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ශ්රී ලං කාවේ ක ලං සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං වර්තමේන ලං තත්ත්වය ලං පිබඳබ ව ලං විමර්යනය ලං වරමින් ලං
රුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං්ර ලංශ්රිතව ලං තල් ලංවර්මේන්ත ලං ව රහි ලංවි යෂ ලංඅවධේනය ලං යොුද ලංවරමින් ලංඑම ලං
වර්මේන්තය ලංනඟේ ලං ලංසටුවීමට ලංසුදුසු ලංනිර් ද්ය ලංඉදිි ්ත් ලංකිරීම ලං මම ලංඅධයයන ේ ලංූලිකව ලංඅරුදණ ලංවී ලං
ඇත.
ගේලු ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංරුඳු ප ලං තල් ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංබහුතරය ලංසය ලංවගේවිකන් ලංස්ස් ලං වරන ලං
ාේ ලං මිකදී ලං ගන්නේ ලං රුඳු ප ලං වොළ ලං භේවිතේ ලං වර ලං තම ලං බොයි ල්ඳු ලං භේවිත යන් ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං
වරන ලංඅතර ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංතම ලංවගේවන් ලංතුබඳන් ලං වොළ ලංස්යේ ලංගනු ලංකඟබූව ලංද ලංබහුතරය ලං
රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං බොයි ල්ඳු ලං භේවිතේ ලං කිරී මන් ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං සදු ලං වර ලං ඇත. ලං ගේලු ලං
දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං ‘මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය’ ලං නමින් ලං ා පන්වන ලං සුදුයවඩ ලං බොයි ල්ඳු ලං භේවිතේ ලං
වරමින් ලං ඉතේ ලං කේභදේයී ලං කස ලං රුඳු ප ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යයි. රත්නපුර ලං ාේ ලං
ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්වවක ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යනු ලං කබන ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං එතරම් ලං
තරඟවේරී ලංමට්ටමකින් ලං්වත්වේ ලං ගන ලංයනු ලං නොකබන ලංඅතර ලංවසර ලං30වට ලංඅධිව ලං්ළපුඳුද්ද ලංකත් ලං
්ඟිරි  ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං ප්රමේණය ලං 9%  ලං ුවවද ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමියන් ලං ප්රමේණය ලං 11%  ලං අඩු ලං
අගයව ලං්වතී. ලංඅ නරුත් ලං්ඟිරි  ලං ගොවීන් ලංතම ලංඅස්වඟන් නහි ලං තල් ලං ලංනිස්සේරණය ලංවරන් න් ලංරුලී ලං
්දනම ලං මත ලං යන්ර ලං භේවිතේ ලං වරමිනි. ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං තුළ ලං සම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණය ලං
තවමත් ලංබහුකව ලංභේවිතේ ලං ක.
රුඳු ප ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ලං ඉඩම් ාේ ලං අදේළ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං සම්බන්ධ ලං දත්ත ලං ්ද්ධතියව ලං
අවයයතේවය ලං  ලං අධයයනය ලං තුබඳන් ලං අවධේරණය ලං වර ලං ඇති ලං අතර ලං ඒ ලං තුබඳන් ලං වර්මේන්තය ලං ශ්රිතව ලං
්වතින ලං සාවර්ධන ලං ක්ර මප්ේයයන් ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං කිරීමට ලං ාේ ලං නව ලං සාවර්ධන ලං ප්ර කයයන් ලං සවස් ලං
කිරීමට ලංාඟකිබව ලං ්න්වේ ලං දයි. ලංතවද ලංරජය ලංදියත් ලංවර ලංඇති ලංසානේධේර ලංවඟඩපිබඳ වළ ලංනිස ලං කස ලං
ක්රියේත්මව ලංකිරීම, ලං තල් ලංමඩු ලං ලංප්රමිතිවරණයට ලංකක් ලංකිරීම, ලංඅධීක්ෂණය ලංකිරීම ලං මන්ම ලං තල්වක ලං
ගුණේත්මය ලං්ේකනය ලංස ාේ ලංපියවර ලංගඟනීම, ලංඅ්නයනය ලංඉකක්ව ලංවර ලංගත් ලංසගන්ධ ලං තල් ලංශ්රිත ලං
නිෂ්්ේදන ලං සදු ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං නව ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං පුහුණු ලං වර ලං වර්මේන්තයට ලං යොුද ලං කිරීම, ලං
සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයනය ලං තුළ ලං ්වතින ලං ඒවේධිවේරය ලං අවම ලං වරමින් ලං නව ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං
ව ළ ්ොළට ලං අවතීර්ණවී ම් ලං ඉඩ ලං ප්රස්ථමේ ලං ඇති ලං කිරීම ලං මම ලං අධයයනය ලං මිරන් ලං යපජනේ ලං වර ලං
ඇත.
මම ලං අධයයනය ලං තුබඳන් ලං අනේවරණය ලං වර ලං ගත් ලං වඳුණු ලං අනුව ලං සවස් ලං වර ලං ඇති ලං මම ලං වේර්තේව ලං
ප්රති්ත්ති ලංසම්්ේදවයින්ට ලංඉතේ ලංවඟදගත් ලංවන ලංඅතර ලංසගන්ධ ලං තල් ලංශ්රිත ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං
වර්මේන්තය ලංතවදුරටත් ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංකිරීමට ලංඳුරුකක් ලංවනු ලංඇත.

ඊ.එම්. ලංඅභයරත්න
අධයක්ෂ
ාක්ටර් ලං වොබ්බෑවඩුව ලං ගොවිවටයුතු ලං්ර් ේෂණ ලංාේ ලංපුහුණු ලංකිරී ම් ලංශයතනය

iii

ස්තුතිය
“රුළු ලං බඩු ලං ාේ ලං වනත් ලං සුළු ලං අ්නයන ලං බපග, ලං ප්රේථමමිව ලං නිෂ්්ේදන ලං කස ලං අ්නයනය ලං කිරීම ලං
වනුවට ලංඒවේ ලංඅගය ලංවඟඩි ලංවළ ලංභේණ්ඩ ලං කස ලංඅ්නයන ලංකිරීම ලංස ාේ ලංපුද්ගිකව ලංඅායයට ලංදිි  ලංකබේ ලං
දන් නමි” ලං යන ලං “මහින්ද ලං චින්තන” ලං ප්රති්ත්ති ලං ප්රවේයන ලං වඟඩපිබඳ වළ ලං සේර්ථමව ලං වරගඟනීමට ලං
මම ලංඅධයයනය ලංපිටිවාකක් ලංවනු ලංඇත.එම ලංඅවයයතේව ලංා පනේගනිමින් ලංඒ ලංස ාේ ලංඅවඟස ලංශයතනිව ලං
ප්රති්ේදනයන් ලං ස්යේ ලං දමින් ලං ්ර් ේෂණ ලං වේර්තේවක් ලං කස ලං  ලංපිබඳගඟන්වීමට ලං අවයය ලං උ් දස් ලං කබේ ලං
දුන් ාක්ටර් ලං වොබ්බෑවඩුව ලං ගොවිවටයුතු ලං්ර් ේෂණ ලංාේ ලංපුහුණු ලංකිරී ම් ලංශයතන ේ ලංඅධයක්ෂ ලං
ඊ.එම්. ලං අභයරත්න ලං මාතේට ලංද, ලං අධයයනය ලං ශරම්භ ේ ලං සට ලංනිස ලං මග ලං ්න්වීම ලං කබේ ලං දමින් ලං අ් ලං
ම ාය ලංවූ ලංහිටපු ලංඅති ර්ව ලංඅධයක්ෂ ලංශාේර්ය ලංඑල්.පී. ලංූප් සන ලංමාතේට ලංද, ලංවේර්තේ ක ලංඅඩු්ේඩු ලං
්න්වේ ලං දමින් ලංසය ලංවේකය ලංවඟ් ලංවළ, ලංවර්තමේන ලංඅති ර්ව ලංඅධයක්ෂ ලං ේ. ක්.එම්.ඩී. ලංාන්්රසි 
මාතේට ලංද ලංඅපි ලංඅ් බ ලංවි යෂ ලංස්තුතිය ලංපිි  ලංනමුද.
අධයයන ේ ලංඅවසේන ලං වටුම්්ත ලංඋසස් ලං තත්ත්වයවට ලංස් ගන ලංඒම ලංස ාේ ලංවඩේත් ලංලකදේයී ලංඅදාස් ලං
ාේ ලං යපජනේ ලං කබේ ලං දුන්, ලං ඳුහුණු ලං විය්වවිදයේක ේ ලං වි ආ ලං ශර්ක ව ලං අධයයන ලං අාය ේ ලං ශාේර්ය ලං
නිකන්ති ලංද ලංසල්වේ ලංමාත්මිය,අ් ලංශයතන ේ ලංවි ආ ලංප් ලංරති්ත්ති ලංාේ ලංවයේ්ිති ලංඇගයීම් ලංඅාය ේ ලංඅාය ලං
ප්රධේන ලං ශාේර්ය ලං ී..ඒ. ලං ධර්මරත්න ලං මාතේ, ලං වි ආ ලං සම්්ත් ලං වළමනේවරණ ලං අාය ේ ලං අාය ලං ප්රධේන ලං
යයේමිනී ලංරුසුම් ලංරුමේර මාත්මියවද ලංස්තුති ලංපූර්වවව ලංසහි්ත් ලංවරුද.
අධයයන ලං වටයුතු ලං ශරම්භ ේ ලං සට ලං වේර්තේව ලං පිබඳ යක ලං කිරීම ලං දක්වේ ලං විෂයේනුබද්ධ ලං දඟනුම ලං කබේ ලං
දමින් ලංඅ් ලංාට ලංවි යෂ ලංසා යපගයක් ලංකබේ ලංදුන් ලංසුළු ලංඅ්නයන ලං බපග ලංප්රවර්ධන ලංඅමේතයේාය ේ ලං
අධයක්ෂව ලං1සාවර්ධන  ලංඩබ්.එම්.එස්. ක්. ලංවනිගූරි ය ලංමාතේත්, ලං ලංප්රේථමමිව ලංදත්ත ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලං
සාේය ලං කබේ ලං දුන් ලං ගේල්ක,මේතර, ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වක, ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං
දිස්ත්රික් ලං නි යපජය ලං අධයක්ෂ ලං නිකධේරීන්,වි ආ වයේප්ති ලං නිකධේරීන්, අදේළ ලං දිස්ත්රික්වකදි ලං සාේය ලං
කබේදුන් ලං වි ආ ලංනිෂ්්ේදන ලං ාේ ලං්ර් ේෂණ ලං සාවේර ලංනිකධේරීන් ලං සා ලං සී/ස ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ලං රුඳු ප ලං
තල් ලං නිෂ්්ේදවයන් බ ලං සූල්වේර ලං සමිති ේ ලං ගඳු ලං සභේ්ති ලංඩබ්.ජී. ලං ගුණ සන ලං මාතේටද ලංවි යෂ ලං
ස්තුතිය ලංපිි  ලංනමුද.
දත්ත ලං ස්ස් ලං කිරී ම් ලං දී ලං සාේය ලං කබේ ලං දුන් ලං සාඛ්යේන ලං සාවේර ලං එස්.ඩී.පී. ලං සුදර්යනී,අාජනේ ලං
ාට්ටිශරච්චි ලං යන ලං මාත්මීන්ටද ලං සා ලං දත්ත ලං සඟවසුම් ලං ඒවව ේ ලං එස්.එස්. ේ. ලං රපසේ ලං සා ලං ාාස ලං
යසරත්න ලං යන ලං මාත්වඳුන්ට ලං ද, ලං අනියම් ලං විමර්යන ලං නිකධේරීන් ලං කස ලං ඩබ්.එච්. ලං න වපද් ලං මිහිරේේ ලං
මයේ, ලං ඩී.පී.එච්. ලං අ ේ ආවේ ලං වඳුණේරත්න, ලං එච්. ක්.ඒ. ලං නි රපෂේ ලං කක්මේික ලං යන ලං මනවියන්ට ලං ද ලං
අපි ලංඅ් බ ලංස්තුතිය ලංපිි  ලංනමුද.
ද්විතියිව ලං දත්ත ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං සාේය ලං කබේ ලං දුන් ලං පුස්තවේකයේධි්ති ලං ඇතුළු ලං වේර්ය ලං
මණ්ඩකය ලංටත්, ලං දත්ත ලං විය් ල්ෂණය ලං වටයුතු ලං සදු ලං වළ ලං දත්ත ලං සඟවසුම් ලං ඒවව ේ ලං ඒවව ලං ප්රධේන ලං
එම්.ඩී.එල්. ලං ස ලංනරත් ලං මාතේ ලං ඇතුළු ලං වේර්ය ලං මණ්ඩකය ලංටත්, ලං වේර්තේ ලං පිට්ත ලං ්ි ගණවගත ලං වළ ලං
ජී.එම්. ලංවිජිතේ ලං්ද්මිණී ලංසා ලංපිටවවරය ලංනිර්මේණය ලංවළ ලංඋ ද්නි ලංවඳුණේරත්න ලංයන ලංමාත්මීන්ටද ලං
අපි ලංඅ් බ ලංස්තුතිය ලංපිි  ලංනමුද.
තව ලං ද, ලං සපදු්ත් ලං බඟලී මන් ලං සාේය ලං වූ ලං ප්රවේයන ලං ඒවව ේ ලං  ලං ප්රවිත්ති ලං ාේ ලං ප්රවේයන ලං නිකධේි නී ලං
වසන්ති ලංාතුරාගනී ලංරේජ්ක්ෂ ලංමාත්මියටත්, ලංුද්රණ ලංඅාය ේ ලංඩී.ජී. ලංධර්ම්ේක ලංමාතේ ලංඇතුළු ලංවේර්ය ලං
මණ්ඩකයටත්, ලං ප්රවේාන ලං අාය ේ ලං සයලු ලං වේර්ය ලං මණ්ඩකයටත්, ලං නන් ලං අයුි න් ලං සාේය ලං වූ ලං සයලු ලං
දනේටත් ලංවිතඥ ලංපූර්වවව ලංසතු
් තිය ලංපිි  ලංනමුද.

එස්. ලංඈ්ේසාා
පී. ලංශර්. ලංවීරක් වොඩි
එම්.ඩී. ලංසුසකේ ලංලූර්දු

iv

සාක් ආප්තය
ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං්ර ලං ාේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ලංවර්මේන්ත ේ ලං වත්මන් ලං ලං ක්රියේවේි ත්වය ලං ාේ ලං
එහි ලං ප්රමේණේත්මව ලං ාේ ලං ගුණේත්මව ලං මේනයන් ලං  ලං පිබඳබ ව ලං විමර්යනය ලං වරමින්, ලං එම ලං වර්මේන්ත ේ ලං
ප්රවර්ධනය ලංඋ දසේ ලංසුදුසු ලංප්රති්ත්තිමය ලං යපජනේ ලංසා ලංක්ර මප්ේයයන් ලංඉදිි ්ත් ලංකිරී ම් ලංඅරුදණින් ලං
මම ලං අධයයනය ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ශ්රිත ලං තල් ලං සම්බන්ධව ලං ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වවක ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං 125ක් ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං සම්බන්ධව ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං යන ලං
දිස්ත්රික්වවක ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං129ක් ලංඅධයයනයට ලංඇතුළත්ව ලං9013 ලංවර්ෂ ේ ලංදී ලංසදු ලං වි ණි.
ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං යන ලං දිස්ත්රික්ව ලං තුළ ලං සදු ලං වළ ලං අධයයනයට ලං අනුව ලං ්රම ලං ූරක්ෂම ලං වර්මේන්තයක් ලං
වන ලං රුඳු ප ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ස ාේ ලං බහුතරයක් ලං 18%  ලං යොුද ලං වී ලං ඇත් ත් ලං එය ලං ප්ර ද්යයට ලං
ශ කණිව ලංවර්මේන්තයක් ලංවන ලංබඟවිනි. තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලං්ර ලංස්යේ ලංගඟනී ම්දි, ලංතමන් ලං
සතු ලං ඉඩම්විකන් ලං ්මණක් ලං නොව ලං බදු ලං ගත් ලං ඉඩම් ලං ාේ ලං වනත් ලං ගොවීන් ගන් ලං ාේ ලං
සඟ්යුම්වඳුවන් ගන් ලංමිකට ලංකබේගත් ්ර ලංභේවිත ලංවර ලංඇත. වර්මේන්තවඳුවන් ලංඅති න් ලං18 ක් ලං
අුවඳුදු ලං 30වට ලං වඩේ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේ ලං ඇති ලං අතර ලං ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං දිස්තික්වවක ලං පිබඳ වබඳන් ලං
%7 ක් ලං ාේ ලං 70 ක් ලං වසර ලං දායවට ලං වඩේ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේ ලං ඇත. එනුදත් ලං එක් ලං වඩියව ලං දී ලං කබේ ලං
ගන ලං ඇති ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං ාේ ලං ්ළපුඳුද්ද ලං අතර ලං සබ තේවක් ලං ්වතින ලං බවට ලං සාඛ්යේනමය ලං
වය යන් ලං තාුවඳු ලං නො ක. තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන්නන් ලං අති න් ලං බහුතරයක් ලං 1%1  ලං
තල් ලං මඩු ලං හිමි ලං අය ලං ක. ඔුවහු ලං තල් ලං මඩු ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං කබේ දන ලං අතර ලං ඒ ලං ස ාේ ලං එක් ලං
වඩියකින් ලං තල් ලං බපතල් ලං½ක් ලංඅය ලංවරති. ලංගේලු ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංරේජය ලංාේ ලං ් ද්ගිකව ලංශයතන ලං
වක ලං දඟඩි ලං මඟදිාත්වී මන් ලං ා පන්වේ ලං දී ලං ඇති ලං ‘මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය’ ලං නමින් ලං ප්රාිකත ලං තේක්ෂණය ලං
ගේලු ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමි යප ලං 81 ක් ලං භේවිතේ ලං වරති. ලං එම ලං තේක්ෂණය ලං භේවිත යන් ලං
වඩියවට ලං බපතල් ලං5ක් ලං්මණ ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලංඅතර ලංඒ ලංඅනුව ලංඅක්වරයව ලංරුඳු ප ලං වොළ ලංස ාේ ලං ලං
ඉාළ ලංමිකක් ලං1ඳු.8000-10,000  ලංනියම ලංවී ලංඇත. ලංමේතර ලං මන්ම ලංමීටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලං
අඩු ලං මට්ටමව ලං 1%1  ලං ්වතී. ලං ඒ ලං අනුව ලං වඩියකින් ලං නිස්සේරණය ලං වරනු ලං කබන ලං තල් ලං බපතල් ලං
ප්රමේණය ලං3.5ක් ලං්මණ ලං ක. ලංගේලු ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං ලංතරම් ලංරුඳු ප ලංවගේවට ලංහිතවර ලං්ේා හ ලංාේ ලං්ේි සි ව ලං
තත්ත්වයන් ලංද ලං ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං නෝවතී. ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංතරඟවේරී ලං කස ලංක්රියේත්මව ලං
නොවන ලංබඟවින් ලංරුඳු ප ලං වොළ ලංස ාේ ලංද ලංඅඩු ලංඉල්ලුමක් ලං1ඳු. ලං9000-4000  ලං්වතී. ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං
ප්රමේණවත් ලං නොවීම ලං ාතු වන් ලං 40 ක් ලං ්මණ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං එබඳමා න් ලං වොළ ලං ගබඩේ ලං
කිරීම, ලං තල් ලං මඩු ලං ගුණේත්මව ලං තත්ත්වයට ලං ාේ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවතේවයට ලං අහිතවර ලං කස ලං බක්ේ ලං
ඇත.
රත්නපුර ලංාේ ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්වවක ලංදී ලං ලංඅධයයනයට ලංකක් ලංවළ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංද ලං
ප්ර ද්යයට ලං ශ කණිව ලං වර්මේන්තයකි. ලං ්ඟිරි  ලං වගේවන් ලං සතු ලං අය ලං ්මණක් ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං
නියඟ ළති. ලං වසර ලං 30වට ලං අධිව ලං ්ළපුඳුද්ද ලං කත් ලං්ඟිරි  ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංප්රමේණය ලං 9%  ලං ුවවද ලං
බොයි ල්ඳු ලංහිමියන් ලංප්රමේණය ලංඅඩු ලංඅගයව ලං11%  ලං්වතී. ලංඅ නරුත් ලං්ඟිරි  ලං ගොවීහු ලංවඩියව ලංුදළු ලං
නිෂ්්ේදන යන් ලං 1/%ක් ලං රුලී ලං කස ලං කබේ ලං දී ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං වරති. ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක් ලං ම ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං %5 ක් ලං ම ලං භේවිතේ ලං වරන් න් ලං සම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණයයි. රත්නපුර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං එක් ලං වඩියකින් ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං සේමේනය ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං
බපතල් ලං 5.58 ලං වන ලං අතර ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වඩියවට ලං බපතල් ලං 4.97කි. අධයයන ලං
ප්ර ද්යවක ලංනව ලං්ඟිරි  ලංවගේවන් ලංශරම්භ ලංකිරී ම් ලංප්රවණතේවයක් ලංදක්නට ලං නොමඟති ලංඅතර ලං්වතින ලං
වගේවන් ලං ද ලං අභේවයට ලං යමින් ලං ්වතී. ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ගොවීහු ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං
ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං මඟ ලං ්න්වීම ලං අනුව ලං ්ඟිරි  ලං ඉඩම්වක ලං ගම්මිි ස් ලං වගේවට ලං යොුද ලං වීම ලං
ාතු වන් ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ක ලං අනේගතය ලං අවිනිය්චිතය. ලං ප්රමේණවත් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං නොමඟති ලං
වී මන් ලං වොළ ලං තමීම, ලං දඟඩි ලං කස ලං වියළී ලං යේම, ලං ්බඳ බපධවයන් ලං ාේනි ලං කිරීම ලං නිසේ ලං තල්වක ලං
v

ගුණේත්මයට ලං ාේ ලං ප්රමේණේත්මයට ලං එය ලං බක්ේ ලං ඇති ලංඅතර ලං අස්වනු ලං නළන ලං වේකය ලං තුළ ලං දී ලං වඟඩිපුර ලං
වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලංගඟනීමට ලං මය ලංබේධවයක් ලංවී ලංඇත. ලං
රුඳු ප ලං ාේ ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං කපව ලං තත්ත්වයන් ලං ාේ ලං සස ේ ලං බඟලූ ලං වළ, ලං තේක්ෂණය ලං
භේවිතය ලං අතින් ලං නොදියුණු ලං මට්ටමව ලං ්වතී. එබඟවින් ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං
වර්මේන්තය ලංගුණේත්මවව ලංාේ ලංප්රමේණේත්මවව ලංනඟේ ලංසටුවීමට ලංතේක්ෂණිව ලංාේ ලංඋ් ද්යනේත්මව ලං
සවේ ලං සඟ්යීම ලං ස ාේ ලං පියවර ලං ගත ලං යුතුය. ලං වර්මේන්ත ේ ලං ඉදිි  ලං වර්ධනය ලං ස ාේ ලං අවයය ලං සඟකසුම් ලං
සඟවසීම ලං ස ාේ ලං දත්ත ලං ්ද්ධතියව ලං අවයයතේව ලං ්ඟාඟදිික ලං වයි. සුළු ලං ්ි මේණ ලං රුඳුදු ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං
තල් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං සාවිධේන ලං ගත ලං කිරීම ලං තුබඳන් ලං වර්මේන්ත ේ ලං ප්රවර්ධනය ලං උ දසේ ලං
ඔුවන් බ ලංදේයවත්වය ලංකබේ ලංදීම, ලංනිෂ්්ේදන ලංවිවිධේාගීවරණය ලංසඟකකිල්කට ලං ගන ලං ම් ලංස ාේ ලංවන ලං
රේජය ලං ශ යපජනය ලං ඉාළ ලං නඟාවීමට ලං වටයුතු ලං කිරීම, ලං තල් ලං මඩු ලං ප්රමිතිවරණයට ලං කක් ලං කිි ම, ලං
අධීක්ෂණය ලං කිරීම ලං මන්ම ලං තල්වක ලං ගුණේත්මය ලං ්ේකනය ලං ස ාේ ලං පියවර ලං ගඟනීම ලං සා ලං
ගබඩේවරණය ලං ස ාේ ලං ්ාසුවම් ලං සඟ්යීම ලං තුබඳන් ලං වළ ්ොළ ලං මික ලං විාකතේවයන් ගන් ලං
ප් ලංර යපජන ලංගඟනීමට ලංාඟකිවන ලං්ි දි ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංධේි තේවය ලංවර්ධනය ලංකිරීම ලං යනේදිය ලං
සදු ලංවළ ලංයුතු ලංබවට ලංඅධයයන යන් ලංනිර් ද්ය ලං ව ර්.
වර්මේන්ත ේ ලං ්වතින ලං ්ි මේණේනුකූක ලං ලක ලං ාතු වන් ලං නව ලං ශ යපජවයින් ලං ාට ලං අ්නයනයට ලං
ප්ර කයවීම ලං දුෂ්වර ලං වී ලං ඇත. ඒ ලං අනුව ලං සගන්ධ ලං තල් ලං වළ ්ොළ ලං තුළ ලං බො ාප ලං දුරට ලං
වත්යේධිවේරී ලං වළ ්ොළව ලං 1Oligopoly) කක්ෂණ ලං ා පනේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං ක. අ්නයන ලං
වි ආ බපග ලංසාවර්ධන ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලංාේ ලංඅ්නයන ලංසාවර්ධන ලංමණ්ඩකය ලංඒවේබද්ධව ලංසගන්ධ ලං
තල් ලං අ්නයනය ලං තුළ ලං ්වතින ලං බේධව ලං අවම ලං වරමින් ලං නව ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං පුහුණු ලං වර ලං
ව ළ ්ොළට ලං අවතීර්ණවී ම් ලං ඉඩ ලං ප්රස්ථමේ ලං ඇති ලං කිරීම ලං තුබඳන් ලං ්රි ලං කාවේ ක ලං වි ආ ලං අායය ලං මගින් ලං
ජේතිව ලං ශදේයමට ලං කබේ ලං දන ලං දේයවත්වය ලං තිරසේර ලං කස ලං ඉාළ ලං නඟාවීමට ලං ාඟකියේව ලං කඟ බනු ලං
ඇතඟයි ලංඅ ප්ක්ෂේ ලංවරුද.
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1.1 ාඟඳින්වීම
රුළුබඩු ලං බපග ලං ශ්රිත ලං විවිධ ලං යේව ලං වොටස් ලං භේවිතේ ලං වරමින් ලං විවිධ ලං ක්රම කදයන් ලං ඔස් ස ලං
නිස්සේරණය ලං වරනු ලං කබන ලං තල් ලං වර්ග ලං සගන්ධ ලං තල් ලං යටතට ලං ගඟ න්. ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං
සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ප්රධේන ලං රුළුබඩු ලං බපග ලං ීප්යක් ලං ශ්රිතව ලං ක්රියේත්මව ලං වන ලං
අතර ලං රුඳු ප ලං  ලං ්ර ලං තල් ලං ද්ශීය ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං අතර ලං ප්රුදඛ්ස්ථමේන ේ ලං ඇත. ලං
්ඟිරි  ලං  ලං ාවත් ලං  ලං ස රො නල්කේ ලං යේව ලං ්ර ලං භේවිතේ ලං වර ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීමත් ලං ශ්රී ලං
කාවේවට ලංශ කණිව ලංවූ ලංතවත් ලං ද්ශීය ලංවර්මේන්තයකි. ලං
්සුගිය ලං වවවේනුව ලං තුළ ලං

ද්ශීය ලං සගන්ධ ලං

තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං ගුණේත්මව ලං ාේ ලං

ප්රමේණේත්මව ලං මේනයන් ලං පිබඳබ ව ලං මතවේදයට ලං තුඩු ලං දී ලං ඇත. ලං වි යෂ යන් ලං ස රො නල්කේ ලං
ශ්රිත ලං  ලං සගන්ධ ලං  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ක්රමිව ලං ්ි ාේනියවට ලං ්ත් වමින් ලං ්වතින ලං බව ලං
වේර්තේ ලං
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ාතු වන් ලං

තල් ලං

නිස්සේරවයන් ලංාේ ලංඅ්නයනවඳුවන් ලංඅතර ලං්වතින ලංසබ තේ ලං්ලුදු ලංවී ලංඇත. ලංඑබඟවින් ලංරුඳු ප ලං
්ර ලංාේ ලංස රො නල්කේ ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංතත්ත්වය ලංාේ ලංඑහි ලංවර්ධනයට ලං
්වතින ලංසීමේවේරී ලංසේධව ලංා පනේ ලංගඟනීම ලංඋ දසේ ලංදියත් ලංවරන ලංකද ලං ලංඅධයයනය ලංඇසු රන් ලං ලං
සම්්ේදනය ලං වළ ලං මම ලං වේර්තේ ක ලං ්ළුද ලං ්ි ච් ේදය ලං තුළ ලං අධයයන ලං ගඟටලුව, ලං අධයයන ලං
අරුදණු ලංාේ ලංක්රම කදයන් ලංපිබඳබ ව ලංවිස්තරේත්මවව ලංවි්රා ලංවර ලංඇත.
1.2

ද්ශීය ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංවර්මේන්ත ේ ලංවත්මන් ලංතත්ත්වය ලං

ශ්රී ලංකාවේ ක ලං ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංවේර් ආවව ලංඳුපියල් ලංමිිකයන ලං950ව ලං ලංඅ්නයන ලං
ශදේයමක් ලං උ්යේ ලං ගන්නේ ලං ද්ශීය ලං වර්මේන්තයකි ලං 1ශ්රී ලං කාවේ ලං ර්ගුව, ලං 9019 . ලං එම ලං අගය ලං
ස ාේ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං මගින් ලං කබේ ලං දන ලං දේයවත්වය ලං පිබඳ වබඳන් ලං
33 ක් ලං ාේ ලං 9 ක් ලං ක. ලං වර්ෂ ලං 9000න් ලං ඇරඹී ලං දයවය ලං තුළ ලං සමස්ත ලං සගන්ධ ලං තල් ලං
වර්මේන්තය ලං ක්රමිව ලං වර්ධනයක් ලං අත්්ත් ලං වර ලං ගන ලං ඇති ලං බව ලං දවන ලං ්ි ච් ේද යන් ලං
වි්රා ලං ව ර්.
ශ්රී ලංකාවේව ලං කපව ේ ලංවඟඩිම ලංරුඳු ප ලං තල් ලංප්රමේණයක් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලංරට ලංවන ලංඅතර ලං
එය ලං ්රේමීය ලං ගොවිජන ලං අාය ේ ලං ස්කියේ ලං  ලං උත්්ේදනයට ලං විවිධ ලං අයුි න් ලං දේයව ලං වී ලං ඇත. ලං
1

රුඳු පවක ලං ලංඅඩාගු ලංවකමි න් ලංනම් ලංවිෂ ලංසා යපගය ලං ද්ශිය ලංරුඳු පවක ලංඅවම ලංවය යන් ලංඅඩාගු ලං
වීමත් ලං ඉතේ ලං ඉාළ ලං ඉයුජි නපල් ලං ප්රමේණයක් ලං අඩාගු ලං වීමත් ලං රුඳු ප ලං තල් ලං ස ාේ ලං ඉාළ ලං
ඉල්ලුමක් ලං නිර්මේණය ලං වීමට ලං

ාතු ලං වී ලං ඇත. ලං

ද්ශිය ලං සගන්ධ ලං

තල්වක ලං අ්නයන ලං

වළ ්ළ ලංතුළ ලංයු රපපීය ලංරටවල් ලංප්රුදඛ් ලං ක. ලංූප්කේවනයය ලංස ාේ ලං ලංඅවයය ලංනිෂ්්ේදනවක ලං
අුද්රවය ලං වය යන් ලං මරට ලං නි්දවන ලං සගන්ධ ලං තල් ලං බො ාොමයක් ලං අ්නයනය ලං වරනු ලං
කබන ලං අතර ලං ද්ශීය ලං අගය ලං එවතු ලං වළ ලං නිෂ්්ේදන ලං විරකය. ලං එ මන්ම ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං ලං
්ර ලං තල් ලංසා ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තවක ලංගුණේත්මව ලංාේ ලංප්රමේණේත්මව ලං්ඟතිවඩයන් ලං
පිබඳබ ව ලංසදු ලංවළ ලංඅධයයනයන් ලං නොමඟති ලංඅතර ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලංාේ ලංඒවේ ේ ලංගුණේත්මය ලං
්ාළ ලං මට්ටමව ලං ්වතින ලං බව ලං අ්නයන ලං වි ආ ලං බපග ලං  ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං අදාස ලං ක. ලං
මම ලංඅදාස්වක ලංනිරවදයතේව ලං්රීක්ෂේ ලංකිරීම ලං ව රහි ලං මම ලං ලංඅධයයනය ලං යොුද ලංවී ලංඇත.
1.3 ්ර් ේෂණ ලංගඟටලුව
ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං  ලං ්ර ලං තල් ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තයන්හි ලං ප්රමේණේත්මව ලං ාේ ලං
ගුණේත්මව ලං මේනයන් ලං ්ාළ ලං මට්ටමව ලං ්වතී ලං ද ලං යන්නත් ලං එ ස ලං නම් ලං ඊට ලං ්ේදව ලං වී ලං ඇති ලං
ාතු ලංවව ර් ලංද ලංයන්නත් ලංා පනේ ලංගඟනීම ලංඅවයය ලං ක.
1.4 අධයයන ේ ලංඅරුදණ

ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං වර්මේන්ත ේ ලං වත්මන් ලං ලං

ක්රියේවේි ත්වය ලං ාේ ලං එහි ලං ප්රමේණේත්මව ලං ාේ ලං ගුණේත්මව ලං මේනයන් ලං  ලං පිබඳබ ව ලං විමර්යනය ලං
වරමින්, ලං එම ලං වර්මේන්ත ේ ලං ප්රවර්ධනය ලං උ දසේ ලං සුදුසු ලං ප්රති්ත්තිමය ලං යපජනේ ලං සා ලං
ක්ර මප්ේයයන් ලංඉදිි ්ත් ලංකිරීම ලං මම ලංඅධයයන ේ ලං ලංප්රධේන ලංඅරුදණු ලං ක.
1.4.1

වි ය ආත ලංඅරුදණු

1. රුඳු ප්ර ලං

තල් ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං ක්රියේවික ේ ලං නියඟළී ලං සටින ලං

වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවත්මන් ලංසමේජ- ලංශර්ක ව ලංතත්ත්වය ලංවිමසීම.
2. එම ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංුදහුණ්ේන ලංගඟටලු ලංාේ ලංඊට ලංවිවල්් ලංවිස පම් ලං
ා පනේ ලංගඟනීම.
3. රුඳු ප ලං ලං්ර ලං තල් ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං ලං තල් ලංඅ්නයනය ලංශ්රිත ලංගඟටලු ලංාේ ලංදුෂ්වරතේ ලංා පනේ ලං
ගඟනීම.
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4. එම ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං ක්රියේවිකන් බ ලං  ලං ශදේයම, ලං වියදම ලං ාේ ලං කේභදේයිතේව ලං නිමේනය ලං
කිරීම.
5. රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ප්රවර්ධනය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං සුදුසු ලං
ප්රති්ත්තිමය ලංක්ර මප්ේයයන් ලං යපජනේ ලංකිරීම.
1.5  ලං්ර් ේෂණ ලංක්රම කදය

1.5.1 ලං ලංදත්ත ලංස්ස් ලංකිරීම ලං
අධයයනය ලංස ාේ ලංඅවයය ලං තොරතුඳු ලංකබේ ලංගඟනීම ලංප්රේථමමිව ලංදත්ත ලංාේ ලංද්විතියිව ලංදත්ත ලංස්ස් ලං
කිරීම ලං මත ලං ්දනම්ව ලං සදු ලං වරන ලං කදී. ලං ප්රේථමමිව ලං දත්ත ලං ස්ස් ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං ක්ර මප්ේයයන් ලං
ීප්යක් ලංඅනුගමනය ලංවරන ලංකදී.
අ. ලං ලංවිධිමත් ලංප්රය්නේවිකයක් ලංමිරන් ලං තොරතුඳු ලංස්ස් ලංකිරීම
මම ලං්ර් ේෂණ ේ ලංඅ ප්ක් ආත ලංඅරුදණුවකට ලංඅදේළව ලංවිධිමත් ලංප්රය්නේවිකයක් ලංසවස් ලංවළ
අතර ලංමතු ලංස ාන් ලං්ි දි ලං තපරේ ලංගත් ලංනියඟදියකින් ලංඅදේළ ලංදත්ත ලංකබේ ලංගන්නේ ලංකදී. ලං
ශ. ලංපුද්ගක ලංසම්ුදඛ් ලංසේවච්ඡේ
රේජය ලං අාය ේ

ගොවිජන ලං සාවර්ධන ලං නිකධේරීන්, ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං අමේතයේාය ේ ලං

නිකධේරීන් ලංාේ ලං ් ද්ගිකව ලංඅාය ේ ලංසගන්ධ ලං තල් ලංඅ්නයනවඳුවන් ලං තොග ලංස්ස් ලං වරන ලං
සවේ ලංසඟ්යුම්වඳුවන්,අ කවිවඳුවන් ලංාේ ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංක්රියේත්මව ලංවන ලං තල් ලං
නිෂ්්ේදවයන් බ ලංසාගම ේ ලංනිකධේරීන් ලංසමඟ ලංසේවච්ඡේ ලංවර ලංදත්ත ලංකබේ ලංගන්නේ ලංකදී. ලං ම් ලං
ස ාේ ලංඅර්ධ ලංවුාගත ලංප්රය්නේවික ලංඅත්වඟකක් භේවිතේ ලංවරන ලංකදී.
ඇ. ලං ලංසද්ධි ලංඅධයයන ලං
ශරම්භ ේ ලං සට ලං

ම් ලං දක්වේ ලං සේර්ථමවව ලං සගන්ධ ලං

තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලුණු

වර්මේන්තවඳුවන් ලං ාේ ලං වර්මේන්තය ලං අත්ාඟර ලං ඇති පුද්ගකයන් ලං සම්බන්ධ යන් ලං සදු ලං වළ ලං
සද්ධි ලංඅධයයන ලං ලංඇසු රන් ලංවර්මේන්ත ේ ලංතිරසේරභේවය ලං්වත්වේ ලං ගන ලංයේමට ලංඉවාල් ලංවී ලං
ඇති ලංවඳුණු ලංාේ ලංඔුවන් ලංුදහුණ්ේන ලංගඟටලු ලංපිබඳබ ව ලංසමේ කපානය ලංවරන ලංකදී.
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ඈ. ලං ලංසූලා ලං ගොවි ලංසේවච්ඡේ
සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං වත්මන් ලං තත්ත්වය, ලං ගඟටලු ලං ාේ ලං දුෂ්වරතේ ලං මන්ම ලං එය ලං
ප්රවර්ධනය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං උචිත ලං යපජනේ ලං පිබඳබ  ලං පුළුල් ලං නි යපජනයක් ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං
අරුදණින් ලංසූලා ලංසේවච්ඡේ ලංමිරන් ලංදත්ත ලංස්ස් ලංවරන ලංකදී. ලං
ඉ. ලං ලංද්විතීයිව ලංදත්ත ලංස්ස් ලංකිරීම
අධයයන ලංවිෂය්ථමයට ලංඅදේළ ලං ්ොත්්ත් ලංසඟරේ ලංාේ ලංිකපිවිකන් ලංඅවයය ලංද්විතීයිව ලංදත්ත ලංකබේ ලං
ගන ලං ඇත. ලං වි යෂ යන් ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං

ද්ේර්ත ම්න්තුව, ලං ජන ලං ාේ ලං

සාඛ්යේ ල්ඛ්න ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව, ලං ාක්ටර් ලං වොබ්බෑවඩුව ලං ගොවිවටයුතු ලං ්ර් ේෂණ ලං
ාේ ලං පුහුණු ලං කිරී ම් ලං ශයතනය, ශ්රී ලං කාවේ ලං තේක්ෂණ ලං ශයතනය, ලං ර්ගු ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං
යන ලංශයතන ලං ලංාේ ලං ද්ේර්ත ම්න්තුවිකන් ලංදත්ත ලංකබේ ලංගන්නේ ලංකදී.
1.5.2  ලංනියඟදිය ලං තපරේ ලංගඟනීම
අධයයනය ලංස ාේ ලංනියඟදිය ලං තපරේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලංබහු ලංපියවර ලංනියඟදි ලංක්රමය ලං(Multi-Stage
Random Sampling Technique) අනුගමනය ලං වි ණි.
1 වන පියවර ලං  ලංඅධයයන ලංප්ර ද්ය ලං ත්රීම ලං1දිස්ත්රික්ව ලං තපරේ ලංගඟනීම
රුඳු ප ලං්ර ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදවයන් ලංසා ලංඅ්නයනවඳුවන් ලංබහුකව ලංවයේප්ත ලංවී ලං
සටින ලං  ලං ගේල්ක ලං ාේ ලං  ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වත්, ලං  ලං ්ඟිරි  ලං වගේව ලං බහුකව ලං වයේප්ත ලං වී ලං ඇති ලං
ාම්බන් තොට ලංාේ ලංරත්නපුර ලංයන ලංදිස්ත්රික්වත් ලංඅධයයනය ලං ලංස ාේ ලං තපරේ ලංගන්නේ ලංකදි.
2

වන ලංපියවර ලං  ලං නියඟදිය ලංසාඛ්යේත්මවව ලං තපරේ ලංගඟනීම
තපරේගත් ලං දිස්ත්රික්වවක ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ේ ලං යදී ලං සටින ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං

අති න් ලං ලං35  ලංව ලංනියඟදියක් ලංඅාඹු ලං කස ලං තපරේ ලංගඟනිණි.
3

වන ලංපියවර ලං: ලංනියඟදි ලංඒවව ලං තපරේ ලංගඟනීම

එක් ලං වර්මේන්තවඳු වක් ලං නියඟදි ලං ඒවවයක් ලං

කස ලං සකවේ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං

තල් ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං 125ක් ලං තපරේ ලං ගත් ලං අතර ලං එයට ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව යන් ලං 84ක් ලං ද, ලං
4

මේතර ලං දිස්ත්රික්ව යන් ලං 41ක් ලං ද ලං අයත් ලං විය. ලං

තපරේ ලං ගත් ලං  ලං ්ඟගිි  ලං ්ර ලං

තල් ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං සාඛ්යේව ලං 129ක් ලං වූ ලං අතර ලං එයට ලං  ලං ාම්බන් තොට ලං  ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 64ක් ලං
සා ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං %5ක් ලං අයත් ලං විය. ලං  ලං ුදළු ලං නියඟදිය ලං  ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං
254 ද නරු ගන් ලංයුක්ත ලංවිය.
වගු ලංඅාව ලං1.1  ලං ලංදිස්ත්රික්ව ලංඅනුව ලංනියඟදි ේ ලංවයේප්තිය
රුඳු ප ලං්ර ලං තල්
ගේල්ක
මේතර
84
41

එවතුව
195

්ඟිරි  ලං තල්
ාම්බන් තොට
රත්නපුර
%4
%5

එවතුව
19%

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

1.5.3 ලං ලංනියඟදියට ලංඅයත් ලංුව ලංප්ර ද්ය ලං
රුඳු ප ලං්ර ලං ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං


මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ාක්මන, ලං

ගොවිජන ලං

සවේ ලං බක ලං ප්ර ද්යය ලං තුළ ලං වූ ලං

ඇල් ක වක, ලං බටු ානවත්ත, ලං ්ොල්ගා ාන, ලං නරවඟල්පිට ලං ාේ ලං වොන්වඟටිය ලං
යන ලංප්ර ද්ය. ලං


ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං

ගපනේපීනුවක ලං ප්ර ද්ශීය ලං

ල්වම් ලං

වොට්ාේස ේ ලං

මීටියේ ගොඩ ලං ගොවිජන ලං

සවේ ලං බක ලං ප්ර ද්යයට ලං අයත් ලං අලුත්වක, ලං බට ්ොක, ලං

වාටපිටිය, ලංඅහුන්ගල්ක යන ලංප්ර ද්ය.
්ඟිරි  ලං තල් ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං


රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ඇඹිිකපිටිය ලංප්රේ ද්ශීය ලං ල්වම් ලං වොට්ාේස ලංවන ලං්නේුදර, ලං
වො ළොන්න, ලංවෑල්ක ලංාන්දිය ලං ලංයන ලංප්ර ද්ය. ලං ලං



ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවටුවන, ලං න ටොල්පිටිය, ලං ලංවීරවඟටිය, ලං වකස්ුදල්ක, ලං
ාක්මන, ලං දයියන්දර, ලං බූවන්දයේය, ලං මේර වොල්ිකය, ලං වතුවන්ද, ලං ්ට්ටිය ්ොළ ලං
යන ලංප්ර ද්ය. ලං

1.5.4 ලං  ලංදත්ත ලංවිය් ල්ෂණය
ප්රය්නේවික ලංමේර්ග යන් ලංකබේ ලංගත් ලංදත්ත ලංාේ ලං තොරතුඳු ලං්ි ගණව ලංගත ලංවර ලංසාඛ්යේත්මව ලං
වගු ලං ාේ ලං ප්රස්තේර ලං ඇසු රන් ලං ද, ලං සරක ලං සාඛ්යේනමය ලං විය් ල්ෂණ ලං මිරන් ලං ද ලං  ලං සොයේ ලං ගඟනිම් ලං
ඉදිි ්ත් ලං වර ලං ඇත. ලං මම ලං අධයයන ේ ලං දී ලං ්ාත ලං ස ාන් ලං උ්නයේස ලං දව ලං ්රීක්ෂේ ලං වළ ලං
අතර ලංඊට ලංඅදේළ ලං ලංසාසම්බන්ධතේ ලංසාගුණවයන් ලංඇසු රන් ලංනිගමනයන්ට ලංඑළ ඹන ලංකදී. ලං
එීප ලංඋ්නයේස ලං්ාත ලං්ි දිය.
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උ්නයේස
1. වර්මේන්තවඳුවේ ලං සතු ලං ්ළපුඳුද්ද ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවතේව ලං ඉාළනඟාවීමට ලං
ාතු ලංවී ලංඇත.
2. වර්මේන්තය ලං ස ාේ ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං වළ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිත ලං

නොකිරීම ලං

නිෂ්්ේදවතේව ලංඅඩුවීමට ලං ාතු ලංවී ලංඇත.
1.% ලං ලං්ි ච් ේද ලංසඟවසුම
අධයය ලංන ේ ලං ්ළුද ලං ්ි ච් ේදය ලං තුබඳන් ලං ූලිකව ලං ාඟඳින්වීම, ලං අධයයන ේ ලං අරුදණු ලං සා ලං
ක්රම කදය ලං  ලං සේවච්ඡේ ලං ව රන ලං අතර ලං දවන ලං ්ි ච් ේදය ලං මිරන් ලං සේහිතයය ලං විමර්යනය ලං
ඉදිි ්ත් ලං වර ලං ඇත. ලං තවන ලං ාේ ලං සකවන ලං ්ි ච් ේද ලං මිරන් ලං  ලං පිබඳ වබඳන් ලං රුඳු ප ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං
තල් ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං සමේජ-ශර්ක ව ලං තත්ත්වය ලං ාේ ලං ශදේයම් ලං වියදම් ලං ාේ ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලංුදහුණ්ේන ලංගඟටලු ලංයනේදිය ලංපිබඳබ  ලංවිය් ල්ෂණය ලංවර ලංඇත. ලං්ස්වඟනි ලං
්ි ච් ේදය ලං ලංමිරන් ලංඅධයයන ේ ලං සොයේ ලංගඟනීම් ලංපිබඳබ  ලංසේරේායයක් ලංසමඟ ලං ලංනිගමන ලංාේ ලං
යපජනේ ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.

6

දවඟනි ලං්ි ච් ේදය ලං ලං ලං

සේහිත් ලංය ලංවිමර්යනය
9.1 ලං ලංාඟඳින්වීම
සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං පිබඳබ  ලං ්වතින ලං සේහිතය ලං විමර්යනය ලං වරමින් ලං  ලං අධයයනයට ලං
අදේළ ලංවන ලංසාවල්්මය ලං තොරතුඳු ලංපිබඳබ  ලංවි්රායක් ලං මම ලං්ි ච් ේද ේ ලංදී ලංසදු ලං ව රන ලං
අතර ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංසම්බන්ධ යන් ලං්වතින ලංසාවිධේන ලංාේ ලංරේජය ලංඅනු්රාය ලං
පිබඳබ  ලං තොරතුඳු ලං ද ලං සාක් ආප්තව ලං ඉදිි ්ත් ලං ව ර්. ලං එ සම ලං එම ලං වර්මේන්තයට ලං අදේළ ලං ව ලං
වකේපීය ලං ාේ ලං  ලං ජේතිව ලං මට්ටමින් ලං සදු ලං වඳුණු ලං අධයයන ලං තුබඳන් ලං අනේවරණය ලං වී ලං ඇති ලං
තොරතුඳු ලංද ලං ලං මම ලං්ි ච් ේද ේ ලංදී ලංසේවච්ඡේවට ලංකක් ලං ව ර්.
9.9 ලං ලං ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය
9.2.1 ලං ලංසගන්ධ ලං තල්
සගන්ධ ලං තල් ලංයනු, ලංයේවයන්ට ලංශ කණිව ලංගන්ධය ලංසහිත ලංඖෂධීය ලං්ඟළෑටි ලං ලං ාප ලං වනත් ලං
යේවවක ලංුදල්, ලං්ර, ලං ලං ්ොතු, ලංීමජ ලංමල් ලංාේ ලං ලං ගඩි ලංහුමේක ලංශසවනය ලං1steam distillation)
 ලං ාප ලං චූෂණ ලං ක්රියේවිකය ලං 1Suction process) මිරන් ලං නිස්සේරණය ලං වරගනු ලං කබන ලං සයුම් ලං
වූත් ලංවඩේත් ලංසුගන්ධ ලං යන් ලංයුත් ලංවේෂ්්ශීලී ලං්රවයකි ලං1Volatile Liquid).
සුව  ලං ාේ ලං රසය ලං ඇතිවීමට ලං  ලං ාතුවන ලං වේෂ්්ශීලී ලං  ලං ාප ලං වේෂ්්ශීලී ලං

නොවන ලං සාඝටව ලං

සයගණනකින් ලංසමන්විත ලංවන ලංබඟවින් ලංසගන්ධ ලං තල් ලංස ාේ ලංවේෂ්්ශීලී ලං ලං තල් ලං1Volatile
oil) ලං යනු වන් ලං ද ලං වයවාේර ලං ව ලං රන ලං අතර ලං යට ලං ීප ලං අයුි න් ලං සගන්ධ ලං  ලං තල් ලං ශසවනය ලං
ස ාේ ලං භේවිතේ ලං ව රන ලං යේව ලං ්ඟළෑටි ලං වඩේත් ලං සුවඳින් ලං යුක්ත ලං වන ලං බඟවින් ලං කතින් ලං
භේෂේ වන් ලං වඩේත් ලං සුව  ලං ගන්ධය ලං යන්නට ලං ය ලං දන ලං ඇ ලං රපමේ ලං 1Aroma) යන ලං වානය ලං
භේවිතේ ලං වරමින් ලං ඇ රපමේ ලං ඔයිල් ලං 1Aroma oil) යනු වන් ලං ද ලං වයවාේර ලං

ව ර්. ලං

බඟක්ී.ි යේ, ලංවවරස්, ලංදිලීර ලංාේ ලංක්ෂු්ර ලංජීවීන් බ ලංක්රියේවේරීත්වයට ලංප්රතික්රියේ ලං ලංකිරී ම් ලංඇති ලං
ාඟකියේව ලං සගන්ධ ලං තල්වක ලං ඇති ලං ප්රධේන ලං යක්තියකි. ලං සගන්ධ ලං තල් ලං වඩේත් ලං ඖෂධීය ලං
ගුණ යන් ලං යුක්ත ලං වන ලං අතර ලං යේවසේර ලං සගන්ධ ලං තල් ලං විවිධ ලං ප්රතිවේර ලං  ලං ස ාේ ලං භේවිත ලං
ව ර්. ලං  ලං තවද ලං උදරේබේධ ලං ස ාේ, ලං වේතේ්ාරණය ලං 1උදර ේ ලං ඇති ලං වන ලං වේතය ලං පිට ලං කිරීම  ලං
ස ාේත්, ලංුදරේ ලංවර්ධනය ලංවර ලංුදරේ ලංශසේදනය ලංනඟති ලංකිරීම ලංස ාේත්, ලංඉදිුදම ලංසා ලංදඟවිල්ක ලං
සමනය ලංකිරීම ලංස ාේත් ලංඅවයය ලංඖෂධ ලංනි්දවී ම් ලංදී ලංසගන්ධ ලං තල් ලං යොදේ ලංගඟ න ලංන ලංබව ලං
ස ාන් ලං ක. ලං1Rahman et al, 1999  ලං
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සගන්ධ ලං තල්වක ලං ඖෂධීය ලං වටිනේවම ලං පිබඳබ  ලං සදු ලං වරී ලං ඇති ලං ්ර් ේෂණයන් ගන් ලං
තවදුරටත් ලං ්ඟාඟදිික ලං ව රන ලං ශවේරයට ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං ව රන ලං යේව ලං
වි යෂ ලං %%ක් ලං අතුි න් ලං 1%ක් ලං ම ලං ඒඩ්ස් ලං මර්දන ලං ඖෂධ ලං ස ාේ ලං උ් යපගී වරගන්නේ ලං බව
්නී ලං යයි. ලං

තවද ලං රුඳු ප ලං යේව යන් ලං නි්දවන ලං සගන්ධ ලං

තල්වක ලං අඩාගු ලං ප්රධේන ලං

සාඝටවයක් ලං වන ලං ඉයුජි නපල් ලං සාඝටවය ලං තුළ ලං ප්රතිවවරස් ලං ගුණය ලං ්වතින ලං බව ලං ද ලං
අනේවරණය ලංවර ලංඇත ලං1Premanathan, et al, 200%).
ඇ මි වේ ලං එක්සත් ලං ජන්ද ේ ලං ඇ මි වේනු ලං රසේයනිව ලං සාගමය ලං විසන් ලං ්න්වේ ලං දන ලං
්ි දි ලං රුඳු ප ලං පිබඳබ  ලං එරට ලං සදු ලං වඳුණු ලං ්ර් ේෂණ ලං  ලං දත්තවකට ලං අනුව ලං රුඳු ප ලං සේමේනය ලං
රසවේරවයක් ලං ්මණක් ලං නොව ලං එය ලං ඉතේ ලං ප්රබක ලං ඖෂධීය ලං වටිනේවමක් ලං සහිත ලං බපගයක් ලං
බව ලංස ාන් ලං ව ර් ලං(USAID, 2002).
මම ලං සුවි යෂී ලං ගුණයන් ලං ාතු ලං වන් ලං විවිධ ලං රටවල් ලං ප්රධේන ලං අාය ලං 4ක් ලං යට ත් ලං සගන්ධ ලං
තල් ලංප්ර යපජනයට ලංගනු ලංකබයි. ලංඑනම්,
1. ලංරස ලංවේරව ලංස ාේ ලං1Flavor)
9. ලංඖෂධ ලංස ාේ ලං1Pharmaceutical)
3. ලං ් ද්ගිකව ලංසත්වේරය ලංස ාේ ලං1Personal Care)
4. ලංවර්මේන්ත ලංස ාේ ලං1Industrial)
9.9.9 ලං ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංක්රම කද
සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ේ ලං දී ලං ඒ ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං විවිධ ලං ක්රම ලං කිහි්යක් ලං ්වතී. ලං
එනම්,
1. විභේජන ලංක්රමය

- ලං

Expression

2. ජක ලංශසවන ලංක්රමය

-

Hydro-

or

Water

-

Water

and

steam

4. හුමේක ලංශසවන ලංක්රමය

-

Steam distillation

5. ්රේවණ ලංනිස්සේරණය

-

Solvent extraction

distillation
3. ජක ලංසා ලංහුමේක ලංශසවන ලංක්රමය
distillation

සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං වරනු ලං කබන ලං මම ලං ක්රම ලං අතර ලං විවිධ ලං වනස්වම් ලං ්වතී. ලං
භේවිතේ ලංවරන ලංක්රම යහි ලං වනස්වම් ලංඅනුව ලංනිෂ්්ේදනය ලං ව රන ලං තල්වක ලංගුණත්වය ලංද ලං
8

අස්වඟන්න ලං ද ලං වනසවට ලං කක් ලං ක. ලං එ ස ලං ම ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ේ ලං දී ලං භේවිතේ ලං වරන ලං
අුද්රවයයන් ලං හි ලං ස්වභේවය ලං මත ලං ඒ ලං ස ාේ ලං තපරේ ලං ගත ලං යුතු ලං ක්රමය ලං ද ලං ර ේ ලං ්වතී. ලං යේව ලං
ූලකේ්රයන් ගන් ලං නිෂ්්ේදනය ලං

ව රන ලං සගන්ධ ලං

තල්වක ලං ්වතින ලං සාඝටවයන්, ලං

ගුණේත්මව ලං අයුි න් ලං ස්ව ලං ගඟනීමට ලං යොදේ ලං ගන්නේ ලං නිෂ්්ේදන ලං ක්රමය ලං වඩේත් ලං බක්ේනු ලං
කබයි.
රුළුබඩු ලං ශ්රිත ලං සගන්ධ ලං

තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං ස ාේ ලං වර්තමේනය ලං වනතුඳු ලං වඩේත් ලං

ශර්ක වමය ලං වය යන් ලං වේසදේයව ලං ක්රමය ලං වී ලං ඇත් ත් ලං ශසවන ලං ක්රමයයි ලං 1Distillation
Method). මම ලංක්රමය, ලං
1. ජක ලංශසවන ලංක්රමය
2. හුමේක ලංශසවන ලංක්රමය ලං ලං
3. ජක ලංසා ලංහුමේක ලංශසවන ලංක්රමය ලංයනු වන් ලංතුන් ලංශවේර ලං ක.
සමස්තයක් ලං කස ලංශසවන ලංක්රම ේ ලං්වතින ලංප්රධේන ලංවේසදේයවත්වය ලංවන් න් ලංඉතේ ලංසරක ලං
උ්වරණ ලං වට්ටකයක් ලං භේවිතේ ලං වරමින් ලං වගේ ලං භූමිය ලං ශ්රිතව ලං ම ලං

තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං

ක්රියේවිකය ලං සදු ලං වළ ලං ාඟකි ලං වීමයි. ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං ව රන ලං අ නරුත් ලං ලං
ක්රමයන්ට ලං1්රේවණ ලං නිස්සේරණය ලංවඟනි  ලංසේ ප්ක්ෂව ලංශසවන ලංක්රම ේ ලංදී ලංවියේක ලං  ලංක්රමයක් ලං
අවයය ලං නොවන ලංඅතර ලංඋසස් ලං පුහුණුවක් ලංසහිත ලං්රමයක් ලංඅවයය ලං නොවීම ලංද ලංවි යෂත්වයකි. ලං
එ ස ලංම ලං මම ලං ්රමයක් ලංවඩේත් ලංසරක ලංවනවේ ලං මන්ම ලං ලංවඩේ ලංකේභදේයී ලංක්රමයක් ලංද ලං වන ලංබව ලං
්නී ලංයයි. ලංඑ ස ලංුවවත්, ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ේ ලංදී ලං මවඟනි ලංසරක ලංවූත් ලංකේභදේයී ලංවූත් ලං
එතරම් ලං පුහුණුවක් ලං නොකඟබූ ලං ්රමයක් ලං භේවිතේ ලං කිරීම ලං තුළ ලං ඉාළ ලං මට්ට ම් ලං අස්වඟන්නක් ලං
නොකඟීම ලං යේම, ලං අඩු ලං ගුණත්වයක් ලං සහිත ලං වීම ලං ාේ ලං නිෂ්්ේදනයන්ට ලං ව ළ

්ො ළහි ලං අඩු ලං

අගයක් ලං කඟීමම ලං වඟනි ලං සිණේත්මව ලං තත්ත්වයන් ලං  ලං ඇති ලං වීම ලං ද ලං වඟළඟක්විය ලං නොාඟකි ලං ය ලං
1FAO, 2005).
2.3 ලං ලංශ්රී කාවේ ක ලංසගන්ධ ලං ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලංාේ ලංඅ්නයනය
කපව ේ ලංවිවිධ ලංශසයේතිව ලං ලංරටවක ලංරුළුබඩු ලංවර්ග ලංවගේ ලංවළ ලංද, ලංඝර්ම ලංවකේපීය ලංසමවයට ලං
ශසන්න ලං රටවක ලං රුළු ලං බඩුවකට ලං ශ කණිව ලං සුව ක් ලං ාේ ලං රසයක් ලං ඇත. ලං මම ලං රුළුබඩු ලං
ශ්රිතව ලං නිමවන ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං ස ාේ ලං යොදේගන්නේ ලං ්ඟළෑටි ලං සා ලං යේව ලං
වර්ගයන් ලං විවිධ ලං ක. ලං ශ්රී කාවේ ක ලං සගන්ධ ලං ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ේදි ලං  ලං ප්රධේන ලං වය යන් ලං ලං
යොදේගන් න් ලං රුඳු ප ලං බපගය ලං සා ලං ස රො නල්කේ ලං යන ලං බපගයන්ය.
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මීට ලං අමතරව ලං

ගම්මිි ස් ලං තල්, ලංඉඟුඳු ලං තල්, ලංවරේබු ලංනඟටි ලං තල්, ලංවරදුදාගු ලං තල් ලංාේ ලං සර ලං තල් ලංශදිය ලං
ද ලං ලංවඟදගත් ලං වයි.
ශ්රී ලංකාවේව ලං කපව ේ ලංවඟඩි ලංම ලංරුඳු ප ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලංරට ලංවන ලංඅතර ලංඑය ලං්රේමීය ලං
ප්ර ද්යවක ලංස්කියේ ලංඋත්්ේදනයට ලංවිවිධ ලංඅයුි න් ලංදේයව ලංවී ලංඇත. ලංරුඳු පවක ලංඅඩාගු ලංවකමි න් ලං
නම් ලං රසේයනය ලං  ලං අක්මේවට ලං විෂ ලං විය ලං ාඟකි ලං අතර ලං කාවේ ක ලං රුඳු පවක ලං මම ලං  ලං රසේයනය ලං
අඩාගු ලං වන් න් ලං ඉතේමත් ලං අඩු වන් ලං බව ලං ස ාන් ලං ක. ලං ශ්රී කාවේ ලං  ලං රුඳු පවකට ලං සා ලං රුඳු ප ලං
තල්වකට ලං කපව ලං ව ළ

්ො ළ ලංඉාළ ලංප්රසද්ධියක් ලං මන් ලංම ලංඉල්ලුමක් ලංද ලංනිර්මේණය ලං

වී ලං ඇත. ලං ද්ශීය ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයන ලං ව ළ

්ොළවල් ලං අතර ලං ඇමි වේ ලං එක්සත් ලං

ජන්දය, ලං  ලං ප්රායය, ලං ජර්මනිය, ලං එක්සත් ලං රේජධේනිය, ලං ඉන්දියේව, ලං

නදර්කන්තය, ලං

සාගප්පූඳුව, ලං ස්විස්ටර්කන්තය, ලං චීනය, ලං ජ්ේනය ලං සා ලං බල්ජියම ලං යන ලං රටවල් ලං ප්රුදඛ් ලං ක. ලං
ඒවේ ලං  ලං කපව ලං ප්රවට ලං ූප්කේවනය ලං ්රවය ලං නි්දවන ලං රටවල් ලං වන ලං අතර ලං එවඟනි ලං රටවක ලං
ස්වේභේවිව ලං්රවය ලංස ාේ ලං ලංඅධිව ලංඉල්ලුමක් ලංඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ක ලංුදළු ලංරුළුබඩු ලංඅ්නයන යන් ලං%5 ක් ලංම ලංරුඳු ප ලංවන ලංඅතර ලංුදළු ලංවි ද්ය ලංවිනිමය ලං
ඉ්යීම්වකට ලංරුළු ලංබඩු අ්නයනය ලංමගින් ලංකබේ දන ලංදේයවත්වය ලං1.% ක් ලං වයි.
මම ලං ඉ්යීම් ලං අතරට ලං සගන්ධ ලං

තල් ලං ද ලං අගය ලං එවතු ලං වළ ලං නිෂ්්ේදනයක් ලං

කස ලං

දේයවත්වයක් ලං දරයි. ශ්රී ලං කාවේ ක ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයන ලං ශදේයම ලං 9000 ලං වර්ෂ ේ ලං
ඳුපියල් ලං  ලං මිිකයන ලං 955ක් ලං ුව ලං අතර ලං 9019 ලං වසර ලං වන ලං විට ලං ඳුපියල් ලං  ලං මිිකයන ලං 1448ක් ලං ද ලං වී ලං
ඇත ලං1ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.1 ලංාේ ලං9.9 . ලං ලංඅ්නයන ලංප්රමේණය ලංද ලං9019 ලංවසර ලංවන ලංවිට ලං ම. ලං ටො. ලං
384ක් ලං ලංවී ලංඇත.

