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Research news in brief
තිරසාර හා දේශගුණික විපර්යාස
ප්රතිදර නන ක්රදම පායන් වගා පේනීනන්ට
අන්තර්ගත කිරීම පිළිබඳ උපාය මාර්ග
හඳුන්වාදීදම් වයාපිතිය
දිගු කාලීන වියළි කාලගුණික තමකමකවයන්, නියඟය සහ ගංවතුර
වැනි අයහපමක දේශගුණික විපර්යාසයන්දේ බලපෑම නිසා
දබ ග වගාවට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම පිණිස
තිරසාර හා දේශගුණික විපර්යාස ප්රතිදර නන ක්රදම පායයන්
වගා පේනීනන්ට අන්තර්ගත කිරීම පිළිබඳ උපාය මාර්ග හඳුන්වා
දීදම් අරමුණින් දමම වයාපිතිය රියාමකමක කර ල ලබ
එක්සමක ජාීනන්දේ ආහාර හා කිෂිකර්ම සංවිනානදේ මූලය
ප්රතිපාදන මත දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග විකටුතතු
පර්දේෂණ හා පුහුණු කිරීදම් ආයතනය මූලික දසේවා
සම්පාදකයා වශදයන් කටුතතු කරමින් කිෂිකාර්මික හා
දග විජන ක්දෂත්රය හා සම්බන්න පාර්ශ්වකුවවන් ැසසක් සමඟ
සහදය ගදයන් දමම වයාපිතිය රියාමකමක කර ල ලබ
ආර්ථික නිර්දේශයන් මත දබ ග කළමනාකරණය හා
යාන්ත්රීකරණය ආරිත ක්රදම පායයන් පර්දේෂණ හා ආදර්ශන
ආදී මැදිහමකවීම් හරහා ක්දෂේත්රය දවත හඳුන්වා දීම මිනන් ුඩා ා
දග විදප ළ පේනීනන් වා ා තිරසාර හා ඉහළ මට්ටදම්
දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔදර මකතු දීදම් හැකියාදවන් ුතතු
තමකමකවයට පමක කිරීමට සහය වීම දමම වයාපිතිදේ ප්රනාන
පරමාර්ථයකි
වාරි ජල ඵලදා තාව සහ සම්පමක භාවිතදේ කාර්යක්ෂමතාව
ඉහළ නැංවීම තුළින් වී වගාවට සිදුවන දේශගුණික
විපර්යාසයන්දේ බලපෑම අවම කිරීමට පර්දේෂණ කණ්ා ායම
ක්දෂේත්ර පර්දේෂණ තුළින් අමකහදා බැලීම් සිදු කරමින් සිි
තවද සංරක්ෂණ කිෂිකාර්මික මූලනර්ම අ ලගමනය කරමින්
උස්බිම් ආරිත අතිදර්ක දබ ග හා එළවළු වගා පේනීනන්දේ
තිරසර භාවය ඉහළ නැංවීමට අදාළ ක්දෂේත්ර රියාකාරකම් ද
දමම වයාපිතිය හරහා රියාමකමක කර ල ලබ
දමම ක්දෂේත්ර
පරීක්ෂණ හා ආදර්ශන අ ලරානපුර දිස්ත්රි ක්කදේ තිරප්පදන්
එල්ලංගා පේනතියට අයමක මීගස්සෑගම වැව ආරිතව සිදු කර ල
ලබ
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එදමන් ම සුළු පරිමාණ දග වීන්දේ සමාජ ආර්ථික තමකමකවය
හා දේශගුණික විපර්යාස හමුදේ ඔවුන්දේ වගා රටාවන් හි සිදු
වී ඇති දවනස්කම් අනයයනය කිරීම සඳහා මහා වාරි, මහවැලි,
සුළු වාරි සහ වර්ෂාදප ෂිත යන සියලුම අංශ නිරීක්ෂණය වන
පරිදි අ ලරානපුර දිස්ත්රික්කදයන් දත රා ගමක දග වි පවුල්
1100ක දගන් පසුගිය කන්න තුනකට අදාළ කිෂිකාර්මික දමකත
දමන් ම අදනුඩමක සමාජ ආර්ථික දමකත ැසස් කිරීම සිදු කර ල
ලබ

ගංවතුර
අවස්
ාවන්හි
ගංවතුර
හා හා
දැඩිනියං
නියං වැනි
වැනි අවස්
ථථ
ාවන්හි
වී
වී
වගාවට
සිදුවන
අහිතකර
බලපෑම්
අවම
වගාවට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම පිණිස
කිරීම
පිණිස 'තිරසාර
හා ප්රතිදර
දේශගුණික
තිරසාර
හා දේශගුණික
විපර්යාස
නන
විපර්යාස
ප්රතිදර
නන ක්රදම
පායන්
වගා
ක්රදම
පායන් වගා
පේනීනන්ට
අන්තර්ගත
කිරීම
පේනීනන්ට
අන්තර්ගත
පිළිබඳ උපාය
පිළිබඳ
උපාය මාර්ග
හඳුන්වාකිරීම
දීදම් අරමුණින්
දමම

