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ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ නිර්මාතෘ හිටපු කෘෂිකර්ම අමාතය
දිවං ත ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ශ්රීමතාණගේග 37වැනි ගුණ සමරුව (1983-2020)
නිමිත්ගතගේ සංවිධානය කළ ගුණ සමරු වැඩසටහන රු අග්රාමාතය මහිගේ ාාපපක්ෂ
මැතිතුමාග
ප්රධානත්වගයගේ ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා
ù j.dj ixj¾Okh i|yd පුහුණු කිරීගේ ආයතන පරිශ්රගේ ී 2020 සැප්තැේබර් 18 දින පැවැත්විණි.
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ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව සංස ය සහ ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ
හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනය විසිගේ සංවිධානය කළ ගමම වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වූ
අග්රාමාතයතුමා ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව මහතාග පිළිරුවට පුෂ්ගපෝහාා ැක්වීය.
පුෂ්ගපෝපහාා ැක්වීගේ අවස්ථාව සඳහා ගවගළඳ අමාතය බගේුල ගුණවර්ධන, ාාපය
අමාතයවරුගේ වන ෂගෂගේ්ර ාාපපක්ෂ, අනුාාධ පයාත්න, පාර්ලිගේගේතු මගේත්රී
මුලා විතානග හා ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව මහතාග පවුගේ ඥාතීගේ හා සේභාවනීය
අමුත්ගතෝ රැසක් එක්ව සිටියහ.
lDIsl¾u
wud;HdxYh

fylag¾ fldínElvqj f.dúlghq;= m¾fhaIK yd
mqyqKq lsÍfï wdh;kh

අගමැතිුමමාට සමරු තිළිණයක්ෂ පිළිගන්ෙමින්

වමොහාන් සමරනායක මහතා ගුණ සමරු වේශනය පෙත්ෙමින්

වහක්ෂටර් වකොබ්බෑකඩුෙ මහතාවේ ස්මාරකය

අධ්යනක්ෂතුමමා සාාෙ අමතමින්

පළමු පිටුවෙන්..
පුෂ්පපෝපහාර පුද කිරීපෙන් අනතුරුව පැවති ගුණසෙරු උත්සවපේ දී
පහක්ටර් පකොබ්බෑකඩුව ප ොවිකටයුතු පර්පේෂණ හා පුහුණු කිරීපේ
ආයතනපේ අධ්ය්ක්ෂ පය්ෂ්ඨ ෙහාචාර්ය රංජිත් පරේේෙලා ද ද ල් දවා
ෙහතාපේ විප ේේෂ ආරාධ්යනපයන්, ගුණ සෙරු පේ නය පැවැත්වූපේ
යනාධිපති ොධ්ය් අධ්ය්ක්ෂ යනරා ද පෙොහාන් සෙරනායක ෙහතා විල්ි.
කෘෂිකර්ෙ හා ග්රාමීය සංවර්ධ්යන ක්පෂේේත්රාපේ උන්නතිය පවනුපවන්
පහක්ටර් පකොබ්බෑකඩුව ෙැතිතුො ඉටු කළ අනූපපේය පසේේවය සහ ඉඩේ
යනසතු කිරීෙ පවනුපවන් ල්දු කළ පෙපහවර පෙහි දී කෘතපේදීව ල්හිපත්
කරන ලදී. පෙරට ප ොවිකටයුතු පර්පේෂණ ක්පෂේේත්රායට ෙහත්
දායකත්වයක් ලබා පදමින් එතුොපේ පෙපහවපරහි ප ොවිකටයුතු
පර්පේෂණ හා පුහුණු කිරීපේ ආයතනය ස්ථාපිත කිරීෙ කැපී පපපන්. එෙ
උත්සවපේ අවස්ථා ඡායාරූපවලින් දැක් පේ.
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සහලින්
ස්වයංප ෝෂිතභාවය
සහ ග්රාමීය ය ිද්රිතාවය වව
කිරීපේ වරමුණු සාක්ෂාත් කර
ගැනී
සඳහා රජය සිය
ප ොපහොර
සහනාධාර
වැඩසටහන
නවඩකරයය
කිරී ට සැලසුේ පකොට ඇත.
එබැවින්, සහනාධාර සැ යී
වඩාත් ඵලිායී කිරී
සඳහා
කෘෂිකර් ව ාතඩාංශය වය විවිධ
සහනාධාර ක්රා වල බල ම
ප න් පගොවීන්පේ සහනාධාර
නා යන් සහ වර්ත ාන
සහනාධාර
වැඩසටහනට
ප්රාපශශය වවීපේ දී මුහුය පින
ගැටලු, වභිපයෝග පිළිබඳව
පතොරතුරු ගපශෂයය කරයි.
ප
වධඩයනප
ර ාර්යය,
වී වගාකරුවන් වතර ගෘහස්ය
ට්ටපේ
සමීය ක්ෂයයක්
ැවැත්වී
තුළින්
තිරසාර
කෘෂිකාර්මික භාවිතයන් හා
ඒවා භාවිතා කිරී
පිළිබඳ
පතොරතුරු ලබා ගැනී ප න්
ප ොපහොර සහනාධාර ප්රාති ත්ති
සහ එහි බල ම
පිළිබඳ
පතොරතුරු ගපශෂයයයි.