ූලකේ්රය  ලංශ්රී ලංකාවේ ලං ර්ගුව, ලං9019
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ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.1  ලං ලං සගන්ධ ලං ලං තල් අ්නයන ලංශදේයම ලං ලං- ලං19000-9019

ූලකේ්රය  ලංශ්රී ලංකාවේ ලං ර්ගුව, ලං 9019

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.2  ලං ලංසගන්ධ ලං ලං තල් ලංඅ්නයන ලංප්රමේණය ලං- ලං19000-9019
9.3.1 ලං ලංරුඳු ප ලං බපගය ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය
1. ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලංවගේව
ශ්රී ලංකාවේව ලංතුළ ලංනිෂ්්ේදනය ලං ව රන ලං ලංප්රධේන ලංරුළු ලංබඩු ලං බපගයන් ලංඅති න් ලංශර්ක වමය ලං
වය යන් ලං වඩේත් ලං වඟදගත් ලං රුළු ලං බඩු ලං

බපගය ලං රුඳු ප ලං වන ලං අතර ලං පුරේණ ේ ලං ්ටන් ලං

ශ්රී කේාකිවයින් ලංවිවිධ ලංවේර්යයන් ලංස ාේ ලංවඩේත් ලංබහුක ලං කස ලංරුඳු ප ලං බපගය ලංප්ර යපජනයට ලං
ගන ලං ඇත. ලං ඖෂධ, ලං රුළු ලං බඩු, ලං සුව  ලං විකුවන් ලං සා ලං ්ේන ලං වර්ග ලං සවස් ලං වරගඟනීමට ලං රුඳු ප ලං
බපගය ලංප්ර යපජනයට ලං ගන ලංඇති ලංඅතර ලංවර්තමේන ේ ලංද ලංරස ලංවඟවිික ලංනිෂ්්ේදන, ලංඖෂධීය ලං
වට් ටපඳු ලං සා ලං වි යෂ යන් ලං සුව  ලං විකුවන් ලං  ලං නිෂ්්ේදනය ලං ස ාේ ලං කපවය ලං පුරේ ලං එය ලං
භේවිතයට ලංගනු ලංකබයි. ලං
රුඳු ප ලං බපග ේ ලං සම්භවය ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං මධයම ලං ව පවර ලං ප්ර ද්යය ලං බවට ලං සේක් ආ ලං  ලං ඇත. ලං
රුඳු ප ලංවඟකෑ ලංගසක් ලං කස ලංුදහුදු ලංමට්ට ම් ලංසට ලංමීටර් ලං300-350 ලංදක්වේ ලංඋච්ාත්වවක ලංදක්නට ලං
කඟ බ්. ලං වර්තමේන ේ ලං රුඳු ප ලං වගේව ලං වළුතර ලං සට ලං බිකඅත්ත ලං දක්වේ ලං ුදහුදු ලං තීර ේ ලං ශීඝ්රව ලං
්ඟතිර ලංඇති ලංඅතර ලංරට ලංඅභයන්තරය ලංදක්වේ ලංද ලංවිහිද ලං ගොස් ලංඇත. ලංරුඳු ප ලංවි යෂ ලංවර්ග ලං8ක් ලංශ්රී ලං
කාවේ ක ලංදක්නට ලංකඟබුණ ලංද, ලංවේණිජමය ලංමට්ටමින් ලංවගේ ලංවරන් න් ලං“සන මප ම් ලං කරම්” ලං ලං
යන ලං වර්ගයයි. ලං අ නක් ලං සයලුම ලං වර්ගයන් ලං වල් ලං රුඳු ප ලං  ලං වි යෂ ලං (Wild Species)
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කස ලං

ාඟඳින් වන ලං අතර ලං ාපුත ල්, ලං නවල්ස් ලං  ලං ව පවරය ලං ාේ ලං සාා ලං රේජ ලං අඩවිය ලං ශ්රිතව ලං මම ලං
වර්ග ලංදඟවගත ලංාඟකි ලංබව ලංඅ්නයන ලංවි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ලංදත්ත ලංස ාන් ලංවරයි.
රුඳු ප ලං

බපගය ලං  හෂ්ව ලං

ද්යගුණිව ලං තත්ත්වයන්ට ලං ඔ රොත්තු ලං

දන ලං විවිධ ලං ්ේා හ ලං

තත්ත්වයන් ලංයට ත් ලංවගේ ලංවළ ලංාඟකි ලං බපගයකි. ලංවි යෂ යන් ලංගේල්ක, ලංමේතර, ලංවළුතර ලංාේ ලං
රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වවක ලංදක්නට ලංකඟ බන ලං“ි දීවන් ලංවඟල්ක” ලං ලං ාප ලංසුදුවඟික ලං ලං්සත්, ලං කපම ලං
්සත්, ලං බොරළු ලංසහිත ලං ්සත් ලං රුඳු ප ලං බපගයට ලං යපගය ලං ක. ලං රුඳු ප ලං වගේවට ලං පී.එච් ලං අගය ලං
4.5-5.5 ලංදක්වේ ලං්රේස ේ ලංපිහිටි ලං්සක් ලංසුදුසු ලංවන ලංඅතර ලංඋචිත ලංඋෂ්ණත්ව ලං්රේසය ලං950C - ලං
350 C ක. ලංමි.මි. ලං1875-3750 ලංදක්වේ ලංවූ ලංවේර් ආව ලංවර්ෂේ්තනයක් ලංසේර්ථමව ලංරුඳු ප ලංවගේවක් ලං
සදාේ ලං යපගය ලං ක.
ස්වේභේවිව ලංතත්ත්වයන් ලංයට ත් ලංරුඳු ප ලංගස ලංමීටර් ලං10-15 ලංදක්වේ ලංඋසවට ලංාේ ලං ලංව  ලං ස.මී. ලං
30-35 ලං දක්වේ ලං වට ලං ප්රමේණයක් ලං දක්වේ ලං වර්ධනය ලං ක. ලං රුඳු ප ලං ගස ලං අස්වනු ලං ස ාේ ලං ව්ේ ලං
ගඟනී මන් ලං මීටර්9–9.5 ලං දක්වේ ලං උස ලං ප්රමේණයකින් ලං අතු, ලං ි කිික ලං කිහි්යක් ලං සහිත ලං ් පරක් ලං
ශවේරයට ලංාඟඩ ලංගඟ ස.
රුඳු ප ලං  ලං ූරර්යේ කපවය ලං තදින් ලං ප්රිය ලං වරන ලං යේවයකි. ලං නිස ලං කකේවට ලං නියමේවේර ලං අයුි න් ලං
වල් ලං මර්දනය ලං තුබඳන් ලං 50  ලංකින් ලං ්මණ ලං අස්වඟන්න ලං වඟඩි ලං වර ලං ගත ලං ාඟව. ලං රසේයනිව ලං වල් ලං
නේයව ලංමිරන් ලංවල් ලංමර්දනය ලං්ාසු ලංුවව ලංද, ලං්ඟළ ලං ලං ව රහි ලං ලංඅහිතවර ලං කස ලංබක්ෑම් ලංඇති ලං
වරයි. ලං අස්වනු ලං නළී ම් ලං දී ලං රුඳු ප ලං දඩු ලං සමඟ ලං වොළ ලං සා ලං නො ම්ූප ලං අතු ලං ක් ෂර යන් ලං
ඉවත් ලං ක. ලං ම් ලං නිසේ ලං වියේක ලං ්ො ාොර ලං ප්රමේණයක් ලං ක් ෂර යන් ලං ඉවත් ලං වන ලං නිසේ ලං
වේබනිව ලං ්ො ලං ාොර ලං  ලං භේවිතය ලං  ලං තුබඳන් ලං ් ස ලං භ තිව ලං කක්ෂණ ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං වළ ලං ාඟව. ලං
වඟඩිපුර ලං නයිරජන් ලං ්ො ාොර ලං භේවිතය ලං තුබඳන් ලං වඟඩි ලං අස්වඟන්නක් ලං  ලං කබේ ලං දන ලං නිසේ ලං ම් ලං
ස ාේ ලං ලංයූි යේ ලං ්ො ාොර ලංනිර් ද්ය ලංවර ලංඇත.
රුඳු ප ලං  ලං යේව ලං ්ර ලං ස ාේ ලං  ලං රපග ලං වේරවයන් ලං කිහි්යක් ලං ඇත. ලං ප්රධේන ලං වය යන් ලං ්රවක ලං
ගඟටිති ලං  ලං ඇති ලං වීම ලං දඟක්විය ලං ාඟව. ම් ලං මිරන් ලං වොළ ලං තල් ලං ප්රතියතය ලං 90 ක් ලං ්මණ ලං අඩු ලං
ක. ලං මම ලංගඟටිති ලංඇතිවීම ලං්ර ේ ලංඋඩ ලං්ඟත් ත් ලංාේ ලංයටි ලං්ඟත් ත් ලංශවේර ලං දවක් ලං කස ලං
දඟක් ලං ක.
රුඳු ප ලංවගේ ක ලංවයස, ලං්ස, ලං ද්යගුණිව ලංතත්ත්ව ලංසා ලංවගේ ලංවරන ලංවගේ ලං්ේකන ලංක්රම ලංඅනුව ලං
කඟ බන ලං අස්වඟන්න ලං ඉතේ ලං පුළුල් ලං කස ලං වනස් ලං වනු ලං ඇත. ලං සේමේනය ලං ්වතින ලං අස්වඟන්න ලං
ාක්ටයේරයවට ලංරුඳු ප ලංකූඳු ලංකි කප්රෑම් ලං470කි. ලංනුදත් ලං ාො  ලං්ේකන ලංතත්ත්ව ලංයට ත් ලං
ාක්ටයේරයවට ලංරුඳු ප ලංකූඳු ලංකි කප්රෑම් ලං750-1000 ලංදක්වේ ලංකබේ ලංගත ලංාඟව.
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වගු ලංඅාව ලං9.1න් ලං්ඟාඟදිික ලං ව රන් න් ලං9000 ලංවර්ෂ ේ ලංසට ලං9012 ලංවර්ෂය ලංදක්වේ ලංරුඳු ප ලං
වගේ ලං ව්සි ය ලං ාේ ලං නිෂ්්ේදනය ලං ශ්රිත ලං දත්තයන් ලං ක. ලං ඒ ලං අනුව ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ක ලං රුඳු ප ලං වගේ ලං
ව්සි ය ලං පිබඳ වබඳන් ලං ාක්ටයේර ලං  ලං 94,%71 ලං සට ලං 30439 ලං දක්වේ ලං ඉාළ ලං ගොස් ලං ඇති ලං අතර ලං
නිෂ්්ේදන ලංප්රමේණය ලංද ලංඒ ලංාේ ලංසමගේමීව ලං ලං31  ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං
වගු ලංඅාව ලං9.1  ලං ලංරුඳු ප ලංවගේ ලංව්සි ය ලංසා ලංනිෂ්්ේදන ලංප්රමේණය ලං19000-9011
වර්ෂය
වගේ ලංව්සි ය
නිෂ්්ේදනය
1 ාක්.
1 ම. ටො.
9000
94%71
19399
9001
945%8
19%15
9009
95355
19%90
9003
9%110
13018
9004
9508%
19805
9005
9%109
13389
900%
95%15
19%%4
9007
9575%
133%9
9008
9%7%8
13497
900%
9808%
145%%
9010
988%4
157%9
9011
9%109
14853
9019
30432
16087
ූලකේ්රය  ලං ලංජන ලංාේ ලංසාඛ්යේ ලං ල්ඛ්න ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව, ලං9019

2.3.2 කාවේ ලංරුඳු ප ලංසා ලංවඟසයේ ලංරුඳු ප

රුඳු ප ලංයේවය, කප ර්සී ේ ලංරුකයට ලංසා ලංසන මපමම් ලං1Cinnamomum) ලංගණයට ලංඅයත් ලං
බහු ලංවේර් ආව ලං බපගයකි. ලං කප ර්සී ේ ලංරුකයට ලංඅයත් ලංඋ් ලංප්ර ේද ලං950ක් ලං්මණ ලං්වතින ලං
අතර ලං  ලං වර්තමේන ේ ලං ජේතයන්තර ලං ව ළ

්ොළ ලං තුළ ලං වඩේත් ලං වඟදගත් ලං වී ඇත් ත් ලං සතය ලං

රුඳු ප ලං නඟත ාොත් ලං  ලං කාවේ ලං රුඳු ප ලං සා ලං "වඟසයේ" ලං 1Cassia)

ාවත් ලං චීන ලං රුඳු ප ලං යන ලං

ප්ර ේදයන් ලං ක. ලං
ජේතයන්තර ලං ව ළ ලං ්ොළ ලංතුළ ලං කාවේ ලංරුඳු ප ලංස ාේ ලංඉාළ ලංඉල්ලුමක් ලං්වතින ලංඅතර ලංඑහි ලං
රසය, ලං සුගන්ධය, ලං වර්ණය ලං ාේ ලං ගුණත්වය ලං ඊට ලං වඩේත් ලං ාතු ලං වී ලං ඇත. ලං ම් ලං ාතු වන් ලං
කපව ේ ලං වියේකත ලං ම ලං රුඳු ප ලං නිෂ්්ේදවයේ ලං ාේ ලං අ්නයනවඳු ලං කස ලං ශ්රී කාවේව ලං වඟදගත් ලං
ක ලං1Asian Tribune, 2011). ලංඉාත ලංීප ලං්ි දි ලංඑහි ලං්වතින ලංසුවි යෂී ලංගුණය ලං ාතු වන් ලං
"පිි සදු ලං කාවේ ලං රුඳු ප" ලං (Pure Ceylon Cinnamon) කස ලං සන්නේම ලං නේමයක් ලං සහිත ලං
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නිෂ්්ේදනයක් ලං

කසන් ලං ජේතයන්තර ලං

ව ළ

්ොළ ලං තුළ ලං වඟදගත් ලං වී ඇත ලං 1Asian

Tribune, 2011).
වඟසයේ ලං නම් ලං රුඳු ප ලං වර්ගය ලං නඟ ගනහිර ලං ශසයේතිව ලං රටවක ලං වගේ ලං ව රන ලං අතර ලං මහි ලං
ගුණේත්මව ලං තත්ත්වය ලං කාවේ ලං රුඳු පවකට ලං වඩේ ලං බ ාවින් ලං අඩු ලං ය. ලං චීනය, ලං වියට්නේමය, ලං
ජේවේ ලංදූ්ත්, ලංඉන්දුනීසයේව ලංසා ලංඉන්දියේව ලංවඟනි ලංරටවක ලංවඟසයේ ලංප්රභවය ලංවී ඇත. ලංශ්රී කාවේ ලං
රුඳු ප ලං ප්රධේන ලං වය යන් ලං කාවේ ක ලං ද ලං මඟඩගස්වරය ලං සා ලං සී ෂල්ස්වක ලං ද ලං නිෂ්්ේදනය ලං
ව ර්. ලංශ්රී ලංකාවේ ලංරුඳු ප ලංසා ලංවඟසයේ ලංඑවම ලංරුකයට ලංඅයත් ලංුවවත් ලං මම ලංවර්ග ලං දව ලංඅතර ලං
වියේක ලං වනස්වම් ලංඇත. ලංවඟසයේ ලං මන් ලං නොව ලංරසේයනිව ලංසායුතිය ලංඅතින් ලං මන්ම ලංයේවය ලං
සතු ලං භ තිව ලං කක්ෂණ ලං අතින් ලං ද ලං කාවේ ලං රුඳු ප ලං සුවි ය ආ ලං ක. ලං වර්ණය ලං ගත ාොත් ලං කාවේ ලං
රුඳු ප ලංරන්වන් ලං ලංවා ලං්ඟාඟ යන් ලං ාප ලංකේ ලංදුඹුඳු ලංවර්ණ යන් ලංයුක්ත ලංය. ලංවඟසයේ ලංවර්ගය ලංතද ලං
දුඹුඳු ලං ්ඟාඟ යන් ලං යුක්ත ලං ක. ලං එ ස ලං ම ලං කාවේ ලං රුඳු ප ලං කූර 1Quill)තට්ටු ලං 1Layer)
කිහි්යවට ලංරුවම් ලංනකයක් ලං කස ලංසයුම්ව ලංසවස් ලංවළ ලංාඟකි ලංඇති ලංඅතර ලංවඟසයේ ලංවර්ගය ලංරළු, ලං
ඝන ලංතනි ලං ්ොත්තක් ලං කස ලංසවස් ලං ව ර්. ලංකාවේ ලංරුඳු පවක ලංඅන්තර්ගත ලංසුව  ලංසා ලංරසය ලං
වඟසයේවක ලංඅඩාගු ලං නො ක. ලංඑහි ලංයම් ලංතරමක් ලංතිත්ත ලංරසයක් ලංසා ලංවාට ලංරසයක් ලංද ලංවටුව, ලං
නේනු ලංස්වූප්යක් ලංද ලංඇත ලං1Rahaman et al, 1999).
වඟසයේ ලං කපව ලං ව ළ

්ොළ ලංතුළ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංරුඳු ප ලංසදාේ ලං්වතින ලංප්රධේන ලංශ ද්යවයකි. ලං

කාවේ ලං රුඳු ප ලං සා ලං වඟසයේ ලං අතර ලං වියේක ලං තරඟවේරීත්වයක් ලං ජනනය ලං වී ලං ඇත. ලං වේර් ආවව ලං
කාවේ ලංරුඳු ප ලං ටොන් ලං15,000ක් ලං්මණ ලංඅ්නයනය ලංවරන ලංවිට ලංවඟසයේ ලං ටොන් ලං50,000ක් ලං
්මණ ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරනු ලංකබයි. ලංඑ ස ලංුවවත් ලංවඟසයේවකට ලංවඩේ ලංකාවේ ලංරුඳු ප ලංඅ්නයන ලං
විභවයක් ලංසහිත ලංවීමට ලංප්රධේන ලං ාතුවක් ලංවී ඇත් ත් ලං ලංරුඳු ප ලං බපගය ලංසතු ලංඉාත ලංීප ලංසුවි යෂී ලං
කක්ෂණවකට ලං අමතරව ලං එහි ලං අඩාගු ලං කියුමි න් ලං ප්රතියත යහි ලං ඇති ලං වනසයි. ලං කියුමි න් ලං
මිනිස් ලං සඳුරට ලං අහිතවර ලං බව ලං යු රප්ේ ලං ස ඛ්ය ලං සාගමය ලං විසන් ලං මෑතවේලීනව ලං සදු ලං වරන ලං
කද ලං ්ර් ේෂණයව ලං දී ලං ද ලං තාුවඳු ලං වර ලං ඇත. ලං වඟසයේවක ලං කියුමි න් ලං ප්රතියතය ලං 5 ක් ලං වන ලං
අතර ලං කාවේ ලං රුඳු පවක ලං කියුමි න් ලං අඩාගු ලං වන් න් ලං 0.004 ක් ලං ්මණි. ලං ඒ ලං අනුව ලං කපව ලං
වළ

්ොළ ලං තුළ ලං වඟසයේවකට ලං වඩේ ලං ඉදිි  යන් ලං සී.මට ලං කාවේ ලං රුඳු ප ලං ස ාේ ලං ්වතින ලං

අවස්ථමේව ලං වඟඩිය (“Cinnamon”, 2012). ලං  ලං එම ලං  ලං තත්ත්වය ලං ද ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං
නිෂ්්ේදනය ලංාේ ලංඅ්නයනය ලංසම්බන්ධ යන් ලං්වතින ලංවේසයක් ලංබව ලංා පනේ ලං ගන ලංඇත. ලං
මයට ලං අමතරව ලං කාවේ ලං රුඳු ප ලං  ලං නිෂ්්ේදනයන් ලං හි ලං රසය ලං ාේ ලංගුණය ලං ස් වන ලං  ලං ්ි දි ලං සවස් ලං
කිරී ම් ලං වි යෂ ලං වකේවක් ලං ාේ ලං රුසකතේවයක් ලං ද ලං ශ්රී කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං සවස් ලං වරන්නන් ලං ාේ ලං
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්දම් ලං වරන්නන් ලං සතුව ලං ්වතී. ලං වඟසයේ ලං නිෂ්්ේදනයන්ට ලං වඩේ ලං ඉදිි  යන් ලං සී.මට ලං මය ලං ද ලං
ාතුවක් ලං ක. ලං රුඳු ප ලං කූර ලං සවස් ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං ්වතින ලං එම ලං සුවි ලං යෂී ලං රුසකතේවය ලං
්රම්්රේ වන් ලං ්රම්්රේවට ලං ඉදිි යට ලං ්ඟමි ණන ලං අතර ලං  ලං කාවේ ලං රුඳු ප ලං නිෂ්්ේදනවක ලං
ශ කණිව ලංගුණත්වය ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංඑය ලංඉවාල් ලංවී ලංඇත.
කාවේ ලං රුඳු ප ලං කූර ලං සම්මත ලං දිග ලං ප්රමේණයක් ලං ාේ ලං විෂ්වම්භයකින් ලං යුක්තව ලං නිෂ්්ේදනය ලං
ව ර්. ලං එම ලං රුඳු ප ලං කූ රහි ලං විෂ්වම්භය ලං ්දනම් ලං වරගනිමින් ලං රුඳු ප ලං නිෂ්්ේදන ලං වේණ්ඩ ලං
ාතරක් ලං යට ත් ලං ්රණිගත ලං වර ලං ඇත. ලං එනම්, ලං ඇල්බේ ලං 1Alba) විෂ්වම්භය ලං %mm, ලං
වොන්ටිනන්ටල් (Continental) විෂ්වම්භය ලං1%mmට ලංඅඩු, ලං මක්සවන් ලං1Mexican)
විෂ්වම්භය ලං 1%mmට ලං අඩු ලං  ලං සා ලං ාම්බර්බ ලං 1Hum berg) 32mmට ලං අඩු ලං වය යනි. ලං ලං
මයින් ලංඇල්බේ ලංවර්ගය ලං කපව ලං ව ළ

්ොළ ලංතුළ ලං ඉතේමත් ලංමි කන් ලංඅධිව ලංවර්ගය ලං ක ලං

(“Cinnamon”, 2012).
කපව ලං ව ළ

්ොළ ලංතුළ ලංකාවේ ලංරුඳු පවක ලංතත්ත්වය ලංවිමසී ම් ලංදී ලං9010 ලංවර්ෂ ේ ලංදී ලංශ්රී ලං

කාවේව ලං රුඳු ප ලං අ්නයන යන් ලං ඇ මි වේනු ලං ඩොකර් ලං මිිකයන ලං 85ක් ලං උ්යේ ගන ලං ඇත. ලං
කාවේ ලං රුඳු ප ලං ස ාේ ලං ප්රධේන ලං ගඟනුම්වඳුවන් ලං වන් න්, ලං ඇ මි වේ ලං එක්සත් ලං ජන්දය ලං ාේ ලං
මක්ස වපව ලංයි. ලං වො කොම්ම්යේව, ලංඉක්ව දපරය, ලං ප්ඳු, ලංස්්ේඤ්ඤය, ලං ගපතමේකේ, ලංචිික ලං
සා ලං බොලීවියේව ලංවඟනි ලංරටවල් ලංඅ නරුත් ලංගඟනුම්වඳුවන් ලං ක.
9.3.3 ලං ලංරුඳු ප ලං ලං ්ොතු ලංසා ලං්ර ලංශ්රිත ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය
රුඳු ප ලං බපගය ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ේ ලංදී ලංරුඳු ප ලං ්ොතු ලංාේ ලංරුඳු ප ලං්ර ලංයන ලං
දවර්ගය ලංම ලංභේවිතේ ලං ව ර්. ලංහුමේක ලංශසවන ලංක්රියේවිකය ලංමිරන් ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරනු ලං
කබයි. ලං රුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනයන්හි ලං සායුතිය ලං සා ලං ්ර ලං තල් ලං සායුතිය ලං අතර ලං
විවිධත්වයක් ලං ්වතී. ලං රුඳු ප ලං

්ොතු තල්, ලං රුළුබඩුවක ලං අන්තර්ගත ලං ඉතේමත් ලං සයුම් ලං

සුගන්ධය, රසය ලං ාේ ලං සඟර ලං ස්වභේව යන් ලං සමන්විත ලං වූ ලං සා යපගයක් ලං වන ලං අතර ලං එහි ලං
සනමඟල්ඩිායිඩ් ලං1cinnamaldehyde) ලං සාඝටවය ලං55  ලං-70  ලංඅතර ලංප්රමේණයක් ලං්වතින ලං
අතර ලංඉයුජි නපල් ලං1eugenol) ලංසාඝටවය ලං8 ක් ලංඅඩාගු ලං ක. ලං
රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංඋණුසුම් ලංාේ ලංරසවත් ලංභේව යන් ලංයුතු ලංුවවත් ලංයම් ලංතරමව ලංරළු ලංගන්ධයක් ලං
සහිතය. ලං රුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල්වක ලං සනමඟල්ඩිායිඩ් ලං ප්රතියතය ලං ඉාළ ලං මට්ටමව ලං ්ඟවතිය ලං ද ලං
රුඳු ප ලං්ර ලං තල්වක ලංවඟඩිපුර ලංඅඩාගුවන් න් ලංඉයුජි නපල් ලංසාඝටවයයි. ලංඑය ලං75  ලං-85  ලං
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අතර ලංප්රමේණයක් ලං්වතී ලං1Mushin, 2019 . ලංරුඳු ප ලං ්ොතු ලංාේ ලං තල් ලංප්රධේන ලංවය යන් ලංම ලං
ශාේර ලං වර්මේන්තයට ලං මන් ලං ම ලං සුව  ලං විකුවන් ලං ාේ ලං ඖෂධ ලං නිෂ්්ේදනයට ලං භේවිතේ ලං වරනු ලං
කබයි.
රුඳු ප ලං

්ොතු ලං

තල් ලං ස ාේ ලං ජේතයන්තර ලං ප්රමිතිවරණයක් ලං

නොමඟති ලං අතර ලං ඉාළ ලං

සනමඟල්ඩිායිඩ් ලං ප්රතියතයක් ලං අඩාගු ලං රුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල් ලං අධිව ලං මිකවට ලං අ කවි ලං ක. ලං
නුදත් ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංසා ලංවඟසයේ ලං තල් ලංස ාේ ලංජේතයන්තර ලංප්රමිතිවරණයක් ලං1ISO)  ලං
්වතී. ලංරුඳු ප ලං ්ර ලං තල්වක ලංඅඩාගු ලංඉයුජි නපල් ලංප්රතියතය ලංමත ලං මීප ලංප්රමිතිවරණය ලංසදු ලං
වරන ලංඅතර ලංශ්රී කාවේ ක ලංනි්දවන ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල්වක ලං ලං75  ලං- ලං85  ලංඅතර ලංප්රමේණයක් ලං
ඉයුජි නපල් ලං්වතී. ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංප්ර ද්යය ලංාේ ලංරට ලංඅනුව ලං“ඉයුජි නපල් ” ලං
ප්රතියතය ලං වනස් ලං ක. ලංසී ෂල්ස් ලංදිවයි න් ලංනිෂ්්ේදිත ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල්වක ලං%0 ක් ලං්මණ ලං
ඉයුජි නපල් ලං ්වතී. ලං ශ්රී කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල්වක ලං ජේතයන්තර ලං ප්රමිතිවරණයට ලං
අදේළව ලංඉයුජි නපල් ලංප්රතියතය ලං්වතින ලංබඟවින් ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල්වකට ලංවඩේ ලං
්ර ලං තල් ලංස ාේ ලංජේතයන්තරව ලංවඩේත් ලංපිබඳගඟනීමක් ලං්වතින ලංබව ලං ් න්.
2.3.4 ලං ලංරුඳු ප ලං ලං්ත් ලංර ලං ලං තල් ලංඅ්නයනය
්ාත ලං දඟක් වන් න් ලං වර්ෂ ලං 9000 ලං සට ලං 9012 ලං දක්වේ ලං රුඳු ප ලං  ලං ්ර ලං ශ්රිත ලං තල් ලං අ්නයන ලං
ප් ලංරමේණයන් ලංසා ලංඑහි ලංවටිනේවම් ලං ක ලං1ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.3 ලංාේ ලං9.4 .

ූලකේ්රය  ලං ර්ගු ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව,9019

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං2.3  ලංරුඳු ප ලං්ර ලංශ්රිත ලං තල් ලංඅ්නයන ලංප්රමේණය
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ූලකේ්රය  ලං ර්ගු ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව,9019

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං2.4  ලං රුඳු ප ලං්ර ලංශ්රිත ලං තල් ලංඅ්නයන ලං ලංවටිනේවම්
9.3.4.1 ලංරුඳු ප ලංශ්රිත ලංඅ්නයන ලංවටිනේවම්
ඉාත ලං වගු ලං සටාන ලං අනුව ලං 9000 ලං වර්ෂ ේ ලං දී ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං  ලං අ්නයනය ලං ම. ලං ටො. ලං
178ක් ලංවන ලංඅතර ලං9019 ලංවර්ෂය ලංවන ලංවිට ලංඑම ලංප්රමේණය ලං ම. ටො. ලං318 ලංදක්වේ ලංවර්ධනය ලංවී ලං
ඇත. ලංඅ්නයන ලංශදේයම ලංපිබඳබ  ලංසඟකීප ම් ලංදී ලං9000 ලංවර්ෂ ේ ලංදී ලංඳු. ලංමිිකයන ලං113ක් ලංව ලංතිබූ ලං
අ්නයන ලං ශදේයම ලං 9011 ලං වර්ෂය ලං වනවිට ලං ඳු. ලං මිිකයන ලං 4%% ලං දක්වේ ලං වර්ධනය ලං වී ලං 9019 ලං
වර්ෂය ලංවන ලංවිට ලංඑය ලංඳු. ලංමිිකයන ලං483 ලංදක්වේ ලං ලං3.9 කින් ලංඅඩුවී ලංඇත. ලං
9.3.5 ලංප්රධේන ලංගඟනුම්වඳුවන්
වගු ලංඅාව ලං2.2  ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංාේ ලං ලංරුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල් ලංප්රධේන ලංගඟනුම්වඳුවන් ලං- ලං9019
ඇ.එ. ලං
ජන්දය

එක්සත් ලං
රේජධේනිය

ප්රායය

රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලං1mt)

%%

08

04

%

1

19

රුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල් ලං1mt)

17

90

98

19

%

14

නිෂ්්ේදනය

ඉන්දියේව ජර්මනිය

වනත්

ූලකේ්රය  ලං ලංුද ආන්, ලං 2019

ඇ මි වේ ලංඑක්සත් ලංජන්දය ලංසා ලංබටහිර ලංයු රපපීය ලංරටවල් ලංරුඳු ප ලං තල්වක ලංප්රධේනත ලංම ලං
ගඟනුම්වඳුවන් ලං කස ලං ා පනේගත ලං ාඟකිය. ලං ඊට ලං අමතරව ලං මද ලං වය යන් ලං ඉන්දියේව ලං ද ලං මම ලං
ගඟනුම්වඳුවන් ලං අතර ලං ක. ලං රුඳු ප ලං තල් ලං ස්යන ලං අ නරුත් ලං රටවල් ලං ාේ ලං සඟසඳී ම් ලං දී ලං
විධිමත් ලං රුඳු ප ලං තල් ලං ස්යන් නරු ලං කස ලං ශ්රී කාවේව ලං ඉදිි  යන්ම ලං සී.. ලං ඊට ලං අමතරව ලං ලං
මඟඩගස්වරය ලං ාේ ලං සී ෂල්ස් ලං දූ්ත් ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං සඟ්යුම්වඳුවන් ලං කස ලං ඉතේ ලං සුළු ලං
17

්ි මේණ යන් ලං දේයව ලං වී ලං ඇත. ලං ඉන්දියේව ලං ද ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නි්දවීමට ලං දේයවත්වය ලං
ස්යන ලංබව ලං ලං ්නී ලංයයි. ලංඉාත ලංවගු ලංසටා නන් ලංඑය ලං්ඟාඟදිික ලං වයි.
9.4 ලං ලංස රො නල්කේ ලං1්ඟිරි   ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය
තිණ ලංරුක ේ ලංසම් බො ්ොගන් ලං(Cymbopogon) ගණයට ලංඅයත් ලං මම ලංයේවය ලංසගන්ධ ලං
තල් ලං නි්දවීමට ලං භේවිත ලං වරන ලං තිණ ලං වර්ගයකි. ලං මීට ලං වසර ලං දදාසවට ලං ්ර ලං භේරත ලං
සාස්විත ලං සේහිතය ේ ලං  ලං ශගමිව ලං පුද ලං පූජේවක ලං දී ලං මිනිසේ ලං විසන් ලං සුව  ලං ාේ ලං සුව  ලං දුම් ලං ස ාේ ලං
්ඟිරි  ලං තල් ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලං ලංභේවිත ලංවර ලංඇත. ලං17වන ලංසයව ස ලංඅග ලංභේග ේ ලං වොළඹ ලං
වවදය ලං විත්ති ේ ලං යදුන ලං නිරුකස් ලං ්රිම් බ ලං සටාන, ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං පිබඳබ  ලං
්ළුද ලංවේර්තේව ලං ක. ලං
9.4.1 ලං ලං්රි ලංකාවේ ක ලං්ඟිරි  ලංවගේව
වර්ෂ ලං18%9 ලංදී ලංශ්රී කාවේ ක ලංඅක්වර ලං95,000ව ලංභූමි ලංප්රමේණයව ලං්ඟිරි  ලංවගේවර ලංතිබූ ලංඅතර ලං
1%11 ලං දී එය ලං අක්වර ලං 40,000 ලං දක්වේ ලං ඉාළ ලං ගොස් ලං ඇත. ලං ්සුව ලං 1%40 ලං දී ලං එය ලං අක්වර ලං
30,000 ලං තක් ලං ්ාත ලං වඟී. ලං ඇති ලං අතර ලං 1%%% ලං දී ලං ්මණ ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං
සමීක්ෂණයක් ලං මිරන් ලං ාබඳ ලං වර ලං ඇත් ත් ලං එය ලං අක්වර ලං 1%,800 ලං දක්වේ ලං ්ාත ලං වඟී. ලං ඇති ලං
බවයි. ලං 1980 ලං දයවය ලං වනවිට ලං එය ලං තවදුරටත් ලං ්ාළ ලං වඟී. ලං එම ලං අග ලංය ලං අක්වර ලං 11,000ක් ලං
කස ලංවේර්තේ ලං ක. ලං9011 ලංවර්ෂ ේ ලංදී ලං්ඟිරි  ලංවගේ ලංව්සි ය ලං ාක්ටයේර් ලං1,174ක් ලංබව ලං ්නී ලං
යන ලං අතර ලං වර්තමේන ේ ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ක ලං තත්ත්වය ලං එයින් ලං ්ඟාඟදිික ලං ක ලං (Mushin,
2012). ස රො නල්කේ ලංවර්මේන්තය ලංදානව ලංවන ලංසයව ස ලංදී ලංශරම්භ ලංවී ලංවිසවන ලංසයව ස ලං
ුදක ලං භේග ේ ලං දී ලං සමිද්ධිමත් ලං මට්ටමකින් ලං ්ඟවති ලං අතර ලං වර්තමේනය ලං වන ලං විට ලං යම් ලං
පිි හීමවට ලංකක් ලංවී ලංඇති ලංවර්මේන්තයක් ලංබවට ලං ල්ඛ්නගත ලං තොරතුඳු ලංඅනේවරණය ලංවරනු ලං
කබයි. ලං
්සුගිය ලංවේකය ලංතුළ ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලං්ඟිරි  ලංවගේ ක ලං්සුබෑමට ලං ාතුවී ලංඇත් ත් ලංගුණේත්මව ලං
භේව යන් ලං ඉාළ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං ජේවේ ලං ාේ ලං තේයිවේනය ලං වඟනි ලං රටවක ලං නිෂ්්ේදනය ලං කිරීමය. ලං
නො යක් ලං ක්රමවිකන් ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ්ඟිරි  ලං තල්වක ලං තත්ත්වය ලං බේක ලං කිරීම ලං ද ලං මයට ලං ාතු ලං
්ේදව ලංවී ලංඇත. ලංඅතීත ේ ලංසට ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං ද්ශීය ලංනිෂ්්ේදන ලංස ාේ ලං යොදේ ලංගත්ත ලංද ලංදඟනට ලං
එහි ලංවියේක ලංඅඩුවක් ලංදක්නට ලංඇත.
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මේතර, ලං ාම්බන් තොට ලං වඟනි ලං ප්ර ද්යවක ලං ඉතේ ලං බහුකව ලං වගේ ලං වළ ලං ්ඟිරි , ලං වර්තමේන ේ ලං
ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වවකට ලං සීමේ ලං වී ලං ඇත. ලං 18%0 ලං දී ලං කපව ේ ලං ්ඟිරි  ලං
වගේ ක ලං ඒවේධිවේරය ලං ්ඟවති ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ාක්ටයේර ලං
90,000වට ලං වඟඩි ලං ්ඟිරි  ලං වගේවක් ලං තිීම ලං 1%%5 ලං වන ලං විට ලං එම ලං ප්රමේණය ලං ාක්ටයේර ලං 4000 ලං
දක්වේ ලංඅඩු ලංවී ලංඇත ලං1“Citronella oil and Its uses”, 2005 .
එක් ලං තල් ලං නිස්සේරවයක් ලං ්වත්වේ ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං ාක්ටයේර ලං 90වට ලං නො ලං අඩු ලං ්ඟිරි  ලං
වගේවක් ලං ්වත්වේ ලං ගත ලං යුතු ලං බවට ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං අවධේරණය ලං
වර ලං ඇත. ලං වගේව ලං ශරම්භ ේ ලං ්ඟළ ලං සටුවීම ලං සා ලං ම්ම් ලං සවස් ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං ඉාළ ලං ූලිකව ලං
වියදමක් ලංදඟරීමට ලංසදු ලං ක. ලංඒ ලංනිසේ ලං්ළුද ලංවස ර් ලංදී ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංකේභ ලං නො ලංකඟ බන ලංඅතර ලං
්සු ලං වසරවක ලං දී ලං වගේ ලං නඩත්තුව, ලං අස්වඟන්න ලං නළීම, ලං තල් ලං  ලං නිස්සරණය ලං වඟනි ලං වටයුතු ලං
ස ාේ ලං ්මණක් ලං සුළු ලං වියදමක් ලං දඟරීමට ලං

ගොවියේට ලං සදු ලං

ක. ලං ඒ ලං අනුව ලං කේභදේයී ලං

වර්මේන්තයක් ලං කස ලං මය ලංාදුන්වේ ලංඇත. ලං1“Citronella oil and Its uses”, 2005 .
9.4.9 ලං ලංස රො නල්කේ ලංප්ර ේද
ශ්රී ලංකාවේ ක ලං ලංස රො නල්කේ ලංප්ර ේද ලංතුනක් ලංා පනේගත ලංාඟකිය. ලං
හීන් ලං්ඟිරි  ලං- ලංCymbopogon nardus
කාවේ ලං්ඟිරි , ල්න ලංබ ලංටු ලංයන ලංනමින් ලංද ලංාඟඳින් ක. ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංබහුක ලං කස ලංවඟ වන ලං මය ලං
ඉන්දියේ ක ලං සී ෂල්ස් ලං දිවයින්වක ලං ද ලං සුළු ලං වය යන් ලං වගේ ලං ව ර්. ලං මම ලං ප්ර ේදය ලං ජේවේ ලං
වර්ගයට ලංවඩේ ලංඋසට ලංවඟ වන ලංඅතර ලංතද ලං වොළ ලං්ඟාඟති ලං්ටු, ලංසිජු ලං්රවිකන් ලංසමන්විත ලංය. ලං
මා ලං්ඟිරි  ලං- ලංCymbopogon winterianus
ජේවේ ලං්ඟිරි  ලංනමින් ලංද ලංාඟඳින් වන ලං මය ලංශ්රී කාවේ ක ලංවගේ ලං ව රන් න් ලංසුළු ලංවය යනි. ලං
ඉන්දුනීසයේව, ලං ලං ගපතමේකේව, ලං ්ප මපසේව ලංයන ලංරටවක ලංවවනු ලංකබයි.
මේනේ ලං- Cymbopogon confertiflours
‘මේනේ’ ලං වර්ග ලං අළු ලං ්ඟිරි  ලං යනු වන් ලං ා පන්වන ලං අතර ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං
නො ව ර්.
ඉාත ලංප්ර ේද ලංතුන ලංඅතුි න් ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලංස ාේ ලංශ්රී කාවේ ක ලංබහුක ලංවය යන් ලං
යොදේ ලං ගඟ නන් න් ලං හීන් ලං ්ඟිරි  ලං ාවත් ලං ල්න ලං බටු ලං වර්ගයයි. ලං වියබඳ ලං ද්යගුණයට ලං ාේ ලං
නියඟයට ලං ඔ රොත්තු දන ලං එතරම් ලං සේත්තුවක් ලං අවයය ලං නොවන ලං හීන් ලං ්ඟිරි  ලං මීටර් ලං 1 ලං – ලං 9 ලං
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දක්වේ ලං උසඟති ලං ් පඳු ලං යේවයක් ලං කස ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වයන් ලං හි ලං ුදහුදු ලං
මට්ට ම් ලංසට ලංමීටර් ලං%00 ලංදක්වේ ලංඋසඟති ලංනිසඳු ලංම්ම්වක ලංවගේ ලං ව ර්. ලංවර්තමේන ේ ලංවියේක ලං
්ඟිරි  ලං වගේවන් ලං දඟකිය ලං නොාඟකි ලං අතර ලං රුඩේ ලං ඉඩම්වක ලං ්ඟිරි වගේවන් ලං වරනු ලං කඟ බ්. ලං
ඇතඟම් ලංවිට ලං්ස ලං සදී ලංයෑම ලංවඟළඟක්වීම ලංපිණිස ලංතද ලංබෑුවම්වක ලංද ලංඒවේ ලංවගේ ලං ලං ව ර්.
හීන් ලං ්ඟිරි  ලං ්ඟළෑටියට ලං වඩේත් ලං ාොඳින් ලං හිඳු ලං එබඳය ලං අවයය ලං වන ලං අතර ලං දඟඩි ලං උණුසුම් ලං
ද්යගුණය ලංවඩේත් ලංහිතවරය. ලං සව නහි ලංවඟ වන ලංවිට ලං් පඳු ලංදඟමීමත් ලං්ඟළෑටිය ලංවඟඩීමත් ලං
බේක ලං ක. ලංඑ ස ලංම
්ර ලංදඟඩි ලංවූ ලං ලංස්වූප්යක් ලංඋසුකන ලංඅතර ලංඑවඟනි ලං්රවිකන් ලංශසවනය ලං ව රන ලං තල්වක ලං
අන්තර්ගත ලං ජරනි යපල් ලංප්රමේණය ලංද ලංඅඩු ලංය.
ස රො නල්කේ ලං යේව ේ ලං අස්වනු ලං නළී ම් ලං දි ලං ්ර ලං මගින් ලං වියේක ලං ්පෂව ලං ප්රමේණයක් ලං
ඉවත් ලං වන ලං බඟවින් ලං නියමිත ලං ්ි දි ලං ්ො ාොර ලං නො යදී මන් ලං සේමේන් ලංය යන් ලං වසර ලං 10ක් ලං
්මණ ලං ්වතින ලං ්ඟිරි  ලං ් පර ලං වසර ලං 5ව ලං දී ලං පිි හී ලං යයි. ලං නුදත් ලං සේමේනය යන් ලං ්ඟිරි  ලං
්ඟළෑටිවකට ලං ්ො ාොර ලං යොදනු ලං කබන් න් ලං ඉතේ ලං විරක ලං වය යනි. ලං තල් ලං ශසවනය ලං
කිරී මන් ලං අනතුඳුව ලං ඉතිි වන ලං ්ඟිරි  ලං වොළ ලං ද ලං ශසවවයින් ලං විසන් ලං ඉන්ධන ලං කස ලං
යොදේගන්නේ ලං ්රවක ලං අළු ලං ද ලං මම ලං ් පඳුවකට ලං ්ො ාොර ලං කස ලං යොදේ ලං ගනු ලං කබයි. ලං
රසේයනිව ලං ්ො ාොර ලං යදී මන් ලංද ලං්ඟිරි  ලං් ප රහි ලංවඟඩීම ලංාේ ලංඅස්වඟන්න ලංදියුණු ලංවරගත ලං
ාඟකිය. ලං නයිරජන් ලං ්මණක් ලං අඩාගු ලං රසේයනිව ලං
අන්තර්ගත ලං

්ො ාොර ලං

යදී මන් ලං

තල්වක ලං

ජරනි යපල් ලං ාේ ලං ස රො නල්කේ ලං ප්රමේණය ලං වර්ධනය ලං වරගත ලං ාඟකිය. ලං

්ොස්්රස් ලං ්ො ාොර ලං යදී මන් ලං්ඟළය ලංඉක්මනින් ලංවඟ ඩන ලංඅතර ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලං තල් ලං
ප්රමේණය ලංද ලංඅධිව ලං ක ලං1වර්මේන්ත, ලං1%81 .
ස රො නල්කේ ලං සටුවේ ලං මේස ලං %-8 ලං අතර ලං වේක ේ ලං දී ලං ්ළුද ලං අස්වඟන්න ලං නළේගත ලං යුතුය. ලං
සේමේනය යන් ලං වගේවකින් ලං මේස ලං 4– ලං 41/9ට ලං වරක් ලං අස්වඟන්න ලං

නළේගත ලං ාඟකිය. ලං

ස රො නල්කේ ලංයේව ේ ලංඅස්වඟන්න ලං නළන ලංවේර ලංතුන ලං කස ලංසඟක වන් න්, ලංමඟයි ලං- ලංජූනි, ලං
අ ගොස්තු ලං- ලංසඟප්තඟම්බර් ලංාේ ලං දසඟම්බර් ලං- ලංජනවේි  ලංයන ලංමේසයන් ලංය. ලංවඟඩි ලංවේර ලංගණනක් ලං
අස්වඟන්න ලං නළේගඟනී ම් ලං දී ලං ්ර ලං වඟඩීමට ලං ඇති ලං වේකය ලං වටිවී මන් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං
අස්වඟන්න ලං අඩුවනවේ ලං මන්ම ලං අස්වඟන්න ලං නළීමට ලං වල් ලං ගතවී මන් ලං සදුවන් න්, ලං ්ර ලං
මපරේ ලංකබේගත ලංාඟකි ලං තල් ලංප්රමේණය ලංඅඩු ලංවී ලංයේමයි. ලංඑ ස ලංම ලංඑම ලං තල්වක ලංඅන්තර්ගත ලං
ජරනි යපල් ලංාේ ලංස රො නකේල් ලංප්රමේණය ලංද ලංපිි  ා. ලංඒ ලංඅනුව ලංඅස්වඟන්න ලං නළේගඟනීමට ලං
ාො ම ලංවේකය ලංවන් න්, ලංව ලං  ලං්ර ලං% ලං-7ක් ලං්මණ ලංඇති ලංවිටය ලං1වර්මේන්ත, ලං1%81 .
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9.4.3 ලං ලං ස රො නල්කේ ලං තල් ලංශසවනය
ස රො නල්කේ ලං ්රවක ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං වරගනු ලං කබන් න් ලං ද ලං “ ශසවන” ලං  ලං ක්රමයට ලං
ාවත් ලං බොයි ල්ඳු ලංක්රමයට ලං ක. ලං තල් ලංකබේගඟනීමට ලං්ළුදව ලංස රො නල්කේ ලං්ර ලංඅක ක ලං
ාප ලං ්ව න් ලං දින ලං 03ක් ලං ්මණ ලං වියළේ ලං ගත ලං යුතුය. ලං එවිට ලං බර ලං ප්රමේණ යන් ලං අඩක් ලං ්මණ ලං
අඩු ලංවන ලංනුදත් ලංඅන්තර්ගත ලං තල් ලංප්රමේණය ලංඅඩු ලං නො ක. ලං්ර ලංතුනීවට ලංඅතුරේ ලංවියළේ ලංගත ලං
යුත් ත් ලං ගොඩගසේ ලංවියඟළී ම් ලංදී ලංරත්වීමට ලංාේ ලං්ඟසීමට ලංබ පන්වී මන් ලං තල්වක ලංප්රමේණය ලං
ාේ ලංගුණත්වය ලංපිි හීයෑමට ලං්වතින ලංඉඩවඩ ලංවඟඩි ලං ායිනි. ලංඅනතුඳුව ලංඑහි ලංඅඩාගු ලං්ස්වඟට, ලං
ගල්, ලංවඟික ලංශදිය ලංඉවත්වර ලංවඟරික ලංබඟ  ලංවඟරික ලංකිහි්යක් ලංඑක් ලංවර ලංමිටි ලංබඳිනු ලංකබයි. ලංබඳිනු ලං
කඟබූ ලංමිටි ලං තල් ලංශසවනය ලංස ාේ ලංප්රවේානය ලංවරනු ලංකබයි. ලං ම් ලංස ාේ ලං්රමය ලංවඩේත් ලංඅවයය ලං
වන ලංඅතර ලංවියේක ලංරුසකතේවයක් ලංඅවයය ලං නොුවවත් ලං්ළපුඳුද්ද ලංවඩේ ලංවඟදගත් ලං ක.
9.4.4 ස රො නල්කේ ලං තල්වක ලංස්වභේවය, ලංකක්ෂණ ලංාේ ලංප්ර යපජන

ස රො නල්කේ ලං තල් ලං වේෂ්්ශීලීය. ලං වර්ණ ලං වූ ලං ාප ලං කේ ලං වා ලං ්ඟාඟති ලං ්රවයක් ලං වන ලං අතර ලං
්ඟිරි  ලංසුවඳින් ලංයුක්ත ලංය. ලං කපව ලං ව ළ
යනු වන් ලං

්ොළ ලංතුළ ලංකාවේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංසා ලංජේවේ ලං තල් ලං

දවර්ගයක් ලං ඇති ලං අතර ලං එහි ලං අඩාගු ලං රසේයනිව ලං සාඝටවයන් ලං වන් න්, ලං

ස රො නල්කේ ලං ලංසා ලං ජරනි යපල් ලං ලං ක ලං1“Citronella oil and Its uses”, 2005 .
කාවේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංුදළුමනින් ලංම ලං්ේ ා ලංනි්දවනු ලංකබන් න් ලංශ්රී කාවේ ක ලංවන ලංඅතර ලංජේවේ ලං
්ඟිරි  ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං වරන ලං ප්රධේන ලං රට ලං ්ප මපසේවයි. ලං රසේයනිව ලං සායුතිය, ලං
භේවිතය ලං ාේ ලං ඉල්ලුම ලං අතින් ලං මම ලං තල් ලං දවර්ගය ලං එකි නවට ලං වනස් ලං ය. ලං කාවේ ලං ාේ ලං
ජේවේ ලං්ඟිරි  ලං තල්වක ලංරසේයනිව ලංසායුතිය ලං්ාත ලං්ි දි ලංවගු ලංඅාව ලං9.3 ලංන් ලංදඟක් ක. ලං
වගු ලංඅාව ලං9.3  ලං ලංකාවේ ලංාේ ලංජේවේ ලං්ඟිරි  ලං තල්වක ලංරසේයනිව ලංසායුතිය ලං
රසේයනිව ලංසායුතිය

කාවේ ලංවර්ගය

ජරනි යපල් ලං(Gereneol)

92.1-95.4

ජේවේ ලංවර්ගය
17.5 ලං– ලං40.0

ස රො නකේල් ලං(Citronellel)

34.8-36.6

13.3-14.7

ස රො න කොල් (Citronelol)

9.9-11.5

6.2 ලං-6.5

ායි රොවේබන්1බහුක ලංවය යන් ලංවඟම්පීන් ලංාේ ලංික මොනින්
 ලංූලකේ්රය  ලංවර්මේන්ත,1%81 ලංසා ලංම ආන්, ලං ලං9019
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5  ලංඅඩු ලංප්රමේණයකි.

ඉාත ලං සාඝටව ලං අනුව ලං කාවේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං ජේවේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං තරම් ලං උසස් ලං තත්ත්ව ේ ලං
නොමඟත. ලංඑබඟවින් ලංකාවේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලංස ාේ ලංකඟ බනු ේ ලංජේවේ ලං තල්වකට ලංවඩේ ලංඅඩු ලං
මිකකි ලං 1වර්මේන්ත, ලං 1%81 . ලං එ ස ලං ුවව ලං ද ලං මම ලං  ලං තල්වර්ග ලං දව ලං භේවිතයට ලං යොදේ ලං ලං
ගන්නේ ලං ්රමේර්ථම ලං වනස් ලං බඟවින් ලං ජේවේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං මිරන් ලං කාවේ ලං ්ඟිරි  ලං තල්වකට ලං
කපව ලං ව ළ

්ොළ ලංතුළ ලංතරඟයක් ලංඑල්ක ලංවී නොමඟත.

කාවේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංප්රධේන ලංවය යන් ලංම ලංභේවිතේ ලංවරන් න්, ලංසුව  ලංවිකුවන් ලංවර්මේන්තය, ලං
ඖෂධ ලං වර්මේන්තය ලං 1සගන්ධ ලං යේව ලං සේර ලං ාේ ලං තල් ලං යොදේ ලං ව රන ලං ප්රතිවේර ලං ක්රම  ලං
විමින් ලං ්කවේ ලං ාඟරී ම් ලං නිෂ්්ේදන ලං වර්මේන්ත ලං ස ාේ ලං ක. ලං ස රො නල්කේ ලං තල්වක ලං
්වතින ලංසඟර ලං්ඟිරි  ලං ලංගන්ධය ලංවිමින් ලං්කවේ ලංාඟරී ම් ලංනිෂ්්ේදනවක ලංදී ලංවඩේත් ලංවඟදගත් ලංවී ලං
ඇත ලං1“Citronella oil and Its uses”, 2005 .
2.4.5 ලං ලංස රො නල්කේ ලං තල් ලංඅ්නයනය
වර්ෂ ලං 1%00 ලං දක්වේ ලං ම ලං කපව ලං ස රො නල්කේ ලං තල් ලං ව ළ

්ොළ ලං  ලං සම්පූර්ණ යන් ලං ම ලං

කාවේව ලං ලංමත ලංස්ඳී ලං ලං්ඟවත ලංඇත. ලංඅනිරුත් ලංරටවක ලංස රො නල්කේ ලං ලං තල් ලං ව ළ

්ොළට ලං

්ඟමිණීමත් ලං සමඟ ලං එම ලං තත්ත්වය ලං වනස් ලං විය. ලං ප්රස්තේර ලං අාව ලං 9.5 ලං අනුව ලං 9000 ලං වර්ෂ ේ ලං
ස රො නල්කේ ලං තල් ලං අ්නයන ලං ප්රමේණය ලං ම්රික් ලං ටොන් ලං 35ක් ලං වන ලං අතර ලං එය ලං 9012 ලං
වර්ෂය ලංවන ලංවිට ලංදී ලං ම්රික් ලං ටොන් ලං19 ලං ලංදක්වේ ලං%5  ලංකින් ලංඅඩු ලංවී ලංඇත. ලං ලං
තවද ලං ස රො නල්කේ ලං තල් ලං අ්නයන ලං ශදේයම ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං 9000 ලං වස ර් ලං දී ලං ඳුපියල් ලං
මිිකයන ලං99 ලංක් ලංවූ ලං එය ලං9010 ලංවන ලං විට ලංඳු. ලංමිිකයන ලං44 ලංදක්වේ ලං වර්ධනය ලංවී ලං නඟවත ලං9019 ලං
වර්ෂය ලංවන ලංවිට ලංඳු. ලංමිිකයන ලං98 ලංදක්වේ ලං33  ලංකින් ලංඅඩුවී ලංඇත ලං(ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.6).

ූලකේ්රය: ර්ගු ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව (9019)

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.5  ලං ලංස රො නල්කේ ලං තල් ලංඅ්නයනය ලංප්රමේණය ලං- ලං19000-9019
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ූලකේ්රය: ර්ගු ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව (9019)

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං9.6  ලං ලංස රො නල්කේ ලං තල් ලංඅ්නයන ලංශදේයම ලං- ලං19000-9019

්ඟිරි  ලං තල් ලංඅ්නයනය ලංවරනු ලංකබන ලංරටවල් ලංඅතර ලං ප්රධේන ලංගඟනුම්වඳුවන් ලංවී ලං ඇත් ත් ලං
එක්සත් ලං රේජධේනිය, ලං ඇමි වේ ලං එක්සත් ලං ජන්දය, ලං ජර්මනිය, ලං ජ්ේනය, ලං දරුණු ලං අප්රිවේව, ලං
සාගප්පූඳුව, ලංඕස් ේිකයේව ලංාේ ලං බල්ජියම ලංවඟනි ලංරටවල් ලංය. ලං ම් ලංඅතර ලංප්රායය, ලංසාගප්පූඳුව ලං
වඟනි ලංරටවල් ලංශනයනිව ලං තල් ලංනඟවත ලංප්රති ලංඅ්නයනය ලංවරයි.
9019 ලං වර්ෂ ේ ලං දී ශ්රී ලං කාවේ වන් ලං ස රො නල්කේ ලං තල් ලං අ්නයනය ලං වළ ලං රටවල් ලං ාේ ලං
ප්රමේණයන් ලං මන් ලංම ලංඒවේට ලංකඟබුණු ලං ලංවටිනේවම ලංවගු ලංඅාව ලං9.4 ලංන් ලං්ඟාඟදිික ලං ව ර්.
වගු ලංඅාව ලං9.4  ලං ලංශ්රී ලංකාවේ වන් ලංස රො නල්කේ ලං තල් ලංඅ්නයනය ලං ව රන ලංරටවල්
රට
ඇ.එ. ලංජන්දය
ප්රායය
වඟනඩේව
ද. ලංඅප්රිවේව
ඕස් ේිකයේව
ජර්මනිය
එ. ලංරේජධේනිය
අයර්කන්තය
ස්විස්ටර්කන්තය
ස්්ේඤ්ඤය
ජ්ේනය
සාගප්පූඳුව
එවතුව

ප්රමේණය
(කි.්රෑ.)
6360
2530
502
1080
190
900
712
50
10
50
218
100
12632

වටිනේවම
(ඳු.මි)
11.60
6.391
1.418
2.598
0.95
2.187
2.056
0.90%
0.024
0.1%9
0.997
0.253
28.15

ූලකේ්රය: ර්ගු ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව (9019)
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%
41.22
22.70
5.03
9.22
0.89
7.76
7.30
0.92
0.08
0.57
3.54
0.89
100.00

මික ලං1කි.්රෑ./ඳු.)
1824
2526
2825
2405
2105
2430
2887
4120
2448
3235
4576
2531
289%

විවිධ ලං වඳුණු ලං

ාතු වොට ගන ලං

ද්ශීය ලං ්ඟිරි  ලං

්ඟවතුණ ලං ද ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං ස ාේ ලං කපව ලං ව ළ

තල් ලං වර්මේන්තය ලං ම් වඟ ටමින් ලං
්ොළ ලං තුළ ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං ඉල්ලුමක් ලං

්වතින ලං බව ලං ඉාත ලං දත්ත ලං මිරන් ලං ්ඟාඟදිික ලං ව රන ලං අතර ලං මය ලං නඟවත ලං නාවේලී ම් ලං
යවයතේවයක් ලං ්වතින ලං බව ලං ඉන් ලං ්නී ලං යයි. ලං ුදල් ලං වේලීනව ලං ස රො නල්කේ ලං තල් ලං
නිෂ්්ේදවයින් ලං සාවිධේන ලං ගත ලං වී ලං ඇති ලං ශවේරයත් ලං ම් ලං ස ාේ ලං රේජය ලං මට්ට ලං ම් ලං ්වතින ලං
අනු්රාත් ලං ලංවිමසී ම් ලංදී ලංඑය ලංවඩේත් ලං්ඟාඟදිික ලං ක.
9.4.% ලං ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංපිබඳබ  ලංඅධයයනවක ලං සොයේ ලංගඟනීම්
සගන්ධ ලං තල්වක ලං ්වතින ලං සනමඟල්ඩිායිඩ් ලං ප්රතියතය ලං ාේ ලං ඉයුජි නපල් ලං ප්රතියතය ලං මත ලං
කපව ලං වළ

්ොළ ලංතුළ ලංඒවේට ලංඇති ලංඉල්ලුම ලංතීරණය ලං ක. ලංඒ ලංඅනුව ලංසගන්ධ ලං තල්වක ලං

අන්තර්ගත ලං  ලං රසේයනිව ලං සායුතිය ලං ඉතේ ලං වඟ ගත් ලං
වණ්ඩේයමක් ලං විසන් ලං සගන්ධ ලං

ක. ලං රාමන් ලං 11999  ලං  ලං ඇතුළු ලං

තල් වර්ග ලං කිහි්යව ලං රසේයනිව ලං සායුතිය ලං පිබඳබ  ලං

අධයයනයක් ලං සදු ලං වර ලං ඇත. ලං එම ලං අධයයනයට ලං කක් ලං වූ ලං සගන්ධ ලං තල් ලං වර්ග ලං අතර ලං ශ්රී ලං
කාවේ ක ලංරුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල් ලංද ලංඅඩාගු ලංවී ලංඇති ලංඅතර ලංරුඳු ප ලං ලං ්ොතු ලං තල්වක ලංරසේයනිව ලං
සායුති ේ ලං ්වතින ලං සනමඟල්ඩිායිඩ් ලං ප්රතියතය ලං 7%.8 ක් ලං බව ලං අනේවරණය ලං වර ලං ඇත. ලං ලං
ුද ආන් ලං12012 විසන් ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංසගන්ධ ලං තල් ලංපිබඳබ  ලංසදු ලංවර ලංඇති ලංඅධයනයට ලංඅනුව ලං
ස ාන් ලංවරන් න් ලංරුඳු ප ලං ්ොතු ලං තල්වක ලං්වතින ලංසනමඟල්ඩිායිඩ් ලංප්රතියතය ලං55 -70  ලං
ක් ලංඅතර ලං ලංප්රමේණයක් ලංබවයි. ලං
ද ලං සොයිසේ ලං11997) විසන් ලංදරුණු ලං්ළේ ත් ලංුදළු ලංරුඳු ප ලංනිෂ්්ේදන ලංම්ම්විකන් ලං31.3 ක් ලංවගේ ලං
ව රන ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං රුඳු ප ලං වගේවට ලං අදේළ ලං ගඟටලු ලං සා ලං අනේගත ලං අ ප්ක්ෂේ ලං
පිබඳබ  ලංසදු ලංවළ ලංඅධයයන ේ ලංදී ලංරුඳු ප ලංනිෂ්්ේදන ලංක්රම කදයන් ලංාේ ලංරුඳු ප ලංවගේවඳුවන්ට ලං
බක්ේන ලං ගඟටලු ලං පිබඳබ  ලං සොයේබඟලීමක් ලං සදු ලං වර ලං ඇත. ලං එම ලං අධයයන ේ ලං දී ලං රුඳු ප ලං
නිෂ්්ේදනයට ලං අදේළ ලං සාස්විතිව ලං ්ඟතිවඩ, ලං රුඳු ප ලං අස්වඟන්න ලං ාේ ලං සවස් ලං කිරීම, ලං අගය ලං
එවතු ලං වළ ලං නිෂ්්ේදනයන් ලං ාේ ලං ශදේයම් ලං පිබඳබ  ලං සේවච්ඡේ ලං වර ලං ඇත. ලං  ලං අධයයන යන් ලං
අනේවරණය ලංවන ලං්ි දි ලංරුඳු ප ලංවවන්නන්ට ලංබක්ේන ලංගඟටලු ලං කස ලංූලිකව ලංශර්ක ව ලංයටිතක ලං
්ාසුවම්වක ලං  ලං හිඟය, ලං ඉාළ ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය, ලං පුහුණු ලං ්රම ලං හිඟය ලං සා ලං අඩු ලං ්රම ලං
ලකදේයීතේවය ලංා පනේ ගන ලංඇත. ලංඑ සම ලංඅනේගත ලංඅ ප්ක්ෂේවන් ලං කස ලංරුඳු ප ලංනිෂ්්ේදනය ලං
ස ාේ ලං ඉාළ ලං මට්ට ම් ලං ශයතනිව ලං මඟදිාත්වීමව ලං අවයයතේවය ලං ්වතින ලං බව ලං ද ලං ්න්වේ ලං
දී ඇත.

24

අධයයනය ලං තුබඳන් ලං තවදුරටත් ලං ්ඟාඟදිික ලං වරන ලං ශවේරයට ලං තල් ලං සවසන ලං මීටියේ ගොඩ ලං
වර්ග ේ ලංයන්ර ලංසුදු ලංයවඩ ලංශ්ර යන් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවර ලංඇති ලංඅතර ලංඑහි ලංවටිනේවම ලංකක්ෂ ලං
3ට ලංශසන්න ලංවන ලංබවත් ලංවර්මේන්ත ලංතේක්ෂණ ලංශයතනය ලංවිසන් ලංා පන්වේ ලංදී ලංඇති ලංනවතම ලං
යන්ර ේ ලං වටිනේවම ලං ඳුපියල් ලං මිිකයන ලං 3.7ක් ලං වන ලං බවත් ලං ්න්වේ ලං දී ලං ඇත. ලං අධයනයට ලං
අනුව ලංවර්මේන්ත ලංතේක්ෂණ ලංශයතනය ලංවිසන් ලංා පන්වේ ලංදී ලංඇති ලංයන්ර ලංස ාේ ලංඉාළ ලංමිකක් ලං
්වතින ලංබඟවින් ලංඉතේ ලංසීමිත ලංපිි සක් ලං්මණක් ලංඑම ලංයන්ර ලංභේවිතේ ලංවරන ලංබව ලංස ාන් ලංවර ලං
ඇත. ලං මම ලංඅධයයන ේ ලංදී ලංසදු ලංවළ ලංනිරීක්ෂණවකට ලංඅනුව ලං ාක්ටයේර් ලංඑවව ලංරුඳු ප ලංවගේ ලං
ව්සි යකින් ලංසේමේනය ලංරුඳු ප ලං්ර ලංමිටි ලං174ක් ලංස්ස් ලංවර ලංගත ලංාඟකි ලංබවත්, ලංඑහි ලංමිටියව ලංබර ලං
ප්රමේණය ලංකි කප්රෑම් ලං40ක් ලං්මණ ලංවන ලංබවත් ලංස ාන් ලංවරයි.
මම ලං අධයයන ලං තොරතුඳුවකට ලං අනුව ලං රුඳු ප ලං තල් ලං නිස්සේරවයන් ලං ාේ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ස්ස් ලං
වරන්නන් ලං යනු වන් ලං වණ්ඩේයම් ලං දවක් ලං ා පනේ ලං ගත ලං ාඟකිය. ලං ස්ස්වරන්නන් ලං විසන් ලං
සඟවසුම්වඳුවන්ට ලංඅුද්රවය ලංකබේ ලං දන ලංඅතර ලං වළ පන් ලංවිසන් ලං මම ලංසඟවසුම්වඳුවන් බ ලං
නිෂ්්ේදනවිකන් ලංවඟඩි ලංප්රමේණයක් ලංකබේගන්නේ ලංබව ලං මහි ලංදී ලං ්නී යයි. ලං
සඟවසුම්වඳුවන් ගන් ලංසිජුවම ලං ද්ශීය ලං  ලං ව ළ පන් ලංනිෂ්්ේදන ලංමිකට ලංගන්නේ ලංබඟවින් ලංඅඩු ලං
මික ලං ගණන් ලං මන් ලං ම ලං වළ

්ොළ ලං මික ලං උච්ාේවාන ලං තත්ත්වයන්ට ලං ුදහුණදීමට ලං සදු ලං වීම ලං

ප්රධේන ලංගඟටලුවක් ලංබව ලංඅධයයනය ලංතුබඳන් ලං ්න්වේ ලං දනු ලංකබයි.
රුඳු ප ලං්ර ලංවර්මේන්ත ේ ලං ලං ප්රධේන ලංූලකයමය ලංප්රේබධනය ලංසඟවසුම්වඳුවන් බම ලංූලකයමය ලං
ප්රේබධනය ලංවන ලංබවත්, ලංඑබඟවින් ලංඔුවන්ට ලංණය ලං්ාසුවම් ලංසඟ්යීම ලංාරාේ ලංතේක්ෂණය ලංවඟඩි ලං
දියුණු ලං වළ ලං යුතු ලං බවත් ලං තවදුරටත් ලං ්න්වේ ලං දන ලං අතර ලං සඟවසුම්වඳුවන් බ ලං සාගම ලං
පිහිටුවේ ලංඔුවන් බ ලංවේර්යය ලංවිධිමත් ලංවළ ලංයුතු ලංබවත් ලං ්න්වේ ලංදී ඇත.
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තවඟනි ලං්ි ච් ේදය ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

රුඳු ප ලං්ර ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංවත්මන් ලංතත්ත්වය ලංාේ ලං
ගඟටලු
3.1 ලං  ලංාඟඳින්වීම
රුඳු ප ලං ්ර ලං භේවිත යන් ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීම ලං දරුණු ලං ්ළේ ත් ලං ගේල්ක ලං සා ලං
මේතර ලං දිස්ත්රික්වවක ලං සදු ලං වරන ලං ප්රසද්ධ ලං වර්මේන්තයකි. ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං මම ලං
වර්මේන්තය ලංාක්මන ලංසා ලංරුඹුඳුපිටිය ලංප්ර ද්යවක ලංප්රධේන ලංවය යන් ලංදක්නට ලංකඟ බ්. ලංගේලු ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලංමීටියේ ගොඩ ලංශ්රිතව ලං්වතින ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තයට ලං
සේ ප්ක්ෂව ලංඅඩු ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංසාඛ්යේවක් ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංදක්නට ලං කඟ බ්. ලං
මම ලං්ි ච් ේදය ලංමගින් ලංඑම ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංසමේජ ලංාේ ලංශර්ක ව ලංතත්ත්වය, ලංරුඳු ප ලං ලං
්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං ක්රියේවිකය, ලං ශයතනිව ලං සාේය, ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය, ලං නිෂ්්ේදන ලං
වියදම ලංාේ ලංඅ කවිය ලංයන ලංවඳුණු ලංපිබඳබ ව ලංසේවච්ඡේ ලං ව ර්.
3.2 වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංසමේජ ලංාේ ලංශර්ක ව ලං තොරතුඳු
සගන්ධ ලං

තල් ලං වර්මේන්තය ලං

බො ාප ලං  ලං

ව ාසවර ලං වේර්යයකි. ලං ඊට ලං වඟඩිපුර ලං

දේයවත්වයක් ලං කබේ ලං දන් න් ලං පුඳුෂ ලං ්ක්ෂ ලංයයි. ලං මම ලං සමීක්ෂණය ලං ස ාේ ලං සාභේගි ලං වූ ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලංඅති න් ලංද ලංඒ ලංබව ලංසනේථම ලංවන ලංඅතර ලං ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං%3 ක් ලංසා ලං
මේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං85 ක් ලංපුඳුෂ ලං්ක්ෂය ලංනි යපජනය ලංවර ලංඇත. ලංසමස්ත ලං ලංනියඟදිය ලංතුළ ලං
වයස් ලං වේණ්ඩ ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං වයස ලං අුව. ලං 41-%5 ලං දක්වේ ලං වූ ලං වයස් ලං වේණ්ඩ ේ ලං ඉාළ ලං
සාභේගිත්වයක් ලංඇති ලංබව ලං157

 ලංදිස්ත්රික්ව ලං දව ලංතුබඳන්ම ලං්ඟාඟදිික ලං ක. ලංවර්මේන්ත ේ ලං

නියුතු ලංවූවන් බ ලංඅධයේ්න ලංමට්ටම් ලංපිබඳබ  ලංසකවේ ලංබඟලී ම් ලංදී ලංසමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං53 ව ලං
පිි සක් ලං අධයයන ලං ්ොදු ලං සාතිව ලං ්ර ලං සේමේනය ලං ්ළ ලං ාප ලං උසස් ලං ්ළ ලං දක්වේ ලං උගත් ලං
පිි සක් ලං ක. ලං තවද ලංඋ්ේධි ලංමට්ටම ලංදක්වේ ලංඉාළ ලංඅධයේ්නයක් ලංකද ලං4 ක් ලං ලං මම ලංවේර්යය ලං
ස ාේ ලං සාභේගි ලං වී ලං ඇත. සද්ධි ලං අධයයන ලං අාව ලං 1 ලං මිරන් ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං
කේභදේයී ලං වයේ්ේරයක් ලං කස ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යන ලං එවඟනි ලං වර්මේන්තවඳු වරු ලං පිබඳබ ව ලං
වඳුණු ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
ගේල්ක ලං සා ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වවක ලං ්ේරම්්ි වව රුඳු ප ලං වගේව ලං වයේප්ත ලං වී ලං ති බ්. ලං එම ලං
ප්ර ද්යවක ලං ්ුවල් ලං ස්සක් ලං රුඳු ප ලං වගේ වන් ලං දිවි ලං ස්ව ලං ගන්නේ ලං අතර ලං බහුතරයව බ ලං ප්රධේන ලං
ස්කියේව ලංරුඳු ප ලංවගේව ලංශ්ර යන් ලංසවස් ලං වී ලංඇත. ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං48 ක් ලංසා ලංමේතර ලං
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දිස්ත්රික්ව ේ ලං 3% ව බ ලං ප්රධේන ලං ස්කියේව ලං  ලං රුඳු ප ලං

තල් ලං නිස්සේරණයයි. ලං ්ුව ල් ලං

සේමේජිවත්වය ලංපිබඳබ  ලංසඟකීප ම් ලංදී ලංසමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං්ුවල් ලං50 ක් ලංසේමේජිවත්වය ලං්ස් ලං
ද නක් ලං ාප ලංඊට ලංවඟඩි ලංබව ලං්ඟාඟදිික ලංවිය. ලං ලං බො ාප ලංදුරට ලං්ුවල් ලං්රමය ලංමත ලංයඟ ්න ලං මම ලං
වර්මේන්තය ලං ස ාේ ලං වඟඩි ලං ්රම ලං දේයවත්වයක් ලං ්ුවල් ලං තුබඳන් ලං ම ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං ාඟකි ලං බව ලං
එමිරන් ලං ්ඟාඟදිික ලං ක. ලං සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං ශදේයම් ලං වයේප්තිය ලං තුබඳන් ලං
වඟදගත් ලංවේරණයක් ලං ඉස්මතු ලං ක. ලං එනම් ලංමේසව ලංශදේයම ලංඳු.35,000/-වට ලංවඩේ ලං ශදේයම් ලං
උ්යන ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං වඟඩි ලං ප්රතියතයක් ලං 19%

 ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව යන් ලං ාුද ලං ක. ලං

මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං එම ලං අගය ලං 10 කි. ලං මේසව ලං ශදේයම ලං ඳු.35,000/-වට ලං අඩු ලං ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං  ලං බ ලං  ලං  ලං ප්රතියතය ලං 78 කි. ලං එය ලං ගේල්ක ලං 71 ක් ලං වන ලං අතර ලං මේතර ලං
%0 කි. ලං ලංඉන් ලං්ඟාඟදිික ලංවන් න් ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං බො ාොමයක් ලං
සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්ත යන් ලං උ්යන ලං ශදේයම ලං අඩු ලං මට්ටමව ලං ්වතින ලං බවයි.

