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කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ර්ක කරකුතු, පශුරසම්පත්ර
සංවර්ධන, වාරිරමාර්ගරහාරධීවරරජලජරසම්පත්ර
සංවර්ධනරඅමාත්යධූරරආුරඅිනනවෙආ් රපත්රූර
පී.හැරිස් රමහත්ාරජනවාරිර16රදිනරෙහක්ුර්ර
ෙකොබ්බෑකඩුවරෙගොවිරකුතුරපර්ෙේෂණරහාරපුහුණුර
කිරීෙම්ර්ආත්නෙේරක්ෙෂේත්රරාාරිකාවකරිරරත්රවිආ.

43 fj¿u 2019 m<uq l,dmh

lDIsl¾u" mY= iïm;a" ëjr yd c,c iïm;a
ixj¾Ok weue;s mS' yeßika ue;s;=ud
fylag¾ fldínElvqj f.dúlghq;=
m¾fhaIK yd mqyqKq lsÍfï wdh;kfha ld¾h
uKav,h wu;k whqre

්ආත්ිරකරපර්ෙේෂණවලරප්රගියආරවිමසාරබැීමමරෙමිර
අරමුණයි.ර පර්ෙේෂණර ිරලධාරී් ර ඇුළුර මාණ්ඩලිකර
ිරලධාරී් ර හමුර ූර අමාත්යුමාර කෘෂිකාර්ිකකර
පර්ෙේෂණරවඩාරවඩාත්රෙගොවිරජනත්ාවෙේරප්රාෙආිකකර
ගැුලුවලුරවිසඳුම්ර ෙසවීමරකරාර ෙආොමුර විආර තුර බවර
සඳහ් රකරරසිටිෙේආ.
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ෙහක්ුර්රෙකොබ්බෑකඩුවරෙගොවිරකුතුර
පර්ෙේෂණරහාරපුහුණුරකිරීෙම්ර්ආත්නෙේරනවර
අධයක්ෂවරආාරෙලස රකීර්ියරබණ්ඩාරරෙකොුගමර
මහත්ාරජනවාරිරමසරපළමුරවැිරරදිනරසිආරත්නුෙර්ර
රාජකාරිර්රම්භරකෙළේආ.
කෘෂිර වයාපාරර කළමණාකරණර ෙක්ෂත්රෙේර
ප්රවීණෙආුරවනරරෙකොුගමරමහත්ාරෙේරාෙෙණිආරවිශ්වර
විෙයාලෙආ් ර කෘෂිර විෙයාවර ළිබදබෙවර විෙයාෙී ර
උපාධිආක්ර සහර ත්ායිල් ත්ෙේර ර ්සිආානුර ත්ාක්ෂණර
්ආත්නෙආ් ර වයාපාරර කළමණාකරණආර ළිබදබෙර
පශ්ාාත්රඋපාධිආක්රලබාරඇත්.

lS¾;s î' fldg.u uy;d kj wOHlaI iy
m%Odk úOdhl ks,OdÍ f,i jev Ndr .;a
whqre
ජනත්ාරවුර සංවර්ධනර මණ්ඩලආර සහර ගල්ඔආර වැවිලිර
සමාගමර ආනර ්ආත්නවලර සභාපියවරආාර වශෙආ් ර
කුතුර කරර ඇියර ඒර මහත්ාර ලංකාර ෙහොස්ළිට්ල්ර
සමාගම, ජාියකර චිත්රපටිර සංස්ාාව, සිෙලි් ර ටීර
ිකතසිආම්ර ඇුළුර රජආුර සම්බ් ධර ්ආත්නර
ගණනාවකර අධයක්ෂවරෙආුර වශෙආ් ර ෙර කුතුර
කරයි.
වගකීම්ර සිත්ර වයවසාආකත්වආර ුබද් ර වයාපාරර
ෙගොඩනැගීමර සඳහාර ූර මහඟුර ්ෙර්ශආක්ර සැපයීමර
ෙවනුෙව් රResponsible Business Leader in South
Asia නම්ර ජාත්ය් ත්රර සම්මානආුර පාත්රවර ඇියර
කීර්ියෙකොුගමර මහත්ාර එමර සම්මානආර දිනූර එකමර ශ්රීර
ලාංකිකආාරෙරෙවයි.
නවර අධයක්ෂුමාර කෘෂිකර්මර අමාත්යර පී.හැරිස් ර
මහත්ාර අිය් ර පත්ර වීෙම්ර ලිළිආර ලබාර ග් නාර අතරුර
ඡාආාරූපෙේරෙැක්ෙී.

