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‘ශ්රී ලං කාව ේ ලං

ෝලීය ලං

විචකත  ලං හමු ේ ලං තිරස රභ වය ලං සඳහ  ලං
වෘෂි ලං
පර් ේෂණ-ප්රතිප්තතිත ක්ෂණිව ලං ක් ෂේත්ර ලංයන්හි ලං ධ රිත  ලං
සාවර්ධනය ලං සඳහ  ලං වූ ලං වය පෘතිය’
යට ්ත ලං සාවිධ නය ලං වරනු ලං කැබූ ලං
වෘෂිව ර්මිව ලං තිරස රභ වය ලං ඇ යීම ලං
සඳහ  ලං වූ ලං වැඩමුළුව ලං 2016 ලං අ ෝස්තු ලං ලං
මස ලං3,4 ලංසහ ලං5 ලංයන ලංදිනයන්හි ලං හක්ටර් ලං
වොබ්බෑවඩුව ලං
ොවිවටයුතු ලං
පර් ේෂණ ලං හ  ලං පුහුණු ලං කිරී ේ ලං
ආයතන ේ ලංදී ලංපැවැ්තවිණි.
එම ලං වැඩමුළුව ලං ආයතන ේ ලං වෘෂි ලං
සේප්ත ලං වළමන වරණ ලං අාශය ලං විසින් ලං
සාවිධ නය ලං වළ ලං අතර ලං ඒ ලං සඳහ  ලං මූකය ලං
අනුග්ර හව්තවය ලංනරන ලංකදේ දේ ලං‘ ෝලීය ලං
විචකත  ලං පර් ේෂණ ලං සඳහ  ලං වූ ලං ආසිය  ලං
පැසිපික් ලං ජ කය’
(Asia Pacific
Network for Global Change
Research) විසිනි. ලං එම ලං ආයතනයට ලං
අන ළ ලං දේශීය ලංනි යෝජිතයින් ලංවශ යන් ලං
ව කගුණ ලං විනය  ලං නප ර්ත ේන්තු ේ ලං
අධයක්ෂ ලං ජනර ්  ලං කිත්ත ලං චන්්රප ක ලං
සහ ලං ත ක්ෂණිව ලං ක්රිය ව රී ලං වමිවේ ේ ලං

Research) විසිනි. ලං එම ලං ආයතනයට ලං
අන ළ ලං දේශීය ලංනි යෝජිතයින් ලංවශ යන් ලං
ව කගුණ ලං විනය  ලං නප ර්ත ේන්තු ේ ලං
අධයක්ෂ ලං ජනර ්  ලං කිත්ත ලං චන්්රප ක ලං
සහ ලං ත ක්ෂණිව ලං ක්රිය ව රී ලං වමිවේ ේ ලං
අනුර ලං ජයතිකව ලං යන ලං මහ්තවරු ලං මම ලං
සමුළුවට ලංසහභ ගී ලංවූහ..
1

පර් ේෂණ ලං ප්රතිප්තති ලං සහ ලං ත ක්ෂණිව ලං
යන ලං අාශයන්හි ලං ක්රිය ව රී ලං ආයතන ේ ලං
පර් ේෂණ ලංව ර්ය ලංමණ්ඩක ේ ලං ෝලීය ලං
චිචකත  ලං සහ ලං තිරස රභ වය ලං පිළිබඳ ලං
ධ රිත  ලං සාවර්ධනය ලං කිරීම ලං වැඩමුළුව ලං
සාවිධ නය ලංකිරී ේ ලංඅරමුණයි. ලං

තිරස රභ වය ලංනමැති ලංසාව් පය ලංහඳුන  ලං
ැනීම, වෘෂිව ර්මිව ලං තිරස රභ වය ලං
වනු වන් ලං වෘෂිව ර්මිව ලං ප්රතිප්තතිවක ලං
න යව්තවය ලං වබදු ලංන ලංයන්න ලං මන්ම ලංඒ ලං

