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4 ලංලන ලංඉක් ය: මර්ඛීඹ නිමඹෝජිත ආඹතනර කහර්ඹහධන ඇගන්භ අඛණ්ඩ ප්රර්ධනඹ රීරීභ. 
 

5 ලංලන ලංඉක් ය: ලංජහතිකකෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ, ාර්ධනඹ ව නයකයණ යහප්ත ත රීරීභ ව ඒ  
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1. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ, ාර්ධන ව නයකයණ පිළිඵ විශිසඨ්තඹට ඳ්තවීභ. 

 

                       2. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ව නයකයණජහතික ාර්ධන නයහඹ ඳත්ර හක්හ්ත කය ගළනීභ වහ ඒ 
මත මඹොමු රීරීභ. 

 

                      3. ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ව නයකයණ ඳද්ධතිමේ වවිදයහ්තභක ව තහක්ක)කධ ධහරිතහ 
ළඩි දියුණු රීරීභ. 

 

4. කෘෂිකහර්මික ාර්ධනඹට වහඹ දළක්වීභ වහ ඉල්ලුභක් ඳතින ඉවශ ප්රමිතිමේ ඳර්මේණ 
ප්රර්ධනඹ රීරීභ. 

 

5. අන්තර්ජහතික පිළිගළනීභක් හිත ඳර්මේණ, ාර්ධන කටයුතු ව නයකයණ ඇති කය ගළනීභ 
වහ අන්තර්ජහතික, කරහපීඹ ව ජහතික භට්ටමම් වමඹෝගීතහ ප්රර්ධනඹ රීරීභ. 

 

6. ජහතික ඳර්මේණ, ාර්ධන ව නයකයණ ළඩටවන් ව ආඹතනර ප්රගතිඹ අක්ක්ණඹ රීරීභ 
ව තක්මේරු රීරීභ. 

 

7. ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ, ාර්ධනඹ ව නයකයණ යහප්ත ත රීරීභ ව ඒ පිළිඵ දළනු්ත 
ඵක් ඇති රීරීභ. 

 

8. ශ්රී ලං ා   ලං  ෘෂි ර්ම ලං ඳර්යේණ ලං ප්රතිපඳ්තතිප ලං වා යස ලං ආඹතනික ධහරිතහ ලක්තිභ්ත රීරීභ තුළින් 
ජහතිකාර්ධන නයහඹ ඳත්රඹ හක්හ්ත කය ගළනීභ. 
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2014 ලංලර්ය ලංවශ  ලංවා යස ලංව ම ජි යි්ධ 

 

1. ආචහර්ඹ මේ.ඩී. භයසාව භවතහ, බහඳති, ශ්රීරාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ 

 

2. ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. විමේය්තන භවතහ, අතිමර්ක මල්කම්, කෘෂිකර්භ අභහතයහාලඹ 

3. භවහචහර්ඹ ඩබ්ලිේ.එල්. සුභතිඳහර භවතහ, බහඳති, ජහතික විදයහ ඳදනභ 

4. භවහචහර්ඹ යාජි්ත මේනහය්තන භවතහ, උඳ බහඳති, විලස විදයහර ප්රතිඳහදන මකොමින් බහ 

 

5. ආචහර්ඹ ඩබ්ලිේ.මක්. ද සල්හභවතහ,අධයක් ජනයහල්, ්ත්ත මෞඛය ව නිසඳහදන 

මදඳහර්තමම්න්තු 

 

6. ආචහර්ඹ ආර්.ආර්. විමේමකෝන් භවතහ, අධයක් ජනයහල්, කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තු  

 

7. ආර්.එම්.පී. ය්තනහඹක භවතහ, අතිමර්ක අධයක් ජනයහල්, විමද්ල ම්ඳ්ත මදඳහර්තමම්න්තු 

 

8. ගහමිණී ගභමේ භවතහ, අතිමර්ක මල්කම්, ඳහරිරික ව පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති  අභහතයහාලඹ 

 

9. ආර්.ඒ.ඩී.එස. යණතුාග භවතහ, අධයක් (ාර්ධන), ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහාලඹ 

 

10. එස.ඩී.එම්. අාක අමබ්ර්ධන භවතහ, අතිමර්ක මල්කම්, වාර්ධනධ, ක්ය ව ජරජ ම්ඳ්ත 

 අභහතයහාලඹ 

 

11.       එම්. රිසවි හීඩ් භවතහ, කශභනහකහය අධයක්, මවේීසස ඇ්රි කල්චර් මවෝල්ඩින්ේස ලිමි ටඩ් 

 

12. ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය භවතහ, මල්කම්, ශ්රීරාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ 
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වා  ලංරැව්වී්ප: 

 

 
178 179 180 181 182 183 184 

 

යඳනර

ල රි 

19 ලංලන ලං

ද  

ජූනි ලං17 ලං

ලන ලංද  

ජූලි ලං31 ලං

ලන ලංද  

ඔක්

යතෝන

ර් ලං1 ලං

ලනද  

යනොලැ්ප

නර් ලං05 ලං

ලන ලංද  

යදවැ්ප

නර් ලං03 ලං

ලන ලංද  

යදවැ්ප

නර් ලං23 ලං

ලන ලංද  

ආචහර්ඹ මේ.ඩී. භයසාව භවතහ 1 1 1 1 1 1 1 

ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය භවතහ 1 1 1 1 1 1 1 

භවහචහර්ඹ ඩබ්ලිේ.එල්. සුභතිඳහර භවතහ 1 - 1 1 - 1 1 

ආර්.ඒ.ඩී.එස. යණතුාග භවතහ 1 - 1 1 1 - - 

භවහචහර්ඹ යාජි්ත මේනහය්තන භවතහ 1 1 - 1 1 - - 

එස.ඩී.එම්. අාක අමබ්ර්ධන භවතහ - - - 1 1 1 1 

ආර්.එම්.පී. ය්තනහඹක භවතහ 1 - 1 - 1 1 - 

ආචහර්ඹ ඩබ්ලිේ.මක්. ද සල්හභවතහ - - - - - - - 

ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. විමේය්තන 1 1 1 1 1 1 1 

ගහමිණී ගභමේ භවතහ 1 1 1 1 1 1 1 

රිසවි හීඩ් භවතහ 1 - 1 - - 1 - 

ආචහර්ඹ ආර්.ආර්. ඒ. විමේමකෝන් භවතහ 1 1 - - - - - 

 

2014 ර්ඹ තුශ ඳ්තන රද බහ රැසවීම් ගණන වඹරී. ආචහර්ඹ මේ.ඩී. භයසාව භවතහ බහඳති 

ලමඹන් සඹලුභ රැසවීම් වහ මුරසුන මවොඵන රද අතය ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය භවතහ බහමේ මල්කම් 

මර කටයුතු කයනු රළබීඹ. 
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විගණන ලංවශ ලං ෂමන  රණ ලං මිටුල ලං- 2014 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ ගිණුම් වහ ඳරිඳහරනඹ ම්ඵන්ධ කටයුතු පිළිඵ 

හකච්ඡහ රීරීභ වහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ විගණන ව කශභනහකයණ 

කමිටු 2014 ර්ඹ තුශ රැසවීම් ඳවක් මඳඵයහරි 19, ජනි 17 ව ඔක්මතෝඵර් 29, මදළම්ඵර් 03 ව 

මදළම්ඵර් 17 ඹන දිනර ඳ්තහ ඇත.  

 

 

2014 ලංලර්යේ ලංඳ්ත ලං රන ලංද ලං මිටු ලංව ම ජි යි්ධ ලංඳශත ලංඳරිදි ලංයස; 

 

1. ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. විමේය්තන භවතහ - කමිටුමේ බහඳති 

2. ආර්.එම්.පී. ය්තනහඹක භවතහ 

                   3.   ගහමිණී ගභමේ භවතහ 
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ශැඳි්ධවීම 

 

1987 අාක 47 දයන  ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ ඳනත ම්භත වීමභන් අනතුරු කෘෂිකර්භ 

අභහතයහාලඹ ඹටම්ත 1987 මදළම්ඵර් 22 දින කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ වSLCARPධ 

පිහිටුන රදී. මභභ බහ එදින සට ජහතික කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ඳද්ධතිමඹහි කෘෂිකර්භ 

ඳර්මේණරට ක්රිඹහකහරි මර වමඹෝගඹ දළක්වීමභහි නියත විඹ. එභ බහට ඳළරී ඇති කහර්ඹඹන් 

අතය ප්රධහනතභ ගකීභ නුමේ, ජහතික කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ඳද්ධතිමඹහි ඳර්මේණරට හිතකය 

ඳරියඹක් ඇති රීරීමභන්, කෘෂිකර්භ ක්මේත්රමඹහි ඳර්මේණ ව ාර්ධන ලක්තිභ්ත රීරීභ වහ 

අලය ප්රතිඳ්තති ව උඳහඹ භහර්ග ම්ඳහදනඹ රීරීභන්.  එහි භසත අයමුණ නුමේ මඹෝගය තහක්ණඹ 

බිහි කශ වළරී ජීවි වහ පරදහයී ඳර්මේණ ඳද්ධතිඹක් බිහි රීරීභ තුළින් පරදහන්තහඹ ව නිසඳහදනඹද, 

රැරීඹහ අසථහ දළඩි රීරීමභන් තියහයකෘෂිකර්භහන්තඹක් සථහඳනඹ රීරීභ භගින් භහජ වහ ආර්ථික 

ාර්ධනඹ ඇති රීරීභන්. 

 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ ප්රධහන කහර්ඹබහයඹන් න්මන්, ඳර්මේණ වහ ප්රමුඛතහ 

ක්මේත්ර වුනනහ ගළනීභ, අදහශ ක්මේත්ර පිළිඵ මතොයතුරු හුභහරු රීරීභ භගින් අන්තර් ක්රිඹහකහරි්තඹ ඇති 

රීරීභ වහ ඳවසුකම් ළරසීභ, ඳර්මේණරදී මුහුණ ඳෆභට සදුන ඵහධක භඟ වළයවීභ ව අදහශ 

කමිටුර ක්රිඹහකහයකම්ළඩිදියුණු රීරීභ පිළිඵ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු රීරීභන්. මම් න විට කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ භගින් සථහඳනඹ කයන රද කමිටු 13ක් ඇත.  එනම්: ඳර්මේණ ළඩටවන් 

ව යහඳෘති පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCRPP), ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCPB), 

කෘෂිකහර්මික ජජ තහක්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCAB), ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ ජහතික 

කමිටු (NCPP), ඳසු අසනු තහක්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCPHT), භහජ ආර්ථික කටයුතු වහ 

ප්රතිඳ්තති විලසමල්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCSEPA), ඳශු ම්ඳ්ත, ජරජ මයෝඳණඹ ව ක්ය 

කටයුතු පිළිඵ ජහතික කමිටු(NCLAF), භල්ගහ ඳර්මේණ වහ ාර්ධන පිළිඵ ජහතික කමිටු 

(NCFRD), සහබහවික ම්ඳ්ත කශභනහකයණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු(NCNRM), කෘෂිකහර්මික 

ඹන්ත්රසත්ර පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCAM), කහඵනික කෘෂිකර්භඹ ව නවිදයහ පිළිඵ ජහතික කමිටු 

(NCOAF), කෘෂිකර්භ මතොයතුරු ජහරඹ (AGRINET) පිළිඵ උඳමද්ලක කමිටු ව අන්තර්ජහතික 

ඵතහ පිළිඵ ජහතික කමිටු න්.  
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ශ්රී රාකහ  ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහට ඳළරී ඇති කහර්ඹඹන් 

1. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ාවිධහනඹ රීරීභ ව ක්රිඹහ්තභක රීරීභ, ළරසුම් රීරීභ, භහමඹෝජනඹ 

ම්ඵන්ධ සඹළු කරුණු ද, අභහතයයඹහ විසන් මභභ බහට මඹොමු කයනු රඵන මන්ත අදහශ 

කරුණු ම්ඵන්ධමඹන් ද යජඹට උඳමදස දීභ. 

2. ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තතිඹ වහ ප්රමුඛතහ කස රීරීභ. 

3. ජහතික ාර්ධනමේ අයමුණු පුළුල් රීරීමම් අභිරහමඹන් කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණඹ පිළිඵ 

භසථ අයමුණු ව විඹ ඳථඹ නිලසචඹ රීරීභ . 

4. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ආඹතනරට වහ ාවිධහනර ට අලය මරය, මිනිසඵර ව මබෞ තික 

ම්ඳ්ත මභන්භ ඒ ආඹතන වහ ාවිධහනර කහර්ඹ භණ්ඩර මේහ නිඹභ වහ මකොන්මද්ස 

ම්ඵන්ධමඹන් ද උචිත අධිකහරීන් ට නිර්මද්ල රඵහ දීභ. 

5. ආඹතනර වහ මදඳහර්තමම්න්තුර කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළඩ ටවන් භහමරෝචනඹ රීරීභ 

වහ ඒහමේ ප්රමුඛතහ වහ මුදල් ඳඹහ ගළනීභ පිළිඵද මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන විඹ බහය 

අභහතයයඹහමේ අභහතයහාලඹ ට නිර්මද්ල ඉදිරිඳ්ත රීරීභ. 

6. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ කටයුතු විශිසඨ්තඹට ඳ්ත රීරීභ ප්රර්ධනඹ රීරීභ ව ඒ වහ 

ඳවසුකම් ළරසීභ. 

7. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ආඹතන වහ යජඹ අතය අදවස හුභහරු කයගළනීමම් භහර්ගඹක් ලමඹන් 

ක්රිඹහ රීරීභ. 

8. අන්තර් ආඹතනික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ යහඳෘති ළරසුම් රීරීභ වහ ඒ වහ අයමුදල් 

 ළඳයීභ. 

9. භසථ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ අාලඹ වහ විමලේ විදයහ්තභක මේහළරසුම් රීරීභ වහ ඒ 

වහ අයමුදල් ළඳයීභ. 

10. ජහතික වහ ජහතයන්තය භට්ටමින් කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ආඹතන අතය ම්ඵන්ධතහ ඉවශ 

නාහීසභ. 

11. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණඹන් ට අදහශ න ජහතික, ජහතයන්තය වහ අන්තර් ආඹතනික ගළටළු 

ම්ඵන්ධමඹන් ම්මම්රන වහ ම්භන්ත්රණ ාවිධහන රීරීභ. 

12. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ කහර්ඹ භණ්ඩරරට ඳලසචහ්ත උඳහධි පුහුණු ඳහඨභහරහ රඵහ දීභ වහ ද, 

විමද්ලඹන්හි පිළිග්ත ඳර්මේණ ආඹතන භඟ විදයහඥයින්න් හුභහරු කය ගළනීභ වහ ද ක ටයුතු 

ළරසීභ. 

13. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ යහඳෘති, ආඹතන වහ අාල පිළිඵ කහර්ඹහධනඹ කලින් කරට 

භහමරෝචනඹ රීරීභ. 
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වා ඳතිපතුම යේ ලංල ර්ත ල 
 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රමුඛතහ නිලසචඹ රීරීමම් ව ඳතින යුවඹන්හි හතහයණඹ තුශ 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ වහ රීසඹම් අයමුදල් ප්රභහණඹක් මඵදහවළරීභ වහ ළරරීඹ යුතු ඵරඹක් 

හිත, 1987 අාක 47 දයණ ඳනම්ත විධිවිධහන ප්රකහය ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ප්රතිඳ්තති බහ පිහිටුන 

රදී. ඳනතින් අමප්ත ක්හ කයන ඳරිදි, ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ ප්රධහනතභ 

ක්රමභෝඳහන්ක කර්තයඹ න්මන් අන්තර් ආඹතනික ඳර්මේණ යහඳෘති ළරසුම් රීරීභ පික) ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති ව ප්රමුඛතහ ම්ඳහදනඹ රීරීභන්. 

 

විවිධ මර්ඛීඹ අභහතයහාල ඹටම්ත පිහිටුහ ඇති ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිමඹහි (NARS) ව 

ජහතික විලස විදයහර ඳද්ධතිමඹහි (NUS) කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ආඹතන භඟ ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ 

ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ ක්රිඹහකහරී මේ. ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිමඹහි ව ජහතික විලස 

විදයහර ඳද්ධතිමඹහි හි කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ක්රිඹහ්තභක රීරීමම් ක්රමභෝඳහන්ක ඹහන්ත්රණඹක් ඇති 

රීරීභ වහ ශ්රී රාකහ  ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ එහි වළරීඹහන් පිළිඵ නිළයදි 

වුනනහමගන ඇත. එඹට කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තු, අඳනඹන කෘෂි මබෝග මදඳහර්තමම්න්තු ඹටම්ත 

ඳතින ඳර්මේණ භධයසථහනර ව ජහතික විලස විදයහරඹන්හි කෘෂි විදයහ පීඨමේ ඳර්මේණ 

ළඩටවන් ම්ඵන්ධමඹන් ෘජු  ඵරඳෆභක් ඇත.  