වගකීම්රසිත්රවයවසාආකත්වආරුබද් රවයාපාරරෙගොඩනැගීමරසඳහාරූරමහඟුර්ෙර්ශආක්රසැපයීමර
ෙවනුෙව් රResponsible Business Leader in South Asia නම්රජාත්ය් ත්රරසම්මානආුරපාත්රවරඇියරරකීර්ිය
ෙකොුගමරමහත්ාරඑමරසම්මානආරදිනූරඑකමරශ්රීරලාංකිකආාරෙරෙවයි.
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ෙහක්ුර්රෙකොබ්බෑකඩුවරෙගොවිරකුතුර

ෙහක්ුර්රෙකොබ්බෑකඩුවරෙගොවිරකුතුර

පර්ෙේෂණරහාරපුහුණුරකිරීෙම්ර්ආත්නෙේර47වනර
සංවත්සරරසැමරුම
ෙහක්ුර්ර ෙකොබ්බෑකඩුවර ෙගොවිර කුතුර පර්ෙේෂණර
හාරපුහුණුරකිරීෙම්ර්ආත්නආර්රම්භරකරර2019රවසෙර්ර
ෙපබරවාරිර21රදිනුර47රවසරක්රළිෙර්.ර
ශ්රීරලංකාෙීරසමාජර-ර්ර්ක කරපර්ෙේෂණරක්ෙෂේත්රෙේර
පුෙරිගාමීය ර රාජයර ්ආත්නආක්ර වනර ‘ෙගොවිකුතුරර
පර්ෙේෂණර හාර පුහුණුර කිරීෙම්ර ්ආත්නආ’ 1972ර
ෙපබරවාරිර 21ර වැිරර දිනර ්රම්භර කරනර ලද්ෙකි.ර
්ආත්නආර ළිිටුවීමර සඳහාර මූලිකත්වආර ෙගනර ක්රිආාර
කළර දිවංගත්ර ෙහක්ුර්ර ෙකොබ්බෑකඩුවර මැියුමාර
ෙමරුර කෘෂිකර්මා් ත්ෙේර සංවර්ධනආර සඳහාර කළර
ෙැවැ් ත්රෙමෙහවරරඅගආනුරළිණිසර1995රෙපබරවාරිර
21ර වැිරර දිනර ෙගොවිකුතුර පර්ෙේෂණර හාර පුහුණුර
කිරීෙම්ර ්ආත්නආර ‘ෙහක්ුර්ර ෙකොබ්බෑකඩුවර
ෙගොවිකුතුර පර්ෙේෂණර හාර පුහුණුර කිරීෙම්ර
්ආත්නආ’ ආනුෙව් රනම්රකරනරලදි.ර

පර්ෙේෂණරහාරපුහුණුරකිරීෙම්ර්ආත්නෙේරසුබර
සාධකරසංගමආරවිසි් ර්ආත්නෙේරෙසේවකර
මහත්මරමහත්මීය ් ුරසහනරිකලුරඅත්යාවශයර
්හාරරද්රවයරිකලර රගැීමමරළිණිසරසුබරසාධකර
ෙවළඳසැලක්ර්රම්භරකරනරල .
ජනවාරිර මසර 28ර වනර දිනර නවර අධයක්ෂුමාෙේර
සුරිය් රඅෙලවිරසැලරවිවෘත්රෙකරිණි.රසුබරසාධකර
අෙලවිසැලර මීය ුර වසරර කිිපආකුර ෙපරර ෙර
ක්රිආාත්මකරත්ත්ත්වෙේරපැවියරපසුවරඅක්රිආරවීරියෙබ්.ර
සුබර සාධකර සංගමෙේර ිරලධාරීර මණ්ඩලෙේර
කැපවීමර මත්රඑආරනැවත්ර්රම්භර කිරීමුර හැකිරවීර
ියෙබ්.

