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තපරවෙන
පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු බිම් පුර් වීම, අඛණ්ඩව වගා තනො කිරීම, කුඹුරු බිම්
තවනත් පරිහරණ ්ට ත ොො ගැනීම මෑත කාලීන ව ෙැකි හැකි ප්රධාාන ලක්ෂණ
කිහිප කි. එතම් ම, පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු බිම්වල ස්ථමානී පිහිටීම අනුව
විවිධා සීමාකාරී සාධාක ෙක්නට ලැබීමත්, එම සීමාකාරී සාධාකවල බලපෑම නිසා කුඹුරු
බිම්වල ඵලොයීතාව ස්ථමානී පිහිටීම අනුව තවනස් වීමත්, සමාන ත ෙවුම් භාවිතා කළ ෙ
එකම කුඹුරු ාතේ වුව ෙ අස්වැ්න විචලන වීමත්, සමාජ-ආර්ථික ගැටලු නිසා තමම
කලාපතේ කුඹුරු බිම් ඵලොයි තලස භාවිතා තනො කිරීම හා සීමාකාරී සාධාක අනුව කුඹුරු
බිම් සඳහා ශකයතා වර්ගීකරණ ක් සු  කර තනොමැි  වීමත්, තමම අධාය න සඳහා පසුබිම්
වී ි තබ්. තව ෙ, ප්රි පත්ි  සම්පාෙනතේ දී හා සිංවර්ධාන ක්රි ාොමතේ දී කුඹුරු බිම් සඳහා
ශකයතා වර්ගීකරණ ක් කිරීම තතා වැෙගත් ත..
තමම අධාය න මින් සීමාකාරී සාධාකවල ප්රබලතාව අනුව පළුද ප්ි තේ සට ස.වැනි
ප්ි  ෙක්වා ගම් කිරීතම්දී වී වගාව සඳහා ශකයතාව අඩුවන ආකාර ට කුඹුරු බිම්
ප්තී් හතරකට වර්ගීකරණ තකතර්. වී වගාවට වඩාත් ත ෝගය පළුද හා තෙවන
ප්ි වලට අ ත් කුඹුරුවලි් 44%ක් හා 64%ක් වගා තනො කිරීම මින් තභෞි ක
සාධාකවලට වඩා සමාජ ආර්ථික සාධාක කුඹුරු වගා තනො කිරීමට ප්රබල තලස බලපා ඇි 
බව තහවුරු තවයි. ඒ අතරි් පවුතේ ශ්රම හා කුලී ශ්රම සප ා ගැනීම ප්රධාාන ගැටලුව වී
ඇත. වී වගාව සඳහා තරුණ සහභාගීත්ව අඩුවීම හා වගා තනො කරන කුඹුරුවලි්
බහුතර ක් කිසු  ආර්ථික කටයුත්තක් සඳහා ත ොෙවා තනොමැි  වීමත් තුළි් තමම
කලාපතේ භූමි සම්පත ඌන උපත ෝජන වී ි තබ්.
තමම අධාය න තුළි් කරන ලෙ කුඹුරු බිම් ශකයතා වර්ගීකරණ තතා සරල පහසුතව්
භාවිතා කළ හැකි ක්රමත.ෙ ක් වීම නිසා කුඹුරු තඩම් භාවිත හා කළමනාකරණ වැි
දියුණු කිරීමට ො ක වන ප්රි පත්ි  සම්පාෙන ට හා සිංවර්ධාන ක්රි ාොම ්ට අවශය
මඟතප්වීම තමමින් ලබාතෙයි.

හපුත්ත්රී ධාර්මතසන
අධායක්ෂ

ස්තූි 
තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවි කටයුතු පර්තේෂණ හා පුහුණු කිරීතම් ආ තතනතේ හිටපු
අධායක්ෂ ..එම්. අභ රත්න මහතාට හා වර්තමාන අධායක්ෂ එච්. ධාර්මතසන මහතාට
ආ තනතේ සම්පත් ලබාතෙමි් අප ධධාර් මත් කිරීම තවනුතව් අපි අපතේ
කෘතඥතාව ප්රකාශ කරුද. එතම් ම, අධාය න ආරම්භතේ සට වාර්තාව සකස් කිරීම

iii

ෙක්වා නිස උපතෙස් ලබා තෙමි් අප තමතහ වු අි තර්ක අධායක්ෂ තේ.තක්.එම්.ඩී.
ච්්රසරි මහතාටත්, තම කාල කැප කරමි් අවශය උපතෙස් හා මගතප්වීම් ලබාු ්
කෘෂි සම්පත් අිංශතේ අිංශ ප්රධාානි එස්. කුසුම් කුමාර මහත්මි ටත්, තජයෂ්ප පර්තේෂණ
නිලධාාරී පී.ආර්. වීරක්තකොි මහත්මි ටත් වාර්තාව කි වා අෙහස් ලබාු ් එස්. ඈපාසිංහ
මහතාටත් පර්තේෂණ නිලධාාරිනී ආර්.ඩී. විතේසිංහ මහත්මි ටත් විතශෂ ස්තූි 
පිරිනැමීමට තම
අවස්ථමාවක් කර ගනිුද. තඩම් පරිහරණ ප්රි පත්ි  සැලසුම්
තෙපාර්තතම්්තුත. අධායක්ෂ ජනරාේ පී.එම්.එස්. ප්රනා්ු  මහත්මි ට පර්තේෂණ කිරීම
සෙහා අවශය අනුමැි  හා ආ තනික සම්බ්ීකකරණ කිරීම තවනුතව් ෙ, නිත ෝජය
අධායක්ෂ ඉතඩම් පරිහරණ සැලසුම් බී.ඒ. ජ න්ෙ මහතාට අවශය අවස්ථමාව්ී  දී
උපතෙස් ලබාදීම තවනුතව් ෙ, ස්තූි  ප්රකාශ කරුද.
අධාය න වාර්තාත. ුණණාත්මකභාව වැි දියුණු කිරීම සෙහා වඩාත් ඵලොයි අෙහස් හා
ත ෝජනා ලබාතෙමි් විතශෂ සහ ක් ලබාු ් රජරට විශ්වවිෙයාලතේ, කෘෂිකර්ම පීපතේ
තජයෂ්ප කථිකාචාර් ආචාර් එේ.පී. රූපතසන මහතාට හා රුහුණු විශ්වවිෙයාලතේ
කෘෂිකර්ම පීපතේ මහාචාර් එේ.එම්. අතබ්වික්රම මහතාට අපි අපතේ කෘතඥතාව ප්රකාශ
කරුද.
අධාය නතේ ප්රාථමමික ෙත්ත ස්ස් කිරීතම් දී තනොමඳ සහ ක් ලබාු ් කැස්බෑව, තහෝමාගම
හා පාු ක්ක ප්රතේශතේ තගොවි ජනතාවට ෙ තගොවිජන තසවා මධායස්ථමානවල තගොවිජන
සිංවර්ධාන නිලධාාරී්, කෘෂිකර්ම උපතේශක නිලධාාරී්, කෘෂිකර්ම පර්තේෂණ හා
නිෂ්පාෙන සහකාර නිලධාාරී මහතු් හට අපතේ ප්රණාම පුෙ කර සටිුද. එතම් ම,
ප්රාථමමික ෙත්ත ස්ස් කිරීතම් දී තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවි කටයුතු පර්තේෂණ හා පුහුණු
කිරීතම් ආ තතනතේ සිංඛයාන සහකාර අමේ දිසානා ක, හිටපු සිංඛයාන සහකාර අිංජනා
තහට්ටිආරච්චි, අනි ම් විමර්ශන නිලධාාරී් වන ආර්.සී.තක්. රාජපක්ෂ, තක්.එස්.ආර්.
ුදණසිංහ හා ඩබ්.ඩී.ඒ.තක්. ුණණවර්ධාන න මහත්ම, මහත්මී්ට ෙ තඩම් පරිහරණ
ප්රි පත්ි  සැලසුම් තෙපාර්තතම්්තුත. තඩම් පරිහරණ සැලසුම් නිලධාාරී් වන තනේකා
විතේරත්න තමනවි , රසකා ෙම ්ි  මි , පී. ස්වර්ණසිංහ මහතා, මාතනේ ප්රි ෙර්කාකා
මි ඇතුළු පිරිස කළ කැපවීම තතා අග තකොට සලකන අතර සුතර්කා ක්රිෂා්ි  මහත්මි
හට පරිගණක සි  ම් සකස් කිරීම තවනුතව් ෙ විතශෂ ස්තූි  පුෙ කර සටිුද.
තව ෙ වාර්තාව ුද්රණ කර ප්රකාශ ට පත් කිරීම තවනුතව් ප්රකාශන ඒකකතේ
එස්.ඒ.සී.යූ. තසනානා ක මහතා ඇතුළු කාර් මණ්ඩල ට ෙ න් අයුරි් සහ ෙැක් වූ
ස ලු තෙනා හටත් අපතේ ස්තූි  පිරිනැතම්.
ප්රස්න විතේසිංහ
එච්.ඩී.එස්. හපුආරච්චි

සාරාිංශ
ශ්රී ලිංකාත. පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු විවිධා තහතු නිසා පුර් වීම සහ තවනත්
පරිහරණ ්ට ත ොො ගැනීම සුලභව ෙක්නට ලැතබ්. තම් සඳහා සමාජ ආර්ථික තහතු තම්
ම භුමිතේ ඇි  සීමාකාරී සාධාක ෙ බලපා ඇත. සීමාකාරී සාධාක සහ ඒවාතේ මට්ටම් විවිධා
නිසා කුඹුරු වලි් ලැතබන අස්වැ්න ෙ විවිධා ත.. එම අස්වැ්න ලැබීමට ත දි යුතු
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පිරිවැ ෙ තවනස් ත.. සීමාකාරී සාධාක අනුව කුඹුරු සඳහා ශකයතා වර්ගීකරණ ක්
තනොමැි  නිසා තමවැනි වර්ගීකරණ කි් වී වගාවට වැි ශකයතාව ක් ඇි  කුඹුරු හුනනා
ගැනීමටත්, කුඹුරු පුර් ව ඇත්නම් ඒ සඳහා බලපා්ත් සීමාකාරී සාධාක ෙ එතස
තනොමැි  නම් සමාජ ආර්ථික සාධාක ෙ ්න පැහැදිලිව හුනනාගැනීමටත් හැකි ාව ලැතබ්.
එබැවි්, කුඹුරු පුර්වීමට බලපාන සීමාකාරී සාධාක හා සමාජ ආර්ථික සාධාක හුනනා
ගැනීමත්, එම සීමාකාරී සාධාක පෙනම් කර කුඹුරු වර්ගීකරණ කළ හැකි ක්රමත.ෙ ක්
සකස් කිරීමත්, එ භාවිතා කර තතෝරා ගත් කුඹුරු වර්ගීකරණ කිරීමත්, තමම
අධාය නත ් අරුදණු කරන ලදී. නාගරික, අර්ධා නාගරික හා ේරාමී ප්රතේශ නිත ෝජන
වන තලස කැස්බෑව, තහෝමාගම හා පාු ක්ක ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස වල ා තුනක්
තතෝරා සීමාකාරී සාධාක අටක් භාවිතා කර වර්ගීකරණ කරන ලදී. තමම සාධාක වල
ප්රබලත්ව අනුව එතක් සට ස.වැනි ප්ි  ෙක්වා ාතම් දී ශකයතාව අඩුවන ආකාර ට
කුඹුරු ප්ි ් හතරකට වර්ගීකරණ තකරිණි. ා වේ තුතනහි ම අහඹු නි දීතම්
ක්රමත.ෙ භාවිතා තකොට ුදළු තගොවි්තග් 60% ක් නිත ෝජන වන පරිදි වුහගත
ප්රශ්නාවලි ක් භාවිතා කරමි් සාමාජ ආර්ථික සමික්ෂණ ට ෙත්ත ලබා ග්නා ලදී.
කැස්බෑව ාතේ සමාකාරී සාධාක තෙකක් අනුව ප්ි ් තුනකට වර්ගීකරණ තකරිණි.
තහෝමාගම ාතේ සාධාක හතරක් හුනනාතගන ප්ි ් තෙකකට තබෙන ලදී. පාු ක්ක
ාතේ සාධාක හතරක් හුනනාතගන ප්ි ් හතරකට තබො තව් තකරිණි. අධාය න සු 
කළ ා ් හි වැි ප්රතේශ ක් වී වගාවට ශකයතාව වැි පළුද ප්ි තේ කුඹුරු ත..
නි ැදිතේ කුඹුරු වැි ප්රමාණ ක් අක්කර ට වඩා අඩු . වැි කුඹුරු ප්රමාණ ක් තනි
අයිි 
ටතත් පවතී. පවුතේ ආො ම හා වී වගාව අතර ප්රි තලෝම සම්බ්ධා ක් ඇත.
කුඹුරු තගොඩ කිරීමට තහෝ විකිණීමට භූමිත හි ුදලය වටිනාකම තහළ ාම ෙ තහතු වී
ි තබ්. කුඹුරු වගා තනො කිරීමට ප්රධාාන තහතුවක් තලස පවුතේ සහ කුලී ශ්රම ලබා
ගැනීතම් ගැටලුව හුනනාග්නා ලදී. වගා තනො කරන කුඹුරු ඵලොයි භාවිත ් සඳහා
ත ොුද කිරීම අඩු . පළුද ප්ි තේ කුඹුරුවලි් 44% හා තෙවන ප්ි තේ කුඹුරු වලි්
64% වගා තනො කරයි.
තමම ශකයතා වර්ගීකරණ ප්රාත ෝකවකව භාවිතා කල හැකි ත.. තමම වර්ගීකරණ විශාල
ප්රතේශ කට ත ොො ගැනීම තුළි් කුඹුරු වල ඵලොයීතාව වර්ධාන කිරීමත්, ශ්රම ගැටලුව
අවම කිරීම සඳහා ්තරෝපකරණ භාවිත ප්රචලිත කිරීමත් සුු සු ත..
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හැඳි්වීම
1.1 අධාය නතේ පසුබිම
ශ්රී ලිංකාත. කුඹුරු බිම් වයාප්තිි  සැල විට එම බිම්වලි් වැි ප්රමාණ ක් වි ළි
සහ අතරමැදි කලාපවල පිහිටා ඇත. තම ට සාතප්තික්ෂව තතත් කලාපතේ කුඹුරු
අඩු ප්රමාණ ක් ඇි  අතර එම කුඹුරු තබොතහොම ක් ම කුඩා කැබලි තලස පිහිටා
ි තබ්. තඩම් තකතරහි ඇි  අධික තේලුම නිසා තතත් කලාපතේ කුඹුරු බිම් තවනත්
පරිහරණ ්ට ත ොො ගැනීම වැි වී ඇි  අතර තම නිස අවසර ඇි ව තම් ම,
කිසු  අවසර ක් තනොමැි ව ෙ සු  කරනු ෙැකි හැකි
. විතශෂත ්
නාගරීකරණ ය ඝ්ර ව සු තවන තකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාේල වැනි ප්රතේශ
ඇතුළත් පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු බිම් තවනත් පරිහරණ ්ට ත ොො
ගැනීම සුලබ ව ෙක්නට ලැතබ්. තව ෙ, කුඹුරු පුර් වීම පහත රට තතත් කලාපතේ
ප්රධාාන ගැටලුවක් බවට පත් ව ි තබ්. උොහරණ තලස ජන හා සිංඛයාතේඛන
තෙපාර්තතම්්තුත. ෙත්ත අනුව පහත රට තතත් කලාපතේ තහක්ට ාර
30,000කට (2012) ආස්න කුඹුරු ප්රමාණ ක් පුර් ව පවතී. ඉඇුදණුම අිංක 1
තමතලස කුඹුරු පුර් වීමට සහ තවනත් භාවිත ්ට ත ොොගැනීමට විවිධා තහතු
බලපා ඇි  බව ෙැකි හැකි . තම් සඳහා සමාජ ආර්ථික ගැටලු තම් ම කුඹුරු
බිම්වල ෙක්නට ලැතබන භුමි සම්බ්ධා අතනකුත් සීමාකාරී සාධාක ෙ අඩු වැි
වශත ් බලපා ඇි  බව ෙක්නට ලැතබ්. විතශෂත ් තභෞි ක සාධාකවල බලපෑම
නිසා ම් කෘෂි තේශුණණික කලාප ක පිහිටි කුඹුරු බිම් ස ේල ඒකාකාර තනොවන
අතර එම නිසා ඵලොයිතාව ෙ තවනස් ත.. තමවැනි විවිධා තභෞි ක සීමාකාරී
මට්ටම්වල ඇි  කුඹුරුවල අස්වැ්න තවනස් වන අතර අොළ අස්වැ්න ලබා
ගැනීම සඳහා ත දි යුතු පිරිවැ ෙ කුඹුතර් ස්වභාව අනුව තවනස් වි හැකි .
සමහර විට, වී වගාව සඳහා තතා තහොඳ කුඹුරු තවනත් පරිහරණ ්ට ත ොො
ගැනීම තම් ම වී වගාවට එතරම් ත ෝගය තනොවූ කුඹුරු වැි පිරිවැ ක් ෙරමි් වී
වගා කිරීම සඳහා උත්සාහ ග්නා අවස්ථමා ෙ ෙක්නට ලැතබ්. තමතලස කුඹුරු බිම්
තතෝරා තව් තකොට ගැනීමකි් තතොරව වගා කිරීමට තපළඹීතම් ප්රධාාන තහතුව
ව්ත් එම බිම් නිස තලස වර්ගීකරණ ට භාජන කර තනො ි බීමයි. කුඹුරු ම්
ආකාර ක වර්ගීකරණ කට ලක් තකොට වී වගාව සඳහා තතාමත් ත ෝගය කුඹුරු
සහ වී වගාව සඳහා එතරම් ත ෝගය තනොවන කුඹුරු තලස හුනනාගත හැකි නම්
භුමිතේ ත ෝගයතාව අනුව සුු සු විකේප පරිහරණ ක් සඳහා තතෝරා ගැනීම
තුළි් වඩාත් තහළ ඵලොයිතාව ක් එම කුඹුරු තඩම්වලි් ළඟා කර ගත හැකි ත..
එතම් ම, එවැනි වර්ගීකරණ ක් පවතී නම් කුඹුරු තවනත් පරිහරණ ක් සඳහා
ත ොො ගැනීමට අවසර ලබා දීතම් දී එම වර්ගීකරණ , තීරණ ගැනීම සඳහා පහසු
තමවලමක් තලස භාවිතා කිරීමට හැකි ාව ලැතබයි. තව ෙ, තමවැනි
වර්ගීකරණ ක් තුළි් කුඹුරු පුර් වීමට බලපා ඇි  සාධාක, තභෞි ක සාධාක ෙ,
සමාජ-ආර්ථික සාධාක ෙ නැි නම් එම සාධාක තෙවර්ග ම ෙ ්න පැහැදිලි ව
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හුනනා ගැනීමට අවස්ථමාව උො ත.. එමින් කුඹුරු නැවත වී වගාවට තහෝ තවනත්
ත ෝගය පරිහරණ කට ත ෙවීම කාර් ක්ෂමව කළ හැකි .
එතම් ම, රජ පුර් කුඹුරු අස්වැේදීතම් ජාි ක වැඩසටහන ඔස්තස පුර් වූ
කුඹුරු ළි ජාි ක නිෂ්පාෙන ට එක් කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි. වැ. සහ සුළු
වාරිමාර්ග පේධාි  පුනරුත්ථමාපන හා පුර් කුඹුරු සිංවර්ධාන සඳහා රජ 2014
වසර සඳහා රුපි ේ මිලි න 2300ක් තව් කර ඇත ඉBudget Speech, 2013 .
එතස වුව ෙ, තබොතහෝ විට ම් වැඩසටහනක් ක්රි ාත්මක කරන කාලතේ දී වගා
කරන කුඹුරු පසු කාලීන ව නැවත අතහැර ෙැමීම සු  වන බව ක්තෂර
නිලධාාරි්තේ අත්ෙැකීම ත..
තම් නිසා ප්රි පත්ි  සම්පාෙනතේ හා සිංවර්ධාන ක්රි ාොමත හි නි ැී සටින
ආ තන ් වන ශ්රී ලිංකා කෘෂිකර්ම පර්තේෂණ ප්රි පත්ි  සභාව, තගොවිජන
සිංවර්ධාන තෙපාර්තතම්්තුව, තඩම් පරිහරණ ප්රි පත්ි  සැලසුම් තෙපාර්තතම්්තුව
තමවැනි වර්ගීකරණ ක අවශයතාව විවිධා අවස්ථමාවල දී අවධාාරණ කර ඇත.
තම 2014 වර්ෂතේ දී තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවි කටයුතු පර්තේෂණ හා
පුහුණු කිරීතම් ආ තන සිංවිධාාන කළ පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තඩම්
භාවිත හා කළමනාකරණ වැි දියුණු කිරීම සඳහා වන පාර්ශවකරුව්තේ
වැඩුදළුත. දී වඩාත් ගැඹුරි් සාකච්ඡා කළ අතර තමම අධාය න සඳහා එම
සාකච්ඡාව පසුබිම් වි . එතම් ම, නි ුද වයාපෘි  සඳහා තකොළඹ දිස්ත්රික්ක
තතෝරා ගැනීමට ෙ ත ෝජනා වි .

1.2 අධාය න ගැටලුව
පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු බිම්වල ඒවාතේ ස්ථමානී පිහිටීම අනුව විවිධා
සීමාකාරී සාධාක ෙක්නට ලැතබ්. තමම සීමාකාරී සාධාක ඉජලවහන සම්බ්ධා
ගැටලු, ගිං වතුර, විෂ තත්ත්ව ්, ලවණතාව , හැේ බව ආදී
නිසා තමම
බිම්වල ඵලොයිතාව තැනි් තැනට තවනස් ත.. එකම ාතේ වුව ෙ තමම
සීමාකාරී සාධාකවල බලපෑම තැනි් තැනට විවිධා වන අතර ඒ අනුව එකම ාතේ
ෙ තවනස් ප්තී්වලට වර්ගීකරණ කළ හැකි කුඹුරු ෙක්නට ලැතබ්. එබැවි්,
සමාන ත ෙවුම් භාවිතා කළ ෙ, එකම ාත හි වුව ෙ විවිධා ස්ථමානවලි් ලැතබන
අස්වැ්තනහි විචලය ස්වභාව ක් ෙැකි හැකි . එතම් ම, සමාජ ආර්ථික
වශත ් බලපාන ගැටලු වන ශ්රමික ්තේ හිග , අයිි  හා භුක්ි  සම්බ්ධා
ගැටලු, අඩු අස්වැ්න, ්තරෝපකරණ භාවිත සම්බ්ධා ගැටලු හා නිෂ්පාෙන
පිරිවැ තහළ ාම ආදි තහතු නිසා පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තඩම් ඵලොයී
තලස භාවිතා තනො කිරීම ෙ ෙක්නට ලැතබ්.
පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු වල ශකයතාව අනුව නිස තලස වර්ගීකරණ ක්
සු  කර තනොමැි  වීතම් එම බිම් වඩාත් ඵලොයි තලස පරිහරණ කිරීතම් ගැටලුව
උේගත වී ඇත. එබැවි්, පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරුවල ෙක්නට ලැතබන
සීමාකාරී සාධාක අනුව වර්ගීකරණ ක් සකස් කිරීම සහ එම වර්ගීකරණ අනුව
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කුඹුරු ප්ි  කිහිප කට තබදීම තුළි් ඒවාතේ තභෞි ක ත ෝගයතාව
කළ හැකි ත..

