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“බැ�ද ඔය �ද�ාඥෙය� �කට එක�ෙවලා අ�ට එළව� කෙ�� පා��� කර�න ��ව� උපකරණය� හද�න. ඔය පලා ��යකට වෙ�

ෙදයකට ඒක ඇ��වහම වස�ස ගහල �ෙයනවද �යල අ�ව දැ�ව� කර�න ��ව� එක� ගැන� මං කතාකර�ෙ�”

එය �රකතනෙය� කල �ම�ම�. ප��ය සැ�තැ�බරෙ� 23 ෙව�දා උදෑසන එ�තරා එෆ්.එ�. නා�කාව� ඔස්ෙස� �චාරය � ස��
කෘ�ක�ම වැඩසටහනක� මා කල ක�� දැ��ම� අසා �� අෙය� වහාම �රකතනෙය� එම පැනය මා ෙවත ෙය��කරන ල�.

කලබල �ෙබන කාලයට ය� ආයතනයකට ඇ��ෙව�� ආර�ෂක �ලද�ව� ��� අ��ත�ෙ� �ස �ට පාදා�තය ද�වා ස්ප�ශ
කරවන, සා�� යනා�ය ප�කර�� ‘��’ හඬ නංවන බැට� ෙප��ල� වැ� උපකරණය ඔ�ෙ� ��යට නැ�නා �ය හැ��.

එවැ� උපකරණය�� පලා ��ය� ���සා ‘��’ හඬ නැෙග�ම අතැ� පලා��ය එළව� බ��යටම අතහැර ආප� යන
පා�ෙභ��කෙය�ෙ� ෙසවනැ�ල� එම �ව� ��� මැ��ය �ල�ම මා ඉ��ෙ� මැ� ෙන�ෙප� �යාෙස�ද දැ��.   

ප�සරයට වස�ස �දා හ��ෙ� ෙග��යා �තරද ?

�ද�ා�මක දැ�ම හා තා�ෂනය සමග ෙග��තැ� කර�නට යාම�, අ�තෙ� පැව� යැ�� ෙග��තැන ව�තමාන වා�ජ

කෘ�ක�මා�තය� බවට ප�නාම ගත�ම� මත වැ��ර කෘ�රසාය�ක �ව� ෙග���� ෙවත පැ�� බව න� සැබෑය. ඒ ෙදස ම����
බැ� සමාජ �යාකා�� �ප ෙදෙන�, තම දැ�ෙ� �මාව �ල පැට�� හැරගත ෙන�හැ� �සා, ��සාට වැළෙඳන ෙස�ඛ�ය ගැට�
�ය�ල ෙග��තැෙ�� භා�තා කරන කෘ�රසායන �ව� මතටම පැට�මට කට�� කල අතර ඇතැ� ජනමාධ�ය�ද ඩෑෂ් ගස�නට දැල
අ�දරටම ඔ�නට ෙබ�ලය උස්සා ��හ. ඒ හ�ෙ� ප�සරයට වස�ස �දාහ�න අෙන�� �ය� අකට��ක� සමාජ අවධානෙය� බැහැර
��.

ෙප�ක� ගැ� වරදට ��මැ�� ෙච�දනාව� පැට�� කෙලක ෙම� අසහනයට ප� ෙග��යා ෙහ�ර රහෙස�ම වැර� කර�නට ෙපළ� තව

තව� �ර�� ච�තය� බවට ප���.

ඉහල සංෙ��තාවය�� හා ��� ආර�ෂාව�� ��ව ���� �සර කර�� වස�ස �යාමනෙ� ෙයෙදන රාජ� අංශය පවා අ�ද�ාෙ�
ෙමම �හාර ෙහ��ෙව� සමාජය ඉ��ෙ� බරපතල හෑ��වකට ල��න අතර, ජනතාව ඔ�� ෙදස බැ�ෙ� තමාට ෙප�ව�නට ��ය�
ෙල��ය හැ� අතදරා ��න යමප�ල� ෙදස බලනා �ලාසෙය�ය.

