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පුහුණු කිරීගේ ආයතනය වමඟ
CIRDAP – APO ජාතයන්තර වැමුළුග වමාරේභය
ඒකාබද්ධව 2018 මාධනතු 05-08
දක්වා දිනයන් හි "ආහාර ආරක්ෂණ ප්රමිතීනන් ශයට ක්ිමමත් කිරීම පිළිබඳ ජාතයන්තර වැමුළුව" ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව
ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතන පරිශ්රගේ ී  පැවැත්විි.
ගමම ජාතයන්තර වුළුව වරවිධානය කිරීගේ ූලිකක අරුළණු වූගේ, වධනතමාන ගද්ශයට ුණික විපධනයාව හුළග ග ීයය වශයට ගයන්
දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇිම ආහාර ආරක්ෂණ ප්රමිතීනන් වේබන්ධගයන් වූ ගජයෂථඨ නිලධාරීන්, නිෂථපාදන කළමනාකරුවන්,
උපගද්ශයට කවරුන්, කුමා හා මධය පරිමාණ ආහාර වැකසුේ කළමනාකරණයට අදාළ විධායකයින් අතර දැනුම, නව ප්රවණතා හා
අත්දැකීේ හුවමාරු කර ැනීමටත්, ඒ ඔවථගවේ ජාතයන්තර ගවගළඳගපොගළේ ී  ආහාර ආරක්ෂණ කළමනාකරණය
වේබන්ධගයන් පැමිතගණන අභිගය යන්ට ුළහුණ ී ගේ ක්රගම පායයන් වකවථ කිරීම වඳහා නිධනගද්ශයට  ඉදිරිපත් කිරීමත් ය.
ගමම ජාතයන්තර වැමුළුවට අදාළ පිළි ැනීගේ උත්වවය ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ
ආයතනගේ මහින්ද සිල්වා ශ්රවණා ාරගේ ී  රු කෘෂිකධනම රාජය අමාතය වවන්ත අුවවිහාගධන මැිමතුමාගේ ප්රධානත්වගයන්,
කෘෂිකධනම අමාතයාරශයට ගේ ගල්කේ  ව. විජයරත්න මැිමතුමා, ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු
කිරීගේ ආයතනගේ හිටපු අධයක්ෂ ගක්...මබ්. කරල්ිකයද්ද මහතා, ආසියානු පැසිිකක් රටවල ඒකාබද්ධ ග්රාමීය ය වරවධනධනය
වඳහා වූ මධයවථාානගේ අධයක්ෂ - ගටවිටා ජි ගබොගවයිව ා තගිනවුලාවු, ආසියානු ඵලදායීතා වරවිධානගේ වැමවටහන්
නිලධාරී ආචාධනය ෂකිත් තන්වීධන ගහොගවේන්, කෘෂිකධනම රාජය ගල්කේ ී..වී. බන්ුලලගවේන මහතා, ජාිමක ඵලදායිතා ගල්කේ
කාධනයාලගේ වහකාර අධයක්ෂ ග..ඒ.ී. ගරොෂාන් මහතා වහ අගනකුත් කෘෂිකධනම අමාතයාරශයට යට අදාළ ආයතන ප්රධානීන්ගේ
වහභාගීත්වගයන් ඉතා උත්කධනෂවත් ගලව ආරේභ විය.
ගමම ජාතයන්තර වැමුළුව වඳහා රටවල් 16ක් (ශ්රී ලරකාව,
තායිලන්තය, ඉන්දියාව, පකිවථාානය, බර ලාගද්ශයට ය, චීනය,
කාේගබ ජය, ඉතාිකය, ඉරානය, ගප ලන්තය, වියට්නාමය,
ගමොරග ිකයාව, තායිවානය, පිජි, ගන්පාලය, පිිකපීනය)
නිගය ජනය කරමිතන් ආහාර සුරක්ෂණය කිරීගේ විෂයානුබද්ධ
විද්වතුන් 26 ගදගනකු වහභාගී වූ අතර ශ්රී ලරකාව නිගය ජනය
කරමිතන් ආහාර ක්ගෂේත්රගේ ප්රුළයයන් 1 ගදගනකු ගමම
වැමවටහනට වහභාගී විය. විගද්ශීය වේපත් දායකයින් 06
ගදගනකු වහ ගද්ශීය වේපත් දායකයින් 03 ගදගනකු ගමම
වැමවටහනට වේපත් දායකත්වය වපයන ලී .
ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු
කිරීගේ ආයතනගේ කෘෂි ප්රිමපත්ිම හා වයාපෘිම ඇ යීේ අරශයට ගේ
ගජයෂථඨ පධනගේෂණ නිලධාරි ස වා රිකා හිහාහාුළ මහත්මිතය
ගමම වැම වටහගන හි ප්රධාන වේබන්ීකකරණ නිලධාරිිය
ගලව කටයුතු කළාය.
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පධනගේෂණ පුවත්
2018 ුළල් කාධනතුග ප්රකාශයට යට පත් කළ පධනගේෂණ වාධනතා
ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවි කටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනය ගමම වවගධන ුළල් කාධනතුග ී 
වේපූධනණ ගකොට ප්රකාශයට යට පත් කළ පධනගේෂණ වාධනතා වරයයාව 04 කි. එම පධනගේෂණ වාධනතාවන් රජගේ ප්රිමපත්ිම
වේපාදනයට අවශයට ය ීනරණ න්නා අරශයට  ගවත ගේ වන විටත් ඉදිරිපත් ගකොට ඇිම අතර උවවථ අධයයන කාධනයයන් හි
නියුතු විද්වතුන්ට ද ගමම පධනගේෂණ වාධනතා ලබා ී  ඇත. ගමම පධනගේෂණ වාධනතාවන් පිළිබඳ විවථතර පහත වටහන්
ග .
ප්රකාශයට යට පත් කළ පධනගේෂණ වාධනතා
Evaluation Small Scale Poultry in Sri Lanka (ER – 210)
jkp;o; nkhopg;ngau;g;G Muha;r;rp mwpf;if:- gid ts
njhopy;: tlf;F fpof;F khfhzq;fspy;, gq;Fjhuu;fspd;
r%f-nghUshjhu epiy kw;Wk; gpur;rpidfs;