f.dúlghq;= mqj;a yiqk
තිරසාරභාවය නමැති සංකල්පය
හඳුනා
ගැනීම,
කෘෂිකාර්මික
තිරසාරභාවය
වවනුවවන්
කෘෂිකාර්මික
ප්රතිප්තතිව
දායක්තවය වකබදු ද යන්න වමන්ම
ඒ සඳහා වන විවිධ ප්රවශයයන් ිළිබබඳ
පුළුල් සංවාදයක් වෙදින වැඩමුළුව
පුරා වගොඩ නැගුණි.
වැඩමුළුව සඳහා බාහිර සම්ප්ත
දායකයින් ව ස ශ්රී ංකා කෘෂිකර්ම
පර්වේෂණ ප්රතිප්තති වක්න්්රවේ
සභාපති
ආචාර්ය
වේ.ඩී.එච්.
විවේවර්ධන මහො, ශ්රී
ංකා
ජයවර්ධනපුර විය්ව විදයා වේ වන
හා පරිසරික විදයා වදපාර්ෙවම්න්වේවශ
ආචාර්ය ප්රසාන්ති ගුණවර්ධන මිය,
වකොළඹ විය්වවිදයා වේ ආර්කක
විදයා වදපාර්ෙවම්න්වේවශ ආචාර්ය
පී.එම්. දුනුසංහ මහො, වයඹ
විය්වවිදයා වේ කෘෂිකර්ම හා වැවි
කළමනාකරණ පීඨවේ ආචාර්ය ජග්ත
එදිරිසංහ මහො, ශ්රී ජයවර්ධනපුර
විය්වවිදයා වේ මානව යාස්ර හා
සමාජ විදයා පීඨවේ පීඨාපතපති
ආචාර්ය ඩී.පී.එස්. චන්්රකුමමාර මහො,
වේරාවදණිය
විය්වවිදයා වේ
කෘෂිකාර්මික ආර්කක විදයා සහ
වයාපාර
කළමනාකරණ
වදපාර්ෙවම්න්වේවශ ආචාර්ය පරාක්රම
වැ ගමවේ යන මහ්තම මහ්තමීහු
සහභාගී වූහ.
වහක්ටර්
වකොබ්බෑකඩුව
වගොවිකටයුවේ පර්වේෂණ හා පුහුණු
කිරීවම්
ආයෙනය
වවනුවවන්
වැඩසටහවන් සංවිධාන කටයුවේ හා
සම්බන්ධීකරණ කටයුවේ සදුකරනු
ැබුවශ වයාපෘති නායක පී.ආර්.
වීරක්වකොඩි, සහය අපත පර්වේෂක
යයාමි ක වක්. කුමමාර, fcHIaඨ
පර්වේෂණ නි ධාරීන් වන එස්.
ඈපාසංහ සහ සුස ා ලූර්දු, පර්වේෂණ
නි ධාරින් වන ප්රසන්න විවේසංහ,
චින්ෙක ජයසූරිය, රසකා විවේසංහ
යන මහ්තම මහ්තමීහු වවති.

