f.dúlghq;=
mqj;a yiqk
jki;=kaf.ka isÿjk
j.d ydks l<ukdlrKh

42 jk fj¿u

isjj
q k l,dmh 2018

ISSN - 1991 - 040X

wdydr iqrlaIs;;djh i|yd
mdrïmßl ±kqu

lDIsl¾u wud;HdxYh

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

f.dúlghq;= mqj;a yiqk

jki;=kaf.ka jk j.d ydks
l<ukdlrKh lr .ekSu
f.dú;ekg we;s
m%Odk wNsfhda.hla
lDIsl¾u weue;s uyskao wurùr

ග ොවීන් මුහුණ ගෙන ැටලු අතරින් සමහර ප්රගශවල ග ොවීන්ට ති
ප්රධානන ැටලුල ලන්ගන් සුනන්ග න් ිදුවලන හනි  වල ෘෂිකෘ්මම
අමනතය මිනන්ෙ අමරවීර මහතන සහහන් ෘගය.
තමැිුනමන ගමම ෘරුණු අනනලරණ. ෘගය ඔක්ගතොම්ව්ම මස 10 ලන
දින ගහක්ට්ම ගෘොබ්වෑෘඩුල ග ොවිෘටයුුන ප්මගේෂණ හන පුහුණු කිරීගම්
ආ.තනගේ පැලි ‘ලන සුනන්ග න් ිදුවලන ල න හනි  ෘයමනනෘරණ.
කිරීම සහහන ිරසර විසඳුම් හඳුනන ැනීම පිණිස වූ එක් දින ලැඩමුළුල'
අමතමිි 
ගහක්ට්ම ගෘොබ්වෑෘඩුල ග ොවිෘටයුුන ප්මගේෂණ හන පුහුණු කිරීගම්
ආ.තනගේ ෘෂික සම්පත් ෘයමනනෘරණ අංව. විිදන් ගමම ලැඩමුළුල
සංවිධානන. ෘරන දි
ආහනර ි ෂ්පනෙනග.න් 30% - 35% ත් අතර ප්රමනණ.ක් විනනව ලුයගේ
සත්ත්ල හනි ලලින් වල ඒ සම්වන්ධාග.න් අධාය.න. ෘරන
ප්මගේෂෘයින් උපුටන ෙක්ලමින් තමැිුනමන ලැඩි ුවරටත් සහහන් ෘගය.
ග ොවි.නට ි ිද මි ක් ගනො ැබීම සහ පසු අස්ලුය හනි  .න ැටලු
සහහන ආමන්ත්රණ. ෘර ිුණණෙ ලන සත්ත්වි ගමගතක් සෑීමමට පත් වි.
හැකි ප්රිල ෙන.ෘ විසඳුමෘට එයීමමට ගනොහැකි වූ වල තමැිුනමන
පැලසී. ලන සත්ත්ල හනි . පිළිවහ සනෘච්ඡන කිරීම පිණිස ගපය ැසීම
ගම් ගමොගහොගත් ඉතනමත් ෘනග ෝචිත වල ෘෂිකෘ්මම අමනතය මිනන්ෙ
අමරවීර මහතන සහහන් ෘගය.
ගවෝ ල නගේ අස්ලුය හනි . ග ොවි ජනතනලගේ ආ්මථිෘ පනඩුල සහ
ජීවිත අලෙනනම සහහන ගහුන වී ති ලන සත්ත්ල ැටුම ෘයමනනෘරණ.
කිරීම සහහන ෘෂිකෘන්මමිෘ අංවගේ ආ.තනලලින් ඉදිරිපත් වී ති
ග.ෝජනන පිළිවහල වහුපන්මවවී. අෙහස් විමසීම, ග.ෝජනන
සම්වන්ධාග.න් ති සුුවසු ප්රිගවෝධාන සහ විසඳුම් සංෘ න. ගෘොට
මිි ස් ලනසත්ත්ල ැටුම ෘයමනනෘරණ. සහහන වහුපන්මවවී.
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ආහනර ි ෂ්පනෙනග.න්
30% - 35% ත් අතර
ප්රමනණ.ක් විනනව
ලුයගේ සත්ත්ල
හනි ලලින් වල ඒ
සම්වන්ධාග.න්
අධාය.න. ෘරන
ප්මගේෂෘයින් උපුටන
ෙක්ලමින් තමැිුනමන
ලැඩි ුවරටත් සහහන්
ෘගය.
එෘඟතනල.ක්
සිනත
විසඳුම්
ග.ෝජනනලලි.ක් සම්පනෙන. කිරීම
ගමම ලැඩමුළුගේ අරමුණු වි.
ෘෂිකෘ්මම, ආ්මථිෘ විෙයන, සත්ත්ල
විෙයන, ලන සංරක්ෂණ, ඉඩම්,
සමනජ සුව සනධාන, රනජය ප්රිපත්ි
.න අංව ි ග.ෝජන. ෘරන
විශලුනන්
සහ
ආ.තන
ි ග.ෝජන.
ෘරමින්
40
ගෙගනකුග න්
යුත්
විශලත්
ෘණ්ඩන.මක් ගමම උපන. මන්මගිෘ
ග.ෝජනනලලි. ගෘටුම්පත් කිරීම
සහහන ෙන.ෘත්ල. වන ුවන්හ
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වඩඉරිඟු ලන

