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කෘෂි ව්යා4පාරා4ස කලකප පාර ා4 ෙවිකරකසව ව්යා4ප්තිය ප ළිබඳ ත වින ව ව්මුළුව ව් ේඩවුව් ව්වනව්ව
ව්සටත් 2019 වෙකමම් ර් මක 13 න ව ව්ට 15 න ව ෙක්ව්ා4 ව ක්ටර් වකොබ් ෑකඩුව් ව ොකරකටයුතු
පාරර්වේෂව ා4 පුහුණුකිරීවම් ආපිව පාරරිශ්ර්වේ ී පාරමව්මත්කරණි. වමව්ස ව්මුළුව වවන ඉික්ක
කඩවුා4පම වූවේ පා4පාරවප කරශ්ව්කරෙයා4ිවේ කෘෂිකර්ම ඨවේ කෘෂි ව්යා4පාරා4ස ා4 ව්යා4පාරා4ස
ගිණුම්කසවප පාරා4ඨමා4ිා4ව් ො4සව කරෙයා4ර්න් ප.
වින ව ව්මුළුව ව් ෙභ්යය්ිස වශශව, ෙමනුම ා4 ෙත්ෙමකීම් හුව්මා4රු කස මනීවම් ේිර්ක්රිකපා4කා4රී
කමව්, කඩවුා4පම් ක්රිකපා4කා4සකම් ක ක භ්යා4ගිව්්ව්වේ ඉන රිපාරත් කිරීම්, ප්රාා4වපිගික කමව්, ක
ක්වෂේත්රර ෙධ්යයපව චා4රිකා4 ඇතුව  ක්රිකපා4කා4සකම් රැකකි් කම්කරි කරප. වමම ව්මුළුව ව් කත ා4
ව ක්ටර් වකොබ් ෑකඩුව් ව ොකරකටයුතු පාරර්වේෂව ා4 පුහුණු කිරීවම් ආපිවවේ පාරර්වේෂකයි්
වම් ම වව්වත් ෙො4ළ පාරර්වේෂව ආපිවප් හි පාරර්වේෂකයි් ා4 කරශව්තු්, වපාරෞශ ලික
ෙලශවේ කෘෂි ව්යා4පාරා4ස වපිජකයි්, ව්ෘත්ය කයි්, ව්යව්කා4පකයි් ක කළමවා4කරුව්් රැකක්
ඔවු්වේ කරවශේෂඥ ෙමනුම ා4 ෙත්ෙමකීම් ි ා4 ීම ළිණික කම්පාරත් ො4පකයි් වික කම් ්ධ්ය කරප.
පාරා4රිකරික ක ජි කම්පාරත් කළමවා4කසව ෙලශවේ ෙලශ ප්රාධ්යා4ව වජයෂ්ඨ පාරර්වේෂව ලධිධ්යා4රී
ශා4්ි ව ේව්වේ ම ිා4 ව්මුළුව ව් කම් ්ධීකසවප කළ ෙිස වජයෂ්ඨ පාරර්වේෂව ලධිධ්යා4රී
ව්ෙත් ඩවුා4ස ම ිා4 කම-කම් ්ධීකා4සක වික කටයුතු කවළේ ප.
ඡා4පා4රූපාර 08 ළිටුවවන...
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සංවර්ධ්යනය සමන්විත වන්ෞන්,
I.
II.
III.
IV.

