ග ොවි කටයුතු පුවත් හසුන
ගහක්ට්ය ගකොබ්නෑකඩුව ග ොවිකටයුතු ර්යගෂ

ග ොවිජන ක්ග ේත්ර ය  හ ම්බන්ධ ර්යගෂ
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හ පුහුණු කිරීග්බ ආය තනය 

අ ඳය නය ්ධ පිළිනඳ හය වැනි ව ්යෂික මමුළුව
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ
වාර්ෂික පර්හේෂණ සමුළුව මාර්තු මස 18 දින
කෘෂිකර්ම
අමාත
ුමින්ද
දිසානායක
මෙතාහේ ප්රමධාාන්වවහය්ද පවවව්වවිි. හමවර
එය පවවව්වවුහේ ෙයහවනි වරටයි.

පසුගිය
හ වසර
තුළ
ආයතනහේ
පර්හේෂකයි්ද විසි්ද සිුම කරන ල පර්හේෂණ
අධා යනය්දි හසොයා වනීේ හමිදී ඉදිරිප්ව
හකරුණු අතර පර්හේෂකයි්දට තම හසොයා
වනීේ, නව වනුම ො අ්ව වකීේ හමරට
කෘෂිකාර්ිනක සෙ හ ොවි කටයුතුවල නිරත
ව්දන්ද, සේප්ව භාවිතා කර්දන්ද සෙ
අහනකු්ව පාර්ශවකරුව්ද අතර හුවමාරු කර වනීමට හමය මෙඟු අවස්ථාවක් විය.
ශ්රීු ලාකාහග හ ොවි න ක්හෂ්රගහයි නියුතු නවක පර්හේෂකයි්ද දිරිම්ව කිරීහේ HARTI ආයතනහේ දීර්ඝ කාලීන
සේප්රම ාය තවුමරට්ව තෙවුරු කරින්ද හමවර හමම සමුළුව තුළ පර්හේෂණ හසොයා වනීේ එි  වක්ීමමට පසුගිය
හ වසර තුළ ශ්රීු ලාකාහග විශ්වවි ාලය්දි හ ොවි න ක්හෂ්රගයට සේබ්දධා පර්හේෂණ නිබ්දධාන සිුමකළ
වි ාර්ථයි්දට අවස්ථාව ලබා දී බීම ම විහශ්ෂ්වවයකි.
කෘෂි ආර්ථික වි ාව, හ ොවිපළ කළමනාකරණය, කෘෂි ව ාප්තිබීය, කෘෂිකාර්ිනක අහලවිකරණය, කෘෂිකාර්ිනක
ප්රමබීප්වබී විශ්හෂෂණය, ග්රාාමීය ය සාවර්ධානය, හ ොවි න ක්හෂ්රගය ආ්රිමත ස්රීා පුරුෂ සමා භාවය ො තාරුණ ය
පිි බඳ අධා යනය්ද, කෘෂිකාර්ිනක ො පාරිසරික සේප්ව කළමනාකරණය , හ ොවි න කෘෂිකාර්ිනක ො ග්රාාමීය ය
සාවර්ධානය පිි බඳ ව ාපෘබී ය මම, ආොර ො හපෝෂණය පිි බඳ අධා යනය්ද, ආොර සුරක්ෂිතතාවය ො ආොර
ප්රමබීප්වබී සෙ හශශුණික විපර්යාසය්දහ ්ද කෘෂිකර්මයට සිුමවන බලපෑම ආදී පර්හේෂණ හ්වමාව්දවලට වවඩි
ඉඩක් හව්ද ීම බීබුි.
පර්හේෂණ සමුළුව සඳො ඉදිරිප්ව කිරීේ කරනු ලබන පර්හේෂකයි්ද තව ුමරට්ව දිරිම්ව කිරීහේ අරමුණු යබීව
වාචික ඉදිරිප්ව කිරීම ො හපෝස්ටර් ඉදිරිප්ව කිරීම යටහ්ව අ ාළ ‘හෙොඳම ඉදිරිප්ව කිරීම’ හවනුහව්ද මු ෂ ත ා
ලබා දීමට කටයුතු හයො ා බීබූි. එිදී ආයතනහේ පර්හේෂණ නිලධාාරී්දහේ හපෝස්ටර් ඉදිරිප්ව කිරීේ අතුරි්ද
හෙොඳම හපෝස්ටර් ඉදිරිප්ව කිරීම සඳො වූ මු ෂ ත ා ය හ ෂ්ප පර්හේෂණ නිලධාාරී එ .එේ.හේ.හක් හේර්ව
මෙතා විසි්ද දිනා ්ව අතර හෙොඳම වාචික ඉදිරිප්ව කිරීම සඳො වූ ත ා ය යග්රාෙණය කහළ් පර්හේෂණ නිලධාාරී
අයි.පී.පී.එේ විහේසිාෙ මෙතා විසිනි. බාිර පර්හේෂකයි්ද විසි්ද ඉදිරිප්ව කළ හපෝස්ටර් ඉදිරිප්ව කිරීේ අතුරි්ද
හෙොඳම හපෝස්ටර් ඉදිරිප්ව කිරීම සඳො වන ත ා ය ව හවෂලස්ස විශ්වවි ාලහේ පී.ඩබ් ජීව්දබී මේවිනය
විසි්ද ිින කර ්වතාය.