පහෙරට වේත ක ාපවේ කුමඹුරු බිම් වී වගාව
සඳහා යකයොවය අනුව වර්ගීකරණය කිරීම

ශ්රී

ංකාවශ

පහෙරට වේත

ක ාපවේ කුමඹුරු විවිධ වහේවේ නිසා
පුරන්වීම සහ වවන්ත පරිහරණයන්ට
වයොදා ගැනීම සු භව දක්නට ැවබ්.
වම් සඳහා සමාජ ආර්කක වහේවේ වමන්ම
භූමිවේ ඇති සීමාකාරී සාධක ද බ පා
ඇෙ. කුමඹුරු පුරන්වීමට බ පාන
සීමාකාරී සාධක හා සමාජ ආර්කක
සාධක හඳුනා ගැනීම්ත, එම සීමාකාරී
සාධක පදනම් කර කුමඹුරු වර්ගීකරණය
කළ හැකි ක්රමවශදයක් සකස් කිරීම්ත,
එය භාවිො කර වෙෝරාග්ත කුමඹුරු
වර්ගීකරණය
කිරීම්ත
වමම
අධයයනවේ අරමුණු විය.
අප ආයෙනවේ පර්වේෂණ නි ධාරී
ප්රසන්න
විවේසංහ
මහොවේ
සම්බන්ධීකරණවයන්
සහ
ඉඩම්
පරිහරණ
ප්රතිප්තති
සැ සුම්
වදපාර්ෙවම්න්වේවශ සහකාර අධයක්ෂ
(කෘෂි ආර්කක විදයා)   එච්.එම්. සසර
හපුආරච්චි
මහොවේ
සම
පර්වේෂක්තවවයන් අධHhk සදු
වකරිණි.
වමම අධයයනය මිනන් සීමාකාරී
සාධකව
ප්රබ ොවය අනුව පළමු
පන්තිවේ සට සශවැනි පන්තිය දක්වා
ගමන් කිරීවම් දී වී වගාව සඳහා
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යකයොවය අඩුවන ආකාරයට කුමඹුරු
බිම් පන්තීන් හෙරකට වර්ගීකරණය
වකවර්. වී වගාවට වඩා්ත වයෝගය පළමු
හා වදවන පන්තීන්ව ට අය්ත
කුමඹුරුව න් 44%ක් හා 64%ක් වගා
වනොකිරීම මිනන් වභෞතික සාධකව ට
වඩා සමාජ, ආර්කක සාධක කුමඹුරු වගා
වනොකිරීමට ප්රබ ව ස බ පා ඇති බව
ෙහවුරු වවයි. ඒ අෙරින් පවුවල් ශ්රමය
හා කුමලී ශ්රමය සපයා ගැනීම ප්රධාන
ගැටලුව වී ඇෙ. වී වගාව සඳහා ෙරුණ
සහභාගී්තවය අඩු වීම හා වගා
වනොකරන කුමඹුරුව න් බහුෙරයක්
කිසදු ආර්කක කටයු්තෙක් සඳහා
වයොදවා වනොමැති වීම්ත වේිබන් වමම
ක ාපවේ
භූමි
සම්පෙ
ඌන
උපවයෝජනය වී තිවබ්.
වමම අධයයනය වේිබන් කරන ද
කුමඹුරු බිම් යකයො වර්ගීකරණය ඉො
සර පහසුවවන් භාවිො කළ හැකි
ක්රමවශදයක් වීම නිසා කුමඹුරු ඉඩම්
භාවිෙය හා කළමනාකරණය වැඩි
දියුණු කිරීමට දායක වන ප්රතිප්තති
සම්පාදනයට
හා
සංවර්ධන
ක්රියාදාමයන්ට අවයය ම වපන්වීම
වමමිනන් බාවදයි.

f.dúlghq;= mqj;a yiqk

දුම්වකොළ වගාවශ
වර්ෙමාන ේත්තවය
රාජය ප්රතිප්තතිය සහ
විකල්ප කෘෂි වබෝග
සඳහා වගොවීන් වයොමු
කිරීවම් යකයොවය
ිළිබබඳ අධයයනය
Y%S

ංකාවශ දුම්වකොළ වගාව

සීමා කිරීමට රජය තීරණයකට එළඹීවම්
සූදානමක්
පවතින
අවස්ථාවක
දුම්වකොළ වගාවශ වර්ෙමාන ේත්තවය
හා රජවේ ප්රතිප්තතිය ිළිබබඳව
ජනොවවේ අදහස්
බා ගැනීවම්
අවේක්ෂාවවන් මාෙවල්, පු්තෙ ම,
කුමරුණෑග , සහ යාපනය දිස්ත්රික්ක
ආශ්රිෙව වමම අධයයනය අධයයනය සදු
කරන දී. කෘෂිකාර්මික ප්රතිප්තති සහ
වයාපෘති
ඇගම්ම්
අංයවේ
අපත
පර්වේෂක ආචාර්ය ටී.ඒ. ධර්මර්තන
සහ එම අංයවේ iyh අපත පර්වේෂක
ආර්.එල්.එන් ජයතිස්ස යන මහ්තවරු
විසන් වමම අධයයනය සදු කරනු
ැබුණි.

