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ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවිකටයුතු 
පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය 
අංක 114, විෙජ්රාම මාවත 
ෙකාළඹ 07. 

 
 

2014 සැප්තැම්බර් 15 දින 
 
 
ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 
ෙගාවිජන මන්දිරය 
80/5, රජමල්වත්ත පාර 
බත්තරමුල්ල. 
 

වාර්ෂික පාලන වාර්තාව හා විගණනය කරනලද ගිණුම් 
 
 
1972 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(2) වගන්තිය ප්රකාර, 2013 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් 
අවසන් වන වර්ෂය සඳහා පාලක මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙල්ඛන ෙම් සමඟ 
ඉදිරිපත් කරමි. 
 
 

1. වාර්ෂික පාලන වාර්තාව 
2. ආදායම් සහ වියදම් විගණන වාර්තාව 
3. විගණනය කරන ලද ෙශ්ෂ පත්රය 
4. ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් විගණකාධිපතිෙග් නිරීක්ෂණ 
5. විගණකාධිපතිෙග් නිරීක්ෂණ සඳහා පිළිතුරු වාර්තාව 

 
 
 
සභාපති 
පාලක මණ්ඩල 
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සං තය 8-9

කෘ ප  හා ව ාපෘ  ඇග  අංශය 10-19

කෘ  ස ප  කළමනාකරණ අංශය 20-33

පා ස ක සහ ජල ස ප  කළමනාකරණ අංශය 34-45

අෙල  ආහාර ප  හා කෘ  ව ාපාර අංශය 46-63

මානව ස ප  සහ ආයත ක සංව ධන අංශය 64-80

අෙන යාකාරක 81-82

ස්තකාලය 83-84

කාශනඒකකය 85-86

ද ත හා ෙත ර  කළමණාකරන ඒකකය 87-90

2013 ෙදසැ බ 31 ෙව නට කා යම ඩලෙ  ත වය/ස්වභාවය 91

කා ය ම ඩල සංව ධන 92-95

96-107

ගණකා ප ෙ වා තාව 14 (2C) 108-113

ගණකා ප ෙ වා තාව14(2C)- 114-117
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සංසථ්ාපනය 
 
1972 අංක 05 දරන ෙගාවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතන පනත යටෙත් 1972 
වර්ෂෙය් ව්යවස්ථාපිත ආයතනයක් ෙලස ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා 
පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය පිහිටුවනු ලැබ ඇත. මූලික අවස්ථාෙව් දී ආයතනය ෙවත එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන වැඩසටහන ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානෙය් විෙශ්ෂඥ  ඥානය සහ 
මූල්ය සහෙයෝගය ලැබුණි. නිල බලෙයන් පවත්වන කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශෙය් ස්ථිර ෙල්කම්, 
පාලක මණ්ඩලෙය් සභාපති වශෙයන් ෙමම ආයතනය පාලනය කරයි. රෙට් කෘෂි ක්ෙෂ්ත්රෙය් 
සංවර්ධනයට මුල්වන ආයතනයන්ෙග් නිෙයෝජිතයන්ෙගන් පාලක මණ්ඩලය සමන්විත ෙව්. 
අධ්යක්ෂවරයා ආයතනෙය් ප්රධානියා සහ ප්රධාන විධායක නිලධාරියා වශෙයන් පාලක 
මණ්ඩලෙය් සාමාජිකත්වය දරයි. 
 
ආයතනෙය් අරමුණු රාශියකි. රෙට් සමාජ-ආර්ථික පර්ෙය්ෂණ ක්ෙෂ්ත්රෙය් ප්රමුඛයා වශෙයන් 
ජාතික සහ ජාත්යන්තර ආයතන මඟින් කරනු ලබන ෙගාවිජන ක්ෙෂ්ෙත්රය් පර්ෙය්ෂණ වැඩි 
දියුණු කිරීම, සහෙයෝගය දීම, දිරි ගැන්වීම සහ සහභාගිත්වය ලබාදීම ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව 
ෙගාවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් අෙප්ක්ෂාවයි. තව දුරටත්, ෙගාවිජන 
ක්ෙෂ්ත්රෙය් ගැටලු ස ඳහා ප්රතිපත්තිමය නිර්ෙද්ශයන් සැපයීම අරමුණු කරෙගන ආයතනය 
මඟින් පර්ෙය්ෂණ හා විමර්ශන කටයුතු ඉටු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලැෙබ්. පර්ෙය්ෂණයන්ට 
අමතරව, ආයතනය මඟින් ජාතික, කලාපීය සහ ජාත්යන්තර සම්මන්ත්රණ/වැඩමුළු සහ පුහුණු 
වැඩසටහන් පවත්වනු ලැෙබ්. සමස්තයක් වශෙයන් ආයතනය ෙගාවිජන ගැටලු සම්බන්ධ 
ෙතාරතුරු එක්රැස් කිරීෆම් හා ෙබදාහැරීෙම් ෙක්න්ද්රසථ්ානයක් ෙලස �යාත්මක ෙව්. 
 
ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සදහා ආයතනෙය් දැක්ම, ෙමෙහවර සහ ඉලක්ක පහත 
සඳහන් ෙවයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H A R T I  

 
Page 3 



 
වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

දැක්ම 
 
තිරසර ෙගාවිජන සහ ග්රාමීය සංවර්ධනය සඳහා දැනුම ජනනය සහ ෙබදා හැරීෙම් ප්රමුඛයා 
බවට පත්වීම. 
 
ෙමෙහවර 
 
සමාජ-ආර්ථික පර්ෙය්ෂණ සහ පුහුණු �යාකාරකම් ඔස්ෙස් ෙගාවිජන සහ ග්රාමීය අංශය 
ශක්තිමත් කිරීම. 
 
 
ඉලක්ක 
 

1. දැනුම ජනනය සහ නියමිත ෙවලාවට ෙබදා හැරීම මඟින් ප්රතිපත්ති �යාවලිය වඩා 
කාර්යක්ෂම කිරීම 

2. පුහුණු කිරීම් තුළින් ග්රාමීය සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන්ෙග් හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම 
3. �යාබද්ධ පර්ෙය්ෂණ තුළින් ග්රාමීය සංවර්ධන ආදර්ශයන් සැකසීම. 
4. සැපයුම් �යාවලිය තුළ සිටින පාර්ශවකරුවන් සඳහා ෙවෙළඳෙපාළ බුද්ධි ෙතාරතුරු 

සැපයීම. 
5. ආයතනෙය් සම්පත් කළමනාකරණය වැඩි දියුණු කිරීම. 

 
 
අරමුණු 
 

1.ෙවළඳෙපාළ ෙතාරතුරු ප්රතිපත්ති  සම්පාදකයින්, ෙගාවීන් සහ ෙවෙළඳුන් ෙවත 
කාලීනව ව්යාප්ත කරලීම  
2. ෙගාවිජන ෙස්වා ප්රතිපත්ති පිළිබඳ යථා දැක්ම හඳුනා ගැනීම  
3.පර්ෙය්ෂණ සැලසුම්කරණය - ෙගාවිජන ෙස්වා ගැටලු පිළිබඳව ප්රමුඛතා නියම කරලීම 
4.රාජ්ය හා ෙපෟද්ගලික අංශෙය් සංවිධාන විශ්වවිද්යාල ෙමන්ම කලාපීය සහ ජාත්යන්තර    
පර්ෙය්ෂණ ආයතන නිෙයෝජිත ආයතන සමඟ සම්බන්ධතා ෙගාඩ නැගීම 
5.  ෙගාවිජන ෙස්වා දත්ත පදනෙමහි විෂය පථය පුළුල් ෙකාට සවිමත් කිරීම 
6.අවැසි නිපුණතා තනි තනිවත් සාමුහිකවත් අත්පත් කර ගැනීම 
7.  කැපවීෙමන් යුත් ප්රවීණ හා තෘප්තිමත් ෙස්වක කණ්ඩායමක් සිටීම. 
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පාලක මණ්ඩලය 
 
විෙජ්රත්න සකලසූරිය මහතා -  ෙල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සහ පාලක 

මණ්ඩල   සභාපති, 2013 ෙනාවැම්බර් දක්වා 
 
උෙද්නි වික්රමසිංහ මහතා - වැ.බ. ෙල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, පාලක 

මණ්ඩල සභාපති 
 
ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගසම්ුල්ල මහතා - ෙල්කම්, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, සහ පාලක 

මණ්ඩල සභාපති, 2013.06.12 සිට 
 
නීතිඥ ලලිත් කාන්ත ජයෙස්කර -  අධ්යක්ෂ, ෙහ.ෙකා.ෙගා.ප.පු ආයතනය, 2013 

ෙපබරවාරි දක්වා 
 
ඊ.එම්. අභයරත්න මහතා - අධ්යක්ෂ, ෙහ.ෙගා.ප.පු.ආයතනය 2013. මාර්තු 

සිට 
 
ඒ.එල්.ඒ අෙශෝක සිරිවර්ධන මහතා -  පාලක මණ්ඩල සාමාජික, අතිෙර්ක  ෙල්කම් 

(පාලන) කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය  
 
පී.එම් ශාන්ති ප්රනාන්දු මහත්මිය -  අධ්යක්ෂ, ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 2013 ජූනි දක්වා 
 
එස්.ඩී.ඒ.බී. ෙබාරලැස්ස - අතිෙර්ක ෙල්කම් (ඉඩම්) ඉඩම් හා ඉඩම් 

සංවර්ධන අමාත්යාංශය (අෙගෝස්තු සිට) 
 
ඩී.සී.ඒ ගුණවර්ධන මහතා -  අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව (මාර්තු දක්වා) 
 
පුෂ්පා ෙවල්ලප්පිලි ෙමනවිය - භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්, මුදල් හා ක්රම 

සම්පාදන අමාත්යාංශය (2013. අෙ�ල්  සිට) 
 
ආචාර්ය ඩී.එස්.ඒ. විෙජ්සුන්දර මහතා - අධ්යක්ෂ ෙජනරාල්, ජාතික උද්භිද උද්යාන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
එම්.සී ගමෙග් මහතා -  අධ්යක්ෂ, සාම්ප්රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා 

ව්යවසාය  සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
 
ජී.ඩී.ඩබ්. ජයවර්ධන මහතා -  අතිෙර්ක ෙල්කම්, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය 
 
එන්.එච්.එම්. චිත්රානන්ද මහතා  -  අතිෙර්ක ෙල්කම් (පරිපාලන හා මූල්ය) අධ්යාපන 

අමාත්යංශය  
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ආචාර්ය එල්.ඩබ්.ආර්. ද අල්විස් මහතා - ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, වෘත්තිය අධ්යාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික අධ්යාපන ආයතනය 
(සැප්තැම්බර් සිට) 

 
ඩී.ඩී ආරියරත්න මහතා -  අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) වාරි හා ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත්යංශය 
 
ෙජ්.එම්. මංගලතිසස් මහතා - අතිෙර්ක ෙල්කම් (සංවර්ධන සහ සැලසුම්) 

සමූපකාර හා      ෙවළඳ අමාත්යාංශය 
 
එම්. අමරතුංග මහතා -  අධ්යක්ෂ, පළාත් කාර්යාල ෙමෙහයුම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව, � ලංකා මහ බැංකුව 
 
ආචාර්ය ෙක්. සමරසිංහ මහතා -  පීඨාධිපති, කෘෂිකර්ම පීඨය ෙප්රාෙදණිය 

විශ්වවිද්යාලය (අෙගෝස්තු දක්වා) 
 
මහාචාර්ය රංජිත් ෙස්නාරත්න මහතා - පීඨාධිපති, කෘෂිකර්ම පීඨය, ෙප්රාෙදණිය විශ්ව 

විද්යාලය (අෙගෝස්තු දක්වා) උපකුලපති විශ්ව 
විද්යාල ෙකාමිෂන් සභාව (සැප්තැම්බර් සිට) 

 
ෙක්.ජි �යාපාල මහතා -  අධ්යක්ෂ ජනරාල්, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
  (2013 ජූලි දක්වා) 
 
ආචාර්ය ආර්.ආර්.ඒ. විෙජ්ෙකෝන් මහතා - කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් (2013 අෙගාස්තු 

සිට) 
 
ආර්.පී.ආර්. රාජපක්ෂ මහතා -  ඉඩම් ෙකාමසාරිස් ජනරාල් 
 
එම්. ඒ. එස්. වීරසිංහ මහතා -  ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙකාමසාරිස්  ජනරාල්  

බද්රා කමලදාස මිය - වාරි මාර්ග අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් 

ඩබ්.එච්. කරුණාරත්න මහතා -  සමූපකාර සංවර්ධන ෙකාමසාරිස් ජනරාල්   

ආචාර්ය ෙ�මලාල් කුරුප්පුආරච්චි මහතා   -  නිෙයෝජ්ය ආහාර හා කෘෂිකර්ම ආයතනය  

ඒ. අයි පතිරණ මිය -  වැඩ බලන ෙල්කම් (පාලක මණ්ඩලය)   
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පාලක මණ්ඩල රැස්වීම් 
 

රැස්වීම පැවැත්වූ දින    සහභාගී වූ සමාජික  
       සංඛ්යාව 

 
1.  2013 ජනවාරි 30      13 
2. 2013 මාර්තු    27      10 
3. 2013 අෙ�ල්     24       13 
4. 2013 ජූනි 26       15 
5. 2013 ජූලි 31       10 
6. 2013 අෙගෝස්තු 28      09 
7. 2013 ඔක්ෙතෝබර් 30      16 
8. 2013 ෙදසැම්බර් 05      13 
 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව 
 
පුෂ්පා ෙවල්ලප්පිලි ෙමනවිය (සභාපති) භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජ්ය ෙල්කම්, මුදල් හා ක්රම 

සම්පාදන අමාත්යාංශය 
 
ඒ.එල්.ඒ. අෙසෝක සිරිවර්ධන මහතා (සාමාජික) අතිෙර්ක ෙල්කම් (පාලන) කෘෂිකර්ම 

අමාත්යාංශය 
 
ජී.එම්. ශාන්ති ප්රනාන්දු මිය (සාමාජික) අධ්යක්ෂ, ඉඩම් පරිහරණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව (2013 ජූනි දක්වා) 
 
එම්.සී. ගමෙග් මහතා (සාමාජික) අධ්යක්ෂ, සම්ප්රදායික කර්මාන්ත හා කුඩා 

ව්යවසාය සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව (2013 
ෙනාවැම්බර් සිට) 

 
එම්.අයි. පුෂ්පා ෙහ්මමාලි මිය (නිරීක්ෂක) විගණන අධිකාරී විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
ඩබ්.ෙක්.එල්.ඊ. වලල්ලාවිට මහතා (නිරීක්ෂක)  ප්රධාන අභ්යන්තර විගණන නිලධාරී 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 
 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම 
 
රැස්වීම පැවැත්වූ දින      සහභාගී වූ සමාජික  

      සංඛ්යාව 
 

1. 2013 මාර්තු 13       03 
2. 2013 ජුනි 12       03 
3. 2013 ෙනාවැම්බර්      03 
4. 2013 ෙදසැම්බර්      03 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

 
සංක්ෂිප්තය 

 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල ඵලදායිත්වය, නිෂ්පාදනය හා ලාභදායිත්වය වැඩි කර ගැනීම, 
ෙගාවිපළ ආදායම ඉහළ නැංවීම ෙස්ම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි 
ස ඳහන් � ලංකාෙව් කෘෂිකාර්මික ප්රතිපත්තිෙයහි විෙශ්ෂෙයන් අවධාරණය කර ඇති අරමුණු 
ෙව්.  ෙමම අරමුණු ඉටුකර ගැනීෙම් දී ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා 
පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් භූමිකාව ප්රමුඛ ෙව්. ෙගාවි කටයුතු සහ ග්රාමීය සංවර්ධන ක්ෙෂ්ත්රයට 
අදාළ වන සමාජ, ආර්ථික, ආයතනික, සංස්කෘතික සහ ෙද්ශපාලන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කිරීමට ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් 
ආයතනය කැප වී සිටියි. පර්ෙය්ෂණයක් �යාත්මක කිරී ෙමන් පසු එතුළින් මතු කර ගන්නා 
ෙසායා ගැනීම් හා එළෙඹන නිර්ෙද්ශ සහ ෙයෝජනා වැඩසටහන් සැලසුම්කරුවන්ට සහ 
ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට එම ගැටලු විසඳීමට ප්රෙයෝජනවත් වනු පිණිස ෙබදා හරිනු ලැෙබ්. 
ෙගාවි කටයුතුවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන්, ෙගාවීන් සහ ෙවෙළඳුන් වැනි අෙනකුත් 
පාර්ශ්වකරුවන් පුහුණු කිරීම තුළින් මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම, ආහාර ද්රව්ය පිළිබඳ 
ෙවෙළඳපළවලින් එකතු කර ගන්නා ෙතාරතුරු ෙබදා හැරීම ද ආයතනෙයන් ඉටුවන 
කර්තව්යයන් ෙව්. 
 
2013 වර්ෂය තුළ ආයතනය �යාත්මක කළ ව්යාපෘතිවල ප්රගතිය අන්තර්ගත ෙමම වාර්ෂික 
වාර්තාව මාෙග් ධුර කාලය තුළ පළවන ප්රථම වාර්ෂික වාර්තාව ෙව්. 
 
මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලද රුපියල් මිලියන 20.6ක ප්රතිපාදන භාවිතා කරමින් 2013 වර්ෂය 
තුළ �යාත්මක කරන ලද පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘති සංඛ්යාව 26කි. පශු සම්පත් සංවර්ධනය, තල් 
හා කිතුල් කර්මාන්ත, ක්ෂුද්ර මූල්ය, සංචාරක කෘෂිකර්මාන්තය, පලතුරු සහ එළවළු අපනයනය, 
බුලත් සහ කුරුඳු වගාවන්, තක්කාලි, කුළුබඩු ආ�ත ෙතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය යන 
ක්ෙෂ්ත්රවලට අදාළ ගැටලු පාදක කර ගනිමින් එම පර්ෙය්ෂණ සිදු ෙකරිණි. එෙලස ආරම්භ 
කරන ලද ව්යාපෘතිවල ප්රගතිය සැලකීෙම් දී එක් ව්යාපෘතියක් හැර අෙනකුත් සියලුම ව්යාපෘති  
100%ක ප්රගතියක් අත්පත් කර ෙගන තිෙබ්. ෙමම පර්ෙය්ෂණ අතුරින් පර්ෙය්ෂණ 20ක් පමණ 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, සමෘද්ධි, කුඩා ව්යවසාය, වාරිමාර්ග, කෘෂිකාර්මික ෙබෝග අපනයන 
යන අමාත්යාංශ සහ ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය වැනි ආයතනවල ඉල්ලීම පරිදි සිදු කරන 
ලද ඒවාය. එම ආයතන ඒ ඒ අදාළ ක්ෙෂ්ත්රවල සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීෙම් දී මුහුණු දුන් 
ගැටලු පාදක කරෙගන ෙමම අධ්යයනයන් සිදු කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලදින් සංවර්ධන 
�යාවලිය උෙදසා එම පර්ෙය්ෂණ තුළින් ලැබූ ප්රතිඵල නිසැකවම ප්රෙයෝජනවත් වනු ඇතැයි 
තෘප්තිමත් වීමට අපට හැකිය. 
 
මීට අමතරව 2013 වර්ෂය තුළ �යාබද්ධ පර්ෙය්ෂණ 02ක් ද සිදු කරන ලදී. ෙගෝණකුඹුක්වැව 
කෘෂි ගම්මාන සංවර්ධන ෙමාඩලෙය් ෙදවන අදියර �යාත්මක කිරීම එහි පළමු වැන්නයි. ෙමම 
අධ්යයනය යටෙත් ච�ය අරමුදල් තර කිරීම සඳහා වන �යාකාරකම් සිදු කරන ලදී. ෙදවන 
�යාබද්ධ පර්ෙය්ෂණය ද මීට ඉහත සිදු කළ ව්යාපෘතියක් අඛණ්ඩව සිදු කරෙගන යාමකි. 
ආපනශාලාෙවන් ඉවත් කරන අපද්රව්ය ඵලදායී ෙලස උපෙයෝගී කර ගනිමින් ජීව වායුව 
උත්පාදනය කිරීම තුළින් එල්.පී.ජී. වායුව ෙවනුෙවන් වැය කරන මුදල් අඩුකර ගැනීම එම 
ව්යාපෘතියයි. 
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ෙගාවීන් සහ ෙගාවි නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම හරහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය තුළින් ද 2013 
වසර තුළ ආයතනය සැලකිය යුතු ප්රගතියක් අත්පත් කරෙගන තිෙබ්. දිවයිෙන් දිස්�ක්ක 
විශාල සංඛ්යාවක් ආවරණය කරමින් පුහුණුකරුවන් 6058ෙදෙනකුට පුහුණු වැඩසටහන් 82ක් 
ඔස්ෙස් පුහුණුව ලබා ෙදන ලදී. 2012 වසර හා සැසදීෙම් දී එය  28%ක වර්ධනයක් වන අතර 
පුහුණුකරුවන් ප්රමාණෙය් 20%ක වර්ධනයකි. 
 
ෙගාවි කටයුතු ක්ෙෂ්ත්රෙය් අප සතු අත්දැකීම් ෙබාෙහෝ ආයතන සමඟ ෙබදා හදා ගැනීමටත් එම 
ආයතන සමඟ පවතින සබඳතා තර කර ගැනීමටත් පුහුණු වැඩසටහන් හරහා අපට ඉඩකඩ 
සැලසිණි. පළාත් සභා, අපනයන කෘෂි ෙබෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගාවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ අතර ෙව්. 
 
ඉන් ඔබ්බට ෙගාස් ග්රාමීය සංවර්ධනය පිළිබඳ යහභාවිතාවන් හා නවීකරණය පිළිබඳ ෙද්ශීය 
අත්දැකීම් බංගලාෙද්ශෙය් පළාත් පාලන හා සමූපකාර අමාත්යාංශෙය් ඉහළ නිලධාරින් සමඟ 
සාර්ථක ෙලස හුවමාරු කර ගැනීමට ද 2013 වසෙර් දී හැකිවිය. බංගලාෙද්ශෙයන් පැමිණි 
නිලධාරීන් 14 ෙදෙනකුට සමෘද්ධි අධිකාරිය, සම්ප්රදායික කර්මාන්ත සහ කුඩා ව්යවසාය 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය, සර්ෙවෝදය වැඩසටහන වැනි ආයතන හා සංවිධාන මඟින් ෙමෙහය 
වනු ලැබූ සාර්ථක ව්යාපෘති සහ වැඩසටහන් පිළිබඳ න්යායාත්මක සහ ප්රාෙයෝගික 
අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු සලසා දුණි. 
 
ෙමම වසර තුළ ආයතන කාර්ය මණ්ඩලෙය් හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම උෙදසා ද වැඩි 
අවධානයක් ෙයාමු කරනු ලැබිණි. රුපියල් මිලියන 1.1ක මුදලක් ඒ සඳහා වැය කළ අතර 
මාණ්ඩලික හා මාණ්ඩලික ෙනාවන නිලධාරීන් 46 කට එෙලස පුහුණු වීම් ලබා දුනි. 
 
පසුගිය වර්ෂෙය් ෙමන්ම 2013 වර්ෂෙය් ද ආයතනය ලද ආදායම්වල ඉහළ යාමක් දැකිය 
හැකිය. 2012 වර්ෂෙය් ආයතනය ලද ආදායම රුපියල් මිලියන 23.06ක් වූ අතර 2013 වර්ෂෙය් 
එය රුපියල් මිලියන 25 දක්වා ඉහළ ෙගාස් තිෙබ්. විධිමත් නඩත්තුව හා කළමනාකරණය 
තුළින් සම්මන්ත්රණ/ ෙද්ශන ශාලා හා ඒ ආ�ත පහසුකම් ඉහළ දැමීෙමන් වැඩි පාරිෙභෝගික 
පිරිසක් ආකර්ෂණය කර ගන්නට සමත්වීම ආදායම ඉහළ යාමට ඉවහල් වූ ප්රධානම ෙහ්තුවයි. 
 
 
ඊ.එම්. අභයරත්න 
අධ්යක්ෂ. 
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අවසන් කළ අධ්යයන 
 
01. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වැඩිදියුණු කරන ලද ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග සහ එළවළු 

ෙබෝග ප්රෙභ්ද භාවිතා කිරීම අවම වීමට ෙහ්තු 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම  :  ෙජ්.ෙක්.එම්.ඩී. චන්ද්රසිරි මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

  බී.ඒ.ඩී.එස්. බමුණුආරච්චි මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය හා අරමුණු : 

2012 වර්ෂෙය් දී ආරම්භ කළ ෙමම අධ්යයනය අවසන් කරනු  ලැබුෙය්  2013 මාර්තු මසදී 
ය. ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණු වූෙය් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වැඩි දියුණු කළ  
ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග වන මිරිස්, බඩ ඉරිඟු, මාළු මිරිස්, තක්කාලි, වම්බටු සහ මෑ වැනි එළවළු බීජ 
විෙශ්ෂ භාවිතා  කිරීම අවම වීම සඳහා බලපා ඇති කරුණු ෙසායා බැලීමයි. විෙශ්ෂිත අරමුණු 
වූෙය් මතු සඳහන් කරන ලද ෙබෝගවල ප්රෙභ්දයන් පිළිබඳ ඇති දැනුම සහ ඒවා භාවිතා කිරීෙම් 
මට්ටම අධ්යයනය කිරීම සහ ඒවා භාවිතා කිරීම සඳහා බලපා ඇති සමාජ, ආර්ථික, අධ්යාපනික 
සහ ෙවනත් සාධක ෙසායා බැලීමයි. අනුරාධපුර, පුත්තලම, මහනුවර, නුවරඑළිය, බදුල්ල, 
ෙමාණරාගල සහ අම්පාර යන දිස්�ක්කවල ප්ර ෙද්ශවල ෙමම ෙබෝග වගා කරන ෙගාවීන් 
ඇසුරින් කරන ලද ආනුභාවික සමීක්ෂණයක් පාදක කර ගනිමින් ෙමම අධ්යයනය සිදු ෙකරිණි. 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද සමහර ෙබෝග ප්රෙභ්ද වන බඩ ඉරිඟු (සම්පත් 
සහ භද්රා) සහ මාළු මිරිස් ප්රෙභ්ද (ලංකා ෙයෙලෝ මැක්ස්) ෙගාවීන් විසින් භාවිතා කිරීම ඉතාමත් 
දුර්වල මට්ටමක පවතින බව අධ්යයනෙය් ෙසායා ගැනීම් තුළින් තහවුරු විය. මිරිස ්(KA-2, MI 
– 2), තක්කාලි (තිළිණ), වම්බටු (අමන්දා සහ ෙල්න ඉරි) සහ මෑ (ෙපාෙළාන්, වැල් ෙපාෙළාන් 
සහ බුෂිටා) වැනි ෙබෝග ස ඳහා  වැඩි දියුණු කළ සමහර ප්රෙභ්දවල භාවිත තත්ත්වය තරමක් 
දුරට සතුටුදායක මට්ටමක පැවතිණ. ෙකෙස් නමුත්, උක්ත ෙබෝගවලටම අයත් ෙවනත් විෙශ්ෂ 
භාවිතා කිරීම මුළුමනින්ම දුර්වල මට්ටමක පැවතිණි. එම විෙශ්ෂ වූෙය්, ගල්කිරියාගම වරණය 
සහ MI - ෙකාළ මිරිස් ප්රෙභ්දයත්  තක්කාලි බීජ ප්රෙභ්දයක් වන මෙහ්ෂි, භාතිය, ලංකා ෙචරි 
සහ ලංකා සවර් ආදියයි. 

ෙමම ප්රෙභ්දවල බීජ භාවිතය අවම මට්ටමක පැවතීමට ෙහ්තු 

1. වැඩිදියුණු කළ ප්රෙභ්ද වර්ග පිළිබඳ ෙගාවීන් තුළ දැනුවත්භාවයක් ෙනාමැති වීම. 
 

2. ප්රමාණවත් ෙනාවන නිෂ්පාදනය සහ අවිධිමත් ෙබදාහැරීම නිසා කලට ෙව්ලාවට මිල 
දී ගැනීමට ප්රමාණවත් සහ තත්ත්වෙයන් උසස් බීජ ෙනාමැති වීම. 
 

3. ෙපෟද්ගලික අංශෙයන් සපයන ආකාරෙය් ආකර්ෂණීය ෙස්වාවක් (පුහුණු උපෙදස්, සහ 
අෙනකුත් ෙයදවුම් සැපයීම) සහතික කිරීමට කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අෙපාෙහාසත් වීම. 
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4. ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ප්රෙභ්ද හා සංසන්දනය කිරීෙම්දී වැඩි අස්වැන්නක් සහ ආදායමක් 

ලැෙබන ආයතනික ෙදමුහුන් ප්රෙභ්ද ෙකෙරහි ෙගාවීන් දක්වන ආකර්ෂණය. 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ප්රෙභ්ද පළිෙබෝධ සහ ෙරෝගවලට දක්වන නැඹුරුතාවය නිසා ද ෙමම 
ප්රෙභ්ද භාවිතා කිරීම අවම වී  ඇත. 

නිර්ෙද්ශ 

1. පුහුණු වැඩසටහන් සහ ආදර්ශනයන් වැනි ක්රම මඟින් කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
වැඩි දියුණු කරන ලද ප්රෙභ්ද පිළිබඳ ෙගාවීන් වඩාත් දැනුවත් කිරීම. 
 

2. ආනයනික ප්රෙභ්ද වර්ග සමඟ තරඟ කළ හැකි උසස් ගුණාංග සහිතව වැඩි දියුණු 
කරන ලද ප්රෙභ්දවල බීජ සැපයීම සහ ෙගාවිජන සංවර්ධන මධ්යස්ථානවලට ෙබදා 
හැරීම. 
 

3. බීජ ආනයනය කර ෙබදා හරින සමාගම් සිදු කරන පරිදි සාම්පල බීජ පැකට්ටුවක් 
අත්හදා බැලීම පිණිස ලබාදී ෙමන් නව ප්රෙභ්ද පිළිබඳව ෙගාවීන්ට ඒත්තු ගැන්වීම. 
 

4. වැඩි අස්වැන්නක් සහ ආදායමක් ලබා ගැනීම වැනි ෙගාවීන්ෙග් අවශ්යතා සැලකිල්ලට 
ගනිමින් හා ප්රෙභ්ද වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැඩි අවධානයක් ෙයාමු කිරීම. 

02 � ලංකාෙව් ක්ෂුද්ර මූල්ය ආයතන සාර්ථකත්වයට බලපෑ කරුණු හඳුනා ගැනීම සඳහා විවිධ 
ආකෘතීන් අධ්යයනය 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ෙජ්.ෙක්.එම්.ඩී. චන්ද්රසිරි මහතා - සම්බන්ධීකරකණ නිලධාරී 

   බී.ඒ.ඩී.එස්. බමුණුආරච්චි මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

 මූල්ය ප්රභවය :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු : 

� ලංකාෙව් එකක් දුප්පත් ජනතාවෙග් ණය අවශ්යතා සපුරාලීම පිණිස 1980 පමණ කාලෙය් 
සිට ක්ෂුද්ර මූල්ය සැපයුම් ක්රමය බවට පත්විය. ජන�ය වූ ක්රමයකි, ක්ෂුද්ර මූල්ය ක්රමය. දුප්පත් 
ජනතාවෙග් ණය අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීම පිණිස රජය ෙමන්ම ෙපෟද්ගලික අංශය ද 
විෙශ්ෂෙයන් රාජ්ය ෙනාවන සංවිධාන ද විවිධ ක්ෂුද්ර මූල්ය ක්රම � ලංකාව තුළ ආරම්භ කර 
තිෙබ්. ෙගාවි බැංකු ක්රමය, දුප්පත් ජනතාවට ණය ලබාදීමට සහ ඉතිරිකිරීම් අවශ්යතා සම්පූර්ණ 
කිරීම පිණිස රජය විසින් ආරම්භ කළ එවැනි එක් ව්යාපෘතියකි. ෙකතරම් දුරට එහි ඉලක්ක 
සපුරා ගැනීම පිණිස එයට හැකියාව ලැබී ඇත්ද යන්න විමසා බැලිය යුතුය. ෙම් අතර ඉතා 
ෙහාඳින් �යාත්මක වන ක්ෂුද්ර මූල්ය ක්රම ලංකාෙව් පවතී. ෙගාවි     බැංකු වැනි ෙවනත්  ක්ෂුද්ර 
මූල්ය ක්රම සාර්ථකව පවත්වා ෙගන යනු පිණිස සාර්ථකව �යාත්මක වන ක්ෂුද්ර මූල්ය 
ආයතනවලින් උගත හැකි පාඩම් හා මඟ ෙපන්වීම් අධ්යයනය කිරීම සඳහා ෙමම අධ්යයනය 
සිදු කරන ලදී. ෙමම අධ්යයනෙය් මූලික අරමුණ වූෙය් විවිධ ආකෘතීන් යටෙත් �යාත්මක වන 
ක්ෂුද්ර මූල්ය වැඩසටහන් ඒවාෙයහි අරමුණු, ඉලක්ක සාර්ථකව ජය ගැනීම සඳහා ෙයාදා ගන්නා 
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සංවිධාන සැකැස්ම සහ ෙමෙහයුම් �යාවලිය පිළිබඳ අවෙබෝධයක් ලබා ගැනීමයි. ෙම් යටෙත් 
ප්රජා බැංකු ක්රමය සහ මධ්යගත බැංකු ක්රමය යන මාදිලි ෙදක යටෙත්   �යාත්මක වන     ක්ෂුද්ර  

මූල්ය ෙයෝජනා ක්රම 04ක්  පිළිබඳ අධ්යයනය කරන ලදී. ඒ අතුරින් ප්රජා බැංකු ක්රමය යටෙත් 
හම්බන්ෙතාට ජන ශක්ති බැංකුව සහ � ලංකා කාන්තා සංවර්ධන ෙස්වා සමුපකාර සමිතිය 
අධ්යයනයට ෙයාදා ගත් අතර මධ්යගත බැංකු ක්රමය යටෙත් මඩකලපුෙව් තරුණ �ස්තියානි 
කාන්තා සංගමය පදනම් කරෙගන �යාත්මක වන ක්ෂුද්ර ණය ක්රමය සහ ෙගාවි බැංකු ක්රමය 
අධ්යයනයට පාදක කර ගන්නා ලදී. 

ෙසායා ගැනීම් 

සංවිධාන සැකැස්ම, ෙමෙහයුම් �යාවලිය සහ නීති ෙරගුලාසි සහ පහත දැක්ෙවන උපාය 
මාර්ග සාර්ථක ෙලස තම ව්යාපාරයනට ගලපා ගැනීම ෙහ්තුෙවන් මධ්යගත බැංකු ක්රමයට වඩා 
ප්රජා බැංකු ක්රමය පාදක කර ගත් ණය ක්රමය වඩාත් සාර්ථක වී ඇති බව ෙපෙන්. 

1. ප්රජා බැංකු ක්රමය යටෙත් බැංකුව එහි සාමාජිකයින්ට ඉතා සමීප වන අතර 
නිරන්තරෙයන් ඔවුන් සමඟ අෙන්යාන්ය �යාකාරිත්වයක් පවත්වා ෙගන යන බැවින් 
ජනතාව බැංකුව තමන්ෙග් ම ආයතනයක් ෙලස සිතමින් එය නගා සිටුවන්නට සහාය 
ෙවති. 
 

2. ණය ක්රමයට අදාළ නීති සහ ෙරගුලාසි සකස් කිරීම සඳහා සාමාජිකත්වෙය් ඉහළ 
සහභාගිත්වයක් පැවතීම, එහි �යාකාරකම් කළමනාකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීමට 
දායකත්වය ලබා ගැනීම ද ෙම්වාෙය් සාර්ථකත්වයට ෙහ්තු වී තිෙබ්. 
 

3. බැංකුෙව් සියලු �යාකාරකම් කුඩා කණ්ඩායම්වල හා ෙවනත් සාමාජික කවවල 
සාකච්ඡා කරන බැවින් විනිවිද භාවයකින් යුක්තය. තවද, බැංකුෙව් ගිණුම් අභ්යන්තරව 
හා බාහිරව විගණනය ෙවයි. එබැවින් සාමාජිකෙයෝ බැංකුව ෙකෙරහි විශ්වාසය තබති. 
 

4. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් දැක්වූ සාමාජිකයින් අතරින් පිරිසක් වැටුප් ෙගවා බැංකුෙව් 
කළමනාකරණ කටයුතු කරෙගන යෑම සඳහා අනුයුක්ත කර තිබීම තුළින් තම 
සම්පූර්ණ ශ්රමය බැංකුෙව් අභිවෘද්ධිය සඳහා ෙයදවීමට සාමාජිකයින්ට හැකි වී තිෙබ්. 
 

5. ඉතුරුම් ප්රවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම, ණය ප්රදානය, ණය අයකර ගැනීම සහ ලාභ 
ඉපයීම වැනි ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ණය ෙයෝජනා ක්රමෙයහි ෙස්වය කරන 
සියලුම කාර්යමණ්ඩලය දිරි ගැන්වීම. එහි දී ඔවුන්ෙග් කාර්ය සාධනය සැලකිල්ලට 
ෙගන වැටුප් වර්ධක, දීමනා ලබාදීම හරහා ඔවුන්ෙගන් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් 
යුතුව ෙස්වය ලබා ගැනීම. 
 

6. කාර්යසාධනය සැලකිල්ලට ෙගන තනි තනි සාමාජිකයින් කුඩා කණ්ඩායම්, ග්රාමීය 
සමිති සහ බැංකු ෙලස වර්ගීකරණය කිරීෙමන් සහ එම කාර්ය සාධන මට්ටම 
සැලකිල්ලට ෙගන ප්රතිලාභ ලබාදීම (විවිධ වර්ගෙය් ණය සහ එහි ප්රමාණය) ෙම්වාෙය් 
සාර්ථකත්වයට බල පා තිෙබ්. 
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7. තනි තනි බැංකු ඒකකවල සහ ඒවාෙය් සාමාජිකයින්ෙග්, කුඩා කණ්ඩායම් සහ 
කළමනාකාරිත්වෙය් විවිධ අංශ ඇතුළු සියලුම අංශවල කාර්ය සාධනය අඛණ්ඩව 
අධීක්ෂණය කිරීම සහ කල් ෙනායවා වැරදි නිවැරදි කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම නිසා 
ශක්තිමත්ව සහ සුඛනම්ය ෙලස ෙමවැනි ණය ෙයෝජනා ක්රම අඛණ්ඩව �යාත්මක ෙව්. 
 

8. රක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම ඇතුළු පුළුල්  ක්ෙෂ්ත්රයකට ෙස්වාවන් ව්යාප්ත කිරීම 
ෙමන්ම ෙවනත් සමාජ සහ සංස්කෘතික ෙස්වා හරහා ජනතාවට වැඩි ප්රතිලාභ ලබා දීම 
වැනි ෙහ්තු නිසා ජනතාව විශාල පිරිසක් බැංකුව ෙවත ආකර්ෂණය වී සිටිති. 

නිර්ෙද්ශ 

1. අෙනකුත් සාර්ථක ක්ෂුද්ර මූල්ය ෙයෝජනා ක්රම ෙමන්ම ෙගාවි බැංකුවට ද තම ජනතාව 
ෙවත වඩාත් ළංවීම සඳහා �යාමාර්ග ගත යුතුව ඇත. තව ද කුඩා කණ්ඩායම්වල සෑම 
සාමාජිකෙයකුටම ප්රතිලාභ ලැබීම පිණිස කණ්ඩායම් �යාකාරකම් සඳහා ඔවුන් සෑම 
ෙදනාෙග්ම සහභාගීත්වය දිරිගැන්විය යුතුය.ෙගාවීන්ෙග් කාර්යබහුලත්වය නිසා කුඩා 
කණ්ඩායම්වලට සහභාගී වීමට ෙගාවීන්ට ෙනාහැකි නම් ඒ සදහා සහභාගී වීමට 
කාන්තා සාමාජිකයින් දිරි ගැන්විය යුතුය. 
 

2. ක්ෂුද්ර මූල්ය ෙයෝජනා ක්රමවල සාර්ථකත්වයට බල පෑ සාධක වන සියලු �යාකාරම්වල 
හා ගිණුම්වල විනිවිදභාවය, සියලු සාමාජිකයින්ෙග් සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම, 
සාමජිකයින්ට ෙමන්ම ෙස්වකයින්ට ඔවුන්ෙග් කාර්යසාධනය මත ප්රතිලාභ සහ ෙස්වා 
ලබාදීම යන කරුණු ෙගාවි බැංකු ක්රමය ෙවත ද ගලපා ගත යුතුය.   
 
 

02. � ලංකාෙව් දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙමහි ලා  සමෘද්ධි බැංකුවල කාර්යභාරය පිළිබඳ           
                  අධ්යයනයක් 

 
පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එම්.ෙක්.එන්. දමයන්ති ෙමනවිය -  සම්බන්ධීකාරක 
  පී.ඒ.ෙජ්. චම්පිකා ෙමනවිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
 
මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය හා අරමුදල : 
 

� ලංකාෙව්  දිළිඳුකම තුරන්කරලීම සඳහා සමෘද්ධි බැංකුවල කාර්යභාරය අධ්යයනය කිරීම 
සහ කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී ෙස්වාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙමන්ම ලබාදීම සඳහා සමෘද්ධි 
ප්රතිලාභීන් සහ සමෘද්ධි නිලධාරීන් මුහුණු දුන් අපහසුතා සහ ගැටලු හඳුනා ගැනීම ෙමම 
අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ විය. 
 
1. සමෘද්ධි බැංකු සංගම්වල ශක්තීන්,දුර්වලතා, අවස්ථා සහ තර්ජන තක්ෙස්රු කිරීම  

 
2. සමෘද්ධි බැංකුවලින් ලබාෙදන ෙස්වාව පිළිබඳ ප්රතිලාභීන්ෙග් හැඟීම හඳුනා ගැනීම 

 
3. බැංකු පුරුදුවලට සහ දිළිඳු  ජනතාව සවිබල ගැන්වීමට අදාළ ගැටලු හඳුනා ගැනීම. 
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4. සමෘද්ධි බැංකුවල ආර්ථික සහ සුභ සාධන බලපෑම තක්ෙස්රු කිරීම. 

ෙසායා  ගැනීම් 

1. සමෘද්ධි බැංකු ෙහෝ ඒවාෙයහි ෙස්වාවට අදාළව කිසිදු අපහසුතාවයක් ෙහෝ ගැටලුවකට 
තමන් මුහුණ ෙනාදුන් බව 50%ක් බැංකු ගණුෙදනුකරුෙවෝ සඳහන් කළහ. තමන් 
අපහසුතාවයට පත් වූ බව දැක්වූ ගනුෙදනුකරුවන් ප්රධාන වශෙයන් සඳහන් කෙළ් 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීෙම් ප්රමාදය (39.7%), බැංකු කටයුතු සම්බන්ධ ෙතාරතුරු 
ප්රමාණවත් ෙනාවීම (30.5%), සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්ෙග් අකාර්යක්ෂම සහ 
නිශ්ඵල ෙස්වාව (24.4%), උපරිම ණය ප්රමාණය ප්රමාණවත් ෙනාවීම (6%) 
ආදී කරුණුය. 
 

2. ගනුෙදනුකරුවන් අතරින් 13.4%ක් පසුගිය වර්ෂ 05ක කාලය තුළ ණය ලබාෙගන 
ෙනාතිබුණු අතර 51.1% ගනුෙදනුකරුවන් 3-10 දක්වා වාර ගණනක් ණය ලබාෙගන 
තිබුණි. 
 

3. සියයට හතළිහක් ගනුෙදනුකරුවන් ෙහළි කර සිටිෙය් සමෘද්ධි ඉතුරුම් /ණය තමන්ට 
නව රැකියා අවස්ථා උදාකර ගැනීමට අත්වැළක් වූ බවයි. 
 

4. සමෘද්ධි ප්රතිලාභී පවුල් 19%ක් හැෙරන්නට ඉතිරි සියලුම පවුල්වල මාසික ආදායම 
රු.5000ට වඩා අඩුවිය. 

නිර්ෙද්ශ 

1. ප්රශස්ත මට්ටමින් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා බිම් මට්ටමින් සමීක්ෂණයක් කඩිනමින් 
සිදු කිරීම  
 

2. තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව අවශ්යතන්හි විමධ්යගතකර පැවතිය යුතුය. 
 

3. ඉතා ෙහාඳ ණය ඉතිහාසයක් ඇති ගනුෙදනුකරුවන් සඳහා ඉහළ සීමාවක ණය 
ෙයෝජනා ක්රමයක් හඳුන්වා දිය යුතුය. 
 

4. අධ්යාපන කටයුතු සඳහා, තරුණයින් සඳහා, ආදායමක් උපයාගත හැකි ආබාධිත 
පුද්ගලයින් සඳහා සහ වැන්දඹුවන් සඳහා වශෙයන් නව ණය ෙයෝජනා ක්රම බැංකු 
විසින් හඳුන්වා දිය යුතුය. 

04. තල්කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සමාජ - ආර්ථික තත්ත්වය සහ ඔවුන්ෙග් ගැටලු පිළිබඳ 

විශ්ෙල්ෂණයක් 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ආර්.එල්.එන්. ජයතිස්ස මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 
   � විෙජ්න්ද්ර මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 
 
මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය හා අරමුණු 
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තල්, � ලංකාෙව් උතුරු, නැෙගනහිර සහ දකුණු ප්රෙද්ශවල ස්වභාවිකව වැෙඩන ශාකයකි. මීට 
ෙපර සිදු කරන ලද පර්ෙය්ෂණවලට අනුව තල් ශාඛෙයන් ලබා ගතහැකි ප්රෙයෝජන ප්රමාණය 
සංඛ්යාත්මකව 300ක් වන නමුත් දැනට ඉන් ලබාගනුෙය් ඉතා අල්ප ප්රෙයෝජන ප්රමාණයකි. 
එබැවින් ෙමම ශාඛය විවිධ නිෂ්පාදන සිදු කිරීම සඳහා ආදායම් මාර්ගයක් ෙලස ඉහළ 
ශඛ්යතාවයක් සහිතය. ෙකෙස් නමුත්, උතුෙර් පැවති යුද ගැටුම් ෙහ්තුෙවන් තල් කර්මාන්තය 
බිඳ වැටිණ. යුද්ධය අවසන් වීමත් සමග උතුෙර් ජනතාවෙග් බිද වැටුණු කර්මාන්ත හා අදායම් 
මාර්ග නැවත නඟා සිටුවීෙම් අවශ්යතාවය පවතී. ඒ සඳහා තල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන 
තත්ත්වය අවෙබෝධ කර ගැනීම සහ එය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පවතින බාධා හඳුනාගැනීම 
අත්යාවශ්ය ෙව්.  
 
