩවඩ කැ ුන පරිදි වනත් ජීව නෝපේයයතයවකද
ය දනුව හළිවිය.්රේනජීව නෝපේයවශ් යතයර ස හෝ පෞේගලිව්ාශ් සැසකියේ,වයේපේරිව
වටයුතු, ව ක, ම්ාතය වේමාමිව වැනි ශිල්පිය ැසකියේ යනේදි ස නියැී  සිනමිතය ගම්මිරිා් වගේ කද නියැී 
සටී.
වගු්ාව4.84-ආදේයම්නේමාගයවශ් යතයගම්මිරිා්වගේව
ආදේයම්නේමාග ස
ුදුල්ක
%
නොණරේගක
ා්වභේවය
්රේනආදේයම්නේමාගය
වශ් යතයගම්මිරිා්
53
69
39
ේවිතීවආදේයම්
නේමාගයවශ් යතය
24
31
36
ගම්මිරිා්
ගම්මිරිා්්රේන
ආදේයම්නේමාගයවූ
21 53
40
17 39
පිරි ාතයේවිතීව
ැසකියේවකනියැී පිරිා

%

නහනුවර

%

නේේ ල්

%

52

59

73

41

55

48

22

27

33

45

44

22 59

37

14 41

34
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ඉහේවගුාටහන්නුවපැහැදිලිවතය තය නන්යයනටකක්වළානා්ේගම්මිරිා් ගොවීතය ේඑවන
ආදේයම්නේමාගයගම්මිරිා්වගේව නොවනුවයි. නනාමීය ක්ෂණය්නුවපරේන වොටා්තුනක්යට ත්සදු
වළවමාගීරණ සසයයට62වපිරිාව ේපරේනආදේයම්නේමාගයගම්මිරිා් වගේවවන්ේරඑහිඉහළන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

81

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

්ගයවනසයයට73වපරතිශ්ේයක්නහනුවරදිා්ේරික්ව යතයදසයයට52වපහළන්ගය නොණරේගලිතයද
වේමාේේවිය.
ුදුල්ක දිා්ේරික්ව ස එන පරතිශ්ේය සයයට 69ක් වන ්ේර නේේ ල් දිා්ේරික්ව ස සයයට 55කි.   නන
නියැඳියතුළේවිතීවආදේයම්නේමාගයක්වශ් යතයගම්මිරිා් වගේ ක ය දන ගොවීතය ේාේනේනය්ගය
සයයට 38ක් පනණ වන ්ේර එහි ඉහළන ්ගය වන සයයට 48 වේමාේේ වතය තය නොණරේගක
දිා්ේරික්
 ව යනි.්වන්ගයවනසයයට27නහනුවරදිා්ේක්
රි ව යතයවේමාේේවන්ේරුදුල්කසයයට31ක්
ාහනේේ ල්සයයට45ක්වශ් යතයා්ථමේනහිමිවර ගනඇේ.
ගම්මිරිා් වගේවපරේනආදේයම්නේමාගයවූපිරි ාතයේවිතීවැසකියේවකනියැී සිනනගම්මිරිා් ගොවීතය ේ
පොදු්ගයසයයට39ක්වන්ේරඑහිඉහළන්ගයවනසයයට40ුදුල්කදිා්ේරික්ව යතයද්වන්ගය
වනසයයට34නේේ ල්දිා්ේක්
රි ව යතයදවේමාේේවිය.එහිදීුදුල්කදිා්ේරික්ව සසයයට40ක්දනහනුවර
දිා්ේරික්
 වයසයයට37ක්වශ් යතයවේමාේේව ළේය.
වගුව්ාව4.85-පවුල්වකාේනේජිවයතයාා යේ ක්රතිශ්ේවයේප්තිතිය
පවුල්වකාේනේජීව
දිා්රික්වය
ාා යේව
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
%
%
%
ද ද නළුපනණක්
11
15
18
ති ද නළුපනණක්
26
30
14
හේර ද නළුපනණක්
23
28
36
පා් ද නළුපනණක්
30
18
19
හය ද නළුපනණක්
09
07
08
හත් ද නළුපනණක්
01
01
05
මුබඩඑවතුව
100
100
100

නොනරේගක
%
17
17
36
16
07
07
100

මුබඩඑවතුව
%
15
22
31
20
08
04
100
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ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ පවුල්වක ාේනේජිවයතය තුතය ද නළු, හේර ද නළු  පා් ද නළු ාහ
හය ද නළු සිනන පවුල් නන ාැන දිා්රික්වයකිතයන වේමාේේවී ඇති ්ේර ඒ ්ේරිනුත් වැඩින පවුල්
ාා යේවක්වේමාේේවතය තයාේනේජිවයතයහේර ද නළු ගතයානතයවිේවපැවතිපවුල්වු්ේරඒනහනුවර
ුදුල්කාහ නොනරේගකදිා්රික්වවලිනි.
පවු ල්ාේනේජීවාා යේවක් ෂේ්ර සඉහේාඳහතය්යුරිතයානතයවිේවීතිබුණදගම්මිරිා් වගේ කවිවි
වේමායයතය ාඳහේ පවු ල් ාේනේජිවයතය ේ ාහභේගීත්වය ් ක නට්ටනව පවතී.  එුැවිතය 83%ක් ගම්මිරිා්
ගොවීතය්ා්වනු නී නයනේදීවියදම්දැරිනටසදුවනවේමායයතයකූලීවරුවතය යොදේ ගන ගොවියේ ේද
ාහභේගිත්ව යතයවර ගනයනුව හළිවිය.
වගු්ාව4.86 -පවු ල් වනත්ාේනේජිවයතයගම්මිරිා්වගේවටාම්ුතයවීඇතිපවුල්වකවයේප්තිතිය
වගේවටාම්ුතයවී
ඇතිභේමායේවතයාහිේ
පවුල්වකවයේප්තිතිය
වගේවටාම්ුතයවී
ඇතිදරුවතයාහිේ
පවුල්වකවයේප්තිතිය

ුදුල්ක

%

නොණරේගක

%

නහනුවර

%

නේේ ල්

%

56

73

50

67

60

74

50

68

24

31

08

11

14

17

19

26

මුබඩ
ාා යේව
216
65

%
70
21
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පවු ල් වනත් ාේනේජිවයතය ගම්මිරිා් වගේවට ාම්ුතය වී ඇති පවුල්වක වයේප්තිතිය  පිළිුඳ ාකවේ
ුැලී ම්දී වගේවට ාම්ුතය වී ඇති භේමායේවතය ාහිේ පවුල්වක කයේප්තිති ස පොදු පරතිශ්ේය සයයට 70ක්
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වන ්ේර එහි ඉහළන පරතිශ්ේය වූ සයයට 74 නහනුවර දිා්ේරික්ව යතය ද ්වන ්ගය වූ සයයට 67
නොණරේගක දිා්ේක්
රි ව යතය ද වේමාේේ විය. ්දේළ දිා්ේරික්වවක නන නියැඳි යහි දැඩි විෂනේේවක්
පතයනුම් නොකිරීන වි ශ්ේෂත්වයකි.  වගේවට ාම්ුතය වී ඇති දරුවතය ාහිේ ගම්මිරිා් ගොවි පවුල්වක
වයේප්තිති ස පොදුපරතිශ්ේයසයයට21ක්වන්ේරඑහිසයයට31ක්වනඉහළන්ගයුදුල් කතයද්වනය
වනසයයට11ක් නොණරේගලිතයදවේමාේේවිය.
4.11.6 ගොවිපවුල්වක වනත්ාේනේජිවයතයවගේවටාම්ුතයවීසිනනආවේරය
ගොවි පවුල්වක වනත් ාේනේජිවයතය යනු වතය හඳුතයවතය තය භේමායේව ාහ දරුවතයය. නන ගොවි
පවුල්වක ගෘහණියතය වශ් යතය ගදර ද මා වැඩවටයුතුවක නියැී  සිනන වේතයේේවතය ගම්මිරිා් වගේ ක
සමීය ේ වේමායයතය කිහිපයක් පනණක් සදු වරන ුව ්යයන සදී හළි විය. ඒ ්නුව 70% ව පවුල්වක
භේමායේවතය ගම්මිරිා් වගේ ක ඉඩම් සුේ කිරීන, ්ා්වනු නී  නතය පසු  ඇට වතය කිරින, වියළින,
් කවියයනේදීවේමායකිහිප සදී ගොවිවේතයේේවහවුල්වනුව හළිවිය.
පවුල්වකදරුවතයැසකියේවක යදීසටීන, ඉ ගනීනාහුේකවි සපසුවීනනිාේගම්මිරිා් වගේවටයුතුවක
නියැී නට නොහැකිුව හළි වූ ්ේර ්යේපන වටයුතුවලිතය ඉවත් වූ ාහ ැසකියේවක් නොවරණ
නිව ාේන වේකය ගේ වරන දරුවතය 21%ක් නොවුතය, ගම්මිරිා් වගේ ක ්තු වප්තිපේදුව, ්ා්වනු නී න
ඉඩම් සුේ කිරීන, ්ා්වනු නී  නතය පසු ් කවිය ාඳහේ ාවා් කිරීන යන වේමායයතය වකදී සය පියේට
ාහ යෝගයදක්වයි. නහිදීවි ශ්ේෂිේවරුණක්වතය තය නනපිරිා21%ක්වැනිඉේේසුබඩපරිාක්වීනයි.
4.11.7භේමායේවතය යදීසින්රේනවේමායයතය
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේභේමායේවතයද71%සට79%දක්වේ්රනේණයක්ගෘහනියතය කාවරනවේමායයතයට
්නේරව්පනයන ුෝගවගේවහේාම්ුතයවේමායයතයහිනනියැී සිනයහ.රේ යහේ පෞේගලිව්ාශ් ස
ැසකියේවතයහිද 7%සට 12%දක්වේ පිරිාක් නිරේවසිනයහ.  නොවුතය ගම්මිරිා් වගේවට ්නේරවඑළවබඩ
වගේවහේවීවගේ කදනිරේවසින්ේරගම්මිරිා්වගේවකඑක්එක්්වා්ථමේවතය්නුව්වශ්යවේමායයතයහි
නිරේව සිනයහ.  උදේහරණ වශ් යතය ඉඩම් සුේ කිරීන, වල්පැළ ගැළවීන, ්ා්වනු නී න, පසු ්ා්වනු
වේමායයතයයනේදියදැක්වියහැකිය.
4.11.8දරුවතය ේා්රිපුරුෂභේවය

ගම්මිරිා් ගොවිපවුල්වකදරුවතය ේා්රිපුරුෂභේවයහේවයා් නට්ටම්පිළිුඳව්වේනය යොමුකිරි ම්දී
දරුවතය්ේරිතය36%සට43%දක්වේපිරිාක්ා්ත්රීපක්ෂයට්යත්වුහ.වැඩිනදරුවතයාා යේවක්වේමාේේවී
ඇත් ත්්වුරුදු18ට් කවයා් වේණ්ඩ සය.එය42%සට50%දක්වේ්රනේණයක්වු්ේරඑහිාේනේනය
45%ක්විය.්වුරුදු18සට30දක්වේවයා් වේණ්ඩ සදරුවතයාා යේ ක්රතිශ්ේ සාේනේනය38%ක්වු
්ේර37%සට39%දක්වේවයේප්තිේවීපැවතුණි.
වගු්ාව4.87ගම්මිරිා් ගොවීතය ේදරුවතය ේා්ත්රී පුරුෂභේවය
ා්ත්රී 
දිා්රික්වය
පුරුෂ
නේේ ල්%
නහනුවර%
ුදුල්ක%
නොණරේගක% එවතුව%
භේවය
ාා යේව %
ාා යේව
%
ාා යේව
%
ාා යේව
%
ාා යේව
%
ා්ත්රී
45
36.0
50
39.0
54
43.0
45
38.0
194
39.0
පුරුෂ
80
64.0
79
61.0
72
57.0
74
62.0
305 61.0
මුබඩ
125 100.0
129 100.0
126 100.0
119 100.0
499 100.0
ාා යේව
මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණය2015

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4.11.9දරුවතය ේ්යේපනනට්ටන
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේදරුවතය ේ්යේපනේත්ත්වයවිවිනට්ටම්වකපැවතිණි.නමුත්්රේථමමිව්යේපන
නට්ටන (5 ශ්රේණි ස  ්යේපනය කුන දරුවතය ේ ාේනනය ස ්රතිශ්ේය 24%ක් වු ්ේර එහි වයේප්තිතිය
19%ස31%දක්වේවිය.දරුවතය්ේරිතයවැඩිනාා යේවක්ඇතුළත්වු්. පො.ා.(ාේ. පළ ානත්වුවතය ේ
්රතිශ්ේ ස ාේනේනය 25%ක් වු ්ේර උාා් පළ ානත්වුවතය ේ ්රතිශ්ේ ස ාේනේනය 27%ක් විය. එහි
වයේප්තිතිය26%සට28%දක්වේවිය.උපේධි් ප්තික්ෂව, උපධිේරී, ඩිප්ති කෝනේේරීයනේදීඉහළ්යේපන
සුදුසුවම්ාපුරේගත්7%වපිරිාක්දසිනයහ.දරුවතය ේ්යේපනනට්ටනපිළිුඳවපුමාණවිා්ේරවගු්ාව
3.67ඔා් ාේඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව4.88ගම්මිරිා්වගේ ගොවිපවුල්වකදරුවතය ේ්යේපනනට්ට ම්වයේප්තිතිය
්යේපනනට්ටන
දිා්රික්වය
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
්රේථමමිව්යේපනය
31
22
22
19
ේවිතීව්යේපනය
14
16
16
23
්. පො.ා.ාේ. පළහේඋ. පළ
46
54
56
54
ානත්
උපේධිාහ.ටඉහළ
9
8
6
4
මුබඩාා යේව
10
100
100
100

මුබඩඑවතුව%
24
17
52
7
100
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4.11.10ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූපය
වගු්ාව4.89 -ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්ා්වරූපය පොදු ක
ගොවීතයගම්මිරිා්් කවි
වරනආවේරය

නේේ ල්

නහනුවර

ාා යේව

%

්ා්වැතයන නළේගැනීන
ාඳහේවගේවුදුදීන

06

08

්ා්වනු නබඩවිගාන
මුබඩ්ා්වැතයනන
්මු වතය
්ා්වනු නබඩවිගා
වොටාක්පනණක්
්මු වතය් කවිකිරින
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ
් කවිකිරීන
මුබඩ්ා්වැතයනනවියළේ
ගුඩේවරේුේපසුවමික
ඉහළයනාන සදී
් කවිය
ඉේේනසුබඩ්රනේණයක්
සුදුගම්මිරිා් කා
ාවාේ් කවිය
එවතුව

53

ාා යේව

ුදුල්ක

නොණරේගක

%

ාා යේව

%

ාා යේව
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මුබඩ
එවතුව

්රතිශ්ේය
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නියැදි ස ාෑන දිා්රික්වයවන 50%වට ආාතයන ගොවීතය ාා යේවක් ේන ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නලු
විගාන ් කවි වරන ුව හළිවිය. හේතුව වියී නට වනත් නැතිවන, ශ්රනය ාඳහේ ්ධිව මික හේ
ාොයේගැනී ම් ්පහසුව, වමාෂේව එළඹුන හොත් ගම්මිරිා් ළුණුවීන නිාේ නේා්තිය පවු ල් ශ්රනය, හි වන
ාහ මුදල් හදිා්සය යනේදීයයි. ්ා්වැතයන නකේ වොටාක් පනණක් ්මු වතය ් කවි කිරීනටද ගොවීතය
්රියේවරතිබුණි. හේතුවමුදල්්වශ්යේේවයහේවියී නටපහසුවම් නොනැතිවනනිාේ වොටාක්්මු වතය
් කවිවර ගොවියේට හේ පවු ල් ාේනේජිවයතයට වළනනේවරණය වරගේ හැකි වොටාක් වියළිනට
පියවරගැනීනයි.ඉහළමිකක්කුේගැනී ම්් ප්තික්ෂේ වතයවලුගම්මිරිා්ාැවසනටඑනම්වියී නටපියවර
ගනඇති්ේරවියී නටවිශ්ේකශ්රනයක්වැයකිරීනටසදුවීනනිාේවියබඩවිගාන් කවිවරනුකුයි.
ාේ ප්තික්ෂව් ක්රතිශ්ේයක්එනම්(17% නේේ ල්03%සට නොණරේගක17%දක්වේ ගොවීතය්රනේණයක්
්ා්වැතයන වියළේ ගුඩේවර ේුේ මික ඉහළ නගින ේක් වේකයක් ුකේ සට ් කවි කිරීනක්ද දක්නට
කැබුණි. ම්සයල්කටනවඩේඉේේසුබඩ ගොවීතයපිරිාක්(02% ක්සුදුගම්මිරිා් කාාවාේඉහළමිකවට
් කවිකිරිනටපියවර ගනතිබුණුවද හළිවිය.එය නොණරේගක4%සට7%නේේ ල්දක්වේඉේේසුබඩ
පිරිාකි. ම් ාඳහේ වැඩිනහතයසයක් දැරීනට සදුවීන පුරුේදක් නොනැතිවන යන හේතු නේ සුබඩ පිරිාක්
පනණක් නනවේමාය සනියැලීසටී.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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05 වනපරිච් ේදය

්පනයනවෘෂිවමානවයේප්තිති ාේවය
හැඳිතයවීන
ගම්මිරිා් ක් ෂේ්රය හේ ාම්ුතය වයේප්තිති
නඟිතයවිග්රහවරයි.

ාේව ස වමාේනේන වරියේවේරීත්වය පිළිුඳ 05 වන පරිච් ේදය

්පනයන ුෝගපමා සෂණනයා්ථමේනවලිතය නනයවරනුකුනනවදැනුන ගොවියේ වේ ගනයනු
කුතය තය්පනයනවෘෂිවමානවයේප්තිති ාේව සවයේප්තිතිනිකේරීතයනේමාග යනි.ඒ්නුව්පනයන ුෝග
වගේව ාඳහේ ඉඩම් ාවා් කිරීන, පැළ සටුවීන පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන යොදේ වගේබි ම් ාේරවත් භේවය
ආරක්ෂේ  කිරීන, නඩත්තුව ාවන වප්තිපේදුව, ්ා්වනු නී න, ්ා්වනු ාැවසීන ්ගය එවතු කිරීන ාහ
් කවියයනේදීසයලුනවේමායයතයාම්ුතය යතයවුවයේප්තිති ාේවයභේරවීඇත් ත්්පනයනවෘෂිවමාන
වයේප්තිතිනිකේරීExport Agriculture Extension Officer (EO) වේය.
ගම්මිරිා් ුෝගය වගේ කිරීන ාඳහේ ඉඩම් ාවා් කිරීන හේ පැළ සටුවී ම් සට වගේව නඩත්තුව, ්ා්වනු
කුේගැනීන ාහ ්ා්වනු ාැවසීන යනේදී වේමායයතය පිළිුඳව ගොවීතය ේ දැනුන වමානය කිරීන ාඳහේ
්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු කවයේප්තිතිනිකේරිතයවිසතය ේශ්නාහ්රේ යෝගිවක් ෂේ්ර්භයේා
ඇතුළත්පුහුණුහේදැනුවත්කිරී ම්වැඩාටහතයාාවිේනයවරයි.
5.1්පනයනවයේප්තිති සා්වභේවය
ාෑන ්පනයන වයේප්තිති ාේවව නහේළු ාඳහේන  නිශ්්චිේ වයේප්තිති ාේවේ ුක ්ර ේශ්යක් කුේදී ඇේ.
්පනයන ුෝගවගේවරුවතයවිශ්ේකාා යේවක්්ර ේශ් සඒවරේශිවීසටීනම්්ර ේශ්යවිශ්ේකය.ඇේැම්
විට වයේප්තිති නිකේරීතය විශ්රේන යේන හේ නව ුඳවේ ගැනීම් නෑේවදී සදු නොවීන නිාේ පුරප්තිපේ කවී පවතින
්ර ේශ්වකවැඩආවරණයකිරීනටදඑවනවයේප්තිතිනිකේරියේටසදු ක. ම්නිාේඑක්වයේප්තිතිනිකේරියේට
විශ්ේක්ර ේශ්යවවයේප්තිති ාේවේාැකසීනටසදුවීඇේ.එනනිාේ්පනයන ුෝගවගේවයේප්තිති ාේවවාහ
ගොවියේ ්ේර විධිනත් වේකාටහනවට ්නුව නිේර නිේර හමුවීනක් සදු නොවන ුව ්යයන යතය
පැහැදිලිවිය.
වෘෂි වයේප්තිතිය සදුකිරී ම්දී වෘෂි වයේප්තිති නිකේරි ාහ ගොවීතය ්ේර ාමීය ප ාුඳේේවයක් පැවතිය යුතුය.
ර ස ාහනේේර වැඩපිළි වළ යට ත් නව වගේ ආරම්භ කිරී ම්දී එවැනි ගොවීතය වයේප්තිති නිකේරිතය
විසතය විධිනත් වේකාටහනවට ්නුව හමුවී වගේව පිළිුඳ උප දා් කුේදීන, ාහනේේර ගවීම් යනේදී
වේමායයතයසදුවරයි. ම්නිාේ ගොවියේාහවයේප්තිතිනිකේරියේ්ේරාමීය පාුඳේේවයක් ගොඩනැගීඇේ.
එ හත් වගේවට වාර 03ක් පනණ ඉක්නගිය පසු ාහනේේර ගවී ම් වේකය ්වාතය ක. ඉතය පසුව
ගොවියේවිසතයනේනවගේවනඩත්තුවළයුතු ක. ම්වේක සදී්පනයනවෘෂිවමානවයේප්තිතිනිකේරියේ
හේ ගොවීයේ්ේරාුඳේේවය් ක වයි.
වගු5:1වයේප්තිතිනිකේරිතයාහවාරතුනවටවඩේපැරණිවගේවක්ාහිේ ගොවීතය්ේරපැවතිාුඳේේවය
දිා්රික්වය
ාුදේේව ස ා්වරුපය

නේේ ල්
ාා යේව

වයේප්තිති නිකේරියේ ානග
ාමීය ප ාුදේේවයක්පවතී
වයේප්තිති නිකේරියේ ානග
ාමීය ප ාුදේේව ඉේේ් කයි
එවතුව

නහනුවර
%

ාා යේව

ුදුල්ක

%

ාා යේව

නොණරේගක

එවතුව

%

ාා යේව

%

ාා යේව

%

40

54

35

43

42

55

32

46

149

50

34

46

46

57

34

45

37

54

151

50

74

100

81

100

76

100

69

100

300

100
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්රා්ේේර්ාව5.1 ගොවීතයහේවයේප්තිතිනිකේරිතය්ේරාුඳේේවය සවයේප්තිතිය
වගු්ාව5.1හේ්රා්ේේර්ාව5.1නඟිතයදැක් වතය තයවයේප්තිතිනිකේරිතයාහවාරතුනවටවඩේපැරණි
වගේවක්ාහිේ ගොවීතය්ේරපැවතිාුඳේේව සා්වරූපයයි. ම්්නුව පනීයතය තය50% ගොවීතය ේ
ාුඳේේවය් කවීඇති්ේරඉතිරි50%ාුඳේේවයබිඳවැටීඇතිුවයි.
්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුවට්නේරවගම්මිරිා් වගේවඇතුබඩ්පනයන ුෝගවගේවාම්ුතය
උප දා් දීම් ාහ ේේක්ෂණිව දැනුවත් කිරීම් වනත් ආයේන ර්පයක් විසතයද සදුවර ඇති ුව හළිවිය.
එන ආයේන හේ නිකේරිතය වනු ස ගොවි න ාාවමාන දපේමාේ ම්තයතු ක වෘෂිවමාන පමා සෂණ හේ
නිෂ්පේදන ාහවේර, හදබින ්ධිවේරි ස ක් ෂේ්ර නිකේරී ාහ Bio Food Private ානේග ම් ක් ෂේ්ර
නිකේරිතයය. ම් ්ේරිතය Bio Food ානේගන වේුනිව කා ාැවසු ්පනයන ුෝග ්පනයනය වරන
පෞේගලිව ානේගනකි. ඔවුතය ගම්මිරිා් ගොවීතය පූමාණ වශ් යතය වේුනිව වගේවට පළඹවීනටවයේප්තිති
ාේවේාපයේඑනාහතිවයකැබු වේුනිවගම්මිරිා් නිෂ්පේදන මිකට ගනී. (Dharmaratna 2015)ඉහේ
ාඳහතය වරන කද සයලුන ආයේනවලිතය ගම්මිරිා් ගොවීතය ාඳහේ  විවි වු ාේවේවතය ාපයයි.  ම්
සයල්කන වගේව ාඳහේ ගොවීතය ධමායනත් කිරීන ්රමුණු වර ගන ාැකසුම් වරන කද ඒවේයි. ගොවි
නහතුතය විසතයවයේපෘති වේමාේේ ාවා් වර ගැනී නතය පසු ඒවේට ්නුනැතිය කුේදීන ්පනයන වෘෂිවමාන
දපේමාේ ම්තයතුව නගිතය සදු ව මා. ඒ ්නුව 8% පොළිය යට ත් වෘෂිවේමාමිව වයේපෘති ණය කුේගේ
හැකිය.  වෘෂි උපවරණ කුේදීන, පො හොර කුේදීන, බී  කුේදීන, පැළ කුේදීන, ්තුවප්තිපේදුව, වගේ
නඩත්තුව, රෝග පේකනය ාඳහේ උප දා් කුේදීන, පා ාාරක්ෂණය  හේ වේුනිව පො හොර භේවිේය
පිළිුඳ දැනුවත් කිරීන, ආදමාශ් ගොවිපළ ඇතිකිරීන හේ ග්රේමීය ය නට්ට ම් වගේ ආදමාශ්න ඇති කිරීන, ්තුරු
ුෝගවගේවයේප්තිේකිරීන,පසු්සුවනුේේක්ෂණවේමායයතයපිළිුඳවදැනුවත්කිරීනාහ ගොවිපවුල්වක
දරුවතය ාඳහේ ශිෂයේේර කුේදීන යනේදිය ඉහේ ාඳහතය  ආයේනවලිතය කුේ දන ාේවේවතය විය. ම්
්තුරිතයවැඩින ාේවේ්රනේණයක්ාපයතය තය්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුවවිසතයුව හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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5.1.1ගම්මිරිා් ගොවීතයහමුවීන
වගු්ාව5.2 ගොවීතයහේවයේප්තිතිනිකේරිහමුවී ම්ආවේරය
ගොවීතයවයේප්තිතිනිකේරිහමුවී ම්
ආවේර

වයේප්තිතිනිකේරියේවගේබිනට
පැමීය ණ
ගොවියේවිසතයවේමායේකයට ගොා්
වයේප්තිතිනිකේරිග ම් පොදු
ේැනවටපැමිණ

නේේ ල්
ාා යේවහේ
N-74

දිා්රික්ව
නහනුවර
ුදුල්ක
ාා යේව
ාා යේව
N-81
N-77

එවතුව

%

නොණරේගක
ාා යේව
N -307
N-75

45

62%

50

62%

59

79%

44

60%

50

66

53

73%

55

68%

50

67%

29

39%

47

62

48

66%

38

47%

40

53%

44

60%

33

56

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමික්ෂණය, 2015

ගම්මිරිා් ගොවීතය හේ ්පනයන ුෝග වගේ වයේප්තිති නිකේරි හමුවී ම් ක්රන තුනක් පිළිුඳව ක් ෂේ්ර
ාමික්ෂණ සදී හළිවීති බ්.එනම්,
1. ්පනයනවයේප්තිතිනිකේරිවගේබිනටපැමිණ ගොවීතයහමුවීන
2. එක්එක් ගොවියේවේමායේකයට ගොා්්පනයන ුෝගනිකේරීහමුවීන
3. ්පනයන ුෝගවයේප්තිතිනිකේරීවිසතයග ම් පොදුේැනවටපැමිණ ගොවීතයහමුවීනවශ් යනි
ම් ්තුරිතය වගේ බිනට පැමිණ ගොවියේ හමුවීනට ේරම් ඉඩ ්රා්ථමේවක් වයේප්තිති නිකේරිවරයේට
නොනැත් ත් ඔහුට විශ්ේක ුක ්ර ේශ්යක් වයේප්තිති ාේවේ ාඳහේ පැවරී ඇති හයිනි. එන නිාේ වයේප්තිති
නිකේරිවරයේ වල්තියේදැනුම්දීනවට්නුව ග ම් පොදුා්ථමේනයවටපැමිණ ගොවීතයැසා්වරවේකුේදිය
යුතුව ඇති පණිවිඩ හෝ වනත් ේේක්ෂණිව දැනුවත්වීම් සදුවරන ්ේර ඒ ාඳහේ එක් ගොවියළු ේ
ගම්මිරිා්වගේවක්ක් ෂ්රයවශ් යතය ේෝරේගනී.
එයට්නේරව ගොවීතයවණ්ඩේයම් පොදුේැනවටැසා්වරවේවණ්ඩේයම්පුහුණුකිරීම්හේදැනුවත්කිරීම්
සදුවරයි. ගොවියේ ේ්වශ්යේේවයපරිදි රෝග,පළි ුෝාම්ුතය යතය හෝ වනත්වගේවාම්ුතය
යතය ගැටලු පිළිුඳව දැනුම්දීනට හෝ උපවරණ ්යදුම්කිරීන ාඳහේ හෝ ගොවීතය ්පනයන වයේප්තිති
නිකේරි වේමායේකයටයයි. ගොවියේ ේ ඉඩනපරික්ෂේ කිරීනට හෝ ගොවියේ විසතය වර ඇති ඉල්ලීනවට
්නුව ්පනයන ුෝග වයේප්තිති නිකේරිවරයේ ගොවියේ ේ ඉඩන වේ ගොා් ක් ෂේ්රය පරීක්ෂේ වරයි.
නමුත්  ේන වගේව ාම්ුතය ආපදේ ේත්ත්වයතය හෝ වනත් ්වශ්යේේවයතය ාපුරේ ගැනීන ාඳහේ
නිකේරිවරයේ හමුවීනට ඔහු ේ වේමායේකයට යේනට ගොවියේට සදු ක. ගම්මිරිා් ගොවීතය නන ආවේර
තු නතයනවයේප්තිතිනිකේරිතයහමුවීඇතිුවක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ සදී හළිවිය.
ඉහේ වගු ්ාව 5.2 දත්ේ විශ්් ල්ෂණ සදී පැහැදිලි වතය තය ගොවීතය හේ වයේප්තිති නිකේරියේ හමුවන
ආවේරයේරිත්ව සදීඉහළන්ගයක්ගතය තයවයේප්තිතිනිකේරියේවගේබිනටපැමිණ ගොවීතයහමුවීනුවයි.
එය පොදු ්ගයක් වශ් යතය ගත් විට සයයට 66ක් වන ්ේර එහි උපරින ්ගය වන සයයට 79ක් වේමාේේ
වතය තයුදුල්කදිා්ේක්
රි ව සය.්වන්ගයසයයට62ක් නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව යතයදසයයට62ුැගිතය
නේේ ල්ාහනහනුවරදිා්ේරික්වවලිතයදවේමාේේවිය.
ේන්වශ්යේේවනේගම්මිරිා් ගොවියේවයේප්තිතිනිකේරිවේමායේකයට ගොා් වයේප්තිතිනිකේරියේහමුවී ම්
පොදු පරතිශ්ේය සයයට 62ක් වන ්ේර එහි ඉහළන පරතිශ්ේය වන විටට 73 නේේ ල්  දිා්ේරික්ව යතය ද
්වනයසයයට39 නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව යතයදවේමාේේවිය.සයයට68ාහ67යනපති
ර ශ්ේපිළි වළිතය
නහනුවරාහුදුල්කදිා්ේරික්වවලිතයවේමාේේවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගොවීතය හේ වයේප්තිති නිකේරීතය හමුවී ම් ේවැනි ා්වරූපය වන වයේප්තිති නිකේරියේ ග ම් පොදු
ා්ථමේනයවටපැමිණ ගොවීතයහමුවී ම් පොදුපරතිශ්ේයසයයට56ක්වන්ේරඑහිඉහළන්ගයසයයට66
නේේ ල්දිා්ේක්
රි ව යතයද්වන්ගයවනසයයට47නහනුවරදිා්ේක්
රි ව යතයදවේමාේේවිය.ුදුල්කාහ
නොණරේගකදිා්ේරික්වපිළි වළිතයසයයට53ාහ60වපති
ර ශ්ේයක්වේමාේේවරඇේ.
වගු ්ාව 5.2තය දක්වේ ඇති ආවේරයට වයේප්තිති නිකේරීතය හේ ගොවීතය හමුවී ම් ක්රනයක් නන ක් ෂේ්රය
තුළ පැවතියත් ්රේ යෝගිව ේත්ත්වය වනා් ුව ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ සදී හළිවිය. එනම් ගොවීතය හේ
ක් ෂේ්ර නිකේරීතය හමුවීන ාතුටුදේයව නට්ටනව පවතින ්ේර ගොවීතය කුේ ගතයනේේේක්ෂණිව දැනුන
්රේ යෝගිවවභේවිේේකිරීනඉේේ් කේත්ත්වයවපවතිනුවයි.
වයේප්තිති සදී ගොවීතය හට කුේ දමිතය තිබු ඇේැම් ආේර නැවැත්වීන නිාේ ද න ේක් කැබුණු ්රතිකේභ
නොනැතිව දැනුන පනණක්න කුේ දීන නිාේ ගොවි පුහුණු හේ ක් ෂේ්ර දිනවකදී ගොවීතය ේ ාහභේගීත්වය
් කනට්ටනවටපත්වඇතිුව හළිවූ්ේර ම්නිාේ“්පනයන ගොවිාාාද”නමිතයාාවිේනපිහිටුවීනට
්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව පියවර ගන ඇති ුවත් හළි විය. ආේර මුදල්, ාහනේේර
යෝ නේ ක්රන යනේදියට දිගු වේකයක් තිා් ාේ හුරුපුරුදු වී ඇති ගොවීතය එවැනි ආේර ්ත්හිටුවීන තුළ
දැනුනහේඋප දා් පනණක්කුේදුතයනද්රවයේත්නවයනක් නොනැතිවීනනිාේාහභේගිත්වය් කකිරීනක්
දක්නට කැ බ්. ගොවීතය ේ ාහභේගීත්වය ් ක ේත්ත්වය තුළ  ේේක්ෂණ නිකේරිවරයේ ේ දැනුන
ගොවි නේේව වේ්ර කශ්වීනසීනේවීඇතිුවපැහැදිලි ක.
5.1.2වෘෂිවයේප්තිතිනිකේරිවේමායේකයාහ ගොවීතය්ේරදුර්රනේණය
වගුව:5.3එක්එක්්ර ේශ්යවක්පනයනවයේප්තිතිවේමායේකයටඇතිදුර
්පනයන වයේප්තිති වේමායේකයට
දිා්රික්ව
ඇතිදුර්රනේණයකි කෝමීය ටමා
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
01 හෝ.ට් ක
19
8
5
02 - 05 ්ේර
71
49
3
06 - 10 ්ේර
5
26
58
11 - 20 ්ේර
5
13
29
20 ට වැඩි
0
4
5
එවතුව
100
100
100