ශ්රී ංකාවශ උවේරු මැද, වයඹ සහ
මධයම පළා්තව වියිබ ක ාපීය වගොඩ
ඉඩම්ව හා ය කන්නවේ කුමඹුරු
ඉඩම්ව දුම්වකොළ වගාව සදු කරන
අෙර දුම්වකොළ සමාගම මිනන්
නිෂ්පාදන මි
දී ගැනීම නිසා
වවළඳවපොළ සුරක්ෂිෙොවය ෙහවුරු වී
තිවබ්. ේත්තවවයන් උසස්, ඉහළ
වශ්රේණිව ට අය්ත, ඉහළ ප්රමිතිවයන්
යු්ත දුම්වකොළ නිෂ්පාදනය කර ඉහළ
මි ගණන් යටව්ත අව වි කිරීමට
අවයය ොක්ෂණය භාවිො කිරීම සඳහා
අවයය උදුන් ඉදි කර දුම්වකොළ වගාවශ
නිරෙ වීම වගා ප්රවශයව
සු භ
දසුනකි.
එවසේ නමු්ත මිනිස් යරීරයට හානිකර
වගාවක් වයවයන් හඳුනා ගැනීම හා ඒ
සම්බන්ධවයන් දිය්ත වූ පුළුල් ප්රචාරය
වහේවේවවන් එම වගාවශ යම් පසුබෑමක්
දක්නට
ැවබ්. එබැවින් දුම්වකොළ
ආශ්රිෙ නිෂ්පාදන පරිහරණය කිරීමට
එවරහිව ජාතික ප්රතිප්තති සම්පාදනය
කිරීවම් පසුබිමක් නිර්මාණය වී තිවබ්.
දුම්වකොළ වගාවට විකල්පයක් ව ස
අතිවර්ක වබෝග වගාවට වගොවීන් වයොමු
කිරීම සඳහා රජය ප්රමුත්තවය බා දීමට
අවේක්ෂා කරනු ැබුව ද දුම්වකොළ
වගාවවන් වබොවහෝ ප්රති ාභ
බන
වගොවි ජනොව එම වයෝජනාවට වැඩි
කැමැ්තෙක් වනොදක්වති.
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විවයේෂවයන් දුම්වකොළ වගාව යාපනය
වගොවි ජනොවවේ සමාජ, සංස්කෘතික
ජීවිෙය හා බැඳී පවතී. ඔවුහු සුරුට්ටු
නිපදවීමට හා බු ්තවිට සම
පරිවභෝජනයට ගැනීම ිළණිස දුම්වකොළ
වගා කරති. අක්කර කා ක වගාවකa
සඳහා රු.50,000 ්ත රු.70,000්ත අෙර
ිළරිවැයක් දරන අෙර ඉන් බන ාභය
රු.20,000්ත රු.30,000්ත අෙර වශ.
වැඩි වියදමක් දරා දුම්වකොළ උදුන්
වගොඩ නගාවගන තිබීම, අවනකුම්ත
වබෝගව ට සාවේක්ෂව දුම්වකොළව ට
වැඩි ස්ථාවර මි ක් පැවතීම, දුම්වකොළ
පානය සරුරට අහිෙකර යැයි යාපනවේ
වගොවීන් විය්වාස වනොකිරීම, දුම්වකොළ
සමාගම් විසන් වදන සහවයෝගය වැනි
වහේවේ මෙ වගොවීහු දුම්වකොළ වගාවවන්
ඉව්ත වනොවී සටිති.
වගොවීන් දුම්වකොළ වගාවවන් ඉව්ත
වුවවහෝත වශශීය අවයයො සඳහා
ආනයනය කළ යුවේ වශ. ඊට විවශය
විනිමය වැය වශ. ෙවද දුම්වකොළ වගාව
වබොවහෝ ඉදිරිපස හා පසුපස බැඳීම්
රාශියක් ඇති ක්රියාව යක් බැවින්
ආර්කකය අසමාන වී රැකියා හා ජීවන
මාර්ග වනොමැති වී ජන ජීවිෙය
අපහසුොවයට ප්ත වන බැවින් වයෝජිෙ
රාජය ප්රතිප්තතිය සම්බන්ධවයන්
නැවෙ ස කා බැ ය යුවේව තිවබ්.

