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වළරව ලංවභළල 
 
 

රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (බහඳති) 

රු (ආචහර්ඹ) ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

රු විදුය වික්රභනහඹ භවතහ 

රු ංචන වියේයේය භවතහ 

රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ 

රු නලින් ප්රනහන්දු භවතහ 

රු විජිත යවේයත් භවතහ 

රු ඩිරහන් යඳයර්යහ භවතහ  

රු කුභහය යල්භ භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයයේය භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) නහර යොඩ යවේහ භවතහ 

රු ප්රමිතත ඵ්ඩඩහය යතන්නය න් භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 

රු ඉන්දි අනුරුද්ධ යවේයත් භවතහ  
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රු ඉසුරු යදොඩන්යොඩ භවතහ 

රු අනුඳ ඳළසකුල් භවතහ 

රු (භවහචහර්ඹ) යංජිත් ඵ්ඩඩහය භවතහ 

 

 

 



3 
 

 

 

රජ ේ මුදල් පිළි  වළරව වභළ ව ලළර්තළල 
 

ඳසුබිත 

1969 අං 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන ඳනත ඹටයත් ග්රයියෂොයේට් ඇතුප 

ඇතළම් යහඹනි යඳොයවොය ර් ආනඹනඹ තවනම් යමිතන් නිකුත් යන රද අං 

2256/23 වහ 2021.11.30 දිනළති අතිවියලේ ළට් ඳත්රඹ 2022.01.20 දින ඳහර්ලියම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ය, ය ජයේ මුදල් පිළිඵ හය බහට යඹොමුයන රද අතය, එභ යයගුරහසි 

2022.02.08 දින ඳළති එකී හය බහයේ දී රහ ඵරන රදි.   

 

මුදල් අභහතයහංලඹ, ආනඹන අඳනඹන ඳහරන යදඳහර්තයම්න්තු, ෘෂිර්භ යහජය 

අභහතයහංලඹ ව ඳරිය අභහතයහංලඹ ඹන ආඹතනර නිරධහරීන්යග් වබහ්වත්යඹන් 

යභභ යයගුරහසි රහ ඵරන රදී. ග්රයියෂොයේට් යනොභළතිවීභ යවේතුයන් ෘෂිහර්මිත 

ක්යේත්රඹට අඹවඳත් ප්රතිවිඳහ ඇති වීභට ඉඩ ඇති ඵ හර්තහ ව ඵළවින්, විඹත ළට් 

නියේදනඹට අනුභළතිඹ රඵහ දීභට යඳය යම් පිළිඵ සිඹලු ඳහර්ලසරුන් භඟ තදුයටත් 

හච්ඡහ කිරීභට මිතටු ඒභති තීයණඹ යන රදි.   

 

ඒ අනු, හය බහ 2022.02.08, 2022.02.10 ව 2022.02.11 ඹන දිනර 

ඳහර්ලියම්න්තුයේ දී මුදල් අභහතයහංලඹ, ආනඹන අඳනඹන ඳහරන යදඳහර්තයම්න්තු, 

ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ, ෘෂිර්භ යහජය අභහතයහංලඹ, ඳරිය අභහතයහංලඹ, ළවිලි 

ර්භහන්ත අභහතයහංලඹ ව ය ය අභහතයහංලඹ ඹන ආඹතනර නිරධහරීන්යග් 

වබහ්වත්ඹ ඇති හච්ජහ ඳළළත්විනි.   

 

යභභ ළට් නියේදනඹ වහ අනුභළතිඹ රඵහදීභට ප්රභහණත් හධහයණීයණඹක් තිබිඹ 

යුතු ඵ හය බහයේ අදව විඹ.  එනිහ අදහශ සිඹළු ආඹතන ර නිරධහරීන්යග් 

වබහ්වත්ඹ ඇති ෘෂිර්භ අභහතයහංලයේ යල්ම්යඹහයග්  බහඳතිත්ඹ ඹටයත් 

රැසවීභක් ඳත්හ ග්රයියෂොයේට් තවනභ මුලින්භ ඳළනව ආහයඹ, යවේතු ව තවනභ 

වහ විදයහත්භ ඳසුබිභ ඇතුළු ග්රයියෂොයේට් වහ විල්ඳ ව එභ්වන් ඇතින 

ඵරඳෆම් ඳදනම් ය ත් ඳර්යේණ  හිත පර්ණ හර්තහක් 2022.03.14 දිනට යඳය හය 

බහට ඉදිරිඳත් යන  යර හය බහයේ බහඳති රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

උඳයදස දුනි.    

 

ඉන් අනතුරු, හය බහයේ ඉල්ලීභ ඳරිදි “ශ්රී රංහයේ ළවිලි යඵ   වහ 

ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ” (ඇමුණුභ) පිළිඵ ඳළියඵ ධනහල තහක්ණි උඳයද්ල 

මිතටු විසින් ස යන රද හර්තහ 2022.05.19 දින ශහ ඵළල හය බහ එඹ 

ඳහර්ලියම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභට තීයණඹ යන රදී. 
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ඳශත ලංනම් ලංවශන් ලංිධළරීන් ලං තත ලංවළවච්ජළලට ලංවශභළගී ලංලිය. 
 

 

එස. ආර්. ආටිර භවතහ, බහ්ඩඩහහය යල්ම්, මුදල් අභහතයහංලඹ                                                                                                                                                                                                                  

දභඹන්ති රුණහයත්න භවත්මිතඹ, ඳහර ජනයහල්, ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන යදඳහර්තයම්න්තු 

ඒ.එච්.එල්. ද යොයිහ භවතහ, ඳහර, ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන යදඳහර්තයම්න්තු 

එම්.යක්.ය.එස. ප්රනහන්දු භවතහ, නියඹ ජය ඳහර, ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන යදඳහර්තයම්න්තු 

යේ.ආර්.සී. ජඹතිර භවතහ, අතියර් අධයක් ජනයහල්, මුදල් අභහතයහංලඹ 

යයොවහන් ජඹතිර භවතහ, අතියර් අධයක්, යශ වහ ආයඹ ජන ප්රතිඳත්ති යදඳහර්තයම්න්තු 

ආචහර්ඹ ආර්.ඩී.එස. ජඹතුං භවතහ, අතියර් යල්ම් (ඳරිය ංර්ධන), ඳරිය අභහතයහංලඹ 

එන්.ඩී. වික්රභහයච්ි  භවත්මිතඹ, අධයක් (ඉඩම් ම්ඳත්), ඳරිය අභහතයහංලඹ 

එස.එම්. යේයවළය භවතහ, අධයක් (දණ ඳහරන වහ යහඹන ශභනහයණ), ඳරිය අභහතයහංලඹ 

අයි.එස.එච්.යේ. ඉලුක්පිටිඹ භවතහ, අතියර් යල්ම්, ළවිලි අභහතයහංලඹ 

ආචහර්ඹ ඊ.ආර්. එස.පී. එදිරිභහන්න භවත්මිතඹ, අධයක් ජනයහල්, ළවිලි අභහතයහංලඹ 

පී. භහරති භවත්මිතඹ, අතියර් යල්ම්, ෘෂිර්භ යහජය අභහතයහංලඹ 

ඒ.බී.එම්. විජඹතුං භවතහ, අධයක් (තහක්ණ), ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

එස.එන්.එල්. යත්නවීය භවතහ, ඳළියඵ ධනහල  නියඹ ජය යයජිසට්රහර්, ෘෂිර්භ අභහතයහංලඹ 

වදය ආර්. ජඹර්ධන භවතහ, ප්රධහී,, වි යතොයතුරු භධයසාහනඹ, ජහති යය වර, ය ය අභහතයහංලඹ 

වදය වී.ී..එස.යක්. සිරිර්ධන භවතහ, නියඹ ජය අධයක් ජනයහල්, ය ය අභහතයහංලඹ 

වදය ඉයන හ සුයවීය භවත්මිතඹ, ප්රජහ වියලේ  වදය,  ය ය අභහතයහංලඹ 
 

වහතුතිය 
 

හය බහයේ ර්තයඹ ඉටුකිරීභ වහ වහඹ දළක්ව සිඹළුභ හභහජි භන්ත්රීරුන්ට වහ නිරධහරීන්ට 
හය බහ සිඹ ෘත තහඹ පිරිනළමීභට අදවස යයි. 
 

වළතළජිව ලංතන්ත්රීලරුන් 
 
 

රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (බහඳති) 

රු (ආචහර්ඹ) ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

රු විදුය වික්රභනහඹ භවතහ 

රු ංචන වියේයේය භවතහ 

රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ 

රු නලින් ප්රනහන්දු භවතහ 

රු විජිත යවේයත් භවතහ 

රු ඩිරහන් යඳයර්යහ භවතහ  

රු කුභහය යල්භ භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයයේය භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) නහර යොඩ යවේහ භවතහ 

රු ප්රමිතත ඵ්ඩඩහය යතන්නය න් භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 

රු ඉන්දි අනුරුද්ධ යවේයත් භවතහ  

රු (ආචහර්ඹ) සුයර්න් යහකන් භවතහ  

රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 

රු (වදය) හවින්ද යවේහන් ජඹර්ධන භවතහ 

රු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ 

රු ඉසුරු යදොඩන්යොඩ භවතහ 

රු අනුඳ ඳළසකුල් භවතහ 

රු (භවහචහර්ඹ) යංජිත් ඵ්ඩඩහය භවතහ 
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ශ්රී ලංාවළ ව ලංලෆලි  ලං  ෝග ලං ලංවශළ ලංග්යි සො වේට් ලංභළලිතය 
 

ලිධළයව ලංවළරළාය 
 
යටට රළයඵන වියද්ල විනිභඹ තුශ 17%  දහඹත්ඹක් රඵහ යදමිතන් ළවිලි ක්යේත්රඹ ශ්රී රංහ ආර්කයඹ 
තුශ ළශකිඹ යුතු තත්ත්ඹක් අත්ඳත් යයන සිටියි. යයේ යතත් ළවිලි ක්යේත්රයේ තියහයත්ඹ 
තීයණඹ න්යන් ඹවඳත් ෘෂිහර්මිත පුරුදු යඹොදහළී,භ තුශ ඹ. ල්ඳළර ශභනහයණඹ ඉතහභ 
ළදත් ක්යේත්ර යභයවයුභක් න අතය එඹ යදනි න්යන් යඳොයවොය යඹදවීභ භ්වන් ඳළර යඳ ණඹ 
යවීභට ඳභණි. එඹ ළවිලි යඵ ඹ සාහපිත වීභට, ර්ධනඹට ව පරදහයිතහ ම්ඵන්ධයඹන් ළදත් 
භූමිතහක් නිරඳණඹ යයි. ළවිලි අංලයේ තියහයත්ඹ උයදහ අභ විඹදභකින් ල්ඳළර 
ශභනහයණඹ කිරීයම් ක්රයභ ඳහඹන් ඉතහ ළදත් යේ. එයේභ ළවිලි යඵ   ඳර්යේණ ආඹතනඹ 
හ භූමිතර ල්ඳළර ඳහරනඹ වහ ඒහඵද්ධ ල්ඳළර ශභනහයණ ක්රයභ ඳහඹන් නිර්යද්ල යන 
අතය යහඹනි ල්ඳළර විනහල කිරීයම් ක්රභඹ, ඒහඵද්ධ ල්ඳළර ශභනහයණ ක්රයභ ඳහඹන් ලින් 
එක් පරදහයී ක්රභඹකි. 
 
විවිධ පුළුල් ඳත්ර හිත, ඳන්  ව තෘණ  ළනි ල්ඳළර ඳහරනඹ කිරීභට ඩහ පිරිළඹ පරදහයී ල් නහලඹ 
න්යන් ග්රයියෂොයේට් යේ. එඹ යඵර්, යඳොල් ව උක් හන්හි යය  ඳහරනඹටත් බහවිතහ යයි. යත්, 
යඵර්, යඳොල්  ව උක් හ අංලයේ හර්ෂි ග්රයියෂොයේට් අලයතහ පිළියලින් ලීටය 759,932,   
ලීටය 155,000, ලීටය 300,250 ව ලීටය 82,010 ක් යේ. 
 
ළවිලි හ වහ ග්රයියෂොයේට් යනොභළතිවීභ නිහ  මුහුණ ඳහන දුසයතහ කිහිඳඹක් යර ළටළු 
වත ල්ඳළර ඳහරනඹට තියඵන අඳවසු, රඳටි ස ර්ධනඹට ඇතියන ෘණහත්භ ඵරඳෆභ, 
නියන්තයයඹන් සිදුයන ෘෂිහර්මිත යවහයඹන්ට ඇතින ඵරඳෆභ, නිසඳහදන පිරිළඹ ළඩිවීභ, 
ල්ඳළර ඉත් කිරීභ යනොරහ වළරීභ, න ඳත්ර වළලීයම් යය ඹ, ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම් 
යය ඹ ව සුදු ඳත්ර යය ඹ ඳහරනඹ කිරීභට ඇති අඳවසු දළක්විඹ වළකිඹ. 
 