f.dúlghq;= mqj;ayiqk

ප
සමීය ක්ෂයය වනුරාධපුර දිස්ත්රිික්කප ‘සේ ත් සුරකිමින්
වගා කිරීපේ’ වඩා ෘතිය යටපත් ආහාර හා කෘෂිකර්
සංවිධානය සහ පහක්ටර් පකොබ්බමකඩුව පගොවිකටයුතු
ර්ප ෂය හා පුහුණු කිරීපේ ආයතනය වතර ප ර
සහපයෝගීතාවයක් ත පගොඩනැපේ. එ වඩා ෘතිය යටපත්
2018 ඔක්පතෝබර් සිට 2019 ප බරවාද් ාස ික්වා එ
දිස්ත්රිික්කප
පතෝරා ගත් පගොවි සංවිධාන 110ක පගොවි
වුල් 1100ක් සඳහා සමීය ක්ෂයයක් සිදු පකොට තිපබ්. එ
සමීය ක්ෂයපයන් එකතු කරන ලි ිත්ත කට්ටලය වර්ත ාන
වධඩයනයට ින පලස භාවිතා පශ.
ප

පිවන වටප ිත්ත රැස් කිරීපේ දී ප ොපහොර සහනාධාර
නා යන් සේබන්ධ ප්රාශය ව්න ප න් ‘ස් ාර්ට්’ ජංග දුරකතන
භාවිතය, පකොවිඩ් 19 බල ම වැනි ව තර ප්රාශය ව්න කිහි යක්
එකතු කරමින් ‘සේ ත් සුරකිමින්‘ වගා කිරීපේ වඩා ෘතිය
(Save & Grow Project) පිළිබි ප ර සමීය ක්ෂයය වනුරාධපුර
දිස්ත්රිික්කප ප ර නියැදි පගොවි වුල් 1100ට
නැවත සිදු
කිරී ට වපේක්ෂා කරමින් සමීය ක්ෂයප ිත්ත රැස් කිරීපේ
පිවැනි වටය 2020 ඔක්පතොේබර් ස ආරේභ කර 2020
පිසැේබර් ස වවසාන කිරී වපේක්ෂාව විය.
පකොවිඩ් 19 වසංගතය පහේතුපවන් 2020 වර්ෂප දී එ
සමීය ක්ෂයය ැවැත්වී වත්හිටුවා 2021 වර්ෂප දී නැවත
ආරේභ කිරී ට කටයුතු පයොිා තිපබ්.
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එය
සහනාධාර
ක්රිහයාත් ක කිරීපේ ක්රා
සංසන්ිනය කිරී ට සහ
බල මේ
විශය ව්පල්ෂයය
ප න්
පහේතු වනු ාන
කිරීේ වැඩි දියුණු කළ
හැකි
ආර්ථිකමිතික
ශිල්පීය ක්රා ප පයෝගී
කර ගැනී ට ි ප කාරී
පශ.
පහක්ටර් පකොබ්බමකඩුව
පගොවිකටයුතු ර්ප ෂය
හා
පුහුණු
කිරීපේ
ආයතනප ජල සේ ත්
කළ නාකරය
වංශය වය
විසින් වධඩයනය සිදු
කරනු ලබයි.
එහි
ර්ප ෂය
කණ්ඩාය
පලස
පජඩෂ්ප
ර්ප ෂය
නිලධාරීන් වන එේ. ඒ.
සී.
එස්.
බණ්ඩාර,
ඩබ්ලිශ. එච්. ඒ. ශය වාන්ත,
එේ. ටී. ද් ජානි, ජී. ජී.
ඩි
එල්.
ඩබ්ලිශ.
ස රසිංහ , ර්ප ෂය
නිලධාද්නි නදීෂා ඩයස්
යන
හත්
හත්මීය හු
කටයුතු කරති.
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තිබූණි. එයමන් ම යවයළඳයතොළට නිදහස් කරන
අතිරික්ත වී යතොග ප්රසමා ය අඩු, සුළු තරිමා
යගොවීන් වැඩි වේයයන් රාජ්යය අංේය වී අයලවිය
සඳහා යතෝරා යගන තිබුණි.