තීරණ

1.3 අධාය නතේ අරුදණ
පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරුවල ඇි  සීමාකාරී සාධාක පෙනම් කර ගනිමි්
ඒවා වර්ගීකරණ කිරීම තුළි් කුඹුරු තඩම් භාවිත හා කළමනාකරණ වැි
දියුණු කිරීමට ො ක වන ප්රි පත්ි  සම්පාෙන ට හා සිංවර්ධාන ක්රි ාොම ්ට
අවශය මග තප්වීම ලබා දීම.
විතශෂිත අරුදණු
1. කුඹුරු තඩම් පුර්වීම තකතරහි බලපාන සීමාකාරී සාධාක හා සමාජආර්ථික සාධාක හුනනා ගැනීම
2. එම සීමාකාරී සාධාක පෙනම් කර ගනිමි් කුඹුරු තඩම් වර්ගීකරණ කළ
හැකි ක්රමත.ෙ ක් සකස් කිරීම
3. එම වර්ගීකරණ භාවිතා කර තතෝරා ගත් ා කිහිප ක කුඹුරු තඩම්
වර්ගීකරණ කිරීම

1.4 පර්තේෂණ ක්රමත.ෙ
2014 වර්ෂතේ දී තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවිකටයුතු පර්තේෂණ හා පුහුණු
කිරීතම් ආ තනතේ පැවි  “පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තඩම් භාවිත හා
කළමනාකරණ වැි දියුණු කිරීම” සඳහා වන පාර්ශවකරුව්තේ වැඩුදළුත. දී,
තමම නි ුද වයාපෘි  සඳහා තකොළඹ දිස්ත්රික්ක තතෝරාගැනීමට ෙ, නි ුද
වයාපෘි  ක්රි ාත්මක කරන බල ප්රතේශතේ තාක්ෂණික සාධාකවල බලපෑම තම්
ම සමාජ-ආර්ථික සාධාකවල බලපෑම නාගරික, අර්ධා නාගරික හා රාමී
ප්රතේශ ්වල එකිතනකට තවනස් වි හැකි නිසා, එම බල ප්රතේශ ් තුනම
නිත ෝජන වන පරිදි අධාය න ප්රතේශ පහත පරිදි තතෝරා ගැනීමට ෙ ත ෝජනා
වි . ඒ අනුව;
නාගරික
අර්ධා නාගරික
රාමී

-

කැස්බෑව ප්රතේය  තේකම් තකොට්පාස
තහෝමාගම ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස
පාු ක්ක ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස

ඒ අනුව, කැස්බෑව ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ තතෝරා ගත් කුඹුරු ා
මඩපාත රාම නිලධාාරී තකොට්පාස ට අ ත් වූ අතර තහෝමාගම ප්රාතේය  තේකම්
තකොට්පාසතේ තතෝරා ගත් කුඹුරු ා තගොඩගම ඉඋතුර සහ ෙකුණ හා පනාතගොඩ
රාම නිලධාාරි තකොට්පාසවලට සහ පාු ක්ක තකොට්පාසතේ තතෝරා ගත් ා
ඉකපුතගවිල ා තබෝතප්ති රාම නිලධාාරී තකොට්පාස ට අ ත් වි . කුඹුරු ා ්
තතෝරා ගනු ලැබු ක්රමත.ෙ වූතේ එම ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස ක 1:10,000
පරිමාණතේ සි  ම නිරීක්ෂණ කර තතෝරා ගත් කුඹුරු ා ් කිහිප ක් ක්තෂර
3

චාරිකාවකි් අනතුරුව ලබාගත් ෙත්ත හා තතොරතුරු පෙනම් කරගනිමි් එක්
කුඹුරු ා ක් තතෝරා ග්නා ලදී. තමම ක්රමත.ෙ භාවිතා කර කුඹුරු ා ්
තුනක් ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස තුතන් තතෝරා ග්නා ලදී. පහත රට තතත්
කලාපතේ ස ලු දිස්ත්රික්ක ආවරණ වන තලස තදිරිතේ දී කුඹුරු බිම්
වර්ගීකරණ කිරීම තමම නි ුද අධාය නතේ සාර්ථමකභාව මත සු  කළ හැකි ත..
1.4.1

පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තඩම් වී වගාව සඳහා සීමාකාරි ව
බලපාන සාධාක මත වර්ගීකරණ කිරීම

තමම අධාය නතේ එක් විතශෂිත අරුදණක් ව්ත් පහත රට තතත් කලාපතේ
කුඹුරු බිම් වඩාත් නිවැරදි තලස ඒවාතේ ෙක්නට ලැතබන සීමාකාරී සාධාක
උපත ෝගී කර වර්ගීකරණ සු කිරීමයි. පතස ඒ ඒ ස්ථමාන ආශ්රිතව පවත්නා
තභෞි ක තහෝ රසා නික තත්ත්ව ් මත තමම සීමාකාරී සාධාක උේගතව පවතී.
උොහරණ තලස ජලවහන තහොඳ තකොටසක පිහිටි කුඹුරක ජල රඳවා ගැනීම
ගැටලුවක් ත.. එ වගාත. දී ගැටලුවක් වන අතර එ තභෞි ක සීමාකාරී
සාධාක කි. එතම් ම, කඩ විෂවීම තහෝ ලවනතාව රසා නික සීමාකාරී
සාධාක ක් තලස සැලකි හැකි ත.. තමම සාධාකවල බලපෑම නිසා වී වගාත.
අතප්තික්ෂිත අස්වැ්න අඩු වීමට තඩ ි තබ්. එතලස සීමාකාරී සාධාකවල බලපෑම
අනුව කුඹුරු තඩම් වර්ගීකරණ ක් සිංවර්ධාන කළ අතර එ තතවැනි පරිච්තේෙ
ටතත් තදිරිපත් තකතර්.
1.4.1.1 සීමාකාරී සාධාක හුනනාගැනීම
තමම අධාය නතේ දී පහත රට තතත් කලාපතේ සාමානයත ් කුඹුරු බිම් ආශ්රිත ව
ෙක්නට ලැතබන ප්රධාාන සීමාකාරී සාධාක තලස සාධාක අටක් හුනනාග්නා ලදී
ඉවුණව 1.1 සහ වුණව 3.1 . එම සාධාකවල ප්රබලතාව , එම සාධාකතේ බලපෑම
නිවැරදි කිරීම කළ හැකි ෙ තනො හැකි ෙ ්න මත තීරණ තකරිණි. සීමාකාරී
තත්ත්වතේ ප්රබලතාව “උර”, “මධායස්ථම” සහ “තනො ගැනි හැකි තරම්”
වශත ් කාණ්ඩ තුනකට තබෙන ලදී. නිවැරදි කළ තනො හැකි සීමාකාරී
තත්ත්ව ්වල ප්රබලතාව ‘උර’ තලසත්, නිවැරදි කළ හැකි සාධාකවල
ප්රබලතාව ‘මධායස්ථම’ තලසත් වර්ග කරන ලදී. නිවැරදි කිරීමක් අවශය තනොවන
සාධාකවල ප්රබලතාව ‘තනො ගැනි හැකි තරම්’ තලස වර්ග තකරිණ. තබොතහෝ
විට, කුඹුරු ාතේ ම් ප්රතේශ කට තමම සීමාකාරී සාධාක එකක් තහෝ එකකට
වැි සිංඛයාවක් බලපෑ හැකි ත..
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වුණ සටහ් 1.1: හුනනාගත් සීමාකාරී සාධාක හා .ට අොළ තතොරතුරු
හුනනාගත් සීමාකාරී
සාධාක

01

ජලවහන

02

ලවණතාව

03

ජල ගැලීම්

04

05
06
07

08

විස්තර
මනා ජලවහන ක් ඇි  බිම් වී වගාවට එතරම් සුු සු තනොත..
එ ට තහතු ව්ත් ජල රඳවා ගැනීම අපහසු නිසා වගාව
සඳහා වැි ජල ප්රමාණ ක් අවශය වීම . මධායස්ථම ජලවහන ක්
ඇි  කුඹුරු මධායස්ථම ව ත ෝගය වන අතර අසම්පුර්ණ තහෝ
ු ර්වල ජලවහන ක් සහිත කුඹුරු වගාවට තතා හිතකර ත..
තතාමත් ු ර්වල ජලවහන ක් ඇි  කුඹුරුවල අස්වනු තනළන
කාලතේ දී ෙ ජල බැස්සවීම අපහසු නම් එම කුඹුරු ෙ වී වගාවට
ත ෝගය තනොත.. තමම අත ෝගය තත්ත්ව ් සමහර විට
නිවැරදි කිරීමට හැකි ාව පවතී. උොහරණ තලස කානු ෙැමීම
මින් තතා ු ර්වල ජලවහන තත්ත්ව ් නිවැරදි කළ හැකි ත..
ක්තෂරතේ පරික්ෂා කර නිවැරදි කළ හැකි නම් සාධාකතේ
බලපෑම මධායස්ථම තලසත් නිවැරදි කළ තනො හැකි නම් උර
තලසත් වර්ග කරන ලදී.
කුඹුරුවලට කරදි ගැලීම එක් තහතුවක් තලසත්, අතනක්
කුමන තහතුවක් තහෝ නිසා ඇි වන ලවණතාව ් “තවනත්
තහතු නිසා” නුතව් වර්ග කරන ලදී. තම ෙ නිවැරදි කළ
හැකි/තනොහැකි මත ප්රබලතාව
තීරණ
කරන ලදී.
ලවණතාවතේ ප්රමාණ
පාිංශු ස්නා කතාව මත තීරණ
කළ අතර ඒ පිළිබඳ වැි විස්තර 3.1 වුණත. සෙහ් තකතර්.

වසරකට ජල ට ටවන වාර ගණන සහ ජල රඳා සටින කාල
සීමාව මත තනො කවනි හැකි, මධායස්ථම සහ උර තලස
වර්ගීකරණ කරන ලදී ඉවැි විස්තර සඳහා 3.1 වුණව බල්න .
රසා න ්රවය
වී වගා කළ හැකි ෙ තනො හැකි ෙ ්නත් එතම් ම, වී වගා කළ
තහෝ අපජල
හැකි කුඹුරක නම් නිවැරදිව කළ හැකි ෙ තනො හැකි ෙ ්නත්
නිසා ඇි වන විෂ සලකා බලා සීමාකාරී සාධාකතේ ප්රබලතාව තීරණ කරන ලදී.
තත්ත්ව ්
ආම්ලිකතාව /
පතස පී.එච් අග මත තීරණ කළ අතර නිවැරදි කළ හැකි ෙ
ක්ෂාරි තාව
තනො හැකි ෙ ්න මත ප්රබලතාව තීරණ කරන ලදී.
අර්ධා හැේ/හැේ
තත්ත්ව
ජල ලබා
ගැනීතම් තහෝ
ජල රඳවා
ගැනීතම්
ු ෂ්කරතා
ජල බැස්සවීතම්
අපහසුතා

නිවැරදි
තීරණ
නිවැරදි
තීරණ

කළ හැකි ෙ තනො හැකි ෙ
කරන ලදී.
කළ හැකි ෙ තනො හැකි ෙ
කරන ලදී.

්න මත ප්රබලතාව
්න මත ප්රබලතාව

ඇළ මාර්ග අවහිරවීම තහෝ තවනත් තහතු නිසා. තමහි
ප්රබලතාව ෙ නිවැරදි කළහැකි ෙ තනො හැකි ෙ ්න මත
තීරණ කරන ලදී.
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1.4.1.2 සීමාකාරී සාධාක අනුව ශකයතා ප්තී්වලට තබදීම
සීමාකාරී සාධාකවල ප්රබලතාව සහ ඒවාත හි එකිතනක අතර අ්තර් බලපෑම
අධාය න කර කුඹුරු බිම් ශකයතා ප්ි  හතරකට තව් කරන ලදී. පළුද
ප්ි තේ සට හතරතවනි ප්ි  ෙක්වා සැලකීතම් දී පළුද ප්ි තේ කුඹුරු වී
වගාවට තතා තහළ ශකයතාව කි් යුක්තඉතතා සුු සු බිම් තලස සැලකු අතර
තෙවැනි ප්ි තේ කුඹුරු බිම් වී වගාව සඳහා ශකයතාව අි ් පළුද ප්ි  ට
වඩා පහළ මට්ටමක ඇි  අතර සමහර විට එවැනි බිම්වල සීමාකාරී සාධාක තවත්
කර පළුද ප්ි  ට තගන ඒතම් හැකි ාවක් ෙ පැවි  හැකි . ඒ සඳහා අමතර
පිරිවැ ක් ෙැරි යුතු ත.. තමම කුඹුරු බිම් වී වගාව තදිරි ටත් කරතගන ාම
සඳහා තතෝරා ගත හැකි ත.. තතවැනි ප්ි තේ කුඹුරු බිම්වල ශකයතාව තෙවැනි
ප්ි  ට වඩා අඩු මට්ටමක පවි න අතර ඒවා වී වගාව සඳහා ආ්ි කව ත ෝගය
ත.. එවැනි බිම් තවනත් තබෝග වගාව් සඳහා ත ොුද කිරීම තුළි් වැි
ඵලොයිතාව ක් ලබා ගත හැකි ත..
වුණ සටහ් 1.2:සීමාකාරී සාධාකවල ප්රබලතාව
ප්ි වලට තබදීම

මත කුඹුරු බිම් ශකයතා

ශකයතා
ප්ි 

සීමාකාරී සාධාකවල
ප්රබලතාව

වී වගාවට ත ෝගයතාව

ප්ි  1
ප්ි  2

තනො කවනි හැකි තරම් ත.
එක් සීමාකාරී සාධාක ක්
මධායස්ථම මට්ටතම්
බලපවත්වයි

තතා සුු සුයි
වී වගාවට සුු සුයි. සීමාකාරී සාධාක නිවැරදි
කළ පසු තමම බිම් වී වගාවට තතා සුු සු ත..

ප්ි  3

සීමාකාරී සාධාක තෙකක්
මධායස්ථම මට්ටතම් බල
පවත්වයි

ප්ි  4

සාධාක එකක් තහෝ එකකට
වැි සිංඛයාවක් උර තලස
බලපවත්වයි. එතස
තනොමැි  නම් ෙැි තලස
එකිතනක හා බැුනණු
මධායස්ථම මට්ටතම්
සීමාකාරී සාධාක කිහිප ක්
බලපවත්වයි.

තමවැනි බිම් වී වගාවට මධායස්ථම ව ත ෝගය
ත.. වී වගාව සු  කළ හැකි වුව ෙ වී වගාව සු 
කිරීම ආර්ථික වශත ් ලාභො කෙැයි
විශ්තේෂණ කර බැලි යුතු ත..
තමවැනි බිම් වී වගාව සඳහා විභව තතා අඩු
. වී වගාව සු  කිරීම ආර්ථික වශත ්
ලාභොයි තනොත.. සමහරවිට සුු සු තවනත්
පරිහරණ ක් වඩා ඵලොයි ත..

ස.වැනි ප්ි තේ කුඹුරුවල වී වගාව සඳහා ශකයතාව තතාමත් පහළ මට්ටමක
ඇි  අතර එවැනි බිම් වී වගාව සඳහා තතාමත් අඩු විභව ක් ඇි  ප්රතේශ තලස
වර්ගීකරණ කරන ලදී. එවැනි බිම්වල වී වගා කිරීම ආර්ථික වශත ් ලාභොයි
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තනොත.. වර්ගීකරණතේ දී පළුද ප්ි තේ සට ස.වැනි ප්ි  ෙක්වා ාතම් දී වී
වගාවට එම බිතමහි ඇි  ශකයතාව ක්රමත ් අඩු ත..
1.4.1.3 සීමාකාරී සාධාක ක්තෂර හුනනා ගැනීම
නි ුද අධාය න සඳහා තතෝරා ගත් කුඹුරු ා වල තගොවී් හුද වී ඔවු්
වගාකරන තකොටස් වල පවි න ගැටලු අධාය න කරන ලදී. ත් පසු, එම ගැටලු
නිවැරදි කළ හැකි ෙ තනො හැකි ෙ ්න තසො ා බලන ලෙ අතර ඒ සඳහා
තාක්ෂණික ෙැනුම තම් ම තවනත් ආ තනවල සහ තගොවී්තේ අෙහස් හා
ත ෝජනා ෙ සලකා බලන ලදී. එම ා වල පවි න හුනනාග්නා ලෙ
ගැටලු/සමාකාරී සාධාක බලපාන ලෙ ප්රතේශ පිළිබඳ ව තගොවි්තේෙ උපකාර
ඇි  ව ජී.පී.එස් ඉGlobal Positioning System (GPS) උපකරණ භාවිතා
කරමි් සි  ම්වල හුනනාග්නා ලදී. ත් පසු එම සාධාක බලපානු ලැබූ ප්රතේශ 1:
10,000 පරිමාණතේ සි  ම් මත ලකුණු තකරිණි. අනතුරුව සීමාකාරී සාධාකවල
බලපෑම අධාය න කර අොළ වර්ගීකරණ සු  කරන ලදී.
1.4.1.4 පාිංශු විශ්තේෂණ
සීමාකාරී සාධාක තලස සලකනු ලබන පතස ලවණතාව සහ පී.එච්.ඉPH අග
අහඹු තලස ලබාගත් පස් සාම්පල පරීක්ෂා කිරීතම් තීරණ කරන ලදී. තම් සඳහා
පී.එච්. ඉPH මීටර ක් භාවිතා කර පස්:ජල 1:1 අනුපාත ට මිශ්ර කර සාො ගත්
අවලම්බන ක් භාවිතා තකරිණි. ස්නා කතාව මැනීම සඳහා ස්නා කතා
මාන ක් භාවිතා කරන ලදී. පතස ව න ස්පර්ශ ක්රම ඉFeeling method)
මින් නිර්ණ කරන ලදි.
1.4.2

සමාජ - ආර්ථික සමීක්ෂණ

2014 වර්ෂතේ දී තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවිකටයුතු පර්තේෂණ හා පුහුණු
කිරීතම් ආ තනතේ පැවි  “පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තඩම් භාවිත හා
කළමනාකරණ වැි දියුණු කිරීම” සඳහා වන පාර්ශවකරුව්තේ වැඩුදළුත. දී
තමම නි ුද වයාපෘි  සඳහා තකොළඹ දිස්ත්රික්ක තතෝරා ගැනීමට ත ෝජනා වි .
ඒ අනුව, තකොළඹ දිස්ත්රික්ක තතෝරා ග්නා ලදී. එතම් ම, ප්රාතේය  තේකම්
තකොට්පාස තලස කැස්බෑව, තහෝමාගම හා පාු ක්ක පිළිවලි් නාගරික, අර්ධා
නාගරික හා රාමී ප්රතේශ නිත ෝජන වීමට තතෝරා ගැනීමට වඩා උචිත ැයි එම
විේවත් වැඩුදළුත. දී ත ෝජනා වූ අතර ඒ අනුව එම ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස
තතෝරා ගැණුනි. එක් එක් බල ප්රතේශතේ තතෝරා ගත් කුඹුරු ා ් භූතගෝලී
වශත ් තව් ව පිහිටා ි තබන පරිදි වූ කුඹුරු ා වේ තුනක් අධාය න සීමා
කර ගැනීම සඳහා තතෝරා ග්නා ලදී. මූලික වශත ් ප්රාථමමික ෙත්ත පෙනම් කර
තගන අධාය න සු  කරන ලදී. ඒ අනුව, සමාජ ආර්ථික සමීක්ෂණ ට අොළ
ෙත්ත, කුඹුරු තඩම් වර්ගීකරණ කරන බල ප්රතේශතේ කුඹුරු ා වේ තුතනහි ම
ුදළු තගොවි්තග් 60%ක් නිත ෝජන වන පරිදි 128 ඉවුණ සටහ් 1.3
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තෙතනකුතග් වුහගත ප්රශ්නාවලි ක් භාවිතා කරමි් ෙත්ත ලබා ගැණුනි.
තතෝරාගත් කුඹුරු ා ්තග් නි ැදි ට අොළ තගොවී් ුදළු තගොවි්තේ නාම
තේඛන කි් අහඹු නි ැදීතම් ක්රමත.ෙ අනුව තතෝරා ගැණුනි.
තම ට අමතර ව, පුේගල සම්ුදඛ සාකච්ඡා තුළි් විතශෂත ් ම එම එක් එක්
ප්රතේශවල තගොවිජන තසවා ප්රාතේය 
නිලධාාරි්, කෘෂිකර්ම උපතේශක
නිලධාාරී්, කෘෂිකර්ම පර්තේෂණ නිෂ්පාෙන සහකාර නිලධාාරි්, සිංවර්ධාන
නිලධාාරි් හා තගොවි සිංවිධාානවල නිත ෝජිත මහතු්තග් ප්රතේශතේ වී වගාවට
අොළ තතොරතුරු ලබා ග්නා ලදී. එතම් ම, කුඹුරු තඩම්වල තවනත් භාවිත ්
සඳහා භාවිතා කර්න්තග් සේධි අධාය න ් සඳහා ෙත්ත ලබා ගැණුනි.
වුණ සටහ් 1.3: නි ැදිතේ වයාප්තිි 
ප්රාතේය  තේකම්
තකොට්පාස

රාම නිලධාාරී
තකොට්පාසතේ නම

තතෝරාගත්
කුඹුරු ාතේ
ුදළු තගොවී්
සිංඛයාව

නි දි සඳහා
තතෝරා ගත්
සිංඛයාව

කැස්බෑව

මඩපාත

53

32

තහෝමාගම

තගොඩගම හා
පනාතගොඩ

100

60

පාු ක්ක

තබෝතප්ති

60

36

213

128

ුදළු තගොවී් සිංඛයාව

1.4.3

ෙත්ත විශ්තේෂණ හා තදිරිපත් කිරීම

සීමාකාරී සාධාක අතුරි් ලවණතාව සහ පී.එච්. අග පිළිබඳ ෙත්ත ප්රමාණාත්මක
ඉQuantitative data) වන අතර අතනකුත් තබොතහෝ සාධාක ුණණාත්මක
(Qualitative data) ත.. එබැවි් ෙත්ත විශ්තේෂණතේ දී වැි වශත ් ජාල
සටහ් ඉMatrix) වුණ සහ ප්රස්තාර භාවිතා කරන ලදී. එම විශ්තේෂණ මින්
අොළ නිගමනවලට ළඟා වි . සමාජ - ආර්ථික සමීක්ෂණතේ ප්රශ්නාවලි මින්
ලබා ගත් ෙත්ත පරිගණක ගත කර සිංඛයාත්මක වුණ සහ ප්රස්තාර මින් විශ්තේෂිත
තතොරතුරු තදිරිපත් කිරීම සු  කරන ලදී.

1.5 පරිච්තේෙ සැකසුම
පළුද පරිච්තේෙ
තුළි් අධාය නතේ පසුබිම හා පර්තේෂණ ක්රමත.ෙ
විස්තරාත්මකව තදිරිපත් තකොට ඇත. තෙවැන පරිච්තේෙ මින් සාහිතය
විමර්ශන තදිරිපත් කර ඇි  අතර තතවැන පරිච්තේෙත ් කුඹුරු තඩම්
ශකයතාව අනුව වර්ගීකරණ කිරීතම් ක්රමත.ෙ හා කුඹුරු තඩම් වර්ගීකරණ
කිරීම තදිරිපත් තකතර්. .ළඟ පරිච්තේෙ මින් නි ැදිතේ සමාජ-ආර්ථික පසුබිම ෙ
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පස්වැනි පරිච්තේෙත ් කුඹුරු තඩම් භාවිත හා ආර්ථික වටිනාකම ෙ ෙැක් ත.. වී
වගාත. දී ුදහුණ පෑමට සු වන ප්රධාාන ගැටලු හා කුඹුරු තඩම්වල විකේප
භාවිත ් ෙ ඒ ටතත් විස්තරාත්මකව තදිරිපත් තකතරයි. අවසාන පරිච්තේෙත ්
නිගමන හා ත ෝජනා තදිරිපත් කර ඇත.
තෙවැනි පරිච්තේෙ

සාහිතය විමර්ශන
පහත රට තතත් කලාපතේ කෘෂි පාරිසරික ලක්ෂණ, පුර් කුඹුරු ප්රමාණ , වී
නිෂ්පාෙන හා ඵලොයීතාව අතනකුත් කෘෂි පාරිසරික කලාප අනුව තවනස් වීම
පිළිබඳ විශ්තේෂණ ක් තමම පරිච්තේෙත ් තදිරිපත් තකතර්. එතම් ම, තමම
අධාය න සඳහා තකොළඹ දිස්ත්රික්ක තතෝරා ගත් නිසා එම දිස්ත්රික්කතේ වී
වගාත. වර්තමාන තත්ත්ව පිළිබෙ විරහ ක් කර ඇත. තව ෙ, භූමි ශකයතා
වර්ගීකරණ ට අොළ තමතතක් කරන ලෙ අධාය න ් පිළිබෙ තකටි විමසුමක්
සැකැවි් තදිරිපත් තකතර්.