තදුයටත්, ළවිලි ර්භහන්තයේ ග්රයි යෂොයේට් බහවිතඹ 2015 දී  තවනම් කිරිභ ආර්කයඹට විවිධ 
ආහයයඹන් ඵරඳහ තියේ. ල්ඳළර ඳහරනඹ යහිත වීභ නිහ යත් නිසඳහදනයේ වහනිඹ යට කියර  
ග්රෑම් මිතලිඹන 32.2 ක් යර ඇසතයම්න්තු ය තියඵන අතය එභ්වන් ආර්කයඹට ඇතිවු  වහනිඹ යට 
රු. බිලිඹන 26.7  අඳනඹන ආදහඹභ අහිමිත වීභකි. යත් ර්භහන්තයේ යහඹනි ව අතින් ල් ඳළර 
ඉත් කිරීභ ඹන සුංයඹ ගී ක්රිඹහ භඟ ළමේයම් දී අතින් ඳභණක් ල් ඳළර ඉත් කිරීභ නිහ ඇතින 
අභතය විඹදභ නිමිත යත් ලින් රු 2.70-19.01 දක්හ න ඵ ණනඹ ය තියේ. යඵර් හයේදී අතින් 
ල් ඳළර ඉත් කිරීයභන් ප්රතිරහී  ළඹ අනුඳහතඹ ව දශ ර්තභහන අඹ  පිළියලින් 1.68 ව 
යවක්ටඹහයඹට රු. 1,773,869 ක් යේ. ග්රයියෂොයේට් බහවිතය යහඹනි ක්රභයේදඹන්යන් ල් ඳළර 
ඉත් කිරීයම්දී යභඹ 1.75ක් ව යවක්ටඹහයඹට රු. 1,879,877 ක් යේ. යඳොල් හයේ දී ආයඹ ජන භත 
ඉවශභ රහබඹ (ප්රතිරහබ: ළඹ අනුඳහතඹ 7.51) හර්තහ න්යන් අයනකුත් ඹහන්ත්රි ව ෘෂි විදයහත්භ 
තහක්ණඹන් භඟ න්න්දනඹ කිරීයම් දී  ල් ඳහරන ක්රභඹක්  යර ග්රයියෂොයේට්  යඹොදහළී,යම් දී 
යේ. උක් හයේ දී 10%- 70% දක්හ අසනු වහනිඹක් ල් ඳළර නිහ සිදුන අතය අසනු යනරන 
හරඹට අතින් යන ල් ඳළර ඉත් කිරීභ වහ ම්රු දින 70 ක් අලය යේ (යවක්ටඹහයඹට රු. 
105,000/-  ළඹක්). යයේ යතත්, බහවිතඹ ළඩි වීභ ව අධි භහත්රහන් නිහ භහන ය ය ව 
ඳරියඹ යයයහි එහි ඵරඳෆභ පිළිඵ අධහනඹ යඹොමු තියේ.  
 
ඉවත  හධ ව ංයහ  යද ඵළල විට අඩු වි හිත පිරිළඹ පරදහයී විල්ඳ ල් නහල 
යයශයඳොයල් සුරබ න යතක් ව/ යව  යටට අතයන්තයඹන්භ වියද්ල විනිභඹ යන යදන සුදුසු 
විල්ඳ නිඳළයුම් නිඳදන යතක් පිළිත් ලිඹහඳදිංි  ආඹතන වයවහ, ළවිලි ක්යේත්රයේ සිටින 
ඳහර්ලසරුන්  ඉදිරිඳත් යන රද අධහනඹන් ආභන්ත්රණඹ කිරිභ වහ “ඳලියඵ ධනහල තහක්ණ 
උඳයද්ල මිතටු” විසින් ග්රයියෂොයේට් ආනඹනඹ දීර්ක කිරීභටත් එඹ සීමිතත ප්රභහණ ලින් සීභහ හිත 
බහවිතහ කිරීභටත් නිර්යද්ල යයි. 

ඇමුණුත 
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1. ශ්රී ලංාවළ ව ලංලෆලි  ලංවර්තළන්තය 
 

2020 යර්දී ඇභරිහනු යඩොරර් මිතලිඹන 1,674  ආදහඹභක් උඳඹමිතන්, ඇඟළුම් ක්යේත්රඹට ඳභණක් 
යදළනි යමිතන් ශ්රී රංහ අඳනඹන ක්යේත්රඹ තුශ ළවිලි ර්භහන්තඹ ළදත් අංඹක් යර ඳතින 
අතය, එඹ දශ යද්ශීඹ නිසඳහදිතයඹන්  3.15 නියඹ ජනඹ යන අතය, යයට් අඳනඹන ආදහඹභට 16.66  
ප්රතිලතඹකින් දහඹ යේ (CBSL, 2020). ඊ ට අභතය ළවිලි අංලඹ යයට් භහජ ආර්කය ංර්ධනඹට 
මිතලිඹන 2.5  රැකිඹහ අසාහ ඇතියමිතන් ළශකිඹ යුතු දහඹත්ඹක් දක්යි. එභනිහ ළවිලි යඵ   
ඳර්යේණ ආඹතනඹ විසින් නිර්යද්ල යන රද මලි ඹවඳත් ෘෂි යවහයඹන් යඹොදහනිමිතන්  ළවිලි 
අංලඹ තියහය ර්භහන්තඹක් යර ඳත්හළී,භ ඉතහභ ළදත් යේ. 
 

2. ලෆලි  ලං  ෝග ලං ලංල ලංලල්ඳෆ ලංවෂතනළවරණ ේ ලංලෆදගත්වත 
 

යඵ   නිසඳහදනඹ ම්ඵන්ධයඹන් ඩහත්භ යදයහරී ජීවිදයහත්භ ඵහධහ යර ල් ඳළරෆටි 
වළඳින්විඹ වළකිඹ. (De Silva et al. 2018; Marambe et al. 2015; Rao et al. 2017) එභ්වන් අසළන්යන් 
ප්රභහණඹ අඩුන අතය නිසඳහදනඹ යන යඵ යේ ගුණහත්භබහඹද එභ්වන් භසා භූමිත පරහදයිතහ 
යභන්භ යොවිඹහයග් ආදහඹභ ද අඩු යයි. ර්භහන්තයේ තියහයත්ඹ වහ නියන්ත යයඹන් රඵහ දිඹ යුතු 
යඳොයවොය බහවිතහ තුළින් ලහ යඳ  රඵහ දීභට අභතය ඉතහභ ළදත් යෂේත්ර යභයවයුභ න්යන් 
ල් ඳළර ශභනහයණඹයි. එඹ ළවිලි යඵ  ර සාහපිත වීභ, ර්ධනඹ ව පරදහයිතහ පිළිඵ 
ළදත් භුමිතහක් නිරඳණඹ යයි. ළශළක්වීයම් පිඹය යඹොදහළී,යම් අයමුණ න්යන් ල් ඳළර ර 
බීජ ඳයේ ඇතිවීභ අභ කිරීභ න අතය එතුළින් ෘෂිහර්මිත ක්යේත්රර ර්තභහන ව අනහත 
ල්ඳළර වණඹ ශභණහයණඹ කිරීයම් ළඹ අභ කිරීභයි.  

 
ළවිලි යඵ  ඳර්යේණ ආඹතනඹ යඵ  හ ඇති භූමිතර ඒහඵද්ධ ල්ඳළර ශභනහයණ 
ක්රයභ ඳහඹන්, ල්ඳළර ශභනහයණඹ වහ නිර්යද්ල යයි. ඒහට අතින් සිදුයන, යහඹනි, 
ංසෘති, ඳරිය විදයහත්භ ව වජවිදයහත්භ ක්රභ ඇතුශත් යේ. ල්ඳළර ශභනහයණයේ 
විඹදම් පරදහයිතහ  ශ්රී රංහයේ  තියඵන හණිජ සරඳයේ ළවිලි යඵ   නිහ එභ ර්භහන්තයේ 
තියහයත්ඹ තවවුරු කිරීභ වහ ළදත් යේ. මිතනිස ශ්රභඹ බහවිතහ යමිතන් සිදුයන ල්ඳළර යනලීභ 
යහඹනි ව අතින් යන ල්ඳළර ඉත් කිරීයම් ව ඒහඵද්ධ ල්ඳළර ශභනහයණ ක්රයභ ඳහඹන්ට 
ඩහ ළශකිඹ යුතු ඉවශ පිරිළඹකින් යුක්ත යේ. තදුයටත් බුරුල් ඳ හිත බිම් ර ල් ඳළර ඉත් කිරීභ 
වහ  උදලු යව  යොයඬි බහවිතහ කිරීභ නිහ දළඩියර ඳහංශු හදනඹ සිදුයේ. එඹට ප්රතිවිරුද්ධ  
යහඹනි ල් ඳළර ඳහරනඹ තුලින් ඳහංශුහදනඹ අභ යන අතය ක්යේත්රයඹන් ල්ඳළර වජ 
සන්ධඹක් යර ඉත්යයයන ලහ යඳ  වහනි වීභ ද අභ යයි. තදුයටත් ළවිලි ක්යේත්රයේ 
අභියඹ හත්භ ළටළු යර අඩු පරදහයිතහ, හිඟඵ ව ශ්රභඹ වහ න අධි පිරිළඹ යඳොදු 
සීභහකිරීයම් හධ යර දළක්විඹ වළකිඹ. එභනිහ ඒහඵද්ධ ල් ඳළර ශභනහයණ ක්රයභ ඳහඹන්ර 
පරදහයී ක්රභඹක් යර යහඹනි ල්ඳළර ඉත් කිරීභ සිදුකිරීභට ළවිලි ක්යේත්රඹට සිදුවී තියේ.  

 

3. ලෆලි  ලංක් ේත්රය ලංතුෂ ලංග්යි සො වේට් ලංභළලිතළ ලංිරරීත 

- ඒවළ ද්ධ ලංලල්ඳෆ ලංවෂතනළවරණ ලංක්ර තෝඳළ ේ ලංරවළයිව ලංඳළන ලංක්රතයක් ලං ව 

1990 ට යඳය  ළවිලි යඵ  අංලයේ ඩහත්භ ජනප්රිඹ යර බහවිතහ වුන ල් නහලඹක් න්යන් 
ග්රළභළක්ය න් (ඳළයක්ළට්) යේ. යයේ යතත් භහජීඹ ළටළුක් භත  1990 ග්රළභළක්ය න් තවනම් 
කිරීභත් භඟ ල්නහල බහවිතඹ පුළුල් ඳයහ ල්නහල බහවිතයේ සිට අයල ෂිත ල්නහල බහවිතඹ 
දක්හ (ග්රයියෂොයේට්) විතළන් විඹ. එඹ ඳරිංක්රභණි, ඳලසචහත් උද්බ (post emergent)  පර්ණ ල් 
නහලඹක් න අතය එභ්වන් සිඹළු ර්ර ඳළරෆටි තෘණ, ඵහුහර්ෂිඹන් ව නහන්තයත ලහ ද ඹන 
සිඹල්ර විනහල යේ. 1997 යර්දී ග්රයි යෂොයේට්  ශ්රී රංහට වන්න්හ දුන් අතය  (භහයයේ ව යවේයත්, 
2019) එඹ හයේක් ලයඹන් විඹදම් අඩු ල් නහලඹක් න අතය (MRD, 2012 -2016)  එඹ විවිධ 
පුළුල් ඳත්ර, ඳන් ව තෘණ ඳහරනඹට යඹොදහත වළකිඹ.  යනත් හම් ප්රදහයි ක්රභ ලින් ඳහරනඹ කිරිභ ට 
යනොවළකි ල්ඳළර ඳහරනඹ වහ ග්රයියෂොයේට් හර්ා යර යඹොදහත  වළකිඹ. ල්ඳළර ඇතින හය   
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ණන, අසහබහවි  හරගුණි යටහන් ව අදහශ යඵ   අංල ර ංසෘති යභයවයුම් නිහ 
ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ භසා ල් නහලඹක් යර තු අංලයේ ළවිලිරුන් අතය ජනප්රිඹ වී තියේ.  

- ර ර් ලංලගළලන්හි ලංනල ලං වොෂ ලංශෆළී ම් ලං රෝගය ලංඳළනය 

අත්වළය දභන රද ව යනොරහවරින රද යඵර් හන් න ඳත්ර වළීමයම් යය ඹ ඳළතිරීභ 
ම්ඵන්ධයඹන් ළශකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති යයි. භවය හන් තුශ කන යර ආයණ හ තියඵන 
නිහ  දිලීයනහල යඹදීභ වහ ශඟහ වීභ අඳවසුඹ. එන් තත්ත්ඹක් තුශ ආයණ හ ශභනහයණඹ 
වහ ල් නහල යඹදීභ අතයලය යේ. තදුයටත් යභභ යහධිජනඹ ඳත්ර සුන්බුන්  භත ර්ධනඹ වීභට 
වළකිඹහ තියඵන අතය ල් නහල / දිලීයනහල යඹදීභ එභ දිලීයයේ ලයතහ විනහල යන අතය ඳත්ර 
කුණු දියහඹහභ ප්රර්ධනඹ යයි. 
 