ල මෑත ඉිහනස. ුනය සැ කි. යුුන පිබිදීමක් ෙැකි.

හැකි වූ ගවෝ පශධාි.කි ගශවගුණ විප්ම.නස හමුගේ අභිග.ෝ .ට
ක්ලන වඩඉරිඟු ගවෝ ල න පශධාිගේ ිරසරභනල., ආ්මථිෘ,
සමනජයී. හන පනරිසරිෘ .න ප්රධානන සංරකෘ ුනන මත පෙනම්ල
හඳුනන ැනීමට ගමම අධාය.නග.න් උත්සහ ෙරන තත
ගවෝ ල නල පිළිවහ ලන සනම්ප්රෙනයිෘ ආ්මථිෘ ෙෂෂ්ිය.ට අමතරල
එමගින් ජි ත ෘරන සමනජ සහ පනරිසරිෘ ව පෑම මත පෙනම් ගලමින්
එ. ගෘතරම් ුවරෘට ිරසර ල න පශධාි.ක්ෙ .න්න හඳුනන ැනීමත්
සමස්ත ල න පශධාිගේම සංල්මධාන. සහහන ි ්මගශව ඉදිරිපත් කිරීමත්
ගමම අධාය.නගේ අරමුණ වී ිගබ්
අධාය.නගේ ගසො.න ැනීම්ල ට අුයල වඩඉරිඟු ල නල අගනක්
ල නලන්ට සනගේක්ෂල ආ්මථිෘ ලවග.න් නභෙනයි තත්ත්ල.ෘ පලතී
එි සන ඒ ගලත ඉහය තරුණ ආෘ්මෂණ.ක් පැලි.ෙ ග ොවීන්ග න්
77%ක්ම ල න ෘටයුුනල ි රත ලුයගේ අනලසර බිම්ල . ල නල
සහහන රසන.ි ෘ ගපොගහොර සහ ලල්නනවෘ ි ්මගශශිත මට්ටම්ල ට ලඩන
ලැඩි ප්රමනණලලින් භනවිතන ලන අතර ෘෂමිනනවෘ භනවිත. අලම මට්ටමෘ
පලතී
ප්මගේෂෘයින් විිදන් ි ්මගශව ඉදිරිපත් ෘරමින් සහහන් ෘරුයගේ
වඩඉරිගු ගවෝ ල න පශධාි. ුනය පරිසර ිරසරභනල. තහවුරු කිරීමට
ඉහයම අලධානන.ක් දි. යුුන වලයි ෘෂිකරසන.න ග.දීගම් දී ි ලැරදි
ක්රමගේෙ භනවිත. ෘන්ම.ක්ෂම ග ස ගපොගහොර සහ ලල්නනවෘ
පරිහරණ. ලැඩි දියුණු කිරීම එිනදී ප්රධානන ගේ ආ්මථිෘ ිරසරභනල. සහ
සමනජි. ිරසරභනල. ඉහය නැංවීමට අෙනය ි ්මගශව ෙ අධාය.න. ුනළින්
ඉදිරිපත් ෘර තත
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භනණ්ඩන නර අරමුෙ සහ ග ෝලී. වික තන ප්මගේෂණ පිළිවහ ආිද.නුයපැිදෆික් ජන ගේ අරමුෙලින් අධායන. ිදුව ගෘරී තත ගජයෂ්ඨ
ප්මගේෂණ ි  ධානරී එස් ඈපනිදංහ මහතනගේ සම්වන්ධීෘරණග.න් හන
ගජයෂ්ඨ ප්මගේෂණ ි  ධානරීි  සුිද න ර්්මුව මහත්මි.ගේ හන ප්මගේෂණ
ි  ධානරී අමල් දිසනනන.ෘ මහතනගේ සම ප්මගේෂෘත්ලග.න්
අධාය.න. ිදුව ගෘරී තත

