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1. විධායක සාරාාංශය
------------------ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂයන්ත යනු සීඝ්රශයන්ත වර්ධනය වීශේ සහ ප්රජනනනය වීශේ හැකියාව
අනුව සහ නව පරිසර පද්ධතිවලට ඉක්මණනින්ත අනුවර්තනය වීශේ හැකියාවක් සහ ප්රමණාශා්මණකව
ප්රශද්ශය ුළ වයාප්ත ත වීශේ හැකියාව මණත වාසසේනාන කකක් ශහ කිපයපයක් ුළ වයාප්ත තව ිති ශද්ීලය
ශනාවන ශාක විශශේෂ ශේ. ශමණමණ ශාක විශශේෂ ජජනව විවිධ්වයට තර්ජනනයක් ශවමින්ත පවතින අතර
ආර්ිකයට, කෘෂිකර්මණාන්තතයට, සංචාරක කර්මණාන්තතයට සහ සමණාජනයට සෘශා්මණක බලපෑේ ිති
කරනු ලබයි. ශබ ග හානිය, තෘශබිේ/ශගාවිබිේවල අගය හීනවීමණ වැනි බලපෑේ කෘෂිකර්මණාන්තතයට සිදු
ශේ. කශසේමණ ආර්ිකයට, ශසෞඛ්යට සහ සමණාජනයට ගැටු  රාියයක් ිති ශේ. වර්තමණානශ

්රී ලංකාශේ

ප්රමුඛඛ්තාවශයන්ත ඉහළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක 20 ක් හඳුනාශගන ිති අතර විභව මණට්ටශේ
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක 15 ක් පවතින බව හඳුනාශගන ිත. ඒ අතරින්ත කෘෂිකර්මණාන්තතයට හා
ජනන ජීවිතයට බලපෑේ ිති කරනු ලබන හා දැඩි ශලස ආක්රමණිකක සේවූපපයක් ගනු ලබන සැ්වීනියා
(Salvinia molesta), ජනපන්ත ජනබර (Eichhornia crassipes), පාතීනියේ (Parthenium hysterophorus),
ශය ධ නිදිකුේබා (Mimosa pigra), ිලිශේටර් (Alternanthera Philoxeroides), ලුඩ්වවිජියා (Ludvigia
sedoides) හා ගිනි තශ (Panicum maximum වැනි ජනලජන ශාක සහ ශගාඩබිශේ ිති ශාක දැක්විය
හැකිය. කශසේමණ ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණර්ධනය හා වයාප්ත තිය වළක්වා ගැම මණ සාහා දැඩි
පරිශ්රමණයක් සහ අිකක වියදමණක් දැීමමණට සිදු ශේ.
කශසේමණ ්රී ලංකාශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක සේබන්තධශයන්ත ක්රියාකිීමමණට 1999 අංක 5 දරන
පැළෑටි සංරක්ෂශ පනත හඳුන්තවා දී ිති අතර කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පැළෑටි සංරක්ෂශ
ශසේවය ක්රියා්මණක කිීමශේ බලධාීම ආයතනය ශලස කටයුු කරනු ලබයි. ඒ අනුව පර්ශ ෂශ මණඟින්ත
්රී ලංකාව ුළ ිති ශාකවලට හානිකර ශහ පයංසාකාීම ශහ විනාශකාීම වූ ජීවීන්ත හඳුනාගැම මණටද ඒ
ුළ වයාප්ත ත වීමණ වැළැක්වීමණ සහ ්රී ලංකාව ුළ ිති ශාකවල ම ශර ගීබව ආරක්ෂා කිීමමණද, පැළෑටි
සංරක්ෂශ ශසේවශ

ප්රධාන අරමුඛශ වන අතර කෘෂිකර්මණාන්තතය ශකශරපය ජනලජන ව් පැළෑටි හා

ආක්රමණිකක ව් පැළෑටිවලින්ත ිති වන බලපෑේ අවමණ කිීමමණද යන කාර්යයන්ත කමණ ආයතනය මණඟින්ත ඉටු
කළ යුු විය. ශමණමණ පනත පිපයටුවා වසර 20 කට අිකක කාලයක් ගත වුවද, පනත යටශ් වරදකරුවකු
වූ අශයකුට කශරපයව ම තිමණය ක්රියාමණාර්ග ගැම මණට අවශය ශරුලලාසි වර්තමණානය වන විට් පිළිශයල කර
ශනාමණැත. කශසේමණ පනත ප්රකාරව අධයක්ෂ ජනනරා්වරයාට ශහ බලයල් නිලධාීමන්තට පියවර ගැම මණට
ශහ වැඩ ක්රියා්මණක කිීමමණට සහ ට වැය වූ වියදේ අයකර ගැම මණට බලය පැවතියද, ්රී ලංකාව පුරා
විසිීම ිති ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක සේබන්තධශයන්ත කශලස කටයුු කර ිති බව තහවුරු ශනාවීය.
පනශ් විික විධාන ක්රියා්මණක කිීමමණ ශහ බලා්මණක කිීමශේ කාර්යය සාහා සහාය වීමණ පිිකස අවශය
බලයල් නිලධරයන්ත 9

කු දිවයින පුරා නේ කර ිති බවට පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය මණඟින්ත දක්වා

තිබුශද පනශ් කමණ කාර්යයන්ත ක්රියා්මණක කිීමමණට ඔවුන්ත සක්රියව දායක ශනාවන බව් බලයල්

2

නිලධරයන්ත සහ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය අතර ධනා්මණක අඛ්ණ්ඩ සේබන්තධතාවයක් ශනාපවතින
බව් නිීමක්ෂශය විය.
ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක ්රී ලංකාශේ ශත වර්ෂයකට අිකක කාලයක සිට වයාප්ත තව පැවුික.
කමණ ශාක අුරින්ත සැ්වීනියා සහ ජනපන්ත ජනබර වයාප්ත තිය පාලනය හා මණර්ධනය සාහා කෘමියකු හඳුන්තවා
දී තිබුශද සැ්වීනියාවල පමණශක් සැලකිය යුු පාලනයක් සිදු වුව් ජනපන්ත ජනබර ශාක මණර්ධනය සාහා
කමණ ක්රියාමණාර්ග සාර්නක මණට්ටමණක ශනාපැවුික. කශමණන්තමණ ශමණමණ ශාක මණර්ධනය සාහා කෘෂිකර්මණ
ශදපාර්තශේන්තුව විසින්ත සාර්නක පර්ශ ෂශයක් සිදුකර ිති බවට ශහ කවැනි පර්ශ ෂශ සාහා
වර්තමණානශ දීද ශයාමුඛ වීමණක් දක්නට ශනාතිබුික. ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක මණර්ධනය සාහා යේ
යේ උපක්රමණ භාවිතා කරනු ලැබුවද, ඒවා සාර්නක හා සේරර විසඳුේ ශනාවන බව තහවුරු විය. උදාහරශ
ශලස ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය දැඩි ශලස දිවයින පුරාවට ආක්රමණිකක ත්්වයන්තශගන්ත වයාප්ත ත ශවමින්ත
පවතින අතර ඒවා ගලවා පිළිසේසීමණ සිදු කරනු ලැබුවද, ට ටික කාලයකට පසු නැවත ශපර ත්්වයට
ඒවා ආක්රමණිකක ශලස වයාප්ත ත වීමණ් මණත ඒ සාහා දරන කාලය, ශ්රමණය හා වියදමණ නිෂේ ල බව
නිීමක්ෂශය විය. 2016 වර්ෂශ

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී විශශේෂ රට ුළට ිුු වීමණ හා පැතිීමමණ

පාලනය සාහා රු.මිලියන 120.55 ක වියදමණක් දරමින්ත පරිසර අමණාතයාංශශ

ජජනව විදයා්මණක

ශ්කේ කාර්යාලය මණඟින්ත වයාපෘතියක් ක්රියා්මණක කර අවසන්ත කර තිබුික. කමණඟින්ත ප්රතිප්ති,
උපක්රමික හා ක්රියාකාීම සැලැසුේ සහ දැනුව් කිීමේ සිදුකර තිබුශද, ්රී ලංකාශේ වයාප්ත ත වී පවතින
ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත තිය වැළැක්වීමණ සහ මණර්ධනය සාහා සැලකිය යුු ශභෞතික
කාර්යභාරයක් ඉටු වී ිති බවක් නිීමක්ෂශය ශනාවීය. 1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනතට
අදාළ ශරුලලාසි සේනාපිත කිීමමණ, බලයල් නිලධාීමන්ත සේබන්තධශයන්ත යාව්කාීන ශතාරුරු
පද්ධතියක් පව්වාශගන යාමණ, ඔවුන්තශේ කටයුු පසු විපරමණක් සිදු කිරිමණ සාහා ක්රමණශේදයක් සකසේ
කිීමමණ, ආයතනශ

නිලධාීමන්ත සහ බලයල් නිලධාීමන්ත සාහා ප්රමණාශව් පුුණුවවක් ලබා දීමණ,

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක හඳුනාගැම මණ, ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය, පාලනය සහ
මණර්ධනය සාහා විිකමණ් වැඩ පිළිශවලක් ක්රියා්මණක කිීමමණ , වයාප්ත තිය පාලනය හා මණර්ධනය සාහා
ප්රමණාශව් ප්රතිපාදන ලබා ගැම මණට කටයුු කිීමමණ, පනත ප්රකාරව වරදකරුවන්ත වන පාර්ශවයන්තශගන්ත
සැලකිය යුු දඩ මුඛදලක් අය කිීමමණ, බලයල් නිලධරයන්තශේ කාර්යන්ත ඉටු කිීමමණ දිරිමණ් වන ශලස
දිරිදීමණනා ක්රමණයක් සේනාපිත කිීමමණ හා කමණ ත්්වයන්ත සාහා නව පර්ශ ෂශ මණත පදනේව සේරරසාර
විසඳුේ ලබා දීමණ සාහා කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුව ිුු  සියු මණ රාජනය ආයතන ක්රියා්මණක විය යුු
බව විගශනශ නිගමණනයන්ත ශේ.
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2. වාර්තාවේ හැඳින්තීමණ, පසුබිමණ සහ ස්වභාවය
----------------------------------------------2.1.1

හැඳින්තවීමණ
---------්රී ලංකාව යනු ජජනව විවිධ්වශයන්ත ිබිේ ශකාටසක පවතින විවිධ ශාක සහ ස්්ව ගහශයන්ත
ඉතාමණ ශපාශහාස් වූ රටකි. ඝර්මණ කලාපීය ශද්ශුලශයක් සපයත ශ්රි ලංකාශවපය විශාල්වය වර්ග
කි.මි. 65,610 ක් පමණශ ශේ. ්රී ලංකාවට ආශේිකක වූ ශාකයන්ත සහ ස්්වයන්ත විශාල
ප්රමණාශයකින්ත සංයුක්ත වූ ශමණරශටපය බිේ ශකාටසක පවතින ජජනව විවිධ්වය ශවන් ඝර්මණ
කලාපික රටක දැකිය ශනාහැක. ශවන් රටකට සේබන්තධයක් ශනාමණැතිව දූපතක් වශශයන්ත පැවතීමණ
ශමණමණ විවිධ්වශ සේභවයට තව් රුකුලක්වී ිත.
ශමණවන්ත මණනරේ පරිසර පද්ධතියකට සිදු විය හැකි තර්ජනනයන්ත ශබාශහාමණයක් ිත. නමුඛ් ශමණමණ
තර්ජනනයන්ත ිති වීමණට මූලික්වය දරන්තශන්ත මිනිසාමණය.
“ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක”යනුශවන්ත අප හඳුන්තවන්තශන්ත පරිසර පද්ධතියක සමණුලිතතාවය බිා
දමණමින්ත ඒවාට තර්ජනනයක් වී කමණ ත්වය අඩාල කිීමමණට මූලික වී ිති ශාකයන්තය. කවැනි ශාක
ශබාශහ විට කමණ පරිසරයට කිසිමණ සබැඳියාවක් ශනාමණැති විශද්ශයක උපත ලද ශාකයකි. කනේ ශාක
තමණාට උරුමණ ශනාමණැති විශද්ශ පරිසර පද්ධතියකට ිුු  වී කමණ පරිසර පද්ධතිශ පවතින ශාක සහ
ස්්වයන්ත අභිබවා වර්ධනය වී, ආශේිකක ශාක සහ ස්්වයන්තශේ පැවැ්මණට විශාල තර්ජනනයක්
ිති කරනු ලබයි. ශමණවැනි ශාක මණඟින්ත ිති වන හානිය කෘෂිකර්මණාන්තතයට, පරිසර පද්ධතියට, වන
ගහශයට, ජනලජන හා ශත්බිේ වලට, මිනිසුන්ත හා සුන්තශේ කදිශනදා දිවිශප් වලට සහ නිශර ගි
පැවැ්මණට බලපායි. ශමණමණ ශාකයන්ත මණඟින්ත සියු මණ පරිසර පද්ධති වල පැවැ්මණ අඩාල ශකශර්. ශමණමණ
ප්රශේනය සෑමණ වසරකමණ වැඩි ශවමින්ත පවතී. පසුගිය දශක ගශනාවක් ුළදී විශාල ආගන්තුක
ආක්රමණශීලලි ශාක ප්රමණාශයක් ්රී ලංකාවට ිු් වී, ඉතා ශහාඳින්ත සේනාන ගත වී, රටපුරා වයාප්ත ත
ශවමින්ත, පරිසරයට තර්ජනනයක්ව ිත. ශමණවැනි ශාක රට ුළට ිුු  වීමණ සිදු වී ි්ශ්, ශගවු
වගා වලට අලංකාර පැළ වශශයන්ත, ශප්ත රාශදිකය උද්භිද උදයානශ වගාව සාහා හඳුන්තවා දීශමණන්ත,
ශවන් බීජන වර්ග සමණඟ මිශ්රව පැමිීමශමණන්ත හා ඛ්ාදනය නවතා පස සංරක්ෂශයට ශයාදා ගන්තනා
ශාක වශශයනි. උදාහරශ වශශයන්ත ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, ශය ධ නිදිකුේබා වැනි ශාක නේ කළ
හැකිය.
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකවල ලක්ෂශ
-----------------------------------------i. ඉතා ශේගව් වර්ධනයක් පැවතීමණ.ිිලිශේටර් ශාකය
ii. ශකටි කලකින්ත බීජන නිපදවීමණ ිකටුගසේ

iii. විශාල බීජන සංඛ්යාවක් නිපදවීමණ. ිශපාඩිසිඤේශඤාමණරං
iv. විවිධ ආකාරශයන්ත බීජන වයාප්ත තිය සිදුවීමණ .ිජනලය, සුළඟ, සුන්ත, මිනිසුන්ත
v. බීජනවලට අමණතරව ශාක ශකාටසේ මණඟින්ත වයාප්ත තිය සිදුවීමණ. ිජනපන්ත ජනබර
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vi. විවිධ ශද්ශුලිකක හා පාරිසරික ත්්වයන්තවලට අනුවර්තනය වීමණ.
vii. ශද්ීලය ශාක අභිබවා වර්ධන හැකියාව ිමණයිශක නියා, කටු ගසේ
viii. ශලඩ ශර ග පුරන කෘමීන්තට වාසසේනාන සැපයීමණ ිසැ්වීනියා, ජනපන්තජනබර
ix. ශබ ගවල අසේවැන්තන අඩු කිීමමණ.
x. පරිසර අලංකාරයට හානි පැමිශවීමණ. ිශය ධ නිදිකුේබා
ආගන්තුක ආක්රමණිකක ශාක විශශේෂවල ශපාදු ලක්ෂශ
------------------------------------------------------------i. ඒවා සේවාභාවික පරිසරශයන්ත පිටත ද ආක්රමණශීලී වන බවට දිුල ඉතිහාසයක් ිත.
ii.

විවිධ පරිසර පද්ධතිවල විශාල ශලස වයාප්ත ත වී ිත.

iii.

ඉතා සීඝ්රශයන්ත වර්ධනය හා ප්රජනනනය වන අතර ඉක්මණනින්ත පරිනතභාවයටද ප්ශේ.

iv.

ඔවුන්ත ඉතා කාර්යක්ෂමණව තමණ වර්ගයා ශබ කරන අතර ඉතාමණ් සාර්නක පැතිීමමණක් ශපන්තවයි.

v.

ඔවුන්තට කටුක ත්්වයක් දරාගත හැක. උදා:- ජනලය ශනාමණැතිව දිුල කාලයක් සිටීමණට හැකිවීමණ
හා කටුක පරිසර ත්වයනට ඔශරා්ු දීමණ සාහා විවිධ අනුවර්තන තිබීමණ.

vi.

අශනකු් ශාක වර්ධනය අඩාල කරන රසායනික ද්රවය නිපදවීශේ හැකියාවක් ශමණවැනි ශාකවලට
ිත.

2.1.2 ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වර්ග
----------------------------------ශමණමණ ආක්රමණශීලී ශාක වියළි කලාපශ , පහත රට ශත් කලාපශ , කඳුකර වියළි කලාපශ

හා

දිවයින පුරා වයාප්ත තව පවතින අතර වැේ, ජනලාශ, වුලරු බිේ, ිළ ශදාළ, වනාන්තතර, තෘශ බිේ, මුඛඩු බිේ
ආදිශයපයද වයාප්ත ත වී ිති බව නිීමක්ෂශය විය. විසේතර ිමුඛුවමණ 01 පය දැක්ශේ.
2.1.3 ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂවල බලපෑමණ
-------------------------------------------------ජජනව විවිධ්වය - Biodiversity
------------------------------------

Biodiversity = Gene diversity + Species diversity + Ecosystem diversity
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බාධා වනාවුණු පරිසර පද්ධති සහ ඉහළ ජජව විවිධත්වය නිසා පහත වාසි දායක තත්ත්වයන්ත හිමිවේ.
ඒවා නම්,
ිඅ

පරිසර පද්ධතිවල ලදායී්වය වැඩි ශේ.

ිආ

ශාක සහ ස්්ව විශශේෂ විශාල සංඛ්යාවක පැවැ්මණට උපකාීම ශේ.

ිි

ජනලජන සේප් ආරක්ෂා ශේ.

ිඈ

පාංශු ජනනනය සහ ආරක්ෂශය ශේගව් ශේ.

ිඉ

ශප ෂක ද්රවය රාවා තබා ගැම මණ සහ ප්රතිච්රීකරශයට උපකාරි ශේ.

ි

දූෂක ද්රවය විනාශ කිීමමණට උපකාීම ශේ.

ිඋ

ශද්ශුලිකක සේනායීතාවයට දායක ශේ.

ිඌ ආහාරමණය සේප් වැඩි වශශයන්ත සපයයි.
ික

ශබශහ් වර්ග සහ ශවන් ඖෂධමණය සේප් සපයයි.

ිඒ

සේවභාවික සේප් නිසා ිති වන හානි ඉක්මණනින්ත යනාත්වයට ප්කර ගැම මණට උපකාීම ශේ.

ිඔ

විශන ද ්රීඩාවන්තට සහ සංචාරක කර්මණාන්තතයට වැඩි අවසේනාවන්ත සලසේවා ශදයි.

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂවල පැතිීමමණ ජජනව විවිධ්වය විනාශ වීමණට ප්රධාන ශහේුවක් ශේ.
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂයන්ත මණගින්ත ජජනව විවිධ්වයට සහ පරිසරයට ිතිකරන බලපෑමණ
පහත පරිදි දැක්විය හැක.
ිඅ ශද්ීලය විශශේෂවලට තර්ජනනයක් ශවමින්ත ඒවා විනාශ කරයි.
ිආ

සේප් සාහා උපරිමණ ශලස තරග කරයි.

ිි

ශද්ීලය විශශේෂ සමණග ශදමුඛුණේකරශය ශවයි.

ිඈ

ිතැේ ශර ගවල වාහකයකු ශලස ක්රියා කරයි.

ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ ජජනව විවිධ්වයට තර්ජනනයක් ශවමින්ත පවතින අතර
ආර්ිකයට, කෘෂිකර්මණාන්තතයට, සංචාරක කර්මණාන්තතයට සහ සමණාජනයට පහත පරිදි සෘශා්මණක බලපෑේ
ිති කරනු ලබයි. විසේතර පහත පරිදි ශේ.
ිඅ

කෘෂිකර්මණාන්තතයට වන සෘශා්මණක බලපෑමණ
----------------------------------------------------i.

ශබ ග හානිය
-

පාංශු ශප ෂක, ජනලය හා ඉඩකඩ සාහා දැඩි තරගයක් ශදමින්ත ශබ ග වගාවන්තපය වර්ධනය හා
අසේවැන්තන සැළකිය යුු ශලස අඩු කරයි.

-

කෘෂිකාර්මික ඉඩේ ආක්රමණශය නිසා ආහාර නිෂේපාදනයට හා කපය ුලශ්වයට බලපෑේ සිදු
කරයි.
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ii.

iii.

තෘශබිේ/ශගාවි බිේවල අගය හීන වීමණ
-

ශේ නිසා තෘශ බිේවල ස්්ව ආහාර අගය අඩු කරයි.

-

ශගාවි බිේවල ලදායී භූමි ප්රමණාශය අඩු කරයි.

-

විශශේෂ ස්්ව පාලනය සහ කෘෂිකර්මණය ශකශරපය බලපෑේ ිති කරයි.

ජනල සේප් හීනවීමණ
-

ජනපන්ත ජනබර වැනි ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ ජනලශයපය ුලශා්මණකභාවය සහ ජනලය
ගලා යාමණ අඩුකරන අතරමණ ජනලාශවල ිති ජනලය අඩුවීමණ ශේගව් කරයි. කශමණන්තමණ මණසුන්ත සහ
විවිධ ජනලජන ජීවීන්තශේ ගහන ඉතා අඩු මණට්ටමණකට ප් කරයි.

ිආ

-

වැේ හා ිළ මණාර්ග ශගාඩවීමණ හා ජනල ධාරිතාවය අඩු කරයි.

-

වාෂේපීකරශ උ්සේශේදනය මණඟින්ත ජනල හානිය ඉහල යාමණ සිදු කරයි.

-

වාරි නිර්මිතවලට හානිවීමණ, ිල මණාර්ග හා ශේට්ටුවල ශමණශහයුේ කටයුු වලට බාධා කිීමමණ.

-

ජනල දූෂශය

ආර්ිකයට වන සෘශා්මණක බලපෑමණ
-------------------------------------------ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ පාලනය කිීමමණට සහ කළමණශාකරශය කිීමමණට අිකක
පිරිවැයක් සහ විශාල ප්රය්නයක් දැීමමණට සිදු ශේ. ඒ අනුව පහත සාහන්ත අවාසි දායක ත්්වයන්ත
ිති ශේ.
i. කෘෂිකාර්මික නිෂේපාදනය සාහා ශයාදාගත හැකි ඉඩේ ප්රමණාශය අඩු වීමණ.
ii. සේවාභාවිකව වැශවන ආහාරයට ගත හැකි ශාක වර්ග ශේ නිසා වා වී යාමණ.

iii. වාර්ෂික නඩ්ු වියදේ ඉහළ යෑමණ. ිජනලාශ, වැේ, ිල මණාර්ග, කුඹුරු යනාදිය
iv. මණසුන්ත අ්ලන සේනාන අපයමිවීමණ හා ධීවර ශබ ට්ටු හා ආේපන්තන භාවිතයට බාධා පැමිීමමණ.
v. ජනලාශ ශගාඩ වීමණ ශහේුශවන්ත රැසේවන වුර ප්රමණාශය අඩු වීමණ මණත කෘෂිකාර්මික කටයුු සාහා
ප්රමණාශව් පරිදි වාරි ජනලය සැපයීමණට ශනාහැකි වීමණ.
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ිි

ශසෞඛ්යට, සමණාජනයට සහ පරිසරයට වන සෘශා්මණක බලපෑමණ
----------------------------------------------------------------------

i.

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ ශසෞඛ්යමණය ගැටු  ිති කරයි. සමණහර ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ ශහේුශවන්ත ශපර වාර්තා ශනාවූ ශර ග පැතිර යාශේ අවධානමණක් ිත.

ii.

ඖෂධීය වටිනාකමණක් ිති ශද්ීලය පැළෑටි ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ නිසා තර්ජනනයට
පාත්ර වීමණ ශබාශහ ආක්රමණශීලලි ශාක ඒවා වැශවන ප්රශද්ශශ
ශබාශහ විට ශේවාශ

සුන්තදරභාවයට හානි සිදු කරයි.

ිති විෂ ද්රවය, ූවව, කටු, අිකක වර්ධනය ආදිය මණඟින්ත ප්රශද්ශවාසී

ජනනතාවශේ ජීවන පැවැ්මණට බාධාවන්ත ිති කරයි.
iii.

ශසෞන්තදර්යා්මණක වටිනාකමණට, පාරිසරික වටිනාකමණට හානි පැමිීමමණ හා ශද්ීලය ජනලජන ශාක
ුරන්තව යාමණ.

iv.

වාරි පද්ධතිය ආශ්රිතව ලබා ගන්තනා සමණාජීය ප්රශය ජනන වලට බාධා පැමිීමමණ හා ශසෞඛ්යමණය ගැටු 
ිති කිීමමණ.

v.

පරිසර පද්ධතියකට ආගන්තුක වූ විට කමණ පරිසර පද්ධතිය මුඛු මණනින්තමණ පාශහේ ආක්රමණශය කරමින්ත
අශනකු් ශාකයන්ත විනාශ කර දැමීමණ.

vi.

ජජනව විවිධ්වශ

සමණුලිතතාවය මුඛු මණනින්තමණ පාශහේ විනාශ කර දමණමින්ත, වාසසේනාන හා

අභිජනනන ප්රශද්ශ අ්ප් කර ගනිමින්ත, ජනලවහන රටාවන්ත අවපයර කරමින්ත, ජනල පද්ධතිවල
ශරාන්තමණඩ තැන්තප් කරමින්ත ශේවා කකිශනකට ශගානුව පැතිර පැවතීමණ මණඟින්ත ජනලය ගලා යෑශේ
ශේගය අඩු කරන අතරමණ ශද්ීලය ජනලජන ජීවීන්තටද බලපෑේ ක්ල කරයි.
vii.

සූර්යාශල කය හා ඔක්සිජනන්ත වායුව පැමිීමමණ අවපයර කිීමමණ ුළින්ත ජනලජන පරිසර පද්ධතිවල ජීව
විදයා්මණක විවිධ්වය ඉතා විශාල ශලස අඩු කරයි. ශබාශහ විට ශද්ීලය ශාකවලට ශමණාවුන්ත හා
තරඟකිීමමණට ශනාහැකි වන අතර ක්රමණ ක්රමණශයන්ත වා වී යෑමණට පටන්ත ගම . ශමණශසේ වීශමණන්ත යේ
කාලයකදී ශමණමණ පරිසර පද්ධතිශ

ආක්රමණශීලලි ශාක ප්රමුඛඛ් වී ශද්ීලය ශාක විශශේෂ වා වී යනු

ලබයි.
viii.

වශන දයානවල අලින්ත හා ගවයන්ත උලා කන තශ බිේවල පැුරුුව ගාපාන ගිනිතශ, ඉු ක් වැනි
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක නිසා ශමණමණ සුන්තට ආහාර පයඟ වී ිති අතර ගාපාන ශාකය තෘශ
භූමිවල නිෂේපාදිත ලදායිතාව අඩු කිීමමණට ඉවහ් වන අතර ගවයන්තට විෂ සපයත ආහාරයක් ශේ.

ix.

ගිික තශ වනාන්තතර ආශ්රිතව ළැේ ගිනි ිති කිීමමණට හා පස නිසරු කිීමමණටද දායක වී ිත.

( වයාමුව: ශ්රී ලාංකාවේ ආක්රමණශීලී ආගන්තුක ජීී විවශ් එසස්.සස්.වැිගගමණ

8

2.1.4

පසුබිමණ
-------සෘජුවමණ ආක්රමණශීලී ව් පැළෑටි පාලනය හා මණර්ධනය කිීමමණ සේබන්තධශයන්ත කෘෂිකර්මණ
ශදපාර්තශේන්තුශේ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවයට පැවරි ිති අතර,

ට අතිශර්කව ශගාවිජනන

සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුව, වාරිමණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුව, ්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය හා ශපා්
සංවර්ධන අිකකාරිය යනාදී ආයතනද ශේ සාහා වක්රාකාරශයන්ත මණැදිහ් ශේ.
2.2

විගශනය සාහා අිකකාරි බලය
----------------------------------්රී ලංකා ප්රජනාතාන්තික සමණාජනවාදී ජනනරජනශ

ආණ්ඩුක්රමණ වයවසේනාශේ 15 ිI) වයවසේනාශවපය

ිුළ් විිකවිධාන ප්රකාරව හා ජනාතික විගශන පනශ් ි1 ිඈ , 5ි2 , 12ිඌ වගන්තති ප්රකාරව
මණාශේ විධානය යටශ් ශමණමණ කාර්යසාධන විගශනය සිදු කරන ලදී.
2.

විගශන අරමුඛශ
-----------------

2. .1

ප්රධාන අරමුඛශ
----------------ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණඟින්ත කෘෂි කර්මණාන්තතයට හා ජනන ජීවිතයට වන බලපෑමණ
හදුනාගැම මණ.

2. .2 උප අරමුඛුව සහ නිර්ශායක
--------------------------------

i.

ii.

උප අරමුඛුව
නිර්ශායක
-------------------------පවතින අශ පන් හා ශරුලලාසිවල i. 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනශ් පනශ්
1 වන ශකාටශසේ , II වන ශකාටශසේ ි1 , ි2 ,
කාීන හා ප්රමණාශා්මණක බව
06 ි ,7 ි1 ,7 ි2 ,7 ි ,7 ි5 ,V වන ශකාටශසේ
ිගයිමණ.
වැරදි සහ දණ්ඩන යටශ් 10 ි2 සහ 11 වන වගන්තති
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකවලින්ත

i. 1980 අංක 47 දරන පරිසර පනශ් 4(ආ ශකාටශසේ
පරිසර ත්්ව යටශ් 23උ.ි1) වගන්තතිය

වන තර්ජනනය හදුනාගැම මණ හා අවමණ
කිීමශේ ක්රියාමණාර්ග සාකජාජනා කිරිමණ.

ii. 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනශ් V වන
ශකාටශසේ 10 සහ VI වන ශකාටශසේ 12 වන වගන්තති.
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iii. ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය පාලනය
සාහා ශගන ිති ක්රියාමණාර්ග ිගැයීමණ
iv. ජජනව

විවිධ්ව

ශ්කේ

කාර්යාලය,

මණහවැලි

සංවර්ධන හා පරිසර අමණාතයාංශය මණඟින්ත ඉදිරිප් කර
ිති ්රී ලංකාශේ ආක්රමණශීලී ජීවී විශශේෂ හඳුනා
ගැම ශේ ූපපමණය මණාර්ශග පශද්ශකය

iii. බලයල් නිලධාීමන්තශේ රාජනකාීම

i. 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනශ් 1 වන
ශකාටශසේ , II වන ශකාටශසේ ි1 ,

විිකමණ් කිීමමණ හා ඔවුන්තශේ වගකීේ

ි2

නියාමණනය කිීමමණ

2. .

විගශනය සාහා මණාතෘකාව ශත රා ගැම මණට පදනමණ
---------------------------------------------------------ිඅ

දිශනන්ත දින ශමණමණ ජනලජන ව් පැළෑටි හා ආක්රමණශීලී පැළෑටි මණඟින්ත කෘෂි කර්මණාන්තතයට වන
බලපෑමණ වර්ධනය වීමණ.

ිආ

කමණ ත්්වයන්ත පාලනය කිීමමණ සාහා ප්රමණාශව් පර්ශ ෂශ හා ශසායා ගැම ේවල ප්රගතිය දුර්වල
මණට්ටමණක පැවතීමණ.

ිි

2.5

ජනල සේපත සිඳී යාශේ තර්ජනනයට ශහේුවක් වීමණ.

සේබන්තිකත ආයතන
-----------------------ආයතනය

අදාළ්වය

------------

-------------

කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුව

්රී ලංකාශේ කෘෂිකර්මණාන්තතශ නියමුඛවා වීමණ

පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය

1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ්
අශප්ත ක්ෂිත ක්රියාකාරකේ ඉටු කිීමමණ

ශගාවිජනන සංවර්ධන
ශදපාර්තශේන්තුව

දැක්මණ:
්රී ලංකාශේ සියලුමණ කෘෂිකාර්මික ඉඩේ හා ශගාවි
ප්රජනාශේ තිරසාර සංවර්ධනය.
ඉලක්ක:
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- කුී නිවැසියන්ත ශමණන්තමණ ඉඩේ පයමියන්තශේ
අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිීමමණ සාහා ශගාවිජනන
ම තිය සකසේ කිීමමණ හා ක්රියා්මණක කිීමමණ
- ශගාවි ආයතන ශක්තිමණ් කිීමමණ හා සංවර්ධනය
කිීමමණ
- කෘෂිකාර්මික ඉඩේ කළමණනාකරශය
- ජනල සේප් කළමණනාකරශය

වාරිමණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුව

දැක්මණ:
තිරසාර ජනල සේප් සපයත වාරිමණාර්ග පද්ධති ප්රශසේත
ශලස භාවිතා කිීමමණ
ශමණශහවර:
ශගාවි ජනනතාවට අවශය ජනලය සාධාරශ හා
කාශල චිත ආකාරයකින්ත සැපයීමණ සාහා ඒකාබද්ධ
ජනල සේප් කළමණනාකරශය ුළින්ත තිරසාර
වාරිමණාර්ග පද්ධති

්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය

කෘෂිකාර්මික කටයුු සාහා ජනලය සේපාදනය උශදසා
දායක විමණ.

ශපා් සංවර්ධන අිකකාරිය

කෘෂිකර්මණාන්තතශ අභිවෘද්ිකයට ඉවහ් වීමණ.

ශසෞඛ්ය ශදපාර්තශේන්තුව

ශද්ශශ ආර්ික, සමණාජීය, මණානසික හා අධයා්මික
සංවර්ධනය සාහා දායකවන ශසෞඛ්ය සේපන්තන
ජනාතියක් බිපයකිීමමණ.

