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අභිනව කෘෂිකර්ම අමාත්ය මින්දාාන්දා අුත්ගමමේ  මැතිතුමා අේ මෝස්තු 17 දින
ේ ෙක්ටර් ේ කොබ්බෑකඩුව ේ මොවිකටයුතු පර්ේ ේෂණ ො පුහුණු කිරීේ ේ ආයත්යනේ ේ
නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත්ය විය. එම අවස්ථාව සඳො වී ො ධාන , කාබනික ආොර,
එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු ො අර්ත්යාපල් වමා ප්ර,වර්ධන, බීජ නිෂ්පාාන ො උසස්
ත්යාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජ අමාත්ය ශෂී්දද්රඅ රාජපක්ෂ මෙත්යා ා සොාී  විය.
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2021 වර්ෂේ ේ දී කෘෂිකාර්මික පර්ේ ේෂණ ක්ේ ෂේත්රසේ ේ ප්ර,මුඛතත්යාවය ලබා දිය යුතු
ක්ේ ෂේත්රස ෙත්යරක් ිළිබබඳව ේ මින දී අමාත්ය වරු්දේ  අවධානය ේ යොමුඛ වූ අත්යර ේ ේ ිළිබබඳ
ආයත්යනේ ේ ේ ජ ෂ්න නිලධාරී්ද සමස සාකඡාවාවක නිරත්ය විය.
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එනේ,
01. වනසතු්දේ ම්ද ේ බෝමය්දට සිදුවන ොනි ො ඒවාට විසඳුේ ේ යෝජනා කිරීම
02. ේ පොේ ෙොර, කාබනික ේ පොේ ෙොර ාාවිත්යය ො ඒ සේබ්දධ මැටුත සාකඡාවා කිරීම
03. පසු අස්වනු ොනි අවම කර මැනීම
04. අේ ලවි ේ ත්යොරතුරුවල නිරවා ත්යාවය
ේ මයට අමත්යරව, ේ ෙක්ටර් ේ කොබ්බෑකඩුව ේ මොවිකටයුතු පර්ේ ේෂණ ො පුහුණු කිරීේ ේ
ආයත්යනේ ේ ේ ජ ෂ්න නිලධාරී්දට රාජකාරී කටයුතු කිරීේ ේ දී ිතිවන මැටුත ිළිබබඳව
සාකඡාවා කළ අත්යර රේ ේ ඉදිරි කෘෂි නේ වෝාය සඳො ේ මම ආයත්යනේ ේ ාායක්ගවය
ිළිබබඳව ා අවධාරණය කේ ළේ ය.

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

kj wOHlaI;=ud rdcldrS wdrïN lrñka'''
හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ
ආයතනහේ අධ්ය්ක්ෂක/ප්රෂධ්යාන විධ්යායක ිලධධ්යාරී හධ
හේෂ්ඨ
මොචාර්ය රංජිත් හප්රෂයමධා ද ස ල් දවා මෙතා ෙනවාරි ම 31 වන දින
රාෙකාරී ආරේභ කහ ය ය.
ඒ මෙතා 2009 - 2010 කාධ සීමාව තු ස හමම ආයතනහේ අධ්ය්ක්ෂ
ධූරහේ කටයුතු කර තිහබ්. ශා ්ත්රී ය ො පරිපාධන කටයුතුවධ ෙ ධ
පරිචයක් ඇති මොචාර්ය හප්රෂයමධා ද ස ල් දවා මෙතා ඌව හව දධ ්
විශ්වවිස්ාධහේ ප ලපධපති වශහයන් ස, හේරාහසණිය විශ්වවිස්ාධහේ
කෘෂි ඉංජිහන්රු පීඨහේ පීඨාධිපති හධ ස කටයුතු කර තිහබ්. එතුමා
හේරාහසණිය විශ්වවිස්ාධය, ආල්යානු තාක්ෂණ ආයතනය, තායිධන්තය
ො එං ධන්තය හරයන්පීf දඩ් විශ්වවිස්ාධයයන් හි පාධිධ්යරහයකි.

m¾fhaIK mqj;a

jHdmD;s l%shdjg
kexùfï wNsfhda.

lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j iy f.dúck ixj¾Ok fomd¾;fïka;=j wdY%s;j
අහේක්ෂිත අරමුණු ාර්ථක ව ාක්ෂාත් කර
ක මනාකරණය ඉතා වැස ත් හේ.