ව ස ලං

නුදත් ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන ලං පුද්ගකයන් ලං ඒ ලං පිබඳබ  ලං දීර්ඝ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේ ලං
ඇති ලං බව ලං දත්තවිකන් ලං ්ඟාඟදිික ලං ක. ලං ඒ ලං අනුව ලං  ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං %7 ක් ලං සා ලං මේතර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං 70 ක් ලං අුවඳුදු ලං දායවට ලං වඩේ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේගත් ලං අයවිය. ලං සමස්ත ලං
නියඟදිය ලංසඟකීප ම් ලංදී ලං18 ව ලංප්රතියතයක් ලංඅුවඳුදු ලංතිාවට ලංවඟඩි ලං්ළපුඳුද්දක් ලංකබේ ලංතිබුණි. ලං
තල් ලං නිස්සේරණය ලං සම්බන්ධව ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 96 ක් ලං සා ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං
95 ක් ලං ලංකිසදු ලංපුහුණුවක් ලංකබේ ලංනඟත ලං1වගු ලංඅාව:3.1 .
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වගු ලංඅාව ලං3.1  ලං ලං ලං ලංරුඳු ප ලං තල් ලං ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංසමේජ-ශර්ක ව ලංකක්ෂණ
 ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංප්රතියතය ලං1
ගේල්ක
මේතර
සමස්ත ලං
නියඟදිය

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංසමේජ ලං ලංශර්ක ව ලංකක්ෂණ
ස්ත්රී/පුඳුෂභේවය
ස්ත්රී
පුඳුෂ
වයස් ලංවේණ්ඩය ලං1අුවඳුදු
40 ලංට ලංඅඩු
41-%5
%5 ලංට ලංවඟඩි
අධයේ්න ලංමට්ටම
්ේසල් ලං ගොස් ලං නොමඟති
ප්රේථමමිව ලංඅධයේ්නය ලං ලංකද ලං11-5
ද්විතියිව ලංඅධයේ්නය ලංකද ලං ලං1%-10
අ. ්ො.ස. ලං1සේ. ්.  ලංදක්වේ ලංඋගත් ලං
අ. ්ො.ස. ලං1උ. ්.  ලංදක්වේ ලංඋගත් ලං
උ්ේධි/උ්ේධි ලංඅ ප්ක්ෂව/ඩිප් කපමේ
ප්රධේන ලං ලංස්කියේව
සගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය
ගොවිතඟන
රේජය ලංාේ ලං ් ද්ගිකව ලංඅාය ේ ලංස්කියේ
ස්වයා ලංස්කියේ ලංාේ ලංවයේ්ේර
වම්වඳු
වි්රේමිව
්ුව ල් ලංසේමේජිව ලංසාඛ්යේව
1
9
3
4
5
5 ලංට ලංවඟඩි
මේසව ලංශදේයම 1ඳුපියල්
15000 ලංට ලංඅඩු
15000-95000 ලංට ලංඅඩු
95000-35000 ලංට ලංඅඩු
35000-50000 ලංට ලංඅඩු
50000 ලං ලංට ලං ාප ලංඊට ලංවඟඩි
තල් වර්මේන්තය පිබඳබද ්ළපුඳුද්ද 1අුවඳුදු
5 ලංට ලංඅඩු
5-10 ලංඅඩු
10-1% ලංට ලංඅඩු
90-9% ලං ලංට ලංඅඩු
30 ලං ලං ාප ලංඊට ලංවඟඩි ලංවඟඩි
බොයි ල්ඳු ලංහිමිවේි ත්වය
තල් ලංමඩු ලංහිමි වර්මේන්තවඳුවන්
තල් ලංමඩු ලංඅහිමි වර්මේන්තවඳුවන්
තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලංපුහුණුව ලංකබේ ලංගඟනීම ලං
පුහුණුව ලංකබේ ලංනඟති ලංවර්මේන්තවඳුවන්

28

07
93

15
85

10
90

35
58
07

31
54
15

34
57
09

8.3
9%.9
98.%
33.3
3.%

9.4
94.4
34.9
91.%
19.9
4.%

0.8
13.%
98.8
9%.4
26.4
4.0

48
09
05
3%
04
09

3%
37
07
05
19
-

45
14
0%
98
0%
09

01
06
15
29
27
21

05
07
37
32
20

01
06
13
31
29
21

27
17
27
11
18

29
44
17
2
8

28
26
24
08
14

13
19
33
15
19

22
05
39
20
15

16
14
35
17
18

81
19

29
71

64
36

87

77

89
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ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලං
2013
ප්රේ දණිය ලං විය්වවිදයේක ේ ලං භ තිව ලං විදයේව ලං පිබඳබ  ලං උ්ේධිධේි  ලංව යරු ලං වන ලං කිකත් ලං වඩු බ ලං මාතේ ලං ගේලු ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං මීටියේ ගොඩ ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ව සන ලං රුඳු ප ලං තල් ලං නිස්සේරව යකි. ලං  ලං ාඟටවන ලං වි ේ ලං ්සුවන ලං ඒ ලං මාතේ ලං ලං
වසර ලං 35ක් ලං ්මණ ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කමින් ලං ප්රගුණ ලං වර ලං ගත් ලං  ලං තම ලං ්ේරම්්ි ව ලං  ලං දඟනුම ලං භේවිතයට ලං ගනිමින් ලං
වර්මේන්ත ේ ලංනියඟ කන ලං තදඳු ලංපි යකි. ලංවයේ්ේර ලංාේ ලංවේණිජ ලංවිෂයන් ලංපිබඳබ  ලං්ය්ාේත් ලංඋ්ේධි ලංකේභි යරු ලංවන ලංතම ලං
පුරයේ ලං ලංද ලංවයේ්ේර ලංවටයුතු ලංස ාේ ලංාුවල් ලංවර ලං ලං ගන ලං ලංඇති ලංඒ ලංමාතේ ලංරුඳු ප ලං තල් ලංනිෂ්්ේදවයින් බ ලංසමිති ේ ලංප්රබක ලං
සේමේජිව යක් ලංද ලං ක.
ඔහු ලංරුඳු ප ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනයට ලංඅවයය ලං වොළ ලංකි කපමීටර් ලං9ක් ලංදුි න් ලංපිහිටි ලංසය ලංවගේ වන් ලංප්රවේානය ලංවරන ලංඅතර ලං
වනත් ලංවගේවන් ගන් ලංද ලංමිකදී ලංගනියි. ලං ා තම ලංරුඳු ප ලං්ර ලංමිටි ලංප්රවේානයට ලංවරවට ලංඳුපියල් ලං300ව ලං්මණ ලංුදදකක් ලං
වඟය ලංවරයි. ලංවර්තමේන ේ ලංරුඳු ප ලං වොළ ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංඅධිව ලංතරඟවේි ත්වයක් ලං්වතින ලංබඟවින් ලංඅක්වරයව ලංරුඳු ප ලං
වොළ ලං ස ාේ ලං  ලං ඳු.8000ක් ලං ්මණ ලං වඟයවීමත්, ලං අුද ලං ්රවය ලං ප්රවේාන ේ ලං දී ලං තමන් ලං සතු ලං ් ද්ගිකව ලං රඟක්ටර් ලං
නොමඟතිවීමත් ලං  ලං එම ලං ්රවය ලං ස්යේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං ඔහු ලං ුදහුණ ලං ්ේන ලං ගඟටලු ලං ක. ලං  ලං ඔහු ලං දළ ලං වය යන් ලං වඩි ලං 40වට ලං ්මණ ලං
අවයය ලං රුඳු ප ලං  ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගනී. ලං ගබඩේ ලං වේකය ලං තුළ ලං වඟස්සට ලං තමීම ලං නිසේ ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං ධේි තේව ලං
අඩුවීම ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලංුදහුණ්ේන ලංගඟටලු ලං ක.
ශරම්භ ේ ලං දී ලං තඹ ලං බොයි ල්ඳු ලං භේවිතේ ලං වර ලං දවනුව ලං යවඩ ලං බොයි ල්ඳු ලං සමඟ ලං ඇළුමිනියම් ලං විකන් ලං සේදේ ලං ගත් ලං
සසකන ලං ්ද්ධති ලං භේවිතේ ලං වර ලං ඇත. ලං වර්තමේන ේ ලං දී ලං සුදු ලං යවඩ ලං බොයි ල්ඳු ලං භේවිතයට ලං ්ළඹී ලං ඇත. ලං සුදු ලං යවඩ ලං
සක්රියතේ ලං  ලං ්රණි ේ ලං ඉාළ ලං පිහිටි ලං කපායක් ලං බඟවින් ලං ්රව ලං සමඟ ලං ප්රතික්රියේවේි ත්වය ලං ඉතේ ලං අවම ලං වී මන් ලං රුඳු ප ලං
තල්වක ලං ගුණේත්මවභේවය ලං ඉාළ ලං මට්ටමව ලං ්වත්වේ ලං ගත ලං ාඟකිය ලං යන ලං විදයේත්මව ලං දඟනුම ලං භ තිව ලං විදයේ ලං
උ්ේධිධර යරු ලංවන ලංඒ ලංමාතේ ලංසතුය. ලං ලංසේමේනය යන් ලංරුඳු ප ලං්ර ලංවඩි ලංඑවකින් ලං බපතල් ලං්ාක් ලංකඟ බන ලංඅතර ලංරුමන ලං
කපායක් ලංභේවිත ලංවළ ලංද ලංඑය ලං වනස් ලං නොවූ ලංබව ලංඒ ලංමාතේ බ ලං ලංඅත්දඟීපම ලං ක.
තම ලංනිෂ්්ේදන ලංවසරව ලං්මණ ලං වේකයක් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං වළ ්ළ ලං මික ලං උච්ාේවානවිකන් ලංඉාළම ලංප්රතිකේභ ලංකබේ ලං
ගන්නේ ලංඔහු ලං තල් ලංඅ කවි ලංවරනු ලංකබන් න් ලංගබඩේ ක ලංඉඩවඩ ලංප්රමේණවත් ලං නොවන ලංඅවස්ථමේවක ලංදී ලං ලං්මණය. ලං තල් ලං ලං
බපතල් ලං 9000ක් ලං්මණ ලං ගබඩේ ලං කිි ම ලං ස ාේ ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංඔහු ලංසතු ලං ක. ලංඳු.1050/- ලං වට ලං තල් ලං  ලං බපතකයක් ලං
අ කවි ලංවරන ලංඔහු ලංඑම ලංමික ලංපිබඳබ  ලංසෑහීමවට ලං්ත් ලං ලං නො ක. ලංඳුපියල් ලං1900/- ලංව ලංවත් ලංඅවම ලංමිකව ලංඅවයයතේව ලංඔහු ලං
අවධේරණය ලං වරයි. ලං ්රෑම් ලං 710ක් ලං වන ලං රුඳු ප ලං තල් ලං බපතයකක් ලං ඇ. ඩො. ලං 19.5 ලං ක් ලං වඟනි ලං ුදදකවට ලං අ්නයන ලං
වළ ්ළ ලං ලංතුළ ලංඅ කවි ලංවන ලංනුදත් ලංඇ. ලං ඩො. ලං1% ලංක් ලංවත් ලංඊට ලං ගවිය ලංයුතු ලංබවට ලංදරන ලංමතය ලං ලංමගින් ලංවර්මේන්ත ේ ලං
විවිධ ලං්ඟතිවඩයන් ලංපිබඳබ  ලංඔහු බ ලංදඟනුවත් ලංබව ලංප්රවේශිතය.
තල් ලං නිස්සේරණය ලං පිබඳබ  ලං කිසදු ලං පුහුණු ලං වඟඩසටානවට ලං සාභේගි ලං වී ම් ලං අවවේය ලං ඔහුට ලං කඟීම ලං නඟත. ලං තල් ලං ස ාේ ලං
අගය ලං එවතු ලං කිි ම ලං පිබඳබ  ලං පුහුණුවක් ලං ාප ලං අව බපධයක් ලං  ලං ඔහු ලං සතු ලං නො ක. ලං ව ස ලං නුදත් ලං ඔහු ලං සතු ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං ද වන් ලං දිනවට ලං වඩි ලං 4ක් ලං ්මණ ලං ද ලං වසරවට ලං වඩි ලං 800ක් ලං ්මණ ලං ද ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං වරන ලං
අතර ලං  හද්ධ ලං කේභය ලං වය යන් ලං වසරව ලං දී ලං ඳුපියල් ලං කක්ෂ ලං විස්සක් ලං ්මණ ලං උ්යේ ලං ගනී. ලං ඔහු ලං නි්දවන ලං තල්වක ලං
ගුණේත්මවභේවය ලංද ලංඉාළය. ලංඅඩාගු ලංඉයුජි නපල් ලංප්රමේණය ලං80.3 කි.
තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලංඅද ලං්වතින ලංතත්ත්වය ලංදක්වේ ලංවර්ධනය ලංවර ලංගඟනීම ලංස ාේ ලංකිසදු ලංණය ලංුදදකක් ලංභේවිතේ ලං
වර ලං නඟත. ලංඑනුදත් ලං බො ාප ලං වකවට ලං ලං ්ර ලංඅ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං ශධේර ලං ුදදල් ලංකබේ ලංදී ලං ඇතත් ලං
වත්මන් ලං ලංවයේප්ති ලං සවේව ලංාරාේ ලංකඟ බන ලංදේයවත්වය ලංපිබඳබ  ලං්ඟාඟදීමක් ලංනඟත. ලංතමේ ලංද ලංසේමේජිවත්වය ලං ලංදරන ලං තල් ලං
නි්දවන්නන් බ ලංසමිති ේ ලංසා යපගය ලංඑතුමේ බ ලංප්රසේදයට ලංකක් ලංවිය. ලංවර්මේන්ත යන් ලංසදු ලංවිය ලංාඟකි ලං්ි සර ලංාේනි ලං
අවම ලං වරමින් ලං ගපඩේ ලං නඟවත ලං භේවිතේ ලං කිරීමත්, ලං  ලං දුම් ලං පිටවීම ලං ස ාේ ලං  ලං දුම් ලං වුවළු ලං ඉාළට ලං බඟඳීමත් ලං තුබඳන් ලං ඔහු ලං තම ලං
සමේජීය ලං වගීපම ලං ඉටු ලං වර ලං ඇත. ලං තවදුරටත් ලං ශධේර ලං කබේ ලං ගනිමින් ලං වර්මේන්තය ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං වර ලං එය ලං සය ලං ්ුව ල් ලං
අනේගත ලං්රපුරට ලංදේයේද ලංකිරීම ලංඑතුමේ බ ලංමතු ලංඅ ප්ක්ෂේව ලං ක.

29

අධයයනයට ලංසාභේගි ලංවූ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං එම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟලීම ලංස ාේ ලංවඳුණු ලං
එවක් ලං ාප ලංීප්යක් ලං ාතු ලං ක. ලං්ේරම්්ි වව ලංප්ර ද්යයට ලංශ කණිව ලංවර්මේන්තයක් ලංවීම ලං
ාතු වන් ලං බහුතරයක් ලං 170

 ලං ඊට ලං යොුද ලං වී ලං ඇත. ලං ඉන් ලං බො ාප ලං ද නක්ාට ලං 1%0

ඊට ලං අවයය ලං අුද්රවය ලං ඔුවන් ලං  ලං සතු ලං

ක. ලං ඉතිි ය ලං 130

 ලං

 ලං

වනත් ලං ස්ක ර ලං ශදේයමක් ලං

නොමඟතිවී මන් ලං මම ලංවර්මේන්තයට ලං යොුදවී ලංඇති ලංඅතර ලංකේභදේයී ලංවර්මේන්තයක් ලංවීමත් ලං
158

, ලංරුිකයට ලං වොළ ලංතඟම්ීම මන් ලංඅත්දඟීපම් ලංකඟීමමත් ලං118

ාඟඳුණු ලං වොට ලංශධේර ලංකඟීමම ලංාේ ලංදිි ගඟන්වීම් ලං19%

 ලං ලංඊට ලං ාතුවී ලංඇත. ලං ම් ලං

 ලංද ලංවර්මේන්තයට ලං යොුදවීම ලංස ාේ ලං

දේයව ලංවී ලංඇත. ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං ාො  ලංඅති ර්ව ලංශදේයම් ලංමේර්ගයක් ලංවය යන් ලං
ද ලංප්රාිකත ලංබව ලංසද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං9න් ලං්ඟාඟදිික ලං ක. ලං බො ාප ලංදුෂ්වරතේ ලංමධය ේ ලං මම ලං
වර්මේන්තය ලං්වත්වේ ලං ගන ලංයන ලංබවට ලංසද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං3 ලං ලංසේක් ආ ලංදරයි.

සද්ධි ලංඅධයයන ලං ලංඅාව ලං9
ගේලු ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංබට ්ොළ ලං්දිාචිවඳු වක් ලංවන ලංාතබඳස් ලංාඟවිි දි ලංඩබ්.එම්. ලංජයනේත් ලංමාතේ ලංඔහු ලංසතුව ලං
ශරම්භ ේ ලං තිබූ ලං රුඳු ප ලං මඩුව ලං ගින් නන් ලං විනේය ලං වූ ලං ්සුව ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං
වරන් නකි.
ප්රධේන ලං ස්කියේව ලං කස ලං ි යඟදුඳු ලං  ලං විත්තිය ලං සදු ලං වරන ලං ඒ ලං මාතේ ලං තමේ බ ලං මව ලං සමඟ ලං මම ලං වර්මේන්තය ලං
ශරම්භ ලං වර ලං ඇත් ත් ලං මීට ලං වසර ලං දා ලං නවයවට ලං ්රය. ලං ඔහු ලං  ලං සුදු ලං යවඩ ලං බොයි ල්ඳුවිකන් ලං තල් ලං
නිස්සේරණය ලංවර ලංගනු ලංකබන ලංඅතර ලංඒ ලංතුබඳන් ලංකඟ බන ලං තල් ලංවක ලංගුණේත්මවභේවය ලංඉාළවීම ලංඒ ලංස ාේ ලං
යොුදවීමට ලං ාතුවී ලංඇත.
තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලංතමේ බ ලං මන්ම ලංමිකදී ලංගත් ලංඅුද්රවයය ලංද ලංභේවිත ලංවරන ලංඅතර ලංඅුද්රවය ලංස ාේ ලං
්වතින ලංඅධිව ලංතරඟය ලංාේ ලං්රමය ලංස්යේ ලංගඟනීම ලංගඟටලු ලං ස ලංස ාන් ලංවරයි. ලංතවද ලං්වතින ලං ලං තල් ලංමිකට ලං
සේ ප්ක්ෂව ලංරුඳු ප ලං වොළ ලංමික ලංවඟඩි ලංඅගයක් ලංගන්නේ ලංඅතර ලං වොළ ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංනීති ලංඅාය ලංමගින් ලංසදුවන ලං
බේධේවන් ලංද ලංගඟටලුවේරී ලංවී ලංඇත. ලංගබඩේ ලංතුළ ලං වොළ ලං ලංමිටි ලං900ක් ලංාේ ලංඉන් ලංපිටත ලංමිටි ලං100ක් ලං ලං්මණ ලං ලංගබඩේ ලං
කිරීම ලංස ාේ ලං්ාසුවම් ලං්වතින ලංඅතර ලංඑය ලංප්රමේණවත් ලං නොවන ලංබව ලංස ාන් ලංවරයි. ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිරී ම් ලංදී ලං
කයන් ලං ාේ ලං මීයන් ගන් ලං බේධේ ලං ්ඟමි ණ්. ලං එබඟවින් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං කිරීම ලං ඔහු බ ලං ූලිකව ලං
අවයයතේව ලං ක. ලංඑ මන්ම ලං ලං තල් ලං  ලංගබඩේ ලංකිි ම ලංස ාේ ලංසුදු ලංයවඩ ලංබ පන්වක ලංඅවයයතේව ලංද ලංඔහුට ලංඇත. ලං
රුමන ලංදුෂ්වරතේ ලංාුද ක ලංුවවද ලං ලංරුඳු ප ලං තල් ලං ලංනිස්සේරණ ේ ලංනියඟලීම ලංඔහු බ ලං්ුව ල් ලංද්වීතීයිව ලංශදේයම් ලං
මේර්ගය ලංබවට ලං්ත්වී ලංඇත.
වේර් ආවව ලං ලංවඩි ලං150ක් ලං්මණ ලංනිස්සේරණය ලංවරමින් ලං තල් ලං බපතකයක් ලංඳු.1050/- ලංවට ලංඅ කවි ලංවරන ලංඒ ලං
මාතේ ලංවසරවට ලං හද්ධ ලංකේභය ලංවය යන් ලංඳු.179,500/- ලංක් ලං්මණ ලංඋ්යේ ලංගනී. ලංඑබඟවින් ලංණය ලංාේ ලංශධේර ලං
කබේ ලංගනිමින් ලංතම ලංවර්මේන්තය ලංතවදුරටත් ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංවර ලංගඟනීම ලංඒ ලංමාතේ බ ලංබකේ ්ො රොත්තුව ලං ක.
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වකවඩ, ලං මඟටිවක ලං තල්වත්ත ලං ්දිාචි ලං 39 ලං  ලං වියඟති ලං ජී.ඒ. ලං කීප ලං රුමේර ලං තඳුණ ලං මාතේ ලං අ. ්ො.ස. ලං 1සේ. ්  ලං
සමත් ලං ුවවද ලං ස්කියේවක් ලං සොයේ ලං ගඟනීමට ලං අ්ාසුවීම ලං ාතු වන් ලං ම් ලං වර්මේන්තයට ලං යොුදවී ලං ඇත. ලං ඒ ලං
මාතේ ලං රුඩේ ලං වළ ලං සට ලං තම ලං පියේ ලං සමඟ ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්තයට ලං සම්බන්ධ ලං වී ලං කබේ ලං ගත් ලං
්ේරම්්ි ව ලං දඟනුම ලං ්ේදව ලං වර ලං ගනිමින්, ලං තමේ ලං ාට ලං  ලං රුඳු ප ලං ඉඩම් ලං නොමඟති ලං ුවවද, ලං මිකදී ලං ගත් ලං අුද්රවය ලං
භේවිතේ ලංවරමින් ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලං යදී ලංසී..
මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං සහිත ලං සුදු ලං යවඩ ලං  ලං බොයි ල්ඳු ලං දවක් ලං  ලං ණය ලං්දනම ලං මත ලං කබේ ලං ගන ලං  ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලංනියඟ කන ලංඒ ලංමාතේ ලංගඟටලු ලංරේශියවට ලංුදහුණ ලං්ේ ලංසී.. ලංඅුද්රවය ලංමිකදී ලංගඟනී ම් ලංදී ලං්වතින ලං
තරඟය, ලං  ලං පිටතින් ලං රුඳු ප ලං වොළවක ලං ් නන ලං සශ්රීවත්වය ලංඇතුළත ලං නොවීම, ලං තල් ලං මිකට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං
වොළ ලංමික ලං ලංඉාළ ලංඅගයක් ලංගඟනීම ලංාේ ලංඅුද්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලංගඟටලු ලං ම් ලංඅතර ලං ක. ලංතමේ ලංසතුව ලංරුඩේ ලං
රඟක්ටරයක් ලංතිබුණ ලංද ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංනීතිමය ලංබේධේ ලංසා ලං්රමය ලං සොයේ ලංගඟනීම ලංඅ්ාසු ලංවී ලංඇත. ලංප්රමේණවත් ලං
ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං නොමඟතිව, ලංපිටත ලං වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලංතඟීම මන් ලං වොළ ලං ලංවියඟළීම ලංාේ ලංවර්ෂේවට ලංාසුවීම ලං
නිසේ ලං තල් ලංප්රමේණය ලංඅඩුවීම ලංයන ලංගඟටලු ලංාුද ක ලංඔහු ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංඅදාස් ලංවරයි.
තල් ලංඅ කවිය ලංසදු ලංවරනු ේ ලංඅ්නයන ලංසමේගමට ලංාේ ලංරුඳු ප ලං තල් ලංසමිතිය ලං වතය. ලංමේසයවට ලං ලං තල් ලං
වඩි ලං %0ක් ලං ්මණ ලං  ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගන්නේ ලං අතර ලං  ලං වසර ලං  ලං පුරේ ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීමට ලං අවයය ලං
අුද්රවය ලංගබඩේ ලංකිරීම ලංවේක යන් ලංවේකයට ලංසදු ලංවරයි. ලං තල් ලං බපතකයක් ලංඳු.1080/-ව ලංමිකවට ලංඅ කවි ලං
වරන ලංඅතර ලංතමේ බ ලං බොයි ල්ඳු ලං දව ලංරුිකයට ලංදීම ලංමගින් ලංද ලංයම් ලං තල් ලංප්රමේණයක් ලංස්ස් ලංවර ලංගනී.
වර්මේන්තය ලංතුබඳන් ලංසදුවන ලං්ි සර ලංාේනිය ලංඅවම ලංකිි ම ලංස ාේ ලං ලංපිටවන ලං ගොඩ ලංනඟවත ලංභේවිත ලංවරන ලංඅතර ලං
දුම ලං පිටවීමට ලං උස්වූ ලං චිමිනි ලං  ලං බඟ  ලං ඇත. ලං ඉවත්වන ලං අළු ලං ගොවීන් ලං ස ාේ ලං නොමික ේ ලං කබේදීම ලං සදු ලං වරයි. ලං
තල් ලං සමිතිය ලං ාරාේ ලං අ්නයනය ලං දිි මත් ලං කිි ම ලං ාේ ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං  ලං සවය ලං මගින් ලං තේක්ෂණ ලං ක්රම කදය ලං
තවදුරටත් ලංප් ලංරාිකත ලංකිරී ම් ලං ලංඅවයයතේව ලංඔහු ලං ්න්වේ ලං දයි.

3.3  ලං ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවර්ගීවරණය ලං
රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං යන්ර ලං සවිවර ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං සහිතව ලං
්වත්වේ ලං ගනු ලං කබන ලං නිෂ්්ේදන ලං ඒවවය ලං සේමේනය ලං වයවාේර ේ ලං දී ලං තල් ලං මඩු ලං වය යන් ලං
ා පන්වනු ලං කඟ බ්. ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං තල් ලං මඩු ලං  ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ශවේරය ලං ාේ ලං අුද්රවය ලං
ස්යේ ලංගනු ලංකබන ලංප්රභවයන් ලංඅනුව ලංඔුවන් ලංවර්මේන්ත ේ ලං ලංනියඟ කන ලංශවේර ලංායක් ලංා පනේ ලං
ගත ලං ාඟකි ලං අතර ලං ඔුවන් ලං සතු ලං ප්රධේන ලං කක්ෂණ ලං ්ාත ලං ්ි දිය. ලං නියඟදිය ලං තුළ ලං ඔුවන් බ ලං
වයේප්තිය ලංවගු ලංඅාව ලං3.9 ලංමිරන් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
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වගු ලංඅාව ලං3.9  ලංනියඟදිය ලංතුළ ලංරුඳු ප්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
තල් ලංමඩු ලංඅයිතිය ලංාේ ලංභේවිතය
තල් ලංමඩු ලං ලං ලං
රුිකයට ලං
දීම ලං
්මණයි
√
-

තමන් ලංසතු ලං
තල් ලංමඩුවක ලං
තල් ලං
නිස්සේරණය ලං
කිරීම ලං
√
√
√
-

්ර ලංස්යේ ලංගන්නේ ලං
ශවේරය

වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං
වයේප්තිය

රුලී ලං
තමේ ලංසතු ලං මිකදී ලං ගේල්ක මේතර සමස්ත ලං
්දනම ලංමත ලං ඉඩම්
ගඟනීම ලං
නියඟදිය
තල් ලංමඩු ලං
විකන්
භේවිතේ ලං
1
1
1
කිරීම
04
02
03
√
14
12
14
√
√
45
15
35
√
18
12
√
√
√
11
49
23
√
√
08
22
13

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

1.

2.

තල්මඩු ලං රුිකයට ලං දීම ලං ්මණක් ලං සදු ලං වරන ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නො ය දන ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං
බොයි ල්ඳු ලං ලංරුිකයට ලංදීම ලං්මණක් ලංසදු ලංවරයි.
-

රුිකය ලං කස ලං ලංවඩියකින් ලං තල් ලං බපතල් ලං½ ලංක් ලංකබේ ලංගනී.

-

සමස්ත ලංනියඟදිය ලංතුළ ලං3 ක් ලංවඟනි ලංඉතේ ලංසුළු ලං ලංප්රතියතයක් ලංනි යපජනය ලංවරයි.

තල්මඩු ලං හිමි ලං ාේ ලං තම ලං වගේ වන් ලං ්ර ලං ස්යේ ලං ගන ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං ය දන ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං
- තමේ බ ලං ඉඩම්වක ලං රුඳු ප ලං වොළ ලං ්මණක් ලං භේවිතේ ලං වර ලං තම ලං බොයි ල්ඳු ලං
භේවිත යන් ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවරයි.
-

සමස්ත ලං ලංනියඟදිය ලංතුළ ලං ලංනි යපජනය ලං14  ලංකි.

3. ලං තල් ලං මඩු ලං හිමි, ලං තම ලං ඉඩම්විකන් ලං ාේ ලං මිකදී ලං ගඟනී මන් ලං ්ර ලං ස්යේ ලං ගන ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලං ය දන ලංවර්මේන්තවඳුවන්
-

තමේ බ ලං

ඉඩම්වක ලං

්වතින ලං

රුඳු ප ලං

වොළවකට ලං

අමතරව ලං

වනත් ලං

වගේවඳුවන් ගන් ලං වොළ ලංමිකදී ලංගඟනීම ලංසදු ලංවරයි.
-

සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං 35 ව ලං නි යපජනයක් ලං වන ලං අතර ලං දිස්ත්රික්ව ලං වය යන් ලං
සඟකීප ම් ලංදී ලංගේල්ක ලං45 ක් ලංාේ ලං ලංමේතර ලං15 කි.
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4. ලං තල් ලං මඩු ලං හිමි, ලං මිකදී ලං ගනු ලං කබන ලං ්ර ලං භේවිත යන් ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං ය දන ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං
-

මම ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං ඉඩම් ලං හිමිවේරීත්වය ලං

නොමඟති ලං අතර ලං ගේල්ක ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලං්මණක් ලං18 ව ලංනි යපජනයක් ලංඇත.
5. ලං  ලං තල් ලං මඩු ලං අහිමි ලං  ලං තම ලං ඉඩම්වක ලං ාේ ලං මිකදී ලං ගඟනී මන් ලං ්ර ලං ස්යේ ලං ගන ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලං ය දන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
-

මම ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං  ලං තමන් බ ලං ඉඩම්වක ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං මන්ම ලං  ලං මිකදී ලං ගත් ලං
රුඳු ප ලං්ර ලංභේවිත යන් ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංවර ලංගනිති. ලංසමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං ලං මම ලං
ප්රමේණය ලං93 ක් ලංවන ලංඅතර ලංමේතර ලං4% ක් ලංාේ ලංගේල්ක ලං11 කි.

%. ලං  ලං තල් ලං මඩු ලං අහිමි ලං ාේ ලං ඉඩම් ලං අහිමි ලං මිකදී ලං ගන්නේ ලං ්ර ලං විකන් ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලං ය දන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
-

බො ාප ලං විට ලං රුලීවඳුවන් ලං වය යන් ලං වටයුතු ලං වරන ලං පුද්ගකයින් ලං ම් ලං ස ාේ ලං
යොුදවී ලං ඇත. ලං දිනව ලං කබේ ලං ගන්නේ ලං වඟටු්ට ලං වඟඩි ලං ුදදකක් ලං ම් ලං තුබඳන් ලං උ්යේ ලං
ගඟනීමට ලංාඟකිවී ලංඇත. ලංසමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං13 ක් ලංනි යපජනය ලංවරයි.

3.4 රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංක්රියේවිකය

රුඳු ප ලං්ර ලංශ්රිතව ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංකිරීම ්ාත ලං්ි දි ලංපියවර ලංගණනේවකින් ලං
සමන්විත ලං ක.
3.4.1

රුඳු ප ලංඉඩම් ලංනඩත්තු ලංකිරීම

රුඳු ප ලං ගසට ලං නිස ලං අයුි න් ලං වර්ෂේව, ලං උෂ්ණත්වය ලං ාේ ලං ්ො ාොර ලං නොකඟ බන් න් ලං නම් ලං
රුඳු ප ලං වොළ ේ ලං ඝනවම ලං අඩුවන ලං අතර ලං එවිට ලං කඟ බන ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං අඩුය. ලං තවද ලං
රුඳු ප ලංවගේව ලංස ාේ ලංවේබනිව ලං ්ො ාොර ලං යදීම ලංඉාළ ලංගුණත්වයට ඳුරුකකි. වල්නේයව ලං
යදීම ලං රුඳු ප ලං වොළවක ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං අඩුවීමට ලං ාතුවන ලං බව ලං සදාන් ලං ක. ලං ගොවීන් ලං
අති න් ලංඉතේ ලංසුළු ලංසාඛ්යේවක් ලං්මණක් ලංඅවයයම ලංවිටව ලංදී ලංවල් ලංනේයව ලං යදීම ලං සදු ලංවරයි. ලං
මම ලංරුඳු ප ලං්ත් ලංර ලං තල් ලංනිස්සේරණයට ලංභේජනය ලං නොවර ලංඉඩ ම්ම ලංවියළී ලංදිරේ්ත් ලංවීමට ලං ලං
ඉඩ ලං සඟකසී මන් ලං වල් ලං නළන ලං අවස්ථමේ ලං ගණන ලං එවකින් ලං අඩු ලං ක. ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ඉවත් ලං
නොකිරී මන් ලං ලං ්ො ාොර ලංප්රමේණය ලංද ලංඅඩු ලං ක. ලංඑ ස ලංුවවද ලංරුඳු ප ලං්ර ලංදිරේ්ත්වීමට ලංවඟඩි ලං
වේකයක් ලං ගත ලං වන ලං බඟවින් ලං ඒ ලං අතරතුර ලං සර්්යන් ලං බපවීම ලං සා ලං ගස් ලං ුදල්වක ලං  ලං කූඹි ලං ගුල් ලං ලං
සඟවසීම ලං වඟළඟක්වීම ලං ම ස ලං ්ර ලං ඉවත් ලං කිි මට ලං එක් ලං ප්රධේන ලං ාතුවක් ලං වී ලං ඇත. ලං නුදත් ලං
33

රුඳු ප ලං වොළ ලං ස ාේ ලං ඉාළ ලං ඉල්ලුමක් ලං ්ඟවතීම ලං නිසේ ලං බහුතරයක් ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං
1%5

 ලං ඉඩම්විකන් ලං  ලං වොළ ලං ඉවත් ලං වරති. ලං  ලං සේමේනය යන් ලං රුඳු ප ලං වගේවඳුවන් ගන් ලං

80 ක් ලං ්මණ ලං තම ලං වගේවන් ලං ස ාේ ලං ්ො ාොර ලං භේවිතේ ලං වරන ලං අතර ලං රුඳු ප ලං අක්වරයව ලං
්ො ාොර ලං ස ාේ ලං ඳු.4800/- ලං ව ලං ්මණ ලං ුදදකක් ලං අවයය ලං වන ලං බවද ලං සේවච්ඡේවක ලං දී ලං
අනේවරණය ලංවිය.

3.4.2

රුඳු ප ලංඉඩම්වක ලංඅස්වනු ලං නළීම ලං

තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ස්යේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං වන් න් ලං අස්වනු ලං නළී මන් ලං
අනතුඳුව ලං ය. ලං වගු ලං අාව 3.3 මගින් ලං අධයයන ලං ප්ර ද්යවක ලං රුඳු ප ලං  ලං අස්වනු ලං නළී ම් ලං
වේක්රේස ලංතුළ ලං්ඟවති ලං වනස්වම් ලංීප්යක් ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලංාඟකි ලංවිය.
වගු ලංඅාව ලං ලං3.3  ලං ලංඅස්වඟන්න ලං නළන ලංවේක ලං්රේස ලංඅනුව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
අස්වඟන්න ලං නළන ලං
වේක ලං්රේස
මේස ලං%-8වට ලංවරක්
මේස ලං%-12වට ලංවරක්
මේස ලං12වට ලංවඟඩි
එවතුව

වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
ගේල්ක
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමේතර
සාඛ්යේව
%1
1%
7
84

සාඛ්යේව
94
11
%
41

73
1%
08
100

5%
9%
15
100

සමස්ත ලංනියඟදිය
සාඛ්යේව
85
97
13
195

%8
99
10
100

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

සමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං%8 ව ලංප්රතියතයක් ලංමේස ලං%-8වට ලංවරක් ලංඅස්වනු ලං නළේ ලංගඟනීම ලංසදු ලංවර ලං
ඇත. ලං මම ලංසේමේජිවත්වය ලංතුළ ලංවර්ෂයවට ලං දවරක් ලං ලංඅස්වනු ලං නළේ ලංගත් ලංරුටුම්භයන් ලංද ලං
ාුද ලං විය. ලං ම ස ලං මේස ලං %වට ලං වරක් ලං  ලං අස්වනු ලං නළීම ලං මිරන් ලං කඟ බන ලං තල් ලං අස්වනු ලං
ප්රමේණය ලංඅඩු ලංවන ලං ලංබවට ලංද ලංමතයක් ලං්වතී. ලංරුඳු ප ලංයේව ේ ලංමල් ලංපූදින ලංජනවේි / ්බරවේි  ලං
මේසවක ලං මන්ම ලං රුඳු පවක ලං ඇාඟළ ලං දල්ක ලං වඟ ඩන ලං අ ගපස්තු ලං මේසය ලං රුඳු ප ලං වඟපීම ලං සදු ලං
නොවන ලං  ලං වේක ලං සීමේවන් ලං බඟවින් ලං රුඳු ප ලං  ලං වඟ ්න ලං අවස්ථමේ ක ලං දී ලං මික ලං දී ලං ගන ලං ගබඩේ ලං
වරනු ලංකඟ බ්.
නියමිත ලං වේකයට ලං රුඳු ප ලං අස්වනු ලං කබේ ලං නො ගන ලං අුව 1½ක් ලං දක්වේ ලං ්මේ ලං වූ ලං අවස්ථමේ ලං
ක් ෂර ේ ලංදී ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලංාඟකි ලංවිය. ලංඑ ස ලංප්රමේද ලංවී ලංරුඳු ප ලංඅස්වනු ලං නළීම ලංරුඳු ප ලං්ර ලං
විකන් ලං කඟ බන ලං අස්වනු ලං ප්රමේණය ලං අඩුවීමට ලං  ලං ාතු ලං වන ලං අතර ලං මයට ලං ාතුවී ලං ඇත් ත් ලං
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රුඳු ප ලංතකන ලංපුහුණු ලං්රමිවයන් බ ලං ලංහිඟයයි. ලංතඳුණ ලං්රපුර ලං ම් ලංස ාේ ලංවඟඩි ලංවඟමඟත්තක් ලං
නොදක්වන ලංබවට ලංද ලංවඳුණු ලංඅනේවරණය ලංවිය. ලං
අුවඳුද්දක් ලංඇතුළත ලංදී ලංඅස්වනු ලං නළේගන්නේ ලංරුඳු ප ලංඉඩම්වක ලං වොළ ලංඅස්වඟන්න ලංවඟඩි ලංබව ලං
සේවච්ඡේවක ලං දී ලං ාබඳ ලං විය. ලං තවද ලං වයස් ලං ගත ලං රුඳු ප ලං වගේවක ලං සා ලං ාොඳින් ලං නඩත්තු ලං
නොවළ ලං වගේවක ලං නියමිත ලං ්ඟළ ලං ප්රමේණය ලං ද ලං අඩු ලං වන ලං අතර ලං තල් ලං අස්වඟන්නද ලං වියේක ලං
කස ලංඅඩුවන ලංබවට ලංඅදාස් ලං්ළ ලංවිය.
3.4.3

රුඳු ප ලං්ර ලංස්යේ ලංගඟනීම ලං

ගේල්ක ලංාේ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ලංතුළ ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලං්ර ලං ලංස්යේ ලංගනු ලං
කබන ලං ශවේර ලං තුනක් ලං ාදුනේ ලං ගඟනිමට ලං ාඟකි ලං විය. ලං ප්ර ද්ය ේ ලං නිස්සේරණවඳුවන් ගන් ලං
බහුතරයවටම ලං 179

 ලං රුඳු ප ලං ඉඩම් ලං හිමි ලං ක. ලං ඒ ලං ාඟඳුණු ලං වොට ලං තවත් ලං ප්රභවයන් ලං

ීප්යකින් ලංරුඳු ප ලං්ර ලංස්යේ ලංගනිති. ලංඑම ලංප්රභවයන් ලංඅතර ලංබදුගත් ලංඉඩම් ලං182

 ලංාේ ලං වනත් ලං ලං

ගොවීන් ගන් ලංමිකට ලංගත් ලංාේ ලංසඟ්යුම් ලංවඳුවන් ගන් ලංකබේගත් වොළ ලං111

 ලං ම් ලංස ාේ ලං

යොදේ ලං ගන තිබුණි ලං1වගු ලංඅාව ලං3.4 .
වගු ලංඅාව ලං3.4: ලං ලංරුඳු ප ලං්ර ලංස්යේ ලංගත් ලංශවේරය ලං
දිස්ත්රික්වය
අුද්රවය ලංකබේ ලංගන්නේ ලංශවේරය
ගේල්ක
මේතර
සාඛ්යේ
සාඛ්යේ
ව
ව
තමන් බ
5%
70
31
76
ගොවීන් ගන් ලං මිකට ලං ගත්/ ලං වොළ ලං බද්දට ලං
%8
80
35
8%
ගත්
සඟ්යුම් ලංවඳුවන් ගන් ලංකබේ ලංගත්
09
9.0
-

* එවතුව
සාඛ්යේව
90
103

72.0
82.4

02

1.6

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013
* එක් ලං වර්මේන්තවඳුවරු ලං ප්රභව ලං කි්යකින් ලං ්ර ලං ස්යේගන්නේ ලං බඟවින් ලං ප්රතියතවක ලං එවතුව ලං 100 ලං ඉක්මවේ ලං
ඇත.

රුඳු ප ලං ඉඩම්වක ලං  ලං හිමිවේි ත්වය ලං අනුවද ලං  ලං ්ර ලං  ලං ස්යේ ලං ගඟනීම ලං  ලං ාේ ලං ක්රියේවේි ත්ව ේ ලං
වනස්වම් ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලංාඟකි ලංවිය.
1. වියේක ලංරුඳු ප ලංඉඩම් ලංහිමියන් ලංරුඳු ප ලං ලං්ර ලංස්යේ ලංගඟනීම
වියේක ලං රුඳු ප ලං ඉඩම් ලං හිමි යප ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ස ාේ ලං අවයය ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තමේ බ ලං
ඉඩම්විකන් ලං්මණක් ලංස්යේ ලංගනිති. ලං්ර ලංස්යේ ලංගඟනීමට ලං ලංරුලී ලං්රමය ලංභේවිතේ ලංවරන ලංඅතර ලං
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ඊට ලං ගවීම් ලං කස ලං ුදළු ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන යන් ලං 50 ක් ලං කබේ ලං ද්. ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ප්රවේාන ලං
්ාසුවම් ලං වර්මේන්ත ලං හිමිවඳු ලං ස්යන ලං අතර ලං වොළ ලං වඟපීම, ලං මිටිබඟඳීම, ලං ප්රවේානය ලං ාේ ලං
නිස්සේරණයට ලංඅදේළ ලංඅ නරුත් ලංසයලුම ලංවටයුතු ලංරුලී ලං්රමිවයන් ලංවිසන් ලංඉටු ලංවරනු ලංකබයි. ලං
්රමිවයන් ලං ස ාේ ලං තල්විකන් ලං සදු ලං වරන ලං ගවීම් ලං වනුවට ලං වළ ්ළ ලං ්වතින ලං මිකට ලං
රුඳු ප ලංඉඩම් ලංහිමිවඳු ලංඔුවන් ගන් ලංඑම ලං තල් ලංමිකදී ලංගනී. ලංඑනයින් ලංරුලී ලං්රමිවයින්ට ලංතම ලං
කතන ලංවය යන් ලං ලං තල් ලංකබේ ලංගඟනීම ලං වනුවට ලංුදදල් ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංාඟකියේව ලංඇත.
2. මධය ලං ාේ ලං රුඩේ ලං ්ි මේණ ලං රුඳු ප ලං ඉඩම් ලං හිමි ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං රුඳු ප ලං  ලං ්ර ලං ස්යේ ලං
ගඟනීම
තමේාට ලං අයිති ලං  ලං ඉඩම්වක ලං  ලං රුඳු ප ලං වොළවකට ලං අමතරව ලං බදුගත් ලං ඉඩම්වක ලං රුඳු ප ලං
වොළ ලං වනත් ලං ලංඉඩම් ලංහිමියන් ගන් ලංමිකට ලංගත් ලංාේ ලංසඟ්යුම් ලංවඳුවන් ගන් ලංකබේගත්
වොළ ම් ලංස ාේ ලං යොදේ ලං ගන තිබුණි.
3. ඉඩම් ලං නොමඟති ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංරුඳු ප ලං ලං්ර ලංස්යේ ලංගඟනීම
රුඳු ප ලං ඉඩම් ලං අහිමි ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං ඉඩම් ලං හිමියන් ගන් ලං තමේාට ලං අවයය ලං වොළ ලං
ස්යේ ලං ගනිති. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං තරඟවේරී ලං කස ලං වර්මේන්තය ලං ක්රියේත්මව ලං වන ලං
බඟවින් ලංරුඳු ප ලං්ර ලං ලංස ාේ ලංවඟඩි ලංඉල්ලුමක් ලං්ඟවති ලංඅතර ලංඉාළ ලංමිකක් ලං ලංද ලංනියම ලංවී ලංතිබුණි. ලං
ඉඩම් ලංහිමිවඳුවන් ලංතමේට ලං්ාසුවම් ලංකද ලංවිටව ලංදී ලං වොළ ලංවඟපීම ලංසදු ලංවරන ලංබඟවින් ලංඑවඟනි ලං
අවස්ථමේවක ලං වොළ ලං ඉක්මනින් ලං ඉවත් ලං කිරීමට ලං සදු ලං ක. ලං එවඟනි ලං ාදිස ලං අවස්ථමේවක ලං දී ලං
වර්මේන්තවඳුට ලංරුලීවඳුවන් ලංස්යේ ලංගඟනිමට ලංද ලංසදු ලං ක. ලං
3.4.4

අුද්රවය මික ලං

රුඳු ප ලං අක්වර ලං 20-30 ලං බද්දට ලං

ගන ලං

තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීමට ලං

යොුද ලං වී ලං ඇති ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං  ලං අධයයන ේ ලං දී ලං  ලං ාුදවිය. ලං එක් ලං අක්වරයව ලං වොළ ලං ස ාේ ලං  ලං ගවනු ලං
කබන ලංමික ලංප්ර ද්ය ලංඅනුව ලං මන්ම ලංභූමි ේ ලංපිහිී.ම ලංඅනුව ලංද ලං වනස් ලං ක. ලං ාොඳින් ලංනඩත්තු ලං
වරන ලං රුඳු ප ලං ඉඩමව ලං ්ර ලං මික ලං ඉාළ ලං අගයක් ලං ගනී. ලං රුඳු ප ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං බහුක ලං
ගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංතරඟවේි ත්වය ලං ාතු වන් ලංඅක්වරයව ලං වොළ ලංස ාේ ලංඳු.800010000ක් ලං අතර ලං මිකක් ලං

ගවිය ලං යුතුය. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං මේතර ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලංඅුද්රවය ලංබහුකව ලංඇත. ලංඑබඟවින් ලං අක්වරයව ලංරුඳු ප ලං ්රවක ලංමික ලංඳු.20004000ක් ලං අතර ලං ක. ලං වොළ ලං නොමි ල් ලං ්වේ ලං කබේ ලං ගඟනිමට ලං ාඟකිුව ලං අවස්ථමේ ලං ාුද ලං විය. ලං
36

මයට ලං ප්රධේන ලං ාතුව ලං වී ලං ඇත් ත් ලං වර්මේන්තය ලං එතරම් ලං වයේප්තව ලං නෝඟවතිම ලං ාේ ලං
්වතින ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං ප් ලංරමේණය ලං අඩුවමය. ලං මම ලං දිස්ත්රික්ව ලං දව ලං තුළම ලං වර්ෂේ ලං
වේකයට ලංරුඳු ප ලං්ර ලංස ාේ ලං්වතින ලංඉල්ලුම ලං්ාත ලංවඟී. මන් ලංමික ලං්ාත ලංවඟ ට්. ලං ලං තුදණු ලං ලං
්ර ලංවිකන් ලංකබේ ලංගත ලංාඟක් ක් ලංඅඩු ලං තල් ලංප්රමේණයක් ලංවීම ලං මයට ලං ාතු ලංවී ලංඇත. ලං මවඟනි ලං
වේකවක ලංදී ලං්ර ලංඅඩු ලංමිකට ලං ගන ලංගබඩේ ලංවර ලං ලංතඟීමම ලංසදු ලංවරයි.
3.4.5

රුඳු ප ලං්ර ලංප්රවේානය ලංකිරීම

වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං ප්රවේාන ලං ්ාසුවම් ලං සහිත ලං පිි ස ලං 139

 ලං  ලං ාඟඳුණු ලං වොට ලං

අ නරුත් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං කබේගත් ලං  ලං රපද ලං ද ක් ලං ාේ ලං ාත ර් ලං
රඟක්ටර් ාේ ලං රුඩේ ලං ාේ ලං වියේක ලං ප්රමේණ ේ ලං කොි  ලං  ලං  ලං විකන් ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ප්රවේානය ලං  ලං වරනු ලං
කඟ බ්. ලංප්රවේානය ලංවළ ලංයුතු ලංදුර
අනුව ලං ගවනු ලංකබන ලංගේස්තුව ලංවිාකනය ලං ක. ලං්රමය ලංභේවිත යන් ලංද ලං්ර ලංප්රවේානය ලංවරනු ලං ලං
කබන ලංඅවස්ථමේ ලංදක්නට ලංකඟබුණි. ලං
රුඳු ප ලං ්ර ලං ්ඟටවීමට ලං වියේක ලං වේකයක් ලං ගත ලං වන ලං බඟවින් ලං  ලං බො ලං ාප ලං වේාන ලං හිමි යප ලං ්ර ලං
ප්රවේානයට ලංවඟඩි ලංවඟමඟත්තක් ලං නොදක්වති. ලං ලංවඟඩි ලං්ර ලංප්රමේණයක් ලංවේාන ේ ලං්සු ලං්ස ලංවඟඩි ලං
උසවට ලංඇසරීම ලං ාතු වන් ලංශරක්ෂව ලංඅාය ේ ලං සපදිසයට ලංකක්වීම ලංඑක්තරේ ලංගඟටලුවක් ලං
කස ලංඅනේවරණය ලංවිය.
3.4.6

රුඳු ප ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිරීම

වර්මේන්තවඳුවන් ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං ශවේර ලං දවකින් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං ස්යේ ලං
ගන තිබුණි.
1.

තමේ ලංසතු ලංගබඩේවක ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිි ම ලං
තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං බහුතරයවට ලං 157
තල් ලං මඩු වන් ලං මඩුවට ලං ගබඩේවක ලං වියේකත්වය ලං

 ලං  ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං ති බ්. ලං

වනස් ලං වන ලං අතර ලං එම ලං ගබඩේ ලං

සාීපර්ණ ේ ලංවියේකත්වය ලංඅනුව ලංගබඩේ ලංකිරීමට ලංාඟකි ලං වොළ මිටි ලංප්රමේණය ලංද ලං වනස් ලං ක. ලං
ප්ර ද්ය ේ ලංසෑම ලං තල් ලංමඩුවක් ලං ලංශ්රිතවම ලං්ර ලංගබඩේ ලංවර ලංතිබු ලංඅතර ලං බො ාප ලංඅවස්ථමේවක ලං
දී ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං ප්රමේණවත් ලං නොවන ලං බඟවින් ලං විවිත ලං භූමිය ලං තුළ ලං ්ර ලං  ලං ගබඩේ ලං වර ලං
වර්ෂේ වන් ලංාේ ලංවියඟබඳ මන් ලංරුඳු ප ලං්ර ලං ලංශරක්ෂේ ලංවර ලංගඟනීම ලංඋ දසේ ලං ටන්ට් ලං රදිවිකන් ලං
ශවරණය ලංවරනු ලංකඟ බ්. ලංගබඩේවක ලංම්ම ලංස මන්ති ලං යොදේ ලංසවස් ලං නොවළ ලංඅවස්ථමේවන්හි ලං
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දී ලං ්රවකට ලං කයන් ගන් ලං ාේනි ලං සදුවන ලං බව ලං ද ලං නිරීක්ෂණය ලං වරන ලං කදි. ලං වියේක ලං ඉඩම් ලං
හිමි යප ලං බො ාපවිට ලං තල්මඩු ලං  ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං කබේ ලං  ලං නො දන ලං බඟවින් ලං  ලං තමන්ට ලං
අවයය ලං ්ර ලං ප්රමේණය ලං ්මණක් ලං ගබඩේ ලං වරති. ලං එබඟවින් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං පිබඳබ  ලං
අ්ාසුතේවවට ලංඔුවහු ලංුදහුණ්ේ ලංනඟත.
9. ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලංකබේ ලංගත් ලං තල් ලංමඩුවක ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිරීම
රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං

තල් ලං මඩු ලං භේවිත ලං වරමින් ලං

තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං

යදී ලං සටින ලං

වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං තල් ලං මඩු ලං හිමිවඳු වප ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං ස්යේ ලං දති. ලං  ලං  ලං එ ස ලං
ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං ලං නොවන ලංඅවස්ථමේවන්හි ලංදී ලංඑබඳමා න් ලං්ර ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලං
ගඟනීම ලං සදු ලං වරයි. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 42 ක් ලං ාේ ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 44 ක් ලං
එබඳමා න් ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගනිති. ලං මම ලං ප්ර ද්යවක

තල් ලං මඩු ලං  ලං  ලං හිමිවඳුවන් ලං

ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංසඟ්යීම ලංපිබඳබ ව ලංදක්වේ ලංඇත් ත් ලංඅවම ලංසඟකකිල්කකි. ලං ම් ලං ාතුව ලංනිසේ ලං
රුලී ලං්දනම ලංමත ලං තල් ලංමඩු ලංභේවිත ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන්ට ලංවඟඩිපුර ලං්ර ලංමිකදී ලං ගන ලං
ගබඩේ ලංකිරීමට ලං ලං නොාඟකි ලංවන ලංඅතර ලං ලං්ර ලංමිකදී ලංගඟනීම ලංසීමේ ලංකිරීමට ලංසදු ලං ක. ලං මය ලංඑක් ලං
අතකින් ලංරුඳු ප ලං වොළ ලංස ාේ ලංඇති ලංඉල්ලුම ලං්ාත ලංවඟී.මට ලංසිජු ලං කස ලංම ලංබක්ේ ලංඇත.
එබඟවින් ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං තල් ලං මඩු ලං තපරේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං ප්රමේණවත් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං
සඟ්යීම, ලං එබඳමා න් ලං ගබඩේ ලං වරන ලං ්ර ලං ශවරණය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං ඉටි රදි ලං කබේදීම, ලං
වඟසකිබඳ ලං ාේ ලං ජක ලං ්ාසුවම් ලං සඟ්යීම, ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං වඟඩි ලං සාඛ්යේවක් ලං තිීමම ලං යන ලං
වඳුණු ලංපිබඳබ ව ලංඅවධේනය ලං යොුද ලංවරනු ලංකඟ බ්.
3.5 රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංක්රියේවිකය

ූප් ලංසටාන ලං අාව ලං3.1න් ලංදඟක් වන ලං්ි දි ලංරුඳු ප ලං්ර ලං  ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංවරනු ලං කබන ලං
තල් ලං මඩුවව ලං ප්රධේන ලං අාග ලං ීප්යකි. ලං  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං අසුරන ලං
සිකන්ඩේවේර ලං බ පන ලං බොයි ල්ඳුව ලං කස ලං ා පන්වනු ලං කඟ බ්. ලං හුමේක ලං ජනවය ලං මිරන් ලං
නි්දවනු ලංකබන ලංජක ලංවේෂ්් ලංදඟඩි ලංපීඩනයක් ලංයට ත් ලංඑම ලං බොයි ල්ඳුව ලං වත ලංයවනු ලංකඟ බ්. ලං
්ඟය ලං%-7වට ලං්මණ ලං්සු ලංහුමේකය ලංසමඟ ලංඑක් ලංවන ලංරුඳු ප ලං තල් ලංවේෂ්්ය ලං ලංසසකන ලං්ද්ධතිය ලං
ාරාේ ලං ගමන් ලං කිරී ම් ලං දී ලං සසල් ලං වී ලං ජකය ලං මත ලං ්ේ ක. ලං එ ස ලං ජකය ලං මත ලං ්ේ වන ලං තල් ලං
උ්වරණ ලංවට්ටකයක් ලංභේවිත යන් ලං වන් ලංවරනු ලංකඟ බ්.
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ඳු් ලංසටාන ලං3.1  ලං ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංමඩුවව ලංශවිතිය
හුමේකය

 ලං ලං
 ලං

සසකන ලං
්ද්ධතිය

රුඳු ප ලං
්ර ්ර

ජකය
්ර
ජකය

තේ්ය

ඉන්ධන ලංදානය

ජකය ලංාේ ලං
රුඳු ප
තල් ලං
මි්රණය

බොයි ල්ඳු
ව රුඳු ප ලං්ත් ලං ලං
තල්
තල් ලංසේන්ද්රීවරණ ලං ලං
ක් ලංි යේවිකය

ඡේයේූප් ලංඅාව ලං3.1
 ලං  ලංහුමේක ලංජනවය ලංසා ලං බොයි ල්ඳුව
්ර

 ලං
්ර

්ර

ඡේයේූප් ලංඅාව ලං3.9 ලංසසකන ලං්ද්ධතිය ලංාේ ලං තල් ලං වන් ලංවර ලංගඟනී ම් ලංඋ්වරණ ලංවට්ටකය ලං
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තල් ලං නිස්සේරණ ලං වටයුතු ලං ශරම්භ ේ ලං දී අනිවේර් යන්ම ලං දර ලං භේවිතේ ලං කිරීම ලං අවයය ලං වන ලං
අතර ලං තල් ලංනිස්සේරණ යන් ලංඅනතුඳුව ලංඉවත් ලංවරන ලංරුඳු ප ලං්ර ලං මම ලංහුමේක ලංජනව ේ ලං
ප්රධේන ලං ඉන්ධන ලං වර්ගය ලං කස ලං භේවිතේ ලං ක. ලං වර්ෂේ ලං වේක ේ ලං දී නිස්සේරණය ලං වරන ලං කද ලං
වොළ ලං තමීමට ලං භේජනය ලං වූ විට ලං ඉන්ධන ලං වය යන් ලං භේවිත ලං වළ ලං නොාඟකි ලං අතර ලං එවිට ලං
අඛ්ණ්ඩව ලංදර ලංභේවිතේ ලංවළ ලංයුතු ලං ක.
3.6 තේක්ෂණය ලංභේවිතය

1%70 ලං දයව ේ ලං ඉතේ ලං සුළු ලං පිි සක් ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලී ලං සටි ලං අතර ලං  ලං එවක ලං
බොයි ල්ඳු ලංස ාේ ලං ලංතඹ, ලංඇළුමිනියම් ලං ාප ලංයවඩ ලංභේවිතේ ලංවර ලංඇත. ලං මම ලංසේම්ප්රදේයිව ලං
තේක්ෂණය ලං භේවිත ේ ලං දී ලං බොයි ල්ඳු ලං නි්දවේ ලං ඇති ලං කපාවිකන් ලං තල්වකට ලං අ්්රවය ලං
එවතුවී මන් ලං වර්ණය ලං ාේ ලං ගුණේත්මවභේවය ලං වනස් ලං වී ලං තල්වක ලං ප්රමිතිය ලං අඩු ලං වන ලං බව ලං
සේවච්ඡේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය. ලංවර්මේන්ත ේ ලංවර්ධනයත් ලංසමඟ ලංඇළුමිනියම් ලං කපාය ලංභේවිතේ ලං
වර ලං නිම ලං වළ ලං  ලං බොයි ල්ඳුවකට ලං යොුදවීම ලං තුළ ලං නිස්සේරණය ලං වරන ලං කද ලං තල්වක ලං ලං
ගුණේත්ම ේ ලංයම් ලංවර්ධනයක් ලංසදුවී ලංඇත.
වර්ෂ ලං 1%80 ලං දයවය ලං ශරම්භ ේ ලං දී ලං සුදු ලං යවඩ ලං භේවිත යන් ලං නිම ලං වළ ලං බොයි ල්ඳු ලං ාේ ලං
සසකන ලං ්ද්ධති ලං ා පන්වේ ලං දීමත් ලං සමඟ ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං ඉාළ ලං යේ මන් ලං  ලං රුඳු ප ලං තල් ලං
නිෂ්්ේදනය ලං කේභදේයී ලං වර්මේන්තයක් ලං බවට ලං ්ත්වීම ලං තුළ ලං ක් ෂර ේ ලං නියඟ කන්නන් බ ලං
සාඛ්යේත්මව ලං වර්ධනයක් ලං ද ලං ඇති ලං විය. ලං මම ලං තේක්ෂණය ලං රුඳු ප ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං
වර්මේන්තය ලං බහුක ලං වය යන් ලං වයේප්ත ලං වී ලං ඇති ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං මීටියේ ගොඩ ලං
ප්ර ද්ය ේ ලං ් ද්ගිකව ලං යන්ර ලං නිෂ්්ේදව යක් ලං විසන් ලං ා පන්වේ ලං දී ලං ඇත. ලං එබඟවින් ලං මම ලං
තේක්ෂණය ලංමීටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලංනමින් ලංප්රවටය.
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 ලංප්රස්තේර ලං ලං ලංඅාව  ලං3.1: ලං ලංතේක්ෂණ ලංභේවිත ේ ලංප්රගතිය

 ලං ලං
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ප්රස්තේර ලං අාව ලං 3.1ට ලං අනුව ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං ස ාේ ලං
බහුතරයක් ලං යොුදවී ලංඇති ලංඅතර ලංමීට ලංවසර ලං ලං40වට ලං ්ර ලං්ඟවති ලංතත්ත්වය ලංාේ ලංසඟසදී ම් ලංදී ලං
එය ලං 243 ව ලං වර්ධනයකි. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික් ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං ාේ ලං ලං
රුඳු ප ලං තල් ලං නි්දවන්නන් බ ලං සමිතිය ලං මම ලං තේක්ෂණිව ලං ප්රවර්ධනය ලං ස ාේ ලං ඉමාත් ලං
සවේවක් ලංකබේදී ලංඇත.
මේතර ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං
භේවිතය ලංඅඩු ලංමට්ටමව ලං්ඟවතිය ලංද ලං ්ර ලං්ඟවති ලංතත්ත්වය ලංාේ ලංසඟස ප ලංවිට ලං%9 ව ලංවර්ධනයක් ලං
්න්නුම් ලංවරයි. ලංවර්තමේනය ලංවන ලංවිට ලංබහුතරයක් ලංනිස්සේරණ ලංයන්රවක ලංසසකන ලං්ද්ධති ලං
ස ාේ ලං  ලං භේවිතයට ලං ගඟ නන් න් ලං තඹ ලං ාප ලං ඇලුමිනියම්විකන් ලං සේදන ලං කද ලං උ්ේාග ලං ක. ලං
නිස්සේරණ ලංයන්ර ලංීප්යව ලංසසකන ලං ලං්ද්ධති ලංස ාේ ලංසුදු ලංයවඩ ලං යොදේ ලංතිබුණි. ලංසේම්ප්රදේයිව ලං
බොයි ල්ඳු ලංභේවිතේ ලංවළ ලංවිට ලංසෑම ලංමේස ලංායවට ලංවරක්ම ලංඅලුත්වඟඩියේ ලංවළ ලංයුතු ලංඅතර ලංසුදු
යවඩ ලංභේවිතය ලංමිරන් ලංඅලුත්වඟඩියේ ලංවළ ලංයුතු ලංවේකය ලංවසර ලං5-% ලංදක්වේ ලංදීර්ඝ ලංවර ලංගඟනීමට ලං
ාඟකිවී ලංඇත. ලං
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ප්රස්තේර ලංඅාව ලං3.9  ලං ලං ලංමීටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලංස ාේ ලංදඟනුවත් ලංවූ ලංශවේරය ලං
නව ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං පිබඳබ  ලං දඟනුම ලං ශවේර ලං ීප්යකින් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අතර ලං
වයේප්ත ලං වී ලං ඇත. ලං ප්රස්තේර ලං අාව ලං 3.9න් ලං දඟක් වන ලං ්ි දි ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අතර ලං සදුවන ලං
තිරස් ලං සන්නි කදනය ලං දඟනුම ලං කබේ ලං ගඟනීම ලං දඟනුම ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං ප්රුදඛ්තම ලං  ලං ප්රභවය ලං ක ලං
1ගේල්ක 69 , ලං මේතර ලං 77
මේතර ලං 93

. ලං  ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං 1ගේල්ක ලං 13 , ලං

 ලං තවත් ලං වඟදගත් ලං ප්රභවයකි. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ක්රියේත්මව ලං වන ලං තල් ලං

නි්දවන්නන් බ ලංසාගමය ලංද ලං(69 ) ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංදේයවත්වයක් ලංකබේ ලංදී ලංඇත.
තේක්ෂණිව ලං දඟනුම ලං ඇතුළු ලං තවත් ලං අාය ලං ගණනේවක් ලං ශවරණය ලං වන ලං ්ි දි ලං පුහුණුවී ම් ලං
අවස්ථමේ ලංකබේ ලං දන ලං කස ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං33 ක් ලංාේ ලංමේතර ලං17 ක් ලංස ාන් ලංවරන ලං
කදී. ලං වඟඩි ලං තල් ලං ප්රමේණයක් ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං ක්රම ලං ාේ ලං වඟඩි ලං අස්වඟන්නක් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං
රුඳුදු ලං ප්ර ේද ලං පිබඳබ ව ලං මන්ම ලං අ්නයන ලං ව ළ

්ොළ ලං වත ලං යොුදවීම ලං යන ලං වඳුණු ලං

එම ලංපුහුණු ලංඅවයයතේ ලංඅතර ලං ක.
3.7

රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංපිි වඟය ලංසා ලංකඟීමම් ලං- ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය

රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නියඟ කන්නන් ලං ප්රධේන ලං වණ්ඩේයම් ලං ්ාක් ලං යට ත් ලං
ා පනේගනු ලං කඟබූ ලං අතර ලං එම ලං එක් ලං එක් ලං වණ්ඩේයම ලං සතු ලං  ලං භූමි ලං ප්රමේණය, ලං යන්ර ලං
හිමිවේරත්වය, ලං වර්මේන්ත ේ ලංනියඟ කන ලං ්ි මේණය ලංයනේදී ලංවඳුණු ලංඅතින් ලං වනස් ලං ක. ලං
එබඟවින් ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවියදම් ලංාේ ලංශදේයම් ලංඇස්ත ම්න්තු ලංකිි ම ලංස ාේ ලංවඩේත් ලංඋචිතම ලං
ඒවවය ලං කස ලං ‘ තල් ලං වඩිය’ ලං තපරේ ලං ගනු ලං කඟබූ ලං අතර ලං එක් ලං තල් ලං වඩියක් ලං නිස්සේරණය ලං
කිරී ම් ලං දී ලං නියඟ කන ලං විවිධ ලං වේර්යයන් ලං ස ාේ ලං වඟයවන ලං වියදම් ලං ශ්රිත ලං දත්ත ලං ස්ස් ලං වරන ලං
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කදී. ලං අුද්රවය ලං මිකදී ලං ගඟනීම, ලං ්ර ලං මිටි ලං බඟඳීම ලං ාේ ලං ඇදීම, ලං තල් ලං මඩුව ලං දක්වේ ලං ප්රවේානය, ලං
වඩිය ලං දඟමීම ලං ාේ ලං වෑස්සීම ලං යනු ලං එම ලං වේර්යයන් ලං වන ලං අතර ලං ඡේයේූප් ලං ඇසු රන් ලං ඒ ලං පිබඳබ  ලං
වි්රායක් ලං ්ාතින් ලං ඉදිි ්ත් ලං වර ලං ඇත. ලං තල් ලං මඩු ලං රුිකයට ලං දීම ලං තුබඳන් ලං ්මණක් ලං ශදේයම් ලං
උ්යේ ලංගන්නේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංති ද නක් ලංද ලංනියඟදියට ලංඇතුළත් ලංවූ ලංඅතර ලංඔුවන් ලං තල් ලං
මඩු ලං ලංරුිකයට ලංදීම ලංමිරන් ලං ලං වනත් ලංපුද්ගකයන් ලංනිස්සේරණය ලංවරනු ලංකබන ලං තල් ලංවඩියකින් ලං
තල් ලං බපතල් ලංභේගය ලංබඟගින් ලංරුිකය ලංවය යන් ලංකබේ ලංගනු ලංකඟ බ්.
ඡේයේූප් ලංඅාව ලං3.3  ලං ලං ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිරීම
එබඳමා න් ලං ්ර ලං මිටි ලං ගබඩේ ලං වර ලං ඇති ලං
ශවේරය ලං

මම ලං ඡේයේූප් යන් ලං දඟක් ලං

ක. ලං

වඩියක් ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලංභේවිතේ ලංවරන ලං වොළ ලං
මිටි ලංසාඛ්යේව ලංදිස්ත්රික්වය ලංඅනුව ලං වනස් ලං ක.