ඇඟ ඇ�ලට වස�ස ��ෙස�ෙ�� අප ඒ හරහා ෙලඩ ෙව�ෙ�� ෙග��යා �සාමද, ෙපර සමාජෙ� වස�ස ප�හරණය� ��ෙ�ම

නැ�ද, �ස �යාමනයට ව�ම� බලධා�� ෙගන ඇ� �යවර ෙම�නවාදැ� �මසා බැ�ම� එ�� දැ�ව� �ම� කාෙල��තය�

�ෙත�ෙ� අ�ද�ාව ඒ තරමටම රජ කරන ප�සරය� අප අවට ��මාණය � ඇ� �සාය.

�ට අඩ �යවසකට පමණ ෙපර ගෙ� ��ලර කඩයක පවා �ද� ෙ�සය මත ෙල���ජර ෙබ�ත� �පය� වැර�ෙ� නැත. එක
ෙබ�තලය� ඇ�ෙ� නාරං �� ය�ෙව� හැ���� ��ධ පා�� ��ත� ��ෙබ�ල ව�ගය�. තව� ෙබ�තලයක අ�වා�යෙය�ම

��පාට ෙපප���� ය. ෙ� හැම එකකම �ල සතය�. සත දහය� ���ට කඩදා� කැබැ�ලක දැව� ෙපප���� ෙප� දහය� ලැෙ�.
නාග�කය� ෙපප���� ��ව�, ග��� ෙ�වාට �ෙ� ‘ප�ෙප�’ �යාය.



අසාධාරණ �ෙ�චනය� සමාජගත ෙවලා

අද ෙම� ��� ෙස�ඛ�ය පහ�ක� එදා ගෙ� ��ෙ� නැත. ගෙ� ද�ව� වනා� ෙස�බාදහමට යට�ව හැ�� වැ�� තව� ස�ව
ෙක��ඨාශය� �සා ලප� ස��ෙ�� ‘ප�ගාය’ ෙන�සෑ�� ද�ෙව� එකල �ා�ය සමාජෙ� ඉතා �රල � අතර එය ඔ��ෙ� �ලභ
ෙර�� ත�වය�. බඩ ��ම උ�ල�නට බැ�ව ෙප�� එෙක� මරහඬ � කෑගස�� ඇතැ� ග�� අ�ෙ�ත� ෙලස ප�ෙප� �පය�
ෙගනැ�� ෙදනවා මා දැක �ෙ�. හැ�ම නතර ෙවනවා �යහැ�ය. �ණය� නැ�න� එවැ� ��ත� සමාජ ගතෙව�ෙ�ද නැත. ��
ෙප�ත�� ප�ව� මැඬ� අ�� අදට� මටන� අ�රහස�.

ඒ ෙකෙස� ෙවත� බට�ර ෛවද� උපෙදස් �කාරව ‘ඇ��පා’ න�� � �ර� ව�ගය� �ඩා ද�ව�ෙ� ප� අමා� වලට ��කාර
වශෙය� ෙබ�ෙහ� �ෙවස්වල එකල භා�තා ෙක�� අතර එම ඖෂධය බහා �� අ�රණය �රාවටම ��ෙ� එකට ෙව� ��
වටප�ව� ෙප��රක ���රය�. ඇ��පා ���ට ඇ�ස්ෙසන ප�ව� �ඩා ද�ව�ෙ� නාසෙය� පවා �ටතට එන බව ග���
�යනවා මා අසා �ෙ�.

�යයන ප�ව� එ�ෙක� මලපහ සමග �ටෙවන අතර නැතෙහ�� �ස �ල�ම ��ණය � ය�. ප�ව� මැෙර�ෙ� ෙබෙහත ඔ�නට
�ෂ �සාය. එම මා�ාව ද�වාට දැ�ය හැ� �සා�, ��රපා�� වැ� උසස් ���ෙ� ශ�ර �යාව�ය�ට ප�ෙබෙහෙ� ඇ� සංෙය�ග
බාධා ෙන�කරන �සා�, ද�වනට අ�ල� ඇ� ෙන�ෙ�. ෙකෙස� ෙවත� මා�ාව මත ��ටා ��ම අත�වශ� බව �ව ��ය.