ශ්රීත

ලංකාව තුළ ගුණාත්මක බීජ අර්තාපල් අවම පිරිවැයකින්
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රාජල හා ෞප ්ගලික අංශවල
හවුල්කාරීත්වයට බලපාන කරුණු කාරණා පිළිබඳ ෞසොයා
බැලීෞේ අරමුණින් පර්ෞේෂණ අධ්යලනය් අෞලවි, ආහාර ප්රමතිපපත්තිප හා
කෘෂි වලාපාර අංශය විසින් දියත් කර තිපෞේ.
අධ්යලනෞේ අරමුණු වන්ෞන්,
1. දැනට ශ්රීා ලංකාව තුළ රි්යාත්මක වන බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදන
රි්යාවලිෞේ සහ රාජල හා ෞප ්ගලික හවුල්කාරීත්වෞේ
ව.හය-හැසිරීම-කාර්ය සාධ්යනය පිළිබඳව අධ්යලයනය කිරීම
2. ශ්රීා ලංකාව තුළ ගුණාත්මක වාවෞයන් ළහළ බීජ අර්තාපල්
නිෂ්පාදනය සඳහා ඵලදායි රාජල හා ෞප ්ගලික හවුල්
වලාපාර ෞගොැනැඟීම සඳහා උපායමාර්ගික මාර්ෞගෝපෞ්ශන
ෞයෝජනාවලිය් සකස් කිරීමයි.
එම අංශෞේ පර්ෞේෂණ නිලධ්යාරී
අයි.වී.කුරුප්පු මහතා ෞමම
අධ්යලයනෞේ සේබන්ීකකරණ කටුතතු සිු  කරන අතර සම
පර්ෞේෂකවරු ෞලස එස්.පී. ප්රමනාන්ු  සහ ඒ.ආර්.ැේ.එේ.එේ.ඩී.
අමරෞකෝන් යන මහත්ම මහත්මීහු කටුතතු කරතිප.
සිය නිර්ෞ්ශ ළදිරිපත් කරමින් පර්ෞේෂණ කණ්ැායෞේ
සේබන්ීකකරණ පර්ෞේෂණ නිලධ්යාරී අයි.වී. කුරුප්පු මහතා ෞපන්වා
ෞදන්ෞන්, රට තුළ ගුණාත්මක බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය සඳහා රාජල
ෞප ්ගලික හවුල්කාරිත්වය් ඇතිප කිරීම ෞමම ගැටලුව මඟහරවා
ගැනීම සඳහා එ් ප්රමෞශශය් බවයි. ෞගොැනැඟීම - රි්යාත්මක කිරීම මාරු කිරීම (build-operate-transfer) ඒ සඳහා සුු සුම ආකෘතිපය ෞලස ද
ඔහු ෞපන්වා ෞදයි.
එම ප්රමෞශශෞේ ී  රාජල අංශෞේ වලාපෘතිප සඳහා ෞප ්ගලික අංශෞේ
හවුල්කාරිත්වය් ලබා ගැනීම සිු කරනු ලබයි. එහිදි, පු්ගලික
ආයතනයකට ෞපොු  පහසුකම් සංවර්ධ්යනය කිරීම හා රි්යාත්මක කිරීම
සඳහා රජෞේ පාර්ශවෞයන් නිශ්චිත කාලය් සඳහා සහනය් ලැෞේ.
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පහසුකේ සැපයීම
සැලසුේ
කිරීම
සහ ළදිකිරීම
පහසුකේ
කළමනාකරණය
නැත්තු කිරීම

පහසුකම රි්යාත්මක කිරීෞමන්
සහ සහන කාලය තුළ හිමිකරු
ෞලස පු්ගලික ආයතනයට
ආෞයෝජනෞේ ප්රමතිපලාව ලබා
ගැනීමට හැකි ෞශ. සහන
කාලපරිච්ෞේදය අවසානෞේ ී ,
පු්ගලික ආයතනය විසින්
කිසිු 
ෞකොන්ෞ්සියකින්
ෞතොරව
බලපත්රතෞේ
හිමිකාරිත්වය
රාජල
ආයතනයට පැවෞර්.
එෞසේ වුවද, කෘෂිකාර්මික
අංශෞේ
රාජල-ෞප ්ගලික
හවුල්කාරිත්වය සඳහා නිසි
ප්රමතිපපත්තිපමය මුලපිරීම් ශ්රීා
ලංකාව සතුව ෞනොපවතී.
සියලුම
හවුල්කාරිත්වයන්
අෞනලොනල වශෞයන් ප්රමතිපලාව
සහ අවදානේ ෞබදා ගනු ලබයි.
ෞකෞසේ ෞවතත් ෞමය නිසි
නීතිපමය ගිවිසුම් මඟින් සකස්
කළ ුතතු කරුණකි. නිසි
ප්රමතිපපත්තිපයකින්
ෞතොරව
හවුල්කරුවන්
පවා
ෞේ
සේබන්ධ්යෞයන්
ඔවුන්ෞේ
කැමැත්ත ප්රමකාශ ෞනො කරයි.
එබැවින්,
කෘෂිකාර්මික
ෞයදවුේ හා සේබන්ධ්ය ව ශ්රීා
ලංකාව
යථාර්ථවාී 
හවුල්කාරිත්වය් ඇතිප කර
ගැනීමටත්
නිසි
නීතිපමය
වාතාවරණය් සකස් කිරීම
සඳහාත් කඩිනමින් පියවර ගත
ුතතු බව අධ්යලයනය මඟින් වැඩි
ු රටත්
ෞපන්වා
ෞදයි.
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“ කිරි නිෂ්පාදනයේ අගය