2.1 පහත රට තතත් කලාපතේ වී වගාව
2.1.1 කෘෂි-පාරිසරික කලාප හා ලක්ෂණ
ශ්රී ලිංකාත. ජනගහනත ් 45%ක් පහත රට තතත් කලාප ට අ ත් දිස්ත්රික්ක
හත ඉතකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාේල, මාතර, කෑගේල හා රත්නපුර තුළ වාස
කරයි. මාතර හා රත්නපුර දිස්ත්රික්ක තෙතකහි සමහර ප්රතේශ අතරමැදි කලාප ට
හා වි ැළි කලාප ට අ ත් ත.ඉරූප සටහ් 2.1 . තමම පහත රට තතත් කලාප
කෘෂි පාරිසරික කලාප තුනකට අ ත් වන අතර ඒවා නම් WL1, WL2 හා WL3
ත..
කෑගේල

ගම්පහ

රත්නපුර

තකොළඹ
පහත රට තතත් කලාප

කළුතර

අතරමැදි කලාප
ගාේල
වි ළි කලාප

9

මාතර

සි  ම 2.1: පහත රට තතත් කලාප ට අ ත් දිස්ත්රික්ක හත සහ මාතර තම් ම
රත්නපුර දිස්ත්රික්කවල තවනත් තේශුණණික කලාපවලට අ ත්
ප්රතේශ පිහිටා ඇි  ආකාර .
වී වගාතව් උපරිම අස්වැ්නක් ලබා ගැනීම සඳහා හපත් කෘෂි පාරිසරික
තත්ත්ව ් තතා වැෙගත් ත.. ජල සැපයුම, පතස ජල රඳවා ගැනීතම් හැකි ාව,
පතස සාරවත්භාව , පතස ව න ප්රමාණවත් මට්ටමක පැවතීම, පතස ඔක්සජ්
මට්ටම, ප්රමාණවත් පතස ගැඹුර, කඩ විෂ තත්ත්ව රහිත වීම, ගිං වතුර
තත්ත්ව ් හා පාිංශුඛාෙන රහිතවීම, උෂ්ණත්ව 20 C0 වැිවීම, සූර්
විකරණ දිනකට වර්ග තස්ටි මීටර කට කැලරි 300කට වඩා වැි වීම, වී
වගාවට හානිො ක වේ පැළෑටි අඩුවීම හා හානිො ක පළිතබෝධා අඩුවීම ඉතසෝමසරි
සහ රත්නා ක, 1988 වී වගාව සඳහා වඩාත් ත ෝගය පාරිසරික තත්ත්ව ් ත..
පහත රට තතත් කලාපතේ සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාපතන මිලිමීටර් 2500කට වැි
අතර එ මිලිමීටර් 1450-2540ක් අතර පරාස ක වයාප්තිත ත.. වර්ෂාව ලැතබන
ප්රමාණ හා වාර ගණන තම් ම වර්ෂාව ලැතබන කාල පරාසතේ දිග අනුව තමම
කලාපතේ ජලවහන රඳා පවතී. කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුවට අනුව, ඒ ඒ
පාරිසරික කලාපවල ඉවුණ සටහ් 2.1 එකිතනකට තවනස් කෘෂි පාරිසරික
තත්ත්ව අනුව ලබා ගත හැකි අස්වැ්න ෙ තවනස් ත..
වුණ සටහ් 2.1:
කෘෂි
පාරිසරික
කලාප

කෘෂි-පාරිසරික කලාප, ඒවාතේ පවත්නා වී වගාව හා සම්බ්ධා
ප්රධාාන ලක්ෂණ
සාමානය
අතප්තික්ෂිත අස්වැ්න වී වගාව හා බැුනණු ප්රධාාන
වාර්ෂික
(කි.රෑ./අක්කර )
ගැටලු
වර්ෂාපතන
ඉමිලි මීටර්

WL1

2540 මි.මි.

810-2024
(කි.රෑ. /අක්කර )

WL2

1900 මි.මි.

WL3

1520 මි.මි.

1215 – 1619
(කි.රෑ. /අක්කර )
1619 – 2024
(කි.රෑ. /අක්කර )

පහත් බිම් ගිං වතුතර් ට
වීම, කඩ විෂ වීම සහ සමහර
ප්රතේශවල කාබනික ්රවය
බහුල පස
කඩ විෂ වීම
වැලි සහිත පස, සමහර ප්රතේශ
වල කඩ විෂ වීම

මූලාශ්ර : කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව

සාර්ථමක වී වගාවක කෘෂි පාරිසරික සාධාකවල බලපෑම ප්රධාාන තැනක් ග්නා අතර
ත ෙවුම් භාවිත හා කළමනාකරණ පුරුු  ෙ ප්රධාාන තවයි. එනම්, තගොවී්තේ
සමාජ-ආර්ථික සාධාකවල විචලතාව වී වගාත. අස්වැ්න තකතරහි බලපානු
ලබයි.
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2.2

පහත රට තතත් කලාපතේ වී වගාත. ප්රගි 

2.2.1 වගාබිම් ප්රමාණ
පහතරට තතත් කලාපතේ අස්වේෙන ලෙ කුඹුරු තඩම් ප්රමාණ පසුකව ෙශක තුනක
කාලතේ දී ක්රමානු ලව අඩු වීමක් ෙැකි හැකි . එ දිස්ත්රික්ක මට්ටතම්
සැලකීතම් දී ඉප්රස්තාර සටහ් 2.1 තමම කලාපතේ අස්වේෙන ලෙ කුඹුරු තඩම්
ප්රමාණ අඩු වී ි තබ්.
අස්වේෙන ලෙ කුඹුරු ප්රමාණ (තහක්ට ාර්)
30000
ක ොළඹ

25000

ගම්පහ

20000

ළුතර
15000

ගාල්ල
මාතර

10000

ෑගල්ල

5000

රත්නපුර
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයාතේඛන තෙපාර්තතම්්තුව,1980 – 2012.

ප්රස්තාර සටහ් 2.1: දිස්ත්රික් මට්ටතම් අස්වේෙන ලෙ කුඹුරු ප්රමාණ හා එහි
උපනතී්
ජන හා සිංඛයාතේඛන තෙපාර්තතම්්තුවට අනුව, ජල පාලන සඳහා අවශය වැටි
සකස් කරමි් වී වගාව තවනුතව් භූමි සකස් කරනු ලැබූ වගා බිමක් “අස්වේෙන
ලෙ කුඹුරු තඩමක්” තලස ෙ, වසර පහක් ි ස්තස ක්රමානු ල ව කුඹුර වගා තනො
කතළ නම් එවැනි කුඹුරක් “පුර් කුඹුරක්” තලස ෙ අර්ථමකථමන කරනු ලැතබ්.
තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ පුර් කුඹුරු ප්රමාණ 80 ෙශකත ් පසු 2005 ෙක්වා
අඛණ්ඩ ව තහළ තගොස් ඇි  අතර එ 1980 තහක්ට ාර් 58 සට 2912 ෙක්වා වැි
වී ඇත ඉවුණ සටහ් 2.2 . ගම්පහ, කළුතර, ගාේල, කෑගේල හා රත්නපුර න
අතනකුත් දිස්ත්රික්ක ්හි ෙ පුර් කුඹුරු ප්රමාණ වැිවීතම් ප්රවණතාව ක් ෙැකි
හැකි .
වුණ සටහ් 2.2: දිස්ත්රික්ක අනුව පුර් කුඹුරු ප්රමාණ
වර්ෂ

පුර් කුඹුරු ප්රමාණ ඉතහක්ට ාර්
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තකොළඹ ගම්පහ

කළුතර

ගාේල

මාතර

කෑගේල

රත්නපුර

1980

58

-

571

1533

2912

257

-

1985

611

892

248

1333

2034

189

-

1990

824

1834

1539

3504

1808

166

-

1995

1722

2550

3106

4285

3967

357

3350

2000

2167

4112

5192

6155

3314

1073

3404

2005

2912

6797

7725

7446

5615

1902

4930

2010
2012

2465
1186

4542
3785

6345
6080

5795
4892

4156
7696

2239
2211

4658
4634

ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයා තේඛන තෙපාර්තතම්්තුව, 1980 – 2012

තකතස වුව ෙ, 2005 ් පසු ක්රි ාත්මක වූ පුර් කුඹුරු අස්වැේදීතම් ජාි ක
වැඩසටහන තහතුතව් එම පැවි  පුර් කුඹුරු ප්රමාණ
ම් තරමකි් අඩු වී
ඇත. තමහි දී, සමස්ත ක් තලස සැලකීතම් දී පුර් කුඹුරු ප්රමාණ වැිවීම තමම
කලාපතේ ප්රධාාන ලක්ෂණ ක් ත.. තමතලස පුර් කුඹුරු ප්රමාණ වැිවීම සඳහා
වී වගාවට බලපාන තභෞි ක සාධාකවල බලපෑම තම් ම සමාජ-ආර්ථික
සාධාකවල බලපෑම ෙ තහතු ත..
2.2.2 පහත රට තතත් කලාපතේ වී නිෂ්පාෙන
ශ්රී ලිංකාත. වී නිෂ්පාෙන සැලකීතම් දී ෙැනට ෙශක තුනකට තපර ශ්රී ලිංකාත. ුදළු
වී නිෂ්පාෙන ට පහතරට තතත් කලාප 20%ක් පමණ ො කත්ව ක් ඉප්රස්තාර
සටහ් 2.2 ෙැක් වුව ෙ, එ වර්තමාන වන විට 10%ක් පමණ ෙක්වා අඛණ්ඩ ව
අඩු වී ඇත. එනම්, 1980-84 කාල පරිච්තේෙතේ දී වී තටෝ 405,443 සට 20052012 ෙක්වා කාලතේදී වී තටෝ 380,321 ෙක්වා අඩු වී ි බුණි.
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ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයතේඛන තෙපාර්තතම්්තුව

ප්රස්තාර සටහ් 2.2: ශ්රී ලිංකාත. ුදළු වී නිෂ්පාෙන ට කෘෂි පාරිසරික කලාප අනුව
ෙක්වන ො කත්ව ඉුදළු නිෂ්පාෙනතේ ප්රි ශත ක් තලස
එතම් ම, ශ්රී ලිංකාත. වී නිෂ්පාෙනතේ ප්රුදඛ ා වන වි ළි කලාපතේ නිෂ්පාෙන
හා අතරමැදි කලාපතේ වී නිෂ්පාෙන 90 ෙශක ආරම්භතේ සට තහළ ාමක්
ෙැකි හැකි . එතස වුව ෙ, පහත රට තතත් කලාපතේ වී නිෂ්පාෙන 1990 සට
පහළ ෑමක් ෙක්නට ලැතබ්.
වුණ සටහ් 2.3: පහත රට තතත් කලාපතේ තතෝරාගත් දිස්ත්රික්ක කිහිප ක් වී
නිෂ්පාෙන ට ෙක්වන ො කත්ව 1980-2013
වර්ෂ

තකොළඹ ගම්පහ කළුතර
ඉ%
ඉ%
ඉ%

ගාේල මාතර කෑගේල රත්නපුර පහත රට තතත්
ඉ%
(%)
ඉ%
ඉ%
කලාප
(%)

1980

1.24

2.80

2.69

2.24

2.98

2.80

2.65

17.50

1985

0.96

2.76

2.63

2.48

2.77

2.74

2.93

17.35

1990

1.11

2.61

3.13

3.05

3.68

2.53

3.08

19.27

1995

0.63

1.40

2.45

1.98

2.75

2.25

2.53

14.06

2000

0.52

1.12

2.50

2.22

3.29

1.69

2.58

13.99

2005

0.53

1.15

1.87

1.87

2.46

1.56

1.79

11.30

2010

0.50

1.42

1.74

1.65

2.03

1.13

1.63

10.14

2013

0.33

1.02

1.19

1.03

1.66

0.67

1.48

7.42

ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයා තේඛන තෙපාර්තතම්්තුව, 1980 – 2013
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තමම අඩු වීම පහත රට තතත් කලාපතේ දිස්ත්රික් මට්ටතම් විශ්තේෂණ කිරීතම්
දී ෙ පැහැදිලි ව්ත් තකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, කෑගේල, ගාේල දිස්ත්රික්කවලි්
ශ්රී ලිංකාත. සමස්ත වී නිෂ්පාෙන ට ෙක්වන ලෙ ො කත්ව ඉවුණ සටහ් 2.3
1980-2013 ෙක්වා ක්රමානු ලව අඩු වී ඇි  බවයි. මාතර හා රත්නපුර
දිස්ත්රික්ක ් හි ො කත්ව අතනකුත් දිස්ත්රික්කවලට සාතප්තික්ෂව ක්රමානු ලව
අඩු වුව ෙ, පහත රට තතත් කලාපතේ සමස්ත නිෂ්පාෙන ට සැලකි යුතු
ො කත්ව ක් ෙක්වනු ලබයි.
2.2.3 ඵලොයිතාව
අක්කර කි් ලබා ගත හැකි සාමානය අස්වැ්න සැලකීතම් දී පහත රට තතත්
කලාපතේ සාමානය අස්වැ්න අතනකුත් කලාපවලට සාතප්තික්ෂව අඩු අග ක්
ගනී. පහත රට තතත් කලාපතේ ලබා ග්නා සාමානය අස්වැ්නට වඩා 50%ක්
වි ළි කලාපතේ ෙ 28%ක් අතරමැදි කලාපතේ හා උඩරට තතත් කලාපතේ ෙ
21%ක් මැෙරට තතත් කලාපතේ ෙ ලබා ගනියි.

අක්කර ක සාමානය අස්වැ්න
1600
1500

කි.රෑම්/අක්කර

1400

ක ොළඹ

1300

ගම්පහ

1200

ළුතර

1100

ගාල්ල

1000

මාතර

900

ෑගල්ල

800

රත්නපුර
2009 - 13

2004 - 08

1999 - 03

1994 - 98

1989 - 93

1984 - 88

1979 - 83

700

ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයා තේඛන තෙපාර්තතම්්තුව

ප්රස්තාර සටහ් 2.3: පහත රට තතත් කලාපතේ සාමානය අස්වැ්න
ප්රස්තාර අිංක 2.3 මින් පහත රට තතත් කලාපතේ දිස්ත්රික්කවල අක්කර ක් වගා
කිරීතම් ලබා ගත හැකි සාමානය අස්වැ්න 1979 සට 2013 ෙක්වා ෙැක් ත.. ඒ
අනුව පැහැදිලි ව්ත් කුඹුරකි් ලබා ගත හැකි සාමානය අස්වැ්ත් ආ්ි ක
වර්ධාන ක් පසුකව ෙශක තුනක කාල තුළ සු  වී ඇි  බවයි.
14

වි ළි කලාප හා අතරමැදි කලාප සමඟ සිංස්ෙන කිරීතම් දී පහත රට තතත්
කලාපතේ තගොවී් ුදහුණ පාන ප්රධාාන ගැටලුවක් ව්ත් ලබා ගත හැකි
අස්වැ්න නිෂ්පාෙන පිරිවැ ට සාතප්තික්ෂව ප්රමාණවත් තනොවීමයි. එතස වුව ෙ,
කෑගේල, ගම්පහ හා මාතර දිස්ත්රික්කවල සාමානය අස්වැ්න පහත රට තතත්
කලාපතේ අනිකුත් දිස්ත්රික්කවලට වඩා වැි .

2.3 තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගාව
ශ්රී ලිංකාත. ජනගහනත ් වැිම පිරිසක් වාස කරන දිස්ත්රික්ක තලස තකොළඹ
දිස්ත්රික්ක හැදි්වි හැකි . එ 2014 වර්ෂතේ දී ුදළු ජනගහනත ් 11%ක්
ඉ2,343,000 පමණ ත.. එතම් ම, ජන ඝනත්ව අනුව වර්ග කිතලෝ මීටර් 1ක
පුේගලයි් 3,441 ඉමහ බැිංකු වාර්තාව, 2013 වාස කරන අතර ශ්රී ලිංකාත.
වැිම ජන ඝනත්ව ක් ඇි  දිස්ත්රික්ක ෙ ත.. තව ෙ, පහත රට තතත් කලාපතේ වී
වගා කරන දිස්ත්රික්ක අතර වී නිෂ්පාෙන ට අඩුම ො කත්ව ක් ලබා තෙන
දිස්ත්රික්ක ෙ ත..
2.3.1 වගාබිම් ප්රමාණ
පසුකව ෙශක තුනක කාල සැලකීතම් දී අස්වේෙන ලෙ කුඹුරු තඩම් ප්රමාණ
අඛණ්ඩ ව පහළ තගොස් ඇි  අතර පුර් කුඹුරු ප්රමාණ ෙ වැි වී ි තබ්. මහ
ක්නතේ වගා කරන ලෙ බිම් ප්රමාණ හා ල ක්නතේ වගා කරන ලෙ බිම්
ප්රමාණ අඛණ්ඩ ව පහළ තගොස් ඇි  අතර එහි විචලතාව ඉප්රස්තාර සටහ් 2.4
ෙ, මහ ක්න ට වඩා වැි . ඒ අනුව, මහ ක්නතේ වැි වශත ් කුඹුරු වගා
කිරීමට තගොවී් තපළතඹන බවක් ෙක්නට ලැතබ්. ල ක්නතේ වගා කරන
කුඹුරු තඩම් ප්රමාණතේ තහළ විචලතාව ක් තප්නුම් කර්ත් අඛණ්ඩ ව ල
ක්නතේ වගා තනො කරන බැවි් . සමස්ත ක් තලස ක්න තෙතක්ම වගා
කරන බිම් ප්රමාණ කාලානුරූපව පහළ තගොස් ඇත.
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වගා කරන ලෙ බිම් ප්රමාණ

-1979-2013

බිම් ප්රමාණ (තහක්ට ාර්)

8,000
7,000
6,000
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මහ
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යල

2,000
1,000
1979
1981
1983
1985
1987
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1991
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2011
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-

ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයාතේඛන තෙපාර්තතම්්තුව

ප්රස්තාර සටහ් 2.4: තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ කුඹුරු තඩම් භාවිත
2.3.2 ඵලොයීතාව
තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගා කරන බිම් ප්රමාණ අඩුවීම තහතුතව් වී
නිෂ්පාෙන
ෙ කාල ත් සමඟ පහළ තගොස් ඇතත් ඒකක ඵලොයීතාව
ක්රමානු ලව තහළ තගොස් ි තබ්. එ 1979 වර්ෂතේ දී අක්කර ට කි.රෑ. 824ක
සාමානය අස්වැ්නක් ලබා තගන ඇි  අතර එ 2013 වසර වන විට අක්කර ට
කි.රෑ. 1354ක් ෙක්වා කි.රෑ. 530ඉබුසේ 26 කි් වැි වී ඇත. එතස වුව ෙ,
නිෂ්පාෙන වි ෙම තම ට වසර 30කට තපර පැවි  තත්ත්ව ට වඩා 11 ුණණ කි්
පමණ වැි වී ඇත. විතශෂත ් ම, ශ්රම , බීජ, තපොතහොර, කෘමිනාශක හා
වේනාශක, ්තරෝපකරණ භාවිත සඳහා වි ෙම න ෙෑ තහළ තගොස් ි තබ්.
පුර් කුඹුරු ප්රමාණ 2007 වසර ෙක්වා අඛණ්ඩව වැි වී එ තහක්ට ාර් 3100 වූ
අතර 2013 වන විට තහක්ට ාර් 1186 ෙක්වා අඩු වීමක් වාර්තා ත..
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ුදලාශ්ර : ජන හා සිංඛයාතේඛන තෙපාර්තතම්්තුව

ප්රස්තාර සටහ් 2.5: තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී නිෂ්පාෙනතේ ඵලොයීතාව
2.3.3 නිෂ්පාෙන වි ෙම
වුණ සටහ් 2.4 මින් ෙැක්තව්ත් අක්කර ක වී නිෂ්පාෙන කිරීම සඳහා
තම්තේ ම ත ෙවුම් සඳහා වන ආතරෝපිත වටිනාකම ඇතුළත් වන ඉIncluding
Imputed Cost හා තම ත ෙවුම්වල ආතරෝපිත වටිනාකම තනොවන ඉExcluding
Imputed Cost පිරිවැ ත.. කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව 1990් පසු තබෝග
නිෂ්පාෙන පිරිවැ සඳහා වන සමීක්ෂණ ගම්පහ හා කළුතර දිස්ත්රික්කවල
පමණක් වී වගාවට අොළව සු  කර ඇත.
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වුණ සටහ් 2.4: වී නිෂ්පාෙන වි ෙම - තකොළඹ, ගම්පහ හා කළුතර ඉරු./අක්කර ට
තකොළඹ
වර්ෂ

ගම්පහ

තම්තේ තම්තේ
ත ෙවුම්වල ත ෙවුම්ව
පිරිවැ
ල පිරිවැ
සහිතව
රහිතව

කළුතර

තම්තේ
ත ෙවුම්ව
ල පිරිවැ
සහිතව

තම්තේත
ෙවුම්වල
පිරිවැ
රහිතව

තම්තේ
ත ෙවුම්වල
පිරිවැ
සහිත ව

තම්තේ
ත ෙවුම්ව
ල පිරිවැ
රහිත ව

1982

3127

2540

2819

1674

2387

1810

1986

4115

3145

3538

1849

3569

2737

1990

-

-

5632

3242

6117

4345

1994

-

-

10965

6271

9883

3645

1998

-

-

13439

7592

12432

7293

2002

-

-

-

-

15377

10541

2006

-

-

24247

14280

20078

12225

2010

-

-

35914

20832

34599

18463

2012

-

-

37159

24464

37929

24722

2013*
41334
28751
46323
33467
39553
27736
මූලාශ්ර : කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව, *සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2013 තහ.තකො.තගො.ප.පු.ආ.

