
 

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය  

 

කාබනික කෘෂිකර්ම ක්වේත්රය සම්බන්ධවයන් ඉන්ියාව සහ ශ්රී ලංකාව 

අතර මාර්ගගත සැසියක් 

 

        

 

ශ්රී ලංකා රජකේ ඉල්ලීමක් අනුව ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 2021 

ජූලි 01 වන ින කාබනික කෘෂිකර්මය සම්බන්දධකයන්ද ද්විපාර්ශික මාර්ගගත (online) 

වැඩසටහනක් සංිධානය කර තිබිණ. කමහිදී ඉන්දියාකේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ 

අත්දැකීම් කබදා ගන්දනා ලදී. කමහි ප්රධාන කද්වශනය ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල්ල 

බාග්කල්ල මැතිතුමා ිසින්ද සිදු කරන ලදී. නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්ීය අධයාපන, 

පර්කේෂණ සහ නකවෝත්පාදන රාජය අමාතය ආචාර්ය සීතා අරකේකපාල මහත්ිය 

සහ කෘෂිකර්ම රාජය අමාතය ශෂීන්දර රාජපක්ෂ මහතා ද කමම අවස්ථාව ඇමතූහ. 

 

 

2.  කාබනික කෘෂිකර්මය කවත කයාමුවීමට ශ්රී ලංකාව දරන ප්රයත්නයට ධාරිතා 

කගාඩනැගීකම් පුහුණුව ලබාදීම, තාක්ෂණික ඥානය කබදාගැනීම, ක්කේත්රකේ 

ප්රවීණයන්ද අතර හුවමාරු සංචාර සංිධානය කිරීම සහ කාබනික වගා ක්කේත්රකේ 

නිරත ආයතන අතර පර්කේෂණ සහකයෝගීතා යනාිය හරහා දායකත්වය ලබාදීමට 

ඉන්දියාව සූදානම් බව මහ කකාමසාරිස්තුමා කමහිදී ප්රකාශ කකේය. කමම ක්කේත්රය 

තුළ ඉන්දියාව සතු සුිසල්ල අත්දැකීම් සම්භාරය ශ්රී ලාංකික ජනතාවකග් ආහාර 

සුරක්ෂිතතාවය ළඟා කරගැනීමට කයාදා ගන්දනා කලසට ද ඉන්දියාකේ සහකයෝගය 

ඇතිව 'ිශිේටත්වකේ කාබනික මධයස්ථානයක්' ශ්රී ලංකාකේ පිහිටුවීමට ද මහ 

කකාමසාරිස්තුමා කයෝජනා කකේය. ශ්රී ලංකාකේ ජජව කපාකහාර නිපදවීකම් 

ඒකාබද්වධ  වයාපෘීන්ද කගාඩනැගීම සඳහා පවතින අවස්ථාවන්ද කසායා බලන කලස ද 

එතුමා කදරකටහි ජජව කපාකහාර සමාගම් වලින්ද ඉල්ලලා සිටිකේය. 

 

3.  කාබනික කෘෂිකර්මාන්දතකේ ිිධ අංශ තුළ කදරට අතර අන්දතර්ියා සහ 

සහකයෝගීතාවය ඉහළ නැංිය යුතු බව රාජය අමාතය ආචාර්ය සීතා අරකේකපාල 

මහත්ිය ප්රකාශ කළාය. ගරු රාජය අමාතය ශෂීන්දර රාජපක්ෂ මහතා 100%ක් 

කාබනික කෘෂිකර්මයට කයාමුවීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජකේ අවශයතාවය මතු කර 

දැක්ූ අතර කමම ක්කේත්රය තුළ ඉන්දියාකේ හැකියාවන්ද සහ ප්රවීණත්වය ශ්රී ලංකාවට 

ප්රකයෝජනවත් වනු ඇතැයි ිශ්වාසය පළ කකේය. කමවැනි වැඩසටහනක් සංිධානය 



කිරීම සම්බන්දධකයන්ද මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලයට ප්රශංසාව පළ කළ රාජය 

අමාතයවරු කදපළ ඉිරිකේදී තවත් කමවන්ද වැඩසටහන්ද සංිධානය කරන කලස ඉල්ලලා 

සිටියහ. 

 

 

4.  සිකිම් කාබනික සංවර්ධන නිකයෝජිතායතනකේ ප්රධාන ිධායක නිලධාරි 

ආචාර්ය එස්. අන්දබලගන්ද මහතා 100%ක් කාබනික වගාව භාිතා කරන කලාව ප්රථම 

ප්රාන්දතය බවට පත් ූ සිකිම් ප්රාන්දතය ිසින්ද කයාදා ගන්දනා ලද ක්රකමෝපායන්ද කමහිදී 

කබදා ගත්කත්ය. ICAR- ඉන්දියානු කෘෂිකර්ම පර්කේෂණ ආයතනකේ ප්රධාන ිදයාඥ 

ආචාර්ය ශිවා ඩාර් මහතා කාබනික වගාව සඳහා ශාක කපෝෂක කළමනාකරණය 

පිළිබඳ වටිනා කරුණු කමහිදී කබදා ගත්කත්ය. 

 

 

5.  කමම සැසිය අතරතුර පැවති වාණිජ මට්ටකම් සාකච්ඡාව සඳහා ලංකා වාණිජ 

මණ්ඩලය, ඉන්දියානු කර්මාන්දත සංසදය සහ කදරකටහි ජජව කපාකහාර නිේපාදන 

සමාගම්වල නිකයෝජිතයන්ද සහභාගී ිය.  

 

 

6.  කමම අවස්ථාව අමතින්ද ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ තාක්ෂණික 

සහකයෝගීතා අංශකේ ප්රධානී ආචාර්ය සුෂිල්ල කුමාර් මහතා සඳහන්ද කකේ 

කෘෂිකර්මාන්දතය, ිිධ ක්කේත්ර ඔස්කස් පැතිර පවතින ඉන්දදු - ශ්රී ලංකා ද්විපාර්ශික 

සහකයෝගීතාවකේ ඉතා වැදගත් කකාටසක් වන බවයි. ජජව වල්ල නාශක, ජජව 

පළිකබෝධනාශක, කකාම්කපෝස්ට් සරු කිරීකම් තාක්ෂණය වැනි අංශ තුළ කමවැනි 

අන්දතර්ියා සඳහා පහසුකම් සැලසීමට ද කෘෂිකර්මය සහ ඒ හා සම්බන්දධ ක්කේත්ර 

තුළ කදරට අතර ආයතනික සහකයෝගිතාවයන්ද ශක්තිමත් කිරීකම් හැකියාවන්ද කසායා 

බැීමට ද එතුමා එකඟ ිය.   
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