47ර වනර සංවරත්සරආර ෙවනුෙව් ර සංවිධානආර කළර
කාීමනර ෙද්ශනආක්ර එදිනර පස්වරුර 2.00ුර නවර
සම්ම් ත්රණර ශාලාෙීර ර පැවැත්විණි.ර ෙකොළ ර
විශ්වවිෙයාලෙේර සමාජයීආර විෙයාපීේෙේර මහාාාර්ආර
එස්.ටීරෙහට්ටිෙේරමහත්ාරවිසි් රර‘රාජයරප්රියපත්ියරහාර
පර්ෙේෂණර ්ෙආිජන’ මැයි් ර එමර ෙද්ශනආර සිදුර
කෙළේආ.
සිආලුමර ෙසේවකර මහත්මර මහත්මීය හුර ෙද්ශනආර සඳහාර
සහභාගීරූහ.
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පබදෙබිධනාශකරභාවිත්ආරඅවමර

ශ්රීරලංකාවරුළර
ෙැනුරපවියනරපබදෙබිධනාශකර
භාවිත්ආරඅවමරකිරීමරසඳහාරඇියර
අවකාශආ් රත්ාක්ෂණිකර
ක්රමෙීෙ, අවොනමරළිබදබඳර
ෙගොවී් රසුර්කල්පආ් රහාර
අෙනුත්රසමාජර්ර්ක කරසාධකර
ඇසුෙර් රහඳුනාරගැීමමරළිබදබඳවර
අධයආනආක්රඅපර්ආත්නෙේර
කෘෂිකාර්ිකකරප්රියපත්ියරසහරවයාපෘියර
ඇගයීම්රඅංශආරවිසි් ර්රම්භරකරරියෙබ්.

කෘෂිකර්මා් ත්ආක්රළිබදබඳරකත්ාබහරසමාජආරුළර
ිරර් ත්රෙආ් රමුව් නක්.රෙබිගරවගාෙීර
ඵලොයිත්ාවආරහාරගුණාත්මකභාවආුර
පබදෙබිධනාශකරඅත්යවශයරඅංගආක්රූවත්රඒවාර
පමණරඉක්මවාරභාවිත්ාරකිරීමරෙහේුෙවනුයිරෙබොෙහිර
ගැුලුරිරර්මාණආරවීරඇත්ෙත්.

පර්ෙේෂණර ිරලධාරීිරර ඒ.ෙක්.ඒර දිසානාආකර
ෙමෙනවිආර විසි් ර සම්බ් ධීකරණආර කරනුර ලබනර
ෙමමර අධයආනආර වීර ෙගොවී් ර 330කෙේර
සහභාකත්වෙආ් රදිස්ත්රික්කර9ක්ර්වරණආරවනරපරිදිර
දිආත්රකරරියෙබ්.රඅධයආනෙේරසහආරපර්ෙේෂකවරු් ර
ෙලසර ර ්ාාර්ආර ඩබ්.ඒ.්ර්ර වික්රමසිංහ, පර්ෙේෂණර
ිරලධාරිිරආ් රවනරරදිලිිරරෙපෙර්රා, යූ.ඩී.්ර්රඋොරිරර
ආනරමහත්මරමහත්මීය හූරකුතුරකරිය.රරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරරර

ශ්රීර ලංකාවර ුළර ෙැනුර පවියනර පබදෙබිධනාශකර
භාවිත්ආර අවමර කිරීමර සඳහාර ඇියර අවකාශආ් ර
ත්ාක්ෂණිකරක්රමෙීෙ, අවොනමරළිබදබඳරෙගොවී් රසුර
්කල්පආ් ර හාර අෙනුත්ර සමාජර ්ර්ක කර සාධකර
ඇසුෙර් ර හඳුනාර ගැීමමර ළිබදබඳවර අධයආනආක්ර අපර
්ආත්නෙේර කෘෂිකාර්ිකකර ප්රියපත්ියර සහර වයාපෘියර
ඇගයීම්රඅංශආරවිසි් ර්රම්භරකරරියෙබ්.

