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දැක්ම

ශ්රී ලංකාමේ සමාජ-ආර්ථික සංවර්ථධනය සෙතික කරනු ලබන උද්දීප්ත සෙ තිරසර
කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ, සංවර්ථධන සෙ නවයකරණ පද්දධතියක් ඇති කිරීම

මමමෙවර

ප්රතිප්ති සම්පාදනය, පෙසුකම් සැපයීම, සම්බන්ධීකරණය, අීක්ෂණය සෙ
ඇගයීම තුළින්ධ කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ, සංවර්ථධන සෙ නවයකරණ ජාතික
සංවර්ථධන අභිමතාර්ථථ කරා මයාමු කිරීම සෙතික කිරීම.

අභිමතකර්මථ
අභිමතකර්මථ ලං 1:
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දිශකනත ලංකිරීම

අභිමතකර්මථ ලං2: ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංපද්ධතිපයයහි ලංධකරිතක ය ලංභා ර්මධනය ලංප්ර ර්මධනය ලංකිරීම

අභිමතකර්මථ ලං3: යකෝ  ලංත්් යේ ලංපර්මයේෂණ, ලංභා ර්මධන ලංභෙ ලංන ය රණ ලංත්් යක් ලංභකක්ෂක් ලං ර ලංැැීම
අභිමතකර්මථ ලං4: යර්මඛීය ලංනියයෝජිතකයතනයන්හි ලංඅඛණ්ඩ ලං කර්මය ලංභකධන ලංඇැයීම් ලංප්ර ර්මධනය ලංකිරීම
අභිමතකර්මථ ලං5: ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ, ලංභා ර්මධන ලංභෙ ලංන ය රණයන්හි ලං යකප්තියතිපය ලංභෙ ලං

දැනු ්ාක ය ඇතිප කිරීම ලංප්ර ර්මධනය ලංකිරීම
අභිමතකර්මථ ලං6: ාකතිප  ලං
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ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලං SLCARP) ලංආයතනි  ලංධකරිතක ය ලංශක්තිපම් ලංකිරීම
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ශ්රී ලංකා ක ලං
1.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංඅරමුණු

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ, ලංභා ර්මධන ලංභෙ ලංන ය රණ ලංවිෂෂතට් ය ලංභකක්ෂක් ලං ර ලංැැීම

2. ාකතිප  ලංභා ර්මධන ලං ැඩභටෙන ලංභකක්ෂක් ලං ර ලංැැීම ලංඋයදභක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංන ය රණය ලං

දිශකනත ලංකිරීම
3. ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංන ය රණ ලංපද්ධතිපයයහි ලං වදයක්ම  ලංභෙ ලංතකක්ෂක) ) ලංධකරිතක ය ලං

ර්මධනය ලංකිරීම
4.

ි කර්මි  ලංභා ර්මධනයන්ට ලංභෙකය ලංදැක්ීම ලංභඳෙක ලංඋභභත ලංත්් යේ ලංඉේුම ලංමත ලංදිය න ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්ර ර්මධනය ලංකිරීම.

5. යකෝ  ලංත්් යේ ලංපර්මයේෂණ, ලංභා ර්මධන ලංභෙ ලංන ය රණය ලංභකක්ෂක් ලං ර ලංැැීම ලංභඳෙක ලංඅන්තර්මාකතිප , ලං
කකපීය ලංභෙ ලංාකතිප  ලංමට්ටයම් ලංභෙයයෝගී් ය ලංප්ර ර්මධනය ලංකිරීම
6. ාකතිප  ලංපර්මයේෂණ, ලංභා ර්මධන ලංභෙ ලංන ය රණ ලං ැඩභටෙන් ක ලංභෙ ලංආයතන ක ලංප්රැතිපය ලංඅීකක්ෂණය ලංකිරීම ලං
භෙ ලංඇැයීම
7. ාකතිප  ලංපර්මයේෂණ, ලංභා ර්මධන ලංභෙ ලංන ය රණ ලං ැඩභටෙන් ලං යකප්තියත ලංකිරීම ලංභෙ ලංදැනු ්ාක ය ලංඇතිප ලංකිරීම ලං
ප්ර ර්මධනය ලංකිරීම
8. ාකතිප  ලංභා ර්මධන ලං ැඩභටෙන ලංභකක්ෂක් ලං ර ලංැැීම ලංභඳෙක ලංශ්රී ලංකා ක ලං
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සභාමේ සාමාජිකයන්ධ 2016
1. ආචකර්මය ලංඑභත.එභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලංමෙතක/ ලංභාකපතිප, ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලං

භාක , ලංය කළඹ ලං07.
2. එන්.ඩී.ආර්ම. ලංීර ර්මධන ලංමෙතක ලං/අතිපයර්ම  ලං න ලංභාරක්ෂ  ලංානරකේ, ලං න ලංභාරක්ෂණ ලංයදපකර්මතයම්න්තු , ලං
බ්තරමුේක.
3. ආර්ම.පී.ආර්ම. ලං අමරසාෙ ලං ිය/ ලං අතිපයර්ම  ලං යේ ම්, ලං වදයක ලං ෙක ලං තකක්ෂණ ලං අමකතයකාශය, ලං 408, ලං ැකු ලං පකර, ලං
ය කළඹ ලං03.
4. ආචකර්මය ලං ඒ.පී. ලං හීන්ය න්ද ලං මෙතක/අතිපයර්ම  ලං අධයක්ෂ ලං ානරකේ ලං

ි ර්මම ලං පර්මයේෂණ), ලං අපනයන ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තු ,1095, ලංනු ර ලංපකර, ලංයප්තියරකයදක)ය. ලං ාන කරි ලං- ලංමකර්මතු ලං2016)
5. එන්.ැමයේ ලං මෙතක/අධයක්ෂ ලං භැකුමම්), ලං භමකා ලං යභත ක, ලං ුමබභකධන ලං භෙ ලං පු භම්ප් ලං භා ර්මධන ලං
අමකතයකාශය, ලංඅා  ලං45, ලංශකන්ත ලංමයි ේ ලංපකර, ලංය කළඹ ලං03. ලං ාන කරි ලං- ලංමකර්මතු ලං2016)
6. ඩී.එම්.යේ.යක්. ලං දිභකනකය  ලං ිය ලං /භෙ කර ලං අධයක්ෂ ලං භැකුමම්), ලං වුලිබබක ලං භෙ ලං බකශක්තිප ලං අමකතයකාශය, ලං
අා  ලං80, ලංභර්ම ලංඅර්මනභතට් ලංද ලංසේ ක ලංමක ත, ලංය කළඹ ලං07.
7. එන්.එභත.එච්. ලංදේපදකුල ලංමෙතක/379, ලංඅම්ිටිය, ලංමෙනු ර.
8. එච්.ජී.ුමමනසාෙ ලං මෙතක/අධයක්ෂ ලං ානරකේ ලං

භමූෙ ලං

ළමනක රණ), ලං මුදේ ලං ෙක ලං ක්රමභම්පකදන ලං

අමකතයකාශය, ලංමෙක ලංාකණ්ඩකැකරය, ලංය කළඹ ලං01.
9. මෙකචකර්මය ලංයක්. ලංභමරසාෙ ලංමෙතක/

ි ලංවදයක ලංපී,ය, ලංයප්තියරකයදක)ය ලංවශත වදයකකය, ලංයප්තියරකයදක)ය.

10. ආර්ම.භහීඩ් ලංමෙතක/වධකය  ලංඅධයක්ෂ, ලංයෙතීසභත ලංපීඑේසී,, ලංඅා  ලං25, ලංයසකභතටර්ම ලංයපයදභ, ලංය කළඹ ලං10. ාන කරි ලං
- ලංමකර්මතු ලං2016)
11. මෙකචකර්මය ලංඒ.ආර්ම. ලංආරියර්න ලංමෙතක/යේ ම්, ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක , ලං

ය කළඹ ලං07. ාන කරි ලං- ලංමකර්මතු ලං2016)
12. ආචකර්මය ලංආර්ම. ලංආර්ම. ලංවයේය ෝන් ලංමෙතක, ලංඅධයක්ෂ ලංානරකේ, ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තු , ලංයප්තියරකයදක)ය

13. ආචකර්මය ලංඑච්.එම්.පී. ලංකි්සරි ලංමෙතක, ලං ලංනියයෝාය ලංඅධයක්ෂ ලංානරකේ, ලංාකතිප  ලංාකා ලංභම්ප් ලංපර්මයේෂණ ලං ලං
භෙ ලංභා ර්මධන ලංනියයෝජිතකයතනය
14. ආචකර්මය ලංඑභත.එභත. ලංපී. ලංසේ ක ලංමෙතක, ලංඅධයක්ෂ, ලංපු ව දය පර්මයේෂණ ආයතනය, ලංයප්තියරකයදක)ය
15. ආචකර්මය ලංඅයි.එභත.බී. ලංඅයේසාෙ ලංමෙතක, ලංඅධයක්ෂ, ලංය් ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනය, ලංතක
16. ඩී.ී. ලංබන්ුලකයභතන ලංමෙතක, ලංයේ ම්, ලං

ැයේ

ි ර්මම ලංරකාය ලංඅමකතයකාශය, ලංබ්තරමුේක

17. ඩේිබේ.මද නආරච්ි ලංමෙතක, ලංඅධයක්ෂ, ලංCIC, ඩී. ලංආර්ම. ලංවාය ර්මධන ලංමක ත, ලංය කළඹ ලං10
18. ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලංමෙතක, ලංයේ ම්, ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලං 2016 ලංමැයි ලං

මභ ලංසට)
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

5

3
4
5
6
7

ආර්ම.පී.ආර්ම. ලංඅමරසාෙ ලංමෙතක
ආචකර්මය ලංනියරෝෂකන් ලංැමයේ ලං
මෙතක
ආචකර්මය ලංඒ.පී. ලංහීන්ය න්ද ලංමෙතක
ආචකර්මය ලංඑභත.එභත.පී. ලංසේ ක ලං
මෙතක
ආචකර්මය ලංඅයි.එභත.බී. ලංඅයේසාෙ ලං
මෙතක

8

ඩී.එම්.යේ.යක්. ලංදිභකනකය  ලංිය

9

එන්.එභත.එච්. ලංදේපදකුල ලංමෙතක

10
එච්.ජී. ලංුමමනසාෙ ලංමෙතක
11

මෙකචකර්මය ලංයක්. ලංභමරසාෙ ලංමෙතක

12

ඩී.ී. ලංබන්ුලකයභතන ලංමෙතක
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ශ්රී ලංකා ක ලං
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ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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යේය
පැික)
යේය
යනකපැි
ක)යේය

පැික)
යේය
පැික)
යේය

198 ලං ැනි ලං
රැභතීම
27.12.2016

197 ලං ැනි ලං
රැභතීම
29.11.2016

196 ලං ැනි ලං
රැභතීම
25.10.2016

පැික)
යේය

195 ලං ැනි ලං
රැභතීම
27.09.2016

ආචකර්මය ලංඑන්.ඩී.ආර්ම. ලංීර ර්මධන ලං
මෙතක

194 ලං ැනි ලං
රැභතීම
30.08.2016

2

පැික)
යේය
යනකපැ
ික)යේ
ය
යනකපැ
ික)යේ
ය
පැික)
යේය
පැික)
යේය

193 ැනි ලං
රැභතීම
26.07.2016

පැික)
යේය

192 ලං ැනි ලං
රැභතීම
28.06.2016

ආචකර්මය ලංඑභත.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලං
මෙතක

නම

191 ලං ැනි ලං
රැභතීම
24.05.2016

189 ලං ැනි ලං
රැභතීම
23.02.2016

1

අා
ය

190 ලං ැනි ලං
රැභතීම
29.03.2016

188 ලං ැනි ලං
රැභතීම
28.01.2016

සභා රැසවීම් සඳො පැිණීම:

පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය

පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය

පැික)යේ
ය

පැික)යේ
ය

X

X

X

X

X
පැික)
යේය
පැික)
යේය
පැික)
යේය
පැික)
යේය
යනකපැ
ික)යේ
ය
පැික)
යේය
පැික)
යේය
යනකපැ
ික)යේ
ය

X
පැික)
යේය
යනකපැි
ක)යේය
පැික)
යේය
පැික)
යේය
යනකපැි
ක)යේය

X
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය
යනකපැික)
යේය

X
පැික)යේ
ය
යනකපැි
ක)යේය
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය
යනකපැි
ක)යේය

පැික)
යේය
පැික)
යේය
යනකපැි
ක)යේය

පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය
යනකපැික)
යේය

පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය

14
15
16
17
18

රිභතව ලංභහීඩ් ලංමෙතක
ආචකර්මය ලංආර්ම.ආර්ම. ලංවයේය ෝන් ලං
මෙතක
මෙකචකර්මය ලංඒ.ආර්ම. ලංආරියර්න ලං
මෙතක
ආචකර්මය ලංඑච්.එම්.පී. ලංකි්සරි ලං
මෙතක
ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලං
මෙතක

X

පැික)
යේය
පැික)
යේය
පැික)
යේය

පැික)
යේය
පැික)
යේය
පැික)
යේය

පැික)
යේය
පැික)
යේය
පැික)
යේය

X

X

X

X

X

X

X
පැික)
යේය

X
පැික)යේ
ය

X

X

X
පැික)
යේය

X
පැික)යේ
ය

X
පැික)
යේය
X
X
පැික)
යේය

භාකයේ ලංඅධයක්ෂ ලං ලංමණ්ඩකයට ලංප් ලං ර ලංයනකමැත

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

7

X
පැික)
යේය
X
X
පැික)
යේය

198 ලං ැනි ලං
රැභතීම
27.12.2016

197 ලං ැනි ලං
රැභතීම
29.11.2016

196 ලං ැනි ලං
රැභතීම
25.10.2016

195 ලං ැනි ලං
රැභතීම
27.09.2016

194 ලං ැනි ලං
රැභතීම
30.08.2016

193 ැනි ලං
රැභතීම
26.07.2016

192 ලං ැනි ලං
රැභතීම
28.06.2016

191 ලං ැනි ලං
රැභතීම
24.05.2016

190 ලං ැනි ලං
රැභතීම
29.03.2016

නම

189 ලං ැනි ලං
රැභතීම
23.02.2016

188 ලං ැනි ලං
රැභතීම
28.01.2016

අා
ය

X
පැික)
යේය

X
පැික)
යේය

X
පැික)යේ
ය

X
පැික)යේ
ය

X

X
පැික)
යේය
පැික)
යේය

X
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය

X
පැික)යේ
ය
පැික)යේ
ය

X
පැික)
යේය

2016 ලං ර්මෂය ලංතුළදී ලංභාක ලංරැභතීම් ලං11ක් ලංප ් න ලං කදී. ලංආචකර්මය ලංඑභත.එභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලංමෙතක ලං2016 ලං ර්මෂය ලං
තුළදී ලංභාකයේ ලංභාකපතිප රයක ලංවූ ලංඅතර ලං188,189 ලංභෙ ලං190 ලං ැනි ලංභාක ලංරැභතීම් ලංභඳෙක ලංමෙකචකර්මය ලංඒ.ආර්ම.ආරියර්න ලං
මෙතක ලංභාකයේ ලංයේ ම් ලංයකභ ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලං2016 ලං ර්මෂයේ ලංමැයි ලංමභ ලංසට ලංආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලං
මෙතක ලං භාකයේ ලං යේ ම් රයක ලං යකභ ලං ප් ලං

රන ලං කද ලං අතර ලං භාක ලං රැභතීම් ලං 191 ලං සට ලං 198 ලං දක් ක ලං ඔහු ලං භාක ලං

යේ ම් රයක ලංයකභ ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලං ලං
විගණන සෙ කළමනාකරණ කිටුව - 2016
2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී, ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං මූකය භෙ ලං පරිපකකනයට ලං භම්බන්ධ ලං

කරණක ලං භක ච්ඡක ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං වැණන ලං භෙ ලං

ළමනක රණ ලං ිටු  ලංවසන් ලංරැභතීම් ලංෙතරක් ලංප ් ක ලංඇත. ලං

අංකය

44වන රැසවීම
17.02.2016

නම

45වන රැසවීම
20.05.2016

46වන රැසවීම
06.10.2016

47වන රැසවීම
22.12.2016

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

යනකපැික)යේය

යනකපැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය
යනකපැික)යේය

යනකපැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

පැික)යේය

යනකපැික)යේය

යනකපැික)යේය

පැික)යේය

1 එච්.ජී. ලංුමමනසාෙ ලංමෙතක
2 ඩී.ී. ලංබන්ුලකයභතන ලංමෙතක
3 ඩී.එම්.යේ.යක්. ලංදිභකනකය  ලංිය
4 ආර්ම.පී.ආර්ම. ලංඅමරසාෙ ලංිය
5 ුමනන්දක ලංපද්ිණී ලංිය
6 පී.එේ. ලංනකමයභතන ලංමෙතක

පැික)යේය

ුමනන්දක ලංපද්ික) ලංමේිය, ලංවැණන ලංඅකා කරි, ලංවැණ කකාපතිප ලංයදපකර්මතයම්න්තු , ලංබ්තරමුේක
පී.එේ. ලංනකමයභතන ලංමෙතක, ලංඅායන්තර ලංවැණ , ලං

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි ර්මම ලංඅමකතයකාශය, ලංබ්තරමුේක

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

8

ෙැඳින්ධීම
1987 අා  ලං 47 දරන ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකපනත ලං භම්මත ලං ීයමන් ලං අනතුුව  ලං

ි ර්මම ලං අමකතයකාශය ලංයටය් ලං 1987 යදභැම්බර්ම ලං 22 දින ලං ශ්රී ලංකා ක ලං
ිහිටු න ලං කදී. එදක ලං සට ලං ශ්රී ලං කා ක ලං
පද්ධතිපයයහි (NARS)
පැ රී ලං ඇතිප ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං

ි ර්මම ලංපර්මයේෂණ කට ලංක්රියක කරි  ලංභෙයයෝැය ලංදැක්ීයමහි ලංනිරත ලංවය. එම ලංභාක ට ලං

කර්මයයන් ලං අතර ලං ප්රධකන ලං

ැීමම ලං

නුයේ, ාකතිප  ලං

පර්මයේෂණ කට ලං හිත ර ලං පරිභරයක් ලං ඇතිප ලං කිරීයමන්,

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං පද්ධතිපයයහි ලං

ි ර්මම ලං ක්යෂතත්රයයහි ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං

ශක්තිපම් ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං අ ශය ලං ප්රතිපප්තිප ලං භෙ ලං උපකය ලං මකර්මැ ලං භම්පකදනය ලං කිරීමයි.

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං

ප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංප්රධකන ලං කර්මයය ලංාකරයන් ලං න්යන්, පර්මයේෂණ ලං භඳෙක ලංප්රමුඛතක ලංක්යෂතත්ර ලංෙුනනක ලංැැීම, අදකළ ලං
ක්යෂතත්ර ලං ැැන ලං යතකරතුුව ලං හු මකුව  ලං මිනන් ලං අන්තර්ම ලං ක්රියක කරි් ය ලං පෙුම ලං කිරීම, පර්මයේෂණ කදී ලං මුහුණ ලං පෑමට ලං
සුල න ලං ුලෂත රතක ලං මැ ලං ෙැරීම ලං භෙ ලං අදකළ ලං ිටු ක ලං ක්රියක කර ම් ලං ර්මධනය ලං කිරීමයි.යම් ලං නවට ලං භාක  ලං වසන් ලං
ාකතිප  ලං ිටු ලං12ක් ලංභතථකිත ලං ර ලංඇත:
i.

ි කර්මි  ලංවා  ලංතකක්ෂණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු  ලං(NCAB)

ii.

ි කර්මි  ලංයන්ත්රසූතත්ර ලංභෙ ලංඋප රණ ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCAME)

iii.

ාකජිී ලංභම්ප් ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCAR)

iv.

මේ ැක ලංපර්මයේෂණ ලංෙක ලංභා ර්මධන ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු  ලං(NCFRD)

v.

නවදයක  ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCF)

vi.

පුභම්ප් ලංභෙ ලංකුකුළු ලංපකකනය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCLP)

vii.

භත ාකව  ලංභම්ප් ලං ළමනක රණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCNRM)

viii.

කබනි  ලං

ි ර්මමකන්තය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු  ලං(NCOA)

ix.

ශක  ලංඅභිානනය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCPB)

x.

ශක  ලංආරක්ෂණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු  ලං(NCPP)

xi.

පුම ලංඅභත නු ලංතකක්ෂණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCPHT)

xii.

භමකා ලංආර්මි  ලං ටයුතු ලංෙක ලංප්රතිපප්තිප ලංවශතයේෂණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCSEPA)

මීට ලංඅමතර  ලංපෙත ලංභඳෙන් ලං ර ලංඇතිප ලංවයශතිත ලංවදයක්ම  ලංයභත ක න් ලංභඳෙක ලංවයශතිත ලංවදයක්ම  ලං ිටු ලංප් ලං ර ලං
ඇත;
i. ආෙකර ලංභෙ ලං ි ර්මම ලංශ්රී ලංකා ක ලංාර්මනකයයහි ලං ත  ලංමණ්ඩකය
ii.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං ළමනක රණ ලංභෙ ලංප්රතිපප්තිප ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු  ලං(NCARP)

iii.

