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මපරව්යය
1970ා යශ මේා පනන්ා අයා යක්ව්ාා ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා ව්යාප්ති වා හාා පුහුණුා අිංශකාමන්න්ා
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වකාමව්වෙමව්න්ාක්රිකා්වම ාව්යාවිමශේෂාව්සටානහයක්ාමලසින්ා" ාන්තාා
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ශ්රමකා ආ්ධික මකා ව්ශමකන්ා ා්රීකා කිරීමේා

ා්ධකකා ාඳහාා ව්්ධතමායා රායා අිංශකා යා ව්සඩිා

යසඹුරුව්ක්ායක්ව්යාබසවින්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහමයා දාව්්ධතමායාක්රිකා ාරී්වව්කා
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ාමාජීකාහාාආ්ධික ාමලාාබල සන්වීමාම මාේාසිදුාවිකායුතුායාකන්යාාඳහාාතීරණා සනීමනාඅයහා්ා
හාාමකෝයාාඉදිරිප්වාකිරීම්වාමමමාඅනයකයකාතුිනන්ාසිදුාම රීාඇත.
ග්රාමීය කාඅිංශමේාපව් වයා ාන්තාාහාාතරුණාශ්රමකාහඳුයාම යාවුනන්ා වරාාරාආයාකේාඋ්වපායයා
ා්ධකකන්ා  දා නියුතුා රා ාමාජීක-ආ්ධික ා ව්ශමකන්ා බල සන්වීමා ාඳහාා වුනන්ා මව්තා ාමීය පා විකා
හසකිාඋචිතා්රමේශකක්ාමලසින්ාමමමා ාන්තාාව්සටානහන්ාව්සය ්වාබව්ාඅනයකයකාමපන්ව්ාාමයයා
අතරාග්රාමීය කාඅිංශමේා්රව්්ධනයකනාමහ්වාූ ාමාේව්ාව්ක්ාසිදුාකිරීමනාහසකිාව්සටානහයක්ාමලසින්ාඑකා
ඵලයාක ාමට්නමනාම යාඒමනාඉදිරිාපිකව්රා සනීමාාඳහාා්ර වප්ව වාාේපාය ිනන්ාාහාඅමයුත්වා
අයාළාපා්ධශව්කන්නාාමමමාඅනයකයාව්ා්ධතාමව් දාඅන්ත්ධ තකා්රබලායාක ්වව්කක්ාාපකවොඇතසිනා
අමප්තික්ෂාා රමි.
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ඵලයාක ා අයහා්ා ාසපයූා මයෂ්පා ප්ධමේෂණා නිලනාරිනීා ම්ධණු ාා වීරක්ම ොඩිා මහ්වමිකන්වා
විමශේෂාා්තු වකාපිරියසමේ.
 වරාාරා ාන්තාාව්යව්ාාක ිනන්ාබි දා රාපුනලාතුළාහාාාමාකාතුළා ාන්තාව්න්ාබල සන්වීමේා
ා්ධකකා ම මර දා ව්්ධතමායා රායා අිංශමේා යසඩිා අව්නායකක්ා මකොුදා වීා ඇ වා බසවින්ා එකනා
පිටිව්හලක්ා ාසපයීමා ාඳහාා මමව්සනිා අනයකයක ා අව්ශයතාව්කා මපන්ව්ාා දීමමන්ා ාහා ව්ා්ධතාමේා
නිව්සරදිා
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ෘෂි ්ධමා පීපමේාා මයෂ්පා

මහානා්ධකා ම දන්යා විමේර්වයා මහතාා ාහා මේරාමයණිකා විශ්ව්වියයාලමේා ාමාා වියයාා
අනයකයාිංශමේා මයෂ්පා මහානා්ධකා

ාංිං ා ටියුට්ධා සි්.ව්ාා මහතා්වා ා්තු වා ර්්ධව් ව්ා සි දප්වා

රන්මයමි.
අනයකයකා ායහාා ූලං ා මතොරතුරුා ාපකාා සනීමේා දීා ාහාකා යසක්ා ූ ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා
ූලලා්ථායමේා නිලනාරීා මහ්වමීය න්,ා විශ්රාමල්වා මරෝා්ා ාසුදමව්්.ා පසපසිිංහා මහ්වමික,ා මහළා
මබොජුන්හම්.ා

නයුතුා

රයා මහ්වමීය න්,ා ක්මෂේත්රමේා මතොරතුරුා රැා්ා කිරීමේා දීා ාහකා යසක්ා ූ ා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහ්වමා මහ්වමීය න්ා ාහා අමයුත්වා ක්මෂේත්රා නිලනාරීන්ා මේා ාඳහාා යසක්ා ූ ා
ාහාකාා්තු වාර්්ධව් ව්ාඅ කා රන්මයමි.
ක්මෂේත්රා ය්වතා රැා්ා කිරීමේා දීා හාා ය්වතා විශ්ම්.ෂණා

නයුතුා සිදුා කිරීමේා දීා ා ාිං්යායා නිලනාරීා

මක්.පී.අින.යූ.ා්රයාන්දුාමහතාාාහාාිං්යායාාහ ාරානිලනාරිනීාමක්.ඩී.අින.ාසි්.ව්ාාමමයවිකායසක්ා
ූ ාවිමශේෂායාක ්වව්කාා්තු වාර්්ධව් ව්ාසි දප්වා රයාඅතරාක්මෂේත්රමේාය්වතාරැා්ා ළාඋපාිධනාරීා
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අනිකේා විම්ධශ ා විම්ධශි ාව්න්ා ූ ා එේ.ටබ්.එච්. කාන්,ා ටබ්.එා්.එේ.පී.ා ප්රිකමාංා ාහා
මක්.ඒ.ඩී.යූ.රිංගි ාාමපම්ධරාාකයාමහ්වමාමහ්වමීය න්නායාමාම ාා්තු වකාපිරියසමීය මනා සමස්වමතමි.
ව්ා්ධතාා පිනපතාමසමයවින්ා පරි ණ ා තා ළාමක්.එා්.යේුදනිාආරච්චිාමමයවිකන්වාා පරිඝය ා
පිටුා ාස සුේ රණකා ළා උමේනිා රුණාර්වයා මහ්වමිකන්වා අව්ිං ා ා්තු වකා පුයා රයා අතර,ා
මාෝදුප්වාකිකවීමමන්ාාහාකාූ ා්රව්ෘ්ව වාහාා්ර ාශයාඒ

මේාව්ාන් වාරාපක්ෂාමහ්වමිකන්ව,ා

ුද්රණාඅිංශමේාඩී.ජී.න්ධමපාලාමහතාාඇතුළුා ා්ධකාමණ්ටලකන්ව,ා්රව්ාහයාඅිංශමේාසිකලුා ා්ධකා
මණ්ටලකන්වාමාම ා ෘතඥතාව්කාපිරියමන්මයමි.

එේ.ඩී.සුසිලාාලු්ධදු
මයෂ්පාප්ධමේෂණානිලනාරී
අනයකයමේාාේබන්ීක ාර
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ාිංක්ෂිප්තිතක
ාමාමේාුතටාමාඒ

කාව්යාපුනලාආ්ධික ාහාාාමාජීකාව්ශමකන්ාාවිබලා සන්වීමාහරහාා රමට්ා

ාමා්තාාමා-ාආ්ධික ාහාාමායව්ාාිංව්්ධනයකාඉහළායසිංවීම්ව,ාග්රාමීය කාඅිංශකාතුළාසුල ව්ාපව් වයා
ාන්තාා ශ්රමකා ආ්ධික මකා ව්ශමකන්ා ා්රීකා කිරීමේා ා්ධකකා ාඳහා්වා ව්්ධතමායා රායා අිංශමේා
ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා පව්තී.ා අතීතමේා පනන්මා ශ්රීා ලාිංය කා ාන්තාව්ා ෘහා්ථා පරිපාලයකා හාා ආයාකේා
ඉපසයීමේා ා්ධකකාාමබරව්ාපව්්වව්ාා නිමින්ාපුනලාතුළාආ්ධික ාහාාාමාජීකාාහජීව්යකාපව්්වව්ාා
සනීමනා්රබලායාක ්වව්කක්ාාපකයාඅතරා ෘෂි ා්ධමි ා ා්ධකකන් දාදීායාඉදිරිමකන්ාසිටී.ා
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වකා ායහාා

ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා ව්යාප්ති වා හාා පුහුණුා අිංශකා

මගින්ා1970ායශ මේාපනන්ාව්්ධතමායකායක්ව්ාාක්රිකා්වම ාම මරයාාවිමශේෂාව්සටානහයක්ාව්යාා
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා ව්්ධතමායා ක්රිකා ාරී්වව්කා ාහා එ දා ාාමාජි ා

ාන්තාව්න්ා  වරාාරා ව්යව්ාාක ිනන්ා මලා්වා ාමාජීකා ව්ශමකවේවා බල සන්වීමනා යක්ව්යා
යාක ්වව්කා පිිනබඳව්්වා එමා ව්සටානහයා තව්දුරන්වා දියුණුා කිරීමා ම මාේා සිදුා විකා යුතුා යා කන්යා
පිිනබඳව්ා මාොකාා බසලීමේා පුළු්.ා අරුදණින්ා 2014ා ව්්ධෂමේා දීා මමමා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා
ව්සටානහයාවිිධම්වාඇ යීම නාලක්ා රයාලදී.
අනයකයකා ායහාා මතොරතුරුා ාපකාා

සනීමනා ුතරුණෑ ල,ා මමොණරා ල,ා අවෙරානපුරකා ාහා

මහවෙව්රා කයා දිා්ත්රික් කන්නා අක්වා මතෝරා ්වා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා 50න්ා අහඹුා මලාා මතෝරාා
වො ලසබූා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා 325ා මයමයුතා ාමීය ක්ෂණකනා ලක්ා

ළා අතරා මමකනා අයාළා

නිලනාරීන්ාහාාම රුණුාාා ච්ඡාාමගින්ායාය්වතාහාාමතොරතුරුාාපකාා න්යාාලදී.
අනයකයමේා ්රනායා මාොකාා සනීේා අවෙව්,ා ම ොවිා
(54%)ා ව්කාා අුනරුදුා 30-50ා අතරා ව්කා්ා

ාන්තාා ාමි වව්ලා ව්සඩිා ාාමාජි ා ාිං්යාව්ක්ා

ාණ්ටකන්වා 7%ක්ා අුනරුදුා 30ා නා අඩුා තරුණා

ණ්ටාකමන්වාඅක්වාුනා45%ක්ාාාමායයාමපළාාමතුන්ාාුනාහාා28%ක්ාඋාා්ා මපළාාම්වාුනමව්ෝා
මව් ව.ා ාමි වා හරහාා විවිනා විෂකකන්ා කනම්වා ාන්තාව්න්නා පුහුණුා වීේා ලබාා දීා ඇ වා අතරා වුනන්ා
අතරින්ා 72%ා ම මා යප්රිකා පුහුණුා ක්මෂේත්රක,ා ආහාරා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා ුනා පුහුණුව්ින.ා යවීයා
ව්යව්ාාක ්වව්ා ක්රිකාව්න්ා පිිනබඳව්ා පුහුණුව්ා ලසබීමේා අව්ශයතාව්ා 95% නා පසව් වණි.ා අනයකයකනා
ාහ ාගීාුනාාමා්තා ාන්තාව්න්ම න්ාාමි වකාහරහාා44%ක්ාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දානියුක්තාමව් ව.ා
එිනන්ා 27%ක්ා ා ආහාරා ා ා්ා රා අමලවිා කිරීමේා ්ධමාන්තමේා යා 17%ක්ා ම්.ා හාා විසිතුරුා පත්රා
ව් ාව්ා හාා අමලවිමේා යා ා නිකසමළ ව.ා ආහාරා ා ා්ා රා අමලවිා කිරීමා ඒා ායහාා ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා

6

යසක්වීමනා මහේතුා වීා ඇ්වම්ව,ා පුනලා හාා ාමාකා තුළා ාන්තාව්න්ම ා මතව්සයසරුේා ා්ධක ාරකනා
හානිා මයොව්යා පරිදිා අමලවිා සනලුව්ංන්ා මතොරව්,ා අුද්රව්යා ාපකා සනීමේා දුෂ් රතාව්න්ම න්ා
මතොරව්ාහාාපුනම්.ාශ්රමකා ාවිතමකන්ා ළාහසකිාඋචිතමාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ාමලාාඑකාහඳුයාම යා
 වබීම්වා

ාන්තාව්න්ම ා ාාමායයා ජීව්යා රනාව්නා එමා

ා්ධකකා ව්ටා්වා හුරුපුරුදුා

ාව්මකන්ා

යුක්තවීමානිාා්වාක.ාවුනන්ම න්ා70% ම ාමාුදළුාමාසි ාආයාකමාරු.10,000ාමහෝා.නාඅඩුාව්යා
යුද්වා එකා පුනම්.ා ්රනායා ආයාකමනා ඉහළා යාක ්වව්කක්ා ාපකයා බව්්වා පුනම්.ා ්රව්්ධනයකා හාා
ාහජීව්යකාඒාහරහාාතීව්රාව්යාබව්්වාාමහිනාවික.ා
අයාව්රණිතා රුණුා අවෙව්ා මපනීකන්මන්,ා ග්රාමීය කා ්රමේශකන් දා ාන්තාව්න්නා ආයාකේා උ්වපායයා
ා්ධකකන් දා ව්ටා්වා ාා්ධථ ව්ා නිකසළීමනා මමන්ා මා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා බල සන්වීමනා ඉහළා
පිටිව්හලක්ා ාසපයීමනා වුනන්ා මව්තා ාමීය පා විකා හසකිා උචිතා ්රමේශකක්ා මලසින්ා එමා ව්සටානහන්ා
ව්සය ්වාව්යාඅතරාග්රාමීය කාඅිංශකාතුළාසුල ව්ාපව් වයා ාන්තාාහාාතරුණාශ්රමකාහඳුයා සනීමන්වා
්රමේශකනාසුදුසුාා්ව්කිංාරැකිකාානි්ධණකාකිරීමන්වාඒාාඳහාාඅව්ශයායව්ාපුහුණුාව්සටානහන්ාහාාණකා
ව්සටානහන්ාාසලසුේාකිරීමන්වාමමමාව්සටානහන්ාඋපමකෝගීා ර තාහසකිාබව්ක.ා
ඒා අවෙව්ා අනයකයකා නි්ධමේශා

රවො ලබන්මන්,ා ග්රාමීය කා මට්නමේා දීා දික්වා ම මරයා ාිංව්්ධනයා

ව්යාපෘ වා හාා ව්සටානහන්ා ාඳහාා හසකිා ාෑමා අව්ා්ථාව් දීා මා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාහ ාගී්වව්කා
ලබා සනීමනා නයුතුා කිරීම්වා එමා ාිංව්්ධනයා ව්යාපෘ වා ාහා ව්සටානහන්ා හරහාා රකා විසින්ා ලබාා
මයයා්ර වපායයා(පුහුණුව්,ාණකාආනාර,ා්රව්යානාර)ාව්ංන්ාකේා්ර වශතකක්ා(අව්මාමලාා5%ක්ාව්්ව)ා
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයනාඅක්වාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්නාලබාාදීමනා
නයුතුා කිරීම්ව,ා

ාන්තාව්න්නා සුදුසුා හාා උචිතා ා්ව්කිංා රැකිකාා ්රව්්ධනයකනා මමන්ා මා තරුණා

යාක ්වව්කාඉහළායසිංවීමනා(ම්.ාහාාවිසිතුරුාපත්රාව් ාව්,ාාම ොේමපෝා්ට්ානිෂ්පායයකාහාාඅමලවික,ා
ම ව්තුාව් ාව්)ාපුහුණුවීමා(යසවෙේාපමණක්ාපයයේා රාමයො ්වාහාා්රාමකෝගි ව්ාමකොයා තාහසකි)ා
හාාඅඩුාමපොිනාණකාආනාරාලබාාදීමාාමි වාහරහාාවිිධම්වා ක්රමමේයක නාක්රිකා්වම ාකිරීම්වාමේා
ාඳහාා ව්්ධතමායමේා ක්රිකා්වම ා ව්යා

ෘෂි ්ධමා අමාතයාිංශකා කනම්වා පව් වයා ම ොවිා ාර ාරා

අරුදයම්.ාඇ වාුදය්.ා2%ක්ාව්සනිාඅඩුාමපොිනකනාම ොවීන්නාණකාාසපයීමාාඳහාාම ොවිාබසිංුතාමව්තා
ලබාාදීමේාක්රමමේයකාව්සනිාක්රමමේයකක්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාිංවිනායාාඳහාායාක්රිකා්වම ා
කිරීමේා හසකිකාව්ා මාොකාා බසලීම්වා ක.ා එමාේමා

ාන්තාව්ා ව්යව්ාාින ාව්ක්ා

ළා හසකිා මට්නමේා
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හසඳින්වීම
1.7

අනයකයමේාපසුබිම

ාමාමේා ුතටාා මා ඒ

කා ව්යා පුනලා ාවිබලා සන්වීමා හරහාා රමට්ා ාමා්තා ාමා-ආ්ධික ා හාා

මායව්ා ාිංව්්ධනයකා අමප්තික්ෂාා කිරීමා ව්්වමන්ා ්ර වප්ව වා ාසලසුේා

රන්යන්ා හාා ක්රිකා්වම ා

රන්යන්ම ා ූලං ා අභි්රාකක්ා වීා ඇත.ා විමශේෂමකන්ා ාිංව්්ධනයකා මව්මින්ා පව් වයා රනව්ලා පුනලා
තුළා සපීා මපමයයා ා්ථායකක්ා උසුලය,ා එමාේා මා පුනලා වියක රු ා හාා නිමරෝගීම්වා ාමාකක්ා
මව්තා ම යා කයා ාන්තාව්ා ාිංව්්ධනයකා කිරීමා පිිනබඳා ම වීා ගිකා යශ ා කි දපකක්ා ුදළු්.ම්.ා මා
ාා ච්ඡාව්නා බඳුන්ා වීා  වමබ්.ා ශ්රීා ලිං ාව්ා ාේබන්නමකන්ා යා මමමා ත්ව්වව්මක දා ලාා මව්යාක්ා
මයොමේ.
අතීතමේා පනන්ා මා ශ්රී ලිං ාමේා ෘහා්ථා පරිපාලයකා හාා ආයාකේා ඉපසයීමේා ආ්ධික ා

නයුතුා

ාමබරව්ාපව්්වව්ා සනීාමේාදීාග්රාමීය කා ෘෂි ා්ධමි ා ාන්තාව්ා්රබලාූමමි ාව්ක්ාර ායක්ව්ින.ාආයාකේා
ඉපසයීමේා ආ්ධික ා නයුතුා ාහා ෘහා්ථා පරිපාලයකා මිශ්රව්ා ඉටුකිරීමා මහේතුමව්න්ා ාන්තාව්න්ම ා
ආ්ධික ා නයුතුාපිිනබඳාමේශීකාආ්ධික කාතුළාාිං්යා්වම ව්ාහඳුයා සනීමක්ාසිදුාමයොුනව්ායාපුනලා
තුළාමමන්මා ෘෂිාආ්ධික ාඅිංශකාතුළායා ාන්තාව්ම ායාක ්වව්කාාසුළුපටුාමයොව්යාබව්ාමබොමහෝා
අනයකයාාාක්ෂයායරින.
සිිංහලා ාමාකා තුළා ආ්ධික ා නයුතුව්ලා දීා පුරුෂා පා්ධශව්කා හාා ාමායව්මා ාන්තාා පා්ධශව්කා යා
ක්රිකා ාරීා ව්යා බව්,ා ව්යසුන්යර,ා 2006ා විසින්ා සටුේ ාරීා ව්ාතාව්රණකක්ා පසව් වා ග්රාමීය කා ආ්ධික කා
තුළා ාන්තාව්ාාේබන්නමකන්ාසිදුා ළාඅනයකයකක්ාමන්න්ාමපන්ව්ාාදීාඇත.ා ාන්තාව්න්ාවිසින්ා
තමාම ොවිපළාතුළාමමන්මා ෘෂි ා්ධමි ාශ්රමි ිනන්ාමලාායාව් ාා නයුතුව්ලානියුක්තාව්යාබව්්ව,ා
ෘහා්ථා

ා්ධක ාරකන්නා අමතරව්,ා ා්ව්වව්ා පාලයමේ්වා මව්රළබටා තීරකන්ා  දා ීකව්රා

්ධමාන්තමේ්වාමකමයමින්

ාන්තාව්න්ාවිසින්ාආයාකේාඉපසයීමාසිදුා රයාබව්ාඑමාඅනයකයමකන්ා

පසහසදිංා රින.ා
එමාේා මා ාිංව්්ධනයකා මව්මින්ා පව් වයා රනව්ලා ාන්තාව්,ා පුරුෂිනන්නා ව්ටාා ව්සටා කිරීමේා

ාලකා

13% නාව්ටාාව්සඩිාබව්්වා ාිංව්්ධිධතාරනව්ලා එකා6%නාව්ටාා ව්සඩිාබව්්වාමපන්ව්ාාදීාඇත.ා ව්සටව්ල
ව් ය මා යසරීමේා ා්ධකමේදීා යා ාිංව්්ධනයකා මව්මින්ා පව් වයා රනව්ලා ාන්තාව්න්ා පුරුෂිනන්නව්ටාා
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ඉදිරිමකන්ාසිටියාබව්්වාඑකා ාන්තාව්න්ාාේබන්නමකන්ා53%ක්ායාපුරුෂිනන්ම ා47%ක්ායාමේා(ශ්රීා
ුතමා්ධ, 2001).
ඒාඅවෙව්ා ාන්තාව්ාාමාකාතුළාමතව්සයෑරුේා ා්ධකක ාරකක්1ාඉටුා රයාඅතර,ාව්්ධතමායකාව්යා
විනා යා රි ාමමන්මාග්රාමීය කා ාන්තාව්න්ම ා යාමමමාමතව්යෑරුේා ා්ධක ාරකා පුළු්.ා මව්යා නා
ලක්ව්ා ඇ වා අතරා කටිතලා පහසු ේා හාා කාන්ත්රී රණමේා ව්්ධනයකා .නා බලපාා ඇත.ා 1950-70ා
යශ කන්නාාාමප්තික්ෂව්ාව්්ධතමායා ාන්තාව්න්නාතමා ා්ධක ාරකන්ාඉටුකිරීමේාදීාඅව්යායේායසරීම,ා
සනලු,ාදුෂ් රතාව්කන්නාුදහුණදීමාව්ටා්වාඅව්මාවීාඇත.ා(ුතසුේුතමාරාහාාමව්ය්ව,ා2011).
ඒා අවෙව්ා ව්්ධතමායමේා යා රි ා මමන්ා මා ග්රාමීය කා

ෘෂි ා්ධමි ා පුන්.ව්ලා

ාන්තාව්න්නා තමා

ා්ධක ාරකන්ා ඉටුා කිරීමේා දීා වි ්.පා අව්ා්ථාව්න්ා රාශිකක්ා පව් වයා අතරා ඒව්ාා බහුතරකා යව්ා
තාක්ෂණකාහාාබසඳුණුාඅව්ා්ථාව්න්ාව්යාබසවින්ාඑමාඅව්ා්ථාව්න්ම න්ාව්ටා්වා සළමපයාවි ්.පකා
රාාකෑමේාව් ය මායාවුනන්ාාතුමේ.ාඑබසවින්ා ාන්තාව්න්ාමව්වෙමව්න්ාදික්වාම මරයාාිංව්්ධනයා
ව්යාපෘතීන්ාව්ටා්වාපුළු්.ාූ ්වාාසලසුේාාහ තාූ ්වාමට්නමකින්ාා ා්ා විකායුතුාබව්්වාක්රිකා්වම ා
විකායුතුාබව්්වාහඳුයා තාහසකික.
ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වක
ව්්ධෂා1948ාදීාකන්වාවිජිතාරායකන්ම න්ාමිදීාම ොටයසුණණුාශ්රීාලිං ාාපසුබිමාතුළාසුල ව්ාපව් වයා
ග්රාමීය කා ාන්තාා ශ්රමකා ආ්ධික ා හාා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා බල සන්වීම්වා ඒා හරහාා පුනලා ාිංව්්ධනයකා
කිරීම්වාාඳහාාවිවිනාව්යාපෘ වාහාාව්සටානහන්ාරාශිකක්ාදික්වාම රිණි.ා
විමශේෂමකන්ා 1970ා යශ මේා දීා ෘෂි ා්ධමි ා අිංශමේා ාම ොවිා ාන්තාව්ා ාිංව්්ධනයකා කිරීමා ාඳහාා
"ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වක"ා (Women’sAgricultural Extension- FWAE)

යමින්ා විමශේෂා ව්සටානහයක්ා ෘෂි ්ධමා අමාතයාිංශකා කනම්ව,ා ආහාරා හාා ෘෂි ්ධමා ාිංවිනායකා
(FAO) මන්න්ාආරේ ාම රිණිා(පසපසිිංහ,1996).ා
මමමා ව්සටානහමය දා ්රනායා ඉලක් කා ූ මේ,ා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා යසවෙමින්ා මපෝෂණකා කිරීමින.ා
ව්සටානහමය දාුද්.ාආරේ මේදීාමාලසබුණුා්ර වඵලාඅවෙව්ාරකාවිසින්ාඅව්මබෝනා ර ්වා රුණුා
ූ මේ,ා ම ොවිා ාන්තාව්ා පමණක්ා හුය ලාව්ා රැම යා යසවෙව්්වා කිරීමා ්රමාණව්්වා මයොව්යා බව්්ව,ා
ම ොවිපළ,ා ෘහක,ා ම ොවිකාා හාා ම ොවිා

ාන්තාව්ා කයා ාමා්තකමා ාල ාා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා

ාේපායයකා ළා යුතුා බව්්වා ක.ා ඒා අවෙව්,ා මලෝ ා ආහාරා හාා ෘෂි ්ධමා ාිංවිනායකනා අක්වා ෘහා
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ආ්ධික ා විමශේෂඥිනන්ා කනම්වා පුහුණුව්ා ල්වා මේශීකා

ා්ධකා මණ්ටලකක්ා ාම ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාක්රිකා්වම ා රවොලසබීකා(පසපසිිංහ,1996).1
1976ාදීාමලෝ ාආහාරාහාා ෘෂි ්ධමාාිංවිනායාව්යාපෘ වකාඅව්ාන්ාව්යාතුරුාා්ව්ාීකයව්ාක්රිකා්වම ා
ූ ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහය,ා අයතුරුව්ා

ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා

ව්යාප්ති වාහාාපුහුණුාඅිංශමේාම ොවිා ාන්තාාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාමලාාා්ථාපිතාවික.ාව්්ධතමායමේා
ශ්රීා ලිං ාමේා පළා්වා හාා අන්ත්ධා පළා්වා කයා ෘෂි ්ධමා බලා ්රමේශා මය මා ආව්රණකා ව්යා මාේ,ා
දිා්්වාරික් ාමට්නමින්ාවිෂක ාරානිලනාරීන්ාය,ාග්රාමීය කාමට්නමේාදීා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීන්ා
යාමන්න්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාක්රිකා්වම ාමේ.
1.8

අනයකයා සනලුව්ාහාාඑ දාව්සය ්ව ම

ග්රාමීය කා ෘෂි ා්ධමි ාම ොවිාපුන්.ව්ලා ාන්තාව්න්ම ාජීව්යාත්ව්වව්කාඋාා්ා කිරීමාහරහාාාමා්තා
ම ොවිා පුනලමා ාිංව්්ධනයකා
විමශේෂමකන්ා මා ා ා්ා
මයපා්ධතමේන්තුව්ා තුළා

රාා මකොුදා කිරීමේා අභිලාෂමකන්ා
ළා එ මා

ාන්තාා

ාන්තාව්න්ා මව්වෙමව්න්ා

ාන්තාා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා මලාා

ෘෂි ්ධමා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා ව්සය ්වා ව්යා අතරා යශ ා

ණයාව්ක්ා වා්මාේා ක්රිකා්වම ාව්යාමමමාව්සටානහයාපිිනබඳව්්වාඑ දාක්රිකා ාරී්වව්කාහාා්ර වඵලා
යාක ්වව්කා පිිනබඳව්්වා ුද්.ා

ාලීයව්ා ඇ යීේා සිදුා ම රීා පසව් වකා යා මෑතා

ාලීයව්ා මමමා

ව්සටානහමය දාාඅරුදණු,ාක්රිකා ාරී්වව්කාහාා්ර වඵලායාක ්වව්කාපිිනබඳව්ාවිිධම්වව්ාහාාවියයා්වම ා
ක්රමමේයකන්ා අවෙ මයකා රමින්ා අනයකයකක්ා සිදුම රීා මයොමස වා බව්ා මේා හාා ාේබන්නා ඉහළා
නිලනාරීන්ම ා ාා ච්ඡාව්ංන්ා අයාව්රණකා වික.ා එමාේමා ග්රාමීය කා අිංශකා තුළා ඒ රාශීව්ා පව් වයා
ා්රීකා

ාන්තාා ශ්රමකා ආ්ධික මකා හාා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා ාවිබලා

සන්වීමේා

ා්ධකකා ාඳහාා

ව්්ධතමායා රායා අිංශමේා යා ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා පව් වයා බසවින්ා විමශේෂමකන්ා තරුණා

ාන්තාව්න්ා

 වරාාරා ව්යව්ාාක ිනන්ා මලා්වා ාමාජීකා ව්ශමකවේවා බල සන්වීමා ම මාේා සිදුා විකා යුතුා යා කන්යා
තීරණා සනීමා ාඳහා්වා ග්රාමීය කා

ෘෂි ා්ධමි ා

ාන්තාව්න්ම ා ක්රිකා ාරී්වව්කා පිිනබඳා පසහසදිංා

ඇ යීමක්ාසිදුාකිරීමේාඅව්ශයතාව්ක්ාපව්තී.ාඒාඅවෙව්ා ෘෂි ා්ධමි ාඅිංශකාතුළා ාන්තාව්න්ාාවිබලා
සන්වීමේා

ා්ධකකා ාඳහාා ්ර වප්ව වා ාේපාය ිනන්ා හනා ග්රාමීය කා

ෘෂි ා්ධමි ා ක්මෂේත්රමේා

ාන්තාව්න්ම ා ා්ධක ාරක්වා මව්යා්වීේව්ලනා ලක්ව්යා යව්ා අව්ා්ථාව්න්නා ාන්තාව්න්ා යක්ව්යා
්ර වනාරක්වා හඳුයා සනීමා ාඳහාා වුනන්ා පිිනබඳා විශ්ම්.ෂණා්වම ා මතොරතුරුා පේන වක ා
1මතව්යෑරුේා

ා්ධක ාරකාකවොා්ත්රීාපුරුෂාාමාා ාව්කාහාාාේබන්නා්රනායාාිං ්.පකක්ාව්යාඅතරානිෂ්පායයාාාන ා
(Productive),ා්රයයාාාාන (Reproductive) ාහාාමාජීකාාාන (social) මලාාමමකා්රනායාඅිං ා3කින්ා
ාමන්විතාමේ.
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අව්ශයතාව්ා ාපුරාලීමනා මමමා ව්සටානහමය දා ව්්ධතමායා ත්ව්වව්කා හාා එ දා අරුදණුා ාපුරා සනීමා
පිිනබඳාාඇ යීමනාලක්ාම රිණි.
1.9

අනයකයමේාඅරුදණ

මමමාඅනයකයමේා්රනායාඅරුදණාව්න්මන්,ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහමය දාව්්ධතමායා
ක්රිකා ාරී්වව්ක, එ දා බලපෑේා ඇ යීමනා ලක්ා කිරීම්වා එමා ව්සටානහන්ා තව්දුරන්වා ාා්ධථ ා
ර සනීමා ාඳහාා එ දා ාාමාජි ාව්න්ා මමන්මා අයාළා නිලනාරීන්ා ුදහුණා මයයා

සනලුා හාා

දුෂ් රතාව්න්ාහඳුයා සනීම්වාක.
අනයකයමේාවිමශේෂිතාඅරුදණු,
1.

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අක්වා ාාමාජි ාව්න්ම ා ාමා-ආ්ධික ා

ලක්ෂණාඅනයකයකාකිරීම
2.

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සාටානහයා හරහාා ාාමාජි ාව්න්නා ලසමබයා පුහුණුවීේා හාා

මව්ය්වා්ර වලා ාහඳුයා සනීම
3. ාමි ව ාාමාජි ාව්න්ා විසින්ා පව්්වව්ාම යා කවො ලබයා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා
හඳුයා සනීමාාහාඒව්ාා ෘහා්ථාජීවිතකාම මර දාබලපාාඇ වාආ ාරකාඅනයකයකාකිරීම
4.

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයනාඅක්වා ාන්තාව්න්ාහාානිලනාරීන්ාවිසින්ාුදහුණා
මයයා සනලුාහඳුයා සනීමාාහාවුනන්ම ාමකෝයාාවිමාාාබසලීම.

1.10

ප්ධමේෂණාක්රමමේයක

මමමා ප්ධමේෂණකා ්රාථමි ා හාා ේවි වින ා ය්වතා මතා පයයේව්ා සිදුා ම රිණි.ා ්රාථමි ා ය්වතා
ාපකා සනීමා ාඳහාා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා මන්න්ා
්රමේශා මට්නමින්ා ා්ථාපිතා

රා ඇ වා ම ොවිා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා බලා

ාන්තාා ාමි වව්ලා ාාමාජි ාව්න්ා ාහා එමා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලනා අයාළා නිලනාරීන්ා එයේ,ා

ාන්තාා

ූලලා්ථාය ාරා නිලනාරීන්,ා දිා්ත්රික්ා මට්නමේා ම ොවිා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා

ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරීන්ා හාා

ෘෂිා

උපමේශ ා බලා ්රමේශව්ලා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා නිලනාරීන්ා ා මේා ාඳහාා ාේබන්නා රා න්යාා
ලදී.
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ේවිතීින ාය්වතාරැා්ා කිරීමේාදීාමීය නාඅයාළාඅනයකයාව්ා්ධතාාඑයේ,ාඅනයකයාා රා,ාංපි,ා ෘෂි ්ධමා
මයපා්ධතමේන්තුමේා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා සිදුා

ළා අනයකයා ව්ා්ධතා,ා එ දා

්ර ාශිතාවිවිනාංපිාම්.්ය ාහාඅයාළාමව්බ්ාඅටවිාව්ා්ධතාායා්රමකෝයකනා වොලසබිණි.
ය්වතාරැා්ා ළාක්රමක
අනයකයමේා අරුදණුව්ලනා අයාළව්ා ය්වතා රැා්ා කිරීමේා ක්රමා කි දපකක්ා ා ාවිතාා ම රිණි.ා ඒා අවෙව්ා
විිධම්වාාා දතයාවිම්ධශයකක්ායාඇතුළුව්ාපුේ ලාාා ච්ඡා,ා ණ්ටාකේාාා ච්ඡා,ාසිේිධාාඅනයකයා
ාහා්රශ්යාව්ලීාාමීය ක්ෂණාපව්්වව්යාලදී.ා
(1) ාා දතයාවිම්ධශයක
ූලං ව්මා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා ආරේ ක,ා ක්රමි ා වි ාායකා ාහා
ව්්ධතමායාත්ව්වව්කාපිිනබඳාපුළු්.ාවිම්ධශයකක්ාසිදුාම රිණ.ාඑකාමමමාව්සටානහමය දා
විෂකාපථකාඅව්මබෝනා රා වොපිණිාාව්ටා්වා්රමකෝයව්්වාවික.
(2) පුේ ලාාේුද්ාාා ච්ඡා
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා මන්න්ා ා්ථාපිතා රා ඇ වා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා
පව්්වව්ාම යා කයා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා නිලනාරීන්,ා

ාිංවිනායා ූලලා්ථායකා

ාරා නිලනාරීන්,ා දිා්ත්රික්ා මට්නමේා ම ොවිා

නිලනාරීන්ා (SMO) ාහා විමශේෂමකන්ා
ආරේ

ාන්තාා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා
ාන්තාා විෂක ාරා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටාහනහමය දා

ාඅව්ිධමේා.නාපුමරෝ ාමීය ව්ා නයුතුා ළානිලනාරීන්ාාම ාපව්්වව්වොලසබූාදී්ධඝා

ාේුද්ාාා ච්ඡාාමන්න්ාඅනයකයකනාඅයාළාසුවිමශේී ාය්වතාාහාමතොරතුරුාාපකා න්යාා
ලදී.ා එයේා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා ුද්. ාලීයා අරුදණුා ාහා එ දා

වි ාායක,ා ව්්ධතමායමේා ක්රිකා්වම ා ත්ව්වව්ක,ා නිලනාරීන්ා ුදහුණා මයයා සනලුා ාහා
වුනන්ම ා යව්ා මකෝයාව්ලනා අයාළා ය්වතා ාහා මතොරතුරුා මමමා ාා ච්ඡාා මන්න්ා ාපකාා
වොලසබිණි.ා
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(3)

ණ්ටාකේාාා ච්ඡා
ාමීය ක්ෂණානිකසදිකනාඅක්වාමයොූ ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්ාාහාව්්ධතමායමේා
්රනංතව්ා සිදුා ම මරයා "මහළා මබොජුන්හ්."ා ාඳහාා ාේබන්නා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා ාම ා
සිදුා ළා ාූලහා ාා ච්ඡාා මන්න්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා තව්දුරන්වා ව්සඩිා
දියුණුාකිරීමනාඋචිතාමකෝයාාපිිනබඳාපුළු්.ානිමකෝයකක්ාලබා න්යාාලදී.

(4)ාසිේිධාඅනයකය
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලා ාා්ධථ ා

ාන්තාාව්යව්ාාක ිනන්ම ාඅ්වයසය ේාාේබන්නමකන්ා ළාසිේිධාඅනයකයාමන්න්ාම ොවිා
ාන්තාා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා  දා  වරාාර ාව්කා පව්්වව්ාම යා කාමනා ඉව්හ්.ා වීා ඇ වා
රුණු,ාවුනන්ාුදහුණුාමයයා සනලුාහාාඅව්ශයතාාපිිනබඳාාමාමලෝනයකා රයාලදී.
(5)ා්රශ්යාව්ලීාාමීය ක්ෂණා
ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලා ාාමාජි ාව්න්ම න්ා මතෝරා ්වා නිකසදිකක්ා මන්න්ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා ාමා-ආ්ධික ා ලක්ෂණ,ා වුනන්ා විසින්ා සිදුා

රවො ලබයා ව්යව්ාාක ්වව්ා

ා්ධකකන්,ාුදහුණාමයයා සනලුාාහාවුනන්ම ාමකෝයාාපිිනබඳාමතොරතුරුාාපකාා න්යාාලදී.
අනයකයා්රමේශකාහාානිකසදික
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාපළා්වාහාාඅන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශාමය මාආව්රණකා
ව්යාපරිදිාලිං ාව්ාපුරාමාක්රිකා්වම ාමේ.ාඒාඅවෙව්ාපළා්වාබලා්රමේශාතුළාව්සඩිමාහාාඅඩුමාම ොවිා
ාන්තාාාමි වාාිං්යාව්ක්ාා්ථාපිතා රාඇ වාදිා්ත්රික් ාමය ක්ාමලාාපිිනමව්ිනන්ාුතරුණෑ ලාහාා
මමොණරා ලාකයාදිා්ත්රික් ාමය ්වාඅන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශව්ලාව්සඩිමාහාාඅඩුමා ාන්තාාාමි වා
ාිං්යාව්ක්ා ා්ථාපිතා

රා ඇ වා දිා්ත්රික් ා මය ක්ා මලාා පිිනමව්ිනන්ා අවෙරානපුරකා හාා මහවෙව්රා

(හාල )ා කයා දිා්ත්රික් ා මය ්වා මතෝරාා න්යාා ලදී.ා මමමා දිා්ත්රික් ා 4නා අක්වා ග්රාමා මාේව් ා
ව්ාේව්ලාා්ථාපිතා රාඇ වාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්ාඅනයකයකනාඅයාළානිකසදිකනා
අක්වාවික.
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නිකසදිකාමතෝරා සනීම
නිකසදිකා මතෝරා සනීමේා දීා බහුා පිකව්රා නිකසදිා ක්රමකා (Multi-stage Random Sampling
Technique) ාවිතාා ළාඅතරාපළුදව්ාපළා්වාහාාඅන්ත්ධාපළා්වානිමකෝයකාවීම්ව,ාව්සඩිාම ොවිා
ාන්තාා ාමි වා ්රමාණකක්ා හාා අඩුමා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ්රමාණකක්ා ා්ථාපිතා වීා  වබීම්වා කයා
රුණුාපයයේා ර නිමින්ාදිා්ත්රික් ාහතරක්ාමතෝරාා ්වාඅතරාමයව්වෙව්ාඑමාදිා්ත්රික් ාහතමර දා
ා්ථාපිතා රාඇ වාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාිං්යාව්නාාමාවෙපා ව ව්ා20% ාාමි වා්රමාණකක්ාඅහඹුා
මලාා මතෝරාා වො ලසබිණි.ා මතව්වෙව්ා එමා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලා ාාමාජි ා ලසිනා්තුා ාවිතාා

රමින්ා එක්ා එක්ා ාමි වව්ලා ාාමාජි ා ාිං්යාව්නා ාමාවෙපා ව ව්ා ාාමාජි ිනන්ා 325ා මයමයුතා
අනයකයකාාඳහාාමතෝරාා න්යාාලදී.ා
ව්ගුාඅිං ා1.1:ාදිා්ත්රික්ාමට්නමින්ානිකසදිමේාව්යාප්ති වක
ෘෂි ා්ධමි ා
බලා්රමේශ

මතෝරා වො
ලසබූාදිා්ත්රික්

එක්ාඑක්ාදිා්ත්රික් ා අනයකයකාාඳහාා

අනයකයකාාඳහාා

තුළාා්ථාපිතාුදළුා

මතෝරා වොලසබූා

මතෝරා වොලසබූා

ාමි වාාිං්යාව්

ාමි වාාිං්යාව්

ම ොවිා ාන්තාව්න්ා
ාිං්යාව්

පළා්වා

1.ුතරුණෑ ල

124

24

163

මට්නමින්

2.මමොණරා ල

36

06

39

අන්ත්ධා පළා්වා 3.අවෙරානපුරක

63

14

91

මට්නමින්

26

06

32

249

50

325

4.මහවෙව්ර

එ තුව්
ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

1.5ාය්වතාවිශ්ම්.ෂණක
්රමාණා්වම ා ය්වතා (Quantitative data) විශ්ම්.ෂණකා ාඳහාා SPSS ා ාිං්යායමකා
ක්රමමේයකනා අක්වා ාරලා ාිං්යායමකා ක්රමකන්ා (්රා්තාරා ාහා ව්ගුා ානහන්)ා ාවිතාා

ළා අතරා

ගුණා්වම ා ය්වතා (Qualitative data)ා විා්තරා්වම ා ක්රමමේයකන්ා මන්න්ා විශ්ම්.ෂණකා
ඉදිරිප්වා රයාලදී.ා
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රා

1.6 ප්ධමේෂණාව්ා්ධතාමේාාස සා්ම
මමමා ව්ා්ධතාමේා පළුදා පරිච්මේයක,ා අනයකයකනා ්රමේශකක්ා ාපකමින්ා එ දා පසුබිම ා අරුදණුා හාා
ක්රමමේයකා පසහසදිංා රින.ා මයව්යා පරිච්මේයකා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා පිිනබඳා
පව් වයාාා දතයාවිම්ධශයකා රමින්ාඑමාව්සටානහමය දාාආරේ කාහාාවි ාායකාපිිනබඳව්්වාඑ දා
්රනායා අරුදණු ා ක්රිකා ාර ේා හාා අමප්තික්ෂිතා ්ර වඵලා පිිනබඳා විග්රහක ා මකමේ.ා මතව්යා
පරිච්මේයමේා දීා අනයකයකනා බඳුන්ා ූ ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා පිිනබඳා ක්මෂේත්රා

ාමීය ක්ෂණමකන්ාරැා්ා රා ්වාමතොරතුරුාපයයේා ර නිමින්ාඒාපිිනබඳාවිග්රහක ාමකමේ.ාසිේව්යා
පරිච්මේයමේාදීාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාක්රිකා ාරී්වව්කාහාාඑ දාව්්ධතමායාත්ව්වව්කාපිිනබඳව්්ව,ා
පා්ව්යාහාාහකව්යාපරිච්මේයමේාදීාම ොවිා ාන්තාාාමි වාහරහාාාාමාජි ාව්න්නාලසමබයා්ර වලා ා
ාහා වුනන්ා විසින්ා ආරේ ා

රා ඇ වා ා්ව්කිංා රැකිකාා පිිනබඳා විම්ධශයක ා මකමේ.ා හ්වව්යා

පරිච්මේයමේාදීාම ොවිා ාන්තාාාමි වාහාානිලනාරීන්ාුදහුණාමයයා සනලුාපිිනබඳව්ාාවිා්තරා්වම ව්ා
ාා ච්ඡාාම මරයාඅතරාඅව්ාන්ාපරිච්මේයකානි මයාහාානි්ධමේශාාඳහාාමව්න්ා රාඇත.
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මයව්යාපරිච්මේයක

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහය
2.1

හසඳින්වීම

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා පිිනබඳා පව් වයා ාා දතයා විම්ධශයකා

රමින්ා එමා

ව්සටානහමයා  දා ආරේ කා හාා වි ාායකා පිිනබඳා විග්රහකක්ා මමමා පරිච්මේයමේා දීා සිදුා ම මරයා
අතරා එමා ව්සටානහයනා අයාළා ්රනායා අරුදණු,ා ක්රිකා ාර ේා හාා අමප්තික්ෂිතා ්ර වඵලා පිිනබඳව්ා යා
රුණුාවිම්ධශයකාම ම්ධ.
2.2

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහය

2.2.1 ආරේ කාහාාවි ාායක
එක්යහා්ා යව්සිකා 70ායශ මේාදීා ෘෂි ්ධමාඅමාතයාිංශමේා ෘෂි ්ධමාමයපා්ධතමේන්තුව්ාකනම්වා
මලෝ ා ආහාරා හාා ෘෂි ්ධමා ාිංවිනායමේා (FAO) ර්්ධණා අවෙග්රහකා ඇ වව්ා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා
විමශේෂා ූ ා ව්සටානහයක්ා මලසින්ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වකා (Farm Women

Agricultural Extension- FWAE) ආරේ ාම රිණි.ාමමමාව්සටානහමයා දා්රනායාඉලක් කා
ූ මේාම ොවිා ාන්තාව්න්ායසවෙව්්ව ාව්මකන්ායු්වා ණ්ටාකමක්ාබව්නාප්වාකිරීමින.ාම ොවිපළාාහා
ෘහක,ා ම ොවිකාා ාහා ම ොවිා ාන්තාව්ා හුය ලාා ම ොනා ආහාරා මබෝ ා අිංශමේා ්රව්්ධනයකක්ා ඇ වා
ළාමයොහසකිාබව්ාමමමාව්සටානහයාආරේ මේාදීාමාරකාවිසින්ාඅව්මබෝනාම ොනා වොලසබිණිා
(පසපසිිංහ,ා 1996).ා මේා ත්ව්වව්කා මතා මලෝ ා ආහාරා හාා ෘෂි ්ධමා ාිංවිනායමේා ෘහා ආ්ධික ා
වියයාඥිනන්ායාාම ාවිමශේෂාපුහුණුව්ක්ාලබාා ්වාමේශීකා ා්ධකාමණ්ටලකායාඑක්ව්ාම ොවිා ාන්තාා
ව්යාප්ති වාපුහුණුාව්සටානහයාව්ටා්වාඋාා්ා තලක නාරැම යාකාමනා නයුතුා ළාහ.ා මමමා ා්ධකා
මණ්ටලකා විසින්ා ලිං ාමේා මහාා ව්ාරිා ්රමේශකන්නා අක්වා දිා්ත්රික් ා කි දපක ා ව්සටානහන්ා
ක්රිකා්වම ාකිරීමාආරේ
විාඳුේා මාවීමේා දීා ම ොවිා

ළාඅතර,ාමමමා ාලව් ව්ාවෙව්ාතුළාරනාපුරාාඇ වාූ ාආහාරාඅ්ධබුයකනා
ාන්තාා ව්යාප්ති වා පුහුණුා ව්සටානහන්ා මමන්මා එ දා නිලනාරීන්ා ඇතුළුා

්රවීණකන්ා යා එමා නයු්වතනා ව්ටා්වා යාක ා ූ ා ණ්ටාකමක්ා මලාා හසඳින්විකා හසකිකා (පසපසිිංහ,ා
1996).ා
ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාිංවිනායකාආරේ මේාසිනා1976ාව්්ධෂකායක්ව්ාාමාාතයන්තරා
අරුදයලාආ්රිතාව්යාපෘ වකාකනම්වාක්රිකා්වම ාුනව්ායාඑමාව්යාපෘ වකාඅව්ාන්ාවීම්වාාම ා ෘෂි ්ධමා
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මයපා්ධතමේන්තුමේා ව්යාප්ති වා අිංශමේා ම ොනාක්ා මලාා ර්්ධණා ව්ශමකන්ා අවෙයුක්තා ම රිණි.ා එමා
ත්ව්වව්කා මතා ම ොවිා
ක්රිකා්වම ා ූ ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ාඳහාා විමශේෂමකන්ා ා ා්ා
ාන්තාා

ළා ව්සටානහයක්ා මලසින්ා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහය,ා ාාමායයා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා

මාේව්මේාම ොනාක්ාබව්නාප්වාවිකා(පසපසිිංහ,ා1996).ා
ශ්රීා ලිං ාමේා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා මාේව්කා ාඳහාා මලෝ ා බසිංුතව්ා විසින්ා හඳුන්ව්ාා මයයා ලයා ව්යාප්ති වා
්රමේශකක්ාව්යාපුහුණුව්ාහාාහුදවීමේාක්රමකා(Training and Visit System – T&V System)
1970ාඅ

ා කාව්යාවිනාශ්රී ලිං ාව්ාතුළාක්රිකා්වම ාූ ාඅතරාමමමා්රමේශකාතුළනාම ොවිා ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා ඇතුළ්වා වීා මයොමසත.ා එ දා ්ර වඵලකක්ා මලානා සිදුා වීා ඇ්වම්වා
ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුව්ා තුළා ාේප්වා මබදීකාමේා දීා හාා

ා්ධකකන්ා මව්න්කිරීමේා දීා ම ොවිා

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාාඳහාාඅඩුාව්සය ්ව මක්ාලසබීමින.
එමාේා ුනව්්වාඅසූව්ායශ කාුද්.ා ා මේාදීාපුහුණුව්ාහාාහුදවීමේාව්යාප්ති වා්රමේශකාහරහාාක්රිකා්වම ා
ූ ාවිෂකාක්මෂේත්රාව්සටානහන්ාාඳහාාම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාඇතුළ්වා රයා
ලදී.ා එ දා ්ර වඵලකක්ා ූ මේ,ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ාේබන්නමකන්ා විව්ායා්වම ා ්රමේශක නා ම ා

පෑඳීමා මමන්ා මා ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ා්ධකකා මණ්ටලකා යා පුහුණුව්ා හාා හුදවීමේා
ව්යාප්ති වාක්රමමේයමේමාඑක්ාම ොනාක්ාමලසින්ාක්රිකා්වම ාවීමිනා(පසපසිිංහ,ා1996).ා
2.2.2 ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහන්ාඇ යීමේාක්රිකාව්ංක
කනා ය ා පරිදිා ාාමායයා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා මලසින්ා ක්රිකා්වම වීමා ආරේ ක්වා ාම ා
ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා ඇ යීමා පිණිාා

ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා

ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාවිසින්ාඇ යීමේාක්රිකාව්ංකක්ාආරේ ා රයාලදී.
ව්ාරාමය

නාව්රක්ාඇ යීමේා ා්ධකකාසිදුාම රීාඇ වාඅතරාූලලා්ථායමේානිලනාරීන්ාදිා්ත්රි ක් ා

මට්නමේා ා්ධකා මණ්ටලකා ාහා බිේා මට්නමේා නිලනාරීන්ා මමමා ා්ධකකා සිදුා රා ඇත.ා එක්ා එක්ා
මට්නමේා නිලනාරීන්ා සිකලුා මයයාම,ා ූලලා්ථායකා ාම ා යසඩිා ාහමකෝ කකින්ා රා ාරීා
ාේබන්නතාව්කා පව්්වව්ාම යා ම ොා්ා ඇ වා අතර,ා පහළා මට්නමේා නිලනාරීන්න,ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායමේානිලනාරීන්ාවිසින්ාතාක්ෂණි ාාහකාලබාාදීාඇත.ාාම ොවිා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා  දා බිේා මට්නමේා නිලනාරීන්ා මාසි ා ්ර  වකා (ව්සටානහන්ව්ලා
අාා්ධථ

ාව්කා මමන්මා ාා්ධථ

ාව්කා පිිනබඳා ය්වත)ා වුනන්ම ා ඉහළා මට්නමනා ලබාදීමේා

ක්රමමේයකක්ා පසව් වණි.ා මපරා සූයායමක්ා ා දතව්ා ූලලා්ථායමේා නිලනාරීන්ා විටින්ා විනා ම ොවිා
24

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා ව්යා ්රමේශා අීකක්ෂණකා ාඳහාා කයා අතරාා

මාසි ව්ා වුනන්නා ලසමබයා මතොරතුරුා ාතයා යසිනා නිරීක්ෂණකා රවො ලබින.ා .නා අමතරව්ා අව්ශයා
තන් දාදීාවුනන්ම ාඋපමේශ ාමාේව්කායාබිේාමට්නමේානිලනාරීන්නාමමන්මාම ොවිා ාන්තාව්න්නායා
ාසපයීමාසිදුාම රීාඇතා(පසපසිිංහ,ා1996).ාා
ව්්ධෂා1986ාව්යාවිනාම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාවිසින්ාා්ත්රී-පුරුෂාාමා ාව්කා
අවෙව්ා මාසි ව්ා ඇ යීමේා ව්ා්ධතාා ලබා සනීමේා ක්රමකක්ා ා ා්ා ම රිණි.ා මපරා දීා ව්සටානහන්ා  දා
ාා්ධථ පඅාා්ධථ

ාව්කා පිිනබඳා පමණක්ා මාසි ා ව්ා්ධතාා ලබා ්වා අතරා පසුව්ා පුේ ලිනන්ා

ාේබන්නව්ා යා ඇ යීමක්ා ා සිදුා ම රීා ඇ වා බව්ා මමිනන්ා මයා මේ.ා මේා අවෙව්ා ම ොවිා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ව්ලනා ාේබන්නව්ා ෘහණිකාම ා

ාන්තාා

ා්ධක ාරකා ව්සඩිා දියුණුා කිරීමේා

අරුදණුාව්සඩිාව්ශමකන්ාව්සටානහන්ාාඳහාාඇතුළ්වව්ාපසව් වාබව්ාමපනී කින.
ව්්ධෂා1980ායශ මේාදීා ෘහා්ථකාතුළා ෘහණිකම ා ා්ධක ාරකාශක් වම්වාකිරීමාපමණක්ාඅරුදණුා
ම ොනම යා වබූාම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහමය දාඅරුදණුාපුළු්.ාමව්මින්ාම ොවිා
ාන්තාව්න්ා