නොණරේගක
16
46
32
7
0
100

එවතුව
48
169
121
54
09
400

%
12.0
42.2
31.0
13.0
02.0
100.0

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමික්ෂණය, 2015

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමික්ෂණය, 2015

්රා්ේේර5.2එක්එක්්ර ේශ්යවක්පනයනවෘෂිවයේප්තිතිවේමායේකයටඇතිදුර
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගම්මිරිා් ගොවීතය ේන වගේ ක ඵකදේව වැඩිවර ගැනීන ාඳහේ වූ ේේක්ෂණිව උප දා් කුේගැනීන ාහ
වනත්රේ යනට්ට ම්ාහ යෝගයතයකුේගැනීනතීරණයවතය තය ගොවීතයාහවයේප්තිතිනිකේරියේ්ේර
පවතිනාමීය පාුඳේේවයනේය.එනනිාේ්පනයන ුෝගවගේවයේප්තිතිනිකේරිවේමායේක සපිහිටීනාහ
ගොවියේ්ේරදුර්රනේණයද නනාුඳේේවදුරා්ථමවීනට හෝාමීය පවීනට හේතු ක.
ාමීය ක්ෂණය ්නුව නේේ ල් දිා්රික්ව ස 70%ක් ගම්මිරිා් ගොවීතය කි කෝමීය ටමා 2ත් 5ත් ්ේර දුර
්රනේණයව හේ 19%ක් ගොවීතය කි කෝමීය ටමා 1ක් හෝ .ටත් ් ක දුර ්රනේණයව ජිවත් වන ුව හළිවිය.
කි කෝමීය ටමා10සට20වදුර්රනේණයජිවත්වතය තය5%ක්පනණි. ම්නිාේපැහැදිලිවතය තය්පනයන
ුෝගනිකේරිවේමායේක සපිහිටීන ගොවීතයට්පහසුේේවයක් ගනදීනැතිුවයි.
නහනුවරේත්ත්වයමීය ටේරනක් වනා් ුව ප තය. නහිකි කෝමීය ටමා1වට් කදුර්රනේණයවජීවත්වන
ගොවිපිරිා7%ක්පනණක්වන්ේරකි කෝමීය ටමා1ත්5ත්්ේරදුර්රනේණයවසිනන ගොවිපිරිා50%කි.
කි කෝමීය ටමා5ත්10ත්්ේරදුරවජිවත්වන ගොවිපිරිා26%ක්වන්ේරකි කෝමීය ටමා10ත්20්ේරදුරව
ජීවත්වන ගොවිපිරිා13%කි.
ුදුල් ල්ේත්ත්වයගත්විට58% ගොවීතයවයේප්තිතිනිකේරිවේමායේක සසටකි කෝමීය ටමා5ත්10ත්්ේර
දුර ්රනේණයව ජීවත් වන ්ේර 29%ක් ගොවීතය කි කෝ මීය ටමා 10-20ත් ්ේර දුර ්රනේණයව ජීවත් ක.
නොනරේගකදිා්රික්ව ස ගොවීතය45%ක්ජීවත්වතය තය්පනයනවයේප්තිතිවේමායේකයටකි කෝමීය ටමා1ත්
5ත්්ේරදුරිනි.එ ාේන ගොවීතය ගතය32%ක්කි කෝමීය ටමා5ත්10්ේරදුරකිතයජීවත් ක.එනනිාේදුරවැඩි
නිාේ්පනයනවෘෂිවයේප්තිතිවේමායේකයාන ාම්ුතයේේවයදදුරා්වීඇේැයි්රවේශ්කිරීනට නොහැකිය.
්රා්ේේර්ාව5.2 ම්පිළිුඳවේවදුරටත්පැහැදිලි වයි.
5.1.3 ගොවිපුහුණුවරන
ගම්මිරිා් වගේ ක ඉහළ ඵකදේයිත්වයතයාහතිව වරගැනීන ාඳහේ ගොවීතය ේදැනුනවැඩිකිරීනට යොමුවු
ගොවි පුහුණු වැඩාටහතය ාාවිේනය වරනු කුන ුව හළි විය. නන පුහුණු වැඩාටහතය ගණනේවක්
පිළිුඳව්යයන සදී හළිවිය.එනපුහුණුවැඩාටහතයහේ.ටාහභේගිවු ගොවීතයපිළිුඳවවගු්ාව5.3
යට ත්ාේවච්ඡේවරයි.
වගු ්ාව 5.4 ්පනයන වෘෂි වයේප්තිති ාේවය විසතය වරන කද පුහුණු වැඩාටහතය ාඳහේ ාහභේගී වු
ගොවීතය ේවයේප්තිතිය
පුහුණු ක
ා්වභේවය
පො හොරභේවිේය
රෝගහේ
පළි ුෝපේකනය
පාාාරක්ෂණය
්ගයඑවතුකිරීන
වගේනඩත්තුව,
රිකිලිවැපීනහේ
වගේබිම්සුේ
කිරීන
්ා්වනු නී න
බිම්ාැවසීනහේ
පැළසටුවීන
පසු්ා්වනු
ේේක්ෂණය
ේවේතයපේකනය

නේේ ල්
N-74
ාා යේව
%
42
15
38
16

දිා්රික්වය
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
N-81
N-77
N-75
ාා යේව
% ාා යේව % ාා යේව
%
එවතුව
47
10
50
6
42
5
181
42
06
52
13
51
16
183

%
59
60

45
42
40

08
05
26

47
48
42

02
30
32

47
52
52

9
03
39

48
52
50

4
3
17

187
194
184

61
63
60

40
47

03
11

44
40

11
02

48
44

5
10

52
48

3
5

184
179

60
58

47

03

46

02

45

03

46

5

181

59

45

03

42

02

45

0

47

04

179

58
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ගම්මිරිා් වගේව නිස කා නඩත්තු කිරීම් හේ පාාාරක්ෂණය හේ පෝෂණය ඉහළ නාවේ ගනිමිතය ඉහළ
එකදේයිේේවයක්කුේගැනීනඉකක්වවරගත්පුහුණුවැඩාටහතය09ක්වයේප්තිතිනිකේරිවිසතයසදුවරඇති
ුවඉහේවගු්ාව5.4ආශ්ර යතයපැහැදිලි වයි.

වගේවට වාර තුනක් ාැපරීන දක්වේ ගම්මිරිා් වගේවරුවතයහට ේේක්ෂණිව පුහුණු කුේදීම් ාහ දැනුවත්
කිරීම්්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු කවයේප්තිතිනිකේරීනහතුතයවිසතයවාරවටවරක්වත්කුේ
දනුව හළිවිය. ම්වේ දවනපුහුණු කාහැඳිතයවියහැකි්ේරවගේාාවමානක් ෂේ්ර නිකේරිතය
විසතයගම්මිරිා් ගොවීතයාඳහේපුහුණුවැඩාටහතයගණනේවක්පවත්වේතිබුණුව හළි ක. නනපුහුණු
පො හොර භේවිේය, රෝග හේ පළි ුෝ පේකනය, පා ාාරක්ෂණය නිෂ්පේදන ාඳහේ ්ගය එවතු කිරීන,
වගේනඩත්තුව,්ා්වනු නී න,බිම්ාැවසීනහේපැළසටුවීන,ානා්ේවගේවටාම්ුතයක් ෂේ්ර පුහුණුව,
පසු්ා්වනුේේක්ෂණය,වගේක්රන,් කවියාහේවේතයපේකනයහේාම්ුතයඒවේවිය.

ඉහේ වගු ාටහන ්නුව ්පනයන වෘෂි වයේප්තිතිය ාේවය විසතය ාාවිේනය වරන කද පුහුණු
වැඩාටහතයවකටාහභේගීවී ම්දීපුබඩල්විෂනේේවක්දැකිය නොහැකිය.එහිඉහළනපරතිශ්ේයවනසයයට
6 ‘්ගයඑවතුකිරීන’ පිළිුඳපුහුණුවැඩාටහනටවන්ේර්වන්ගයවනසයයට58බිම්ාැවසීනහේ
පැළසටුවීනපිළිුඳපුහුණුවැාටහන ක.ඒ්නුව්පනයනවෘෂිවයේප්තිති ාේවයවිසතයාාවිේනයවරන
පුහුණුවැඩාටහතයාඳහේාහභේගීවීනානා්ේයක්වශ් යතයගත්විට පොදුපරතිශ්ේයසයයට58-63්ේර
ආාතයනපරේායවපැතිරඇේ.
5.1.4පසුවේලීනවසදුවරනුකුනපුහුණුවකට ගොවීතය් කාා යේවක්ාහභේගීවීනට හේතු
වගු්ාව5.5- පුහුණුවැඩාටහතයාඳහේ ගොවීතය50% ට් කාා යේවක්ාහභේගීවීනට හේතු
හේතුව
වනත්ජීවනනේමාගවකනියැී 
සටීන
ේනතයදතයනවේයනආවල්පය
්ාල්වැස ගොවීතය ගතයවිනාේ
දැනගේහැකියැයිසේේසිනන
නිව ාේාේනේජිවයතය වනත්
වේමායයතයහිනියැී සිනනනිාේ
ගොවියේවේමායුහුක
පුේගක යළුවීන
පුහුණුපාතිාඳහේදුරයෑනට
සදුවීන
මුබඩ්රනේණය

නේේ ල්
ාා යේව %
18
44

දිා්රික්වය
ුදුල්ක

නහනුවර
ාා යේව
23

%
43

නොණරේගක

ාා යේව %
16
46

ාා යේව %
26
47

මුබඩ
ාා යේව
%
83 45
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100
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පුහුණුවැඩාටහතයාඳහේ ගොවීතය් ක්රනේණයක්ාහභේගීවීනට හේතුඉහේවගු්ාව5.6හිදක්වේඇේ.ඒ
්නුව  ගොවි පුහුණු වැඩාටහතය ාඳහේ ාහභේගී වූ ගොවීතය ාා යේව ් ක  ුව හළිවු ්ේර එ ාේ වීනට
්රේන හේතුපහක් ාොයේගේහැකිවිය.
1.

නන හේතු්ේරිතයාැනදිා්රික්වයකිතයනවැඩි යතයනවේමාේේවීඇති්රේන හේතුවක්වීඇත් ත්
නන ගොවීතය වනත්ජීව නෝපේයනේමාගවකනියැී සිනනනිාේපුහුණුපාතිවකටාහභේගීවීනට
්වා්ථමේවක් නොකැ ුන ුවයි. මුබඩ ගොවීතය ාා යේ වතය 45%ක් නන හේතුව ඉදිරිපත්වර
තිබුණි.

2.

ගොවිතය වැඩි ්රනේණයක් විසතය ඉදිරිපත් වර තිබු ේවත් ්රේන හේතුවක් වු ස දීමාඝ වේකයක්
ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී  සටීන නිාේ ගම්මිරිා් වගේ නඩත්තු වේමායයතය පිළිුඳව ඔවුතය දතයනවේ
යැයිසේේසටීනයි. න කාවල්පනේවර නොපැමිණපිරිාමුබඩනියැදි යතය19%ක්විය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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3. පුහුණුවැඩාටහතයාඳහේාහභේගී නොවීනට හේතුවුේවත්වැඩි ද නළුටුකපේතිබු හේතුවක්
වු ස ගොවීතය ේනි වා්වකපැවතිවේමායුහුකත්වයයි. එයපරතිශ්ේයක්වශ් යතයසයයට17කි.
ම් නිාේ වනත් වේමායයතය ාඳහේ නියැී නට ඇති ්වා්ථමේ සනේවී ඇති ුව ඔවුහු ්රවේශ් වර
සිනයහ.
4. සයයට 11ක් වන සවුවන හේතුව වශ් යතය ගොවීතය දක්වේ තිබු ණ් නන වැඩාටහතයවකට
ාහභේගීවූ්ාල්වැස ගොවීතය ගතයවරුණුවිනාේදැනගේහැකියැයිසතීන.
5. ්වන ්ගයක් ගතයනේ හේතුව වූ පුහුණු වැඩාටහතය ාඳහේ දුර යෑනට සදුවීන යන හේතුව සයයට
08ක්විසතයඉදිරිපත්වරතිබුණි.
5.1.5වගේවාේමාථමවවරගත් ගොවීතය
ගවතු වගේ යට ත්, නව වගේ යට ත් හෝ පෞේගලිව වගේ යට ත් හෝ ගම්මිරිා් වගේවළ ගොවීතයට
ගම්මිරිා් වගේආරම්භ සදීපාාාරක්ෂණය,පැළසටුවීන,වගේනඩත්තුව, පො හොර යදීන ආේරව ස
(ගිනිසරියේ  ග ාේ ාවන වප්තිපේදුව, වැල් පුරුදු කිරීන යනේදී වගේ නඩත්තුව පිළිුඳ පරිපුමාණ පුහුණුවක්
කුේ දයි. න කාආරම්භවරනුකුනවගේවතයාඳහේනේා36ක්ඉක්නගියවිටදීාහනේේරයට ත්
වගේ වරන ගොවි නහතුතය ාඳහේ ාහනේේර වේරිවය ගවනු කුයි.  එන ්වා්ථමේව එළ ඹන විට වගේව
ාේමාථමවත්වයට පත්වර ගන ඇති ගොවීතය හඳුනේ ගැනීනට වෘෂි වයේප්තිති නිකේරි නහේේට හැකියේව
කැ බ්.
ඒාඳහේපහේාඳහතයනිමාණේයවඔහුවිසතයභේවිේේවරනුකුයි.ඒවේනම්
i. ගම්මිරිා් වගේ ක ආරම්භ සදී වගේවළ පැළ ාා යේ වතය 20%ට වඩේ පේබඩ වී නොතිබීන.
ii. ගම්මිරිා්වගේ කමුබඩවැල්ාා යේ වතය80%වටවඩේනල්පිපීවරල්හට ගනතිබීන.
iii. හොඳිතයවැල්පුහුණුවරහේනිසවකට ාවනවප්තිපේදුවරතිබීන.
iv. පේාශූාාරක්ෂණක්රනභේවිේේවරප ාේ පෝෂණයආරක්ෂේවරතිබීන.
ගම්මිරිා් වගේ ක ඉහේ ාඳහතය ගුණේත්නව වරුණු ආරක්ෂේ වර ගත් ගොවීතය ාේමාථමවත්වයට පත්වු
ගොවීතය කාවමාගීවරණයවරනුකුයි.
වගු්ාව5.6වාර3වදීගම්මිරිා්වගේවාේමාථමවවගේවක්ුවටපත්වරගත් ගොවීතය ේපරේාය
ාේමාථමවුව
දිා්රික්වය
්ත්වරගත් ගොවි
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
පරේාය
60-70
√
50–60
√
√
√
මුකේශ්රය-HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණය2015

සුබඩ්පනයන ුෝගක් ෂේ්රනිකේරිතය ේ්ත්දැර්න්නුව හළිවීඇත් ත්ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ගතය
100%ක්න ඉහේ ආවේරයට ාේමාථමව ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ුවට පත්වතය තය නැති ුවයි.  ාේමාථමව
වගේවරුවතය ුවටපත්වතය තය 40% සට70% දක්වේවුපරේායව ගොවීතයාා යේවක් පනණි. එක්එක්
්යයන ්ර ේශ්වක ්පනයන ුෝග වයේප්තිති නිකේරීතය ේ ්ත්දැර්න ්නුව ාේමාථමවත්වයට පත්වන
ගොවීතය ේපරේායවගු්ාව5.7ාඳහතයආවේරයටදැක්වීනපුබඩවන.
ඉහේ5.6වගුාටහනට්නුවවාර03වදීගම්මිරිා්වගේවාේමාථමවවගේවක්ුවටපත්වරගත් ගොවීතය ේ
ේත්ත්වය විශ්් ල්ෂණය වළ හැකිය. ඒ ්නුව ාේමාථමව වගේවක් යැයි පිළිගේ හැකි නට්ට ම් ේත්ත්වයක්
වේමාේේ වරනු ස නහනුවර දිා්ේරිවක් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය පනණකි. එය ද සයයට 60-70 පරේායව
පවතින ්ේර නේේ ල්, නොනරේගක ාහ ුදුල්ක දිා්ේරික්වවක ාේමාථමව වගේව පති
ර ශ්ේය සයයට 50-60
නට්ට ම්පවතී.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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5.1.6්පනයනවෘෂිවයේප්තිති ාේව සදී ගොවිාාවිේනභේවිේය
ගොවි න ාාවමාන දපේමාේ ම්තයතුව විසතය වී ගොවීතය ාඳහේ ගොවි ාාවිේන පිහිටුවේ ඇති ආවේරයට
්පනයන ුෝග වගේව ාම්ුතය යතය ගොවි ාාවිේන පිහිටුවේ නැති ුව ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ සදී හළි
විය.  ්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව විසතය ගොවි ාාවිේන පිහිටුවේ නැති නිාේ ්පනයන
වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව  වයේප්තිති වටයුතු ාඳහේ භේවිේේ වරතය තයද  ගොවි ාාවිේන හෝ ග ම්
වනත්්රියේවේරි්ර ේාාවිේනවනනරණේේරාමිති,ාණාාමිති, ගොවි නාාවමානාමිති,ානෘේධි
ාමිති හෝවේතයේේාාවිේනුව හළිවිය. නහිදීවෘෂිවමානපමා සෂණහේනිෂ්පේදනාහවේරවරුතය ේ
ාහ යෝගයදකුේගනී. එන්ර ේාාවිේනවකනේසවැසා්වීම්ාඳහේවිශ්ේකාේනේජිවපිරිාක්ැසා්වනනිාේ
එවැනි ්වා්ථමේවකට ්පනයන වෘෂි වයේප්තිති නිකේරිතයද ාහභේගී වී ්පනයන වෘෂි ුෝග පිළිුඳ  සය
්දහා් ්රවේශ් කිරීනට හෝ ඒ හේ ාම්ුතය යම්කිස පණිවිඩයක් කුේදීනට ්වා්ථමේව කුේ ගනී.  ඒ ්නුව
දැනුවත්කිරීම්,පුහුණුවිම් හෝක් ෂ්රචලේරිවේයනේදීවේමායයතයාඳහේ නේේවාන ාේවච්ඡේ වොටදින
වතයවරගැනීම්යනේදියසදුවරයි.
වගු ්ාව 5.6 නගිතය ඉදිරිපත් වරතය තය ්පනයන වෘෂි වයේප්තිතිය සදුකිරී ම්දී වනත් ්ර ේ ාාවිේන
භේවිේයටගැනීනපිළිුඳවයි.
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්රා්ේේර්ාව5.3-්පනයන ුෝගවයේප්තිති ාේව සදී්ර ේාාවිේනභේවිේය
ඉහේ ්රා්ථමේවර ්ාව 5.3ට ්නුව පැහැදිලි වතය තය ්පනයන භෝග වයේප්තිති ාේව සදී ගම්මිරිා් වගේවට
පනණක්්දේළ ගොවිාාවිේනයභේවිේයටගැනීනසයයට07ක්වැනිපහේ්ගයක්ගතයනේුවයි.ඒ්නුව
එහිඉහළන්ගයවනසයයට09ක් නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව සදපහළන්ගයවනසයයට05ක්නහනුවර
දිා්ේරික්
 ව ස ද වේමාේේ වන ්ේර නේේ ල් සයයට 07ක් ාහ ුදුල්ක සයයට 08ක් වශ් යතය වේමාේේ ක.
ගම්මිරිා් ගොවි ාාවිේන කා නහිදී ගොවීතය සුබඩ ්රනේණයක් (7% ක් ්රවේශ් වර ඇත් ත් වේුනිව
වගේව වැනි වි ශ්ේෂිේ වගේ ක්රන ාම්ුතය යතය වනත් ආයේන විසතය පිහිටුවන කද ාාවිේන වන ්ේර
එවැනිාාවිේනඉේේසුබඩ්රනේණයක්ක් ෂේ්ර සපැවතිුව හළිවිය.
්පනයන භෝගවයේප්තිති ාේව සදීවැඩිවශ් යතයඑනම්සයයට93ක්නභේවිේවරතය තයනරණේේරාමිති
ආදිගරේමීය යවශ් යතයපුබඩල් නාහභේගීත්වයක් පතයවන වනත්පර ේාාවිේයි.එහිඉහළන්ගයවන
සයයට95ක්නහනුවර දිා්ේක්
රි ව ස ද ්වන ්ගය වනසයයට 90ක් නොණරේගක දිා්ේරික්ව ස ද වේමාේේ
වන්ේරනේේ ල්සයයට93ාහුදුල්කසයයට92වශ් යතයවේමාේේ ක.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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06 වනපරිච් ේදය

වගේනඩත්තුව
හැඳිතයවීන
වේණි  වෘෂි ුෝග පිළිුඳව විනමාශ්නය කිරී ම්දී එහි ්රේන ්ාශ් ද වතය දවන ්ාශ්ය වගේ නඩත්තු
්ාශ්යයි. නහිවගර්නහේුරදැරියයුත් ත් ගොවියේවිසනි.ගම්මිරිා්වගේවනඩත්තුකිරීනහේාම්ුතයධිේ
වේමායයතයට්යත්වන පො හොර යදීන,පේාශුාාරක්ෂණය,්තුවප්තිපේදුවහේ ාවනපේකනයයනේදීවගේ
නඩත්තුව ාම්ුතයව ගොවියේට ්යත් වේමායයතයහිදී ක් ෂේ්ර ස ගොවීතය ේ හැසරීන නන පරිච් ේදය
නඟිතයාේවච් ේවරනුකුයි.
6.1වගේවඇරඹීන
්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුවවිසතයකුේදීඇතිඋප දා් ්නුගනනයවරමිතය ගොවීතයගම්මිරිා්
වගේවා්ථමේපිේවරතිබුණද, ගොවීතයේනේනතයට් කනිවවුපළපුරුදුක්රන්නුගනනයවරමිතයගම්මිරිා්
වගේව ්රඹේ තිබුණි.  වගු ්ාව 6.1 නඟිතය දක්වේ ඇත් ත් ගම්මිරිා් වගේවක් ා්ථමේපිේ කිරී ම්දී ගොවීතය
විසතය ්නුගනනය වළ යුතු යයි ්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව විසතය කුේදී ඇති උප දා්
පිළිපැදීන පිළිුඳ ක් ෂේ්ර ස පැවති ේත්ත්වයයි. වගේව ආරම්භ සදී ්පනයන වෘෂිවමාන
දපේමාේ ම්තයතු ක උප දා් ්නුගනනය වරමිතය වොම් පෝා්ට් පො හොර යොදේ ්දේළ ්රියේ පිළි වත්
්නුගනනයවරතිබු ණ් ගොවීතය ගතය29%ක්පනණි.
වගු්ාව6.1:ගමිමිරිා්වගේවඇරඹී ම්දී ගොවීතය්නුගනනයවළයුතුවගේපිළි වත්
ඇරඹී ම්දී
දිා්රික්වය්නුව්නුගනනයවරනකද්රතිශ්ේය %
්නුගනනයවළ
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේග
මුබඩාා යේව
යුතුවගේපිළි වත්
N-74
N-81
N-77
ක
N-75
ාා යේව
% ාා යේව
% ාා යේව
% ාා යේව % ාා යේව
%
පැළසටුවීනට පර
20
27
25
31
19
25
25
33
89
29
වොම් පොා්ට්
පො හොර කූඩ
01ක්වළට යදීන
පැළවකට ාවන
54
73
56
69
58
75
50
63 218
71
ාැකසීන ව ාල්
වැනි ුෝග යදීන
්නුගනනයවර
ඇතිාා යේව
මුබඩාා යේව
70
100
81
100
77
100
75 100 307
100
මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ 2015

6.1.1ගම්මිරිා්වගේනඩත්තුවරියේවේරවම්
වගේබිම් නඩත්තුව යන වේමායයට ඇතුළත් වතය තය වගේබිම් සුේ කිරීන, පා ාාරක්ෂණය, පො හොර
යදීන, ාවනවප්තිපේදුව,වැල්පේකනයයනේදීවේමායයතයය.ාමීය ක්ෂණයටකක්වරනුකැබුගෘහා්ථමවලිතය
62%ව ේ පනණක්්රේනජීව නෝපේයවීතිබු ණ් ගම්මිරිා් වගේවයි.එනනිාේ ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේව
සිනන ගොවීතයසයලු දනේ ේනඑවනජීව නෝපේයගම්මිරිා් වගේවහේඉතයකුනආදේයන නොවනුව
හළි වයි. ඉහතිතය පැහැදිලිවන පරිදි නන ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ජීව නෝපේය ාම්ුතය යතය ාහ
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වනත් ධදනිව වේමායයතය ගණනේවව නිරේව සටීන නිාේ වගේ නඩත්තුවට දක්වන උනතයදුව
් කනට්ටනව පවතින ුව හළි ක. නන හේතු ්ේර, පවු ල් ශ්රන හි ය, ගොවියේට ේනිව වළ
නොහැකිවන, ළුලී ශ්රන ස මික ්ධිවවීන, ගොවියේට නිව ාේ වේමායයතය ැස ාක් පැවරී තිබීන නිාේ
වේක කකේව් කවීනයනේදී හේතුගණනේවක් ක්ෂ්ේර සදී හළිදරකවිය.
6.1.2වගේවට පො හොර යදීන
ාමීය ක්ෂණයටභේ නයවරනකදදිා්ේරික්වහේ මා ගොවීතයේනගම්මිරිා්වගේවතයාඳහේ පො හොරභේවිේ
කිරී ම්දීවැපී ප නන වනා්වම්දැවගේහැකිවිය.ඒ්නුවවාර05ක්ඉක්නවූගම්මිරිා් වගේවවඑක්
වැකක් ාඳහේ වේමාෂිවව රාේයනිව පො හොර කි කෝ ගරෑම් 1.4ක් යදිය යුතුය යන වෘෂිවමාන
දපේමාේ ම්තයතු ක නිමා ේශ්ය නන ගම්මිරිා් ගොවීතය ්ේර නිස පරිදි ්නුගනනය නොවරන ුව ුව
නිරීක්ෂණයවිය.
නන දිා්ේරික්ව හේ මා ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ රාේයනිව පො හොර යදී ම්ාේනේනය ්ගයසයයට19ක්
වන ්ේර එය සයයට 27 සට 11 දක්වේ පුබඩල් පරේායව විහිදී ඇේ. රාේයනිව පො හොර භේවිේ වරන
වැඩින ගොවීතයපිරිාක්, එනම්සයයට27ක්නේේ ල්දිා්ේක්
රි ව යතයවේමාේේවන්ේරුදුල්කදිා්ේරික්ව ස
එය සයයට 24ක් වැනි ්ගයකි. එ හත් එන ්ගයතයට වඩේ විශ්ේක ් කවක් සයයට 11 ාහ 12 වශ් යතය
නහනුවරාහ නොණරේගකදිා්වරික්වලිතයවේමාේේවිය.
ගමිමිරිා් වගේවතය ාඳහේ පො හොර භේවිේ කිරීනක් නොවරන (විවල්ප වරන භේවිේ වරන) ාේනේනය
පරතිශ්ේයසයයට81ක්වන්ේරඑයසයයට89සටසයයට73දක්වේවිහිදීඇේ. පො හොරභේවිේකිරීනක්
නොවරනවැඩින ගොවීතයපිරිා, එනම්සයයට89ක්නහනුවරිතයවේමාේේවන්ේර්වන්ගයවනසයයට
73ව්ගයනේේ ල්දිා්ේරික්ව යතයවේමාේේ ක. නොණරේගකසයයට88ක්හේුදුල්කසයයට76ක්වේමාේේ
වරඇේ.
්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු කනිමා ේශ්පරිදිරාේයනිව පො හොර යදීනක්සදු නොවරතය තය
ළුනක් නිාේදැයි ්දේළ ගොවීතය ගතය විනසූ ්වා්ථමේ කදී ඔවුතය කියේ සින ස ගම්මිරිා් වගේව ාඳහේ
රාේයනිව පො හොර යදී ම්පුරුේදක්ඔවුතයට නොනැතිුවයි.් නක් හේතුව පො හොර යදීනාඳහේ
විශ්ේකවියදනක්දැරීනටසදුවීනයි. ඒනිාේේනතයාේම්පදර ේයිවවරන කදනගිතයගම්මිරිා් වගේවට පො හොර
කුේදීනාඳහේ්නුගනනයවරනුවඔවුහුාඳහතයවළහ.

එනනිාේුහුේරයක් ගොවීතය(73% නේේ ල්(89% නහනුවරවගේවට පො හොර යදීනක්සදු නොවරන
්ේර පො හොර යදීන වනුවටඔවුතයසදුවර තිබු ණ්වාරවටවරක්ආේරවශ්ේ ස්තුවප්තිපේදුවර
වැල්මුකටදැමීය නයි.
්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු ක නිමා ේශ්ය ්නුව සදුවළ යුතුව ඇත් ත්  එළ ඹන වැස ානයට
පර වාරවට වේර දවක් ්තු වප්තිපේදු වර වැල් මුකට දැමිනය. ඒ ්නුව යහපත් වු වගේ වේමායයතය
දවකිතයවගේවට පෝෂණයක්කැ බ්.එවක්නම්ආේරව ස්තුවප්තිපේදුකිරීනනිාේඑළ ඹනඉ ඩෝර
ාන සදීවැකට හොඳිතයසුමායේ කෝවයපතිේවී නතයවැකරත්වීනටභේ නයවී හොඳිතයනල්හටගැනීනයි.
ම්නිාේ හොඳ්ා්වැතයනක්ුකේ පො රොත්තුවීනටපුබඩවන.
් නක් වේමායය වතය තය ගිනිසරියේ වොළ, වැල් මුකට යදී නතය පාට පෝෂයපදේමාථම එවතුවී පා
පෝෂණය වීනයි.  ගොවීතය පුහුණු වැඩාටහතය හේ දැනුවත් කිරී ම් වැඩාටහතය නඟිතය දැනුවත් වී සටීන
නිාේ ගිනිසරියේ  ්තු වප්තිපේදු වර වැක මුකට යදීන නිාේ රාේයනිව පො හොර යදීනට උත්ාේහයක්
නොගතයනේ ුව හළි විය.  එ ාේ නමුත් ඉේේ සුබඩ ගොවි පිරිාක් පනණක් රාේයනිව පො හොර යොදේ
තිබුණි.්රා්ථමේර්ාව6.1නඟිතය ගොවීතයුහුේරයරාේයනිව පො හොර නොදනනුවේහවුරුවරයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

96

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

6.1.3ගම්මිරිා්වගේවටරාේයනිව පො හොර යදීන
්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු ක නිමා ේශ්ය වතය තය වාර 05ක් ඉක්න වූ වගේවව එක් වැකවට
රාේයනිව පො හොරගරෑම්1400ක්වේමාෂිවව යදියයුතුුවයි.ඒ්නුව්ක්වරයවටවැල්680ක්සටුවිය
යුතු්ේරඒාඳහේ පො හොරකි කෝගෑර ම්952ක් යදියයුතුය.එ ාේ වුවත්ගම්මිරිා් වගේවකටරාේයනිව
පො හොර යදීනඉේේන ් ක ගොවීතයාා යේවක් පනණක්සදුවර තිබුණි. නන ේත්ත්වය නියැදි ස ාෑන
දිා්රික්වයකිතයන වැපී පනුනි. දිා්රික්වවක ම් ාම්ුතය යතය පැවති ේත්ත්වය වගු ්ාව 6.2 නඟිතය
දක්වේඇේ.
වගු6.2ගම්මිරිා්වගේවටරාේයනිව පො හොර යදී ම්නැඹුරුව
පො හොර යදී ම්
නේේ ල් නහනුවර ුදුල්ක
ේත්ත්වය
පො හොර යොදයි
27
11
24
පො හොර නො යොදයි
73
89
76

නොණරේගක
12
88

එවතුව
19
81

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

6.1.3.1

එක්එක්දිා්රික්වවකගම්මිරිා් වගේවටරාේයනිව පො හොර යදී ම්ානේනයය්රනේණයහේ
වියදන

වගු ්ාව 6.3 නගිතය ්යයන දිා්රික්වවක ්ක්වර එවවට වමාෂයවට රාේයනිව පො හොර යදී ම්
ාේනේනය්රනේණයාහවියදන හළි වරයි.
වගු්ාව6.3:එක්එක්දිා්රික්වවකගම්මිරිා්වගේවටරාේයනිව පො හොර
යදී ම්ානේනයය්රනේණයහේවියදන
දිා්රික්වය
රාේයනිව පො හොර යදී ම්
වියදනරු.
ාේනේනය්ක්වරයවට(කි.ග්රැ
නේේ ල්
325
8450.00
නහනුවර
340
8840.00
ුදුල්ක
320
8320.00
නොණරේගක
340
8840.00
එවතු කාේනේනයය
331
8606.00
මුකේශ්රය-ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

රාේයනිව පො හොර යොදන 19%ක් ගොවීතය හැඳිතයවිය හැක් ක් ගම්මිරිා් වගේව පිළි වළට වරන
වයේපේරිව ගොවීතයවශ් යනි.ඔවුතයරාේයනිව පො හොර යදි ම්්රනේණය්ක්වරයවටවතයන දවටන
කි කෝග්රැම්320ව(ුදුල්ක සටකි කෝග්රැම්340ව(නහනුවර ානේනයඋපරිනයදක්වේ වනා්වීතිබුණි.
ේන වගේවතය ාඳහේ රාේයනිව පො හොර යොදන ගොවීතය ේ පො හොර භේවිේය පිළිුඳ විනසී ම්දී
පැහැදිලි වතය තය එන පන
ර ේණය ්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව විසතය නිමා ේශිේ පරනේණයට වඩේ
ාැකකියයුතුපහළ්ගයක්ගතයනේුවයි. ම්ේත්ත්වයතුළරාේයනිව පො හොරභේවිේවරන ගොවීතය
හට වුව ද ් ප්තික්ෂිේ ්ා්වැතයන කුේගේ නොහැකි ේත්ත්වයක් උේගේ වන ුව පැහැදිලිව හඳුනේ ගේ
හැකිය.
6.1.4 පො හොර යදීනාඳහේ ගොවීතයනැඹුරු නොවීනට හේතු
ඉකක්ව ගේ ්ා්වැතයනක් නළේ ගැනීන ාඳහේ ගම්මිරිා් වගේවට රාේයනිව පො හොර යදිය යුතු ුව
පුහුණු වැඩාටහතයවකදී ගොවීතයට ්ව ුෝවර දී ඇේැත් ාමීය ක්ෂණ යතය ්නේවරණය වූ ස ගම්මිරිා්
වගේවරුවතයඉේේ් ක්රනේණයක්(19% ේනවගේවකටරාේයනිව පො හොර යදේඇතිුවයි. න ාේ
ගොවීතය් ක්රනේණයක්පනණක්රාේයනිව පො හොරභේවිේේකිරීනට්රේන හේතුහේරක් ගොවීතයවිසතය
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉදිරිපත්වරතිබුණි. ම්්ේරිතයවැඩින ගොවීතය්රනේණයක්දක්වේතිබු හේතුවවු සගම්මිරිා් රාේයනිව
පො හොර මික ඉහළ නට්ටනව පැවතීනයි.  එන නිාේ පො හොර යදීනට ගොවීතය  නො පළ ඹන ුව
43%ක් ගොවීතය්රවේශ්වරතිබුණි.
පො හොර යදීන සදුවළ හොත් ් ණ්ඩව යදීනට සදුවන ුව ්ත්දැර් නතය දතයනේ ගොවීතය එ කා
වේමාෂිවව පො හොර යදීනට විශ්ේක මුදකක් වැය වන නිාේ පො හොර නොදනන ුව 26%ක් ගොවීතය
්රවේශ් වර තිබුණි. පො හොර භේවිේේ නොවර වුවද ේරනක් ාතුටුදේයව ්ා්වැතයනක් කුේගැනීනට හැකි
ුව ගොවීතය ්ත්දැර් නතයදැනසින නිාේද පො හොර යොදතය තය නැති ුව 18% ගොවීතය්රවේශ් වරන
කදි.නේමාගහේ්රවේහන්පහසුේේ හේතු වතය පො හොර නො යොදනුව13%ක්්රවේශ්වරනකදි. නන
ේත්ත්වයවගු්ාව6.4නඟිතයවිග්රහ ව මා.
වගු්ාව6.4: පො හොරභේවිේය් කවීනට හේතු
පො හොරභේවිේය් කවීනට හේතු
නේේ ල්
පො හොර මික්ධිවවීන
41
් ණ්ඩව යදීනට සදුවීන හේ පිරිවැය ්ධිව
33
වීන
පො හොර නො යොදේාතුටුදේයව
15
්ා්වැතයනක්ගේහැකිවීන
නේමාග හේ්රවේහන්පහසුේේ
11