ෙමම අධ්යයනෙය් මූලික අරමුණ වූෙය් තල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන තත්ත්වය අධ්යයනය 
කිරීම සහ එය සංවර්ධනය කිරීම සදහා පවතින බාධා අධ්යයනය කිරීමයි. වව්නියාව, 
කිලිෙනාච්චිය, යාපනය, මුලතිව්, මන්නාරම සහ මඩකලපුව යන දිස්�ක්ක ෙක්න්ද්ර 
කරගනිමින් අධ්යයනය සිදු ෙකරිණි. තල් ෙතළිජ්ජ, තල් ෙකාළ, තල් ගෙස් කඳ ආදිය ආ�ත 
විවිධ නිෂ්පාදන �යාකාරකම් හි නිරත ජනතාව අ�තව සිදු කළ නියැදි සමීක්ෂණය සහ තල් 
ආ�ත නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම, සකස් කිරීම සහ අෙලවිෙයහි නිරතව සිට සමූපකාර සමිති 
හරහා දත්ත එකතු කර ගැනීම ෙමම අධ්යයනෙය් දත්ත එක්රැස් කර ගැනීෙම් ප්රධාන 
ක්රමෙව්දයන්ය. 
ෙසායා ගැනීම් 

  1.  තල් රා කර්මාන්තය ආ�ත සමාජ - ආර්ථික කරුණු සැලකීෙම්දී 87%ක් රා මදින්ෙනෝ     
හින්දු ජාතිකෙයෝය. ද්රවිඩ සහ බහුතර ජනතාවක් තමන්ෙග්ම (86%) සහ ස්ථිර නිවසක 
(70%) විසූ අතර ඉන් 77%ක් ගෙඩාලින් තැනූ ඒවා වූ අතර 75%කට විදුලි ෙනාතිබිණි. 

2. අධ්යයනයට ෙයාදා ගත් දිස්�ක්කයන් හි බහුතරයක් රා මදින්නන්ෙග් (65%) ප්රධාන 
ජීවිකාව වූෙය් තල් රා මැදීමයි. ඉන් 75%ක් තම ද්විතියික රැකියාව වශෙයන් 
කෘෂිකර්මාන්තෙයහි සහ පුහුණු ශ්රමෙයහි නිරතව සිටියහ. 

3. ෙතෝරා ගත් සෑම දිස්�ක්කයකම රා මදින්නන් 75%ක් ෙතළිජ්ජ වලින් රා සකස් කර 
සමූපකාර වලට විකුණන අතර සමූපකාර විසින් ෙතලිජ්ජ සහ හකුරු වැනි ෙවනත් 
නිෂ්පාදන සිදු කිරීම දකිනු ලැබිණි. 

4. නිෂ්පාදනය උපරිම කාලවලදී විකිණීම අපහසු ෙහයින් සමූපකාර සමිති මඟින් මිල දී 
ගන්නා රා ප්රමාණය සීමා කිරීමට සිදුෙව්. 

5. සමූපකාරය මඟින් ඒවා අෙලවිය ෙහත්ුෙවන් ප්රෙද්ශෙය් නීති විෙරෝධී මත්පැන් 
ෙවළඳාමට වැට බැඳී  තිෙබ්. 

6. රා මදින්නන්ට එමඟින් ආකර්ෂණීය ආදායමක් උපයාගත හැකිය. ෙබාෙහෝ විට දළ 
වශෙයන් රු.62,000/- සිට රු.86,000/- දක්වා වූ ආදායමක් මාසිකව ලබාගත හැකි නමුත් 
පැහැදිලිව ෙපෙනන්නට පවතින ෙදයක් නම් ඔවුන් තම ආදායම් ඉතිරි කිරීෙම් නැඹුරුවක් 
නැති බවයි.ෙමම වෘත්තියට අදාළ අඩු සමාජ පිළිගැනීම නිසා 90%ක් රා මදින පවුල්වල 
අය එහි ආදායම පවා ෙනාතකා තම දරුවන් ෙමම වෘත්තියට ෙයාමු වනු දැකීමට 
අකමැතිය. 
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නිර්ෙද්ශ 

1. උතුරු ප්රෙද්ශවල ජනතාව විසින් නීතිවිෙරෝධී ෙලස නිෂ්පාදනය කරන මත්පැන් 
තහනම් කර තල් රා අෙලවිය පුළුල් කිරීම හා සමගාමීව රට තුළට එතෙනෝල් ෙගන්වීම 
නැවැත්වීම. 
 

2. තල් ගසට නැගීම සඳහා ගසින් ගසට ෙගන යා හැකි සරල ජංගම උපකරණයක් 
හඳුන්වා දීම සහ ඒ හරහා තරුණ පිරිස් රා ආ�ත නිෂ්පාදන සඳහා උනන්දු කරවීම, 
ෙතලිජ්ජ ආ�ත නිෂ්පාදන සිදු කිරීම සඳහා තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම. 
  

3. ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීෙම් පුහුණු වැඩසටහන් හරහා රා මදින්නන්ට තම ආදායම 
ප්රෙයෝජනවත් කාර්යයන් සඳහා ඉතිරි කිරීමට දිරිමත් කිරීම. 

05. කිතුල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන තත්ත්වය හා අනාගත විභවතාව 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ඉන්දිකා පතිරණ මිය  -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී  

  එම්.ඩී.සුසිලා ලුර්දු මිය -  සම පර්ෙය්ෂිකා 

මූලාශ්රය: ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණ: 
කිතුල් කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රජය මැදිහත් වුව ද වර්තමානය වන විටත් එය 
ග්රාමීය කර්මාන්තයක් වශෙයන් ෙහෝ ස්වයං රැකියාවක් වශෙයන් ෙහෝ දියුණු වී ෙනාමැතිවීමට 
ෙහ්තු සාධක ෙමානවාද යන්න හඳුනාගැනීම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ විය. විෙශ්ෂිත අරමුණු 
වූෙය් (i) කිතුල් කර්මාන්තෙය් නියැෙලන ප්රජාවෙග් සමාජ ආර්ථික ගැටලු ෙමානවාද යන්න 
හඳුනාගැනීම (ii) කිතුල් නිෂ්පාදන සඳහා ෙවෙළඳෙපාළ ගැටලු පවතීද? ඒ ෙමානවා ද යන්න 
හඳුනාගැනීම (iii) කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය සඳහා වන බාධාවන්ට විසඳුම් ෙසායා බැලීම යි. 

ෙසායා ගැනීම්: 

1. කිතුල් සැකසුම් මධ්යසථ්ාන හතරක් හා කිතුල් අෙලවි මධ්යස්ථාන 15ක් ලංකාව පුරා 
ස්ථාපිත කර ඇතත් ෙම් වන විට ඒවායින් රත්නපුර දිස්�ක්කෙය්  ෙකාෙළාන්න 
ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් බල ප්රෙද්ශෙය්  පිහිටි සැකසුම් මධ්යස්ථානය හැර ෙසසු සියල්ල 
�යාත්මක ෙනාෙව්. රජය ෙමම මධ්යසථ්ාන කිතුල් සමූපකාර සමිති හරහා �යාත්මක 
කිරීමට කටයුතු සලසා තිබුණ ද ඒවා අසාර්ථක වී තිෙබ්. ෙම් වන විට එම මධ්යසථ්ාන 
ගරා වැෙටන තත්ත්වයකට පත්ව ඇත. මාතර දිස්�ක්කෙය් ෙකාටෙපාළ ප්රාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල ප්රෙද්ශයට අයත් කැටවල පැණි         ගම්මානයට ලබා දී ඇති     මූල්යමය  
වටිනාකමකින් යුතු උපකරණ ෙමන්ම ෙතලිදිය උණු කිරීෙම් යන්ත්ර ලබා දී තිබුණ ද 
ඒවා   ෙම් වන ෙතක් භාවිතයට ෙගන ෙනාමැත. 
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2. කිතුල් පැණි හා හකුරු නිෂ්පාදනය මහා පරිමාණෙයන් සිදු කරනු ලබන ෙපෟද්ගලික 
අංශෙය් පිරිස් ගුණාත්මක බවින් අඩු නිෂ්පාදන ෙවෙළඳෙපාළට නිකුත් කිරීම කිතුල් 
ආ�ත කර්මාන්තයට දැඩි ෙලස බලපා තිෙබ්. අධ්යයනය තුළින්  සනාථ වූ කරුණක් 
ෙලස ෙපෟද්ගලික අංශෙය් මහා පරිමාණෙයන් කිතුල් හකුරු නිෂ්පාදනෙය් දී 80%ක් 
පමණම සීනි මිශ්ර කිරීම සිදු ෙව්. පැණි නිෂ්පාදනෙය් දී ද තත්ත්වය පැණි සඳහා ද ඉතා 
ඉහළ ප්රතිශතයක සීනි මිශ්ර කිරීමක් සිදු ෙව්. ඒ නිසා ෙවෙළ ඳෙපාළ තුළ ගුණාත්මක 
නිෂ්පාදන අවම ෙව්. 

3. කැස්පර් ක්රමය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධෙයන් කිතුල් කාර්මිකයින් දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් පැවැත්වුව ද ඒවා කිතුල් ෙගාවීන් අතර ව්යාප්තවීමක් දක්නට ෙනාෙව්. 
අධ්යයන නියැදිෙයන් කැස්පර් භාවිතා කරන පිරිස 1.31 (11) ක ප්රතිශතයකි. ක්රම 
ෙදකම භාවිතා කරන පිරිස 11.79 % (99) ක ප්රතිශතයකි. එෙහත් රජය මඟින් 2012 
වර්ෂය වන විට කැස්පර් ප්රතිකාරක ෙබෝතල් (100ml) 4,440ක් අෙලවි කර ඇති අතර 
ඉන්  මැදිය හැකි මල් ප්රමාණය දළ වශෙයන් 35520 කි. දත්තයන් එෙස් වුව ද ෙම 
වනවිටත් කැස්පර් ප්රතිකාරකය කිතුල් ෙගාවීන් අතර එතරම් ප්රචලිත වී ෙනාමැත. 

නිර්ෙද්ශ 
1. අ�යව ඇති සියලුම කිතුල් සැකසුම් මධ්යසථ්ාන  සමූපකාර සමිතිවලින් මුදවාෙගන 

නැවත රාජ්ය අංශය ෙවත පවරා ගනිමින් නැවත ආරම්භ කිරීම හා කිතුල් කර්මාන්තය 
පවතින ගම්මානවලින් තරුණ ව්යවසායකයින් බිහි කිරීම සඳහා රාජ්ය අංශෙය්  
දායකත්වය ලබාදීම. එහිදී ඒ සම්බන්ධ විධිමත් පුහුණුවක් හා රාජ්ය අංශය මඟින් 
ආධාර ලබාදීම 

2. කිතුල් ආ�ත නිෂ්පාදන සඳහා ප්රමිති සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගැනීම. ඒ 
තුළින් ප්රමිතිෙයන් බාල නිෂ්පාදන ෙවෙළ ෙළඳෙපාළට ඒම වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම 
හා ප්රමිතිෙයන් අඩු නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම වැළැක්වීම 

3. කැස්පර් ක්රමය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධෙයන් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වුව ද ඒවාෙය් 
පවතින සංකීර්ණභාවය ෙහ්තුෙවන් අවෙබෝධ කරගැනීෙම් ගැටලු පවතී. මන් ද කැස්පර් 
ක්රමය භාවිතෙය් දී මෙල් වට ප්රමාණය ෙසන්ටිමීටර්වලින් මැන ගත යුතු  ෙව්. එෙහත් 
කිතුල් කාර්මිකයින් යනු අඩු අධ්යයන මට්ටමක සිටින පිරිසක් වීම ෙහ්තුෙවන් එවැනි 
සංකීර්ණ ක්රමෙව්දයක් අවෙබෝධ කරගැනීෙම් ගැටලු පවතී. එම නිසා එම පුහුණු 
වැඩසටහන් වඩා සරලව පැවැත්විය යුතු අතරම පසු විපරම් වැඩසටහන් පැවැත්වීම 
අවශ්ය ෙව්.  

06. පලතුරු සහ එළවළු අපනයන වර්ධනය අස්ථාවරභාවය සහ විවිධාංගීකරණය 
 
 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ඒ.එම්.එස්. ෙපෙර්රා ෙමනවිය - සම්බන්ධීකාරක 
   එම්.එච්.ෙක්. රම්ෙබාඩෙගදර මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
   රසිකා විෙජ්තුංග මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 
විෂයපථය සහ අරමුණු 
ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය් අපනයන අදායම ඉහළ නැංවීම පිණිස අපනයන 
වර්ධනය, අස්ථාවරභාවය, විවිධාංගීකරණය යන කරුණු ෙකෙරහි විෙශ්ෂ සැලකිල්ලක් ෙයාමු 
කරමින් පලතුරු සහ එළවළු අපනයන ක්ෙෂ්ත්ර ෙය් ගැටලු හඳුනා ගැනීමයි. 
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ෙසායා ගැනීම් 
 

1. එළවළු සඳහා ෙවන් වූ වර්ගීකරණ ෙක්ත (HS codes) 20ක් ද, පලතුරු සඳහා 
වර්ගීකරණ ෙක්ත (HS codes) 21ක් ද තිෙබ්. සමස්ත එළවළු සහ පලතුරු ආදායමට 
දායක වන්ෙන් ගස්ලබු, අන්නාසි, ෙකෙසල් යන ප්රධාන ෙබෝග තුෙන් සිට පහ දක්වා වූ 
සංඛ්යාවක් පමණක් වන අතර අදායෙමන් 80%  - 85% ක් අතර ප්රතිශතයක් එම 
ප්රධාන ෙබෝග 03 විසින් උපයනු ලබයි. ෙම් ෙහ්තුව නිසා අපනයන අදායෙම් 
විචල්යතාවයක් ඇති වීමට එය සෘජුව බලපා තිෙබ්. 
 
පලතුරු සහ එළවළු අපනයන කරන රටවල් 32කට අධික සංඛ්යාවක් තිෙබ්. ෙකෙස් 
ෙවතත් අපනයන ෙවළඳපළ වැඩි අවධානයක් ෙයාමුකර ඇත්ෙත් සමසත් අපනයන 
අදායෙමන් 90%ක ප්රතිශතයකට දායකවන මුල්ම ෙපෙළ් ගැනුම්කරුවන් 10ක් පිළිබඳ 
පමණි.  

     2. අන්නාසි, පැෙපාල්, අලිගැට ෙප්ර, ෙකෙසල් සහ ස්ෙට්රෝෙබරි වැනි දැනටමත් 
අපනයනය කරන සහ ඉහළ විභවතාවයක් සහිත පලතුරු අපනයන ප්රමාණාත්මකව 
ඉහළ දැමිය යුතු බව අධ්යයනෙයන් හඳුනා ගැණිනි. සලාද ෙකාළ, මාළු මිරිස්, මල් 
ෙගෝවා, පිපිඤ්ඤා, ආට්ෙචෝක්, බට්න් හතු වැනි දෑ ඉහළ ෙවළඳපළ විභවතාවයක් සහිත  
එළවළු වර්ග ෙව්. මාලදිවයින, එක්සත් ආරබි එමීර් රාජ්යය, කුෙව්ටය, කටාර් රාජ්යය, 
සහ සවුදි ආරාබියාව දැනටමත් අපනයන සිදු කරන එෙහත් ඉදිරියට වැඩි දියුණු කළ 
හැකි ෙවළඳපළ ෙලස හඳුනා ගත හැකිය. 

    3. අධ්යයනෙය් ප්රතිඵලවලට අනුව � ලංකාව දැනටමත් අපනයනය කරන ෙබෝගවල 
අපනයන අදායම ඉහළ ෙගාස් ඇති අතර එබැවින් නව අපනයන ගැනුම්කරුවන් 
අපනයන ෙවළඳපළට හදුන්වා දීෙම් වැදගත්කම ෙමම අධ්යයනෙයන් තහවුරු ෙව්. 

   4. භාණ්ඩ ගුණාත්මකභාවෙයන් අඩුවීම, උසස ් තත්ත්වෙය් බීජ හිඟකම, අස්ථාවර 
අපනයන සැපයුම, වාණිජ මට්ටෙම් වගාවන් අඩු වීම, සැපයුම් දාමෙය් 
අකාර්යක්ෂමතාවය සහ අපනයනකරුවන්ෙග් සහ අෙනකුත් අපනයන 
පාර්ශවකරුවන් අතර දුර්වල සම්බන්ධතාවය වැනි ගැටලු පලතුරු සහ එළවළු 
අපනයන විවිධාංගීකරණය සම්බන්ධෙයන් ඇති ප්රධානම ගැටලු ෙලස හඳුනාගත 
හැකිය. 

 
 
නිර්ෙද්ශ 

1. අවාරෙයහි විෙශ්ෂීතාව - (off season speciality) 
  මිශ්ර ෙබෝග වගාව විවිධාංගීකරණය කිරීම,  විෙශෂ්ෙයන්ම යල කන්නෙයහි ක්රමවත් 

වාරි තාක්ෂණ පහසුකම් තුළින් ඉතා ඉහළ වටිනාකමින් යුත් ෙවළඳ ෙබෝග අපනයනය  
පිණිස නිෂ්පාදනය කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් වගා කිරීම, කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අවාරෙය් මාස 09ක් දක්වා කාලයක් පලතුරු නිෂ්පාදනය කළ 
හැකි කලාප හඳුනා ෙගන තිෙබ්. ෙම් යාන්ත්රණය එළවළු ක්ෙෂ්ත්රයට හඳුන්වා දිය 
හැකිය. සැපයුම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉවහල් වනු ඇත. 

 2. අගය එකතු කිරීෙම් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම : කුසලතා වර්ධනය කිරීම හරහා ෙමය 
සිදු කළ හැකි අතර විෙශෂ්ෙයන් තරුණ කෘෂි ව්යාපාර ව්යවසායකයින්ට තාක්ෂණ 
දැනුම ෙබදා හැරීම තුළින් එය සිදු කළ හැකිය. 

  3. ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් පලතුරු සහ එළවළු වගාව වැඩි දියුණු කිරීම : මහා 
පරිමාණ ඉඩම් උපෙයෝගී කර ගනිමින් පලතුරු සහ එළවළු අපනයනය කිරීම පිණිස 
වගා කිරීම සඳහා ප්රධාන ෙද්ශිය සමාගම් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් සමඟ හවුල් ව්යාපාර 
ෙගාඩනගා ෙගන තිෙබනු වර්තමානෙය් දැකිය හැකිය. එබැවින් අපනයනය සඳහා 
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විභවතාවයක් සහිත එළවළු සහ පලතුරු වගා කිරීමට සහ අපනයනය කිරීම ප්රවර්ධනය 
කිරීමට ඔවුනට හැකි ය. එෙස්ම විධිමත් ආකාරයට ෙගවතු වගාව තුළින් එළවළු සහ 
පලතුරු වගා කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීම වැදගත් ය. කුඩා 
ෙගාවි කණ්ඩායම් ෙලස තාක්ෂණ දැනුම ලබාදීම, කුමානුකූල ව්යාප්ති ෙස්වයක් 
සලසාදීම සහ වැඩි දියුණු කළ බීජ සහ ෙරෝපණ ද්රව්ය ලබාදීම වැනි ක්රමෙව්දයක් 
කාෙලෝචිතය. 

 4. ගුවන් භාණ්ඩ ප්රවාහන ගාස්තු අඩු කිරීම :  ලිහිල් පියාසර ෙහෝරාවන් හඳුන්වා දීම, � 
ලංකාෙව් ගුවන් ගමන් ආයතන (� ලන්කන් සහ මිහින් ලංකා) සමඟ ශක්තිමත් 
සහෙයෝගිත්වයකින් යුතුව අපනයන ෙවෙළඳපළ සඳහා විභවතාවයක් පවතින රටවලට 
භාණ්ඩ ප්රවාහන ගුවන්යානා වලට පියාසර කිරීම අනුමැතිය ලබාදීම. 

 5. ෙගාවීන්ව අපනයන ෙවළඳපළට සම්බන්ධ කිරීම : � ලංකා මහ බැංකුව අපනයන 
සංවර්ධන මණ්ඩලය සමඟ සහෙයෝගීතාවෙයන් ඉදිරි ෙවළඳ ගිවිසුම් ක්රමය හඳුන්වා 
දීම. 

 6. පලතුරු සහ එළවළු නිෂ්පාදකයින්, සැකසුම්කරුවන්ෙග් සහ අපනයනකරුවන්ෙග් 
සංගමෙය් වගකීම :  ෙමම සංගමයට නිෂ්පාදකයින්ෙග් �යාකාරී සහභාගීත්වය 
අත්යවශ්ය ය. පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සඳහා සංගමය සතුව දීර්ඝ කාලීන 
සැලසුමක් තිබිය යුතුය. ඒ සඳහා ශීතාගාර පහසුකම් පුළුල් කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සහ 
ෙකාන්ත්රාත් වගා ක්රමය මාර්ගෙයන් නිෂ්පාදන සිදු කිරීම යන කරුණු සඳහා 
ආෙයෝජනය කිරීම සිදු කළ හැකිය. ඔවුන් විසින් දැනටමත් ෙයෝජනා මාලාවක් සකස් 
කර ඇති අතර ඉහත කරුණු ද එයට එකතු කළ හැකිය. ෙමම නිර්ෙද්ශ �යාත්මක 
කිරීෙමහි ලා අදාළ පාර්ශවයන් දිරි ගැන්වීම පිණිස අපයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට 
විශාල භූමිකාවක් තිෙබ් 
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කෘෂිසම්පත් කළමනාකරණ අංශය 

 

අවසන් කළ අධ්යයන 

01 � ලංකාෙව් සගන්ධ ෙතල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන තත්ත්වය හා අනාගත සංවර්ධන 
අවස්ථා: කුරුඳු ෙකාළ  ෙතල් හා පැඟිරි ෙතල් කර්මාන්ත ඇසුෙරන් 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එස්. ඈපාසිංහ මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 
  පී.ආර්. වීරක්ෙකාඩි මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
  එම්.ඩී. සුසිලා ලුර්දු මිය         - සම පර්ෙය්ෂිකා 
  

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 

කුරුඳු හා පැඟිරි ෙතල්  කර්මාන්ත ෙකෙරහි විෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු කරමින් � ලංකාෙව් 
සගන්ධ ෙතල් කර්මාන්තෙය් ක්රමික බිඳ වැටීමට බලපා ඇති සාධක පිළිබඳව විමර්ශනය කර 
එම කර්මාන්තය නඟා සිටුවීමට සුදුසු නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම ෙමම අධ්යයනෙය් මූලික 
අරමුණ විය.   
 
ෙසායා ගැනීම් - කුරුඳු ෙතල් කර්මාන්තය 
 

1. කුරුඳු ෙතල් කර්මාන්තකරුෙවෝ එම කර්මාන්තයට විවිධ අයුරින් දායක ෙවති. ගාලු 
දිස්�ක්කය තුළ බහුතරය (45%)  සිය වගාවන්වලින් රැස් කරන හා මිලදී ගන්නා කුරුඳු 
ෙකාළ භාවිතා කර තම  ෙබායිෙල්රු භාවිතෙයන් ෙතල් නිස්සාරණය කරන අතර  මාතර 
දිස්�ක්කය තුළ බහුතරය (49% ක්) ඉහත අයුරින්ම ෙකාළ සපයා ගනු ලැබූව ද කුලී 
පදනම මත  ෙබායිෙල්රු භාවිතා කිරීෙමන් ෙතල් නිස්සාරණය සිදු කරති. යන්ත්ර  කුලිය 
ෙවනුෙවන් වඩියකට ෙතල් ෙබෝතල් භාගයක් යන්ත්ර හිමියා ෙවත  ලබා ෙද්. 

2. ගාලු දිස්�ක්කය තුළ රාජ්ය හා ෙපෟද්ගලික ආයතන වල දැඩි මැදිහත්වීෙමන් ප්රචාරණය 
කරන ලද  ‘මීටියාෙගාඩ තාක්ෂණය’ නමින් හඳුන්වන සුදුයකඩ ෙබායිෙල්රු භාවිතා 
කරමින් ඉතා ලාභදායී ෙලස කුරුඳු ෙතල් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යයි. ගාලු 
දිස්�ක්කෙය් ෙබායිෙල්රු හිමියන් ප්රමාණය 81%කි. ඔවුන් අතර  මීටියාෙගාඩ තාක්ෂණය  
භාවිතය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී (94%). ෙතල් නිෂ්පාදකතාව වඩියකට ෙබෝතල් 5ක් 
පමණ ෙව්. ඒ අනුව අක්කරයක කුරුඳු ෙකාළ සඳහා  ඉහළ මිලක් (රු.8000-10,000) 
නියම වී ඇත. 

3. මාතර දිස්�ක්කෙය් ෙබායිෙල්රු හිමියන් ප්රමාණය 30ක් පමණි. ඔවුන් අතර සුදුයකඩ 
ෙබායිෙල්රු භාවිතය ද අඩු මට්ටමක (61%)  පවතී. ඒ අනුව  වඩියකින් නිස්සාරණය කරනු 
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ලබන ෙතල් ෙබෝතල් ප්රමාණය 3.5ක් පමණ ෙව්. ගාලු දිස්�ක්කෙය්  තරම් කුරුඳු වගාවට 
හිතකර පාංශු හා පාරිසරික තත්ත්වයන් ද  මාතර දිස්�ක්කෙය් ෙනාපවතී. ෙතල් 
කර්මාන්තය තරඟකාරී ෙලස �යාත්මක ෙනාවන බැවින් කුරුඳු ෙකාළ සඳහා ද අඩු 
ඉල්ලුමක් (රු. 2000-4000) පවතී.   

4. ප්රමාණවත් ගබඩා පහසුකම් ෙනාතිබීම මත ගාල්ල දිස්�ක්කෙය් 42%ක් හා මාතර 
දිස්�ක්කෙය් 44%ක් කර්මාන්තකරුෙවෝ එළිමහෙන් ෙකාළ ගබඩා කරති. එය ෙකාළවල 
ගුණාත්මක තත්ත්වයට හා ෙතල් නිෂ්පාදකතාවයට අහිතකර ෙලස බලපා ඇත. 

පැඟිරි ෙතල් කර්මාන්තය 
 
1. රත්නපුර හා හම්බන්ෙතාට දිස්�ක්කෙය් පවත්වා ෙගන යනු ලබන පැඟිරි ෙතල් 

කර්මාන්තය එතරම් තරඟකාරී මට්ටමකින් පවත්වා ෙගන යනු ලබන බව නිරීක්ෂණය 
කළ ෙනා හැකිය. වසර 30කට අධික පළපුරුද්ද ලත් පැඟිරි කර්මාන්තකරුවන් ප්රමාණය 
29% වුවද ෙබායිෙල්රු හිමියන් ප්රමාණය (16%) අඩු අගයක පවතී. අෙනකුත් පැඟිරි 
ෙගාවීන් තම අස්වැන්ෙනන් ෙතල්  නිස්සාරණය කරන්ෙන් කුලී පදනම මත යන්ත්ර 
භාවිතා කරමිනි. යන්ත්ර කුලිය ෙවනුෙවන් වඩියක මුළු නිෂ්පාදනෙයන් 1/6ක් ලබා ෙද්. 
කුරුඳු ෙතල් කර්මාන්තෙය් දී ෙමන් අමුද්රව්ය මිලදී ෙගන ෙතල් නිස්සාරණය කරන්නන් 
පැඟිරි ෙතල් කර්මාන්තෙය් දී හමු ෙනාවීය.  
 

2. අධ්යයන ප්රෙද්ශවල නව පැඟිරි වගාවන් ආරම්භ කිරීෙම් ප්රවණතාවයක් දක්නට ෙනාමැති 
අතර පවතින වගාවන් ද අභාවයට යමින් පවතී. රත්නපුර දිස්�ක්කෙය් ෙගාවීහු අපනයන 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මඟ ෙපන්වීම අනුව පැඟිරි ඉඩම්වල ගම්මිරිස ් වගාවට 
ෙයාමු වීම ෙහ්තුෙවන් පැඟිරි වගාෙව් අනාගතය අවිනිශ්චිතය. 

3. ප්රමාණවත් ගබඩා පහසුකම් ෙනාමැති වීෙමන් ෙකාළ ෙතමීම, දැඩි ෙලස වියළී යාම, 
පළිෙබෝධකයන් හානි කිරිම නිසා ෙතල්වල ගුණාත්මකභාවයට හා ප්රමාණාත්මයට  එය 
බලපා ඇති අතර අස්වනු ෙනළන කාලය තුළ දී වැඩිපුර ෙකාළ ගබඩා කර ගැනීමට ෙමය 
බාධකයක් වී ඇත. 

4. පැඟිරි ෙතල් කර්මාන්තය තුළ සම්ප්රදායික  තාක්ෂණය තවමත් බහුලව භාවිතා ෙව්. 
මීටියාෙගාඩ වැඩි දියුණු කළ උසස් තාක්ෂණය භාවිතය ඉතා අවම මට්ටමක පවතී 
(හම්බන්ෙතාට - 2%, රත්නපුර - 9%). 

 

කුරුඳු ෙතල් හා පැඟිරි ෙතල් කර්මාන්ත ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ 

1. දැනට පවතින කුරුඳු හා පැඟිරි වගා වපසරිය ෙල්ඛනගත කර ඒවා සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා වගාකරුවන්ෙග් සංවිධානවලට ආධාර ලබාදීම.   

2. රජය දියත් කළ සහනාධාර වැඩපිළිෙවළ නිසි ෙලස �යාත්මක කිරීම. 

3. ෙතල් මඩු  ප්රමිතිකරණයට ලක් කිරිම, අධීක්ෂණය කිරීම ෙමන්ම ෙතල්වල 
ගුණාත්මකභාවය පාලනය සඳහා පියවර ගැනීම.  

4. ගබඩාකරණය සඳහා පහසුකම් සැපයීම තුළින් ෙවළඳෙපාළ මිල විචලතාවයන්ෙගන් 
ප්රෙයෝජන ගැනීමට හැකිවන පරිදි කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ධාරිතාවය වර්ධනය කිරීම. 

5. අපනයනය ඉලක්ක කර ගත් සගන්ධ ෙතල් ආ�ත නිෂ්පාදන සිදු කිරීම සඳහා නව 
කර්මාන්තකරුවන් පුහුණු කර කර්මාන්තයට ෙයාමු කිරිම. 
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6. අපනයන කෘෂිෙබෝග සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය 
ඒකාබද්ධව සගන්ධ ෙතල් අපනයනය තුළ පවතින ඒකාධිකාරය  අවම කරමින් නව  

 

   

7. කර්මාන්තකරුවන්ට ෙවෙළඳෙපාළට අවතීර්ණවීෙම් ඉඩ ප්රස්ථා ඇති කිරීම.     

02.  අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝගයක් වශෙයන් ෙද්ශිය අල වර්ග නිෂ්පාදනෙය් පවතින 
විභවතා සහ බාධක හඳුනා ගැනීම 

 
පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :  එස්. ඈපාසිංහ මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

  පී.ආර්. වීරක්ෙකාඩි මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
  එච්.එම්.එස්.ෙජ්.එම්. හිටිහාමු මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
 

 මූල්ය ප්රභවය  :   ඒකාබද්ධ අරමුදල 
  
විෂයපථය සහ අරමුණු 
 
අල ෙගාවීන්ෙග් සමාජ-ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ විමර්ශනය කරමින් අතිෙර්ක ආහාර 
ෙබෝගයක් වශෙයන් ෙද්ශීය අල වගාව ප්රචලිත කිරීමට ඇති විභවතා සහ බාධක හඳුනා ගැනීම 
ෙමම අධ්යයනෙය් අරමුණ විය.  
 
ෙසායා ගැනීම් 
 
1. ෙගාවීන් අතරින් 82%ක් වයස අවුරුදු 45 ඉක්මවූවන් වන අතර සමස්ත නියැදිෙය් 72%ක් 

පාරිෙභෝජනය සඳහා පමණක් අල ෙබෝග වගා කර ඇත. ෙම් අනුව ෙපනී යන්ෙන්  
පාරම්පරික වශෙයන් ෙගාවිතැෙන් නියැලුණු ෙගාවිජනතාව ප්රධාන වශෙයන් පාරිෙභෝජනය  
සඳහා අල වගා කරනු ලබන බවයි. පාරිෙභෝජන අවශ්යතා සපුරා ගැනීම සඳහාවත්  අල 
ෙබෝග වගා කිරීම ෙකෙරහි  තරුණ ෙගාවි ජනතාව ෙයාමු වීෙම් ප්රවණතාව අඩු මට්ටමක 
පවතී. 

 
2. බහුතරයක් ෙගාවීන් (52% ක්) පැරණි වගාවන්ෙගන්  ඉතිරි කර ගන්නා ෙරෝපණ ද්රව්ය 

වගාව සඳහා ෙයාදා ගන්නා අතර 18%ක් ෙගාවීන් ඒවා මිලදී ෙගන ඇත. ඉතිරි ෙගාවීන් 
ෙවනත් ෙගාවීන්ෙගන් ෙරෝපණ ද්රව්ය සපයා ෙගන ඇත. ඒ අනුව අල වගාව සඳහා  වැඩි 
දියුණු කළ ෙරෝපණ ද්රව්ය භාවිතා ෙනාෙකෙර්. ෙබාෙහාමයක් අල වර්ගවල අසව්ැන්න ද 
ඉතා අවම මට්ටමක පවතී.  

 
3. අල ෙබෝග වගාව සම්බන්ධෙයන් ෙගාවීන් සතු පාරම්පරික පුරුද්ද හැරුණු ෙකාට ඒ හා 

සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීම් ෙහෝ ෙයදවුම්/ආධාර ලබාදීම් ඉතා අවම මට්ටමක පවතින අතර 
එය මෑත කාලීනව ‘දිවි නැගුම’  වැඩසටහන යටෙත් අල බීජ ලබා දුන් ෙගාවීන් 5%කට 
පමණක් සීමා වී ඇත. 
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4. උදෑසන ආහාරය (63%) ෙහෝ දිවා ආහාර (46%) ෙලස ආහාරයට ගැනීම අල පාරිෙභෝජන 
රටාෙව් දක්නට ලැබුණ සුවිෙශ්ෂතාවකි. රා� ආහාරයක් ෙලස අල ෙබෝග භාවිතා කර 
ඇත්ෙත් නියැදිෙය් 2% කි. අල ෙබෝග පාරිෙභෝජනය සම්බන්ධෙයන් ජනතාව අතර පවතින 
ආකල්ප හා අඩු මිලකට අර්තාපල් මිලදී ගත හැකි වීම අල පාරිෙභෝජනය ඉහළ නැංවීම 
සඳහා බාධකයන් වී ඇත.  

 
5. ෙම් සියලු තත්ත්වයන් හමුෙව් ෙගාවීන් අල ෙබෝග වගා කිරීම ෙකෙරහි වැඩි උනන්දුවක් 

ෙනාදක්වන අතර එය පාරම්පරික ෙගාවීන් පුරුද්දක් වශෙයන්  යැපුම් මට්ටෙමන් පවත්වා 
ෙගන යනු ලබන  වගාවක් බව තහවුරු ෙව්. තවද, දැනට හඳුනා ෙගන ඇති ෙද්ශීය අල 
ෙබෝග වර්ග 94ක් අතරින් ෙබාෙහාමයක් වඳවී යාෙම් තර්ජනයකට මුහුණ පා ඇත. 
පාරිෙභෝගිකයන් අතර සමහර අල වර්ග පිළිබඳව මනා අවෙබෝධයක් ෙනාමැති වීෙමන් 
පාරිෙභෝජනයට මැලි ෙව්. අල ෙබෝගවලින් අතුරු නිෂ්පාදන සකස් කිරීම පිළිබඳව පවතින 
පාරම්පරික දැනුම ද ෙකෙමන් ජනතාව අතරින් ඈත් ෙවමින් පවතී. එබැවින් ෙගාවීන් හා 
පාරිෙභෝගිකයන් අතර ෙද්ශීය අල වර්ග ප්රචලිත කිරීෙම් දැඩි අවශ්යතාවයක් පවතී. 

 

6. අල ෙබෝග වගාව ප්රචලිත කිරිම සම්බන්ධෙයන් දැනට කෑගල්ල දිස්�ක්කෙය් �යාත්මක 
වන රාජ්ය හා ෙපෟද්ගලික සංවිධාන සැලකිය යුතු ෙමෙහයක් ඉටු කරමින් පවතී. එම 
ආයතන දියත් කරනු ලබන බීජ බැංකු ක්රමය අල වගාව නඟා සිටුවීම සඳහා කාෙලෝචිත 
ක්රමෙව්දයකි. 

 
නිර්ෙද්ශ: 
 

1. අල ෙබෝග වගාව  ෙගාවීන් අතර ප්රචලිත කිරිම සඳහාත්, ඒවා වඳවී යාම වැළැක්වීම 
සඳහාත්: 
- ෙගාවිජන ෙස්වා මධ්යස්ථානවල එම ප්රෙද්ශවලට ආෙව්ණික අල වර්ගවල ආදර්ශ 

වගාවන් පවත්වා එමඟින් ෙගාවින් ෙද්ශිය අල වගාවට ෙයාමු කරවිම හා දිරිමත් 
කිරීම. 
 

- කෑගල්ල දිස්�ක්කය තුළ �යාත්මක වන පරිදි රාජ්ය-ෙපෟද්ගලික ආයතනවල 
සහභාගිත්වෙයන් එක් ගමකට එක් ආදර්ශ ෙගවත්තක් සකසක්ර, 
අෙනකුත්ෙගාවින්ට අවශ්ය බීජ ලබා ෙදන මධ්යස්ථානයක් ෙලස එය සංවර්ධනය 
කර බීජ බැංකු ක්රමය හඳුන්වා දීම. 

 
2. අල ෙබෝගවල නිෂ්පාදකතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා සුදුසු පර්ෙය්ෂණ දියත් කර වැඩි 

දියුණු කළ ප්රෙභ්ද ෙගාවීන්ට හඳුන්වාදීම. 
 

3. අල ෙබෝග පාරිෙභෝජනය ඉහළ නැංවීම සඳහා අලවල  ඖෂධීය හා ෙපෝෂණීය ගුණය 
පිළිබඳව ජනතාව හා  විෙශ්ෂෙයන් පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම. 
 

4. අල ෙබෝග ආ�ත අතුරු නිෂ්පාදන පිළිබඳ සාම්ප්රදායික දැනුම ෙල්ඛනගත කිරීම හා එම 
නිෂ්පාදන ජනතාව අතර ප්රචලිත කිරීම. 
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5. අපනයනකරුවන් දිරිමත් කිරීම සඳහා අපනයන ෙවෙළඳෙපාළ තුළ පවතින ඉඩ ප්රස්ථා 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම. 

 
03. ස්ථිර ෙබෝග සායන වැඩසටහන ඇගයීම 
 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :   ශ්යාමිනී ෙක්. කුමාර මිය -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 
   පී.ආර්. වීරක්ෙකාඩි මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

 
මූල්ය ප්රභවය :   ඒකාබද්ධ අරමුදල 

 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 
ජාත්යන්තර කෘෂිකාර්මික ජීව විද්යා මධ්යස්ථානය මගින් ෙලාවට හඳුන්වා දුන් ෙබෝග සායන 
වැඩසටහන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් 2010 වර්ෂෙය් දී � ලංකාවට හඳුන්වා දී ඇත. 
කෘෂිව්යාප්ති ෙමවලමක්  ෙලස ෙබෝග සායන ප්රෙව්ශෙය් සාර්ථකත්වය ඇගයීම සඳහා ෙමම 
අධ්යයනය  මාතර, මාතෙල් හා �කුණාමලය දිස�්ක්කවල දියත් කරන ලදී. 

ෙසායා ගැනීම්  

1. ෙබෝග සායන සථ්ාපනය  කිරීෙම් ප්රාථමික අරමුණට අනුගත ෙවමින් එම සායනවල දී  
ෙරෝග හා පළිෙබෝධ පාලනය ආ�ත ගැටලු විසඳීම සඳහා වැඩි ප්රමුඛතාවක් (90%) ලබා දී 
ඇත. 

2. ෙගාවීන් රැෙගන එන පළිෙබෝධ හානි සහිත ජීවී ශාක නියැදි භාවිතා කරමින් ෙගාවීන් 
දැනුවත් කිරීම ෙබෝග සායනවලට ලාක්ෂණික ෙව්. ෙමම ෙබෝග සායන කෘෂි ව්යාප්ති 
ෙමවලමක් වශෙයන් කීප ආකාරයකින් වැදගත් ෙව්; ඒ ෙගාවි අවශ්යතා මත පදනම් වූ 
කණ්ඩායම් අධ්යාපන ප්රෙව්ශයක් ෙලස, පුළුල් අත්දැකීම් හා දැනුම සහිත ෙගාවීන්ෙග්  
දැනුම ෙබදා හදා ගැනීෙම් අවස්ථාවක් ෙලස හා ෙගාවීන් හා නිලධාරීන්  අතර 
ද්විපාර්ශ්වික සන්නිෙව්දනය තහවුරු කරන �යාවලියක් ෙලසය. 

3. පරිසර හිතකාමී ෙලස පළිෙබෝධ පාලනයට ප්රමුඛතාව ෙදමින් අත්යාවශ්ය අවස්ථාවන්හි දී 
පමණක් විෂ සහිත රසායනික ද්රව්ය භාවිතා කිරීෙම් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ප්රෙව්ශය 
පිළිබඳ පණිවිඩය ෙගාවි සමාජය ෙවත සන්නිෙව්දනය කිරීමට දැරූ වටිනා ප්රයත්නයක් 
ෙලස ෙබෝග සායන වැඩසටහන හැඳින්විය හැක. එනමුත් වත්මන් ෙබෝග සායන 
වැඩසටහන යම් යම් දුර්වලතාවලින් සමන්විත වන අතර ෙබෝග සායන පවත්වන 
අවස්ථාව, සංවිධානය කරන ආකාරය, ශාඛ ෛවද්යවරුන්ෙග් දැනුම, අධ්යාපන ආධාරක 
භාවිතා කිරීම යන අංශයන්ෙග් වැඩි දියුණුවීමක අවශ්යතාව අධ්යයනෙයන් පැහැදිලි ෙව්. 

4. එනමුත්  ෙමම ප්රයත්නය ඔස්ෙස් ප්රාෙයෝගික වශෙයන් ප්රතිලාභ අත්කර ෙගන ඇත්ෙත් 
කුඩා පරිමාණ ෙගාවීන් හා ෙගවතු හිමියන් පමණි. විශාල පරිමාණෙය් වගා කටයුතුවල 
ෙයෙදන ෙගාවීහු ෙබෝග හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා ඉක්මන් ප්රතිඵල බලාෙපාෙරාත්තු 
ෙවති. එබැවින් ෙබෝග සායනවල අවසාන නිර්ෙද්ශය වන විෂ සහිත පළිෙබෝධනාශක 
භාවිතය සඳහා ඔවුහු නිරතුරුව ෙපළඹී සිටිති. 
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5. එබැවින්  විශාල පරිමාණ වගාවන්වල පළිෙබෝධ පාලනය සඳහා විෂ රසායනික භාවිතය 
අවම කිරීමත් පළිෙබෝධ නාශක ෙවෙළන්ඳන්ෙග් ප්රෙයෝගකාරී උපෙදස්වලින් ෙනාමඟ 
යන ෙගාවි ජනතාව ඉන් මුදවා ගනිමින් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ප්රෙව්ශය ෙවත ෙගාවි 
ජනතාව ෙයාමු කිරීමත්  ෙබෝග සායන වැඩසටහන හමුෙව් පවතින ප්රධාන අභිෙයෝග ෙව්. 

 

 

 

නිර්ෙද්ශ 

1. ඉහත ෙසායා ගැනීම්වලට අනුව ෙබෝග සායන වැඩසටහන දියත් කිරීෙම් දී ෙගවතු වගාව 
හා වාණිජ වගාවන්හි නියැෙලන  ඉලක්ක කණ්ඩායම් සඳහා ෙවනස් වූ ප්රෙව්ශ අනුගමනය 
කිරීම.  

2. ෙගවතු හා කුඩා පරිමාණෙයන් වගා කරනු ලබන ෙගාවි කණ්ඩායම් සඳහා  ෙබෝග සායන 
නිසි අවස්ථාවන්හි දී, වඩාත් සංවිධානාත්මකව හා ආකර්ෂණීය ෙලස පැවැත්වීම. 

3. වාණිජ මට්ටෙම් වගාවන් හි නියැෙලන ෙගාවි කණ්ඩායම් සඳහා: එක් එක් ප්රෙද්ශයන්හි 
බහුලව වගා කරන ෙබෝගවල වගා කන්නයට සමාන්තරව ආදර්ශන පවත්වා 
ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ප්රෙව්ශය භාවිතා කර උසස් ප්රතිඵල ලබා ගන්නා ආකාරය 
ප්රාෙයෝගිකව ෙපන්වා දීම.  

  

04. සීතාවක බල ප්රෙද්ශෙය් අර්ධ නාගරික ප්රෙද්ශවල සිදු ෙකෙරන කිරිගව පාලන 
පද්ධතිය විශ්ෙල්ෂණය කිරිම  

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :  එච්.එම්.එස්.ෙජ්.එම්. හිටිහාමු මිය -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 
   එම්.ඩී. සුසිලා ලූර්දු මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
 මූල්ය ප්රභවය :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 
ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය් සීතාවක ප්රෙද්ශෙය් අර්ධ නාගරික ප්රෙද්ශවල සිදු 
ෙකෙරන කිරිගව කර්මාන්තෙය් ලක්ෂණ හඳුනා ගනිමින් එය නඟා සිටුවීම සඳහා නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කිරීමයි. 
 