 

ශ්රී රාකහ  ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහට ඳළරී ඇති කහර්ඹඹන් හක්හ්ත කය ගනිමින් 2014 

ර්මේදී ළරරීඹ යුතු භට්ටමම් ජඹග්රවණ අ්තඳ්ත කය ගළනීභට ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති 

බහට වළරී විභ පිළිඵ භභ ඉභව්ත තෘප්ත තිඹට ඳ්ත මමි. 2013 ර්මේ සට සදු කයනු රඵන 

ඳර්මේණ 23 ක් ඇතුළු ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ (NARP) ඹටම්ත න ඳර්මේණ 

යහඳෘති 36 ක් නිර්මද්ල රීරීභට භහමරෝචිත ර්මේදී ශ්රී රාකහ  ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති 

බහ භ්ත වී ඇත. මකමේ මත්ත, අයමුදල් නිදවස රීරීමම් ඳටිඳහටිමඹහි ඳතින අහියතහ මවේතුමන් 

විලස විදයහර ඳර්මේණර සුළු ප්රගතිඹක් ඳභණක් නිරීක්ණඹ රීරීභට වළරී වී තිමබ්. ඳර්මේණ 

ක්රිඹහකහයකම්ර ප්රගතිඹට ඵහධහ ඇතිකයන ගළටළු වුනනහගළනීභට වහඹ රඵහ මදන රද ක්මේත්ර භට්ටමම් 

මබෞතික ප්රගති භහමරෝචන ව ඳර්මේණ ආඹතන ප්රධහනීන් ව ප්රධහන ඳර්මේකන්න් භඟ ඳළති 

ගළටළු නියහකයණඹ කය ගළනීමම් හකච්ඡහ ර්ඹ තුශ ආයම්බ කයන රද න අාගඹන් මේ. ශ්රී රාකහ 

 ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ ජහතික කමිටු විවිධ විඹ ක්මේත්ර වහ අලයතහ පුයහරන 

රද අතය ප්රධහන ලමඹන්භ කහරගුක)ක විඳර්ඹහ, කහරගුණ උචිත කෘෂිකර්භඹ ව ආවහය සුයක්ෂිතතහ 

ළනි භහතෘකහ පිළිඵ කතිකහතක් ඇති රීරීභ ට වහඹ දක්හ ඇත. ආවහය සුයක්ෂිතතහ, වරිත 
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ආර්ථිකඹ ව ජර සුයක්ෂිතතහ කමිටුමේ ප්රධහන ක්මේත්රඹන්ට අඹ්ත මේ. ශ්රී රාකහ  ෘෂි  ර්මි  

ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහවිසන් ඳ්තන රද ප්රථභ අන්තර්ජහතික ඳර්මේණ ම්භන්ත්රණඹ වIRS) 

2014 මර් අමගෝසතු භහමේදී ඳ්තනු රළබීඹ. ම්භහන පිරිනළමීමම් උ්තඹ 2014 මර් 

මනොළම්ඵර් භහමේ ද, භල් ගහ ඳර්මේණ (NaSFLOR) පිළිඵ 7 න ම්භන්ත්රණඹ 2014 මර් 

මදළම්ඵර් භහමේද ඳ්තනු රළබීඹ. ජහතික ව අන්තර්ජහතික භට්ටමම් විදයහඥයින්න් වහ එකභ 

සථහනඹකදී මුණ ගළසී කෘෂිකහර්මික ක්මේත්රමේ ාර්ධනඹ වහ න දළනුභ අ්තඳ්ත කය ගළනීභට්ත, 

අ්තදළකීම් හුභහරු කය ගළනීභට්ත අන්තර්ජහතික ඳර්මේණ ම්භන්ත්රණඹ භගින් අසථහ රනු 

රළබීඹ.  

විදයහ්තභක ඳර්මේණ පිළිඵ ඉවශ ප්රමිතිඹක් අ්තඳ්ත කය ගළනීභ ම්ඵන්ධමඹන් කෘෂිකර්භ විදයහඥයින්න් 

දිරිභ්ත රීරීභ ව අභිමප්රේයණඹ රීරීභ වහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ පිළිඵ අ්තඳ්ත කය ගන්නහ රද කළපී 

මඳමනන ජඹග්රවණ වහ 2014 ර්මේ ජහතික ම්භහන පිරිනභනු රළබ අතය කෘෂිකහර්මික ක්මේත්රඹට 

රඵහ මදන රද දහඹක්තඹ අගඹ රීරීභක් ලමඹන් ඉවළින්භ කළපී මඳමනන යහඳෘති ව මන්ත 

ඳර්මේණ යහඳෘති ඳවක් මතෝයහ ගන්නහ රදී. 2014 ර්මේ දී, ශ්රී රාකහ භහජහදී ජනයජමේ අතිගරු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ අන්තර්ජහතික ම්භන්ත්රණ ලහරහමේ දී 

ඔවුන් මත ජහතික ම්භහන පිරිනභනු රළබීඹ. 

භහමරෝචිත ර්ඹ තුශදී, ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ විසන් හමප්ත ක් අඩු 

ටිනහකභරීන් යු්ත ක්රිඹහකහයකම්ලින් ඈ්ත මමින් ක්රමභෝඳහන්ක භළදිව්තවීම් අලය න, නඟහ සටුවිඹ 

යුතු ක්මේත්ර වුනනහගනිමින් අගඹ කශ වළරී කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කය ඇත. මභභ ආඹතනඹට මුහුණ ඳෆභට 

සදු ව එක් ප්රධහන අභිමඹෝගඹක් වමේ ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිඹට අඹ්ත ආඹතන ව 

අදහශ අභහතයහාල අතය පරදහයී න්නිමේදනඹක් මනොභළති වීභන්.  

 

 

 

ආචහර්ඹ ජඹන්ත ඩඹස භයසාව  

බහඳති  

ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ 
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අධයක්ලරය යේ ලංල ර්ත ල 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ 2014 ර්මේදී ප්රලානීඹ අයුරින් ක්රිඹහ්තභක වී ඇති 

අතය මභභ කහරඳරිච්මේදඹ තුශ සදු කයන රද ඇතළම් කළපී මඳමනන ඳර්මේණ ව ම්භන්ත්රණ 

පිළිඵ විමලේමඹන් අධහයණඹ කයනු රළමබ්. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරසුම් රීරීමම්, ාවිධහනඹ 

රීරීමම්, අක්ක්ණඹ රීරීමම් ව ම්ඵන්ක්කයණඹ රීරීමම් ව කෘෂිකර්භඹ වහ ම්ඵන්ධ කටයුතු 

පිළිඵ යජඹට උඳමදස රඵහදීමම් ප්රමුඛතභ නිමඹෝජිතහඹතනඹ මර ර්තභහන ඉල්ලුභ ට රිරන ඳරිදි 

කෘෂිකහර්මික ක්මේත්රමේ ඳර්මේණ මභමවඹවීභ පිළිඵ ඉතහ ළදග්ත කහර්ඹ බහයඹක් ශ්රී රාකහ 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ භගින් ඉටු කශ යුතුතිමබ්. ප්රධහන ලමඹන්භ ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ ම්ඳහදනඹ රීරීභ ව එඹ හර්ථක ක්රිඹහ ට නළාවීභ වතික රීරිභ 

තුළින් කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රර්ධනඹ රීරීභ වහ ර්තභහනමේදී ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහ කළඳවීමභන් කටයුතු කයන්. 

 

ඳර්යේණ ලං ෂමන  රණය 

 

අධ ලං ලං2014 ලංලර්යේ ලංජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංවැැව්ම ලං(NARP) 

 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ (NARP) ලං ඒකහඵද්ධ ළරළසභක් න අතය එඹ 

කෘෂිකර්භහන්තමේ විදයහ්තභක ඳර්මේණර නියත න පුද්ගරඹන් වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභක් මර ද 

වළඳින්විඹ වළරීඹ. මභභ ළඩ ටවන ඹටම්ත, මුදල් ළඳයීභ වහ යහඳෘති 67 ක් බහය මගන තිමබ්. න 

යහඳෘති 36 ක් ද, මදන අදිඹමර් යහඳෘති 05 ක් ද, කටයුතු සදු කයමින් ඳතින යහඳෘති 23 ක් ද, 

යහඳෘති කහරඹ දීර්ඝ කයන රද යහඳෘති 03 ක් ද තිමබ්. 2014 ර්මේ දී, මභභ සඹළුභ ඳර්මේණ 

යහඳෘති තක්මේරු කයන රද අතය, 2015 ර්මේ දීක්රිඹහ්තභක රීරීභ වහ ඒහ දීර්ඝ කය තිමබ්. 

 

පර් ර්ර මභන්භ, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් ප්රධහන ායචකඹ වමේ 2015 ර්මේ 

යහඳෘති සදු කයන රද කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තුන්. අඳනඹන කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තු, HARTI, 

IPHT ව ජහතික විලස විදයහරර ද අනුපිළිමළින් කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ බහය කටයුතු කයනු 

රළබීඹ. 

 

එඹට අභතය, 2014 ර්මේ දී,ජහතික විලස විදයහරර ක්රිඹහ්තභක ව ඳර්මේණ යහඳෘති ද 2014 

ර්මේ දී ඒ මනුමන් මුදල් ළඳයීභ ප්රභහණ්ත මනොවීභ මවේතුමන් 2015 යටදීර්ඝ කය තිමබ්. ඒ 
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අනු,ජහතික විලස විදයහරර ක්රිඹහ්තභක ව ඳර්මේණ යහඳෘති 40 ක් 2015 ර්මේ ද ක්රිඹහ්තභක 

ඳතිනු ඇත. 

 

අ) ලංජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංඳද්ධතිපයට ලංඅය්ත ලංආයතන 

 

අඳනඹන කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තුමේ ඵහහිය භහමරෝචනඹ ආයම්බ කය තිමබ්. සුළු අඳනඹන මඵෝග 

ප්රර්ධන අභහතයහාලමේ මල්කම්යඹහ මුරසුන මවොඵන රද මභභ රැසවීභ අඳනඹන කෘෂිකර්භ 

මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධයක් ජනයහල්යඹහ භඟ නිරධහරීන් ද, ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහමේ නිරධහරීන් ව ඵහහිය භහමරෝචන කණ්ඩහඹමම් වබහගී්තමඹන් අඳනඹන කෘෂිකර්භ 

මදඳහර්තමම්න්තුමේ දී ඳ්තනු රළබීඹ. මභභ භහමරෝචනඹ 2015 ර්මේ දී ම්පර්ණ රීරීභට නිඹමිත 

තිමබ්. 

 

අ) ලං ලං ලංශ්රී ලංා   ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංප්රතිපඳ්තතිප ලංවා යස ජ තිප  ලං මිටු 

 

i) ඳර්යේණ ලංලැඩවටශ්ධ ලංවශ ලංලය ඳෘතිප ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල (NCRPP) 

 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ ම්ඳහදනඹ රීරීමම් ප්රධහන අයමුණ හක්හ්ත කය ගළනීභ වහ 

බහ භගින් ඳර්මේණ ළඩටවන් ව යහඳෘති පිළිඵ ජහතික කමිටු (NCRPP) ඳ්ත කය තිමබ් .

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ වNARPධ හර්ථක ක්රිඹහ ට නළාවීභ වතික රීරීභ වහ 

විමලේෂිත කමිටු භඟ කටයුතු රීරීමම් ගකීභ ව ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභට වNARPධ 

අඹ්ත ඳර්මේණ ළඩටවන්ර පරදහයී ක්රිඹහකහරී්තඹ වහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහට අලය නිර්මද්ල රඵහ දීමම් ගකීභ මභභ කමිටු  ට ඳයහ ඇත. බහ විසන් 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ක්මේත්රමේ කීර්තිභ්ත විදයහඥයින්න් මභභ කමිටුට ඳ්ත කය ඇත. 

 

ii)    ලංආරක්ණය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල (NCPP) 

 

ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු 2013 භහර්තු භහමේ සට න කහර සීභහක් වහ ඳ්ත කය 

තිමබ්. ආචහර්ඹ කීර්ති මභොමවොට්ටි භවතහ කමිටුමේ බහඳති මර ඳ්ත කයන රද අතය ආචහර්ඹ ලහනිකහ 

ජඹමේකය භව්තමිඹ කමිටුම්ඵන්ක්කහයක මර ඳ්ත කයනු රළබීඹ. 2014 ය තුශ, කමිටු රැසවීම් ඳවක් 

ඳළළ්තවීභට ළරසුම් කය තිබ අතය එන්න් කමිටු රැසවීම් තුනක් ඳභණක් ඳ්තහ ඇත. අයමුදල් රඵහ ගත 

මනොවළරී වීභ භත කමිටු රැසවීම් මදකක් අරාගු කයන රදී.  
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භහමරෝචිත කහරඳරිච්මේදමේදී, යක් වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභ පිළිමඹශ රීරීභ, ජහතික කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ළරළසමම් යහඳෘති පිළිඵ අර්ධ හර්ෂික ප්රගති භහමරෝචන හර්තහ අක්ක්ණඹ රීරීභ, 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් යහඳෘති වහ මබෞතික අක්ක්ණ කටයුතු සදු රීරීභ, 

කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ඳලසචහ්ත උඳහධි ආඹතනඹ භඟ භහමඹෝජනමඹන් ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ ඳලසචහ්ත 

උඳහධි පුහුණු ළඩටවනක් ාවිධහනඹ රීරීභ ළනි ක්රිඹහකහයකම් රීහිඳඹක නියත වීභට මභභ කමිටුට 

වළරී විඹ. කමිටු රැසවීම් මදකකදී, ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ ඉදිරිඳ්ත කයන රද ඳර්මේණ යහඳෘති 

වතක් ඇගයීභ ද කමිටු භගින් සදු කයනු රළබීඹ. යහඳෘති වඹක් වහ සදු රීරීභ අලය ඵට කමිටු 

විසන් මඹෝජනහ කයන රද නිළයදි රීරීම් ප්රධහන ඳරීක්කන්න් මත න්නිමේදනඹ කයනු රළබ අතය ඒ 

අනු, අලය ාමලෝධන සදු කයන රද අතය යහඳෘති වඹක් ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභට 

ඇතුශ්ත රීරීභට නිර්මද්ල කයනු රළබීඹ. මීට අභතය, අදිඹය II වහ යහඳෘති මදකක් නිර්මද්ල කයනු 

රළබීඹ. 2013 මර් මදන අර්ධ හර්ෂික ප්රගති හර්තහ ව 2014 මර් ඳශමුන අර්ධ හර්ෂික ප්රගති 

හර්තහ රඵහ ගන්නහ රද අතය යහඳෘතිර ඳර්මේණ ක්රභමේදඹ ළඩි දියුණු කය ගළනීභ වහ කමිටු 

විසන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබීඹ.  

 

ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ මකටි ඳලසචහ්ත උඳහධි ඳහඨභහරහ වහ මභොඩියුරඹක් පිළිමඹශ රීරීභට කමිටු 

කටයුතු කයන රදී. මභභ ළඩටවන කෘෂිකර්භ ඳලසචහ්ත උඳහධි ආඹතනඹ භඟ භහමඹෝජනමඹන් ශ්රී 

රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ ලහක ආයක්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු භගින් සදු කයන 

රදී. කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තුමේ ලහක ආයක්ණඹ පීළිඵ ඳර්මේණර නිඹළීස සටින නක 

ඳර්මේණ නිරධහරීන් 20 මදමනුම පුහුණු රීරීභ මභය ඳ්තනු රළබ ළඩටවමන්අයමුණ විඹ. 

 

කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තුට අළුතින් ඵහ ගන්නහ රද ලහක ආයක්කඹන්ට ඳරීක්ණහගහයර 

කටයුතු රීරීමම් ඳශපුරුද්ද රඵහ දීභ මභන්භ, කෘෂිකහර්මික ලමඹන් ළදග්ත න ඳළිමඵෝධ පරදහයී 

අන්දමින් ක්ක)ක ව නිළයදි වුනනහ ගළනීභ වහ අලය න ක්මේත්රමේ බහවිත කයන ශිල්පීඹ ක්රභ 

පිළිඵ භනහ දළනු්ත ඵක් රඵහ දීභ ව ලහක ආයක්ණඹ පීළිඵ නය ශිල්පීඹ ක්රභ පිශඵ 

අධයහඳනඹ රඵහ දීභ මභභ ළඩටවන ඳළළ්තවීමම් අයමුණු විඹ. ඳහඨභහරහ කහරඹ ළඩ කයන දින දවඹක් 

විඹ වමද්ලන ඳළඹ 20 ක් ව ප්රහමඹෝගික ඳළඹ 50 ක් හිතධ. ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති 

බහමේ බහඳතිතුභහ, කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධයක් ජනයහල් ව කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ ඳලසචහ්ත 

උඳහධි ආඹතනමේ අධයක්යඹහමේ වබහගී්තමඹන් මභභ ළඩටවන නිර ලමඹන් ආයම්බ කයනු 

රළබ අතය 2014 මදළම්ඵර් 04 න දහ ළඩටවන නිභ වීමභන් අනතුරු ම්ප්රදහඹහනුකූර ඳ්තන රද 

උ්තඹක දී  වබහගීවන්ට වතිකඳ්ත රඵහ මදනු රළබිඹ. 
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iii) ලං ෘෂි ලංජජල ලංත ක්ණය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCAB) 

 

කෘෂි ජජ තහක්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු එහි මදන හයමේ මදන ය වහ 2014 ජනි භ 27 

ළනි දින ඳ්ත කයන රදී. ආචහර්ඹ ගහමිණී භයසාව භවතහ කමිටුමේ බහඳති මර ඳ්ත කයන රද අතය 

ආචහර්ඹ ඳද්මික) සී. ගිරිවහගභ භව්තමිඹ නිර ඵරමඹන් කමිටුමේ මල්කම් මර ඳ්ත මමින් තදුයට්ත 

මභභ කමිටු මනුමන් මේමේ නියත විඹ. 

