f.dúlghq;= mqj;a yiqk
කාජය, කාජය නන වන ආයතන,
නපෞද්ගලික
ආයතන,
නව
නිපියුේකරුවන්,
කුඩා
වයාව ායකින්, රජා ූලස ංස ධාන,
ූලපකාක මිති, නග ස  ංස ධාන හ
තවමක නිෂ්පාදකින් නෛන්ෛ නෛයට
අදාළ
අනනකුමක
පා්තාවයන්
ෛහජනතාවට තෛ ජීවන කටාව තික ක
ආකාකනයන් හිඩග ්වා ගිනීෛට
අවාය අදහ ් හා ක්රෛනේද ඉදිසේපමක කක
තිබුණි. දිළිඳුකෛ, නග ස තින, න ෞඛ්ය,
අධයාපනය, ්ත්රීපුරුරුෂ ෛානාමකෛතාව,
ජසය, බස ා සතිය, රැකියා, ක්තෛාන්ත,
ඇති නිති පකතකය, පසේන ෝජනය,
නද්ාගුණික ස ප්තයා , ාගක, මජව
ස ස ධමකවය විනි ස ස ධ නමකෛා හ
 සනෂත්ර ආවකණය වන පසේදි රද්තාන
කුටි ක ් කක තිබුණි. එනෛන්ෛ එ ස
දිනයකට එ ස නමකෛාව ස යටනමක
රද්තානය ංස ධානය කක තිූ  අතක
ස ස ධ අනසස  හා රද්තාන කුටි 1000 ස
පෛණ රද්තාන ූමමිය පුරුකා ා
් ාපිත කක
තිබුණි. එ ස එ ස අෛාතයාංාන නවළා
කුටි ආක්තෂණීය නස මක ජනතාවට
පුරුළුල් දිනුෛ ස සබා ගිනීෛට පහසු වන
නස මක ඉදිසේපමක කක තිනබනු ද සනට
සිබුණි. ඒ අතුසේන් ස නාෂ අවධානය ස
නහ සට්ත නක බ්බෑකඩුව නග ස  කටයුතු
ප්තන ෂණ හා පුරුහුණු කිරීනේ
ආයතනන රද්තාන කුටියට නය ුණ
අතක රද්තානය පිවිති දින පහ පුරුකාවට
අප ආයතනන
රකාාන මිස දී
ගිනීෛට ජනතාවට අව ්ාාව ස ා
තිබුණි. එන ෛ ප්තන ෂණ වයාපිති
හ පුරුහුණු විඩ ටහන් පිළිබා
උනන්දුව ස ද සවන පා්තාවයන් ාහා
ඊට අදාළ නත කතුරු සබා දීෛට ද
රද්තාන කුටින රිටි කා්තයෛණ්ඩසය
යුහුසුළු ස ය.
PdhdrEmh
fy;a-g¾ fldínElvq
PdhdrEmh
by<
fylag¾ j
f.dúlghq
;= m¾fhaIj
Kf.dúlghq
yd mqyqKq ;
ls= Ífï
fldínElvq
wdh;kh
úis
k
a
mj;a
j
d
f.k
m¾fhaIK yd mqyqKq lsÍfï .sh
m%o¾Ykh l=áh fj; meñKs ckm;s
wdh;kh úiska mj;ajd f.k .sh
ffu;%Smd, isßfiak" weue;s ksu,a isßmd,
h fj;
o m%
iso,¾Ykh
ajd" lDIsl=
lá
¾u
rdcH meñKs
weue;s ckm;s
jika;
ffu;%
S
m
d,
is
ß
fia
k
"
u,a
w¿úydf¾
iy
lDIsweue;s
l¾u ksrdcH
isßmd, o f,a
is,lajïd" lDIs
¾u ÿrdcH
wud;HdxYfha
ã'ù' lnka
,fiak
weue;s
hk uy;a
jre' jika; w¿úydf¾ iy

lDIsl¾u rdcH wud;HdxYfha
f,alï ã'ù' nkaÿ,fiak hk
uy;ajreka iy wm wdh;kfha
ks,OdÍka lsysm fokl= PdhdrEmfha
isá;s'

m¾fhaIK mqj;a

Y%S ,xldfõ f;dard.;a Èia;%slal lsysmhl úúO
iy,a úfYaI i|yd mj;sේබන්ධ
k mdßfNda
.sl විවීදුක
කක ගිනීනෛන්
කතුරු දින ගත
හිකිය.
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ජනතාව අතක නබෝ නන වන