අදාළ පධනගේෂණ නිලධාරියා ගහ
නිලධාරිිය
Sagarika Hitihamu

R.L.N. Jayatissa, Sri Vijendran and
A.M. Nilushini
Translated by
S.J. Francis

Vulnerbility of Rainfed Farmers to Drought and Potential
Strategies to Enhance Resilience Capacity (ER-211)

H.J.C. Jayasooriya

Farmer Perception and Demand for Pesticide in Rice
Cultivation of Sri Lanka
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වධනෂාගප ෂිත ග ොවීන්ට නියර තත්ත්වය මඟින් ඇිමවන බලපෑම
ගද්ශයට ුණික විපධනයාව නිවා කෘෂිකධනම ක්ගෂේත්රයට සිුල වන අහිතකර බලපෑේ ගහේතුගවන් ආධනිකක වරවධනධනය වහ
ිමරවරභාවය පිළිබඳ ැටුව රැවක් මතු ගවමිතන් පවීන. ගමම තත්ත්වය තුළ ව ාවන්ගේ නිෂථපාදන ප්රමාණය වහ
ඵලදායීතාවය අවම වීම ග ොවීන් ුළහුණ ී  ඇිම ප්රධාන ැටුවවකි.
ගමවන් වටපිටාවක් තුළ, වධනෂාගප ෂිත තත්ත්වයන් යටගත් ගබ ව ා කරනු ලබන ග ොවීන්ට නියඟය මඟින් සිුලවන
බලපෑම වහ එම තත්ත්වයන්ට වාධනාකව ුළහුණ ී ගේ හැකියාව වධනධනය කිරීම වඳහා පවිමන අවවථාාවන් පිළිබඳ
අධයයනයක් සිුල කරන ලී . ප්රධාන වශයට ගයන් ම වධනෂා ජලය මත යැගපමිතන් ව ා කටයුතු සිුල කරන ඉමේ වැඩි
ප්රමාණයක් පවිමන කුරුණෑ ල, පුත්තලම, ගමොණරා ල, බුලල්ල, කිිකගනෝචියය, වහ ුළලිම යන දිවථ්රික්ක
ආශ්රගයන් අධයයනය වඳහා අවශයට ය දත්ත රැවථ කරන ලී . ගමම අධයයනගේ ප්රිමඵල මත පදනේ ව, අදාළ ප්රගද්ශයට යන්
තුළ වධනෂා ජලය රැවථකර තබා ත හැකි වූහයන් ඉදිකිරීම වහ පවිමන වයුහයන් නමත්තු ගකොට ඒවාගේ ධාරිතාව
ඉහළ නැරවීම ගය ය බව නිධනගද්ශයට  කර ඇත. එගමන් ම, නියර තත්ත්වයන්ට ඔගරොත්තු ී ගේ හැකියාව ඉහළ නැරවීම
වඳහා අනු මනය කළ හැකි නව තාක්ෂික ක්රම වහ ගබ ප්රගදදයන් භාවිතය වේබන්ධගයන් වහ බහු වාධනෂික
ගබ ව ාවන් වඳහා ගයොුළ වීම ගකගරහි ග ොවි ප්රජාව දැනුවත් කළ යුතු බවට නිධනගද්ශයට යන් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ගමම අධයයනය ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණුකිරීගේ ආයතනගේ, පාරිවරික වහ ජල
වේපත් කළමනාකරණ අරශයට ගේ පධනගේෂණ නිලධාරි ියන්තක ජයසූරිය මහතා විසින් සිුල කරන ලී .
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ශ්රී ලරකාග වී ව ාග ී  පළිගබ ධනාශයට ක වඳහා
ග ොවීන්ගේ ඉල්ුවම වහ ආකල්ප පිළිබඳ අධයයනය
කෘෂිකධනමාන්තගේ ී  පළිගබ ධනාශයට ක අවභාවිතා කිරීම
හා ඒ හා වේබන්ධ පාරිවරික හා ගවෞයයමය ැටුව