- ලෆ ගත ලං ඳොල් ලං වොෂ ලංතෆවී ම් ලං ලං රෝගය ලංඳළනය ලංිරරීත 

ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම් යය ඹ ශ්රී රංහ යේ දකුණු ඳශහයත් සුරබ තියඵන 
ෂයියටොේරහසභඹන්හි වටන්නහ ලහඹ දුර්ර යන යය ඹකි. එඹ 2006 යර් භහතය දිසත්රික්යේ 
ළලිභ ප්රයද්ලයඹන් වන්නහන්නහ රද අතය එඹ ෘමිත හවඹන් විසින් ඳතුරුන රදී. යභයින් ඵරඳෆභට 
රක්ව ප්රයද්ලඹ යවක්ටඹහය 22,935 ක් න අතය මුළු යඳොල් හ භූමිත ප්රභහණයඹන් (යවක්ටඹහය 443,000) 
කින් එඹ 5% ක් ඳභණ යේ.  යභභ ළලිභ යොශ භළරවීයම් යය ඹ යඳොල් හයේ නියය ධහඹන 
යය ඹක් යර 2009 ඔක්යත ඵර් 14 දින නිකුත් යන රද අං 1623/11  ළට් ඳත්රයඹන් ප්රහලඹට 
ඳත්ය ඇත. යභභ යය යේ සු ශ  යනොවළකි සහබහඹ නිහ එභ ංතඹ තියඵන ප්රයද්ලර 
යය ඹට ඳහත්රව සිඹළු ස රහ දළමීභටත්  යය  යහිත භහයිම් ශහඳඹක් ංතඹ ඳතින ප්රයද්ලඹ 
ටයමිතන්  ඳත්හයන ඹහභටත් 1999 අං 35 දයන ලහ ආයක් ඳනත ඹටයත්  ශභනහහරිත් 
තීයණඹක් යන තියේ. එහි අයමුණ න්යන් ංතඹ ඳතින ප්රයද්ලඹ තුශ ව ංතඹට ඳහත්ර යනොව 
ප්රයද්ලර  යය ඹ ඳළතිරීභ ළශළක්වීභයි. යම් න විට ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම් යය ඹ ළශන්ණ 
ස 335,000 ක් එභ ප්රයද්ලලින් දළනටභත් ඉත් යොට තියේ. එභනිහ හ ආයක්හ ය ළනිභට 
නම් යය ඹ ඳහරන කිරීභ අලය යේ. එභනිහ ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම්  යය ඹ ළශන්ණ ඉත් 
යනොශ සරට අයල ෂිත ල්නහල ඇතුල් කිරීභ භ්වන් භයහ දළමිතඹ යුතුඹ. යඳොල් ඳර්යේණ 
ආඹතනඹ යභභ යඳොල් ස විනහල කිරීභ වහ යඹ යභ ව ඩහ පරදහයී ල්නහලඹ යර 
ග්රයියෂොයේට් වන්නහයන තියේ. 
 

- උක් ලංලගළ ව ලංඳත්ර ලංසුුවවී ම් ලං රෝගය ලංඳළනය ලංිරරීත 

උක් හ අංලයේ යභයවයුම් අසාහන් තුශ යභභ යය ඹ ඳහරනඹ ශයුතු ඵ පිළිත් භත ඹ යේ. 

 
4.  ශ්රී ලංාවළ ව ලංග්යි සො වේට් ලංභළලිතය ලංවම් න්ධ නුවවීම් ලං 

 
සිදු ව සිදුවීම් විභර්ලන හර්ඹඹන් වහ හරහනුක්රමිත අනුපිළියරට 1 ළනි ගුයහි ඉදිරිඳත් ය ඇත. 
 

1 ලංලෆි ලංලගුල ලං: ලංශ්රී ලංාවළ ව ලංග්යි සො වේට් ලංභළලිතය ලංපිළි  ලංනුවවීම්  

 

ලර්ය නුවවීත 

1977 ශ්රී රංහ යත් ඳර්යේණ ආඹතනයේ (TRISL) නිර්යද්ලඹ භත ග්රයියෂොයේට් ආනඹනඹ 
යන රදී. 

1978 ශ්රී රංහ යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ යඵ  යනොන ඉඩම්ර ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ 
නිර්යද්ල යශේඹ  

1983/84 ශ්රී රංහ භවළලි අධිහරිඹ (MASL) ඳ ස යනොය සිදු යන හ ක්රභ වහ 
ග්රයියෂොයේට් බහවිතහ කිරීභ වහ ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණ සිදු යශේඹ (ඳරීක්ණ අත්වළය 
දභන රදී) 
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1986 ශ්රී රංහ යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ යදයහරී ල් ඳළරෆටි ඳහරනඹ වහ ේඳහදු යන 
රද ව ඳරිණත, දළු යනශන යත් හන් වහ ග්රයියෂොයේට් බහවිතහ කිරීභට නිර්යද්ල 
යන රදී. 

1994 ශ්රී රංහ යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ යත් හන්හි හභහනය ල්ඳළර භර්දනඹ වහ 
ග්රයියෂොයේට් නිර්යද්ල යන රදී  

1995 ෘෂිර්භ යදඳහර්තයම්න්තු (DOA) වී හයේ ල්ඳළර භර්දනඹ වහ ග්රයියෂොයේට් 
බහවිතයඹහි ඇති වජ පරත්ඹ පිළිඵ ඳරීක්ණ ඳළළත්වීභ ආයම්බ යශේඹ.  

1998 හ න්න 4 ක් අන් වීයභන් ඳසු ෘෂිර්භ යදඳහර්තයම්න්තු වී හයේ ල්ඳළර 
භර්දනඹ වහ ග්රයියෂොයේට් බහවිතයඹහි ඇති වජ පරත්ඹ පිළිඵ ඳරීක්ණ 
ඳළළත්වීභ අන් යශේඹ. 

1998 ෘෂිර්භ යදඳහර්තයම්න්තු වී හයේ හකිරීභට යඳය ල්ඳළර භර්දනඹ වහ 
ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ නිර්යද්ල යශේඹ  

2010 වී හ වහ ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ ව එඹ ආනඹනඹ කිරීභ ඉවශ ්වයේඹ 

2014 යත යහත් දිසත්රික්ර අයරවිඹ, අයරවිඹ වහ තළබීභ ව බහවිතඹ වහ ප්රහයද්ශීඹ සීභහ 
කිරීම් ඳනන රදී 

2015 ආනඹනඹ තවනම් යන රදී 

2018  යත් ව යඵර් හ වහ ඳභණක් භහ 36  හරඹක් වහ තවනභ ඉත් යන රදී. 

2019 භල් හ ර්භහන්තයේ දී ලක්තිඹ හීන කිරීභ වහ ව යය ගී උක් ඳළර (සුදු ඳත්ර යය ඹ) 
ව යඳොල් ස (ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම් යය ඹ) ඉත් කිරීභ වහ සීභහ යන 
රද ග්රයියෂොයේට් ප්රභහණඹන් ආනඹනඹ කිරීභට අය යදන රදී. 

2021 N-(යෂොසයෂොයනොමීතයිල්) ග්රයිසීන් ව එහි රණ ව ුත්ඳන්න (ග්රයියෂොයේට්) 
තවනම් යන රදී  

 
මරහශ්රඹ: භහයයේ ව යවේයත්, 2019 

 

5. ග්යි සො වේට් ලංවම් න්ධ ලංගෆවට් ලංි වදන: ලංඅති ලංලි ේ  
 

ශ්රී රංහ යජඹ, 2014 යදළම්ඵර් 22 දිනළති අං 1894/4 දයන අති වියලේ ළට් ඳත්රඹ වයවහ ප්රධහන 
ලයඹන්භ වී හ යන ප්රයද්ල න ප්රධහන දිසත්රික් ඳව, එනම් අනුයහධපුයඹ, යඳොයශොන්නරු, 
කුරුණෆර, යභොණයහර ඹන දිසත්රික් ර ව ඵදුල්ර දිසත්රියේ භහිඹංනඹ, රිදීභහලිඹද්ද ව 
න්යදළටිඹ ඹන ප්රහයද්ශීඹ යල්ම් යොට්ශහල තුශ ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ සීභහ යන රදී.  
 
1969 අං 01 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන (ංයල ධන) ඳනත ඹටයත් නිකුත් යන රද  2015 
ජනි 5 දිනළති අං 1813/14 දයන අති වියලේ ළට් ඳත්රඹ භ්වන් ව ඳලියඵ ධනහල ඳහරනඹ කිරීයම් 
ඳනත ඹටයත් නිකුත් යන රද 2015 ඔක්යත ඵර් 23 දිනළති අං 1937/35 දයන අතිවියලේ ළට් ඳත්රඹ 
භ්වන් 2015 ර්යේ දී ග්රයියෂොයේට් ආනඹනඹ වහ බහවිතඹ තවනම් යන රදී.  
 
1969 අං 01 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන (ංයල ධන) ඳනත ඹටයත් නිකුත් යන රද  2018 
ජනි 18 දිනළති අං 2076/4 දයන අති වියලේ ළට් ඳත්රඹ භ්වන් ව ඳලියඵ ධනහල ඳහරනඹ කිරීයම් 
ඳනත ඹටයත් නිකුත් යන රද 2018 ජලි 11 දිනළති අං 2079/37 දයන අතිවියලේ ළට් ඳත්රඹ භ්වන් 
2015 ර්යේ දී ශ්රී රංහ යජඹ ග්රයියෂොයේට් භත ඳනහ තිබ තවනභ ඉත් යශේඹ. 
 
ංයල ධිත ඳරිදි, 2017 යනොළම්ඵර් 09 දිනළති අං 2044/40 දයන අතිවියලේ ළට් ඳත්රයේ ඳශ යන 
රද වියලේ ආනඹන ඵරඳත්ර නියඹ  ඹටයත් 2021 යනොළම්ඵර් 30 දිනළති අං 2256/23 දයන අතිවියලේ 
ළට් ඳත්රඹ භ්වන් N-(යෂොසයෂොයනොමීතයිල්) ග්රයිසීන් ව එහි රණ ව ුත්ඳන්න 
(ග්රයියෂොයේට්) ආනඹනඹ තවනම් යන රදී. 
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6. ලෆලි  ලං  ෝග ලං ලංවශළ ලංග්යි සො වේට් ලංඅලයතළලය 
 

6.1   ත් ලංලගළලන් 

 
ල්ඳළර යනලීයම් පිරිළඹ යභන්භ ල්නහල බහවිතඹ ද අභ කිරීභ පිණි යත් ඉඩම්ර අතින් ව 
යහඹනි ද්රය බහවිතයඹන් ල් ඉත් කිරීයම් ටඹන් විල්ඳ ලයඹන් සිදු කිරීභ දිරිභත් යනු රළයේ. 
යට යහඹනි ද්රය යඹදිඹ යුතු හය ණන ද යඹදුම් හය යදට (2) සීභහ ය ඇත. යත් ඉඩම්ර 
හභහනය ල්ඳළශෆටි වහ නිර්යද්ශිත භහත්රහ යවක්ටඹහයඹට ග්රයියෂොයේට් ලීටර් 1.4 සිට 2.8 දක්හ 
ව අතය, Panicum repens (Couch) ව Imperata cylindrica (ඉලුක්) ළනි ළටළුහරී ල් ඳළරෆටි වහ 
එභ අනුඳහතඹ ලීටර් 11 ක් ළනි ඉවශ අඹක් විඹ යුතු ඹළයි නිර්යද්ල යන රදී. යයේ යතත්, 
යයඹොලින් (Kaolin) බහවිතඹ භ්වන් යභභ අනුඳහතඹ ලීටර් 5.5 ක් දක්හ අඩු ය ත වළ. යත් ඉඩම් 
ලින් 95%  ඳභණ (ම්පර්ණයඹන් ආයණඹ වී ඇති, දළු හිත ඳරිණත හන්හි වළය) ඳරිණත යත් 
හන්හි ල් භර්දනඹ වහ ග්රයියෂොයේට් බහවිතහ යනු රළයේ. ප්රහයද්ශීඹ ළවිලි භහම් ඹටයත් ඇති 
තුර ඳරිණත යත් ඉඩම් ප්රභහණඹ යවක්ටඹහය 72,878 ක් ඳභණ න ඵළවින් (ළවිලි ර්භහන්ත 
අභහතයහංලඹ, 2018), ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ ඇති ප්රභහණඹ යවක්ටඹහර් 69,234 ක් යර ඇසතයම්න්තු 
ශ වළ. හභහනය ග්රයියෂොයේට් භහත්රහ යවක්ටඹහයඹට ලීටර් 2 ක් ව අලය යහඹනි ල් 
යනලීම් හය ණන යදක් යර රන විට, ආඹතනි අංලඹ වහ හර්ෂි ග්රයියෂොයේට් 
අලයතහඹ ලීටර් 276,937 ක් යේ. භධය ඳරිභහණ තු හිමිතහය ඳහර්ලසරුන් ඇතුළු කුඩහ යත් තු 
අංලඹ ම්ඵන්ධයඹන් ත් ර, ඳරිණත යත් හ  ප්රභහණඹ යවක්ටඹහර් 120,037 ක් ඳභණ යේ. හර්ෂි 
ග්රයියෂොයේට් අලයතහඹ ලීටර් 456,140 ක් යර ණන් ඵරහ ඇත. යජඹ තු තු වහ (ජනතහ තු 
ංර්ධන භ්ඩඩරඹ, ශ්රී රංහ යහජය ළවිලි ංසාහ, ඇල්ඩු, යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ, යඵර් 
ඳර්යේණ ආඹතනඹ) යට අලය මුළු ග්රයියෂොයේට් ඳරිභහ ලීටර් 26,854 ක් ඳභණ යේ. එඵළවින්, 
යත් හ අංලඹ ව යඵර්, යඳොල් ව උක් වහ හර්ෂි ග්රයියෂොයේට් අලයතහඹ ලීටර් 759,932 ක් 
ඳභණ යතළයි ණන් ඵරහ තියේ (ගු 2). 
 