ැනීමට

ෙ ිලයමිත හේධාවට ඉධක්ක

පුරා

ැනීම

ඳො ව්ාපෘති

ව්ාපෘති රි්යාත්මක කිරීහේ දී කෘෂිකර්ම හසපාර්තහේන්තුව ො හ ොවිෙන ංවර්ධ්යන හසපාර්තහේන්තුව මුහුණ දී ඇති
අභිහයෝ ෙඳුනා ැනීම ෙ ඵධසායී ො කාර්යක්ෂම ව්ාපෘති රි්යාත්මක කිරීම ඳො සුදුසු ිලර්හේශ ඉදිරිපත් කිරීමට
කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශහේ ඉ ද පම පරිදි හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය විල්න්
හමම අධ්ය්යනය ල්දු කරන ධදී.

අහධවි, ආොර ප්රෂතිපත්ති ො කෘෂි ව්ාපාර අංශහේ පර්හේෂණ ිලධධ්යාරිිල ඉන්දිකා එදිරිල්ංෙ හමහනවිය හමහි ේබන්ධීකරණ
ො අධ්ය්යන කටයුතු ල්දු කරනු ධබයි. සැනට හමහි පර්හේෂණ වාර්තාව ක ් හකහරමින් පවතී.

f.dúlghq;= mqj;a yiqk
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2020

ැධසුේ කිරීම, මූධ්කරණය, මානව ේපත්, මූධ් ක මනාකරණය, කාධ ක මනාකරණය, ප්රෂතිපත්ති, රීති ො හරගුධාල්වධ
අඛණ්ඩතාව, ප්රෂවාෙන පෙසුකේ, ලියකියවිලි, අධීක්ෂණ ො පසු විපරේ රි්යාකාරකේ, ිලධධ්යාරීන්හේ ධ්යාරිතා ංවර්ධ්යනය,
ේබන්ධීකරණය වැිල ක්හෂයත්ර වධ අභිහයෝ හබොහෙෝ දුරට පවතින බව අධ්ය්යනහයන් අනාවරණ කරහ න තිහබ්. තව ස,
ොතික, ප ාත් ෙ දි ්ත්රිවක් ැධසුේ තු , විවිධ්ය අමාත්ාංශ ො හසපාර්තහේන්තු අතර ේබන්ධීකරණය ෙ හේශපාධන
ිලහයෝෙනය හමන් ම ිලධධ්යාරීන් අතර ේබන්ධීකරණ රි්යාව පන් තු ස අභිහයෝ ඇති බව අධ්ය්යනහයන් හෙළි වී තිහබ්.

Y%S ,xldfú lDIsl¾u lafIa;%fha m¾fhaIK yd
ixj¾Ok wdfhdackhka ms<sn| úuiqu
කෘෂිකර්ම ක්ෂ ේත්ර¾ෂේ  ෂර ා ත්  යතර
ුන ක
පර්ෂේ  ණ සහ සංවර්ධ
වැඩසටහන් විමසුමට ලක්
කිරීම මඟින් ා ජ්යං යෂත ජ්ය තන් ක්ෂ ේත්ර¾ෂේ 
සංවර්ධ තට දක්ව ද තක් වත කුමක්ද තන් අවෂ ධ
කා තැනීම සහ එමඟින් එම පර්ෂේ  ණ ෂමන් ම
සංවර්ධ
වැඩසටහන් හි ක ර්තක් මර වත සහ
ඵලද යිර වත ඉහළ
ැංවීමට තර හැකි ක්රිාත ම ර්ත
හඳු තැනීම සඳහ ෂමම අධංත ත ිදු  කා ිබෂ .

1. ජ්ය ිබක සහ ක්ෂ ේත්ර¾ අවශංර මර පද ම් ව
පර්ෂේ  ණ මැදිහ් වීම් ුනිබන් විසඳීම සඳහ
වඩ ්  ම වැදත්  පර්ෂේ  ණතන් හඳු
තැනීම අාමුණු කා තිරමින් පර්ෂේ  ණ
ප්රයමුතර කාණත කිරීම.

ජ්ය ිබක කෘෂික ර්මික පර්ෂේ  ණ පද්ධිබතට අත්  යතර
ුන ක පර්ෂේ  ණ සහ සංවර්ධ වැඩසටහන් සම් න්ධව
විමර්ශ ත ිදු  ෂකරිණි.

3. පර්ෂේ  ණ සහ වං ප්තිිබ ෂසේවත
සම් න්ධර වත ශක්ිබම්  කිරීම.