1

ම්බපූ්ය

කළ අ ඳය න

නම්න හිර රළ ගත් කුඹුරු ඉඩ්බ ග ොඩ කිරීමට ගහේතු මහ එහි නලරෑ්බ
වි ය රථය  මහ අරමුණු
ආොර නිෂ්පා නය, ාබීක ආොර සුරක්ෂිතතාවය සෙ පාරිසරික බීරසාරභාවය සවලකිෂලට නිින්ද ර ය විසි්ද
කුඹුරු ඉඩේ ආරක්ෂා කිරීම සඳො නීබී හරුණලාසි රැසක් ක්රි යා්වමක කර බීහබ්. හමම නීබී හරුණලාසි බීබිය දී වුව
වසර ණනාවක පට්ද කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීහේ ප්රමමාණය වවඩිහවින්ද පවී. අවසර යබීව හෙෝ නවබීව කුඹුරු
ඉඩේ හ ොඩ කිරීම හේතුහව්ද ප්රමධාාන වශහය්ද බලපෑමට ලක්ව බීහබ්දහ්ද බස්නාිර පළාතයි. ආොර
නිෂ්පා නයට, පරිසරයට හම්ද ම ාබීක ආර්ථිකයට අ ාළ වටලු රැසක් නිර්මාණය කර යබී හෙයි්ද හමම
අධා යනය මින්ද විමර්ශනය කිරීමට ත්වසෙ නුහේ කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීමට නතාව නවඹුරු ීම ය්වහ්ව යයි
ය්දන සෙ කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීහම්ද ආර්ථිකයට ො සමා යට යබී බලපෑේ හමොනවා ය්දන අධා යනය
කිරීමයි.
ගමොය 

ැනී්බ

i.

බස්නාිර පළාහ්ව කුඹුරු ඉඩේ ිිනකරුව්ද මුහුණ හ න වටලු අතර වාරිමාර්
වටලු (39%), කේකරු
ශ්රාම ියය (29%), පහස් ආේලිකතාවය යතුළු පාාශු  ත්ව්වවය්ද පිි බඳ වටලු (25%) සෙ ඉෙළ නිෂ්පා න
පිරිවවය (21%) ආදිය ප්රමධාාන හග. හේ හේතුහව්ද හ ොීම්ද බහුතරයක් (70%) තම කුඹුරු ඉඩේ ව ා
හනොකර අ්වෙවර බීහබ්.

ii.

ඉඩේ හ ොඩ කිරීමට අ ාළ සිශධී්ද හබොහෙොමයකහ ්ද හකොටසක් (70.3%) ව ා හනොකර අ්ව ෙරින ල
ඉඩේ වන අතර 18.3ක ප්රමබීශතයක් සාරක්ෂිත/ඕවිට/හ නි වශහය්ද පවවීම වකිය ෙවකිය.

iii.

සමෙර පුශ ලයි්ද දින 2-3 අතර කාලයකි්ද කුඹුරු ඉඩම හ ොඩ කර බීබුි. විහශ්ෂහය්දම ඔවු්ද නිසි
බලධාාරී්දහ ්ද වස්ද කිරීම පිිස එවවනි ඉඩේ හ ොඩ කර බීබුහේ සබී අ්දතහේ දිනවල හෙෝ හපොහෙොය
නිවාඩු දිනය්දිය. හබොහෙෝ අවස්ථාවල හ ොඩ කරන ල කුඹුරු ඉඩේවලට මායිේ ව පුර්ද වූ හවන්ව
කුඹුරු ඉඩමක් (51.4), හ ොඩ ඉඩමක් (48%), වාරි යළක් (41.7%) හෙෝ ප්රමධාාන මාර් යක් (41.1%) පිිටා
බීබිි.

iv.

කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීමට සේබ්දධා සිශධී්ද බහුතරය (84%) නීබී විහරෝධී හලස සිුම කර බීහබ්. එහස් නීබී
විහරෝධී හලස සිුමකළ අයහ ්ද 77.7%ක් ම ඒ සඳො හ ොවි න හස්වා මධා ස්ථානවලි්ද අනුමවබීය ලබා
වනීමට අයුමේ කිරීමක් හෙෝ සිුමකර හනොබීබූ අතර ඉබීරි පිරිස (22.3%) හ ොවි න හස්වා මධා ස්ථානවල
අනුමවබීය ඉෂලා අිින වූ පසු කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීම සිුම කර බීබුි.

v.

කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීමට එහරිව ක්රි යා මාර්
වනීහේ දී හ ොවි න හස්වා මධා ස්ථාන නිලධාාරී්දට
මුහුණ දීමට සිුම වූ වටලු අතර හ ොවි සාවිධාානවලි්ද එෂලවන විහරෝධාතා (46%), තු්දවන පාර්ශවයකි්ද
සිුම කරන අනවශ බලපෑේ (44%), ඉඩේ ිිනකේ වටලු (36%), පෙර දීේ ො විහගචන ආදිය ප්රමධාාන හග.
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නි්යගේශ
i.
ii.

ර්යගෂ

ප්රමාහයෝගික හේතු මත ව ා කිරීම සිුම කළ හනොෙවකි කුඹුරු ඉඩේ සඳො කුඹුරු ඉඩේ පනතට විකෂප
ප්රමබීපා න එක් කළ යුතුය. එවවනි ඉඩේ ෙඳුනාහ න එම කුඹුරු ඉඩේවල ත්ව්වවය අනුව ලබා ත ෙවකි
විකෂප ප්රමහයෝ න ෙඳුනා ත යුතුය.
නීබී විහරෝධී හලස කුඹුරු ඉඩේ හ ොඩ කිරීේවලට විරුශධාව ක්රි යාමාර්
වනීමට යෑහේ දී හ ොවි න හස්වා
මධා ස්ථානවල නිලධාාරී්දට මේව ුමෂ්කරතාවය්දට මුහුණ පෑමට සිුම හග. එබවවි්ද අනවසර කුඹුරු ඉඩේ
හ ොඩ කිරීම සේබ්දධාව හසොයා බවලීම සඳො ෙදිසි වවටලීේ අාශයක් ස්ථාපිත කිරීම වව ්ව ය.
කණ්ඩ ය ම

එ .එේ.හේ.හක්. හේර්ව මෙතා

සේබ්දධීකරණ නිලධාාරී

තල් ක්යම ්ධතකරුව්ධගේ මම ජ - ආ්යථික තත්ත්වය  මහ ඔවු්ධගේ ැටලු පිළිනඳ විශ්ගල්

ය ක්

වි ය රථය  හ අරමුණු
ශ්රීු ලාකාහග තතුරු ප්රමහශශවල ස්වභාවිකව වවහඩන තෂ ශායය විවිධා නිෂ්පා න සිුම කිරීම සඳො ආ ායේ
මාර් යක් හලස ඉෙළ ශය තාවයක් සිතය. තතුහර් පවවතුණ යු
වටුේ හේතුහව්ද බිඳ වවටුණු
කර්මා්දත ො ආ ායේ මාර් නවවත නයා සිටුීමහේ දී තෂ කර්මා්දතහේ වර්තමාන ත්ව්වවය අවහබෝධා
කර වනීම සෙ එය සාවර්ධානය කිරීම සඳො පවබීන බාධාා ෙඳුනා වනීම වව ්ව හග.
හමම අධා යනහේ ූලලික අරමුණ වූහේ තෂ කර්මා්දතහේ වර්තමාන ත්ව්වවය අධා යනය කිරීම සෙ එය
සාවර්ධානය කිරීම ස ො පවබීන බාධාා අධා යනය කිරීමයි .
ගමොය 