දාමයන් නිෂ්පාදකයායේ සිට
පාරිය ෝගිකයා දක්වා
විශ්යේෂණය කිරීයේ
අරමුණින් යේ අධ්යයයනය
සිදුකර තිපයේ. ”

කිරි ලීටරයක් නිපදවීම සඳාා පවුයේ ශ්රුමයට අගය
එකරු කර රු.59.63ක් විය වී ඇතියි
අධ්යයයනයයන් අනාවරණ කර යගන ඇතිප අතර
එයින් 53%ක් ශ්රුමය සඳාා ද 42%ක් ආාාර සඳාා
ද විය යස. සරුන්ට සාන්ද්ර  ආාාර බබා දීයේ දී
ස්ත්තව ආාාරවබ මිබ ඉාළ යෑම විශාබ
ගිටලුවක් බව අනාවරණය විය. යගොවීන්යගන්
52%ක් පමණ සරුන්ට ජබය සිපයීයේ දී ගිටලු
ඇතිප බව ද, ඒ රුළින් යාළි කර තිපයේ.

කි

රි
නිෂ්පාදනයේ
අගය
දාමයන්
නිෂ්පාදකයායේ සිට පාරිය ෝගිකයා
දක්වා විශ්යේෂණය කිරීයේ අරමුණින්
කෘෂිකාර්මික ප්ර්තිපප්තතිප ාා වයාපෘතිප
ඇගයියේ අංශය මඟින් පර්යේෂණ අධ්යයයනයක්
ක්රිමයා්තමක කර ල බිණණි.
අධ්යයයනයේ අරමුු  වන්යන්,

කිරි ආශ්රිිත අරුරු නිෂ්පාදනවබ දී  ක කිරි නිපදවීම
ඉතා බහුබව සිදු වන අතර යයෝගට් නිපදවන්නන්
ාට ඒවා අයබවි කිරීයේ ගිටලු ඇතිප බව
අනාවරණය විය. යමයට අමතරව අයිස් ක්රීවේ
නිපදවීම වසා වාසිදායක බව ද අනාවරණය වී
තිපයේ.

1. කිරි නිෂ්පාදනයට අදාළ නීතිප ාා විධි
විධ්යාන යමොනවා ද? යන්න ාඳුනා ගිනීම.
2. කිරි නිෂ්පාදනයට අදාළ විවිධ්ය ස්ථරවබ
පාර්ශ්වකරුවන් ාඳුනා ගිනීම ාා ඒවායේ
ගිටලු ාඳුනා ගිනීම.
3. කිරි නිෂ්පාදනයට අදාළ අගය දාමයන්
සිතිපයේ ගත කිරීම.
4. කිරි
නිෂ්පාදනයට
අදාළ
විවිධ්ය
ක්රිමයාකාරකේ ාඳුනා ගිනීම.
5. කිරි නිෂ්පාදනයේ විවිධ්ය නිෂ්පාදන
පද්ධ්යතීන් ආශ්රිිතව ඇතිප ඩැසිස ාඳුනායගන
ඒ සඳාා විසඳුේ ඉදිරිප්ත කිරීම