ප්රාශද්ියය ශ්කේ කාර්යාල
සමුඛපකාර සංවර්ධන

උුරු පළා පාතීනියේ පැළෑටිය පාලනය සාහා

ශදපාර්තශේන්තුව
ස්්ව නිෂේපාදන හා ශසෞඛ්ය
ශදපාර්තශේන්තුව
මණාර්ග සංවර්ධන අිකකාරිය
්රී ලංකා දුේරිය ශදපාර්තශේන්තුව

ශමණමණ ආයතනය සු භූමි භාගය ුළ ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තව පවතින බැවින්ත ඒවා
පාලනය හා මණර්ධනය සාහා ස්රීයව දායක කර ගැම මණ.

ප්රාශද්ියය සභා, නගර සභා හා මණහ
නගර සභා
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2.6

විගශනය ප්රශේශය
----------------------ශේ සේබන්තධශයන්ත පවතින ජනතික විිකවිධාන, ආයතනවලින්ත ශතාරුරු ලබා ගැම ශමණන්ත හා
විගශන ශභෞතික පීමක්ෂාව මණඟින්ත ලබා ග් ශතාරුරු හා සාක්ෂි මණත පදනේව විගශනය
ක්රියා්මණක කිීමමණ.

2.6.1
ිඅ

සාක්ෂි ප්රභවයන්ත
-------------------1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනශ් විිකවිධාන අනුගමණනය ශකශර්ද යන්තන පීමක්ෂා
කිීමමණ

ිආ

මණාතෘකාවට අදාළ තිරසර සංවර්ධන අරමුඛුව හා ඉලක්ක හඳුනා ගැම මණ විගශන ශභෞතික
පීමක්ෂාව

ිි

1980 අංක 7 දරන පරිසර පනශ් නියමණයන්ත අනුගමණනය කර තිශේදැයි පීමක්ෂා කිීමමණ.

ිඉ

ශභෞතික පීමක්ෂාව හා වාරි මණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුව, වන ජීවි ශදපාර්තශේන්තුව, ්රී ලංකා
මණහවැලි අිකකාරිය, ශපා් වගා කිීමශේ මණණ්ඩලය, ශගාවිජනන සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුව යනාදී
ආයතනවලින්ත ශතාරුරු ලබා ගැම මණ.

ි

කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුව, ශහක්ටර් ශකාේබෑකඩුව ශගාවි කටයුු පර්ශ ෂශ හා පුුණුව
කිීමශේ ආයතනය, කාර්මික තාක්ෂිකක ආයතන, ජනාතික විදයා පදනමණ යනාදී ආයතන විසින්ත
ශමණමණ විෂය සේබන්තධශයන්ත සිදු කරන ලද පර්ශ ෂශයන්තට අදාල ශතාරුරු ලබා ගැම මණ.

2.6.2

ශභෞතික ප්රභවයන්ත
---------------------ජනාතික විගශන කාර්යාලය සහ කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ
නිලධාීමන්ත කකාබද්ධව මණහනුවර, මණාතශ්, නුවරකළිය හා කුරුශෑගල යන දිසේික්කයන්ත ුළ
ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත තිය හා කපය පාලනය ශභෞතිකව පරික්ෂා කිීමමණ.
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2.7

විගශන විෂයපනය
-----------------------

2.7.1

ජනාතයාන්තතර විගශන ප්රමිතිවලට අනුකූල වීමණ
--------------------------------------------------මණා විසින්ත උ්තීමතර විගශන ආයතනයන්තශේ ජනාතයාන්තතර විගශන ප්රමිතිවලට ිISSAI 000 200 හා ISSAI 5110 -51 0) අනුකූලව මණාශේ විගශනය සිදු කරන ලදී. ශමණමණ පරිසර
විගශනශ දී 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනත ක්රියා්මණක කිීමශේ බලධාීම ආයතනය
වන කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය මණඟින්ත කමණ විිකවිධාන අනුගමණනය
කර තිශේද, පනත ක්රියා්මණක කිීමමණට පවතින බාධා, ්රී ලංකාව ුළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
වයාප්ත තිය හා පාලනය සාහා ශගන ිති ක්රියාමණාර්ග හා කපය බලපෑමණ ශමණන්තමණ ඒ සාහා වගකිව යුු
ආයතන විසින්ත ශගන ිති ක්රියාමණාර්ග සහ දරන ලද පිරිවැය හඳුනා ගැම මණ.

2.7.2

විගශන විෂයපනශ සීමණාවන්ත
-----------------------------------

ිඅ වර්තමණානශ
ශාකශ

්රී ලංකාශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ආක්රමණිකක

නමණ, වයාප්ත ත වී ිති වපසරිය, ඒ සාහා වගකිව යුු පාර්ශවයන්ත ආදිය පිළිබා

සවිසේතරා්මණක ශතාරුරු විගශනයට ඉදිරිප් ශනාවීය.
ිආ වර්තමණානය වන විට ්රී ලංකාව ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක සේබන්තධශයන්ත සිතියේ ගත කිීමමණක්
ඉදිරිප් ශනාවීය.
ිි ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණර්ධනය හා ඉව් කිීමමණ සාහා රාජනය ආයතන වියදේ දරා තිබුශද, ඒ
ශවනුශවන්තමණ දරන ලද වියදේ ශකාපමණශද යන්තන නිෂේචිතව තහවුරු ශනාවීය.
ිඈ ශගාවිජනන සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුශේ මණධයමණ පළා් බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි
ශාක වයාප්ත තිය හා කපය පාලනය සේබන්තධශයන්ත ශතාරුරු විමණසීේ සිදු කළද, නුවරකළිය
දිසේික්කයට අය් ශගාවිජනන ශසේවා මණධයසේනාන 22 ක හා මණහනුවර දිසේික්කයට අය් ශගාවිජනන
ශසේවා මණධයසේනාන 17 කට අදාළ ශතාරුරු 2020 ශපබරවාරි 17 දින වන විට් විගශනයට ඉදිරිප්
ශනාවීය.
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3.

නිරීක් ශ
------------

.1

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක පාලනය සාහා වූ ජනතික හා ආයතනික පසුබිමණ
------------------------------------------------------------------------------------------

.1.1 ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක සේබන්තධ ජනාතික ප්රතිප්ති
---------------------------------------------------------------්රී ලංකාශේ දීප වයාප්ත ත ශලස ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත ත වී පවතින අතර කයින්ත
ප්රමුඛඛ්තාවශයන්ත ඉහළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක 20 ක් හඳුනාශගන ිති අතර විභව මණට්ටශේ
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක 15 ක් පවතින බව හඳුනාශගන තිබුික. ශමණමණ ශාක වයාප්ත ත වීමණ මණඟින්ත
කෘෂිකර්මික ඉඩේ ආක්රමණශය කිීමමණ ශහේුශවන්ත ආහාර නිෂේපාදනයට හා කපය ුලශ්වයට බාධා
ිති වීමණ, ජනල ධාරිතාවය අඩු වීමණ, ජනලය දූෂශය වීමණ, ජජනව විවිධ්වශ

සමණුලිතතාවය බිා

වැටීමණ, පයතකර ශාක විනාශ වීමණ, පස නිසරු වීමණ, ගිනිතශ ශහේුශවන්ත වන උදයාන වල ලැේගිනි
ිති වීමණ යනාදී ගැටු  රාියයකට මුඛුණශ ශද්. ඒ අනුව ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණිකක ශාක වයාප්ත තිය
දිශනන්ත දින වර්ධනය වුවද ඒ සේබන්තධශයන්ත ජනාතික ප්රතිප්තියක් ශනාවීය.
.1.2 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනත
------------------------------------------------.1.2.1 බලයල් නිලධාීමන්තශේ කාර්යභාර්ය
-------------------------------------------ිඅ

පනශ් 1 වන ශකාටශසේ

වන වගන්තතිය ප්රකාරව පනශ් විිකවිධාන ක්රියා්මණක කිීමමණ ශහ

බලා්මණක කිීමශේ කාර්යයන්ත සාහා තමණාට සහාය වීමණ පිිකස අවශය විය හැකි “බලයල්
නිලධරයන්ත” යනුශවන්ත හැඳින්තවිය යුු නිලධරයන්ත සංඛ්යාව අධයක්ෂ ජනනරා්වරයා විසින්ත නේ
කරනු ලැබිය යුුය. ඒ අනුව 2019 ඔක්ශත බර් මණස 22 වැනි දින දක්වා බලයල් නිලධරයන්ත
9

ක් ප් කර තිබුශද, ඒ සේබන්තධශයන්ත පහත කරුුව නිීමක්ෂශය විය.

(i) ප් කරන ලද බලයල් නිලධාීමන්ත සේබන්තධශයන්ත යාව් කාීන කරන ලද ශතාරුරු
පද්ධතියක් පව්වා ශගන ශගාසේ ශනාතිබුික.
(ii) 2019 ශනාවැේබර් 29 දින වන විට ස්රීය මණට්ටශේ සිටින බලයල් නිලධාීමන්ත සංඛ්යාව 10
කට සීමණා වී තිබුික.

(iii) ශේ සේබන්තධශයන්ත ක්රියාකිීමමණට නිශේචිත ශතාරුරු ආයතනය සු ශනාවීය.
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(iv) ප්කර තිූව බලයල් නිලධාීමන්ත සේනාන මණාරු වීේ, විශ්රාමණ යාමණ හා මිය යාමණ යන ශහේු මණත
පුරප්ත පාඩු වූ අවසේනා හඳුනාශගන ශනාතිූව අතර ඔවුනට බලයල් නිලධාරිශයකු ශලස ලබා දී
තිබු හැඳුනුේප් ආපසු ලබා ගැම මණට කටයුු කර ශනාතිබුික.
(v) බලයල් නිලධාීමන්ත විසින්ත රාජනකාීම ඉටු කිීමමණ සේබන්තධශයන්ත කිසිදු වාර්තාවක් ලබා ගැම මණක්
ශහ පසු විපරේ කිීමමණක් ප් වීේ සිදුකළ දින සිට 2019 ශනාවැේබර් 29 දිනය වන විට් සිදු
කර ශනාතිබුික.
(vi) ආගන්තුක ආක්රමණිකක ශාක වයාප්ත තිය දිවයින පුරා වයාප්ත තව පවතින අතර ්රී ලංකා මණහවැලි
අිකකාරිය, ශපා් වගා කිීමශේ මණණ්ඩලය, මණාර්ග සංවර්ධන අිකකාරිය,

්රී ලංකා දුේරිය

ශදපාර්තශේන්තුව, ශසෞඛ්ය ශදපාර්තශේන්තුව , ප්රාශද්ීලය සභා, නගර සභා හා මණහ නගර සභා
යනාදී රාජනය ආයතන සු භූමි භාගය ුළ වයාප්ත තව පවතින නමුඛ් ඒ සේබන්තධශයන්ත
ක්රියාකිීමමණ සදහා කමණ ආයතන ශමණානවාද යන්තන නිශේචිතව හඳුනාශගන ශනාතිබීමණ හා කමණ
ආයතනයන්ත වල බලයල් නිලධාීමන්ත ප්කිීමමණට 2019 ශනාවැේබර් 29 දින වන විට කටයුු
කර ශනාතිබුික.
(vii) ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක ඉව් කිීමමණ ශහ පාලනය කිීමමණට බලයල් නිලධාීමන්ත ස්රීයව
කටයුු කර ිති බවක් වාර්තා වී ශනාතිබුික. නමුඛ් 2015 වර්ෂශ සිට ශේ දක්වා අවසේනා 0
කදී පුද්ගලයින්ත සහ ආයතන විසින්ත පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය දැනුව් කිීමේ කර තිබු අතර ඒ
සදහා උපශදසේ ලබා දී තිබුශද ඒවාශ

කාර්යසාධන ත්්වය පිළිබදව පැහැදිලි ශතාරුරක්

2019 ශනාවැේබර් 29 දිනය වන විට් විගශනයට ඉදිරිප් ශනාවීය. ිිමුඛුවමණ 02
ිආ

පනශ් II වන ශකාටශසේ

ි2 වගන්තතිය ප්රකාරව කපය

ි1 වන උපවගන්තතිශ

සාහන්ත පීමක්ෂා

කිීමශමණන්ත සහ පීමක්ෂශ පැවැ්වීශමණන්ත පසුව ඒ පරිශ්රශ පළිශබ ධකයක් ශහ පළිශබ ධ කිසිවක්
ශනාමණැති බවට අධයක්ෂ ජනනරා්වරයා ශහ බලයල් නිලධරයා සෑහීමණට ප් වන්තශන්ත නේ, කකී
පළිශබ ධශ ශහ පළිශබ ධ කිසිවකශේ සේවාභාවය සහ කවැන්තනක් ශහ කවැනි පළිශබ ධ වයාප්ත ත
වීමණට ිති ඉඩකඩ සැලකි්ලට ශගන, අධයක්ෂ ජනනරා්වරයා ශහ බලයල් නිලධරයා විසින්ත
තමණ තීරශය සහ කමණ තීරශයට ශහේුද ලිඛිතව ආනයනකරුට, අයිතිකරුට ශහ පදිංචිකරුට
දැන්තවිය යුුය. කමණ පළිශබ ධය ශහ පළිශබ ධ කිසිවක් මණැඩපැවැ්වීමණ ශහ පැතිරයෑමණ වැළැක්වීමණ
සාහා කමණ විධානශ

දක්වා ිති ගතයුු පියවර ශහ ක්රියා්මණක කළ යුු කටයුු කරන ශලස

අවසේනාශව චිත පරිදි, ඒ ආනයනකරුට ශහ කමණ පරිශ්රශ අයිතිකරුට ශහ පදිංචිකරුට විධාන කළ
යුු වුවද, ඉහත වගන්තතිය ප්රකාරව කකී පළිශබ ධශ

ශහ පළිශබ ධ කිසිවකශේ සේවාභාවය සහ

කවැන්තනක් ශහ කවැනි පළිශබ ධ වයාප්ත ත වීමණට ිති පරිශ්රශ අයිතිකරුට ශහ පදිංචිකරුට විධාන
කර තිූව බවට විගශනයට ශතාරුරු නිීමක්ෂශය ශනාවීය.
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වන වගන්තතිය ප්රකාරව කපය ි1 වන උප වගන්තතිය යටශ් යේ පරිශ්රයක ශහ

පරිශ්රයක් මණත යේ පියවර ගැම ශේ ශහ යේ වැඩක් ක්රියා්මණක කිීමශේ කාර්යය සාහා අධයක්ෂ
ජනනරා්වරයාට ශහ බලයල් නිලධරයාට යේ පරිශ්රයක පළිශබ ධයන්ත ඉව් කිීමමණ ශහ පාලනය
කිීමමණ සේබන්තධ විධාන පැහැර හරින අවසේනාවක අදාළ පියවර ගැම මණට ශහ වැඩ ක්රියා්මණක
කිීමමණට සහ ට වැය වූ වියදේ අයකර ගැම මණට බලය පවතී.
ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකවල වයාප්ත තිය ක්රමණශයන්ත වර්ධනය වී ශේ වන විට ්රී ලංකාව
තර්ජනනයකට මුඛුණශ පා සිටින නමුඛ් පනත පිපයටුවා වසර 20 ක් ගත වන ුරුමණ කමණ වගන්තතිය
ප්රකාරව කටයුු කළ කක් අවසේනාවක් ශහ වාර්තා වී ශනාතිබුික.

.1.2.2

ශරුලලාසි නිකු් කිීමමණ
---------------------------

ිඅ පනශ් 7 ි1 වගන්තතිශ

ි6 වන උප වගන්තතිශ

විිකවිධාන යටශ් ආනයනය කරනු

ලබන්තශන්ත නේ මිස, නිශර ධායන කරන ලද පළිශබ ධ වශශයන්ත ශහ යේ ශාකයක ශහ ශාක
නිෂේපාදනයක් මණත වූ ආසාදනයක් වශශයන්ත ශහ ්රී ලංකාවට ආනයනය ශනාකළ යුු,
නිශර ධායන පළිශබ ධයන්ත, අමණාතයවරයා විසින්ත කලින්ත කළ ගැසට් පත්රශ

පළ කරනු ලබන

නිශේදනයක් මණඟින්ත ප්රකාශයට ප් කරනු ලැබිය යුුය. පනත ක්රියා්මණක වි වසර 20 ක් ගත
වන ුරුමණ කමණ වගන්තතිය ප්රකාරව කටයුු කිරිමණ සදහා 2000 ශදසැේබර් 20 දින පාතීනියේ
පයසේටශර ශ

රසේ ක් ි Parthenium Hysterophorus L ව් පැළෑටිය ශ්රි ලංකාව ුල වයාප්ත තිය

වැළැක්වීමණ සහ උ්ඨාපනය කිීමමණ සදහා පමණශක් කක් ශරුලලාසියක් නිකු් කර තිබුික.
ිආ ශමණමණ පනතට අදාළ ශරුලලාසි 2019 ඔක්ශතාබර් මණස වන විට සකසා පැවතීමණ සහ කමණ ශරුලලාසි
ම ති ශකටුේප් සේපාදකශේ නිර්ශද්ශ ඉදිරිප් කිීමමණට නියමිත නමුඛ් ශේ වන විට් ට අදාළ
ශරුලලාසි ක්රියා්මණක අදියරට ප් කිීමමණට අශපාශහාස් වී ිති බව නිීමක්ෂශය විය.
.1.2.

විිකවිධාන ක්රියා්මණක කිීමමණ ශහ බලා්මණක කිීමමණ
---------------------------------------------------------ිඅ පනශ් 7 ි2 වගන්තතිය ප්රකාරව කපය 7 ි1 උපවගන්තතිය යටශ් අමණාතයවරයා විසින්ත ප්රකාශයට
ප් කරන ලද නිශර ධායන පළිශබ ධයක් ශහ පළිශබ ධ කිසිවක් ්රී ලංකාශේ යේ ප්රශද්ශයක
ිති බවට යේ තැනැ්ශතකුට සාධක ිති නේ ඒ බව ඔුණ විසින්ත වහාමණ අධයක්ෂ ජනනරා්වරයා
ශවත ලිඛිතව දැනුේ දිය යුු වුවද, පාතීනියේ පයසේටශර ශ

රසේ ක්ිParthenium

Hysterophorus L ව්පැලෑටිය ශ්රි ලංකාශේ හේබන්තශතාට, බදු්ල, යාපනය, වේනියාව හා
ත්රීකුශාමණලය යන ප්රශද්ශයන්තවල වයාප්ත තව පැවතියද, ඉහත පරිදි අධයක්ෂ ජනනරා්වරයා ශවත
ලිඛිතව දැනුේ දී තිූව බව නිීමක්ෂශය ශනාවීය.
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වගන්තතිය ප්රකාරව ත්කාර්ය සාහා අධයක්ෂ ජනනරා්වරයාශගන්ත නිශේචිතව ලිඛිත

උපශදසේ යේ තැනැ්ශතකුට ලැබී ි් නේ මිස, ශේ වගන්තතිශ ි1 වන උප වගන්තතිය යටශ්
අමණාතයවරයා විසින්ත ප්රකාශයට ප් කරන ලද යේ නිශර ධායන පළිශබ ධයකින්ත ආසාදනය වී
ිති යේ ශාකයක් ශහ ශාක නිෂේපාදනයක් කිසිමණ තැනැ්ශතකු විසින්ත දැන දැනමණ ළඟ තබා
ගැම මණ, විකිීමමණ, වගා කිීමමණ, මුඛදා හැීමමණ ශහ අනයාකාරයකින්ත බැහැර කිීමමණ ශහ දැන දැනමණ
ළඟ තබා ගැම මණට, විකිීමමණට, වගා කිීමමණට, මුඛදා හැීමමණට, ශබදාහැීමමණට ශහ අනයාකාරයකින්ත
බැහැර කිීමමණට කටයුු සැලැසේවීමණ කරනු ශනාලැබිය යුු නමුඛ් ්රී ලංකාශේ දීප වයාප්ත ත ශලස
ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත ත වී පවතින අතර කයින්ත ප්රමුඛඛ්තාවශයන්ත ඉහළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී
ශාක 20 ක් හා විභව මණට්ටශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක15 ක් පැවතිමණ මණත ඉහත පරිදි
කටයුු කිීමමණට වගකිව යුු පාර්ශව හා ට අදාළ වපසරිය ආදී ශතාරුරු ිුළ් විිකමණ්
පද්ධතියක් ශනාපවතින බැවින්ත ඒ අනුව කටයුු කිීමමණ අපහසු කාර්යයක් බව නිීමක්ෂශය විය.
ිි පනශ් 7 ි5

වගන්තතිය ප්රකාරව ්රී ලංකාශේ යේ ප්රශද්ශයක් ුළ යේ නිශර ධායන

පළිශබ ධයක් ශහ පළිශබ ධ කිසිවක් ිති බවට අධයක්ෂ ජනනරා්වරයාට යේ ශතාරුරක්
ලැබුශශහා් කමණ පළිශබ ධය ශහ පළිශබ ධ කිසිවක් පාලනය කිීමමණ සාහා ඔුණ විසින්ත, අවශය
යැයි සලකනු ලැබිය හැකි සියලු පියවර වහාමණ ගත යුු වුවද, ්රී ලංකාව පුරා ආක්රමණශීලලි ශාක
වයාප්ත ත වී පවතින අතර ඒ අුරින්ත විගශනශ දී හඳුනා ග් ආක්රමණශීලලි ශාක සේබන්තධශයන්ත
කමණ ශාක වයාප්ත තියට සාශප්ත ක්ෂව අධයක්ෂ ජනනරා් විසින්ත සුටු දායක පියවර ගැම මණක් සිදු කර
ශනාතිූව බව නිීමක්ෂශය විය.
ිඈ පනශ් v වන ශකාටශසේ වැරදි සහ දණ්ඩන යටශ් 10 ි2 වගන්තතිය ප්රකාරව ශේ පනත යටශ්
වරදක් කරන යේ තැනැ්ශතකු මණශහේසේත්රා්වරයකු ඉදිරිපිටදී වරදකරු කරනු ලැූව විට මණාස
කකකට ශනාඅඩු සහ මණාස හයකට ශනාවැඩි කාලයකට ශදයාකාරශයන්ත කක් ආකාරයකට
බන්තධනාගාර ගත කරනු ලැබීමණට ශහ රුපිය් දසදහසකට ශනාඅඩු හා රුපිය් කක් ලක්ෂයක්
ශනාඉක්මණවන දඩයකට ශහ ඒ දඩය සහ බන්තධනාගාරගත කිීමමණ යන දඬුවේ ශදකටමණ ශහ
යට් වියයුු නමුඛ් ්රී ලංකාශේ දීප වයාප්ත ත ශලස ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත ත වී
පවතින අතර ඒ අනුව විශාල ශලස තනි පුද්ගලයින්ත, රාජනය හා ශපෞද්ගලික ආයතනද ශේ යටශ්
වරදකරුවන්ත වීමණ හා පනත පිපයටුවා වසර 20 ක් ගත වී පැවුනද පනශ් ඉහත වගන්තතිය
ප්රකාරව වැරදි සහ දණ්ඩන ක්රියා්මණක කර ශනාතිබුික.
ිඉ පනශ් v වන ශකාටශසේ වැරදි සහ දණ්ඩන යටශ් 11 වන වගන්තතිය ප්රකාරව, යේ පුද්ගල
මණණ්ඩලයක් විසින්ත ශේ පනත යටශ් ශහ ඒ යටශ් සාදන ලද යේ නිශය ග ශහ ඒ යටශ්
සාදන ලද යේ නිශය ග ශහ ීමති යටශ් වරදක් කරනු ලැූව අවසේනාවක
ිi

ඒ පුද්ගල මණණ්ඩලය සංසේනාවක් නේ, ඒ වරද කරන ලද ශේලාශේ ඒ සංසේනාශේ
අධයක්ෂවරයකුව, කළමණනාකරුවකුව, ශ්කේව ශහ ඒ සමණාන ශවන් නිලධරයකුව සිටි
සෑමණ තැනැ්ශතක්මණ; ශහ
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ිii

ඒ පුද්ගල මණණ්ඩලය ශවළා ආයතනයක් නේ, ඒ වරද කරන ලද ශේලාශේදී ඒ ශවළා
ආයතනශ හවු්කරුවකුව සහ කළමණනාකරුව සිටි සෑමණ තැනැ්ශතක්මණ, ඒ වරද තමණාශේ
කකඟතාවය ශහ දැම මණ ශනාමණැතිව කරන ලද බව ශහ ඒ වරද කිීමමණ වැළැක්වීමණට තමණා
නිසි ශලස සියලු උද්ශය ගශයන්ත කටයුු කළ බව ශහ ඔුණ ඔප්ත පු කළශහා් මිස, ඒ වරද
කළ ශලස සලකනු ලැබිය යුු නමුඛ් ්රී ලංකාශේ දීප වයාප්ත ත ශලස ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත ත වී පවතින අතර ඒ අනුව විශාල ශලස රාජනය හා ශපෞද්ගලික
ආයතනද ශේ යටශ් වරදකරුවන්ත වී තිබුශද පනශ් ඉහත වගන්තතිය ප්රකාරව වැරදි සහ
දණ්ඩන ක්රියා්මණක කර ශනාතිූව බව නිීමක්ෂශය විය.

.1.

1988 අංක 56 දරන ජනාතික පාරිසරික ිසංශශ ධන පනත
----------------------------------------------------------------1988 අංක 56 දරන ජනාතික පාරිසරික ිසංශශ ධන

පනශ් iv ිආ ශකාටශසේ පරිසරික ත්්ව

යටශ් 2 ඌ ි1 වගන්තතිය ප්රකාරව කිසිමණ තැනැ්ශතකු විසින්ත, ්රී ලංකාශේ ශද්ීලය ජනල තීරයක්
ශහ ඒ ශද්ීලය ජනල තීරශයන්ත යේ ශකාටසක් ශහ අපවිත්රවීමණ, අපයතකරවීමණ, විෂවීමණ, අපිරිසිදු වීමණ,
මණනුෂය වර්ගයාශේ ශසෞඛ්යට සුභ සාධනයට, ආරක්ෂාවට ශහ

ශද්පළට හානි කර වීමණ,

ස්්වයන්තට , කුරු්ලන්තට, වන සුන්තට, මණ්සයන්තට, ශාකවලට ශහ ශවන් ආකාරශ ජීවින්තට
විෂ සපයත වීමණ ශහ හානිදායක වීමණ, නැතශහා් ඒ ජනල තීරය වැඩදායී ශලස උපශය ගී කිීමශමණපයලා
හානි කරවීමණ සිදුවන පරිදි ශහ කශසේ සිදුශවතැයි සාධාරශ ශලස බලාශපාශරා්ු විය හැකි පරිදි
ඒ ජනල තීරශ ශභෞතික, රසායනික ශහ ජජනවී ත්්වය ශවනසේ වන ආකාරශයන්ත ඒ ශද්ීලය ජනල
තීරය දූෂශය කිීමමණ ශහ දූෂශය කිීමමණට සැලැසේවීමණ ශහ කශසේ දූෂශය කිීමමණ සැලැසේවීශමණපයලා
අවසර දීමණ ශනාකළ යුුය. ශේ අනුව ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක ්රී ලංකාශේ මණධයමණ, උුරු
මණැද, වයඹ පළා් වල සහ මණහවැලි කලාප වල වයාප්ත තව පැවතීමණ මණත ඉහත ම තිමණය ප්රතිපාදන
සාර්නක ශලස ක්රියා්මණක වන බවට විගශනයට සෑහීමණකට ප් වීය ශනාහැක.
.1.

පර්ශ ෂශ කඩිනේ කිීමශේ අවශයතාවය
----------------------------------------------

ිඅ

දිවයිශන්ත දක්නට ලැශබන ආශේිකක ශාක හා ස්්ව ගහනය ශහේුශවන්ත ්රී ලංකාව ශල කශ
ජජනව විවිධ්ව උුවසුේ සේනාන 5 න්ත කකක් ශලස සැලශක්. ්රී ලංකාශේ ස්්ව හා වෘක්ෂලතා
සංරක්ෂශ ත්්වය පිළිබා ජනාතික රු ලැයිසේුවට අනුව දිවයිශන්ත සපුෂේප ශාක විශශේෂ ,150 ක්
පමණශ ිති අතර ඒවායින්ත විශාල ප්රමණාශයක් ආශේිකක ශේ. කශසේ තිබියදී ආගන්තුක ආක්රමණශීලී
ශාක විශශේෂ දිවයින පුරා ශේගශයන්ත වයාප්ත ත ශේ. ආක්රමණශීලී ආගන්තුක ශාක විශශේෂයන්ත ්රී
ලංකාවට පයතා මණතා ශහ අහේශබන්ත හඳුන්තවාදුන්ත ශාක වන අතර කතැන්ත සිට මුඛ් බැස ශේගශයන්ත
වයාප්ත ත වී සේවාභාවික සේප් සමණඟ තරඟ කිීමශමණන්ත සේවාභාවික පරිසර පද්ධතිශ පවතින පයතකර
ශාක විනාශ වීමණට ලක්ශේ. ශේ සේබන්තධශයන්ත අවධානය ශයාමුඛ කර කමණ ආක්රමණිකක ශාක පාලනය
හා මණර්ධනය සාහා ක්රමණශේද නව පර්ශ ෂශයන්ත මණඟින්ත හඳුන්තවා දී ශනාතිූව බව නිීමක්ෂශය විය.
18

ිආ

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණර්ධනය හා වයාප්ත තිය අවමණ කිීමමණ සාහා වාර්ෂිකව විශාල පිරිවැයක්
දරමින්ත ශේ මණඟින්ත වන හානිය අවමණ කිීමමණ, වයාප්ත තිය අවමණ කිීමමණ සහ මණහජනනතාව දැනුව් කිීමශේ
වැඩසටහන්ත ක්රියා්මණක කරනු ලැබුවද, ව් පැළෑටි ශහේුශවන්ත විශාල වගාබිේ වපසරියක් පුරන්ත වී
ිති අතර දළ ශද්ීලය නිෂේපාදනයටද ශමණය බලපා තිබුික. ශේ ශහේුශවන්ත කෘෂිකර්මණ
ශදපාර්තශේන්තුශේ පර්ශ ෂශ නිලධාීමන්තශේ පර්ශ ෂශ නව මණාවතකට ශයාමුඛ විය යුු අතර
ශමණය ව්මණන්ත ජනාතිශ අවශයතාවක් වන බවද නිීමක්ෂශය විය.

ිි

පසුගිය දශක 0 ක කාලය ුළදී කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පර්ශ ෂශ සාහා ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂ පිළිබාව වයාපෘති සිදු කිීමමණට ශදපාර්තශේන්තු නිලධාීමන්ත ශයාමුඛ වී
ශනාමණැති බව් ශේ පිළිබාව ශදපාර්තශේන්තු කළමණනාකාීම්වශ ද අවධානයක් ශහ
මණඟශපන්තවීමණක් සිදු වී ශනාමණැති බව් දක්නට ලැබුික.

ිඈ

1972 වර්ෂශ

දී ශගාවි කටයුු පර්ශ ෂශ හා පුුණුව ආයතනය ශලස ආරේභ වී 1995 වර්ෂශ

සිට ශහක්ටර් ශකාේබෑකඩුව ශගාවි කටයුු පර්ශ ෂශ හා පුුණුව කිීමශේ ආයතනය ශලස
පර්ශ ෂශ හා පුුණුව කිීමේ ුළින්ත ශගාවිජනන හා ග්රාමීය අංශය ශක්තිමණ් කිීමමණ යන ශමණශහවර
ශපරදැරි කරමින්ත ක්රියා්මණක ශමණමණ ආයතනය මණඟින්තද ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක සේබන්තධශයන්ත
පසුගිය දශක 0 ක පමණශ කාලය ුළ පර්ශ ෂශයන්ත සිදුකර ශනාමණැති බව නිීමක්ෂශය විය. ඒ
අනුව කෘෂිකර්මණාන්තතය සේබන්තධශයන්ත පර්ශ ෂශ සිදු කරනු ලබන ප්රධාන ආයතනයක් ශලස
ශමණවැනි ආයතන විසින්ත පර්ශ ෂශයන්ත සිදුකර ිති ශවමින්ත පවතින අපයතකර ත්්වයන්ත
මණර්ධනය හා පාලනය සදහා ක්රියා්මණක විය යුු බව සහ වර්තමණානය වන විට් ඒ සදහා
ක්රියා්මණක වී ශනාමණැති බව විගශනශ දි නිීමක්ෂශය විය.
(ඉ

"ජනාතික සංවර්ධනය සාහා විදයා්මණක හා කාර්මික පර්ශ ෂශවල විියෂේට්වශ මණධයසේනානයක්"
යන දැක්මණ ශපරදැරි කර ගනිමින්ත ක්රියා්මණක කාර්මික තාක්ෂිකක ආයතනය මණඟින්තද ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක සේබන්තධශයන්ත පසුගිය දශක 0 ක පමණශ කාලය ුළ කිසිදු පර්ශ ෂශයක්
සිදුකර ශනාමණැති බව නිීමක්ෂශය විය.

ි

විශේව විදයාල හා තාක්ෂිකක ආයතනයන්තපය මූලික හා වයවහාරික විදයා පර්ශ ෂශ සාහා පහසුකේ
සහ සහය සැපයීමණ, සමණාජන විදයාශේ පර්ශ ෂශ, විදයා්මණක අධයාපන වැඩසටහන්ත ිුු 
විදයා්මණක පර්ශ ෂශ විභවයන්ත ශක්තිමණ් කිීමමණ, ්රී ලංකාශේ සේවාභාවික සේප් සංවර්ධනය
කිීමමණ, ජනනතාවශේ සුභසාධනය ප්රවර්ධනය කිීමමණ, විදයාව හා තාක්ෂශය පිළිබා පුද්ගලික
පර්ශ ෂශ පැවැ්වීමණ, ්රී ලංකාශේ සහ විශද්ශයන්තපය විදයාඥයියින්ත අතර විදයා්මණක ශතාරුරු
ුණවමණාරු කර ගැම මණ, වර්තමණාන විදයා්මණක හා තාක්ෂිකක පුද්ගලික ශ්ඛ්නයක් පව්වාශගන
යෑමණ සහ ශවන් ආකාරයකින්ත ද්ත රැසේ කිීමමණ අර්න නිූපපශය කිීමමණ සහ විශේශ්ෂශය කිීමමණ
වැනි අරමුඛුව ශපරදැරි කර ගනිමින්ත ක්රියා්මණක ජනාතික විදයා පදනමණ මණඟින්ත පසුගිය දශක 0 ක
කාලය ුළ පර්ශ ෂශ 0 ක් පමණශක් සිදු කර ිති බව නිීමක්ෂශය විය.
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i.