ඇඟ ඇ�ෙ� ෙවෙසනා ප�ව� මර�නට උ�ට �සෙවන ෙබෙහ� ව�ග �ලදැ�මට �ව�  ප�බට ෙන�ෙවනා සමාජය, ව�බ� කරල�

��නා ප�ෙව� ෙව�ෙව� වස �යරය� ඉ�ම ෙමතර� බරපතල ෙලස �ෙ�චනය කර�ෙ� ඇ� දැ� ඔබ ෙමෙත� ක�පනා

ෙන�කලා ව�නට ��වන.

ෙ� උ�සාහ කර�ෙ� කෘ�රසායන �ව� මත ���� තවර�නට න� ෙන�ෙ�. සමාජය ෙප��ෙ� ��ෙලස ක�� අවෙබ�ධ කරෙගන
ෙන�මැ� �සා�, ��� �ද�ා�මක පදනම� නැ�ව, එෙහ� හ�ෙය� කතා පැවැ��ය හැ� �පෙදෙන�ෙ� අදහස් සංෙ�� ��සා
�ලට පහ�ෙව� ඇ��ෙවන �සා�, ෙමම වසව�ග ෙදක අද දවෙස� ක� හා �� ෙසවනැ� ෙදක�.

මා�ාව මත ��ටා ��ම අත�වශ� බව �ව ��ය

න�� අවධාරණය කල ��ෙ� ප�ව� මර�නට ෙ�ස හැ�ද� �රවා රසකර ��න ‘ෙබෙහ�’ ෙම�ම, ෙග��යා කෙ� එ�ලාෙගන
ඉ�න ‘ෙත�ෙබෙහ�’ ද �ෙ�ෙ�ශ මත ප�හරණය කල �� සංෙය�ග බව�. ඖෂධ ම�� ��සාෙ� �වෙසත සැලෙසනා අතර
කෘ�රසායනය� ම�� �ෙක�ෙ� වගා �මක ��� ෙබ�ගෙ� ෙස�ඛ�ය�. ෙදෙක�ම අවභා�තය භයානකය. ඒ �සා ෙ� ෙදක
ෙව�ෙව�ම �ය�ත මා�ා �කාශයට ප�කර �ෙ�.

��න ෙබෙහ� හැ���ට ��සා අතපත ගාන ෙ� �ය� ප�ෙබ�ධනාශකය�ෙ� �යාමනය භාරව ���ෙ� කෘ�ක�ම
ෙදපා�තෙ���ෙ� �ලධා�ෙය�. ඔ� ප�ෙබ�ධනාශක ෙර�ස්�ා�වරයාය. ��ෙ� �යැ�දට පමණ� ෙන�ව කැරෙප��ත� නස�නට

පෑ��ෙ� කබ�එක අස්සට ඉ�න රසායන �ව�ය�ටද වග�ය�ෙ� ඔ�ය. � එ�ෙවන�� ආ�ාණය කර�� ��යන ම��දඟර �ෙම�
��ය �� වස�ස මා�ාව පමණ� ෙන�ව, ලපැ�යා �තර හපන ෙත��� වැෙ� තවරා ඇ� ��ත �ල ඇ�ෙ� ෙම�නවාදැ�
අවධානෙය� �මස�ෙ�ද ඔ�ය.

ජනතාව ෙන�ද�ත� ෙ� හැම තැනම ඇ�ෙ� �ෂ රසාය�ක �ව�ය� ෙ�. ඒ ��බඳව හැදෑ�ම �ෂ �ද�ාව (Toxicology) ෙස�

හැ��ෙ�.

ෙර�ස්�ා�වරයාෙ� �රණය� පහ� කර�නට එම �ෙෂ��ෙ� හසල��ද ඔ� වටා ��න

අතර අප වහ කනහැ� දැ�ව� කර�නට ඉ��ප��ෙ� එව� �ලධා��ය�. ඇය �ෂ

�ද�ාව ��බඳ �ධාන කෘ� �ද�ාඥ �ව� මාර�ංහ මහ��ය�.