ෙගොවී් ුර ෙම් ර මර ශ්රීර ලංකාෙීර ියරසාරර
කෘෂිකර්මා් ත්ආර සංවර්ධනආර කිරීමර ෙවනුෙව් ර
කුතුර කරනර ප්රියපත්ියර සම්පාෙකයි් ුර ෙර
අධයආනෙේරෙසොආාරගැීමම්රඑකෙසේරවැෙගත්රවනුරඇත්ර
ආ් නරපර්ෙේෂකයි් ෙේරඅෙහසයි.ර
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දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුගත වීම සඳහා
වියළි කලාපය තුළ ආරක්ෂිත ගෘහයන්හි එළවළු
වගාව සම්බන්ධ අධයයයය
ශ්රී ලාකාදප පහතරට එළවළු ෂ්පාපායයයට විමම
යායකත්වයක් සපයනු ලබන්දන් වියළි කලාපයයි.
දේශගුණික විපර්යාසයන්ට විමදයන්ම දගොදුරු වය
කලාපයක් දලසය එම කලාපය සිලදක්. එබිවින්
අහිතකර දේශගුණික තත්ත්වයන්ට මුහුණ දයය
අතරම වියළි කලාපය තුළ ප්රමාණවත් එළවළු
ෂ්පාපායයයක් පවත්වා දගය යාම සඳහා සම්ප්රයායික
එළවළු වගා ක්රම දවනුවට යව වගා ක්රම හුනන්වා ීමම
වියගත්ය.
උඩරට එළවළු වගාව සඳහා ආරක්ෂිත ගෘහයන්
භාවිතා කිරීම ප්රචලිතතය. එම ක්රමය අහිතකර
දේශගුණික තත්ත්වයන් යටදත් පහතරට එළවළු
වගාව සඳහාය වාසියායක දලස දයොයාගිනීදම්
හිකියාවක් පවතීය යන්ය දසොයා බිලීදම් අරමුණින්
දමම අධයයය සිලුමම් කර ිබද..

''උඩරට එළවළු වගාව සඳහා ආරක්ෂිත
ගෘහයන් භාවිතා කිරීම ප්රචලිතතය. එම
ක්රමය අහිතකර දේශගුණික තත්ත්වයන්
යටදත් පහතරට එළවළු වගාව සඳහාය
වාසියායක දලස දයොයාගිනීදම්
හිකියාවක් පවතීය යන්ය දසොයා බිලීදම්
අරමුණින් දමම අධයයය සිලුමම් කර
ිබද.''
වියළි කලාපදේ එළවළු වගාවට විම යායකත්වයක්
ඇිබ අනුරාධපුරය දිසාත්රික්කදයහි ආරක්ෂිත ගෘහයන්
තුළ එළවළු වගාව සිදු කරය දගොවීන් 70 දයදයකු හා
සාම්ප්රයායික එළවළු වගාදප දයදයය දගොවීන් 50
දයදයකුදේ
ෂ්යිඳියක් අධයයයය සඳහා
දතෝරාදගය ඇත.
පාරිසරික හා ජල සම්පත් කළමයාකරණ අාශදේ
පර්දේපණ ෂ්ලධාරිෂ් දමන්ම දමම අධයයයදේ
සම්බන්ධීකාරක යීමපා ඩයසා මහත්මිය සඳහන්
කරනුදේ ආරක්ෂිත ගෘහයන් තුළ එළවළු වගාවට
අනුගත වීමට බලපාය සාධකත් යියට එම වගාවන්හි
දයදයය
දගොවීන්
මුහුණ
පාය
ගිටලු
හුනයාගිනීමටත් අධයයයය තුළින් හිකිවනු ඇිබ
බවයි. දමහි සම පර්දේපකයින් දලස දජයපාඨ
පර්දේපණ ෂ්ලධාරි සියත් බණ්ඩාර මහතා සහ
පර්දේපණ ෂ්ලධාරිෂ් ිබලණි පේමජාෂ් මහත්මිය
කටයුතු කරිබ.