ඡේයේූප් ලංඅාව ලං3.4  ලං ලං ලංඅුද්රවය ලංප්රවේානය
ඡේයේූප් යන් ලංදඟක් වන ලං්ි දි ලං රපද ලං ද ක් ලං ලං
රඟක්ටරයව ලං

වොළ ලං මිටි ලං 14ක් ලං ්මණ ලං

ප්රවේානය ලං වරනු ලං කබයි. ලං ේකර ේ ලං  ලං උසට ලං
වඩේ ලං වොළ ලං ගොඩ ලං ගඟ සන ලං අතර ලං ි යදුඳුට ලං
පිටු්ස ලං නො ්නීම ලංනිසේ ලංශරක්ෂව ලංඅායවක ලං
සපදිසයට ලංකක් ලං ක.

ඡේයේූප් ලංඅාව ලං3.5  ලං ලං ලං ලංවඩි ලංදඟමීම
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ඡේයේූප් යන් ලංදඟක් වන ලං්ි දි ලංරුඳු ප ලං වොළ ලං
බොයි ල්ඳුවට ලං දමේ ලං

ාොඳින් ලං ්ෑගීම ලං වඩි ලං

දඟමීම ලංයනු වන් ලංාදුන්වයි. ලං

ඡේයේූප් ලංඅාව ලං3.%  ලං ලං ලංවෑස්සීම
ඉන්ධන ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං රුඳු ප ලං වොළ ලං
හුමේක ලං ජනවයට ලං දඟමීම ලං ාේ ලං අළු ලං ඉවත්කිි ම, ලං
බොයි ල්ඳුව ලං තුබඳන් ලං වොළ ලං  ලං ඉවත් ලං කිි ම, ලං
සසකන ලං ්ද්ධතිය ලං ාරාේ ලං වෑස් සන ලං තල් ලං
ජක යන් ලං ඉවත් ලං වර ලං කබේ ලං ගඟනිම, ලං සසකන ලං
බට ලං ්ද්ධති ලං ්රීක්ෂේව ලං ඇතුළු ලං සයලු ලං වටයුතු ලං
සදු ලංවර ලංඅවසේන ේ ලංනිස්සේරණය ලංවළ ලං තල් ලං
කබේ ලං ගඟනීම ලං වෑස්සී ම් ලං ක්රියේවිකයට ලං අයත් ලං
ක.
සේමේනය යන් ලං එක් ලං තල් ලං වඩියක් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං අවයය ලං වොළ ලං ස්යේ ලං
ගඟනීමට ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං දී ලං ඳු.1000/- ලං ව ලං ්මණ ලං ුදදකක් ලං වඟයවන ලං බව ලං
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං අදාස ලං වන ලං අතර ලං ඉාත ලං වගු ලං අාව ලං 3.5 ලං මගින් ලං සමස්ත ලං නියඟදියට ලං
අදේළ ලං දත්තවිකන් ලං ද ලං ඒ ලං බව ලං ්ඟාඟදිික ලං ක. ලං ව ස ලං නුදත් ලං විවිධ ලං වේණ්ඩවකට ලං අයත් ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං ්ර ලං මිකදී ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං වඟය ලං වරන ලං ුදද ල් ලං විායකතේ ලං දක්නට ලං
කඟ බන ලං අතර ලං ්ර ලං අ කවි ලං වරන්නන් ලං ාේ ලං මිකදී ලං ගන්නන් ලං අතර ලං ක්වල් ලං කිි ම ලං තුබඳන් ලං
එ ස ලං මික ලං ගණන් ලං නියම ලං ක. ලං ්ර ලං අ කවි ලං වරනු ලං කබන ලං වගේ ලං ව්සි ය, ලං වගේව ලං පිහිටි ලං භූ ලං
විෂමතේව ලංාේ ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟ කන ලං්ි මේනය ලංයනේදී ලංසේධව ලංමත ලං
මම ලං ක්වල් ලංකිි ම ලංසදු ලං ක. ලංදුෂ්වර ලංභූ ලංවිෂමතේවන් ලංහි ලංපිහිටි ලංවිට ලං්ර ලංස ාේ ලංඅඩු ලංමිකක් ලංද ලං
නියම ලං ක. ලං වියේක ලං ව්සි යව ලං ්ර ලං මිකදී ලං ගන්නේ ලං විට ලං  ලං ාේ ලං වියේක ලං ්ි මේණ යන් ලං
වර්මේන්ත ේ ලංනියඟ කන ලංවිට ලං්ර ලංඅඩු ලංමිකවට ලංකබේ ලංගන්නේ ලංඅවස්ථමේ ලංාුද ලංවිය.
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දවනුව ලංමිකදී ලංගනු ලංකබන ලං ාප ලංතමන් ලංසතු ලං වගේවන් බ ලං වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංාේ ලංප්රවේාන ලං
සවේ ලං ස්යන ලං මේර්ග ලං වත ලං මිනිසුන් බ ලං වර ලං මතින් ලං ඇදීම ලං සදු ලං ක. ලං ඒ ලං ස ාේ ලං සෑම ලං
ශවේර ේ ලංවර්මේන්තවඳු වක්ම ලංඳු.1300/- ලංවට ලංශසන්න ලංුදදකක් ලංවඟය ලංවරයි.
ඉන් ලංඅනතුඳුව ලං රඟක්ටර් ලංභේවිත යන් ලං වොළ ලංමිටි ලං ප්රවේානය ලංවරනු ලංකඟ බ්. ලං එක් ලං වරව ලංදී ලං ලං
වඩි ලං ීප්යවට ලං සෑ ාන ලං වොළ ලං ප්රවේානය ලං වරනු ලං කබන ලං අතර ලං එක් ලං වඩියක් ලං  ලං ස ාේ ලං
ඳු.300/- ලංවට ලංශසන්න ලංුදදකක් ලංවඟය ලං ක. ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංඅදාස්වකට ලංඅනුව ලංඑක් ලං
වඩියක් ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලංඳු.750/- ලංව ලං්මණ ලංුදදකක් ලං්රමය, ලංරුිකය ලංවය යන් ලං ගවිය ලංයුතුය. ලං
ඒ ලං බව ලං සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං දත්ත ලං විකන් ලං ද ලං තාුවඳු ලං ක. ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං සතු ලං සම්්ත් ලං
ප්රමේණය, ලං වර්මේන්තය ලං ක්රියේත්මව ලං වරන ලං ්ි මේනය, ලං ්රම ලං වියදම ලං යනේදී ලං වඳුණු ලං අනුව ලං
ඉාත ලං වේර්යයන් ලං ස ාේ ලං එක් ලං එක් ලං වණ්ඩේයම් ලං ස ාේ ලං වඟය ලං වන ලං පිි වඟ ේ ලං විාකයතේ ලං
දක්නට ලං කඟ බන ලං අතර ලං තල් ලං වඩියක් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං වඟය ලං වන ලං සේමේනය ලං පිි වඟය ලං
ඳු.3947/- ලංකි.
එක් ලං එක් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං විසන් ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගනු ලං කබන ලං තල් ලං බපතල් ලං
සාඛ්යේ ක ලං මන්ම ලං තල් ලං අ කවි ලං වරනු ලං කබන ලං මි කහි ලං විාකයතේවන් ලං ඇති ලං බව ලං ද ලං වගු ලං
අාව ලං3.5 ලංදත්තවිකන් ලං්ඟාඟදිික ලං ක.
භේවිතේ ලං වරනු ලං කබන ලං තේක්ෂණය, ලං නිස්සේරවයේ බ ලං ්ළපුඳුද්ද, ලං ්ර ලං වක ලං ගුණේත්වය ලං
යනේදී ලං බො ාප ලං වඳුණුවක ලං සාවකනයන් ලං ඔස් ස ලං නිස්සේරණය ලං වරනු ලං කබන ලං තල් ලං
ප්රමේණය ලංාේ ලංඑහි ලංගුණේත්මය ලං ලංතීරණය ලංවරනු ලංකඟ බ්. ලංඑ මන්ම ලං තල් ලංමික ලං තල් ලංඅ කවි ලං
වරන ලංඅවස්ථමේව ලංාේ ලංමිකදී ලංගනු ලංකබන්නේ ලංඅනුව ලං වනස් ලං ක. ලං බො ාප ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නියඟ කන ලං අවධි ේ ලං දී ලං තල් ලං මික ලං අඩු ලං මට්ටමව ලං ්වතින ලං අතර ලං
තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං ව ළ

්ොළ ලං තුළ ලං  ලං තල් ලං හිඟ ලං අවධි ේ ලං දී ලං අ කවි ලං කිරී මන් ලං ඉාළ ලං

මිකක් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟව. ලං නුදත් ලං

බො ාප ලං

තල් ලං නිස්සේරවයන් ලං

ම් ලං අවස්ථමේ වන් ලං

ප්ර යපජන ලංකබේ ලංගන් න් ලංනඟත.
ඉාත ලං වගු ක ලං දත්ත ලං අනුව ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ යන් ලං ඉාළම ලං කේභයක් ලං උ්යේ ලං
ගනු ලං කබන් න් ලං

තල් ලං මඩු ලං හිමි ලං තමන් බ ලං වගේවන් බ ලං ්ර ලං භේවිතේ ලං වර ලං

තල් ලං

නිස්සේරණ ේ ලංනියඟ කන්නන්ය. ලංඒ ලංඔුවන් ලං්ර ලංස ාේ ලංුදදකක් ලංවඟය ලං නොකිරීමත්, ලංරුඳු ප ලං
වගේවන් ලං ශ්රිතව ලං තල් ලං මඩු ලං පිහිටේ ලං තිීම මන් ලං ප්රවේාන ලං වියදම ලං අවම ලං වීමත්, ලං වොළ මිටි ලං
බඟඳීම ලංාේ ලං ගන ලංඒම ලංස ාේත් ලංඅඩු ලංුදදකක් ලංවඟයවීමත් ලං ාතු වනි. ලංනුදත් ලංතම ලංවගේ වන් ලං
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්ර ලං භේවිත යන් ලං ්මණක් ලං තල් ලං නිස්සේරණ යන් ලං සෑහීමවට ලං ්ත් ලං වන් න් ලං ගේල්ක ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංඅති න් ලං15 ක් ලං්මණි.
ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලං මඩු ලං හිමි ලං බො ාප ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං 147

 ලං තමන් ලං සතු ලං

රුඳු ප ලංවගේවන් බ ලං්රවකට ලංඅමතරව ලංමිකදී ලංගනු ලංකබන ලං්ර ලංද ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලං
භේවිතේ ලං වරති. ලං එමිරන් ලං තල් ලං වඩියක් ලං නිස්සේරණය ලං ්ර ලං වනු වන් ලං යම් ලං ුදදකක් ලං වඟය ලං
වන ලංඅතර ලංතමේ ලංසතු ලං්ර ලංද ලංභේවිතේ ලංවරන ලංබඟවින් ලංඑම ලංුදදක ලංඳු.800/- ලංක් ලං්මණ ලං ක. ලංඔුවහු ලං
ඳු.3000/- ලං වට ලං ශසන්න ලං වියදමක් ලං දරමින් ලං තල් ලං වඩියක් ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ඳු.4500/- ලං
වට ලංශසන්න ලංශදේයමක් ලංඋ්යති.
තල් ලං මඩු ලං අහිමි, ලං නුදත් ලං රුඳු ප ලං වගේවන් ලං  ලං හිමි ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං 111

 ලං තම ලං

වගේවන් ගන් ලං මන්ම ලං මිකදී ලං ගත් ලං ්ර ලං භේවිත යන් ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං
නියඟලී ම් ලං දී ලං ්ර ලං ස ාේ ලං ඳු.1000/- ලං වට ලං අධිව ලං ුදදකක් ලං වඟය ලං වර ලං ්ර ලං  ලං මිකදී ලං ගනිති. ලං ඒ ලං
අනුව ලං වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම, ලංඇදිම ලංාේ ලංප්රවේානය ලංස ාේ ලංද ලංඔුවහු ලංවඟඩි ලංවියදමක් ලංදරනු ලංකඟ බ්. ලං
මහි ලං දී ලං තල් ලං මඩු ලං හිමියේ ලං වත ලං රුිකය ලං වය යන් ලං තල් ලං බපතල් ලං භේගයක් ලං කබේ ලං දනු ලං
කඟ බ්.
ඉාත ලංස ාන් ලංසයලු ලංශවේර ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංාඟඳුණු ලං වොට ලංරුඳු ප ලංවගේවන් ලං ාප ලං
තල් ලංමඩු ලංඅහිමි ලංවණ්ඩේයමක් ලංද ලං18

 ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟ කති. ලංඔුවහු ලං්ර ලංමිකදී ලං

ගන ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලංනියඟ කන ලංඅතර ලංඑමිරන් ලංතම ලංජීව නප්ේය ලං
සකසේ ලං ගන ලං ඇත. ලං තල් ලං මඩු ලං හිමියේ ලං වත ලං රුිකය ලං වය යන් ලං තල් ලං බපතල් ලං භේගයක් ලං
කබේ ලං දන ලං අතර ලං ඉතිි  ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං ද ලං ඔහුටම ලං අ කවි ලං වර ලං වදනිව ලං ශදේයම ලං උ්යේ ලං
ගනිති.

46

වගු ලංඅාව ලං3.5  ලං ලංරුඳු ප ලං වොළ ලං තල් ලංවඩියව ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලං- ලංගේල්ක දිස්ත්රික්වය
වියදම් ලංඅාය/විස්තරය

D+G

D+LC

D+G+LC

G+LC

LC

රුඳු ප ලං්ර ලංමිකදී ලංගඟනීම ලං1ඳු.
වොළ ලං මිටි ලං බඟඳීම ලං සා ලං ගන ලං ඒම ලං
ස ාේ ලං්රමය ලං1ඳු.
වොළ ලංමිටි ලංප්රවේානය ලං1ඳු.
වඩිය ලං දඟමීම ලං සා ලං වෑස්සීම ලං ස ාේ ලං
්රමය ලං1ඳු.
ුදළු ලංවියදම ලං1ඳු.
වඩියකින් ලං නිෂ්්ේදනය ලං වරන ලං
බපතල් ලංසාඛ්යේව
නිෂ්්ේදවයේට ලං හිමි ලං
බපතල් ලං
සාඛ්යේව
තල් ලං බපතකයව ලං ලංමික ලං1ඳු.
වඩියකින් ලංකඟබූ ලංශදේයම ලං1ඳු.
වඩියවන් ලංකඟබූ ලංකේභය ලං1ඳු.
වර්මේන්තවඳුවන් ලංසාඛ්යේව ලං1
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1330

808
1959

1966
1433

1121
1971

සමස්ත ලං
නියඟදිය
1105 ලං.00
1986.00

185
775

371
655

946
714

362
722

311
814

9%5.00
732.00

90%7
4.35

3579
4.37

3097
4.33

3783
5.17

3517
4.50

3418.00
4.54

4.67

4.00

105%.44
4947.58
1164.58
0%111  ලං

1045.71
4182.84
665.84
07 ලං18  ලං

10%%.58
4%59.%7
9555.%7
19115

1048.74
4582.99
1004.00
1511%  ලං

1044.87
4594.28
1497.28
38 ලං147  ලං

1050.71
4770.99
1359.99
811100

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

සටාන  ලං ලං1 මහි ලංG : වගේවඳු, LC: ්ර ලංඑවතු ලංවරන්නේ, ලංD: තල්මඩු ලංහිමියේ

සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං ස ාේ ලං වඩියවට ලං ඳු.3418/- ලං වියදමක් ලං දඟරීමට ලං
සදුවන ලංඅතර ලංඑයින් ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලංකේභය ලං ලංඳු.1359/- ලංකි. ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලං බදී ලංඇති ලං
 ලංශවේරය ලංසඟකීප ම් ලංදී ලං ුදළු ලංවියදමින් ලං ලං35 ක් ලං වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංසා ලං ගන ලංඒම ලංස ාේ ලං
්රම ලං වියදම ලං වය යන් ලං වඟය ලං වන ලං අතර ලං 20 ක් ලං වඩිය ලං දඟමීම ලං සා ලං වෑස්සීමට ලං වඟය ලං ක ලං
1ප්රස්තේර ලංඅාව ලං3.3 .
ප්රස්තේර ලංඅාව 3.3  ලං ලං ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම බදී ලං්වතින ලංශවේරය ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

 ලං ලං ලං ලං
3.7

රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංපිි වඟය ලංාේ ලංකඟීමම් ලං- ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වය

මේතර ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්තය ලං එතරම් ලං පුළුල් ලං කස ලං
වයේප්ත ලං වී ලං නඟත. ලං එබඟවින් ලං වගු ලං අාව ලං 3.% ලං ස ාන් ලං ්ි දි ලං ්ර ලං ස ාේ ලං ඉාළ ලං ඉල්ලුමක් ලං
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නෝවතී. ලං අ නරුත් ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වේර්යයන් ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්ි දිම ලං සදු ලං
වයි. ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංවළ ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලංඅඩුවීම ලංාේ ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලංඅඩුවීම ලංමේතර ලං
දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්ත ේ ලං දක්නට ලං කඟ බන ලං වි යෂ ලං
කක්ෂණ ලං මන්ම ලංදුර්වකතේ ලං ක.
මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං එක් ලං අ යක් ලං ්මණක් ලං තල් ලං මඩුව ලං
රුිකයට ලං දීම ලං සදු ලං වරයි. ලං නියඟදි ේ ලං අ නරුත් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං බ ලං නිෂ්්ේදන ලං වියදම
සඟකීප ම් ලං දී ලං (වගු ලං අාව ලං 3.%  ලං  ලං වඩි ලං එවකින් ලං ඳු.1,800/- ලං වට ලං  ලං වඟඩි ලං කේභයක් ලං කබේ ලං
ඇත් ත් ලං තමේ ලං සතු ලං  ලං ඉඩම්විකන් ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ස්යේ ලං ගන්නේ ලං  ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං හිමි ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං විසනි. ලං එ ස ලං නොුවන ලං විට ලං සේමේනය යන් ලං  ලං ඳු.975/-වට ලං ශසන්න ලං
ුදදකක් ලං වොළ ලංස ාේ ලංවඟය ලං ක.
ඉඩම් ලං නොමඟති ලංරුඳුදු ලං්ර ලංඑවතු ලංවරන වර්මේන්තවඳුවන් ලං ලංඳුපියල් ලංසයයවට ලංශසන්න ලං
අවම ලං  ලං  හද්ධ ලං කේභයක් ලං  ලං උ්යේ ලං ඇත. ලං නුදත් ලං වොළ ලං මිටි ලං බඟඳීම ලං ාේ ලං ගන ලං ඒම ලං ස ාේ ලං
ඇස්ත ම්න්තු ලංගත ලං ලංඳු.1,000/-ව ලංුදදක ලංද, ලංවඩිය ලංදඟමීම, ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලංඳු.600/-ව ලංුදදක ලං
ද ලං ලංඑම ලං ලංපුද්ගකයේ බ ලං්රමයට ලංකඟ බන ලංවටිනේවම ලංවන ලංබඟවින් ලංතවදුරටත් ලංවර්මේන්ත ේ ලං ලං
නියඟලීම ලංපිබඳබ  ලංඅවධේනමක් ලං නෝවතින ලංඅතර ලංඑය ලංඔහු බ ලංජීව නප්ේය ලංවී ලංඇත.
වගු ලංඅාව ලං3.%  ලං ලංරුඳු ප ලං තල් ලංවඩියව ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලං ලං- ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වය
වියදම් ලංඅාය/විස්තරය

D+G
-

D+G+L
C
913

10%5
210

රුඳු ප ලං්ර ලංමිකදී ලංගඟනීම ලං1ඳු.
වොළ ලං මිටි ලං බඟඳීම ලං සා ලං ගන ලං ඒම ලං ස ාේ ලං ්රමය ලං
1ඳු.
වොළ ලංමිටි ලංප්රවේානය ලං1ඳු.
වඩිය ලංදඟමීම ලංසා ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලං ලං්රමය ලං1ඳු.

G+LC

LC

355

489

සමස්ත ලං
නියඟදිය
9%5

1193

1015

984

1054

9%7

971

94%

94%

%49

743

667

561

798

ුදළු ලංවියදම ලං1ඳු.

9947

934%

9308

9383

99%%

වඩියකින් ලං ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලං බපතල් ලංසාඛ්යේව

3.83

3.3%

3.%3

3.64

3.%9

9.8%

3.13

3.14

නිවසට ලංස් ගන ලංගිය ලං බපතල් ලංසාඛ්යේව
තල් ලං බපතකයව ලංමික ලං1ඳු.

10%9.5

1035.83

1035.75

1003.33

වඩියකින් ලංකඟබූ ලංශදේයම ලං1ඳු.

40%%.4

2993.6

3941.%

3150.5

වඩියකින් ලංකඟබූ ලංකේභය ලං1ඳු.

1899.37

647.54

933.89

762.45

වර්මේන්තවඳුවන් ලංසාඛ්යේව ලං1ප්රතියතය

5113

% ලං115

90150

%199

1034.35
3394.49
1094.49
40 ලං1100

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

සටාන  ලං ලංG : වගේවඳු, LC: ්ර ලංඑවතු ලංවරන්නේ, ලංD: තල් ලංමඩු ලංහිමියේ

මේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංසයලු ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංසඟකකූ ලංවක ලංඑක් ලංවඩියක් ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලං ලං
ඳු.9300/- ලං වියදමක් ලං දඟරීමට ලං සදුවන ලං අතර ලං එයින් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං කේභය ලං ඳු.1094/- ලං කි. ලං
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නිෂ්්ේදන ලංවියදම ලං බදි ලංඇති ලං  ලංශවේරය ලං සඟකීප ම්දී ලං ුදළු ලංවියදමින් ලං ලං  ලං44 ක් ලං වොළ ලංමිටි ලං
බඟඳීම ලංසා ලං ගන ලංඒම ලංස ාේ ලං්රම ලංවියදම ලංවය යන් ලංවඟය ලංවළ ලංයුතු ලං ලංඅතර ලං 31  ලංක් ලංවඩිය ලං
දඟමීම ලංසා ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලංවඟය ලං ක ලං1ප් ලංරස්තේර ලංඅාව ලං3.4 .

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
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ප්රස්තේර ලංඅාව ලං3.4  ලං ලං  ලං ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම බදී ලං්වතින ලංශවේරය ලං-මේතර ලං ලංදිස්ත්රික්වය
3.9

රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලං ව රහි ලංබක්ේන ලංසේධව

සමස්තයක් ලං කස ලංගත් ලංවක ලංදිස්ත්රික්ව ලං දව ලංඅතර ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංකබේ ලංගන්නේ ලං තල් ලං
අස්වනු ලං ප්රමේණයන් ලං මන්ම ලං වඩියක් ලං ස ාේ ලංභේවිතේ ලං වරනු ලං කබන ලං ්ර ලං මිටි ලං ගණන ලං අතර ලං
සඟකකිය ලංයුතු ලංමට්ට ම් ලංවිාකතේ ලං්වතී. ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංවඩියවට ලං ලං
භේවිත ලංවරන ලං්ර ලංමිටි ලංප්රමේණය, ලංමිටිවක ලංවියේකත්වය ලංඅනුව ලං7 ලංසට ලං97 ලංදක්වේ ලං වනස් ලං ක. ලං
එහි ලං සේමේනය ලං අගය ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං  ලං මිටි ලං 15කි. ලං එක් ලං වඩියකින් ලං නිස්සේරණය ලං වරනු ලං කබන ලං
තල් ලං බපතල් ලං ප්රමේණ ේ ලං සේමේනය ලං අගය ලං 3.%2කි. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං දී ලං වඩියක් ලං
ස ාේ ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං මිටි ලං 7 ලං සට ලං %.5 ලං දක්වේ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං අතර ලං සේමේනය ලං අගය ලං ්ර ලං මිටි ලං
7.5කි. ලංසේමේනය ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලං තල් ලං බපතල් ලං4.54ක් ලං ක. ලං ලං
දිස්ත්රික්ව ලං දව ලංතුළ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංඑක් ලංවඩියක් ලංස ාේ ලංභේවිතේ ලංවරනු ලංකබන ලං වොළ ලං
මිටි ලං ප්රමේණය ලං අනුව ලං ඔුවන් බ ලං වයේප්තිය ලං වගු ලං අාව ලං 3.7 ලං න් ලං ඉදිි ්ත් ලං වර ලං ඇත. ලං ඒ ලං අනුව ලං
්නී ලං යන් න් ලං දිස්ත්රික්ව ලං දව ලං තුළ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ්ර ලං මිටි ලං  ලං ගණන (t=16.080;
P=0.000) ාේ ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගන්නේ ලං තල් ලං බපතල් ලං ප්රමේණ ලං 14.8%3  ලං P=0.000  ලං
අතර ලංසාඛ්යේනමය ලංවය යන් ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංසබ තේවක් ලං්වතින ලංබවයි. ලං
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වගු ලංඅාව ලං3.7  ලං ලං වඩියක් ලංස ාේ ලං ලංභේවිතේ ලංවරන ලං්ර ලංමිටි ලංප්රමේණය ලංඅනුව ලං
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
්ර ලංමිටි ලංප්රමේණය
මේතර ලං
ගේල්ක ලං
දිස්ත්රික්වය ලං1
දිස්ත්රික්වය ලං1
<10
12
100
10>10

88

-

එවතුව

100

100
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ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං සයලුම ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං එක් ලං වඩියක් ලං ස ාේ ලං ්ර ලං මිටි ලං දායවට ලං
වඩේ ලං අඩු ලං සාඛ්යේවක් ලං භේවිතේ ලං වරන ලං නුදත් ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්ර ලං මිටි ලං 10වට ලං වඩේ ලං
අඩු වන් ලංභේවිතේ ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංප්රතියතය ලං19 කි. ලං ම් ලංඅනුව ලං ලං ්නී ලංයන් න් ලං
දිස්ත්රික්ව ලං දව ලං තුළ ලං ්ර ලං මිටි ලං බඟඳී ම් ලං දී ලං වනස් ලං ප්රමේණවිකන් ලං යුත් ලං මිටි ලං බඟඳීම ලං සදු ලං වන ලං
බවයි. ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්රවක ලං අඩු ලං

තල් ලං ප්රමේණයක් ලං අඩාගු ලං වන ලං බව ලං

වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං අදාස ලං ක. ලං එනම් ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං  ලං රුඳු ප ලං වගේවන් ලං එතරම් ලං
සශ්රීව ලං නොවන ලංඅතර ලංඑය ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලංඅඩුවීම ලං ව රහි ලංබක්ේ ලංඇති ලංබවයි. ලං
ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං තඟනි ලං තකේ ලං භූමි ලං භේගයන්හි ලං රුඳු ප ලං වගේවන් ලං දක්නට ලං කඟ බන ලං
අතර ලංඑබඟවින් ලංවියේක ලං වොළ ලංමිටි ලංවර ලංමතින් ලංස් ගන ලංඒම ලංඑතරම් ලංඅ්ාසු ලං නො ක. ලංනුදත් ලං
මේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංරුඳු ප ලං ලංවගේවන් ලංවයේප්ත ලංවී ලංඇති ලං ලංව ප ලංසහිත ලංභූමි ලංභේගයන්වක ලංදී ලං්ර ලං
මිටි ලං  ලං වර ලං මතින් ලං ඇදීම ලං තරමක් ලං දුෂ්වරය. ලං ඒ ලං අනුව ලං මිටි ලං වක ලං ප්රමේණය ලං රුඩේ ලං වන ලං අතර ලං ලං
වඩියක් ලංස ාේ ලංභේවිතේ ලංවළ ලංයුතු ලංමිටි ලංප්රමේණය ලංවඟඩිය. ලංසමස්තයක් ලං කස ලං ලං්ර ලංමිටි ලංවඟඩිපුර ලං ලං
භේවිතේ ලං කිරීම ලං තුබඳන් ලං වඟඩි ලං තල් ලං වඟඩි ලං තල් ලං ප්රමේණයක් ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගඟනීමට ලං
අසමත් ලංවී ලංඇති ලංඅතර ලංභේවිතේ ලංවර ලංඇති ලං ලං්ර ලංමිටි ලංප්රමේණය ලංාේ ලංකබේගත් ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලං
අතර ලංසාසම්බන්ධතේ ලංසාගුණව ලංමගින් ලංද ලංඑය ලංතාුවඳු ලං ක ලං1සාසම්බන්ධතේ ලංසාගුණවය ලං 0.417, ලං P=0.000). ඒ ලං අනුව ලං ්නී ලං යන් න් ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ්ර ලං මිටි ලං ප්රමේණය ලං වනස් ලං
ුවවද ලං වොළ ලංාට්ටියට ලංඇසි ය ලංාඟකි ලංුදළු ලං්ර ලංප්රමේණ යහි ලං වනසක් ලං නොමඟති ලංබවයි.
වඩියකින් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං දිස්ත්රික්ව ලං දව ලං අතර ලං වනස් ලං වීමට ලං බක්ේ ලං
ඇති ලං සේධව ලං අතර ලං වර්මේන්තවඳු බ ලං  ලං ්ළපුඳුද්ද, ලං වඩියවට ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ්ර ලං මිටි ලං
ප්රමේණය, ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං ාේ ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං කිරීම ලං යන ලං වඳුණුවිකන් ලං සදුවන ලං
බක්ෑම ලංපිබඳබ ව ලංමින් ලංඅනතුඳුව ලං්රීක්ෂේ ලංවරන ලංකදී. ලංඑම ලං්රීක්ෂණවක ලංප්රතිලක ලංවගු ලංඅාව ලං
3.8 ලංමිරන් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
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වගු ලංඅාව ලං3.8  ලං ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලං ව රහි ලංබක්ේන ලංසේධව
සාසම්බන්ධ
තේ ලං්රීක්ෂණ

Pearson
correlation

විාකයය

වඩියවට ලං
භේවිතේ ලං වරන ලං
්ර ලංමිටි ලංගණන
Spearman’s ්ළපුඳුද්ද ලං
correlation 1අුවඳුදු
Spearman’s නව ලංතේක්ෂණය ලං
correlation භේවිතය
Spearman’s ්ර ලං ගබඩේ ලං වර ලං
correlation තබේ ලං
තල් ලං
නිස්සේරණය ලං
කිරීම

ගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය
මේතර ලංදිස්ත්රික්වය
සාසම්බන්ධතේ ලං සම්භේවිතේ ලං සාසම්බන්ධතේ ලං සම්භේවිතේ ලං
සාගුණවය
අගය
සාගුණවය
අගය

0.01%

0.8%%

0.0%8

0.537

-0.1%%

0.139

-0.098

0.058

0.1%5

0.078

- ලං0.011

0.%47

0.149

0.1%8

0.975

0.089

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

ඉාත ලං ප්රතිලක ලං අනුව ලං වඩියකින් ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං සමඟ ලං
්රීක්ෂේ ලං වරන ලං කද ලං කිසදු ලං සේධවයක් ලං සාඛ්යේනමය ලං වය යන් ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං මට්ට ම් ලං
සබ තේවක් ලං නෝවත්වන ලං බව ලං  ලං තාුවඳු ලං ක. ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං සම්ප්රදේයිව ලං ක්රමයට ලං
වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන ලං අතර ලං ඔුවන් ලං  ලං කබේ ලං ඇති ලං ්ළපුඳුද්ද ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං
අස්වඟන්න ලං ව රහි ලංබක්ෑමක් ලංඇති ලංකිරීමට ලංසමත්වී ලංනඟත. ලංඑ මන්ම ලං්ළපුඳුද්ද ලංශ්රිත ලං
සාසම්බන්ධතේ ලං සාගුණව ේ ලං සිණ ලං අගය ලං මගින් ලං

්නී ලං යන් න් ලං නවව ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලංවඟඩි ලංඅස්වනු ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංසමත්වී ලංඇති ලංබවයි. ලංගේල්ක ලං ලංදිස්ත්රික්වය ලං
තුළ ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං සමඟ ලං යම් ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං මට්ට ම් ලං
සබ තේවක් ලං නොමඟති ලංුවවද ලංඊට ලංශසන්න ලංබව ලංසාසම්බන්ධතේ ලංසාගුණව යන් ලං10.078  ලං
් න්. ලංඒ ලංඅනුව ලංනව ලං ලංතේක්ෂණයන් ලංභේවිත යන් ලංවඟඩි ලං තල් ලංප්රමේණයක් ලංනිස්සේරණය ලං
වර ලං ගඟනීමට ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලං නිස්සේරවයන් ලං සමත්වී ලං ඇති ලං අතර ලං ගේල්ක ලං
දිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලංඉතේ ලංතරඟවේරී ලංමට්ටමකින් ලං
ක්රියේත්මව ලංවීමට ලංඑය ලංබක්ේ ලංඇති ලංබව ලංද ලංනිගමනය ලංවළ ලංාඟව.
වණ්ඩේයම් ලංසේවච්ඡේවිකන් ලං ාිකදරක ලංවූ ලං්ි දි ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලං ්ො ාොර ලංභේවිතේ ලං
වරමින් ලංරුඳු ප ලංවගේව ලංනිස ලං කස ලංනඩත්තු ලංකිරී මන් ලංරුඳු ප ලංඅක්වරයකින් ලංවඩි ලං10-19වට ලං
්මණ ලං ලංඋ්ි ම ලං්ර ලංඅස්වඟන්නක් ලංකබේ ලංගනී. ලංඑහි ලංඅවම ලංඅගය ලංවඩි ලං3ක් ලං්මණ ලං ක. ලංරුඳු ප ලං
වගේවන් ලං්ඟරණි ලංවී මන් ලංාේ ලංඒවේ ලංනිස ලං කස ලංනඩත්තු ලං නොකිරී මන් ලං ම ස ලං්ර ලංඅස්වනු ලං
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අඩු ලං

ක. ලං රුඳු ප ලං වගේවට ලං ඉතේ ලං හිතවර ලං ්ේි සි ව ලං ාේ ලං ්ේා හ ලං තත්ත්වයන් ලං ගේල්ක ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්ඟවතී මන් ලං ්ර ලං ඝනට ලං වඟ ඩන ලං අතර ලං එය ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං ව රහි ලං
හිතවර ලං කස ලංබක්ේයි. ලංනුදත් ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංසේ ප්ක්ෂ ලංවියබඳ ලං්ි සර ලංතත්ත්වයන් ලං
්ඟවතීම ලං ාේ ලං යපගය ලං ්ේා හ ලං තත්ත්වයන් ලං නොතිීමම ලං රුඳු ප ලං වගේවට ලං එතරම් ලං හිතවර ලං
නොමඟති ලංබව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංඅදාස ලං ක.
3.10

රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංගබඩේ ලංකිරීම ලංාේ ලංඅ කවිය

නිස්සේරණය ලංවරන ලංකද ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංඅ කවි ලංකිරීමට ලං ්ර ලංගබඩේ ලංකිරීම ලං ාප ලංඑ ස ලං
සදු ලං නොකිරීම ලංඅනුව ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංවර්ග ලං දවවට ලංඅයත් ලං ක.
1.

තල් ලංනිස්සේරණය ලංවළ ලංවිගස අ කවි ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන්

වර්මේන්වඳුවන් ගන් ලං 82 ක් ලං තල් ලං නිෂ්්ේදනය ලං වළ ලං සඟනින් අ කවි ලං වරන ලං බව ලං
අනේවරණය ලං විය. ලං තල් ලං අ කවි ලං වරනු ලං කබන ලං  ලං නිය්චිත ලං වේක ලං සීමේවන් ලං ස ාන් ලං කිරීම ලං
පිබඳබ ව ලං්ඟවසීමට ලං ලං මම ලං මම ලංවර්මේන්තවඳු වප ලංඅසමත් ලංුව ලංඅතර ලංවසර ලංපුරේම ලංඅ කවි ලං
වටයුතු ලං සදු ලං වරති. ලං වදනිව ලං ූලකය ලං අවයයතේ ලං  ලං පිි මසේ ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං වර්මේන්ත ේ ලං ලං
නියඟ කන්නන් ලංාට ලං ලංඉක්මණින් ලංඅ කවි ලංකිරී ම් ලංඅවයයතේව ලං්ඟවතිණි.
 ලං
2.

තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංඅ කවි ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන්

ගේල්ක ලං සා ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ලං දවම ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං පිබඳ වබඳන් ලං 98 ක් ලං ාේ ලං 8 ක් ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං අ කවි ලං වර ලං තිබුණි. ලං ම ස ලං තල් ලං ගබඩේ ලං
වරන ලං වේක ලං සීමේව ලං මේස ලං 1-5 ලං දක්වේ ලං  ලං වනස් ලං ක. ලං මම ලං වේකසීමේව ලං ඉක්මවේ ලං තල් ලං
ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං නොගඟනීමට ලං ප්රධේන ලං ාතුව ලං ුදකය ලං අ්ාසුතේ ලං වය යන් ලං ස ාන් ලං විය. ලං
ගබඩේ ලං වේකය ලං තුළ ලං දී ලං යදු ලං ප්රේබධනය ලං ස ාේ ලං කිසදු ලං ශදේයමක් ලං නොකඟ බ්. ලං එබඟවින් ලං
තල්මික ලංඉාළ ලංයන ලං තක් ලංබකේ ලං නොසට ලංශර්ක ව ලංදුෂ්වරතේ ලං්ඟමිණි ලංඅවස්ථමේවක ලංදී ලං තල් ලං
අ කවි ලංවරනු ලංකඟ බ්.
මාේ ලං ්ි මේණ ලං තල් ලං මඩු ලං හිමිවඳුවන් ලං  ලං වර්ෂයවට ලං  ලං වඟඩි ලං වේකයක් ලං තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං
ගන්නේ ලංඅවස්ථමේ ලංද ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලංාඟකි ලංවිය. ලංඑනුදත් ලංඅ්නයන ලං ව ළ
උචිාේවානය ලං වීම ලං

්ොළ ලංතුළ ලංමික ලං

ාතු වන් ලං  ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගඟනීම ලං අවදේනම් ලං සාගත ලං බව ලං

සේවච්ඡේවක ලංදී ලං්ඟාඟදිික ලංවිය. ලංවඟඩි ලංවේකයක් ලං තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගඟනී ම් ලංදී, ලංස්වල්් ලං
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ප්රමේණයක් ලං  ලං වේෂ්් ලං වන ලං අතර ලං එය ලං දරේ ලං ගඟනීමට ලං අ්ාසු ලං තර ම් ලං අකේභයක් ලං  ලං බව ලං ද ලං
අනේවරණය ලංවිය.
3.11 රුඳු ප ලං තල් ලංඅ කවිය ලංාේ ලංඅ්නයනය
 ලං
කාවේ ක ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයනවඳුවන් ලං අතර ලං

් ද්ගිකව ලං සමේගම් ලං ීප්යක් ලං

ඉදිි  යන් ලං සටියි. ලං ඩී.ඒ. ලං ් ර්රේ ලං 1EOAS  ලං , Link Natural Pvt , HI de Silva ලං
(HDS group), L.B. Spice Ltd , DITRO Essentials ලංාේ ලංW.P. de Silva  ලංයන ලං
සමේගම්ය. ලං මම ලං සයලු ලං සමේගම් ලං දීර්ඝ ලං වේකයක් ලං තිස් ස ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයන ේ ලං
නිරතවූ ලං ඒවේය. ලං  ලං අ්නයන ලං වළ ්ළ ලං  ලං වත ලං පිවි සන ලං කිසයම් ලං සමේගමවට ලං වළ ්ළ ලං
තුළ ලං තම ලං ීපර්ති ලං නේමය ලං ස්ථමේවර ලං වර ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං දීර්ඝ ලං වේකයක් ලං ගත ලං වන ලං බව ලං
අ්නයනවඳුවන් ලංසමඟ ලංසදු ලංවළ ලංසේවච්ඡේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය. ලංඑම ලංවේකසීමේව ලංවසර ලං95ක් ලං
්මණ ලං දීර්ඝ ලං වූ ලං අවස්ථමේ ලං පිබඳබ ව ලං ද ලං අනේවරණය ලං  ලං විය. ලං ඒ ලං ස ාේ ලං අ්නයන ලං වළ ්ළ ලං ලං
නිෂ්්ේදන ලංපිබඳබ ව ලං ලංමනේ ලංඅව බපධයක් ලංසහිත ලංවීම ලංඅතයවයය ලංවඳුණකි.
අ්නයන ලං වේර්යය ලං සා ලං අ්නයනය ලං ස ාේ ලං වන ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං ගබඩේ ලං කිරීමට ලං වියේක ලං
ප්රේබධනයක් ලං  ලං වඟය ලං කිරීමට ලං සදු ක. ලං ම් ලං වනවිට ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං කි කප්රෑම් ලං එවක් ලං
ඳු.1400/- ලං ක් ලං වඟනි ලං මිකවට ලං ද්ශීය ලං නිෂ්්ේදවයේ ගන් ලං මිකදී ලං ගඟනීමට ලං ාඟකියේව ලං ඇත. ලං
අ්නයන ලං ව ළ

්ොළ ලං තුළ ලං  ලං විය්වේසවන්තභේවය ලං ඉතේ ලං වඟදගත් ලං වන ලං අතර ලං අවයය ලං

අවස්ථමේ ක ලංදී ලංඇණුවම් ලංකබේදීමට ලංාඟකි ලංධේි තේවක් ලංතිම්ය ලංයුතුය. ලංඒ ලංස ාේ ලංසක්රිය ලංසඟ්යුම් ලං ලං
ජේකයක් ලංඅ්නයනවඳු ලංසතුව ලංතිම්ය ලංයුතුය.
ම් ලං වනවිට ලං ්වත්නේ ලං

තල් ලං සඟ්යුම් ලං ජේක ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං නිස්සේරවයේ බ ලං සට ලං

අ්නයනවඳු ලං වත ලං තල් ලංසඟ්යුම ලංශවේර ලංීප්යකින් ලංසදු ලං ක. ලංඒවේ ලංනම්
සඟ්යුම් ලංජේක
තල් ලංනිස්සේරවයේ

එවතු ලංවරන්නේ

අ්නයනවඳු

තල් ලංනිස්සේරවයේ

නිස්සේරණ ලංයන්ර ලංහිමිවඳු

අ්නයනවඳු

තල් ලංනිස්සේරවයේ

නිස්සේරණ ලංයන්ර ලංහිමිවඳු

එවතු ලං
වරන්නේ

තල් ලංනිස්සේරවයේ

අ්නයනවඳු

අ්යනවඳු

අ්නයනය ලං ස ාේ ලං එළඹී ම් ලං ඉඩ ලං ප්රස්ථමේ ලං ්වතින් න් ලං ඉතේ ලං සුළු ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං
සාඛ්යේවවට ලං ්මණි. ලං ම් ලං ස ාේ ලං යොුදවීමට ලං ගේල්ක ලං රුඳු ප ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයින් බ ලං
සමිතිය ලං වටයුතු ලං වරමින් ලං සටියි. ලං

ම් ලං වන ලං විට ලං සේමේජිවයින් ලං %4කින් ලං යුත් ලං
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තල් ලං

නිෂ්්ේදවයින් බ ලං සමිති ේ ලං සමාර ලං සේමේජිවයින් ලං දිනවට ලං බපතල් ලං 90ව ලං ධේි තේවකින් ලං
යුක්ත ලං ුවවත් ලං එවවර ලං අ්නයනය ලං කිි ම ලං ස ාේ ලං තල් ලං ටොන් ලං 4-5ක් ලං වත් ලං අවයය ලං වන ලං
බඟවින් ලංඑය ලංස්යේ ලංගඟනීමට ලංඅ්ාසුතේ ලං්වතී. ලංඒ ලංඒ ලංදිස්ත්රික්වවක ලං ලංක්රියේත්මව ලංවන ලංරුඳු ප ලං
තල් ලංඅ කවි ලංජේකයන් ලං ලංූප්සටාන් ලංඅාව ලං3.9 ලංාේ ලං3.3 ලංමගින් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත. ලං

වගේවඳු
්ර ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

්ර ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

තල් ලං
නිස්සේරණ
ය ලං
වගේවඳු වරන්නේ

තල් ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

+
අ්නයනවඳු

තල් ලංනිස්සේරණය ලං
වගේවඳු
වරන්නේ

+

්ර ලංඑවතු ලංවරන්නේ

+

 ලං ද්ශීය ලං
ව ළ ්ොළ

තල් ලංනිස්සේරණය ලං
වරන්නේ
අ්නයන ලං ව ළ

්ොළ

ූලකේ්රය
ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලං ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, ලං9013
්ර ලංඑ ලංවතු ලං

වරන්නේ

ූප් ලංසටාන් ලංඅාව ලං3.9  ලං ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංවිවිධ ලංඅ කවි ලංප්රවේායන් ලංමේතර ලං
දිස්ත්රික්වය
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තල් ලං
නිස්සේරණය ලං
වරන්නේ
වගේවඳු+්ර ලං
එවතුවරන්නේ

වගේවඳු
්ර ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

+
තල් ලංනිස්සේරණය ලං
වරන්නේ

තල් ලංනිස්සේරණය ලංවරන්නේ
+
්ර ලංඑවතු ලංවරන්නේ

තල් ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

සූල්වේර ලංසමිතිය

අ්නයනවඳු

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ද්ශීය ලං ලං
ව ළ ්ොළ

අ්නයන ලං ව ළ

්ොළ

ූලකේ්රය  ලං ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, ලං9013 ලං

ූප් ලංසටාන් ලංඅාව ලං3.3  ලං ලංරුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංවිවිධ ලංඅ කවි ලංප්රවේායන් ලං- ලංගේලු ලංදිස්ත්රික්වය
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වගේවඳු+්ර ලං
එවතු ලං
වරන්නේ+ තල් ලං
නිස්සේරණය ලං
වරන්නේ

3.19  ලං රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලංශයතනිව ලංසාේය
3.19.1 ලං ලංරුඳු ප ලං තල් ලංනිෂ්්ේදවයින් බ ලංසාගමය ලං
රුඳු ප ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයින් බ ලං අනේගත ලං අභිවිද්ධිය ලං තාුවඳු ලං කිරී ම් ලං අරුදණ ලං ඇතිව ලං ගේල්ක ලං
දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං රුඳු ප ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයින් බ ලං සාගමය ලං ශරම්භ ලං වී ලං ඇත. ලං මීටියේ ගොඩ ලං තල් ලං
සමිතිය ලං නමින් ලං ද ලං මය ලං ා පන්වන ලං අතර ලං 2013 ලං වර්ෂය ලං වන ලං විට ලං මහි ලං සේමේජිවත්වය ලං %1කින් ලං
සමන්විත ලංවිය. ලං මම ලංසමිතිය ලංපිහිටුවී ම් ලංදී ලංසුද්වේර ලංණය ලං දන ලංසමිතිය, ලංවේර්මිව ලංසාවර්ධන ලං
මණ්ඩකය, ලංඅ්නයන ලංවි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලංාේ ලංසූල්වේර ලං තොග ලං වළ  ලංසාස්ථමේව ලංයන ලං
ශයතන ලං සම්බන්ධ ලං වී ලං ඇත. ලං තල් ලං සමිතිය ලං මිරන් ලං සදු ලං වරනු ලං කබන ලං ප්රධේන ලං වේර්යයන් ලං කස ලං
රජය ලං ාේ ලං සේමේජිවයන් ලං අතර ලං අතරමඟදියරු ලං කස ලං ක්රියේවරමින් ලං අවයය ලං ්ාසුවම් ලං සකසේ ලං දීම, ලං
වර්මේන්තඳුවන්ට ලං අවයය ලං ණය ලං ුදදල් ලං ප්රදේනය ලං කිරීම, ලං  ලං රුඳු ප ලං තල් ලං මික ලං දී ලං ගඟනීම ලං තුබඳන් ලං
්වතින ලං මික ලං යම් ලං ස්ථමේවර ලං තත්ත්වයව ලං ්වත්වේ ලං ගඟනීමට ලං වටයුතු ලං කිරීම ලං සා ලං
වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං ාේ ලං අලු තන් ලං ක් ෂරයට ලං ්ඟමි ණන ලං අය ලං ස ාේ ලං පුහුණු ලං ාේ ලං උ් ද්යන ලං
සවේ ලංකබේදීම ලංා පන්වේ ලංදිය ලංාඟකිය.
අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං

ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං මිරන් ලං කබේ දන ලං සානේධේර ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං ලංවිස ලං ද නරු ලං යොුද ලංවර ලංඇති ලංඅතර ලංඉන් ලංාය ලං ද නරුට ලං9019 ලංවර්ෂ ේ ලංදී ලං
රුඳු ප ලං මඩු ලං අලුත්වඟඩියේ ලං වර ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං ඳු. ලං කක්ෂ ලං දායක් ලං දක්වේ ලං ුදදල් ලං කබේ ලං දී ලං ඇත. ලං සුදු ලං
යවඩ ලං බොයි ල්ඳු ලංවර්ග ලංඅඩි ලං1200-1600 ලංමඩුව, ලං සවව ලංවේමර, ලංජක ලං්ාසුවම් ලං ලංාේ ලංවඟසකිබඳ ලං
්ද්ධතියක් ලං ්ඟවතීම ලං සානේධේර ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං සපුරේිකය ලං යුතු ලං වොන් ද්ස ලං වී ලං ඇත. ලං මම ලං
අවයයතේ ලංසවස් ලංකිරී මන් ලංඅනතුඳුව ලං ලංවියදම් ලංවූ ලංුදද කන් ලං50 ව ලංසානේධේර ලංකබේ ලං දයි.
තල් ලං නිෂ්්ේදවයින් බ ලං සාගමය ලං මගින් ලං එක් ලං සේමේජිව යරුට ලං ඳු:20,000/- ලං දක්වේ ලං ණයක් ලං ලං
කබේදීම ලං ලංසදු ලංවරන ලංඅතර ලං ලංණය ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලංකබේ ලංගන්නේ ලංුදදිකන් ලං 20 ක් ලංතඟන්්තු ලං කස ලං
තිම්ය ලං යුතුය. ලං මම ලං සමිතිය ලං සතුව ලං ප්රමේණවත් ලං වත්වමක් ලං නොමඟති ලං අතර ලං ්වතින ලං වත්වම් ලං ලං
තත්ත්වය ලං මත ලං ඉතේ ලං සුළු ලං ප්රමේණයක් ලං තල් ලං මිකට ලං ගනී. ලං මය ලං ප්ර ද්ය ේ ලං තල් ලං ස ාේ ලං මිකක් ලං
නිර්මේණය ලංවීමට ලං ාතු ලංවී ලංඇත. ලංවර්තමේන ේ ලංරුඳු ප ලං තල් ලංනිෂ්්ේදවයින් බ ලංනිෂ්්ේදන ලංස ාේ ලං
වඟඩි ලංමිකක් ලංකබේදී ම් ලංඅරුදණ ලංඇතිව ලංඅ්නයන ලං වළ ්ළට ලංමඟදිාත්වීම ලංසදාේ ලං ලංඅවයය ලං්ි සරය ලං
සවස් ලං ව රමින් ලං ලං්වතී ලං1වණ්ඩේයම් ලංසේවච්ඡේ, ලං9013 .
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3.19.9 ලං ලංරුඳු ප ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලංරේජය ලංඅනු්රාය ලං
අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං දිස්ත්රික් ලං වේර්යේකය ලං මිරන් ලං රුඳු ප ලං වගේව ලං ාේ ලං රුඳු ප ලං
ශ්රිත ලංනිෂ්්ේදන ලංවර්ධනය ලංකිරීම ලංස ාේ ලං්ර් ේෂණයන් ලංහි ලංනියඟලීම ලං මන් ලංම ලංපුහුණුව ලංකබේ ලංදීම ලං
ද ලංසදු ලංවරයි. ලංසගන්ධ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවර්ධනය ලංස ාේ ලංඑම ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංදිි ගඟන්වීමට ලං
සාන ලං දීමනේ ලං ක්රමයක් ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං අනු්රාය ලං යට ත් ලං ක්රියේත්මව ලං වන ලං අතර ලං එමිරන් ලං
රුඳු ප ලං

තල් ලං නිෂ්්ේදවයින් ලං ස ාේ ලං ඳු.75000.00ක් ලං දක්වේ ලං ශධේර ලං කබේ ලං

ද්. ලං එම ලං

ඳු.75000.00ව ලං දීමනේව ලං කබේ ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං වර්මේන්තවඳු ලං විසන් ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං
ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං ප්රමිතීන්ට ලං අනුව ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ේ ලං නියඟලීම ලං අතයවයය ලං ක. ලං ඒ ලං අනුව ලං
වර්මේන්තවඳු ලං වර්ග ලං අඩි ලං 9000 ලං ව ලං ගොඩනඟගිල්කක් ලං භේවිතේ ලං කිරීම, ලං සුදු ලං යවඩ ලං උ්ේාග ලං සහිත ලං
නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං භේවිතේ ලං කිරීම. ලං බොයි ල්ඳු ලං ාේ ලං වකාචි ලං සුදු ලං යවඩවිකන් ලං නිෂ්්ේදනය ලං වර ලං
තිීමම, ලං නළ ලං ්ද්ධති ලං මන් ලං ම ලං  ලං සසල් ලං කිරී ම් ලං උ්ේාග ලං ද ලං නියමිත ලං ප්රමිතීන්ට ලං අනුව ලං සවස් ලං කිරීම ලං
්ි සර ලං ාේනි ලං වඟළඟක් වන ලං ක්ර මප්ේයයන් ලං භේවිතේ ලං වරමින් ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ේ ලං දී ලං
පිටවන ලංදුම ලංාේ ලං ගපඩේ ලංබඟාඟර ලංකිරීම ලංඑම ලංඅවයයතේවන් ලං ක. ලං
වර්මේන්තය ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යේම ලං ස ාේ ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං උ්ේාග ලං ාේ ලං ගොඩනඟගිික ලං අවයය ලං
ශවේරයට ලං තනේ ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං ඳුපියල් ලං කක්ෂ ලං 10-15ක් ලං අතර ලං ප්රමේණයක් ලං අවම ලං වය යන් ලං
අවයය ලං ක. ලං එබඟවින් ලං වේණිජ ලං මට්ටමින් ලං වර්මේන්තය ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යේ ම් ලං ාඟකියේව ලං ඇත් ත් ලං
රුඳු ප ලං  ලං නිෂ්්ේදවයන් ලං අතර ලං සටින ලං ස්වල්් ලං ද නරුට ලං ්මණක් ලං වීම ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං
නියඟ කන්නන් බ ලං ප්රධේන ලං ගඟටලුවක්ව ලං ්වතී. ලං ගොඩනඟගිික ලං ාේ ලං උ්ේාග ලං ස ාේ ලං ඳුපියල් ලං කක්ෂ ලං
10 ලං දක්වේ ලං සානේධේර ලං අ්නයන ලං සාවර්ධන ලං මණ්ඩකය ලං මගින් ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං ාඟකියේව ලං ඇතත් ලං ලං
එය ලංද ලංසීමිත ලංපිි සවට ලං්මණක් ලංසීමේ ලංවී ලංඇත. ලං
අ්නයන ලංවි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං ලංඅ්නයන ලංසාවර්ධන ලංනිකධේි න් ලංමගින් ලංරුඳු ප ලං තල් ලං
නිස්සේරණය ලංපිබඳබ ව ලංඋ් දස් ලං ාේ ලංපුහුණුවීම් ලංකබේදීම ලංද ලං ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලංමිරන් ලංසදු ලං ව ර්. ලං
මීට ලංඅමතරව ලංවගේවඳුවන් ලංස ාේ ලංසාන ලංසඟ්යී ම් ලංක්රම ලංක්රියේත්මව ලං ව ර්. ලංඒ ලංයට ත් ලංඅක්වර ලං
එවව ලං රුඳු ප ලං වගේකිි ම ලං සදාේ ලං ඳු.%.00ව ලං වටිනේවමකින් ලං යුත් ලං ්ඟළ ලං 3%00ක්, ලං අක්වර ලං එවව ලං
රුඳු ප ලං වගේවක් ලං නඩත්තු ලං කිරීමට ලං වසර ලං දවක් ලං සදාේ ලං ්ළුද ලං වර්ෂ ේ ලං දී ලං ඳු.8000.00ක් ලං ාේ ලං
දවන ලං වර්ෂ ේ ලං දී ලං  ලං ඳු.8000.00ක් ලං  ලං කබේ ලං දීම ලං සදු ලං ව ර්. ලං රුඳු ප ලං වගේව ලං මන්ම ලං ඒ ලං ශ්රිත ලං
නිෂ්්ේදන ලංවර්ධනය ලංස ාේ ලංශධේර ලංඅනුබක ලංදීම ලංද ලං මම ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලංවගීපමකි. ලං
මම ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ගන් ලං 10 වට ලංසා ලංමේතර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං 3 වට ලං ඉදිකිරීම් ලං සදාේ ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං
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ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං මගින් ලං

සානේධේර ලං කබේ ලං දී ලං ඇත. ලං  ලං එම ලං ශධේර ලං හුමේක ලං ජනවය, ලං බොයි ල්ඳුව ලං ාේ ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං
යන්ර ලංසවි ලංවරන ලං ගොඩනඟගිල්ක ලංාේ ලංගබඩේව ලංඉදි ලංකිරීම ලංස ාේත්, ලංයන්ර ලංසදාේ ලංනව ලංතේක්ෂණ ලං
්ාසුවම් ලං කබේ ලං ගඟනීම ලං ස ාේත් ලං යොදවේ ලං තිබුණි. ලං ඉදිි  ේ ලං දී ලං වර්මේන්ත ේ ලං වර්ධනය ලං ස ාේ ලං
සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං %% ක් ලං සානේධේර ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං අවයයතේව ලං ස ාන් ලං වරන ලං කදී. ලං මම ලං
ශධේර ලං

තල් ලං මඩු ක ලං අලුත්වඟඩියේවන් ලං සා ලං ගබඩේ ලං ඉදි ලං කිරීම් ලං ස ාේ ලං අවයය ලං වී ලං ඇත. ලං

බහුතරයව බ ලං අවයයතේව ලං වූ ේ ලං දුම් ලං පිටවන ලං  ලං චිමිනි ලං තවදුරටත් ලං උසට ලං සවස් ලං කිරීම ලං තුබඳන් ලං ලං
්වතින ලං ්ි සර ලං ාේනිය ලං අවම ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං එම ලං ශධේර ලං ුදදල් ලං භේවිතේ ලං කිරීමට ලං අ ප්ක්ෂේ ලං වරන ලං
බවයි ලං.
3.13  ලං රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලංණය ලංකබේ ලංගඟනිම ලං
තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්තය ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යේම ලං උ දසේ ලං රේජය ලං බඟාරු ලං 1මාජන ලං බඟාරුව, ලං
කාවේ ලං බඟාරුව, ලං සමිද්ධි ලං බඟාරුව  ලං රේජය

නොවන ලං බඟාරු ලං 1 සකේන් ලං බඟාරුව, ලං වොමර්ෂල් ලං

බඟාරුව, ලංාඟටන් ලංනඟෂනල් ලංබඟාරුව  ලංාේ ලංපුද්ගිකව ලංශයතන ලං වතින් ලංණය ලං්ාසුවම් ලං ලංකබේ ලං ගන ලං
ඇත. ලං මම ලං ණය ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං තල් ලං අ කවිය ලං ාේ ලං බොයි ල්ඳු ලං නිෂ්්ේදනයට ලං සම්බන්ධ ලං
ශයතන ලං ද ලං ණය ලං කබේදීමට ලං ්ළඹී ලං තිබුණි. ලං  ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං දී ලං ණය ලං ්දනම ලං මත ලං
බොයි ල්ඳු ලංකබේ ලංදී ලංඇති ලංබව ලංඅනේවරණය ලංවිය.

ගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං3% ක් ලංාේ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං99 ක් ලං ම ස ලංකබේ ලංගත් ලංණය ලං්ාසුවම් ලං
නව ලං තේක්ෂණිව ලං ක්රම ලං භේවිත ලං වරමින් ලං වර්මේන්තය ලං දියුණු ලං කිරීමට ලං වඟය ලං වර ලං තිබුණි. ලං මම ලං
තේක්ෂණිව ලං ක්රම ලං අතර ලං සුදු ලං යවඩ ලං බොයි ල්ඳු ලං ාේ ලං සුදු ලං යවඩ ලං බට ලං ්ද්ධති ලං සවි ලං කිි ම ලං ාේ ලං ලං
තේක්ෂණ යන් ලංදියුණු ලංචිමිනි ලංසඟදීම ලංස ාේ ලංශ යපජනය ලංවර ලංතිබුණි. ලංසමස්ත ලංනියඟදිය ලංසඟකකි ම් ලං
දී ලං විවිධ ලං ක්රියේවේරවම් ලං ස ාේ ලං කබේ ලං ගත් ලං ණය ලං ුදදල් ලං භේවිතේවර ලං තිබුණි. ලං ඒවේ ලං නම් ලං  ලං ගබඩේ ලං ලං
්ාසුවම් ලංස්යේ ලංගඟනීම ලං199
මිකදී ලං ගඟනීම ලං 15

, ලං

, ලංප්රවේාන ලං්ාසුවම් ලංස්යේ ලංගඟනීම ලං17

්ොළව ලං

වොන්ක්රිට් ලං  ලං

, ලංනව ලං බොයි ල්ඳුවක් ලං

යොදේ ලං සවස් ලං කිරීම ලං

ක. ලං ඉඩම් ලං අහිමි ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං වොළ ලං මිකදී ලංගඟනීම ලං වනු වන් ලංද ලංණය ලංකබේ ලංගත් ලංබව ලං අනේවරණය ලං  ලංවිය. ලං
වඟඩිපුරම ලං ණය ලං භේවිතේ ලං වර ලං ඇත් ත් ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං 9% ක් ලං සය ලං
ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං පුළුල් ලං කිි ම ලං ස ාේයි. ලං ණය ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං  ලං ඇ්වඳුවන් ලං සොයේ ලං ගඟනී ම් ලං
අ්ාසුතේවය, ලං වයස ලං වඟඩිවීම, ලං ඉඩ ම් ලං ඔප්පුව ලං ඇ්යට ලං තඟීමමට ලං සදුවීම ලං ාේ ලං ණය ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං
ප්රමේදවීම ලංුදිකව ලංදුෂ්වරතේ ලං කස ලංවේර්තේ ලංවිය.
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3.14 ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලංවර්මේන්ත ේ ලංඅනේගත ලංවිභවතේ
වර්ෂ ලං 9011 ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං වගේ ලං ම්ම් ලං ව්සි ය ලං ාක්ටයේර ලං 9%,109ක් ලං ්මණ ලං විය. ලං මම ලං
සමස්ත ලං ඉඩම් ලං ප්රමේණ ේම ලංරුඳු ප ලං වොළ ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං යදවූ ේ ලං නම් ලං ඒ ලංඒ ලං ප්ර ද්යවක ලං
ජනතේව බ ලං ශර්ක ව ලං තත්ත්වය ලං මන්ම ලං ර ට් ලං අ්නයන ලං ශදේයම ලං ද ලං ඉාළ ලං යේමක් ලං සදුවනු ලං
ඇත.රුඳු ප ලං ාක්ටයේරයව ලංම්ම් ලංප්රමේණයකින් ලං වොළ ලංවඩි ලං95ක් ලං්මණ ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංාඟකියේව ලං
්වතින ලං අතර ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං එක් ලං වඩියකින් ලං

තල් ලං

බපතල් ලං 5-%ක් ලං ද, ලං මේතර ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලංවඩියකින් ලං බපතල් ලං3-4ක් ලංද ලංකබේ ලංගත ලංාඟව. ලංඒ ලංඅනුව ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලං්වතින ලංුදළු ලං
රුඳු ප ලංවගේ ලංව්සි ය ලංමිරන් ලංනිස්සේරණය ලංවර ලංගත ලංාඟකි ලං්ර ලං තල් ලංප්රමේණය ලංාේ ලංඉන් ලංකබේ ලංගත ලං
ාඟකි ලංශදේයම ලංපිබඳබ  ලංඇස්ත ම්න්තුවක් ලංවගු ලංඅාව ලං3.% ලංන් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
වගු ලංඅාව ලං 3.%  ලං ලං්රි ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලංවගේ ලංම්ම් ලංව්සි ය ලං ඇසු රන් ලංනිස්සේරණය ලංවළ ලංාඟකි ලං්ර ලං
තල් ලංප්රමේණය ලංාේ ලංශදේයම ලංපිබඳබ  ලංඇස්ත ම්න්තුව
අධයයනය ලං්දනම් ලංවර ලංගත් ලංඇස්ත ම්න්තු ලංගත

 ලංරුඳු ප ලංවගේ ලං
ම්ම්

*ප්රමේණය ලං

*උ්යේ ලංගත ලං
ාඟකි ලංශදේයම
1ඳු.මි

1 ා.යේ.

කබේ ලංගත ලං
ාඟකි ලංුදළු ලංවඩි ලං
ගණන

නිස්සේරණ ලංවළ ලංාඟකි ලං
බපතල් ලංගණන

ශ්රී ලංකාවේව ලං

9%109

797550

9%10900

34%9

ගේල්ක

11%74

9%1850

145%950

1751

මේතර

7714

1%9850

771400

%9%

ූලකේ්රය: ලං*ජන ලංාේ ලංසාඛ්යේ ලං ල්ඛ්න ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව, ලං9019

ශ්රී ලං කාවේ ක ලං ුදළු ලං රුඳු ප ලං වොළ ලං ප්රමේණය ලං තල් ලං බවට ලං ්ත් ලං වළ ලං විට ලං කබන ලං ශදේයම ලං ඳුපියල් ලං
මිිකයන ලං34%9ක් ලංවන ලංඅතර ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං මම ලංප්රමේණය ලංඳුපියල් ලංමිිකයන ලං1751ක් ලංාේ ලං
මේතර ලං ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංඳුපියල් ලංමිිකයන ලං%9%කි. ලං9011 ලංවර්ෂ ේ ලංදි ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංුදළු ලංරුඳු ප ලං වොළ ලං
තල් ලංඅ්නයන ලංශදේයම ලංඳුපියල් ලංමිිකයන ලං4%%ක් ලංවන ලංඅතර ලංඉාත ලංවගුව ලංඅනුව ලංඋ්යේ ලංගත ලංාඟකි ලං
ශදේයම ලංඳුපියල් ලං34%9කි. ලංඑ ස ලංනම් ලංදඟනට ලංඋ්යේ ලංගනු ලංකබන ලංශදේයම ලංඉාත ලංඋ්යේ ලංගත ලංාඟකි ලං
ශදේය මන් ලං14 ක් ලං්මණි. ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය ලංපිබඳබ ව ලං්මණක් ලංසඟකකූවිට ලංදඟනට ලංඋ්යේ ලංගනු ලං
කබන් න් ලංඋ්යේ ලංගත ලංාඟකි ලංශදේය මන් ලං98 ක් ලංවන ලංඅතර ලංඑම ලංප්රතියතය ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං
54  ලංකි. ලං ම් ලංඅනුව ලංදඟනට ලංඅ් ත් ලංයන ලංරුඳු ප ලං වොළ ලංභේවිත ලංවරමින් ලංඉාළ ලංශදේයමක් ලංඋ්යේ ලං ලං
ගඟනී ම් ලංාඟකියේව ලංඇති ලංබව ලංදත්තවිකන් ලං්ඟාඟදිික ලං ක.
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3.15 ලං රුඳු ප ලං ලං්ර ලං ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංශ්රිත ලංගඟටලු
1අ  ලංඅුද ලං්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලංගඟටලු
රුඳු ප ලං ්ර ලං මිටි ලං බඟඳීම, ලං එවතු ලං කිරීම ලං සා ලං ගන ලං ඒම ලං වඩේ ලං දුෂ්වර ලං සා ලං අවදේනම් ලං සාගත ලං
වේර්යයන් ලං ක. ලං තල් ලංමික ලංඉාළ ලංයන ලංඅවධි ේ ලංදී ලං ලංරුඳු ප ලං්ර ලංවක ලංමික ලංඉාළ ලංයේමත් ලං ලං(%5%), ලං
වර්ෂේ ලං සම ේ ලං දී ලං  ලං ්රවක ලං ගුණේත්මවභේවයට ලං ාේනි ලං වීමත් ලං (72%), ලං රුඳු ප ලං ඉඩම්වක ලං සර්්යන් ලං
ගානවී මන් ලංඅනතුඳු ලංසදුවීමත් ලංඔුවන් ලංුදහුණ ලං දන ලංූලිකව ලංගඟටලුව ලං ක.
අධයයන ලං ලංප්ර ද්යවක ලංරුඳු ප ලංඉඩම් ලංසුකභ ලං ලංුවවද, ලංව ප ලංසහිත ලංභූ ලංවිෂමතේව ලං ාතු වන්, ලංරුඳු ප ලං්ර ලං
ස්ස් ලං වර ලංගඟනීම ලංතරමක් ලංදුෂ්වර ලංවේර්යයකි ලං(40%). ලං ලංසමාර ලංවිට ලංවියේක ලංරුඳු ප ලං ලංවතු ලංබදු ලං්දනම ලං
යට ත් ලං කබේ ලං ගනු ලං කඟබූව ලං ද ලං ඉාත ලං ීප ලං දුෂ්වර ලං ස්ථමේනවකට ලං  ලං කඟේ ලං වී ම් ලං අ්ාසුතේව ලං ාතු වන් ලං
යම් ලං්ර ලංප්රමේණයක් ලංඅතාඟර ලංදඟමීමට ලංසදු ලං ක. ලං මම ලංදුෂ්වර ලං ලංවේර්යය ලංස ාේ ලං ලං්රමිවයන් ලං සොයේ ලං
ගඟනීම ලං සා ලං වඟඩි ලං රුිකයක් ලං ගවීමට ලං සදුවීම ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක්ම ලං වර්මේන්තවඳුවන් ගන් ලං
බහුතරයක් ලං(75%) ලංුදහුණ්ේන ලංප්රධේන ලංගඟටලුවකි ලං1වගු ලංඅාව ලං3.10 . ලං
වගු ලංඅාව ලං 3.10  ලංඅුද්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලංුදහුණ ලං දන ලංගඟටලු
අුද ලං්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලංුදහුණ ලං දන ලං
ගඟටලු
්රම ලංහිඟවම ලංසා ලංවඟඩි ලං කතන ලං ගවීමට ලංසදු ලං
වීම
අහිතවර ලං ද්යගුණිව ලං බක්ෑම් ලං නිසේ ලං
වොළවක ලංගුණේත්මව ලංබවට ලංාේනි ලංසදුවීම
වොළ ලංමික ලංඉාළ ලංයේම ලංසා ලංුදදල් ලංහිඟවම
ව ප ලං සහිත ලං භූමි ලං නිසේ ලං ප්රවේාන ලං දුෂ්වරතේ ලං
ඇති ලංවීම
රුඳු ප ලංඅස්වනු ලං නළන ලං තක් ලං්ර ලංහිඟවීම
කඩ ලං රපග ලං නිසේ ලං ගුණේත්මව ලං
නොකඟීමම

වොළ ලං

දිස්ත්රික්වය
ගේල්ක
මේතර
ප්රතිාේර

එවතුව

ප්රතිාේර

ප්රතිාේර

70

83

94

5%

%4

75

%5

94

95

61

%0

72

%%
3%

82
43

19
14

30
34

81
50

65
40

49

50

-

-

49

34

97

32

19

29

3%

31

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013
* ලංඑක් ලංවර්මේන්තවඳු වරු ලංස ාේ ලංගඟටලු ලංීප්යක්ම ලංබක්ේන ලංබඟවින් ලංඑවතුව ලං100ට ලංසමේන ලං ලං ලං ලං නො ක.