පිළිබඳව ගමන් ම අනා ත කෘෂිකධනමාන්තගේ
ිමරවාරබව පිළිබඳව මෑත කාීයනව දැඩි අවධානයක්
ගයොුළවී ඇත. පළිගබ ධනාශයට ක භාවිතය නියාමනය
කිරීම
වඳහා
වන
ප්රිමපත්ිම
වැකීමගේී 
පළිගබ ධනාශයට ක පිළිබඳව ග ොවීන්ගේ ආකල්ප ගමන්
ම පළිගබ ධනාශයට ක හරහා සිුලවන අහිතකර ප්රිමඵල
වේබන්ධ දැනුවත්භාවය වැනි ගතොරතුරු පිළිබඳව නිසි
ූලිකක අවගබ ධයක් පැවීනම අතයවශයට ය ග .
එමනිවා, ශ්රී ලරකාග වී ව ා කරන ග ොවීන් හා බැනුනු ආධනිකකමය හා ආධනිකකමය ගනොවන විවිධ වාධක
විශයට ථගල්ෂණය කිරීම මඟින් වී ව ා ක්ගෂේත්රගේ පළිගබ ධනාශයට ක භාවිතය වහ ඒ පිළිබඳ ග ොවීන්ගේ ආකල්ප
පිළිබඳව අධයයනය කිරීම වඳහා ගමම පධනගේෂණය වැලසුේ කරන ලී . පධනගේෂණය වඳහා කුරුණෑ ල,
අනුරාධපුර, අේපාර වහ මාතර යන දිවථ්රික්කයන්ග න් වවේභාවි ගලව ගත රා න්නා ලද ග ොවීන් 2 0
ගදගනකුගේ දත්ත ගයොදා ැණුනි.
අධයයනයට අදාළ වමාජ ආධනිකක විශයට ථගල්ෂණ තුළින් මය
වන්ගන් වී ව ා ග ොවීන් පළිගබ ධනාශයට ක භාවිතය
වේබන්ධ ීනරණ ැනීම ගකගරහි වමාජ ආධනිකක වාධක
ණනාවක් බලපාන බවයි. පළිගබ ධනාශයට ක භාවිතය
වේබන්ධ ැටුව ගබොගහොමයක් උද් ත වීමට ගහේතු වී
ඇත්ගත් භාවිතය වේබන්ධව ග ොවීන් තුළ නිසි
දැනුවත්භාවයක් ගනොමැිම වීම, ආකල්පමය ුලධනවලතාවයන්
වහ ගනොවැලකිිකමත්භාවය වැනි ූලිකක කරුණු ය. නිවැරදි
පළිගබ ධනාශයට ක භාවිතය වේබන්ධව නිසි පුහුණුව වහ
දැනුවත් කිරීම වඳහා වන ක්රමානුූලල වැමපිළිගවලක
අවශයට යතාවයත් ගමම අධයයන ගවොයා ැනීේ තුළින් මතු
කරනු ලබයි.
එගමන් ම, පළිගබ ධනාශයට ක නියාමනය හා ඒ වේබන්ධ ප්රිමපත්ිම වේපාදනගේ ී  ගමම අධයයනය තුළින්
හනුනා ත් වමාජ ආධනිකක වාධකයන් ගකගරහි විගශයට ේෂ අවධානයක් ගයොුළ කිරීම තුළින් වමාත් වාධනාක ප්රිකඵල ලබා
ත හැකි ග .
ගමම අධයයනය ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ පාරිවරික හා ජල
වේපත් කළමනාකරණ අරශයට ගේ පධනගේෂණ නිලධාරීන් වන ටී.පී ුළණවීර වහ ග..ඒ.යූ.පී ජයසිරහ විසින් 2016
වධනෂගේ ී  සිුල කරන ලී .
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කෘෂිකධනම උපාධිධාරීන් වහ ඩිප්ගල මාධාරීන්
ශ්රී ලරකාග කෘෂිකාධනමිතක ක්ගෂේත්රයට අවගශයට  ෂණය වීම
ශ්රී ලරකාග කෘෂිකාධනමිතක ක්ගෂේත්රගේ වරවධනධනය අරුළණු කරග න කෘෂිකධනමාන්තය පිළිබඳ විගශයට ේෂඥ දැනුගමන් යුතු
උපාධිධාරීන් ගමන් ම නයායාත්මක වහ ප්රාගය ගික අත්දැකීේ බහුල ඩිප්ගල මාධාරීන් හිහි කිරීම වඳහා දශයට ක ණනාවක
සිට රජය විසින් විශයට ාල අවධානයක් ගයොුළ ගකොට ඇත.