2. පර්ෂේ  ණ යතර
සම්ප ද
යතර
ශක්ිබම්  කිරීම.

f.dúlghq;= mqj;ayiqk

5. පර්ෂේ  ණ වං පෘිබන්හි ප්රයතිබ සම ෂල න ත,
අධීක් ණත සහ ඇතයීම සඳහ වඩ ්  ඵලද යි
්ර මතක් හඳුන්ව දීම.
6. ක්ෂ ේත්ර¾ෂේ  යතර අරා පර්ෂේ  ණ
ද්විකාණතවීම වැළැක්වීම සඳහ සුු සු
වැඩිළිබෂවළක් ඇිබ කිරීම.
කෘෂික ර්මික ප්රයිබප් ිබ සහ වං පෘිබ ඇතයීම් අංශෂේ 
පර්ෂේ  ණ ිරලධ රිනී යර්.ඩී විෂේිදංහ මහ් මිතෂේ
සම් න්ධීකාණෂතන් ක්රිාත ් මක ෂමම පර්ෂේ  ණෂේ 
සම පර්ෂේ  කවරුන් ෂලස පර්ෂේ  ණ ිරලධ රීන් ව
අයි.පී.පී.එම් විෂේිදංහ සහ යර්.එම්.එම්.එච්.ෂක්
ාම්ෂ ොඩෂතදා ත මහ් ම මහ් මීහු කටයුුන කාිබ.
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අධංත ෂේ  ිරර්ෂද්ශ ෂලස පර්ෂේ  ණ ක්ඩඩ තම
කරුණු කිහිපතක් ඉදිර්ප්  කායි.

අරා

4. පර්ෂේ  ණ ිරමැවුම් ාෂේ සංවර්ධ තට ද තක
කා තැනීම රහවුරු වීමට ජ්ය ිබක මේටෂම්
ක්රිාත වලිතක් ස්ප ිළර කිරීම.

පර්ෂේ  ණ කටයුුන අවස ෂේ  එම යතර ුන විිදන්
ප්රයිබප් ිබ ිරර්ෂද්ශතන් සහිර පර්ෂේ  ණ ව ර්ර පළ
කිරීම, ර ක්ෂනණික ්ර මෂදදතන් ිළිබ ඳව දැුවව්  කිරීම,
උපෂද්ශ ත සැපයීම සඳහ වං ප ා කකක ිළහිවීවීම සහ
ිර ්ප ද ිළරිවැත අඩු කා
ව බීජ්ය ප්රයෂදද සංවර්ධ ත
කා වං පෘිබ හඳුන්ව දීම ිදු  කාුව ල යි.
පර්ෂේ  කතන් සහ ප්රයිබප් ිබ සම්ප දකතන් අරා ද්වි
ප ර්ශ්වික සන්ිරෂදද තක් ෂ ොමැිබවීම පර්ෂේ  ණ
ප්රයිබල
ෂතොවි ජ්ය ර ව ෂවර ළඟ ෂ ොවීමට මුලික
ෂහේුනව ෂලස අධංත ත මඟින් හඳු ෂත ිබෂ .

සහ ජ්ය ිබක ප්රයිබප් ිබ
අරා සම් න්ධර වත
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ඉඩම් බුක්ති ක්රටම ්රීj
ලංකාවේ
වෙත්
කලාපික කුඹුරු ඉඩම් ආශ්රිරෙ ව
පවත්නා
ඉඩම්
පරිහරණ
ක්රටම ක් වන තෙර වමහි
ස්වභාව හා බලපෑම් වබොවහෝ
දුරට එක් ප්රරවශය ින්  ෙවත්
ප්රරවශය කට වවනස් වේ.
ෙට්ටුමාරු හා කට්ටිමාරු ඉඩම්
බුක්ති ක්රටමව
මුලික හර
ව් ව්  ලබා දී ඇති ඉඩම්
කැබැල්ලක් වගා ිනරීමට ඇති
තයිති , තයිතිවාසිකම් ඇති
පුශගලයි්  තෙර වාර්ෂිකව
හුවමාරු වීමයි.
වමම
ක්රටම
කුඹුරුවලට
ඉඩම්වලට පමණක් තදාළ වන
තෙර වබොවහෝ විට ්රීj ලංකාවේ
සිංහල ප්රරවශයවලට තනනයී ූ
බව
වපව් .
ෙට්ටුමාරු
මූලධර්ම නම්, භූමි වභෞතික
වයව ්  වබදීම වවනුවට
තයිතිවාසිකම් ඇති පුශගල ් 
තෙර කුඹුරුවල වගා ිනරීවම්