'''

පාරිසරික හා ජල සම්පමක කළමනාකරණ අංශදේ දජයෂ්ඨ
පර්දේෂණ නිලනාරීන් වන ශාන්ත දහේවදේ, සිදමක බණ්ා ාර,
ගීතානී සමරසිංහ සහ තිලණි පේමජානි යන මහමකම මහමකමීන්
සහ පර්දේෂණ නිලනාරිනියන් වන මාලීන රම්දබ ා දගදර,
උමකපලා ජයසිංහ සහ නදීශා ා යස් යන මහමකමීන් පර්දේෂණ
කණ්ා ායමට අයමක දවති

මාර්ග හඳුන්වා දීදම් අරමුණින් දමම
'''
වයාපිතිය රියාමකමක කර ල ලබ

වයාපිතිය රියාමකමක කර ල ලබ
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වර්තමානදේ ක්ෂුද්ර මූලය දසේවාව ්රී ලංකාදේ
විදශේෂදයන්ම ග්රාමීය ක්දෂේත්රදේ ප්රචලලිත ණය යාන්ත්රණය
බවට පමකව තිද්බ දමම අනයයනදේ මූලික අරමුණ
වන්දන් ඌව පළාත තුළ දවදසන ග්රාමීය දිළිඳු ජනයා
අතර ක්ෂුද්රමූලය සැපුතදමහි වපසරිය සහ එහි
ඵලදා තාවය පිළිබඳ අනයනය කිරීම විදශේෂදයන්ම
එහිදී ණය උපදය ජනය සම්බන්නදයන් වැඩි අවනානයක්
දය මු කර තිද්බ

කිෂි සම්පමක කළමනාකරණ අංශදේ පර්දේෂණ
නිලනාරීනි තුෂාරා නර්මවර්නන දමදනවිය විසින් දමම
අනයයනය දමදහයැූ  අතර සම පර්දේෂක න් දලස එම
අංශදේ අධි පර්දේක දර්ණුකා වීරක්දක ඩි මහමකමිය,
පර්දේෂණ නිලනාරීන් වන රිෆානා බුහාරි, දිනූෂා
රමකනායක සහ අමල් දිසානායක යන මහමකම මහමකමීහු
කටුතතු කර ඇත

ඌව පළාදමක ගම් 22කින් දත රා ගමක අතිශය දිළිඳු පවුල්
392ක සහභාගීමකවදයන් අනයයනය සිදු කර තිද්බ
නියැඳිදේ බහුතරයකදේ ජීවිකාව කිෂිකර්මාන්තය
වීදමන් දමම නියැඳිය ග්රාමීය දුප්පමක දග විජනතාවදගන්
සමන්විත වන අතර විදශේෂදයන්ම ඔවුන්දගන් අතිශය
බහුතරයක් කාන්තාදව දවති දේශගුණික විචලලතා
දහේතුදවන් දබ ග හා පශු සම්පමක කටුතතුවලදී විශාල
අරගලයක නිරතව සිින අතරතුර ඔවුන් ක්ෂුද්ර මූලය
දසේවාවන්වල ප්රතිලාභ භුක්ති විඳි ල ලබන නමුමක එම
දසේවාවන්වල දග දුුව බවටද පමකව සිින ආකාරය දමම
අනයයනදයන් විමර්ශනාමකමකව දපන්වා දී තිද්බ
ණයගැතිදය බහුතරයක් කන්න දබ ග සඳහා වගා ණය
ලබා දගන තිබුණ ද ගිවිසුදමහි පරිදි ණය ආපසු දගවීමට
දහේතු දදකක් මත අදප දහ සමකව සිිති සැලසුම්
දන කළ වියදම් සඳහා ණය භාවිතා කිරීම හා දබ ග
විනාශ වීම එම දහේතු ණය එකතුකරන්නන්දගන්
ගැලවීමට දන හැකි වීදමන් හා දරාගත දන හැකි ණය
දප ළී අ ලපාත දහේතුදවන් ණයගැතිදය උග්ර අර්බුදයකට
මුහුණ දී සිිති

පර්දේෂණ කණ්ා ායම විසින් වැඩිදුරටමක දපන්වා
දදන්දන් ක්ෂුද්ර මූලය ආයතන අනිවාර්යදයන් ලියාපදිංි
කිරීම, ණය සුදුසුකම් නිසි දලස තක්දසේුව කිරීම මත
පදනම්ව ණය දබදා හැරීම, ණය ආදය ජනය සඳහා
ශක්තිමමක අධීක්ෂණ යාන්ත්රණයක් ස්ථාපිත කිරීම, පහසු
ණය ලක්ෂණ සහ මූලය සාක්ෂරතා වැා සටහන්
පැවැමකවීම වැනි ක්ෂුද්ර මූලය ක්දෂේත්රයට අදාළ කාරණා
නියාමනය කිරීම පිණිස ස්ථාපිත යාන්ත්රණයක් සකස්
කිරීම අවශය වන බව