ශ්රී සංකානේ මත අනසස ය ාහා කජන
නකෝග වයාප්තිතිය විවීමතෛමක ෛ
ජනතාව
අතක නබෝ නන වන නකෝග වයාප්තිතියෛිදිහමකමතෛ
විවීමතෛමක :ෛමිසන දීෞඛ්යාක සත ත
ගිනීනේ හ
න ෞඛ්යාක සත ත ආහාක කටාව ස
චාමක ස නා
නත ෂනයන්
ග කළෛනාකකණන
ආහාක කටාව ස පිළිබා විවී අවධානය ස නය ුණ පා්
මත තිනබ්.
ෛෑතක රිට
පිළිබා විවී අවධානය ස නය ුණ මත
හල් පාසේන ෝගිකනයෝ ද ස ස ධ හල් රනදදගිටලු
අමකහදා බිීමනේ නිඹුරුව ස
තිනබ්. ස නාෂනයන් ෛෑතක රිට
නපන්නුේ කකති.
හල් පාසේන ෝගිකනයෝ ද ස ස ධ
නවළාපළ තුළ මත
හ
හල්
හල්
රනදද
අමකහදා
බිීමනේ
අනසස කකණ
් ාවකව
ස ස ධ
රනදද මිස දී ගිනීෛ ාහා පවතින
පාසේන ෝගික ක්රියාවලිය
රුචිකමකවයන්ා
හ
නපන්නුේ
කකති. ච්තයාවන් ස ෛ්තානය
පවමකවා ගිනීෛ
ාහා කජයඅනසස ,
ෛිදිහමක
පාසේන නිඹුරුව ස
ෝගිකින්නේ
මිස දී ගිනීනේ
කිරීනේ අකුණණින්
නබ නෛෛ
නහෝ අධයයනය
අව ්ාාවස රිදු
රිදුකක
නේ.
ආහාක
අංාන මිස
ප්තන
ෂකින් පිසේ  සමතෛ
ස රින්
ස ස ධරතිපමකති
හල් රනදද
දී ගිනීෛ
නග
මතන්ට
මත
ාහා
හතික
මිස ස
තිනබ්.
හල් ව්තග පාසේන
ාහා ෝගික
පවතින පසේන ෝජන කටා හඳුනා ගිනීෛ හ
ාහාස ස ධ පවතින
සබාස නා
දීෛට
හ පාසේන ෝගිකින්ට
පාසේන
ෝගික
රුචිකමකවය
ාහා
නහ
තු
න යා බිීමෛ
ත ත අකුණණුය.
රුචිකමකවයන්
හ
හල් පහසු මිසට සබා ගිනීෛට
පාසේන නක
ෝගිකින්නේ
මිස දී ගිනීනේ
ගේපහ,
ළඹ, නෛ ණකාගස,
කමකනපුරුක, ෛාතනල්
හ යාපනය
දි ්ත්රි
 සක
හිකියාව
සබා දීෛයන
කජය
නෛනස
ච්තයාවන්
ස ෛ්තානය
හන පාසේන ෝගිකින් 600කනේකිරීනේ
හ ාගීමකවය අධයයනය
ාහා
සබා
නගන
ඇත.
ෛිදිහමක මතනේ රධාන අකුණණු නේ.
අකුණණින්
අනසස ,
රතිපමකති
නජයෂ්
ඨ ප්තන
ෂණ ආහාක
නිසධාසේනී
නකෝත ණි කඹු සවිල්ස මිය ප්තන ෂණන
අංාන ප්තන ෂකින්
ස රින්
මත ඨ
අනසස කකණන
ෛ ්ත තමකමකවය
ේබන්ධීකකණ
කටයුතු පිසේ
රිදු  ස
කළ
අතක නජයෂ්
ප්තන ෂණ නිසධාරී
දුමින්ද
නෛෛ
අධයයනය
රිදු
කක
තිනබ්.
ස ස ධ
හඳුනා
ගිනීෛ
හ
මත
අනසස ය
ාහා
ප්රියද්තාන ෛහතා හ ප්තන ෂණ නිසධාරී නාසක ස නේසූසේය යන ෛහමකවරුන්නේ
ව්තග
ාහා
පවතින
කජන ෛිදිහමක මතනේ වමකෛන් ගිටලු
ෛ හල්
ප්තන ෂකමකවනයන්
අධයයනය
රිදු කක තිනබ්.
පසේන ෝජන කටා හඳුනා ගිනීෛ හ
ස ෛ්තානය කිරීෛ පිණි අනසස  ,
අධයයන
වා්තතාව
නේ
වන
ස ට
රකාායට
පමක
මත ඇතිරතිපමකති
අතක අධයයනය
පාසේන ෝගික රුචිකමකවය ාහා නහතු
ආහාක
හ කිත පිළිබා
වයාපාක
උනන්දුව ස
ද සවන
අනයකුට
ආයතනික
අනසස 
අංානයන්
එය
මිස
දී
ගිනීෛට හිකි