2 ලංලෆි ලංලගුල ලං: ලංලිලිධ ලංඅා ලංවශළ ලංලළර්ෂිව ලංග්යි සො වේට් ලංඅලයතළලය 
 

අාය අලය ලං්රතළණය ලං(ලර්යවට ලංලීටර්) 

කුඩහ යත් තු 456,141  

ප්රහයද්ශීඹ ළවිලි භහම්  276,937  

ඇල්ඩු  4,583  

ජනතහ තු ංර්ධන භ්ඩඩරඹ 11,411  

ශ්රී රංහ යහජය ළවිලි ංසාහ 10,294  
යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ,  
යඵර් ඳර්යේණ ආඹතනඹ 566 

 

එවතුල 759,932  
 
 

6.2  ර ර් ලංලගළලන් 

 
යඵර් හයේ දී, ඉඩයම් අයනකුත් අහලඹන්හි නිසි ආයණ යඵ   ඳත්හ නිමිතන්, යඵර් ලහඹ ටහ 
ල් ඳළරෆටි යහිත ඹක් ඳත්හ ළී,භ වති කිරීභ වහ ග්රයියෂොයේට් යඹදීභ නිර්යද්ල යයර්.  
ශ්රී රංහයේ යඵර් ර්භහන්තඹ වහ හර්ෂි ග්රයියෂොයේට් අලයතහඹ ලීටර් 155,000 ක් ඳභණ යේ. 
යයේ යතත්, විල්ඳ ක්රභ බහවිතහ කිරීයම් වළකිඹහ රහ ඵරන විට, ඉවත ප්රභහණයඹන් 50% - 60% 
ක් (ලීටර් 75,000 ක් ඳභණ) නිර්යද්ල යනු රළයේ. 
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6.3   ඳොල් ලංලගළලන් 

 
2021 ර්යේ දී, ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම් යය යේ ඵරඳෆභට රක් ව සරට එන්නත් කිරීභ 
වහ අභහතය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ ව ඳළියඵ ධනහල යයජිසට්රහර්යඹහයග් වියලේ අයඹ භත 
ග්රයියෂොයේට් ලීටර් 200 ක් ආනඹනඹ ය එභ එන්නත් කිරීයම් ළඩටවන නළත ආයම්බ යන රදී. 
2022 ර්ඹ අන් වීභට යඳය යය යේ ඵරඳෆභට රක් ව සිඹලු භ ස ඉත් කිරීයම් පුළුල් 
ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ කිරීභට ළවිලි අභහතයහංලඹ තීයණඹ ය ඇති අතය, ඒ අනු ඉදිරි භහරදී ස 
12,000 ට ආන්න ප්රභහණඹක් එන්නත් කිරීභට සිදුනු ඇත. එඵළවින් යභභ ය වහ තත් 
ග්රයියෂොයේට් ලීටර් 250  අභතය ප්රභහණඹක් අලය යේ. එයභන්භ, ඉදිරියේ දී දකුණු ඳශහයත් එභ 
යය ඹ හිත ඉත් කිරීයම් ළඩටවන ඉදිරිඹට සිදු ය යන ඹහභ වහ හර්ෂි ග්රයියෂොයේට් 
ලීටර් 200 ක් ඳභණ ප්රභහණඹක් අනිහර්ඹයඹන් භ අලය යේ. 
 
යභභ ක්රිඹහලියේ දී, යඳොල් ස රට ග්රයියෂොයේට් යඹදීභ වහ  එන්නත් කිරීයම් ක්රභඹ බහවිතහ 
යනු රළයේ. එඵළවින් එභ්වන් කිසිදු ඳහරිරි වහනිඹක් යව  මිතනිසුන්ට ඵරඳෆභක් ඇති යනොයේ. තද, 
යම් වහ බහවිතහ යනු රඵන ග්රයියෂොයේට් කිසිවියටත් හරුන්ට නිකුත් යනොයන අතය, 
ට එන්නත් කිරීභ යඳොල් ඳර්යේණ ආඹතනයේ යව  යඳොල් හ කිරීයම් භ්ඩඩරයේ නිරධහරීන්යග් 
දළඩි අධීක්ණඹ ඹටයත් සිදු යනු රළයේ. යභභ තත්ඹ ළරකීයම් දී, ළලිභ යඳොල් යොශ භළරවීයම් 
යය යේ ඵරඳෆභට රක් ව ස ඉත් කිරීභ අ්ඩඩ සිදු කිරීභ වහ 2022 ර්යේ දී ග්රයියෂොයේට් 
ලීටර් 250 ක් ව ඉන් ඳසු එශළයමන ර් වහ ලීටර් 200 ක් ඵළ්වන් අලය යේ. යඳොල් තු 
යවක්ටඹහය 3,800  ල් ශභනහයණඹ කිරීභ වහ හර්ෂි ග්රයියෂොයේට් අලයතහඹ ලීටර් 
300,000 ක් (යවක්ටඹහයඹට ලීටර් 8 ක්) යේ. 
 

6.4   උක් ලංලගළල 

 
උක් හයේදී ල් ඳළරෆටි ඳහරනඹ ව සුදු ඳත්ර යය ඹ ශභනහයණඹ වහ ග්රයියෂොයේට් අලය 
යේ.  (ගු අං 3 ව 4). 
 
ලගුල ලං3 ලං: ලංලල්ඳෆටි ලංඳළනය ලංවශළ ලංග්යි සො වේට් ලංඅලයතළලය 

 

වතළගත අලය ලං්රතළණය ලං(ලීටර්) 

රංහ සීනි භහභ - යනර 11,000  

රංහ සීනි භහභ - ඳළල්ත්ත 30,000  

ල්ඔඹ ළවිලි භහභ - හිඟුයහන 16,000  

ඇතිභයල් ළවිලි භහභ 10,000  

එවතුල 67,000  
 

මරහශ්රඹ : සීනි ර්භහන්ත නිරධහරීන් භ සිදු ශ යඳ ද්ලි න්නියේදන භත ඳදනම් 
 

ලගුල ලං4 ලං: ලං සුුව ලංඳත්ර ලං රෝගය ලංවෂතනළවරණය ලංවශළ ලංග්යි සො වේට් ලංඅලයතළලය ලං 

 
ආයතනය අලය ලං්රතළණය ලං(ලීටර්) 

උක් ඳර්යේණ ආඹතනඹ 10  
රංහ සීනි භහභ - යනර 1,000  
රංහ සීනි භහභ - ඳළල්ත්ත 4,000  
ල්ඔඹ ළවිලි භහභ - හිඟුයහන 9,000  
ඇතිභයල් ළවිලි භහභ 1,000  

එවතුල 15,010  
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7. ලෆලි  ලං  ෝග ලංවශළ ලංග්යි සො වේට් ලං නොතෆති ලංවීත ලංතු න් ලංඇති ලංලිය ලංශෆිර ලං්රතිලිඳළව 
 

7.1  ලං ලං  ත් ලංලගළලන් 

 
ඳළර භතුවීයභන් ඳසු ඒහ භර්දනඹ කිරීභ, ඳරිංක්රභණ ගුණඹ ව ල් ඳළරෆටි ම්පර්ණයඹන්භ 
භර්දනඹ කිරීයම් වළකිඹහ හිත ල් නහල යනොභළති වීභත් වියලේයඹන්භ ග්රයියෂොයේට් වහ න 
විල්ඳ නිසඳහදන යනොභළති වීභත් යවේතු යොට යන යත් හ බිම් ර ල් ඳළරෆටි ශභනහයණයේදී 
ළවිලිරුන් අසීරුතහඹන් රැට මුහුණ යදනු රළයේ.  
 

- ගෆටළුවළරී ලංලල් ලංඳෆටි ලංඳළනය ලංිරරී ම් ලංඅසීරුතළ 
භූත වයය භ යවේතු යොටයන යත් හන් රදී ඳහරනඹ කිරීභට අසීරු ළටලුහරී ල් ඳළරෆටිඹක් 
ලයඹන් යරොකු තණයොර Couch grass (Panicum repens) වන්න්හ දිඹ වළකිඹ. යභභ තණයොර ර 
වයය භ අතින් ඉත් කිරීභ ඉතහ ළඩි ශ්රභඹක් අලය න ක්රිඹහහයභකි. යත් හ භූමිතයඹන් 
වයය භ ඉත් කිරීභ වහ ඉතහ ළඹුයට වෆරීභ ව  ඳස යඳයලීභ අලය න අතය, යත් හ බිම්ර 
ඳත්නහ අයනකුත් ල් ඳළරෆටි ඳහරනඹ කිරීයම්දී අලය නහට ඩහ තුන් වතය ගුණඹ ශ්රභඹක් යම් 
වහ යඹදවීභ අලය යේ. තදුයටත්, යත් හන් ආශ්රිත ශ්රමිතඹන්යග් හිඟඹ යවේතුයන් යභභ 
තණයොශ වියලේඹ අතින් ඉත් කිරීයම් ටයුතු සීභහ යේ. යභහිදී ඳ බුරුල් වීභ ව ඳ සයහ දළමීභට  
සිදුවීභ යවේතු යොට යන භතුපිට ඳස හදනඹට රක් වීභත් ඳයහි රු බහඹ අඩු වීභත්, ඒ ඔසයේ 
ඳහරිරි ළටළු භතුවීභත් සිදු යේ. යයේ වුද, ග්රයියෂොයේට් ඹනු ජරයඹහි ද්රහය ව ඳරිංක්රභණ 
ගුණයඹන් යුතු ල් නහලඹක් න අතය, එභ නිහ ඒ භ්වන් යභන් ල් ඳළරෆටි යඵොයවොභඹ අතු ව 
යොශ වහ ඉසිනු රළබ විටත් ඳස වහ කිසිදු ඵරඳෆම් කිරීභකින් යතොය භූත යොටස ද භයහ දළමීභට 
වළකිඹහ ඳතී.  
 

-   ෝග ලං ලංශළි ලං 
යත් හන් ර උඳරිභ නිසඳහදනඹ සීභහ යන ප්රඵර හධ අතරින් එක් ළදත් හධඹක් ලයඹන් 
ළරකිඹ වළක්යක් ඒහ තුශ ල් ඳළරෆටි ර්ධනඹ වීභයි. ඳහරනඹට රක් යනොව ආහයයඹන් ල්ඳළරෆටි 
ර්ධනඹ වීභ තුලින්  යත් නිසඳහදන භට්ටම් අහිමිත වීභක් සිදු න අතය, ඒ වහ අදහර න හයණහ 
ලයඹන් ර්ධන හධ ර දළඩි තයඟහරීත්ඹ, අතු විහිදීභ ව ලහ යහමුක් නිර්භහණඹ වීභ සීභහ වීභ, 
යය හය බීජඹන් ව යනත් ඳලියඵ ධ ර්ධනඹට ඉඩඩ නිර්භහණඹ වීභ, දළු යනලීයම් 
හර්ඹක්භතහ අඩු වීභ , යනල දළු අඳවිත්රවීභ ව ජරහඳහවන භහර් අහිය වීභ ඹනහදී හයණහ දළක්විඹ 
වළකිඹ. යත් හ වහ ල් නහල භර්දනඹ භහ වතයර් සිට වඹ දක්හ හරඹකින් ප්රභහද වීයම් දී 
අසළන්නද පිලියලින්  5% -15% දක්හ අඩු න ඵ ණන් ඵරහ ඇත. (යත්තසිංව, 1971). 
 

- අළු තන් ලං ත් ලංලගළ ලංිරරීත ලංවම් න්ධ යන් ලංඇති ලංලන ලංවෘණළත්තව ලං ඳත ලං 
යප්රේභතිර ව පිරි විසින් (1999) හර්තහ යන ඳරිදි අළුත් යත් හ ල් ඳළරෆටිර ඵරඳෆභ  ළඩි 
ලයඹන් ඇතින තීයණහත්භ හරඳරිච්යේදඹ න්යන් ඳළර කිරීයභන් ඳසු ති 8-16 දක්හ හරඹ න 
අතය ති 12 ට ළඩි හරඹක් ල් ඳළරෆටි ලින් වණ වී ඳළතීභ යත් ඳළරයේ ර්ධනඹ යයයහි 
අහිතය ඵරඳෆභක් ඇති යනු රළයේ.  විදයහ රුන්යග් අත්දළකීභ ව ක්යේත්ර නිරීක්ණ අනු අධි 
ල්ඳළරෆටි ර්ධනඹ වීභ යවේතු යොටයන යත් ඳළරෆටිර අසනු යනරහළී,යම් වළකිඹහ භහ 4 කින් 
ඳභණ ප්රභහද විඹ වළකිඹ.  
 