නහනුවර
36
22

ුදුල්ක
62
13

නොණරේගක
42
30

එවතුව
43
26

25

10

18

18

17

15

9

13
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්රා්ථමේර්ාව6.1: පො හොරභේවිේය් කවීනට හේතු
6.1.5ගම්මිරිා්වගේබි ම්පේාශූාාරක්ෂණය
ගම්මිරිා්වගේබිම්නිරීක්ෂණයවළවිටගම්මිරිා්වගේබිම්වකපිහිටීනආවේරතුනවටවමාගීවරණයකිරීනට
හැකිවිය.ඒ,
1. ්ධිවුෑවුම්ාහිේඉඩම්
2. නදුෑවුම්ාහිේඉඩම්
3. ේැනිේකේඉඩම්වශ් යනි.
වගු්ාව6.6නගිතය නනේත්ත්වයේවදුරටත්පැහැදිලිවරඇේ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව6.5-ඉඩම්වකා්වභේවිවපිහිිනන
ඉඩම්වකා්වභේවිව
නේේ ල් නහනුවර
පිහිටීන
්ධිව ුෑවුම්ාහිේවීන
46
43
නදුෑවුම්ාහිේවීන
38
27
ේැනිේකේ
17
30

ුදුල්ක

නොණරේගක

73
15
12

47
33
20

එවතුව %
50
29
21
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්රා්ේේර්ාව6.2:ඉඩම්වකපිහිටීන
්දේළ ්යයන පර ේශ්වක වගේබිම්වක ා්වභේවිව පිහිටීන නිරීක්ෂණය කිරී ම්දී පැහැදිලි වතය තය වගේ
බිම්වලිතය සයයට 50ක් ්ධිව ුෑවුම් ාහිේ ඒවේ ුවයි. එහි වැඩින පරතිශ්ේය සයයට 73ක් කා ුදුල්ක
දිා්ේක්
රි ව ස ද ාේ ප්තික්ෂවව ් ක පරතිශ්ේයක්, එනම් සයයට 43ක් නහනුවර දිා්ේක්
රි ව සද පිහිටේ ඇේ.
නදුෑවුම්ාහිේඉඩම්වකගම්මිරිා්වගේවළ ගොවීතයාේනේනයපරතිශ්ේයසයයට29ක්වන්ේරඑහිවැඩින
පරතිශ්ේයසයයට38ක් කානේේ ල්දිා්ේරික්
 වයද්වනපරතිශ්ේයසයයට15ක් කාුදුල්කදිා්ේක්
රි වය
දවේමාේේවරඇේ.ේැනිේකේබිම්වකගම්මිරිා් වගේවළ ගොවීතය ේාේනේනයපරතිශ්ේ්ගයසයයට21ක්
වන ්ේර ඉතය ුහුේර සයයට 30ක් කා නහනුවර දිා්ේරික්ව ස ද ්වනය සයයට 12ත් කා ුදුල්ක
දිා්ේරික්
 වයදනි යෝ නයවරයි.
්රා්ේේර ්ාව 6.6 එක් එක් දිා්රික්වවක පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන ්නුගනනය වරනු කැබු හේ නොකැබු
ගොවීතය ේ්රතිශ්ේයදක්වයි.
වගු්ාව6.6පේාශුාාරක්ෂණක්රන්නුගනනයකිරීන
පේාශුාාරක්ෂණ
ක්රන්නුගනනය

දිා්රික්වය
නේේ ල්
ාා යේව

්නුගනනයවර
ඇේ
්නුගනනයවර
නැේ
එවතුව

නහනුවර

ුදුල්ක
ාා යේව

නොණරේගක
%

ාා යේව

%

එවතුව

% ාා යේව

%

ාා යේව

%

53

72

54

67

56

73

44

59

207

67

21

28

27

33

21

27

31

41

100

33

74

100

81

100

77

100

75

100

307

100
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේ වගු ්ාව 6.6 ට ්නුව පැහැදිලි වතය තය ්යයනයට කක්වළ ාෑන දිා්රික්වයවන ගොවීතය ගතය
59% සට 73% දක්වේ පිරිාක් පේාශූාාරක්ෂණ ක්රන ්නුගනනය වර තිබු ුවත් .ටාේ ප්තික්ෂව පොදු ක
ගත්විට33% ගොවිපිරිාක්පේාශූාාරක්ෂණක්රන්නුගනනයවර නොතිබුුවත්ය.්නුගනනයවරතිබු
්රියේනේමාග ගණනේවක් පිළිුඳව ්මතයයන සදී ්නේවරණය වු ්ේර වගු ්ාව 6.7 නගිතය ඒවේ විවරණය
වරයි.
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්රා්ේේර්ාව6.3පේාශුාාරක්ෂණක්රන්නුගනනයකිරීන
වගේ බි ම් ාෝදේපේබඩව වගේ ක ඵකදේයිේේවය ් කවැඩි කිරීනට හේතුවන වරුණක් ුව වටහේ ගන තිබු
ගම්මිරිා් වගේව උනතයදු වතය වරන ගොවීතය වගේ බි ම් පේාශූ ාාරක්ෂණය ාඳහේ ්රියේනේමාග ගන තිබූ
ුව හළි විය. ඔවූතය එ කා පා් ාාරක්ෂණය වටයුතු ාඳහේ උනතයදුවී තිබු ණ් ්පනයන වෘෂිවමාන
දපේමාේ ම්තයතුවහේහදබින්ධිවේරියයනආයේනවිසතයවගේබි ම්පශුාාරක්ෂණයවටයුතුසදුකිරී ම්
වැදගත්වන පිළිුඳව ගොවීතය  දැනුවත් කිරී ම් වැඩාටහතයවක ්රතිඵකයක් වශ් යනි.  එන නිාේ
්යයනයට කක් වළ සයලුන දිා්රික්වවක වගේවරුවතය ගතය වැඩි පිරිාක් පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන
භේවිේයට ගනතිබුණි.
්රා්ථමේර ්ාව 6.3 එක් එක් දිා්රික්වවක පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන ්නුගනනය වරනු කැබු හේ නොකැබු
ගොවීතය ේ්රතිශ්ේයදක්වයි.
6.1.6පේාශූාාරක්ෂණයාඳහේ ගනතිබු්රියේනේමාග
්යයනපර ේශ්යතුළගම්මිරිා්වගේවරුවතයේනභූමි සපේාශූාාරක්ෂණයාඳහේපරේනවශ් යතයවර කද
04ක්්නුගනනයවරතිබූුවනිරීක්ෂණයවිය.ඒවේනම්,
1. ජීවවැින
2. ගල්වැින
3. වේණු
4.
පොල් කලි, ලීවඳතයවැනි වනත්වැින

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව6.7පේාශූාාරක්ෂණයාඳහේ ගනතිබු්රියේනේමාග
පේාශූ
ාාරක්ෂණය
්රියේනේමාග
ජීවවැින
ගල්වැින
වේනු
පොල් කලි
ලීවඳතයවැනි
වනත්වැින

නේේ ල්
N-74
ාා යේව
%
22
30
18
24
48
64
24
32

නහනුවර
N-81
ාා යේව
%
10
12
46
57
43
53
22
27

112

දිා්රික්වය
ුදුල්ක
N-77
ාා යේව
%
07
09
56
72
54
70
17
22

121

නොනරේගක
N-75
ාා යේව
%
06
08
24
32
35
45
16
21

134

මුබඩාා යේව
N-307
ාා යේව
%
45
15
144
47
180
59
79
26

81

448

100
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ගොවීතය වැඩින ද නක් ්නුගනනය වරතිබු පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන දවක් හඳුනේගේ හැකිවු ්ේර ඒ
ගල්වැටී යදීනහේවේනුවැපීනයි..ට්නේරවනේේ ල්දිා්රික්ව ස පොල්ඉඩම්වකගම්මිරිා් වගේ කදී
ාේමාථමවපේාශූාාරක්ෂණක්රන කා පොල් කලිවැිනඉදිවරතිබුණි.
න කාවගේවආරම්භ සදී හෝවගේව්රඹේමුල්වාරතුනතුළදී නවැනිපේාශූාාරක්ෂවක්රන යදවුවද
ම්වේවාරිතයවාරනඩත්තුකිරීන්වශ්ය වයි.එයට හේතුව නනදිා්රික්වවකුෑවුම්ාහිේඉඩම්වක
වමාෂේ ාන සදී වේනු ාහ ගල්වැින රොතයනඩවලිතය පිරීනයි. ම් නිාේ වගේබි ම් පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන
හොඳිතය නඩත්තු කිරීන වේමාෂිවව වළයුතු ්ේර ඒවේ නිස කා නඩත්තු නොවළ හොත් ්ධිව වමාෂේ
ානයයතයවකදීපේාශූ ේදනයඋග්රවී නතයනතුපිටාේරවත්පා් ේට්ටුව්හිමි ක.වගු්ාව6.9නගිතයදක්වේ
ඇත් ත්පේාශු ේදනයපිළිුඳ ගොවීතය ේාේනේනයදැක්නයි.
6.1.7පේාශු ේදන සා්වරූපය
වගු්ාව6.8පේාශු ේදන සා්වරූපය
පේාශු
ේදන ස
ා්වරුපය
නේේ ල්
ාා යේව
%
ාා
ඉේේ සුබඩ වතය
12
16
පා ාේදීයේන
ාැකකිය යුතු
46
62
නට්ට්ටනවපා
ාේදීයේන
ඉේේ ්ධිවව
16
22
පා ාේදීයේන
එවතුව
74 100

දිා්රික්වය

නහනුවර
යේව
%
8
10

ුදුල්ක
ාා යේව
%
11
14

නොණරේගක
ාා යේව %
20 27

එවතුව
ාා යේව %
51 17

63

78

46

60

55

73

210

68

10

12

20

26

0

0

46

15

81

100

77

100

75 100

307 100
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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්රා්ේේර්ාව6.4පේාශු ේදන සා්වරූපය
්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු ක ්ධීක්ෂණය යට ත් ගොවි නහේළු ගම්මිරිා් වගේවක් ආරම්භ
වරනවිට්පනයනවෘෂිවමානක් ෂේ්රනිකේරිවරයේවිසතයඉඩනාවා් කිරීනාඳහේඋප දා් කුේ දන
්ේර, පළමුව කුේ දතය තය ්දේළ ඉඩ ම් පේාශූ ාාරක්ෂණ වේමායයතය ාඳහේ උප දා්ය.  එ කා වගේව
ආරම්භ වළත් වගේව පරිණේ වනවිට වේමාෂිවව ඉඩ ම් පේාශූ ාාරක්ෂණ ක්රන ් ණ්ඩව ්නුගනනය
කිරීනක්සදු කදයතයනපිළිුඳව්යයන සදී්වේනය යොමුවරනකදි.
ඒ ්නුව ප ාේ ාෝදේ පේබඩව පිළිුඳව ගොවීතය ේ ්දහා් විනසී ම්දී පනී ගි ස ාෑන දිා්රි ක්වයවන
ගොවීතයපා ාෝදේ ගනයේනක්නිරීක්ෂණයවරඇති්ේරපා ාෝදේ ගනයේනක්්ත්දැවඇතිුවයි.
වමාෂේානයතයහිදී න කාපා ාෝදේ ගනයේනපිළිුඳව ගොවීතය්ත්දැවතිබු ණ්වගේඉඩනසාේරේනඩ
පැහැති කයගකේයේන, නතුපිටපා ාේදී ගොා් පහළේැනිේකේ, වොටා්වකනේරවීතිබීනහේනතුපිටපා
ාේදී ගොා් ළුට්ිනවේනු හෝගල්වැිනවකනඩ රොල්කපිරීඒවේයිතයදපිටේටගකේ ගොා් පහළනිම්න ස
වැලි ගොඩගැසීතිබීනයනසදුවීනආශ්ර යනි.
ම්්නුවසුබඩ වතයපා ාේදීයේන, ාැකකියයුතුේරනකිතයපා ාේදීයේනාහ්ධිව කාපා ාේදීයේන
යනු වතයපා ාේදීයේනවමාගකිරීනටහැකිවිය.ඒ්නුව්යයනදිා්රික්වවලිතය්නේවරණයවු සාෑන
දිා්රික්වයවන60%සට78%දක්වේ ගොවීතයාා යේවක්ාැකකියයුතුනට්ටමිතයගම්මිරිා් ඉඩම්වකපා
ාෝදේ ගන යේනත් වමාෂේ ාන සදී සදුවන ුව පිළිගතයනේ ුවයි.  ්ධිව කා පා ාෝදේ ගන යේන
පිළිුඳව්රවේශ්වරඇත් ත්12%සට26%දක්වේ් ක ගොවිතයපිරිාක්පනණි. ම්ේත්ත්වයවගු්ාව
6.9නඟිතයනිරූපණයවරඇේ.
6.1.8ඉඩම්වකපා ාේදීයේනඉහළනට්ටනවපැවතීනට හේතු
ගොවීතය ේනේනතයට හැකි ්යුරිතය විවි පේාශු ාාරක්ෂණ ක්රන භේවිේේ වර තිබුණ ුව හළිවුවද  ාෑන
දිා්රික්වයවන වැඩින ගොවීතය පිරිාක් ්රවේශ් වර තිබු ණ් ්ධිව වමාෂේ වේකවකදී ේන වගේ ඉඩම්වක
ාැකකියයුතු්රනේණයවපේාශූ ේදනයක්සදුවනුවයි.වගු්ාව6.10නඟිතයඑහි්රතිශ්ේඉදිරිපත්වරයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව6.9ගම්මිරිා්ඉඩම්වකපා ාේදීයේනඉහළනට්ටනවපැවතීනට හේතු
ගොවීතයඉදිරිපත් වර
ඇති හේතු

නේේ ල්
N-74
ාා යේව %

හොඳිතයනඩත්තු
කිරීනට්ධිවවියදනක්
වැයවීන
වගේ ඉඩම් ුෑවුම්
ාහිේ බිම්වක පිහිටේ
තිබීන.
ේදවමාෂේවාහිේදීමාඝ
ානයතයඑළඹීනනිාේ
එවැනිවේකවකදීපේාශු
ාාරක්ෂණක්රන
්භිුවේ ාෝදේපේබඩව
සදුවීන.
ගොවිතය ේඑවන
ජීව නෝපේයගම්මිරිා්
වගේව නොවනනිාේ
නිේරනඒාඳහේ
්වේනය යොමු
කිරීනට නොහැකිවීන.

නහනුවර
N-81
ාා යේව
%

දිා්රික්වය
ුදුල්ක
N77
ාා යේව
%

නොනරේගක
N-75
ාා යේව
%

මුබඩාා යේව
N-307
ාා යේව %

46

62

44

54

55

71

53

71

198

64

65

88

137

46

168

88

57

76

227

73

43

58

41

51

37

48

39

52

160

52

30

41

52

64

48

62

31

41

161

52

මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015

ේනවගේබිම්වකපේාශු ේදනය්වනකිරීනාඳහේ ගොවීතය යොදේති ුනපේාශුාාරක්ෂණක්රනනිසපරිදි
නඩත්තු වළ යුතුය. ්ධිව වමාෂේවාහිේ දීමාඝ වේක එළ ඹන ්ේර එන වේකපරිච් ේද සදී ේදනය වන
නතුපිටපා්ළුට්ිනවේනුවකහේගල්වැිනවකැස දන්ේරඑ කාපි රනවේනු ගොඩදැමීය නහේගල්වැිනයථමේ
ේත්ත්වයටපත්කිරීන නිේරනිේර සදුවළ යුතු ක. එ කා නිේර නිේරප ාේ ාෝදේ පේබඩවපිළිුඳ යොද
ඇතික්රන කදයථමේවත් නොවරතය තයනම්එවැනික්රන කද යොදේති ුනඉඩම්වකවුවදපා ාේදීයේනත්
සදු ක. එ කා පා ාේදී යේනත් නිරීක්ෂණය වළහැකි ්ේර එයට හේතු කා  ්රේන හේතු හේරක්
ගොවීතය්රවේශ්වරතිබුණි. ම්ාඳහේ ගොවීතයවිසතයුහුවි හේතුඉදිරිපත්වරතිබුණි.
ඉහේවගුවතුළිතයදක්වේඇතිපරිදිවමාේනේනවම්වරුළුලීයට ත්ශ්රනයාඳහේ්ධිවවියදන,ශ්රමිවයතය
ඵකදේයි කාවේමාය ස නො යදීනයනවරුණුනිාේ ගොවියේවගේබි ම් ාෝදේපේබඩවනැඩපැවැත්වීන
්සීරු වේමායයක්
ාේ ාකවේ ඇති ුව ගොවීතය ගතය 54% (නහනුවර  සට 71%(ුදුල්ක 
( නොනරේගක දක්වේ පිරිාක් ්රවේශ් වර තිබුණි.  වගේ බින ාෝදේ පේබඩව යතයන ුැැසරුම් වේමායයක් ාේ
ගොවියේ නොාැකකි ම් ා්වභේවයද ාෑන දිා්රික්වයවන 46% (නහනුවර  සට 88% (නේේ ල්, ුදුල්ක 
ගොවීතය ගතයවැඩින ්රතිශ්ේයක් ්රවේශ් වර තිබුණි. ගම්මිරිා් වගේඉඩම්වලිතය 50%්ධිව ුෑවුම් ාහිේ
ඉඩම්වකත්29%ක්නදුෑවුම්ාහිේඉඩම්වකත්පිහිටේතිබීනනිාේ්ධිවවමාෂේානයතයවකදී ාෝදේපේබඩවට
කක්වන ්ේර පේාශු ාාරක්ෂණ විධික්රන ්නුගනනය වර තිබුණත් ්ධිව වැස ානයතයවකදී ාෝදේ පේබඩව
සදුවන ුව ුදුල්ක 48% සට නේේ ල්, ුදුල්ක 58% දක්වේ ගොවීතය ්රතිශ්ේයක් ්රවේශ් වර තිබුණි. එන
ේත්ත්වයපේකනයවරගැනීනට ගොවියේ් පො හොාත්වීතිබුණි.
6.1.9වගේබිම්සුේකිරීන
ගම්මිරිා් වගේබින සුේ කිරීන ගොවීතය විසතය ආවේර කිහිපයවට වරනු කුන ුව නිරීක්ෂණය කිරීනට
හැකි විය.  මුබඩ වගේ බින උදබඩ ගේ සුේ කිරීන එක් ආවේරයකි.  වගේ බිම් මුබඩනනිතයනන උදබඩ නොගේ
ගම්මිරිා් වැල් මුක පනණක් උදබඩ ගේ ් නක් වොටා වැත් ේතය වටීන දවන ක්රනය විය.  තුතයවන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ආවේරය වු ස වගේ බින මුබඩනනිතයන වැත් ේතය වැති ගෑනයි.  ම් ාඳහේ ගොවීතය විසතය ුහුවි හේතු
ඉදිරිපත්වරතිබුණි.වගු්ාව6.10වගේබිනපිරිසදුවරතිබූආවේරයපිළිුඳව ක්ෂේර සපැවැතිේත්ත්වය
ඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව6.10 වගේබිනපිරිසදුවරතිබූආවේරය
වගේබිනපිරිසදුවරතිබූආවේරය නේේ ල් %
මුබඩවගේවනඋදැල් කතය
වාරවටවරක්උදලුගෑන
වගේබින වැත් ේතයපැයීන
වැල්මුකඋදලුගේඉතිරි වොටා
වැත් ේතය වටීන

ුදුල්ක%

6

නහනුවර
%
10

නොණරේගක%

13

11

එවතුව
%
10

13
81

20
70

22
65

30
59

22
68

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

්යයනයට කක්වරනු කැබු ගොවීතය ගතය 91%ක්න වගේ බින කිසයම් ආවේරයවට සුේ වරන ුව
්රවේශ් වරනකදි.්යයනදිා්රික්වහේ මාන නන ේත්ත්වයදක්නටකැබුණ ්ේරඑයඑවානේනවන
දක්නටකැබුණි. න කාවගේබිනසුේකිරි ම්්වා්ථමේතුනක්පිළිුඳවාම්ක්ෂණ යතය්නේවරණයවිය.
එන්වා්ථමේතුන,වතයනයවටවරක්වැල්මුකඋදබඩගෑනවාරවටවරක්වැල්මුකඋදබඩගෑනාහවැකය
වැවීඇති්වා්ථමේවකදීපනණක්වැත් ේතය වොටේවල්වැකයනමානයකිරීනවශ් යනි.
නන්වා්ථමේතුන්ේරිතයද්යයනදිා්රික්වහේ මානවැඩින ගොවීතයාා යේවක්්නුගනනයවරතිබු
ක්රනය වු ස වැකය වැවි ඇති ්වා්ථමේවකදී පනණක් වැත් ේතය වැකය වපේ දැමීය නයි.  වැඩින ගොවීතය
ාා යේවක් ්නුගනනය වර තිබුණ දවන ක්රනය වන  වැල් පඳුරු මුක උදබඩ ගේ පිරිසදුව ේුන ගොවී
නහතුතයද නන්යයන සදීහමුවිය.වගේබි ම්පානිරේවරණයවීනනිාේවමාෂේවටනතුපිටපා ාෝදේ
ගන යේනට ඉඩ ්රා්ථමේව ාකාතයනකි.  ්පනයන වෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතු ක නිමා ේශ්වට ්නුව
වඩේත්නසුදුසුසුේකිරී ම්ක්රනයවු සවැල්පඳුරුමුකපනණක්උදබඩගෑ ම්ක්රනයයි.වගේබිනනඩත්තු
කිරී ම් දැනුන ගොවීතය තුළ  පුබඩල්ව පැවතීන නිාේ ගොවීතය නිවැරදි ක්රනය ්නුගනනය වර තිබුුව
විනමාශ්නයවළහැකිවිය. ම්ාඳහේ ගොවීතයවිසතයුහුවි හේතුඉදිරිපත්වරතිබුණි.
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්රා්ේේර්ාව6.5වගේබිනපිරිසදුවරතිබුආවේරය

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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6.1.10ගම්මිරිා්ආේරවවක ාවනවප්තිපේදුව
ගම්මිරිා්වගේනඩත්තු කදීගම්මිරිා්ආේරවවනගිනිසීරියේගා් හෝආේරව කාඇති වනත්ගා්වක
්තුවප්තිපේදුව්ේයවශ්යවරුණකි.
ේේක්ෂණිවදැනුවත්කිරීන්නුවවාරවටවේර2ක්්තුපෑහීනවළයුතුය.්තුපෑහීනවළයුත් ත්වා මා
නේමාතුනේා සහේ් ගෝා්තුනේා සදීය.එනනේාවක්තුපෑහී නතයපසුවනේා දවහනේරකිතයදැඩිපෑවීන
නිාේ උපරින සුමායේ කෝවයක් ගම්මිරිා් වැකට පතිේ වීන නිාේ වැ ල් උපරින ආහේර නිෂ්පේදනයක් සදු
වරයි.එවිටපරණ වොළහැ ල්.ඉතයපසුව්ලුත්දබඩහටගනී..ළගටපැමි ණනවමාෂේවත්ාන නනල්
හටගැනී නතයඋපරිනනිෂ්පේදනයක්කුේගැනීනටහැකියේවකැ බ්. ම්ආවේරයටනේමාතු්තුවප්තිපේදුව
හේ් ගෝා්තු්තුවප්තිපේදුවනිාේවේර දවවදී්ා්වැතයන නළේගැනීනටහැකියේවකැ බ්.
්යයනයට කක් වළ ාෑන දිා්රික්වයවන ගම්මිරිා් ගොවිනහතුතය වැඩි ද නක් ආේරවවක ්තු
වප්තිපේදුවසදුවරනුවපවානකදි.
වගු්ාව6.11ගම්මිරිා්වගේ ක්තුවප්තිපේදුව
්තුවප්තිපේදුව
නේේ ල් නහනුවර
%
%
්තු පෑහීනවරයි
81
80
්තු පෑහීන නොවරයි
19
20

ුදුල්ක
%
75
25

නොණරේගක
%
73
27

එවතුව
%
77
23
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්රා්ේේර්ාව6.6ගම්මිරිා්වගේ ක්තුවප්තිපේදුව
6.1.11ආේරවවක්තුවප්තිපේදුවරතිබුවේකපරිච් ේද
එ ාේ ්තුපැහීනසදුවරනුව හළිවුවත්,්තුපෑහීනසදුවළයුතුනියමිේනේාවක්තුපැහීනසදුකිරීන් ක
ුවාමික්ෂණ සදීපැහැදිලිවිය.ඒ්නුවනේේ ල්ගම්මිරිා් ගොවීතය නවේරිසට් ්රේල්දක්වේත්, ජුලිනා
සට දාැම්ුමා දක්වේත්, නහනුවර ගොවීතය නවේරි, පුරවේරි, නේමාතු, ් ්රේල්වකත් ජුලි සට ් ගෝා්තු
සට දාැම්ුර දක්වේත්, ුදුල්ක ගොවීතය නවේරි සට ් ්රේල් දක්වේත් නොවැම්ුමා දාැම්ුමාවකත්
නොණරේගක ගොවීහු නවේරිනේා සත්, ාැප්තිේැම්ුමාසට දාැම්ුමාදක්වේත්්තුපෑහීනවරනුකුනුව
වගු්ාව6.12පරික්ෂේවරනවිටපැහැදිලි ක.එක්එක්දිා්රික්වවකගම්මිරිා් ්ා්වනු නී න,නිය ාහ
වියළිවේකපරිච් ේදයනවරුණුාැකකිල්කටගනිමිතය ගොවීතයවිසතයගම්මිරිා් ආේරවවක්තුවප්තිපේදුව
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

105

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

සදුවරනු කුන ුව ්නේවරණය විය. එ ාේ වුවත් නහිදී පැහැදිලි වු ස ්තු වප්තිපේදුව නියමිේ
වේකපරිච් ේද සදීනසදුවරනාා යේව් කාා යේවක්වීනයි.
වගු්ාව6.12 -ආේරවවක්තුවප්තිපේදුවරතිබුවේකපරිච් ේද
්තුපෑහීන
දිා්රික්ව
වරන
නේා

න- පු
නේමාතු-
් ්රේල්
නැයි-ජුනි
ජුලි-
් ගෝා්තු
ාැප්ති-ඔක්
නොවැ-
දාැ
මුබඩඑවතුව

නේේ ල් ාා යේව
N-74
5
2
25
8

නහනුවර ාා යේව
N-81
7
2
26
8

ුදුල්ක
N-77
23
10

ාා යේව
7
4

නොණරේගක ාා යේව
N-307
6
2
37
12

මුබඩ
්රනේණය
41
13
98
32

22

7

3
25

1
8

11

4

2
10

1
4

4
68

1
22

01
09

2
3

10
3

4
1

5
13

2
6

3
3

1
1

19
28

6
9

258

100

62

74

62

60
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ගම්මිරිා් වගේවකිතය  ්රශ්ා්ේ ්ා්වනු කුේ ගැනීන ාඳහේ හොඳ නඩත්තුවක් ්වශ්ය ක.  එන නඩත්තු
වටයුතු ාඳහේ ්යත් වනු ස  ගම්මිරිා් ආේරවවක වැඩී ඇති ්තු වමාෂයවට වේර 2ක් වතයන ද වහි
ඉවත්කිරීන.ගම්මිරිා් ආේරවයදි ේ නොයනවැල්හේඑල් කනරිකිලිවැල්(පේවැල් බිනදි ේගනතය
කිරීනටඉඩ නොදීඒවේඉවත්ර්රීන.වැල්මුකපනණක්ශුේවරමුබඩගම්මිරිා්ඉඩනවිසවැත් ේතය වොටේ
සුේ කිරීන, ඉඩම් ුැවුම් ාහිේ නම් ගල්වැටී, පා්වැින, ළුට්ින වේණු  දනේ පේාශූ ාාරක්ෂණය කිරීන
පො හොර යදිනයනේදීයයි. ම්ාඳහේවේමාෂිවවවැයවරනවියදනවගු්ාව6.13නඟිතයඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව6.13-්ක්වරඑවවගම්මිරිා්වගේවවවේමාෂිවනඩත්තුවියදන(රුපියල්
්යයන්ර ේශ්ය
්වනවියදන
උපරිනවියදන
නේේ ල්
70,000
90,000
නහනුවර
80,000
100,000
ුදුල්ක
90,000
100,000
නොණරේගක
75,000
85,000
ාේනේනයවියදන
78,750
93,750
මුකේශ්රයHARTI -ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015

වගු්ාව6.13නගිතයදක්වේඇත් ත්වගේනඩත්තුවාහ පො හොර යදීනඇතුළත්ව්ක්වරඑවක්ාඳහේ
වේමාෂිවව ගොවියළුටවැයකිරීනසදුවනවියදන ක.
ඉහේවගුාටහන්නුවපැහැදිලිවතය තය්ක්වරයවගම්මිරිා් වගේවක්නඩත්තුකිරීනාඳහේවමාෂයවට
වැයවන්වනවියදනරුපියල්70,000ක්ුවත්උපරිනවියදනරුපියල්100,000ක්ුවයි.එහිදීාේ ප්තික්ෂව
්වනවියදනරුපියල්75,000-85,000වශ් යතය නොණරේගකදිා්ේක්
රි වයදඋපරිනවියදනරුපියල්90,000
- 100,000වශ් යතයුදුල්කදිා්ේරික්වයද ක.
නවැනි වියදනක් දැරීනට ්පහසු ගොවීතය ාවන වප්තිපේදුව හේ පේවැල් වළනණේවරනය පනණක් වගේ
නඩත්තුව ාේ සදුවරයි.  වේමාෂිවව  වේණු  ගොඩදැමීය න, ගල්වැින හෝ ජීවවැින යථමේවක් නොකිරීන හේ
රාේයනිව පො හොරදැමීය නදසදු නොවරනුව ගොවීතයවිසතය්නේවරණයවරනකදි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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07වනපරිච් ේදය

ගම්මිරිා්වගේවතයහිවයා්පන
ර ේණය, ඵකදේයීේේවයාහ ේශ්ගුණිව
විපමායේායතයහිුකපෑන
හැඳිතයවීන
ගම්මිරිා් වගේව ාම්ුතය යතය ේශ්ගුණිව විපමායේාතයහිුකපෑන ගොවීතය ඒාඳහේ දක්වේ තිබූ්රතිචලේර,
ගම්මිරිා් ඉඩම්වක නඩත්තුව හේ ඵකදේයිේේවය පිළිුඳ ගොවීතය ේ දැනුන නන පරිචි ේද ස දී ාේවච්ඡේ
වරයි. නන ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ සදී හඳුනේගත් කක්ෂණයක් වු ස ුහුේරයක් ගොවීතය ්ලුතිතය ගම්මිරිා්
වගේවතය ඇරඹීනට වැනැත් ේතය සිනයද ඔවුතයට ඒ ාඳහේ සුදුසු ඉඩම් නොනැති වීනයි.  ුදුල්ක වැනි
දිා්රික්වවකේදුැවුම්ාහිේඉඩම්දක්නටකැ ුන්ේරඑවැනිඉඩම්වක ත්වගේවවයේප්තිේවපවතින
නිාේගම්මිරිා් වගේකිරීනට්නේරඉඩම් ාොයේගැනීනසීනේවීඇේ.එනනිාේපහත්බිම්වකපවතිනපුරතය
ළුඹරු ගම්මිරිා් වගේවට යොදේ ගැනීනට උත්ාේහ දරණ ුව පනුණි. එ හත් ළුඹුරු ඉඩම්වක ගම්මිරිා්
වැනිුහුවේමාෂිව ුෝගවගේකිරීනට ගොවි නාාවමාන දපේමාේ ම්තයතුවඉඩකුේදීනැේ.
7.1ක් ෂේ්ර සවමාේනේන සපවතිනගම්මිරිා්වගේවකවයා්වුහය
වගු්ාව 7.1 ක් ෂේ්ර සවමාේනේන සපවතිනගම්මිරිා්වගේවකවයා්වුහය
වයා්වේණ්ඩය
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
%
%
%
%
03 - 09
3
2
4
3
10 -15
5
2
7
16
16 -25
41
42
32
40
26 - 30
51
53
57
41

එවතුව
%
3
7
39
51
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්දේළ ාමීය ක්ෂණ පර ේශ්වක ගම්මිරිා් වගේවතයහි වයා් වුහයතය පහේ ාඳහතය වගු ්ාව 7.1හි දැක් ක.
නනවගුාටහන්නුවපැහැදිලිවතය තය්දේළපර ේශ්වකගම්මිරිා්වගේවතය ගතයසයයට50වටවඩේවැඩි
පරතිශ්ේයව වයා ්වුරුදු 26-30 දක්වේ වන පැරණි වගේවතය ුවයි. වාය ්වුරුදු 16-25 දක්වේ වයා්ගේ
වගේවතය ේ පරතිශ්ේය ද සයයට 38ක් වන ්ේර වයා ්වුරුදු 10-15 දක්වේ වන ගම්මිරිා් වගේවතය ේ
පරතිශ්ේයසයයට7ක් ක.ළපිනවගේවතය, නැේ හොත්නවවගේවතයවශ් යතයාැකකියහැකිගම්මිරිා් වගේ
ඇත් ත්ාමීය ක්ෂණනියැඳි යතයසයයට3වටත්වඩේඉේේ් ක්ගයකි.

