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ග්රාමීය ය තනතාවගජ වනවන තත්ත්වය
සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ත්
වැඩසටහන්, වයාපි හ හනානා ැම,ම,
සැලසුේ කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම,
ඇ යීම පිළිබඳ දැනුම කිෂිකාර්මික
හා ග්රාමීය ය සංවර්ධන ක්ගෂේත්රයට
සේබන්ධ නිලධාරීන්ට ඉතා වැද ත්
ය. ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි
කටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු
කිරීගේ ආයතනය සහ ආසියා
පැසිපික් කලාපගේ රටවල ඒකාබද්ධ
ග්රාමීය ය සංවර්ධනය සඳහා
ආයතනගේ (CIRDAP) සහගයෝගීතාවගයන්
ගමරට
කිෂිකර්ම
ක්ගෂේත්රයට සේබන්ධ නිලධාරීන්ගජ
කිෂිකර්ම රාතය අමාතයතුමා පිරිස අමතමින්
වයාපි හ කනමනාකරණය පිළිබඳ
දැනුම ඉහන නැංවීගේ අභිලාෂගයන් සංවිධානය කන පුහුණු වැඩසටහනක් ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු
පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ දී 2018 සැප්තැේබර් මස 3 වන දින පැවැත්වුණි.
කිෂිකර්ම ගදපාර්තගේන්තුව, පනාත් කිෂිකර්ම ගදපාර්තගේන්තු සහ ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු
පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනය නිගයෝතනය කරමින් නිලධාරීන් 30 ගදගනකු පුහුණුලාභීන් ගලස සහභාගී
ගමහි ප්රධාන ආරාිතතයා ගලස සහභාගී ගේ කිෂිකර්ම රාතය අමාතය වසන්ත අුවවිහාගර් මැ හතුමා ය. පුහුණු
වැඩමුළුව සඳහා ගද්ශීය ගමන් ම විගද්ශීය සේපත් දායකගයෝ රැසක් සහභාගී හ. සමාරේභක උත්සවය අමතමින්
කිෂිකර්ම රාතය අමාතය වසන්ත අුවවිහාගර් මහතා සඳහන් කගනේ විශාල මුදලක් වැය කරමින් රතය විසින් විවිධ
සංවර්ධන වැඩසටහන් ආරේභ කන ද එම වැඩසටහන්වල සාර්ථකත්වය මුළුමනින්ම රඳා පව හන්ගන් කිෂිකාර්මික
ක්ගෂේත්රගේ නිලධාරීන්ගජ කැපවීම මත බවි..
කිෂිකර්මාන්තගේ දියුණුව හා අභිවිද්ිතය සඳහා ඉහන ප්රමුතතාවයක් ලබා ගදමින් තනාිතප හතුමාගජ සංකල්පයක්
මත ගතවසරක ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන ආරේභ කර  හගබ්. “වැව් දහසි. ේ දහසි.” වැඩසටහන, ග ොවීන්ට
ගපොගහොර සහනාධාරය ලබා දීගේ වැඩසටහන, කුඩා වාරි පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන වැනි සංවර්ධන වැඩසටහන්
රැසකට රතය විසින් විශාල මුදලක් වැය කර  හගබ්. ග්රාමශක් හ, ේ ගපරළිය හා එන්ටප්රි.සස් ්රී ලංකා වැඩසටහන්
යටගත් ද විවිධ කිෂිකාර්මික වැඩසටහන් ණනාවක් ක්රියාත්මක කර  හගබ්. කාන්තා කිෂි වයවසාි.කාවන් ග වතු
ව ා සඳහා දිරිමත් කිරීම සඳහා ඉ හහාසගේ පනමු වරට හනාන්වා දුන් ‘සිதමු’ ග ොවි කාන්තා වැඩසටහන ද
එවැන්නකි. විශාල මුදල් සේභාරයක් ගවන් කරමින් රතය විසින් විවිධ සංවර්ධන වයාපි හන් ක්රියාත්මක කන ද
ඒවාගයහි සාර්ථකත්වය සේපූර්ණගයන් රඳා පව හන්ගන් කිෂිකාර්මික ක්ගෂේත්රගේ නිරතව සිිනන නිලධාරීන්ගජ
කැපවීම මත බව සඳහන් කන රාතය අමාතයතුමා වැඩමුළුගවන් උපරිම ප්ර හලල අත් කර න්නා ගලස එයට සහභාගී
නිලධාරින්ග න් ඉල්ලා සිිනගේ ය.
ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ මානව සේපත් හා ආයතනික
සංවර්ධන අංශය විසින් ගමම වැඩමුළුව සංවිධානය කරනු ලැබිණි.
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පර්ගේෂණ පුවත්
අවසන් කන අධයයන
්රී ලංකාගව් එනවළු හා පලතුරු සැපයුේ දාමයන් හි ගුණාත්මකභාවය හා
සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ැටුව: විමර්ශනයක්