ැනී්බ

01. අධා යනයට හයො ා ්ව දිස්්රියක්කය්ද ි බහුතරයක් (65%) රා මදි්දන්දහේ ප්රමධාාන ජීවිකාව
වූහේ තෂ රා මවදීමයි. ඉ්ද 75% තම ශවිබීයික රැකියාව වශහය්ද කෘෂිකර්මා්දතහයි සෙ පුහුණු
ශ්රාමහයි නිරතව සිියයෙ.
02. හතෝරා ්ව සෑම දිස්්රියක්කයකම රා මදි්දන්ද 75%ක් හති ේ වලි්ද රා සකස් කර සූලපකාර
වලට විකුණන අතර සූලපකාර විසි්ද හතලිේ සෙ ෙකුරු වවනි හවන්ව නිෂ්පා න සිුම කිරීම
කිනු ලවබිි.
03. තෂ සාවර්ධාන සූලපකාර සිනබීවලට තෂ මීය රා අහලවි හනොකරන පුශ ලයි්දහ ්ද ඒවා ිනල දී
හ න හපෞශ ලිකව ෘෙ කර්මා්දතයක් හලස තෂ පවි සෙ තෂ ෙකුරු නිප වා හපෞශ ලිකව
අහලවි කරයි. තෂ ෙකුරු කිහලෝවක් රුපියෂ 550 සිට 600 ක්වා ිනල පරාසයක අහලවි හකහර්.
04. තෂ හකොළ ආශ්රාහය්ද හ රහ ොර පාවි චිය සඳො සෙ විසිතුරු භාේඩ නිප ීමහේ කර්මා්දතය
තතුරු සෙ නවහ නිර ප්රමහශශහේ කා්දතාව්ද අතර ෘෙස්ථ කර්මා්දතයක් හලස න්රිායව
පවී. හමම කර්මා්දතහේ නියවළීමට අධා ාපනය අවස්ද කළ තරුිහයෝ
කවමව්වතක්
වක්වූෙ. තපයා ත ෙවකි මාසික ආ ායම රු.6000-8000 ක්වා අතර පරාසයක පවවබීි.
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05. රා මදි්දන්දනට එමින්ද ආකර්ෂණීය ආ ායමක් තපයා ත ෙවකිය. හබොහෙෝ විට ළ වශහය්ද
රු.62,000 සිට රු.86,000 ක්වා වූ ආ ායමක් මාසිකව ලබා ත ෙවකි නමු්ව පවෙවදිලිව
හපහන්දනට පවබීන හ යක් නේ ඔවු්ද තුළ ආ ායේ ඉබීරි කිරීහේ නවඹුරුතාවක් නවබී බවයි.
06. හමම වෘ්වබීයට අ ාළ අඩු සමා පිි  වනීම නිසා 90%ක් රා මදින පවුෂවල අය එි ආ ායම පවා
හනොතකා තම රුව්ද හමම වෘ්වබීයට හයොමු වනු වකීමට අකමවබීය.
නි්යගේශ
01. තතුරු ප්රමහශශවල නතාව විසි්ද නීබීවිහරෝධී හලස නිෂ්පා නය කරන ම්වපව්ද තෙනේ කර තෂ
රා අහලවිය පුළුෂ කිරීම ො සම ාමීය ව රට තුළට එතහනෝෂ හ ්දීමම නවවව්වීමම.
02. තෂ සට නවගීම සඳො සි්ද සට හ න යා ෙවකි සරල ා ම තපකරණයක් ෙඳු්දවා දීම සෙ ඒ
ෙරො තරුණ පිරිස් රා ආ්රිමත නිෂ්පා න සඳො තන්දුම කරීමමට හතලිේ ආ්රිමත නිෂ්පා න සිුම
කිරීම සඳො තාක්ෂණය ෙඳු්දවා දීම.
03. ආකෂප සාවර්ධානය කිරීහේ පුහුණු වවඩසටේද ෙරො රා මදි්දන්දට තම ආ ායම ප්රමහයෝ නව්ව
කාර්යය්ද සඳො ඉබීරි කිරීමට දිරිම්ව කිරීම.
පර්හේෂණ කේඩායම

: ආර්.එෂ.එ්ද. යබීස්ස මෙතා - සේබ්දධීකරණ නිලධාාරී
ශ්රීු විහේ්දරආ මෙතා
සම පර්හේෂක

2012 ව්ය ය  අ භ ගෂ රජය  විසි්ධ ක්රිවය  ත්මක කළ කඩින්බ ජල ශ හ වැව්වල ගරෝධමඩ ඉවත් කිරීග්බ
වඳ රිය ය  පිළිනඳ තක්ගමේරුවක්

2012 වර්ෂහේ යල ක්දනය තුළ යබී වූ තග්රා නියයය හේතුහව්ද වියි  කලාපහේ කෘෂිකාර්ිනක කටයුතු හබහෙවි්ද
අඩාළ වූ අතර ළ වශහය්ද සිුම වූ අස්වනු පාඩුව ඊට හපර එනේ 2011 වසර ො සවසඳීහේ දී 43%කි. මීය ට පිි යේ
හලස ශ්රීු ලාකා ර ය විසි්ද නියා බලපෑම අවම කිරීහේ කඩිනේ වවඩපිි හවළ ො සෙන වවඩසටෙනක් ක්රි යා්වමක
කරනු ලවබිි. හමම වවඩසටෙහ්ද එක් සාරචකයක් හලස ක්රි යා්වමක කළ කඩිනේ ලාශ ො වවගවල හරෝදමඩ
ඉව්ව කිරීහේ ව ාපෘබීය පිි බඳ හමම අධා යනහය්ද ය මමට ලක් හකරිි.
වි ය රථය  මහ අරමුණු
අධා යනහේ ප්රමධාාන අරමුණ වූහේ ර ය විසි්ද දිය්ව කළ කඩිනේ ලාශ ො වවගවල හරෝදමඩ ඉව්ව කිරීහේ
ව ාපෘබීහය්ද ල අ්ව වකීේ සෙ එි බලපෑම හෂයන ත කිරීම තුි ්ද හේ ො සමාන අනා ත ව ාපෘී්ද සඳො
ම හප්දීමමක් ලබා දීමයි.
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ගමොය 

