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සහන ෝදා හැපී ග්රීන් නෙවතු වො වයාපෘතිය
අරමුණු හා පරමාර්ථ
සහන ෝදා හැපී ග්රීන් කෘෂි ව්යාපෘතිය යටනේ තිරසාර ආහාර අව්ශ්යතාව්ය සපුරා ගැනීම
සඳහා නගව්තු සංව්ර්ධ ය කිරීම ඉලක්ක කරගේ නගව්තු ව්ගා ප්රව්ර්ධ ව්ැඩසටහ
ක්රියාේමක කර ඇත.
නමම ව්ැඩසටහ පවුනේ ආහාර හා නපෝෂණ අව්ශ්යතා සපුරාලීමට පමණක් න ාව් රනේ
සමස්ත ආහාර නිෂ්පාද ය ඉහළ ැංවීමට ද උපකාරී ව්නු ඇත. ආහාර උද්ධම ය ඉහල
නගාස් ආහාර අර්ුදයක් අබියස රට පැව්ති නමානහාතක ගෘහස්ථ ආහාර සුරක්ෂිතතාව්
ඇති කිරීමට නමම ව්යාපෘතිය මහේ පිටුව්හලක් ව්නු ඇත.
නගව්තු ව්ගාව්ට ජ තාව් උ න්ු කරවීම තුළින් ඔවුන්නේ දදනික ආහාර නේේ සකස්
කර ගැනීම නමන්ම දදනික වියදම් අව්ම කරගැනීමට මහේ පිටුව්හලක් නේ. සමස්ත
භුමි ක්රියාකාරකම් ප්රමාණනයන් 15% පමණ ව් නගව්තු ව්ගාව් තව්ේ පුළුේ කර ආහාර
සුරක්ෂිතතාව්ය තහවුරු කිරීම නමම ව්යාපෘතිනේ මුලික අරමුණ නේ. නම් සඳහා වී
කෘෂි-තාක්ෂණය ද නයාදා ගැනීම ව්ඩාේ සුුසු නේ.

නමම වයාපෘතිය සඳහා බැතිබර දායකත්වය
නමය ව්යාපෘතිය සඳහා බැතිබර දායකේව්ය ඇනමරිකානේ පාේ නිර්ව්ා
ප්රංශ්නේ කළණ මිතුනරෝ සංවිධා ය විසින් ලබා නදනු ලැනේ.