ෙසායා ගැනීම් 
 

1. සීතාවක ප්රෙද්ශය තුළ �යාත්මක වන කිරි කර්මාන්තෙය් සමහර ප්රමුඛ ලක්ෂණ පහත 
පරිදි ෙව්; කිරි ෙගාවීන්ෙගන් 43%ක් කිරි කර්මාන්තය ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය ෙලසත්, 
ඉතිරි ෙගාවීන් එය ද්විතීයික  ආදායම් මාර්ගය ෙලසත් ෙතෝරා  ගැනීම; ගව රංචුවක 
සාමාන්ය විශාලත්වය ගවයන් පස්ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත වීම, ප්රධාන සත්ව පාලන ක්රම 
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වශෙයන් අර්ධ සූක්ෂම ක්රමය (68%), නිදැලි ක්රමය (25%) හා සූක්ෂම ක්රමය (7%) 
හඳුනාගත හැකි වීම. 
 

2. ප්රෙද්ශෙය් සුලභව දක්නට ලැෙබන කිරි ගවයන් වර්ගය ජර්සි (66%) වන අතර ෆ්රීෂියන් 
ෙදමුහුම් වර්ගය ෙදවනුව හමුවන වර්ගය ෙව් (15%). ජර්සි වර්ගෙය් සාමාන්ය කිරි 
නිෂ්පාදනය දිනකට ලීටර් 8.3ක් වන අතර උපරිම කිරි නිෂ්පාදනය  දිනකට ලීටර් 
15කි. ෆ්රීෂියන් ගවයන් දිනකට කිරි ලීටර් 6.41ක් නිෂ්පාදනය කරන අතර ඔවුන්ෙග් 
උපරිම නිෂ්පාදනය දිනකට ලීටර් 17කි. 
 
 

3. මී ගව පාලනෙය් නියැෙලන ෙගාවීන් 20%ක් නියැදිය නිෙයෝජනය කළ අතර ඉන් 
බහුතරය (35%) පාදුක්ක පශු ෛවද්ය බල ප්රෙද්ශෙයන් වාර්තා ෙව්. මුරා සහ  නිලිරවි  
සුලභ මී ගව වර්ග වන අතර ඔවුන්ෙග් දිනක කිරි නිෂ්පාදනය පිළිෙවළින් ලීටර් 10ක් 
හා 8කි. මී ගව පාලනෙය් දී සාන්ද්ර ආහාර සැපයීමට ෙහෝ  කිනිතුල්ලන් හා පණුවන් 
මර්දනය සඳහා වියදම් දැරීමට අවශ්ය  ෙනාවන බැවින් එය පහසු හා ලාභදායී 
ව්යාපාරයකි. 
 

4. කෘ�ම සිංචනය භාවිතය ෙගාවීන් 51%ක් අතර ප්රචලිතය. එය ෙහෝමාගම ප්රෙද්ශෙය් 
සුලභව භාවිතා ෙකෙර්. සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා ෙදවරක් සිංචනය කළ යුතු 
බව අධ්යයනෙයන් ෙහළි දරව් ෙව්. 
 

5. ෙගාවීන්ෙගන් 87%ක් නැවුම්  කිරි අෙලවි කළ අතර අෙනකුත් ෙගාවීන් වැඩි පිරිසක් ද 
අතුරු නිෂ්පාදන සිදු කරන්ෙන් අවම පහසුකම් යටෙත්ය. මිල්ෙකෝ ආයතනය ප්රමුඛතම 
(35%) කිරි එකතු කරන ආයතනය ෙව්.  ෙෆාන්ෙටරා, සමූපකාර සමිති, සුකි, මිල්කි 
යන ආයතන ද සීතාවක ප්රෙද්ශෙය් �යාත්මක ෙව්.  ප්රෙද්ශෙය් පවතින සාමාන්ය කිරි 
මිල ලීටරයට රු.49/- කි.  
 

6. කිරි ලීටරයක් සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය රු.28/- ක් වන්ෙන් පවුෙල් ශ්රමයට අගය එකතු 
ෙනාකරය. එම ශ්රමයට අගය එකතු කළ විට නිෂ්පාදන පිරිවැය රු. 43/- කි. මීට 
අමතරව කිරි ගවෙයකු නඩත්තු කිරීම සඳහා  දිනකට පවුෙල් ශ්රමය ඇතුළුව රු.219/- 
ක් වැය ෙව්. පවුෙල් ශ්රමය ගණනය ෙනාකර කිරි ගවෙයකු නඩත්තු කිරීම සඳහා 
දිනකට රු.136.70ක් වැය ෙව්. 
 

7. සීතාවක ප්රෙද්ශෙය් �යාත්මක වන කිරි කර්මාන්තය විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දී ඇත. 
ප්රධාන ව්යාප්තිකාරකයා ෙලස පශු ෛවද්ය නිලධාරී කාර්යාලය �යා කළ ද කිරි 
ෙගාවීන් සඳහා ප්රමාණවත් පරිදි ව්යාප්ති ෙස්වාව සැපයීම සඳහා  වත්මන් නිලධාරීන් 
සංඛ්යාව ප්රමාණවත් ෙනාෙව්. සාන්ද්ර ආහාරවල මිල අධික වීම නිසා කිරි නිෂ්පාදනය 
ඉහළ නැංවීමට එය ප්රධාන  බාධාවක් වී ඇත. එය මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැෙයන් 25%කි. ඒ 
හැරුණු ෙකාට සව්ාභාවික තෘණ භූමි ෙනාමැතිවීම ඉහළ නිෂ්පාදකතාවෙයන් යුත් 
ගවයන්ෙග් හිඟය, සහනාධාර ෙනාලැබීම, සතුන් ෙසාරකම් කිරීම හා අභිජනන 
පහසුකම් ප්රමාණවත් ෙනාවීම අෙනකුත් දුර්වලතා ෙව්. 
 

නිර්ෙද්ශ 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

 
1. තත්ත්වෙයන් උසස්, අඩු වියදම් සාන්ද්ර ආහාර සකසා ගැනීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් 

කර එම සත්ත්ව ආහාර කිරි එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන හරහා ෙබදා හැරීම සඳහා 
ව්යවසායකයන්ට සහෙයෝගය ලබාදීම.  
 

2. සත්ත්ව ෙහාරකම සිදුවන ප්රෙද්ශවල ෙගාවීන් හා ප්රෙද්ශෙය් ෙපාලිස් නිලධාරීන් ද 
අෙනකුත් වගකිව යුතු පුද්ගලයන් ද ඒකාබද්ධව විෙශ්ෂ  ආරක්ෂක වැඩපිළිෙවළක් 
සකස් කර දියත් කිරීම. 

 
3. ෙගාවීන්ට තත්ත්වෙයන්  උසස් සතුන් වගකීමක් සහිතව මිලදී ගැනීමට හැකිවන පරිදි 

රජෙය් මැදිහත්වීම ඇතුව අභිජනන ෙගාවිපළවල් ස්ථාපිත කිරීම. 
 

4. සත්ත්ව ෙපෝෂණය, අභිජනනය, පිරිසිදු කිරි නිෂ්පාදනය, ගවගාල් නඩත්තුව ආදී 
කරුණු පිළිබඳව විෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු කරමින් ෙගාවීන් සඳහා විෙශ්ෂ  පුහුණු 
වැඩසටහන් හා ක්ෙෂ්ත්ර දිනයන්  සංවිධානය කිරිම. 
 

5. ෙගාවීන් අතර මී ගව පාලනය ප්රචලිත කිරීම හා ඊට ඔවුන් ෙයාමු කිරීමට සහනාධාර 
වැඩසටහන් සකස් කර දියත් කිරීම. 
 

6. ප්රෙද් ශෙය් දැනට ව්යාප්ති ෙස්වෙය් නියැලී සිටින නිලධාරීන් සංඛ්යාව ප්රමාණවත් 
ෙනාවන බැවින් ඒ සඳහා විෙශ්ෂ කණ්ඩායම් පුහුණු කර ෙස්වෙය් ෙයදවීම. 
 
 

05.  මහවැලි H කලාපෙය් කිරි කර්මාන්තය ආ�තව විශ්ෙල්ෂණය හා ව්යාප්ත කිරීෙම් 
හැකියාව ෙසායා බැලීම 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :  එච්.එම්.එස්.ෙජ්.එම්. හිටිහාමු -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 
   එස්. ඈපාසිංහ මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 

මූල්ය ප්රභවය :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 
ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය් මහවැලි H කලාපෙය් කිරි ෙගාවීන්ෙග් සමාජ-ආර්ථික 
තත්ත්වය විශ්ෙල්ෂණය කිරීම හා මහවැලි H කලාපය තුළ කිරි කර්මාන්තය තවදුරටත් ව්යාප්ත 
කිරීෙම් හැකියාව ෙසායා බැලීමයි.  
 
ෙසායා ගැනීම් 
 
1. මහවැලි H කලාපෙය් කිරි ෙගාවීන්ෙගන් වැඩි පිරිසක් (80%ක්) පමණ අවු. 40-45  අතර 

ෙගාවීන් වූ අතර තරුණ දායකත්වය අඩුය. ෙගාවීන්ෙගන් 80%ක් පමණ 8-10  ෙශ්ර්ණිය 
දක්වා පමණක් අධ්යාපනය හදාරා ඇත. එෙමන්ම කිරි නිෂ්පාදනය මගින් මසකට ලබා 
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ගන්නා සාමාන්ය ආදායම රු.10,000-15,000ක් අතර ෙව්. ෙම් අනුව කිරි කර්මාන්තෙය් 
නියැලී සිටින බහුතරය අඩු සමාජ-ආර්ථික මට්ටමක් සහිත ෙගාවි පවුල් ෙව්. 

2. ෙගාවීන්ෙගන් 30%ක් පමණක් සතුන්ට සාන්ද්ර ආහාර සැපයීම; ෙගාවීන්ෙගන් 65%ක් 
අර්ධ සූක්ෂම ක්රමයත්, 18%ක් නිදැලි ක්රමයත්, ඉතිරි 7%ක් සුක්ෂම පාලන ක්රමයත් භාවිතා 
කිරීම; කිරි කර්මාන්තෙය් විෙශ්ෂිත ලක්ෂණ කීපයකි.  

3. ප්රෙද්ශෙය් සුලභව දැකිය හැකි වන්ෙන් ජර්සි (80%) සහිවාල් ෙදමුහුම් සතුන්ය. ඔවුන්ෙග් 
දිනක සාමාන්ය කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් 6.7ක් වන අතර උපරිම නිෂ්පාදනය ලීටර් 12ක් 
පමණ ෙව්. මී ගව පාලනය සිදු කරන ෙගාවීන් 2%ක් පමණ වන අතර එය ෙනාච්චියාගම 
ප්රෙද්ශයට සීමා වී ඇත. 

4. ෙගාවීන්ෙගන් 62%ක් අභිජනන ක්රමය ෙලස කෘ�ම සිංචනය ෙයාදා ගනිති. ෙනාච්චියාගම 
ප්රෙද්ශෙය් ෙපෟද්ගලික කෘ�ම සිංචන නිලධාරිෙයකුෙග් ෙස්වය ලැෙබන අතර එම 
තත්ත්වය අෙනකුත් ප්රෙද්ශවල දක්නට ෙනාලැබුණි. කෘ�ම සිංචනය සිදු කිරීෙම් දී 
ෙබාෙහෝවිට සතුන් ගැබ් ගැනීම සඳහා ෙදතුන්  වරක් සිංචනය කළ යුතු බව අනාවරණය 
විය. 

5. අධ්යයන ප්රෙද්ශය තුළ කිරි එකතු කිරීෙම්  යාන්ත්රණය වඩාත් සංවිධානාත්මක වූ අතර 
ප්රධාන වශෙයන් මිල්ෙකෝ ආයතනය කිරි එකතු කරනු ලැෙබ්.  ෙගාවීන්ෙගන් 34%ක් 
පමණ ෙනස්ෙල් ආයතනයට කිරි ලබා ෙදති. තඹුත්ෙත්ගම  ප්රෙද්ශෙය් දී සී.අයි.සී. 
ආයතනය විශාල ෙමෙහයක් ඉටු කරයි. ෙනාච්චියාගම ෙගාවීන් කිහිපෙදෙනක් හැරුණු විට  
මහවැලි H  කලාපෙය් ෙගාවීන්  වැඩි වශෙයන් කිරි ආ�ත අතුරු නිෂ්පාදන සකස් කිරීමට 
ෙයාමුවී ෙනාමැත. 

6. කිරි ලීටරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය රු.36.62ක් වන අතර කිරි ෙදනක සඳහා දිනක වියදම 
රු.104.83ක් ෙලස ගණනය කර ඇත. සාමාන්ය කිරි මිල ලීටරයකට රු.48/- කි. 

7. මහවැලි H ප්රෙද්ශය තුළ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ආ�ත දුර්වලතා විවිධ ෙව්; ජල හිඟය 
ෙහ්තුෙවන්  සමස්ත කිරි නිෂ්පාදන �යාවලිෙය් පිරිසිදුභාවය ප්රමාණවත් ෙනාවීම; අධික 
මිල ෙහ්තුෙවන් සාන්ද්රණ ආහාර භාවිතය අඩුවීම; ගවයන්ට උලාකෑම සඳහා ස්වාභාවික 
තෘණ භූමි ෙනාමැතිවීම; සුක්ෂම පාලන ක්රම භාවිතා කිරීම සඳහා අවශ්ය පිරිවැය ෙගාවීන්ට 
දරා ගත ෙනාහැකි වීම.  

නිර්ෙද්ශ 

1. ගවයන්ට උලාකෑම සඳහා පමණක් වැව් රක්ෂිත ආ�තව තෘණ වගා කිරීම සඳහා (CO-3) 
පහසුකම් සැලසීම. 

2. ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක්  බලාෙපාෙරාත්තු විය හැකි පැටවුන් විශ්වාසනීය ෙලස මිලදී 
ගැනීෙම් ඉඩකඩ සැලසීමට ෙපෟද්ගලික අංශෙය් අභිජනන ෙගාවිපළ පිහිටුවීම සඳහා 
තරුණ ව්යවසායකයන්ට අවශ්ය මූල්ය පහසුකම් සැපයීම හා පුහුණු වීම් ලබාදීම. 

3. ප්රෙද්ශීය වශෙයන් මිල අඩු, ගුණාත්මක භාවෙයන් යුතු සත්ත්ව ආහාර සකස ් කිරීම හා 
ෙබදා හැරීම සඳහා  ව්යවසායකින් පුහුණු කිරීම හා මූල්යමය ආධාර සැපයීම. 
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4. කිරි නිෂ්පාදකයන්ෙග් දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්ෙෂ්ත්ර දින  හා 
පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම මගින් කිරි නිෂ්පාදනය ගුණාත්මකව හා ප්රමාණාත්මකව 
වර්ධනය කිරීමට පියවර ගැනීම. 

5. කිරි ආ�ත අතුරු නිෂ්පාදන සිදු කිරීම සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ෙගාවීන්ට සහෙයෝගය 
දැක්වීෙම් වැඩපිළිෙවළක්  සකස් කිරීම හා දැනට ඒවාෙය් නියැෙලන ෙගාවීන්ට එම 
කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කර ගැනීමට උපකාර කිරීම. 

6. ෙපෟද්ගලික  අංශෙය් කෘ�ම සිංචන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම මගින් ප්රෙද්ශෙය් කිරි 
කර්මාන්තය නඟා සිටුවීමට දායකත්වය සැපයීම. 

 

06.  � ලංකාෙව් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ශක්යතාව   

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :  ශ්යාමිනී කුසුම් කුමාර මිය -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 
   පී.ආර්. වීරක්ෙකාඩි මිය -  සම පර්ෙය්ෂක 
 

මූල්ය ප්රභවය :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ ෙබෝග වගා කිරීම විවිධ අරමුණු අරඹයා සිදු කරනු ලැෙබ්. පහත සඳහන් 
පරිදි එළවළු නිෂ්පාදනය ආ�තව පවතින ප්රධාන ගැටලු කිහිපයකට විකල්පයක් වශෙයන් � 
ලංකාව තුළ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය ව්යාප්ත වන්නට විය. එළවළු 
නිෂ්පාදනෙය් කාලීන ස්වභාවය අවම කරමින් සැපයුම අඛණ්ඩව සිදු කිරීම, අහිතකර 
කාලගුණික තත්ත්වයන් හා පළිෙබෝධ උවදුරු ෙහ්තුෙවන් කෘෂිකාර්මික ආදායම පහළ යාම 
වැළැක්වීම,  භූමිය හා ශ්රමය හිඟ තත්ත්වයන් යටෙත් කෘෂිකර්මාන්තෙය් නියැලීම,දිරිගැන්වීම, 
ෙබෝග විවිධාංගීකරණය ව්යාප්ත කිරීම හා කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා තරුණයන් ආකර්ෂණය 
කර ගැනීෙම් මාර්ගයක් ෙලස නව තාක්ෂණය ව්යාප්ත කිරීම එකී අරමුණු යටතට ගැෙන්. 
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය කිරිම ඉහත සඳහන් කරුණු සමඟ අනුගත වී ඇති 
ආකාරය  හා එම නිෂ්පාදන කාර්යෙය් දී ෙගාවීන් මුහුණපාන ගැටලු හඳුනා ගැනීමට ෙමම 
අධ්යයනය මගින් උත්සාහ කරන ලදී. 
 
ෙසායා ගැනීම් 
 

1. අධ්යයනෙයන් ෙහළි වන පරිදි � ලංකාෙව් එළවළු නිෂ්පාදනය සඳහා ෙපාලිතින් වගා 
කුටීර (48%) දැල් ගෘහ (27%) හා වැසි ආරක්ෂිත ගෘහ (25%) යනා දී වශෙයන් ආකාර 
තුනක ආරක්ෂිත ගෘහ භාවිතා ෙකෙර්. නුවරඑළිය, බදුල්ල හා මහනුවර දිස්�ක්කවල 
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය කරන ෙගාවීන්ෙගන් බහුතරයක්  ෙපාලිතින් 
වගා කුටීර තුළ ‘ෙබල් ෙප පර්’ සහ ‘ජපන් පිපිඤ්ඤා’ වගා කරනු ලැෙබ්. එනමුත් 
ෙපාලිතින් වගා කුටීර  තුළ ෙබෝග වගා කිරීෙම් දී  ජල සම්පාදනය, පළිෙබෝධ පාලනය  
හා වගා මාධ්ය භාවිතය  සම්බන්ධෙයන්  දියුණු ශෂ්ය විද්යාත්මක ක්රම භාවිතය ඉතා අඩු 
මට්ටමක පවතී. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙපාලිතින් වගා කුටීර තුළ ක්ෂුද්ර ජල 
සම්පාදන ක්රම (බිංදු/විසිරි) භාවිතය ෙගාවීන්ෙගන් 8%කට සීමා වී ඇති අතර අෙනකුත් 
ෙගාවින් වතුර බට ෙහෝ මල් බාල්දි මගින් ජල සම්පාදනය කරනු ලැෙබ්.  

 
H A R T I  

 
Page 29 



 
වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

 
2. ෙපාලිතින් වගා කුටීර සඳහා ආරම්භක ආෙයෝජනය ඉතා ඉහළ වුව ද ෙබල් ෙපපර් හා 

ජපන් පිපිඤ්ඤා වගා කිරීම මූල්යමය වශෙයන් ලාභදායී වන බැවින් ෙගාවීහු එම ෙබෝග 
අඛණ්ඩව වගා කරති. ෙකෙස් නමුත්,  ෙමම එළවළු සපයන අෙනකුත් ආසියානු 
රටවල තරඟකාරිත්වය ෙහ්තුෙවන් විෙද්ශ ෙවෙළඳෙපාළ තුළ ඉහත ෙබෝග සඳහා 
පවතින ඉල්ලුම සීමාකාරී විය හැක.  ෙපාලිතින් වගා කුටීර තුළ  තක්කාලි, සුචිනි, 
ෙගෝවා වර්ග හා සලාද වගා කිරීම ද ලාභදායී වන නමුත් ෙද්ශිය ෙවෙළඳෙපාළ තුළ 
මිල විචලනය වන බැවින් ඒවා අඛණ්ඩව වගා ෙනාෙකෙර්.  ෙමම කරුණු ෙපාලිතින් 
වගා කුටීර  තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය තවදුරටත් ව්යාප්ත කිරීම සඳහා බලපා ඇත. 

 
 

3.  ෙපාලිතින් වගා කුටීර තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ සාර්ථක අත්දැකීම් මඟින්   
තහවුරු වන්ෙන් ඉහළ මට්ටෙම් යාන්�කරණය, ඉහළ නිෂ්පාදකතාව, ෙබෝග 
විවිධාංගීකරණය හා අපනයන ෙවෙළඳෙපාළ ඉලක්ක කර නිෂ්පාදනය කිරීම එම 
සාර්ථකත්වයට ෙහ්තු වී ඇති  බවයි.  
 

4. මූලික වශෙයන් අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මඟ හරවා ගැනීෙම් අරමුණින් හඳුන්වා 
ෙදන ලද වැහි ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ සත්ය ළූණු     බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම මාතෙල් ප්රෙද්ශෙය්  
දක්නට ලැෙබන ඉතා ලාභදායී කෘෂි ව්යාපාරයකි. ෙවෙළඳෙපාළ තුළ ෙද්ශීය ළූණු බීජ 
සඳහා පවතින ඉල්ලුම  සැපයුම ඉක්මවා ඇති බැවින් ෙමම ව්යවසාය තවදුරටත් ව්යාප්ත 
කිරීමට විභවයක් ඇතත් අධික ආරම්භක පිරිවැය ඊට බාධකයකි. 
 

5. ස්වයං රැකියාවක් වශෙයන් පැළ තවාන් සහ එළවළු නිෂ්පාදනය සඳහා  ‘දිවි නැගුම’ 
වැඩසටහන යටෙත් මහනුවර දිස්�ක්කය තුළ දැල් ගෘහ භාවිතය ප්රවර්ධනය කර ඇත. දැල් 
ගෘහ තුළ පැළ තවාන් පාලනය ලාභදායී ෙනාවන අතර තක්කාලි වැනි සමහර එළවළු වගා 
කිරීම තරමක් දුරට ලාභදායී බව දක්නට ලැබුණි.   

 
නිර්ෙද්ශ 
 
1. ෙපාලිතින් වගා කුටීරවල ෙබෝග වගාව ප්රචලිත කිරිම සඳහා ඒවා ෙගාඩනැගීමට අවශ්ය 

සහනාධාර ලබාදීමට අමතරව ෙබෝග විවිධාංගීකරණය, පළිෙබෝධනාශක භාවිතය අවම 
කිරීම, දියුණු තාක්ෂණය භාවිතය හා සූවිෙශ්ෂී ෙවෙළඳෙපාළ  පහසුකම් සපයා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙගාවීන්ෙග් දැනුම හා කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම අත්යවශ්ය ෙව්. එබැවින් 
ඉහත කී ෙයදවුම් හා ෙස්වාවන් සමූහය ලබා ෙදමින් ‘දිවි නැගුම’ වැනි රාජ්ය වැඩසටහන් 
හරහා ෙපාලිතින් වගා කුටීර තුළ වැඩි වටිනාකමක් සහිත එළවළු නිෂ්පාදනය කිරීම නියමු 
මට්ටෙමන් ව්යාප්ත කර ෙමම කෘෂිපාදක කර්මාන්තය ෙවත තරුණයන් ආකර්ෂණය කර 
ගැනීමට පියවර ගැනීම. 
 

2. සත්ය ළූණු බීජ නිෂ්පාදනෙය් සමස්ත විභවය අත් කර ගැනීම සඳහා සහනාධාර ලබා 
ෙදමින් වැහි ආරක්ෂිත ගෘහ තවදුරටත් ව්යාප්ත කිරීමට පියවර ගැනීම.   

 
3. දැල් ගෘහ  ප්රතිස්ථාපනය  කිරීම සඳහා සහනාධාර ලබා ෙදමින් ඒවා තුළ අවාරෙය් එළවළු 

නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ෙගාවීන් පුහුණු කර ඊට ෙයාමු කිරීම. 
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07.  මුං ෙබෝගෙය් ඵලදායීතාවය ෙකෙරහි බලපාන සමාජ-ආර්ථික සාධක අධ්යයනය 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :  ආර්.ඩී. විෙජ්සිංහ මිය -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණි 

    අයි.පී.පී.එම්. විෙජ්සිංහ මහතා -  සම පර්ෙය්ෂක 
     ඒ.එම්.එස්. ෙපෙර්රා ෙමනවිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
 
මූල්ය ප්රභවය :   ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 
 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 
� ලංකාෙව් මුං වගාෙව් නිෂ්පාදකතාවයට බලපාන සමාජ-ආර්ථික සාධක හඳුනා ගනිමින් මුං 
වගාෙව් ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම ෙමම 
අධ්යයනෙය් අරමුණ විය. 
 
ෙසායා ගැනීම් 
 
1. අධ්යයනයට අනුව මුං ෙබෝගෙය් සාමාන්ය අස්වැන්න අක්කරයකට කිෙලෝග්රෑම් 190කි. එය 

විභව අස්වනු පරාසෙය් මධ්ය අගය (648 කි.ග්රෑ./අක්කර) හා සැසදීෙම් දී 71%ක අස්වනු 
අඩුවීමක් වන අතර විභව අස්වනු පරාසෙය් පහළ අගය (486 කි.ග්රෑ./අක්කර) හා සැසදීෙම් දී  
61%ක අඩුවීමකි. ෙම් අනුව � ලංකාෙව් මුං වගාව ඉතා ඉහළ අස්වනු අන්තරයක් සහිත 
ෙගාවිපළ පද්ධතියකි. 

2. නිර්ෙද්ශිත ප්රෙභ්ද භාවිතය, භාවිතා කර ඇති බීජ ප්රමාණය, වගා කරන ලද භූමි  ප්රමාණය 
සහ  කුලී ශ්රමය භාවිතා කර ඇති ප්රමාණය යන සාධක මුං වගාෙව් ඵලදායීතාව සමග ධන හා 
සාර්ථ සම්බන්ධතාවන් ෙපන්නුම් කරයි.  නිර්ෙද්ශිත මුං ප්රෙභ්ද (MI 5 සහ MI 6) කිරීෙම් දී 
ඉහළ අස්වනු ලැබී ඇති අතර එම ප්රෙභ්ද භාවිතා කරනු ලබන්ෙන් නියැදිෙයන් 59 %ක් වූ 
ෙගාවීන් ප්රතිශතයකි. 

3. ඒකීය  භූමි ප්රමාණයක් සඳහා  භාවිතා කරන බීජ ප්රමාණය අනුව ඉහළම  ඵලදායීතාව 
ෙපන්නුම් කර ඇත්ෙත් අක්කරයට කිෙලෝග්රෑම් 12කට ආසන්න අගයක් භාවිතා කරන 
අවස්ථාෙව් දී ය. තවදුරටත් බීජ ප්රමාණය වැඩි කිරීෙම් දී ඵලදායීතාවෙය් අඩුවීමක් දැකිය 
හැකි වන්ෙන් ඉහළ ශාක ඝනත්වය වල් මර්දනයට බාධාවක් ෙමන්ම ෙරෝග සහ පළිෙබෝධ 
පැතිරීම ෙව්ගවත් කරන බැවිනි. 

4. වගා කළ භූමි ප්රමාණය ඵලදායීතාවය සමග ධන සම්බන්ධතාවයක් ෙපන්නුම් කළ අතර භූමි 
ප්රමාණය අක්කර 2ක්  දක්වා ඵලදායීතාවය වැඩි ෙව්. ඉන් ඔබ්බට වගා වපසරිය වැඩි කිරීෙම් 
දී ඵලදායීතාවය අඩු ෙව්. ඉන් ගම්ය වන්ෙන් ලබා ගත හැකි සම්පත් භාවිතා කරමින් එක් 
ෙගාවිෙයකුට කාර්යක්ෂමව වගා කළ හැකි උපරිම භූමි ප්රමාණය අක්කර ෙදක බවයි. ශ්රමය 
සඳහා වැය වන පිරිවැයට සඵලදායී ආෙද්ශකයක් ෙලස මුං වගාෙව් �යාකාරකම් 
යාන්�කරණය කිරිම සුදුසු පියවරක් වන අතර නියැදිෙය් 41%ක් වූ ෙගාවීහු ද 
යාන්�කරණෙය් අවශ්යතාවය අවධාරණය කළහ. 
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5. කුලී ශ්රමය ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව ෙබෝගෙය් ඵලදායීතාවය සමග ධන 
සම්බන්ධතාවයක් ෙපන්නුම් කිරීම තුළින් මුං වගාෙව් වඩා වැදගත් පැතිකඩක් නිරාවරණය 
ෙව්. කෘෂිකර්මාන්තෙය් දී කුලී ශ්රමිකයන් ෙයාදා ගනු ලබන්ෙන් අත්යවශ්ය අවස්ථාවක දී 
පමණක් වන අතර උපරිම  කාර්යක්ෂමතාවකින් කුලී ශ්රමය උපෙයෝජනය කර ගැනීමට ද 
ෙගාවියා ෙපළෙඹ්.  මුං වගාෙව් වඩාත් ශ්රම සූක්ෂම කාර්යයන් වන වල් මර්දනය සහ අස්වනු 
ෙනළීම නිසි අවස්ථාෙව් දී සිදු කිරිම ෙබෝගෙය් ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීමට ෙහ්තු වන 
අතර එම කාර්යයන් සඳහා කුලී ශ්රමය භාවිතා කරන්නන්  වාණිජ මට්ටෙම් නිෂ්පාදකෙයෝය. 
ඒ අනුව, ඉහත කුලී ශ්රම භාවිතය හා නිෂ්පාදකතාව අතර සබඳතාව මගින් තහවුරුවන්ෙන් 
වාණිජ මට්ටෙම් වගාවන්වල ඵලදායිතාවය ඉහළ අගයක් ගන්නා බවයි. එබැවින් මුං වගාෙව් 
ඵලදායීතාවය ඉහළනැංවීම සඳහා  වාණිජ මට්ටෙමන් මුං වගා කිරීම සඳහා ෙගාවීන්ට 
අවශ්ය පහසුකම් සැලසීම වැදගත් ෙව්.  

6. අෙප්ක්ෂා කළ පරිදි ෙපාෙහාර භාවිතය සහ ඵලදායීතාවය අතර සම්බන්ධතාවය තහවුරු 
ෙනාවීමට මූලිකම ෙහ්තුව වූෙය් මුං වගාෙව් නියැෙලන ෙගාවීන් අතර  ෙපාෙහාර භාවිතය 
ඉතාමත් අවම මට්ටමක පැවමතීමත්, ෙපාෙහාර භාවිතා කළ සුළුතරය (31%)  නිර්ෙද්ශිත 
මට්ටමට ෙපාෙහාර භාවිතා ෙනාකිරීමත්ය. ෙපාදුෙව් ගත් කළ � ලංකාෙව් මුං වගාව බාහිර 
ෙයදවුම් අඩුෙවන් භාවිතා කරන යැපුම් මට්ටෙම් ෙගාවිපළ පද්ධතියක ලක්ෂණ පිළිබිඹු 
කරයි. 

7. මුං ෙබෝගෙය් අස්වනු ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් ෙනාමැතිවීම ෙහ්තුෙවන් අස්වැන්න ෙනළා  
ගත් විගස අෙලවි කිරීමට ෙගාවීහු ෙපළඹති. අස්වනු ෙනළන අවධිෙය් නිෂ්පාදන සඳහා නිසි 
මිලක් ලබා ගත ෙනාහැකිවීම, ෙමම ෙබෝගය  යැපුම් මට්ටෙම් වගාවක් ෙලස පැවතීමට 
ප්රධාන ෙලස බලපා ඇති අතර  එය ඵලදායීතාවය අඩුවීමට ද ප්රධාන ෙහ්තුවක් වී ඇත. 
එබැවින් දැනට යැපුම් මට්ටෙමන් පවත්වා ෙගන යනු ලබන මුං වගාව ප්රශස්ත මට්ටෙමන් 
බාහිර ෙයදවුම් භාවිතා කරන ඉහළ මට්ටෙම් නිෂ්පාදකතාවක් සහිත ෙගාවිපළ පද්ධතියක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතුය. 

නිර්ෙද්ශ 

1. රජය මගින් �යාත්මක කරනු ලබන බීජ නිෂ්පාදන සහ ෙබදා හැරීෙම් වැඩසටහන 
තවදුරටත් වැඩි දියුණු කිරීම සහ  පුළුල් කිරීම මගින් සෑම ෙගාවිෙයකුටම  කන්න 
රටාව අනුව වගා කළ හැකි වන පරිදි අවශ්ය ප්රමාණෙයන් ගුණාත්මක බීජ ලබාදීම 
තහවුරු කිරීම. 

2. පවතින සීමිත ඉඩම් ප්රමාණෙයන් ඉහළ ඵලදායිතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා මුං වගා 
කරන ෙගාවීන් ෙපාෙහාර භාවිතය සඳහා උනන්දු කරවීම. 

3. මුං ෙබෝගය ඉහළ ශ්රම සූක්ෂම ෙබෝගයක් බැවින් වැඩි ශ්රම භාවිතයක් අවශ්ය වන  
අස්වනු ෙනළීම සහ වල් මර්දනය යන �යාකාරකම් යාන්�කරණය කළ හැකි  
ආකාරෙය් ප්රෙභ්ද හඳුන්වා දීම හා ෙගාවීන් ෙවත අඩු වියදම් යන්ත්ර හඳුන්වා දීම. 

4. රජය මගින් �යාත්මක කරනු ලබන ෙතාරතුරු එක්රැස් කිරීෙම් සහ ෙබදා හැරීෙම් 
ක්රමෙව්දයන් වැඩි දියුණු කළ යුතු අතර සුදුසු වගා ක්රමෙව්දයන්, ෙරෝග සහ පළිෙබෝධ 
මර්දනය ෙමන්ම පවතින වර්ෂාපතන රටාව පිළිබඳව ෙගාවීන් දැනුවත් කිරිම සඳහා 
පවතින ව්යාප්ති ෙස්වාව වැඩි දියුණු කිරීමට පියවර ගැනීම. 
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5. අස්වනු ෙනළන අවදිෙය් අඩු මිල ගණන් පැවතීමත්, මිල ගණන් ඉහළ යනතුරු ගබඩා 
කිරීමට ප්රමාණවත් පහසුකම් ප්රමාණවත් ෙනාමැතිවීමත් ෙහ්තුෙවන් මුං වගාව යැපුම් 
මට්ටෙමන් පවත්වා ෙගන යාම වත්මන් අඩු නිෂ්පාදකතාවකට ෙහ්තුවී ඇත. එම නිසා 
මුං සඳහා ඉහළ මිලක් නියම වන පරිදි අගය එකතු කිරීෙම් කර්මාන්තවලට ආෙයෝජන 
ප්රවර්ධනය කිරීම , ගබඩා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට ආධාර සැපයීම හා ඉදිරි ෙව ළඳ 
ගිවිසුම් දිරි ගැන්වීමට අවශ්ය ප්රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම. 

දැනට සිදුකරමින් පවතින පර්ෙය්ෂණ: 

01. පහත රට ෙතත් කලාපෙය් වී නිෂ්පාදනෙය් තාක්ෂණික කාර්යක්ෂමතාවය හා   
පරිමාණානුකූල ඵල සම්බන්ධ අධ්යයනය 

 
 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම ;  අයි.පී.පී.එම්. විෙජ්සිංහ මහතා -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 
  ආර්.ඩී.විෙජ්සිංහ මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
 
මූල්ය ප්රභවය :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 
විෂයපථය හා අරමුණු 
 
ෙමම අධ්යයනය මගින් පහත රට ෙතත් කලාපෙය් වී වගාෙව් ෙයදවුම් භාවිතෙය් 
කාර්යක්ෂමතාවය හා ඊට බලපාන සමාජ-ආර්ථික සාධක හඳුනා ගැනීම ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයාමු කරන ලදී. 
 
විෙශ්ෂිත අරමුණු 
 

1. පහත රට ෙතත් කලාපෙය් වී වගාෙව් තාක්ෂණික කාර්යක්ෂමතාවය ඇස්තෙම්න්තු 
කිරීම. 

2. පහත රට ෙතත් කලාපෙය් වී වගාෙව් පරිමාණානුකූල ඵල ඇස්තෙම්න්තු කිරීම. 
3. තාක්ෂණික කාර්යක්ෂමතාවය  හා සම්බන්ධ සමාජ-ආර්ථික සාධක හදුනා ගැනීම. 
4. පහත රට ෙතත් කලාපෙය් වී නිෂ්පාදනෙය් ෙයදවුම් භාවිතෙය් කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ 

නැංවීම සඳහා ෙයෝජනා හා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

ෙමම අධ්යයනය නියැදි අධ්යයනයක් මත පදනම් වූවකි. පහත රට ෙතත් කලාපයට අයත් වන 
ෙකාළඹ, ගම්පහ, කළුතර, රත්නපුර, ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්�ක්ක ඇසුරින් අධ්යයනය 
සඳහා ප්රාථමික දත්ත රැස් කරනු ලැබිණ. ෙම් යටෙත් ෙගාවීන් 495 කෙගන් ෙතාරතුරු ලබා 
ගැණිනි. 
 
වර්ථමාන ප්රගතියෙතාරතුරු විශ්ෙල්ෂණය කිරීම අවසන් කර ඇත. වාර්තාව සැකසීෙම් කටයුතු 
සිදු ෙකෙරමින් පවතී. 
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පාරිසරික හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අංශය 

අවසන් කළ අධ්යයන  

01. කුඩා වැව්/වැව් පද්ධති ප්රතිසංස්කරණය කිරීෙම් විකල්ප ප්රෙව්ශ : සමාජ-ආර්ථික  සහ 
ආයතනික දෘෂ්ඨි   ෙකෝණෙයන් 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එම්. එම්. එම්. අහියාර් මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

මුල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු :  

කුඩා වැව් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රාජ්ය ෙනාවන සංවිධාන මගින් භාවිතා කරනු ලැබූ 
විවිධ ප්රෙව්ශයන් අධ්යයනය කිරීම තුළින් ලබාගත හැකි ගුරුහරුකම් ලබා ගැනීම හා එමගින් 
අනාගතෙය් දී ෙමවැනි ව්යාපෘති සැලසුම් කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ෙයෝජනා කිරීම ෙමම 
අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ විය. 

ෙසායා ගැනීම් : 

1. “සහභාගිත්ව සංවර්ධන ප්රෙව්ශය” තුළින් ග්රාමීය ජනතාවෙග් සැබෑ  අවශ්යතාවයන් 
ආමන්ත්රණය කර ඇති අතර ව්යාපෘතිය �යාවට නැංවීෙම් දී ජනතාව එහි ශක්තිමත් 
ෙකාටස්කරුවන් බවට පත් කර ගැනීමට එය ෙහ්තු වී තිෙබ්. 
 

2. ව්යාපෘතිෙය් මුල් අදියරයන්හි දී සංවර්ධනෙය් සමාජ සජීවීකරණය වැනි ව්යාපෘති 
මෘදුකාංගමය හා  ප්රතිසංස්කරණය වැනි දෘඪාංගමය පාර්ශවයන්ෙග් ඒකාබද්ධතාවය 
ෙනාමැති වීම සමස්ත සමාජයීය බලමුළුකරණ �යාවලිය සහ ව්යාපෘතිවල පශ්චාත් 
ව්යාපෘති නඩත්තුව  දුර්වල කිරීමට ෙහ්තුවී ඇත. 

  
3. ව්යාපෘතිය �යාත්මක කිරීම සඳහා මුළුමනින්ම ෙර්ඛීය ආයතන මත යැපීම ෙහත්ුෙවන් 

නියමිත කාල පරාසය තුළ ඉලක්ක කරා ළඟා වීම ප්රමාද වී තිෙබ්. 
 

4. ප්රතිසංස්කරණ �යාවලිය තුළ ෙර්ඛීය ආයතනයන්ෙග් භූමිකාවක් සහ වගකීමක් 
පැහැදිලිව පවරා ෙනාතිබීම ෙහ්තුෙවන් පශ්චාත් ව්යාපෘති �යාකාරකම් සඳහා  නිලධාරීන් 
ෙයාමු කිරීෙම් අපහසුතා ඇති කර තිෙබන අතර ෙර්ඛීය ආයතන සහ ෙගාවීන් අතර 
ප්රමාණවත් සබඳතාවයක් ෙගාඩ නැංවීමට ද එය බාධා ඇති කර තිෙබ්. 

 
5. ජලපාලක ෙහවත් රැකබලාගන්නන් පත් කිරීම හා ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු අරමුදලක් 

එකතු කිරීම මගින් සම්ප්රදායික ජල සැපයුම් හා නඩත්තු සැලැසම් වඩා ෙහාඳින් යළි 
ස්ථාපනය වී තිෙබ්. 

නිර්ෙද්ශ: 
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1. ප්රතිසංස්කරණය සඳහා වැව් ෙතෝරා ගැනීෙම් දී ප්රතිලාභීන්ෙග් අවශ්යතාවය පදනම් කර 
ගත යුතු වන අතර ෙයෝජිත ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතිය සඳහා උපරිම ෙලස සහ ස�ය 
ෙලස තම දායකත්වය ලබා දීමට ප්රතිලාභීන්ෙග් ඇති කැමැත්ත ද  සැලකිල්ලට ගත 
යුතුය. 
  

2. පුනරුත්ථාපන ව්යාපෘතීන්හි සංවර්ධන සැලැස්ම සමාජ සජීවීකරණය, කුසලතා 
ෙගාඩනැංවීම, ප්රජාව සහ ප්රජා ආයතන බලගැන්වීම සහ ඒවාෙය් කාර්යක්ෂම 
�යාකාරීත්වය සඳහා අවශ්ය  මගෙපන්වීම, කුසලතා හා දැනුම ලබා දීම ෙකෙරහි  වැඩි 
අවධානයක් ෙයාමු කළ යුතු ෙව්. නැඹුරුතාවයක් සහිත එකක් විය යුතුය. 
 

3. ව්යාපෘති ප්රෙව්ශය, ව්යාපෘති �යාත්මක කිරීෙම් කාලසීමාව හා පසු ව්යාපෘති 
කාලසීමාවන් තුළ  ෙර්ඛීය ආයතනවල වගකීම හා කාර්යභාරය පිළිබඳ සියලුම 
පාර්ශවකරුවන්ට පූර්ව අවෙබෝධයක් සහ උපෙද්ශනයක් සැපයීමට සුදුසු ක්රමෙව්දයක් 
භාවිතා කිරීමට ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘතියට සිදු වනු ඇත. 
 

4. බාහිර පාර්ශවයන් ඉවත්වීෙමන් පසුව ද, ෙර්ඛීය ආයතනවල දායකත්වය වැදගත් 
වන්නා වූ අවස්ථාවන්හි දී ව්යාපෘති �යාකාරකම්වලට සහභාගි වීමට අදාළ  
ආයතනවල නිලධාරීන්ට භූමිකාවක් සහ අවකාශයක් පැවතිය යුතුය.  ෙකෙස් නමුත්, 
ව්යාපෘතිෙය් සමස්ත අරමුණුවලට එය බාධාවක් ෙනාවිය යුතුය. 
 

5. භූමි සමීක්ෂණය මගින් රක්ෂිත ෙපෙදස් සහ අෙනකුත් පරිසර සාධක සඳහා සීමා 
මායිම් ෙවන් කිරීම සඳහා (ප්රතිලාභීන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන්) ව්යාපෘතිය මට්ටමින් 
අරමුදල් ෙවන් කිරීමට ව්යාපෘතියට හැකි විය යුතුය. 

02. නාගරික ඝන අපද්රව්ය මඟින් ෙකාම්ෙපෝස්ට් ෙපාෙහාර නිපදවීම : විභවතාවයන් සහ 
ගැටලු 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ජී.ජී. ද එල්.ඩබ්. සමරසිංහ මිය - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 

   එම්.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු : 

ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය් ප්රාෙද්ශීය සභා මට්ටමින් නාගරික ඝන අපද්රව්ය 
භාවිතෙයන් ෙකාම්ෙපෝස්ට් ෙපාෙහාර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ඇති විභවතාවයන් සහ ගැටලු 
විමර්ශනය කිරීම සහ එමඟින් එළඹිය හැකි නිගමන තුළින් අදාළ තාක්ෂණය ව්යාප්ත කිරීම 
සඳහා අත්දැකීම් ලබා ගැනීමයි. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. ව්යාපෘතිෙය් කටයුතු සඳහා ෙද්ශපාලනික වශෙයන් සහ කළමනාකාරීත්ව වශෙයන් 
ඉතා ඉහළ කැපවීමක් තිබූ ව්යාපෘති ඉතා සාර්ථක ෙලස �යාත්මක වනු නිරීක්ෂණය 
කළ හැකිවිය. 
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2. නාගරික ඝන අපද්රව්යවලින් නිපදවන ෙකාම්ෙපෝස්ට් ෙපාෙහාර සඳහා ෙවළඳපළ 
අවස්ථා ඉතා සීමිත ෙහයින් ඝන අපද්රව්ය ෙකාම්ෙපෝස්ට් මධ්යස්ථාන උපරිම 
ධාරිතාවෙයන් ෙපාෙහාර නිෂ්පාදනය කරනු ෙනාලබයි. 
 

3. ෙකාම්ෙපාස්ට් ෙපාෙහාර නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් ඝන අපද්රව්ය කළමනාකරණය 
සඳහා ආෙයෝජනය කිරීම ආර්ථිකමය වශෙයන් ධනාත්මක ප්රතිඵල අත්කරදී තිෙබ්. 
ව්යාපෘතිය අරඹා වසර 09-10ත් ඇතුළත ව්යාපෘතිය සඳහා ආෙයෝජනය කළ මුදල 
ආපසු ලබා ගත හැකිය. 

නිර්ෙද්ශ 

1. වර්ගීකරණය කළ කසළ ක්රමානුකූලව එකතු කිරීම, ප්රතිච�යකරණය කළ හැකි කසළ 
මිල දී ගැනීම ඇතුළු සියලු අවස්ථා එකම විධිමත් �යාවලියක් තුළ සිදු කිරීෙමන් 
නාගරික ඝන අපද්රව්ය ෙකාම්ෙපෝස්ට් බවට පත් කිරීමට රජය ප්රතිපත්තිමය ෙවනස්කම් 
සිදු කළ යුතු ය. කැළි කසළ ජනනය වීම අවම කිරීමට ද නීති ප්රතිපාදන හදුන්වා දිය 
යුතුය. 
 

2. දිරාපත්වන හා දිරාපත් ෙනාවන වශෙයන් කැළි කසළ වර්ගීකරණය කිරීෙම් 
වැදගත්කම පිළිබඳ මහජනයා දැනුවත් කරන වැඩසටහන් ගෘහස්ථ මට්ටෙමන් 
ප්රවර්ධනය කළ යුතු ය. 
  