- දදිව ලංවෘෂිවළර්මිව ලංපි  ලත් ලංලට ලං ළධළ ලංඇතිවීත 
ඉතහ කන ල් ඳළරෆටි ආයණඹක් ර්ධනඹ වීභ යවේතු යොට යන  යත් හ බිම් ර එදියනදහ 
යභයවයුම් ටයුතු වහ ඉතහ ඉවශ පිරිළඹක් අලය න ව නිසඳහදනයේ ගුණහත්භ බහඹද අඩු 
යයයන තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ යමිතන්  යත් දළු යනලීභ, ේඳහදු කිරීභ ව යඳොයවොය යඹදීභ ඹනහදී 
හ බිම් ආශ්රිත සිදු යයයන වදනි ළඩ ටයුතු   ආශ්රිත ඵහධහහරී තත්ත්ඹක් භතු විඹ වළකිඹ.  
යභභ යේයින් අතය ඳත්නහ යනොයඹක් අදවස යවේතු යොටයන ඔවුන් ඉතහ කන ල් ඳළරෆටි 
ආයණඹකින් යුතු යත් හ බිම් ර ළඩ කිරීභට ඳළකිලීභක් දක්ති. එභ නිහ එන් යත් හ බිම් ර 
යේයින් යඹදවීයම්දී ළවිලි ශභනහහරීත්ඹට යනොයඹක් ළටලු රට මුහුණ ඳෆභට සිදු යේ. 
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- අතින් ලංලල්ඳෆටි ලංඉලත් ලංිරරීත ලංවශළ ලංලන ලංඉශෂ ලංපිරිලෆය 
හ ක්යේත්රඹන් ආශ්රිත සිදු යන ටයුතු වහ ඹන භසත විඹදභ ළරක විට ඉන් සිඹඹට 7 සිට 8 
දක්හ ඳයහඹ ප්රභහණඹක් ල්ඳළරෆටි ඉත් කිරීයම් පිරිළඹ න අතය එඹ යදයනි න්යන් දළු 
යනලීයම් ව යඳොයවොය යඹදීයම් පිරිළඹට ඳභණි. යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ විසින්  (TRI) ඒහඵද්ධ 
ල්ඳළරෆටි ශභනහයණ ක්රයභ ඳහඹන් නිර්යද්ල යන නමුදු, ල්ඳළරෆටි ඳහරනඹ වහ ඵහුර බහවිතහ 
න විධික්රභ න්යන් යහඹනි ද්රය යඹදීභ ව ම්රුන් යඹොදහ ල්ඳළරෆටි ඉත් කිරීයම් ම්මිතශ්ර 
ක්රභඹකි. යම් වහ යවේතු න්යන් යත් ර්භහන්ත අංලඹ තුශ ඳත්නහ ශ්රමිත හිඟඹ ව ශ්රභඹ වහ ළඹ 
න ඉවශ පිරිළඹයි. අයනක් අතට අතින් ල් ඳළරෆටි ඉත් කිරීයම් පිරිළඹ, අතින් ව යහඹන ද්රය 
බහවිතහ කිරීභ ඹන ක්රභ යදභ බහවිතහ යන අසාහයේදී ළඹ න පිරිළඹට ඩහ ඉවශ අඹක් ී,. 
ර්ඹ පුයහභ යඹොදන පිරිළඹ ළරකීයම්දී අතින් ල් ඳළරෆටි ඉත් කිරීභ වහ ඹන විඹදභ  සිඹඹට 
සිඹඹ ඳළර ආයණඹක් හිත භූමිත  ළරකීයම්දී රු. 16,000 – 105,000 දක්හ ප්රභහණඹක් යේ. 
(යහඹනි ක්රභ බහවිතහ කිරීභ ව අතින් ල්ඳළර ඉත් කිරීභ ම්මිතශ්රණඹ ව ක්රභඹට හයේක්) (නිමිත 
යත් කියර ක් වහ රු. 13-87 දක්හ)  යත් හ බිම් ර යභයර ශ්රමිතඹන් යඹොදහ ල් ඳළරෆටි ඉත් 
කිරීභ යවේතුයන් න හභහනය  පිරිළඹ ඉවශ ඹහභ නිමිත යත් ලින් කියර ග්රෆභඹට රු. 39.32 කි.  
ජහති භට්ටමිතන් ළරක විට ංසාහ අංලඹ ව කුඩහ යත් තු හිමිතඹන්යග් අංලඹ ළරකීයම්දී ම්රුන් 
යඹොදහ ල් ඳළරෆටි ඉත් කිරීභ වහ හර්ෂි දළරිඹ යුතු අභතය පිරිළඹ පිලියලින් රු. මිතලිඹන 6,400 
ක් ව  4,200 ක් යේ. 
 

- ශ්රත ලංහිඟය ලං  ශේතු ලං  වොට ලං  ගන ලං ත් ලංලගළ ලං භූමිල ලං අතින් ලංලල්ඳෆ ලං ඉලත් ලංිරරීත ලං  ව රහි ලං අලධළනය ලං
 යොමු ලං නොිරරීත. 

ර්ඹ පුයහ අතින් ල්ඳළරෆටි ඉත් කිරීයම් පිලියත අනුභනඹ කිරීභ වහ සිඹඹට 70-150 දක්හ 
ප්රතිලතඹ ශ්රභඹක් අභතය අලය යේ. ංසාහ අංලඹ තුශ ඇති යත් ඳරිඹ ළරකීයම්දී එභ අංලයේ 
ල් ඳළරෆටි ඉත් කිරීයම් ටයුතු ශ්රමිතඹන් භහර්යඹන් සිදු කිරීභ වහ හර්ෂි අභතය ළඩ දින   
5,771,686 (යේඹන් 19,239 ක්)  අලය යේ. කුඩහ යත් තු අංලඹ තුශ එඹ දින 3,849,414 ක් 
(යේඹන් 12,831 ක්) ඳභණ විඹ වළකිඹ. එභ නිහ ල් නහල යනොභළති වීභ යවේතු යොට යන ර්ඹ 
පුයහ ශ්රමිතඹන් යඹොදහ යන ල් ඳළරෆටි ඉත් කිරීයම් ටයුත්ත උයදහ ජහති භට්ටමිතන් අභතය 
ලස යමිතඹන් 32,070 ක් ඳභණ අලය යේ. එභ නිහ ල්ඳළරෆටි ඉත් කිරීභ වහ අභතය යේඹන් 
යොඹහ ළී,භ  යත් ර්භහන්තඹ මුහුණ යදනු රඵන ඵයඳතර අභියඹ ඹකි. 
 
7.2  ලං ර ර් ලංලගළලන් 

 

- ලර්ධනය ලංශළ ලංඅවහලෆන්න ලං ව රහි ලංඇති ලංලන ලං ලංවෘණළත්තව ලං ඳත ලං 
යඵර් ඳළරෆටි ර්ධනඹ න අසාහයේදී ඒහයේ ර්ධනඹට ව අනහත අසළන්න යයයහි ඵහධහ ඇති 
යමිතන් අහලඹ, ඳයහි ආර්ද්රතහඹ,  යඳ  යොටස ව ආයර ඹ  ඹන අලයතහ යනුයන් 
යනොයම්ර යඵර් ඳළර භ තයඟ දිමිතන්  වහනිය ල් ඳළරෆටි ප්රයදද ර්ධනඹ වීභ සිදු යේ. 
 

- ිරරි ලංවෆපීත ලං වශ ලං  ඳො ශොර ලං  යදීත ලං ලෆි ලං ර ර් ලං ලතු ලංආශ්රිත ලංදදිව ලංරියළවළරවම් ලං  ව රහි ලං  ළධළ ලං
ඇතිවීත 

- ලර්ධනය ලං ව රහි ලං ළධළ ලංඇති ලංවරන ලංආවන්න ලංළ ලංල ලංලර්ධනයට ලංශළිවර ලංවා යෝග  
යඵර් ඳළර ර ර්ධනඹ යයයහි ඵහධහ ඇති යන අට ලහර ර්ධනඹට ඵරඳෆම් යන ඇතළම් 
ංයඹ  ඇතළම් ල් ඳළරෆටි විසින් පිට යනු රඵන අතය, යඵොයවොභඹක් ඳලියඵ ධඹන්  ව යය  
වහ  අහලඹ නිර්භහණඹ ය දීභක් ද සිදු යේ.    
 

- රට ලංතුෂ  ලංඳලත්නළ ලංනල ලංඳත්ර ලංශෆලී ම්  රෝගය ලංඳළනය ලංිරරී ම් ලංඅසීරුතළ 
අත්වළය දභන රද ව ළරකිල්රක් යනොදක්න යඵර් හ භූමිත න ඳත්ර වළලීයම් යය ඹ ඳළතිරීභ 
යයයහි ළරකිඹ යුතු ඵරඳෆභක් ඇති යනු රළයේ. ඇතළම් හ භූමිතර ඉතහ කන ආයණ හන් 
ඳතින ඵළවින්, දිලීය නහල ඉසීභ වහ ඒහ යත රඟහ වීභ ඳවසු යනොයේ. එන් අසාහරදී යඵ  
ශභනහයණඹ ඉටු කිරීභ වහ ල් නහලඹක් යඹදීභ අතයලය යේ. තද, යභභ යය  හය බීජ 
රට ඳත්ර යොටස භත ර්ධනඹ වීයම් වළකිඹහක් තියඵන අතය දිලීය නහල යව  ල් නහල යඹදවීභ 
තුලින් දිලීය ඇතිවීයම් වළකිඹහ විනහල කිරීභත් ඒහ කුණු වීභත් සිදු යේ.  
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7.3  ලං  ඳොල් ලංලගළලන් 

 

- ලල් ලංඳෆටි ලංඳළනය ලංිරරී ම් ලංඅසීරුතළලය 
යඳොල් හ භූමිත තුශ  ඳත්නහ උඩු විඹන් හිත ආෘතිඹ යවේතුයන් ලහ අතය පුළුල් අහලඹක් 
නිර්භහණඹ න අතය, එභ  හිස භූමිතඹට හිරු එළිඹ ඉතහ විලහර ප්රභහණඹක් රහ ඒභ සිදු යේ. ඒ යවේතු යොට 
යන යභයර බහවිතඹට යනොත් ඹටිබිම් සායඹ තුශ හර්ෂි ව ඵහුහර්ෂි යනොයඹක් ල් ඳළරෆටි 
ප්රයදද ආක්රභණඹ කිරීභක් සිදු යේ. ඳයේ යතතභනඹ ව යඳ  යොටස උයහ ළී,භ උයදහ යභභ ල් 
ඳළරෆටි යඳොල් හ භ තයඟ යනු රඵන අතය එභ්වන් හයේ ර්ධනඹට ව අසළන්නට ඵරඳෆම් 
ඇති කිරීභත්, ඇතළම් අසාහරදී  නිසඳහදන පිරිළඹ ළඩි යමිතන් යනොයඹක් ඳලියඵ ධඹන් ව 
යනොයඹක් යය  ර්ධනඹ වීයම් යත තළන්නක් නිර්භහණඹ කිරීභත් සිදු යේ.  යම් යවේතු යොට යන ඹටි 
සායඹ තුශ ළයන ල් ඳළරෆටි ර ර්ධනඹ නිසි ආහයයඹන් ශභනහයණඹ කිරීභ හ නිඹමිතත 
ආහයයඹන් ඳත්හ ළී,භ වහ ව නිසඳහදනඹ ඉවශ නංහළී,භ වහ අතයලය පිඹයකි.  යඳොල් 
හ භූමිත ආශ්රිත වයය මීඹ  ව ඵහු හර්ෂි ල්ඳළරෆටි ඳහරනඹ වහ න ඉතහ හධී,ඹ ල් නහල 
ශභනහයණ ක්රයභ ඳහඹක් ලයඹන් ක්රභහනුකර යහඹනි ද්රය හිත ල් නහල බහවිතහ  කිරීයම් 
ක්රභඹ රනු රළයේ. යඳොල් හරුන් විසින් දල ණනහක් තිසයේ ළටලුහරී ල් ඳළරෆටි 
හධී,ඹ ශභනහයණඹ කිරීභ වහ බහවිතහ යන රද්යද් ග්රයියෂොයේට්ඹ.  
 

-  ලං ලෆ ගත ලං ඳොල් ලං වොෂ ලංතෆවී ම් ලං රෝගය ලං ලංලයළප්ත ත ලංවීත ලංඳළනය ලංිරරී ම් ලංඅසීරුතළ 
ග්රයියෂොයේට් වළරුණු විට යනත් එන් හර්ා ල් නහලඹක් යද්ශීඹ යයශයඳොර තුශ යම් 
යනුයන් යනොඳතින අතය, යම් හර්ඹඹ වහ ප්රහයඹ ්ව විබතහඹක් ඇති පිරිළඹ පරදහයී 
යනත් විධි ක්රභඹක්ද නළත. ට යඹදීයම් ක්රභඹ බහවිතහ යමිතන් ග්රයියෂොයේට් මිත.ලී. 30 ක් යඳොල් ලහ 
ට ඇතුල් යනු රඵන අතය, යය ගී,  ඉත් යනොයන රද ලහ ඒ අයුරින් භයණඹට ඳත් කිරීභ සිදු යේ. 
යභභ උඳක්රභඹ (යඳොල් ලහඹ ඳහ ඉත් කිරිභ වහ න්න්දනඹ කිරීයම්දී) ඩහ පිරිළඹ පරදහයී ව 
ප්රහයඹ ්ව විබතහඹක් හිත ක්රභඹක් ලයඹන් ළරකිඹ වළකිඹ. එයේභ, යභභ එන්නත්යණයඹන් 
අනතුරු ති යද හරසීභහදී යඳොල් ලහඹ ක්රභහනුකර මිතඹ ඹහභ සිදු න අතය, යභඹ ඩහ 
හධී,ඹ ක්රභඹක් යර ළරකිඹ වළකිඹ.  
  

7.4 ලං උක් ලංලගළලන් 

- ලං ලං ලල් ලංඳෆටි ලංඳළන ේ ලංුවහවරතළ ලං 
මුඩු වහ හ යනොශ ඉඩම්ර උක් හ කිරීභට යඳය ඇටය, ඉලුක් ව රහන්රු ඹනහදී ළටළුහරී ල් 
ඳළශෆටි ඳහරනඹ වහ  ලීටයඹට ග්රෆම් 360  ඳරිභහයන් යවක්ටඹහයඹට ලීටය 4 ත් ව 5 ත් අතය 
ප්රභහණඹක් ල් ඳළශෆටි ඉසභතු න ඳලසචහත් අධියේදී ග්රයියෂොයේට් යඹදීභ සුදුසු ඵ උක් 
ඳර්යේණ ආඹතනඹ නිර්යද්ල ය ඇත. (උක් ඳර්යේණ ආඹතනයේ යතොයතුරු ඳත්රිහ 2012/04). 
භන්ද ඹත් හන් ආයම්බ කිරීභට යඳය යයිය භ හිත ඵහුහර්ෂි ල් ඳළශෆටි ප්රභහණත් ඳහරනඹ 
කිරීභ අතයලය න ඵළවිනි. උක් හයේදී ලීටයඹට ග්රෆම් 360  ඳරිභහයන් ග්රයියෂොයේට් යඹදීභ ඉවත 
වන් ශ ළටළුහරී ල් ඳළශෆටි ඳහරනඹ කිරීභ වහ හර්ඹක්භ, පරදහයී ව ආර්කයභඹ ලයඹන් 
හසි වත ක්රභයේදඹක් න්යන් දෆතින් යව  තහක්ණි ක්රභයේද යඹොදහ නිමිතන් සිදු යන ල්ඳළර 
ඳහරනඹ කිරීයම් ක්රභයේද ඩහත් පරදහයී යනොන ඵළවිනි.   
 