“ෙග��තැෙන� �තර� ෙනෙව�, මහජන ෙස�ඛ�ය �යාකාරක�, ගෘහා�ත ප�ෙබ�ධ ම�ධනය,
ආ� �භවය� �ස�� �ෂ රසායන ප�සරයට එක� ෙවනවා. ඒ �සා ආහාර �ව�, වාතය, ජලය

හා අවට ප�සරය ��ධ �මාන ව�� ෙ� ම�� �ෂණය ෙවලා �ෙය�න ��ව�. ෙ�වා එක එක

�මාන ව�� ආහාර ෙහ� ජලය සමග, එෙහම� නැ�න� �ස්ම ග�න වාතය සමග ෙහ� සම මත



තැව�ලා, යනා� ඕනෑම �මයකට අෙ� ශ�ර �ලට ඇ�� ෙවනවා. �මන ආකාරයකට ඇ��

උන� �ෂ�ම �රණය ව�ෙ� ��ර �ලට එන මා�ාව අ�ව.”

ප�සරයට වස�ස �දා හ��ෙන� ෙන�තැ�ම

ප�සරයට හා�දායක වන අ��� වස�ස �දාහ�න ��ස් �යාකාරක� බැ� බැ� අත �යා�මක
ෙව�� �ෙ�. පාෙ� ය�න� පමණ� ෙන�ව, පාර අ�දර ෙගව� ඇ�ෙ� දනගාන
��ස�ප��ෙ�� ෙපනහ� ෙලඩකරන තරමට ක� �� නංව�� යන වාහනයකට ෙද�ස�
�ය�නට සමාජෙ� � ෙදෙන� ඉ��ප� ෙවනවාද? ෙම�ෙහ�තකට නහය වසාෙගන �ඳ, �ම
පහ� ප� තමාෙ� පා�ෙ� වැඩ� බලාගැ�ම සාධාරණද?

බස්රථයක පළ� �යරය දමාෙගන ෙහ��ට ඉ��යට ග��� හා ආප� පස්සට
ග���, තම� දැ� �ට�ෙවන බව හඟව�� ම�� රවටන �ය�ර� ෙකතර� �ෂ
වා� �මාණය� ප�සරයට �දා හ�නවාද?

(පළ� �යරය භා�තා කල ��ෙ� වාහනයට ෙ�ගය අ�කර ගැ�මට ආර�භය�

ගැ�ම සඳහා ෙම�ෙහ�තකට �ස, එක තැන පැ�� පැ�� ���නට ෙන�ෙ�. එම
�යරය වනා� කා�ය�මතාවය අ�ම �යරය වන අතර ප�සර �ෂණය වැ�ම
�යරයද ෙ�.) ඉ�ධන �වාහනය සඳහා කා�ය�මව හැ�තා� �රට ���ය
ෙය�දාග�ෙ� නැ�ව පාරව� බ�ග�නා තරෙ� බ�ස� ෙය�දාගැ�ෙම� ෙකතර�
වා� �ෂණය� ෙවනවාද? එක පැ�ත�� බ�සරෙය� �ටෙවන �මය. තව�
අත�� බ�සරය �සා අව�ර � මා�ගෙ� �ර� වාහන වල �මය. ���ය ම�� ෙමම ඉ�ධන  �වාහනය ෙකෙර�ෙ� න� වා� �ෂණය

පස් �ණය�� අ� කල හැ� බව ජාත��තරෙ� පවා සනාථ � අදහස� බව මෑතක� මා සමග පැව�ෙ� වෘ��ෙය� යා��ක

ඉං�ෙ��වරෙය�.

කෘ� රසාය�ක �යාමනයට ජාත��තර ප �ෙ�ශය

වා�ජ කෘ�ක�මෙ� ���ව� සමගම කෘ�රසායනය� ෙ� භා�තයද වැ�� බැ�� මහජන �ර��තතාවය උෙදසා කට�� �යාමනය
කර�නට ෙල�ක ආහාර හා කෘ�ක�ම සං�ධානය�, ෙල�ක ෙස�ඛ�ය සං�ධානය� එ�ව ‘ෙක�ෙඩ�ස් ෙක��සම’ න�� සං�ධානය�
���වාෙගන �ෙ�.