ෘහා්ථා මට්නමින්ා ආයාකේා ඉපසයීමේා ක්රිකාව්න්නා මකොුදා කිරීමා මව්වෙමව්න්ා යා

ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා ම රිණි.ා ආයාකේා ඉපසයීමේා
ාිං ්.පකා ව්ටා්වා මතුා

ා්ධකකන්ා තුළා "මපෝෂය කා ම ව්්වත"ා

රා යක්ව්ාා ඇත.ා අසූව්ා යශ මේා අ

ා කා ව්යා විනා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාිංවිනායාූලලා්ථායකාවිසින්ාඉදිරිප්වා ළාව්යාපෘ වාමකෝයාාාඳහාායුනිමාෆ්ා
(UNISEF) ආකතයකා මන්න්ා ූලලයා ්ර වපායයා ලබාදුන්ා අතරා පුහුණුව්ා හාා හුදවීමේා ්රමේශකා
මන්න්ා එමා ව්යාපෘ වා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා ම රිණි.ා මමමා ව්යාපෘ වා කනම්වා ව්සටානහන්ා
ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා ව්යාප්ති වා මාේව් ිනන්නා ාහා එමා ව්යාපෘ වකනා ාේබන්නා ූ ා ම ොවිා පුන්.ව්ලනා
පමණක්ාකේාදීමයාව්ක්ාලසබීමාවිමශේෂ්වව්කකි.ා ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායමේා
ාර ාර්වව්කා කනම්වා දිා්ත්රික් ා මට්නමේා ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා නිලනාරීන්ා විසින්ා
මමමා ව්සටානහන්ා ාේබන්ීක රණකා

රයා ලදී.ා

ාන්තාා ව්යාප්ති වා නිලනාරීන්ා පමණක්ා මයොව්ා

මමමා ව්සටානහන්ා හරහාා පුරුෂා පා්ධශව්මේා ව්යාප්ති වා නිලනාරීන්ා යා ම ොවිා
ාඳහාා යාක ්වව්කා ාසපයීමා මම දා දීා ආරේ ා ම රීා ඇත.ා මමමා

ාන්තාා ව්සටානහන්ා

ාලකා තුළා දීා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා දිා්ත්රික්ා මට්නමින්ා ක්රිකා්වම ා කිරීමනා ව් ය මා පසව්රුණුා
නිලනාරීන්ම ා ාිං්යාව්ා යා ව්්ධනයකා වික.ා අක්වා නිලනාරීන්ා යා ාිං්යා්වම ව්ා ව්්ධනයකා වීා ඇත.ා
(1981ාදීානිලනාරීන්ා18ාසිටිාඅතරා1987ාව්යාවිනාඑමාාිං්යාව්ා33ක්ායක්ව්ාාව්සඩිාවීාඇත).
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අසූව්ා යශ කා අව්ාන්වීම්වා ාම ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා

ම මරයා්රමේශකන්ා දා ා්ධකකන්ාපිිනබඳාූ ාඅව්නායකාමයක්ාඅඩුාූ ාබව්ාාඳහන්ාම මරයාඅතර,ා
මම දා ්ර වඵලකක්ා මලාා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා යසවෙමා හාා පුහුණුව්ා ලබාා මයයා නිලනාරීන්නා ලසබුණුා
පුහුණුවීේායාඅව්මාවීාඇතා(පසපසිිංහ,ා1996).ාාමමමා ාලව් ව්ාවෙව්ාතුළාරමේාපරිපාලයාව්ුහකා
තුළාසිදුාූ ාවිමශේෂාසිදුවීමක්ාමලාාපළා්වාා ාාක්රමකාහඳුන්ව්ාදීම්වාාම ාඑමතක්ාපසව් වාාාමායයා
ව්යාප්ති වා ්රමේශකා ාහා අමයුත්වා

නයුතුව්ලා

සපීා මපමයයා මව්යා් ේා සිදුා ූ ා අතර, ම ොවිා

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහන්ායාඑ දා්ර වඵලකන්නාම ොදුරුව්යාලදී.ා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වා
නයුතුාවිමනය තා ළාුද්වාපළා්වාහාාූලලා්ථායාඅතරාපසව් වානිලනාරීාමට්නමේාාේබන්නතාව්කා
පිිනබඳා ත්ව්වව්කා ා්ථාපිතා කිරීමා පිිනබඳා කිසිව්ුතා හඳුයාා මයො සනීමා මම දා දීා ා සිදුා ූ ා ්රබලා
දු්ධව්ලතාව්කක්ාවික.
පළා්වා මට්නමේා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා මාේව්කනා අයාළා පරිපාලයා ව්ුහකා ාහා රැකිකාා ත්ව්වව්කන්ා

පිිනබඳාදිා්ත්රික් ාමට්නමේාම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයනාඅක්වාමබොමහොමකක්ා
නිලනාරීන්ාඅපසහසදිංාත්ව්වව්ක නාප්වාවීමාමම දාදීායසකිකාහසකිාවික.
අනූව්ා යශ කා ආරේ ක්වා ාම ා ලිං ාව්ා පුරාා ක්රිකා්වම ා ම රුණුා යරි්රතාව්කා දුරලීමේා
ව්සටානහයක්ාූ ා"යාාවික"ාව්සටානහයාක්රිකා්වම ාූ ාඅතරාග්රාමීය කාරැකිකාව්න්ා දානියුතුා දිිනඳුා
යතාව්ාඑ දාඉලක්

තා ණ්ටාකමාවික.ාඑ දා්රනායානි්ධණාක ාූ මේ,ා ෘහා්ථකාපයයේා ර ්වා

මහෝා ්රාා මට්නමේා ක්රිකා ාර ේා මන්න්ා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රමා හදුන්ව්ාදීමින.ා මම දා දීා ම ොවිා
ාන්තාව්න්ා නිරාකාාමකන්ා මා මමමා ඉලක්
අව්ශයතාව්ා ාපුරාලවො ව්ා්ා ම ොවිා

තා

ාන්තාා

ණ්ටාකමනා ඇතුළ්වා වික.ා මමමා ා ව ා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා

ව්යව්ාාක ්වව්ා ක්රිකා ාර ේා ාඳහාා ්රුද්්වව්කා මයයා ලදී.ා ම ොවිා

ෘෂිපාය ා

ාන්තාව්න්ා මව්වෙමව්න්ා

විමශේෂිතව්ා ආරේ ා ම රුණුා ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා ා ව ා ව්සටානහන්ා
(උයා:ායාවික)ාක්රිකා්වම ාකිරීමේාඉලක්

තාඅරුදණුාඉටුා ර සනීමනානිරාකාාමකන්ාමාමකොුදා

ූ ාව්සටානහන්ාබව්නාප්වාවීාඇ වාබව්ාමතොරතුරුාවිම්ධශයමේාදීාපසහසදිංාවික.
2.3
ම ොවිා

ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහමයා දාඅරුදණුාාහා ා්ධකකන්
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා පිිනබඳා පව් වයා මතොරතුරුව්ලනා අවෙව්ා මමමා

ව්සටානහයා ආරේ මේා දීා ්රාමේශිකා මට්නමේා මාේව්කා

ළා නිලනාරීන්ා 28ා මයමයුතා හරහාා

ෘෂි ා්ධමි ා පරිපාලයා දිා්ත්රික් ා 21ක්ා තුළා ක්රිකා්වම ා වීා ඇත.ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා

ව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාවිසින්ාමමමාදිා්ත්රික් කන්ා දාපසව් වාබිේාමට්නමේාමතොරතුරුාමතාපයයේාවීා
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ාන්තාව්න්ා ාඳහාා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා කිරීමනා අයාළව්ා අරුදණුා ාහා ා්ධකකන්ා ාේපායයකා
රා ඇත.ා පව් වයා ය්වතා හාා මතොරතුරුව්ලනා අවෙව්ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා

ව්සටානහන්ව්ලා අරුදණුා ාහා ක්රිකා ාර ේා ාලීයව්ා කේා කේා මව්යා්ා කිරීේා ාහා ඇතුළ්වා කිරීේා
ා දතව්ාම ොනා්ා03ක්ාකනම්වාහඳුයා තාහසකික.ාඒාඅවෙව්,ා
1.ාආරේ

ාඅව්ිධක

2.ාඋපාකාමා්ධගි ාාසලසා්මා2005
3.ාව්්ධතමායාඅව්ිධකා2010-2015
2.3.1 ආරේ

ාඅව්ිධමේාඅරුදණුාාහා ා්ධකකන්

ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහන්ා දාආරේ

ාඅව්ිධමේාදීාූලං ාඅව්නායකාමකොුදාවීා

ඇ්වම්ව,ාම ොවිා ාන්තාව්ාඋාා්ාමට්නමේා ෘහණිකක්ාබව්නාප්වාකිරීම්ව,ාඒාහරහාාපුන්.ාපරිාරකා
කහප්වා කිරීම්ව,ා ෘහා්ථා පරිාරකා තුළා කේා කේා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකා ාර ේා සිදුා කිරීමනා
යසවෙව්්වා කිරීම්වා ාඳහාා ක.ා මමමා ්රනායා අරුදණා ාපුරා සනීමා ාඳහාා පහතා යසක්මව්යා ්රනායා
ා්ධකකන්ාහාාඋපා ා්ධකකන්ාසිදුා රාඇත.ා
1. ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා පුහුණුා ව්සටානහයනා අයාළා

ා්ධකකන්ා පිිනබඳා

නිලනාරීන්ාපුහුණුාකිරීම
(අ)ා

ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුව්,ා මව්ය්වා රමේා ම ොවිා
ාිංවිනායව්ලනා අක්වා නිලනාරීන්ා ම ොවිා

ාන්තාා

ාන්තාා මයොව්යා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා

ා්ධකකන්ාාඳහාාපුහුණුාකිරීම
2. ම ොවිා ාන්තාව්න්ාාඳහාාආ්ධික ාක්රිකා ාර ේාහඳුන්ව්ාදීම
(අ)ාමව්ළඳමපොළාහඳුයා සනීමාාඳහාා ාන්තාව්න්ායසවෙව්්වාකිරීම
(ආ)ාමව්ළඳමපොළාඉ්.ලුමාා දතා ාණ්ටාා්ව්ාාේප්වාමකොයාාා ාාා සනීමනාඅව්ශයා
යසවෙමාහාානිපුණ්වව්කාලබාදීම
(ඈ)ාමව්ළඳමපොළනා ඉදිරිප්වා රවොලබයා ාණ්ටව්ලාගුණා්වමක,ා නිමවීම,ා ඇසිරීමා
හාා්රව්ාහයකාපිිනබඳාපුහුණුව්
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3. ෘහා්ථා ක්රිකා ාර ේා පිිනබඳා

ාන්තාව්න්ම ා

ළමයා රණා හාා ාිංවිනායා්වම ා

හසකිකාව්ාදියුණුාකිරීම
(අ)ා

ාලක,ා ශ්රමකා ාහා ුදය්.ා ඉ වරිා

ර නිමින්ා

ෘහා්ථා ක්රිකා ාර ේා

මව්මහා ර ාව්මකන්ාමතොරව්ාඉටු රා සනීමාාඳහාාක්රමාාහාවිිධාහඳුන්ව්ාදීම
(ආ)ා පරිාරා දූෂණමකන්ා ව්සළම යා හාා පරිාරකා ාිංරක්ෂණකා ව්යා පරිදිා ෘහා්ථා
ා්ධකකන්ා දාමකමයයාආ ාරකා්රගුණාකිරීම
4. ආහාරාපරිම ෝයකාහාාාිංරක්ෂණකාපිිනබඳාතාක්ෂණකන්ා්රව්්ධනයකාකිරීමා
(අ)ා ආහාරා ාිංරක්ෂණකා ාහා පරිම ෝයකා පිිනබඳා ව්සඩිා දියුණුා ළා තාක්ෂණකන්ා
හඳුන්ව්ාදීම
(ආ)ා ව්සඩිමකන්ා පව් වයා ආහාරා නිෂ්පායයා ආහාරා අඩුා

ාලකන්ා  දා ්රමකෝයකනා

සනීමනාාිංරක්ෂණකාකිරීමාාඳහාා ාන්තාව්න්ාදිරි සන්වීම
(ඇ)ා ව්සඩිමකන්ා පව් වයා ආහාරා නිෂ්පායයා මව්ළඳමපොළා මව්තා මකොුදා කිරීමනා
ාන්තාව්න්ාදිරි සන්වීම
5.ාපුනම්.ාආහාරාරනාව්ා්රව්්ධනයකාකිරීම
(අ)ාමපෝෂය කාආහාරාපරිම ෝයමේාව්සය ්ව මාඅව්මබෝනාකිරීමා
(ආ)ාපුනම්.ාආහාරාපරිම ෝයකාාඳහාාමපෝෂය කාමබෝ ාව් ාකිරීමනාදිරි සන්වීමා
(මපෝෂය කාම ව්්වත)
(ඇ)ා මව්ළඳමපොළා තුළා පව් වයා ආහාරා ව්්ධ ව්ලා මපෝෂය කා අ කා පිිනබඳා යසවෙව්්වා
කිරීම
(ඉ)ාවිවිනාව්කා්ා ාණ්ටාාඳහාාලා යායීාහාාමපෝෂය කාආහාරාමේ්.ාාසලසුේාකිරීමා
හාා මපෝෂයා පයා්ධථා සුරැම යා මාේා පිිනමකලා කිරීමා පිිනබඳා නිපුණතාව්කක්ා
ලබාදීම
(උ)ාමපෝෂයාපයා්ධථාසුරැම යාමලාාආහාරාපිිනමකලාකිරීමේාතාක්ෂණකන්ාපිිනබඳා
නිපුණතාව්කක්ාලබාදීම
(එ)ාආහාරාහාාමපෝෂණකාපිිනබඳාමිතයාාමතාදුරුාකිරීම

28

6. ම ොවිා ාන්තාව්න්ම ායසවෙමාහාාුතාලතාව්කාාඳහාාපුහුණුවීේාසිදුාකිරීම
(අ)ා ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා විසින්ා හඳුයා ්වා අව්ශයතාා අවෙව්ා යසවෙමා හාා ුතාලතාා

ව්්ධනයකනාපුහුණුවීේාලබාදීම
7. මකෝ යාතාක්ෂණකන්ාව්්ධනයක,ාම්.්ය තාකිරීමාහාාා ව ාව්ශමකන්ාඑමාතාක්ෂණකන්ා
ව්යාප්තිතාකිරීම
8. ්රනාර ාව්සටානහන්ාාිංවිනායකාකිරීම
(අ)ායමානයාව්සටානහන්
(ආ)ාක්මෂේත්රාදිය
(ඇ)ා්රය්ධශයා
9.

ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා ාිංව්්ධනයකනා අයාළා

ා්ධකකන්ා පිිනබඳා ා ය්වතා හාා මතොරතුරුා

ා ව ාමට්නමින්ාරැා්ාකිරීමාහාාව්යාප්ති වකනායාක වීම
(අ)ා්ර  වකාපිිනබඳාව්ා්ධතාාමන්න්
2.3.2 උපාකාමා්ධගි ාාසලසා්මා2005ා-2009
ාමා,ා ආ්ධික ා හාා මේශපාලයමකා ව්ශමකන්ා සිදුව්යා මව්යා්වීේව්ලනා ාම ාමීය ව්ා ාන්තාව්න්ම ා
අව්ශයතාා මමන්මා පුන්.ා පසුබිමා යා එමාේමා රමේා කේා පරිපාලයමකා මව්යා්වීේා මහේතුමව්න්ා යා
ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා  දා අරුදණුා හාා ක්රිකා ාර ේා යා කේා

ාිංමශෝනයක නා ලක්ා වීා ඇ වා බව්ා මපනී කින.ා ඒා අවෙව්ා ආරේ

ා අව්ිධමේා පසව් වා අරුදණුා ාහා

ා්ධකකන්ා  දා කේා කේා මව්යා්වීේා සිදුා වීා ඇ වා බව්ා 2005-2009ා අතරා

ාලමේා අරුදණුා හාා

ා්ධකකන්ාවිමසීමේාදීාමපනීාකින.
ඒා අවෙව්ා 2005-2009ා ාලකා තුළා ාේපාදිතා ාසලසා්මා උපාකා මා්ධගි ා ාසලසා්මා මලාා යේා රා
ඇ වා අතරා එ දා "ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහය"ා කයා යාමකා "ම ොවි"ා කන්යා
ඉව්්වා රා" ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහය"ාමලාාමව්යා්ාවීාඇත.ාඑ දාදීාම ොවිාපුන්.ව්ලා
ාන්තාව්න්ා පමණක්ා මයොව්ා ෘෂි ා්ධමි ා නයුතුා ාඳහාා සමස්වතක්ා ඇ වා සිකලුමා ාන්තාව්න්ා
මමමා ව්සටානහන්ා ාඳහාා යාක ා විකා හසකිා බව්ා මයා රින.ා එමාේා මා මමමා ාසලසා්මා තුළා ්රනායා
මමමහව්රා මලසින්ා ාඳහන්ා

රා ඇ්වම්ව,ා

යාක ්වව්කා තීව්රා කිරීමමන්ා පුන්.ා ඒ

ෘෂි ා්ධමි ා ාිංව්්ධනයකා ාඳහාා

ාන්තාව්න්ම ා

කන්ා  දා මපෝෂය කා ත්ව්වව්කා ාහා ජීව්යා ත්ව්වව්කා දියුණුා

කිරීමාකන්යින.ාඑමාේා මා්රනායාඅරුදණාමලසින්ායක්ව්ාාඇ්වම්ව,ාපුන්.ාඒ
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ාාඳහාාවිමශේෂමකන්ා

ාන්තාව්ාමක්න්්රා රාපුන්.ාපරිාරා්රව්්ධනයකාකිරීමාාහා වරාාරාආයාකේාමා්ධ ාකන්ාඋ්වපායයකා
කිරීමා කන්යින.ා ඒා අවෙව්ා ආරේ

ා අව්ිධමේා පසව් වා අරුදණනා ව්ටාා කේා ා්ිකරාාරා ත්ව්වව්කක්ා

ාන්තාව්න්ම ාආ්ධික ා නයුතුාාේබන්නමකන්ාසිදුාකිරීමනාමමමාව්සටානහයාඋ්වාහායරාාඇ වා
බව්මපනී කින.
2005-2009ා උපාකා මා්ධ ා ාසලසා්මා තුළා අන්ත්ධ තා
විමසීමේා දීා මපනීා කන්මන්,ා ආරේ

ා අව්ිධමේා

ා්ධකකන්ා ාහා උපා

ා්ධකකන්ා ා පිිනබඳා

ා්ධකකන්ා ාිං්යාව්ා අඩුා

රා කේා මව්යාක්ා

සිදුම ොනාඇ වාබව්ින.ාඒාඅවෙව්,ා්රනායා ා්ධකකන්ාඅතරනායව්තාව්මකන්ාඑක්ා රාඇ්වම්ව,ා

1.

ාන්තාාාිංවිනාය(ාමි ව)ා ේාමට්නමින්ාා්ථාපිතාකිරීමාා
මම දා දීා ාිංවිනායා්වම ා ශක් වකා පිිනබඳව්්ව,ා ාිංවිනායකක්ා මලාා ලබා තා හසකිා
මාේව්ාව්්ව,ා ්ර වලා ා පිිනබඳව්ා ාන්තාව්න්ා යසවෙව්්වා කිරීමා ාහා ඒව්ාා ලබා සනීමනා මකොුදා
රවීමාඅරුදණුා රාඇත.

2.

ෘෂිාව්යව්ාාක ්වව්කාපිිනබඳාපුහුණුවීේ
ආරේ

ා අව්ිධමේා දී මමකා ආ්ධික ා ක්රිකා ාර ේා මලාා යක්ව්ාා ඇත.ා

ෘෂි ා්ධමි ා

ව්යව්ාාක ්වව්කා මලාා පසුව්ා මව්යා්ා රා උපා ා්ධකකන්ා අතරනා මව්ළඳපළනා අව්තී්ධණා
වීමනාආනාරා ර තාහසකිාාේප්වාහාාඋපාකාමා්ධ ාමව්තාමකොුදාකිරීමාකයාශී්ධෂකායාඑක්ා
රාඇත.ාම ොවිා ාන්තාව්න්ා ෘෂිාව්යාව්ාාක ිනන්ාමලාාපුහුණුා රවීම්වාමව්ළඳාමපොළා
හාා අමලවිකා පිිනබඳා ්රමේශකන්ා ා ා්ා කිරීමන්වා සුදුසුා මලාා මමමා අව්ිධමේා අරුදණුා හාා
ා්ධකකන්ාා ා්ා රාඇ වාබව්නාවියයමායාමේ.
3. ාේප්වා ළමයා රණකාපිිනබඳාහසකිකාාදියුණුාකිරීම
ආරේ
ව්න්මන්ා

ා අව්ිධමේා පසව් වා අරුදණුා හාා ්රනායා

ා්ධකකන්ා තුළා මේා පිිනබඳව්ා ාඳහන්ා

ෘහා්ථා ක්රිකා ාර ේා ාිංවිනායා්වම ා හාා

ළමයා රණකක්ා ා දතව්ා සිදුා

කිරීමේාහසකිකාව්ා්රව්්ධනයකාකිරීමාකවෙමව්නි.ා.නාඅමතරව්ාමමමා්රනායාඅරුදණනා20052009ා උපාකා මා්ධගි ා ාසලසා්මා තුළා උපා ා්ධකකක්ා එ තුා රා ඇත.ා එයේා ෘහමේා හාා
ම ොවිපමළේා ා්ධකකන්ාපහසුාකිරීමේාඋප රණාහාාඋපක්රමාහඳුන්ව්ාාදීමාකවෙමව්නි.
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4. පුනම්.ාආහාරාපේන වකාාහාමපෝෂණකාදියුණුාකිරීම
ුද්.ා අව්ිධමේා පසව් වා අරුදණුා හාා ්රනායා

ා්ධකකන්ා අතරා ආහාරා පරිම ෝයකා හාා

සුරක්ෂිතතාව්කාපිිනබඳාතාක්ෂණකා්රව්්ධනයකාකිරීමාාහාපුනම්.ාආහාරාරනාව්ා්රව්්ධනයකා
කිරීමාකයාඋපාකාමා්ධ කන්ාමය මාමව්වෙව්නා2005-2009ාඋපාකාමා්ධගි ාාසලසා්මාතුළා
ාඳහන්ා රන්මන්ාඉහතාාඳහන්ාව්යාඋපා ා්ධකකාපමණි.ාුද්.ාඅව්ිධමේාපසව් වාඑමා්රනායා
ා්ධකකා තුිනන්ා ආහාරා ාිංරක්ෂණකා හාා අ වරික්තකා මව්ළඳමපොළනා මකොුදා රා ඇ වා බව්ා
මපනීාකයාඅතර,ා2005-2009ාඋපාකාමා්ධගි ාාසලසා්මනාඇතුළ්වාමමමා්රනායා ා්ධකකා
තුිනන්ාපුනම්.ාආහාරාපේන වමේාමපෝෂය කාත්ව්වව්කා සයාව්සඩිාඅව්නායකක්ාමකොුදා රා
ඇත.ා එමාේමා යව්ා උපා ා්ධකකක්ා මලසින්ා පාරිම ෝගි ා අින වව්ාසි ේ,ා ආහාරා සුරක්ෂිතා
ාව්කාආදිකාපිිනබඳා ාන්තාව්නායසවෙමාලබාදීමායාඇතුළ්වා රාඇත.
ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළව්ා ා ආරේ

ා අව්ිධකා ාහා 2005-

2009ා උපාකා මා්ධගි ා ාසලසා්මනා අයාළා අරුදණුා ාහා එමා අරුදණුා ාාක්ෂා්වා කිරීමනා සිදුා
ළා ්රනායා ා්ධකකන්ා මමන්මා උපා ා්ධකකන්ා යා මව්යා්ා ූ ා ආ ාරකා ඉහතා විග්රහා ව්යා
අතරාුද්.ාඅව්ිධමේාපසව් වා ා්ධකකන්ා9ාපසුව්ා ා්ධකකන්ා7 නාාිංක්ෂිප්තිතා රාඇත.ාඑකා
ඇුදණුේාඅිං ා01න්ාපසහසදිංාම ම්ධ.
2.3.3 ව්්ධතමායාඅව්ිධකා2010-2015ා
ආරේ

ා අව්ිධකා ාහා 2005-2009ා අතරා පසව් වා උපාකා මා්ධගි ා ාසලසා්මා තුළා ා ්ර වඵල,ා

එමා ්ර වඵලා ාානයකා ාඳහාා ක්රිකා්වම ා ළා ්රනායා ා්ධකකන්ා හාා උපා ා්ධකකන්ා කනා
පරිච්මේයමකන්ා විා්තරා ම රුණි.ා එමා අරුදණු,ා අමප්තික්ෂිතා ්ර වඵලා හාා ්රනායා ා්ධකකන්ා
ාලාවෙපසපව්ායසව්තා්ර වාිංමශෝනයක නාලක්ාකිරීමම දා්ර වඵලකක්ාමලාා2010ාව්්ධෂමේා
සිනා2015ාව්්ධෂකායක්ව්ාාූ ා ාලකක්ාාඳහාායසව්තාඅරුදණුාාහා ා්ධකකන්ාහඳුන්ව්ාාදීාඇත.ා
ුද්.ා ාලීයව්ා "ම ොවිා ාන්තා"ා කයා ව්නයකා ාවිතාා ළා යා ව්්ධතමායකා ව්යා විනා එකා
ව්ටා්වා පුළු්.ා පරාාකක්ා
ව්්ධතාමායමේා

ාවිතාා

රාා මම දා ව්සටානහන්ා ඉලක් ා කිරීමේා අරුදණුා මතා

රවො ලබන්මන්,ා " ාන්තාා

කවෙමව්නි.ා
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ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහය"ා

2.3.3.1 ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහමයා දා්රනායාඅරුදණ
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමයා  දා ්රනායා අරුදණා ව්න්මන්,ා

ර නිමින්ා පුන්.ා ඒ

ාන්තාව්ා මක්න්්රා

කන්ා තුළා පුන්.ා පරිාරකා ්රව්්ධනයකා කිරීම,ා  වරාාරා ආයාකේා මා්ධ කන්ා

උ්වපායයකාකිරීමාාහාාවිබලා සන්වීමින.
2.4.3.2 අමප්තික්ෂිතා්ර වඵල
1. ා්රීකා ාන්තාාම ොවිාාිංවිනායාා්ථාපිතාවීමාාහාඑමාාිංවිනායා ෘෂි ා්ධමි ානිෂ්පායයකා
ව්සඩිාකිරීමනායාක ාවීම.
2.

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යව්ාාක ්වව්කා ්රව්්ධනයකා වීමා ාහා නිෂ්පායයා ාඳහාා  වරාාරා

මව්ළඳමපොළක්ාඇ වාවීම.
3. පුනම්.ාආහාරාපේන වකාහාාමපෝෂණකාව්සඩිාදියුණුාවීම.
4. ා්ව්ාාේප්වා්රශා්තාඅන්යමින්ා ළමයා රණකාකිරීමනාහසකිාවීම
5.

ාන්තාව්න්ම ා

ා්ධක ාරකා ාහා අින වව්ාසි ේ,ා

ාන්තාා ාිංවිනායා ාාූල ද ව්ා

ක්රිකාකිරිමමන්ා අ්වව්යා ව්ාසිා ාහා ාිංව්්ධනයා ක්රිකායාමකන්ා ාඳහාා ූ ා ාේප්වා පිිනබඳව්ා
අව්මබෝනකක්ාලබා සනීමාාහා ාන්තාව්න්පාිංවිනායාාවිබලා සන්වීම
6.

ාන්තාව්පාිංවිනායව්ලාසුරැුතේාාහාආමකෝයාව්සඩිාවීම

7.

ාන්තාාාිංවිනායාඅතරා වරාාරාාේබන්නතාාව්්ධනයකාවීම

2.3.3.3 ා්රනායා ා්ධකකන්ාාහාඋපා ා්ධකකන්
ඉහතා ාඳහන්ා අමප්තික්ෂිතා ්ර වඵලා ාානයකා

ර සනීමා ාඳහා,ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා

ව්සටානහයාවිසින්ාඉටුා රවොලබයා්රනායා ා්ධකකන්ාාහාඋපා ා්ධකකන්ාපහතායසක්මේ.
්රනායා ා්ධකකන්
1

මතෝරා වොලබයා
ව්යාප්ති ව ාර කන්ම ායසවෙමා
හාාුතාලතාාා්රව්්ධනයක

උපා ා්ධකකන්
1.1

ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා රායා හාා රායා
මයොව්යා ආකතයකන්ා  දා පුහුණුා රන්යන්ා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ්ධකකන්ා පිිනබඳව්ා යසවෙමා හාා
ුතාලතාාව්්ධනයක
- මාේව්ාා්ථාපුහුණු
- විමශේෂාපුහුණු
උයා:ා ම ොවිා ා වක,ා මලෝ ා ආහාරා දියක,ා ග්රාමීය කා
ාන්තාාදියකාආදික
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2

ාන්තාාාිංවිනායාා්ථාපිතා
කිරීම

3

ෘෂිාව්යව්ාාක ්වව්කාපිිනබඳා
පුහුණුවීේ

්රනායා ා්ධකකන්
4

ාේප්වා ළමයා රණකා
පිිනබඳා ාන්තාාහසකිකාාදියුණුා
කිරීම

5

පුනම්.ාආහාරාපේන වකාහාා
මපෝෂණකාදියුණුාකිරීම

2.1ාිංවිනායා්වම ා
ව්ුහක ා
ශක් වකා
පිිනබඳා
මාේව්ායාක කන්හනාව්නහාාදීම
2.2ා ාිංවිනායකක්ා මලාා ලබාා තා හසකිා මාේව්ාව්න්,ා
්ර වලා ා පිිනබඳව්ා මාේව්ායාක කන්ා යසවෙව්්වා කිරීමා
ාහාඒව්ාාලබා සනීමනාමකොුදාකිරීම
2.3ා ාන්තාව්න්ාාවිබලා සන්වීම
3.1ාමව්ළඳමපොළනා්රවිෂ්නවීමනාමාේව්ායාක ිනන්ායසවෙව්්වා
කිරීම
3.2ාමව්ළඳාමපොළාඉ්.ලුමාා දතා ෘෂි ා්ධමි ා ාණ්ටාා්ව්ා
ාේප්වා මකොයාා ා ාාා සනීමනා අව්ශයා ුතාලතාා
ව්්ධනයක
3.3ා මව්ළඳමපොළනා ඉදිරිප්වා රවො ලබයා ාණ්ටව්ලා
මිල,ා ගුණා්වමක,ා නිමවීම, ඇසිරීමා හාා ්රව්ාහයකා
පිිනබඳාපුහුණුව්
3.4ා මව්ළඳමපොළනා අව්තී්ධණා වීමා ාඳහාා ආනාරා රා තා
හසකිා විවිනා ාේප්වා හාා උපාකා මා්ධ ා මව්තා මකොුදා
කිරීම
උපා ා්ධකකන්
4.1ා ාලක,ා ශ්රමක,ා බලශක් වක,ා ූලලයමකාහාා ා්ව්ා ාවි ා
ාේප්වා ්රශා්තා ආ ාරකනා මකොයාා නිව්මාේා ාහා
ම ොවිපමළේා ා්ධකකන්ා ාිංවිනායකා කිරීමා පිිනබඳා
යසවෙව්්වාකිරීම
4.2ාපරිාරාදූෂණකන්ාව්සළම යාහාාපරිාරාාිංරක්ෂණකා
ව්යාපරිදිා ෘහා ා්ධකකව්ලාමකමයයාආ ාරකා්රගුණා
කිරීම
4.3ා ෘහමේා හාා ම ොවිපමළේා ා්ධකකන්ා පහසුා කිරීමේා
උප රණාහාාඋපක්රමාහඳුන්ව්ාදීම
5.1ා මපෝෂය කා ආහාරා පරිම ෝයමේා ව්සය ්ව මා
අව්මබෝනාකිරීම
5.2ා මපෝෂණකා ාහා ආ්ධික ා ව්ටියා මක්ා ඇ වා ා මබෝ ා
පිිනබඳායසවෙව්්වාකිරීම
5.3ා මපෝෂය කා ාහා ආ්ධික ා ව්ටියා මමන්ා යු්වා මබෝ ා
ව් ාා ර සනීමනා අව්ශයා යව්ා තාක්ෂණි ා යසවෙමා
්රාමකෝගි ායසවෙමාාහානිපුණ්වව්කාලබාදීම
5.4ා විවිනා ව්කා්ා ාණ්ටා ාඳහාා ලා යායීා හාා මපෝෂයයායීා
ආහාරා මේ්.ා ාසලසුේා කිරීමා හාා මපෝෂයා පයා්ධථා
සුරැම යාමාේාපිිනමකලාකිරීමාපිිනබඳානිපුණ්වව්කක්ා
ලබාාදීම
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5.5ාආහාරාාහාමපෝෂණකාපිිනබඳාමිතයාාමතාදුරුාකිරීම
5.6ා පාරිම ෝගි ා අින වව්ාසි ේ,ා ආහාරා සුරක්ෂිත ාව්කා
ආදිකාපිිනබඳායසවෙමාලබාදීම
6

ම ොවිා
ාන්තාා
ණ්ටාකේා ව්යාපෘතීන්නාඅයාළාක්රිකා ාර ේ
හරහාා
විමශේෂා
ව්යාපෘ වා
ක්රිකා්වම ාකිරීම
7
්රනාර ා
ව්සටානහන්ා 7.1ාඅ්වපත්රි ාපාපත්රි ාපමපෝවපිිංනාාස සීම
ාිංවිනායකාකිරීම
7.2ාපසපව්ා දනීපගුව්න්විදුංපාා රාපපුව්්වප්ව-ායාක ්වව්ක
7.3ාක්මෂේත්රාදියාාිංවිනායකාහාාපසව්ස්වවීම
7.4ා්රය්ධශයාාිංවිනායකාහාාපසව්ස්වවීම
7.5ා ඳුනරු(camps)/ාිංග්රාම(Campaigns)ා ාිංවිනායකා
හාාපසව්ස්වවීම
8.1ා ්ර  වකා විිධම්වව්ා අ්ණ්ටව්,ා නිකමිතා දියකනා ව්ා්ධතාා
8
ෘෂි ්ධමමේානිරතා
ාන්තාව්න්ම ාාිංව්්ධනයකනා
කිරීම
අයාළාය්වත,ාමතොරතුරු,ායව්ා
තාක්ෂණකන්ාා ව ාමට්නමින්ා
රැා්කිරීමාහාාව්යාපෘ වකනා
යාක වීම
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා ව්්ධතමායා අරුදණා ාහා ා්ධකකන්ා පිිනබඳව්ා
ාල ාා බසලීමේා දීා ුද්.ා

ාලීයා අරුදණා හාා

ා්ධකකන්නා මබොමහෝා මාිනන්ා ාමායා ව්යා යුද්වා

ව්්ධතමායකනා සළමපයාමලාාකේාකේාාිංමශෝනයාසිදුා රාඇ වාබව්ාවියයමායාමේ.ා ාන්තාව්න්ා
ාඳහාාආයාකේාඋ්වපායයකාපමණක්ාමයොව්ාවුනන්ාාමාජීක,ාආ්ධික ාහාාමේශපාලයමකාව්ශමකන්ා
ාවිබලා සන්වීමාාඳහාාඅව්ශයා ා්ධකකන්ාාඉටුාකිරීමනායාඅරුදණුා රාඇ වාබව්ාමපනීාකින.
එමාේම,ා්රනායා ා්ධකකන්ාඅතරනාම ොවිා ාන්තාා ණ්ටාකේාහරහාාවිමශේෂාව්යාපෘ වාක්රිකා්වම ා
රවීමා යා යව්ා ා්ධකකක්ා මලසින්ා ඇතුළ්වා රා ඇත.ා මම දා දීා ාලීයව්ා රකා විසින්ා ක්රිකා්වම ා
ම මරයා විමශේෂා ව්යාපෘතීන්නා අයාළා ා්ධකකන්ා යා ම ොවිා ාන්තාා ණ්ටාකේා හරහාා සිදුව්යා බව්ා
පසහසදිංාමේ.
2.5

ම ොවිා ාන්තාාාිංවිනායා(ාමි ව)ාා්ථාපිතාකිරීම

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාක්රිකා්වම ාකිරීමේාදීාඑ දා්රනායතාමා ා්ධකකන්ාව්න්මන්,ා
ග්රාමීය කා මට්නමින්ා (ග්රාමා මාේව්ාා ව්ාේ)ා ම ොවිා ාන්තාා ාිංවිනායා (ාමි ව)ා ා්ථාපිතා කිරීමින.ා ම ොවිා
ාන්තාා ාිංවිනායා ා්ථාපිතා කිරීමා මන්න්ා අරුදණුා 06ක්ා ඉටු ර සනීමා අමප්තික්ෂාා ම ම්ධ.ා එයේ,ා
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ාාමාජි ිනන්ාතුළා ෘෂි ා්ධමි ායසවෙමාහාාුතාලතාව්ාව්්ධනයකාකිරීම,ා ාන්තාව්ාාවිබලා සන්වීම,ා
ෘෂි ්ධමකනා ාේබන්නා විවිනා ා්ව්කිංා රැකිකාා ක්රිකා ාර ේා මන්න්ා ා ව්යව්ාාක ්වව්ා හසකිකාා
ව්්ධනයකා කිරීම,ා ාිංවිනායකා හාා ාාමාජි ිනන්ා තුළා ඉ වරිා කිරීේා ාහා ආමකෝයා ව්සඩිා කිරීම,ා
යාක ්වව්ා හසකිකාා ව්්ධනයකා කිරීමා ාහා ඉහතා

රුණුා ව්යාප්ති වා මාේව්කාා මමව්ලේා මලාා

්රමකෝයකනා සනීමාාහාඅරුදණුාඉටුා රා සනීමින.
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයා්රනායාව්ශමකන්ාමාක්රිකා්වම ාව්න්මන්,ාග්රාමීය කාමට්නමින්ා
ා්ථාපිතාම මරයාමමමාම ොවිා ාන්තාාාමි වාහරහාාක.ාම ොවිා ාන්තාාාිංවිනායාතුළාඅන්ත්ධ තා
අරුදණුා ඉටුා

ර සනීමා මන්න්ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා පුළු්.ා අරුදණුා

ාාක්ෂා්වා ර සනීමනාමමමාව්සටානහමයා දාඅමප්තික්ෂාව්ාමේ.
2.4.1 ම ොවිාා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ්වව්කාහාාබලා්රමේශක
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්යව්ා්ථාව්ාකවෙමව්න්ාමේාාඳහාාා ා්ා ම රුණුාව්යව්ා්ථාාමාලාව්නා
අවෙව්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා ම මරයා ා බලා ්රමේශකා ව්න්මන්,ා ේා මට්නමා මහෝා ග්රාමා
මාේව්ාා මට්නමින.ා මමමා ග්රාමීය කා මට්නමේා මහෝා ග්රාමා මාේව්ාා මට්නමනා අක්වා බලා ්රමේශකා තුළා එක්ා
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාිංවිනායකක්ා (ාමි වකක්)ා පමණක්ා පි දටුවිකා හසකිා බව්ා ව්යව්ා්ථාමේා
ාඳහන්ාමේ.ාාාමාජි ්වව්කාපිිනබඳාාසලය මේාදීාාෑමා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාිංවිනායක ාමා
15ා මයමයුතනා මයොඅඩුා ාාමාජි ා ාිං්යාව්ක්ා සිටිකා යුතුා මේ.ා ව්කාා අුනරුදුා 15නා ව්සඩි,ා බලා
්රමේශමේා පදිිංචිා ාන්තාව්න්නා මමමා ාමි වකනා අකදුේා ළා හසකිා අතර,ා ාමි වමේා ම්. ේව්රිකා
මව්තාාාමාජි ාඉ්.ලුේාපත්රකාඉදිරිප්වා ළාහසකික.ා
ාාමාජි ා ුදයලක්ා මලාා මහාා ා ාා රැා්වීම ා දීා 2ප3 නා ව්ටාා ව්සඩිා ඡන්යමකන්ා නිකමා ම මරයා
ුදයලක්ා එක්ා එක්ා ාාමාජි කාා විසින්ා ම විකා යුතුා ක.ා මාසි ා ාා්තුව්නා අමතරව්ා ඇතුළ්වා වීමේා
ාා්තුව්ක්ායාඅකා ර සනීමේාහසකිකාව්ාඇතා( ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්යව්ා්ථාව්).
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2.4.2 නිලනාරීාමණ්ටලකාහාා ාර ාා ාව්
ාිංවිනායමේා අවෙශාා ා මලාා නිලා බලමකන්ා එමා ්රමේශමේා ෘෂි ්ධමා උපමේශ පඋපමේශි ාා
ප්වා මේ.ා ව්ා්ධෂි ා මහාා ා ාා රැා්වීම ා දීා ව්සඩිා ඡන්යමකන්ා මතෝරාා න්යාා ලයා ාාමාජි ාව්න්ා 09ා
මයමයුතනාමයොව්සඩිාාිං්යාව්ක්,ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාමි වමේා ාර ා ාව්ාාමලාාම්වරීා
ප්වාමේ.ාපිරිමිාාාමාජි ිනන්නා ාර ා ාව්නාම්වරීාප්වවීමනා දමි මක්ායසත.
2.4.3 ාමි වමේාඅරුදය්.
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාිංවිනායමේා අරුදය්.,ා ම ොනා්ා කි දපකකින්ා ාමන්විතා මේ.ා එයේ,ා
ාාමාජි ාුදය්.ාමහයකාම ාහාාපුේ ං ාාිංවිනායව්ංන්ාලසමබයාපරි්වාකා ාුදය්.,ාරාය,ාරායා
ාිංා්ථා,ා රායා මයොව්යා ාිංවිනායව්ංන්ා ලසමබයා ආනාරා ුදය්.ා ාහා ාිංවිනායමේා අමයුත්වා
නයුතුව්ංන්ාඋපකා න්යාාුදය්.ාව්ශමකනි.ා
මමමා අරුදය්.ා පරිහරණක,ා තසන්ප්වා කිරීමා ාේබන්නමකන්ා පව් වයා ක්රමකා ව්න්මන්,ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාමි වකා ාතුා අරුදය්.ා තසපස්.ා ා්ධකාලමකන්ා මහෝා බසිංුතා ගිණුම ා තසන්ප්වා
රා එදිමයයාා

නයුතුා ාඳහාා ව්සකා කිරීමනා රු.ා 100ප=නා මයොව්සඩිා ුදයලක්ා ාණ්ටා ාරි ා මව්තා

සනීමින.ා ාර ා ාව්ාමහෝාමහාාා ාව්ාවිසින්ාතීරණකා රයා නයුතුාාඳහාාව්සකාකිරීමනාුදය්.ා
ආපසුාලබා සනීමේාදී ා ාප ව,ාම්. ේාහාා ාණ්ටා ාරි ාකයාඅකම න්ාමයාමයමයුතම ාඅ්වාන්ා
අව්ශයා මේ.ා ුදය්.ා සනීමේා දීා ඒා පිිනබඳා අයාළා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා යසවෙව්්වා වීමා අනිව්ා්ධකා මේා
( ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්යව්ා්ථාව්).ා
2.4.4 ාමි වකාංකාපදිිංචිාකිරීම
සිකලුා මා

ාන්තාා ාිංවිනායා ංකාපදිිංචිා කිරීමා ාඳහාා දිා්ත්රික් මේා විෂක ාරා නිලනාරීා ( ාන්තාා

ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති ව)ාමව්තාඅකදුේප්වාඉදිරිප්වා ළායුතුාක.ාමේාාඳහාාාෑමා ාන්තාාාමි වකක්ාම,ා
ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා උපමේශ ා මහතුන්ම පමහ්වමීය න්ම ා ම මපන්වීමා කනම්වා කන්වා
පිරිමාිනන්ාමාාා06ක්ාව්්වාඅ්ණ්ටව්ාපව්්වව්ාාඇ වාබව්නා්රමාණව්්වාාාක්ෂිා වබිකායුතුාඅතරාසිකලුා
මා ාාමාජි ාව්න්ා ව්යාපෘ වව්ලනා ාේබන්නා වීා  වබීම්ව,ා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා රා  වමබයා බව්නා
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ව්ා්ධතාා ඉදිරිප්වා ළා හසකිවීම්වා ාහා මාාා 06ක්ා තුළා අකව්සකා ම්.්යා ණන්ා පරීක්ෂ ා මහතුන්ා
විසින්ාඅවෙමතා රා වබීම්වාඅව්ශ්ාකාමේ.
එමා අව්ශයතාා ාේර්්ධණා රා ඇ වා අකදුේප්වා ාන්තාා ව්යාප්ති වා නිලනාරිකාා විසින්ා නි්ධමේශා රා
ලාපීකා ාහ ාරා

ෘෂි ්ධමා අනයක්ෂා මන්න්ා ංකාපදිිංචිකා ාඳහාා දිා්ත්රික්ා නිමකෝයා

අනයක්ෂා (ව්යාප්ති ව)ා මව්තා ඉදිරිප්වා

ෘෂි ්ධමා

රවො ලබින.ා දිා්ත්රික්ා නිමකෝයා අනයක්ෂ ම ා අවෙමස වකා

ලසබීමමන්ා අයතුරුව්ා එක්ා අකදුේපත්රකක්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාිංවිනායමේා ම්. ේා මව්තා කසමව්යා

අතර,ාඅමයක්ාඅකදුේපතාාෘජුව්ාමාාමප්තිරාමයණිකා ෘෂි ්ධමාමයපා්ධතමේන්තුමේාව්යාප්ති වාහාාපුහුණුා
අිංශමේාාහ ාරා ෘෂි ්ධමාඅනයක්ෂ,ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාමව්තාමකොුදා රවො
ලබින.ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායකා මන්න්ා එමා ාිංවිනායකා ංකාපදිිංචිා රා ඒා ාඳහාා
අිං කක්ා ලබාා දීා එකා ංඛිතව්ා

ාන්තාා ාිංවිනායකා හාා අයාළා නිලනාරීන්ා මව්තා යන්ව්වො ලබින.ා

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාිංවිනායව්ලාඅරුදණව්ලනාපරිබා දරව්ාාහා.නාඅවෙකූලව්ාක්රිකා්වම ා
මයොව්න්මන්ා යේා අයාළා ම ොවිා
නිමකෝයා

ාන්තාා ාිංවිනායමේා ංකාපදිිංචිකා අව්ලිංගුා කිරීමනා දිා්ත්රික්ා

ෘෂි ්ධමා අනයක්ෂා (ව්යාප්ති ව)ා නා බලකා ඇතා ( ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාිංවිනායා

ව්යව්ා්ථාව්).
2.4.5 ක්රිකා්වම ාව්සටානහන්
එක්ාඑක්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාවිසින්ාතමාඅරුදණුව්ලනාඅවෙකූලව්ාාහා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වා
ව්සටානහමයා  දා අරුදණුව්ලනා යා අයාළා ව්යා පරිදිා ව්ා්ධෂි ා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා

ළා යුතුක.ා

මව්ය්වා නයුතුාඅතරාමමමාව්සටානහන්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වානිලනාරීන්ම ාම මපන්වීමා
කනම්වා ක්රිකා්වම ා ළා යුතුා ක.ා ඒා අවෙව්,ා අනයාපනි ා ව්සටානහන්ා (මේශය,ා ්රාමකෝගි ා පුහුණ,ා
ව්සටුදළු කයාදික),ා  වරාාරා ව්යාපෘතීන්ා ක්රිකා්වම ා කිරීමා (ාා්ධථ ා ව්යාපෘ වා ාම්වරීමේා තර ා
කයාදික),ා ්රාා ාිංව්්ධනයා නයුතුා (ශ්රමයාය,ා පුන්.ා මපෝෂණක,ා ෘහා්රිතා ා්ව්කිංා රැකිකාා පිිනබඳා
යසවෙව්්වා කිරීමේා ාිංග්රාම,ා පරිාරා ාිංරක්ෂණා නයුතුා කයාදික),ා ාිංා් ෘ ව ා ව්සටානහන්ා (අුනරුදුා
උ්වාව්,ා ආ මි ාඋ්වාව්,ා්රීටාාඋ්වාව්)ා්රය්ධශය,ා රැංාහාාාිංග්රාමා(ාතයන්තරා ාන්තාාදියක,ා
මලෝ ා ාන්තාා දියක,ා ග්රාමීය කා ාන්තාා දියක,ා  ්වා ළමාා දියකා කයාදික)ා ාහා ාාමාජි ිනන්ම ා
නිපුණතාා හාා ුතාලතාා අ කා කිරීමේා දියා කයාදිා කිනා ( ාන්තාා
ව්යව්ා්ථාව්).ා
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2.4.6
ාන්තාා

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයපම ොවි ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතා රාඇ වාආ ාරක
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහය,ා පළා්වා ාහා අන්ත්ධා පළා්වා කයා

ාෂි ්ධමා බලා

්රමේශකන්ාමය නමාඅක්වාදිා්ත්රික් ාතුළාක්රිකා්වම ාමේ.ාඑයේාපළා්වාා ාාදිා්ත්රික් ා20 ාාහා
අන්ත්ධා පළා්වා දිා්ත්රික් ා 06 ා (අේපාර,ා අවෙරානපුරක,ා මපොමළොන්යරුව්,ා හේබන්මතොන,ා
මමොණරා ල,ාමහවෙව්ර-හාල )ාව්ශමකනි.ාව්ගුාානහන්ාඅිං ා2.1ාමන්න්ායසක්මව්න්මන්ාායසයනාශ්රීා
ලිං ාමේාදිා්ත්රික්ාමට්නමින්ාා්ථාපිතාවීාඇ වාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාිං්යාව්ාමේා(ාස.යු.ාපළා්වාාහා
අන්ත්ධාපළා්වාකයාබලා්රමේශකන්ාමය නමාඅක්වාම ොවිා ාන්තාාාිංවිනායාමමමාාිං්යාව්ංන්ා
පිිනබිඹුාමේ).
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා2.1:ාදිා්ත්රික්ාමට්නමින්ාා්ථාපිතාම ොවිා ාන්තාාාමි ව
දිා්ත්රික් ක

ාමි වාාිං්යාව්
14
19
36
79
13
42
124
63
03
06
08
20
11
10
07
04

ේපහ
මට ලපුව්
මමොණරා ලා(පළා්වපඅන්ත්ධාපළා්ව)
ා්.ල
මහවෙව්ර
පු්වතලම
ුතරුණෑ ල
අවෙරානපුරකා(පළා්වපඅන්ත්ධාපළා්ව)
අේපාර
මාතර
ම ොළඹ
හේබන්මතොන
මහවෙව්රා(අන්ත්ධාපළා්ව)ාහාල
මන්යාරම
මපොමළොන්යරුව්
වෙව්රඑිනක
ූලලාශ්රක:ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායාව්ා්ධතා,ා2014

ාස.යු.ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණකාසිදුා රයාඅව්ා්ථාමේා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායමේාපසව් වාම්.්යකන්ාඅවෙව්ා
මමකා ා ා්ා ම රිණි.ා යව්ා ංකාපදිිංචිා කිරීේා හාා මව්යා්වීේා මාොකාා බලාා මමමා ාිං්යාව්න්ා කාව්්ව ාලීයා කිරීමා සිදුා
ම මරමින්ාපව් වයාබසවින්ාඉදිරිමේාදීාමමමාාිං්යාව්න්ාමව්යා්ාවිකාහසකික.
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්ර වඵලාහාාාා ච්ඡා
අනයකයානිකසදිමේාාමා-ආ්ධික ාලක්ෂණ
3.1

හසඳින්වීම

අනයකයමේා ක්මෂේත්රා ාමීය ක්ෂණකනා ාහ ාගීා ූ ා ම ොවිා ාන්තාා ාාමාජි ාව්න්ම ා ව්කා්ා මට්නේ,ා
ත්ව්වව්ක,ා රැකිකාව්,ා ආයාකේා මට්නේ,ා ඉටේා භුක් වකා හාා නිව්ාාකන් දා ත්ව්වව්කා ව්සනිා ාමාආ්ධික ාලක්ෂණාපිිනබයව්ාමමමාපරිච්මේයකාමන්න්ාාිංක්ෂිප්තිතාවිම්ධශයක නාලක්ාම ම්ධ.
3.2

ම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාාමා-ආ්ධික ාමතොරතුරු

අනයකයකනා ාහ ාගීා ූ ා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ම ා පුන්.ා පසුබිමා පිිනබඳා විම්ධශයකා කිරීමේා දීා
ාමා්තා නිකසදිමකන්ා (325),ා අඩුා ආයාකේලාභීා පුන්.ා ාඳහාා රමකන්ා ලබාමයයා ාමෘේිධා
්ර වලා කනා  දමි ේා කියූා පුන්.ව්ලනා අක්වා ුනව්න්ා හුදූ මේා 24%කි.ා එමාේමා නිකසදිකනා අක්වා
ාන්තාව්න්ම න්ා 90%ක්ා විව්ාහා වීා සිටිා අතරා ඉ වරිා 10%ා ව්සන්යඹුපඅවිව්ාහ පවිව්ාහ ා
පුරුෂකාම න්ාමව්න්ව්ාතනිව්ාජීව්්වාව්න්මයෝාාමව් ව.
ව්කා්ා ාණ්ටා ාසලය මේා දීා බහුතරා පිරිාා (83%)ා මසදිා ව්කාපා මසදිා ව්කානා ළ ාූ ව්න්ා ව්යා අතරා
තරුණා

ාන්තාව්න්ම ා ාහ ාගී්වව්කා ාාමප්තික්ෂව්ා අඩුකා (7%). එමාේමා ව්සඩිා මයමයුතා (45%)ා

ාාමායයා මපළා ාමතුන්ා ව්යා අතරා උාා්ා මපළා ාම්වා ුනව්න්ා යා නිකසදිකා තුළා 28%ක්ා සිටියා අතරා
ා්ව්කිංාරැකිකාව් ානියුක්තාවීමනාසුදුසුාඅනයාපයාමට්නමක්ාහාාපුනම්.ාශ්රමකාලබා තාහසකිාපුන්.ා
පසුබිමක්ායාා දතාූ මව්ෝාමව් ව.
රැකිකාානියුක් වකාාසලය මේාදීාාාමාජි ාව්න්ම න්ා 72%ක්ා(233)ා ෘහමේා ා්ධකකන්ායාාමන්න්ාා
ුතමයා මහෝා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව් ා නියුක්තා වීා සිටිකහ.ා එමා ාිං්යාව්ා පළා්වා ාහා අන්ත්ධා
පළා්වාදිා්ත්රික් කන්නාමබදීාපසව් වමේාපිිනමව්ිනන්ා63%ා(147මයමයුත)ාාහා37%ා(86ාමයමයුත)ා
ව්ශමකනි.ා නිකසදිමකන්ා70% ම ාම(38%+14%+18%)ාාුදළුාමාසි ාආයාකමාරු.ා10,000 මහෝා
.නා අඩුා ුනව්්වා තමා පුනම්.ා ්රනායා ආයාකමනා යාක ්වව්කක්ා ලබාදීමේා හසකිකාව්ා වුනන්ා ාතුවීමා
වුනන්ම ාපුන්.ව්ලාාමාජීකා්රව්්ධනයකනා්රබලාමහේතුව්ක්ාවීාඇත.ාාමා්තකක්ාමලාාාසලය මේාදීා
නිකසදිකනාඅක්වාාාමාජි ාව්න්ාබහුතරකක්ාමනයා්ථාූ ාාමාජීකාහාාආ්ධික ාමට්නමක්ාා දතාජීව්යා
රනාව් නා දමි ේාකිකන්යන්ාබව්ාපසහසදිංාමේා(ව්ගුාානහන්ාඅිං ා3.1).
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ව්ගුාානහන්ාඅිං ා3.1:ාම ොවිා ාන්තාාාාමාජි ාව්න්ම ාාමා-ආ්ධික ාලක්ෂණ
ාමා-ආ්ධික ාලක්ෂණ