 

2014 ය තුශ, කමිටු රැසවීම් ඳවක් ඳළළ්තවීභට ළරසුම් කය තිබ අතය එන්න් කමිටු රැසවීම් තුනක් 

ඳභණක් ඳ්තනු රළබීඹ. අයමුදල් රඵහ ගත මනොවළරී වීභ භත කමිටු රැසවීම් මදකක් අරාගු කයන රදී. 

2014 ය තුශ ජනි භ අහනමේ සට ඉදිරිඹ ට, යක් වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභ පිළිමඹශ රීරීභ, 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභට අඹ්තයහඳෘති පිළිඵ අර්ධ හර්ෂික ප්රගති භහමරෝචන 

හර්තහ අක්ක්ණඹ රීරීභ, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් යහඳෘති වහ මබෞතික අක්ක්ණ 

කටයුතු සදු රීරීභ ළනි ක්රිඹහකහයකම් රීහිඳඹක නියත වීභට මභභ කමිටුට වළරී විඹ. 

 

මදන කහර්තු අහනමේ ඳ්තන රද මදන රැසවීමම් දී, ක්රිඹහකහරී ළරළසභ පිළිමඹශ රීරීභ ව න 

යහඳහති මඹෝජනහ ඳරීක්හ රීරීභ සදු කයන රදී. යහඳහති මඹෝජනහ නඹක් අගඹනු රළබීඹ. යහඳෘති 

මඹෝජනහ මදකක්ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභට ඇතුශ්ත රීරීභට සුදුසු ඵට නිර්මද්ල කයනු 

රළබීඹ. 

 

මදන කහර්තු තුශ ජලි භ ඳ්තනු රළබ මදන කමිටු රැසවීමම් දි, 2013 ය වහ මදන අර්ධ 

හර්ෂික ප්රගති භහමරෝචන හර්තහ අක්ක්ණඹ රීරීභ සදු කයනු රළබීඹ. භහමරෝචිත ර්මේ දී, ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිමේ ව ජහතික විලස විදයහරර විවිධ ඳර්මේණ ආඹතනලින් ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභට අඹ්ත යහඳෘති වඹක් සදු කයනු රළබීඹ. මදන අර්ධ හර්ෂික ප්රගති 

භහමරෝචන හර්තහ කමිටු රැසවිභට මඳය රඵහ ග්ත අතය ප්රධහන ඳර්මේකඹන් රඵහ ඇති ප්රගතිඹ කමිටු 

රැසවිභට ඉදිරිඳ්ත රීරීභට වළරී න ඳරිදි, ඔවුන් සඹලු මදනහටභ කමිටු රැසවිභට වබහගි න මර 

ආයහධනහ කයනු රළබීඹ.යහඳෘති වඹක් වහ ඳරිශ්රමේ අක්ක්ණ කටයුතු සදු කයන රදී. කෘෂි ජජ 

තහක්ණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටුමේ මල්කම් ද, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් 

ම්ඵන්ක්කහයක ද, ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ බහඳතිතුභහ මවෝ අධයක්තුභහ ද 

ඇතුළු හභහජිකන්න් මදමදමනුම මවෝ තිමදමදමනුමමගන් ළදුම් ර්ත කණ්ඩහඹභක් ඳර්මේණ ාවිධහන 

නළයඹීභට ගිඹව. ඳර්මේණ කටයුතු තදුයට්ත ළඩි දියුණු රීරීභ වහ මඹෝජනහ කමිටු භගින් ඉදිරිඳ්ත 

කයනු රළබික). 
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iv) ලං   ලංඅිමජනනය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCPB) 

 

ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු එහි මදන හයමේ මදන ය වහ2014 ජනි භ 23 ළනි 

දින ඳ්ත කයන රදී. විවිධ ප්රධහන මශ බහණ්ඩ/මශ බහණ්ඩ කහණ්ඩ ඳදනම් කය ගනිමින් හභහජිකන්න් 

දහවතය මදමනුම ඳ්ත කයන රදී. ආචහර්ඹ භහලිභ මඳමර්යහ භවතහ බහඳති මර ඳ්ත කයන රද අතය 

ආචහර්ඹ ඳද්මික) සී. ගිරිවහගභ භව්තමිඹ නිර ඵරමඹන් කමිටුමේ මල්කම් මර ඳ්ත මමින් තදුයට්ත 

මභභ කමිටු මනුමන් මේමේ නියත විඹ. 

 

2013ර්ඹ තුශදී, කමිටු රැසවීම් වඹක් ඳළළ්තවීභට ළරසුම් කය තිබ අතය එන්න් කමිටු රැසවීම් වතයක් 

ඳභණක් ඳ්තනු රළබීඹ. අයමුදල් රඵහ ගත මනොවළරී වීභ භත කමිටු රැසවීම් මදකක් අරාගු කයන රදී.  

 

2014 ය තුශ ජනි භහමේ සට ඉදිරිඹ ට, යක් වහ ක්රිඹහකහරී ළරළසභ පිළිමඹශ රීරීභ, ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ - 2015 ට අඹ්තන යහඳෘති මඹෝජනහ ඳරීක්හ රීරීභ, ජහතික 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභට අඹ්ත යහඳෘතිර අර්ධ හර්ෂික ප්රගති භහමරෝචන හර්තහ 

අක්ක්ණඹ රීරීභ, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් යහඳෘති පිළිඵ ඳරිශ්රමේ දී අක්ක්ණ 

කටයුතු සදු රීරීභ ළනි ක්රිඹහකහයකම් රීහිඳඹක නියත වීභට මභභ කමිටුට වළරී විඹ. 

 

මදන ව මතන කහර්තුර ඳ්තනු රළබ ඳශමු න ව මදන කමිටු රැසවීම්ර දී, ක්රිඹහකහරී 

ළරළසභ පිළිමඹශ රීරීභ, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ - 2015 අඹ්ත න යහඳෘති මඹෝජනහ 

ඳරීක්හ රීරීභ ව නිර්මද්ල ඉදිරිඳ්ත රීරීභ සදු කයනු රළබීඹ. යහඳෘති දව වතයක් අගඹනු රළබ අතය 

යහඳෘති 12 ක් නිර්මද්ල කයන රදී. 

 

2014 මර් මතන කහර්තුමේ ඳ්තනු රළබ මතන කමිටු රැසවීමම් දී, මදන අර්ධ හර්ෂික ප්රගති 

භහමරෝචන හර්තහ අක්ක්ණඹ රීරීභ සදු කයනු රළබීඹ. ප්රගති භහමරෝචන හර්තහ කමිටු රැසවිභට මඳය 

රඵහ ග්ත අතය ප්රධහන ඳර්මේකඹන් රඵහ ඇති ප්රගතිඹ කමිටු රැසවිභට ඉදිරිඳ්ත රීරීභට වළරී න ඳරිදි, 

ඔවුන් සඹලු මදනහටභ කමිටු රැසවිභට වබහගි න මර ආයහධනහ කයනු රළබීඹ. 

 

එක් එක් ප්රධහන ඳර්මේකඹහ විසන් ඔවුන්මේ යහඳෘතිර ප්රගතිඹ පිළිඵ “ඳර් මඳොන්න්ට්” භෘදුකහාගඹ 

බහවිත කයමින් ඉදිරිඳ්ත රීරීභක් සදු කමශේඹ. එක් එක් ඉදිරිඳ්ත රීරීභ අහනමේ දී කමිටු හභහජිකන්න් 

ව අමනුම්ත ප්රධහන ඳර්මේකඹන් ද විසන් ප්රගතිඹ ව අහියතහ පිළිඵ ඔවුන්මේ භත ඉදිරිඳ්ත 

කයමින් දීර්ඝ හකච්ඡහ ඳ්තනු රළබීඹ. යහඳෘතිමේ ක්රිඹහකහරී ළරළසභ, මදන අර්ධ හර්ෂික ප්රගති 
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භහමරෝචන හර්තහ, ප්රධහන ඳර්මේකඹන් විසන් සදු කශ ඉදිරිඳ්ත රීරීම් ව කමිටු හකච්ඡහරට 

අනු එක් එක් යහඳෘතිමේ ප්රගතිඹ අගඹනු රළබීඹ. සඹලුභ යහඳෘතිර මබෞතික ව මරය ප්රගතිඹ 

“තුටුදහඹකන්” ව “මවොන්” අතය ඳයහඹක විඹ. යහඳෘතිර ඳර්මේණ ක්රභමේදඹ ළඩි දියුණු කය 

ගළනීභ වහ කමිටු විසන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබීඹ. යහඳෘතිර මරය ප්රගතිඹ භනහ ත්ත්තඹක 

ඳළතුක). සඹලුභ යහඳෘති අඛණ්ඩ ඉදිරිඹට කයමගන ඹහ යුතු ඵ කමිටුමේ නිර්මද්ලඹ විඹ. 

 

2014 මර් ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ ඹටම්ත සදු කයන රද ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ 

ඳර්මේණ යහඳෘතිර ඳශමු අර්ධ හර්ෂික ප්රගතිඹ අක්ක්ණඹ රීරීභ වහ ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ 

ජහතික කමිටුමේ වතයන කමිටු රැසවීභ ඳ්තනු රළබීඹ. භහමරෝචිත ර්ඹ තුශ දී, 2014 ය වහ ව 

ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු භගින් ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ ඹටම්ත යහඳෘති 

දව වතක් සදු කයනු රළබීඹ. මභභ යහඳෘති 19 න් යහඳෘති මදකක් අඳනඹන කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තු 

භගින් සදු කශ අතය ඉතිරි යහඳෘති කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තු භගින් සදු කයනු රළබීඹ. 

 

යහඳෘති 13 ක් වහ ඳරිශ්රඹතුශ අක්ක්ණ කටයුතු සදු කශ අතය ලහක අභිජනනඹ පිළිඵ ජහතික 

කමිටුමේ මල්කම් ද, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් ම්ඵන්ක්කහයක ද, ශ්රී රාකහ 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ බහඳතිතුභහ මවෝ අධයක්තුභහ ද ඇතුළු හභහජිකන්න් 

මදමදමනුම මවෝ තිමදමදමනුමමගන් ළදුම් ර්ත කණ්ඩහඹභක් ඳර්මේණ ාවිධහන නළයඹීභට ගිඹව. 

ඳර්මේණ කටයුතු තදුයට්ත ළඩි දියුණු රීරීභ වහ මඹෝජනහ ද කමිටු භගින් ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබික). 

 

v) ලංඳශු ලංව්පඳ්ත, ජජ ලංයරෝඳණ ලංවශ ලංීකලර ලං ටයුතු ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCLAF) 

 

ඳශු ම්ඳ්ත, ජරජ මයෝඳණ ව ක්ය කටයුතු පිළිඵ අාලමඹහි විදයහඥයින්න් අතය අන්තර්ක්රිඹහ වහ 

ඳවසුකම් ළඳයීභ, ඳර්මේණ මතොයතුරු හුභහරු ව ඳර්මේණ ප්රමුඛතහ ව අලයතහ වුනනහ ගළනීභ 

ම්ඵන්ධමඹන් ඳශු ම්ඳ්ත, ජරජ මයෝඳණ ව ක්ය කටයුතු පිළිඵ ජහතික කමිටු ගරී යුතු මේ. 

ක්මේත්රඹ වහ ම්ඵන්ධ අහියතහ භඟ වයහ ගළනීභ වහ මභභ කමිටු භගින් බහමේ වහඹ රඵහ 

ගනිමින් සුදුසු පිඹය ගළනීභ ආයම්බ කය ඇත. ඳශු ම්ඳ්ත ක්මේත්රමේ, ජරජ මයෝඳණ ව ක්ය 

ක්මේත්රර ඳර්මේණ මොඹහගළනීභ ව ඳර්මේණ අලයතහ ම්ඳහදනඹ රීරීභ කමිටු විසන් සදු කයන 

රදී. ජහතික කමිටු විසන් ාවිධහනඹ කයන රද ඌ ව නළමගනහිය ඳශහ්තර ඳළති 

ඳහර්ලකරුන්මේ රැසවීම් භගින් ඳර්මේණ අලයතහ එක්රැස කය මගන ඇත. න ඳර්මේණ පිළිඵ 

තදුයට්ත විභහ ඵළීසභ ව නිර්මද්ල ඉදිරිඳ්තරීරීභ ව කයමගන ඹන ඳර්මේණ යහඳෘති 

භහමරෝචනඹ රීරීභ ජහතික කමිටු භගින් ඉටු කයනු රළබීඹ.   
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Vii) ලංවම ජ ලංආර්ථි  ලංවශ ලංප්රතිපඳ්තතිප ලංවි්යේණය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCSEPA) 

 

මභභ කමිටුමේ අයමුණු න්මන් භහජීඹ විදයහ ව ප්රතිඳ්තති ම්ඵන්ධ ගළටළු පිළිඵ මතොයතුරු මඵදහ වදහ 

ගළනීභ තුළින් අන්තර්ක්රිඹහ වහ ඳවසුකම් ළරසීභ සදු මේ. ආවහය සුයක්ෂිතතහ තුළින් දරිද්රතහඹ පිටු 

දළකීමභන් කෘෂිකහර්මික ක්මේත්රමේ ඉවශර්ධන මේගඹක් හක්හ්ත කය ගත වළරී ඵ කමිටු විසන් 

නිරීක්ණඹ කය ඇත. භහමරෝචිත ර්ඹ තුශදී, න ඳර්මේණ තදුයට්ත විභහ ඵළීසභ ව නිර්මද්ල 

ඉදිරිඳ්ත රීරීභ, කයමගන ඹන ඳර්මේණ යහඳෘති අක්ක්ණඹ රීරීභ ව ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

ළරළසමම් ඳර්මේණ යහඳෘති ඇගයීභ පිළිඵ කමිටුමේ අධහනඹ ප්රධහන ලමඹන්භ මඹොමු කයන රදී.  

 

viii) ලංමේ ලංලග  ලංඳර්යේණ ලංශ  ලංවාලර්ධනය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCFRD) 

 

ඳර්මේණ ප්රමුඛතහ වුනනහ ගළනීභ ව අඳනඹන ඉල්ලුභක් හිත විසතුරු ඳළරෆටි ව කළප භල් 

කර්භහන්තඹ ාර්ධනඹ රීරීභ වහ බහ විසන් භල් ගහ ඳර්මේණ වහ ාර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික 

කමිටු පිහිටුන රදී. ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ භහර්මගෝඳමද්ලනඹ හිත 

ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ ඹටම්ත භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ යහඳෘති 6 ක 

ම්ඵන්ක්කයණ කටයුතු සදු කයමින් භවහ ඳරිභහණ ප්රචහයණඹ පිළිඵ තහක්ක)ක විමලේඥයිතහඹ, න 

ප්රමේද ාර්ධනඹ රීරීභ, කශභනහකයණ ශිල්ඳ ක්රභ ව ඳසු අසනු ක්රමභෝඳහඹ පිළිඵ ජඹග්රවණ 

අ්තඳ්ත කය ගළනීභට භ්ත තිමබ්. අනහගත අාල පිළිඵ අමනෝනය අමඵෝධමඹන් යුතු සදු කයන රද 

මභභ ප්රඹ්තනඹන් තුළින් අන්තර්ජහතික භට්ටභ ට ප්රමේල වීමම් අසථහන් රඵහ ගළනීභට වළරී වි තිමබ්. 

ව්ත ළනි භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ ජහතික ම්භන්ත්රණඹ (NaSFLOR) භගින් භල්ගහ ක්මේත්රමේ 

විදයහඥයින්න්, ගහකයන්නන් ව අඳනඹනඹ කයන්නන් වහ ක්මේත්රමේ ාර්ධනඹ වහ එක් රැස වී 

න දළනුභ රඵහ ගළනීභට ව අ්තදළකීම් හුභහරු කය ගළනීභ වහ මේදිකහක් ඳඹනු රළබීඹ. 

 

ix) ලංඳුක ලංඅව්ලනු ලංත ක්ණය ලංවශ ලංම නල ලංයඳෝණය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCPHT) 

 

2014 භහර්තු භ මභභ ජහතික කමිටු එහි මදන හයඹ වහ ඳ්ත කයන රදී. ආචහර්ඹ ඩී.බී.ටී. විමේය්තන 

භවතහ කමිටුමේ බහඳති මර ඳ්ත ව අතය ආචහර්ඹ ලහනිකහ ජඹමේකය භව්තමිඹ නිර ඵරමඹන් 

කමිටුමේ මල්කම් මර ඳ්ත කයනු රළබීඹ. 