සහල් කර්මාන්තය රටක ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා
ආර්ථික සංවර්ධනයය හි ලා ඉතාමත් වැදගත් යේ.
යමරට ලක්ෂ 9කට ආසන්න යගොවි පිරිසක් වී
වගායවහි නිරත යවති.
අයලවි, ආහාර ප්රසතිතත්ති හා කෂෂි වයාතාර අංේය
තර්ය ෂකයින් විසින් සිදු කළ යමම අධයයනය
ප්රසධාන අරුණ වන්යන් යගොවීන් වී අයලවි කිරීයේ
දී රාජ්යය හා යත ්ගලික අංේය යතෝරා ගැනීමට
ඉවහල් වන සමාජ්ය ආර්ථික කරුණු යසොයා බැලීම
සහ සමස්ත වී අයලවි ක්රිරයාවලියය හි
කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීම සඳහා අවේය
ප්රසතිතත්තිමය නිර්ය්ේ ලබා දීමයි. අධයයනය
වියේේෂිත අරුණණු වන්යන් විවිධ අයලවි ක්රිරයාදාම
පිළිබදව යගොවීන්යේ දැක්ම සහ ඔවුන් ුණහු යදන
ගැටලු හඳුනා ගැනීම යේ.

අධයයනයට අනුව අඛණ්ඩ ව වැඩිවන නිෂ්තාදන
වියදම, වී සඳහා යගොවීන්ට ලැයබන මිල අඩු
මට්ටමක තැවතීම සහ සායේක්ෂව අයනකුත්
තාරියභෝගික භාණ්ඩවල මිල අඛණ්ඩ ව ඉහළයාම
යහේතුයවන් වී යගොවීන්යේ ආදායේ මට්ටම
සතුටුදායක මට්ටමක යනො තැවතුණි. වියේේෂයයන්
යමම තත්ත්වය අේතාර දිස්ත්රිරක්කය තුළ දක්නට
ලැබුණි. පු්ගලික අංේයට වී අයලවිය දී ප්රසධාන
ගැටලුව යලස ප්රසමා වත් මිලක් යනො ලැබීම සහ
යවයළඳුන් වී මිල දී ගැනීයේදී විවිධ අක්ර මිකතා සිදු
කිරීම දක්නට ලැබුණු අතර යමම තත්ත්වය අේතාර
සහ අනුරාධපුර දිස්ත්රිරක්කවල වියේේෂිතව තැවතුණි.

වාර්ෂික වී යවයළඳයතොළ අතිරික්තයයන් 70%ට
වැඩි ප්රසමා යක් ලබායදන අනුරාධපුර, අේතාර,
යතොයළොන්නරුව හා මඩකලපුව දිස්ත්රිරක්කවල වී
යගොවීන් 345ක නියැදියක් අධයයනයට තාදක විය.
වී අයලවිකර ය
දී යගොවීන්යගන් 48%ක්
ුණළුමනින් ම පු්ගලික අංේය යවත ද, යගොවීන්
52%ක් රජ්යය වී මිල දී ගැනීයේ මධයස්ථාන යවත
ද, ඉතිරිය පු්ගලික අංේය යවත ද අයලවි යකොට
තිබුණි.

රාජ්යය අංේයට වී අයලවිය දී ප්රසධාන ගැටලු යලස
කාලය සහ ශ්රහමය අතයත් යාම, මිල දී ගැනීයේ
ක්රිරයාවලිය දී ගැටලුවලට ුණහු දීමට සිදුවීම, වීවල
ප්රසමිතිය ඉහළ මට්ටමක තැවතිය යුතු වීම,
ප්රසමා වත් ගබඩා තහසුකේ යනොමැතිකම නිසා
අයලවිය අතහසුවීම, වී මිල දී ගැනීයේ ක්රිරයාවලිය
ප්රසමාද වී ආරේභ කිරීම සහ වියැළීම සඳහා තහසුකේ
යනොමැති වීම ප්රසධාන විය.