දමකී තමකමකවය දහේතුදවන් කිෂිකර්ම අමාතයාංශය
දකතරම් නවමු හා කාර්යක්ෂම මුහුණුවරකින් ග්රාමීය දිළිඳු
දග වි ජනතාවදේ ණය පීා නය අවම කිරීමට මැදිහමක විය
ුතතුදැ අනයයනදයන් අවනාරණය කර තිද්බ එහි දී
දග විජන බැංුඩ වැනි ස්වකීය යාන්ත්රණයන් හරහා වගා
ණය ලබා ගැනීදම් හැකියාව සහ ප්රදේශය වැඩි දිුතණු
කිරීම අමාතයාංශයට සිදුකළ සිදුහැකිය
කිෂිකර්ම අමාතයාංශය ස්වකීය කාන්තා පාදක දග වි
සංවිනාන හරහා කිෂි පාදක වයවසායකමකව සංවර්නනය
කිරීදමන් ද දමම ගැටලුව විසඳීමට මැදිහමක විය හැකි
දහ ඳ විකල්පයකි
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එළවළු දග වින්දේ නිෂ්පාදන ීනරණ ගැනීම සඳහා;Sදැනට
පවතින දත රතුුව හුවමාුව වන දමවලම් (Tools)/
i|yd n,mdk
දයදුම් (Applications) /පේනතිවල (Systems)
idOl iïnkaO
ඵලදායීතාවය පරීක්ෂා කිරීම හා සහ දග වීන්දේ
නිෂ්පාදන ීනරණ ගැනීදම් රියාවලියට බලපාන
wOHhkh

නිර්ණායක හඳුනා ගැනීම දමම අනයයනදේ ප්රනාන
අරමුණු දේ ඒ මිනන් ්රී ලංකාදේ එළවළු නිෂ්පාදන
එළවළු
දග
වින්දේ
නිෂ්භාවිතදේ
පාදන ීනරණ
ගැනීම සඳහා දැනට
ක්දෂේ
ත්රදේ
සම්පමක
කාර්යක්ෂමතාවය
ඉහළ පවතින දත රතුුව
හුවමාුව
දමවලම්
(Tools)/
දයදුම්කළ(Applications)
/පේනතිවල
නැංවීමවන
පිණිස
උපාය මාර්ග
සම්පාදනය
හැකි දේ
(Systems) ඵලදායීතාවය පරීක්ෂා කිරීම හා සහ දග වීන්දේ නිෂ්පාදන ීනරණ
ුඩුවණෑගල,
මහ ලවර,
බදුල්ල,
ගැනීදම්
රියාවලියට  ලවරඑළිය,
බලපාන නිර්ණායක
හඳුනා ගැනීම
දමම අනයයනදේ
හම්බන්දත
පුමකතලම
සහ අ ලරානපුරය
ප්රනාන
අරමුණු ට,
දේරමකනපුර,
ඒ මිනන්
්රී ලංකාදේ
එළවළු නිෂ්යන
පාදන ක්දෂේත්රදේ
සම්පමක
ඉහළරා නැංවීම
පිණිස උපාය මාර්ග
දිස්තභාවිතදේ
රික්කවලින් කාර්යක්ෂමතාවය
අනයයනය සඳහා දත
ගමක නියැඳිදේ
සම්පාදනය
කළ
හැකි
දේ
ප්රමාණය දග වීන් 480කි අනයයනය 2019 ජනවාරි
මාසදේ ආරම්භ ූ  අතර 2020 ඔක්දත ම්බර් මාසදේ
ුඩුවණෑගල,  ලවරඑළිය, මහ ලවර, බදුල්ල, හම්බන්දත ට, රමකනපුර,
අවසන්සහ
කිරීමට
නියමිතයයන දිස්තරික්කවලින් අනයයනය සඳහා දත රා
පුමකතලම
අ ලරානපුරය
ගමක අනයයනදේ
නියැඳිදේ ප්රමාණය
දග වීන් කටුතතු
480කි සිදු
අනයයනය
2019 ජනවාරි මාසදේ
සම්බන්ධීකරණ
කර ල ලබන්දන්
ආරම්භ
ූ  අතර
2020 ප්රතිපමකති
ඔක්දත ම්බර්
අවසන් කිරීමට
අදලවි,
ආහාර
හා මාසදේ
කිෂි වයාපාර
අංශදේනියමිතය
පර්දේෂණ
නිලනාරී අ පිකටුතතු
පි එම් සිදු
විදේසිංහ
වන අදලවි, ආහාර
අනයයනදේ
සම්බන්ධීකරණ
කර ල මහතා
ලබන්දන්
අතර සම
දලස අධිපර්දේෂණ
පර්දේෂක ආචලාර්ය
ප්රතිපමකති
හා පර්දේෂකවුවන්
කිෂි වයාපාර අංශදේ
නිලනාරී අ පී පී එම්
රංජිමක මහතා
වික්රමසිංහ,
පර්දේෂණ
නිලනාරී දලස
ආචලාර්යඅධි පර්දේෂක
විදේසිංහ
වන දජයෂ්
අතර ඨසම
පර්දේෂකවුවන්
ඊ ඒ සීරංජිමක
ප්රියංකර
මහතා සහ
පර්දේෂණ
නිලනාරී
විරාජිමකආචලාර්ය ඊ ඒ සී
ආචලාර්ය
වික්රමසිංහ,
දජයෂ්
ඨ පර්දේෂණ
නිලනාරී
ුඩුවප්පු
යන සහ
මහමකවුව
කටුතතුනිලනාරී
කරති විරාජිමක ුඩුවප්පු යන මහමකවුව
ප්රියංකර
මහතා
පර්දේෂණ
කටුතතු කරති
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නිෂ්පාදක න්, අදලවිකුවවන් සහ පාරිදභ ගික න්
යා දකදරන ජංගම දුරකථන මිදුකාංගයක්