3. පෙසහි තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම් සහ ෙපෝෂණ අතිෙර්ක ලබාදීෙම් මාධ්යයක් ෙලස 
ෙකාම්ෙපෝස්ට් ෙපාෙහාරවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙපාෙහාර 
නිෂ්පාදකයින්, කෘෂිකර්ම විෙශ්ෂඥයින් සහ ෙපාෙහාර භාවිතා කරන්නන් යන සියලුම 
පාර්ශවයන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා රජය මැදිහත් වීම අවශ්ය ෙව්. 
 

4. නාගරික ඝන අපද්රව්ය මගින් නිපදවන ෙකාම්ෙපෝස්ට් ෙපාෙහාරවල ප්රමිතිය 
නිරන්තරෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට සහ ෙපාෙහාරවල ප්රමිතිය පිළිබඳ ෙපාෙහාර භාවිතා 
කරන්නන් තුළ විශ්වාසයක් ෙගාඩ නැගීම සඳහා රජෙය් සහාය අවශ්ය ෙව්. 

03 ජල සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා වූ උඩවලව වම්ඉවුර වැඩි දියුණු කිරීෙම් හා 
ව්යාප්ත කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙයහි බලපෑම සහ උගත් පාඩම් 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එම්. එම්. එම්. අහියර් මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
  එම් . ෙජ්. සී. ජයසූරිය මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 

මුල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු :  

වාරිමාර්ග ප්රතිසංස්කරණය, ෙබෝග විවිධාංගීකරණය සහ ආයතනික සවිබල ගැන්වීම සඳහා වූ 
උඩවලව වම්ඉවුර සංවර්ධනය කිරීෙම් හා ව්යාප්ත කිරීෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කළ නව 
දෘඪාංගමය හා මෘදුකාංගමය මූලිකාංග තක්ෙස්රු කිරීම ෙමම අධ්යයනෙයහි මූලික අරමුණ 
විය. 
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ෙසායාගැනීම්   

1. වැව් එල්ලංගා පද්ධති සංකල්පය යටෙත් උස්බිම් වැව් හා පහත්බිම් වැව් ඉදිකිරීම සහ 
ද්විත්ව ඇළ මාර්ග ඉදි කිරීම මඟින් 70%  80%ක් අතර ෙගාවීන් පිරිසකට ප්රතිලාභ අත් 
වී ඇති අතර එමඟින් ජලය නැවත භාවිතා කිරීමට හැකියාව ලැබීම මඟින් ජලය 
භාවිතා කිරීම කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වී ඇත.  
 

2. ෙබෝග වගා කිරීම සඳහා අවශ්ය ජල ප්රමාණය අඩුකිරීම පිණිස ෙමම ව්යාපෘතිය ෙහ්තු 
වී ඇති අතර, ජල නාස්තිය අවම කිරීම, ෙගාවීන්ෙග් ආකල්ප ෙවනස් කිරීම සහ ෙබෝග 
විවිධාංගීකරණය තුළින් වගා වපසරිය ඉහළ නැංවීම සඳහා ද ව්යාපෘතිය දායක වී තිෙබ්. 

 
3. වී වගාෙව් දී භාවිතා වන “පැරෂුට් ක්රමය” අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීම සඳහා ෙමන්ම 

ජල පරිෙභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා ආධාර වී ඇත. නමුත් පුහුණු ශ්රමය අවශ්ය වීම හා 
වැඩි මිනිස් ශ්රමයක් අවශ්ය වීම ෙහ්තුෙවන් බහුතරයක් ෙගාවීහු එම තාක්ෂණය භාවිතා 
කිරීම සඳහා මැළිකමක් දක්වති. 
 

4. පහත් බිම් වී ෙගාවීන් 40%කට සහ ෙගාඩ ඉඩම්හි ෙවනත් ෙබෝග වගා කරන්නා වූ 
ෙගාවීන්ෙගන් 20%ක් පමණ පිරිසකට සහ වී ෙගාවීන් ෙනාවන උස්බිම් ෙගාවීන්ට 
වාරිමාර්ග යටෙත් සිටුවීම සඳහා නිත්ය පළතුරු ෙබෝග ලැබී තිබුණු අතර ඉන්  40%  - 
70% පිරිසකෙග් වගාවන් නිරුප�තව පැවතිණි. 
 

5. ව්යාපෘතිය මගින් ස්ථාපනය කරන ලද කෘෂි නිෂ්පාදන අෙලවිසැල් සාර්ථක වී 
ෙනාතිබුණු අතර ෙකදිනක ෙහෝ ඒවා භාවිතා කර තිබුෙන් ෙගාවීන්ෙගන් 10%ක් 
පමණ පිරිසකි. නමුත්  නිරන්තරෙයන් ඒවා භාවිතා කර ඇත්ෙත් ෙගාවීන්ෙගන් 4%ක් 
පමණි. 
 

6. ප්රෙද්ශෙය් ෙගාවීන්ෙගන් 70%කෙග් ෙගාවිෙපාළ ආදායම ෙදගුණ කිරීමට ව්යාපෘතියට 
හැකි වී තිබුණි. 
 

7. වල් අලි සහ අයාෙල් යන ගව රංචු මගින් වගාවන්ට සහ ෙද්පළවලට සිදු වන හානිය 
ප්රෙද්ශෙය් ප්රජාවෙග් ජීවෙනෝපායන්ට සහ ආදායම් උත්පාදන මාර්ගවලට දැඩි 
බලපෑමක් ඇති කරන්නා වූ ගැ ටලුවකි. 

නිර්ෙද්ශ 

1. ෙබදාහැරීෙම් ඇළමාර්ග ෙකාන්�ට් කිරීම හා ක්ෙෂ්ත්ර මට්ටෙම් දී ද්විත්ව ඇළ මාර්ග 
ක්රමය හඳුන්වා දීම සහ ගබඩා කිරීෙම් ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම මඟින් ජල සම්පාදනෙය් 
දී සිදුවිය හැකි ජලය අපෙත් යාම අවම කිරීමට සහ ජලය නැවත නැවත භාවිතයට 
ගැනීමට ඉඩ සැලසීම මගින් වාරිමාර්ග පද්ධතිෙය් �යාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට 
නිර්ෙද්ශ ෙකෙර්. 
 
  

2. විධිමත් පුහුණු සහ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් පැවැත්වීෙමන් ෙගාවීන්ෙග් ආකල්ප 
සංවර්ධනය කිරීම, ප්රාෙද්ශීය මට්ටෙම් සංවිධාන ශත්තිමත් කිරීම, ව්යාප්ති සහාය 
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සැපයීම, ක්ෙෂ්ත්ර ආදර්ශණ පවත්වාෙගන යාම සහ සහනාධාර සැපයීම වැනි 
�යාකරකම් හරහා වී ෙනාවන ෙවනත් ෙබෝග වගාවන් සඳහා ෙගාවීන් ෙයාමු කරවීමට 
නිර්ෙද්ශ ෙකෙර්. 
 
 
 

3. අලුතින් සංවර්ධනය කළ ප්රෙද්ශවල පෙසහි ලවණතාවය වැඩි වී ඇති බැවින් එම 
ප්රෙද්ශ තුළ ප්රමාණවත් අපවහන පද්ධතියක් ඇති කිරීම හා ලවණතාවය අවම කර 
ගැනීම පිණිස වන ක්රම  සහ විධි පිළිබඳව ෙගාවීන් දැනුවත් කිරීම සහ බලගැන්වීම ද 
සිදු කළ යුතුය. 
 

4. ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු කිරීෙම් කාර්යයන් ෙගාවි සංවිධාන මට්ටෙමන් ආයතන ගත 
කළ යුතු ෙව්. ෙම් සඳහා අවශ්ය සම්පත් ප්රතිලාභීන්ෙගන් ප්රමාණවත් පරිදි ෙගාවි 
සංවිධාන ෙවත ලබා ගැනීමටත්, ඒවා ක්රමවත්ව භාවිතා කිරීමටත් නිශ්චිත වැඩ 
පිළිෙවලක් සකස් කළ යුතුය. 
 

5. වාරි කෘෂිකර්මාන්තය වාණිජකරණය  සඳහා සහ ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට 
හැඩගැසීම සඳහා දරන උත්සාහයන්ට ව්යාපෘතිය තුළින් ලත් අත්දැකීම් සහ උගත් 
පාඩම් තුළින් උපෙද්ශනය සඳහා �යාකාරී දායක්වය ලබා දිය යුතු ෙව්. 
 

04. එළවළු වගාෙව් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන �යාමාර්ග භාවිතය : අතීත අත්දැකීම් සහ 
එය ප්රචලිත කිරීම සඳහා වන ෙයෝජනා පිළිබඳ අධ්යයනය 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම  : එච්.ෙජ්.සී. ජයසූරිය මහතා  - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

   එම්.එම්.එම්. අහියර් මහතා  - සම පර්ෙය්ෂක 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු 

එළවළු වගාෙව් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන �යාමාර්ග භාවිතය අවම වීමට බලපාන ෙහ්තු 
හඳුනාගැනීම සහ එළවළු වගාව සඳහා එම ක්රම ෙයාදා ගැනීම ප්රචලිත කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කිරීම ෙමම අධ්යයනෙය් අරමුණ විය. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. වගාව සිදු කරන කාලය තුළ 53%ක පමණ ෙගාවීන් පිරිසක් ව්යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලය 
සමඟ කිසිඳු ආකාරයක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා නැති අතර ඇතැම් ෙගාවීහු ව්යාප්ති 
නිලධාරීන්ෙග් උපෙදස් ලබා ගැනීමට උනන්දුවක් ද ෙනාදක්වති. 
 

2. ෙගාවීන්ෙගන් 56%ක පමණ ප්රතිශතයක් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන �යාමාර්ග 
පිළිබඳව කිසිවිෙටක ෙහෝ අසා නැත. ඒ පිළිබඳව අසා තිබූ ෙගාවීන්ෙගන් 21%ක් 
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පමණක් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රමෙව්ද පිළිබඳ කිසියම් ප්රමාණයක දැනුවත් 
භාවයක් ලබා සිටියහ. 
 

3. පළිෙබෝධ පාලන ක්රමෙව්දයක් ෙලස එකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන �යාමාර්ග පිළිබඳ 
දැනුවත්භාවය අල්ප වුවද බහුතරයක් ෙගාවීහු (70%-90%) එහි මූලධර්මයන් වූ ෙබෝග 
ෙශ්ෂයන් ක්ෙෂ්ත්රය තුළම විනාශ කර දැමීම, පාංශු ප්රතිකර්ම අනුගමනය, රසායනික 
ෙනාවන වල් මර්දන ක්රම අනුගමනය සහ ෙබෝග මාරුව වැනි ක්රම භාවිතා කර තිබුණි. 
ෙකෙස් වුවත්, රසායනික ෙනාවන පළිෙබෝධ පාලන ක්රම, මිශ්ර ෙබෝග 
වගාව, පළිෙබෝධයන්ෙග් සව්භාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම, උගුල් සහ ඇම භාවිතා 
කිරීම, රසායනික ෙපාෙහාර නිවැරදිව භාවිතය වැනි ක්රම ඉතා අඩුෙවන් භාවිතා කර 
තිබුණි. 

      4  ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රම භාවිතා කර තිබූ ෙගාවීන් අතරින් 70%-80% අතර 
පිරිසක් ඒවා භාවිතා     කර තිබූෙණ් මූලධර්ම පිළිබඳ නිසි අවෙබෝධයකින් ෙතාරවය. 

5 ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රම අනුගමනය කිරීම ෙකෙරහි, ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ 
පාලනය පිළිබඳව ෙගාවීන් සතු දැනුම සහ අවෙබෝධය ධනාත්මක බලපෑමක් ද, පවුෙල් 
මුළු ආදායමට එළවළු වගාෙවන් ලැෙබන ආදායෙමහි දායකත්වය සහ එළවළු වගාව 
සඳහා ෙයාදා ගන්නා පවුෙල් ශ්රමය යන සාධක සෘණාත්මක බලපෑමක් ෙපන්නුම් කරයි. 

6. පවතින ප්රතිපත්තිවල සහ ආයතනික පද්ධතිය තුළ ඇති අඩු ලුහුඩුකම්, ඒකාබද්ධ 
පළිෙබෝධ පාලන ක්රම පිළිබඳව ෙගාවීන් සහ නිලධාරීන් සතු දුර්වල ආකල්ප, ව්යාප්ති 
ෙස්වාෙව් ඇති දුර්වලතා සහ ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රම වල ඇති සංකීර්ණතාවය 
වැනි සාධක එළවළු වගාව සඳහා ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලනය භාවිතා කිරීම අවම 
මට්ටමක පැවතීමට ෙහ්තු වී තිෙබ්. 

නිර්ෙද්ශ 

1. ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලනය ප්රචලිත කිරීම ජාතික ෙලස හඳුනා ගත යුතු අතර ඒ 
සඳහා    ප්රමාණවත් සම්පත් ෙවන් කර දීෙමන් හා අදාළ නිලධාරීන්ෙග් ධාරිතා 
වර්ධනය කිරීම තුළින් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රමෙව්දය ෙගාවීන් අතර ජන�ය 
කරවීම සිදු කළ යුතුය. 

 
2. පවතින ස්ථානීය සහ කාලීන සාධකයන්ට ගැලෙපන පරිදි පුහුණු වැඩසටහන් සකස් 

කර ඒවා භාවිතෙයන් පුහුණුකරුවන් හා ක්ෙෂ්ත්ර මට්ටමින් කටයුතු කරන ව්යාප්ති 
නිලධාරීන්ට අවශ්ය පුහුණු වීම් ලබා දිය යුතුය. 

 
3. කෘමිනාශක භාවිතෙයන් ෙතාරව නිපදවන ලද එළවළු මිල දී ගැනීම සඳහා 

පාරිෙභෝගිකයින් ෙපාළඹවන ආකාරෙය් දැනුවත් කිරීෙම්  වැඩසටහන් ජනමාධ්ය 
භාවිතා කරමින් සිදු කළ යුතු ය. 

 
4. ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රමය පිළිබඳ ෙගාවීන් උනන්දු කරවිම සඳහා නියමු 

වැඩසටහන් ෙලස ප්රධාන වශෙයන් එළවළු වගාව සිදු කරන ප්රෙද්ශවල සහභාගීත්ව 
එකාබද්ධ පළිෙබෝධ මර්දන වැඩසටහන් �යාත්මක කළ යුතුය. 
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5. ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රමය ප්රවර්ධනය සඳහා ෙගාවීන් හා කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක 

අතර ෙතාරතුරු හුවමාරුව පහසු කිරීම සඳහා වන ෙමවලමක් වශෙයන් කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් ෙයාදා ගත යුතු ය. 

 
6. කාබනික නිෂ්පාදනවලදී ෙමන් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රම භාවිතෙයන් 

නිෂ්පාදනය කරනු ලබන එළවළු සඳහා ද සහතිකයක් නිකුත් කිරීෙම් ක්රමයක් හදුන්වා 
දීම තුළින් එම එළවළු සඳහා විෙශ්ෂ මිලක් සහ ෙවළඳෙපාළක් නිර්මාණය සිදුකළ 
යුතු. 
 

7. එළවළු ෙබෝගවල ප්රධානතම ෙරෝග හා පළිෙබෝධ සඳහා විෙශ්ෂිත සරලව භාවිතා කළ 
හැකි ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන පැෙක්ජයන් ( පළිෙබෝධ පාලන ක්රම ෙගාන්නක්) 
නිර්මාණය කිරීෙමන් ඒකාබද්ධ පළිෙබෝධ පාලන ක්රමෙව්දය ෙගාවීන් අතර ජන�ය 
කළ යුතුය. 

05. � ලංකාෙව් කෘෂි සංචාරක ව්යාපාරෙය් සංවර්ධනය : අවස්ථා සහ අභිෙයෝග 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එම්.එච්.ෙක්. රම්ෙබාඩෙගදර මිය - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

   ඩී.ඒ.සී.එස්. සිල්වා මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 

   ඒ.එම්.එස්. ෙපෙර්රා ෙමනවිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු 

ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය් ෙගාවි ප්රජාවට අතිෙර්ක ආදායම් මාර්ගයක් ෙලස කෘෂි 
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කිරීම සඳහා පවතින අවස්ථාවන් සහ ගැටලු හදුනා ගැනීමයි. 

ෙසායා ගැනීම්  

1. අධ්යයන ක්ෙෂ්ත්රය තුළ කෘෂිකාර්මාන්තය සහ සංචාරක කර්මාන්තය මැනවින් 
ස්ථාපිත වී තිබුණද, කෘෂි සංචාරක භාවිතාවන් ෙගාවි ප්රජාව අතර පුළුල්ව ව්යාප්ත වී 
ෙනාතිබුණි. ෙගාවීන් ඉතා සුළු පිරිසක් පමණක් කෘෂි සංචාරක �යාකාරකම්වල 
නිරතව සිටිනමුත් ඔවුන් බහුතරයකෙග් දායකත්වය ඉතා අල්ප මට්ටමින් පැවතිණි. 
 

2. කෘෂි සංචාරක ව්යාපාරෙයහි අඛණ්ඩව නියැලී සිටින ෙගාවින් සංචාරක සමාගම් සමඟ 
සෘජු සබඳතා ෙගාඩ නගා ෙගන තිබුණු අතර  ෙමම කර්මාන්තෙය් දියුණුවට එවැනි 
සබඳතා පැවතීෙම් ප්රාෙයෝගික වැදගත්කම තහවුරු කරන්නක් විය. 
 

3. ෙගාවිජනතාවෙග් ආදායම් උත්පාදන මාර්ග පුළුල් කර ගැනීම සඳහා විවිධ පරාසයන් හි 
විහිදී යන කෘෂි සංචාරක �යාකාරම්වලට ෙයාමු වීෙම් විභවතාවයක් ඔවුන්ට තිබුණද 
වර්තමානෙය් ෙගාවි ජනතාව නිරතව සිටින කෘෂි සංචාරක �යාකාරකම් 
විවිධාංගීකරණය වී තිෙබනුෙය් ඉතා අඩුෙවනි. 
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4. විවිධාංගීකරණය වූ කෘෂිකාර්මික �යාකාරකම්, රමණීය ගැමි ජීවිතය හා බැඳුණු 
ෙසාබා ෙසෟන්දර්ය, ෙමම ව්යාපාරයට ෙගාවීන් තුළ ඇති රුචිකත්වය සහ ඒ සඳහා 
අවශ්ය කාලය සහ ශ්රමය පැවතීම යනාදිය කෘෂි සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීම 
සඳහා ඇති ෙපාදු අවස්ථාවන් ෙලස හඳුනාගත හැකිවිය. 
 

5. කෘෂි සංචාරක ක්ෙෂ්ත්රය සඳහා අවශ්යවන සම්බන්ධතා අවම වීම, දැනුවත්භාවය, ඒ 
පිළිබඳ පුහුණුව හා මග ෙපන්වීම ප්රමාණවත් ෙනාවීම, ප්රතිපත්තිමය මට්ටමින් ඒ සඳහා 
මුල පිරීමට ගනු ලබන �යාමාර්ග අවම වීම, මූල්යමය බාධා, ස්ථාවර ෙවෙළඳෙපාළක් 
ෙනාමැති වීම, අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සීමා සහිත වීම, යටිතල පහසුකම් 
ප්රමාණවත් ෙනාවීම, ප්රමාණවත් හා සතුටුදායක සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ෙනාමැති වීම 
සහ සංචාරකයින්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතික විය ෙනාහැකි වීම ආදිය ෙමම 
කර්මාන්තෙය් දියුණුව සඳහා පවතින ප්රධාන අභිෙයෝග ෙව්. 
  

6. වර්තමාන සන්දර්භය තුළ සංවර්ධනය කළහැකි ඉහළ විභවතාවයක් සහිත කෘෂි 
සංචාරක �යාකාරම් වනුෙය් සාම්ප්රදායික සහ සුවිෙශ්ෂී කෘෂිකාර්මික භාවිතාවන් 
සම්බන්ධ �යාකාරකම්, ග්රාමීය සංස්කෘතිය, ෙද්ශීය ආහාර, නවාතැන් පහසුකම්, 
නැවුම් සහ අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සෘජු සහ වක්ර අෙලවිය වැනි දෑය. 

නිර්ෙද්ශ 

1. ක්ෙෂ්ත්රයට අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් ද දායකත්වෙයන් ජාතික කෘෂිකර්ම හා සංචාරක 
සංවර්ධන වැඩසටහන් සමඟ ඒකාබද්ධව විෙශ්ෂිත කෘෂි සංචාරක වැඩ සටහන් දියත් 
කිරීම. 
 

2. ෙතෝරාගත් ෙගාවීනට ෙගාවි සංවිධානවලට හා දැනට කෘෂි සංචාරක ක්ෙෂ්ත්රෙය් 
නිරතව සිටින ෙගාවීන්ට පහසුකම් සැලසීම පිණිස රාජ්ය හා ෙපෟද්ගලික අංශෙය් 
සහෙයෝගීතාවය වැදගත් ෙව්. ඒ හරහා ෙතෝරාගත් ෙගාවි ප්රජාවන්ට දැනුවත් කිරීම් හා 
පුහුණුවී ෙම් අවස්ථා ලබාදීම, මූල්යමය සහාය ලබාදීම, යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය, සංචාරක ක්ෙෂ්ත්රය සමඟ සබඳතා ෙගාඩ නැංවීම සිදු කළ හැකිය. 
 

3. � ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ය්යංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් පුළුල් ප්රචාරණයක් කෘෂි 
සංචාරක �යාකාරකම්වලට ලබාදිය යුතුය. 
  

4. ෙමම සුවිෙශ්ෂී තත්ත්වයන් සහ අන්තර්ජාතික කෘෂි සංචාරක ප්රමිතීන් සැලකිල්ලට 
ෙගන කෘෂි සංචාරක ප්රමිතීන් සහ මාර්ෙගෝපෙද්ශන මාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් 
ෙව්. එමඟින් උසස් තත්ත්වෙය් සහ විශ්වාසදායී කෘෂි සංචාරක කර්මාන්තයක් ෙගාඩ 
නැංවීමට හැකිවනු ඇත. ෙයෝජිත ප්රමිතීන් සහ මාර්ෙගෝපෙද්ශන සමගම ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව, සනීපාරක්ෂක පහසුකම්, ෙගාඩබිම් තුළ පවතින ආරක්ෂාව යනාදිය 
ගැන අවධානය ෙයාමු කරමින් ආරක්ෂාකාරී සහ පහසු ප්රෙව්ශයක් සහිත වටපිටාවක් 
ෙගාඩ නැංවීම ද සිදු කළ යුතුය. 
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06. නකල්ස් සංරක්ෂිත වනාන්තර තුළ එනසාල් වගාව : සමාජ - ආර්ථික හා පාරිසරික 
දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ෙජ්.ඒ.යූ.පී. ජයසිංහ මිය  - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 

   ආර්.එම්.වී.ෙක්. රම්ෙබාඩෙගදර මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු 

නකල්ස් සංරක්ෂිත වනාන්තර තුළ එනසාල් වගාව තහනම් කිරීම නිසා වගාකරුවන්ෙග් 
ජීවෙනෝපායන්ට සිදු වී ඇති බලපෑම හඳුනා ගැනීම සහ එනසාල් වගාව නිසා පරිසරයට සිදු 
වී ඇති ප්රතිවිපාක ෙසායා බැලීම ෙමම අධ්යයනෙය් අෙප්ක්ෂාවයි. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. එනසාල් වගාව තහනම් කිරීමට ෙපර වගාකරුවන් බහුතරයකෙග් ප්රධාන ආදායම් 
මාර්ගය වූෙය් නකල්ස් රක්ෂිතෙය් කළු පහන ප්රෙද්ශෙය් එනසාල් වගා කිරීමයි. 
 

2. වගාකරුවන් විකල්ප ආදායම් මාර්ග ෙවත ෙයාමු වී ඇත. ෙම් ෙහ්තුෙවන් කුටුම්භයක 
ආදායම සාමාන්ය සැලකිය යුතු ෙලස පහළ ෙගාස ් තිබූ අතර එය සමාජ ආර්ථික 
වශෙයන් සෘණාත්මක ප්රතිඵල රැසක් ඇති කරලීමට ෙහ්තු වී ඇත. 
  

3. එනසාල් වගාව නකල්ස ්රක්ෂිතෙය් වන ව�හය, වන වියෙන් විවෘත  බව, සත්ත්ව හා 
ශාක විෙශ්ෂයන්හි සංයුතිය, පෙසහි සහ ජලධාරෙයන් හි ගුණාත්මකභාවය සහ 
ස්වභාවික පුනර්වර්ධන හා පරිණාමීය �යාවලිෙය් ෙවනස් වීම සඳහා බලපාන බවත් 
එය අයහපත් පාරිසරික බලපෑම් රැසක් සඳහා ෙහ්තු වී ඇති බවත් අධ්යයනය මගින් 
අනාවරණය වී ඇත.  
 

4. නකල්ස් සංරක්ෂිත වනාන්තරෙය් ව�හෙය් සහ �යාවලියන්ෙග් ෙවනස්වීම් ඉන් 
සපයනු ලබන පරිසර පද්ධති ෙස්වාවන් සඳහා අහිතකර ෙලස බලපායි. 
 
උදා : ජලෙය් ගුණාත්මකභාවය අඩුවීම, ජාන සම්පත් ක්ෂය වීම, පාංශු ඛාදනය ඉහළ 
යාම, ජල විද්යාත්මක, පාරිසරික සහ ස්වභාවික පුනර්වර්ධන සහ පරිණාමික 
�යාවලිෙය් ෙවනස්වීම්, තවද එය එනසාල් නිෂ්පාදකතාවය සහ ෙබෝගෙය් ස්ථිරසාර 
පැවැත්ම සඳහා සෘණාත්මක බලපෑම් ඇති කරයි. 
 

නිර්ෙද්ශ 
 

1. එනසාල් වගාකරුවන්ෙග් අහිමි වූ ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා විචාරවත්, සාකල්ය 
සහ බහුමානීය ප්රෙව්ශයක් භාවිතා කළ යුතු ෙව්. ෙමම ක්රම සඳහා ජනතාවෙග් ඇති 
කැමැත්ත, ප්රෙද්ශයට ඒවා ෙකතරම් උචිත ද යන්න සහ එම ක්රමයන් හි දීර්ඝ කාලීන 
පැවැත්ම යනාදිය ෙකෙරහි සැලකිල්ල ෙයාමු කළ යුතුය. 
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• පළාත් පාලන ආයතන සහ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මග ෙපන්වීම 
යටෙත් වාණිජමය වශෙයන් ගම්මිරිස් වගාව සඳහා රජෙය් වනාන්තර සහ 
ප්රාෙද්ශීය වනාත්තර ලබාදීම ඒ සඳහා අවශ්ය ආරම්භක මූල්ය සහ තාක්ෂණික 
සහාය ප්රථම අස්වැන්න ෙනළා ගන්නා ෙතක් ෙගාවීන්ට ලබාදීම. 
 

• ස්වයං රැකියා වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිස හඳුනා ගත් පිරිසකට මූල්යමය සහ 
තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම. 
 

• ගම්වැසියන්, විෙශ්ෂෙයන්ම තරුණ පරම්පරාව සංචාරක කර්මාන්තයට ෙයාමු 
කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන වැඩසටහන් �යාත්මක කිරීම. 

 
2. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මග ෙපන්වීම යටෙත් තංගප්පුව වැනි ප්රෙද්ශයන්හි 

පයිනස් වැනි වන වගාවන්හි යටි ෙරෝපණයක් ෙලස එනසාල් වගා කිරීම සඳහා 
ජනතාව උනන්දු කිරීම. ෙම් සඳහා අවශ්ය මූලික මූල්යමය සහ  තාක්ෂණික සහාය 
අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මග ෙපන්වීම යටෙත් ලබාදිය යුතුය. 
  

3. වනාන්තරයට හානි ෙනාවන පරිදි නකල්ස් සංරක්ෂිත වනාන්තරය තුළ එනසාල් 
වගාකළ ප්රෙද්ශෙය් ස්වභාවික පුනර්වර්ධන �යාවලියට ඉඩ හැරිය යුතුය. එය වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිරන්තර අධීක්ෂණයට ලක්විය යුතු අතර අවශ්ය තැන් 
හි දී ස්වභාවික පුනර්වර්ධන �යාවලියට අවශ්ය බාහිර සහාය එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මගින් ලබාදිය යුතුය. 

07. ග්රාමීය කෘෂි ප්රජාවෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම : ඉහළ ජලාධාර ප්රෙද්ශ 
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය ඇසුෙරන් 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම :  ජී.ජී.ඩී.එල්.ඩබ්. සමරසිංහ මිය  - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 

    එම්.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 

 මූල්ය ප්රභවය  ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු 

ජල ෙපෝෂක ප්රෙද්ශ ආ�ත ගැටලු සෘජුව සහ එකාබද්ධ ස්වරූපයකින් ආමන්ත්රණය කරනු ලැබූ 
මුල් ම ව්යාපෘතිය ෙලස ඉහළ ජල ෙපෝෂක ප්රෙද්ශ කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය සැලකිය හැකි 
අතර ජල ෙපෝෂක ප්රෙද්ශ කළමනාකරණයට අදාළ කාලීන ප්රෙව්ශයන් රැසක් ඊට අදාළ කර 
ෙගන තිෙබ්. ෙමම අධ්යයනෙය් මූලික අරමුණ ජල ෙපෝෂක ප්රෙද්ශය ආරක්ෂා කර ගන්නා 
අතර ම ප්රෙද්ශෙය් කෘෂි කාර්මික ප්රජාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීෙමහි ලා ෙමම 
ව්යාපෘතිෙය් දායකත්වය අධ්යයනය කිරීම මඟින් ඉදිරි ව්යාපෘති සඳහා දැනුම ලබා ගැනීමයි. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. ප්රතිලාභීන් 90%ක් පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම භාවිතයට ෙගන තිබුණි. ව්යාපෘතිය මඟින් 
සැපයූ ද්රව්යමය සහ තාක්ෂණික සහය ප්රෙයෝජනයට ගනිමින් තම තමන්ෙග් ඉඩම්වල 
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ෙභෟතික පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම සකස් කර ෙගන තිබීම ප්රධාන වශෙයන් දක්නට 
ලැබුණි. 
  

2. ප්රතිලාභී ෙගාවීන් අතර සංරක්ෂණ වගා ක්රම (conservation farming practices) 
භාවිතයට ගැනීම දුර්වල මට්ටමක පවතී. 
 

3. ව්යාපෘතිය මඟින් හඳුන්වා දී තිබූ අමතර ආදායම් උත්පාදන මාර්ග බහුතරයක් ප්රතිලාභී 
ෙගාවීන් තම කුටුම්භ ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්රමාණවත් පරිදි දායක කරෙගන 
ෙනාතිබුණි. 

නිර්ෙද්ශ  

1. සංරක්ෂණ වගා ක්රම භාවිතයට ගැනීෙම් වැදගත්කම සහ ගෘහ ඒකක මට්ටෙමන් 
අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීම පිණිස ෛජව පාංශු සංරක්ෂණ ක්රම භාවිතයට ගැනීෙම් 
වැදගත්කම පිළිබඳ තවදුරටත් අවධාරණය කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් 
පැවැත්වීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ෙකෙර්.     
  

2. දැනට �යාත්මක වන දිවි නැගුම ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් යම් 
ප්රතිපාදනයක් ඉහළ ජලාධාර කළමනාකරණ වැඩසටහන �යාත්මක කරන ලද 
ආයතන වලට ලබාදී එම ව්යාපෘතිය මඟින් හඳුන්වා දුන් අමතර ආදායම් උත්පාදන 
�යාකාරකම් වලදී ප්රතිලාභී ෙගාවීන් මුහුණ දී ඇති බාධක මගහැර ගැනීම සඳහා 
රජෙය් මැදිහත් වීමක් ලබාදීමට ෙයෝජනා ෙකෙර්. 

08. 2012 වර්ෂය අග භාගෙය් රජෙය් විසින් �යාත්මක කළ කඩිනම් ජලාශ හා වැව්වල 
ෙරාන්මඩ ඉවත් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳ තක්ෙස්රුවක් 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එම්.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර මහතා  - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

    ජී.ජී.ද.එල්.ඩබ්. සමරසිංහ මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු : 

අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය් රජය විසින් දියත් කළ කඩිනම් ජලාශ හා වැව්වල ෙරාන්මඩ 
ඉවත් කිරීෙම් ව්යාපෘතිෙයන් ලද අත්දැකීම් සහ එහි බලපෑම ෙල්ඛනගත කිරීම තුළින් ෙම් හා 
සමාන අනාගත ව්යාපෘතීන් සඳහා මග ෙපන්වීමක් ලබා දීමයි. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. අදාළ ෙකටි කාල පරාසය තුළ සමහරක් ජලාශවල ෙරාන් මඩ ඉවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් අවසන් කරගත ෙනාහැකි වී තිබුණි. 
 

2. ව්යාපෘතිය අවසන් කිරීම සඳහා ලබා දී තිබූ මාස 03ක සීමිත කාල සීමාව තුළ 
තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය සහ උපකරණ ෙසායා ගැනීෙම් අපහසුතාවයට අදාළ 
ෙර්ඛීය ආයතන මුහුණ දී තිබුණි. 
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3. කුඩා වාරි පද්ධති ආ�තව වගාකළ හැකි බිම් ප්රමාණය ඉහළ දැමීම සඳහා ජලාශවල 

ෙරාන් මඩ ඉවත් කිරීෙමන් සැලකිය යුතු බලපෑමක්  සිදුවී නැති නමුත් ප්රෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපායන්ට එමගින් සමාජයීය ප්රතිලාභ හිමි වී තිෙබ්. 
 

4. ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම ෙකටි කාල පරාසයක් තුළ සිදු කරන ලද නිසා ප්රජා 
දැනුවත්භාවය, ස�ය ප්රජා දායකත්වය සහ වගකීම් ෙබදා හදා ගැනීම වැනි ව්යාපෘතිය 
සඳහා අවශ්ය වැදගත් සංරචක සඳහා ගැටලු මතු වී තිෙබ්. 
 

5. කුඩා ජලාශ සඳහා ෙරාන් මඩ ඉවත් කිරීෙම් �යාවලිය මූල්යමය වශෙයන් සඵලදායක 
නැත. 
 

6. ව්යාපෘතිෙය් විවිධ අංග අවශ්ය පරිදි ෙවනස්කම් සිදු කිරීෙම් හැකියාව තිබිය යුතු අතර 
ප්රතිලාභීන්ෙග් දැනුම සහ ව්යාපෘති �යාත්මක කිරීෙම් දී උගත් පාඩම් ඇසුරින් 
ව්යාපෘතිය සඳහා සුදුසු වැව් ෙතෝරා ගැනීම කළ යුතු ෙව්. 

නිර්ෙද්ශ 

1. ෙරාන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා ජලාශ ෙතෝරා ගැනීම ප්රතිලාභීන්ෙග් අවශ්යතාවය 
සැලකිල්ලට ෙගන සිදු කළ යුතුය. ව්යාපෘතිය �යාත්මක වන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
හැකිතාක් දුරට ප්රතිලාභීන්ෙග් ස�ය දායකත්වය ලබා ගත යුතුය. 
 

2. ප්රතිලාභීන්ෙග් දැනුම හා අදහස් ව්යාපෘතිය තුළට සුදුසු පරිදි ඇතුළත් කර ගැනීම සදහා 
ඉඩ ප්රස්තා තිබිය යුතුය.  
 

3. ව්යාපෘතිෙය් සාර්ථකත්වය ඉහළ දැමීම සඳහා ව්යාපෘතිය �යාත්මක කිරීමට ෙපර එහි 
�යාකාරකම් පිළිබඳ ප්රතිලාභීන් මනා ෙලස දැනුවත් කිරීම කළ යුතු ෙව්.  
 

4. ජල කළමනාකරණ ක්රමෙව්දයක් හදුන්වා දීම සහ ජලෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිවන්නා 
වූත් ලාභ උපරිම කර ගැනීමට ද හැකිවන පරිදි ෙබෝග ෙතෝරා ගැනීම පිළිබඳ ෙගාවීන් 
දැනුවත් කළ යුතු ෙව්. 
 

5. ජලාශවල ෙරාන්මඩ ඉවත් කිරීෙම් ව්යාපෘති �යාත්මක කිරීෙම් දී වාරි ජල 
සම්පාදනයට පමණක් එහි ප්රතිලාභ සීමා  ෙනාකළ යුතු අතර මත්ස්ය කර්මාන්තය, 
සත්ත්ව පාලනය, ගෘහස්ථ අවශ්යතා ආදී ෙවනත් ක්ෙෂ්ත්රවලට ද ප්රතිලාභ ලැෙබන 
පරිදි ව්යාපෘතිය �යාත්මක කළ යුතු ෙව්. 
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අෙලවි, ආහාර ප්රතිපත්ති හා කෘෂි ව්යාපාර අංශය 
 

1979 වර්ෂෙය් කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරිෙම් ආයතනෙයහි අෙලවි පර්ෙය්ෂණ 
ඒකකය ෙලස පිහිට වූ වර්තමාන අෙලවි ආහාර ප්රතිපත්ති සහ කෘෂි ව්යාපාර අංශෙයහි 
කාර්යභාරය වූෙය් ජාතික මට්ටමින් �යාත්මක වූ ජීවන වියදම සමාෙලෝචනය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශ උප කමිටුවට අවශ්ය කරන අෙලවි ෙතාරතුරු සැපයීමයි. එතැන් පටන් ෙමම අංශය 
විසින් ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට, ව්යවසායකයින්ට, ෙවෙළඳුන්ට සහ ෙගාවීන්ට නිරන්තරෙයන් 
අවශ්ය වන අෙලවි ෙතාරතුරු සහ දත්ත සැපයීම සිදු කරනු ලබන අතර ඉල්ලීම පරිදි සිසුන්ට ද 
ෙතාරතුරු සැපයීම සිදු කරනු ලබයි. 

මීට අමතරව ෙමම අංශය විසින් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් ඇති ආහාර මිලදී 
ගැනීම් හා ඇගයීෙම් ඒකකය ෙවත මිල ගණන් සැපයීම, රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට ආහාරවල නියමිත මිල ගණන් තීරණය කරනු පිණිස අවශ්ය 
ෙතාරතුරු සැපයීම සිදු කරනු ලබයි. ෙරෝහල්, යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව ඇතුළු 
රාජ්ය ආයතනවල ආහාරවලට අදාළ ප්රසම්පාදන තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන අෙලවි 
ෙතාරතුරු සැපයීම ද සිදු කරනු ලැෙබ්. 

අඛණ්ඩ වැඩසටහන් 

ආහාර හා ෙවළඳ ෙපාළ ෙතාරතුරු ව්යාපෘතිය 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ආචාර්ය ටී.ඒ.ධර්මරත්න මයා   -  සම්බන්ධීකාරක  
   සී.පී. හතුරුසිංහ මිය  - සම පර්ෙය්ෂිකා  
   ආර්.පී.විදානපතිරණමිය  -  සමපර්ෙය්ෂිකා  
   ඩබ්.එච්.ඩී.�යදර්ශනමයා  -  සමපර්ෙය්ෂක  
   එන්.ජී.පී.සමන්ත මයා  -  සම පර්ෙය්ෂක  
   ඩබ්.ඒ.එන්.විෙජ්සූරියමයා  -  සම  පර්ෙය්ෂක  
   ෙරෝෂිණී රඹුක්වැල්ල මිය  -  සමපර්ෙය්ෂිකා  
   ඊ.ඒ.සී.�යංකර මයා  -  සමපර්ෙය්ෂක 

සහාය   ෙජ්යෂ්ඨ සංඛ්යාන නිලධාරීන්  - 01   
   සංඛ්යාන නිලධාරී  - 03   
   සංඛ්යාන සහායක  - 10   
   අනියම් විමර්ශක  - 28 

මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

අෙලවි , ආහාර ප්රතිපත්ති සහ කෘෂි ව්යාපාර අංශය ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්ට නියම ෙව්ලාවට 
නිවැරදි දත්ත සහ ෙතාරතුරු ලබා ෙදයි. ෙකාළඹ පිටෙකාටුව ෙතාග ෙවෙළදපළින් සහ 
පිටෙකාටුව, ෙතාටලඟ, ෙදමටෙගාඩ, ෙබාරැල්ල, වැල්ලවත්ත, කිරුළපන, නුෙග්ෙගාඩ, 
කඩවත සහ කිරිබත්ෙගාඩ වැනි ෙකාළඹ අවට සිල්ලර ෙවළඳපළ 09කින් ආහාර ද්රව්යවලට 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

අදාළ ෙවළඳපළ ෙතාරතුරු සහ මිල ගණන් සටහන් කරගනු ලබයි. ඊට අමතරව, දිවයිෙන් 
ආහාර නිෂ්පාදනය කරන සහ පාරිෙභෝජනය කරන ප්රධානතම දිස්�ක්කවල ෙවළපළ 28කින් ද 
දත්ත සහ ෙතාරතුරු එක්රැස් කර ගනු ලබයි. 

දත්ත එක්රැස් කිරීම සිදු කරනු ලබන්ෙන් සංඛ්යාන නිලධාරීන් තිෙදෙනකු, සංඛ්යාන සහායකින් 
සත්ෙදෙනකු සහ අනියම් විමර්ශකයින් විසිඅටෙදෙනකු විසිනි. පිට පළාත්වල දත්ත එක්රැස ්
කිරීම සඳහා සංඛ්යාන සහායකයින් සහ අනියම් විමර්ශක යන ෙදෙකාටසම ෙයාදවා තිෙබ්. 

වර්ෂ 2013 කුරුණෑගල, නිකවැරටිය, දඹුල්ල, මාතෙල්, අනුරාධපුර, තඹුත්ෙත්ගම, 
ෙපෙළාන්නරුව, නුවරඑළිය, මහනුවර, බදුල්ල, කැප්ෙපටිෙපාළ, රත්නපුර, ඇඹිලිපිටිය, 
හම්බන්ෙතාට, තිස්සමහාරාම, මාතර, ගාල්ල, කලුතර, ෙමාණරාගල, 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, අම්පාර, පුත්තලම, මරඳගහමුල, මීෙගාඩ සහ නාරාෙහ්න්පිට යන ස්ථාන 
ආවරණය කිරීමට හැකිවිය. වසෙර් අගබාගෙය් යාපනය, කිලිෙනාච්චිය, වවුනියාව, සහ මුලතිව් 
දිස්�ක්කවලට අනියම් විමර්ශකයින් අනුයුක්ත කරනු ලැබිණ. 

මීට අමතරව, දිනපතා � ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාෙවන් සහ www.harti.gov.lk දරන 
ආයතනික ෙවබ් අඩවිෙය් පළ කිරීම පිණිස පිටෙකාටුව, මහනුවර දඹුල්ල, ෙනාෙරාච්ෙචෝෙල්, 
මරදගහමුල, මීෙගාඩ සහ නාරාෙහ්න්පිට යන ස්ථානවලින් ආහාර ද්රව්යවල ෙතාග මිල සටහන් 
කර ගනු ලබයි. ඉහත ෙවෙළඳෙපාළට අමතරව නුවරඑළිය, සහ තඹුත්ෙත්ගම ප්රෙද්ශවලින් 
ලබා ගන්නා ෙතාග මිල ගණන් ද ෙකටි පණිවුඩ මාර්ගෙයන් ප්රචාරය කර හරිනු ලබයි. ෙවළඳ 
හා පාරිෙභෝගික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ඉල්ලීමකට අනුව ප්රධාන ආහාර ද්රව්යවල ෛදනික මිල 
ගණන් එක්රැස් කිරීම ද 2010 වර්ෂෙය් සිට ආරම්භ කරනු ලැබිණ. ෙමම ෙතාරතුරු ප්රධාන 
ෙතාග ෙවළඳසැළ්වල සහ පිටෙකාටුව සිල්ලර ෙවළඳපෙළහි ආහාර ද්රව්ය මිල ගණන් පිළිබද 
ෙතාරතුරු ෙව ෙළඳුන්ට සහ නිෂ්පාදකයින්ට ලබා දීෙම් අරමුණින් දිනපතා විද�ත් මාධ්ය ඔස්ෙස ්
ප්රචාරය කර හැෙර්. ෙකාළඹ සහ ෙකාළඹින් පිටත ෙතාග මිල සහ සිල්ලර මිල විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීෙමන් සහ ප්රධාන නිෂ්පාදන ප්රෙද්ශවල නිපැයුම් මිල විශ්ෙල්ෂණය කිරීෙමන් සකස් කරන 
සතිපතා ආහාර ද්රව්ය විවරණිකාව සෑම සතියකම සිකුරාදා නිකුත් ෙව්. 2013 වර්ෂය තුළ 
සතිපතා ආහාර ද්රව්ය විවරණිකාව කලාප 52ක් සහ මාසික ආහාර ද්රව්ය විවරණිකාව කලාප 
11ක්ද මුද්රණය කර තිෙබ්. 

2013 වර්ෂෙය් ප්රගතිය 

• සතිපතා ආහාර ද්රව්ය විවරණිකාව - විවරණිකා 52ක් නිකුත් කර තිෙබ්. 
• ෛදනික ආහාර මිල ගණන් අදාළ ආයතනවලට සැපයීම - වර්ෂය පුරාම සිදුකර ඇත. 
• මාසික ආහාර ෙතාරතුරු සංග්රහය දැනට 11ක් නිකුත් කර ඇත. 
• ෛදනික  සහ සතිපතා ෙවළඳපළ ෙතාරතුරු මාධ්ය ආයතන ෙවත නියමිත ෙව්ලාවට 

සැපයීම. 
• වර්ෂය පුරාම ඉල්ලීම පරිදි රජෙය් ආයතනවලට සහ ෙපෟද්ගලික ආයතනවලට මිල 

ගණන් සම්බන්ධ ෙතාරතුරු සහ ෙවළඳපළ ෙතාරතුරු සැපයීම. 