ි කර්මි  ලංයතකරතුුව ලංාකකය (AGRINET),

iv.

අන්තර්මාකතිප  ලංභම්බන්ධතක ලංිළිබඳ ලංඋපයද්ශ  ලං ිටු

v.

පර්මයේෂණ ලංදීමනක ලංිළිබඳ ලංඅනු ලං ිටු  ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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සභාවට පැවරී ඇති කාර්ථයයන්ධ
1.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංභාවධකන ලංකිරීම, භමකයයෝානය, භැකුමම් ලංකිරීම, ක්රියක්ම  ලංකිරීම ලංෙක ලං
භම්බන්ධ ලංසයු ලං ුවණු ලංභම්බන්ධයයන් ලංභෙ ලංඅමකතය රයක ලංවසන් ලංතමන් ලංට ලංයයකමු ලං රනු ලංකබන ලංය න් ලං
අදකළ ලං ුවණු ලංභම්බන්ධයයන් ලංරායට ලංඋපයදභත ලංදීම.

2.

ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිපය ලංෙක ලංප්රමුඛතක ලංභ භත ලංකිරීම.

3.

ාකතිප  ලංභා ර්මධනයේ ලංඅරමුණු ලංපුළුේ ලංකිරීයම් ලංඅභිකකෂයයන් ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණය ලංිළිබඳ ලංභමභතත ලං

අරමුණු ලංභෙ ලංවෂයපථය ලංනිශතචය ලංකිරීම. ලං
4.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංආයතන කට ලංෙක ලංභාවධකන ක ලංට ලංඅ ශය ලංමූකය, ිනිභතබක ලංෙක ලංාෞති  ලංභම්ප් ලං
ෙක ලං ලංඒ ලංආයතන ක ලංෙක ලංභාවධකන ක ලං කර්මයමණ්ඩක ක ලංයභත ක ලංනියමයන් ලංෙක ලංය කන්යද්ස ලංභම්බන්ධයයන් ලං
උිත ලංඅකා කරීන් ලංට ලංනිර්මයද්ශ ලංකිරීම.

5.

ආයතන ක ලංෙක ලංයදපකර්මතයම්න්තු ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං ැඩභ ලංටෙන් ලංභමකයකෝචනය ලංකිරීම ලංෙක ලං

ඒ කයේ ලංප්රමුඛතක ලංෙක ලංමුදේ ලංභපයක ලංැැීම ලංැැන ලංමුදේ ලංෙක ලංක්රමභම්පකදන ලංවෂය ලංාකර ලංඅමකතය රයකයේ ලං
අමකතයකාශය ලංට ලංනිර්මයද්ශ ලංකිරීම.
6.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං ටයුතු ක ලංවිෂෂත ලංට් ය ලංනා කීසම ලංභඳෙක ලංපෙුම ම් ලංභැපයීම.

7.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංආයතන ලංෙක ලංආණ්ු  ලංඅතර ලංඅදෙභත ලංහු මකුව ලං ර ලංැැීයම් ලංමකර්මැයක් ලං ශයයන් ලං
ක්රියක ලංකිරීම.

8.

අන්තර්ම ලංආයතනි  ලං

9.

භමභතත ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලංභඳෙක ලං ටයුතු ලංභැකසී,ම ලංෙක ලංමුදේ ලංභැපයීම.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංඅාශය ලංභඳෙක ලංවයශතෂ ලංවදයක්ම  ලංයභත ක න් ලංභම්බන්ධයයන් ලං  ලංටයුතු ලං

භැකසී,ම ලංෙක ලංමුදේ ලංභැපයීම.
10.
11.

ාකතිප  ලංෙක ලංාකතයන්තර ලංමට්ටින් ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංආයතන ලංඅතර ලංභම්බන්ධතක  ලංනා කීසම.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණයන් ලංට ලංඅදකළ ලංාකතිප , ාකතයන්තර ලංෙක ලංඅන්තර්ම ලංආයතනි  ලංප්රශතන ලංැැන ලංභක ච්ඡක ලං
ෙක ලංභම්මන්ත්රණ ලංභාවධකන ලංකිරීම.

12.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං කර්මයමණ්ඩකයන්හි ලංපශතචක් ලංඋපකකා ලංපුහුණු  ලංභඳෙක ලංද ලංවයද්ශයන්හි ලංිළිැ් ලං
පර්මයේෂණ ලංආයතන ලංභමඟ ලංවදයකඥයියින් ලංහු මකුව ලං ර ලංැැීම ලංභඳෙක ලංද ලං ටයුතු ලං
 ලං
භැකසී,ම.

13.

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිප, ලංආයතන ලංෙක ලංඅාශ ලංිළිබඳ ලං කර්මය ලංභකධනය ලං ිබන් ලං ක ලංභමකයකෝචනය ලං
කිරීම.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

10

සභාපතිවරයාමේ වාර්ථතාව
2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී ලං භාක ලං රැභතීම් ලං 11ක් ලං ප ් න ලං කද ලංඅතර ලං 188, ලං 189, ලං භෙ ලං 190 ලං ැනි ලං රැභතීම් ලං භඳෙක ලං මෙකචකර්මය ලං
ඒ.ආර්ම. ලං ආරියර්න ලං මෙතක ලං භාකයේ ලං යේ ම් රයක ලං වය. ලං 2016 ලං මැයි ලං මභ ලං සට ලං ආචකර්මය ලං යේ.ඩී.එච්. ලං වයේ ර්මධන ලං
මෙතක ලං භාකයේ ලං යේ ම් රයක ලං යකභ ලං ප් ලං

රන ලං කද ලං අතර ලං 191 ලං සට ලං 198 ලං දක් ක ලං වූ ලං භාක ලං රැභතීම් ලං භඳෙක ලං

යේ ම් රයක ලං යකභ ලං ඔහු ලං ටයුතු ලං රන ලං කදී. ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං මූකය භෙ ලං

පරිපකකන ලං ටයුතු ලං ෙක ලං භම්බන්ධ ලං ුවණු ලං භක ච්ඡක ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං

භාකයේ ලංවැණන ලංභෙ ලං ළමනක රණ ලං ිටු  ලංවසන් ලංරැභතීම් ලං4ක් ලංප ් ක ලංඇත. 2013 ලංභෙ ලං2014 ලං කර්මි  ලං කර්මතක ලං
පකර්මිබයම්න්තු ට ලං ඉදිරිප් ලං රන ලං කද ලං අතර ලං 2015 ලං කර්මි  ලං කර්මතක  ලං

ි ර්මම ලං අමකතයකාශයට ලං ඉදිරිප් ලං රන ලං

කදී. ලංන  ලං කර්මය ලංමණ්ඩකය ලංබඳ ක ලංැන්න ලංකද ලංඅතර ලංආයතනයේ ලංපුරප්තියපකු ලංිරීමට ලංිය ර ලංයැන ලංඇත.
පැ රී ලං ඇතිප ලං
ාකතිප  ලං

කර්මයයන් ලං අතර, ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං මූිබ  ලං ැීමම ලං න්යන් ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංපද්ධතිපයයහි ලං(NARS) ලංුමුලුම ලං ටිටක ක් ලංනිර්මමකණය ලංකිරීම ලංමඟින් ලං

ි කර්මි  ලං

ක්යෂතත්රයේ ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංභා ර්මධනය ලංශක්තිපම් ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංප්රතිපප්තිප ලංභෙ ලංඋපකය ලංමකර්මැ ලංභ භත ලං කිරීම ලංයේ. ලංශ්රී ලං
කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං ප්රධකන ලං

කර්මයයන් ලං න්යන් ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං ෙුනනක ලං

ැැීම, ලං අදකළ ලං ක්යෂතත්ර ලං ිළිබඳ ලං යතකරතුුව ලං යබදක-ෙදක ලං ැැීම ලං තුළින් ලං අන්තර්මක්රියක ලං භඳෙක ලං පෙුම ම් ලං භැපයීම, ලං
පර්මයේෂණ කදී ලංමුහුණ ලංදීමට ලංසුල න ලංඅ හිරතක ලංනිරවුේ ලංකිරීම ලංභෙ ලංඅදකළ ලං ිටු ක ලංක්රියක කර ම් ලංඉෙළ ලංනැාීම ලං
භඳෙක ලං කර්මය ලංාකරයක් ලංඉටු ලංකිරීම ලංයේ. ලං ලං ර්මතමකනයේදී ලංභාක  ලංවසන් ලංාකතිප  ලං ිටු ලං12ක් ලංභතථකිත ලං ර ලංඇතිප ලංඅතර ලං
2016 ලං ර්මෂයේදී ලංන  ලං ිටු ලං4ක් ලංප් ලං ර ලංඇත. ලංඑයභත ලංඅුතිපන් ලංප් ලං ර ලංඇතිප ලංාකතිප  ලං ිටු ලං න්යන්; ලංාකා ලංභම්ප් ලං
ිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු , ලං න ලංවදයක  ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු , ලං කබනි  ලං

ි ර්මමකන්තය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු , ලං

පු ලං භම්ප් ලං භෙ ලං කුකුළු ලං පකකනය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං ිටු  ලං යේ. ලං මීට ලං අමතර , ලං වයශතිත ලං වදයක්ම  ලං යභත ක න් ලං
භඳෙක ලංවයශතිත ලංවදයක්ම  ලං ිටු ලංපෙක් ලංප් ලං ර ලංඇත. ලං ලං
න  ලං පර්මයේෂණ ලං යයෝානක ලං යතෝරක ලං ැැීම, ලං සුල ලං ය යරින් ලං ප තිපන ලං පර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං භමකයකෝචනය ලං කිරීම, ලං
ාකතිප  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක ලංභක ච්ඡක ලංකිරීම ලංභෙ ලංාකතිප  ලං ැඩමුළු ලංභාවධකනය ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං නිකධකරින් ලං වසන් ලං ිටු ලං රැභතීම් ලං 42ක් ලං ප ් ක ලං ඇත. ලං 2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී ලං න  ලං
පර්මයේෂණ ලං

ැඩභටෙන්/ යකප තිප ලං 44ක් ලං අරමුදේ ලං භැපයීම ලං භඳෙක ලං නිර්මයද්ශ ලං

යදපකර්මතයම්න්තුය න් ලං යකප තිප ලං 22ක්, ලං අපනයන ලං
ය කේබෑ ු  ලං යැකව ලං

රනු ලං කැබික). ලං

ි ර්මම ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුය න් ලං යකප තිප ලං 01ක්, ලං යෙක්ටර්ම ලං

ටයුතු ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං පුහුණු ලං ආයතනයයන් ලං

යකප තිප ලං 01ක්, ලං ය් ලං පර්මයේෂණ ලං

ආයතනයයන් ලං යකප තිප ලං03ක්, ලංරබර්ම ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනයයන් ලං යකප තිප ලං02ක්, ලංයපකේ ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනයයන් ලං
යකප තිප ලං 01ක්, ලං පශතචක් ලං අභත ැන්න ලං ිළිබඳ ලං තකක්ෂණ ලං ආයතනයයන් ලං යකප තිප ලං 01 ලං ක් ලං භෙ ලං ාකතිප  ලං වශත වදයකක ලං
පද්ධතිපයයන් ලං යකප තිප ලං13 ලංභමකයකෝචනය ලං ර ලංනිර්මයද්ශ ලං රන ලංකදී. ලං2016 ලං ර්මෂයේදී ලංක්රියක කරී  ලංපැ තිප ලං ය ප තිප ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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වූයේ; ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං යකප තිප ලං60ක්, ලංඅපනයන ලං

යෙක්ටර්ම ලං ය කේබෑ ු  ලං යැකව ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං යකප තිප ලං03ක්, ලං

ටයුතු ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං පුහුණු ලං ආයතනයේ ලං යකප තිප ලං 01ක් ලං භෙ ලං ාකතිප  ලං

වශත වදයකක ිබන් ලං යකප තිප ලං18ක් ලං ශයයනි. ලං2016 ලං ර්මෂයේදී ලංක්රියක කරී  ලංපැ තිප ලංමුළු ලං යකප තිප ලංභාඛයක  ලං83 ලංකි.
වවධ ලං වෂයයන් ලං යටය් ලං ාකතිප  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යේඛනය ලං භම්පකදනය ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං පකර්මශත

ුව න්යේ ලං

ැඩමුළු ලං ප ් න ලං කදී. ලං ආෙකර ලං යාෝැ ලං නිෂතපකදනයේ ලං මූකය ත්් ය ලං භෙ ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං
අ ශයතක යන්, ලං යාෝැ ලං වවධකාගී රණය, ලං

න ැක ලං පර්මයේෂණ ක ලං

ර්මතමකන ලං ත්් ය ලං භෙ ලං

කබනි  ලං

ි ර්මමකන්තයේ ලං භෙ ලං ප්රතිපප්තිප ක ලං ර්මතමකන ලං ත්් ය ලං ෙුනනකැැීම ලං භඳෙක ලං වයශතෂඥයි ලං උපයද්ශන ලං ැඩමුළු ලං
ප ් න ලංකදී. ලංපකර්මශත

ුව න් ලංඅතර ලංපර්මයේෂණ ලංයභකයකැැීම් ලං යකප්තියත ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංයැකවභතිපය ලං ැඩභටෙයන්දී ලං

“සතමු ලං වුලනැක)න් – ෙදමු ලං රට ලං යැකවතැනින්” යපක් ලං ිාච ලං ප්ර කශයට ලං ප් ලං රන ලං කදී. ලං පර්මයේෂණ ලං යතකරතුුව ලං
යකප්තියත ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංආෙකර ලංභෙ ලං
පර්මයේෂණ ලංභඳෙක ලංන
ශ්රී ලං කා ක ලං

ි ර්මම ලංශ්රී ලංකා ක ලංාර්මනකයද ලං(SLJFA) ලංප්ර කශයට ලංප් ලං රන ලංකදී. ලංමේ ැක ලං

ැනි ලංාකතිප  ලංභම්මන්ත්රණය ලං2016 ලං(NASFLOR – 2016) ලංඒ කබද්ධ ලං ැඩභටෙනක් ලංයකභ ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං භෙ ලං ාකතිප  ලං උද්භිද ලං උදයකන ලං යදපකර්මතයම්න්තු  ලං වසන් ලං

භාවධකනය ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංපර්මයේෂණ ලංපත්රි ක ලං30ක් ලංඉදිරිප් ලං රන ලංකදී. ර්මෂ ලං2012 ලංසට ලං2015 ලංදක් ක ලංමේ ැක ලං
පර්මයේෂණ ලං භඳෙක ලං ාකතිප  ලං භම්මන්ත්රණ ක ලං

කර්මය ලං භටෙන් ලං මු්රණය ලං කිරීම ලං සුල ලං

රින් ලං ප ී.. ලං ඔවුන්යේ ලං

පර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං පදනම් ලං රැනිින් ලං පර්මයේෂණ ලං ිබි ලං වදයක්ම  ලං ිබීම ලං භඳෙක ලං වදයඥයියන්යේ ලං වදයක්ම  ලං ලං
්ී.ය ලංභා ර්මධනය ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංවදයක්ම  ලංිබි ලංිබීම ලංිළිබඳ ලං ැඩමුළු  ලංප ් න ලංකදී. ලං
ි කර්මි  ලංපශතචක් ලංඋපකකා ලංආයතනයේදී ලං(PGIA),  ලංආචකර්මය ලංඋපකකා ලංමට්ටින් ලංආචකර්මය ලංඋපකකා ලංපර්මයේෂ යන් ලං
6 ලං යදයනකු ලං භඳෙක ලං ිෂෂය්  ලං පැ ැතිපක). ලං ය යභතය ත්, ලං එක් ලං අයප්තියක්ෂ යයකු ලං පමණක් ලං PGIA ලං හි ලං ශක  ලං
අභිානනය ලං ිළිබඳ ලං ආචකර්මය ලං උපකකා ලං පුහුණු  ලං ිළිැන්නක ලං කදී. ලං NARS ලං හි ලං අ ශයතක ලං අන්තර්මැත ලං
බාේකකයද්ශ ලං පර්මයේෂණ ලං භාක  ලං (BARC) භෙ ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

රින් ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක අතර ලං 2017-

2021 ලං කර්මය ලංභැකැභතමය ටුම්ප් ලං ර ලං BARC ලං ට ලංඉදිරිප් ලංය රික). ලංයමම ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලංභ භත ලං ර ලංඅ භන් ලං
ර ලං2016 ලංයනක ැම්බර්ම ලංමභ ලං21-22 ලංදින ලංBARC ලංහිදී ලංඅ්භන් ලං රන ලංකදී. ලංභාචකරය ලංඅතරතුර, ලංශ්රී ලංකකාකි  ලංනියයෝජිත ලං
ිරිභ ලංබාේකකයද්ශයේ ලංයදමුහුන් ලංඑළ ු ලංබීා ලංනිෂතපකදනය ලංභෙ ලංපු ලංභම්ප් ලංඅභිානනය ලංෙක ලංආෙකර ලංයාෝැ ලංක්යෂතත්රය ලං
භම්බන්ධ ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංභා ර්මධන ලංආයතන ලංභෙ ලංයපෞද්ැිබ  ලංඅාශ ලංආයතන ක ලංභාචකරය  ලංනිරත ලංවූෙ.
පශතචක් ලං උපකකා ලං භෙ ලංආචකර්මය ලංඋපකකා ලං මට්ටින් ලංපුහුණු ලං ළ යුතු ලං වදයකඥයියන් ලංභාඛයක ට ලංඅනු  ලං2017-2020 ලං කක ලං
පරිච්යේදය ලංභඳෙක ලංශ්රී ලංකා ක ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංපුහුණු ලංඅ ශයතක ලංෙුනනකයැන ලංඇත. ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංයම් ලං නවට ලංසටින ලංපර්මයේෂ යන්යේ ලංත්් ය, වෂය ලං

භෙ ලං ුමුලුම ම් ලං අනු  ලං භමකයකෝචනය ලං කිරීම ලං සුල ලං රන ලං කද ලං අතර ලං 2016-2020 ලං දක් ක ලං කක ලං පරිච්යේදයේදී ලං වකම ලං
ැැන්ීම ලං භෙ ලං වදයකඥයියන්යේ ලං ුමුලුම ම් ලං අනු  ලං යභත ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

කණ්ඩද ලං වශතයේෂණය ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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රන ලං කදී. ලං යම් ලං නවට ලං NARS ලං

ආයතන ක ලං පුහුණු ලං වදයකඥයියන්යේ ලං හිඟයක් ලං ප තිපන ලං බැවන් ලං පුහුණු  ලං භඳෙක ලං ඉතක ලං ඉෙළ ලං ප්රමුඛ් යක් ලං කබක ලං දිය ලං
යුතු ලං න ලංබ  ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංඅමකතයකාශය ලංට ලංභෙ ලංමෙක ලංාකණ්ඩකැකරයට ලං

දැනුම් ලංයදන ලංකදී. ලංඒ ලංඅනු  ලංාකතිප  ලංභැකුමම් ලංයදපකර්මතයම්න්තු  ලංවසන් ලංඉදිරි ලං ර්මෂ ලං5 ලංතුළදී ලංධකරිතක ලං ර්මධනය ලංභඳෙක ලං
ුව.ි. ලං1,695ක් ලංනිර්මයද්ශ ලං ර ලංඇත. ලං
ණ්ඩකයම් ලං යැකඩනැගීම, ලං කක ලං ළමනක රණය ලං භෙ ලං අභියේරණය ලං තුළින් ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං

ප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංඵකදකයීතක ය ලංඉෙළ ලංනැාීම ලංභඳෙක ලංSLIDA ලංහිදී ලංපැ තිප ලංඑක් ලංදින ලංධකරිතක ලං ර්මධන ලං ැඩමුළු
ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං

දී ලං

කර්මය ලං මණ්ඩකය ලං භඳෙක ලං පුහුණු ක් ලං කබක ලං යදන ලං කදී. ලං

ආයතනයේ ලං ැස ලං ාක ලං අප ෙනය ලං ැඩිදියුණු ලං කිරීම ලං භදෙක ලං ඉදිකිරීම් ලං සුල ලං රන ලං කද ලං අතර ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං ආරක්ෂ  ලං පද්ධතිපය ලං ැඩිදියුණු ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං න  ලං යේට්ටු ක් ලං භව ලං කිරීම ලං සුල ලං
ය රික). ලං ලං
ර්මෂය ලංතුළදී ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංඅැය ලං ළ ලංයුතු ලං කර්මයයන් ලංප්රමකණයක් ලං

භකක්ෂක් ලං රයැන ලං ඇතිප ලං අතර ලං යමම ලං ක්රියක කරම් ලං සුල ලංකිරීම ලං භඳෙක ලං දක් න ලං කද ලං උපරිම ලං භෙයයෝැය ලං ය නුය න් ලං
කර්මය ලංමණ්ඩක ලංභකමකජි යන්ට ලංභෙ ලංභාකයේ ලංභකමකජි යන්ට ලංමකයේ ලංභතතුතිපය ලංපළ ලං ර ලංසටිි. ලං

ආචකර්මය ලංඑභත.එභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන
භාකපතිප
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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මේකම්වරයාමේ වාර්ථතාව
පර්ථමේෂණ කළමනාකරණය
ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං භැකුමම් රණය, භාවධකනය, අීකක්ෂණය ලං භෙ ලං භම්බන්ීක රණය ලං භඳෙක ලං භෙ ලං
ි ර්මමයට ලං අදකළ ලං
කා ක ලං