යේ අනුව, රජ්යය වී මිල දී ගැනීයේ මධයස්ථාන
යවත තම වී යතොග අයලවි කරන යගොවීන් ප්රසමා ය
සැලකිය යුතු මට්ටමක තවතින අතර යමයට ප්රසධාන
යහේතුව යලස සැලකිය හැක්යක් උතරිම අස්වැන්න
ලැයබන යතබරවාරි, මාර්තු, මැයි මාසවල දී රජ්යය
සහතික මිලට වඩා පු්ගලික අංේය ලබා යදන
මිල තහළ මට්ටමක තැවතීමයි. ඇතැේ අවස්ථාවල
දී, යමම යවනස වී කියලෝ ග්රෑවමයක් සඳහා රු.10ට
ආසන්න විය. යමම තත්ත්වය අේතාර සහ
අනුරාධපුරය දිස්ත්රිරක්කවල පු්ගලික සහල් යමෝල්
අඩු, වී මිල දී ගැනීයේ මධයස්ථාන සායේක්ෂව අඩු,
දුෂ්කර ප්රසය්ේවල වියේේෂයයන් දක්නට ලැබු
කරු කි.

තර්ය ෂ






යතතමන ප්රසතිේතය වැඩි, අස්වනු යනළූ විගස වී
අයලවිය සිදුකරන, ප්රසමා වත් ගබඩා තහසුකේ
යනොමැති, වී වියැළීමට අවේය තහසුකේ සහ ශ්රහමය
යනොමැති සහ ක්ෂණික ුණදල් අවේයතාවයන්
තවතින යගොවීන් යමන් ම විේාල තරිමා යයන් වී
වගා කරනු ලබන යගොවීන් ද වැඩි වේයයන් ම
පු්ගලික අංේය වී අයලවිය සඳහා යතෝරා යගන

f.dúlghq;= mqj;ayiqk

කණ්ඩායයේ නිර්ය්ේ අතර,
වී සඳහා වන සහතික මිල රු.50 දක්වා ඉහළ
නැංවීම
අේතාර සහ මඩකලපුව දිස්ත්රිරක්කයන් හි
වියේේෂයයන් කෂෂිකාර්මික සහ කෂෂිකාර්මික
යනොවන ආදායේ උත්තාදන මාර්ග ඇති කිරීම
ගුදේ කුවිතාන්සි ක්ර මය ස්රීකය වැඩසටහනක්
යලස වී අයලවිකර යට යයොදා ගැනීමට
කටයුතු කිරීම
වී මිල දී ගැනීයේ ක්රිරයාවලිය සදහා හැකිතාක්
දුරට යතොරතුරු තාක්ෂ ය භාවිතා කිරීම
විේාල යලස අතිරික්ත යලස වී නිතදවන
ප්රසය්ේ යක්න්්රියකොට මහා තරිමා වී යමෝල්
කිහිතයක් ඇති කිරීම සඳහා පු්ගලික අංේය
ආයයෝජ්යකයන් දිරිමත් කිරීම ආදිය ප්රසධාන යේ.

යජ්යයෂ්ප තර්ය ෂ නිලධාරී ඩ .ඒ.එන් වියේසූරිය
මහතා අධයයනය සේබන්ීකකර
කටයුතු සිදු
කර ඇති අතර සම තර්ය ෂකවරුන් යලස යජ්යයෂ්ප
තර්ය ෂ
නිලධාරී දුමින්ද ප්රිෙයදර්ේන මහතා,
තර්ය ෂ
නිලධාරී විරාජිත් කුරුේපු යන
මහත්වරු කටයුතු කරති.
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නිදහසින් පසු බලයට පැමිණි සෑම රජයක් ම රටේ වී නිෂ්පාදනය
වැඩි කිරීමට පියවර ගත්ටත් ය. සහල් ඇතුළු ආහාර ටබෝගවල
ස්වයංටපෝෂිතභාවය ළඟා කර ගැනීම සහ විවෘත ටවටළඳටපොටළේ
මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්රෙතිපත්ති සම්පාදනය ප්රෙධාන
කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
එබැවින්, සහල්වල ස්වයංටපෝෂිතභාවය ළඟා කර ගැනීම සඳහා
වඩා ටහොඳ ප්රෙතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම පිණිස ශ්රීි ලංකාටේ පසුගිය
දශක ටදක තුළ ක්රි යාත්මක කරන ලද රජටේ ප්රෙතිපත්ති ඇගයීමට
ටමම අධතයනය උත්සාහ කරයි.
ටමහි පර්ටේෂණ සම්බන්ධීකාරක ටලස පර්ටේණ නිලධාරිනි දිලිනි
ටපටර්රා මහත්මිය කටයුතු කරන අතර ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.ආර්
වික්රාමසිංහ, පර්ටේණ නිලධාරිනි ඒ.ටක්.ඒ දිසානායක සහ පර්ටේණ
නිලධාරිනි යූ.ඩී.ආර් උදාරි යන මහත්මීහු කටයුතු කරති.