 

භහමරෝචිත කහර ඳරිච්මේදඹ තුශදී, කමිටු රැසවීම් තුනක් ඳ්තහ ඇති අතය ඳවත වන් ක්රිඹහකහයකම් 

කමිටු විසන් සදු කය තිමබ්. ඳර්මේණ මඹෝජනහ තක්මේරු රීරීභ, ඳසු අසනු තහක්ණඹ ව භහන 
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මඳෝණඹ පිළිඵ ක්මේත්රමේ ඉරක්ක මත මඹොමු ව ඳර්මේණ මඹෝජනහ කස රීරීභ පිළිඵ එක් දින 

ළඩමුළුක් ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ දී 2014 පලි භ 10 න දින ඳ්තනු 

රළබීඹ. 

 

x) ලංව්ල ා වි  ලංව්පඳ්ත ලං ෂමන  රණය ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCNRM) 

 

තියහය වරිත ආර්ථිකඹක් ඇති රීරීභ වහ ජරඹ, ඉඩම් ව ෘක්රතහ ආදී සබහවික ම්ඳ්ත තියහය 

භට්ටමින් බහවිත රීරීභ වහ ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිඹට (NARS) වහඹ දළක්වීමම් 

කර්තයඹ සහබහවික ම්ඳ්ත කශභනහකයණඹ පිළිඵ ජහතික කමිටුට ඳළරී ඇත.2014 ර්මේ දී, 

කමිටු රැසවීම් ඳ්තනු රළබ අතය ඳවත වන් ක්රිඹහකහයකම් කමිටු භගින් සදු කය තිබුක). සහබහවික 

ම්ඳ්ත කශභනහකයණඹ පිළිඵද ජහතික ප්රමුඛතහ ම්ඳහදනඹ සදු කය අන් රීරීභ, න ඳර්මේණ 

මඹෝජනහ ඇගයීභ ව 2014 ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ වහ ඳර්මේණ යහඳෘති අටක් 

නිර්මද්ල රීරීභ. 

 

ක්ෂුද්ර හරි භහර්ග ක්රභ අනුගභනඹ රීරීභ අඩු වීභට මවේතු වුනනහ ගළනීභ, ගසරබු වහ ලහක ඳත්ර මඳොමවොය 

මඹදීමම් ඵරඳෆභ, ඳළන්ඳෘට් ව මකමල් ගහර පරදහන්තහ ළඩි රීරීභ කළලිසඹම් ව මඵෝමයෝන් 

කශභනහකයණඹ රීරීභ, ඇතළම් සුවිමලේෂී කශභනහකයණ බහවිතඹන් භගින් Banana 

Musaවිමලේමේමිල්රෆ  සුළල් අසළන්න ව ගුණහ්තභඹ ළඩි දියුණු රීරීභ, සක්සභ එශළු ගහ 

වහ තියහය ලහක මඳෝක කශභනහකයණ ඳළමක්ජඹක් ළඩි දියුණු රීරීභ, වී මඵෝගමේ ඳයහග ව 

ශුරීකහමේ න්ධයතහ වහ ඉවශ හයු මගෝීසඹ උසණ්තඹ ව මතතභන ආතතිමේ ඵරඳෆභ, ශ්රී 

රාකහමේ ඳහාශු මඳොසඳයස සතිඹභ ඳදනම් කයමගන වී වහ මඳොසඳයස මඳොමවොය අලයතහ නිර්ණඹ 

රීරීභ, ශ්රී රාකහමේ ප්රධහන කෘෂි ඳහරිරික කරහඳර විවිධ ඳහාශු ායක්ණ පිඹය ඹටම්ත ඳහාශු ඛහදනඹ 

ව ජරඹ ගරහ ඹෆභ ප්රභහණීකයණඹ රීරීභ මභභ ඳර්මේණ යහඳෘති අටට ඇතුශ්ත මේ. 

 

 

xi) ලං ලං  නනි  ලං ෘෂි ර්ම ්ධතය ලංවශ ලංලන ලංවිදය ල ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල ලං(NCOA &F) 

 

ඳරිය ඳද්ධතිමඹහි ඳරිය හිතකහමී, සඹාතියහය උඳ-ඳද්ධතිඹක් කයහ කෘෂිකර්භහන්තඹ මභමවඹවීමම් 

ජහතික භට්ටමම් ඳර්මේණ ප්රමුඛතහ ව ප්රතිඳ්තති සථහඳනඹ රීරීභ අයමුණු කය ගනිමින් කහඵනික 

කෘෂිකර්භහන්තඹ ව න විදයහ පිළිඵ ජහතික කමිටු වNCOA&F) ඳ්ත කය ඇත. ඳහර්ලසකරුන් 

භඟ ඳළති උඳමද්ලන තුළින් මභභ කර්භහන්තමේ අනහගත විබඹ කමිටු භගින් වුනනහ මගන ඇත. 
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අධහනඹ මඹොමු කශ යුතු ක්මේත්ර මර කහඵනික කෘෂිකර්භහන්තඹ පිළිඵ භවජනතහ දළනු්ත රීරීභ, 

ඳරිය ඳද්ධතිඹ සබහවික ඳහරනඹ න සතූන් කශභනහකයණඹ රීරීභ, අසළන්න මනීසභ ව 

ටිනහකම් එකතු රීරීභ ඹන ක්මේත්ර ම්ඵන්ධමඹන් අනහගත දළනු්ත රීරීමම් ඳර්මේණ ළඩටවන් 

වහ ප්රමුඛ්තඹ රඵහ දී ඇත. 

 

xii) ලං ලං ෘෂි  ර්මි  ලංය්ධත්ර ලංසූත්ර ලංළිබඳන ලංජ තිප  ලං මිටුල (NCAME) 

 

කෘෂිකහර්මික ඹන්ත්ර සත්ර ව උඳකයණ පිළිඵ ජහතික ප්රමුඛතහ ම්ඳහදනඹ රීරීභ මභභ කමිටුමේ කහර්ඹ 

බහයඹ විඹ. අන් ලමඹන් කස රීරීභට මඳය මකටුම්ඳ්ත මල්ඛනඹ ඳහර්ලසකරුන් අතය තුන් යක් 

මඵදහ වරින රද අතය අදවස දළක්වීම් මල්ඛනමේ ඇතුශ්ත කයන ෆභ යකදී භ එභ මල්ඛනඹ කමිටු 

හභහජිකඹන් අතය රීහිඳ හයඹක් මඵදහ වරින රදී. අනතුරු මල්ඛනඹ කමිටු විසන් ගළටළු විදීභ 

වහ හකච්ඡහ ඳළළ්තවීමම් අදිඹයට මඹොමු කයන රද අතය මම් න විට අන් මකටුම්ඳත කස කය 

ඇත.2014 ර්ඹ තුශදී කමිටු තුන් යක් රැස වී ඇත.2013මදළම්ඵර් භ සට කමිටු එස.දිහනහඹක 

භවතහ මත බහය දී ඇත.අදහශ න ප්රධහන ඳර්මේකඹන්ට ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසමම් 

ඇතුශ්ත කය ඇති ඳර්මේණ මඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ත රීරීභ වහ ආයහධනහ කයන රද අතය කමිටුමේ ඇගයීභ 

භත ඳදනම් මමින් ඔවුන්ට අලය නිර්මද්ල ඉදිරිඳ්ත කය ඇත. 

 

a) අ්ධතර්ජ තිප  ලංව්පන්ධධත  

 

2013 මනොළම්ඵර් භහමේ සට ක්රිඹහ්තභක න ඳරිදි අන්තර්ජහතික ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ ළඩටවන 

ආචහර්ඹ ලහනිකහ ජඹමේකය භව්තමිඹට බහය දී තිමබ්. භහමරෝචිත ර්ඹ තුශ දී ඳවත දවන් 

ක්රිඹහකහයකම් සදු කයනු රළබීඹ. ්ත නිසඳහදන ව මෞඛයඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ නිමඹෝජිතඹන්, 

කෘෂිකර්භ/කෘෂිකර්භ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධයක් ජනයහල්, ජහතික ජරජ ම්ඳ්ත, ඳර්මේණ ව 

ාර්ධන නිමඹෝජිතහඹතනඹ, විමද්ල කටයුතු අභහතයහාලඹ, කෘෂිකර්භ අභහතයහාලඹ ව ශ්රී රාකහ මර්ගු 

මදඳහර්තමම්න්තුමේ නිමඹෝජිතඹන්මගන් භන්විත ව කමිටු හභහජිකන්න්මගන් ළදුම් ර්ත අන්තර්ජහතික 

ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ කමිටුක් ඳ්ත කයනු රළබීඹ. අන්තර්ජහතික ම්ඵන්ධතහ පිළිඵ ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ 

ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහට උඳමදස ව භඟ මඳන්වීම් අලය න අසථහර මභභ කමිටු රැසවිඹ 

යුතුඹ. මභභ කමිටු 2014 භහර්තු 24 දින මඳයරු 9.00 ට ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති 

බහමේ දී රැස විඹ. 
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ඳවත දළක්මන ක්රිඹහකහයකම් ඉටු කයනු රළබීඹ. 

        1.  ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ ව භළමල්සඹහනු කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ව 

ාර්ධන ආඹතනඹ (MAADI) අතය අමඵෝධතහ ගිවිසුභ වහ අලය ාමලෝධන ඇතුශ්ත 

කය අහන ගිවිසුභ කස කය තිමඵන අතය අමඵෝධතහ ගිවිසුමම් ජනතික අාග ව කහර්මික 

අාග මභභ ය තුශ දී ම්පර්ණ කයන රදී. 

       2.   පිළිගළනීභක් හිත අන්තර්ජහතික ඳර්මේණ ව ාර්ධන ආඹතන භඟ භහමඹෝජන කටයුතු  

ආයම්බ රීරීභ වහ ප්රඹ්තන දළරීභ. 

       3.  ඵාගරහමද්ල කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ව ාර්ධන ආඹතනඹ (MAADI) භඟ අමඵෝධතහ 

ගිවිසුභක් ක්රිඹහ්තභක රීරීභ ආයම්බ රීරීභ. 

       4.    අන්තර්ජහතික පුහුණු රීරීම් වහ භහර්මගෝඳමද්ලන මල්ඛනඹක් පිළිමඹශ රීරීභ. 

       5.   මන්ඳහර කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ව ාර්ධන බහ (NARC) භඟ 2004 මඳඵයහරි 26 නදහ 

ද, ඳහරීසතහන් කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ව ාර්ධන බහ (PARC) භඟ 2005 මඳඵයහරි 09 

නදහ ද, ඉන්දුනීසඹහනු ජනයජඹ භඟ 2004 ජනහරි 12 නදහ ද, විඹට්නහභමේ කෘෂිකර්භ ව 

ග්රහමීඹ ාර්ධන අභහතයහාලඹ භඟ 2006 මනොළම්ඵර් 27 නදහ ද අමඵෝධතහ ගිවිසුම් අ්තන් 

තළබීභ වහ අභහතය භණ්ඩර අනුභතිඹ අමප්ත ක්හ කයන රදී. 

       6.    ඉන්දිඹහනු කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (ICAR) ළඩ ළරළසභ: ර්තභහන ළඩ 

ළරළසභ ඹටම්ත ඉන්දිඹහනු කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ භඟ අධයඹන චහරිකහ 

ආයම්බ කය තිමබ්. ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිමේ විදයහඥයින්න් එමකොමශොස 

මදමනුම වහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ කශභනහකයණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවනක් 

ඳ්තනු රළබීඹ. 

 

ඉ) ලංපුව්ත   / ෘෂි  ර්මි  ලංයතොරතුරු ලංජ ය ලං ලං/ (AGRINET) 

විදයහඥයින්න්, මගොවීන්, විද්තුන්, පුද්ගලික අාලඹ ව යහජය මනොන ාවිධහන  වහ විදයහ්තභක වහ 

තහක්ක)ක මතොයතුරු ඳඹහ මදන ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේ   ණ ප්රතිඳ්තති බහමේ පුසතකහරඹ 

කෘෂිකහර්මික මතොයතුරු ජහරමේ (AGRINETධ මක්න්ද්රීඹ සථහනඹන්. ර්තභහනමේදී කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ආඹතන ව විලසවිදයහර කෘෂිවිදයහ පීඨ ඇතුළු පුසතකහර 26 කට ළඩි ප්රභහණඹක් ජහරඹ 

වහ දහඹක මේ. AGRINET වහ වබහගී වී සටින පුසතකහරඹහධිඳතිරුන් විසන් දළනුභ යහප්ත ත 

රීරීභ වහ ම්ඳ්ත දහඹක්තඹ දක්න ළඩ ටවන් කස කය ඇත  .එක්.ළඩටවනක් ග 

.ගන්මන්ඒනග  .ායුක්ත පුසතක නහභහලි ද්තත මුදහඹන්.  AGRINET ද්තත මුදහඹ ළඩි ළඩිමඹන් 

මඳෝණඹ රීරීභ වහ දුය ඵළවළය මරහශ්රඹන්මේ දළනුභ ද්තත සථයඹ  භඟින් වවුමල් ඳරිවයණඹ කයන් .

මද්ශිඹ ව අන්තර්ජහතික ඳර්මේකන්න් විසන් ප්රමඹෝජනඹට ගන්නහ 10,000  කට ළඩි හර්තහ 
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ගණනක් වහ AGRINET විසන් පිරික්සුම් මේහ රඵහ දී ඇත. අතයහලය ඉමරක්මරොනික 

කෘෂිකහර්මික පුසතකහරඹ (TEEAL) වයවහ SLCARP විසන් රඵහ දී ඇති කෘෂිකර්භහන්තමඹහි 

මගෝීසඹ ඵළඳි ධOn-line  වඳර්මේණ වහ (AGORA) ප්රමේලවීමම් ඵළඳි ද්තත මුදහඹ භඟින් 

ඔවුන්මේ ඳරිශ්රමේදීභ ආවහය ව කෘෂිකර්භ ාවිධහනඹ මත නිදවස ප්රමේලඹක ට අකහලඹ රඵහ දී 

ඇත. ජහතික විදයහ බහ ව SLCARP අතය අමඵෝධතහ ගිවිසුභ ඹටම්ත ජහතික ාඛයහාකන 

යහඳෘතිඹ ආයම්බ කය ඇත . මතොයතුරු මොඹන්නන් වහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහමේ වSLCARP හිධ ප්රකහලන ඩිජිටල් ආකහයමඹන් විලස විසරි විඹභමනහි )WWW) 

ඇතුශ්ත කය ඇත. ආඹතනික ඳර්මේකන්න් ට ඔවුන්මේ ප්රතිදහන එක් රීරීභ පික) විෘත මර 

භෘදුකහාග ප්රමේලඹක් රඵහ දීභ වහ D-Space විෘත මර භෘදුකහාගඹ තථය පුසතකහර අකහලඹක් 

මේ.  

1. ජහතික INFORM ද්තත ලංවමුද ය 

 

2013 ර්මඹහි තය ද්තත එක්රැස රීරීභ ආයම්බ කයන රද අතය 2013 ර්ඹ වහ ද්තත මුදහඹන් 24 

න් ද්තත මුදහඹන් 18 ක් (CRI, DEA, NARA, IPHT, FCRDI, FRDI, FRU,GLORDC, PVIC, 

HORDI, RARDC-MK, RARDC-BN, RRDI, HARTI, IPHT PGRC, NRMC, SRI, VRI, FD) එක් 

රැස කය ඇත. 2012 ර්මේ ද්තත කස රීරීභ ආයම්බ කය ඇත. INFORM ද්තත මුදහඹ දවහ 

මකටුම්ඳතක් පිළිමඹශ කය ඇත. INFORM 2010 ප්රසද්ධිඹ ට ඳ්ත කය ඇත. 

 

2. MSD චක්රයේ  ලංඅා  ලං45 ක්රිය ලට ලංනැවීය්ප ලං මිටුල 

 

ශ්රි රාකහ යජඹ විසන් ටිනහ ඳර්මේණ ළඩටවන් සදු රීරීභ වහ ද, ඳර්මේකඹන්මේ විමලේෂීකයණඹ 

කයන රද, ක්මේත්රඹට අදහශ ර්තභහන ඉල්ලුභට ගළශමඳන ඳරිදි ඉවශ නමෝ්තඳහදන සදු රීරීභ වහ 

ඔවුන් දිරි ගළන්වීමම් ඹහන්ත්රණඹක් මර ඳර්මේකඹන් මත දිරි දීභනහක් මගනු රඵන්. මභඹ 

කශභනහකයණ මේහ මදඳහර්තමම්න්තුමේ චක්රමල්ඛ අාක 2/2014 භගින් ක්රිඹහ්තභක ඳ. . මභභ 

චක්රමල්ඛඹට අනුකූර, කෘෂිකර්භ අාලමේ ඳර්මේකඹන් වහ ඳර්මේණ දීභනහ අනුභත රීරීභ වහ 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහට අධිකහරී ඵරඹ ඳයහ තිමබ්.  