න යා බිීමෛ ස නාත ත අකුණණුය.
අංාය ස රින් නෛෛ අධයයනය
රිදු කක
අතක අනසස  අංාන ප්තන ෂකින් ේබන්ධ තිනබ්.
කක ගිනීනෛන්
විවීදුක
නත
කතුරු
එෛ අංාන
ප්තන ෂණ
ගේපහ,
නක ළඹ, නෛ ණකාගස,
දින
ගත හිකිය.
නිසධාරී ඩබ්.ඒ.එන් ස නේසූසේය
කමකනපුරුක, ෛාතනල් හ යාපනය යන
ෛහතානේ ේබන්ධීකකණනයන් හ
දි ්ත්රි සක හන
පාසේන ෝගිකින්
නජයෂ්ඨ ප්තන ෂණ නිසධාරීන් වන
600කනේ හ ාගීමකවය අධයයනය
රුස නි
ස දානපතිකණ,
දුමින්ද
ාහා සබා නගන ඇත. නජයෂ්ඨ
ප්රියද්තාන යන ෛහමකෛ ෛහමකමීන් ද
ප්තන ෂණ නිසධාසේනී නකෝත ණි
ප්තන ෂණ නිසධාරීනි ජයමිණි
කඹු සවිල්ස මිය ප්තන ෂණන
නවළාපළ
තුළ මත හ හල් අනසස කකණ
ක්රියාවලිය ්ාාවකව
චේපිකා
මියනේපවමකවා ෛ
ේබන්ධීකකණ කටයුතු රිදු කළ
ප්තන
ෂකමකවනයන්
ද අධයයනය
ගිනීෛ ාහා කජය ෛිදිහමක මතෛ නබ නහෝ අව ්ා
ාවස රිදු
නේ. නග මතන්ට
මත ාහා රිදු
අතක නජයෂ්ඨ ප්තන ෂණ නිසධාරී
තිනබ්.
හතික මිස ස සබා දීෛට හ පාසේන ෝගිකින්ටකකහල්
පහසු මිසට සබා ගිනීෛට
දුමින්ද ප්රියද්තාන ෛහතා
හ
හිකියාව සබා දීෛ කජය නෛනස ෛිදිහමක මතනේ රධාන අකුණණු නේ.
ප්තන ෂණ
නිසධාරී
නාසක
නෛෛ අධයයනය ේූර්තණනයන් ෛ
ස නේසූසේය
යන
ෛහමකවරුන්නේ
ෛ
ද්ස තීිකහදමකත
හ රධාන
නතකජය
කතුරු
මත අනසස කකණන
ෛ ්ත තමකමකවය හඳුනා ගිනීෛ
මත අනසස ය
ාහා
ප්තන මතනේ
ෂකමකවනයන්
අධයයනය
රිදු කිරීෛ පිණි
පයන්නන්
ෛ රතිපමකති
කළ
ේුණඛ්
ෛිදිහමක
වමකෛන් ගිටලු
ස ෛ්තානය
අනසස , ආහාක
හ
කක
තිනබ්.
ාකච්ඡා
කක නගන
කළ
කිත  වයාපාක අංාය ස රින් නෛෛ අධයයනය රිදු කක
තිනබ්.පාදක
එෛ අංාන
ප්තනරිදුෂණ
එකකි. ප්තන ෂණ වා්තතාව
නේ ඨ
වන
නිසධාරී ඩබ්.ඒ.එන් ස නේසූසේය ෛහතානේ ේබන්ධීකකණනයන්
හ නජයෂ්
අධයයන වා්තතාව නේ වන ස ට
ස ට දුමින්ද
රකාායට
පමක මත තිනබ්.
ප්තන ෂණ නිසධාරීන් වන රුස නි ස දානපතිකණ,
ප්රියද්තාන
යන ෛහමකෛ
රකාායට පමක මත ඇති අතක
ෛහමකමීන් ද ප්තන ෂණ නිසධාරීනි ජයමිණි චේපිකා fufkúhනේ
ෛ
අධයයනය
පිළිබා
උනන්දුව ස
ප්තන
ෂකමකවනයන්
ද
අධයයනය
රිදු
කක
තිනබ්.
ද සවන අනයකුට ආයතනික අනසස 
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අංානයන්
එය මිස ේූර්තණනයන්
දී ගිනීෛට හිකි
නෛෛ
අධයයනය
ෛ ද්ස තීික දමකත හ රධාන නත කතුරු
අතක
අනසස 
අංාන
ෂකින්
පයන්නන් ෛ කළප්තනේුණඛ්
ාකච්ඡා පාදක කක නගන රිදු කළ එකකි.
ප්තන ෂණ වා්තතාව නේ වන ස ට රකාායට පමක මත තිනබ්.
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වගා කටයුතු