පලතුරු සහ එනවළු අංශය ්රී ලංකාගව් කිෂිකර්ම ක්ගෂේත්රගයහි යහපත් වර්ධන ප්රවණතාවයක් ඇ හ කිරීම සඳහා
වැද ත් වන අංශයක් ගව්. ග ොවීන්, එකතු කරන්නන් සහ ගවගනනාන් වැනි සැපයුේ දාමවල විවිධ පාර්ශවකරුවන් විසින්
විවිධ අවිිතමත් ක්රියාවල නිරත වීම ැටුවවක් ව පවතී. ඒ ගහේතුගවන් පසු අස්වනු හානිය නිසා ඇ හවන ගුණාත්මක
ැටුව සහ විවිධ හානිකර රසායනික ද්රවය ගේවාගයහි අඩංගුවීම තුළින් මතුවන සුරක්ෂිතතා ැටුව ්රී ලංකාව තුන
දැගවන ප්රශ්නයක් බවට පත්වී  හගබ්.
ගමම අධයයනගේ අරමුණු ගේ ආහාර සුරක්ෂිතතා ැටුව සේබන්ධගයන් සිදු වී ඇ හ බලපෑම විමර්ශනය කිරීම සහ
එම ැටුව අවම කර ැම,මට අවශය නිර්ගද්ශ ඉදිරිපත් කිරීමි.. පලතුරු සහ එනවළු සැපයුේ දාමවල පව හන පසු
අස්වනු හානි පිළිබඳ ැටුව සහ ඒවා අවම කර ැම,මට වර්තමානගේ ග න ඇ හ ක්රියා මාර් පිළිබඳ සමාගලෝයනය
කිරීම, පලතුරු සහ එනවළු සැපයුේ දාමවල අහිතකර ද්රවය අඩංගුවීම මිනන් ඇ හවන සුරක්ෂිතතා ැටුව පිළිබඳ
සමාගලෝයනය, පලතුරු සහ එනවළු සැපයුේදාමවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සහ සුරක්ෂිතතාවය සේබන්ධගයන් පව හන
ැටුව අවම කර ැම,ම සඳහා ආයතනික මට්ටගමන් ග න ඇ හ පියවර හනානා ැම,ම ද අධයයනගේ අරමුණු අතර විය.
්රී ලංකාව තුන එනවළු සහ පලතුරු නිෂ්පාදනගේ දී නුසුදුසු කිමිනාශක සහ ගපොගහොර භාවිතය, පසු අස්වනු හානි
වනක්වාලීම සඳහා නිෂ්පාදනගේ සිට අගලවිය දක්වා සැපයුේ දාමවල නිසි ක්රමගව්දයන් භාවිතා ගනොකිරීම ගහේතුගවන්
ඒවාගයහි ගුණාත්මක තත්ත්වය සහ සුරක්ෂිතතාවය ගකගරහි බලපෑේ ඇ හ කර ඇ හ බව අධයයනගේ වැද ත්
ගසොයා ැම,මකි. එනවළු සහ පලතුරු ප්රවාහනගේදී කැපුේ, කේපන, යාන්ත්රික හානි, නුසුදුසු ඇසුරුේ භාවිතය (ග ෝනි
සහ ගපොලිගප්රොපිලීන් බෑජ), ගලොරිවල ධාරිතාවය ඉක්මවා ඇසුරුේ කිරීම ගහේතුගවන් ප්රමාණවත් වාතා්රය ඒ තුන
ගනොපැවතීම, ග ොවීන් සහ ප්රවාහනකරුවන් විසින් සිදුකරනු ලබන අක්රමිකතා, පැටවීගේදී සහ බෑගේදී සිදුවන
අක්රමිකතා, ප්රවාහනය සඳහා ශීතකාරක කුින සහිත වාහන ගනොමැ හ බව, හිරු එළිය සහ වැසිවලට නිරාවරණය වන