ප්මගේෂෘයින් විිදන්
ි ්මගශව ඉදිරිපත්
ෘරමින් සහහන්
ෘරුයගේ වඩඉරිගු
ගවෝ ල න පශධාි.
ුනය පරිසර ිරසරභනල.
තහවුරු කිරීමට ඉහයම
අලධානන.ක් දි. යුුන
වලයි
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ග ොවීන් වී අගෙවි කිරීගේ තීරණ

ැනීම, ඔවුන් මුහුණ ගෙන ැටලු

සහ ඔවුන් ගයෝජනා කරන වියෙේ පිළිබඳව අධ්යයනය දිරි
සැෙසුේකරණගේදී ගබගහවින් වැෙ ත් ගේ.
ග ොවීන් වී අගෙවි කිරීගේදී රාජය හා ගද ්ග ිකක අශයය ගරෝරා
ැනීමට දවහල් වන සමාජ ආර්ථික කරුණු පිළීබඳව ගසොයා බැලීම සහ
සමස්ර වී අගෙවි ක්රියාවිකගය ක කාර්යෂමතමරාවය වැ ක කිරීම සඳහා
අවයය ්රතිපදත්තිපමය ිරර්ග්ගය ෙබාදීම ්රධ්ාන අරමුණු ගේ.

තිපරසාර කෂෂිකර්මාන්රය :
සශකල්දයෂම ෙ යථාර්ථයෂම ෙ යන
මැයින් ගවස්ටන් සිඩ්ිර
විය්වවිෙයාෙගේ මහාචාර්ය රීතිප
ක්රිත්ණා මහත්මිය විසින්
ආයරනගේ දර්ගේතණ
ිරෙධ්ාරීන් පගෙසා ග්ගයනයෂම
දවත් වන ෙිර.
2018 ගෙසැේබර් 05 ිරන
ගහෂමටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි
කටුතළ  දර්ගේතණ හා පුහුණු
කිරීගේ ආයරනගේ ම කන්ෙ
සිල්වා ශ්රවණා ාරගේ දී එය
දැවැත්විණි