වයාපෘති මණාතෘකාව හා ශයාමුඛව
----------------------------------ශත රාග් ආක්රමණශීලී ශාක පීමක්ෂා 

වයාපෘති අරමුඛුව
------------------විසිුරු ශාකවල ශපාදු දිීර ශර ග කාරක ශවන්ත

කිීමමණ විසිුරු ශාක පත්ර වල ශර ග

ශවන්තව හඳුනා ගැම මණ.

කාරක

වලට

ක්රියාකාරි්වය

කශරපයව

ප්රති

සාහා

දිීර

නිසේසාරක/

in ornamental plants.)

සංශය ග ිRG/2015/EB/02
ිScreening selected invasive plant
Extracts / compounds for antifungal
activity

against

(To isolate and identify common fungal pathogens

pathogens

of

 ශත රාග් ආක්රමණශීලී ශාක විශශේෂවල ප්රති දිීර
ක්රියාකාීම්වය නිර්ශය කිීමමණ
(To determine antifungal activity of plant extracts
prepared from selected invasive plant species

ornamental foliage plants

 ලබා ග් ප්රති දිීර ශාක මණඟින්ත ජජනව කාරක/සංශය ග
ශවන්ත ශවන්තව හඳුනා ගැම මණ.
(To isolate and identify bioactive fractions/
compounds from the antifungal plant extracts)
 පරිසර පයතකාමී වාිකජන කාර්යක්ෂමණ දිීර නාශකයක්
සැකසීශේ

අදහසින්ත

වඩා්

විශේවාසදායක

ශාක/

සංශය ගවල වීශර සහ ක්ශෂේත්ර පැළෑටි පීමක්ෂශ සිදු
කිීමමණ.
(To perform in vitrio and field plant testing for the
efficacy of the most promising plant extracts/
fractions compounds with a view to subsequently
formulating an eco-friendly commercial fungicide.)
ii.

ජනලාශ ආශ්රිත ආර්ික අශප්ත ක්ෂාවන්ත:  ආක්රමණිකක ජනලජන ව් පැළෑටි මණඟින්ත පරිසර පද්ධතියට
වියළි

කලාපශ

ආක්රමණශීලී

ශාක

ශත රාග්

ගංගා

ජනලාශවල

පාරිසරික

පිළිබා

ආගන්තුක
වයාප්ත තව

ිති

ශද්ර ිකවල

සහ

සිද්ික

ප්රතිෂේනාපනය
අධයයනයක්

සහ ආර්ිකයට වාර්ෂිකව සිදු වන හානිය ශවළාශපාල
හා ශවළාශපාල ශනාවන සාධක මණත තක්ශසේරු කිීමමණ.
(To estimate the annual value of economic damage
and ecosystem services lost to aquatic Weed
invasion considering both market and non-market

(RE/2006/EPSD/04)

values.)
(Economic

prospects

of

tank

habitats: a case study of ecological
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 ආක්රමණිකක ජනලජන ව් පැලෑටි ආසාදිත ප්රශද්ශ පාලනය

restoration of alien invasive plant

හා මුඛලිනුපුටා දැමීශේ වැඩසටහන්ත සේබන්තධ වාර්ෂික

infested tanks in Dry Zone selected

පිරිවැය තක්ශසේරු කිීමමණ.

river basins)

(To estimate the annual costs associated with
controlling and eradication programs of aquatic
Weeds infested areas)
 වසර 25 ක කාලයක් ුළ ආගන්තුක ජනලජන ව් පැළෑටි
මණර්ධනය සහ පාලනය කිීමමණ සාහා ශුද්ධ වර්තමණාන
වටිනාකමණ සහ ප්රතිලාභ පිරිවැය අනුපාතය වැනි
වටිනාකේ පරාමිතීන්ත ගශනය කිීමමණ.
(To calculated the project Worth parameters like
Net Present Value and Benefit Cost Ratio from
preventing and controlling alien aquatic weeds
over 25 year period)

iii.

ජනලජන ශාක මණඟින්ත පරිසර පයතකාමී  ජනලාශ
කාබනික ශපාශහාර නිපදවීමණ

ආශ්රිතව ිති ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි

ක්රමණානකූලව ඉව් කිීමමණ මණඟින්ත ජනල දූෂශය අවමණ
කිීමමණ.
 ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි භාවිතා කර කාබනික
ශපාශහාර නිපදවීමණ.
 රසායනික ශපාශහාර භාවිතය අවමණ කිීමමණ.
 කාබනික ශපාශහාර සාහා නව ශවළාශපාලක් ිති
කිීමමණ.
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.1.5 ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක පාලනය කිීමශේ ක්රියාවලිය
---------------------------------------------------------------.1.5.1. පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ කාර්යභාර්ය
----------------------------------------------ිඅ

සංයුතික පාලනය
-------------------දිශනන්ත දින ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක තර්ජනනා්මණක ශලස වයාප්ත ත වීමණ ශහේු ශකාට
ශගන කපය පාලනය හා මණර්ධනය සාහා නිශේචිත ඉදිරි සැලැසේමණක් පැවතිය යුු නමුඛ් ශේ
සේබන්තධශයන්ත බලධාීම ආයතන ශලස කටයුු කරනු ලබන කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුව විසින්ත
කමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය, පාලනය හා මණර්ධනය සාහා ඉදිරි සැලැසේමණක් ශහ
සංයුක්ත සැලැසේමණක් පිලිශයළ කර ශනාමණැති බව නිීමක්ෂශය ශකශර්.
ිආ

තාක්ෂිකක ක්රියාකාරකේවල ප්රගතිය
-----------------------------------------ිi

පැළෑටි සංරක්ෂශ ආයතනය පසුගිය වර්ෂ 06 ක තාක්ෂිකක ක්රියාකාීම සැලැසුේ හා කපය
ප්රගතිය පිළිබා පීමක්ෂාශේදී පනශ් කර්තවයන්ත හා වගකීේ ඉටු කිීමමණ සාහා ප්රමණාශව්
ක්රියාකාරකේ සැලැසුේ කිීමමණක් සහ සැලැසුේ කරන ලද ක්රියාකාරකේවල ඉලක්කයන්ත
සේූර්ශ කිීමමණට අශපාශහාස් වී ිති බව විගශනශ දී නිීමක්ෂශය විය.
ිමුඛුවමණ 0

ිවිසේතර

දක්වා ිත.

ිii 1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ්

වන වගන්තතිශ දැක්ශවන පරිදි පනශ්

ක්රියාමණාර්ග ඉටුකිීමමණට බලයල් නිලධාීමන්ත ප්කළ යුුය. ඒ අනුව 201

හා 2016

වර්ෂවල පිළිශවලින්ත බලයල් නිලධරයන්ත 60 ක් හා 100 ක් ප්කිීමමණ හා පුුණුව කිීමමණට
ඉලක්ක කර තිබුශද, 201 වර්ෂශ

කිසිදු නිලධාරියකු හා 2016 වර්ෂශ
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ශදශනකු බලයල් නිලධරයන්ත ශලස ප් කිීමමණ හා පුුණුව කිීමමණ සිදු කර ශනාතිබුික.
ිiii 2015 වර්ෂශ

පාතීනියේ පාලනය සාහා නව බලයල් නිලධාීමන්ත 50 ශදශනකු ප්

කිීමමණට ඉලක්ක ගත කර තිබුශද, ඉන්ත බලයල් නිලධාීමන්ත 1 ශදශනකු පමණශක් ප්
කිීමමණ මණත අශප්ත ක්ෂිත ඉලක්කයන්ත කරා ළඟා වීමණට ශනාහැකි වී තිූව බව නිීමක්ෂශය විය.
ිiv ආක්රමණිකක ජනලජන ව් පැළෑටිවල ජීව විදයා්මණක පාලනය යටශ් ශගාවීන්ත

00 ක්

දැනුව් කිීමශේ වැඩසටහන්ත පැවැ්වීමණට ඉලක්ක ගත කර තිබුශද, ඉන්ත 12 ශදශනකු
පමණශක් දැනුව් කිීමමණ මණත අශප්ත ක්ෂිත ඉලක්කයන්ත සපුරාීමණට අශපාශහාස් වී තිූව බව
නිීමක්ෂශය විය.
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ිv

ආක්රමණිකක ජනලජන ව් පැළෑටිවල ජීව විදයා්මණක පාලනය යටශ් ආසාදිත ජනල මූලාශ්ර
සාහා ජජනව කාරක හඳුන්තවාදීමණ සාහා 201

වර්ෂශ

නිශේචිතව ඉලක්ක පිපයටුවා

ශනාතිබුශද, වැේ/ජනලාශ සාහා ජජනව කාරක 5 ක් හඳුන්තවා දීමණ සිදු කර තිබුික. නමුඛ්
2015, 2016 හා 2018 වර්ෂවල ඉලක්කය 25 බැගින්ත වුවද, අශප්ත ක්ෂිත ඉලක්කයන්තශගන්ත
පිළිශවලින්ත සියයට 56 ක්, සියයට 8 ක් හා සියයට 0 ක් වන පරිදි ප්රගතියක් ළඟා කර
ගැම මණට අශපාශහාස් වී තිබුික.
ිvi 201 වර්ෂශ

සිට 2019 වර්ෂය දක්වා කාල පරාසය ුළ කෘෂිකාර්මික වාසසේනානවල

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ව් පැළෑටි පාලනය කිීමමණ යටශ් පාතීනියේ ආසාදනශ
වර්තමණාන ත්්වය පිළිබාව සමීක්ෂශයක් පැවැ්වීමණ සේබන්තධශයන්ත කක් අවසේනාවක
පමණශක් කනේ 201

වර්ෂශ

ක්රියාකාීම සැලැසේමණට ිුළ් කර තිබුශද, කමණ

ක්රියාකාරකමණද ඉටු කිීමමණට අශපාශහාස් වී තිබුික.
ිvii 201 වර්ෂශ

ක්රියාකාීම සැලැසේශේ කෘෂිකාර්මික වාසසේනානවල ආගන්තුක ආක්රමණශීලී

ව් පැළෑටි පාලනය කිීමමණ යටශ් ශ්රමණදාන වයාපාර සහ වරින්ත වර ව් නාශක ශයදීේ
සංවිධානය කිීමශේ අවසේනා 0 ක් සැලසුේ කර තිබුශද, කමණ කක් අවසේනාවක්ව් ක්රියාවට
නංවා ශනාතිූව බව නිීමක්ෂශය විය.
ිviii 201 වර්ෂශ

සිට 2019 ඔක්ශත බර් දක්වා කාල පරාසය ුළ ශමණමණ ආක්රමණශීලී ජනලජන

පැළෑටි හා ශාක සේබන්තධශයන්ත කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ ජනාතික ආහාර නිෂේපාදන
වැඩසටහන යටශ් ප්රතිපාදන ශලස රු. මිලියන 1.2 ක් පමණශක් ලැබී ිති අතර ඉන්ත රු.
මිලියන 0.795 ක් පමණශක් වියදේ කිීමමණ මණත බලයල් නිළධාීමන්ත ප් කිීමමණ, ශගාවීන්ත
දැනුව් කිීමමණ සහ ජනල මූලාශ්ර සාහා කෘමීන්ත හඳුන්තවාදීමණ යන ක්රියාකාරකේ ඉටු කිීමමණ
ශවනුශවන්ත ප්රමණාශව් ප්රතිපාදනයන්ත ශනාලැබීමණ්, ලද ප්රතිපාදනයන්ත සේූර්ශශයන්තමණ
උපශය ජනනය ශනාකිීමමණ් මණත ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාක මණඟින්ත ්රී ලංකාවට වන
බලපෑමණ අවමණ කිීමමණ සහ මණර්ධනය සාහා ශවන්තකර ිති ප්රතිපාදන වියදේ කිීමමණ සියයට 66
ක් වීමණ හා වයාපෘති අරමුඛුව ඉටු කිීමමණ පිලිබද කරනු ලැූව පීමක්ෂාශේදී අදාල වයාපෘති
ක්රියා්මණක කිීමශේදී සාර්නක්වය පිළිබද සෑහීමණකට ප්විය ශනාහැකි විය. විසේතර පහත
පරිදි ශේ.
වර්ෂය
-----2016

වයාපෘතිශ නමණ

වයාපෘතිශ
ප්රතිපාදනය වියදමණ
වයාපෘතිශ
අරමුඛුව
ප්රති ලය
ිමිලියන
-------------------------------------------------------ජනාතික ආහාර නිෂේපාදන ජනලජන ව් පැළෑටි
0.99
0.62 ජජනව පාලන
වැඩසටහන - පරිසර පයතකාමී වල ජජනව
කෘමීන්ත ිති
පළිශබ ධ
සහ
ශර ග පාලනය
කිීමමණ සාහා
කළමණනාකරශ
පද්ධති
ටැංකි 6 සාදා නිමණ
ප්රවර්ධනය ිPromotion of
කිීමමණ.
23

Environmentally Friendly
pest
and
Disease
management System
2018

ජනාතික ආහාර නිෂේපාදන ආගන්තුක
වැඩසටහන - පරිසර පයතකාමී ආක්රමණශීලී ව්
පළිශබ ධ
කළමණනාකරශ පැළෑටි පාලනය
භාවිතයන්ත ප්රවර්ධනය කිීමමණ.
ිPromotion
of
Environmental
Friendly
pest
management
practices

0.1

2019

ජනාතික ආහාර නිෂේපාදන 1. ජනලජන ව්
වැඩසටහන
තිරසාර
පැළෑටිවල
පළිශබ ධ කළමණනාකරශය
ජජනව
තාක්ෂශ සංවර්ධනය හා
පාලනය
වයාප්ත තිය.
ිDevelopment
&
Dissemination
of
Sustainable
pest
management Technologies

0.02

2. බලය ල්
නිලධාීමන්ත
ප් කිීමමණ හා
පුුණුව කිීමමණ
3.ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී
ව් පැළෑටි
පාලනය
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0.05

0.1

නිලධාීමන්ත 168ක්
ශේ යටශ්
පුුණුව කරන ලදී.

0.005 ගශ්ශවල,
පු්තලමණ, මණාදුරු
ඔය සහ තංග්ල
යන ප්රශද්ශවල
ජනලාශ 11කට
සැ්වීනියා හා
ජනපන්ත ජනබර
පාලන කෘමීන්ත
නිදහසේ කරන
ලදී.
0.05 නිලධාීමන්ත 60ක්
පුුණුව කරන ලදී.

0.04

0.02

--------1.2
=====

------0.795
===

ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ව්
පැළෑටි
පාලනය,ශය ධ
නිදිකුේබා සහ
ිලිශේටර්
පාලනය යටශ්
දැනුව් කිීමශේ
වැඩසටහන්ත ක්
පව්වන ලදී.

.1.6

මණානව සේප් කළමණනාකරශය
------------------------------------

ිඅ

ආයතනයක සාර්නක්වශයපයලා, මණානව සේපත ඉතා වැදග් සාධකයක් වන බැවින්ත කය
කාර්යක්ෂමණව හා

ලදායිව කළමණශාකරශය කිීමමණ ුළින්ත ආයතනශ

දැක්මණ කරා ළඟාවීමණට

මණහ් වූ පිටිවහලක් වනු ිත. ආයතනික අරමුඛුව සාක්ෂා්කර ගැම ශේදී ඉහළ තනුරු දරන
නිලධාීමන්ත ශසේමණ අශනකු් සියලුමණ නිලධාීමන්තශේ ක්රියාකාීම්වය විශාල ශලස බලපා ල ලබයි.
පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ

අනුමණත කාර්යමණණ්ඩලය 61 ක් වුවද විගිකත දින වන 2019

ඔක්ශත ේබර් 1 දින වනවිට පැවති කාර්යමණණ්ඩලශ
කාර්යමණණ්ඩලය 6 ක් හා අතිරික්ත කාර්ය මණණ්ඩලශ
නිීමක්ෂශය විය. ශමණමණ ආයතනශ
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සංඛ්යාව 28 ක් විය. ඒ අනුව පුරප්ත පාඩු
සංඛ්යාව 0

ක් බව විගශනශ දී

අනුමණත ඉහළ තනුරු 0 කට අදාළ නිලධාීමන්ත 26 කින්ත

ක්මණ පුරප්ත පාඩු වී තිූව අතර ශමණය ආයතනශ

සාර්නක්වය කරා ගමණන්ත කිීමමණට විශාල

බාධාවක්ව පව්නා බව නිීමක්ෂශය විය. ශමණමණ ත්්වය පසුගිය වසර 05 ක කාලය ුළද
කශලසමණ පැවුික. විසේතර ිමුඛුවමණ 04 පය දැක්ශේ.

ිආ විගශනයට නිීමක්ෂශය වූ කරුුව අනුව කු තර දිසේික්කශ

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක

ශහක්ටයාර් 2,510.6 අිකක වපසරියක වයාප්ත තව පවතින අතර, ඒ ශවනුශවන්ත කටයුු කිීමමණ සාහා
පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය යටශ් ක්රියා්මණක උප ඒකක ශදශකන්ත කකක් වන ශබ ඹුවල පැළෑටි
සංරක්ෂශ ශසේවය වර්තමණානය වන විට වසා දමණා ිත. ඒ අනුව ශමණවැනි ආගන්තුක ආක්රමණශීලී
ශාක ්රී ලංකාව පුරා වයාප්ත තව පවතින අතර, කු තර දිසේික්කය හා ඒ අවට ිති දිසේික්ක පුරාද
වයාප්ත තව පැවතීමණ මණත කමණ ත්්වයන්ත පාලනය හා මණර්ධනය සාහා ක්රියාකාරි ශලස දායක විය යුු
ආයතන රට පුරා ස්රීයව ක්රියා්මණක විය යුුව පැවුනි. ඒ අනුව දිශනන්ත දින කෘෂිකර්මණාන්තතයට,
සමණාජනයට, ජජනව විවිධ්වයට හා ආර්ිකයට බලපෑේ කරනු ලබන ශමණවැනි ආගන්තුක
ආක්රමණශියලි ශාක පාලනය හා මණර්ධනය සුටුදායක ශලස ක්රියා්මණක ශනාවන අවිකයක ශමණවැනි
උප ආයතනවල ක්රියාකාීම්වය ිශපයටීමණ මණත තවදුරට් කමණ ශාක මණඟින්ත වන තර්ජනනයට දිශනන්ත
දින වර්ධනය වීමණ වනවා මිස පාලනයක් ශනාවන බව විගශනශ දී නිීමක්ෂශය විය.

ිි ආයතනයක සාර්නක්වශයපයලා, මණානව සේපත ඉතා වැදග් සාධකයක් වන බැවින්ත කය
කාර්යක්ෂමණව හා ලදායිව කළමණනාකරශය කිීමමණ ුළින්ත ආයතනශ දැක්මණ කරා ළඟාවීමණට මණහ්
වූ පිටිවහලක් වනු ිත. ආයතනික අරමුඛුව සාක්ෂා් කර ගැම ශේදි ඉහළ තනුරු දරන
නිලධාරින්ත කපය මූලික පදනමණ සපයන අතර ශක්තිමණ් පදනමණක් මණගින්ත ගනු ලබන හා ක්රියා්මණක
වන තීරශ ආයතනයක සාර්නක්වයට ප්රධාන වශශයන්ත බලපායි.
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ආයතනය විසින්ත ශජනයෂේඨ කළමණනාකරශ තනුරු සාහා සුදුසු පුද්ගලයින්ත කාීනව හදුනාගැම මණ
හා ඒ සාහා නිසි පරිදි මණානව සේප් සංවර්ධනය කිීමමණ්, නිසි සුදුසුකේ ල් පුද්ගලයින්ත
ආකර්ෂශය කරගැම මණ හා රාවා ගැම මණ සාහා් ශජනයෂේඨ තනුරු සාහා අවශය සුවිශශේී
හැකියාවන්ත හදුනාගැම මණ හා අවශය හැකියාවන්ත දියුුව කිීමමණ සාහා නිසි වැඩපිළිශවලක් ක්රියා්මණක
කළ යුුය. තවද ආයතනශ

කටයුු විිකමණ්ව හා අඛ්ණ්ඩව පව්වාශගන යාමණට නේ ඉහළ

තනුරු දරන නිලධාරින්ත සාහා සුදුසු අනුප්රාප්ත තියක් පිළිබාව සැලැසේමණක් ිSuccession Plan)
සකසේකර යාව්කාීනව ක්රියා්මණක කිීමමණ කළ යුුය. ශමණවැනි සැලැසේමණක් ක්රියා්මණක වන
ආයතනයකට ළඟාකර ගත හැකි ප්රතිලාභයන්ත පහත පරිදි ශේ.
-

සුදුසු පුද්ගලයින්ත සුදුසු අවසේනාශේදී නිසි තැනට ප් කිීමමණ සහතික වීමණ.

-

සුවිශශේෂි තනුරු දරන සුදුසුකේල් නිලධාරින්ත පිරිසක් සංවර්ධනය කිීමමණ.

-

ශජනයෂේඨ කළමණනාකරශශ කාර්යය මණණ්ඩල අවශයතා හදුනාගැම මණ හා ඒවා ඉලක්ක කර
ග් ශසේවක පුුණුවවීේ හා සංවර්ධනයන්ත කළ හැකි වීමණ.

-

නිලධාරින්තට තමණ වෘ්තීය සැලැසුේ ආයතනය ුළ සාක්ෂා් කර ගැම මණට අවසේනාව
සැලසීමණ.

-

ශවනසේවන පරිසර ඉ්ලුමණට අනුව නිලධාරින්තශේ හැකියාවන්ත වර්ධනය කර ගත හැකිවීමණ.

-

කාීනව ආයතනයක දැනුමණ ුණවමණාරු කර ගැම මණ සාහා අවසේනාව උදාවීමණ.

කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ සුවිශශේෂි ආයතනයක් වන පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ කටයුුවල
නියැීමණ මණඟින්ත ලබාගන්තනා පළපුරුද්ද හා හැකියාව මණත කමණ අංශශ
සාර්නක්වය හා

ලදායිතාවය රාාපවතී. කමණ අංශශ

නිලධාරි 26 ශදශනකුශගන්ත නිලධාීමන්ත 2

ක්රියාකාරකේවල

ප්රධාන තනුරු 0 කට අදාළ අනුමණත

කුශේ පුරප්ත පාඩුවක් පැවුන අතර,

දැනට ප්රධාන

තනුරුවල ක්රියාකරනු ලබන නිලධාරින්ත තිශදනාශගන්ත ශදශදශනකුමණ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ
රාජනකාරි සාහා 2007 හා 2019 වර්ෂයන්තවල සිට සහභාගි වීමණ සහ දීර්ඝ කාලයක් කමණ රාජනකාරිවල
නිරතවීශමණන්ත අදාළ ක්ශෂේත්රය සේබන්තධශයන්ත ප්රවීන්වයක් ලබා සිටින හා කපය ප්රධානියා ශලස
කටයුු කරන නිලධාරිනිය වන අතිශර්ක කෘෂිකර්මණ අධයක්ෂ කේ.ටී.කේ.ඩී.ආර්.ශපශර්රා මණහ්මිය
2021 අශේ් 06 දින කනේ තව් වර්ෂ 01 ක් හා මණාස 0 කින්ත විශ්රාමණ යාමණට නියමිතය. ිය විශ්රාමණ
ගිය පසු කමණ පුරප්ත පාඩු සාහා පළපුරුදු හා ප්රවීන නිලධාරින්තශේ බදවා ගැම ශේ ගැටලුවක් ිතිවිය
හැකි බවට කරුනු ම ීමක්ෂශය වන අතර ශමණවැනි සුවිශශේෂ තනුරු සාහා සුදුසුකේල් නිලධාරින්ත
සූදානේ ශනාකිීමමණ මණත පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ

අනාගත ක්රියාකාරි්වය ුළින්ත අරමුඛුව කරා

ළඟාවීමණට ශහ කය දුෂේකර වීමණට හැකි බව විගශනශ අදහස ශේ.

26

ිි

විශද්ශ පුුණුව සහ ියෂය්ව
------------------------------(i) පුුණුව සැලැසේමණක් ශනාතිබීමණ
-------------------------------ශමණමණ ආයතනශ

රාජනකාීම තාක්ෂිකක ක්රියාකාරකේ මණත පදනේ වන අතර, කපය ශසේවය කරනු

ලබන නිලධාීමන්තශගන්ත හා ශසේවකයින්තශගන්ත උපරිමණ ශසේවයක් ලබා ගැම මණට නේ ශවනසේවන
තාක්ෂශයට සරිලන පරිදි පුුණුව අවසේනා ලබා දීශමණන්ත මණානව ප්රාේධනය සංවර්ධන කළ හැකි අතර
කමණගින්ත ආයතනශ

අරමුඛුව වඩා ශහාදින්ත සාර්නක කර ගැම මණට හැකිය. ඒ අනුව 2019 වර්ෂශ

ශමණන්තමණ පසු වර්ෂවල සලකා බැීශේදී ශමණමණ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය විසින්ත නිලධාීමන්තට හා
ශසේවකයින්තශේ අවශය පුුණුව අවශයතා හඳුනාගනිමින්ත ඔවුන්තට අවශය පුුණුවව ලබා දීමණට පුුණුව
සැලැසේමණක් පිළිශයල කර ශනාතිබුික. 201 වර්ෂශ

සිට 2019 ඔක්ශත බර් දක්වා කාල පරාසය

ුළ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ රාජනකාරිශ නියුු නිලධරයන්ත තිශදශනකු සාහා අවසේනා 0 කදී
පමණශක් ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාකපාලනය සේබන්තධශයන්ත විශද්ශ ියෂය්ව, පුුණුව,
පාඨමණාලා හා සැසි වලට සහභාගී වූ ත්්වයක් නිීමක්ෂශය විය.1999අංක 35 දරන පැළෑටි
සංරක්ෂශ පනශ් කාර්යයන්ත ඉටු කිීමමණ හා ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාක මණඟින්ත ්රී ලංකාවට
වන බලපෑමණ අවමණ කිීමමණ සහ මණර්ධනය කිීමමණ සාහා නිලධාීමන්ත අඛ්ණ්ඩව ශද්ීලය හා විශද්ීලය
වශශයන්ත පුුණුව කිීමමණට් විශද්ීලය තාක්ෂශය හා දැනුමණ ශද්ීලයව ක්රියාවට නංවමින්ත ඉහත
ත්්වයන්ත පාලනය සාහා ක්රියාමණාර්ග ගත යුු බව් නිීමක්ෂශය විය. සහභාගී වූ විශද්ශ පුුණුව
වලට අදාළ විසේතර පහත පරිදි ශේ.

වර්ෂය

නිලධාරියාශේ
නමණ හා තනුර

-------

----------------

201

පුුණුවව ලබන
විට ශසේවය
කළ සේනානය
---------------

ියෂය්වශ
නමණ/පුුණුවශේ නමණ

පුුණුව
කාලය

-----------------

-----

දින 7
කේ.කසේ.ශක්.ශක්. පැළෑටි
Strengthening
ශපශර්රා
සංරක්ෂශ උප capacity to control
ඒකකය
the
introduction
ිසහකාර
ශබ ඹුවල
and spread of alien
කෘෂිකර්මණ
species in Sri
අධයක්ෂ
Lanka (Capacity
development
programme
on
invasive
alien
species control)
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පුුණුවව
සාහා ගිය
රට
------

පුුණුවව
සාහා දැූප
වියදමණ
---------

තායිලන්තතය

පරිසර
අමණාතයාංශය
මණඟින්ත වියදේ
දරන ලදී.

2018

2018

ආචාර්ය
කජා.ටී.කේ.ඩී.ආ
ර්ශපශර්රා
ශමණශනවිය

පැළෑටි
සංරක්ෂශ
ඒකකය

කන්ත.පී.කජා.
නිලානන්තද

පැළෑටි
සංරක්ෂශ උප
ඒකකයමණහඉලුප්ත ප්ලමණ

ගන්තශන රුව

New
invasive දින 2
species Treat in
South and SouthEast Asia

ශන්තපාලය

CABI වියදේ
දරන ලදී.

New
invasive දින 2
species Treat in
South and SouthEast Asia

ශන්තපාලය

CABI වියදේ
දරන ලදී.

(ii) ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාක සේබන්තධශයන්ත විශද්ශ ියෂය්ව, පුුණුව, පාඨමණාලා හා
සැසිවලට 201 වර්ෂශ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා කාල පරාසය ුළ ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා
ශාක

සේබන්තධශයන්ත

විශද්ශ

ශදපාර්තශේන්තුශේ නිලධරයන්ත

ියෂය්ව,

පුුණුව,

පාඨමණාලා

හා

සැසිවලට

කෘෂිකර්මණ

ශදශනකු සහභාගී වී තිබුශද, කමණ කක් කක් නිලධරයන්ත

වර්තමණානය වන විට පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ කාර්යභාරයන්ත ඉටු කළ යුු වුවද, ඉන්ත නිලධාරින්ත
2

ශදශනකු පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවයට අනුබද්ිකතව කමණ රාජනකාරිවල නිරත බව

බවට

නිීමක්ෂශය ශනාවීය. ඒ අනුව සුදුසු නිලධාීමන්ත හට ඉහත සාහන්ත විශද්ශ ියෂය්ව, පුුණුව,
පාඨමණාලා සාහා අවසේනාව ලබා දීමණ සහ කමණඟින්ත ලබා ග් දැනුමණ සෘජුවමණ අදාළ ක්ශෂේත්රශ ක්රියාවට
නැංවීමණ ශකශරපය අවධානය ශයාමුඛවිය යුු බව විගශනශ
දක්වා ිත

28

අදහස ශේ. ිවිසේතර ිමුඛුවමණ 05 පය

3.2

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකවල වයාප්ත තිය
-----------------------------------------------3.2.1 විශද්ශ රටවලින්ත සංක්රමණශය වූ ශාක
----------------------------------------.2.1.1 පර්ශ ෂශ සාහා සංක්රමණශය වු ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
---------------------------------------------------------------------ිඅ
සැ්වීනියා - Salvinia Molesta
-----------------------------------සැ්වීනියා (Salvinia Molesta) ශලාව පවතින භයානක ජනලජන පැළෑටියක් ශලස හඳුනාශගන ිති
අතර කය ජනපන්ත ජනබර (Eichhornia Crassipes) ශාකයට පමණශක් ශදවැනි ශේ. ශකාළඹ විශේව
විදයාලශ උද්භිද විදයා පර්ශ ෂශ සාහා 19 9 දී සැ්වීනියා ශාකය ශ්රි ලංකාවට රැශගන කන ලද
අතර, ශමණමණ ශාක 19

දී ප්රනමණ වරට ජනලාශයක දක්නට ලැබුික. ඉන්ත පසුව ශමණමණ සැ්වීනියා

සීඝ්රශයන්ත රට පුරා වයාප්ත ත වී ිති අතර 195 වර්ෂශ දී පමණශ රට පුරා ශහක්ටයාර් 9,000 ක
පමණශ කුඹුරු හා ජනලාශ ප්රමණාශයක සැ්වීනියා පැතිර තිබුික. වර්තමණානශ

ශමණමණ ආක්රමණශීලී

ජනලජන ශාකය ශ්රි ලංකාශේ ශබාශහ මණයක් මිරිදිය ජනලාශ, වාරිමණාර්ග හා සමණහර ප්රශද්ශයන්තපය
කුඹුරුවල පැතිීම ිති අතර ශමණමණ ත්්වය විශාල ගැටු වක් බවට ප්ව ිත. ශමණමණ සැ්වීනියා
මණර්ධනය සාහා කුඩා කෘමිශයකු වන සර්ශට ශේගසේ සැ්වීනියා හඳුන්තවා දී ිති අතර ශමණමණ කෘමි
ගහනය මණඟින්ත සමණහර ජනලාශවල සැ්වීනියා මණර්ධනය සාර්නකව සිදු වී තිබුික.
ශමණමණ ජනලජන පැළෑටි මණගින්ත වනබලපෑමණ
-------------------------------------------i.
ජනලශ ආශල කය සහ ඔක්සිජනන්ත මණට්ටේ අඩු කරයි.
ii.

ශමණමණ

ශාකය

ශරාන්තමණඩ

විශාල

පරමණාශයක්

කකුකරන

අතරමණ

ඉහළ

උ්සේශේදන මණට්ටමණ නිසා සිදුවන අිකක ජනල හානිය
iii.

ශත් බිේ පරිසර පද්ධතීන්ත ශවනසේ කිීමශේ හැකියාව ිති අතර කමණගින්ත ශත් බිේ
වාසසේනාන නැතිවී අවසානශ දී ඒවා ශගාඩබිේ වාසසේනාන වීශේ අභිශය ගයක්ද ිති කිීමමණ.

iv.

විවෘත, ගලා බසින සහ/ශහ ජනල විදුලිය උ්පාදනය කරන ජනලාශ ධීවර කටයුු සහ ශබ ට්ටු
පරවාහනයන්ත ිති උසසේ ජනල ත්්වයක් ිති ජනලාශ ආශරශයන්ත සිදුකරන සමණාජන ආර්ික
කටයුුවලට සැ්වීනියා ආකරමණශය නිසා විශාල තර්ජනනයක් ක්ල වී ිත.

v.