ුවණු ලං භම්බන්ධයයන් ලං රායට ලං උපයදභත ලං දීම ලං භඳෙක ලං මධයම ලං නියයෝජිතකයතනය ලං යකභ ලං ශ්රී ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක ට ලං ර්මතමකන ලං ඉේුම ලං අනු  ලං පර්මයේෂණ ලං යමයෙයීම ලං භඳෙක ලං

ැදැ් ලං කර්මයාකරයක් ලං ඉටු ලං කිරීමට ලං ඇත. ලං ර්මතමකනයේදී, ශ්රී ලං කා ක ලං
ප්රධකන ලං ශයයන් ලං ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං භැකුමම ලං භම්පකදනය ලං කිරීම ලං භෙ ලං භකර්මථ

 ලං ක්රියක ට ලං නැාීම ලං

භෙතිප  ලංකිරීම ලංතුළින් ලංඑහි ලංඅරමුණු ලංභකක්ෂක් ලං ර ලංැනිින් ලංසටී.
a) ජාතික කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්තිය (NARP) 2016
ශ්රී ලංකා කයේ ලංාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංභැකැභතයමහි ලං NARP) ාකතිප  ලං

NARS) ආයතන ක ලංභෙ ලංාකතිප  ලංවශත වදයකක ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංපද්ධතිපයේ ලං

ි ර්මමය ලංෙක ලංභම්බන්ධ ලංපී,යන්හි ලංපර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන් ලං

අන්තර්මැත ලං යේ. ලං කිසයම් ලං කකපරිච්යේදයක් ලං භඳෙක ලං රායේ ලං භා ර්මධන ලං රකමුය හි ලං භෙ ලං යර්මඛීය ලං අමකතයකාශයන්හි ලං
ප්රතිපප්තිප ක ලංෙුනනක ලං ැන්නක ලං කද ලංප්රමුඛතක ලංක්යෂතත්ර ලංඅනු  ලං යමම ලං ැඩභටෙන් ලං භැකුමම් ලං ර ලං ඇත. ලංවශත වදයකක ක ලං
ි ර්මමය ලං ෙක ලංභම්බන්ධ ලංපී,යන් ලං වසන් ලංපී,යන්හි ලංකභතීය ලංඅ ශයතක ලංඅනු  ලංභෙ ලං ැදැ් ලං ාකතිප  ලංැැටු ලං අනු  ලං
ඔවුන්යේ ලංපර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන් ලංභම්පකදනය ලං රනු ලංකැයේ.
කිසයම් ලං කකපරිච්යේදයක් ලං භඳෙක ලං ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං භැකැභතම ලං භ භත ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං එක් ලං ාකතිප  ලං

යේඛනයක් ලං භම්පකදනය ලං කිරීම ලං ික)භ ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වවධ ලං අමකතයකාශ ලං

යටය් ලං ක්රියක කරි න ලං සයු ලං NARS ආයතන ක ලං පර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන් ලං ිළිැනු ලං කැයේ. ලං ආයතනයන්හි ලං
පර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන්/ යකප තිප ලං භඳෙක ලං අරමුදේ ලං භැපයීම ලං භඳෙක ලං භක ක ලං බැීසම ලං ික)භ ලං යමම ලං යේඛනය ලං මෙක ලං
ාකණ්ඩකැකරයේ ලංාකතිප  ලංඅය ලං ැය ලංයදපකර්මතයම්න්තු ට ලංඉදිරිප් ලං රනු ලංකැයේ. ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං

ප්රතිපප්තිප ලංභාක ට ලංඉදිරිප් ලං රනු ලංකබන ලං ැඩභටෙන් ලංඅරමුදේ ලංකබක ලංදීම ලංභඳෙක ලංනිර්මයද්ශ ලංකිරීම ලංික)භ ලංශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං ක්රියක කරි ලං න ලං ාකතිප  ලං වෂය ලං ිටු ලං වසන් ලං ඇැයීමට ලං කක් ලං කිරීමට ලං
යට් ලංයේ. ලංආයතනයන්හි ලංපර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන් ලංභඳෙක ලංප්රැතිපය ලංඅීකක්ෂණය ලංකිරීයම් ලංයන්ත්රණයක් ලංභෙ ලංඑ ැනි ලං
පර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන්/ යකප තිප ක ලංයභකයක ලංැැීම් ලං යකප්තියත ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංයන්ත්රණයක් ලංNARP යටය් ලංශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංභ භත ලං ර ලංක්රියක්ම  ලං ර ලංඇත.
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

14

2016 ලං ර්මෂයේදී, ලංන  ලංපර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන්/ යකප තිප ලං44ක් ලං ර්මෂය ලංතුළදී ලංඅරමුදේ ලංභැපයීම ලංභඳෙක ලංනිර්මයද්ශ ලං ර ලං
ඇත. ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං යකප තිප ලං 22ක්, අපනයන ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං යකප තිප ලං 01ක් ලං

භෙ ලං යෙක්ටර්ම ලංය කේබෑ ු  ලං යැකව ලං ටයුතු ලං පර්මයේෂණ ලංභෙ ලංපුහුණු ලං ආයතනයේ ලං යකප තිප ලං 01, ය් ලංපර්මයේෂණ ලං
ආයතනයයන් ලං යකප තිප ලං03ක්, රබර්ම ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනයයන් ලං යකප තිප ලං02ක්, යපකේ ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනයයන් ලං
යකප තිප ලං 01ක්, පශතචක් ලං අභත ැන්න ලං ිළිබඳ ලං තකක්ෂණ ලං ආයතනයයන් ලං යකප තිප ලං 01ක් ලං භෙ ලං ාකතිප  ලං වශත වදයකක ලං
පද්ධතිපයයන් ලං යකප තිප ලං 13ක් ලං භමකයකෝචනය ලං
යකප තිප ලං වූයේ;

ර ලං නිර්මයද්ශ ලං

රන ලං කදී. ලං 2016 ලං ර්මෂයේදී ලං ක්රියක කරී  ලං පැ තිප ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං යකප තිප ලං 60ක්, අපනයන ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං

යකප තිප ලං03ක්, යෙක්ටර්ම ලංය කේබෑ ු  ලංයැකව ලං ටයුතු ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංපුහුණු ලංආයතනයේ ලං යකප තිප ලං01ක් ලංභෙ ලං
ාකතිප  ලං වශත වදයකක ිබන් ලං යකප තිප ලං 18ක් ලං ශයයනි. ලං 2016 ලං ර්මෂයේදී ලං ක්රියක කරී  ලං පැ තිප ලං මුළු ලං යකප තිප ලං භාඛයක  ලං
83කි.
b) ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ ජාතික කිටු

i)

කෘෂි ජජව තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCAB)

2016 ලං ර්මෂයේදී ලං

ි ලං වා  ලං තකක්ෂණය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං ිටු  ලං වසන් ලං රැභතීම් ලං 7ක් ලං ප ් න ලං කදී. ිටුයේ ලං

භාකපතිප රයක ලං ශයයන් ලං ශක  ලං ාකන ලං පර්මයේෂණ ලං මධයභතථකනයේ ලං අතිපයර්ම  ලං අධයක්ෂ රයක ලං න ලං ආචකර්මය ලං ැකිණී ලං
භමරසාෙ ලංමෙතක ලං ටයුතු ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංයායෂත, ලංවදයකඥයි ලං

ආචකර්මය ලංපද්ික) ලංසී,. ලංිනරිෙකැම ලංමේිය ලං ිටුයේ ලංභම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලං ර්මෂය ලංතුළදී,
සුල ලං රයැන ලංයනු ලංකබන ලංNARP පර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං06ක් ලංඅීකක්ෂණය ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංවශත වදයකක ලං යකප තිප ලං
3ක් ලං අරමුදේ ලං භැපයීම ලං භඳෙක ලං නිර්මයද්ශ ලං
ර්මෂයේදී,

ර ලං NARP-NUS-2016 ලං

ැඩභටෙනට ලං ඇතුළ් ලං ය රික). ලං 2016 ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං 10) භෙ ලං වශත වදයකක ක ලං 3) වදයකඥයියන් ලං වසන් ලං

තකක්ෂණය ලං ිළිබඳ ලං යකප තිප ලං 13ක් ලං NARP

ි ලං වා  ලං

ැඩභටෙන ලං යටය් ලං සුල රන ලං කදී. ලං ශක  ලං ව රභ ලං ුමිැත ලං කිරීයම් ලං

මධයභතථකනයේදී ලං PVIC) NARP යකප තිප ලං ෙතරක් ලං භඳෙක ලං ැඩභූි- යකප තිප ලං අීකක්ෂණය ලං සුල ලං රන ලං කදී. ලං යමම ලං
සයු ලං යකප තිප ලං යාෞතිප  ලං ශයයන් ලං භතුටුදකය  ලං ප්රැතිපයක් ලං යපන් න ලං කද ලං අතර ලං මූකයමය ලං ප්රැතිපය ලං භතුටුදකය  ලං
යනකීය. ලං “ශ්රී ලං කා කයේ ලං

ි ලං වා  ලං තකක්ෂණයයහි ලං ර්මතමකන ලං ත්් ය ලං භෙ ලං අනකැත ලං මඟයපන්ීම්” ලං ිළිබඳ ලං

ැඩමුළු ක් ලං ප ් නු ලං කැබික). ලං ැඩමුළුය හි ලං

කර්මයභටෙන් කට ලං අනු  ලං “ශ්රී ලං කා කයේ ලං

ි ලං වා  ලං තකක්ෂණ ලං

පර්මයේෂණ ක ලංාකතිප  ලංප්රමුඛතක” ලංඅ භන් ලංය ටුම්පත ලංභ භත ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංඅ භන් ලංඅදෙභත ලං දැක්ීම ලංභඳෙක ලං ිටු ලං
භකමකජි යන් ලංඅතර ලංයබදක ලංයදනු ලංකැබික). ලං ලං

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ii)

කෘෂිකාර්ථික යන්ධරසූතර සෙ උපකරණ පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCAME)

ි ර්මමකන්තය ලං යකන්ී රණය ලං කිරීයමන් ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං භම්බන්ීක රණය ලං කිරීම ලං භෙ ලං පෙුම ම් ලං
භැපයීම ලංභඳෙක ලංප්රධකන ලංපකර්මශත

කර ලංභාවධකන ලංනියයෝානය ලං රින් ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලං

භාක  ලංවසන් ලංප් ලං රන ලංකද ලංවයශතෂඥයියින්යැන් ලංකෘෂිකාර්ථික යන්ධරසූතර සෙ උපකරණ පිළිබඳ ජාතික කිටුව
භමන්වත ලං වය. ලං මෙකචකර්මය ලං එම්.ඒ.ආර්ම.ී. ලං ප්රනකන්ුල ලං මෙතක ලං භාකපතිප රයක ලං යකභ ලං ටයුතු ලං රන ලං කද ලං අතර ලං භමීර ලං
දිභකනකය  ලං මෙතක ලං යේ ම් ලං යකභ ලං

ටයුතු ලං

රන ලං කදී. ලං යකන්ී රණය ලං භෑම ලං වටම ලං

ප්රමුඛ්  ලං අාශයක්  ලං ප තිපන ලං අතර ලං ූතතන ලං ප්රතිපප්තිප ලං ක්රියක ට ලං නැාීම ලං මිනන් ලං

ි ර්මමකන්තයේ ලං එක් ලං

ි ලං රභකයන ලං ්ර ය ලං ාකවතය ලං අු ලං

කිරීම ලං භෙ ලං

ි ර්මමකන්තයේ ලං කර්මයක්ෂම ලංතිපරභර ලංයාෝැ ලංනිෂතපකදනය ලංභඳෙක ලංයකන්ී රණය ලංුමුලුම ලංව ේපයක් ලං

බ ට ලං ප් ලං

ර ලං ඇත. ලං

ි කර්මි  ලං අාශය ලං භඳෙක ලං අදකක ලං යකන්ී රණයන් ලං ෙුනනකැැීම ලං භෙ ලං ඒ ලං අනු  ලං

ි ර්මමකන්තයේ ලං ර්මතමකන ලං ප්ර ණතක ලං භෙ ලං භම්බන්කාත ලං ැැටු ලං භඳෙක ලං වභුනම් ලං කබක ලං දීම ලං භඳෙක ලං පර්මයේෂණ ලං
ප්රමුඛතක ලං භම්පකදනය ලං කිරීම ලං

ිටුයේ ලං අරමුණු ලං යේ. ලං ර්මතමකන ලං යකන්ී රණ ලං ක්රියක ිබයයහි ලං ත්් ය ලං

ිටු  ලං

වසන් ලංෙුනනකයැන ලංඇතිප ලංඅතර ලංඒ ලංඅනු  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක ලංෙුනනකැැීම ලංඅ භන් ලං ර ලංඇත. ලං2016 ලං ර්මෂය ලංතුළදී ලං
එක් ලං ිටු ලංරැභතීමක් ලං ලංප ් ක ලංඇත.
iii)

ජලජ සම්ප් මරෝපණය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCAR)

2016 ලං ර්මෂයේදී ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වසන් ලං ිටු  ලං ප් ලං රන ලං කදී. ලං ිටුයේ ලං

භාකපතිප රයක ලං යකභ ලං මෙකචකර්මය ලං උපකිබ ලං මකරසාෙ ලං මෙතක ලං ටයුතු ලං රන ලං කද ලං අතර ලං ආචකර්මය ලං සතෑන්ක් ලං නිරන්ාන් ලං
මෙතක ලං

ිටුයේ ලං භම්බන්ීක කර  ලං වය. ලං 2017 ලං NARP ලං භඳෙක ලං

රන ලං කදී. ලං අදෙභත ලං දක් න්නන්යේ ලං අදෙභත ලං දැක්ීම් ලං යද
භඳෙක ලං ිටු  ලං වසන් ලං අනුමත ලං යනක රන ලං කදී. ලං පකර්මශත

ිටු  ලං වසන් ලං යකප තිප ලං යද ක් ලං ඇැයීමට ලං කක් ලං

ට ලං යට්  ලං එම ලං පර්මයේෂණ ලං යයෝානක ලං 2017 ලං NARP ලං
ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ක් ලං පැ ැ්ීයමන්, ලං ිටු  ලං වසන් ලං

ාකා ලංයරෝපණය ලංිළිබඳ ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක ලංයේඛනයක් ලංභ භත ලං ර ලංඅදකළ ලංආයතන ලංඅතර ලංයබදක ලංෙැරීමට ලං ටයුතු ලං
ර ලංඇත. ලං
iv)

මේවගා පර්ථමේෂණ සෙ සංවර්ථධනය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCFRD)

ාකතිප  ලං උද්භිද ලං උදයකන ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං (DNBG) ලං අධයක්ෂ ානරකේ ලං යක්. ලං නකනකයක් කර ලං යකපක ලං මෙතක ලං
භාකපතිප රයක ලං යකභ ලං ප් ලං

රන ලං කද ලං අතර ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං යායෂත, ලං

පර්මයේෂණ ලං නිකධකරිනි ලං ආචකර්මය ලං එභත.එම්.පී. ලං චන්්රක ලං පද්ික) ලං මේිය ලං
ටයුතු ලං

ිටුයේ ලං භම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං

රන ලං කදී. ලං 2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී, ලං NARP ලං යකප තිප ක ලං ප්රැතිපය ලං ඇැයීම ලං භඳෙක, ලං න  ලං NARP ලං යකප තිප ලං

යතෝරක ලං ැැීම ලං භඳෙක, ලං පකර්මශත

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ලං භම්බන්ීක රණය ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං භෙ ලං මේ ැක ලං පර්මයේෂණ ලං

ිළිබඳ ලං9 ලං ැනි ලංාකතිප  ලංභම්මන්ත්රණය ලං(9 ලං ැනි NASFLOR) ලං ලංපැ ැ්ීම ලංභඳෙක ලං ිටු ලංරැභතීම් ලං4ක් ලංප ් ක ලංඇත. ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ුවහුණු ලංවශත වදයකකයේ, ලං
කක් ලං

ි ලංවදයක ලංපී,යේදී ලංප ් න ලංකද ලංසුල ලංය යරින් ලංප තිපන ලං යකප තිප ලංයද ක් ලංඇැයීමට ලං

රන ලං කදී. ලං න  ලං යකප තිප ලං යතෝරකයැන ලං 2017 ලං NARP ලං භඳෙක ලං නිර්මයද්ශ ලං ය රික). ලං මේ ැක ලං ක්යෂතත්රයේ ලං

පර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක ලංෙුනනකැැීම ලංභඳෙක ලංපකර්මශ
v)

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ලංප ් න ලංකදී. ලං

වන විදයාව පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCF)

අභින යයන් ලං ප් ලං රන ලං කද ලං න ලං වදයක  ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං ිටු  ලං භාකපතිප රයයකුයැන් ලං භෙ ලං භකමකජි යන් ලං 10 ලං
යදයනකුයැන් ලං භමන්වත ලං යේ. ලං ිටුයේ ලං භාකපතිප රිය ලං යකභ ලං මෙකචකර්මය ලං යෙතමන්තිප ලං රණසාෙ ලං මේිය ලං ටයුතු ලං
රන ලංකද ලංඅතර ලංචතුරාැක ලංදවුකැක ලංයමනවය ලං ිටුයේ ලංභම්බන්ීක කර  ලංයකභ ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලං2016 ලං ර්මෂය ලං
තුළදී, ලං ඌ  ලං ය ේකභතභ ලං වශත වදයකකය ලං වසන් ලං ඉේුම් ලං රන ලං කද ලං එක් ලං NARP ලං යකප තිප ලං යයෝානක ක් ලං අරමුදේ ලං
භැපයීම ලං භඳෙක ලං ඇැයීම ලං ික)භ ලං ිටු ලං රැභතීම් ලං 3ක් ලං ප ් න ලං කදී. ලං NARP –NUS 2016 ලං භඳෙක ලං එම ලං යයෝානක  ලං
නිර්මයද්ශ

රන ලං කදී. ලං මීට ලං අමතර , ලං න ලං වදයක ලං ක්යෂතත්රයේ ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං භම්පකදනය ලං කිරීම ලං ඉකක්  ලං ර ලං

ැනිින් ලංඑක් ලංාකතිප  ලං ැඩමුළු ක් ලංපැ ැ්වක). ලං ලං
vi)

පශු සම්ප් සෙ කුකුළු පාලනය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCLP)

යමම ලං ිටු ද ලං 2016 ලං ර්මෂයේදී ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වසන් ලං අභින යයන් ලං ප් ලං

රන ලංකදී. ලංමෙකචකර්මය ලංඒ.එන්. ලංයපයර්මරක ලංමෙතක ලං ිටුයේ ලංභාකපතිප රයක ලංයකභ ලං ටයුතු ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංආචකර්මය ලං
සතෑන්ක් ලං නිරන්ාන් ලං මෙතක ලං

ිටුයේ ලං භම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං

ටයුතු ලං

යළතය. ලං 2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී ලං

ිටු ලං

රැභතීම් ලං තුනක් ලං ප ් ක ලං ඇත. ලං පු ලං භම්ප් ලං භෙ ලං කුකුළු ලං පකකනය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යේඛනය ලං
යක ් කීසන ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං පකර්මශ

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ක් ලං පැ ැ්වක). ලං යේඛනය ලං ප්ර කශයට ලං ප් ලං ර ලං අදකළ ලං

අකා කරීන් ලංඅතර ලංයබදක ලංෙරින ලංකදී.
vii)

සවවාභාවික සම්ප් කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික කිටුව ලං NCNRM)

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තුයේ, ලංභත ාකව  ලංභම්ප් ලං ළමනක රණ ලංමධයභතථකනයේ ලංඅධයක්ෂ ලංආචකර්මය ලංඅාන්ත ලංද ලං
සේ ක ලංමෙතක ලං ිටුයේ ලංභාකපතිප රයක ලංයකභ ලංප් ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලං

භාකයේ ලංයායෂත, ලංපර්මයේෂණ ලංනිකධකරිනි ලංආචකර්මය ලංඑභත.එම්.පී. ලංචන්්රක ලංපද්ික) ලංමේිය ලං ිටුයේ ලංභම්බන්ීක කර  ලං
ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලංNARP ලං යකප තිප ක ලංප්රැතිපය ලංඇැයීම ලංභඳෙක, ලංන  ලංNARP ලං යකප තිප ලංයතෝරක ලංැැීම ලං
භඳෙක, ලං 2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී ලං ිටු ලං රැභතීම් ලං යද ක් ලං ප ් න ලං කදී. ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යේඛනය ලං භ භත ලං කිරීම ලං
භඳෙක ලංපකර්මශත

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ලං1ක් ලංප ් න ලංකදී.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ාකතිප  ලං

ි ර්මම ලංපර්මයේෂණ ලංභැකැභතම ලං2016 ලංහි ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං09  ලංප්රැතිපය ලං ිටු  ලංවසන් ලංඇැයීමට ලංකක් ලං

රන ලංකද ලංඅතර ලං2017 ලං ර්මෂයේදී ලංඅරමුදේ ලංභැපයීම ලංභඳෙක ලංන  ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං6ක් ලංයතෝරක ලංැන්නක ලංකදී. ලං
viii)

කාබනික කෘෂිකර්ථමාන්ධතය පිළිබඳ ජාතික කිටුව ලං NCOA)