ඒ අනුව, අසූව ෙශක ුදල භාගතේ ඉ1982 තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී කිතලෝ රෑම්
1ක් නිෂ්පාෙන කිරීම සඳහා සාමානය වි ෙම රු. 2.23ක් තම ත ෙවුම්වල
ආතරෝපිත පිරිවැ රහිත ව ඉරු.2.74ක් තම ත ෙවුම්වල ආතරෝපිත පිරිවැ සහිත
ව වැ වී ි තබ්. එතස වුව ෙ, එ 2013 වන විට රු 21.30 ෙක්වා ඉරු.30.51ක් තම
ත ෙවුම්වල ආතරෝපිත පිරිවැ සහිත ව වැි වී ඇත. තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ
අක්කර කි් ලබා ග්නා සාමානය අස්වැ්න 1982 සට 2013 වසර ෙක්වා වැි
වී ඇත්තත් 0.19 ුණණ කි් වුවත් අක්කර ක් වගා කිරීම සඳහා නිෂ්පාෙන පිරිවැ
ඉතම ත ෙවුම්වල ආතරෝපිත පිරිවැ රහිත ව 8 ුණණ කි් පමණ වැි වී ි තබ්.
ආො ම සැලකීතම් දී 1982 වසතර් රු 3,500ක ඉරු. 3.07 X කි.රෑම් 1140)
ආො මක් ලබා ගත හැකි ව පැවි  අතර රු 960ක ලාභ ක් ඉරු. 373 - තම්තේ
ත ෙවුම් වල ආතරෝපිත පිරිවැ සහිත ව තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගා කිරීතම්
ලබා ගත හැකි වී ඇතඉනිෂ්පාෙන පිරිවැ වාර්තා, කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව,
1982 . 2013 වසර වන විට අක්කර ක් වගා කිරීතම් ලබා ගත හැකි ආො ම රු
37,912ක් ඉරු.28.00X කි.රෑම් 1354) ව පැවි  අතර එමින් රු. 9,197ක
ලාභ ක් ලබා ගත හැකි . තම ත ෙවුම්වල ආතරෝපිත පිරිවැ ඇතුළත් නිෂ්පාෙන
පිරිවැ හා සැලකීතම් දී රු 3412ක පාඩුවක් තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගා කරන
තගොවිත කුට ෙැරීමට සු  ත. ඉසමීක්ෂණ ෙත්ත, 2013 තහ.තකො.තගො.ප.පු.ආ .
එතස වුව ෙ, තහත ආො ම් ගණන කිරීතම් දී දිස්ත්රික්කතේ අක්කර කි් ලබා ගත
හැකි අස්වැ්න කි.රෑ.810-2024 ෙක්වා කෘෂි පාරිසරික තත්ත්ව ්තේ තවනස්
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වීම අනුව විචලන වි හැකි බව කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව සඳහ් කරයි.
එතම් ම, ඵලොයීතාවතේ විචලතාව දිස්ත්රික්ක තුළ ප්රතේශත ් ප්රතේශ ට
පමණක් තනොව එකම කුඹුරු ා ක වුව ෙ ෙැකි හැකි . එ ට තහතු තලස
පාරිසරික තත්ත්ව , ත ෙවුම් භාවිත හා කළමනාකරණ පුරුු  ෙැක්වි හැකි ත..
2.3.4 තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගාවට බලපාන සීමාකාරී සාධාක
කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව විස් පහත රට තතත් කලාපතේ වී වගාත. සමාජ
ආර්ථික පසුබිම ඉවලිසිංහ, 2013
න මැත ් කරන ලෙ අධාය න ට අනුව,
තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගාවට බලපාන පාරිසරික ගැටලු තලස ගිංවතුර
තත්ත්ව ්, ලවණතාව , කඩ විෂ වීම, හැේ හා අර්ධා හැේ කුඹුරු හා පතස වැලි
ගි  ෙක්වා ි තබ්. ත් ප්රධාාන ගැටලු තලස තගොවි් පිළිතවළි් ගිංවතුර ඉ22% ,
කඩ විෂ වීම ඉ17% , හැේ හා අර්ධා හැේ කුඹුරු ඉ14% හා පතස වැලි ගි  ඇි 
ඉ13% නුතව් ෙක්වා ඇි  අතර ස ට හතක් ලවණතාව හා ස ට එකක්
අම්ලිකතාව වී වගාවට බලපාන බව ෙක්වා ඇත. තම ට අමතර ව වී වගාත.
ප්රධාාන අියත ෝග තලස බීජ වී හිඟ ඉ18% හා තරෝග හා පළිතබෝධා උවු රුඉ21%
ප්රුදඛ ව බලපා ි තබ්. තමම අධාය න අනුව, තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ සාමානය
අස්වැ්න මහ ක්නතේ බුසේ 57ක් ෙ ඉ2011/2012 මහ ල ක්නතේ බුසේ
48ක් ෙ ඉ2012 ල වී ඇත.
ශ්රී ලිංකාත. තතත් කලාපතේ වගා කරන කුඹුරු තඩම් අඩු වීතම් ප්රවණතා
ඉඈපාසිංහ, 2009 න නමි් තහක්ටර් තකොබ්බෑකඩුව තගොවිකටයුතු පර්තේෂණ
හා පුහුණු කිරීතම් ආ තන අධාය න ක් සු  තකොට ඇි  අතර එකී වාර්තාව්ට
අනුව තතත් කලාපතේ දිස්ත්රික්ක 9ක තමම අධාය න සු  තකොට ඇත. පහත රට
තතත් කලාපතේ දිස්ත්රික්ක 7ට අමතර ව මහනුවර හා නුවරඑළි අධාය න සඳහා
පාෙක කර තගන ි බුණි. ඒ අනුව, වාරි පේධාි තේ ඇි  ගැටලු වන අප්රවය බැහැර
කිරීම, තගොඩ කිරීම්, අනවසර තදිකිරිම් තහතුතව් වාරි පේධාි  අවහිර වීම ප්රධාාන
ගැටලුවක් තලස ෙැක් ත.. අධික වර්ෂාව, වර්ෂාව හිගවීම හා වර්ෂාව ක්රමවත්
තනොවීම තහතුතව් වී වගාවට බාධාා ඇි  වන බව වැිු රටත් තප්වා දී ඇත.
තම්තේ කුඹුරට ාබෙ කුඹුරු වගා තනො කිරීම තහතුතව් සමස්ත නි දිත ්
55%කට තම කුඹුරු වගා කිරීතම් ගැටලුවලට ුදහුණ දීමට සු තවන බව තප්වා දී
ඇත. ඒ අතර නිස අයුරි් ජල කළමනාකරණ කර ගත තනො හැකිවීම, සත්ව
හානි අධිකවීම හා අස්වැ්න අඩුවීම ප්රධාාන ත.. නිෂ්පාෙන වි ෙම අධිකවීම ෙ
තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ ඉ44% වී වගාව අත්හැරීමට ප්රධාාන තහතුවක් බව ෙක්වයි.
ශ්රම ට තගවන මිල තහළ ෑම හා ශ්රම කලට ත.ලාවට තසො ා ගත තනො හැකි
වීම තවත් ප්රධාාන සීමාකාරී සාධාක ක් තලස සඳහ් කරයි. තමහි දී, කෘෂි තනොවන
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කම්කරු ස්කි ා බහුල වීම, මී උණ වැනි තරෝග තත්ත්ව ් හා තරුණයි් කෘෂි
අිංශ ට වඩා තවනත් වෘත්තී්ට වැි ඇේමක් ෙැක්වීම, ශ්රම හිග වීමට හා මිල
තහළ ාමට තහතු තලස ෙැක් ත.. තගොවි උපකරණවල තසවාව ලබා ගැනීම, ශ්රම
ලබා ගැනීම හා සමාන ු ෂ්කර කටයුත්තක් බව ෙ ඒවා නිස කලට තසො ා ගත තනො
හැකිවීම හා කුලි අධිකවීම කෘෂි උපකරණ හා සම්බ්ධා ප්රධාාන ගැටලු ත.. තමම
අධාය න ට අනුව තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ තතෝරා ගත් නි ැදිත ් 60%කට පමණ
මී උණ පැි රීම ප්රධාාන ගැටලුවක් බව සඳහ් . කුලීකරුව් තසො ා ගැනීමට
තහෝ කුඹුරු අඳ ට දීමට ෙ තනො හැකි වී ඇි  බව තප්වා තෙයි. හැේ සහිත බව හා
කුඹුරු වැලි සහිත වීම තකොළඹ දිස්ත්රික්කතේ වී වගාව හා සම්බ්ධා සීමාකාරි
සාධාක තලස ෙැක් ත..

2.4

කෘෂිකර්ම සඳහා භූමි ශකයතා වර්ගීකරණ

2.4.1 උස් බිම් ඉතගොඩ තගොවිතැන සඳහා ත ොො ග්නා බිම් කෘෂිකාර්මික
ශකයතාව අනුව වර්ගීකරණ කිරීම
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා උස් බිම් ත ොො ගැනීතම් දී එම භූමිවල කෘෂිකාර්මික
ශකයතාව අනුව වර්ගීකරණ කිරීතම් වඩාත් ප්රචලිත ක්රම ඇතමරිකානු
කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව විස් 1961 දී හුන්වා තෙන ලදී (Kilingebiel and
Montgomery, 1961). එහි දී ප්රධාාන වශත ් පාිංශු ඛාෙන සම්බ්ධාත ්
වැි අවධාාන ක් ත ොුද කර ඇි  අතර භූමිතේ ෙක්නට ලැතබන ස්ථිර සීමාකාරී
සාධාක පෙනම් කර වර්ගීකරණ සු  තකොට ි තබ්. ඉවුණ සටහ් 2.5 . එහි දී භූමි
ශකයතා ප්තී් අටක් තබො ඇි  අතර 1 සට 4 ෙක්වා ප්තී් කෘෂිකර්ම
සඳහා ත ෝගය බිම් තලසත්, 5 සට 8 ෙක්වා ප්තී් කෘෂිකාර්මික ශකයතාව තතා
අඩු බිම් තලසත් වර්ගීකරණ තකතර්.
උස් බිම් සඳහා ශකයතා වර්ගීකරණ ක් පැවි  ෙ පහත් තැනිතලා බිම්වල පිහිටි
කුඹුරු සඳහා එවැනි වර්ගීකරණ ක් ෙැනට ප්රචලිත ව තනො පවතී. උස් බිම් සඳහා
භාවිතා කළ සීමාකාරී සාධාක කුඹුරු සඳහා භාවිතා කළ තනො හැකි . එබැවි්,
කුඹුරු සඳහා විතශෂිත වූ සීමාකාරී සාධාක හුනනාගත යුතු ත..
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වුණ සටහ් 2.5: තගොඩ තගොවිතැ් කරනු ලබන බිම් සඳහා ෙැනට ඇි  භූමි ශකයතා
වර්ගීකරණ
භූමි
සීමාකාරී
ශකයතාව
එවැනි බිම් සඳහා
ශකයතා
සාධාවල
උොහරණ
ප්ි 
ප්රබලත්ව
1 ප්ි 
තනො කවනි
සාමානය තඩම් කළමනාකරණ ්
සමතලා, මනා ජල
හැකිතරම් ත.
ටතත් ස ලුම කෘෂිකාර්මික
වාහනත ් යුත්
පරිහරණ ් සඳහා ත ෝගය ත..
සාරවත් බිම්
2 ප්ි 

තතා සුළුයි

3 ප්ි 

මධායස්ථමයි

4 ප්ි 

උර තත්ත්ව
මධායස්ථම
මට්ටතම්
බලපායි

5 ප්ි 

උර

6 ප්ි 

උර

7 ප්ි 

තතා උර

8 ප්ි 

ෙැි තලස
උර

ස ලුම කෘෂිකාර්මික තඩම්
පරිහරණ ් සඳහා ත ෝගය වන
අතර මධායස්ථම කළමනාකරණ ක්
ටතත් වාර්ෂික තබෝග සඳහා
ත ෝගය ත..
ස ලුම කෘෂිකාර්මික තඩම්
පරිහරණ ් සඳහා ත ෝගය වන
අතර සුක්ෂම සිංරක්ෂණ ක්රම
ටතත් වාර්ෂික තබෝග සඳහා
ත ෝගය ත..
ස ලුම කෘෂිකාර්මික තඩම්
පරිහරණ ් සඳහා ත ෝගය වන
අතර සුක්ෂම සිංරක්ෂණ ටතත්
කලාතුරකි් වාර්ෂික තබෝග වගා
කළ හැකි .
කෘෂිකර්ම සඳහා ශකයතාව අඩු
.
මධායස්ථම සිංරක්ෂණ ක්රම සහිත ව
තෘණ සහ බහු වාර්ෂික තබෝග වගාව
සඳහා සුු සු ත.. එතම් ම,
වනා්තර සඳහා සුු සු .
වනා්තර සඳහා පමණක් සුු සු
ත..
තතා ආරක්ෂාකාරී පරිහරණ ්
සඳහා පමණක් සුු සු ත..
සිංරක්ෂණ තහෝ වන ජීවී කටයුතු
සඳහා ත ෙවි හැක.

සුළු වශත ් ඛාෙන ට
ලක් ව ඇි  මඳ බෑවුම්
තඩම්
මධායස්ථම තලස
ඛාෙන ට ලක් වූ බෑවුම්
සහිත තඩම්.
මධායස්ථම තලස
ඛාෙන ට ලක් වූ
මධායස්ථම මටටතම් ෙළ
බෑවුම් තඩම්.
නිර්තර ජල ගැලීම්
වලට භාජන වන
නිම්න සහ තගොතහොරු
ප්රතේශ.
ඛාෙන ට ලක් වූ ගේ
සහිත මධායස්ථම
මට්ටතම් ෙළ බෑවුම්
තඩම්.
ඛාෙන ට ලක් වූ ගේ
සහිත ෙළ බෑවුම් තඩම්.
පහසුතව් විනාශ වි
හැකි තඩම් ඉFragile
lands).

මූලාශ්ර : ඇතමරිකානු කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව, 1961

වුණ සටහ් 2.5 සැලකීතම් දී එම වර්ගීකරණ සඳහා භුමිතේ බෑවුම ප්රධාාන
වශත ් සලකා ඇි  බව පැහැදිලි ත.. එතස වුව ෙ, කුඹුරු බිම් සැලකීතම් දී ඒවා
තබොතහෝ විට තැනිතලා ප්රතේශවල පිහිටා ඇි  බැවි් තහත වර්ගීකරණ කුඹුරු
සඳහා භාවිතා කිරීතම් හැකි ාවක් තනො පවතී. එතම් ම, ශ්රීලිංකාත. සමහර කුඹුරු
බිම් තහත වර්කවකරණතේ 5 ප්ි  ට අ ත් වීමට තඩ ඇි  අතර එතස වුවතහොත්
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ඒවා තමම වර්ගීකරණ ට අනුව කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ශකයතාව ක්
තනොමැි  බිම් තලස වර්ගීකරණ ත.. තමවැනි තහතු නිසා කුඹුරු බිම් සඳහා සුු සු
භුමි ශකයතා වර්ගීකරණ ක් සිංවර්ධාන කිරීම වැෙගත් ත..
2.4.2 කුඹුරු බිම් වී වගාව සඳහා ශකයතා වර්ගීකරණ
තගොඩ තගොවිතැතනහි දී භාවිතා වන භුමි සඳහා සම්මත ශකයතා වර්ගීකරණ ක්
පැවි  ෙ, කුඹුරු සඳහා එතලස සම්මත වර්ගීකරණ ක් ෙක්නට තනො ලැතබ්. එතස
වුව ෙ, ත්ු නීස ාත. ෙකුණු සුමාරාත. සු  කරන ලෙ එවැනි වර්ගීකරණ ක්
මින් අධාය න ප්රතේශතේ විවිධා තකොටස් සඳහා වී වගා ත ෝගයතාව තප්වා දී
ඇත ඉArmanto, et al., 2012). එහි දී, සීමාකාරී සාධාක තලස පතස අධික
ආම්ලිකතාව , පතස නිසරුබව, ගිංවතුතරහි මට්ටම, මතුපිට ජල ගලා ාම සහ
ලවණතාව හුනනාතගන ි තබ්. ඒ අනුව, වී වගාව සඳහා වැි විභව ක් සහිත
ප්රතේශ, මධායස්ථම විභව ක් සහිත ප්රතේශ සහ අඩු විභව ක් සහිත ප්රතේශ
හුනනාතගන ඇත. එතම් ම, බීරා ඉBera , සහ තවත් අ විස් 2014දී
ත්දි ාත. බටහිර තබිංගාලතේ සු  කළ අධාය න ක දී පතස සාරවත්භාව අනුව
කුඹුරු ශකයතා වර්ගීකරණ කට භාජන තකොට ි තබ්. තමම අධාය න ්
සැලකීතම් දී සීමාකාරී සාධාක භුමිතේ පිහිටීම අනුව විවිධා වන බවත්, සාරවත්භාව
වැනි එක සාධාක ක් සලකා වර්ගීකරණ ක් සු  කළ තනො හැකි බවත් පැහැදිලි
ත..
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තු්වැනි පරිචතේෙ

කුඹුරු බිම් ශකයතා වර්ගීකරණ
පහත රට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තභෞි ක තම් ම සමාජ ආර්ථික තහතු නිසා
වගා තනොකර අත්හැර ෙැමීම සුලභව ෙක්නට ලැතබ්. සමහරවිට වී වගාව සඳහා
තභෞි කව බලපාන සාධාක තමම කලාප තුළ, ප්රතේශත ් ප්රතේශ ට තම් ම
කුඹුරු ාත ් ා ට ෙ තවනස් වි හැකි . තමම පරිච්තේෙ තුළි් අධාය න
ප්රතේශ තුළ හුනනාගත් සීමාකාරී සාධාක අනුව අොළ කුඹුරු වර්ගීකරණ කළ
ආකාර විස්තරාත්මක ව තදිරිපත් තකතර්.
3.1 පහතරට තතත් කලාපතේ කුඹුරුවල ෙක්නට ලැතබන සීමාකාරී සාධාක
කරන ලෙ ුදලික සාකච්ඡාවල දී පහතරට තතත් කලාපතේ බහුලව ෙක්නට ලැතබන
සීමාකාරී සාධාක තලස වුණ අිංක 3.1 හි විස්තර කර ඇි  සාධාක හුනනාග්නා ලදී.
ත් පසු, එම සාධාක තවු රටත් අනු තබදීම් සු  කළ අතර එම සාධාක නිවැරදි කළ
හැකි ෙ තනො හැකි ෙ ්න මත ඒවාතේ ප්රබලතාව තීරණ තකරිණි. නිවැරදි කළ
තනො හැකි සාධාකවල ප්රබලතාව උර තලසත්, නිවැරදි කළ හැකි සාධාකවල
ප්රබලතාව මධායස්ථම තලසත්, සීමාකාරී සාධාකතේ ප්රබලතාව තතා අඩු සාධාකවල
බලපෑම තනො ගැනි හැකි තලසත් වර්ගීකරණ කරන ලදී ඉවුණ සටහ් 3.1 .
වුණ සටහ් 3.1: පහත රට තතත් කලාපතේ ෙක්නට ලැතබන සීමාකාරී සාධාක
වර්ගීකරණ සහ ප්රබලතාව
සීමාකාරී සාධාක

1.

2.

ජලවහන

ලවණතාව *
ඉකරදි
ගැලීම
නිසා

විස්තර /උප තබදීම්

-

තතා ු ර්වල ඉඅස්වනු තනළන කාලතේ දී ෙ
ජල සහිත වීම

නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්

අධික ලවණතාව ඉතස්ටිමීටර ට මිලි
සම්ස් 4ට වැි

නිවැරදි කළ හැකි නම්

මධායස්ථම

නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
-

උර

තනො කවනි හැක

නිවැරදි කළ හැකි නම්

මධායස්ථම

නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
-

උර

ලවණතාව තතා අඩු ඉමිලි සම්ස් 2ට
අඩු
ලවණතාව
ඉතවනත්
තහතු
නිසා

සීමාකාරී
තත්ත්වතේ
ප්රබලතාව
මධායස්ථම
මධායස්ථම
තනො කවනි
හැක
මධායස්ථම
උර

මධායස්ථම තහොඳ ජල වහන
අසම්පුර්ණ ජලවහන
ු ර්වල

මධායස්ථම ලවණතාව ඉමිලි සම්ස් 2-4
අතර

3.

නිවැරදි කළ හැකි ෙ, තනො
හැකි ෙ අනුව තබදීම

අධික ලවණතාව ඉතස්ටිමිටර ට මිලි
සම්ස් 4 ට වැි
මධායස්ථම ලවණතාව ඉමිලි සම්ස් 2 - 4
අතර
ලවණතාව තතා අඩු ඉමිලි සම්ස් 2
ට අඩු
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මධායස්ථම
මධායස්ථම

මධායස්ථම
මධායස්ථම
තනො කවනි හැක

4.

5.

ජල ගැලීම්

කඩ විෂ
වීම/රසා න
්රවය/අපජල නිසා
ඇි වන විෂ
තත්ත්ව ්

6. ආම්ලිකතාව /
ක්ෂාරි තාව

වසරකට තෙවරක් සහ සි  කට වැි
කාල ක් ජල ට ට ව පැවතීම
වසරකට තෙවරක් සහ සි  කට අඩු
කාල ක් ජල ට ට ව පැවතීම
වසරකට එක් වරක් සහ සි  කට වැි
කාල ක් ජල ට ට ව පැවතීම
වසරකට එක්වරක් සහ සි  කට අඩු
කාල ක් ජල ට ට ව පැවතීම
කලාතුරකි් ජල ට ට වීම
වී වගා කළ තනො හැක

වී වගා කළ හැකි වුව ෙ අස්වැ්න අඩු

වී වගා කළ තනො හැක
පී.එච්. අග 4.5 ට අඩු තහෝ 8.5 වැි
වී වගා කළ හැකි වුව ෙ අස්වැ්න අඩු .
පි.එච්. අග 4.5 – 5 අතර තහෝ 8 – 8.5
අතර

7.

අර්ධා හැේ/හැේ
තත්ත්ව *

8. ජල ලබා ගැනීතම්
තහෝ ජල රඳවා
ගැනීතම් ු ෂ්කරතා

9.ජල
රඳා සටීම
ඉජල බැස්සවීතම්
අපහසුතා

බිම සැකසීතම් ු ෂ්කරතා

-

උර

-

මධායස්ථම

-

මධායස්ථම

-

තනො කවනි
හැක
තනො කවනි හැක
මධායස්ථම

නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්

උර
තනො කවනි
හැක
උර
මධායස්ථම
උර
තනො කවනි
හැක
මධායස්ථම
මධායස්ථම

නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්
වාරි ක්රම තහෝ ජල පාලන ක්රමවල ු ර්වලතා නිවැරදි කළ හැකි නම්
තහෝ තවනත් තහතු නිසා ජල කුඹුරට
ලබා ගත තනො හැකි වීම

උර

නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්

උර

අධික වැලි සහිත පස නිසා ජල රඳවා
ගැනීම ු ෂ්කර වීම

නිවැරදි කළ හැකි නම්

මධායස්ථම

ඇළ මාර්ග අවහිර වීම නිසා තහෝ පහත්
උ්නතාිංශ නිසා

නිවැරදි කළ හැකි නම්

මධායස්ථම

නිවැරදි කළ තනොහැකි
නම්
නිවැරදි කළ හැකි නම්
නිවැරදි කළ තනො හැකි
නම්

උර

තවනත් තහතු නිසා
10.තවනත් සාධාක

මධායස්ථම

මධායස්ථම
උර
එම සාධාකතේ
බලපෑම
නිවැරදි කළ
හැකි ෙ තනො
හැකි ෙ ්න
මත ප්රබලතාව
තීරණ කළ
යුතු ත.