මණ්සයයින්ත සහ ජනලය යට වැශඩන ජනලජන ශාකවල බුණල්වයට සහ ජජනව විවිධ්වයට
අපයතකර ශලස බලපෑේ ිති කරයි.

vi.

්රී ලංකාශේ කුඹුරුවල වාරි ජනලය සැපයීමණට සහ ජනල පරවාහනයට සැ්වීනියාවලින්ත ිතිකරන
බාධක නිසා ශගාවීන්තට ආර්රක පාඩු සිදුශේ.

vii.

සැ්වීනියා නිසා ජනලාශවල මණසුන්ත ි්ීමණට බාධා ිතිවන අතර මණදුරුවන්ත ශබ වීමණට
අතිශර්ක අවසේනාවක් සලසන නිසා ශසෞඛ්ය තර්ජනනයක්ද ිති කරයි
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්රී ලංකාශේ ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ර්නපුර, කු තර,
කෑග්ල, ගේපහ, බදු්ල, ශකාළඹ යන දිසේික්ක වලින්ත දිසේික්ක 0 ක ශහක්ටයාර් 1 0.2 ක
වපසරියක සැ්වීනියා වයාප්ත තව පවතී. මිට අමණතරව සැ්වීනියා, ජනපන්ත ජනබර, හේබුපන්ත අනුරාධපුර
දිසේික්කය පුරා ජනලාශවල, වැේ ිල මණාර්ගවල සහ පු්තලමණ දිසේික්කශ

ශහක්ටයාර් 67.25 ක

ශමණන්තමණ ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා ශමණාශරාගල හා ශපාශළාන්තනරුව දිසේික්කවල ශහක්ටයාර්
109.25 ක වයාප්ත තව පවතී . විසේතර පහත පරිදි ශේ.

පැතිීම ිති
දිසේික්ක
-------------ර්නපුර

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------1 .2

කු තර

12

කෑග්ල

08

බදු්ල

106
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ව්අශන දා - ANNONA GLABRA
----------------------------------------Annona Glabra යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ව් අශන දා ්රී ලංකාශේ බටපයර මුඛුණදු

ිආ

තීරශ

හලාවත සිට මණාතර දක්වා ජනලය රැදි පවතින සේනානවල ඉතා ආක්රමණශීලීව වර්ධනය වී

ිත. ශමණමණ ව් අශන දා ්රී ලංකාවට හඳුන්තවා දී ි්ශ් ආහාරයට ගන්තනා අශන දාවල බද්ධ
කිීමශේදී ශයාදා ගන්තනා ධාරක ශාකයට ශයාදා ගැම මණටය. ්රී ලංකාවට ආනයනය කර ි්ශ්
බටපයර ඉන්තදීය දූප්වලිනි.

ශමණමණ ශාක මණඟින්ත වන බලපෑමණ
i.

ශමණමණ ශාකය ශමණ ය පශ
ර ද්ශ සහ කශඩාලාන වුලරුබිේ ආකරමණශය කරයි. බීජන පැළ ශලස
පැතිශරමින්ත ඉවුරු වසා වැශඩන නිසා ශවන් ශාක, පඳුරු විශශේෂ ශහ තෘශ විශශේෂයන්තට
පරශර හශය වීශේ සහ වර්ධනය වීශේ හැකියාව වළක්වාලයි. කමණගින්ත ජජනව විවිධ්වය අඩු
විමණට ශහේු විමණ.

ii.

ජනලය රදන සේනානවල ශහාඳින්ත වර්ධනය වීමණට අනුවර්ිත ශමණමණ ශාකය ඉතා ඉක්මණනින්ත
ශබාශහ බීජන පැළ නිපදවීමණ් විශාල ශාක ගහන බවට ප්ශේ.

iii.

ශමණමණ ශාක ගහන ්රී ලංකාවට ආශේිකක සහ පයතකර ශාක ආක්රමණශය කරමින්ත වැශඩ්ව.

iv.

කශඩාලාන වුලරු බිේ ශවන් ශාක සහ ස්්ව විශශේෂයන්තශේ වැඩීමණ සාහා වාසසේනාන
සලසා ශදන අතර මණ්සයයින්ත, අපෘෂේඨ වංියකයින්ත සහ ශවන් වන සුන්තට ශප ෂශය සහ
අභිජනනනය සාහා සහාය වන පරිසරයක් සාදා දීමණට උපකාීම වුව් ශමණමණ ශාක විශශේෂය ශමණමණ
පාරිසරික පද්ධතීන්ත ආක්රමණශය කර ිත.
විශශේෂශයන්ත ගේපහ සහ මුඛුරාජනශවල ආශ්රිත ශත් බිේවල ශමණපය අිකක පැතිීමමණක් දක්නට ිත.
්රී ලංකාශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ර්නපුර සහ කු තර යන
දිසේික්ක 02 පය ශහක්ටයාර් 706 ක වපසරියක ශව් ආතා ශාක වයාප්ත තව පවතී. විසේතර පහත පරිදි
ශේ.
පැතිීම ිති
දිසේික්ක
------------ර්නපුර
කු තර

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------1 0
566
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.2.1.2 අලංකරශය සාහා සංක්රමණශය වු ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක

---------------------------------------------------------------------ිඅ

ජනපන්ත ජනබර ( Eichhornia Crassipes )
----------------------------------------ජනපන්ත ජනබර (Eichhornia Crassipes) ශාකශ පුෂේපශයපය පවතින අලංකාර හා ආකර්ශීමය ශපනුමණ
නිසා 1905 දී ඉංග්රීසි අනු දැනුමණ පරිදි ශහාංශකාං සිට ශප්ත රාශදිකය උද්භිද උදයානය ශවත
සංක්රමණශය වී ිත. ඉන්ත පසුව ජනලාශවල අලංකාරයට වවන ජනලජන ශාකයක් ශලස ශ්රි ලංකාශේ
ශනාසිතූ ආකාරයට වයාප්ත ත වීමණක් සිදු විය. ශමණමණ පැතිීමමණ සීමණා කිීමමණ සාහා කය හඳුන්තවා දී වසර 0
ක් ිුළත කනේ 1909 දී ජනපන්ත ජනබර ආඥයිා පනත ිWater Hyacinth Ordinance පැනවීමණට රජනය
තීරශය කරන ලදී. ශමණය තදින්ත ක්රියා්මණක ශනාවීමණ මණත ශාකය ්රී ලංකාශේ ශබාශහ පළා්වල
සීඝ්රශයන්ත පැතිර ගියහ. ඉන්තපසු 192 දී පනවන ලද පැළෑටි සංරක්ෂශ පනත යටශ් ජනපන්ත ජනබර
රටින්ත ුරන්ත කළ යුු කරදරකාීම ව් පැළයක් ිNoxious Weed ශලස නේ කරන ලදී. ්රී
ලංකාශේ ජනලාශ, වැේ, වාරිමණාර්ගවල දැඩි ශලස වයාප්ත ත වී ිති ශමණමණ ශාක ඉව් කිීමමණ සාහා
අතීතශ

සිට ක්රියාකර ිති නමුඛ් කපය ිති ආක්රමණශීලී ලක්ෂශය නිසා වර්තමණානශ දී ්රී

ලංකාශේ ශබාශහ ජනලාශ, වැේ, වාරිමණාර්ග පද්ධතිය ුළ වයාප්ත තියක් දක්නට ලැශේ. ශමණමණ ශාක
යාන්තිකව මණර්ධනය කිීමමණට අමණතරව ජජනව විදයා්මණක මණර්දනයක් සාහා 1980 දී කෘමිශයකු
හඳුන්තවා දීමණ සිදු කරන ලද නමුඛ් කමණ කෘමියා විනාශ කරනු ලබන ශේගයට වඩා වැඩි ශේගයකින්ත
කමණ ශාක වයාප්ත ත වීමණ සිදු වීමණ මණත කමණ ක්රමණය වර්තමණානය වන විට අසාර්නක ක්රමණයක් බවට ප්ව
ිත. වර්තමණානය වන විට ්රී ලංකාව ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකය හඳුනාශගන ශත
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වර්ෂයකට අිකක කාලයක් ගත වී තිූව අතර කමණ ශාකය මණර්ධනය සාහා කෘමියකු හඳුනාශගන වසර
0 කට ආසන්තන කාලයක් ගත වී තිබුශ්, කය සාර්නකව මණර්ධනය කිීමමණ සාහා පර්ශ ෂශ මණඟින්ත
ශවන් ජජනව විදයා්මණක ශහ ක්රමණශේදයන්ත ශේ වන විට් හඳුනා ගැනිමණට ශනාහැකි වී ිත.ශේ
වන විට වාර්ෂිකව අිකක වියදේ දරමින්ත යාන්තිකව ශහ මිනිසේ ශ්රමණශයන්ත ජනපන්ත ජනබර ශාක ඉව්
කිීමමණ සිදු කරනු ලබයි.
ශමණමණ ජනලජන පැළෑටි මණගින්ත වන බලපෑමණ
-----------------------------------------i.
ජනල පරවාහන මණාර්ග සහ ජනල බැසේමණ අවපයර කිීමමණ්, කමණ නිසා සිදුවන ජනලගැීේ ිතිවීමණ.
ii.

ජනලශ ත්්වයට හානිවීමණ සහ ජනල විදුලි උ්පාදනශ දී බාධා ිති කිීමමණ.

iii.

සීඝර වර්ධන ශේගය නිසා M. vaginalis වැනි ශද්ීලය ශාක අභිබවා යෑමණ.

iv.

අශනකු් ජනලජන විශශේෂයන්තට ආශල කය, ශප ෂක සහ ඔක්සිජනන්ත සාහා තරග කිීමමණට සිදු විමණ.

v.

ශාකය නිසා ජනලශ

උෂේශ්වය, PH අගය සහ ඔක්සිජනන්ත පරමණාශය අඩු කරන නිසා ජනලශ

ිති කාබන්තඩශයාක්සයි්  පරමණාශය වැඩි වීමණ.
vi.

මණ්සයයින්ත මියයෑමණ, අපද්රවයයන්ත විනාශ කිීමමණට ජනලශ

ිති හැකියාව අඩුවීමණ නිසා ජනලය

දූෂිත ගාගසන ත්්වයක් ිති වීමණ.
vii.

ශමණමණ ශාක කුඹුරුවල ශගායේ වගාවන්ත සමණග ආශල කය සහ ශප ෂක සාහා තරග කරන නිසා
වී අසේවැන්තන අඩුවිමණ.

viii.

ශර ග කාරක වාහකයන්ත කිපයපයකට වාසසේනාන විමණ.
්රී ලංකාශේ ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක ර්නපුර, කු තර, කෑග්ල, ගේපහ, බදු්ල,
නුවරකළිය, ශකාළඹ, මණහනුවර යන දිසේික්කවලින්ත දිසේික්ක 0
වපසරියක වයාප්ත තව පවතී.

පැතිීම ිති
දිසේික්ක
--------------ර්නපුර

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------102.8

ගේපහ

0.1

නුවරකළිය

.25

මණහනුවර

ශපා්ශගා්ල
ගඟ අසල
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ක ශහක්ටයාර් 107.15 ක

ගාපාන /බාශලාලියා ( Lantana Camara)

(ආ

------------------------------------------------

Lantana Camara යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ගාපාන 1926 දී කවකට ඉංග්රීසි
ආණ්ඩුකාරවරයාශේ ආර්යාව විසින්ත ශප්ත රාශදිකය උද්භිද උදයානය මණඟින්ත

්රී ලංකාවට

හඳුන්තවාශදන ලදී. ශමණමණ ශාකය ශලාව පුරා ශගවු වගා ශාකයක් ශලස පැතිර ගිශ

කපය අලංකාර

පුෂේපය් කපය සුවා් නිසාය. ඉන්ත පසු ශමණමණ ශාකය ක්රමණශයන්ත පරිසර ආක්රමණශය කරමින්ත වයාප්ත ත
විය. විශශේෂශයන්තමණ ්රී ලංකාශේ යාල, වසේගමුඛව, උඩවලව වැනි වශන දයානවල ශමණන්තමණ තෘශබිේ,
ලදු, වනාන්තතර, ශගවු සහ මණාර්ග ශදපස වයාප්ත ත වී පරිසර පද්ධතිය ආක්රමණශය කර ිත. ශමණමණ
ශාක පත්ර ගවයන්ත ආහාරයට ශනාගන්තනා අතර සුන්තටද හානිදායක ශේ. ගාපාන ශාකය පැතිීමමණ
වැළැක්වීමණ ශහාාමණ පිරිවැය ලදායී කළමණනාකරශ ක්රමණ වනුශ

වැඩී ිති ශාක තලා දැමීමණ සහ

ගලවා ඉව් කිීමමණ, මණධයමණ ප්රමණාශශ ශාක ිද උදුරා දැමීමණ ප්රධාන යාන්තික මණර්ධන ක්රමණයන්ත ශේ.
තවද වීසි කැති මණඟින්ත ශහ යන්තත්ර මණඟින්ත කපා දැමීමණ, අතින්ත උදුරා දැමීමණ, දේවැ් මණඟින්ත උදුරා දැමීමණ
සහ ගිික ලෑමණ වැනි ක්රමණයන්තද භාවිතා ශේ. මුඛ් ඉව් ශනාකළශහා් නැවත මණර්ධනය වළකා ගත
ශනාහැකිය. ගාපාන ඉව් කළ ඉඩේ වල ශවන් වගාවන්ත කිීමමණ ශහ සේවාභාවික ශාක සිටුවීමණ
මණර්ධන කළමණනාකරශශ දී වැදග්ය. රසායනික මණර්ධනය ශකටිකාීනව

ලදායී වුවද,

පාරිසරිකව හානිදායක වන අතර දිුල කාීනව භාවිතා කළ ශනාහැකිය.
i.

නුවරකළිය ප්රශද්ශශ

වාරි මණාර්ග ඉංජිශන්තරු ශකාට්ඨාශශ

මුඛ් හා් ිල වයාපාරශ

හා

වඩුවාවල වයාපාරශ අක්කර 5.5ක් වපසරියක ශමණමණ ගාපාන ිපයඟුරු ශාක වයාප්ත ත වී තිබුික.
විසේතර පහත පරිදි ශේ.
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ii.

වයාපාරය

පැතිර ිති සේනාන

----------

------------------

මුඛ් හා් ිල වයාපාරය

රිටි ි්ල ප්රශද්ශය

වඩුවාවල වයාපාරය

ලඳුපිට වර්ලාව

වපසරියක ිඅක්කර
------------------0.5
5

්රී ලංකාශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ර්නපුර, කු තර,
කෑග්ල, ගේපහ, බදු්ල, ශකාළඹ , පු්තලමණ යන දිසේික්කවලින්ත දිසේික්ක 0 ක වයාප්ත ත
වී පවතින අතර ර්නපුර සහ පු්තලමණ යන දිසේික්කවල ශහක්ටයාර් 265 ක වපසරියක හා
කෑග්ල දිසේික්කශ ද ගාපාන වයාප්ත තව පවතී.
පැතිීම ිති
දිසේික්ක
-------------ර්නපුර
පු්තලමණ

(ි

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------16
101

ලුඩිවිජියා (Ludwigia)
-----------------------Ludwigia Peruviana යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකය
ශ්රි ලංකාශේ ජනලාශවල අලංකාරය සාහා වගා කිීමමණට හඳුන්තවා දී ිත. ජනලය රාා සිටින ශහ
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ශසමින්ත ජනලය ගලා යන පරිසරශයපය ශමණමණ ශාකය ශහාඳින්ත වර්ධනය ශේ. ශ්රි ලංකාශේ ශත්
කලාපශ

බුණලව ශමණමණ ශාකය පැතිර ිත. ශමණමණ ශාකය ශස.මි. 90 සිට ශස.මී. 60 ශතක් උසේව

වැශඩන අතර ඉතා ඉක්මණනින්ත වර්ධනය ශේ. ශමණමණ ශාකය ශේගශයන්ත පැතිීමමණක් දක්නට ලැශබන
අතර කමණඟින්ත ආශේිකක ශාක සමණඟ තරග ශකාට ඒවාශයපය වර්ධනයද අඩාල කරනු ලබයි. ශමණපය
කක් කරලක බීජන 1,000 ් ,000 ් අතර ප්රමණාශයක් ිත. ශ්රි ලංකාශේ කන්තද උඩරට කුඹුරු, පුරන්ත
කුඹුරුවල සේූර්ශශයන්තමණ පාශහේ ශමණමණ ශාකය ආක්රමණශය කර ිති අතර කය කෘෂි කර්මණාන්තතය
සාහා දැඩි ශලස බලපැේ කරනු ලබයි.

ිඈ

කටකු  ශබ විටියා -( Clidemia Hirta)
--------------------------------------------Clidemia Hirta යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන කටකු  ශබ විටියා ශාකය ප්රනමණ වරට ්රී
ලංකාවට හඳුන්තවා ශදන ලද්ශද් 189 දී ශප්ත රාශදිකය උද්භිද උදයානය මණඟිනි. ්රී ලංකාශේ මණධයමණ
කඳුකරශ ශ් වගාශවපය සහ ශත් කලාපීය මුඛඩු බිේ ශබ ග වගාවන්ත, වනාන්තතර වල ශමණමණ ශාකය
වයාප්ත ත වී ිත. ශහාඳින්ත ශතතමණනය පවතින ත්්වයන්ත යටශ් වැඩුුව ශාකයකින්ත වසරකට
ශගඩි 500 ක් පමණශ නිපදවයි. පසුගිය වසර කිපයපය ුළ ්රී ලංකාශේ වර්ෂාපතනය සැලකිය යුු
මණට්ටමණකින්ත ඉහළ යෑමණක් දක්නට ලැබුික. ඒ අනුව ක්ලැඩිමියා ශාකශයපය ීලඝ්ර වැඩිවීමණක් ශත්
කලාපීය ප්රශද්ශ වල නිීමක්ෂශය කළ හැකි විය. ක්ලැඩිමියා ශාක ගහනයන්ත මණඟින්ත අිකකව
ආවරශය වීමණ නිසා පයතකර සහ ආශේිකක ශාක කමණ පරිසර වලින්ත ඉව්වීශේ තර්ජනනයකට මුඛුණශ
දී ිත. කමණ නිසා ශමණමණ ආක්රමණශීලලි ශාකය හඳුනාශගන කුඩා කාලශ දීමණ ඉව් කිීමමණ වැදග් ශේ.
ර්නපුර, කු තර, කෑග්ල, ගේපහ, බදු්ල, ශකාළඹ යන දිසේික්කවලින්ත ර්නපුර දිසේික්කශ
ශහක්ටයාර් 1 0 ක වපසරියක හා මණහනුවර දිසේික්කය පුරාද කටකු  ශබ විටියා ශාක වයාප්ත තව
පවතී.
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ිඉ

හබරල (Alocasla Macrorrhiza)
----------------------------------Alocasla Macrorrhiza යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන හබරල ශාකයද ්රී ලංකාශේ ශත්
කලාපය පුරා සීඝ්රශයන්ත පැතිීමයාමණ පිළිබා අවධානය ශයාමුඛ කළ යුුය. අලංකාරයට ශගව්
ආශ්රිතව වගා කරන ශාකයක් ශලස ශමණපය වයාප්ත තිය ආරේභ විය. ජනලය සහ ශප ෂක ශහාඳින්ත
පවතින සේනානවල හබරල ශාක වර්ධනය ශේගව්ය. හබරල ශාක කශාපය “කැ්සියේ ඔක්සශ්ට්
”රසායනික ද්රවය තැන්තප්ව ිති නිසා කමණ ශකාටසේ ආහාරයට ගැම මණ අපයතකරය. හබරල ශාක කා
සහ පත්ර සේබන්තධ වන දිග නටුශවපය පවතින අවකාශය ුළ කක් රැසේවන ජනලශයපය ශඩංුල ශබ
කරන මණදුරුවන්තශේ බි්තර දැමීමණ සහ ඒවා වර්ධනය සිදුවන බව මණෑතකදී ශසායා ශගන ිත.
හබරල ශාකශයපය ආක්රමණශීලී වර්ධනය මණඟින්ත ආශේිකක ශාක අභිබවා වර්ධනය සහ ශර ග
කාරක මණදුරු වර්ධනයට අනුබල දීමණ වැනි ත්්වයන්ත යටශ් ශමණපය පැතිීමමණ වළක්වා ගැම මණට
කටයුු ශයදිය යුුය.

ි

දියපර - (Dilenia Suffruticosa)
-----------------------------------අලංකාර පුෂේපයක් සපයත, දියපර (Dilenia Suffruticosa) ්රී ලංකාවට හඳුන්තවාශදන ලද්ශද් ශගවු
අලංකාරය සාහා 1982 දී ශප්ත රාශදිකය උද්භිද උදයානය මණඟිනි. බුණ වාර්ෂික සදාහරිත ශාකයක් වූ
දියපර මීටර් 07 ක් පමණශ උසට වර්ධනය විය හැක. ශත් කලාපීය පහ් බිේපය ජනලය බැස ශනායන
සේනානවල, වනාන්තතර අසල, ිළ මණාර්ග ශදපස ඉතා ආක්රමණශීලීව වර්ධනය වන දියපර මණඟින්ත ්රී
ලංකාවට ආශේිකක ශාක වර්ගයන්තශේ වර්ධනය හා පැතිීමමණ වළක්වාලයි. ්රී ලංකාශේ ආගන්තුක
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ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ර්නපුර, කු තර, කෑග්ල, ගේපහ, බදු්ල,
ශකාළඹ යන දිසේික්කවලින්ත දිසේික්ක 0 ක වයාප්ත තව වී පවතින අතර ර්නපුර හා කු තර
දිසේික්කයන්ත වල ශහක්ටයාර් 988 ක වපසරියක හා කෑග්ල දිසේික්කශ ද දියපර ශාක වයාප්ත තව
පවතී. විසේතර පහත පරිදි ශේ.
පැතිීම ිති
දිසේික්ක
-----------ර්නපුර

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------56
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වයෘප්ත තව පවතී

.2.1. ශවන් ශහේු මණත සංක්රමණශය වු ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
--------------------------------------------------------------------ිඅ
පාතීනියේ ි Parthenium Hysterophorus)
----------------------------------------------Parthenium Hysterophorus යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන පාතීනියේ කෘෂි ශබ ග
වගාවන්තට ඉතාමණ තර්ජනනයක් වන අතර දකුුව චීනය, අප්රිකානු රටවල තායිවානය, බටපයර ඉනිදීය
දූප්, ඉනිදියාව සහ ඕසේශේලියාශේ ික්වීන්තසේලන්තතය හා නිේ සවු් ශේ්සේ ප්රාන්තතය පැතිීම ිත.
1987 දී ්රී ලංකාවට පැමිික ඉන්තදියානු සාමණ සාධක හමුඛදාව මණඟින්ත ශගනකන ලද කු වන්ත
මණාර්ගශයන්ත ශමණරටට පැමිිකශ

යැයි හඳුනාශගන ිති ශමණමණ පැළය මුඛ් වරට වාර්තා වූශ

වවුනියාව ප්රශද්ශශයපයය. සෘජුව වැශඩන ප්රධාන කශාන්ත අුරාියයක් නිපදවන අතර ශාක පත්ර ළා
ශකාළ පැහැතිය. පත්ර මණත සිපයන්ත ූවවකි. සමණහර පුද්ගලයන්ත හට ශමණමණ ූවව විෂ සපයතය. කක්
ශාකයකින්ත සුදු පැහැති පුෂේප 2,000 - ,000 අතර ප්රමණාශයක් නිපදවයි. ශමණමණ පුෂේපයන්ත බුණ අක්ෂ
පුෂේප මණංජනරියක පිපයටයි. පුෂේපයකින්ත කු  පැහැති බීජන 5 ක් පමණශ ගම . කක් ශාකයකින්ත
සාමණානයශයන්ත බීජන 10,000 - 15,000 පමණශ ප්රමණාශයක් නිපදවයි. බීජන පැතිීමමණ සුළඟ, ජනලය,
මිනිසුන්ත, සුන්ත ශවන් ශබ ග බීජන සමණඟ මිශ්ර වී වාහන සහ යන්තත්ර මණඟින්ත සිදුවිය හැක.
ශමණමණගින්ත වන බලපෑමණ
-------------------------i.
කෘෂි ශබ ග සමණඟ පවතින තරඟකාීම්වයට අමණතරව ශමණමණ ශාකශයපය පවතින විෂ සහගත
රසායනිකය මණගින්ත මිනිසුන්ත සහ සුන්තශේ ශසෞඛ්යට අපයතකර බලපෑේ ිති ශකශර්.
ii.

පාතීනියේ ශාකශයපය අඩංුල පාතිම යේ නේ රසායනිකය ශාකශ
අන්තතර්ගතය. ශාක ශකාටසේ මිනිසේ ශීමරශ

සේපර්ශවීමණ මණඟින්ත රසායනිකය ශීමරයට ිු්

වුවශහා් කමණඟින්ත චර්මණ ශර ග සහ ශවන් ආසාදන ිතිවිය හැකි විමණ.
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iii.

ශමණමණ පාතීනියේ ව් පැළෑටිශ

යුෂ ශීමරගත වුවශහා් මණරශය පවා සිදුවිය හැකි බවට

අනුරු අඟවා ිත.
iv.

ජජනව විවිධ්වයට බරපතල බාධකයක් විමණ.

v.

පරිසර විනාශකාීම ශාකයක් වන පාතීනියේවලට ශද්ීලය තෘශබිේ, වනලැහැේ, ගංගා ඉවුරු සහ
පිටාර තැනිවලට නැවත නිවැරැදි කළ ශනාහැකි වාසසේනාන ශවනසේකේ සිදුකළ හැකි ශලස
බලපෑමණ.

vi.

පාතීනියේ පරාග පරිසරශ

තිබීමණ නිසා තක්කාලි, බටු සහ ශබ ංචි ආදී වගාවන්තශේ

ල

සෑදීමණ අවපයර වීමණ.
vii.

ශමණමණ ශාක පතර තෘශ සමණග ආහාරයට ග්විට ගවයින්තට ‘ති්ත කිරි’ ශර ගය වැළඳිශමණන්ත
ස්්ව පාලනයට ගැටු  ිති විමණ.
ශමණමණ විශශේෂය ්රී ලංකාශේ උුරු වියළි සහ ශුෂේක කලාපශ

බුණලව දක්නට ලැශේ. යාපනය,

වේනියා, ත්රීකුශාමණලය, බදු්ල හා නුවරකළිය දිසේික්කයන්තවල ශහක්ටයාර් 19 ක වපසරියක
පාතීනියේ ශාකය වයාප්ත තව පවතී.
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ිලිශේටර් ශාකයිAlternanthera Philoxeroides
--------------------------------------------------------

Alternanthera Philoxeroides යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ිලිශේටර් ශාකය 1999 දී ්රී
ලංකාශේ මුඛ්වරට හඳුනාශගන ිති අතර බාපයර ූපප ලක්ෂශ අනුව මුඛකුුවවැන්තන ශාකයට
සමණානකේ දැක්වීමණ නිසා කළවු  වගා කරන ශගාවීන්ත විසින්ත ශමණමණ ශාකය පළා වශශයන්ත වගා කර
ිත. ශමණමණ ශාකය නුවරකළිය, බගවන්තතලාව, තලවකැශ් වැනි ප්රශද්ශවලද පැතිශරමින්ත පවතී.
ශමණය ජනලජන පැළෑටියක් වුවද ශගාඩබිශේද වර්ධනය වීශේ හැකියාවක් ිත. ශමණමණ ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක නිසා පහත අවාසිදායක ත්්වයන්ත පවතී.
i.

වාරිමණාර්ග වැේ ශපාකුුව අවපයර කිීමමණ.

ii.

ජනලාශවල පවතින පයතකර ශාකවල (ආශේිකක ශාක වර්ගවල) වර්ධනය අඩාල කිීමමණ

iii.

ජනලාශවල ඔක්සිජනන්ත අඩු කිීමශමණන්ත ජනලජන ජීවීන්තට හානි ිති වීමණ

iv.

තෘශ බිේ, වගාබිේවලට පැතිීම ඒවාශයපය නිෂේපාදනය අඩාල කිීමමණ

v.

ජනලාශවල පවතින සුන්තදර්වය අපයමි කිීමමණ.ශල හ වර්ග ියකඩ, කැඩ්වමියේ වැනි

vi.

අවශශ ෂශය ශකාට ශාකශයපය තැන්තප් කර ගැම මණ

ශමණමණ ශාකය සේබන්තධශයන්ත තවදුරට් අනාවරශය වන කරුුව පහත පරිදි විය.
i.

2019 අශග සේු 29 දින සිදු කරන ලද විගශන ශභෞතික පීමක්ෂාව අනුව නුවරකළිය ප්රශද්ශශ
වාරිමණාර්ග ඉංජිශන්තරු ශකාට්ඨාශශ ජනලාශ ශදකක් ුළ ශහක්ටයාර් 6.96 ක වපසරියක ශේ වන විට
ිලිශේටර් ශාක වයාප්ත ති වී තිබුික. නුවරකළිය බැරැක්ප්ත ශ්න්ත වැශේ වපසරිශයන්ත සියයට 95කමණ
ශමණමණ ිලිශේටර් ශාකය වයාප්ත ත වී තිබුික. විසේතර පහත පරිදි ශේ.
ප්රශද්ශය / සේනානය

පැතිර ිති වපසරිය
ිශහක්ටයාර්

---------------------

---------------

බැරැක්ප්ත ශ්න්ත වැව

5.76

කටුමණාන වැව

1.20
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ii.

්රී ලංකාශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ර්නපුර, කු තර, කෑග්ල,
ගේපහ, බදු්ල, ශකාළඹ යන දිසේික්කවලින්ත දිසේික්ක 0

ක ශහක්ටයාර් 0.8 ක වපසරියක

ිලිශේටර් ශාකය වයාප්ත තව පවතී. විසේතර පහත පරිදි ශේ.

(ි

පැතිීම ිති

වපසරිය

දිසේික්ක

ිශහක්ටයාර්

------------

--------------

ර්නපුර

0.1

කු තර

0.5

ගේපහ

0.2

ගිික තශ (Panicum Maximum)
-------------------------------------Panicum Maximum යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ගිික තශ ඝර්මණ කලාපීය රටවලට
ස්ව ආහාරයක් ශලස හඳුන්තවා දී ිති අතර දැඩි නියං කාලයකටද ඔශරා්ු දිය හැකිය. ශමණමණ
තෘශ ලැේ ගිිකවලින්ත පසුව ඉතිරිවන මුඛ් පද්ධතිශයන්ත නව ශාක බිපය ශකශර්. ශපා් වගාශේ
ආක්රමණශීලී ශාකයක් වූ ශමණය තෘශ බිේ, වන බිේ සහ කෘෂිකාර්මික බිේ ආක්රමණශය කරමින්ත
ශත්, වියළි සහ අතරමණැදි කලාපයන්තපය ශහාඳින්ත ප්රචාරශය ශවමින්ත පවතී. විශාල ශලස කුඩා අු
ශබශදමින්ත වැශඩන ශමණමණ ශාකවල බීජන 9,000 ක් පමණශ නිපදවනු ලබයි. කමණ බීජන කුරු්ලන්ත, ජනලය
සුන්ත සහ සුළඟ වැනි මණාධයයන්ත මණඟින්ත පැතිීමමණ සිදු ශේ. ශමණමණ ගිික තශ ශාකශ

ආක්රමණශීලලි

ලක්ෂශය මණඟින්ත ශ්රි ලංකාවට ආශේිකක තෘශ වර්ග සහ ශවන් පයතකර පැළ වර්ගවල වර්ධනය
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අඩාල වීමණට ශහේු වී ිත. ශමණමණ ශාකය ශර ග සහ පළිශබ ධ වාහකයකු ශලස, සේප්
අ්කරගන්තශනකු ශලස, පරිසර පද්ධතීන්ත ශවනසේකරන සහ ජජනව විවිධ්වය අඩුකරන ශාකයක්
ශලස ශද්ීලය ශාක මණැඩලන ව් පැළෑටියක් ශලසද ක්රියාකරයි. ශමණය කෘෂිකාර්මික ශබ ගයන්තට
විශාල තර්ජනනයක් ශවමින්ත පවතින අතර ශමණය කෘෂිකර්මණාන්තතශ

වනාන්තතර මණායිේවල සහ

සේවාභාවික පරිසරය ආක්රමණශය කරමින්ත පවති. ර්නපුර, කු තර, කෑග්ල, ගේපහ, බදු්ල,
ශකාළඹ යන දිසේික්ක වලින්ත දිසේික්ක 05 කමණ ශහක්ටයාර් 7,0 6.1 ක වපසරියක ගිික තශ
ශාකය වයාප්ත තව පවතී. මීට අමණතරව කලපු අන්තදර, ඉපි් ඉපි් ප්ර්තලමණ දිසේික්කශ
1550 ක සහ මණහනුවර දිසේික්කය පුරාද වයාප්ත තව පවතී. විසේතර පහත පරිදි ශේ.
පැතිීම ිති
දිසේික්ක
-----------ර්නපුර
කු තර
කෑග්ල

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------1,2 .
1,2

.8

1

.0

ගේපහ

0.0

බදු්ල

, 0 .0

ශපාශළාන්තනරුව

1 කි.මී
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අක්කර

ිඈ

ශය ධ නිදිකුේබා (Mimosa Pigra)
---------------------------------------Mimosa Pigra යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ශමණමණ ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය ප්රනමණ වරට
1996 දී මණහනුවර කුණ්ඩසාල පාශර් මණහවැලි ගංඉවුශරපය නිීමක්ෂශය වි ිති නමුඛ් ශමණමණ ශාකය
1980 දශකශ

සිට ශමණරට වර්ධනය ශවමින්ත පැවතිනි. මණහවැලි ගංගාශේ ඉවුරු ඛ්ාදනය අවමණ කර

ගැම මණ පිිකස හඳුන්තවා දී ිති ශමණමණ ශාකය ශබාශහ විට ශනාසැළකි්ල නිසා වයාප්ත ත වී ිත.
ශමණමණ ශාක මණහනුවර ප්රශද්ශයට අමණතරව ගේශපාල, නාඋල, කුණ්ඩසාශ් ිුු ව දිවයිශන්ත ශසසු
පළා්වලද වයාප්ත ත වී ිති බව නිීමක්ෂශය විය.
ඉතා ඝන්වශයන්ත වර්ධනය වන ශමණමණ ශාකය මීටර් 5 ් 6 ් අතර උසට වැශඩන අතර අු සහ
කශාපය කටු පවතී. ශමණය මුඛලින්තමණ තනි සෘජු කාකින්ත වර්ධනය වී අු රැසක් බිපය කරමින්ත විශාල
පඳුරු බවට ප්ශේ. ශහාඳින්ත වැඩුුව ශය ධ නිදිකුේබා ශාකයකින්ත කක් ජීවන චක්රයක් ුළදි බීජන
220,000 ක් පමණශ නිපදවයි. ශමණපය ජීවයතාවය වසර 20- 0 පමණශ පැවතිය හැකි නිසා ශය ධ
නිදිකුේබා මණර්ධනයට විශශේෂ පරිශ්රමණයක්, වියදමණක් දැීමමණට සිදුශේ. ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය මණඟින්ත
්රී ලංකාශේ ශත් බිේ, ගංඟාව්, ජනල මණාර්ග, වාරිමණාර්ග ශදපස පරිසර පද්ධතිය සේූර්ශශයන්තමණ
ආක්රමණශය කරමින්ත පයතකර සහ ආශේිකක ශාක වර්ග වර්ධනය අඩාල කිීමමණට ශහේු වී ිත.
i.