්යයන නියැඳි ස පැරණි වගේවතය ගතය වැඩි පරතිශ්ේයක් ඇත් ත් ුදුල්ක දිා්ේරික්
 ව ස වන ්ේර එය
සයයට 57ක් වැනි පරතිශ්ේයකි. ාේ ප්තික්ෂව ්වන පරතිශ්ේය වේමාේේ වතය තය නොණරේගක දිා්ේරික්ව යතය
වන ්ේර එය සයයට 41කි. නහිදී දැකිය හැකි වි ශ්ේෂත්වය වතය තය ්වනයාහ උපරිනය ්ේර සයයට
16ක්ේරම්පුබඩල්පරේරයක්තිබීනයි.වගේවතය ේවයා්වුරුදු16-25වනවගේබිම්ුහුකවශ් යතයඇති
දිා්ේරික්
 වය නහනුවර වන ්ේර එය සයයට 42ක් පනණ වන ්ේර නේේ ල් ාහ නොණරේගක ද සයයට
40වසීනේ කපවතී.්වන්ගයවනසයයට32වේමාේේවතය තයුදුල්කදිා්ේරික්ව යනි.දිා්ේරික්වහේ මාන
නනවයා්වුහ සවගේවතය්ේරවැඩිවිෂනේේවක්දැකිය නොහැකිවීනවි ශ්ේෂත්වයකි.
ාේ ප්තික්ෂව ේරුණ යැයි කිව හැකි ගම්මිරිා් වගේවතය ගතය වැඩි පරතිශ්ේයක් ඇත් ත් නොණරේගක
දිා්ේරික්
 ව ස වන ්ේර එය සයයට 16කි. ්වන පරතිශ්ේය සයයට 2වට ආාතයන ්ගයක් කානහනුවර
දිා්ේරික්
 ව යතයවේමාේේ ක. නනවයා්වුහයයට ත්ද්වනයාහඋපරිනය්ේරසයයට14වටආාතයන
විෂනේේවක්දැකියහැකිය.නවගම්මිරිා් වගේබිම්වශ් යතයාැකකියයුතුවයා්වුරුදු3-9දක්වේවගේබිම්
වැඩිනපති
ර ශ්ේයක්ඇත් ත්ුදුල්කදිා්ේරික්ව සවන්ේරඑයසයයට4වටආාතයනපති
ර ශ්ේයකි.්වනය
නහනුවරවන්ේරඑයසයයයට2ක්වැනිපහළ්ගයකි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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7.2්පනයන ුෝගමිශ්රවගේව
ගම්මිරිා් වගේ බිම්වක ගම්මිරිා් වගේවට ්නේරව වගේ වර තිබු ්පනයන ුෝග ර්පයක් පිළිුඳව හළි
විය.ඒවේනම්වරේබු,ාේදික්වේාහ වෝපිවිය. නන ුෝගවැඩිවශ් යතයවගේවරතිබු ණ්නහනුවර
දිා්රික්ව සය.  නහනුවර දිා්රික්ව ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය 29%ක්න වරේබු, ාේදික්වේ ාහ වෝපි
එවනඉඩ ම්වගේවරතිබුණි.නමුත්නේේ ල්දිා්රික්ව සගම්මිරිා් වගේවට්නේරව වනත්්පනයන
ුෝග වගේසුබඩවශ් යතය (වරේබු  පැවති ්ේර ගම්මිරිා් වගේ වැඩිවශ් යතය තිබු ණ් පොල්ඉඩම්වකය.
ුදුල්කදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ාන  වනත්්පනයන ුෝගඉේේනසුබඩ්රනේණයක්පනණක්පැවති්ේර
ත්ඉඩම්වකගම්මිරිා් වගේවරතිබුණි. නොණරේගකදිා්රික්ව සගම්මිරිා් වගේවපැවති ස පොල්වගේව
ාන  හෝගම්මිරිා්පනණක්ේනි ුෝගයක්වශ් යනි.
7.3ගම්මිරිා්වගේවරඇතිආවේරය
ගම්මිරිා්වගේවවළහැකිආවේර දවකි.
1. පූමාණවශ් යතය පෞේගලිවවියදමිනි.
2. ර සආේර යෝ නේක්රනයයට ත්වගේකිරීන
්යයනයටකක්වළ ගොවීතයුහුේරයගම්මිරිා් වගේවසදුවරතිබු ණ් පෞේගලිවවියදමිනි.ඒුදුල්ක
57%සටනේේ ල්74%ක්දක්වේවුුහුේර ගොවිපිරිාකි.නේේ ල්26%සටනහනුවරාහුදුල්ක43%
ගොවිපිරිාක්ආේර යෝ නේක්රනයයට ත්ගම්මිරිා් වගේවසදුවර තිබුණි.්ක්වරයවබිම්්රනේණයව
වගේවළහැකිගමිමිරිා් පැළාා යේවපිළිුඳවනිවැරදි්දහා්රවේශ්කිරීනටනේේ ල්46%ක්,නහනුවර
53%ක්,ුදුල්ක71%ක්ාහ නොණරේගක44% ක් ගොවීතය්ානත්වීතිබුණි.ඒපිළිුඳවදැනුවත්වීසින
ගොවීතය්ක්වර1වබිනවගම්මිරිා්පැළ634සටපැළ700දක්වේවගේවළහැකිුව්රවේශ්වරතිබුණි.
ඒ ්නුව ගම්මිරිා් ගොවීතය වැඩි ාා යේවක් විසතය ඔවුතය ේ ඉඩම්වක නියමිේ පැළ ාා යේව වගේවර
නොතිබුණි. වගු ්ාව 7.2 ්නුව පැහැදිලිවතය තය ාෑන දිා්රික්වයවන 46% වට වැඩි ගොවි පිරිාව ේ
ඉඩම්වකනියමිේපැළ්රනේණයවගේවර නොතිබුුවයි.
වගු්ාව7.2්ක්වරයවඉඩම්්රනේණයවගේවළහැකිගම්මිරිා්පැළාා යේවපිළිුඳ ගොවියේ ේදැනුන
දිා්රික්වය
්දහා් ්රවේශ් වළ ගොවීතය ාා යේව ්ක්වරයටනියමිේපැළාා යේව
ාහපති
ර ශ්ේය
නේේ ල්
34
46%
700
නහනුවර
43
53%
662
ුදුල්ක
55
71%
667
නොණරේගක
33
44%
634
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වගු්ාව7.3්ක්වරඑවවතිබියයුතුපැළාා යේවපිළිුඳක් ෂේ්ර සේත්ත්වය
වැල්්රනේණයපිළිුද ගොවීතය ේ්දහා
නේේ ල් නහනුවර ුදුල්ක
නොණරේගක
%
%
%
%
නියමිේ වැල්්රනේණයක්ඇේ
24
33
44
24
නියමිේ වැල්්රනේණයක් නැේ
76
67
56
76

එවතුව
%
32
68
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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්රා්ේේර්ාව7.1:්ක්වරඑවවතිබියයුතුපැළාා යේවපිළිුඳක් ෂේ්ර සේත්ත්වය
පොදු කගත්වළවැඩින ගොවීතයාා යේවක්68%ක්්රවේශ්වරඇත් ත්විවි හේතුතයනිාේේනගම්මිරිා්
ඉඩම්ඒවව සනියමිේපැළ්රනේණය නොනැතිුවයි. ම්ාඳහේ හේතුගණනේවක්ඔවුතයවිසතයඉදිරිපත්
වරඇති්ේරඒවේනම්,
1.
2.
3.
4.
5.

වගේවආරම්භ සදීනපැළාා යේවක්නැරීයේනාහඒාඳහේපේබඩපැළසටවීනට නොහැකිවීන,
පැළවේක සදීවමාෂේවවැඩිවී හෝඉ ඩෝරයවැඩිවීපැළනැරීයේන,
වනාතුතයපැළවකමුල්වේදැමීය නනිාේවැල්නැරීයේන,
පසුවේක සදීදවිවිදිලීර රෝගවැළදීනනිාේපැළනැරීයේනයනේදී හේතුතයය.
ඇේැම් ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම් ා්ථමේපිේ වර ඇත් ත් වොා් ගා්, පොල් ගා් හේ වනත් විවි
ගා්වමාගආේරව කාභේවිේේවරමිනි. ම්වේ සද්ක්වරයවටනියමිේපැළාා යේවනිවැරදිව
නොනැති්වා්ථමේපවතී.

ඉහේ වගු ාටහන නිරීක්ෂණ සදී පැහැදිලි වතය තය ාමීය ක්ෂණ නියැඳි ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය ේන
වගේව තුළ නියමිේ වැල් පරනේණයක් පවත්වේ ගන යතය තය සයයට 32වට ආාතයන ගොවීතය පිරිාක්
පනණක්ුවයි.එන පොදුපරතිශ්ේයසයයට24සටසයයට 44දක්වේපුබඩල්විෂනේේවක් පතයනුම්වරන
්ේර වගේබින තුළ නියමිේ වැල් පරනේණයක් ඇති ුව පව
ර ේශ් වරන වැඩින ගොවීතය පිරිාක් සිනතය තය
ුදුල්කදිා්ේක්
රි වයතුළවන්ේරඑයසයයට44කි.්වන්ගයවනසයයට24 නොණරේගකාහනේේ ල්
දිා්ේරික්
 වවලිතයවේමාේේවන්ේරනහනුවරදිා්ේරික්ව සඑන්ගයසයයට33කි.ේනවගේබිනතුළනියමිේ
වැල් පරනේණයක් නැේැයි ාඳහතය වරන ගොවීතය ේ පොදු පරතිශ්ේය සයයට 68ක් වන ්ේර එහි උපරින
්ගය සයයට 76ක් කා නොණරේගක දිා්ේරික්ව යතය ද ්වන පරතිශ්ේය සයයට 56ක් කා ුදුල්ක
දිා්ේරික්
 ව යතයදවේමාේේවිය.එහිදඋපරිනයාහ්වනය්ේරවිෂනේේවසයයට20ක්වැනිඉහළ්ගයකි.
7.3.1වගේඵකදේයිේේවය
වගේව ා්ථමේපිේ වර ඇති බිම් ්රනේණයට  ්නුව වතයනයවදී එයිතය කුන ්ා්වනු ්රනේණය ්ේර
ාම්ුතයේේවයවගේඵකදේයිේේවයයනු වතයාරකවවිග්රහවළහැකිය.ඒ්නුවවගේවආමාථිවවශ් යතය
ඵකදේයි එවක් ද නැේද යතයන තීරණය කිරීනට හැකියේව කැ බ්.  වමාේනේන පමා සෂණ ්නුව යම්කිස
ුෝග  වගේවව ්ක්වර 1ක්  හෝ හක්ටයේමා එවක් වැනි ඉඩම් ඒවවයකිතය කුේගේ හැකි උපරින
්ා්වැතයන්රනේණයදක්වේඇේ. නය“්රශ්ා්ේ්ා්වැතයන” කාහඳුතයවනුකුයි.
ඉඩම් ඒවවයකිතය කුේ ගේ හැකි නන ්රශ්ා්ේ ්ා්වනු ්රනේණය කුේ ගැනීනට යම්කිස ගොවියළුට
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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හැකියේවඇත්නම්ඵකදේයිේේවයආරක්ෂේවරගැනීනක් කාදැක්වියහැකිය.එනනිාේඉඩම්ඒවවයකිතය
කුේ ගේ හැකි උපරින ්ා්වැතයන කුේ ගැනීන ඵකදේයිේේවය කා ාරකව ්මාථම දැක්වීනට පුබඩවන.
න කා ඵකදේයිේේවය ආරක්ෂේ වර ගැනීනට නම් ඉඩම් ඒවවයකිතය කුේ ගේ හැකි උපරින ්ා්වැතයන
පිළිුඳවැටහීනක් ගොවියේතුළතිබියයුතුය. නන්යයන සදීඵකදේයිේේවයපිළිුඳඔවුතයතුළඇති
වැටහීන පිළිුඳව ගම්මිරිා් ගොවි නහතුතය ගතය විනසීනක්සදුවළ ්ේරසයලුන ්යයන ්ර ේශ් ගොවීතය
වැඩිපිරිාවටඒපිළිුඳනිවැරදිවැටහීනක් නොතිබුණුුව හළිවිය.
වගු්ාව7.4ඵකදේයිේේවයපිළිුඳ ගොවීතය ේවැටහීන
ඵකදේයීේේවපිළිුද්දහා
නේේ ල් නහනුවර ුදුල්ක
%
%
%
ඵකදේයීේේවපිළිුද්දහා
32
25
17
නියනේවේරවදැනසින ගොවීතය
ඵකදේයීේේවපිළිුදනිස්දහාක්
68
75
83
නොනැති ගොවීතය

නොණරේගක
%
19
81

එවතුව
%
23
77
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්රා්ේේර්ාව7.2:ඵකදේයිේේවයපිළිුඳ ගොවීතය ේවැටහීන
ඉහේවගුාටහන්නුවපැහැදිලිවතය තයාමීය ක්ෂණනියැඳියට්යත්ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතයසයයට23ක්
‘වගේඵකදේයීේේවය’ පිළිුඳවැටහීනක්කුේසින්ේරඑවැනිවැටහීනක් නොනැතිපරතිශ්ේයසයයට 77ක්
වන ුවයි.   නහි වගේ ක ඵකදේයීේේවය පිළිුඳ වැටහීනක් කුේ සින ගම්මිරිා් ගොවීතය ගතය වැඩින
පරතිශ්ේය සයයට 32ක් කා නේේ ල් දිා්ේරික්ව යතය ද ාේ ප්තික්ෂව ්වන පරතිශ්ේය සයයට 17ක් කා
ුදුල්කදිා්ේරික්ව යතයදවේමාේේවිය. නහිද්වනයාහඋපරිනය්ේර වනාසයයට15ක්වැනි්ගයකි.
වගේ ක ඵකදේයීේේවය පිළිුඳ නිස ්දහාක් නොනැති ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ පරතිශ්ේය සයයට 77ක් වැනි
ඉහළ ්ගයකි. එහි උපරිනය සයයට 81ක් කා නොණරේගක දිා්ේරිවක් ස ගම්මිරිා් ගොවීතය විසතය ද
්වනය සයයට 66ක් කා නේේ ල් දිා්ේරික්ව ස ගම්මිරිා් ගොවීතය විසතය ද වේමාේේ වළ ්ේර එහි ද
ාේ ප්තික්ෂවදැඩිවිෂනේේවක්දැකියහැකිවිය.
7.4ඵකදේයිේේවයයනු වතය ගොවීතයටහැ

න්දහා්

ඉහේ වගු ාටහනට ්නුව වගේ ක ඵකදේයීේේවය පිළිුඳ ගොවීතය ේන ්දහා් තුතය ආවේර යතය ගොවීතය
විසතයඉදිරිපත්වරනකදි.ඒවේනම්,
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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1. ඉඩම්ඒවවයකිතයකුේගේහැකිඋපරින්ා්වැතයන
2. ගම්මිරිා්වැකකිතයකුේගේහැකිඋපරින්ා්වැතයන
3. වගේ පෝෂණයහේගම්මිරිා්්ා්වැතයන්ේරාම්ුතයේේවය
ඵකදේයිේේවයයනවචලන ස්මාථමයදැනසින ගොවීතයඉතයඔවුතයටහැ න්දහා් ඉදිරිපත්වරතිබු්යුරු
වගු්ාව7.5දැක් වන්ේරඒතුළනිවැරදි්දහාගැබ්වීඇතිුව ප තය.
වගු්ාව7.5ඵකදේයිේේවයයනු වතය ගොවීතයටහැ න්දහා්
ගොවීතයදක්වනකද්දහා
නේේ ල් නහනුවර ුදුල්ක
%
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ඉඩම්ඒවවයකිතයකුේගේ
62
70
77
හැකිඋපරින්ා්වැතයන
ගම්මිරිා්වැකකිතයකුේගේ
25
20
24
හැකිඋපරින්ා්වැතයන
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්රා්ේේර්ාව7.3:ඵකදේයිේේවයයනු වතය ගොවීතයටහැ

න්දහා්

ඉහේවගුාටහනට්නුවවගේ කඵකදේයීේේවයපිළිුඳ ගොවීතයටහැ
න්දහා්විශ්් ල්ෂණ සදී
පැහැදිලිවතය තයඑන්දහා්වක පොදුඑවතුවතුළසයයට67සට66දක්වේපු බඩල්ආවේර සවිෂනේේවක්
පවතින ුවයි. ඒ ්නුව වැඩින පොදු පරතිශ්ේයක් නි යෝ නය වරන ‘ඉඩම් ඒවවයකිතය කුේගේ හැකි
උපරින්ා්වැතයන’ යනපිළිතුරසයයට66ක්නි යෝ නයවරන්ේරඑහිඋපරිනයසයයට77ක්වන්ේර
්වනය සයයට 57කි. විෂනේේව සයයට 20ක් වැනි ාැකකිය යුතු පු බඩල් ්ගයකි. නහි ඉහළන පරතිශ්ේය
සයයට76ක් කාුදුල්කදිා්ේරික්වයද්වන්ගයසයයට57ක් කා නොණරේගකදිා්ේරික්වයවිසතයදි
නි යෝ නයවරයි.
දවැනිවැඩිනපිළිතුරවූ‘ගම්මිරිා්වැකකිතයකුේගේහැකිඋපරින්ා්වැතයන’ යතයනසයයට27ක්වූ්ේර
එහිඉහළන්ගයසයයට43ක් කා නොණරේගකදිා්ේරික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතයවිසතයද්වනයසයයට
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ

111

ආමා.එල්.එතය. යතිා්ා

20ක් කා නහනුවර දිා්ේරික්ව ස ගම්මිරිා් ගොවීතය විසතය ද නි යෝ නය ව ළේය. නහිදී උපරිනය ාහ
්වනය්ේරපරේරයසයයට27ක්වැනිඉහළ්ගයකි.
නහි දී ගොවීතය ේ ්වන පරතිචලේරය, සයයට 7ක් වූ ‘වගේ පෝෂණය හේ ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන ්ේර
ාම්ුතයේේව’ යතයන උපරින වශ් යතය නි යෝ නය ව ළේ නේේ ල් දිා්ේරික්වය වන ්ේර නහනුවර
දිා්ේරික්
 ව සපරතිශ්ේයසයයට10කි.් නක්දිා්ේක්
රි වවක්ගයශූනයවිය.
7.1.5ඵකදේයිේේව ස වනා්වීන
ගම්මිරිා් වගේ ඉඩනව ආමාථිවනය ඵකදේවක් කුේ ගේ හැකි වේකපරිච් ේදය එළ ඹතය තය වගේවට වාර
5ව වේකයක් ඉළුත්වු පසුවය.  ඉතයපසු වාරිතය වාර ඉහළ ඵකදේවක් කුේ දයි.  ගොවීතය ේ ්ත්දැර්න
්නුව ේන වගේ ක ඵකදේයිේේව ස වනා්විම් එනම් ් කවීන, වැඩිවීන හෝ නො වනා්වීන පිළිුඳව
විනමාශ්නයකිරීනටහැකිවිය.
වගු්ාව7.6ඵකදේයිේේව ස වනා්වීනපිළිුඳ ගොවියේටහැ න්දහා්
ඵකදේයීේේව ස වනා්වීන
නේේ ල් නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
%
%
%
%
ඵකදේයීේේව ් කවීඇේ
51
36
17
41
ඵකදේයීේේවවැඩිවීඇේ
26
46
43
16
එවන ්රනේණයක්පවතී
18
14
06
01
වේළගුණය ්නුව් කවැඩි ක
05
04
34
41

එවතුව
%
36
33
10
21
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්රා්ේේර්ාව7.4:ඵකදේයිේේව ස වනා්වී ම්වයේප්තිතිය
ඉහේවගුාටහන්නුවගම්මිරිා් වගේවවඵකදේයීේේවය වනා්වීනපිළිුඳව ගොවීතයදක්වන්දහා් ්ාව
04ක් යට ත් ාඳහතය වර ඇේ. එන වේණ්ඩ හේ රහි උපරින ්ගය සයයට 36ක් වන ්ේර ්වන ්ගය
සයයට10ක් ක.උපරිනයහේ්වනය්ේරපරේරයසයයට26ක්වැනිඉහළ්ගයකි.
1.

නහිදිඵකදේයීේේවය් කවීඇේයනු වතය්දහා් දක්වේඇතිගම්මිරිා් ගොවීතයපරතිශ්ේයසයයට
36ක් වන ්ේර එහි ඉහළනපරතිශ්ේය සයයට 51ක් කානේේ ල් දිා්ේක්
රි වය ද ්වන පරතිශ්ේය

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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සයයට 17ක් කා ුදුල්ක දිා්ේරික්වය නි යෝ නය වරයි. එහි ද උපරිනය හේ ්වනය ්ේර
පරේරයසයයට34ක්වැනිඉහළ්ගයකි.
2. ඵකදේයීේේවය වැඩි වී ඇේැයි පරතිචලේර දක්වේ ඇති ගොවීතය පරතිශ්ේය සයයට 33ව පොදු ්ගයක්
වන ්ේර එහි උපරින පරතිශ්ේය සයයට 46ක් කා නහනුවර දිා්ේරික්ව යතය ද ්වන පරතිශ්ේය
සයයට 16ක් කා නොණරේගක දිා්ේරික්ව යතය ද වේමාේේ විය. නහි උපරිනය හේ ්වනය ්ේර
පරේරයසයයට30ක්වැනිඉහළ්ගයකි.
3.

ේවැනියට වැඩින පරතිචලේරය වන ‘වේකගුණය ්නුව ් ක වැඩි ක’ යන පිළිතු මා පොදු ්ගය
සයයට 21ක් වන ්ේර එහි උපරිනය සයයට 41ක් කා නොණරේගක දිා්ේරික්වය ද ්වන
පරතිශ්ේයසයයට4ක් කානහනුවරදිා්ේරික්ව යතයදවේමාේේවිය. නහිඋපරිනයහේ්වනය්ේර
පරේරයසයයට37ක්වැනිඉහළන්ගයකි.

4.

නහි ඵකදේයීේේවය ‘එවන පන
ර ේණයව පවතී’ යන පරතිචලේරය ්වන ්ගය වන සයයට 10ක් වන
්ේරඑහිඋපරිනපරතිශ්ේයසයයට18ක් කානේේ ල්දිා්ේරික්වයද්වනයසයයට01ක් කා
නොණරේගකදිා්ේරික්වයදනි යෝ නයවරන්ේරඑහිදඋපරිනයහේ්වනය්ේරාැකකියයුතු
පරේරයක්පවතී.

න කා ඵකදේයිේේවය ඉහළ පහළ යේනට ්රේනේන හේතුව වශ් යතය ගොවීතය පතයවේ දී ඇත් ත්
ගම්මිරිා් වගේ වතය නිස ්රතිඵක කුේගැනීනට සුදුසු ේශ්ගුණිව ේත්ත්වයක් නෑේ වේලීනව නන
්ර ේශ්වකට නොතිබීනයි.
ගොවීතය ේ්ත්දැකිම්්නුවඔවුතය්රවේශ්වරතය තයගම්මිරිා් වේරයආරම්භවීනට පරනේා1.5ක්පනණ
හොඳවියළිවේකගුණයක්තිබී හොඳිතයසුමායේ කෝවයගම්මිරිා් වැකටකැබියයුතුුවයි.ඉතයපසුවවමාෂේව
ආරම්භ වී නතය පුෂ්ප හටගනි.  නද වමාෂේවක් පැවතී නතය නල් පරේගණය වී හොඳිතය ඇටවලිතය පිරුණු
වරල්හටගනී.එ හත්නදවමාෂේව වනුවටේදවමාෂේවක්වශ් යතය් ණ්ඩවපැවතිය හොත්පරේගවමාෂේ
කයට ාේදීනටකක්වීනනිාේවර ල්ඇට්රනේණය් ක ක.
නනනිාේගම්මිරිා් වගේවට්වශ්ය්රශ්ා්ථම ේශ්ගුණයකැබීන හෝ නොකැබීනනේවගේ කඵකදේයිේේවය
වනා් වන ුව ගොවීතය ේ ්ත්දැර්න විය.  ගොවීතය ්රවේශ් වරතය තය නවැනි ්රශ්ා්ථම ේශ්ගුණිව
ේත්ත්වයක් නෑේ වමාෂවක නොතිබුණු ුවත් හොඳිතය සුමායේ කෝවය කැබිය යුතු වේකපරිච් ේද සදී පවේ
වමාෂේවකැබීන හෝහිරුඑළිය නොනැතිව්හා්ඳුරිතයුරවතිබීනහේනල්හටගතයනේ්වධි සේදවැස
් ණ්ඩවඇතිවී නතයහටගතයනේනල්වකදපරේග ාේදීයේනටකක්වී නතය්ා්වනුපහළුැාඇතිුවයි.
වෘෂි වයේප්තිති නිකේරිතය ාන  ම් පිළිුඳව සදුවළ ාේවච්ඡේවකදී ්නේවරණය වු ස ේශ්ගුණිව
ාේවයට්නේරව ගොවියේ ේපේමාශ්්ව යතයසදුවනදුමාවකේේර්පයක්නිාේදඵකදේයිේේවයපහළුැසීනට
හේතුවනුවයි.
එන දුමාවකේේ ්ේර ාෝදේපේබඩව වළක්වේ ගැනීනාඳහේ ්රියේනේමාග තිරාේර නොවීන නිාේ ප ාේ පෝෂණ
ේත්ත්වයපහළයේන,රාේයනිව පො හොර නො යදීනනිාේවගේ ක්ා්වනු ගනදීනපහළුැසීන,නිස
වේක සදී ාවනවප්තිපේදුවසදු නොවරවැකට හොඳිතයසුමායේ කෝවයකැබීනට්වවේශ්කුේ නොදීන,
ධවරා් රෝගවකට කක්වු ප්ර වහපේට වී, ළුඩේවී ් ක ්ා්වැතයනක් දන කඩ රෝගාහිේවැල්උදුරේ
දැමීය නට ්රියේ නොකිරීන නිාේ එන ධවරා් රෝග වගේව පුරේ වයේප්තිේ වීන නිාේ ්ා්වනු ් කවීන යනේදී
වරුණුද හේතුවනුවයි.
්ක්වර එවව ගම්මිරිා් වගේ ඒවවයකිතය කුේ ගේහැකි ්රශ්ා්ේ ්ා්වැතයන පිළිුඳව දැනුනක් ාහිේ
ගොවීතය17%(ුදුල්ක 32%(නේේ ල් දක්වේ්රනේණයක්ඇති්ේරඔවුතයවිසතයවගේඒවවයකිතයකුේ
ගේ හැකි ්රශ්ා්ේ ්ා්වනු ්රනේණය පිළිුඳව ්දහා් ඉදිරිපත් වර ඇේ.  ඒ ්නුව වගු ්ාව 7.7 ඔා් ාේ
්ක්වරඑවකිතයකුේගේහැකි්රශ්ා්ේ්ා්වැතයන්රනේණයපිළිුඳ ගොවීතය ේ්දහා්ඉදිරිපත්වරයි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව7.7 ගම්මිරිා්්ක්වරඑවකිතයකුේගේහැකි්රශ්ා්ේ්ා්වැතයනපිළිුඳ ගොවීතය ේ්දහා්
්පනයනදිා්රික්ව
්වන්ා්වැතයන්රනේණය(කි.ග්රෑ
උපරින්ා්වැතයන්රනේණය
(කි.ග්රෑ
නේේ ල්
5800
6000
නහනුවර
4700
5200
ුදුල්ක
8500
10,000
නොණරේගක
9000
10,000
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ඉහේ වගු ාටහන ්නුව ාමීය ක්ෂණයට කක් වළ ගම්මිරිා් ගොවීතය හට ්ක්වරයව වගේවකිතය කුේගේ
හැකි ්වන ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන කි කෝ ගරෑම් 4700 (නහනුවර) වන ්ේර උපරින ්ා්වැතයන කි කෝ ගරෑම්
10,000ක්(ුදුල්කහේ නොණරේගක)වේමාේේවූ්ේරඑහි්වන්ා්වනුපරනේණයවේමාේේවතය තයනහනුවර
දිා්ේරික්
 ව යනි.එහි්වන්ා්වැතයනකි කෝගරෑම්4700ක්වන්ේරඋපරින්ා්වැතයනකි කෝගරෑම්5200කි.
්වනයවනකි කෝගරෑම්9000ාහඋපරිනයවනකි කෝගෑර ම්10,000 නොණරේගකදිා්ේරික්ව යතයවේමාේේ
විය. .ට ආාතයන ්ගයක් ුදුල්ක දිා්ේරික්ව යතය (8500-10,000) වේමාේේ වූ ්ේර නේේ ල් දිා්ේරික්ව ස
එන්ගයකි කෝගෑර ම්5800-6000්ේරවිය.
7.1.6 ේශ්ගුණිවවිපමායේාගම්මිරිා්වගේව ව රහිුකපෑන
ේශ්ගුණිවාේවගම්මිරිා් වගේව ව රහිාෘජුුකපෑනක්සදුවරනුව ගොවීතයට්ව ුෝවීඇතිුව
ඔවුතය ාන  වළ ාේවච්ඡේවකදී පැහැදිලි විය.  ගම්මිරිා් යනු වේලීන ුෝගයකි.  යක නහ යන වතයන
ද වහින්ා්වනුකුේ දයි. වමාේනේන ස ේශ්ගුණිවවිපමායේාශ්රීකාවේව තුළසදු වමිතයපවතිනුව
හේඑය ගම්මිරිා් වගේ ක්ා්වැතයනාඳහේුකපෑනක්සදුවරනුව ගොවීතය්ත්දැර් නතයදැනසිනුව
වේමාේේවිය.වගු්ාව7.8හේ්රා්ථමේර්ාව7.6නඟිතය නන ේශ්ගුණිවවිපමායේාගම්මිරිා්වගේවටුකපෑම්
වරනුව ගොවීතයදැනුවත්වීසටීනපිළිුඳ ේොරතුරු හළිදරකවරයි.
වගු්ාව7.8 ේශ්ගුණිවවිපමායේාසදුවීනහේඑයගම්මිරිා්වගේවටුකපෑන
ේශ්ගුණිව විපමායේා නේේ ල් නහනුවර ුදුල්ක
නොණරේගක
පිළිුදදැනුවත්වන
%
%
%
%
දැනුවත්වනක් ඇේ
දැනුවත්වනක්නැේ
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්රා්ේේර්ාව7.5 ේශ්ගුණිවවිපමායේාහේඑයගම්මිරිා්වගේවටුකපෑන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේ වගුව නගිතය ්නේවරණය වර ඇත් ත් ේශ්ගුණිව විපමායේායක් නන වේක වවවේනුව තුළ
සදු වමිතය පවතින ුව ාෑන ්යයන ්ර ේශ්යවන  ගොවීතය ුහුේර ාා යේවක් තුළ වැටහීනක් ති ුන
ුවයි.
7.7පසුගියවාරතු නහි ේශ්ගුණිවවිපමායේා කා ගොවීතය්ත්දුටු ේ
වගු්ාව7.9නගිතයපසුගියවාර03වවේකයතුළවේකගුණිවවිපමායේාවකා්වරුපයපිළිුදව්යයන
්ර ේශ්වක ගොවිනහතුතයවිසතයදැක්වු්දහා්ඉදිරිපත් ව මා.
වගු්ාව7.9පසුගියවාරතු නහි ේශ්ගුණිවවිපමායේා කා ගොවීතය්ත්දුටු ේ
දිා්රික්වය
ගොවීතය්ත්දුටු
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
මුබඩ
විපමායේා
N-74
N-81
N-77
N-75
ාා යේව
ාා යේව
%
ාා යේව
% ාා යේව % ාා යේව % ාා යේව
පේයනාෘතු කදීද
42
57
52
64
48
62
62 83
66
වමාෂේවකැබීන
(්වල්වැස
වමාෂේව්වශ්යාන ස
46
62
48
59
53
69
56 75
66
වමාෂේව නොකැබීන
නදවැස්වශ්යාන ස
53
72
57
70
59
77
54 72
76
ේදවැසකැබීන
හිරුඑළිය හොඳිතය
61
82
59
73
47
61
53 71
81
්වශ්යාන ස්හා
්ඳුරිතයුරවපැවතීන
වාරපුරේ් ණ්ඩව
55
74
57
70
52
68
46 61
68
සුබඩවශ් යතය හෝ
වමාෂේවපැවතීන
මුබඩඑවතුව
257
273
259
271
මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015

ගම්මිරිා් වැ ල් නල් හට ගැනීන ාඳහේ ේද හිරු රශ්්මි යතය යුතු වේක පරිච් ේදයක් ්වශ්යවන ්ේර එන
වේකපරිච් ේදය්වාේන සාතුටුදේයවවමාෂේවක්කැබියයුතු ක.එයිතයපසුවැ ල්දබඩහටගතයනේ්ේර
ඉතයපසු නල් හටගනී.  නල්හට ගතයනේ ාන සදී නද වමාෂේපේනයක් පැවතීන සුදුසුය.  ඉතයපසු ගම්මිරිා්
වරල් හටගතයනේ ්ේර නේා තුනවට  පසුව වරල්වක ඇට හොඳිතය ම්රීනට කක්වී රත් පේටට හැ රන
්වධි ස ්ා්වනු නළිය හැකිය.  එන ්වධි සදී යළිත් වමාෂේව නොනැති හොඳිතය හිරු එළිය ාහිේ
වේකගුණ ේත්ත්වයක් පැවතිය හොත්   නළේ ගතයනේ ්ා්වනු ්ක කදනේ කකේ ගේ හැකිය. නවැනි
වේකගුණිවේත්ත්වයක්පවතිතය තයනම්ාේමාථමව කාගම්මිරිා් ඵකදේවහටගතයනේ්ේර්ා්වනු නළේ
හොඳිතයවියළේවබඩගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයවරගේහැකි ක.එ හත් ගොවීතය්රවේශ්වරතය තයගේවුවාර
තුනවවේකයතුළවේකගුණිවවිපමායේා් ණ්ඩවසදුවීඇතිුවයි.
ඉහේ වගුව ්නුව  ගොවීතය වැඩි පිරිාක් පතයවේ දතය තය පසුගිය වාර තුන තුළ ඔවුතය ්ත් දුටු
ේශ්ගුණිව වනා්වම්හි ා්වරූපයයි.   නයිතය හැ  වතය තය ්න ප්තික්ෂිේ වමාෂේව ාහ ්න ප්තික්ෂිේ
ඉ ඩෝරවේකඇතිවීනවගේ ක වොළ,දබඩනල්දැඩිහිරුරශ්්මියටහේවමාෂේවටඔ රොත්තු නොදී්වමානනය
වීනනිාේඇටවලිතයපිරුණු හොඳවරකක්හටගතය තයනැතිුවයි. ම්නිාේවගේවටසදුවීඇතිහේනිය
ගොවීතය්ත්දැවති බ්.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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7.8 ේශ්ගුණිවවිපමායේා්ා්වැතයනටවරඇති්යහපත්ුකපෑන
ේශ්ගුණිව විපමායේා නිාේ ්ා්වැතයනට සදුවී ඇති ුකපෑන ගොවීතය විා්ේර වර ඇති ආවේරය වගු ්ාව
7.10 ඔා් ාේඉදිරිපත් ව මා.
වගු්ාව7.10 - ේශ්ගුණිවවිපමායේා්ා්වැතයනටවරඇති්යහපත්ුකපෑන
්ා්වැතයනටසදුවී
ඇතිුකපෑන
ඇේැම්වතයනවක
්ා්වනු නොකැබීන

නේේ ල්
N-74
ාා යේව
%
45
61

නහනුවර
N-81
ාා යේව
%
53
65

ඵකදේවකැ ුන
45
61
40
වේකය වනා්වීන
හේ්වේක ස
ඵකදේවකැබීන
වගේවට්ධිව කා
48
65
63
කඩ රෝගවැළදීන
වාරර්පයවටඑක්
34
46
49
වාරවපනණක්
හොඳ්ා්වැතයනක්
කැබීන
මුබඩඑවතුව
70
78
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දිා්රික්වය
ුදුල්ක
N-77
ාා යේව
%
33
43

නොණරේගක
N-75
ාා යේව
%
34
45

මුබඩාා යේව
N-307
ාා යේව
%
165
54

49

46

60

41

55

172

56

78

50

65

10

13

170

55

60

41

53

37

49

163

53

290

100

72

70

ගොවීතයවිා්ේරවරන්යුරිතය ේශ්ගුණිවේත්ත්වයනිසආවේර යතය නොපැවතීනනිාේයක හෝනහ
වතයනවක හෝ වතයන ද වහින ්ා්වනු ් කවීන නිාේ සුබඩ ්ා්වනු ්රනේණයක්වත් පනණක් ේන
වගේබිම්වලිතය නළේගැනීනටහැකිවීති බ්. නවැනිවතයනවක ගොවීතය ේආදේයන්ධිව කාපහළ
ුැා ඇති හයිතය ඔවුතය ේ ආමාථිවයට ේදිතය ුකපෑනක් සදුවන ුව නහනුවර 25% සට ුදුල්ක 43%
දක්වේ ගොවීතයවිසතය්රවේශ්වරනකදි.
වේකගුණිව වනා්වීම් නිාේ ගොවීතය විසතය ්ත්දැව ඇති ් නක් ්රතිඵකය වී ඇත් ත් ්වේර සදී සුබඩ
වශ් යතයගම්මිරිා් ඵකදේවක්කැබීනයි. නය ගොවීතය ේපක්ෂ යතයගත්වළඔවුතයට්නේරආදේයනක්
වුවත් ම් හේතු නිාේ නියන වතයන සදී ඔවුතයටාතුටුදේයව ්ා්වැතයනක් නොකැබීයේන්රේන ආමාථිව
ගැටලුවර්. නනේත්ත්වයනහනුවර(49% සටනේේ ල්(61% දක්වේ ගොවීතයාා යේවක්්රවේශ්වර
තිබුණි.
වමාේනේන සදී ගොවීතය ්ත්දැව ඇති ්යහපත්න්රතිඵකය කා ඔවුතය හඳුතයවතය තයවාර තුනවට වැඩි
වේකයව සට ගොවීතයට ාතුටුදේයව ගම්මිරිා් ්ා්වැතයනක් නළේගැනීනට නොහැකි වීනයි.  නන
ේත්ත්වයනේේ ල්ාහනහනුවර(46% සටුදුල්ක(53%  ගොවීතයවිසතය්රවේශ්වරතිබුණි. ගොවීතය ේ
ආමාථිවයටදැ නන්යුරිතයගම්මිරිා් වගේවඉේේාෘජුවන ේශ්ගුණිවවිපමායේායතයහි්හිේවරුකපෑනට
කක්වීඇතිුවඉහේවගු්ාව7.10 විශ්් ල්ෂණයතුළිතයපැහැදිලි වයි.
නන ේශ්ගුණිව විපමායේාය වමාේනේනය වන විට  සුකු ාාසේධියක් වී ඇති  ්ේර නන ේත්ත්වය
නේේ ල් (78%  සට ුදුල්ක (91%  දක්වේ ගොවීතයට ානනය වරගැනීනට  ්රියේ නේමාගයක් ගැනීනට
හැකියේවක් නොනැතිවසින්ේරඑයටාේමාථමවවමුහුණදීනාඳහේදැනුනක් හෝවැඩපිළි වළක්ුහුේරයක්
ගොවීතයාතුවනැතිුවාමීය ක්ෂණ සදී්නේවරණයවිය.නමුත් ගොවීතයසුබඩ්රනේණයක්පනණක් නන
ේත්ත්වයටමුහුණදීන ාඳහේ විවි ්රියේනේමාග ්නුගනනයවර තිබු ුව හළිවිය. ම් පිළිුඳේත්ත්වය
වගු්ාව6.11හේ්රා්ේේර්ාව7.6නඟිතයපැහැදිලි ව මා.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව7.11 ේශ්ගුණිවවිපමායේාවලිතයවනහේනියටමුහුණදීනාඳහේ ගොවීතයටඇති්ව ුෝය
ගොවීතයතුළඇති්ව ුෝය
නේේ ල් නහනුවර ුදුල්ක
නොණරේගක
එවතුව
%
%
%
%
%
උපක්රන පිළිුඳ්ව ුෝයක් ඇේ
22
16
09
12
15
එවැනි ්ව ුෝයක් නැේ
78
84
91
88
85
මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015