දපොිතතීන් ෂ්පාපායය සහ ප්ලාසාටික් අපරවය
තහයම දකොයිබටය?
රජය විසින් 2017 සිප්තිම්බර් 01 දිය සිට ක්රියාත්මක වය පරිදි අ ඝ තයත්ව දපොිතතීන් HDPE), දපොපින් බෑේ, දපොිතිබන්
ආහාර යවටය සහ දපොිතසාටයරින් දපට්ටි භාවිතය තහයම් කරය ලීම. දපොිතතීන් ෂ්පාපායකයින්දේ දමන්ම විවිධ
පාර්ශවයන්දේ යිම විදරෝධතාවක් එල්ල වය පුමබිමක දමවිෂ් තීරණයක් ගිනීමට රජයට සිදුවන්දන් ශ්රී ලාකාදප
දියකට බිහිර කරය අහිතකර දපොිතතීන් හා ප්ලාසාටික් මට්ටම සිලකිල්ලට ගිනීදමන් අයතුරුවයි.
දමම අධයයයදේ ූලිතක අරමුණ ූයදේ ශ්රී ලාකාව තුළ දපොිතතීන් ෂ්පාපායය සහ ප්ලාසාටික් අපරවය සඳහා දයොයා ගත
හිකි පරිසර හිතකාමී පිළියම් පිළිබඳ අධයයයය කිරීම වය අතර විදශෂිත අරමුණු කිහිපයක් ය ඒ අතර දප.
විකල්පයක් හුනන්වා දයොීම රජය විසින් ගත් තීරණය දහතුදවන් සමාජදේ විවිධ පාර්ශවකරුවන් මුහුණ දයය දුපාකරතා
හුනයා ගිනීම හා ශ්රී ලාකාදප ප්ලාසාටික් අපරවය කළමයාකරණය කිරීම සඳහා අනුගමයය කළ හිකි ිබරසාර පිළියම්
හුනයා ගිනීම ඒ අතරින් කිහිපයකි.
බසායාහිර පළාත තුළ ක්රියාත්මක ූය දමම අධයයයදේ දතොරතුරු එළි යික්වීමට සහ ඒ පිළිබඳව දපොිතිබන් ඇතුළු අපරවය
කළමයාකරණය කිරීදමහිලා වගකිව යුතු විේවතුන්දේ අයහසා විමසීම දවනුදවන් විඩමුළුවක් ඉදිරිදේ ීම පිවිත්වීමට
ෂ්යමිතය. මායව සම්පත් හා ආයතෂ්ක පුහුණු අාශදේ පර්දේපණ ෂ්ලධාරී සාගීත් ප්රසාේ ප්රයාන්දු මහතා

පර්දේපණය සිදු කරයි.
43 fj¿u 2019 m<uq l,dmh
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f.dúlghq;= mqj;a yiqk
දමම අධයයයදේ ූලිතක අරමුණ වන්දන් ශ්රී ලාකාදප
කාලගුණික හා දේශගුණික යත්ත මත පයයම් ූය
දබෝග වී සඳහා) රක්පණ ක්රමදපයය පිළිබඳ
ඇගයීමට ලක්කිරීමයි. දමම අධයයයදයන් ප්රධාය
වශදයන් වී වගාව සම්බන්ධදයන් පමණක් සලකා
බිදලය අතර ේවිතීයික යත්ත සහ දතොරතුරු එක්රැසා
කිරීම ප්රධාය වශදයන් සිදු කරනු ලබන්දන් සණස
රක්පණ සමාගම ඇුමදරෂ්.

f.dúhd iqrlaIs; lrk
läkï rlaIK l%ufõohla
ශ්රී ලාකාදප කාලගුණික හා දේශගුණික යත්ත මත
පයයම් ූය රක්පණ ක්රමදපයදයහි කාර්යසාධයය
තක්දසරු කිරීම පිළිබඳ අධයයයය
කෘෂිකර්මාන්තය යනු ෂ්රන්තරදයන් අවයායමක්
සහිත සහ අවිෂ්ශාචිත ආර්ථික කටයුත්තකි. ශ්රී ලාකාව
ෂ්රන්තරදයන් ජලය දප්රරිත සාවභාවික ආපයාවන්
වය ගාවතුර, ෂ්යඟ සහ යායයම් විෂ් ඉතාමත් ුමලභ
සහ වියාශකාරී ආපයාවන්ට වර්පය පුරා මුහුණ දයයි.
කෘෂිකර්මාන්තදේ දයදයන්යන්ට මුහුණ ීමමට
සිදුවය එවිෂ් අවයායම් අවම කිරීමට හිකි උපාය
මාර්ගයකි රක්පණාවරණ.