ඒ අනුව කෘෂිකධනම උපාධිධාරීන් වහ ඩිප්ගල මාධාරීන් කෘෂිකධනම ක්ගෂේත්රයට ගකොතරේ ුලරට අවගශයට  ෂණය ග ද යන්න
හනුනා ැනීම අරුළණු කරග න ගමම අධයයනය සිුලගකගරමිතන් ශ්රී ලාරකික ශ්රම ගවගළඳගපොළ තුළ කෘෂිකාධනමිතක
ක්ගෂේත්රයට වේබන්ධ රැකියා ගවත පිවිීමගේ ී  ගමන් ම එකී රැකියාවල නිරතවීගේ ී  කෘෂිකධනම උපාධිධාරීන් වහ
ඩිප්ගල මාධාරීන් ුළහුණ ගදන අභිගය වහ ැටුව පිළිබඳව විමවා බැීයම ද පධනගේෂණ අරුළණු අතර ග . වවර 20122015 කාලීමමාව තුළ ශ්රී ලරකාග රාජය විශයට ථව විදයාලයන්ට අයත් කෘෂි විදයා පීඨවිකන් හිහි වූ උපාධිධාරීන් වහ
කෘෂිකධනම ගදපාධනතගේන්තුවට අයත් කෘෂිකධනම විදයාලවිකන් පිට වූ විදයාධනථීන් 607ක් අධයයන නියැදියට ඇතුළත්
කර න්නා ලී .
අධයයන ගවොයා ැනීේවලට අනුව අධයයන නියැදියට අයත් කෘෂිකධනම උපාධිධාරීන් ගමන් ම ඩිප්ගල මාධාරීන්
බහුතරයක් කෘෂිකාධනමිතක අරශයට යට වේබන්ධ රැකියාවන් හි නිරත ගවමිතන් ගද්ශීය කෘෂිකාධනමිතක අරශයට ගේ ප්ර මනයට විවිධ
අයුරින් දායකත්වය වපයනු ලබයි. එගවේ වුව ද, වධනතමානගේ ී  රාජය අරශයට ය තුළ කෘෂිකාධනමිතක උපාධිධාරීන් වඳහා
පිවිසිය හැකි රැකියා ප්රමාණය ීමමිතත වීම, ඔවුන් කෘෂි ක්ගෂේත්රයට අවගශයට  ෂණය වීම ීනරණය කිරීමට බලපාන ප්රධාන
කරුණක් බවට පත්ව ිමගබ්. කෘෂිකාධනමිතක ක්ගෂේත්රයට අදාළ රැකියාවන් හි නිරතවීම ුලෂථකර වීම වහ එවැනි රැකියා
ආකධනෂ සය ගනොවීම ද ඔවුන් කෘෂිකාධනමිතක අරශයට යට වේබන්ධ රැකියාවන් ට පිවිීමමට වහ රැඳී සිටීම වඳහා බලපා ඇිම
ප්රධාන බාධාකාරී වාධක ගලව ගමම අධයයනය මඟින් හනුනාග න ඇත.
කෘෂිකධනම ඩිප්ගල මාධාරීහු බහුතරයක් ශ්රී ලරකාග කෘෂි වයාප්ිම ගවේවාවට වේබන්ධ රැකියාවන් හි නිරත ව සිහාිම. එගවේ
වුව ද, කෘෂි වයාප්ිම කටයුතුවල ී  විශයට ාල ප්රගද්ශයට යක් ආවරණය කිරීමට සිුලවීම වහ ක්ගෂේත්ර රාජකාරී සිුලකිරීගේ ී  ඇිම
ප්රවාහන ුලෂථකරතා ඔවුන්ට සිය ගවේවාවන් වමා ඵළදායී ව ලබාී ම වඳහා ඇිම ප්රධාන අභිගය ගලව හනුනා ැනීමට
හැකි වී ඇත.
කෘෂිකාධනමිතක අරශයට ය හා වේබන්ධ දැනුම ලබා ී ගේ ී  රැකියා ගවගළඳගපොළ තුළ ඇිම අවශයට යතා වළකා බැීයම ගමන් ම
කෘෂිකාධනමිතක නගව ත්පාදන හා නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් ගයොුළ කිරීම තුළින් තරුණ කෘෂිකධනම
උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ගල මාධාරීන් කෘෂිකධනම ක්ගෂේත්රයට වැඩි වශයට ගයන් ආකධනෂණය කර ැනීමට අවකාශයට  ලැගබ්.