f.dúlghq;= mqj;a yiqk

තයිති වාර්ෂිකව හුවමාරු වීමයි. සරලව සඳහ්  කර් ව්  නම් ෙට්ටුමාරු
නු වගොවි කණ්ඩා ම්වල වවනස්වීම වන තෙර කට්ටිමාරු නු ඉඩම්
වකොටස වාර්ෂිකව මාරු වීම යි. වමම ඉඩම් බුක්ති ක්රටම පිිබබඳව සි ුමම
ප්රරවශය ආවරණ වන ආකාරව විිමමත් තධයී න සිදු කර ඇත්වත් ඉො
සීමිෙ ප්රරමාණ ින.
ඒ තනුව, ්රීj ලංකාවේ වෙත් කලාපව කුඹුරු ඉඩම්වල ඵලදායිොව සඳහා
ෙට්ටුමාරු සහ කට්ටිමාරු ඉඩම් බුක්ති ක්රටමව හි ඇති බලපෑම විමසා බැලීම
වමම තධයී නව මූලික තරමුණ වී තිවේ.
වම ට තමෙරව, ෙට්ටුමාරු සහ කට්ටිමාරු ඉඩම් බුක්ති ක්රටමව ආවේිකක
ලක්ෂණ, පවත්නා කෘෂිකාර්මික / වගොවිජන ක්රටම තුළ වමම භුක්ති ක්රටම
වකවරහි වගොවී් වේ ආකල්ප ගවේෂණ ිනරීම වම්  ම වමකී විවයේෂිෙ
ඉඩම් බුක්ති ක්රටම ට තදාළ ඵලදායිො ගැටුමව විසඳීම සඳහා පිිබ ම් ද
තධයී න තුිබ්  ව ෝජනා ිනරීමට පර්ව ෂක කණ්ඩා ම තවේක්ෂා කරයි.
පර්ව ෂණව තධයී න ක්වෂේ්රන වලස ෙට්ටුමාරු සහ කට්ටිමාරු ඉඩම්
බුක්ති ක්රටම පවතින ප්රරධාන දිස්ත්රිමක්ක වන රත්නපුර, කළුෙර සහ ගාල්ල න
දිස්ත්රිමක්ක තුන වෙෝරාවගන තිවේ.
වම් වන විට 2018/2019 මහ හා 2019 ල ක් න තුළ ෙට්ටුමාරු සහ
කට්ටිමාරු ක්රටම ට වී වගා කරන ලද සසම්භාවී වලස වෙෝරාගත් වගොවි පවුල්
150ක් ආශ්රරව ්  ප්රරය්නාවලි සීකක්ෂණ ක් පවත්වා දත්ෙ රැස් කර ඇති තෙර
දත්ෙ විය්වල්ෂණ කර පර්ව ෂණ වාර්ොව සකස් කරමි්  පවතියි.
වජයීෂ්ප පර්ව ෂණ ලධලධාරිලධ එම්.ටී පශමජාලධ මහත්මි වේ
සම්බ් ධීකරණව ්  ක්රි් ාත්මක වන වමහි සම පර්ව ෂකයි්  වලස
වජයීෂ්ප පර්ව ෂණ ලධලධාරී්  වන ජී.ජී.ද.එල්.ඩේ.සමරසිංහ මි සහ
එම්.ඒ.සී.එස් බණ්ඩාර න මහත්ම මහත්ීකහු කටයුතු කරති.
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ට්ටුමාරු සහ කට්ටිමාරු
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බරෝ

ග-පළිබබෝධ පාලනය සම්බන්ධබයන් තහවුරු කළ තත්
කාලීන බතොරතුරු සමස්ත බගොවි ප්රයජාව බවත ගලා බනොයෑබම්
ගැටලුවට විසඳුමක් බලස ඕස්බමලියායාබේ බටහිර සිඩ්නි සරසවිය, බකොළඹ
විශ්වවිද්යාලයීය පරිගණක අධයයනායතනය, කෘෂිකර්ම බද්පාර්තබම්න්තුව
හා බහක්ටර් බකොබ්බෑකඩුව බගොවි කටයුතු පර්බේෂණ හා පුහුණු කිරීබම්
ආයතනය අතර සහබයෝගීතා වයාපෘතිය මඟින් ‘බේඩිබර්ඩ්’ නමින් ජංගම
දුරකතන බමවළමක් වැඩි දියුණු කර තිබබ්.
කෘෂිකාර්මික සම්පත් කළමනාකරණ අංශය විසින් ආරම්භ කර ඇති බමම
ක්රිකයාබද්ධ පර්බේෂණබේ අරමුණ වන්බන් බරෝග-පළිබබෝධ පාලනය පිළිබඳ
තත්කාලීන බතොරතුරු බගොවි ප්රයජාව බවත ලබාදීම තුළින් ආහාර බබෝග
වගාවන් හි බරෝග පළිබබෝධ සාර්ථක බලස පාලනය කිරීම සඳහා බගොවි
ප්රයජාවට සහයබවමින් කෘෂි වයාප්ති බසේවාව ශක්තිමත් කිරීමයි.