ත ද න උක් තහන් සාහඳනයේදී මීට යඳය උක් හන්ර ඉඳනළලි ඉත් කිරීභ සිදු ශ යුතු අතය 
එභඟින් ප්රයදද එකියන මිතශ්ර වීභ ළශයක්. යඳය උක් හන්ර ඉඳනළලි විනහල කිරීභ වහ  
ග්රයියෂොයේට් ලීටයඹට ග්රෆම් 360  ඳරිභහයන් යඹදිඹ යුතුඹ. එයේ නළතයවොත් ඒහ ඉත් කිරීභ අතින් 
සිදු ශ යුතු න අතය එඹ ආර්කයභඹ ලයඹන් හසිදහඹ යනොනු ඇත.  
 

- සුුව ලංඳත්ර ලං රෝගය ලංඳළනය ලංිරරී ම් ලංුවහවරතළ 
සුදු ඳත්ර යය ඹ ලංශ්රී රංහයේ උක් ර්භහන්තඹ මුහුණ යදන ප්රධහන අභියඹ ඹක් න අතය උක් දු,, යු 
ධහරිතහ ව රඵහ ත වළකි පිරිසිදු සීනි ඵයඳතර යර අඩු වීභ භත උක් අසළන්න ඳවත  
ළී.භටද එඹ යවේතුක් යයි. ආහදිත බීජ භඟින් යය ඹ මලි ඳළතියයන අතය, යදළනු ෘමිත  
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වදශිඹන් භඟින් ද එඹ ඳළතියයයි. යය  ආහදනඹ ව ලහර වදශිඹන්ට ආර්ලනඹ ඇති 
කිරීයභන්, ඳළළත්භ තවවුරු කිරීයභන් ව ර්ඹහ ඉවශ නළංවීයභන් සුදු ඳත්ර යය යේ ඳයියටොේරහසභහ 
ර්ධනඹ ප්රර්ධනඹ යයර්. එඵළවින් නියන්තය අධීක්ණඹ ව සුදු ඳත්ර යය ඹ හිත ඳන්රු ඉත් 
කිරීයභන් වදශිඹන් භඟින් ද්වීතියි සුදු ඳත්ර යය ඹ ඳළතිරීභ ශක්හලීභට ඳළවළදිලි ඵරඳෆභක් 
එල්ර ශ වළකිඹ. ප්රහයද්ශීඹ තත්ත්ඹන් ඹටයත් සුදු ඳත්ර යය ඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ ආහදිත උක් 
ඳළශෆටි හ භූමිතයඹන් ඉත් කිරීභ ව ඹළි හ කිරීභ යව  ආහදිත භට්ටභ සිඹඹට 20ට ඩහ ළඩි නම්  
මුඩු ඉඩභක් ඵට ඳත් කිරීභ නිර්යද්ල ය ඇත (උක් ඳර්යේණ ආඹතනඹ 2015). යය  
රක්ණ ඳවශ ව ඳසු උක් ක් රහ ඉත් කිරීභ දුසය හර්ඹඹක් න අතය අතින් රහ ඒහ ඉත් 
යන විට ආහදිත යොටස භූත ඳ තුශ තිබීයම් වළකිඹහක් ඳතින අතය යභභ හර්ඹඹන් වහ 
ඉවශ ශ්රභ ළඹක් ව පිරිළඹක් දළරීභට ද සිදු යේ.  
 
ද්වීතිඹ ඳළතිරීභක් ශක්හලීභ වහ ආහදිත උක් ඳළශෆටිඹක් විනහල කිරීභට ඇති යවොභ ක්රභයේදඹ 
න්යන් අදහර සාහනඹ වන්නහ නිමිතන් විධිභත් යර ල්නහල යඹදීභයි. එභ නිහ යභභ ර්භහන්තඹ 
තුශ යය යේ ද්වීතියි ඳළතිරීභක් ශභනහයණඹ ය ළී,භ වහ ග්රයියෂොයේට් ළදත් යේ.  

 

8. ලං ග්යි සො වේට් ලංතශනම් ලංිරරීත ලංතඟින් ලංආර්ථිවයට ලංඑල් ලංලන ලං ඳත 

2014 යර්දී අයරවිඹ, අයරවිඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ව යත යහත් දිසත්රික්ර බහවිත කිරීභ 
ම්ඵන්ධයඹන් ප්රහයද්ශීඹ සීභහන් ඳළනවිණ. ඉන්ඳසු 2015 යර් ජනි භහයේදී ග්රයියෂොයේට් 
ම්ඵන්ධයඹන් තවනභක් ඳළනවුණු අතය ය 02 ට ඳසු ශ්රී රංහ යජඹ යත් ව යඵර් හන් වහ 
භහ 36  හර සීභහට එඹ ඉත් යශේඹ. යයේ යතත්, ළවිලි යඵ  වහ ග්රයියෂොයේට් 
බහවිතඹ තවනම් කිරීභ භඟින් ආර්කයඹට විවිධහහයයඹන් ඵරඳෆම් එල්ර ය ඇති අතය ඉන් ඇතළම් 
ඵරඳෆම් ඳවත දක්හ ති යේ.  
 
8.1 ලං  ත් ලංවර්තළන්තය 

ල් නහල ඳහරනයඹන් යතොය වීභ යවේතුයන් යට අහිමිත න යත් නිසඳහදනඹ කි යර ග්රෆම් මිතලිඹන 
32.2 ක් යර ඇසතයම්න්තුත ය ඇති අතය එභඟින් යදී අඳනඹන ආදහඹයභන් රුපිඹල් බිලිඹන 
26.7 ක් අහිමිත යේ. (ලයහභලී, 2016) ශ්රී රංහ යත් භ්ඩඩරඹ ඳශ යන රද දත්තරට අනු 2015  යට 
හයේක් 2016 ව 2017 යරදී ශ්රී රංහයේ යත් නිසඳහදනඹට දළඩි ඵරඳෆභක් එල්ර වී තියේ. ප්රඵර 
ල් නහල යනොභළති වීභ නිසඳහදනඹ ඳවත ළී.භට මලි යවේතුක් විඹ වළකිඹ. භසතඹක් ලයඹන් 
ත් ර යත් නිසඳහදනඹ කියර  ග්රෆම් මිතලිඹන 292 ක් න අතය එඹ 2015 යර්දී හර්තහ ව කියර  ග්රෆම් 
මිතලිඹන 328.2 වහ ළමේයම්දී කියර  ග්රෆම් මිතලිඹන 36.4  ඳවත ළී.භකි. 2016 යර්දී යත් කියර  ග්රෆම් 
මිතලිඹන 288.7 ක් අඳනඹනඹ ය ඇති අතය එඹ 2015 යර්දී අඳනඹනඹ ශ යත් කියර ග්රෆම් මිතලිඹන 
306.9 වහ ළමේයම්දී කියර ග්රෆම් මිතලිඹන 18.2  ඳවත ළී.භකි.  ග්රයියෂොයේට් තවනම් කිරීභත් භඟ 
යට රුපිඹල් බිලිඹන 10 ත් 20ත් අතය ඳහඩුක් සිදු නු ඵට ඇසතයම්න්තුත ය ඇතළයි ශ්රී රංහ 
ළවිලි ර්භහන්තරුන්යග් ංභඹ ප්රහල ය ඇත. ල් නහල ඳහරනඹ වහ ම්රු ශ්රභඹ  යඹොදහ 
ළී,භ යවේතුයන් නිසඳහදන පිරිළඹ ඉවශ ඹහභ යව  ශ්රභ ම්ඳත හිඟ වීභ ව ඒ වහ න පිරිළඹ අධි 
වීභ යවේතුයන් යත් තුර ල් ඳළශෆටි ඳහරනඹ අත්වළය දළමීභ යභභ තත්ත්ඹට ඵරඳහ තියේ.  

යත් ර්භහන්තයේ ල් ඳළශෆටි ඳහරනඹ වහ ම්රු ශ්රභඹ යඹොදහ ළී,භ යවේතුයන් දළරීභට සිදුන 
අතියර් ළඹ ඵය යහඹනි ක්රභයේද වහ ම්රු ශ්රභඹ යඹොදහ නිමිතන් ල් ඳළශෆටි ඳහරනඹ වහ 
ළමේයම්දී නිභළවුම් යත්ර මිතර රුපිඹල් 2 යි ලත 70 වහ රුපිඹල් 19 යි ලත 01 අතය ණනඹ ය තියේ. 
(ලයහභලී, 2016) ල් ඳළශෆටි ඳහරනඹ වහ ම්රුන් යඹොදහ ළී,භ යවේතුයන් ඵදුල්ර දිසත්රික්යේ 
යතල්ඵළද්ද ත්ත ළනි විලහර ළවිලි භහම්ර පිරිළඹ 2016 යර්දී රුපිඹල් මිතලිඹන 2.97 සිට 2017 
යර්දී රුපිඹල් මිතලිඹන 9.88 දක්හ ඉවශ යොස තියේ. එඹ වරිත දළු කියර ක් වහ රුපිඹල් 5 යි ලත 
50 ක් දක්හ ළඩි වීභකි. (අයේවික්රභ ව තත් අඹ, 2017) ග්රයියෂොයේට් තවනම් කිරීයභන් ඳසු භවහ 
ඳරිභහණ යත් ර්භහන්තරුන් ප්රභහණත් ඳරිදි ශ්රභ ම්ඳත ඳඹහ ළී,යම් දුසයතහන්ට මුහුණ යදන 
අතය ශ්රභ ඉල්ලුභ ද 30% කින් ඉවශ යොස තියේ.  (අයේවික්රභ ව තත් අඹ, 2017)  තවනභ යවේතුයන් 
ඩහත් වහනිය ව නිර්යද්ල යනොයන රද ඳලියඵ ධනහල බහවිත කිරීයම් තත්ත්ඹක් දළකිඹ වළකි  
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අතය යට තුශට ී,තිවියය ධී නිසඳහදන රහ ඒයම් හතහයණඹක් ද උද්ත ඇත. (අයේවික්රභ ව තත් 
අඹ, 2017)  

ග්රයියෂොයේට් තවනභ  යවේතුයන් ඩියුයය න් ව එම්.සී.පී.ඒ. ළනි විල්ඳ යහඹන බහවිත කිරීභට යත් 
ර්භහන්තරුන්ට සිදු තියඵන අතය එහි ප්රතිපරඹක් යර ශ්රී රංහයන් අඳනඹනඹ යන රද 
යත්ර යභභ ඳලියඵ ධනහල ලින් වටත් අයලේ යොටස දක්නට රළයඵන ඵ (ද සිල්හ ව තත් 
අඹ, 2018) හර්තහ ය ඇත. එභඟින් යයට් ආර්කයඹට ද දළඩි ඵරඳෆම් එල්ර වී ඇත.  
 

8.2 ලං ර ර් ලංලගළල ලං 

 
අතින් ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභ ව ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ නිමිතන් යහඹනි ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීයම් 
තත්ත්ඹන් ඹටයත් යඵර්  ය 30  ආයු හරඹ තුශ දළරීභට සිදු න පිරිළඹ ව අත්න 
ප්රතිරහබ ළරකිල්රට නිමිතන් යවක්ටඹහය ඳදනමිතන් මරය විලසයල්ණඹක් සිදු යරිණ. ප්රතිරහබ පිරිළඹ 
අනුඳහතඹ,  ලංදශ ත්භන් අඹ ව අසළන්යන් යොවිබියම් අනුඳහතඹ යභහිදී රහ ඵළලුණු උඳභහන විඹ. 
අතින් ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභට අදහර ප්රතිරහබ පිරිළඹ අනුඳහතඹ 1.68 ක් ව අතය ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ 
නිමිතන් යහඹනි ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීයම්දී එඹ 1.75 ක් විඹ. ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ නිමිතන් 
යහඹනි ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීයම්දී ඉවශ ප්රතිරහබ පිරිළඹ අනුඳහතඹක් හර්තහ වී ඇත්යත් ඒ වහ 
අඩු ශ්රභ දහඹත්ඹක් අලය න ඵළවිනි. යඵර්  ය 30  ආයු හරඹ තුශ, අතින් ල් ඳළශෆටි 
ඉත් කිරීභට අදහර දශ ත්භන් අඹ යවක්ටඹහයඹට රුපිඹල් 1,773,869 ක් ව අතය ග්රයියෂොයේට් 
යඹොදහ නිමිතන් යහඹනි ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීයම්දී දශ ත්භන් අඹ යවක්ටඹහයඹට රුපිඹල් 
1,879,877 ක් විඹ. අසළන්යන් යොවිබියම් අනුඳහතඹ අතින් ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභට අදහර ව 
ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ නිමිතන් යහඹනි ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභට අදහර පිළියලින් 22% ක් ව   
23 % ක් විඹ. ඒ අනු යඵර් හ ය ඇති භූමිතර ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ නිමිතන් යහඹනි ල් ඳළශෆටි 
ඉත් කිරීභ, අතින් ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභ වහ ළමේයම්දී ඩහත් රහබදහයී යේ. ඉවත මරය නිදර්ල 
ණනඹ කිරීයම්දී යඵර් මිතර කියර ක් රුපිඹල් 500 ක් යර රහ ඵළලුණු අතය ට්ටම් අඹ 8 % ක් 
විඹ. ශ්රී රංහයේ යඵර් හට අදහර ප්රතිරහබ පිරිළඹ අනුඳහතඹ ග්රයියෂොයේට් යඹොදහ නිමිතන් 
යහඹනි ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභ ව අතින් ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභ වහ ළමේයම්දී 1.3  ව 1.17  
අනුඳහතඹන් හර්තහ ය ඇත. (යඵර් ඳර්යේණහඹතනඹ, 2016)     

ශ්රභ හිඟඹ ව ඉවශ ශ්රභ පිරිළඹ යභන්භ අතින් ල් ඳළශෆටි ඉත් කිරීභ යවේතුයන් යඳොයවොය යඹදීභ ව 
යඵර් කිරි එතු කිරීභ ළනි වදනි පිළියත් ද යනොරහ වළය ඇති තත්ත්ඹක් යඵර් හ ය ඇති 
ඉඩම් ආශ්රිත දක්නට ඇත. ල් නහල ඳහරනයඹන් යතොය යඳොයවොය යඹදීභ යවේතුයන් යඳොයවොයරට 
ඳළශෆටි ප්රතිචහය දළක්වීභ ව යඳොයවොය උයහ ළී,යම් හර්ඹක්භතහඹ අඩු වී ඇත. යම් යවේතුයන් 
හන්යන් රළයඵන අසළන්න යභන්භ ආදහඹභ වහ රහබඹ ද ඳවත ළී. තියේ. යහඹනි ද්රය වහ 
දළරීභට සිදු න පිරිළඹ ඒහ හන්ට යඹොදන ආහයඹ තීයණඹ යනු ඇත. එඵළවින් යඵර් හයන් 
ආර්කයභඹ ලයඹන් පරදහයී තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභට නම් ග්රයියෂොයේට් දළරිඹ වළකි මිතරට 
මිතරදී ළී,භට අසාහ ළරසිඹ යුතුඹ.     