Tiqme< frdamKh lsÍfï jHdmD;shla

ශ්රීි ලංකාටේ ටේශීය ඖෂධ අවශතතාව සපුරාලීම පිණිස ඖෂධීය පැළ වගාවන් හි වතාප්තිතිය හා සංරක්ෂණය සඳහා ප්රෙජාව
ටමටහයවීටම් ‘ටහළ ඔසු සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ වතපෘතියට’ සමගාමී ව ඔසු පැළ ටරෝපණය කිරීටම් වැඩසටහනක්
2020 සැප්තිතැම්බර් 17 දින ටහක්ටර් ටකොබ්බෑකඩුව ටගොවිකටයුතු පර්ටේෂණ හා පුහුණු කිරීටම් ආයතනටේ දී
පැවැත්විණි. ශ්රීිමත් අනගාරික ධර්මපාල මැතිතුමාටජ ජන්ම දිනය ටයටදන එදිනට එම වැඩසටහටන් සමාරම්භය
සනිටුහන් කරමින් දීපවතාප්තිතව ඔසු පැළ ටරෝපණය කිරීම සිවිවිය.
ටහක්ටර් ටකොබ්බෑකඩුව ටගොවිකටයුතු පර්ටේෂණ හා පුහුණු කිරීටම් ආයතනටේ අධතක්ෂ/ප්රෙධාන විධායක නිලධාරී
ටජතෂ්ම මහාචාර්ය රංත්ත් ටප්රෙේමලාල් ද සිල්වා මහතා සහ අතිටර්ක අධතක්ෂ ආචාර්ය රංත්ත් වික්රාමසිංහ මහතාටජ
මූලිකත්වටයන් ආයතන පරිශ්රිය තුළ ඔසු පැළ ටරෝපණය කළ අයුු  ාායාූපපවල දැක් ටේ.
ටම් අවස්ථාවට පාරිසරික හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අංශටේ අංශ ප්රෙධාන සිදත් බණ්ඩාර, මානව සම්පත් හා
ආයතනික සංවර්ධන අංශටේ අංශ ප්රෙධාන එස්.එම්.ඒ සමරටකෝන් සහ කෘෂිකාර්මික සම්පත් කළමනාකරණ අංශටේ අංශ
ප්රෙධාන ටර්ණුකා වීරක්ටකොඩි යන මහත්ම මහත්මීහු ද සහභාගී වූහ.
f.dúlghq;= mqj;ayiqk
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වී වගාව යනු හුදෙක් ආහාර ද ෝග වගාවක්
පමණක් ද ොව පරිසරයට හා මිනිසාට
ද ොදහෝ දසේවාවන් සපය
හු ක්රිෝයාරා
පද්ධතියකි. දමම වැෙගත්රම නිසා ශ්රීය
ලංරාදේ සියලුම කුඹුරු ඉඩම් වගා කි ම
රෘෂිරර්ම අමාත්ාංශයේ දභ අාශලාශයේ ය .
ඊට සමගාමී ව, පුරන් කුඹුරු ැවත වගා
කි දම් වැඩසටහන් වරින් වර දියත් රළ ෙ
පහතරට
දතත්
රලාපීය
දවරළ ඩ
දිස්ත්රිතක්රවල අස්වැද් ඉ ඉඩම් රකමාණය දහෝ
ක්රිෝයාරා කුඹුරු ඉඩම් රකමාණය දහෝ වපුර
ලෙ බිම් රකමාණය ඔස්දසේ පුරන් කුඹුරු,
අස්වැද්දීදම් ොයරත්වය පිළිබිඹු ද ොදේ.
එ ැවින්
පුරන්
කුඹුරු
අස්වැද්දීදම්
ඵලොයීතාව අවිනිශයේ ්චිත ය. ක්රිෝයාරා කුඹුරු
තව  ඉරටත් පුරන් ව
ව ෙ ඉන් ගම් දේ.
තව ෙ, දව ත් රෘෂිරාර්මිර භාවිතාවන්
සඳහා රකදයෝන යට ගැීමම ෙ වර්ධ ය
දවමින් පවතී. එදසේ වුව ෙ, පහත රට දතත්
රලාපදභ අයුරින් වී දගොවිතැ
ආශ්රි,ත
වටි ාරම් හමුදේ එය අඛණ්ඩ ව පවත්වා
ගැීමම සඳහා දයෝග් පපාය මාර්ග හුන ා
ගත යුතු ය.