බමම බමවළබම් විබශේෂත්වය වන්බන් බරෝග-පළිබබෝධ නිරීක්ෂණය හා ඒවා
පාලනය සම්බන්ධබයන් බගොවියා/බගවිලියාය හා කෘෂිකර්ම උපබද්ශක අතර
ද්වි-මාර්ගික සන්නිබේද්නය සඳහා සකස් කර ඇති බමොඩියුලය යි. බබෝග
විබශේෂිත ඒකාබද්ධ පළිබබෝධ කළමනාකරණ පිළිබවත් හා වගා කාල
සටහනට අනුගත වගා පිළිබවත් පිළිබඳ නිතිපතා ද්ැනුවත්කිරීම් අවසන්
බමොඩියුලවල අන්තර්ගත බේ.
එපමණක් බනොව, බගොවි ප්රයජාවට අවශය සියලු බතොරතුරු අඩංු  වන ජංගම
දුරකතන බමවළමක් නිර්මාණය කිරීබම් අවශයතාව වර්තමානබේ දී
හඳුනාබගන තිබබ්. වගාවන්වල බරෝග පලියාබබෝධ පාලනය පිලියාබඳ බතොරතුරු
එවැනි පරිපුර්ණ ජංගම දුරකථන බමවළමක අනිවාර්යබයන් අඩංු  විය යුතු
ය. එය තත්කාලීන බතොරතුරු පද්ධතියක් නම් වඩාත් බයෝගය බේ. බමම
ජංගම දුරකතන බමවළම මඟින් එම අවශයතාව ද්ැනටමත් සපුරා තිබබ්.
අවශය වන්බන් එය ඉහත ද්ැක් වූ ආකාරබේ පරිපුර්ණ කෘෂි-ජංගම දුරකථන
බමවළමක් නිර්මාණය කිරීබම්දී ඊට ඒකාබද්ධ කිරීම පමණි.
2019/2020 මහ කන්නබේදී නියමු වයාපෘතියක් බලස බපොබළොන්නරුව,
කුරුණෑගල හා මාතර දිස්ත්රිමක්කවල වී බගොවීන් බවත බමම ජංගම දුරකථන
බමවළම හඳුන්වා බද්න ලදී.
f.dúlghq;= mqj;a yiqk
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පර්බේෂකයින් විසින් සඳහන් කරන
ආකාරයට බමම ජංගම දුරකථන
බමවළම ඔස්බසේ ලබා ගත හැකි සමාජ,
ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකම් රැසක්
නියමු
වයාපෘතිය
සඳහා
තිබබ්.
බතෝරාගත් බගොවි ප්රයජාව සම්බන්ධබයන්
සිදුකළ පාද්ක සමීක්ෂණය, බමම ජංගම
දුරකථන බමවළම හඳුන්වා දීබම් දී ලද්
අත්ද්ැකීම් හා පසු ඇගයීම ඔස්බසේ
බමවැනි ජංගම දුරකථන බමවළමක්
බගොවි ප්රයජාව බවත හඳුන්වාදීම තුළින්
සාර්ථක ප්රයතිලල ලබා ගත හැක්බක්
බකබසේ ද් යන්න පිළිබඳව
මනා
අවබබෝධයක්
බමම
ආයතනබේ
පර්බේෂණ කණඩායම සතු බේ.
එබැවින්, කෘෂිකාර්මික අංශය තුළ ඊ
තාක්ෂණය ප්රයවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ
උනන්දුවක් ද්ක්වන කවර පාර්ශ්වයකට
වුව ද් එම අත්ද්ැකීම් මනා පිටිවහලක්
සපයයි.

2020

‘බේඩිබර්ඩ්’ පරිශීලක බක්න්ද්රීය ජංගම දුරකතන බමවළම විබශේෂිත
බමොඩියුල හයකින් සමන්විත බේ. ඉන් පළමුවැන්න තුළ, බගොවි මහතා
හඳුනාගැනීබම් බතොරතුරු ද්, බද්වැන්න තුළ වගා කළ හැකි ඉඩම් හා වගා
කරන බබෝග පිළිබඳ බතොරතුරු ද් ඇතුළත් බේ. බිම් සැකසීබම් සිට අස්වනු
බනළීම ද්ක්වා අනුගමනය කළ යුතු වගා පිළිබවත් බතවැනි බමොඩියුලය තුළ
ගැබ් බේ.