විගශයට ේෂගයන් ම, කෘෂිකධනම උපාධිධාරීන් හා ඩිප්ගල මාධාරීන් කෘෂි වයවවායකත්වය වඳහා නැුරරු කිරීමට ගය ය
ප්රිමපත්ිම වහ ්රියාමාධන වැකීමම ඔවුන්ගේ දැනුම හා කුවලතාවයන් රගට් කෘෂි ක්ගෂේත්රගේ වරවධනධනය වඳහා වමාත්
ඵලදායි ගලව ගයොදා ැනීමට උියත කාීයන ්රියාමාධන යකි.
ගමම අධයයනගේ වේබන්ීකකාරක ගලව මාලීන රේගබොමග දර පධනගේෂණ නිලධාරිිය කටයුතු කරන අතර වම
පධනගේෂක ගලව ග..ඒ.යූ.පී. ජයසිරහ ගමනවිය කටයුතු කරන්නී ය.
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ශ්රී ලරකාග වියළි කලාපගේ ගත රා ත් ගබ නිෂථපාදන පද්ධීනන් ගද්ශයට ුණික
විපධනයාවවලට ග ොුලරු වීගේ හැකියාව පිළිබඳ අධයයනය
ගද්ශයට ුණික ගවනවථ වීේ වල බලපෑම ගහේතුගවන් ගේ වන විට ගලොව පුරා ආහාර නිෂථපාදන පද්ධීනන් දැඩි
අවදානමකට ලක් වී ිමගබ්. කෘෂිකධනමාන්තය හා ඒ ආශ්රිත වනවගන පායයන් හි නියුතු ග්රාමීය ය ජනතාව බහුල ්ධනම
කලාපීය වරවධනධනය ගවමිතන් පවිමන රටවල් ගමම ගද්ශයට ුණික විපධනයාවයන්ගේ බලපෑමට ග ොුලරු වීගේ වැඩි
හැකියාවක් පවීන.
ගද්ශයට ුණික විපධනයාවයන්ට අනු ත වීම වඳහා වමා ප්රිමඵලදායක වැලසුේ වකවථ කිරීගේ ී  හා අදාළ ප්රිමපත්ිම වකවථ
කිරීගේ ී  විවිධ ව ා පද්ධීනන් ගද්ශයට ුණික විපධනයාවයන්ට ග ොුලරු වන ආකාරය වලකා බැීයම ඉතා වැද ත් ග .
එබැවින්, ශ්රී ලරකාග වියළි කලාපගේ ගත රා ත් ව ා පද්ධීනන් ගද්ශයට ුණික විපධනයාව වලට දක්වන වරග ී තාව,
නිරාවරණය වීගේ හැකියාව හා එම ගවනවථ වීේ වඳහා අනු ත වීගේ හැකියාව නිධනණය කිරීම වඳහා ගමම අධයයනය
වැලසුේ කරන ලී .
වියළි කලාපගේ අනුරාධපුර, ගමොණරා ල, හේබන්ගතොට වහ මාතගල් දිවථ්රික්කගේ වියළි කලාපීය ප්රගද්ශයට යන් ගමම
අධයයනය වඳහා ගත රා ත් අතර 2017 වවගධන වැප්තැේබධන මව ආරේභ කරන ලද වයාපෘිමය 2019 අගප්රේල් වන
විට අවවන් කිරීමට වැලසුේ කර ිමගබ්. ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ
ආයතනගේ පාරිවරික හා ජලවේපත් කළමනාකරණ අරශයට ගේ පධනගේෂණ කාධනය මණ්මලගේ ගජයෂථඨ පධනගේෂණ
නිලධාරි ස වන.වන.ී..එල්.මබ්. වමරසිරහ මහත්මිතය වේබන්ීකකරණය කරනු ලබන ගමම වයාපෘිමගේ වම පධනගේෂකයන්
ගලව ගජයෂථඨ පධනගේෂණ නිලධාරි මබ්.එ්ච.ඒ. ශයට ාන්ත මහතා, ගජයෂථඨ පධනගේෂණ නිලධාරි එේ.ඒ.ීම.එවථ. බණ්මාර
මහතා, පධනගේෂණ නිලධාරි ස ටී.පී. ුළණවීර මහත්මිතය, පධනගේෂණ නිලධාරි ස ආධන.එේ.එේ.එ්ච.ගක්. රේගබොමග දර
මහත්මිතය, පධනගේෂණ නිලධාරි එ්ච.ග..ීම. ජයසූරිය මහතා වහ පධනගේෂණ නිලධාරි ස එන්.එේ. මයවථ මහත්මිතය යන
අය කටයුතු කරිම.