2019 අශග සේු 29 දින සිදු කරන ලද විගශන ශභෞතික පීමක්ෂාව අනුව නුවරකළිය ප්රශද්ශය
වාරිමණාර්ග ඉංජිශන්තරු ශකාට්ඨාශශ

මුඛ්හා්ිල වයාපාරශ

ශහක්ටයාර් 1.82 ක් හා වඩුවාවල

වයාපාරශ ශබලිවු් ඔශයපය ඉවුර දිගට ිති සේනාන කිපයපයක ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය වයාප්ත ත වී
තිබුික. විසේතර පහත පරිදි ශේ.
වයාපාරය

පැතිර ිති සේනානය ිශහක්ටයාර්

----------

-----------------------------------

මුඛ්හා්ිල වයාපාරය

+650 සේනානය අසල ශහක්ටයාර් 1.21
තැන්තශන්තශහේන්තවල ශහක්ටයාර් 0.61

වඩුවාවල වයාපාරය

ශබලිවු් ඔශයපය ඉවුර දිගට ිති සේනාන
කිපයපයක පවතී
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ii.

්රී ලංකාශේ ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත කු තර, කෑග්ල, ගේපහ,
ශකාළඹ සහ නුවරකළිය යන දිසේික්ක 05 ක ශහක්ටයාර් 82. 7 ක වපසරියක ශය ධ නිදිකුේබා
ශාක වයාප්ත තව පවතී.
පැතිීම ිති
දිසේික්ක
----------ශකාළඹ

iii.

වපසරිය
ිශහක්ටයාර්
-------------22

ගේපහ

0.6

කෑග්ල

0.

කු තර

5 .

නුවරකළිය

6.17

පු්තලමණ

වපසරිය දක්වා නැත

මණහවැලි ඉහළ කලාපශ

පවතින ජනලජන පරිසර පද්ධති ආශ්රිතව සුලභව ශමණමණ ශාකය වයාප්ත ත වී

තිශේ. ශකා්මණශ් ජනලාශය ආශ්රිතව ශහක්ටයාර 41ක්ද, ශකා්මණශ් සිට ශපා්ශගා්ල හැරවුමණ
දක්වා ශහක්ටයාර 11.6ක් ද, ශපා්ශගා්ල ජනලාශය ආශ්රිතව ශහක්ටයාර 10ක් ද, වික්ශට රියා
ජනලාශය ආශ්රිතව ශහක්ටයාර 200 කට ආසන්තන ප්රමණාශයක් ද, සුදු ගඟ ආශ්රිතව ශහක්ටයාර 2ක් සහ
ශබ වතැන්තන ජනලාශය ආශ්රිතව ශහක්ටයාර 111 ක් වශශයන්ත ශමණමණ ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය
ආක්රමණශය කර තිශේ.
ඉහළ මණහවැලි ජනලාශවල සිට පහළින්ත පිපයටි කලාප දක්වාද ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය ඉහළ
වයාප්ත තියක් ශපන්තනුේ කරයි. කමණ නිසා මණහවැලි C, B, D සහ H කලාපවල ශමණමණ ශාකය ීලඝ්ර ශලස
වයාප්ත ත වී තිශේ. මණහනුවර, නුවරකළිය හා මණාතශ් යන දිසේික්කයන්තද ශය ධ නිදිකුේබා ශාකශ
ආක්රමණශයට ලක්ව ිත.ශමණමණ ශාකය මණගින්ත සිදුශවන දැඩි පාරිසරික බලපෑමණ මණර්දනය කිීමමණ සාහා
මණහවැලි අිකකාරිශ පාරිසරික සහ වන සංරක්ෂශ අංශය විසින්ත ක්රියා්මණක වුවද 2019 සැප්ත තැේබර්
1 දින සිදු කරන ලද විගශන ශභෞතික පීමක්ෂාව අනුව කමණ ප්රශද්ශයන්තවල ශය ධ නිදිකුේබා ශාක
ආක්රමණිකක ශලස වයාප්ත ත වි ිත. ඒ අනුව කමණ ත්්වයන්ත පාලනය සාහා තාවකාලික විසදුේ ලබා
දී ිති බව නිීමක්ෂශය විය. කමණ අංශය විසින්ත ශමණමණ ශාකය මණර්දනය කිීමමණ සාහා ප්රධාන ක්රමණශේද
ි්වයක් ඔසේශසේ කටයුු කරනු දක්නට ලැශේ.
iv

කපයදී ජජනව විදයා්මණක ප්රශේශය යටශ් ශහාඳින්ත ශපාශළාවට ශසවශ ලබාශදන ශාක විශශේෂයන්ත
වන මණාර, කුඹුක්, ජනෑේ සහ උශ වැනි ශාක විශශේෂ උපරිමණ ජනල ධාරිතා මණට්ටමණකදී වගා කිීමමණ ඔසේශසේ
ශය ධ නිදිකුේබා ශාකශ

වර්ධනය අඩාළ කරවන බව ශසායාශගන තිශබන අතර, ඒ අනුව

ආවරශ ශභ ග සහ වන වගා වයාපෘති සිදුශකශර්. ශේ වනවිට රසීලය, කියුබාව, ශමණක්සිශක ව,
ශවනිසියුලාව, ශකාසේටරිකා සහ ශහාන්තඩියුරාසේ යන රටව් ශමණමණ ශාකය මණර්ධනය කිීමමණ සාහා
කෘමි විශශේෂ 200ක් සහ දිීර විශශේෂ ශදකක් හඳුනාශගන තිශේ. කමණ වික්පයන්ත ්රී ලංකාශේ
44

පරිසර පද්ධතීන්තවලට හානි ශනාවන ශසේ භාවිත කිීමමණට ිති හැකියාව පිළිබා පර්ශ ෂශ කටයුු
සිදු කළ යුුය. යාන්තික ප්රශේශය යටශ් යන්තත්ර සූත්ර භාවිතා කිීමමණ මණගින්ත ශය ධ නිදිකුේබා ශාකය
මුඛලිනුපුටා දමණා ගිනි තබා විනාශ කරනු ලැශේ. ුන්තවැනි ප්රශේශය වන්තශන්ත දැනුව් කිීමමණ මණගින්ත
ප්රජනා දායක්වයද ශේ සාහා ලබාගැම මණයි. ශමණමණ ශාක මණර්ධනය සදහා ඉහත දැක්වු ක්රමණශේදයන්ත
ඔසේශසේ කටයුු කරනු ලබන බව වාර්තා වුවද, වර්තමණානය වන විට් ඒ සදහා සාර්නක විසදුේ ලබා
දිමණට හැකි වී ිති බව විගශනශ දි නිීමකෂශය ශනාවීය.

ිඉ

ශව්අලශකාළ ( Colocasia Esculanta
----------------------------------------------Colocasia Esculanta යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ශමණමණ ශව් අල ශකාළ ්රීලංකාශේ
පහ් බිේ ප්රශද්ශ සහ ජනලය රාන සේනානයන්තපය ීලඝ්ර පැතිීමමණක් දක්නට ලැශබන ශාකයකි. වගා
ශනාකරන ලද කුඹුරු ඉඩේ ආක්රමණශය කරමින්ත වර්ධනය ශේ.ශව් අල ශාකශයපය අල, කා, පත්ර
සහ නටුවල ආේලික රසායනිකයක් වන “ඔක්සලික්” අඩංුල ශේ. ්රී ලංකාශේ ශමණමණ අල ආහාරයක්
ශලස ප්රශය ජනනයට ශනාගම .ඉතා අිකක ශාක ගහශ ශලස වර්ධනය සිදුවන අල ශකාළ ශාක ඉතා
ආක්රමණශීලී ශලස මුඛඩු බිේ, ශත් බිේ, ජනලාශ තෘශ බිේ ිුු  පරිසර පද්ධතියක් ුළ වර්ධනය
ශේ.ශමණමණඟින්ත පයතකර සහ ආශේිකක ශාක වර්ධනය අඩාල කරයි. වාරිමණාර්ග දිය පහරව්පය ජනල
ගමණනයට අවපයරතා ිති ශකශර්. විවිධ වර්ගශ මණදුරු වර්ගයන්ත ශබ වීමණ සාහා පයතකර පරිසරයක්
නිර්මණාශය කරයි. ශමණවැනි ත්්වයන්ත ුළ අලශකාළ ශාකශ පැතිීමමණ වළක්වාීමණට අවශය පියවර
ගැම මණ වැදග් ශේ.
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ඉපි් ඉපි් - Leucaena Leucocephala
-------------------------------------------Leucaena Leucocephala යන විදයා්මණක නාමණශයන්ත හඳුන්තවන ශමණමණ ඉපි් ඉපි් ්රී ලංකාශේ
හඳුන්තවා දී ි්ශ් ස්්ව ආහාරයක් වශශයනි. නමුඛ් ශමණමණ ශාකය අිකක ශලස පැතිීමමණ මණඟින්ත
ශද්ීලය ජජනව විවිධ්වයට සිදු කරන හානිය ශහේුශවන්ත ආක්රමණශීලලි ශාකයක් ශලස නේ කර
ිත.ශමණමණ ත්්වය යටශ් බීජන පැතිීමශමණන්ත ඉතා ශකටි කාලයක් ුළ විශාල ශාක ගහන ආරේභ
ශේ. ශමණමණඟින්ත ආශේිකක ශාක වර්ධනය අඩාල ශකශර්. වන බිේ, පයසේ බිේ, කෘෂිකාර්මික ඉඩේ
ආක්රමණශය කරමින්ත වර්ධනය සිදු ශේ. ්රී ලංකාශේ සංරක්ෂශ ශබ ග වගාශේ ිCONSERVATION
FARMING ිලි මණත වගා ශකාට ශකාළ ශපාශහාරක් ශලස පසට කකු කිීමමණ සාහා ශයාදා

ගන්තනා ශාකයක් ශලස පර්ශ ෂශ රැසක් මණහඉලුප්ත ප්ලමණ කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුව මණඟින්ත
1970-1980 දශකශ

සිදු කරන ලදී. නමුඛ් ආක්රමණශීලලි ලක්ෂශ හඳුනා ගැම ශමණන්ත පසුව ශමණමණ

ශාකය කෘෂිකාර්මික කටයුු වලට ශයාදා ගැම මණ නවතා දමණන ලදී.
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ිඋ

මිට අමණතරව කේබි තශශකාළ , අග මුඛල නැති වැ්, අරුශශද්වි ,රශබට, වුපාලු සහ මණයුර තශ,
යන ආක්රමණිකකීලලි ශාක ශහක්ටයාර් 195.85 කට අිකක වපසරියක වයාප්ත ත වී පවතී.

ආක්රමණශීලී ආගන්තුක

පැතිීම ිති

වපසරිය

ශාක

දිසේික්කය

ිශහක්ටයාර්

------------------------

------------

--------------

කේබි තශශකාළ

ර්නපුර

99.7

කෑග්ල

78.5

බදු්ල
අගමුඛලනැති වැ්

අරුශශද්වි

වයාප්ත තව පවතී

ර්නපුර

0.8

කු තර

වයාප්ත තව පවතී

කෑග්ල

වයාප්ත තව පවතී

මණහනුවර

දිසේික්කය පුරා

බදු්ල

.2

ර්නපුර

8

කු තර

2

කෑග්ල
රශබට

ර්නපුර

0.65

වුපාලු

මණහනුවර

දිසේික්කය පුරා

මණයුර තශ

මණහනුවර

දිසේික්කය පුරා
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2016 වර්ෂශ

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී විශශේෂ ිුු වීමණ හා පැතිීමමණ පාලනය සාහා රු. මිලියන

120.55 ක වියදමණක් දරමින්ත පරිසර අමණාතයාංශශ

ජජනව විවිධ්ව ශ්කේ කාර්යාලය මණඟින්ත

වයාපෘතියක් ක්රියා්මණක කර තිබුශද, කමණඟින්ත ප්රතිප්ති, උපක්රමික හා ක්රියාකාීම සැලැසුේ සහ
දැනුව් කිීමේ සිදුකර තිබුශද, ්රී ලංකාශේ වයාප්ත ත වී පවතින ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
වයාප්ත තිය වැළැක්වීමණ සහ මණර්ධනය සාහා සැලකිය යුු ශභෞතික කාර්යභාරයක් ඉටු වී ිති බව
නිීමක්ෂශය ශනාවීය. ඉදිරිප් වූ ශතාරුරු අනුව ්රී ලංකාශේ දිසේික්ක 12ක ආක්රමණශීලී ශාක
17 ක් ශහක්ටයාර් 9,858.77 කට අිකක වපසරියක් පුරා වයාප්ත ත වී පවතී. ිිමුඛුවමණ- 06
වයාමුව:
හඳුනාගැනීවම් රූපමණය මණාර්වගෝපවද්ශකය :

(ශ්රී ලාංකාවේ ආක්රමණශීලී ආගන්තුක ජීී විවශ්
ජජව විවිධත්ව වේකම් කාර්යාලය මණහවැිග සාංවර්ධන හා පරිසර අමණාතාාංශය

(ශ්රී ලාංකාවේ ආක්රමණශීලී ශාක හඳුනා ගනිමු: ආචාර්ය ලිගත් ගුශවස්කර 2012)
(ශ්රී ලාංකාවේ ආක්රමණශීලී ආගන්තුක ජීී විවශ්

: සස්.සස්.වැිගගමණ

(අන්තතර්ජාලය
3.2.2

ජනලාශවල වැඩි වශශයන්ත වයාප්ත ත වි ිති පැළෑටි හා ඉන්ත ිති කරන බලපෑමණ
----------------------------------------------------------------------------------ිඅ පැළෑටි වර්ග
-----------්රී ලංකාශේ දීප වයාප්ත ත ශලස ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
වයාප්ත තවී පවතින අතර කයින්ත ජනලජන පරිසර පද්ධතිශ

5කට අිකක සංඛ්යාවක්

ආක්රමණශීලී ශාක ශලස ිලිශේටර්

ශාකය, ජනපන්ත ජනබර, ශගාන පරඬැ්, සැ්වීනියා, ලින්තශනාකාරිසේ, පිසේටියා, බුදුරැසේ පාසි,
දියහබරල, ගිරාපිහාටු, ලුඩිවිජියා, හයිඩ්රි්ලා, ශව්අලශකාළ, වි්කටු යන පැළෑටි වර්ග දීප
වයාප්ත ත ශලස වයාප්ත තව පවතී.

ිආ

කෘෂිකර්මණාන්තතයට බලපැමණක් ිති කරන ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
--------------------------------------------------------------------------------සෑමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකයක්මණ කෘෂිකර්මණාන්තතයට සෘජුශහ වක්ර ශලස අඩු වැඩි
වශශයන්ත බලපැමණක් ිති කරන අතර කෘෂිකාර්මික පරිසර පද්ධතිශ

ආක්රමණශීලී ශාක

ශලස,නරි වලිගය ිශපාක්සේ ශට්් , ගිික තෘශ, ඉලුක්, ධාවක නිදිකුේබා, කළාඳුරු,
පාතීනියේ, බලු නකුට, ුණලංතලා සංගප්ත ූර් ශඩ්වසි, ඌරු ශකාසේස යන ශාක වර්ග 5 කට අිකක
සංඛ්යාවක් දීප වයාප්ත ත ශලස වයාප්ත තව පවතී.
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3.2.

සේවාභාවික හා වනාන්තතර පරිසර පද්ධතියට බලපෑමණක් ිති කරන ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ිඅ අලිකන්ත වැල, අප්රිකානු ටියුලිප්ත  ශාකය, උදෑසන පිබිශදන මණ්,හවරි නුග,හබරල,සුද්දා,ව්
අශන දා,තන්තබර්ජියා,දියපර,මීවන,න්තසූරිය,ඉපි් ඉපි්,තාරුකා මණ්,කටු පශතාක්,ශය ධ
නිදිකුේබා, කටකු  ශබ විටියා, කටුගසේ ිශග සේ , ගාපාන/බාශලාලියා, මීදුේ මණ්,
මණයිශක නියා, කටු අන්තදර, කලපු අන්තදර, වරා ශාකය, ශහාඬල ිකයාර් ශපාටෑශට , ග්
ශගාරකා, ශක්රාප්ත ටන්ත ව් පැළය, ව් දුේශකාළ, පයිනසේ කැරිබියා, ිඹු් ගැට, නි්තරු ශාක,
ශකාර් වැ්, රු කඬරු ශාක, ි් ශත රිඉටිපන්තදේ පඳුර , ශපාප්ත ශක න්ත ශත ර, කහ
ශක න, බළ් කන්ත, ශය ධ කටුගසේ,

තැඹිලි ශසසේරේ, ශය ධ තෘශ, පිජාච ගස යනාදි

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක සිදු කරන ලද නියැදි පීමක්ෂශය අනුව මණධයමණ, වයඹ, උුරු
මණැද පළා් වල සහ මණහවැලි කලාපශ බුණල වශශයන්ත වයාප්ත තව පවතී.
ිආ සැමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකයක්මණ කෘෂිකර්මණාන්තතයට,ආර්ිකයට, සේවාභාවික හා
වනාන්තතර පරිසර පද්ධතියට හා ජජනව විවිධ්වයට සෘජු ශහ වක්ර ශලස අඩු, වැඩි වශශයන්ත
බලපෑමණක් ිති කරනු ලබන බැවින්ත ජනන ජීවිතයට ශමණමණ සියු මණ ත්්වයන්ත සමණග ක්රියා්මණක
විය යුු බැවින්ත සෑමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකයක්මණ සෘජු ශහ වක්ර ශලස අඩු, වැඩි
වශශයන්තද ජනන ජීවිතයට බලපෑමණක් ිති කරනු ලබන බව විගශනශ දී නිීමක්ෂශය විය.
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3.3

ආයතනික මණට්ටමින්ත ඉටු ශකශරන කාර්යයභාරය
------------------------------------------------------

3.3.1 ආයතන අතර සේබන්තධීකරශය
-----------------------------------ිඅ

්රී ලංකාශේ දීප වයාප්ත ත ශලස ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වර්ග 5 කට අිකක සංඛ්යාවක් වයාප්ත ත
වී පවතී. කශලස රජනශ

හා ශපෞද්ගලික ආයතන සු භූමි භාගය ුළ පවතින ආගන්තුක

ආක්රමණශීලී ශාක මණර්ධනය හා වයාප්ත තිය පාලනය සාහා ක්රියාකළ යුු අතර කශලස ක්රියා
ශනාකිීමමණ මණත 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනත යටශ් වරදකරුවකු ශේ. වාරි මණාර්ග
ශදපාර්තශේන්තුව, වන ජීවි ශදපාර්තශේන්තුව, ්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය වැනි රාජනය ආයතන
තමණ කදිශනදා කාර්යයන්ත ඉටු කිීමශේදී අඛ්ණ්ඩව වාර්ෂිකව විශාල පිරිවැයක් දරමින්ත ආගන්තුක
ආක්රමණශීලී ශාක ඉව් කිීමමණ සිදුකරනු ලබන අතර කමණ ත්්වයන්ත යේ තාක් දුරට මණඟ හරවා
ගැම මණ සාහා රාජනය ආයතන බලයල් නිලධරයන්ත ප් කර තිබුශද, ්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය
වැනි රාජනය ආයතනවල බලයල් නිලධරයන්ත ප් කර ශනාතිබුික. කශසේමණ බලයල් නිලධරයන්ත
ප් කරන ලද හා ශනාකරන ලද රාජනය ආයතන හා 1999 අංක 5 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනත
ක්රියා්මණක කිරිශේ බලධාරි ආයතනය වන කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පෑළෑටි සංරක්ෂශ
ශසේවය අතර අඛ්ණ්ඩ ධනා්මණක සේබන්තධතාවයක් පවතින බවක් නිීමක්ෂශය ශනාවීය.

3.3.2

සේබන්තිකත ආයතනවල ක්රියාකාීම්වය
---------------------------------------------

ිඅ

වාරි මණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුව
------------------------------වාරි මණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුශේ බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක ආක්රමණිකකීලලි ශාක වයාප්ත තිය හා කපය
පාලනයට අදාල කාර්යසාධනය සේබන්තධව පහත කරුුව නිීමක්ෂශය විය.

(i)

වාරි මණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුව දිවයින පුරා පිපයටි මණහා වාරි කලාප 11 ක ිමණහවැලි බල ප්රශද්ශය
හැර ආක්රමණශීලලි ශාකවල වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ක්ශෂේත්ර නිලධාීමන්ත විසින්ත 2015 වර්ෂශ
දළ සමීක්ෂශයක් සිදු කර ිති අතර කපයදී ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, හයිඩ්රි්ලා, දිය හවරිය,
හේබුන්තපන්ත, දිය තශශකාළ, පන්ත විශශේෂ, ශව් මණාරුක්, ශය ධ නිදිකුේබා, ගාපාන, ිලිශේටර්,
දියපර, හබරල, ගිික තශ, ඉපි් ඉපි්, කලපු අන්තදර යන ආක්රමණශීලී ශාක පවතින බව
හඳුනාශගන ිත. ඒ අනුව සමණසේන වාරි පද්ධතිශයපය කනේ වැේ, අමුඛුව, ිළ මණාර්ග හා වාරි
රක්ෂිත ුළ ආක්රමණිකක ශාක වයාප්ත තිය සාමණානයශයන්ත සියයට 5. 7 ක් වූ අතර කය කක් කක්
වාරි කලාප ුළ වයාප්ත තිය සියයට 27 සිට 66 දක්වා පරාසයක වයාප්ත ත වී පැවති බව් ශේ
ශහේුශවන්ත වාර්ෂික නඩ්ු වියදේ ඉහළ යාමණ, ිළ මණාර්ග ශගාඩ වීමණ හා ජනලධාරිතාවය අඩු වීමණ,
වාෂේපීකරශ උ්සේශේදනය මණඟින්ත සිදු වන ජනල හානිය ඉහළ යාමණ, කෘෂිකාර්මික ඉඩේ ආක්රමණශය
50

කිීමමණ ශහේුශවන්ත ආහාර නිෂේපාදනයට හා කපය ුලශ්වයට බලපෑේ සිදු වී ජනල දූෂශය, මණසුන්ත
අ්ලන සේනාන අපයමි වීමණ හා ධීවර ශබ ට්ටු හා ආේපන්තන හානියට ප් වීමණ සහ
ශසෞන්තධර්යා්මණක වටිනාකමණට හානි පැමිීමමණ යනාදී ගැටු  රාියයකට මුඛුණශ දී ිති බව
නිීමක්ෂශය විය. විසේතර පහත පරිදි ශේ.

වාරි කලාපය

දක්නට ිති ආක්රමණශීලලි වයාප්ත තියක් සපයත ශාක

වාරි පද්ධතියිවැේ,

වර්ග

අමුඛුව, ිල මණාර්ග හා
වාරි රක්ෂිත ුල
පැතිීම ිති දළ

-------------

---------------------------------------------------------

ප්රතිශතයි%
-----------------------

-

අේපාර

ජනපන්ත ජනබර, හයිඩ්රි්ලා, සැ්වීනියා, දිය හවරිය,
හේබුපන්ත, දිය තශශකාළ, කුකු් ටවරා, පන්ත විශශේෂ,
ශව් මණාරුක්, ශනු ේ, දිය හබරල, පාසි, ඉපි් ඉපි්,
ශය ධ නිදිකුේබා, ගිනි ග්රාසේ, ශබරු,ඉලුක්, පාසි, රට
තශශකාළ

-

අනුරාධපුර

විලකටු, සැ්වීනියා, ජනපන්ත ජනබර, කටු ශපා,
හේබුපන්ත, තෘශ විශශේෂ, පාසි විශශේෂ, කිරිදි ශාක,
ශනු ේ, නබඩ, ගිනි ග්රාසේ, ඉපි්, ශය ධ නිදිකුේබා,
නරි වලිග, ගාපාන, කටු පශතාක්, කළාඳුරු, මණාන,
ඉලුක්
ජනපන්ත ජනබර, ිලිශේටර්ිශය ධ මුඛකුුවවැන්තන , ි්ගී
විශශේෂයක්, ජනලජන පාසි විශශේෂයක්, ගිනි ග්රාසේ, තෘශ
වර්ග

-

බදු්ල

-

ශකාළඹ

-

-

-

ගා්ල/මණාතර

මණහනුවර

ශමණාශරාගල

ශව් ආ්තා, දියපර, ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා,
හේබුපන්ත, දියශග වා, හයිඩ්රි්ලා, දිය පාසි වර්ග,
හබරල, කංකුං, ගිිකතශ, මණාන, ඉලුක්
ශව් ආ්තා, දියපර, ශකටල, ගිනි ග්රාසේ, ජනපන්ත ජනබර,
හබරල, හයිඩ්රි්ලා, දිය හවරිය, සැ්වීනියා,
ිලිශේටර්, දියශග වා, පාසි විශශේෂ, තෘශ විශශේෂ,
ශනු ේ, රට තශශකාළ, ශබරුිතෘශ ,ඕලු, වි්
ගහල, ශව් පාසි, ඌරු ශගායේ, පන්ත විශශේෂ
ජනපන්ත ජනබර, දියශග වා, සැ්වීනියා, හයිඩ්රි්ලා,
ිලිශේටර්, කංකුං, ගිනි ග්රාසේ, ශය ධ නිදිකුේබා,
ගාපාන, මණාන, පන්ත විශශේෂ, කේබි වැ්, හඳුනා
ශනාග් ජනලජන පැළෑටි, ඉලුක්, මණාන
ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, හේබු, කංකුං, ශකටල
විශශේෂ, ශන්තපියර්ිරට තශශකාළ , පයඟුරු, වරා, පාසි
විශශේෂ, ගිනි තශ, ශය ධ නිදිකුේබා, ගාපාන, ඉපි්
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66

1

58

6

51

-

-

ඉපි්
කුරුශෑගල
ජනපන්ත ජනබර, හේබුපන්ත, සැ්වීනියා, දිය හවරිය,
හයිඩ්රි්ලා, කංකුං, දිය සියඹලා, තෘශ විශශේෂ, ගිික
තශ, ඉපි් ඉපි්
ශපාශළාන්තනරුව ජනපන්ත ජනබර, හේබුපන්ත, සැ්වීනියා, හයිඩ්රි්ලා, දිය
හබරල, ශය ධ නිදිකුේබා, ගිනි ග්රාසේ, ගාපාන, නරි
වලිග, කටු පශතාක් තෘශ විශශේෂ,ඉකිරිය

-

හේබන්තශතාට

ශය ධ නිදිකුේබා, කටු පශතාක්, කලපු අන්තදර, ගහල,
ගාපාන, ිලිශේටර්, ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, කංකුං,
හයිඩ්රි්ලා, දිය ශග වා, හේබුපන්ත, ශනු ේ, කංකුං, දිය
හබරල, කරමිිකය, කබශරාසේස, ව් ගහල, මණාශන්,
පාසි විශශේෂ, තෘශ විශශේෂ

-

පු්තලමණ

ජනපන්ත ජනබර, හේබුපන්ත, සැ්වීනියා, හයිඩ්රි්ලා, දිය
හවරිය, කංකුං, කලපු අන්තදර, කටු පශතාක්, ශය ධ
නිදිකුේබා, ිශක්ෂියා

පනශ් 1 වන ශකාටශසේ
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------5. 7
===

සමණසේත වාරි පද්ධතිය ුළ

(ii)

58.18

වන වගන්තතිය ප්රකාරව පනශ් විිකවිධාන ක්රියා්මණක කිීමමණ ශහ

බලා්මණක කිීමශේ කාර්යයන්ත සාහා තමණාට සහායවීමණ පිිකස වාරි මණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුශේ
නිලධරයන්ත 2 ශදශනකු “ බලයල් නිලධරයන්ත ” වශශයන්ත 2017 මණාර්ු 0 වන දින ප් කර
ිති අතර ඉන්ත කක් නිලධාරියකු ශේ වන විට් විශ්රාමණ ශගාසේ තිබුික. 2015 වර්ෂශයන්ත පසුව වාරි
පද්ධතිය ුළ ආක්රමණශීලලි ශාක වල වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත සමීක්ෂශයක් සිදු කර ශනාමණැති
නමුඛ් 2015 වර්ෂයට සාශප්ත ක්ෂව වර්තමණානය වන විට කපය වයාප්ත තිය වැඩි බවක් නිීමක්ෂශය විය.
ඒ අනුව පනශ් විික විධාන ප්රකාරව කටයුු කිීමමණ සාහා ප් කරන ලද බලයල් නිලධරයන්ත
විසින්ත ප්රමණාශව් පරිදි අශප්ත ක්ෂිත අරමුඛුව ඉටු කර තිශේද යන්තන විගශනයට තහවුරු ශනාවීය.
(iii)

දිවයින පුරා පිපයටි වාරි වයාපාර

5

කට අය් වාරි පද්ධතිශයපය කාර්යක්ෂමණ ජනල

කළමණනාකරශයක් උශදසා වාර්ෂික නඩ්ු කටයුු දිවයිනපුරා පිපයටි ප්රාශද්ීලය වාරිමණාර්ග
ඉංජිශන්තරු කාර්යාල 52 ක් මණඟින්ත සිදු කරනු ලැශේ. වාරි කෘෂිකර්මණාන්තතයට අවශය ජනල
කළමණනාකරශය විිකමණ්ව පව්වාශගන යාමණ සාහා ිළශේලි, වැේ, අමුඛුව හා ජනලාශයන්ත
වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන ශමණමණ නඩ්ු කටයුු වලදී ආක්රමණශීලලි ශාක ඉව් කිීමමණ සිදු කිීමමණ
මණත ඒ ශවනුශවන්තමණ දරන ලද වියදමණ ශකාපමණශද යන්තන විගශනයට ඉදිරිප් ශනාවීය.
ආක්රමණශීලලි

ජනලජන

පැළෑටි

ඉව්

කිීමමණ

සාහා

Amphibious

Weed

harvester,

AmphibiousWeed Cutter යන යන්තත්ර 2 ක් රු. මිලියන 95 ක් වැය කරමින්ත 2017 හා 2018
වර්ෂවල මිලදී ශගන තිූව අතර කවැනි ආක්රමණශීලලි ජනලජන පැළෑටි හා ශාක සේබන්තධශයන්ත
නිරන්තතර අධීක්ෂශය හා පාලනය මණඟින්ත කමණ අමණතර වියදේ දැීමමණකින්ත වාරි පද්ධතිශ

52

කාර්යක්ෂමණතාවය හා ජජනව විවිධ්වය ආරක්ෂා වන පරිදි කටයුු කිීමමණට හැකි වටපිටාවක්
නිර්මණාශය කළ යුුය. ඒ මණඟින්ත කෘෂිකර්මණාන්තතයට හා ජනන ජීවිතයට ධනා්මණක බලපෑමණක් ිති
කිීමමණට ශහේු වන අතර ශනාකශසේ නේ ඉහත ත්්වයන්ත වයාප්ත තිය හා කපය බලපෑේ මණඟින්ත
කෘෂිකර්මණාන්තතයට හා ජනන ජීවිතයට අපයතකර බලපෑේ ිති කරන බව විගනශශ දී නිීමක්ෂශය
ශකශර්.
(iv)

වාරි මණාර්ග ශදපාර්තශේන්තුව යටශ් දිවයින පුරා පිපයටි මණහා වාරි කලාපවල සැ්වීනියා හා
ජනපන්ත ජනබර සාහා පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය මණඟින්ත ජජනව පාලන කෘමීන්ත හඳුන්තවා ශදනු ලැබුවද,
ඉන්ත ජනපන්ත ජනබර ශාක සාහා කමණ ක්රමණශේදය සාර්නකව ක්රියා්මණක ශනාවන බව කමණ ආයතනය
විසින්ත ප්රකාශ කර ිත. ජනපන්ත ජනබර සාහා වසර 0 කට ආසන්තන කාලයකට ශපර හඳුන්තවා ශදන
ලද කමණ කෘමියා සාර්නක ශනාවන බව් ඒ ශවනුවට පර්ශ ෂශ මණඟින්ත ශහ ශවන් ක්රමණශේද
මණඟින්ත කමණ ජනපන්ත ජනබර වයාප්ත තිය මණැඩීමණ සාහා ආර්ිකභාවයකින්ත යුු සාර්නක ක්රමණශේදයක් ශේ
වන විට් කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුව ශහ අදාළ වගකිව යුු ආයතන විසින්ත ඉදිරිප් කිීමමණට
අශපාශහාස් වී තිූව බව නිීමක්ෂශය විය.