ාහා බීජ නතෝකා
ගිනීනේ දී නග මතහු ස ස ධ කරුණු
පිළිබාව ිසකිලිෛමක නවති. නද්ශීය
බීජ නෛන්ෛ wdkhksl බීජ ද නතෝකා
ගිනීනේ අව ්ාාව නග මතන්ට ඇති
අතක ඉහළ අ ව
් ින්න ස සබා නගන
විවී ආදායෛ ස සබා ගිනීෛ වාණිජ
ෛට්ටමින් වගා කටයුතුවස නිකතවන
නග මතන් නේ අභිරායයි.
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කිත කා්තමික ේපමක කළෛනාකකණ
අංාන ප්තන ෂණ නිසධාරී ර න්න
ස නේරිංහ
ෛහතානේ
ේබන්ධීකකණනයන් හා ප්තන ෂණ
නිසධාරීනි කරිකා ස නේරිංහ මියනේ
ෛ ප්තන ෂකමකවනයන් නදුණහුන්
බීජ ාස තනයන් ශ්රී සංකානේ එළවළු
නිෂ්පාදනය පිළිබාව රිදු කක ඇති
නෛෛ ප්තන ෂණය ඉතා විදගමක
න යා ගිනීේ රැ කින් ෛන්ස තය.
නදුණහුන් බීජ නතෝකා ගිනීනේ දී
නග මතන්නේ රුචිකමකව නි්තනායක
ෛත වගා කිරීනේ දී නද්ශීය නහෝ
ස නද්ශීය වානයන් කවක රනදදයකට
කිෛිමකත ස දි සමත ද යන්න
අධයයනය කිරීෛ නෛෛ අධයයනන
අකුණණ මත තිනබ්. නද්ශීය රනදදයන්ට
ානප්ති සෂව ආනයනික රනදද වගා
කිරීනේ දී යන ස යදේ හ රතිසා
ං න්දනය කිරීෛ නදවන අකුණණ
අතක ශ්රී සංකානේ එළවළු බීජ ිපයුේ
අංාය ා සතිෛමක කිරීෛ පිණි
උපායෛා්තග නයෝජනා කිරීෛ ද නෛහි
තවමක අකුණණකි. නෛෛ අධයයනන
ප්තන ෂණ වා්තතාව ද
ඉතා
ඉ සෛනින් ුණද්රණ ද්වාකනයන් නිකුමක
මතෛට නියමිතය.
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නදපා්තතනේන්තුනේ “කිත  වයව ායකමකව ංව්තධන අංාය“
ස රින් නියුණ වයාපිතිය ස නස 2013-2015 ව්තෂවස දී ක්රියාවට නංවන සද
‘නග ස  වයාපාසේක පා ස‘ යටනමක (යිපුරුේ කිත ක්තෛාන්තන නිකත මත රිටි)
ගේබද හා නාගසේක ්ත්රී පුරුරුෂ නදප සෂයෛ රානයෝගික ඉගිනුේ ක්රියාවලිය ස
යටනමක කිත  වයව ායකයන් වානයන් නිෂ්පාදන කා්තයයට දායක කකමතෛ
ෛඟින් නවන ් කුඩා වයව ායන් ගණනාව ස ිහහි කක තිනබ්.
නග ස  වයාපාසේක පා ස හ කිත න වා පිය විඩ ටහන් අධයයනය කක එහි
පවමකනා අඩුපාඩු ෛ හකවා ඒවා තික ාක නස ක්රියාමකෛක කිරීෛ ාහා
රතිපමකතිෛය නි්තනද්ා ඉදිසේපමක කිරීනේ අකුණණින් නෛෛ අධයයනය රිදු කක ඇත.
අනුකාධපුරුක, නප නළ න්නරුව, කුරුණෑගස, බදුල්ස, නෛ ණකාගස, ෛහනුවක,
පුරුමකතසෛ, කෑගල්ස, ගේපහ හ නක ළඹ යන දි ්ත්රි සකවස ක්රියාමකෛක කකන
සද නග ස  වයාපාසේක පා ල් විඩ ටහන්හි කිත  වයව ායකින් 74 නදනනකු
හ කිත  න වා පිය 10ක නියිදියන් ආශ්රනයන් නෛෛ අධයයනය රිදු කක තිනබ්.
අධිප්තන ෂක ආ්ත.එල්.එන් ජයති ් ෛහතා ස රින් නෛෛ අධයයනය රිදු කක
තිනබ්. ප්තන ෂණ වා්තතාව රකාායට පමක මත ඇති අතක ආයතනන අනසස 
අංානයන් දින් මිස දී ගත හිකිය.
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ශ්රී සංකානේ