වාධනතා වැමවටහන
අිමගධනක අධයක්ෂ ආධන.එල්.එන්. ජයිමවථව මහතාගේ අිමගධනක
ආහාර ගබ ව ාග හනුනා ත් ැටුව වහ ඒවාට විවුලේ නැමැිම
පධනගේෂණ අධයයනය ඇසුරින් 201 ගනොවැේබධන මව 26 සිට 2
වන දින දක්වා යාපනය ප්රගද්ශයට ගේ සිුලකළ ක්ගෂේත්ර අධයයන චාරිකාව
ඇසුගරන් වකවථ කළ වාධනතා වැමවටහන 2018 මැයි මව 10 දින
කෘෂිකධනම රාජය අමාතය රු වවන්ත අුවවිහාගධන මැිමතුමා හා
ගහක්ටධන
ගකොබ්බෑකඩුව
ග ොවිකටයුතු
පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ හිටපු අධයක්ෂ ගක්.මබ්...
කරල්ිකයද්ද මැිමතුමාගේ ප්රධානත්වගයන් මහින්ද සිල්වා ශ්රවනා ාර
පරිශ්රය තුළ ී  එළි දැක්විි. යාපනගේ ගත රා ත් ප්රගද්ශයට යන් ඇසුරින්
සිුල කළ ගමම වාධනතා වැමවටහන යාපනය කෘෂිකධනමාන්තය හා ග ොවි
කාන්තා වයවවායකත්වය නමිතන් නේ කර ඇිම අතර ගමම වාධනතා
වැමවටහගනහි නිෂථපාදන දායකත්වය ප්රකාශයට න අරශයට ය දරනු ලැ වය.
ග ොවිකටයුතු පුවත් හසුන - 2018
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වගහ දරත්වගේ බක්මහ උගළල
ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු
කිරීගේ ආයතනගේ සුබවාධක වර මය විසින් වාධනෂිකව
පවත්වනු ලබන බක්මහ උගළල ගමවර ද ඉතා උත්කධනෂවත්
අන්දමිතන් අගප්රේල් මව 26 දින හිටපු අධයක්ෂ වහ සුබ වාධක
වර මගේ අනුශයට ාවක ගක්.මබ්... කරල්ිකයද්ද මහතාගේ
ප්රධානත්වගයන් ආයතන පරිශ්රගේ ී  පැවැත්විි.