විගයේෂිර අරමුණු අරර රාජය හා ගද ්ග ිකක අශය ගවර වී ග ොවීන්
ගයොමු වීම සඳහා බෙදාන ්රධ්ාන කරුණු අධ්යයනය කිරීම, විවිධ් අගෙවි
ක්රියාොම ළ ග ග ොවීන් මුහුණු ගෙන ැටලු සහ ගයෝජනා හනානා ැනීම
සහ රාජය හා ගද ්ග ිකක අශයගේ වී අගෙවිකරණ ක්රියාවලීන් වතාත්
කාර්යෂමතම කිරීමට අවයය පදාය මාර් හනානා ැනීමට අගකෂමතා
කරයි. මූිකක ෂමගතේත්ර සීකෂමතණය ්රධ්ාන වී ිරත්දාෙන ිරස්්රිෂමක 4ෂම වන
අේදාර, අනුරාධ්පුරය, මතකෙපුව සහ ගදොගෙොන්නරුව යන ්රග්ගයවෙ
ග ොවීන් 350ෂම ආවරණය වන දිිර ිරමකර ඇතිප අරර ෙත්ර දි ණක
ර කිරීම අවසන් ගකොට ෙත්ර විය්ගල්තණය සිදු කරමින් දවතී.
අගෙවි, ආහාර ්රතිපදත්තිප සහ කෂෂි වයාදාර අශයගයන් සිදු කරනු ෙබන
අධ්යයනගේ සේබන්ීකකරණ
කටුතළ  දර්ගේතණ ිරෙධ්ාරී
තබ්.ඒ.එන්.විගේසූිය මහරා විසින් සිදු කරනු ෙබන අරර සහය
දර්ගේතණ ිරෙධ්ාරීන් ගෙස කටුතළ  කරනුගේ පී.ඒ.ගේ.චේපිකා
ගමගනවිය සහ විරාජිත් කුරුකපු යන මහත්වරුන්ය.
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වියළි කොදගේ කුතා ජොය ග ොතවීමට ෙෂමවී ඇතිප ්රමාණය සහ එම
්රග්ගයවෙ ග ොවීන්ගේ ජීවගනෝදායයන්ට එයින් සිදු වී ඇතිප බෙදෑම
අධ්යයනය කිරීමට ගමම අධ්යයනය මිනන් අගකෂමතා කරයි. ජොය
සශරෂමතණ ්රග්ගය අත්දත් කර ැනීගේ ම්ටටම සහ අත්දත් කර ැනීගේ
ක්රම හනානා ැනීමට, කුතා ජොයවෙ ජොධ්ාර සහ සශරෂමෂිර ්රග්ගය
අත්දත් කර ැනීගේ තීව්රරාව ණනය කිරීම, කාෙයෂම ර වන විට
ජොයවෙ ජෙ ධ්ාිරාව අඩු වීම හා ගරොන් මත රැන්දත්වීමට ගහේළ  සහ
අනුදාරය රෂමගසේරු කිරීම හා හනානා ැනීම වැිර විගයේෂිර අරමුණු
කි කදයෂම ෙ ඒ සම සැෙකිල්ෙට ග න තිපගබ්.
අධ්යයනගේ ගසොයා ැනීේ අරර ඒක පු්ග ෙ බිේ ්රමාණය දරා අඩු වීම,
ගම ක ජොධ්ාර ්රග්ගයය ක්රමගයන් ීනන වී යාම, ව ා කග හැකි
්රග්ගයයට වාි ජෙය සැදයිය හැකි දිමාව අඩු වීම වැිර කරුණු
ගදන්වා ගෙයි.
ඒ සඳහා ිරර්ග්ගය ගෙස වැසි ජෙය භාවිරගයන් ව ා කටුතළ  සිදු
කිරීමටත්, ්රතිපසශස්කරණය පිණිස ජොය ගරෝරා ැනීගේ දී ගයෝ ය
ිරර්ණායක ිරර්මාණය කිරීම,ජොය ්රතිපසශස්කරණය කිරීම, දසු විදරේ
කටුතළ  සඳහා ගභ තිපක හා මූෙය දහසුකේ සැදීම, ග ොවි සශවිධ්ාන
යෂමතිපමත් කිරීම පිණිස යකයරා වර්ධ්නය කිරීම ගමන්ම ග්ගයුණණයට
සුහුරු කෂෂිකර්මාන්රය හා ගබෝ විවිධ්ාශගීකරණය පිළිබඳ ග ොවීන්
ෙැනුවත් කිරීම යන ිරර්ග්ගයයන් ගමම අධ්යයනය මිනන් දිරිදත් කරයි.
ගමම අධ්යයනගේ ්රාථමික ෙත්ර කුරුණෑ ෙ සහ අනුරාධ්පුර
ිරස්්රිෂමකයන් ක ාම ිරෙධ්ාරී ගකෝටසාස 11ෂම පුරා ඇතිප ග ොවි සශවිධ්ාන
7ෂම ිරගයෝජනය කරමින් එෂමරැස් කර ඇර. දාිසික හා ජෙ සේදත්
කගමනාකරණ අශයගේ ගජයත්ස දර්ගේතණ ිරෙධ්ාරී තබ්.එ.ඒ.ඒ යාන්ර
මහරා විසින් අධ්යයනගේ සේබන්ීකකරණ කටුතළ  සිදු කර ඇතිප අරර
ගජයත්ස දර්ගේතණ ිරෙධ්ාරීිර ජී.ජී.ෙ.එල්.තබ්ිකේ සමරසිශහ මිය,
ගෂම.ඒ.බී.එස් රූදසිශහ, ්රභාත් විරාරන, බී.ඒ.ජී අලුත් ම යන
දර්ගේතණ ිරෙධ්ාින් සමදර්ගේතකවරුන් ගෙස කටුතළ  කරතිප.