කිරි ගව පාබනයට තරුණ පරපුර එකරු වීයේ අඩු
නිඹුරුතාවයක් දක්නට බියබන්යන් තවම්ත යමම
කර්මාන්තය සාේප්ර්දායික ්රමම අ ලගමනය කරන
නිසා ය. එබිවින්, නව තාක්ෂණය උපයයෝගී කර
යගන අරුරු නිෂ්පාදනයට්ත, කිරි නිෂ්පාදනයට්ත
යයොමු වීම රුළ පවුයේ ආදායම ඉාළ නංවා ගත
ාිකි ය යන්න පර්යේෂණ කණ්සායම විසින්
නිර්යද්ශ කරයි. කෘෂිකාර්මික ප්ර්තිපප්තතිප ාා
වයාපෘතිප ඇගයියේ අංශයේ අංශ ප්ර්ධ්යාන යජයෂ්ඨ
පර්යේෂණ නිබධ්යාරිනි සාගරිකා ඩැටිාාමු මා්තමිය
යමම අධ්යයයනයේ සේබන්ීකකාරක වශයයන්
කටයුරු කරන අතර යජයෂ්ඨ පර්යේෂණ
නිබධ්යාරිනියන් වන සුසිබා ලූර්දු සා දිලූපා
බමුු ආරච්චි යන මා්ත කහු සම පර්යේෂකවරු
යබස කටයුරු කරතිප.

ශ්රීහ බංකායස සියලුම කිරි නිෂ්පාදන දිස්රිකක්ක
ආවරණය වන පරිදි දිස්රිකක්ක ායක කිරි යගොවීන්
180යදයනකු ාා කිරි නිෂ්පාදකයින් 53යදයනකු
සා ාේබන්යතොට දිස්රිකක්කයේ  ක කිරි
නිෂ්පාදකයින් ාය යදයනකු යමම අධ්යයයනය සඳාා
සේබන්ධ්ය කර යගන තිපයේ. ශ්රීහ බංකායස කිරි
නිෂ්පාදකයින්යගන් බහුතරය සුළු පරිමාණ
නිෂ්පාදකයයෝ යවතිප. ඒ අතරින් කිරි ආශ්රිිත අරුරු
නිෂ්පාදනවබට යයොමු වී ඇතිප පිරිස ඉතා අඩු ය.

f.dúlghq;= mqj;ayiqk

3

2019

fmd,a
ksIamdokh
කමයින් කෙඩි මියනයන 1655කර පමණ
ෙෘහ ්ථ පරිකභෝජනය ඳහා කයොදා කෙන
ඇිබ අතෙ කපොල් ආශ්රිහත නිෂ්පාදන ඳහා
කයොදා කෙන ඇත්කත් කෙඩි මියනයන
795කර පමණි.
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කපො

ල් නිෂ්පාදනය ඉහළ න ැංවීම කෙකෙහි කෙවත්කත්
විභවතාවය ක ොයා බ ලීම අෙමුණු ෙෙ ෙනිමින් මානව
ම්පත් හා ආයතනිෙ ැංවර්ධන අැංශකේ පර්කේෂණ අැංශය විසින් කමම
පර්කේෂණ අධතයනය ියයත් ෙෙ ිබක .
ෙෘහ ්ත කපොල් කෙඩි නිෂ්පාදනය කෙවතු මට්ටමින් ඉහළ න ැංවීම හා වොවට
බලපා ඇිබ ෙ ටලු හදුනා ෙ නීම මඟින් ජාිබෙ කපොල් නිෂ්පාදනය ඉහළ
න ැංවීමට දායෙ වීම ොලීන අවශතතාවයි.

අධතයනකේ අෙමුණු වන්කන්,
1. කෙවතු තුළ කපොල් නිෂ්පාදනකේ දී මුහුණ කදන දුෂ්ෙෙතා
අකනකුත් ාධෙ හදුනා ෙ නීම