*තම තතත් කලාප ට ආත.ණික ලක්ෂණ කි. තම තබොතහෝ විට කුඩා ප්රතේශ කට සමා ත.. සමහර විට
ලි ේෙක තකොටසක තමම තත්ත්ව ෙැකීමට හැකි ත.. අතීතතේ දී විවිධා උපක්රම භාවිතාකර බිම් සැකසීම කර
තමම තත්ත්ව
ටතත් වගා කළ හැකි වී වර්ග වගා කිරීම සු  තකොට ි තබ්.
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3.2 කුඹුරු බිම් වර්ගීකරණ
තහත 3.1 වුණත. සඳහ් සීමාකාරී සාධාකවල ප්රබලතාව අනුව කුඹුරු බිම්
ශකයතා ප්ි  හතරකට ඉLand Capability Classes) වර්ගීකරණ කරන ලදී
ඉවුණ සටහ් 3.2 . එම වර්ගීකරණ සඳහා සීමාකාරී සාධාකවල බලපෑතම හි
ප්රබලතාව සලකා බලන ලදී. සීමාකාරී සාධාක ෙක්නට තනො ලැතබ් නම් තහෝ
ෙක්නට ලැතබන සාධාකවල බලපෑම තනො කවනි හැකි තරම් නම් එවැනි බිම්
ශකයතාව අි ් පළුද ප්ි තේ කුඹුරු ත.. තම්වා වී තගොවිතැන සඳහා තතා
සුු සු ත.. එතම් ම, එක් සීමාකාරී සාධාක ක් මධායස්ථම තලස බලපානු ලබන
ප්රතේශ ශකයතාව අි ් තෙවැනි ප්ි  ට වර්ගීකරණ කරන ලදී. එවැනි
බිම්වල තවු රටත් වී වගාව කළ හැකි අතර එම සීමාකාරී සාධාකතේ බලපෑම ෙ
නිවැරදි කළ හැකි ත.. එතස නිවැරදි කළ විට එවැනි බිම් වී වගාව සඳහා
ශකයතාව අි ් පළුද ප්ි  ට ගැත්. සීමාකාරී සාධාක තෙකක් මධායස්ථම
මට්ටමි් බලපාන ලබන ප්රතේශ ශකයතාව
අි ් තතවැනි ප්ි  ට
වර්ගීකරණ කරන ලදී. එවැනි ප්රතේශ වී වගාව සඳහා මධායස්ථම ව ත ෝගය වන
අතර ආර්ථික විශ්තේෂණ ක් කර වී වගාව තදිරි ටත් කරතගන ාම ලාභොයි ෙැයි
තීරණ කළ යුතු ත.. ස.වැනි ශකයතා ප්ි  ට වර්ගීකරණ කරන ලෙ
ප්රතේශවල සීමාකාරී සාධාක එකක් තහෝ එකකට වැි සිංඛයාවක් උර තලස
බලපවත්වයි. එතසත් නැි  නම් ෙැි තලස එකිතනක හා බැුනණු සාධාක කිහිප ක්
මධායස්ථම මට්ටතම් බලපවත්වයි. තමවැනි කුඹුරුවල වී වගාව සඳහා විභවතාව
තතා අඩු මට්ටමක පවතී. එවැනි බිම් සඳහා වඩාත් ත ෝගය පරිහරණ තීරණ
කිරීම තුළි් වඩාත් තහොඳ ඵලොයිතාව ක් ළඟා කර ගත හැකි ත..
වුණ සටහ් 3.2: වී වගා බිම් සීමාකාරී සාධාකවල බලපෑම මත ශකයතා ප්ි වලට
වර්ගීකරණ කිරීම
ශකයතා
ප්ි 
ප්ි  1
ප්ි  2

සීමාකාරී සාධාකවල ප්රබලතාව
තනො කවනි හැකි තරම් ත.
එක් සීමාකාරී සාධාක ක් මධායස්ථම මට්ටතම්
බල පවත්වයි

ප්ි  3

සීමාකාරී සාධාක තෙකක් මධායස්ථම මට්ටතම්
බල පවත්වයි

ප්ි  4

සාධාක එකක් තහෝ එකකට වැි සිංඛයාවක්
උර තලස බලපවත්වයි. එතස තනොමැි  නම්
ෙැි තලස එකිතනක හා බැුනණු මධායස්ථම
මට්ටතම්
සීමාකාරී
සාධාක
කිහිප ක්
බලපවත්වයි.
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වී වගාවට ත ෝගයතාව
තතා සුු සුයි
වී වගාවට සුු සුයි. සමාකාරී
සාධාක නිවැරදි කළ පසු තමම
බිම් වී වගාවට තතා සුු සු ත..
තමවැනි බිම් වී වගාවට මධායස්ථම
ව ත ෝගය ත.. වී වගාව සු  කළ
හැකි වුව ෙ වී වගාව සු  කිරීම
ආර්ථික වශත ් ලාභාෙ කෙැයි
විශ්තේෂණ කර බැලි යුතු ත..
තමවැනි බිම් වී වගාව සඳහා
විභවතාව තතා අඩු . වී වගාව
සු  කිරීම ආර්ථික වශත ්
ලාභොයි තනොත.. සමහරවිට සුු සු
තවනත්
පරිහරණ ක්
වඩා
ඵලොයි වි හැකි .

තම තහත ෙක්වන ලෙ සාධාක මත එම ප්රතේශතේ පවි න අතනකුත් කුඹුරුවලට
සාතප්තික්ෂව තීරණ තකොට කරන ලෙ වර්ගීකරණ ක් ත.. තමම වර්ගීකරණ
අනුව, වර්ග කරන ලෙ කුඹුරු වි ැළි කලාපතේ කුඹුරුවල ශකයතාව සමඟ
සැසඳි තනො හැකි . තතත් කලාපතේ තතා සුු සු කුඹුරක වුව ෙ සාමානය
අස්වැ්න වි ැළි කලාපතේ කුඹුරක සාමානය අස්වැ්නට වඩා අඩු ත.. එ ට
තහතු ව්ත් තහත ෙක්වන ලෙ සාධාකවලට අමතර ව කාලුණණික සාධාක ෙ ඉහිරු
එළි ලැතබන කාලසීමාව වැනි බලපාන බැවිනි. සීමාකාරී සාධාකවල ප්රබලතාව
අනුව භූමි ප්ි වලට වර්ගීකරණ කිරීතම් දී සීමාකාරී සාධාක තෙකක් සහ
සීමාකාරී සාධාක තුනක් භාවිතා කර වර්ගීකරණ සු  කිරීම 3.3 සහ 3.4 වුණ මින්
පැහැදිලි තකතර්.
වුණ සටහ් 3.3: සීමාකාරී සාධාක තෙකක් භාවිතා කර ඒවාතේ ප්රබලතාව සහ
අ්තර් සම්බ්ධා අනුව කුඹුරු බිම් ප්ි වලට තබදීම
පළුද සාධාකතේ
ප්රබලතාව *
තෙවැනි
සාධාකතේ ප්රබලතාව *

N

M

N
i ප්ි 
M
ii ප්ි 
S
iv ප්ි 
*N = තනො කවනි හැකි, M = මධායස්ථම, S = උර

ii ප්ි 
iii ප්ි 
ivප්ි 

S

iv ප්ි 
iv ප්ි 
iv ප්ි 

වුණ සටහ් 3.4: සීමාකාරී සාධාක තුනක් භාවිතා කර ඒවාතේ ප්රබලතාව සහ
අ්තර් සම්බ්ධා අනුව කුඹුරු බිම් ප්ි වලට තබදීම
පළුද සාධාකතේ
තෙවැනි සාධාකතේ ප්රබලතාව *
ප්රබලතාව *
N
M
S
N
I ප්ි 
II ප්ි 
IV ප්ි 
M
III ප්ි 
IV ප්ි 
IV ප්ි 
S
IV ප්ි 
IV ප්ි 
IV ප්ි 
*N = තනො කවනි හැකි, M = මධායස්ථම, S = උර

තතවැනි සාධාකතේ
ප්රබලතාව *
N
M
S

තහත සඳහ් වර්ගීකරණ පෙනම් කර ගනිමි් කැස්බෑව, තහෝමාගම සහ පාු ක්ක
න ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාස තුතන හි තතෝරා ගත් කුඹුරු ා තුනක්
වර්ගීකරණ ට භාජන කළ අතර ඒ අනුව එම ා ශකයතා ප්ි වලට තබෙන
ලදී.

3.3 කැස්බෑව ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ තතෝරාගත් කුඹුරු ා
සීමාකාරී සාධාක අනුව ශකයතා ප්ි වලට තබදීම
අධාය නතේ දී තමම තකොට්පාසතේ තතෝරාගත් ා නාගරික පරිහරණ ් සහිත
ප්රතේශ ක් නිත ෝජන කිරීම සඳහා තතෝරා ගැණුනි. තමම කුඹුරු ා මඩපාත
රාම නිලධාාරී වසමට අ ත් වි .තමම ාතේ සීමාකාරී සාධාක අධාය න කිරීතම් දී
ප්රධාාන සීමාකාරී සාධාක තලස ජල ලබා ගැනීතම් අපහසුතාව
සහ හැේ
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තත්ත්ව හුනනාග්නා ලදී. ඒ අනුව, තමම
ෙක්නට ලැබුණි ඉසි  ම 3.1 .

ාතේ

ශකයතා ප්තී් තුනක්

3.3.1 අධාය න ට බුන් කරන ලෙ කුඹුරු ාතේ ආම්ලිකතාව සහ
ලවණතාවතේ බලපෑම
ලබා ග්නා ලෙ පස් සාම්පලවල පී.එච්. ඉPH අග ඉආම්ලිකතාව නිර්ණ
සඳහා සහ විෙුත් ස්නා කතාව ඉලවණතාව නිර්ණ සඳහා මැන බැලූ අතර
ඒවාතේ අග ් සැලකීතම් දී පී. එච්. අග තතා සුළු වශත ් ආම්ලික ඉවුණ
සටහ් 3.5 ත.. එතම් ම, පතස ව න සැලකීතම් දී සේට් තලෝම සහ තලෝම
වැලි පස ප්රධාාන වශත ් ෙක්නට ලැබුණි. මනින ලෙ පතස ලක්ෂණ වී වගාවට
අහිතකර තත්ත්ව ක තනො ි බුණි. ෙත්ත අනුව ලවණතාව තමම ාතේ ෙක්නට
තනො ලැතබ්.
වුණ සටහ් 3.5: පතස ආම්ලිකතාව සහ ලවණතාව නිර්ණ කිරීම සඳහා ලබා
ගත් පස් සාම්පල වල පී.එච්. අග ්, ස්නා කතා අග ් සහ
පතස ව න
සාම්පල අිංක
අිංක 01
අිංක 02
අිංක 03
අිංක 04

පී.එච්. අග
5.6
6.6
6.8
6.8

විෙුත් ස්නා කතාව
ඉමි.ස./තස.මි.
0.01
0.00
0.00
0.03

ව න
සේට් තලෝම පස
එම
එම
තලෝම වැලි පස

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

තඩ්ට් සහ රිේත. ඉ1986 අනුව, වී වගාව සඳහා තතාමත් ත ෝගය බිම්වල පී.එච්.
අග 6 – 7 අතර පැවි  යුතු අතර වී වගාවට මධායස්ථමව ත ෝගය බිම්වල පී.එච්
අග 5 – 6 අතර අග ක් ගනී. පතස ව න සැලකීතම් දී වී වගාවට තතාමත්
ත ෝගය බිම්වල ව න මැටි, සේට් සහිත මැටි, තලෝම තහෝ සේට් මැටි තලෝම
ව න ් පැවි  යුතු ත..
3.3.2

කැස්බෑව තකොට්පාසතේ කුඹුරු ා ශකයතා ප්ි වලට තබදීම

කැස්බෑව තකොට්පාසතේ අධාය න ට ලක් කළ ාතේ ශකයතා ප්ි වලට තබො
ඇි  ආකාර 3.6 වුණ සටහන මින් තප්වා තෙයි. ප්රධාාන වශත ් ශකයතා
ප්තී් තුනකට ඉ 1, 2 සහ 4 වශත ් තමම ා වර්ගීකරණ කළ අතර හැේ
තත්ත්ව සහ ජල ලබා ගැනීතම් අපහසුතා සීමාකාරී සාධාක වශත ්
හුනනාග්නා ලදී. සීමාකාරී සාධාක එකිතනක හා බැඳී පැවි  සිංකීර්ණ අවස්ථමා
ෙක්නට තනො ලැබුණි.
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වුණ සටහ් 3.6: අධාය න සු  කළ කැස්බෑව තකොට්පාසතේ කුඹුරු ාතේ භුමි
සීමාකාරී සාධාක පෙනම් කර ශකයතා වර්ගීකරණ කර ඇි 
අයුරු
සි  තම්
ෙක්වා
ඇි 
ප්රතේශ
A

සීමාකාරී
සාධාක සහ
එහි තත්ත්ව

B

ජල ලබා
ගැනීතම්
අපහසුතා
හැේ තත්ත්ව

C

හැේ තත්ත්ව

D

ජල ලබා
ගැනීතම්
අපහසුතා
සීමාකාරී සාධාක
කිසවක්
තනොමැි  තහෝ
පැවි  ෙ තනො
ගැනි හැකි
තරම්වීම

E

නිවැරදි කළ
හැකි ෙ තනො
හැකි ෙ න
වග
නිවැරදි කළ
හැකි
නිවැරදි කළ
තනො හැකි
නිවැරදි කළ
හැකි
නිවැරදි කළ
හැකි
අොළ නැත

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.
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බලපෑතම්
ප්රබලතාව

ත ෝගයතාව

මධායස්ථම

වර්ගීකරණ
අනුව
ශකයතා
ප්ි 
2 ප්ි 

උර

4 ප්ි 

මධායස්ථම

2 ප්ි 

මධායස්ථම

2 ප්ි 

වී වගාවට
විභව අඩු
වී වගාවට
සුු සුයි
වී වගාවට
සුු සුයි

අොළ නැත

1 ප්ි 

වී වගාවට
සුු සු

වී වගාවට
තතා සුු සුයි

සි  ම 3.1: කැස්බෑව ප්රාතේය 
වර්ගීකරණ

තේකම් තකොට්පාසතේ අධාය න

සඳහා තතෝරා ගත් කුඹුරු
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ාතේ වී වගාව සඳහා භූමි ශකයතා

3.4 තහෝමාගම ප්රාතේය 
තේකම් තකොට්පාසතේ තතෝරාගත් කුඹුරු ා
සීමාකාරී සාධාක අනුව ශකයතා ප්ි වලට තබදීම
තහෝමාගම ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ කුඹුරු ා අර්ධා නාගරික පරිහරණ ්
සහිත ප්රතේශ ක් නිත ෝජන සඳහා තතෝරා ග්නා ලදී. තමම ා තගොඩගම ෙකුණ,
තගොඩගම උතුර, පනාතගොඩ නගර සහ තහනවත්ත රාම නිලධාාරී වසම්වලට අ ත් ත..
තමම ාතේ සීමාකාරී සාධාක අධාය නතේ දී පහත සඳහ් සීමාකාරී සාධාක ෙක්නට
ලැබුණි. ඉ1 අර්ධා හැේ තහෝ හැේ තත්ත්ව ඉ2 ජල බැස්සවීතම් අපහසුතා ඉ3
කර්මා්ත ශාලාවක අපජල නිසා ඇි  වූ විෂ සහිත තත්ත්ව සහ ඉ4 ජල ලබා
ගැනීතම් අපහසුතා අධාය නතේ දී තමම සීමාකාරී සාධාක එකකට වැි සිංඛයාවක්
බලපෑ ප්රතේශ ෙක්නට තනො ලැබුණ අතර හුනනාගත් ප්රතේශවලට තහත සාධාකවලි්
එකක බලපෑම පමණක් ෙක්නට ලැබුණි.
3.4.1 අධාය න ට ලක් කරන ලෙ කුඹුරු ාතේ ආම්ලිකතාව සහ ලවණතාවතේ
බලපෑම
ලබා ග්නා ලෙ පස් සාම්පලවල පී.එච්. අග ඉආම්ලිකතාව නිර්ණ සඳහා සහ
විෙුත් ස්නා කතාව ඉලවණතාව නිර්ණ සඳහා මැන බැලූ අතර ඒවාතේ
අග ් සැලකීතම් දී පී. එච්. අග උොසීන තහෝ තතා සුළු වශත ් ආම්ලික ඉවුණ
සටහ් 3.5 ත.. එතම් ම, පතස ව න සැලකීතම් දී වැලි, මැටි සහිත තලෝම පස,
වැලි සහිත තලෝම පස සහ වැලි සහිත තලෝම පස ප්රධාාන වශත ් ෙක්නට ලැබුණි.
මනින ලෙ පතස ලක්ෂණ වී වගාවට අහිතකර තත්ත්ව ක තනො පැවි  අතර
ලවණතාව ක් ෙක්නට තනො ලැතබ්.
වුණ සටහ් 3.7: පතස ආම්ලිකතාව සහ ලවණතාව නිර්ණ කිරීම සඳහා ලබා ගත්
පස් සාම්පලවල පී.එච්. අග ්, ස්නා කතා අග ් සහ පතස
ව න
සාම්පල
පී.එච්.
විෙුත් ස්නා කතාව
ව න
අිංක
අග
ඉමි.ස./තස.මි.
අිංක 01
අිංක 02
අිංක 03
අිංක 04
අිංක 05

7.0
7.0
6.8
6.0
6.2

0.04
0.02
0.01
0.05
0.05

වැලි, මැටි තලෝම පස
වැලි තලෝම පස
සේට් තලෝම පස
වැලි තලෝම පස
වැලි මැටී තලෝම පස

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014

3.4.2

තහෝමාගම තකොට්පාසතේ කුඹුරු ා ශකයතා ප්ි වලට තබදීම

තමම කුඹුරු ා සැලකීතම් දී තහත විස්තර කළ ආකාර ට ප්රධාාන සීමාකාරී සාධාක
හතරක් ෙක්නට ලැබුණ අතර ඒ අනුව ාතේ එම සාධාක බලපානු ලබන ප්රතේශ
හතරක් සි  ම්ගත කර ග්නා ලදී. එම ප්රතේශ හතර 3.1 සි  තම් A, B, C සහ D
න තිංග්රීස අක්ෂරවලි් තප්වා දී ි තබ්. එම සීමාකාරී සාධාක අනුව, එම ප්රතේශ හතර
සහ ාතේ ති රි ප්රතේශ (E අක්ෂර මින් තප්වා දී ඇත වර්ගීකරණ කිරීම කළ
ආකාර 3.5 වුණව මින් ෙැක් ත.. A අක්ෂර මින් ෙැක්තවන ප්රතේශ අධික ව
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එතරන බැවි් ඉහැේ තත්ත්ව බිම සැකසීතම් අපහසුතා පවතී. එබැවි්, එම කුඹුරු
තකොටස අත් හැර ෙමා ඇත. වසර ගණනාවකට තපර තමම තකොටස වගා කර ඇි  අතර
එම කාලතේ දී ජල තහොදි් බැස ාම සඳහා කානු පැවි  බව ප්රකාශ වි . තමම හැේ
තත්ත්ව ජල බැස ාම පහසුකර තරමක් ු රට නිවැරදි කළ හැකි වුව ෙ ඒ සඳහා
අධික පිරිවැ ක් ෙැරීමට සු  ත..
වුණ සටහ් 3.8: අධාය න සු  කළ තහෝමාගම තකොට්පාසතේ කුඹුරු ාතේ භූමි
සීමාකාරී සාධාක පෙනම් කර ශකයතා වර්ගීකරණ කර ඇි  අයුරු
ප්රතේශ
සීමාකාරී
සි  තම් සාධාක සහ
ෙක්වා ඇි  එහි තත්ත්ව
අක්ෂර
A
හැේ තත්ත්ව
නිසා බිම
සැකසීතම්
අපහසුතා

B

C

D

E

ඇළ මාර්ග
අවහිර වීම සහ
සමහර ප්රතේශ
තගොඩ කිරීම
නිසා ජල
බැස්සවීතම්
අපහසුතා
කර්මා්ත
ශාලාවකි්
පිටවන
අපජල නිසා
විෂ සහිත
තත්ත්ව ක්
පැවතීම
ඇළ මාර්ග
කුඹුරට වඩා
පහළි් පිහිටීම
නිසා ජල
ලබාගැනීතම්
අපහසුතා
සීමාකාරී
සාධාක කිසවක්
තනොමැි  තහෝ
පැවි  ෙ තනො

නිවැරදි කළ
හැකි ෙ
තනොහැකි ෙ
න වග
නිවැරදි කළ
හැකි .
එතස වුව ෙ
අධික
පිරිවැ ක්
ෙැරීමට සු 
ත..

බලපෑතම්
ප්රබලතාව
මධායස්ථම

වර්ගීකරණ
අනුව
ශකයතා
ප්ි 
2 ප්ි 

නිවැරදි කළ
හැකි

මධායස්ථම

2 ප්ි 

නිවැරදි කළ
හැකි

මධායස්ථම

2 ප්ි 

වී වගාවට
සුු සුයි. නිවැරදි
කිරීතම් 1
ප්ි  ට
පරිවර්තන කළ
හැකි .

නිවැරදි කළ
හැකි

මධායස්ථම

2 ප්ි 

වී වගාවට
සුු සුයි.

අොළ නැත

අොළ නැත

1 ප්ි 

වී වගාවට තතා
සුු සුයි
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ත ෝගයතාව

වී වගාවට සුු සු
. නිවැරදි
කිරීමට ෙරන
පිරිවැ සහ
ලැතබන
ප්රි ලාභ
ගණන කර
සුු සු පරිහරණ
තීරණ කළ යුතු
ත..
වී වගාවට සුු සුයි

කවනි හැකි
තරම් වීම
මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.
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සි  ම 3.2: තහෝමාගම ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ අධාය න සඳහා තතෝරා ගත් කුඹුරු ාතේ වී වගාව සඳහා භූමි
ශකයතා වර්ගීකරණ
33

3.5 පාු ක්ක ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ තතෝරාගත් කුඹුරු ා සීමාකාරී
සාධාක අනුව ශකයතා ප්ි වලට තබදීම
පාු ක්ක ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ කුඹුරු ා රාමී පරිහරණ ් සහිත
ප්රතේශ ක් නිත ෝජන සඳහා තතෝරා ග්නා ලදී. තමම ා තබෝතප්ති රාම නිලධාාරී
වසමට අ ත් ත.. තමම ාතේ සීමාකාරී සාධාක අධාය නතේ දී පහත සඳහ් සීමාකාරී
සාධාක ෙක්නට ලැබුණි. ඉ1 හැේ තත්ත්ව ඉ2 ජල බැස්සවීතම් අපහසුතා ඉ3 පස
වැලි සහිත නිසා ජල රඳවා ගැනීතම් අපහසුතා ඉ4 කඩ විෂ වීම. අධාය නතේ දී
තමම සීමාකාරී සාධාක එකකට වැි සිංඛයාවක් බලපෑ ප්රතේශ ෙ ෙක්නට ලැබුණ අතර
ඒ අනුව තමම වර්ගීකරණ සු  කරන ලදී.
3.5.1 අධාය න ට ලක් කරන ලෙ කුඹුරු
බලපෑම

ාතේ ආම්ලිකතාව

සහ ලවණතාවතේ

ලබා ග්නා ලෙ පස් සාම්පලවල පී.එච්. අග ඉආම්ලිකතාව නිර්ණ සඳහා සහ
විෙුත් ස්නා කතාව ඉලවණතාව නිර්ණ සඳහා මැන බැලූ අතර ඒවාතේ
අග ් සැලකීතම් දී පී.එච්. අග තතා සුළු වශත ් ආම්ලික ඉවුණ සටහ් 3.9 ත..
එතම් ම, පතස ව න සැලකීතම් දී වැලි තලෝම, මැටි තලෝම සහ සේට් ඉතරෝ මඩ
සහිත ව න ් ෙක්නට ලැබුණි. පී.එච් අග වී වගාවට සුු සු වන අතර ලවණතාව ක්
ෙක්නට තනො ලැබුණි. වැලි ප්රමාණ වැි පස් ෙක්නට ලැබුණ අතර එවැනි ස්ථමානවල
ජල රඳවා ගැනීම අපහසු වී ි තබ්.
වුණ සටහ් 3.9: පතස ආම්ලිකතාව සහ ලවණතාව නිර්ණ කිරීම සඳහා ලබා ගත්
පස් සාම්පලවල පී.එච්. අග ්, ස්නා කතා අග ් සහ පතස
ව න
සාම්පල
පී.එච්. අග
විෙුත් ස්නා කතාව
ව න
අිංක
ඉමි.ස./තස.මි.
අිංක 01
අිංක 02
අිංක 03
අිංක 04
අිංක 05
අිංක 06

6.8
6.6
6.8
6.6
6.4
6.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

මැටි තලෝම
සේට් තලෝම
වැලි තලෝම
වැලි තලෝම
මැටි තලෝම
සේට්ඉතරෝ මඩ
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3.5.2 පාු ක්ක තකොට්පාසතේ කුඹුරු ා ශකයතා ප්ි වලට තබදීම
පාු ක්ක තකොට්පාසතේ ා වී වගාව සඳහා ශකයතා ප්තී්ට තබදීම 3.10 වුණව
මින් ෙක්වා ි තබ්. ඒ අනුව, එම ා ශකයතා ප්තී් හතරකට තව් කරන ලදී.
තමහි දී හුනනාගත් ප්රධාාන සීමාකාරී සාධාක ව්ත් ඉ1 වැලි සහිත නිසා ජල රඳවා
ගැනීතම් අපහසුතා ඉ2 හැේ තත්ත්ව ඉ3 ජල ලබා ගැනීමට ඇි  අපහසුව තම් ම
ජල ලබා ගත්ත ෙ වැි ජල බැස ාමට සැලැස්වීතම් ු ෂ්කරතා ඉ4 වැලි සහිත තම්
ම කඩ විෂවීම එකිතනක හා බැඳී පැවි  අවස්ථමා ත..
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වුණ සටහ් 3.10: අධාය න සු  කළ පාු ක්ක තකොට්පාසතේ කුඹුරු ාතේ භූමි
සීමාකාරී සාධාක පෙනම් කර ශකයතා වර්ගීකරණ කර ඇි 
අයුරු
ප්රතේශ
සි  තම්
ෙක්වා ඇි 
අක්ෂර
A
B
C

D

සීමාකාරී
සාධාක සහ එහි
තත්ත්ව
ජල රඳවා
ගැනීතම්
අපහසුතා
හැේ තත්ත්ව
ජල ලබා
ගැනීම අපහසු
වැලි සහිත
බැවි් ජල
රඳවා ගැනීම
අපහසු ත.
හැේ තත්ත්ව

E

ජල ලබා
ගැනීම තම් ම
ජල බැස ාමට
සැලැස්වීමත්
අපහසු ත.