දගොවියාට ඉතා ඉක්මෂ්න් වන්දි දගවීම සඳහා දම්
වයවිට දලෝකදේ දියුණු රටවල් දමම වියයාත්මක
කෘෂි රක්පණ ක්රමදපයය භාවිතා කරමින් සිටිය අතර
අධයයයදේ දසොයා ගිනීම් දගොවීන්ට දමන්ම
ප්රිබපත්ිබ සම්පයාකයින්ට ය තීරණ ගිනීම පිණිස ඉතා
වියගත් වනු ඇතියි යන්ය පර්දේපණදේ
සම්බන්ධීකරණ ෂ්ලධාරිෂ් දජයපාඨ පර්දේපණ
ෂ්ලධාරීෂ් දරෝෂිණි රඹුක්විල්ල මහත්මියදේ
අයහසයි.
ආහාර අදලවි ප්රිබපත්ිබ හා කෘෂි වයාපාර අාශය
විසින් දමදහයවය අධයයදේ සම පර්දේපකවරුන්
දලස දජයපාඨ පර්දේපණ ෂ්ලධාරීන් වය දුමින්ය
ප්රියයර්ශය මහතා සහ රුවිෂ් වියායපිබරණ මහත්මිය
ය පර්දේපණ ෂ්ලධාරීෂ් ජයමිණි චලම්පිකා දමයවිය ය
කටයුතු කරිබ.

'සිதමු' කාන්තා දගොවිසාවිධායවල තත්ත්වය සහ
සවිබල ගින්වීදම් අවශයතා
කාන්තාවන් ූලිතක කරගත් කුටුම්භවල ආර්ථික මට්ටම සහ සමාජ තත්ත්වය ඉහළ යිාවීම, දසෞඛ්ය, දපෝපණ,
අධයාපය සහ අධයාත්මික අාශයන් සාවර්ධයය කිරීම අරමුණු කර ගෂ්මින් 2016 වර්පදේ ‘සිதමු’ කාන්තා දගොවි
සාවිධාය විඩසටහය ආරම්භ කරය ලීම.
දමම අධයයයදේ ූලිතක අරමුණ වී ඇත්දත් ශ්රී ලාකාදප දගොවිකාන්තාවන් සවිබල ගින්වීදම් ප්රිබපත්ිබ සම්පායයයට
යායක විය හිකි දමවලමක් දලස කාන්තා දගොවි සාවිධාය වර්ගීකරණය කිරීමයි. කාන්තා දගොවි සාවිධායවල වූහය
හා ක්රියාකාරීත්වය, කාර්යසාධයය අිබන් උපරිමදේ සිට අවමය යක්වා පිළිදවළින් තාර්කික, සාථායි, සාමායය,
අසාථායි සහ අක්රිය දලස වර්ගීකරණය කිරීම පර්දේපණ කණ්ඩායම විසින් කර ිබද.. ෂ්සි බල ගින්වීදම් ප්රදපශයක්
දලස ‘සිதමු’ කාන්තා දගොවි සාවිධාය සාකල්පය ප්රිබවූහගත කිරීම, විඩසටහන් ක්රියාවට යිාවීදම් දුර්වලතා මඟ
හිරීම හා කාර්යක්පම දලස ප්රගිබ සමාදලෝචලයය කිරීම යය අාශයන් සසාදස ෂ්ර්දේශ ගණයාවක් අධයයය
වාර්තාදවන් ඉදිරිපත් කර ඇත.
පර්දේපණ ෂ්ලධාරීෂ් රිෆායා බුහාරි මියදේ සම්බන්ධීකරණදයන් සිදු කළ දමම අධයයයදේ පර්දේපණ කණ්ඩායම
දලස සහ අ ඝපර්දේපක දර්ණුකා වීරක්දකොම මිය, පර්දේපණ ෂ්ලධාරීන් වය තුපාරා ධර්මවර්ධය, දිනුපා

රත්යායක සහ අමල් දිසායායක යය මහත්ම මහත්මීහු කටයුතු කළහ.
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දගොවි කටයුතු
පුවත් හුමය
දහක්ටර් දකො.බෑකඩුව
දගොවිකටයුතු පර්දේපණ හා
පුහුණු කිරීදම් ආයතයදේ
ප්රකාශය ඒකකය මිනන් පළ
දකදරය වෛමාසික
ප්රකාශයයකි. දගොවි කටයුතු
ක්දපෛයට අයාළ පර්දේපණ
හා ක්රියාකාරී විඩසටහන්වල
ීම ලබා ගන්යා පර්දේපණ
දතොරතුරු දම මිනන්
ප්රකාශයට පත් දකදර්.