හ

2. ද නට කෙවතු තුළ කපොල් නිෂ්පාදනය ඇ ්තකම්න්තු ිරීම හා කෙවතු
තුළ කපොල් නිෂ්පාදනකේ විභවතාවය ක ොයා බ ලීම
3. මාසිෙ ෙෘහ ථ
් කපොල් පරිකභෝජනය ෙණනය ිරීම
4. කෙවතු තුළ කපොල් නිෂ්පාදනයට බලපාන ෙ ටලු හා දුෂ්ෙෙතා
අඩුෙෙ ෙ නීකම් ක්රළම ක ොයා බ ලීම මඟින් කපොල් නිෂ්පාදනය ඉහළ
න ැංවීකම් ක්රළම කයෝජනා ිරීම
ශ්රීී ලැංොකප කපොල් වොව අකරෙෙ මියනයන 1.1කර පුො ප ිබරී ිබක . කපොල්
ැංවර්ධන මණ්ඩලකේ දත්තවලට අනුව ඉන් අකරෙෙ 0.9කර කුඩා වතු යටතට
අයත් ය. 2017 වර්ෂකේ කපොල් නිෂ්පාදනය කෙඩි මියනයන 2450 පමණ විය.
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කෙක ේ වුව ද, පවිබන ජාිබෙ කපොල්
නිෂ්පාදනය ෙෘහ ථ
්
පරිකභෝජනය
හ
ෙර්මාන්ත ඳහා ප්රඩමාණවත් කනොකප.
ප්රඩිබපත්ිබ ම්පාදෙයින් , කෙවතු හිමියන්,
පාරිකභෝගිෙ ජනතාව, කපොල් වතු හිමියන්
හ කපොල් හ ඒ ආශ්රිහත නිෂ්පාදනවල
නිය කළන්නන් කමහි ඉලකරෙෙත පිරි
කල
ඳහන් ෙළ හ ිය. ෙම්පහ,
කුරුණෑෙල හා පුත්තලම ිය ්ත්රිලකරෙ තුළ
කමම අධතයනය සිදු ිරීමට අකේකරෂිතය.
මානව ම්පත් හා ආයතනිෙ ැංවර්ධන
අැංශකේ පර්කේෂණ නිලධාරිනි කනොරිො
අකයෝමි මහත්මිය විසින් පර්කේෂණය
කමකහයවන අතෙ ම පර්කේෂෙයින්
කල
අධි
පර්කේෂෙ
එ ්.එම්.ඒ
මෙකෙෝන්,
කජතෂ්ප
පර්කේෂණ
නිලධාරී පී.සී.කේ ද සිල්වා, පර්කේෂණ
නිලධාරී ැංගීත් ප්රඩනාන්දු හ පර්කේෂණ
නිලධාරී විොජිත් කුරුේපු යන මහත්වරු
ෙටයුතු ෙෙිබ.
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ලංකාව වසර 2500කට වඩා
ඈත කෘෂිකාර්මික ඉතිහාසයක්
ඇති රටකි. අතීතයේ සිට වර්ධනය
සහ
විකසනය
යවමින්
පරම්පරායවන් පරාවට පැමිණ
වර්තමානය දක්වා උරුම වී ඇති
යේශීය
කෘෂිකාර්මික
දැනුම්
සම්භාරය
වූ
කලී
විශාල
විවිධත්වයකින් යුතු වූත්, ශ්රී 
ලංකාවට අනන් වූත්, මනා
නිපුණතාවකින් යුතු වූවකි.
යේශීය වශයයන් විකාශනය වී
තියෙන යමම ය ොවිතැන් සහ
ය ොවියපොළ
කළමනාකරණ
ක්රිමයදදයන් සහ පේධතීන් ශ්රී 
ලංකායද ස්වාභාවික පරිසරය හා
යේශීය යේශගුණය සමඟ යහොඳින්
අනු ත වී ඇත.
යේශීය, විචක්ෂණ දැනුම විශාල
ප්රීමාණයක් අන්තර් තව ඇති
යමම තිරසාර පේධති, ශ්රී  ලංකායද
යේශීයව වැද ත් කෘෂිකාර්මික
උරුමයන් යලස සැලකිය හැකිය.
යකයසේ
වුවත්,
වාණිජ
කෘෂිකර්මාන්තයේ
ශීඝ්රල
විකසනයත්
සමඟ
යමම
කෘෂිකාර්මික
පේධතීන්
යේ
විද්ාත්මක පදනම සහ ම දැනුම
වත්මන්
කෘෂිකර්මාන්තයේ
ස්ථිරසාර ෙව ඉහළ නංවා ැනීමට
යයොදා ැනීයම් හැකියාව හඳුනා
ැනීමටත් යපරම නැති වී යායම්
අවධානමට පත් ව ඇත.
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යමවන් තත්ත්වයක් තුළ ශ්රී  ලංකායද යමම පේධති නිර්වචනය කිමමට, හඳුනා
ැනීමට, කතු කිමමට හා සංරක්ෂණය කිමමට ජාතික ප්රීතිපත්තියක් හා
යාන්ත්රතණයක් යනොමැත.
යමම ැටලුයද කායලෝචිත වැද ත්කම හදුනා නිමින් ය ොවිජන සංවර්ධන
යදපාර්තයම්න්තුව විසින් ශ්රී  ලංකායද රාාමීය ය කෘෂිකර්මාන්තයේ තිරසාරභාවය
යකයරහි කෘෂිකාර්මික උරුම පේධතිවල ෙලපෑම අධ්යනය කරන යලස අප
ආයතනයයන් කළ ඉල්ලීමක් සලකා ෙලමින් ශ්රී  ලංකායද ජාතික වශයයන්
වැද ත් කෘෂිකාර්මික පේධති, ඒවායේ අදාළතාවය සහ සංරක්ෂණය හඳුනා
ැනීම පිණිස යමම අධ්යනය සිදු කිමමට අයකක්ෂා කරි.
අධ්යනයේ ප්රීධාන අරුණණ වන්යන් ශ්රී  ලංකායද යේශීය වශයයන් වැද ත්