F

වැලි සහිත පසක්
වීම
කඩ විෂ වීම
සීමාකාරී සාධාක
තනොමැත/
තනො කවනි හැකි
තරම් ත.

G

නිවැරදි
කළ හැකි ෙ
තනො හැකි
ෙ න වග
නිවැරදි
කළ හැක

බලපෑතම් වර්ගීකරණ
ප්රබලතාව
අනුව
ශකයතා
ප්ි 
මධායස්ථම
2 ප්ි 

ත ෝගයතාව

නිවැරදි
කළ හැකි

මධායස්ථම

2 ප්ි 

වී වගාවට
සුු සුයි

නිවැරදි
කළ හැක

මධායස්ථම

3 ප්ි 

වී වගාවට
මධායස්ථමව
සුු සුයි

නිවැරදි
කළ තනො
හැකි
නිවැරදි
කළ තනො
හැකි

උර

4 ප්ි 

උර

4 ප්ි 

වී වගාව
සඳහා විභව
අඩු
වී වගාව
සඳහා විභව
අඩු

නිවැරදි
කළ හැකි

මධායස්ථම

3 ප්ි 

-

1 ප්ි 

-

වී වගාවට
සුු සු

වී වගාවට
මධායස්ථමව
සුු සුයි
වී වගාවට
තතා සුු සු
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තමම ාතේ ශකයතා ප්ි  හතරම ෙක්නට ලැතබ්. සි  තම් F අක්ෂරත ් නිරූපිත
ප්රතේශ තුළ තවනත් වගාවක් කර ඇි  අතර තමම වර්ගීකරණ අනුව එම තකොටස 3
ප්ි  ට අ ත් ත.. එතම් ම, B ප්රතේශතේ ෙකුණු පස පිහිටි ඇළ අසලට සමීප බිම්
තීරුතවහි පස වැලි ගි ත ් යුක්ත ත..
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සි  ම 3.3: පාු ක්ක ප්රාතේය  තේකම් තකොට්පාසතේ අධාය න සඳහා තතෝරා ගත් කුඹුරු ාතේ වී වගාව සඳහා භූමි ශකයතා වර්ගීකරණ
36

37

ස.වැනි පරිච්තේෙ

නි ැදිතේ සමාජ-ආර්ථික පසුබිම
වී වගාව සඳහා බලපාන සාමාජ-ආර්ථික සාධාක සැලකීතම් දී ව ස, අධායාපන මට්ටම,
කුටුම්භ ක මාසක ආො ම හා ශ්රම තතා වැෙගත් වන අතර අධාය න සු  කළ
ප්රතේශතේ තගොවි පවුේවල සාමාජ-ආර්ථික මට්ටම තමම පරිච්තේෙ මින් ෙැක් ත..

4.1 ව ස හා අධායාපන මට්ටම
තගොවී්තේ ව ස් වුහ විශ්තේෂණ කළ විට පැහැදිලි ව්ත් සලකා බලන ලෙ
නි ැදිතේ ව ස් පරතර අවුරුු  26 - 83 ත් අතර තගොවී් වී වගාත. නි ැී ඇි 
බවයි. එතස වුව ෙ, ත් 60%ක් පමණ ඉරූප සටහ් අිංක 4.1 ව ස අවු. 55 ට වඩා
වැි තගොවී් ත.. අඩුම ව ස් කාණ්ඩ වන අවු. 26 - 35ත් අතරට ස ට පහක
පමණ ප්රමාණ ක් අ ත් ත.. තම් අනුව පැහැදිලි ව්ත් පහතරට තතත් කලාපතේ වී
වගාවට තරුණ පරම්පරාව අඩු නැඹුරුවක් ෙක්වන බවයි.

30

20

%

10

0
26-35

36-45

46-55
56-65
ව ස් කාණ්ඩ

66-75

76-83
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ප්රස්තාර සටහ් 4.1: තගොවි්තේ ව තස වයාප්තිි 
නව තාක්ෂණ හා ෙැනුම තගොවී් අතර ප්රචලිතවීම සඳහා ඔවු්තේ අධායාපන මට්ටම
තතා වැෙගත් ත.. අධාය න කළ ප්රතේශතේ තගොවී්තේ අධායාපන මට්ටම සතුටුො ක
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මට්ටමක පැවි  අතර 70%ක් පමණ අ.තපො.ස. සාමානය තපළ ෙක්වා අධායාපන
කටයුතුවල නිරත වී ඇත ඉවුණ සටහ් 4.1 . එතම් ම, 23%ක් පමණ අ.තපො.ස.
ඉඋ.තප ෙක්වා අධායාපන ක් ලබා ි තබ්.
වුණ සටහ් 4.1: තගොවී්තේ අධායාපන මට්ටම
අධායාපන මට්ටම

සිංඛයාව

ප්රාථමමික අධායාපන - තශ්රණි 1-5
ේවීි යික අධායාපන - තශ්රණි 6-11
අ.තපො.ස. ඉසා.තපළ සමත්
අ.තපො.ස. ඉසා.තපළ සමඟ වෘත්තී අධායාපන ලෙ
අ.තපො.ස . ඉඋ. තපළ ෙක්වා
අ.තපො.ස. ඉඋ.තපළ සමත්
අ.තපො.ස. ඉඋ.තපළ සමඟ වෘත්තී අධායාපන ලෙ
උපාධි අතප්තික්ෂක
උපාධි/ිප්තිතලෝමා
ුදළු ගණන

11
41
41
1
12
17
1
1
3
128

ප්රි ශත
8.59
32.03
32.03
0.78
9.38
13.28
0.78
0.78
2.34
100
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4.2 පවුතේ ආො ම
පවුතේ ආො ම් මට්ටම හා වී වගාව අතර ප්රි තලෝම සම්බ්ධාතාව ක් පවි න බව
ෙැකි හැකි . පවුතේ ආො ම් ලැබීතම් මූලාශ්ර සැලකීතම් දී 30%කතේ පමණ ප්රධාාන
ආො ම් මාර්ග තගොවිතැන වුවත්, අතනකුත් අ තේ ප්රධාාන ආො ම් තපැයීම් අතර
ප්රධාාන වූතේ විශ්රාමික ඉ31% , වයාපාරික කටයුතු ඉ16% , පුේගලික අිංශතේ ස්කි ා
ඉ14% හා රාජය අිංශතේ ස්කි ා ඉ8% ත..

පවුතේ සාමානය මාසක ආො ම ඉරු

60,000

40,000

20,000

0

පූර්ණ කාලීන තගොවිතැන

අර්ධා කාලීන තගොවිතැන
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ප්රස්තාර සටහ් 4.2: තගොවී්තේ සාමානය මාසක ආො ම
ඒ අනුව, 70%ක් පමණ පිරිසක් වී වගාත. නිරත ව්ත් ේවීි යික ආො ම් උප ා
ගැනීතම් මාර්ග ක් තලසයි. එතම් ම, 70%ක් පමණ වී තගොවිතැ් කර්ත්
පරිතභෝජන සඳහා පමණක් වීම තමහි ඇි  ප්රධාාන ලක්ෂණ කි.
වුණ සටහ් 4.2: නි ැදි පවුේවල ෙරුව්තේ ස්කි ාත. ස්වභාව
ස්කි ාව

සිංඛයාව

%

ස්කි ා විරහිත

12

14

තගොවිතැන

3

3

රාජය අිංශතේ ස්කි ා

7

8

පුේගලික අිංශතේ ස්කි ා

36

42

පුහුණු ශ්රමික ස්කි ා ඉතම්ස් වැඩ/වඩුවැඩ ආදි

2

2

වයාපාරික කටයුතු

15

17

කෘෂිකාර්මික තනොවන කම්කරු

1

1

විතේශ ස්කි ා

6

7

ස්ත.ච්ඡා තසව

2

2

වාහන කුලී රථම තසව

2

2

එකතුව

86

100
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පහතරට තතත් කලාපතේ වී නිෂ්පාෙනතේ දී ශ්රම සැපයුම ප්රධාාන ගැටලුවක් වී ි තබ්.
විතශෂත ් ම, වී වගාවට අවශය කුලී ශ්රම සප ා ගැනීතම් අපහසුතාව හා කුලී ශ්රම
සඳහා තහළ මිලක් තගවීමට සු වීම කැපී තපතනන තහතු තෙකකි. එතම් ම, තරුණ
පරම්පරාව වී තගොවිතැතන් තවත් වීමක් ෙ ෙැකි හැකි . තහත වුණ සටහ් 4.2 ට
අනුව, තගොවිතැන සඳහා ත ොුද වී ඇත්තත් නි ැදිතේ තගොවී්තේ ළමයි්තග් ස ට
තුනකි.
80,000

70,685

60,000
46,399

46,636

40,000
20,000

0
කැස්බෑව

තහෝමාගම
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ප්රස්තාර සටහ් 4.3: පවුලක සාමානය මාසක ආො ම
40

පාු ක්ක

නි ැදි ට තතෝරා ගත් ප්රතේශ අතරි් පවුලක මාසක සාමානය ආො ම වැිම ප්රතේශ
වූතේ නාගරික බල ප්රතේශ ක් නිත ෝජන වීම සඳහා තතෝරා ගත් කැස්බෑව
ප්රතේශ යි. එ මාසක ව රු.70,000 ක් පමණ ත.. අර්ධා නාගරික හා රාමී
ප්රතේශ ක් නිත ෝජන වීමට තතෝරා ගත් තහෝමාගම හා පාු ක්ක බල ප්රතේශවල
පවුලක සාමානය ආො තම් සැලකි යුතු තවනසක් තනො පවතී. ඉප්රස්තාර සටහ් 4.3
එම ප්රතේශවල පවුලක සාමානය ආො ම රු. 46,000 ක් ත..

පවුලක සාමානය මාසක ආො මඉරු
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0

වගා කරන වගා තනො කරන වගා කරන වගා තනො කරන වගා කරන වගා තනො කරන

කැස්බෑව

තහෝමාගම

පාු ක්ක
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ප්රස්තාර සටහ් 4.4: වී වගා කරන හා තනො කරන අ තේ පවුලක සාමානය ආො ම
නාගරික ප්රතේශ ක් වන කැස්බෑව ප්රතේශතේ කුඹුරු වගා කරන හා තනො කරන අ තේ
පවුලක සාමානය ආො තම් සැලකි යුතු තවනසක් ෙක්නට තනොමැත ඉප්රස්තාර සටහ්
4.4 . අර්ධා නාගරික ඉතහෝමාගම හා රාමී ඉපාු ක්ක ප්රතේශවල වී වගා තනො කරන
අ තේ පවුලක සාමානය ආො මට සාතප්තික්ෂව වී වගා කරන අ තේ පවුලක සාමානය
ආො ම තහළ ත.. එතම් ම, සමස්ත නි ැදිත ් 52%ක් වී වගා කරන පවුේ වූ අතර
48%ක් වී වගා තනො කරන පවුේ වි . ලැතබන අස්වැ්න අඩුවීම, නිෂ්පාෙන වි ෙම
තහළ ාම හා ශ්රම සම්බ්ධා ගැටලු ආදී තහතු නිසා වී වගාත. නි ැීම ආර්ථිකම
වශත ් ලාභොයී තනොවන කටයුත්තක් බැවි් තගොවී් වී වගාතව් ඈත්වීමක්
ෙැකි
හැකි . එතස වුව ෙ, පරිතභෝජන සඳහා පමණක් වගා කරන වී වගාත.
නි ැීම සඳහා විත.ක කාල ක් ඇි  හා ඒ සඳහා උන්ු වක් ඇි  තමාතේ අයිි 
සහිත කුඹුරු ලාභ පාඩු තනොතකා වගා කරන ස්වභාව ක් ෙක්නට ලැතබ්.
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පස්වැනි පරිච්තේෙ

කුඹුරු තඩම් භාවිත හා ආර්ථික වටිනාකම
තමම පරිච්තේෙ මින් අධාය න සු  කළ ප්රතේශතේ කුඹුරු තඩම්වල ප්රමණ ,
අයිි  හා බුක්ි  , කුඹුරු තඩම්වල ආර්ථික වටිනාකම හා සාමානය අස්වැ්න පිළිබෙ
තකටි විරහ ක් සු  තකතර්.

5.1 කුඹුරු තඩම්වල ප්රමාණ
වි ැළි කලාප හා අතරමැදි කලාපවලට සාතප්තික්ෂව කුඹුරු තඩම්, ප්රමාණත ්
කුඩාවීම පහත රට තතත් කලාපතේ ඇි  ප්රධාාන ලක්ෂණ ක් ත.. තමම කලාපතේ
බහුතර ක් තගොවී් හට අක්කර එකට වඩා අඩු කුඹුරු පවතී. ජනගහන වැිවීම,
වත්කම්වල අයිි  පරම්පරාතව් පරම්පරාවට පැවරීතම් දී කුඹුරු තඩම් තබදී ාම
තම ට ප්රධාාන තහතුවක් ත.. අධාය න කළ ප්රතේශතේ ෙ තමම ලක්ෂණ ෙැකි හැකි
අතර 45%කට අක්කර ½කට වඩා අඩු කුඹුරු තඩම් ප්රමාණ ක් අයිි  ව පැවි  අතර
34%කට අක්කර ½ත් 1ත් අතර කුඹුරු අයිි ව පවතී. අක්කර තෙකකට වඩා වැි පිරිස
ස ට නව ක් පමණ ත.. ඉවුණ සටහ් 5.1
වුණ සටහ් 5.1: කුඹුරු තඩම්වල වයාප්තිි 
ප්රමාණ

සිංඛයාත

ප්රි ශත

අක්.1/2 ට අඩු

58

45.30

අක්. 1/2 - 1 ත් අතර

44

34.38

අක් 1 - 1 1/2 ත් අතර

12

9.38

අක්.1 1/2 - 2 ත් අතර

2

1.56

අක්.2 ට වැි

12

9.38

එකතුව

128
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තහත වුණ සටහ් 5.1 ට අනුව පැහැදිලි ව්ත් තමම ප්රතේශතේ කුඹුරු තඩම්වලි්
80%කට ආස්න ප්රමාණ ක් අක්කර ටත් වඩා අඩු බවයි. කුඹුතර් ප්රමාණ
සාතප්තික්ෂව කුඩාවීමත්, ආර්ථිකම වශත ් වඩා තහොඳ ඵලොවක් ලබා ගැනීමට තනො
හැකිවීමත්, නිෂ්පාෙන වි ෙම විතශෂත ් ම, ශ්රම පිරිවැ වැිවීමත් නිසා පහළ
පරම්පරාවලට අයිි  ඇි  කුඹුරු වගා කිරීම සු ව්ත් තතාමත් ස්වේප වශත නි.
අයිි කරුව්තේ පදිිංචි තවනස්වීම විතශෂත ් ම, ස්කි ාව නිසා තහෝ විවාහ නිසා
තහෝ තවනත් තහතුවක් නිසා කුඹුරු අඛණ්ඩව වගා කිරීම පහළ ෑමට බලපාන තවත්
තහතුවකි. ෙැනට වගා කරන තගොවි මහතු්ට ඇි  ප්රධාාන ගැටලුවක් ව්ත් ාබෙ
කුඹුරු වගා තනො කිරීමයි. එමින් තවනත් ගැටලු රාකා කට ුදහුණ පෑමට සු  වන බව
ඔවුහු සඳහ් කරි . එවිට ජල පාලන අපහසු වීම, තරෝග හා පළිතබෝධා වර්ධාන වීම
හා ගව ්තග් වන හානි ආදි ඒ අතර ප්රධාාන ත..
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5.2 කුඹුරුවල අයිි 
ඕනෑම වත්කමක අයිි  අනුව එම වත්කම සිංවර්ධාන වීතම් මට්ටම තීරණ ත..
කුඹුරුවල අයිි  හා භුක්ි  සැලකීතම් දී තනි අයිි  , හවුේ අයිි  , අඳ අයිි  ,
කට්ටිමාරු, තට්ටුමාරු, බු  ක්රම ආදි ෙැකි හැකි .
වුණ සටහ් 5.2: කුඹුරුවල අයිි  හා භුක්ි තේ ස්වභාව
කුඹුරු
තඩම්වල
අයිි 
තනි අයිි 
හවුේ
අයිි 
අඳ ට ගත්

වගා කරන කුඹුරු
සිංඛයාත

ප්රි ශත

සිංඛයාත

ප්රි ශත

49

74

50

82

8

12

10

16

9

13

-

-

තට්ටුමාරු

1

1

-

-

බේෙට ගත්

67

100

1
61

2
100

එකතුව

ුදළු කුඹුරු

වගා තනො කරන කුඹුරු

සිංඛයාත

ප්රි ශත

99

77

18

14

9

7

1

1

1

1
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අධාය න සු  කළ ප්රතේශතේ නි ැදිත ් 77%ක් පමණ තනි අයිි  හිමි කුඹුරු
පැවි  අතර 14%ක් හවුේ අයිි  ෙ, ස ට හතක් අඳ අයිි  ෙ ඉවුණ සටහ් 5.2
ෙක්නට ලැබුණු අතර තට්ටු මාරු හා බු  ක්රම ෙක්නට ලැබුතණ් ස ට තෙකක් පමණ
ත.. එතම් ම, වගා තනො කරන කුඹුරු බේෙට ලබාතගන එළවළු හා පලා වර්ග වගා
කරනු ලැතබ්. තව ෙ, තනි අයිි  හිමි තකොටස් හරි අඩක් පමණ කුඹුරු වගා තනො
කරයි. එතම් ම, හවුේ අයිි  ඇි  කුඹුරුවලි් තබොතහොම ක් වගා තනො කරයි.
අඳ අයිි  සැලකීතම් දී හරි අඳ ක්රම , තු් අඳ ක්රම , බිම් අඳ , හවුේ අඳ වැනි අඳ
ක්රම පැවැි  අතර තඩම් හිමි ා හා අඳ තගොවි ා අතර ත ෙවුම් භාවිත හා අස්වැ්න
තබො ග්නා ආකාර පිළිබඳ අවතබෝධා ක් පවතී. අධාය න සු  කළ ප්රතේශතේ
අස්වැ්තන් 1/4ක් අයිි කරුට ලබාදීම, අස්වැ්තන් 1/3ක් ලබාදීම හා
අස්වැ්තන් 1/2ක් අයිි කරුට ලබාදීම වැනි ක්රම ෙක්නට ලැබුණත්, අස්වැ්තන්
1/4 ක් ලබා දීම ප්රධාාන වශත ් ෙක්නට ලැබුණි. තව ෙ, වී වගාව තවු රටත් ලාභොයි
තනොවන නිසා අඳ අයිි 
ටතත් වගා කිරීමට පුේගල ් තපලඹවීම අඩු වී ි තබ්.
තගොවි ාට තඩම් හිමි ාතග් අි තර්ක ආධාාර තනො ලබා තඩම් හිමි ාට ස
අස්වැ්තන් 1/4ක් ලබාදීතම් ක්රම තහවත් බිම් අඳ ප්රධාාන ත.. තු් අඳ තහවත්
අස්වැ්තන් 1/3ක් තඩම් හිමි ාට ලබා දි යුතු වුවත්, තගොවි ාට තඩම් හිමි ාතග්
අි තර්ක ආධාාර තනො ලැතබ්. තඩම් හිමි ා හා තගොවි ා කුඹුර වගා කිරීතම් ක්රම
තහවත් අස්වැ්න තකොටස් කිරීමට තපර තඩම් හිමි ා සප න ලෙ බිත්තර වී සඳහා
බුසලකට බුසේ තෙක බැින් තව් තකොට ති රි තෙතෙනා අතතර් 50% බැින් තබො
ගැනීතම් ක්රමත.ෙ ෙ තමම ප්රතේශතේ ෙක්නට ලැබුණි. එතස වුව ෙ, වගා තනො කරන
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කුඹුරු වගා කිරීමට තකතනක් තනොමැි වීම නිසා අත්හරින ස්වභාව ක් ෙක්නට
ලැතබන අතර අඳ ට කිරීමට කැමි  පුේගල ් ෙ අඩු බව ප්රතේශතේ තගොවීහු සෙහ්
කරි . ුදළු නි ැදිත ් ම ස ට හතක් පමණක් අඳ ට වගා කරනු ලැබීම එ වඩා
තහවුරු කරනු ලබයි.
තවත් භුක්ි  ක්රම ක් තලස තට්ටු මාරු ක්රම හැඳි්වි හැකි . හවුේ අයිි කරුව්
අතර වූ කුඹුරක් ක්නත ් ක්න එක් එක් හවුේකරුතවකු විස් වගා කරනු
ලැතබ්. එක් හිමිකරුතවකු එක් ක්න ක් වගා කළ විට .ළඟ ක්න තවත්
හවුේකරුතවකු විස් වගා කරනු ලැබීම තමහි ස්වභාව යි. එතම් ම, කට්ටිමාරු
ක්රම
නු කුඹුරු කිහිප ක් අ ත් ව ි බූ හවුේ අයිි කරුව් අතර භාවිතා වූ ක්රම
එක් එක් කුඹුරට මාරු තවමි් හවුේ අයිි කරුව් විස් තට්ටු මාරුවට වගා කරනු
ලැබීම තමම ක්රමතේ පෙනමයි. තමම භුක්ි  ක්රම තෙක ටතත් වුව ෙ අඳ ක්රම ට වී වගා
කිරීතම් හැකි ාවක් පවතී.