පරිදි වාහනවල රැග නයාම වැනි ැටුව ගහේතුගවන් එනවළු සහ පලතුරු සඳහා අිතක පසු අස්වනු හානියක් සිදු වන බව
ද අධයයනය මිනන් ගපන්වා ගදි..
එකී ගසොයා ැම,ේ පදනේ කර නිමින් පර්ගේෂකි.න් විසින් නිර්ගද්ශ කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර  හගබ්. එනවළු සහ
පලතුරුවල පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම සඳහා අවශය ප්ර හපත් හ සකස් කිරීගේ අවශයතාවය අධයයනය මිනන්
නිර්ගද්ශ කරනු ලබි.. රතය මිනන් පසු අස්වනු තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමට අදාන තත්ත්වයන් සඳහා අවශය සේපත්
ප්ර හපාදනයට අදාන පියවර ත යුතුය. පලිගබෝධනාශක භාවිතය සේබන්ධගයන් ග ොවීන් දැනුවත් කිරීම හා අවශය
පුහුණුව ලබාදිම වැද ත් ගව්. එගසේම, ග ොවිපන තුන දීම අස්වනු පිරිසිදු කිරීම, වියළීම, වර් කිරීම හා ඇසුරුේ කිරීම
වැනි පසු අස්වනු පිළිගවත් පිළිබඳව ග ොවීන් දැනුවත් කිරීම හා පුහුණු කිරීම අවශය ගව්. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු
කිරීම ග ොවියාගජ සිට නිෂ්පාදකි.න්, සැකසුේකරුවන් සහ පාරිගභෝගිකයන් දක්වා වු තාලය තුන (Farm to Fork)
අදාන තත්ත්වයන් සහ හක කිරීම අවශය ගව්. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ තා හක ප්ර හපත් හ සැලසුේ කිරීම හා ඒවා
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රතය මැදිහත් විය යුතු අතර එය ගද්ශීය ගමන්ම අපනයන ගවගනඳගපොන සඳහා ගුණාත්මක
නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීම හා මිනිසාගජ ගසෞතයාරක්ෂිතභාවය සුරැකීමට ඉවහල් ගව්.
අගලවි, ආහාර ප්ර හපත් හ අංශගේ ගතයෂ්ප පර්ගේෂණ නිලධාරිනි රුවිනි විදානප හරණ මහත්මියගජ
සේබන්ධීකරණගයන් සිදු ගකරුණු ගමම අධයයනගේ සම පර්ගේෂකි.න් ගලස ගතයෂ්ප පර්ගේෂණ නිලධාරිනි
ගරෝෂිණි රඹුක්වැල්ල මහත්මිය, පර්ගේෂණ නිලධාරීන් වන නාලක විගේසූරිය මහතා සහ තයමිණි යේපිකා ගමනවිය
යන පර්ගේෂණ කණ්ඩායම කටයුතු කර හ.
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3