කෘෂිකාර්මික උරුමයන් හඳුනා ැනීම, නූතන කෘෂිකාර්මික උරුමයන් හඳුනා
ැනීම, නූතන කෘෂිකර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිමම සඳහා ඒවා යයොදා ැනීයම්
හැකියාව හඳුනා ැනීම සහ ඒවා සංරක්ෂණය කිමයම් ක්රිමයදදයන් යයෝජනා
කිමමි.
අධ්යනයේ වියශේෂිත අරුණණු වන්යන්,
1. ජාතික වශයයන් වැද ත් කෘෂිකාර්මික උරුම පේධති හඳුනා ැනීම
සඳහා සුදුසු යතෝරා ැනීයම් නිර්ණායකයක් භාවිතා කරමින්
වර්ගීකරණ පේධතියක් ය ොඩ නැගීම.
2. ජාතික වශයයන් වැද ත් කෘෂිකාර්මික උරුම පේධති හඳුනා ැනීම,
කතු කිමම සහ ෙඩා කිමම සඳහා ක්රිමයදදයක් සකස් කිමම.
3. නවීන කෘෂිකාර්මික පේධතිවල ඵලදාිතාව, ඔයරොත්තු දීයම්
හැකියාව සහ තිරසාර ෙව වැඩි දියුණු කිමම සඳහා ජාතික වශයයන්
වැද ත් කෘෂිකාර්මික උරුම පේධතිවල යයෝ ්තාවය හඳුනා ැනීම.
4. ශ්රී  ලංකායද කෘෂිකාර්මික උරුමයන් සංරක්ෂණය කිමම සඳහා ජාතික
ප්රීතිපත්තියක් නිර්මාණය කිමම සඳහා අවශ් ප්රීතිපත්තිමය මඟ
යපන්වීම ලො දීම.
පාරිසරික සහ ජලසම්පත් කළමනාකරණ අංශයේ පර්යේෂණ නිලධාරිනි
උත්පලා ජයසිංහ යමයනවියයේ අධීක්ෂකත්වයයන් සිදු කරන
අධ්යනයේ සහය පර්යේෂක ක්ඩඩායම යලස පර්යේෂණ නිලධාමනි
මාලතී රම්යෙොඩය දර සහ පර්යේෂණ නිලධාරිනී රසිකා වියේසිංහ යන
මහත්මීය හු කටයුතු කරති.
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ළ ොන්නරුව දිස්ත්රිiක් ග ළ ොජන න සරවධන න
ළෙපාධනතළේන්තුවට අයත් සරවධන න නිල ාරීන්
සහ කෘෂිකධනම පධනළේෂණ නිෂ්පාෙන සහකාර
නිල ාරීන් සඳහා සරජන ානය ක සමා සජීවීකරණය පිළිබඳ පුහුණු
වැඩසටහනක් ග 2019 ළනොවැේබධන මස 26 දින සිට 29 වන දින ෙක් ගවා
ළපොළ ොන්නරුව ළ ොජන න සරවධන න ළෙපාධනතළේන්තුළේ ශ්රිවණා ාරළේ දී
පැවැත්ජනණි.
ළමම වැඩමුළුළේ අරමුණ කෘෂිකධනමික ක් ගළෂේත්රුය තු වයාප්තිකරකරුවන් ළලස
කටයුතු කරන ළ ොජන න සරවධන න නිල ාරීන් හා කෘෂිකධනම පධනළේෂණ
නිෂ්පාෙන සහකාරවරුන් සඳහා සමා සජීවීකරණය හා වයාප්තිකර ර මළේෙළේ
මූලික සරකල්ප හා ර ම පිළිබඳ නයායාත්මක හා රාළයික ක ෙැම ම ලබාදීම .
ළ ොජන න සරවධන න ළෙපාධනතළේන්තුවට අයත් සරවධන න නිල ාරීන් සහ
කෘෂිකධනම පධනළේෂණ නිෂ්පාෙන සහකාරවරුන් 100 ළෙළනකු සඳහා දින
ළෙකක පුහුණු වැඩසටහනක් ග ළලස ළමය පැවැත්ජනණි.
ළහක් ගටධන ළකොබ්බෑකඩුව ළ ොජනකටයුතු පධනළේෂණ හා පුහුණු කිරීළේ
ආයතනළේ මානව සේපත් හා ආයතනික සරවධන න අරශළේ අරශ ර ාන/අධි
පධනළේෂක එස්.එේ.ඒ. සමරළකින් මහතා ළමම වැඩසටහළන්
සේබන්ධීකරණ නිල ාරි ළලස කටයුතු කළ ේය.
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ළ යෂ්ප
පධනළේෂණ
නිල ාරී
ඩබ්.එච්.ඒ. ශාන්ත මහතා, පධනළේෂණ
නිල ාරීන් වන සරගීත් රසා්, ජනරාජිත්
කුරුප්තිපු යන මහත්වරු ෙ සේපත්
ොයකත්වය ලබා දුන්හ.
බාහිර සේපත් ොයක න් ළලස හිටපු
අකරළධනක අ යක් ගෂ ආධන.එල්.එන්.
යකරස්ස මහතා, අම රා පුර දිස්ත්රිiක් ග
ළ ොජන න සරවධන න කාධනයාලළේ
ජනශ්රිාම ස්නානරාර ළ ොජන න සරවධන න
නිල ාරී බී.ඩී.එච්.ආධන.බී. දිසානායක
මහතා, ළපොළ ොන්නරුව දිස්ත්රිiක් ග
කාධනයාලළේ සරවධන න ළකොමසාරිස්
එච්.එේ කුලතුර
මහතා ළ්ශන
පැවැත්වූහ.
සහය සේබන්ධීකරණ කටයුතු සිදු
කරම  ලැබුළේ මානව සේපත් හා
ආයතනික
සරවධන න
අරශළේ
ක මනාකරණ සහකාර එච්.එල්.එල්.
සාලින්ෙ මහතා ය.
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දි