මුකේශ්රය:HARTIක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණය2015

්රා්ථමේර්ාව7.6: ේශ්ගුණිවවිපමායේාවලිතයවනහේනියටමුහුණදීනාඳහේ ගොවීතයටඇති්ව ුෝය
ේශ්ගුණිව විපමායේා හමු ක ේන වගේ ක ්ා්වැතයනට සදුවන හේනිය ්වන වර ගැනීන ාඳහේ ාෑන
දිා්රික්වයවන ගොවීතය ් ක ාා යේවක් භේවිේේ වර තිබු උපක්රන ගණනේවක් පිළිුඳව ාමීය ක්ෂණ සදී
හළිදරකවරගැනීනටහැකිවිය.එනඋපක්රනවගු්ාව7.12ඔා් ාේඉදිරිපත්වරඇේ.
වගු්ාව7.12 ේශ්ගුණිවවිපමායේාවලිතයවගේවාහ්ා්වනුආරක්ෂේවරගැනීනාඳහේ
ගොවීතය්නුගනනයවරතිබුඋපක්රන
උපක්රන
බුබුබඩ්වදි සදී්ා්වනු
නී න
්බඩ ේතයපැළසටුවී ම්දී
ේශ්ගුණිවුකපෑම්්වන
වන කාපැළසටුවීන
පො හොරහේදිලීරනේශ්ව
යදීන
වැකමුකව ට්ට
පොල් කලි්ල්කේවැක
මුක ේේනනයආරක්ෂේ
ර්රින
කාම්පේදනයකිරීන
ේශ්ගුණය්නුව ාවන
වප්තිපේදුව
පාාාරක්ෂණය් ණ්ඩව
සදුකිරීන
්තිරික්ේ කයුැායේන
ාඳහේවේණුවැපීන

දිා්රික්වය
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
N-74
N-81
N-77
ාා යේව % ාා යේව
% ාා යේව
%
09
12
06
7
04
5

නොණරේගක
N-75
ාා යේව
%
05
7

එවතුව
N-307
ාා යේව
24

08

11

05

6

02

3

02

3

17

05

7

06

7

03

4

03

4

17

14

5

02

2

-

-

06

8

22

12
23

16
31

08
21

10
26

02
09

3
12

04
10

5
14

26
63

09

12

04

5

06

8

05

7

24

16

22

13

16

07

9

06

8

42
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ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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බුබුබඩ ්වදි සදීන ්ා්වනු නළේ  ේද ්ක වතය හෝ ් ණ්ඩ වමාෂේපේන යතය ්ා්වැතයන ආරක්ෂේ වර
ගැනීන(5% සට(12% දක්වේවු ගොවිපිරිාක්්නුගනනයවරතිබුඋපක්රනයක්විය.මීය ට්නේරව පොල්
වගේව ාහිේ දිා්රික්ව ද ක් එනම් නේේ ල් ාහ නොණරේගක ගම්මිරිා් වැල් ව ට්ට පොල් කලි
ඇල්ලී නතය ාහ වැල් ආාතයන ස පොල් කලි ඇතිරී නතය ාහ ඉඩන තුළ පොල් කලි වැින දැමීය  නතය
ේේනණයාහඋෂ්ණත්වයපේකනයවරගැනීනටඋත්ාේහදරේතිබුණි.
්වශ්ය ්වා්ථමේවකදී කය ාැපයීනත්, ේශ්ගුණය පිළිුඳව විනසලිනත් වී ්තු වප්තිපේදුව ාහ පැළ සටුවීන
යනේදියත්වමාෂේ කය්ධිව කාවගේබි ම්ැසදීතිබීනපේකනයකිරීනාඳහේවේනුවපේ්තිරික්ේ කය
ුැා යේනට ාැකැා්වී නතය දිලීර ඇතිවී ගම්මිරිා් මුල් ළුණුවීන වැළැක්වීනට පියවර ගන ඇති ුවත්
දැනගේහැකිවිය. ේශ්ගුණිවවිපමායේවක්හිේවර්රතිඵකවලිතයවගේවආරක්ෂේවරගැනීනාඳහේඉහේ
ාඳහතය්රියේනමාගාේ ප්තික්ෂව් ක ගොවීතයාා යේවක්විසතය්නුගනනයවරතිබුුව හළිවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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08වනපරිච් ේදය

්ා්වනු නී නහේපසු්ා්වනුවේමායයතය
හැඳිතයවීන
ගම්මිරිා් ්ා්වනු නී න පසු ්ා්වනු වේමායයතය හේ ාම්ුතය ක් ෂේ්ර ස පැවති ේත්ත්වය නන
පරිච් ේදයයට ත්විග්රහවරනුකුයි.
8.1ගම්මිරිා්්ා්වනු නී න
ගම්මිරිා් ්ා්වනු නී  ම් ්වධි දවක් පවතින ුව ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ සදී ්නේවරණය විය.  එනම්
ගම්මිරිා් වර ල්ඇට පැසීනට පරබුබුබඩ ්වදි සදීන ්ා්වනු නී න, වරල් හොඳිතයපැසීඇට ර්පයක්
ඉදුණු පසුව ්ා්වනු නී න යනේදී වශ් යනි. න කා ගොවීතය වොටාක් හෝ න ාේ බුබුබඩ ්වදි සදී
ගම්මිරිා්්ා්වනු නී නට හේතුවුවරුණුර්පයක්ක් ෂේ්ර සදී ාොයේගේහැකිවිය.

වගු්ාව8.1ගම්මිරිා්්ා්වනු නළන්වධි
්ා්වනු නළන්වධිය
බුබුබඩ ්වධි සදී
හොදිතය පැසුණුපසු

නේේ ල්

නහනුවර

ුදුල්ක

නොණරේගක

එවතුව

%

%

%

%

%

09

09

07

05

08

91

91

93

95

92
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ඉහේ වගු ්ාව 8.1 ්නුව පනීයතය තය ්දේළ ාමීය ක්ෂණ නියැඳි ස ගම්මිරිා් ගොවීතය ්ති ුහුේරය ේන
ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේ ගතය තය හොඳිතයපැසුණුපසුවුවයි.එයානා්ේයක්වශ් යතයසයයට 92ක්
වැනි ්තිශ්ය ඉහළ පරතිශ්ේයකි. නහිදී වැඩින පති
ර ශ්ේය සයයට 95ක් කා නොණරේගක දිා්ේක්
රි ව ස
ගම්මිරිා් ගොවීතය විසතය ද ාේ ප්තික්ෂව ් ක පරතිශ්ේය සයයට 91ක් කා නේේ ල් ාහ නහනුවර
දිා්ේරික්
 ව ස ගොවීතය්ේරදදැකියහැකි්ේරුදුල්කදිා්ේරික්ව සගම්මිරිා් ගොවීතය්ේරඑනපරතිශ්ේය
සයයට93කි. නහිදී ාසු්ාශ්වකදී නතයාැකකියයුතුවිෂනේේවක්දැකිය නොහැකිවීනවි ශ්ේෂත්වයකි.
ම්ානගබුබුබඩ්වධි සදීගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේගතයනේ ගොවීතය ේපරතිශ්ේයසයයට 08ක්පනණ
වන ්ේර එහි ඉහළන පරතිශ්ේය සයයට 09ක් කා නේේ ල් ද ාේ ප්තික්ෂව ්වන පරතිශ්ේය සයයට 05ක්
කා නොණරේගකදවේමාේේවරඇේ. නහිඋපරිනයහේ්වනය්ේරපරේරයසයයට04ක්පනණ ක.
8.1.1බුබුබඩ්වදි සදීන්ා්වනු නී න
එ කාබුබුබඩ්වධි සදී්ා්වනු නී නට හේතුතයකිපයක්න ගොවීතයවිසතයදැක්වු්ේරඑයවගු්ාව8.2
ඔා් ාේඉදිරිපත්වරයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව8.2 බුබුබඩ්වදි සදීගම්මිරිා්්ා්වනු නී නට හේතු
බුබුබඩ්වදි සදීන
්ා්වනු නී නට
හේතු
ඉහළ වළඳපළ
ඉල්ලුන
ගොවීතය ේ
ආවල්ප
හොරුවැඩීන
ේශ්ගුණිව
විපමායේාවලිතය
ආරක්ෂේවරගැනීන
මුදල්්වශ්යේේවය
මුබඩඑවතුව

නේේ ල්
N-74

%
35

ාා යේව
41

%
53

ාා යේව
45

%
60

මුබඩ
ාා යේව
N-307
ාා යේව
146

26

32

45

58

42

56

147

48

9

9

11

11

14

12

16

39

13

11

6

7

7

9

8

11

29

9

30

27

32

42

36

48

122

40

ාා යේව
32

%
43

34

46

7
8

24

32

116

දිා්රික්වය
ුදුල්ක
N-77

නහනුවර
N-81
ාා යේව
28

116

155

නොණරේගක
N-75

164

%

48

483

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

ගම්මිරිා් හොඳිතය නෝරේවරල්ඉදීනටනේා7.5සට8.0දක්වේවේකයක්ගේ ක.එවිටගම්මිරිා් ඇටය
හොඳිතය නෝරේපිිනාහිේ වයි.එ හත් ගොවීතය ගතය8%ක්බුබුබඩ්වදි සදීන්ා්වනු නළනුවවේමාේේ
වීඇේ.
බුබුබඩගම්මිරිා්ාඳහේද වළඳපළක්ාහ හොඳමිකක්ඇති්ේරඑයට හේතුව හොඳිතය ේල්නිා්ාේරණය
වරගැනීනටබුබුබඩගම්මිරිා්වලිතයහැකියේවඇතිුැවිණි.බුබුබඩගම්ම්රිා් නළතය තයනම්ඒාඳහේසුදුසුන
වයා කා්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුවනිමා ේශ්වරතය තයනේා5ක්ගේවුවිටය.ඒ්වදි සදි
බුබුබඩගම්මිරිා් හොඳුරකිතයයුක්ේය.එ ාේ වුවත්ක් ෂේ්ර සදීදක්නටකැබු ණ් ගොවීතයනේා3.5සටන
බුබුබඩගම්මිරිා් නළනුවයි. ම්්වදි සදී්ා්වනු නී න ගොවීතයට්වේසදේයවය. හේතුවඇට නෝරේ
නැතිනිාේුර් කුැවිණි.
1.

බුබුබඩ ගම්මිරිා් ේල් නිා්ාේරණය වර ගැනීන ාඳහේ වැඩිපුර භේවිේ වරන ුැවිතය
ව ළඳ පො ළේඉහළ ඉල්ලුනක්හේමිකක්පවතී.

2.

බුබුබඩ ගම්මිරිා් නී නට හේතු කා ගොවීතය පතයවේ දුතය තය  බුබුබඩ ්වදි සදී ්ා්වැතයන
නී න නිාේ වැ ල් ශ්ක්තිය වැය කිරීන සීනේවන නිාේ .ළ  වතයන සදී හොඳ ඵකදේවක්
කැබීනටඑය හේතුවනුවයි. නනආවල්පයනිාේවැකටාහනයක්කුේදීනටබුබුබඩගම්මිරිා්
නී නට ගොවීතය පළඹීසින.

3.

.ළ  හේතුවගම්මිරිා් ්ා්වනු හොරුවැඩිනයි. ගොවියේ ේනිවාටදුරුැහැරිතයගම්මිරිා් වතු
පිහිටේ ඇති ්වා්ථමේවකදී ගම්මිරිා් ්ා්වනු හොරුතය විසතය නළේ ගැනීන පිළිුඳව ්ත්දැකිම්
ගොවීතයට පවතී.  එන නිාේ එවැනි ගොවීතය ගම්මිරිා්  පැසීනට පර බුබුබඩ ්වදි සදීන ්ා්වනු
නී නටපුරුදුවීසටී.

4.

ේශ්ගුණිව විපමායේාවලිතය ්ා්වැතයන ආරක්ෂේ වරගැනීන ාඳහේ බුබුබඩ ්වදි සදී ්ා්වනු
නළයි.

5.

ගොවීතයවිසතයදක්වනකද් නක් හේතුව ගොවීතය ේමුදල්්වශ්යේේවයයි. ගොවිපවුල්වකට
එදි නදේ ජීවත්වීන ාඳහේත් වනත් විවි ්වශ්යේේවයතය ාඳහේත් මුදල් ්වශ්යය.  එන නිාේ
ගොවීතය ුකේ පො රොත්තු ේුේ ගන ඇත් ත් ාහ දිගු වේකයක් තිා් ාේ පුරුදුව සිනතය තය
ගම්මිරිා්විළුණේඑවවරවිශ්ේකමුදකක්කුේ ගනපවු ල්්වශ්යේේවයතයඉටුවරගැනීනටය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේ ාඳහතය වගු ාටහන ්නුව පනී යතය තය බුබුබඩ ්වධි සදී ේන ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේ ගැනීන
ාඳහේගම්මිරිා් ගොවීතයහටපරේන හේතු05ක්ති ුනුවයි.එක්එක් ගොවියේඑක් හේතුවක්නේ නොව
හේතුකිහිපයක්නේබුබුබඩ්වධි සදීේනගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේගතයනේුවඉහේවගුාටහන්නුව
පැහැදිලි ක.
එහිදීබුබුබඩ්වධි සදීේනගම්මිරිා්්ා්වැතයන නළේගැනීනාඳහේ ගොවීතය පළඹවනාේ ප්තික්ෂවපරේන
හේතු දවක්හඳුනේගේහැකි්ේරඒ, ව ළඳ පොළඉල්ලූනාහ ගොවීතය ේආවල්ප ක. ම් හේතු
ද ක්නපරතිශ්ේයසයයට48ක්වන්ේරඑහිපරේායනහනුවරදිා්ේරික්ව සසයයට35සට නොණරේගක
දිා්ේරික්
 ව සසයයට60දක්වේපුබඩල්පරේායවවිහිදීඇේ.
ගොවීතය ේආවල්පපිළිුඳවිනසී ම්දීනහනුවරදිා්ේරික්ව සසයයට32සට නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව ස
සයයට56දක්වේඑහිපුබඩල්පරා්පරයක් පතයනුම් ව මා.
මුදල්්වශ්යේේවනේබුබුබඩ්වධි සදීනගමිමිරිා් ්ා්වැතයන නළේගතයනේුවකියන ගොවීතය ේ පොදු
පරතිශ්ේයසයයට40ක්වන්ේරඑහි්වනපරතිශ්ේයසයයට27නහනුවරදිා්ේරික්ව සද, උපරිනපරතිශ්ේය
සයයට48 නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව සද ක.
ගම්මිරිා් වගේව හොරුතය විසතය වඩේ ගැනීන නිාේ ේන ්ා්වැතයන බුබුබඩ ්වධි සන නළේ ගතයනේ ුව
කියන ගොවීතය ේ පොදුපරතිශ්ේයසයයට13ක් ක.එහි්වනයසයයට09ක් කානේේ ල්දිා්ේරික්ව ස
ද උපරිනය සයයට 16ක් කා නොණරේගක දිා්ේරික්ව යතය ද වේමාේේ විය. නහනුවර සයයට 11ක් ාහ
ුදුල්ක සයයට 14ක් හොරු වැඞීන නිාේ බුබුබඩ ්වධි සන ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේ ගතයනේ ගොවීතය
හඳුනේගේහැකිය.
ේශ්ගුණිව විපමායේාවලිතය ේන ්ා්වැතයන ආරක්ෂේ වර ගැනීන ාඳහේ බුබුබඩ ්වධි සන ගම්මිරිා්
්ා්වැතයන නළේගතයනේගම්මිරිා් ගොවීතය ේපරතිශ්ේයසයයට09ක්වන්ේරඑහිඋපරිනයසයයට11
කානේේ ල්ාහ නොණරේගකදිා්ේරික්වවලිතයද්වනපරතිශ්ේයසයයට07නහනුවරදිා්ේරික්ව යතයද
වේමාේේවිය.
8.1.2්ා්වනු නී නාඳහේශ්රනයාපයේගැනීන
ගම්මිරිා් ්ා්වනු නී න ාඳහේ ශ්රනය ාපයේ ගැනීන පිළිුඳ විධි ක්රන තුනක් පිළිුඳව නන ක් ෂේ්ර
්යයන සදී හළිදරකවිය.එනම්,
1. වගේවරුහේපවු ල්ාේනේජිවයතයවිසතයනගම්මිරිා්්ා්වනු නී න
2. ළුලීවරුවතය යොදේ්ා්වනු නී න
3. ්ා්වනු නළේගැනීනාඳහේමුබඩවගේවනුදුදීන,වශ් යනි.
වගේබින ළුඩේ නම් ගොවියේටන ්ා්වනු නළේ ගේ හැකි නම්, ගොවියේ විසතයන ්ා්වනු නළේ ගැනීනට
පියවරගනී.නමුත්වගේබිනවිශ්ේකනම්,පවු ල්ශ්රනයදසනේාහිේනම්ළුලියටදීන හෝුේදටදීනටපියවර
ගනී.  ළුලීවරුවතය  යොදවේ ්ා්වනු නී  ම්දී ගම්මිරිා් කි කෝ එවවට රුපියල් 40ක් ළුලිය ගවිය
යුතු ක.ඒ්නුවළුලියවශ් යතයදවිශ්ේකමුදකක් ගවීනට ගොවියේටසදු ක.ඉතයපසුව කකතය තයනම්
යළිත්ළුලී ගවේ කී නටසදු ක. ම්ාඳහේදවිශ්ේකවියදනක්දැරිනටසදු ක.්ා්වැතයන නළේගැනීනට
වත්ේ ුඳු දින .ළ  ක්රනය වන ්ේර එහිදී ගම්මිරිා් වතුුදුවරුවතය විසතයවත් ත්ඇවිද ුකේ ඔවුතය ේ
්ත්දැර්ම්්නුවගම්මිරිා් කි කෝ නේරම්්රනේණයක් නළේගේහැකියයිගණනයවරඉතයපසුවගේවරු
ාන  ාේවච්ඡේ වර දපේමාශ්්ව ස එව ේේවය නේ මුදක තීරණය වරයි. ම් ක්රනය යට ත් වගේවරුට
්ා්වනු නී න,්ා්වනුවියී න,්ා්වනුගුඩේකිරීන,් කවියාඳහේ්රවේහනයකිරීන,් කවිකිරීනයනේදි
වේමායයතයගණනේවක්නසදු නොවරක්ෂණිවවමුදල්්ේටගැනීනටහැකියේවකැ බ්.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව8.3්ා්වනු නළනආවේරය
්ා්වනු නළනආවේරය

නේේ ල්
%
ගොවියේ හේ පවු ල් ාේනේජිවයිතය
36
විසතය
ළුලීවරුවතය විසතය
47
වගේව ුදුදී නතය
16

නහනුවර
%
52
30
18

ුදුල්ක
%
47
31
22

නොණරේගක
%
19
56
25

එවතුව
%
39
41
20

මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015

මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015

්රා්ේේර්ාව8.1:්ා්වනු නළනආවේරය
ඉහේ ්රා්ේේරය ්නුව පනී යතය තය ්ා්වනු නළේ ගතයනේ ආවේර ්ේර ාැකකිය යුතු වනාක් දැකිය
නොහැකිුවයි.
ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන නළේ ගැනී ම්දී ාේ ප්තික්ෂව වැඩි පරතිශ්ේයක්, එනම් සයයට 41ක් වැනි පිරිාක්
ළුලීවරුවතය යොදේ්ා්වැතයන නළේගතයන්ේරඑහි්වනපරතිශ්ේයසයයට30නහනුවරදිා්ේරික්ව සද
උපරිනය සයයට 56 නොණරේගක දිා්ේරික්ව යතය ද වේමාේේ විය. එහිදී නේේ ල් සයයට 47ක් ාහ ුදුල්ක
සයයට 31ක් නි යෝ නය ව ළේය. නහිදී ්වන ්ගය ාහ උපරින ්ගය ්ේර ාැකකිය යුතු විෂනේේවක්
දැකියහැකිය.
ගොවියේාහපවු ල්ාේනේජිවයිතයවිසතයගම්මිරිා්්ා්වැතයන නළේගැනී ම් පොදුපරතිශ්ේයසයයට39ක්
වූ්ේරඑහි්වනපරතිශ්ේයසයයට19 නොණරේගලිතයදඋපරිනයසයයට52නහනුවරිතයදවේමාේේවූ්ේර
උපරිනාහ ්වන ්ගය ්ේරාැකකියයුතුවිෂනේේවක් නහිදී හඳුනේ ගේ හැකිය. ගම්මිරිා් වගේව ුදුදීන
ාම්ුතය පොදුපරතිශ්ේයසයයට20ක්වන්ේරඑහි්වනයසයයට 16නේේ ල්දිා්ේක්
රි වයදඋපරිනය
සයයට25 නොණරේගකදිා්ේක්
රි වයදවේමාේේව ළේය.
වගේවුඳුදී ම්දීසදුවතය තයඉඩම්හිමියේුදුවරුවේ්ේරමුබඩ්ා්වැතයනාඳහේමිකක්ගිවිාගැනීනනගිතය
්ා්වැතයන නළේගැනීනාඳහේඔහු වේභේරදීනයි. නහිදීඉඩම්හිමියේට්ා්වනු නී නාඳහේළුලියක්
ගවීනට සදු නො ක.  නමුත් ගොවීතය ාන  ාේවච්ඡේ කිරී ම්දී හළි වු ස වගේව ුදු දීන වියදන ් ක
ක හස වේමායයතය වුවත් ගොවියේට ආමාථිව වශ් යතය ාැකකිය යුතු ආදේයනක් ්හිමි වී යන ුවයි.
වගේ ක්ා්වනු නී නාඳහේුදුදීනට හේතුවශ් යතය ගොවීතයවිසතය්රවේශ්වරතිබු ණ්පවු ල්වියදන
ාඳහේ මුදල් ්වශ්ය වීනත් ්ා්වනු නී නට ්රනේණවත් ේරම් ශ්රනයක් පවු ල් නොනැතිවීනත්, ්ා්වනු
නී නාඳහේළුලී ගවීනටේරම්ආමාථිවශ්ක්තියක් නොනැතිවිනත්වැනිවරුණුවිය. ම්නිාේවියදනක්
නොනැතිව ා්ථමේවර මුදකක් ක්ෂණිවව උපයේ ගැනීන ාඳහේ ගොවීතය විසතය ේන වගේව ුදුවරුවළු වේ
පැවරීනටපියවර ගනතිබුණි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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8.1.3ගම්මිරිා්නිෂ්පේදන සවිවිා්වරූප
ගම්මිරිා් ගොවීතයවිසතය ව ළඳ පොළටඉදිරිපත්කිරීනආවේරපහවටවරනුවක් ෂේ්ර සදීනිරීක්ෂණ
කිරීනටහැකිවිය.එනම්,
1.
2.
3.
4.
5.

්මුගම්මිරිා්
බුබුබඩ්මුගම්මිරිා්
වියළිගම්මිරිා්
බුබුබඩවියලිගම්මිරිා්
සුදුගම්මිරිා්එනආවේරපහයි.

8.1.3.1්මුගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
නේා5ක්ඉක්නවේ නෝරනකදගම්මිරිා් ්ා්වනු නළේඒවේවියළතය තයනැතිව වළඳ පොළටඉදිරිපත්
කිරීන'්මුගම්මිරිා්'නිෂ්පේදනයනම් ක.ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයකිරීනටහැකිවිවල්පේවත්හේරක්තිබියදී
්මු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය කිරීනට ගොවි නහේළු තීරණය වරතය තය ඒ ාඳහේ හේතු ර්පයක්න පදනම්
වරගනිමිතයුවාමීය ක්ෂණ සදී හළිවිය.එනම්,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

්ා්වනු නළනවේක සපවතිනමික
්ා්වනු නළනාන ස ේශ්ගුණය
ශ්රමිවයතය ාොයේගැනී ම්්පහසුව
්ධිවවියදන
හොරුතය ගතයවනහේනිය
මුදල්්වශ්යේේවය

එන හේතුපහේාඳහතයවගු්ාව8.4ඔා් ාේඉදිරිපත්කිරීනටපුබඩවන.
වගු්ාව8.4්මුගම්මිරිා් කා් කවිකිරීනට හේතු
හේතු
නේේ ල්
නහනුවර
N-74
N-81
ාා යේව %
ාා යේව
%
්ා්වනු නළන
36
49
34
42
වේක සපවතින
මික
්ා්වනු නළන
21
28
31
38
ාන ස
ේශ්ගුණය
ශ්රමිවයතය
25
34
28
35
ාොයේගැනී ම්
්පහසුව
්ධිවවියදන
28
380
30
37
හොරුතය ගතය
07
09
09
11
වනහේනිය
මුදල්
28
28
32
40
්වශ්යේේවය
එවතුව
66
62

ුදුල්ක
N-77
ාා යේව
%
38
49

නොණරේගක
N-75
ාා යේව
%
41
55

36

47

28

37

28

36

26

35

26
11

34
140

32
12

43
16

41

53

35

47

68

47
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ඉහේවගුව්නුව පනීයතය තය්මුගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයකිරීනාඳහේ හේතුවනවරුණුැසාක්ඇතිුවයි.
්ා්වනු නළන්වදි සදී වළඳප ළේ පවතිනමික්නුවනිෂ්පේදනයවරතය තයළුනනගම්මිරිා් දයතයන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගොවියේ තීරණය වරයි.  ඒ ්නුව වළඳප ළේ මික ඉහළ නම් ්මු ගම්මිරිා් කාටන ් කවි කිරීනට
ගොවියේ පළ ේ. නනේත්ත්වයාෑන්යයන්ර ේශ්යවන42%සට55%දක්වේවේමාේේවීති බ්.්මු
ගම්මිරිා් හෝවියළිගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්දීගම්මිරිා් වියළේ් කවිවරනවේද්මු වතය් කවිවරනවේද
යනතීරණයගැනීනට ගොවීතයටසදුවන්ේරඒාඳහේ හේතුර්පයක්ුකපේයි.ගම්මිරිා් ්ා්වනු නළන
්වදි සදී ේශ්ගුණිව ේත්ත්වය ම් ාඳහේ ්රුක කා ුකපේයි.  වියළි ේශ්ගුණිව ේත්ත්වයතය
පවතිතය තය නම් ගම්මිරිා් වියළිනට සුදුසු ්ේර වැස ාහිේ ේශ්ගුණිව ේත්ත්වයක් පවතිතය තය නම්
ගම්මිරිා් වියළිනට නොහැකිය.  එවැනි වේකවකදී ගම්මිරිා් ්මු වතය ් කවිකිරීනට ගොවීතයට සදු ක.
ේශ්ගුණය වැස ාහිේ නම් හෝ ්කව නොනැති නම් ්මු ගම්මිරිා් නිව ාේ ේුේ ගනිමිතය හෝ කී නට
හැකියේවක් නැේ.  නේේ ල් දිා්රික්ව ස ඇල්ව කව, වැහිගක යන ්ර ේශ් ුදුල්ක දිා්රික්ව ස
වපරණගන,ුඹරපේනයන්ර ේශ්වකටවා මාවැඩිදිනගණනක්වමාෂේවකැ ුනනිාේගම්මිරිා් කකේ
ගැනීනට ්නුරේපුරය, පො ළොතයනරුව යනේදී ්ර ේශ්වකට ැස ගන යේනට ඇේැම් ගොවීතය ්රියේ වරයි.
එය වියදම් ්ධිව වේමායයර්. එ නතයන ළුඩේ ළුඩේ ගම්මිරිා් වගේවරුවතය වැඩි ්රනේණයක් ාෑන
දිා්රික්වයවනසිනන්ේරඔවුතයටගම්මිරිා්වියළිනටපිටපළේත්වකට ගනයේනටහැකියේවක්නැේ.එන
නිාේ28%සට47%දක්වේගම්මිරිා්  ගොවීතයාා යේවක්්දහා් දක්වේඇත් ත්පවතින ේශ්ගුණයනේ
ගම්මිරිා්් කවිකිරීනතීරණයවරනුවයි.

්ා්වනු නළන වේක සදී  ්ා්වනු නී ම් ාඳහේ ශ්රමිවයතයට ඉහළ ඉල්ලුනක් පවතින ්ේර එන නිාේ
ශ්රමිවයතය ාොයේගැනීන ්පහසුය.  න කා  ්ා්වනු කළේ ගැනීන  වැනි වේමායයතය ාඳහේ ශ්රමිවයතය
ාපයේගැනීන්පහසුවේමායයතයවීති බ්. ම්නිාේ34%සට36%දක්වේ ගොවීතයපිරිාක්්ා්වනු නබඩ
විගාන ් කවි කිරීනට පුරුදු වී සිනති. ගම්මිරිා් ්ා්වනු නළන ාන සදී ගම්මිරිා් වඩන කූලීවරුවතය
විසතය ගම්මිරිා් කි කෝග්රැම් එවක් ්ා්වනු නී න ාඳහේ රු. 40.00 ව ළුලියක් ්ය වරති.  ම් නිාේ
ගොවියේට ්ා්වනු නී  ම් ළුලිය ගවීනට විශ්ේක මුදල් ්රනේණයක් වුවනනේ වන ්ේර එන  මුදල්
ාපයේගැනීනාඳහේ්ා්වනු නබඩවහේන්මු වතය් කවීකිරීනසදු ක.
ඒ හැර  පවුල්වක විවිේවේර ්වශ්යේේවයතය ාඳහේ මුදල් ්වශ්ය වන ්ේර නන මුදල් ්වශ්යේේවය
ාපුරේගැනීනාඳහේ ගොවීතයගම්මිරිා් ්ා්වනු නකේක්ෂණිවව් කවිවරමුදල්කුේගැනීනට්රියේත්නව
වයි. නන්ර ේශ්වකගම්මිරිා් ගොවීතයටඑක්වර කොළුමුදකක්කුේගැනීනටහැකි ුෝගයගම්මිරිා්ය.
එනනිාේ ගොවීතයගම්මිරිා් වියළතය තය නොනැතිව ්මු වතය් කවිවරයි.එ කා්මු වතය් කවිවර
කොළුමුදකක්කුේ ගනනේාගණනේවවටාරිකනේරම්පවු ල්්වශ්යේේවයතයාපුරේගැනීනටගමිමිරිා්
ගොවීතයපුරුදුවීසිනනුවක් ෂේ ්ර සදීදැනගැනීනටහැකිවිය.
8.1.3.2සුදුගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
නේා 07 පනණ  වැල්වකන ම්රීනට කක්වු ගම්මිරිා්වක ඇට ස පොත්ේ රතු පැහැයට  හැරී නතය පසු
්ා්වනු නළේ එක්දිනක් ඇල්වතු රහි පල්වීනට ේුයි.  ඉතයපසු දවැනි දින ස එන ගම්මිරිා් ඇට
නෑඹිලි ස හෝ වොර හේ ්තුල්කේ පොත්ේ ඉවත් වරයි.  පොත්ේ ඉවත්වී නතය පසුව ඒවේ සුදු ගම්මිරිා්
ුවටපත් ක.ඉතයපසුව්ක ක හොඳිතයවියළේගනී. නනගම්මිරිා් ඇට හොඳිතය ම්රීනනිාේඇටවකුර
හොඳිතය පවතින ්ේර ්මු කි කෝ තුනකිතය වියළි කි කෝ  එවක් යන ්නුපේේයවට සුදු ගම්මිරිා් කා
වියළේ ගැනීනට පුබඩවන.  වළඳප ළහි සුදු ගම්මිරිා් කි කෝ එවක් රුපියල් 1800 සට 2350ව  මික
පරේායවට් කවිකිරීනටපුබඩවන.
නමුත්සුදුගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයවරන ගොවීතයාා යේවාේ ප්තික්ෂව් කනට්ටනක්ුවනිරීක්ෂණයකිරීනට
හැකි විය.  එ කා සුදු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ාේ ප්තික්ෂව ් කවීනට හේතු ර්පයක් ක් ෂේ්ර සදී  හඳුනේ
ගැනීනටහැකිවිය.
1. ගම්මිරිා්ඇටවක පොත්ේරතු වනතුරුදිගුවේකයක්ුකේසටීනටසදු ක
2. ාැවසීනටවිශ්ේකශ්රනයක්වැයවිනනිාේ
3. හොඳවියළිවේකගුණයක් නොපැවතීන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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4. ශ්රනයහේ් නළුත්වියදම්්ධිවවීනහේඑයටාරිකනමිකක් නොනැතිවන
5. ගොවීතය ේ්කාවන
6. ඉේේඉක්නනිතයනමුදල්ඉපයීනට ගොවීතයදිගුවේලීනවපුරුදුවීසටීන
වගු්ාව8.5සුදුගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයාඳහේ ගොවීතය ේනැඹුරුේේවය් කවීනට හේතු
හේතුව
දිා්රික්වය
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
N-74
N-81
N-77
N75
ාා යේව
% ාා යේව % ාා යේව % ාා යේව
%
ගම්මිරිා්ඇටවක
46
62
51
63
55
71
45
60
පොත්ේරතු වන
තුරුදිගුවේකයක්
ුකේසටීනටසදු ක
ාැවසීනටවිශ්ේක
48
65
49
60
51
66
42
56
ශ්රනයක්වැයවිනනිාේ
හොඳවියළි
45
61
48
59
53
69
52
69
වේකගුණයක්
නොපැවතීන
ශ්රනයහේ් නළුත්
52
70
61
75
49
64
42
56
වියදම්්ධිවවීනහේ
එයටාරිකනමිකක්
නොනැතිවන
ගොවීතය ේ්කාවන
42
57
48
59
52
68
48
64
ඉේේඉක්නනිතයන
57
77
59
73
61
79
55
73
මුදල්ඉපයීනට
ගොවීතයදිගුවේලීනව
පුරුදුවීසටීන