තවද ලං

කඩ ලං

රපග ලං

ාතු වන් ලං ඉාළ ලං ගුණේත්මවභේව යන් ලං යුතු ලං

වොළ ලං අ ප්ක්ෂේ ලං වළ ලං

ප්රමේණවිකන් ලංස්යේ ලංගඟනීමට ලංඅ්ාසුවීම ලං(31%)  ලංශදී ලංගඟටලු ලංඅුද්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලං ලංමතුවී ලං
ති බ්. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං දී ලං මම ලං වර්මේන්තය ලං වඩේත් ලං තරඟවේරී ලං මට්ටමකින් ලං ක්රියේත්මව ලං
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වන ලංබඟවින් ලං්රමිවයන් ලංස්යේ 18%

 ලංගඟනීම ලංවඩේත් ලංදුෂ්වර ලංබව ලංදත්තවිකන් ලං්ඟාඟදිික ලං ක. ලං ලංතවද ලං

ඉඩම් ලංහිමියන් ලංතමන්ට ලං්ාසු ලං වකේවට ලංසා ලංරුඳු ප ලංතඟලීම ලංස ාේ ලංපුහුණු ලං්රමය ලංස්යේ ලංගත ලංාඟකිවූ ලං
විට ලං  ලං අස්වනු ලං නළනු ලං කඟ බ්. ලං  ලං එබඟවින් ලං ඉඩම් ලං හිමියේ ලං කිනම් ලං අවස්ථමේ ක ලං දී ලං වොළ ලං වඟපීම ලං සදු ලං
වරන් න්ද ලංයන්න ලංපිබඳබ  ලංඅවධේන යන් ලංසටිය ලංයුතුය. ලංවි යෂ යන් ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං50  ලං
වට ලං ම් ලංගඟටලුව ලංබක්ේ ලංතිබුණි.
(ශ) ලං ලංපුහුණු ලං්රමිවයන් ලංහිඟවීම
ප්ර ද්යය ලං තුළ ලං ්වතින ලං පුහුණු ලං ාේ ලං නුපුහුණු ලං ්රමිවයන් බ ලං හිඟය ලං ාේ ලං  ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලීම ලං
ව රහි ලං ්වතින ලං ශවල්්මය ලං ගඟටලු ලං ද ලං වර්මේන්ත ේ ලං ප්රවර්ධනයට ලං ූලිකව ලං බේධේවකි. ලං රුඳු ප ලං ලං ලං
වඟපීම, ලංමිටි ලංබඟඳීම, ලංප්රවේානය, ලංරුඳු ප ලංතඟලීම ලංාේ ලං ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලං ලංබහුක ලං කස ලංමිනිස් ලං
්රමය ලංඅවයය ලංවේර්යයන් ලං ක. ලං ලංවි යෂ යන් ලංරුඳු ප ලංඉඩම් ලංව ප ලංසහිත ලංභුමිවක ලංපිහිටි ලංඅවස්ථමේවක ලංදී ලං
්රමය ලං වඟඩිපුර ලං අවයය ලං ක. ලං රුඳු ප ලං වොළ ලං නිස්සේරණ ේ ලං දී ලං වඩිය ලං ්ෑගීම ලං ාේ ලං වෑස්සීමට ලං අවයය ලං
පුහුණු ලං ්රම ේ ලං දඟඩි ලං හිඟයක් ලං ්වතී. ලං සමාර ලං අවස්ථමේවක ලං දී ලං මම ලං වේර්යයන් ලං ඉටු ලං කිරීම ලං  ලං ස ාේ ලං
මීටියේ ගොඩ ලං ාප ලංඅම්බකන් ගොඩ ලංයන ලංප්ර ද්යවිකන් ලං ලංපුහුණු ලං්රමිවයන් ලංවඟ වනු ලංකඟ බ්.
(ඇ) සානේධේර ක්රම ේ ලංදුර්වකතේ ලං1රේජය ලංශ යපජන ලංඅරුදදල්
 ලං
අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං දිස්ත්රික් ලං වේර්යේක ලං මිරන් ලං  ලං කබේ ලං දන ලං රුඳු ප ලං වගේ ලං සානේධේර ලං නිස ලං
කකේවට ලං කබේ ලං  ලං ගත ලං නොාඟකි ලං බව ලං අධයයන ේ ලං දී ලං අනේවරණය ලං විය. ලං මම ලං  ලං ්මේවීම ලං තුළ ලං
ගොවීන් ලංඒ ලංඒ ලංශයතන ලං ව රහි ලංතබේ ලංඇති ලංවිය්වේසය ලං්ළුදු ලංවී ලංඇත.
(ඈ) ලං ලංවි ආ ලංවයේප්ති ලං සවය ලංදුර්වක ලංවීම
ක් ෂර ලං මට්ට ම් ලං වයේප්ති ලං නිකධේි න් බ ලං හිඟය ලං ාතු වන් ලං අ්නයන ලං වි ආ ලං බපග ලං වයේප්ති ලං
සවය ලං දුර්වක ලං වී ලං ඇත. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වයේප්ති ලං නිකධේරීන් ලං තනතුඳු ලං 18ක් ලං  ලං ්ඟවතිය ලං ද ලං
දඟනට ලං 14 ලං ද නක් ලං ්මණක් ලං සව ේ ලං නිරත ලං වී ලං සටිති. ලං එබඟවින් ලං අ්නයන ලං වි ආ ලං බපග ලං
ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං මිරන් ලං ස්යනු ලං කබන ලං අ්නයන ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං

සවය ලං පිබඳබදව ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං කිසදු ලං අයුරකින් ලං සෑහීමවට ලං ්ත්වී ලං නොමඟති ලං අතර ලං ස්ස්වීම් ලං ්ඟවඟත්වීමට ලං
්මණක් ලං වයේප්ති ලං සවය ලං සීමේ ලං වී ලං ඇති ලං බවට ලං ාපදනේ ලං නඟගුණි. ලං  ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයන් ලං සමඟ ලං
සිජුවම ලංසම්බන්ධ ලංවී ලංදඟනුම ලංකබේ ලංදී ලං ලංදිි මත් ලංකිරීම ලංවර්මේන්තවඳු වප ලංඅ්නයන ලංවි ආ ලංවයේප්ති ලං
සව යන් ලංඅ ප්ක්ෂේ ලංවරති.
 ලං

61

(ඉ) ලං ලංප්රවේාන ලංදුෂ්වරතේ
අුද්රවය ලංප්රවේානය ලංකිරීමට ලංඅවයය ලංඅවස්ථමේ ක ලංදී ලං ලංප්රවේාන ලං්ාසුවම් ලංස්යේ ලංගත ලං නොාඟකි ලංවීම ලං
ාේ ලංරුලී  ලං්දනම ලංයට ත් ලංරඟක්ටර් ලං ලංස ාේ ලං ලංඅධිව ලංුදදකක් ලංඅය ලංකිි ම ලංප්රධේන ලංප්රවේාන ලංගඟටලු ලංඅතර ලං
වයි ලං1වගු ලංඅාව ලං3.11 . ලංතවද ලං වොළමිටි ලංදුරස්ථම ලංප්ර ද්යවක ලංසට ලංප්රවේානය ලංකිරී ම් ලංදී ලංවඟඩි ලංමිටි ලං
ප්රමේණයක් ලං ප්රවේානය ලං කිරීම ලං ාතු වන් ලං ්ොලීසයට ලං දඩ ලං ුදදල් ලං ගවීමට ලං සදුවූ ලං අවස්ථමේ ලං ද ලං
බො ාපය ලං (64%). ලං මීට ලං විවල්්යක් ලං කස ලං ්ොිකස් ලං බේධේවන් ලං මඟාඟි මට ලං ගොවි යප ලං අතුඳු ලං
මේර්ග ලංභේවිතේ ලංවරති. ලංඑ ාත් ලංදුෂ්වර ලංමේර්ගවක ලංරඟක්ටර් ලංධේවනය ලංකිරීම ලංස ාේ ලංවඟඩි ලංුදදකක් ලංවඟය ලං
කිි මට ලං බො ාප ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට (66%) ලං සදුවී ලං ඇත. ලං ්ොිකස් ලං බේධව ලං මන් ලං ම ලං දුෂ්වර ලං
ගමන් ලං මේර්ග ලං

ාතු වන් ලං රඟක්ටර් ලං හිමියන් ලං

වොළ ලං මිටි ලං ප්රවේානයට ලං අවමඟතිවීම ලං තවත් ලං

ගඟටලුවකි. ලං
වගු ලංඅාව ලං ලං3.11: ලං ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංසදාේ ලංඅුද ලං්රවය ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංඇති ලංවන ලංගඟටලු
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං
දිස්ත්රික්වය
අුද්රවය ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංඇතිවන ලංගඟටලු

ගේල්ක

සාඛ්යේව
්ොිකස යන් ලං බේධේ ලං
%9

වනතිව ලං ගඟටලු ලං නිසේ ලං
ඇතිවීම
දුෂ්වර ලං මේර්ග ලං සා ලං දුර ලං ප්ර ද්යවක ලං සට ලං ගන ලං
ඒමට ලංසදුවීම ලංසා ලංරුිකය ලංඅධිවවීම
වේාන ලං ලං සොයේ ලංගඟනීම ලංදුෂ්වරවීම ලං

එවතුව

මේතර
74

සාඛ්යේව
18

සාඛ්යේව
80
64

44

58

69

94

5%

89

6%

45

54

9%

63

71

57

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

(ඊ ලං) ලං ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං නොවීම
ප්ර ද්ය ේ ලංසෑම ලං තල් ලංමඩුවවම ලං්ර ලංගබඩේ ලංවරන ලංඅතර ලං ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං නොවීම ලං
ප්රධේන ලංගඟටලුවක් ලංබව ලංනිරීක්ෂණ ලංදත්තවිකන් ලං්ඟාඟදිික ලංවිය. ලං වොළ ලංවඟස්සට ලංාසුවීම ලං187
අවයය ලංප්රමේණයට ලංවඩේ ලං කලීම ලං18%

 ලංාේ ලං

 ලංනිසේ ලංකඟ බන ලං තල් ලංප්රමේණය ලංඅඩුවන ලංබව ලංඅනේවරණය ලං

විය. ලං  ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තමීම ලං නිසේ ලං බො ාපවිට ලං එම ලං වොළ ලං ඉවත ලං දඟමීමට ලං ද ලං සදු වයි. ලං වොළ ලං
වඟස්සට ලං ාසුවීම ලං නිසේ ලං වොළ ලං ්ල්වන ලං වන ලං අතර ලං වියඟළීම ලං නිසේ ලං තල් ලං ඉවත්වී මන් ලං කඟ බන ලං
තල් ලංප් ලංරමේණ ලංඅඩුවන ලංබවට ලංසේවච්ඡේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය.
ඊට ලං අමතරව ලං ්ර ලං මිටි ලං තුළට ලං සර්්යන් ලං ි ාගේ ලං සී.ම ලං නිසේ ලං සර්්යන් ගන් ලං අනතුඳු ලං සදු ලං වීම, ලං
ගබඩේවක ලංම්මට ලංස මන්ති ලංදමේ ලං නොමඟති ලංවීම ලංනිසේ ලං්රවකට ලං කයන් ගන් ලංාේනි ලංසදු ලංවීම ලංයන ලං
වඳුණු ලං ගබඩේවක ලං ප්රමිතිය ලං ්වත්වේ ලං ගඟනී ම් ලං අවයයතේව ලං අවධේරණය ලං වරයි. ලං එ මන්ම ලං රුඳු ප ලං
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අස්වඟන්න ලං නළන ලංඅුද්රවය ලං ලංසුකභ ලංඅවධි ේ ලංදී ලංප්රමේණවත් ලංතරම් ලං්ර ලංගබඩේ ලංවර ලංගත ලං ලං ලං නොාඟකි ලං
වී මන් ලං ලංවර්මේන්තය ලංඅඛ්ණ්ඩව ලං්වත්වේ ලං ගන ලංයේමට ලංඅ්ාසු ලංවී ලංඇත.
එබඟවින් ලං තල් ලංමඩු ලංහිමි යප ලං්මණක් ලං නොව ලංඅ නරුත් ලංවර්මේන්තවඳු වප ලංද ලං ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං
දියුණු ලං ලංවර ලංගඟනී ම් ලංඅවයයතේව යන් ලං ් ළති. ලංතම ලංනිව ස ලං ගොඩ ලංනඟඟූ ලංගබඩේවක ලං්ර ලංගබඩේ ලං
වර ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං වරන ලං අවස්ථමේ ක ලං දී ලං තල් ලං මඩුවට ලං ස් ගන ලං යේම ලං තුබඳන් ලං ්රවක
ශරක්ෂේව ලං තාුවඳු ලං වන ලං අතර ලං වඟඩි ලං ප්රමේණයක් ලං මිකදී ලං ගඟනීමටත් ලං ාඟකි ලං වන ලං බව ලං
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංමතය ලංවිය.
(උ) ලං ලංදඟනුම ලංාේ ලංරුසකතේ ලංප්රමේණවත් ලං නොවීම
වර්මේන්තයට ලංඅවඟස ලංපුහුණුව ලංාේ ලංදඟනුම ලං්ේරම්්ි වව ලංාේ ලංඅත්දඟීප මන් ලංකඟීම ලංඇත. ලං ලංසේ ප්ක්ෂ ලං
කස ලං මේතර ලං ප්ර ද්ය ේ ලං වර්මේන්තය ලං පිබඳබද ලං දඟනුවත්භේවය ලං ාේ ලං ්ළපුඳුද්ද ලං සහිත ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං අඩු ලං වන ලං අතර ලං ගේල්ක ලං මීටියේ ගොඩ ලං ප්ර ද්ය ේ ලං සට ලං ්ඟමිණි ලං සුළු ලං පිි සක් ලං
මේතර ලංප්ර ද්යය ලං ලංශ්රිතව ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියුක්තව ලංසටිති. ලංමේතර ලංප්ර ද්ය ේ ලංදී ලංඅඩු ලං තල් ලං
අස්වඟන්නක් ලං කඟීමම ලං ස ාේ ලං  ලං නිසයේවේරව ලං  ලං වඩිය ලං දඟමීම ලං ාේ ලං වෑස්සීම ලං  ලං සදු ලං කිරීමට ලං ප්රමේණවත් ලං
දඟනුමක් ලං නොතිීමම ලං ාතු ලංවී ලංඇති ලංබව ලං ් න්.
(ඌ) ලංයන්ර ලංනඩත්තු ලංකිරී ම් ලංදුෂ්වරතේ
දඟනට ලං භේවිත ේ ලං ්වතින ලං තල් ලං මඩුවක ලං නඩත්තු ලං වටයුතු ලං ඉතේ ලං දුර්වක ලං තත්ත්වයව ලං ්වතී. ලං
බොයි ල්ඳු ලංසා ලංහුමේක ලංජනව ලංනඩත්තු ලං ලංවටයුතු ලංස ාේ ලංඉාළ ලංවියදමක් ලංදඟරීමට ලංසදුවීම ලංහුමේක ලං
ජනව ලං වොටස් ලං ස ාේ ලංඅවයය ලං ර්ල්පීික ලංවඟනි ලංඋ්ේාග ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංඅ්ාසුව ලංද ලං මයට ලංසිජුවම ලං
බක්ේ ලං ඇත. ලං තල් ලං මඩු ක ලං ්පරණුව ලං ස ාේ ලං අඩි ලං 9 ලං ½ව ලං යවඩ ලං දඩු ලං 1 ර්ිකපීික ලං සුදුසුය  ලං 11ක් ලං
අවයය ලං ක. ලං මේස ලං %ක් ලං ්පරණුව ලං ක්රියේත්මව ලං තත්ත්ව ේ ලං ්ඟවතිවිට ලං මම ලං යවඩ ලං දඩු ලං 1Bar) ලං ලං
දිරේ්ත් ලං ක. ලං ලංදඟනට ලං ත් ලංවර්මේන්ත යන් ලංඉවතකන ලංයවඩ ලංදඩු ලං ම් ලංස ාේ ලං යොදවේ ලංඇත.
්පරණු ලං ස ාේ ලං වඩේත් ලං සුදුසු ලං වන් න් ලං වකක් ලං භේවිත ලං වළ ලං ර්ල්පීිකය. ලං මම ලං ර්ල්පීික ලං රජ ේ ලං
බක්ර ලං යට ත් ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං සදුව ලං ඇත. ලං එම ලං බක්ර ලං කබේ ලං ගඟනීමද ලං ගඟටලු ලං සාගත ලං වී ලං ඇති ලං
අතර ලං මය ලංවර්මේන්තය ලංතුළ ලංවියේක ලංගඟටලුවක් ලංබවට ලං ්ත් ලංව ලංඇත. ලං තවද ලං  ලංනිස ලං කස ලංනඩත්තු ලං ලං
නොවන ලං යන්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං යොදේ ලං ගඟනීම ලං තල් ලං අස්වනු ලං අඩුවීමට ලං  ලං ාතුවන ලං ලං
බව ලංඅනේවරණය ලංවිය. ලං තල් ලංමඩු ලංහිමියන් ලංනිස්සේරණ ලංයන්ර ලංනිස ලං කස ලංනඩත්තු ලං නොවර ලං තල් ලං
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අස්වඟන්න ලං කබේ ලං ගඟනීම ලං  ලං ්මණක් ලං අරුදණු ලං වර ලං ගඟනීම ලං තල් ලං මඩු ලං අහිමි ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං
අවධර්යමත් ලංකිරීමට ලං ාතුවී ලංඇත.
(එ ලං) ලං ලං්ේි සි ව ලංගඟටලු
මම ලංවර්මේන්තය ලංතුබඳන් ලං ලංයම්තේක් ලංදුරට ලං්ි සර ලංාේනියක් ලංසදු ලං ක. ලං ්පරණුව ලංතුබඳන් ලංනික් මන ලං
දුම ලංාේ ලංඉවත ලංදමන ලං ගපඩේ ලංසා ලංදර ලං ාප ලංරුඳු ප ලං්ර ලං ලංඅළු ලංනිසේ ලංඑම ලං්ි සර ලංාේනිය ලංසදු ලං ක. ලං මම ලං
ාේනි ලංවළක්වේලීම ලංස ාේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංවිවිධ ලංවූ ලංක්රම ලංභේවිතේ ලංවර ලංතිබුණි. ලං ලංඋස්වූ ලංදුම් ලංවුවළු ලං
භේවිතය, ලං ලංජකය ලංාරාේ ලං ලංදුම ලංගමන් ලංකිරීමට ලංසඟකඟස්වීම ලං ලංඑම ලංවිවල්්යන් ලං ක. ලංදුම ලංපිටවීම ලංනිසේ ලං
වර්මේන්වඳුවන්ට ලංය්වසන ලංශබේධ ලංාේ ලංදිෂ්ටි ලංශබේධ ලංාටගත් ලංබවට ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංස්ථමේන ලං
කි්යකින් ලංවේර්තේ ලංවූ ලංඅතර ලංවර්මේන්තය ලංඅසක ලං ගවල් ලංඅ පඳු ලං්ඟාඟයක් ලංගඟනීමටද ලං ාතුවී ලංති බ්. ලං
ගපඩේවිකන් ලංවන ලංාේනිය ලං වළක්වේලීම ලංස ාේ ලං ගපඩේ ලංනඟවත ලංප්ර යපජනයට ලංගඟනීමත්, ලංවළවල් ලං
ව්ේ ලං ඒවේට ලං ුදදේ ලං ාඟරීමත් ලං ස ාේ ලං උත්සේා ලං දරේ ලං ඇත. ලං පිටවන ලං අළු ලං වේබනිව ලං ්ො ාොර ලං කස ලං
යොදේ ලංගඟනීම ලං මන්ම ලංාඟල් ලංරුඹුඳුවකට ලං යොදේ ලංගඟනීම ලංදක්නට ලංකඟබුණි. ලං
ගපඩේ ලංවතුර ලංමිරන් ලං ලංභූගත ලංජකය ලංඅ්විර ලංවන ලංඅතර ලං ලංප්ර ද්යය ලංතුළ ලංජීවත් ලංවන ලංසත්ත්ව ලංවි යෂ ලං
විනේය ලංවන ලංබවද ලංවේර්තේ ලංවිය. ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංජනේීපර්ණ ලංප්ර ද්ය ලංතුළ ලං තල් ලංමඩු ලංවයේප්ත ලං
වී ලං තිබූ ලං අතර ලං මධයම ලං ්ි සර ලං අධිවේි  යන් ලං එීප ලං ාේනිය ලං වළක්වේලීමට ලං පියවර ලං ගන ලං තිබුණි. ලං
තල්මඩු ලං කිහි්යක් ලං තුබඳන් ලං නික් මන ලං දුම ලං පිබඳබ  ලං ප්ර ද්යවේසන් ලං ්ි සර ලං ද්ේර්ත ම්න්තුවට ලං ලං
්ඟමිණිික ලංකිි  මන් ලං්සු ලංඑම ලං තල් ලංමඩුවිකන් ලංකිහි්යක් ලංස ාේ ලං්මණක් ලං්ි සර ලංබක්ර ලංනිරුත් ලං
වර ලංඇත. ලංජනේීපර්ණ ලං නොවන ලංප්ර ද්යවක ලංපිහිටේ ලංඇති ලං තල් ලංමඩු ලංතුබඳන් ලංදඟඩි ලංාේනියක් ලංසදුවන ලං
බව ලංවේර්තේ ලං නොුවණි. ලං
මේතර ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංරුඳු ප ලං තල් ලංමඩු ලංමගින් ලංසදුවන ලං්ේි සි ව ලංාේනි ලංපිබඳබ ව ලංමධයම ලං්ි සර ලං
අධිවේි  යන් ලං්වේ ලං නො යරුත් ලංඅවස්ථමේවන්හි ලංදී ලංක්රියේත්මව ලංවූ ලං ලංබවට ලංවඳුණු ලං ාබඳ ලංවිය. ලංනුදත් ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං දුම, ලං ගපඩේ ලං ාේ ලං අළු ලං මිරන් ලං සදුවන ලං ්ේි සි ව ලං ාේනි ලං පිබඳබ  ලං එතරම් ලං
උනන්දුවක් ලං දක්වේ ලං නොමඟති ලං බව ලං ්නී ලං ගිය ලං වඳුණකි. ලං බො ාප ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං චිමිනි ලං
ඉාකට ලංදමේ ලංදුම ලංුදදේ ලංාි න ලංබට ලං නොමඟතිව ලංවර්මේන්තය ලං ්වත්වේ ලං ගන ලංයන ලංබව ලංනිි ක්ෂණය ලං
කිරීමට ලං ාඟකිවිය. ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං කිහි් ද නක් ලං ්මණක් ලං ගපඩේ ලං නඟවත ලං භේවිත යන් ලං
එයින් ලං සදු ලං විය ලං ාඟකි ලං ්ේි සි ව ලං ාේනිය ලං අවම ලං වර ලං ඇතත්, ලං බො ාප ලං දනේ ලං ගපඩේ ලං විකන් ලං ම ලං ලං
වළවට ලං ාප ලං දිය ලං වඩවට ලං යොුද ලං කිරී මන් ලං සෑහීමවට ලං ්ත්වී ලං ඇත. ලං එ කස ලං ම ලං ඉඩවඩ ලං ඇති ලං
ස්ථමේනයන් ලං හි ලං අළු ලං  ලං ගොඩගසේ ලං තඟීමම ලං සදු ලං ක. ලං තල් ලං මඩු ලං තුබඳන් ලං පිටවන ලං දුම ලං ාතු වන් ලං
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මදුඳුවන් ලං මර්දනය ලං වන ලං බවත්, ලං ගපඩේ ලං  ලං නඟවත ලං භේවිතයට ලං ගන්නේ ලං බඟවින් ලං ඉන් ලං ්ි සරයට ලං
ාේනියක් ලං නො ලංවන ලංබවත්, ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංීප් ද නරු බ ලංඅදාස ලංය. ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
(ඒ ලං) ලං ලංරුඳු ප ලං තල් ලංසදාේ ලං ලං්වතින ලං වළ ්ළ ලංමික ලං ලංඋච්ාේවානය ලංවීම ලංනිසේ ලංවර්මේන්ත ේ
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅස්ථමේවරත්වයක් ලංඇතිවීම
සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං තිරසේර ලං ්ඟවඟත්ම ලං සදාේ ලං ඉාළ ලං මිකක් ලං ්ඟවතීම ලං අතයවයය ලං
වඳුණකි. ලං එ ාත් ලං ජේතයන්තර ලං වළ ්ළ ලං තුළ ලං තල් ලං මික ලං උච්ාේවානය ලං වීම ලං අනුව ලං ද්ශීය ලං ලං
නිෂ්්ේදනවක ලංමික ලංගණන් ලං වනස් ලං ක. ලංඉන්දියේ ක ලංවඟසයේ ලං තල් ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලං තල්වකට ලං ලං
ශ ද්යවයක් ලං කස ලංඅඩු ලංමිකට ලංජේතයන්තර ලං වළ ්ළට ලංසඟ්යීම ලංනිසේ ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලං තල් ලං ලං
වර්මේන්තය ලං ස ාේ ලං එය ලං අහිතවර ලං කස ලං බක්ේ ලං ඇත. ලං නුදත් ලං වඟසයේ ලං තල්වකට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං
කාවේ ක ලංරුඳු ප ලං වොළ ලං තල් ලංගුණත්ව යන් ලංඉාළ ලංමට්ටමව ලං්ඟවතීම ලංවේසයකි.
වර්මේන්තවඳුවන් ලංසමඟ ලංසදු ලංවළ ලංසේවච්ඡේවකට ලංඅනුව ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලං්වතින ලං
ප්රධේනතම ලං ගඟටලුව ලං

තල් ලං මික ලං ප්රමේණවත් ලං

වියදම්වකට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං

නොවීමයි. ලං ්සුගිය ලං වර්ෂය ලං ාේ ලං සඟසදී ම් ලං දී ලං

තල් ලං මික ලං ඉාළ ලං යේම ලං ඉතේ ලං අඩු ලං ප්රමේණයකින් ලං සදුවීම ලං

මම ලං

වර්මේන්ත ේ ලං උන්නතියට ලං බේධේවක් ලං වී ලං ඇත. ලං තල් ලං මික ලං ඉාළ ලං නොයෑමට ලං ාතු ලං ්ේදව ලං වූ ලං
ප්රධේනතම ලං වඳුණ ලං වන් න් ලං අ්නයන ලං වළ ්ළ ලං ඉල්ලුම ලං ්ාත ලං වඟී.මයි. ලං තල් ලං අ කවිය ලං
සම්බන්ධ ලංප්රධේන ලංගඟටලු ලංඅතර
01. තල් ලංමිකදී ලංගඟනීම ලංසම්බන්ධව ලං වළ ඒවේධිවේි යක් ලං්ඟවතීම ලං ලං1 ලං%5
02. මිකදි ලංගඟනී ම් ලංතරගවේරී ලංබවක් ලං නොතිීමම ලං ලං1 ලං84
03. තල් ලංමික ලංනිතර ලංඋච්ාේවානය ලංවීම ලං ලං1%9

,

,

,

04. තල් ලංමඩු ලං ලංහිමියන් ලං ලං්වසන ලංුදදකවට ලං තල් ලංවිකිණීමට ලංසදු ලංවීම ලං ලං1 ලං18

,

05. තල් ලංමඩු ලං ලංහිමිවඳුටම ලං තල් ලංඅ කවි ලංකිරීමට ලංඅනිවේර්ය ලංවී ලංතිීමම ලං1 ලං94

, ලං

06. තල්වකට ලංවිවිධ ලංශ ද්යවයන් ලංඑවතු ලංවර ලංඇති ලංබව ලං්වසේ ලං තල් ලංඅඩු ලංමිකවට ලංගඟනීම.
07. ුදදල් ලං අවයයතේ ලං සපුරේ ලං ගඟනීම ලං උ දසේ ලං අඩු ලං ුදදකට ලං ුවව ලං තල් ලං අ කවි ලං කිරීමට ලං සදුවීම ලං
ප්රුදඛ් ලංගඟටලු ලංීප්යකි.
තල්වක ලං මික ලං ්ාළ ලං වඟී. ලං ඇති ලං විට ලං තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගඟනී මන් ලං මික ලං ඉාළ ලං යන ලං
අවස්ථමේවකදී ලං වඟඩි ලං මිකක් ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං උත්සේා ලං වළත් ලං එවඟනි ලං අවස්ථමේ අඩු ලං බවද ලං ාබඳ ලං විය. ලං
නුදත් ලං ම ස ලං තල් ලං ගබඩේ ලං කිරීමට ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං යදී ලං සටින ලං රුඩේ ලං
65

්ි මේණ ලංවර්මේන්තවඳුවන්ට ලංාඟකියේවක් ලංනඟත. ලංඑදි නදේ ලංවියදම් ලංදඟරීමට ලංඅවයය ලං ලංුදදල් ලංස්යේ ලං
ගඟනීමට ලංසදුවීම ලංනිසේ ලංඉක්මණින්ම ලංතම ලං තල් ලංඅ කවි ලංකිරීමට ලංසදුවී ලංඇත. ලං නුදත් ලංවියේක ලංඉඩම් ලං
හිමි ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං තම ලං නිෂ්්ේදන ලං සිජුවම ලං තොග ලං වය යන් ලං අ්නයනවඳුවන්ට ලං අ කවි ලං
වරන ලං අතර ලං එමිරන් ලං  ලං සේමේනය ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං හිමිවන ලං මිකට ලං වඩේ ලං ඉාළ ලං මිකක් ලං තම ලං
නිෂ්්ේදනවකට ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංඔුවන්ට ලංාඟකියේව ලංකඟීම ලංඇත.
ගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංනි්දවන ලං ලංරුඳු ප ලං තල්වක ලංඅඩාගු ලං ලංඉයුජි නපල් ලංප්රතියතය ලං%0 ක් ලං්මණ ලං
ක. ලං ලංනුදත් ලංඅ්නයන ේ ලංදි ලං70 ව ලංප්රතියතය ලංප්රමේණවත් ලංබව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංඅදාසයි. ලං
රුඳු ප ලං තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං වළ පන් ලං  ලං විසන් ලං අ්්රවය ලං එක් ලං කිරී මන් ලං ඉයුජි නපල් ලං ලං
ප්රතියතය ලං 70  ලං  ලං දක්වේ ලං  ලං ්ාත ලං දමේ ලං  ලං අ කවි ලං වරන ලං අතර ලං ම කස ලං අ්්රවය ලං වළවම් ලං කිරීම ලං
සගන්ධ ලං තල් ලංඅ්නයනය ලංශ්රිත ලංබර්තක ලංගඟටලුවකි. ලං ලංතවද ලංසුළු ලංප්රමේණවිකන් ලංසගන්ධ ලං තල් ලං
විටින් ලංවිට ලංඅ කවි ලංකිරීම ලංතුබඳන් ලංවර්මේන්තවඳුවන්ට ලං්ේඩු ලං ගන ලං ද්. ලංඋදේ  ලංකි කප්රෑම් ලං1.100 ලං
අ කවි ේ ලංදී ලංුදදල් ලංකබේ ලං දන් න් ලංකි කප්රෑම් ලංඑවවට ලං්මණි.
ව ස ලං නුදත් ලං ශ්රී ලං කාවේ ක ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්තය ලං ක්රම යන් ලං වර්ධනය ලං
වමින් ලං ්වතින ලං අතර ලං එය ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං වඩේත් ලං තරඟවේරී ලං මට්ටමින් ලං ක්රියේත්මව ලං
වමින් ලං්වතී. ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංවර්මේන්තය ලංතවදුරටත් ලං ප්රවර්ධනය ලංකිරී ම් ලංඉඩ ලංප්රස්තේ ලං
්වතින ලං  ලං අතර ලං සමස්තයක් ලං කස ලං ඉාත ලං ස ාන් ලං ගඟටලු ලං නිරේවරණය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං අවධේනය ලං
යොුද ලංකිරීම ලංතුබඳන් ලං මම ලංවර්මේන්තය ලංවර්ධනය ලංඋ දසේ ලංදේයව ලංවීම ලංඅතයවයය ලං ක.
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්ඟිරි  ලං ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලං ලංවත්මන් ලංතත්ත්වය ලංාේ ලංගඟටලු
4.1  ලං ාඟඳින්වීම
ශ්රී ලංකාවේව ලංතුළ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලංබහුකව ලංවයේප්ත ලංවී ලංඇත් ත් ලංාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලංවටුවන ලංාේ ලංතාගල්ක ලං ලංප්ර ද්යවක ලංාේ ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංඇඹිිකපිටිය ලං ලංශ්රිත ලං ලං
්නේුදර, ලං වො ළොන්න, ලංඇත්ගේක ලංාේ ලංවෑල්ක ලංයන ලංප්ර ද්යවකය. ලංඑම ලං ලංප්ර ද්යවක ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං සමේජ-ශර්ක ව ලං තොරතුඳු, ලං ්ඟිරි  ලං  ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං ක්රියේවිකය, ලං
තේක්ෂණය ලං භේවිතය, ලං නිෂ්්ේදන ලං වියදම, ලං ශයතනිව ලං සාේය ලං ාේ ලංඅ කවිය ලං යන ලං වඳුණු ලං පිබඳබ ව
ම් ලං්ි ච් ේද යන් ලංසේවච්ඡේ ලංවරනු ලංකඟ බ්.
4.2  ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංසමේජ-ශර්ක ව ලං තොරතුඳු
අධයයන ලංප්ර ද්යවක ලං්ඟිරි  ලංවගේවන් ලංසතු ලංගිාස්ථමවක ලංජනතේව ලංස්ත්රී ලංපුඳුෂ ලං ේදයකින් ලං තොරව ලං
එම ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කති. ලං වගු ලං අාව ලං 4.1න් ලං ඉදිි ්ත් ලං වර ලං ඇති ලං ්ි දි ලං ාම්බන් තොට ලං සා ලං
රත්නපුර ලං යන ලං දිස්ත්රික්ව ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං පිබඳ වබඳන් ලං පුඳුෂ ලං ්ක්ෂ ේ ලං සාභේගිත්වය ලං 70 ක් ලං සා ලං
83 ක් ලං ක. ලං වයස් ලං වේණ්ඩ ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං වයස ලං අුව. ලං 41-%5 ලං දක්වේ ලං වූ ලං වයස් ලං වේණ්ඩ ේ ලං
පුද්ගකයන් බ ලං ඉාළ ලං සාභේගිත්වයක් ලං දිස්ත්රික් ලං දව ලං තුබඳන්ම ලං ්ඟාඟදිික ලං ක. ලං සමස්ත ලං නියඟදිය ලං
සඟකීප ම් ලං දී ලං

මම ලං වයස් ලං වේණ්ඩ ේ ලං ප්රතියතය ලං 57 කි. ලං තඳුණ ලං ්රපුර ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං

වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලීම ලං ස ාේ ලං මඟිකවමක් ලං දඟක්වීම ලං අඩු ලං තඳුණ ලං සාභේගිත්වයට ලං ාතුව ලං ක. ලං
වර්මේන්ත ේ ලංනියුතු ලංවූවන් බ ලංඅධයේ්න ලංමට්ටම් ලංපිබඳබ  ලංසකවේ ලංබඟලී ම් ලංදී ලං්ඟාඟදිික ලංවන් න් ලං
විවිධ ලං අධයේ්න ලං මට්ටම්වක ලං ජනතේව ලං ම් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලී ලං සටින ලං බවයි. ලං සද්ධි ලං අධයයන ලං
අාව ලං1 ලංමිරන් ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංකේභදේයී ලංවයේ්ේරයක් ලංබවට ලං ලංවඳුණු ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලං
ඇත.
අතීත ේ ලං සට ලං මම ලං ප්ර ද්යවක ලං ්ඟිරි  ලං වගේව ලං  ලං වයේප්ත ලං වී ලං ඇති ලං අතර ලං සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං 13  ලං
ව බ ලං ප්රධේන ලං ස්කියේව ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ක. ලං  ලං දිස්ත්රික්ව ලං වය ලං යන් ලං සඟකකි ම් ලං දී ලං ලං
ාම්බන් තොට ලං ලං16 ක් ලංසා ලංරත්නපුර ලං11 ක් ලං ලංවිය. ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං ගොවිතඟ න් ලංනියුතු ලං
72 ව ලංප්රතියතයක් ලං්ඟිරි  ලංවගේවට ලං යොුද ලංවී ලංතිබුණි. ලංඑමිරන් ලං ලං්ඟාඟදිික ලංවන් න් ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං
නිස්සේරණය ලං බො ාප ලංගිාස්ථමවක ලංද්විතීයිව ලංශදේයම් ලංමේර්ගයක් ලංබවයි. ලංසද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං9 ලං
මිරන් ලංඒ ලංපිබඳබ ව ලං ලංවඳුණු ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.

67

සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං 43 ව ලං ප්රතියතයව ලං ්ුවල් ලං සේමේජිවත්වය ලං ්ාක් ලං ාේ ලං ඊට ලං වඟඩිය. ලං මම ලං
ප්රමේණයන් ලංපිබඳ වබඳන් ලංාම්බන් තොට ලං ලංසා ලංරත්නපුර ලං ලංදිස්ත්රික්වවක ලං44 ක් ලංසා ලං43 ක් ලංවිය. ලං
ම් ලංඅනුව ලංවඟඩි ලං්රම ලංදේයවත්වයක් ලං්ුවල් ලංතුබඳන් ලංම ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංාඟකි ලංබව ලං්ඟාඟදිික ලං ක. ලං ලංතවද ලං ලං
මේසව ලංශදේයම ලංඳු:25,000ට ලංඅඩු ලං්රේස ේ ලං ලංවූ ලංනියඟදි ලංසේමේජිවත්වය ලං8% කි. ලංඳු:50,000/- ලංට ලං
වඟඩි ලං මේසව ලං ශදේයමක් ලං කබන ලං සමස්ත ලං නියඟදි ලං ප්රතියතය ලං 2 ක් ලං වන ලං අතර ලං දිස්ත්රික්ව ලං අතර ලං එම ලං
ප්රමේණ ේ ලං  ලං වඟපී ලං ් නන ලං විාකතේවක් ලං වේර්තේ ලං නො ක. ලං ඒ ලං අනුව ලං ්ඟාඟදිික ලං වන් න් ලං අඩු ලං
ශදේයම්කේභීන් ලංපිි සක් ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලං යොුදවී ලංඇති ලංබවයි. ලං
්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංපිබඳබ  ලං්ළපුඳුද්ද ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟ කන ලං බො ාප ලංඅය ලංසතු ලං
යක්තියකි. ලං ඔුවන් ලං සතු ලං ්ළපුඳුද්ද ලං සඟකකි ම් ලං දී  ලං වසර ලං දායවට ලං වඩේ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේගත් ලං ලං
පිි ස ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 74 ක් ලං සා ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 75 ක් ලං විය. ලං සමස්ත ලං
නියඟදිය ලං සඟකීප ම්දී ලං 2% ව ලං ප්රතියතයක් ලං අුවඳුදු ලං තිාවට ලං වඟඩි ලං අත්දඟීපම් ලං කබේ ලං ඇත. ලං මනේ ලං
්ළපුඳුද්දකින් ලං යුත් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං පිි සක් ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන ලං බව ලං
ඉන් ලං ්ඟාඟදිික ලං ක. ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං සම්බන්ධව ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 86 ක් ලං සා ලං
රත්නපුර ලං ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං98 ක් ලං ලංකිසදු ලංපුහුණුවක් ලංකබේ ලංනඟත ලං1වගු ලංඅාව ලං4.1 .
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වගු ලංඅාව ලං4.1 ්ඟිරි  ලං තල් ලං ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංසමේජ-ශර්ක ව ලංකක්ෂණ
සමේජ ලං ලංශර්ක ව ලංකක්ෂණ
ස්ත්රී/පුඳුෂභේවය ලං
ස්ත්රී
පුඳුෂ
වයස් ලංවේණ්ඩය ලං1අුවඳුදු
40 ලංට ලංඅඩු
41-%5
%5 ලංට ලංවඟඩි
අධයේ්න ලංමට්ටම
්ේසල් ලං ගොස් ලං නොමඟති
ප්රේථමමිව ලංඅධයේ්නය ලං11-5
ද්විතීයිව ලංඅධයේ්නය ලං1%-10
අ. ්ො.ස. ලං1සේ. ්.  ලංදක්වේ
අ. ්ො.ස. ලං1උ. ්.  ලංදක්වේ
උ්ේධි/උ්ේධි ලංඅ ප්ක්ෂව/ඩිප් කපමේ
ප්රධේන ලං ලංසේමේජිව ලංසාඛ්යේව
සගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියුතු
ගොවිතඟන
රේජය ලංාේ ලං ් ද්ගිකව ලංඅාය ේ ලංස්කියේ
ස්වයා ලංස්කියේ ලංාේ ලංවයේ්ේර
වම්වඳු
වි්රේමිව
්ුව ල් ලංවියේකත්වය
9
3
4
5
5 ලංට ලංවඟඩි
මේසව ලංශදේයම  ලං1ඳුපියල්
15000 ලංට ලංඅඩු
15000-95000 ලංදක්වේ
95000-35000 ලංදක්වේ
35000-50000 ලංදක්වේ
50000 ලංට ලංවඟඩි
තල් ලංවර්මේන්තය ලංපිබඳබ  ලං ්ළපුඳුද්ද 1වසර
5 ලංට ලංඅඩු
5-% ලංදක්වේ
10-1% ලංදක්වේ
90-9% ලංදක්වේ
30 ලංාේ ලං30 ලංට ලංවඟඩි
බොයි ල්ඳු ලංඅයිතිය

ාම්බන් තොට ලං රත්නපුර ලං

තල් ලංමඩු ලංහිමි වර්මේන්තවඳුවන්
තල් ලංමඩු ලංඅහිමි වර්මේන්තවඳුවන්
තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලංපුහුණුව ලංකබේ ලංගඟනීම
පුහුණුව ලංකබේ ලංනඟති ලංවර්මේන්තවඳුවන්
ූලකේ්රය ලං  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013
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30
70

17
83

සමස්ත ලං
නියඟදිය
23
77

19
61
20

39
54
07

29
57
14

6.3
23.4
29.7
21.8
17.2
1.6

7.7
32.3
24.6
26.2
9.2
-

7.0
27.9
27.1
24.0
13.2
0.8

15.6
46.8
9.4
18.8
6.3
3.1

10.7
72.4
1.5
7.7
4.6
3.1

13.1
59.8
5.4
13.2
5.4
3.1

16
13
28
13
30

8
20
29
20
23

12
16
29
16
27

59
27
6
6
2

49
37
06
05
03

54
32
06
05
02

06
20
13
19
42

11
14
32
26
17

09
17
22
22
29

09
91

23
77

26
84

86

98

97

සද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං ලං- 1
රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංදුෂ්වර ලං ් දසක් ලංවූ ලං්නේුදර ලං ව සන ලං්නස්ාය ලංවන ලං5% ලංාඟවිි දි ලංගම බ ලංපියදේස ලං
මාතේ ලංදඟනට ලංවසර ලං15ව ලං්මණ ලංසට ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලං යදී ලංසටි. ලං්ේරම්්ි වව ලං්ඟවත ලං ගන ලං
ඒමත්, ලං කේභදේයී ලං වර්මේන්තයක් ලං වීම ලං නිසේත් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලී ලං සටින ලං ඒ ලං මාතේ ලං සතුව ලං ්ඟිරි  ලං
බොයි ල්ඳුවක් ලං ්වතී. ලං ්නේුදර ලං ගොවීන් ලං සතු ලං අක්වර ලං 100ව ලං ්මණ ලං ්ඟිරි  ලං ්ර ලං ඔහු බ ලං බොයි ල්ඳුව ලං
වත ලං ගන ලංඑන ලංඅතර ලංඑක් ලං්ඟිරි  ලංවේරයව ලංදී ලං ලංවඩි ලං350ක් ලං්මණ ලංනිස්සේරණය ලංවරයි.
්ඟිරි  ලං  ලං ප්රවේානයට ලං ඔහු ලං සතු ලං රඟක්ටර් ලං ්ඟවතිය ලං ද ලං නඩත්තුව ලං ස ාේ ලං යන ලං වියදම ලං අධිව ලං වී ලං ඇත. ගබඩේ ලං
්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං නොමඟති ලංවීම ලං ාතු වන් ලංඑබඳමා න් ලංගබඩේ ලංවරන ලංඅතර ලංවර්ෂේවට ලං තමීම ලංනිසේ ලං
තල් ලංඅස්වඟන්න ලංඅඩුවන ලංබව ලංඔහු ලං බ ලංඅදාසයි. ලං ලංඔහු ලංසේම්ප්රදේයිව ලං බොයි ල්ඳු ලංභේවිත ලංවරනු ලංකබන ලංඅතර ලං
සුළු ලංඅ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලංඋ් දස් ලං මත ලං ලංබට ලං්ද්ධතිය ලංස ාේ ලං්මණක් ලංසුදු ලංයවඩ ලං යොදේ ලං
ඇත. ලං එමිරන් ලං ඉතේම ලං පිි සදු ලං තල් ලං කඟ බන ලං බව ලං ද ලං ්වසයි. ලං නුදත් ලං එක් ලං වඩියකින් ලං කඟ බන ලං තල් ලං
ප්රමේණය ලංරුමන ලං කපායක් ලංභේවිත ලංවළ ලංද ලං වනස් ලං නොුවණ ලංඅතර ලංනිස්සේරණ ේ ලංප්රතිලක ලංස ාේ ලං කපාය ලං
බක්ෑම් ලං නො ලංවරන ලංබව ලං ලංඔහු බ ලංමතය ලං ක.
බොයි ල්ඳුව ලං නිසේ ලං ්ි සර ලං දූෂණයක් ලං සදු ලං වන ලං අතර ලං ඉවතකන ලං දුම් ලං ාේ ලං අළුවිකන් ලං වන ලං ාේනිය ලං මඟඩ ලං
්ඟවඟත්වීමට ලංඋස් ලංදුම් ලංවුවළු ලං ලංභේවිතේ ලංවර ලංසා ලංඅළු ලං ්ො ාොර ලං කස ලං යොදේ ලං ගන ලංඇත. ලං ගපඩේ ලංඑම ලංභූමි ේ ලං
ම ලං වළවල්වකට ලං ුදදේ ලං ාරී. ලං මම ලං වර්මේන්තය ලං උ දසේ ලං ම තක් ලං ණය ලං කබේ ලං ගන ලං නොමඟති ලං අතර ලං
සානේධේර ලං කස ලංසුළු ලංඅ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං වතින් ලං9008 ලංදී ලංඳු.75,000/- ලංව ලංුදදකක් ලංකඟීම ලං
ඇත. ලං ඉදිි යට ලං මම ලං වර්මේන්තය ලං වර්ධනය ලං වර ලං ගඟනීමට ලං සානේධේර ලං අවයය ලං වන ලං අතර ලං එීප ලං ශධේර ලං
ගොඩනඟිරල්ක ලංාේ ලං බොයි ල්ඳුව ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංකිරීමට ලං ලං යොදේ ලංගඟනීමට ලංබකේ ්ො රොත්තු ලං ක.
්ඟිරි  ලං තල් ලං මේස ලං තුනක් ලං ්මණ ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං ඔහු ලං වරව ලං දී ලං බපතල් ලං 1000ව ලං ්මණ ලං
සාචිතයක් ලං්වත්වේ ලංගනී. ලංඑ ස ලංගබඩේකිරීම ලංතුබඳන් ලංූලකය ලංඅ්ාසුතේවකට ලංුදහුණ්ේන ලංඅතර ලංමික ලංඉාළ ලංගිය ලං
විට ලං තල් ලං අ කවි ලං කිරීම ලං ඒ ලං මාතේ බ ලං සේමේනය ලං සි ත ලං විය. ලං නගර ේ ලං තල් ලං එවතු ලං වරන්නේට ලං ාප ලං
අ්නයනවඳුට ලං තල් ලං අ කවි ලං ව ර්. ලං ඔහුට ලං අනුව ලං ාො  ලං ව ළ ්ොළක් ලං නොතිීමම ලං ාේ ලං ව ළ  ලං
ඒවේධිවේි ත්වය ලං තල් ලං අ කවි ේ ලං ූලිකව ලං ගඟටලු ලං ක. ලං තල් ලං බපතකයක් ලං ඳු.1300/- ලං වට ලං ඔහු ලං අ කවි ලං
වරයි. ලං මම ලංමික ලංප්රමේණවත් ලං නොවන ලංඅතර ලංඳු.9000/- ලංක් ලංවත් ලංඅවයය ලංබව ලංඔහු ලංප්රවේය ලංවරන ලංකදී.
අතුඳු ලංනිෂ්්ේදන ලංසදු ලං නොවළ ලංද ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංරුඩේ ලං බපතල්වක ලංඅසුරේ ලංමදුඳුවන් ලංමර්දනය ලංස ාේ ලංඅ කවි ලං
කිරීම ලං පියදේස ලං මාතේ ලං විසන් ලං මීට ලං ඉාත ලං දී ලං සදු ලං වර ලං ඇත. ලං සේර්ථමවව ලං නිස්සේරණය ලං සදු ලං වළ ලං සම ේ ලං දී ලං
වසරවට ලංවඩි ලං1800 ලංක් ලං්මණ ලංසදු ලංවර ලංඇති ලංඅතර ලංවර්තමේන ේ ලංවේර් ආවව ලංසදු ලංවරන ලංවඩි ලංගණන ලං300350ක් ලං අතර ලං ප්රමේණයකි. ලං වඩි ලං එවකින් ලං කඟ බන ලං  හද්ධ ලං කේභය ලං ඳු.4390/-කි. ලං වසරවට ලං කඟ බන ලං  හද්ධ ලං
කේභය ලංඳුපියල් ලංකක්ෂ ලං15ක් ලං්මණ ලං වයි.
දඟනට ලං ්වතින ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං සවය ලං ගඟන ලං පියදේස ලං මාතේ ලං සෑහීමවට ලං ්ත් ලං නො ලං වන ලං  ලං අතර ලං නිවඟරදි ලං
ප්රේ යපගිව ලං උ් දස් ලං ාේ ලං ශධේර ලං කබේදී ම් ලං ක්රම කදයක් ලං අවයය ලං බව ලං ා තම ලං දඟඩි ලං ස ලං ප්රවේය ලං ව ළය. ලං
දඟනට ලං ම් ලංප්ර ද්ය ේ ලං්ඟිරි  ලංසමිති ේ ලංසේමේජිව යක් ලංවූ ලංඒ ලංමාතේ ලංසමිතිය ලංඅසේර්ථමව ලංබව ලංද ලංප්රවේය ලංවරයි.
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තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන්නන් බ ලං ූරවි යෂ ලං කක්ෂණය ලං වන් න් ලං සයලුම ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං ාට ලං ්ඟිරි  ලං වගේවන් ලං සතුවීමයි. ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං  ලං නිස්සේරණ ේ ලං දී ලං මන් ලං
්ර ලං මිකදී ලං ගඟනීම ලං තුබඳන් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලීම ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්ත ේ ලං දී ලං
දක්නට ලං නොකඟ බ්. ලං්ඟිරි  ලං ලංවගේවන් ලංසතු ලං ගොවීහු ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලං ලංස ාේ ලංඅනේයේස යන් ලං
යොුදවී ලං ඇත. ලං එය ලං ඔුවන්ට ලං ශ කණිව ලං වූ ලං ්ේරම්්ි ව ලං වර්මේන්තයකි. ලං වනත් ලං ස්ක ර ලං ශදේයම් ලං
මේර්ගයක් ලං නොමඟතිවීමත්, ලං ්ඟිරි  ලං  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං මිරන් ලං කිසයම් ලං කේභයක් ලං උ්යේ ලං ගත ලං
ාඟකිවීමත් ලං යන ලං වඳුණු ලං ්ඟිරි  ලං  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං දඟනට ලං ්වතින ලං මට්ටමින් ලං ශරක්ෂේ ලං වීමට ලං
ාතු ලං්ේදව ලංවී ලංඇත.
සද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං- 9
රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං්නේුදර, ලංජදුර ලංප්ර ද්ය ේ ලංවේසය ලංවරන ලං්නස් ලං ායවන ලංවි යහි ලං්සුවන ලංගුණදේස ලං
මාතේ ලංතම ලංප්රධේන ලංස්කියේව ලං කස ලං ගොවිතඟන ලංසදු ලංවරන ලංඅතර ලංඅමතර ලංශදේයමක් ලංඉ්යීම ලංසදාේ ලං්ඟිරි  ලං
තල් ලංනිස්සේරණය ලංසදු ලංවරයි. ලං්ඟිරි  ලංනිස්සේරණ ලංවේර්යය ලංඅරඹේ ලංදඟනට ලංවසර ලං95ක් ලං්මණ ලං වන ලංඅතර ලං
්ේරම්්ි වව ලං්ඟවත ලංඑන ලංනිසේත්, ලංකේභදේයී ලංවර්මේන්තයක් ලංනිසේත් ලංඔහු ලංසතුවම ලංඅුද්රවය ලං්වතින ලංනිසේත් ලං
ඊට ලං යොුද ලංවී ලංති බ්.
්ඟිරි  ලංඉඩම් ලංඅක්වර ලංතුනවට ලංහිමිවම් ලංකියන ලංඔහු ලංමේස ලංතුනවට ලංවරක් ලං්ඟිරි  ලංවඩි ලං දොළා ලංබඟිරන් ලං තල් ලං
නිස්සේරණය ලං සදු ලං වරයි. ලං වර්ෂේව ලං අධිව ලං සම ේ ලං දී ලං  ලං බූව ලං සදී ලං යේ මන් ලං ාේ ලං වොළ ලං රුණුවී මන් ලං තල් ලං
නිෂ්්ේදනය ලං්ාත ලං වඟී.මට ලං කක්වන ලං බව ලං්වසයි. ලං ්ඟිරි  ලං වොළ ලං වඟරික ලංඑබඳමා න් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබන ලං
අතර ලං ඒවේ ලං ්ඟරණි ලං ්ඟිරි  ලං වොළවිකන් ලං ශවරණය ලං වොට ලං තබන ලං නිසේ ලං  ලං ගබඩේ ලං ගඟටලු ලං නෝවතී. ලං ඔහු ලං
සේම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණිව ලං ක්රම කද යන් ලං බඟාඟරව ලං  ලං වර්තමේන ේ ලං සුදු ලං යවඩ ලං කපා යන් ලං තඟනූ ලං බට ලං
යොදේ ලංඇත. ලංසුදුයවඩ ලංභේවිත යන් ලං්සුව ලංවඩියකින් ලංකඟ බන ලං තල් ලං බපතල් ලංප්රමේණය ලංවර්ධනය ලංවූ ලංබව ලං
ඔහු බ ලංඅදාස ලංවිය. ලංජන ලංශූනය ලංප්ර ද්යයව ලං බොයි ල්ඳුව ලංපිහිී.ම ලංනිසේ ලං්ි සර ලං ාේනියක් ලංසදු ලං නොවන ලං
බව ලංද ලංප්රවේය ලංවරයි.
ඉදිි  ේ ලං දී ලං ්ඟිරි  ලං ඉඩම ලං සාවර්ධනය ලං කිරීමට ලං සානේධේර ලං බකේ ්ො රොත්තු ලං ක. ලං දඟනට ලං  ලං නිස්සේරණය ලං
වරන ලං කද ලං තල් ලං එදි නදේම ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමිට ලං අ කවි ලං වරයි. ලං  ලං තල් ලං බපතකයව ලං  ලං අ ලං කවි ලං මික ලං
ඳු.1300/-කි. ලං ව ළ  ලං ඒවේධිවේරීත්වය ලං ාේ ලං අතරමඟදි ලං ව ළ පන් බ ලං තරඟය ලං නිසේ ලං ම කස ලං මික ලං
වනස්වීමට ලංභේජනය ලංවී ලංති බ්. ලං තල් ලංකබේ ලංදී ම් ලං ්ො රොන්දුව ලංමත ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංවරන ලංගුණදේස ලං
මාතේ ලං තමේ ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං කබේ ලං ගන්නේ ලං තල් ලං ප්රමේණ යන් ලං 1/7ක් ලං රුිකය ලං වය යන් ලං බොයි ල්ඳු ලං
හිමිවඳුට ලංකබේ ලං දයි. ලංසේමේනය යන් ලංවසරක් ලංතුළ ලංදී ලං්ඟිරි  ලංවඩි ලං50ක් ලං්මණ ලංනිස්සේරණයට ලංභේජනය ලං
වරන ලං අතර ලං වඩි ලං එවකින් ලං කඟ බන ලං  හද්ධ ලං කේභය ලං ඳු.9100/-කි. ලං වසරවට ලං කඟ බන ලං  හද්ධ ලං කේභය ලං
ඳු.100000/-ක් ලං ලං්මණ ලං වයි.
ප්ර ද්යය ලංතුළ ලංක්රියේත්මව ලංවූ ලංවි ආ ලංවයේප්ති ලං සවය ලංපිබඳබ ව ලංගුණදේස ලංමාතේ ලංසෑහීමවට ලං්ත් ලංවන ලංඅතර ලං
නිවඟරදි ලංඋ් දස් ලංකබේ ලං දමින් ලංඑය ලංතවදුරටත් ලංසේර්ථමවව ලංසදු ලංවළ ලංයුතු ලංබව ලංඔහු බ ලංඅදාසයි. ලං
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4.3  ලං ලං්ඟිරි  ලං්ර  ලං ලං තල් ලංවර්මේන්ත ලංවඳුවන් බ ලංවර්ගීවරණය
්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං අවයය ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං අයිතිය ලං ාේ ලං භේවිතය ලං අනුව ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං ප්රධේන ලං ශවේර ලං තුනවට ලං වර්ගීවරණය ලං වළ ලං ාඟකි ලං අතර ලං නියඟදිය ලං තුළ ලං
ඔුවන් බ ලං ලංවයේප්තිය ලංවගු ලංඅාව 4.2 ලංන් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත. ලං ම් ලංඅනුව ලංසමස්ත ලංනියඟදිය ලංතුළ ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ලංයන්ර ලංහිමි ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංප්රතියතය ලංඉතේ ලංඅඩු ලංඅගයක් ලංගන්නේ ලංඅතර ලං11%

 ලං ලං

නිස්සේරණ ලංයන්ර ලං ලංසේ ප්ක්ෂ ලංවය යන් ලංබහුකව ලංවයේප්ත ලංවී ලං්වතින් න් ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං
ය.
වගු ලංඅාව ලං4.9  ලං ලංනියඟදිය ලංතුළ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරවයන් බ ලංවයේප්තිය
තල් ලංමඩු ලංඅයිතිය ලංාේ ලංභේවිතය

්ර ලංස්යේ ලංගන්නේ ලං
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
ශවේරය
තල් ලං තමන් ලංසතු ලං රුලී ලං්දනම ලං තමේ ලංසතු ලං මිකදී ලං ාම්බන් තොට රත්නපුර සමස්ත ලං
මඩු
තල් ලං
මත ලං තල් ලං ඉඩම්විකන් ගඟනීම
නියඟදිය
රුිකයට ලං මඩුවිකන් ලං නිස්සේරණය ලං
දීම
තල් ලං
කිි ම
්මණයි නිස්සේරණය ලං
1
1
1
කිරීම
√
05
02
√
√
0%
18
14
√
√
%1
77
84
ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

2.

තල් ලංමඩු ලං ලංහිමි, ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලං නො ය දන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
-

තල් ලංමඩු ලං ලංරුිකයට ලංදීම ලං්මණක් ලංසදු ලංවරයි.

-

වඩියව ලංඅස්වඟන් නන් ලං1/%ක් ලං ාප ලං1/7ක් ලංරුිකය ලං කස ලංකබේ ලංගනී.

-

නියඟදිය ලංතුළ ලං2 ක් ලංවඟනි ලංඉතේ ලංසුළු ලං ලංප්රතියතයක් ලංනි යපජනය ලංවරන ලංඅතර ලංරත්නපුර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං්මණක් ලංවේර්තේ ලං ක. ලං මොුවන් ලංතමේ බ ලංඉඩම්වක ලං මීට ලං ්ර ලං්ඟිරි  ලං ලංවගේ ලං
වර ලංඇතත් ලංවිවිධ ලංදුෂ්වරතේ ලංාුද ක ලං තල් ලංනිස්සේරණ යන් ලංඉවත් ලංවී ලංඇත.

9. ්ඟිරි  ලංවගේවන් ලං මන්ම ලං ලං තල් ලංමඩු ලං ලංසතු ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
-

තමේ බ ලංඉඩම්වක ලං්ඟිරි  ලං ලං වොළවිකන් ලං තල් ලං ලංනිස්සේරණය ලංකිරීම ලංසා ලං තල් ලංමඩුව ලං ලං
රුිකයට ලංදීම ලංසදු ලංවරයි.

-

රුිකය ලංවය යන් ලංවඩියව ලංඅස්වඟන් නන් ලං1/%ක් ලං ාප ලං1/7ක් ලං ලංකබේ ලංගනී.

-

සමස්ත ලං ලංනියඟදිය ලංතුළ ලංනි යපජනය ලං14  ලංකි.
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3. ලං ලං ලං්ඟිරි  ලංවගේවන් ලංසතු ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංවරන ලං තල් ලංමඩු ලංඅහිමි ලං
වර්මේන්තවඳුවන්
 ලං- වර්මේන්තවඳු වප ලං ලංතමන් බ ලංඉඩම්වක ලං්වතින ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංභේවිතේ ලංවර ලංරුලී ලං්දනම ලං
මත, ලං තමේ ලං විසන්ම ලං ාප ලං රුලීවඳුවරු ලං කවේ ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගනිති. ලං සමස්ත ලං
නියඟදි ේ ලං ලං මම ලංප්රතියතය 84  ලංක් ලංවන ලංඅතර ලං91 ක් ලං ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ  ලං ලංාේ ලං
77 ක් ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ  ලං වයි.
තල් ලංමඩු ලංඅයිතිය ලංපිබඳබ ව ලංසඟකීප ම් ලංදී ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලංමඩු ලංහිමියන් ලංාය ලං
ද නරුටම ලං බොයි ල්ඳු ලං ලංවට්ටක ලං දව ලංබඟගින් ලංහිමිය. ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලංමඩු ලංහිමි ලං
15 ලං

දනේ ගන් ලං නම ලං

ද නරුට ලං

බොයි ල්ඳු ලං වට්ටක ලං

දව ලං බඟගින් ලං ද, ලං

ද ද නරුට ලං

බොයි ල්ඳු ලං වට්ටක ලං ාතරක් ලං බඟගින් ලං ද ලං  ලං හිමිය. ලං තල් ලං මඩු ලං රුිකයට ලං කබේ ලං දීම ලං තුබඳන් ලං ද ලං ඉාළ ලං
ශදේයමක් ලං කබේ ලං ගඟනීම ලං ම් ලං අය බ ලං බකේ ්ො රොත්තුව ලං  ලං විය. ලං  ලං සද්ධි ලං අධයයන ලං අාව ලං 3 ලං මිරන් ලං
බොයි ල්ඳු ලං වට්ටක ලං දවක් ලං හිමිවඳුවරු බ ලං  ලං ඉාළ ලංශදේයම ලං පිබඳබ ව ලං  ලං වඳුණු ලංඉදිි ්ත් ලං වර ලං
ඇත.
ප්රධේන ලං තල් ලංඅ්නයනවඳුවන් ලංකිහි් ද නරු ලං රුිකයට ලංදීම ලංස ාේ ලං්නේුදර ලංාේ ලං වො ළොන්න ලං
ප්ර ද්යවක ලං තල් ලංමඩු ලංස්ථමේ්නය ලං වොට ලංඇති ලංඅතර ලංඒවේ ේ ලංවළමනේවරණ ලංවටයුතු ලංප්ර ද්ය ේ ලං
ගොවීන් ලංකිහි් ද නරුට ලං්වරේ ලංඇත. ලං බොයි ල්ඳු ලංවට්ටක ලං දවක් ලං ාප ලංඊට ලංවඟඩි ලංප්රමේණයක් ලං
සහිත ලං තල් ලංමඩු ලං ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලංභේවිතේ ලංකිරීම ලංස ාේ ලංඉාළ ලංඉල්ලුමක් ලං්වතී. ලංඑයට ලං ාතුව ලං
එවවර ලංවඩි ලංීප්යක් ලංවෑස්සීමට ලං ලංාඟකිවීම ලංනිසේ ලංවඟයවන ලං්රම ලංවියදම ලංඅඩු ලංවීමයි.
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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංසද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං3 ලං
්ේරම්්ි වව ලං්ඟවතීම ලංාේ ලංකේභදේයී ලංවර්මේන්තයක් ලංනිසේ ලංදඟනට ලංවසර ලං15වට ලං්මණ ලං ්ර ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං
නිස්සේරණයට ලං යොුද ලං ුව ලං ්නේුදර ලං වඟික ්ොතයේ ේ ලං ්දිාචි ලං 33 ලං ාඟවිි දි ලං ජේනව ලං නිකන්ත ලං මාතේ ලං ලං
බොයි ල්ඳු ලං දවවට ලංහිමිවම් ලංකියයි.
වර්ෂේව ලංඅධිව ලංවේකවක ලංදී ලංතුන් ලංමසවට ලංවරක් ලංඅස්වනු ලං නබඳය ලං නොාඟකිවීම ලංාේ ලංතමේ ලංසතුව ලංප්රවේානය
ස ාේ ලංරඟක්ටර් ලං නොමඟතිවීම ලංඔහු ලංුදහුණ දන ලංගඟටලු ලං ක. ලං ලංනිසේ ලංගඟටලු ලං ක.ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංඅවම ලංනිසේ ලං
බොයි ල්ඳුව ලං්වතින ලංභූමි ේ ලංම ලංඅවට ලං්ඟිරි  ලංවඟරික ලංගබඩේ ලංවර ලංතබන ලංඅතර ලංඒවේ ලංවර්ෂේ වන් ලං තමීම ලං
වඟළඟක්වීමට ලං විකන් ලං භේවිත ලං වළ ලං ්ඟිරි  ලං වඟරිකවිකන් ලං නඟුවම් ලං ්ඟිරි  ලං වඟරික ලං වසේ ලං තබයි. ලං සේම්ප්රදේයිව ලං
බොයි ල්ඳු ලංතේක්ෂණ යන් ලංඇරඹී ලං මම ලං බොයි ල්ඳු ලං දව ලංස ාේ ලංතවමත් ලංඑීප ලංක්රමයම ලංභේවිත ලංවරනු ලං
කබයි. ලං්ඟිරි  ලංඅ්නයනවඳු ගන් ලංකඟබුණු ලංදඟනුවත්වීම් ලංමත ලං බොයි ල්ඳු ක ලංබට ලංස ාේ ලංවිකන් ලං යොදේ ලං
තිබුණු ලංයවඩ ලං කපාය ලං වනුවට ලංසුදු ලංයවඩ ලං යොදේ ලං ලංඇත. ලංයවඩවකදී ලං මන් ලං නොව ලංසුදු ලංයවඩ ලංවකදී ලංඉතේ ලං
පිි සදු ලං තල් ලංකඟ බන ලංඅතර ලංයවඩ ලං මන් ලංසුදු ලංයවඩ ලං තල් ලංසමඟ ලංදිය ලං නොවීම ලංමීට ලං ාතුව ලංවී ලංති බ්.තම ලං
බොයි ල්ඳුව ලංනිසේ ලං ලංසදුවන ලං්ි සර ලංාේනිය ලංඅවම ලංකිරීමට ලංඋස් ලං දුම් ලංවුවළු ලංභේවිතය ලංද, ලංඅළු ලං ්ො ාොරක් ලං
කස ලංභේවිතය ලංද ලංසදු ලංවරයි.තම ලංඉඩම ලංවියේක ලංනිසේ ලං ගපඩේ ලංපිට ලංකිරීම ලං්ේකනය ලංඅවයය ලං නොවන ලංබව ලංඒ ලං
මාතේ ලංවඟඩිදුර ලං්වසයි. ලංසුළු ලංඅ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තු වන් ලං ලංකඟබුණු ලංඳු.75000/-ව ලංසානේධේර ලං
ුදදක ලං ලං බොයි ල්ඳුව ලංසේදේ ලංගඟනීමට ලං යොදේ ලංති බ්.
නිස්සේරණ ලං තල් ලං සති ලං දවක් ලං වඟනි ලං වේකයක් ලං ගබඩේ ලං වොට ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං අතර ලං සේමේනය යන් ලං
බපතල් ලං 50ක් ලං ්මණ ලං ගබඩේව ලං තුළ ලං ්වතී. ලං අ්නයනවඳු වරුට ලං අ කවි ලං වරන ලං මම ලං තල් ලං
බපතකයක් ලං ඳු.1300/ක් ලං වඟනි ලං මිකවට ලං අ කවි ලං වරයි. ලං ව ළ  ලං ඒවේධිවේි ත්වය ලංනිසේ ලං ්සුගිය ලං වසර ලං
ීප්ය ලංතුළ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංමික ලංඋච්ාේවානය ලංවී ලංඇත. ලංවසරක් ලංතුළ ලංදී ලංසදු ලංවරන ලංදළ ලංවඩි ලංසාඛ්යේව ලං180ක් ලං
්මණ ලං ක.වඩි ලංඑවකින් ලංඳු:54%0 ලංකේභයක් ලංකඟ බන ලංඅතර ලංවසරවට ලං හද්ධ ලංකේභය ලංඳු:කක්ෂ ලං10 ලං්මණ ලං
වයි.
වි ආවයේප්ති ලං සවය ලං පිබඳබ ව ලං සෑහීමවට ලං ්ත් ලං නොවන ලං  ලං ඒ ලං මාතේ ලං එම ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ්ඟිරි  ලං සමිතියක් ලං

4.4 ලං
 ලං ලං්දඟිරි  ලං
වගේ ලංඅන
ඩත්තු ලංනි
කිසේ ලං
රීම ලං
ාේ ලංසඅේමේජිවත්වය ලං
ස්වනු ලං නළීම
තිබුණ ලං
 ලංසමිතිය ලං
සේර්ථමව ලං
එහි ලං
කබේ ලං නො ලංගත් ලං ලංබව ලංද ලංවඟඩිදුරටත් ලං්වසයි. ලංරජ ේ ලං

මඟදිාත්වීම ලං මත ලං නිය්චිත ලං මිකක් ලං අවයය ලං  ලං වන ලං අතර ලං  ලං වර්මේන්තය ලං දියුණු ලං කිරීම ලං අනේගත ලං
බකේ ්ො රොත්තු ලං වයි.