 
8.3   ඳොල් ලංලගළලන් 

යඳොල් (Cocos nucifera L.) හන්හි, ආයඹ ජන භත ඉවශභ ප්රතිරහබඹ (ප්රතිරහබඹ:පිරිළඹ 
අනුඳහතිඹ 7.51) හර්තහ වයේ අයනකුත් ඹහන්ත්රි ව ලය විදයහත්භ ශිල්පීඹ ක්රභ වහ ළළමේයම්දී 
ල් ඳහරනඹ කිරීයම් යභරභක් යර ග්රයියෂොයේට් යඹදීයභනි (යේනහයත්න ව යඳයර්යහ, 2011). 
තද, ළලිභ යඳොල් යොශ භළශවීයම් යය ඹ (WCLWD) ඳළතිරීභ ළශළක්වීභ වහ ග්රයියෂොයේට් 
බහවිතහ යමිතන් ට ග්රයියෂොයේට් එන්නත් කිරීභ භ්වන් යය ඹට ඳහත්ර ව ලහ විනහල කිරීභ ඩහත් 
හර්ා ව පිරිළඹ පරදහඹ ප්රයේලඹ ඵ යඳොල් ඳර්යේණ ආඹතනඹ වන්නහ යන ඇත               
(ශ්රී රංහයේ අභහතය භ්ඩඩර හර්ඹහරඹ (OCM), 2019). 

2008 යර් සිට ග්රයියෂොයේට් බහවිතහ යමිතන්  ළලිභ යඳොල් යොශ භළශවීයම් යය ඹ ළශන්ණු 
යඳොල් ස 11,200 ඳභණ එන්නත් ය භයහ දභහ තියේ. යඳොල් ස ඉත් කිරීම් ව අ්ඩඩ එන්නත් 
කිරීම් යවේතුයන් 2016 යතක් යය ඹ ඳළතිරීභ අඩු වීයම් නළඹුරුක් නිරීක්ණඹ යනු රළබිණි. එනමුත්,  
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2017 සිට ග්රයියෂොයේට් තවනම් කිරීභ යවේතුයන්, නළතත්, යඳය ර්ඹ වහ ළමේයම්දී දකුණු ඳශහයත් 
යය ඹ ඳළතිරීභ යදගුණඹකින් ඳභණ ළඩි විඹ.  2021 දී අභහතය භ්ඩඩර අනුභළතිඹ ව ඳලියඵ ධනහල 
යයජිසට්රහර්යග් වියලේ අයඹ ඇති ළලිභ යඳොල් යොශ භළශවීයම් යය ඹ ළශන්ණු යඳොල් ස රට 
එන්නත් කිරීභ වහ ග්රයියෂොයේට් ලීටය 200 ක් ආනඹනඹ යන රද අතය එන්නත් කිරීයම් 
ළඩටවන ඹළි ආයම්බ යන රදී. 

යඳොල්, ශ්රභ සක්භ යඵ ඹක් යනොන නමුත් යඳොල් ඉඩම් ශභනහයණයේදී, වියලේයඹන්භ ල්ඳළර 
ඉත් කිරීභ, යඳොයවොය යඹදීභ, ළටල් ළසීභ ආදිඹ වහ ශ්රභඹ අලය යේ. ල්ඳළර ර්ධනඹ භත 
ඳදනම් ශ්රභ පිරිළඹ මුළු පිරිළයඹන් 20-35% ට ඳභණ දහඹ න අතය ශ්රභ ඵරහයඹන් ළඩි 
ප්රභහණඹක් යනත් ර්භහන්ත යහ ංක්රභණඹ වී ඇති යවයින් යභභ යභයවයුම් යනුයන් ශ්රභඹ යොඹහ 
ළී,භ අඳවසුඹ. ග්රයියෂොයේට් ල් භර්දනඹ යඹොදහ ත් විට අඩුභ නිසඳහදන පිරිළඹද ළඩි යඳොල් 
පරදහ ද රළයඵනු ඇති ඵ නිසඳහදන පිරිළඹ ණනඹ කිරීම් යඳන්නුම් යයි. ල් භර්දනඹ වහ 
ග්රයියෂොයේට් යඹදවීභට යනොවළකි වීභ හන්හි නිසඳහදන පිරිළඹ ළඩි ය ඇති අතය ජරඹ ව 
යඳ  යනුයන් යඳොල් භඟ තයඹ යවේතුයන් පරදහයීතහ අඩු වී ඇත. තවනභ, ඩහත් 
අන්තයහඹහරී ව නිර්යද්ශිත යනොන ල් නහල අධි යර බහවිතඹට භ ඳහදහ ඇති අතය, එළනි 
නිසඳහදන ී,ති වියය ධී යර යට තුශට යන ඒභද ක්ර ප්රර්ධනඹ ය ඇත. 
 
8.4 ලං උක් ලංලගළලන් ලං 

 
උක් අසළන්න 10-70%  ප්රභහණඹක් අහිමිත වීභට ල් ඳළශෆටි යවේතු න අතය ඇතළම් අසාහ ර එඹ 
100% දක්හ ළඩි වීභට ඉඩ ඇත. උක් නිසඳහදන පිරිළයඹන් 10-12% ක් ල් භර්දනඹ වහ යේ 
(විතහයභ, 2001). උක් හයේ අතින් ල් යනලීභ වහ හ න්නඹදී ආන්න ලයඹන් ම්රු දින 
70 ක් ඳභණ අලය න අතය එහි පිරිළඹ යවක්ටඹහයඹට රු. 105,000කි. මුල් අසාහයේදී යය ඹ 
ළශන්ණු ලහ ඉත් කිරීභට යනොවළකි වීභ යවේතුයන්  සුදු ඳත්ර යය ඹ අහර්ා ශභනහයණඹ නිහ 
අසළන්න සිඹඹට සිඹඹක් අහිමිත වීභ සිදු වීභට ඉඩ තියේ. 

 

9. ලං ග්යි සො වේට් ලංභළලිත යහි ලංඅනර්ථවළරී ලං ඳම් ලං 

ල් නහල ඳභණට ළඩියඹන් ව ළයදි යර බහවිතඹ යඵ  රට ව ඳරියඹටද මිතනිස ය යඹටද 
ළරකිඹ යුතු වහනි සිදු යයි. යඵ  හයේදී ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ අනර්ාහරී ඵරඳෆම් ඇති යන 
ඵට ඇතළම්හු තර් යති. ය ණනහක් මුළුල්යල් විලහර යර බහවිතහ කිරීයම් ප්රතිපරඹක් යර වි 
ඵ ව පිළිහ හය ඵ ආදිඹ වහ ඵළඳි ළටළු ණනහක් ඇති වී තිබීභට ඉඩ ඇත. යයේ යතත්, 
ළඩි ව බහවිතඹ ව අධි භහත්රහ, මිතනිස ය යඹ ව ඳරියඹ භත එයින් ඇතියයයන ඵරඳෆභ 
ම්ඵන්ධයඹන් ළරකිල්ර ළඩි ය ඇත. 
 
9.1 ලං මිිවහ ලං වෞඛ්යය ලං ව රහි ලං ඳම් 

ග්රයියෂොයේට් ප්රයේණි ද්රය රට වහනිය වීභට ඉඩක් යනොභළති ඵත් ආවහය වයවහ නියහයණඹ භ්වන් 
භනුයඹන්ට පිළිහහය අදහනභක් ඇති කිරීභට ඉඩක් යනොභළති ඵත් යර  ආවහය ංවිධහනඹ- 
යර  ය ය ංවිධහනඹ 2017 දී හර්තහ යශේඹ. 2016 දී, ඕසයේලිඹහනු ඳලියඵ ධනහල ව ඳශු 
වදය ඖධ අධිහරිඹ (APVMA) ග්රයියෂොයේට් ඳරීක්හය එහි අනුභත බහවිතඹන් ඹළි රහ 
ඵළලීභ වහ ඳදනභක් යනොභළති ඵ යොඹහ ත්යත්ඹ. තද, යල්ඵරයඹහි ඇති උඳයදස අනු බහවිතහ 
ශ විට ග්රයියෂොයේට් භනුයඹන්ට පිළිහහය අදහනභක් ඇති යනොයන ඵ එඹ ප්රහල යශේඹ 
(Crop Life Australia, 2016). පිළිහ පිළිඵ ඳර්යේණ යනුයන් ජහතයන්තය නියඹ ජිත ආඹතනඹ 
ග්රයියෂොයේට් භනුයඹන් යනුයන් පිළිහ හය විඹ වළකි යර හ්ඩඩත යයි. උඳයදස අනු 
බහවිතහ යන තහක් ල් ග්රයියෂොයේට් භනුයඹන්ට අදහනභක් ඇති යනොයන ඵට ප්රහලඹක් 
ඳහරිරි ආයක්ණ අධිහරිඹ (EPA) 2020 යර්දී නිකුත් යශේඹ. එඹ භනුයඹන් තුශ පිළිහ ඇති 
කිරීභට ඉඩක් යනොභළති ඵද ප්රහල ශ ඔවුහු (Glyphosate Interim Registration Review Decision, 
2020) De Roos ව තත් අඹ, (2005) ක්ෂීයඳහයීන් තුශ පිළිහ හය ඵ යව  ප්රයේණි ද්රය රට 
වහනිය ඵ ම්ඵන්ධයඹන් හක්ෂි තිබී ඇත්යත් සල්ඳඹක් ඵළවින් ග්රයියෂොයේට් භනුයඹන්ට වි  
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හිත ඵ අඩු යර ළරයන ඵ හර්තහ ශව. ග්රයියෂොයේට් ළඩි ව බහවිතඹ ව අධි භහත්රහ, 
මිතනිස ය යඹ ව ඳරියඹ භත එයින් ඇතියයයන ඵරඳෆභ ම්ඵන්ධයඹන් ළරකිල්ර ළඩි ය ඇත. 
ළරකිඹ යුතු හක්ෂි ළඩි ළඩියඹන් යඳන්නුම් යන්යන් ග්රයියෂොයේට් ල් නහල තය ලයඹන්භ 
ය යඹට අහිතය ඵරඳෆම් කිරීභට ඉඩ ඇති ඵ න අතය ඒහ ත තත් අයේක්ණඹ අලය ඵට 
උත්යත්ජනඹ ඳඹයි (Benachour and Seralini, 2009). ඳළි යඵ ධනහල අයලේ පිළිඵ ඒහඵද්ධ 
රැසවීයම්දී (Joint Meeting on Pesticide Residues) (JMPR) හිදී විදයහත්භ ඇයීභ නිභනඹ යශේ 
ග්රයියෂොයේට් භනුයඹන්ට පිළිහ හය අදහනභක් ඇති කිරීභට ඉඩක් යනොභළති ඵයි. තද, 
ග්රයියෂොයේට්ර උග්ර වි හිතඵ ඳවශ භට්ටභ ඳතින යවයින් උග්ර වි ඵ ම්ඵන්ධ යඹොමු 
ඳයහඹක් සාහඳනඹ කිරීයම් අලයතහක් යනොභළති ඵ Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR) 
යොඹහ න්නහ රදි.  