ිආ

වන ජීවි ශදපාර්තශේන්තුව
----------------------------වන ජීවි ශදපාර්තශේන්තුශේ බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක ආක්රමණිකකීලලි ශාක වයාප්ත තිය හා කපය
පාලනයට අදාල කාර්යසාධනය සේබන්තධව පහත කරුුව නිීමක්ෂශය විය.
ිi

වන ජීවි ශදපාර්තශේන්තුවට අය් වන ජීවි රක්ෂිත කලාප ුළ ආක්රමණශීලලි ජනලජන පැළෑටි සහ
ශාක ශලස ජනපන්ත ජනබර, සැලිවීනියා, ශය ධ නිදිකුේබා, ගාපාන, ලුඩ්වවිජියා යනාදි ආක්රමණශීලී
ශාක පවතින බව හඳුනාශගන තිූව අතර ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත ත වී ිති දළ වපසරිය
ශකාපමණශද යන්තන විගශනය විසින්ත ලිඛිත ශතාරුරු ඉ්ලා සිටියද අදාළ ශතාරුරු ඉදිරිප්
ශනාවීය.

ිii

2015 වර්ෂශ

සිට 2019 අශග සේු 1 දක්වා කාල පරාසය ුළ වන ජීවි ශදපාර්තශේන්තුව

විසින්ත ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාකවර්ග 05 ක් ඉව් කිීමමණ සාහා රු.මිලියන 72.88 ක් දරා ිති
අතර වර්තමණානය වන විට් කවැනි ආක්රමණශීලලි ශාක කමණ භූමි භාගය ුළ වයාප්ත ත වී පැවතීමණ
මණත ජජනව විවිධ්වශ

සමණුලිතතාවය බිාවැටීමණ, පරිසර පද්ධතිය ආක්රමණශය කරමින්ත

අශනකු් ශාක විනාශ කර දැමීමණ, වන උදයානවල හා තශබිේවල ගාපාන, ගිනිතශ වැනි
ආක්රමණිකක ශාක ශහේුශවන්ත සුන්තට ආහාර පයඟ වීමණ සහ ගිනිතශ ශහේුශවන්ත වනාන්තතර
ආශ්රිතව ලැේ ගිනි ිති වීමණට සහ පස නිසරු වීමණ යනාදී ගැටු  වලට මුඛුණශ දීමණට සිදු ශේ. ශේ
ශහේුශවන්ත ශමණමණ ශාක වයාප්ත තිය පාලනය හා මණර්ධනය සාහා තව දුරට් අනාගත වියදේ ඒ
ශවනුශවන්ත දැීමමණට් සිදු වන බව විගශනශ දී නිීමක්ෂශය විය.
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ආක්රමණශීලලි

වර්ෂය

ශාකශ නමණ

----------2015

2016

2017

2018

2019.08. 1 දක්වා

----------

-------

--------

------

----------------------

ලැන්තටානා

රුපිය්

රුපිය්

රුපිය්

රුපිය්

රුපිය්

යුශලක්සේ

මිලියන

මිලියන

මිලියන

මිලියන

මිලියන

.97

20.05

6. 5

7.99

. 2

-------------

කලපු අන්තදර
ශව් ආතා
පශතාක්
(iii)

1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ් 01 වන ශකාටශසේ 0 වන වගන්තතිය ප්රකාරව
වනජීවී ශදපාර්තශේන්තුව සාහා බලයල් නිලධරයන්ත ප් කළ යුු නමුඛ් 2019 ශනාවැේබර් 11
දින වන විට කශසේ ප් කර ශනාතිූව බව නිීමක්ෂශය විය.

(ි

්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය
-----------------------------්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය හා කපය
පාලනයට අදාල කාර්යසාධනය සේබන්තධව පහත කරුුව නිීමක්ෂශය විය.

ිi

්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිශ

බල ප්රශද්ශය ුළ ශය ධ නිදිකුේබා, ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, ගිික

තශ, ග් ශගාරකා, කටකු  ශබ විටියා, පතන්ත පාලු, ගිිකකූරු ගසේ, පාතීනියේ, වැශඩ්වලියා, යන
ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තව පවතින අතර පනශ් 1 වන ශකාටශසේ

වන වගන්තතිය ප්රකාරව

පනශ් විිකවිධාන ක්රියා්මණක කිීමමණ ශහ බලා්මණක කිීමශේ කාර්යයන්ත සාහා තමණාට සහායවීමණ
පිිකස අවශය විය හැකි “බලයල් නිලධරයන්ත” සංඛ්යාවක් නේ කරනු ලැබිය යුු නමුඛ් ්රී
ලංකා මණහවැලි අිකකාරිශ

කිසිමණ නිලධාරිශයකු ශේ වනවිට් “බලයල් නිලධරයන්ත” ශලස ප්

කිීමමණට කටයුු කර ශනාතිබුික.
(ii)

1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනත අනුව කය ක්රියා්මණක කිීමශේ බලධාීම ආයතන ශලස
කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය කටයුු කළ යුු වුවද පනශ් v වන
ශකාටශසේ වැරදි සහ දණ්ඩන යටශ් 10 ි2 වගන්තතිය ප්රකාරව ්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය
වරදකරුවකු වුවද, ට අදාළව නිතීමණය ක්රියාමණාර්ග ශගන ශනාතිබුික. පනශ් විිකවිධාන ක්රියා්මණක
කිීමමණ ශහ බලා්මණක කිීමශේ කාර්යයන්ත සාහා සහායවීමණ පිිකස බලයල් නිලධරයන්ත ප්
ශනාකිරිමණ

මණත

පනතින්ත

අශප්ත ක්ෂිත

ප්රති ල

ළගා

කර

ගැනිශේ

බාධාවක්

ශමණන්තමණ

අකාර්යක්ෂමණතාවයට ශහේු වන බව විගශනශ දී නිීමක්ෂශය විය. ්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය
සු බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය පහත පරිදි දැක්ශේ.
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ආක්රමණශීලී
ශාකශ නමණ
-------------ජනපන්ත ජනබර

සැ්වීනියා

වපසරිය
ිශහක්
----------

ප්රශද්ශය / ජනලාශය ශහ වැශේ නමණ
------------------------------------

පළාත හා කෘ.ප.නි.ස
වසමණ
---------------------

දක්වා මණහවැලි සී කලාපශ සියලුමණ වැේ

මණහවැලි සී කලාපය

ශනාමණැත. මණහවැලි බී කලාපශ සියලුමණ වැේ

මණහවැලි බී කලාපය

මණහවැලි කජා කලාපය

මණහවැලි කජා කලාපය

ශපා්ශගා්ල ජනලාශය

මණහනුවර

දක්වා මණහවැලි සී කලාපශ සියලුමණ වැේ
ශනාමණැත. මණහවැලි බී කලාපශ සියලුමණ වැේ

මණහවැලි සී කලාපය
මණහවැලි බී කලාපය

මණහවැලි කජා කලාපය
පාතීනියේ

දක්වා මණයුරපුර ශකාට්ඨාශය
ශනාමණැත.

වලව කලාපය

හයිඩ්රි්ලා

දක්වා ZD ිල
ශනාමණැත.

මණහවැලි බී කලාපය

ශය ධ
නිදිකුේබා

00.00 මණාදුරුඔය රක්ෂිතය

කන්තශද්ගමණිබී

8.00 ශපා්ශගා්ල රක්ෂිතය

කලාපය

5.00 මණහවැලි සී කලාපය

මණහනුවර

5.00 කිරිඉේබන්ත වැව, ජනනකපුර ශකා්මණශ්
0.80 ජනලාශ රක්ෂිතය

ක් කලාපය

11.06 ශකා්මණශ් සිට ශපා්ශගා්ල ජනලාශය නුවරකළිය
ශතක්

මණහනුවර

186. 0 වික්ශට රියා ජනලාශය
2.0

සුදු ගඟ

මණහනුවර

110.50 ශබ වතැන්තන ජනලාශය

මණාතශ්

5.20 රන්තශදනිගල ජනලාශය

මණාතශ්

8. 0 රන්තටැශේ ජනලාශය

නුවරකළිය

5.00 යටිනුවර,ශත්ශදනිය,වලපශන්ත,

නුවරකළිය

දක්වා හඟුරන්තශකත ප්රා.ශ්. ශකාට්ඨාශ

මණහනුවර,

ශනාමණැත. ශපා්ශලබැද්ද
දක්වා ශමණාරගහකන්තද කලාපය

නුවරකළිය,රඹකැන්තඔ
ය කලාපය

ශනාමණැත.
ලැන්තටානා

00.00 මණාදුරුඔය රක්ෂිතය

කන්තශද්ගමණිබී
කලාපය
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ිiii

්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිය බල ප්රශද්ශය ුළ ශහක්ටයාර් 717. ක වපසරියක් ුළ ශය ධ
නිදිකුේබා ශාකද, ශහක්ටයාර්

00 ක වපසරියක් ුළ ලැන්තටානා ශාක හා ජනපන්ත ජනබර හා

සැ්වීනියා ශාකද මණහවැලි බී, සී,කජා යන කලාපවල සියලුමණ වැේ හා ශපා්ශගා්ල ජනලාශශ
ජනපන්ත ජනබරද, මණයුරපුර ශකාට්ඨාශශ

වලව කලාපශ

පාතීනියේ සහ මණහවැලි බී කලාපශ

හයිඩ්රි්ලා යන ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළැටි හා ශාක වයාප්ත තව පවතින නමුඛ් ශකාපමණශ
වපසරියක ඒවා වයාප්ත තව පවතිද යන්තන විගශනයට ශතාරුරු ඉදිරිප් ශනාවීය.

(iv)

්රී ලංකා මණහවැලි අිකකාරිශ

පරිසර හා වන සංරක්ෂශ අංශය මණඟින්ත 2015 වර්ෂශ

සිට 2019

අශග සේු දක්වා ශය ධ නිදිකුේබා වයාප්ත තිය පාලනය සදහා විවිධ වැඩ සටහන්ත ක්රියා්මණක
කිීමමණට දරන ලද වියදේ ක්රමණශයන්ත වැඩි වීමණක් දක්නට ලැශබන අතර 2019 වර්ෂශ

අශග සේු

මණස වන විට දරන ලද සමණසේන වියදමණ රු 1, 06, 80 ක් විය. විසේතර පහත දැක්ශේ.


පරිසර හා වන සංරක්ෂශ අංශය මණඟින්ත ක්රියා්මණක කල වැඩ සටහන්ත සදහා දරන ලද වියදමණ

ආක්රමණශීලී
ශාකශ
නමණ
----------------------ශය ධ නිදිකුේබා
(v)

2015
රු.
-------59, 79.00

වර්ෂය
2017
රු.
---------

2016
රු.
---------

2018
රු.
--------

2019 අශග සේු
රු.
--------------

0,286.25 7,125.00 87, 69.1

912,020.2

කකුව
රු.
--------1, 06, 79.61

ආක්රමණශීලීශාක මණර්ධනය සාහා මණහවැලි කලාප විසින්ත 2016 වර්ෂශ සිට 2019 වර්ෂය දක්වා
රු. 7,177, 50 ක පිරිවැයක් දරා තිබුුව අතර කයින්ත මණහවැලි බී, සී, කජා සහ වලව කලාප වල
ශමණමණ ශාක වයාප්ත තිය ඉහල අගයක් පැවති බව නිීමක්ෂශය ශකශර්. විසේතර පහත දැක්ශේ.


ආක්රමණශීලීශාක මණර්ධනය සාහා මණහවැලි කළාප දරන ලද වියදමණ

වර්ෂය හා මුඛදල ිරු.
----------------------

කළාපය

බීකළාපය

2015
-------

සීකළාපය

-

ඩීකළාපය

-

---------

2016
-------

2017
---------

-

1,540,000

207,000
-
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2018
-------

වටිනාකමණ
ිරු.

2019
------

------------1,540,000

997,000

2,345,000

-

3,549,000

150,000

28,350

-

178,350

ක්කළාපය

-

-

-

-

-

0

කජාකළාපය

-

-

625,000

62,000

-

687,000

ජීකළාපය

-

-

32,000

-

32,000

රඹකැන්තඔය

-

-

-

201,000

වලවකළාපය

-

-

330,000

660,000

-

990,000

වික්ශට රියා

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-----------,6 2,000
=======

-----------, 28, 50
=======

201,000

කළාපය

කළාපය
ුණරුු වැව
කළාපය

------0
====

(vi)

----------207,000
======

------ -------------0
7,177, 50
=== ========

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණර්ධනයට මණහවැලි කළාප විසින්ත විවිධ වැඩ සටහන්ත ක්රියා්මණක
කර තිබුශද කමණ ත්්වයන්ත වර්තමණානය වන විට් ආක්රමණශීලී සේවභාවශ

පවතින බව

නිීමක්ෂශය විය. ිිමුඛුවමණ - 07

ිඈ

ශපා් වගා කිීමශේ මණණ්ඩලය
--------------------------------ශපා් වගා කිීමශේ මණණ්ඩලශ

බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක ආක්රමණිකකීලලි ශාක වයාප්ත තිය හා

කපය පාලනයට අදාල කාර්යසාධනය සේබන්තධව පහත කරුුව නිීමක්ෂශය විය.
(i)

ශපා්වගා කිීමශේ මණණ්ඩලයට අය් බල ප්රශද්ශය ුළ ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, පාතීනියේ,
ගාපාන, ශය ධ නිදිකුේබා, ගිිකතශ වැනි ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාක පවතින අතර
ප්රාශද්ීලය උප කාර්යාල 0 කින්ත පමණශක් අක්කර 22.5 ක වපසරියක සැ්වීනියා හා ගාපාන
පවතින බව ශතාරුරු ඉදිරිප් කර තිබුශද, ප්රාශද්ීලය උප කාර්යාල 11 කට අදාළව
ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාක වයාප්ත ත වී ිති වපසරිය ශකාපමණශද යන්තන විගශනයට
ඉදිරිප් කර ශනාතිබුික. ිිමුඛුවමණ - 08
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ිii)

1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ් 7 ි2 වගන්තතිය ප්රකාරව කපය 7 ි1 උපවගන්තතිය
යටශ් අමණාතයවරයා විසින්ත ප්රකාශයට ප් කරන ලද නිශර ධායන පළිශබ ධයක් ශහ පළිශබ ධ
කිසිවක් ්රී ලංකාශේ යේ ප්රශද්ශයක ිති බවට යේ තැනැ්ශතකුට සාධක ිති නේ ඒ බව ඔුණ
විසින්ත වහාමණ අධයක්ෂ ජනනරා්වරයා ශවත ලිඛිතව දැනුේ දිය යුු විය. ඉහත ිi) පය සාහන්ත පරිදි
ශපා්වගා කිීමශේ මණණ්ඩලයට අය් බල ප්රශද්ශය ුළ ආක්රමණශීලී ජනලජන පැළෑටි හා ශාක පවතින
බව නිරික්ෂශය වී තිබුශද වයාප්ත ත වී ිති දළ වපසරිය ශකාපමණශද යන්තන හඳුනා ගැම මණට්
පනශ් ඉහත වගන්තතිය ප්රකාරව කටයුු කිීමමණට් ශපා් වගා කිීමශේ මණණ්ඩලය අශපාශහාස් වී
තිූව බව නිීමක්ෂශය විය.

(iv) 1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ් 1 වන ශකාටශසේ
වගා

කිීමශේ

මණණ්ඩලශ

බලයල්

නිලධරයන්ත"

ප්

වන වගන්තතිය ප්රකාරව "ශපා්
කළ

යුු

නමුඛ්

කෘෂිකර්මණ

ශදපාර්තශේන්තුශේ අධයක්ෂ ජනනරා් විසින්ත බලයල් නිලධරයන්ත කිසිවකු 2019 ශනාවැේබර් 11
වන දින වන විට් ප් කිීමමණට අශපාශහාස් වී තිබුික.

(v)

ශපා් වගා කිීමශේ මණණ්ඩලශ ප්රාශද්ීලය කාර්යාලය විසින්ත කමණ නිශර ධායන පළිශබ ධයන්ත ඉව්
කිීමමණ සාහා ක්රියාමණාර්ග ගැම මණක් ශහ වියදේ දැීමමණක් සිදු කර ිති බවට විගශනශ දී නිරික්ෂශය
ශනාවූ අතර 1999 අංක 5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ් 7 ි5 වගන්තතිය ප්රකාරව කටයුු කරද
ශනාතිබුික.

ිඉ

ශගාවිජනන සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුව
------------------------------------------ශගාවිජනන සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුශේ මණධයමණ පළාශ් බල ප්රශද්ශය ුළ ආගන්තුක
ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත තිය හා කපය පාලනයට අදාල කාර්යසාධනය සේබන්තධව පහත කරුුව
නිීමක්ෂශය විය.

i.

මණධයමණ පළාශ් ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සේබන්තධශයන්ත ශතාරුරු විමණසීමණ අනුව
මණහනුවර,
මණධයසේනාන

මණාතශ් සහ නුවරකළිය දිසේික්කවල පිපයටි ශගාවිජනන ශසේවා මණධයසේනාන 90 න්ත
1 ක් 2020 ශපබරවාරි 17 දින වන විට් විගශනයට ශතාරුරු ඉදිරිප් කර

ශනාතිබුික. විසේතර පහත පරිදි ශේ.
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පවතින ශගාවිජනන

ශතාරුරු ඉදිරිප්

ශසේවා මණධයසේනාන

ශනාකළ ශගාවිජනන ශසේවා

සංඛ්යාව

මණධයසේනාන සංඛ්යාව

----------------------

---------------------------

5

17

22

22

2
------90
====

2
------1
====

මණහනුවර
නුවරකළිය
මණාතශ්

ii.

මණහනුවර දිසේික්කශ

ශගාවිජනන ශසේවා මණධයසේනාන 25 කට අදාළ බල ප්රශද්ශය ුළ අක්කර

, 5 .1 ක වපසරියක ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, හයිඩ්රි්ලා, ශය ධ නිදිකුේබා, ගදපාන, ලුඩ්වවීජියා,
ගිනි තශ, කේබි වැ් යනාදී ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත ත වී පැවුන බව නිීමක්ෂශය
විය. ි ිමුඛුවමණ 9
iii.

මණාතශ් දිසේික්කශ

ශගාවිජනන ශසේවා මණධයසේනාන 2 කින්ත 21 කට අදාළ අක්කර 1,286.2 ක

වපසරියක ජනපන්ත ජනබර, සැ්වීනියා, හයිඩ්රි්ලා, ශය ධ නිදිකුේබා, ගදපාන, ලුඩ්වවීජියා, ගිනි තශ,
කහකරාඹු, පන්ත, තාරුකා මණ්, සුද්දා හා ශවන් යන ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක වයාප්ත ත
වී පැවුන බව නිීමක්ෂශය විය. ි ිමුඛුවමණ 10
iv.

1999 අංක

5 දරන පැළෑටි සංරක්ෂශ පනශ් 1 වන ශකාටශසේ

වන වගන්තතිය ප්රකාරව

"ශගාවිජනන ශසේවා සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුශේ මණධයමණ පළාතට අය් බලයල් නිලධරයන්ත "
ප් කළ යුු නමුඛ් කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ අධයක්ෂ ජනනරා් විසින්ත බලයල් නිලධරයන්ත
ශදශදශනකු පමණශක් 2020 ශපබරවාරි 17 දින වන විට ප් කර ිති බව නිීමක්ෂශය විය. විසේතර
පහත පරිදි විය.
නමණ

1.
2.

තනුර

ප්

කළ ශගාවිජනන ශසේවා

දිනය

මණධයසේනානය

------

-----------

--------------

-------------

පවිත්රා අශේුලශර්න

කෘෂිකර්මණ

දක්වා

අලවුශගාඩ

උපශද්ශක

ශනාමණැත

කෘෂිකර්මණ

දක්වා

උපශද්ශක

ශනාමණැත

පී.කජා.සී.සමණරශක න්ත

59

අු ශදිකය

v.

ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණඟින්ත වගා බිේ ආක්රමණශය කිීමමණ, ජනල මණාර්ග අවපයරවීමණ,පරිසර
පද්ධතිය විනාශ වීමණ නිසා කුඹුරු වගා කිීමමණට ශනාහැකි වීමණ, වගා බිේ නිසරු වීමණ, යටි ශර පශ
වගාවන්ත සිදු කිීමමණට ශනාහැකි වීමණ, ශගවු ශභ ග සමණඟ තරඟකාීම අන්තදමින්ත ක්රියාකර කමණ
ශභ ගවලට හානි සිදු වීමණ, අසේවැන්තන අඩුවීමණ,ශමණමණ ශාක වයාප්ත ත වීමණ, පාලනය හා මණර්දනය
අසිරුවිමණ ශහේුශවන්ත වී වගාවට විශාල ශලස බලපෑේ ිති වීමණ්, වගාවන්ත විනාශ වීමණට් ශහේු වී
ිත. කශසේමණ ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක පාලනය හා මණර්දනය සාහා විශාල පිරිවැයක්
දැීමමණට සිදු වීශමණන්ත, කෘෂිකර්මණාන්තතයට, ආර්ිකයට, පරිසරයට හා ශසෞඛ්යට සෘශා්මණකව
බලපැේ සිදු කරන බව නිීමක්ෂශය ශකශර්.

ි

ඒකාබද්ධ ක්ශෂේත්ර පීමක්ෂාශේදී නිීමක්ෂශය වූ ත්්වයන්ත
------------------------------------------------------------------ජනාතික විගශන කාර්යාලය සහ කෘෂිකර්මණ ශදපාර්තශේන්තුශේ පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවශ
නිලධාීමන්ත විසින්ත සිදුකරන ලද ඒකාබද්ධ ක්ශෂේත්ර පීමක්ෂාශේදී වැේ, අමුඛුව, ජනලාශ, වශන දයාන හා
දිවයින පුරා ිති අශනකු් ශගාඩබිේ පුරා ශමණමණ ආක්රමණිකක ආගන්තුක ශාක වයාප්ත තව පවතින බව
නිීමක්ෂශය වූ අතර ිතැේ ජනලජන පැළෑටි මණර්ධනය සාහා පාලන ක්රමණ ශයාදා ිති නමුඛ්
බුණතරයක් වූ සේනානවල කමණ මණර්ධනයන්ත අශප්ත ක්ෂිත මණට්ටමින්ත ක්රියා්මණක වී ශනාමණැති බව
විගශනශ දී නිීමක්ෂශය විය. ඒකාබද්ධ ක්ශෂේත්ර පීමක්ෂාශේදී නිීමක්ෂශය වූ ත්්වයන්ත
ිමුඛුවමණ 11 මණඟින්ත දක්වා ිත.
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. . තිරසර සංවර්ධන අරමුඛුව හා ඉලක්කයන්ත ඉටු ශනාවීමණ
-----------------------------------------------------------තිරසාර සංවර්ධනය සාහා නයාය පත්රය "අපශේ ශල කය ශවනසේ මණඟකට ශයාමුඛ කිීමමණ" ප්රකාශනය
මණඟින්ත කක්ස් ජනාතීන්තශේ සාමණාජික රටව් විසින්ත තිරසාර සංවර්ධන අභිමණතාර්න 17 ක් හඳුන්තවාශදන
ලද අතර ඒ සාහා ඉලක්ක 169 ක් ද හඳුනා ගන්තනා ලදී. කමණ ඉලක්ක ළඟා කර ගැම මණ මණැන බැීමණ
සාහා නිර්නායක 2

ක් ද ශේ වන විට හඳුනාශගන ිති අතර කක්ස් ජනාතීන්තශේ සාමණාජික

රටව්වල සංවර්ධන නයාය පත්රයන්ත මණඟින්ත තිරසාර සංවර්ධන අභිමණතාර්න සාහා වැඩි ප්රමුඛඛ්තාවයක්
ලබා දීමණ අශප්ත ක්ෂා ශකශර්. කමණ තිරසාර සංවර්ධන අභිමණතාර්න ළඟා කර ගැම මණ පිිකස සියලු රාජනය
ආයතන කටයුු කල යුු වුවද, ශමණමණ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක මණඟින්ත තිරසාර කෘෂිකර්මණය
ප්රවර්ධනය කිීමමණ, සැමණට ජනලය, ජජනව විවිධ්වය හා පරිසර පද්ධතිය, ශසෞඛ්ය සේපන්තන ජීවිත
සුරක්ෂිත කිීමමණ යන තිරසාර සංවර්ධන අභිමණතාර්න හා ඉලක්කයන්ත ඉටු කර ගැම ශේදී සෘශා්මණකව
බලපෑේ කරනු ලබන බව නිීමක්ෂශය විය. විසේතර පහත පරිදි ශේ.

කාරශය
--------ශද්ීලය කෘෂි කර්මණාන්තතශ

අදාළ වන තිරසර සංවර්ධන
අරමුඛුව
------------------------------තිරසාර සංවර්ධන අරමුඛුව

අදාළවන තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක

20 0 වන විට කුඩා පරිමණාශ ආහාර

සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු

02-තිරසාර කෘෂිකර්මණය

නිෂේපාදනයන්තශේ

කිීමමණ

ප්රවර්ධනය කිීමමණ

කෘෂිකාර්මික ලදාව සහ ආදායමණ වැඩිවීමණද,

----------------------------------------ශගාවි

පවු්වල

ඉඩේවලට ආරක්ෂාකාීමව සහ සමණාන ශලස
ප්රශේශ වීශේ අවසේනාවන්ත යන ඉලක්ක ළඟා
කර ගැම මණට ආක්රමණශීලී ශාක මණඟින්ත වන
සෘශා්මණකව බලපෑමණ.

ශබ ග හානිය

තිරසාර කෘෂි කර්මණාන්තතය

දියුුව ශවමින්ත පවතින රටවල කෘෂිකාර්මික

ප්රවර්ධනය කිීමමණ

නිෂේපාදන ධාරිතාවය වැඩි කිීමමණ අඩාල
කිීමමණට ශහේුවක් වීමණ.

තශබිේවල / ශගාවිබිේවල සැමණට ජනලය

ජනල

දූෂකය

ුලශා්මණක බව අඩුවීමණ,

ුලශා්මණකභාවය

ජනල සේපත හීනවීමණ

ඉලක්ක ළඟාකර ගැම මණට සෘශා්මණකව
බලපෑමණ.
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අඩු

කරමින්ත

ඉහළ

නැංවීමණ

ජනලශ
යන

කෘෂිකාර්මික

ඉඩේ තිරසාර කෘෂිකර්මණය

ප්රමණාශය අඩුවීමණ

ප්රවර්ධනය කිීමමණ

කෘෂිකාර්මික
ඉඩේවල

ලදායීතාව සහ ආදායමණ,
ආරක්ෂාවට

සෘශා්මණකව

බලපෑමණ.
ශසෞඛ්ය සහ සමණාජන ගැටු 

ශසෞඛ්ය සේපන්තන ජීවිත

රසායනික, වාතය, ජනලය සහ පස දූෂශය

සුරක්ෂිත කිීමමණ

වීමණ්, අපිරිසිදු වීමණ් නිසා ආහාර විෂ මණරශ
සහ ශර ගී ත්්වයන්ත යන ඉලක්ක ළඟා
කර ගැම මණට සෘශා්මණකව බලපෑමණ.

ජජනව

විවිධ්වය

හා

ජජනව විවිධ්වයට වන හානි නැවැ්වීමණ

පරිසර පද්ධති

යන

ඉලක්ක

ළගාකර

සෘශා්මණකව බලපෑමණ.
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ගැම මණට

4.

විගශන නිර්වද්ශ
--------------------i

1999 අංක 35 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනත ප්රකාරව කමණ පනශ් විික විධාන ක්රියා්මණක කිීමමණ
ශහ බලා්මණක කිීමශේ කාර්යයන්ත සාහා බලයල් නිලධාීමන්ත ප් කළ යුු රාජනය ආයතන
ශමණානවාද යන්තන හඳුනා ශගන ප් කිීමමණට කටයුු කළ යුු වීමණ.(3.1.2.1.අ)

ii

ප් කරන ලද බලයල් නිලධාීමන්ත සේබන්තධශයන්ත යාව්කාීන ශතාරුරු පද්ධතියක්
පව්වාශගන යාමණට සහ බලයල් නිලධාීමන්ත සේබන්තධීකරශය සහ පසුවිපරමණක් සිදු කිීමමණ
සාහා ක්රමණශේදයක් සකසේ කිීමමණට කටයුු කිීමමණ. (3.1.2.1.අ)

iii

1999 අංක 35 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනශ් ිුළ් විිකවිධාන ක්රියා්මණක කිීමමණට කටයුු
කිීමමණ.(3.1.2

iv

1999 අංක 35 දරන ශාක ආරක්ෂශ පනශ් III වන ශකාටශසේ 07 වන වගන්තතිය ප්රකාරව
පළිශබ ධ ඉව් කිීමමණ හා පාලනය කිීමමණ සේබන්තධ විිකවිධාන පැහැරහරින ආයතන ශහ
මණහජනනතාවට කශරපයව ම තිමණය ක්රියාමණාර්ග ගැම මණට කටයුු කිීමමණ.(3.1.2. )

v

පනශ් 7(1) වගන්තතිය ප්රකාරව ්රී ලංකාවට ආනයනය ශනාකළ යුු නිශර ධායන
පළිශබ ධකයන්ත ශමණානවාද යන්තන හඳුනාශගන ශරුලලාසීන්ත ගැසට් පත්රශ

පල කිීමමණට කටයුු

කළ යුු වීමණ. (3.1.2. .අ)
vi

ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක ශමණානවාද, කපය බලපෑේ හා වයාප්ත තිය, මණර්ධනය හා පාලනය කළ
යුු ආකාරය පිළිබා ජනනතාව දැනුව් කිීමමණ සාහා වැඩසටහන්ත ක්රියා්මණක කිීමමණ. (3.1.5.1.අ)

vii

ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සහ පාලනය, මණර්ධනය සාහා දිුලකාීන වැඩ
පිළිශවලක් ක්රියා්මණක කිීමමණ. (3.1.5, 1.අ.ආ)

viii ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක වයාප්ත තිය සහ පාලනය සාහා ජජනව විදයා්මණක ශහ ශවන්
ක්රමණශේද හඳුනා ගැම මණ සේබන්තධශයන්ත පර්ශ ෂශ සිදු කිීමමණ ශකශරපය අවධානය ශයාමුඛ කිීමමණ.
(3.1.
ix

ආගන්තුක ආක්රමණශීලලි ශාක හඳුනා ගැම මණ, වයාප්ත තිය පාලනය හා මණර්ධනය යනාදී කාර්යයන්ත
ඉටු කිීමමණ සාහා ප්රමණාශව් ප්රතිපාදන ලබා ගැම මණට කටයුු කිීමමණ. (3.1.5.1.ආ.viii)

x

පැළෑටි සංරක්ෂශ ශසේවය මණඟින්ත ඉටු විය යුු කාර්යභාරය ප්රශසේත අයුරින්ත ඉටු කිීමමණ සාහා
ප්රමණාශව් කාර්ය මණණ්ඩලයක් ලබා ගැම මණ, ඔවුන්තට මණනා පුුණුවවක් හා දැනුමණක් ලබා දීමණට
කටයුු කිීමමණ.(3.1.6)
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xi

පනශ් කාර්යන්ත ඉටු කිීමමණ සාහා සෘජු ශහ වක්ර ශලස සේබන්තධ ආයතන අතර ස්රීයව අඛ්ණ්ඩ
ධන සේබන්තධයක් පව්වාශගන යාමණ හා කටයුු ලදායීව අධීක්ෂශය කිීමමණ. (3. .1)

xii

පනත ප්රකාරව වරදකරුවන්ත වන පාර්ශවයන්තශගන්ත සැලකිය යුු දඩ මුඛදලක් අය කිීමමණ හා
කමණඟින්ත බලයල් නිලධරයන්තශේ කාර්යයන්ත ඉටු කිීමමණ දිරිමණ් වන ශලස දිරිමණ් කිීමශේ ක්රමණ
ශේදයක් සේනාපිත කිීමමණ. ි .1.2.1
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(අ)

ප්රමුඛතාවයෙන් ඉහළ ඉක්රමණශීලී ඉාව
---------------------------------------පවුල
විොේෂන
(Family)
(Species)

ඇමුඛණුමණඉ-01
ව්යාප්තිය
(Distribution)

බලපෑමණටඉලක්ඉවූඉයවසසේථවනඉ/ඉපරිසරඉ
පද්ධති
(ඉAffected habitats/ecosystems )
-------------------------------------කටුපඳුරු සහිත
වියළිමිශ්රසදාහරිතව්නාන්තර ව්ල,
මුහුදුවව්රළ

1

---------Fabaceae

----------------කටුඅන්දර-කලපුඅන්දර
(Prosopisjuliflora)

---------------arid zone

2

Salviniaceae

සැල්වීනියා
(Salviniamolesta)

island-wide

ජලාශ, වපාකුණු, ව්ගුරුබිම්, ඇළවදාළ,
කුඹුරු

3

Pontederiaceae

ජපන්ජබර
(Eichhorniacrassipes)

island-wide

ජලාශ, වපාකුණු, ව්ගුරුබිම්, ඇළවදාළ

4

Poaceae

ගිනිතෘණ
(Panicum maximum)

island-wide

මුඩුබිම්, වියළිපතනතෘණබිම්, සැව්ානා,
කෘෂිකාර්මමිකඉඩම්

5

Clusiaceae

ගල්වවගාරකා
(Clusiarosea)

sub-montane
zone

කටුපඳුරු සහිත ලදු කැළෑ/ කඳුකර
ව්නාන්තර ආශ්රිතව්

6

Typhaceae

හම්ුන්පන්
(Typhaangustifolia)