අවසන් කළ පර්ෙය්ෂණ 

01. ඉහළ වටිනාකමින් යුත් ඉක්මණින් නරක්වනසුලු  එළවළු වර්ගයන්හි වටිනාකම් 
�යාදාමය 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : සී.පී. හතුරුසිංහ මිය - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 

මූල්ය ප්රභවය  : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

ෙමම අධ්යයනෙයහි අරමුණ � ලංකාෙව් කෘෂි ව්යාපාරෙයහි එළවළු උප ක්ෙෂ්ත්රය තුළ 
වටිනාකමින් ඉහළ ඉක්මණින් නරක් වන ෙබෝග සම්බන්ධෙයන් වන සමස්ත තත්ත්වය විමසා 
බැලීම සහ එම ෙක්ෂත්්රයට අදාළ ගැටලු හඳුනා ගැනීම, තක්ෙස්රු කිරීම, සහ ප්රමුඛතාගත කිරීම 
තුළින් ඒ සඳහා පිළියම් ෙසවීමයි. තවද, ෙමම ක්ෙෂ්ත්රය තුළ තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීම 
තුළින් එහි වර්ධනය, රැකියා නියුක්තිය සහ ඊට අදාළ ව්යාපාරික අවස්ථා වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා වන ප්රතිපත්තිමය සංෙශෝධනයන් සලකා බැලීම ද අරමුණු විය.  

අධ්යයනෙය් ෙසායා ගැනීම් 

1. විෙද්ශිකයනට ආහාරපාන සපයන ෙහෝටල්වලින් ඉල්ලුම ඉහළ යාම නිසා 2010 සහ 
2011 වර්ෂ තුළ සලාද ගස්, පාස්ලි,සැල්දිරි, අයිසබ්ර්ග්, ෙකාක්ෙචායි, ෙබල් ෙපපර්, 
මල් ෙගෝවා, ෙබ්රාකලි සහ පිපිඤ්ඤා වැනි වටිනාකමින් ඉහළ ඉක්මණින් නරක් වන 
සුලු ෙබෝගයන් වගා කිරීම 35% සිට 40% දක්වා ඉහළ ෙගාස් තිෙබ්. 

 
2. 2009 වර්ෂෙය් ෙමම ෙබෝග ක්ෙෂ්ත්රයට ෙගාවීන් 50ෙදෙනකු පමණ ෙයාමු වී තිබූ අතර 

එම සංඛ්යාව 2010 වර්ෂය වන විට 85%කින් ඉහළ ෙගාස් තිබුණි. 2010 වසෙර් සිට 
2011 වසර දක්වා එය 32%ක පමණ ඉහළ යාමක් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. 
  

3. ඉහළ මිලකින් යුත් ඉක්මණින් නරක්වන සුලු ෙබෝග ෙබාෙහාමයක නිෂ්පාදන පිරිවැය 
සිල්ලර මිලට වඩා 15%කින් අඩුය. 
 

4. හානි අවම කිරීම මඟින් (තැලීම්, ෙපාඩිවීම් අවම කිරීම) පාරිෙභෝගිකයින් තෘප්තිමත් 
කිරීම පිණිස ෙවෙළදුන් හා ෙගාවීන් ෙහාඳින් එකිෙනකා හා සම්බන්ධ වී සිටින නිසා 
සැපයුම් දාමයන් ඉතා පැහැදිලි සහ ෙකටි ය. 
 

5. අෙනකුත් එළවළුවලට සාෙප්ක්ෂව ඉහළ මිල, ඉහළ ආදායම,ආන්තික ලාභය ෙස්ම 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ෙවළඳපෙළ් පවතින ඉහළ ඉල්ලුම නිසා තරුණ පරපුර ෙමම 
ක්ෙෂ්ත්රයට ෙයාමු වී තිෙබ්. මල්ෙගෝවා, ෙබ්රාකලි සහ ෙබල් ෙපපර් සදහා ආන්තික 
ලාභය සිල්ලර මිෙලන් 31%-36% අතර පරාසයක පැවති අතර චීන ෙගෝවා, අයිස්බර්ග් 
සලාද, සලාද ගස් සහ පැක්ෙචෝයි සඳහා එය 13% සිට 17% දක්වා පරාසයක පැවතිණි. 
 

6. ඉහළ ආදායමක් ඉපයීම සඳහා වැඩි අස්වැන්නක් ෙමන් ම ෙහාඳ ෙපනුමක් ලබා 
ගැනීමට ද ෙගාවීහු කෘෂි රසායන ද්රව්ය සහ රසායනික ෙපාෙහාර භාවිතා කරති. 
 

7. ෙගාවීහු තමන්ෙග් ආදායම උපරිම කරගනු පිණිස ෙබෝග විවිධාංගීකරණය කරති. 
වැඩිවන ආදායම ෙහ්තුෙවන් නිෂ්පාදකයින් සහ කෘෂි ව්යාපාර ව්යාවසායකයින් නැවුම් 
එළවළු සඳහා ෙද්ශීය ෙවළඳපළ වැඩිවන ඉල්ලුම සැපිරීමට හා සැකසූ ආහාර 
ව්යාපාරය සඳහා ෙහෝටල්වල සහ ආහාර අෙලවිසැල් වලින් එළවළු සඳහා ඇති ඉල්ලුම 
සපුරාලීම පිණිස වටිනාකමින් ඉහළ නව එළවළු ප්රෙභ්ද වගාව සඳහා ෙපළඹී සිටිති. 
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8. ෙමම එළවළු ක්ෙෂ්ත්ර ෙයහි වර්ධනය සුළු පරිමාණ ෙගාවීන්ෙග් දුප්පත්කම තුරන් කිරීම 
පිණිස (ප්රධාන වශෙයන් බණ්ඩාරෙවල ඌව පරණගම ප්ර ෙද්ශෙය් සහ නුවරඑළිය 
මීපිලිමාන ප්රෙද්ශෙය්) සුවිෙශ්ෂි බලපෑමක් ෙපන්වයි. 
 

9. මිෙලන් ඉහළ ෙබෝග නිෂ්පාදනය, සැකසීම සහ අෙලවිය ඉහළ දැමීෙමන් කුඩා 
ෙගාවීන්ෙග් ආදායම ඉහළ නැංවීමට සහ ග්රාමීය කම්කරුවන් සඳහා රැකියා අවස්ථා 
වැඩි කිරීම සඳහා ඉහළ ශක්යතාවයක් පවතී. 
 

10. ෙමම ෙබෝගයන් ෙද්ශීය ෙවළඳපෙළහි පැවතිය ද ඉහළ මිල, ආහාර සැකසීෙම් කලාව 
ෙනාදැනීම සහ ෙපෝෂණ ගුණය පිළිබඳ ඇති අඩු අවෙබෝධය ෙහ්තුෙවන් ෙද්ශීය 
පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් ඉල්ලුම වර්ධනය වනුෙය් ඉතා ෙසමිනි.  
 

11. ෙකෙස් නමුත් ආර්ථික හැකියාව ඇති පාරිෙභෝගිකයින් ඉහළ මිල ගණන් යටෙත් වුවද 
ඒවා මිලදී ගන්නා නිසාත් ෙවනස්වන ආහාර පුරුදු හා එක් එක් එළවළුවල ෙපෝෂණ 
ගුණ පිළිබඳ ඇති අවෙබෝධය නිසාත් නගරබද ප්රෙද්ශවල ඉල්ලුෙමහි හා සැපයුෙමහි 
කිසියම් ඉහළයාමක් දැකිය හැකිය. 
 

12. වගා ප්රෙද්ශවල සිටින එකතු කරන්ෙනෝ මිෙලන් ඉහළ ඉක්මණින් නරක්වන සුලු 
එළවළු සඳහා තම ආෙයෝජනයන් ෙවනුෙවන් 15%ත් 25%ත් අතර ප්රතිශතයක  දළ 
ආන්තික ලාභයක් පවත්වා ගනිති. 
 

13. ෙස්වා ක්ෙෂ්ත්රය පිළිබඳ සලකා බැලීෙම්දී සිල්ලර ෙවෙළන්ෙදෝ සිල්ලර මිෙලන් 
25%ක පමණ ඉහළ ආන්තික ලාභයක් පවත්වා ගනිති. එකතු කරන්නන් සහ ෙතාග 
ෙවෙළඳුන් සිල්ලර මිෙලන් 8%ක් 13%ත් අතර සීමාවක එය පවත්වා ගනියි. සිල්ලර 
මිල මට්ටම හා සන්සන්දනය කර බැලීෙම් දී එකතු කරන්නන්ට විකිණීම සහ ෙතාග 
ෙවෙළඳුන්ට විකිණීෙම් අවදානම් මට්ටම ඉතා අඩුය. 
 

14. ෙකාළ පිපිඤ්ඤාවල සිල්ලර මිෙලන් ඉහළ සීමාවක් (32%) එකතු කරන්නන් විසින් 
පවත්වා ගනු ලබන අතර සිල්ලර ෙවෙළඳුන් සඳහා එය 22%කි. ප්රවාහනයට සහ එහා 
ෙමහා ෙගන යාම සඳහා වන වියදම ෙතාග ෙවෙළන්දන් සම්බන්ධෙයන් 3%-4% අතර 
වන අතර එය සිල්ලර ෙවෙළදාෙම් දී 4%-5% දක්වා ෙවනස් ෙව්. සලාද, පිපිඤ්ඤා, 
පැක්ෙවෝයි සහ අයිස්බර්ග් නිෂ්පාදකයාෙග් සීමාව සිල්ලර මිෙලන් 12.5% සිට 16% 
දක්වා පරාසයක පවතී. 
 

15. මල්ෙගෝවා සහ ෙබ්රාකලි වගාකරුවන් තම ලාභ සීමාව පිළිෙවළින් 35% - 40%  අතර 
පවත්වා ගන්නා අතර චීන ෙගෝවා සඳහා එය 16%ක් පමණ ෙව්. ෙතාග ෙවෙළඳුන් 
ෙමම ෙබෝගයන් සඳහා සිල්ලර මිෙලන් 20%ක් 27% පමණ ලාභ සීමාවක් පවත්වා 
ගනිති. මල් ෙගෝවා සහ චීන ෙගෝවා යන ෙදවර්ගයම සඳහා සිල්ලර ෙවෙළදුන් සිල්ලර 
මිෙලන් 10%ක ලාභ සීමාවක් පවත්වා ගන්නා අතර  ෙබ්රාකලි සිල්ලර ෙවෙළදුන් 
සිල්ලර මිෙලන් 16%ක ප්රතිශතයක් පවත්වා ගනිති.  
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16. නිෂ්පාදකයින් ෙබල් ෙපපර් සඳහා පාරිෙභෝගික මිෙලන් 40%ක් 64%ක් අතර      
ප්රතිශතයක ලාභයක්       ලබා ගන්නා     අතර කහ සහ රතු ෙබල්   ෙපපර් සඳහා එය    
50%කට වඩා වැඩිය. ඔවුන්ෙග් ආන්තික ලාභය      සිල්ලර මිෙලන්   21% සිට 36%   
දක්වා පරාසයක පවතී. 

  
නිර්ෙද්ශ 

1. ෙගාවිපළ ආදායම වැඩිකර ගැනීම සහ එමඟින් ග්රාමීය ප්රෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම පිණිස 
තරුණ කණ්ඩායම්වලට කෘෂි ව්යාපාර පුහුණුව ලබාදිය යුතුය. 
  

2. ෙමම ෙබෝගයන් සඳහා ෙද්ශීය ඉල්ලුම ඉහළ නැංවීම සඳහා තරුණ පරපුර ඉලක්ක කර 
ගනිමින් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් �යාත්මක කළ යුතුය. 
 

3. ෙමකී ෙබෝගයන් සියල්ලක්ම පාෙහ් අමුෙවන් පාරිෙභෝජනයට ගන්නා බැවින් කෘෂි 
රසායන ද්රව්ය භාවිතය අවම කිරීම උෙදසා තරුණ ෙගාවීන් දැනුවත් කිරීමට මැදිහත් 
විය යුතුය. 

02. කාබනික ආහාර සඳහා වන අපනයන ෙවෙළඳෙපාළ: වර්තමාන තත්ත්වය, ගැටලු සහ 
අනාගත ප්රවණතාවයන් 

පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම  :  ආර්.පී.විදානපතිරණ  -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 

  ඩබ්.ඒ.එන්.විෙජ්සූරිය  -  සම පර්ෙය්ෂක  

 මූල්ය මූලාශ්රය :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂය පථය සහ අරමුණු : 

කාබනික ආහාර සඳහා වන ජාත්යන්තර ෙවෙළඳෙපාෙළහි කැපී ෙපෙනන වර්ධනයක් පසුගිය 
කාලය තුළ ෙපන්නුම් කරන ලදී. පරිසර හිතකාමි නිෂ්පාදන �යාවලියක් ෙලස නිපදවන 
ආහාර කාබනික ෙලස සහතික කිරීම බලයලත් ෙතවන පාර්ශවයක්  විසින් නිෂ්පාදනෙය් සිට 
අෙලවිය දක්වා වූ �යාවලිය තුළ  සහතික කළ යුතු ෙව්. � ලංකාව ද කාබනික ආහාර 
අපනයන ෙවෙළඳෙපාළට ප්රවිෂ්ට වී සිටින අතර ෙත්, කුළු බඩු, ෙපාල්, පලතුරු සහ ඖෂධ 
පැළෑටි ආ�ත නිෂ්පාදන අපනයනය සිදු කරයි. කාබනික ආහාර සඳහා වන ජාත්යන්තර 
ඉල්ලුම ඉහළයාමත් සමඟ අනාගතෙය්දී අපනයනය කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ද්රව්ය කාබනික 
වීම අත්යවශ්ය වනු ෙනාඅනුමානය. එම නිසා, ෙමම අධ්යයනය මගින් කාබනික ආහාර 
අපනයන අංශෙයහි වර්තමාන තත්ත්වය, ගැටලු සහ ඉඩ ප්රස්තා ෙසායා බැලීම සිදු විය. රාජ්ය 
හා රාජ්ය ෙනාවන සංවිධාන හා පුද්ගලික අංශෙය් අදාළ පාර්ශවකරුවන් මඟින් අධ්යයනයට 
අදාළ ෙතාරතුරු ලබාගත් අතර ප්රශ්නාවලියක් මගින් දැනට සහතික කළ කාබනික ආහාර 
අපනයනය කරනු ලබන අපනයනකරුවන්ෙග් අදහස් ලබා ගන්නා ලදී.  

පර්ෙය්ෂණ ෙසායාගැනීම්: 

1. වර්තමානෙය් � ලංකාෙව් සහතික කළ කාබනික නිෂ්පාදන ෙලස කුළු බඩු, ෙත්, 
ෙපාල් සහ ඖෂධ පැළෑටි ආ�ත නිෂ්පාදන අපනයනකරුවන්  38ක් පමණ සිටින අතර 
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ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන සහතික කිරීෙම් ආයතන 2ක් මගින් කාබනික ෙලස සහතික කිරීම 
සිදු කරනු ලබයි. 2006-2012 දක්වා කාලය තුළ දි කාබනික නිෂ්පාදන අපනයනය 
සඳහා ෙයාමු වූ අපනයනකරුවන් සංඛ්යාව 18ක් (48%) පමණ ෙව්. එෙමන්ම, 
අපනයනකරුවන්ෙගන් කාබනික ආහාර පමණක් අපනයනය කරනු ලබන ආයතන 
7ක් දක්නට ලැෙබ්. 

 

3. අපනයනකරුවන් විසින් අපනයනය සඳහා අවශ්ය කාබනික ද්රව්ය නිෂ්පාදනය සහ 
සපයා ගැනිම සඳහා විවිධ ව්යාපාරික ක්රමෙව්දයන් ෙයාදාගනු ලබන අතර ව්යාපාර 
යටෙත් වතු/ෙගාවිපළවල් පවත්වාගැනීම, ෙතෝරාගත් ෙගාවි කණ්ඩායම් පවත්වා 
ගැනීම, සහතික කළ සැපයුම්කරුවන් සිටීම සහ සහතික කළ නිෂ්පාදන 
සකස්කරන්නන් සිටීම වැනි ක්රම අනුගමනය කරනු ලබයි. 

 
4. සාධාරණ ෙවෙළඳාම සහ සහතික කළ කාබනික නිෂ්පාදන සඳහා අපනයන 

ෙවෙළඳෙපාෙළහි වර්ධනයක් දක්නට ලැෙබන බැවින් අපනයනකරුවන්ෙගන් 
29%ක් ඒ හා සම්බන්ධව සිටින අතර අෙනකුත් අපනයනකරුෙවෝ ද ඊට 
සම්බන්ධවීමට බලාෙපාෙරාත්තුෙවන් සිටිති. 

 
5. කාබනික ආහාර අපනයන සමාගම් වලින් 16ක් පමණ ඔවුන්ෙග් අපනයන අවශ්යතා 

සපුරාගැනීම සඳහා ෙගාවීන් සමග සම්බන්ධව සිටින අතර ඔවුන්හට එම සමාගම් 
මගින් තම නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ මිලක් ලැබීමත්, සාධාරණ ෙවෙළඳාම හරහා ඉහළ 
මිලක් ලැබීමත්, වගාව සම්බන්ධෙයන් පුහුණු වීම්, ව්යාප්ති ෙස්වා ලැබීමත්, කාබනික 
ෙපාෙහාර ලබා දීමත්, ඔවුන්ට අවශ්ය තාක්ෂණික සහ අෙනකුත් උපෙදස් ලබාදීමත් 
සිදු කරනු ලබයි. 

 
6. අපනයනකරුවන් මුහුණෙදන ප්රධාන ගැටලු වන්ෙන් අපනයනය සඳහා ප්රමාණවත් 

කාබනික නිෂ්පාදන ෙනාමැතිවීම, සහතික කිරීෙම් පිරිවැය අධික වීම, අගය එකතු 
කළ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීමට අවශ්ය පර්ෙය්ෂණවල හිඟකම සහ නිෂ්පාදන 
වියදම අධික වීම යන කරුණු ෙව්. එෙස්ම, අපනයනකරුවන් හා සම්බන්ධ ෙගාවීන් 
මුහුණ ෙදන ගැටලු වන්ෙන් වගා බිම් කාබනික ෙලස පරිවර්තනය කිරීමට වැඩි 
කාලයක් ගත වීම, ශ්රම වියදම අධික වීම, දැනුවත්භාවය ෙනාමැතිවීම, ප්රමාණවත් 
අෙලවි අවස්ථා ෙනාමැති වීම සහ ෙයෝග්ය ෙයදවුම් ප්රමාණවත් පරිදි  ෙනාමැති වීම 
යනාදියයි. 

 
7. සියයට පනස් අටක පමණ අපනයනකරුෙවෝ පිරිසක් ඔවුන්ට අපනයන 

ෙවෙළඳෙපාෙළහි පවතින ඉල්ලුම සපුරාලීමට ෙනාහැකි බව සඳහන් කළ අතර 
අපනයනයට අවශ්ය ප්රමාණවත් කාබනික නිෂ්පාදන ෙනාමැති වීම, කාබනික 
ෙගාවිතැන හා සම්බන්ධ ෙගාවීන්ෙග් හිඟකම, නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ මට්ටමක 
පැවතීම, නිෂ්පාදන ඇසිරීම් සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වීම සහ ඒවාෙයහි 
හිඟතාවය ඒ සඳහා ඇති බාධාවන් ෙලස දැක්වූහ. 
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8. � ලංකාෙව් කාබනික ආහාර අපනයනය සඳහා ඉන්දියාව, චීනය, වියට්නාමය. 
තායිලන්තය සහ පිලිපීනය වැනි රටවල් ප්රධාන තරඟකාරී රටවල් ෙලස සැලෙක්.
   

9. යුෙරෝපය, එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මැදෙපරදිග රටවල් සඳහා කාබනික 
ෙපාල් වතුර, ෙපාල්ෙතල්, ඖෂධ පැළෑටි නිස්සාරක, එළවළු, පලතුරු ආ�ත 
නිෂ්පාදන සහ සහල් සඳහා වර්ධනය වන ඉල්ලුමක් සහ විභවතාවයක් පවතී. 

නිර්ෙද්ශ: 

1. කාබනික ආහාර අපනයන ෙවෙළඳෙපාළ සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම ප්රවර්ධනය සඳහා 
කාබනික ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය ජාතික ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම වැදගත් ෙව්. 
ඒ සඳහා, 

• අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සැලකීම සඳහා අවශ්ය පර්ෙය්ෂණ වැඩි කිරීම. 
• කාබනික නිෂ්පාදන සහතික කිරීෙම් වැඩසටහන ප්රවර්ධනය කිරීම. 
• කාබනික ෙලස වගා කරන්නන් සඳහා අවශ්ය පුහුණුවීම් ලබා දීම සහ 

ප්රමාණවත් සහනාධාර ලබාදීෙම් වැඩසටහන් �යාත්මක කිරීම අවශ්ය ෙව්. 
  

2. අපනයන ෙවෙළඳෙපාළ ප්රවර්ධනය කිරීෙම්දී කාබනික ෙවෙළඳෙපාෙළහි පවතින 
සුවිෙශ්ෂී ගුණාංග සහ ඉල්ලුම ෙකෙරහි අවධානය ෙයාමු කිරීමත්, කාබනික ආහාර 
නිෂ්පාදනය කරන්නන් සහ අපනයනකරුවන් සඳහා බදු සහන ලබාදීමත්, 
නිෂ්පාදනයට අවශ්ය ෙයදවුම් සඳහා සහනාධාර ලබාදීමත් වැදගත් ෙව්. 
 

3. සහතික කිරීෙම් පිරිවැය ඉතා ඉහළ ෙහයින් ෙගාවීන්ට/ෙගාවි සංවිධාන වලට සෘජුවම 
අපනයන ෙවෙළඳෙපාළට ප්රෙව්ශවීමට ෙනාහැකි ෙහයින් අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් 
කාබනික නිෂ්පාදන සහතික කිරීෙම් වැඩසටහනක් ෙද්ශීයව ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් 
ෙව්. 

03. ෙබෝග අස්වනු ෙනළීමට ෙපර අෙලවිකරණ �යාවලිය ආරම්භ වන කෘෂිකාර්මික ඉදිරි 
ෙවළඳ ගිවිසුම් ක්රමය : ගැටලු සහ ප්රගතිය පිළිබඳ අධ්යයනය 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ඩබ්.ඒ.එන්. විෙජ්සූරිය මහතා  - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

   පී.ඒ.ෙජ්. චම්පිකා ෙමනවිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 

 මූල්ය මූලාශ්රය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු :  

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අෙලවිකරණෙය් දී සාම්ප්රදායික රාජ්ය මැදිහත්වීෙම් ක්රමවලට 
ආෙද්ශනයක් වශෙයන් � ලංකා මහ බැංකුව මඟින් 1999 වසෙර් දී, ෙගාවි සහනය වැඩසටහන 
යටෙත් ඉදිරි ෙවළඳ ගිවිසුම් ක්රමය හදුන්වා ෙදන ලදී. දැනට වී, අෙනකුත් ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග, 
එළවළු, ඖෂධීය පැළෑටි, සහ විසිතුරු මල් පැළෑටි ෙමම ක්රමය යටෙත් ආවරණය ෙව්. ෙබෝග 
අස්වනු ෙනළීමට ෙපර අෙලවිකරණ �යාවලිය ආරම්භ වන කෘෂිකාර්මික ඉදිරි ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම් ක්රමෙය් වර්තමාන තත්ත්වය අවෙබෝධ කර ගැනිම සඳහා වන පුළුල් අධ්යයනයක් ෙම් 
දක්වා �යාත්මක වී නැත. එම අඩුව පිරවීම සඳහා ෙමන් ම ෙපර අෙලවි කිරීෙම් කෘෂිකාර්මික 
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ඉදිරිෙවළඳ ගිවිසුම් ක්රමය යටෙත් �යාත්මක බඩ ඉරිඟු සහ ෙසෝයා වගා වැඩසටහන 
අධ්යයනය කිරීම ඉලක්ක කර ගනිමින් ෙමම අධ්යයනය සිදු කරනු ලැබිණ. 

 

අරමුණු 

අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ වූෙය්, ගිවිසුම් ක්රමයට ෙගාවීන් අනුගත වීම ෙකෙරහි බලපාන 
සාධක හඳුනා ගැනීමයි. ෙසසු අරමුණු වන්ෙන්, 

•  ෙපර අෙලවි කිරීෙම් කෘෂිකාර්මික ඉදිරි ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ක්රමෙයහි සාර්ථකත්වයට 
බලපෑ සාධක ෙමන් ම දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම. 

• ෙපර අෙලවි කිරීෙම් කෘෂිකාර්මික ඉදිරි ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ක්රමෙයහි දිගුකල් පැවැත්ම 
පිණිස වැදගත්වන ප්රධාන ප්රතිපත්තිමය මුල පිරීම් ෙයෝජනා කිරීම. 

අනුරාධපුර දිස්�ක්කෙය් ගෙලන්බිඳුණුවැව සහ ඇලයාපත්තුව ප්රෙද්ශයන් හි සහ මහවැලි එච් 
කලාපෙය් ගල්නෑව සහ තඹුත්ෙත්ගම ප්රෙද්ශයන් හි ප්රශ්නාවලී සමීක්ෂණයක්  සිදු කරන ලදී. 
ෙමම අධ්යයනෙය් දී, බඩ ඉරිඟු වගාවට ෙගාවීන් අනුගත වීම විශ්ෙල්ෂණය කිරීම සඳහා 
ෙලාජිට් (logit) ප්රතිපායන ආකෘතිය භාවිතා කරන ලද අතර ගිවිසුම්ගත සහ ගිවිසුම් ෙනාගත් 
ෙගාවීන් නියැදියට ඇතුළත් විය. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. විශ්ෙල්ෂණෙය් ප්රතිඵලවලට අනුව ෙගාවීන් සතු පළපුරුද්ද, කෘෂිකර්මාන්තෙයන් 
ලැෙබන මුළු ආදායම සහ ෙගාවියා සතු මුළු අදායම සහ ෙගාවියා සතු මුළු 
කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ප්රමාණය යන කරුණු ගිවිසුම් ක්රමයට අනුගත වීෙම් දී ධනාත්මක 
සහ සැලකිය යුතු ෙලසින් බලපා තිෙබ්. 
 

2. මුළු කෘෂිකාර්මික ආදායම සැලකීෙම්දී ගිවිසුම් ෙනාගත් ෙගාවීන්ට වඩා ගිවිසුම් ගත 
ෙගාවීන්ට වැඩි කෘෂිකාර්මික ආදායමක් පවතින ෙහයින් ගිවිසුම්ගත හා ෙනාගත 
ෙගාවීන්ෙග් ආදායෙමහි සැලකිය යුතු ෙවනසක් පවතී. ෙමයට ප්රධාන වශෙයන් ම 
බලපා ඇත්ෙත් ගිවිසුම්ගත ෙගාවීන් 55%ක් යල කන්නෙය් අමු මිරිස් ද, 36% ෙගාවීන් 
ෙලාකු ළූණු සහ එළවළු ද වගා කිරීමයි. ෙමම ෙබෝගයන් අතුරින් අමු මිරිස් ඉතා ඉහළ 
ආදායමක් ලබන්නකි. (අක්කර 0.5 කටම රු. 250,000 – 350,000 ක් ) 
 

3. ගිවිසුම් ක්රමයට අනුගත වීම පිළිබඳ තීරණයට එළඹීෙම් දී සලකා බලන ෙබෝගෙය් වගා 
කළ බිම් ප්රමාණය සැලකිය යුතු ෙලස නමුත් සෘණාත්මකව ෙගාවීන්ට බලපා තිෙබ්. 
ෙමයට ෙහ්තුව ෙලස සමාගම් මගින් සුළු පරිමාණ ෙගාවීන් වැඩි පිරිසකට අවස්ථාව 
ලබා දීෙම් අරමුණින් බඩ ඉරිඟු වගා කරන බිම් ප්රමාණය සීමා කිරීම සැලකිය හැකිය. 
 

4. අධ්යාපන මට්ටම, පවුෙල් ශ්රමය පූර්ණ කාලීනව පැවතීම සහ සමාජ සහභාගිත්වය වැනි 
විචල්යයන් ධනාත්මකව  නමුත් ෙනාවැදගත් මට්ටෙම් බලපෑමක් ගිවිසුම්ගත ක්රමයට 
අනුගත වීම ෙකෙරහි සිදු කර තිබුණි. 
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5. ගිවිසුම්ගත බඩ ඉරිඟු ෙගාවීන් අතුරින් ආසන්න වශෙයන් 19%ක් කාන්තාෙවෝ වූ අතර 
ෙසෝයා ෙගාවීන් අතුරින් 15%ක් කාන්තාෙවෝ වූහ. ගිවිසුම්ගත ෙගාවීන්ෙගන් 45%කට 
ආසන්න සංඛ්යාවක් සහ 35%කට ආසන්න සංඛ්යාවක් පිළිෙවළින් බඩ ඉරිඟු සහ 
ෙසෝයා ෙගාවීහු වූ අතර ඔවුහු වයස අවුරුදු 40ට අඩු අය වූහ. 
 

6. ගිවිසුම්ගත බඩ ඉරිඟු ෙගාවීහු 56%කට ආසන්න සංඛ්යාවක් යල කන්නෙය් අමු මිරිස ්
වගා කරති. වගා කරන සාමාන්ය බිම් ප්රමාණය අක්කර 0.58කි. යල කන්නෙය් වගා 
කරන අෙනකුත් ෙබෝග වනුෙය් ෙලාකු ළූණු සහ එළවළු  ය. 85%ක් ෙසෝයා ෙගාවීහු 
අෙනක් කන්නෙය් ප්රධාන ෙබෝගය ෙලස වී වගා කරති. 
 

7. උඳු වගාව සඳහා එක්තරා සමාගමක් විසින් විලච්චිය ප්රෙද්ශෙය් �යාත්මක කළ 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ක්රමය එම ප්රෙද්ශෙය් ෙවෙළඳුන්ෙග් විෙරෝධය නිසා අසාර්ථක වී 
තිෙබ්. 
 

8. ෙගාවීන් සහ සමාගම අතර විශ්වාසය ගිවිසුම් ලියවිල්ලට වඩා වර්ධනය වීඹ, ෙගාවීන් 
කණ්ඩායම් ගත කිරීම සහ විවිධ කණ්ඩායම් අතර සම්බන්ධතාවය යන කරුණු ද 
ගිවිසුම් ක්රමය සාර්ථකත්වයට ෙහ්තු වී තිෙබ්.  
 

9. සමාගමට තම මුළු අස්වැන්නම අෙලවි කිරීමට ෙනාහැකි වීම, ෙයදවුම් මිල අධික වීම, 
වගා ණය ක්රම අඩු වීම, ෙගාවීන් මුහුණ ෙදන ප්රධාන ගැටලු ෙව්. 

නිර්ෙද්ශ 

1. ෙගාවීන් සහ මිලදී ගන්නන් යන ෙදපාර්ශවයටම ගිවිසි ෙගාවිතැෙනහි මූලිකාංග 
පිළිබඳව ඇති අඩු අවෙබෝධය ෙපර අෙලවි කිරීෙම් ෙවළඳ ගිවිසුම් ක්රමය අසාර්ථක 
වීමට බලපා ඇති ප්රධාන සාධකයයි.  එබැවින් ෙමම ක්රමය �යාත්මක කිරීමට ෙපර 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන් මාලාවක් �යාත්මක කිරීම අත්යාවශ්ය ෙව්.  
  

2. ගිවිසි ෙගාවිතැනට ප්රෙව්ශ වීම පිණිස ෙගාවි සංවිධාන සාමාජිකත්වය ලබා තිබීම 
සුදුසුකමක් ෙස් සැලකීම වැදගත් වනු ඇත. තනි තනි ඉඩම් හිමියන් හුෙදකලාව කටයුතු 
කිරීෙමන් ලබා ගන්නා ප්රතිලාභවලට වඩා ෙගාවි සංවිධාන හරහා වඩාත් වාසිදායක 
වන සැලසුම්වලට යා හැකිය.එමඟින් ෙදපාර්ශවයටම වියදම අවම කර ගැනීමට ද 
හැකිවනු ඇත. 
 

3. ගිවිසි ෙගාවිතැෙනහි භාවිතාවන් සඳහා විෙශ්ෂිත මාර්ෙගෝපෙද්ශන මාලාවක් සහ 
යාන්ත්රණයක් සකස් කර ගැනීම එහි සාර්ථකත්වය සඳහා පැවතිය යුතුම කරුණකි. 
 

4. වගා ප්ර ෙද්ශවල �යාත්මක වන සංවර්ධන ෙහෝ වාණිජ බැංකු වඩාත් ෙයෝග්යම 
පහසුකම් සපයන්නා බවට පත්ව තිෙබ්. ෙගාවීන් සහ මිල දී ගන්නන් අතර සබඳතා තර 
කරනු පිණිස පුළුල් පරසායක පැතිර යන ණය පහසුකම්, රක්ෂණාවරණ, ඉතිරිකිරීම් 
වැනි බැංකු ෙස්වා සැපයීමට ඒවාට පහසුෙවන් හැකියාව ඇත. 
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5. ෙබෝග  ෙතෝරා ගැනීෙම් දී කාර්මික සැකසුම් සඳහා භාවිතා කල හැකි සහ අපනයනය 
සඳහා ෙයාදා ගත හැකි බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා ෙබෝංචි,උඳු සහ ගර්කින් වැනි ෙබෝග සඳහා 
ප්රමුඛතාවය ලබා දිය යුතුය. 
 
 

04. � ලංකාෙව් සිසිල් බීම ෙවළඳපෙළහි ඇති පලතුරු බීම සහ කාබනිකෘත සිසිල් බීම 
වර්ග සඳහා වන පාරිෙභෝගික රුචිකත්වය පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක අධ්යයනයක් 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ෙරෝෂණී රඹුක්වැල්ල මිය - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී
   දුමින්ද �යදර්ශන මහතා - සම පර්ෙය්ෂක  
   රුවිනි විදානපතිරණ මිය - සම පර්ෙය්ෂක 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු 

� ලංකාෙව් සිසිල් බීම ෙවෙළඳෙපාෙළහි ඇති පලතුරු බීම සහ කාබනිකෘත බීම වර්ග සඳහා 
වත්මන් පාරිෙභෝගිකයා දක්වන රුචිකත්වය හදුනා ගැනීම ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණ 
ෙව්. අෙනකුත් අරමුණු වන්ෙන්, 

• පලතුරු බීම සහ කාබනිකෘත බීම වර්ග මිලදී ගැනීෙම් පාරිෙභෝගික චර්යාවන් අධ්යයනය 
කිරීම. 

•  පාරිෙභෝගිකයින්ට පලතුරු බීම සහ කාබනිකෘත බීම වර්ග පාරිෙභෝජනය කිරීම සඳහා 
බලපාන කරුණු ෙසායා බැලීම. 

• ෙවළදෙපාෙළ් පවතින විවිධ ෙවළඳ නාමයන්ෙගන් යුත් පලතුරු බීම සහ කාබනිකෘත බීම 
වර්ග සඳහා පවතින පාරිෙභෝගික වරණය පරීක්ෂා කිරීම යනාදියයි.  

පාරිෙභෝගිකයින් 600කෙගන් සමන්විත නියැදියකින් යුත් ෙමම පරීක්ෂණය මහනුවර, 
හම්බන්ෙතාට, අනුරාධපුර සහ ගම්පහ යන දිස්�ක්ක ආ�තව සිදු කරනු ලැබිණ. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. දිස්�ක්ක හතෙරහිම පාරිෙභෝගික ජනතාවෙගන් 70%කට අධික පිරිසක් ෙසෟඛ්යමය 
ෙහ්තූන් මත කාබනිකෘත බීම වර්ගවලට වඩා පලතුරු බීම �ය කරති. පලතුරු බීම 
පිළිබඳ සලකා බැලීෙම් දී දිස්�ක්ක හතෙරහිම ප්රතිචාරීන්ෙගන් හරි අඩකට වඩා නැවුම් 
පලතුරු යුෂ �ය කරන බව සඳහන් කළ අතර ෙනක්ටාර් කණ්ඩයට අයත් ක්ෂණික 
පලතුරු බීමවලට රුචිකත්වය අතින් ෙදවන ස්ථානය හිමි වී තිබුණි. 

 
2. කාබනිකෘත බීම වර්ග රුචිකළ පාරිෙභෝගිකයින් 60%කට වඩා සඳහන් කර තිබුෙණ් 

ක්ෂණිකව පිපාසය සංසිදුවා ගැනීමට කාබනිකෘත බීම වර්ග ආධාරවන බවයි. 
 

3. නිෙරෝගිබව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම නිසා ජනතාව පලතුරු බීම පරිෙභෝජනය කරන 
වාර ගණන කාබනිකෘත බීම වර්ග වලට වඩා වැඩි බවද අධ්යයනෙයන් ෙහළි වූ තවත් 
කරුණකි. පලතුරු බීම මිල දී ගැනීම සඳහා ප්රධාන වශෙයන් බල පෑ සාධකය වූෙය් 
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පාරිෙභෝගිකයින් ෙසෟඛ්යසම්පන්න බව පිළිබඳව තිබූ  සැලකිලිමත්භාවයයි.  එහි රසය 
ද ඒ සඳහා බලපා තිබුණි. ෙම් අතර, කාබනිකෘත බීම වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා එහි 
රසය පදනම් ව තිබූ අතර පිපාසය සන්සිදුවීම සහ මිල යන කරුණු ද ෙහ්තු වී තිබුණි.  
 

4. අධ්යයනෙයන් ෙහළිකරගත් වැදගත් කරුණක් නම් දිස්�ක්ක  හතෙරහි 
ප්රතිචාරින්ෙගන් 70%කට වඩා බීම වර්ග මිල දී ගැනීම සඳහා ෙවෙළඳ දැන්වීම් 
(විෙශ්ෂෙයන් රූපවාහිනි ෙවෙළඳ දැන්වීම්) නිසැකවම ෙහෝ ඇතැම් විට තමන්ට බලපෑ 
බව සඳහන් කිරීමයි. ඉතිරි ප්රතිචාරීන් පිරිස (30%කට වඩා අඩු) කිසිෙස්ත්ම ෙවෙළඳ 
දැන්වීම්වලින් තමන්ට බලපෑමක් සිදු ෙනාවූ බව සඳහන් කළහ. 
 

5. පලතුරු බීම ෙසෟඛ්යයට වඩා හිතකර බැවින් දිස්�ක්ක හතෙරහිම ප්රතිචාරීන්ෙගන් 
85%කට වඩා කාබනිකෘතබීම වර්ග ෙවනුවට පලතුරු බීම කර්මාන්තය ජන�ය 
කරවීමට කැමති වූහ. ෙදවනුවට වැදගත් ෙහ්තුව ෙලස ඔවුන් සඳහන් කර තිබුෙණ් 
කාබනිකෘත බීම වර්ගවලට වඩා පලතුරු බීම රසවත් සහ නැවුම් වීමයි. 

 

නිර්ෙද්ශ 

1. පලතුරු ආ�ත නිෂ්පාදන සඳහා වර්ධනය ෙවමින් පවතින ෙද්ශීය ෙවළඳපළක් පවතී. 
එහිඳී  නැවුම් පලතුරු යුෂ සහ ෙහක්ටාර් කාණ්ඩයට අයත් ක්ෂණික පලතුරු බීම ඉහළ 
විභවතාවයක් ඇති නිෂ්පාදන ෙව්. එබැවින්, නැවුම් පලතුරු යුෂ අෙලවි කරන සථ්ාන 
දිවයින පුරා ස්ථාපිත කිරීම සහ ව්යාප්ත කිරීම සිදු කළ යුතු අතර සාධාරණ මිලකට 
අෙලවි කිරීම ද සිදු කළ යුතු ය. 
  

2. නිරන්තර තත්ත්ව පරීක්ෂාවන් මඟින් ෙවළඳපෙළ් ඇති බීම වර්ගවල ප්රමිතිය සහ 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කළ යුතුය. 
 

3. පලතුරු බීම සහ පලතුරු බීම කර්මාන්තය ජන�ය කරවීම සඳහා ශක්තිමත් ෙවළඳ 
ප්රචාරණ වැඩසටහන් දියත් කළ යුතුය. 
 

4. පලතුරු බීම ඇසුරුම් ෙසෟඛ්යාරක්ෂිත, විනිවිදභාවයකින් යුත් සහ ආකර්ෂණීය ඒවා 
විය යුතුය. නිෂ්පාදනය පහසුෙවන් එහා ෙමහා ෙගන යාමට පරිෙභෝජනය කිරීමට සහ 
බැහැර කිරීමට පහසු විය යුතු වන අතර කර්මාන්තකරුවන් ද එම කරුණු පිළිබඳ 
අවධානය ෙයාමු කළ යුතුය. (බහුතරයක් පාරිෙභෝගිකෙයෝ තම පහසුව සඳහා 
ප්ලාස්ටික් ෙබෝතල් �ය කරති.) 

05. මධ්යම පළාෙත් මාතෙල් දිස්�ක්කෙයහි ස්ථාපිත කරන ලද තක්කාලි සැකසුම් 
කර්මාන්ත ශාලාව පිළිබඳ සිද්ධි අධ්යයනය 

 
පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම  :  අයි.ෙක්.එදිරිසිංහ  -  සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී 

 
මූල්ය ප්රභවය  :  ඒකාබද්ධ අරමුදල 

 
විෂයපථය හා අරමුණු 
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එළවළු සඳහා, විෙශ්ෂෙයන්ම තක්කාලි, ස්ථිර සහ සාධාරණ ෙවෙළඳෙපාළක් ෙනාමැතිකම 
ෙගාවි ප්රජාව මුහුණ ෙදන ප්රධාන ගැටලුවකි. එයට විසඳුමක් ෙලස, රුපියල් මිලියන 60කට 
ආසන්න මුදලක් ආෙයෝජනය කරමින් ෙපෟද්ගලික ආෙයෝජකෙයකු විසින් තක්කාලි සැකසුම් 
කර්මාන්ත ශාලාවක් BOI ව්යාපෘතියක් ෙලස මාතෙල් නාලාන්දා කර්මාන්ත පුරෙයහි ස්ථාපිත 
කර ඇත. ෙකෙස් වුවද, ෙමම කර්මාන්ත ශාලාව පළමු පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදනයට පසු දැනට 
වසා දමා තිෙබ්. 
 
එම පසුබිම තුළ, එම කර්මාන්තශාලාෙව් දැනට පවතින තත්ත්වය අධ්යයනය කිරීමට ෙමම 
සිද්ධි අධ්යයනය සිදු කරන ලදී. එහි දී විෙශ්ෂිත අරමුණු ෙදකක් විය. එනම් කර්මාන්ත ශාලාව 
වැසීමට බලපෑ සමාජ, ආර්ථික සහ ෙද්ශපාලන කරුණු ෙසායා බැලීම සහ එය නැවත ස්ථාපිත 
කිරීමට ඇති හැකියාව ෙසායා බැලීමයි. 
 
ෙසායාගැනීම් 
 
• තක්කාලි අතිරික්තය (2006-2010 වර්ෂ වල සාමාන්ය දත්ත වලට අනුව ෙම.ෙවා. 31,193 

අතිරික්තයකි), ෙවෙළඳෙපාළ ෙනාමැතිකම ගැන තක්කාලි ෙගාවීන්ෙග් දුක්ගැනවිලි,  
40%ක් පමණ වූ පසු අස්වනු හානිය සහ තක්කාලි සඳහා විවිධ වූ ෙවෙළඳෙපාළවල් 
ෙනාමැති කම, තක්කාලි පදනම් කරගත් ව්යාපෘතියක අවශ්යතාවයක් ඇති කර ඇත.  
 

• රට තුළ තක්කාලි පල්ප සඳහා සැලකිය යුතු ඉල්ලුමක් (වසරකට ෙම.ෙටා. 1,250ක  
පමණ) ඇති අතර එම ඉල්ලුම සපුරා ගන්ෙන් සැලකිය යුතු ප්රමාණෙය් විෙද්ශ විනිමයක් 
වියදම් කරමින් ආනයන හරහාය. එෙස්ම, දැනට තක්කාලි පල්ප සෑදීෙම් කර්මාන්තශාලා ද 
රට තුළ නැත. එම නිසා තක්කාලි පල්ප නිපදවීෙම් කර්මාන්ත ශාලාවක අවශ්යතාවය ඇත.  
 

• කර්මාන්ත ශාලාවට වසරකට අවශ්ය තක්කාලි ප්රමාණය 7,200 ෙම.ෙටා. ක් ෙලස ද 
එමගින් සෑදිය හැකි පල්ප ප්රමාණය ෙම.ෙටා. 1,029ක් ෙලස ද ඇස්තෙම්න්තු ගත ෙකාට 
ඇත. එම නිසා, ඉහත සංඛ්යා ෙල්ඛන වලට අනුව ෙමය ඵලදායී ව්යාපෘතියක් ෙලස ෙපනී 
යයි. ෙකෙස් වුවද, දැනට එය අසාර්ථක ව්යාපෘතියක් බවට පත්ව ඇත. 

 
ව්යාපෘතිය හා  බැඳුණු ධනාත්මක සාධක 
 
• ෙතෝරාගත් ප්රෙද්ශය සහ භූමිය, තක්කාලි ප්රමාණාත්මක අවශ්යතාවය ජනවාරි සිට මාර්තු 

දක්වා ද, අෙගෝස්තු සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වාද පැවතීම, ෙගාඩනැගිලි, යන්ත්ර සූත්ර, ස්ථාවර 
වත්කම්, විදුලිය, ජලය සහ දුරකථන ආදී පහසුකම්, තාක්ෂණය, පිරිස් අවශ්යතාවය, 
අරමුදල්, ෙද්ශපාලන සහෙයෝගය පැවතීම, විෙශ්ෂ පරිසර හානි ෙනාවීම සහ රට තුළ 
විෙශ්ෂ වූ ෙද්ශපාලන, සාමාජීය සහ ආර්ථික ගැටලු ෙනාමැති වීම ව්යාපෘතිය හා බැඳුණු 
ධනාත්මක සාධක ෙලස හඳුනා ගන්නා ලදී.  

 
ව්යාපෘතිය හා  බැඳුණු සෘණාත්මක සාධක  
 
• ෙගාවීන් විසින් වගා කරන ෙබාෙහාමයක් තක්කාලි වර්ග �ක්ස් (brix) අගය සහ 

‘ලයිෙකාපීන්’ ප්රමාණයට අනුව සැකසුම් සඳහා සුදුසු ෙනාෙව්. 
 

• ෙමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ෙගාවීන් තුළ පැහැදිලි අවෙබෝධයක් ෙනාතිබුණි.  
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• තක්කාලි කිෙලෝවක් සඳහා කර්මාන්ත ශාලාව විසින් ලබා දුන් මුදල, විවෘත ෙවෙළඳෙපාළ 
තුළ පැවති මිලට වඩා අඩු අගයකි. ෙමය තක්කාලි ෙනාලැබීමට ප්රධාන ෙලස බලපා 
තිබුණි.  