පද ම සහ

තිරසාර පැවැත්ම සඳහා ෙතයුතු ක්රියාමාර්ෙ
නමම ව්යාපෘතිය ආරම්භනේදී රේමලා හා නදහිව්ල ග්රාම නිලධාරී ව්සම් 28ක නතෝරා
ගත පවුේ දහසකට (1000) එළව්ළු පැල, එළව්ළු බීජ ව්ර්ග සහ නකාම්නපෝස්ේ නපානහාර
නබදා දීම සිු කර
ලදි. නමම ව්යාපෘතිය තුළින් නදහිව්ල ප්රානද්ශීය නේකම්
නකාේඨාශ්යට අයේ ග්රාම නිලධාරී ව්සම් 15ක සහ රේමලා ප්රානද්ශීය නේකම්
නකාේඨාශ්යට අයේ ග්රාම නිලධාරී ව්සම් 13ක ජ තාව්ට නමම ව්ැඩසටහන න් ප්රතිලාභ
ලැනබයි.
රේමලා හා නදහිව්ල ප්රානද්ශීය නේකම් නකාේඨාශ් ව්ලට අනුයුක්තව් නස්ව්ය කර
පළාේ කෘෂිකර්ම නදපාර්තුනම්න්තුනේ කෘෂිකර්ම උපනද්ශ්ක නිලධාරින් හා කෘෂිකර්ම
අමාතයංශ්නේ කෘෂිකර්ම පර්නේෂණ සහ නිෂ්පාද සහකාර නිලධාරීන්නේ උපනදස් හා
මඟ නපන්වීම ලබා දීමට අනේක්ෂා නකනර්.
එක් එක් ග්රාම නිලධාරී ව්සම් මේටමින් ස්නේච්ඡා නස්ව්කයින් 4 නද ා බැඟින් හඳු ා
ගන් ා අතර ග්රාම නිලධාරී ව්සම් තු කට එක් කෘෂි උපනද්ශ්කව්රනයකු බැගින් පේ
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැනේ. ස්නේච්ඡා නස්ව්කයන් නදනදන කු ග්රාම නිලධාරීව්රයා
මගින් ද අන කුේ ස්නේච්ඡා නස්ව්කයින් නදනද ා ආර්ික සංව්ර්ධ නිලධාරීව්රයා
මගින් ග්රාම නිලධාරී ව්සමකින් හඳු ා ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.
ප්රතිලාභීන් 1000 (දහසක්) සඳහා WhatsApp Group 5ක් සකස් කිරීමට අනේක්ෂා
නකනර්. ප්රතිලාභීන් 200 නදන කු පමණ එක් කණ්ඩායමකට ඇතුලේ නකනර්. එක්
කණ්ඩායමකට සහන ෝදා හැපී ග්රීන් කෘෂි උපනද්ශ්කව්රනයකු බැගින් උපනද්ශ් ය
සඳහා පේ කරනු ඇත. ජංගම ුරකථ නේ WhatsApp පහසුකම න ාමැති අය සඳහා
ුරකථ අංකයක් (Hotline) ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.
නතාරාගන් ා ලද ස්නේච්ඡා නස්ව්කයින් ව්යාපෘතියට අනුයුක්ත කිරීමට නපර දැනුව්ේ
කිරීනම් ව්ැඩසටහ ක් ක්රියාේමක කල යුතු නේ. නම් සඳහා සහන ෝදා හැපී ග්රීන්
ව්යාපෘතිනේ කෘෂි උපනද්ශ්කයින් හා ඇනමරිකානේ පාේ නිර්ව්ා පද ම සහ ප්රංශ්නේ
කළණ මිතුනරෝ සංවිධා නේ නිනයෝජිත පිරිසක් ඇතුළුව් ග්රාම නිලධාරින්, ආර්ික
සංව්ර්ධ නිලධාරීන් හා ප්රානද්ශීය නේකම් කාර්යාල ව්ල කෘෂි උපනද්ශ්කයින් සහභාගී
කර ගත යුතුය. එමගින් ස්නේච්ඡා නස්ව්කයින්ට නගව්තු ව්ගාව් පිළිබඳ තාක්ෂණික දැනුම
හා උපනද්ශ් ය ලැනබනු ඇත. (පුහුණු ව්ැඩසටහ කට ග්රාම නිළධාරී ව්සම් 6 බැඟින්
නකාටස් කරගත යුතු නේ)
ව්යාපෘතිනේ සාර්ථකේව්ය සඳහා නගව්තු ව්ගාව්න්හි ඇතිව් ගැටළු නිරාකරණය කිරීම
හා තාක්ෂණික දැනුම නිතර ලබා දීම සිුකල යුතු නේ. (ඒ සඳහා දැන්ව්ේ කිරීනම්
අේපත්රිකා නබදා ලබා දීම) Whatsapp Group මගින් ව්ගාකරුව්න්ට ඇතිව් ගැටළුව්ලට
ක්ෂණිකව් උපනදස් හා ඔවුන්නේ ප්රශ්් ව්ලට පිළිතුරු ලබා දීමට හැකිව්නු ඇත. එනස්ම
ඔවුන්නේ ව්ගානේ ප්රගතිය ඡායාරූප (Photos),වීඩිනයෝ දර්ශ් (Video) හා හඩපට(Voice
cut) මගින් ලබා ගැනීමට හැකිනේ.

නමයට අමතරව් සහන ෝදා හැපී ග්රීන් ව්යාපෘති කාර්යාලය මගින් සියලුම දේත ඇතුලේ
දේත පද්ධතියක් සකස් කර සම්පේ දායකයින් නව්ත ලබා දීමට කටයුතු කල යුතුය . ඒ
සඳහා අව්ශ්ය තාක්ෂණික උපකරණ සපයාගත යුතු නේ.
උදාහරණ :
•
•
•

Tab Machine
Computers
Stationaries

නම්ව්ාට අමතරව් පළපුරුු පරිගණක දේත ක්රියාකරුනව්කුනේ නස්ව්ය ලබාගත යුතු අතර
ඔහුට / ඇයට කිසියම් දීම ාව්ක් ලබා දීමට කටයුතු කළයුතු නේ.

නතරුව්න් සරණයි!
නමයට විශ්්ව්ාසි,
පූජය හපුතනේ පඤ්ඤාරාම හිමි,
ගරු සභාපති / අධයක්ෂ ජ රාේ,
සහන ෝදා පද ම.
0718280600 / 0777347039