ැනී්බ

01. ව ාපෘබීය සේර්ර්ණ කිරීම හකිය කාල පරාසයක් තුළ සිුම කරන ල නිසා ප්රම ා වනුව්වභාවය, සක්රීමය ප්රම ා
ායක්වවය සෙ ව කීේ හබ ාෙ ා වනීම වවනි ව ාපෘබී සඳො අවශ වව ්ව සාරචක සඳො වටලු මතු ීම
බීහබ්.
02. අ ාළ හකිය කාල පරාසය තුළ සමෙරක් ලාශවල හරෝද මඩ ඉව්ව කිරීහේ වවඩසටේද අවස්ද කර ත
හනොෙවකි ීම බීබුි.
03. ව ාපෘබීය අවස්ද කිරීම සඳො ලබා බීබූ මාස 03 ක සීිනත කාල සීමාව තුළ තාක්ෂික කාර්ය මේඩලය
සෙ තපකරණ හසොයා වනීහේ පඅෙසුතාවයට අ ාළ හර්ඛිය ආයතන මුහුණ දී බීබුි.
04. කුඩා වාරි පශධාබී ආ්රිමතව ව ාකළ ෙවකි බිේ ප්රමමාණය ඉෙළ වමීය ම සඳො ලාශවල හරෝද මඩ ඉව්ව
කිරීහම්ද සවලකිය යුතු බලපෑමක් එමින්ද වියි  කාලය්දි සිුමීම නවබී නමු්ව ප්රමහශශහේ නතාවහේ
විවිධා ජීවහනෝපාය්දට සෙ එදිහන ා ෘෙස්ත ල අවශ තා සපුරා වනීම සඳො ප්රමශාසනීය ප්රමබීලාභයක් සිුම
ීම බීහබ්.
05. හබොහෙෝ කාලයක් අවධාානයට ලක්ව හනොබීබූ කුඩා වවගවල හරෝදමඩ ඉව්ව කිරීමට යේකිසි පියවරක්
වනීම සේබ්දධාහය්ද ප්රමබීලාී  හ ොීම්ද හමම ව ාපෘබීය සේබ්දධාහය්ද ප්රමශාසා්වමක බවක් වක්වූෙ.
06. ඉදිරිහේ දී හමවවනි ව ාපෘබී ක්රි යා්වමක කිරීහේ දී ව ාපෘබීහේ විවිධා අා අවශ පරිදි හවනස්කේ සිුම
කිරීහේ ෙවකියාව බීබිය යුතු අතර ප්රමබීලාී ්දහේ වනුම සෙ හමම ව ාපෘබී ක්රි යා්වමක කිරීහේ දී ත ්ව
පාඩේ යසුරි්ද ව ාපෘබීය සඳො සුුමසු වවග ො රුමහග ය හතෝරා වනීම කළ යුතු හග.
නි්යගේශ
01. හරෝදමඩ ඉව්ව කිරීම සඳො ලාශ හතෝරා වනීම ප්රමබීලාී ්දහේ අවශ තාවය සවලකිෂලට හ න සිුම කළ
යුතුය. ව ාපෘබීය ක්රි යා්වමක වන කාල පරි හය ය තුළ ෙවකිතාක් ුමරට ප්රමබීලාී ්දහේ සක්රීමය ායක්වවය
ලබා ත යුතු ය.
02. ප්රමබීලාී ්දහේ වනුම ො අ ෙස් ව ාපෘබීය තුළට සුුමසු පරිදි යතුළ්ව කර
යුතුය .

වනීම ස ො ඉඩ ප්රමස්තා බීබිය

03. ව ාපෘබීහේ සාර්ථක්වවය ඉෙළ වමීය ම සඳො ව ාපෘබීය ක්රි යා්වමක කිරීමට හපර එි ක්රි යාකාරකේ පිි බඳ
ප්රමබීලාී ්ද මනා හලස වනුව්ව කිරීම කළ යුතු හග .
04. ල කළමනාකරණ රුමහග යක් ෙුම්දවා දීම සෙ ලහේ කාර්යක්ෂමතාව වවඩිව්දනා වූ්ව ලාභ තපරිම
කර වනීමට ෙවකිවන පරිදි හබෝ හතෝරා වනීම පිි බඳ හ ොීම්ද වනුව්ව කළ යුතු හග.
05. ලාශවල හරෝදමඩ ඉව්ව කිරීහේ ව ාපෘබී ක්රි යා්වමක කිරීහේ දී වාරි ල සේපා නයට පමණක් එි
ප්රමබීලාභ සීමා හනොකළ යුතු අතර ම්වස කර්මා්දතය, ස්ව්වව පාලනය, ෘෙස්ත අවශ තා ආදී හවන්ව
ක්හෂ්රගවලට ප්රමබීලාභ ලවහබන පරිදි ව ාපෘබීය ක්රි යා්වමක කළ යුතු හග.
ර්යගෂ

කණ්ඩ ය ම :

එේ.ඒ.සී.එස් .බේඩාර මෙතා - සේබ්දධීකරණ නිලධාාරී
ජී.ජී. .එෂ.ඩබ්. සමරසිාෙ ිනය - සම පර්හේෂිකා
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තක්කාල
ි සැකස
ුම්කරණයෙහ
ි ආයෙෝජනෙ කිරීයෙන් උගත් පාඩම් හා අත්දැකීම්
ස
ි ද්ධි අධ්යසෙනෙ, ොතයල් දිස්ත්රිඩක්කෙ