5.3 භූමිතේ ආර්ථික වටිනාකම
ජනගහන වැිවීමත් සමඟ තගොඩ තඩම් කැබලි වීම තතාමත් සීඝ්රත ් සු  ත..
පහතරට තතත් කලාපතේ දිස්ත්රික්ක ් හි රතට් සමස්ත ජනගහනත ් 45%ක් ම
වාස කරන අතර 30%ක් බස්නාහිර පළාතත් වාස කරනු ලබයි. එමනිසා, තගොඩ
තඩම්වල සීමිත බව තතාමත් තහළ මට්ටමක පවතී. එම තහතුතව් නගර ආස්නතේ
පමණක් තනොව ප්රධාාන මාර්ග ආස්නතේ පවි න තඩමක වටිනාකම දිතන් දිනම
තහළ යි.
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කුඹුරක සාමානය වටිනාකම ඉරු/අක්කර
මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

ප්රස්තාර සටහ් 5.1: තගොඩ තඩම්වල හා කුඹුරු තඩම්වල සාමානය වටිනාකම
ප්රස්තාර සටහ් 5.1 ට අනුව නාගරික හා අර්ධා නාගරික ප්රතේශවල කුඹුරුවලට
ආස්නතම තගොඩ තඩමක පර්චස් එකක වටිනාකම කුඹුරු අක්කර එකක මිලට වඩා
වැි . තමම පරතර වගා තනො කරන කුඹුරුවල වගා කරන කුඹුරුවලට වඩා වැි .
තම් තහතුතව් අනාගතතේ තගොඩ කිරීතම් තහෝ තවනත් පරමාර්ථම කි් වගා තනො
කරන කුඹුරු තඩම් මිල දී ගැනීම, කුඹුරු වගා තනො කිරීම, අනවසරත ් ක්රමානු ලව
කුඹුරු තඩම් තගොඩ කිරීම ෙැකි හැකි . තමම ආර්ථික වටිනාකම නිසා ම.පි
උරුමත ් තම ෙරුව්ට ලැබුණු කුඹුරු තඩම් අතලවි කිරීමට ෙ තපළතේ.

5.4 සාමානය අස්වැ්න
පහත රට තතත් කලාපතේ කෘෂි පාරිසරික තත්ත්ව ්ට අනුව ලබා ගත හැකි
අස්වැ්න අක්කර ට කිතලෝ රෑම් 810ත් 2024ත් ඉබුසේ 40 – 99 අතර අතර
පරාස ක අස්වැ්නක් ලබා ගැනීතම් හැකි ාවක් පවතී. අධාය න සඳහා තතෝරා ගත්
ප්රතේශ ් ෙ WL1 න කෘෂි පාරිසරික කලාප ්ට අ ත් ත..
තතෝරා ගත් ප්රතේශතේ වගා කරන තගොවී්තේ පසු කව වසර තුන තුළ ලබා ගත්
සාමානය අස්වැ්න සැලකීතම් දී උක්ත පරාස ට අ ත් අස්වැ්නක් ලබා තගන ි තබ්.
එ සමස්ත ක් තලස මහ ක්නතේ වැි ඵලොවක් ල ක්න ට සාතප්තික්ෂව ලබා
තගන ඇත ඉප්රස්තාර සටහ් 5.2 .
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මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

ප්රස්තාර සටහ් 5.2: කුඹුරක සාමානය අස්වැ්න
ඒ අනුව පැහැදිලි ව්ත් තමම ප්රතේශතේ සාමානය අස්වැ්න තවනස් වීමට පාරිසරික
සාධාකවල බලපෑමට වඩා ඉඑකම කෘෂි පාරිසරික කලාප ක පිහිටීම නිසා එහි බලපෑම
සමාන නිසා ත ෙවුම් භාවිත හා කළමනාකරණ ක්රමත.ෙ ්තේ බලපෑම තහතු වි
හැකි බවයි.
හ වැනි පරිච්තේෙ

වී වගාත. දී ුදහුණපෑමට සු වන ප්රධාාන ගැටලු හා කුඹුරු තඩම්වල
විකේප භාවිත
හ වැනි පරිතච්ේෙ මින් කුඹුරු තඩම් වගා තනො කිරීම සඳහා බලපා්ත් සමාජආර්ථික සාධාක ෙ තභෞි ක සාධාක ෙ ්න පිළිබෙවත්, කුඹුරු තඩම්වල විකේප
භාවිත පිළිබෙවත් විරහ කර ි තබ්.

6.1 කුඹුරු තඩම් වගා තනො කිරීමට බලපාන තහතු
පහතරට තතත් කලාපතේ කුඹුරු තඩම් වගා තනො කර අත්හැරීම සඳහා පාරිසරික
ගැටලුවල තීව්රතාව බලපාන බව ෙැනට කරන ලෙ අධාය නවලි් පැහැදිලි ත.. ඒවා
අතර ගිංවතුර, ලවණතාව , කඩ වීෂවීම, ආම්ලිකතාව , හැේ හා අර්ධා හැේ කුඹුරු,
පතස වැලි ගි  හා විෂ තත්ත්ව ් ප්රධාාන ත.. එතම් ම, සමාජ-ආර්ථික ගැටලුවල
ප්රබලතාව වී වගාව හුදත. ඇි  ප්රධාාන අියත ෝග ත.. එහි දී, ශ්රම හා සම්බ්ධා
ගැටලු, ්තරෝපකරණ භාවිත සම්බ්ධා ගැටලු, ජල කළමනාකරණ හා බැුනණු
ගැටලු, අඩු ඵලොයීතාව , නිෂ්පාෙන පිරිවැ , අයිි  හා භුක්ි  සම්බ්ධා ගැටලු හා
අප්රවය හා විෂ ්රවය ් කුඹුරට එකතුවීම නිසා ඇි වන ගැටලු ආදි ත් ප්රධාාන ත..
තාක්ෂණික වශත ් බලපාන ගැටලුවලට කෘෂිකර්ම තෙපාර්තතම්්තුව තම් වනවිටත්
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විකේප විසුනම් හා ක්රමත.ෙ ් තදිරිපත් කර ඇත. උොහරණ ක් තලස ඒ ඒ
තේශුණණික තත්ත්ව ්ට පතස ස්වභාව ට ඔතරොත්තු තෙන බීජ වර්ග හුන්වාදීම
ෙැක්වි හැකි .
70%
60%

64%
56%

50%

44%

40%

36%

වගා

30%

රන

වගා කනො රන

20%
10%
0%
1 පන්තිය

2 පන්තිය

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

ප්රස්තාර සටහ් 6.1: ශකයතා ප්ි ් හා කුඹුරු බිම් වගා කිරීතම් උපනි 
එතස වුව ෙ, වී වගාවට වඩා හිතකර කුඹුරු බිම් එනම් පළුද ප්ි තේ හා තෙවැනි
ප්ි තේ කුඹුරු වලි් පිළිතවළි් 44% හා 64% වගා තනො කිරීම ඉප්රස්තාර සටහ්
6.1 ෙැකි හැකි ප්රධාාන ලක්ෂණ ක් ත.. ඒ අනුව පැහැදිලි ව්ත් වී වගා තනො කිරීම
සඳහා සීමාකාරී සාධාකවලට වඩා සමාජ-ආර්ථික සාධාක බලපාන බවයි. වී වගාව හා
බැුනණු සමාජ-ආර්ථික ගැටලු එකි් එකට සම්බ්ධා නිසා ඒවා තතාම සිංකීර්ණ
ස්වභාව ක් ගනු ලබයි. අධාය න සු  කළ ප්රතේශතේ වී වගා තනො කරන තගොවී්
ුදහුණපාන ගැටලු ඔවු්තේ ෙැනුම අනුව ප්රධාාන ගැටලු පහක් ප්රුදඛතා ගත කරන ලදී.
වුණ සටහ් 6.1 මින් ෙැක්තව්ත් කුඹුරු වගා තනො කිරීමට බලපාන ලෙ ප්රධාාන
ගැටලු පහ ඔවු්තේ ෙැනුම අනුව එහි ප්රබලතාව මත ප්රුදඛතා ගත කිරීතම් ලබා
ගත් සාරාිංශ යි. උොහරණ ක් තලස පළුදවැනි ප්රුදඛතාව ෙැක් වූ අ තග් 23%ක්
වගාව පිළිබඳ තසො ා බැලීමට පවුතේ තකතනක් තනොමැි කම න ගැටලුව ෙක්වා
ඇත. තෙවැනි ප්රුදඛතාව ෙැක් වූ අ තග් 21%ක් ෙක්වා ඇත්තත් කුලී ශ්රම සප ා
ගැනීතම් අපහසුවයි. එතලස සලකා බැලීතම් දී ඔවු්තේ ප්රුදඛ ගැටලුව තලස පවුතේ
ශ්රම හා කුලී ශ්රම හා සම්බ්ධා ගැටලුව ෙක්වනු ලබයි. විතශෂත ් ම, පවුතේ
කුඹුරු වගාකිරීම සඳහා තහෝ ඒ සම්බ්ධාව තසො ා බලා කටයුතු කිරීමට තකතනකු
තනොමැි කම ප්රධාාන ගැටලුවක් තලස ෙක්වා ි තබ්. තරුණ පරම්පරාව වී වගාව
ලාභොයී තනොවන කටයුත්තක් තලස සැලකීමත්, කාර් බහුලත්ව තහතුතව් වී
වගාව සඳහා ත ොුද වීමට මැළිකමක් ෙැක්වීමත් එ ට තහතුවයි.
වුණ සටහ් 6.1: කුඹුරු වගා කිරීම අත්හැරීමට බලපාන ලෙ තහතු
ප්රුදඛතාව
1 වැනි
ප්රුදඛතාව

2 වැනි ප්රුදඛතාව

3 වැනි
ප්රුදඛතාව

47

4 වැනි
ප්රුදඛතාව

5 වැනි ප්රුදඛතාව

ප්රධාාන ගැටලු 5

තසො ා
බැලීමට
පවුතේ
1 තකතනක්
තනොමැි කම
ඉ23%
ාතේ අතනක්
අ වගා තනො
2 කිරීතම්
ඇි  වන
ගැටලු ඉ20%
කුලී ශ්රම
සප ා
3 ගැනීතම්
අපහසුව
ඉ10%
ජලවහන
ඉ5%

4

5

පස වැලි
සහිතවීම
ඉ5%

කුලී ශ්රම සප ා
ගැනීතම්
අපහසුව ඉ21%

කුලී ශ්රම
සප ා
ගැනීතම්
අපහසුව
ඉ13%

කුලී ශ්රම වි ෙම
අධිකවීම ඉ7%

ඵලොයිතාව
අඩුවීම ඉ7%

කුලී ශ්රම වි ෙම
අධිකවීම ඉ11%

කුලී ශ්රම
වි ෙම
අධිකවීම
ඉ10%

කුඹුරට අප්රවය
එකතුවීම ඉ7%

්තරෝපකරණ
භාවිත හා
සම්බ්ධා ගැටලු
ඉ3%

ාතේ අතනක්
අ වගා තනො
කිරීතම් ඇි 
වන ගැටලු
ඉ10%
තසො ා බැලීමට
පවුතේ
තකතනක්
තනොමැි කම
ඉ8%
කුඹුරට අප්රවය
එකතුවීම ඉ8%

ඵලොයිතා
ව අඩුවීම
ඉ8%

ඵලොයිතාව
අඩුවීම ඉ5%

තසො ා බැලීමට
පවුතේ තකතනක්
තනොමැි කම
ඉ3%

තරෝග
තත්ත්ව
් ඉ8%

්තරෝපකරණ
භාවිත හා
සම්බ්ධා ගැටලු
ඉ5%

ජලවහන ඉ3%

ාතේ
අතනක් අ
වගා තනො
කිරීතම්
ඇි  වන
ගැටලු
ඉ5%

ාතේ අතනක් අ
වගා තනො
කිරීතම් ඇි  වන
ගැටලු ඉ3%

කුඹුරට අප්රවය
එකතුවීම ඉ2%

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

වී වගාව සඳහා කුලී ශ්රම සප ා ගැනීම අපහසුවීම තෙවැනි, තු්වැනි හා ස.වැනි
ප්රුදඛතාව අනුව ප්රධාාන ගැටලුව තලස ඔවුහු ෙක්වි . කුලී ශ්රමික ් ව ස් ගතවීම හා
නව පරපුර කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා ත ොුද තනොවීම, මී උණ, චර්ම තරෝග වැනි තරෝග
සඳහා ඇි  බි හා අවොනම, එක් කාල කට පමණක් කුඹුරු වැඩ පැවතීම නිසා
තවනත් කෘෂි තනොවන ආර්ථික කටයුත්තක නි ැීම තහතුතව් කුලී ශ්රම සප ා
ගැනීමට අපහසු වී ි තබ්. එතම් ම, වී වගා කටයුතුවල නි ැීතම් ෙැනුම හා
කුසලතාව ඇි  ශ්රමික ් ෙ තතා අඩු . ඒ තහතුතව් කුලී ශ්රම සඳහා වැි
පිරිවැ ක් ෙැරීමට ෙ සු  ත..
වුණ සටහ් 6.2: අක්කර ක් වගා කිරීම සඳහා ශ්රම අවශයතාව හා වි ෙම
පවුතේ ශ්රම
ඉමි.දි

කාර්
නි ර ස්ී ම
බැඳීම

කුලී ශ්රම ඉමි.දි

කුලීශ්රම වි ෙම ඉරු

පිරිමි

ගැහැණු

ගැහණු

පිරිමි

ගැහැණු

පිරිමි

-

3

-

-

-

-

5

-

4

-

4,710

සහ

බිම් සැකසීම
වැපිරීම/ පැළ සටුවීම

2

2

-

3

-

3,242

තපොතහොර ත දීම

-

2

-

2

-

1,742
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කෘමිනාශක ත දීම

-

1

-

2

-

1,509

වේ නාශක ත දීම

-

1

-

1

-

792

අස්වනු තනීම

-

3

4

5

3,896

5,785

අස්වනු පෑගීම

1

2

-

4

-

4,734

අස්වනු ඇදීම

-

1

-

2

-

1,882

එකතුව

3

20

4

23

3,896

24,397

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

කුඹුරු අක්කර ක් වගා කිරීම සඳහා ශ්රම අවශයතාව වුණ සටහ් 6.2 මින් ෙක්වනු
ලබයි. ඒ අනුව, කුඹුරු අක්කර ක් වගා කිරීම සඳහා සාමානයත ් අධාය න සු 
කළ ප්රතේශතේ පවුතේ ශ්රම මිනිස් දින 23ක් ෙ ඉගැහැණු 3 + පිරිමි 20 කුලී ශ්රම
මිනිස් දින 27ක් ඉගැහැණු 4+පිරිමි 23 වැ වී ඇත. කුලී ශ්රම සඳහා සාමානය වි ෙම
රු.28,293/ක් වැ වී ි බුණි. කුලී ශ්රම සඳහා න වි ෙම පමණක් ආවරණ කර
ගැනීම සඳහා අවම වශත ් වී කිතලෝ 1000ක පමණ අස්වැ්නක් ලබා ගත යුතු .
කුලී ශ්රමික ් තවනත් ස්කි ා සඳහා ත ොුදවීම, කුඹුරු වැඩ සඳහා පළපුරුු  ශ්රමික ්
තනොමැි කම, වර්තමාන පරපුර කුඹුරු වැඩ කිරීමට ඇි  අකමැත්ත, මී උණ භීි කාව
නිසා ශ්රමික ් කුඹුරු වැඩවල නි ීමට ඇි  අකමැත්ත නාදි ශ්රම වි ෙම ය ඝ්රත ්
තහළ ාමට තහතු වී ි තබ්. ාතේ අතනක් කුඹුරු වගා තනො කිරීම තහතුතව් ඇි  වන
ගැටලු පළුද ප්රුදඛතාව අනුව තෙවැනි වැිම වාර ගණනක් ප්රුදඛතා ගත කර ඇි 
ගැටලුව ත.. ඒ අනුව, තනි ව වගා කටයුතු කිරීම සඳහා අධික පිරිවැ ක් ෙැරීමට සු වීම,
තනි ව වගා කිරීතම් සාර්ථමක අස්වැ්නක් ලබා ගත තනො හැකි වීම හා මී ්,
ගව ්, පළිතබෝධාක ්තග් සු වන හානි වැිවීම ෙැක් ත..
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5%

12%

83%

අස්වනු තනීම

බිම් සැකසීම
අස්වනු පෑගීම
මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

ප්රස්තාර සටහ් 6.2: වී වගාත. ්තරෝපකරණ භාවිතතේ ස්වභාව
්තරෝපකරණ භාවිත හා සම්බ්ධා ගැටලුව වී වගාව සඳහා බලපාන ලෙ තවත්
ප්රුදඛ ගැටලුවක් ත.. එහි දී, ප්රතේශතේ කෘෂි ්තරෝපකරණවල හිඟතාව ක් පැවතීම,
හැේ හා අර්ධා හැේ තත්ත්ව නිසා ට්රැක්ටර්, තගො ම් කපන ්ර, සිංයුක්ත අස්වනු
තනළන ්ර කුඹුරුවල භාවිතා කළ තනො හැකිවීම ්තරෝපකරණ සම්බ්ධාව
පවි න ගැටලු බව ෙක්වනු ලබයි. තබොතහොම ක් තගොවී් ්තරෝපකරණ භාවිතා
කර්ත් බිම් සැකසීම ඉ83% සඳහා වන අතර වැිම මිනිස් ශ්රම ක් ත ෙතවන
අස්වනු තනීම හා තගො ම් පෑගීම සඳහා තගොවි්තග් 17% පමණ ්තරෝපකරණ
භාවිතා කර ි බුණි. එතම් ම, කුඹුරු අවට නිතවස්වලි් බැහැර කරන අප්රවය
කුඹුරුවලට එකතුවීම, තම් ම කර්මා්තශාලා හා ආ තන මින් අප්රවය කුඹුරුවලට
එකතුවීම න තහතූ් වී වගාව සඳහා ත ොො ග්නා ජල අපවිරවීම වී වගාවට
බලපාන ලෙ තවත් ගැටලුවක් ත..
ජලවහන හා සම්බ්ධා ගැටලුව පළුද ප්රුදඛතාව අනුව ස.වැනි ගැටලුව ෙ, පස්වන
ප්රුදඛතාව අනුව ස.වැනි ගැටලුව තලස ෙක්වනු ලබයි. ඇළ මාර්ග ශුේධා පවිර තනො
කිරීම තහතුතව් ජල ලබා ගැනීම අපහසුවීම තම් ම ජල බැස්සවීමට තනො
හැකිවීම, ඇළ මාර්ග ගැඹුරුවීම, පටුවීම හා ඇනිකට් තනොමැි වීම තහතුතව් ජල
කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා ලබා ගැනීතම් අපහසුව ආදී ගැටලු ජලවහන හා සම්බ්ධාව
පවතී.
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පස වැලි සහිතවීම තභෞි කම වශත ් පවි න ගැටලුවක් වීම තහතුතව් වී වගාව
සාර්ථමක තනොවීමත්, ජල රඳවා ගත තනො හැකිවීම තහතුතව් වී වගාත. නි ැීම
අපහසුබව ෙක්වනු ලබයි. ඒ අනුව, තහත වුණ සටහ් 6.1 ් පැහැදිලි ව්ත් වී
වගාතව් තගොවී් ඈත්වීමට වඩාත් ප්රුදඛ තලස බලපා ඇත්තත් සමාජ-ආර්ථික සාධාක
බවයි.

6.2 වගා තනො කරන කුඹුරුවල විකේප භාවිත
වී වගාව සඳහා භාවිතා කිරීමට තාක්ෂණික වශත ් අපහසු කුඹුරු තවනත් ඵලොයී
කටයුත්තක් සඳහා භාවිතා තනො කිරීම සම්පත් ඌන උපත ෝජන ක් තලස හැඳි් ත..
තම් නිසා වී වගා තනො කරන කුඹුරු තවනත් විකේප භාවිතාව් සඳහා ත ොුද කිරීම
කාලීන අවශයතාව කි. එතස වුව ෙ, අධාය න සු  කළ ප්රතේශතේ වගා තනො කරන
කුඹුරු තවනත් ඵලොයී කටයුත්තක ත ොෙවා ඇත්තත් වගා තනො කරන තඩම්වලි්
17%ක් ඉප්රස්තාර සටහ් 6.1 පමණි.
වගා තනො කරන කුඹුරු ඵලොයී කටයුත්තක ත ෙවීම (%)

17%
කයොදවා
83%

ත

කයොදවා නැත

මූලාශ්ර : සමීක්ෂණ ෙත්ත, 2014.