2016 ලං ර්මෂය ලං ආරම්ායේදී, ලං කබනි  ලං
ිටු  ලං ශයයන්, ලං
ාකතිප  ලං

කබනි  ලං

ිටු ලං යද

ි ර්මමකන්තය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං ිටු  ලං භෙ ලං න ලං වදයක  ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං

ි ර්මමකන්තය ලං භෙ ලං න ලං වදයක  ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං

ට ලං යබදක ලං ය න් ලං

ිටු  ලං එකියන ට ලං ය නභත ලං

රන ලං කදී. ලං ඒ ලං අනු , ලං අභින යයන් ලං ප් ලං

රන ලං කද ලං

කබනි  ලං

ි ර්මමකන්තය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං ිටු  ලං භාකපතිප රයයකු ලං භෙ ලං භමකජි යන් ලං 9 ලං යදයනකුයැන් ලං භමන්වත ලං යේ. ලං
යමම ලං ර්මෂය ලංතුළදී ලංාකතිප  ලංවශත වදයකක ිබන් ලංඉේුම් ලං රන ලංකද ලංNARP ලං යකප තිප ලංයයෝානක ලං3ක් ලං ිටු  ලංවසන් ලං
ඇැයීමට ලංකක් ලං රන ලංකදී. ලංඒ ක ලංඅරමුදේ ලංභැපයීම ලංභඳෙක ලංඅනුමත ලංයනක ළද, ලං ිටු ලංභකමකජි යන් ලංවසන් ලං කබනි  ලං
ි ර්මමකන්ත ලං භම්මත, ලං භෙතිප
ඉේුම් ුව න්ට ලං කබක ලං දීමට ලං

රණය ලං භෙ ලං මකර්මයැෝපයද්ශ ලං ිළිබඳ ලං

ටයුතු ලං

රනු ලං කැබීය. ලං

කබනි  ලං

ටිනක ලං අදෙභත ලං භෙ ලං යයෝානක ලං

ි ර්මමකන්තය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං පර්මයේෂණ ලං

ප්රමුඛතක ලංභ භත ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංාකතිප  ලං ිටු ලංරැභතීම ලං2ක් ලංභෙ ලංඑක් ලංවයශතෂඥයි ලංඋපයද්ශන ලංරැභතීමක් ලංපැ ැ්වක). ලං ලං
i)

ශාක අභිජනනය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCPB)

ශක  ලං අභිානනය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං

ිටු  ලං වසන් ලං 2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී, ලං රැභතීම් ලං 9ක් ලං ප ් ක ලං ඇත. ලං අපනයන ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං නියයෝාය ලං අධයක්ෂ ලං පර්මයේෂණ) ලං ආචකර්මය ලං යේ.එම්. ලං යභයනවර්න ලං මෙතක ලං
ිටුයේ ලං භාකපතිප රයක ලං යකභ ලං ටයුතු ලං රන ලං කද ලං අතර ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං

යායෂත, ලංවදයකඥයි ලංආචකර්මය ලං පද්ික) ලං සී,. ලංිනරිෙකැම ලංමේිය ලං ිටුයේ ලංභම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලං
කදී. ලං ර්මෂය ලං තුළදී, ලං NARP
යදපකර්මතයම්න්තු  ලංභෙ ලං

යකප තිප ලං 29ක් ලං අීකක්ෂණය ලං

රන ලං කද ලං අතර, ලං වශත වදයකක, ලං අපනයන ලං

ි ර්මම ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තුය න් ලංකැබුණු ලංන  ලං යකප තිප ලංයයෝානක ලං8ක් ලංඇැයීමට ලංකක් ලං ර ලං

අරමුදේ ලංකබක ලංදීම ලංභඳෙක ලංවශත වදයකක ලං යකප තිප ලං2ක් ලංනිර්මයද්ශ ලං ර ලංNARP-NUS-2016 ැඩභටෙයනහි ලංඇතුළ් ලං
කිරීමට ලං

ටයුතු ලං

රන ලං කදී. ලං අයනක් ලං යකප තිප ලං යයෝානක ලං 6, ලං NARP-NUS-2017 ලං හි ලං ඇතුළ් ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං

නිර්මයද්ශ

රන ලංකදී. ලං

භෙේ ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංභා ර්මධන ලංආයතනය ලං(RRDI), ලංශක  ලංව රභ ලංුමිැත ලංකිරීයම් ලංමධයභතථකනය ලං(PVIC) භෙ ලං
බුක් ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනයේදී ලංසුල ලං රන ලංකද ලං යකප තිප ලං10ක් ලංභඳෙක ලං ැඩභූි ලං යකප තිප ලංඅීකක්ෂණය ලංසුල ලං රන ලංකදී. ලං
යමම ලංසයු ලං යකප තිප ලංභතුටුදකය  ලංයාෞතිප  ලංප්රැතිපයක් ලංයපන්නුම් ලං ළද ලංමූකයමය ලංප්රැතිපය ලංභතුටුදකය  ලංයනකීය. ලං ලං
කා කයේ ලං“ශක  ලංඅභිානනයයහි ලංාකතිප  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක” ලංඅ භන් ලංය ටුම්පත ලංභ භත ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංඅ භන් ලං
අදෙභත ලංදැක්ීම ලංභඳෙක ලං ිටු ලංභකමකජි යන් ලංඅතර ලංයබදක ලංයදනු ලංකැබික). ලං ලං

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ii)

ශක  ලංආරක්ෂණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු (NCPP)

ය් ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනයේ ලංආචකර්මය ලංීමර්මතිප ලංයමකයෙකට්ටි ලංමෙතක ලංභාකපතිප රයක ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලංකද ලංඅතර ලං
ආචකර්මය ලං ශකනි ක ලංායයභත ර ලංිය ලං ිටුයේ ලංභම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලං2016 ලං ර්මෂය ලංතුළදී, ලං
රැභතීම් ලං 3ක් ලං ප ් න ලං කදී. ලං ර්මෂය ලං තුළදී, ලං ප්රමුඛතක ලං ිහිටුීම, ලං NARP ලං යකප තිප ක ලං අර්මධ ලං කර්මි  ලං ප්රැතිපය ලං
අීකක්ෂණය ලං කිරීම, න  ලං පර්මයේෂණ ලං යයෝානක ලං ය්රීම ලං ැනි ලං ක්රියක කර ම් ලං ිටු  ලං වසන් ලං සුල ලං ර ලං ඇත. ලං ශක  ලං
ආරක්ෂණ ලංවෂයයයහි ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං8ක් ලංඇැයීමට ලංකක් ලං රන ලංකදී.
iii)

පසු අසවවනු තාක්ෂණය සෙ මානව මපෝෂණය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCPTHN)

ි ර්මම ලංඅමකතයකාශයේ ලංහිටපු ලංඅතිපයර්ම  ලංයේ ම් ලංභෙ ලංආෙකර ලංභෙ ලං

ි ර්මම ලංභාවධකනයයහි ලංභෙ කර ලංනියයෝජිත ලං

ආචකර්මය ලංඩී.බී.ටී. ලංවයේර්න ලංමෙතක ලං ිටුයේ ලංභාකපතිප රයක ලංයකභ ලං ටයුතු ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංආචකර්මය ලංශකනි ක ලං
ායයභත ර ලංමේිය ලං ිටුයේ ලංභම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලංපුම ලංඅභත නු ලංතකක්ෂණ ලංභෙ ලංමකන  ලං
යපෝෂණය ලංිළිබඳ ලංරැභතීම් ලංෙතරක් ලංප ් න ලංකද ලංඅතර ලංඉන් ලංයද ක් ලංNARP ලංපර්මයේෂණ ලංයයෝානක ලංඇැයීම ලංභඳෙක ලං
ය න් ලං රන ලංකදී. ලංභමකයකෝිත ලං ර්මෂය ලංතුළදී ලං ිටු ලංරැභතීම් ලංයද ක් ලංප ් න ලංකද ලංඅතර ලං ිටු  ලංවසන් ලංපෙත ලං
ක්රියක කර ම් ලංසුල ලං රන ලංකදී. ලං2016 ලං ර්මෂය ලංභඳෙක ලං ිටු  ලංවසන් ලංපශතචක් ලංඅභත ැන්න ලංිළිබඳ ලංතකක්ෂණ ලං
ආයතනයේ ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිප ලං16ක්ද ලංඇැයීමට ලංකක් ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංඇැයුම් ුව න්යේ ලංඅදෙභත ලංදැක්ීම් ලං
පශතචක් ලංඅභත ැන්න ලංිළිබඳ ලංතකක්ෂණ ලංආයතනයට ලං(IPHT) ලංඉදිරිප් ලං රන ලංකදී

iv)

සමාජ ආර්ථික සෙ ප්රතිප්ති විශවමේෂණය පිළිබඳ ජාතික කිටුව (NCSEPA)

මෙකචකර්මය ලං එච්.එේ.යේ. ලං ීරයෙත ක ලං මේිය ලං ාකතිප  ලං ිටුයේ ලං භාකපතිප රිය ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලං කද ලං අතර ලං
2016 ලං ර්මෂයේදී ලං න  ලං භකමකජි යින් ලං ප් ලං

ර ලං ැන්නක ලං කදී. ලං ආචකර්මය ලං සතෑන්ක් ලං නිරන්ාන් ලං මෙතක ලං

ිටුයේ ලං

භම්බන්ීක කර  ලං ශයයන් ලං ටයුතු ලං රන ලං කද ලං අතර ලං ර්මෂය ලං තුළදී ලං ිටු ලං රැභතීම් ලං ෙතරක් ලං ප ් න ලං කදී. ලං 2016 ලං
ර්මෂයේදී ලං මෙක ලං ාකණ්ඩකැකර ලං අරමුදේ ලං කබක ලං ැැීම ලං භඳෙක ලං කැබුණු ලං එක් ලං පර්මයේෂණ ලං යයෝානක ක් ලං ිටු  ලං වසන් ලං
ඇැයීමට ලංකක් ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංප්රධකන ලංඅදෙභත ලං දැක්ීම් ලංභමඟ ලංයයෝානක  ලංිළිැැනික). ලංපර්මයේෂණ ලං යකප තිපයයහි ලං
ප්රධකන ලං වමර්මශන ලං නිකධකරියක ලං වසන් ලං භතුටුදකය  ලං අන්දින් ලං අදෙභත ලං දැක්ීම් ලං අන්තර්මැත ලං

ළ ලං පුම  ලං යයෝානක  ලං

ිළියැන ලං ඇත. ලං භමකා ලං ආර්මි  ලං භෙ ලං ප්රතිපප්තිප ලං වශතයේෂණය ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යක ් කීසන ලං
කිරීම ලංභඳෙක ලං ැඩමුළු ක් ලංප ් න ලංකදී. ලංයේඛනය ලංප්ර කශයට ලංප් ලං ර ලංඅදකළ ලංආයතන ලංඅතර ලංයබදක ලංෙැරික). ලං
විමශවෂිත විදයා්මක කිටු:
අ) අන්ධතර්ථජාතික සම්බන්ධධතා
බාේකකයද්ශ

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංභාක  ලං(BARC) භෙ ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලං

අතර ලං 2017-2021 ලං කර්මය ලං භැකැභතම ලං භ භත ලං කිරීම ලං අ භන් ලං ර ලං 2016 ලං යනක ැම්බර්ම ලං මභ ලං 21-22 ලං දින ලං BARCහිදී ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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අ්භන් ලං තැබික). ලං BARC ලං භෙ ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක ලං ැඩභටෙන ලං භම්ූර්මණ කිරීම ලං

භඳෙක ලං භෙ ලං කර්මය ලං භැකැභතම ලං අ්භන් ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං මතු ලං නම් ලං භඳෙන් ලං නියයෝජිතයන්යැන් ලං භමන්වත ලං න ලං ඉෙළ ලං
මට්ටයම් ලංනියයෝජිත ලං ණ්ඩකයමක් ලංභොකගී ලංවය.
දිප්තියිටිය ලංවතකනයේ ලංබන්ුලකයභතන ලංමෙතක

යේ ම් –

ආචකර්මය ලංශ්රී ලංසද්ධ ලංසාෙර්න ලංබණ්ඩකර ලංයදකන් ලංණරණර්න ලං
ාය ර්මධන ලංමෙතක

භාකපතිප - ශ්රී ලංකා ක ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක

ආචකර්මය ලංායක් ලංආරච්ියේ ලංයදකන් ලංයෙතමන්ත ලංවයේ ර්මධන ලං
මෙතක

යේ ම්- ලංශ්රී ලංකා ක ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක

ආචකර්මය ලංීරය ෝන් ලංමුදියන්යභතකකයේ ලංවයේසරි ලංීරය ෝන් ලං
මෙතක

අධයක්ෂ –

ආචකර්මය ලංඅනිේ ලංයේමර්න ලංමෙතක

භාකපතිප -ාකතිප  ලංාකා ලංභම්ප් ලංපර්මයේෂණ ලං
භෙ ලංභා ර්මධන ලංනියයෝජිතකයතනය ලං(NARA)
ැඩබකන ලංඅධයක්ෂ – පු ලංභම්ප් ලං
පර්මයේෂණ ලංආයතනය

ආචකර්මය ලංසී,ක්කුයේ ලංුමසේ ලංප්රියන්ත ලංසේ ක ලංමෙතක

ි ර්මම ලංරකාය ලංඅමකතයකාශය
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තු

නියයෝජිත ලං ිරිභ ලං බාේකකයද්ශයේ ලං යදමුහුන් ලං එළ ු ලං බීා ලං නිෂතපකදනය ලං භෙ ලං පු ලං භම්ප් ලං අභිානනය ලං ෙක ලං ආෙකර ලං
යාෝැ ලං ක්යෂතත්රය ලං භම්බන්ධ ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං ආයතන ලං භෙ ලං යපෞද්ැිබ  ලං අාශ ලං ආයතන ක ලං භාචකරය  ලං
නිරත ලංවූෙ.

ආ) පුසවතකාල/කෘෂිකාර්ථික මතාරතුරු ජාලය (AGRINET) 2016
වදයකඥයියින්, යැකීන්, වද් තුන්, ලං යපෞද්ැිබ  ලං අාශය ලං භෙ ලං රකාය ලං යනක න ලං භාවධකන ලං භඳෙක ලං වදයක්ම  ලං ෙක ලං
තකක්ෂණ ලං යතකරතුුව ලං භපයක ලං යදන ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං පුභතත කකය ලං

ි කර්මි  ලං යතකරතුුව ලං ාකකයේ ලං AGRINET), යක්න්ීයභතථකනයයි. ලං පුභතත කක ලං 26ක් ලං යමම ලං ාකකයේ ලං
භකමකජි යින් ලං යකභ ලං

ටයුතු ලං

රනු ලං කැයේ. ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ආයතන ලං භෙ ලං වශත වදයකක ක ලං

ි කර්මි  ලං පී,). ලං එහි ලං ආරම්ායේ ලං සට ලං AGRINET ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං පද්ධතිපයයහි ලං (NARS)

යභත යේ ලංනියුතු ලංවදයකඥයියන්ට ලංභම්ප් ලංයබදක-ෙදක ලංැැීයම් ලංක්රියක කර ම් ලංකිහිපයක් ලංභපයක ලංඇත. ලංNARS ලංහි ලංසයු ලං
භකමකජි  ලං පුභතත කක කට ලං අන්තර්මාකක ලං පෙුම ම් ලං කැබීයමන් ලං පුම  ලං භෙ ලං අන්තර්මාකතිප  ලං භෙ ලං යද්ශීය ලං පර්මයේෂණ ලං
පත්රි ක ලං යබකයෙකමයක් ලං අන්තර්මාකකයයන් ලං කබකැත ලං ෙැකි ලං ීම ලං යෙතතුය න් ලං ශ්රී ලං කා ක ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංපුභතත කකයට ලංයතකරතුුව ලංභඳෙක ලංකැයබන ලංඉේීසම් ලංඅු ලංී ලංඇත.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං

සබැඳි ද්ත සමුදාමයන්ධ මතාරතුරු ලබා ගැනීම
2016 ලං ර්මෂය ලංතුළදී, ලංවදයකඥයියන් ලංභඳෙක ලංඔවුන්යේ ලංඉේීසම ලංමත ලංඅන්තර්මාකකයයන් ලංයභවුම් ලං35ක් ලංසුල ලං ර ලංඇතිප ලංඅතර ලං
පර්මයේෂණ ිබි ලං187ක් ලංබකැත ලං ර ලංඇත. ලංඅන්තර්ම-පුභතත කක ලංයභත කය න් ලංපර්මයේෂණ ලංපත්රි ක ලංයද ක් ලංකැබික). ලං
ඔවුන්යේ ලංඅධයයන ලං ටයුතු ලංභඳෙක ලංයතකරතුුව ලංකබක ලංැැීම ලංික)භ ලංාකවතක ලං රන්නන් ලං21ක් ලංයමම ලංපුභතත කකයට ලං
පැිණ ලංඇතිප ලංඅතර ලංභබැඳි ලංද්ත ලංභමුදකයන්යැන් ලංකබකයැන ලංපර්මයේෂණ ලංපත්රි ක ලංභඳෙක ලංඅ ශය ලංයතකරතුුව ලංභෙ ලං
මඟයපන්ීම් ලංකබක ලංදී ලංඇත.
ඇ) ජාතික INFORM ද්ත සමුදාය
උප ලං ආයතන ලං 13ක් ලං අතුළු  ලං NARS ආයතන ලං 12කින් ලං 2016 ලං ර්මෂයේදී ලං යතකරතුුව ලං ඉේකක ලං සටින ලං කද ලං අතර ලං ද්ත ලං
භමුදකයන් ලං 27ක් ලං එක්රැභත ලං රන ලං කදී. ලං පුහුණු ලං ැඩභටෙන් ලං ප ් න ලං කද ලං අතර ලං භොකගීවූ න් ලං 47 ලං යදයනකු ලං පුහුණු ලං
රනු ලං කැබික). ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේදී ලං න  ලං INFORM භම්බන්ීක කර යන් ලං 6 ලං

යදයනකු ලංභඳෙක ලංතනි ලංතනි ලංපුහුණුීම් ලංකබක ලංයදන ලංකදී. ලංභාකයේ ලංී.රණය ලංපදනම් ලං ර ලංැනිින්, ලංද්ත ලංඑක්රැභත ලංකිරීයම් ලං
ක්රියක ිබය ලංපෙුම ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංINFORM ද්ත ලංභමුදකය, ලං ඩක් ලංපරිශීක -ිතුුව ලංආ
භෙ ලංභරක ලංකිරීම ලංසුල ලං රන ලංකදී. ලංශ්රී ලංකා ක ලං

තිපයක් ලංබ ට ලංප්රතිපයශෝධනය ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලං කර්මි

 ලංපර්මයේෂණ ලං

ආයතන ලං 12කින් ලං යමම ලං යතකරතුුව ලං ඉයකක්යරකනි  ලං මකධයයයන් ලං එක්රැභත ලං කිරීම ලං සුල ලං රනු ලං කැයේ. ලං

ි ර්මම ලං

යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං උප ලං ආයතන ලං 17ක් ලං ඇතුළු  ලං NARS ලං හි ලං යපකේ ලං පර්මයේෂණ ලං ආයතනය ලං (CRI), ලං  ලං රබර්ම ලං
පර්මයේෂණ ලංආයතනය ලං(RRI), ලංඋක් ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනය ලං(SRI), ය් ලංපර්මයේෂණ ලංආයතනය ලං(TRI), පු ලංව දය ලං
පර්මයේෂණ ලංආයතනය ලං(VRI), ාකතිප  ලංාකා ලංභම්ප් ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංභා ර්මධන ලංනියයෝජිතකයතනය ලං ලං ලං(NARA), ලං
පශතචක් ලංඅභත ැන්න ලංිළිබඳ ලංතකක්ෂණ ලංආයතනය ලං(IPHT),  ලංයෙක්ටර්ම ලංය කේබෑ ු  ලංයැකව ලං ටයුතු ලංපර්මයේෂණ ලං
භෙ ලං පුහුණු ලං ආයතනය ලං (HARTI), ලං ාකතිප  ලං උද්භිද ලං උදයකන ලං යදපකර්මතයම්න්තු  ලං (DNBG), අපනයන ලං
යදපකර්මතයම්න්තු  ලං(DEA), ලංභෙ ලං

ි ර්මම ලං

ි ර්මම ලංයදපකර්මතයම්න්තු  ලං(DOA)) ලංඑක්රැභත ලං රන ලංකද ලංයතකරතුුව ලංභ භත ලං ර, ලං

ිරිසුල ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංයමම ලංිරිසුල ලං රන ලංකද ලංයතකරතුුව ලංඔවුන්යේ ලංාකවතය ලංභඳෙක ලංඅදකළ ලංආයතන කට ලංනැ ත ලං
ඉදිරිප් ලං රන ලං කදී. ලං අ භකනයේදී ලං සයු ලං යතකරතුුව ලං ාකතිප  ලං මට්ටින් ලං ාකවතක ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං එක් ලං ාකතිප  ලං  ලං ද්ත ලං
භමුදකය ට ලංභම්පකදනය ලං රනු ලංකැයේ. ලං

ඈ) කළමනාකරණ මසවවා මදපාර්ථතමම්න්ධතු චක්රමේඛ අංක 45 ක්රියාවට නැංීම
ටිනක ලං පර්මයේෂණ ලං