අස්වනු හනළන සමහේ තක්කාලිවලට ස්ථිර සෙ සාධාාරණ ිනලක් හනොමවබීකම ශ්රීු ලාකාහග හ ොවි ප්රම ාව
මුහුණහ න ප්රමධාාන වටලුවලි්ද එකකි. තක්කාලි අබීරික්ත නිෂ්පා නයට පිි යමක් හලස හශශීය ආහයෝ කහයකු
විසි්ද කෘෂිකර්ම හ පාර්තහේ්දතුහග සෙය ො ම හප්දීමම යටහ්ව තක්කාලි සවකසුේ කර්මා්දත ශාලාවක්
මාතහෂ දිස්්රියක්කහේ නාල්ද ා කර්මා්දතපුරහයි ඉදි කරන ල අතර පළමු අ්වෙ ා බවලීහම්ද පසුව
කර්මා්දතශාලාව වසා මන ලදී. කර්මා්දතශාලාව වසා වමීය මට හේතු වූ කරුණු අධා යනය කිරීම තුි ්ද
අනා තහේ දී හමවවනි ආහයෝ නය්ද සඳො නිර්ණායකය්ද ඉදිරිප්ව කිරීම හමම අධා නහේ අරමුණයි.
ගමොය 

ැනී්බ

ක්යම ්ධතශ ල ගව් අම ්යථකත්වය ට නලර ය බූ ප්ර් න කරුණු ූයගෂ,
i.

හබොහෙොමයක් හ ොීම්ද විසි්ද ව ා කරන ආනයනික හ මුහු්ද තක්කාලි වර් වල අ්දතර් ත බ්රිේක්ස් අ ය
සෙ ලයිහකොපී්ද ප්රමමාණය්ද තක්කාලි සවකසීම ස ො එතරේ සුුමසු හනොීමම.

ii.

කර්මා්දතශාලාව හවත තක්කාලි රැහ න ඒම ස ො විධිම්ව රුමහග යක් හනොබීම ම.

iii.

ය්දරග ක්රි යා්වමක කිරීම ස ො දිනකට අවශ තක්කාලි ප්රමමාණය කිහලෝ 7000ක් වූ අතර ආහයෝ න විය ම
පියවා වනීම ස ො කිහලෝ 20,000ක ප්රමමාණයක් දිනකට අවශ විය. එහේව එම ප්රමමාණය ලබා වනීම
ස ො හ ොීම්ද සම සාවිධාාන ත වූ ාලයක් හනොබීම ම.

iv.

කර්මා්දතශාලාව විසි්ද තක්කාලි කිහලෝවක් ස ො පිරිනවිනය ෙවකිව බීබු ප්රමශස්ත ිනල රුපියෂ 20-25
පරාසයක වූ අතර ිනල දී ්දනා සමය වන විට විවෘත හවළ පහළි තක්කාලි ිනල කර්මා්දතශාලාව විසි්ද
ලබා ුම්ද ිනලට වඩා වවඩි ීමම.

v.

ආනයනය කරනු ලබන පෂපය සම සවසවදීහේ දී හශශීය නිෂ්පා නය ත්ව්වවහය්ද අඩු හම්දම ිනහල්ද
වවඩි විය ෙවකි බවට එි විභව නුහ නුකරුව්දහේ මතය වූ බවවි්ද නිෂ්පා නය සඳො පවවබී ඉෂලුම
ිතකර හනොවිි.

නි්යගේශ
i.

හමවවනි මවදිේවීමේ අනා තය ස ො සවලසුේ කිරීහේ දී අමුරආව ය්දි තාක්ෂික ශක තාවය, අවශ
අමුරආව ප්රමමාණය පෙසුහව්ද ලබා වනීමට යබී ෙවකියාව, අවශ කාලහේ දී ප්රමශස්ත ිනලකට ලබා වනීහේ
ෙවකියාව ආදිය සවලකිෂලට ත යුතුවා හම්දම අවස්ද නිෂ්පා නය ස ො පවබීන ඉෂලුම ිනල සෙ
ප්රමිනබීය හකහරි විහශ්ෂ අවධාානය හයොමු කරින්ද සවලකිෂලට ත යුතුය.
පර්යේෂක කණ්ඩාෙෙ -

ඉන්දිකා එදිරිස
ි ිංහ යෙනවිෙ -
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සම්බන්ධීකරණ නිළධ්යාරිණී