අධ්ය දභ අරමුණ වන්දන් පහතරට දතත්
රලාපීය දවරළ ඩ දිස්ත්රිතක්රවල කුඹුරු
ඉඩම් තීව්රළ දලස භාවිතා කි ම සඳහා විර්පප
පපාය මාර්ග හුන ා ගැීමම .
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අධ්ය දභ නිශයේ ්චිත අරමුණු වන්දන්,
 පහතරට දතත් රලාපීය දවරළ ඩ දිස්ත්රිතක්රවල
ක්රිෝයාරා
කුඹුරු ඉඩම් තව ඉරටත් අත්හැ ම
වැළැක්වීමට පපරා ව
පපාය මාර්ග හුන ා
ගැීමම.
 පහතරට දතත් රලාපීය දවරළ ඩ දිස්ත්රිතක්රවල
අස්වද්ෙ
ලෙ සහ වපුරනු ල
කුඹුරු ඉඩම්
රකමාණය වැි  කි ම සඳහා පුරන් කුඹුරු ැවත වගා
කි දම් වැඩසටහන්වල ඵලොයීතාවය වැි  දියුණුව
පපාය මාර්ග හුන ා ගැීමම .
 පුරන් කුඹුරුවල සි ඉ රරනු ල
අද කුත්
රෘෂිරාර්මිර රටයුතුවල රාර්ය සාධ ය වැි  දියුණු
කි දම් පපාය මාර්ග හුන ා ගැීමම.
 දව ත් රෘෂිරාර්මිර රටයුතු සඳහා දයොො ගන් ා
පුරන් කුඹුරුවල ැවත වී වගා කි මට දගොවීන්
දිරිමත් කි දම් පපාය මාර්ග හුන ා ගැීමම.
ශ්රීය ලංරාදේ පහතරට දතත් රලාපීය දවරළ ඩ දිස්ත්රිතක්රවල
වී වගාව මත පෙ ම් වූ පරිසර පද්ධතිය තව ඉරටත් පිරිහීම
වැළැක්වීමට පපරා ව පපාය මාර්ග හුන ා ගැීමම තුළින්
රකතිපත්ති සම්පාෙ යට දමම අධ්ය ය ොයර වනු ඇතැ
පර්දභෂණ රණ්ඩායම අදේක්ෂා රර .
රෘෂිරාර්මිර සම්පත් රළම ාරරණ අංශයේ ය විසින්
ක්රිෝයාත්මර රරනු ල
අධ්ය දභ පර්දභෂණ රණ්ඩායම
දලස අධි පර්දභෂර දර්ණුරා වීරක්දරොි , පර්දභෂණ
නිලධාරිනියන් ව
තුෂාරා ධර්මවර්ධ , රිෆා ා බුහාරි,
දිනූෂා රත් ායර ය මහත්මීහු රටයුතු රරති.
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රජය විසින් දියත් ක ොට ඇති ක ෞභාග්යkකේ දැක්ම ප්ර තිතත්ති ප්ර  ායය
තුළ තාක්ෂණි කයදවුම් භාවිතය හා ෘෂි ව්යkව්ය ාය ත්ව්ය වව්ය්ධනයය
පිළිබඳ විකයේෂ අව්යනායයට ලක් ර ඇති අතර ඒ දහා තරුණ
ව්යkව්ය ාය ිනන් කතළවීමම හ තිර ර වව්ය්ධනය පතාය මා්ධග්ය හඳුන්ව්යා
දීම ාලීය කමන් ම අතkාව්යයk ා්ධයභාරයක් කේ.
ාන්තාව්යන්කේ ප්ර ය තත හැකියාව්ය පතකයෝගී ර තවුකේ කතෝෂණය,
ක ෞඛ්යkය හා දදායම් පතැයීකම් ක්රිංයාව්යයටයට කයො ක කිම ම තුළින් දිළිදු ම
පිටු දැකීම ඳහා ාන්තාව්යන් බල ග්යැන්ීමමට අව්යයk දැුම, ද ේත හා
කු ලතා ව්ය්ධනයය කිම ම කමම පුහුණු ව්යැඩ ටහකන් අර කණින.
මාතකේ දි තත්රිකක් කේ කග්යොවිජය ක ව්ය
ේ ා මනk ා
ත ාය 15 ට අුයුක්ත
‘සිත ක’ කග්යොවි
ාන්තා වවිනායව්යල
ෘෂි ව්යkව්ය ාින ාකව්යෝ කමහි
පුහුණුලාභීහු කව්යති.
.