2018-3

ග ොවි කටයුතු පුවත් හසුන

ඒකාබද්ධ තල සේපත් කනමනාකරණ සංකල්පය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
්රී ලංකාගව් පුරාතන තල කනමනාකරණ ක්රමගව්දයන්ග න් උ ත හැකි පාඩේ
්රී ලංකාවට ගයෝ ය ඒකාබද්ධ
තල සේපත් කනමනාකරණ
සංකල්පය සංවර්ධනය කර
ැම,මට හා එහි ප්රාගයෝගික
භාවිතාව සඳහා උපගයෝගී
කර ත හැකි පුරාතන වාරි
පද්ධතීන්හි පැව හ සාර්ථක තල
කනමනාකරණ
භාවිතාවන්
හනානා ැම,ම ගමම අධයයන ගේ අරමුණ වී  හගබ්. ්රී
ලංකාගව් පුරාණ ේ ආශ්රිත
එල්ලං ා පද්ධ හය පිළිබඳව
ගමහිදී
ප්රධාන
වශගයන්
අවධානය ගයොමු කර  හගබ්.
පුරාතන තල කනමනාකරණ
ක්රමගව්දයන් තුන ඒකාබද්ධ තල සේපත් කනමනාකරණගයහි ප්රධාන ූලලධර්මයන් ප්රාගයෝගිකව භාවිතයට ග න
ඇ හ බව අධයයන ගසොයා ැම,ේ ගපන්වා ගදි.. එල්ලං ා පද්ධ හය ්රී ලංකාගව් වියළි කලාපීය ගද්ශගුණ
තත්ත්වයන් යටගත් තලය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් කනමනාකරණය කිරීමට සමත් පද්ධ හයක් විය. වර්ෂාව
ගනොලැගබන වියළි කාලවල දී තලය භාවිතයට තහැකි ගලස සංරක්ෂණය කිරීම පමණක් ගනොව අිතක වර්ෂා
කාලවල දී තලගයන් වන හානි ද එල්ලං ා පද්ධ හය තුළින් අවම විය.
මානව පද්ධ හය හා පරිසර පද්ධ හය අතර සමතුලිතතාවක් පවත්වා ැම,ම ද ඒකාබද්ධ තල සේපත් කනමනාකරණ
සංකල්පගේ අවධානයට ලක්වන ූලලික කාරණයකි. ඒ අනුව ්රී ලංකාගව් ග්රාමීය ය වනවන රටාව ආශ්රිත මානව
ක්රියාකාරකේ හා පරිසර පද්ධ හය මනා සමතුලිතතාවයකින් ගමන් ම ඒකාබද්ධතාවයකින් පවත්වාග න යාම
පුරාතන එල්ලං ා පද්ධ හය තුන පැව හ වැද ත් ලක්ෂණයක් විය. ගමම කරුණ ්රී ලංකාවට ගයෝ ය ගලස
ඒකාබද්ධ තල සේපත් කනමනාකරණය තුන සංකල්ප භාවිතා කිරීගේ දී සැලකිල්ලට ත යුතු වැද ත් කරුණක්
බව අධයයනය තුළින් ගපන්වා දී ඇත.
ඒකාබද්ධ තල සේපත් කනමනාකරණගයහි ප්රධාන ූලලධර්මගයන් වන සහභාගීත්ව ප්රගව්ශය පිළිබඳ වාරි තල
කනමනාකරණගේ දී වැඩි අවධානයක් ගයොමු කිරීම වැද ත් බව අධයයනය මිනන් වැඩිදුරටත් ගපන්වා ගදි.. එය
තලය පිළිබඳව ප්රතාවට ඇ හ අි. හය ශක් හමත් කිරීමට ගමන්ම තල සේපගතහි  හරසර භාවිතයටද මඟ ගපන්වීමකි.
එගමන්ම පුරාතන තල කනමනාකරණ ක්රමගව්දයන් තුන ගක්න්්රීය අවධානයක් ගයොමු කන මානව හා පාරිසරික
පද්ධතීන්වල සමතුලිතතාවය පවත්වා ග න යාම ්රී ලංකාවට ගයෝ ය ගලස ඒකාබද්ධ තල සේපත්
කනමනාකරණය සංකල්පය ප්රාගයෝගිකව භාවිතා කිරීගේ දී ගයොදා ත හැකි වැද ත් එනඹුමක් ගව්.
පර්ගේෂණ නිලධාරිණී උත්පලා තයසිංහ ගමගනවියගජ සේබන්ධීකරණගයන් සහ පර්ගේෂණ නිලධාරිණී මාලතී
රේගබොඩග දර මහත්මියගජ සම පර්ගේෂකත්වගයන් අධයයනය සිදු ගකරිණි.
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සිදු කරමින් පව හන අධයයන
‘සිතමු’ කාන්තා ග ොවි සංවිධානවල තත්ත්වය සහ සවිබල ැන්වීගේ
අවශයතා හනානා ැම,ම
ගමම
අධයයනගේ
ූලලික
අරමුණ
වන්ගන්
“සිතමු”
කාන්තා ග ොවි සංවිධානවල
වූහාත්මක හා ක්රියාත්මක
විවිධත්වය අනාවරණය කිරීම
තුළින් ්රී ලංකාගව් ග ොවි
කාන්තාවන් සවිබල ැන්වීගේ
ප්ර හපත් හමය මැදිහත් වීම
සඳහා පිිනවහලක් සැපයීමි..
ගමම අධයයනගේ
අරමුණු වන්ගන්