ය��� රට� �ෙ�ශය�� ආහාර ෙග�වා ග�නා �ට� ෙහ� රට �ල ෙවළඳා� ��මට ��� කරන අවස්ථාෙ�� ෙහ� �ෂ රසාය�ක
�ව�ය� එ� ඉ��ව ��ය හැ� උප�ම �මාව ෙපවාෙද�� ��� �� පනව�ෙ� ෙ� ෙක��සම ම��. එෙස� �ව� ය� රටකට ෙමම
�මාව� ��� වැ�ය� හැෙඟ�ෙ� න�, තමාට ගැලෙපන ප�� �මා ෙවනස්ෙක�ට �ක� වැ��ර වස ක�නට �වද ��� බාධාව�
ෙන�මැත අතර අප රෙට� න� ෙබ�ෙහ��ට අ�ගමනය කර�ෙ� ඔ�� පැන� �මාව�මය. ‘උප�ම අවෙශ�ෂ ම�ටම’ (Maximum
Residue Level – MRL) වශෙය� හ��ව�ෙ� ෙමය�.

ඩ��ෙන�� වගාෙ� භා�තා ෙකෙරන කෘ� නාශකය�. 2016 වසෙ�� පළ� ප�ෙ�ෂණ වා�තාව�� ෙප�වා � ��ෙ�,
ෙග��ෙප�ළව� �පය�� එක�කරග� ෙග�වා සා�පල �පයක �මාව ඉ�මවා �ය ඩ��ෙන�� �මානය� අ�ත�ගතව �� බව�.
සා�පල 90 කට වඩා එක�කර �� අතර ෙ� ත�වය ��ෙ� ඉ� �පයක පමණ� �සා ��ය �ය�මට� ෙපර ජප�� දමා ගැ�මට
ඉ�ම� ෙන�ව�න. ෙක�ෙඩ�ස් MRL �මාවට අ�ව ��ය හැ�ෙ� ෙග�වා �ෙල��ෑමයකට ෙමම රසායනෙය� ���ෑ� 0.05 �
�ව�, ප��ෂා කල ඇතැ� සා�පල වල �� �ණය� පමණ වැ�ෙය� ඩ��ෙන�� ��ෙ� අගය ���ෑ� 0.13 � තර� ඉහලට වා�තා
කර��ය.

ත��වය අවෙබ�ධ කර ගැ�ෙ� වැදග�කම

“ඕනෑම ෙකෙන�ට බැ� බැ�මටම දැ� ෙ��� යනවා ෙමවැ� ආහාරය� අපට හා�කර ෙවන බව. ඒ
හරහා එකපාරටම �තට එන අවදානෙ� හැ�ම �සා ෙන�ෙය� ෙදනා සරලව ��ධ දෑ �කාශ කරනවා. මම



ෙ� ඩ��ෙන�� ෙය� ෙග��යා �ෙද�ස් කරනවාව�, ෙත�ර�� ෙස�යාග� ප�ෙ�ෂකයාව හෑ��වට ල�

කරනවාව� ෙනෙව�. ඒ� ෙ� අගය �ද�ා�මකව තව �ක� �වරණය කර බැ�ය ���.”

ප�ෙබ�ධනාශක ෙර�ස්�ා� කා�යාලෙ� �ෂ �ද�ාඥ �ව� මහ��ය ��� වැ� ෙදෙන�  ෙන��තනා
මානය� අපට ෙප�ව��ය.

“ෙ� අගය අපට හා�දායක �මට වටා�ටාෙ� �ෙබන ක�� ෙබ�ෙහ�මය�

බලපානවා. ප�ෙබ�ධකාශකය ෙය� අවස්ථාෙ� �ටම එය �ෙය�ජනය ෙව��

ඉව� ෙවනවා. ඒ �ය�ෙ� සැර බාල ෙවනවා. අෙනක තම� අ� ෙගදර ෙගන�

ෙමය ෙස�දනෙක�ට සෑෙහන �මාණය� ඉව� ෙවනවා. �න ගණන� ෙගදර

එළව� රා�කෙ� �ෙයනෙක�ට තව �ක� ඉව� ෙවනවා. හැබැ� මතක

�යාග�න, �තකරණෙ� එළව� දාල �යනෙක�ට න� ඉව��ම ෙහ���

��ෙව�ෙ�. ෙම�කද වස�ස වල �ෙය�ජනය ෙහ�ඳට ��ෙව�ෙ� කාමර

උෂ්ණ�වෙ��. ��ෙ� �යාව�ෙ��� ඉව��ම� ෙහ� �ෂ �ව�ෙ� අ�ය �ම� ෙහ� ෙව�න ��ව�.”