2018 isjqjk l,dmh

ñksia
l%shdldrlï
ksid .%dóh jeõ
f.dvùug
,laùu
lDIsl¾udka;h
flfrys n,mEu
ms<sn| ms<sn|
wOHkh
''අධ්යයනගේ ගසොයා
ැනීේ අරර ඒක
පු්ග ෙ බිේ ්රමාණය
දරා අඩු වීම, ගම ක
ජොධ්ාර ්රග්ගයය
ක්රමගයන් ීනන වී
යාම, ව ා කග හැකි
්රග්ගයයට වාි ජෙය
සැදයිය හැකි
දිමාව අඩු වීම වැිර
කරුණු ගදන්වා
ගෙයි''
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ගබෝ ව ා කිරීගේ දී
දාරේදික ෙැනුම භාවිරා
කිරීම
පිළිබඳ
්රතිපදත්තිපමය
ිරර්ග්ගය
සැදීම

ගමම
අධ්යයනයට
අොගව
ිරස්්රිෂමක 13ෂම ිරගයෝජනය වන
දිිර ෙත්ර එෂමරැස් කිරීම ෙැනට සිදු
කර තිපගබ්. ගජයතස දර්ගේතණ
ිරෙධ්ාරී ආර්.එල්.එන් ජයතිපස්ස
මහරාගේ සේබන්ීකකරණගයන්
සිදු කරන ගමම දර්ගේතණ සම
දර්ගේතකයින් ගෙසින් ගජයතස
දර්ගේතණ ිරෙධ්ාිිරයන් වන
සුසිො ලූර්දූ , සා ිකා  කටිහාමු ෙ
දර්ගේතණ ිරෙධ්ාරීන් වන අමල්
ිරසානායක, ිරිකිර ගදගර්රා ෙ
කටුතළ  කරතිප.
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දාරේදික ෙැනුම යනු කෂෂිකාර්මික ිරත්දාෙනය පිිවැය සූෂමතම
සහ තිපරසාර අන්ෙමින් සිදු කිරීමටගයොො
සේදරකි. එබැවින් විෙයා හා රාෂමතණික
දාරේදික ෙැනුම භාවිරය ෙ සශකෙනය වූ
මගින් ශ්රී ෙශකාගේ කෂෂිකර්මාන්රය තිපරසාර
කිරීමට හැකිවනු ඇර.

ර හැකි වටිනා ජාතිපක
ක්රමගේෙ ළ ළින් ගමන්ම
්රගේයයෂම භාවිරා කිරීම
සශවර්ධ්නයෂම කරා මන්

2016-2018 ජාතිපක ආහාර වැතසටහන ළ ළින් ෙ වත්මන් රජය අගකෂමතා
කරනුගේ නූරන කෂෂිකර්මාන්රය ළ ග සේ්රොයික ෙැනුම සහ
භාවිරාවන් ්රගයෝජනයට ැනීමටයි. එබැවින් ග ොවීන් අරර ගයේතව
දවත්නා දාරේදික ෙැනුම ගසොයා බැලීම, එම භාවිරාවන් ගකරරේ දුරට
්රගයෝජනයට ග න තිපගබ්ෙ, ඒවාගය ක ආර්ථික වටිනාකම ගකබනාෙ
යන්න ගසොයා බැලීම දරා වැෙ ත්ය.

ගමම අධ්යයනගේ අරමුණු වන්ගන්,




ගබෝ ව ා කිරීගේ ිර ෙැනට දවතිපන දාරේදික ෙැනුම හනානා
ැනීම
දාරේදික ෙැනුම භාවිරා කිරීගේ දී දවතිපන බාධ්ා සහ ැටලු
හනානා ැනීම
ගබෝ ව ාවට අොගව දාරේදික ෙැනුම භාවිරා කිරීගේ
බෙදෑම රෂමගසරු කිරීම
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ශ්රී