බදු ලං  ලං ක්රමය ලං යට ත් ලං රජ යන් ලං හිමිවූ ලං ඉඩම්වක ලං ්ඟිරි  ලං වගේව ලං බහුක ලං වය යන් ලං  ලංසදු ලං වරනු ලං කබන ලං
අතර ලං වනත් ලං වි ආ ලං බපගයක් ලං වගේ ලං වළ ලං නොාඟකි ලං ගල්, ලං ව ප, ලං බොරළුවිකන් ලං ගාන, ලං වියබඳ ලං
නිසඳු ලං ්ොළ ක ලංද ලං්ඟිරි  ලංවගේව ලං ලංසදුවර ලංඇත. ලංමා ලං්ඟිරි  ලංාේ ලංව  ලං ලංරතු ලං්ඟාඟති ලංහීන් ලං්ඟිරි  ලංයන ලං
ප්ර ේද ලං දව ලංශ්රී ලංකාවේ ක ලංවගේ ලංවරනු ලංකඟ බ්. ලං ලංමා ලං්ඟිරි විකන් ලංවඟඩි ලං වොළ ලංඅස්වඟන්නක් ලංකබේ ලං
ගත ලං ාඟකි ලං ුවවද ලං කඟ බන ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං අඩු ලං ය. ලං නුදත් ලං හීන් ලං ්ඟිරි විකන් ලං කඟ බන ලං වොළ ලං
අස්වඟන්න ලං අඩු ලං ුවවද ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං වඟඩි ලං ය. ලං ඇඹිිකපිටිය ලං ප්ර ද්ය ේ ලං බහුක ලං
වය යන් ලංව  ලංරතු ලංහීන් ලං්ඟිරි  ලංද ලංාම්බන් තොට ලංප්ර ද්ය ේ ලංමා ලං්ඟිරි  ලංද ලංවගේ ලංවරනු ලංකබයි. ලංයක ලං
ාේ ලංමා ලංවන්න ලංඅනුව ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලංඅස්වඟන්න ලංාේ ලං තල් ලංප්රමේණය ලං වනස් ලංවන ලංබව ලංද ලං ගොවීන් ලං
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විසන් ලංඅනේවරණය ලංවරන ලංකදී. ලං්ඟිරි  ලංවගේව ලංනඩත්තු ලංකිරීම ලංස ාේ ලංකිසදු ලංවියදමක් ලංදඟරීමට ලංසදු ලං
නොවන ලංඅතර ලංකිසදු ලංවගේවක් ලංස ාේ ලං ්ො ාොර ලංභේවිතේ ලංවරන ලංබවට ලංවේර්තේ ලංවූ ේ ලංනඟත.
්ඟිරි  ලං යේව ේ ලං සයලුම ලං වොටස්වක ලං තල් ලං අඩාගු ලං ුවවද, ලං වොළවක ලං වඟඩි ලං තල් ලං ප්රමේණයක් ලං
්වතින ලං  ලං බඟවින් ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීම ලං  ලං ස ාේ ලං ප්රධේන ලං වය යන් ලං වොළ ලං භේවිත ලං ව ර්. ලං
ගොවීන් ලංසමඟ ලංසදු ලංවළ ලං ලංසේවච්ජේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංුව ලංවඳුණු ලංඅනුව ලං් ප ර් ලංඑක් ලංි කිල්කව ලංවඟඩුණ ලං
්ර ලංායක් ලං්මණ ලංඇති ලංවිට ලංඅස්වනු ලං නළීම ලංස ාේ ලංසුදුසු ලං ක. ලංඋදය ලංවඳු ක ලංඅස්වනු ලං නළේ ලං්ඟය ලං
ීප්යක් ලංතුළ ලං ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංඉවත් ලංවර ලංගත ලංයුතුය. ලංවර්ෂේ ලංවේක ේ ලංදී ලං ලංඅස්වනු ලං නළී ම් ලංදී ලං ලංවඟස ලං
ජකය ලං්ර ලංඅතර ලංස්ඳීම ලංනිසේ ලං්ර ලංතඟම්ීමම ලං ලංසදු ලංවිය ලංාඟව. ලංඑමිරන් ලං තල්වක ලංගුණේත්මවභේවය ලං
අඩු ලං ක. ලං්ර ලං නළී ම් ලංදී ලං් පඳු ලං ්ොළ ක ලංසට ලං ලං ස.මී.19-90ක් ලංඉාබඳන් ලං ලංවඟපීම ලංසදු ලංවරයි. ලංවඟපූ ලං
්ර ලං  ලං තද ලං අක ක ලං වියළීමට ලං ඉඩ ලං නොතබන ලං  ලං අතර ලං අස්වනු ලං නළීමත් ලං සමඟම ලං අලුත් ලං ි කිික ලං ාට ලං ලං
ගඟනීම ලං්ාසුවීම ලංස ාේ ලං ලං් ප ර් ලංුදක ලංඇති ලංවියබඳ ලං්ර ලංඉවත් ලංවරයි.
්ඟිරි  ලං ්ඟළ ලං සටුවේ ලං මේස ලං ායක් ලං ්මණ ලං ගත ලං වන ලං විට ලං ප්රථමම ලං අස්වඟන්න ලං නළේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං අතර ලං
සේර්ථමව ලංවගේ ලංතත්ත්වයන් ලංයට ත් ලංවර්ෂයවට ලංඅස්වනු ලංවේර ලං3-4ක් ලං්ාසු වන් ලංකබේ ලංගත ලංාඟව. ලං
නිස ලං වකට ලං වඟස ලං කඟීමම ලං ාේ ලං නිස ලං කස ලං වගේව ලං නඩත්තු ලං කිරීම ලං අනුව ලං වසරක් ලං තුළ ලං අස්වඟන්න ලං
නළේ ලංගත ලංාඟකි ලංවේර ලංගණන ලංතීරණය ලං වයි. ලං්ළුද ලං දවර්ෂය ලංතුළ ලංඅස්වඟන්න ලංඅඩු ලංුවව ලංද ලංඉන්්සු ලං
අස්වනු ලං වඟඩි ලං වී ලං අුවඳුදු ලං 8-10ක් ලං ්මණ ලං වනතුඳු ලං ශර්ක ව ලං වය යන් ලං ලකදේයී ලං අස්වඟන්නක් ලං කබේ ලං
දන ලංබව ලං ලංසේවච්ජේවක ලංදී ලං ාබඳ ලං ලංවිය. ලං ලං
 ලං
ඒ ලං අනුව ලං රත්නපුර ලං ාේ ලං ාම්බන් තොට ලං යන ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක්ම ලං  ලං ගොවීන් ලං බහුතරයක්ම 1%%

 ලං

මේස ලං 3-4වට ලං වරක් ලං අස්වනු ලං නළනු ලං කබන ලං බව ලං අනේවරණය ලං විය ලං 1 ලං වගු ලං අාව 4.3 . ලං ඒ ලං අනුව ලං
වසරවට ලං 4වරක් ලං අස්වනු ලං නළීම ලං සේමේනය යන් ලං සදු ලං ක. ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං එක් ලං ලං
වර්මේන්තවඳු වක් ලං

්මණක් ලං

වසරවට ලං

 ලං

දවරක් ලං

ද, ලං

රත්නපුර ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං සක ලං ද නක් ලං වසරවට ලං වරක් ලං ද ලං අස්වනු ලං නළේ ලං ඇති ලං බව ලං දත්තවිකන් ලං
්ඟාඟදිික ලං ක. ලං ්රම ලං හිගය ලං ාතු වන් ලං එ ස ලං අස්වනු ලං නළීම ලං ්මේ ලං වන ලං අතර ලං එමගින් ලං තල් ලං
අස්වනු ලංප්රමේණය ලංඅඩුවන ලංබව ලං ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංඅදාස ලංවිය.
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වගු ලංඅාව 4.3  ලං ලංඅස්වඟන්න ලං නළන ලංවේක ලං්රේස ලංඅනුව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
අස්වඟන්න ලං නළන ලං
එවතුව
ාම්බන් තොට
රත්නපුර
වේක ලං්රේසය
සාඛ්යේව
සාඛ්යේව
සාඛ්යේව
මේස ලං3-4 ලංවට ලංවරක්
%3
98
%1
98
124
9%
වසරවට ලං දවරක්
1
2
1
1
වසරවට ලංවරක් ලං
4
2
4
3
එවතුව
64
100
65
100
12%
100
ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

4.5 ලං ලංඅුද්රවය ලංප්රවේානය
ාම්බන් තොට ලංාේ ලංරත්නපුර ලංප්ර ද්යවක ලංමීට ලංවසර ලං25වට ලං්මණ ලං ්ර ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංප්රවේානය ලං
ස ාේ ලං ගොනුන් ලංබඟදි ලංවරත්ත ලංභේවිත ලංවර ලංඇති ලංඅතර ලංවර්තමේන ේ ලංදී ලංබහුකව ලං රපද ලං ද ක් ලංාේ ලං
ාත ර් ලංරඟක්ටර් ලංභේවිතේ ලංවරනු ලංකබයි. ලංඅත් ලංරඟක්ටරයව ලංඑක් ලංවරව ලංදී ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංවඩි ලං1½ක් ලං
්මණ ලං ප්රවේානය ලං වරනු ලං කබයි. ලං මා ලං රඟක්ටරයව ලං ්ඟිරි  ලං වඩි ලං 9½ක් ලං ්මණ ලං ප්රවේානය ලං කිරීමට ලං
ාඟකිය. ලංසේමේනය යන් ලං ලං ලංඅත් ලං ලංරඟක්ටරයක් ලංස ාේ ලංප්රවේාන ලංගේස්තුව ලංඳු. ලං300/- ලංක් ලංවන ලංඅතර ලංමා ලං
රඟක්ටරයක් ලංස ාේ ලංඳු.1000/- ලංක් ලංඅය ලංවරයි. ලං්ඟිරි  ලංවගේ ලංභූමිය ලංාේ ලං තල් ලංමඩුව ලං ලංඅතර ලං්වතින ලං
දුර ලංප්රමේණය ලංඅනුව ලංප්රවේාන ලංගේස්තුව ලං වනස් ලං වයි. ලංාම්බන් තොට ලංාේ ලංඇඹිිකපිටිය ලංව ප ලංසහිත ලංභූ ලං
විෂමතේ ලං්වතින ලංප්ර ද්යවක ලං ලංමේර්ග ලං්ාසුවම් ලංදුර්වක ලංතත්ත්වයව ලං්වතින ලංඅතර ලංඑහිදී ලංඅය ලංවරනු ලං
කබන ලංප්රවේාන ලංගේස්තු ලංද ලංඉාළ ලංඅගයක් ලංගනී. ලං
4. ලං% ලං ලංඅුද්රවය ගබඩේ ලංකිරීම
තල් ලං මඩු ලං හිමි ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං ාේ ලං

තල් ලං මඩු ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං භේවිතේ ලං වරන ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං ස්යේ ලං ගඟනිම ලං ශවේර ලං දවකින් ලං සදු ලං වරන ලං බව ලං ා පනේ ලං
ගඟනීමට ලංාඟකි ලංවිය. ලංශවේර ලං දව ලංයට ත්ම ලංමඩුවක ලංවියේකත්වය ලංාේ ලං්ඟවති ලං්ාසුවම් ලං ලං තල් ලංමඩු ලං
හිමිවඳුවන් බ ලංඅභිමතය ලං්ි දි ලංසවස් ලංවී ලංතිබුණි.
1.

තල් ලංමඩු ලංහිමියන් ලං ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිි ම ලං

තල් ලං මඩු ලං හිමි යප ලං ්ඟිරි  ලං වොළ ලං ගබඩේ ලං තුළ ලංාේ ලං එබඳමා න් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබති. ලං  ලං එබඳමා න් ලං
උ්ි ම ලංවය යන් ලංසති ලං දවව ලං්මණ ලංවේකයක් ලං වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලංතබන ලංඅතර ලංවර්ෂේ වන් ලංාේ ලං
හිඳු ලංඑබඳ යන් ලං වොළ ලංශරක්ෂේ ලංවර ලංගඟනීම ලංස ාේ ලං ටන්ට් ලං රදිවිකන් ලංශවරණය ලංවරනු ලංකඟ බ්. ලං
නිස්සේරණය ලංස ාේ ලංභේවිතේ ලංවර ලං ලංඉවතකන ලං්ඟිරි  ලං්ර ලංඉන්ධන ලංවය යන් ලංභේවිත ලංවරන ලංබඟවින් ලං ලං
ඒවේ ලංගබඩේ ලංවර ලංගඟනීම ලංඋ දසේ ලංසමාර ලංසථම
් ේනවක ලංශවරණ ලංසහිත ලංවේමර ලංසවසේ ලංඇත.
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2. රුලී ලං්දනම ලංමත ලං තල් ලංමඩු ලංභේවිතේ ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන් වොළ ලංගබඩේ ලංකිි ම ලං

රුලී ලං ගවී ම් ලං ්දනම ලං මත ලං තල් ලං මඩු ලං භේවිත ලං වරන ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං තල් ලං මඩු ලං හිමියන් ලං
විසන් ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංසඟ්යීම ලංවළ ලංයුතුය. ලං මහිදී ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං ලං නොවීම ලංමත ලං
ශවරණයක් ලං නොමඟතිව ලං ්වේ ලං  ලං විවිත ලං භූමිය ලං තුළ ලං වොළ ලං ගබඩේ ලං වර ලං තිබුණි. ලං ාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං%7 ක් ලංාේ ලංරත්නපුර ලං ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං34 ක් ලංගබඩේ වන් ලංපිටත ලං වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලං
තිබුණි. ලංඅුද ලං්රවය ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගන්නේ ලංවේකය ලංඅනුව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය ලං ලංවගු ලං
අාව ලං4.4න් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
වගු ලං අාව 4.4  ලං  ලං  ලං වොළ ලං  ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං වේකය ලං අනුව ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං
වයේප්තිය
වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලං
ගන්නේ ලංවේකය
සතියවට ලංඅඩු
මේසයවට ලංඅඩු
මේසයක්
එවතුව

වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං ලංවයේප්තිය
ාම්බන් තොට
රත්නපුර
සාඛ්යේව
12
29
23
64

18
44
37
100

සාඛ්යේව
38
17
10
65

59
27
14
100

එවතුව
සාඛ්යේව
50
46
33
129

39
35
26
100

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වය ලං ලංසඟකීප ම් ලංදී ලංවර්මේන්තවඳුවන් ගන් ලං5% ක් ලං ලංසතියවට ලංඅඩු ලංවේකයක් ලං
තුළ ලං තම ලං අුද්රවය ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං අතර ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං
එම ලංප්රතියතය ලං18 කි. ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංඅඩු ලංයන්ර ලංසාඛ්යේවක් ලංදුරස්ව ලංපිහිටේ ලංතිීමම ලං
මයට ලං ාතු ලංුව ලංඅතර ලං37 ව ලංප්රතියතයක් ලං ලංමේසයව ලං්මණ ලංවේකයක් ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංතිම්ණි. ලං
වඟඩි ලං යන්ර ලං  ලං සාඛ්යේවක් ලං පිහිටේ ලං තිීමම ලං නිසේ ලං ්ඟිරි  ලං වොළ ලං වඟඩි ලං වේකයක් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං
ගඟනීමට ලං අවයය ලං නොවන ලං බඟවින් ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 83  ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං පිබඳබද ලං
සඟකකිල්කක් ලංදක්වේ ලං ලං නොතිම්ණි. ලං
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4.% ලං ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංක්රම කදය ලං ලං
 ලං
ඳු් ලංස ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
 ලං

හුමේකය

 ලං
සසකන ලං
්ද්ධතිය

්ර ්ඟිරි  ලං
්ර

ජකය

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

්ර
ජකය

තේ්ය

ජකය ලංාේ ලං
්ඟිරි 
තල් ලං
මි්රණය

බොයි ල්ඳුව
ව

්ඟිරි 
තල්

ඉන්ධන ලංදානය

තල් ලංසේන්ද්රීවරණ ලං ලංක්රියේවිකය
 ලං

 ලං

ූප් ලංසටාන 4.1  ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලං
්ර ලංමඩුවව ලංශවිතිය ලං ලං ලං
්ර

ඡේයේූප් ලංඅාව ලං4.1  ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංමඩුවව ලංඡේයේූප්
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්ර

4.7 ්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලංතේක්ෂණ ලංභේවිතය
්ඟිරි  ලං තල් ලං  ලං නිස්සේරණ ේ ලං දී ලං බහුක ලං කස ලං භේවිතේ ලං වරන් න් ලං සේම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණයයි. ලං
දිස්ත්රික්ව ලං

ද ක්ම ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං %5 ක්ම ලං භේවිතේ ලං වරන් න් ලං සම්ප්රදේයිව ලං

තේක්ෂණයයි. ලං සේම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණය ලං යනු ලං  ලං තඹ, ලං යවඩ ලං ාප ලං ඇළුමිනියම්විකන් ලං සඟදුම්කත් ලං
බොයි ල්ඳුවකින් ලංයුක්ත ලංනිස්සේරණ ලංයන්රයකි. ලංමීටියේ ගොඩ ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංවළ ලංතේක්ෂණය ලංයනු ලං
බොයි ල්ඳුව ලංඇතුළත ලංාේ ලංසසකන ලං ලංබට ලං්ද්ධතිය ලංසුදු ලංයවඩවිකන් ලංනිමවූ ලංනිස්සේරණ ලංයන්රයකි. ලං
්ඟිරි  ලං තල් ලං ලංනිස්සේරණ ේ ලංදී ලංසසකන ලංබට ලං්ද්ධතිය ලං්මණක් ලංසුදු ලංයවඩවිකන් ලංනිමුව ලං ලංයන්ර ලං
භේවිතේ ලංවරන ලංබව ලංද ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලංාඟකි ලංවිය. ලංඉාත ලංීප ලංමීටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලංමීට ලංවසර ලං30 ලං
වට ලං්මණ ලං ්ර ලංසට ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංතුළ ලංක්රම යන් ලංවයේප්ත ලංවී ලංඇති ලංබව ලංසේවච්ඡේ ලං
වකදී ලංඅනේවරණය ලංවූ ලංඅතර ලංඑම ලංවේකසීමේව ලංතුළ ලංඅධයයන ලංප්ර ද්යවක ලංතේක්ෂණය ලංභේවිත ේ ලංසදුවී ලං
ඇති ලංසුළු ලංවර්ධනය ලං ලංප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.1න් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
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ප්රස්තේර ලංඅාව ලං ලං4.1  ලං ලං යොදේ ලංගත් ලංතේක්ෂණ ලංක්රම කදය ලං වනස්වීම
සමස්ත ලංනියඟදිය ලංසඟකීප ම් ලංදී ලංසේම්ප්රදේයිව ලං ලං බොයි ල්ඳු ලංභේවිතය ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං%8  ලංසට ලං
වර්තමේනය ලංවන ලංවිට ලං%5  ලංදක්වේ ලංඅඩු ලංවී ලං3 ව ලංතේක්ෂණ ලංභේවිත ලංවර්ධනයත් ලංා පනේ ලංගත ලංාඟකිය. ලං
ප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.1ට ලංඅනුව ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං ්රදී යොදේ ලංගත් ලංතේක්ෂණ ලංක්රම කදය ලං
සේම්ප්රදේයිව ලං ලං බොයි ල්ඳුම ලං්මණක් ලංවන ලංඅතර ලංවර්තමේන ේ දී ලංනව ලංතේක්ෂණ ලං බොයි ල්ඳුවට ලං
යොුද ලංවීම ලං2 කින් ලංඉාළ ලං ගොස් ලං ඇත. ලංඒ ලංාඟඳුණු ලං වොට ලංනිස්සේරණ ලංයන්ර ලංීප්යව ලං්මණක් ලං ලං
බට ලං්ද්ධති ලංස ාේ ලංසුදු ලංයවඩ ලං යොදේ ලං ගන ලංතිබුණි.
රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං නව ලං තේක්ෂණයට ලං යොුද ලං
වී ම් ලංසුළු ලංවර්ධනයක් ලංදක්නට ලංඇත. ලංරත්නපුර ලං ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංනව ලංතේක්ෂණ ලං බොයි ල්ඳුවට ලං
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යොුද ලං වීම ලං 4 කින් ලං ඉාළ ලං ගොස් ලං ඇත. ලං වර්මේන්තය ලං ශ්රිත ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං සවය ලං සම්බන්ධව ලං
විමර්යනය ලංකිරී ම් ලංදී ලංඅනේවරණය ලංවූ ේ ලං ලංහිටපු ලංවයේප්ති ලංනිකධේි යරු ලං ලංනව ලංතේක්ෂණය ලංවයේප්ත ලං
කිරීමට ලං වඟ්වී ලං ක්රියේ ලං වළ ලං බවයි. ලං වර්තමේනය ලං වන ලං විට ලං බහුතරයක් ලං නිස්සේරණ ලං යන්රවක ලං
සසකන ලං බට ලං ්ද්ධතිය ලං ්මණක් ලං සුදු ලං යවඩවිකන් ලං නිම ලං වර ලං ඇත. ලං වි යෂ යන් ලං රත්නපුර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්නේුදර ලං ප්ර ද්යය ලං තුළ ලං  ලං මම ලං වර්ධනය ලං දඟකිය ලං ාඟකි ලං  ලං අතර ලං වෑල්ක ලං ප්ර ද්ය ේ ලං
බොයි ල්ඳු ම් ලංවනවිට ලංවිනේයයට ලං්ත්ව ලංඇත.
රත්නපුර ලං ලංාේ ලංාම්බන් තොට ලංප්ර ද්ය ේ ලං ලං බොයි ල්ඳුවක ලං ලංබට ලං්ද්ධතිය ලංාේ ලංසකාව ලංස ාේ ලංුදල් ලං
වේලීනව ලංයවඩ, ලංතඹ ලං ාප ලංඇළුමිනියම් ලංයන ලං කපා ලංභේවිතේ ලංවළද, ලං තල්වක ලංගුණේත්මවභේවය ලං
වඟඩි ලංවර ලංගඟනීම ලංඋ දසේ ලං ලංබට ලංාේ ලංසකාව ලංසුදු ලංයවඩ ලං කපා යන් ලංනිමේ ලංකිරීමට ලං ලං ්ළඹී ලංඇත. ලං
එ මන් ලංම ලංසුදුයවඩ ලං කපාය ලංභේවිත ලංකිරීම ලංමිරන් ලං ලංඅලුත්වඟඩියේ ලංකිරී ම් ලං ලංවේර ලංගණන ලංද ලංඅඩු ලං ක. ලං ලං
ව ස ලං නුදත් ලං සුදුයවඩ ලං කපාය ලං තඹ ලං කපායට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං වඟඩිපුර ලං රත්වීම ලං නිසේ ලං කබේ ලං ගත ලං
ාඟකි ලං තල් ලංප්රමේණය ලංඅඩු ලංවන ලංබව ලංසේවච්ඡේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය. ලංඑ මන් ලංම ලංතඹ ලං කපාය ලංභේවිත ලං
කිරීම ලංනිසේ ලං බොර ලංාේ ලංමණ්ඩි ලංසහිත ලං ලං තල් ලංකඟ බන ලංඅතර ලංසුදුයවඩ ලංභේවිත ලංකිරීම ලංනිසේ ලං්ඟාඟදිික ලං
ාේ ලංපිි සදු ලංබවින් ලංවඟඩි ලං තල් ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලංය. ලංඑ මන් ලංම ලං ලංවිඛ්ේදනය ලංාේ ලංමළ ලං නොබඟඳීම ලං ාතු ලං
වොට ලං ගන ලංයවඩ ලං කපාය ලංඉවත් ලං වොට ලංසුදුයවඩ ලං කපාය ලං බොයි ල්ඳු ලං  ලංස ාේ ලංභේවිත ලංවර ලං
ඇත. ලංනුදත් ලංසුදුයවඩ ලංභේවිතය ලංසදාේ ලං ලංඉාළ ලංමිකක් ලංවඟය ලංකිරීමට ලංසදුවීම ලංනව ලංතේක්ෂණ ේ ලංඅවම ලං
භේවිතයට ලං ාතු ලංවී ලංඇත. ලං

 ලංූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013
ප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.9 ලංතේක්ෂණ ලංක්රම කදය ලං වනස්වීමට ලංදඟනුවත් ලංවූ ලංශවේරය
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නව ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතේ ලංකිරීමට ලං ්ළඹීමට ලංඅවයය ලංදඟනුම ලංකබේ ලංගඟනීම ලංප්රධේන ලංප්රභවයන් ලං දවක් ලං
ඔස් ස ලං සදු ලං වී ලං ඇත. ලං වනත් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං 1ාම්බන් තොට ලං 83  ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං 79
අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං

ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං එම ලං ප්රභවයන් ලං

 ලං ාේ ලං

ක ලං 1ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං

17 වට ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 21 වට ලං දඟනුවත්වීම් ලං සදු ලං වර ලං ඇත . ලං ාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්වය ලං නියඟදිය ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලං සමිතිය ලං මගින් ලං 1 වනත් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං
යට ත් ද ලං ලංදඟනුවත්වීම් ලංකබේ ලං ගන ලංතිබුණි. ලං
4.8 ්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංපිි වඟය ලංසා ලංකඟීමම් ලං- ලංාම්බන් තොට ලං  ලංදිස්ත්රික්වය
්ඟිරි  ලං ්ර ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන්නන් ලං යොදවන ලං ප්රේබධනයට ලං ාේ ලං දරන ලං නිෂ්්ේදන ලං
වියදමට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං ඉාළ ලං ශදේයමක් ලං කඟ බ් නම් ලං වර්මේන්තය ලං  ලං දිගටම ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යේම ලං
සදු වයි. ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නිෂ්්ේදන ලං වියදම ලං ගණනය ලං කිරී ම් ලං දී ලං එම ලං වේර්යය ලං සදු ලං
වරන ලං ශවේර ලං 9ක් ලං යට ත් ලං වියදම ලං කබේ ලං ගන්නේ ලං කදී 1වගු ලං අාව ලං 4.5 . ලං එම ලං නිෂ්්ේදන ලං වියදම
ගණනය ලංකිි  ම්දි ලං වොළ මිටි ලංබඟඳීම ලංාේ ලං ගන ලංඒ ම් ලං්රම ලංවියදම, ලංවඩිය ලංදඟමීම, ලංවෑස්සීම, ලං වොළ ලං
මිටි ලංප්රවේානය ලංයන ලංවඳුණු ලංතුනක් ලංයට ත් ලංදත්ත ලංවිය් ල්ෂණය ලං ලංවරන ලංකදී. ලං මහිදි ලං ලංකිස වරු ලං
විසන් ලං අුද්රවය ලං  ලං මිකදී ලං  ලං ගන ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං සදු ලං නොවරන ලං බඟවින් ලං එම ලං වියදම ලං
නිෂ්්ේදනය ලං ලංවියදමට ලංඇතුළත්ව ලංනඟත.
වගු ලංඅාව 4.5  ලං ලං ලං ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලං ලං- ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්වය
විස්තරය

වගේවන් ලංහිමි ලං
රුලී ලං්දනම ලං
තල් ලං
මත ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලං නිස්සේරණ ේ ලං
නියඟ කන්නන් නියඟ කන්නන්

වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංසා ලං ගන ලංඒම ලංස ාේ ලං්රම ලං
වියදම ලං1ඳු.
වොළ ලංමිටි ලංප්රවේාන ලංවියදම ලං1ඳු.
වඩිය ලංදඟමීම ලංසා ලංවෑස්සීමට ලංයන ලංවියදම ලං1ඳු.
ුදළු ලංවියදම ලං1ඳු.
වඩියකින් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලං බපතල් ලංසාඛ්යේව
නිවසට ලංස් ගන ලංගිය ලං බපතල් ලංසාඛ්යේව
අ කවි ලංමික ලං1 බපතකයවට ලංඳු.
වඩියකින් ලංකඟබූ ලංශදේයම ලං1ඳු.
වඩියකින් ලංකඟබූ ලංකේභය ලං1ඳු.
වර්මේන්තවඳුවන් ලංසාඛ්යේව ලං1

17%%

 ලං ලං ලං ලං ලං1573

309
47%
9547
4.33

30%
475
2354
4.40
3.77
11%7.41
4401.13
9047.14
58 ලං1%1

1944.%7
538%.49
9849.49
% ලං1%

සමස්ත ලං
නියඟදි
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
1%70
305
477
9459
4.97
190%.04
514%.80
9%%7.80
%41100
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සමස්ත ලං නියඟදිය ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වඩියක් ලං වෑස්සීම ලං ස ාේ ලං දඟි ය ලං යුතු ලං ුදළු ලං වියදම ලං
ඳු.2,459/- ලංක් ලංවන ලංඅතර ලංවඩියකින් ලංකඟම්ය ලංාඟකි ලංකේභය ලංඳු: 2,%%8/- ලංකි. ලං තල් ලංමඩුවක ලංඅයිතිය ලං
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අනුව ලං ම ස ලං කබන ලං කේභය ලං වනස් ලං ක. ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං හිමි ලං වගේවඳු වරු ලං කබන ලං කේභය ලං
ඳු.2,849/- ලං ක් ලං වන ලං අතර ලං තමේ බ ලං අුද්රවය ලං භේවිතේ ලං වර ලං රුලී ලං ්දනම ලං යට ත් ලං නිස්සේරණ ලං
වර්මේන්තය ලං සදු ලං වරන්නන් බ ලං කේභය ලං ඳු.9,047/- ලං ක් ලං වයි. ලං මහිදී ලං මම ලං කේභ ලං ප්රමේණය ලං
අඩුවීමට ලං ාතුවී ලං ඇත් ත් ලං රුිකයට ලං සදු ලං කිරී ම් ලං දී ලං කබන ලං තල් ලං අස්වඟන් නන් ලං 1/7ක් ලං රුික ලං
වය යන් ලංකබේදීමට ලංසදුවීමයි. ලංනියඟදි ේ ලං%1  ලංක් ලං ම් ලංවණ්ඩේයමට ලංඅයත් ලං ක.
නිෂ්්ේදන ලං වියදම ලං බදී ලං ්වතින ලං ශවේර ලං පිබඳබ ව ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං %8  ලං ඉාළ ලං වියදම් ලං ප්රතියතයක් ලං
වොළ මිටි ලං බඟඳීම ලං සා ලං ගන ලං ඒ ම් ලං ්රම ලං වියදම් ලං වය යන් ලං වඟය ලං ක. ලං ම් ලං වේර්යය ලං සදාේ ලං ඉාළ ලං
වියදමක් ලංවඟයවන ලංඅතර ලං්ුව ල් ලං්රමය ලංභේවිත යන් ලං ලංවියදම ලංඅවම ලංවර ලංගඟනි ම් ලංාඟකියේව ලං්වති. ලං ලං
වඩිය ලං දඟමීම ලං සා ලං වෑස්සීමට ලං යන ලං වියදම ලං ුදළු ලං නිෂ්්ේදන ලං වියද මන් ලං 20 ව වන ලං අතර ලං ප්රවේාන ලං
ුදළු ලංනිෂ්්ේදන ලංවියද මන් ලං12 කි ලං1ප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.3 . ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං ලං4.3  ලං ලං නිෂ්්ේදන ලංවියදම බදී ලං්වතින ලංශවේරය  ලංාම්බන් තොට ලං ලංදිස්ත්රික්වය ලං ලං ලං
 ලං
4.% ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංපිි වඟය ලංාේ ලංකඟීමම් ලං- ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වය
රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං නිෂ්්ේදන ලං වියදම ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමි ලං ාේ ලං ඉඩම් ලං හිමි ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංාේ ලං බොයි ල්ඳු ලංඅහිමි ලංාේ ලංඉඩම් ලංහිමි ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං කස ලං
්ඟිරි  තල් ලං  ලං නිස්සේරණ ලං සදු ලං වරන ලං ශවේර ලං දව ලං යට ත් ලං  ලං නිෂ්්ේදන ලං වියදම ලං ගණනය ලං  ලං වරන ලං
කදී ලං1වගු ලංඅාව 4.6).
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වගු ලංඅාව 4.6  ලං ලං ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලං- රත්නපුර
විස්තරය
වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංසා ලං ගන ලංඒම ලංස ාේ ලං
්රම ලංවියදම ලං1ඳු.
වොළ ලංමිටි ලංප්රවේාන ලංවියදම ලං1ඳු.
වඩිය ලංදඟමීම ලංසා ලංවෑස්සීමට ලංයන ලංවියදම ලං
1ඳු.
ුදළු ලංවියදම ලං1ඳු.
වඩියකින් ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලං බපතල් ලං
සාඛ්යේව
නිවසට ලංස් ගන ලංගිය ලං බපතල් ලංසාඛ්යේව
අ කවි ලංමික ලං1 බපතකයවට ලංඳු.
වඩියකින් ලංකඟබූ ලංශදේයම ලං1ඳු.
වඩියකින් ලංකඟබූ ලංකේභය ලං1ඳු.
වර්මේන්තවඳුවන් ලංසාඛ්යේව ලං1

වගේවන් ලංහිමි ලං
තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලං
නියඟ කන්නන්

රුලී ලං්දනම ලං
මත ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ේ ලං
නියඟ කන්නන්

සමස්ත ලං
නියඟදිය

1757
449

1736
327

1747
385

58%
9785

579
2642

583
2715

5.73

5.42
4.65
1109
5152.10
2510.1
50 ලං177 *

5.58

1200
6876
4091
19 ලං118 *

1154.5
6442.11
3727.11
%5 ලං1100
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* (රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං5  ලං තල් ලංමඩු ලංරුිකයට ලංදීම ලං්මණක් ලංසදු ලංවරයි).
රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංසමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලංස ාේ ලංුදළු ලංවියදම ලංඳු.2,715/- ලංක් ලං
වන ලං අතර ලං වඩියකින් ලං කබේ ලං ඇති ලං කේභ ලං ප්රමේණය ලං ඳු.3,727/- ලං කි. ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං හිමි ලං
වගේවඳු වරු ලංකබන ලංකේභය ලංඳු.4091/- ලංක් ලංවන ලංඅතර ලංතමේ බ ලංඅුද්රවය ලංභේවිතේ ලංවර ලංරුලී ලං්දනම ලං
යට ත් ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලංසදු ලංවරන්නන් බ ලංකේභය ලංඳු.2510/- ලංක් ලං වයි. ලං මහිදී ලං
කේභ ලංප්රමේණය ලං අඩුවීමට ලං ාතුවී ලංඇත් ත් ලං තල් ලං බපතකයව ලංඅ කවි ලංමික ලංඅඩු ලංවීම ලං ලංාේ ලං ලං තල් ලං
මඩු ලං රුලී ලං සදාේ ලං වඩියකින් ලං 1/7 ලං දීමට ලං සදුවීමයි. ලං නියඟදි ේ ලං 77 ක් ලං ම් ලං ශවේරයට ලං රුලී ලං ්දනම ලං
මත ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලංනියඟ කති.
නිෂ්්ේදන ලංවියදම ලංඒ ලංඒ ලංක්රියේවේරවම්වක ලංදේයවත්වය ලංඅනුව ලංසඟකකූ ලංවිට ලං වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංසා ලං
ගන ලං ඒම ලං ස ාේ ලං ්රම ලං වියදම ලං ුදළු ලං නිෂ්්ේදන ලං වියද මන් ලං %4 ක් ලං වන ලං අතර ලං වඩිය ලං දඟමීම ලං සා ලං
වෑස්සීමට ලං යන ලං වියදම ලං ුදළු ලං වියද මන් ලං 22  ලං ාේ ලං  ලං ප්රවේාන ලං ුදළු ලං නිෂ්්ේදන ලං වියද මන් ලං 14 කි ලං
1ප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.4 . ලං
ම් ලංඅනුව ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්ත ේ ලංවියදම් ලං බදී ලංයේම ලංසම්බන්ධ යන් ලංඅධයයන ලං
ප්ර ද්ය ලං අතර ලං වඟපී ලං

් නන ලං  ලං විාකතේ ලං ා පනේ ලං ගත ලං

නොාඟව. ලං නුදත් ලං ාම්බන් තොට ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලං දී ලං වඩියකින් ලං නිස්සේරණය ලං වරනු ලං කබන ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං රත්නපුර ලං දිස්තික්වයට ලං
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සේ ප්ක්ෂව ලංඅඩුය. ලංරත්නපුර ලංදී ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලංතරමක් ලංඉාළ ලං ගොස් ලං ලංඇතත් ලංඑය ලංසඟකකිය ලංයුතු ලං
මට්ට ම් ලං වනසක් ලං නො ක. ලං නුදත් ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං ඉාළ ලං යේම ලං ාතු වන් ලං රත්නපුර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්ඟිරි  ලං වර්මේන්ත යන් ලං වඟඩි ලං ශදේයමක් ලං

මන්ම ලං කේභයක් ලං කබේ ලං ගන්නට ලං ලං

වර්මේන්තවඳු වප ලංසමත් ලංවී ලංසටිති.
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ප්රස්තේර ලංඅාව ලං ලං4.4  ලං ලං ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම බදී ලං්වතින ලංශවේරය ලංරත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වය ලං
්ඟිරි  ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදම ලංපිබඳබ  ලංව ලංඅවධේනය ලං යොුද ලංවරන ලංවිට ලං බොයි ල්ඳු ලංහිමියේට ලංසා ලං
ගොවියේට ලංඑය ලංශවේර ලං දවකින් ලංබක්ේ ලංඇත. ලං තල් ලංවෑස්සී මන් ලං්සු ලං ලංනි්දවන ලංප්රමේණ යන් ලං
1/7 ලං  ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමියේට ලං රුිකය ලං වය යන් ලං ගවීම ලං තුළ ලං ගොවියේ බ ලං කේභ ලං ප්රමේණයට ලං
බක්ඟමක් ලංසදුවර ලං ලංඇත.
ඇඹිිකපිටි ේ, ලං සුදුගක ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමි යක් ලං ස ාන් ලං වළ ලං ශවේරයට ලං තල් ලං බපතකයව ලං
නිෂ්්ේදන ලංවියදම ලංඳු.300/- ලංකි. ලං බපතකයකින් ලංඳු.400-500ව ලංකේභයක් ලංඇත. ලංවඩියකින් ලං තල් ලං
බපතල් ලං අටක් ලං නිස්සේරණය ලං වළ ලං විට ලං වඩියකින් ලං ඳු.4000/- ලං ව ලං ්මණ ලං කේභයක් ලං ඇත. ලං
ඇඹිිකපිටිය ලංසුදුගක ලංප්ර ද්ය ේ ලං වොළ ලංප්රවේාන ලං වියදම ලං බොයි ල්ඳු ලංහිමියේ ලංසා ලං ගොවියේ ලංඅතර ලං
සම ස ලං බදේ ලංගන්නේ ලංනිසේ ලංද ලංකේභ ලංප්රමේණය ලංවඟඩිවීමට ලං ාතුවී ලං ලංඇත.
4.10 ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලං ව රහි ලංබක්ේන ලංසේධව
්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං දී ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං  ලං කබේ ලං ගන්නේ ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං වඩියවට ලං
කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං බපතල් ලං ප්රමේණය ලං මිරන් ලං ප්රවේය ලං වරති. ලං එක් ලං වඩියක් ලං යනු ලං වරව ලං දී ලං වොළ ලං
ාට්ටිය ලංපුරවනු ලංකබන ලං වොළ ලංවඟරික ලං ප්රමේණය ලං ක. ලං එම ලංප්රමේණය ලංවගේ ලංවරන ලං්ඟිරි  ලංප්ර ේදය ලං
අනුව ලං වඟරික ලං 350-450 ලං දක්වේ ලං වනස් ලං ක. ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ක ලං දී ලං අක්වරයකින් ලං උ්ි ම ලං වය යන් ලං
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වඩි ලං 4-5වට ලං ප්රමේණවත් ලං

වොළ ලං අස්වඟන්නක් ලං කබේගත ලං ාඟව. ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං ‘එක් ලං වඩියකින්’ ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං තල් ලං බපතල් ලං ප්රමේණය ලං 9.%7 ලං සට ලං 10 ලං
දක්වේ ලං වනස් ලං වී ලං ඇති ලං අතර ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං සේමේනය ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං බපතල් ලං  ලං 5.58කි. ලං
ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං නිස්සේරණය ලං වරන ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං
වඩියවට ලං බපතල් ලං1.7 ලංසට ලං% ලං ලංදක්වේ ලංවූ ලං්රේසයව ලං්ඟවති ලංඅතර ලංමධයනයය ලංවඩියවට ලං බපතල් ලං
4.97කි. ලං වගු ලං අාව ලං 4.7 ලං මිරන් ලං කබේ ලං ගත් ලං අස්වනු ලං ප්රමේණය ලං අනුව ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං
වයේප්තිය ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
වගු ලංඅාව ලං4.7  ලං ලංවඩියකින් ලංකබේ ලංගන්නේ ලංඅස්වඟන්න ලංඅනුව වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
වඩියකින් ලංකබේ ලංගත් ලං
ාම්බන් තොට
රත්නපුර
තල් ලංඅස්වඟන්න ලං
1
1
1 බපතල්
<3
18
03
3< 5

41

27

5< 6

18

31

6< 7

15

18

7< 8

05

10

≥ ලං8

03

11

එවතුව

100

100
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වගු ලං අාව ලං 4.7ට ලං අනුව ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං වඟඩි ලං පිි සක් ලං වඟඩි ලං තල් ලං
අස්වඟන්නක් ලංකබේ ලංගන්නේ ලංබව ලං්ඟාඟදිික ලං ක. ලංදිස්ත්රික්ව ලං දව ලංඅතර ලං තල් ලංඅස්වඟන් න් ලංසඟකකිය ලං
යුතු ලං වනසක් ලං්වතින ලංබව ලංසාඛ්යේනමය ලංදත්තවිකන් ලංද ලංතාුවඳු ලං ක (t = 3.897; P = 0.000).
්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං දී ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං  ලං වඳුණු ලං ීප්යක් ලං මත ලං ර ේ ලං
්වතින ලං බව ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං අදාස ලං විය. ලං එම ලං වඳුණු ලං වකට ලං බොයි ල්ඳු ලං ්ද්ධතිවක ලං
අයිතිය, ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං වේකය, ලං භේවිතේ ලං වරනු ලං කබන ලං ්ර ලං මිටි ලං ප්රමේණය, ලං
තේක්ෂණය, ලං වර්මේන්තවඳු ලං සතු ලං ්ළපුඳුද්ද ලං යන ලං වඳුණු ලං  ලං ඇතුළත් ලං ක. ලං එබඟවින් ලං  ලං අධයයන ලං
නියඟදියට ලංඇතුළත් ලංවූ ලංවර්මේන්තවඳුවන්ට ලංශ කණිව ලංවූ ලංඉාත ලංකක්ෂණ ලංඔුවන් ලංඑක් ලංවඩියව ලංදී ලං
නිස්සේරණය ලංවර ලං ගන ලංඇති ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලංසමඟ ලං්වත්නේ ලංසබ තේවය ලං්රීක්ෂේ ලංවරන ලංකදී. ලං
එම ලං්රීක්ෂේවන්හි ලංප්රතිලක ලංවගු ලංඅාව ලං4.8 ලංමිරන් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත.
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වගු ලංඅාව ලං4.8  ලං ලං ලංවඩියකින් ලංකබේ ලංගනු ලංකඟබූ ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංඅස්වඟන්න ලං ව රහි ලංබක්ේන ලංසේධව
සා ලං
සම්බන්ධතේවය
Pearson
Correlation
Pearson
correlation
Spearman’s
correlation
Spearman’s
correlation

විාකයය
්ළපුඳුද්ද
වඩියවට ලං
යොදන ලං ්ර ලං
මිටි ලංගණන
බොයි ල්ඳු ලං
්ද්ධති ලං
අයිතිය
්ර ලං ගබඩේ ලං
වර ලං
තබේ ලං
ගඟනීම

රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වය
ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්වය
සාසම්බන්ධතේ ලං සම්භේවිතේ ලං සාසම්බන්ධතේ ලං සම්භේවිතේ ලං
සාගුණවය
අගය
සාගුණවය
අගය
- ලං0.100
0.440
0.179
0.188
-0.0%8

0.448

- ලං0.0%3

0.478

- ලං0.07%

0.558

- ලං0.018

0.%%3

- ලං0.0%0

0.%43

- ලං0.018

0.8%0
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එම ලං ප්රතිලක ලං අනුව ලං ්නී ලං යන් න් ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක්ම ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං නිස්සේරණය ලං වරනු ලං
කබන ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං ව රහි ලං ්ළපුඳුද්ද, ලං බොයි ල්ඳු ලං ්ද්ධතිවක ලං අයිතිය, ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං වර ලං
තබේ ලං ගන ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංස ාේ ලංභේවිතේ ලංකිරීම ලංයන ලංවඳුණු ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංබක්ෑමක් ලංසදු ලං
වර ලං

නොමඟති ලං බවයි. ලං තේක්ෂණ ලං භේවිතය ලං පිබඳබ ව ලං සඟකකූ ලං වළ ලං දිස්ත්රික්ව ලං

දව ලං තුළම ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං බහුතරයක්ම ලං ්ේ ා ලං සම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතේ ලං වර ලං ඇති ලං බඟවින් ලං
තේක්ෂණ ලං භේවිතය ලං ාේ ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං අතර ලං සබ තේවක් ලං ා පනේ ලං ගඟනීම ලං අ්ාසුය. ලං ව ස ලං
නුදත් ලං එක් ලං වඩියක් ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ්ර ලං මිටි ලං ගණන ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං අස්වනු ලං
ප්රමේණය ලං ව රහි ලං බක්ේ ලං ඇති ලං බව ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ්ර ලං
මිටි ලංගණන ලංපිබඳබ  ලංදත්ත ලංඇසු රන් ලං්ඟාඟදිික ලං ක.
ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලංනිස්සේරවයන් ලංඑක් ලංවඩියක් ලංස ාේ ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංමිටි ලං195450 ලං දක්වේ ලං ද ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං එක් ලං වඩියක් ලං ස ාේ ලං මිටි ලං 195-%50 ලං
දක්වේ ලංද ලංභේවිතේ ලංවර ලංඇත. ලංරත්නපුර ලංාේ ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ලං දව ලංතුළ ලංවඩියක් ලංස ාේ ලං්ර ලං
මිටි ලං භේවිත ේ ලං මධයනය ලං  ලං අගයන් ලං පිබඳ විකන් ලං මිටි ලං 3%%ක් ලං ාේ ලං 93%ක් ලං ක. ලං මම ලං මධයනය ලං
අගයන් ලංඅතර ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංවිාකතේවක් ලං්වතින ලංබව ලංසාඛ්යේනමය ලංදත්තවිකන් ලංද ලංතාුවඳු ලං ක ලං(t
= 8.8%5; P = 0.000). ලං වගු ලං අාව ලං 4.10 ලං මිරන් ලං ද ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං
වඟඩි ලංපිි සක් ලංඑක් ලංවඩියක් ලංස ාේ ලංවඟඩි ලං්ර ලංමිටි ලං ලංප්රමේණයක් ලංභේවිතේ ලංවරන ලංබව ලංතාුවඳු ලං ක. ලංමා ලං
්ඟිරි  ලංමිටියව ලංහීන් ලං්ඟිරි  ලං ලංමිටියවට ලංවඩේ ලංවඟඩි ලංයේව ලං්රවය ලංප්රමේණයක් ලංඅඩාගු ලං ක. ලංඑබඟවින් ලංඑක් ලං
වඩියක් ලංස ාේ ලංමා ලං්ඟිරි විකන් ලංඅඩු ලං්ර ලංමිටි ලංසාඛ්යේවක් ලං ලංප්රමේණවත් ලං ක.
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වගු ලං අාව ලං 4.%  ලං එක් ලං වඩියක් ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං වරන ලං ්ර ලං මිටි ලං ප්රමේණය ලං අනුව
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය ලං1
එක් ලංවඩියක් ලංස ාේ ලංභේවිතේ ලංවරන ලං
වොළ ලංමිටි ලංප්රමේණය

රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වය
සාඛ්යේව
ප්රතියතය

ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්වය
සාඛ්යේව
ප්රතියතය

195>300

0%
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91
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≥ ලං500

13

91

-

-

එවතුව

%9

100

%3

100

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංමා ලං්ඟිරි  ලංවඟඩිපුර ලංවගේ ලංවර ලංඇති ලංඅතර ලංඑබඟවින් ලංඑක් ලංවඩියවට ලං ලං
භේවිතේ ලංවරන ලං වොළ ලංමිටි ලංගණන ලංඅඩුය. ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවගේ ලංවරන ලංහීන් ලං්ඟිරි විකන් ලං
වඟඩි ලං්ර ලංමිටි ලංසාඛ්යේවක් ලංභේවිතේ ලං ව ර්. ලංඑබඟවින් ලං ලංභේවිතේ ලංවරන ලංමිටි ලංසාඛ්යේව ලංතුළ ලංඅඩාගු ලං්රවය ලං
ප්රමේණය ලංවියේක ලංවය යන් ලං ලංවිාකනය ලං නොවන ලංඅතර ලංහීන් ලං්ඟිරි  ලංවඟඩි ලං තල් ලංඅස්වඟන්නක් ලංකබේ ලං
දන ලංබව ලංඅධයයන යන් ලංතාුවඳු ලං ක.
ඒ ලංාඟඳුණු ලං වොට ලං්ඟිරි  ලං වොළවක ලංගුණේත්මව ලංබව, ලංවගේව ලංනිස ලං්ි දි ලංනඩත්තු ලංකිි ම, ලංවගේ ක ලං
වයස, ලං ද්යගුණිව ලං සේධව, ලං අස්වනු ලං නළන ලං වේක ලං ්රේසය ලං යන ලං සේධව ලං ද ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං
ව රහි ලංයම් ලංබක්ෑමක් ලංසදු ලංවරන ලංබව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංඅත් ලංදඟීපම ලං ක.
4.11 ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංගබඩේ ලංකිරීම ලංාේ ලංඅ කවි ලංකිරීම
්ඟිරි  ලං තල් ලංගබඩේ ලංකිරීම ලංාේ ලංඅ කවි ලංකිරීම ලංශවේර ලං දවකින් ලංසදු ලං ක. ලංඒ ලං්ාත ලං්ි දිය.
1. නිෂ්්ේදනය ලංවළ ලංවිගස අ කවි ලංකිරීම
රුලී ලං්දනම ලංමත ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංවර ලංගන්නේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ගන්  ලං%3% ප්රතියතයක් ලං ලං
තල් ලං ගබඩේ ලං නොවරති. ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං භේවිතේ ලං කිරීම ලං වනු වන් ලං ගවිය ලං යුතු ලං තල් ලං
ප්රමේණය ලංයන්ර ලංහිමිවඳුට ලංකබේදීමත්, ලංතමේට ලංඅයත් ලං තල් ලංප්රමේණ ේ ලංවටිනේවමට ලංඅදේළ ලංුදදල් ලං
යන්ර ලං හිමිවඳු ගන් ලං  ලං කබේ ලං ගඟනීමත් ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං වළ ලං දින ේ ලං ාප ලං ්සු ලං දිනවදි  ලං සදු ලං
ක. ලං බො ාපදුරට ලංඑදි නදේ ලංඅවයයතේ ලංපිි මසේ ලංගඟනීම ලං ම ස ලංුදදල් ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංඅරුදණ ලං ක.
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2.

තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංඅ කවි ලංකිරීම ලං

දිස්ත්රික්ව ලං මට්ට මන් ලං  ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 14 ක් ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං95 ක් ලං තල් ලංගබඩේ ලංවරති. ලං ලංසමස්ත ලංනියඟදිය ලංතුළ ලං තල් ලංගබඩේ ලංවරන්නන් බ ලං
ප්රතියතය ලං1% කි. ලං ලංඔුවන් ලංසතුව ලංවි යෂ යන් ලංසවස් ලංවරන ලංකද ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං නොමඟති ලංඅතර ලං
තම ලංනිව ස ලංම ලංශරක් ආතව ලංගබඩේ ලංවර ලංගඟනීම ලංසදු ලංවරයි. ලංඒ ලංඅනුව ලංමේසයව ලංවේකයව ලංසට ලංමේස ලං
7-8ක් ලං දක්වේ ලං තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගත් ලං අවස්ථමේ ලං ාුද ලං විය. ලං තල් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං
වේකය ලං ාේ ලං ප්රමේණය ලං යන්ර ලං හිමිවඳුවේ ලං අනුව ලං වනස් ලං වන ලං අතර ලං මික ලං ඉාළ ලං යන ලං අවධි ේ ලං දී ලං ලං
තල් ලංඅ කවි ලංකිරීමට ලං ්ළ ේ. ලං ලංඑනුදත් ලං තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගඟනීම ලංස ාේ ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං
ප්රමේණවත් ලං නොවූ ලං විට ලං සා ලං තල් ලං මිකදී ලං ගඟනීමට ලං මික ලං ුදදල් ලං හිඟ ලං වූ ලං වේකවක ලං දී ලං තල් ලං අ කවි ලං
කිරීමට ලං යොුද ලං ක. ලං බො ාප ලං බොයි ල්ඳු ලංයන්ර ලංහිමියන් ලං තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේගන්නේ ලංසීමේව ලං ලං
බපතල් ලං 100-900ක් ලං  ලං ්මණ ලං වන ලං අතර ලං එම ලං ප්රමේණය ලං ඉක්ම ලං වූ ලං විට ලං  ලං අ කවි ලං කිරීමට ලං පුඳුදු ලං වී ලං ලං
ඇත. ලං ව ස ලංුවවත් ලං්වතින ලං තල් ලංමික, ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංසා ලංහිමිවඳු බ ලංශර්ක ව ලංයක්තිය ලංයන ලං
වඳුණු ලංමත ලං තල් ලංඅ කවි ලංකිරීම ලංර ේ ලං්වතින ලංබව ලංතාුවඳු ලංවිය.
්ඟිරි  ලං තල් ලංඅ්නයන ේ ලංදී ලංනිෂ්්ේදනවක ලං අඩාගු ලං ජරනියල්  ලංප්රතියතය ලංඉතේ ලංවඟදගත් ලං ක. ලංඒ ලං
ස ාේ ලං වේර්මිව ලං තේක්ෂණ ලං ශයතනය ලං වඟනි ලං පිබඳගත් ලං ශයතනවිකන් ලං කබේගත් ලං වේර්තේ ලං  ලං වි ද්ශීය ලං
සමේගම්වකට ලං ඉදිි ්ත් ලං වළ ලං යුතු ලං ක. ලං එව ලං බඟරකයව ලං  ලං අඩාගු ලං ජරනියල් ලං ප්රමේණය ලං ්රීක්ෂේ ලං
කිරීම ලං ස ාේ ලං ඳු.9,500/- ලං ක් ලං වඟනි ලං ුදදකක් ලං දඟරීමට ලං සදු ලං ක. ලං  ලං සමාර ලං  ලං වි ද්ශීය ලං සමේගම් ලං මිකදී ලං
ගන්නේ ලං තල් ලං ස ාේ ලං සම්පූර්ණ ලං වේර්තේ ලං අවයය ලං වන ලං අවස්ථමේ ලං ද ලං ඇත. ලං වඟනඩේව ලං  ලං වඟනි ලං රටවල් ලං
එවඟනි ලං වේර්තේ ලං කබේ ලං ගනී. ලං ඒ ලං ස ාේ ලං බඟරකයවට ලං ඳු.5000/- ලං ක් ලං වඟනි ලං ුදදකක් ලං වඟය ලං කිරීමට ලං සදු ලං
ක.
අ්නයන ලං වේර්යයන් ලං සා ලං අ්නයනය ලං ස ාේ ලං වන ලං තල් ලං ගබඩේ ලං කිරීමට ලං වියේක ලං ප්රේබධනයක් ලං
අවයය ලං ක. ලං ම් ලං වනවිට ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං කි කප්රෑම් ලං එවක් ලං ඳු.1,400/-ක් ලං වඟනි ලං මිකවට ලං ද්ශීය ලං
නිෂ්්ේදවයේ ගන් ලං මිකදී ලං ගඟනීමට ලං ාඟකියේව ලං ඇත. ලං අ්නයන ලං

ව ළ

්ොළ ලං  ලං තුළ ලං ලං

විය්වේසවන්තභේවය ලං ඉතේ ලං වඟදගත් ලං වන ලං අතර ලං අවයය ලං අවස්ථමේ ක ලං දී ලං ඇණුවම් ලං කබේදීමට ලං ාඟකි ලං
ධේි තේවයක් ලංතිම්ය ලංයුතුය. ලංඒ ලංස ාේ ලංසක්රිය ලං තල් ලංසඟ්යුම් ලංජේකයක් ලංඅ්නයනවඳු ලංසතුව ලංතිම්ය ලං
යුතුය.
ම් ලංවනවිට ලං්වත්නේ ලංඅ කවි ලංජේක ලංසඟකීප ම් ලංදී ලංනිෂ්්ේදවයේ බ ලංසට ලංඅ්නයනවඳු ලංදක්වේ ලංවිවිධ ලං
දේමයන් ලංඔස් ස ලං තල් ලංස්යනු ලංකබන ලංඅතර ලංඅ්නයනය ලංස ාේ ලංඑළඹී ම් ලංඉඩ ලංප්රස්ථමේ ලං්වතින් න් ලං
ඉතේ ලංසුළු ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංසාඛ්යේවවට ලං්මණි. ලංඑම ලංසඟ්යුම් ලංජේක ලං්ාත ලංස ාන් ලං්ි දි ලං ක.
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සඟ්යුම් ලංජේක
1
9
3
4

නිෂ්්ේදවයේ
නිෂ්්ේදවයේ
නිෂ්්ේදවයේ
නිෂ්්ේදවයේ

එවතු ලංවරන්නේ
නිස්සේරණ ලංයන්ර ලංහිමිවඳු
නිස්සේරණ ලංයන්ර ලංහිමිවඳු
අ්නයනවඳු එවතු ලං
වරන්නේ

අ්නයනවඳු
අ්නයනවඳු
එවතු ලංවරන්නේ

අ්නයනවඳු

්ඟිරි  ලං තල් ලං අ කවි ලං ජේක ලං ඒ ලං ඒ ලං දිස්ත්රික්ව ලං වය යන් ලං ූප්සටාන් ලං අාව ලං 4.9 ලං  ලං ාේ ලං 4.3 ලං මිරන් ලං
ඉදිි ්ත් ලං වර ලං ඇත. ලං

මහි ලං දී ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං නිස්සේරණය ලං වරන ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං

බ ලං

වර්ගීවරණය ලං අනුව ලං අ කවි ලං ජේක ේ ලං ක්රියේත්මවභේව ේ ලං ප්රුදඛ්තේවය ලං අනුව ලං ඊ ලං සටාන් ලං යොදේ ලං
ඇත.
වගේවඳු

්ර ලංඑවතු ලංවරන්නේ
තල් ලංනිස්සේරණය ලං
වරන්නේ

වගේවඳු

තල් ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

+
්ර ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

+

අ්නයනවඳු

තල් ලං
නිස්සේරණය ලං
වරන්නේ
ද්ශීය ලං
ව ළ ්ොළ
අ්නයන ලං ව ළ

්ොළ

ූලකේ්රයය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

89

ූප්සටාන ලංඅාව ලං4.9  ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංවිවිධ ලංඅ කවි ලංප්රවේායන්  ලංරත්නපුර
දිස්ත්රික්වය
වගේවඳු

වගේවඳු

+
තල් ලංනිස්සේරණය ලං
වරන්නේ

තල් ලංඑවතු ලං
වරන්නේ

තල් ලංනිස්සේරණය ලං
වරන්නේ

අ්නයනවඳු

අ්නයන ලං ව ළ

ද්ශීය ලං
ව ළ ්ොළ

්ොළ

 ලංූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

ූප්සටාන ලංඅාව ලං4.3  ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංවිවිධ ලංඅ කවි ලංප්රවේායන් ාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්වය
4.19 ලං ලං ලංඅගය ලංඑවතු ලංවළ ලංනිෂ්්ේදන ලං
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
්ඟිරි  ලං වොළ ලං වර්මේන්තය ලං ශ්රිතව ලං අගය ලං එවතු ලං වළ ලං නිෂ්්ේදන ලං සදු ලං කිරීම ලං උ දසේ ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං

යොුදවීම ලං අවම ලං තත්ත්වයව ලං ්වතී. ලං වතුවන්ද ලං ප්ර ද්ය ේ ලං යන්ර ලං

හිමිවඳු වක් ලං සය ලං නිස්සේරණ ලං

තල් ලං උ් යපගී ලං වර ලං ගනිමින් ලං මදුඳු ලං දඟර, ලං ශ ල්්න, ලං

විමිනේයව ලං සා ලං වල් ලං නේයව ලං වඟනි ලං නිෂ්්ේදන ලං සදු ලං වර ලං ඇත. ලං මදුඳු ලං දඟර ලං  ලං නිෂ්්ේදනය ලං ස ාේ ලං
ප්ටන්ට් ලං බක්රය ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං යොුදවී ම් ලං දී ලං ඇතිවූ ලං ගඟටලුවේරී ලං තත්ත්වයක් ලං මත ලං එම ලං
නිෂ්්ේදනය ලං සදු ලං කිරීම ලං අතාඟර ලං දමේ ලං සවස් ලං වරන ලං කද ලං විමිනේයව ලං  ලං සය ලං වගේවන් ලං ස ාේ ලං ලං
භේවිතයට ලං යොදේ ලං ගන ලං ඇත. ලං වල් ලං නේයවයක් ලං නිෂ්්ේදනය ලං වළ ලං නුදත් ලං ඒ ලං ස ාේ ලං අධිව ලං
නිෂ්්ේදන ලං වියදමක් ලං දරීමට ලං සදුවීම ලං ගඟටලුවකි. ලං එ මන්ම ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං ශ්රිතව ලං ශ ල්්නයක් ලං ලං
නිෂ්්ේදනය ලංකිරීම ලංසම්බන්ධව ලංද ලං මොහු ලංූලිකව ලංවී ලංඇත. ලංශ ල්්න ලංනිෂ්්ේදනය ලංකිරී ම්දී ලංඒ ලංස ාේ ලං
මි්ර ලං වරන ලං ්රීම් ලං වර්ගය ලං පිබඳබ  ලං වේර්මිව ලං තේක්ෂණ ලං ශයතන යන් ලං විමසුව ලං ද ලං ඒ ලං ස ාේ ලං යා්ත් ලං
ප්රතිාේරයක් ලංකඟීම ලං නොමඟත.
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4.13 ලං ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලංශයතනිව ලංසාේය
4.13.1 ලං ලංස රො නල්කේ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදවයින් බ ලං ලං ලංසාගමය
්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ශ්රිතව ලං ්රේමීය ලං මට්ට ම් ලං සාවිධේන ලං යක්තිය ලං දුර්වක ලං වන ලං අතර ලං
රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ඇඹිිකපිටිය ලං ප්ර ද්ය ේ ලං සුදුගක ලං ප්රේ ද්ශීය ලං ල්වම් ලං වොට්ාේසය ලං තුළ ලං
“න වපදය ලං ගොවි ලං සාවිධේනය” ලං නම් ලං ුව ලං තල් ලං සමිතියක් ලං ක්රියේත්මව ලං වී ලං ඇත. ලං සුළු ලං අ්නයන ලං
බපග ලං

ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං ාේ ලං එක් ලං ව ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං සා ලං

තල් ලං මඩු ලං හිමියන්ට ලං

වර්මේන්ත ේ ලංක්රියේවේරීත්වය ලංාේ ලංඒ ලංපිබඳබ ව ලංදඟනුවත් ලංකිරීම් ලංසදුවර ලංඇත. ලං්ඟිරි  ලංව්න ලංයන්ර ලං
තුනක් ලං ද්ේර්ත ම්න්තු වන් ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං ක්රියේවේරී ලං වී ලං ඇති ලං මම ලං සමිතිය, ලං ග ම් ලං ්ඟිරි  ලං
තල් ලං වර්මේන්තය ලං
වර්තමේන ේ ලං එය ලං

ගොඩනාවේ ලං ගඟනීමට ලං

බොයි ල්ඳුවක් ලං ද ලං  ලං සවස් ලං වර ගන ලං ඇත. ලං

් ද්ගිකව ලං වයවසේයරු ලං විසන් ලං මිකදී ලං

ගන ලං භේවිතේ ලං වරනු ලං කඟ බ්. ලං

ඇඹිිකපිටි ේ ලං වෑල්ක ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ක්රියේත්මව ලං වූ ලං තල් ලං සමිතිය ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ්වත්වේ ලං
ගන ලං යේමට ලං ඔුවන් ලං එවතු ලං වී ලං ගමට ලං බොයි ල්ඳුවක් ලං ද ලං කබේ ලං ගන ලං ඇත. ලං නුදත් ලං වර්තමේන ේ ලං ලං
වෑල්ක ලං ප්ර ද්ය ේ ලං සමිතිය ලං මන්ම ලං ්ඟිරි  ලං වගේව ලං ද ලං අක්රිය ලං තත්ත්ව ේ ලං ්වතී. ලං ාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං න ටොල්පිටිය ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං සමිතිය ලං එතරම් ලං ක්රියේවේරී ලං තත්ත්ව ේ ලං
නොවීය. ලං ජ පර, ලං