ම ොවිා ාන්තාාාාමාජි ාව්න්ම ා්ර වශතකා%
පළා්වාදිා්ත්රික් ා
අන්ත්ධාපළා්වාදිා්ත්රික් ා
ුතරුණෑ ලා මමොණරා ලා එ තුව්
දිා්ත්රික් ා දිා්ත්රික් ා N=202
N=163
N=39

ව්කා්ාා ාණ්ටකා(අුනරුදු)
30නාඅඩු
30-40ාඅතර
40-50ාඅතර
50-60ාඅතර
60නාව්සඩි
විව්ාහ පඅවිව්ාහ ාබව්

04
20
30
33
13

විව්ාහ
90
ව්සන්යඹු
08
තනිව්පමව්න්ව්ාජීව්්වාව්ය
02
අනයාපයාමට්නම
පාාස්.ාමයොගික
0.0
්රාථමි ාඅනයාපයකාලයා
06
(1-5)
ේවි වින ාඅනයාපයකාලයා(610
10)
අ.මපො.ා.ා(ාා.මපළ)ාම්ව
40
අ.මපො.ා.ා(උ.මපළ)ාම්ව
42
උපාිධපඩිප්තිමලෝමා
02
්රනායාරැකිකාව්ා
ා්ව්කිංාරැකිකා
53
ම ොවිතසයා
හාා
ා්වව්ා
30
පාලයක
රායා හාා මපෞේ ං ා
14
අිංශමේාරැකිකා
ේ රුා ( ෘෂිප ෘෂි ා්ධමි ා
03
මයොව්ය)
ාාමාජි ාව්න්ම ාමාසි ාආයාකමා(රු.)
2,500නාඅඩු
39
2,500ා-5,000
13
5,000-10,000
14
10,000-15,000
15
15,000නාව්සඩි
19
ාමි වාාාමාජි මකුතව්ාසිටිා ාලකා(ව්ාර)
1නාඅඩු
20
1-3
42
3-5
15
5-7
12
ව්ාරා7නාව්සඩි
11

අවෙරානපුරා
දිා්ත්රික් ා
N=91

මහවෙව්රා
N=32

එ තුව්
N=12
3

ාමා්තා
නිකසදිකා
දිා්ත්රික් ා
N=325

10
21
36
30
03

05
20
31
33
11

08
33
25
26
08

13
34
31
09
13

09
33
27
22
09

07
25
29
29
10

95
0.0
05

91
06
03

89
08
03

94
0.0
06

90
06
04

90
06
04

0.0
05

0.0
06

3
10

0.0
03

02
08

01
07

26

13

25

19

24

17

46
18
05

41
37
03

50
12
0.0

59
19
0.0

52
14
0.0

45
28
02

55
40

53
33

43
46

20
67

40
49

48
38

0.0

11

10

0.0

08

10

05

03

01

13

03

04

31
21
41
05
02

37
15
19
13
16

29
15
14
19
23

72
03
19
0.0
06

40
12
15
14
19

38
14
18
13
17

15
15
08
49
13

19
37
13
19
12

10
24
22
23
21

50
19
03
09
19

20
23
17
20
20

20
31
15
19
15
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3.2.1 ඉටේාභුක් වකාහාානිව්ාාකන්ා දාත්ව්වව්ක
ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ම ා ඉටේා භුක් වකා ාහා නිව්ාාකන්ා  දා ත්ව්වව්කා වුනන්ම ා

ාමා-ආ්ධික ා පසුබිමා පිිනබිඹුා ම මරයා විමශේෂා නි්ධණාක කකි.ා ඒා අවෙව්ා අනයකයකනා ලක්ා ූ ා
ාමා්තා ම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ා 95%ා (ාාමාජි ාව්න්ා 308)න තමා පුනලනා අක්වා ම ොටා ඉටමක්ා
පසව් වා අතරා 55%ා (ාාමාජි ාව්න්ා 179)නා මටා ඉටේා පසව්තුණි.එමා පිරිමාන්ා 82%ා නා තමා පුනලනා
අක්වමටාඉටේාපිිනබඳානිරුන්.ාඅින වකාපසව් වාඅතර,ා13%ක්ාබදුාක්රමකන්වා6%ක්ාහුන්.ාක්රමකන්වා
මටාඉටේාව් ාා රයාබව්ාඅනයකයමකන්ාඅයාව්රණකාාවික.
ාමි වාාාමාජි ාව්න්ම ාපුන්.ව්ලනාඅක්වාම ොටාාහාමටාඉටේා්රමාණකන්ාපිිනබඳාවිග්රහාකිරීමේා
දී,ාබහුතරකක්(68%)ාඅක්වාව්න්මන්,ාඅක් රා0.5ාසිනාඅක් රා2ාඅතරා්රමාණකක්ාඅින වාපුන්.ව්ලනා
ව්යාඅතරාමටාඉටේා දමිාපුන්.ව්ලනාඅක්වාම ොවිා ාන්තාව්න් 66%ක්ාඅක්වාව්න්මන්,ා මටාඉටේා
අක් රා0.5ාසිනාඅක් රා2ාඅතරා්රමාණකක්ාඅක්වාව්යාපුන්.ව්ලනාක.
ාමීය ක්ෂණාය්වතව්ලනාඅවෙව්ාඅනයකයකනාාහ ාගී ූ ා ාන්තාව්න්ම න්ා95%ක්මාවුනන්ම ාපුනලනා
අක්වානිව්ාාාපසව් වාඅතරාඒව්ා උළුපඇා්බසා්මනෝා්ා ව්හලකාාහා මටොංන්ානිමා ළාා්ිකරානිව්ාාා
වික.ාපසපව්ා දනී,ා සාට්ාමරම ෝට්ධ,ාශීත රණාව්සනිාසුම්ෝපම ෝගීා ාණ්ටාාහාදුර තයා(ිං මා
හාා රැහසන්ා ා දතා දුර තය)ා පහසු ේා ා දතා පුන්.ව්ලනා අක්වා ාන්තාව්න්ාා ්රමාණකා 88%ක්ා ූ ා
අතරා ාමා්තා නිකසදිමකන්ා 71%ක්ා ්ර වනාරා යසක්ූ මේා තමා නිව්මාේා කතුරුා පසදිකක්ා පව් වයා බව්ින.ා
නිව්මාේාත්රීාවීලකක්ාපව් වයාබව්නා14%ක්ා්ර වනාරායසක්ූ හ.
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සිේව්සනිාපරිච්මේයක

ම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාක්රිකා ාරී්වව්කාාහාඑ දාව්්ධතමායාත්ව්වව්ක
4.1

හසඳින්වීම

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමයා  දා ූලං ා

ා්ධකකක්ා ව්න්මන්,ා ග්රාමා මාේව්ාා ව්ාේා

මට්නමින්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතා රාක්රිකා්වම ාකිරීමින.ාමේාහරහාා ාන්තාව්න්ාඒ රාශීා
ර සනීම,ා වුනන්නා පුහුණුවීේා ලබාදීම,ා පුහුණුවීේාහරහාා ව්යව්ාාක ්වව්ා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා
රවීම,ා ආහාරා හාා මපෝෂණක,ා මපෝෂය කා ම ව්්වතා ව්සනිා
ාන්තාව්න්ම ා ජීව්යා ත්ව්වව්කා උාා්ා තලකක්ා

ා්ධකකන්ා යා එමාේා මා අව්ාායමේා

රාා මමමහකවීම්වා වුනන්ා ාමාජීක,ා ආ්ධික ා

ව්ශමකන්ාාවිබලා සන්වීම්වාකයාඅරුදණුාඉටුා ර සනීමාම ොවිා ාන්තාාාමි වාහරහාාසිදුාම ම්ධ.ා
ඒාඅවෙව්,ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාපිිනබඳාව්්ධතමායාත්ව්වව්ක,ාඑ දාක්රිකා ාරී්වව්කාාහා ාන්තාව්න්ා
එකනා ාේබන්නා වීා ඇ්වම්වා ුතමයා අරුදණකින්ා යා හාා වුනන්ා ඒා ාඳහාා මකොුදා වීමනා බලපෑා මහේතුා
ව්ම්ධායාකන්යාපිිනබඳව්ාමමමාපරිච්මේයමකන්ාවිග්රහාම ම්ධ.

4.2

ම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතාකිරීම

අනයකයකා ාඳහාා මතොරතුරුා ලබා සනීමනා උපමකෝගීා ර ්වා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලනා අක්වා
මතෝරාා වොලසබූාම ොවිා ාන්තාාාාමාජි ාව්න්ාාඳහන්ා ළාපරිදිාවුනන්ාාේබන්නාවීාසිටියාම ොවිා
ාන්තාාාමි වාආරේ ා ළාව්්ධෂකන්ාව්ගුාානහන්ාඅිං ා4.1න්ායසක්මේ.ා
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ව්ගුාානහන්ාඅිං ා4.1:ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාආරේ ා ළාව්්ධෂකන්ා දාව්යාප්ති වක
ව්්ධෂක

පළා්වාදිා්ත්රික්
ුතරුණෑ ලා
මමොණරා ලා
ාිං්යාව්
%
ාිං්යාව්
%

එ තුව්
ාිං්යාව්

%

අන්ත්ධාපළා්වාදිා්ත්රික්
අවෙරානපුරක
මහවෙව්ර
ාිං්යාව්
%
ාිං්යාව් %

එ තුව්ා
ාිං්යාව්

ාමා්තාඑ තුව්

%

ාිං්යාව්

%

1990-1995

03

2

0

0.0

03

1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

03

1

1996-2001

02

1

05

13

07

4

01

01

0

0.0

01

1

08

2

2002-2007

24

15

01

2

25

12

39

43

09

28

48

39

73

23

2008-2013

129

79

33

85

162

81

51

56

12

38

63

51

225

69

05

3

0

0.0

05

2

0

0.0

11

34

11

9

16

5

163

100.0

39

100.0

202

100

91

100.0

32

100

123

100.0

325

100.0

2014
එ තුව්

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

ව්ාරා 15ක්ා ව්සනිා

ාලකක්ා ආපා්ානා ාල ාා බසලීමේා දී ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ව්සඩිා ්රමාණකක්ා ා්ථාපිතා වීා ඇ්වම්ව,ා 2008-2013ා අතරා

ව්්ධෂකන් දාමේ.ාාමා්තානිකසදිමකන්ා69%ක්ාඒාබව්ාාඳහන්ා රාඇත.ා්රා්තාරාඅිං ා4.1ාන්ායසක්මව්න්මන්ාපළා්වාාහාඅන්ත්ධාපළා්වාව්ශමකන්ා
ාමි වාආරේ ා ළාව්්ධෂකන්ා දාව්යාප්ති වකාමේ.ාඒාඅවෙව්ාය ාමි වාව්සඩිා්රමාණකක්ාආරේ ා රාඇ්වම්වා2008-2013ාඅතරාව්්ධෂකන්ා දාමේ.
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්ර වශතකා%

පළාත් බල ප්රදේශ
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අන්තර් පළාත් බල ප්රදේශ
81

51
39

12
1

4

0

1990-1995

2

1

1996-2001

2002-2007

2008-2013

9

2014

ව්්ධෂක

්රා්තාරාඅිං ා4.1:ම ොවිා ාන්තාාාමි වාආරේ ා ළාව්්ධෂකන්ා දාව්යාප්ති වක
ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

මමමා ත්ව්වව්කනා මහේතුා විමසීමේා දීා අයාව්රණකා ූ ා පරිදිා ාාමායයමකන්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා
ා්ථාපිතා වීමන්ව,ා එමා ාමි වා ා්රීකා මට්නමින්ා පව්්වව්ාා සනීමන්වා ාලීයව්ා රකන්ා විසින්ා දික්වා
රයා විමශේෂා ව්යාපෘ වා මහේතුපාය ා ව්යා බව්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලනා අයාළා නිලනාරීන්ා හාා

ම රුණුා ාා ච්ඡාා තුළදී මයා වික.ා ඒා අවෙව්ා 2007-2008ා ව්සනිා ාලා පරිච්මේයකන්ා  දා ා ාහා .නා
පසු ාලීයව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාව්සඩිාව්ශමකන්ාා්ථාපිතාවීමනාශ්රීාලිං ාව්ාතුළාක්රිකා්වම ාූ ාදීපා
ව්යාප්තිතාආහාරා්රව්්ධනයාව්සටානහයාමහේතුාපාය ාවීාඇත.ා
4.2.1 ාාමාජි ාව්න්ාමතෝරාා සනීමේාදීාබලපායානි්ධණාක ා
ාමි වා පව්්වව්ාම යා කවො ලබයා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහතුන්ම ා ාා ච්ඡාව්ලා දීා පසහසදිංා ූ ා

පරිදි,ාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාඅරුදණුව්ලනාඅයාළව්ාපහතාාඳහන්ානි්ධණාක ාපිිනබඳාඅව්නායකා
මකොුදා රමින්ා ාන්තාව්න්ාම ොවිාාමි වාාඳහාාමතෝරාම යාඇත.
1.

ෘෂි ා්ධමි ාපුනල නාඅක්වවීම(පසුව්ාඅරුදණුාපුළු්.ාවීම්වාාම ාාමි වාාඳහාාාේබන්නා
වීමනා සමස්වතක්ාඇ වාසිකලුා ාන්තාව්න්නාමේාාඳහාාාහ ාගීවීමනාහසකිකාව්ාලසබීාඇත)
2. ක්රිකා ාරීව්ා නයුතුාකිරීමනාඅමතරා ාලකක්ාපසව්තීම
3.
සමස්වතාාහාඋයන්දුව්ාපසව්තීම
4. ව්යව්ාාක ්වව්ා නයුතුාකිරීමනාපසුබිමක්ාහාාහසකිකාව්ක්ාපසව්තීම
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යුද්වාඅනයකයකාඅවෙව්ාව්්ධතමායමේාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාඳහාා ාන්තාව්න්ාමකොුදවීමනාබලපෑා
නි්ධණාක ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාවිසින්ාාඳහන්ා ළාපරිදිාපහතාව්ගුමව්න්ාපසහසදිංාම ම්ධ.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා4.2:ාාමි වාාඳහාාමතෝරා සනීමනාමහේතුාූ  නි්ධණාක
රුණු
01 බා දරා
ා්ධකකන්නා මකොුදවීමනා අව්ශයා
ාලකා
්රමාණව්්වව්ාපසව්තීම
02
ෘෂි ා්ධමි ාපුනල නාඅක්වවීම
03 නිලනාරීන්ම ායසවෙව්්වාකිරීම
04 ා්ව්කිංාරැකිකාාසිදුාකිරීමනා සමස්වතක්ාපසව්තීම
05
ණ්ටාකේා ාාමාජි ා ාිං්යාව්ා ාේර්්ධණා ර සනීමේා
අව්ශයතාව්ක
එ තුව්

ාාමාජි ා
ාිං්යාව්
117

්ර වශතකා%

100
07
31
06

30.0
22.0
10.0
2.0

325

100.0

36.0

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

ව්ගුානහන්ාඅිං ා4.2නාඅවෙව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාඳහාාාහ ාගීවීමනාබලපෑානි්ධණාක කක්ාූ ා
ෘෂි ා්ධමි ා පුනල නා අක්වවීමන,ා ව්ටාා නිව්මාේා

ා්ධකකන්නා පරිබා දරව්ා කේා

නයු්වත ා

නිකසළීමනාඅමතරා ාලකාපව් වයා ාන්තාව්න්නාමේාාඳහාාාේබන්නාවීමේාහසකිකාව්ාව්සඩිාවීාඇ වා
බව්ා මපනී කන්මන්,ා බා දරා
නිකසදිකනා අක්වා

ා්ධකකන්නා මකොුදවීමනා

ාලකා පසව්තීමා කයා නි්ධණාක කා ාමා්තා

ාන්තාව්න්ම න්ා 36%ා ාඳහන්ා කිරීමමනි.ා

ෘෂි ා්ධමි ා පුනල නා අක්වවීමා

මයව්සනිා ාරණකා බව්නා ප්වා වීා ඇත.ා මමකනා බලපෑා තව්්වා මහේතුව්ක්ා මලාා නිලනාරීන්ා ාඳහන්ා
මළේ,ාුද්.ා ාලීයාඅරුදණුව්ලනාව්ටාාව්්ධතමායමේාඅරුදණුාපුළු්.වීමාමතාමමකනාාේබන්නාවීමනා
ෘෂි ා්ධමි ා පුනල නා මා අක්වවීමා අතයව්ශයා මයොවීමින.ා ඒා අවෙව්ා බලා ්රමේශකා තුළා හසකිකාව්,ා
සමස්වතා ඇ වා සිකලුා ාන්තාව්න්නා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාඳහාා ාහ ාගීවීමනා වීමනා අව්ා්ථාව්ා
ලසබීාඇත.
කිසිදුාඅරුදණක්ාමහෝාලසමබයා්ර වලා කක්ාපිිනබඳව්ාමහෝාමයොයසායාාමි වමේාාාමාජි ාාිං්යාව්ා
ාේර්්ධණා

ර සනීමනා පමණක්ා ාේබන්නා ූ ා සුළුා පිරිාක්ා (2%)ා යා අනයකයමේා දීා හුදා වික.ා

වුනන්ා ාම ොවිා

ාන්තාා ාමි වකනා ාේබන්නා වීමේා දී ත්ව්වව්කා එමාේා ුනව්යා පසු ාලීයව්ා ම ොවිා

ාන්තාාාමි වව්ංන්ාවිවිනා්ර වලා ාලබා ්වාබව්ායාවුනන්ාවිසින්මාාඳහන්ා රයාලදී.
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4.2.2 ම ොවිා ාන්තාාාමි වකාපි දටුවීමේාඅරුදණු
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා මන්න්ා ග්රාමීය කා මට්නමින්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා
කිරීමේා්රනායාඅරුදණුා4කි.ා
1. ාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්ාව්යව්ාාක ිනන්ාමලාාපුහුණුාකිරීම
2. ඒාමන්න්ාකේාආයාකේාඋ්වපායයා ා්ධකක ානිරතා රවීම
3. එමාේමාවුනන්ම ාපුනම්.ාජීව්යාත්ව්වව්කාය ාාසිටුවීම
4. අව්ායා ාන්තාව්ාආ්ධික ාහාාාමාජීකාව්ශමකන්ාබල සන්වීමාව්ශමකනි.
ාන්තාා
ාහ ාගී ූ ා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමයා  දා පුළු්.ා අරුදණුා එමාේා ව්යා අතරා අනයකයකනා
ාන්තාව්න්ා යා මමමා ව්සටානහමය දා ්රනායා අරුදණුා වුනන්ා අව්මබෝනා

ර ්වා

ආ ාරකනාාහානිලනාරීන්ම ායසවෙව්්වාකිරීමාමතාමමන්මාා්ව්ය කා සමස්වතාමතාවිවිනාූ ාඅරුදණුා
ඉටුා ර සනීමේාඅභිලාශමකන්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතා රම යාඇත.
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තමන්ාමව්මායාග්රාමකාතුළාම ොවිා ාන්තාාාමි වාකක්ාපි දටුව්ා නිමින්ාඑිනන්ා ඉටුා ර සනීමනාඅමප්තික්ෂාා ළා අරුදණුාපිිනබඳාවුනන්ාායසක්ාූ ා
අයහා්ා4.3ාව්ගුාානහනින්ාඉදිරිප්වා රාඇත.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා4.3ා:ාතමන්ාඅක්වාාමි වකාආරේ ාකිරීමනාමහේතුාූ ාඅරුදණු
අරුදණු

01 ම ව්තුාව් ාා
ව්සටානහය
02
ෘෂිා
ව්යව්ාාක ්වව්ා
ාිංව්්ධනයක
03 පුනම්.ාආහාරා
පේන වකාහාා
මපෝෂණකාදියුණුා
කිරීම
04 න්රීකාඅරුදයලක්ා
ඇ වා ර සනීම
05 ාහයාක්රමකනා
ෘෂිාබීා
ලබා සනීමා
ාඳහා
එ තුව්

පළා්වාදිා්ත්රික්
ුතරුණෑ ලා
මමොණරා ලා
ාිං්යව්
%
ාිං්යාව්
%

එ තුව්
ාිං්යාව්

%

අන්ත්ධාපළා්වාදිා්ත්රික්
අ'ාපුරක
මහවෙව්ර
ාිං්යාව්
%
ාිං්යාව් %

එ තුව්ා
ාිං්යාව්

ාමා්තාඑ තුව්
%

ාිං්යාව්

%

60

37

29

74

89

44

52

57

29

91

81

66

170

52

87

53

05

13

92

46

18

20

03

9

21

17

113

35

11

6
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පළාත් බල ප්රදේශ

අන්තර් පළාත් බල ප්රදේශ
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්ර වශතකා%

46

44

50
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17

20

8

8
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7
1

1

2

0
දෙවතු වො
වැඩසටහන

කෘෂි
පවුදේ ආහාර
චක්රීය
සහන ක්රමයට
වයවසායකත්ව පේධතිය හා අරමුදලක් ඇති
කෘෂි බීජ
සංවර්ධනය
දපෝෂණය
කරෙැනීම
ලබාෙැනීම
දියුණු කිරීම
සඳහා
අරුදණු

්රා්තාරාඅිං ා4.2:ා පළා්වාාහාඅන්ත්ධාපළා්වාමට්නමේාදීාම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතාකිරීමේා
අරුදණු
ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

අනයකයකනා ාහ ාගීා ුනා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම න්ා 52%ක්ා ම ව්තුා ව් ාා ව්සටානහයා ක්රිකා්වම ා

කිරීමා ාඳහාා තමා ාමි වකා ආරේ ා
ාාමාජි ාව්න්නා

ළා බව්ා ාඳහන්ා

ෘෂි ා්ධමි ා ව්යව්ාාක ා

රා ඇත.ා එමාේමා 35%ක්ා ාඳහන්ා

මළේ,ා

නයු්වතක්ා ආරේ ා කිරීමේා පයයමා ා ාාා සනීමා

ාඳහාාතමාාමි වකාා්ථාපිතා ළාබව්ින.ාපළා්වාාහාඅන්ත්ධාපළා්වාමට්නමින්ාාසලය මේාදිායාමමමා
අරුදණුව්ලා සපීමපමයයාාමව්යා් මක්ාමයොමපන්ව්ිනා(්රා්තාරාඅිං ා4.2).
ාමි වව්ංන්ාබහුතරකක්ාව්්ධෂා2008-2013ාඅතරාආරේ ාවීාඇ වාඅතර,ාමමමා ාලකාතුළාරනාතුළා
දික්වා ම රුණුා රමේා ආහාරා ්රව්්ධනයා ව්සටානහයා (අපිා ව්ව්ුද-රනා ය ුද)ා හාා ාම ාමීය ව්ා ම ව්තුා
ව් ාාාිංව්්ධනයාව්සටානහයාූලං ාූ  බසවින්ාඒාායහාාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාඒ රාශීාවීමාමන්න්ා
ම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතාවීාඇත.ා මම දාදීා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වාව්සටානහයාා්ථාපිතා
කිරීමේා්රනායාඅරුදණුාම ව්තුාව් ාාාිංව්්ධනයකාහරහාාඉටුාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාමේ.ාඑමාේමාම ොවිා
ාන්තාව්න්ාාඳහන්ා ළාපරිදිාව්යව්ාාක ්වව්ා ා්ධකකන්ාආරේ ාකිරීමායාමේාහරහාාසිදුාවීාඇත.ා
ම ව්තුාව් ාාාිංව්්ධනයකාකයාපුළු්.ාමාතෘ ාව්ාකනම්ව,ාව්යව්ාාක ්වව්ාහසකිකාව්ාදියුණුාකිරීම්ව,ා
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ව්ාා විමාන්ා මතොරා අලු්වා එළව්ළුා ා පලතුරුා පරිම ෝයකා කිරීමේා හසකිකාව්ා ලසබීමමන්ා පුනම්.ා
ආහාරා පේන වකා හාා මපෝෂණකා දියුණුා කිරීම්ව,ා එමාේමා ආයාකේා උ්වපායයකක්ා ඇ වවීම්ව,ා මමමා
ා්ධකකන්ාකිරීමාාඳහාාන්රීකාඅරුදයලක්ාඅ වා ර සනීමාහරහාාඑමාව්යව්ාාකන්ා දා වරාාර්වව්කනා
යා කේා බලපෑමක්ා කිරීමනා උ්වාාහා යරාා  වබීම්වා මන්න්ා ාන්තාව්න්ම ා පුනම්.ා ජීව්යා ත්ව්වව්කා
ය ාා සිටුවීමේා අරුදණ්වා ම ව්තුව් ාා ව්සටානහයා මන්න්ා කේා ආයාකමක්ා උපකන්මන්ා යේා එකා
වුනන්ම ාපුනම්.ාුදළුාආයාකමනායාක ්වව්කක්ාාසපයීම්වාසිදුාව්යාබව්ාපසහසදිංාමේ.ා
මබොමහෝා ාන්තාව්න්ාම ව්තුාව් ාාව්සටානහයනාාම ාමීය ව්ාම්.ාහාාවිසිතුරුාපත්රාව් ාව්ාසිදුා රයා
බව්ායාඅනයකයමේාදීානිරීක්ෂණකා ළාහසකිාවික.ාමේාඅවෙව්ාම ව්තුාව් ාව්ාහාාම්.ාව් ාව්ාආ්රිතව්ා
ව්යව්ාාක ්වව්ා හසකිකාව්ා ාිංව්්ධනයකා

ර සනීමා කයා අරුදණා යා ඉටු රා

සනීමනා මමමා

ාන්තාව්න්නාහසකිාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාමේ.
රමකන්ා ලබාමයයා 50%ා මහෝා 30%ා පයයමා කනම්වා ාහයා මිලනා බීා ලබා සනීමනා තමා ාමි වකා
ා්ථාපිතා

ළා බව්ා 1%ක්ා ාාමාජි ාමව්ෝා ාඳහන්ා

ළහ.ා ාහයා මිලනා රමකන්ා ලබාමයයා ්රව්යා

(බීපඋප රණ)ාලබා සනීමේාදීාතනිාතනිව්ාඉදිරිප්වාවීමාඅව්ාසිාාහ තාබව්්වා ණ්ටාකමක්ාමලාා
ඉදිරිප්වාවීමාතුළාඑමා්ර වලා කාලබා සනීමේාපහසුව්ක්ාපව් වයාබව්්ව,ාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලනා
අයාළා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහතුන්ා විසින්ා ාඳහන්ා රයා ලදි.ා ඒා අවෙව්ා කේා කේා අව්ා්ථාව්ලා දීා
ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ව්රකාාවිසින්ාඑව්සනිාඅරුදණුාඅවෙව්ායාම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතාකිරීමනා
සුදුසුා පසුබිමක්ා ාපකා වො ලබින.ා එයේා ම
ා ොවිා ාන්තාා ාමි වකක්ා ා්ථාපිතා රා එකනා ාේබන්නා
ුනව්මහෝවා කේා කේා ්රව්යා මයොමිම්.පාහයා මිලනා ලබා සනීමේා හසකිකාව්ා පව් වයා බව්ා ෘෂි ්ධමා
උපමේශ ව්රකාා උපමයා්ා ා මයයා විනා ාමි වව්ලනා ාේබන්නවීමනා ව්සඩිා උමයයො කක්ා ාන්තාව්න්ා
තුළා ඇ වා කිරීමනා එකා ාම්වා මේ.ා ාමහරා අව්ා්ථාව්ලා දීා ්ර වලා කා
ාාමාජි ්වව්කා ා දතව්ා ා්ථාපිතා ම මරයා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා

සයා පමණක්ා සිතයා

ාලක්වා ාම ා අ්රීකා වීමේා

්රව්ණතාව්කක්ා යා මපන්වෙේා ම මරයා අතරා ාමි වමේා ව්ටියා මා ම්වරුේම යා එකා ව්සඩිා දියුණුා
රම යා්රශා්තාමලාා්ර වලා ාලබා සනීමනාමකොුදව්යා ාන්තාව්න්ාා දතාාමි වායාපව්තී,ාඒව්ාා
ව්ටා්වාා්රීකාමට්නම නාප්වාවීාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාඅරුදණුාමමන්මාව්සටානහමන්ාඅරුදණුායා
ව්්ධනයකාව්යාබව්ානිලනාරීහුාාඳහන්ා ළහ.
ඉහතා ්රනායා අරුදණුව්ලනා අමතරව්,ා

ණ්ටාකමක්ා මලාා ාමායීකා ා්ව ාරකන්ා  දා මකදීමා

ාඳහා්වා(ාමි වකනාඅක්වාාාමාජි ිනන්නාඇ වාව්යාහදිසිාමරෝ ාහාාා්ව්ා ාවි ාඅයතුරු,ායන්ාස්.,ා
යායමකාපිිං ේ,ා ශ්රමයායා නයුතුාව්සනි...)ාාමි වකාතුළාඅමයයොයයා ව්ශමකන්ාූලලයමකා වෙමයවො
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සිදු රා නිමින්ාඉතාම්වාපුළු්.ාඅරුදණා රාාමමමහකසවීමාමපරයසරිා ර ්වාම ොවිා ාන්තාාාමි වා
යාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණමේාදීාහඳුයා තාහසකිාවික.
ඉහතා විග්රහකනා අවෙව්ා මපනීා ා කන්මන්ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා මන්න්ා ග්රාමීය කා

මට්නමින්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා කිරීමේා ්රනායා අරුදණු,ා රකා මගින්ා දික්වා ළා ආහාරා
්රව්්ධනයාව්සටානහයාහාාාම ාමීය ව්ාක්රිකා්වම ාුනාම ව්තුාව් ාාාිංව්්ධනයකාාකයාක්මෂේත්රකාකනම්වා
ව්ක්රා ාරමකන්ාක්රිකා්වම ාව්යාබව්ාින.
4.2.3 ව්්ධතමායමේාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාසිටියාාාමාජි ාාිං්යාව්
අනයකයකාාඳහාාමතෝරා වොලසබූාම ොවිා ාන්තාාාමි වාමබොමහොමකක්ාා්ථාපිතාවීාඇ්වම්වාව්්ධෂා
2008-2013ාඅතරා ාලපරාාකාතුළාබව්ාමපරාපරිච්මේයකන්ා දාාා ච්ඡාාම රිණි.ාාමි වකාා්ථාපිතා
ළා අව්ා්ථාමේා ාාමාජි ්වව්කා ලසබූා ාන්තාව්න්ා ාිං්යාව්්වා ව්්ධතමායමේා සිටියා ාාමාජි ාව්න්ා
ාිං්යාව්්වාඅතරාමව්යාක්ාපව් වන්මන්ායාකන්යාඅනයකයමේාදීාමාොකාාබසංණි.
ව්ගුා ානහන්ා අිං ා 4.4ා :ා ාමි වකා ා්ථාපිතා

ළා අව්ා්ථාමේා ාහා ව්්ධතමායමේා සිටියා ාාමාජි ා

ාිංඛ්ාකාමේාාාමායයාඅ ක
ාලක

පළා්වාදිා්ත්රික්

අන්ත්ධාපළා්වාදිා්ත්රික්

එ තුමේා
ාාමායයා
අ ක

ුතරුණෑ ල
ආරේ

මමොණරා ල

අවෙරානපුරක

මහවෙව්ර

ා

15

15

30

20

15

ව්්ධතමායා

25

20

20

10

20

අව්ා්ථාව්
අව්ිධක
ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා ව්යව්ා්ථාමේා ාඳහන්ා ව්යා පරිදිා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වකක්ා ා්ථාපිතා කිරීමේා දීා ාාමාජි ාව්න්ා 15නා මයොව්සඩිා පිරිාක්ා සිටිකා යුතුා මේ.ා අනයකයකනා
අවෙව්ා ාමා්තකක්ා මලාා ්වා විනා පළා්වා හාා අන්ත්ධා පළා්වා ා දිා්ත්රික් ා 4 දමා ආරේ
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ා අව්ිධමේා

සිටියා ලයා ාාමාජි ාව්න්ම ා ාාමායයා අ කා ූ ා 15ා ව්්ධතමායමේා 20ා යක්ව්ාා ව්සඩිා වීා ඇ වා බව්ා
පසහසදිංාමේ.
දිා්ත්රික්ා මට්නමේා ය්වතා විශ්ම්.ෂණමේා දීා මපනීා කන්මන්,ා අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශකනා අක්වා
අවෙරානපුරා දිා්ත්රික් මේා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා රයා අව්ා්ථාමේා ඒා ාඳහාා ාහ ාගීා වීා
ඇ වා ාාමාජි ාව්න්ා ාිං්යාමේා ාාමායයා අ කා 30ා මයමයුතා ුනව්ා යා ව්්ධතමායකා ව්යා විනා එමා
ාමි වව්ලා ාාමාජි ්වව්මේා ාාමායයා අ කා 20ා යක්ව්ාා අඩුා වීා ඇ වා බව්කි.ා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා
ත්ව්වව්කා යා එකනා ාමායා ක.ා යුද්වා පළා්වා බලා ්රමේශකනා අක්වා ුතරුණෑ ලා ාහා මමොණරා ලා
කයා දිා්ත්රික් ව්ලා ාමි වා ා්ථාපිතා

රයා අව්ා්ථාමේා ාාමාජි ා ාිං්යාමේා ාාමායයා අ කා අඩුා

මට්නම ා පසව් වකා යා (ාාමාජි ාව්න්ා 15ා මයමයුත)ා ව්්ධතමායකා ව්යා විනා එමා අ කා ව්සඩිා වීා ඇ වා
බව්්වාමපන්වෙේා රින.ාමේාඅවෙව්ාපළා්වාබලා්රමේශකන්ා දාාහාඅන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශකන්ා දා
අරේ ා අව්ිධමේා ාාමාජි ා ාිං්යාමව් දා ාාමායයා අ මේා ාහා ව්්ධතමායමේා සිටියා ාාමාජි ා
ාිං්යාමේා ාාමායයා අ කා අතරා ඇ වා ්ර වමලෝමා ාේබන්නතාව්කනා මහේතුා විම්ධශයකා කිරීමේා දීා
පසහසදිංා ූ මේ,ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා ුදංන්ා ක්රිකා්වම ා කිරීමා ආරේ ා රයා
ලේමේා අන්ත්ධා පළා්වා

ෘෂි ්ධමා බලා ්රමේශකන්ා  දා ව්යා අතරා ුද්. ාලීයව්ා

ෘෂි ්ධමා

මයපා්ධතමේන්තුමේා අීකක්ෂණකා හාා අව්නායකා ඉතාම්වා තීව්රා මලාා මමමා ව්සටානහන්ා හාා බේනව්ා
පසව්තුණි.ා යුද්වා විමශේෂා අව්නායකක්ා කනම්වා ක්රිකා්වම ා ූ ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා

ව්සටානහන්ා මව්තා පසව් වා අීකක්ෂණක,ා අව්නායකා කේතාක්ා මට්නමින්ා ගිංහීකාමන්ව,ා ්ර වපායයා
මබයාා හසරීමේා

ා්ධකකා දු්ධව්ලවීමන්වා

ාලීයව්ා සිදුව්යා මේශපාලයමකා හාා පරිපාලයමකා

මව්යා්වීේාබලපාාඇත.ාඑමාත්ව්වව්කාඅන්ත්ධාපළා්වා දාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාක්රිකා ාරී්වව්කනා
හානි රා මලාා බලපාන්යනා ඇතසිනා නි මයකා ළා හසකික.ා ඒා අවෙව්ා මපරා පසව් වා ත්ව්වව්කා කේා
මව්යා නාලක්ාවීාඇ වාබව්ානිලනාරීන්ාහාාම රුණුාාා ච්ඡාව්ලාදීායාතහුනරුාවික.ා
එමාේා ුනව්්ව,ා පළා්වා බලා ්රමේශකන්ා  දා ක්රිකා ාරී්වව්කා විමසීමේා දී,ා එ දා පව් වයා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වව්ලා මමමා ත්ව්වව්මක දා මව්යාක්ා යසකිකා හසකිා වික.ා පළා්වා නිශ්චිතා ්ර වපායය,ා මේශපාලයා
්ර වපායය,ා මව්ය්වා රායා මයොව්යා ාිංවිනායව්ලනා අක්වා ්ර වපායයා කනම්වා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා
ාාමාජි ාව්න්නාඅව්ා්ථාාහාා්ර වපායයාලසබීමේාහසකිකාව්ාඅනයකයකනාලක්ාූ ා්රමේශකන්ා දාඉහළා
මට්නම ාපව් වයාබව්ාඅයාව්රණකාවික.ාඑබසවින්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතා රයාඅව්ා්ථාමේා
සිටිාාාමාජි ාාිං්යාමේාාාමායයාඅ කනාව්ටාාව්්ධතමායමේාසිටියාාාමාජි ාාිං්යාමේාාාමායයා
අ කා මමමා දිා්ත්රික් ව්ලා (පළා්වා ා ාව්නා අක්වා දිා්ත්රික් )ා ව්සඩිවීමනා මහේතුපාය ා වීා ඇ වා බව්ා
නි මයකා ළාහසකිාමේ.
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4.2.4 ාමි වකාතුළාාාමාජි ාව්න්ම ාරැඳීාසිටීම
ආරේ

ා අව්ිධමේා ාහා ව්්ධතමායමේා ාමි වා තුළා සිටියා

ාන්තාව්න්ම ා ාාමායයා අ කා

ාිං්යා්වම ව්ා ව්සඩිා වීමක්ා මපන්වෙේා ළා යා ාමි වා තුළා ාන්තාව්න්ා අ්ණ්ටව්ා රැදීා මයොසිනා ඉන්ා
ඉව්්වව්යාඅව්ා්ථාායාපව්තී.
.නා බලපෑා හසකිා මහේතුා විමසීමේා දීා එමා මහේතුා පුනලා තුළා හාා ාමාකා තුළා

ාන්තාව්න්ම ා

මතව්සයෑරුේා ා්ධක ාරක2,ා එයේා නිෂ්පායයා ාාන ,ා ්රයයා ාාන ා ාහා ාමාජීකා ාාන ා ාම ා
ාෘජුව්මා ාේබන්නා ව්යා බසේා මපනීා ගිමේක.ා 4.5ා ව්ගුා ානහනින්ා මපන්ව්ාා ඇ්වම්වා අනයයමේා දීා
ාන්තාව්න්ා යසක්ූ ා අයහා්ා

ාන්තාව්ම ා

ා්ධක ාරකා විශ්ම්.ෂණකා කිරීමේා ාාන ා ා ාම ා

ාේබන්නාව්යාආ ාරකින.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා4.5:ාාමි වව්ලාඅ්ණ්ටාාහ ාගී්වව්කාමව්යා්ාවීමනාබලපායාලයාමහේතු
අරුදණු

පළා්වාදිා්ත්රික්

එ තුව්

අන්ත්ධාපළා්වා

එ තුව්ා

දිා්ත්රික්
ුතරුණෑ ලා
ාිං්යාව්

%

මමොණරා ලා
ාිං්යාව්

%

එ තුව්

අ'ාපුරක
ාිං්යාව් % ාිං්යාව්

ාමා්තා

%

මහවෙව්ර
ාිං්යාව් % ාිං්යාව්

%

ාිං්යාව්

%

නිෂ්පාය
31

58

01

11

32

52

14

52

03

14

17

35

49

45

11

21

08

89

19

31

08

30

16

76

24

50

43

39

ාාන

11

21

0

0.0

11

17

05

18

02

10

07

15

18

16

එ තුව්

53

100.0

09

100.0

62

100

27

100.0

21

100

48

100.0

110

100.0

යාාාන
්රයයා
ාාන
ාමාජීකා

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

4.5ා ව්ගුා ානහයනා අවෙව්ා පළා්වා හාා අන්ත්ධා පළා්වව්ලනා අක්වා දිා්ත්රික් ා 4 දමා 45%ක්ා ා ාඳහන්ා
රන්මන්,ා ාමි වකා තුළා අ්ණ්ටව්ා රැඳීා මයොසිටීමනා නිෂ්පායයා ාාන ා බලපායා බව්ින.ා

2මතව්යෑරුේා

ා්ධක ාරකා(Triple Concept)ාකවොා්ත්රීාපුරුෂා ාව්කාහාාාේබන්නාාිං ්.පකකි.ාඑමාාිං ්.පමකන්ාාමාකාතුළා
ා්ත්රික ම ා ා්ධක ාරකා මතව්සයෑරුේා බව්ා විශ්ම්.ෂණකා මේ.ා එයේා නිෂ්පායයා ාාන ා කවො ා ව ා නිෂ්පායයකනා ාන්තාව්ම ා
යාක ්වව්කා ාහා නිෂ්පායයා ා්ධකකන්ා මේ.ා ්රයයා ාාන ා කවො ්ර වා නිෂ්පායයකින.ා එයේා යරුව්න්ා හසදීම,ා රැ බලාා සනීමා හාා
මපෝෂණකින.ා ාමාජීකා ාාන ා කවො ාන්තාව්ා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා සිදුා රයා හාා පුනම්.ා ාාමාජි ිනන්ා ාමාජීකා ා්ධකකන්නා මකොුදා
කිරීමනාඇකායක්ව්යාාහමකෝ කින.
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ාන්තාව්න්ම ා අව්මබෝනකා අවෙව්ා වුනන්ා නිෂ්පායයා ාාන ා මලාා ාඳහන්ා මළේ,ා ාමි වකා හරහාා
වුනන්නාලසමබයා්ර වලා ාමේ.ාඑමා්ර වලා ාඅඩුාව්යාවිනාාමි වකනාපසමිමණයාාාමාජි ාව්න්ම ා
ා්රීකායාක ්වව්කාඅඩුාවීාකයාබව්ාවුනන්ම ාවිශ්ව්ාාකින.ා ාන්තාාාමි වකක්ාතමාබලා්රමේශකාතුළා
ා්ථාපිතා කිරීමේා දීා ව්යව්ාාක ්වව්ා

ා්ධකකන්ා ආරේ ා කිරීමනා ාමි වකා හරහාා ූලලයමකා මහෝා

්රව්යමකා ්ර වලා ා ලබා සනීමේා අමප්තික්ෂාමව්න්ා පසමිමණයා ාන්තාව්න්නා වුනන්ා අමප්තික්ෂාා රයා
මට්නමින්ාමහෝාඅමප්තික්ෂාා රයා ාලකනාඑව්සනිායෑා මයොලසමබයාවිනාාමි වකනාපසමිය මාඅතපසුා
රයා බව්ා ාමි වව්ලා ා ාප ව,ා ම්. ේා ව්සනිා තයතුරුා යරන්මයෝා ාඳහන්ා

ළහ.ා එමාේමා

ාන්තාව්න්ා ාඳහන්ා ළා නිෂ්පායයා ාාන කක්ා මලාා විශ්ම්.ෂණකා ළා හසකිා අමයක්ා ාාන කා
ව්න්මන්,ා ්රමේශකා තුළා යව්ා රැකිකාා බි දවීමා හාා .නා
අිංශමේා ඇ ලුේා

ාන්තාව්න්ම ා මකොුදවීමින.ා මපෞේ ං ා

්ධමාන්තා හාා මව්ය්වා සුළුා පරිමාණා ව්යාපාරා ( මන්ා මළුා මසසීමේා ව්යාපාර,ා

පසපලාව්යයා ාහාින ාව්න්ා ව්සනි)ා ාඳහාා මකොුදා වීමමන්ා ලසමබයා ආයාකමා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකා
හරහාා ලසමබයා ්ර වලා කන්ා ඉක්මව්ාා කෑමමන්ා මමමා ත්වව්කා ඇ වා මේ.ා පුනලා තුළා

ාන්තාා

ා්ධක ාරමේා ඉතාා සුවිමශේී ා ා්ධක ාරකා ව්න්මන්ා ්රයයා ා්ධකකා ින.ා යරුව්න්ා හයාව්ටාා සනීමා
රැ බලා සනීමාහාාමපෝෂණින.ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාඅයහා්ා යසක්ාූ ාපරිදිාමමමා ා්ධකකානිාාාම ොවිා
ාන්තාාාමි වාාඳහාාඅ්ණ්ටව්ාාහ ාගී්වව්කාඅඩුාව්යාබව්ාාඳහන්ා ළාපිරිාානිකසදිමකන්ා39%ා
(43)ාකි.ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතා රයාඅව්ා්ථාමේාදීාඒාාඳහාාමකොුදාවීමනාපසව් වාඅමතරා
ාලකා පසු ාලීයව්ා ාන්තාව්න්නා අ දමිා ව්න්මන්,ා

ාලකක්ා ාම ා යරුව්න්ා ව්්ධනයකා වීා රැකිකාා

ාඳහාාකෑම,ාරැකිකාා රයායරුව්න්ම ාළුදන්ාරැ බලාා සනීමාාහාවුනන්ාමපෝෂණකාකිරීම,ාඑමාේමා
යරුව්න්ම ානිමව්ා්ව්ල්වාතමානිව්මාේ්වා ෘහා්ථාපරිපාලයකාසිදුාකිරීමාව්සනිා ා්ධකකන්ාරාශිකක්ා
අලු වන්ා පසයා යසගීමා නිාාා මබොමහෝා ාන්තාව්න්ා තමන්ා ාේබන්නා වීා සිටියා බා දරා ාමාමකන්ා
මිමයයාත්ව්වව්කක්ාඇ වවීමාතුළාාමි වකනායාඑකාාබලපාවොලබින.
නිකසදිමකන්ා 16%ක්ා ාඳහන්ා මළේ,ා ාමි වා ාඳහාා අ්ණ්ටා ාහ ාගී්වව්කා මව්යා්වීමන,ා වුනන්ම ා
පදිිංචිකා මව්යා්වීම,ා එමාේමා ්රමේශකා තුළා ා්ථාපිතා ම මරයා මව්ය්වා

ාන්තාා ාමි වා ( ාන්තාා

ා්ධකාිංශකාමන්න්ාරායාමයොව්යාාිංවිනායාමන්න්ාහාාමේශපාලයමකාව්ශමකන්)ාාාඳහාාාඇදීාකාමා
බලපායාබව්ින.ා ාන්තාව්න්ම ා ා්ධක ාරකාතුළාවුනන්ාමන්න්ාඉටුව්යාාමාජීකා ා්ධක ාරකාතුළා
කනා ය ා

ාරණාා විශ්ම්.ෂණකා කිරීමේා දී,ා මපනීා කන්මන්,ා

ාන්තාව්න්නා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා

යාක ්වව්කා ලසමබය,ා එමාේමා ්ර වලා ා ව්සඩිමකන්ා ලසමබය,ා එමාේමා පිින සනීමක්ා ලසමබයා
අව්ා්ථාව්න්නා වුනන්ම ා ආ ්ධෂණකා මකොුදා ව්යා බව්ින.ා එමාේමා ාමාකා තුළා මේශපාලනි ා
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ව්ශමකන්ා පුරුෂා පා්ධශව්කනා

ාන්තාව්න්ා විසින්ා ලබාමයයා ාහමකෝ ක,ා ව්්ධනයකා කිරීමනා කේා

හසකිකාව්ක්ා ලසමබයා අව්ා්ථාා යා පව් වයා බසවින්ා මේශපාලනි ා ව්ශමකන්ා බල සන්මව්යා ාන්තාාා
ාමි වා රාාමකොුදවීමායායසකිකාහසකික.ාඑමාේමායරුව්න්නාරැකිකාාඅව්ා්ථාාලබා සනීමාමහෝාතමන්නා
මව්ය්වාූලලයමකා්ර වලා කක්ාඅමප්තික්ෂාමව්න්ා ාන්තාව්න්ාමව්ය්වාපා්ධශව්කන්ාමව්තාමකොුදාවීමේා
්රව්ණතාව්කායාව්සඩිාවීාඇත.
මේාඅවෙව්ා ාන්තාව්ාවිසින්ාතමාපුනළාතුළාාමාකාතුළාඉටුා රවොලබයාමතව්සයෑරුේා ා්ධක ාරකා
ම ොවිා ාන්තාාාමි වාතුළාඅ්ණ්ටව්ාරැදීසිටීමාමව්යා්ා වීමනාබලපායාතීරණා්වම ාාාන කක්ාවීා
ඇත.
4.2.5 ාාමි වමේාක්රිකා ාරී්වව්ක
ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා ව්යව්ා්ථාව්ා අවෙව්ා ාාමාජි ාව්න්ා 15ා

මයමයුතනාමයොව්සඩිාපිරිාක්ාරැා්ා වීාඅයාළාබලා්රමේශමේා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ම ාඅවෙමස වකාහාා
අවෙශාා ්වව්කාඇ වව්ාා ාප ව,ාඋපා ාප ව,ාම්. ේාහාා ාණ්ටා ාරි ,ාඋපා ාණ්ටා ාරි ාකයා
්රනායා නිලතලා ා දතව්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ක්රිකා්වම ා ව්යා බව්ා අනයකයමේා දීා පසහසදිංා වික.ා
මමමාාමි වාරැා්ව්යාආ ාරක,ාරැා්ා ව්යාා්ථායක,ාරැා්ා වීාක්රිකාා රයාආ ාරක,ාරැා්වීේව්ලනාඇ වා
ාහ ාගී්වව්කාආදීා රුණුාවිම්ධශයකාකිරීමේාදී,ාඅනයකයකනාාහ ාගීාූ ාාමා්තාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වාාාමාජි ාව්න්ම න්ා91%ක්ාාඳහන්ා ළාපරිදිාම ොවිා ාන්තාාාමි වාමාාක නාව්රක්ාාමි වා
ාාමාජි මකුතම ා නිව්මාේා මහෝා ්රාා ශාලාමේා මහෝා පන්ාලනා අක්වා ශාලාව් ා රැා්ා මේ.ා
නිකසදිමකන්ා6%ක්ාාඳහන්ා මළේා වුනන්ාඅක්වාාමි වකාමාාාමය

නාව්රක්ාරැා්ව්යාබව්ින.ා ඉ වරිා

3%ක්ාාඳහන්ා මළේාඅව්ශයතාව්කාමතාාමි වකාරැා්ව්යාදියකාවුනන්ාතීරණකා රා වොලබයාබව්ින.ා
ඒාඅවෙව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාමාාක නාව්රක්ාහාාඅව්ශයතාව්කාඅවෙව්ාරැා්ව්යාබව්ාපසහසදිංාවික.ා
මමමාේා රැා්ා වීා ව්සඩිපුරමා ාා ච්ාව්නා ලක්ා රවො ලබන්මන්,ා ෘෂි ා්ධමි ා සනලුා බව්ා ාමා්තා
නිකසදිමකන්ා 68%ක්ා ායහන්ා

ළහ.ා එමාේමා ව්යව්ාාක ්වව්ා

සනලු,ා ්ර වලා ා මබයා සනීම,ා

ාාමාජි ාව්න්ාදිරි සන්වීමාපිිනබයව්,ාාමාාමාේව්ාා නයුතුාාිංවිනායකාකිරීම,ාහාාණකානිුත්වාකිරීේා
පිිනබයව්ා යා ාා ච්ාව්නා ලක්ා ම මරයා බව්ා ායහන්ා වික.ා ාමි වකා තුළා හදුයා සමයයා සනලුා
ාාමාජි ාව්න්නාවිායාා සනීමනාඅපහසුාව්යාඅව්ා්ථාව්ලාදීාඒව්ාා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ාමව්තාමකොුදා
රයාබව්්වාවහුාවිසින්ා ාන්තාාවිෂකා ාරානිලනාරීන්ම ායාාහකාඇ වව්ාඑමා සනලුාායහාාවිාදුේා
ාසපයීමනා නයුතුා රයාබව්්වාායහන්ාවික.
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ාන්තාාාමි වාව්සය ්වාව්යාබව්ාහඳුන්ව්ාාදිකාහසකික.
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පා්ව්යාපරිච්මේයක

ම ොවිා ාන්තාාාමි වාහරහාාාාමාජි ාව්න්නාලසමබයා්ර වලා
5.1

ාහසඳින්වීම

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාකනම්වාක්රිකා්වම ාව්යාම ොවිා ාන්තාාාමි වාමන්න්ාඑ දා
ාාමාජි ාව්න්නා ලබාමයයා පුහුණුවීේ,ා ලසබූා පුහුණුවීේව්ලා ්රමකෝයව්්ව ාව්කා ාහා

ාන්තාව්න්ා

අමප්තික්ෂාා රයා යව්ා පුහුණුා ක්මෂේත්රකන්ා පිිනබඳව්්ව,ා පුහුණුවීේව්ලනා අමතරව්ා ලසමබයා මව්ය්වා
්ර වලා ාපිිනබඳව්්වාමමමාපරිච්මේයමේාදීාාා ච්ඡාාම ම්ධ.

5.2

ාමි වාහරහාාාාමාජි ාව්න්නාලසමබයා්ර වලා

ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා මන්න්ා එ දා ාාමාජි ාව්න්නා ්ර වලා ා ලසමබයා ්රනායා ආ ාරා මය ක්ා ඇත.ා
එයේ,
01. විවිනාවිෂකන්ාකනම්වාපුහුණුවීේාලබාදීමාහාාආයාකේාඋ්වපායයා ා්ධකකන්නාමකොුදාකිරීම
02. ්රව්යා්වම ාහාාූලලයමකා්ර වලා
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාිංවිනායා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා එ දා ්රනායා අරුදණුා හාා

ා්ධක ාරකන්නා අවෙකූලව්ා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ,ා ලාපා මට්නමේා ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරී,ා
දිා්ත්රික්ා මට්නමේා

ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරීා කයා

ණ්ටාකමා විසින්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා

ාාමාජි ාව්න්ා ාඳහාා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා ආරේ ා කිරීමේා ූලං ා අරුදණුාහාා
ම ොවිා ාන්තාාාමි වාපි දටුවීමේාඅරුදණුාපයයේා ර නිමින්ාපුහුණුාව්සටානහන්ාහාායසවෙමාලබාා
දීමේාව්සටානහන්ාාිංවිනායකා රාඇ වාබව්ාඅනයකයමේාදීාපසහසදිංාවික.ා
විමශේෂමකන්ාතමාබලා්රමේශකාතුළා ාන්තාව්න්ාඒ රාශීා රාම ොවිා ාන්තාාාමි වකක්ාා්ථාපිතා
කිරීමේාූලං ාඅදිකම්ධාපනන්ාමායසවෙමාලබාදීමේාාපුහුණුාාසසිව්ාරාපව්්වව්යාබව්ාඑ දදීාාඳහන්ාවික.ා
ම ොවිා ාන්තාාාමි වක නාමකොුදාවීමේාඅව්ශයතාව්ක,ාඑිනන්ා ාන්තාව්න්නාලසබිකාහසකිා්ර වලා ා
පිිනබඳා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා විසින්ා යසවෙමා ලබාමයයා අතරා පසුව්ා

ාන්තාා ාමි වකා තුළා

ාාමාජි ාව්න්ාවිවිනාා්ව්කිංාරැකිකාාාඳහාාමකොුදාකිරීමාාඳහාාව්යව්ාාක ිනන්ාමලාාපුහුණුාකිරීමේා
ව්සටානහන්,ා එමාේා මා පුනම්.ා ජීව්යා ත්ව්වව්කා ය ාා සිටුවීමනා අයාළා ආයාකේා උ්වපායයා
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ව්සටානහන්,ා ාේප්වා ළමයා රණකා පිිනබයා ව්සටානහන්,ා ආහාරා හාා මපෝෂණකා පිිනබඳා පුහුණුා
ව්සටානහන්ාහාා ාන්තාව්න්ාාවිබලා සන්වීමනාඅයාළාපුහුණුාව්සටානහන්ායාාිංවිනායකා රාඇත.ා
මමමා පුහුණුා ව්සටානහන්ා ාිංවිනායකා කිරීමේා දීා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා

ාේබන්ීක රණමකන්ා මමන්මා පසුා අා්ව්වො තාක්ෂණා ආකතයක,ා වියාතාා ාේප්වා මනයා්ථායක,ා
විවිනාප්ධමේෂණාආකතයාහරහාාාම ොවිා ාන්තාව්න්නාපුහුණුවීේාලබාාදීමනා නයුතුා රාඇත.
අනයකයා ය්වතව්ලනා අවෙව්ා ාමීය ක්ෂණකනා ාහ ාගීා ූ ා ම ොවිා ාන්තාා ාාමාජි ාව්න්ම න්ා 92%ක්ා
(300ා මයමයුත)ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා ලබාා දුන්ා පුහුණුවීේා ාහා .නා අමතරව්ා මව්ය්වා

්ර වලා ාම යාඇ වාබව්ාඅයාව්රණකාවික.ා8%ක්ා(25ාමයමයුත)ාපුහුණුවීේාමහෝාමව්ය්වා්ර වලා ා
ලබාම යාමයොමස වාබව්ාපසහසදිංාවිකා(්රා්තාරාඅිං ා5.1).