එවතුව
%
64

62
65

66

62
75

මුකේශ්රය: HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ 2015

සුදු ගම්මිරිා් ාැවසීනට ගොවීතය යොමුවීන ් ක ්රවණේේවයක් ගැනීනට හේතු ගණනේවක් ඉහේවගු ්ාව
8.7නඟිතයඉදිරිපත්වරඇේ.
ඉහේවගුාටහනට්නුවසුදුගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයාඳහේගම්මිරිා් ගොවීතයනැඹුරු නොවීනට හේතු06ක්
දක්වේ ඇති ්ේර ගොවීතය එන හේතු කිහිපය නිාේ සුදු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයට යොමු නොවන ුව හඳුනේ
ගේහැකිය.එන හේතුවකාේ ප්තික්ෂපරතිශ්ේයසයයට62ව්වන සසටසයයට75වඋපරිනදක්වේපරේර
පතයනුම්වරයි.
ඒ්නුවවැඩිනපරතිශ්ේයක්සුදුගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයට යොමු නොවීනට හේතුව කාදක්වේතිබු ණ්‘ඉේේ
ඉක්නනිතයමුදල්කුේගැනීනටඇති්වශ්යේේවයි.එහිපරතිශ්ේයසයයට75ක්වූ්ේරඑහිඋපරිනයුදුල්ක
දිා්ේරික්
 ව සසයයට79සටාේ ප්තික්ෂ්වනයසයයට73(නහනුවරාහ නොණරේගක)දක්වේ වනා් ක.
ශ්රනය ාහ ් නළුත් වියදම් ්ධිව වීන ාහ එයට ාරිකන මිකක් නොනැති වීන නිාේ සුදු ගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනයට්වනැතිපති
ර ශ්ේයසයයට66ක්වූ්ේරඑහි්වයනසයයට56 නොණරේගකදිා්ේරික්ව යතය
දඋපරිනයසයයට75නුවරදිා්ේරික්ව යතයදවේමාේේවිය. හොඳවියළිවේකගුණයක් නොපැවතීනනිාේසුදු
ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයට යොමු නොවනපරතිශ්ේයසයයට65ක්වූ්ේරාැවසීනටවිශ්ේකශ්රනයක්වැයවීන
හේ්කාවනසයයට62ක්විය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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8.1.3.3වලු(වියළි ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
වගු්ාව8.6වලුගම්මිරිා්නිෂ්පේදන සවයේප්තිතිය
නිෂ්පේදන
දිා්රික්වය
වමාගය
නේේ ල්
නහනුවර

ුදුල්ක
නොණරේගක
මුබඩාා යේව
N-74
N-81
N-77
N-75
N-307
ාා යේව % ාා යේව % ාා යේව % ාා යේව
%
ාා යේව
%
වලු
20
27
21
26
21
28
22
29
84
27
ගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනය
්මුගම්මිරිා්
46
62
55
68
44
57
40
54
185
60
නිෂ්පේදනය
මුකේශ්රය:දත්ේHARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ2015

්ා්වනු නී  නතය පසුවඑන ්ා්වැතයන ්ක කදනේ හොඳිතයවියී  නතය වලු ගම්මිරිා් (වියළි  ගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනයවරයි.නමුත්වලුගම්මිරිා්යනුවිනනේවම්එවතුවළනිෂ්පේදනයක් නො ක.
ඉහේවගුාටහන්නුව‘වලූගම්මිරිා්’ නිෂ්පේදන සවයේප්තිතියපිළිුඳනිරීක්ෂණ සදීපැහැදිලිවතය තය
ානා්ේ ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ගතය වලූ ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයට යොමුව ඇත් ත් සයයට 27ක් වැනි
ාේ ප්තික්ෂව ් ක පරතිශ්ේයක් ුවයි. ඒ ්නුව වලූ ගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ස ය දන වැඩින ගොවීතය පිරිා
සයයට29ක් කා නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව යතයවේමාේේවන්ේර් කනපිරිාසයයට26ක් කානහනුවර
දිා්ේරික්
 ව යතයවේමාේේ ක.
්මුගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයවරනපිරි ාේ පොදුපරතිශ්ේයසයයට60ක්වන්ේරඔවුතය ේඋපරිනයසයයට
68ක් කා නහනුවර දිා්ේරික්
 ව යතය ද ාේ ප්තික්ෂව ් ක පරතිශ්ේය සයයට 54ක් කා නොණරේගක
දිා්ේරික්
 ව යතයදවේමාේේවිය.
8.1.3.4.1 වලු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදනය ාඳහේ ගොවීතය යොමු නොවීනට පරේන හේතු තුනක් ගම්මිරිා්
ගොවීතයවිසතයඉදිරිපත්වරතිබුණි.ඒවේනම්,
1. ්ා්වැතයන නළනවේක සදී හොඳිතයසුමායේ කෝවයාහිේ ේශ්ගුණයක් නොපැවතීන
2. වම්වරුවතය යදවීනටවුවනනේවිනනිාේවියදන්ධිවවීන
3. පවු ල්ශ්රනය නොනැතිවන
වලුගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය නොවරන ගොවීතයඒාඳහේ හේතුවශ් යතයදැක්වු්දහා් වගු්ාව8.7හිදක්වේ
ඇේ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගුව්ාව8.7 වලු(වියළි ගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයාඳහේ ගොවීතය යොමුවීන් කවීනට හේතු
ඉදිරිපත්වළ හේතු
දිා්රික්වය
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
N-74
N-81
N-77
N-75
ාා යේව % ාා යේව % ාා යේව
%
ාා යේව %
්ා්වැතයන නළන
62
84
68
84
65
84
69
92
වේක සදී හොඳිතය
සුමායේ කෝවයාහිේ
ේශ්ගුණයක්
නොපැවතීන
වම්වරුවතය යදවීනට 57
77
45
56
47
61
52
69
වුවනනේවිනනිාේ
වියදන්ධිවවීන
පවු ල්
ශ්රනය
37
50
48
59
45
58
50
67
නොනැතිවන
මුබඩාා යේව
72
77
71
70

එවතුව
%
86

66

58
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ඉහේාඳහතයවගුාටහන්නුවවලූගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයාඳහේගම්මිරිා් ගොවීතය යොමු නොවීනටපරේන
හේතුවක ේත්ත්වය හඳුනේගේ හැකිය. ඒ ්නුව ගොවීතය වැඩින පිරිාක්, එනම් සයයට 92ක් පරවේශ් වර
ඇත් ත්්ා්වැතයන නළනාන ස හොඳිතයසූමායේ කෝවයාහිේවේකගුණයක් නොපැවතීනනිාේේනතය
වලූගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයට යොමු නොවනුවයි.පරතිශ්ේඑවතුවතුළසයයට84ව ්වනයනහනුවරද
සයයට92වඋපරිනය නොණරේගකදනි යෝ නයවරයි.
වම්නවරුවතය යදවීනට වුවනනේ නිාේ වියදන ්ධිව වීන හේතුවක් වශ් යතය දක්වේ ඇති පොදු පරතිශ්ේය
සයයට66ක්වන්ේරඑහිඋපරිනයසයයට77ක් කානේේ ල්ද, ්වනයසයයට56ක් කානහනුවරද
දක්වේඇේ.
පවු ල්ශ්න
ර හි යනිාේවලූගම්මිරිා්නිෂ්පේදනයට යොමු නොවනගම්මිරිා් ගොවීතය ේපරතිශ්ේයසයයට
67ක්වන්ේරඑහි්වනපරතිශ්ේයසයයට50ක් කානේේ ල්දිා්ේක්
රි වයදඋපරිනයසයයට67ක් කා
නොණරේගකදිා්ේරික්වයදනි යෝ නයවරයි.
8.1.4්ා්වනුාඳහේ්ගයඑවතුකිරීන
ගම්මිරිා් ්ා්වනු ාඳහේ ්ගය එවතු කිරී ම් ්රියේනේමාගවකට එළඹී නතය  ගොවීතයට ඉහළ මිකක්
කුේගැනීනටහැකිවන්ේර ේේයතයේර වළඳ පො ළේදඉහළමිකගණතයවකට් කවීකිරීනට්වා්ථමේව
කැබීනනිාේවි ේශ්විනිනයවැඩි යතයඉපයීනටඇතිඉඩවඩපුබඩල් ක.
ගම්මිරිා්ාඳහේ්ගයඑවතුකිරී ම්්රියේනේමාගර්පයක්පිළිුඳවක් ෂේ ්රසදී හළිදරකවිය.එනම්,
1. සුදුගම්මිරිා්නිෂ්පේදනය
2. ගම්මිරිා්ළු කනිෂ්පේදනයයනේදියයි.
්ගය එවතු කිරී ම් නිෂ්පේදන සදුකිරීන පිළිුඳව ක් ෂේ්ර ස පැවති ේත්ත්වය වගු ්ාව 8.8  යට ත්
ඉදිරිපත්වරයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව8.8ගම්මිරිා්්ගයඑවතුකිරී ම්නිෂ්පේදනසදුකිරි ම්ක් ෂේ්ර සේත්ත්වය
විා්ේරය
දිා්රික්වය
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
ාා යේව
% ාා යේව
% ාා යේව
%
ාා යේව
%
්ගයඑවතු
04
05
03
04
02
03
02
03
වරයි
්ගයඑවතු
70
95
78
96
75
97
73
97
නොවරයි
මුබඩඑවතුව
74 100
81 100
77 100
75 100

එවතුව
ාා යේව
%
11
04
296

96

307

100
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ඉහේ වගුව පැහැදිලිවතය තයගම්මිරිා්වක ්ගය එවතු කිරී ම් වේමායය ාේ ප්තික්ෂව ් කනට්ටනව පවතින
ුවයි.එයුදුල්කදිා්රික්ව ස03%සට නේේ ල් දිා්රික්ව ස05%දක්වේඉේේ් ක්රතිශ්ේයක්වේමාේේ
වන්ේර නොණරේගකදිා්රික්ව ස03%ක්විය.
්ගයඑවතුවළනිෂ්පේදනවශ් යතයක් ෂේ්ර සදීහමුවු සසුදුගම්මිරිා්ාැවසීනපනණි.
බුබුබඩ ගම්මිරිා් ාඳහේ ද කි කෝවවට රුපියල් 150ව ්වන මි ල් සට රුපියල් 225 දක්වේ උපරින මිකක්
නියනවඇති්ේරඑහි්වනමිකරුපියල්150-225නේේ ල්දිා්ේක්
රි ව සදඋපරිනමිකරුපියල්175-225
ුදුල්කදිා්ේරික්ව සදවේමාේේවිය.
නනමිකගණතයවිනමාශ්නයකිරී ම්දී පනීයතය තයවියළිගම්මිරිා්නිෂ්පේදනාඳහේඉහළමිකක්කුේගේ
හැකි ුවයි. වියළි ගම්මිරිා් කි කෝ එවක් නිෂ්පේදනය කිරීන ාඳහේ ්මු ගම්මිරිා් කි කෝ හේරක් පනණ
්වශ්ය ක.  ඒ ්නුව වියළි ගම්මිරිා් නිපදවීනට දරණ මුදල් ාහ ශ්්රන වියදන ාකවන විට ්මු ගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනයවේසදේයවුව ගොවීතය ේපිළිගැනීන වයි.
8.2වේුනිවගම්මිරිා්වගේව
පූමාණ වේුනිව මුකමාන යට ත් නිෂ්පේදනය වරනු කුන වෘෂිවේමාමිව ්රවය ාම්ුතය යතය පුේගලිව
්ාශ් සවයේපේරයක්වේුනිවආහේරානේගනනමිතය(bio foods pvt Ltd.) නහනුවර්ර ේශ් ස්රියේත්නව
ක.
වේුනිව වෘෂිවමාන වයේපේර ස ේේයතයේර ාාවිේන ස (International Federation of Organic
Agriuclture Movement  IFOAM) ාේනේජිවත්වය කුේ සිනන bio foods ානේගන ාේේරණ වළඳේන
පිළිුඳ ාතයනේම්කේභී ාාවිේන ස (FLO) ලියේපදිාචි  වි සින.  ම් ාාවිේනය විසතය ාවා් වරන කද
ළුබඩු ක, ත්ාහ පොල්නිෂ්පේදනයු රෝපීයරටවකට්පනයනයවරයි. නනානේගනනහනුවර ක්තය්ර
වරගනිමිතය්රියත්නවවන්ේරපූමාණවශ් යතයවේුනිවආහේර්රවයාේේරණ වළඳාහතිවයයට ත්
මිකදීගැනීනටවේුනිවසුබඩනයපරිනේණ ගොවිාාවිේන(small and medium producer groups) ාහ
ඉේේනළුඩේවේුනිවනිෂ්පේදනාාවිේනMarginalized Organic Producer Association (MOPA) යන
ාාවිේනය පිහිටුවේ ති බ්.  ම්වේ නයන හේ ව පළේත්වක ්රියේත්නව ක.  (මානරත්න ටී.ඒ. 2015 
නනාාවිේනයටගම්මිරිා්ාහ වනත්ළුබඩු ක් කවිවළහැකි්ේරාාවිේනයනගිතය්රියේත්නවවර
ඇතිවයේප්තිති ාේවේවනගිතයපුමාණවේුනිව ගොවිපිරිාක්ඇතිවරයි.
නන ්යයන සදී ද නන bio food  ආයේනයට ාම්ුතයධිේ වේුනිව ගොවීතය සුබඩ පිරිාක් නන
දිා්රික්වහේ මානහමුවිය.ඒපිළිුඳවවිා්ේරවගු්ාව8.10 ඔා් ාේඉදිරිපත් ව මා.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව8.9 :Bio food ආයේනයටාම්ුතයධිේවේුනිව ගොවීතය
දිා්රික්වය
ගොවීතය ේ
නේේ ල්
නහනුවර
ුදුල්ක
නොණරේගක
වමාගය
ාා යේව
ාා යේව
ාා යේව
ාා යේව
වේුනිව
05
04
06
07
වගේව

මුබඩ
්රනේණය
22

පති
ර ශ්ේය
07

මුකේශ්රය-HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණය-2015

ඉහේ ාඳහතය වගු ාටහන ්නුව ්යයන ක් ෂේේය
ර  තුළ ‘වේුනිව’ ගම්මිරිා් වගේ ක නිරේව සිනන
ගම්මිරිා් ගොවීතයාා යේව22ක්වන්ේරඑහිවැඩිනපිරිා07ක් කා නොණරේගකදිා්ේරික්ව සද් කන
පිරිා04ක් කානහනුවරදිා්ේරික්ව සදවගේවටයුතුවරයි.
නන ගොවීතය bio food  ානේගන වේ ගම්මිරිා් ් කවි වරන ්ේර ාේේරණ වළදේන පිළිුඳ
ේේයතයේරාාවිේන ස්රතිකේභකේුගනී.එ හත් නන්ර ේශ්වකට ාසු ගොවීතය නනාාවිේන ස
ාේනේජිවත්වය කුේ නැේ.  ඉහළ මික ාහ වනත් ්රතිකේභ  කුේගැනීනට ාසු ගොවීතයද වැනැත්ේක්
දක්වන්ේරපුමාණවේුනිවාහතිවයකුේගැනි ම්සුදුසුවම්ාපුරේගැනීනට නන ගොවීතයටහැකිවීනැේ.
Bio food  ආයේන ස ක් ෂේ්ර නිකේරිතය හි ය, පුමාණ වේුනිව ගොවිේැන පිළිුඳව ාහතිවය
කුේගැනීනට ගොවීතයටදුෂ්වරවීනඑනම්රාේයනිව පො හොර යදීනයේුඳවගේවක හෝපැවතීන්දේළ
ගොවියේවූවදමීය ට පරරාේයනිව පො හොරසුබඩවශ් යතය හෝභේවිේේවරතිබීනයනේදී හේතු ම්ාඳහේ
ුකපේති බ්.
වමාේනේන ස කෝවයපුරේවාවි ාතය ේොරා්වභේවිව කානිෂ්පේදනයවරනආහේර්රවයාඳහේඉහළ
ඉල්ලුනක් ාහ ඉහළ මිකක් කැබී ම් ්රවණේේවයක් දක්නට ඇේ. එන ේත්ත්වය නේ වේුණිව ක්රනය
යට ත් ගම්මිරිා් වගේ කිරී නතය ගොවීතයට ඉහළ ආදේයනක් උපයේගේ හැකි ්ේර ාේේරණ ව ළඳේන
පිළිුඳ ේේයතයේර ාාවිේන ස ්රතිකේභ කුේ ගැනීනටද පුබඩවන. එන නිාේ වේුනිව ගම්මිරිා් වගේව
වයේප්තිේ කිරීන නඟිතය ගොවීතයට ්රතිකේභ ්ත් වනවේ නතයන රටටද වැඩි වි ේශ් විනිනයක් ඉපයීනට
්වා්ථමේවාැක ාේ.
8.3ගම්මිරිා්් කවිකිරීන
්මුගම්මිරිා්,බුබුබඩගම්මිරිා්,වියළිගම්මිරිා් හේසුදුගම්මිරිා් කි කෝඑවක්ාඳහේ ගොවියේටකැබුණුමික
ගණතයපහේවගුාටහනිතයඉදිරිපත්වරයි.
වගු්ාව 8.10එක්එක්වමාග සගම්මිරිා්කි කෝග්රැම්එවක්ාඳහේ ගොවියේට
කැබුණු මිකගණතය(2015 වමාෂයාඳහේ
දිා්රික්වය
නේේ ල්
ුදුල්ක
නොණරේගක

්මු
300-400
200-250
220-240

බුබුබඩ
150-225
175-225
180-200

වියළි
1200-1300
950-1250
950-1300

සුදු
2000-2350
1850-2300
1800-2350

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

්යයනදිා්රික්වහේ මා2015වමාෂ සගම්මිරිා්මිකදීගැනී ම්මිකගණතයඉහේාඳහතයවගු්ාව8.10
නඟිතයදක්වයි.
ඉහේ ාඳහතය වගු ාටහන නිරීක්ෂණ සදී පැහැදිලි වතය තය ගොවීතයට වඩේ වැඩි මිකක් කුේගේ හැකි
වතය තය ‘සුදු ගම්මිරිා්’ නිෂ්පේදනය නගිතය ුවයි. එහි කි කෝවක් රුපියල් 1800 සට 2350 දක්වේ පවතින
්ේරසුදුගම්මිරිා් ාඳහේවැඩිනමිකක්නියනවඇත් ත්නේේ ල්දිා්ේරික්ව සය.එහිරුපියල්2000-2350
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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දක්වේවනමිකකි.ාේ ප්තික්ෂව් කමිකවශ් යතය නොණරේගකදිා්ේරික්වයාැකකියහැකි්ේරඑයරුපියල්
1800-2350දක්වේවනමිකකි.එ හත් නන ගොවීතය්ේර‘සුදුගම්මිරිා්’ නිෂ්පේදනයඉේේ්වනය.
එ නතයන වියළි ගම්මිරිා් ාඳහේ ද ාැකකිය යුතු මිකක් කුේගේ හැකි ්ේර එය රුපියල් 950 සට 1300
දක්වේ විහිදී ති බ්. වියළි ගම්මිරිා් ාඳහේ ාේ ප්තික්ෂව ්වන මික රුපියල් 950-1250 කා ුදුල්ක
දිා්ේරික්
 ව යතයදඋපරිනමික1200-1300 කානේේ ල්දිා්ේරික්ව යතයදවේමාේේවිය.
්මු ගම්මිරිා් නිෂ්පේදන ස දී කි කෝවක් ාඳහේ රුපියල් 200ව ්වන මිකක් ාහ රුපියල් 400ව උපරින
මිකක් කුේ ගේ හැකි ුව ඉහේ වගු ාටහන නිරීක්ෂණ සදී පැහැදිලි ක. එහිදී ඉහළන මිකක් වශ් යතය
ාැකකියහැකිරුපියල්300-400්ේරමිකක්නේේ ල්දිා්ේක්
රි ව සගම්මිරිා්ාඳහේදාේ ප්තික්ෂව්වනමික
රුපියල්200-250දක්වේුදුල්කදිා්ේක්
රි ව යතයදවේමාේේවිය.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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09 වනපරිේ ච්දය

ගම්මිරිා්් කවිවරණය
හැඳිතයවීන
ගම්මිරිා් ් කවිය, ් කවි නේමාග ගම්මිරිා් වගේ ේවදුරටත් වයේප්තිේ කිරී ම්දී ුකපේ ඇති ුේව නන
පරිච් ේද සදීාේවච් ේ ව මා.
9.1ගම්මිරිා්් කවිවරණය
යම් භේණ්ඩයක් නිෂ්පේදනය කිරී නතය ්නතුරුව එන නිෂ්පේදිේය පරි භෝගිවයේ ්ේට පත් කිරී ම්
්රියේවලිය “් කවිවරණය” වශ් යතය හැඳිතය වන ්ේර ම් ාඳහේ පුේගකයතය හෝ ආයේන කිහිපයක්
නැදිහත් ක. ඒ ්නුව, ඔවුතය නැදිහත් වන ආවේරය හේ ඔවුතය ්ේර පවත්නේ ාුදේේවය දැක්වීන ාඳහේ
් කවිවරණ නේමාග යොදේගනී. වි ශ්ේෂ යතයන, වෘෂි ් කවිවරණ නේමාගයක් යනු ගොවිප ළේ සට
පේරි භෝගිවයේ දක්වේ වෘෂි නිෂ්පේදන න හයවනු කුන නේමාගයයි. නහි දීමාඝත්වය එනම්,
නිෂ්පේදවයේ ේ සට පේරි භෝගිවයේ න හය වීන වොපනණ ්ේරනැදියතය ාා යේවක් හරහේ සදු ක ද
යතයනතීරණයවීනාඳහේවෘෂිනිෂ්පේදන ස,
1. වමාගයහේ්ර ේශ්ය
2. නිෂ්පේදිේරටහේවේකවවවේනුව
3. වනත්ාේව
(වෘෂිවමානයවේණි වරණයවීන යනාේවුකපේනුකුයි.
කෝව ස වනත් රටවක සිනන නහේ පරිනේණ ස වෘෂි නිෂ්පේදවයතය විසතය ්නුගනනය වරන
් කවිවරණනේලිවේවකටහේත්පසතයන වනා්වූක්රන කදයතයාාවමානය වමිතයපවතිනරටවකසිනන
ළුඩේ පරිනේණ ස නිෂ්පේදවයතය විසතය ්නුගනන වරනු කුයි. ගම්මිරිා් ් කවි වරන නේලිවේ හේරක්
නනපමා සෂණ්යයනයතුළිතය හළිවීඇේ.එන් කවිවරණනේලිවේපහේආවේර යතයඉදිරිපත්
වළහැකිය.
9.2
ගම්මිරිා්් කවිනේමාග නේලිවේ
රූපාටහතය්ාව9.1ගම්මිරිා්් කවිනේමාග නේළිවේ
වෘෂිනිෂ්පේදවයේ( ගොවියේ
ා්වපරි භෝ නය
වෘෂිනිෂ්පේදනඑවතුවරතයනතය
( බ්රෝවමාවරුතය, ාගනඑවතු
වරතයනතය
්රේ ේය ය ේොග ව ළඳුතය

ගම්මිරිා්ආශ්රිේනිෂ්පේදන
වමානේතයේ

්රේන ව ළඳ පොළවක ේොග
ව ළඳුතය
සල්කර ව ළඳුතය
්පනයන
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ඉහේනේලිවේව දාුැලී ම්දීගම්මිරිා් නිෂ්පේදිේය ගොවි පො ළේ සටපේරි භෝගිවයේ්ේටපත්වනතුරු
ගම්මිරිා් ව ළඳ පො ළේසිනනවිවිපේමාශ්්වයතයවිවිා්වරූප යතයඒාඳහේනැදිහත්වනුව හළිවිය.
ඔවුතය ේනැදිහත්වීන හේතු වතයගම්මිරිා් ාඳහේපවතිනමිකගණතය වනා්වනආවේරයදවිනාේුැලිය
යුතු ක.
නොණරේගකදිා්රික්ව සබිබික,නැදගන,ුඩල්ළුඹුරයන්රේ ේය යනගරගම්මිරිා්් කවිවරණනේගරිව
නයා්ථමේන ක.එ ාේන නනදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ් කවි්රේනනගරයවතය තයදුඩල්ළුඹුරනගරය
ක.
ගම්මිරිා් ් කවිනේමාගවශ් යතයහඳුනේගතයනේකදනිවාටපැමිණඑවතුවරතයනතය,ආාතයනනවඩ පොළ,
ආාතයනනනගරය,්රේනනගරයාහ්වාේනවශ් යතයගම්මිරිා්්පනයනවරුවශ් යතයවූ නන් කවි
නේමාග සකිසනා්ථමේනයක්ගම්මිරිා් ාඳහේ්ගයඑවතුකිරීනක්සදු නොවරයි.නිෂ්පේදවයේ් කවිවළ
ා්වරූප යතයන්පනයනවරු වේගම්මිරිා් ාැප යන්ේර වළඳුතය්ේරහුවනේරු කදීපනණක්කේභය
වශ් යතයමුදකක්්ත්පත්වරගනී.ළුබඩු ක ව ළඳපළපිළිුඳවිනාේුකනවිට පනීයතය තයශ්රීකාවේ ක
ගම්මිරිා් වමානේතයේය ාම්ුතය යතය වු ේර වේරී ව ළඳ පොළක් ්තීේ ස සට ම් දක්වේ බිහිවී නැති
ුවයි.
9.1.3ගම්මිරිා්් කවිකිරී ම්දී්රේන් කවිනේමාග
ගම්මිරිා් ් කවි කිරී ම්දී ්රේන ් කවි නේමාග තුනක් හඳුනේ ගැනීනට හැකි විය. නන ් කවි නේමාග
වනු ස,
1. නිවාටපැමි ණනඑවතුවරතයනේ
2. ගම්මිරිා්් කවියාඳහේ්රසේධියක්උසුකන්රේ ේය යනගරය
3. දිා්රික්ව ස්රේනනගරයයි
එයපහේාඳහතයරූපාටහතය්ාව9.2යට ත්නිරූපණයවරඇේ.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව9.1ගම්මිරිා්් කවිකිරි ම්නේමාග
් කවිවරනආවේරය
නේේ ල් නහනුවර
%
%
නිවාට පැමිණඑවතුවරතයනතය
04
13
් කවියාඳහේ්රසේ්රේ ේය ය
79
54
නගරය
දිා්රික්ව ස්රේනනගර ස
17
33
ව ළතයදේ

ුදුල්ක
%
32
48

නොණරේගක
%
11
66

29

23

එවතුව
%
15
62
23

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

මුකේශ්රය:HARTI ක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණදත්ේ2015

්රා්ේේර්ාව9.1-ගම්මිරිා්් කවිකිරි ම්නේමාග
ඉහේ ාඳහතය වගු ාහ පා
ර ථම
් ේර ාටහන නිරීක්ෂණ සදී පැහැදිලි වතය තය ාමීය ක්ෂණ පර ේශ් ස ගම්මිරිා්
වගේවරන ගොවීතය ේන නිෂ්පේදන ් කවිය ාඳහේ භේවිේ වරන පරේන ් කවිවරණ වරන කදය වතය තය
‘ගම්මිරිා් ් කවිය ාඳහේ පස
ර ේ පරේ ේය ය නගරය වේ ගොා් ේන ්ා්වැතයන ් කවි කිරීන ුවයි. එහි
ානා්ේපති
ර ශ්ේයසයයට62ක්වන්ේරනේේ ල්දිා්ේක්
රි වයඑහිඉහළනපරතිශ්ේයවේමාේේවරඇත් ත්
සයයට79ක්වශ් යනි.පහළනපරතිශ්ේයසයයට48ක් කාුදුල්කදිා්ේක්
රි වයනි යෝ නයවරඇේ.
ගම්මිරිා් ් කවි ස දවැනි් කවිවරණවරන කදයවතය තයදිා්ේක්
රි ව සපරේනනගර ස ව ළතයඳේට
් කවි කිරීන වන ්ේර එය පරතිශ්ේයක් කා සයයට 23කි. එහි ඉහළන පරතිශ්ේය සයයට 33ක් කා
නහනුවරත්, ්වනපරතිශ්ේයසයයට16ක් කානේේ ල්දිා්ේරික්වයත්නි යෝ නයවරයි.
නිවාටනපැමිණගම්මිරිා් එවතුවරතයනතය වේගම්මිරිා් ් කවිවරනගම්මිරිා් ගොවීතය ේපරතිශ්ේය
සයයට 15ක් වන ්ේර එහි ඉහළන පරතිශ්ේය සයයට 32ක් කා ුදුල්ක දිා්ේක්
රි වය ද ්වන පරතිශ්ේය
සයයට04ක් කානේේ ල්දිා්ේරික්වයදනි යෝ නයවරයි.
නොණරේගකදිා්රික්ව සබිබික, නැදගන, ුඩල්ළුඹුරයන්රේ ේය යනගරගම්මිරිා්් කවිවරණනේගරිව
නයා්ථමේන ක.එ ාේන නනදිා්රික්ව සගම්මිරිා් ් කවි්රේනනගරයවතය තයදුඩල්ළුඹුරනගරය
ක.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගම්මිරිා් ් කවිනේමාගවශ් යතයහඳුනේගතයනේකදනිවාටපැමිණඑවතුවරතයනතය, ආාතයනනවඩ පොළ,
ආාතයනනනගරය, ්රේනනගරයාහ්වාේනවශ් යතයගම්මිරිා්්පනයනවරුවශ් යතයවූ නන් කවි
නේමාග සකිසනා්ථමේනයක්ගම්මිරිා් ාඳහේ්ගයඑවතුකිරීනක්සදු නොවරයි.නිෂ්පේදවයේ් කවිවළ
ා්වරූප යතයන්පනයනවරු වේගම්මිරිා් ාැප යන්ේර වළඳුතය්ේරහුවනේරු කදීපනණක්කේභය
වශ් යතයමුදකක්්ත්පත්වරගනී.ළුබඩු ක ව ළඳපළපිළිුඳවිනාේුකනවිට පනීයතය තයශ්රීකාවේ ක
ගම්මිරිා් වමානේතයේය ාම්ුතය යතය වු ේර වේරී ව ළඳ පොළක් ්තීේ ස සට ම් දක්වේ බිහිවී නැති
ුවයි.එනනිාේපවත්නේ වළඳපළගම්මිරිා් වමානේතයේයක්වශ් යතය්ගයක්එවතුකිරී ම්වේමායයතය
කිසවක් සදු නොවරන හු දක් එකි නව ව ළතයදේ ්තිතය ්ේට හුවනේරුවක් පනණක් සදුවන ුව
විනමාශ්නයවළහැකිවිය.
ගම්මිරිා් ගොවීතය විසතය නිෂ්පේදනය වරනු කුන ්මු ගම්මිරිා්, වලු ගම්මිරිා්, බුබුබඩ ගම්මිරිා් යනේදි
සයලුන ගම්මිරිා් වමාග එක් එක් නිෂ්පේදන දිා්රික්වවක ්රේ ේය ය ව ළඳ පොළ වේ ් කවි ව මා.
්යයන දිා්රික්ව හේර ගත් විට නන දිා්රික්ව හේ මාන ගම්මිරිා් ් කවිය ාඳහේ සු්රසේ ් කවි
නයා්ථමේනගණනේවක්්තීේ සසටනා්ථමේපිේවීඇේ.
ම්වේ ස ළුබඩු ක මිකදී ගැනීන ාඳහේන වතයවූ ව ළඳුතය ාමුහයක් ඒවරේය  වී සිනන ්ේර එක් එක්
්ර ේශ්්නුවඉහළමිකවට් කවිවරගැනීනට නනනගරවකදීහැකියේවක්ඇතිුවගම්මිරිා් ගොවීතය
විශ්්වේාවරනුවාමික්ෂණ සදී හළිවිය.එනනිාේ නනනගරළුබඩු ක් කවිනයා්ථමේනවශ් යතය
්රසේධියටපත්වීඇේ.
එනඑක්එක් ව ළඳනගරපහේාඳහතයආවේර යතයදැක්වීනටපුබඩවන
වගු්ාව9.2ගම්මිරිා්් කවිවරණ්රේ ේය යනගරහේ්රේනනගර
්රේනනගරය
්යයනයසදුවළ ගොවි නුක
ගොවි නුක්ර ේශ් සගම්මිරිා්
්ර ේශ්
් කවිවරණ්රේනනගරය
නේේ ල්
පල් ල් පොළ,හුණුවැටඇළ,පළේපත්වක පල් ල් පොළ, රත් ේොට,
වවු කපැකැල්ක
නහනුවර
හේරලියේද, ්ම්ුේ ල්, වලුතයේැතයන
හේරලියැේද,පිළිනේකේව,
ේල් දණිය, උ කදුම්ුර
ුදුල්ක
හේලිඇක, ුඹරපේන, හල්දුම්මුල්ක
හේලිඇක, වපරණගන, හල්දුම්මුල්ක
නොණරේගක
බිබික, නැදගන, ුඩල්ළුඹුර
බිබික, නැදගන, ුඩල්ළුඹුර,පා්ාර
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ළුබඩු ක ් කවිය ාඳහේ ්රසේධියක් උසුකන ්රේන හේ ්රේ ේය ය නගර කිහිපයක් නන ්යයන ්ර ේශ්
තුළා්ථමේපිේවීඇේ.ඒ්නුවනේේ ල්දිා්රික්ව සනේේ ල්්රේනනගරයාහ.ට්නේරවපල් ල් පොක
ාහ රත් ේොට නගර, නහනුවර දිා්රික්ව ස, හේරලියේද, පිළිනේකේව, ේල් දණිය ාහ උඩදුම්ුර
්රේ ේය ය නගර, ුදුල්ක දිා්රික්ව ස හේලිඇක, වපරණගන ාහ හල්දුම්මුල්ක ්රේ ේය ය නගර ාහ
නොණරේගක දිා්රික්ව ස බිබික, නැදගන ාහ ුඩල්ළුඹුර යන ්රේ ේශිය නගර ගම්මිරිා් ඇතුබඩ ළුබඩු ක
් කවියාඳහේ්රසේධියක්උසුකයි.
9.1.4ගම්මිරිා්වගේ්ලුතිතයඇරඹීනපිළිුඳ ගොවීතය ේ්රතිචලේර
ගම්මිරිා් වගේව වමාේනේන ස පවතින ේත්ත්වයට වඩේ වයේප්තිේ කිරීන ාඳහේ ගොවීතය තුළ වැනැත්ේක්
පවතිනුව්නේවරණයවිය.