අනු ාධපු දිස්ත්රිනක්කනේ මැදවච්චිය සහ කැබිතිනගොල්ලෑව ප්රරානේශීය
නල්කේ නකොට්ඨාසත් නපොනළොන්නරුව දිස්ත්රිනක්කනේ මැදිරිගිරිය සහ
දිඹුලාගල යන ප්රරානේශීය නල්කේ නකොට්ඨාසත් අධියන ප්රරනේශය නලස
පර්නේෂණ කණ්ඩායම විසින් නතෝ ා නගන තිනේ.
අධියන ප්රරනේශ තුළ පානීය ජල අවශිතාව සඳහා භාවිතා ක න වැසි ජල
ටැැංකි සහ නවනත් ජල ප්රරභව තුළ ප්රරමිතිය නසොයා බැලීම, වැසි ජලය පානය
සඳහා ජනතාව නයොමු කිරීනේ ක්රරනමෝපායයන් හඳුනා ගැනීම ආදිය
අනනකුත් අ මුණු අත නේ.
වැසි ජලය පරිනභෝජනය කිරීම තුළින් පළානත් ජනතාවට වැඩි කාලයක්
ඉතිරි වීම, ආර්ථික වශනයන් ලාබදායීබව හා නසෞඛ්යි සේපන්න බව යනා
දී කරුණු අනාව ණය නේ.
ගබඩා ටැැංකිනේ ප්රරමාණය පුලනල් විශාලත්වය මත ඳා පවතින අත
ටැැංකි සවිකිරීනේ ආ ේභක පිරිවැය නබොනහෝ කුටුේභ සඳහා ඉහළ
මට්ටමක පැවතුන බව පර්නේෂණනයන් අනාව ණ ක නගන තිනේ.
නිර්නේශ නලස පර්නේෂණ කණ්ඩායම ඉදිරිපත් ක න්නන් වැසි ජල ටැැංකි
පහසුකම ලබා ගත නනො හැකි අය දිරිමත් කිරීම සඳහා ජනේ ආධා යක්
නහෝ ණය පහසුකේ නයෝජනා ක්රරමයක් සකස් කළ ුතතු බවි.
එනසේ ම, වැසි ජල ටැැංකි පේධතිය නිසිනලස නඩත්තු කිරීමට පියව
ගැනීම, ටැැංකි ඉදිකිරීම සඳහා අඩු වියදේ අමුද්රමවි භාවිතා කිරීම, වැසි
ජල ප්රරතිපත්තියක් ්රිීයාත්මක කිරීම වැනි නිර්නේශ සකසක් ද ඉදිරිපත්
ක තිනේ.
f.dúlghq;= mqj;a yiqk
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පර්නේෂණ
සේබන්ධීක ණ
නිලධාරිනි නලස ජී.වී.එන් අනයෝමි
මිය කටුතතු ක න අත සහය
පර්නේෂකින් නලස අධි පර්නේෂක
එස්.එේ.ඒ
සම නකෝන්,
අධි
පර්නේෂක එච්.එේ.නේ.නක් නහේ ත්,
නජිෂ්ඨ
පර්නේෂණ
නිලධාරී
පී.සී.නේ ද සිල්වා , පර්නේෂණ
නිලධාරි එස්.පී ප්රරනාන්ු  යන
මහත්වරු කටුතතු ක ති.

2020

පානීය ජල ගැටලු සහ හඳුනා නනො ගත් වකුගඩු න ෝගනයන් පීඩාවට පත්
උතුරු මැද පළාත තුළ ජීවත් වන ජනතාවට සු ක්ෂිත ජල ප්රරභවයක් නලස
වැසි ජලය භාවිතය ඉහළ නැැංවීනේ විභවතාවය නසොයා බැලීනේ අ මුණින්
පර්නේෂණයක් මානව සේපත් හා ආයතනික සැංවර්ධන අැංශනේ
පර්නේෂණ නිලධාරීන් විසින් ආ ේභ ක තිනේ.
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මාර්ට් ජංගම දුරකතන හිමියෙකුට තම නිවය ේ සිට
ඇසිල්ලකින් පවුලට අවශ්යහ නවවු්  ළවවු, පලතුරු,
ම ්, මාු, බිත්තර වවනි ආහාර ද්රකවහ ඇනවු්  කර නිව ට
ම යගන්වා ගවනීය් 
පහසු ක්ර මේ  යහ් ටර්
යකොබ්බෑකඩුව යගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු
කිරීය්  ආෙතනෙ විසින් හඳුන්වා දී තියබ්.
ම
් ාර්ට් දුරකථනේ  හිමි ඕනෑම අයෙකුට 'ගූගල් ප්යල්'
(Google Play) යවතින් 'සුපිරි යපොව’ න්  ජංගම යෙදුම
බාගත කර ගවනීයමන් යමම පහසුකම අත් විඳීමට හවකි ෙ.
යමහි වියශ්යේෂත්වෙ වන්යන් පාරිය ෝගිකයින්ට පමණ් 
යනොව යගොවීන්ට, විකුණු් කරුවන්ට හ ඉහත ආහාර
යබෝග නිෂ්පාදකයින්ට ද තම නිෂ්පාදන අතරමවදිෙන්යේ
අතයපවීම්  යනොමවති ව ාධාරණ හා තරඟකාරී මිලකට
අයලවි කර ගවනීමට හවකි වීමයි.