 
• විවෘත ෙවෙළඳෙපාළ තුළ තක්කාලි සඳහා මිල අඩු මාස වලදී ද මිල ෙවනස් වීෙම් ප්රමාණය 

ඉතා ඉහළය. 
 
• කර්මාන්ත ශාලාව පළමු නිෂ්පාදනය ෙනාවැම්බර් මාසය තුළ දී සිදු කර ඇති අතර එය 

තක්කාලි සඳහා විවෘත ෙවෙළඳෙපාළ තුළ මිල වැඩි කාලයකි. 
 

ෙකෙස් වුවද, අවසන් වශෙයන් කිව හැක්ෙක් සෘණාත්මක සාධකවල බලපැම ධනාත්මක 
සාධක වල බලපෑමට වඩා ප්රබල වූ අතර එම නිසා ව්යාපෘතිය අසාර්ථක වී ඇති බවයි. 
 
නිර්ෙද්ශ  
 
ෙසායා ගැනීම් වලට අනුව ෙපනී යන්ෙන් පවතින ෙවෙළඳෙපාළ සාධක මත ෙගාවීන්ෙගන් 
තක්කාලි ලබාෙගන විශාල පරිමාණෙය් තක්කාලි කර්මාන්ත ශාලා ඇති කිරීම ස්ථිරසාර 
ෙනාවන බවයි. එම නිසා, ප්රධාන ෙත්මා ෙදකක් යටෙත් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරන ලදී. එනම් 
සාර්ථක තක්කාලි සැකසුම් සඳහා සහ තක්කාලි අතිරික්තය සඳහා යනුෙවනි.  
 
සාර්ථක තක්කාලි සැකසුම් කර්මාන්ත සඳහා 
 
• සැකසුම් සඳහා උචිත තක්කාලි වර්ග පිළිබඳව කරන පර්ෙය්ෂණ දිරි ගැන්වීම. 

 
• විශාල පරිමාණෙය් වගා කිරීම් සඳහා ෙපෟද්ගලික අංශයට ආරාධනා කිරීම. ඒ සඳහා දැනට 

පාවිච්චි ෙනාකරන, නමුත් වගා කළ හැකි ඉඩම් රජෙය් මැදිහත් වීෙමන්  ඔවුනට කුළී 
පදනම මත ලබා දීම. ඊට පසු වගාකරුවන් සහ කර්මාන්ත අතර සබඳතාවය ෙගාඩ නැගීම. 

 
• සියළුම අදාළ තාක්ෂණික විෙශ්ෂඥවරුන් සමග එකතු වී තාක්ෂණික ගැටළු වලට විසඳුම් 

ෙසවීම. 
 

• රට තුළ දැනට ඇති ෙවෙළඳෙපාළ ෙතාරතුරු එකතු කිරීම හා ෙබදා හැරීෙම් ක්රමෙව්දය 
ශක්තිමත් කිරීම. 

 
• ෙපෟද්ගලික ආෙයෝජකයන්ට අඩු ෙපාළියට කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ණය දීමට බැංකු 

දිරිමත්  කිරීම. 
 

• දැනට ඇති කෘෂිකර්ම ව්යාපෘති ෙස්වය ශක්තිමත් කිරීම. 
 
• වගා රක්ෂණ ක්රම ශක්තිමත් කිරීම. 
 
• ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටුවීමට තක්කාලි පල්ප ආනයන සීමා කිරීම.  
 
• සියලුම අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් ෙගාඩ නැගීම. 
 
• ආෙයෝජකයන්ට උපෙදස් ලබා දීමට ක්ෙෂ්ත්රෙය් විෙශ්ෂඥවරුන් ෙයාදා ෙගන උපෙද්ශන 

මණ්ඩලයක් පිහිටු වීම. 
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• සැකසුම් කර්මාන්ත, අමුද්රව්ය සහ ෙවෙළඳෙපාළ පිළිබඳව ඇති ෙතාරතුරු පහසුෙවන් ලබා 
ගැනීමට ක්රමෙව්දයක් සැකසීම. 

 
තක්කාලි අතිරික්තය සඳහා  
 
• ෙවෙළඳෙපාළ පදනම් කරගත් නිෂ්පාදනයකට යාම. ෙම් පිළිබඳව දැනට අමාත්යංශය දියත් 

කර ඇති වැඩසටහන පසුවිපරමකට ලක්ෙකාට එය ඉදිරිෙය්දී තවදුරටත් සාර්ථක කරගත 
හැකි ක්රම ෙසායා බැලීම. 
 

• ෙවෙළඳෙපාළ ෙතාරතුරු ලබාදීෙම් ක්රමෙව්දය ශක්තිමත් කිරිම. 
 
• දිනපතා, මාස්පතා සහ වාර්ෂිකව ඇති නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳ දත්ත එකතු ෙකාට අදාළ 

පාර්ශවයන් සඳහා පහසුෙවන් ලබාගත හැකි ක්රමෙව්දයක් සැකසීම. 
 
• අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු අතර ඇති සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම. 
 
• ෙද්ශීය පරිෙභෝජනය ඉහළ දැමීමට ක්රමෙව්දයන් සකස් කිරිම. 
 
• ගුණාත්මක බවින් ඉහළ නිෂ්පාදන සංචාරක කර්මාන්තයට ලබා දීමට අවශ්ය වැඩසටහන් 

සැකසීම. 
 

06. කෘෂිකාර්මික ෙවළඳෙපාළ ෙතාරතුරු පද්ධතියක අවශ්යතාවය තක්ෙස්රු කිරීම 

 පර්ෙය්ෂණ  කණ්ඩායම : එන්.පී.ජී. සමන්ත මහතා - සම්බන්ධීකාරක 
       
  ඩබ්.ඒ.එන්. විෙජ්සූරිය මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු : 

සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින ආර්ථිකයන් සඳහා දියුණු කෘෂිකාර්මික ෙවළඳපළ ෙතාරතුරුවල 
අවශ්යතාවය සහ වැදගත්කම වඩාත් වැඩි වනුෙය් කිසියම් කෘෂිකර්මාන්තයක් විවිධාංගකෘත 
යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තයක සිට විෙශ්ෂිත වාණිජ කෘෂිකර්මාන්ත යක් බවට පරිවර්තනය වීෙම්දී 
ය. ෙගාවීන් යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තයක සිට වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තය ෙවත ගමන් කිරීෙම්දී  වඩ 
වඩාත් ෙවෙළඳුන් සහ ෙයදවුම් නිමැවුම් ෙවෙළඳපෙළ්  සිටින අෙනකුත් �යාකාරී පිරිස සමඟ 
අන්තර් �යාකාරිත්වයක් පවත්වා ගනිති. ෙතාරතුරු මගින් එම �යාකාරිත්වය වඩාත්පහසු 
කරවයි. භාණ්ඩ හා ෙස්වා විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධ සියලු ෙතාරතුරු ෙවළඳපළ 
ෙතාරතුරු ෙලස වර්ගීකරණය කළ හැකිය. අෙලවිකරණ �යාවලිය පුරා අඩංගු සියලු 
ෙතාරතුරු එයට ඇතුළත් විය යුතුය. ව�හගත ෙවෙළඳපළ ෙතාරතුරු පද්ධතියක් තුළ 
ෙතාරතුරු එකතු කිරීම විශ්ෙල්ෂණය කිරීම සහ ෙබදා හැරීම සඳහා විවිධ මාදිලීන් පවතී. 

අධ්යයනෙය් අරමුණු   

ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන අරමුණු වන්ෙන් දැනට පවතින  කෘෂිකාර්මික අෙලවි ෙතාරතුරු 
පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සහ කෘෂිකාර්මික ෙවළඳෙපාෙළහි පාර්ශ්වකරුවන්ට සහ 
අෙනකුත් ලැදි පාර්ශ්වයන්ට හැෙගන ෙවෙළඳපල අවශ්යතා ස්ථාපිත කිරීමයි. 
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පහත සඳහන් සුවිෙශ්ෂි අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට ද ෙමම අධ්යයනෙයන් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

1. කෘෂිකාර්මික අෙලවිකරණෙයහි නිරත ෙකාටස්කරුවන් අතර පවතින ෙවෙළඳෙපාළ 
ෙතාරතුරු අවශ්යතාවයන් තක්ෙස්රු කිරීම. 
  

2. දැනට පවතින ෙවෙළදෙපාළ ෙතාරතුරු ෙස්වාවල උපෙයෝජනය සහ තෘප්තිමත්භාවය 
තක්ෙස්රු කිරීම. 
 

3. පවතින කෘෂිකාර්මික ෙවළඳෙපාළ ෙතාරතුරු පද්ධතියට අවශ්ය පරිදි වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා නිර්ෙද්ශ ෙයෝජනා කිරීම. 

ෙමම අධ්යයනෙය් ක්ෙෂ්ත්ර කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර වාර්තාව සකස් ෙකෙරමින් පවතී. 

07. � ලංකාෙව් ජංගම දුරකථන පාදක කරගත් ෙවෙළඳපළ ෙතාරතුරු ක්රමය පිළිබඳ 
ඇගයීමක් 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ඩබ්.එච්.ඩී. �යදර්ශන මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
   ආර්.පී. විදානපතිරණ මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා 
   ඩබ්.ඒ.එන්. විෙජ්සූරිය මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 
   ආර්.එන්.ෙක්. රඹුක්වැල්ල මිය - සම පර්ෙය්ෂිකා  

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

විෂයපථය සහ අරමුණු  

ෙවෙළඳපළ සහ මිල ගණන් පිළිබඳ ෙතාරතුරු සඳහා ඇති පුළුල් ප්රෙව්ශය නූතන ෙතාරතුරු  
සන්නිෙව්දනය සතු මහඟු ප්රතිලාභවලින් එකකි. ෙවෙළඳුන් සමග ෙක්වල් කිරීමට ෙගාවීන් සතු 
හැකියාවන් වැඩි කිරීමට, ඉහළ මිලක් ලබා ගැනීම, අතරමැදිකරණය අඩු කිරීම සහ පසු අස්වනු 
හානිය අවම කිරීම ආදිය සඳහා මිල ෙතාරතුරුවලට බලපෑමක් කළ හැකිය. නූතන ෙතාරතුරු 
තාක්ෂණ මාදිලි අතරින් ෙතාරතුරු ෙබදා හැරීම සඳහා දකුණු ආසියානු සහ අ�කානු රටවල 
බහුලව භාවිතාවන ප්රධානතම මාධ්ය වන්ෙන් ජංගම දුරකථනයයි. මෑතකදී � ලංකාෙව් ජංගම 
දුරකථන සමාගම් 02ක් දිවයින පුරා ෙවළඳපළවල ෙතෝරා ගත් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ කිහිපයක 
මිල පිළිබඳ දත්ත ෙබදා හැරීම ආරම්භ කරනු ලැබිණ. ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවි කටයුතු 
පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය විසින් 2012 වසෙර් ජංගම දුරකථනය හරහා දිනපතා 
එළවළු ෙතාග මිල ගණන් ෙබදා හැරීෙම් වැඩසටහනක් ෙකාළඹ ෙතාග ෙවළළදෙපාළ  හා 
තවත් ප්රධාන ආර්ථික මධ්යස්ථාන 07ක් ෙක්න්ද්ර කර ගනිමින් ආරම්භ කරනු ලැබිණ. 

ෙමම අධ්යයනෙය් අරමුණ වන්ෙන් ජංගම දුරකථන හරහා ෙතාරතුරු ෙබදා හැරීම � ලංකාෙව් 
ග්රාමීය සහ කෘෂිකාර්මික වපසරිය තුළ ආර්ථික ප්රතිලාභ ජනනය කිරීමට ක්ෂුද්ර මට්ටෙමන් 
ෙහ්තු වී ඇති ද යන්න අධ්යයනය කිරීමයි. 

අරමුණු 

ෙමම අධ්යයනෙය් අරමුණු වන්ෙන් � ලංකාෙව් ජංගම දුරකථන හරහා ෙවළඳපළ ෙතාරතුරු 
ෙබදා හැරීෙම් වැඩසටහන්හි �යාකාරිත්වය පිළිබඳ අධ්යයනයට ලක් කිරීමයි. 

සුවිෙශ්ෂි අරමුණු   
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1. තීරණ ගැනීම සඳහා ෙගාවීන් ෙමම ෙතාරතුරු උපෙය්ගී කර ගන්නා ආකාරය 
අධ්යයනය කිරීම.        
  

2. ෙගාවීන්ට මිල ෙතාරතුරු ෙබදා හැරීෙම් වැඩසටහන් ෙදකක් තුළින් ඔවුන් ලබාගත් 
ප්රතිලාභ හඳුනා ගැනීම. 
 

3. දැනට �යාත්මක ෙවෙළඳපළ ෙතාරතුරු ෙබදා හැරීෙම් වැඩසටහන් පිළිබද 
ප්රතිලාභීන්ෙග් අදහස් හඳුනා ගැනීම. 

දිවයිෙන් සියලුම දිස�්ක්ක ආවරණය වන පරිදි ප්රශ්නාවලි සමීක්ණයක් �යාත්මක කළ අතර 
දැනට දත්ත විශ්ෙල්ෂණය සිදු ෙකෙරමින් පවතී. අධ්යයනය අතරතුර දී ෙගාවීන්, ෙවෙළඳුන් 
සහ ෙපෟද්ගලික අංශෙය් ෙකාටස්කරුවන් විශාල පිරිසක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවලට බදුන් කරවා 
ගැණිනි. 

08. එළවළු සෘජු අෙලවිකරණෙය් වත්මන් තත්ත්වය 

 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : ඊ.ඒ.සී. �යංකර මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

 මූල්ය ප්රභවය : ඒකාබද්ධ අරමුදල 

 

විෂයපථය සහ අරමුණු : 

එළවළු අෙලවිය ෙකෙරහි විෙශ්ෂිත අවධානයක් ෙයාමු කරමින් � ලංකාෙව් සෘජු අෙලවිකරණ  
�යා  පිළිෙවළක් භාවිතා කිරීෙම් ශක්යතාවය ෙසායා බැලීම ෙමම අධ්යයනෙය් ප්රධාන 
අරමුණයි. 

සුවිෙශ්ෂි අරමුණු වූෙය්,   

1. එළවළු සෘජු අෙලවිකරණය පිළිබඳ � ලංකාෙව් අත්දැකීම් පරීක්ෂා කර බැලීම. 
 

2. සෘජු අෙලවිකරණය භාවිතා කිරීම සඳහා ෙගාවීන්ෙග් රුචිකත්වය සහ ඔවුන්ෙග් ගති 
ලක්ෂණ අවෙබෝධ කර ගැනීම. 
  

3. එළවළු සෘජු අෙලවිකරණය සඳහා ප්රශස්ත භාවිතයන් හදුනා ගැනීම. 
 

4. එළවළු සෘජු අෙලවිකරණ මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු සථ්ාන හඳුනා ගැනීම. 

ෙසායා ගැනීම් 

1. සෘජුව අෙලවිකරන්නන් 76%ක් පමණ වයස අවුරුදු 40-60 අතර වයස ්කාණ්ඩෙය් පසු 
වූ අතර එළවළු සෘජුව අෙලවි කිරීම සඳහා තරුණ ෙගාවි මහතුන් අඩු උනන්දුවක් 
දක්වන බව ෙපෙනයි. 
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2. එළවළු සෘජුව අෙලවිකරණ ෙගාවීන්ෙගන් 67%ක ෙග් ප්රධාන ජීවෙනෝපාය 
කෘෂිකර්මය වන අතර ද්විතියික ජීවෙනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය ෙනාවන කාර්යයන්ය. 
(ව්යාපාර - 43%, ස්වයං රැකියා - 25%) 
 

3. ෙතෝරාගත් ෙපාළවල් කිහිපයක  එළවළු ෙවෙළඳුන්ෙගන් 10%කට ආසන්න 
ප්රමාණයක් සෘජු අෙලවිකරන්ෙනෝ වූහ. 
 

4. එළවළු සෘජුවම අෙලවිකරණ ෙගාවීහු තමන්ෙග් නිෂ්පාදන පමණක් අෙලවි ෙනාකරන 
අතර විකුනණු ලබන ද්රව්යවලින් 65%ක් තමන්ෙග්ම නිෂ්පාදන වන අතර ඉතිරි 35% 
අසල්වැසි ෙගාවීන්ෙගන් මිලට ගන්නා අතරම එෙස් නැතෙහාත් ෙතාග 
ෙවළඳෙපාෙළන් ලබා ගනිති. 
 

5. එක් ෙගාවිෙයකු විසින් එක් වරකදී විකුණන එළවළු සංඛ්යාව එකකට ෙහෝ ෙදකකට 
සීමා ෙනාවූ අතර එය වෙරකට දළ වශෙයන් එළවළු 06ක් පමණ විය. 
 

6. පහතරට එළවළු ෙගාවිෙයකුෙග් එක් දිනක අෙලවි ආදායම රු.2425/- ක් වන අතර 
උඩරට එළවළු ෙගාවිෙයකුෙග් එය රු.4811ක් විය. 
 

7. පහතරට එළවළු ෙගාවිෙයකු දළ වශෙයන් දිනකට එළවළු කි.ග්රෑ.50ක් අෙලවි කරන 
අතර උඩරට එළවළු ෙගාවිෙයකු කි.ග්රෑ. 84ක් අෙලවි කරනු ලබයි. 
 

8. ෙගාවිපෙළහි පාලනය ෙගාවි පවුල විසින්ම සිදු කරනු ලබයි. ෙගාවිපළ 51%ක්ම 
ෙගාවියන් තමන් විසින් පාලනය කරන ඒවා වූ අතර 47%ක් පවුෙල් සාමාජිකෙයකු 
විසින් පාලනය කරනු ලබන බව සඳහන් වූෙය් බාහිර පුද්ගලයන්ට ෙගාවිපෙළ් 
පාලනය භාරදීමට ඔවුන් රුචිකත්වයක් ෙනාදක්වන බව සඳහන් කරමිනි. 
 

9. සෘජුව එළවළු අෙලවිකරන්නන් අතුරින් 53%ක් පවුෙල් ශ්රමය පමණක් වගා කටයුතු 
සඳහා භාවිතා කරන අතර 44%ක් පවුෙල් ශ්රමය සහ කුලී ශ්රමය භාවිතා කරති. 
 

10. සියයට හැටහයකට ආසන්න සෘජු ෙවෙළඳුන් ප්රමාණයක් එක් ෙබෝගයක් වගා 
කරනුෙය් පර්චස් 50කට වඩා අඩු වපසරියක් තුළ වීෙමන් පැහැදිලි වන්ෙන් කුඩා ඉඩම් 
හිමියන් සෘජු අෙලවිකරණය සදහා වැඩි නැඹුරුතාවයක් දක්වන බවයි. 
 

11. තමන්ෙග් නිෂ්පාදනවල අඛණ්ඩ සැපයුම ෙනාතකා වර්ෂය පුරාම ව්යාපාරෙයහි නිරතව 
සිටීමට සෘජු අෙලවිකරුවන්ට සිදු ෙව්. 
 

12. සෘජු අෙලවිකරණය හා සම්බන්ධ වීමට රුචිකත්වය දක්වන ලද ෙගාවීන්ෙග් වයස් 
පරාසය වර්තමාන සෘජු අෙලවිකරුවන්ෙග් සංඛ්යාවට සමානය. නියැදිෙයන් 58%ක් 
පමණ 40-60 යන වයස් කාණ්ඩෙය් පසු වූහ. 
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13. ෙගාවීන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම සැලකූවිට 73%කට වැඩි ප්රතිශතයක් ද්විතීයික 
අධ්යාපනය දක්වා ෙහෝ ඉන් ඉහළට අධ්යාපනය ලබා තිබුණි.    
  

14. එක් ෙගාවි පවුලක සාමාජිකයින් ගණෙනහි සාමාන්යය සාමාජිකයින් 4ක් වූ අතර 
උඩරට හා පහත රට එළවළු ෙගාවීන් ෙදපිරිසටම එය සමාන තත්ත්වයක් විය. 
 

15. ෙගාවීන්ෙගන් 60%ක් පමණ මසකට රුපියල් 25000/- කට වඩා වැඩි ආදායමක් 
උපයන අතර බහුතරයකෙග් (90%) ප්රධාන ආදායම් මාර්ගය එළවළු වගාවයි. 
කෘෂිකාර්මික ෙනාවන ක්රම මඟින් ඉපැයූ ආදායම ඉතා අඩු මට්ටමක පැවති අතර 
60%ක් පමණ මසකට රු.5000කට අඩු ආදායමක් ලබා ගනියි. එමගින් ආදායම් 
විෙශ්ෂීකරණය කිරීෙම් අවශ්යතාවය ෙපනී යයි. 
 

16. සෘජු අෙලවිකරණය අනුගමනය කිරීමට කැමැත්ෙතන් පසු වූ ෙගාවීන් වගා කළ 
ප්රමාණය සෘජු අෙලවිකරණයට ඇති හැකියාව පිළිබඳ කිසියම් සංඥාවක් ලබා දී තිෙබ්. 
බහුතරයක් ෙගාවීන් එක් ෙබෝගයක් සඳහා ෙවන් කළ භූමි ප්රමාණය අක්කර බාගයකට 
වඩා අඩු විය (64%). 
 

17. සෘජු අෙලවිය සිදු කිරීෙම් දී පවුෙල් ශ්රමය සහ කුලී ශ්රමය ෙයදවීෙමහි ලා ෙගාවිහු 
රුචිකත්වයක් දක්වති. නියැදිෙයන් 83%ක් පමණ ෙගාවීහු 1ත් 3ත් අතර සාමාජිකයින් 
පිරිසක් පවුෙල් ශ්රමය ෙලස ෙයාදවා ෙගන තිබූ අතර 72%ක් පමණ ෙගාවීහු 5ත් 6ත් 
අතර ප්රමාණයක කුලී කම්කරුවන් තම ක්ෙෂ්ත්රෙය්  වගා කටයුතු සඳහා ෙයාදවාෙගන 
තිබුණි. ෙමමගින් පැහැදිලි වන්ෙන් ෙගාවීන් තම පවුෙල් ශ්රමය මුළුමනින්ම 
ෙගාවිපෙළන් නිදහස් කිරීමට මැලි බවත් එෙස්ම සම්පූර්ණ වගකීම කුලී ශ්රමයට 
පමණක් බාර දීමට ද අකමැති බවයි. 
 

18. නියැදිෙයන් 80%ක් පමණ සෘජු අෙලවිය පිණිස කි.මී.20කට වඩා ගමන් කිරීමට 
අකමැති අතර 73%ක් බසන්ාහිර පළාතට යෑමට ද �ය ෙනාකරති. 
 

19. විවිධ කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් එළවළු සෘජු අෙලවිකරණය සඳහා සුදුසු 
මධ්යස්ථාන ඉදි කිරීම සඳහා සුදුසු සථ්ාන ෙගාවීහු ෙයෝජනා කළහ. තඹුත්ෙත්ගම 
ෙගාවීන්ෙගන් 32%ක් බළලු වැව හංදිය ෙයෝජනා කළ අතර 29%ක්  දඹුල්ල ප්රධාන 
පාර ෙයෝජනා කළහ. මැල්සිරිපුර, ෙගාවීන් අතුරින් 35% ක් මැල්සිරිපුර ෙයෝජනා කළ 
අතර 15%ක් මඩහෙපාළ ෙයෝජනා කළහ. බණ්ඩාරෙවළ ෙගාවීන්ෙගන් 40%ක් 
වැලිමඩ නගරය ෙයෝජනා කළ අතර 48%ක් නුවරඑළිය ෙගාවීහු නුවරඑළිය නගරය 
ෙයෝජනා කළහ. 
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මානව සම්පත් හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය 

 

හැඳින්වීම 

ෙගාවිජන හා ග්රාම සංවර්ධන ක්ෙෂ්ත්රෙය් සමාජ, ආර්ථික පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීම් 

සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ප්රධාන ආයතනය වශෙයන් කටයුතු කරන 

ෙමම ආයතනෙය් මානව සම්පත් හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය ප්රධාන කාර්යය භාරයන්  4ක් 

ඔස්ෙස් �යාත්මක ෙව්. එනම්, 

1. � ලාංකික ෙගාවි ජනතාවෙග් ජාතික අවශ්යතාවන්ට අනුකූලව සහ මහින්ද චින්තන ඉදිරි 

දැක්ම යථාර්තයක් බවට පත්කිරීම සඳහාත් අදාළ වන පුහුණු වැඩසටහන් සැකසීම, 

සංවිධානය කිරීම, සම්බන්ධීකරණය හා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

2. ෙගාවිජන හා ග්රාම සංවර්ධන ක්ෙෂ්ත්රෙය් කාලීන වශෙයන් මතුවන ගැටලු හා අභිෙයෝග 

වලට අදාළව පුහුණු වැඩසටහන් සැකසීම, සම්බන්ධීකරණය, පැවැත්වීම හා ඒ ආ�ත 

�යාබද්ධ පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘති �යාත්මක කිරීම. 

3. අෙනකුත් රාජ්ය ආයතනවල ඉල්ලීම මත පුහුණු වැඩසටහන් සැකසීම, �යාත්මක කිරිම 

හා වැඩසටහන් සඳහා පුහුණු විෙශ්ෂඥයන් ලබාදීම. 

4. කාලීන වශෙයන් වැදගත් අංශ ෙකෙරහි අවධානය ෙයාමු කිරීම හා ඊට අනුකූලව 

පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘති සැකසීම හා �යාත්මක කිරීම. 

තව ද, ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර සංවිධාන, ආයතන අතර සහෙයෝගීත්වෙයන් ග්රාමීය සංවර්ධනය 

හා ෙගාවි කටයුතුවලට අදාළ සම්මන්ත්රණ, වැඩමුළු,  සාකච්ඡා සංවිධානය කිරීම හා 

ෙමෙහයවීම ද ෙමම අංශය මඟින් සිදු ෙකෙර්.  

2013 වර්ෂය සඳහා, මානව සම්පත් හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය මඟින් � ලංකාෙව් සියලුම 

පළාත් හා දිස්�ක් ආවරණය වන අන්දමට පවත්වන්නට ෙයදුණ පුහුණු වැඩසටහන් පහත පරිදි 

දැක්විය හැකිය.   

2013 වර්ෂෙය් දී පැවැත් වූ පුහුණු වැඩසටහන් 

01.   ග්රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා ප්රජා 

සහභාගීත්ව ක්රමෙව්දය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

 
ව්යාපෘති සැලසුම්කරණය හා ඒ සඳහා භාවිතා කරන සහභාගිත්ව විධික්රම පිළිබඳව විධිමත් 

දැනුමක් ලබා තිබිම ප්රජා ෙක්න්�ය සංවර්ධන වැඩසටහන්වල සාර්ථකත්වය ෙකෙරහි සෘජුවම 

බලපානු ලබයි. 
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ෙමම පුහුණු වැඩසටහෙන් ප්රධාන අරමුණ වූෙය්, "ප්රජා සහභාගීත්ව ප්රෙව්ශය" ඔස්ෙස ්

වර්තමානෙය් �යාත්මක වන ග්රාමීය/කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට අනුයුක්තව 

සෘජුව කටයුතු කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ප්රජා සහභාගීත්ව ක්රමෙව්දය මඟින් ප්රජා 

�යාකාරී සැලසුම් සැකසීම පිළිබඳව න්යායාත්මක ෙමන් ම, ප්රාෙයෝගික දැනුම ලබාදීම යි. සෑම 

වැඩසටහනක් අවසානෙය් දී ම ෙතෝරාගත් ගම්මානයක ප්රාෙයෝගික අභ්යාසයක් සිදු කරන ලද 

අතර ඒ අනුව අදාළ ආයතන විසින් එම වැඩසටහන �යාවට නංවන ලදී. 

විෂය අන්තර්ගතය  

1. ප්රජා සහභාගීත්වෙය් ඇති වැදගත්කම 

2. කඩිනම් ගැමි විමසුම 

3. සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම 

4. කඩිනම් සහ සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් ක්රමය යටෙත් දත්ත එකතු කිරිෙම් විධි ක්රම 

5. ව්යාපෘති සැලසුම්කරණය සඳහා ෙමම දත්ත ප්රෙයෝජනයට ගන්නා ආකාරය 

6. ව්යාපෘති චක්ර කළමනාකරණය 

7. ගැටලු හඳුනාගැනීම, විශ්ෙල්ෂණය හා ෙපළගැස්වීම 

8. ගැටලු ගස හා අරමුණු ගස 

9. සහභාගීත්ව ව්යාපෘති ෙමෙහයුම සහ ඇගයුම 

10. සහභාගීත්ව ගැමි විමසුම් ක්රම භාවිතෙය් දී ඇති වන අභිෙයෝග සහ සීමාකාරිකම් 

11. ප්රජා �යාකාරී සැලසුමක අඩංගු විය යුතු මූලික කරුණු 

12. ප්රාෙයෝගිකව ප්රජා �යාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම 

පවත්වන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව - 04 

පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව   - 149 
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සහභාගීත්වය දිනය 
වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 
පුහුණුලාභීන් 

සංඛ්යාව 

1. මධ්යම පළාත් කෘෂිකර්ම ෙදපා. 
අනුයුක්ත කෘෂිකර්ම උපෙද්ශකවරු 
40ක් සඳහා 

2013/02/18 

2013/02/23 

 

01 

 

36 

2. සබරගමුව පළාත් කෘෂිකර්ම, සත්ත්ව 
නිෂ්පාදන අමාත්යාංශයට අයත් 
නිලධාරීන් 

2013/05/13 

2013/05/17 

 

01 

 

40 

3. දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්ත 
නිලධාරීන් සඳහා 

2013/05/27 

2013/05/31 

 

01 

 

30 

4. මහනුවර දිස්�ක් ක්රම සම්පාදන 
අංශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් සඳහා 

2013/06/17 

2013/06/22 

 

01 

 

43 
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පුහුණු කණ්ඩායම:  

එන්.එස්.බී. ඈපාකන්ද මහතා   - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

ආචාර්ය එම්.එස්. ෙස්නානායක මහතා  - අංශ ප්රධාන 

ෙජ්.ෙක්.එම්.ඩී. චන්ද්රසිරි මහතා   - අධි පර්ෙය්ෂක 

එස්.එම්.ඒ. සමරෙකෝන් මහතා   - ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී 

ආර්.එල්.එන්. ජයතිස්ස මහතා   - සහාය අධිපර්ෙය්ෂක 

එස්. ඈපාසිංහ මහතා    - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී 

පී.සී.ෙජ්. ද සිල්වා මහතා     - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි 

1. අෙලවිකරණ ව්යාප්තිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

කෘෂි ව්යාප්තිකරණෙය් නවතම සංකල්පය වන,  "අෙලවිකරණ ව්යාප්තිය" පිළිබඳව කෘෂිකර්ම 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුබද්ධ එම ක්ෙෂ්ත්රෙය් නියුතු ව්යාප්ති නිලධාරීන් සඳහා දැනුම ලබාදීම 

ෙමම වැඩසටහෙන් ප්රධාන අරමුණ විය. 

 

 
H A R T I  

 
Page 66 



 
වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

විෂය අන්තර්ගතය  

• ෙමරට කෘෂිකර්මාන්තය මුහුණ පා ඇති අභිෙයෝග සහ අනාගත ප්රවණතාවන් 

• අෙලවිකරණය යනු කුමක් ද? 

• අෙලවිකරණ ව්යාප්ති ෙස්වය යනු කුමක් ද? 

• ෙවළඳපළ හා �යාකාරිත්වය 

• ෙවළඳපළ 

• අෙලවි සැලසුම් සකස් කිරීම 

• අෙලවි පර්ෙය්ෂණ යනු කවෙර් ද? 

• අෙලවි ෙතාරතුරු රැස් කිරීම හා ෙබදාහැරීම 

• නිෂ්පාදන හා අෙලවි සැලසුම් සඳහා අෙලවි ෙතාරතුරු ෙයාදාගත හැකි ආකාරය 

• කෘෂි ෙබෝග ෙවළඳපළ සංවිධානය හා �යාත්මක කිරීම 

• ව්යාප්තිකරුවකුෙග් කාර්ය භාරය 

 

පවත්වන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව  - 02 

පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව    - 73 

සහභාගීත්වය දිනය 
වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 
පුහුණුලාභීන් 

සංඛ්යාව 

1.  දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අනුයුක්ත නිලධාරීන් 

2013/03/18 

2013/03/21 

 

01 

 

29 

2.  මධ්යම පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අනුයුක්ත නිලධාරින් 

2013/06/10 

2013/06/12 

 

01 

 

44 

   02 73 

 

පුහුණු කණ්ඩායම: 

ආචාර්ය එල්.පී. රූපෙස්න මහතා  - නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පර්ෙය්ෂණ) 

එන්.එස්.බී. ඈපාකන්ද මහතා   - සම්බන්ධීකාරක  

ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා   - අධිපර්ෙය්ෂක 

ඩබ්.එච්.ඩී. �යදර්ශන මහතා   - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී 
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ඊ.ඒ.සී. �යංකර මහතා    - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී  

එන්.පී.ජී. සමන්ත මහතා   - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී  

ඩබ්.ඒ.එන්. විෙජ්සූරිය මහතා   - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී  

 

3.  සමාජ සජීවීකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 

කෘෂිකාර්මික හා ග්රාමිය සංවර්ධන �යාවලියට සෘජුවම දායක වන පර්ශවකරුෙවකු ෙලස 

ජනතාව තුළ පවතින සම්ප්රදායික ආකල්ප, ආකල්ප ධනාත්මකව වර්ධනය වී ෙනාතිබීම, 

නායකත්ව දුර්වලතා, සන්නිෙව්දන දුර්වලතා, කළමනාකරණ ගැටලු, තාක්ෂණය ගලා 

ෙනායාෙම් දුර්වලතා හා ප්රජා සහභාගිත්වය ලබා ගැනීෙම් අපහසුතා කඩිනම් සංවර්ධන 

�යාවලියට අනුගතවීම සඳහා බාධාවක් වී ඇත.  

ෙමම පුහුණු වැඩසටහෙන් ෙපාදු පරමාර්ථය වූෙය්, කෘෂිකාර්මික හා ග්රාම සංවර්ධන කටයුතු 

ක්ෙෂ්ත්රෙය් නියැලි නිලධාරීන් හට සමාජ සජීවීකරණය හා සහභාගීත්ව සංවර්ධනෙය් මූලික 

සංකල්ප හා ක්රම පිළිබඳ න්යායාත්මක හා ප්රාෙයෝගික දැනුම ලබාදීමයි. 

විෂය අන්තර්ගතය 

1. ග්රාමීය / කෘෂි සංවර්ධනය උෙදසා සහභාගීත්ව සංවර්ධන ප්රෙව්ශය 

2. සවිබලකරණය, සමාජ සජීවීකරණය හා සජීවිකරුවකුෙග් කාර්ය භාරයන් 

3. සජීවීකරණෙය්දී කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් (කෘ.ප.නි.ස.) ෙග් 

කාර්ය භාරය හා මුහුණෙදන ගැටලු හා අභිෙයෝග 

4. කෘ.ප.නි.ස වරුන්ෙග් ෙස්වා කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා ඵලදායිතාවය 

5. ඵලදායි සන්නිෙව්දන මූලධර්ම 

6. නායකත්වය හා නායකත්ව ගුණාංග 

7. ෙගාවි සංවිධාන විකාශය  හා තිරසාර සංවිධාන බිහි කිරීෙමහිලා පසුබිම් වන සංකල්ප 

හා මූලධර්ම 

8. කණ්ඩායම් �යාවලිය, කණ්ඩායම් හැසිරීම 

9. සංවිධානය වීම සඳහා ෙපළඹවීෙම් ශිල්ප ක්රම 

10. ෙගාවි සංවිධාන නීතිමය බලතල 

11. ෙගාවි සංවිධාන මූල්ය කළමනාකරණය 

 
ෙමම පුහුණු වැඩසටහන ප්රධාන වශෙයන් සකස් කරනු ලැබුෙව් ෙගාවිකටයුතු හා ග්රාම 

සංවර්ධන ක්ෙෂ්ත්රෙය් සමාජ සජීවීකරණ �යාවලියට සම්බන්ධිත නිලධාරීන් සඳහා ය. ෙමම 
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පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙපාෙළාන්නරුව දිස්�ක් 

ෙල්කම් කාර්යාලය,  ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව,  උතුරු මැද පළාත් සභාව හා 

සබරගමු පළාත් සභාවට අයත් කෘෂිකර්ම හා ග්රාම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්ත 

නිලධාරින් ඇතුළත් වුණු අතර 2013 වර්ෂය තුළ සමාජ සජීවීකරුවන් 262 ෙදෙනකු පුහුණු 

ෙකාට ඇත.  

පවත්වන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව - 06 

පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව   - 262 

සහභාගීත්වය දිනය 
වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 
පුහුණුලාභීන් 

සංඛ්යාව 

1. ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපා. අයත් 
මාතර දිස්�ක් කෘ.ප.නි.ස.වරුන් 
සඳහා 

2013/02/04 

2013/02/08 

02 110 

2. සබරගමුව පළාත් කෘෂිකර්ම 
සත්ත්ව නිෂ්පාදන අමාත්යාංශයට 
අයත් ව්යාපෘති නිලධාරීන් 

2013/06/10 

2013/06/13 

 

01 53 

3. මධ්යම පළාත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
ව්යාපෘති නිලධාරීන් සඳහා 

2013/07/08 

2013/07/11 

01 31 

4. දකුණු පළාත් සභාෙව් පළාත් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ට 
අයත් ව්යප්තිකරුවන් සඳහා 

2013/08/21  

2013/08/24  

01 37 

5. දකුණු පළාත් සභාෙව් පළාත් 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ට 
අයත් ව්යප්තිකරුවන් සඳහා 

2013/08/21  

2013/08/24  

 

01 31 

   06 262 

 

පුහුණු කණ්ඩායම: 

එස්.එම්.ඒ. සමරෙකෝන් මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

ආචාර්ය එම්.එස්. ෙස්නානායක මහතා - අංශ ප්රධාන, මානව සම්පත් හා ආයතනික 
සංවර්ධන අංශය    
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එන්.එස්.බී. ඈපාකන්ද මහතා - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී 

චතුර ජයම්පති ද සිල්වා මහතා - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි 

 

4. ෙගාවි සංවිධාන සවිබල ගැන්වීෙම් පුහුණු වැඩසටහන 

 
� ලංකාෙව් පිහිටුවා ඇති ග්රාමීය ප්රජා සංවිධාන අතර විශාල වැඩ ෙකාටසක් කළ හැකි නීතිමය 

වශෙයන් පනතකින් බලය ලැබී ඇති එකම ප්රජා සංවිධානය ෙගාවි සංවිධානයයි. දැනට � 

ලංකාෙව් ෙගාවි සංවිධාන 14000 - 15000 ක්  අතර  ප්රමාණයක්   පිහිටුවා  තිෙබන  බව  විවිධ 

වාර්තා  පැවතිය ද  නිල  සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 

ලියාපදිංචි, �යාත්මක ෙගාවි සංවිධාන ප්රමාණය 6000ක් පමණ බව ෙපනී යයි. එෙස් වුව ද, 

ෙමම ප්රමාණෙයන් වැඩි ෙකාටසක් තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කුමක්ද යන්න හඳුනා ෙනාෙගන 

කටයුතු කරන බවක් ෙපෙන්. ෙම් තත්ත්වය මත, � ලංකාෙව් කෘෂිකාර්මික ග්රාමීය ක්ෙෂ්ත්රෙය් 

වැදගත් ෙස්වාවක් ඉටු කළ හැකි ෙගාවි සංවිධාන විශාල ප්රමාණයක් නිසි ප්රෙයෝජනයකින් 

ෙතාරව පවතින නිසා ඒවා සජීවීකරණය ෙකාට, සවිබලකරණයකට ලක් කිරීෙමන්, ඒවාෙය් 

උපරිම ප්රෙයෝජන ලබාගැනීම සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සැකසීමට ෙමම පුහුණු වැඩසටහන 

සැලසුම් ෙකාට ඇත. විෙශ්ෂෙයන් මහින්ද චින්තන ප්රතිපත්තිය යථාර්තයක් බවට පත්කිරීම 

තුළ ජාතික කෘෂිකර්මාන්තය නඟා සිටුවීම සඳහා සමස්ත ෙගාවිජනතාවෙග් ස�ය දායකත්වය 

ලබාගැනීමට ෙමම පුහුණු වැඩසටහන ඉලක්ක කර ඇත.  

ෙමම පුහුණු වැඩසටහන මඟින් ප්රධාන වශෙයන්, 

- සංවිධාන සාර්ථකත්වය සඳහා නායකත්වය 

- සවිබලකරණය හා සමාජ සජීවීකරණය 

- ෙගාවි සංවිධානවල නීතිමය පසුබිම හා කාර්ය භාරය 

- ෙගාවි සංවිධාන පවත්වා ගත යුතු ෙපාත්පත් 

- ෙගාවි ගැටලු හා අභිෙයෝග 

 
යනා දී ෙත්මාවන් රැසක් යටෙත් ෙගාවි සංවිධානවල ප්රධාන නිලධාරීන් ඇතුළු කාරකසභිකයන් 

සඳහා එක්දින පුහුණු වැඩසටහනක් ෙලස පවත්වනු ලැෙබ්.   

දැනට ෙමම වැඩසටහන අම්පාර, ෙපාෙළාන්නරුව සහ අනුරාධපුර, රත්නපුර, කෑගල්ල හා 

කුරුණෑගල දිස්�ක්කවල �යාත්මක ෙකාට ඇත. 

රත්නපුර දිස්�ක්කෙය් ෙගාවි සංවිධාන 450ක් පමණ තිෙබන බව ෙගාවිජන සංවර්ධන 

ෙදපාර්තෙම්න්තු නිල වාර්තා අනුව තහවුරු විය. එම ෙගාවි සංවිධාන 450 ම ප්රධාන නිලධාරීන් 
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ඇතුළු කාරක සභාෙව් සියලු ෙදනාටම ෙමම පුහුණුව ලබාදීමට කටයුතු ෙකාට තිබුණි. ඒ අනුව, 

ෙගාවි සංවිධානයකින් 3 බැගින් සංවිධාන 450ක 1350  ෙදෙනක්පුහුණු කිරිමට කටයුතු ෙයාදා 

තිබුණි. ෙම් වැඩසටහන එක් පුහුණු වාරයකට පුද්ගලයන් 100 බැගින් ෙගන වැඩසටහන් 11 

කින් සම්පූර්ණ කිරීමට කටයුතු කර ඉන් 10ක් 2013 වර්ෂය තුළදි අවසන් කර ඇත.   

ෙගාවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රත්නපුර දිස්�ක් කාර්යාලය සියලු සංවිධාන කටයුතු 

සිදුකරනු ලැබූ අතර සම්පත්දායකයින් වශෙයන් ද ඔවුන්ෙග් ෙස්වය ද ලබාෙදන ලදී. 

පවත්වන ලද වැඩසටහන් සංඛ්යාව - 10 

පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව   - 715 

සහභාගීත්වය දිනය 
වැඩසටහන් 

සංඛ්යාව 
පුහුණුලාභීන් 

සංඛ්යාව 

1. රත්නපුර දිස්�ක්කෙය් 
ෙගා.සං. බලප්රෙද්ශවල ෙගාවි 
සංවිධාන සභාපති, 
ෙල්කම්, භාණ්ඩාගාරිකවරුන් 
සහ උපාධිධාරීන් 

2013/03/11 - 
2013/03/16 

2013/04/02 – 
2013/04/07 
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එකතුව 10 715 

පුහුණු කණ්ඩායම: 

ආචාර්ය එම්.එස්. ෙස්නානායක මහතා  - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි 

එස්.එම්.ඒ. සමරෙකෝන් මහතා   - ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි 

සී.පී.ෙජ්. ද සිල්වා මහතා   - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි 

එන්.එස්.බී. ඈපාකන්ද මහතා   - පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී  

ආර්.බී. දිසානායක මහතා   - බාහිර සම්පත්දායක 

5.  ෙගාවි නායකයන් සවිබලගැන්වීෙම් පුහුණු වැඩසටහන (ෙසාබා දහම් කාෂිකර්මය) 

පුහුණු කණ්ඩායම:  

ආචාර්ය එම්.එස්. ෙස්නානායක මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී 

තිලක් කන්ෙද්ගම මහතා                      - සභාපති-ජාතික ෙගාවි සමුළුව(බාහිර සම්පත්දායක) 
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එස්.එම්.ඒ. සමරෙකෝන් මහතා - ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි 

පී.සී.ෙජ්. ද සිල්වා මහතා -  පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි 

ෙසාබා දහම් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ සවිබල ගැන්වීෙම් පුහුණු වැඩසටහන විෙශෂ්ෙයන් සැලසුම් 

ෙකාට තිබුෙණ්, සියලුම ෙගාවීන්, ෙගාවි නායකයන්, ක්ෙෂ්ත්ර මට්ටෙම් සියලු නිලධාරීන්, සෘජුව 

ෙහෝ වක්රව කෘෂි කර්මාන්තයට දායක වන සියලුම රාජ්ය නිලධාරීන් ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් 

ෙමන් ම, ෙද්ශපාලන අධිකාරියට ද දැනුම ලබාදීම සඳහා සුදුසු ආකාරයට ය. ෙමම වැඩසටහන 

එක්දින පුහුණු වැඩසටහනක් වන අතර අෙප්ක්ෂිත ආකාරයට සියලුම පාර්ශවයන්ට ඉහළ 

දැනුම් සම්භාරයක් ලබාදීමට හැකිවන ආකාරයට වැඩසටහන �යාත්මක විය. 

වැඩසටහෙන් විෂය අන්තර්ගතය : 

- ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවිකටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනය හා එහි 

කාර්ය භාරය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම. 

- බලගැන්වීම හා සමාජ සජීවිකරණය 

- ෙගාවි සංවිධානවල සාර්ථකත්වය සඳහා නායකත්වය. 

- රසායනික ෙපාෙහාර හා කෘෂි රසායනවලින් ෙතාර කෘෂිකර්මයක්. 

- ඉර, හඳ, තාරකා, අව්ව, වැස්ස භාවිතා කරමින් එදා අෙප් මුතුන් මිත්තන් පෑ 

ආශ්චර්යය, කන්නට, කලට - කයියට ෙගාවිතැන කිරීම මත ලැෙබන ප්රතිඵල. 