විගශේෂිත

අධයාපන මට්ටම, ූලලය සහය, වයාවසාි.ක අත්දැකීේ, පුහුණු අවස්ථා වැනි සාධක භාවිතා කර “සිතමු”
කාන්තා ග ොවි සංවිධාන කාණ්ඩ පහකට වර්ගීකරණය කිරීම
කිෂිකර්ම අමාතයාංශය මිනන් කාන්තා ග ොවි සංවිධාන සස්ගසේ අගප්ක්ෂා කන අරමුණු ඉකර කර ැම,ගේ දී
ඉහත සංවිධාන මුහුණ ගදන බාධක හා ඒවා ආශ්රිත දුර්වලතා හනානා ැම,ම
වයවසායකත්ව සංවර්ධන සංරයකගේ ප්ර  හය සමාගලෝයනය කිරීම සහ කාන්තාවන්ගජ වයවසායකත්ව
අභිප්රායයන්ට බලපාන සාධක හනානා ැම,ම
කාන්තා සංවිධානවල සාර්ථකත්වය සඳහා අවශය මැදිහත්වීේ සහ වයවසායකත්ව සංවර්ධන සංරයකගේ
ප්රවර්ධනය
උගදසා
ගයෝ ය
ගයෝතනා
ඉදිරිපත් කිරීම
යනාදියි..

මහනුවර,
කුරුණැ ල,
අනුරාධපුරය,
යාපනය, මඩකලපුව, ගමොණරා ල යන
දිස්ත්රික්කයන් හි ග ොවිතන ගසේවා බල
ප්රගද්ශ ගක්න්ද්ර කර
නිමින් ගමම
අධයයනය සිදු කිරීමට නියමිතය.
අධයයනගේ
සේබන්ධීකාරක
ගලස
පර්ගේෂණ නිලධාරීනි රිෆානා බුහාරි
මහත්මිය කටයුතු කරන අතර ගතයෂ්ප
පර්ගේෂණ
නිලධාරීනි
ගර්ණුකා
වීරක්ගකොඩි
මහත්මිය,
පර්ගේෂණ
නිලධාරීන් වන තුෂාරා ධර්මවර්ධන ගමනවිය, දිනූෂා රත්නායක මහත්මිය, සහ අමල් දිසානායක මහතා ඇතුුව
පිරිස පර්ගේෂණ කණ්ඩායම ගලස කටයුතු කර හ.
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්රී ලංකාගව් ග වතු තුන පලතුරු ව ාව ගකගරහි බලපාන සාධක පිළිබඳ අධයයනය
තා හක ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන 20162018 යටගත් පලතුරු නිෂ්පාදනය ඉහන
නැංවීම සහ ග වතු ව ාව ප්රයලිත කිරීම ප්රමුත
ක්ගෂේත්රයක් ගලස හනානාග න  හගබ්. ිහ
ඒකක සහ ග වතු ගයොදාග න පලතුරු ව ාවට
අදානව සිදු කර ඇ හ සමාත ආර්ථික පර්ගේෂණ
සීමිත ගව්. එගමන්ම, ග වතු තුන පලතුරු
ව ාව වැඩිදියුණු කිරීගේ වැඩසටහන් සැලසුේ
කිරීගේ දී සහ ක්රියාත්මක කිරීගේ දී ඒ සඳහා
බලපාන සමාත ආර්ථිකමය සාධක සහ ිහ
ඒකක, ඒ ගකගරහි දක්වන ආකල්ප පිළිබඳ
දැනුවත් වීම තුළින් ඒවා සාර්ථක කර ැම,ගේ
හැකියාව පවතී. ගේ ගහේතුගවන් ග වතු තුන
පලතුරු ව ාව ප්රයලිත කිරීමට බලපාන සමාත
ආර්ථික සාධක නිර්ණය කිරීම සඳහා ගමම
අධයයනය ්රී ලංකාගව් ගද්ශගුණික කලාප
තුගනහි ම (ගතත් කලාපය, වියළි කලාපය, අතරමැදි කලාපය) ක්රියාත්මක කරන ලදී.
ග වතු තුන පලතුරු ව ාව වැඩිදුයුණු කිරීම ගකගරහි බලපාන ැටුව සහ විභවතා හනානා ැම,ම මිනන් පලතුරු
ව ාව ප්රයලිත කිරීම සඳහා අවශය උපාය මාර් ඉදිරිපත් කිරීම ගමම අධයයනගේ ප්රධාන අරමුණි.. තව ද, 20162018 තා හක ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටගත් ක්රියාත්මක වන ග වතු තුන පලතුරු ව ාව වැඩිදියුණු කිරීගේ
වැඩසටහනට අදානව ඇ යීමක් ද සිදු කරන ලදී.
ගමම අධයයනය ිහ ඒකක 1517 ක් ගයොදා නිමින් දිස්ත්රික්ක 17 ක සිදු කරන ලද අතර පර්ගේෂණ වාර්තාව
සකස් කිරීගේ කටයුතු දැනට සිදු ගකගරමින් පවතී.
පර්ගේෂණ නිලධාරීනි යූ.ඩී.ආර් උදාරි ගමනවියගජ සේබන්ධීකරණගයන් සිදුවන ගමම අධයයනගේ සම
පර්ගේකවරුන් ගලස ආයාර්ය ඩබ්.ඒ.ආර් වික්රමසිංහ මහතා සහ පර්ගේෂණ නිලධාරිම, එේ.ඩී.ඩී. ගපගර්රා
මහත්මිය කටයුතු කර හ.