ැඩභටෙන් ලං පැ ැ්ීම ලං භඳෙක ලං භෙ ලං

ර්මතමකන ලං ඉේුම ලං භපුරකීසම ලං භඳෙක ලං ඔවුන් ලං

වයශතෂඥයිතක යක් ලංදක් න ලංක්යෂතත්රයට ලංඅදකක ලංඉෙළ ලංන ය රණයක් ලංභහිත ලංපර්මයේෂණ ලංසුල ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංඋනන්ුල ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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රීයම් ලං යකන්ත්රණයක් ලං යකභ ලං දිරිැැන්ීයම් ලං දීමනක ක් ලං ශ්රී ලං කා ක ලං රාය ලං වසන් ලං පර්මයේෂ යින්ට ලං කබක ලං දී ලං ඇත. ලං
ළමනක රණ ලං යභත ක ලං යදපකර්මතයම්න්තු ලං චක්රයේඛ ලං අා  ලං 2/2004 ලං මිනන් ලං යමය ලං ක්රියක්ම  ලං යේ. ලං චක්රයේඛයට ලං
අනු  ලං

ි කර්මි  ලං ක්යෂතත්රයේ ලං පර්මයේෂ යින් ලං භඳෙක ලං පර්මයේෂණ ලං දීමනක  ලං අනුමත ලං කිරීයම් ලං බකය ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභතු ලංයේ. ලංපර්මයේෂණ ලංදීමනක  ලංභඳෙක ලංඉේුම්ප් ලං95ක් ලංඇැයීමට ලංකක් ලං
රන ලංකද ලංඅතර ලං59ක් ලංභඳෙක ලංඅනුමැතිපය ලංකබක ලංයදන ලංකදී.
ඉ)

ශ්රී ලංකා ආොර සෙ කෘෂිකර්ථම ජර්ථනලය

ශ්රී ලං කා ක ලං ආෙකර ලං භෙ ලං

ි ර්මම ලං ාර්මනකය ලං SLJFA) ලං ිළිබඳ  ලං ත  ලං මණ්ඩක ලං රැසී,ීම් ලං යද ක් ලං ප ් න ලං කද ලං

අතර ලං පර්මයේෂණ ලං පත්රි ක ලං භමකයකෝචනය ලං

රන ලං කදී. ලං ාර්මනකය ලං ප්රචකරය ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං යපක් ලං ිාචක් ලං භැකුමම් ලං

රන ලංකදී. ලංයමම ලං ර්මෂය ලංතුළදී ලං2016 ලංSLJFA ලංාර්මනකයයහි ලංය ළුම ලං2 ලංමු්රණය ලං1, මු්රණය ලං රන ලංකද ලංඅතර ලං2016 ලං
SLJFA ලං ාර්මනකයයහි ලං ය ළුම ලං 2 ලං මු්රණය ලං 2ද ලං  ලං භ භත ලං ර ලං අ භන් ලං රන ලං කදී. ලං භබැඳි ලං ාර්මනක ලං පෙුම ම ලං කබක ලං
ැන්නක ලංකද ලංඅතර ලංSLJFA ලංාර්මනකය ලංභඳෙක ලංයපක් ලංිාච ලංභ භත ලං ර ලංඅ භන් ලං රන ලංකදී. ලං

ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන
යේ ම්
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ සාක්ෂා් කර ගැනීම් 2016
මභෝග විවිධාංගකරණය පිළිබඳ සම්මන්ධරණය
යද්ශීය ලං ය් ලං භෙ ලං රබර්ම ලං ික ලං වශකක ලං ශයයන් ලං පෙත ලං
ැටීම, ාකණ්ඩ ලං ික ලං ැණන් ලං පෙළ ලං යෑයම් ලං පුළුේ ලං
යැෝීසය ලං නැඹුුවතක ය  ලං ය කටභක් ලං වය. ලං එම ලං
කකයේදී ලං ැවිබ ලං ක්යෂතත්රයේ ලං ත්් ය ලං භැළකිේකට ලං
ැ් ලං ශ්රී ලං කා ක ලං
භාක  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං

ක්යෂතත්රය ලං

භමකයකෝචනය ලං

කිරීම ලං

භෙ ලං

වවධකාගී රණය ලං භඳෙක ලං යයකදකැත ලං ෙැකි ලං ව ේප ලං
යාෝැ ලං භෙ ලං න  ලං ප්රතිප්තිපමය ලං මකර්මයැෝපයද්ශ ලං භතථකිත ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං අ ශයතක ලං ලං
ෙුනනකැැීම ලංබක ් ලංයකභ ලංනිර්මයද්ශ ලං රන ලංකදී. ලංඒ ලංඅනු , ලංආරකකාතයන් ලං52යදයනකුයේ ලංභොකගී් යයන් ලං2016 ලං
මකර්මතු ලංමභ ලං11 ලං ැනි ලංදින ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංභම්මන්ත්රණයක් ලංභාවධකනය ලං

රන ලංකදී. ලංය් ලංභෙ ලංරබර්ම ලංභඳෙක ලංයයකදකැත ලංෙැකි ලංව ේප ලං ශයයන් ලංඅැකර්ම ලංවුඩ්, ලංකුුවුන, ලංැම්ිරිභත, ලංපළතුුව ලංයාෝැ, ලං
එළ ු ලං භෙ ලං ඖෂධ ලං පැකෑටි ලං ැක ලං කිරීයම් ලං ෙැකියක  ලං යභකයක ලං බැීසම ලං භම්මන්ත්රණයේ ලං අරමුණ ලං වය. ලං යම් ලං භඳෙක ලං
අමකතයකාශ ලං නිකධකරින්, ලං ැවිබ ලං ක්යෂතත්රයේ ලං යායෂත, ලං

ළමනක ුව න්, ලං වශත වදයකක, ලං ාකතිප  ලං

භාක , ලං පළතුුව ලං භෙ ලං එළ ු ලං භාැමය, ලං කා ක ලං පළතුුව ලං භෙ ලං එළ ු ලං නිෂතපකද යන්, භ භත ලං
අපනයනය ලං රන්නන්යේ ලංභාැමය, කුළුබු ලංභාක  ලංභෙ ලංය න් ලං

ි ලං යකපකර ලං
රන්නන් ලං භෙ ලං

ි කර්මි  ලංආයතන ලංභොකගී ලංවය.

ආොර මභෝග නිෂවපාදනය සෙ පර්ථමේෂණ සෙ සංවර්ථධන අවශයතාවල මූලයමය ත්්වය
අනකැත ලංපර්මයේෂණ ලංඅ ශයතක ලංෙුනනකැැීම ලංභඳෙක ලං
ආෙකර ලං යාෝැ ලං නිෂතපකදනය ලං භෙ ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං
භා ර්මධන ලංඅ ශයතක ක ලංමූකයමය ලංත්් ය ලංිළිබඳ ලං
භම්මන්ත්රණයක් ලං 2016 ලං අයේේ ලං මභ ලං 4 ලං ැනි ලං දින ලං ශ්රී ලං
කා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලං

භාකයේදී ලං

ප ් න ලං

කදී. ලං

නිෂතපකදනයේ ලං
ිළිබඳ ලං ඉදිරිප් ලං කිරීමක් ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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රන ලං කදී. ලං වශත වදයකක, ලං

රින් ලං 50  ලං පමණ ලං වයශතෂඥයියන්, ලං

වදයකඥයියන් ලංභෙ ලංප්රතිපප්තිප ලංභම්පකද යන් ලංිරිභක් ලං ැඩමුළු  ලංභඳෙක ලංභොකගී ලංවූෙ.
ශ්රී ලංකා ක ලං

යාෝැ ලං

ර්මතමකන ලං මූකයමය ලං ත්් ය ලං ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං වයශතෂඥයියින් ලං වසන් ලං සුල ලං

අමකතයකාශ ලං භෙ ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං ආයතන ලං නියයෝානය ලං

ආෙකර ලං

ප්රතිපප්තිප ලං

මුරුසි ජනරජමයහි කෘෂිකර්ථම අමාතයවරයා ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ සිදු කරන
ලද සංචාරය
මුුවස ලංානරායයහි ලං

ි ර්මම ලංඅමකතය රයක ලං2016 ලංඅයේේ ලං

25 ලං ැනි ලංදින ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලං

භාක ට ලං පැිණ ලං භාකපතිප රයක ලං භෙ ලං යායෂත, ලං නිකධකරින් ලං
භමඟ ලං භක ච්ඡක ක් ලං ප ් න ලං කදී. ලං මුුවස ලං ානරායේ ලං
ි කර්මි  ලං ක්යෂතත්රයේ ලං ර්මතමකන ලං ත්් ය ලං ිළිබඳ  ලං
ඔහු ලං වසන් ලං දැනු ් ලං කිරීමක් ලං සුල ලං ය රික). ලං ඔවුන් ලං වසන් ලං
ප්රධකන ලං ශයයන් ලං

කබනි  ලං

ි ර්මමකන්තය ලං සුල ලං

රනු ලං

කබන ලං අතර ලං ඔවුන් ලං ඉන්දියක  ලං භමඟ ලං පර්මයේෂණ ලං භෙයයෝින් යක් ලං ප ් කයැන ලං යනු ලං කබයි. ලං ඔවුන් ලං භමඟ ලං
ඒ කබද්ධ ලං පර්මයේෂණ ලං සුල ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං ඔහු ලං වසන් ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක ට ලං

ආරකධනක ලං ර ලංකදී. ලං
ආචාර්ථය මේ.ඩී.එච්. විමේවර්ථධන මෙතා ශ්රී ලංකා ක ලං
ගනිින්ධ

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකමේ රජකාරි භාර
ආචකර්මය ලං යේ.ඩී.එච්. ලං වයේ ර්මධන ලං මෙතක ලං

ි ර්මම ලං

අමකතයකාශයේ ලං හිටපු ලං අතිපයර්ම  ලං යේ ම් ලං භා ර්මධන), ලං
අධයක්ෂ ලං

කබනි  ලංයපකයෙකර) ලං න ලංඅතර ලං

ි ර්මම ලං

යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං හිටපු ලං නියයෝාය ලං අධයක්ෂ ලං
පර්මයේෂණ) ලං යේ.

ි ර්මම ලං අමකතයකාශය ලං වසන් ලං

2016 ලං මැයි ලං මභ ලං 04 ලං

ැනි ලං දින ලං ඔහු ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං යේ ම් ලං
ශයයන් ලංප් ලං රන ලංකදී.

2008

ර්මෂයේ ලංසට ලං

ි ර්මම ලංඅමකතයකාශය ලංවසන් ලංප ් කයැන ලංයනු ලංකබන ලං“ කබනි  ලංයපකයෙකර ලංනිෂතපකදනය ලං

භෙ ලං ාකවතය ලං ානප්රිය ලං රීම” යකප තිපයේ ලං භම්බන්ීක රණය ලං සුල ලං රන ලං කද්යද් ලං ආචකර්මය ලං වයේ ර්මධන ලං මෙතක ලං
වසනි.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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මලෝක බැංකු නිලධාරින්ධ සමඟ රැසවීම් පැවැ්ීම
2016මැයි ලං මභ ලං 06 ැනි ලං දින ලං යකෝ  ලං බැාකු ලං නිකධකරින් ලං භමඟ ලං රැභතීමක් ලං ප ් න ලං කද ලං අතර ලං ශ්රී ලං කා කයේ ලං
ි කර්මි  ලං ක්යෂතත්රයේ ලං න ය රණය ලං පදනම් ලං

රැ් ලං ආර්මි  ලං භා ර්මධනයයහි ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං කර්මය ලංාකරය ලංභම්බන්ධයයන් ලංභක ච්ඡක ලං රන ලංකදී. ලංත ද ලං ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංතුළ ලං

ි ර්මමය ලංෙක ලංභම්බන්ධ ලංද්ත ලංයබදක ලංෙදක ලංැැීයම් ලංපද්ධතිපයක් ලංභ භත ලං කිරීයම් ලං

ැදැ් ම ලංඔවුන් ලංවසන් ලංයපන් ක ලංයදන ලංකදී. ලං
ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ හිටපු මේකම් ආචාර්ථය ඒ.ආර්ථ. ආරියර්න මෙතා ඉව්ව
යෑම මවනුමවන්ධ පැවැ්ූ උ්සවය
ආචකර්මය ලං ඒ.

ආර්ථ. ලං ආරියර්න ලං මෙතක ලං යප්තියරකයදක)ය ලං

වශත වදයකකයේ, ලං

ිවදයක ලං

පී,යේ ලං

ි ලං

ඉාජියන්ුව ලං

යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං භෙකය ලං මෙකචකර්මය රයයක් ලං යකභ ලං ටයුතු ලං
ර ලං ඇත. ඔහුයේ ලං භප්තියත ලං කර්මි  ලං නි කු ලං කක ලං පරිච්යේදයේදී ලං
ි ර්මම ලං අමකතය රයක ලං වසන් ලං ඔහු ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං යේ ම් ලං යකභ ලං ප් ලං රන ලං කදී. ලං
ඔහු ලං 2015 ලං ර්මෂයේ ලං මකර්මතු ලං 06 ලං ැනි ලං දින ලං සට ලං 2016 ලං මකර්මතු ලං 20 ලං
ැනි ලංදින ලංදක් ක ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංයභත ය ලං රන ලංකද ලංඅතර ලංආයතනය ලංදියුණු ලං

කිරීම ලංභඳෙක ලංභෙකය ලංදක් න ලංකදී. ලං ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක ට ලංදක් න ලංකද ලංදකය ් ය ලං

අැය ලංකිරීම ලංභඳෙක ලං කර්මය ලංමණ්ඩකය ලංවසන් ලංභමුැැීයම් ලංඋ්භ යක් ලංභාවධකනය ලං රන ලංකදී. ලං
පශු සම්ප් සෙ කුකුළු පාලනය පිළිබඳ පර්ථමේෂණ ප්රමුඛතා මේඛනය යාව්කාීනන කිරීම සඳො ූ වැමමුළුව
පර්මයේෂණ ලං
පකර්මශත

යක ් කීසන ලං

කිරීම ලං

භදෙක ලං

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ක් ලං 2016 ලං ජූනි ලං මභ ලං 17 ලං

ැනි ලං දින ලං යප්තියරකයදක)ය, ලං ැන්යනෝුව , ලං භ්්  ලං
නිෂතපකදන ලංභෙ ලංයභෞඛය ලංයදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං (DAPH),
අඛණ්ඩ ලං අධයකපන ලං ආයතනයේදී ලං (ICE) පැ ැ්වක).
පකර්මශත

ුව න් ලං 80 ලං යදයනකු ලං පමණ ලං

භොකගී ලංවය.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ැඩමුළු ට ලං

ජලජ සම්ප් පිළිබඳ පර්ථමේෂණ ප්රමුඛතා යාව්කාීනන කිරීම සඳො ූ වැමමුළුව
ාකා ලං භම්ප් ලං ිළිබඳ ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යක ් කීසන ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං
පකර්මශත

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ක් ලං 2016 ලං ජූිබ ලං මභ ලං 22 ලං ැනි ලං දින ලං ාකතිප  ලං

ාකා ලං භම්ප් ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං නියයෝජිතකයතනයේදී ලං
(NARA) ලං පැ ැ්වක). ලං පර්මයේෂ යන්, ලං ප්රතිපප්තිප ලං භම්පකද යන් ලං භෙ ලං
යපෞද්ැිබ  ලංඅාශ ලංනිකධකරින් ලංයම් ලං භඳෙක ලංභොකගී ලංවූෙ. ලං ැඩමුළු  ලංභඳෙක ලං
පකර්මශ

ුව න් ලං150ක් ලංපමණ ලංභොකගී ලංවූෙ.

කාබනික කෘෂිකර්ථමාන්ධතය පිළිබඳ විමශවෂඥ රැසවීම
කබනි  ලං

ි ර්මමකන්තය ලංිළිබඳ ලංවයශතෂඥයි ලංඋපයද්ශන ලංරැභතීමක් ලංශ්රී ලංකා ක ලං

භාක  ලං වසන් ලං 2016 ලං අයැෝභතතු ලං මභ ලං 18 ලං ැනි ලං දින ලං මක ුනර, ලං ප්රකයද්ශීය ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලං

ි ර්මම ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං

මධයභතථකනයේදී ලං ප ් න ලං කදී. ලං යමම ලං රැභතීයම්දී, ලං ආයතනය ලං භෙ ලං NARS ආයතන ලං වසන් ලං ර්මතමකනයේදී ලං
ප ් නු ලං කබන ලං

කබනි  ලං

ි ර්මමකන්ත ලං පර්මයේෂණ ලං

ැඩභටෙන් ලං ිළිබඳ ලං භමකයකෝචනයක් ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වසන් ලං ඉදිරිප් ලං
පර්මයේෂණ ආයතන ලං භෙ ලං වශත වදයකක ලං

කබනි  ලං

රන ලං කදී. ලං

ර්මතමකනයේදී ලං ර ලංායේ ලං

ි ර්මමකන්ත ලං පර්මයේෂණ ලං ැණනක ක් ලං පැ ැ්වු ද, ලං

පර්මයේෂ යන් ලං කබනි  ලංභම්මතයන් ලංිළිබද ලංදැනුම් ් ලංී ලංයනකමැත. ලංරැභතීම ලංඅ භකනයේදී, ලංවයශතෂඥයියන් ලංවසන් ලං
මතු ලං දැක්ය න ලං නිර්මයද්ශයන් ලං සුල ලං රන ලං කදී; ලං ශ්රී ලං කා ක ලං
ි ර්මමකන්තය ලං ිළිබඳ ලං ර්මතමකන ලං ාකතිප  ලං
යේඛනයක් ලංභ භත ලං කිරීම, ලං ශ්රී ලංකා ක ලං
පර්මයේෂණ ලං අ ශයතක ලං ිළිබඳ ලං
පකර්මශත

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං කබනි  ලං

ිටු  ලං ෙරෙක ලං

කබනි  ලං

ි ර්මමකන්ත ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලං කබනි  ලං
ැඩමුළු ක් ලං පැ ැ්ීම, ලං

ි ර්මමකන්ත ලං

කබනි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපඵක ලං භඳෙක ලං සයු ලං

ුව න්යේ ලංප්රයේශය ලංඉෙළ ලංනැාීම. ලංත ද, මුිබන් ලංප් ලං රන ලංකද ලං ිටු  ලංවසන් ලංභ භත ලං රන ලංකද ලංාකතිප  ලං

පර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක, ලංන තම ලංයතකරතුුව ලංඇතුළ් ලංකිරීම ලංමඟින් ලංප්රතිපයශෝධනය ලංකිරීමට ලංනිර්මයද්ශ

රන ලංකදී. ලං

ශ්රී ලංකාමේ කෘෂිකාර්ථික ජජවතාක්ෂණ පර්ථමේෂණවල වර්ථතමාන ත්්වය සෙ අනාගත මඟමපන්ධීම්
සඳො පාර්ථශවවකරුවන්ධමේ වැමමුළුව
ි කර්මි  ලං වා  ලං තකක්ෂණයයහි ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යක ් කීසන ලං
කිරීම ලං භඳෙක ලං “ශ්රී ලං කා කයේ ලං

ි කර්මි  ලං වා තකක්ෂණ ලං පර්මයේෂණ ක ලං

ර්මතමකන ලංත්් ය ලංභෙ ලංඅනකැත ලංමඟයපන්ීම්” භඳෙක ලංපකර්මශත

ුව න්යේ ලං

ැඩමුළු  ලං2016 ලංඅයැෝභතතු ලංමභ ලං19 ලං ැනි ලංදින ලංයෙක්ටර්ම ලංය කේබෑ ු  ලංයැකව ලං
ටයුතු ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං ආයතනයේදී ලං (HARTI) පැ ැ්වක). ලං
අ භන් ලං ය ටුම්ප් ලං යේඛනය ලං අදෙභත ලං දැක්ීම් ලං භඳෙක ලං පකර්මශත
පකර්මශත

ුව න් ලං අතර ලං යබදක ලං යදන ලං කදී. ලං ැඩමුළු  ලං භඳෙක ලං

ුව න් ලං77 ලංයදයනකු ලංභොකගී ලංවය.
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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සියළු ශ්රී ලාංකිකයන්ධට ආොර සුරක්ෂිත කිරීම සඳො දස වසරක සැලැසවමක් සම්පාදනය කිරීම
මකර්මැ ලං සතිපයම ලං භම්පකදනය ලං කිරීම ලං භඳෙක, ලං ආෙකර ලං භෙ ලං යපෝෂණ ලං භැකැභතම ලං භෙතිප  ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං දභ ලං භර  ලං
භැකැභතමක් ලංභ භත ලං කිරීම ලංභදෙක ලං2016 ලංඅයැෝභතතු ලංමභ ලං22 ලං ැනි ලංදින ලං ශ්රී ලංකා ක ලං
භාකයේ ලං අධයක්ෂ ලං මණ්ඩක ලං කමරයේදී ලං රැභතීමක් ලං පැ ැ්වක). ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලං

ි ර්මම ලං අමකතයකාශයේ ලං (MOA), ලං

ි ර්මම ලං

යදපකර්මතයම්න්තුයේ, ලං යභෞඛය අමකතයකාශයේ, ලං FAO, ලං යකෝ  ලං ආෙකර ලං ැඩභටෙයන් ලං (WFP), ලං ශ්රී ලං කා ක ලං යපෝෂණ ලං
භාැමයේ, ලංයකෝ  ලංබැාකුයේ ලංභෙ ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංයායෂත, ලංනිකධකරින් ලංයම් ලං

භඳෙක ලංභොකගී ලංවූෙ. ලං
සමාජ-ආර්ථීක පර්ථමේෂණවල ජාතික ප්රමුඛතා යාව්කාීනන කිරීම සඳො ූ වැමමුළුව
2017 ලං ර්මෂයේ ලංසට ලං2021 ලං ර්මෂය ලංදක් ක ලංවූ ලං කක ලංපරිච්යේදය ලංභඳෙක ලං
ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං පද්ධතිපයයහි ලං භමකා-ආර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ක ලං ාකතිප  ලං ප්රමුඛතක ලං යක ් කීසන ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං 2016 ලං
භැප්තියතැම්බර්ම ලංමභ ලං13 ලං ැනි ලංදින ලංපකර්මශත

ුව න් ලංභඳෙක ලං ැඩමුළු ක් ලං

ප ් න ලංකදී. යමම ලං ැඩමුළු  ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං

ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං භෙ ලං HARTI වසන් ලං ඒ කබද්ධ  ලං භාවධකනය ලං
ය රික). නිකධකරින් ලං 100 ලං යදයනකුයේ ලං පමණ ලං භෙ ලං ැවිබ, ලං ැවිබ ලං යනක න, ලං පුභම්ප්, ලං ීක ර ලං භෙ ලං න ලං ැක ලං
ක්යෂතත්ර ලංනියයෝානය ලං රින් ලංයැකීන් ලං30 ලංයදයනකුයේ ලංපමණ ලංභොකින් යයන් ලං ැදැ් ලංපර්මයේෂණ ලංක්යෂතත්ර  ලං06 ලං
ිළිබඳ  ලං දීර්මඝ ලං ශයයන් ලං භක ච්ඡක ලං

ර ලං කදි. ලං යබකයෙකමයක් ලං

ිවදයක ලං පී,යන්හි ලං

ි කචකර්මය රයන් ලං යමම ලං

ැඩමුළු  ලංභඳෙක ලංභොකගී ලංවය. ලංභක ච්ඡකයේදී ලංමතු ලංවූ ලංන  ලංපර්මයේෂණ ලංැැ ලංටු ලංභතයකපනය ලං ර ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක ලං
යේඛනයට ලංඇතුළ් ලං රන ලංකදී.