8%
පුහුණුවීම් ලැබූ
පුහුණුවීම් දනොලැබූ
92%

්රා්තාරාඅිං ා5.1: පුහුණුවීේාාහාමව්ය්වා්ර වලා ාලසබූා ාන්තාව්න්
ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

කිසිදුා ්ර වලා කක්ා (පුහුණුව්පමව්ය්වා ්ර වලා )ා මයොලසබූ පිරිාා 8%ා (25ා මයමයුත)ා ව්සනිා සුළුා
පිරිාක්ාුනව්ායාවුනන්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාතව්දුරන්වාාාමාජි ්වව්කායරයා ාන්තාව්න්ාබසවින්ා
එමාේා ්ර වලා ා මයොලසබීමනා මහේතුා විමායා ලදුව්ා වුනන්ා .නා යසක්ූ ා ්ර වනාරකන්ා ාේපිණ්ටයකා
කිරීමේා දීා මයා ූ මේ,ා ාමි වකා තුළා ්ර වලා ා මබදීකාමා පිිනබඳව්ා ාාමාජි ාව්න්ා සුළුා පිරිාක්ා තුළා
ාතුටුයාක ා හසඟීමක්ා මයොපව් වයා බව්ින.ා වුනන්ා ාඳහන්ා රන්මන්ා ්ර වලා ා මබදීකාමේා විෂමතාා
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පව් වයා බව්ින.ා එමාේම,ා මපෞේ ං ා  දතව්්ව මා මතා ්ර වලා ා ලබාදීම,ා ්ර වලා ා ලබා සනීමේා
දී ාමි වමේානිලනාරීන්ාාප්තිාරුද්්වව්කා සනීමාව්සනිාමහේතුායාවුනහුාාඳහන්ා ළහ.
මේා ාේබන්නමකන්ා ාමි වමේා නිලනාරීන්ා හාා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහතාා යසක්ා ූ ා අයහා්ා ූ මේ,ා
මබොමහෝා විනා ්රව්යා්වම ා හාා ූලලයා ්ර වලා ා

ලාපා මට්නමින්ා ලසමබයා බසවින්ා ්රමේශකා තුළා

 වමබයා සිකලුා ාමි වව්ලනා එ ව්රා ්ර වලා ා ලබාා දීමේා අපහසුව්ක්ා පව් වයා බව්ින.ා ලසමබයා
්ර වලා කාව්ටා්වාසුදුසුාාමි වකනාහාාඑ දාසිටියා්ර වලා කනාසුදුසු ේාාපුරයා ාන්තාව්න්නාඒව්ාා
ාපකයා බව්්වා මහේා ාඳහන්ා

මළේක.ා මබොමහෝා විනා කේා ා්ව්කිංා රැකිකාව් නා කේා ්ර වලා කක්ා

ලබාමයයා වින,ා අයාළා ාන්තාව්න්නා ඒා පිිනබඳා පව් වයා සුදුසු ේා හසකිකාව්ා හාා සමස්වතා ව්සනිා යෑා
ාල යා අතරා ාමි වමේා නිලනාරීන්ා මමන්මා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහතාා එක්ව්ා ාා ච්ඡාා

රා

මමව්සනිාතීරණා න්යාාබව්ාවුනහුාාඳහන්ා ළහ.ාම මාේා ුනව්ායා්ර වලා ාලබා සනීමේාඅරුදණින්ා
පමණක්ා ාමි වකනා පසමිමණයා ාාමාජි ාව්න්ා මමන්මා අව්මා ව්ශමකන්ා ාමි වව්ාරා ාඳහාා අ්ණ්ටව්ා
මයොපසමිමණයා ාාමාජි ාව්න්නා පුහුණුවීේා මහෝා ්ර වලා ා මයොලසබීා කාමේා අව්ා්ථාව්ා ව්සඩිා බව්ා
නිලනාරීන්ාවිසින්ාාඳහන්ා රයාලදී.
5.3

ාමි වකාහරහාා ාන්තාව්න්ාලබාාඇ වාපුහුණුවීේ

ම ොවිා ාන්තාව්න්ාආ්ධික ාහාාාමාජීකාව්ශමකන්ාාවිබලා සන්වීමාහරහාාපුනම්.ාජීව්යාත්ව්වව්කා
ඉහළායසමීය ම්වා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දාප්තිාරනායාඅරුදණුාව්යා අතර,ාඒාමන්න්ා
ග්රාමීය කා ාන්තාව්න්ා රමට්ා ාිංව්්ධනයා ා්ධකකනා යාක ා ර සනීමා යා අමප්තික්ෂාා ම මරයා බසවින්,ා
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා හරහාා ලබාා දීා ඇ වා පුහුණුවීේා ්රනායා අිංශා 04ක්ා කනම්වා ාිංවිනායකා රා
ාන්තාව්න්නාලබාාදීමනා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ාඇතුළුා ාන්තාාවිෂක ාරානිලනාරීන්ාක්රිකා රාඇ වා
බව්ාඅනයකයමේාදීාඅයාව්රණකාවික.ාඒාඅවෙව්,ා
1.
2.
3.
4.

ව්යාව්ාාක ්වව්ාාිංව්්ධනයක
ම ොවිා ාන්තාාමපෝෂණකාහාාආහාරාතාක්ෂණක
ම ව්්වතාාිංව්්ධනයක
ාේප්වා ළමයා රණකාහාාුදළුතසන්ම ා ළමයා රණක

කයා්රනායා ා්ධකකන්ාකනම්වාපව්්වව්වොලසබූාාපුහුණුාව්සටානහන්ාාඳහාාාහ ාගීාවීාඇ වාබව්ා
ම ොවිා ාන්තාමව්ෝාාඳහන්ා ළහ.
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ම ොවිා ාන්තාාාමි වාා්ථාපිතාකිරීමේාඅරුදණුා(4.2.2ාබලන්ය)ාහාාමමමාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්ාඅතරා
ඇ වා ා ාේබන්නතාව්කා විමාාා බසලීමේා දීා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ව්රුන්ා ාමි වා ා්ථාපිතා කිරීමේා

අරුදණුායාාසලකි්.ලනා නිමින්ාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්ාාඳහාා ාන්තාව්න්ාමකොුදා රාඇ වාබව්ාමපනීා
කින.ා ඒා අවෙව්ා පහතා යසක්මව්න්මන්ා පළා්වා ාහා අන්ත්ධා පළා්වා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා පුහුණුව්ා ලසබූා
ක්මෂේත්රාපිිනබඳව්ාමතොරතුරුාමේ.
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ව්ගුාානහන්ාඅිං ා5.1ා:ාාහ ාගීාවීාඇ වාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්
පුහුණුමේාා්ව් ාව්ක

පළා්වාබලා්රමේශාාN=190
ුතරුණෑ ලා
N=153
ාිං්යාව්
%

ව්යව්ාාක ්වව්ාාිංව්්ධනයක
1. ආහාරානිෂ්පායයක
2. ගුණා්වම ාාහ්.ාා ා්ාකිරීමේාපුහුණුව්
3. ම්.ාව් ාව්ාහාාවිසිතුරුාපසළාව් ාව්
4. හතුානිෂ්පායයකාපිිනබඳාපුහුණුව්
5. මීය ාමසසිාපාලයක
6. ක්මෂේත්රානාරි ාාමන්න්ාපුහුණුව්
7. ව්යව්ාාක ාහසකිකාව්න්ාව්සඩිාදියුණුාකිරීමේාපුහුණුවීේ
8. ඇඳුේාමසසීමාහාානිමිාඇඳුේානිෂ්පායයක
9. ඉය්.පම ොසුපපාපිසිානිෂ්පායයකාපිිනබඳාපුහුණුව්
10. බීානිෂ්පායයකාපිිනබඳාපුහුණුව්
11. ම ොේමපෝා්ට්ානිෂ්පායයක
ම ව්්වතාාිංව්්ධනයක
12. ම ව්්වතා ළමයා රණක
ම ොවිා ාන්තාාමපෝෂණකාහාාආහාරානිෂ්පායයක
13. පුනම්.ාමපෝෂණකාහාාගුණා්වම ාආහාරාපරිම ෝයක
ාේප්වා ළමයා රණකාුදළුතසන්ම ාාිංව්්ධනයක
14. ා්ව්ාාේප්වා ළමයා රණකාපිිනබඳාපුහුණුව්
15. ඉ වරිාකිරීමාහාාා සුරුව්මාපිිනබඳාපුහුණුව්
16. බසිංුතාහාාාණකාපහසු ේාමව්තාමකොුදවීමාපිිනබඳා
පුහුණුව්

අන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශ N=110

මමොණරා ලා
N=37
ාිං්යාව්
%

අවෙරානපුරකා
N=82
ාිං්යාව්
%

මහවෙව්රා
N=28
ාිං්යාව්
%

පුහුණුව්ාලසබූා
පිරිා N=300
ාිං්යාව්
%

106

69.0

35

95.0

64

78.0

15

54.0

220

73.0

44
40
21
16
16
13
07
03
01
97
100

29.0
26.0
14.0
11.0
11.0
9.0
5.0
2.0
1.0
63.0
65.0

0
04
03
0
02
0
0
0
02
24
13

0.0
11.0
8.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
65.0
35.0

37
07
06
14
02
05
02
04
04
43
14

45.0
9.0
7.0
17.0
2.0
6.0
2.0
5.0
5.0
52.0
17.0

01
01
02
0
02
0
0
0
0
21
17

4.0
4.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75.0
61.0

82
52
32
32
24
18
09
07
07
185
144

27.0
17.0
11.0
10.0
8.0
6.0
3.0
2.0
2.0
62.0
48.0

09

6.0

01

3.0

07

9.0

03

11.0

20

7.0

05

3.0

0

0.0

03

4.0

0

0.0

08

3.0

0
0

0.0
0.0

1
0

3.0
0ා.0

02
03

2.0
4.0

0
0

0.0
0.0

03
03

1.0
1.0

ානහය:ාඑ මා්ර වනාරිකාාවිසින්ාඑ ාපුහුණුව් නාව්ටාාහයාරාාඇ වාබසවින්ාබහුවිනා්ර වනාරා ණයකාම ොනාඇත.ා
ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014ා
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අනයකයකකනා ාහ ාගීා ූ ා ා ාන්තාව්න්ම න්ා පුහුණුවීේා ාහා මව්ය්වා ්ර වලා ා ලසබූා පිරිාා 92%ා
(300)ා කි.ා එමා ණ්ටාකමමන්ා පළා්වා දිා්ත්රික් ව්ලනා අක්වා ූ ා පිරිාා 51%ා (153)ක්ා ව්යා අතරා
අන්ත්ධාපළා්වාදිා්ත්රික් ව්ලනාඅක්වාූ ාපිරිාා37%ා(110)ාකි.ාඒාඅවෙව්ාපළා්වාහාාඅන්ත්ධාපළා්වා
බලා්රමේශකන්ාමය නමාඅක්වාපිරිාාපිිනබඳාාසලකිංම්වාවීමේාදීාවුනන්ාඅතරින්ා73%ා(220) ම ා
මා යප්රිකා පුහුණුා ක්මෂේත්රකා වීා ඇ්වම්වා ආහාරා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා ලබාා දීා ඇ වා පුහුණුව්ින.ා
ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයක්ව(62%),ා ම ව්්වතා

ළමයා රණක්ව(48%),ා ගුණා්වම ා ාහ්.ා

ා ා්ා කිරීමේා පුහුණුව්්වා (27%),ා ම්.ා ව් ාව්ා හාා විසිතුරුපසළා ව් ාව්(17%)ා පිිනබඳා පුහුණුව්්වා
ාන්තාව්න්ම ාව්සඩිාඅව්නායකනාලක්ාවීාඇත.ා
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා තුළා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා හරහාා සිදුා

කිරීමනාමකදුණුාමපෝෂය කාම ව්්වතාකයාාිං ්.පකාුද්. ාලීයාඅරුදණුාඅතරා්රනායාඅරුදණක්ාූ ා
අතරාරකාවිසින්ාදික්වාකිරීමනාමකදුණුාආහාරා්රව්්ධනයාව්සටානහයනාාම ාමීය ව්ාආරේ ාම රුණුා
ම ව්තුා ව් ාා ාිංව්්ධනයා ව්සටානහයා හරහාා මමමා අරුදණුා තව්දුරන්වා ව්්ධනයකා ම රිණි.ා ඒා අවෙව්ා
ාන්තාා ාාමාජි ාව්න්නා ලබාමයයා පුහුණුා ව්සටානහන්ා අතරා ම ව්තුා ව් ාා ාිංව්්ධනයකනා අයාළා
පුහුණුවීේා ාඳහාා යා ාන්තාව්න්ම ා ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා පව් වයා බසේා මපනී කින.ා ාන්තාව්න්ම න්ා
62%ා (185)ක්ා ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයකා ාේබන්නා පුහුණුව්නා ාහ ාගීා ූ ා බව්නා ්ර වනාරා යක්ව්ාා
ඇත.ා එමාේමා ම ව්්වතා

ළමයා රණකා එයේ,ා පා්ව වා ා ා්ා කිරීම,ා නි්ධමේශිතා මපොමහොරා

ාවිතක,ා්රමේශකනාඋචිතාහාාපානාසුදුසුාමබෝ ාමතෝරා සනීමාහාාවි ්.පාව් ාාක්රමාහඳුයා සනීමා
ඇතුළ්වාපුහුණුව්ාාඳහාා48%ා(144)ක්ා්ර වනාරායක්ව්ාාඇත.ා
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා ්රනායා අරුදණක්ා ව්න්මන්,ා

ාන්තාව්න්නා  වරාාරා

ආයාකේා මා්ධ කන්ා උ්වපායයකා කිරීමා ාහා වුනන්ා ආ්ධික ා හාා ාමාජීකා ව්ශාමකන්ා බලා සන්වීමින.ා
එමාේමා එමා අරුදණුා ඉටුා

ර සනීමා මන්න්ා

ාන්තාව්න්ම ා

ෘෂි ා්ධමි ා ව්යව්ාාක ්වව්කා

්රව්්ධනයකා වීමා ාහා ාන්තාා නිෂ්පායයා ාඳහාා  වරාාරා මව්ළඳමපොළක්ා ඇ වවීමා අමප්තික්ෂාා රවො
ලබින.ා මමමා අරුදණුා ාහා අමප්තික්ෂාව්න්ා ළ ාා රා සනීමනා ව්යව්ාාක ්වව්ා ාිංව්්ධනයකා පිිනබඳා
පුහුණුවීේා රාශිකක්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්නා ලබාා දීා ඇ වා බව්ා ා ඉහතා ව්ගුා අිං ා 5.1ා
අවෙව්ාපසහසදිංාමේ.
ව්යව්ාාක ්වව්ා පුහුණුා ව්සටානහන්ා පිිනබඳා ම ොවිා
අයාව්රණකා

රා තා හසකිා ූ ා ්රනායා

ාන්තාව්න්ම න්ා ලයා මතොරතුරුා අවෙව්ා

රුණක්ා ූ මේ,ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ාා ලබාම යා ඇ වා

මබොමහොමකක්ාපුහුණුවීේ,ාම ොවිා ාන්තාාාමි වකාමව්වෙමව්න්මාවිමශේෂමකන්ාා ා්ා ළාපුහුණුවීේා
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මයොව්,ාවිවිනාආකතයාමන්න්ාහාාරමේාව්යාපෘ වාමන්න්ාග්රාමීය කාඅිංශකාතුළාදික්වාම මරයාවිවිනා
ව්සටානහන්ාපාය ා රා ්වාපුහුණුවීේාම ොවිා ාන්තාාාමි වකනා්රුද්්වව්කක්ාදීාාවුනන්ාමව්තාලබාා
දීා ඇ වා බව්ින.ා උයාහරණකක්ා මලාා 5.1ා ව්ගුා ානහයනා අවෙව්,ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වකා හරහාා

ගුණා්වම ා ාහ්.ා ාස සීමා පිිනබඳව්ා පුහුණුවීේා ලසබූා බව්ා අනයකයා නිකසදිමකන්ා 27%ා (82ා
මයමයුත)ා්ර වනාරායක්ව්ාාඇත.ාමමව්සනිාපුහුණුවීමක්ාලසබීමනාාසබවින්මාපාය ාවීාඇ්වම්ව,ා2005ා
ව්්ධෂමේා පසුා අා්ව්වො තාක්ෂණා ආකතයකා විසින්ා අවෙරානපුරක,ා මපොමළොන්යරුව්,ා හේබන්මතොන,ා
ුතරුණෑ ල,ා මහවෙව්රා (මිනිමප්ති)ා අේපාර,ා බදු්.ලා (ම දකිං යක),ා පු්වතලමා ව්සනිා දිා්ත්රි ක් ව්ලා
දික්වා

රවො ලසබූා ගුණා්වම ා ාහ්.ා ාස සුේා ේමායා ව්යාපෘ වකින.ා මමමා ව්යාපෘ වකා පිිනබඳා

ඇ යීමේා අනයකයකක්ා සිදුා

රමින්ා ා ඇපාසිිංහ,ා එා්.ා ාහා මව්ය්වා අකා (2013)ා විසින්ා ාඳහන්ා

රන්මන්ා ාහ්.ා ාස සුේා ා ේමායා ව්යාපෘ වකනා ාේබන්නා ූ ව්න්ම න්ා 82%ක්ා මා ාන්තාව්න්ා
බව්්වාවුනන්ාතමන්නාසුදුසුාා්ව්කිංාරැකිකාව්ක්ාමලාාගුණා්වම ාාහ්.ාාස සුමාමතෝරාාම යාඇ වා
බව්්වා ක.ා මේා අවෙව්ා මපනී කන්මන්,ා මමව්සනිා ව්යාපෘ වා ග්රාමීය කා මට්නමේා දීා ක්රිකා්වම ා ව්යා විනා
ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහතුන්ා ාෘජුව්මා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලනා ්රුද්තාව්කා ලබාා දීා එමා

්ර වලා කනාවුනන්ව්ාමකොුදා රාඇ වාබව්ින.ා
ගුණා්වම ා ාහ්.ා නිෂ්පායයා පුහුණුවීමා ලසබූව්න්ා අවෙරානපුරමකන්ා ාහා ුතරුණෑ ංන්ා ඉහළා
්ර වශතකක්ා හුදා ුනව්්වා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මකන්ා එමා පුහුණුව්ා ලසබූව්න්ා හුදූ මේා එක්ා අමකක්ා
පමණි.ා මමොණරා ලා දිා්ත්රික් මේා මමමා ව්යාපෘ වකා ක්රිකා්වම ා වී මයොමසත.ා ාන්තාව්න්ා අතරා
පුහුණුවීේා මලාා ම ව්තුා ාිංව්්ධනයකා පිිනබඳා පුහුණුවීේ,ා ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයක,ා බීා
නිෂ්පායයකා ව්සනිා පුහුණුවීේා යා "අපිා ව්ව්ුද-ා රනා ය ුද"ා ව්යාපෘ වකා හාා ාේබන්නා බව්ා මපනීා කින.ා
එමාේමා දිවිා යසුණමා ව්යාපෘ වකා හාා ාේබන්නා මව්මින්ා ඒා හරහාා ලබාමයයා පුහුණවීේා යා ෘෂි ්ධමා
උපමේශ ව්රකාා විසින්ා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා මව්තා මකොුදා රයා බව්ා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ව්රකාා
ාඳහන්ා මළේක.
ා්ව්ා ාේප්වා ්රශා්තා අන්යමින්ා

ළමයා රණකා කිරීමනා හසකිකාව්ා ලබාදීමා ාඳහාා ාේප්වා

ළමයාරණකා ාහා ුදළුතසන්ම ා ාිංව්්ධනයකනා අයාළා පුහුණුවීේා ාඳහාා ාහ ාගීා ූ  බව්ා
ාන්තාව්න්ම න්ා 3%ක්ා යා ඉ වරිා කිරීේා හාා ා සුරුව්මා පිිනබඳා පුහුණුවීේා ාඳහාා 1%ක්ා යා ූලලයා
පහසු ේා(අඩුාමපොළීාබසිංුතාණකාආනාරාව්සනි)ාමව්තා්රමේශවීමාාේබන්නව්ායසවෙව්්වාකිරීේාපිිනබඳා
පුහුණුවීේාලබා ්වාබව්ා1%ක්ා්ර වනාරායක්ව්ාාඇත.ා ාන්තාව්ාාවිබලා සන්වීමාාේබන්නමකන්ාූ ා
මමව්සනිා පුහුණුවීේා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා විසින්ා ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරීන්,ා ම ොවිා

ාන්තාා

ූලලා්ථායා නිලනාරීන්ා මමන්මා මව්ය්වා ආකතයව්ලනා අයාළා නිලනාරීන්ම ා ාහ ාගී්වව්මකන්ා
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පව්්වව්වොලබයාබව්ාාඳහන්ාවික.ාඑමාේා ුනව්්වාමමමාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්ාාඳහාා ාන්තාව්ා්ර වනාරා
යක්ව්ාා ඇ්වම්වා ඉතාම්වා සුළුා ්ර වශතකකි.ා එකනා මහේතුා වීා ඇ්වම්ව,ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා
ූලලා්ථායකාමන්න්ාමමව්සනිාපුහුණුවීේාපසව්ස්වවීමාක්රමමකන්ාඅඩුාවීමින.ා
එකනා මහේතුා මාවීමේා දීා ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරින්ා (SMO)ා ාහා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ව්රුන්ා
ාඳහන්ා මළේ,ා ුද්.ා ාලීයව්ා ම ොවිා ාන්තාා විෂකා විමශේෂා ාරමකන්ා ක්රිකා්වම ා ූ ා බව්්වා එවිනා
ාන්තාව්න්නාවිමශේෂාපුහුණුවීේාලබාදීමනාමමන්මාවිවිනා්ර වපායයාලබාදීමන්වා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා
ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායකා ක්රිකාා ළා බව්ින.ා යුද්වා ව්්ධතමායමේා එව්සනිා විමශේෂා පුහුණුවීේා ලබාදීමක්ා
මහෝා්ර වපායයාාසපයීමක්ාමහෝාසිදුාමයොව්යාබව්ාාඳහන්ාවික.ාුද්.ා ාලීයව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වා
පව්්වව්ාම යා කයා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ව්රුන්න,ා

ලාපා හාා දිා්ත්රික් ා මට්නමේා

ාන්තාා

විෂක ාරානිලනාරීන්නාවුනන්ම ාඅව්ශයතාාමමන්මාවුනන්ාහරහාාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාඅව්ශයතාා
යා ාසලකි්.ලනා ා නිමින්ා න්මයෝරුව්ා මාේව්ාා්ථා පුහුණුවීේා ලබාදීමා සිදුා රා ඇ වා යුද්වා ව්්ධෂා
කි දපක ාසිනාඑව්සනිාපුහුණුවීේාලබාදීමේාඅඩුව්ක්ාපව් වයාබව්ාාඳහන්ාවික.ා
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා මේා ාේබන්නමකන්ා නයුතුා ළා පසරණිා නිලනාරීන්ා
මමන්මා යව්ා නිලනාරීන්ා යා ායහන්ා

ළා අන්යමනා ම ොවිා

ාන්තාා විෂකා මව්වෙමව්න්ා විමශේෂිතව්ා

රමකන්ාමව්න්ාව්යාූලලයා්ර වපායයකන්ා දාඅඩුව්ක්ාපව් වයාබව්්ව,ාදිා්ත්රික් ාමට්නමේාහාා ලාපා
මට්නමේාම ොවිා ාන්තාාඅව්ශයතාාහඳුයාම යා.නාඅයාළාව්ාව්යාපෘ වාා ා්ා ම ොනාඇා්තමේන්තුා
තා

රා මේශීකා හාා විමේශීකා ූ ා විවිනා ූලලයා ්ර ව්කන්ා (Funding Sources) මව්තා ඉදිරිප්වා

කිරීමමන්ා ූලලයා මමන්මා ්රව්යමකා ්ර වපායයකන්ා ලබා න්යාා බව්ින.ා ා මම දා දීා මලෝ ා ආහාරා හාා
ෘෂි ්ධමාාිංවිනායකා(FAO)මමන්මාමව්ය්වා ූලලාශ්රාහරහාායාම ොවිා ාන්තාාවිෂකාමව්වෙමව්න්ා
්ර වපායයකන්ායයකා රම යාඇත.ා
යුද්වා ව්්ධතමායමේා මමව්සනිා ූලලයා ්ර ව්කන්ා මන්න්ා මමන්මා මව්ය්වා ූලලාශ්රකන්ම න්ා ්ර වපායයා
ලසබීේාඅව්මාමට්නම ාපසව්තීමාමහේතුමව්න්ාූල්. ාලීයව්ාපසව් වාත්ව්වව්මේාමව්යාක්ාසිදුාවීාඇත.ා
ාන්තාාවිෂක ාරානිලනාරීන්නාඅ්ණ්ටව්ාපුහුණුවීේාලබාදීමේාක්රමමේයකනාමමන්මාුද්. ාලීයව්ා
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා මව්තා ලබාදුන්ා ්රව්යා්වම ා ්ර වලා ා සීමාවීමනා යා මමමා ත්ව්වව්කා මහේතුා ූ ා
බව්්වා ාඳහන්ා වික.ා විමශේෂමකන්ා පුහුණුා කිරීමා ාඳහාා අව්ශයා ාේප්වා යාක ිනන්ා ාපකාා සනීමේා
දුෂ් රතාව්ාමම දදීාුදං ාව්යාබව්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථාය ාරානිලනාරීහුාාඳහන්ා
ළහ.ාමේාඅවෙව්ාව්්ධතමායමේාම ොවිා ාන්තාව්න්නාව්යව්ාාක ්වව්ාාිංව්්ධනයකාාඳහාාපුහුණුවීේා
ලබාා දීමා ව්සඩිා ව්ශමකන්ා මා සිදුව්න්මන්,ා ග්රාමීය කා මට්නමින්ා සිදුා ම මරයා මව්ය්වා විවිනා ාිංව්්ධනයා
ව්යාපෘ වාමගින්ාලබාාමයයාපුහුණුවීේාාාහාා ාන්තාා ා්ධකාිංශකාහරහාා මනාලසමබයාපුහුණුවීේා
ම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්ාමව්තාමකොුදා රවීමාමන්නි.
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ව්ගුාානහන්ාඅිං ා5.2ා:ාලසබූ පුහුණුව්ාාහාඑ දා්රමකෝයව්්වා ාව්ක

පුහුණුමේාා්ව් ාව්ක

පළා්වාහාාඅන්ත්ධාපළා්වා
දිා්ත්රික් ව්ලා්ර වනාර
්ර වශතකා(%)
්රමකෝයව්්වා ්රමකෝයව්්වබව්ා
බව්ාකියූා
කියූාාිං්යාව්ා
ාිං්යාව්ා
පුහුණුව්ා
N=300
ලසබූව්න්ම ා
්ර වශතකක්ා
මලාා(%)
79
43.0

1

ම ොේමපෝා්ට්ානිෂ්පායයකා(ාිං්යාව්ා185)

2

ම ව්්වතා ළමයා රණකා(ාිං්යාව්ා144)

74

51.0

3

ආහාරා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා පුහුණුව්ා (ාිං්යාව්ා
220)
ගුණා්වම ාාහ්.ානිෂ්පායයකා(ාිං්යාව්ා82)

60

27.0

30

37.0

20

38.0

6

ම්.ා ව් ාා හාා විසිතුරුා පසළා ව් ාව්ා (ාිං්යාව්ා
52)
හතුානිෂ්පායයකා(ාාිං්යාව්ා32)

04

13.0

7

මීය ාමසසිාපාලයකා(ාිං්යාව්ා30)

04

13.0

ව්යව්ාාක ා හසකිකාව්න්ා දියුණුා කිරීමේාා
පුහුණුව්ා(ාාිං්යාව්ා20)
9 පුනම්.ා මපෝෂය කා ආහාරා පරිම ෝයකා
පිිනබඳාපුහුණුව්(ාිං්යාව්ා08)
10 ා්ව්ාාේප්වාා ළමයා රණකාපිිනබඳාපුහුණුව්ා
(ාිං්යාව්ා08)
11 බීානිෂ්පායයකාපිිනබඳාපුහුණුව්ා(ාිං්යාව්ා07)

05

28.0

10

50.0

04

25.0

02

29.0

12 ඉය්.පම ොසුපපාපිසිපා
ාබන්ා
නිෂ්පායයකා
(ාිං්යාව්ා07)ා
13 ඉ වරිාකිරීේාහාාා සුරුව්මා(ාිං්යාව්ා03)

02

29.0

03

100.0

14 බසිංුතා නයුතු,ාණකාපහසු ේාමව්තාමකොුදවීමා
හාා ආමකෝයා හසකිකාව්ා ව්්ධනයකා (ාිං්යාව්ා
03)

03

100.0

4
5

8
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ාන්තාව්න්ා විසින්ා ාහ ාගීා ූ  පුහුණුා ව්සටානහන්ව්ලා ්රමකෝයව්්ව ාව්කා පිිනබඳා විමසීමේා දීා
ා්ව්කිංා රැකිකාව්ක්ා ආරේ ා කිරීමනා මහෝා පුන්.ා තුළා ාහජීව්යකා ව්්ධනයකා කිරීමනා මහෝා වුනන්ම ා
ජීව්යාත්ව්වව්මේාකිසිකේාූ ාමව්යා න,ාලසබූාපුහුණුව්ාහාායසවෙමාවිවිනාමට්නමින්ා්රමකෝයව්්වාවීා
ඇ වාබව්ාව්ගුාානහන්ාඅිං ා5.2අවෙව්ාපසහසදිංාමේ.
ාන්තාව්න්ම න්ාව්සඩිාමයමයක්ා(220)ාාහ ාගීාවීාඇ්වම්වාආහාරානිෂ්පායයකාපිිනබඳාපුහුණුවීේා
ාඳහාාුනව්්ව,ාලසබූාපුහුණුවීේාඅතරින්ාා්රමකෝයව්්වාබවින්ාව්සඩිාකසිනාායහන්ා රාඇ්වම්ව,ාම ව්තුා
ව් ාව්ාඇතුළුාම ොේමපෝා්ට්ානිෂ්පායයක,ාම්.ාහාාවිසිතුරුාපසළානිෂ්පායයකාව්සනිාපුහුණුාවීේාමේ.ා
අනයකයකනා ාහ ාගීා ූ ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ම න්ා බහුතරකක්ා තමා ම ව්්වතා

ව්ටා්වා ළමයා ාරී්වව්කක්ා ඇ වව්ා ා ා්ා රම යා ඇ වා බව්ා නිරීක්ෂණා ය්වතා යා ාාක්ෂයා යරින.ා
අමයුත්වාදිා්ත්රික් කන්නාාාමප්තික්ෂව්ාතමන්ාලබා ්වායසවෙමාතුිනන්ාම ව්තුාව් ාව්ාාා්ධථ ාමලාා
සිදුා

රවො ලබයා

ාන්තාව්න්ා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා ඉබ්බා ුදව්ා ම ොවියා මාේව්ාා

මනයා්ථායමකන්ායා("දිරිකාපසරුතේ"ාම ොවිා ාන්තාාාමි වක),ායාම ෝ.ලා මාම ොවියාමාේව්ාා
මනයා්ථායමකන්ායා("විශා්ා"ාම ොවිා ාන්තාාාමි වක)ාහුදාූ ාඅතරාවුනහුාතමාම ව්්වතාතුළාව් ාා
නයුතුා රයා අතරා අව්ශයා ම ොේමපෝා්ට්ා මපොමහොරා යා නිෂ්පායයකා ර වො ලබින.ා ුතරුණෑ ලා
දිා්ත්රික් ා නිකසදිමකන්ා 36%ක්ා මමමාේා ාා්ධථ ව්ා ම ව්තුා ව් ාමේා නිරතා මව් ව.ා එ දා දීා මමමා
ාන්තාව්න්ම ා ා්ව්ාමිා පුරුෂිනන්ා යා ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයකනා අව්ශයා ්රව්යා ්රව්ාහයකා රා දීමා
ව්සනිා ා්ධකකන් දාදීාඋපරිමාාහමකෝ කායක්ව්යාබව්ාවුනහුාාඳහන්ා ළහ.ාා ව ාමට්නමේාම ව්තුා
ව් ාා තර ා ාඳහාා යා ාහ ාගීා වීා කග්රහණා ලබාා

්වා බව්ා ඉබ්බා ුදව්ා ම ොවියා මාේව්ාා

මනයා්ථායකනා අක්වා දිරිකා පසරුතේා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාමව්ෝා ාඳහන්ා ළහ.ා එමාේමා
ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා උඩුබේයාව්ා ම ොවියා මාේව්ාා මනයා්ථායකනා අක්වා "පමබෝයා"ා ම ොවිා
ාන්තාාාමි වකායාපිිනබඳව්ායාමහොඳමාම ව්්වතනා දමිායාිධප වාාේමායාදියාාඇ වාබව්ාාඳහන්ා
ම රුණි.ා අමයුත්වා දිා්ත්රික් කන්ා පිිනබඳා ාසලය මේා දීා මහවෙව්ර,ා මමොණරා ලා කයා
දිා්ත්රික් කන් දා යා ම ව්තුා ව් ාව්ා ාේබන්නා පුහුණුවීේා ලබාා දීා  වබුණා යා ා එිනන්ා ්ර වලා ා ලසබීමා
ාාමප්තික්ෂව්ා අඩුා මට්නම ා පව් වයා බව්ා පසහසදිංා වික.ා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා මමොරකාක,ා
උ්.පත මා ව්සනිා ම ොවියා මාේව්ාා මනයා්ථායව්ලනා අයාළා ාන්තාා ාමි වා ("මිණිුදතු"ා ාන්තාා
ාමි වක,ා "ුතුදදු"ා ාන්තාා ාමි වක)ා ා්ථාපිතා කිරීමනා යා ්රනායා මහේතුව්ා වීා ඇ්වම්වා ම ව්තුා ව් ාා
ාිංව්්ධනයකාකිරීමාුනව්්වාව්්ධතමායමේාඑකාකේාකිසිාපසුබෑම නාලක්ාවීාඇ වාබව්ාමපවෙණි.ාඑකනා
මහේතුා වීා ඇ්වම්ව,ා ම ව්තුා ව් ාා ාිංව්්ධනයකා ාඳහාා අව්ශයා පුහුණුවීේා රාශිකක්ා ලබාා දුන්යයා
පුහුණුමව්න්ා පසුව්ා ඒා ාේබන්නමකන්ා විමශේෂා ක්රිකායාමකක්ා සිදුා මයොවීමින.ා එයේ,ා ම ව්තුා ව් ාව්ා
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ාඳහාා ්රව්යා්වම ා ආනාරා ලබාදීමේා අඩුව්ක්ා පව්තී.ා මමොණරා ලා දිා්ත්රික් කා තුළා යා මමමා
ත්ව්වව්මක දා මව්යාක්ා වියයමායා ාමයොවිණි.ා ාමා්තකක්ා මලාා දිා්ත්රික් ා හතමර දමා
ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයකා ම ව්තුා ව් ාා

ළමයා රණකා පිිනබඳා පුහුණුව්ා ම ොවිා

ාන්තාා

ාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්නා්රමකෝයව්්වාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාවික.
ආහාරා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා පුහුණුව්ා යා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා ව්සඩිමා මයමයුතම ා ්රාායකනා මහේතුා වීා
ඇත.ා පුහුණුව්නා ලසබූා

ාන්තාව්න්ම න්ා 27%ා (60)ා ක්ා ාඳහන්ා

මළේ,ා රා සවිං,ා බිනට්ා ව්්ධ ා

අලු වන්ාප්ධමේෂණා රාමාොකාා වොලසබූායව්ා ෑමා(රිනා්ා්රීේාව්සනි)ාව්්ධ ාාෑදීමාපිිනබඳාපුහුණුව්ා
වුනන්නා ා්ව්කිංා රැකිකාා මට්නමනා ්රමේශවීමේා අව්ා්ථාව්ා යා උයාා

ළා බව්ින.ා අනයකයකනා ලක්ා ූ ා

දිා්ත්රික් ා හතරනමා අක්වා ාන්තාා නිකසදිා පිිනබඳා ව්ා ාසලය මේා දීා ා අවෙරානපුරා දිා්ත්රි ක් කා 24%ා
(20)ක්ා ය,ා ුතරුණෑ ලා 18%ා (27)ක්ා ය,ා මමොණරා ලා 38%ා (14)ා ාහා මහවෙව්රා 14%ා (04)ා ක්ා යා
ව්ශමකන්ාඑකා්රමකෝයව්්වාූ ාබව්ාාඳහන්ා රාඇත.
ව්ගුව්නාඅවෙව්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාලසබූාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්ාඅතරින්ාගුණා්වම ාාහ්.ානිෂ්පායයකා
පිිනබඳා පුහුණුව්ා යා ව්ටා්වා ්රමකෝයව්්වා ූ ා බව්ා පුහුණුවීේා ලසබූා ාන්තාව්න්ම න්ා 37%ා (30)ක්ා
ාඳහන්ා රයාලදී.ාපසුාඅා්ව්වොතාක්ෂණාආකතයකාවිසින්ාදිා්ත්රික් ා ණයාව් ාමමමාපුහුණුවීේා
ලබාා දීා ඇ වා අතර,ා විමශේෂමකන්ා

ාන්තාා ාමි වා මේා ාඳහාා ාෘජුව්මා ාේබන්නා වීා ඇ වා බව්ා

අනයකයමේා දීා තහුනරුා වික.ා අමයුත්වා දිා්ත්රික් කන්නා ාාමප්තික්ෂව්ා අවෙරානපුරා දිා්ත්රික් කා ාහා
ුතරුණෑ ලාදිා්ත්රික් මේාමමමාපුහුණුව්ාලසබූව්න්ාව්ටා්වාාා්ධථ ාා්ව්කිංාරැකිකාලාභීන්ාාබව්නාප්වා
ව්ාඇ වාබව්ායාමපවෙණි.ා
විසිතුරුා ම්.ා හාා පත්රා ව් ාව්ා පිිනබඳා ලබාා දුන්ා පුහුණුව්ා යා ්රමකෝයව්්වා ූ ා බව්ා නිකසදිමකන්ා 38%ා
(20)ා ාඳහන්ා රයා ලදී.ා දිා්ත්රික් ා නිකසදීන්ා ාසලය මේා දීා මමමා ක්මෂේත්රකා ්රමකෝයව්්වා ූ  බව්ා
ාඳහන්ා

ළා

ාන්තාව්න්ා ව්සඩිා ්රමාණකක්ා අක්වා ව්න්මන්,ා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් කනා මේ.ා එකා

ුතරුණෑ ලාදිා්ත්රික්ානිකසදිමකන්ා11%ා(17)ාකි.ාඅමයුත්වාදිා්ත්රික් ව්ලායාමමමාපුහුණුවීේාලබාාදීා
දිා වබුණායාුතරුණෑ ලාදිා්ත්රික් මේාය රකනාආාන්යා්රමේශකන්ාූ ාඋඩුබේයාව්ාම ොවියාමාේව්ාා
මනයා්ථායකනා අක්වා පමබෝයාා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වක,ා සුපිපිා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකා (අුදණුවිලා
ඕකිඩ්ාව් ාා රුව්න්ම ාාිං මක),ාකක්විලාම ොවියාමාේව්ාාමනයා්ථායකනාඅක්වාමිණිුදතුාම ොවිා
ාන්තාාාමි වකාව්සනිාාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්ාම්.ාව් ාව්නාහාාවිසිතුරුාපත්රාව් ාව්නාමකොුදාවීමනා
මමමාපුහුණුවීේාව්සය ්වාූ ාබව්ාායහන්ාම රිණි.ා අවෙරානපුරාදිා්ත්රික් මේායාම්.ාව් ාව්ාහාාපසළා
තව්ාන්ාාා්ධථ ව්ාපව්්වව්ාම යාකයාම ොවිා ාන්තාව්න්ාහුදාවික.
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පුහුණුව්ාතව්දුරන්වාලබාදිකායුතුාක්මෂේත්රාමලාාමපනීාකන්මන්,ාඉ වරිාකිරීේාහාාා සුරුව්ම,ාබසිංුතා
නයුතුා හාා ආමකෝයා හසකිකාා ව්්ධනයකා ව්සනිා ක්මෂේත්රා මේ.ා මමමා ක්මෂේත්රා ාඳහාා පව්්වව්ාා ඇ වා
පුහුණුවීේාාිං්යාව්ාඅඩුාඅතරාඒාාඳහාාාහ ාගීාූ ව්න්ායාඅඩුාමට්නම ාපව්තී.ාඑමාේා ුනව්්වාාහ ාගීා
ූ  සික්.ලනමාඑමාපුහුණුව්ා100%ක්ාමා්රමකෝයව්්වාවීාඇත.ාඅමයක්ාඅතන,ාමීය  මසසිාපාලයක,ාහතුා
නිෂ්පායයක,ා ඉය්.පම ොසුපපාපිසිා නිෂ්පායයක,ා ා ව්සනිා ක්මෂේත්රා ාඳහාා පුහුණුවීේා ලබාා දීා ා ාහ ාගීා
ූ ව්න්ා ඉහළා මට්නම ා පසව් වක්ව,ා ්රමකෝයව්්වා ූ ා බව්ා ාඳහන්ා රන්මන්ා සුළුා පිරිාකි.ා ඒා අවෙව්ා
වුනන්නාලබාමයයාපුහුණුවීේායව්තාව්ක නාප්වකිරීමාාහාපුහුණුමව්න්ාපසුව්ාා්ව්කිංාරැකිකාාආරේ ා
කිරීමනා දිරිදීමක්ා මලාා ්රව්යා්වම ා හා ූලලයමකා ආනාරා මහෝා ණකා පහසු ේා ාසපයීමේා
අව්ශයතාව්කක්ාඇ වාබව්්වාමම දාදීාපසහසදිංාමේ.
5.4

පුහුණුවීේාපිිනබඳාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාඅයහා

විවිනා ආකතය,ා මයපා්ධතමේන්තුා හාා ාේබන්නා

රමින්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වකා හරහාා

ාන්තාව්න්නා ලබාමයයා පුහුණුවීේා පිිනබඳා වුනන්ම ා අයහා්ා ාසලකි්.ලනා සනීමේා දීා පුහුණුවීේා
ාඳහාා ාේබන්නා ූ ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම න්ා 45%ා (136)ා ාඳහන්ා

මළේ,ා ලබාමයයා පුහුණුවීේා

ාලීයව්ාමව්යා නාලක්ා ළායුතුාබව්ින.ම ොවිා ාන්තාාාමි වාආරේ

ාඅව්ිධමේාදීාමමන්ාමයොව්ා

ව්්ධතමායමේා ාන්තාව්ා ආ්ධික ා මලාා බල සන්වීමේා ක්රිකාව්ංකා ව්ටා්වා පුළු්.ා ූ ා අරුදණුව්ංන්ා
යුක්තා මේ.ා පව් වයා මව්ළඳමපොමළේා තර ා කිරීමනා ඇ වා හසකිකාව්ා මහෝා එ දා පව් වයා විෂමතාව්කා
හඳුයාම යාඅභිමකෝ ා්වම ව්ාඑකනාුදහුණදීමේාපසුබිමාාසලසීමාව්්ධතමායකාව්යාවිනාඅතයව්ශයා
ාරණකක්ාබව්නාප්වාවීාඇතා(Alkire et al; 2012).
Buvinic et al, 2013ා ාඳහන්ා

රයා පරිදිා

ාන්තාව්න්ා ආ්ධික ා මලාා බල සන්වීමා මලාා

හඳුන්ව්න්මන්,ා වුනන්නා යව්ා රැකිකාා අව්ා්ථාා ළ ාා

ර සනීමනා  වමබයා හසකිකාව්,ා ඵලයායීතාා

ව්්ධනයකා ර සනීමාමහෝාආයාකේාව්සඩි රා සනීමාපිිනබඳා්රමාණා්වම ාාාක්ෂිා(Quantifiable
evidence) ාපකාදීමා බව්ින.ා එමාේා ුනව්්වා Golla et al,ා 2011ා ාඳහන්ා රයා පරිදිා අව්ා්ථාා ළ ාා
රා සනීමේා හසකිකාව්ා ව්්ධනයකා කිරීමමන්ා පමණක්ා

ාන්තාව්ා ආ්ධික ා මලාා බලා සන්විකා

මයොහසකිා බව්්වා වුනන්ා තුළා උපාකශීලීා මලාා ආ්ධික මකා අව්ා්ථාව්න්ා මාොකාා කෑමේා හාා
මතෝරා සනීමේාශක් වකපහසකිකාව්ාව්්ධනයකා ළායුතුාබව්ින.
අනයකයාපුහුණුවීේව්ලාත්ව්වව්කාපිිනබඳාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාඅයහා්ාහාානිලනාරීන්ම ාඅයහා්ායා
ාේපිණ්ටයකා කිරීමේා දීා මපනීා කන්මන්,ා ව්්ධතමායමේා ම ොවිා
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ාන්තාව්න්නා අව්ශයා ව්න්මන්ා යා

ුතමයා මහෝා මට්නමේා ආ්ධික මකා ව්ාසිකක්ා ළ ාා ර සනීමනා සුදුසුා පසුබිමා හඳුන්ව්ාදීමන්වා ව්ටාා
පුේ ලිනන්නා සුදුසු,ා

ාලකනා සුදුසුා ආ්ධික මකා

නයුතුා ාමාොකාා සනීමේා හසකිකාව්ා ව්්ධනයකා

කිරීම්වාඑකනාඅව්ශයාූලලයමකාහාා්රව්යා්වම ාපහසුකිරීේාමව්තාළ ාවීමනාමා්ධ කාවිව්රාකිරීම්වා
ක.
5.4.1 පුහුණුවීේා ාලීයව්ාමව්යා්ාවිකායුතුාආ ාරක
ම ොවිා

ාන්තාව්න්නා ලබාමයයා පුහුණුවීේා

ාලීයව්ා මව්යා්ා විකා යුතුා කසිනා ාඳහන්ා

ළා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා යසක්ා ූ  අයහා්ව්ලනා අවෙව්ා වුනන්ා අමප්තික්ෂාා රයා පුහුණුවීේා ාඳහාා යසක්ා ූ ා ්ර වනාරා
පහතාව්ගුාානහන්ාඅිං ා5.3න්ාපිිනබිඹුාමේ.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා5.3ා:ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාඅමප්තික්ෂාා රයායව්ාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්
පුහුණුාක්මෂේත්රකන්
යවීයාව්යව්ාාක ්වව්ාක්මෂේත්රකන්ාපිිනබඳාපුහුණුවීේ
ගුණා්වම ාබීානිෂ්පායයකාපිිනබඳාපුහුණුවීේ
ාබනි ාමපොමහොරා ාවිතකාපිිනබඳාපුහුණුවීේ
්රමේශකනා ආමේණි ා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා අව්ශයා
පුහුණුවීේ
ෘමිාහාාදිලීරාපාලයකාපිිනබඳායව්ායසවෙමාාේබන්නා
පුහුණුවීේ
ආහාරා ්.තබාා සනීමේා තාක්ෂණකා පිිනබඳා යව්ා
යසවෙමාපිිනබඳාපුහුණුවීේ
ූලලයා
ළමයා රණක,ා ණකා ූලලාශ්රා පිිනබඳා
පුහුණුවීේ

ාිං්යාව්
(N=136)
129
98
88
103

්ර වශතකා(%)
95.0
72.0
65.0
76.0

64

47.0

53

39.0

36

26.0

ාානහය:ා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා විසින්ා ්ර වනාරා කි දපකක්ා යසක්වීමා නිාාා ්ර වශතා එ තුව්ා 100නා
ාමායාමයොමේ.
ාූලලාශ්රක: ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014ා

ව්ගුා ානහන්ා අිං ා 5.3න්ා මපන්වෙේා රයා ආ ාරකනා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා හරහාා ව්්ධතමායමේා
ාන්තාව්න්නාලබාාදිකායුතුාව්ටා්වාසුදුසුාපුහුණුාක්මෂේත්රකන්ාමලාාවුනහුාාඳහන්ා රන්මන්ායවීයා
ව්යාව්ාාක ්වව්ා හසකිකාා ව්්ධනයකා කිරීමනා අයාළා පුහුණුව්කි.ා ්ර වනාරා යසක්ා ූ ා

ාන්තාව්න්ම න්ා

95%ා(129)ක්ාාඳහන්ා රවොලසාබුමේාව්්ධතමායාාමාකාතුළාඉහළාඉ්.ලුමක්ාපව් වයාචීයාආහාරා
හාාම ටිාආහාරානිෂ්පායයකනා(මරෝ්.ා්,ාපීට්ාා,ාචිංමප්තිා්ට්,ානට්නිාව්්ධ ,ාම ෝවතුාව්්ධ )ාඅයාළව්ා
ව්යව්ාාක ා

ා්ධකකන්ා පිිනබඳා පුහුණුවීේා ලබාදීමා ව්ටා්වා ඵලයාක ා විකා හසකිා බව්ිනා ( ාන්තාා
69

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාිංවිනායව්ලා ්රනායා අරුදණුා මේශීක්වව්කනා ුදං ්වව්කා දීා ා ා්ා ම රීා ඇ වා
බසවින්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාමමමාඅයහාා.නාපනහසනිාවිකාහසකික.ායුද්වාවුනන්ායසක්ාූ ාඅයහාාඒා
ආ ාරමකන්ාමාව්ා්ධතාව්ාතුළාඉදිරිප්වාම රිණි).ා
ව්්ධතමායාාමාකාතුළාමේශීකාආහාරව්ලනාමිනිසුන්ම ාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ාපව් වයාබව්ා  ව ාව්තක්ා
නි්ධමාණකාවීා වබුණායාඑ දා්රාමකෝගි ාත්ව්වව්කාවිමසීමේාදීාය රකාතුළාමමන්මාග්රාමීය කාාමාකා
තුළායාතව්දුරන්වාපව් වන්මන්ාආ න්තු ාආහාරාව්්ධ ාාඳහාාව්සඩිාප්රිකතාව්කකි.ාම ොවිා ාන්තාව්න්ා
ාඳහන්ා ළාපරිදිාමේශීකාආහාරානිෂ්පායයකාකිරීමාඅතරතුරාචීයාආහාරාහාාමව්ය්වාම ටිාආහාරා
නීෂ්පායයකායාසිදුා ළමහෝවාවුනන්නාව්යව්ාාක මකක්ාමලාාඉදිරිකනාකාමේාහසකිකාව්ක්ාපව් වයා
බව්ාාඳහන්ා ළාහසකික.ාඑමාේමාඇඳුේාමසසීම,ාජුය ,ාඅ්ව ේාව්සනිාක්මෂේත්රාාඳහාායායවීයාක්රමකන්ා
හරහාා පුහුණුවීේා ලබාා මයන්මන්ා යේ,ා ඒා ාඳහාා හසකිකාව්ා පව් වයා ාන්තාව්න්,ා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වාතුළාසිටියාබව්ාවුනන්ම ාඅයහා්ාඅතරාවික.
පුහුණුවීේා

ාලීයව්ා මව්යා්ා විකා යුතුා බව්ා ාඳහන්ා ළා ාන්තාව්න්ම න්ා 72%ා ාඳහන්ා මළේ,ා

ගුණා්වම ා බීා නිෂ්පායයකා ාඳහාා යා පුහුණුවීේා ව්සඩිමකන්ා අව්ශයා බව්ින.ා එයේා රමේා
අව්ශයතාව්කනා බීා ාසපයීමා ාඳහාා නිෂ්පායයකා කිරීමේා දීා ්රමි වකා ඉතාා ව්සය ්වා ව්යා බසවින්ා එමා
්රමි වකනාඑකාසිදුකිරීමනාඅව්ශයානි්ධමේශිතාපිකව්රකන්ාපිිනබඳායසවෙමාඅතයව්ශයාබව්ාවුනහුාාඳහන්ා
ළහ.ා
යසයනා ලබාමයයා ාබනි ා මපොමහොරා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා පුහුණුව්ා තුළා නා එමා මපොමහොරා මබෝ ා
ාඳහාාමකදීමේා දීාඑකා නිව්සරදිව්ා ාවිතාා රයාආ ාරකාපිිනබඳව්ාපුහුණුව්ක්ා යාඇතුළ්වා ළා යුතුා
බව්ා ාන්තාව්න්ම න්ා65%ක්ාාඳහන්ා ළහ.
පුහුණුවීේා

ාලීයව්ා මව්යා්විකා යුතුකා කන්යනා ්ර වනාරා යසක්ා ූ ා පිරිමාන්ා ාසලකිකා යුතුා

ණ්ටාකමක්ාඑයේ,ා 76%ා (103)ාාඳහන්ා මළේ,ා්රමේශකනාසුදුසුාා්ව්කිංාරැකිකාාආරේ ාකිරීමනා
පුහුණුව්ක්ාලබාාදිකා යුතුාබව්ින.ා එයේ,ා ්රමේශකාතුළා පහසුමව්න්ාාපකාා තාහසකිාඅුද්රව්යාාඳහාා
ව්යානිෂ්පායයාපිිනබඳාපුහුණුවීේාලබාදිකායුතුාබව්ින.ා
එමාේමා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා නිතරමා තමන්ම ා යසවෙමා කාව්්ව ාලීයා රා සනීමේා අව්ශයතාව්කා
යසඩිව්ාපව් වයාබව්ාමපනීාකන්මන්,ාපුහුණුවීේා ාලීයව්ාමව්යා්ා විකායුතුකාකන්යාපසව්සූාපිරිමාන්ා
47%ා(64)ාක්,ාශා ව්ලනාව්සළාාමඳයාමරෝ ව්ලනාවමරෝවතුාමයයාමහෝ්ධමමෝයාව්්ධ ාහාායව්ා්රමදයා
(්ර වමරෝීකා ්රමදය)ා පිිනබඳා වුනන්ව්ා යසවෙව්්වා