Dry zone

ජලාශ, වපාකුණු, ව්ගුරුබිම්, ඇළවදාළ

7

Verbenaceae

ලැන්ටානා
(Lantana camara)

island-wide

ප්රධානව්ශවයන්වියළිහාඅතරමැදිකලාප
වේකටුපඳුරු සහිත ලදු කැළෑ

8

Annonaceae

ව්ල්වඅවනෝදා
(Annonaglabra)

lowland wet
zone

වතත්කලාපවේව්ගුරුබිම්,කලපු ආශ්රිත
ප්රවශශ ව්ල

9

Asteraceae

සුශදා (පතන්පාලු)
(Austroeupatoriuminulif
olium)

montane zone

කඳුකරතෘණබිම් / ව්නාන්තරකලාප

10 Dilleniaceae

දියපර
(Dilleniasuffructicosa)

low-country
wet zone

වතත් කලාප ව්නාන්තර දාර, කටු පඳුරු
සහිත වතත්කලාපවේවිව්ෘත ප්රවශශ

11 Convolvulaceae

අගමුලනැිව්ැල
(Cuscutacampestris)

island-wide
මුඩුබිම්, පහතරටකෘෂිකාර්මමිකඉඩම්
except in upper
montane zone

12 Apocynaceae

හව්රිනුග
(Alstoniamacrophylla)

sub-montane
zone

වියළි වතත් කලාප ව්නාන්තර, වතත්
කලාපවේ පහත් බිම් ව්නාන්තර ආශ්රිතව්

13 Fabaceae

ඉපිල්වඉපිල්ව
(Leucaenaleucocephala)

dry and
intermediate
zones

වියළිමිශ්රසදාහරිතව්නාන්තර

sub-montane
wet zone

වතත්කලාපවේවිව්ෘතප්රවශශ
පහත්බිම්ව්ැසිව්නාන්තරදාර

14 Melastomataceae කටකළුවබෝවිටියා
(Clidemiahirta)
61

15 Asteraceae

පාිනියම්
(Partheniumhysterophor
us)

dry and
intermediate
zones

වියළිකලාපවේසහඅතරමැදිකලාපවේවි
ව්ෘතමුඩුබිම්

16 Fabaceae

වයෝධනිදිකුම්බා
(Mimosa pigra)

dry and
intermediate
zones

ගංඉවුර, පුරන්වකත්, ව්ාරිමාර්මගඇළ

17 Cactaceae

කටුපවතාක්
(Opuntiadillenii)

arid zone

කටු පඳුරු සහිත වියළිකලාපවේ,
වව්රළබඩප්රවශශව්ල

18 Fabaceae

කටුගස්
(Ulexeuropaeus)

montane zone

කඳුකරතෘණබිම්

19 Asteraceae

තාරුකාමල්ව-වව්ඩිලියා
Sphagneticolatrilobata
(Wedeliatrilobata)

wet and
intermediate
zones

වතත් කලාපවේ මුඩුබිම්, අතහැර දැමූ
කුඹුරු, මාර්මග ව්ල වදපස

20 Solanaceae

තැඹිලිවසස්ටරම්
(Cestrum aurantiacum)

montane zone

කඳුකර ව්නාන්තර ව්ල විව්ෘත ප්රවශශ
සදාහරිත ව්නාන්තර ව්ල

(ක)

විභයඉමණට්ටෙේඉක්රමණශීලී ඉාව

-Potential Invasive Plant

---------------------------------------------------------------පවුල
(Family)

විොේෂන
(Species)

සවමණවනයඉනමණ
(Common Name)
-----------------

1

---------Bignoniaceae

-----------MillingtoniaHortensis

2

Euphorbiaceae

ManihotGlaziovil

Sierra Rubber, HevanMaiyokka
(අලි මංඤාක්කා)

3

Fabaceae

Acacia Auriculiformis

ඇවක්සියා

4

Haloragaceae

MyriophyllumAquaticum

Parrot Feather
(ගිරා පිහාටු)

5

Mayacaceae

Mayacafluviatilis

Stream Bogmoss

6

Melastomataceae

Tibouchinaurvilleana

Glory bush

7

Muntingiaceae

Muntingiacalabura

ජෑම්

8

Myrtaceae

Psidiumlittorale

ජෑම් වප්තර

9

Onagraceae

Ludvigiasedoides

False loosestrife, mosaic plant
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Indian cork tree(පිච්ච ගස)

10

Onagraceae

LudvigiaPeruviana

Water primrose
ව්ල්ව කරාු

11

Poaceae

PanicumTrichocladum

Donkey grass, creeping guinea grass

12

Poaceae

SetariaBarbata

Bristly foxtail grass

13

Typhaceae

TyphaAngustifolia

Cat tail

14

Verbenaceae

15

Vitaceae

ClerodendrumQuadrilocular Philippine fireworks, valentine plant
e
CissusRotundifolia
Arabian wax cissus
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2015.05.25 දිසේික් වාරිමණාර්ග
ඉංජියනරු කාර්යාලය,
ගාල්ල

2015.11.23 දිසේික් කිකරකර්මණ
අධයක්ෂ කාර්යාලය,
හම්බනයතාට

02

නමණ, ආයතනය/ ිපිනය

01

අනු
ෙැනුවත් වූ
අංකය දිනය

ෙකුශ

ෙකුශ

පළාත

----------------------------------------------------------------

පැළෑටි සංරක්ෂශ යසේවය, ගනයනෝරුව, යේරායෙණිය

ආක්රමණශීලි ජලජ වල් පැළෑටි පාලනය (2015 වර්ෂයේ සිට)

හානිය
ෙැක්යවන
වපසරිය
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හම්බනයතාට බැරගමණ 5m x 5km
බසේනා ඇළ මණාර්ගයේ
ජලජ(සැල්ීනියා සහ ඇළ මණාර්ගය
ජපන ජබර) ශාක)
පාලනය

ජලජ ශාක මණර්ධනයට වාරි මණාර්ග ඇළ
ජජව විෙයා ක්රමණ යෙපස
භාවිතය
පිළිබඳ
අවශය
තාක්ෂණික
උපයෙසේ සහ සහාය
ලබා ගැනීමණ

කාරශාව

ෙැනුවත්
කිරීයම්
වැඩසටහනක්
පවත්වා
සැල්ීනියා සහ ජපන ජබර
ජජව
පාලක
කිමීන
හඳුනවා යෙන ලදී.

සැල්ීනියා සහ ජපන ජබර
පාලනය සඳහා දුරකථන
මණාර්ගයයන අවශය උපයෙසේ
ලබා දුනි.

පාලනය සඳහා යගන ඇති
ක්රියාමණාර්ග

ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා
දීයමණන
පසු
සැල්ීනියා
පාලනය ී ඇති
අතර
ජපන
ජබර
ශාක
ගහශය අඩු ී
ඇත.

වර්ථමණාන
තත්ත්වය

ඇමුණුම - 02

2016.07.04 වාරිමණාර්ග
යෙපාර්තයම්නුව 230,
තැ.යප 1138,
යබෞද්ධායලෝක මණාවත,
යකාළඹ 07

2016.07.04 වාරිමණාර්ග අධයක්ෂ
කාර්යාලය මණහනුවර,
කුණ්ඩසායල්

2016.07.11 නියයෝජය කිකරනර්මණ
අධයක්ෂ කාර්යාලය
මණව්ගමණ, රත්නපුර

2016.04.25 230, තැ.යප 1138,
වාරිමණාර්ග

04

05

06

07

ශාකය
ගැනීමණ
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මණධයමණ හුරුළු වැව
සඳහා

සැල්ීනියා
ජජව
පාලනය රත්නපුර

වාරිමණාර්ග
ජලාශයනහි
සැල්ීනියා
ඉවත්කර
සඳහා

ආක්රමණශීලි
ශාක
මණැඩපැවැත්ීමණ සඳහා
යයාො ගත හැකි
කිමීන
පිළිබඳ
යතාරුරු
ලබා
ගැනීමණ.

කුඹුයර් ජපන ජබර
ශාක
මණර්ධනයට
උපයෙසේ ලබා ගැනීමණ.

ඉසේනාහිර(උුරු අඹගසේවැව
වයාපිරය

සබරගමුව

මණධයමණ

බසේනාහිර

2016.05.02 එච්.එම්.සී.යක්.ජයවර්ධන සබරගමුව
මණහනුවර, ඇකිරියගල,
කෑගල්ල.

03

සේථාපිත කරන ලෙ යබෝ
කිරීයම් මණධයසේථාන යවත

ෙැනුවත්
කිරීයම්
වැඩසටහනක්
සහ
ආෙර්ශනයක්
පවත්වා
සැල්ීනියා ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා යෙන ලදී.

ෙැනට යානික පාලන ක්රමණ
අනුගමණනය කරන නිසා
ජජව
පාලක
කිමීන
හඳුනවා දීමණට පසුව අප යවත
ෙැනුම් යෙන බව ෙනවා ඇත.

අවශය සියුමමණ තාක්ෂණික
යතාරුරු ලබා යෙන ලදී.

2019.05.19 දුරකථනයයන
පාලනය සඳහා උපයෙසේ ලබා
යෙන ලදී.

ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා
දීයමණන
පසු
සැල්ීනියා
පාලනය
ී
ඇත.

10

2017.05.16 යගාවිජන යසේවා
මණධයසේථානය

09

2017.06.06 පළාත් කිකරකර්මණ
යෙපාර්තයම්නුව, වයඹ
පළාත

වාසලයකෝට්යට්

2017.04.25 230, තැ.යප 1138,
වාරිමණාර්ග
යෙපාර්තයමණනුව,
යබෞද්ධායලෝක මණාවත,
යකාළඹ 07

08

යෙපාර්තයමණනුව,
යබෞද්ධායලෝක මණාවත,
යකාළඹ 07

වයඹ

මණධයමණ

බසේනාහිර
(වයඹ)

මණැෙ)

තබයබෝව
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ජපනජබර
ශාක
මණර්ධනය කිරීමණ

ආක්රමණශීලි
ශාක
ඉවත් කිරීමණ ග්රාමණ
නිලධාරී වසම් 04 ක
සුළු හා කුඩා වැව්වල
පැතිර යන ජබනජබර
මණර්ධනය

මණාගල්ල පිවිසුම් ඇළ
පිරිසිදු කිරීමණ ජජව
පාලක
කිමීන
යරෝපිත
අභිජනන
ටැංකි සේථාපිත කිරීමණට
කිමීන ලබා ගැනීමණ

ප්රතිපාෙන ලබා ගැනීමණ
යානික
මණර්ධනයයන
පසු
ජජව පාලන ක්රමණ
හඳුනවා දීමණ.

කිමීන

වාරිමණාර්ග යෙපාර්තයමණනුව
විසින ඉවත් කරන බව
පවසන ලදී.

2017.05.25 පාලනය සඳහා ජජව පාලක
ජපනජබර ජජව පාලක කිමීන හඳුනවා
කිමීන නිෙහසේ කරන ලදී.
දීයමණන
පසු
ශාක ගහශය
අඩු ී ඇත.

සේථාපිත කරන ලෙ යබෝ
කිරීයම් මණධයසේථාන යවත
ජජව
පාලක
කිමීන
නිෙහසේ කරන ලදී.

ජජව
පාලක
නිෙහසේ කරන ලදී.

2017.08.01 දිසේික් යල්කම්
කාර්යාලය, කුරුශෑගල

2017.08.06 ප්රායද්ීලය වාරි ඉංජියනරු
කාර්යාලය වැල්ලවාය

2017.09.21 ප්රධාන වාරි ඉංජියනරු
කාර්යාලය ,
හම්බනයතාට

13

14

කිකරකර්මණ උපයද්ශක,
කිකරකර්මණ උපයද්ශක
කාර්යාලය, අනුරාධපුරය

2017.07.12 ආර්.ඒ.එම්.අයි. රශීර

12

11

ෙකුශ

ඌව

වයඹ

උුරුමණැෙ

67

සැල්ීනියා සහ ජපන
ජබර කාමීන හා
උපයද්ශන
යසේවා
ලබා ගැනීමණ - ඉදිකර
ඇති ටැංකි සඳහා
ජජව පාලක කිමින

කතරගමණ
මණයිලගමණ
කරවිල
වැව
ජපනජබර
ශාක
විනාශ කිරිමණ

රිදීබැඳිඇළ-මණාගල්ල
ජලාශයේ
ආක්රමණශීලී
ජලජ
වල් පැළෑටි වයාේත
ීමණ සම්බනධයයන

ජපනජබර මණර්ධනය වැව් 09
සඳහා සහාය ඉල්ීමණ

ටැංකි සඳහා ජජව පාලක
කිමින ලබා යෙන ලදී.

ජජව
පාලක
කිමීන
පැමිශ රැයගන යන ලදී.

පාලනය සඳහා සැල්ීනියා
සහ ජපන ජබර ජජව
පාලක කිමීන හඳුනවා
දීයමණන පසු ශාක ගහශය
අඩු ී ඇත. නිෙහසේ කරන
ලදී.

ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා
දීයමණන
පසු
සැල්ීනියා
පාලනය ී ඇති
අතර
ජපන
ජබර
ශාක
ගහශය අඩු ී
ඇත.

වැව් 05 ක් සඳහා ජපනජබර ජජව පාලක
ජජව
පාලක
කිමීන කිමීන හඳුනවා
නිෙහසේ කරන ලදී.
දීයමණන
පසු
ශාක ගහශය
අඩු ී ඇත.

2018.01.05 ඩී.ඒ.උපාි වියේුංග,
174/7, යමණාරකැටිය,
ඇඹිිපිටිය

2018.02.17 ධර්මණරාජ යසනසුන, ෙහම් ඌව
තලාව, කනෙකැටිය,
බදුල්ල

2018.03.05 නියයෝජය කිකරකර්මණ
අධයක්ෂ කාර්යාලය,
පුත්තලමණ

2018.03.12 යගාවිජන සංවර්ධන
නිලධාරී, යගාවිජන
යසේවා මණධයසේථානය,
යකායළානන

16

17

18

19

සබරගමුව

වයඹ

ඌව

2017.09.21 විධායක කිකර ඒකකය, ශ්රී බසේනාහිර
ලංකා ගුවන හමුො
කඳවුර, කටුනායක

15

මණඩුවනයවල
සැල්ීනියා
කිරීමණ.

68

වැයව්
ඉවත්

ජපන ජබර ශාකය
මණර්ධනය
කිරීමණ,
තබයබෝව

විනාශකාරී
ශාක
මණර්ධනයට
සහයයෝගය
ලබා
ගැනීමණ සඳහා යයෝධ
නිදිකුම්බා

මණත්තල ජපන ජබර
සහිත වැවක ජපන
ජබර මණර්ධනය

සැල්ීනියා සහ ජපන
වර්ධනයට වියලෝපීය
කිමීන ලබා ගැනීමණ
ප්රෙර්ශනය සඳහා

හඳුනවා දීමණ

ගැනීමණට

2018.03.20 දින සැල්ීනියා
පාලනය
සඳහා
ජජව
පාලක කිමීන නිෙහසේ කරන
ලදී.

වාරිමණාර්ග යෙපාර්තයම්නුව
විසින ඉවත් කරන බව
පවසන ලදී.

දුරකථනයයන සාකච්ඡා කල
පරිදි ගලවා ඉවත් කිරීමණට
උපයෙසේ යෙන ලදී.

සම්බනධකර
යනාහැකි විය.

නිකුත් කර ඇත.

ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා
දීයමණන
පසු
සැල්ීනියා
පාලනය
ී
ඇත.

2018.03.19 යක්.යක්.අයබසිරිවර්ධන,
පළාත් වාරිමණාර්ග
අධයක්ෂ, පළාත්
වාරිමණාර්ග
යෙපාර්තයම්නුව,
ගාල්ල

2018.03.21 මූලසේථානය, 4 වන
කාරක යරජියම්නුව, ශ්රී
ලංකා යුධ හමුො
කඳවුර,වාසවිලාන,
පළාි

2018.05.23 යමණාරගහකනෙ කළු ගඟ
සංවර්ධන වයාපිතිය,
යමණාරගහකනෙ,
යකෝනගහයවල

2018.06.14 වනජීී සංවර්ධන
යෙපාර්තයම්නුව, අංක
811/ඒ, ජයනතිපුර පාර,
බත්තරමුල්ල

20

21

22

23

උුරු මණැෙ

මණධයමණ

බසේනාහිර

ෙකුශ
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ජජව පාලක කිමීන
හඳුනවා
දීමණ.
විල්පත්ු
ජාතික
උෙයානය. අනුරාධපුර
අඩවිය

ආක්රමණශීලි
ශාක
පිළිබඳ
ෙැනුවත්
කිරීයම් වැඩසටහනක්
ක්රියාත්මණක කිරීමණ.

පනායගාඩ
යුද්ධ
හමුො ජනපෙය ුළ
වැවක
සැල්ීනියා
ශාකය ඉවත් කිරීමණට
අවශය යසේවය ලබා
ගැනීමණ.

ජලජ
පැළෑටි
මණර්ධනය
සඳහා
කිමීන
භාවිතය(
සැල්ීනියා,
ජපන
ජබර)

දුරකථනයයන
සාකච්ඡා
කලෙ ඔවුන ඒ පිළිබඳව නිසි
ක්රියාමණාර්ග යනාගනනා ලදී.

ෙැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන
පවත්වන ලදී.

2018.04.18 සහ 19 දින වල
සැල්ීනියා පාලනය සඳහා
ජජව
පාලක
කිමීන
නිෙහසේ කරන ලදී.

සැල්ීනියා සහ ජපන ජබර
පාලනය
සඳහා
ජජව
පාලක කිමීන නිෙහසේ කරන
ලදී.

ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා
දීයමණන
පසු
සැල්ීනියා
පාලනය
ී
ඇත.

ජජව පාලක
කිමීන හඳුනවා
දීයමණන
පසු
සැල්ීනියා
පාලනය ී ඇති
අතර
ජපන
ජබර ගහනය
අඩු ී ඇත.

2018.07.19 ශ්රී ලංකා ජාතික ජල ජීී
වගා සංවර්ධන
ආයතනය, දිසේික් ජල
ජීී වගා සංවර්ධන
වයාේති කාර්යාලය,
හම්බනයතාට

2018.08.01 එම්.සි. මිල්ලවිතානාරච්ි
සහකාර කිකරකර්මණ
අධයක්ෂ, ී පර්යේෂශ
ආයතනය, ලබුදූව

2019.01.19 එක්සත් යගාවි
සංවිධානය වල්ගම්එළිය,
අළුත්යගාඩ,තංගල්ල

2019.02.20 ශ්රී ලංකා මණහවැි
අධිකාරිය, වලව වියශේෂ
බල යප්රද්ශය

2019.03.04 යල්කම්, මිරිදිය ග්රාමීය
ධීවර සංවිධානය,
කනයද්ගමණ, ෙම්මිනන

2019.05.02 නියයෝජය කිකරකර්මණ
අධයක්ෂ, නියයෝජය

24

25

26

27

28

29

මණධයමණ

නැයගනහිර

සබරගමුව

ෙකුශ

ෙකුශ

ෙකුශ

ජජව යහක්. 590
කිමීන

70

මණාතයල් දිසේික්කයේ කුඩා වැවි 05
ෙඹුල්ල
කළාපයේ

ජපනජබර
පාලනයට
ලබා ගැනීමණ

ආක්රමණශීලී
ශාක
පාලනය
පිළිබඳ
පුහුණු වැඩ සටහන
ක්රියාත්මණක කිරීමණ

ජපනජබර
ශාක යහක්. 05
ඇතිීමණ වැළැක්ීමණට
කටයුු කිරීමණ

සැල්ීනියා
ජජව
පාලක කිමින ලබා
ගැනීමණ

වැව් 23
හම්බනයතාට
දිසේික්කයේ ජලාශ
සඳහා
ජජව
පළියබෝධීන නිෙහසේ
කිරීමණ

සැල්ීනිය සහ ජපනජබර සැල්ීනියා
ජජව පාලක කිමීන වැවට ශාක
දුඹුරු

ජපනජබර ජජව පාලක නිරීක්ෂශ ලබා
කිමීන වැවට හඳුනවා යෙන ගැනීමණට ඇත.
ලදී.

අොළ
අංක
යවත
දුරකථනයයන කථා කිරීමණට
කිහිප වතාවක්මණ උත්සාහ
කළෙ ප්රතිාාර ෙැක්වූයේ
නැත.

ජපනජබර ජජව පාලක නිරීක්ෂශ ලබා
කිමීන වැවට හඳුනවා යෙන ගැනීමණට ඇත.
ලදී.

අොළ සාම්පල් ආයතනයට
පැමිණීයමණන පසුව ලබා
ගනනා ලදි.

2018.07.20 දින කථා කළෙ
සම්බනධ කර ගැනීමණට
යනාහැකි විය.

30

2019.07.04 එම්.පි. තියසේරා මිය, 511,
කපුවත්ත, ජාඇළ

කිකරකර්මණ අධයක්ෂ
කාර්යාලය, මණාතයල්

වයඹ

71

අක්කර 40
හල්මිල්ලයගාල්ල
වත්ත
සාියවැව
පිහිටි
වැවට
සැල්ීනියා
ජජව
පාලක කාමින ලබා
ගැනීමණ

ආක්රමණශීලි යලසින
පැතිර යමින පවතින
වල් පැළෑටි මණර්ධනය
කිරීමණ

පැහැ ී මණැරී
යාමණට
පටන
යගන ඇත.

වැවට සැල්ීනියා ජජව නිරීක්ෂශ ලබා
පාලක කිමීන හඳුනවා යෙන ගැනීමණට
ලදී.
ප්රමණාශවත්
කාලයක් ගත ී
යනාමණැත.

හඳුනවා යෙන ලදී.

2

1

එගරහිව

ළිබඳබ

ජබර ප්ලනයාත කිරී

ස හ් ජජව ප්ලක

ක්රක ඇති කිරී (

ටැංකි)

පැලෑටි වල

ජීව

විදය්ම ක

ස හ් ජජව ක්රක

ආස්දිත ජල මූල්ශ්ර

පැවැමී

වැඩසටහන්

කිරීගම්

දැනුවම

ගහෝ

පුහුණු /

ග ්ීන්

නිලධ්රීන්

ළිහිටුී

කල්පීයාත ව ් ඒකක

සැල්ලීනියාත් සහ ජපන්

පුහුණු වැඩමුළුව

ක්රියාත් ්ග 

නු ලබන නීති යාත

ජලජ වල්ල

ප්ලනයාත

-

-

-

50

50

-

ඉල
ක්ර

-

11

95

13

-

2015
ප්රගතියාක

-

56

-

74

-

ළඟා
න ා
වීම්
(%)

-

100

50

-

100

ඉලක්ර

-

45

30

-

71

2016
ප්රගතියාක

-

55

40

-

29

ළඟා
න ාවී
ම්
(%)

ඉ

02

-

100

ඉල
ක්ර

-

300

02

35

12

02

-

96

-

25

-

-

-

-

-

25

-

13

72

-

48

-

-

-

-

පරිදි

02

-

-

100

ළඟා
න ාවීම්
(%)

පුද් ලයාත්ට

02

-

-

0

2014
ප්රගති
යාක

කිරී ට, ග ්නු කරන

තුරන්

-

60

ඉල
ක්ර

ල්ලූ

ප්තීනියාතම්

පුහුණු කිරී

නිලධ්රීන් පම කිරී

සදහ් නව බලයාතලම

ප්ලනයාත

ආක්ර ිකක

කිරී

ප්තීනියාතම්

හ් පුහුණු කිරී

පනත

ක්රියාත්ම ක

නිලධ්රීන් පම කිරී

සංරක්ෂණ

බලයාතලම

නව

උප ක්රියාකාරාමර

පැලෑටි

ක්රියාකාරාමර

-

-

-

-

100

02

-

119

-

-

-

-

-

-

-

-

2017
ප්රගති
ළඟා
යාක
න ාවීම්
(%)

25

-

-

-

-

100

ඉලක්ර

15

-

-

-

-

207

2018
ප්රගත
ියාක

-

-

-

40

-

-

ළඟා
න ාවී
ම්
(%)

-

-

-

-

-

-

ඉලක්ර

-

-

-

-

-

-

2019
ප්රගතියාක

-

-

-

-

-

-

ළඟා
න ාවීම්
(%)

4

3

ළිබඳබ ව

සමීක්ෂණයාතක්

පැවැමී

ආ න්තුකආ

ක්ර ණීලී

වල්ල පැලෑටි

ණයාත කිරී

කළ න්කර

ැනී සහ

විගශ්ෂ හඳුන්

ආක්ර ිකක

ළිටසක්වල

කිරී

සංවිධ්නයාත

පුහුණු

ළිබඳබ

වැඩසටහන

පුහුණු වැඩසටහන්

( ග ්ීන්)

දමත රැස් කිරී

ප්ලන

වල්ලපැලෑටි

ආක්ර ණීලී

(නිලධ්රීන්/ ග ්ීන්)

වැඩසටහන්

ළිබඳබ

කළ න්කරණයාත

වල්ලපැලෑටි

ආක්ර ණීලී

කිරී

ගයාතදීම්

වරින් වර වල්ල න්ශක

ශ්ර ද්න් වය්ප්ර සහ

වග ත ්න

ල

ප්ලනයාත

ආස්දනගේ

ව්සස්ථ්නව

තමමවයාත

ප්තීනියාතම්

කෘෂික්ග ික

හඳුන්ව් දී

-

-

-

-

03

01

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

පරිදි

ඉල්ලූ

100

250

-

-

-

30

78

370

73

-

-

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ඇමුණුම 04
පැළෑටි සංරක්ෂණ සසේවය - ගනසනොරුව
තනතුර
----------

අනුමත තනතුරු දැනට සිටින පුරප්පොඩු
සංඛ්යොව

සංඛ්යොව

-----------------

-------------

---------

අතිරික්ත
---------

අතිසේක කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ

01

01

-

-

නිසයෝජ්ය කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ

09

-

09

-

සහකොර කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ පපේසෂෂණ

02

-

02

-

සහකොර කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ පසංවේධ්න

11

01

10

-

-

01

-

01

සංවේධ්න නිලධ්ොරි

01

02

-

01

කෘෂිකේම උපසේශක

05

04

01

-

රොජ්ය කළමනොකරණ සහකොර

03

04

-

01

රියදුරු

05

05

-

-

සලොරි පවිත්රකරු

01

-

01

-

කොේයොල කොේය සහොයක

01

-

01

-

මුරකරු

02

02

-

-

කම්කරු

07

03

04

-

සකොනත්රොත් කම්කරු

02

02

-

-

එකතුව

50

25

28

03

සහකොර කෘෂිකේම අධ්යක්ෂපසකොනත්රොත්

පැළෑටි සංරක්ෂණ සසේවය - මහඉලුප්පල්ලම
තනතුර
---------සහකොර කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ පසංවේධ්න

අනුමත තනතුරු
සංඛ්යොව
--------------01

දැනට සිටින
සංඛ්යොව
------------01

පුරප්පොඩු
---------

කෘෂිකේම උපසේශක

03

02

01

රියදුරු

01

-

01

කම්කරු

01

-

01

එකතුව

06

03

03

පැළෑටි සංරක්ෂණ සසේවය - ස ෝඹුවල පකළුතර
74

තනතුර
---------සහකොර කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ පසංවේධ්න

අනුමත තනතුරු
සංඛ්යොව
----------------01

දැනට සිටින
සංඛ්යොව
-------------

පුරප්පොඩු
--------01

සහකොර කෘෂිකේම අධ්යක්ෂ පපේසෂෂණ

01

-

01

කෘෂිකේම උපසේශක

02

-

02

කම්කරු

01

-

01

එකතුව

05

-

05

75

එම්.පි.ටී.එස්.

2.

3.

මහඉලුප්පල්ලම

පී.එන්. තදාණිතයතෙදාර

1.

තේ.තේ.අතේරත්න

කරුණාතස්න

-------------------

-----

කටුනායක

රාජකාරී ස්ථානය

නම

------------------------------------------

පුහුණු පාඨමාලා සම්බන්ධ ත ාරතුරු

SEMINAR FOR JOINT
PREVENTION
AND
CONTROL ON MAJOR
EPIDEMIC AND PORT
HEALTH
QUARANTINE
OFFICIALS
FROM
DEVELOPING
COUNTRIES 2018
SEMINAR FOR JOINT
PREVENTION
AND
CONTROL ON MAJOR
EPIDEMIC AND PORT
HEALTH
QUARANTINE
OFFICIALS
FROM
DEVELOPING
COUNTRIES 2018
SEMINAR FOR FRUIT
INSPECTION
QUARANTINE
SUPERVISION
OFFICIALS
FROM
THE
COUNTRIES
ALONG
MARTINE
SILK ROAD

---------------------

පුහුණු පාඨමාලාව

76

2017.08.29

2017.08.09

2018.10.30

2018.10.10

2018.10.30

2018.10.10

--------------

කාල පරාසය

චීනය

චීනය

චීනය

---

රට

----------------

-------------

ඉන්දියාව

චීන රජය

තප්රාතදාණිය

තහාරණ

මහඉලුප්පල්ලම

ස්ථානය

රට

චීන රජය

වර්ථමාන

ප්රදාානය ක

තස්වා

2018.10.29

2019.02.01

2012.08.02

---------------

දිනය

ස්ථානයට පැමිණි

තස්වා වර්ථමාන

ඇමුණුම 05

ඊ.එම්.ආර.එන්.ආර්.

6.

ඩේ.ඒ.පි. මධුසංක

එම්.එම්.එම්. ජමිල් මයා

ආර්.එම්.බි.එච්. අයිටවීර

9.

10.

තසෝමරත්න

තේ.ජී.සි.ඩේ.තේ.

8.

7.

යූ.ඒ.තේ. ධවලෙල

5.

තසතනවිරත්න

පි.ඩී.ඩී. තපතර්රා මිය

4.

අනුරාධපුරය

ෙන්තනෝරුව

අම්පාර

2016.05.06

2016.04.09

2016.05.06

2016.04.09

2016.05.06

2016.04.09

2016.05.06

2016.04.09

2017.08.29

2017.08.09

77

2016.05.06

SEMINAR
FOR 2016.04.09
ENTRY
&
EXIT
2016.05.06
HEALTH
QUARANTINE
OFFICIALS
OF
DEVELOPING
COUNTRIES OF 2016
2016.04.09
DO

DO

DO

SEMINAR FOR FRUIT
INSPECTION
QUARANTINE
SUPERVISION
OFFICIALS
FROM
THE
COUNTRIES
ALONG
MARTINE
SILK ROAD
TRANING
COURSE
ON
IMPORT
&
EXPORT
OF
AGRICULTURAL
PRODUCTS
INSPECTION
QUARANTINE
TECHNOLOGY FOR
DEVOLOPING
COUNTRIES
DO

චිනය

චිනය

චිනය

චිනය

චිනය

චිනය

චීනය

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

අන් ර් ප ාත්
අම්පාර

අන් ර් ප ාත්
අම්පාර

තප්රාතදාණිය

අනුරාධපුරය

ෙන්තනෝරුව

අම්පාර

2018.10.26

2014.10.15

2001.04.02

2018.01

2010.02.12

2016.10.28

තල්කම් 2014.06.15

කාර්යාලය,

දිස්ිේ

තප්රාතදාණිය

එල්.ඩී.එස්. තපතර්රා

ජී.ටී.එස්. තපතර්රා

ඩී.එස්.රණමුක

රම්.එල්.තේ.එල්.
පින්තටා
ටී.තේ.තේ. සමරසිංහ

12.

13.

14.

15.

16.

ආර්.එම්.යු.ඩී.
රත්නායක

11.

2015.05.18
2015.05.22

2016.11.01
2016.11.28

2016.05.06

2016.04.09
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SEMINAR
FOR 2015.07.01
ENTRY
&
EXIT 2015.07.21
ANIMAL AND PLANT
QUARANTINE
OFFICIALS
OF
DEVELOPING
COUNTRIES
2015.07.01
DO
2015.07.21
2018.05.28
TRANING
PROGGRAMME ON 2018.05.31
INTERGRATED PEST
MANAGEMENT(IPM)
IN SARRC MEMBER
STATES

TRANING
COURSE
ON
IMPORT
&
EXPORT
OF
AGRICULTURAL
PRODUCTS
INSPECTION
AND
QUARANTINE
TECHNICIANS
OF
THE
COUNTRIES
ALONG
21
ST
CENTURY MARTINE
SILK ROAD
2015 QUARANTINE
REGULATORS
MEETING

DO

ඔස්තේලියා

ඔස්තේලියා

ඔස්තේලියා

ඉන්දියාව

ඉන්දියාව

බංෙලාතේශය සාේ
කෘෂි
මධයස්ථානය

චිනය

චිනය

ායිලන් ය

චිනය

චිනය

රජතේ
තොවිපල

තකා ඹ

තකා ඹ

තකා ඹ

තප්රාතදාණිය

2014.05.02

බීජ 2019.02.01

2019.02.01

2019.02.01

2019.02.01

2013.01.15

ජී.ඒ.ආර්. තසෝමසිරි

ඒ.ඩේ.ටී.යූ. ධර්මතිලක

එස්.එම්.ජී.ඩි. තේවිේ

එම්.එම්.යූ. දා සිල්වා

තේ.ආර්.එස්.එන්.
බණ්ඩාර
එම්.සී.අයි. සිල්වා මයා

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ආර්. රතිකා

17.