ඇයෙ� පැහැ�� ��මට අ�ව ෙවළඳෙප�ෙල� ග� සා�පලයක, ප��ෂනා�මකව ෙස�යාබැ�ෙ�� �තට කනස්ස�ල� දනවන �ෂ
අවෙශ�ෂ �මාණයක උ�තරය� ලැ�න� එය ඒ ෙලසම ශ�ර ගතෙවනවා� සැල�ය �� නැත.

ෛද�කව ��ගත හැ� ශ�ර ගත�ම

�ට අමතරව ‘ෛද�කව ��ගත හැ� ශ�ර ගත�ම’ (Acceptable Daily Intake – ADI) න�� �කවරණය� ම�ෂ� ශ�රයට
ෙස�බාදහෙම�ම උ�ම කර� �ෙ�. සරලව �යනවාන� �� අදහස් ෙකෙර�ෙ� ෙස�ඛ�ය ත�ජනය� ෙන�මැ�ව �නකට ��ර �ලට
දමාගත හැ� වස�ස �මාණය�. �� කල� �ස්ෙස� එම �මාණයට වඩා අ� මා�ාව� �නපතා ශ�ර ගත�ව� හා�ය� ෙන�වන ප��
බැහැර ��මට ශ�රය �දාන�ය. ��සා දරන ෙමම ස්වභා�ක ස�ය ADI යටෙ� ඉල�කම�� �කාශ කර�නට කට�� ෙය�දා
ඇ�ෙ�ද ෙක�ෙඩ�ස් �මාව� ජනගත කල සං�ධාන ���මය. නැවත� �ෂ �ද�ාඥව�ය හඬ අව�කර�.

“අ� �ත� ඉහත සඳහ� කල ��තම සා�පලය ක��හ� ෙස�ද�ෙන� නැ�ව අ�ෙව�ම කෑව �යල.
�ෙල�ව� ක�න බෑෙ�, අ� �ත� �ෑ� 100 � කෑවා �යල. එතෙක�ට ශ�ර ගතෙව�ෙ� ���ෑ� 0.013
ෙ�. ඩ��ෙන�� වල ෛද�කව ��ගතහැ� ශ�ර ගත�ෙ� අගය ෙ�හ බර �ෙල�වකට ���ෑ� 0.0002
� වශෙය� ෙප�වා � �ෙබනවා. එෙහන� බර �ෙල��ෑ� 70 ක ��ගලෙය�ට ���ෑ� 0.0002 X 70
ෙන�ෙහ�� 0.014 ක දරාගැ�ෙ� හැ�යාව�� �ෙල��ෑ� 30 � බර ද�ෙව�ට 0.0002 X 30 ෙන�ෙහ��

0.006 ක දරාගැ�ෙ� හැ�යාව�� ෛද�කව �ෙබනවා. ඒ �ය�ෙ� ඉහත ආහාරය වැ���යා දරා

ග�ත�, ද�වාට එය �ෂ ස�ත�. ඔය ��නායකය� හදල �ෙය�ෙ� �ෙර�� ���� පදන� කරෙගන.
ෙර���, ග�භ� කා�තාව� වැ� අයට ඔය තරමට ඉහල දරාගැ�ෙ� හැ�යාව� ෙන��ෙබ�න ��ව�.”

දැ� ඉ�� අ� ෙක�ෙහ�මද ෙ��ලා ඉ�ෙ�?

දැ� ඉ�� අ� ෙක�ෙහ�මද ෙ��ලා ඉ�ෙ�? මා සමග කතාකල �පෙදෙන� �ශ්න ෙක�ෙ� එෙස�ය.



ප�සරයට වස�ස �දාහ�න �ලා�ය� අත�� ෙග��යා ය� ඔයතරමට ක�පාට ය�ෂෙය� ෙන�ෙ�. ෙග��යා ෙමෙහයවන කෘ�ක�ම

ෙදපා�තෙ���ව� �ද�ා�මක හා සාධාරණ ෙමෙහ�ම� කර�� අත�වශ� අවස්ථාවක� පමණ� වස ෙබ�තලය ෙග��යාට ෙද�නට

ප�සරය සාදා �ෙ�.