විදයා්මක වීීම පිළිබඳ වැමමුළුව
ාකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං පද්ධතිපයයහි ලං (NARS)

යභත යේ ලං නියුතු ලං වදයකඥයියින් ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං

පර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංවසන් ලංඔක්යතෝබර්ම ලංමභ ලං3 ලං ැනි ලංදින ලං
එක් ලංදින ලං ැඩමුළු ක් ලංප ් නකදී. ලංයමම ලං ැඩමුළු , ලංයප්තියරකදක)ය ලං
වශත වදයකකයේ, ලං
ඒ

ිවදයක ලං පී,යේ ලං

ි කර්මි  ලං අධයයන ලං

ය ලං වසන් ලං පැ ැ්වක). ලං ඔවුන්යේ ලං පර්මයේෂණ ලං යයෝානක ලං

පදනම් ලං ර ලංැනිින් ලංපර්මයේෂණ ලංිබි ලංවදයක්ම  ලංිබීම ලංභඳෙක ලංවදයඥයියන්යේ ලංවදයක්ම  ලං ලං ්ී.ය ලංභා ර්මධනය ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

27

ිළිබඳ  ලංයමමඟින් ලංඅ ධකනය ලංයයකමු ලංය රික). ලං ැවිබ, ලං ැවිබ ලංයනක න ලං
පකකන, ලං ීක ර, ලං

ි කර්මි ), ලංපු ලංභම්ප් ලංභෙ ලංකුකුළු ලං

න ලං වදයක ලං භෙ ලං මේ ැක ලං ක්යෂතත්ර ක ලං සයු ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං ආයතන ක ලං භෙ ලං

යදපකර්මතයම්න්තු ක ලංඋපයපකළ ේ ලංභෙ ලංවශත වදයකක ලං8  ලං

ිවදයක ලංපී, ලංආ රණය ලං රින් ලං90  ලංපමණ ිරිභක් ලං

යම් ලං භඳෙක ලං භොකගී ලං වූෙ. ලං ඔවුන්යේ ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රසද්ධ ලං කිරීමට ලං උනන්ුල ලං රීම ලං භඳෙක ලං භෙ ලං ඔවුන්යේ ලං යේඛන ලං
ෙැකියක න් ලංත ුලරට් ලං ැඩිදියුණු ලංකිරීම ලංභඳෙක ලං ලංයමම ලංපුහුණු ලං ැඩමුළු  ලංප ් න ලංකදී.
ශ්රී ලංකාමේ ශාක අභිජනන පර්ථමේෂණවල වර්ථතමාන ත්්වය සෙ අනාගත මඟමපන්ධීම්
ශක  ලං අභිානනයයහි ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං යේඛනය ලං
යක ් කීසන ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා කයේ ලං ශක  ලං අභි ලංානන ලං
පර්මයේෂණ ක ලං

ර්මතමකන ලං ත්් ය ලං භෙ ලං අනකැත ලං

මඟයපන්ීම් ලං ිළිබඳ ලං

ැඩමුළු ක් ලං 2016 ලං

ර්මෂයේ ලං

ඔක්යතෝබර්ම ලංමභ ලං17 ලංභෙ ලං18 ලං ැනි ලංදින ක ලංබතයේයැකඩ ලං
භෙේ ලං පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං ආයතනයේදී ලං
පැ ැ්වක). ලං

ැඩමුළු  ලං භඳෙක ලං පකර්මශත

ුව න් ලං 65 ලං යදයනකු ලං භොකින ලං වය. ලං ය ටුම්ප් ලං යේඛනය ලං

ිටු ලං

භකමකජි යන් ලංඅතර ලංයබදක ලංයදන ලංකදී.

මේවගා ක්මෂවරමයහි ජාතික පර්ථමේෂණ ප්රමුඛතා ෙුනනාගැනීම සඳො ූ පාර්ථශවවකරුවන්ධමේ වැමමුළුව
ර්මෂ ලං2017 ලංසට ලං2021 ලංභඳෙක ලංමේ ැක ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුඛතක ලං
යක ් කීසන ලං

කිරීම ලං

භඳෙක ලං

පකර්මශත

ුව න්යේ ලං

ැඩමුළු ක් ලං2016 ලංඔක්යතෝබර්ම ලංමභ ලං20 ලං ැනි ලංදින ලංශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේදී ලං භාවධකනය ලං
රන ලං කදී. ලං

ැඩමුළු  ලං භඳෙක ලං ප්රතිපප්තිප ලං භම්පකද යන්, ලං

පර්මයේෂ යන්, ලං අපනයනය ලං
රන්නන්ට ලං ආරකධනක ලං
භම්පකදනය ලංය රික). ලං ැඩමුළු  ලංභඳෙක ලංපකර්මශත

ශ්රී ලංකා ක ලං

28

ැක ලං

රන ලං කදී. ලං ය ටුම්ප් ලං යේඛනය ලං

ුව න් ලං37 ලංයදයනකු ලංභොකගී ලංවය. ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

රන්නන් ලං භෙ ලං

සවවභාවික සම්ප් කළමනාකරණය ො සම්බන්ධධ පර්ථමේෂණ ප්රමුඛතා ෙුනනාගැනීම සඳො ූ
පාර්ථශවවකරුවන්ධමේ වැමමුළුව
භත ාකව  ලං භම්ප් ලං
පර්මයේෂණ ලං
පකර්මශත
24 ලං

ළමනක රණය ලං ෙක ලං භම්බන්ධ ලං

ප්රමුඛතක ලං

ෙුනනකැැීම ලං

භඳෙක ලං

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ක් ලං2016 ලංඔක්යතෝබර්ම ලංමභ ලං
ැනි ලං දින ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං

ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේදී ලං පැ ැ්වක). ලං ආරකධනක ලං
පකර්මශත

වූ ලං

ුව න් ලං

වූයේ; ලං

NARSහි ලං

රන ලං කද ලං

නිකධකරින්, ලං

වශත වදයකක ලං නියයෝජිතයන්, ලං අමකතයකාශ ලං නිකධකරින්, ලං
පළක් ලං අධයක්ෂ රයන්, ලං යැකීන්, ලං
භම්බන්ධයයන් ලං

ටයුතු ලං

ැවිබ ුව න් ලං භෙ ලං භත ාකව  ලං භම්ප් ලං

රන ලං කබන ලං ය න් ලං අදකළ ලං නිකධකරින්. ලං

ළමනක රණය ලං පර්මයේෂණ ලං

ි ර්මම ලං යදපකර්මතයම්න්තුයේ, ලං භත ාකව  ලං

භම්ප් ලං ළමනක රණ ලංමධයභතථකනයේ ලංඅධයක්ෂ ලංආචකර්මය ලංඅාන්ත ලංද ලංසේ ක ලංමෙතක ලංවසන් ලංක්යෂතත්රයේ ලං ර්මතමකන ලං
ත්් ය ලං ිළිබඳ  ලං පැෙැදිිබ ලං රන ලං කද ලං අතර ලං  ලංතයෂතත්රයේ ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රමුඛතක ලං ෙුනනකැැීම ලං භඳෙක ලං ණ්ඩකයම් ලං
භක ච්ඡක ලංප ් න ලංකදී. ලං ැඩමුළු  ලංභඳෙක ලංපකර්මශත

ුව න් ලං60 ලංයදයනකු ලංපමණ ලංභොකගී ලංවය.

පර්ථමේෂණ ප්රමුඛතා වලංු  කිරීම
ි ර්මමය ලං

භෙ ලං

භමකන ලං

ක්යෂතත්ර ක ලං

පර්මයේෂණයන්හි ලං

ය්මක්ම  ලං ක්යෂතත්ර ලං ෙුනනකැැීම ලං භඳෙක ලං රකාය ලං භෙ ලං යපෞද්ැිබ  ලං
අාශය ලං භමඟ ලං 2016 ලං ඔක්යතෝබර්ම ලං මභ ලං 21 ලං ැනි ලං දින ලං ැඩමුළු ක් ලං
භාවධකනය ලං

රන ලං කදී.

ැඩමුළු  ලං භඳෙක ලං පකර්මශ

ුව න් ලං 30 ලං

යදයනකු ලංභොකගී ලංවය.

පර්ථමේෂණ කළමනාකරුවන්ධ සඳො මතාරතුරු(INFORM) පුහුණුව
INFORM ලං පුහුණු ලං ැඩභටෙන ලං 2016 ලං ර්මෂයේ ලං යනක ැම්බර්ම ලං
මභ ලං 06 ලං

ැනි ලං දින ලං යප්තියරකයදක)ය ලං PGIS ලං පරිැණ  ලං

වදයකැකරයේදී ලං පැ ැ්වූ ලං අතර ලං භොකගීවූ න් ලං 47 ලං යදයනකු ලං
පුහුණු ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

රන ලං කදී. ලං න  ලං INFORM භම්බන්ීක කර යන් ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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6යදයනකු ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේදී ලං ය න් ලං ය න් ලං ශයයන් ලං පුහුණු  ලං කබක ලං

යදන ලංකදී. ලංභාකයේ ලංී.රණය ලංපදනම් ලං ර ලංැනිින්, ලංද්ත ලංඑක්රැභත ලංකිරීයම් ලංක්රියක ිබය ලංපෙුම ලංකිරීම ලංභඳෙක ලංINFORM
ද්ත ලංභමුදකය, ලං ඩක් ලංපරිශීක -ිතුුව ලංආ

තිපයක් ලංබ ට ලංප්රතිපයශෝධනය ලංභෙ ලංභරක ලංකිරීම ලංසුල ලං රන ලංකදී. ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වසන් ලං යමම ලං යතකරතුුව ලං කර්මි

 ලං ඉයකක්යරකනි  ලං ආ

තිපයකින් ලං

පර්මයේෂණ ලංආයතන ලං12 ලංකින් ලංභෙ ලංඋප ලංයපකළ ලං17කින් ලංඑක්රැභත ලංකිරීම ලංසුල ලං රනු ලංකැයේ.
වන විදයාව පිළිබඳ ජාතික පාර්ථශවවකරුවන්ධමේ උපමද්දශන වැමමුළුව
ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වසන් ලං 2016 ලං

යනක ැම්බර්ම ලං මභ ලං 18 ලං
පකර්මශත

ැනි ලං දින ලං

න ලං වදයක  ලං ිළිබඳ ලං ාකතිප  ලං

ුවන්යේ ලං උපයද්ශන ලං ැඩමුළු ක් ලං භාවධකනය ලං

රන ලං කදී. ලං

යමම ලං ැඩමුළුය හි ලංඅරමුණු ලංවූයේ ලංය්මක්ම  ලංක්යෂතත්ර ලං07ක් ලංයටය් ලං
න ලංවදයකය හි ලංප්රධකන ලංභෙ ලංවයශතිත ලංැැටු ලංෙුනනකැැීම ලංයේ. ලංඑනම්, ලං
නකන්තර ලං ප්රතිපප්තිපය, ලං දැ  ලං නිෂතපකදන ලං භෙ ලං ය ළඳකම, ලං වා  ලං
වවධ් ය ලංභෙ ලංතක්යභතුව
යනක න ලං

නකන්තර ලං නිෂතපකදන, ලං

 ලංකිරීම, ලං

කකණරක)  ලං වපර්මයකභ, ලං පරිභර ලං භාචකර  ලං

ි- න ැක ලං භෙ ලං දැ  ලං

ර්මමකන්තය ලං භෙ ලං ශ්රී ලං ක කයේ ලං

ජී යනෝපකය ලංභෙ ලංභතී ලංපුුවෂ ලංභමකාාක ය ලංයේ. ලංයමම ලං ැඩමුළු  ලංභඳෙක ලංභොකගී ලංීම ලංික)භ ලංයයෝානක ලංඑීම ලංභඳෙක ලං
රකාය, ලං යපෞද්ැිබ  ලං භෙ ලං රකාය ලං යනක න ලං භාවධකන ක ලං 18 ට ලං පමණ ආරකධනක ලං

රන ලං කදී. ලං “ශ්රී ලං කා කයේ ලං

ර්මතමකන ලං න ලං වදයක ලං පර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙන් ලං භෙ ලං ප්රතිපප්තිප” ිළිබඳ ලං ඉදිරිප් ලං කිරීමක් ලං න ලං භාරක්ෂණ ලං
යදපකර්මතයම්න්තුයේ ලං න ලං භාරක්ෂ  ලං පර්මයේෂණ) ලං වසන් ලං සුල ලං රනු ලං කැබීය. ලං එයට ලං පුම  ලං ණ්ඩකයම් ලං භක ච්ඡක ලං
පැ තිපක). ලං ැඩමුළු  ලං අ භකනයේදී ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං වසන් ලං න ලං වදයකය හි ලං

ප්රධකන ලං භෙ ලං වයශතිත ලං පර්මයේෂණ ලං අ ශයතක ලං ෙුනනකැන්නක ලං කදී. ලං ැඩමුළු  ලං භඳෙක ලං පකර්මශත

ුව න් ලං 50 ලං යදයනකු ලං

පමණ ලංභොකගී ලංවය. ලං
බංේලාමද්දශමේ කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ සභාව (BARC) සෙ ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති
සභාව අතර අවමබෝධතා ගිවිසුමට අ්සන්ධ තැබීම
බාේකකයද්ශ
කා ක ලං
2021 ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං භාක  ලං (BARC) ලං භෙ ලං ශ්රී ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං අතර ලං 2017කර්මය ලං භැකැභතම ලං BARCට ලං ඉදිරිප් ලං

කර්මය ලං භැකැභතම ලං අ භන් ලං

රන ලං කදී. ලං යමම ලං

ශයයන් ලං භ භත ලං

ර ලං 2016 ලං

යනක ැම්බර්ම ලං මභ ලං 21-22 ලං දින ලං BARCහිදී ලං අ්භන් ලං තැබික). ලං
පර්මයේෂණ ලං භෙ ලං භා ර්මධන ලං ආයතන ලං භෙ ලං යදමුහුන් ලං එළ ු ලං බීා ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

30

නිෂතපකදනය, ලං ඩ ක ලං නැරය ලං තුළ ලං භෙ ලං අ ට ලං පු ලං භම්ප් ලං අභිානන, ලං ආෙකර ලං යාෝැ ලං ක්යෂතත්රය ලං ෙක ලං භම්බන්ධ ලං
යපෞද්ැිබ  ලංඅාශ ලංආයතන ලංනියයෝජිත ලංිරිභක් ලංයම් ලංභඳෙක ලංභොකගී ලංවූෙ. ලං
ඵලදායීතාවය ඉෙළ නැංීම සඳො ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ කාර්ථය මණ්මල පුහුණු
සෙ ධාරිතා වර්ථධන වැමමුළුව

ශ්රී ලං කා ක ලං භා ර්මධන ලං පරිපකකන ලං ආයතනයේදී ලං (SLIDA)  ලං 2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං මභ ලං 14 ලං ැනි ලං දින ලං ප ් න ලං කද ලං එක් ලං දින ලං පුහුණු ලං
ැඩභටෙන ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං
භාකයේ ලං සයු ලං යභත

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං

යන්ට ලං ආරකධනක ලං

රන ලං කදී. ලං  ලං යායෂත, ලං

වදයකඥයියන්, ලං යායෂත, ලං පර්මයේෂණ ලං නිකධකරින්, ලං පර්මයේෂණ ලං
නිකධකරින්, ලං

ළමනක රණ භෙ කර රයන්, ලං රියුලරන් ලං භෙ ලං

කර්මයකක ලං භෙකය යන් ලං ැනි ලං පරකභය  ලං භොකින න්නන් ලං 23 ලං යදයනකුයැන් ලං පුහුණු ලං ණ්ඩකයම ලං භමන්වත ලං වය. ලං
යමම ලංඅ භතථක ට ලංභොකගී ලංීම ලංය නුය න් ලංභෙ ලංභම්ූර්මණ ලංකිරීම ලංය නුය න් ලංභෙතිප ප් ලංයද ක් ලං කර්මය ලංමණ්ඩක ලං
භකමකජි යන්ට ලං ිරිනැිනි. ලං යමම ලං

ැඩමුළුය හි ලං භමභතත ලං අරමුණ වූයේ, ලං

ළමනක රණය ලංභෙ ලංඅභියේරණය ලංතුළින් ලංශ්රී ලංකා ක ලං

ණ්ඩකයම් ලං යැකඩනැගීම, ලං

කක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංඵකදකයිතක ය ලං

ඉෙළ ලංනැාීමයි. ලං
පසු අසවවනු තාක්ෂණ සෙ මානව මපෝෂණ පාර්ථශවවකර්ථවන්ධමේ වැමමුළුව
පුම ලංඅභත නු ලංතකක්ෂණ ලංභෙ ලංමකන  ලංයපෝෂණය ලංිළිබඳ ලංාකතිප  ලං ිටු  ලංවසන් ලංාකතිප  ලංප්රමුඛතක ලංයක ් කීසන ලංකිරීම ලං
ආරම්ා ලං ර ලංඇතිප ලංඅතර ලංයම් ලංභම්බන්ධයයන් ලංපකර්මශත
ප ් න ලං කදී. ලං ැඩමුළු  ලං භඳෙක ලං පකර්මශත

ුව න්යේ ලං ැඩමුළු ක් ලං2016 ලංයදභැම්බර්ම ලංමභ ලං15 ලං ැනි ලංදින ලං

ුව න් ලං 45 ලං යදයනකු ලං පමණ භොකින ලං වය. ලං ය ටුම්ප් ලං යේඛනය ලං

භම්පකදනය ලංය රික).
මේවගා පර්ථමේෂණ පිළිබඳ 9 වැනි ජාතික සම්මන්ධරණය 2016 (NASFLOR – 2016)
මේ ැක ලංපර්මයේෂණ ලං ිළිබඳ ලං9 ලං ැනි ලංභම්මන්ත්රණය ලං(NASFLOR –
2016) ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං භෙ ලං

ාකතිප  ලං උද්භිද ලං උදයකන ලං යදපකර්මතයම්තු  ලං වසන් ලං ඒ කබද්ධ ලං
ැඩභටෙනක් ලං යකභ ලං 2016 ලං යදභැම්බර්ම ලං මභ ලං 19 ලං

ැනි ලං දින ලං

යප්තියරකයදක)ය, ලං රකාීමය ලං උද්භිද ලං උදයකනයේ, ලං අධයකපන ලං මධයභතථකන ලං
භම්මන්ත්රණ ශකකකයේදී ලං පැ ැ්වක). ලං තිපරභර ලං භා ර්මධන ලං භෙ ලං නජීී ලං
අමකතය ැුව ලං ැකිණී ලං ායවක්රම ලං යපයර්මරක ලං මෙතක ලං ප්රධකන ලං ආරකකාත ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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අමු්තක ලං යකභ ලං අ භතථක ට ලං භොකගී ලං වය. ලං මෑත ලං කීසන ලං මේ ැක ලං පර්මයේෂණ ලං යභකයක ලං ැැීම් ලං භම්මන්ත්රණයේදී ලං
භක ච්ඡක ලං

රන ලං කදී. ලං වදයකඥයියන්, ලං අපනයනය ලං

රන්නන්, ලං කුඩක ලං භෙ ලං මධය පරිමකණ ලං

ැක ුව න්යේ ලං

නියයෝජිතයන් ලංභෙ ලංප්රතිපප්තිප ලංභම්පකද යන් ලංයමම ලංඅ භතථක ට ලංභොකගී ලංවය. ලංතකක්ෂණ ලංභැස කර ලං3ක් ලංප ් න ලංකද ලං
අතර ලංපර්මයේෂණ ලංපත්රි ක ලං30ක් ලංඉදිරිප් ලංය රික). ලංභම්මන්ත්රණය ලංභඳෙක ලංපකර්මශත

ුව න් ලං175 ලංයදයනකු ලංභොකගී ලං

වය.