 
ය ලීඹ ලයඹන් ෆභ සහධීන, විදයහත්භ ඳදනභක් හිත නිඹහභන නියඹ ජිත ආඹතනඹක්භ 
(ජර්භනිඹ, නසීරන්තඹ, ළනඩහ, ඇභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ ව යුයය ඳහ ංභඹ ඇතුළු)  
ග්රයියෂොයේට් පුළුල් යර ඇයුභට රක් ය ඇති අතය යල්ඵරයේ උඳයදස රට අනු බහවිතහ කිරීභ 
ආයක්හ හිත ඵට යවළි යයන ඇත. (ග්රයියෂොයේට් පිළිඵ යුයය ඳහ ංම් තක්යේරු ්ඩඩහඹභ 
2021 දී, එක්ත් ජනඳද ඳහරිරි ආයක්ණ අධිහරිඹ 2020 දී, යුයය ඳහ යහඹන ද්රය නියඹ ජිත 
ආඹතනඹ 2017 දී, නසීරන්ත ඳහරිරි ආයක්ණ අධිහරිඹ 2016 දී, යුයය ඳහ ආවහය සුයක්ෂිතතහ 
අධිහරිඹ 2015 දී, Health Canada හි ඳලියඵ ධ ශභනහයණ නිඹහභන නියඹ ජිත ආඹතනඹ 2015 දී). 
Health Canada (2019) වන් යශේ, “භනුයඹන් දළනට නියහයණඹ න භට්ටයම්දී ග්රයියෂොයේට් 
භනුයඹන්ට පිළිහ අදහනභක් ඇති යන ඵට යර යේ කිසිදු ඳලියඵ ධනහල නිඹහභන 
අධිහරිඹක් දළනට යනොරයි” ඹනුයනි.  

 
9.2  ඳරිවර ලංඳද්ධතිය ලංතුෂ ලංඇති ලංලන ලං වෞඛ්යතය ලං ඳම් 

 
අයනකුත් ල්නහල වහ ංන්දනඹ කිරීයම් දි ග්රයියෂොයේට් තු ඳ ව ජරඹ තුශ හයේක් 
ලයඹන් යටි අර්ධ ආයු හරඹක් (ය භය යද්ලගුණඹ තුශ හභහනය ලයඹන් දින තිවක් ඳභණ) ඳතී. 
යඵයවවින්භ එඹට යවේතු න්යන් ක්ෂුද්ර ජීවී වහඹනඹයි. යඵොයව  විල්ඳ ෘත්රිභ ල්නහල රට ඩහ 
ග්රයියෂොයේට් භ්වන් ඇති යන ඳහරිරි ඵරඳෆයම් පරඹ අඩු භට්ටභ ඳතී. (Stephen O. Duke, 
2020) යොවිතළන් ටයුතු ර දී ග්රයියෂොයේට් ළනි ල්නහල බහවිතහ කිරීයම් හසිඹක් යරට 
නියන්තයභ යඳන්නුම් යනු රඵන්යන් එකී ල් නහල බහවිතඹ භ්වන් බිම් යී.යම් අලයතහඹ අඩු 
යන ඵත්, එයර බිම් යී.භ අඩුන විට ළඩවිරන් වනඹ ර්ධනඹ න ඵත්ඹ. Broines and 
Schmidt (2017) විසින් හර්තහයන රද විභර්ලන අධයඹනඹක් භ්වන් යභභ අදව ට වහඹ ඳශ කිරීභ 
වහ ආන්න ලයඹන් අවුරුදු 65 ට ඩහ ළඩි හරඹක් තිසයේ එතු යන රද දත්ත විලසයල්ණඹ 
යනු රළබීඹ. යයේ වුද ග්රයියෂොයේට් භ්වන් ළඩවිරන් යයයහි ඵරඳෆභක් ඇති යන ඵ හර්තහ 
ණනහක් භ්වන් යඹ ජනහ යනු රළයේ.  අනහයණඹ යත්  රුණු තුශට ළඩවිරන් විසින් ඳ භඟ 
වළය ඹෆභ (Verrell and Van Buskirk 2004), ඔවුන්යග් සිරුරු තුශ ල් නහල එක්රැස වීභ (Contardo-
Jara et al. 2009)  ව ළඩිවිලි වියලේඹක් ව භයියොයයිහ දිලීයඹ (mycorrhizal fungi) අතය  අන්තර් 
ක්රිඹහ අඩුවීභක් (යභභ යදයොටභ  ශ්රී ඳක් වහ අතයහලය ංයච යේ; (Zailer et al. 2014)  
ඇතුශත්  යේ. ළඩවිරන් විසින් ඳ භ වළය ඹෆභ ම්ඵන්ධයඹන් ත් විට,  ඳට යඹොදන රද නිර්යද්ශිත 
ග්රයියෂොයේට් භහත්රහට  නියහයණඹ ව ළඩවිරන් අතය ඳ භ වළය ඹෆයම් වළසිරීභක් භෆතහලීන 
අධයඹනඹක් භ්වන් අනහයණඹ යනොයන රදි. (Santos et al. 2012)  
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10. ලං ලං ග්යි සො වේට් ලංභළලිතයට ලංඑ රහි ලංලිවල්ඳ ලං ලංලල් ලංඳෆටි ලංඳළන ලංක්රත 

10.1   ත් ලංලගළල 

ඳළර භතු වීභට යඳය යඹොදන ල් නහලඹක් යර ජරඹ ලීටර් ඳන්සිඹඹක් තුශ (i)  ඔක්සිෂසලුඕර්යෂන් 
48% (Goal 4F) යවක්ටඹහයඹට මිත.ලී. 700; ග්රයියෂොයේට් වහ විල්ඳඹක් යර,                           
(ii) ග් ලුයෂොසියන්ට් ඇයභ නිඹම් 28% (Lifeline) යවක්ටඹහයඹට මිත.ලී. 600-700 ව (iii) ඩියුයය න් 
දිඹයඹ යවක්ටඹහයඹට ලීටර් 1.5ක් ජරඹ ලීටර් 500ක් තුර යඹදීභ  ඩහත්  පරදහයි න අතය (iv)  
එම්.සී.පී.ඒ යනුට ජරඹ ලීටර් ඳන්සිඹඹක් තුශ ට්රඹහල්ියයුයය න් 75 ඩේලිේ.ජී. (Logran) 
යවක්ටඹහයඹට ග්රෆම් 60-70ක්  යඹදීභ ශ වළකි න අතය යුයය ඳහ ංභයේ වහ ජඳහනයඹහි  අදහශන 
උඳරිභ යලේ සීභහ (MRLs) ද  එභඟින් පුයහ රනු රළයේ. නිසියර ම්පර්ණ යන රද හර්තහයොනු  
ඉදිරිඳත් කිරීයභන් අනතුරු ජඳහනඹ ව යුයය ඳහ  ංභඹ යතින් උඳරිභ යලේ සීභහ ළඩි කිරීභක් 
වහ අය රඵහ යදන තුරු යවක්ටඹහයඹට ලීටර් 0.75-1.0 යඹොදනු රඵන Imazapic isopropylamine 
+ Imazapyr isopropylamine (Mayoral) නිර්යද්ල කිරීභ ඳභහ යනු රළඵ ඇත. 
 
ඉවශ ඳරිභහක් අලය වීභ ව පිරිළඹ හර්ඹහධත්ඹ ඹන රුණු භත වජ ල්නහල ල් ඳළර 
මවඹක් ඇති සාහනරට යඹදීයම් ක්රභඹ අනු අලය අසාහරදී යඹදීභ වහ යභ ධහනිත ල්ඳළර  
ඳහරන ළඩටවනට ඇතුශත් යත යුතු ඵට  නිර්යද්ල යනු රළබිඹ වළකිඹ. 
 
10.2 ලං ර ර් ලංලගළල ලං 

අලුතින් එළි යඳයවළි යන  යඵර් තු ර ල් ඳළශ ර්ධනඹ වීභ  භර්දනඹ කිරීයම්දී ආයණ යඵ  
භ්වන් ල් ඳළර ඳහරනඹ  කිරීයම් ක්රභඹ හධී,ඹ න අතය ඳයහි ශ්රීත්ඹ ආයක්හ කිරීභට ව ඳහංශු 
ංයක්ණඹ වහ එඹ අතයහලය යේ. යයේ වුද,  යහි  මුර අට නිසි ව  විධිභත් ළසභක් 
යඹදීයම් ක්රභයේදඹ භ්වන් යහි මුර ටහ ල් ඳළර ලින් යතොය ඹක් ස යත යුතු ඵට 
නිර්යද්ල යනු රළයේ.  පිදුරු, විදුලියඹන් ක්රිඹහයන ඳළදුරු, යඳොලිතීන්, ආයණ දළල් ළනි ආයණ 
යඹදීයම් ක්රභ දළඩි  යයවක් දළරීභට සිදුන, මිතර අධි ව නළත නළත යඹදීභට අලය න 
ක්රභයේදඹන් යේ. අතින් ල් ඳළර ඉත් කිරීභ ද දළඩි යයවක් දළරීභට සිදුන, මිතශ අධි ව හරඹ 
තන ක්රභඹක් න අතය එභ්වන් ඳයහි ඉවශ සායයඹහි ුවඹ බි ළී.  ඳහංශු හදනඹ සිදුන්නකි. 
 
ඵෆවුම් හිත ඉඩම් ඳළතීභ ව ඳයහි ඳෘසශඹ භත ල් ඳළතීභ යවේතුයන් යඵොයව  යඵර් ඉඩම් ර 
විල්ඳ ක්රභඹක් යර යර තණයොශ ළපීයම් ඹන්ත්ර ළනි ඹන්ත්ර බහවිතහ කිරීභට ඇති වළකිඹහ අඩු 
භට්ටභ ඳතී.යඵොයව යයින්භ, යහඹනි ද්රය බහවිතඹ වළය යනත් ක්රභ භ්වන් ඵහුහර්ෂි  ල් 
ඳළරෆටි හර්ඹක්භ යර ඳහරනඹ කිරීභට  වළකිඹහක් යනොභළති ඵ යඳී, ඹයි. තද විල්ඳ  යහඹන 
ද්රය නිර්යද්ල කිරීභ වහ ශ්රී රංහ යඵර් ඳර්යේණහඹතනඹ තුශ අත්වදහ ඵළලීම් අ්ඩඩ  සිදුයනු 
රළයේ. 
 
10.3 ලං ලං උක් ලංලගළල ලං 

ර්තභහනයේ දක්නට රළයඵන සිඹල්ර නන ල් නහල ම්ඵන්ධයඹන් ත් විට, ප්රලසනත ල් ඳළශෆටි 
ඳහරනඹ කිරීභ ව ලින් හයේ මුල් ලින් වට ත් අංකුය ඉත් කිරීභ වහ භහන ප්රතිපරඹක් 
රඵහත වළකි යනත් කිසිදු ල්ඳළර නහල  දක්නට යනොරළයේ. Glufosinate ammonium ලීටයඹට 
ග්රෆම් 150 SL ඹනු සිඹල්ර නන සඳර්ල ල් නහලඹක් න අතය, උක් හයේදී ඳළර ඇතිවීභට යඳය 
යඹොදනු රඵන ල් නහලඹක් යර එඹ බහවිතහ ශ වළකිඹ. Glufosinate ammonium ලීටයඹට ග්රෆම් 
150SL ඹනු සඳර්ල ල් නහලඹක් න යවයින් ග්රයියෂොයේට් ලීටයඹට ග්රෆම් 360 SL වහ ංන්දනඹ 
කිරීයම් දී ප්රලසනත ල් ඳළශෆටි ඳහරනඹ වහ ලින් හයේ මුල් ලින් වට ත් අංකුය ඉත් කිරීයම් දී එහි 
හර්ඹක්භතහඹ අඩු භට්ටභ ඳතී. 
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11. ලං ිර් ද්ය 

ඉවත රුණු ප්රහය අඩු වි ද්රය ප්රභහණඹක් හිත ව පිරිළඹ හර්ඹක්භතහඹ හිත විල්ඳ 
ල්නහල යශයඳොයරන් රඵහත වළකිවීභ ව/ යව   යට යත නියන්තයභ වියද්ල විනිභඹ රැයන 
ඒභ සිදු යනු රඵන  සුදුසු විල්ඳ භළදිවත්වීභක්  නිර්භහණඹ කිරීභ සිදුන තුරු යඵ  හන් හි නියත 
ඳහර්ලසරුන් විසින් ප්රහල යන රද ළටලු විමේභ වහ  හර්තහ තුශ නිඹභ යන රද ඳරිදි පිළිත් 
ලිඹහඳදිංි  ආඹතන වයවහ සීමිතත ප්රභහණඹන්යන් ග්රයියෂොයේට් ආනඹනඹ කිරීභ වහ ව සීමිතත 
බහවිතඹක් සිදු කිරීභ වහ ඳලියඵ ධනහල තහක්ණි උඳයද්ලන මිතටු විසින් (PeTAC) නිර්යද්ල 
යනු රළයේ. 

ඹහන්ත්රි ක්රභ භ්වන් ල් ඳළර ඉත් කිරීභ දුසය ව ඉවශ පිරිළඹක් දළරීභට සිදුන හර්ඹඹක් න 
යවයින් ව  ඳළර භතු වීභට යඳය ව ඳළර භතු වීයභන් ඳසු සිඹල්ර නන ල් නහල වහ 
විල්ඳඹක් යනොභළති වීභ යවේතුයන් ඵඩඉරිඟු, මිතරිස, යටජු, මුං යඵ ංි , තර, බී ලුනූ, යතු ලනු, 
අර්තහඳල්, වී (යතත් රහඳඹ වහ ඳභණක්)  ඹන යඵ   ර  ල් ඳළර ඳහරනඹ කිරීයම්දී 
ග්රයියෂොයේට් බහවිතයේ අලයතහඹ ද ෘෂිර්භ යදඳහර්තයම්න්තු විසින් වන්නහයන ඇති අතය ඒ 
අනු ග්රයියෂොයේට් බහවිතඹ යභකී යඵ  දක්හ  පුළුල් කිරීභට ෘෂිර්භ  යදඳහර්තයම්න්තුයේ යහේති 
අංලඹ විසින් යඹ ජනහ යනු රළයේ. 

  

 