ෙන්තනෝරුව

අඟුණතකා පැ ැස්ස

ෙන්තනෝරුව

බණ්ඩාරතවල

අම්පාර

2018.05.28
2018.05.31
2017.05.17
2017.05.31

DO

DO

DO

DO
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2017.05.17
2017.05.31
2017.05.17
2017.05.31
2017.05.17
2017.05.31
2017.05.17
2017.05.31

TRANING
COURSE
ON BIO CONTROL OF
CROP PESTS AND
DISEASES
FOR
DEVELOPING
COUNTRIES
TRANING
COURSE 2017.05.17
ON BIO CONTROL OF 2017.05.31
CROP PESTS AND
DISEASES
FOR
DEVELOPING
COUNTRIES

DO

චිනය

චිනය

චිනය

චිනය

චිනය

2010.07.08

2010.10.08

සාේ
කෘෂි
මධයස්ථානය
සාේ
කෘෂි
මධයස්ථානය
සාේ
කෘෂි
මධයස්ථානය
සාේ
කෘෂි
මධයස්ථානය

ෙන්තනෝරුව

අඟුණතකා පැ ැ
ස්ස

තහාරණ

2011.10.04

2016.10.24

2012.09.07

2005.05.02

සාේ
කෘෂි ආහාර පර්තේෂණ 2018.03.12
මධයස්ථානය ඒකකය,
ෙන්තනෝරුව

බංෙලාතේශය සාේ
කෘෂි අම්පාර
මධයස්ථානය
චිනය
සාේ
කෘෂි බණ්ඩාරතවල
මධයස්ථානය

ආක්රමණශීලී ආආන්තුක ආාක ආ්යකප්තිය
--------------------------------------------

ආක්රමණශීලී ආ
ආන්තුක ආාක
-----------------------ම්බිආතශහ කළ

ඇමුණුම 06

පැිරීආඇි
ආදිස්ත්රික්
--------------------රත්නපුරආ
ෑනල්ලආආ
බදුල්ල
මණෙනු්රආ

්පස්ත්රිය
(හෙක්ටයකර්)
---------------99.7
78.5
්යෘප්තත්ආප්
දිස්ත්රික් යආපුරක

ගිණිආතශ

රත්නපුරආ
ළුතරආ
ෑනල්ලආ
නම්බපෙආ
බදුල්ලආ
හපකහළක්නරු්ආ
මණෙනු්රආ

1,234.3
1,244.8
133
30
4,404
කි.මීආ01
දිස්ත්රික් යආපුරක

ස්ත්ැල්ීනියක

රත්නපුර
ළුතරආ
ෑනල්ලආ
බදුල්ල

ජප්ආජබර

රත්නපුරආ
නු්රඑළියආ
මණෙනු්ර

102.8
4.25
හපකල්හනකල්ලආනඟආ
අස්ත්ල

ස්ත්ැල්ීනියක,ආජප්ආජබර,ආ
ෙම්බුප්

අනුරකධපුරආ

දිස්ත්රික් යආපුරකආ
ජලකා,්ැව්,ආඇලආ
මණකර්නය්ි
67.5
9.25
100
0.1

14.2
12
08
106

පුත්තලමණආ
හමණකශරකනලආ
හපකහළක්නරු්ආ
නම්බපෙආ
ෙම්බුප්

රත්නපුරආ
පුත්තලමණආ

0.66
8.09

හයෝධආනිදිකුම්බබක

හ කළඹආආ
නම්බපෙආ
ෑනල්ලආ
ළුතර
නු්රඑළියආ
පුත්තලමණආ

22
0.6
0.4
53.3
6.17
්පස්ත්රියආදක්්කආනැත

අනමුලනැිආ්ැල්

රත්නපුර
ළුතරආ
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1.12
්යෘප්තත්ආප්

ෑනල්ලආආ
බදුල්ලආ
මණෙනු්රආ

්යෘප්තත්ආප්
3.2
දිස්ත්රික් යආපුරක

ඇලිහේටර්

රත්නපුරආ
ළුතරආ
නම්බපෙආ
නු්රඑළිය

0.1
0.5
0.2
1.01

නඳපකන

රත්නපුරආ
ෑනල්ලආආ
පුත්තලමණආ

අරුශහේවි

රත්නපුරආ
ළුතරආ
ෑනල්ලආ

8
2
3

හ්ල්ආතක

රත්නපුරආ
ළුතරආ

140
566

රත්නපුරආ
මණෙනු්රආ

140
දිස්ත්රික් යආපුරක

පර

රත්නපුර
ළුතරආ
ෑනල්ලආආ

356
632
්යෘප්තත්ආප්

පක නියම්බ

නු්රඑළියආ

්තුකපකලු

මණෙනු්ර

දිස්ත්රික් යආපුරක

මණයුරආතශ

මණෙනු්රආ

දිස්ත්රික් යආපුරක

රශබට

රත්නපුරආ

0.65
-------9,858.77
======

ට ළුආහබෝවිටියක

164
්යෘප්තත්ආප්
101.17

0.20
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ජ න්තජ ර, හැල්වවිනියා

ආක්රමණශීලී ශාක ළිලි ව
ප්රජාව ැැුවවමක ිරීමණ

ජ න්තජ ර, හැල්වවිනියා

ජ න්තජ ර, හැල්වවිනියා

ජ න්තජ ර, හැල්වවිනියා

2

3

4

5

--------------------------

ආක්රමීලී ශාකයේ නම

1

අනු
අංකය
------

නගාවීන්ත ැැුවවමක ිරීනේ වැස හටහන්ත 15ක්
පැවැමකවිය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි බි
කළාපය
නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි බි
කළාපය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි එච්
කළාපය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි බි
කළාපය

සිිංහපුරවැව, න ාරවැව, නහවනළිටිය වැව,
ඉබ් න්තනවැව, සියඹැා වැව ආශ්රි ව ජපන්තජ ර,
හැල්වවිනියා ශාක ඉවමක කරන ැදි.

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි බි
කළාපය
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ැළුකාන වැව, සිිංහපුරවැව, කන්තැකාඩුව වැව,
ළිඹුරමක ෑව වැව, ැහේ වැව, නනළුේ වැව, යාය 04
වැව, පැැෑටියාව වැව,මණඟුල්ව ැමණන වැව, පුිංචි
ණ්සා වැවථ ගිනිමණාන වැව, මණඟුල්ව නපාකුශ වැව
ආශ්රි ව ජපන්තජ ර, හැල්වවිනියා ශාක ඉවමක කරන
ැදි.
ිරරි ඉබ් න්ත වැව, දිඹුැාගැ වැව, ැළුකාන වැව,
NDK වැව ජැජ අක්රමණශිලලි ශාක ඉවමක කරන
ැදි.
එබඳයදිවුල්ව වැව ජැජ අක්රමණශිලලි ශාක ඉවමක
කරන ැදි.

-------------------------

යගන ඇති ක්රියා මාර්ග

වගකිව යුතු පාර්ශවයේ
නම සහ ලිපිනය
-------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ආක්රමණශීලී ආගන්තුක ශාක මණර්ධනයට මණහවැලි කළාප විසින්ත ක්රියාමකමණක කැවැස හටහන්ත ළිබඳ ව විහ රය

2014, 2016
හහ 2017
වහර වැ
සිදුකර ඇ .

2019 වර්ෂනේ
සිදු කර ඇ .

2018 වර්ෂනේ
සිදු කර ඇ .

2017 වර්ෂය

යවනත්
කරුණු
--------2016 හහ
2017 වහර
වැ සිදු කර
ඇ .

ඇමුණුම 07

ආක්රමණශීලී ශාක ළිලි ව
ප්රජාව ැැුවවමක ිරීමණ

නයෝධ නිදිකුේ ා,

හැල්වවීනියා, ජපන්තජ ර

ජැජ ආක්රමණශීලී ශාක

ජැජ ආක්රමණශීලී ශාක

ජැජ ආක්රමණශීලී ශාක
ජපන්ත ජ ර හා අනනකුමක

නයෝධ නිදිකුේ ා,

හැල්වවීනියා, ජපන්තජ ර

ජැජ ආක්රමණශීලී ශාක

7

8

9

10

11

12

13

14

15

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි
හුරුළු වැව කළාපය
නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි ඩී
කළාපය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි
හුරුළු වැව කළාපය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි සී
කළාපය
නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි සී
කළාපය

83

2019 වර්ෂය

2016 වර්ෂය

කළාපනේ වැව් 06 ක ජපන්තජ ර, හැල්වවිනියා ශාක
ඉවමක ිරරිමණ
හල්වමණල්වඔය, සූරියපුර වැව

2016 වර්ෂය

හුරුළු වැව නපෝෂි ඇැ ඉවුරු නැපහ අක්කර
03නයෝධ නිදිකුේ ා ශාක ඉවමක ිරීමණ.

2014 වර්ෂය

2019 වර්ෂය

කාහන්ත වැව, පුහහැවින්තන වැව, රමකමණල්වකඳුර වැව,
නැාැකන්තැ වැව
කළාපනේ වැව් ආශ්රි ව ජැජ ආක්රමණශීලී ශාක
ඉවමකිරීනේ වැස හටහන්ත නැකක් පවමකවා ඇ .

2017 වර්ෂය

2016 වර්ෂය

2019 වර්ෂනේ
සිදු කර ඇ .

2016 හහ
2017 වහර
වැ සිදු කර
ඇ .

මණකුළුනගාල්වැ, නැමණටන්ත වැව,නැාළුකන්තැ,
මණහවනානවැ, විජයපුර

මණල්වනැනිය වැව

නැාළුකන්තැ වැව

ප්රජාව ැැුවවමක ිරීනේ වැස හටහන්ත පැවැමකවීමණ

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි සී
කළාපය

ජ න්තජ ර, හැල්වවිනියා

6

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි සී
කළාපය

එබඳයදිවුල්ව වැව, එප්පාවැ, කුසා මිගහ වැව, මණහ
ඉලුප්පල්වැමණ, ඉහැ සිිංහාරගමණ වැව, නනාච්චියාගමණ
නකාට්ඨාශනේ වැව් ආශ්රි ව ජ න්තජ ර,
හැල්වවිනියා ශාක ඉවමක කරන ැදි.

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි එච්
කළාපය

2018 වර්ෂය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර ,
නමණාරගහකන්තැ කළාපය

ආක්රමණශීලී ශාක ළිලි ව
ප්රජාව ැැුවවමක ිරීමණ

22

84

අමක නකසවැ ැැුවවමක ිරීනේ වැස හටහනක්
පවමකවා ඇ .

2018 වර්ෂය

2017 වර්ෂය

2016 වර්ෂය

2018 වර්ෂය.

2016 වර්ෂය

21

වැස හටහන්ත 04ක් සිදු කර ඇ .

රඹුක්වැල්වැ,න ාටුපැ, ගල්වඅේ ැමණ න ාටුපැ

ප්රජාව ැැුවවමක ිරීනේ වැස හටහන්ත 04ක්
පැවැමකවීමණ

නපාල්වනැ ැද්ැ නකාට්ඨාශනය නහක්ටහාර 03

2016 වර්ෂය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි
එල්ව කළාපය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර ,
වික්නටෝරියා කළාපය

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි
රඹකැන්තඔය කළාපය

මණයුරපුර නකාට්ඨාශනේ නමණසගහවැව ඒකකය

ආක්රමණශීලී ශාක ළිලි ව
ප්රජාව ැැුවවමක ිරීමණ

20

19

නයෝධ නිදිකුේ ා,
හැල්වවීනියා
ආක්රමණශීලී ශාක ළිලි ව
ප්රජාව ැැුවවමක ිරීමණ
ආක්රමණශීලී ශාක ළිලි ව
ප්රජාව ැැුවවමක ිරීමණ

නයෝධ නිදිකුේ ා

17

18

පාතිනියේ

16

නන්තවාසික වයාපාර
කළමණනාකාර , මණහවැලි
වැව කළාපය

ඇමුණුම - 08

ප්රාදේශීය

ව්යාප්තව ව් තව්න

කාර් ාල

-------------------ආක්රමශයී
ජලජ තැළෑටි හා

ව්තසරි
(අක්කර)

බල ලත්

ඒව්ා ඉව්ත් කිරීම සඳහා

නිලධර න්

----------------------------

තත් කර
ඇ / ැ

ශාක ව්ර්ග
----------------01

හම්බන්දේශ ාට

----------------

ක්රි ාමාර්ග
දේශග

දර

ලද වි දම
(රු.)

ඇ / ැ
---------------

------------

ජතන් ජබර,

දේශ ාදනී

ැ

සැල්වීනි ා,

(දක්ව්ා දේශ ාමැ )

----------ැ

----------------ැ
(දක්ව්ා දේශ ාමැ )

ගඳතා ,
දේශව් ත්
02

රත් පුර

ජතන් ජබර,

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ැ

ැ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

-

ැ

(දක්ව්ා දේශ ාමැ )

ැ

ැ

ැ

සැල්වීනි ා,
ගඳතා , දේශ ෝධ
නිදිකුම්බා
03

ප්රධා

ජතන් ජබර,

කාර් ාල

සැල්වීනි ා,

බත් රමුල්වල

ගඳතා , දේශ ෝධ
නිදිකුම්බා

04

ප්රධා

ගඳතා ,

10

කාර් ාල

දේශ ෝධ

බත් රමුල්වල

නිදිකුම්බා,

05

කෑගල්වල

ගිණි ශ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

දේශ ාදනී

ැ

(දක්ව්ා දේශ ාමැ )

06

දංදේශකාටුව්

ජතන් ජබර,

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ැ

ැ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ැ

ැ

-

සැල්වීනි ා

07

අම්තාර

ජතන් ජබර,
සැල්වීනි ා,
ගඳතා , දේශ ෝධ
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නිදිකුම්බා,
තාතීනි ම්
08

කුරුශෑගල

ජතන් ජබර,

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ැ

ැ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ජතන්

ැ

සැල්වීනි ා,
ගඳතා
09

ත්රීකුශාමල

ජතන් ජබර,

ජබර

දේශ ෝධ

ාන්ිකව්

නිදිකුම්බා

ඉව්ත් කර
ඇ
10

මඩකලපුව්

සැල්වීනි ා,
දේශ ෝධ

10

ැ

ඇ

ැ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ඇ

ැ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

ැ

ැ

දක්ව්ා දේශ ාමැ

ැ

දේශ ාදනී

ැ

-

නිදිකුම්බා
11

කුලි ාපිටි

ජතන් ජබර,
සැල්වීනි ා

12

ලුණුවිල

ගඳතා , දේශ ෝධ
නිදිකුම්බා

13

දේශමාශරාගල

සැල්වීනි ා,
දේශ ෝධ
නිදිකුම්බා

14

ාත

සැල්වීනි ා

2.5
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ැ
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අනු
අංකය

ග ොවිජන ග ව
ේ ො
මධ්ය ේාොනග නම

------- --------------------------අලවුග ොඩ
1

ආ න්තුක ආක්රමශීලී
ශොකග නම
---------------------------------ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො
හයිඩ්රිල්වලො
ගයෝධ්නිදිකුම්බො

වයොප්ත ව  ඇ ඇ
වප රිය
(අක්කර)
----------0.1
0.1
0.2
0.4

කළුන්තවැන්තන

ගයෝධ්නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො
ගවනත්

බටුග ොඩ

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

2.0

ඉඹුල්වගෙණිය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ගවනත්

1.0
8.5

ඒෙඩුවොව

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

2.0

6

ගමොරයොය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
කම්ිවල්ව

200.0
2,500.0

7

මැණික්දිගවල

ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො

1.0
6.0

8

ගප යොග ොඩ

ජපන්ත ජබර
හයිඩ්රිල්වලො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො
ගවනත්

0.3
3.5
4.6
4.0
9.8

වත්ගත් ම

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

10

වොවින්තන

ජපන්ත ජබර
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො
ගවනත්

11

ෙඹ හපිටිය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඊවශ(ගිනිවශගකොළ)
කම්ිවල්ව

2

3
4

5

9
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31.5
45.0
285.0

17.7
1.0
0.3
0.9
7.8
2.0
50.0
3.0

12

13

අලපලොවල

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
දිය සියබලො

5.0
15.5

ලග ෙර

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

4.0

14

දි න

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ගවනත්
කහ පොට මල්ව පිගපන ශොකය
කම්ි වැල්ව

57.1
4.0
3.0
3.0

15
16

නුගේවැන්තන
අළුගෙණිය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො
ගවනත්-ගිනි

10.0
7.0
42.0
4.0

17

කැටවල, ගල්වවැල්වල

ජපන්ත ජබර
ගයෝධ් නිදිකුම්බො

5.5
20.5

18

ගුන්තනෑපොන

ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො
ගවනත්- කම්ි වශ

ගවල්වගෙණිය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

20

මැෙපිටිය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො

3.6
0.5

21

මැණික්ින්තන

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො
කම්ි වැල්ව

2.5
0.5
6.0

22

රඹුක්පිටිය

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන/ලැන්තටොනො
ගවනත්

14.5
2.0
0.5

මොර ේ න

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

0.1

මැෙගවල, හොරි ේපත්ුව

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

12.5

19

23
24

0.5
0.3
7.4
2.0
1.5
28.6

3,451.1
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අනු
අංකය

------1

ග ොවිජන ග ව
ේ ො
මධ්ය ේාොනග නම

ආ න්තුක
ආක්රමශීලී ශොකග
නම

වයොප්ත ව  ඇ ි
වප රිය
අක්කර

---------------------------පලොපත්වල

--------------------------ගයෝධ් නිදිකුම්බො
පන්ත

--------------------10.00
0.25

2

යටවත්ව

ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො
ඳපොන
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ගවනත්

0.10
0.85
1.30
3.05
6.00

3

වොලගවල

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන
කහකරොඹු
වොරුකොමල්ව

1.50
2.00
2.00
1.15

4

උකුගවල

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
සුද්දො
වොරුකොමල්ව

9.50
10.00
2.00

5

රත්ගවොට

ැල්ව ඇනියො
හයිඩ්රිල්වලො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන
ගවනත්

10.00
6.00
25.00
2.00
200.00

6

ිල්වකඩුව

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඉලුක්, මොනො, රට
වශගකොළ

10.50
38.50

7

බණ්ඩොරගපොල

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ඳපොන
වොරුකොමල්ව

5.00
9.00
3.00

8

අළු ග ොල්වල

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
පොසිවර් (ගවනත්)

8.50
1.50

9

ගහට්ටිගපොල

ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො

40.00
15.00
0.75

10

හඳුන්ත මුව

ජපන්ත ජබර

8.00

11

කිඹි ේ

ැල්ව ඇනියො

400.00
89

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
විල්වකටු (ගවනත්)

30.00
50.00

12

දඹුල්වල

ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො
පොතීනියම්
හයිඩ්රිල්වලො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
පන්ත
මොනො

58.00
55.50
10.50
17.50
37.00
48.00
5.00

13

පල්වගල්වගපොල

ැල්ව ඇනියො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො

5.00
50.00

14

වො ලගකෝට්ටගට්ට

ජපන්ත ජබර
හයිඩ්රිල්වලො
ගයෝධ් නිදිකුම්බො
ගවනත්

9.50
0.25
4.20
2.00

ැල්ව ඇනියො
ජපන්ත ජබර
ගයෝධ් නිදිකුම්බො

19.00
28.50
6.00

15

ගල්වගවල

16

ගද්වහූව

ජපන්ත ජබර
ැල්ව ඇනියො

6.00
1.05

17

වැන්තන

ගයෝධ් නිදිකුම්බො
වොරුකොමල්ව

7.00
1.00

18

ගේර ම

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

1.00

19

ගකෝන්ත හගවල

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

1.00

20

හත්ගවොට අමුශ

ගයෝධ් නිදිකුම්බො

0.75

1286.20

90

03

02

අලලකාළ

(අක 17
පමණ)

බණ්ඩාර ඇළ

වයාප්තිරය

ිරදිකුම්බා

91

ලයෝධ ිරදිකුම්බා ාාක පැිරීක ඇෙ.

පමණ වපසයයන් තුළ ිිධ වර්ධනට අවධිලේ පවිරනට

වැලේ ජල මට් ම ඉොමත් අඩු වී ඇිර අෙර 60%

පිසේියා සුළු ප්රමාණයක ිිරීක පවී.

ලවේ

ලවසේමක ඇිර අෙර 10% පමණ ප්රමාණයක ලවේ
ෙණලකාළ ෙකනට ඇෙ. ඊ අමෙරව සැේවීිරයා සහ

ිලාේෂ

75% පමණ ප්රමාණයක නනටව වැඩුු  ජපන් ජබර ාාක

පිසේියා

සැේවීිරයා

ජපන් ජබර

ලූඩ්විජියායා

ප්රමාණයක පැිරීක පවී.

ිරදිකුම්බා,
ගිණිෙණ

ඇෙ. එලසේම හම්ුන්පන් ාාක අකකර 4ක පමණ

2/4 පමණ ප්රමාණයක ලයෝධ ිරදිකුම්බා ාාක ෙකනට

වැව සම්ූර්ණලයන්ම ල ාඩ වී ඇෙ, වැලේ පයධිලේ

----------------------------------

්වනත්ත නිීකකෂණ

ඇමුණුම 11

ලයෝධ

ලහක: 06 ලයෝධ
පමණ

මැණිකින්නට

උදුල ාඩ

වලල වැව,

අසල

පමණ

මහවැලි ඟ

04 පමණ

ලහක: 02

හුීකකඩුව

නටවයාලෙැන්නට කටු සේලො

මහවැව

දියහබරල

හුීකකඩුව,

පිසේියා,

බ්රැලකයයා

------------

01

නිීකකෂණ
ය වූ
්වනත්ත
යාක
----------

කුණ්ඩසාලේ ලෙේලෙණිය කලෂේත්ර ිරීකකෂණ
-----------------------------------------------ෙම්බරාව,
මහනුවර,
ලහක: 03- හම්ුපන්,

----------

නිීකකෂණය
වූ ආගන්ුක
ආක්රමණීලී
ජලජ යාක
--------------

----------------

වරසරිය
(ආසන්න)

----

ප්ර්ද්යය

සේථාන්ේ/
වැ්ද නම

අනු
අංක

ඒකාබද්ධ ක්ෂේත්ර රීකකෂා්දී නිීකකෂණය වූ තත්තත්තවයන්

05

04

ිර මයිලපිිය

ලෙපස

වැව

ලකාිකාලපාල

මාවෙ ම

---------------------------

කුරුණෑ ල හා ලේලවල

ෙකවා

ෙැන්ලන්කුඹුර

මහවැලි ඟ

17

අකකර
බැම්ලම්)

ඳපානට(වැේ

සැේවීිරයා

ිරදිකුම්බා

ලයෝධ

92

අවසේථාලේ පාලනටයක දුටු අෙර නටැවෙත් එි අකකර

ෙෘණ

ලකා සක

හාරා

ඇෙ.(ල ාි

පමණ ලපර ලකෂ 11 ක පමණ
සංිධානටලේ සභාපිර)

වැලේ

වසර 03 ක
ියෙමින්

ෙැනට

වයාප්තෙ වී ඇෙ.

ආවරණය වී ඇිර අෙර ෙැිරන් ෙැනට තුන්ියය ාාක

වැලේ 75% ක පමණ ප්රමාණයක ඇ වරා ාාක මිනන්

ිරීකකෂණය ිය.

එම ාාක වල ජව පාලක කෘමියාලේ හාිරය ලහාඳින්

ාාක ිරීකකෂණලේදී ඒවා කළු පැහැ ැන්වී ිරබූ අෙර

1-2 ත් අෙර පුමාණයක සැලිවීිරයා වයාප්තෙව ඇෙ. එම

ජජව පාලක කෘමීන් හඳුන්වා දී ඇිර අෙර එම

පමණ ලපර

අඩු වී ඇෙ. ලපර පැවිර

ලට්ේ

පමණ ප්රමාණයක

අකකර

සැේවීිරයා ාාක සඳහා වසර 06 ක

12ක

අකකර 17 ක ප්රමාණයක පැවිර වැව දිනට

වැසී ඇෙ.

ල ාකසේ

තුන්ියයා

ඇ වරා

ඟ ිරීකකෂණය කළ සේථානට වල ඉර ර ලෙපස

ිිධ වර්ධනට අවධිලේ ලයෝධ ිරදිකුම්බා පැළෑි වලින්

මහවැලි

10

09

මා වැව

08

වලසේ වැව

වැව

සැේවීිරයා

ලේලවල

ලමාරල ාේල

ලේලවල
ලහක:08

ලහක:10

සැේවීිරයා

ජපන් ජබර

සැේවීිරයා
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ලනටළුම්

ලනටළුම්

අලනටක

පස

ලහක යාර්

01 ක

වැව

සම්ූර්ණලයන්

ල ාඩ

ලකව

ඇෙ.

පමණ

සැේවීිරයා ජජව පාලක කෘමීන්

ලමම වැව සැේවීිරයා සහ ජපන් ජබර ජජව පාලක

අෙ.

ජපන් ජබර ාාක වලින් ලකා සක මැීක ියළී ල ාසේ

ඇෙ. වයාප්තෙව ිරබූ සැේවීිරයා ාාක ිරයේලම සහ

පවිරනට ිරයං ෙත්ත්වය මෙ වැව 90% පමණ ිරඳී ල ාසේ

කෘමීන් 2019.06.20 දිනට හඳුන්වා දුන් අෙර ෙැනට

ලමම වැව සැේවීිරයා සහ ජපන් ජබර ජජව පාලක

ිරයේල මැීක ියළී ල ාසේ ඇෙ.

පමණ ලප්රද්ශයායක වයාප්තෙව ිරබූ සැේවීිරයා ාාක

2019.06.20 දිනට හඳුන්වා දුන් අෙර වැලේ 30% ක

ලමම වැව

පමණ ලකා සක දිය ිරයඹලා ාාක නනටව වැඩී ඇෙ.

ණනටාවක වැව පුරා

වීම

ලප්රද්ශයායකබ්රැලකයයා ෙණලකාළ වයාප්තෙව අෙ.

වැලේ

ඇෙ.

වයාප්තෙව ඇෙ. වැලවි මධය ලකා ලසේ ලහක යාර් 1

දියිරයඹලා

ලහක යාර් 1-2 පමණ වපසයයක සැේවීිරයා ාාක

ෙෘණ
වයාප්තෙව ඇෙ. ෙැිරන් ෙැනට ජපන් ජබර ාාකෙකනට

ඇෙ.

බ්රැලකයයා

වැලේ 75% ක පමණ ලප්රද්ශයායක ලනටළුම් ාා වයාප්තෙව

මාර් ය අසල
ලහක:10

ජපන් ජබර

ලනටළුම්

ෙණලකාළ සහ පළේ පත්ර වර්

ලහක 02

12

ලහක: 10- සැේවීිරයා

ෙඹුේල පුධානට

කුරුණෑ ල

කුරුණෑ ල

ලකෝන්ල ාේල ලකෝන්ල ාේල

වැව)

(ලමාරල ාේල

ෙල සේවැව

මාසේලපාෙ

සාර ම වැව

07

06

ප්රලද්ශයාය

රන්ලෙිර ල

ිර

ලංකා මහවැලි

අධිකායය

යවර්සයිඩ්ව ,

මාවතුර

ිරදිකුම්බා

ජලාධාර

අංාය , ශ්රී
3118

ලයෝධ

හම්ුන්පන්

04

13

සැේවීිරයා

ලහක:03-

10

ලහක:08-

ලකාත්මලේ / නුවරඑළිය කලෂේත්ර ිරීකකෂණ
-------------------------------------------වනට සහ පයසර මහවැලි ඉහළ
ලහක:

ලේලවල

ලේලවල

බන්නටැක ම

වැව)

වලසේවැව( ලම්

බැම්ලම්)

ඳපානට(වැේ

12

11

(එපි වැව)

94

තුන්ියයා

ලනටළුම්

ඕලු

ුදුරැසේපාිර

ෙලකා

ලයෝධ ිරදිකුම්බා ාාක වයාප්තිරය

පාලනට වැඩස හන් ක්රියාත්මක කර ඇෙ.

අමෙරව ලෙෝරා ත් සේථානට වල ලයෝධ ිරදිකුම්බා ාාක

GPS ොකෂණය ලයාොල නට ලකුු  කර ඇෙ. ඊ

ිරිරයම්

මහවැලි ඉහළ ජලාධාර ප්රලද්ශයාය සම්ූර්ණලයන්ම

ලෙ ාාක ඇෙ.)

පාලක කෘමීයා වයාප්තෙ වීම ආරම්භ වී ඇෙ.(හාිර කරනට

අඩු වී ඇිර අෙර පවිරනට සැේවීිරයා ාාක වල ජජව

පවිරනට ිරයං ෙත්ත්වය මෙ වැලේ ජල මට් ම ෙරමක

කෘමීන් 2019.06.20 දිනට හඳුන්වා දුන් අෙරෙැනට

ලමම වැව සැේවීිරයා සහ ජපන් ජබර ජජව පාලක

වයාප්තෙව ඇෙ.

වැලේ 90% ක පමණ වපසයයක ලනටළුම් ාාකය

පාලක කෘමීයා වයාප්තෙ වීම ආරම්භ වී ඇෙ.

අඩු වී ඇිර අෙර පවිරනට සැේවීිරයා ාාක වල ජජව

පවිරනට ිරයං ෙත්ත්වය මෙ වැලේ ජල මට් ම ෙරමක

කෘමීන් 2019.06.20 දිනට හඳුන්වා දුන් අෙර ෙැනට

17

16

15

14

තුන්ියයා වැව

(තුන්ියය)

ජපන් ජබර

5-6
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පන් වර්

සැේවීිරයා

ළ

වසේ මුව හරහා

ිලාේෂ

තුන්ියයා

ලහක :

ලවේඅලලකා

ිේ මුව හරහා

වසේ මුව

ජපන් ජබර

උේපෙ ම

පැිරර ඇෙ.

වැලවනට පන් වර්

(තුන්ියය) 50% පමණ වපසයයක

සහ ජපන් ජබර ෙැිරන් ෙැනට ිිරීක ඇෙ. ජලාශ්රිෙව

වැලවි 90% පමණ ජලය ිරඳ ල ාසේ ඇෙ. සැේවීිරයා

ැමුු  ඔය,

වයාප්තෙව ඇෙ.

ෙකවා ෙැිරන් ෙැනට සැේවීිරයා සහ ජපන් ජබර ාාක

ම වසේ මුව

ඉර ර ඇේල

3-4 ක ප්රමාණයක පැිරර ඇෙ.

වයාප්තෙ වී ඇෙ. එලසේම ජපන් ජබර ාාකයන්ෙ අකකර

57 ඇළ ිර 5Km පමණ දුර වාය ඇළ දි

ජපන් ජබර

න්තුව, බදුේල

පයධිය 50% ක පමණ ප්රලද්ශයායක ඇලිලේ ර් ාාක

බැරැකප්තලේන් වැව මිනන් ලපෝෂණය ලේ. ජලාාලේ

පියවැය

හසලක, වසේ මුව, ලමාර හකන්ෙ සහ ලබෝවෙැන්නට කලෂේත්ර ිරීකකෂණ
-----------------------------------------------------------------------මිිරලප්ත වම්
හසලක ිර
සැේවීිරයා
බ්රැලකයයා

සැේවීිරයා

ලෙපාර්ෙලම්

ජලාාය

ඇලිලේ ර්

ඇසේෙලම්න්තු සකසේ කර ඇෙ.

)
ලහක : 16

ඇලිලේ ර් ාාක ඉවත් කිීකම සහා ෙැනට

ප්රමාණයක ඇලිලේ ර් ාාක මිනන් වැසී පවී. ෙැනට

ජපන් ජබර

පී ර
මාට් ලම්දී

අනු මනටය කර ඇෙත් වර්ෙමානටලේ වැව 95% පමණ

ඉහෙදී රසායිරක සහ යාන්ික මර්ධනට රම

සැේවීිරයා

මී

(ඉහළ

ලහක: 5.8 ඇලිලේ ර්

වායමාර්

නුවරඑළිය

ලබෝඹුරුඇේල

වැව

බැරැකප්තලේන්

23

ඟ

ජලාාය, අඹන්

ලමාර හකන්ෙ

වැව

යකා කඩුේල

ලමාර හකන්ෙ

ලහක : 2

3 පමණ

වැව

22

ලහක :

ිරදිකුම්බා

ලයෝධ

ිරදිකුම්බා

ලයෝධ

ජපන් ජබර

96

අඹන්

ඟ ලෙපස කි.මි. 6 දුරක

පමණ ලයෝධ

ාාක ෙකනට ලනටාමැිර අෙර ලේේල පහළ ලකා ලසේ

ලමාර හකන්ෙ ජලාාලේ ඉහළ ලකා ලසේ ආරමණීලී

වැේ බැම්ම ආශ්රිෙව ලයෝධ ිරදිකුම්බා වයාප්තෙව ඇෙ.

ජබර ෙැිරන් ෙැනට වයාප්තෙව ඇෙ.

ඉො අඩු ජාල මට් මක පවී. සැේවීිරය හා ජපන්

වයාප්තෙ වී ඇෙ.

ිලාේෂ

5-6 පමණ

පවිරනට සේථානටවල හයිඩ්රිේලා ාාක ෙකනට ඇෙ.

20% පමණ ප්රලද්ශයායක ජපන් ජබර ාාක සහ ජලය

ජල මට් ම අඩු ප්රමාණයක පවී. කඳුරුපිිය වැලේ

වලනටෝෙයානටය තුල පවිරනට වර්ෂා ලපෝත ෙ ජලාා වල

ආරමණීලී ෙත්ත්වක පත්ව ඇෙ.

රං

හයිඩ්රිේලා

ලපාඩිිරඤේලඤාමරං ාාක සහ මයිල ාාක උෙයානටලේ

වැලේ 50% පමණ ප්රලද්ශයායක ලුඩ්වවීජියායා නනටලේ ාාක

සංසේථාපිිය

ලෙපස ලැන් ානටා ාාක

පැවිරයෙ ආරමණීලී මට් මක ලනටාපවිර. එලසේම

වලනටෝෙයානටය තුළ මාර්

ඤේලඤාම

ලපාඩිිර

මයිල

ලුඩ්වවීජියායා

සැේවීිරයා

ජපන් ජබර

සැේවීිරයා

ලැන් ානටා

ලහක :

2 පමණ

ලහක :

39532

ලහක :

21

ලේ ල

වසේ මුව

ිේපිිය වැව

කඳුරුපිිය වැව

උෙයානටය

ජාිරක වනට

වසේ මුව

20

19

18

24

ජලාාය

ලබාවෙැන්නට

නටාර ල
ිරදිකුම්බා

ලයෝධ

97

උණ ාාක) ිරටුවා ඇෙ.

ෙැනට අකකර 4 පමණ ලසවනට ාාක (කරඳ, කුඹුක සහ

වපසයයක ලයෝධ ිරදිකුම්බා ඉවත් කර ඇිර අෙර

වැේ ොර ේලේ සේථානට ලෙකකින් අකකර 10 ක පමණ

ිරදිකුම්බා වයාප්තෙව ඇෙ.

ජලාාය පයධිලේ කි.මී. 25 පමණ ප්රලද්ශයායක ලයෝධ

ිරදිකුම්බා වයාප්තෙව ඇෙ.