මගාවිසතිය ප්රදර්ථශනමේී විදයා්මක මතාරතුරු වයාප්ත කිරීම
NARP පර්මයේෂණ ලං ැඩභටෙයනහි ලංපර්මයේෂණ ලංයභකයකැැීම් ලංාකවතක ලං
රින් ලං “සතමු ලං වුලනැක)න් ලං – ලං ෙදමු ලං රට ලං යැකවතැනින්” යන ලං යපක් ලං
ිාච ලං භම්පකදනය ලං

රන ලං කදී. ලං

ි ර්මම ලං අමකතය ලං ැුව ලං ුලින්ද ලං

දිභකනකය  ලං මෙතකයේ ලං භොකින් යයන් ලං යපකත ලං එළිදැක්ීයම් ලං
උ්භ ය ලං පැ ැ්වක). ලං යැකවභතිපය ලං ප්රදර්මශනය ලං භඳෙක ලං භොකගීවූ න් ලං
අතර ලං පර්මයේෂණ ලං යභකයකැැීම් ලං

යකප්තියත ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලං ටයුතු ලං රන ලංකදී. ලං
ඉදිකිරීම් ක්රියාකාරකම්:

ආයතනයේ ලං ැස ලං ාක ලං අප ෙන ලංපද්ධතිපය ලං ැඩිදියුණු ලං කිරීම ලං භඳෙක ලංඉදිකිරීම් ලංභම්ූර්මණ ලං රන ලංකද ලංඅතර ලං ශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං ආරක්ෂ  ලං පද්ධතිපය ලං ැඩිදියුණු ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං න  ලං යේට්ටු ක් ලං
භවකිරීම, ලං කෙන ලංඅාැනය ලංභෙ ලංමකයිම් ලංතකප්තියපය ලංඉදිකිරීම ලංසුල ලං රන ලංකදී. ලං
භාවිතයට ගත මනාෙැකි අයිතම බැෙැර කිරීම සඳො ප්රසිද්දධ මවන්ධමද්දසියක් පැවැ්ීම
2014 ලං භෙ ලං 2015 ලං

කර්මි  ලං භමීක්ෂණයයන් ලං පුම , ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාකයේ ලංාකවතයට ලංැත ලංයනකෙැකි ලං
අයිතම ලං ප්රසද්ධ ලං ය න්යද්සයක් ලං මඟින් ලං බැෙැර ලං කිරීමට ලං ිය ර ලං ැන්නක ලං
කදී. ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං
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ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ ප්රකාශන

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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කාර්ථය මණ්මලමේ ජයග්රෙණ
ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ කාර්ථය මණ්මලමේ සෙ සභා සාමාජිකයන්ධමේ
අන්ධතර්ථජාතික සමුළු සෙ සම්මන්ධරණ සඳො සෙභාගි්වය:

අංකය

1

2

3

4

5

6

සංචාරය කරන
ලද රට

නම සෙ තනතුර

සංචාරමයහි අරමුණ

කාල සීමාව

ආචකර්මය ලංඑභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලං
මෙතක ලං/ ලංභාකපතිප/ ශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

දකුණු ලං
ය කරියක

ර්මේඩ් ලංඉන්යභක්ට් ලංඑක්භතයපක ලං
එචයකකන් ලං2016 ලංභෙ ලංඒඩ් ලංටු ලංශ්රී ලං
කා ක ලංභමුළු

28 ජූිබ 2016 02 අයැෝභතතු
2016

ආචකර්මය ලංඑභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලං
මෙතක ලං/ ලංභාකපතිප/ ශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

න  ලංදිේිබය, ලං
ඉන්දියක

යකෝ  ලංආර්මි  ලංභමුළු  ලංභෙ ලං
ඉන්දියක ලංආර්මි  ලංභමුළු

05 ඔක්. – 08 ලං
ඔක්. 2016

ආචකර්මය ලංඑභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලං
මෙතක ලං/ ලංභාකපතිප/ ශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

න  ලංදිේිබය, ලං
ඉන්දියක

ICAR ලංභෙ SLCARP අතර ලං
අ යබෝධතක ලංිනවුමම ලංභක ච්ඡක ලං
කිරීම ලංභෙ ලං1 ලං ැනි ලංඅන්තර්මාකතිප  ලං
ි ලංවා  ලංවවධ්  ලං
භම්මන්ත්රණය

04-11 යනක ැ.
2016

ආචකර්මය ලංඑභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලං
මෙතක ලං/ ලංභාකපතිප/ ශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභෙ ලංBARC අතර ලං
අ්භන් ලං රන ලංකද ලංඅ යබෝධතක ලං
ිනවුමම ලංයටය් ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලං
භ භත ලං ර ලංඅ භන් ලංකිරීම

20 - 27
යනක ැ. 2016

ආචකර්මය ලංඑභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලං
මෙතක ලං/ ලංභාකපතිප/ ශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

පැයරෝ භූතකනය

දකුණු ලංආසයකනු ලංභෙයයෝින්  ලං ලං ලං ලං
ප්රයේශය ලං ැඩමුළු

11 - 14 යදභැ.
2016

APAARI ලංහි ලංවධකය  ලං ිටු ලං
රැභතීම

07 - 9 භැප්තිය.
2016

ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලං
බැාය කක්, ලං
මෙතක/ යේ ම්/අධයක්ෂ/ ලංශ්රී ලංකා ක ලං තකයිකන්තය
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

34

අංකය

සංචාරය කරන
ලද රට

නම සෙ තනතුර

සංචාරමයහි අරමුණ

කාල සීමාව

තකයියප්තිය, ලං
තකයි කනය

වයශතෂඥයි ලංඋපයද්ශන ලංභෙ
APAARI මෙක ලංමණ්ඩක ලංරැභතීම

31 -ඔක්. - 06
යනක ැ. 2016

7

ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලං
මෙතක / යේ ම්/අධයක්ෂ/ ලංශ්රී ලං
කා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිප්තිප ලංභාක

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභෙ ලංBARC අතර ලං
අ්භන් ලං රන ලංකද ලංඅ යබෝධතක ලං
ිනවුමම ලංයටය් ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලං
භ භත ලං ර ලංඅ භන් ලංකිරීම

20 - 27
යනක ැ. 2016

8

ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලං
මෙතක / යේ ම්/අධයක්ෂ/ ලංශ්රී ලං
කා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිප්තිප ලංභාක

ඩී.ී.බන්ුලකයභතන ලංමෙතක /රකාය ලං ලං
යේ ම්/ ෂී ර්මම ලංඅමකතයකාශය

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

20 - 27
යනක ැ. 2016

ආචකර්මය ලංඅනිේ ලංයේමර්න ලංමෙතක ලං
/ාකතිප  ලංාකා ලංභම්ප් ලංපර්මයේෂණ ලං
භෙ ලංභා ර්මධන ලංනියයෝජිත ලං
ආයතනය, ලංමට්ටක්කුිබය

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභෙ ලංBARC අතර ලං
අ්භන් ලං රන ලංකද ලංඅ යබෝධතක ලං
ිනවුමම ලංයටය් ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලං
භ භත ලං ර ලංඅ භන් ලංකිරීම
ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභෙ ලංBARC අතර ලං
අ්භන් ලං රන ලංකද ලංඅ යබෝධතක ලං
ිනවුමම ලංයටය් ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලං
භ භත ලං ර ලංඅ භන් ලංකිරීම

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

12

ආචකර්මය ලංඑභත.එභත.පී. ලංසේ ක ලංමෙතක ලං/ ලං ඩ ක, ලං
පුව දය පර්මයේෂණ ලං
බාේකකයද්ශය
ආයතනය/යප්තියරකයදක)ය

13

ආචකර්මය ලංඑසත.නිරන්ාන් ලංමෙතක ලං
/යායෂත, ලංවදයකඥයි/ ලංශ්රී ලංකා ක ලං
ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභෙ ලංBARC අතර ලං
අ්භන් ලං රන ලංකද ලංඅ යබෝධතක ලං
ිනවුමම ලංයටය් ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලං
භ භත ලං ර ලංඅ භන් ලංකිරීම
ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංභෙ ලංBARC අතර ලං
අ්භන් ලං රන ලංකද ලංඅ යබෝධතක ලං
ිනවුමම ලංයටය් ලං කර්මය ලංභැකැභතම ලං
භ භත ලං ර ලංඅ භන් ලංකිරීම
"ප්රතිපප්තිප ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංබකපෑම ලං
භඳෙක ලංභන්නියේදන " ලංිළීබඳ ලං
පුහුණු ලං ැඩමුළු ට ලංභොකින ලංීම

20 - 27
යනක ැ. 2016

11

ආචකර්මය ලංඩේ.එම්.ඩේ. ලංීරය ෝන් ලං
මෙතක ලං/ ි ර්මම ලං
යදපකර්මතයම්න්තු /යප්තියරකයදක)ය

9

10

ශ්රී ලංකා ක ලං

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

35

20 - 27
යනක ැ. 2016

20 - 27
යනක ැ. 2016

28 මකර්මතු
2016 - 01
අයේේ 2016

අංකය

14

15

16

සංචාරය කරන
ලද රට

නම සෙ තනතුර
චතුරාැක ලංදවුකැක ලං
යමය/පර්මයේෂණ ලංනිකධකරි/ ලංශ්රී ලං
කා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිප්තිප ලංභාක

ඩ ක, ලං
බාේකකයද්ශය

සංචාරමයහි අරමුණ

කාල සීමාව

"ප්රතිපප්තිප ලංපර්මයේෂණ ලංභෙ ලංබකපෑම ලං 28 මකර්මතු
2016 - 01
භඳෙක ලංභන්නියේදන " ලංිළිබඳ ලං
පුහුණු ලං ැඩමුළු ට ලංභොකින ලංීම
අයේේ 2016

ආචකර්මය ලංඑභත.එම්.පී.සී,. ලංපද්ික) ලං
න දිේිබය, ලං
ිය/ ලංයායෂත, ලංපර්මයේෂණ ලංනිකධකරි/ ලං ඉන්දියක
ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිප්තිප ලංභාක

මකෂයාෝැ ලංයෙෝ ලංතිපරභර ලං
ි කර්මි  ලංභෙ ලංමකන  ලංයභෞඛය ලං
ිළිබඳ ලංභම්මන්ත්රණය ලංභඳෙක ලං
පත්රි ක ක් ලංඉදිරිප් ලංකිරීම

31 මැයි - 01
ජූන් 2016

ආචකර්මය ලංඑභත.එම්.පී.සී,. ලංපද්ික) ලං
තකයිකන්තය
ිය/ ලංයායෂත, ලංපර්මයේෂණ ලංනිකධකරි/ ලං
ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලං
ප්රතිප්තිප ලංභාක

2 ලං ැනි ලංයකෝ  ලං කරිමකර්මැ ලංභෙ ලං67 ලං
ැනි ලංඅන්තර්මාකතිප  ලංවධකය  ලංභාක ලං
රැභතීම ලංභඳෙක ලංපත්රි ක ක් ලංඉදිරිප් ලං
කිරීම

06 - 09
යනක ැ. 2016

ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං කර්මය ලං මණ්ඩකය ලං යද්ශීය ලං භම්මන්ත්රණ ලං භෙ ලං භම්යම්කන ලං

භඳෙක ලංභොකගී ලංවම
අංකය පාඨමාලාව
වදයක්ම  ලං
1
ිබීම

නම
එේ.ජී. ලං
යෙට්ටිආරච්ි ලං

තනතුර
පර්මයේෂණ ලං
නිකධකරි

ආයතනය
ශ්රී ලංකා ක ලං ි කර්මි  ලං
පර්මයේෂණ ලංප්රතිප්තිප ලං
භාක

කාල සීමාව
2016 ලංඔක්. ලං3

යායෂත, ලංවදයකඥයි

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

යායෂත, ලංවදයකඥයි

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

යායෂත, ලංවදයකඥයි

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

මෙතක
2

ඵකදකයිතක ය ලං
ඉෙළ ලංනැාීම ලං
භඳෙක ලංපුහුණු ලං
භෙ ලංධකරිතක ලං
ර්මධන ලං
ැඩමුළු

ආචකර්මය ලංටී.යූ. ලං
තිපක

ර්මධන ලංිය

ආචකර්මය ලංඑභත.යක්. ලං

3
එම

ඩී.එසත.එසත. ලං
නිරන්ාන් ලංමෙතක

4

එම

ආචකර්මය ලං
පී.එච්.ඒ.පී.සී,. ලං
ිනරිෙකැම ලංිය
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

36

අංකය පාඨමාලාව
එම
5

නම
ආචකර්මය ලංඑන්. ලංඑභත. ලං

තනතුර
යායෂත, ලංවදයකඥයි

ආයතනය
ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

ායයභත ර ලංිය

කාල සීමාව
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

6

එම

සී,. ලංදවුකැක ලංයමය

පර්මයේෂණ ලං
නිකධකරි

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

7

එම

එභත. ලංදිභකනකය  ලං
මෙතක

පර්මයේෂණ ලං
නිකධකරි

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

8

එම

එේ.ජී. ලං

පර්මයේෂණ ලං
නිකධකරි

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

පුභතත කකයකකාප
තිප

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

ළමනක රණ ලං
භෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

ළමනක රණ ලං
භෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

ළමනක රණ ලං
භෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

යෙට්ටිආරච්ි ලං
මෙතක
9

එම

ටී.අයි.අයි. ලංපීරිභත ලං
යමය ලං

10

එම

ජී.එේ. ලං නක කයේ ලං
ිය

11

එම

එන්.බී.එභත. ලං දර්මශනි ලං
යමය

12

එම

ජී.ඒ.පී.යක්. ලං
දිභකනකය  ලංිය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

13

එම

ඒ.බී. ලංඅාාීස ලංයමය

ළමනක රණ ලං
භෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

14

එම

යක්.ජී.එභත.සී,. ලං

ළමනක රණ ලං
භෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

ළමනක රණ ලං
භෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

රියුලුව

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14
2016 ලං
යදභැම්බර්ම ලං
14

නිැයභත ර ලං
මෙතක
15

එම

ඒ.පී.එම්.ඩී.යක්. ලං
භමරජී  ලංයමය

16

එම

ඩී.ජී.ඒ.එභත. ලං
දභනකය  ලංමයක

17

එම

එන්.ඒ.යක්. ලං

කර්මයකක ලංභෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

කර්මයකක ලංභෙකය

ශ්රී ලංකා ක ලංභා ර්මධන ලං
පරිපකකන ලංආයතනය

ීරක්ය කඩි ලංමයක
18

එම

ඩේ.ඒ.ආර්ම.එච්. ලං
යේමර්න ලංයමය
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

37

ප්ර කශන:
එෆව. නිරන්ධජන්ධ භෙ ලං ජි. ලං යක්රකයි ලං 2015). ග්රකමීය ලං රබර්ම ලං භාචකර  ලං ර්මමකන්තය: වා ය ලං
භමබන්ධයයන් ලං ැක ලං රන්නන්යේ ලං ෙැඟීම් ලං ඇැයීම [භබැඳි]. In: ඊ. ලං වේභන් ලං භෙ ලං එම්. ලං වභතේ
(Eds.). CAUTHE 2015: මුහුුල ලං රළ ලං ඉෙළ ලං නැගීම ලං භෙ ලං මුහුයදහි ලං ය නභත ම්: භාචකර  ලං
ර්මමකන්තයේ ලං භෙ ලං ආැන්තු  ලං භ් කර ලං ර්මමකන්තයේ ලං අනු ර්මතන ලං භෙ ලං න රණය. ලං යැෝේඩ් ලං
ය ෝභතට්, QLD: යකපකර ලං භාචකර  ලං ර්මමකන්ත ලං පකභක, ලං භදර්මන් ලං යක්රකභත ලං වශත වදයකකය, 2015:
448-451.
යයකමු :<http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=2187552129869 99;res
=IELBUS> ISBN: 9780987050762. [2016 ලංඅයේේ ලංමභ ලං5 ලං ැනි ලංදිනට].
එසව.එම්.පී.සී. පද්දිණි, ටී. ලං ය ෝදකයැකඩ, ලං ආර්ම.භමරතුාැ ලං භෙ ලං එභත.ඒ. ලං ක්රිෂතණරකාක ලං 2016). ලං ශ්රී ලං
කා කයේ ලං වයළි ලං කකපය ලං භඳෙක ලං මේ ැක ලං ර්මමකන්තය, ලං උපුටක ලං ැැීම, ලං මේ ැක ලං පර්මයේෂණ ලං
ිළිබඳ ලංාකතිප  ලංභම්මන්ත්රණය, ලංාකතිප  ලංඋද්භිද ලංඋදයකන ලංයදපකර්මතයම්න්තු , ලංශ්රී ලංකා ක 2 ලං23 ලං
එසව.එම්.පී.සී. පද්දිණි, ටී. ලං ය ෝදකයැකඩ, ලං ආර්ම. ලං භමරතුාැ ලං භෙ ලං එභත.ඒ. ලං ක්රිෂතණරකාක ලං 2016). ලං ශ්රී ලං
කා කයේ ලං කන්තක ලං ය භකය ් ය ලං භෙ ලං මේ ැක ලං ර්මමකන්තය, ලං කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං
භම්මන්ත්රණයයහි ලං කර්මය ලං භටෙන්, ලං මකන  ලං ශකභතත්ර ලං භෙ ලං භමකා ලං වදයක ලං උභභත ලං අධයයන ලං භඳෙක ලං න ලං
ාකතිප  ලංමධයභතථකනය, ලංශ්රී ලංකා ක 262
එසව.එම්.පී.සී. පද්දිණි (2016). ්රරි්රතක ය ලං අු ලං කිරීම ලං භඳෙක ලං මේ ැක  ලං උනන්ුල ලං රීම, ලං ශ්රී ලං
කකාකි  ලං අ්දැීමම්, ලං 2 ලං ැනි ලං යකෝ  ලං කරිමකර්මැ ලං භමුළු , ලං භකරකාශ ලං ය ළුම. ලං කරිමකර්මැ ලං භෙ ලං ාක ලං
අප ෙනය ලංිළිබඳ ලංඅන්තර්මාකතිප  ලංය කිභම, ලංතකයිකන්තය2117 ලං ලං
එසව.එම්.පී.සී. පද්දිණි, ටී. ලංය ෝදකයැකඩ, ලංආර්ම. ලංභමරතුාැ ලංභෙ ලංඑභත.ඒ. ලංක්රිෂතණරකාක ලං 2016) ලං
‘මේ ැක ුව න් ලංඅතරින් ලං කන්තක න් ලංවසන් ලංICT ලංාකවතක ලංකිරීම’, ානතක  ලංභඳෙක ලංවදයක :
ආසයකයේ ලංතිපරභර ලංභා ර්මධනය ලංභඳෙක ලංනීන ලංතකක්ෂණයන් ලංයයකදක ලංැැීම, ලංආසයකනු ලංවදයක ලං
භාකයේ ලං16 ලං ැනි ලංභම්මන්ත්රණය, ලංය කළඹ2259.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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ශ්රී ලංකා කෘෂිකාර්ථික පර්ථමේෂණ ප්රතිප්ති සභාමේ කාර්ථය මණ්මලය
ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක  ලං භඳෙක ලං අනුමත ලං කර්මය ලං මණ්ඩකය ලං 36ක් ලං න ලං අතර ලං

2016 ලං ර්මෂයේදී ලං පැ තිප ලං

කර්මය ලං මණ්ඩකය ලං 30කි. ලං නියයෝාය ලං අධයක්ෂ ලං පර්මයේෂණ ලං

ළමනක රණ ලං

තනතුුව ලං 01), ලං පද්ධතිප ලං පරිපකක  ලං තනතුුව ලං 01), ලං පරිපකකන ලං නිකධකරි ලං (තනතුුව ලං 01),

ළමනක රණ ලං

භෙකය  ලංතකක්ෂණ ලංයනක න ලං තනතුුව ලං02) ලංභෙ ලං කර්මයකක ලංභෙකය  ලං තනතුුව ලං01) ලංපුරප්තියපකු ලංී ලංතිපබික).
2016 ලං යදභැම්බර්ම ලං මභ ලං 31

ැනි ලං දින ලංට ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාකයේ ලං

කර්මය ලං

මණ්ඩක ලංත්් ය ලංපෙත ලංපරිදි ලංයේ2
සභාපති
ආචකර්මය ලංඑභත.එභත.බී.ඩී.ජී. ලංාය ර්මධන ලංමෙතක ලං ලං

B.Sc. (Agric.), M.Sc. Ph.D.