f.dúlghq;= mqj;a yiqk

වර්ෙමානවේ මල් වගාව හා
ඒ ආශ්රිෙ කර්මාන්ෙවේ පවතින
ආකර්ෂ කයභාවය නිසා රැකියා විරහිෙ
ෙරුණ ප්රජාව්ත, ග්රාමීය මට්ටවම් සු භව
පවතින කාන්ො ශ්රමය්ත කර්මාන්ෙය
වවෙ වයොමු කර ගැනීවම් හැකියාව
ඉහළ මට්ටමක පවතී.
එබැවින් මල් වගාව සඳහා පාරිසරික
වයවයන් ඉහළ විභවයක් පවතී.
නුවරඑිබය
හා
බදුල්
යන
දිස්ත්රික්කයන්හි සුළු හා මධය පරිමාණ
මල් වගාකරුවන් මුහුණ වදන ගැටලු හා
සීමාවන් අධයයනය කරමින් එම
දිස්ත්රික්කයන්හි මල් කර්මාන්ෙවේ
ප්රවර්ධනය සඳහා සුදුසු වයෝජනා
ඉදිරිප්ත කිරීම වමම අධයයනවේ
ප්රධාන අවේක්ෂාව වශ.

නුවරඑිබය සහ
බදුල්
දිස්ත්රික්කවේ සුළු
හා මධය පරිමාණ
මල්
වගාකරුවන්වේ
වර්ෙමාන
ේත්තවය සහ
සංවර්ධන විභවො
4

අධයයනවේ විවයේෂිෙ අරමුණු අෙර
නුවරඑිබය සහ බදුල් දිස්ත්රික්කවේ
සුළු හා මධය පරිමාණ මල් වගා
කරුවන්වේ සමාජ ආර්කක ේත්තවය
විමර්යනය කිරීම, ප්රවශයයට අදාළව
මල් වගාවශ ස්වභාවය, නිෂ්පාදනය හා
අව වි රටාව අධයයනය කිරීම,
වගාකරුවන් මුහුණ වදන ගැටලු හා
සීමාවන් හඳුනා ගැනීම හා ප්රවශයය වේළ
මල් කර්මාන්ෙය දියුණු කිරීම සඳහා
මල් වගාකරුවන්වේ අදහස් හා
වයෝජනා විමසා බැලීම කැපී වපවන්.
බදුල් සහ නුවරඑිබය දිස්ත්රික්කයන්හි
මල් වගාකරුවන් ිළිබබඳ නියැදි
සමීක්ෂණයක් ඇසුරින් සදු කළ වමම
අධයයනවේ අවසන් වාර්ොව 2017
මැයි මස අගභාගවේ දී ප්ත වීමට
නියමිෙය.

f.dúlghq;= mqj;a yiqk

වශශීයව

නිෂ්පාදනය කළ හැකි

ආහාර වර්ග ගුණා්තමකව නිෂ්පාදනය
කර එකී ආහාර නිෂ්පාදනය අතින්
ස්වයංවපෝෂණය වීම සඳහා ෙබා ඇති
ඉ ක්ක කරා ගමන් කිරීම හා එමිනන්
රට වේළ වියා විවශය විනිමයක් ඉතිරි
කර ගැනීම සඳහා අවයය වන උපාය
මාර්ග හා ඊට අදාළ ක්රියාකාරකම්
අන්ෙර්ගෙ වන පරිදි විෂය භාර
අමාෙයාංය හා අනුබශධ අවනකුම්ත
ආයෙන ඒකාබශධ කර ගනිමින් ආහාර
නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 20162018 රට වේළ ක්රියා්තමක කිරීමට රජය
සැ සුම් කර තිවබ්.
වසර වේනක ඉ ක්ක කා යක් ඇවේළෙ
සදු වකවරන වමම වැඩසටහවනහි
සාර්ථක්තවය අවුරුදු පො මැන බැලීවම්
දී වයොමු ස කුමණක් ව ස ඉවහල් කර
ගෙ හැකි වන පරිදි පූර්ව ෙක්වසේරු
සමීක්ෂණයක් සදු කිරීවම් කාර්යභාරය
වහක්ටර් වකොබ්බෑකඩුව වගොවිකටයුවේ
පර්වේෂණ හා පුහුණු කිරීවම් ආයෙනය
වවෙ පැවරී තිවබ්.
වමම අධයයනවේ ප්රධාන අරමුණ
වන්වන් ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන
වැඩසටහන
ක්රියා්තමක
වන
ප්රවශයයන්හි
වගා
කටයුවේ
සම්බන්ධවයන් පව්තනා ේත්තවය