ළා යුතුා බව්ා පසව්සීමා මහේතුමව්නි.ා ා්ව්ා ාවි ා
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පිනමබෝනා පාලයා ක්රමා මමන්මා යවීයා පිනමබෝනා පාලයා ක්රමා පිිනබඳා ම මරයා ප්ධමේෂණා
මතොරතුරුාම ොවිා ාන්තාව්න්ාමව්තා ලාාමයොකෑමේා සනලුව්ාමම දාදීාූලං ාව්යාබව්ා ෘෂි ්ධමා
උපමේශ ව්රුන්ායාාඳහන්ා ළාඅතරාඑකනාපිිනකමක්ාමලාා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ව්රුන්ාාඳහන්ා
මළේ,ා යව්ා ප්ධමේෂණා ය්වතා පිිනබඳා බිේා මට්නමේා නිලනාරීන්ා මව්තා මතොරතුරුා ලාා ඒමේා
ක්රමමේයකන්ා දියුණුා

ළා යුතුා බව්ින.ා එවිනා පුහුණුවීේා හරහාා අයාළා ම ොවිා

ණ්ටාකේා යසවෙව්්වා

කිරීමේාහසකිකාව්ාව්්ධනයකාව්යාබව්ාවුනහුාාඳහන්ා ළහ.
මපෝෂය කා ආහාරා පරිම ෝයකා හාා ාස සුමා පිිනබඳා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා ලබාමයයා පුහුණුවීේා
තුළනාආහාරා ්.තබාා සනීමේාතාක්ෂණකාඇතුළ්වායව්ායසවෙමාව්සඩිාව්ශමකන්ාඑක්ා ළායුතුාබව්නා
39%ා (53)ා ක්ා ්ර වනාරා යසක්ූ හ.ා එමාේමා තමන්ා නියුතුා ා්ව්කිංා රැකිකාව්ා තුළා මහෝා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වකාතුළාමහෝාූලලයමකාපරිපාලයකාාමබරව්ාපව්්වව්ාා සනීමනාඅව්ශයාපුහුණුව්ාාහාණකාූලලාශ්රා
මව්තා ළ ාවීමේා හසකිකාව්ා ව්්ධනයකා කිරීමනා අයාළා යසවෙමා තව්දුරන්වා ාසපයීමා ව්ටා්වා සුදුසුා බව්ා
ාන්තාව්න්ම න්ා24%ා(36)ා්ර වනාරායසක්ූ හ.
ඉහතා ාමතොරතුරුා අවෙව්,ා ව්්ධතමායමේා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා ව්සඩිා ව්ශමකන්ා

අමප්තික්ෂාා රන්මන්,ායව්ාාමාකනා සළමපයාආ්ධික මකාව්ශමකන්ාලා යායීාමහෝාාමාකාතුළා
ව්සඩිා ඉ්.ලුමක්ා ා දතා ා්ව්කිංා රැකිකාා අව්ා්ථාා ඇ ව ර සනීමා පිිනබඳා පුහුණුවීේා බව්ා පසහසදිංා ව්යා
අතර,ාමපොදුමේා ්වා ළ,ාව්්ධතමායාරැකිකාාමව්ළඳපළනා්රමේශාවිකාහසකිාමට්නමේාපුහුණුවීේව්ලා
අව්ශයතාව්කාවුනන්නාපව් වයාබව්ානි මයකා ළාහසකික.
5.5

පුහුණුවීේව්ලනාඅමතරව්ාලසමබයා්ර වලා

පුහුණුවීේව්ලනා අමතරව්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වක ා ාාමාජි ්වව්කා ලබයා

ාන්තාව්න්නා මනයමා

රකපපළා්වානිශ්චිතා්ර වපායයපමේශපාලයා්ර වපායයා මන්න්ාාමි වකනාලසමබයා්රව්යා්වම ාමහෝා
ූලලයා්ර වපායයාලබා සනීමේාහසකිකාව්ාපව්තී.ාමේාකනම්වාබීාමහෝාමරෝපණා්රව්ය,ාා්ව්කිංාරැකිකාා
ාඳහාා උප රණ,ා මව්ය්වා අුද්රව්යා හාා
මව්තා ලබාදීමා සිදුා

ෘෂි ා්ධමි ා ාතුන්ා ාමි වකා හරහාා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා

රා ඇත.ා මමව්සනිා ්ර වපායයා ලබාදීමේා දී ාමි වකා තුළා ාාමාජි ාව්න්ා

ණ්ටාකමක්ා මලාා එක්ව්ා ්රව්යා්වම ා ්ර වලාා ා (බීා හාා මරෝපණා ්රව්ය,ා

ෘෂි ා්ධමි ා ාතුන්,ා

මපොංතීන්,ාමනන්ට්,ා පාංතා ෘහා(මයට්ාහුනා්))ලබා සනීමේාදීාාමි වාමේාාාමාජි ාව්න්ාඒාාඳහාා
යසරිකායු්වම්ව,ා30% ායාක ්වව්කක්ාව්යාඅතරාඉ වරිා70%ාමනයමාරකපපළා්වානිශ්චිතා්ර වපායයා
මන්න්ා යරවො ලබින.ා ාමි වකා තුළා ාාමාජි ාව්න්ා ුනව්ා යා තනිා අින වකනා කේා ්රව්යකක්ා ( ෘෂි ා්ධමි ා
උප රණ,ාකන්ත්රාසූත්ර,ා ෘෂි ා්ධමි ාාතුන්)ාලබාා න්මන්ායේ, ඇකාවිසින්ා50%ායාක ්වව්කක්ා
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ාසපයීේා ළායුතුාමේ.ාඑමාේා රවොලබන්මන්ාාමි වමේාාාමාජි ාව්ක්ාුනව්්වාඑකාමපොදුාඅින වකනා
මයොව්ාඅයාළාාාමාජි ාව්ම ාතනිාපරිහරණකනාලබාා න්යාාබසවිණි.ාාමි වකාව් ය මමන්ාමිමයයා
නිාාා50%ායාක ්වව්කක්ාාසපයීමාඅනිව්ා්ධකාමේ.ා
ව්ගුාඅිං ා5.4ා:ාපුහුණුවීේව්ලනාඅමතරව්ාලසබූා්ර වලා ාඅවෙව්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාවිසිරීම
ලසබූා්ර වලා ක
මයොමිම්.ා ෘෂි ා්ධමි ාබීාහාාපසළ
50%ා

යාක ්වව්කා

කනම්වා

ාන්තාව්න්ාාිං්යාව්
171

්ර වශතකා(%)
57.0

කන්ත්රා

සූත්රපඋප රණ

112

37.0

ාතුන්

10

3.0

30%ායාක ්වව්කාකනම්වාකන්ත්රාසූත්ර

07

3.0

එ තුව්

300

100.0

50%ා යාක ්වව්කා කනම්වා ෘෂි ා්ධමි ා

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

පුහුණුවීේාාඳහාාාහ ාගීාූ ව්න්ම න්ාබහුතරක නා(57%)ාලසබීාඇ්වම්වාමයොමිම්.ා ෘෂි ා්ධමි ා
බීා හාා පසළා ව්්ධ ින.ා මේාකනම්වා ම ව්තුා ව් ාාබීා ට්නල,ා එළව්ළුා ාහා පලතුරුා පසළ,ා අ වම්ධ ා
ආහාරා ම ෝ ා බීා ව්්ධ ා ාහා මිරිා්ා පසළා ා දතා බඳුන්ා ලබාදීමා සිදුා

රා ඇත.ා මමමා ්ර වපායයා

දිා්ත්රික් ාහතමර දාමාබහුතරකක්ා ාන්තාව්න්නාලසබීාඇත.ානිකසදිමකන්ා37ා%ාාඳහන්ා මළේා50%ා
යාක ්වව්කාකනම්වාකන්ත්රාසූත්රාාහාඋප රණාලසබුණුාබව්ින.ාඅවෙරානපුරකාාහාුතරුණෑ ලාකයා
දිා්ත්රික් ව්ලනා වී තේබයා බසර්.,ා නායයා ඇඹරුේා කන්ත්රා ලබාා දීා ඇත.ා ආහාරා තාක්ෂණකා ාඳහාා
අව්ශයා යවීයා උප රණා (ශීත රණ,ා ෑා්ා උඳුන්,ා බ්මලන්ට්ධ)ා මමන්මා ාාේ්රයාින ා උප රණා
(ුදරුක්ුතා ව්ිංම ඩි)ා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා මබොමහොමකක්ා ාමි වා ාඳහාා ලබාා දීා ඇත.ා විසිතුරුා
ම්.ාහාාපත්රාව් ාව්නායාම්.ාබා්.දිාාහාමයට්ාහුනා්ාලබාදීමාසිදුා රාඇත.
අවෙරානපුරාදිා්ත්රික් මේා ාන්තාාාමි වාාඳහාාබහුතරක නාමිරිා්ා පසළාා දතාබඳුන්ාලබාාදීාඇත.ා
එමාේමා ාාංකපුරා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා බලා ්රමේශකනා ිං මා අමලවිාස්.ා යා ලබාා දීා ඇ වා අතරා
ඒව්ාාමතෝරා ්වාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාඳහාාලබාාදීාඇත.
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දිා්ත්රික් ාහතරාපිිනබඳව්මාාසලකිංම්වාවීමේාදී,ාුතරුණෑ ලාාහාඅවෙරානපුරකාකයාදිා්ත්රික් කන්ා
 දා IFAD, ව්ාරිපුබුදුව්ා ාහා JAIKAව්සනිා ව්යාපෘ වා ක්රිකා්වම ා වීමා නිාාා ම ොවිා

ාන්තාව්න්නා

විමශේෂා ව්ාසිකකක්ා ාසලසීා ඇත.ා මහවෙව්ර,ා මමොණරා ලා ව්සනිා දිා්ත්රික් ව්ලනා ාාමප්තික්ෂව්ා
ුතරුණෑ ලා ාහා අවෙරානපුරකා කයා දිා්ත්රික් ව්ලා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා මමමා ව්යාපෘ වා මන්න්ා

්ර වලා ා ව්සඩිා ව්ශමකන්ා ලබාම යා ඇත.ා මේා අවෙව්ා පළා්වපඅන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශකන්නා
අක්වවීමා කයා ාරණකා ්ර වලා ා ලසබීමේා දීා තීරණා්වම ා ාාන කක්ා වීා මයොමස වා ුනව්්ව,ා රමේා
ාිංව්්ධනයා ව්යාපෘ වා ක්රිකා්වම ා වීමා ාහා රායා මයොව්යා ාිංවිනායකන්ා  දා ක්රිකා ාරී්වව්කා ව්සඩිා
්රමේශා වීම,ා කයා
නි මයකා

ාරණාා ම ොවිා

ාන්තාව්න්නා ්ර වලා ා ලසබීමා ම මර දා බලපාා ඇ වා බව්ා

ළා හසකික.ා දිා්ත්රික් ා හතරනමා අක්වා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ාඳහන්ා

ළා පරිදිා මෑතා

ාලීයව්ාවුනන්නාලසබුණුා්ර වලා පිිනබඳාමපළ සා්මක්ාඇුදණුේාඅිං ා01න්ාමපන්ව්ාාදීාඇත.
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හකව්සනිාපරිච්මේයක

ආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න්ාාඳහාා ාන්තාව්න්ම ාාහ ාගී්වව්කාාහා ෘහා්ථා
ජීවිතකනාඇ වාබලපෑම
6.1

හසඳින්වීම

ාන්තාව්ා ාමක්න්්රා ූ ා පුන්.ා පසුබිමා ්රව්්ධනයකා කිරීමනා ම ොවිා
මා්ධ කන්ා උ්වපායයකා කිරීම,ා

ාන්තාා

ාන්තාව්න්නා  වරාාරා ආයාකේා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමන්ා ූලං ා අරුදණා ව්යා

බසවින්ාඒාාඳහාාම ොවිා ාන්තාාාමි වාහරහාා ෘෂිාව්යව්ාාක ්වව්කාපිිනබඳාපුහුණුවීේාලබාාදීමේා
ා්ධකකාසිදුා රාඇ වාබව්ාමපරාපරිච්මේයකන්ා දාවිම්ධශයකාම රිණි.
ඒා අවෙව්ා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකා ාර ේා ාඳහාා

ාන්තාව්න්ම ා ාහ ාගී්වව්ක,ා වුනන්ා

පව්්වව්ාම යාකයාා්ව්කිංා රැකිකාාපිිනබඳව්ාාහාඑමා නයුතුාවුනන්ම ා ෘහාජීවිතකනාබලපාාඇ වා
ආ ාරකාමමමාපරිච්මේයමකන්ාවිශ්ම්.ෂණකාම ම්ධ.
6.2

ආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න්ා දා ාන්තාව්න්ම ාාහ ාගී්වව්ක

අනයකයකනා ාහ ාගීා ූ ා ම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ා ාමි වකා හරහාා අයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා  දා
නියුක්තාවීාසිටිමේා44%ා(144)ාක්ාපමණි.ා51%ා(165)ාක්ාාමි වකාහරහාාකිසිදුාආයාකේාඋ්වපායයා
ා්ධකක ා නියුක්තා මයොව්යා අතරා 5%ා (16)ා ක්ා මමමා අනයකයකා සිදුා කිරීමනා මපරා ආයාකේා
උ්වපායයාක්රිකාව්න්ා දානිරතාවීාඇ වාඅතරාවිවිනාමපෞේ ං ාමහේතුාමතාව්්ධතමායකාව්යාවිනාඉන්ා
ඉව්්වා වීා සිටිකහ.ා ව්ගුා ානහන්ා අිං ා 6.1න්ා ාමා්තා නිකසදිකා තුළා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා  දා
නියුතුා ාන්තාව්න්ාපිිනබඳාමපන්ව්ාාදීාඇත.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා6.1:ා

ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා  දා නියුතුා
අන්ත්ධාපළා්වාඅවෙව්ාවිසිරීමා
පළා්වාබලා්රමේශ

ාන්තාව්න්ා පළා්වා හාා

අන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශ

ාමා්තා
නිකසදික

ාිං්යාව්
91

%
45.0

ාිං්යාව්
53

%
43.0

144

නියුක්තාමයොවීම

106

53.0

59

48.0

165

යසයනාසිදුා
මයොකිරීම

05

2.0

11

9.0

16

එ තුව්

202

100.0

123

100.0

325

නියුක්තාවීම
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පළා්වා හාා අන්ත්ධා පළා්වා නිමකෝයකා

රයා

ාන්තාා නිකසදීන්ා පිරික්සීමේා දීා පළා්වා බලා

්රමේශකන්නා අක්වා නිකසදිමකන්ා 45%ක්ා ය,ා අන්ත්ධා පළා්වා නිකසදිමකන්ා 43%ක්ා යා ආයාකේා
උ්වපායයා ා්ධකමක දානියුක්තාමේ.ා මමමාය්වතාඅවෙව්ාාම ොවිා ාන්තාව්න්ාාආයාකේාඋ්වපායයා
ා්ධකමක දා නිකසළීමා පළා්වා හාා අන්ත්ධා පළා්වා මට්නමින්ා සපීා මපමයයා මව්යාක්ා වියයමායා
මයො රින.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා6.2

:ාදිා්ත්රික්ාමට්නමින්ාආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න්ා දානියුක්තාවීමා
පළා්වාබලා්රමේශ

මහේතු

ුතරුණෑ ල
ාිං්යාව්

01

02

03

ආයාකේා
උ්වපායයා
ා්ධකකන්ා
 දානියුක්තා
මේ
ආයාකේා
උ්වපායයා
ා්ධකකන්ා
 දානියුක්තා
මයොමේ
මපරාසිදුා
ළායා
යසයනා
මයො රින
එ තුව්

අන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශ

මමොණරා ල

%

ාිං්යාව්

අවෙරානපුරක

%

ාිං්යාව්

%

එ තුව්

මහවෙව්ර
ාිං්යාව්

%

ාිං්යාව්

%

77

47.0

14

36.0

49

54.0

04

13.0

144

44.0

81

50.0

25

64.0

31

34.0

28

87.0

165

51.0

05

3.0

0

0.0

11

12.0

0

0.0

16

5.0

163

100.0

39

100.0

91 100.0

32

100.0

325 100.0
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ව්ගුා ානහන්ා අිං ා 6.2නා අවෙව්ා දිා්ත්රික් ා නිකසදීන්ා විශ්ම්.ෂණකා කිරීමේා දීා පළා්වා බලා ්රමේශා
නිමකෝයකා රයා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේ්වා (47%)ා අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශා නිමකෝයකා
රයා අවෙරානපුරා දිා්ත්රික් මේ්වා (54%)ා ාසලකිකා යුතුා පිරිාක්ා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා  දා
නිකසළීාසිටි ව.ාමමොණරා ලාාහාමහවෙව්රාදිා්ත්රික් ානිකසදීන්ව්ලනාඅවෙව්ා්ර වනාරාායක්ව්ාාඇ්වම්වා
.නාඅඩුා්රමාණකකි.ා
ඉහතා6.1ාව්ගුව්ාඅවෙව්ාවිශ්ම්.ෂණකා ළාපරිදිා ආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න්ායාපළා්වාහාාඅන්ත්ධා
පළා්වව්ලනා අක්වවීමා කයා නි්ධණාක කා මතා මව්යා් ේා පිිනබිඹුා මයො රයා අතරා දිා්ත්රි ක් ා
මව්යා්වීමාමතාආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්කන්ා දානිකසළීමාඅඩුාව්සඩිාබව්ක්ාමපන්වෙේා රවොලබින.ා
නිලනාරීන්ාාම ා ළාාා ච්ඡාව්ලාදී මපනීාගිකා රුණක්ාව්න්මන්,ා ාමේාාඳහාාමහේතුාකි දපකක්ාා
බලපාා ඇ වා බව්ින.ා එයේ,ා IFAD, JAIKA ව්සනිා ව්යාපෘ වා මමමා දිා්ත්රික් කන්ා  දා ක්රිකා්වම ා
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වීමමන්ා

ාන්තාව්න්ා ාඳහාා පුහුණුවීේා ලබාා සනීමන,ා ්රව්යා්වම පූලලයමකා ්ර වලා ා ලසබීමනා

අව්ා්ථාව්ාලසබීමමන්ාව්සඩිාව්ශමකන්ාආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්ලීන්ාාඳහාාාහ ාගීාවීාඇ වාබව්ින.ා
එමාේමා තව්්වා

ාරණකක්ා ව්න්මන්,ා මමව්සනිා දිා්ත්රික් ා තුළා

ාන්තාව්න්ා ආයාකේා ඉපසයීමේා

අව්ශයතාව්ාපුනලාතුිනන්ාමාාපසණායසිංවීමාමහේතුමව්න්ාව්සඩිාව්ශමකන්ාආයාකේාඋ්වපායයකනාමකොුදා
වීමින.ා
මහවෙව්ර,ා මමොණරා ලා ව්සනිා දිා්ත්රික් කන්ා  දා කනා ය ා ව්යාපෘ වා අඩුමව්න්ා ක්රිකා්වම ා වීමා මහෝා
එමාේා මයොමස වා යේා නිලනාරීන්ම ා ා්ධකක්ෂමතාව්ා අඩුවීමා මහෝා කයා රුණුා බලපෑා හසකිා බව්ා
ණ්ටාකේා ාා ච්ඡාව්ලා දීා තව්දුරන්වා පසහසදිංා වික.ා එමාේමා පුහුණුවීේා ලසබීමා අඩුා ව්සඩිා වීම්වා
ආයාකේා උ්වපායයා

ා්ධකන්නා ාේබන් නා ූ ා

ාන්තාව්න්ම ා අඩුා ව්සඩිා වීම්වා අතරා

ාේබන්නතාව්කක්ා යා මයොමසත.ා එයේා නිකසදිමකන්ා 92%ා (300)ා ක්ා පුහුණුවීේා ලසබූව්න්ා ආයාකේා
උ්වපායයා ා්ධකන්ා දානිකසළීාඇ්වම්වාපුහුණුව්ාලසබූව්න්ම න්ා44%ා(144)ාව්සනිා්රමාණකකි.
6.3

ාම ොවිා ාන්තාව්න්ානිකසළීාඇ වාආයාකේාඋ්වපායයා ා්ධකකන්ා දාා්ව් ාව්ක

ව්ගුාානහන්ාඅිං ා6.3:ාාම ොවිා ාන්තාව්න්ානිකසමළයාආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න්(ා්ව්කිංාරැකිකා)
ා්ව්කිංාරැකිකාා
ව්්ධ ක

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

පළා්වාබලා්රමේශ

අන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශ

ුතරුණෑ ල
මමොණරා ල
අවෙරානපුරක
මහවෙව්ර
ාිං්යාව් %
ාිං්යාව් %
ාිං්යාව් %
ාිං්යාව් %
ආහාරානිෂ්පායයමේා
17
22.0
08 57.0
14
29.0
0
0.0
මකදීම
ම්.ාව් ාව්ාහාා
19
25.0
0
0.0
04
8.0
0
0.0
විසිතුරුාපත්රාව් ාව්
ගුණා්වම ාාහ්.ා
14
18.0
0
0.0
05
10.0
01
25.0
නිෂ්පායයකාාහා
අමලවික
ම ව්තුාව් ාව්ා
10
13.0
04 29.0
04
8.0
02
50.0
නායය,ාුතළුබඩුා
07
9.0
0
0.0
03
6.0
0
0.0
ාස සුමාහාා
අමලවික
ඇඳුේාමසසීමාහාානිමිා
04
5.0
01
7.0
04
8.0
0
0.0
ඇඳුේාඅමලවික
සි්.ලරාමව්ළඳාම
03
4.0
0
0.0
05
10.0
0
0.0
ඉය්.පම ොසුපපාපිසිා
01
1.0
0
0.0
04
8.0
0
0.0
නිෂ්පායයක
මීය මසසිාපාලයක
02
3.0
01
7.0
02
4.0
0
0.0
ගුණා්වම ාබීා
0
0.0
0
0.0
03
6.0
0
0.0
නිෂ්පායයක
බිේම්.ානිෂ්පායයක
0
0.0
0
0.0
01
2.0
01
25.0
එ තුව්
77 100.0
14 100.0
49 100.0
04 100.0
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76

ාමා්තා
ාන්තාව්න්
ම ාඑ තුව්
%
ාිං්යාව්
39

27.0

23

17.0

20

14.0

20
10

14.0
7.0

09

6.0

08
05

6.0
3.0

05
03

3.0
2.0

02
1.0
144 100.0

6.3ාව්ගුාානහයාඅවෙව්ාආයාකේාඋ්වපායයා ා්ධකන්ාමලාාවිවිනාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දාානිකසළීාඇ වා
බව්ාමපනී කින.ාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දානියුතුා ාන්තාව්න්ම න්ාබහුතරකා(27%)ාආහාරානිෂ්පායයා
්ධමාන්තකනා අයාළා ව්ා රා සවිං,ා බිනට්ා ව්්ධ ,ා ඉඳිා ආප්තිප,ා පිට්ටුා ව්සනිා ආහාරා ාහා මව්ය්වා විවිනා
ආහාරා ව්්ධ ා ා ා්ා රා අමලවිා කිරීමා මන්න්ා ආයාකේා උ්වපායයමේා නිරතා ව්යා බව්ා අයාව්රණකා
වික.
ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා ව්යව්ාාක ිනන්ා මලාා

කිරීමේා දීා

නයුතුා කිරීමනා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා මකොුදා

ාන්තාව්න්ා ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා යක්ව්ාා ඇ්වම්වා යා ආහාරා නිෂ්පායයා ක්මෂේත්රකනා බව්ා

පුහුණුවීේා පිිනබඳා ාා ච්ඡාව්ලා දීා පසහසදිංා වික.ා විමශේෂමකන්ා මබොමහෝා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලා
ාන්තාව්න්ා ග්රාමීය කා මට්නමේා රායා ආකතයව්ලා ආපයශාලාා (ම ොවියා මාේව්ාා මනයා්ථායක,ා
්රාමේශීකාම්. ේා ා්ධකාලක,ාමරෝහ්.ාආපයශාලා,ාපාාස්.ාආපයශාලාාව්සනි)ාාඳහාා ණ්ටාකේා
මලාා ාිංවිනායකා වීා උයෑායා ආහාරක,ා යහව්්.ා ආහාරකා ාහා ාව්ාා ම්වා පායකනා අව්ශයා ආහාරා
ාසපයීමා සිදුා

රවො ලබින.ා ආයළා ්රමේශකා තුළා පව් වයා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලා

ාන්තාා

ණ්ටාකේාවිසින්ාඋයෑායාආහාරකාඑක්ා ණ්ටාකම න්ව,ාදිව්ාාආහාරකාතව්්වා ණ්ටාකම න්ව,ා
ාව්ාා ම්වා පායකා ාඳහාා ූ ා ආහාරා ාඳහාා තව්්වා

ණ්ටාකම න්වා මබයා සනීමසිදුා

රයා අතරා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ම ා යා ාහාකා ඇ වව්ා එකා ාිංවිනායා්වම ා ා්ව්පසපමකන්ා පව්්වව්ාම යා කවො
ලබින.ා ආහාරා නිෂ්පායයා ක්මෂේත්රකා තුළා අමලවිා සනලුා අව්මා වීමා ායහාා මමමා රායා අිංශමේා හාා
මපෞේ ං ා අිංශමේා ආකතයා ාේබන්නා රම යා සිටීමා විශාලා පහසුව්ක්ා වීා ඇත.ා මීය නා අමතරව්ාා
බිනට්ාව්්ධ ාාායාාපස ට්ා රාවිවිනාමට්නමේාඅමලවිාස්.ාාාඳහාාමකොුදාකිරීමනායා ාන්තාව්න්ාව්සඩිා
යසඹුරුව්ක්ා යක්ව්ාා ඇත.ා ්රව්ාහයකා ාඳහාා ත්රීවී්.,ා කතුරුපසදිා ාවිතාා

රයා බව්ා මපනීා ගිමේක.ා

මමව්සනිා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා නිව්මාේා ා්ව්ාමිා පුරුෂකාා ාහා ව්සඩි දටිා යරුව්න්ා ාහකා යක්ව්යා බව්ා යා
ාඳහන්ාවික.
ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ා17%ක්ාම්.ාව් ාව්ාහාාවිසිතුරුාපත්රාව් ාව්,ාඑළව්ළුාපලතුරුාහාායසව්ාශා ා
ඇතුළ්වා පා්ව වා පව්්වව්ා නිමින්ා ඒව්ාා මතො ා මට්නමින්ා ාහා සි්.ලරා මට්නමින්ා අමලවිා කිරීමම දා
නියුක්තා ව්න්යාහ.ා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා මහොමරොේබාව්ා ම ොවියා මාේව්ාා මනයා්ථායකනා
අක්වා"තුරුංක"ාම ොවිා ාන්තාාාමි වකාමක්න්ෆාේ,ාාසන්ඩ්රිකායාාව්සනිාවිසිතුරුාපත්රාව් ාව්ාඉතාා
ාා්ධථ ව්ා සිදුා

රවො ලබින.ා ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වකනා ාේබන්නා වීා සිටීමා නිාාා රමකන්ා

ක්රිකා්වම ා ම මරයා මව්ය්වා ව්යාපෘ වා (ව්ාරිා පුබුදුව්,ා දිවිා යසගුම)ා මන්න්ා ්ර වලා ා ලබාා නිමින්ා
ාා්ධථ ්වව්කනා ප්වා ව්යව්ාාක ්වව්ා හසකිකාව්න්ා දියුණුා

රා

්වා

ාන්තාව්න්ා අවෙරානපුරා

දිා්ත්රික් මේා ශ්රාව්ා් වපුරා ම ොවියා මාේව්ාා බලා ්රමේශමේා  දාමඳෝ මා "යව්ංක"ා ම ොවිා ාන්තාා
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ාමි වමේාාදීාහුදාවික.ාපලතුරු,ාඑළව්ළුාහාාව්ටියාායසව්ාපසළාව්්ධ ාඅමලවිකාමන්න්ාමමමා ාන්තාව්ා
ආයාකේාඋ්වපායයකා රින.ාම ොවිා ාන්තාාාමි වකනාාේබන්නවීමානිාාාමමව්සනිා වරාාරාා්ව්කිංා
රැකිකාව්ක්ාපව්්වව්ා තාහසකිාූ ාබව්ාමමමා ාන්තාව්න්ම ාඅයහාාවික.ාඑමාේාුනව්්වාවුනන්නාකේාකේා
මට්නමින්ා සනලුාපව් වයාබව්ායාාඳහන්ාවිකා(ාසිේිධාඅනයකයා01).
සිේිධාඅනයකයකා01:ාපසළාතව්ාන්ාපව්්වව්ාම යාකාම
අවෙරානපුරා දිා්ත්රික් මේා ශ්රාව්ා් වපුරා ම ොවියා මාේව්ාා බලා ්රමේශමේා හම්වා ඇලා  දාමඳෝ මා
ගුණා්වම
ාාහ්.ානිෂ්
පායයමේාමකදීමා
තමාා්එා්
ව්කිංාරැකිකාව්ා
මලාාසිදුා
රවොලබයා
ාන්තාව්න්ා
"යව්ංක"ා
ම ොවිා ාන්තාා
ාමිංකනා අක්වා
.එේ.බී.ා මසණිමක්ා
ගුණව්්ධනයා
මහ්වමිකා
විසින්ා
2008ාව්්ධෂමේාසිනා"තුරුංක"ායමින්ාංකාපදිිංචිාපසළාතව්ායක්ාපව්්වව්ාම
යාකවොලබින.ා2008ා
14%ාක්ාඅනයකයමේාදීාහුදාවිකා
.ාවිමශේෂමකන්ාුතපසණෑ ලාාහාඅවෙරානපුරමේා
ාන්තාව්න්ාමමකනා
ව්්ධෂමේා දීා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකා මන්න්ා ්රමේශමේා ක්රිකා්වම ා ූ ා "ව්ාරිා පුබුදුව්"ා ව්යාපෘ වකා
යාක
ා වීාලබාා
සිටිකහ.ා
අා්ව්වො ා තාක්ෂණා
ේමායා
ව්සටානහයා කනම්වා
ලසබූා
හරහාා
දුන්ාපසුා
පුහුණුවීේව්ලනා
මකොුදාආකතයමේා
කිරීම්ව,ා ාහ්.ා
න්මයෝරුව්,ා
මහඉලුප්තිප්.ලමා
පසව්ස්වූ ා
පුහුණුවීේව්ලනාමකොුදාකිරීම්වානිාාාඇකාමමමාපසළාතව්ායාආරේ
ාකිරීමනාමකොුදාවීාඇත.ුදළුා
පුහුණුවීේාමන්න්ාමමමාා්
ව්කිංාරැකිකාව්ාාඳහාාමකොුදාූ ාබව්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාාඳහන්ා
ළාඅතර,ා
පසළා තව්ායා අක් රා ½ක්ා ූ ා ඇකම ා ම ව්්වතා පුරාමා පව්්වව්ාම යා කයා අතරා ඇකම ා ා්ව්ාමිා
මපුරුෂකාා
ොවිා ාන්තාා
ාමි වකනා
සිටීම,ා
ව්යාපෘ වමේා
ා (වීකාතේබයා
ුතඹුරුා
අක් රාාේබන්නා
2 ා සිදුා වීාරයා
වීා ාහ්.ා
ව් ාව්නා ේමායා
අමතරව්ා
මේා ාඳහාා්ර වලා
ාහමකෝ
ලබාා
මයන්මන්ා
ඇකම ා ලසබීමනා
පුත්රකාා විසින්ා
දීා මා ාමහේා්තුා ව්ක්ා
ළා ූ ා
පසළා
ඇකනා
ාසපයීමමන්ා
බසර්.ා
ාහා ක.ා
වීා මමෝ්.)ා
සුදුසු නිව්මාේ
ේා ලසබීමනා
බව්ාබඳුන්ා
ාඳහන්ා
වික.ා
ෘෂි ්ධමා
ඇකම ාා්ව්කිංාරැකිකාව්නාඅ්වව්සලක්ාවීාඇත.
උපමේශ ාමහතාාවිසින්ාාහ්.ානිෂ්පායයමේාමකදීමනා සමස්වතක්ාහාාහසකිකාව්ක්ාඇ වා.නාසුදුසුා
බඳුන් තාපව් වයා
මිරිා්ා ව් ාව්ා
ම මර දා
මකොුදා තුිනන්ා
රා ඇ වා
ඇකා ම්.ා
නිෂ්පායයකා
පසුබිමක්ා
ාන්තාව්න්ා
ම ව්සඩිා
ොවිා අව්නායකා
ාන්තාා ාමි වකා
මතෝරාා
.නාපසළා
මකොුදා
ළා බව්ා
(ඕකිඩ්,ා මරෝාා ව්්ධ ,ා ාින්රා්,ා ඉේය,ා මබෝ න්විලා, ෆාේා්ා ව්්ධ ා (මක්න්ෆාේ),ා මක්රෝනන්)ා හාා
අයාව්රණකා
වික.ා ුතරුණෑ
ලා පලු ා්ව්සව්ා "ාමන්"ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකනා
මමමා ව්යාපෘ වකා
පලතුරුාපසළානිෂ්
පායයමේායා(මයොටේ,ාඅඹ,ාමප්තිර,ාඇඹරැ්.ලා,ාමයළුේ,ාඩ්රස
න්ෆෘට්,ාේමබෝල,ා
ේබු,ාවීමය ද)ා
මකමයන්නීා
ක.පසළා
ම ොේමපෝා්
ට්ා මපොමහොරා
ඇකාේා
විසින්ා
හරහාා
තේබයා
බසර්.ා 10ක්ා
හාාාඳහාා
වී ම අව්ශයා
ොනයා ඇතසේා
කන්ත්රා 5ක්ා
ලසබීා ඇත.ා
ඒව්ාා සුදුසු
ඇ වා
නිව්මාේදීාමාා ා්ා රා න්යාාඅතරාඒාාඳහාාමකොයාා න්යාාඅුද්රව්යා(ම ොම)ාමාා කනාම ෝනිා
ාාමාජි
ාව්න්ා ලබාම ා්රමාණක)අව්ශයාබව්්වාඒාාඳහාාරු.ා1000ප=ාක්ායා්රව්ාහයාවිකයේාාඳහාා
යා මමමා ා්ධකකා සිදුා රම යා කයා අතරා වුනන්ම ා ලා මකන්ා ාෑමා
6ක්ා(අ්වට්රසක්නරක
රු.ා මාරු.50
500ප=ා ක්ාාුදයලක්ාම
යා ව්සකා ව්යාොවිා
බව්ා ාඳහන්ා
ළාක.ා .නාවිකායුතුාමේ.ාමමව්සනිා්ර වලා
අමතරව්ා ව් ාා මානයකා ාඳහාාාලසබීමනාඑක්ා
අව්ශයා ව්සංා
මා
ාන්තාාාමි වකනාම
්රව්ාහයකා යා මාාා 6නා ව්රක්ා සිදුා රයා අතරා ඒා ාඳහාා රු.ා 4000ප=ක්ා පමණා ව්සකා ව්යා බව්ා
ාාමාජි
මකුතනා ාමි වකා තුළා රු.1000 ා අව්මා තසන්පතුව්ක්ා  වබීමා
අනිව්ා්ධකා මේ.ා මමමා ාමි වකා
ාඳහන්ාවික.ාඇකාවිසින්ාව්ාරිකමපොළා්රමේශමකන්ාපසළාව්්ධ
ාරැම යාවි්වාවිකිය මායාසිදුා
රයා
අතරාඑකාව්ාර නාමයව්රක්ාපමණාසිදුා
රින.ාඑ දාදීාපසළාාඳහාාරු.ා25,000ක්ාපමණාව්සකාව්යා
න්රීකාඅරුදයලක්ායාපව්්වව්ාම
යාකවොලබින.ාIFADාව්යාපෘ වමකන්ාරු.165,000
ාුදයලක්ාමමමා
අතරා්රව්ාහයකනාරු.ා4,000ප=ාක්ාව්සකාව්යාබව්ාාඳහන්ා ළාක.ා
ාමි වකනාඅරුදයලක්ාමලාාලසබීාඇ වාඅතරාමමකාපාය ා රම යාාමි වමේාාාමාජි ාව්න්නාන්රීකා
මමකාපව්්වව්ාම
යකාමාාඳහාාඅව්ශයාපුහුණුව්නාඅමතරව්ාදිවියසුණමාව්යාපෘ වකාහරහාාලබාදුන්ා
ණකා
ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වමතා
කිරීමා ා කනම්වා 1%ා මපොිනකනා ාාමාජි ාව්න්නා ණකා ාසපයීමා යා සිදුා
්ර වලා ාාඳහා්වාඇකව්ාමකොුදාකිරීමානිාා,ාඇකනා50%ායාක ්වව්මකන්ාපසළාාඳහාාආරක්ෂිතා
ම ෘහකක්ා
ම්ධ. (Poly tunnel) ාහා පසළා තව්ාන්ා ආව්රණා (Tent) ට්නලකක්ා ා ලසබීා ඇත.පුනම්.ා
ශ්රමකා ාවිතාා රයා බසවින්ා ශ්රමකා ාඳහාා පිරිව්සකක්ා මයොව්යා අතර,ා ව්සඩිා පිරිව්සකක්ා යසරිකා
යු්වම්වා ්රව්ාහයකාාඳහාක.ා මාාකක්ා තුළා පසළා ව්්ධ ා 500ක්ා පමණා අමලවිා රයා අතරා සිකලුා
විකයේාඉව්්වාූ ාපසුාමාසි ව්ාඇකම ාශුේනාලා කාරු.ා19,300ක්ාපමණාව්යාබව්ායාඇකාාඳහන්ා
ළාක.්රව්ාහයාවිකයේාඅඩුාකිරීමාමන්න්ා ව්දුරන්වාඇකනාලා ාලබාා තාහසකිාබව්්වාඒාාඳහාා
ුතටාා ව්ාහයකක්ා මිලා දී සනීමනා ඇකනා පහසුා ම වීමේා ක්රමකනා මහෝා ආනාරා බලාමපොමරෝවතුා
ව්යා බව්ා ඇකා මකෝයාා ළාා ක.ා .නා අමතරව්ා ව්්ධතමායමේා යාච්නදූව්ා ව්යාපාරකනා පසළා
ාපකා වොලබන්මන්ාමව්ය්වා්රමේශකකින්ාව්යාඅතරාමසණිමක්ාගුණව්්ධනයාමහ්වමිකාාඳහන්ා
රන්මන්,ා එමා පසළා ාසපයුමා තමානා ළා හසකිා බව්ින.ා එ ව්රා පසළා 5000ක්ා ුනව්ා යා ාසපයීමේා
හසකිකාව්ාඇකනාපව් වයාබව්ාාඳහන්ා ළාාක.
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ආයාකේා උ්වපායයා ා්ධකන්ා  දා නියුතුා ාන්තාව්න්ම න්ා 14%ක්ා තමා ම ව්්වතා තුළා එළව්ළුා ාහා
පලතුරුා ව් ාාකිරීමාසිදුා රයාඅතරාඑමානිෂ්පායයාඅමලවිාකිරීමාමන්න්ාආයාකේාඋ්වපායයකාසිදුා
රවො ලබින.ා ම ව්්වම්වා එළව්ළුා හාා පලතුරුා අමලවිා කිරීමා ාඳහාා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා මන්න්ා
විමශේෂා "මපොළ"ා ක්රමකක්ා අවෙ මයකා රයා බව්ා ා අනයකයමේා දීා නිරීක්ෂණකා

ළා හසකිා වික.ා

ා්ව්කිංාරැකිකාව්ක්ාමලාාතමාම ව්්වතාව් ාා රයාම ොවිා ාන්තාව්න්ාතමානිෂ්පායයාඅමලවිාකිරීේා
පහසුා ර සනීමාාඳහාා ේමායමේාමපොදුාා්ථායක ාමපොළක්ාපසව්ස්වවීමනා නයුතුා රාඇ්වම්වා
වුනන්ම ා නිෂ්පායයා අමලවිා කිරීමනා පසව් වා සනලුා නිාාා ක.ා ග්රාමීය කා මට්නමේා නිෂ්පායයා අමලවිා
සනලුව්ා අව්මා

ර සනීමා ාඳහාා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා හඳුයාම යා ඇ වා උචිතා

ක්රමමෝපාකකක්ාමලාාුතටාාමපොළක්ාපසව්ස්වවීමාාා්ධථ ාක්රමකක්ාබව්ානිලනාරීන්ම ායාඅයහාාවික.ා
පසරණිා සමිා ාමාකා තුළා පසව් වා ාණ්ටා හුව්මාරුා ක්රමකා තව්දුරන්වා ා පුළු්.ා කිරීමක්ා මලාා මමකා
හඳුයා තාහසකිාඅතරාතමාම ව්්වම්වාව්සමව්යාපලතුරුාමහෝාඑළව්ළුාතමාඅා්.ව්ාසීන්නමාුදයලනා
අමලවිාකිරීම්වාමම දදීායසකිකාහසකික.ාව්ාාවිමාන්ාමතොරාවීම්ව,ාපිරිසිදුා ාව්ක්ව,ායසුනේා ාව්ක්වා
පිිනබඳා ාහ ව කක්ා පව් වයා බසවින්ා මමමා ක්රමකා ාා්ධථ ව්ා සිදුා

රම යා කයා බව්ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා අයහා්ා වික.ා මමකා ාා්ධථ ව්ා සිදුා රවො ලබයා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකක්ා මලාා
ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා කක්විලා ම ොවියා මාේව්ාා බලා ්රමේශකනා අක්වා මහොරව්ඩුන්යා ග්රාමමේා
"දිරික"ාම ොවිා ාන්තාාාමි වකාහඳුයා තාහසකිාවික.ාමමමා ාමි වමේාාාමාජි ාව්න්ාමමමා"ුතටාා
මපොළක්"ා පසව්්වවීමේා ා ක්රමකා වුනන්ම ා මා ශක් වමකන්ා ව්්ධනයකා ර සනීමේා ්ර වඵලකක්ා මලාා
ාාමාජි ාව් නාඅක්වා දා්ා ඉටම ා"අමලවිාුතටිකක්"ාම ොටය ාාම යාඇත.ාාමි වමේාඅරුදය්.ා
ාවිතාා රමින්ාමමමාේා ම ොටය ාම යාඇ වාඅමලවිාුතටිකාතුළාාාමාජි ාව්න්ාවිසින්ාතමන්ාාතුා
ම ව්තුාව් ාානිෂ්පායයාදියපතාාාඅමලවිා රවොලබින.ා්රනායාමා්ධ කක්ාඅාලාපව් වයාමමමාඅමලවිා
ුතටිකාතුළාම ව්තුාව් ාානිෂ්පායයව්ලනාඅමතරව්ා ාන්තාව්න්ාවිසින්ානිෂ්පායයකාම මරයාආහාරා
ව්්ධ ාාහාඅ්ව ේා ාණ්ටායාඅමලවිකාාඳහාාතබාාඇ වාබව්ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණමේාදීානිරීක්ෂණකා
ළා හසකිා වික.ා මමිනන්ා ලබයා ආයාකේා අමලවිා ුතටිකා ආාන්යමේා මා පව් වයා සීපරා ා.ණ.ා.ා
බසිංුතමේා පව් වයා එක්ා එක්ා ාාමාජි ාව්ා ාතුා ගිණුේව්ලා තසන්ප්වා

රවො ලබින.ා ා.ණ.ා.ා

ාමි වමකන්ා ණකා ලබා සනීමේා දීා යා තසන්පතුා ඇපකක්ා මලාා මමමා ුදය්.ා ාවිතාා කිරීමා සිදුා රයා
බව්ාම ොවිා ාන්තාමව්ෝාාඳහන්ා ළහ.
ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් කනමා අක්ව,ා උඩුබේයාව්ා ම ොවියා මාේව්ාා බලා ්රමේශමේා අුදණුමව්ලා
ග්රාමමේා සුපිපිා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වක,ා කිරාව්සව්ා ග්රාමමේා "්රමබෝයා"ා ම ොවිා
79

ාන්තාා ාමි වක,ා

කක්විලා ම ොවියා මාේව්ාා බලා ්රමේශමේා

දිරමපොළා ග්රාමමේා "නි්.දික"ා ම ොවිා

ාන්තාා

ාමි වක්ව"ාම ව්තුාව් ාව්ාා්ව්කිංාරැකිකාව්ක්ාමලාාසිදුා රමින්ාඑ දානිෂ්පායයාමපොළාක්රමකාමන්න්ා
ාා්ධථ ව්ාඅමලවිා ර න්යාාබව්ාඅනයකයමේාදීාඅයාව්රණකාවික.
ව්ගුාානහයනාඅවෙව්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ානිකසමළයාා්ව්කිංාරැකිකාව්ක්ාමලසින්ාගුණා්වම ාාහ්.ා
නිෂ්පායයකායාාසලකිකායුතුාමට්නම ාපව්තීා(14%).ාුතරුණෑ ලා(14ාමයමයුත),ාඅවෙරානපුරාකා(05ා
මයමයුත)ාකයාදිා්ත්රික් කන්ා දාව්සඩිාාාමාජි ාපිරිාක්ාමමමාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දානිකසමළයාඅතරා
මමොණරා ලාදිා්ත්රික් මේාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දානියුක්තා ාන්තාව්න්ාඅතර,ාාහ්.ානිෂ්පායයමේා
මකමයයා

ාන්තාව්න්ා හුදා මයොුනණි.ා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා එක්ා අමකුතා ාහ්.ා නිෂ්පායයමේා

මකමයයායුද්වාාා්ධථ ාමට්නමේාමයොමස වාබව්ානිරීක්ෂණකා ළාහසකිාවික.
ව්ගුා ානහයා අවෙව්,ා නායයා අඹරාා ඇසුරුේා රා අමලවිා කිරීම්වා ුතළුබඩුා ඇසුරුේා කිරීම්වා ා්ව්කිංා
රැකිකාව්ක්ාමලාාසිදුා රයාම ොවිා ාන්තාව්න්ාාිං්යාමේා්ර වශතකා7%ාක්ානිකසදිකාතුළාහුදාවික.ා
වුනන්ව්ා මේා ාඳහාා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා හරහාා පුහුණුවීේා ා ාඳහාා මකොුදා කිරීමක්ා සිදුා මයොූ ා බව්ා
අනයකයා නිකසදිමේා ය්වතා අවෙව්ා පසහසදිංා ව්යා යුද්ව,ා නායයා හාා ුතළුබඩුා ඇඹරුේා කන්ත්ර,ා සීල්ධා
කන්ත්ර,ාමපොංතීන්ාව්සනිා්ර වලා ාම ොවිා ාන්තාාාමි වකාහරහාාලබාාදීාඇත.ාඑබසවින්ාතමන්ාාතුා
යසවෙමින්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාමමමාා්ව්කිංාරැකිකාමේානිකසමළයාබව්ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණමේාදීාම ොවිා
ාන්තාව්න්ා විසින්ා ාඳහන්ා රයා ලදී.ා විමශේෂා පුහුණුවීේා මයොලසබුණා යා ්රමේශමේ,ා
උපමේශ ා මහතාා විසින්ා නායයා හාා ුතළුබඩුා නිෂ්පායයව්ලා ගුණා්වම

ෘෂි ්ධමා

ාව්කා ආරක්ෂාා ව්යා පරිදිා

ා ා්ා කිරීමන්ව,ාඇසුරුේාකිරීමන්වාාමකෝ යාඋපමයා්ා ලබාමයයාබව්ාවුනහුාාඳහන්ා ළහ.ාමමමා
නිෂ්පායයා ාඳහාා සුපිරිා මව්ළඳාස්.ව්ලා ඉහළා ඉ්.ලුමක්ා පව් වයා අතරා එමා මව්ළඳාස්.ව්ලනා
සළමපයාපරිදිාආ ්ධෂය කාඇසුරුේාක්රමාහාාමව්ය්වායව්ාක්රමමේයකන්ාපිිනබඳායසවෙමාඅව්ශයාබව්ා
මමමා ාන්තාමව්ෝා ාඳහන්ා ළහ.ා එමාේමා තර

ාරීා මට්නමනා කාා හසකිා පරිදිා නිෂ්පායයා ා ා්ා

කිරීමනායේාඒාාඳහාාඉහළාපිරිව්සකක්ායසරිකායුතුාුනව්්වාමමව්සනිාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා්රව්්ධනයකා රා
සනීමනාඑමාඉහළාපිරිව්සකාඅව්මා ර සනීමාාඳහාාපහසුාම වීේාා දතාණකාමහෝාආනාරාඅව්ශයා
බව්ාාඳහන්ාවික.
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සිේිධාඅනයකයකා02ා:ානායය,ාුතළුාබඩුාහාාබිනට්ාව්්ධ ානිෂ්පායයක
එච්. එම්. අසසෝකා සහේරතේ මහතේමිය කුරුණෑගල දිස්ත්රිකේකසය් ුබ
ද්දාව ග සගාජන ස සස්ගා
මධ්යස්ාාසයට අයතේ කිරාගැග "ප්
රස්ෝව " සගාජන කාසේතා සමිතිසය් ගසර ගණසාගක ස
ි ටම සක්රීය
සාමාජිකාගකේ සලස කටය
ද තු කරයි. අ.සප්ා.ස. සා/සප්ළ සමතේ ූ
ග ගයස අග
ු . 35කේ ප්මණ ගස
එකේදරු මගකි. ්යිට් ගර්ග, ද
මරුකේකු, තුසප්හ කුබ
ද, ධ්ාසය ප්
ිි  සහ හුනසේකරරු තතුළතේ ිෂ්්ප්ාදස
18කේ සගළඳසප්ාළට ඉදිරිප්තේ කරස තය සමම ස්ගයං රුකියාග ආරම්භ කර තතේසතේ ගර්් 2008
දී ය. ද
මලා කාල
ී සග සමිතිසය් සමිසේ ල
ි යාප්දිංචි වී ද
සළු ප්රිමාණසයසේ වී ිෂ්්ප්ාදස අසලජන කර
තති අතර ගර්තමාසසය් "සකේ්ාසේ ිෂ්්ප්ාදස" සමිසේ තයසගේම සගළඳසාමයකේ යටසතේ ිෂ්්ප්ාදස
අසලජන සකසර්.
සගාජන කාසේතා සමිතිය මඟ
ිසේ කෘ්
ි කර්ම සදප්ාර්තසම්සේතුසේ ආහාර තාකේ්ණය ප්
ිළ
ි්ඳ
ුහ
ප්ද ණ
ුගටතේ, ප්ස
ද අස්ගස
ද තාකේ්ණ ආයතසසය් ුහ
ප්ද ණ
ුගකටතේ, කුබා ගාප්ාර සංගර්ධ්ස
ආයතසසය් ප්ගතේගස
ද ලැ්
ූ ුහ
ප්ද ණ
ුවීමකටතේ තයග සයාම
ද කරගා තත. කුළු ්බ
ද ගර්ග සැකස
ීම
හා ආහාර තාකේ්ණය සමිසේ ගයගසායකතේග සංගර්ධ්ස ුහ
ප්ද ණ
ුගකේ ල්ා තති අසසෝකා
මහතේමියසගේ සැමියා ිෂ්්ප්ාදස සකස් කිරීමට සහ ප්
රගාහසයටතේ, ිෂ්්ප්ාදස හා අසලජනය ප්
ිළ
ි්ඳ
සප්ාතේප්තේ ප්ගතේගාගැනීමටතේ තයට ජනස ේ් සහසයෝගයකේ ල්ාසදස ්ග තය සඳහසේ කළා ය.
ුහ
ප්ද ණ
ුවීම්ගලට අමතරග සගාජන කාසේතා සමිතිය සගත සප්ාදු ප්රිහරණයට ලැ්
දණ
ු ස
ී ලර් යසේත
රය
තයසගේ ස්ගයං රුකියාග සඳහා භාජනතා කරස අතර 50% ව යකතේගය යටසතේ ධ්ාසය තරරුම්
යසේත
ර ය මිල දී සගස තත. ඊට අමතරග සගාජන කාසේතා සමිතිය මඟ
ිසේ 5% සප්ාළ
ී අස
දප්ාතිකයකේ
යටසතේ රු. 15,000ක ද
මදලකේ ල්ාසගස තත.
ද
මලා කාල
ී සග සමිති සාමාජිකාගසේ රමසයසේ ප්ගා තයට සහසයෝගය සැප්ය
ූ ්ගතේ ිෂලධ්ාරීසේසගේ
සහසයෝගය ද ුප්රිමසයසේ තය ල්ාගසේසා ්ගතේ, ජනස ේ් සතාරතුරු හා දැස
දම ල්ා ගත ද
යතු
ිෂලධ්ාරීසේ ප්
ිළ
ි්ඳග ද තය ුළුල
ප් ා දැස
දමකිසේ කටය
දතු කරස ්ග සප්ස
ද ණි.
අසසෝකා මහතේමිය ජනස
ි සේ ගම තුළ සහ ප්
ි ට ප්ළාතේගල ස
ි ලාලර කබ 50ට ආසසේස ප්
රමාණයකට
තම ිෂ්්ප්ාදස සප්යස
ද ල්යි. තය එකගර අම
ද ද්රගය ජන ාල ප්
රමාණයකේ මිල දී ගසේසා අතර
මාස
ි කග ්යිට් සහ ද
මරුකේකු සෑදීමට සහලා 50kg කේ සහ තිරිඟු ප්
ි ි  30kg කේ මිල දී ගස
ද ල්යි.
කුල
ී රමිකයිසේ සසාමැති අතර මාසයකට සදගරකේ ිෂ්්ප්ාදස සප්යයි. සැමියා ජනස
ි සේ ඔහ
දසගේ ත්රී
වීලර් යසේත
ර සයසේ ප්
රගාහසය ස
ි දු කරස
ද ල්යි. ප්
රගාහසය සහ රමය සඳහා කුල
ී සගවීමකේ
සසාමැති අතර දළ ග සයසේ මාස
ි කග ිෂ්්ප්ාදස ප්
ි රිගැය රු. 108,000කේ ප්මණ ගස ්ගතේ දළ
ආව යම රු. 135,000කේ ප්මණ ගස අතර ුදාධ් ලාභය සලස මාස
ි කග රු. 27,000-28,000 ල්ස
්ග තය සඳහසේ කළාය.
ගාප්ාරය කගදුරටතේ ුළුල
ප් ා කරසගස ප්ග
ුසලා ප්
රධ්ාස ආව යම් මාර්ගය ්ගට ප්තේ කර ගැනීම
තයසගේ අරම
ද ණ ගස අතර තයට අතයග ය ගස ජන ලස යසේත
ර යකේ මිල දීගැනීමට ණය ආධ්ාර
ද, තය සතුග ප්ගතිස යසේත
ර ූ
සත
ර අුතතේගැියයා කරගැනීමට අග ය ුහ
ප්ද ණ
ුගකේ ද තය
්ලාසප්ාසරාතේතු සේ.
තයසගේ ගාප්ාරය ඉතාමතේ ක
රමගතේග සගසම සගාබසැඟ
ිලාලක
ස
ි දු කරස අතර අම
ද ද්රගය
සගළඳසප්ාළට ඉදිරිප්තේ සකසරස ිෂ්්ප්ාදස, තගමතේ ිෂ්්ප්ාදස ක්රියාගල
ි සය් ප්ගතිස  ඉ ඉතාමතේ
ද
සරකේ්
ි තග සගස සගසම ප්්ලාස්ි කේ ්ුනසේගල අස
දරා තත. සමාජීය හා ආර්ථික ග සයසේ තය
තෘප්්තිමතේ ්ගතේ ඒ සඳහා කාසේතා සමිතිය ගබාතේ රුකුලකේ ූ
ග ්ගතේ අසසෝකා මහතේමිය සඳහසේ
කළාය.
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කනා ය ා ආයාකේා උ්වපායයා

ා්ධකකන්නා අමතරව්ා මීය ා මසසිා පාලයකා (3%)ා ය,ා ගුණා්වම ා බීා

නිෂ්පායයකා(2%)ාාහාබිේම්.ානිෂ්පායයකා(1%)ාව්සනිාක්මෂේත්රාාඳහාාාේබන්නාූ ා ාන්තාව්න්ායා
අනයකයමේා දීා හුදා වික.ා .නා අමතරව්ා ඇඳුේා මසසීමා හාා නිමිා ඇඳුේා අමලවිකා (6%),ා
ඉය්.පම ොසුපපාපිසිා ාෑදීමා (3%),ා සි්.ලරා මව්ළඳාමා (6%)ා ව්සනිා ාෘජුව්මා
ාේබන්නා මයොූ ා ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ා  දා නියුතුා

ෘෂි ්ධමාන්තකනා

ාන්තාව්න්ා ා හුදා ූ ා අතරා මමමා මෂේත්රා ාඳහාා

ාන්තාව්න්ා අතරා ඉ්.ලුමා අව්මා මට්නමේා පව් වයා බව්ා මපනීා ගිමේක.ා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා නියුතුා
ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා පිිනබඳා ම රුණුා ඉහතා විශ්ම්.ෂණකා අවෙව්ා මපනී කන්මන්,ා ආහාරා
නිෂ්පායයා ්ධමාන්තකනාඅයාළා නයුතුාම මර දාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ාපව් වයා
බව්ින.ා .නා අමතරව්,ා ම ව්තුා ව් ාා හාා ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයක,ා ම්.ා ව් ාව්ා හාා විසිතුරුා පත්රා
ව් ාව්,ා ගුණා්වම ා ාහ්.ා නිෂ්පායයක,ා නායයා හාා ුතළුා බඩුා ාස සුමා ව්සනිා ක්මෂේත්රා ා යා ම ොවිා
ාන්තාව්න්ාාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ාායක්ව්ාාඇ වාබව්ාපසහසදිංාමේ.ාශි්.පීකායසවෙමාා දතව්ාසිදුා ළායුතුා
ා්ව්කිංා රැකිකාා (ඇඳුේා මසසීම,ා මන්ා මළු,ා පාව්හන්ා නිෂ්පායයක,ා ඉය්.පම ොසුපපාපිසිා නිෂ්පායයක)ා
ාඳහාාමකොුදාවීමාකනාය ාා්ව්කිංාරැකිකාව්ලනාාාමප්තික්ෂව්ාසීමිතාවීාඇ්වම්ව,ාඒව්ානාඅව්ශයාපුහුණුව්ා
අඩුවීම,ා එව්සනිා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා ව්සඩිා ාලකක්ා මව්න්ා කිරීමනා සිදුවීම,ා අුද්රව්යා පිරිව්සකා ාහා
යට්වතුාපිරිව්සකාඉහළාකාමාාහාඅමලවිා සනලුාපසව්තීමාකයාමහේතුාබව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලනා
අයාළා නිලනාරීන්ා ාම ා ාම රුණුා ාා ච්ඡාව්ලා දීා මමන්මා ණ්ටාකේා ාා ච්ඡාව්ලා දීා යා පසහසදිංා
වික.
6.4

ආහාරානිෂ්පායයා ්ධමාන්තකනා ාන්තාව්න්ාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ායසක්වීමනාමහේතු

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා හරහාා ව්සඩිා

ාන්තාව්න්ා පිරිාක්ා ආහාරා නිෂ්පායයා

ක්මෂේත්රකනාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ායක්ව්ාා වබීම්ව,ාමව්ය්වාව්යව්ාාක ්වව්ා ා්ධකකන්නාමකොුදාවීමාසීමාා
ා දතා වීමන්වා මහේතුා මාොකාා බසලීමනා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා ඉහළමා

මට්නමේානිලනාරීන්ම ාඅව්ශයතාව්කක්ාවික.ාඑමාඅව්ශයතාව්කාඅවෙව්ාආහාරානිෂ්පායයමේාමකදුණුා
ාන්තාව්න්ම න්ා මේා පිිනබඳා විමාාා වුනහුා යසක්ා ූ ා අයහා්ා ාේපිණ්ටයකා කිරීමේා දීා මපනීා ගිමේ,ාා
පුනලා තුළා හාා ාමාකා තුළා

ාන්තාව්න්ා විසින්ා ඉටුා

රවො ලබයා මතව්සයෑරුේා

ා්ධක ාරකනා

හානිකක්ා මයොවීම්ව,ා ාන්තාව්නා තමාම ා ජීව්යා රනාව්ා තුළා ඉතාා හුරුපුරුදුා ාරණකක්ා මලසින්ා
ආහාරාා ා්ාකිරීමේා ා්ධකකනාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ාපසව්තීම්වාඑකනාමහේතුන්ාූ ාබව්ින.
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i.
ii.