දහක්ටර්
දක ්බබෑකුවව
දග විකටුතතු
පර්දේෂණ හා පුහුණු කිරීදම් ආයතනදේ
භූදග ල විදයා දත රතුුව පේනති ඒකකය නවීන
තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් මනයස්ථානය
සමඟ එක්ව දග වීන්, අදලවිකුවවන් සහ
පාරිදභ ගික න් එකට එකතු කරන ජංගම
දුරකථන මිදුකාංගයක් හඳුන්වා දීමට ය
එමිනන් කිෂිකාර්මික නිෂ්පාදන දවළඳදප දළහි
රියාකාරීන් වන දග වීන්, අදලවිකුවවන් සහ
පාරිදභ ගික න් සම්බන්න කරන අතරම
අදලවිකරණ ගැටලු විසඳීමට හා පසු අස්ව ල
හානි අවම කිරීම හා විදදස් දවළඳදප ළ අමකපමක
කර ගැනීමට ද අදප්ක්ෂා දකදර්
භූදග ල විදයා දත රතුුව පේනති ඒකකදේ අධි
පර්දේෂක එච් එම් දේ දක් දහේරමක මහතා දමම
මිදුකාංගය නිර්මාණය කිරීදම් වයාපිතිය භාරව
කටුතතු කර
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කිෂිකර්ම අමාතයාංශය විසින් සංවිනානය කරන ලද ‘2018 වර්ෂදේ
කිෂිකර්මාන්තය දව ලදවන් දක්වන ලද විශිෂ්ට දායකමකවය ඇගයීම
පිළිබඳ සම්මාන උදළදල්දී දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග විකටුතතු
පර්දේෂණ හා පුහුණු කිරීදම් ආයතනදේ ‘අදලවි දත රතුුව වයාපිතිය’’
ඇගයීමට ලක්ව ඇත දමම සම්මාන උදළල කිෂිකර්ම අමාතයාංශය සහ
කිෂි නවීකරණ වයාපිතිය මිනන් සංවිනානය කර තිබුණි
2015-2018 කාලය තුළ අදලවි දත රතුුව වයාපිතිය හරහා රදට්
ප්රතිපමකති සම්පාදනයට ජීවන වියදම් කමිුවව ඔස්දසේ දක්වන ලද සුවිදශේෂි
දායකමකවය සහ විදුමක හා මුරිත මානය ඔස්දසේ සියලු පාර්ශ්වයන්ට
දත රතුුව ලබා දීම පිළිබඳව සිදු කරන ලද විශ්දල්ෂණාමකමක විවරණයක්
තුළ ‘පර්දේෂණ කාණ්ා ය’ යටදමක සහතික පතරයක් දිනාදගන තිද්බ