ිළිබබඳව සංතයා්තමක හා ගුණා්තමක
ද්තෙ රැස් කිරීම සහ වමම වයාපෘතිවේ
බ පෑම් ිළිබබඳ ප්රගති සමාව ෝචනය
කිරීම සඳහා එම ද්තෙ ආශ්රවයන් වගොඩ
නගනු බන දර්යක භාවිො කිරීමයි.
දිවයිවන් සයලුම පළා්ත ආවරණය වන
අdකාරයට වයාපෘතිය ක්රියා්තමක වූ
දිස්ත්රික්ක 20ක මුළු කෘෂිකාර්මික
ජනගහනය හා එක් එක් වබෝගය
යටව්ත ඇති කෘෂිකාර්මික ඉඩම්
ප්රමාණය සැ කිල් ට වගන වෙෝරාග්ත
වගොවීන් 2500ක් ඇවේළ්ත නියැඳියකින්
ද්තෙ රැස් කරන දී.

ජාතික
ආහාර
නිෂ්පාදන
වැඩසටහන
ආශ්රිෙ
පාදක
සමීක්ෂණය

වහක්ටර් වකොබ්බෑකඩුව වගොවිකටයුවේ
පර්වේෂණ
හා
පුහුණු
කිරීවම්
ආයෙනවේ
පර්වේෂණ
කාර්ය
මණ්ඩ වේ
වැඩි
වදවනකුමවේ
දායක්තවවයන් යුවේව ජාතික ආහාර
නිෂ්පාදන වැඩසටහවන් ප්රමුතොවය
බා දී ඇති වබෝග කාණ්ඩ 16ක්
සම්බන්ධවයන් 2016 ය කන්නය
ආරම්භ වීමට ප්රථම වමම සමීක්ෂණය
අවසන් කරන දී.
වමම සමීක්ෂණවේ සම්බන්ධීකරණ
කටයුවේ වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ නි ධාරී
සද්ත බණ්ඩාර මහො විසන් සදුකරන
,o අෙර පර්වේෂණ නි ධාරීන් úYd,
msßilවේ දායක්තවh fï i|yd
,eìKs' වයන් අධයයනය සදු වකවර්.
5
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වගොවි

සංවිධාන වමරට කෘෂි

කාර්මික ක්වෂේරවේ සංවර්ධනය ට
සෘජුව ම දායක වන වගොවි ජනොවවේ
සාමුහික යහපෙ හා සංවර්ධනය උවදසා
ක්රියා්තමක වන පුළුල් තනතික
පදනමකින් යුක්ෙ ග්රාමීය සංවිධානයකි.
වගොවි සංවිධාන නායකයන් වේ දැනුම,
ආකල්ප හා කුමස ො වර්ධනය කිරීම
වේිබන් වගොවි සංවිධාන යක්තිම්ත කිරීම
හා වගොවීන් කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන
ක්රියාව වේ සරීය වකොටස් කරුවන්
බවට ප්ත කිරීවම් අරමුණින් වම් පුහුණු
වැඩසටහන නිර්මාණය කරන දී.