ෘහමේා ා්ධක ාරකනාාහකක්ාලසබීම
පුනම්.ා ාාමාජි ිනන්ම ා (ා්ව්ාමිපුරුෂකාන,යරුව්න්න)ා

ා්ධකකන්නා ා හාා ආරක්ෂාව්නා

හානිකක්ාමයොවීම
iii.

පුනම්.ාුදළුාආයාකමනායාක ්වව්කක්ාාසපයීමනාහසකිවීම

iv.

ාමාකාතුළාාාේ්රයාින ා නයුතුාකිරීමනාහසකිකාව්ක්ාලසබීම

v.

ාමාකාතුළාපිින සනීමක්ා(විමශේෂාහඳුයා සනීමක්)ාපසව්තීම

මීය නා අමතරව්ා අමලවිා සනලුා අව්මා වීම,ා අුද්රව්යා ාපකා සනීමේා දුෂ් රතාා මයොමස වවීම ා පුනම්.ා
ශ්රමකා ාවිතාා ළාහසකිාවීමාආදී
ව්්ධතමායමේා

ාන්තාා

රුණුායාබලපාාඇත.

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායකනා හාා ්රනායා

ා්ධකාලකනා ආාන්යව්ා

මහවෙව්රාදිා්ත්රික්ාපළා්වාා ාාබලා්රමේශකාතුළා න්මයෝරුව්නාආාන්යව්ාසිටියාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වාාාමාජි ාව්න්ා ාේබන්නා වීා මේශීකා මබෝ ා ආ්රිතව්ා ව්ාා විමාන්ා ා මතොරා ආහාරා නිෂ්පායයකා
රමින්ාආරේ ා රාඇ වා ෘෂි ා්ධමි ාව්යාපාරකාව්යාමහළාමබොජුන්ාව්සටානහයාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වව්ලා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා නිකසිනා ා සිටියා ආහාරා නිෂ්පායයා ක්මෂේත්රමේා ව්්ධනනීකා හාා ඉතාා

ඵලයායීාඅව්ා්ථාව්ක්ාමලසින්ාඅනයයමේාදීාහඳුයාා වොලසබිණි.ා(මහළාමබොජුන්ාාිං ්.පකාාහාඑ දා
්රාමකෝගි ාක්රිකා ාරී්වව්කාපිිනබඳව්ාඇුදණුේාඅිං ා02න්ාඉදිරිප්වා රාඇත.)
6.5

ආයාකේාඋ්වපායයාමා්ධ කන්ාපුනම්.ා්රනායාආයාකමනායක්ව්ාාඇ වායාක ්වව්කාා ාහා ෘහා
ජීවිතකනා රාඇ වාබලපෑම

ක්මෂේත්රා ාමීය ක්ෂණා ය්වතව්ලනා අවෙව්ා ාමා්තා නිකසදිකා තුළා සිටියා ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ා  දා නියුතුා
සිකලුමා මයයාා විවිනා ආයාකේා මට්නේව්ංන්ා තමා පුනම්.ා ්රනායා ආයාකමනා යාක ්වව්කක්ා ාපකවො
ලබයාබව්ාපසහසදිංාවික.ාව්ගුාඅිං ා6.4නාඅවෙව්ාපළා්වාහාාඅන්ත්ධාපළා්වාබලා්රමේශාමය නාඅක්වා
ව්යාදිා්ත්රික් කන්ා දාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දානියුතුා ාන්තාව්න්ම ාපුනම්.ාුදළුාආයාකමේාාාමායයා
ාහා ාහා වුනන්ා විසින්ා ා්ව්කිංා රැකිකාමව්න්ා උපකයා ුදළුා මාසි ා ආයාකමේා ාාමායයා අ කන්ා
මපන්ව්ාමයවොලබින.ාඑ දාදීාදිා්ත්රික් ාහතමර දාමා ාන්තාව්න්ම ාපුනම්.ාුදළුාආයාකමේාාාමායයා
රු.35,830.06ක්ාව්යාඅතරාදිා්ත්රික්ාඅතරාආයාකේාපරාාකා තමහෝවාාඋපරිමකාරු.38,375.49ක්ා
ාහාඅව්මකාරු.29,250.00ක්ාව්යාබව්ාමපනී කින.ාාවුනහුාා්ව්කිංාරැකිකාමව්න්ාලබයාආයාකේාපිිනබඳා
ාසලකිංම්වවීමේා දීා ා දිා්ත්රික් ා හතමර දමා

ාන්තාව්න්ම ා ා්ව්කිංා රැකිකාමව්න්ා ලබයා මාසි ා

ආයාකමේා ාාමායයා අ කා ව්න්මන්,ා රු.7,349.73ක්ා මේ.ා ආයාකේා පරාාකා තමහෝවා උපරිමකා
රු.9,765.45ක්ාාහාඅව්මකාරු.2,360.00ක්ාමේ.
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ව්ගුාානහන්ාඅිං ා6.4:ා ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ම න්ා ලබයා ුදළුා මාසි ා ආයාකේා ාහා පුනම්.ා ුදළුා
මාසි ාආයාකේව්ලාාාමායය
බලා

දිා්ත්රික් ක

ා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ා දා

පුනම්.ාුදළුා

ා්ව්කිංා

ආයාකේාඋපකයා

මාසි ා

රැකිකාමව්න්ා

ාන්තාව්න්ාාිං්යාව්

ආයාකමේා

ලබයාුදළුාමාසි ා

ාාමායයා

ආයාකමේා

(රු.)

ාාමායයා(රු.)

්රමේශක

පළා්වා බලා ුතරුණෑ ලා

77

35,115.97

6,233.25

්රමේශ

මමොණරා ල

14

32,728.57

6,461.00

අන්ත්ධා

අවෙරානපුරක

49

38,375.49

9,765.45

04

29,250.00

2,360.00

144

35,830.00

7,349.73

පළා්වා බලා මහවෙව්ර
්රමේශ

එ තුව්

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014ා

ව්ගුා ානහන්ා අිං ා 6.5න්ා මපන්වෙේා

රන්මන්,ා ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ා  දා නියුතුා

ාන්තාව්න්ා තමා

පුනම්.ාුදළුාආයාකමනාාසලකිකායුතුාමට්නමේායාක ්වව්කක්ාාපකයාබව්ින.
දිා්ත්රික් ා හතමර දා මා

ාන්තාව්න්ා තමා ා්ව්කිංා රැකිකාමව්න්ා පුනම්.ා ුදළුා ආයාකමනා යක්ව්යා

යාක ්වව්මේා ාාමායයා අ කා

තමහෝවා එකා 20.5%ක්ා මේ.ා ුතරුණෑ ල,ා අවෙරානපුරා ාහාා

මමොණරා ලාකයාදිා්ත්රික් කන්ා දා ාන්තාව්න්ාතමාපුනම්.ාුදළුාඅයාකමනාාසලකිකායුතුාමට්නමේා
යාක ්වව්කක්ා ාපකවො ලබයා අතරා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා

ාන්තාව්න්ම ා යාක ්වව්කා

ාාමප්තික්ෂව්ා අඩුා මට්නම ා පව්තී.ා අමයුත්වා දිා්ත්රික් කන්නා ාාමප්තික්ෂව්ා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් කා
ාඳහාාමතෝරා ්වානිකසදිකාතුළාා්ව්කිංාරැකිකාාපව්්වව්ාම යාකයා ාන්තාව්න්ාහුදාූ මේාඉතාාසුළුා
්රමාණකක්ාවීමාමේාාඳහාාමහේතුව්ක්ාමලාාාඳහන්ා ළාහසකික.
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ව්ගුාානහන්ාඅිං ා6.5:ාාා්ව්කිංාරැකිකාමව්න්ාලබා න්යාාුදළුාමාසි ාආයාකමේාාාමායය,ාපුනම්.ා
ුදළුාමාසි ාආයාකමේා්ර වශතකක්ාමලා
බලා්රමේශක

දිා්ත්රික් ක

ුදළුාමාසි ා

ා්ව්කිංාරැකිකාමව්න්ා

පුනම්.ාුදළුා

ආයාකමේාාාමායයා

ලබයාුදළුාමාසි ා

ආයාකමේා

(රු.)

ආයාකමේාාාමායයා

්ර වශතකක්ාමලාා

(රු.)

(රු.)

පළා්වා

බලා ුතරුණෑ ලා

35,115.97

6,233.25

17.7%

්රමේශ

මමොණරා ල

32,728.57

6,461.00

19.7%

අන්ත්ධා

අවෙරානපුරක

38,375.49

9,765.45

25.4%

29,250.00

2,360.00

8.0%

35,830.00

7,349.73

20.5%

පළා්වා

බලා මහවෙව්ර

්රමේශ

එ තුව්

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014ා

ඉහතාවිශ්ම්.ෂණකාඅවෙව්ාදිා්ත්රික් ාහතමර දාමාඅනයකයකනාාහ ාගීාූ ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ා
ආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න්ාාඳහාාමකොුදාවීාසිටින්මන්ාඅට න්වාව්ටාාඅඩුා්රමාණකක්ාාව්යායුද්ව,ා
සුළුතරකක්ා ූ ා එමා ණ්ටාකමා ාමි වා තුළා සිටියා අමයුත්වා ාාමායයා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා ව්ටාා
ාමාජීකාහාාආ්ධික ාව්ශමකන්ාශක් වම්වාහාාආ්වමාතෘප්ති වකක්ාා දතව්ා නයුතුා රවොලබයාබව්ා
අනයකයමේාදීාපසහසදිංාූ ාවිමශේෂිතාත්ව්වව්කකි.
ක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණකනාඅමතරව්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාාහාාම රුණුාාා ච්ඡාව්ලදීා්වාමමමා රුණුා
නිරව්යයාබව්ාපසහසදිංාූ ාඅතරාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලනාඅයාළානිලනාරීන්ායාාඳහන්ා මළේා එක්ා
එක්ා ාමි වා තමහෝවා ඒා ාමි වකා තුළා ව්ටා්වා

ා්ධකක්ෂමා හාා අව්යායේා යසරීමනා

සම වා සුළුා

ම ොනාක්ා මමමා ා්ව්කිංා රැකිකාා දිරිම්වව්ා පව්්වව්ාම යා කයා බව්්ව,ා ාමාජීකා ා්ධකකන්ා තුළා දීා යා
ඉදිරිකනාපසමිණාඅභිමකෝ ාාඳහාාඉදිරිප්වාව්න්මන්ාමමමා ණ්ටාකමාබව්්වාක.
6.5.1

ෘහාජීවිතකනාපව් වයාබලපෑමා(දියුණුව්පපිරිහීම)

ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා සිදුා ම මරයා ා්ව්කිංා රැකිකාා නිාාා වුනන්ම ා ආයාකමනා කේා

යාක ්වව්කක්ාාසපයීමාසිදුාව්යාබව්ාඉහතාවිශ්ම්.ෂණාමන්න්ාපසහසදිංාවික.ාම ොවිා ාන්තාාාමි වා
හරහාා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා ආයාකේා මට්නමා ඉහළා යසමීය මේා අරුදණා එක්තරාා මට්නමකින්ාා

ාා්ධථ ා වීා ඇ වා බව්ා මපනීා කයා අතරා ාමා්තකක්ා මලාා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලනා ාේබන්නා වීා
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නයුතුා කිරීමා නිාාා තමා පුනලා තුළා ා සිදුා වීා ඇ වා දියුණුව්ා මහෝා පිරිහීමා පිිනබඳව්ා යා ම ොවිා
ාන්තාව්න්ම න්ාඅයහා්ාවිමායාලදී.ාඒාඅවෙව්ාවුනන්ම ාජීව්යාත්ව්වව්මේාඑක්ාඑක්ාඅිංශව්ලනාසිදුා
ූ ාමව්යාාපිිනබඳාවුනන්ායසක්ාූ ාඅයහා්ා්ර වශතාවිශ්ම්.ෂණකක්ාමලසින්ාපහතායසක්මේ.
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා6.6: ජීව්යාත්ව්වව්මේාපිරිහීමපදියුණුව්ාපිිනබඳාඅයහා්
්ර වනාරකන්ා
 දා

්ර වනාරායසක්ාූ ාම ොවිා ාන්තාව්න්ාාාිං්යාව්ා(%)ාN=325
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32.0

34.0

10.0

54.0

7.0

12.0

4.0

30.0

10.0

31.0

31.0

44.0

37.0

58.0

35.0

29.0

35.0

31.0

33.0

35.0

52.0

52.0

24.0

29.0

32.0

11.0

64.0

53.0

65.0

37.0

55.0

17.0

17.0

ා්ව් ාව්ක
ඉතාා
මහොඳින්ා
දියුණුාවීා
ඇත
තරමක්ා
මහොඳින්ා
දියුණුාවීා
ඇත
මව්යාක්ා
යසත
එ තුව්

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

1ා

පුනම්.ාආයාකම

2ා

ාපුනම්.ාආහාරාාසපයුමාහාාමපෝෂණක

3ා

යරුව්න්ම ාඅනයාපයක

4ා

ම ොවිා ාන්තාව්න්ම ායසවෙමාහාාුතාලතාව්

5ා

නිව්මාේාපහසු ේ

6ා

නිව්මාේාත්ව්වව්ක*

(ලකපවිදුංකපදුර තයපව්සසිකිං)*

7ා

ෘහාඋප රණ*

පුනම්.ාමාෞ්ය

9ා

8ා

පුනම්.ාඇඳුේාපසළඳුේ*

10ා යරුව්න්ාහාාම ොවිා ාන්තාව්ාඅතරාාේබන්නතාව්
11 ා්ව්ාමිපුරුෂකාාහාාම ොවිා ාන්තාව්ාඅතරාාේබන්නතාව්
ඉහතාව්ගුව්ාඅවෙව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලනාාේබන්නවීමානිාාාවුනන්ම ාජීව්යාත්ව්වව්මේාකේා
පිබිදීමක්ාසිදුාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාමේ.ාවිමශේෂමකන්ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ායසවෙමාාහාුතාලතාව්කා
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ඉතාම්වාමහොඳින්ාදියුණුාවීාඇ වාබව්නා54%ක්ා්ර වනාරායක්ව්ාාඇත.ාඑකාමීය නාමපරාාා ච්ඡාව්න් දාදීා
යා තහුනරුා වීමනා අයාළා ාාක්ෂයා ඉදිරිප්වා වීා ඇත.ා ආහාරා හාා මපෝෂණක,ා ා්ව්කිංා රැකිකාා පව්්වව්ාා
සනීම,ා ණකා ාඳහාා ූලලාශ්රා මාොකාා සනීම,ා ම ව්තුා ව් ාා හාා ම ොේමපෝා්ට්ා ාෑදීමා මමන්මා විවිනා
ක්මෂේත්රා ණයාව්ක්ා ආව්රණකා ව්යා පරිදිා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා ලබාා දුන්ා පුහුණුා තුිනන්ා

වුනන්ාතමන්ාතුළාපව් වයායසවෙමාහාාුතාලතාාව්්ධනයකාව්සඩිාදියුණුා ාරම යාඇ වාබව්ාමම දාදීායා
තහුනරුා මේ.ා ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා ජීව්යා ත්ව්වව්කා තුළා ඇ වා ූ ා ාානනීකා ාමව්යානා බලපෑා

අමයුත්වාාාන ාඅතර,ාපුනම්.ාආයාකම,ාආහාරාාසපයුමාහාාමපෝෂණක,ාමමන්මාපුනම්.ාමාෞ්යා
ත්ව්වව්කා යා විමශේෂමකන්ා බලපාවො ලබයා නි්ධණාක ා මේ.ා මමමා නි්ධණාක ා යා "ඉතාා මහොඳින්ා
දියුණුා වීා ඇත"ා කන්යනා ඉහළා මට්නමේා ්ර වනාරා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා මව් වන්ා ලසබීා ඇ වා බව්ා

වියයමායාමේ.
යරුව්න්ම ා අනයාපයක,ා යරුව්න්ා හාා ම ොවිා ාන්තාව්ා අතරා පව් වයා ාේබන්නතාව්කා ාහා ම ොවිා
ාන්තාව්ා හාා ා්ව්ාමිා පුරුෂකාා අතරා පව් වයා ාේබන්නතාව්ා කයා නි්ධණාක ා ාඳහාා "තරමක්ා
මහොඳින්ාදියුණුාවීාඇත"ාකයා්ර වනාරකාම ොවිා ාන්තාව්න්ාව්සඩිාමයමයුතම න්ාලසබීාඇත.
නිව්මාේා ත්ව්වව්ක,ානිව්මාේා පහසු ේ,ා ෘහාඋප රණ,ාපුනම්.ාඇඳුේාපසළඳුේාකයානි්ධණාක කන්ා
ාේබන්නමකන්ා "මව්යාක්ා සිදුා මයොූ "ා බව්නා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම න්ා ව්සඩිා මයමයක්ා ්ර වනාරා

යක්ව්ාාඇත.
ඉහතා විශ්ම්.ෂණකා අවෙව්ා මපනී කන්මන්,ා ාන්තාව්න්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලනා ාේබන්නා වීා
ා්ව්කිංා රැකිකාා පව්්වව්ාා නිමින්ා තමා නිව්මාේා ්රනායා ආයාකමනා කේා යාක ්වව්කක්ා එක්ා කිරීමනා
ම ොවිා

ාන්තාව්න්නා හසකිකාව්ා ලසබීා ඇ වා බව්්ව,ා ඒා මහේතුමව්න්ා නිව්මාේා ආහාරා හාා මපෝෂණක,ා

යරුව්න්ම ාඅනයාපයක,ාමාෞ්යා නයුතුාමමන්මාබිරිඳාහාාා්ව්ාමිකාාඅතරායරුව්න්ාහාාමයමුනපිකන්ා
අතර්වාඇ වාාේබන්නතාව්කාදියුණුවීමාව්සනිා රුණුා අ වන්ායාාානනීකාමව්යාක්ාළ ාා රම යා
ඇ වාබව්්වාක.
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6.6

න්රීකාණකාඅරුදය්.ාාහාඉ වරිාකිරීේ

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාිංවිනායාමන්න්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාතුළා ාන්තාව්න්නාපහසුමව්න්ා
ණකා ලබා සනීමනා හසකිා පරිදිා න්රීකා ණකා ක්රමා ඇ වා කිරීම්වා

ාන්තාව්ා ඉ වරිා කිරීමනා ාහා

ා සුරුව්මනාහුරුා රවීමන්වාඅව්ශයා නයුතුායාසිදුාම මරයාබව්ාාමීය ක්ෂණාය්වතව්ංන්ාපසහසදිංා
වික.ාඅනයකයකනාාේබන්නාූ ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ාබහුතරකක්ා(75.0%)ාාඳහන්ා මළේ,ාතමා
ාමි වකාතුළාන්රීකාණකාඅරුදයලක්ාක්රිකා්වම ාමයොව්යාබව්ින.ාඅනයකයානිකසදිකාතුළාඅරුදයලක්ා
ක්රිකා්වම ාව්යාබව්ාාඳහන්ා මළේා25%ාක්ාපමණි.
මපරා පරිච්මේයකන්ා  දා ාඳහන්ා ව්යා පරිදිා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා කිරීමනා ුද්.ා ූ ා රුණුා
අතරාම ොවිා ාන්තාව්න්ාතුළාපසව් වාන්රීකාණකාඅරුදයලක්ාඇ වා ර සනීමේාඅභිලාෂකායාඇතුළ්වා
මේා(ව්ගුාානහන්ාඅිං ා4.2).ාම මාේා ුනව්ායාපව්්වව්ාම යාකවොලබයාන්රීකාණකාඅරුදය්.ාහරහාා
ම ොවිා ාන්තාව්න්ා තමා ණකා අව්ශයතාව්කා ඉහළා මට්නමින්ා ාපුරාම යා ඇ වා බව්ා අනයකයා ය්වතා
පසහසදිංා රින.
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා තුළා න්රීකා ණකා අරුදය්.ා ආරේ ා කිරීමනා ුද්.ා වීා ඇ්වම්ව,ා රමේා විවිනා
ව්යාපෘ වා ්ර වපායයා මපොළීා ර දතා ණකා අරුදය්.ා හාා මේශපාලයා ්ර වපායයින.ා උයාහරණකක්ා මලාා
අවෙරානපුරා දිා්ත්රික් ාමේ,ා IFAD ව්යාපෘ වක,ා Peace ව්යාපෘ වකා ව්සනිා ව්යාපෘ වා හරහාා ම ොවිා
ාන්තාා ාමි වා තුළා න්රීකා අරුදය්.ා ඇ වා

රා  වමබයා බව්ා ක්මෂේත්රමේා දීා අයාව්රණකා වික.ා

ශ්රාව්ා් වපුරාම ොවියාමාේව්ාාබලා්රමේශකනාඅක්වා දාමඳෝ මාග්රාමමේ,ාමප්තිමඩුව්ා"රන්දිරික"ාම ොවිා
ාන්තාා ාමි වක,ා රඹෑව්,ා මහ යයරාව්ා "මාෞ ා යා"ාම ොවිා ාන්තාා ාමි වමේ්වා මමව්සනිා න්රීකා
අරුදය්.ා ණකා ක්රමා ක්රිකා්වම ා මේ.ා එමාේමා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේ,ා යඹමයනිා ලාපකනා අක්වා
ඉිං රයුනලා ග්රාමමේා "මිණිුදතු"ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වක,ා ඉබ්බා ුදව්ා "වික"ා ම ොවිා

ාන්තාා

ාමි වකා තුළ්වා න්රීකා අරුදය්.ා ණකා ක්රමකා හරහාා ම ොවිා ාන්තාව්න්ම ා ණකා අව්ශයතාා ාපුරවො
ලබින.ා එමාේමා ුතපසණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා හමිං ්.ලා ම ොවියා මාේව්ාා මනයා්ථායකනා අක්වා
"විමිංාා"ාම ොවිා ාන්තාාාමි වකායසයනාආරේ ාවීාඉතාාසුළුා ාලකක්ාුනව්ායාපසව් වාරකාමසදිහ්වා
වීමමන්ා ග්රාමීය කා ාිංව්්ධනයා බසිංුතව්ා හරහාා ාසලකිකා යුතුා මට්නමේා මපොළීා ර දතා ණකා ුදයලක්ා මමමා
ාමි වකනාලසබුණුාබව්්වාඑකාාාමාජි ාව්න්නාා්ව්කිංාරැකිකාාආරේ ාකිරීමනා්රමකෝයව්්වාූ ාබව්්වා
අයාව්රණකා වික.ා .නා අමතරව්ා රමේා බසිංුතා (මහයා බසිංුතව්,ා ලිං ාා බසිංුතව්)ා මන්න්ා
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රු.30,000 ාඋපරිමාණකාසීමාව් නාකන්වව්ාම ොවිා ාන්තාාාාමාජි ාව්න්නාණකාලබාා සනීමේා
හසකිකාව්ාවුනන්ාවිසින්ාමාාලාාම යාඇ වාබව්ාඅයාව්රණකාවික.
අනයකයානිකසදිකාතුළාමමව්සනිාණකාක්රමකක්ාක්රිකා්වම ා රන්මන්ාඉතාාසුළුාපිරිාක්ාුනව්ායාඑකා
ඉතාම්වාාා්ධථ ාක්රමකක්ාබව්ාඅයාව්රණකාවික.ාණකාලබා ්වාම ොවිා ාන්තාව්න්ාාවිසින්ාවුනන්ා
මකදීා සිටියා ෘෂි ා්ධමි ා නයුතුා ාඳහාා (60%),ා ළුදන්ම ා අනයාපනි ා අව්ශයතාා ාඳහාා (1%),ාා
නිව්මාේා සුළුාඋ්වාව්ාඅව්ා්ථාාාසමරීමනාහාාානිව්ාාඅලු්වව්සඩිකාාකිරීමා(6%)ාමමන්මාපාරිම ෝයා
නයුතුා ා ාඳහාා හදිසිා අව්ශයතාා (6%)ා ව්ලා දීා ාහා වුනන්ා පව්්වව්ාම යා කයා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා
(29%)ාාමි වකාමන්න්ාණකාලබාම යාඇ වාබව්ාපසහසදිංාවික.ාඑමාේමාකනාාඳහන්ා ළාආ ාරකනා
මව්ය්වා රමේා බසිංුතා හරහාා ණකා ලබා සනීමනා පහසු ේා ාලාාම යා ඇ වාාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා
ාිං්යාව්ා 11%ක්ා ව්සනිා සුළුා පිරිාක්ා බව්ා අයාව්රණකා වික.ා ණකා ලබාම ය,ා ණකා ආපසුා ලබාදීමා
පසහසරා හරියා අව්ා්ථාා ඉතාම්වා විරලා බව්ා ාා ච්ඡාා තුිනන්ා පසහසදිංා ූ ා අතර,ා ණකා පසහසරා හරියා
ාන්තාව්න්ා ාඳහාා ව්යව්ා්ථාවෙකූලව්ා

නයුතුා

රයා අතර,ා මබොාමහෝවිනා මමමා

ා්ධකකා සිදුා

ව්න්මන්,ාඅමයයොයයාඅව්මබෝනකාාහාාවිශ්ව්ාාකාමතාබව්ාාමි වානිලනාරීන්ම ාඅයහාාවික.
අනයකයකනා ලක්ා ූ ා දිා්ත්රික් ා හතමර දා මා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලා ඉ වරිා කිරීේා පිිනබඳා

ාසලකිංම්වා වීමේා දීා ා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා විමශේෂා ව්සටානහන්ා පව්්වව්ාා ඉතුරුේා ාඳහාා මකොුදා වීා
ඇ වා බව්ා යා පසහසදිංා මේ.ා සීට්ටුා ක්රම,ා ා්.පි්.ා පසව්ස්වවීම,ා මම දා දීා විමශේෂා වික.ා අමයුත්වා
දිා්ත්රික් කන්නා ාාමප්තික්ෂව්ා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා සීපරා ාූලප ාරා හාා ා සුරුව්ේා බසිංුතව්ා
ාම ා ා පව් වයා ාහමකෝගීතාව්ා විමශේෂමකන්ා මපන්ව්ාා දිකා හසකික.ා කක්විලා ම ොවියා මාේව්ාා
මනයා්ථායක,ා ඉිං රයුනලා ග්රාමමේා "මිණිුදතු"ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වක්වා මහොරව්ඩුන්යා ග්රාමකනා
අක්වා ාමි වා තුළ්වා විමශේෂා "සීට්ටුා ක්රමකක්"ා පව්්වව්වො ලබින.ා රු.350ප=ා ක්ා ව්සනිා ුදයලක්ා සීට්ටුා
ක්රමකනාරැා්ා රාඑකාා.ණ.ා.ාබසිංුතමේාාතසන්ප්වාා රින.ා.නාඅමතරව්ාතමන්ාවිසින්ානිෂ්පායයකා
රවොලබයා ාණ්ටා(එළව්ළු,ාපලතුරුාමහෝාමව්ය්වාඅ්ව ේා ාණ්ට)ාාාමාජි ාව්න්ාවිසින්ාමපොළා
ක්රමකාතුළාමහෝාඅමලවිාුතටිාතුළාමහෝාඅමලවිා රාලබා න්යාාුදයංන්ාකේාම ොනාක්ාාමි වකාතුළා
ාෑමාාාමාජි ාව්ක්මායමින්ාපව්්වයාාගිණුම නාබසරා රාඑකාව්්ධනයකාූ ාපසුාා.ණ.ාාබසිංුතමේා
ාාමාජි ාව්ා යමින්ා ඇ වා ගිණුමනා යසව්තා බසරා

රවො ලබින.ා ා.ණ.ාා ා බසිංුතමේා පව් වයා මමමා

තසන්ප්වා ුදයලා නිාාා ව්්ධෂකක්ා පාාාා සිිංහලා අුනරුදුා ාසමරීමා ාඳහාා නිව්ානා අව්ශයා පාරිම ෝ ා
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ාණ්ටා ඇතුළ්වා "බඩුා පසාක්"ා ලබාා දීමේා

ා්ධකකක්ා යා ා.ණ.ා.ා බසිංුතව්ා හාා ාහමකෝ මකන්ා

ාන්තාාාමි වකාවිසින්ාසිදුා රවොලබින.ා
ාමි වාමන්න්ාාෑමාාමි වාව්ාරක නපමය

නාව්රක්ාා්.පි්.ාපව්්වව්ාාුදය්.ාඋපකාාඉ වරිාකිරීේාාඳහාා

මකොුදා වීමා යා විමශේෂ්වව්කකි.ා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රික් මේා උඩුබේයාව්ා ම ොවියා මාේව්ාා
මනයා්ථායමේා ා "පමබෝයා"ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකා ාෑමා ාමි වා ව්ාරක දීමා තමා ව් ාමව්න්ා මහෝා
තමන්ම ා ා්ව්කිංා රැකිකාමව්න්ා නිෂ්පාදිතා ාණ්ටා මහෝා රැම යවි්වා මව්න්මේසිා රා ුදය්.ා උපකාාා
ාමි වකාතුළාාාාමාජි ාව්න්ම ාගිණුේාතුළාතසන්ප්වා රාඑමාුදයලාාාරු.5000ක්ාූ ාවිනාඑකාඑ ව්රා
ලබා සනීමාමහෝාඑකාඇපකනාතබාාරු.ා10,000-15,000ායක්ව්ාාණකාුදයලක්ාලබා සනීමේාහසකිකාව්ා
ඇ වා රාඇත.ාාමේාාඳහාාමාසි ාමපොිනක්වා(5%)ායාාමි වකාමන්න්ාඅකා ර වොලබින.ා
මීය නා අමතරව්ා ාෑමා ාමි වක මා මාසි ව්ා රැා්ව්යා අව්ා්ථාමේා දීා ා ාාමාජි ා ුදයලක්ා එ තුා

රවො

ලබින.ා එකාාමි වාමට්නමින්ාමව්යා්ා ව්යාඅතර,ාාාමායයමකන්ාරු.ා20.00-රු.50.00අතරාුදයලක්ා
එක්ාාාමාජි ාව්ක්ාාාමාජි ාුදය්.ාමලාා ාණ්ට ාරි ාමව්තාම ව්වොලබින.ාඑමාේමාාාමාජි ාව්ක්ා
අලු වන්ාබඳව්ා සනීමේාදීාම ොනා්ා ුදයලක්ායාඅකා රවොලබින.ා එකාරු.ා100ප=ාව්සනිාුදයලක්ාමේ.ා
මමමා සිකලුා ුදය්.ා ාමි වමේා ාණ්ටා ාරි ා විසින්ා ක්රමාවෙකූලව්ා පව්්වව්ාම යා කයා අතරා ග්රාමීය කා
මට්නමේාපව් වයාසීපරාා.ණ.ා.ාබසිංුතව්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාම ාඉතාම්වාාහමකෝගීතාව්මකන්ා
යුක්තව්ා නයුතුා රවො ලබයා බව්ා අනයකයමේා දීා අයාව්රණකා වික.ා මමමා ත්ව්වව්කා දිා්ත්රික් ා
හතමර දා මා යසකිකා මයොහසකිා ූ ා අතරා ුතරුණෑ ලා දිා්ත්රි්වතකා තුළා විමශේෂිතව්ා වියයමායා වික.ා
අමයුත්වා දිා්ත්රික් ා අතරා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා මමොරකාකා ම ොවියා මාේව්ාා මනයා්ථායමේාා
"මිණිුදතු"ා ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වකා තුළා ාෑමා ාමි වා ව්ාරක දීමා මයමයමයක්ා තමන්ා නිෂ්පායයකා
රයා ාණ්ටා රැම යවි්වා ාමි වකා තුළා ාාමාජි ාව්න්ා අතරා මව්න්මේසිා රා ුදයලක්ා උපකාා වො
ලබින.ා මමමා ුදයංන්ා 50%ක්ා ාමි වමේා වුනන්ම ා ගිණුේා තුළා ඉ වරිා කිරීේා ාඳහාා මව්න්ා ම මරයා
අතරාඉ වරිා50%ාඅයාළාපුේ ලිනන්ම ාඅව්ශයතාව්ලනාතබාා නී.ාමහවෙව්රාදිා්ත්රික් මේාඅමයුත්වා
ාමි වාමමව්සනිාක්රමාාසිදුාකිරීමනාබලාමපොමරෝවතුමව්න්ාසිටියාබව්ාාඳහන්ාවික.
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා ාඳහාා මමව්සනිා න්රීකා ණකා අරුදය්.ා ක්රමා පව්්වව්ා සනීම්ව,ා
රමේා බසිංුතා හාා ්රමේශකනා අක්වා මව්ය්වා බසිංුතා මන්න්ා ණකා අරුදය්.ා ාපකාා සනීමේා පහසුව්ා
ාසලසීම්වාකයා ාරණාාඅනයකයකනාලක්ාූ ාසිකලුාාමි වව්ලාසිදුාමයොූ ව්්වාඑකාඉතාා්ර වඵලයාක ා
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ා්ධකකක්ා බව්ා පසහසදිංා වික.ා මමව්සනිා ා ාානනීකා ත්ව්වව්කන්ා ා ්ර වඵලයාක ා බව්ා අනයකයමේා දීා
පසහසදිංාවික.
6.7

ාමාජීකාබල සන්වීමා(ාමාාවියයා්වම ායෘෂ්ටිාම ෝණමකන්)

ම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්ාආ්ධික මකාව්ශමකන්ාබල සන්වීමාමමන්මාාමාජීකාව්ශමකන්ා
යාශක් වම්වාකිරීම,ාව්සටානහමයා දා්රනායාඅමප්තික්ෂාව්ින.
අනයකයකනාලක්ාූ ාදිා්ත්රික් ාහතරමාපිිනබඳාාසලකිංම්වාවීමේාදීාග්රාමීය කාමට්නමේාා්ථාපිතාමමමා
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා තුළා ාාමාජි ාව්න්ම ා ාමාජීකා බල සන්වීමා ඉහළා මට්නම ා පව්තී.ා ාමාාා
වියයා්වම ා යෘෂ්ටිා ම ෝණමකන්ා විශ්ම්.ෂණකා කිරීමේා දීා මමව්සනිා ණ්ටාකේා ්රමේශකක්ා ග්රාමීය කා
ාන්තාා ්රාව්ම ා අභිව්ෘේිධකා මමන්මා ාිංතුෂ්ටිකා ඇ වවීමනා ව්ටා්වා පුමරෝ ාමීය ා ව්යා බව්ා පසහසදිංා
මේා.
ග්රාමීය කා මට්නමේා ාන්තාව්න්ා ණ්ටාකේා තා කිරීමා මන්න්ා වුනන්ා අතරා පව් වයා යරි්රතාව්කා අඩුා
කිරීම්වා ාමායීකා ව්ශමකන්ා බල සන්වීම්වා කයා අරුදණුා රාා ඵලයාක ව්ා ළ ාවිකා හසකිා බව්නා
ඉන්දිකාව්ා ව්සනිා රනව්ලා මමව්සනිා ා්ව්කිංා ාහමකෝගිතාා
අ්වයසය ේා ආශ්රමකන්ා ාඳහන්ා

ණ්ටාකේා බි දා

රා ලබාා ඇ වා ාා්ධථ ා

ළා හසකික.ා මමව්සනිා ාහ ාගී්වව්ා ාිංව්්ධනයා යයාකන්ා මන්න්ා

ාන්තාව්නා යව්ුදා ආ ාරමේා රු්වව්කක්,ා විශ්ව්ාාකක්ා ාහා ආ්ධික ා ව්ශමකන්ා ා්ව්ාීකය්වව්කක්ා
ලසමබයා බව්්වා නි්ධමාණශීලී්වව්කා

ණ්ටාකේා  ව ්වව්කා ාහා ා්ව්කිංා

ළමයා ාරී්වව්කා කයා

රුණුාාාක්ෂා්වාව්යාබව්න්වාාාක්ෂයාවප්තිපුා රාඇත.ා(Srikumar, B, 2001).ාග්රාමීය කාමට්නමේා
පව් වයාමමව්සනිා ාන්තාාාහමකෝගීතාා ණ්ටාකේාුදහුණාමයයා සනලුාඅ වවිශාලා්රමාණකක්ාුනව්ායා
ආ්ධික ා හාා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා වුනන්නා මව්යා්වීමනා ාහා ව්්ධනයකා වීමනා  වමබයා හසකිකාව්ා යා
අ වමහ්වාබව්ාාිංව්්ධනයමේදීන්ාමපන්ව්ාාදීාඇත.
ඉතාම්වා ඉහළා මට්නමේා ාමාජීකා ා්ව ාරා රාශිකක්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා සිදුා ව්යා බව්ා

අනයකයමේා දීා පිිනබිඹුා වික.ා ආ්ධික ා ව්ශමකන්ා ඵලයායීා ක්රිකාව්න්ා  දා නියුක්තා ම ොවිා

ාන්තාා

ාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්ම ාාමායීකාඅිංශකායාපුළු්.ාමලාාව්්ධනනීකාත්ව්වව්කක්ාමපන්වෙේා රයා
අතරා ආ්ධික ා

ානයුතුා අිංශමකන්ා ඵලයායීා ්රමේශකන්නා ළ ාවීමා අව්මා මට්නමේා පව් වයා

මමොණරා ලාහාාමහවෙව්රාදිා්ත්රික් කන්නාඅක්වානිකසදීන්ාපිරික්සීමේාදීාඑමාාමි වාාාමාජි ාව්න්ා
අතරායාඅමයයොයයාාමාජීකාත්ව්වව්මේාදියුණුව්ක්ායසකිකාහසකිාවික.
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ග්රාමීය කා

ාන්තාව්න්නා ාමාකනා නිරාව්රණකා වීමනා (Exposure) අව්ා්ථාව්ා ාසලසීම,ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා ලසබුණුා ඉහළා මට්නමේා ාමාජීකා බලකකි.ා එමාේමා ඉහතා ාඳහන්ා ළා පරිදිා
ාන්තාව්න්ම ාා්ව්ාඅභිමායකා(self-esteem),ාආ්වමාශක් වක (self confidence)ාව්්ධනයකාවීම,ා
ආ්ධික මකා හාා ෘහීකා ා්ධකකන් දා දීා තීරණා සනීමේා හසකිකාව්ා ව්්ධනයකා වීමා යා සිදුා වීා ඇ වා බව්ා
අනයකයමේාදීාඅයාව්රණකාවික.
විමශේෂමකන්ා කනා ය ා අිංශකන්ා  දා ්රව්්ධනයක්වා ාම ා වුනන්ා තමා

ණ්ටාකේා තුළා ාාූල ද ා

ා්ධකකන්ාරාශිකක්ාසිදුා රාඇ වා බව්ාමපනී කින.ාඒාඅවෙව්ාාාමාජි ාව්ක්ාඅානීපාත්ව්වව්මේාපසුා
ව්යා විනා මහෝා ාාමාජි ාව් ම ා නිව්මාේා මරණකක්ා සිදුා ූ ා විනා ාමි වමේා අරුදයංන්ා රු.ා 500ප= ා
ව්ටියා මින්ායු්වා ාණ්ටාඑමානිව්ානාරැම යාකාම,ාඑමාේමාඅව්මිං ලයානිව්මාේාව්සට නයුතුාාඳහාා
ා්මේච්ඡාමව්න්ාාේබන්නාවීමාහාාඅව්ශයාආහාරපායාාසපයීමාතුිනන්ාවුනහුාතමාාමාජීකාබසඳීමාාහා
ාහමකෝගීතාව්කාාමි වකාහරහාාව්්ධනයකා රම යාඇත.
විමශේෂමකන්ා ෘෂි ා්ධමි ා නයුතුව්ලාදීාඅවෙරානපුරක,ාුතරුණෑ ලාව්සනිාදිා්ත්රික් ව්ලාය රකනා
ඈ්වා ූ ා ්රමේශකන්ා  දා තව්දුරන්වා "අ්වතේා ක්රමක"ා ාවිතාා කිරීමනා ම ොවිා
සිටි ව.ා ාමි වමේා ාාමාජි ාව්න්ා එකිමය ාම ා

ෘෂි ා්ධමි ා

නයුතුව්ලා දීා මමමා ාහමකෝගීතාව්ා මසයවින්ා වියයමායා

ාන්තාමව්ෝා හුරුා වීා

නයුතු,ා විමශේෂමකන්ා වීා ව් ාා

රින.ා ුතංකාපිටික,ා උඩුබේයාව්ා ව්සනිා

ම ොවියාමාේව්ාාමනයා්ථායව්ලාාබුල්වාව් ාව්ාාා්ධථ ව්ාසිදුාම මරයාඅතර,ාබුල්වාඇමිය මාව්සනිා
ක්රිකාව්න්ව්ලා දීා අමයයොයයා ාහමකෝගීතාව්කා තුළා එකා

ා්ධකක්ෂමව්ා සිදුා

රවෙලබයා බව්ා

නිරීක්ෂණකා ළාහසකිාවික.
මනා අයාළාමා්ධ කන්ා පිිනා රා ා කිරීම,ා එමාේමා ාාමාජි ාව්න්ම ා ම ව්තුා මහිනා මපමහිනා කිරීමා
ව්සනිා නයුතුා අයාළා ාමි වා රැා්වීේා ව්ාරා පසව්ස්වමව්යා දියව්ලා දීා මකොයා නිමින්ා ඒව්ාා ඉටුා කිරීමා යා
වුනන්ම ාඅමයයොයයාාහමකෝගීතාව්කනාඋයාහරණකාමේ.ාආ මි ා නයුතුව්ලාදීායාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වාාාමාජි ාව්න්ාඉදිරිමකන්ාසිටියාබව්ාපසහසදිංාවික.ාාෑමාමපොමහොකාදියක ාදීාමාාහාවිමශේෂා
මපොමහොකා (මව්ාක්පමපොමාොන්)ා දියකන්ා  දා දීා උපාා ා යායකා ා ා්ා කිරීමා මේා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වමේා අවෙග්රහමකන්ා සිදුා ම ම්ධ.ා එමාේමා යන්ාස්.ා පසව්ස්වවීමා යා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වව්ලා

ාාමාජි ාව්න්ාඉතාම්වාඅභිරුචිමකන්ාාඉටුා ළා ා්ධකකක්ාබව්ාමපනීාගිමේ,ා ක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණකා
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අව්ා්ථාමේා දීා ප්ධමේෂණා ණ්ටාකේව්ලනා යා ඒා ාඳහාා ාහ ාගීා වීමනා හසකිකාව්න්ා ලසබුණුා බසවින්ා
එමා ණ්ටාකේව්ලා ා්ධකකන්ාාහ ාගී්වව්ානිරීක්ෂණමකන්ාමාඅව්මබෝනා ර තාහසකිාූ ාබසවිණි.
ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්නා ාමාකා තුළා මමන්මා රායා නිලනාරීන්ම ා පිින සනීමා යා

ලසමබයා බව්ා අනයකයකා තුළා දීා පසහසදිංා වික.ා මපරා පරිච්මේයකන්ා  දා ාඳහන්ා ා ළා පරිදිා ග්රාමීය කා
මට්නමේාව්යාප්ති වාමාේව්කාාසපයීමේාදීාාහකා රා තාහසකිාඋචිතා්රමේශකක්ාමලාාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වාඉතාාව්සය ්වාවීාඇත.ා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීන්ායාමේාබව්ාායාථා ළාඅතරාව්යාප්ති වා
මාේව්කනාඅයාළා ා්ධකකන්ා ා්ධකක්ෂමව්ා රා සනීමන්වාව්යාප්ති වාපණිුනටකා මාතුළන,ාපුනලාතුළනා
්රමේශා රවීමේාදීාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්ම ාාාූල ද ්වව්කා්රබලාව්ාහ කක්ාවීාඇ වා
බව්ානිලනාරීහුාාඳහන්ා ළහ.ාඑකාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්ාලබාාඇ වාඉහළාමට්නමේා
ාමාජීකාත්ව්වව්කක්ාබව්ාඅනයකයමේාදීාපසහසදිංාවික.ා
එමාේමා ංන්ා ලනා මේශපාලයා ාිංා්ථාව්ා තුළා සිදුව්යා විවින්වව්කනා හාා මේශපාලයා මේදි ාව්නා
පසමිමණයායව්ාුදහුණුාාමාකාතුළනා්රමේශවීමනා ම ොවිා ාන්තාාාමි වා ව්ාහ කක්ා රා න්යාා
බව්ා ාා ච්ඡාව්ලා දීා පසහසදිංා වික.ා මමමා ත්ව්වව්කා ආරේ

ා අව්ිධමේා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලා

පසව් වා අරුදණුව්ලනා පනහසණිා ුනව්ා යා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා ාමාජීකා අිංශමකන්ා පව් වයා පිින සනීමා
කයා ාරණමේාදීාඉතාාව්සය ්වාමේ.
ඉහතා විශ්ම්.ෂණකා අවෙව්ා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ාිංවිනායව්ලා ්රනායා අරුදණක්ා ව්යා

ාන්තාව්ාාමාජීකාව්ශමකන්ාබල සන්වීමාකයා ාරණකාඅනයකයකනාලක්ාූ ාම ොවිා ාන්තාාාමි වා
තුළාසිටියාාාමාජි ාව්න්ම න්ාබහුතරාපිරිා නාඅ්වවිඳීමනාහසකිාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාමේ.
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හ්වව්යාපරිච්මේයක

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහන්ාක්රිකා්වම ාකිරීමේාදීාම ොවිා ාන්තාව්න්ා
ාහානිලනාරීන්ාවිසින්ාුදහුණාමයයා සනලු
7.1

හසඳින්වීම

අනයකයා අරුදණුව්ලනා අවෙව්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහන්ා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා මීය නා
අයාළා ණ්ටාකේා(ම ොවිා ාන්තාව්න්ාහාානිලනාරීන්)ාවිසින්ාුදහුණාමයවොාලබයා සනලුාපිිනබඳව්ා
අව්නායකා මකොුදා

රයා ලදී.ා ඒා අවෙව්ා මමමා පරිච්මේයමේා දීා කනා ය ා පා්ධශව්කන්ා ුදහුණා මයයා

සනලුව්ලාා්ව් ාව්කාවිශ්ම්.ෂණකාම ම්ධ.
7.2

ම ොවිා ාන්තාාාමි වාතුළා ාන්තාව්න්ාුදහුණාමයයා සනලු

අනයකයමේා දීා අයාව්රණකා ූ ා පරිදිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා කනම්වා ක්රිකා්වම ා
ව්යාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්න්ාවිසින්ාුදහුණුාමයයා සනලුාූලං ාව්ශමකන්ා්රනායාඅිංශා
කි දපකක්ා ා කනම්වා විග්රහා ළා හසකිා මේ.ා එයේා මපෞේ ං ා සනලු,ා මපොදුා ාමාජීකා සනලුා ාහා
ආ්ධික මකා සනලුාව්ශමකනි.ා
7.2.1 මපෞේ ං ා සනලු
1.ාලබාමයයාපුහුණුවීේායව්තාව්මකන්ායුක්තාමයොවීම
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා ක්රිකා ාර ේා ූලං ව්ා මා සිදුව්න්මන්ා ග්රාමීය කා

මට්නමේා ා්ථාපිතා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා ව්යා අතරා ඒා මන්න්ා ාාමාජි ා

ාන්තාව්න්නා

ලබාමයයා පුහුණුවීේා තව්දුරන්වා ාාේ්රයාින ා මට්නමේා පව් වයා බව්ා පුහුණුවීේා ාඳහාා ාහ ාගීා ූ ා
ාන්තාව්න්ම න්ා45%ක්ාාඳහන්ා ළහ.ාඅනයකයකනාඅවෙව්ාබහුතරා ාන්තාාාාමාජි ාව්න්ාමකදීා
ඇ වාා්ව්කිංාරැකිකාාක්මෂේත්රාව්ය,ා ආහාරා නිෂ්පායයක,ා ම ොේමපෝා්ට්ානිෂ්පායයක,ා ම ව්තුාව් ාව්,ා
ම්.ාව් ාව්ාව්සනිාක්මෂේ්වාරව්ලනාඅමතරව්ාව්්ධතමායාාමාකාතුළාඉ්.ලුමක්ාපව් වය,ාපසපලාව්යයා
්ධමාන්තක,ා නිමිා ඇඳුේා නිෂ්පායයක,ා මන්ා මළුා ාහා පාව්හන්ා නිෂ්පායයක,ා අ්ව ේා නිෂ්පායයකා
(සුබපසතුේා ප්වා නි්ධමාණක,ා සි දව්නයා නි්ධමාණක)ා එමාේමා
ගුණා්වම ා බීා නිෂ්පායයා

ෘෂි ා්ධමි ා ක්මෂේත්රකනා අයාළා

්ධමාන්තක,ා බිේම්.ා නිෂ්පායයකා ව්සනිා ක්මෂේත්රා ාඳහා්ව,ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා සමස්වතාහාාහසකිකාව්ාපව් වයායුද්වාඑව්සනිා ක්මෂේත්රාාඳහාාලසමබයාපුහුණුවීේා
සීමිතා වීමා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා ුදහුණා මයයා
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සනලුව්ක්ා මේ.ා මීය නා අමතරව්ා

්රමේශකනා සළමපයා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා පුහුණුවීේා මයොලසබීම,ා එමාේමා පුහුණුව්ා ලබාදීමමන්ා
අයතුරුව්ාා්ව්කිංාරැකිකාාආරේ ාකිරීමනාූලං ානයකක්ාමයොමස වවීමාාහාපුහුණුමව්න්ාපසුව්ාඅයාළා
පුහුණුලාභිකාාපිිනබඳාපසුාවිපරමක්ාමහෝාවුනන්නාකේාව්යව්ාාක ්වව්ා ා්ධකක නාඅව්තී්ධණාවීමනා
සුදුසුා මා්ධ ා එිනමපමහින රා දීමන්වා වුනන්ව්ා ඉදිරිකනා රැම යා කාමන්වා අයාළා කාන්ත්රණකක්ා
මයොමස වවීම්වා සනලුාමලාාඅනයකයමේාදීාපසහසදිංාවික.
2.ාතීරණා සනීමනාපව් වයානියහාාඅව්මාවීමාාහාඅව්යායේායසරීමාඅපහසුවීම
ාමා්තකක්ාමලාා ාන්තාව්න්නා ෘහා්ථා ා්ධක ාරකන්ම න්ාපරිබා දරාූ 