 

ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය 

මල්කම් /අධයක් 

ශ්රී රාකහ  ෘෂි  ර්මි  ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ 
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2014 ලංලර්යේදී ලංශ්රී ලංා   ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංප්රතිපඳ්තතිප ලංවා ල ලංවිින්ධ ලංන  ලංග්ත ලං

ජයග්රශණ 

අ්ධතර්ජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංව්පම්ධත්රණය 

 

 

 

 

 

 

 

අ්ධතර්ජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංව්පම්ධත්රණය ලංඋ්තවල   රයය්ධ ලංවිලෘත ලංකිරීම 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ වSLCARPධ එහි ප්රථභ අන්තර්ජහතික කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ම්භන්ත්රණඹ2014 අමගෝසතු 11- 12 දින ශ්රී රාකහමේ මකොශම නගයමේ පිහිටි ශ්රී රාකහ 

ඳදනම් ආඹතනමේ දී ාවිධහනඹ කයනු රළබීඹ. ආවහය ව මඳෝණ සුයක්ෂිතතහ ව ඳහරිරික 

මනසකම් පිළිඵ අභිමඹෝගරට මුහුණ දීභ වහ විවිධ යටර විදයහඥයින්න්ට ඔවුන්මේ දළනුභ ළඩි 

දියුණු කය ගළනීභ වහ ඔවුන්මේ ඳර්මේණ ජඹග්රවණ හුභහරු කය ගළනීමම්මේදිකහක් මර 

ක්රිඹහ්තභක වීභ වහ මභභ ම්භන්ත්රණඹාවිධහනඹ කයනු රළබීඹ.  

  

මරො පුයහ යටල් යහශිඹරීන්ඉදිරිඳ්ත රීරීම් විලහර ාඛයහක් මභභ ම්භන්ත්රණඹ වහ ආකර්ණඹ 

කය ගත වළරී ව අතය ඳර්මේණ ඳත්රිකහ 160 ක් ඉදිරිඳ්ත කයන රද අතය මද දිනක් පුයහ ඳළති 

ම්භන්ත්රණමේ දී ඉදිරිඳ්ත රීරීභ වහඑන්න් 128 ක් මතෝයහ ගන්නහ රදී. මඵෝග නිසඳහදන තහක්ණඹන්, 

මඵෝග ළඩි දියුණු රීරීභ ව ජජ තහක්ණඹ, ලහක ආයක්ණඹ, භහජ ආර්ථික අධයඹන, භල් ගහ 

ව කෘෂිකහර්මික න ගහ, කෘෂිකහර්මික ඹන්ත්ර සත්ර ව ඳසු අසනු තහක්ණඹ, ආවහය විදයහ ව 

තහක්ණඹ ව සබහවික ම්ඳ්ත කශභනහකයණඹ ඹන ම්තභහ දවඹ ඹටම්ත මභභ මතෝයහ ග්ත 

ඳර්මේණ ඳත්රිකහ මඳශ ගසනු රළබීඹ. කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ආඹතනමේ ආසඹහ ඳළසපික් 

ාවිධහනමේ විධහඹක අධයක්ක ආචහර්ඹ ආර්.එස. ඳමයෝඩහ භවතහ මභභ ම්භන්ත්රණමේ ප්රධහන අමු්තතහ 

මර වබහගි විඹ. කීර්තිභ්ත ඉවශ නිරධහරීන්, විදයහඥයින්න්, ප්රතිඳ්තති ම්ඳහදකන්න් ව පුද්ගලික 

අාලමේ නිමඹෝජිතඹන් මභභ අසථහට වබහගී ව අතය භසතඹක් ලමඹන් 400 ක් ඳභණ පුද්ගරමඹෝ 

මභභ අසථහට වබහගී වව. ාවිධහන කමිටු, කර්තෘ භණ්ඩරඹ, මජයසඨ විදයහඥයි ව ම්ඵන්ක්කහයක 

ආචහර්ඹ ප්රෆන්ක් නියාජන් භවතහමේ ක්රිඹහකහරී භළදිව්තවීභ තුළින් මභභ  අන්තර්ජහතික කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ම්භන්ත්රණඹ හර්ථක අන් රීරීභට වළරී විඹ. 
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2014 ලංලවයර් ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණල ලංවිශි්ඨ්තලය ලංඋයදව  ලංශ්රී ලංා   ලං  ෂි ර්ම ලංඳර්යේණ ලංප්රතිපඳ්තතිප ලං

වා යස ලංජ තිප  ලංව්පම න ලංළිරිනැමීම 

 

 

විදයහ්තභක ඳර්මේණ පිළිඵ ඉවශ ප්රමිතිඹක් අ්තඳ්ත කය ගළනීභ ම්ඵන්ධමඹන් කෘෂිකර්භඹ පිළිඵ 

විදයහඥයින්න් දිරිභ්ත රීරීභ ව අභිමප්රේයණඹ රීරීභ වහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ක්මේත්රමඹන් අ්තඳ්ත 

කය ගන්නහ රද සුවිමලේෂී ජඹග්රවණ වහ කෘෂිකර්භ විදයහඥයින්න් වහ ජහතික ම්භහන ප්රදහනඹ රීරීමම් 

ළඩ පිළිමශක් ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ භගින් ම්ඳහදනඹ කය තිමබ්. මභභ ළඩ 

පිළිමශ ඹටම්ත, කෘෂිකහර්මික ක්මේත්රඹට රඵහ මදන රද දහඹක්තඹ අගඹ රීරීභක් ලමඹන් ඉවළින්භ 

කළපී මඳමනන යහඳෘති ව මන්ත ඳර්මේණ යහඳෘති ඳවක් මතෝයහ ගන්නහ රද අතය 2014 ර්මේ දී, 

ශ්රී රාකහ භහජහදී ජනයජමේ අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ විසන් ඵණ්ඩහයනහඹක 

ජහතයන්තය අනුසභයණ ම්භන්ත්රණ ලහරහමේ දී ඔවුන් මත ජහතික ම්භහන පිරිනභනු රළබීඹ. 

මප්ත යහමදක)ඹ විලස විදයහරමේ භවහචහර්ඹ යාජි්ත භහඳහ ව ඔහුමේ කණ්ඩහඹභ විසන් සදු කයන රද, 

“තියහය භූමිඹ ව ජර කශභනහකයණඹ වහ ශ්රී රාකහමේ විඹළි කරහඳමේ ඳසර රහක්ක)ක ගුණ 

රළන්සතු ගත රීරීභ, ර්ගීකයණඹ රීරීභ, සතිඹම්ගත රීරීභ” ඹන භළමඹන් ඳ්තනු රළබ ඳර්මේණඹ 

සුවිමලේෂිතභ ඳර්මේණඹ මර මතෝයහ ගන්නහ රදී.  

  

ශ්රී ලංා   ලංප්රජ ත ්ධ්රි  ලංවම ජල දී ලංජනරජයේ ලංඅතිපගරු ලංජන පතඳතිප ලංමන්්ධද ලංර ජඳක් ලංමශත , ලංගරු ලං ෘෂි ර්ම ලංඅම තයතුම , ලංනියයෝජය ලං

 ෘෂි ර්ම ලංඅම තයතුම  ලංවශ ලංශ්රී ලංා   ලං  ෂි ර්ම ලංඳර්යේණ ලංප්රතිපඳ්තතිප ලංවා යස ලංනිධ රී්ධ ලංවම  ලංව්පම න භී ලංඳර්යේ ය්ධ ලංවිින්ධ ලං

න  ලංග්ත ලංවමශ ලංඡ ය රඳය 
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ව ක්යය ලංමත ලංඳදන්ප ලංව ලංප්රතිපඳ්තතිපය ලංව්පඳ දනය ලංකිරීම ලං ලංයලනුයල්ධ ලං ෘෂි ර්ම ලංවිදය ඥයියි්ධයේ ලංඳර්යේණ ලං

ධ රිත ල ලංලැඩි ලංදියුණු ලංකිරීම ලංළිබඳන ලංපුහූණු ලංලැඩවටශන ලං- ලං2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

හක්යඹ භත ඳදනම් ව ප්රතිඳ්තතිඹ ම්ඳහදනඹ රීරීභ මනුමන් කෘෂිකර්භ විදයහඥයින්න්මේ ඳර්මේණ 

ධහරිතහ ළඩි දියුණු රීරීභ පිළිඵ පුහණු ළඩටවනක් - 2014 මදළම්ඵර් 15 න දින ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ 

ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ (SLCARP) භගින් ාවිධහනඹ කයනු රළබීඹ. “ශ්රී රාකහමේ තියහය 

ාර්ධනඹ වහ ඳර්මේණ ධහරිතහ ළඩි දියුණු රීරීභ” පිළිඵ පුහණු ළඩටවනට වබහගී වි රඵහ 

ග්ත දළනුභ ව ුමරතහ යහප්ත ත රීරීභ මභභ ළඩටවමන් අයමුණ විඹ. 2014 ළප්ත තළම්ඵර් 1 න දහ සට 

මනොළම්ඵර් 7 න දහ දක්හ ඕසමේලිඹහමේ මභොනෆලස විලස විදයහරමේ යහඳහය ව ආර්ථික විදයහ 

අධයඹන පිඨඹ භගින් ශ්රී රාකහමේ මජයසඨ යහජය මේකඹන් වහ ඕසමේලිඹහනු ම්භහන සුවද භහජ 

ළඩටවමන් ඳර්මේණ ව ප්රතිඳ්තති ඹහ රීරීභ. ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරමේ භහන ලහසත්ර ව 

භහජ විදයහ පීඨමේ ආර්ථික විදයහ අධයඹන අාලමේ මජයසඨ කථිකහචහර්ඹ, භවහචහර්ඹ චන්ද්රුමභහය භවතහ; 

මජයසඨ කථිකහචහර්ඹ/මකොශම විලස විදයහරමේ කශභනහකයණ ව ාවිධහන අධයඹන අාලමේ 

අාලහධිඳති ආචහර්ඹ ුමමුදිනී දිහනහඹක ව මකොශම විලස විදයහරමේ කශභනහකයණ ව මරය පීඨමේ 

භහන ම්ඳ්ත කශභනහකයණ අාලමේ කථිකහචහර්ඹ කහාචන විජඹර්ධන භව්තමිඹ; මවක්ටර් 

මකොබ්ඵෆකඩු මගොවිජන ඳර්මේණ ව පුහුණු ආඹතනමේ ඳර්මේණ නිරධහරීන් න බී.ඒ.ඩී.එස. 

ඵමුණුආයච්චි භව්තමිඹ ව දුමින්ද ප්රිඹදර්ලන භවතහ; ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ 

(SLCARPධ මජයසඨ විදයහඥයි, ආචහර්ඹ ප්රෆන්ක් නියාජන් ව මජයසඨ ඳර්මේණ නිරධහරී, ආචහර්ඹ 

එස.එම්.පී.සී. ඳද්මිණී ම්ඳ්ත දහඹකඹන් ලමඹන් මභභ ළඩටවනට වබහගී ව අතය ජහතික කෘෂිකර්භ 

ඳර්මේණ ආඹතන (NARS) නිමඹෝජනඹ කයමින් විදයහඥයිමඹෝ 40 කට අධික ාඛයහක් ද මභභ පුහණු 

ළඩටවනට වබහගී වව. ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARPධ බහඳති 

ආචහර්ඹ මේ.ඩී. භයසාව භවතහ මභභ පුහණු ළඩටවමන් මුරසුන මවොමනු රළබ අතය මවක්ටර් 

මකොබ්ඵෆකඩු මගොවිජන ඳර්මේණ ව පුහුණු ආඹතනමේ අධයක් ඊ.එම්. අබඹය්තන භවතහ ව 

නිමඹෝජය අධයක් වඳර්මේණධ මේ.මක්.එම්.ඩී. චන්ද්රසරි භවතහ ද මභභ පුහණු ළඩටවනට වබහගී 

විඹ. 

  

පුහුණු ලංලැඩවටශය්ධ ලංව්පඳ්තද ය ය්ධ ලංවශ ලංඑම ලංලැඩවටශනට ලංවශා ගී ලංව ලංපුද්ගය්ධ ලං 
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භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ 7 න ජහතික ම්භන්ත්රණඹ - 2014 (NASFLOR-2014) ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ 

ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARPධ භල් ගහ ඳර්මේණ වහ ාර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු 

(NCFRD) ව ජහතික උද්භිද උදයහන මදඳහර්තමම්න්තු ඒකහඵද්ධ ාවිධහනඹ කයනු රළබ අතය 2014 

මදළම්ඵර් 10 න දහ මප්ත යහමදක)මේ යහජකීඹ උද්භිද උදයහන ශ්රණහගහයමේ දී ඳ්තනු රළබීඹ. ශ්රී රාකහ 

කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARPධ බහඳති, ආචහර්ඹ ජඹන්ත භයසාව භවතහ විසන් 

මභභ ම්මම්රනඹට වබහගී ව සඹලු මදනහ හදයමඹන් පිළි ගනු රළබීඹ. දින්මන් භල් ගහ ක්මේත්රමේ 

ජහතික ඉරක්ක පිළිඵ ද, මභභ කර්භහන්තඹ ළඩි දියුණු රීරීභ වහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහ (SLCARPධ විසන් රඵහ මදන වහඹ ද පිළිඵ ද ආචහර්ඹ ජඹන්ත භයසාව භවතහ 

ලුහුඬින් කරුණු ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබීඹ. ජහතික උද්භිද උදයහන මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධයක් ජනයහල්, 

ආචහර්ඹ ඩී.එස.ඒ. විමේසුන්දය භවතහ විසන් භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ 7 න ජහතික ම්භන්ත්රණමේ 

අයමුණු ද, මභභ අාලඹ ම්ඵන්ධ ජහතික ඳර්මේණ ප්රමුඛතහ පිළිඵ ද අධහයණඹ කයනු රළබ අතය 

උද්භිද උදයහන ව විමනෝද කටයුතු පිළිඵ අභහතයහාලමේ අතිමර්ක මල්කම්, ආචහර්ඹ ඩබ්ලිේ.ඩී.ඒ. 

විමේසාව භවතහ  දින්මන් භල් ගහ ක්මේත්රමේ ්තභන් නළඹුරුතහ ව අසථහ පිළිඵ බහට කරුණු 

ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබීඹ. එක්්ත ජහ. න්මේ මරෝක ආවහය ව කෘෂිකර්භ ාවිධහනමේ නිමඹෝජිත, ආචහර්ඹ 

පී. ුමරුප්ත පුආයච්චි භවතහ ම්භන්ත්රණමේ ප්රධහන අමු්තතහ මර වබහගී ව අතය ළවිලිකරුන් ව 

ඳර්මේකඹන් මභභ ම්භන්ත්රණඹට වබහගී වීභ ඉතහ ඉවළින් අගඹ කයනු රළබීඹ. එමභන්භ, දුගී ඵ 

තුයන් රීරීභ වහ භල් ගහ රීරීමම් ක්මේත්රමේ ළදග්තකභ ද, ප්රීතිභ්ත ජීවිතඹක් වහ භල් බහවිත රීරීමම් 

ළදග්තකභ පිළිඵ ද ඒ භවතහ අධහයණඹ කමශේඹ. ජහතික උද්භිද උදයහන මදඳහර්තමම්න්තුමේ 

නිමඹෝජය අධයක් වභල් ගහධ, ආචහර්ඹ එස.ඒ. ක්රිසණයහජහ භවතහ, ම්භන්ත්රණමේ විමලේ අසථහ 

ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබීඹ. ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARPධ භල් ගහ 

ඳර්මේණ වහ ාර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික කමිටුමේ (NCFRD) මජයසඨ ඳර්මේණ නිරධහරී/ 

ම්ඵන්ක්කහයක එස.එම්.පී. ඳද්මික) භව්තමිඹ භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ ම්භන්ත්රණඹ - 2014 

හර්ථක ඳළළ්තවීභ වහ විවිධහකහයමඹන් වහඹ රඵහ දීභ පිළිඵ ඳර්මේකඹන්, ප්රතිඳ්තති 

ම්ඳහදකඹන්,  ළවිලිකරුන් ව නිරධහරීන් සඹලු මදනහටභ සතූති කයන රදී.   

  

 ශ්රී ලං ා   ලං  ෘෂි  ර්මි  ලං ඳර්යේණ ලං ප්රතිපඳ්තතිප ලං
වා යස ලං (SLCARP) ලං වා ඳතිප, ලං ආච ර්ය ලං ජය්ධත ලං
වමරිනාශ ලං මශත  ලං ව්පය්පනයට ලං වශා ගී ලං වල්ධ ලං
ව දරයය්ධ ලංළිබඳ ලංග්තය්තය. 