‘සුපිරි යපොව’ මෘදුකාංගෙ සිංහල, යදමව හ ඉංග්රීපසි ෙන
ාෂා තුයනන් ම
ාවිතා කව හවකි වීම තවත්
වියශ්යේෂත්වෙකි. පරිශීලකයින්ට යමම යෙදුම ාවිතයෙන්
මිල දී ගවනී්  කටයුතු සිදු කිරීය්  දී තමා ලබා ගන්නා
ය ව
ේ ෙ පිළිබඳව, තම ඇනවුය්  තත්ත්වෙ ් බන්ධයෙන්
්තිාාර දව් වීමට ද අව ථ
් ාව හිමි යේ. ඒ ඳහා ළම
යෙදුම තුව ම ළම ාණ්ඩයේ යහෝ අයලවිකරුයේ
ය ව
ේ ායේ
ගුණාත්මක
තත්ත්වෙ
් බන්ධයෙන්
යශ්රරේණිගත කිරීම (rating) ද කව හවකි ෙ. ළෙ අයනකුත්
පාරිය ෝගිකයින්යේ මිල දී ගවනීය්  තීරණවලට ද හෙ
වීම්  වන අතර ම ළ්  ළ්  අයලවිකරුයේ ය ේවයෙ හි
ගුණාත්මක ාවෙ පිළිබඳ පරිශීලකයින්ට අවයබෝධේ 
ලබා ගවනීමට රුකුල්  යේ.
2020

යහ් ටර් යකොබ්බෑකඩුව යගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා
පුහුණු කිරීය්  ආෙතනයේ භූයගෝල විදහා යතොරතුරු
තා් ෂණික ඒකකෙ [GIS] හා නවීන තා් ෂණෙ පිළිබඳ
ආතර් සී ් ලා්  ආෙතනෙ මඟ ළ්  ව යමම යෙදවුම
වවඩි දියුණු කර තියබ්. ් යෂේත්රෙයේ ඇති අයලවිකරණ
ගවටලු මඟ හරවා පසු අ ්වනු හානි අවම කර ගවනීමට ද
යමම ක්ර මෙ ඉතාමත් ්ායෙෝගික ක්ර මේ  වනු ඇති බව
යහ් ටර් යකොබ්බෑකඩුව යගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා
පුහුණු කිරීය්  ආෙතනයේ භූයගෝල විදහා යතොරතුරු
තා් ෂණික ඒකකෙ අංශ්ය [GIS] ්ධාන අධි පර්යේෂක
ළච්.ළ් .යේ.ය්  යහේරත් මහතා ඳහන් කරයි.

ළවවු, පලතුරු, ම ්, මාු, හල්, යපොල්, විසිතුරු මල්,
යගොවිපව හා යගොවිපළින් බවහවර කර්මාන්ත, කෘෂි
උපකරණ, ්වාහන පහසුක් , කෘෂි කර්මාන්තෙට අවශ්යහ
ශ්රරමිකයින් ය ොො ගවනීය්  සිට ීජ, යපොයහොර
පෙන්නන් ද් වාත්,
ත්ත්ව පාලනෙ, ෙහපත්
කෘෂිකාර්මික පිළියවත් අනුගමනෙ කරමින් නිෂ්පාදනෙ
කව යබෝග වර්ගවල සිට කුු බඩු ද් වාත් මිල දී ගවනීමට
යමන් ම ළම කාණ්ඩවලට අෙත් නිෂ්පාදන අයලවිෙ
ඳහා ලිොපදිංචි වීම, ාණ්ඩ හා ය ේවා පිළිබඳ දවන්වී් 
පව කරවා ගවනීමටත් හවකි යපොදු යේදිකාව්  යල ‘සුපිරි
යපොව’ දුරකතන යෙදුම හඳුන්වා දිෙ හවකිෙ. යමවවනි
අවශ්යහතා ැස ්  යවත ඇිලලි තුඩින් ඇසිල්ලකින් වඟා
විෙ හවකි ළකම ශ්රී  ලාංය ෙ ජංගම යෙදුම යමෙ යේ.

f.dúlghq;= mqj;a yiqk
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හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ
ප්රයකානන කකකය ඟින්  ප හකහනන
ත්රෛේඟාක ක ප්රයකානනයකි. හ ොවිකටයුතු
ක්හෂේෛේයට දාා පර්හේෂණ ො ්රිරයාකාරී
වැඩසටේ වල දී ලබා ් නා පර්හේෂණ
හතොනතුරු හඟඟින්  ප්රයකානයට ප්  හකහර්.
ලබා ්  මූලය සඳේ  කනමි්  හඟහි ඇති
කරුණු උපුටා ත ෙැකිය.