සිදු ගකගරමි්ධ රවය න අ ඳය න

රහතරට ගතත් කල රගෂ කුඹුරු බි්බ වී ව ව මඳහ ශකඳත වය  අුවව ව්යීකකර

ය  කිරීම

ශ්රීු ලාකාහග පෙත රට හත්ව කලාපහේ කුඹුරු විවිධා හේතු නිසා පුර්ද ීමම සෙ හවන්ව පරිෙරණය්දට හයො ා වනීම
සුලභව ක්නට ලවහබ්. හේ සඳො සමා - ආර්ථික හේතු හම්දම භූිනහේ යබී සීමාකාරී සාධාක බලපා යත.
ලවෙනය සේබ්දධා වටලු, ා වතුර, විෂ ත්ව්වවය්ද, ලවනතාවය, ෙවෂ බව ආදිය හභෞබීක වශහය්ද
අස්වව්දන අඩුකම, ශ්රාිනකයි්දහේ ි ය, අයිබීය ො බුක්බීය සේබ්දධා වටලු, ය්දහරගෝපකරණ භාවිතය සේබ්දධා
වටලු, නිෂ්පා න පිරිවවය ඉෙල යෑම ආදී වටලු සමා -ආර්ථික වශහය්ද
වක්විය ෙවක. සීමාකාරී සාධාක සෙ
ඒවාහේ මට්ටේ විවිධා නිසා කුඹුරුවලි්ද ලවහබන අස්වව්දන විවිධා හග. සීමාකාරී සාධාක අනුව කුඹුරු සඳො
ශක තා වර්ගීකරණයක් හනොමවබී නිසා හමවවනි වර්ගීකරණයකි්ද ීම ව ාවට වවඩි ශක තාවයක් යබී කුඹුරු ෙඳුනා
වනීමට්ව, කුඹුරු පුර්දව ය්වනේ ඒ සඳො බලපානුහේ සීමාකාරී සාධාක නවබීනේ සමා -ආර්ථික සාධාක
ය්දන පවෙවදිලිව ෙඳුනා වනීමට ෙවකියාව ලවහබ්. ඒ අනුව පෙත රට හත්ව කලාපහේ කුඹුරුවල යබී සීමාකාරී
සාධාක ප නේ කර නිින්ද ඒවා වර්ගීකරණය කිරීම තුි ්ද කුඹුරු ඉඩේ භාවිතය ො කළමනාකරණය වවඩි දියුණු
කිරීමට ායක වන ප්රමබීප්වබී සේපා නයට ො සාවර්ධාන ක්රි යා ාමය්දට අවශ ම හප්දීමම ලබා දීම හමි ප්රමධාාන
අරමුණ හග.
විහශ්ෂිත අරමුණු
1. කුඹුරු ඉඩේ පුර්දීමම හකහරි බලපාන සීමාකාරී තාක්ෂික සාධාක ො සමා -ආර්ථික සාධාක ෙඳුනා
වනීම.
2. එම සීමාකාරී සාධාක ප නේ කර හ න වඩා ලාභ ාම ො කර්යක්ෂමව කුඹුරු ඉඩේ වර්ගීකරණය කළ ෙවකි
සරල රුමහග යක් සකස් කිරීම.
3. එම රුමහග ය භාවිතා කර හතෝරා ්ව යාය කිිපයක කුඹුරු ඉඩේ වර්ගීකරණය කිරීම.
ර්යගෂ

කණ්ඩ ය ම -

ප්රමස්දන විහේසිාෙ එ .ඩී. සිසිර ෙපුආර චි -

සේබ්දධීකරණ නිලධාාරී
සම පර්හේෂක

හ ොවි කටයුතු පුව්ව ෙසුන හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ ප්රමකාශන ඒකකය මින්ද පළ
හකහරන ත්රරගමාසික ප්රමවෘ්වබී ප්රමකාශනයකි. ආයතනය සෙ හ ොවි කටයුතු ක්හෂ්රගයට අ ාළ අහනකු්ව සාවිධාාන මින්ද සිුම හකහරන
පර්හේෂණ ො ක්රි යාකාරී වවඩසටේද වලදී ලබා ්දනා පර්හේෂණ හතොරතුරු හම මින්ද ප්රමකාශයට ප්ව හකහර්.
ලබා ්ව ූලලය සඳේද කරින්ද හමි යබී කරුණු තපුටා ත ෙවකිය
සකස් කහළ්

- වස්දබී රා පක්ෂ

පරි ණක හමහෙයුේ - ඒ.පී. තහශනි කරුණාර්වන
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පුහුණු කිරී්බ
මානව සේප්ව ො ආයතනික සාවර්ධාන අාශය විසි්ද 2015 වර්ෂහේ අවසාන කාර්තුහග
වවඩසටේද රාශියක් ක්රි යා්වමක කරනු ලවබිි.