ව්පය්පනයේ ලං ප්රධ න ලං අමු්තත  ලං යව ලං වශා ගී ලං ව ලං
එක්ව්ත ලං ජ තී්ධයේ ලං යෝ  ලං ආශ ර ලං වශ ලං  ෘෂි ර්ම ලං
වාවිධ නයේ ලං නියයෝජිත, ලං ආච ර්ය ලං පී. ලං
කුරුප්පුආරච්චි ලංමශත  ලංවා ල ලංඇමතුයසය. 
 ලං  
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ජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංප්රතිපඳ්තතිපයට ලංඅය්ත ලංඳර්යේණ ලංලය ඳෘතිපල ලංයාෞතිප  ලංඅීකක්ණය 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්මභහි වුනනහ ග්ත ප්රමුඛ ක්මේත්ර ව ජහතික කමිටු භගින් වුනනහ ග්ත ඳර්මේණ 

ප්රමුඛතහ අනු, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ළරළසභ පිළිමඹශ කය තිමබ්. ජහතික කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ඳද්ධතිමේ (NARS) ව ජහතික විලස විදයහර ඳද්ධතිමේ (NUS) ලංජහතික ළදග්තකභරීන් යු්ත 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ යහඳෘති 67 ක් ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ (SLCARPධ 

භගින් නිර්මද්ල කය තිමබ්. මභභ යහඳෘතිර ප්රගතිඹ ජහතික කමිටු භගින් අක්ක්ණඹ කශ අතය 

කෘෂිකර්භ අභහතයහාලඹට ව භවහ බහණ්ඩහගහයඹට හර්තහ කය තිමබ්. ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහ (SLCARPධ භගින් ඳ්ත කයන රද විමලේඥයින්න් කණ්ඩහඹභක් මභභ ඳර්මේණ යහඳෘති 

මබෞතික ලමඹන් අක්ක්ණඹ කය  ඒහමේ ප්රගතිඹ තක්මේරු කයන රද අතය ජහතික කෘෂිකහර්මික 

ඳර්මේණ ඳද්ධතිමේ (NARS) ව ජහතික විලස විදයහර ඳද්ධතිමේ (NUS) ලං ඳර්මේණ ඳද්ධතිර 

ඳතින අහියතහ ද එභගින් වුනනහ ගළනිභට ඔවුහ භ්ත වව. 

ව්පප්රද ය නුූල ලං වශ ලං අණු  ලං අිමජනන ලං

ත ක්ණි  ලං ක්රම ලං ා විත ලං  ර ලං ලැඩි ලං අව්ලනු ලං

ැයනන, ලං මන  ලං ගුණ ්තම  ලං ත්ත්තලයය්ධ ලං යු්ත ලං

යනෝාචි ලංප්රයේද ලංලැඩි ලංදියුණු ලංකිරීම 

බීජ ලංඅර්ත ඳේ ලංනිඳ් දන ලංත ක්ණය ලංලැඩි ලංදියුණු ලංකිරීම 

  ර්යක්ම ලං යඳෝ  ලං  ෂමන  රණයක් ලං ශඳු්ධල  ලං දීම ලං

වශ ලංජලරව ලංඅන ලරණය ලං ර ලංගැනීය්ප ලංක්රමයක් ලංශඳු්ධල  ලං

දීම ලං තුබඳ්ධ ලං බීජ ලං අර්ත ඳේල ලං  ද යිත ල ලං ලැඩි ලං දියුණු ලං

කිරීම අදියර ලංII 

ශ්රී ලං ා  යස ලං ලග  ලං  රනු ලං නන ලං අ්ධන ින ලං (Ananas 

comosus) ලං වශ  ලං   ර්යක්ම ලං යඳෝ  ලං ඳැයක්ජයක් ලං

වාලර්ධනය ලංකිරීම ලං 
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කහර්ඹ භණ්ඩරඹ රඵහ ග්ත ජඹග්රවණ 

ප්ර  න: 

 

නියාජන්, ප්රෆන්ක්; එන් පී සී උද්දක; එම් සී එස ඵළන්ටිරන් ව එන් පී සාේ ව2014ධ ශ්රී රාකහමේ 

මද්ලගුක)ක මනසකම් භගින් කෘෂිකර්භහන්තඹට සදු විඹ වළරී වහනිඹ තක්මේරු රීරීභ: IPCC ක්රභඹ 

බහවිත රීරීභ, කෘෂිකර්භ විදයහ පිළිඵ අන්තර්ජහතික ම්භන්ත්රණමේ මුද්රිත හර්තහ, කෘෂිකර්භ විදයහ 

පීඨඹ, ශ්රී රාකහ ඵයගමු විලස විදයහරඹ.  

 

නියාජන්, ප්රෆන්ක්; එන් පී සී උද්දක; එම් සී එස ඵළන්ටිරන් ව එන් පී සාේ ව2014ධ ශ්රී රාකහමේ 

මද්ලගුක)ක මනසකම් භගින් කෘෂිකර්භහන්තඹට සදු විඹ වළරී වහනිඹ තක්මේරු රීරීභ, නිඵන්ධන 

ග්රන්ථඹ, ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARPධ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ  

ම්භන්ත්රණඹ 2014, ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ, කෘෂිකර්භ අභහතයහාලඹ, මකොශම, 

ශ්රී රාකහ වනිඵන්ධනඹධ  

 

නියාජන්, ප්රෆන්ක් ව2004ධ ශ්රී රාකහමේ කළුතය දිසත්රික්කමේ යඵර් ගහමේ කෘෂි- ාචහයක කර්භහන්තඹ 

වහ ඳතින විබතහ, කශභනහකයණ අධයඹන අාලඹ, මභොනහලස විලස විදයහරඹ, ඕසමේලිඹහ  

 

ඳද්මිණී, එස.එම්.පී.සී. ව2014ධ. ශ්රී රාකහමේ කහන්තහ භල් ගහ ළවිලිකරුන් වහ වහඹක ජහරඹක් 

ාර්ධනඹ රීරීභ, නිඵන්ධන, භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ ජහතික ම්භන්ත්රණඹ, ජහතික උද්භිද උදයහන 

මදඳහර්තමම්න්තු, ශ්රී රාකහ: 6.  

 

ඳද්මිණී, එස. එම්.පී.සී. ව2014ධ. කළප භල් නිසඳහදනඹ, එසඑල් භළගසන්, ප්රෘ්තති මදඳහර්තමම්න්තු, ශ්රී 

රාකහ: 22-27 

 

තිරකර්ධන, ටී.ය., ගිරිවහගභ, පී.සී. ව ඳද්මිණී, එස. එම්.පී.සී. ව2014ධ. ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහ භගින් ක්රිඹහ්තභක කයන රද ශ්රී රාකහමේ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ වහ යජමේ 

ආමඹෝජනඹ: ඳර්මේණ වහ අයමුදල් රඵහ දීභ පිළිඵ භහමරෝචනඹක්, නිඵන්ධන ග්රන්ථඹ, ශ්රී රාකහ 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARPධ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ  ම්භන්ත්රණඹ 2014, 

ශ්රී රාකහ භල් ගහ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ, ශ්රී රාකහ: 79   
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ව්පම්ධත්රණ ලංවශ ලංව්පය්පන ලංවශ  ලංවශා ගී ලංවීම: 

 

අා ය  නම ලංවශ ලංතනතුර ව්පම්ධත්රණය/ව්පය්පනය ලං රට  
   ලං

ඳරිච්යේදය  

1 

ආචහර්ඹ ටී. 
තිරකර්ධන භව්තමිඹ, 
මජයසඨ විදයහඥයි 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARP) 
විදයහඥයින්න් වහ 
“කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 
කශභනහකයණඹ” පිළිඵ 
අන්තර්ජහතික පුහුණු 
ළඩටවන  

ඉන්දිඹහමේ 
වන්දයහඵහද් 
නගයමේ  

NAARM හි දී 

2014 
මදළම්ඵර් 22 
සට 31 න දහ 
දක්හ 
 

2 

ආචහර්ඹ පී.එච්.ඒ.පී.සී. 
ගිරිවහගභ භව්තමිඹ, 
මජයසඨ විදයහඥයි 

 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARP) 
විදයහඥයින්න් වහ 
“කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 
කශභනහකයණඹ” පිළිඵ 
අන්තර්ජහතික පුහුණු 
ළඩටවන 

ඉන්දිඹහමේ 
වන්දයහඵහද් 
නගයමේ  

NAARM හි දී 

2014 
මදළම්ඵර් 22 
සට 31 න දහ 
දක්හ 

3 

ආචහර්ඹ එන් එස 
ජඹමේකය භව්තමිඹ, 
මජයසඨ විදයහඥයි 

 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARP) 
විදයහඥයින්න් වහ 
“කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 
කශභනහකයණඹ” පිළිඵ 
අන්තර්ජහතික පුහුණු 
ළඩටවන 

ඉන්දිඹහමේ 
වන්දයහඵහද් 
නගයමේ  

NAARM හි දී 

2014 
මදළම්ඵර් 22 
සට 31 න දහ 
දක්හ 

4 ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය 
භවතහ, අධයක් 

 

ආසඹහ ලහන්තිකය කරහඳමේ 
ආවහය සුයක්ෂිතතහ වතික 
රීරීභ ම්ඵන්ධමඹන් විමලේඥයි 
උඳමදස රඵහ ගළනීභ  

ජඳහනමේ 
ට්ෂුුමඵහTsukuba,  

2014 
අමගෝසතු 02 
සට 09 න දහ 
දක්හ 

5 ආචහර්ඹ එස මක් ඩී එෂස 
මෂලික්ස නියාජන් 
භවතහ, මජයසඨ විදයහඥයි 

 

 

ඕව්යේලිය නු ලංව්පම න ලං

වාගමයේ ලංව ම ජි ්තලය ලං
(AAF) 

ඕසමේලිඹහමේ 
මභල්මඵෝර්න් 
නගයමේ 
මභොනහලස විලස 
විදයහරඹ  

2014 
ළප්ත තළම්ඵර් 1 
න දහ සට 
මනොළම්ඵර් 
07 න දහ 
දක්හ  

  

ශ්රී රාකහමේ මජයසඨ යහජය 
මේකඹන්/ ඳර්මේකඹන්මේ 
හර්තහ ලිවීමම් ව ප්රකහලන 
ුමරතහ ළඩි දියුණු රීරීභ. 
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6 ආචහර්ඹ එස.එම්.පී.සී. 
ඳද්මික) භව්තමිඹ, මජයසඨ 
ඳර්මේණ නිරධහරී 

 

ඕව්යේලිය නු ලංව්පම න ලං

වාගමයේ ලංව ම ජි ්තලය ලං
(AAF) 

 

ශ්රී රාකහමේ මජයසඨ යහජය 
මේකඹන්/ 
ඳර්මේකඹන්මේ හර්තහ 
ලිවීමම් ව ප්රකහලන 
ුමරතහ ළඩි දියුණු රීරීභ. 

ඕසමේලිඹහමේ 
මභල්මඵෝර්න් 
නගයමේ මභොනහලස 
විලස විදයහරඹ  

2014 
ළප්ත තළම්ඵර් 1 
න දහ සට 
මනොළම්ඵර් 
07 න දහ 
දක්හ 

7 ආචහර්ඹ ලහනිකහ ජඹමේකය 
භව්තමිඹ, මජයසඨ විදයහඥයි 

 

12 න ආසඹහනු ඉරිඟු 
ම්භන්ත්රණඹ ව ඉරිඟු 
ආවහයඹක් මර, ආවහයර 
මඳෝණඹ ව ඳහරිරික 
සුයක්ෂිතතහ 
ම්ඵන්ධමඹන් විමලේඥයි 
උඳමදස රඵහ ගළනීභ 

තහන්රන්තමේ 
ඵළාමකොක් නගයඹ 

2014 
ඔක්මතෝඵර් 
29 සට 
මනොළම්ඵර් 
02 න දහ 
දක්හ 
 

 

8 ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය භවතහ, 
අධයක් 

 

12 න ආසඹහනු ඉරිඟු 
ම්භන්ත්රණඹ ව ඉරිඟු 
ආවහයඹක් මර, ආවහයර 
මඳෝණඹ ව ඳහරිරික 
සුයක්ෂිතතහ 
ම්ඵන්ධමඹන් විමලේඥයි 
උඳමදස රඵහ ගළනීභ 

තහන්රන්තමේ 
ඵළාමකොක් නගයඹ 

2014 
ඔක්මතෝඵර් 
30 සට 
මනොළම්ඵර් 
05 න දහ 
දක්හ 
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ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ (SLCARP) ප්රකහලන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ (SLCARP) භගින් 
INFORM 2010 ම්ඳහදනඹ කයනු රඵන අතය ශ්රී රාකහමේ 
කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිමේ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

කශභනහකරුන් (INFORM) වහ මභභ ප්රකහලනඹ භගින් මතොයතුරු 
ඳඹනු රළමබ්. මභභ ප්රකහලනඹ භගින් ඳර්මේණ විඹදම් පිළිඵ 

භසත විග්රවඹක් ද, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ) ඳද්ධතිඹට 

(NARSධ අඹ්ත පුද්ගරඹන් ව යහඳෘති ද, කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

කශභනහකරුන් (INFORM) පිළිඵ ප්රසථහරික ඳළවළදිලි රීරීභක් ද, 
ඳර්මේකඹන් ව ඳර්මේණ යහඳෘති පිළිඵ නහභහලිඹක් ද මභභ 
ප්රකහලනමේ ඇතුශ්ත මේ.  

අන්තර්ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ම්භන්ත්රණඹ  - 2014 දී ශ්රී 
රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ වSLCARPධ විසන් 
නිඵන්ධන ග්රන්ථඹක් ප්රකහලඹට ඳ්ත කයන රදී . ජහතික ව 
අන්තර්ජහතික ඳර්මේකඹන් විසන් නිඵන්ධන විලහර ාඛයහක් මභභ 
ම්භන්ත්රණමේ දී ඉදිරිඳ්ත කයන රද අතය එහිදී මතෝයහග්ත ඳර්මේණ 
නිඵන්ධන ම්තභහ දවඹක් ඹටම්ත මඳශ ගසනු රළබීඹ. එභ ඳර්මේණ 
නිඵන්ධන නිඵන්ධන ග්රන්ථඹක් භගින් ප්රකහලඹට ඳ්ත කයන රදී .සඹලුභ 
ඳර්මේණ නිඵන්ධන ම්භන්ත්රණමේ දී ඉදිරිඳ්ත කයන රද අතය මභභ 
ම්භන්ත්රණමේ ම්තභහ ක්මේත්ර ඹටතට මඵෝග නිසඳහදන තහක්ණඹන්, 
මඵෝග ළඩි දියුණු රීරීභ ව ජජ තහක්ණඹ, ලහක ආයක්ණඹ, 
භහජ ආර්ථික අධයඹන, භල් ගහ ව කෘෂිකහර්මික න ගහ, 
කෘෂිකහර්මික ඹන්ත්ර සත්ර ව ඳසු අසනු තහක්ණඹ, ආවහය විදයහ ව 
තහක්ණඹ ව සබහවික ම්ඳ්ත කශභනහකයණඹ ඇතුශ්ත විඹ. 

භල් ගහ ඳර්මේණ පිළිඵ 7 න ජහතික ම්භන්ත්රණඹ - 2014 
(NASFLOR-2014) ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ 
(SLCARPධ භල් ගහ ඳර්මේණ වහ ාර්ධනඹ පිළිඵ ජහතික කමිටු 
(NCFRD) ව ජහතික උද්භිද උදයහන මදඳහර්තමම්න්තු ඒකහඵද්ධ 

2014 මදළම්ඵර් 10 න දහ ාවිධහනඹ කයනු රළබීඹ. භල් ගහට 
අදහශ ඳර්මේණ නිඵන්ධන ම්භන්ත්රණමේ දී ඉදිරිඳ්ත කයනු රළබ 
අතය ඒහ NASFLOR - 2014 ඹනුමන් වුනන්නු රළබ නිඵන්ධන 
ග්රන්ථඹක් භගින් ප්රකහලඹට ඳ්ත කයන රදී.  
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පුව්ත  / ෘෂි  ර්මි  ලංයතොරතුරු ලංජ ය (AGRINET) 2014 

විදයහඥයින්න්, විද්තුන්, පුද්ගලික අාලඹ ව යහජය මනොන ාවිධහන වහ විදයහ්තභක වහ තහක්ක)ක 

මතොයතුරු ඳඹහ මදන CARP පුසතකහරඹ කෘෂිකහර්මික මතොයතුරු ජහරමේ වAGRINET) මක්න්ද්රීඹ 

සථහනඹන්.  

 

දැක්ම: ලංශ්රී රාකහමේ භහජ ආර්ථික ාර්ධනඹ උමදහ කෘෂිකර්භඹ ව කෘෂිකර්භඹ ම්ඵන්ධ මතොයතුරු 

බහවිත රීරීභ වහ ළඳයීභ ව ප්රර්ධනඹ රීරීභ පිළිඵ විශිසධ්තඹට ඳ්ත ව ජහරඹක් ඵට ඳ්ත වීභ. 

 

යමයශලර: ලං දින්මන් කෘෂිකහර්මික විදයහඥයිඹන් වහ අලය න මතොයතුරු මත මේගමඹන් පිවිසීභ, 

මතොයතුරු මේගමඹන් හුභහරු කය ගළනීභ ව ඹළවීභ ම්ඵන්ධමඹන් කෘෂිකහර්මික පුසතකහර තු 

ධහරිතහ භහමඹෝජිත ළඩටවන් උඳමඹෝගී කය ගළනීභ තුළින් ළඩි දියුණු රීරීභ.  

 

කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ආඹතනර ව විලසවිදයහර කෘෂිවිදයහ පීඨර පුසතකහර 26 ක් මභභ ජහරමේ 

හභහජිකන්න් මර කටයුතු කයන්. කෘෂිකහර්මික විදයහඥයින්න් ව තහක්ණමේදීන්මේ මතොයතුරු අලයතහ 

පුයහීසභ වහ ම්ඳ්ත හුභහරු කය ගළනීමම් ක්රිඹහකහයකම් රීහිඳඹක් මභමවඹවීභට AGRINET භ්ත 

වී තිමබ්.    