වො ළොන්න ලං ාේ ලං වළල් ගොඩ ලං යන ලං ප්ර ද්යවක ලං

තල් ලං නිස්සේරණ ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලංසාවිධේනගත ලං නොවීම ලං මයට ලං ාතු ලංවී ලංඇත.
4.13.9 ලං ලංස රො නල්කේ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලංරේජය ලංඅනු්රාය
වේෂ්්ශීලී ලං තල් ලං ශසවන ලං ඒවව ලං ඉදි ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං
ඳු.75,000/- ලං ව ලං උ්ි මයවට ලං යටත්ව ලං ශධේර ලං ුදදකක් ලං කබේ ලං දීම ලං සදු ලං වරයි. ලං ඒ ලං ස ාේ ලං එම ලං
ශයතනය ලංවිසන් ලං්ාත ලං්ි දි ලංප්රමිතීන් ලංකිහි්යක් ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත. ලං
ජක ලංවානය ලං ාොඳින් ලංසදු ලංවන ලංස්ථමේනයව ලං ගොඩනඟගිල්ක ලංඉදි ලංවළ ලංයුතුය. ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලං තල් ලං
වඩි ලංදායවට ලං්මණ ලං වොළ ලංස්ස්වළ ලංාඟකි ලං්ි දි ලංම්ම ලංසවස් ලං වළ ලංයුතු ලංඅතර ලංඒ ලංස ාේ ලංවර්ග ලංඅඩි ලං
1200 ලං ක් ලං ්මණ ලං වන ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං තිම්ය ලං යුතුය. ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං ඒවවය ලං ඉදි ලං කිරී ම් ලං දී ලං
බොයි ල්ඳු ලංසුදු ලංයව ඩන් ලංනිමේ ලංවර ලංතේ්ය ලංපිට ලං නොවන ලං කස ලංශවරණය ලංවළ ලංයුතු ලංඅතර ලංඑක් ලං
බොයි ල්ඳුවවට ලං වොළ ලංකි කප්රෑම් ලං250-300ක් ලංදඟමිය ලංාඟකි ලංවිය ලංයුතුය. ලං බොයි ල්ඳුව ලංාරවේ ලං
වොළ ලංඉවත් ලංවළ ලංාඟකි ලං්ි දි ලං ්ොළව ලංමට්ටමට ලංඉාබඳන් ලංශධේරවයක් ලංමත ලංසවි ලංවළ ලංයුතුය. ලං
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තවද ලං සසකන ලං ්ද්ධතිය ලං ප්රමේණවත් ලං ජක ලං සඟ්යුමකින් ලං යුක්ත ලං විය ලං යුතුය. ලං වකාචි ලං භේජන ලං සුදු ලං
යවඩ යන් ලංනිමේ ලංවියයුතු ලංඅතර ලංඉවත් ලංවන ලංජකය ලංාේ ලංවඟස ලංජකය ලං ාොඳින් ලංබඟස ලංයේමට ලංසඟකඟස්විය ලං
යුතුය. ලං පිටවන ලං දුම ලං අභයන්තරයට ලං වේන්දු ලං නොවිය ලං යුතු ලං අතර ලං දුම් ලං වුවළුව ලං අඩි ලං 20ක් ලං ්මණ ලං
උසවට ලං සඟවසය ලං යුතුය. ලං දර ලං ්ාසු වන් ලං භේවිතේ ලං වළ ලං ාඟකි ලං විය ලං යුතු ලං අතර ලං සවවයන් ලං ස ාේ ලං
වි කව ලං වේමරයක් ලං තිම්ය ලං යුතුය. ලං වටපිටේව ලං පිි සදුව ලං ්වත්වේ ලං ගන ලං යේ ලං යුතුය. ලං නිස්සේරණ ලං
ඒවවයක් ලං පිහිටුවනු ලං කබන ලං ඉඩ ම් ලං අයිතිය ලං අයදුම්වඳු ලං සතු ලං විය ලං යුතුය. ලං මම ලං සුදුසුවම් ලං
සපුරේකන ලංඅයදුම්වඳු වරු ඳු.75,000/- ලංව ලංණය ලංශධේර ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංසුදුසුවම් ලංසපුරයි.
සුළු ලංපිි සවට ලංසුළු ලංඅ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලංමගින් ලං මම ලංඳු.75,000/- ලංශධේර ලංුදදක ලං
කබේ ලං දී ලං ඇති ලං අතර ලං එම ලං ුදදක ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ේ ලං අලුත්වඟඩියේ ලං වටයුතු, ලං දුම ලං පිටවීම ලං ස ාේ ලං
ඉාළට ලංරුලුණු ලං ලංසවස් ලංකිරීම ලංාේ ලං ලංසුදු ලංයවඩ ලංබට ලං ලං්ද්ධති ලං යදිම ලංස ාේ ලං ලංභේවිතයට ලං ගන ලංතිබුණි. ලං
වර්මේන්තය ලං  ලං ස ාේ ලං ණය ලං කබේ ලං ගඟනීම ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං 8 වට ලං සීමේ ලං වූ ලං අතර ලං
ාම්බන් තොට ලං  ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 5 ක් ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං  ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 10 ක් ලං  ලං කස ලං එම ලං අගයන් ලං
වේර්තේ ලංවිය. ලංතවද ලංණය ලංුදදකක් ලංකබේ ලංගඟනීම ලංස ාේ ලංඇ් ලංවය යන් ලං ද්්ළ ලංඉදිි ්ත් ලංවළ ලංයුතුවීම ලං ලං
ාේ ලං ් ද්ගිකව ලංඇ්වඳුවන් ලං සොයේ ලංගඟනීම ලංප්රධේන ලංගඟටලු ලං ක. ලංණය ලංුදදල් ලංකබේ ලංගඟනීම ලංතුබඳන් ලං
වර්මේන්තය ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං  ලං කිරීම ලං පිබඳබ  ලං  ලං අදාස් ලං නියඟදි ලං සේමේජිවත්වය ලං තුළ ලං නොවීය. ලං දි නන් ලං
දින ලංවර්මේන්තය ලංපිබඳබ  ලං්වතින ලංවකකිරීම ලං මයට ලං ාතුවී ලංඇති ලංබව ලං ලංසේවච්ඡේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය. ලං
දඟනට ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං අඩ්ණ ලං  ලං වී ලං ඇති ලං වෑල්ක ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ගොවින් ලං දො ළොස් ලං
ද නක් ලංඑවතුවී ලං වො ළොන්න ලංමාජන ලංබඟාරු වන් ලංණය ලංුදදකක් ලංකබේ ගන ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලං
යන්ර ලංවට්ටකයක් ලංමිකදී ලං ගන ලංවර්මේන්තය ලංශරම්භ ලංවළද ලං ලංවර්මේන්ත ේ ලං්සු ලංබෑම ලංතුළ ලංයන්ර ලං
අ කවි ලං වර ලං ඇත. ලං ඉදිි  ේ ලං දී ලං ාප ලං වර්මේන්තය ලං වනු වන් ලං ණය ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං බහුතරය ලං
අ ප්ක්ෂේ ලං නො ලංවරති.
4.14 ලං ගඟටලු ලංාේ ලංඅභි යපග ලං ලං
1අ  ලං ලං්රම ලංහිඟය
තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තයට ලංදේයව ලංවන් න් ලං බො ාප ලංවිට ලං්ුව ල් ලං ලංසේමේජිවයන්ය. ලංඅත්තම් ලං
ක්රමය ලං ්ර ලංභේවිතේ ලංුවවද ලං වර්තමේනය ලංවන ලංවිට ලංඅත්තම ලං ලංභේවිතය ලංවිරක ලංවී ලංඇත. ලං ්ුව ල් ලං්රමය ලං
ප් ලංරමේණවත් ලං නොවන ලංවිට ලංරුලී ලං ලං්රමය ලංභේවිතේ ලංකිරීමට ලං ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං යොුදවී ලංඇත. ලං තල් ලං
වර්මේන්තය ලං්රම ලංුදිකව ලංවර්මේන්තයක් ලංවන ලංබඟවින් ලංඅුද ලං්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම්දී ලංවඩේ ලංවඟඩි යන් ලං
ව ාස ලං වීමට ලං ගොවීන්ට ලං සදුවී ලං ඇත. ලං ්ඟිරි  ලං වොළ ලං වඟපීමට ලං යන්ර ලං නොමඟති ලං බඟවින් ලං  ලං අධිව ලං
ව ාසක් ලංදඟරීමට ලංසදු ලං ක. ලං ලංඑබඟවින් ලං්රමිව යප ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංවඟපීම ලංප්රතික් ෂ් ලංවරති. ලංඑම ලං
92

වේර්යය ේ ලං බහුක ලං වය යන් ලං නියඟ කන් න් ලං වේන්තේවන්ය. ලං  ලං වේන්තේවන් ලං බහුතරයක් ලං  ලං තම ලං
වගේවන්වක ලං ්ඟිරි  ලං වොළ ලං වඟපීම ලං ාඟඳුණු ලං වොට ලං රුලී ලං ්රමිවයන් ලං කස ලං වඟඩිපුර ලං ඉදිි ්ත් ලං
නොවී මන් ලං වේන්තේ ලං රුලී ලං ්රමය ලං ස්යේ ලං ගඟනීම ලං  ලං දුෂ්වර ලං වී ලං ඇත. ලං නිස ලං වකට ලං වොළ ලං වඟපීමට ලං
්රමය ලංස්යේ ලංගඟනීමට ලං නොාඟකි ලංවී මන් ලංඅස්වනු ලං නළීමට ලං්මේවීම ලං තල් ලංප්රමේණය ලංඅඩුවීමටද ලං ලං
ාතු ලං වී ලං ඇත. ලං රුිකයට ලං වඟඩි ලං පිි සක් ලං ස්යේ ලං ගඟනීමට ලං සදුවීම ලං ාේ ලං රුිකය ලං ස ාේ ලං වඟය ලං කිරීමට ලං
සදුවන ලංපිි වඟය ලංවඟඩි ලංවීම ලං ලංුදහුණ ලං දනු ලංකබන ලංගඟටලුවේරී ලංතත්ත්වයන් ලංය.
අධිව ලං වර්ෂේ ලං සහිත ලං වේකවක ලං දී ලං ්ඟිරි  ලං වඟපීම ලං අ්ාසු ලං වන ලං අතර ලං වර්ෂේව ලං වඟඩිවීම ලං නිසේ ලං වොළ ලං
රුණුවීමට ලං භේජනය ලං වන ලං බව ලං බහුතරයව බ ලං 188%  ලං  ලං අදාසයි. ලං බො ාප ලං දුරට ලං ව ප ලං ුදදුන්වක ලං
්ඟිරි  ලං වගේ ලං වරන ලං අතර ලං ඒවේ ේ ලං අස්වඟන්න ලං  ලං ව ප ලං ්ේුදක ලං දක්වේ ලං වරමතින් ලං ගන ලං ඒම ලං  ලං අසීඳු ලං
වේර්යයකි. ලං ඒ ලං ස ාේ ලං දඟඩි ලං වම්වඳු ලං හිඟයක් ලං ්වතින ලං අතරම ලං ඉාළ ලං රුිකයක් ලං ගවීමට ලං සදුවීම ලං ලං
බො ාප ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං 155

 ලං ුදහුණ්ේන ලං ගඟටලුවකි. ලං  ලං තවද, ලං ඒවේ ලං තල් ලං මඩු ලං වරේ ලං

රඟක්ටර් ලංභේවිත යන් ලං ලංප්රවේානය ලංකිි මද ලං ලංසමාර ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංාට ලං113%  ලංගඟටලු ලංසාගත ලං
වී ලංති බ් ලං1වගු ලංඅාව ලං4.10 .
වගු ලංඅාව ලං ලං4.10  ලං ලංඅුද්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලංදී ලංුදහුණ ලං දන ලංගඟටලු
අුද ලං්රවය ලංස්යේ ලංගඟනී ම් ලං ලං ලංගඟටලු

අහිතවර ලං ද්යගුණ ලංබක්ෑම් ලංනිසේ ලං
වොළවක ලංගුණේත්මව ලංබවට ලංාේනි ලං
සදුවීම
්රම ලංහිඟවම ලංසා ලංරුිකය ලංඉාළවීම
ව ප ලංසහිත ලංභූමි ලං/ ලංප්රවේාන ලංදුෂ්වරතේ ලං

ප්රතිාේර ලංදඟක්වූ ලං
වර්මේන්තවඳුවන් බ ලංවයේප්තිය
එවතුව
ාම්බන් තොට
රත්නපුර
සාඛ්යේව
සාඛ්යේව
සාඛ්යේව
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ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

මේර්ග ලං දුෂ්වරතේ ලං ාතු වන් ලං ප්රවේානයට ලං වඟඩි ලං ුදදකක් ලං වඟයවීම ලං  ලං තවත් ලං ප්රධේන ලංගඟටලුවකි. ලං ම් ලං
ාතුව ලංනිසේ ලං ගොවීන් ලං වොළ ලංවඟපීම ලංඅත්ාඟර ලංදඟුද ලංඅවස්ථමේ ලංාුදවිය. ලංතවද ලං ලංප්රවේානය ලංසා ලං්රමය ලං
ස ාේ ලං වඟය ලං කිි මට ලං ුදදල් ලං

නොමඟතිවී මන්ද ලං  ලං  ලං වගේ ලං භූමි ලං අත්ාඟර ලං දඟුද ලං අවස්ථමේ ලං විය. ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං වොළ ලං වඟපීමට ලං යොදේ ලං ගන්නේ ලං ්රමිවයන්ට ලං රුලී ලං ගවීමට ලං සා ලං වොළ ලං
ප්රවේානයට ලං අවයය ලං  ලං වන ලං ුදදල් ලං යන්ර ලං  ලං හිමිවඳු ගන් ලං ණයට ලං ගඟනීමට ලං පුඳුදුවී ලං ඇත. ලං යන්ර ලං
හිමිවඳු ලං තල්විකන් ලං තමේට ලං අය ලං විය ලං යුතු ලං ුදදක ලං අඩුවර ලං ගන්නේ ලං අතර ලං  ලං ඉතිි  ලං  ලං ුදදක ලං තම ලං ලං
්රමයටවත් ලං ලංප්රමේණවත් ලං නොවන ලංබවද ලං ලංසේවච්ජේවක ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය.
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1ශ  ලං ලංසානේධේර ලංනිරුත් ලංකිරී ම් ලං ලංප්රමේදයන්
්ඟිරි  ලං වගේව ලං නඟේ ලං සටුවීම ලං ස ාේ ලං සුළු ලං අ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං මගින් ලං නව ලං ්ඟිරි  ලං
වගේවන් ලං ශරම්භ ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං  ලං ඳු.4000/-ව ලං ුදදකක් ලං ද, ලං  ලං ්ඟළ ලං සටුවේ ලං මේස ලං %න් ලං ඳු.3000/-ව ලං
ුදදකක් ලංද, ලංනිස්සේරණ ලංයන්ර ලංඅලුත්වඟඩියේ ලංකිරී ම් ලංවටයුතු ලංඋ දසේ ලංඳු.75,000/-ව ලං ලංුදදකක් ලංද ලං
කබේ ලං ද්. ලං  ලං ශධේර ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං සුළු ලං අ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං  ලං උ් දස් ලං ්ි දි ලං ලං
වඟටි ලංාේ ලංවේණු ලංසවස්වර ලංවගේවන් ලං්වත්වේ ලංගඟනීම ලංඅවයය ලං ක. ලංසේවච්ජේවක ලංදී ලංඅනේවරණය ලංවූ ලං
්ි දි ලංසානේධේර ලංුදදල් ලංකබේදිම ලං්මේවීම ලංතුළ ලං ගොවීන් ලංඒ ලංශයතනය ලං ව රහි ලං්වතින ලංවිය්වේසය ලං
්ළුදු ලංවී ලංඇත. ලංරත්නපුර ලංාේ ලංාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්වවක ලං්ඟරණි ලංතේක්ෂණය ලංඅනුව ලංයවඩවිකන් ලං
නිමුව ලං බොයි ල්ඳු ලං  ලං වඟඩිපුර ලං භේවිතේ ලං වරන ලං බඟවින් ලං  ලං මම ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං ණය ලං කබේ ලං
ගඟනීම ලංදුෂ්වර ලංවූ ලංඅවස්ථමේ ලංද ලංාුද ලංවිය. ලංශධේර ලංකබේදී ම් ලංදී ලංසුදු ලංයවඩවිකන් ලංනිම ලංවළ ලං බොයි ල්ඳු ලං
තිීමම ලංඅතයවයය ලං වයි. ලංඒ ලංස ාේ ලං ලං ගොවීන්ට ලං ලංසය ලංවේකය ලංවඟය ලංවර ලං ලංස්ස්වීම්වකට ලංසාභේගිවීමට ලං
සදුවීම ලංාේ ලංශධේර ලංකබේ ලංගඟනීමට ලංඅ්නයන ලංවි ආ ලංඋ් ද්යවවඳුන් ලං්වසන ලංශවේරයට ලංම්ම ලංසවස් ලං
කිරීමට ලංසා ලං වනත් ලංඒ ලංශ්රිත ලංඋ් දස් ලං පිබඳ්ඟදීමට ලංසදුවීම ලංපිබඳබ ව ලං ගොවීහු ලංම  ලංප්රති රපධයක් ලං
දක්වති.
1ඇ  ලං ලංවි ආ ලංවයේප්ති ලං සවය ලං ලංශ්රිත ලංගඟටලු
වර්මේන්තය ලංශ්රිත ලංවි ආ ලංවයේප්ති ලං සවය ලංසම්බන්ධව ලංවිමර්යනය ලංකිරී ම් ලංදී ලංඅනේවරණය ලංවූ ේ ලං ලං
ඒ ලංපිබඳබ  ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංතිප්තිමත් ලං නොවන ලංබවයි. ලංවයේප්ති ලංනිකධේි න් බ ලංහිඟය ලංවයේප්ති ලං
සවය ලං දුර්වක ලං කිි මට ලං සමත්වී ලං ඇත. ශධේර ලං දී ම් ලං දී ලං  ලං ාඟඳුණු ලං වොට ලං  ලං නිතර ලං ්ඟමිණ ලං සොයේ ලං
බඟලීම ලංසදු ලං නො ක. ලංඑ්මණක් ලං නොව ලං ව ළ

්ොළ ලං ලං වත ලං යොුද ලංකිි ම ලංාේ ලංනව ලංතේක්ෂණය ලං

කබේදීම ලං ගොවීහු ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං සව යන් ලං අ ප්ක්ෂේ ලං වරන ලං අතර ලං තල් ලං ව ළ

්ොළට ලං

නිරුත් ලංකිරී ම් ලංදී ලං ලංනිස ලංමඟ ලං ්න්වීමක් ලංද ලංබකේ ්ො රොත්තු ලං වයි. ලං
1ඈ  ලං ප්රවේාන ලංගඟටලු
අුද්රවය ලං ප්රවේානය ලං ශ්රිතව ලං ගඟටලුවේරී ලං තත්ත්වයක් ලං ්වතින ලං අතර ලං ප්ර ද්යය ලං ශ්රිතව ලං මේර්ග ලං
්ාසුවම්වක ලංදුබකතේව ලංඒ ලංස ාේ ලං්ේදව ලංවී ලංඇත.
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වගු ලංඅාව ලං4.11  ලං ලං තල් ලංනිස්සේරණයට ලංඅුද්රවය ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංඇති ලංවන ලංගඟටලු
අුද්රවය ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංඇති ලංවන ලංගඟටලු

ාම්බන් තොට
රත්නපුර
සාඛ්යේව
සාඛ්යේව

ප්රවේාන ලං ්ාසුවම් ලං සොයේ ලං ගඟනීම ලං දුෂ්වර ලං
වීම
දුෂ්වර ලංමේර්ග ලංසා ලංදුර ලංප්ර ද්යවක ලංසට ලං ගන ලං
ඒමට ලංසදුවීම/රුිකය ලංඅධිව ලංවීම

එවතුව
සාඛ්යේව

5%

88

48

74

104

81

49

%%

9%

45

71

55

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

දුෂ්වර ලංමේර්ග ලංසා ලංදුර ලංප්ර ද්යවක ලංසට ලං ගන ලංඒමට ලංසදුවීම ලංනිසේ ලංරුිකය ලංඅධිවවීම ලංාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං අ නක් ලං ගඟටලුව ලං ක. ලං මේර්ග ලං අබකන්වීම ලං ාතු වන් ලං වොළ ලං ප්රවේානයට ලං වේාන ලං
හිමිවඳු වප ලං එවඟ ලං නො වති. ලං තමේ ලං සතුව ලං රඟක්ටර් ලං ්ඟවතුණ ලං ද ලං ඉන්ධන ලං ස ාේ ලං මන් ලං ම ලං
නඩත්තුව ලංස ාේ ලංද ලංඅධිව ලංවියදම් ලංදඟරීමටද ලංසදුවී ලංඇත. ලං වොළ ලංප්රවේානයට ලංඅවයය ලංඅවස්ථමේ ක ලංදී ලං
වේාන ලං සොයේ ලංගඟනී ම් ලංදුෂ්වරතේ ලංමතුවීම ලංසමස්ත ලංනියඟදි ේ ලං81 වට ලංගඟටලු ලංවී ලංඇත ලං1වගු ලංඅාව ලං
4.11 .
1ඉ  ලං ලංතේක්ෂණිව ලංගඟටලු
්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං ද ලං හුමේක ලං ශසවනය ලං යොදේ ලං ගනී. ලං ම් ලං ස ාේ ලං අතීත ේ ලං සටම ලං
සේම්ප්රදේයිව ලං යන්ර ලං යොදේ ලං ගත් ලං අතර ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං වළ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං අවම ලං විය. ලං
ශරම්භ ේ ලංදී ලංතඹවිකන් ලංනිම ලංවළ ලංයන්ර ලං ලංභේවිතේ ලංවර ලංතිබූ ලංඅතර ලංඊට ලං්සුව ලංයවඩවිකන් ලංනිම ලංවළ ලං
යන්රවකට ලංමේඳුවී ලංති බ්. ලංවර්තමේන ේ ලංයන්රවක ලංබට ලංසා ලංසකාව ලංස ාේ ලංසුදු ලංයවඩ ලං කපාය ලං ලං
භේවිතයට ලං යොුදවී ලංති ලංීමම ලංහිතවර ලංවඳුණකි. ලං  ලං ම කස ලංසුදු ලංයවඩවකට ලංමේඳුවීම ලංස ාේ ලං ලංවිවිධ ලං
අාය ලංමිරන් ලංඋ් දස් ලං කඟබුණ ලංබව ලංසමීක්ෂණ ේ ලංදී ලං ාබඳ ලංවිය. ලංතවද ලං මම ලංයන්ර ලංහිමියන් ලංවිසන් ලං
ුදහුණ්ේන ලංප්රධේන ලංගඟටලුවක් ලංවන් න් ලංහුමේක ලංජනවය ලංස ාේ ලං යොදේ ලංගන්නේ ලංයවඩ ලංපීික ලං සොයේ ලං
ගඟනී ම් ලංඅ්ාසුතේවයි. ලං ම් ලංස ාේ ලංවි යෂ යන්ම ලංසුදුසු ලංවන් න් ලං ර්ල් ලංපීිකය. ලංනුදත් ලං ර්ල්පීික ලං
කබේ ලං ගඟනී ම් ලං දී ලං අධිව ලං මිකක් ලං ගවීමටත් ලං  ලං බක්ර ලං රහිතව ලං ර්ල්පීික ලං ප්රවේාන ේදි ලං නීතිමය ලං
බේධේවන්ට ලං ුදහුණ ලං දීමටත් ලං සදුව ලං ඇත. ලං දුම්ි ය ලං ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං ඉවතකන ලං ර්ල්පීික ලං කබේ ලං
ගඟනීම ලංස ාේ ලංඅවයයතේවය ලං්ඟවතිය ලංද ලංඒවේ ලංකබේ ලංගඟනීම ලංසදාේ ලං ලංබක්ර ලංකබේ ලංගඟනීම ලංගඟටලුවක් ලං
වී ලං්වතී
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1ඊ  ලං ලං ලං ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං නොවීම
ප්රමේණවත් ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං නොමඟතිවීම ලං වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලංගඟනීම ලංසදාේ ලං්වතින ලංබේධවයකි. ලං ලං
මහි ලංදී ලං වොළ ලං තමී මන් ලං ලංාේ ලං වොළ ලංඅවයය ලංප්රමේණයට ලංවඩේ ලං කලීම ලං ලංනිසේ ලංකඟ බන ලං තල් ලං
ප්රමේණය ලංඅඩුවන ලංබව ලංවර්මේන්තවඳු වප ලංප්රවේය ලංවළා. ලං ලං වොළ ලං තමීම ලංනිසේ ලංඉන්ධන ලංස ාේ ලං
දර ලං භේවිතේ ලං කිරී මන් ලං අමතර ලං වියදමක් ලං දඟරීමට ලං සදුවීමත්, ලං වොළවකට ලං කයන් ගන් ලං ාේනි ලං
සදුවීමත් ලං ලංසා ලංඅුද්රවය ලං්වතින ලංවේකයට ලංමිකදී ලංගත ලං නොාඟකිවීමත් ලං ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං
නොවීම ලංමත ලංුදහුණ ලං දන ලං ලංගඟටලු ලංඅතර ලං ක. ලං
1උ  ලං  ලං  ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං අහිමි ලං ගොවීන්ට ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං පිබඳබ  ලං ප්රමේණවත් ලං දඟනුමක් ලං
නොතිීමම
තල් ලං මඩු ලං  ලං හිමියන්ට ලං ාඟර ලං බහුතරයක් ලං අ නරුත් ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං
කිරී ම් ලං තේක්ෂණය ලං පිබඳබ  ලං පුළුල් ලං අව බපධයක් ලං

නොමඟත. ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං නිස්සේරණ ලං

වර්මේන්තය ලංශ්රිතව ලං තල් ලංමඩු ලංීප්යක් ලං්මණක් ලංක්රියේත්මව ලංවන ලංඅතර ලං ගොවීහු ලං ලංතේක්ෂණය ලං
පිබඳබ  ලං සොයේ ලං බඟලීමකින් ලං තොරව ලං  ලං තමන්ට ලං ශසන්නතම ලං තල් ලං මඩුව ලං භේවිතේ ලං වර ලං තල් ලං
නිස්සේරණය ලං සදු ලං වර ලං ගනිති. ලං එය ලං සේම්ප්රදේයිව ලං යන්රයක් ලං විය ලං ාඟකි ලං අතර ලං

ම් ලං තුබඳන් ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං තේක්ෂණය ලං පිබඳබ ව ලං දක්වන ලං අල්් ලං අවධේනය ලං ්ඟාඟදිික ලං

ක. ලං නව ලං

තේක්ෂණය ලං යදූ ලං බොයි ල්ඳු ලං පිබඳබ  ලං දඟනුවත්භේවය ලංඇත්නම් ලං  ලංතම ලං ්ාසුව ලං නොසකවේ ලං  ලං ඒවේ ලං
වත ලං යේම ලං සදුවන ලං බව ලං

ාබඳ ලං විය. ලං සේම්ප්රදේයිව ලං

බොයි ල්ඳු ලං  ලං භේවිතය ලං මගින් ලං

තල් ලං

නිස්සේරණය ලං වර ලං උ්ි ම ලං තල් ලං මට්ටම ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං නොාඟකි ලං බව ලං ඔුවහු ලං විය්වේස ලං වරති. ලං
උ්ි ම ලං තල් ලංමට්ටම ලංකබේ ලංගත් ලංබව ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලංනව ලංතේක්ෂණය ලංපිබඳබ  ලංදඟනුම ලංඅතයවයය ලං
බව ලංඔුවන් බ ලංඅදාසයි.
1ඌ  ලං ලං ලං තල් ලංමඩු ලං ලං ලංහිමියන් ලංුදහුණ ලං දන ලංප්රධේන ලංගඟටලු
1. ්ඟිරි  ලං ගොවීන් ලං  ලං සාඛ්යේව ලං ක්රම යන් ලං අඩු ලං වමින් ලං ්ඟවතීම ලං තුබඳන් ලං යන්ර ලං රුිකයට ලං  ලං කබේ ලං
ගන්නේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංඅඩුවීම.
2. බහුතරයක් ලං ්ඟිරි  ලං

ගොවීන් ලං  ලං අඩු ලං ශර්ක ව ලං මට්ට ම් ලං සටින ලං  ලං බඟවින් ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං

නිස්සේරණයට ලං ්ර ලංඒ ලංඅයට ලංුදදල් ලංණයට ලංකබේ ලංදිය ලං යුතුය. ලංඑ මන්ම ලංමිකදි ලංගන්නේ ලං තල් ලං
නිස ලංවකට ලංඅ කවි ලංවර ලං ලංගත ලං නොාඟකි ලංවූ ලංවිට ලං ඔුවහු ලංශර්ක ව ලංවය යන් ලං්සුබෑමවට ලං ලංකක් ලං
වීම.
3. යන්ර ලං ලංනිස ලංඅයුි න් ලංනඩත්තු ලංවර ලං ගන ලංයේමට ලංඅවයය ලං්ාසුවම් ලං නොවීම.
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4. සේම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණ ේ ලං සට ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං  ලං වත ලං  ලං මේඳුවීමට ලං අවයය ලං ්ාසුවම් ලං සා ලං
දඟනුම ලං නොමඟතිවීම.
5.

වොළවිකන් ලංඋ්ි ම ලං තල් ලංමට්ටම ලංකබේගත් ලංබව ලංදඟන ලංගඟනීමට ලංදඟනුම ලං නොතිීමම.

6. යන්ර ලංනඩත්තුව, ලං තල් ලංමිකදී ලංගඟනීම ලංසා ලංගබඩේ ලංකිරීම ලං මන් ලංම ලං ව ළ

්ොළට ලංඉදිි ්ත් ලං

කිරීම ලංස ාේ ලංවි ආ ලංවයේප්ති ලං සව යන් ලංසඟකකිය ලංයුතු ලං ලං සවේවක් ලංකබේ ලං නොදීම.
7. වර්මේන්තය ලංඅඛ්ණ්ඩව ලං්වත්වේ ලං ගන ලංයේමට ලංකිසදු ලං ලංදිි  ලංගඟන්වීමක් ලං නොකඟීමම.
8.

තල් ලංඅ කවි ේදි ලං ලං ව ළ

්ොළ ලංඒවේධිවේි ත්වයක් ලං්ඟවතිම.

1එ  ලං ලංරුලී ලං්දනම් ලංමත ලංයන්ර ලංභේවිතේ ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංුදහුණ්ේන ලංගඟටලු
1. ලං යන්ර ලං හිමියන් ගන් ලං අ ප්ක්ෂේ ලං වරන ලං ්ාත ලං ස ාන් ලං ්ාසුවම් ලං ව රහි ලං ඔුවන් ලං නිස ලං
අවධේනය ලං යොුද ලං ලං නොකිරීම
- ශරක්ෂේවේරීව ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවටයුතු ලංසදු ලංවළ ලංාඟකි ලං්ි දි ලංයන්ර ලංඅලුත්වඟඩියේ ලංකිරීම ලං
ාප ලංනවීවරණය ලං ලං නොකිරීම.
- වඟඩි ලංදියුණු ලං ලංවළ ලංතේක්ෂණයට ලංමේඳු ලං නොවීම.
- ප්රමේණවත් ලංගබඩේ ලං්ාසුවම් ලං නොසඟ්යීම.
3. නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං හිමිවඳු ලං ාඟර ලං ණය/ශධේර ලං සම්බන්ධ යන් ලං වනත් ලං කිසදු ලං ශයතනිව ලං
සා යපගයක් ලං නොකඟ බන ලං බඟවින් ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං හිමිවඳුටම ලං තල් ලං අ කවි ලං කිරීමට ලං
සදු ලංවී මන් ලං ලංඉාළ ලංශදේයමක් ලංකබේ ලංගඟනී ම් ලංඉඩ ලංප්රස්ථමේ ලංඅහිමි ලංවීම.
1ඒ  ලං ලං ලං ලං්ි සර ලංාේනිය
්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලං ලංක්රියේවික ේ ලංදී ලං්ි සර ලංාේනියක් ලංසදු ලංවන ලංබව ලං බො ාප ලං ද නක් ලංපිබඳ ලං
ගනිති. ලංවර්මේන්තය ලංශ්රිතව ලං්ි සර ලංාේනිවේරව ලංවය යන් ලං ගපඩේ, ලංදුම ලංාේ ලංඅළු ලංාඟදින්විය ලංාඟව. ලං
රුඳු ප ලංනිස්සේරණ ේ ලංදී ලං ගපඩේ ලංප්රති-භේවිතය ලංදක්නට ලංකඟබුණ ලංද ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලංදී ලං
එවඟන්නක් ලංසදු ලං නො ක. ලං ගපඩේ ලංමගින් ලං්ස ලංදූෂණයට ලංකක්වන ලංනුදත් ලං ගපඩේවිකන් ලංවන ලංාේනිය ලං
වළක්වේලීම ලං ස ාේ ලං ගපඩේ ලං  ලං වළවල් ලං ව්ේ ලං ඒවේට ලං ුදදේ ලං ාඟරීමත් ලංස ාේ ලං උත්සේා ලං දරේ ලං ඇත. ලං ජන ලං
ශූනය ලං ප්ර ද්යවක ලං ්ඟිරි  ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං පිහිටේ ලං  ලං තිීමම ලං නිසේ ලං එය ලං එතරම් ලං  ලං ගඟටලුවක් ලං වී ලං
නොමඟති ලංනුදත් ලං ගපඩේ ලංවතුර ලංමිරන් ලං ලංභූගත ලංජකය ලංඅ්විර ලංවන ලංඅතර ලං ලංප්ර ද්යය ලංතුළ ලංජීවත් ලංවන ලං
සත්ත්ව ලංවි යෂ ලංවිනේය ලංවන ලංබවද ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං
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දුම ලංපිටවීම ලංස ාේ ලං ලංඋස් ලං චිමිනි ලංබඟඳීම, ලං ලංඉඩම් ලං ගොඩ ලංකිරීම ලංාේ ලං්ේරවල් ලංපිබඳසවර ලං ලංකිරීම ලංස ාේ ලං
අළු ලං යොදේ ලං ගඟනීම ලං මිරන් ලං ්ි සර ලං ාේනිය ලං මඟඩ ලං ්ඟවඟත්වීමට ලං ක්රියේමේර්ග ලං ගන ලං ඇත. ලං තවද ලං
ව සල්, ලං පුවක් ලං ාේ ලං ්ොල් ලං වඟනි ලං වගේ ලං වටයුතු ලං ස ාේ ලං අළු ලං ්ො ාොර ලං කස ලං භේවිතයට ලං ගන ලං
ඇති ලංබව ලංදක්නට ලංකඟබුණි. ලං තල් ලංනිස්සේරණය ලංකිරී ම් ලංදී ලංපිට ලංවරනු ලංකබන ලංදුම ලංමිරන් ලංප්ර ද්යය ලං
තුළ ලං මදුඳු ලං ගානය ලං අඩුවීම ලං  ලං සදුවන ලං බව ලං ඔුවන් බ ලං අදාසයි. ලං සමස්තයක් ලං

කස ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං දුම, ලං ගපඩේ ලං ාේ ලං අළු ලං මිරන් ලං සදුවන ලං ්ේි සි ව ලං ාේනි ලං පිබඳබ  ලං එතරම් ලං
උනන්දුවක් ලංදක්වේ ලං නොමඟති ලංබව ලං ්නී ලංගිය ලංවඳුණකි.
(ඔ) ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවක ලංමික ලං ලංඋච්ාේවානය ලංවීම ලංනිසේ ලංවර්මේන්ත ේ ලංඅස්ථමේවරත්වය
්ඟිරි  ලං තල් ලං මික ලං නිරන්තර යන් ලං උච්ාේවානය ලං වීම ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං ්ඟවඟත්මට ලං
අහිතවර ලං

කස ලං

බක්ේ ලං

ඇති ලං

බව ලං

ක් ෂරයට ලං

අදේළ ලං

නිකධේරීන් බ ලං

මන්ම ලං

වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං අදාස ලං ක. ලං ම් ලං පිබඳබ  ලං වි්රා ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං මික ලං පිබඳබ  ලං
දත්ත ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං විය්වේසදේයී ලං ප්රභවයක් ලං ාුද ලං නොවූ ලං නුදත් ලං සද්ධි ලං අධයයන ලං අාව ලං 4 ලං මිරන් ලං
්ඟිරි  ලං තල් ලංමික ලංවිාකනය ලංවීම ලංපිබඳබ  ලංමනේ ලංඅව බපධයක් ලංකබේ ලංගත ලංාඟව. ලංවර්ෂ ලං9008 ලං-900% ලං
වන ලං විට ලං ්ඟිරි  ලං වර්මේන්තය ලං ඉතේ ලං කේභදේයී ලං වූ ලං බවත් ලං ඉන් ලං අනතුඳුව ලං මික ලං ්ාත ලං වඟී.ම ලං
ාතු වන් ලං ගොවීහු ලං ්ඟිරි  ලං වර්මේන්තය ලං  ලං අතාඟර ලං දඟමීම ලං ශරම්භ ලං වළ ලං බවත් ලං අධයයන ේ ලං දී ලං
ාබඳ ලංවිය.
සද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං: 4
වර්ෂ ලං 9004 ලං සට ලං 9013 ලං දක්වේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං සුදුගක ලං ප්ර ද්ය ේ ලං තල් ලං මඩුවව ලං
නිස්සේරණය ලං  ලං වරන ලං කද ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං ස ාේ ලං කඟබුණු ලං මික ලං ගණන් ලං පිබඳබද ලං ප්රස්තේර ලං අාව ලං 4.5 ලං
මිරන් ලං දක්වේ ලං ඇත. ලං ඒ ලං අනුව ලං වර්ෂ ලං 9008-900% ලං  ලං යුග ේ ලං දී ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ඉතේ ලං
කේභදේයී ලංවර්මේන්තයක් ලං කස ලං්ඟවතුන ලංබවට ලංසේධව ලංසඟ් ේ.
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
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 ලං

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

 ලං ලංූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.5  ලං ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංමික ලං9004-9013

ූලකේ්රය  ලං ා. වො. ගො.්.පු. ලංශයතන ේ ලංසමීක්ෂණ ලංදත්ත, 2013

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ප්රස්තේර ලංඅාව ලං4.%  ලං ලං ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංමඩුවව ලං තල් ලංනිෂ්්ේදනය ලං19004-9013  ලං ලං ලං
එම ලංදත්තවිකන් ලං්ඟාඟදිික ලංවන ලංශවේරයට ලං ලං9004 ලංවර්ෂ ේ ලං තල් ලං බපතකයව ලං ලංමික ලංඳු.3%0/- ලංකි. ලං
තල් ලංමඩු ලංහිමිවඳු ලංවිසන් ලං තල් ලංනිස්සේරවයේට ලං ලං දනු ලංකබන ලංමික ලංඅනුව ලංඅ්නයනවඳු ලං තල් ලං
මඩු ලං හිමිවඳු ලං ට ලං කබේ ලං දන ලං මික ලං තීරණය ලං වයි. ලං තල් ලං මික ලං උච්ාේවානයට ලං කක්වීමත් ලං සමඟ ලං ලං
9019 ලංජනවේි  ලංමේස ේ ලංදී ලං බපතකයව ලංමික ලංඳු.%00/- ලංදක්වේ ලං්ාත ලංවඟී. ලංඇත. ලංඑම ලංවේක ලං්රේසය ලං ලං
තුළ ලං තල් ලංමඩු වහි ලං ලංනිෂ්්ේදනය ලංවරන ලංකද ලං බපතල් ලංගණනද ලංඋච්ාේවානය ලංවී ලංඇත ලං1ප්රස්තේර ලං
අාව ලං4.% . ලං
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 ලං ලං9019 ලං ජනවේි -9013 ලං මඟයි ලං දක්වේ ලං වේක ලං ්රේසය ලං තුළ ලං තල් ලං මික ලං ඳු.%00/- ලං ස්ථමේවරව ලං ්වතින ලං ලං
අතර ලංඅදේළ ලංවේකය ලංතුළ ලංනිස්සේරණය ලංවළ ලං තල් ලං බපතල් ලංප්රමේණය ලංද ලංශීඝ්ර ලං කස ලංඅඩුවී ලංඇති ලංබව ලං
්ඟාඟදිික ලං වයි. ලං මින් ලං ගමයවන් න් ලං  ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ලං ම්ම් ලං ක්රම යන් ලං අත්ාඟර ලං දමේ ලං ඇති ලං බවයි. ලං
අධයයනයට ලංබ පන් ලංවූ ලං තල් ලංමඩු ලංබහුතරයව ලංතත්ත්වය ලංමීට ලංසමේනය.
ක් ෂර ලං අධයයනය ලං සදු ලං වළ ලං 9013 ලං ජනවේි - ලං 9013 ලං ජුනි ලං දක්වේ ලං වේකය ලං තුළ ලං නිරීක්ෂණය ලං වළ ලං
ාඟකි ලංවූ ේ ලංවෑල්ක ලංප්ර ද්ය ේ ලං්ඟිරි  ලංවගේ ලංම්ම් ලංඅතාඟර ලංදමේ ලංඇති ලංබවයි. ලං මම ලංපිි ස් ලංඒ ලං වනුවට ලං
ගම්මිි ස් ලං වගේව ලං සදු ලං වර ලං තිබුණි. ලං ්නේුද ර් ලං ප්ර ද්ය ේ ලං

ගොවීන් ලං තවමත් ලං ්ඟිරි  ලං

තල් ලං

වර්මේන්තය ලං තුළ ලං ස්ඳී ලං සටිනු ලං නිරීක්ෂණය ලං වළ ලං ාඟකි ලං විය. ලං මම ලං මික ලං වනස්වීම ලං අනුව ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්ත යන් ලං ලංඉවත් ලංුවව ාොත් ලංයබඳ ලං්ඟිරි  ලංවගේවට ලංඒ ලංඅය ලං
යොුද ලංවරවීමට ලංඅ්ාසු ලං ක. ලංඑබඟවින් ලං ම් ලංස ාේ ලංඉක්මන් ලං ලංපියවර ලංගඟනීම ලංවඩේත් ලංවඟදගත් ලං ක ලං.
සද්ධි ලං අධයයන ලං අාව ලං 05 ලං මිරන් ලං ්ඟිරි  ලං ්ර ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්ත ේ ලං අස්ථමේවරත්වය ලං ලං
පිබඳබ ව ලං ලංවඳුණු ලංඉදිි ්ත් ලංවර ලංඇත’

100

සද්ධි ලංඅධයයන ලංඅාව ලං ලං5
මොරදවේන ලං ්ේස ල් ලං වි්රේමිව ලං විදුාල්්ති ලං ඊබට් ලං වීරසාා ලං මාතේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං සුදුගක, ලං ්නේුදර ලං ප්ර ද්ය ේ ලං
ව සන ලං ්ඟිරි  ලං  ලං තල් ලං නිස්සේරව යකි. ලං  ලං ාඟටඅට ලං වි ේ ලං ්සුවන ලං ඒ ලං මාතේ ලං  ලං වසර ලං 15ක් ලං ්මණ ලං වර්මේන්ත ේ ලං
නියඟ කමින් ලං ප්රගුණ ලං වර ලං ගත් ලං  ලං තම ලං ්ේරම්්ි ව ලං දඟනුම ලං භේවිතයට ලං ගනිමින් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන ලං සකදඳු ලං පි යකි. ලං
ඔහුට ලං අයත් ලං නිස්සේරණ ලං යන්රය ලං ග ම් ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ස ාේ ලං සමිති යන් ලං සවස් ලං වර ලං දී ලං ඇති ලං අතර ලං ්සුව ලං එය ලං ඔහු ලං
මිකදී ලං ගන ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං සදාේ ලං 1/7ක් ලං රුිකයට ලං ගොවියන්ට ලං ඉඩ ලං කබේ දයි. ලං තවද ලං ්ඟිරි  ලං ්ර ලං අයිතිවඳුවන්ට ලං
තල් ලංනිස්සේරණය ලං නො ලංාඟකි ලංනම් ලංතමේ ලංමඟදිාත්වී ලංරුලීවඳුවන් ලං යොදේ ලංඑය ලංවර දයි.
්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං ලංකේභදේයී ලං මන්ම, ලං වනත් ලංවගේවන් ලංවළ ලං නොාඟකි ලංනිසඳු ලංඉඩමව ලංුවව ලංද ලං්ඟිරි  ලංවගේ ලංවළ ලං
ාඟකිවීම, ලං ්ස ලං සපදේ ලං යේම ලං වඟළීපම, ලං ්ස ලං ්පෂණයවීම ලං වඟනි ලං ්ි සර ලං හිතවේමී ලං වගේවක් ලං කස ලං ා පන්වේ ලං දයි. ලං දඟනට ලං
වසර. ලං%-7වට ලං ්ර ලංබහුකව ලංතිබු ලං්ඟිරි  ලංවගේව ලං ලංහිඟවීම ලං ලංවර්මේන්තයට ලංඇති ලංබේධේවක් ලං කස ලංදකින ලං මොහු ලං්වසන් න් ලං
බහුතරය ලංවගේ වන් ලංඉවත් ලංවී ලංඇති ලංබවය. ලංඑම ලංනිසේ ලං්ඟිරි  ලං වොළ ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගඟනීමට ලංඅවයයතේවක් ලංනඟත. ලංදඟනට ලං
තමේ බ ලං බොයි ල්ඳු වන් ලං තල් ලං හිඳින ලං ප්රමේණය ලං පුද්ගකයන් ලං ්ස් ලං ද නක් ලං ්මණි. ලං ඔුවන් ලං ද ලං මය ලං නතර ලං වළ ාොත් ලං
වර්මේන්තය ලංනතර ලංකිරීමට ලංසදුවන ලංබවට ලංඔහු ලංඅනතුඳු ලංඅඟවයි. ලංශරම්භ ේ ලංදී ලංතඹ ලං කපාය ලංභේවිත ලංවළ ලංද ලංදඟන් ලංසුදුයවඩ ලං
යොදේ ලංඇත. ලංතඹ ලං තල් ලංපිි සදු ලංනඟති ලංඅතර ලං තල් ලංපිච් ාන ලංබව ලංද ලංඑ ාත් ලං තල් ලංප්රමේණ ේ ලං වනසක් ලං නොවූ ලංබව ලංඔහු ලං
්ඟාඟදිික ලංව ළය.
්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේදි ලං සදුවන ලං ්ි සර ලං ාේනිය ලං අවම ලං කිි ම ලං පිණීස ලං දුම් ලං වුවළු ලං රුළුණු ලං අඩි ලං 14ක් ලං ්මණ ලං උස්සේ ලං
චිමිනිය ලං බඟ  ලං ඇත. ලං ඉවතකන ලං ගපඩේ ලං වතුර ලං වකවල්වකට ලං ගකේ ලං යන ලං ්ි දි ලං සවසේ ලං ඇති ලං අතර ලං ඉවත්වන ලං අළු ලං දමේ ලං මිදුක ලං
සවසේ ලං ඇත. ලං ඊට ලං අමතරව ලං අළු ලං වගුරවට ලං  ලං දමේ ලං වගුර ලං ගොඩ ලං වර ලං ඇති ලං අතර ලං ව සල් ලං වඟනි ලං බපගවකට ලං ද ලං රුඹුඳුවක ලං
ීපඩෑවන් ලං නඟසීමට ලං ද ලං යදිය ලං ාඟකි ලං බවත් ලං ්න්වේ ලං දුන්ා. ලං ්ි සර ලං ාේනිය ලං ාතු වන් ලං චිමිනියට ලං කොරු ලං වියදමක් ලං ගොස් ලං
ඇති ලංබවත් ලං්ි සර ලංාේනිය ලංවඟළඟක්වීමට ලංති බන ලංචිමිනිය ලංතවත් ලංඉාළට ලං1අඩි ලං50-%0  ලංඑසවීමට ලං ලංපියවර ලංගත ලංයුතු ලංබවත් ලං
්න්වේ ලං දයි. ලං ලං
සානේධේර ලං වය යන් ලං සුළු ලං අ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තු වන් ලං ඳු.75,000/- ලං ව ලං ුදදකක් ලං කබේ ලං ගන ලං ඇත. ලං තල් ලං
ගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගන්නේ ලං මොහු ලංමේස ලං්ාක් ලං්මණ ලං ටොන් ලංතුනව ලං්මණ ලංප්රමේණයක් ලංතබේ ලංගනී. ලංඑහිදී ලංඔහු ලංුදහුණ ලං දන ලං
ගඟටලුවක් ලං වන් න් ලං තල් ලං අ කවි ලං වර ලං ගඟනීමට ලං නො ලං ාඟකි ලං වන ලං විට ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං ප්රමේණවත් ලං නො ලං වීමයි. ලං තල් ලං
අ කවි ලං කිරී ම් ලං දී ලං ාො  ලං ව ළ ්ොළක් ලං නො ලං තිීමම ලං සා ලං ව ළ  ලං ඒවේධිවේරයක් ලං ්ඟවතීම ලං ප්රධේන ලං ගඟටලු ලං කස ලං
දක්වයි. ලං ්වතින ලං ව ළ  ලං ඒවේධිවේරය ලං ාතු වන් ලං ඔුවන්ට ලං හිතුමනේ ්ට ලං තල් ලං මික ලං ඉාළ ලං ්ාළ ලං නඟාවීමට ලං පුඳුදු ලං වී ලං
ඇත.
්ඟිරි  ලං තල් ලං මික ලං පිබඳබ ව ලං  ලං අදාස් ලං දක්වන ලං ඔහු ලං 9008 ලං වර්ෂ ේ ලං දී ලං ඳු.1150/-, ලං 900% ලං දී ලං ඳු.1300/-, ලං 1900/- ලං ට ලං සා ලං
ඳු.1100/- ලං වට ලං ්ඟවති ලං තල් ලං මික ලං 9010 ලංවර්ෂ ේ ලං නොවඟම්බර් ලං වන ලංවිට ලංඳු.1000/- ලං දක්වේ ලං ද, ලං 9011/9019 ලංවර්ෂවක ලං දී ලං
ඳු.800-%00 ලං දක්වේ ලං ද ලං අඩුවී ලං ඇත. ලං ්ඟිරි  ලං  ලං තඟම්ීමම ලං වන ලං  ලං වේක ලං ්රේස ේ ලං මික ලං ්ාළ ලං යන ලං අතර ලං තල් ලං සඳීම ලං අඩු ලං ම් ලං
වස ර් ලං තල් ලංමික ලංඳු.1300/- ලංදක්වේ ලංඉාළ ලං ගොස් ලං ඇත. ලං ගොවියන් ලං්ඟිරි  ලං ලංඅස්වඟන්න ලං නළීමට ලංූරදේනම් ලංවූ ලංවිට ලං්ඟමිණ ලං
තමේ ගන් ලංුදදල් ලංණයට ලං ගන ලංයන ලංබව ලංද ලංඅවසේන ේ ලං ගොවියන්ට ලං මමිරන් ලංකේභයක් ලං නො ලංවන ලංබව ලංද ලංප්රවේය ලංව ළය.
නව ලංතේක්ෂණය ලංපිබඳබ ව ලංදඟනුම ලංඅවයය ලංබව ලංදක්වන ලං මොහු ලංනවීන ලංතේක්ෂණිව ලංදඟනුම ලංඔස් ස ලං තල් ලංවඟඩිපුර ලංගත ලංාඟකි ලං ලං
බවත් ලං්ඟාඟදිික ලංවරයි. ලංසගන්ධ ලං තල් ලංශ්රිත ලංඅගය ලංඑවතු ලංවළ ලංනි්ඟයුම් ලංකිරීමට ලං යොුදවී ලං නොමඟති ලංඅුවඳුදු ලං්ාවට ලංවරක් ලං
උ පන ලං අලුත්වඟඩියේ ලං වළ ලං යුතු ලං බවත් ලං ඊට ලං කක්ෂ ලං තුනාමේරව ලං ්මණ ලං ුදදකක් ලං වඟය ලං වන ලං බව ලං ්න්වේදුනි. ලං වඩියවට ලං
ඳු.3000/- ලං ක් ලං ්මණ ලං වියදම් ලං වන ලං අතර ලං වම්වඳුවන් ලං සොයේ ලං ගතාඟකි ලං නම් ලං වසරවට ලං තුන් ලං වරක් ලං අස්වඟන්න ලං නබඳය ලං
ාඟකිය. ලං වඩියකින් ලං  ලං බපතල් ලං ගණන ලං 8ක් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං අතර ලං බපතකයව ලං විරුණුම් ලං මිකඳු:1300කි. ලං වර්තමේන ේ ලං
කඟ බන ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං සවය ලංපිබඳබ ව ලං ඔහු ලං සෑහීමවට ලං ්ත් ලං නො ලංවන ලංඅතර ලං පියතිකව ලං මාතේ ගන් ලං්සුව ලං ලං කිස වරු ලං
්ඟමිණ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං වනු වන් ලංකිසදු ලං සවයක් ලංවර ලං නොමඟති ලංබව ලං ්න්වේ ලංදී ලංඇත. ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංනඟවත ලං
ගොඩනඟාවීමට ලංනව ලංතේක්ෂණ ලංක්රම ලංපිබඳබ  ලංදඟනුම ලංකබේදී ලං ගොවීන් ලං්ඟිරි  ලංවගේව ලංදිි  ලංගන්වමින් ලංශධේර ලංඋ් ද්යන ලං ලංකබේ ලං
දිය ලංයුතු ලංබව ලං ා තම ලං ්න්වේ ලං දයි.
්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංම්  ලංවඟී.ම ලංගඟන ලංඅදාස් ලං දක්වන ලංඔහු ලං ්න්වේ ලං දන් න්, ලං900% ලංවන ලංවිට ලං1000ක් ලං්මණ ලංුව ලං
සුදුගක ලං ්ඟිරි  ලං ගොවීන් ලං 9013 ලං වන ලං විට ලං 100ටත් ලං වඩේ ලං අඩු ලං වී ලං ඇති ලං බවය. ලං තල් ලං වර්මේන්ත ලං ේ ලං නියඟලී ලං අතරමඟදියන් ලං
අට ද නක් ලං්මණ ලංසට ලංඇති ලංඅතර ලං ම් ලංවනවිට ලංති ද නක් ලං්මණක් ලංවී ලංඇති ලංබව ලංදක්වයි. ලංවර්මේන්ත ේ ලංඅනේගතය ලංගඟන ලං
වඳුණු ලං දක්වමින් ලං ඔහු ලං යපජනේ ලං වරන් න්, ලං තල් ලං මිකදී ලං ගඟනීම ලං රේජය ලං මඟදිාත්වීම ලං මත ලං සදුවිය ලං යුතු ලං බවය. ලං රජය ලං
මඟදිාත්වී ලංපුද්ගිකව ලං ව ළ පන් ලං්ේකනය ලංවළ ලංයුතු ලංබව ලං මොහු ලංඅවධේරණය ලංවරයි. ලංඑ මන් ලංම ලං්ේකන ලංමිකක් ලංතිම්ය ලංයුතුය.
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්ස්වඟනි ලං්ි ච් ේදය ලං

අධයයන ලං සොයේ ලංගඟනීම්වක ලංසාක් ආප්තය, ලංනිගමන ලංාේ ලංනිර් ද්ය
5.1 රුඳු ප ලං්ර ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංපිබඳබ  ලං සොයේ ලංගඟනීම්වක ලංසාක් ආප්තය
1.

රුඳු ප ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං පුහුණු ලං මිනිස් ලං ්රමය ලං බහුක ලං වය යන් ලං අවයය ලං වන ලං ්රම ලං ූරක්ෂම ලං
වර්මේන්තයකි. ලංඑබඟවින් ලංපුඳුෂ ලං්ක්ෂය ලංබහුකව ලං ම් ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟළී ලංසටින ලංඅතර ලංඒ ලං
බව ලං සමීක්ෂණ ලං දත්තවිකන් ලං ද ලං තාුවඳු ලං ක. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං  ලං දී ලං එම ලං අගය ලං %3 ක් ලං ද ලං
මේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංදි ලං85  ලංක් ලංද ලං ක.

2.

එ මන්ම ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ ලං ළන ලං බහුතරය ලං මඟදි ලං විය ලං ඉක්මවූවන් ලං (%%%) ලං වන ලං
අතර ලං තඳුණ ලං ්රපුර ලං අතර ලං වර්මේන්තය ලං එතරම් ලං ප්රාිකත ලං වී ලං ඇති ලං බවක් ලං දත්තවිකන් ලං ාබඳ ලං
දරක ලං නො ක. ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං අධයේ්න ලං මට්ටම ලං පිබඳබ  ලං සඟකීප ම් ලං දී ලං තාුවඳු ලං
වන් න් ලංසේමේනය ලංමට්ට ම් ලංඅධයේ්නය ලංකද ලංබහුතරයක් ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟළී ලංසටින ලං
බවයි. ලං එනුදත් ලං ඉතේ ලං අඩු ලං සාඛ්යේවක් ලං 19

 ලං ුවවද ලං උ්ේධිය ලං දක්වේ ලං අධ් ලංයේ්නය ලං කද ලං තඳුණ ලං

වයවසේයවයන් ලං ්වේ ලං  ලං නියඟළී ලං සටින ලං කේභදේයී ලං වර්මේන්තයක් ලං කස ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං
නිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලංා පන්වේ ලංදිය ලංාඟව.
3.

මේතර ලං දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං මම ලං වර්මේන්තය ලං වඩේත් ලං
තරඟවේරී ලං මට්ට මන් ලං ක්රියේත්මව ලං වන ලං අතර ලං රුඳු ප ලං

තල් ලං නිස්සේරණය ලං ගේල්ක ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලං  ලං නියඟදි ේ ලං 48 ව බ ලං ත් ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං නියඟදි ේ ලං 3% ව බ ලං ත් ලං ලං
ප්රධේන ලංස්කියේවයි.
4.

මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟ ළන්නන් ලංාට ලංඊට ලං යොුදවීම ලංස ාේ ලංවඳුණු ලංගණනේවක් ලංබක්ේ ලං
ති බ්. ලංරුඳු ප ලංඉඩම් ලංතමේ ලංසතුවීම ලං1%8
ශ කණිව ලං වර්මේන්තයක් ලං වීම ලං 18%
13%

, ලංකේභදේයී ලංවර්මේන්තයක් ලංවීම ලං173

, ලංප්ර ද්යයට ලං

, ලං වනත් ලං ස්ක ර ලං ශදේයම් ලං මේර්ගයක් ලං නොමඟතිවීම ලං

 ලංාේ ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟළී මන් ලංකද ලංඅත්දඟීපම් ලං19%

 ලංඔුවන් ලං ම් ලංස ාේ ලං යොුද ලංවර ලං

ති බ්. ලං එනුදත් ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං පිබඳබ  ලං පුහුණුවක් ලං කබේ ලං ඇත් ත් ලං ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං
දිස්ත්රික්වවක ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං පිබඳ වබඳන් ලං 13 ක් ලං ාේ ලං 93 ක් ලං ්මණි. ලං ම් ලං
ස ාේ ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං දේයව ලං වී ලං ඇති ලං අතර ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රි ක්ව ේ ලං
ක්රියේත්මව ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයන් බ ලං සාගමය ලං ාරාේ ලං ද ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං දඟනුම ලං කබේ ලං
ගන ලංඇත.
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5.

වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ ළන ලං බහුතරය ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං මට්ට ම් ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං සහිත ලං අය ලං ක. ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං 18 ක් ලං අුවඳුදු ලං 30වට ලං වඩේ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේ ලං ඇති ලං අතර ලං
ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං දිස්තික්වවක ලං පිබඳ වළීන් ලං %7 ක් ලං ාේ ලං 70 ක් ලං වසර ලං දායවට ලං වඩේ ලං
්ළපුඳුද්දක් ලං කබේ ලං ඇත. ලං එනුදත් ලං එක් ලං වඩියව ලං දී ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං තල් ලං ප්රමේණය ලං ාේ ලං
්ළපුඳුද්ද ලංඅතර ලංසබ තේවක් ලං්වතින ලංබවට ලං මම ලංඅධයයනය ලංතුබඳන් ලංතාුවඳු ලං නො ක.

6.

නියඟදියට ලං අයත් ලං වූ ලං තල් ලං නිස්සේරවයන් ලං ශවේර ලං ීප්යකින් ලං ඊට ලං දේයව ලං ක. ලං තල් ලං මඩු ලං
රුිකයට ලංදීම ලංතුබඳන් ලං්මණක් ලං තල් ලංවර්මේන්තයට ලංදේයව ලංවන ලංසුළු ලංපිි සක් ලං13

 ලං ලංාුද ලංවිය. ලං

්රම ලං හිඟය ලං ාප ලං වනත් ලං වඳුණු ලං ාතු වන් ලං මීට ලං ්ර ලං භේවිතේ ලං  ලං වරන ලං කද ලං තල් ලං මඩු ලං
රුිකයට ලංදී මන් ලංඔුවහු ලංශදේයමක් ලංඋ්යේ ලංගනිති.
7.

තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟ ළන්නන් ලංඅති න් ලංබහුතරයක් ලං1%4

 ලං තල් ලංමඩු ලංහිමි ලංඅය ලං ක. ලං

ඔුවහු ලං තල් ලං මඩු ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං භේවිතේ ලං වරමින් ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නියඟ ළති. ලං ඒ ලං
ස ාේ ලංඑක් ලංවඩියකින් ලං තල් ලං බපතල් ලං½ක් ලං තල් ලංමඩු ලංඅයිතිවඳු ලං වත ලංකබේ ලං ද්. ලං
8.

අ නරුත් ලං

වර්මේන්තවඳු වප ලං

තල් ලං

මඩුහිමි, ලං

වගේවන් ලං

හිමි ලං

ාප ලං

අහිමි ලං

වර්මේන්තවඳු වප ලං  ලං වන ලං අතර ලං තම ලං ධේි තේව ලං අනුව ලං තමේ බ ලං වගේවන්වක ලං ්ර ලං ්මණක් ලං
ාප ලංමිකදී ලංගත් ලං්ර ලංද ලංභේවිත යන් ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලංනියඟ ළති.
9.

ඒ ලංාඟඳුණු ලං වොට ලංරුඳු ප ලං ලංඉඩම් ලංඅහිමි ලංපිි සක් ලංද ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟළී ලංසටිති. ලං ලංඔුවහු ලං
රුඳු ප ලංඉඩම් ලංහිමියන් ලං වතින් ලං්ර ලංමිකදී ලං ගන ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලං තල් ලංමඩු ලංභේවිතේ ලංවරමින් ලං
තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නියඟ ළති. ලං රුිකය ලං වය යන් ලං ඉාත ලං ්ි දිම ලං තල් ලං බපතල් ලං ½ක් ලං
තල් ලංමඩු ලංහිමිවඳු ලං වත ලංකබේ ලං ද්. ලං මම ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංසය ලං්රමය ලංභේවිත යන් ලංඅුද ලං
්රවය ලං ස්යේ ලං ගඟනීම ලං ාේ ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං සදු ලං වරන ලං බඟවින් ලං  ලං තල් ලං නිස්සේරණ යන් ලං
කඟ බන ලංශදේයම ලංඔුවන් බ ලංවදනිව ලං්රම ලංපිි වඟයට ලං ලං කඟ බන ලංවටිනේවම ලංවන ලංඅතර ලංඑය ලං
ඔුවන් බ ලංජීව නප්ේය ලංද ලං ක.

10. ගේල්ක ලංාේ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ලංතුළ ලංරුඳු ප ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංස ාේ ලං්ර ලං ලංස්යේ ලංගනු ලංකබන ලං
ශවේර ලංතුනක් ලංාදුනේ ලංගඟනිමට ලංාඟකි ලංවිය. ලංඑනම් ලංතමන් ලං ලංසතු ලංරුඳු ප ලංඉඩම් ලං179
ඉඩම් ලං 182
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, ලංබදුගත් ලං

 ලං ාේ ලං වනත් ලං ගොවීන් ගන් ලං ාේ ලං සඟ්යුම් ලං වඳුවන් ගන් ලං මිකට ලං කබේගත් ්ර ලං

 ලං කසණි. ලංව ප ලංසහිත ලංභූ ලංවිෂමතේව ලං ාතු වන්, ලංරුඳු ප ලං්ර ලංස්ස් ලං වර ලංගඟනීම ලංතරමක් ලං

දුෂ්වර ලංවේර්යයකි ලං(40%). ලංවියේක ලංරුඳු ප ලංවතු ලංබදු ලං්දනම ලංයට ත් ලංකබේ ලංගනු ලංකඟබූව ලංද ලංදුෂ්වර ලං
ස්ථමේනවකට ලං  ලං ළඟේ ලං වී ම් ලං අ්ාසුතේව ලං ාතු වන් ලං යම් ලං ්ර ලං ප්රමේණයක් ලං අතාඟර ලං දඟමීමට ලං
සදුව ලංඇත. ලං ම් ලංස ාේ ලං ලං්රමිවයන් ලං සොයේ ලංගඟනීම ලංඅ්ාසු ලංවී ලංඇතිවේ ලං මන්ම ලං ලංවඟඩි ලංරුිකයක් ලං
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ගවීමට ලං ද ලං සදුවී ලං ඇත. ලං රුඳු ප ලං ඉඩම්වක ලං සර්්යන් ලං ගානවී මන් ලං අනතුඳු ලං සදුවීමත් ලං ඔුවන් ලං
ුදහුණ ලං දන ලංූලිකව ලංගඟටලු ලංඅතර ලං වයි.
11. රුඳු ප ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංදී ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලංතුළ ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංප්රගතියක් ලංසදුවී ලං
ඇති ලංබව ලංදක්නට ලංකඟ බ්. ලං්ේරම්්ි වව ලංතඹ, ලංයවඩ ලංාේ ලංඇළුමිනියම් ලංභේවිත යන් ලංනිම ලංවළ ලං
බොයි ල්ඳු ලං ාේ ලං සසකන ලං බට ලං ්ද්ධති ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං වර ලං ඇති ලං අතර ලං
වර්තමේනය ලං වන ලං විට ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං වළ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං ව රහි ලං නඟඹුඳු ලං වමින් ලං
්වතී. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං මීටියේ ගොඩ ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ් ද්ගිකව ලං යන්ර ලං නිෂ්්ේදව යරු ලං
විසන් ලං ා පන්වේ ලං දන ලං කද ලං මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං නමින් ලං ප්රවට ලං ම් ලං තේක්ෂණ ේ ලං දී ලං ලං
බොයි ල්ඳු ලං ාේ ලං සසකන ලං බට ලං ්ද්ධති ලං සුදු ලං යවඩ ලං විකන් ලං නිම ලං වර ලං ඇත. ලං මම ලං තේක්ෂණය ලං
භේවිත යන් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං දයේවේරයකින් ලං ප්රතිකේභ ලං කබේ ලං ඇත. ලං එනම් ලං ්ේරම්්ි ව ලං
තේක්ෂණය ලං භේවිතේ ලං වළ ලං විට ලං දී ලං මන් ලං නොව ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං භේවිත යන් ලං තල්වකට ලං
අ්්රවය ලංඑවතු ලං නො ක. ලංඒ ලංඅනුව ලං තල්වක ලංගුණේත්මව ලංබව ලංඉාළය. ලං දවනුව ලං්ේරම්්ි ව ලං
තේක්ෂණ ේ ලංදී ලංභේවිතේ ලංවළ ලං කපා ලංවඟඩිපුර ලංරත්වී මන් ලංයම් ලං තල් ලංප්රමේණයක් ලංඅ් ත් ලංයන ලං
අතර ලං  ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං මගින් ලං එ ස ලං සදු ලං නො ක. ලං ඒ ලං අනුව ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං භේවිත යන් ලං
වඟඩි ලංඅස්වඟන්නක් ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලංබවට ලංඅදාසක් ලං්වතී.
12. ගේලු ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං  ලං මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං බහුකව ලං භේවිතේ ලං

ව ර්. ලං ගේලු ලං

දිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලංමඩු ලංහිමියන් ලං81 කි. ලංඔුවන් ලං ලංඅති න් ලං%4 ක් ලංමීටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලං
භේවිතේ ලං වරති. ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං තල් ලං මඩු ලං හිමියන් ලං 29 කි. ලං ඔුවන් ගන් ලං %1 ක් ලං
මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතේ ලං වරති. ලං සමස්තයක් ලං

කස ලං සේම්ප්රදේයිව ලං තේක්ෂණය ලං

භේවිතය ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං 71  ලං සට ලං 17  ලං දක්වේ ලං අඩුවී ලං  ලං ඇති ලං අතර ලං  ලං මීටියේ ගොඩ ලං
තේක්ෂණය ලංභේවිතය ලං9%  ලංසට ලං83  ලංදක්වේ ලංඅඩු ලංවී ලංඇත. ලංතේක්ෂණ ලංභේවිත ලංමට්ට ම් ලං වනස ලං
ාතු වන් ලංගේල්ක ලංාේ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වවක ලංවඩියකින් ලංනිස්සේරණය ලංවරන ලංසේමේනය ලං තල් ලං
අස්වඟන්න ලංපිබඳ වබඳන් ලං ලං බපතල් ලං5ක් ලංාේ ලං3.5ක් ලං ක. ලංඑය ලංසාඛ්යේනමය ලංවය යන් ලංසඟකකිය ලං
යුතු ලංමට්ට ම් ලංවිාකතේවක් ලංබව ලංඅධයයන යන් ලංතාුවඳු ලං ක. ලංතවද ලං ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලං
මීටියේ ගොඩ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං සමඟ ලං  ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං ප්රමේණ ේ ලං ධනේත්මව ලං
සබ තේවක් ලං්වතින ලංබව ලංඅධයයන යන් ලංතාුවඳු ලං ක.
13. තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං ාඟරණු ලං වොට ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං විකන් ලං කබේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං
ව රහි ලංබක්ේන ලංතවත් ලංසේධව ලංඇත. ලංඒ ලංඅතර ලං්ර ලංඅස්වනු ලං නළන ලංවේක ලං්රේසය ලංවඟදගත් ලං
ක. ලං සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං %8 ක් ලං වසරවට ලං දවරක්ද, ලං 97 ක් ලං වසරවට ලං වරක් ලං ද ලං අස්වනු ලං
නළති. ලං ඉතිි ය ලං තවදුරටත් ලං ප්රමේද ලං වී ලං අස්වනු ලං නළයි. ලං පුහුණු ලං ්රමිවයන් ලං හිඟවිම, ලං නිස ලං
105

වකට ලං අස්වනු ලං නළීම ලං ස ාේ ලං ්වතින ලං ප්රධේන ලං බේධවය ලං වන ලං අතර ලං අස්වනු ලං නළීම ලං
ප්රමේදවී මන් ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං අඩු ලං ක. ලං වසරවට ලං දවරක් ලං අස්වනු ලං නළීම ලං මගින් ලං වඟඩි ලං
තල් ලංප්රමේණයක් ලංනිස්සේරණය ලංවර ලංගත ලංාඟකි ලංබව ලංවර්මේන්තවඳුවන් බ ලංඅදාස ලං ක.
14. ්ර ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං වේක ලං සීමේව ලං ද ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං ව රහි ලං බක්ේන ලං බවට ලං
විය්වේස ලං ව ර්. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං බහුතරයක් ලං 170

 ලං  ලං තම ලං අුද්රවය ලං සතියවට ලං අඩු ලං

වේකයක් ලං ගබඩේ ලං  ලං වරන ලං අතර ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං දී ලං අඩු ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං පිි සක් ලං
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 ලං සතියවට ලං අඩු ලං වේක ලං සීමේවක් ලං  ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං වරති. ලං දිස්ත්රික්ව ලං අතර ලං

තල් ලං

අස්වඟන් න් ලං ලං වනසට ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිරී ම් ලංවේකය ලංබක්ේ ලංඇති ලංබව ලංඑමිරන් ලං ලංඅනුමේන ලංවළ ලං
ාඟකි ලං ුවවද ලං අධයයනය ලං මිරන් ලං එවඟනි ලං සබ තේවක් ලං තාුවඳු ලං

නො ක ලං 1ගේල්ක ලං

සාසම්බන්ධතේ ලංසාගුණවය ලං ලං= ලං0.142, සම්භේවිත ලංඅගය ලං= ලං0.1%8, ලංමේතර ලංසාසම්බන්ධතේ ලං
සාගුණවය ලං=0.975, සම්භේවිත ලංඅගය ලං0.089 .
15. ප්රමේණවත් ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං නොතිීමම ලං මත ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 49 ක් ලං ාේ ලං මේතර ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං 44 ක් ලං වර්මේන්තවඳු වප ලං එබඳමා න් ලං

වොළ ලං ගබඩේ ලං වරති. ලං එය ලං

වොළවක ලං ගුණේත්මව ලං තත්ත්වයට ලං ාේ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවතේවයට ලං අහිතවර ලං කස ලං බක්ේ ලං
ඇත.
16. මේතර ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංගේලු ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංතරම් ලංතරඟවේරී ලංමට්ට මන් ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලං
වර්මේන්තය ලං  ලං සදු ලං නො වර්. ලං ්වතින ලං තල් ලං මඩු ලං සාඛ්යේව ලං ද ලං අඩුය. ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං ස ාේ ලං
්වතින ලංඉල්ලුම ලංද ලංඅඩුය. ලංඑබඟවින් ලංරුඳු ප ලං්ර ලං නොමි ල් ලං ලංකබේ ලංගඟනීමට ලං්වේ ලංඅවස්ථමේ ලංඇත. ලං
ම් ලං අනුව ලං දිස්තික්ව ලං දව ලං අතර ලං රුඳු ප ලං  ලං වොළ ලං ස ාේ ලං නියම ලං වී ලං ඇති ලං මික ලං තුළ ලං වඟපී ලං
් නන ලං වනසක් ලංා පනේ ලංගත ලංාඟකිය. ලංඒ ලංඅනුව ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංඅක්වරයව ලංරුඳු ප ලං
වොළ ලංස ාේ ලංඳු. ලං8,000 ලං– ලං10,000ක් ලංද ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංදී ලංඑම ලංඅගය ලංඳු.9,000-4,000 ලං
ක් ලංද ලං ක.
17.