මජයෂවඨ කළමනාකරු
ආචකර්මය ලංඒ.ආර්ම. ලංආරියර්න ලංමෙතක

B.Sc. (Agric.), M.Sc. Ph.D. යේ ම්

(2016-03-20 ලංදක් ක)
ආචකර්මය ලංයේ.ඩී.එච්. ලංවයේ ර්මධන ලංමෙතක

MPhil (පකාු ලංවදයක ලංභෙ

(2016-05-04 ලංදින ලංසට)
ආචකර්මය ලංටී.යූ. ලංතිපක

යේ ම්

ි කර්මි  ලංරභකයන ලංවදයක )

ර්මධන ලංිය

M.Sc. (Agric.), Ph.D.

යායෂත, ලංවදයකඥයි

ආචකර්මය ලංඑභත.යක්.ඩී.එසත.එසත. ලංනිරන්ාන් ලංමෙතක

B.Sc. (Agric.), Ph.D.

යායෂත, ලංවදයකඥයි

ආචකර්මය ලංපී.එච්.ඒ.පී.සී,. ලංිනරිෙකැම ලංිය

B.Sc. (Agric.), Ph.D.

යායෂත, ලංවදයකඥයි

ආචකර්මය ලංඑන්.එභත. ලංායයභත ර ලංිය

B.Sc. (Sci.), Ph.D.

යායෂත, ලංවදයකඥයි

B.Sc. (Agric.),Ph.D.

යේ. ලංපර්මයේෂණ ලං

ශ්රාසවීය සෙ පර්ථමේෂණ
ආචකර්මය ලංඑභත.එම්.පී.සී,. ලංපද්ික) ලංිය

නිකධකරි
සී,. ලංදවුකැක ලංයමනවය

B.Sc., M.Sc. (Agric.)

පර්මයේෂණ ලංනිකධකරි

එභත. ලංදිභකනකය  ලංමෙතක

B.Sc. (Agric.)

පර්මයේෂණ ලංනිකධකරි

එේ.ජී. ලංයෙට්ටිආරච්ි ලංමෙතක

B.Sc. (Agric.)

පර්මයේෂණ ලංනිකධකරි

ශ්රී ලංකා ක ලං
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කළමනාකරු
*ටී.අයි.අයි. ලංපීරිභත ලංයමය ලං

පුභතත කකයකකාපතිප/

ASLLA

යතකරතුුවනිකධකරි (*විමශවෂිත)
කළමනාකරණ සොයක (තාක්ෂණ)
බී.එම්.යූ. බසවනායක මමය
ඩී.එම්.ඩී.ඩී.එන්ධ. අමේර්න මෙතා
යපක් ලංතබන්නන්
මේ.ඒ.ඩී.පී. ජයසිංෙ මමය
එසව.එම්.එසව.යූ. මකෞෂලයා මමය
කළමනාකරණ සොයක (තාක්ෂණ මනාවන)
එච්.එච්. ලංබටයැකඩ ලංිය ලං
ජී.එේ. ලංනක කයේ ලංිය ලං
එන්.බී.එභත. ලංදර්මශනි ලංයමය ලං
ජී.ඒ.පී.යක්. ලංදිභකනකය  ලංිය ලං
ඒ.බී. ලංඅාාීස ලංයමය ලං
යක්.ජී.එභත.සී,. ලං නිැයභත ර ලංමෙතක
ඒ.පී.එම්.ඩී.යක්. ලංභමරජී  ලංයමය
ආර්ම.පී.එන්.බී. ලංයේමතිපක  ලංමෙතක
පී.ජී.සී,.එේ. ලංුමමනසාෙ ලංයමය
එේ. ලංඑම්. ලංප්රනකන්ුල ලංයමය
ප්රාථික මටමටම පුහුණු
එභත.යක්.ආර්ම.යක්. ලංායසූතරිය ලංමයක ලං

රියුලුව

ඩී.ජී.ඒ.එභත. ලංදභනකය  ලංමයක ලං

-එම-

ඩී.යේ.ඩී.ආර්ම.ඩී. ලංායමෙ ලංමෙතක

-එම-

ප්රාථික මටමටම නුපුහුණු
එන්.ඒ.යක්. ලංීරක්ය කඩි ලංමයක ලං

කර්මයකක ලංභෙකය

ඩේ.ඒ.ආර්ම.එච්. ලංයේමර්න ලංයමය

ශ්රී ලංකා ක ලං

-එම-
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සවතුතිය පළකිරීම
ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක ,

ඩිනම් ලං කර්මය ලං ැඩභ ලංටෙන ලං ක්රියක ට ලං නැාීයම්දී ලං

කබකුලන් ලං භෙයයෝැය ලංට ලං භෙ ලං ය යෙභ ලං මෙන්ස ලං ී ලං ැඩ ලං කිරීම ලං ිළිබඳ  ලං භමභතත ලං කර්මය ලං මණ්ඩකයට ලං එහි ලං
තඥයිතක ය ලං පළ ර ලං සටී. ඔවුන්යේ ලං අඛණ්ඩ ලං භෙයයෝැය ලං භෙ ලං ැපීම ලං යනක න්න ලංට, යමම ලං ර්මෂයේ ලං
භම්ූර්මණ ලං රන ලංකද ලං ැඩ ලං ය කටභ ලංඉටු ලංකිරීමට ලංකිසයභත් ලංයනකෙැකි ලං න්නට ලං ඉඩ ලංතිපබික). සයු ලං ේහි ලං
කබකුලන් ලං

ටිනක ලං භෙයයෝැය ලං භෙ ලං ආධකරය ලං ය නුය න් ලං භාකපතිපතුමක ලං භෙ ලං අධයක්ෂ ලං මණ්ඩක ලං

භකමකජි යින්ටද ලංඅපයේ ලං
2016 ලං ර්මෂයේ ලං

තඥයිතක ලංූර්ම

කර්මය ලං භැකැභතම ලං භකර්මථ

 ලංභතතුතිපය ලංහිියේ.
 ලං භම්ූර්මණ ලං

ර ලං ැැීම ලං භඳෙක ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක ට ලං විෂෂතට ලං භෙයයෝැයක් ලං කබකුලන් ලං ැුව ලං

ි කර්මි  ලං

ි ර්මම ලං අමකතයතුමන් ලංට,

යේ ම් රයක ලංට, අතිපයර්ම  ලංයේ ම් ුවන් ලංට, ප්රධකන ලංැණ කකා කරි රයකට, යකප තිප ලංඅධයක්ෂ රයකට ලංභෙ ලං
අමකතයකාශයේ ලං අයනකු් ලං කර්මය ලං මණ්ඩකය ලංට ලං භෙ ලං වැණන ලං ඒ

යේ ලං

කර්මය ලං මණ්ඩකයටද ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක  ලංසය ලංභතතුතිපය ලංපළ ර ලංසටී.
රකාය ලංආයතන, වශත වදයකක ලංභෙ ලංඅයනකු් ලංයපෞද්ැිබ  ලංභාවධකන ිබන් ලංකබකුලන් ලංභෙයයෝැයටද ලංභතතුතිප ලං
ූර්ම

 ලං

තඥයිතක  ලංපළ ලංය යර්ම.

ශ්රී ලංකා ක ලං
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ශ්රී ලංකා ක ලං ිකා කමික  ලං්මිකෂණ ප ලංරතිප්්තිප ලංභාකෂ  ලං01 6 ලංෂෙභැම්බමික ලං3  ලංදිෂෙන් ලංඅවභන් ලංවමික ය ලංභඳහක ලංවූ ලං
මූකය ලංර කනෙ ලංිළිබබඳව ලං 97  ලංඅා  ලං38 ලංෙරෙ ලංමුෙල් ලං්ෙෂ් ලං 4 ලං(0) ලං(සී) ලංවගන්තිපය ලංර කර ලංිගගප කිප්තිප ලං
ෂ ටුම්්් ලංවකමිකතකව
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.0
.3
0.
0.0
0.0.
අ.

මූකය ලංර කනෙ ලංභම්බන්ධයෂයන් ලං මනෙක රපෂණ ලංවගීන
---------------------------------------------------------------ිගගප ෂේ ලංවගීන
----------------------නතය
------මූකය ලංර කනෙ ලංිළිබබඳ ලංඅෙහභ ලංෙැ්වීමන ලං
-----------------------------------------ශ්රී ලංකා ක ලංරකය ලංඅාන ලංිණුමම් රප ලංර තිප
------------------------------------------ශ්රී ලංකා ක ලංරකය ලංඅාන ලංිණුමම් රප ලංර තිප ලං1
-----------------------------------------------

I.

ශ්රී ලංකා රාජ්ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිති අංක 01ට අනුව වත්කම් වලට වගකීම් හිලව් න ාකළ යුතු
නව්. එනෙත් නෙෙ ආයත නේ මූලය ප්රකාශ වල ආරම්භයනේ ිටටෙ එ ම් 2014, 2015, 2016 ජ්ංගෙ
වගකීම් වල වටි ාකෙ හිලව් කර ශුද්ධ අගය මූලය ප්රකාශ වල ටටේ  කරනු ලබූයනේ ගිණුම් වල
ටංගතභයාවය (Consistency of presentation) පවත්වා ගබනීෙ ටඳො ය. නකනටේ මුත් 2017
වටනේ ිටට උපනෙටේ දී ඇි පරිදි මූලය ප්රකාශ ිළියනයල කර දදිරිපත් ිරීමෙට කටයුතු කරනු ලබන..

ආ.

ශ්රී ලංකා ක ලංරකය ලංඅාන ලංිණුමම් රප ලංර තිප ලං17
-----------------------------------------------

I.

විගණ නය්  නප් වා දී ඇි කාරණය ිළියබඳ එකඟ නවමිත. අොළ ගිණුම් දදිරිපත් ිරීමනම් දී
වේෂනේ නෙටබම්බේ ෙට තුළ දී මිතළදී ග්  ා වත්කම් ක්ෂය න ාකර බව ො ක්ෂය ිරීමනම්
ප්රිපත්ිය ගිණුම් පාෙ ටටේ  ආශ්රිතව ෙක්වා ඇත. දදිරිනේ දී ගිණුම්කරණ ප්රමිති 9 ව
වග් ිය අනුව වත්කම් භයාවිතයට ගත් දි ිටට ක්ෂය ිරීමෙට කටයුතු කරනු ලබන..

II.

ටම්ූේණනය්  ක්ෂය වී ඇි වත්කම් තවදුරටත් භයාවිතනේ පවි
ප්රතයාගණ ය කර ගිණුම් ගත ිරීමෙට කටයුතු කරමිත.

අතර 2017 වටනේ ිටට

0.0.0 ිණුමම් රප ලංඅඩු්කඩු
1

-----------------------ටොනලෝචිත වේෂනේ මූලය ප්රකාශ වල අොළ ක්ෂය වීම් ගලපා ඇත්නත් අවටා වශනය් ෙ
දතුරු වූ නශේෂය පෙ ම් කරනග ය. නෙය ිළියග්  ා අතර අොළ ක්ෂය වීෙ 2017 වටනේ දී
ගබලපීෙට අවශය කටයුතු කරනු ලබන..

(අ)

0.0.3 ්ැහැදිලි ලංෂෙක ම ලංෂවෙභ ම්
-----------------------------පාරිනතෝෂික නව්  ිරීමනම් උපනේඛ නේ ෙක්වා ඇත්නත් බබංකු ගත නශේෂය පසුගිය වේෂ ිරහිපය
තුළ පාරිනතෝෂික ටඳො නව්  ිරීමම් නගවීනම් දී පාෙක කරනග ඇත්නත් ෙළ වබටුප ය (මූලික
වබටුප + දීෙ ා). නෙය 2017 වටනේ දී ගිණුම් වල ගබලපීෙට අවශය කටයුතු කරමිත.
3. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූකය ලංභනකෂක නෙය
----------------------3.

මූකය ලංරතිපලක
--------------එකඟ නවමිත.

4.

ෂනෂහයුම් ලංභනකෂක නෙය
-----------------------------

4.

කමිකයභකධයෙය

(අ)

----------------2019 වේෂය ටඳො නෙය ිළියග්  ා අතර 2017 වේෂනේ නෙය නිවබරදි කරනග

(ආ)

ලබා දී ඇි නිීමක්ෂණ ිළියග්  ා අතර 2017 වේෂනේ නෙය නිවබරදි කර නග

4.0

ඇත.
යනු ඇත.

මනෙක රප ලංකියක කර ම්
------------------------------------1. නෙෙ උපකරණ මිතල දී ගබනීෙට 2019 වේෂනේ ටබලසුම් න ාකළ ෙ එෙ ය් ර 0 පබරණි ඒවා
ව අතර ඒ ඒ ය් ර විවිධ අවටේථා තු කදී ක්රියාවිරහිත වීෙ නෙේතුනව්  ආයත නේ අවශයතාවය
ෙත ක්රියාවිරහිත වූ උපකරණ 0 මිතළ දී ගබනීෙ අවටේථා 0 කදී ිටදු කර ඇත. එනටේෙ නෙෙ භයාණ්ඩ
ටබපයීම් ප්රධා වශනය්  ිටදු කරනු ලබ් න්  ලංකානව් ලියාපදිංචි ිළියගත් පුද්ගලික ආයත
ෙගි්  ව බව කාරුණිකව ේ වා ිටටි අතර උපකරණ ටපයනු ලබ ලියාපදිංචි ආයත ෙගි් 
විධිෙත්ව මිතළ ගණ්  කබඳවා මිතළදී ගබනීෙ ිටදු කර ඇත.

4.4

කමිකය ලංනණ්ඩක ලං මනෙක රපය
2

------------------------------(අ)

නිෂය ය ලංඅධයය්  ලං ලංතෙුර
නම් ටඳො ටම්මුඛ පීමක්ෂණයක් පබවබත්ුව ෙ සුදුසුකම්ලත් නිලධාරිනයක් ටම්මුඛ පීමක්ෂණයට
දදිරිපත් න ාවූ බබවි්  එෙ ත තුර ටඳො පත් ිරීමෙක් ිටදු ිරීමෙට න ාෙබිර වී ඇත. නකනටේ
මුත් දදිරිනේ දී ආයතනික වුෙය නව ටේ කර නෙෙ ආයත නේ ත තුරු ටඳො පත් ිරීමම් ිටදු
ිරීමෙට ිළයවර ගනිමිත්  ිටටී.
කක ලං්රි්කක  ලංතෙුර
ජ්ාල පරිපාලක ත තුර ටඳො බඳවා ගබනීනම් පටිපාටියට අනුව නියමිතත සුදුසුකම් ටම්ූේණ කර
ලෙ පුද්ගලනයක් එෙ ත තුර ටඳො අවටේථා නෙකකදී ෙබ් වීම් පළ කල ෙ සුදුසුකම් ටම්ූේණ
කර ලෙ නකන ක් දේුම් කර න ාෙබි වීෙ නෙේතුනව්  නම් ව නතක් එෙ ත තුර ටඳො
බඳවා ගබනීෙක් ිටදු ිරීමෙට න ාෙබිර වී ඇි අතර එෙ ත තුරට වඩා නෙෙ ආයත යට සුදුසු
ත තුරක් ව “නජ්යෂේප පරිපාල නිලධාීම” ත තුර නලට නව ටේ ිරීමෙට පාලක ෙණ්ඩල
අනුෙබිය ටහිතව කළෙ ාකරණ නටේවා නෙපාේතනම්් තුනව් අනුෙබිය ලබා නග ඇි අතර ඒ
ටඳො බඳවා ගබනීනම් සුදුසුකම් ිළියබඳව උපනෙටේ විෙටා කළෙ ාකරණ නටේවා නෙපාේතනම්් තුව
නවත ලිිළයක් නයාමු කර ඇත.

5.

ිණුමම් ලං ටුයුුාකවය ලංභහ ලංයහ්කකෙය
--------------------------------------

5.

වකමිකකා  ලංවකමිකතක ලංඉදිරි්් ලංකිරීන.
-----------------------------2019 වාේෂික වාේතානව් නකටුම්පත 2017.0 .02 දි බි ලිිළය ෙගි්  අොතයංශය නවත නයාමු
කර ඇි මුත් විගණකාධිපි නවත දදිරිපත් ිරීමෙට අතපසු වී ඇත. නකනටේ මුත් දදිරිනේදී
නෙය නිවබරදි කර ගබනීෙට කටයුතු කරනු ඇත.

5.0

අයවැය ලංෂල්ඛපනය ලං්කකෙය
--------------------------------2017 වේෂනේ ටබලසුම් ිරීමනම් ිටට අයවබය නේඛණෙය පාල
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ඇමුණුම 1
කර්මි  ලං කර්මතක  ලං2016 - භකරකාශ ලං කර්මතක
ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක

ආයතනයේ ලං ලං කර්මය ලං ලංභකධනය


2016 ලං ර්මෂය ලං තුළදී ලං න  ලං පර්මයේෂණ ලං ැඩභටහන්/ ලං යප තිප ලං  ලං 44ක් ලං අරමුදල් ලං භැපයීම ලං භඳහක ලං නිර්මයේශ ලං රනු ලං
කැබිණි. ලං2016 ලං ර්මෂයේදී ලංක්රියක කව   ලංපැ තිප ලංමුළු ලං යකප තිප ලංභායක  ලං ක ලං..



විවිධ ලංවිෂයයන් ලංයටය් ලංජකතිප  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රමුතක ලංයල්නය ලංභ්පකදනය ලං.ව ම ලංභඳහක ලංපකර්මශ්

ුව න්ය  ලං

ැඩමුළු ලංප ් න ලංකදී. ලං


යපකදු ලං ජනතක  ලං අතර ලං පර්මයේෂණ ලං යභකයකගැනී් ලං යකප්ත ත ලං .ව ම ලං භඳහක ලං යගකවිභතිපය ලං ැඩභටහයන්දී ලං “සිතමු ලං
විදුනැණින් – හදමු ලංරට ලංයගකවිතැනින්” යපක් ලංපාච ලංප්ර කශයට ලංප් ලං රන ලංකදී. ලං



පර්මයේෂණ ලංයතකරතුුව ලං යකප්ත ත ලං.ව ම ලංභඳහක ලංආහකර ලංභහ ලං

ි ර්මම ලංශ්රී ලංකා ක ලංජර්මනකයද ලං(SLJFA) ලංප්ර කශයට ලං

ප් ලං රන ලංකදී. ලං


ජකතිප  ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං පේධතිපය ලං හි ලං අ ශයතක ලං අන්තර්මගත ලං

පර්මයේෂණ ලං භාක  ලං (BARC) භහ ලං ශ්රී ලං කා ක ලං

රින් ලං ංා කකයේශ ලං

ි කර්මි  ලං පර්මයේෂණ ලං ප්රතිපප්තිප ලං භාක

ි කර්මි  ලං

අතර ලං 2017-2021 ලං

කර්මය ලංභැකැභ්ම ය ටු්ප් ලං රන ලංකදී. ලං


න  ලං කර්මය ලංමණ්ඩකය ලංංඳ ක ලංගන්න ලංකද ලංඅතර ලංආයතනයේ ලංපුරප්ත පකඩු ලංපරවීමට ලංපය ර ලංයගන ලංඇත.

විගණන ලංවිමසු් ලං ලංහක ලංවිගණන ලං කර්මතක ක ලං ලංභදහන් ලං ලංඅඩු ලංපකඩු ලංනි ැරදි ලං ලං ර ලං ලංගැනීමට ලං ලංගනු ලං ලංකැබූ ලං ලංක්රියක ලංමකර්මග





ශ්රී ලංකා ක ලංරකජය ලංඅාශ ලංගිණු් රණ ලංප්රිතිපය ලංඅා  ලං01ට ලංඅනු  ලං ් ් ලං කට ලං ගකී් ලංහිකව් ලං.ව මට ලං2017 ලං භයර්ම ලං
සිට ලංඋපයදභ් ලංදී ලංඇත. ලං
ගිණු් රණ ලංප්රිතිප ලං6  ලං න ලං ගන්තිපය ලංඅනු  ලං ් ් ලංාකවිතයට ලංග් ලංදින ලංසිට ලංක්ෂය ලං.ව මට ලං ටුතතු ලං රනු ලං
කැයේ
භ්ූර්මණයයන් ලංක්ෂය ලංවී ලංඇතිප ලං ් ් ලංත දුරට් ලංාකවිතයේ ලංප තිපන ලංඅතර ලං2017 ලං භයර්ම ලංසිට ප්රතයකගණනය ලං
ර ලංගිණු් ලංගත ලං.ව මට ලං ටුතතු ලං රනු ලංකැයේ.
කර්මය ලං ලංමණ්ඩක ලංපුරප්ත පකඩු ලංපය ක ලංගැනීම ලංභදහක ලං ටුතතු ලං රින් ලංප තී

ආයතනයේ ලං ලං කර්මය ලං ලංභකධනය ලංඉහළ ලංනැාවීම ලං ලංභදහක ලංගැනීමට ලං ලංඅයප්ත ක්ිත ලංමධය කින ලංක්රියකමකර්මග
ආයතනයේ ලං කර්මය ලං ලංභකධනය ලංඉහළ ලංනැාවීමට ලංයහපකකන ලංක්රමයව්ද ලංඅනුගමනය ලං රන ලංයකභ ලංඋපයදභ් ලංකංක ලංදී ඇත.

ශ්රී ලංකා ක ලං

ි කර්මි  ලංපර්මයේෂණ ලංප්රතිපප්තිප ලංභාක
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