වගොවි සංවිධාන
සවිබ
ගැන්වීවම්
පුහුණු
වැඩසටහන

6

පු්තෙ ම දිස්ත්රික්කවේ වගොවිජන
සංවර්ධන මධයස්ථාන 18කට අය්ත
වගොවි සංවිධානව නායකයින් වමම
පුහුණු වැඩසටහවනහි පුහුණු ාභීහු වූහ.
2016 අවගෝස්වේ මස 09 වන දින සට
සැේෙැම්බර් මස 08 දින දක්වා පැවති
එක් දින පුහුණු වැඩසටහන් 15ක් වේිබන්
වගොවි සංවිධාන නි ධාරීන් 1400කට
පමණ පුහුණුව බාදීමට හැකිවිය.
වහක්ටර් වකොබ්බෑකඩුව වගොවි කටයුවේ
පර්යෂණ හා පුහුණු කිරීවම් ආයෙනවේ
මානව සම්ප්ත හා ආයෙනික සංවර්ධන
අංයවේ අංය ප්රධාන එස්.එම්.ඒ.
සමරවකෝන් මහො වමම පුහුණු
වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කරන
ද
අෙර වජයෂ්ඨ පර්වේෂණ
නි ධාරීන් වන පී.සී.වේ. ද සල්වා සහ
එච්.එම්.වේ.වක්.
වහේර්ත
යන
මහ්තවරුන් හා පු්තෙ ම වගොවිජන
සංවර්ධන
වදපාර්ෙවම්න්වේවශ
නි ධාරීහු ද සම්ප්ත දායකයින් ව ස
කටයුවේ කළහ.

f.dúlghq;= mqj;a yiqk
වහ.වකො.වගො.ප.පු. ආයෙනවේ පර්වේෂණ හා ක්වෂේර
ක්රියාකාරකම් ිළිබබඳ අ්තදැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම හා උග්ත
පාඩම් ිළිබබඳ දැනුව්ත කිරීම අවනකුම්ත අරමුණු අෙර විය.

කෘෂි වයාපාර සංකල්ප භාවිෙය
සහ අව වි වයාේති වසේවය
ිළිබබඳ වදදින වැඩමුළුව
යාපනය විය්වවිදයා වේ කෘෂිකර්ම පීඨවේ සසුන් සඳහා
සංවිධානය කළ ඉහෙ වැඩමුළුව 2016 වදසැම්බර් 08 – 10
දක්වා වහක්ටර් වකොබ්බෑකඩුව වගොවිකටයුවේ පර්වේෂණ හා
පුහුණු කිරීවම් ආයෙනවේ දී පැවැ්තවිණි.
කෘෂි වයාපාර හා වයාපාර ණුණුම්කරණය ප්රධාන විෂය ව ස
හදාරන සසුන් ඉ ක්ක කරවගන පැවති වමම වැඩමුළුවශ
ප්රධාන අරමුණ වූවේ වමම ආයෙනවේ කෘෂිකාර්මික
අව විකරණ වෙොරවේරු පශධතිය ිළිබබඳ ප්රාවයෝණුක දැනුමක්
හා
අ්තදැකීමක්
සසුන්ට
බා
දීමයි.
එවසේම,

වමම වැඩමුළුව සඳහා කෘෂිකර්ම පීඨවේ සසුන් හා ආචාර්ය
මණ්ඩ ය ඇවේළු ිළරිසක් සහභාගී වූ අෙර ‘දියෙ උයන’ සුළු
පරිමාණ නිෂ්පාදකයින්වේ විවයේෂ වවවළඳවපොළ හා
ිළටවකොටුව මැනිං වවවළඳවපොළ ඇවේළු ප්රධාන වවවළඳ
වක්න්්රස්ථාන කිහිපයක නිරීක්ෂණ චාරිකාවන්ට සම්බන්ධ
වීමට ද ඔවුන්ට අවස්ථාව උදාවිය.
දුමින්ද ප්රියදර්යන, එස්.එම්.ඒ. සමරවකෝන්, ඩබ්.එච්.ඒ.
යාන්ෙ, පී.සී.වේ. ද සල්වා, එච්.වේ.සී. ජයසූරිය, අයි.පී.පී. එම්
විවේසංහ, ඩබ්.ඒ.එන්. විවේසූරිය යන පර්වේෂණ නි ධාරීහු
වමහි සම්ප්ත දායක්තවවයන් හා සංවිධාන කටයුවේ සදු
කිරීවමන් සහය වූහ.