2011 හර්ෂික හර්තහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ 

භගින ම්ඳහදනඹ කයනු රළබ අතය මභභ ප්රකහලනඹ භගින්   

ආඹතනමේ මරය ව මබෞතික කහර්ඹහධනඹ පිළිඵද කරුණු 

මවශදයේ කයනු රළබීඹ.  

2012 හර්ෂික හර්තහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති 

බහ භගින ම්ඳහදනඹ කයනු රළබ අතය මභභ ප්රකහලනඹ භගින් 

ආඹතනමේ මරය ව මබෞතික කහර්ඹහධනඹ පිළිඵද කරුණු 

මවශදයේ කයනු රළබීඹ.     
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AGRINET උඳමද්ලන කමිටු රැසවීම් 

 

ර්ඹ තුශදී AGRINET උඳමද්ලන කමිටු රැසවීම් මදකක් ඳ්තහ ඇත. කමිටුමේ හභහජිකන්න් පිළිඵද 

විසතය ඳවත දක්හ තිමබ්. 

 

අන් මුදන්නහඹක මභනවිඹ - මජයසඨ වකහය පුසතකහරඹහධිඳති, කෘෂිකර්භ ඳලසහ්ත උඳහධි 

ආඹතනඹ වබහඳතිනිඹධ 

පී ඒ එස එෂස මඳමර්යහ - ප්රධහනි/ජහතික විදයහ පුසතකහරඹ ව ම්ඳ්ත භධයසථහනඹ, ජහතික 

විදයහ්තභක ඳදනභ 

එස ය අභයසාව භවතහ - පුසතකහරඹහධිඳති, යඵර් ඳර්මේණ ආඹතනඹ 

සී. දහඵමර් මභනවිඹ - මජයසඨ පුසතකහරඹහධිඳති, භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ 

බී ජී එස කහරිඹම් මභනවිඹ - ප්රධහන පුසතකහරඹහධිඳති, ජහතික ජරජ ම්ඳ්ත ඳර්මේණ ව 

ාර්ධන නිමඹෝජිතහඹතනඹ 

ටී අන් අන් පීරිස මභනවිඹ - පුසතකහරඹහධිඳති/මතොයතුරු නිරධහරි, කෘෂිකර්භ ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහ වම්ඵන්ක්කහයකධ 

 

 

ඉයක්යරොනි  ලංද්තත ලංවමුද ය්ධ ලංව්පඳ දනය ලංකිරීම 

 

ජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංග්ර්ධ  ලංන ම ලලිය ලං(NAB) 

 

ශ්රී රාකහමේ දී බිහි ව මවෝ ශ්රී රහාරීකඹන් විසන් ම්ඳහදනඹ කයන රද කෘෂිකහර්මික මල්ඛන පිළිඵ 

මතොයතුරු ජහතික කෘෂිකහර්මික ග්රන්ථ නහභහලිඹ භගින් රඵහ මදනු රඵන අතය එඹ හර්ෂික 

ඹහ්තකහීසන කයනු රඵන්. මභභ ද්තත ඳදනමම් හර්තහ 10677 ක් ඇතුශ්ත තිමබ්. 

 

ඳටුන ලංළිටු ලංලරණ ්තම  ලංලය ප්තිප ලං(SDCP) යවේලය 

 

දහඹක්ත ඳදනමින් මවෝ AGRINET හභහජික පුසතකහරලින් හුභහරු රීරීභ භඟින් රඵහගත වළරී 

අන්තර්ජහතික ජර්නරර නහභඹ SDCP ද්තත මුදහමේ ඇතුශ්ත මේ. එඹ හර්ෂික ඹහ්තකහීසන කයන 

අතය ර්තභහනමේ දී ජර්නල් 313 ක් එහි ඇතුශ්ත තිමබ්. යමම ලංයතොරතුරු ලංා විත  ලං රමි්ධ ලං2014 ලංලර්ය ලං

වශ  ලංAGRINET ලංන් ලංඇතුෂ්ත ලං රන ලංද ලංජර්නේ ලංැයිව්තුල ව ව් ලං රනු ලංැබීය. 
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ඉයක්යරොනි  ලංද්තත ලංවමුද ය්ධලලි්ධ ලංවශ ලංඅ්ධතර්ජ යය්ධ ලංයතොරතුරු ලංන ගැනීම  

  

රඵහ ගත වළරී CABI CD ද්තත මුදහඹන්/TEEAL ව ජහතික කෘෂිකහර්මික ග්රන්ථ නහභහලිඹ බහවිත 

රීරීමභන් භහමරෝචිත ය තුශ දී, ජහතික කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ඳද්ධතිඹට අඹ්ත විදයහඥයින්න් වහ 

ඔවුන්මේ ඉල්ීසභ භත මවීම් 25 ක් සදු කය තිමබ්. 

විදයහඥයින්න්මේ ඉල්ීසභ භත අන්තර්ජහරමඹන් ලහසත්රීඹ මවුම් සදු කය ලිපි අන අටක් ව98ධ ක් ඵහගත කය 

ඇත.  

 

වනැඳි ලංද්තත ලංවමුද ය -AGORA ( ෘෂි ර්ම ්ධතයේ ලංයගෝලීය ලංවනැඳි ලංඳර්යේණ ලංවදශ  ලංප්රයසය) 

 

ආවහය, කෘෂිකර්භහන්තඹ, ඳරිය විදයහ ව ආශ්රිත භහජ විදයහ ඹන ක්මේත්රඹන්හි වි විද්්ත, ඩිජිටල් ලිපි 

රඵහ ගළනීභට මභභ මේහමන් ඳවසුකම් ඳඹහ ඇත. අඳමේ විදයහඥයින්න්, ආචහර්ඹරුන්, විලස විදයහර 

ශියඹන්වට මභභ මබ් අඩවිඹට පිවිසඹ වළරී මේ.  

විදයහඥයින්න්මේ/විලස විදයහර ශියඹන්මේ ඉල්ීසභට අනු, CARP භගින් ලිපි 141 ක් මභභ ද්තත ලං

වමුද යය්ධ ඵහගත කය ඇත.  

 

ජ තිප  ලං ෘෂි  ර්මි  ලංග්ර්ධ  ලංන ම ලලියේ ලං(NAB) ලං6-9 ලං(2003-2007) ලංදක්ල  ලංයලළු්ප ලංමුද්රණය ලංකිරීම 

 

ඉවත වන් කශ ජහතික කෘෂිකහර්මික ග්රන්ථ නහභහලිමේ ද්තත ඳදනභ ප්රකහලනඹට ඳ්ත රීරීමම් 

අභිප්රහමඹන් යුක්ත “ර්ඩ්” මල්ඛනඹක් මර පිළිමඹශ කය තිමබ්. ආශ්රිත ග්රන්ථ 3339 ක්, ග්රන්ථ 

කතෘරුන්මේ ව මුඛය චනර සුචක ද මභභ ප්රකහලනඹට ඇතුශ්ත කය තිමබ්. 

මභභ ටවන්ර ලිපි සථහනගත කය ඇති ආකහයඹ දළක්මේ.  

 

ග්ර්ධ  ලංන ම ලලි ලංද්තත ලංවමුද යට ලංවිලෘත ලංප්රයසය 

ඳවත වන් ග්රන්ථ නහභහලි ද්තත මුදහඹන් “ර්ඩ්” මල්ඛන ඵට ඳරිර්තනඹ කය CARP පුසතකහර 

ර්යඹ අ්තඳතනඹ රීරීභ වහ බහවිත කයනු රඵන ප්රකහලන මර පිළිමඹශ කය තිමබ්.  

 

* ගසරබු පිළිඵ ග්රන්ථ නහභහලිඹ  * නිඹඟඹ පිළිඵ ග්රන්ථ නහභහලිඹ 
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ශ්රී ලංා   ලං ෘෂි  ර්මි  ලංඳර්යේණ ලංප්රතිපඳ්තතිප ලංවා යස ලං(SLCARP) ලං  ර්ය ලංමණ්ඩය 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ අනුභත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 31 ක් න අතය 2014 

ර්මේ තථය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 24 රී. නිමඹෝජය අධයක් - ඳර්මේණ කශභනහකයණ තනතුරු 01 ක්, 

ඳර්මේණ නිරධහරී තනතුරු 01 ක්, කශභනහකයණ වකහය තනතුරු 03 ක්, රිඹදුරු තනතුරු 01 ක් ව 

එක් කහර්ඹහර වහඹක තනතුරු 01 ක් පුයප්ත ඳහඩු වී තිමබ්.  

 

2014මදළම්ඵර් භ 31 දිනට ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ කහර්ඹ භණ්ඩර 

ත්ත්තඹ ඳවත ඳරිදි මේ.  

 

වා ඳතිප 

ආචහර්ඹ මේ.ඩී. භයසාව භවතහ   BA, M.Phil, M.Sc. (UK), PhD. (UK) 

 

යජය්ඨ ලං ෂමන  රුල්ධ 

ප්රබහ්ත විභල් ුමභහය භවතහ     B.A., M.A.            මල්කම්/අධයක් 

ආචහර්ඹ ටී.ය. තිරකර්ධන භව්තමිඹ  M.Sc. (Agric.), Ph.D.         ලං ලං  මජයසඨ විදයහඥයි  

ආචහර්ඹ ෆ්රෆන්ක් නියන්ජන් භවතහ ලං  B.Sc. (Agric.), Ph.D.           මජයසඨ විදයහඥයි 

ආචහර්ඹ පී.එච්.ඒ.පී.සී. ගිරිවහගභ භව්තමිඹ B.Sc. (Agric.), Ph.D.           මජයසඨ විදයහඥයි 

ආචහර්ඹ එන්.එස. ජඹමේකය භව්තමිඹ ලං  B.Sc. (Sci.), Ph.D.              මජයසඨ විදයහඥයි 

 

 ෂමන  රුල්ධ 

ආචහර්ඹ එස.එම්.පී.සී. ඳද්මික) මිඹ   B.Sc. (Agric.), Ph.D.    මජයසඨ  

                                                                                                          ඳර්මේණ නිරධහරී 

ඩබ්ලිේ.එම්.ඩී.බී. අමබ්ය්තන භවතහ   PG. Dip. In (Acc. & Finc. Mgt.), Dip.In Hum. Right 

     (University of Peradeniya), HNDA, AAT, ACMA,  

     ACPM, ICASL –Inter mediate, Sri Lanka , FIAB,  

     IFA – London   ගණකහක්කහරී 

*ටී.අන්.අන්. පීරිස මභමනවිඹ  ASLLA                         පුසතකහරඹහධිඳති/                                                                                                         

         මතොයතුරු නිරධහරී 

                                                                                           ව*ඇඹට  මඳෞද්ගලික න මේධ 
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 ණි්ඨ ලං ෂමන  රුල්ධ 

සී. දවුරගර මභමනවිඹ   B.Sc., M.Sc. (Agric.)  ඳර්මේණනිරධහරී 

එස. දිහනහඹක භවතහ   B.Sc. (Agric.)   ඳර්මේණනිරධහරී 

ඩී. මච්තිකහ මිඹ    B.Sc. (Agric.)             ඳරිඳහරන නිරධහරි 

 

 ෂමන  රණ ලංවශ ය  (ත ක්ණ ලංයනොලන) 

එන්.එම්. විතහනහච්චි මිඹ   කශභනහකයණවහඹක 

එච්.එච්. ඵටමගොඩ මිඹ     -එභ- 

ජී.එල්. නහරමේ මිඹ     -එභ-  

එන්.බී.එස. දර්ලනි මභමනවිඹ   -එභ-  

ජී.ඒ.පී.මක්. දිහනහඹක මිඹ    -එභ-  

ඒ.බී. අන්ජීස මභමනවිඹ    -එභ-  

මක්.ජී.එස.සී. නිගමේකය භවතහ           -එභ- 

ඒ.පී.එම්.ඩී.මක්. භයජී මභමනවිඹ    -එභ- 

ආර්.පී.එන්.බී. මප්රේභතිරක භවතහ    -එභ- 

 

පුහුණු  

එස.මක්.ආර්.මක්. ජඹසරිඹ භවතහ  -එභ- 

ඩී.ජී.ඒ.එස. දනහඹක භවතහ    -එභ- 

 

නුපුහුණු 

එන්.ඒ.මක්. වීයක්මකොඩි භවතහ    කහර්ඹහර වහඹක 

            ඊ.ඒ.එල්.එස. ලහන්ත භවතහ    -එභ-   
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ව්තතිපය 

 

ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහමේ කඩිනම් කහර්ඹ ළඩ ටවන ක්රිඹහට නළාවීමම්දී 

රඵහදුන් වමඹෝගඹ  ව මමව භවන්ස වී ළඩ රීරීභ පිළිඵ භසත කහර්ඹ භණ්ඩරඹට එහි 

කෘතඥයිතහඹ ඳශකය සීටී. ඔවුන්මේ අඛණ්ඩ වමඹෝගඹ ව කළඳවීභ මනොන්න ට මභභ ර්මේ 

ම්පර්ණ කයන රද ළඩ මකොට ඉටු රීරීභට රීසමේ්ත මනොවළරී න්නට ඉඩ තිබික). සඹළු කල්හි 

රඵහදුන් අගනහ වමඹෝගඹ ව ආධහයඹ මනුමන් බහඳතිතුභහ ව බහමේ හභහජිකන්න්ටද අඳමේ 

කෘතඥයිතහ පර්ක සතුතිඹ හිමිමේ.  

 

2013 ර්මේ කහර්ඹ ළරළසභ හර්ථක ම්පර්ණ කය ගළනීභ වහ ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ 

ප්රතිඳ්තති බහට රඵහදුන් විශිසඨ වමඹෝගඹ ම්ඵන්ධමඹන් ගරු කෘෂිකර්භ අභහතයතුභන් ට, ගරු 

කෘෂිකර්භ නිමඹෝජය අභහතයතුභන් ට, මල්කම්තුභහට, අතිමර්ක මල්කම්රුන් ට, මරය අධයක්යඹහට, 

යහඳෘති අධයක්යඹහට ව අභහතයහාලමේ අමනුම්ත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ට ව විගණන ඒකකමේ කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹටද ශ්රී රාකහ කෘෂිකහර්මික ඳර්මේණ ප්රතිඳ්තති බහ සඹ සතුතිඹ ඳශකය සටී.  

 

යහජය අාලමේ ආඹතන, විලස විදයහර ව අමනුම්ත මඳෞද්ගලික ාවිධහනලින් රඵහදුන් වමඹෝගඹ ද 

සතුති පර්ක සහිඳ්ත මකමර්. 

















































































 

 

 

 

 

 

 

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ප්රතිපප්තතිප භාවය  014  යසභම්බරර් 
34 දියෙන් අවභන් වර්ෂය භඳහව වූ මූල්ය ප්රකවනෙ 
පිළිරඳව 4974 අංක 38 සරෙ මුසල් පෙය්ත 4 (0)(සී) 
වගන්තිපය ප්රකවර ිගගණකවිපපතිප අවභන් වවර්ාවව භඳහව 
පිළිතුරු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.0 මූල්ය ප්රකවනෙ භ්බරන්යයයන් කළමෙවකරණයේ වගකීම 

 ----------------------------------------------------------------- 

 විගණකගේ ගෙන්වා දීම හා එකඟගවමි. 

4.3 ිගගණකයේ වගකීම 

 ---------------------- 

එකඟගවමි. 

4.  ා්ත්තවවගණෙය කළ මාය භඳහව පසෙම 

 ----------------------------------------------- 

එකඟගවමි. 

0. මූල්ය ප්රකවනෙ 

 ----------------- 

0.4 ා්ත්තවවගණෙය කළ මාය 

 -------------------------------- 

එකඟගවමි. 

0.0 මූල්ය ප්රකවනෙ පිළිරඳ අසහභ් සමක්වීම 

 ------------------------------------------- 

0.0.4  ශ්රී ල්ංකව රවය අංන ිණුම්බකරණ ප්රමිතතිප 

 ------------------------------------------- 

ශ්රී ල්ංකව රවය අංන ිණුම්බකරණ ප්රමිතතිප අංක 14  

ගමම ප්රමිියට  නුවව දිරියග  දී ිණුම්  ප්රකාන  වල ග ොරතුරු ඇතුළත් කිරීම  පිටවර 
ගග  ඇ .   

0.0.0 ිගගණෙය භඳහව භවක්ෂි යෙොවීම 

 ------------------------------------ 

(න) 2013.09.25 සි  28 දක්වා  කාලට තුළ ප්රංනග  ෙතවිය World Summit on Climatc 
Change සමුළුව සඳහා සහභාගී වීම  නග්රාමා ය නුවමතියට ලතබී ඇ . ගමම සංචාරට 
සඳහා ඇ.එ. ග ොලර් 3,150 ක දීම ා ලබා දී ඇිය න ර එහි වටි ාකම වන්ගන් රු. 
425,525.62 කි. ඊ  නදාළ  නිදහස් චතුරශු බතංකු නාඛාගවන් නිකුත් කර  ලද හර 
නිගේද ගටහි පි ෙ ක් ඇ . දිරියග  දී ගමවතනි නඩුොඩු සිදු ග ොවීම සඳහා ආට   



සංග්රහග  XV ෙියගේගේදග  විධිවිධා  ෙියිර ක්රිටා කිරීම  ක තුතු කර  ගලස 
නභයන් ර චක්රගඛඛටක් මිණන් කාර්ට මණ් ලට දතුවවත් කර ඇ     

0.3 ල්මබිය යුතු හව යගිගය යුතු ිණුම්බ 

 ------------------------------------- 

න) 2010 ගදසත් බර් 31 ිර  නවසන් වී ියබූ  රඟකාරී ිණවිසු්  ෙර්ග ෂණ සඳහා ලබා ගත් 
නත්ියකාර්  දත   පිටවා  ත . ග්  පිළිබඳව මු.ගර. 104 ෙරීක්ෂණ මණ් ලටක් ෙත් කර 
නවනය දිරිය ක තුතු කරමින් ෙවී.. මාස 03ක් ඇතුළ  ග්  පිළිබඳව නවසන් වාර් ාවක් 
දිරියෙත් කරුව ඇ .   