wf,úf.dúlghq
f;dr;=
re jHdmD;sh
;= mqj;a yiqk $ msgqj 04
we.hSug ,lafõ

දමම කාල සීමාව තුළ අදලවි, ආහාර ප්රතිපමකති හා කිෂි වයාපාර අංශදේ
අංශ ප්රනාන ව සිි සහ අදලවි දත රතුුව වයාපිතිදේ සම්බන්ධීකාරක
දජයෂ්ඨ පර්දේෂණ නිලනාරී ා ්බ එච් දුමින්ද ප්රියදර්ශන මහතාදේ සි
අධීක්ෂණය යටදමක අදලවි දත රතුුව වයාපිතිය රියාමකමක විය දමම
්රී දායක
ලංකාදේ
ුඩා ා පරිමාණ
වීන්දේ පර්දේෂණ
යහපමක
ජයග්රහණයට
ූ  අදලවි
දත රතුුව දග
වයාපිතිදේ
අදප්ක්ෂා
සහ ප්රතිපමකති
උපාය මාර්ග
කණ්ා ායම කිෂිකාර්මික
වන්දන් දජයෂ්
ඨ පර්දේෂණ
නිලනාරීන්
වන දුමින්ද
ප්රියදර්ශන, ුවවිනි විදානපතිරණ, දර ෂිණී රඹුක්වැල්ල, නාලක විදේසූරිය
සහ පර්දේෂණ
නිලනාරිනියන් වන ඉන්දිකා එදිරිසිංහ, ජයමිණි චලම්පිකා
4
යන මහමකම මහමකමීන් ය
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වර්තමානදේ දී ප්රමිීනන් සහ තාක්ෂණික නියාමනයන්
දවදළඳදප ළ තුළ වැදගමක ස්ථානයක් අමක කරදගන
ඇති අතර නූතන පාරිදභ ගිකයා ආරක්ෂිත ආහාර ලබා
ගැනීම දමන් ම පරිසරය සහ දසේවක සුභසානනය පිළිබඳ
වැඩි සැලකිල්ලක් දක්ව
'යහපමක කිෂිකාර්මික පිළිදවමක' Good Agriculture
Practices ‘GAP’ උක්ත අභිලාශයන් ඉුව කර ගැනීම
සඳහා ඉදිරිපමක කර ඇති සංකල්පයක් දමන් ම
ප්රාදය ගිකව ්රී ලංකාව තුළ දැන් රියාමකමක වන
කර්තවයයකි

දන දැ ලවමකභාවය එම නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ මිලක් ලබා
ගැනීමට බානාවක් වී ඇත එබැවින්, ‘GAP’ වැා සටහන
සඳහා පාරිදභ ගික න් අතර ප්රචලලිත කිරීමට කටුතතු
කිරීම ප්රවර්නන වැා සටහදනන් සිදු කළ ුතතු ය දම් අතර
දීප වයාප්තව ‘GAP’ නිෂ්පාදන අදලවි සැල් ඇති කිරීම
සහ ගබා ා කිරීම සඳහා අවම වශදයන් ප්රනාන නිෂ්පාදන
ප්රදේශවලමක ශීතාගාර පහසුකම් ඇති කළ ුතතු ය

දමම වයාපිතිය කිෂිකර්ම දදපාර්තුදම්න්තුදේ වයාපිති
හා පුහුණු මනයස්ථානදේ කිෂි වයාපිති උපදේශක අංශය
මිනන් සිදු කර ල ලබ දමමිනන් දේශීය දවදළඳදප ළ
දමන් ම විදේශීය දවදළඳදප ළ සඳහා එළවළු සහ
පලතුුව නිෂ්පාදනදේ දී අගය දාමයන් තුළ උපදදස් දීම,
පරීක්ෂා කිරීම මිනන් නිෂ්පාදනවල ගුණමකවය තහවුුව
කිරීම සඳහා රියා කර ල ලබ

දැනට රියාමකමක කරන ‘GAP’ පිළිබඳව සහ අදාළ
දවනමක කුවණු සම්බන්නව දැ ලවමක කිරීදම් පුහුණු සැසි
ප්රදය ජනවමක දලස දග වීන් හඳුනාදගන ඇතමක පුහුණු
සැසි සංඛ්යාව ප්රමාණවමක දන වන බව අවනාරණය කර ල
ලබ තවදුරටමක ක්දෂේත්ර දින සහ දග විපළ නීරීක්ෂණ
වාර්තා සිදු කළ ුතතු බව අනයයනදේ දී අනාවරණය වී
ඇත

දමම රියාවලිය තවදුරටමක සාර්ථකව රියාමකමක කිරීදම්
දී ඇති බානාවන් හඳුනා ගත ුතතු අතර නනාමකමක සානක
පිළිබඳව අවදබ නයක් ලබා ගැනීම වැදගමක දේ

තව ද රජදේ මැදිහමක වීදමන් වැා සටහන සඳහා දග වීන්
ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහන ලබා දීමට (අදාළ
උපකරණ සඳහා 50%ක වට්ටම් ලබා දීම) කටුතතු කළ
ුතතු අතරම ‘GAP’ නිෂ්පාදන සඳහා නියමිත මිලක් ලබා
දීමට කටුතතු කළ ුතතු බව දමම අනයයනදයන්
අවනාරණය දකදර්
කිෂිකාර්මික ප්රතිපමකති සහ වයපිති ඇගයීම් අංශදේ
දජයෂ්ඨ පර්දේෂණ නිලනාරිනි
.ඒ ඒ .එ එස්
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අනයයනදේ
සම්බන්ධීකාරක වශදයන් කටුතතු කරන අතර සම
පර්දේෂකවුවන්
දලස
දජයෂ්ඨ
පර්දේෂණ
නිලනාරිනියන් වන සාගරිකා හිිහාමු මහමකමිය සහ සුසිලා
ලූර්දු මහමකමිය කටුතතු කරති