ා්ධකකන්ාඉටුාකිරීමේා

දීාතීරණා සනීමාපිිනබඳා සනලුව්ක්ාපව් වයාබව්ාඅනයකයමේාදීා82%ක්ා්ර වනාරායක්ව්මින්ාාඳහන්ා
ළහ.ා මමකා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාඳහාා ව්යා ා්රීකා යාක ්වව්කා ඇණ දටීමනා මහේතුා ව්යා අතරා
වුනන්ම ා ආයාකේා උ්වපායයා ා්ධකකන්ා බිඳව්සටීමනා යා බලපාවො ලබින.ා එමාේමා ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ා
ආරේ ාකිරීමේාදීාඅව්යායේායසරීමේා ා්ධකකනා ාන්තාව්නාාහාකාවීමාපුනම්.ාාාමාජි කන්ම න්ා
සිදුාමයොවීමාමමමාත්ව්වව්කාතුළා ාන්තාව්ම ාධන්ධකාහීයාකිරීමනාමහේතුාවීාඇත.ා
3.ා ෘහා්ථා ා්ධකකන්ාපිිනබඳාපව් වයාව් ය ම
ාන්තාව්න්ා ආයාකේා ඉපසයීමේා

ා්ධකකනා ඵලයාක ා මට්නමින්ා යාක ා ව්යා විනා

ා්ධක ාරකා කේා පමණකින්ා අතපසුවීමා සනලුා ාහ තා බව්ා ම ොවිා

ෘහා්ථමේා

ාන්තාව්න්ම න්ා 68%ක්ා

ාඳහන්ා ළහ.ා ෘහා්ථමේා ආහාරා හාා මපෝෂණකා පව්්වව්ා සනීම,ා ආහාරා ා ා්ා කිරීම,ා ්රව්යා රැා්ා
කිරීම,ා යරුව්න්ා රැ බලා සනීමා ාහා වුනන්ම ා අනයකයා නයුතුා පව්්වව්ා සනීමා කයා ා්ධකකන්නා
අමතරව්ා ආයාකේා උ්වපායයා ා්ධකක ා නිකසළීමා අ වශකා දුෂ් රා ා්ධකකක්ා ව්යා බව්්වා කේා කේා
අව්ා්ථාව්ලාදීාආරේ ා රවොලබයාා්ව්කිංාරැකිකාාඅතරම ායතරාකිරීමන්ව,ාඒව්ාාපිරිහීාකාමන්වා
මමමාත්ව්වව්කාමහේතුාව්යාබව්ාපසහසදිංාවික.ායුද්වා ෘහමේාපව් වයාසිකලුාරා ාරීාාතුටුයාක ා
මට්නමින්ාඉටුා රයාඅතරමාා්ව්කිංාරැකිකාා නයුතුායාඉතාාාා්ධථ ව්ාසිදුා රවොලබයා ාන්තාව්න්ා
යා අනයකයමේා දීා හුදා විකා(සිේිධා අනයකයා ඉදිරිප්වා රා ඇත).ා ා විමශේෂමකන්ාආහාරා නිෂ්පායයකා
ාේබන්නා රැකිකාා සිදුා රවො ලබයා ාන්තාව්න්නා අව්මා මලාා බලපායා බව්ා මපරා පරිච්මේයව්ලා දීා
අයාව්රණකාවික.ාම මාේා ුනව්ාය,ාමමමා සනලුමේාබලපෑමාපුේ ලකාා ාහාවහුාඅව්නාඇ වාපරිාරකා
හාාබසඳුණුාාාන ාඅවෙව්ාමව්යා්ව්යාාාන කක්ාබව්ාඅනයකයමේාදීාපසහසදිංාවික.
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7.2.2 මපොදුාාමාජීකා සනලු
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා තුළා අව්ා්ථාව්න්ා හාා ා්ධකකන්ා මව්තා ඉදිරිප්වා ව්යා ාන්තාව්න්ා ඇ්වම්වා
සුළුතරකක්ා බව්ා පසහසදිංා වික.ා ක්මෂේත්රා ාමීය ක්ෂණමේා දීා නිරීක්ෂණකා ළා ා විමශේෂා ලක්ෂණකක්ා
ූ මේා යා ා ාෑමා ාමි වක මා ඉදිරිමකන්ා සිටින්මන්්වා කේා අව්යායමක්ා යසරීමනා යා ඉදිරිප්වා ව්න්මන්්වා
එ දා නිලතලා යරයා ාන්තාව්න්ා පමණක්ා වීමින.ා ව්යාප්ති වා නිලනාරීන්ා ාම ා මයාා ාේබන්නතාව්ක්ා
පව්්වව්ාා වොලබන්මන්්ව,ාඅමයයොයයාව්ශමකන්ාාාමාජි ාව්න්ාඅතරාසුහයතාව්කාම ොටය ාම යා
ඇ්වම්ව්වා එ මා

ණ්ටාකමක්ා බව්ා යා නිරීක්ෂණකා

ළා හසකිා වික.ා එමාේමා ාමි වා මට්නමින්ා

ාසලය මේා දීා ාමාකා තුළා ව්සඩිා අව්නායකක්ා දියාා සනීමනා මමමා සුළුතරකා ාම්වා වීා ඇ වා බසවින්ා
්රමේශමේා පව් වයා අමයුත්වා ාන්තාා ාමි වා ව්ලා යා වුනන්ා නිලතලා යසරීමා යසකිකා හසකිා වික.ා මේා
මහේතුමව්න්ාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලා්රව්්ධනයකනාඑකාකේාහානිකක්ායාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාවික.
ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ුදහුණා මයයා තව්්වා සනලුව්ක්ා ව්න්මන්,ා කේා කේා ්ර වලා ා මබයාා සනීමේදීා

වුනමයොුනන්ා අතරා සුහයතාව්කා පළුදුා වීමින.ා එමාේා සිදුා වීමා ාමි වමේා දියුණුව්නා සනලුව්ක්ා ව්යා බව්ා
38%ක්ාාඳහන්ා ළහ.ා ාන්තාව්න්ාාඳහන්ා රන්මන්,ාහසකිකාව්,ාඅව්ශයතාව්කාහාාපසුබිමාපිිනබඳා
ාසලකිංම්වාමව්මින්ානිලනාරීන්ාාවිසින්ා්ර වලා ාමබයාහසරිකයා්ර වලා ාාාඳහාා දමි ේාමයොකිකයා
ාන්තාව්න්ාඒාපිිනබඳාඅාතුටු ාව්කක්ායසක්වීමානිාාා ාසුහයතාව්කාඅමයයොයයාව්ශමකන්ාබිඳීා කයා
බව්ින.ා
7.2.3 ආ්ධික මකා සනලු
1.ාණකාපහසු ේාලබාා සනීමේදීා සනලුාමතුවීම
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ම ා ආ්ධික ා ාවිබලා සන්වීමා අමප්තික්ෂාමව්න්ා ා්ව්කිංා රැකිකාා
ආරේ ා කිරීමනා ලසමබයා උපමයා්ව්ලනා අමතරව්ා එමා ා්ධකකන්ා ආරේ ා කිරීමනා ූලං ා නයකක්ා
මයොමස වවීමා ාන්තාව්න්ාුදහුණාමයයා්රනායා සනලුව්ක්ාවීාඇ වාබව්ාඅයහා්ා විමසීමේාදීාාසලකිකා
යුතුා ම ොවිා

ාන්තාමව්ෝා පිරිාක්ා ්ර ාශා

ළහ.ා ේබයා ්රමේශව්ලා ා්ව්කිංා රැකිකාා හාා මව්ය්වා

නයුතුාාඳහාාණකාඅරුදය්.ාාපකවොලබයාමබොමහෝාාිංවිනායාහාාණකාමකෝයාාක්රමාපසව් වකයා
ණකාලබාා සනීමනාතසබිකායුතුාඇපාඉහළාමට්නමේාපසව්තීමා සනලුව්ක්ාවීාඇත.
අනයකයකා තුළා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා මකොුදූ ව්න්ා අතරින්ා 72%ා (104)ා ක්ා ාඳහන්ා

මළේ,ා

පුහුණුවීේව්ලනාඅමතරව්ාා්ව්කිංාරැකිකාාආරේ ාකිරීමනාාහමකෝ කක්ාමලසින්ාඅව්ශයාඅව්ා්ථාමේාදීා
අමතරා්ර වලා කක්ා(කන්ත්රාසූත්රපූලලයමකාආනාරාණකාපහසු ේ)ාමහෝාදිරි සන්වීමක්ාමයොලසබුණුා
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බව්ින.ාඅනයකයමේාදීාඅයාව්රණකාූ ාපරිදිාපුහුණුවීේාලසබූා ාන්තාව්න්නාා්ව්කිංාරැකිකාව්ක්ාආරේ ා
කිරීමනාඅව්ශයතාව්කාපසව් වක්වාඒාාඳහාාූලං ානයකක්ාාපකාා සනීමේාදුෂ් රතාව්කන්ාපසව්තීමා
මමන්මාඒාාඳහාාසුදුසුාමා්ධ කක්ාාපකාා තාමයොහසකිාවීමාමහේතුමව්න්ාවුනන්ාා්ව්කිංාරැකිකාාාඳහාා
මකොුදා වීා මයොමස වා බව්ින.ා පුහුණුවීේා ලසබූා ණ්ටාකමමන්ා (300)ා ා්ව්කිංා රැකිකාා ාඳහාා මකොුදා වීා
ඇ්වම්වා44%ක්ා(144)ාපමණක්ාවීමමන්ාඒාබව්ාායාථාමේ.
2.ාඅමලවිා සනලුාාහාාඅුද්රව්යාාපකා සනීමා
එක්ා ම ොවියා මාේව්ාා බලා ්රමේශකක්ා තුළා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා කි දපකක්ා පව්තී.ා එමා ාමි වා

සික්.ලනමාමබොමහෝාඅව්ා්ථාව්ලාදීාලසමබයාපුහුණුවීේා එ ාහාාාමායක.ාඑවිනාආරේ ාම මරයා
ා්ව්කිංා රැකිකාා යා එ ා ාමායා ව්යා විනා නිෂ්පායයකා ම මරයා (එළව්ළු,ා පලතුරුා මහෝා මව්ය්වා
ආහාරමකා නිෂ්පායය)ා ්රව්යා යා ්රමේශකා තුළා සුලබා මේ.ා එවිනා එක්ා අමකුතනා අමලවිා

ළා හසකිා

්රමාණකාසීමිතාවීමාමමන්මාමිලාමට්නමායාපහතාබසී.ා මමමාත්ව්වව්කාම ොවිා ාන්තාානිෂ්පායයා
අමලවිකා ාේබන්නමකන්ා පව් වයා සනලුව්කි.ා ා්ව්කිංා රැකිකාා ආරේ ා

ළා ාාමාජි ාව්න්ම න්ා

40%ක්ාමමමා සනලුව්ාපව් වයාබව්ාාඳහන්ා ළහ.
අුද්රව්යාාපකා සනීමාවිශාලා සනලුව්ක්ාමයොවීාඇ වාබව්ාමපනීාගිකායුද්වාඅුද්රව්යා්රව්ාහයමේාදීාඒා
ාඳහාාව්සඩිාපිරිව්සකක්ායසරීමනාසිදුාවීමාවුනන්ම ාලා කාඅව්මාවීමනාමහේතුව්ක්ාව්යාබව්ාාඳහන්ා ළා
පිරිාා23%කි.
3.ාතර

ාරීාමව්ළඳමපොළනා්රමේශවීමනාමයොහසකිවීම

ව්්ධතමායමේා පව් වයා තර

ාරීා මව්ාළඳමපොළනා සුදුසුා පරිදිා තමා නිෂ්පායයා එිනයසක්වීමනා

මයොහසකිවීමා ා්ව්කිංා රැකිකාා සිදුා රයා ම ොවිා ාන්තාව්න්නා සනලුව්ක්ා වීා ඇ වා බව්ා මපනීා කින.ා
විිධම්වාඇසුරුේාා දතව්ානිෂ්පායයාඑිනයසක්විකායුතුාා්ව්කිංාරැකිකාලාභීන්ම න්ා76%ක්ාමාඇසුරුේා
ාවිතකක්ාමයොමස වව්ාතමානිෂ්පායයාඅමලවිා රයාබව්ාඅයාව්රණකාවික.ාඑමාේමාමව්ළඳයාමක ා
අව්ශයතාව්ා පව් වයා නිෂ්පායයකන්ා සිදුා රයා ා්ව්කිංා රැකිකාා ලාභීන්ම න්ා 89%ක්ා තමා නිෂ්පායයා
මව්ළඳයාමකාමහෝාංකාපදිිංචිාඅිං කාමහෝාමේාමය මාමයොමස වව්ානිෂ්පායයාඅමලවිා රයාබව්ායා
අයාව්රණකාවික.ාමමමාත්ව්වව්කානිෂ්පායයාඅමලවිමේාදීාපාරිම ෝගි කාාතුළාආ ්ධෂණකක්ාමහෝා
විශ්ව්ාාකක්ා ම ොටයසිංවීමනා බානාව්ක්ා ව්යා බව්ා
නීතයාවෙකූලා මට්නමින්ා ංකාපදිිංචිා

ර,ා විිධම්වා ඇසුරුේා ා දතව්ා හාා මව්ළඳයාමකක්ා ා දතව්ා

ආ ්ධෂය කා මට්නමින්ා මව්ළඳමපොළනා ්රමේශා
එව්සනිා

ාන්තාව්න්ම ා අයහාා වික.ා තමා නිෂ්පායයා

ළමහෝවා ඉහළා ආයාකමක්ා ලසබිකා හසකිා යුද්වා

නයු්වතක්ා සිදුා කිරීමනා ්රමාණව්්වා දිරි සන්වීමක්ා හාා ම මපන්වීමක්ා මමන්මා ූලලයා

පහසු ේාමයොමස වාවීමායා සනලුව්ක්ාවීාඇත.
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4.ාුතටාාමට්නමේාව්යව්ාාකන්ානිාාාරායාබසිංුතව්ංන්ාණකාපහසු ේාමයොලසබීම
අනයකයමේාදී පසහසදිංාූ ාආ ාරකනාරායාබසිංුතාහරහාාණකාපහසු ේාාපකාා සනීමේාහසකිකාව්ා
ව්්ධනයකා

රම යා ඇ්වම්ව්වා ාමි වකා තුළා න්රීකා ණකා ක්රමකක්ා ා්ථාපිතා

රම යා ඇ්වම්ව්වා

ම ොවිා ාන්තාාාමි වාසීමිතා්රමාණකකිා(මපරාපරිච්මේයව්ලාාඳහන්ා රාඇත).අනයකයකනාලක්ාූ ා
අමයුත්වාාමි වාාමාජි ාව්න්ාඑමාත්ව්වව්ාළ ා රාම යාමයොමසත.ාඑබසවින්ාව්යව්ාාක ා නයුතුා
ආරේ මේා දීා ූලං ා ූලලයා අව්ශයතාව්න්ා ාපුරාා සනීමේදීා සනලුා මතුව්යා බව්ා ාන්තාව්න්ම න්ා
58%ක්ාාඳහන්ා ළහ.
5.ා ෘහා්ථාමට්නමේානිෂ්පායයාඅමලවිාකිරීමනාමපොදුාා්ථායකක්ාමයොමස වවීම
අනයකයමේා දීා අයාව්රණකා ූ ා පරිදිා ෘහා්ථා මට්නමේානිෂ්පායයා අමලවිා කිරීමනා "මපොළා ක්රමක"ා
ාවිතාාකිරීමනාමපොදුාා්ථායකක්ාමයොමස වවීමා සනලුව්ක්ාබව්ාා්ව්කිංාරැකිකාාලාභීන්ම න්ා38%ක්ා
ාඳහන්ා ළහ.
7.3

ම ොවිා ාන්තාාාමි වාක්රිකා්වම ාකිරීමේාදීානිලනාරීන්ම ා ා්ධක ාරකාහාාවුනන්ාුදහුණා
මයයා සනලු

ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා අමප්තික්ෂිතා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා
ක්රිකා ාරී්වව්කා පව්්වව්ාම යා කවො ලබන්මන්ා අයාළා

රා එ දා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා බලා ්රමේශකා ාරා

ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරිකාාමේ.ාදිා්ත්රික් ාමට්නමින්ාාහා ෘෂි ්ධමා ලාපාමට්නමින්ාම ොවිා
ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරීව්රුා (SMO)ා සිටියා අතරා වුනන්ම ා ාහමකෝ මකන්ා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වව්ලා ව් ය මා යරන්මන්,ා අයාළා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා නිලනාරිකාා ව්යා අතර,ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ාාම ාව්ටා්වාාමීය පාමට්නමේාක්රිකා ාරී්වව්කක්ාපව්්වව්ාම යාසිටින්මන්ායා ෘෂි ්ධමා
උපමේශ ව්රකාාබව්ාක්මෂේත්රාඅනයකයමේාදීාපසහසදිංාවික.
ඒා අවෙව්ා අනයකයකා ාඳහාා මතෝරාා වො ලසබූා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා පව්්වව්ාම යා කවො ලබයා

ෘෂි ්ධමාඋපමේශව්රකාපාව්රිකාම ොවිා ාන්තාාාමි වාක්රිකා්වම ාකිරීමේාදීාම ොවිා ාන්තාාවිෂකා
ාේබන්නමකන්ා වහුනපඇකනා ඒා ාඳහාා පුහුණුවීේා ලසමබන්මන්ා යා ාමි වමේා ක්රිකා ාරී්වව්කනා
්ර වපායයා ලසමබයා ආ ාරකන්ා ම මාේා යා ාහා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා පව්්වව්ාම යා කාමේා දීා

ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ව්රකාාවිසින්ාුදහුණාමයයා සනලුා ව්ම්ධායාකන්යාපිිනබඳාමම දාදීාඅව්නායකා
මකොුදා ම රිණි.ා ාමා්තකක්ා මලාා ාල යා විනා පළා්වා ාහා අන්ත්ධා පළා්වා අවෙව්ා

ෘෂි ්ධමා

උපමේශ ා නිලනාරීන්ා ුදහුණුා මයයා සනලුව්ලා මව්යාක්ා වියයමායා මයොුනා අතරා පහතා ව්ගුා අිං ා
7.1න්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා පව්්වව්ාම යා කවො ලබයා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා නිලනාරීන්ා ුදහුණුා
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මයයාමපොදුා සනලුාකි දපකක්ාාා ච්ාා රාඇත.ා( ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීන්ා36ාමයමයුතා
මේාාඳහාා්ර වනාරායසක්ූ හ).ා
ව්ගුාානහන්ාඅිං ා7.1:ානිලනාරීන්ාුදහුණාමයයා සනලු
සනලු

්ර වනාරාාිං්යාව්
N=36

ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා මපරා
පසව් වා ූලලයමකා හාා ්රව්යමකා ාහමකෝ කා අව්මා
වීමා
ම ොවිා ාන්තාා විෂකා මව්වෙමව්න්ා මපරා ලබාදුන්ා
පුහුණූවීේාමයොලසබීමා
ව්්ධතමායකනා සළමපයා යව්ා ා්ව්කිංා රැකිකාා
අව්ා්ථාාහඳුන්ව්ාාදීමේාපහසු ේාමයොමස වවීමා
ලසමබයා්ර වපායයා්රමාණව්්වාමයොවීමාාහාසීමිතා
ූ ා්ර වපායයාමබයාාහසරීමේා සනලුව්ා
ා්ධකබහුලා වීමා (විවිනා විෂකකන්ා ආව්රණකා
රයා නිාා)ා නිාාා නිව්සරදිා අීකක්ෂණකක්ා හාා
පසුවිපරමක්ාකිරීමාඅපහසුාවීම
පළා්වා ාහා අන්ත්ධා පළා්වා ව්ශමකන්ා බලා ්රමේශා
සීමාව්න්ා නි්ධණකා වීමා පිිනබඳා අවිනිශ්චිතතාව්න්ා
නිාාා ා ා ්ර වපායයකන්ා මබයාා හසරීමේා දීා ාහාා
ව්සටානහන්ාාාිංවිනායකාකිරීමේාදීාදුෂ් රතාාඇ වා
වීම

්ර වශතක
(%)

31

89.0

28

78.0

28

78.0

25

69.0

24

67.0

18

50.0

ූලලාශ්රක:ාක්මෂේත්රාාමීය ක්ෂණාය්වත,ා2014

7.3.1 ා්ර වපායයාලසබීේාාහාඒාආ්රිතා සනලු
අනයකයකා ාඳහාා පළා්වා බලා ්රමේශකන්ා මමන්මා අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශකන්නා අයාළා
දිා්ත්රික් ා ාමතෝරාා වො ලසබූා අතරා අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශකන්නා (අවෙරානපුර,ා මහවෙව්රා
(හාල ))ා ා මමන්මා පළා්වා බලා ්රමේශකන්නා අක්වා දිා්ත්රික් ව්ලා (ුතරුණෑ ල,ා මමොණරා ල)ා
ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ක්රිකා්වම ා කිරීමා ාඳහාා ්ර වපායයා ලසමබයා ආ ාරා කි දපකක්ා නිලනාරිහුා
මපන්ව්ාාදුන්හ.
1) ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාහරහාාලසමබයා්ර වපායයා(මනයමාරක)
2) පළා්වානිශ්චිතා්ර වපායය
3) රායා මයොව්යා ාිංවිනායා ාහා අමයුත්වා ාතයන්තරා ආනාරා ාපකයා ආකතයා මන්න්ා
ලසමබයා්ර වපායය
4) රමේාවිවිනාාිංව්්ධනයාව්යාපෘ වාමන්න්ාලසමබයා්ර වපායයා
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අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශකන්නා අක්වා දිා්ත්රික් ව්ලා ාන්තාා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායකා ාෘජුව්මා
ාේබන්නව්යායුද්වාපළා්වාමට්නමේාදීාඑමාම ොවිා ාන්තාාාමි වාපළා්වාා ාව්ාතුළායාංකාපදිිංචිා
වීමාඅනිව්ා්ධකාමේ.ානිලනාරීන්ාවිසින්ාාඳහන්ා ළාආ ාරකනාපළා්වාපාඅන්ත්ධාපළා්වාමදයකකින්ා
මතොරව්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායමේාමපරාපසව් වාූලලයමකාාහමකෝ කාව්්ධතමායකා
ව්යාවිනාසීමාාවීාඇ වාබව්ාපසහසදිංාවික.ාමේාාේබන්නමකන්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වානිලනාරීන්ා
හාා ම රුණුා ාා ච්ඡාව්ලා දීා වුනන්ා ාඳහන්ා මළේ,ා ාන්තාා විෂකා මව්වෙමව්න්ා මව්න්ා ූ ා විමශේෂා
්ර වපායයකක්ා ෘෂි ්ධමාඅමාතයාිංශකාමන්න්ාමව්න්ාවී මයොමස වාබව්්වාාමා්තකක්ාමලාාව්යාප්ති වා
හාා පුහුණුා නයුතුා ාඳහාා මව්න්ව්යා ්ර වපායයකන්ම න්ා පව් වයා ත්ව්වව්කා යා ක්රිකා්වම ා රයා
බව්ින.ා .නා අමතරව්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායා නිලනාරීන්ා විසින්ා දිා්ත්රික්ා මට්නමින්ා
අව්ශයතාා මාොකාා බලාා බා දරා ප්තිාර වපායයා ූලලාශ්රකන්නා ාස සූා ව්යාපෘ වා ව්ා්ධතාා (Out Sources)
ඉදිරිප්වා කිරීමමන්ා ලබාා න්යාා ්ර වපායයක්ව,ා .නා අමතරව්ා රමකන්ා ්රාව්ා මව්වෙමව්න්ා
ක්රිකා්වම ාව්යාවිවිනාව්යාපෘ වා(අපිාව්ව්ුදා-ාරනාය ුද,ාදිවියසුණමාව්සනි)ාහරහාාලසමබයා්ර වපායයා
ාන්තාාාමි වාාඳහාාමකොුදා රවීමන්වා නයුතුා රයාබව්ාාඳහන්ාවික.ා
එමාේමා රායා මයොව්යා ාිංවිනායා (Jaika, IFAD, ව්ාරිා පුබුදුව්ා ව්සනි)ා හරහාා ලසමබයා ්ර වපායයා
මන්න්ා යා ම ොවිා ාන්තාා විෂකා ාඳහාා ූලලයමකාාහා ්රව්යමකා (බීා හාා මරෝපණා ්රව්ය,ා කන්ත්රා සූත්ර,ා
උප රණ)ා ්ර වපායයා ලබාදීමා සිදුා රයා බව්ා පසහසදිංා වික.ා ්ර වපායයා ලබාදීමේා දීා මයොමිම්.ා
ලබාදීමමන්ාව්සළය ාඒාාඳහාාව්ටියා මක්ාඑක් රාඅයාළාම ොවිා ාන්තාාාමි වමේා්රව්්ධනයකනායා
රුුතලක්ාව්යාමාේා ්ර වපායයකාලබාා න්යාාම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ාඅයාළා්රව්යමේාව්ටියා මින්ාා
10%,ා25%ා,ා50%ාකයාමට්නේව්ංන්ායාක ්වව්කක්ාාමි වකාමව්තාාපකාා වොලබින.
මීය නා අමතරව්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ක්රිකා්වම ා කිරීමා ාඳහාා ්ර වපායයා ලසමබයා ්රනායා ක්රමකක්ා
ව්න්මන්ා පළා්වා නිශ්චිතා ්ර වපායයින.ා අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශා හාා පළා්වා බලා ්රමේශා මලාා
මදයකකින්ා මතොරව්ා පළා්වා නිශ්චිතා ්ර වපායයා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලා ක්රිකා ාරී්වව්කා ාඳහාා
මකොුදා රාඇ වාබව්ාඅනයකයමේාදීාපසහසදිංාවික.ාමම දදීා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ව්රුන්ාුදහුණාාමයයා
සනලුව්ක්ා ව්න්මන්,ා පළා්වා ා ාා තුළා ංකාපදිිංචිා මයො ළා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාඳහාා පළා්වා
නිශ්චිතා ්ර වපායයකන්ා මයොලසබීමින.ා විමශේෂමකන්ා අන්ත්ධා පළා්වා බලා ්රමේශකන්ා  දා ම ොවිා
ාන්තාාාමි වාපළා්වාා ාව්ාතුළාංකාපදිිංචිාමයොව්යාඅතරාඑ දාදීා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීා
්ර වපායයා මබයාහසරීමේා සනලුව්නා ුදහුණා මයවො ලබින.ා එමාේමා ලසමබයා ්ර වපායයා සීමිතා වීමමන්ා
පසයයසම යාමබයාාහසරීමේා සනලුව් නායානිලනාරීහුාුදහුණාමය ව.ාඑව්සනිාඅව්ා්ථාව්ලානිලනාරීන්ා
පිිනබඳාාමි වාාාමාජි ාව්න්ාතුළාපව් වයාවිශ්ව්ාාකාබිඳාව්සටීමායා සනලුව්ක්ාබව්ාාඳහන්ාවික.
මීය නා අමතරව්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා මේශපාලයා ්ර වපායයා ලසබීේා යා
විමශේෂ්වව්කක්ා වො ලබින.ා අනයකයකනා ලක්ා ූ ා ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා අතරින්ා ාමහරා ම ොවිා
ාන්තාාාමි වාඉතාාා්රීකාමට්නමේාපසව්තීමන්ව,ාඑමාේමාආරේ ාවීාම ටිා ලකින්ාාමි වකාඅ්රීකා
වීමන්වාමමමා ංන්ා ලනාමතුාවීා්ර වලා ාලබාමයයාමේශපාලයා්ර වලා ා්රනායා ා්ධකකන්ාඉටුා
රයා බව්ා නිලනාරීන්ම ා ාා ච්ඡාව්ංන්ා ව්ටා්වා පසහසදිංා වික.ා මමකා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා
පව්්වාව්ාම යාකයා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීන්නා සනලුව්ක්ාව්යාඅව්ා්ථාායාඇත.ාාමා්තකක්ා
මලාා මේශපාලයා ්ර වලා ා හරහාා ාමි වකා තුළා න්රීකා ණකා අරුදය්.ා ආරේ ා කිරීමේා හසකිකාව්ාා
100

ලසබීම,ාකන්ත්රාසූත්රාහාාඋප රණාාහාණකාආනාරාලසබීමාකයා රුණුානිාාාම ොවිා ාන්තාාාමි වා
ාඳහාා ාන්තාව්න්ම ාආ ්ධෂණකාදියාා සනීමනාාම්වාුනව්ායාමමමා්ර වලා ාලබාා න්මන්,ා.නා
අයාළා ා්ව්කිංා රැකිකාා ආරේ ා කිරීමනා සුදුසු ේා මහෝා හසකිකාව්ා මයොමස වා පා්ධශව්කන්ා මේ.ා මමමා
ත්ව්වව්කාම ටිා ලකින්ාාමි වාඅ ්ධමයයාවීමනාමහේතුාපාය ාව්යාඅතරාාමි වව්ලා වරාාර්වව්කනා
යා්රබලාහානිකක්ාසිදුාමේ.
7.3.2 පුහුණුවීේාලබාදීමාහාාඒාආ්රිතා සනලු
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහන්ාආරේ ා ළාුද්.ාඅව්ිධමේාදීාම ොවිා ාන්තාාවිෂකාමව්යමා
විෂකක්ාමලසින්ාක්රිකා්වම ාාවික.ාඒාාඳහාාවිමශේෂමකන්ාපුහුණුා රයාලයානිලනාරීන්ායාසිටියාලදීා
(ාා දතයා විම්ධශයක).ා යුද්වා ව්්ධතමායමේා දීා ාන්තාා විෂකා මව්වෙමව්න්ා විමශේෂමකන්ා මව්න්ා ූ ා
නිලනාරිමකක්ාමයොව්යාඅතරාාාමායයාව්යාප්ති වාමාේව්මේාඑක්ාඅිං කක්ාමලසින්ාමමකාක්රිකා්වම ා
මේ.ා එබසවින්ා ාන්තාා විෂකා මව්වෙමව්න්මා විමශේෂා පුහුණුව්ක්ා ව්්ධතමායමේා ා දීා ලබාදීමේා අඩුව්ක්ා
පව් වයාබව්ා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීහුාාඳහන්ා ළහ.ාඅවෙරානපුරාදිා්ත්රික් මේානිලනාරීන්ා
ාඳහන්ා ළා ආ ාරකනා 2006ා ව්්ධෂකා ව්යතුරු,ා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා නිලනාරීන්ා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකනා සඳව්ාා ාන්තාාවිෂකාාේබන්නමකන්ාවිවිනාපුහුණුාව්සටානහන්ා
පව්්වව්ාා ඇත.ා යුද්වා 2006න්ා පසු ාලීයව්ා ූලලා්ථායකනා සඳව්ාා ාන්තාා විෂකා මව්වෙමව්න්ා ූ ා
පුහුණුාව්සටානහන්ාවුනන්ාහනාලබාදීමාඅව්මාවීාඇ වාබව්ාාඳහන්ාවික.ාාාමායයාව්යාප්ති වාමාේව්කනා
අක්වා එක්ා අිං කක්ා මලසින්ා ාන්තාා විෂකා යා ඇතුළ්වා වීා මපොදුමේා ලසමබයා පුහුණුවීේව්ලනා
පමණක්ා සීමාා වීා ඇත.ා එමාේමා ව්්ධතමායමේා එමා පුහුණවීේා යා ාන්තාා විෂක ාරා නිලනාරීන්නා
(SMO) පමණක්ාලබාමයයාබව්ායාඅයාව්රණකාවික.ා
මේා පිිනබඳව්ා මප්තිරාමයණිකා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා නිලනාරීන්ා යසක්ා ූ ා අයහා්ා
ූ මේ,ාඑව්සනිාපුහුණුවීේාසිදුාකිරීමනාඅයාළාාේප්වායාක ිනන්ාාපකා සනීමාාඳහා්ව,ානිලනාරීන්නා
අව්ශයා පහසු ේා ාසපයීමා (ආහාර,ා මන්ව්ාසි ා පහසු ේ)ා ාඳහා්වා අව්ශයා ්ර වපායයා ්රමාණව්්වා
මයොමස වා බසවින්ා එමා නයුතුා අව්මා ා වීා ඇ වා බව්ින.ා දිා්ත්රික් ා මට්නමේා සිටියා ාන්තාා විෂක ාරා
නිලනාරීන්නාපව්ාාපුහුණුාව්සටානහන්ාසිදුාකිරීමේාදීාූලලයමකාදුෂ් රතාව්ලනාුදහුණාමයයාබව්්වාඑමා
පුහුණුවීේාාඳහාායාූලලයමකා්ර වපායයකන්ාාපකාා වොලබන්මන්,ාාමා්තකක්ාමලාාව්යාප්ති වාාහා
පුහුණුවීේා අිංශකනා ලබාමයයා ්ර වපායයකන්ම න්ා බව්ා එමා නිලනාරීන්ා ාඳහන්ා ළහ.ා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා නිලනාරීහුා ාඳහන්ා රයා අන්යමනා ග්රාමීය කා මට්නමේා ා්ථාපිතා ා ම ොවිා ාන්තාා
ාමි වා පව්්වව්ා සනීමන්වා ඒා හරහාා ාන්තාා ාෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමන්ා ා්ධකකන්ා ඉටුා
කිරීමන්වාමව්න්ාූ ාවිමශේෂා්ර වපායයකක්ාපව්තීායේාමමමාව්සටානහමය දාඅමප්තික්ෂිතා්ර වඵලා රාා
කාමනාඑකාමහ්වාරුුතලක්ාව්යාබව්ින.ා
ඉහතා ්රනායා සනලුව්ලනා අමතරව්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා ෘෂි ්ධමා
උපමේශ ානිලනාරීන්ාුදහුණාමයයා සනලුාමලසින්ාාඳහන්ා මළේා ග්රාමීය කාමට්නමේාපව් වයාවිමශේෂා
වි ව්කක්ාා දතාඉහළාමට්නමේාශ්රමකක්ා(විමශේෂමකන්ා ාන්තාව්න්ාතුළ)ාඒ රාශිාවීාපව් වයායුද්වා
ඒාාඳහාාව්ටියා මක්ාලබාදීමේාූලලයමකාහසකිකාව්ානිලනාරීන්ාමලසින්ාවුනන්ාහනාමයොමස වානිාාා
ව්්ධතමායකනා සළමපයා යව්ා ා්ව්කිංා රැකිකාා අව්ා්ථාා හඳුන්ව්ාදීමේා අපහසුතාව්කක්ා පසව්තීම,ා
ලසමබයා්ර වපායයා්රමාණව්්වාාමයොවීමාහාාසීමිතා්ර වපායයාමබයාාහසරීමාාහාඒාකනම්වාලබාමයයා
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්රව්යමකා ආනාරා ගුණා්වමමකන්ා හාා නිසිා ්රමි වමකන්ා මතොරවීමා ාහා ා්ධකා බහුලා වීමා නිාාා
අීකක්ෂණකක්ා හාා පසුා විපරමක්ා කිරීමා අපහසුා වීම්ව,ා එමාේමා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා තමා නිෂ්පායයා
"ුතටාා මපොළ"ා ක්රමකා කනම්වා අමලවිා කිරීමනා උයන්දුා ව්යා යුද්වා ඒා ාඳහාා ග්රාමකා තුළා මපොදුා
ා්ථායකක්ාමයොමස වවීම්වාකයා සනලුා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ාුදහුණාමයයා සනලුාඅතරා්රනායාමේ.
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මාොකා සනීේ,ානි මයාහාානි්ධමේශ
8.1

අනයකයමේාමාොකා සනීේ

පුනලා තුළා ාන්තාව්ා ආ්ධික ා හාා ාමාජීකා ව්ශමකන්ා බල සන්වීමා හරහාා පුනම්.ා ජීව්යා ත්ව්වව්කා
ය ාා සිටුවීමේා ූලං ා අමප්තික්ෂාමව්න්ා 1970ා යශ මේා දීා ආරේ ා ම රුණුා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා

ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා ව්්ධතමායා ක්රිකා ාරී්වව්කා ාහා එ දා පව් වයා සනලුා හඳුයා සනීමේා ූලං ා
අරුදණුාා දතව්,ාඅවෙරානපුරක,ාුතරුණෑ ල,ාමමොණරා ලාාහාමහවෙව්රාකයාදිා්ත්රික් ාහතමර ද,ා
මතෝරාා න්යාා ලයා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා පයහ නා (50)ා නා අක්වා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා 325ක්ා

පයයේා රම යාසිදුා රයාලයාඅනයකයමේා්රනායාමාොකා සනීේාපහතාාඳහන්ාමේ.ා
 අනයකයකනා ාහ ාගීා ූ ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම ා ාමා-ආ්ධික ා පසුබිමා විම්ධශයමේා දීා

අයාව්රණකාූ ාපරිදිාාාමාජි ාව්න්ම න්ා90%ක්ාවිව්ාහ ිනන්ාව්යා83%ක්ාමසදිාව්කාපමසදිා
ව්කානා ළ ාා ූ ව්න්ා ව්යා අතරා 45%ක්ා අ.මපො.ා.ා ාාමායයා මපළා ාම්වා හාා 28%ක්ා
අ.මපො.ා.ාඋාා්ා මපළාාමතුන්ාමේ.ාඑමාේමාපුනම්.ාශ්රමකාාපකා තාහසකිාපුන්.ාපසුබිමක්ා
ා දතා ූ ා මමොුනන්ම ා රැකිකාා නියුක් වකා ාසලය මේා දීා ාාමාජි ාව්න්ම න්ා 72%ක්ා මා
ෘහමේා ා්ධකකන්ා යා ාමන්න්ා ා ුතමයා මහෝා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව් ා නියුක්තා මේ.ා
වුනන්ම න්ා70% ම ාමාුදළුාමාසි ාආයාකමාරු.ා10,000ාමහෝා.නාඅඩුා ව්යායුද්වාඑකා
පුනම්.ා ්රනායාආයාකමනාඉහළායාක ්වව්කක්ාාපකයාඅතරාඑකාපුනම්.ා්රව්්ධනයකනාහාා
ාහජීව්යකාතීව්රාකිරීමනාාම්වාවීාඇ වාබව්ාඅයාව්රණකාවික.ා
 ම ොටාාහාමටාඉටේා්රමාණකන්ාපිිනබඳාවිග්රහාකිරීමේාදීාම ොටාඉටේාඅක් රා0.25නාව්ටාා
අඩුා ්රමාණකක්ා ඇ වා ම ොවිපුන්.ව්ලනා අක්වා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා ්ර වශතකා 10%ක්ා ව්සනිා
සුළුා ්රමාණකකි.ා බහුතරකක්ා (68%)ා අක්වා ව්න්මන්,ා අක් රා 0.5ා සිනා අක් රා 2ා අතරා
්රමාණකක්ා අින වා පුන්.ව්ලනා වික.ා මටා ඉටේා  දමිා පුන්.ව්ලනා අක්වා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා
66%ක්ාඅක්වාව්න්මන්,ාමටාඉටේාඅක් රා0.5ාසිනාඅක් රා2ාඅතරා්රමාණකක්ාඅක්වාව්යා
පුන්.ව්ලනාක.
 ව්ාරා 15ක්ා ව්සනිා

ාලකක්ා ආපා්ානා ාල ාා බසලීමේදීා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ව්සඩිා

්රමාණකක්ාා්ථාපිතාවීාඇ්වම්ව,ා2008-2013ාඅතරාව්්ධෂකන් දා දාබව්ාාමා්තාානිකසදිමකන්ා
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69%ක්ා ාඳහන්ා රා ඇ වා අතරා .නා බලපාා ඇ වා ්රනායා මහේතුව්ා වීා ඇ්වම්ව,ා 2007-2008ා
ව්සනිා ාලාපරිච්මේයකන්ා දාාශ්රීාලිං ාව්ාතුළාක්රිකා්වම ාූ ාා දීපාව්යාප්තිතාආහාරා්රව්්ධනයා
ව්සටානහයාක්රිකා්වම ාවීම්වාඑකනාම ොවිා ාන්තාාාමි වාවිමශේෂායාක ්වව්කක්ාාසපයීම්වා
මේ.ා ඒා අවෙව්ා 2007-2008ා හාා .නා පසු ාලීයව්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ව්සඩිා ව්ශමකන්ා

ා්ථාපිතාවීමනාරකන්ාවිසින්ා ාලීයව්ාදික්වා ළාාිංව්්ධනයාව්සටානහන්ාව්ටා්වාඉව්හ්.ාවීා
ඇ වාබව්ාකිව්ාහසකික.


ාන්තාව්න්ාාඳහන්ා ළාපරිදිාතමන්ාඅක්වාාමි වකාආරේ ාකිරීමනා්රනායාමලාාබලපෑා
මහේතූන්ා වීා ඇ්වම්ව,ම ව්තුා ව් ාා ව්සටානහයා ක්රිකා්වම ා කිරීමා ාඳහා්වා (52%),ා
ාාමාජි ාව්න්නා

ෘෂි ා්ධමි ා ව්යව්ාාක ා

නයු්වතක්ා ආරේ ා කිරීමේා පයයමා ා ාාා

සනීමාාඳහා්වා(35%)ාබව්ින.ා පළා්වාාහාඅන්ත්ධාපළා්වාමට්නමින්ාාසලය මේාදීායාමමමා
අරුදණුව්ලා සපීමපමයයාමව්යා් මක්ාමයොමපන්ව්ින.
 ාමා්තකක්ා මලාා එක්ා එක්ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා

ළා අව්ා්ථාමේා සිටිා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ාිං්යාමේා ාාමායයා අ කා 15ක්ා ූ ා අතරා ව්්ධතමායමේා එමා අ කා 20ා යක්ව්ාා
ව්සඩිා වී ඇත.එමාේා ුනව්්වා ාමි වා තුළා ාන්තාව්න්ා අ්ණ්ටව්ා රැදීා මයොසිනා ඉන්ා ඉව්්වව්යා
අව්ා්ථාායාපව්තී.ා.නාබලපෑාහසකිාමහේතුාුනමේ,ාපුනලාතුළාහාාාමාකාතුළා ාන්තාව්න්ම ා
මතව්සයෑරුේා

ා්ධක ාරකින,ා එයේා නිෂ්පායයා ාාන ,ා ්රයයා ාාන ා ාහා ාමාජීකා

ාාන ව්ලා බලපෑමා මතා ාමි වා තුළා ාන්තාව්න්ා අ්ණ්ටව්ා රැදීා සිටීමපමයොසිටීමා ාෘජුව්මා
බසදීාපව්තී.
 ාමි වකා තුළා අ්ණ්ටව්ා රැඳීා සිටීමා මහෝා මයොසිටීමනා නිෂ්පායයා ාාන ා බලපායා බව්ා
දිා්ත්රික් ා4 දාමා45%ා ම ාඅයහාාවික.ාම ොවිා ාන්තාව්න්ම ාඅව්මබෝනකාඅවෙව්ාවුනන්ා
නිෂ්පායයාාාන ාමලාාාඳහන්ා මළේ,ාාමි වකාහරහාාවුනන්නාලසමබයා්ර වලා ාමේ.ාඑමා
්ර වලා ා අඩුා ව්යා විනා ාමි වකනා පසමිමණයා ාාමාජි ාව්න්ම ා ා්රීකා යාක ්වව්කා අඩුා
මේ.නිකසදිමකන්ා 39% ම ා අයහාා ූ මේා ාමි වකා ාඳහාා අ්ණ්ටා ාහ ාගී්වව්කා අඩුවීමනා
්රයයා ා්ධකක,ායරුව්න්ාරැ බලා සනීමාහාාමපෝෂණකාකයාාාන කාබලපායාබව්ින.ා
 ම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්ාමා නාව්රක්ාරැා්ාවීා ෘෂි ා්ධමි ා සනලුා(68%),ා
ව්යව්ාාක ්වව්ා සනලුා(46%)ාාහා්ර වලා ාමබයාා සනීමාපිිනබඳව්ා(45%)ාාා ච්ඡාා රවො
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ලබයා බව්නා ්ර වනාරා යසක්ා ූ ා අතරා

ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා ායහන්ා

අනයකයමේා දීා පසහසදිංා ුනා ආ ාරකන්වා

ළා ආ ාරකන්වා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා මාේව්කා ාසපයීමේා දීා ම ොවිා

ාන්තාාාමි වාවිාාමශේෂා්රමේශකක්ාමලසින්ායාක ්වව්කාාපකයාඅව්ා්ථාව්ක්ාමලසින්ාමමකා
හදුයාා තාහසකිාවික.ා
 නිකසදිමකන්ා 92%ක්ා ව්යව්ාාක ්වව්ා ාිංව්්ධනයක,ා ම ොවිා ාන්තාා මපෝෂණකා හාා ආහාරා
තාක්ෂණක,ා ම ව්තුා ව් ාා ාිංව්්ධනයකා ාහා ාේප්වා

ළමයා රණකා හාා ුදළුතසන්ම කා

ළමයා රණකා කවෙමව්න්ා අිංශා හතරක්ා කනම්වා පුහුණුවීේා යා ්රව්යා්වම ා ාහා ූලලයමකා
්ර වලා ා යා ලබාම යා ඇත.ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම න්ා 72% ම ා මා යප්රිකා පුහුණුා

ක්මෂේත්රකා වීා ඇ්වම්වා ආහාරා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා ලබාා දීා ඇ වා පුහුණුව්ින.ා ම ොේමපෝා්ට්ා
නිෂ්පායයක්වා (62%),ා ම ව්්වතා

ළමයා රණක්ව(48%),ා ගුණා්වම ා ාහ්.ා ා ා්ා

කිරීමේා පුහුණුව්්වා (27%),ා ම්.ා ව් ාව්ා හාා විසිතුරුපසළා ව් ාව්(17%)ා පිිනබඳා පුහුණුව්්වා
ාන්තාව්න්ම ාව්සඩිාඅව්නායකනාලක්ාවීාඇත.ා
 ාමි වා හරහාා ම ොවිා

ාන්තාව්න්නා ලබාා දීා ඇ වා මමමා පුහුණුවීේා සික්.ලා රමේා විවිනා

ාලීයා ාිංව්්ධනයා ව්සටානහන්ා හරහාා ග්රාමීය කා අිංශකනා ලසමබයා පුහුණුවීේා මිා,ා ම ොවිා
ාන්තාාාමි වකනාවිමශේෂමකන්ාා ා්ා ළාපුහුණුවීේාමයොමේ.
 පුහුණුව්ා ලසබූා ම ොවිා ාන්තාව්න්ම න්ා 45% ා ම ා අයහාා ූ මේා ාාේ්රයාින ව්ා පව් වයා
පුහුණුවීේා ාලකනා උචිතා පරිදිා මව්යා නා ලක්ා ළා යුතුා බව්ින.ා යවීයා ව්යව්ාාක ්වව්ා
ක්රිකාව්න්ා පිිනබඳා (95%),ා ගුණා්වම ා බීා නිෂ්පායයකා පිිනබඳා (72%)ා ්රමේශකනා
ආමේණි ාා්ව්කිංාරැකිකාාාඳහාාඅව්ශයාපුහුණුවීේාපිිනබඳ(76%)ාාහා ාබනි ාමපොමහොරා
නි්ධමේශිතා අයුරින්ා ාවිතාා රයා ආ ාරකා පිිනබඳා (65%)ා අයාළා පුහුණුා ක්මෂේත්රකනා එක්ා
විකායුතුාබව්නාම ොවිා ාන්තාමව්ෝා්ර වනාරායසක්ාූ හ.
 පුහුණුවීේව්ලනාඅමතරා්ර වලා ාව්ශමකන්ාමයොමිම්.ා30%ාාහා50%ායාක ්වව්කාකනම්වා
බීා හාා මරෝපණා ්රව්ය,ා උප රණ,ා කන්ත්රා සූත්රා ලබාා දීා ඇත.ා පුහුණුව්ා ලසබූා ම ොවිා
ාන්තාව්න්ම න්ා 57%ක්ා බීා හාා මරෝපණා ්රව්යා මයොමිම්.ා යා 37%ක්ා 50%ා යාක ්වව්කා
කනම්වාකන්ත්රාසූත්රාහාාඋප රණායාලබාම යාඇත.
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ාරණකා ්ර වලා ා ලසබීමේා දීා

තීරණා්වම ා ාාන කක්ා වීා මයොමස වා ුනව්්ව,ා රමේා ාිංව්්ධනයා ව්යාපෘ වා ක්රිකා්වම ා වීමා
ාහාරායාමයොව්යාාිංවිනායකන්ා දාක්රිකා ාරී්වව්කාව්සඩිා්රමේශාවීම,ාකයා ාරණාාම ොවිා
ාන්තාව්න්නා ්ර වලා ා ලසබීමා ම මර දා බලපාා ඇ වා බව්ා ුතරුණෑ ලා ාහා අවෙරානපුරකා
කයා දිා්ත්රික් කන්ා  දා IFAD, ව්ාරිපුබුදුව්ා ාහා JAIKAා ව්සනිා ව්යාපෘ වා ක්රිකා්වම ා ව්යා
්රාමේශකන් දා පුහුණුවීේව්ලනා ාහ ාගී්වව්කා ාහා ්ර වලා ා ලසබීේා ාාමප්තික්ෂව්ා ඉහළා
මට්නම ාපසව්තීමමන්ාමපනීාකින.ා
 අනයකයකනාාහ ාගීාූ ාාමා්තා ාන්තාව්න්ම න්ා44%ක්ාආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්න් දා
(ා්ව්කිංා රැකිකා)ා නිරතව්ා සිටියා අතරා ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න් දා නිරතා වීමපළා්වා හාා
අන්ත්ධා පළා්වව්ලනා අක්වවීමා කයා ාරණකා මතා මව්යා් ේා පිිනබිඹුා මයො රින.ා යුද්වා
දිා්ත්රික් ා අවෙව්ා මව්යා්වීමක්ා මපන්වෙේා

රින.ා ඒා ායහාා මහේතුා වීා ඇ්වම්ව,ා IFAD,

JAIKA ව්සනිා ව්යාපෘ වා මමමා දිා්ත්රික් කන්ා  දා ක්රිකා්වම ා වීමමන්ා ාන්තාව්න්ා ාඳහාා
පුහුණුවීේා ලබාා සනීමනා හාා ්රව්යා්වම පූලලයමකා ්ර වලා ා ලසබීමනා අව්ා්ථාව්ා ලසබීමමන්ා
ව්සඩිාව්ශමකන්ාආයාකේාඋ්වපායයාක්රිකාව්ලීන්ාාඳහාාාහ ාගීාවීමනාහසකිාවීමාාහාමමව්සනිා
දිා්ත්රික් ා තුළා

ාන්තාව්න්ා ආයාකේා ඉපසයීමේා අව්ශයතාව්ා පුනලා තුිනන්ා මා පසණා

යසගීමව්සනිාාාන ින.ාඋයා:ාපුනම්.ා්රනායාආයාකේාඋපකන්යාාමිකකාම,ාපුනමලන්ාඉව්්වාව්ා
මව්යමාජීව්්වාවීම,ාව්සනිා රුණුාව්ලාබලපෑම.
 ආයාකේා උ්වපායයා ක්රිකාව්න්ා  දා නියුතුා බහුතරකක්(27%)ආහාරා නිෂ්පායයා ා ා්ා කිරීමනා
අයාළාා්ව්කිංාරැකිකාව්න් දානියුක්තාමව් ව.ාආහාරානිෂ්පායයාා ා්ාකිරීමනාව්සඩිායසඹුරුව්ක්ා
යක්ව්ාාඇ්වම්ව,ාඒාායහාාපුනලාතුළාහාාාමාකාතුළා ාන්තාව්න්ාවිසින්ාඉටුා රවොලබයා
මතව්සයෑරුේා

ා්ධක ාරකනා හානිකක්ා මයොවීම්වා අමලවිා

සනලුා අව්මා වීම,ා අුද්රව්යා

ාපකා සනීමේාදුෂ් රතාාමයොමස වවීම හාාපුනම්.ාශ්රමකා ාවිතාා ළාහසකිාවීමාආදී

රුණුා

මේ.
 මීය නාඅමතරව්ාම්.ාව් ාව්ාහාාවිසිතුරුාපසළාව් ාව්(17%),ාගුණා්වම ාාහ්.ානිෂ්පායයකාහාා
අමලවිකා (14%),ා ම ව්තුා ව් ාව්ා හාා ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයකා (14%),ා කයා ා්ව්කිංා
රැකිකාව්න්ායාම ොවිා ාන්තාව්න්ාඅතරායප්රිකා ා්ධකකන්ාබව්නාප්වව්ාඇත.
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 ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ා  දා නියුක්තා

ාන්තාව්න්ා තමා පුනම්.ා ්රනායා ආයාකමනා විවිනා

මට්නේව්ංන්ා යාක ්වව්කා ාපකවො ලබින.ා දිා්ත්රික් ා හතමර දා මා ාන්තාව්න්ම ා පුනම්.ා
ුදළුා මාසි ා ආයාකමේා ාාමායයා අ කා ව්න්මන්,ා රු.ා 35,830.06ක්ා ව්යා අතරා දිා්ත්රික් ා
අතරා ආයාකේා පරාාකා ව්න්මන්,ා උපරිමා අ ක,ා රු.ා 38,375.49ක්ා ාහා අව්මා අ කා
29,250.00කි.
 දිා්ත්රික් ාහතමර දමා ාන්තාව්න්ාවිසින්ාසිදුා රයාාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ම න්ාවුනන්ාලබයා
මාසි ා ආයාකමේා ාාමායයා අ කා ව්න්මන්ා රු.7,349.73කි.ා දිා්ත්රික් ා අතරා ආයාකේා
පරාාමේා ාාමායයා අ කන්ා ව්න්මන්,ා උපරිමා අ කා රු.9,765.4ක්ා ාහා අව්මා අ කා රු.ා
2,360.00ක්ාවීක.
 දිා්ත්රික් ාහතමර දාමා ාන්තාව්න්ාතමාා්ව්කිංාරැකිකාමව්න්ාපුනම්.ාුදළුාමාසි ාආයාකමනා
යක්ව්යා යාක ්වව්මේා ාාමායයා අ කා ව්න්මන්,ා 20.5%කි.ා ා අවෙරානපුර,ා ුතරුණෑ ලා ාහා
මමොණරා ලා කයා දිා්ත්රික් කන්ා  දා

ාන්තාව්න්ා තමා පුනම්.ා ුදළුා මාසි ා අයාකමනා

ාසලකිකා යුතුා මට්නමේා යාක ්වව්කක්ා ාපකවො ලබයා අතරා මහවෙව්රා (හාල )ා
දිා්ත්රික් මේා

ාන්තාව්න්ම ා යාක ්වව්කා ාාමප්තික්ෂව්ා අඩුා මට්නම ා පව්තී.ා අමයුත්වා

දිා්ත්රික් කන්නා ාාමප්තික්ෂව්ා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් කා (හාල )ා ාඳහාා මතෝරා ්වා නිකසදිකා
තුළාා්ව්කිංාරැකිකාාපව්්වව්ාම යාකයා ාන්තාව්න්ාහුදාූ මේාඉතාාසුළුා්රමාණකක්ාවීමාමේා
ාඳහාාමහේතුව්ක්ාමලාාාඳහන්ා ළාහසකික.