ෙමම එක්දින පුහුණු වැඩසටහන, ෙද්ශන, සාකච්ඡා, වීඩිෙයෝ දර්ශන හා ඉදිරිපත් කිරීම් 

රැසකින් සමන්විත ය. වැඩසටහන් අවසානෙය් ඉතා විශාල මහජන ප්රතිචාර ලද අතර ඒ නිසාම 

ෙමම වැඩසටහන සඳහා විශාල ඉල්ලීමක් ලැබුණි. 

2013 වසර තුළ කාලය උපරිම අන්දමින් ප්රෙයෝජනයට ගනිමින් ෙගාවි සංවිධාන, විවිධ 

ආයතන, නිලධාරීන්,  පළාත් සභා වැනි ආයතන සඳහා වැඩසටහන් 25ක් පමණ දිවයින පුරා 

පැවැත්වූ අතර ඒ මඟින් ෙගාවීන්,  නිලධාරීන්, ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් පුහුණු කිරීමට හැකි 

විය. ෙමම වැඩසටහන් සඳහා විවිධ කණ්ඩායම් සහභාගී වූ අතර ෙගාවි නායකයන්, ක්ෙෂ්ත්ර 

මට්ටෙම් නිලධාරීන්, උසස් නිලධාරීන්, ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් හා නිලධාරීන් ෙමන් ම ෙද්ශපාලන 

නායකයන් ද සහභාගි වූහ. 

එෙමන් ම, දිස්�ක්ක වශෙයන් ගතෙහාත් හම්බන්ෙතාට හා මාතර දිස්�ක්ක පදනම් කරෙගන 

පුහුණු වැඩසටහන් විශාල ප්රමාණයක් පවත්වන ලදී. ෙමම වැඩසටහන්වලින් ලද දැනුම 

උපෙයෝගී කරෙගන ෙගාවි නායකයන්, ෙගාවි සංවිධාන, රාජ්ය නිලධාරීන් විශාල ප්රමාණයක් 

අත්හදා බැලීෙම් පදනම මත ෙසාබා දහම් කෘෂිකර්මය සඳහා 2012/13 මහ කන්නෙය් වැඩ 

ආරම්භ කරන ලදී.  ෙම් සඳහා අවශ්ය උපෙදස් හා මඟෙපන්වීම් නිරන්තරෙයන් ම කරනු ලබයි. 
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ෙසාබා දහම් කෘෂිකර්ම පුහුණු වැඩසටහෙන් ප්රගතිය 2013 

දිස්�ක්කය පුහුණු වැඩසටහන් 

ගණන 

පුහුණුලාභීන් ගණන 

1. හම්බන්ෙතාට 05 535 

2. හම්බන්ෙතාට/මාතර 05 597 

3. හම්බන්ෙතාට 05 287 

 15 1419 

මූලාශ්රය: මානව සම්පත් හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය-HARTI 

ෙමම වැඩසටහන සඳහා විශාල වශෙයන් ඉල්ලුම් කළත්, කාලෙය් සීමිත බව හා මූල්ය 

ප්රතිපාදන සීමිත බව නිසා වැඩසටහන් සීමා කිරීමට සිදුවිය.  

ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරිෙම් ආයතනෙය් කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් : 

1. ආයතනෙය් ෙස්වක කාර්යක්ෂමතාවය නැංවීම සඳහා ඵලදායිතාවය 

ෙමම පුහුණු වැඩසටහන ආයතනෙය් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබු 

අතර ආයතනෙය් සමසත් කාර්ය මණ්ඩලය 200කට ආසන්න පිරිසක් සිටින බැවින් එක් දින 

වැඩසටහන් 03ක් මගින් ෙමම වැඩසටහන පවත්වනු ලැබීය. එක් වැඩසටහනක් සඳහා කාර්ය 

මණ්ඩලෙය් 50-60 අතර ප්රමාණයකට ආරාධනා කරන ලදි. ෙමම වැඩසටහන මගින් අෙප්ක්ෂා 

කරන ලද්ෙද් සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලෙය්ම දැනුම වර්ධනය කර ඔවුන්ෙගන් උපරිම ෙස්වාවක් 

ආයතනයට ලබා ගැනීමයි. 

විෂය අන්තර්ගතය 

I. ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරිෙම් ආයතනය හා 

එහි කාර්යභාරය  

II. ආයතන සංග්රහය හා කාර්යාල ක්රම 

III. මුල්ය කළමණාකරණය හා මුදල් ෙරගුලාසි 
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ෙමහි පළමු ෙද්ශනය ආයතනෙය් අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ සහ මානව සම්පත් හා ආයතනික 

සංවර්ධන අංශෙය් අංශ ප්රධාන විසින් සිදු කරනු ලැබු අතර අෙනකුත් ෙද්ශන ෙදක සඳහා 

ආයතනෙය් විෙශ්ෂඥයන් ෙනාමැති බැවින් ඒ සඳහා නිපුණතාවයක් ඇති � ලංකා සංවර්ධන 

පරිපාලන ආයතනෙයන් සම්පත් දායකත්වය ලබා ගන්නා ලදි.  

2. සංවර්ධන කථිකාවත 

ෙමම වැඩසටහන මානව සම්පත් හා ආයතනික සංවර්ධන අංශය මගින් කාලීන වශෙයන් 

වැදගත් වන මාතෘකා යටෙත් බාහිර විෙශ්ෂඥ උපෙද්ශකයන් ෙගන්වා ෙද්ශනය පැවැත්වීම 

කරනු ලබයි. ඒ යටෙත් ආයතනෙය් සමස්ත කාර්යමණ්ඩලය සඳහා සංවර්ධන කථිකාවත 

වැඩසටහන් 02 ක් 2013 වර්ෂය තුළ කරනු ලැබීය. 

I. ෙස්වක කාර්යක්ෂමතාවය නැංවිම සඳහා ආකල්පමය ෙවනසක්  

ෙම් සඳහා විෙශ්ෂඥ දැනුමක් ඇති මාතර දිස්�ක් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සැලසුම් සහකාර 

අධ්යක්ෂ(සැලසුම්) ඩබ්. එච්. මංගල මහතා ෙගන්වු අතර ඉතාමත් වැදගත් කරුණු රාශියක් ඔහු 

විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදි. කාර්යමණ්ඩලෙය් සියලුම ෙදනා ෙම් සඳහා සහභාගි වූහ. 

II. මානව සම්පත් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා ඵලදායිව ෙයාදාගන්ෙන් ෙකෙස්ද?  

කාලීන වශෙයන් වැදගත් වන ෙමම මාතෘකාව සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශනයක් පවත්වනු ලැබූෙය් 

ෙකාළඹ විශ් ව විද්යාලෙය් ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය රවින්ද්ර මහතාය. ඔහු විසින් සමස්ත කාර්ය 

මණ්ඩලයට ගැලෙපන පරිදි ඉතා හරවත් ෙද්ශනයක් පවත්වන ලදි. ෙම් මගින් ආයතනෙය් 

සියලුම ෙදනාටම අවශ්ය දැනුම වර්ධනය කිරිමට අදාළව මානව සම්පත් හා ආයතනික 

සංවර්ධන අංශය මගින් ෙමම වැඩසටහන් සංවිධානය කර තිබුණි. 

දැයට කිරුළ 2013-2014 
 
2013 දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන ප්රදර්ශනයට සමගාමීව �කුණාමලය,  මඩකලපුව,  
කෑගල්ල සහ කුරුණෑගල දිස්�ක්ක ෙක්න්ද්ර කර ගනිමින් පුහුණු වැඩසටහන් රැසක් 
පැවැත්විණි. 
 
01. ෙගාවි සංවිධාන සවිබල ගැන්වීෙම් පුහුණු වැඩසටහන 

 
�කුණාමලය සහ මඩකලපුව දිස්�ක් ෙගාවිජන සංවර්ධන මධ්යස්ථානවලට අයත් සියලුම 
ෙගාවි සංවිධාන නායකයින් ෙම් සඳහා සම්බන්ධ කර ගන්නා ලදී. ඉහත දිස්�ක්ක 04 තුළ 
පැවැත්වුණු එක් දින පුහුණු වැඩසටහන් 45ක දී ෙගාවි සංවිධන නායකයින් සහ කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ සහ නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් 3440කට ආසන්න සංඛ්යාවකට පුහුණුව ලබා ෙදන 
ලදී.  
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එක් දින පුහුණු වැඩසටහනින් ආවරණය වූ ක්ෙෂ්ත්ර 
 
• නායකත්වය 
• සමාජ සජීවිකරණය සහ සවිබල ගැන්වීම 
• ෙගාවි සංවිධානවල නීතිමය පසුබිම හා කාර්යභාරය 
• ෙගාවි සංවිධානවල ලියකියවිලි පවත්වාෙගන යාම සහ ගිණුම් තැබීම 
• ෙගාවි සංවිධානවල ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම 

 
දිස්�ක්කය පුහුණු වැඩසටහන් පුහුණුලාභීන් සංඛ්යාව 

මඩකලපුව 11 798 
�කුණාමලය 10 617 
කෑගල්ල 09 605 
කුරුණෑගල 15 1420 
එකතුව 45 3440 
 
දැනට සිදුකරමින් පවතින පර්ෙය්ෂණ 
 
01 දිවි නැගුම ෙගවතු වගා වැඩසටහන පිළිබඳ ඇගයීමක් 

 
 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : පී.සී.ෙජ්. ද සිල්වා මහතා - සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී
   ආචාර්ය එම්.එස්. ෙස්නානායක - සම පර්ෙය්ෂක 
   එන්.එස්.බී. ඈපාකන්ද මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 
   එස්.එම්.ඒ. සමරෙකෝන් මහතා - සම පර්ෙය්ෂක 
  

මූල්ය මූලාශ්රය :    ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 

විෂයපථය සහ අරමුණු  
   
දිවි නැගුම ගෘහ ආර්ථික ඒකක සංවර්ධනය කිරිෙම්  වැඩසටහෙනහි කෘෂිකාර්මික අංශෙයහි 
මූලික සථ්ානයක් ලබා දී තිබුෙණ් ෙගවතු වගා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහායි. එහි පරමාර්ථ අතර 
කුටුම්භ පරිෙභෝජනය ඉහළ නැංවීම සහ එමඟින් පුද්ගලයින්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම ඉහළ 
නැංවීම, ආහාර මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කරන මුදල් ප්රමාණෙය් ඉතිරියක් හරහා ඉතුරුම් 
වර්ධනය, අතිරික්ත නිෂ්පාදනය අෙලවි කිරීෙමන් නිවැසියන්ට අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීම 
සඳහා සහය වීම ද ඒ අතර විය. ඊට අමතරව, ෙවළඳපළ සඳහා එළවළු සැපයුම් වැඩි කිරීම හා 
ඒ හරහා මිල ගණන් ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම ද ඉලක්ක විය.ෙමම අධ්යයනය මගින් ඉහත කී 
ඉලක්ක ෙකතරම් දුරට මුදුන්පත් කරෙගන ඇති ද යන්න පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදු කරයි. 
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අධ්යයනෙය් අරමුණු 
 

1. දිවි නැගුම ෙගවතු වගා වැඩසටහන පිළිබඳ ජනතාවෙග් මතය විමසා බැලීම. 
  

2. දිවි නැගුම ෙගවතු වගා වැඩසටහන ෙහ්තුෙවන්  නව ෙගවතු වගා සිදුවී නැත්ද යන්න 
ෙසායා බැලීම. 

 
3. එළවළු පරිෙභෝජනය සඳහා මාසික කුටුම්භ වියදම අඩු කිරීම සදහා දිවි නැගුම වගා 

වැඩසටහෙනහි බලපෑම හදුනා ගැනීම. 
 

4. කුටුම්භයක එළවළු පරිෙභෝජනය ඉහළ යාම සඳහා ෙකාෙතක් දුරට දිවි නැගුම ෙගවතු 
වගා වැඩසටහන බලපා තිෙබ්ද යන්න තක්ෙස්රු කිරීම. 

 
5. ෙගවතු වගාව දිරිමත් කළ හැකි වඩාත් ප්රාෙයෝගික සහ ඵලදායක ෙයෝජනාවන් 

ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

අධ්යයනෙය් ෙසායා ගැනීම් 
 

1. සියයට 98ක් ප්රතිලාභීන් වැඩ සටහනට සම්බන්ධ වී ඇත්ෙත් සිය කැමැත්ෙතනි. 
  

2. කුටුම්භ නියැදිෙයන් 93%කෙග්ම එළවළු නිෂ්පාදනය ෙකටිකාලීනව විවිධ 
මට්ටම්වලින් ඉහළ ෙගාස් තිෙබ්. 
 

3. ෙගවතු වගාව පිළිබඳ  ලැබුණු දැනුවත් කිරීම් පිළිබදව බහුතරයක් (62%ක්) තෘප්තිමත් 
නැත. 
 

4. සියයට හැටෙදකක බහුතරයක් පිරිසක් සඳහන් කරනු ලැබුෙව් සපයන ලද බීජවල 
තත්ත්වය දුර්වල මට්ටමක පැවති බවයි.  
 

5. කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන සහකාරවරුන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, 
ග්රාම නිලධාරීන් ෙග් ෙස්වය පිළිබදව ෙබාෙහෝ ෙදනා සෑහීමකට පත් ෙනාෙවති. එය 
ප්රතිශතයක් ෙලස පිළිෙවළින් 71%,78% සහ 86% කි. 
 

6. නියැදිෙයන් 19%ක් පමණක් දිවිනැගුම ෙගවතු වගාව තුළින් ආදායමක් උපයාෙගන 
තිබුණි. 
 

7. පවුල් 51%ක් තම අතිරික්ත නිෂ්පාදනය අසල්වැසියන් සමඟ ෙබදා ෙගන තිෙබ්. 
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8. සියයට 91ක් පවුල් ෙගවතුවගාව පිළිබඳ මනා අවෙබෝධයත් පුහුණුවත් අෙප්ක්ෂා 

කරති. 
 
 
නිර්ෙද්ශ 
 

1. ෙගවතු වගා පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති අය පමණක් සම්බන්ධ කර ගත යුතුය. 
  

2. ෙගවතු වගාව සඳහා ෙගවත්ත සැලසුම් කරන්ෙන් ෙකෙස්ද, භූමිෙය් ස්වභාවය අනුව 
විවිධ ෙබෝග සදහා භූමිය සකස් කරන්ෙන් ෙකෙස්ද, පළිෙබෝධ පාලනය සහ ෙගවතු 
අලංකරණ ක්රමෙව්දයක් ෙලස එළවළු වගාව භාවිතා කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න 
පිළිබඳව ප්රමාණවත් දැනුමක් සහ ප්රාෙයෝගික පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. 

 
3. නිරන්තර අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම අනිවාර්යෙයන් සිදුවිය යුතුය. 

 
4. ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් ඉහළ බීජ සහ ෙරෝපණ ද්රව්ය පහසුෙවන් ලබා ගැනීමට 

අවස්ථාව තිබිය යුතුය. 
 

5. අවම ජල සැපයුමක් මඟින් ෙගවත්තක් නඩත්තු කිරීම පිළිබද අවෙබෝධයක් ලබාදීම 
(වියළි කලාපෙය් ෙගවතු වගා නඩත්තු කිරීමට ෙමන්ම ෙතත් කලාපය තුළ වියළි 
කාලෙය් ඒවා නඩත්තු කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න පිළිබද ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුය.) 

 
6. මාධ්ය හරහා ෙගවතු වගාෙවන් ලැෙබන වාසි පිළිබඳ පණිවිඩය ජනතාව ෙවත ප්රබලව 

සන්නිෙව්දනය කළ යුතුය. 
 

02. බුලත් නිෂ්පාදනය සහ අෙලවිය 
 පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම : එච්.එම්.ෙජ්.ෙක්. ෙහ්රත් - සම්බන්ධීකරණය
     

මූල්ය මූලාශ්රය :       ඒකාබද්ධ අරමුදල 
 

විෂයපථය සහ අරමුණු  
 
ෙමම අධ්යයනෙය් මූලික අරමුණට අනුව අපනයන බුලත් වගාව සම්බන්ධ ගැටලු සහ අෙලවි 
කිරීෙම් දී ෙගාවීන් මුහුණපාන ගැටලු පිළිබඳව ෙසායා බැලිණි. විෙශ්ෂෙයන්ම අපනයන 
ෙවළඳෙපාළ සඳහා බුලත් 80%ක් පමණ කුරුණෑගල දිස්�ක්කෙයන් ද ඉතිරි 20% ගම්පහ 
දිස්�ක්කෙයන් ද නිෂ්පාදනය ෙකෙරන බැවින් එම ප්රෙද්ශ අධ්යයනය සඳහා සුදුසු විය. 
අධ්යයනය සඳහා කුරුණෑගල දිස්�ක්කෙයන් ෙගාවීන් 120ක් ද ගම්පහ දිස්�ක්කෙයන් 
ෙගාවීන් 30ක් ද වන පරිදි ෙගාවීන් 150ක් ෙතෝරා ගැනුණි. 
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නිර්ෙද්ශ  
 

1. බුලත් වගාෙව් ෙයදවුම් සම්බන්ධ ප්රධාන ගැටලුවක් වන ඉණි ෙසායා ගැනීෙම් ගැටලුව 
විසඳීම සඳහා ඉණි ෙවනුවට විකල්පයක් භාවිතා කළ හැකිය. එනම් ඉණි ෙවනුවට 
ලණු භාවිතා කළ හැකිය. අධ්යයන ප්රෙද්ශෙය් ෙගාවීන් කිහිප ෙදෙනකු අතර ෙමම 
ලණු භාවිතය දක්නට ලැබුණු අතර එය ඉතා ලාභදායි සහ පහසු �යාවලියක් ෙව්. 

2. විෙශ්ෂෙයන් ඉණි සම්බන්ධෙයන් පවතින ප්රධාන ගැටලුවක් වන්ෙන් ඉණි ප්රවාහනය 
කිරීමට ඇති ගැටලුව වන බැවින් ඒ සඳහා යම් වැඩපිළිෙවලක් රජය විසින් �යාත්මක 
කිරීම ද වැදගත් ෙව්. 
 

3. බුලත් දළු ෙසායා ගැනීෙම් ගැටලුව ද ෙබාෙහෝ දුරට ඇති වූෙය් බුලත් සඳහා වැළෙදන 
ෙරෝග නිසාෙවනි. ෙම් නිසා යම්කිසි ප්රමිතියකට සකස් කළ ජීවානුහරණය කරන ලද 
බුලත් දළු නිෂ්පාදනයක් ප්රචලිත ෙකාට ඒවා බුලත් ෙගාවීන්ට සහන මිලට ෙහෝ 
ෙනාමිලෙය් ලබා දීෙම් වැඩපිළිෙවලක් �යාත්මක කිරීම වැදගත් ෙව්. 
 

4. බුලත් සඳහා  වැළෙදන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන ෙතක් නිශ්චිත ප්රතිකර්මයක් 
ෙනාවන නිසා එය පාලනය කිරීෙම් �යාදාමයක් ෙහෝ දියත් කළ යුතු ෙව්. ෙම් සදහා 
ෙමම ෙරෝගය පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ පුළුල් මට්ටමකට ෙගන ආ යුතු ෙව්. අධ්යයනෙය් දී 
අනාවරණය වූ බුලත් අෙලවිය සම්බන්ධ ගැටලු සඳහා පහත පරිදි විසඳුම් ෙයෝජනා කළ 
හැකිය. බුලත් අෙලවිය සම්බන්ධෙයන් දක්නට ලැබුණ අතරමැදියන්ෙග් ගැටලුව, 
ස්ථාවර මිලක් සහ සාධාරණ මිලක් ෙනාමැතිවීෙම් ගැටලුව යන ගැටලු නිරාකරණය 
කිරීම සඳහා බුලත් අපනයන ෙවෙළඳ මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම ෙයෝජනා කළ හැකිය. 
 

ෙසායා ගැනීම් 
 

1. අධ්යයන ප්රෙද්ශෙය් ෙගාවීන්ෙගන් 95% ක්ම පුරුෂයන් වන අතර ඉතිරි 5% ස්� 
පාර්ශවය ෙව්. බහුල වශෙයන් බුලත් වගාෙව් නිරත වන වයස් කාණ්ඩය වූෙය් අවුරුදු 
46-55 දක්වා වූ වයස් කාණ්ඩයයි. ෙගාවින්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම විමර්ශනය කිරීෙම් දී 
හදුනා ගත හැකි වූෙය් 16.6% ක්ම උසස් ෙපළ දක්වා අධ්යාපනය හදාරණ ලද බවයි. 
  

2. ෙගාවීන්ෙගන් 88.6% ක්ම බුලත් වගාව ප්රධාන ෙගාවිතැන වශෙයන් කරෙගන යනු 
ලබයි. බුලත් වගාව සඳහා ෙගාවීන් දක්වනු ලැබූ පළපුරුද්ද ෙසවීෙම්දී  අවුරුදු 26-30 
අතර කාලයක පළපුරුද්දක් ලබා සිටි ෙගාවීන් ප්රතිශතය 15.3% කි. අවුරුදු 41 ෙහෝ 
ඊට වැඩි කාලයක පළපුරුද්දක් ලබා සිටි ෙගාවීන් පිරිස ද 45% විය. ෙමමඟින් බුලත් 
වගාෙව් නිරතව සිටින ෙගාවීන් ෙබාෙහාමයක් දීර්ඝ කාලීන පුහුණුවක් හා පළපුරුද්දක් 
පැවති අය බව පැහැදිලි ෙව්. ෙගාවීන්ෙගන් බහුතරයක් ෙමම බුලත් වගාව සඳහා 
ෙයාමුව තිෙබන්ෙන් පාරම්පරිකව කරෙගන ආ වගාවක් නිසාෙවනි (36.6%). 
 

3.  බුලත් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයාමු කිරීෙම් දී හඳුනාගත හැකි වූෙය් 
බුලත් වගාව සඳහා කිසියම් ආයතනයකින් ෙහෝ පුද්ගලයකුෙගන් පුහුණුවක් ලබා ඇති 
පිරිස සහ බුලත් වගාව සඳහා ණය ලබාෙගන ඇති පිරිස ඉතා අඩු මට්ටමක සිටින බවයි 
(3%).  
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4. බුලත් වගාව සඳහා ෙයාදා ගනු ලබන ෙයදවුම් පිළිබඳ අවධානය ෙයාමු කිරීෙම් දී 

ෙපාෙහාර භාවිතය 86%ක් පමණ වන බව පැහැදිලි විය. ෙගාවීන් මුහුණ ෙදන ප්රධානම 
ෙයදවුම් ගැටලුව වූෙය් ඉණි ෙසායා ගැනී ෙම් ගැටලුවයි. 66.7%කට ෙමම ගැටලුව 
බරපතල ෙලස බලපා තිබුණි. බුලත් වගාව කරෙගන යාෙම් දී බහුලව වැළෙදන ෙරෝග 
ෙහ්තුෙවන් ෙබාෙහෝ ෙගාවීහු අපහසුතාවයකට පත් ෙවති. සාමාෙන්යයන් බුලත් 
වගාවක පළමු අස්වැන්න ලබාගැනීම සඳහා මාස 06 කාලයක් ගතෙව්.  
 

5. බුලත් ෙගාවීන් බහුතරයක් අපනයනය සඳහා බුලත් ෙකාළ 5000 ක් 10000 අතර 
ප්රමාණයක් ෙයාමු කරති. එතරම් ප්රමාණයක් සපයන ෙගාවීන් පිරිස නියැදිෙයන්  
29.3% කි. 40000 ට වැඩි අපනයන ෙකාළ ප්රමාණයක් අපනයනය කරනු ලබන පිරිස 
ද 2.7% ක්  පමණ විය. ෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපාළ සඳහා ද නිකුත් කරනු ලබන ෙකාළ 
ප්රමාණය ද 5000 ත් 10000 ත් අතර ෙව්. බුලත් අෙලවි කිරී ෙම් දී ෙගාවීන් භාවිතා 
කරන ප්රධානම අෙලවි මාර්ගය වූෙය් නගරෙය් ෙවෙළඳෙපාළ ෙවත ෙගන යාමයි. ඒ 
හැරුණු විට මහා පරිමාණ බුලත් ෙවළඳුන් ෙවත බුලත් අෙලවි කරන පිරිස ද බහුල 
විය. අපනයනය කරනු ලබන බුලත් 1000ක් සඳහා ෙගාවීන් බලාෙපාෙරාත්තු වන මිල 
වශෙයන් හදුනා ගැනීමට හැකි වූෙය් රු.2000-3000 අතර මිලකි. අෙලවි කරන බුලත් 
සඳහා ෙගාවීන්ට මුදල් ලැෙබන ආකාරය ෙසායා බැලීෙම් දී 61.3% කටම අත්පිටට 
මුදල් ලැෙබන බව තහවුරු විය. 
 

6. අෙලවිය සම්බන්ධෙයන් විෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු විය. නමුත් සමස්ත නියැදිෙයන් 
34.7% කටම අෙලවිය සම්බන්ධ විෙශ්ෂ ගැටලුවක් ෙනාතිබිණි. 21%ක ප්රතිශතයකට 
අතර මැදියන්ට හසු වීෙම් ගැටලුවට මුහුණපෑමට සිදු වී තිබුණි. ඊට අමතරව බුලත් 
සඳහා සාධාරණ මිලක් ෙනාමැති වීම සහ ස්ථාවර මිලක් ෙනාමැති වීම ද පැවති ගැටලු 
වූහ. 
 

7. අධ්යයනෙය් මූලික අරමුණ ඉලක්ක කර ෙගන බුලත් අපනයන ෙවෙළඳ 
මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීෙම් �යාවලිය සඳහා අදහස ් විමසීෙම් දී ඒ පිළිබඳ යහපත් 
ප්රතිචාර දැක් වූ පිරිස 81.3% ක් විය. එවැනි මධ්යස්ථානයකට ෙගාවීන් තම කැමැත්ත 
පළ කෙළ් බුලත් සඳහා සථ්ාවර සහ සාධාරණ මිලක් ලැබීම යන කරුණු මූලික කර 
ෙගනයි. එවැනි මධ්යස්ථානයකට අකමැති වූ 18% ක් වූ පිරිස ඒ සඳහා ෙහත්ු වශෙයන් 
සඳහන් කෙළ් එවැනි මධ්යස්ථානයක් සාර්ථක ෙව් යැයි විශ්වාසයක් ෙනාමැති බව සහ 
දැනට බුලත් අෙලවිය සිදුවන ආකාරෙයහි පවත්නා ක්රමවත් බව යන්නයි. 
 

8. බුලත් නිෂ්පාදන වියදම පිළිබඳව අවධානය ෙයාමු කිරීෙම් දී මාස 6 ක් සඳහා බුලත් 
ඉණි 1000 කට එක් ෙගාවිෙයකුට වැය වන මුදල රු.111,108.00 ක් බව අනාවරණය 
විය. එෙස්ම ඉණි 1000 ක් සඳහා වැයවන නඩත්තු වියදම රු.11,156.00 ක් ෙව්. මාසික 
වශෙයන් බුලත් වලින් ලබා ගන්නා ආදායම වශෙයන් රු.29,553.00 ෙලස හඳුනා 
ගැනීමට හැකි විය. ෙම් අනුව බුලත් වලින් ලබාගත හැකි ශුද්ධ ආදායම රු.18,397.00 
ක් විය. ෙමම ශුද්ධ ආදායමට අනුව ආරම්භක නිෂ්පාදන වියදම ගණනය කිරීෙම් දී ඒ 
සඳහා රු.4469.00 වියදමක් වැය වන බව අනාවරණය විය. එෙස්ම ෙකාළ 1000 ක් 
සඳහා මාසික වියදම රු.449.00 කි. 
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• ෙයදවුම් ගැටලු වශෙයන් ඉණි ෙසායා ගැනීෙම් ගැටලුව ප්රමුඛ විය. 
• අෙනක් ෙයදවුම් ගැටලුව බුලත් දළු ෙසායා ගැනීෙම් ගැටලුවයි. 
• බුලත් වගාව කිරීෙම්දී මුහුණ දුන් ප්රධානතම හානිකර ගැටලුව ෙරෝග මර්දනය 

කිරීෙම් අපහසුවයි.  
• බුලත් වගාවට ප්රමාණවත් පරිදි ජලය ෙනාමැතිවීම තවත් ගැටලුවකි. 
• බුලත් වගාෙව්දී මුහුණ පාන ෙමම ගැටලු ෙබාෙහෝ දුරට බුලත් අස්වැන්න ෙකෙරහි 

බලපෑමක් ඇති කරන බව  
• එනම් බුලත් අස්වනු ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය වැඩිවීම, බුලත් අස්වනු ප්රමාණය 

අඩුවීම, බුලත් වගාව සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වී යාම වැනි ප්රතිඵල සඳහා ෙමවැනි 
ගැටලු ෙහ්තු ෙව්. 

• බුලත් අෙලවිෙය්දී ෙගාවීන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වූ ප්රධානම ගැටලුව අතරමැදියන්ට 
හසුවීෙම් ගැටලුවයි. 

• ෙමම අතරමැදි ගැටලුව නිසා බුලත් ෙගවා◌ීන්ට තම අස්වැන්නට සරිලන මුදලක් 
ෙනාලැෙබන බව සහ අත්පිටට මුදල් ෙනාලැෙබන බව 

• ෙම් අනුව බුලත් අෙලවිය ඒකාධිකාරියක් යටෙත් පවතින බව නිගමනය කළ හැකි 
විය. 
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අෙනකුත් �යාකාරකම් 

 
ප්රකාශන සහ ඉදිරිපත් කිරීම 
 
එම්.එම්.එම්. අහියර් මහතා විසින් “ආහාර සුරක්ෂිතතාවය උෙදසා ජල කළමනාකරණෙය් 
දී කාලගුණික විපර්යාසයන්ට අනුගත වීම : � ලංකාෙව් මෑත කාලීන වර්ධනයන් ,පවත්නා 
දැනුම සහ ෙතාරතුරු පිළිබද සමාෙලෝචනයක් ” මැයින් පර්ෙය්ෂණ ප�කාවක් 2013 
ෙදසැම්බර් 20 වන දින ෙකාළඹ ජානකී ෙහෝටලෙය් දී පැවති එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආසියා 
පැසිපික් අනුගත වීෙම් ජාලෙය්, කාලගුණ විපර්යාසවලට අනුගත වීෙම් උපෙද්ශන 
වැඩමුළුෙව්දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. 
 
අන්තර්ජාතික ශ්රම ෙවළඳපළ සහ සංක්රමණය : උපාය මාර්ගික ප්රෙව්ශයන්, අනාගත සැලසුම් 
සහ අභිෙයෝග පිළිබඳ විශේල්ෂණයක් මැයින් ලිපියක් ගාල්ල සවිය සංවර්ධන පදනම විසින් 
සකස් කළ ප්රජා සංවර්ධන ව්යාපාරය නම් ග්රන්ථයට ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා විසින් 
සම්පාදනය කර තිෙබ්. 
 
� ලංකාෙව් සංඛ්යාන සාක්ෂරතාවය සහ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීෙම් අභිෙයෝග: කුඩා රටවල 
අත්දැකීම් මැයින් පර්ෙය්ෂණ ප�කාවක් ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා විසින් චීනෙය් පැවති 
ෙලෝක සංඛ්යාන ෙකාංග්රසය ෙවත 2013 වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 
සුභාෂිණී ෙපෙර්රා, රසිකා විෙජ්සිංහ, මාලතී රම්ෙබාඩෙගදර යන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිනියන් 
විසින් � ලංකාෙව් පලතුරු සහ එළවළු අපනයනෙය් වර්ධනය සහ විවිධාංගීකරණය මැයින් 
පර්ෙය්ෂණ ප�කාවක් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් 2013.12.20 දින පැවති � ලංකා 
කෘෂිකාර්මික ආර්ථික විද්යාඥයින්ෙග් සංගමෙය් 07 ෙවනි වාර්ෂික පර්ෙය්ෂණ සැසිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 
 
 
කමිටු උපෙද්ශකත්වය 
 
එම්. එම්. එම්. අහියර් මහතා "� ලංකා වැසිදිය රැසක්රන්නන්ෙග් සංගමෙය්" උප සභාපති 
ෙලස කටයුතු කෙළ්ය.  
 
එම්. එම්. එම්. අහියර් මහතා "� ලංකා ජල සංසදෙය් " විධායක කමිටු සමාජිකෙයකු ෙලස 
කටයුතු කෙළ්ය. 
 
ජි ◌්. ජී. ඩී. එල්. ඩබ්. සමරසිංහ මහත්මිය " ජාතික විද්යා සහ තාක්ෂණ ෙකාමිසෙම් ( NASTEC) 
තරුණ විද්යාර්ථයින්ෙග් (YSE) සංගමෙය්" 2012 වර්ෂෙය් සම ෙල්කම් ෙලස කටයුතු කළාය. 
 
එම්.ඒ.සී.එස්. බණ්ඩාර මහතා ජාතික විද්යා සහ තාක්ෂණ ෙකාමිසෙම් ( NASTEC) තරුණ 
විද්යාර්ථයින්ෙග් සංගමෙය්" 2013 වර්ෂෙය් ෙමෙහයුම් කමිටු සාමාජිකෙයකු  ෙලස කටයුතු 
කරන ලදී. 
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එම්. එම්. එම්. අහියර් මහතා 2014 වර්ෂෙය් පැවැත්වීමට නියමිත  "තරුණ විද්යාර්ථයින්ෙග්  
 
සංගමෙය්" වාර්ෂික සම්ෙම්ලන ය සඳහා භාරෙදන  ලද පර්ෙය්ෂණ ලිපි විමර්ශනය කිරිෙම් 
මණ්ඩලෙය් සමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කෙළ්ය.  
 
සී.පී. හතුරුසිංහ මහත්මිය රජෙය් ආයතන  (ෙරෝහල්, ගුවන් හමුදාව, යුද, නාවික හමුදා) සඳහා 
ආහාර ප්රසම්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂික ඇගයුම් කමිටුෙව් සාමාජිකාවක් ෙලස කටයුතු කළාය. 
 
සී.පී. හතුරුසිංහ මහත්මිය විසින් අල සහ ළූණු  සම්බන්ධෙයන් ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙයහි �යාත්මක වන කමිටුෙව් සාමාජිකාවක ෙලස කටයුතු කරන ලදී. 
 
සී.පී. හතුරුසිංහ මහත්මිය පාරිෙභෝගික සුභ සාධනය - ආහාර කෘෂිකර්මාන්තය සහ ධීවර 
කර්මාන්තය පිළිබඳ කමිටුෙව් සාමාජිකාවක ෙලස කටයුතු කළාය. 
 
ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා ෙවළද හා පාරිෙභෝගික කටයුතු අමාත්යාංශය මුලසුන 
ෙහාබවන මීෙගාඩ විෙශ්ෂ ආර්ථික මධ්යසථ්ානෙය් භාරකාර මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයකු ෙලස 
කටයුතු කරන ලදී. 
 
ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා � ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ ප්රතිපත්ති කවුන්සිලය 
මඟින් ෙමෙහයවන සමාජ ආර්ථික සහ ප්රතිපත්ති විශ්ෙල්ෂණය සඳහා වූ ජාතික කමිටුෙව් 
කමිටු සාමාජිකෙයකු ෙලස කටයුතු කෙළ්ය. 
 
විෙශ්ෂිත වාර්තා 
 
ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා විසින් රාජ්ය ව්යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාෙව් 
(Cope) විෙශ්ෂ ඉල්ලීම පරිදි � ලංකාෙව් ආහාර මිල ගණන් ෙවනස්වීෙම් ස්වභාවය මැෙයන් 
වාර්තාවක් සකස් ෙකාට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය. 
 
පුහුණු වැඩසටහන් සහ සම්මන්ත්රණ සඳහා සහභාගි වීම. 
 
ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා � ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් ආර්ථික විද්යා අංශෙය් 2013 
අධ්යයන වර්ෂෙය් සිව්වන වසර විෙශ්ෂ උපාධිය හදාරණ සිසුන් හට සංවර්ධන සැලසුම් සහ 
ව්යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ පාඨමාලාවට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු, ෙද්ශන 
පැවැත්වීම සහ ඇගයීෙම් කටයුතු සඳහා දායකවිය. 
 
ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් 2013 අධ්යයන වර්ෂෙය් ආර්ථික 
විද්යා අංශෙය් සාමාන්ය සහ විෙශ්ෂ උපාධි හදාරන සිසුන් සඳහා ග්රාමීය සංවර්ධනය සහ 
කෘෂිකාර්මික අෙලවිකරණය මැයින් ෙද්ශන මාලාවක් පවත්වා තිෙබ්. 
 
ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මරත්න මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය සහ ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සම්බන්ධීකරණය කළ කෘෂිකාර්මික සහ පශු සම්පත් දත්තවල 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරිම සඳහා වූ ජාතික අනු කමිටුෙව් රැස්වීම් සහ සාකච්ඡා 
මාලාවකට සහභාගී වී තිෙබ්. 
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පුස්තකාලය 

 

පුස්තකාලෙයහි මූලික පරමාර්ථය වනුෙය් ෙහක්ටර් ෙකාබ්බෑකඩුව ෙගාවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ 
හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතන පර්ෙය්ෂණ කා ර්ය මණ්ඩලෙයහි, බාහිර ආයතන හා  පුද්ගලයින්ෙග් 
ප්රෙයෝජනය පිණිස කෘෂිකාර්මික  අංශයට අදාළ ෙතාරතුරු එක්රැස් කිරීම, ෙගානු කිරීම සහ 
ෙතාරතුරු අවශ්යතා සැපයීම ෙව්. ෙමම  වර්ෂය තුළ කාර්ය මණ්ඩලය සදහා ග්රන්ථ  717ක් ද 
වාර ප්රකාශන කලාප 155ක් ද නිකුත් කර තිෙබ්. වසර තුළ පුස්තකාලය පරිහරණය කළ පාඨක 
සංඛ්යාව 327 කි. 

ෙපාත් සඟරා හා වාර්තා අත්පත් කර ගැනීම 

2013 වසර තුළ ග්රන්ථ 178ක් පුස්තකාල එකතුවට  අයත් කරෙගන ඇත.  ෙමයින් 33ක් සෘජු 
මිලදී ගැනීම් වූ අතර  පරිත්යාග හා ප්රකාශන හුවමාරු වැඩසටහන ය ටෙත් 145ක් ද ෙව්. 
විෙද්ශිය සඟරා නාම 08ක් හා ෙද්ශීය සඟරා නාම 06කට ආයතනය විසින් දායකත්වය ලබා 
ගන්නා ලදී. 

පුස්තකාල ෙස්වා 

පර්ෙය්ෂණ කාර්යය මණ්ඩලය සහ බාහිර පාඨක ඉල්ලීම් පරිදි ෙතාරතුරු හා ප්රෙල්ඛන 
ෙස්වාවන් වන සාහිත්ය ගෙව්ෂණය, විමර්ශන ෙස්වා, කාලීන ෙතාරතුරු පිළිබද දැනුවත් කිරීම් 
හා ඡායා පිටපත් ෙස්වා සපයන ලදී.  

පුස්තකාලෙය් අන්තර්ජාල පහසුකම් මගින් පර්ෙය්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙතාරතුරු හා දත්ත 
අවශ්යතා සපුරා ගැනීම ට ෙස්වා සලසන ලදී.පර්ෙය්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය සහ බාහිර 
පාඨකයින් සඳහා විවිධ විෂයන් යටෙත්  පවත්වාෙගන යන පුවත්පත් ලිපි එකතුව ක්ෂණික 
විමර්ශනය සදහා අඛණ්ඩ දර්ශකගත ෙකාට ඇත. 

අන්තර් පුස්තකාල සහෙයෝගිතාවය (ILC) 

පුස්තකාලය  කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ ප්රතිපත්ති සභාෙව් (CARP) පුස්තකාලෙය් පවත්වාෙගන 
යන කෘෂිකාර්මික පුස්තකාල ජාලෙය් (AGRINET )   සාමාජිකයකු වන අතර අඛණ්ඩව එම 
දත්ත ජාලය සදහා ෙතෝරාගත් පටුන පිටු ෙබදා හැරීෙම් දත්ත පදනම හා සම්බන්ධව කටයුතු 
කරයි. 

(AGRINET ) ෙතාරතුරු ජාලය මගින් සම්පාදනය කරන පහත සදහන් දත්ත පදනම ෙවත 
පුස්තකාල එකතුෙවන් ග්රන්ථ විද්යාත්මක ෙතාරතුරු සපයන ලදී. :- 

1. ජාතික කෘෂිකර්මික ග්රන්ථ නාමාවලිය 
2. සාම්ප්රදායික දැනුම පිළිබද ග්රන්ථ නාමාවලිය. (කෘෂිකර්මයට අදාළව) 
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ජාතික ඒකාබද්ධ සූචිය යාවත්කාලීන කිරීම සදහා � ලංකා ජාතික පුස්තකාලය හා 
ප්රෙල්ඛන මණ්ඩලය ෙවත අපෙග් දත්ත පදනෙම් ග්රන්ථ විද්යාත්මක ෙතාරතුරු සපයන ලදී. 

 

ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාංකකරණය 

ජාතික විද්යා පදනම මඟින් ආරම්භ කරන ලද ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාංකකරණය ව්යාපෘතිය 
මගින් 2011 දක්වා කර ඇති සියලුම ආයතන ප්රකාශන සංඛ්යාංකකරණය කර ඇති අතර 
ඔවුන්ෙග් වියදමින් දත්ත �යාකරුවන් ෙදෙදෙනකුෙග් සහය ෙයාදවා අප ෙවබ් අඩවියට 
(www.harti.nsf.lk ) සංඛ්යාංකකරණ දත්ත ඇතුළත් කරන ලදී. 

ෙමම  ව්යාපෘතිෙය් මූලික අරමුණ වන්ෙන් ආයතනික විද�ත් ප්රකාශන එකතුවක් පවත්වාෙගන 
යාම හා    මාර්ගගත ප්රෙව්ශය මගින් ඉක්මනින් ප්රකාශනවල ඇතුළත් ෙතාරතුරු ලබා ගැනීෙම් 
පහසුකම් සැලසීමයි. 

ප්රකාශන හුවමාරු වැඩසටහන   

ආයතනෙය් ප්රකාශන විස්සක් (20) හුවමාරු වශෙයන් පහත සදහන් පුස්තකාල ෙවත යවන 
ලදී. 

1. පාර්ලිෙම්න්තු පුස්තකාලය 
2. කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාධි ආයතනය 
3. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමාජ ආර්ථික මධ්යසථ්ානය 
4. ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
5. ජාතික ක්රම සම්පාදන ෙදපාර්තෙම්න්තුව පුස්තකාලය ( සංවර්ධන ෙතාරතුරු 

මධ්යස්ථානය) 
6.  ෙසපා ආයතනය (Center for Poverty Analysis) 

ප්රකාශන තිස් ෙදකක් ( 32)ඉහත පුස්තකාල ෙවතින් ලැබී ඇත. 
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ප්රකාශන ඒකකය 

 

ආයතනෙය් ප්රකාශන ඒකකය අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ යටෙත් �යාත්මක වන අතර පර්ෙය්ෂණ 
වාර්තා සංස්කරණය හා ප්රකාශයට පත් කිරීම කාලීන වාර්තා, සඟරා, පුවත් 
හසුන්, විවරණිකා, අත්ෙපාත්, අත් ප�කා සහ අෙනකුත් ෙතාරතුරු ප�කා භාෂා �ත්වෙයන්ම 
ප්රකාශයට පත් කිරීම සිදු කරනු ලබයි. 

ෙමම වසර තුළ පර්ෙය්ෂණ වාර්තා 21ක් සිංහල සහ ඉං�සි භාෂාෙවන් ප්රකාශයට පත් කර 
තිෙබ්. ඒවා නම්, 

01. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මඟින් ආරම්භ කරන ලද සූර්ය බල බිංදු ජල සම්පාදන 
ව්යාපෘතිය පිළිබඳ ඇගයීමක් (ER 148) 
 

02. වළෙව් ෙද්රෝණිය ආ�ත අමුණු පද්ධතීන් හි ෙබෝග නිෂ්පාදන �යාවලිය (ER 149) 
 

03. ෙලාකු ළූණු බීජ නිෂ්පාදනෙය් සහ අෙලවිෙය් ගැටලු (ER 150) 
 

04. වාරි පද්ධති කළමනාකරණෙයහි ෙගාවි සහභාගිත්වය : ජයග්රහණ සහ පසුබැසීම 
(ER151) 
 

05. මිරිස්, ෙලාකුළූණු සහ අර්තාපල් සඳහා වගා ණය : ණය මූලාශ්ර සහ ඒවාෙයහි ගැටලු 
පිළිබඳ ඇගයීමක් (ER 152) 
 

06. � ලංකාෙව් වියළි කලාපෙය් වී වගාෙව් ලාභදායිත්වය (ER 153) 
 

07. � ලංකාෙව් සුළු පරිමාණ කෘෂිකර්මාන්තෙයහි තරුණ සහභාගීත්වය අඩුවීමට බලපාන 
සාධක (ER 154) 
 

08. යල කන්නෙය් වී වගා බිම් විවිධාංගීකරණය : (ER 155) 
 

09. ජල බිදිති වාරි තාක්ෂණය ෙයාදා ගැනීම : ගැටලු සහ විකල්ප (ER 156) 
 

10. අලුතින් පදිංචි කිරීෙම් ෙයෝජනා ක්රමවල අවිධිමත් ඉඩම් කැබලිකරණය (ER 1157) 
 

11. ෙකාන්ත්රාත් ක්රමයට එළවළු බීජ නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ විශ්ෙල්ෂණයක් (ER 158) 
 

12. බස්නාහිර පළාෙත් පලතුරු පරිෙභෝජන රටාව සහ පරිෙභෝජනය ෙකෙරහි බලපාන 
සාධක පිළිබඳ අධ්යයනය (ER 159) 
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13. වයඹ පළාෙත් අතිරික්ත ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග වගාෙව් ෙවනස්කම් (ER 160) 
 

14. � ලංකාෙව් සංවර්ධන �යාවලිෙයහි තරුණ දායකත්වය (ER 161) 
 

15. කුඩා වැව්/වැව් පද්ධති ප්රතිසංස්කරණය කිරීෙම් විකල්ප ප්රෙව්ශ : සමාජ ආර්ථික සහ 
ආයතනික දෘෂ්ටි ෙකාණෙයන් 
 

16. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුග්රහෙයන් ජාතික රූපවාහිනිය හරහා විකාශය වන 
කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් පිළිබඳ ෙගාවීන්ෙග් ප්රතිචාරය : කුරුණෑගල දිස්�ක්කය 
ඇසුරින් (SR 52) 
 

17. සහල්පිටි හා ඒ ආ�ත නිෂ්පාදනයන් හි පරිෙභෝජනය (SR 53) 

 
18. � ලංකාෙව් කහ වගාව : ගැටලු සහ විභවතා (SR 54) 

 
19. ෙපාෙළාන්නරුව දිස්�ක්කෙය් ස්වයං රැකියා සඳහා තරුණ සහභාගීත්ව වැඩ සටහන 

පිළිබඳ ඇගයීම (SR 55) 
 

20. සහල් සැකසුම් ගම්මාන ව්යාපෘතිය ඇගයීම : (SR 56) 
 

21. � ලංකාෙව් සුළු පරිමාණ කෘෂිකාර්මාන්තෙයහි තරුණ සහභාගීත්වය අඩුවීමට 
බලපාන සාධක (සිංහල සහ ෙදමළ පරිවර්තන) 

පහත සඳහන් ප්රකාශන ද 2013 වසර තුළ නිකුත් ෙකරිණි. 