දමම අනයයනදේ සුවිදශේෂ අරමුණු වන්දන් දත රාගමක
දිස්ත්රික්කවල යහපමක කිෂිකාර්මික පිළිදවමක භාවිතය
පිළිබඳ ක්රමදේද අනයයනය කිරීම සහ දමම වයාපිතිය
රියාමකමක කිරීදම් දී ඇති නනාමකමක දමන් ම
සිණාමකමක සානක හඳුනා ගැනීම මිනන් ප්රතිපමකති
සම්පාදකයන්ට ඒ සඳහා රියාමකමක වීමට අදාළ
දත රතුුව ලබා දීම
අනයයනදේ දස යා ගැනීම් වලට අ ලව උක්ත වැා සටහන
කාලීනව ඉතාමමක වැදගමක වැා සටහනක් දලස
අවනාරණය කළ හැකි අතර ‘GAP’ සහතිකය සඳහා වැඩි
විනාකමක් ලබා දීමට කටුතතු කිරිම කාලීන
අවශයයතාවය කි දම් අතර වර්තමානදේ ‘GAP’
වැා සටහන පිළිබඳව ජනතාව තුළ ඇති
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ප්රජාව දක්න්ද්ර කර ගමක වැා සටහන්වල දී ග්රාමීය ප්රජා
දායකමකවදයන් ප්රජා රියාකාරී සැලසුම් සකස් කිරීම
අතයවශය කුවණකි

දග වි කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ූ  එක් දින
පුහුණු වැා සටහන් මාලාවක් ුඩුවණෑගල දිස්ත්රික්කදේ
දග විජන දසේවා මනයස්ථාන 20 ක් පුරා පැවැමකවීමට
2019 වර්ෂදේ මුල් කාර්තුව තුළ හැකි විණි

එබැවින් ප්රජා රියාකාරී සලැසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ
විධිමමක පුහුණුවක් ග්රාමීය සංවර්නනය හා සි ව කටුතතු
කරන නිලනාරීන් විසින් ලබා ති.ඒම එකී වැා සටහන්
සාර්ථකමකවයට ඉවහල් වන්නකි ප්රජා සහභාගීමකවය
තුළින් ග්රාමීය සංවර්නනය සඳහා ප්රජා රියාකාරී සැලසුම්
සකස් කිරීම පිළිබඳ මූලික සංකල්ප හා ක්රමදේදයන්
සම්බන්නව ගැඹුරින් දැ ලවමක කිරීම හා නිලනාරීන්දේ
දැ ලම හා හැකියා වර්නනය දමහි අරමුණ

දමම වැා සටහනින් “සිதමු” දග වි සංවිනාන නායක න්
2175 දදදනුඩ පුහුණු කිරීමට හැකියාව ලැ.ඒ තිද්බ
දමම පුහුණු වැා සටහදන් අරමුණු වන්දන් දප ෂණීය
දගවමකත යන සංකල්පය සඳහා තිරසාර ක්රමදේදයක්
දග ා  නැංවීම, දප ෂණීය දගවමකත තුළින් දප ෂණීය හා
දසෞඛ්යසම්පන්න ආහාර දේලක් මිනන් නිදර ගී පරපුරක්
බිහි කිරීම, දගවමකත අතිදර්ක ආදායම් මාර්ගගයක් බවට
පමක කිරීම සඳහා කාලය, ශ්රමය හා මුදල් ප්රශස්ත දලස
උපදය ජනය කර ගැනීම සඳහා ුඩසලතාවදයන් ුතමක
කළමනාකාරණ සංවිනානාමකමක හැකියාවන්දගන් ුතක්ත
ආමකමවිශ්වාසය දග ා  නැංවුණු, ආමකම අභිමානදයන්
ුතක්ත ූ  කාන්තාවන් බවට බල ගැන්වීම සහ සමිේධිමමක
දග වි සමාජයක් බිහි කිරීම