වයින පුරා ක්ෂ ේත්රi ට්ටමින්  ර්යෂෂ යන් ම දාා ්රිහනාරාරරහි
නිරත වන ෂටට ආනතනෂෂ ර්යෂෂ ය රා්යනටණ්ඩලනම හා
උන් දුවක් ාක්ව් න් ම තට ර්යෂෂ ය ්රිහනාරාරරහිවලම දාා
ඡානාරූර කිසිනහි ශිල්පීන ාැනුටකි්  යුතුව ලබා ගැනීටම පුහුණුවක් ලබා
දීෂහි දරමුණි්  ඡානාරූරරරයන පිළිබඳ වැඩමුළුවක් ප්රබරානන ඒරරන විසි් 
සංවිධානන රරනු ලැබිණි.
ක්ෂ ේත්රi ඡානාරූර වඩා්  විනනා සහ ෂත රතුුටන වැාග් රටකි්  යුතුව ලබා
ගැනීටම පුහුණු කිරීට එ දරමුයයි. ආනතනෂෂ ර්යෂෂ ය නිලධාරී් ,
සංඛ්යාාන නිලධාරී් , සංඛ්යාාන සහරාරවු්  සහ දනිනහි විට්යනරයි් ම
ඡානාරූරරරයන පිළිබඳ නාානා් ටර ාැනුටක් හා පුහුණුවක් ෂට දී සරනන
ලදී. ප්රබවීණය ඡානාරූර ශිල්පී, ෂේනර ඉ් ද්රසනාථ ෂ් නුවර ටහතා විසි් 
වැඩමුළුව ෂටෂහන වූ දතර වැඩමුළුව 2019 ෂාසැහිබ්ය ටස 16 දින නව
නාලාෂේ දී රැවැ් විණි.
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ර්යෂෂ ය රමයුතුවල නිරතවන ආනතනිර ර්යෂෂ ය නිලධාරී් ,
ර්යෂෂ ය වාාරිවලවලම දාා රමයුතු සඳහා ක්ෂ ේත්රiනම නන සංඛ්යාාන
නිලධාරී් ම, දනිනහි විට්යනරයි් ම ඡානාරූරරරයන පිළිබඳ විධිට් 
ද් ාැකීහි ෂහෝ වි් තීටන නිපුයතාවනක් ෂන ටැවල ෂහයි්  ර්යෂෂ ය
ප්රබරානන සඳහා ාිනා ටාධා ාාවිතා කිරීෂහි දී ගැමු  ටතු ෂේ. ඒ සහිබ් ධ
නිසි පුහුණුවක් ඔවු්  ෂවත ලබා දීෂට්  ප්රබරානන සඳහා ුණයා් ටර ට්ටමෂහි
ඡානාරූර ලබා ගැනීෂහි හැකිනාවක් රවතී. එට දරමුණු ෂරරාැරිව ෂටට
වැඩමුළුව සංවිධානන ෂරරිණි.
foaYkhg iyNd.SjQjka