කඹ ඇී ම

අවුරුුල උත්වවගේ තයා ප්රදානය

ගවේවක වහගය ගීතාවය වධනධනය කිරීම ප්රධාන
අරුළණු කර ත් බක්මහ උගළල ජන ක්රීමා රැවකින්
වමන්විත විය. ගද්ශීය විගද්ශීය අුළත්තන්
රැවකග න් ගමම උත්කධනෂවත් උගළල විියත්රවත්
විය.

ගවවක් උත්වවය
ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ ආයතනගේ සුබවාධක වර මය විසින් ගවවක්
ගපොගහොය නිමිතිම කරග න වාධනෂිකව පවත්වනු ලබන ධධනමගද්ශයට නය, දන්වැල වහ ගවවක් ූලඩු තරඟය ගමවර ද
ආයතන පරිශ්රගේ ී  වරවිධානය ගකරුි. ඒ ගමවර 2018 අගප්රේල් මව 2 වන දිනට ගයී  ිමබුණු ගවවක් ගපොගහොය
නිමිතිම ගකොටග න ය.

දන්වැලට ගපර සූදානම
ග ොවිකටයුතු පුවත් හසුන - 2018
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කෘෂි වයාපාර වරකල්ප වහ අගලවිකරණ
වයාප්ිමගේ භාවිතය පිළිබඳ ගතදින වැමුළුව
ශ්රී ලරකාග යැපුේ කෘෂිකධනම ක්ගෂේත්රගේ වැපයුේදාම වහ අගලවි අරශයට ය
ආශ්රිතව කෘෂි වයාපාර වරකල්ප ගකගවේ භාවිතා වන්ගන් ද යන්න පිළිබඳ
කෘෂිකධනම උපාධි අගප්ක්ෂකයින් හට දැනුම හා අත්දැකීේ ලබා ී ම
අරුළණු කර ත් “කෘෂි වයාපාර වරකල්ප වහ අගලවිකරණ වයාප්ිමය
පිළිබඳ ගතදින වැමුළුව” 2017 ගදවැේබධන 08 සිට 10 වැනි දින දක්වා
ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු කිරීගේ
ආයතනගේ නාරායනවාමිත වේමන්ත්රණ ශයට ාලාග ී  පැවැත්විි. ගමම
වැමුළුව මඟින් යාපනය විශයට ථව විදයාලගේ කෘෂිකධනම පීඨගේ කෘෂි
ආධනිකක විදයා අධයයනාරශයට ගේ කෘෂි වයාපාර වහ වයාපාර ගිණුේකරණය
හදාරන උපාධි අගප්ක්ෂකයින් ඉලක්ක ත කණ්මායේ ගලව ගත රා
ග න ිමබුි. වැමුළුග වමාරේභක වැසිගේ ප්රධාන ආරාධිතයා ගලව
කෘෂිකධනම රාජය අමාතය රු වවන්ත අුවවිහාගධන මැිමතුමා වහභාගී විය.
ගමම වැමුළුව වමාත් ඵලදායී කර ැනීම වඳහා වරකල්ප හා ූලිකක
නයායාත්මක දැනුම ලබා ී ම වඳහා පැවැත් වූ ගද්ශයට න වලට අමතරව
ක්ගෂේත්ර චාරිකා කිහිපයක් ම වරවිධානය ගකොට ිමබුි.

ප්රකාිතත වාර ප්රකාශයට න - 2018

උපගද්ශයට කත්වය
කරුණාදාව උමගේ
ප්රධාන විධායක නිලධාරී/අධයක්ෂ

අීකක්ෂණය
එවථ.ඒ.ීම.යූ. ගවේනානායක
ගජයෂථඨ ප්රවෘත්ිම හා ප්රකාශයට න නිලධාරී

වේපාදනය
ඉන්දිවරී දිවානායක
ප්රවෘත්ිම හා ප්රකාශයට න නිලධාරි ස (සිරහල)

සියු විමීමේ
ග ොවිකටයුතු පුවත් හසුන
අධයක්ෂ
ගහක්ටධන ගකොබ්බෑකඩුව ග ොවිකටයුතු පධනගේෂණ හා පුහුණු
කිරීගේ ආයතනය
අරක 11 , විග.රාම මාවත,
ගකොළඹ 0
ග ොවිකටයුතු පුවත් හසුන - 2018

නිධනමාණකරණය
උගද්නි කරුණාරත්න
පරි්නක අකුරු වැකසුේකරු
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