නගෝීමය ස චසතා හුණනේ තික ක ාවය
ාහා කිත  ප්තන ෂණ - රතිපමකති - තා සෂණික
නග
ස  ංස ධාන නායකින්
ks,OdÍkaf.a ධාසේතා ංව්තධනය ාහා
වයාපිතින
ස බස ගින්මතනේ පුරුහුණු
ප්තන ෂණ න යා ගිනීේ රතිපමකති ේපාදකින් නවත
විඩ ටහන් කිහිපය ස නෛ ණකාගස
නබදා හිරීනේ අකුණණින් ස ද්වමක කතිකාව ස ංස ධානය කක
හ ෛාතනල් යන දි ්ත්රි සකයන්හි දී
තිබුණි.
පිවිමකස ණි.
2017 ජුනි 20 දින නහ සට්ත නක බ්බෑකඩුව නග ස කටයුතු
ෛාතනල් දි ්ත්රි සකන අළුනග ල්ස,
ප්තන ෂණ හා පුරුහුණු කිරීනේ ආයතනන නාකායන ාමි
දඹුල්ස,
ගනල්නවස,
නද්වහුව,
ාාසානේ දි පිවිමකවුණු ුණළුව ාහා  සනෂත්රයට ේබන්ධ
සේගස,
ස ද්වමකහු හුණු
රැ  සකිට හ ඇස
ාගී හාහ. කිත ක්තෛ කාජය
පල්නසනප
ස
නග
ස ජන
ංව්තධන
අෛතයාංාන
නල්කේ වී.මත
බන්දුසන න ෛහතානේ
බස
රනද්ා 07 ස ආවකණය
පසේදි ස ය. වයාපිතිය දහා
රධානමකවනයන්
කතිකාවවන
ආකේ
නෛෛ
ටහන් ංස ධානය
ස ය. ස චසතා ප්තන ෂණ
ූලසයවිඩ
අනු්ාහකමකවය
දි ස නගෝීමය
නෛ දහා
ණකාගස
දි
ත්රි
්
 සකන
බුමකතස,
ආරියා පිරිෆි ස ජාසන නද්ශීය නිනයෝජිතනයෝද
දඹගල්ස,
අලුමකවිව
නේ අව ්ාාවට හ හාගීෛිදගෛ
හ. යන
රනද්ායන්හි පිවති විඩ ටහන්
නෛහි නග
පළුණ
ිරින ුණසසුන දිරුනේ ශ්රී
තුළින්
ස  තා සෂණික
ංස ධාන නායකින්
ජයව්තධනපුරුක
ස ා්වපිසේ
ස දයාසන
වන හා පාසේ සේක ස දයා
360කට
ආ න්න
 ස පුරුහුණු
නදපා්තතනේන්තුනේ
නජයෂ්
ඨ
කකාකාචා්තය ආචා්තය
කකවනු සිිහණි.
රාාන්ති
ගුණව්තධන
ෛහමකමිය
හ
නක ළඹ
ෛානව
ේපමක හාආ්තකාක
ආයතනික
ස ා්වස දයාසන
ස දයා නදපා්තතනේන්තුනේ
ංව්තධන
රධානී ආචා්තය
එ ්.එේ.ඒ ප.එේ දුනුරිංහ ෛහතා
නජයෂ්ඨ අංාන
කකාකාචා්තය
ෛකනකෝන්
ෛහතා
හ
ඨ ඉදිසේපමක කිරීෛ නජයෂ්ඨ
ස රින්ය. වයාපිතින න යානජයෂ්
ගිනීේ
ප්තන
නිසධාරීන්
ප්තනෂණ
ෂණ නිසධාරීන්
වන එ ්.වන
ඈපාරිංහ, සුරිසා ලූ්තදු හ
එච්.එේ.නේ.න ස
නහ
කමක
යන
ප්තන ෂණ නිසධාරීන් වන චින්තක
ජයසූරීය, ර න්න
ෛහමකවරු
නෛෛ
පාඨෛාසාව
නෛනහය
ස නේරිංහ, කරිකා ස නේරිංහ යන ෛහමකෛ ෛහමකමීන් ස රින්
හ.
රිදු කළ අතක උ ස, ලූනු, කටකජු, ුණං ඇට, බඩඉසේගු
වගාවන්ට ස නාත තව නෛෛ අධයයන රිදු කක තිනබ්.
වයාපිතිය පිළිබා
ාකාංාය ස වයාපිති නායක අධි
ප්තන ෂක න්තණුකා මතක සනක වී ෛහමකමිය ස රින් රිදු
කළාය. ප්තන ෂණන න යාගිනීේ හා ඉදිසේපමක
නි්තනද්ා පිළිබා පුරුළුල් ංවාදයකට හ නව අදහ ්