iyNd.SjQjkaf.a iuQy PdhdrEmh

f.dúlghq;= mqj;ayiqk

m¾fhaIK m%cdjf.a iyNd.S;ajh
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f.dúlghq;=
mqj;a yiqk

lDIs jHdmdr ixl,am yd wf,úlrK jHdma;sh
ms<sn| f;Èk jevuq¿j
m<uq msgqfjka

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ ො
පුහුණු කිරීහේ ආයතනහේ ප්රටකානන කකකය
මඟින් පළ හකහෙන ත්රෛේමාක ක ප්රටකානනයකි.
හ ොවිකටයුතු ක්හෂේෛේයට දාාළ
පර්හේෂණ ො ක්රිතයාකාරී වසටහටෙන්වද
දබා න්නා පර්හේෂණ හතොෙතුරු
හමමඟින් ප්රටකානයට ප්  හකහර්.
දබා ්  මූදය හඳෙන් කෙමින් හමහි ඇති කරුණු උපුටා
ත ෙසකිය.
වසටහටෙනට හෙභාගී වූ පිිනහ ඡායාරූපයකට හපී ක ටිමින්

උපහේනක් වය
දුමින්ා ප්රි.යාර්නන
දධ්යනක්ෂ/ ප්රටධ්යාන විධ්යායක ිලදධ්යාරී (වස.බ)

දධීක්ෂණය
එහ්.ක.සී.යූ හහේනානායක
හයනෂ්ප ප්රටවත් ති ො ප්රටකානන ිලදධ්යාරී

හයනෂ්ප පර්හේෂණ ිලදධ්යාරී නාන්ත හෙේවහේ මෙතා
කරුණු පසෙදිලි කෙමින්

හේනනයක් දතෙතුෙ

හේපාානය
වහන්ති ොයපක්ෂ
ප්රටවත් ති ො ප්රටකානන ිලදධ්යාිනී

ිලර්මාණකෙණය
උහේිල කරුණාේ න
පින ණක දකුරු හසකසුේකරු

හ ොවිකටයුතු පුව් ෙසුන ප්රටකානනය,
මුද්රටණය හෙ හබාා ෙසරීම

වසටහටෙනට හෙභාගී වූ ක සු පිිනහ ක්හෂේෛේය තුළ හමූෙ ඡායාරූපයකට හපී ක ටිමින්

හෙක්ටර් හකොබ්බෑකඩුව හ ොවිකටයුතු පර්හේෂණ
ො පුහුණු කිරීහේ ආයතනය
දුෙකථනය- 0112 696981
ෆසක්හ් - 0112 692423
හවබ් www.harti.gov.lk
හෆේහබු
් ක් https://www.facebook.com/hartilk/

හසක ය දතෙතුෙ ...