ෙශකා

විෙයාභිවරවර්ධ්න

සශ මගේ

74 වැිර සැසිවාරයට සම ාීකව සශවිධ්ානය කග විෙයාරාෂමතණ
හා අධ්යාදිරක ්රෙර්යනය ගෙසැේබර් 5,6,7 සහ 8 ිරනයන් ක
ගකොගඹ විය්වවිෙයාලීය විෙයාපීස දිශ්රගේදී හා එ ක දි ණක
දාසල් දිශ්රගේදී දැවැත්විණි.
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වර්ත 1944 දී ආරේභ වූ ශී්ර ෙශකා
විෙයාභිවරවර්ධ්න
සශ මය
ශී්ර
ොශකිකයින්ගේ විෙයා ෙැනුම
දරවර්ධ්නය ගදරෙැි ගකොටග න
කිරයාත්මක වන ආයරනයෂම වන
අරර රග්ට සශවර්ධ්නයට ගහේළ වන
විෙයා හා රාෂමතණික ෙැනුම රටට
ගබොදීගේ මුඛ්ය දර්මාර්ථය ඇතිපව
වැතසටහන් කිරයාවට නශවනු
ෙබයි.
ශ්රී ෙශකාවට ිරෙහස ෙැබී ර වූ
වසර 70 ළ ග අද ෙබා ඇතිප විෙයා
හා රාෂමතණ ිරුතණුව විෙහා ෙැෂමවූ
ගමම
්රෙර්යනයට
ගහෂමටර්
ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටුතළ 
දර්ගේතණ හා පුහුණු කිරීගේ
ආයරනය විසින් ෙ ්රෙර්යන
කුටියෂම දිරිදත් කර තිපබුණි.
්රෙර්යනයට දාසල් සිසුන් සහ
මහජනරාව වියාෙ පිිසෂම සහභාගී
වූහ.

ශ්රී ෙශකා විෙයාභිවරවර්ධ්න සශ මගේ 74 වැිර සැසිවාරයට සම ාීකව
වර්ත 1944 දී ආරේභ වූ ශී්ර ෙශකා විෙයාභිවරවර්ධ්න සශ මය ශී්ර
සශවිධ්ානය කග විෙයාරාෂමතණ හා අධ්යාදිරක ්රෙර්යනය ගෙසැේබර්
ොශකිකයින්ගේ විෙයා ෙැනුම දරවර්ධ්නය ගදරෙැි ගකොටග න
5,6,7 සහ 8 ිරනයන් ක ගකොගඹ විය්වවිෙයාලීය විෙයාපීස දිශ්රගේදී හා එ ක
කිරයාත්මක වන ආයරනයෂම වන අරර රග්ට සශවර්ධ්නයට
දි ණක දාසල් දිශ්රගේදී දැවැත්විණි.
ගහේළ වන විෙයා හා රාෂමතණික ෙැනුම රටට ගබොදීගේ මුඛ්ය
දර්මාර්ථය ඇතිපව වැතසටහන් කිරයාවට නශවනු ෙබයි.
ශ්රී
ෙශකාගේ
කෂෂි
ෂමගතේත්රය
නවීකරණගය ක ො වැ ක ඵෙොී ඇතිප
ශ්රී ෙශකාවට ිරෙහස ෙැබී ර වූ වසර 70 ළ ග අද ෙබා ඇතිප
නවීන
කෂෂිකාර්මික
රාෂමතණික
විෙයා හා රාෂමතණ ිරුතණුව විෙහා ෙැෂමවූ ගමම ්රෙර්යනයට
නගවෝත්දාෙන විෙහා දෑම ඇළ ළු
ගහෂමටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටුතළ  දර්ගේතණ හා පුහුණු
අරමුණු රැසෂම දාෙක කරග න එය
කිරීගේ ආයරනය විසින් ෙ ්රෙර්යන කුටියෂම දිරිදත් කර
සශවිධ්ානය කර තිපබුණි.
තිපබුණි. ්රෙර්යනයට දාසල් සිසුන් සහ මහජනරාව වියාෙ
පිිසෂම සහභාගී වූහ.
ජනාධිදතිප
මමත්රීදාෙ
සිිගසේන
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HARVEST -2018
නව කෂෂි සශස්කෂතිපයෂම බි ක කිරීගේ අරමුණින් කෂෂිකර්ම
අමාරයාශයය සශවිධ්ානය කග HARVEST -2018’ නවීන
කෂෂිකාර්මික ්රෙර්යනය ගෙසැේබර් මස 11- 16 ිරන ෙෂමවා
ගකොගඹ බණ්තාරනායක ජාරයන්රර සේමන්ත්රණ යාො
දිශ්රගේදී දැවැත්විණි.
ශ්රී is
ෙශකාගේ
කෂෂි ෂමගතේත්රය නවීකරණගය ක ො වැ ක ඵෙොී ඇතිප
2018
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නවීන කෂෂිකාර්මික රාෂමතණික නගවෝත්දාෙන විෙහා දෑම
ඇළ ළු අරමුණු රැසෂම දාෙක කරග න එය සශවිධ්ානය කර
තිපබුණි. ජනාධිදතිප මමත්රීදාෙ සිිගසේන මහරාගේ