ගතෆ්රි බාවා ලලකය නිරාවරණය කිරීම
ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතන ග ොඩනැිනල්ල නිර්මාණය කගනේ එදා
ගමදාතුර ්රී ලංකාගව් බිහි විෂ්ෂ්ට ිහනිර්මාණ ෂ්ල්පිගයකු ගතෆ්රි මැනිං බාවා මහතාගජ සැලැසුමකට අනුවි..
නූතන ිහ නිර්මාණ ෂ්ල්පයට අද්විතීය මුහුණුවරක් එක් කන සහුගජ විෂ්ෂ්ට ිහ නිර්මාණ රැසක්ම දිවි.න පුරා
දැක ත හැකි ය.
අභිගයෝ ාත්මක පරිසර තත්ත්වයන් හමුගව් ආගලෝකය, අවකාශය සහ ද්රවය භාවිතා කරමින් නව වාස්තු විදයා
ක්රමගව්දයන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ගතෆ්රි බාව මහතාට පැව හ හැකියාව ගහේතුගවන් වර්තමානගයදීත් ිහ නිර්මාණ
ෂ්ල්පය හදාරන ගදස් විගදස් සිසුහු සහුගජ ිහ නිර්මාණයන්ගජ ඇසුර ගසොයා පැමිගණ හ.
සහුගජ ිහ නිර්මාණ කුසලතාවගයන් නිර්මාණය ගමම අප ආයතන ග ොඩනැිනල්ල පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන
කාහටත් ගතොරතුරු දැන ැම,මට හැකිවන පරිදි ආයතනයට ඇතුළු වන ප්රධාන ගදොරකරව අසල ලලකයක් ස්ථාපිත කිරීම
හිටපු අධයයක්ෂවරගයකු ගක්.ඩබ්.ඊ. කරල්ලියද්ද මහතාගජ සංකල්පයකි. ඒ අනුව, එම ලලකය නිරාවරණය කිරීම
පසුගියදා කිෂිකර්ම අමාතයාංශ ගල්කේ බී. විගේරත්න හා වත්මන් අධයක්ෂ කරුණාදාස උඩගජ මහතාගජ
ප්රධානත්වගයන් සිදු විය.
ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනය
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ක්ගෂේත්ර දත්ත කඩිනමින් රැස් කිරීමට ටැබ් පරි ණක