මම ලං වර්මේන්තය ලං ප්රවර්ධනය ලං වර ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං රේජය ලං ාේ ලං රේජය ලං
නොවන ලං බඟාරුවිකන් ලං ද ලං පුද්ගිකව ලං ශයතන ලං වතින් ලං ද ලං ණය ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං නුදත් ලං ණය ලං
කබේ ලං ගඟනී ම් ලං ප්රවණතේවය ලං දිස්ත්රික්ව ලං අනුව ලං

වනස් ලං වී ලං ඇත. ලං ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං

දිස්ත්රික්වවක ලංණය ලංකබේගත් ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංප්රතියතය ලංපිබඳ වබඳන් ලං ලං30 ක් ලංාේ ලං% ක් ලං
විය. ලං ගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලං 10 ක් ලංාේ ලංමේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං3 ක් ලංසානේධේර ලංකබේ ලං ගන ලං
තිබුණි. ලං ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්වය ලංතුළ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වයට ලංසේ ප්ක්ෂව ලංතරඟවේරී ලංමට්ටමකින් ලං
වර්මේන්තය ලං්වත්වේ ලං ගන ලංයේම ලංමීට ලං ලං ාතු ලංවී ලංඇත.
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18.

තල් ලං නිස්සේරණ යන් ලං කබේ ලං ගන්නේ ලං ශදේයම ලං තම ලං වදනිව ලං අවයයතේ ලං ඉටු ලං වර ලං ගඟනීම ලං
ස ාේ ලංභේවිතේ ලං ලංවරන ලංවර්මේන්තවඳු වප ලංනිස්සේරණය ලංවළ ලංවිගස ලං තල් ලංඅ කවි ලංකිරීමට ලං ලං
්ළ ඹති. ලංඒ ලං බො ාප ලංදුරට ලං තල් ලංමඩු ලංහිමිවඳුවන්ටය. ලං තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංඅ කවි ලංකිි ම ලං
තුබඳන් ලං වළ ්ළ ලං මික ලං උච්ාේවානවිකන් ලං ප්රතිකේභ ලං කබේ ලං ගන් න් ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං
98  ලං ක් ලං ාේ ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං 8 ක් ලං ්මණ ලං ක. ලං එමිරන් ලං ද ලං දිස්ත්රික්ව ලං දව ලං තුළ ලං
වර්මේන්ත ේ ලංක්රියේත්මව ලංමට්ටම ලංපිබඳබ  ලං්ඟාඟදිික ලං ක.

19. දිස්ත්රික්ව ලං  ලං ද ක් ලං සමස්ත ලං නියඟදිය ලං  ලං ස ාේ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං තුළ ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං
වනස්වම් ලංවේර්තේ ලං ක. ලංගේල්ක ලංාේ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වවක ලං තල් ලංවඩියක් ලංනිස්සේරණය ලංකිි ම ලං
ස ාේ ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං පිබඳ වබඳන් ලං ඳු.3,247/-ක් ලං ාේ ලං ඳු.9,300/-ක් ලං ක. ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං
ස ාේ ලංවඟඩි ලංමිකක් ලංනියම ලංවීමත්, ලං්රම ලංහිඟය ලං ලංාුද ක ලං්රමය ලංස ාේ ලංවඟඩි ලංමිකක් ලංනියම ලංවීමත් ලං
ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං ඉාළ ලං යේමට ලං ාතු ලං වී ලං ඇත. ලං එක් ලං වඩියව ලං දී ලං
නිෂ්්ේදනය ලංවරන ලංසේමේනය ලං තල් ලං බපතල් ලංප්රමේණය ලංදිස්ත්රික් ලංඅනුව ලංපිබඳ වබඳන් ලං බපතල් ලං
4.54ක් ලං ාේ ලං 3.%9ක් ලං ක. ලං එක් ලං වඩියකින් ලං කබන ලං කේභ ලං ප්රමේණයන් ලං ගේල්ක ලං ාේ ලං මේතර ලං
දිස්ත්රික්වවක ලං පිබඳ වබඳන් ලං ඳු.1397/-ක් ලං ාේ ලං 1,094/-ක් ලං ක. ලං ම් ලං අනුව ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං
ඉාළ ලං අගයක් ලං ගත්ත ලං ද ලං තල් ලං බපතකයකින් ලං උ්යන ලං කේභය ලං තුළ ලං වඟපී ලං ් නන ලං
වනසක් ලංදක්නට ලං නොකඟ බ්. ලං  ලං ලංදිස්ත්රික්ව ලං දව ලංතුළම ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවේර්යේවික ේ ලං
විවිධ ලංවේර්යයන් ලංස ාේ ලංවඟය ලංවන ලංවියදම ලංඅතර ලංවඟපී ලං ් නන ලංවිාකතේ ලංවේර්තේ ලංවන් න් ලංද ලං
නඟත. ලංඒ ලංඅනුව ලංගේල්ක ලංාේ ලංමේතර ලංදිස්ත්රික්වවක ලංඑක් ලංඑක් ලංවේර්යයන් ලංස ාේ ලංුදළු ලංනිෂ්්ේදන ලං
පිි වඟ යන් ලං ලංවිවිධ ලංවේර්යයන් ලංස ාේ ලංවඟය ලංවන ලංප්රමේණ ලංපිබඳ වබඳන් ලං වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංාේ ලං
ගන ලංඒම ලංස ාේ ලං40 ක් ලංාේ ලං4% ක් ලංද, ලංවඩිය ලංදඟමීම ලංාේ ලංවෑස්සීම ලංස ාේ ලං99 ක් ලංාේ ලං39 ක් ලං
ද, ලංඅුද ලං්රවය ලංස ාේ ලං9% ක් ලංාේ ලං11 ක් ලංද ලං, ලංඅුද්රවය ලංප්රවේානය ලංස ාේ ලං8 ක් ලංාේ ලං10 ක් ලංද ලං
යනේ ලංදී ලංවය යනි.
20. ්ර ලං නිස්සේරණය ලංඔස් ස ලංකබේ ලං ගන්නේ ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං කපව ලං තත්ත්වයන් ලංාේ ලං  ලං සඟස ප ලං
වළ ලං ප්රමේණවත් ලං නොුවන ලං ද ලං  ලං ඒ ලං පිබඳබ  ලං මනේ ලං අව බපධයක් ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං සතු ලං
නො ක. ලංඔුවන් ලංුදහුණ ලං්ේන ලංප්රධේන ලංගඟටලුව ලංඅධිව ලංනිෂ්්ේදන ලංවියදමයි. ලං්රමය ලංස ාේ ලංඉාළ ලං
පිි වඟයක් ලංදඟරීම ලංඊට ලංප්රධේන ලං ාතුව ලං ක. ලංඒ ලංාඟඳුණු ලං වොට ලං තල් ලංස ාේ ලංප්රමේණවත් ලංමිකක් ලං
නොකඟීමම, ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං භේවිතේ ලං වරන ලං තල් ලං මඩුවක ලං අඩු ලං ප්රමිතිය ලං ාේ ලං ්ාසුවම් ලං
ප්රවේාන ලං ්ාසුවම් ලං ස්යේ ලං ගඟනී ම් ලං දුෂ්වරතේ ලං තල් ලං නිස්සේරවයන් ලං ුදහුණ්ේන ලං ප්රධේන ලං
ගඟටලු ලංඅතර ලං ක.
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21. අුද්රවය ලංප්රවේාන ේ ලංදී ලංඅවයය ලං කකේවට ලං ලං්ාසුවම් ලංස්යේ ලංගත ලං නොාඟකිවීම ලං138  ලං  ලංාේ ලං
රුලී  ලං රඟක්ටර් ලං මිරන් ලං අධිව ලං ුදදකක් ලං වඟය ලං කිරීමට ලං 149

 ලං සදුවී ලං ඇත. ලං වොළමිටි ලං දුරස්ථම ලං

ප්ර ද්යවක ලං සට ලං ප්රවේානය ලං කිරී ම් ලං දී ලං වඟඩි ලං මිටි ලං ප්රමේණයක් ලං ප්රවේානය ලං කිරීම ලං ාතු වන් ලං
්ොලීසයට ලං දඩ ලං ුදදල් ලං ගවීමට ලං සදුව ලං ඇත ලං (64%). ලං මීට ලං විවල්්යක් ලං කස ලං ්ොිකස් ලං
බේධේවන් ලංමඟාඟි මට ලං ලංඅතුඳු ලංමේර්ග ලංභේවිතේ ලංවළ ලංද ලංඑම ලංදුෂ්වර ලංමේර්ගවක ලංරඟක්ටර් ලංධේවනය ලං
කිරීම ලංස ාේ ලංවඟඩි ලංුදදකක් ලංවඟය ලංකිරීමට ලං(66%) ලංසදුවී ලංඇත. ලං ්ොිකස් ලංබේධව ලං මන් ලංම ලංදුෂ්වර ලං
ගමන් ලං මේර්ග ලං ාතු වන් ලං රඟක්ටර් ලං හිමියන් ලං වොළ ලං මිටි ලං ප්රවේානයට ලං අවමඟතිවීම ලං තවත් ලං
ගඟටලුවකි. ලං
5.2 ්ඟිරි  ලං්ර ලංශ්රිත ලංසගන්ධ ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංපිබඳබ  ලං සොයේගඟනීම්වක ලංසාක් ආප්තය
1. ්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලංද ලංරුඳු ප ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං මන් ලං ලංමිනිස් ලං්රමය ලංබහුක ලංවය යන් ලං
අවයය ලංවන ලං්රම ලංූරක්ෂම ලංවර්මේන්තයකි. ලංපුඳුෂ ලං්ක්ෂය ලංබහුකව ලං ම් ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟළී ලං
සටි ලං අතර ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං  ලං දී ලං එම ලං අගය ලං 70  ලං ක් ලං ද ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං දි ලං
83 ක් ලංද ලං ක.
2. එ මන්ම ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟළී ලංබහුතරය ලංවයස ලංඅුවඳුදු ලං40 ලංඉක්මුව ලං(71%) ලංපිි ස ලංවන ලං
අතර ලං තඳුණ ලං ්රපුර ලං අතර ලං සුළු ලං යොුදවක් ලං දත්තවිකන් ලං ්ඟාඟදිික ලං ක. ලං සේමේනය ලං මට්ට ම් ලං
අධයේ්නය ලං කද ලං බහුතරයක් ලං 18%

 ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියඟලී ලං සටින ලං අතර ලං අමතර ලං

ශදේයම් ලංමේර්ගයක් ලංවය යන් ලං ලංකේභදේයී ලංවර්මේන්තයක් ලං කස ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලං
වර්මේන්තය ලංා පන්වේ ලංදිය ලංාඟකිය.
3. ඒ ලං අනුව ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං නිස්සේරණ ලං වර්මේන්තය ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං  ලං නියඟදි ේ ලං
84 ව බ ලංත් ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංනියඟදි ේ ලං%0 ව බ ලංත් ලං ලංද්වීතියිව ලංස්කියේව ලංවී ලංඇත. ලං
තමේ බම ලංඅුද්රවය ලං්ඟවතීම ලංනිසේ1100
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, ලංප්ර ද්යයට ලංශ කණිව ලංවර්මේන්තයක් ලංවීම ලංනිසේ ලං

, ලං කේභදේයී ලං වර්මේන්තයක් ලං වීම ලං 30  ලං ාේ ලං

නොමඟතිවීම ලං17

වනත් ලං ස්ක ර ලං ශදේයම් ලං මේර්ගයක් ලං

 ලංනිසේ ලං මම ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තයට ලං යොුද ලංවී ලංති බ්. ලංඑනුදත් ලං තල් ලං

නිස්සේරණය ලං පිබඳබ  ලං පුහුණුවක් ලං කබේ ලං ඇත් ත් ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වවක ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං පිබඳ වබඳන් ලං 17 ක් ලං ාේ ලං 91 ක් ලං ්මණි. ලං ම් ලං ස ාේ ලං අ්නයන ලං
වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලංදේයව ලංවී ලංඇති ලංඅතර ලංගේල්ක ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංක්රියේත්මව ලං තල් ලං
නිෂ්්ේදවයන් බ ලංසාගමය ලංාරාේ ලං ් ද්ගිකව ලං්ේර්යවයන් ගන් ලං 113
ගන ලංතිබුණි.
108

 ලංදඟනුවත්වීම් ලංකබේ ලං

4. ්ඟිරි  ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං නියුතු ලං  ලං බහුතරය ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං මට්ට ම් ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං සහිත ලං
අය ලං වති. ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංඅති න් ලං9% ක් ලංඅුවඳුදු ලං30වට ලංවඩේ ලං්ළපුඳුද්දක් ලංකබේ ලංඇති ලං
අතර ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං දිස්තික්වවක ලං පිබඳ වබඳන් ලං 49 ක් ලං ාේ ලං 38 ක් ලං වසර ලං
දායවට ලං වඩේ ලං ්ළපුඳුද්දක් ලං කබේ ලං ඇත. ලං එනුදත් ලං එක් ලං වඩියව ලං දී ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං තල් ලං
ප්රමේණය ලං ාේ ලං ්ළපුඳුද්ද ලං අතර ලං සබ තේවක් ලං ්වතින ලං බවට ලං සාඛ්යේනමය ලං වය යන් ලං තාුවඳු ලං
නො ක.
5. ්ඟිරි  ලං වොළ ලංනිස්සේරණ ේ ලංදී ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංශවේර ලංතුනක් ලංයට ත් ලංා පනේ ලංගඟනීමට ලං
ාඟකි ලං විය. ලං එනම්, ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමියන්, ලං ඉඩම්හිමි ලං බොයි ල්ඳු ලං හිමියන් ලං සා ලං ඉඩම් ලං හිමි ලං
බොයි ල්ඳු ලං අහිමි ලං අය ලං කසයි. ලං සමස්ත ලං නියඟදි ේ ලං දී ලං 84 ව ලං ප්රතියතයක් ලං ඉඩම් ලං හිමි ලං
බොයි ල්ඳු ලංඅහිමි ලංඅය ලං ලංවිය. ලං බොයි ල්ඳු ලංඅහිමි ලංබව ලංවගේවඳු බ ලංකේභදේයවත්වය ලං ව රහි ලං
බක්ේ ලං ඇත. ලං රුඳු ප ලං තල් ලං වර්මේන්ත ේ ලං දී ලං රුඳු ප ලං වොළ, ලං රුලීවඳුවන් ලං මිකදී ලං ගන ලං
ශසවනය ලංකිරීමට ලං යොුද ලංවී ලංතිබුණ ලංද ලං්ඟිරි  ලංස ාේ ලංඑ ස ලං යොුදවීමක් ලංනඟත. ලංතම ලංධේි තේව ලං
අනුව ලංතමේ බ ලංවගේවන්වක ලං්ර ලං්මණක් ලංතමේ ලංවිසන්ම ලං ාප ලංරුලීවඳුවරු ලංකවේ ලංශසවනය ලං
වරවිම ලං මහි ලංඇති ලංවි යෂත්වයයි. ලං
6.

තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංනියඟ ළන්නන් ලංඅති න් ලංබහුතරයක් ලං11%

 ලං තල් ලංමඩු ලංහිමි ලංඅය ලං වති. ලං

ඔුවහු ලං තල් ලං මඩු ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං භේවිතේ ලං වරමින් ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං නියඟ කති. ලං ඒ ලං
ස ාේ ලංඑක් ලං ලං ලංවඩියව ලංුදලු ලංඅස්වඟන් නන් ලං1/%ක් ලං ාප ලං1/7ක් ලංඅය ලංකිි ම ලංසදු ලංවරයි.
7. ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වවක ලං  ලං තමන් ලං සතු ලං ්ඟිරි  ලං ඉඩම්වක ලං ්ර ලං ්මණක් ලං
නිස්සේරණ ලං සදාේ ලං යොදේ ලං ගනි. ලං ව ප ලං සහිත ලං භූ ලං විෂමතේව ලං ාතු වන්, ලං ්ඟිරි  ලං ්ර ලං ස්ස් ලං වර ලං
ගඟනීම ලං තරමක් ලං දුෂ්වර ලං වේර්යයක් ලං වී ලං ඇති ලං  ලං අතර ලං ම් ලං ස ාේ ලං  ලං ්රමිවයන් ලං සොයේ ලං ගඟනීම ලං
අ්ාසු ලං ලං මන්ම ලං ලංවඟඩි ලංරුිකයක් ලං ගවීමට ලංසදුවී ලංඇත.
8. ්ඟිරි  ලං අස්වඟන්න ලං දුෂ්වර ලං ගමන් ලං මේර්ග ලං ාේ ලං වදු ලං ප්ර ද්යවක ලං සට ලං ගන ලං ඒමට ලං සදුවීම ලං
ාතු වන් ලං රඟක්ටර් ලං හිමියන් ලං වොළ ලං මිටි ලං ප්රවේානයට ලං අවමඟතිවීම ලං ද, ලං තමේ ලං සතුව ලං රඟක්ටර් ලං
්ඟවතුණ ලංද ලංඉන්ධන ලංස ාේ ලං මන් ලංම ලංනඩත්තුව ලංස ාේ ලංද ලංඅධිව ලංවියදම් ලංදඟරීමට ලංද ලංසදුවී ලංඇත. ලං
අුද්රවය ලං ප්රවේාන ේ ලං දී ලං අවයය ලං කකේවට ලං  ලං ්ාසුවම් ලං ස්යේ ලං ගත ලං නොාඟකිවීම ලං 181  ලං  ලං ාේ ලං
රුලී  ලංරඟක්ටර් ලංසදාේ ලංඅධිව ලංුදදකක් ලංවඟය ලංකිරීමට ලං155

 ලංසදුවී ලංඇත.

9. ්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්ත ේ ලංදී ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලංතුළ ලංසඟකකිය ලංයුතු ලංප්රගතියක් ලංසදුවී ලං
නොමඟත. ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක්ම ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං අති න් ලං
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%5 ක්ම ලංභේවිතේ ලංවරන් න් ලංසම්ප්රදේයිව ලංතේක්ෂණයයි. ලංසේම්ප්රදේයිව ලංතේක්ෂණය ලංයනු ලං ලංතඹ, ලං
යවඩ ලං ාප ලංඇළුමිනියම් ලංවිකන් ලංසඟදුම්කත් ලං බොයි ල්ඳුවකින් ලංයුක්ත ලංනිස්සේරණ ලංයන්රයකි. ලං
වඟඩි ලං දියුණු ලං වළ ලං තේක්ෂණය ලං සදාේ ලං බොයි ල්ඳුව ලං ඇතුළත ලං ාේ ලංසසකන ලං ලං බට ලං ්ද්ධතිය ලංසුදු ලං
යවඩවිකන් ලං නිමවිය ලං යුතුය. ලං නුදත් ලං ්ඟිරි  ලං තල් ලං  ලං නිස්සේරණ ේ ලං දී ලං  ලං බට ලං ්ද්ධති ලං ේ ලං සුළු ලං
වොටස් ලං  ලං්මණක් ලංසුදු ලංයවඩවිකන් ලංනිමවේ ලංතිබුණි. ලංසම්ප්රදේයිව ලංතේක්ෂණ ේ ලංදී ලංභේවිතේ ලංවළ ලං
කපා ලං වඟඩිපුර ලං රත්වී මන් ලං යම් ලං තල් ලං ප්රමේණයක් ලං අ් ත් ලං යන ලං අතර ලං  ලං නව ලං තේක්ෂණය ලං
භේවිත යන් ලංවඟඩි ලංඅස්වඟන්නක් ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලංබවට ලංඅදාසක් ලං්වතී.
10. සමස්ත ලංනියඟදිය ලංසඟකීප ම් ලංදී ලංසේම්ප්රදේයිව ලං ලං බොයි ල්ඳු ලංභේවිතය ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං%8  ලං
සට ලංවර්තමේනය ලංවන ලංවිට ලං%5  ලංදක්වේ ලංඅඩු ලංවී ලං3 ව ලංතේක්ෂණ ලංභේවිත ලංවර්ධනයත් ලංා පනේ ලංගත ලං
ාඟකිය. ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ්රදී යොදේ ලං ගත් ලං තේක්ෂණ ලං ක්රම කදය ලං සේම්ප්රදේයිව ලං ලං
බොයි ල්ඳුම ලං ්මණක් ලං වන ලං අතර ලං වර්තමේන ේ දී ලං නව ලං තේක්ෂණ ලං බොයි ල්ඳුවට ලං යොුද ලං
වීම ලං2 කින් ලංඉාළ ලං ගොස් ලංඇත. ලංඒ ලංාඟඳුණු ලං වොට ලංනිස්සේරණ ලංයන්ර ලංීප්යව ලං්මණක් ලං ලංබට ලං
්ද්ධති ලංස ාේ ලංසුදු ලංයවඩ ලං යොදේ ලං ගන ලංතිබුණි.
11. රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං නව ලං තේක්ෂණයට ලං
යොුදවී ම් ලංසුළු ලංවර්ධනයක් ලංදක්නට ලංඇති ලංඅතර ලං නව ලංතේක්ෂණ ලං බොයි ල්ඳුවට ලං යොුද ලංවීම ලං
4 කින් ලං ඉාළ ලං

ගොස් ලං ඇත. ලං වර්මේන්තය ලං ශ්රිත ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං

සවය ලං සම්බන්ධව ලං

විමර්යනය ලංකිරී ම් ලංදී ලංඅනේවරණය ලංවූ ේ ලං ලංහිටපු ලංවයේප්ති ලංනිකධේි යරු ලං ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වය ලං
තුළ ලංනව ලංතේක්ෂණය ලංවයේප්ත ලංකිි මට ලංවඟ්වී ලංක්රියේ ලංවළ ලංබවයි.
12. තේක්ෂණය ලංභේවිත ලංමට්ට ම් ලං වනස ලං ාතු වන් ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
එක් ලං වඩියකින් ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං සේමේනය ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං බපතල් ලං  ලං 5.58 ලං වන ලං අතර ලං
ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංමධයයනයය ලංවඩියවට ලං බපතල් ලං4.97කි. ලංදිස්ත්රික්ව ලං දව ලංඅතර ලං
තල් ලං අස්වඟන් න් ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං වනසක් ලං ්වතින ලං බව ලං සාඛ්යේනමය ලං දත්ත ලං විකන් ලං ද ලං
තාුවඳු ලං ක (t = 3.897; P = 0.000).
13. ්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ේ ලංදී ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලං තල් ලංප්රමේණය ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලංාඟඳුණු ලං
වොට ලං  ලං තවත් ලං සේධව ලං ීප්යක් ලං මත ලං ර ේ ලං ්වතින ලං අතර ලං ඉන් ලං ්ර ලං අස්වනු ලං නළන ලං වේක ලං
්රේසය ලං වඟදගත් ලං ක.රත්නපුර ලං ාේ ලං ාම්බන් තොට ලං යන ලං දිස්ත්රික්ව ලං ද ක්ම ලං  ලං ගොවීහු ලං
බහුතරයක්ම 1%%

 ලංමේස ලං3-4වට ලංවරක් ලංඅස්වනු ලං නළති.්ඟිරි  ලං්ඟළ ලංසටුවේ ලං මේස ලංායක් ලං

්මණ ලං ගත ලං වන ලං විට ලං ප්රථමම ලං අස්වඟන්න ලං නළේ ලං ගත ලං ාඟකි ලං අතර ලං සේර්ථමව ලං වගේ ලං තත්ත්වයන් ලං
110

යට ත් ලංවර්ෂයවට ලංඅස්වනු ලංවේර ලං3-4ක් ලං්ාසු වන් ලංකබේ ලංගත ලංාඟව. ලංනිස ලංවකට ලංවඟස ලංකඟීමම ලං
ාේ ලංනිස ලං කස ලංවගේව ලං නඩත්තු ලංකිරීම ලං අනුව ලංවසරක් ලං තුළ ලංඅස්වඟන්න ලං නළේ ලංගත ලංාඟකි ලංවේර ලං
ගණන ලංතීරණය ලං වයි. ලං්ළුද ලං දවර්ෂය ලංතුළ ලංඅස්වඟන්න ලංඅඩු ලංුවව ලංද ලංඉන්්සු ලංඅස්වනු ලංවඟඩි ලංවී ලං
අුවඳුදු ලං 8-10ක් ලං ්මණ ලං වනතුඳු ලං ශර්ක ව ලං වය යන් ලං ලකදේයී ලං අස්වඟන්නක් ලං කබේගත ලං ාඟව. ලං
ඉතිි ය ලං 14

තවදුරටත් ලං ප්රමේද ලං වී ලං අස්වනු ලං නළන ලං අතර ලං ්රම ලං  ලං හිඟය ලං නිස ලං වකට ලං අස්වනු ලං

නළීම ලං ස ාේ ලං ්වතින ලං ප්රධේන ලං බේධවය ලං වන ලං අතර ලං අස්වනු ලං නළීම ලං ප්රමේදවී මන් ලං තල් ලං
අස්වඟන්න ලංඅඩු ලං ක.

14. තල් ලංඅස්වඟන්න ලං ව රහි ලංබක්ේන ලංසේධව ලංඅතර ලං්ර ලංගබඩේ ලංවර ලංතබේ ලංගන්නේ ලංවේක ලංසීමේව ලං
ද ලංවඟදගත් ලංබවට ලංවිය්වේස ලං ව ර්. ලංරත්නපුර ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංවර්මේන්තවඳුවන් ගන් ලං5% ක් ලං ලං
සතියවට ලං අඩු ලං වේක ලං සීමේවක් ලං  ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං  ලං වරන ලං අතර ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං එම ලං
ප්රතියතය ලං18 කි. ලං ාම්බන් තොට ලංදිස්ත්රික්ව ේ ලංඅඩු ලංයන්ර ලංසාඛ්යේවක් ලංදුරස්ව ලංපිහිටේ ලංතිීමම ලං
මයට ලං ාතු ලං ුව ලං අතර ලං 37 ව ලං ප්රතියතයක් ලං  ලං මේසයව ලං ්මණ ලං වේකයක් ලං ගබඩේ ලං වර ලං තබේ ලං
තිම්ණි. ලං දිස්ත්රික්ව ලං අතර ලං තල් ලං අස්වඟන් න් ලං වනසට ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං කිරී ම් ලං වේකය ලං බක්ේ ලං
ඇති ලංබව ලංඑමිරන් ලං ලංඅනුමේන ලංවළ ලංාඟකි ලංුවවද ලංඅධයයනය ලංමිරන් ලංඑවඟනි ලංසබ තේවක් ලංතාුවඳු ලං
නො ක ලං 1රත්නපුර ලං සා ලං සම්බන්ධතේ ලං සාගුණවය ලං = ලං - ලං 0.0%0, සම්භේවිතේ ලං අගය ලං = ලං 0.%43, ලං
ාම්බන් තොට ලංසාසම්බන්ධතේ ලංසාගුණවය ලං= ලං- ලං0.018, සම්භේවිතේ ලංඅගය ලං0.8%0 .
15. ගබඩේ ලං්ාසුවම් ලංප්රමේණවත් ලං ලං නොවීම ලංමත ලංශවරණයක් ලං නොමඟතිව ලං්වේ ලං ලංවිවිත ලංභූමිය ලංතුළ ලං
වොළ ලං ගබඩේ ලං වර ලං තිබු ලං අතර ලං  ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං %7 ක් ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං ලං
දිස්ත්රික්ව ේ ලං 34 ක් ලං ගබඩේ වන් ලං පිටත ලං වොළ ලං ගබඩේ ලං වර ලං තිබුණි. ලං එය ලං වොළවක ලං
ගුණේත්මව ලංතත්ත්වයට ලංාේ ලං තල් ලංනිෂ්්ේදවතේවයට ලංඅහිතවර ලං කස ලංබක්ේ ලංඇත.
16. ්ඟිරි  ලං තල් ලං  ලං වර්මේන්තය ලං ප්රවර්ධනය ලං වර ලං ගඟනීම ලං ස ාේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං රේජය ලං ාේ ලං
රේජය ලං නොවන ලං බඟාරුවිකන් ලං ද ලං පුද්ගිකව ලං ශයතන ලං වතින් ලං ද ලං ණය ලං කබේ ලං ගන ලං ඇති ලං නුදත් ලං
ණය ලං කබේ ලං ගඟනී ම් ලං ප්රවණතේවය ලං දිස්ත්රික්ව ලං අනුව ලං වනස් ලං වී ලං ඇත. ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං
රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වවක ලංණය ලංකබේගත් ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංප්රතියතය ලංපිබඳ වබඳන් ලං5 ක් ලංාේ ලං
10 ක් ලංවිය. ලංණය ලංුදදල් ලංකබේ ලංගඟනීම ලංතුබඳන් ලංවර්මේන්තය ලංවඟඩි ලංදියුණු ලං ලංකිරීම ලංපිබඳබ  ලං ලංඅදාස් ලං
නියඟදි ලං සේමේජිවත්වය ලං තුළ ලං නොවීය. ලං සුළු ලං අ්නයන ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං මගින් ලං සුළු ලං
්ි සවට ලං ඳු.75,000/- ලං සානේධේර ලං කබේ ලං දී ලං තිබුණි. ලං එම ලං ුදදක ලං නිස්සේරණ ලං යන්ර ේ ලං
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අලුත්වඟඩියේ ලංවටයුතු, ලංදුම ලංපිටවීම ලංස ාේ ලං ඉාළට ලංරුලුණු ලං ලංසවස් ලං කිරීම ලංාේ ලං ලංසුදු ලංයවඩ ලංබට ලං ලං
්ද්ධති ලං යදීම ලං ලංශදිය ලංස ාේ ලං ලංභේවිතයට ලං ගන ලංතිබුණි.
17. රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං

තල් ලං නිස්සේරණය ලං වර ලං ගන්නේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ගන්  ලං %3%

ප්රතියතයක් ලං ලං තම ලංවදනිව ලංඅවයයතේ ලංඉටු ලංවර ලංගඟනීම ලංස ාේ ලංනිස්සේරණය ලංවළ ලංවිගස ලං තල් ලං
අ කවි ලං කිරීමට ලං

්ළඹ ලං සටියා. ලං සමස්ත ලං නියඟදිය ලං තුළ ලං

තල් ලං ගබඩේ ලං වරන්නන් බ ලං

ප්රතියතය ලං1% කි.මේස ලං7-8 ලං ලංදක්වේ ලංවේක ලං්රේස ලං තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංතිබු ලංඅතර ලං තල් ලංගබඩේ ලං
වර ලං තබේ ලං ගන්නේ ලං වේකය ලං ාේ ලං ප්රමේණය, ලං ්වතින ලං තල් ලං මික, ලං ගබඩේ ලං ්ාසුවම් ලං සා ලං
හිමිවඳු බ ලංශර්ක ව ලංයක්තිය ලංයන ලංවඳුණු ලංමත ලංර ේ ලං්වතින ලංබව ලංතාුවඳු ලංවිය.
18. ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං  ලං දිස්ත්රික්වවක ලං තල් ලං වඩියක් ලං නිස්සේරණය ලං කිි ම ලං ස ාේ ලං
නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං පිබඳ වබඳන් ලං ඳු.9459/-ක් ලං ාේ ලං ඳු.9,715/-ක් ලං ක. ලං ම් ලං අනුව ලං දිස්ත්රික්ව ලං
ද ක් ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංපිි වඟය ලංතුළ ලංසඟකකිය ලංයුතු ලං වනස්වමක් ලංවේර්තේ ලං නො ක. ලංනුදත් ලං
එක් ලං වඩියව ලං දී ලං නිෂ්්ේදනය ලං වරන ලං සේමේනය ලං තල් ලං බපතල් ලං ප්රමේණය ලං දිස්ත්රික් ලං අනුව ලං
පිබඳ වබඳන් ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං බපතල් ලං 4.97ක් ලං ාේ ලං 5.58ක් ලං වන ලං අතර ලං එක් ලං
වඩියකින් ලංකබන ලංකේභ ලංප්රමේණයන් ලංපිබඳ විකන් ලංඳු.9%%8/- ලංක් ලංාේ ලං3797/- ලංක් ලං ක. ම් ලංඅනුව ලං
නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං වනස්වමක් ලං වේර්තේ ලං නොුවනද ලං තල් ලං බපතකයකින් ලං උ්යන ලං කේභය ලං
තුළ ලං වඟපී ලං ් නන ලං වනසක් ලං දක්නට ලං කඟ බ්. ලං රත්නපුර ලං දිස්ත්රික්වය, ාම්බන් තොට ලං
දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං නව ලං තේක්ෂණයට ලං
අස්වඟන්න ලං ඉාළ ලං යේම ලං

යොුදවී ම් ලං සුළු ලං වර්ධනය ලං තුළ ලං

ාතු වන් ලං ්ඟිරි  ලං වර්මේන්ත යන් ලං වඟඩි ලං ශදේයමක් ලං

තල් ලං
මන්ම ලං

කේභයක් ලං කබේ ලං ගන්නට ලං සමත් ලං වී ලං ඇත. ඒ ලං අනුව ලං ාම්බන් තොට ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං වයේප්ති ලං
ක්රම කදය ලංසේ ප්ක්ෂව ලංදුර්වක ලංවීම ලං ාතුවක් ලංවී ලංඇතඟයි ලංසතිය ලංාඟකිය.
19. දිස්ත්රික්ව ලං ද වහි ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟය ලං තුළ ලං වනස්වමක් ලං වේර්තේ ලං නොවීම ලං ඒ ලං ඒ ලං
වේර්යයන් ලං අනුව ලං ද ලං ්ඟාඟදිික ලං වයි. ලං එනම් ලං ුදළු ලං නිෂ්්ේදන ලං පිි වඟ යන් ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං
රත්නපුර ලංදිස්ත්රික්වවක ලංපිබඳ වබඳන් ලං වොළ ලංමිටි ලංබඟඳීම ලංාේ ලං ගන ලංඒම ලංස ාේ ලං%8 ක් ලංාේ ලං%%  ලං
ක් ලං ද, ලං වඩිය ලං දඟමීම ලං ාේ ලං වෑස්සීම ලං ස ාේ ලං 1% ක් ලං ාේ ලං 90 ක් ලං ද, ලං අුද්රවය ලං ප්රවේානය ලං ස ාේ ලං
13 ක් ලංාේ ලං14 ක් ලංද ලංයනේ ලංදී ලංවය යන් ලංවඟය ලං ක.
20. කපව ලං තත්ත්වය ලං ාේ ලං සඟස ප ලං වළ ලං අවේර්යක්ෂම ලං තල් ලං නිෂ්්ේදන ලං ක්රම ලං භේවිතේ ලං කිි ම ලං
ාතු වන් ලං්ඟිරි  ලං තල්වක ලං ලංඅස්වඟන්න ලංඅඩු ලංමට්ටමව ලං්වතී. ලං ලං මම ලංතත්ත්වය ලංපිබඳබ  ලංමනේ ලං
අව බපධයක් ලංවර්වමේන්තවඳුවන් ලංසතු ලං නො ක. ලංඔුවන් ලංුදහුණ්ේන ලංප්රධේන ලංගඟටලුව ලංඅධිව ලං
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නිෂ්්ේදන ලංවියදමයි. ලං්රමය ලංස ාේ ලංඉාළ ලංපිි වඟයක් ලංදඟි ම ලංඊට ලංප්රධේන ලං ාතුව ලං ක. ලංඒ ලංාඟඳුණු ලං
වොට ලං තල් ලංස ාේ ලංප්රමේණවත් ලංමිකක් ලං නොකඟීමම, ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලංභේවිතේ ලංවරන ලං තල් ලං
මඩුවක ලං ්ාසුවම්, ලං  ලං ප්රවේාන ලං ්ාසුවම් ලං ාේ ලං අුද්රවය ලං ස්යේ ලං ගඟනී ම් ලං දුෂ්වරතේ ලං තල් ලං
නිස්සේරවයන් ලංුදහුණ්ේන ලංප්රධේන ලංගඟටලු ලංඅතර ලං ක.
5.3 නිගමන ලංාේ ලංනිර් ද්ය ලං
මම ලං අධයයන ේ ලං සොයේ ලං ගඟනීම්වකට ලං අනුව ලං රුඳු ප ලං  ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං ්ර ලං ශ්රිත ලං සගන්ධ ලං තල් ලං
වර්මේන්තය ලංසම්බන්ධ යන් ලංප්රධේන ලංනිරීක්ෂණ ලංාේ ලංනිගමන ලංීප්යවට ලංඑළඹී ලංඇති ලංඅතර ලංඒ ලංඑක් ලං
එක් ලංනිගමනය ලංාේ ලංඒ ලංශ්රිත ලංනිර් ද්ය ලං්ාත ලං්ි දි ලං ක.
1.

ද්ශීය ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං කපව ලංතත්ත්වයන් ලංාේ ලංසස ේ ලංබඟලූ ලංවළ ලං
ජේතයන්තර ලං ප්රමිවරණයට ලං අදේළ ලං වන ලං ්ි දි ලං ඉයුජි නපල් ලං  ලං ප්රතියතය ලං ාේ ලං ජරනි යපල් ලං
ප්රතියතය ලංඉතේ ලංඉාළ ලං ලංඅගයන් ලංගනු ලංකඟබූව ලංද, ලංතේක්ෂණ ලංභේවිතය ලංඅතින් ලං නොදියුණු ලංමට්ටමව ලං
්වතී. ලං ද්ශීය ලංවය යන් ලංභේවිතේ ලංවරන ලංහුමේක ලංශසවන ලංක්රමය ලංමිරන් ලංකබේ ලංගත ලංාඟකි ලං තල් ලං
අස්වඟන්න ලං අඩුය. ලං තවද ලං ප්රමේද ලං වී ලං අස්වනු ලං නළීම ලං ාේ ලං ්ර ලං ගබඩේ ලං කිරී ම් ලං දුර්වකතේ ලං
ාතු වන් ලං තල් ලං අස්වඟන්න ලං ගුණේත්මවව ලං ාේ ලං ප්රමේණේත්මවව ලං අඩු ලං මට්ටමව ලං ්වතී. ලං
එනුදත් ලං ද්ශිය ලං තත්ත්වයන් ලං යට ත් ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්වය ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වයට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං ලං
ඉදිි  යන් ලංසී.. ලංඒ ලංස ාේ ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංවළ ලංනව ලංමිටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතය ලංපිටිවාකක් ලං
වී ලං ඇත. ලං අධයයන ලං ප්ර ද්යවක ලං වි යෂ යන් ලං මේතර ලං දිස්ත්රික්වය ලං තුළ ලං තවදුරටත් ලං

ම් ලං

වර්මේන්තය ලං වයේප්ත ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං භේවිතයට ලං නොගඟණුනු ලං අුද්රවය ලං ්වතින ලං අතරම ලං වඟඩි ලං
දියුණු ලං වළ ලං  ලං තේක්ෂණය ලං භේවිතය ලං අඩු ලං මට්ටමව ලං ්වතී. ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං
දිස්ත්රික්ව ලං

දව ලං තුළ ලං තේක්ෂණ ලං භේවිතය ලං පිබඳබ ව ලං සඟකකූ ලං වක ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං

බහුතරයක්ම ලං්ේ ා ලංසම්ප්රදේයිව ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතේ ලංවර ලංඇත. ලංසමස්තයක් ලං කස ලංදිස්ත්රික්ව ලං
ාතර ලංතුළම ලං්ර ලංගබඩේ ලංකිරීම ලං ාො  ලංතත්ත්වයව ලං නෝවතී. ලං බො ාප ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං
අඩු ලං ශදේයම්කේභීන් ලං වන ලං බඟවින් ලං තල් ලං මඩු ලං ස ාේ ලං ඳුපියල් ලං කක්ෂ ලං 10-15ක් ලං ්මණ ලං
ශ යපජනය ලං කිරීමට ලං ප්රමේණවත් ලං ප්රේබධනය ලං ඔුවන් ලං සතු ලං නො ක. ලං ්වතින ලං සානේධේර ලං
ක්රමවිකන් ලං එම ලං පිි වඟය ලං ප්රතිපූර්ණය ලං ප්රමේදවීම ලං ාේ ලං කබේ ලං දන ලං ශධේර ලං ප්රමේදවීම ලං ාතු වන් ලං
වර්මේන්තවඳුවන් ලං අවධර්යයට ලං ්ත්වී ලං ඇත. ලං එබඟවින් ලං දිස්ත්රික්ව ලං ාතර ලං තුළම ලංරුඳු ප ලං ්ර ලං
ාේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලංගුණේත්මවව ලංාේ ලංප්රමේණේත්මවව ලංනඟේ ලංසටුවීමට ලං
තේක්ෂණිව ලංාේ ලංඋ් ද්යනේත්මව ලං ලං සවේ ලංසඟ්යීම ලංස ාේ ලංපියවර ලංගත ලංයුතුය. ලංඒ ලංස ාේ ලං්ාත ලං
නිර් ද්ය ලංඉදිි ්ත් ලං ව ර්.
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 වේර් ආවව ලං ජේතිව ලං නිෂ්්ේදිතය ලං ඉාළනඟාවීම ලං ස ාේ ලං නිෂ්්ේදන ලං විවිධේාගීවරණය ලං
සඟකකිල්කට ලං ගන ලං ම් ලංස ාේ ලංවන ලංරේජය ලංශ යපජනය ලං ලංඉාළනඟාවීමට ලංවටයුතු ලංකිරීම.
 වර්මේන්තවඳුවන් ලංඅතර ලංනව ලංවඟඩි ලංදියුණු ලංවළ ලංමිටියේ ගොඩ ලංතේක්ෂණය ලංප්රාිකත ලංකිි ම.
 අ්නයන ලංවි ආ ලං බපග ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලංමගින් ලංකබේ ලං දන ලංසානේධේර ලංවඟඩ ලංපිබඳ වළ ලං
ප්රමේණේත්මවව ලංඉාළ ලංනඟාවීම ලංාේ ලංක්රමවත්ව ලංදියත් ලංකිරීම ලංතුබඳන් ලංසුළු ලංාේ ලංමධය ලං්ි මේණ ලං
්රේමීය ලංමට්ට ම් ලං  ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං ාේ ලංනව ලංශ යපජවයින් ලං නව ලංතේක්ෂණය ලංභේවිතේ ලං
කිරීම ලංස ාේ ලං ්ළඹවීම.
 ප්රමිති යන් ලං යුතු ලං ගබඩේ ලං සවස් ලං කිරීමට ලං තේක්ෂණිව ලං ාේ ලං ූලකය ලං ශධේර ලං වයේප්ති ලං ක්රමය ලං
යක්තිමත් ලංකිරීම.


තල් ලං ශ්රිත ලං අගය ලං එවතු ලං වළ ලං නිෂ්්ේදන ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං ා පන්වේදීම, ලං ප්රාිකත ලං
කිරීම ලංාේ ලංඊට ලං යොුදවීම ලංස ාේ ලංදිි  ලංගඟන්වීම.

 නිස ලංවකට ලංඅස්වනු ලං නළීම ලං ව රහි ලං ලං ගොවීන් ලං යොුද ලංකිරීම.
 අස්වනු ලං නළීම ලං ස ාේ ලං තණ ලං වොළ ලං ව්න ලං යන්ර ලං ා පන්වේ ලං දීම ලං තුබඳන් ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ක ලං
නිෂ්්ේදන ලං වියදම ලං අඩු ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං වටයුතු ලං කිරීම. ලං ඒ ලං ස ාේ ලං  ලං ප්රේබධන ලං ශ යපජන ලං
සානේධේර ලං ලංවඟඩ ලංපිබඳ වකක් ලංක්රියේත්මව ලංවළ ලංයුතු ලංඅතර ලංඒ ලං ලංතුබඳන් ලංසුළු ලං්ි මේන ලංවගේ ලං
වඳුවන් ලං මම ලංවර්මේන්තයට ලංවඩේත් ලං ලංනඟඹුඳු ලංවනු ලංඇත.
9. ලං  ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං ශ්රිත ලං ප්රධේනතම ලං ගඟටලුවක් ලං වී ලං ඇත් ත් ලං ප්රමේණවත් ලං මිකවට ලං තල් ලං
අ කවි ලංකිරීමට ලං නොාඟකි ලංවීමයි. ලංඑබඟවින් ලංවගේවඳුවන්/ බොයි ල්ඳුහිමියන් ලංඋ්යේ ලංගන්නේ ලං
 හද්ධ ලංකේභය ලංපිබඳබ ව ලංසෑහීමවට ලං්ත් ලං නො ක. ලංවර්මේන්තය ලංතුබඳන් ලංඉාළ ලංශදේයමක් ලංඋ්යේ ලං
ගඟනීම ලං ස ාේ ලං  ලං ඉාත ලං ස ාන් ලං වළ ලං ්ි දි ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං වළ ලං තේක්ෂණය ලං භේවිත යන් ලං වඟඩි ලං
තල් ලංඅස්වඟන්නක් ලංකබේ ලංගඟනීම ලංාඟඳුණු ලං වොට ලං තල් ලංස ාේ ලං ාො  ලංමිකක් ලංකබේ ලංගඟනීමට ලං
වර්මේන්තවඳුවන්ට ලංඅවයය ලං ක. ලංඑනුදත් ලං බො ාප ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලං ලංරුලී ලං්දනම ලංමත ලං
නිස්සේරණ ලං යන්ර ලං භේවිතේ ලං වරන ලං බඟවින් ලං රුිකය ලං වය යන් ලං යන්ර ලං හිමිවඳුට ලං තල් ලං අ කවි ලං
කිරීමත්, ලං තල් ලං ගබඩේ ලං කිරීමට ලං නො ්ළඹීමත් ලං තුබඳන් ලං වළ ්ළ ලං සදුවන ලං තල් ලං මික ලං
උච්ාේවාන ලං විකන් ලං ප්ර යපජන ලං ගඟනීමට ලං නොාඟකි ලං වන ලං අතර ලං තල් ලං මඩු ලං හිමිවඳු ලං නියම ලං
වරන ලංමිකට ලං තල් ලංඅ කවි ලංකිරීමට ලංසදු ක. ලං ලංවියේක ලංප්රේබධනයක් ලං යදවිය ලං නොාඟකි ලංබඟවින් ලං
අඩු ලං ශදේයම්කේභී ලං වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං තල් ලං ගබඩේ ලං කිරීම ලං ද ලං ප්රේ යපගිව ලං නො ක. ලං  ලං ඒ ලං
ස ාේ ලං වි ය ආත ලං බඟරල් ලං ද ලං අවයය ලං ක. ලං එබඟවින් ලං තල් ලං නිස්සේරණවඳුවන්ට ලං වේසදේයව ලං
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තත්ත්වයක් ලංඅත්්ත් ලංවර ලංගත ලංාඟකි ලංවන ලං්ි දි ලං්ාත ලංස ාන් ලං යපජනේ ලංක්රියේත්මව ලංකිරීමට ලං
නිර් ද්ය ලං ව ර්.
ගේල්ක ලං රුඳුදු ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයන් බ ලං සාගමය ලං ාේ ලං වනත් ලං ප්රේ ද්ශීය ලං අ කවි ලං වුා ලං ලං



යක්තිමත් ලංවර ලංඒ ලංාරාේ ලං තල් ලංගබඩේ ලංවර ලංඅ කවි ලංකිරීම, ලංඅ්නයන ලං වළ ්ළ ලං ලංදක්වේ ලං
වර්ධනය ලං කිරීමට ලං අනු්රාය ලං කබේ ලං දීම ලං ාේ ලං  ලං ා්රීය ලං අරුදදකක් ලං ප්රතිස්ථමේ්නය ලං වර ලං
වර්මේන්තවඳුවන්ට ලංඒ ලංාරාේ ලංඅතදීම.
සුළු ලං්ි මේණ ලංරුඳුදු ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං තල් ලංවර්මේන්තවඳුවන් ලංසාවිධේන ලංගත ලංකිරීම ලං ලංතුබඳන් ලං



වර්මේන්ත ේ ලංප්රවර්ධනය ලංඋ දසේ ලංඔුවන් බ ලංදේයවත්වය ලංකබේ ලංදීම.
වර්මේන්ත ලංතේක්ෂණ ලංශයතනය ලංමිරන් ලංා පන්වේ ලංදී ලංඇති ලං තල් ලංගබඩේ ලංකිරීම ලංස ාේ ලංසුදුසු ලං



මළ ලං නොබඟ දන ලංභේජන ලංා පන්වේ ලංදීම ලංාේ ලංප්රාිකත ලංකිරීම.
ගුණේත්මයට ලං ාේනි ලං



නොවන ලං ්ි දි ලං

තල් ලං ගබඩේ ලං කිරී ම් ලං නව ලං ක්රම කදයන් ලං

නිෂ්්ේදවයන්ට ලංා පන්වේ ලංදීම ලංාේ ලංක්රියේත්මව ලංකිරීමට ලං ලං්ාසුවම් ලංසඟකසීම.
අ්නයනය ලංඉකක්ව ලංවර ලංගත් ලංසගන්ධ ලං තල් ලංශ්රිත ලංනව ලංනිෂ්්ේදන ලංඑික ලංදඟක්වීම ලංස ාේ ලං



නව ලං ශ යපජවයින්/වර්මේන්තවඳුවන් ලං ා පනේ ලං ගඟනීම, ලං  ලං පුහුණු ලං කිරීම, ලං අවයය ලං ශධේර ලං
ාේ ලංඅනුබක ලංදීම.
3. ලං ලංඅ නක් ලංඅ්නයන ලං බපග ලංවර්මේන්ත ලං මන් ලං නොව ලං තල් ලංනිස්සේරණ ලංවර්මේන්තය ලං බො ාප ලං
්රම ලං ූරක්ෂම ලං වර්මේන්තයක් ලං වන ලං අතර ලං
්රමිවයන් බ ලං අවයයතේව ලං ද ලං වඟදගත් ලං

තල් ලං නිස්සේරණය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං පිි මි ලං ලං
ක. ලං එනුදත් ලං

ම් ලං වනවිට ලං බහුතරයක් ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං රුලී ලං ්දනම ලං මත ලං කබේ ලං ගත් ලං තල් ලං මඩුවක ලං තල් ලං නිස්සේරණ ේ ලං
නියඟ කන් න් ලං බො ාප ලං දුෂ්වරතේ ලං මධය ේය. ලං තල් ලං මඩු ලං වක ලං නිෂ්්ේදන ලං ප්රමිතිය ලං සා ලං
සනී්ේරක්ෂව ලං තත්ත්වය ලං පිබඳබ ව ලං තල් ලං මඩු ලං හිමියන් ලං කබේදී ලං ඇති ලං අවධේනය ලං ප්රමේණවත් ලං ලං
නො ක. ලංතවද ලං තල් ලංමඩු ලංනිස ලංප්රමිතියකින් ලංයුතුව ලං ගොඩ ලංනඟේ ලං්වත්වේ ලං ගන ලං නොයේ මන් ලං
්ි සර ලං දූෂණය ලං සදුවන ලං අතර ලං මම ලං වර්මේන්තය ලං පිබඳබ  ලං ජනතේව ලං තුළ ලං යම් ලං වි රපධයක් ලං
්වතී. ලං එබඟවින් ලං තල් ලං නිස්සේරවයන් බ ලං මන්ම ලං ජනතේව බ ලං සුබසද්ධිය ලං පිණිසත් ලං රුඳු ප ලං
්ර ලං නිස්සේරණය ලං වඩේත් ලං ්ි සර ලං හිතවේමී ලං ාේ ලං ශවර්ෂණීය ලං වර්මේන්තයක් ලං බවට ලං ්ත් ලං
කිරීමත් ලංඅවයය ලං ක. ලංඒ ලංස ාේ ලං්ාත ලංනිර් ද්ය ලංඉදිි ්ත් ලං ව ර්.


බොයි ල්ඳු ලං ්ද්ධතිවක ලං යා්ත් ලං නිෂ්්ේදන ලං පිබඳ වත් ලං 1GMP) ා පන්වේ ලං දීම ලං ාේ ලං
සනී්ේරක්ෂව ලංතත්ත්වය ලංනිස ලංප්රමිතිවරණයට ලංකක් ලංකිරීම ලංස ාේ ලංදුම් ලංවුවළු ලංඅනිවේර්ය ලං
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කිරීම, ලං ගපඩේ ලං නඟවත ලං භේවිතයට ලං දිි ගඟන්වීම ාේ ලං ්සු ලං වි්රම් ලං ක්රියේදමයක් ලං ඇති ලං කිරීම ලං
තුබඳන් ලංනිරන්තර ලංවිමර්යනය ලංකිරීම.
 සානේධේර ලං කබේ ලං

දන ලං

බොයි ල්ඳු ලං ්ද්ධති ලං වේර් ආවව ලං නිරීක්ෂණයට ලං කක් ලං වර ලං ලං

නිර් ද්ය ලංාේ ලංනඩත්තු ලංඋ් දස් ලංකබේ ලංදීම. ලං
4. ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයන ලං වර්මේන්තයට ලං අලු තන් ලං ඇතුළු ලං වීම ලං එතරම් ලං ්ාසු ලං වටයුත්තක් ලං
නො ක. ලං ඊට ලං එළඹී මන් ලං අනතුඳුව ලං “සන්නේමය’ ලං 1Brand) ්වත්වේ ලං ගඟනීමද ලං දුෂ්වර ලං
වේර්යයකි. ලං දඟනට ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයන ලං ක් ෂරය ලං තුළ ලං නියඟලී ලං සටින ලං වියේක ලං ්ි මේණ ලං
අ්නයනවඳුවන් ලං සීමිත ලං සාඛ්යේව ලං විසන් ලං මම ලං වර්මේන්ත ේ ලං වළ

්ොළ ලං ාසුඳුවනු ලං

කඟ බ්. ලං ඔුවන් ලං අතර ලං සුළු ලං තරඟවේි ත්වයක් ලං ්මණක් ලං දක්නට ලං ඇති ලං බඟවින් ලං මික ලං තීරණය ලං
කිරී ම් ලං සඟකකිය ලං යුතු ලං බකයක් ලං ඔුවන් ලං සතුව ලං ්වතී. ලං තවද ලං රුඳු ප ලං ්ර ලං තල් ලං ස ාේ ලං දඟනට ලං
කපව ලං

වළ

්ොළ ලං ්වත්නේ ලං මික ලං ්වත්වේ ලං ගඟනීමට ලං වත්මන් ලං

ද්ශීය ලං නිෂ්්ේදනය ලං

ප්රමේණවත්ය ලංයන ලංාඟීමම ලංද ලංඔුවන් ලංතුළ ලං්වතී. ලංවර්මේන්ත ේ ලං්වතින ලං ්ි මේණේනුකූක ලංලක ලං
ාතු වන් ලංනව ලංශ යපජවයින් ලංාට ලංඅ්නයනයට ලංප්ර කයවීම ලංදුෂ්වර ලංබව ලං ් න්. ලංඒ ලංඅනුව ලං
සගන්ධ ලං

තල් ලං

වළ

්ොළ ලං තුළ ලං

බො ාප ලං දුරට ලං වති්යේධිවේරී ලං

වළ

්ොළව ලං

1Oligopoly)කක්ෂණ ලංා පනේ ලංගත ලංාඟකි ලං ක.
තවද ලං සගන්ධ ලං තල් ලං ශ්රිත ලං අගය ලං එවතු ලං වළ ලං ද්ශීය ලං නිෂ්්ේදන ලං විරක ලං ක. ලං එමගින් ලං වියේක ලං
ශදේයමක් ලං ඉ්ඟයී ම් ලං අවස්ථමේව ලං රටට ලං අහිමි ලං වී ලං ඇත. ලං එබඟවින් ලං නව ලං ශ යපජවයින්/ ලං
අ්නයනවඳුවන් ලං ලං ලංවර්මේන්තය ලං වත ලං යොුද ලංකිරීම ලං මන්ම ලංඅගය ලංඑවතු ලංවළ ලංනිෂ්්ේදන ලංශ්රිත ලං
තේක්ෂණ ලංක්රම ලංඅනුවර්තනය ලංරේජය ලංශයතනයට ලං්ඟවරී ලංඇති ලංවගීපමකි. ලංඒ ලංස ාේ


ද්ශීය ලං ාේ ලං වි ද්ශීය ලං වයේ්ේි ව ලං ප්රදර්යනවකට ලං සාභේගි ලං වර ලං වීම ලං තුබඳන් ලං නවවයන් ලං
වර්මේන්තයට ලං අවතීර්ණ ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං අ්නයන ලං වි ආවර්ම ලං ද්ේර්ත ම්න්තුව ලං ාේ ලං
අ්නයන ලංසාවර්ධන ලංමණ්ඩකය ලංඒවේබද්ධව ලංවඟඩ ලංපිබඳ වළක් ලංසවස් ලංවර ලංදියත් ලංකිරීම. ලං

 අ්නයනවඳුවන්ට ලං අ්නයන ේ ලං දී ලං වේර් ආවව ලං වඟඩි ලං වන ලං අ්නයන ලං ප්රමේණ ලං අනුව ලං දිි  ලං
ගඟන්වී ම් ලංදීමනේ ලංකබේ ලංදිම.
5. ලං කපව ලං වළ ්ළ ලංතුළ ලං වතරම් ලංඉාළ ලංඉල්ලුමක් ලං්ඟවතිය ලංද ලංඅද ලංවනවිට ලං්රි ලංකාවේ ක ලංරුඳු ප ලං ලං
ාේ ලං ්ඟිරි  ලං වගේ ලං ව්සි ය ලං ප්රමේණේත්මවව ලං මන්ම ලං ගුණේත්මවව ලං ්ි ාේනියට ලං ්ත් ලං වමින් ලං
්වතී. ලං වගේවඳුවන්ට ලං කඟ බන ලං අඩු ලං ශදේයම, ලං ඉඩම් ලං වඟබික ලං කිරීම ලං ාේ ලං විවල්් ලං භේවිතේවන් ලං
ස ාේ ලං යොදේ ලං ගඟනීමත් ලං ්වතින ලං වගේවන් ලං නිස ලං කස ලං නඩත්තු ලං නොකිරීමත් ලං ාතු වන් ලං ම් ලං
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තත්ත්වය ලං උදේවී ලං ඇත. ලං එ මන්ම ලං නිවඟරදි ලං අගයදේමය ලං සම්බන්ධ ලං දත්ත ලං ්ද්ධතියක් ලං ද ලං ාුද ලං
නො ක. ලං එබඟවින් ලං වර්මේන්ත ේ ලං ඉදිි  ලං වර්ධනය ලං ස ාේ ලං අවයය ලං සඟකසුම් ලං සඟවසීම ලං ස ාේ ලං
දත්ත ලං්ද්ධතියව ලංඅවයයතේව ලංදඟඩි ලං කස ලංදඟ න්. ලංඒ ලංස ාේ ලං්ාත ලංස ාන් ලං යපජනේ ලං ලංඉදිි ්ත් ලං
ව ර්. ලං


රුඳු ප ලං  ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං ව්සි ය, ලං විවිධ ලං  ලං ශවේර ේ ලං වර්මේන්තවඳුවන් ලං යනේදී ලං වඟදගත් ලං
වඳුණු ලං ශ්රිත ලං දත්ත ලං ්ද්ධතියක් ලං  ලං සඟවසීම, ලං යේවත්වේලීන ලං කිරීම ලං විය් ල්ෂණය ලං ාේ ලං
සඟකසුම් ලං සම්්ේදනය ලං ස ාේ ලං භේවිතේ ලං කිරීම ලං තුබඳන් ලං සගන්ධ ලං තල් ලං වර්මේන්තය ලං ශ්රිත ලං
්වතින ලං සාවර්ධන ලං ක්ර මප්ේයන් ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං කිරීම ලං ාේ ලං නව ලං සාවර්ධන ලං ක්ර මප්ේයන් ලං
සවස් ලංකිි ම.

%. ලං රුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලංඉඩම් ලං ලං නඟවත ලංවගේ ලංකිරීම, ලං්ේලු ලංසටුවීම ලං ාේ ලං ්ො ාොර ලං ලං යදීම ලංස ාේ ලංඅඩු ලං
නඟඹුඳුවක් ලං ඇත. ලං තවද ලං රුඳු ප ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං වගේව ලං මන්ම ලං ්ර ලං ශ්රිත ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං
පිබඳබ ව ලං වර්මේන්තවඳුවන් බ ලං දඟනුම ලං තවදුරටත් ලං වඟඩි ලං දියුණු ලං කිරී ම් ලං අවයයතේව ලං
අධයයන යන් ලං

ාබඳ ක. ලං ගේල්ක ලං දිස්ත්රික්ව ේ ලං ක්රියේත්මව ලං වන ලං රුඳු ප ලං

තල් ලං

නිෂ්්ේදවයන් බ ලං සාගමය ලං අදේළ ලං ප්ර ද්ය ේ ලං ාේ ලං ාම්බන් තොට ලං ාේ ලං රත්නපුර ලං  ලං දිස්ත්රික් ලං
වර්මේන්තවඳුවන්ට ලං දඟනුම ලං කබේ ලං ගඟනිම ලං ස ාේ ලං ාො  ලං ූලකේ්රයකි. ලං එනුදත් ලං අ්නයන ලං
වි ආවර්ම ලං

ද්ේර්ත ම්න්තු ක ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං

සවය ලං පිබඳබ  ලං වගේවඳුවන් ලං ාේ ලං

වර්මේන්තවඳුවන් ලං තිප්තිමත් ලං නඟත. ලං පුහුණු ලං ාේ ලං දඟනු මන් ලං සන්නද්ධ ලං වූ ලං අ්නයන ලං වි ආ ලං
වයේප්ති ලංනිකධේරීන් බ ලංහිඟය ලංද ලංඊට ලංඑක් ලං ාතුවකි. ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංවර්මේන්තය ලං
ශ්රිත ලංඉාත ලංදුර්වකතේ ලංමඟ ලංාරවේ ලංගඟනීම ලංස ාේ


ප්රමේණවත් ලං කස ලං අ්නයන ලං වි ආ ලං වයේප්ති ලං නිකධේරීන් ලං ්ත් ලං කිි ම ලං ාේ ලං  ලං විෂයේනුබද්ධ ලං
පුහුණුව ලං තුබඳන් ලං ඔුවන්ට ලං වි යෂඥ ලං දඟනුම ලං කබේ ලං දීම ලං ාේ ලං දඟනුම ලං භේවිතය ලං ස ාේ ලං අවස්ථමේ ලං
සකසේ ලංදීම.



සඟකසුම් ලංසාගත ලංපුහුණු ලංවඟඩසටාන් ලංඔස් ස ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලංනඟවත ලංවගේ ලංකිරීම, ලං්ේලු ලං
සටුවීම ලං ාේ ලං ්ො ාොර ලං යදීම ලං පිබඳබ වත් ලං ්ර ලං ශ්රිත ලං තල් ලං නිස්සේරණය ලං පිබඳබ වත් ලං
වර්මේන්ත ේ ලං නියඟ කන්නන් ලං අතර ලං දඟනුම ලං පුළුල් ලං කිරීම ලං ාේ ලං වල් ලං ගතවූ ලං බපග ලං සහිත ලං
ඉඩම් ලංනඟවත ලංවගේ ලංකිරීමට ලංශ යපජන ලංශධේර ලංකබේ ලංදීම.



වඟවිික ලංඅාය ේ ලංශ යපජවයන් ලංවඟ වේ ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලංවගේව ලංස ාේ ලංඋනන්දු ලංවරවීම ලං
තුබඳන් ලං වටිවේලීනව ලං තිරසේර ලං ඉාළ ලං අ්නයන ලං වර්ධනයක් ලං කබේ ලං ගඟනීමට ලං වටයුතු ලං
කිරීම.
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ශ්රී ලං කාවේ ක ලං සගන්ධ ලං තල් ලං අ්නයනවඳුවන් ලං ුදහුණ්ේන ලං ගඟටලු ලං ා පනේ ලං ගන ලං ඒවේ ලං
නිරේවරණය ලංකිරීම ලංස ාේ ලංපියවර ලංගඟනීම.

7. ලං ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල්වකට ලංඅ්්රවය ලංඑවතු ලංකිරීම ලංඅ්නයන ලං වළ ්ළ ලංතුළ ලංරුඳු ප ලංාේ ලං
්ඟිරි  ලං ්ර ලං තල් ලං ස ාේ ලං ්වතින ලං ඉල්ලුම ලං ව රහි ලං අහිතවර ලං කස ලං බක්ේ ලං ති බ්. ලං එය ලං
අ්නයනවඳුවන් ලං ාේ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයන් ලං අතර ලං විය්වේසය ලං ්ලුදු ලං වීමට ලං ද ලං ාතුවී ලං ති බ්. ලං
එබඟවින් ලංරුඳු ප ලංාේ ලං්ඟිරි  ලං්ර ලං තල් ලංනිෂ්්ේදන ලංාේ ලංනිෂ්්ේදවයින් ලංප්රමිතිවරණය ලං ව රහි ලං
දඟඩි ලංඅවධේනයක් ලං යොුද ලංවළ ලංයුතුය. ලංඒ ලංස ාේ
 රුඳු ප ලං ්ර ලං ාේ ලං ්ඟිරි  ලං ්ර ලං තල්වක ලං ගුණේත්මය ලං පිබඳබ  ලං යා්ත් ලං නිෂ්්ේදන ලං පිබඳ වත් ලං
1GMP) අනුගමනය ලං වර ලං අ්්රවය ලං මි්රවීමට ලං ඉඩ ලං නොදී ලං ප්රමිතිය ලං ස්වගඟනීම ලං
සම්බන්ධ යන් ලං වගේවඳුවන්/වර්මේන්තවඳුවන් ලං ්ළඹවීම ලං ස ාේ ලං පියවර ලං ගඟනීම. ලං ඒ ලං
ස ාේ ලංඅගයදේමය ලංසාවර්ධන ලංවඟඩසටාන් ලංා පනේ ලංගඟනීම ලංාේ ලංක්රියේත්මව ලංකිි ම ලංඅතයවයය ලං
ක.
ශ්රී ලං කාවේ ක ලං සගන්ධ ලං තල් ලං නිෂ්්ේදවයන්/අ්නයනවඳුවන් ලං ුදහුණ්ේන ලං ගඟටලු ලං ා පනේ ලං ගන ලං
ඒවේ ලං නිරේවරණය ලං කිරීම ලං ස ාේ ලං පියවර ලං ගඟනීම ලං තුබඳන් ලං ්රි ලං කාවේ ක ලං වි ආ ලං අායය ලං මගින් ලං ජේතිව ලං
ශදේයමට ලං කබේ ලං දන ලං දේයවත්වය ලං තිරසේර ලං කස ලං ඉාළ ලං නඟාවීමට ලං ාඟකියේව ලං කඟ බනු ලං ඇතඟයි ලං
අ ප්ක්ෂේ ලංවරුද.
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