වයාපිතිය පිළිබා ාකාංාය ස වයාපිති නායක අධි ප්තන ෂක
න්තණුකා මතක සනක වී ෛහමකමිය ස රින් රිදු කළාය.
ප්තන ෂණන න යාගිනීේ හා ඉදිසේපමක
නි්තනද්ා පිළිබා
පුරුළුල් ංවාදයකට හ නව අදහ ් දි සමතෛට ද ඉඩකඩ නවන් මත
තිූ  අතක ෛ ්තය ස නස ඵසදායී ංවාදය ස නග ඩ නිගිණි.
වයාපිතින
නවබ්
අඩස ය
වන
úo
www.apnsustanabilityknowledge.com
හඳුන්වා දීෛද නෛහි දී
රිදු ස ය.
PdhdrEm- by<- fylag¾ fldínElvqj f.dúlghq;= m¾fhaIK
yd mqyqKq lsÍfï wdh;kfha wOHlaI ymq;ka;%S O¾ufiak uy;d
úoaj;a l;sldj wu;ñka' lDIsl¾u rdcH wud;HdxYfha f,alï
ã'ù nkaÿ,fiak uy;d o PdhdrEmfha isáhs'
my<- úoaj;a l;sldj;g tla jQ úoaj;=ka
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Okd;aul wdl,am ixj¾Ok mqyqKq jevigyk
ආයතනන