එක්සත් තාතීන්ගජ ආහාර සහ කිෂිකර්ම සංවිධානගේ ‘ හරසාර හා ගද්ශගුණික විපර්යාස ප්ර හගරෝධන
ක්රගමෝපායයන් ව ා පද්ධතීන්ට අනු ත කිරීම පිළිබඳ කලාපීය උපාය මාර් හනාන්වා දීගේ වයාපි හය’ යටගත්
ක්ගෂේත්ර දත්ත එක්රැස් කිරීගේ ක්රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීගේ අරමුණින් ටැබ් පරි ණක ගබදා දීම ගහක්ටර්
ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටයුතු පර්ගේෂණ ආයතනගේ දී 2018 සක්ගතොේබර් 15 දින සිදු විය.
එක්සත් තාතීන්ගජ ආහාර සහ කිෂිකර්ම සංවිධානය හා ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා
පුහුණු කිරීගේ ආයතනය එක්ව සිදු කරනු ලබන ගමම වයාපි හගේ ගසේවා සපයන්නා ගලස කටයුතු කරන්ගන්
ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනයි.. අධයයනය සේබන්ධගයන්
ආයතන ගදක අතර අත්සන් තබනු ලැබූ ගිවිසුම ප්රකාරව වයාපි හය සඳහා අවශය ූලලය ප්ර හපාදන සැපයීගේ
විිතවිධාන මත ගමම පිරිනැමීය ම සිදු විය.
එක්සත් තාතීන්ගජ ආහාර සහ කිෂිකර්ම සංවිධානගේ නිගයෝතය (වැඩසටහන්) නිගයෝජිත ආයාර්ය ධර්ම ්රී
විගේරත්න මහතා අ හන් ටැබ් පරි ණක ගතො ය ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ
අධයක්ෂ කරුණාදාස උඩගජ මහතා ගවත නිල වශගයන් පිරිනැමුණි.
වයාපි හයට අදානව ක්ගෂේත්රය තුන දත්ත එක්රැස් කිරීගේ කටයුතුවල නිරතවන සංතයාන නිලධාරීන්ට ගමගතක්
කලක් තානු  හක ක්රමයට සිදු ගකරුණු දත්ත එක්රැස් කිරීම, සංස්කරණය හා දත්ත ගක්තකරණය වැනි
ක්රියාකාරකේ සංතයාඛිත ක්රමයට ඉතාමත් සුළු කාලයක් ඇතුනත සිදු කිරීමට ගේ තුළින් හැකියාව ලැගබනු ඇත.
එහි අවසන් ප්ර හලලය ගලස සකස් වුණු දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය වන අතර විශ්ගල්ෂණය කටයුතු සඳහා අවශය
පරිදි දත්ත භාවිතා කිරීගේ හැකියාව පර්ගේෂකි.න්ට ලැගබ්.
දත්ත ඇතුනත් කිරීමට අදාන මිදුකාං ය භාවිතා කිරීම සේබන්ධගයන් සංතයාන සහකාරවරුන් පුහුණු කිරීගේ
පුහුණු වැඩමුළුවක් ද ගමයට සම ාමීය ව ඉදිරිගේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.
ගමම අවස්ථාවට ආහාර හා කිෂිකර්ම සංවිධානය නිගයෝතනය කරමින් සහභාගී
එම සංවිධානගේ නිගයෝතය
(වැඩසටහන්) නිගයෝජිත ආයාර්ය ධර්ම්රී විගේරත්න මහතා සඳහන් කගනේ අනා ත පර්ගේෂණ කාර්යයන් සඳහා
ගමම ප්රදානයන් පන්නරයක් වනු ඇ හ බවත් ධාරිතා සංවර්ධන අංශගයන් හැකි සෑම සහයක්ම පර්ගේෂකි.න්
ගවනුගවන් ලබා දීමට තම ආයතනය සූදානේ බවත් ය.
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ග ොවි කටයුතු පුවත් හසුන
නව ප්රකාශන

ග ොවි කටයුතු පුවත් හසුන ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ ප්රකාශන ඒකකය මිනන් පන
ගකගරන ත්රත්රමාසික ප්රකාශනයකි. ආයතනය සහ ග ොවි කටයුතු ක්ගෂේත්රයට අදාන අගනකුත් සංවිධාන මිනන් සිදු ගකගරන පර්ගේෂණ
හා ක්රියාකාරී වැඩසටහන්වල දී ලබා න්නා පර්ගේෂණ ගතොරතුරු ගම මිනන් ප්රකාශයට පත් ගකගර්.
ලබා ත් ූලලය සඳහන් කරමින් ගමහි ඇ හ කරුණු උපුටා ත හැකි ය.
උපගද්ශකත්වය
කරුණාදාස උඩගජ
ප්රධාන විධායක නිලධාරී/අධයක්ෂ

අධීක්ෂණය
එස්.ඒ.සී.යූ. ගසේනානායක
ගතයෂ්ප ප්රවිත් හ හා ප්රකාශන නිලධාරී

සේපාදනය
වසන් හ රාතපක්ෂ
ප්රවිත් හ හා ප්රකාශන නිලධාරිම, (සිංහල)

නිර්මාණකරණය
උගද්නි කරුණාරත්න
පරිඝනක අකුරු සැකසුේකරු

අධයක්ෂ
ගහක්ටර් ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පර්ගේෂණ හා
පුහුණු කිරීගේ ආයතනය
114, විගේරාම මාවත, ගකොනඹ 07.
www.harti.gov.lk
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