වමහි සඳහන් පර්වේෂණ ිළිබබඳ ඔබට
කිසයම් වෙොරවේරක් දැන ගැනීමට ඇවෙෝත
වහෝ ඒ සම්බන්ධ වැඩි දුර විස්ෙර දැනගැනීම
සඳහා අප ආයෙනවේ දුරකථන අංක 0112698539-41 වහෝ 011-7417100-5 අමො
එම පර්වේෂණ නි ධාරීන් සම්බන්ධ කර
ගැනීමට ඔබට හැකිය.
වගොවි කටයුවේ පුව්ත හසුන වහක්ටර් වකොබ්බෑකඩුව
වගොවිකටයුවේ පර්වේෂණ හා පුහුණු කිරීවම්
ආයෙනවේ ප්රවෘ්තති හා ප්රකායන ඒකකය මිනන් පළ
වකවරන තරමාසක ප්රකායනයකි. ආයෙනය
මිනන් සදු වකවරන පර්වේෂණ හා අවනකුම්ත
යාස්ත්රීය වැඩසටහන් වේිබන් ජනනය කරනු බන
නව දැනුම වම් මිනන් ප්රකායයට ප්ත වකවර්.

‘ශ්රී ාංකීය කෘෂිකර්මවේ
ගමන්ම ’
විශව්ත වශයනය

බාග්ත මූ ය සඳහන් කරමින් වමහි ඇති කරුණු
උපුටා ගෙ හැකිය

වහක්ටර්

වකොබ්බෑකඩුව

වගොවි

කටයුවේ

පර්වේෂණ හා පුහුණු කිරීවම් ආයෙනවේ 44වන
සංව්තසරය වවනුවවන් විශව්ත වශයනයක් මානව
සම්ප්ත හා ආයෙනික සංවර්ධන අංයය විසන් සංවිධානය
කරනු ැබිණ. “ශ්රී ාංකීය කෘෂිකර්මවේ ගමන් ම ”
මැවයන් වූ එම වශයනය පව්තවනු ැබුවශ පාර් වම්න්වේ
මන්ත්රී ගරු පූජය අවේර වේ රෙන හිමියන් විසනි.

සම්පාදනය
වසන්ති රාජපක්ෂ
පරිගණක වමවහයුම්

වඩා්ත ජනො හිෙවාදී වස විවසන් වෙොර
කෘෂිකර්මාන්ෙයක් සඳහා යා යුවේ මාවෙ ිළිබබඳ වටිනා
අදහස් මා ාවක් වශයනය වේළ අඩංගු වී තිබුණි.

ඒ.පී. උවශනි කරුණාර්තන
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නව ප්රකාශනන
එළවළු අපනයනය ආශ්රිත ස පයපම්දාමශ
වින්ලේෂණය
නිේවලශ වයශපශටයඅ අය ප ප්රලශනවල වා ශ
ලනොකාටන ඉඩදා ප්රජාශවල ීවවලන පශය
පංවර්ධනය පඳහශ ඵලමශයීව භශවිත සයඅ ා යනී
කීට හශ ලකාොටටු වා ශවන් ආශ්රිත ස නිෂ්පශමන හශ
අලලවිකාටණය පිළිබඳ අධයයනය - ශත සට
දිප්ත්රික්කයකාය
දුදාලකාොළ වා ශලේ වර්ත ස ශන ත ස ප පවය, ටශජාය
ප්රතිපප පතිපය පහ විකාේප කාෂි  ලබ ා  පඳහශ
ලා ොවීන් ලයොමු කිරීලදා නකායත සශවය පිළිබඳ
අධයයනය
ග්රශමීය ය කාශන්ත සශ වයවපශයකා පවය ප්රවර්ධනය පඳහශ
කාශන්ත සශ කාෂි කාර් වයශප්තිතිප වයඩපඅහන්
මශයකා පවය හශ වයඩි දිම්ණු කිරීලදා අවප්ථශ
ප ශජා පීවවිකාටණය (පළමුලවනි ලවළු )

Application of Integrated Pest Management
(IPM) in Vegetable Cultivation: Past
Experiences and Suggestions for Promotion
Comparative Study on Consumer Preferences
of Fruit Drinks and Carbonated Drinks in Sri
Lankan Beverage Market
Socio Economic Factors Affecting the
Productivity of Green Gram
Agricultural Forward Contract as Pre-Harvest
Commodity Marketing: Problems and
Prospects
Viability of Controlled Environmental
Agriculture for Vegetable Farmers in Sri Lanka
Socio Economic Condition of Dairy Industry in
Mahaweli H Area
Impact and Lessons of Uda Walawe Left Bank
Irrigation Upgrading and Extension Project for
Water Resources Management
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