කහක්ට්ධ ක ොබ්බෑ ඩුව්ය කග්යොවි ටයුතු
ත්ධකේෂණ හා පුහුණු කිම කම් දයතයය හා
කග්යොවිජය
වව්ය්ධනය කදතා්ධතකම්න්තුව්ය
විසින් කමම පුහුණු ව්යැඩ ටහකයහි
ම්බන්ධී රණ ටයුතු සිදු ර තිකබ්.
2020 ව්ය්ධෂකේ තළ ක
ා්ධතුව්ය තුළ
ව්යාලකව්යල,
තේකලකතොල,
යටව්යත්ත,
ග්යකේව්යල, දඹුේල, කිඹි ත , පලුක්කුඹුර,
හඳුන්ග්ය කව්ය, හත්කතොට අ කණ, ලේග්යල,
ක ෝන්ග්යහකව්යල, කේව්යහුව්ය, අළුකග්යොේල,
තලාතත්ව්යල, කහට්ටිකතොළ යය කග්යොවිජය
ක ව්ය
ේ ා මනk ා
ත ාය 15
පුහුණු ලාභීන්
1600 ට ව්යැඩි පිරි ක් පුහුණු ර තිකබ්.
කහක්ට්ධ ක ොබ්බෑ ඩුව්ය කග්යොවි ටයුතු
ත්ධකේෂණ හා පුහුණු කිම කම් දයතයකේ
මායව්ය ම්තත් හා දයතනි
වව්ය්ධනය
අවයකේ ත්ධකේෂණ නිලනාම  වගීත් ප්ර  ාේ
මහතා කමහි ම්බන්ධී රණ ටයුතු සිදු
කළේ ය.
ම්තත් දාය ිනන් කල අධි ත්ධකේෂ ිනන්
ව්යය
එ ත.එම්.ඒ.
මරක ෝන්,
එච්.එම්.කේ.කක් කහේරත් හ තළාත් හා
අන්ත්ධ
තළාත්
ෘෂි ්ධම
කදතා්ධතකම්න්තුකේ
ම්තත් දාය ිනන්
පිරි ක් ම්බන්න වූහ.
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු
කිරීහේ ආයතනහේ ප්රවකානන කකකය ඟින්  ප හකහනන
ත්රෛමඟාක ක ප්රවකානනයකි.

m¾fhaIK jd¾;d

හ ොවිකටයුතු ක්හෂේමයට දාා පර්හේෂණ ො ්රිනයාකාරී
වැඩසටේ වල දී ලබා ් නා පර්හේෂණ හතොනතුරු
හඟඟින්  ප්රවකානයට ප්  හකහර්.



ලබා ්  මූලය සඳේ  කනමි්  හඟහි ඇති කරුණු උපුටා
ත ෙැකිය.
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දධ්යාක්ෂ/ ප්රවධ්යාන විධ්යායක ිලලධ්යාරී

දධීක්ෂණය
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පුහුණු කිරීහේ ආයතනය



දුනකථනය- 0112 696981, Ext : 281
ෆැක්ස් - 0112 692423
හවබ් www.harti.gov.lk
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් ක් https://www.facebook.com/hartilk/
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