01. ෙගාවි ජනතා - 2013 ජනවාරි - මාර්තු, ෙවළුම 16 අංක 01 

ෙමකී වර්ෂය තුළ ප්රකාශන ඒකකය පහත සඳහන් ප්රදර්ශන සඳහා ද දායකත්වය සපයන 
ලදී. 

01. දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන ප්රදර්ශනය 
02. ජාතික ෙගාවි සතිය 
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දත්ත හා ෙතාරතුරු කළමනාකරණ ඒකකය 

 
 
ෙමම ඒකකය කෘෂිකාර්මික දත්ත බැංකුවකින් සහ දත්ත සැකසුම් ඒකකයකින් සමන්විතය. 
කෘෂිකාර්මික  ෙක්ෂ්ත්රෙය් උන්නතිය සඳහා අදාළ වන සමාජ විද්යා පර්ෙය්ෂණ, සැලසුම් හා 
ප්රතිපත්ති සම්පාදනෙයහිලා  අවශ්ය ෙතාරතුරු සැපයීම පිණිස දත්ත බැංකුව ස්ථාපනය කර 
ඇත. දත්ත බැංකුව ස්ථාපනය කිරීෙම් මූලික අරමුණු වන්ෙන්,  
 

01. කෘෂිකාර්මික ෙක්ෂ්ත්රයට අදාළ ෙතාරතුරු, ඒවා පරිහරණය කරන්නන් හට පහසුෙවන් 
ලබාගත හැකිවන ෙස් එකම ස්ථානයක තැන්පත් කිරීම. 
 

02. සියලුම ෙතාරතුරු එකම සථ්ානයක තැන්පත් කිරීම තුළින් ඒවාෙයහි අඩුපාඩු සහ නව  
දත්තයන්හි අවශ්යතාවය හඳුනා ෙගන ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම. 

 
03. පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘති මඟින් රැස්කරගන්නා දත්ත, ඒවාෙය් මුලික අරමුණුවලට අමතරව 

සමාජ විද්යා පර්ෙය්ෂකයන් හට අවශ්ය , වටිනා සම්පත් ෙලස භාවිතා කළ හැකිවීම 
තුළින් එම දත්තවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ  නංවා වැඩි වටිනාකමකින් යුතු ෙතාරතුරු 
සමුදායක් බවට පත්කිරීම. 

 
විවිධ වු මුලාශ්ර මඟින් ෙතාරතුරු ලබාගන්නා සමාජ විද්යා පර්ෙය්ෂණ වටපිටාවක් තුළ දත්ත 
බැංකුව ස්ථාපනය කර ඇත. ජන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආගමන විගමන ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව සහ � ලංකා මහ බැංකුව, අප විසින් 
දත්ත එකතු කරනු ලබන ප්රධානම මුලාශ්ර ෙව්. 
 
දත්ත බැංකුෙව් කාර්යයන් පහත දැක්ෙවන පරිදි ප්රධාන ෙකාටස් 06කට ෙවන් කළ හැක. 

01. දත්ත එකතු කිරීම 
02. ෙක්තගත කිරීම 
03. නිරවද්යභාවය පරික්ෂා කිරීම 
04. ගබඩා කිරීම 
05. ෙතාරතුරු නැවත ලබාගැනිම 
06. විශ්ෙල්ෂණය 

 
ඉහත දක්වා ඇති මුලාශ්රවලින් ෙමන්ම , ඒවාෙයහි ෙවබ් අඩවි සහ මු�ත පතෙපාත ඇසුරින් 
දත්ත එකතු කිරීම කරනු ලැෙබ්.මීට අමතරව ආහාර ද්රව්යවල මිල ගණන්, ෙමම ආයතනෙය් 
ඇති අෙලවි  හා ආහාර ප්රතිපත්ති අංශෙයන් ගනු ලැෙබ්. 
 
ෙමම වසර තුළදී පරිගණක ගත කරන ලද ෙතාරතුරු පද්ධතිය මනා �යාකාරිත්වයක් සඳහා 
නවීකරණය කරන ලදී.  පරිගණකගත කරන ලද දත්ත පද්ධතිෙය් කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ 
නැංවීම පිණිස පරිගණකගත කරන ලද ෙතාරතුරුවලට අදාළ දර්ශකයන් නැවත ඇති කිරීම 
සහ පරිගණක වැඩසටහන් නවීකරණය කිරීම තුළින් ෙතාරතුරු පද්ධතිය වඩාත් කාර්යක්ෂම 
කරන ලදී. එෙමන්ම ෙමම වසර තුළ පහත දැක්ෙවන දර්ශකවලට අදාළ දත්ත යාවත්කාලීන 
කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. 
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• ඉඩම් භාවිතය -  2010/2011 කාලය තුළ වී වගා කළ බිම් ප්රමාණය  

 -  2011/2012 මහ කන්නය, 2012 යල කන්නය තුළ වී සහ 
අෙනකුත්   ෙගාඩ ෙබෝග වගා කළ බිම් ප්රමාණය  

 
• ෙබෝග රැකවරණය - 2011/2012 මහකන්නය, 2012 යල කන්නය තුළ ෙනළන 

ලද දළ අස්වැන්න සහ ශුද්ධ අස්වනු ප්රමාණය 
 

• අෙලවිය - 2011 වසෙර් ආහාර ද්රව්යවල සිල්ලර මිල ගණන්  
  2011 වසෙර් ආහාර ද්රව්යවල නිෂ්පාදන මිල ගණන් 

2012 වසෙර් ෙකාළඹ සහ ඉන් පිටත  ආහාර ද්රව්යවල 
ෙතාග මිල ගණන් 

  2012 වසෙර් අපනයනය කළ ප්රමාණය  
 - 2012 වසෙර් අපනයන වටිනාකම 
 - 2012 වසෙර් ආනයනය කළ ප්රමාණය 
 - 2012 වසෙර් ආනයන වටිනාකම 
 
• නිෂ්පාදන - ආහාර ෙබෝග නිෂ්පාදනය (2011/12 මහ, 2012 යල) 

 - වී නිෂ්පාදනය (2011/12 මහ, 2012 යල) 
 

• නිෂ්පාදන වියදම - වී නිෂ්පාදන වියදම (වාරි හා වර්ෂා ෙපෝෂිත) 2010/2011 
මහ සහ යල 2011 යල 

  - ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය (වාරි හා 
වර්ෂාෙපෝෂිත) 

  - වී සහ අෙනකුත් ෙගාඩ ෙබෝග එක් ඒකකයක් නිෂ්පාදනය 
සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය (2010/2011) මහ සහ 2011 
යල) 

 
• ආදායම - වී අක්කරයකින් ලැෙබන දළ ආදායම (වාරි හා 

වර්ෂාෙපෝෂිත) 2010/11 මහ සහ 2011 යල 
 - වී වගාව සඳහා මිනිස් දින එකක ආදායම (වාරි සහ 

වර්ෂාෙපෝෂිත) 2010/11 මහ සහ 2011 යල  
 - අෙනක් ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග සඳහා අක්කරයකට ලැෙබන දළ 

ආදායම (වාරි හා වර්ෂාෙපෝෂිත) 2010/2011 මහ සහ 
2011 යල 

 - අෙනක් ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග සඳහා අක්කරයකට ලැෙබන ශුද්ධ 
ආදායම (වාරි හා වර්ෂාෙපෝෂිත)2010/11 මහ සහ 2011 
යල 

 - අෙනකුත් ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග සඳහා මිනිස් දින එකක ආදායම 
(වාරි සහ වර්ෂාෙපෝෂිත) 2010/11 මහ සහ 2011 යල 

 
• සාමාන්ය - 2012 වසෙර් වී වගාෙවන් ස්වයං ෙපෝෂිත වීෙම් අනුපාතය 
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දත්ත ඉල්ලීම් සැපිරීම 
 
කෘෂිකාර්මික ෙතාරතුරු සඳහා ආයතනෙය් ඇතුළත සහ ඉන් බාහිර පිරිස් වලින් ලැබුණු 
ඉල්ලීම් පිළිබඳ ෙතාරතුරු පහත දැක්ෙව්. 
 
අභ්යන්තර ඉල්ලීම් සංඛ්යාව - 89 
බාහිර ඉල්ලීම් සංඛ්යාව  - 47 
සමස්ත ඉල්ලීම්   - 136 
 
ආයතනෙය් අධ්යයන  සඳහා ක්ෙෂ්ත්ර මට්ටමින් දත්ත එක්රැස් කිරීමට සහභාගී වූ අවස්ථා 
 

- � ලංකාෙව් තල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන තත්ත්වය 
- � ලංකාෙව් සගන්ධ ෙතල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන තත්ත්වය සහ අනාගත 

සංවර්ධන අවස්ථා 
- මුං ෙබෝගෙය් ඵලදායිතාවය ෙකෙරහි බලපාන සමාජ - ආර්ථික සාධක  
-  

පරිගණකගත කරන ලද වාර්තා සංඛ්යාව 
ආහාර ද්රව්යවල නිෂ්පාදන මිල ගණන්වල සාමාන්ය 2011 වර්ෂය - 12,878 
ෙතාග මිල ගණන්වල සාමාන්ය 2011 වර්ෂය    -  8,851 
ෙතාග මිල ගණන්වල සාමාන්ය 2012 වර්ෂය   -  7,110 
ආහාර ද්රව්යවල සිල්ලර මිල ගණන්වල සාමාන්ය   - 32,150 
ආනයන හා අපනයන ප්රමාණය සහ වටිනාකම   -      800 
 
දත්ත රැස්කිරීම සඳහා පරිශීලනය කළ ෙපාත්  
 

• මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව - 2012 
• මහ බැංකුෙව් සමාජ හා ආර්ථික දත්ත - 2012 
• වී සහ අෙනකුත් ක්ෙෂ්ත්ර ෙබෝග වගා කිරීම සඳහා වැය වූ මුදල (2010/11 මහ සහ 

2011 යල) 
ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බාහිර ෙවළඳාම් පිළිබඳ සංඛ්යා ෙල්ඛන - 2012 
 

කෘෂිකාර්මික දත්ත බැංකුව පවත්වා ෙගන යාමට අමතරව ආයතනය මඟින් කරනු ලබන 
පර්ෙය්ෂණ ව්යපෘතිවලට අදාළ දත්ත විශ්ෙල්ෂණ කටයුතු ෙමම ඒකකෙයන් සිදු කරනු ලැෙබ්. 
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ෙමම වසර තුළ පහත දැක්ෙවන ව්යාපෘතිවලට අදාළ දත්ත විශ්ෙල්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලදී. 
 

ව්යාපෘති අංකය ව්යාපෘතිෙය් නම 
R – 437 ෙනාෙරාච්ෙචෝෙල් හා නුවරඑළිෙය් විෙශ්ෂ ආර්ථික මධ්යස්ථාන 

පිළිබඳ ඇගයීෙම් ව්යාපෘතිය 
R – 438 � ලංකාෙව් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ එළවළු නිෂ්පාදනය කිරීෙම් ශක්යතාව 
R – 424 ෙබෝග අස්වනු ෙනළීමට ෙපර අෙලවිකරණ �යාවලිය ආරම්භ වන 

කෘෂිකාර්මික ඉදිරි ෙවළඳ ගිවිසුම් ක්රමය : ගැටලු සහ ප්රගතිය 
R – 444 � ලංකාෙව් දිළිඳුකම තුරන් කිරීෙමහි ලා සමෘද්ධි බැංකුවල 

කාර්යභාරය පිළිබඳ අධ්යයනයක් 
R – 445 කිතුල් කර්මාන්තෙය් වර්තමාන තත්ත්වය හා අනාගත විභවතා 
R – 452 සීතාවක බල ප්රෙද්ශෙය් අර්ධ නාගරික ප්රෙද්ශවල සිදු ෙකෙරන 

කිරිගව පාලන පද්ධතිය විශ්ෙල්ෂණය කිරීම 
R – 450 පලතුරු බීම සහ සිසිල් බීම සම්බන්ධෙයන් පාරිෙභෝගික රුචිකත්වය 

පිළිබඳ අධ්යයනය 
R – 462 � ලංකාෙව් සගන්ධ ෙතල් කර්මාන්තය වර්තමාන තත්ත්වය සහ 

අනාගත සංවර්ධන අවස්ථා 
R – 446 � ලංකාෙව් තල් කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය 
R – 457 මිල විචල්යතාව සඳහා ෙගාවීන්ෙග් තීරණ ගැනීෙම් බලපෑම පිළිබඳ 

විශ්ෙල්ෂණයක්- එළවළු උපක්ෙෂ්ත්රය ඇසුරින් 
R – 456 ස්ථිර ෙබෝග සායන වැඩසටහන ඇගයීම 
R – 453 මහවැලි H කලාපෙය් කිරි කර්මාන්තය ආ�තව විශ්ෙල්ෂණය හා 

ව්යාප්ත කිරීෙම් හැකියාව ෙසායා බැලීම. 
R – 466 පහතරට ෙතත් කලාපෙය් වී නිෂ්පාදනෙය් තාක්ෂණික 

කර්යක්ෂමතාවය හා පරිමාණුකූල ඵල සම්බන්ධ අධ්යයනය 
R – 469 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයන් සඳහා සෘජු අෙලවිකරණ කිරීෙම් 

හැකියාව පිළිබඳ ශක්යතා අධ්යයනය 
R – 458 කෘෂිකාර්මික ෙවළඳපළ ෙතාරතුරු පද්ධතියක අවශ්යතාවය පිළිබද 

අධ්යයනය 
R – 468 ඒකාබද්ධ ජලධාරා කළමනාකරණ ප්රෙව්ශය : ඉහළ ජල 

කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය පිළිබඳ සිද්ධි අධ්යයනය 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

 
 
 
 
2013 ෙදසැම්බර් 31 වැනි දිනට කාර්ය මණ්ඩලෙය් තත්ත්වය/ස්වභාවය 
 
 2012.12.31  

දිනට 
තත්ත්වය 

වසර තුළදී 
ෙස්වය 
නැවැත්වීම/ඉල්ලා 
අස්වීම 

පත්වීම් 2013.12.31  

දිනට තත්ත්වය 

අධ්යක්ෂ 01 - - 01 

අතිෙර්ක අධ්යක්ෂ 01 - - 01 

අංශ ප්රධාන 05 - - 05 

පර්ෙය්ෂණ කාර්ය 
මණ්ඩලය 

33 03 - 30 

පරිපාලන කාර්ය 
මණ්ඩලය 

07 - 01 08 

ෙජ්යෂ්ඨ පුස්තකාල 
කාර්ය මණ්ඩලය 

02 01 01 02 

දත්ත සංවර්ධන ඒකකය - - - - 

පරිගණක ඒකකය 01 - - 01 

ප්රකාශන ඒකකය 01 - - 01 

සංඛ්යාන කාර්ය 
මණ්ඩලය 

21 01 04 24 

තාක්ෂණික කාර්ය 
මණ්ඩලය 

01 - - 01 

ලිපිකාර, ෙල්කම් සහ 
සමාන්තර ෙශ්ර්ණි 

50 03 - 47 

ෙමෙහයුම් සහ සමාන්තර 
ෙශ්ර්ණි 

48 01 - 47 

එකතුව 171 10 07 168 
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වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

 
 
කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය 
 

කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂෙය් දී ආයතනය රුපියල් මිලියන 1.1ක 
මුදලක් ආෙයෝජනය කර තිෙබ්. මාණ්ඩලික කාර්ය මණ්ඩලෙය් මහත්ම මහත්මීන් 39 ෙදෙනකු 
සහ මාණ්ඩලික ෙනාවන කාර්ය මණ්ඩලෙය් මහත්ම මහත්මීන් 07ෙදෙනකු 2013 වසර තුළ 
ෙද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන් වලට සහභාගී වී තිෙබ්. දස ෙදෙනකුට විෙද්ශීය පුහුණුව සඳහා 
අවස්ථාව හිමි වී තිෙබ්. මීට අමතරව ආයතනෙය් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් 
ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ  පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්විණි. 

පශ්චාත් උපාධි අධ්යයන කටයුතුවල නිරතව සිටින පර්ෙය්ෂණ නිලධාරීන් 

ඩබ්.එම්.ඒ. ශාන්ත මහතා ජපානෙය් ෙටෝකිෙයෝ විශ්වවිද්යාලෙය් ෛජව විද්යාව පිළිබඳ 
උපාධි පාසලක ෙගෝලීය කෘෂි විද්යා අංශෙයහි ආචාර්ය උපාධිය 
2011 අ�ෙයල් 12 සිට 2014 මාර්තු 31 දක්වා 

එම්.ටී. පත්මජානි ෙමනවිය ඕස්ෙ�ලියාෙව් කැන්බරා විශ්වවිද්යාලෙය් පාරිසරික සම්පත් සහ 
ආර්ථික විද්යා පශ්චාත් උපාධිය 2013 ජනවාරි 07 සිට 2014 
ෙදසැම්බර් 31 දක්වා 

අන්තර් ජාතික පුහුණු වැඩසටහන් /සම්මන්ත්රණ/වැඩමුළු/සමුළු සහ රැස්වීම් ආදිය සඳහා 
සහභාගී වීම 

පී.ඒ.ෙජ්. චම්පිකා මිය 
(පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී) 

ඉන්දියාෙව් හයිද්රාබාද් නුවර පැවති ධරණීය ග්රාමීය ජීවෙනෝපාය 
සම්බන්ධෙයන් වූ සමුළුව සඳහා 2013 ජනවාරි 03 – 13 දක්වා 
සහභාගී වූවාය. 

එන්.එස්.බී. ඈපාකන්ද 
සහ එස්. ඈපාසිංහ 
මහත්වරු (පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරී) 

ඉන්දියාෙව් හයිද්රාබාද් නුවර පැවති ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධනය 
සදහා වූ ආසියානු හා පැසිපික් කලාපීය සංවිධානෙය් (CIRDAP) 
සහ ඉන්දියාෙව් ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතික ආයතනය 
(NIRD) ඒකාබද්ධව සංවිධානය කළ ග්රාමීය නිවාස ව්යාපෘති 
කළමනාකරණය පිළිබඳ අන්තර් ජාතික පුහුණු වැඩසටහනට 
සහභාගී වූහ. 2013 අ�ෙයල් 28 සිට මැයි 05 දින දක්වා එය 
පැවැත්විණි. 

එම්.එම්.එම්. අහියාර් 
මහතා (අධිපර්ෙය්ෂක)  

2013 වසෙර් මැයි 27 දින සිට ජූනි 02 දක්වා ෙනදර්ලන්තෙය් 
පැවති පස්ෙවනි ෙඩල්ෆ ් සැසිය ෙවනුෙවන් ජල ක්ෙෂ්ෙත්රය් 
ශක්යතා සංවර්ධනය මැයින් පර්ෙය්ෂණ ප�කාවක් ඉදිරිපත් 
කෙළ්ය. 

ඊ.එම්. අභයරත්න මහතා 
(අධ්යක්ෂ) 

ඉන්දුනීසියාෙව් ජකර්තා නුවර පැවති ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධනය 
සඳහා වූ ආසියානු හා පැසිපික් කලාපීය සංවිධානෙය් (CIRDAP) 
තාක්ෂණික කමිටු රැස්වීම සහ වැඩමුළුව සඳහා ආයතනෙය්  
අධ්යක්ෂ ඊ.එම්. අභයරත්න මහතා සහභාගී විය. එය 2013 මැයි 19 
දින සිට 28 දින දක්වා පැවැත්විණි. 

ඊ.එම්. අභයරත්න මහතා ඉන්දියාෙව් නවදිල්ලි හි පැවති ඒකාබද්ධ ග්රාමීය සංවර්ධනය 
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(අධ්යක්ෂ) සඳහා වූ ආසියානු හා පැසිපික් කලාපීය සංවිධානෙය්  පැවති නිත්ය 
පාලන මණ්ඩල රැස්වීම (GC-19) සහ හයවැනි  (CIRDAP) 
කලාපීය ප්රතිපත්ති කතිකාව (RPD-6) සඳහා සහභාගී විය. 2013 
සැප්තැම්බර් 26 දින සිට ඔක්ෙතෝබර් 02 දින දක්වා එය 
පැවැත්විණි. 

ඩබ්.එම්.ඩී. �යදර්ශන 
මහතා (පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරී) 

CIRDAP-MRRD ඒකාබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන් වූ ග්රාමීය 
ෙතාරතුරු තාක්ෂණය ෙවනුෙවන් වූ මලයාසියානු තාක්ෂණික 
හුවමාරු වැඩසටහනට 2013 ඔක්ෙතෝබර් 05 දින සිට ඔක්ෙතෝබර් 
12 දින දක්වා සහභාගී විය. 

ඒ.එම්.එස්. ෙපෙර්රා 
ෙමනවිය (පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරිණී) 

ෙන්පාලෙය් පැවති CGE ආදර්ශනයන් පිළිබඳ හයෙවනි දකුණු 
ආසියානු පුහුණු වැඩසටහනට 2013 ඔක්ෙතෝබර් 05 සිට 
ඔක්ෙතෝබර් 12 දක්වා සහභාගි වූවාය. 

එම්.ෙක්.එන්. දමයන්ති 
සහ එම්.එම්.එස ් හිටිහාමු 
(පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිණී) 

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22-31 දක්වා ඉන්දියාෙව් හයිද්රාබාද් හි පිහිටි 
ග්රාමීය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ආයතනෙය් පැවති නව්ය හා 
උචිත �යාකාරකම් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා ග්රාමීය 
සංවර්ධනෙය් දී භූ ෙතාරතුරු ෙයාදා ගැනීම මැයින් වූ ජාත්යන්තර 
පුහුණු වැඩ සටහනට සහභාගී වීම. 

 

ආයතන කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී වූ ෙද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන් 

ඒ.අයි. පතිරණ මහත්මිය (අධ්යක්ෂෙග් පුද්ගලික සහකාර) සහ ෙජ්.ෙජ්.එස්.ජයමාන්න මහතා 
(සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී (පරිපාලන) ෙපෟද්ගලික ලිපිෙගානු නිසි පරිදි පවත්වා ෙගන යාම 
සම්බන්ධෙයන් ප්රාග්  ආයතනෙය් පැවති ෙදදින පුහුණු වැඩසටහනට 2013 ජනවාරි 22 සහ 23 
යන දිනවල සහභාගී වූහ. 

ඒ.අයි. පතිරණ මහත්මිය (අධ්යක්ෂෙග් පුද්ගලික සහකාර), ෙක්.ටී.යූ. කඹුරුෙගාඩ මහතා 
(ගණකාධිකාරී), ජීවනී නානායක්කාර මිය (සහකාර ගණකාධිකාරී), එන්.සී. ඒකනායක මිය 
(අභ්යන්තර විගණක) � ලංකා රාජ්ය ෙස්වෙය් ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන් පිළිබඳ � ලංකා රාජ්ය 
මූල්ය ගණකාධිකරණ ආයතනෙය් පැවති දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන 2013 ජනවාරි 30 දින 
සහභාගී වූහ. 

එන්.සී. ඒකනායක මහත්මිය (අභ්යන්තර විගණක) අභ්යන්තර විගණනය සම්බන්ධෙයන් ප්රාග් 
ආයතනෙය් පැවති පුහුණු වැඩසටහනට 2013 අ�ෙයල් 02 දින සහභාගී වුවාය. 

ෙක්.ටී.යූ. කඹුරුෙගාඩ  මහතා (ගණකාධිකාරී), ජීවනී නානායක්කාර මිය (සහකාර 
ගණකාධිකාරී), එන්.සී. ඒකනායක මිය, (අභ්යන්තර විගණක) යන මහත්ම මහත්මීහු විගණන 
විමසුම් අවම කර ගන්නා ආකාරය සහ මහජන වගකීම් භාවය යන මැෙයන් � ලංකා රාජ්ය 
මූල්ය ගණකාධිකරණ ආයතනෙය හි දී 2013 අ�ෙයල් 05 දින පැවති දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූහ. 

එම්.ෙක්.එන්. දමයන්ති, ෙජ්.ඒ.යූ.පී. ජයසිංහ, ආර්.එම්.එම්. එම්.ෙක්. රම්ෙබාඩෙගදර සහ 
එච්.ඒ.සී. ජයසූරිය යන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී මහත්ම මහත්මීහු ඔෙබ් ආචාර්ය උපාධි 
නිමන්ධනය සහ පර්ෙය්ෂණ වාර්තා ලියන්ෙන් ෙකෙස්ද මැයින් කළමනාකරණය පිළිබඳ 
පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සංවිධානය කළ මැඩමුළුවකට 2013 මැයි 16 දින සහභාගී වූහ. 

 
H A R T I  

 
Page 93 



 
වාර්ෂික වාර්තාව 2013 

ෙජ්.ෙජ්.එස්. ජයමාන්න මහතා  (සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී පරිපාලන) නායකත්ව සංකල්පය සහ 
නායකත්ව කලාව මැයින් ජාතික කම්කරු ආයතනෙය් 2013 ජූනි 31 දින පැවති වැඩමුළුවට 
සහභාගී විය. 

ආර්.වයි.ඩී.එම්.ආර්.එන්.ෙක්. රඹුක්වැල්ල මිය (පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිණී) 2013 ජූලි 12 දින � 
ලංකා වානිජ මණ්ඩලෙය් දී පැවති � ලංකාෙව් එළවළු සහ පලතුරුවල තත්ත්වය  සහ 
ෙසෟඛ්යාරක්ෂිත බව වැඩි දියුණු  කිරීම සම්බන්ධෙයන් පැවති රැස්වීමකට සහභාගී වූවාය. 

එස්.ටී.ජී. අරවින්ද මහතා (පරිපාලන නිලධාරී) වාහන නඩත්තුව සම්බන්ධෙයන් ප්රාග් 
ආයතතනෙය් දී පැවති වැඩසටහනට 2013 අෙගාස්තු 07 දින සහභාගී විය. 

එන්.සී. ඒකනායක මිය (අභ්යන්තර විගණක) � ලංකා බැංකු කටයුතු අධ්යයන ෙක්න්ද්රෙය් 
පැවති කළමනාකාරීත්ව කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම පිණිස වන ඉදිරිපත් කිරීෙම් කුසලතා 
නම් වූ වැඩමුළුවට 2013 අෙගෝස්තු 14-15 යන ෙදදින තුළ සහභාගී වූවාය. 

ෙජ්.ෙජ්.එස්. ජයමාන්න මහතා (සහකාර ෙල්ඛකාධිකාරී - පරිපාලන) 2013 සැප්තැම්බර් 03 
දින ප්රාග් ආයතනෙය් පැවති වැටුප් කළමනාකරණය සහ වැටුප් පරිවර්තනය සම්බන්ධෙයන් වූ 
පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී විය. 

එම්.එම්.එම්. අහියර් මහතා (අධිපර්ෙය්ෂක) ජී.ජී. ද.එල්.ඩබ්. සමරසිංහ මිය (පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරිණී) යන මහත්ම මහත්මීහු 2013 සැප්තැම්බර් 17 සිට 18 දක්වා ගලධාරී  ෙහෝටලෙය් 
පැවති � ලංකාව සඳහා අනාගත පර්ෙය්ෂණ න්යාය පත්රයක් සකස් කිරීම සඳහා වූ සාකච්ඡාවට 
සහභාගී වූහ. 

එස්. ෙස්නානායක මහත්මිය (සංඛ්යාන නිලධාරිණී) 2013 සැප්තැම්බර් 4-6 දක්වා ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද්යාලෙය් කෘෂිකර්මය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් පැවති නියැදිකරණෙය් ශිල්ප 
ක්රම, සමීක්ෂණ සැලසුම් සහ විශ්ෙල්ෂණය, සම්බන්ධ ෙකටි පාඨමාලාවකට සහභාගි වූවාය. 

ජී.ජී.ද එල් ඩබ්. සමරසිංහ මහත්මිය (පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී) කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
පැවති පුෙරෝකථන පරිවර්තනය පිළිබඳ ජාතික පුහුණුව වැඩසටහනට 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 
9-11 දක්වා සහභාගි වූවාය.  

ෙක්.ටී.යූ. කඹුරුෙගාඩ මහතා (ගණකාධිකාරී), ජීවනී නානායක්කාර මිය (සහකාර 
ගණකාධිකාරී), එන්.සී. ඒකනායක මිය (අභ්යන්තර විගණක), නව ගිණුම්කරණය ප්රමිතීන් සහ 
බදු ෙවනස්වීම් මැයින් � ලංකා ගණකාධිකාරණ ශිල්පීය ආයතනෙයහි පැවති පුහුණු 
වැඩසටහනට 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 07 දින සහභාගී වූහ. 

ෙක්.ටී.යූ. කඹුරුෙගාඩ මහතා (ගණකාධිකාරී), ඩබ්.සී.ජී. ෙපෙර්රා මිය (ගිණුම් නිලධාරිණී), 
එන්.සී. ඒකනායක මිය (අභ්යන්තර විගණක), යන මහත්ම මහත්මීහු බතලෙගාඩ 
වී පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනෙය් පැවති විගණන හා ගිණුම් නිලධාරින් සඳහා වූ පුහුණු 
වැඩසටහනට 2013 ඔක්ෙතෝබර් 31 දින සිට ෙනාවැම්බර් 01 දින දක්වා සහභාගී වූහ. 

අයි.පී.පී.එම්. විෙජ්සිංහ මහතා (පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී) ෙක්.පී.ෙක්.අයි.යූ. ප්රනාන්දු (සංඛ්යාන 
නිලධාරි) යන මහත්වරුන් ව්යවහාරික සංඛ්යාන සංගමෙය් පැවති පුෙරෝකථන ක්රමෙව්ද භාවිතා 
කිරීම සඳහා වූ සම්මන්ත්රණයට 2013 ඔක්ෙතෝබර් 28-29 දක්වා සහභාගී වූහ. 
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පී.සී.ෙජ්.  ද සිල්වා මහතා (පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි) 2013 සැප්තැම්බර් 18-22 දක්වා තරුණ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් පැවති පුහුණු කරවන්නන් පුහුණු කිරීම සඳහා වූ පස් දින පුහුණු 
වැඩමුළුවට සහභාගී වූහ.  

එම්.එම්.එම්. අහියාර් මහතා (අධි පර්ෙය්ෂක)2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 30 වන දින දුරස්ථ 
අධ්යාපන ෙක්න්ද්රෙය් පැවති හරිතාගාර වායු ෙල්ඛනය සකස් කිරීම, (green house gas 
inventory) මැයින් වූ පුහුණු වැඩසටහනට සහභාගී විය. 

එම්.එම්.එම්. අහියාර් මහතා (අධි පර්ෙය්ෂක)කාලගුණ විද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පැවති 8 
ෙවනි ෙමෝසම් වැසි සමුළුවට 2013 ෙදසැම්බර් 06 ෙවනි දින සහභාගී විය. 

ෙජ්.ඒ.යූ.පී. ජයසිංහ මහත්මිය (පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිණී) 2013 ෙදසැම්බර් මස 12,13,17,18 සහ 
19 යන දිනවල දී ෙස්වා සංරක්ෂණ අභ්යාස ආයතනෙය් පැවති ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් වලට 
ෙගාදුරු වී ෙම් හැකියාව සහ ඊට අනුගත වීම පිළිබඳ තක්ෙස්රු කිරීම සම්බන්ධෙයන් පුහුණු 
වැඩසටහනට සහභාගී වූවාය. 

ජීවනී නානායක්කාර මිය (සහකාර ගණකාධිකාරී) සහ එස්.සී. ඒකනායක මිය (අභ්යන්තර 
විගණක) යන මහත්මීහු 2013 ෙදසැම්බර් මස 09-10 ෙදදින තුළ තරුණ කටයුතු සහ නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් පැවති නව රාජ්ය ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන් පාදක කරෙගන ගිණුම් 
වාර්තා සකස් කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන සම්මන්ත්රණයට සහභාගී වූහ. 

එම්.ෙජ්.සී. ජයසූරිය මහතා (පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී) ෙද්ශගුණික විපර්යාසයන් වලට ෙගාදුරු 
වී ෙම් හැකියාව සහ ඊට අනුගත වීම පිළිබඳ තක්ෙස්රු කිරීම සම්බන්ධෙයන් අන්තර් ජාතික ජල 
කළමනාකරණ ආයතනෙය් (IWMI) හි පැවති පුහුණු වැඩසටහනට 2013 ෙදසැම්බර් මස 20 
දින සහභාගී විය. 

ආයතනෙය් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වූ පුහුණු වැඩසටහන ආයතනෙය් ෙස්වක 
කාර්යක්ෂමතාවය නැංවීම සහ ඵලදායිතාවය නැංවීම පිණිස ෙදසැම්බර් 13,17 සහ 20 යන 
ෙතදින තුළ පැවති පුහුණු වැඩසටහන සඳහා ආයතනෙය් සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගි 
වූහ. 

ෙද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන් - මාණ්ඩලික ෙනාවන කාර්ය මණ්ඩලය 

• ෙපෟද්ගලික ලිපිෙගානු නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම (02)

• � ලංකා රාජ්ය අංශෙය් ගිණුම්කරණ ප්රමිත (01)

• විගණන විමසුම් අවම කර ගනිමින් මහජනතාව වගකීම් භාවය වැඩි කර
ගන්ෙන් ෙකෙස්ද (01)

• වාහන නඩත්තුව (01)

• වැටුප් කළමනාකරණය සහ වැටුප් පරිවර්තනය (02)
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1.4 ආදාය  හා යද ම

යදම  ඉ ම ආදායම ෙහ  ආදායම ඉ ම යදම පහත ගැල ම ෙම  ප  ගණනය ෙක ට
ඇත.

(i) අනාගත   අස භාව ය    ෙව ෙව   ෙබ   ණය  හා  අඩමාන  ණය  ෙව   ෙක ට
ෙ .

ආයතනෙ  ෙ ෙප ල , යත සහ උපකරණ එලදා  ෙලස නඩ  ෙකෙර .

(ii) වසර ළ  කරන ලද ය යද  සැල ලට ෙගන ඇත.

1.5 ෙසවක සංව ධන යදම

.21618550.52   ෙසවක සංව ධන යදම ශ්ෙ ෂණය කර පහත සදහ  ආකාරයට
ව යා හැර ඇත.

ා ධන ධාන ම . 16483780.81

ස ත අ ත / ඌනතා ම . 4973706.21

ව ාපෘ ා ධන ධාන ම . 161063.50

---------------------
. 21618550.52

===========
1.6 ව ාපෘ ණය ෙය

බා ර අර ද  ව යා මක කර  ලැ ව ාපෘ වල ඉ ද  ව ෂ අ ව ශ්ෙ ෂණය කර
ව ෂෙ  ආදාය මට හා ස ත අ ත / ඌනතා මට  ගත කර ඇත.
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2.2 ල කාශන බඳ අදහස් දැ ම

2.2.1 කරණ ප

2014 ව ෂෙ ෙ  ස බ ධව කරණ ප වලට ඇ ල කරන ල .

2.2.2 කරණ අ පා

අ. ෙමම ෂය වැ ෙය  දැ ම ප ය ව ෂවල ෂය ගණනය ෙ  අ පා
වැර ම .

ආ. අමාත මාෙ  රාජකා  කට  සඳහා එ මාෙ  උපෙදස් ප  ග අමාත මාෙ
ෙප ග ක ෙ ක තව  කර  ලැ   ඉ ම මත ෙමම අංක දරණ
වාහන සඳහා ඉ ධන ලබා මට කට  කර ඇත.

2.3 ලැ ය  හා ෙග ය

කෘ ක ම අමාත ාංශෙය ශාලා පහ ක  ලබාගැ ම සඳහා ලැ ය .
37,950.00ක දල කපා හැ ම සඳහා අ මත කර ඇත.

2.4 ෙන සැස න පාලන

ෙමම ෙවනස්ක  වලට ධාන ෙහ  ඇ ෙ ධාන ගබඩාෙ ට  ගබඩා භාරක ෙ
භා ඩවල ඌණතාවය සහ කාශන අංශෙ  ෙ ඛන වලට අ ව අ තය  ද නට
ලැ ම . ෙමම ෙශෂය වර  කර  ඉ ප  කරන ෙලස අදාළ අංශ වලට උපෙදස්
ඇත.

2.5 ,  ෙර ලා  හා කළමණාකරණ රණවලට අ ල ෙන ම

අ. 2013 ව ෂෙ  භා ඩ ස ෂණය පව වා ස ෂණ වා තා ගණනය ෙවත
ඉ ප  කර ඇත.

)ආ( i. 2013 ව ෂෙ ස්තකාල ව  ස බ ධ ස ෂණෙ අ  පා  වල වා
ග 2014 ව ෂෙ ස්තකාල ව ස ෂණ කට  ෙ  වන ට
අවස  කර ඇත. එම වා තා ගණනයට ඉ ප මට කට  කර .

(ii) 2014 ව ෂෙ  පව වන ලද ස්තකාල ව ස ෂණයට අ ව නව
ස්තකාලයා ප  ෙවත ස්තකාල ව භාර  ඇත.
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3. ල  සමාෙල චනය

3.1 ල ඵලය

සමාෙල ත ව ෂෙ ෙ වා කාගාර හා ස ම ණ ශාලා ආදායම වැ ම සහ
අෙන  ආදාය  වැ ම ල ථලය ව ධනය මට ෙහ  ඇත.

3.2 හා මක ල සමාෙල චනය

ෙමම දාන ව ජ ත  ව ක  ස බ ධෙය  හැ තා රට හ නාගත හැ
ව ක  සඳහා ස්තර ෙස යා ෙගන ඇ  අතර 2015 ව ෂෙ  ෙමම ා ධන දාන

ම ෂය කර ගත මට කට  කර .

4. ෙමෙහ  සමාෙල චනය

4.1 කා ය සාධනය
ඔබ වා තාව අ ව 2011,2012 සහ 2013 ව ෂවල අධ යන 44  කර ඇ  අතර
ඉ 25 කාශයට ප මට යවර ෙගන ෙන . ෙ  වන ට ඉහත දැ
අධ යන 44 6 කාශයට ප  කර ඇත. ඉ 19 කාශන අංශයට යවා ඇ
අතර කාශයට  ප  සැක ම (formatting), ටකවරය සැක ම ෙහ ණය

ම යනා  කට  ෙකෙර  පව . තව  ෙදක  අවස  සංස්කරණයට භාජනය
ෙව පව . ෙදක  භා ර ම ශක අතර පව න අතර ෙදක   භා ර

ම ශක  ෙවත යැ ම සඳහා සකස් ෙකෙර  පව . වා තා 10කට අභ තර
හා භා ර ම ශක  ලබා  අදහස් ඇ ල  ෙකෙර  පව . එ  අධ යනය

ා හ ංහ මහ ය ආර භ කළ “Margin analysis of fruits and
vegetable” න අධ යනය වන අතර එය අවස  ෙන මට ෙහ ක
සඳහ  කෙළ . ව වා  ඒකකය හා ස බ ධවද අධ යන වා තාව  පල
ෙන ෙකෙරන අතර ව වා ඒකකය ෙහ යා මක වන අතර එය ද ශන
ත වෙ  පව . තව  එ  අධ යනය  වන IPHT ආයතනෙ  කට ම ශනය

ම හා ස බ ධ අධ යනය ද අමාත ාංශයට භාර  ඇ  අතර කාශයට ප
ෙන කරන ලද එක .

අදාළ වා තා කාශයට ප ෙ ධ ෙහ සා ඒ සඳහා  කාලය  ගත
ෙ . බා ර ම ශනය සඳහා මාසය  ගත වන අතර  වර  පමණ සංස්කරණයට
ල  ෙකෙරන සා ඒ සඳහා කාලය  ගත ෙ . ටකවරය ණය කරවා
ගැ ම ෙව ෙව  ද මාස 3-4 පමණ කාලය  ගත ෙ . ප ය මැ වරණ සමෙ
රජෙ ණ සංස්ථාවට ලබා ටකවර 6  ආප  ලබා ගැ මට මාස 6  පමණ
ගත ය. ෙ සා ෙමෙලස අනවශ  ෙලස වන මාදය  වල වා ගැ ම සඳහා
අවශ යවර ග .

4.2 කළමනාකරණ අකා ය ෂමතා

115



)අ( 2013 ව ෂෙ  පැව  ආර ෂක අංශෙ  ෙසවා  කාලය අවස ෙම
ප  ඉ  කාල මාව සඳහා එම ආර ෂක අංශෙ ම ෙසවය එම ලටම ලබා
ගැ මට කට  කර ඇත. න 2013/04/19 වන න ආර ෂක අංශෙ

 ෙසවකය  එ න රාජකා  කට  සඳහා වා තා ෙන ම ෙහ ෙව
ආයතනෙ  ව  ක ක ව  අදාළ කට  සඳහා ෙයද මට කට  කරන
ල .

ප ව ල ගණ  කැදවා  ආර ෂක ෙසවය  ෙත රා ෙගන ආර ෂක
කට ම ව පව වා ෙගන යාමට කට  කරන ල   .

)ආ( ෙ බඳව ට  අධ ෂවරයා ෙවත අවස්ථා පයක තව දැ ව
කරන ල . 2015/01/09 නද සංෙශ ත අවස  වා තාව ෙය කර
ඇත. න  ෙ  ද වා අදාළ කැමරාව බාර මට කට  කර ෙන මැත.

4.3 (අ) අත වශ  කා ය ම ඩලය දැනට ආයතනෙ  ෙසවෙ  ෙය න
අතර අෙන  අවශ තා මත කා ය ම ඩල ර පා  ස ණ මට කට
ෙකෙ .

(ආ) ෙමම තන ර සඳහා අවසථ්ා 02 ක ව ප  ම  අය ප
කැඳ මට කට  කර ලැ . න ක  ල  අය ක ව
ෙන මැ  ෙහ ව මත බඳවා ගැ ම මාද  අතර, 2014.01.11 ට පාලක
ම ඩලෙ  උපෙදස් ප  කෘ ක ම අමාත ාංශෙ  ෙජ ෂ්ඨ සහකාර
ෙ ක ව ය  වැඩබලන ෙ ඛකා කා  තන ර සඳහා ප  කරන ල .
ෙ ඛකා ක  තන ර ඉ ෙ ර ම සඳහා කට  කර .

5.  කට  හා යහ පාලනය

5.1 අයවැය පාලනය

හැ  සෑම ටම සත යදම අයවැය ගත යදම සමග පාලනය මට ආයතනය
 කට  කර  ලැෙ . න  ඇතැ  අවස්ථාවල  ෙන වැලැ ය හැ  ෙහ

මත ෙමෙස අයවැය ද ත හා තත  ද ත අතර චලනය  ඇ ෙ . ඉ ෙ  සත
යදම අයවැය ගත යදම සමඟ හැ තා රට පාලනය මට කට  කරන

ෙලස උපෙදස්  ඇත.

5.2 ෙන ස  ඇ ගණන ෙ ද

(අ) CR0111 අංක දරණ ාෙඩ  රථය දැනට ආයතනය ස ව පව න අතර
එය යාප ං ම සඳහා අවශ ය . 3.5ක පාදන මහා
භා ඩාගාරෙය  ඉ කර ඇත  එම වාහනය එෙස දල  වැයකර

යාප ං ම ආ ක වශෙය  ඵලදා  ෙන වන බැ  ඒ ෙව වට කැ
රථය  ලබා ෙදන බව ද වා  අතර මහා භා ඩාගාරය කැ  රථ
2  ආයතනයට ලබා  ඇත. ඉ ෙ ෙමම වාහනය ෙල ක ආහාර
ව ාපෘ යට නැවත භාර මට ෙහ  ෙවන යාමා ගය  ගැ ම සඳහා
කට  කර  ලැෙ .
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(ආ) ෙමම ලධා  එම භාගය ස ණ කර සහ ක ප  ඉ ප  කර ඇත.

(ඇ) උ ත  කඩ  කළ ෂ වලා 05 ස බ ධෙය  ෙ  වන ට
මය යවර ෙගන ඇ  අතර ඉ ෂ වලා  ෙදෙදෙන  සඳහා

2006 හා 2010 වසරය අ කරණය ම ව   ලබා  ස ණ
දලම ආයතනයට ෙග මට යම  ඇත.  ( . 8,648,820.00) න

ඔ   අ යාචනා අ කරණෙ  නැවත වට එෙර ව ෙප ස  ෙග
කර ඇත. ඉ ෂ වලා ෙදනාෙ  ව තමාන නය  ෙන මැ
බැ අ කරණය ම න බහාතබා ඇත. ඉ එ

ෂ වලා ෙය ෙ දල කපා හැ මට ප  ෙදපා තෙ ෙව
උපෙදස් ලබා  ඇත.

එම සා උ ත . 10,651,222.00ක ද . 2,002,400.00 (19%)
පමණ අයකර ගැ මට ෙන හැ ත වෙ  පව . එ එ

ෂ වලා බඳ ස ස්තරා මකව ඇ ම (01)  සඳහ  කර ඇත.

6. ප ධ  හා පාලනය

ප ධ  හා පාලනය යටෙ  ද වා ඇ ල  ප පාලනය, ප ෙ ෂණ ව ාපෘ ,
ව ක  ප පාලනය හා කා ය ම ඩල ප පාලනය සඳහා උප ම යාමා ග ග

.
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