2019 පළමු කාර්තුව තුළ පුහුණු වැා සටහන් දදකක්
පැවැමක ූ  අතර කිෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්තුවට හා දිස්ත්රික්
කිෂිකර්ම දදපාර්තදම්න්තුවලට අයමක වයාපිති
නිලනාරීන් 38 දදදනුඩ එක් වැා සටහනකින් ද,
ුඩුවණෑගල දිස්ත්රික් මහදල්කම් කාර්යාලයට සම්බන්න
සංවර්නන නිලනාරීන් සහ දග විජන සංවර්නන
දදපාර්තදම්න්තුදේ මා හදප ල දග විජන දසේවා
මනයස්ථානයට සම්බන්න නිලනාරීන් 30 දදදනුඩ
වශදයන් පුහුණුවට සම්බන්න ූ හ
මානව සම්පමක හා ආයතනික සංවර්නන අංශදේ අංශ
ප්රනාන අධි පර්දේෂක එස් එම් ඒ සමරදක න් මහතා
වැා සටහන සම්බන්ධීකරණය කරන අතර පර්දේෂණ
නිලනාරී සංගීමක ප්රසාේ ප්රනාන්දු සම පර්දේෂක වශදයන්
කටුතතු කර
බාහිර සම්පමකදායක න් දලස හිටපු
අතිදර්ක අනයක්ෂ ආර් එල් එන් ජයතිස්ස මහතා, අධි
පර්දේෂක එච් එම් දේ දක් දහේරමක මහතා, පර්දේෂණ
නිලනාරී විරාජිමක ුඩුවප්පු මහතා සහ පර්දේෂණ නිලනාරී
අමල් දිසානායක යන මහමකවුව කටුතතු කරති

මානව සම්පමක හා ආයතනික සංවර්නන අංශදේ අංශ
ප්රනාන අධි පර්දේෂක එස් එම් ඒ සමරදක න් මහතා
වැා සටහන සම්බන්ධීකරණය කරන අතර පර්දේෂණ
නිලනාරී සංගීමක ප්රසාේ ප්රනාන්දු සම පර්දේෂක වශදයන්
කටුතතු කර අධි පර්දේෂක එච් එම් දේ දක් දහේරමක
මහතා බාහිර සම්පමක දායකදයුඩ වශදයන් කටුතතු කර
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අවම පිරිවැය ගණනය කිරීම සඳහා නවීන මිදුකාංග,
විශ්දල්ෂණ ක්රම හා විධික්රම පිළිබඳ නව තාක්ෂණික දැ ලම
ලබා දීම පුහුණු වැා සටහදනහි අරමුණ විය
පුහුණු වැා සටහන 2019 දපබරවාරි මස 25 දින සිට 28
දින දක්වා ආයතනදේ සුබසිංහ ශාලාදේදී පැවැමකවුණි

කිසියම් රටක ජනතාවට දප ෂණීය ආහාර දේලක්
සඳහා වැය කළ හැකි පිරිවැය මි ලම් කිරීම සඳහා
දග ලීයව ඉතා බහුලව භාවිතා වන ක්රමදේද අතරින්
‘දප ෂණීය ආහාර දේලක අවම පිරිවැය’
(Minimum cost of nutritious Diet) ක්රමය
තවමක එක් ක්රමයකි
එක්සමක ජාීනන්දේ දල ක ආහාර වැා සටහදන හි
සහදය ගය ඇතිව දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග විකටුතතු
පර්දේෂණ හා පුහුණු කිරීදම් ආයතනය දප ෂණීය ආහාර
දේලක අවම පිරිවැය ගණනය කිරීදම් පේනතියක් 2014
වසදර් දී අදලවි, ආහාර ප්රතිපමකති හා කිෂි වයාපාර අංශය
තුළ ස්ථාපිත කර ල ලැ.ඒ ය එතැන් සිට සෑම වර්ෂයකම
එම විශ්දල්ෂණය යාවමකකාලීන කරමින් අදනුඩමක අදාළ
පාර්ශවකුවවන් දවත ප්රතිඵල ලබා දීම අඛ්ණ්ා ව සිදු
කර ල ලබ
දමම වැා සටහදන්ම දිගුවක් දලස දැනට ්රී ලංකාව තුළ
දප ෂණීය ආහාර දේලක අවම පිරිවැය විශ්දල්ෂණදය හි
නිරත පර්දේෂක න් සහ විමකීනයදේදීන්දේ දැ ලම සහ
ුඩසලතා වර්නනය කිරීම සඳහා සිේදින පුහුණු
වැා සටහනක් දල ක ආහාර වැා සටහදන හි සහදය ගය
ඇතිව සංවිනානය දකුවණි දප ෂණීය ආහාර දේලක

දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග වි කටුතතු පර්දේෂණ හා
පුහුණු කිරීදම් ආයතනදේ දජයෂ්ඨ පර්දේෂණ නිලනාරී
ආචලාර්ය එන් පී ජී සමන්ත මහතා පුහුණු වැා මුළුව
සම්බන්ධීකරණය කදළේය
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.Kkh lsÍu i|yd jQ
mqyqKq jevigyk

දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග වි කටුතතු පර්දේෂණ හා
පුහුණු කිරීදම් ආයතනදේ අනයක්ෂ කීර්ති .ඒ දක ටගම
මහතා, දල ක ආහාර වැා සටහදන් ්රී ලංකා නිදය ජය
නිදය ජිත ේයූදයන්ා ක් දහ ඈන්ේ මහතා සහ ජාතික
ප්රතිපමකති සහ ආර්ථික කටුතතු අමාතයාංශදේ අනයක්ෂ
(සැලසුම්) එච් පී දස මතිලක මහතා පුහුණු වැා මුළුදේ
සමාරම්භක අවස්ථාවට එක් ූ  අතර කිෂිකර්ම
අමාතයාංශදේ දල්කම් දක් .එ එච් ුවවන්චලන්ද්ර මහතා,
ජාතික ප්රතිපමකති සහ ආර්ථික කටුතතු අමාතයාංශදේ
අතිදර්ක දල්කම් දක් මදහේසන් මහතා සහ දල ක ආහාර
වැා සටහදන් ්රී ලංකා නිදය ජිත දෙන්ා ා බාර්ටන්
මහමකමිය ඇතුළු පිරිසක් වැා සටහදන් සමාප්ති අවස්ථාවට
එක්ූ හ වැා මුළුවට සහභාගීූ වන් හට සහතික පත්ර
දබදාදීම ද ඒ මහමකවුවන් අතින් සිදු විය

දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග විකටුතතු පර්දේෂණ හා
පුහුණු කිරීදම් ආයතනදේ ප්රථම ප්රකාශනය දලස
වාර්තාගතව ඇමකදමක 1973 වර්ෂදේ ලී මස මුද්රණය ූ 
“Cost of Production of Paddy; Yala 1972” නම්
ග්රන්ථය හම්බන්දත ට, දප දළ න්නුවව, ුඩුවණෑගල,
මහ ලවර සහ දක ළඹ යන දත රාගමක දිස්ත්රික්ක පහක
දත රතුුව ඇසුරින් සිදුකළ අනයයනයක් ඇසුරින් එය
සම්පාදනය කර තිද්බ සිංහල සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා
ේවිමකවදයන් දමය ප්රකාශයට පමක ව තිද්බ
7 f.dúlghq;= mqj;a yiqk $ msgqj 07
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මැ මස 17 දිනට දයදී තිබූ ජාතික දවසක් උමකසවය
නිමිමකදතන් දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව දග විකටුතතු
පර්දේෂණ හා පුහුණු කිරීදම් ආයතනදේ සුබ සානක
සංගමය විසින් සුමධුර නර්ම දේශනයක් සහ දවසක් කූුව
තරඟයක් සංවිනානය කරන ලදී නර්ම දේශනය පවමකව ල
ලැබුදේ පූජයපාද කැලණිදේ අමිත ස්වාමීන් වහන්දසේ
විසිනි නර්ම දේශනාව අවසානදේ සේ කැඳ දන්සැලක් ද
සංවිනානය කර තිබුණි

‘විගණන විධිවිනාන සහ විගණන ගැටලු නිරාකරණය
කිරීම’ පිළිබඳ දේශනයක් හිටපු විගණකාධිපති සරමක
චලන්ද්රසිරි මායාදුන්දන් මහතා විසින් 2019 මැ මස 31
වන දින සුබසිංහ ශාලාදේ දී පැවැමකවිණි
සියලුම මාණ්ා ලික නිලනාරීන් සඳහා පැවති දමම
දේශනය තුළින් මෑතක දී සම්මත ූ  විගණන පනදමක නව
විධිවිනාන සහ රාජය නිලනාරීන් සැලකිලිමමක විය ුතතු
කුවණු පිළිබඳ හරවමක දේශනයක් තුළින් කුවණු පැහැදිලි
කරන ලදී

දග විකටුතතු පුවමක හසුන
දහක්ටර් දක ්බබෑකුවව
දග විකටුතතු පර්දේෂණ හා පුහුණු
කිරීදම් ආයතනදේ ප්රකාශන ඒකකය
මිනන් පළ දකදරන ත්රත්රමාසික
ප්රකාශනයකි දග විකටුතතු ක්දෂේත්රයට
අදාළ පර්දේෂණ හා රියාකාරී
වැා සටහන්වල දී ලබා ගන්නා
පර්දේෂණ දත රතුුව දම මිනන්
ප්රකාශයට පමක දකදර්
ලබා ගමක මූලය සඳහන් කරමින් දමහි
ඇති කුවණු උපුටා ගත හැකි ය

දවසක් කූුව තරඟදේ ජය හිමි ූ දේ පරිපාලන අංශය
විසින් ඉදිරිපමක කළ දවසක් කූුවවට ූ  අතර දදවන සහ
දතවන ස්ථාන පිළිදවළින් කිෂි සම්පමක කළමනාකරණ
අංශයට හා ගිණුම් අංශයට හිමි විය
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දග විකටුතතු පර්දේෂණ හා
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