පහේවගුාටහතය්ාව9.3ට්නුව්යයනනියැඳි සගම්මිරිා් ගොවීතය ගතයසයයට03ව ේවගේවතය
වාර10ටවඩේ් කවයා් ඒවේ ක.එහිඉහළනපරතිශ්ේයසයයට04ක් කාුදුල්කදිා්ේරික්ව සපවතින
්ේරනේේ ල්ාහ නොණරේගකසයයට03ක්දනහනුවරසයයට02ක්දවශ් යතයපවතී.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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නවවගේවතය්රඹේනැේ, එ හත්ඒාඳහේවැනැත් ේතයසිනනුවපරවේශ්වළපරතිශ්ේයසයයට77ක්වන
්ේරඑය නොණරේගකදිා්ේක්
රි ව සසයයට84සටුදුල්කදිා්ේරික්ව සසයයට71දක්වේවයේප්තිේවපවතී.
නැවේවගේවක්ආරම්භකිරීනටවැනැත්ේක්නැතිපරතිශ්ේයසයයට23ක්වන්ේරඑහිඋපරිනයසයයට
29ක් කා ුදුල්ක දිා්ේක්
රි ව ස ද ්වන පරතිශ්ේය සයයට 16ක් කා නොණරේගක දිා්ේරික්
 වය ද
නි යෝ නයවරයි.වගු්ාව9.3නඟිතය නනේත්ත්වයේවදුරටත්පැහැදිලිවරයි.
වගු්ාව9.3නවවගේවතයඇරඹීනපිළිුඳ ගොවීතය ේ්රතිචලේර
්රතිචලේර සා්වභේවය
වාර10ට් කවගේපවතී
නවවග්රඹේනැේ.එ හත්
ඇරඹීනටවැනැත්ේක්ඇේ
නවවගේවක්ආරම්භයටවැනැත්ේක්
නැේ

නේේ ල්
%
03
79

නහනුවර
%
02
73

ුදුල්ක
%
04
71

21

27

29

නොණරේගක
%
03
84
16

එවතුව
%
03
77
23
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්රා්ේේර්ාව9.2:වගේව්ලුතිතයඇරඹීනපිළිුඳ ගොවීතය ේ්රතිචලේර
මුකේශ්රය:

HARTI ක් ෂේ්ර ාමීය ක්ෂණ දත්ේ 2015නමුත් ානා්ේ නියැදි සන නව වගේ ඇරඹීනට ුකපේනු කුන ාේව
ර්පයක්පිළිුඳව්දහා්ඉදිරිපත්්රවේශ්වරනකදි.වගු්ාව9.4නඟිතයඑනුේවදක්වනුකුයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වගු්ාව9.4:ගම්මිරිා්වගේආරම්භකිරීනතීරණයවීනටුකපේනමූලිව හේතුතය
හඳුනේගත්ුේව

ගම්මිරිා්වගේකිරීනටසුදුසු
ඉඩම්නැතිවනහේපවතින
ඉඩම් ුදීයෑනනිාේඉඩම්
හි ය
ගොවිපවුල්වක
ාේනේජීවයතය වනත්
වේමායවකනියැී නනිාේ
පවු ල්ශ්රනහි ය
ළුලීශ්රනහි යහේශ්රන
වියදන්ධිවවීන.
ේශ්ගුණිවවිපමායේා
ගම්මිරිා්වගේවට්හිේවර
කාුකපෑනනිාේ්ා්වනු
් කවීනනිාේ්ධමාය
පත්වීසටීන.
මුබඩඑවතුව

නේේ ල්
N-74
ාා යේව
%
68
92.0

නහනුවර
81
ාා යේව
71

දිා්රික්වය
N- ුදුල්ක
77
%
ාා යේව
88.0
70

N%
91

නොණරේගක
N-75
ාා යේව
%
64
85.0

එවතුව
%
89

52

70.0

55

68.0

57

74

54

72.0

71

56

76.0

63

78.0

68

88

52

69.0

76

10

95.0

73

90.0

75

97

71

95.0

94

74

81

77

75
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වගු ාටහතය 9.4 ට ්නුව ්ලුතිතය ගම්මිරිා් වගේ ඇරඹීන තීරණය වරවන ුේව ර්පයක් ඉහේ වගුව
ආශ්ර යතයදක්වේඇේ.
1. ගම්මිරිා්වගේකිරීනටසුදුසුඉඩම්නැතිවනහේපවතිනඉඩම් ුදීයෑනනිාේඉඩම්හි ය
2. ගොවිපවුල්වකාේනේජීවයතය වනත්වේමායවකනියැී නනිාේපවු ල්ශ්රනහි ය
3. ළුලීශ්රනහි යහේශ්රනවියදන්ධිවවීන.
4.
ේශ්ගුණිව විපමායේා ගම්මිරිා් වගේවට ්හිේවර කා ුකපෑන නිාේ ්ා්වනු ් කවීන නිාේ
්ධමායටපත්වීසටීන
්යයන නියැඳිය තුළ ගම්මිරිා් ගොවීතයට නව වගේවතය ආරම්භ කිරීන තීරණය වරන හේතු කිහිපයක්න
පවතිනුවඉහේවගුාටහන්නුවනිගනනයවළහැකිය.
ඒ ්නුව ගම්මිරිා් වගේවරුවතයට නව වගේ ආරම්භ නොකිරීනට ුකපේ ඇති පරේන හේතු ්ේර පරමු න
හේතුව වශ් යතය දක්වේ ඇත් ත් ේශ්ගුණිව විපමායේා ගම්මිරිා් වගේවට ්හිේවර කා ුකපෑන නිාේ
්ා්වනු ් කවී ්ධමායයට පත්වීනය. එය පොදු පරතිශ්ේයක් කා සයයට 94ක් වන ්ේර එහි ඉහළන
පරතිශ්ේයසයයට97ක් කාුදුල්කදිා්ේක්
රි වයදාේ ප්තික්ෂවපහළපරතිශ්ේයසයයට90ක් කානහනුවර
දිා්ේරික්
 වයද ක.
ගම්මිරිා් වගේ කිරීනට සුදුසු ඉඩම් නොනැතිවන නිාේ ාහ පවතින ඉඩම් ුදී යේන නිාේ නව වගේවතය
ආරම්භ කිරීනට නොහැකි ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ පරතිශ්ේය සයයට 89ක් වන ්ේර ඔවුතය ගතය ුහුේරය,
එනම්සයයට92ක්නේේ ල්ද්වනය, එනම්සයයට85ක් නොණරේගකදිා්ේක්
රි වයදනි යෝ නයවරයි.
ළුලී ශ්රනය හේ ශ්රන වියදන ්ධිව වීන නිාේ ්ලූතිතය ගම්මිරිා් වගේවතය ආරම්භ වළ නොහැකි ගොවීතය ේ
පරතිශ්ේය සයයට 76ක් වන ්ේර එහි ඉහළන ්ගය සයයට 88ක් කා ුදුල්ක දිා්ේරික්වය ද ්වන ්ගය
සයයට69 නොණරේගකදිා්ේක්
රි වයදවේමාේේවරඇේ.
්යයනනියැඳි සසයයට71ක් ගොවීතයටපවුල්වකාේනේජිවයිතය වනත්වේමායයතයවකනියැී නනිාේ
පවු ල්ශ්න
ර හි යුකපේඇති්ේරඑහිඋපරිනයසයයට74ුදුල්කදිා්ේක්
රි වයදාේ ප්තික්ෂව්වන්ගය
සයයට68නහනුවරදිා්ේක්
රි වයදනි යෝ නයවරයි.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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10 වනපරිච් ේදය

ාොයේගැනීම්, නිගනනාහනිමා ේශ්
10.1 ාොයේගැනීම්
1. ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී  සින ගොවීතය ේ ුහුේරය (91%  පුරුෂ පක්ෂය වු ්ේර එය නේේ ල්
89%,නහනුවර96%ක්,ුදුල්ක86%ක්, නොණරේගක91%ක්වශ් යතයපැවතුණි.
2. ගම්මිරිා් ගොවීතය වයා් වේණ්ඩ කා වමාග වළවිට ්වුරුදු 25-35  වයා් වේණ්ඩ ස 6%ක්ද,
්වුරුදු36-45වයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය15%ද,්වුරුදු46-65වයා් වේණ්ඩ ස59%ද,්වුරුදු
65ටවැඩි ගොවීතය20%සිනයහ. ම්්නුවුහුේරය්වුරුදු46-65වයා්වේණ්ඩයවිය.
3. ්රේථමමිව ්යේපන නට්ට ම් සට උපේධි නට්ටන දක්වේ ්යේපන සුදුසුවම් ාපුරේගත් පුේගකයතය
ගම්මිරිා් වගේ කනියැී සිනයහ.්රේථමමිව්යේපනනට්ට ම්15%ද,ේවිතිව්යේපනනට්ට ම්
30%ක්ද,්. පො.ා(උ. පළ ානත්වුවතය15%ක්දඋපේධිේරිතය5%ක්දඒ්ේරවිය.
4. ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ ්රේන ැසකියේව ගම්මිරිා් ඇතුබඩ ්පනයන ුෝග වගේව වු ්ේර එන
්රනේණය58%ක්විය.වීහේඑළවබඩවගේවවම්වරුැසකියේ,ා්වයාැසකියේ,රේ යහේ පෞේගලිව
්ාශ් සැසකියේහේශිල්පීයැසකියේඉතිරි42%නියුක්ේව්රේනසිනැසකියේවවිය.
5.

නන ගොවීතය ගතය 98%වට ේවීතිව ැසකියේ පැවතිනි.  ම් ්ේරිතය 41%ව ්පනයන ුෝග
වගේවේවීතිවැසකියේව කාපවත්වේ ගනගිය්ේර ාසු59%වඒහේඑළවබඩවගේව වනත්
වැවිලි ුෝග වන පොල්, රුමා යනේදිය හේ වගේ ා්වයා ැසකියේ හේ ශිල්පීය ැසකියේවක නිරේවී
සිනයහ.

6.

නන ගොවි පවුල්වක ාේනේජිවයතය ාා යේව ද දනේ ේ සට හත් ද නළු දක්වේ සින ්ේර
ද ද නළු පනණක් සින පවුල් 15%ක්, ති ද නළු පනණක් 22%ක් හේර ද නළු පනණක්
31%ක්පා් ද නළුපනණක්20%ක්,හය ද නළුපනණක්8%ක්හේහත් ද නළුසිනනපවුල්
4%ක් ්යත් විය.  ගොවීතය ේ භේමායේවතයද 80% සට 87% දක්වේ සය ා්වේමියේ ාන  ගම්මිරිා්
වගේ කනනියැී සිනයහ.

7.

ගොවිපවුල්වකදරුවතය ගතය39%ක්පුරුෂපක්ෂ ස්යවු්ේර්වුරුදු18ට් කදරුවතය45%ද
්වුරුදු18-30්ේර38%ක්ද්වුරුදු30ටවැඩි17%ක්දසිනයහ.

8.

ගොවීතය ේ දරුවතය ගතය 28%ක් ්. පො.ා (උ. පළ  ානත් 25% ්. පො.ා. (ාේ. පක , 6%ක්
උපේධි ් ප්තික්ෂව හේ උපේධිේරී යන ්යේපන සුදුසුවම් ාපුරේ ගන තිබුණි.  දරුවතය ගතය
24%ක්ේවනත්පසුවතයනතයහේේවීතිව්යේපනනට්ටම්වකපසුවතයනතයවුහ.