දිවයින පුරා පුහුණු

01. නිගරෝීක රරපුරක් මඳහ කිෂික්යම ්ධතය  පුහුණු වැඩමටහන
තතුරු මව පළාහ්ව වකු ඩු හරෝ ය ව ාප්තිතව යබී ප්රමහශශය්දි හ ොවි නතාවහේ හසෞය ත්ව්වවය යෙප්වව
පව්වවා වනීමට්ව පරිසර සේප්ව ආරක්ෂා කර වනීමට්ව තපහ ස් ලබා දීම අරමුණු කර නිින්ද පව්වවනු
ලබන හමම පුහුණු වවඩසටෙනට හ ොවි නතාවහේ විශාල ප්රමසා යක් ිින ීම බීහබ්. පසුගිය වසර අවසානය වන
විට පුහුණු වවඩසටේද 39ක් ක්රි යා්වමක කර යබී අතර හපොහලෝදනරුව ො අනුරාධාපුර දිස්්රියක්කය්ද ි
බකූලණ, ිඟුරක්හ ොඩ, හස්වා ම, සිරිපුර, මනේපිියය, වවලික්ද , නව න රය, ගිරිතහෂ, පුලස්බී ම,
අඹ ස්වවව, ෂ අමුණ,ප විය, මවදිරිගිරිය හ ොවි න හස්වා බල ප්රමහශශය්දි පවවව්වවූ පුහුණු වවඩසටේදවලි්ද
හ ොීම්ද 935 හ හනකුට පුහුණුව ලබා දීමට ෙවකියාව ලවම  යත.
හමම පුහුණු වවඩසටෙන සඳො සේප්ව ායක්වවය හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවි කටයුතු පර්හේෂණ ො
පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ හ ෂ්ප පර්හේෂණ නිලධාාරී්ද වන එස්.එේ.ඒ. සමරහකෝ්ද සෙ පී.සී.හේ. සිෂවා
මේවවරු්ද විසි්ද සෙ
අ්දතර් පළා්ව කෘෂිකර්ම හ පාර්තහේ්දතුහග සේප්ව ායකයි්දහේ ො පළා්ව
හසෞය හ පාර්තහේ්දතුහග සේප්ව ායකයි්දහේ සෙභාගී්වවහය්ද සිුම විි.
02. මම ජ මජීවිකර ය  පිළිනඳ පුහුණු වැඩමටහන
සමා සජීවිකාරකයි්ද හලස හ ොවිකටයුතු ො ග්රාාමීය ය සාවර්ධාන ක්රි යාකාරකේි නිරතව සිියන කෘෂිකර්ම ො
ග්රාාමීය ය සාවර්ධාන නිලධාාරී්ද සඳො සාවිධාානය කර යබී හමම පුහුණු වවඩසටෙහනි අරමුණ එයට
සෙභාගීව්දන්දහේ සමා සජීවිකරණය ො සෙභාගී්වව සාවර්ධානය පිි බඳ න ා්වමක සෙ ප්රමාහයෝගික වනුම
වවඩි දියුණු කිරීමයි.
2015 වසහර් හනොවවේබර් මස 10 දින සිට 13 දින ක්වා පවවවබී පුහුණු වවඩසටෙනි්ද අනුරාධාපුර දිස්්රියක්කහේ
හනො චියා ම ප්රමාහශශීය හෂකේ කාර්යාලයට අනුයුක්ත සාවර්ධාන නිලධාාරී්ද 35 හ හනකු පුහුණු හකරිි. හේ
සඳො සේප්ව ායක්වවය එස්.එේ.ඒ. සමරහකෝ්ද, පී.සී.හේ.
සිෂවා, එ .එේ.හේ.හක්. හේර්ව,
එ .හේ.සී. යසූරිය යන පර්හේෂණ නිලධාාරී්ද විසි්ද ලබා හ න ලදී.
03. කිෂික්යම හ ග්රා මීය ය  මංව්ය නය  මඳහ ගතොරතුරු ත ක්

ය  භ විතය  පිළිනඳ පුහුණු වැඩමටහන

2015 හනොවවේබර් මස 23,24 යන දිනය්දි ්දහනොරුව කෘෂිකර්ම වි ාලහේ නිලධාාරී්ද, අපනයන
කෘෂිකර්ම හ පාර්තහේ්දතු නිලධාාරී්ද, පු්වතලම දිස්්රියක් රුම සේපා න කාර්යාලයට අනුයුක්ත නිලධාාරී්ද
යතුළු නිලධාාරී්ද 73 හ හනකුට පුහුණුව ලබා හ න ල අතර හ ෂ්ප පර්හේෂණ නිලධාාරී එ .එේ.හේ.හක්.
හේර්ව මෙතා විසි්ද එය හමහෙයවනු ලවබිි.
ඊට අමතරව බාිර ආයතන විසි්ද සාවිධාානය කරනු ලුමව අප ආයතනහේ හ ෂ්ප පර්හේෂණ නිලධාාරී
එ .එේ.හේ.හක්. හේර්ව මෙතා එවවනි බාිර පුහුණු වවඩසටේද කිිපයකට සේප්ව ායක්වවය ලබා දී බීහබ්.

හ ොවි කටයුතු පුව්ව ෙසුන

මුද්රියත රආව

ෙපුත්ද්රිය ධාර්මහස්න
අධා ක්ෂ
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො
පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
114, විහේරාම මාවත,
හකොළඹ 07
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