බඩට ෙබෙහ� ෙබ�න තරෙ� සැල��ල�� එය ��ප�� භා�තා ��ම න� ෙග��යාෙ� වග�ම�. අෙ� ෙබ�තලය ��නාට ආවට

�යාට ඇෙ� හලා ග�ෙ��, ෙග��ෙප�ළට ඉ��ෙ�� නැ�ව අවම ම�ටෙම� ප�හරණය ��මද ෙග��යාටම භාර කට��ත�.
ෙලඩෙර�ග හා ප�ෙබ�ධක�� ෙග��ෙප�ළට කැ�දා ෙන�ග�නට වගබලා ගැ�මද ඔ� ස� වග�ම�. ජලස�පාදනය, ෙප�ෙහ�ර
ෙය�ම, ස�පාර�ෂාව, ��ෙර�� ෙබ�ග මා�� භා�තය ආ� ෙම�ෙන�� �ය�ල ෙ� හා බැ� පව�.

උ� �ස ස�ත ප�ෙබ�ධනාශක �ය�ල තහන�

අෙ� ��� ��ත� ෙග��තැ� ෙක�ෙ� ෙ� �ය� ක�� කාරනා එක �ටට ෙගන �ස, ෙවන
ෙවනම සලක�� ෙන�ෙ�. ලාෙබට ලැෙබනවා �යා වැ��ර ��යා ගැ�වෙහ��, අස්වැ�න

ෙකෙස� ෙවත� පැලෑ� ෙහ�ඳට ෙක�ලපාට �, මාංසල � වැෙඩන අතර, ���රා වැෙටන
ප�ෙබ�ධක��ට �ව� ඒවා ක�නට ��ම අ�මය� ෙන�ෙ�. එෙස�න� අත �ගහැර ෙප�ෙහ�ර
දම�නට උපෙදස් ෙද�න�, ඒ සමග වස ෙබ�තලය� ෙග��යාට �ය ��ය.

ෙර�ග වලට ��ෙර�� මා�� ෙ��යව �පදවා ��ය�, ෙබෙහ� නැ�ව අ�ය�ව� යා ෙන�හැ�,
�ටරටවල සෑ� හ��� එළව� ප�පස හඹායාමද වස�ස ස�ත එළව� ෙවළඳෙප�ළට ඒමට තව�
ෙහ��ව�.

අෙන� අතට කෘ�ක�ම ෙදපා�තෙ���ව ෙ� වන�ට උ� �ස ස�ත ප�ෙබ�ධනාශක �ය�ල තහන� කර භා�තෙය� ඉව�කර �ෙ�.
ඉඩ� ඇ�ෙ� අවම �ෂ� ස�ත ඒවාට�. ඒවා� ප� අස්ව� කාල�මාවද ඉතා අ�ය. එන� ෙබ�ගයකට ඉ�ෙම� ප� ඉතා ඉ�මනට

�ෙය�ජනය ෙ�.

ෙ� �සා පැල �ට� දා පට�ම ෙබෙහ� ටැං�ය කෙ� එ�ලාෙගන ඉ�ෙ� නැ�ව ෙබ�ගය ෙම�රන ෙත� ෙහ� බලා �ට අවශ�න�
පමණ� ෙත� ෙබෙහ� ඉ�ෙ� හැ�යාව ෙග��යාට ලැ� ඇ�ෙ� ෙ� ආකාරයට ෙක� ප� අස්ව� කාලය� ස�ත වස �යර
ෙදපා�තෙ���ව ම�� භා�තයට ඉඩ�ම �සාය.

නාෙහට ෙන�හාන ෙග��ෙය�ෙ� අවභා�තාව� �සා වැ� මා�ාව� කලා�ර�� ෙවළඳෙප�ළට ආව� ඉහත දැ�� ADI අගයට �වා�
ෙහ� ය� ආර�ෂාව� සලසා ගැ�මට ෙග��තැ� ෙන�කරන අපට� හැ�ෙ��. තමාෙ� ආර�ාව තමා ���ම සලසා ගත�� බව
�ය�නට ��ෙ� එදා ෙන�ව අදය. ෙහට �නෙ�� එය තව� හ�ෙය� �ය�නට ��ෙවනවා �ය හැ�ය.

සන� එ�. බ�ඩාර

Assistant Director of Agriculture National Agriculture Information and Communication Centre Gannoruwa, Peradeniya
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