9. ්පනයනවෘෂිවමානවයේප්තිති ාේවයාම්ුතය යතය47%ක් ගොවීතය්රවේශ්වරතිබු ණ්වයේප්තිති
නිකේරිාන ාුඳේේවදුරා්ථමුවයි.්පනයන ුෝගවගේවාම්ුතය යතයවයේප්තිතිවේමායයතය
ාඳහේ වෘෂිවමාන පමා සෂණ හේ නිෂ්පේදන ාහවේරවරයේ ේ ාහ යෝගය ක් ෂේ ්රසදී කුේ
ගතයනේ ්ේර .ට ්නේරව හදබින ්ධිවේරියද ක් ෂේ්ර ස පේාශූ ාාරක්ෂණය හේ ගම්මිරිා් වගේව
පිළිුඳක් ෂේ්රවටයුතුසුබඩවශ් යතයසදුවරයි.
10. ක් ෂේ්ර නිකේරිතය විසතය ාාවිේනය වරනු කැබු පුහුණු වැඩාටහතය ාඳහේ ාහභේගීවී ඇති
ගොවීතය ේ්රතිශ්ේය37%ක්වැනි් ක්රනේණයකි. ම්නිාේේේක්ෂණිවදැනුන ගොවීතයතුළට
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ගකේයේ ම්දුමාවකේේවයක්දක්නටඇේ.පැවැත්වුපුහුණුවැඩාටහතය්තුරිතය පො හොරභේවිේය,
රෝග පළි ුෝ පේකනය, පේාශූ ාාරක්ෂණය බිම් ාැවසීන හේ පැළ සටුවීන යනේදී වැඩාටහතය
ාඳහේවැඩි ගොවි නේේවක්ාහභේගීවීසිනුව හළිවීඇේ.
11. පුහුණුවැඩාටහතයාඳහේ ගොවීතය ේාහභේගීත්වය් කවීනට හේතුපහක් හළිවු්ේරඒවේනම්
වගේ කදිගුවළක්නියැී සටීනනිාේේනතයදතයනවේයයිසේේසටීන, වනත්ජීව නෝපේයයතයහි
යදී සටීන නිාේ ්වවේශ්යක් ් නැතිවන, නිව ාේ ාේනේජිවයතය ් ක නිාේ වේමාය ුහුකත්වය ාහ
පුහුණුවාඳහේනිව ාේසටදුරයේනටසදුවීනයනේදියයි.
12. ගම්මිරිා් ගොවීතයාහවයේප්තිතිනිකේරිවේමායේකය්ේරදුර්රනේණයාැකර් ම්දී ගොවීතය ගතය
42%ක් කි කෝමිටමා 1-5 ත් ්ේර දුරව ජීවත්වන ්ේර 31%ක් කි කෝමීය ටමා 5 -10 ්ේර දුරවද
14%ක් කි කෝමීය ටමා 10-20% ්ේර දුර ්රනේණය ද 14%ක් කි කෝමීය ටමා 20ට වැඩි දුරව 2%ව ද
ජීවත්වනුවද හළිවීඇේ.
13. ගම්මිරිා් වගේවරුවතය ගතය 89%ක් රාේයනිව පො හොර යදීනක් සදු නොවරන ්ේර ඒ
වනුවට ගිනිසරියේ ග ාේ ්තුවප්තිපේදුවර වැක මුකට දැමීය න ාේනේනය යතය ්නුගනනය වරන
ක්රනය වී ඇේ. ම් ක්රන කදය යට ත් ගොවියේ කුන ්ා්වැතයන කේභදේයව ්ා්වැතයනක් ාේ
ාැකකිනටපුරුදුවීඇේ. ගොවීතයවිසතය වොළ රො කදිරේපත්වන පො හොරහේ ගොන පො හොර
වැල්මුකටදැමීය නදවරනුව හළිවු්ේරඑය7% ගොවීතය්රනේණයක්සදුවරතිබුණි.රාේයනිව
පො හොර ාඳහේ ්ධිව වියදනක් දැරීනට ගොවීතය සුදේනම් නැති ්ේර පො හොර නැතිව කුන
්ා්වැතයනකේභදේයව්ා්වැතයනක් ාේ ගොවීතයාකවයි.රාේයනිව පො හොර යදු ගොවීතයඑක්
එක්දිා්රික්වවකඉේේනසුබඩාා යේවක්විය.
14. ගම්මිරිා්වගේබිම්වලිතය17%ක්්ධිවුැවුම්වකත්68%ක්නදුැවුම්වකත්පිහිටේඇේ.එනනිාේ
වගේවරුවතය ගතය 67%ක් පේාශූ ාාරක්ෂණය ්රියේනේමාග ්නුගනනය වර තිබුණි.  ම් ්තුරිතය
10%ක් ජීවවැින 32%ක් ගල්වැින, 40%ක් වේණු, 18%ක් පොල් කලි හේ ලී වඳතය වැනි
්ර ේශ් යතයන ාපයේගත් ්රවයවලිතය පේාශු ාාරක්ෂණ ක්රන යොදේ තිබුණි.  එ හත් නන පේාශූ
ාාරක්ෂණක්රන් ණ්ඩවනඩත්තුවළයුතුවුවත්එ කාකිරීනක්සදු නොවනුව හළිවිය.එන
නිාේ වමාෂේ ාන සදී ගම්මිරිා් ඉඩම්වක නතුපිට ාේරවත් පා් ේට්ටුව ේදනයට කක්වන ුව
්ත්දැව ඇතිුවත් එය ාැකකිය යුතු ාෝදේ පේබඩවක් ුවත් 68%ක් ගොවිතය ්රවේශ් වර තිබුණි.
නඩත්තුව ාඳහේ ්ධිව වියදනක් දැරීනට සදුවීන, ප ාේ ාෝදේ පේබඩව පිළිුඳව ගොවියේට ්රුක
්යුරිතය දැනිනක් නැතිවන, ගොවියේ වේමාය ුහුක නිාේ ඔහු ේ ් ක ්වේනය යන වරුණු නිාේ
ගොවීතයවගේඉඩම්පේාශුාාරක්ෂණයවිධිනත්වවර ගනයේනාඳහේ් ක්වේනයක් යොමුවර
ඇතිුව හලිවිය.
15. වගේ ආේරවවක ්තු වප්තිපේදුව ාැන ගොවීතය විසතයන සදුවරන ුව හළි විය.  එ හත් නහි
පැවති දුමාවකේේවයක් කා හළිවු ස ගොවීතය නියමිේ වේක පරිච් ේදය තුළදී ්තු නොවැපින
හේ ගොවියේටහැකි්වා්ථමේවකදීපනණක්්තුවැපීනනිාේඑයඵකදේවවැඩිවරගැනීනට හේතුවක්
වීනැතිුවයි.
16. රාේයනිව පො හොර නො යදීනට හේතුවවශ් යතය ගොවීතයඉදිරිපත්වරතිබු ණ් පො හොරමික
්ධිවවීන එක්වරක් යදුව හොත් ් ණ්ඩව යදීනට සදුවීන නිාේ විශ්ේක මුදකක් වේමාෂිවව වැය
කිරීනට ගොවියේ සුදේනම් නැතිවන පො හොර නො යොදේ උවද ාැකකිය යුතු ්ා්වැතයනක් කුේ
ගේහැකිවිනහේ පො හොර්රවේහන්පහසුේේයනේදියයි.
17. ගොවීතය්තුරිතය57%සට74%දක්වේ ගොවීතයපිරිාක්ගම්මිරිා් වගේවආරම්භවරතිබු ණ්ේන
පෞේගලිවවියදමිනි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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18. ාෑන දිා්රික්වයවන 50%ව ගොවීතය පිරිාක් ගම්මිරිා් ්ක්වර එවව බිනව සටවිය යුතු  පැළ
ාා යේවපිළිුඳවනිවැරදි්ව ුෝයක්කුේතිබු ණ්නැේ.ඒනිාේ්ක්වරඑවවබිනවපැළ
634සට725දක්වේ්රනේණයක්සටුවියහැකිුව ගොවීතය්රවේශ්වරතිබුණි.
19. ගම්මිරිා් ගොවීතය 68%ව ේ ඉඩම්වක ඉඩ ම් ්රනේණය ්නුව නියමිේ ගම්මිරිා් පැළ ්රනේණය
වගේවර නොතිබුණි.ආරම්භ සදීනපැළනැරීයේනාහපේබඩපැළ නොසටුවීනත්නඩත්තු නොකිරීන
හේ පසුව ාතුතය විනේශ් කිරීන, විවි කඩ රෝග වැළදීන, ේශ්ගුණිව වනා්වීම් යනේදිය නිාේ
පැළනැරියේනත්ඒවේටපැළසටුවීනත්සදු නොවීනනිාේනියමිේපැළ්රනේණය නොතිබුණි.
20. ගම්මිරිා් ් කවි නේමාග හේරක් පිළිුඳව හළිවු ්ේර නිවාට පැමිණ මිකදී ගැනීන, නිවාට
ආාතයනේනවඩ පොළට,ආාතයනේනනගරයටාහ්ර ේශ් ස්රේනේනනගරයයනුඒ් කවි
නේමාගහේරයි. ම්්තුරිතය62%ගම්මිරිා් ් කවියාඳහේ්රසේ්රේ ේය යනගර ස වළතයදතය
වේ ් කවි වර තිබුණි. ගම්මිරිා් ාඳහේ ේර වේරී හේ වේයයක්ෂන වළඳපළක් නැති ්ේර
භේණ්ඩයට විනනේවම් එවතුවක් නොවී ගේේනුගතිව ක්රනයටන ව ළතයදතය ්තිතය ්ේට නේරුවී
්පනයන වළඳපක දක්වේ ්ර කශ්වීනත් දක්නට කැබුණි.  ගම්මිරිා් ් කවි  ඒවේධිවේරය
පවතිතය තයඑක්එක්දිා්රික්වවක ේොග ව ළඳුතයකිහිප ද නළු්ේරය.
21. එක් වතයනයවදී ්ා්වැතයන ් කවි කිරී නතය  කුන ආදේය ම් නයා්ථම ්ගය රුපියල්
386,372,00කි.
22. ාේේරණ වළදේන පිළිුඳ ාහතිවය හේ ාම්ුතය Bio Food ආයේනය හේ ාම්ුතය වු පුමාණ
වේුනිව ගොවීතය7%ක්වැනිඉේේසුබඩ්රනේණයක්සිනයහ.පුමාණවේුනිවේත්ත්වයාහතිව
වරගැනීන ාඳහේ ාසු ගොවීතයහට ඇති ුේේ ාහ Bio food ආයේන ස ක් ෂේ්ර නිකේරිතය
හි ය ගොවීතයටවේුනිවවගේක්රන ස්රතිකේභපිළිුඳව්ව ුෝයක් නොනැතිවනයන හේතු
නිාේවේුනිවවගේව්රචලලිේවීනසීනේාහිේවීති බ්.
23. පැවති ගම්මිරිා් වගේවලිතය 39%ව වයා ්වුරුදු 16-25 වයා් වේණ්ඩයට ්යත් වු ්ේර
වගේවතය ගතය51%ක්වයා26ටවැඩි්වුරුදු40ට් කවයා්්රනේණ සඒවේවු්ේරඉතිරි10%ක්
වයා්වුරුදු15ට් කඒවේවිය.
24. ගම්මිරිා්්ලුතිතයවගේවරනකද ගොවීතය31%ක්සින්ේරඑනවගේවක්වනවිශ්ේකත්වය්ක්වර
0.25ක්වු්ේරඋපරිනවිශ්ේකත්වය්ක්වර3.5ක්විය.
25. ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම්වක විශ්ේකත්වය ්ක්වර 0.25 සට ්ක්වර 05 දක්වේ විය.  ්ක්වර 0.5 සට
්ක්වර 01ව විශ්ේකත්වයක් ාහිේ ඉඩම් වැුලි ්රතිශ්ේය 44%ක් විය.  ්ක්වර 1 ත් 2ත් ්ේර
විශ්ේකත්වයක්ාහිේඉඩම්27%ක්්ක්වර2සට5දක්වේවිශ්ේකඉඩම්වැුලි25%ක්විය.
26. ගම්මිරිා් වගේ ක ඵකදේයිේේවය යන වචලන ස නිවැරදි ්මාථමය දැනසින ගොවීතය ේ ්රතිශ්ේය
23%ක්පනණක්වු්ේරඉතිරි77%ක් ම්පිළිුඳවනිවැරදිවැටහීනක් නොනැතිවසිනයහ.
27. ගම්මිරිා් වගේ ක ඵකදේයිේේවය වනා්වීම් ාඳහේ ුකපේන ාේව කා හිේවර ේශ්ගුණිව
ේත්ත්වයතය නොනැතිවන ඉඩම්වක ාෝදේපේබඩව ්වන වරගැනීන ාඳහේ ඵකදේයි ්රියේනේමාග
නොගැනීන, ාවන වප්තිපේදුව නිසවළට ක්රනවත් කාට නොකිරීන ධවරා් ාහ වනත් කඩ
රෝගවකට භේ නය වී ඇති ගමිමිරිා් වැල් ගකවේ ඉවත් නොකිරීන, රාේයනිව හෝ වේුනිව
පො හොර නො යදීන යනේදී ්රියේනේමාග නොගැනීන වැනි ගොවීතය ේ වගේ වළනනේවරණ
දුමාවකේේ පතයනේදියහැකිුවක් ෂේ්රනිකේරිතයාන වළාේවච්ඡේවකදී්නේවරනයවිය.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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28. ගම්මිරිා්වගේවට්හිේවර කාුකපේන්යුරිතය ේශ්ගුණිවවිපමායේාසදුවනුව ගොවීතය ගතය
96%ක් ්ව ුෝ වර ගන ඇති ්ේර එන ේශ්ගුණිව විපමායේා වශ් යතය වමාෂේව නොනැතිව
පැවතියයුතුවියළිවේක සදීදවමාෂේවකැබීන,වමාෂේව්වශ්යාන සවමාෂේව නොකැබීන,නදවැස
්වශ්යාන සේදවැසඇතිවීන,හිරුඑළිය හොඳිතය්වශ්යාන සවැහි්ඳුරිතය්හාුරවතිබීන
හේ් ණ්ඩවනසුබඩවශ් යතය හෝවමාෂේවකැබීනයනඒවේ ගොවීතය ේ්ත්දැකිම් ක. ම්නිාේ
ඵකදේව කැ ුන වේකය වනා්වී ්වේක සද සුබඩ වශ් යතය ඵකදේව කැබීන, එකදේව කැ ුන
වේර සදී ඵකදේව ් ක වතය කැබීන යනදිය සදු ක.  ම් නිාේ නන ේශ්ගුණිව විපමායේාවකට
ගම්මිරිා් වගේව නිේර නිේර කක්වීන නිාේ එන ්හිේවර ේත්ත්වය ගම්මිරිා් වගේ ක
ඵකදේයිේේවයට ාෘජුවන ුකපේ ඇේ.  ම්නිාේ නන ේශ්ගුණිව විපමායේාවලිතය එල්ක වන
්හිේවර විපේවවලිතය ගම්මිරිා් වගේ බ්රේ ගැනීන ාඳහේ බුබුබඩ ්වධි ස ්ා්වනු නී න,දිලීර
නේශ්ව සදීන,වැල්මුකට පොල් කලිවලිතයවැිනඇල්ලීන, කාම්පේදනය, ාවනවප්තිපේදුව,පා
ාාරක්ෂණය,්තිරික්ේ කයුැායේනටවේනු යදීනයනේදීවේමායයතයසදුවරන ගොවීතයසීමිේ
්රනේණයක්හමුවිය.
29. ්ා්වනු නී  ම්්වධි දවක්පවතී.එනම්නහවතයනයාහයකවතයනයවශ් යනි.ගම්මිරිා්
්ා්වනු නළි ම්දී ගොවීතය ගතය 92%ක් ගම්මිරිා් හොඳිතය පැසුණු පසුව ්ා්වනු නළන ්ේර
8%ක් ගොවීතය බුබුබඩ ්වදි සදී ්ා්වනු නළන ුව හළි විය.  බුබුබඩ ගම්මිරිා් ාඳහේ හොඳ
වළඳපළ ඉල්ලුනක්ද පවතී.  ගොවියේ ේ පවු ල් මුදල් ් හි ේේ, හොරු වැඩීන .ළ 
වතයන සදීාේමාථමව්ා්වනුකැ බ්යැයිවිශ්්වේාකිරීනයනේදී හේතුනිාේගම්මිරිා්බුබුබඩ්වදි සදී
්ා්වනු නළයි.
30. ගම්මිරිා් පසු ්ා්වනු වේමායයතය ්ේර ්මු ගම්ම්රිා්, වබඩ ගම්මිරිා්, සුදු ගම්මිරිා් බුබුබඩ වියළි
ගම්මිරිා් හේබුබුබඩ්මුගම්මිරිා් කා් කවිවරයි.ගම්මිරිා් ාැවසුම්වේමාය හෝ්ගයඑවතු
කිරීනසදුවරතිබු ණ් ගොවීතය ගතය17%ක්පනණි. න කා් කාා යේවක්ගම්මිරිා්ාැවසී ම්
වමානේතයේයට යොමුවීනට හේතුවීතිබු ණ්ගම්මිරිා් ාැවසීනටනම්ගම්මිරිා්වක පොත්ේඉ දන
තුරු දිගු වේකයක් ුකේ සටීනට ගොවීතයට සදුවී නතය පවු ල් මුදල් ්වශ්යේේ ාපුරේ ගැනී ම්
ගැටලුවකට මුහුණ පෑනට සදුවීන, ාැවසීනට විශ්ේක ශ්රනයක් වැපකිරීනට සදුවීන, වේකගුණිව
විපමායේා නිාේ හිේවර වියළි වේකගුණයක් නොපැවතීන, ාවා් වරන කද ගම්මිරිා් ාඳහේ
නිෂ්පේදනයධමායනත්වරන වළඳපළමිකක් නොපැවතීනයනවරුණුය.
10.2නිගනනය:
්පනයන ුෝගාාවමානයාඳහේ දපේමාේ ම්තයතුවක්පිහිටුවීනහේඒනේපදනම්වගම්මිරිා්වගේවාඳහේ
ර සාහනේේරාේනුුකවයේප්තිති ාේවය,ඉහළමිකයනේදියනේවමාේනේනයවනවිටගම්මිරිා් වගේව
ාාවමානයවීඇති ්ේරනිෂ්පේදනයදවැඩිවීඇේ.එ ාේ වුවත්ගම්මිරිා් ගොවීතයුහුේරය නනවගේව
ආමාථිවනය වගේවක් වශ් යතය වයේප්තිති ාේවය නගිතය කුේ දන ේේක්ෂණිව ක්රන ්නුගනනය වරමිතය
තිරාේර කා ඉහළ ්ා්වනු කුේගනිමිතය පවත්වේ ගන යේ ම් දුමාවකේේ නන ්යයන යතය හළි විය.
ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම් ඒවවයව නිමා ේශිේ පැළ ාා යේව නොතිබීන, පේාශූ ාාරක්ෂණය ක්රන යොදේ
ඉඩම්වකපේාශු පෝෂණයපහළයේ නොදීපවත්වේ ගනයමිතයඉඩම්නිස කානඩත්තුකිරී ම්දුමාවකේේ,
රාේයනිව පො හොර නො යොදේ කැ ුන ්ා්වැතයන කුේ ගැනීනට පුරුදුවී සටීන, ආේරවවක ාවන
වප්තිපේදුවනිසවේකපරිච් ේදයතුළසදු නොකිරීනනිාේවැකට්වශ්යසුමායේ කෝවයනිසපරිදිකැබීආහේර
නිෂ්පේදනය වරගැනීනට ්වවේශ් නොකැබී නතය ඵකදේයිේේවය ් කවීන, බුබුබඩ ්වදි ස ්ා්වනු නී නට
ඇේැම් ගොවීතයපුරුදුවීසටීනයනේදීකක්ෂණගම්මිරිා් නිෂ්පේදනක් ෂේ්රයතුළපැතිරපවත්නේ්යහපත්
වෘෂි වළනනේවරණ පිළි වත් කා දිා්වීය. ගොවීතය එදි නදේට ගැක පන ාේ වගේව ාම්ුතය යතය
තීරණගනිමිතයපවත්වේ ගනයේනක්දක්නටඇේ. ේශ්ගුණිවවිපමායේාසදුවීන් ණ්ඩවසදුවන්ේර ඒ
නගිතය ්ා්වැතයන ව මා දැඩි ්හිේවර ුකපෑනක්සදුවරන ්ේර ගොවීතයට ඒාඳහේ ගේ හැකි පිළියම්ද
සීනේාහිේය. ම්නිාේගම්මිරිා් ගොවීතයටවගේවපිළිුඳවේේක්ෂණිවදැනුනපුබඩල් කාකුේදීනතුළිතය
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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දැනුවත් ගොවි ්ර ේවක් ඇති කිරීන, ගම්මිරිා් වගේව ාම්ුතය යතය ්නුගනනය වළයුතු යහපත් වෘෂි
පිළි වත්්නුගනනයකිරීනගම්මිරිා්වගේවාාවමානයාඳහේවූ්රමු වේමායයක්වීඇේ.
ගම්මිරිා් වගේව යනු ගිනිසරියේ ාහ වනත් ශ්ේ වලිතය ානතයවිේ වෘෂි වන වගේවක් ාන  පවත්වේ ගන
යන පරිාර හිේවේමීය  ුෝගයක් වන ්ේර ග්රේමීය ය නේේවට හොඳ ආදේයම් හේ ැසකියේ කුේ දන ඉහළ
ආමාථිවයක් ඇති කිරීනට හැකියේවක් ාහිේ ුෝගයකි.  එ ාේන නරටට වි ේශ් විනිනය උපයේ දන
්නේගේ සදීදවැඩිවැඩි යතයඉපයීනටහැකි ුෝගයක් ක.නමුත් ම් ුෝගයවගේකිරී ම්දීවගේවටන
් කනිවවු ේේක්ෂණිව වත්පිලි වත් විධිනත් පරිදි ්නුගනනය කිරීනක් සදු නොවන ුව ගොවීතය
ුහුේරයක් ගතය හළි වූ වරුණකි.  එන නිාේ වගේ ක ඵකදේයිේේවය ් ක නට්ටනව පවතී. ශ්රී කාවේ ක
ගම්මිරිා් ගොවීතයාඳහේාඵකදේයිවයේප්තිති ාේවයක්ාහතිවකිරීනනඟිතයේවදුරටත් නනවගේවපිළිුඳව
ගොවි නේේවට ්රවීණේේවයක් කුේදී නතය ගම්මිරිා් වගේ ක ඵකදේයිේේවය ඉහළ නාවේ හොඳ ආමාථිව
වගේවක් ුවට පත් කිරී ම් හැකියේවක් ඇේ. ගම්මිරිා් ආශ්රිේ ග්රේමීය ය වමානේතයේ නඟිතය ගම්මිරිා් ාඳහේ
විනනේවම්එවතුවක්කිරීනනඟිතය්පනයන ව ළඳප ළේ හොඳේර වේරීත්වයක්ඇතිකිරීනටදපුබඩවන.
එ කා්රියේත්නවවීනතුළවයවාේයවශ්රිකාවේවක්යනවමාේනේනආමාථිව ත්නේවාේමාථමවවරගැනීන
ාඳහේ ශ්රී කාවේ ක ළුබඩු ක ක්ෂ්්ර ස ගම්මිරිා් වගේ ක්ෂ්්රය නඟිතය ඉහළ දේයවත්වයක් කුේදී ම්
හැකියේවඇේ.
ගම්මිරිා් ් කවිකිරීනට සදුව ඇත් ත් පුමාණ වශ් යතයන පෞේගලිව ්ාශ්ය විසතය න හයවනු කුන
්විධිනත් වළඳපළවටවන්ේර නහිා්වේභේවයනමිකගණතයදැඩි කාඋච්චලේවනය වීනයි. ගොවියේ
්නේරනහතයසයක්ාහවැයක්දරේ ්ගයඑවතුවළනිෂ්පේදනසදුවළදඑන්ගයඑවතුවළනිෂ්පේදන
ාඳහේවැපි ප නන ඉහළමිකවටමිකදීගැනිනක්ද නන්විධිනත් වළඳපළක්රනයතුළදක්නටනැේ.
එන නිාේ ගොවීතය එදි නදේට ගැළ පන ාේ තීරණ ගනිමිතය ගම්මිරිා් වතු ුදු දීන, ්ා්වැතයන වඩේ
්මු වතයන ් කවි කිරීන,එ ාේ නැේ හොත්වියළේ ් කවිකිරීනයනේදී ්රියේපිලි වත් ්නුගනනය වරමිතය
ගම්මිරිා් වගේ ක නියැී  සටීන නිාේ වගේව හේ නිෂ්පේදන ක්රනය තුළ තිරාේර ුවක් දක්නර නොකැ බ්.
ගම්මිරිා් ගොවීතයගම්මිරිා් වගේවපිළිුඳදැනුමිතයාතයනේවරවගේපිළි වත්්නුගනනයවරන ගොවි
්ර ේවක් ුවට පත් වළ යුතු ක. වමාථමනේණ ස වි ේශ්රටවලිතය ගම්මිරිා් ආනයනය වර ශ්රී කාවේ ක
නිෂ්පේදිේ ගම්මිරිා් කා ්රති ්පනයනය කිරී ම් ක්රන කදය වහේන නවත්වේ ශ්රී කාවේ ක ගම්මිරිා්වකට
පැවති ේේයතයේර ර්මාතිනේනය යලි දිනේ ගැනීනට ්වශ්ය ්රතිපත්තිනය තීරණ වහේන ගන ේය යව
ගම්මිරිා්මිකඉහකනැාවී නතයගමිමිරිා්වග කවැපී ප නනදියුණුනක්ඇතිකිරීනටපුබඩවන.
10.3නිමා ේශ්:
්පනයන වෘෂිවමාන ාාවමාන වයේප්තිති ාේවය පවතින ේත්ත්වයට වඩේ ශ්ක්තිනත් වරවීනට ්දේළව,
ගම්මිරිා් ගොවීතය ේ ආමාථිවය ශ්ක්තිනත් කිරීනට ්දේළව, ගම්මිරිා් වළඳපළ විධිනත් හේ ේර වේරී
වළඳපළක් ුවට පත්කිරීන ්දේළව ගම්මිරිා් ්රමු  ්පනයන ුෝගවක තිරාේර ාාවමානය උ දාේ
ාවානුකුනදැක්නතයාහඉකක්වයතයාහිේ ේතිේ්රතිපත්තියක්ාඳහේවුනිමා ේශ්ඉදිරිපත් ව මා.
එ ාේනබ්ම්නට්ට ම්වෘෂිවේමාමිවනිකේරීතය ේනවීනේේක්ෂණිවක්රන කදපිළිුඳදැනුනයේවත්වේලීන
කිරීනටවැඩපිළි වළක්ාැවසයයුතු ක. ගොවිතය්තු රතයනඋනතයදු ගොවීතය ේෝරේඔවුතයනඟිතයපේාශු
ාාරක්ෂණ ක්රන නනේ ාේ ්නුගනනය වරමිතය ඉහළ ඵකදේයිේේවයක් පවත්වේ ගන යන ආදමාශ් වගේ ගම්
නට්ට ම්බිහිවළයුතු්ේර නවැනිආදමාශ්නආශ්රිේව ගොවීතයදැනුවත්කිරීම්වළයුතු වයි. ම්ාඳහේ
වෘෂි වයේප්තිති ාේවේව ශ්ක්තිනත් වළ යුතු ්ේර මුබඩ රටන ආවරණය වන පරිදි ගමිමිරිා් වගේබිම්වක
ඵකදේයීේේවයනැාවී ම්වේමායඇතුළත්වැඩපිළි වකක්්රියේවටනැාවීනනඟිතයනව්ර ුෝයක්ඇතිවළ
යුතු වයි.   එවැනි ගම්මිරිා් වගේ නැාවී ම් වැඩපිළි වළක් වමාේනේන ස ගම්වක දක්නට නැති ්ේර
්ර ේශ්වක ුහුකවන දැකිය හැක් ක්  නඩත්තුවක් නොනැති වගේවතයය. නඩත්තු කිරීන ාම්ුතය යතය
වමාේනේන ස ගොවීතයතුළපවතිනආවේමායක්ෂනහේ්කානේනසවා්වභේවයඉවත්වරගම්ුඳ ගොවියේ
වගේ ක නඩත්තුව නිස පරිදි  පවත්වේ ගන යතය නළු ුවට පත්කිරී ම් වේමායය ්පනයන වෘෂිවමාන
වයේප්තිති ාේවයසයවගර්නක් කාාකවේඒාඳහේවැපවී නතයකිරී ම්ේත්ත්වයට ගොවීතයපරිවමාේනය
කිරීනටනිමා ේශ් ව මා.
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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්පනයනවෘෂිවමානාාවමාන දපේමාේ ම්තයතු කවයේප්තිති ාේවයේවදුරටත්ශ්ක්තිනත්කිරීනහේපවතින
පුරප්තිපේ ක පිරවීන නඟිතය වයේප්තිේ ාේවය හේ ගොවියේ ්ේර ාමීය ප ාුඳේේවය වැඩි කිරීන හේ ඒ හරහේ
ශ්ක්තිනත් වයේප්තිති ාේවයවට ගම්මිරිා් ගොවියේ ේතුේර ගැනීන ්වශ්ය වී ඇේ.  වයේප්තිති ාේවය නඟිතය
නිවැරදිේේක්ෂණිවක්රන්නුගනනයකිරීනට ගොවීතයපුරුදුකිරීනටහැකිය. නනවේමායවඩේත් හොඳිතය
ඉටුවරගැනීන ාඳහේ ගම්මිරිා් වගේව ාඳහේ බිම් ාැවසී ම් සට පැළසටුවීන, වගේ නඩත්තුව ාහ ්ා්වනු
නී න හේ පසු ්ා්වනු වේමායයතය ඇතුබඩ ගම්මිරිා් වගේව ාම්ුතයධිේ සයලුන වේමායයතය නියමිේ වේක
පරිච් ේද තුළ ඉටුවරමිතය ගම්මිරිා් වගේ ක ඵකදේයිේේවය ඉහළ නැාවීන ත්නේව වරගත් ඉකක්වගේ
වි ශ්ේෂ වැඩාටහනක් ්රියේවට නැාවීන.  නය ගොවීතය දැනුවත්කිරී ම්, ක් ෂේ්ර දින ආදමාශ්න යනේදී
්පනයන වෘෂිවමාන වයේප්තිති ාේවේව විසතය දැනටනත් භේවිේයට ගතයනේ ේේක්ෂණිව දැනුවත් කිරීම් ේව
දුරටත්විධිනත්වඉහළ ගොවි නාහභේගීත්වයකිතය්රියේවටනැාවීනටනිමා ේශ්වරයි.
්ගයඑවතුවළනිෂ්පේදනයතයට යොමු නොවී ම්වමාේනේනේත්ත්වය වනා් කිරිනාඳහේගම්මිරිා් පසු
්ා්වනු ්රියේවලිය වැඩි දියුණු වළ යුතු ක. ගම්මිරිා් ්ගය එවතු කිරි ම් ්රියේවලිය්රවමානය වළ යුතු
වයි. ගම්මිරිා් ාැවසුම් එවව පිහිටුවීන, ගම්මිරිා් ාැවසුම් වකේප ාහිේ ගම්මිරිා් වගේ ගම්නේන
්රවමානයකිරීනයට ත්ගම්මිරිා් ාැවසීනාම්ුතයආදමාශ්නනඟිතය්ා්වනුාැවසීනාඳහේඉහළ ගොවි
ආවමාශ්නයක් කුේගැනීනට ද හැකිය. ම් ාඳහේ වයේප්තිති ාේවය ඔා් ාේ ගම්මිරිා් ්ා්වනු නී න
ාම්ුතය යතය ගොවීතය දැනුවත් වළ යුතු වයි. ගම්මිරිා් ්ා්වැතයන කැබී නේා 04 සට ් කවි කිරීනට
හැකියේවඇේත්නේා8,9ක්දක්වේ හොඳිතයවරල්පැසීනටඉඩකුේදී්ා්වනු නී  නතයාැවසුගම්මිරිා්
නිෂ්පේදනයකිරීනටහැකිගම්මිරිා් නළේගැනීනට ගොවීතය ේදැනුවත්භේවයවැඩිදියුණුකිරීනහේ ගොවීතය
ආවල්පනය වනාක්කිරීනට්වශ්ය්රියේනේමාගගැනීනටනිමා ේශ් ව මා.
ගොවීතයටපසු්ා්වනුේේක්ෂණයපිළිුඳඉේේ් ක්ව ුෝයක්ඇතිුවක් ෂේ්රාමීය ක්ෂණ සදී හළිවීන
නිාේඔවුතයවියදම්් කශ්රනය් ක, ක හසක්රනහේඉක්නණිතයආදේයම්ඉපයීනවැනිනේනසවත්වයට්නුව
පසු ්ා්වනු ේේක්ෂණ සදී තීරණගනු කුයි. ඒ ්නුව ඔවුතයබුබුබඩ ගම්මිරිා් නී න, ගම්මිරිා් වතු ුදුදීන
්මු වතය් කවිකිරීන,ඇට කොළු පොඩි කා ශ්රේණි නොකිරීන,ගුඩේ නොකිරීන,වියළිගම්මිරිා්ාවා්
නොකිරින, ේය යහේපැණි මා්ර දද වතය වතයව් කවි නොකිරින,වැලිාහ වනත්්ප්රවයදාන 
් කවිකිරීන.්ගයඑවතුවළනිෂ්පේදනවශ් යතයසුදුගම්මිරිා් නිෂ්පේදනයට යොමු නොවීම් ක හසහේ
්විධිනත්්රියේනේමාගයනේදිවැරදි්රියේනමාගවකනිරේවනුවක් ෂේ්ර සදීදැවගේහැකිවිය.ආවල්පනය
වනාවට ගොවියේභේවිේේකිරීනට්වශ්ය්රේ යෝගිව්රියේනේමාගගැනීනටනිමා ේශ් ව මා.
වේකගුණිවවිපමායේානිාේවමාෂේව්ධිවවීන,ශ්රමිවයතය ාොයේගැනී ම්ගැටලුහේවියදම්්ධිවවීන, ගොවි
පවු ල් මුදල් ්වශ්යේේවයතය වැඩිවීන යනේදී හේතු වේරණේ ැසාක් නිාේ නන ේත්ත්වයට ගොවීතය පත්වි
ඇතිුවද හළිවිය.එ ාේවුවත් ගොවීතයපසු්ා්වනුේේක්ෂණයපිළිුඳදැනුවත්කිරීනනඟිතය නනවැරදි
පිළි වත්වලිතය ගොවීතයමුදේගැනීනටපුබඩවතයවනකැ බ්. ම්ාඳහේ ගොවීතයට නනඑක්එක්පසු්ා්වනු
්රියේවේරවම් නිාේ සදුවන වේස ාහ ්වේස ගණනය වර එයිතය සදුවන ආමාථිව පේ කව ව ාාේ දැක්විය
යුතු ක. උදේහරණ කා 2017 වමාෂ සද නේේ ල් ගම්මිරිා් වළඳ පො ළේ ්මු ගම්මිරිා් කි කෝවව මික
රු.300.00කි. වියළි ගම්මිරිා් කි කෝවව මික රු.1200.00කි. සුදු ගම්මිරිා් කි කෝවව මික රු.2500.00කි.
වියළිගමිමිරිා් ාැවසීනවේසදේයව්ේරසුදුගම්මිරිා් ාැවසීනවඩේත්නවේසාහගේය. නනේත්ත්වයට
පත්වීනට ගොවියේට්රේ යෝගිවව්පහසුනම්ේන්ා්වැතය නතය වොටාක් හෝාැවසීනටඋත්ාේහවළ
යුතුුවඔවුතයටඑත්තුගැතයවීනවැදගත් ක.
ගම්මිරිා් ගොවීතයට පසු ්ා්වනු ේේක්ෂණය පිළිුඳ පුබඩල් ්ව ුෝයක් වයේප්තිේ ාේවය හරහේ කුේදීනට
නිමා ේශ් ව මා. ම්යට ත් පැණි මාාහ ේය ය්ර දද දව මිශ්ර වන ාේ ්ා්වනු නී  නතය වළවේ
වනා් වනා් ගම්මිරිා් ්ර දද වන වනන් කවිකිරීන(පැණි මා්ර දදයාඳහේ ව ළඳ පො ළහි
් කඉල්ලුනක්ඇතිුව ව ළඳුතයපවායි. එවනගම්මිරිා් වමාග සවුවද කොළුඇට, පොඩිඇට ශ්රේ ණි
කිරී ම් උපවරණයක් භේවිේ යතය ශ්රේණිවකට වතයවර එක් එක් වමාග වන වනන ව ළඳ පොළට
ාැපයීන්වශ්ය ක.වැලිාහ වනත්්ප්රවයඉවත්වරපිරිසදුගම්මිරිා් පනණක්් කවිකිරීනට ගොවීතය
උනතයදු කිරීන. ්පනයන වළඳ පො ළේ වේුනිව ගමිමිරිා් ාඳහේ ඉහළ මිකක් නතයන ඉල්ලුනක්ද
වමාේනේන ස පවතින නිාේ ගොවීතය වේුනිව වගේ ාහතිවය යට ත් වේුනිව නිෂ්පේදන ්රවමානයට
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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යොමුකිරීන.වමාේනේන සගම්මිරිා් ගොවීතය ේුහුේරයේනවගේවටරාේයනිව පො හොර යොදතය තය
නැතිනිාේවේුනිවවගේව්රවමානයකිරීනපහසුවේමායයක්ද හයිතයවේුනිවවගේ ක්රවමානකිරීනට
නිමා ේශ් ව මා.
ගම්මිරිා් ්ගයඑවතුකිරීනහේාැවසුම්වමානේතයේය්රවමානයකිරීනටනිමා ේශ් ව මා.ාමීය ක්ෂණයට
්නුවවයා්වුරුදු25-35වයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය6%ක්හේ්වුරුදු36-45වයා් වේණ්ඩ ස ගොවීතය
15%ක්ගම්මිරිා්වගේ කනියැී සටීුව හළිවීඇේ.් කවයා් වේණ්ඩවකට්යත් නනපුේගකයතයාහ
ගොවිවේතයේේවතයපුහුණුවහේදැනුවත්කිරීම්තුළිතයගම්මිරිා් ාැවසුම්වමානේතයේ ස යදවීනටහැකියේව
ඇේ.  සුදු ගම්මිරිා් ාැවසීන ගම්මිරිා් ළු ක ාැවසීන, ගම්මිරිා් ේල් ාැවසීන, යනේදී ගම්මිරිා් ේය ය
පරි භෝ නයට ්වශ්ය ආවේර ස ාැවසීම් ාහ වි ේය ය වළදපළ ්යයනය වර එයට ගැළ පන
ආවේර යතය ගම්මිරිා් ාැවසීන ්රවමානය කිරීනට පුබඩවන.  වයේප්තිති ාේවය නඟිතය ම් ාඳහේ ්වශ්ය
ේේක්ෂණිව පුහුණුව කුේ දන ්ේර ්වශ්ය උපවරණ වියී නට ්වශ්ය උපවරණ ශ්රේණි කිරීනට ්වශ්ය
උපවරණ, ්ප්රවය ඉවත් කිරීනට ්වශ්ය උපවරණ යනේදි ගම්මිරිා් වමානේතයේයක් ාඳහේ ්වශ්ය
යතය ්රෝපවරණපහසුමිකගණතයවකටාැපයීනනගිතයගම්නට්ට ම්ගම්මිරිා්වගේ කනියැී සිනනේරුණ
ගොවීතය ම්ාඳහේ යොමුවළහැකිය.
ාම්්රදේයී්විධිනත්වතිපයේධිවේරි් කවික්රන කදයතයපැවතීන හේතු වතයගම්මිරිා්ාඳහේාේේරණමිකක්
නොකැබීන. ගම්මිරිා් වගේ වරන ්රේන දිා්රික්වවක ගම්මිරිා් මිකදී ගැනී ම් එදි නදේ මික ේොරතුරු
ගොවීතය වේ වඩිනමිතය කුේදින නිමා ේශ් ව මා. ගම්මිරිා් වගේවරන දිා්රික්වවක ව ළඳ පොළවක
එදි නදේ ගම්මිරිා් මිකදී ගතයනේ මික ගණතය (වේර ස ාහ ්වේර ස  ්මු වියළි, බුබුබඩ ්මු, වියළි, සුදු
ගම්මිරිා් යනු වතය ග්රේමීය ය ්ර ේශ්වක ුහුකව වරන නිෂ්පේදනවක මික ගණතය ධදනිවව එවතු කිරී ම්
වැඩපිළි වළක්්රේනදිා්රික්වවකඇතිකිරීන.එ කාඑවතුවරනමිකගණතයගම්මිරිා් ගොවීතය වේ
කුේදීනාහශ්රවයදෘෂයනේයහරහේගම්මිරිා් ව ළඳපළ ේොරතුරු( ේොගමික,සල්කරමික්රදමාශ්නය
කිරින එනමිකගණතයනේ් කවිය හෝගුඩේකිරීනපිළිුඳතීරණගැනීනටපහසුවරවින,්පනයනවෘෂි
වයේප්තිති නිකේරිතය ාඳහේ ් කවිවරණ වයේප්තිති Marketing Extension පුහුණුව හ. වො. ගො.ප.පු.
ආයේනය නඟිතය කුේදීන. විධිනත් ් කවිවරණ ක්රන කදයක් ා්ථමේපනය කිරීන වමාේනේන ස ාේම්්රදේයීව
ආවේරයට වර ගන යනු කුන ගම්මිරිා් මිකදී ගැනී ම් ක්රන කදය වමානේනයට වඩේ ාාවමානය වර
ව ළඳ පොළේර වේරිත්වයවැඩිකිරීනහේවිධිනත්කිරීනනිමා ේශ් ව මා.
වසුතය යදීන නතුපිට වල් උදබඩ නොගේ පා නිරේවරණය නොකිරීන, පොල් කලි වැින ගල්වැින ාහ
පරිාර යතය ාපයේගේ හැකි ්රවය යොදේගනිමිතය පා ාෝදේ පේබඩව ්වන කිරීන නගිතය ප ාේ පෝෂණ
ේත්ත්වයාාරක්ෂණය වරගැනීනට ගොවීතය දැනුවත් කිරීන හේ උනතයදු කිරීන,  ගම්මිරිා් වගේබි ම්පේාශූ
පෝෂණයවමානයකිරීනතුළිතයඵකදේයිේේවයඉහළනාවේගේහැකිුව ගොවීතයටඒත්තුගතයවේඒාඳහේ
ගොවීතයඋනතයදුකිරීන,.ට්නේරවවියළිේත්ත්වයතයටමුහුණදීනාඳහේක්ෂු්ර කාම්පේදනක්රනවන
බිාදු ක ාම්පේදනය විසරුම් ක ාම්පේදන ක්රන වැනි නවීන ක ාැපයුම් ක්රන නගිතය වියළි වේකවකදී
වගේබි ම් ේේනනය ාාරක්ෂණය කිරීනට පියවර ගැනීන ාඳහේ ක්ෂු්ර ක ාම්පේදන වට්ටල් පහසුමිකට
ගොවීතයටකුේගැනීනටපහසුවම්ාැකසීන.
.ට්නේරවගම්මිරිා් වළඳපළවිධිනත්කිරී ම්වැඩාටහනක්්රඹේඑන්ාශ්යාඳහේපහසුවම්ාැපයීන
නගිතය වි ේය ය වළඳප ළේ ඉල්ලුනට ාරිකන ාේ ගම්මිරිා් ාැවසුම් වමානේතයේය පවත්වේ ගන යේනට
සුදුසුවන ාේ වළඳපළාාවමානයාන ාැවසුම්වමානේතයේයදානගේමීය වසදුකිරීනාඳහේ ව ළඳ පොළ
තුළ වනා්වම් ඇති කිරිනට නිමා ේශ් වරයි.  වමාේනේන ස වළඳුතය ර්ප ද නළු විසතය ්විධිනත් හේ
්වේමායක්ෂන්වේර යතයපේකනයවරනුකුනගම්මිරිා් වළඳපළනවීවරණයවර වළඳුතයවැඩිවර
ේර වේරීත්වය වැඩි වර ාැවසුම් වමානේතයේය ද ඒ හේ ානගේමීය ව කිරීන ාාවමානය කිරීන නහි
ුකේ පො රොත්තුවයි.
්යහපත් ේශ්ගුණිවුකපැන් ණ්ඩවසදු වමිතයපවතිනේත්ත්වයක්ුැවිතය ම්ාඳහේමුහුණදියහැකි
්යුරිතය ගොවීතයට ්ව ුෝය කුේදී ක් ෂේ්රය සුදේනම් වළ යුතු ක. දිගු වේලීන ඉ ඩෝර ේත්ත්ව වකට
මුහුණදීනාඳහේක් ෂේ ්රස ේේනනයආරක්ෂේවරගැනී ම්උපේයනේමාගඇතිකිරීනාඳහේ කයඑවතු
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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වරගේහැකිපරිදිළුට්ිනවේනුවැපීන, කයැසා්වරේුේගැනීනාඳහේ පොළුණු,පේා් යනේදියඉදිවළ
යුතු ක. ඉඩ ම් පා නිරේවරණය වීනට ඉඩ නොදී ේණ වොළ ඉතිරිවන ාේ වනත් වල් පදුරු වැති ගේ
දැමීය න පනණක් වළ යුතු ක. බිාදු ක, විසරුම් ක වැනි ක්ෂු්ර ක ාම්පේදන ක්රන ඇති වර ගැනීනට
ගොවීතයටහැකියේවක්ඇත්නම්එයදඉේේවැදගත්ය.මීය ට්නේරවගම්මිරිා් වගේක් ෂේ්රයතුළ ව ාල්,
පුවක් වැනි වනත් ුෝග වගේවර පරිාරය වියී  යේනට ඉඩ නොදී පවත්වේ ගන යේ ම් වැදගත්වන
ගොවීතයට්ව ුෝවරවීනටනිමා ේශ් ව මා.
ේශ්ගුණ විපමායේා වකට මුහුණදීන ාඳහේ ්වශ්ය භෞතිව පරිාරය ාවා් කිරීන.  ේශ්ගුණිව විපමායේා
් ණ්ඩවසදුවීනහේවමාෂේව් කවීනනේභූමියවියී නත්්ධිවවමාෂේපේනයනිාේදැඩි කාපේාශූ ේදනය
සදුවීනත්පේකනයකිරීනාඳහේ ේශ්ගුණිවවිපමායේාපිළිුඳනනේවැටහීනක්ගම්මිරිා් ගොවීතයටකුේදිය
යුතු ක.ඒ්නුව ේශ්ගුණිවවිපමායේාවකටාේමාථමවවමුහුණදීනාඳහේසුදුසුවන ාේ ඉඩම්ාවා් කිරීනට
ගොවීතයඋනතයදුවරවීන ම්වේමාය සදීා නෝච්චල මා ේවේණු,පා්වැින,ගල්වැින,්ගල්යනේදියඉදිකිරීන
නඟිතය වමාෂේ වතය කැ ුන කය රඳවේ ගැනීන තුළිතය භූගේ කනට්ටන පෝෂණය කිරීනට ගොවීතය
පළඹවීන.  ප ාේ ේේනනය ආරක්ෂේකිරීන ාඳහේ ්විනතය ාපයේගේ හැකි වොළ රො ක, පොල්්තු,
පොල් කලි යනේදීය යොදේගැනීනට පළඹවීන. වෘෂී රාේයනිව ්රවය හේ පො හොර නොනැති වේුනිව
නිෂ්පේදන ාඳහේ කෝව ඉල්ලුන වමානය වන හයිතය ඉහළ මිකක් කුේගැනීන ාඳහේ පුමාණ වේුනිව
වගේවට ගොවීතයවැඩිපිරිාක් යොමුකිරීන.්වශ්යදැනුවත්කිරීම්්පනයනවෘෂිවමාන දපේමාේ ම්තයතුව
විසතය සදුකිරීන පෞේගලිව ්ාශ් ස වේුනිව නිෂ්පේදන ආයේනවකද ්නුග්රහය නේ වේුනිව ගම්මිරිා්
වගේව ්රචලලිේ කිරීන ාඳහේ සුදුසුවම් ාපුරණ වේුනිව ගොවීතයට වේුනිව නිෂ්පේදන ාහතිවය කුේදී
වේුනිව වළඳපළ වේ යොමුකිරීන.
ඉඩම්හේපේාශූේත්ත්වයාතුටුදේයව කාදියුණුවරනගාවතුරනිය යාහ වනත්ආපදේවතය,්හිේවර
ේශ්ගුණිව ේත්ත්ව, ේශ්ගුණිව වනා්වීම්වකට ්නුගේවීන ාඳහේ හැකියේවතය ශ්ක්තිනත් වරන පරිාර
පේතිය හොඳිතය පවත්වේ ගන යේනට ාහේය වන නිෂ්පේදනය ඵකදේයිේේවය වැඩි වරන වෘෂිවේමාමිව
වටයුතුයථමේවත්වරනතිරාේරනිෂ්පේදනක්රනයක්ාහතිවකිරීනාඳහේදැනුනගම්මිරිා් ගොවීතයටකුේදීන
නඟිතය ේශ්ගුණිව විපමායේාවලිතය එල්කවන ්හිේවර පති
ර විපේව  ්වන වර ගැනීනට ්වශ්ය පසුබින
ාැවසීන.
ගම්මිරිා් වගේ ක ් ක ඵකදේයීේේවය ාහිේ වමාේනේන ේත්ත්වය වනා් කිරින ාඳහේ ගමිමිරිා් වගේ ක
ඵකදේයීේේවයඉහළනැාවී ම්්රියේනේමාගගේයුතුය. නනවේමාය සදී පො හොරහේවෘෂිරාේයනිව්රවය
භේවිේය ාඳහේ ගොවීතය පළඹ වීනට ්රියේකිරීන, ගොවියේට මිකදී ගැනීනට පහසු ආවේරයට ගම්මිරිා්
පො හොරවකමික්වනනට්ටනවපවත්වේ ගනයේයුතු ක.්ධිවමිකගණතයයට ත් ගොවීතය පො හොර
යදිනට පළ ඹතය තය නැති ුව ක් ෂේ්ර ේොරතුරුවකදී හළි විය. .ට ්නේරව වේුනිව පො හොර
නිෂ්පේදනය ාඳහේ ගොවිතය උතයතයදු වරවිය යුතු වයි. වේුනිව පො හොර කුේගැනින ාඳහේ ්වශ්ය ්මු
්රවය ාපයේ ගැනී ම් පියවරක් වශ් යතය ගම්මිරිා් ගොවීතය ාත්වපේකනය (කිරිගව, එබඩ ාහ ළුළුල්
පේකනය  ාඳහේ යොමු කිරීන ්වශ්ය ක. ම් ාඳහේ වැනැත්ේක් දක්වන ගොවිතය ගම්වක සිනන ්ේර
එවැනිපුේගකයතයාඳහේපහසුමිකගණතයයට ත් ගොවීතයට්වශ්යාත්වපැටවුකුේදීනසදුවළයුතු ක.
ාත්ව ්ප්රවය මුක්රවයක් කා යොදේගනිමිතය වේුනිව පොහේර ාවා් වර ගම්මිරිා් වගේව ාඳහේ
යදී නතය ගම්මිරිා් ඉඩම්වක ප ාේ පෝෂණ ේත්ත්වය ඉහළ නැාවීනට පුබඩවන. එනඟිතය ඵකදේයිේේවය
වැඩිවර ගේ හැකිය. එ ාේ ගම්මිරිා් වගේ ඉඩම්වක පේාශු පෝෂව පරීක්ෂේව සදුවර ගැනීන ාඳහේ ද
පහසුවම්ාැකසීනහේඒාඳහේ ගොවීතයඋනතයදුවළයුතු ක.ප ාේ පෝෂණේත්ත්වයපහළයේනට්රුක
හේතුවක්වන ාෝදේපේබඩවවකක්වේනතුපිටපාආරක්ෂේවරගැනීනාඳහේ්ර ේශ්වකටආ කණිවවන
ආවේරයට පේාශු ාාරක්ෂණ ක්රන වේ ගොවීතය යොමු වළ යුතු වයි. පේාශු ාාරක්ෂණ නේනසවත්වය
ගොවියේ තුළ ඇති වරවිය යුතු ක. ම් ාඳහේ ගොවියේ පොළඹවේකන ාේවයක් වශ් යතය පේාශු
ාාරක්ෂණ ක්රන ාඳහේ දිරිගැතයවී ම්  දිනනේවක් ගොවීතයට කුේදීන සුදුසුය. වේනු, ගල්වැින, පා්වැින, ජිව
වැිනයනේදිසුකභක්රන කද නතයන පොල් කලි, ව ාල් වොටාහ වනත්්ර ේශ්යටආ කනිව්රවය
ආශ්රිේව ඉඩම්වක ාෝදේ පේබඩව නමානය වන ආවේරයට වැින ඉදිකිරීන ගම්මිරිා් වැල් වටේද නවැනි දෑ
යොදේගනිමිතයවැිනඉදිකිරිනනඟිතයපේාශු ේදන සසීඝ්රේේවයපේකනයවරප ාේ පෝෂණයආරක්ෂේවර
ගැනීනට පුබඩවන. නවැනි වේමායයතයනනේව සදු කිරීනාඳහේ ගොවියේට පනණක් නොහැකි ්ේර ්වශ්ය
ශ්රමිවයතය්වශ්ය ක. නනශ්රමිවයතයාැපයීනාඳහේගම්නට්ට ම්ශ්රමිවයතයාපයනවයවාේයවආයේන
ා්ථමේපනය වළ යුතු වයි. වගේ ක ඵකදේයිේේවය ඉහළ නැාවීන ාඳහේ වු ්රියේවේරවම් ආශ්රිේ ේොරතුරු
ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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ශ්රවයදෘෂයනේයයතයඔා් ාේ ුහුේරශ්රේවවපිරිාක්ආවරණයවනපරිදිනිශ්්චිේාඵකදේයීවේකරේමුතුළ
්රචලේරයකිරීනවැදගත්වරුණකි.
නෑේවේලීනවවියට්නේන යතයගම්මිරිා් ආනයනයවරශ්රිකාවේ කගම්මිරිා් යන ල්ුකයයට ත්යලිතය
ඉතයදියේනු ව ළඳ පොළට්පනයනයවරඇතිුව්රසේවරුණකි.ශ්රිකාවේගමිමිරිා් වක්ඩාගු ේල්
ාහිේ ගුණය රාය හේ ාැර යනේදී ේය ය ගම්මිරිා් වකට ආ කණිව වූ යහගුණ නන ආනයනිව
ගම්මිරිා්වක ්ඩාගු නොනැති වීන නිාේ නරට ්පනයන ානේගම් විසතය සදුවළ වාචලේවේරි ්රියේව
හළිවී නතය න ේක්ශ්රිකේාකිවගම්මිරිා්වකටපැවතිඉහළනපිලිගැනීන්හිමිවීඇේ.එනනිාේඑ ේක්
පැවතිශ්රිකාවේගම්මිරිා් ාදහේඉතයදියේනු ව ළඳප ළේ පැවතිඉහළමික් කවීනට නනේත්ත්වය හේතු
විය. ම්නිාේපසුගියවාර දවතුළ ේශියගම්මිරිා් මිකවිශ්ේකවශ් යතයපහළුැසීම්වේමාේේවූ්ේරඒ
ේත්ත්වය ේවනත් වනා් වී නොනැේ.  නනිාේ ගම්මිරිා් ගොවීතයට එ ේක් කැ ුමිතය පැවති ඉහළ
ආදේයම් ේත්ත්වය ුරපේක කා වඩේ වැටීනවට හේතු වූ ්ේර එය ගම්මිරිා් ගොවි නේේව ේ ජීවන
ේත්ත්වයපහේ හී නටුකපේඇේ. නනිාේවියට්නේනය හෝ වනත්වි ේශ්යතය ගතයගම්මිරිා් හෝ
වනත් ශ්රි කේාකිව ළුබඩ ු ක වකට ානේන ළුබඩු ක ආනයනය වර ශ්රි කේාර්ව ල්ුකය යට ත්
්රති්පනයනය කිරී ම් වාචලනිව ්රියේව නරට ්පනයන ානේගම්වකට හෝ පුේගකයිතයට යළි
සදු නොකිරීනට්වශ්යනීතිාම්පේදනයවළයුතුුවටනිමා ේශ් ව මා.
ශ්රිකාවේ කගම්මිරිා් වගේවවමාේනේනේත්ත්වයටවැඩිදියුණුවීනටුකපෑ්රේනේන හේතුවක්වු සපැවති
වගේ ාහනේේර යෝ නේ ක්රනයයි. නැවේ වගේ ාහනේේරය, නව වගේ ාහනේේරය, පේාශු ාාරක්ෂණ
ාහනේේරය,යනේදීවශ් යතයගම්මිරිා් වගේවා්ථමේපිේකිරීනාහාේමාථමව කාපවත්වේ ගනයේනාඳහේ
යොමු වු ාහනේේර යෝ නේ ක්රන ගණනේවක් නරට තුළ  දශ්ව ගණනේවක් තිා් ාේ ුක පැවැත්වුණි.
නමුත්2016තයපසුව නනාහනේේර යෝ නේක්රනවලිතයඇේැම්ඒවේමුබඩනනිතයන්ත්හිටුවේඇති්ේර
ඇේැම්ඒවේවප්තිපේදුවරපවත්වේ ගනයයි.එ හත්යථමේමාථමයවනු ස්පනයන ුෝගවගේආරම්භකිරීන
හේපවත්වේ ගනයේනාඳහේත්ඉඩම්වකපේාශුාාරක්ෂණයාඳහේඉවහල්වූදශ්වහේරක්තිා් ාේ පැවති
හේ වමාේනේන සදී ්ත්හිටුවේ ඇති ආේර හේ ාහනේේර ක්රන යළිත් ආරම්භ වර ගම්මිරිා් වගේව හේ
ගොවීතය්ේරපැවතිනනේාුඳේේවයයළිත්ා්ථමේපිේවළයුතුය.
ගම්මිරිා් වගේවාඳහේදීමාඝවේලීන ේතිව්රතිපත්තියක්්නුගනනයකිරීනර යතය වනා් වීනත්ාන න
්රතිපත්තිය වනා් නොවී තිරාේර ේතිේ ්රතිපත්තියක් නගිතය ගම්මිරිා් වගේව ඉකක්වයක් වරේ
න හයවීනට පියවරගැනීන,  මීය ට  වාර ර්පයවට පර පැවති ්රතිපත්ති වු ්ක්වරවයව නව ගම්මිරිා්
වගේවක් ඇරඹීනට ගවු රුපියල් 30,000ව ාහනේේරය පැරණි වගේ ක ්තුවප්තිපේදුව හේ පේාශූ පෝෂණ
ේත්ත්වය ාාරක්ෂණය කිරීන ාඳහේ වාර 3ක් ාඳහේ ්ක්වරයවට රුපියල් 15,000.00ක් ාහනේේරය
වමාේනේන ස ්ත්හිටුවේ ඇේ.  න කා විිනතය විට ්රතිපත්ති වනා් නොවර දිමාඝවේලීන දැක්නක් ාහ
ඉකක්වයක්ාඳහේවුතිරාේර්රතිපත්තියක්නිමානේණයවරඒපරතිපත්තිනේසටගම්මිරිා්වගේවදියුණුවර
එහිඵකදේයීේේවයඉහළනාවේගැනීනට්රියේවළයුතු ක.
දිවයි තය ්රේන ගම්මිරිා් වකේප හේරක්පිහිටුවීන (වෑගල්ක,නහනුවර,නේේ ල්, ළුරුණෑගක ේත්ාහ
්තයේමා වකේපය ඇතුකත් පළමු වන වකේපය, රත්නපුර, ගේල්ක, නේේර, හම්ුතය ේොට ්තයේමා වකේපය
ඇතුකත් දවන වකේපය, නොණරේගක, ුදුල්ක තුතයවන වකේපය, ගම්පහ, වොළඹ, වබඩේර හේරවන
වකේපය  ම්වේවි ශ්ේෂිේගම්මිරිා්වකේපවශ් යතයආදමාශ්නත් කාාාවමානයකිරීනටනි ේශ් ව මා.
ගමිමිරිා් වගේ වරන්ර ේශ්වක ගොවීතය වමාේනේන සමුහුණ දන්රේන ගැටලුවක් කාවගේවාඳහේ
ඉඩම්හි යහදුනේගතයනේකදී. ම්නිාේදැනටවගේවරඇතිගම්මිරිා් වගේඉඩම්වකඵකදේයිේේවයඉහළ
නැාවීනත්ාම්්රේයිවවගේ්ර ේශ්වලිතයඔබ්ුට ගොා් නවවගේ්ර ේශ්වකටවගේවවයේප්තිේකිරීන.ර ට්
ාෑන්ර ේශ්යවනවගේකිරීනටහැකිාහඉහළ්ා්වනුකැ ුනගම්මිරිා්්ර දදග්රේමීය ය්ර ේශ්වකවයේප්තිේ
කිරීනටනිමා ේශ් ව මා.
ශ්රී කාවේ ක වියළි වකේප ස ගම්මිරිා් වගේ කිරීන ාඳහේ සුදුසු  ළුඩේ වකේප වැක ාහ දියවඳුරු, ඇළවල්
ආශ්ේ
රි වඇති හයිතයඑනපර ේශ්වකඉේේළුඩේගම්මිරිා් ගවතුඇතිකිරීනට යෝ නේවරයි.

ශ්රී කාවේ කළුබඩු කවමානේතයේ සානේ -ආමාථිවේත්ත්වයාහ
වමාේනේන සඑනවමානේතයේයමුහුණදීඇතිගැටලූාහවිභවේේ
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