උපහේනක් වය
හෙශෂ්ඨ ඟොචාර්ය නංජි්  හප්රයේඟලා ද ා ක  දවා
දධ්යශක්ෂ/ ප්රයධ්යාන විධ්යායක ිලලධ්යාරී

දධීක්ෂණය
එස්.ක.සී.යූ හසේනානායක
හෙශෂ්ඨ ප්රයවත් ති ො ප්රයකානන ිලලධ්යාරී

සේපාානය ො පිටු සැකසුඟ

එක්ස්  ොතී් හේ ආොන ො කතෂිකර්ඟ සංවිධ්යානහේ ආහයෝෙන ඟධ්යශස්ථාන දංනය
(DPI) ො එහි ශ්රී  ලංකා කාර්යාලහේ සෙහයෝගී් වය ඇතිව හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව
හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො පුහුණු ආයතනය වික ්  RURALINVEST පුහුණු
වැඩසටෙනක් සාර්ථකව සංවිධ්යානය කනන ලදී.

වස් ති නාෙපක්ෂ
ප්රයවත් ති ො ප්රයකානන ිලලධ්යාිනී

RURALINVEST යනු තිනසාන කතෂිකාර්මික ො ග්රාාමීය ය ආහයෝෙන වශාපතති සෙ වශාපාන
සැලසුේ සකස් කිරීඟ ො ඇ යීඟ සඳො උපහයෝගී කන ැහනන බහුභාෂා ක්රසඟහදායක්
සහිත හඟවලේ කට්ටලයකි.

හ ොවිකටයුතු පුව් ෙසුන ප්රයකානනය,
මුද්රටණය සෙ හබාා ෙැරීඟ

හඟඟ වැඩමුළුහද පනඟාර්ථය වූහේ කුඩා ග්රාාමීය ය ආහයෝෙන සඳො කතෂිකාර්මික වශාපාන/
වශාපතති සැලසුේ සකස් කිරීඟට සෙ ොතික ඟට්ටමි්  RURALINVEST
ආයතිලකකනණයට සොය වීඟට හඟ්  ඟ ආහයෝෙකයි් ට / ආහයෝෙක
කණ්ඩායේවලට උපකාන කිරීඟ සඳො වන RURALINVEST වත් තිකයි්  ප්රයොවක් නට
තු ිලර්ඟාණය කිරීඟයි.

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු
පර්හේෂණ ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය

දුනකථනය- 0112 696981
ෆැක්ස්
- 0112 692423
හවබ් www.harti.gov.lk
හෆේස්බුක්
https://www.facebook.com/hartilk/

දින 5ක් පුනා පැවති හඟඟ හ් වාක ක වැඩසටෙන සඳො පුහුණුලාභී්  හලස වශාපතති
දධ්යශක්ෂවරු් , විෂය විහනේෂඥයි් , ඉෙ
ො ඟධ්යශඟ ඟට්ටහේ වශාප්තිති
ක ඟණාකරුව් , සංවර්ධ්යන ිලලධ්යාරී් , වශාප්තිති හසේවකයි් , ග්රාාමීය ය ො හ ොවිෙන
දංනහේ නාෙශ හනොවන සංවිධ්යාන ්රිරයාකාරී් , නාෙශ ො නාෙශ හනොවන දංන
ිලහයෝෙනය කනන පුහුණුකරුව් , හපෞේ ලික දංනහේ කතෂි සැකසුේ ආයතනවල
ක ඟනාකරුව්  ඇතුලු හපෞේ ලික දංන ිලහයෝජිතයි්  සෙභාගී වූෙ.
2020 හපබනවාින 09 ක ට 13 ාක්වා නානායනසාමීය  සේඟ් ෛේණ නාලාහද දී පැවති
වැඩසටෙන, හලෝක ආොන ො කතෂිකර්ඟ සංවිධ්යානහේ සේප්  ාායකයි්  පස්
හාහනකුහ ්  සඟ් විත ඟඩු දලක් වික ්  හඟහෙයවනු ලැබීය.