ප්රස්තාර සටහ් 6.3: වගා තනො කරන කුඹුරු ඵලොයී තලස භාවිතා කිරීම
ති රි 83%ක් ම කිසම ආර්ථික කටයුත්තකට ත ොෙවා තනො ි බුණි. එම තවනත්
ආර්ථික කටයුතුවල නි ැී සටි 17% ් බහුතර ක් කිංකුිං, ුදකුණුවැ්න,
තගොටුතකොළ, තකොහිල, කතුරු ුදරුිංගා වැනි කීර වගාව් සඳහා ෙ, එළවළු වගාව් හා
තකතසේ, බුලත් වැනි වගාව් සඳහා ෙ ත ොුද වූ පිරිස් තවි . විසතුරු මත්සය
නිෂ්පාෙන හා ජලජ පැළෑටි වගාව සඳහා ත ොුද වූ අ ෙ ඒ අතර වඩා තහොඳ ආර්ථික
මට්ටමක් ළඟා කර තගන සටීම තප්වා දි හැකි . එම විකේප ආර්ථික කටයුතු
සඳහා ත ොුද වූ අ තේ සාර්ථමක සේධි අධාය න කිහිප ක් පහත ෙැක් ත..
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සේධි අධාය න අිංක 1
පාු ක්ක ප්රතේශතේ පදිිංචි ශ්රී තසෝම මහතාතේ පවුතේ සාමාජිකත ෝ තු්
තෙතනක් වන අතර ඔවුහු 1956 වර්ෂතේ සට එහි ස්ථිර පදිිංචිකරුතවෝ
තවි . ඔහු සතුව පර්චස් 240ක් පමණ කුඹුරු තඩම් ප්රමාණ ක් පවතී. ත්
පර්චස් 160ක් ඔහුතේ තනි අයිි  ට ෙ, පර්චස් 80ක් හවුේ අයිි  ට ෙ
ඇත. එතස වුව ෙ, තමම කුඹුරු තඩම්වල වී වගා තනො කරයි. ඔහුතේ තනි
අයිි  ට ඇි  පර්චස් 160 කුඹුර පිහිටා ඇත්තත් නිවාස පිහිටා ඇි  තඩම
තකළවතර් වන අතර ඔහු එ 1996 දී මිල දී ගත්තකි.
කුඹුතර් පස වැලි සහිත වීම හා මලකඩ තත්ත්ව නිසා ඔහු මිල දී ගැනීමට
තපර සට ම, වී වගා තකොට තනොමැත. ඔහු තමම කුඹුර විසතුරු මත්සය
කර්මා්ත හා ජලජ පැළෑටි වගා කිරීතම් අරුදණි් මිල දී තගන ඇත.
තමම තකොටස වර්ගීකරණ ට අනුව 3 ප්ි  ට අ ත් ත..
1996 දී එවකට සටි ීකවර ඇමි තුමා ඔහුතේ වසම තුළ ජලජ පැළෑටි හා
විසතුරු මත්සය කර්මා්ත
ප්රචලිත කිරීතම් අරුදණි් හබැේල
ප්රතේශතේ ජලජ ශාක පිළිබඳව ප්රෙර්ශන ක් පවත්වා කර්මා්ත ට
අවශය ෙැනුම, පුහුණුව ලබාදීම සඳහා ප්රතේශතේ ජනතාව බමිංගල
විසතුරු මත්සය වගා පුහුණු ආ තන , නාරා ඉNARA ආ තන ,
රම්බඩගේල ජලජීවී වගා සිංවර්ධාන අධිකාරි වැනි ආ තන සඳහා ත ොුද
කරවන ලදී. එතම් ම, ශ්රී තසෝම මහතා නැක්ඩා ඉNAQDA) වැනි
ආ තන හරහා මනා පුහුණුවක් ලත් අත කි.
ඔහු රාජය බැිංකුවක් හා සම්බ්ධා වී ගතම් තගොවී් 50 තෙතනකු පමණ
තමම වැඩසටහනට සම්බ්ධා කරවා තගන තමම කර්මා්ත ආරම්භ
කර ඇත. ශ්රී තසෝම මහතා තම කුඹුරු තඩතම් සුළු පරිමාණත ් ආරම්භ
තකොට ුදේ වකවානුව තුළ දී විසතුරු මත්සය වගාව කුඹුතර් සකසා ගත්
මඩ තපොකුණු තුළ වගා කර ඇත. එම කාලතේ මාස තෙකකට වරක්
මත්සය ් 7000ක් පමණ ලබා ගත හැකි වි . මඩ තපොකුණු තුළ මත්සය
වර්ධාන අඩාළවීම නිසා සතම්ි  ටැිංකි සකසා තගන වගා කිරීතම්
පසුව මසකට මත්සය ් 50,000 ක් පමණ ලබා ගත හැකි වි . තමොහුට
නැක්ඩා ඉNAQDA) හා නාරා ඉNARA ආ තන තෙක මැදිහත්
වීතම් විතේය  සමාගමක් (Onra Fish) හුනනා ගැනීමට හැකි වූ නිසා
මසු් අපන න කිරීතම් අවස්ථමාව උො වි .
එතම් ම, ඔහු විස් කුඹුතර් කරන ජලජ පැළෑටි වගාව ෙ තතා සාර්ථමක
එකකි. තමම පැළෑටි තපෞේගලික ආ තන කට අතලවි කරනු ලබයි.
එතස ම, ජර්මනි , සිංගප්තිපූරුව, ඇමරිකාව හා ජපාන වැනි රටවලට ෙ
අපන න තකතර්. ශ්රී තසෝම මහතා විසතුරු මත්සය වගාව හා ජලජ
පැළෑටි වගාව තතා සාර්ථමකව කර තගන නු ලබන අතර ඔහු ටතත්
තසවක ් පස් තෙතනකු තසව කරන අතර එක් තසවකත කුට මාසක
ව රු.12,000ක තගවීමක් ෙ සු  කරයි. ඔහු තමම වයාපාරත ් මාසකව
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මඩපාත බටකැත්තර ප්රතේශතේ පදිිංචි තරෝහණ අමරසරි මහතා පිළිගත්
කීර වගාකරුතවකි. 1975 වසතර් සට තමම ප්රතේශතේ ස්ථිර
පදිිංචිකරුතවක් වන තමම තගොවි මහතාතේ පවුතේ සාමාජික ් හතර
තෙතනකි. තමම තගොවි මහතා මඩපාත ාතේ තඩම් කට්ටි තුනක් බේෙට
තගන වගා කටයුතු සු  කරයි. ඔහු අක්කර 1 ½ක කීර වගාව ෙ, තවත්
අක්කර 1 2ක වී වගාව ෙ සු  කරයි. ඔහු විස් තමම කුඹුරු කට්ටි වසර
15කට තපර බේෙට තගන කීර වගාව කරන අතර වසරකට රු. 18,000/ක් බු  ුදෙේ තලස තගවනු ලබයි.
ඔහු තමම කුඹුරු බු  ග්නා විටත්, වී වගා කර තනොමැි  අතර .ට තහතු
තලස කුඹුතර් හිමිකරු පවසා ඇත්තත් කුඹුර බේෙට තගන වී වගා කිරිමට
තකතනකු තසො ා ගැනීමට තනො හැකිවීම, කුලී ශ්රමික ් තසො ා
ගැනීමට අපහසුවීම හා කුඹුරු වැඩ පිළිබඳ තසො ා බැලීමට තඩතම්
හිමිකරුතේ පවුතේ කිසතවකු තනොමැි  වීමත් . එමනිසා, කුඹුරු තඩම
පාළුවීම වළක්වා ගැනීතම් අරුදණි් තඩම් හිමිකරු තමම කුඹුරු තඩම්
කීර වගාව සඳහා බු  දී ි තබ්.
තමම තගොවි මහතා කීර වගාව තලස තගොටුතකොළ, ුදකුණුවැ්න, කිංකුිං
හා කතුරු ුදරුිංගා වගාව සු  කරයි. තගොවි මහතා සෙහ් කරන පරිදි වී
වගාව කළතහොත් වසරකට ක්න තෙකක් පමණක් අස්වනු ලබා ගත
හැකි අතර කීර වගාතව් වසර පුරාම අස්වනු ලබා ගත හැකි . එතම්
ම, කෘෂි රසා නික භාවිතා කළ යුතු ව්ත් තගොටුතකොළ හා
ුදුණණුවැ්න වගා කිරීතම් දී පමණි. කීර වගාව සඳහා තම බිරිඳත්
සහභාකව වන නිසා පවුතේ ශ්රම පමණක් තම් සඳහා ප්රමාණවත් වීම තවත්
අමතර වාස ක් බව තගොවි මහතා පවසයි. කීර වගාතව් මසකට රු.
10,000/-ක පමණ ආො මක් තරෝහණ මහතා ලබා ගනියි. තමහි දී තතොග
තවතළුන් පැමිණ අස්වනු ස්තගන න නිසා අස්වනු අතලවිකර ගැනීතම්
ගැටලුවක් ෙ තනොමැි  බව සෙහ් කරයි. එතස වුව ෙ, වගා කටයුතු සඳහා
ප්රතේශතේ වර්තමාන තරුණ ් තුළ හපත් ආකේප ක් තනොමැි 
බවක් ෙ ෙැකි හැකි අතර තම පුතු් තෙතෙනා ෙ කීර වගාවට ත ොුදවීමට
ලැේජාවක් හා මැළිකමක් ෙක්වන බව ඔහු වැිු රටත් පවසයි.
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පාු ක්ක, තබෝතප්ති ප්රතේශතේ පදිිංචි රුව් දීගේල මහතා තරුණ
වයාපාරිකත කි. පවුතේ සාමාජිකයි් හතර තෙතනකු වන ඔහුතේ ව ස
අවු. 33කි. 2007 වර්ෂතේ දී තමම ප්රතේශතේ ස්ථිර පදිිංචි ට පැමිණි ඔහු
අ.තපො.ස. ඉසා.තප ෙක්වා අධායාපන ලබා ඇත. ඔහුතේ අධායාපන හා
අතනකුත් සුු සුකම්වලට අනුව තහොඳ ආො මක් ලැබි හැකි ස්කි ාවක්
තසො ා ගැනීම ු ෂ්කර කාර් ක් නිසා විවිධා ස්කි ාවල නිරතවීතම් පසුව
පාු ක්ක, හඳපා්තගොඩ පිහිටි ‘ඔ්රා ෆිෂ් ඉOnra Fish)’ නම් මත්සය
අපන න ආ තනතේ ස්කි ාවට එක් වී ඇත.
එහි සුළු තසවකත කු තලස තසව ට එක් වී ඇි  ඔහු මත්සය වගාව
අියජනන ප්රි කාර කිරීම ආදී සම්පූර්ණ ක්රි ාවලි පිළිබඳ අවතබෝධා ක්
ලබා තගන ි තබ්. ත් අනතුරුව, තහතතම ආ තනතේ ෙ සහත ෝග මත
පුේගලික මට්ටතම් මත්සය වගාව ආරම්භ තකොට ි තබ්.

2007 වර්ෂතේ තමම ප්රතේශ ට පදිිංචි ට පැමිණි අවස්ථමාත. දී ඔහු අක්කර
½ක කුඹුරු තඩම මිල දී තගන ඇි  අතර 2008 වර්ෂතේ මහ ක්නතේ
එ වගා තකොට ි තබ්. එේ.ි. 356 ඉLD 356 නමැි  වී ප්රතදෙ වගා
තකොට අස්වැ්න තලස වී කි.රෑ. 50ක් පමණක් ලැබීම නිසා ත් පසු
වගාව අත්හැර ෙමා ඇත. කුඹුරු තඩතම් වැලි සහිත ස්වභාව හා ජල
මාර්ග කුඹුරු තඩමට පහළි් පිහිටීම තහතු කර තගන තමම කුඹුර වගා
කිරීමට තනො හැකි තත්ත්ව ට පත් ව ි තබ්. තමම කාල වකවානුව
වනවිටත් ඔහු ඔහුතේ තගොඩ තඩතම් විසතුරු මත්සය වගාව ආරම්භ තකොට
ි බුණි. පසුකාලීන ව, වී වගා තනො කර පැවි  කුඹුරු තඩම තමම
වයාපාර
සෙහා
ත ොො
ගැනීමට
තගොවිජන
සිංවර්ධාන
තෙපාර්තතම්්තුතව් කළ තේලීම සඳහා අනුමැි  ලැබී ි තබ්. තගොවි
සිංවිධාාන වලි් බාධාා කිරීමක් ෙ සු  වී නැත. ඒ අනුව, තතා පහළ
මට්ටමක අස්වැ්නක් ලබාු ් කුඹුරු තඩම තවනත් වයාපාර ක් සඳහා
ත ෙවීමට 2011 වර්ෂතේ දී ඔහුට හැකි වි .
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‘ඔ්රා ෆිෂ් ඉOnra Fish)’ආ තනතේ දිරිගැ්වීම මත තමම කුඹුරු
තඩම තුළ මාළු ටැිංකි තදි කර ඇි  අතර ඒවාතේ සාරි ගප්තිපි මාළු වර්ග
වගා තකතර්. ප්රමිි  ට අනුව වැඩුණු අපන න තත්ත්වතේ ගැහැණු
සතතකු සඳහා රු.5/-ක් ෙ, පිරිමි සතකු සඳහා රු.10/-ක් ෙ ආ තන
විස් ඔවු්ට ලබා තෙයි. ඔහු සතුව තමම අවස්ථමාව වනවිට වර්ග අි
18,000ක වපසරි කි් යුත් ටැිංකි ඇි  අතර සෑම දිනකම පාතහ
තසව කරන එක් තසවකත ක් සටියි. ඔහු සහ බිරිඳ එක් ව පවුතේ
ශ්රමත ් තමම වයාපාර කර තගන න අතර විතශෂ අවස්ථමාවල දී
ඉමාළු ඇේලීම, තත්රීම, ටැිංකි ශුේධා කිරීම පමණක් කුලී පෙනම මත
තසවක ් තෙතෙතනකු පමණ ත ොොවා ගනු ලබයි. සුළු පරිමාණත ්
තමම වයාපාර ට පැමිණි
දීගේල මහතා තම් වනවිට මධායම
පරිමාණතේ වයාපාරිකත කු බවට පත්වී සටියි. ඔහු පවසන ආකාර ට
මාසකව රුපි ේ ලක්ෂ පහක් පමණ ආො මක් ලැතබන අතර මාසකව
වැ වන ුදෙල ලක්ෂ තුනක් පමණ ත.. ඒ අනුව, ඔහුතේ මාසක ශුේධා
ලාභ රුපි ේ ලක්ෂ තෙකක් පමණ තවයි. ඔහු තහොඳ ආො මක්
ලබමි් තහොඳි් තමම වයාපාර සු  කර තගන න බව තපත්.
වයාපාර පුළුේ කිරීම සඳහා තම් වගාවට නුසුු සු කුඹුරු තඩම්
කිහිප ක් මිල දී ගැනීමට බලාතපොතරොත්තුතව් සටින බව ෙ ප්රකාශ
කරන ලදී.
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නිගමන හා ත ෝජනා
7.1 ප්රධාාන තසො ා ගැනීම්


ශ්රී ලිංකාත. ුදළු වී නිෂ්පාෙන ට පහතරට තතත් කලාප ෙක්වන ො කත්ව
අසුව ෙශක ුදේ භාගතේ දී 20% සට 10% පමණ ෙක්වා පහළ තගොස් ඇත.
එ 2013 වසර වන විට ස ට හතක් ෙක්වා අඩු වීමක් තප්නුම් කරයි.



පහතරට තතත් කලාපතේ අක්කර කි් ලබා ග්නා සාමානය අස්වැ්නට
වඩා 50%ක් වි ළි කලාපතේ ෙ, 28% ක් අතරමැදි කලාප හා උඩරට තතත්
කලාපතේ ෙ, 21%ක් මැෙරට තතත් කලාපතේ ෙ ලබා ගනියි.



ෙැනට වී නිෂ්පාෙනතේ නි ී සටින තගොවි් බහුතර ක් ඉ60% ව ස අවුරුු 
55 පසු වූව් වීම හා තරුණ පරම්පරාව් වී වගාත. නි ැීම අඩු මට්ටමක
ඉඅවු. 26-35ත් අතර ස ට පහක් පැවැතීම ෙැකි හැකි . තම් නිසා,
තවු රටත් කුඹුරු පුර් වීම තනො වැළැක්වි හැකිවීම තම් ම නුු රු
අනාගතතේ මහා පරිමාණ වී වගා කරන තගොවී්තේ අවශයතාව පැන
නැතඟයි.



ස ට ි හකතේ ඉ30% ප්රධාාන ආො ම් මාර්ග තගොවිතැන වුවත්,
අතනකුත් අ තේ ප්රධාාන ආො ම් අතර ප්රධාාන ව්ත් විශ්රාමික ඉ31% ,
වයාපාරික කටයුතු ඉ16% , පුේගලික අිංශතේ ස්කි ා ඉ14% හා රාජය අිංශතේ
ස්කි ා ඉ8% වූ අතර 70% වී වගා කර්ත් අර්ධා කාලීනව . එතම් ම,
70% වගා කර්ත් පරිතභෝජන කිරීමට පමණක් වීම ෙ විතශෂ ලක්ෂණ ක්
ත..



තගොවි පවුලක සාමානය මාසක ආො ම වැිම ප්රතේශ වුතේ කැස්බෑව
ඉනාගරික ප්රතේශ යි. එ රු.70,000කි. තහෝමාගම හා පාු ක්ක ඉඅර්ධා
නාගරික හා රාමී ප්රතේශතේ සාමානය ආො ම රු.46,000ක් පමණ වි . වී
වගා තනො කරන අ තේ පවුලක සාමානය ආො ම වී වගා කරන අ ට වඩා
වැි . වී වගාතව් තවත් වී තවනත් ආො ම් තපැයීම තකතරහි වැි
නැඹුරුවක් ෙක්වන බව එමින් පැහැදිලි ත..



කුඹුරුවලි් 80%ක් පමණ කුඹුරු අක්කර 1කට වඩා අඩු ඒවා වන අතර ත්
45%ක් අක්කර ½කට වඩා අඩු කුඹුරු තඩම් ත..



තනි අයිි  ඇි  ඉ77% කුඹුරුවලි් හරි අඩක් පමණ වගා තනො කිරීම ෙැකි
හැකි අතර අඳ අයිි  ඇි  කුඹුරු ස ට හතක් ත.. වගා කිරීමට තකතනක්
තනොමැි වීම නිසා කුඹුරු වගා තනොකර අත්හරින ස්වභාව ක් ෙක්නට
ලැතබන අතර අඳ ට කිරීමට කැමි  පුේගල ් ෙ අඩු බව ප්රතේශතේ තගොවිහු
සඳහ් කරි .
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නාගරික හා අර්ධා නාගරික ප්රතේශවල කුඹුරු තඩම්වල ආර්ථික වටිනාකම
ආස්නතම තගොඩ තඩම්වල ආර්ථික වටිනාකමට සාතප්තික්ෂව තහළ ාම
නිසා එම කුඹුරු අනාගතතේ දී තගොඩ කිරීතම් පරමාර්ථමත ් වගා තනො කර
සටීම, වගා තනො කරන කුඹුරු මිල දී ගැනීම හා ක්රමානු ලව තගොඩ කිරීම
තම් ම තවනත් භාවිත ් සඳහා තේලීම් තදිරිපත් කිරීම ෙැකි හැකි .



තගොවී්තේ ප්රධාාන ගැටලුව තලස පවුතේ ශ්රම හා කුලී ශ්රම සම්බ්ධා
ගැටලුව ෙක්වනු ලබයි. විතශෂත ් ම, පවුතේ කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා තහෝ
ඒ සම්බ්ධා ව තසො ා බලා කටයුතු කිරීමට තකතනක් තනොමැි කම ප්රධාාන
ගැටලුවක් තලස ඔවුහු සඳහ් කරි .



වගා තනො කරන කුඹුරුවලි් 83%ක් කිසු  ආර්ථික කටයුක්තක් සඳහා
ත ොෙවා තගන තනො ි බුණි.



අත්හො බලන ලෙ නව ශකයතා වර්ගීකරණ ප්රත ෝකවකව භාවිතා කළ හැකි
බව නිගමන වි . එහි ෙක්වා ඇි  සීමාකාරී සාධාකවලට අමතර සීමාකාරී
සාධාක ඇත්නම් ඒවා වර්ගීකරණ සෙහා ඇතුළත් කර ගැනීතම් අවස්ථමාව
තමම වර්ගීකරණතේ දී ලබා දී ඇත. එබැවි්, තමම වර්ගීකරණ අවශය තලස
සිංතශෝධාන කර පහතරට තතත් කලාපතේ ඕනෑම ප්රතේශ ක භාවිතා කිරීමට
හැකි ාව පවතී.



ශකයතා ප්තී්වලට තබදීම් කර සි  ම් සකස් කළ විට ා තුත් ම
තබොතහෝවිට තෙවැනි, තතවැනි සහ ස.වැනි ප්තී්වලට අ ත් කුඹුරු
තකොටස් පිහිටා ඇත්තත් ාතේ තකළවරට ආස්න ප්රතේශවල බව පැහැදිලි
ත.. එතස ම, එම ප්තී්ට අ ත් ප්රතේශ පළුද ප්ි  ට සාතප්තික්ෂව කුඩා
බිම් ප්රමාණ කට සීමා වී ි තබ්.



1 ප්ි තේ කුඹුරුවලි් 44% හා 2 ප්ි තේ කුඹුරු 64% වගා තනො කිරීම.



ා තුත් ම පතස පී.එච්. අග වී වගාවට සුු සු මට්ටමක ඇි  අතර
ලවණතාව ක් ෙක්නට තනො ලැබුණි. එබැවි්, ආම්ලිකතාව
තහෝ
ලවණතාව සීමාකාරී සාධාක තලස තමම ා වල වී වගාවට බලපා නැත.
එතම් ම, ජල ගැලීම් ගැටලුවක් වශත ් ෙක්නට තනො ලැබුණි.



තහෝමාගම ාතේ සීමාකාරී සාධාක ස ේල නිවැරදි කළ හැකි ත.. කැස්බෑව
ාතේ හැේ තත්ත්ව හැර ති රි සාධාක නිවැරදි කළ හැකි ත.. පාු ක්ක ාතේ
හැේ තත්ත්ව සහ ජල ලබාගැනීම සහ ජල බැස ාමට සැලැස්වීම හැර
ති රි සාධාක නිවැරදි කළ හැකි ත.. එබැවි්, හුනනාග්නා ලෙ සීමාකාරී
සාධාකවලි් වැි ප්රමාණ ක් නිවැරදි කළ හැකි ඒවා ත..
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තම් අනුව අධාය න ට ලක්කළ ා වල කුඩා බිම් තකොටස් හැරුණ විට ති රි
ප්රතේශ වී වගාව සඳහා තහළ ශකයතාව කි් ඉතභෞි ක සාධාක අනුව යුක්ත
ත..



ශ්රම සප ා ගැනීම ප්රධාාන ගැටලුවක් වීම හා ්තරෝපකරණ භාවිතා
කර්ත් ප්රධාාන වශත ් බිම් සැකසීම ඉ83% සඳහා වන අතර වැිම මිනිස්
ශ්රම ක් භාවිතා වන අස්වනු තනීම හා තගො ම් පෑගීම සඳහා තගොවි්තග්
17% පමණ ්තරෝපකරණ භාවිතා තකොට ි බුණි.

7.2

ත ෝජනා


කුඹුරු බිම් වර්ගීකරණ ක්රමත.ෙ භාවිතා කර වී වගාව සඳහා වඩාත් ත ෝගය
කුඹුරු ඉ1 සහ 2 ප්ි  හුනනාතගන ඒවාතේ ඵලොයීතාව වැි කිරීම හා
එවැනි බිම් තවනත් පරිහරණ ්ට ත ොුද තනො කිරීම.



තමම කුඹුරු බිම් වර්ගීකරණ සම්පුර්ණ කෘෂි තේශුණණික කලාප කට තහෝ
දිස්ත්රික්ක කට භාවිතා කිරීතම් වී වගාව සඳහා වඩාත් තහොඳ කුඹුරු
හුනනාතගන ඒවාතේ ඵලොයිත්ව තව ු රටත් වර්ධාන කිරීම ෙ, වී වගාවට
විභව ක් තනොමැි  ප්රතේශ වඩාත් ත ෝගය විකේප තකටි කාලින තබෝග වගාව
සඳහා ත ොුද කිරීම ෙ සුු සු ත.. එතස වුව ෙ, තමම ප්රතේශ තගොඩ කිරීම තහෝ
තවනත් පරිහරණ ් සඳහා ත ොුද කිරීම සු  තනො කළ යුතු අතර එවැනි
කටයුතු සු කළතහොත් තමම ප්රතේශ මින් පරිසරතේ පැවැත්මට තටුවන
කාර් ්ට ඉතාවකාලික ජල ස්ඳවුම් තලස ක්රි ා කිරීම/ගිංවතුර පාලන ,
නාගරික රාමී භුමි අනුපාත තුලන වැනි බාධාා වීමට තඩ ඇත.



පළුද ප්ි තේ එතහත් වගා තනො කරන කුඹුරු වගා කරවීම සඳහා තගොවිජන
සිංවර්ධාන මධායස්ථමාන මට්ටතම් මැදිහත් වීම වඩා ත ෝගය ත..
අයිි කරුතේ කැමැත්ත මත/ භුක්ි  අහිමි කිරීතම් නි ම මත එම කුඹුරු
අස්වැේදීම සඳහා තගොවි සිංවිධාාන/පුේගල මට්ටතම් තහෝ ම් නිශ්චිත
කාල කට වගා කිරීමට ලබා දීම සඳහා තගොවිජන සිංවර්ධාන මධායස්ථමාන
මට්ටමි් මැදිහත් වීම.



තතවැනි ප්ි තේ/ස.වැනි ප්ි තේ කුඹුරු තගොවිජන සිංවර්ධාන තකොමසාරිස්
ජනරාේවර ාතේ ලිඛිත අවසර ඇි  ව බහු වාර්ෂික තනොවන තබෝග වගාවට
තහෝ තවනත් විකේප භාවිත ් ඉමිරිදි මත්සය, ජලජ පැළෑටි වගාව,...
සඳහා ත ොො ගැනීම වඩාත් ඵලොයී ත..



පහත රට තතත් කලාපතේ පහසුතව් භාවිතා කළ හැකි ්තරෝපකරණ
ප්රචලිත කිරීම කළ යුතු ත.. ඒ සඳහා වයාප්තිි  නිලධාාරි්තේ සෘජු මඟතප්වීම
ටතත් තගොවි සිංවිධාාන හරහා තගොවී් ෙැනුවත් කිරීම, එවැනි
්තරෝපකරණ එම ප්රතේශ ්ට හු ්වා දීමට පි වර ගැනිම, සාුදහික
භාවිත සඳහා තගොවි සිංවිධාානවලට ්තරෝපකරණ ලබා දීම අනුගමන
කළ යුතු වැෙගත් පි වර ් තලස නිර්තේශ තකතර්.
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ඇුදණුම
පහත රට තතත් කලාපතේ පුර් කුඹුරු ප්රමාණ .
පුර් කුඹුරු ප්රමාණ ඉතහක්ට ාර්
වර්ෂ

තකොළඹ

ගම්පහ කළුතර

ගාේල මාතර කෑගේල

රත්නපුර පහත රට
තතත් කලාප

1980

58

-

571

1,533

2,912

257

-

5,330

1985

611

892

248

1,333

2,034

189

-

5,306

1990

824

1,834

1,539

3,504

1,808

166

-

9,676

1995

1,722

2,550

3,106

4,285

3,967

357

2000

2,167

4,112

5,192

6,155

3,314

1,07
3

3,404

27,417

2005

2,912

6,797

7,725

7,446

5,615

1,90
2

4,930

39,332

2010

2,465

4,542

6,345

5,795

4,156

2,23
9

4,658

32,210

2012

1,186

3,785

6,080

4,892

7,696

2,21
1

4,634

32,496
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