රජරට හා උතුරු මිය පළාත පුරා පිිබරී ඇිබ කාිතක වකුගඩු දරෝගය
සම්බන්ධදයන් ූය දේශයයක් දපබරවාරි මස 07වය දිය ුමබසිාහ ශාලාදප ීම
පිවිත්විණි. වවයය වියයාව පිළිබඳ දජයපාඨ කථිකාචලාර්ය හා දජයපාඨ
පර්දේපක ආචලාර්ය කමල් ගම්මන්පිල මහතා විසින් එම දේශයය සිදු කදළය.
අදප් රදට් උතුරු මිය, උතුරු යිදඟයහිර හා වයඹ පළාත්වල බහුලව පිිබර
ඇිබ වකුගඩු දරෝගයට ප්රධාය දහතුව කුනරට ජලදයන් ලිදබය කි්මමියම්
බවට තමා වසර 5 ක් ඇතුළත කළ අධයයය හා පර්දේපණ අනුව දහළිූය බව
සහු තම දේශයදේ ීම සඳහන් කදළය.
එාගලන්තදේ ඉම්පීරියල් සරසවිදේ වවයය වියයාව පිළිබඳ දජයපාඨ
කථිකාචලාර්ය හා දජයපාඨ පර්දේපකදයකු වය ඒ මහතා විම දුරටත් සඳහන්
කරනුදේ ඌව හා මධයම පළාත්වල ජයතාව තම වගාවන් කරන්දන් අහසා
දිදයන් ෂ්සා සවුන්ට වකුගඩු දරෝගය විළඳීදම් ප්රවණතාව අඩු බවයි.
ආයතයදේ සියලුම මාණ්ඩිතක ෂ්ලධාරීහු දමම දේශයය සඳහා සහභාගී
ූයහ.

;%smsgldNsjkaokd ieureu
දථරවාය ත්රිපිටකය ජාිබක උරුමයක් දලස ප්රකාශයට පත් කිරීදම්
ඓිබහාසික පියවරට යව දිගුවක් එක් කරමින් ත්රිපිටකය දලෝක උරුමයක්
දලස සාරක්පණය කරය දලසට දථරවාය දබෞේධ රටවල
සාමුහිකත්වදයන් ශ්රී ලාකාව යුදයසාදකෝ සාවිධායය දවත ඉදිරිපත්
කරය දයෝජයාව ප්රකාශයට පත් කිරීම දවනුදවන් රජය විසින්
ත්රිපිටකාවනවන්යයා සිබයක් ප්රකාශයට පත් දකරිණි.
සියලුම රාජයආයතයවල පිවිත්දවය විඩසටහන්වලට සමගාමීව
දහක්ටර් දකො.බෑකඩුව දගොවිකටයුතු පර්දේපණ හා පුහුණු කිරීදම්
ආයතයය විසින් සාවිධායය කළ ධර්ම දේශයාමය පිාකම මාර්තු මස 22
වය දිය ආයතය පරිශ්රදේ ීම පිවිත්වුණි. ූජජය වෑවිල මහායාම සාවාමීන්
වහන්දස විසින් එම විදශප ධර්මදේශයාව පිවිත්ූය දසක.

ලබාගත් ූලලය සඳහන්
කරමින් දමහි ඇිබ කරුණු
උපුටා ගත හිකි ය.

උපදේශකත්වය
කීර්ිබ බී. දකොටගම
අධයක්ප ප්රධාය විධායක
ෂ්ලධාරී

අධීක්පණය
එසා.ඒ.සී.යූ. දසයායායක
දජයපාඨ ප්රවෘත්ිබ හා
ප්රකාශය ෂ්ලධාරී

සම්පායයය
වසන්ිබ රාජපක්ප
ප්රවෘත්ිබ හා ප්රකාශය
ෂ්ලධාරිනී

ෂ්ර්මාණකරණය
උදේෂ් කරුණාරත්ය
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