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*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

  

 

කෘෂි සහ පශු කර්මාන්දත කකෂ්ත්රයන්දි ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර තාකෂණික සහකයෝගීතාවය ඉහළ න ංවීම 

  

කෘෂි සහ පශු කර්මාන්ත ක්ෂේත්රයන්ි තාකෂණික සහ්යෝගීතාවය ඉහළ න ැංවීම සඳහා ඉන්ියාව සහ ශ්රී ලැංකාව 

කටයුතු කරමින් සිටියි. ්ේ සේබන්ධ්යන් ඉන්ියානු මහ ්කාමසාරිසේ කාර්යාල්ේ තාකෂණික සහ්යෝගීතා 

අැංශ්ේ පළමු ්ේකේ ආචාර්ය සුෂිේ කුමාර් මහතා මෑතකදී ජාතික පශු සේපත් සැංවර්ධන මණ්ඩල්ේ  (NLDB) 

්පා්ළාන්නරු්ේ පිිටි ගව ්ගාවිප්ළේ සහ අනුරාධපුර්ේ පිිටි ජතික පසු අසේවනු කළමනාකරණ ආයතන්ේ 

(NIPHM) සැංචාරයක නිරත විය. NLDB ි සභාපති ආචාර්ය එේ. පී. එසේ. මාගම්ේ මහතා්ේ සහය ඇතිව එිදී 

හමුවක සැංවිධානය කර තිබිණ. ආචාර්ය සුෂිේ කුමාර් මහතා ්මිදී NLDB ි නි්යෝජය සභාපති ඒ. පී සුමනසිරි, 

්ගාවිප්ළි සාමානයාධිකාරී ඒ. එේ. පී. ඒ. අධිකාරි යන මහත්වරුන් සමඟ පශු කර්මාන්තය ියුණු කිරීම සහ කිරි 

නිෂේපාදනය ඉහළ න ැංවීම සඳහා ද්වවිපාර්ශවික සහ්යෝගීතාවය වර්ධනය කිරීම සේබන්ධ්යන් සාකච්ඡා ක්ළේය. 

ආචාර්ය කුමාර් මහතා 2020 ජූලි 11 වන ින අනුරාධපුර්ේ පිිටි NIPHM  ආයතන්ේද සැංචාරයක නිරත විය. 

්මිදී NIPHM ි සභාපති මහාචාර්ය ඩබ්. ඒ. පී. වීරක්කාඩි මහතා්ේ සහය ඇතිව විදයාඥයන් සහ ඉැංජි්න්රුවන් 

සමඟ සාකච්ඡාවක සැංවිධානය කර තිබිණ. NIPHM ආයතනය බීජ වී සකසේ කිරීම, තල සහ අඹ, ්ක්සේ සහ 

ප ්පාේ පසු අසේවනු ක්රියාවලිය පිළිබඳව කටයුතු කරයි. ධානය ගබඩා පද්වධතීන්, අල වර්ග සඳහා අගය එකතු 

කිරී්ේ තාකෂණයන්, කුළු බඩු සකසේ කිරී්ේ තාකෂණයන් යනාිය හරහා පසු අසේවනු තාකෂණ ක්ෂේත්ර්යි 

නිරත ශ්රී ලාැංකික ඉැංජි්න්රුවන්/විදයාඥයන්්ේ කුසලතා වර්ධනය හා පුහුණුව පිළිබඳව ්දපාර්ශවය ්මිදී 

සාකච්ඡා කරන ලදී. ඉැංජි්න්රු ඩී. එේ. එසේ. පී. බණ්ඩාර, ඉැංජි්න්රු රුවන්ක සහ ඉැංජි්න්රු බණ්ඩාර ිසානායක 

සහ පර්්ේෂකයන් රැසක ්මම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී විය.  

කෘෂිකාර්මික පර්්ේෂණ සහ අධයාපන ක්ෂේත්රයන්ි සහ්යෝගීතාවය සේබන්ධ්යන් වන අව්බෝධතා ගිවිසුම 

යට්ත් 2017-19 වර්ෂ සඳහා කෘෂිකාර්මික පර්්ේෂණ සඳහා ඉන්ියානු කවුන්සිලය (ICAR) සහ සඳහා ශ්රී ලැංකා 

කෘෂිකාර්මික පර්්ේෂණ ප්රතිපත්ති සභාව (SLCARP) අතර අත්සන් ත බුණු ක්රියාකාරී ස ල සේමක 2020 ්දස ේබර් 

දකවා දීර්ඝ ්කරිණ. කෘෂි යන්්ත්රෝපකරණ, බීජ තාකෂණය, ්භෝග නිෂේපාදනය ව ඩිියුණු කිරී්ේ තාකෂණය, පසු 

අසේවනු තාකෂණය, ප ළෑටි ජාන සැංරකෂණය සහ බීජ ්රෝපණ ද්රවය හුවමාරුව, පළි්බෝධ පාලනය,ජජව 

තාකෂණය, කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ්තාරතුරු තාකෂණය, ධීවර සහ ජලජ සේපත් යන ක්ෂේත්රයන්ි පුහුණු කිරීේ/ 

අධයයන සැංචාර/සහ්යෝගී පර්්ේෂණ වයාපෘතීන් යනාිය ්මම ක්රියාකාරී ස ල සේමට ඇතුළත් ්ේ. ඉන්ියානු 

තාකෂණික සහ ආර්ික සහ්යෝගීතා (ITEC) කුසලතා සැංවර්ධන ව ඩසටහන යට්ත් ශ්රී ලාැංකික 

නිලධාරීන්/විදයාඥයන් ග්රාමීය සැංවර්ධනය සඳහා තිරසාර කෘෂිකාර්මික ක්ර්මෝපායන් හා ්පා්හාර තත්ව පාලනය 

යන ක්ෂේත්රයන්ි ්කටි කාලීන පුහුණු ව ඩසටහන් සඳහා සහභාගී වී ඇත. 
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ශක වර්ෂ 1942 ශර්වන 6 

2020 ජූලි 28 