කා්තයෛණ්ඩසන කා්තය සෂෛතාවය හා ඵසදායීතාවය නංවාීමනේ අකුණණින් ධනාමකෛක ආකල්ප
ංව්තධනය කිරීනේ ස නාෂ විඩුණළුව ස ෛිි ෛ 24 වන දින නව ාාසානේදී පිවිමකවුණි. රමතණ නද්ාකනයකු හා
නපෞරුෂමකව පුරුහුණු උපනද්ාකනයකු වන නෛ හාන් පල්ලියගුරු ෛහතා ස රින් විඩුණළුව නෛනහයවනු සිිහණි. ආයතනන
රියලුෛ ෛාණ්ඩලික නිසධාරීන් ාහා පිවති නෛෛ විඩුණළුව කාජකාරීෛය ඵසදායීතාවය ඉහළ නිංමතෛට නෛන්ෛ
නපෞද්ගලික ජීස තන අකුණණු ජය ගිනීෛට ද විදගමක jQ wdl,am ixj¾Ok m%h;akhla f,i ye¢kaúh yelsh'

f.dú ldka;djka iún, .ekaùfï
mqyqKq jevigyk

ෛානව

ේපමක හා ආයතනික ංව්තධන අංාය ස රින් දිවින පුරුකා
රිදු කකන පුරුහුණු විඩ ටහන් අතක නග ස  කාන්තාවන් ස බස
ගින්මතෛ
ාහා ක්රියාමකෛක පුරුහුණු විඩ ටහන කි ප නපනන්.
නෛ ණකාගස දි ්ත්රි සකන නග ස ජන ංව්තධන බස රනද්ායන්හි ස රිරී
රිටින නග ස  කාන්තාවන් 540 නදනනකුට ඇතිෛනල්, රියඹසාණ්ඩුව,
ිහිහස, තණෛල්ස ස, න වණගස හා නෛ ණකාගස යන රනද්ායන්හි
පිවති විඩ ටහන් තුළින් පුරුහුණුව සබා නදන සදී. නෛ ණකාගස
දි ්ත්රි සකන
කිත ක්තෛ උපනද්ාකවරුන්
හ ස ෂයබද්ධ
නිසධාරීන්නේ හය ද නේ ාහා සිබුණි.
ෛිි ෛ 29 දින රිට ජුනි ෛ 01වන දින ද සවා ෛාතනල් දි ්ත්රි සකය
තුළ ංස ධානය කළ විඩ ටහන ාහා අළුනග ල්ස, දඹුල්ස,
ගනල්නවස හා නද්වහුව යන රනද්ායන්හි නග ස  කාන්තානවෝ 400 ස
පෛණ හ ාගී හ. නෛෛ විඩ ටහන් ෛාසාව ාහා ආයතනන
ේපමක දායකමකවය සබා දුන්නන් ෛානව ේපමක හා ආයතනික
ංව්තධන අංාන රධානී එ .් එේ.ඒ ෛකනකෝන් ෛහතා හ නජයෂ්ඨ
ප්තන ෂණ නිසධාරීන් වන එච්.එේ.නේ.න ස නහකමක,  ප.සී.නේ ද රිල්වා
හ ප්තන ෂණ නිසධාරී ංගීමක ර ාද් රනාන්දු යන ෛහමකවරුන්ය.
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බීජිං නුවක පිවති
කිත කා්තමික පුරුකාස දයා ්ාාන
කළෛනාකකණය හා ංක සෂණය
පිළිබා අන්ත්තජාතික ුණළුවට
නහ සට්ත නක බ්බෑකඩුව නග ස 
කටයුතු ප්තන ෂණ හා පුරුහුණු
කිරීනේ ආයතනය නිනයෝජනය
කකමින් නිසධාරී පිසේ  ස හ ාගී
හ.
ුණළුව ජුනි ෛ 09 දින රිට 29 දින
ද සවා චීනන දී පිවිමකවුණු අතක ශ්රී
සංකාව,
කාේනබෝජය,
පිපුරුවා
නිේගිනියාව, සීනෂල් ් කාජයය,
ඊජිප්තිතුව, ඉතිනයෝපියාව
ඇතුළු
කටවල් ගණනාවක නිනයෝජිතනයෝ
fï i|yd හ ාගී හ. ශ්රී සංකාව
නිනයෝජනය කකමින් ුණළුව ාහා
අප ආයතනන නිනයෝජිතින් ද
නග ස 
ංස ධාන නායකින්
ඇතුළුව
10 නදනන ස
හ ාගී හ.ස බස ගින්මතනේ පුරුහුණු විඩ ටහන් කිහිපය ස නෛ ණකාගස හ ෛාතනල් යන දි ්ත්රි සකයන්හි
දී පිවිමකස ණි.

f.dú ixúOdk iún, .ekaùfï mqyqKq jevigyk

ෛාතනල් දි ්ත්රි සකන අළුනග ල්ස, දඹුල්ස, ගනල්නවස, නද්වහුව, සේගස, හුණු කිට ඇස හා පල්නසනප ස නග ස ජන
ංව්තධන බස රනද්ා 07 ස ආවකණය වන පසේදි නෛෛ විඩ ටහන් ංස ධානය ස ය. නෛ ණකාගස දි ්ත්රි සකන බුමකතස,
දඹගල්ස, අලුමකවිව හ ෛිදගෛ යන රනද්ායන්හි පිවති විඩ ටහන් තුළින් නග ස  ංස ධාන නායකින් 360කට ආ න්න
පිසේ  ස පුරුහුණු කකවනු සිිහණි. ෛානව ේපමක හා ආයතනික ංව්තධන අංාන රධානී එ ්.එේ.ඒ ෛකනකෝන් හ නජයෂ්ඨ
ප්තන ෂණ නිසධාරී එච්.එේ.නේ.න ස නහකමක යන ෛහමකවරු නෛෛ පාඨෛාසාව නෛනහය හ.