ආ) ග්  ස් බන්ධගටන් නමා යංනග  ගඛක් ගේ නුවමතියට ලබා ගග  මණ් ලග  ද 
නුවමතියට ලබා ිණුමම වසා දතමීම  නවනය ක තුතු කරමින් ෙවී.. 2016.04.30 ගෙර 
ක තුතු නවසන් කරුව ඇ .  

 

0.4 නීතී, රීතිප, යරගුල්වසි හව කළමෙවකරණ තීරණවල්ට අනුකූල් යෙොවීම 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

(අ)  .4 වගන්තිපය 

  ව සභා මණ් ලග  ෙත්වී්  නිසි ආකාරව කිරීම   ක්රිටා කර ඇ .  

ආ) XV වමනි පරියේයේසයේ  .4 හව  .3 වගන්තිප 

 ගමම නිලධාරීන්  තව  ගසේවට  වාර් ා කර ඇ . එගසේ සිදු වී ඇිය ෙියොල මට 
දුර්වල ා දිරියග  දී සිදු ග ොවීම සඳහා ආට   සංග්රහග  XV ෙියගේගේදග  විධිවිධා  
ෙියිර ක්රිටා කිරීම  ක තුතු කර  ගලස නභයන් ර චගක්රඛඛටක් මිණන් කාර්ට මණ් ලට 
දතුවවත් කර ඇ .  

ඇ) ශ්රී ල්ංකව ප්රවාවන්්රික භමවවව ජ ෙරයේ මුසල් යරගුල්වසී භංරහය 

 ---------------------------------------------------------------------------- 

I මුසල් යරගුල්වසි 455 

ගමම වර්ෂග  ජ වාරී සි  ඔක්ග ෝ බර් මස දක්වා මණ් ලට නකාර්ටක්ෂම වී ියබුණි. 
එමනිසා ගමම න ෙසු වී්  සිදු වී ඇ . ග්  ව  වි  2014 වර්ෂග  සිටලුම විගණ  
විමසී්  සඳහා පිළිතුරු දිරියෙත් කර ඇ .   

ii  මුසල් යරගුල්වසි 374  

  ත්කාර්ට නතුරු නග්රිම  සහ සුළු මුදඛ නග්රිම සීමා වලින් බතහතර වී ගගවිට තුතු බව  
නදාළ නිලධාරීන් දතුවවත් කර ඇිය න ර දිරියග  දී ගමවතනි නඩුොඩු ග ොවීම  නවනය 
ක තුතු කරුව ලතගේ.  

iii මුසල් යරගුල්වසි 757 (0) භහ ( ) 



 වාර්ෂික භාණ්  සමීක්ෂණ මණ් ලට විසින් පිළිගටල කර  ලද සමීක්ෂණ වාර් ා 
ස් පූර්ණ කර 2016.03.31 ිර   ගෙර විගණකාධිෙිය ගදොර් ග් න්තුව  දිරියෙත් 
කිරීම  ක තුතු සලස්වා ඇ .  

 

ඈ) 0141 යසභම්බරර් 17 දිෙමතිප අංක 451 සරෙ රවය අයවමය ක්රයල්යය 

එට නිවතරිර කිරීම  ක තුතු කර ඇ . එ ්  WPPC 3499 කතේ රථට 2015.12.18 ිර  
සි  සංචි  වාහ ටක් ගලස භාවි ා ගකගර්. 

0.5 ප්රමවණව්ත අිපකවරී රල්යිනන් ාහුරරු යෙොවූ ගනුයසනු 

 ------------------------------------------------------------- 

ග්  ස් බන්ධගටන් භාණ් ාගාර නුවමතියට ලබා ගතනීම  නවනය ක තුතු කරුව ලබ  
බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.  

 

3. මූල්ය භමවයල් කෙය 

 ----------------------- 

3.4 මූල්ය ප්රතිපලල් 

 ---------------  

එකඟ ගවමි.  

  

  යමයහයු්බ භමවයල් කෙය 

 ---------------------------- 

 .4 කළමෙවකරණ අකවර්යක්ෂමාව  

 ----------------------------------- 

(න) ෙියගණක දෘ ාංග හා මෘදුකාංග පිළිබඳව කෘෂිකර්ම නමා යංනග  නභයන් ර විගණක, ී.. 
එඛ.  ාමගසේ  මහ ා විසින් ෙරීක්ෂණටක් ෙවත් වුව ලබයි. ගමහි දක්වා ඇිය  කරුුම 
පිළිබඳව නවධා ට ගටොමු කර  ගලස  ී.. එඛ.  ාමගසේ  මහ ා ගව  ගටොමු කර  ලිර. 

(ආ) ගමට නිවතරිර කිරීම  ක තුතු කර ඇ . නවනය ාවට නුවව ප්රමාණවත් ෙියිර නටවතට 
ඇස් ග් න්තු සකස් කර දිරියෙත් කිරීම සඳහා ආකෘිය ෙත්රටක් කාර්ට මණ් ලට ගව  
නිකුත් කර ඇ . ග්  නුවව දිරියග  දී ගමම  ත්ත්වට වළක්වාග  හතකිවුව ඇ .  

 

 .0 යමයහයු්බ අකවර්යක්ෂමාව 



 ------------------------------- 

(න) කෘෂිකර්ම ෙියග ෂණ ක්ගෂේගත්රටහි ගබදාහතරීම සඳහා 2013 සහ 2014 වර්ෂ වලදී මුද්රණට 
කර ියබූ මා ෘකා 10 ක  නදාළ ප්රකාන  තුළින් ප්රකාන  200ක් ආට  ට තුළ රඳවා 
නග කුත් සිටලුම ගෙොත් ග්  ව  වි  ගබදාහතර ඇ .  

(ආ) Reflection on SLCARP 25 Anniversary 1987-2012  මින් වූ ගෙොත් 150 ක් සහ ඩී.වී.ඩී. 
 තටි 100 ක් ආට  ට තුළ රඳවා නග කුත් සිටඛල ග්   ව  වි  ගබදාහතර ඇ .  

(ඇ) ග්  පිළිබඳව කෘෂිකර්ම නමා යංනට  ලිතව ව දන්වා ඇ . WPPD 6401 කතේ රථග  
එන්ජිම නළුත්වතඩිටා කර ග්  ව  වි  ක්රිටාකාරී  ත්ත්වග  ෙවී.. ග්  ස් බන්ධගටන් 
ජ ාධිෙිය ෙරීක්ෂණ ගකොමිෂන් සභාව විසින් ෙරීක්ෂණටක් ෙවත්ව  න ර ඒ සඳහා 
ග ොරතුරු ලබා දී ඇ . ගමම වාහ ග  නුවම  ඒජන් වරුන් මිණන් නදාළ නළුත්වතඩිටාව 
සිදුකර ඇිය බව වතඩිදුර ත් වාර් ා කරමි.  

(ඈ)  විගණ ග  ගෙන්වා දී ඇිය ෙියිර වාර්ෂිකව ගභෞියක ග ොග ෙරීක්ෂාවන්  ට ත්ව නවසන් 
ගකො  ගණ ට කර ිණුම්  ග  කිරීම සඳහා නදාළ නිලධාරීන් දතුවවත් කර නදාළ නවසන් 
ිණුම් වල   ය ග ොග ගනේෂ ඇතුළත් කිරීම සඳහා ක තුතු කිරීම ත් විගණ ගටන් 
ගෙන්වා දී ඇිය ෙියිර වංචා/ ගදෝන වතලක්වීම ත් නවනය පිටවර ගුව ලබ  බව දන්වමි.  

 

 .3 කවර්ය මණ්ඩල් පරිපවල්ෙය 

 ------------------------------- 

 සභාගේ පුරප්ොඩු සඳහා බඳවා ගතනීම  2014 ග ොවත් බර් 23 හා 26 ිර ටන් වල ෙළකර 
ියබූ පුවත්ෙත් දතන්වී්  නී යාුවල ල ග ොව  ආකාරට  සිදුකර  ලදකදක් බතවින් එම 
නටදු් ෙත් දවත් ගකියණි. ගමම පුරප්ොඩු බඳවා ගතනීම සඳහා 2016.02.12 ිර  ිර මිණ, 

ිය කරන් සහ Daily News ට  පුවත්ෙත් දතන්වී්  ෙළ කර නටදු් ෙත් කතඳවා නවසන් වී 
ඇ . ගමම නටදු් කරුවන් විධිමත් ස් මුඛ ෙරීක්ෂණ ෙවත්වා බඳවා ගතනීම  ක තුතු 
සූදා ්  කර ඇ  . 

 

5. ිණුම්බ කටයුතු ාවවය භහ යහපවල්ෙය 

 ------------------------------------------ 

5.4 මූල්ය ප්රකවනෙ දදිරිප්ත ිනරීම 

 ---------------------------------  

මූලය ප්රකාන  පිළිගටල කර දිරියෙත් කිරීම ස් බන්ධගටන් ඇිය වී ඇිය ප්රමාදටන් 
වළක්වා ගතනීම  විධිවිධා  ගටොදා ඇ . 2016 වසගර් සි  නදාළ ිණුම්  ටාවත්කාලී  
කිරීම හා 2016 වර්ෂග  ිණුම්  2017වසගර් නිටමි  කාලට තුළ දිරියෙත් කිරීම  නවනය 
ක තුතු කර  බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.  

 



5.0 අයවමය යල්යෙමය පවල්ෙය 

 ---------------------------------   

සභාගේ මූලධ  වතට සඳහා වූ නටවතටග   සහ   ය සංඛයා න ර විචල ටන් ඇිය වීම  
ගහේතු වන්ගන් සතලසු් ග  වත ස හන් ක්රිටාත්මක කිරීග්  දී වළක්වාග  ග ොහතකි 
ගහේතුම  සංගනෝද ට කිරීම  සිදු වීමට. දිරියග  දී නටවතට ගඛඛ  ඵලදායී 
කළම ාකරණ ොල  කාරකටක් ගලස ගටොදා ගන් ා බව දන්වමි.  

 

6.  පද්යතිප හව පවල්ෙයන් 

 ------------------------  

දත  මත් ගමම  ත්ත්වටන් නිසි ෙියිර සිදු කිරීම සඳහා ොල  ක්රම හුනන්වා දී විධිමත් 
මඟගෙන්වී්  හා චක්රගඛඛමට පෙගදස් හා නිලධාරීන් දතුවවත් කිරීග්  වත ස හන් 
ක්රිටාත්මක කර ඇ .  

 

 

 

 

ආචාර්ට එස් ඩී ජී ජටවර්ධ  
සභාෙිය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඇමුණුම 1 

ශ්රී ලංකා ක ලං ිකා කමික   ලං්මිෂණ ප ලංරතිප්්තතිප ලංභාක  

ආයතනෂණ ලං ලං කමිය ලං ලංභකධනය 

 

  ිකා කමික   ලං ්මිෂණ ප ලං ක්ෂ ේත්රෂණ ලං අ්ත්්ත ලං  ර ලං ගන්නක ලං කද ලං සුවිෂ ේෂී ලං ජයග්රහණප ලං භඳහණක ලං

විදයක්ත   ලං ්මිෂණ ප ලං භම්බන්ධ ලං විදයකඥයින්න් ලං රිමත ්ත ලං රීම  ලං පිණිභ ලං  ිකා මි  ලං විදයකඥයින්න් ලං හණට ලං

2014 ලං මි ෂණ ලංදී ලංජකතිප  ලංභම් කන ලංපිමතන නු ලංකැබීය. 

 

 ශ්රී ලං කා ක ලං  ිකා කමික   ලං ්මිෂණ ප ලං රතිප්්තතිප ලං භාක  ලං එහි ලං රථම  ලං අන්තමිජකතිප  ලං  ිකා කමික   ලං

්මිෂණ ප ලංභම් න්ත්රපය ලං2014 ලංඅෂගෝභ්තු ලං11- ලං 12 ලංරිනයන් ලංහි ලංදී ලංශ්රී ලංකා ක ලං්දනම් ලංආයතනෂණ ලංදී ලං

්ැ ැ්තවිය. 

 

 2011 ලං මි ෂණ ලංසිට ලං ලං ලංක්රියක්ත   ලං න ලං්මිෂණ ප ලං31 ලංක් ලංඇතුළු  ලංජකතිප  ලං ිකා කමික   ලං්මිෂණ ප ලං

භැකසු  ලංයටෂ්ත ලංන  ලං්මිෂණ ප ලං යක්ිතිප ලං36ක් ලංනිමිෂේ  ලංරීම ට ලංභ ්ත ලංවී ලංඇත. ලං 

 

 ් ්ත න ලංකද ලං ැඩමුළු:  

 

රතිප්්තතිප ලං භම්්කදනය ලංරීම  ලං භඳහණක ලං  ිකා මි  ලං විදයකඥයිය රුන් ලං ෂේ ලං ්මිෂණ ප ලං ධකමතතක  ලං

 ැඩි ලංරියුණු ලංරීම  ලංඅරමුණු ලං ර ලංග්ත ලංපුහූණු ලං ැඩභටහණනක්‚ ලං ලං2014 ලංෂදභැම්බමි ලං15 ලං න ලංරින ලං

ආයතනය  ගින් ලංභාවිධකනය ලං රනු ලංකැබීප. ලං 

 

ජකතිප  ලං  ල් ලං  ගක ලං ්මිෂණ ප ලං 7 ලං  ැනි ලං භම් න්ත්රපය ලං (NaSFLOR) ලං ්ැ ැ්ත ලං වී  ලං  ඟින් ලං

විදයකඥයිය රුන්, ලං ගක රු න් ලංභහණ ලංඅ්නයනය ලං රන්නන් ලංහණ ලංට ලංක්ෂ ේත්රෂණ ලංරියුණු  ලංභඳහණක ලං

න  ලං දැනු  ලංඅ්ත්්ත ලං ර ලංගැනී ට්ත ලංඅ්තදැකීම් ලංහු  කරු ලං ර ලංගැනී ට්ත ලංඅ භ්ථමක  ලංභකභක ලං

ෂදන ලංකදී. ලං 

 

විගපන ලංවි සුම් ලං ලංහණක ලංවිගපන ලං කමිතක ක ලං ලංභදහණන් ලං ලංඅඩු ලං්කඩු ලංනි ැරරි ලං ලං ර ලං ලංගැනී ට ලං ලංගනු ලං ලංකැබූ ලං ලංක්රියක ලං කමිග 

 නිකධකමන් ලං විෂදභ් ලං පුහුණුවීම් ලං භදහණක ලං භහණාකගී ලං  න ලං විට ලං ආයතන ලං භාග්රහණෂණ ලං XV ්මතෂේෂේදෂණ ලං

විධිවිධකන ලං්මතරි ලං ටයුතු ලං රන ලංෂකභ ලං කමිය ලං ණ්ඩකය ලංදැනු ්ත ලං ර ලංඇත 

 ෂ න්ත ලං ලංරකජය ලංආයතනයක් ලංෂ ත ලංකබක ලංදුන් ලංභාකෂේ ලං ැබ් ලංරථමය ලංනැ ත ලංආයතනට ලංකබක ලංගැනින 

  කමිය ලං ලං ණ්ඩක ලංපුරප්්කඩු ලංපිය ක ලංගැනී  ලංභදහණක ලං ටයුතු ලං රක න් ලං් තී 

 

ආයතනෂණ ලං ලං කමිය ලං ලංභකධනය ලංඉහණළ ලංනැාවී  ලං ලංභදහණක ලංගැනී ට ලං ලංඅෂප්ක්කාත ලං ධය කින ලංක්රියක කමිග 

 

 ිකා කමික   ලං්මිෂණ ප ලංක්ෂ ේත්රය ලංහණක ලංජකතිප  ලං ිකා කමික   ලං්මිෂණ ප ලංභැකසු  ලංක්රියක්ත   ලංරීම  ලංපිණිභ ලං ලං ලං

අ  ය ලං ජකතිප  ලං රතිප්්තතිප ලං භම්්කදනය ලං රීම ටද ලං  ලං  ිකා කමික   ලං  ලං ක්ෂ ේත්රෂණ ලං විේ තුන් ලං රිමත ්ත ලං රීම ද ලං සිදු ලං

 රන ලංකදී 


	Final Sinhala Report of CARP - 11052016.docx---111
	Final account new
	14(2)C - Sinhala
	14 2 c-final rep.docx---CORRECTED--1 (1) (1)
	summary  report 2014 annual report--10052016