මහරාගේ ්රධ්ානත්වගයන් ආරේභ
ගකරුණු ්රෙර්යනගය ක ගත්මාව ‘ ශ්රී
ෙශකාගේ කෂෂිකර්මාන්ර ෂමගතේත්රය
නවීකරණය කිරීමයි. ්රෙර්යනය දැවතිප
ිරන කි කදය ළ ග ගද.ව 9 සිට රාත්රී 9
ෙෂමවා
සියලුම
්රෙර්යන
කුටි
මහජනරාව ගවනුගවන් විවෂර වී
තිපබුණි.
ගහෂමටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටුතළ 
දර්ගේතණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයරනය
විසින් ෙ ්රෙර්යන කුටියෂම දිරිදත් කර
තිපබූ අරර අද ආයරනගේ දර්ගේතණ
වාර්රා එ ක අගෙවි ගකිණි.
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ග ොවි කටුතළ 
පුවත් හසුන

jd¾Isl úfkdao pdßldj
සගහෝෙර ගසේවක මණ්තෙය අරර සුහෙරාව වර්ධ්නය කිරීගේ අරමුණින්
ගහෂමටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටුතළ  දර්ගේතණ හා පුහුණු කිරීගේ
ආයරනගේ සුබ සාධ්ක සශ මය විසින් වාර්ෂිකව සශවිධ්ානය කරනු ෙැබූ
විගනෝෙ චාිකාව 2018.11.06 ිරනට ගයදී තිපබුණි.

ගහෂමටර් ගකොබ්බෑකඩුව
ග ොවිකටුතළ  දර්ගේතණ හා
පුහුණු කිරීගේ ආයරනගේ
්රකායන ඒකකය මිනන් දග
ගකගරන මත්රමාසික
්රකායනයකි. ආයරනය සහ
ග ොවි කටුතළ  ෂමගතේත්රයට අොග
අගනකුත් සශවිධ්ාන මිනන් සිදු
ගකගරන දර්ගේතණ හා
ක්රියාකාරී වැතසටහන්වෙ දී ෙබා
න්නා දර්ගේතණ ගරොරළ රු ගම
මිනන් ්රකායයට දත් ගකගර්.
ෙබා ත් මූෙය සඳහන් කරමින්
ගම ක ඇතිප කරුණු පපුටා ර
හැකි ය.

ෙකුණු දගාගත් සුන්ෙර සශචාරක දාරාදීසයෂම වන මාදු ඟ, කැස්බෑවුන්
සශරෂමතණ මධ්යස්ථානය, අලුත් ම කන්ග්ග විහාරය හා ඒ ආශ්රිර
ආකර්තණීය ස්ථාන රැසෂම ෙැකබො ැනීම සඳහා චාිකාව ළ ග පිිසට
අවස්ථාව පො විණි.

පදග්ගයකත්වය
කීර්තිප බී. ගකොට ම
අධ්යෂමත / ්රධ්ාන විධ්ායක
ිරෙධ්ාරී

වාර්ෂික චාිකාව සඳහා සාමාජිකයින් රැසෂම සහභාගී වූ අරර අද
ආයරනගේ අධ්යෂමත කරුණාොස පතගේ මහරා ෙ සගහෝෙර ගසේවක
මණ්තෙය සමඟ ගමම සුහෙ ගමොගහොරට එෂමවිය.

අීකෂමතණය
එස්.ඒ.සී.යූ. ගසේනානායක
ගජයත්ස ්රවෂත්තිප හා ්රකායන
ිරෙධ්ාරී

සේදාෙනය
වසන්තිප රාජදෂමත
්රවෂත්තිප හා ්රකායන ිරෙධ්ාිනී

ිරර්මාණකරණය
පග්ගිර කරුණාරත්න
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