චීනන

බීජිං නුවක පිවති
කිත කා්තමික පුරුකාස දයා ්ාාන
කළෛනාකකණය හා ංක සෂණය
පිළිබා අන්ත්තජාතික ුණළුවට
නහ සට්ත නක බ්බෑකඩුව නග ස 
කටයුතු ප්තන ෂණ හා පුරුහුණු කිරීනේ
ආයතනය නිනයෝජනය කකමින්
නිසධාරී පිසේ  ස හ ාගී හ.
ුණළුව ජුනි ෛ 09 දින රිට 29 දින
ද සවා චීනන දී පිවිමකවුණු අතක ශ්රී
සංකාව" කාේනබෝජය" පිපුරුවා
නිේගිනියාව" සීනෂල් ් කාජයය"
ඊජිප්තිතුව" ඉතිනයෝපියාව ඇතුළු කටවල්
ගණනාවක නිනයෝජිතනයෝ fï i|yd
හ ාගී හ. ශ්රී සංකාව නිනයෝජනය
කකමින් ුණළුව ාහා අප ආයතනන
නිනයෝජිතින් ද ඇතුළුව 10 නදනන ස
හ ාගී හ.

lDIsld¾ñl mqrdúoHd ia:dk l<ukdlrKh
yd ixrlaIKh ms<sn| wka;¾cd;sl
iuq¿jg HARTI ksfhdað;hska
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නහ සට්ත නක බ්බෑකඩුව නග ස 
කටයුතු ප්තන ෂණ හා පුරුහුණු
කිරීනේ ආයතනන සුබ ාධක
ංගෛය ස රින් ංස ධානය කළ සුහද
බ සෛහ උනළස බ ස ෛ 25 නවනි
දින ආයතන පසේශ්රන දී පිවිමකවුණි.
කණා ුණට්ටිය ිහඳීෛ, කඹ ඇදීෛ, හින්ද
ෛත නදහි නගවීය තබා නගන යාෛ
විනි ජන ක්රීඩා ස නනෝද ක්රීඩා රැ කින්
බ සෛහ උනළස
ෛන්ස ත ස ය.
නද්ශීය
ං ්කිතිකාංග
ෛතු
පකපුරුකටමක දායාද කිරීෛ නෛන්ෛ
කා්තය ෛණ්ඩසය අතක සුහදතාව
ව්තධනය කිරීෛ ද අකුණණු කකගමක
බ ස ෛහ උනළසට ආයතනන
රියලුෛ කා්තය ෛණ්ඩසය හ ාගී
ස ය.

ñ;%;ajh ;yjqre l< nlauy Wf<,
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පසුගිය ෛිි ෛ

තුළ දිවිනට බසපෑ දරුණු ගංවතුක
තමකමකවය නි ා අවතින් පිසේ ් නවනුනවන් කවීනේ ආධාක
සබා දීනේ විඩ ටහන් කිහිපය ස සුබ ාධක ංගෛය, නප දු
න වක ංගෛය ද ඇතුළු කා්තයෛණ්ඩසය ස රින් ංස ධානය
කක තිබුණි.
ගංවතුනකන් අවතින් වු කඩුනවස රානද්ශීය නල්කේ
නක ට්ඨා යට අයමක ජනතාව නවනුනවන් ආහාක පා්ත ල් 500 ස
නබදා දීෛ හා ගංවතුනකන් ස පතට පමක ආයතනන න වක
ෛහමකෛ ෛහමකමීන් 14 නදනනකුට රෛාණවමක ස යළි ආහාක
පා්ත ල් නබදා දීෛ නෛහිදී රිදු නකසේණි.

ජාතයන්තක නව

 ස දිනයට අදාළව ස නේකාෛ නව  ස
කසාපය තුළ ංස ධානය පිංකේවසට ෛගාමීව අප
ආයතනය ස රින් ද විඩ ටහන් කීපය ස ංස ධානය නකරුණි.
ධ්තෛ නද්ානාෛය පුරුණය ක්තෛය, නව  ස පහන් කූඩු තක ය හ
බිතිෛතුන් නවනුනවන් ංස ධානය කළ කඩස දන් ිස ඒ අතක
කි ප නපනන්. සුබ ාධක ංගෛන
හ ආයතන කා්තය
ෛණ්ඩසන ශ්රෛ දායකමකවය හා ූලසය පසේතයාගය නෛෛ කටයුතු
ාහා සිබුණි.
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කුඹුරු ිහේ මත වගාව ාහා
ාකයතාවය
අනුව
ව්තගීකකණය කිරීෛ
නග ස  ජනතා 18 – 19
නවළුේ
කෛනසේ
(නග ස ජනතා
දමිළ කසාපය)
Present Status and Future
Prospects of Non-Farm
Employment (NFE) in the
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An Evaluation of Mobile
Based
Market
Information Systems in Sri
Lanka
Adoption
and
Soil
Conservation Measures:
Case of Upper Watershed
Management
Project
(UWMP)
Present Situation and
Prospects of Cinnamon
Industry in Sri Lanka
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