ෘහා ජීවිතකනා ඇ වා බලපෑමා පිිනබඳව්ා විවිනා නි්ධණාක ා කනම්වා විශ්ම්.ෂණකා ළා වින,ා
ාමි වා ාඳහාා ාහ ාගීා ූ  නිාාා වුනන්ම ා ෘහා ජීවිතමේා විවිනා අිංශා "ඉතාා මහොඳින්ා දියුණුා
ූ " බව්ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ම න්ා 31%ක්ා ාඳහන්ා

ළහ.ා නිකසදිමකන්ා 52%ක්ා ාඳහන්ා

මළේ,ාසිකලුමාඅිංශා"තරමක්ාමහොඳින්ාදියුණුාූ " බව්ින.ා
 ම ොවිා ාන්තාා ාමි වව්ලා ක්රිකා ාරීා ව්යා ාන්තාව්න්ා ුදහුණා මයයා ්රනායා සනලුා ූ මේ,ා
තීරණා

සනීමේා පව් වයා නියහාා අව්මවීමා ාහා අව්යායේා යසරීමේා අපහසුව්(82%),ා

්රමාණව්්වා ණකා පහසු ේා මයොමස වවීම(72%),ා

ෘහා්ථා

ා්ධකකන්ා පිිනබඳා පව් වයා

ව් ය ම(68%),රායා බසිංුතව්ංන්ා ණකා පහසු ේා මයොලසබීම(58%),ලබාමයයා පුහුණුවීේා
යව්තාව්කකින්ා යුක්තා මයොවීම(45%),ා අමලවිා
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සනලුා ාහා අුද්රව්යා ාපකා සනීමා

අපහසුවීම(40%), ෘහා්ථාමට්නමේානිෂ්පායයාඅමලවිාකිරීමනාමපොදුාා්ථායකක්ාමයොමස වා
වීම(38%)ාකයා සනලුාමේ.
 ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා පව්්වව්ාම යා කාමේදී,ා ෘෂි ්ධමඋපමේශ ා නිලනාරීා ුදහුණා මයයා
්රනායා සනලුා ව්න්මන්,ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා මපරා පසව් වා ූලලයමකා
හාා්රව්යමකාාහමකෝ කාඅව්මාවීමා(89%),ාම ොවිා ාන්තාාවිෂකාමව්වෙමව්න්ාමපරාලබාදුන්ා
පුහුණූවීේා මයොලසබීමා (78%),ා ව්්ධතමායකනා

සලමපයා යව්ා ා්ව්කිංා රැකිකාා අව්ා්ථාා

හඳුන්ව්ාාදීමේාපහසු ේාමයොමස වවීමා( 78%),ාලසමබයා්ර වපායයා්රමාණව්්වාමයොවීමාාහා
සීමිතාූ ා්ර වපායයාමබයාාහසරීමේා සනලුව්ා(69%)ාාහාම ොවිා ාන්තාාාමි වාඅන්ත්ධාපළා්වා
බලා්රමේශාහාාපළා්වාබලා්රමේශාව්ශමකන්ාමබයාාපසව්තීමා(50%)ාකයාදිකා්රනායා සනලුා
මේ.
8.2

නි මයාහාානි්ධමේශ

ග්රාමීය කා ෘෂි ා්ධමි ාඅිංශකාතුළාම ොවිා ාන්තාව්ායසවෙමින්ාමමන්මාආ්ධික ාහාාාමාජීකාව්ශමකන්ා
යා ඉහළා තලකක්ා

රාා ්රමේශා

රවීමේා ූලං ා අභි්රාමකන්ා 1970ා යශ මේා දීා

ෘෂි ්ධමා

අමාතයාිංශමේා ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුව්ා කනම්ව,ා මලෝ ා ආහාරා හාා ෘෂි ්ධමා ාිංවිනායමේා
ර්්ධණා අවෙග්රහකා ඇ වව්ා ම ොවිා

ාන්තාව්න්නා විමශේෂා ූ ා ව්සටානහයක්ා මලසින්ා ම ොවිා

ාන්තාා

ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාආරේ ාම රී ඇත.
ාා දතයා විම්ධශයකන්නා අවෙව්ා ම ොවිා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහමය දා ූලං ා අරුදණා
අදිකරාතුයක්ාකනම්වාවි ාශයකාවීාඇ වාඅතරාව්්ධතමායකාව්යාවිනාම ොවිා ාන්තාාවිෂකාහාාඑ දා
අරුදණුා ආරේ

ා අවිිධකනා ව්ටාා මව්යා්ා වීා ව්යව්ාාක ා ්ධකකන්ා  දා නිකසළීමනා සමස්වතා ඇ වා

සිකලුා ාන්තාව්න්නාම ොවිා ාන්තාාාමි වව්ලනාාේබන්නාවීමේාඅව්ා්ථාව්ාඇ වාාබව්ාාඳහන්ාවික.ා
යුද්වා අනයකයමේා දීා පසහසදිංා ූ මේා තව්දුරන්වා මමමා ාමි වව්ලා ක්රිකා ාරීා ව්න්මන්ා ම ොවිා
පුන්.ව්ලනාඅක්වාූ ා ාන්තාව්න්ාපමණක්ාබව්ින.
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාආරේ ා ළාුද්.ාඅව්ිධමේාදීාම ොවිා ාන්තාාවිෂකාාඳහාා
විමශේෂිතාපුහුණුව්ක්ාලයාමව්යමානිලනාරිමකක්ා ලාපකාතුළාසිටිාඅතරාඑමානිලනාරිකානාඉහිනන්ා
දිා්ත්රික් කාතුළායාවිමශේෂාපුහුණුවීේාලයාමව්යමානිලනාරිමකක්ාා්ථාපිතා රා වබිණි.ාව්්ධතමායමේා
මමමා තයතුරුා යාමා පසව් වකා යා මපරා පසව් වා විමශේෂා පුහුණුවීේව්ලා අඩුව්ක්ා හාා ම ොවිා
විෂකනමාමව්න්ාූ ා ා්ධකකන්ාසිදුාකිරීමේාපහසු ේායාඅඩුාවීාඇත.
108

ාන්තාා

ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ා්ථාපිතා කිරීමේා ුද්.ා

ාලීයව්ා

ාන්තාා

ාලීයා අරුදණුා යා

ාලීයව්ා මව්යා්ා වී ඇත.ා ුද්.ා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායකා මන්න්ා ක්රිකා්වම ා ූ ා ම ොවිා

ව්්ධතමායමේා ක්රිකා්වම ා ව්න්මන්,ා පළා්වා නිශ්චිතා ්ර වපායය,ා රමේා විවිනා

ාන්තාා ාමි වා

ාලීයා ාිංව්්ධනයා

ව්යාපෘ වා (අපිා ව්ව්ුදා -ා රනා ය ුද,ා දිවිා යසගුමා ව්සනි)ා හරහාා ලසමබයා ්ර වපායයා හාා රායා මයොව්යා
ාිංවිනායා ඇතුළුා ා මව්ය්වා ාතයන්තරා ූලලයා අරුදය්.ා මතා සිදුා ම මරයා ාිංව්්ධනයා ව්සටානහන්ා
හරහාා ලසමබයා ්ර වපායයා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා මව්තා මකොුදා කිරීමමනි.ා මමමා ත්ව්වව්කා නිාාා

ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයාමමන්මාම ොවිා ාන්තාාාමි වකායා ාලීයව්ාරකාමන්න්ා
ක්රිකා්වම ා ව්යා ාිංව්්ධනයා අරුදණුා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා ්රාව්ා මව්තා ාමීය පා විකා හසකිා ්රනායා
්රමේශකක්ාමලසින්ාව්සය ්වාවීාඇත.
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අයාළා

ා්ධකකන්ා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා හරහාා ඉටුා

කිරීමේාදීා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ව්රකාාවිශාලා ා්ධක ාරකක්ාඉටුා රවොලබින.ාවහුාවිසින්ාතමන්නා
අක්වා බලා ්රමේශමේා

ාන්තාව්න්නා සළමපයා පරිදිා පුහුණුා ව්සටානහන්ා ාසලසුේා

රයා අතර,ා

ම ොවිා ාන්තාව්න්ාආයාකේාඋ්වපායයා ක්රිකාව්න්නායා මකොුදා රව්ාාඇත.ා ම මාේා ුනව්ායා පුහුණුවීේා
ලබා සනීමාහාාා්ව්කිංාරැකිකාාආරේ ාකිරීමාඅතරාවිමශේෂාාේබන්නතාව්කක්ාමයොමස වාබව්ාමපනීා
කන්මන්,ා ම ොවිා ාන්තාාාමි වාහරහාාපුහුණුවීේාලසබූාපිරිාා92%ක්ාුනව්ායාා්ව්කිංා රැකිකාාආරේ ා
රාඇ්වම්වා44%ක්ාව්සනිාසුළුාපිරිාක්ාවීමමනි.එමාේාුනව්්වාසුළුතරකක්ාූ ාඑමා ණ්ටාකමාාමි වමේා
සිටියා අමයුත්වා ාාමාජි ාව්න්නා ාාමප්තික්ෂව්ා ාමාජීකා හාා ආ්ධික ා ව්ශමකන්ා පුනලා තුළා මමන්මා
බා දරාාමාකාතුළායාශක් වම්වාහාාආ්වමාතෘප්ති වකක්ාා දතව්ා නයුතුා රයාපිරිාක්ාබව්නාප්වාවීා
සිටි ව.
එමාේමා ලසබූා පුහුණුවීේා අතරින්ා ව්සඩිමා ්රමකෝයකක්ා ලසබූා පුහුණුා ක්මෂේත්රා ා ම ව්තුා ව් ාව්ා හාා
ම ොේමපෝා්ට්ා නිෂ්පායයකා පිිනබඳව්ා ූ ා පුහුණුව්ා මලාා ාඳහන්ා

ළා යා ව්සඩිමා ා්ව්කිංා රැකිකාා

්රමාණකක්ාආරේ ා රාඇ්වම්ව,ාආහාරාව්්ධ ාා ා්ා කිරීමනාඅයාළව්ාලබාදුන්ාපුහුණුව්ාඋපමකෝගීා
ම ොනාම යාමේ.
.නා මහේතුා මලාා ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ාඳහන්ා

රන්මන්,ා වුනන්ම ා ජීව්යා රනාව්නා හුරුපුරුදුා

ා්ධකකක්ා වීම්වා ව්සඩිා පිරිව්සකක්ා අව්ශයා මයොමව්යා අමලවිා සනලුා යා අව්මා මට්නම ා පව් වය,ා
එමාේමානිව්මාේා ා්ධක ාරකයාඉටුා රමින්ාසිදුා ළාහසකිාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්ාමලසින්ාආහාරාව්්ධ ා
ා ා්ා කිරීමේා ්ධමාන්තකනා වුනන්ා ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා ා යක්ව්යා බව්ින.ා එමාේා ුනව්්වා ශි්.පීකා යසවෙමාා
ා දතව්ාසිදුා ළායුතුාා්ව්කිංාරැකිකාව්න්නාඅව්ශයාපුහුණුව්ාහාාූලලයමකාාහමකෝගීතාව්ාලබාමයන්මන්ා
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යේාඑව්සනිාඅිංශාමව්තාමකොුදාවිකාහසකිා ාන්තාව්න්ායාසිටියාබසවින්ාමව්ය්වාශි්.පීකාරැකිකාව්න්නා
මකොුදාවීමනාඅව්ා්ථාව්ාාහාඒාාඳහාාූලලයාාහමකෝ කාලබාදීමනාපහසු ේාාසපයීමාඵලයාක ාව්යා
බව්ාඅනයකයකාවිසින්ානි මයකාම ම්ධ.ා
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහය,ා ෘෂි ්ධමාමයපා්ධතමේන්තුමේා ාන්තාව්න්ාමව්වෙමව්න්ා
පව් වයා ඉතාා සුවිමශේී ා ව්සටානහයකි.ා ා මේා මන්න්ා ග්රාමීය කා ාන්තාව්න්ා අතුරින්ා සුළුතරකක්ා ුනව්ා යා
ආ්ධික ා හාා ාමායීකා ව්ශමකන්ා ඉහළා තලකක්ා

රාා මකොුදා කිරීමේා හසකිකාව්ක්ා පව් වයා බව්නා

අනයකයකාවිසින්ාාාක්ෂයාාසපමේ.
මේා අවෙව්ා මමමා ව්සටානහයා ව්ටා්වා ඵලයායීා මලසින්ා තව්දුරන්වා ව්්ධනයකා කිරීමේා ඉටා ්රා්ථාා
පව් වයා බසවින්ා එකා ඉටුවීමන,ා ග්රාමීය කා අිංශකා තුළා සිටියා ඉහළා වි ව්කක්ා ාහා සපවීමක්ා මමන්මා
උමයයෝ කක්ා යා ා දතා ම ොවිා ාන්තාව්න්ා නිව්සරදිව්ා හදුයා සනීම්ව,ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා හරහාා
වුනන්ව්ායව්ාතාක්ෂණි ායසවෙමින්ාාන්යේනාකිරීම්වා යව්ාාමාකනා සළමපයා ා්ව්කිංාරැකිකාාහාා
නිෂ්පායයාසිදුකිරීමනාඅව්ශයායව්ාපුහුණුාාසසිාා ා්ා කිරීම්ව,ාපුහුණුමව්න්ාඅයතුරුව්ාපුහුණුලාභිකාා
අ්වමයොහසරා ඇකා ව්යාාක ා

ා්ධකක ා නියුක්තා

රා පසුා විපරමක්ා කිරීම්වා සිදුා

ළා හසකික.ා

වුනන්ම ා පළුදා පිකව්රා ාඳහාා රායා අිංශමකන්ා මපොදුා ූලලයමකා ාහමකෝ කක්ා ලබාදීම්වා එමාේමා
එකා නිව්සරදිා ක්රමමේයකක්ා කනම්වා සිදුා ළා යුතුා බව්නා අනයකයකා විසින්ා නි මයකා රවො ලබින.ා
ක්රිකා්වම ා ා ත්ව්වව්මේා පව් වයා දු්ධව්ලතාා එයේ,ා ්ර වපායයා මව්න්ා කිරීම,ා ්ර වපායයා ලබාා දීමේා
සීමාව්න්,ා පුහුණුා ක්මෂේත්රකා ාේබන්නමකන්ා පව් වයා

සනලුා ම හරව්ාා යව්ා මව්මළඳමපොළා

අව්ශයතාව්න්නා සළමපයා ා්ව්කිංා රැකිකාව්න්ා  දා නියුක්තා වීමනා ඉටා ්රා්ථාා ඇ වා කිරීම්වා යව්ා
පුහුණුවීේා ලබාදීමා එයේා යසයනා පව් වයා ාේ්රයාින ා පුහුණුා මමොඩියුලකන්ා මව්යා්ා කිරීම්ව,ා
අව්ශයතාව්කන්ාහඳුයාාම යායව්තාව්කක්ාඇ වා ළමහෝවාව්ටා්වා්ර වඵලයාක ාමට්නම නාමමමා
ව්සටානහන්ා්රමේශා ළාහසකිාබව්ාාඅනයකයකාවිසින්ාමපන්ව්ාාමයවොලබින.
ග්රාමීය කා ්රමේශකන් දා ාන්තාව්න්නා ආයාකේා උ්වපායයා ා්ධකකන්ා  දා ව්ටා්වා ාා්ධථ ව්ා නිකසළීමනා
මමන්මාාමාජීකාව්ශමකන්ාබල සන්වීමනාඉහළාපිටිව්හලක්ාාසපිනකාහසකිාඋචිතා්රමේශකක්ාමලානා
මමමා ව්සටානහයා ව්සය ්වා ව්යා අතරා ග්රාමීය කා අිංශකා තුළා සුල ව්ා පව් වයා ාන්තාා ශ්රමකා හඳුයාා
සනීමන්වා්රමේශකනාසුදුසුාා්ව්කිංාරැකිකාානි්ධණකා රාඒාාඳහාාඅව්ශයාපුහුණුාව්සටානහන්ාතුිනන්ා
ාන්තාව්ා ව්යව්ාාින ාව්න්ා බව්නා ප්වා ළා හසකිා පුහුණුවීේා ලබාදීමා හාා න්රීකා ණකා ව්සටානහන්ා
ාසලසුේා කිරීමන්ව,ා (අනයකයමේා දීා න්රීකා ණකා අරුදය්.ා  වමබයා බව්ා ා ්ර ාශා

රයා ා ලේමේාා

25%කි.ා වුනන්ා එා ාා්ධථ ව්ා රම යා කින)ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා උපමකෝගීා
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ර තාහසකිාබව්ාඅනයකයමකන්ාපසහසදිංාූ ාවිමශේෂිතාත්ව්වව්කක්ාමේ.ාඒාඅනූව්ාරමේා්ර වප්ව වා
ා ා්ා කිරීමේා දීා ාසලකිංම්වා විකා යුතුා විමශේෂිතා

රුණුා මලසින්ා අනයකයකා නි්ධමේශා

රවො

ලබන්මන්,ා
ාන්තාා

ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයා මන්න්ා ග්රාමීය කා මට්නමින්ා ා්ථාපිතා ා ාම ොවිා

ාන්තාා

ාමි වව්ලනා අක්වා ම ොවිා ාන්තාව්ම ා ආ්ධික ා හාාාමාජීකා ා ්රව්්ධනයකනා මහ්වා ූ ා මාේව්ාව්ක්ා සිදුා
කිරීමනා හසකිා ව්සටානහයක්ා මලසින්ා ඵලයාක ා මට්නමනා ම යා ඒමා ාඳහාා එ දා ක්රිකා ාරී්වව්මේා
පව් වයාප්තිාරාමකෝගි ා සනලුාම හරව්ාාාා්ධථ ාූ ායව්ාක්රමමේයකක්ාඇ වාකිරීමින.ාමේාාඳහා,


ග්රාමීය කාමට්නමේාදික්වාම මරයාාිංව්්ධනයාව්යාපෘ වාාහාව්සටානහන්ාාඳහාාහසකිාාෑමා
අව්ා්ථාව් දීාමාම ොවිා ාන්තාාාමි වාාහ ාගී්වව්කාලබා සනීමනා නයුතුාාකිරීම.



එමා ාිංව්්ධනයා ව්යාපෘ වා ාහා ව්සටානහන්ා හරහාා රකා විසින්ා ලබාමයයා ්ර වපායයා
(පුහුණුව්,ාණකආනාර,ා්රව්යානාර)ාව්ංන්ාකේා්ර වශතකක්ා(අව්මාමලාා5%ක්)ා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානහයනා අක්වම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්නා ලබාා

දීමනා නයුතුාකිරීම.


රමේා මව්ය්වා ආකතයා හාා අමාතයාිංශා මගින්ා ක්රිකා්වම ා ම මරයා

ාන්තාා

ව්සටානහන්ා ාම ා ම ොවිා

ාන්තාා

ාන්තාා ාමි වා ාේබන්නා කිරීම.ා එයේ,ා

ා්ධකාිංශක,ාාමාමාේව්ාාමයපා්ධතමේන්තුව්ාමගින්ාග්රාමීය කාමට්නමේාක්රිකා්වම ා රයා
ව්සටානහන්ව්ලාදීාම ොවිා ාන්තාාාාමාජි ාව්න්නාුදං ්වව්කාාාලබාාදීම.


ාන්තාව්න්නාසුදුසුාහාාඋචිතාා්ව්කිංාරැකිකාා්රව්්ධනයකනාමමන්මාතරුණායාක ්වව්කා
ඉහළායසිංවීමාාඳහාාාේ්රයාින ාපුහුණුවීේාමයොව්යායවීයායසවෙමාහාාව්යව්ාාක ්වව්ා
හසකිකාව්න්ා ා දතා පුහුණුා ව්සටානහන්ා ා ා්ා කිරීමා හාා එමා පුහුණුා වීේා ලබාදීමමන්ා
අයතුරුව්ාපුහුණුව්ාලසබූා ාන්තාව්න්ාදිරි සන්වීමාහාාපසුාවිපරමාසිදුාකිරීම,ාපුහුණුවිේා
ා ා්ාකිරීමේාදීාඅව්ශයතාාහඳුයා සනීමා(Need Identification)ාාහායසවෙමාපමණක්ා
පයයේා

ර ්වා පුහුණුා වීේා මයොව්ා ්රාමකෝගිව්ා මකොයාා තා හසකිා පුහුණුවීේා පිිනබඳා

ාසලකිංම්වා මව්මින්ා පුහුණුා ාසසිා ා ා්ා ළා යුතුා වීමා (ම්.ා හාා විසිතුරුා පත්රා ව් ාව්,ා
ම ොේමපෝා්ට්ානිෂ්පායයකාහාාඅමලවික,ා ාබනි ාව් ාව්).
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ාපුහුණුවීේා හාා අඩුා මපොළීා ණකා ආනාරා ලබාදීමා ාමි වා හරහාා විිධම්වා ක්රමමේයක නා
ක්රිකා්වම ාකිරීම.ාමේාාඳහාා ෘෂි ්ධමාඅමාතයාිංශකාකනම්වාපව් වයාම ොවිා ාර ාරා
අරුදයම්.ා ඇ වා ුදය්.ා 2%ා ව්සනිා අඩුා මපොිනකනා ම ොවීන්නා ණකා ාසපයීමා ාඳහාා ම ොවිා
බසිංුතාමව්තාලබාාදීමේාක්රමමේයකාව්සනිාක්රමමේයකක්ා ාන්තාාව්යාප්ති වාාිංවිනායාාඳහාා
යා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා හසකිකාව්ා මාොකාා බසලීමා (ම ොවිා

ාන්තාව්න්ා ා්ව්කිංා රැකිකාා

ඇතුළුා මව්ය්වා ආ්ධික ා නයුතුා ාඳහාා උයන්දුා රවීමා ම ොවිා ෘහමේා ාිංව්්ධනයකා
ාඳහාා මහේතුව්යා බසවින්ා එමාේා අරුදය්.ා ලබාදීමාමන්න්ා ාර ාරා අරුදයම්.ා අරුදණුා යා
ාසපිම්ධ).


ව්යව්ාාක ්වව්ා

නයුතුා ාඳහාා අව්ශයා ූලලයා පහසු ේා ාපකාා සනීමනා අඩුා මපොළීා

අවෙපා ව කන්ාකනම්වාණකාලබාා සනීමනා"ම ොවිා ාන්තාාාමි වාාාමාජි ාව්ක්"ාකයා
යාමකනා ව්සඩිා ව්සය ්ව මක්ා දීමනා රායා බසිංුතා යසවෙව්්වා කිරීමා හාා ාෑමා ාමි වක මා
න්රීකාණකාඅරුදය්.ාක්රමකාා්ථාපිතාකිරීමනා ාන්තාව්න්ායසවෙව්්වාකිරීම.


ම ොවිා ාන්තාා ව්යව්ාාක ිනන්ම ා නිෂ්පායයා අමලවිා කිරීමා ාඳහාා මනා ආාන්යමා
ය රා තුළා ඉටා ්රා්ථාා ලබාදීමේා ක්රමකක්ා ඇ වා කිරීමා ාහා නිෂ්පායයක,ා අමලවිකා හාා
අමලවිාරනාව්න්ාහාාමව්ළඳමපොළාමව්යා්වීේාපිිනබඳායසවෙව්්වාකිරීමේාව්සටානහන්ාසිදුා
කිරීම.



ව්්ධතමායමේා ක්රිකා්වම ා ව්යා ම ොවිා

ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ම ා ාිංව්්ධනනීකා

ා්ධකකක්ා ූ ා "මහළා මබොජුන්ා අමලවිා ාස්.ා ාිං ්.පක"ා ග්රාමීය කා අිංශමේා තරුණා
ාන්තාව්න්ා අතරා ව්යාප්තිතා කිරීමනා රමේා ව්සඩිා අව්නායකක්ා මකොුදා කිරීමා හාා එකා
ආය්ධශයකක්ාමලසින්ා ාවිතාාකිරීම.


පසුා විම්ධශයක,ා දිරි සන්වීේ,ා යව්ා පුහුණුා ා ා්ා කිරීේා පිිනබඳව්ා ාහා ව්යව්ාාක ිනන්ා
රැ බලාා

නිමින්ා ඉදිරිකනා ම යකාමනා ා මේා ාඳහාමා මව්න්ා ූ ා ප්ධමේෂණා හාා

ාිංව්්ධනයාඒ

කක්ාා්ථාපිතාකිරීම.
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ට්නල
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මහවෙව්ර
1. ම ව්තුාව් ාාබීා
ට්නල
2. පලතුරුාපසළ
3. බිේමලාබී
4. මපොංතීන්ාබෑ

ඇුදණුේාඅිං ා02
ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ව්සටානමය දා ක්රිකා ාරී්වව්කා පිිනබඳා අනයකයමේදීා ාන්තාා ාමි වා
ාාමාජි ාව්න්ා ව්යව්ාාක ිනන්ා මලාා ාේබන්නා වීා නයුතුා රයා ව්ටා්වා විිධම්වා ා්ධකකක්ා
මලසින්ාමහළාමබොජුන්හ්.ාාිං ්.පකාහඳුන්ව්ාදිකාහසකිාඅතරාඅනයකයාඅරුදණුව්ලනාපරිබා දරාුනව්ා
යාඑමාාිං ්.පමේාආරේ කාහාාවි ාායකාපිිනබඳව්ාහාායසයනාඑ දානියුක්තාූ ා ාන්තාව්න්ාපිිනබඳා
සිේිධාඅනයකයාමය ක්ායාඅනයකයාව්ා්ධතාව්නාඇතුළ්වා රවොලසබිණි.ා
මහළාමබොජුන්හ්.ාාිං ්.පමේාආරේ කාහාාවි ාායක
මේශීකාමබෝ ාඇසුරින්ා ෘෂිාව්යාපාරාආරේ ාකිරීම්වාඒාමන්න්ාශක් වම්වා ාන්තාාව්යව්ාාක ිනන්ා
බි දා රා ාන්තාව්න්ම ා ජීව්යා ත්ව්වව්කා උාා්ා කිරීමා මන්න්ා පුනම්.ා දියුණුව්්වා ඒා හරහාා රමට්ා
ආ්ධික ා ත්ව්වව්කා දියුණුා කිරීමනා ාහමකෝ කා යසක්වීමා කයා ්රනායා අරුදණා මතා ක්රිකා ාරීා වීමේා
්ර වඵලකක්ාමලාාව්්ධතමායාමහළාමබොජුන්හ්.ාාිං ්.පකාමපන්ව්ාාදිකාහසකික.ාමහළාමබොජුන්හ්.ා
ාිං ්.පමේා තව්්වා ව්සය ්වා අරුදණුා කි දපකක්ා වීා ඇ්වම්ව,ා මේශීකා ආහාරා මබෝ ා ආ්රිතව්ා
නිෂ්පායයකා ම මරයා ව්ාා විමාන්ා මතොරා ආහාරා යතාව්ා අතරා ්රනංතා කිරීම්වා මේශීකා ආහාරා
මබෝ ා ආ්රිතා යව්ා ආහාරා ව්්ධ ා යතාව්නා හඳුන්ව්ාදීම්ව,ා විමශේෂමකන්ා යරුව්න්ා මේශීකා ආහාරා
ාඳහාාහුරුා රවීම්වාවුනන්නායසවෙමාලබාාදීම්වාක.
ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සටානහයනාඅයාළා්රනායාඅරුදණුාඅතරින්ාඑක්ා්රනායාඅරුදණක්ාූ ා
කනාය ාව්යව්ාාක ්වව්කා්රව්්ධනයකාහාාමේශීකාආහාරාාඳහාා වරාාරාමව්ාළඳපළක්ා ාන්තාව්න්නා
ලබාදීමා ාේබන්නමකන්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා නිලනාරීන්ා ාහා ෘෂි ්ධමා
මයපා්ධතමේන්තුමේා ව්යාප්ති වා හාා පුහුණුා අිංශමේා ්රනානීන්ා ාම ා ාා ච්ඡාා කිරීමා සිදුා ළා අතරාා
මමමා මහළා මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පකා ක්රිකා ාරී මට්නමනා ම යා ඒමේා පුමරෝ ාමීය ා මමමහව්රනා
යාක ්වව්කා ාසපයූා එව් නා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ඒ
කනා අයාළා ව්ා නයුතුා ළා ඉහළා
මට්නමේා නිලනාරීන්ා මමන්මා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ඒ
මේා එව් නා රා ාරීා ළා
අමයුත්වා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා මහ්වමීය න්ා යා මමමා ාිං ්.පකා ක්රිකා්වම ා කිරීමනා යාක ්වව්කා
ාපකාාඇත.
ඒාඅවෙව්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාව්සානහයා ක්රිකා්වම ාව්යාදිා්ත්රික් කන්ා  දාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා ව්රින්ා ව්රා අමලවිා ුතටිා ා්ථාපිතා රා ඇ වා අතරා විමශේෂමකන්ා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායකාහාා්රනායා ා්ධකාලකනාආාන්යව්ාමහවෙව්රාදිා්ත්රික්ාපළා්වාා ාා
බලා්රමේශමේාසිටියාම ොවිා ාන්තාාාාමි වාාාාමාජි ිනන්ාවුනන්ම ා සමස්වතාහාාහසකිකාව්ාඅවෙව්ා
මතෝරාා නිමින්ා මමකා ආරේ ා ම රීා ඇත.ා ඒා අවෙව්ා පළුදමව්න්ා මා එයේා ව්්ධෂා 2004ා දීා උයයායා
මබෝ ා ාිංව්්ධනයා ආකතයා පරිශ්රමේා ා "උයයායා ා ුතට"ා ා්ථාපිතා ම ොනා මේශීකා මබෝ ා ආ්රිතව්ා
ා ායාලයාආහාරාඅමලවිකාසිදුාම රිණි.ාමේාාඳහාාව්යව්ාාක ිනන්ාමලාා ාන්තාව්න්ා10ක්ාහාා
පිරිමිාමයමයමයක්ාමතෝරාා සනිණි.ාපිරිමිා02ක්ාාහ ාගීාූ මේාවුනන්ම ාා ා්ධකාව්න්ාම ොවිා ාන්තාා
ාමි වමේාාාමාජි ාව්න්ාූ  බසවිණි.ා
ඉහතා අමලවිුතටිා ආරේ ා කිරීමනා අයාළා ව්යව්ාාින ාව්න්නා මපරා ාන්තාා
ාිංවිනායමේා ා්ධකාමණ්ටලකාාවිසින්ාපහතාාඳහන්ා ා්ධකකන්ාසිදුා රාඇත.
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ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා

 මහවෙව්රා පළා්වා ා ාා ා ා බලා ්රමේශකා තුළා න්මයෝරුව්නා ාමීය පව්ා ම ොවිා පුන්.ා හාා මමමා
ා්ධකකනා සමස්වතක්ා ාහා හසකිකාව්ක්ා ඇ වා ාන්තාව්න්ා මතෝරාා සනීමා ාඳහාා ක්මෂේත්රා
නාරි ාාසිදුාකිරීම
 මතෝරා ්වා ාන්තාව්න්නා ා මමමා ාිං ්.පකා හාා එකා ක්රිකා්වම ා කිරීමා පිිනබඳා යසවෙව්්වා
කිරීමා ාහා යසවෙමා ලබාදීමා (්රාමකෝගි පමේශය)ා මම දා දීා ා ාන්තාා ාෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා
ාිංවිනායකාඅමප්තික්ෂාා රයාඅරුදණුාාහාම ොන්මේසිාමලා,ාආහාරාා ා්ාකිරීමේාදීාපාන්ා
පිටිා ාවිතාා මයොකිරීම,ා රා ාර ා හාා ව්්ධණ ාර ා අටිංගුා මයොකිරීම,ා මේශීකා මබෝ ා
ආශ්රමකන්ා මා පමණක්ා වීමා කයා රුණුා හඳුන්ව්ාා මයවො ලබින.ා අුද්රව්යා විකයමා වුනන්ා යරාා
තායුතුාඅතරාලබයාආයාකමාවුනන්ාාතුාමේ.ාබිේාුතංකාාමලාාඑක්ාඅමකුතනාමාාක නා
රු.ා 1,500ක්ා යා ව්තුරා හාා විදුංා බිලා යා (රු.ා 200ක්ා පමණ)ා ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුව්නා
වුනන්ාවිසින්ාම විකායුතුාක.ාඑක්ාදියක ාදීාඉටා්රමාණාඅවෙව්ාමප.ව්.ා7.00ා-ාප.ව්.ා1.00ා
යක්ව්ාා එක්ා ණ්ටාකම න්වා ප.ව්ා 1.00-ප.ව්.7.00ා යක්ව්ාා තව්්වා ණ්ටාකම න්වා මමමා
ා්ථායකාලබාාදීමනා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාූලලා්ථායමේානිලනාරීන්ා නයුතුා රවො
ලබින.
 ආහාරා ාස සීමේා දීා ඒාාඳහාා අුද්රව්යා මතෝරා සනීමේා සිනා පාරිම ෝගි කාා අතනා ප්වව්යා
තුරුා පව් වයා සිකලුමා පිකව්රකන්නා අයාළා යසවෙම,ා පුහුණුවීේා ා ා නිලනාරීන්ා විසින්ා අයාළා
ාන්තාව්න්නාලබාදීම
 ආරේ ා අව්ා්ථාව්ා බසවින්ා අව්ශයා අුද්රව්ය,ා උප රණා ට්නලා මයොමිම්.ා ාහා යසව්තා
ාරදීමේාපයයමාමතාලබාදීම
 අමලවිාකිරීමනාඅමප්තික්ෂිතාසිකලුමාආහාරව්ලනාඅයාළව්ාආහාරාව්ට්මනෝරුාඇතුළ්වාමපෝවා
ුද්රණකා රා ලබාදීමා (උයා:ා නායයා ආහාර,ා අලා මබෝ ,ා පලතුරුා මබෝ ,ා එළව්ළුා මබෝ ,ා
රනිලාමබෝ )
 නිෂ්පායයාඅමලවිකාායහාාඋයයායාුතටාලබාදීම
 නිෂ්පාදිතා ්රව්යා ාා්ධථ ා මලාා අමලවිා කිරීමා ාඳහාා මයපා්ධතමේන්තුා නිලනාරීන්ව්ා ාහා
වුනන්ම ා දතාමිතුරන්ව්ායසවෙව්්වාකිරීම
උයයායාුතටාා්ථාපිතා රාඅමලවිා නයුතුාආරේ ාූ ාදියාසිනාමාාා03නාඅිධ ා ාලකක්ා ාන්තාා
ෘෂි ්ධමා ව්යාප්ති වා ූලලා්ථායමේා ාහ ාරා අනයක්ෂි ාා ාහා එ දා රා ාරීා ළා ෘෂි ්ධමා
උපමේශ ාමහ්වමීය න්ාමමමාඋයයායාුතටාතුළාඇ වාආහාරා්රව්යාඅමලවිාකිරීමේාපහසුව්ාඇ වාකිරීමා
ාඳහාාඑමාඅමලවිාස්.ාතුළාරා ාරීාසිදුාකිරීමාවිමශේෂ්වව්කක්ාවීාඇත.
අේව්,ා ව්සා්ා,ා සුළ ,ා දූවිංා ව්සනිා ා්ව්ා ාවි ා උප්රව්කන්ම න්ා උයයායා ුතටව්ලනා සිදුා ව්යා හානිකා
නිාාාඅමලවිකාාඳහාාකේාා්ිකරාා්ථායක ාඅව්ශයතාව්කාඇ වාවීමාමතාඉන්ාව්ාරා03නාපසුව්ාමසටිා
හාා මපෝ.ා අතුා ආශ්රමකන්ා ා ා්ා ළා අමලවිා ුතටිා 03ක්ා ා්ථාපිතා වික.ා මමමා අමලවිා ුතටිා ා ා ා්ා
කිරීමා ෘෂි ්ධමාමයපා්ධතමේන්තුමේාශ්රව්ය-යෘශයාඒ
කාමන්න්ාසිදුාම රීාඇත.
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ක්රමමකන්ා මමමා ාිං ්.පකා ව්ටා්වා ව්යාප්තිතා වීා මේශීකා ආහාරා යතාව්ා අතරා ්රනංතා වීම්වා ාම ා
ආහාරා ්රව්යා මිලනා සනීමනා පසමිමණයා පිරිාා ව්සඩිා ූ ා අතරා මමමා ා්ථායමේා ඉටා යා ්රමාණව්්වා
ාව්මකන්ා අඩුා වික.ා මමමා මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පමේා ්ර  වකා හඳුයා නිමින්ා මමමා ත්ව්වව්කනා
විාඳුේා මලාා ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුමේා ව්්ධතමායා ෘෂි ්ධමා අනයක්ෂව්රකාා විසින්ා එකා
තව්දුරන්වා ්රව්්ධනයකා කිරීමේා අභිලාෂකා මපරයසරිා ර නිමින්ා ා යව්ා අමලවිා පිකානා අයාළා
ම ොටයසන්්.ලා ා්ථාපිතා කිරීමනා ක්රිකා ාරී වික.ා එ දා ්ර වඵලකක්ා මලාා ව්්ධෂා 2012ා දීා "මහළා
මබොජුන්හල"ා න්මයෝරුමේා දීා යව්ා ම ොටයසන්්.ල ා යව්ා ආ ාරකකින්ා ා්ථාපිතා වික.ා යසයනා
ලිං ාමේා මහළා මබොජුන්හ්.ා 03ක්ා ා්ථාපිතා රා ඇත.ා එයේ,ා න්මයෝරුව්,ා ලහා මප්තිරාමයණිකා
( ෘෂි ්ධමා පීපකා ඉදිරිපා)ා ාහා බනා අතා ෘෂිා තාක්ෂණා උයයායකින.ා ෘෂි ්ධමා අමාතයාිංශකා
මන්න්ාව්්ධතමායමේායව්ාමබොජුන්හ්.ා05 නා්ර වපායයාමව්න්ා රා වබීමාමමමා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා
ව්යාප්ති වා අිංශමේා දියුණුව්නා මහ්වා ූ  රුුතලකි.ා ඒා අවෙව්ා මකෝජිතා ා්ථායා ව්න්මන්ා ුතණ්ටාාම්.,ා
රුව්න්ව්ස්.ල,ාලබුදූව්,ාපස්.ව්සහසරාාහාබනාඅතා ෘෂිාාතාක්ෂණාඋයයායකින.
මහළාමබොජුන්හලාව්සටානහයාමන්න්ාාසලමායාව්ාසිාා
ව්්ධතමායමේාමේශීකාආහාරා්රව්්ධනයකාහරහාාආහාරාසුරක්ෂිත ාව්කාඅමප්තික්ෂාාකිරීමාපිිනබඳාව්සඩිා
අව්නායකක්ා මකොුදා වීා ඇ්වම්ව,ා දිමයන්ා දියා ශීඝ්රමකන්ා ඉහළා කයා ආහාරා විාා වීේා හාා ඒා ආ්රිතව්ා
යතාව්ා ුදහුණා මයයා මාෞ්යමකා සනලුා මහේතුමව්නි.ා යතාව්ම ා ආහාරා අව්ශයතාව්කා ව්ටා්වා
සුරක්ෂිතව්ා හාා ලා යායීා අයුරින්ා ාසපයීමේා ඉට්රා්ථාා මමව්සනිා ව්සටානහන්ා මන්න්ා ඉතාම්වා ඉහළා
මට්නමින්ා ඉටුා ව්යා බව්ා මපනීා කයා අතර,ා ග්රාමීය කා මට්නමේා ාන්තාා ශ්රමකා ඵලයාක ා අයුරින්ා
උපමකෝයකාකිරීමනායාමමකා දිමාඅව්ා්ථාව්ක්ාවීාඇත.
එමාේමා මේශීකා විමේශීකා ාිංනාර ිනන්ා සුල ා මලාා සව්මායා පරිාරක නා මමව්සනිා ව්යව්ාාක ා
ා්ධකකන්ා ව්ටා්වා උචිතා බව්ා යා මපනී කින.ා විමශේෂමකන්ා විමේශීකා ාිංනාර ිනන්නා මේශීකා අුද්රව්යා
මකොයාා ා ා්ා ළා මේශීකා ආහාරා පරිම ෝයකා කිරීමේා අව්ා්ථාව්ා ාසලසීමා යා ආ්ධික කනා විශාලා
රුුතලකි.ා එමාේමා මේශීකා යතාව්ා යසුනේා පලතුරුා බීමා ව්සඩිා යසඹුරුව්ක්ා මයොමස වා ුනව්්වා මමමා
ා්ථායමේා දීා යතාව්ා අතරා ව්ටා්වා යප්රිකා වීා ඇ්වම්වා යසුනේා පලතුරුා යුෂා අමලවිකින.ා ඉතාම්වා
පිරිසිදුව්ාඅ්වයසය ේාා දතාවිශ්රාමි ා ෘෂිාඋපමේශි ාව්න්ාමයමයමයුතාවිසින්ාපලතුරුායුෂාඅමලවිකා
ක්රිකා්වම ා රවො ලබින.ා විමශේෂමකන්ා යතාව්ා මීය නා මපරා අඩුමව්න්ා පරිාම ෝයකා ළා මේශීකා
පලතුරුාූ ාමය්.ං,ාඇඹරැ්.ලා,ා ටුඅමයෝයා,ාමලොවිාව්සනිාපලතුරුායුෂාවෂීකකාමලාාව්සය ්වානිාාා
යසුනේව්ාපායකාකිරීමනාව්සඩිා සමස්වතක්ාායක්ව් ව.ාඑමාේා මාුතරක් න්,ා ටල,ාුදිංාඇන,ාඋඳුාාහා
මේශීකාාහ්.ාව්්ධ ාමකොයාාා ා්ා ළාආහාරාාඳහාායාව්්ධතමායමේායසඩිාඉ්.ලුමක්ාපව්තී.ාඑමාේමා
මේශීකාපලතුරුාව්්ධතමායකාව්යාවිනාක්රමමකන්ායතාව්ාඅතරින්ාඈ්වාවීාකයාමමොමහොත ාවුනන්ව්ා
ඒා ාඳහාා මකොුදා කිරීමනා හාා ඒව්ාා හඳුන්ව්ාදීමනා මමමා අමලවිාස්.ා උචිතා මානයකක්ා වීා ඇත.ා
ආ්ධික මකා මලාා මේශීකා පලතුරුව්ලනා ව්සඩිා ඉ්.ලුමක්ා ා යයකා වීමමන්ා ඒව්ාා ව් ාා කිරීමේා
ා්ධකකා යා ඉහළා කවො ා ඇත.ා ඒා අවෙව්,ා දිමයන්ා දියා ඉහළා කයා ආයකනි ා පලතුරුා ාඳහාා ව්යා
ඉ්.ලුමා අව්මා කිරීමන්වා විමේශා විනිමකා ව්්ධනයකා කිරීමන්වා මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පකා ව්ක්රව්ා ඉහළා
මට්නමේාබලපෑමක්ාසිදුා රවොලබින.
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මේශීකාමහළාමබොජුන්හ්.ාාිං ්.පකානිාාාඇ වාූ ාතව්්වාඑක්ාඅ වම්ධ ාව්ාසිකක්ාව්න්මන්,ාමව්ය්වා
්රමේශව්ලා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වා ාාමාජි ාව්න්ා මමන්මා ාන්තාා ා්ධකාිංශකා මහෝා මව්ය්වා
ආකතයාමන්න්ා ේාමට්නමින්ාඇ වා රා වමබයා ාන්තාාාමි වව්ලාාාමාජි ාව්න්ාමමමාා්ථායකනා
පසමිණා මමකා යසරඹීමමන්ා ාහා මමමා ා්ථායමේා සිටියා පළපුරුදුා ව්යව්ාාින ාව්න්ම න්ා අව්ශයා
මතොරතුරුා ලබා සනීමින.ා .නා අමතරව්ා මමමා පළපුරුදුා ව්යව්ාාින ාව්න්ා යව්ා ව්යව්ාාින ාව්න්නා
නිරන්තරාම මපන්වීමාහාායසවෙමාාසපයීමායාසිදුා රවොලබින.
එමාේමාමහළාමබොජුන්හලාතුළාව්ාරා1ා½ක්ාපමණාව්යව්ාාින ාව්න්ාමලාා නයුතුාකිරීමමන්ාපසුව්ා
මමමා ව්යව්ාාින ාමව්ෝා තමන්ම ා මපෞේ ං ා ා්ථායක ා මමව්සනිා නයු්වතක්ා ආරේ ා කිරීමනා
අව්ශයාපළපුරුේයාහාායසවෙමායාමේාහරහාාලබාා නිින.
පව් වයා මතොරතුරුා අවෙව්ා ව්්ධතමායමේා මේශීකා මහළා මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පකා ව්ටා්වා ව්්ධනනීකා
අව්ා්ථාව් ා පසුව්යා බසේා මපනීා කයා අතරා එ දා ක්රිකා ාරී්වව්කා හාා බලපෑමා ාේබන්නමකන්ා තව්ා
දුරන්වාඅනයකයකාකිරීමේාඅව්ශයතාව්ක්ායාපව්තී.ා
(ාා ච්ඡාාකිරීමා:ාමධුමාංාසුබුේිධ ාාමිකා-ා ෘෂි ්ධමාඋපමේශි ා,ාම ොවිා ාන්තාාූලලා්ථායකා
ව්යාප්ති වා හාා පුහුණුා අිංශක,ා ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුව්,ා අින.මක්.ර්වයාක ා මිකා -ා ා විශ්රාමි ා
ෘෂි ්ධමාඋපමේශි ා,ාරමයාාකසිිංහාමිකා-ාවිශ්රාමා ෘෂි ්ධමාඋපමේශි ාා-ායසයනාමහළාමබොජුන්ා
හම්.ායසුනේාපලතුරුායුෂාඅමලවිකා ාරම යා නයුතුා රින.)
පහතායසක්මව්න්මන්ා ාන්තාා ෘෂි ්ධමාව්යාප්ති වාාමිතාහරහාාමබොජුන්හ්.ාව්සටානහයනායාක ාවීා
ව්යව්ාාින ාව්න්ා මලසින්ා ක්රිකා ාරීා වීා ආයාකේා උපකයා ාන්තාව්න්ා මයමයමයුතා පිිනබඳා සිේීකන්ා
මය කි.
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ඇුදණුේාඅිං ා03ා:ා
මබොජුන්හ්.ාාිං ්.පකා-සිේිධාඅනයකයකාඅිං ා01
මනිා උයකිං නීා මහ්වමිකා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා හමන්ම ොටා ග්රාමමේා ා "එ ුදතු"ා ම ොවිා
ාන්තාා ාමි වකනා අක්වා ම ොවිා ාන්තාව්කි.ා ඇකම ා ා්ව්ාමිපුරුෂකාා ගුරුව්රමකුතා ව්යා අතරා
යරුව්න්ා වමයයාම න්ාාමයමයමයුතාපාාස්.ාකයාව්කමාේා ව්යාඅතරාඅමයක්ායරුව්ාාව්කාාඅුනරුදුා2ා
½ක්ාපමණාමේ.ාාමීය නාමපරාරැකිකාව්ක්ා රාමයොමස වාඅතරාරැකිකාව්ක්ාමලාාපළුදව්ාාේබන්නාවීා
ඇ්වම්වා මමමා මබොජුන්හලනා ක.ා ව්කාා අුනරුදුා 35 ා පමණා ව්යා අතරා උාා්ා මපළා යක්ව්ාා
අනයාපයකාහයාරාාඇත.
මනීා මහ්වමිකව්ා මහළා මබොජුන්ා ාඳහාා මකොුද රා ඇ්වම්වා ්රමේශමේා ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා
නිලනාරිනිකා විසිනි.ා ඇකා පව්ායා අන්යමනා ුද්.ා අව්ිධමේා යසන්ා පව් වයා තරේා ව්යව්ාාක ්වව්ා
ාිංව්්ධනයකාමහෝාඒාපිිනබඳාආ ්.පකක්ාමිනිසුන්ාතුළාමයො වබීාඇ වාඅතරාාේුද්ාපරීක්ෂණක නා
ුදහුණාදීාමමකනාාේබන්නාවීා ආරේ මේාදීාමපෝෂණාමරොටිාහාාබිේම්.ාසුප්තිාකයානිෂ්පායයාමය ා
පමණක්ාඅමලවි රාඇත.ා
බිේම්.ා සුප්තිා ාායයා පුහුණුව්ා ලබාා දීා ඇ්වම්වා ා මහළා මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පමේා ාමාරේ ා
ෘෂි ්ධමා උපමේශ ා නිලනාරීන්ා මයමයමයුතා මන්නි.ා එමාේමා ධව්යයව්රිකක්ා මා්ධ මකන්ා ආහාරා
ා ා්ා කිරීම,ා ්.තබා සනීම,ා පිරිසිදුව්ා ා ායා අයුරුා පිිනබඳව්ා පුහුණුවීමක්ා ලසබීා ඇ වා අතරාා
ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ාමන්න්ාාා්ධථ ාව්යව්ාාක මකක්ාව්ශමකන්ාාා්ධථ ාවිකාහසක්මක්ාම මාේායා
කන්යා පිිනබඳව්ා පුහුණුවීමක්ා ලබාා දීා ඇත.ා එකා ාිංවිනායකා රා ඇ්වම්වා ාන්තාා ෘෂි ්ධමා
ව්යාප්ති වාඒ
කාමන්නි.ාා
අමලවිාසම්.ා ාමි වා 5-6 ා ාාමාජි ාව්න්ා වුනන්ම ා නිෂ්පායයා අමලවිා කිරීමා සිදුා රයා අතරා
අමලවිා නයුතුාමපරව්රුමේාාහාාපා්ව්රුමේාමලාාව්රුාා මය
නාසිදුා රවොලබ ව.ාඋමේාව්රුමේා
ාාමාජි ාව්න්ා 16ා මයමයක්ා හාා ාව්ා්ා ව්රුමේා ාාමාජි ාව්න්ා ා 17ා මයමයක්ා මාේව්කා ර ව.ා මනිා
මහ්වමිකා යා අක්ව"එ ුදතු"ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වමකන්ා ාාමාජි ාමව්ෝා හ්වා මයමයක්ා මමමා
අමලවිාසම්.ා ව්සට නයුතුා රම යා ක ව.ා උමේා ව්රුමේා ාාමජි ාමව්ෝා 05ා මයමයක්ා හාා ාව්ා්ා
ව්රුමේා ාාමජි ාමව්ෝා මයමයමයක්ා ව්ශමකන්ා වුනහුා මම දා මාේව්කා ර ව.ා ා මනිා මහ්වමිකා මම දා
මාේව්කා රන්මන්ා උමේා ව්රුමේා ක.ා ා උමේා ව්රුමේා මාේව්කා රයා ාලකා මපරව්රුා 7.00ා සිනා
පා්ව්රුා1.00ායක්ව්ා්වාාාව්ා්ා ව්රුමේාව්සටා රයා ාලකාපා්ව්රුා1.00ාසිනාපා්ව්රුා6.30ායක්ව්ා්වා
ාලකන්ාක.ාඇකාඋමේාව්රුමේාමාේව්කාකිරීමනාමකොයාම යාඇ්වම්වාඅුනරුදුා2ා½ාාුතටාායරුව්ා්වා
ාම ාාව්ා්ාව්රුමේාව්සටකිරීමාඅපහසුාබසවිනි.ාඇකායරුව්ාාපුහුණුා රාඇ්වම්වාරාත්රීාව්යතුරුාඅව්දිව්ා
සිනාඋමේාව්රුමේානියා සනීමනක.ාඑමානිාාාඇකනාමම දා නයුතුා රම යාකාමනාඉතාාපහසුව්ක්ාවීා
ඇත.ා එමාේමා ා ඇම ා ව්සටා නයුතුා ඉදිරිකනා ම යා කාමනා ා ා්ව්ාමිකාා හාා යරුව්න්ම න්ා ඉතාා මහොඳා
ාහමකෝ කක්ා ා ඇකනා ලසමබයා බව්ා ඇකා පසව්සුව්ාක.ා මායසුරායාා ා හාා ා ඉරියාා දියකන්ා  දා දීා ා ඉතාා
මහොඳා අමලවිකක්ා මමමා ා්ථායමේා සිදුව්යා බසවින්ා එමා දියකන්ව්ලනා අව්ශයා නිෂ්පායයකා සිදු රා
සනීමනාදිය ාව්සටුපාරු.ා500ප=ා ාුදයලක්ාලබාාදීාා ාන්තාව්න්ාමකොයව්ාාම යාඇත.
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ුද්.ා අව්ීකමේා දී ඇකා මපෝෂණා මරොටීා 20ක්ා පමණා නිෂ්පායයකා රා ඇ වා අතරා ඇතසේා දියව්ලදීා
එිනන්ායාා10ක්ාපමණාඉ වරිව්යාාඅව්ා්ථාා වබීාඇත.ායුද්වා ාලක්වාාම ාඇකම ානිෂ්පායයව්ලනා
ඉතාාඉහළාඉ්.ලුමක්ාලසබීාඇත.ාමපෝ.ාඅතුාපසළාඉව්්වා රයා ාලකාපමණාව්යාවිනාඇකාමපෝෂණා
මරොටීා 150ක්ා පමණා නිෂ්පායයකා රා ඇත.ා යුද්වා යසන්ා ඇකා නිෂ්පායයකා රන්මන්ා ාමබලා
මරොටී, මයොමයෝ.ා හාා ුතරක් න්ා සඳා පමණි.ා මපෝෂණා මරොටීා හාා ාමබලා මරොටීා ාමායා ආහාරා
මයව්්ධ කකි.ා ා ඒව්ානා මකොයා න්මන්ා ුදුතණුව්සන්ය,ා ම ොටුම ොළ,ා සරට්ා හාා හා්.ා පිටිා ක.ා යුද්වා
ාමබලාමරොටීව්ලනාම්රෝටීයාඑ තුාවිකයුතුාානිාාාඑකනාමාෝකාාපිටිාඑ තුාකිරීමාසිදුා රන්නීාක.
ව්්ධතමායමේා දීා ඇකා ා වමේා දියකන් දා ාමබලා මරොටීා 250ක්ා පමණා යා ා වමේා දියව්ලා දීා යා ා වා
අන්තාදියාමයමක්ාදීාාමබලාමරොටීා400ක්ාපමණායානිෂ්පායයකා රන්නීාක.ාමයොමයෝ.ාකිමලෝා1820ා්වාඅතරා්රමාණකක්ායාුතරක් න්ා සඳාවීදුරුා180-200ාපමණානිෂ්පායයකා රවොලබින.
ධයනි ාපිරිව්සකාාහාාආයාකම
ව්්ධ ක
ාමබලාමරොටී

අව්ශයා්රව්ය
හා්.ාපිටිා5kg
මපෝ.ාම ඩිා10
ුදුතණුව්සන්යාමිටිා5ා
ම ොටුම ොළාමිටිා5
මාෝකාාා250g
ලුණුාමිරිා්ාාඳහාාඅව්ශය
ා්රව්ය

මයොමයෝ.

ුතරක් න්ා
සඳ
ුදළුා පිරිව්සකා
හාාආයාකම

හා්.ාපිටිා3kg
සීනිාා9kg
මපෝ.ාම ඩිා24
ුතරක් න්ාපිටිා2ා½kg
සීනිා2ාkg
මපෝ.ාම ඩිා10

විකයමා
(රු)

1600

නිෂ්පාදිතාඒ
ා
ණයපඒ
ක ා
මිල

ආයාකේා(රු)

250ාxාරු.20

රු.5,000

20 kgxාරු.ා300

රු.ා6,000

250
2500

රු.ා4,000
1600
රු.5,950

වීදුරුා 200ා xා රු.ා
20
රු.15,000

ුතරක් න්ා පිටිා ආදිකා බ ව්න්තලාව්,ා ා්.ලා ආදී ්රමේශව්ංන්ා දුේරිමකන්ා ා 40-50 kgා පමණා
එ ව්රාම න්ව්ාා නී.ායුද්වාව්්ධෂාා ාලකනාඅුද්රව්යාාපකා සනීමේාඅපහසුව්ක්ාඇත.
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ඇකා පව්ායා අන්යමනා මමමා ්ධමාන්තමකන්ා දිය නා ඇකා රු.ා 10,000-13,000 ා පමණා
ආයාකමක්ාලසමබයාඅතරාා වාඅන්තමේාදීාඑකාරු.ා15,000ාඉක්මව්යාබව්ාාඳහන්ාම රිණි.ාමමමා
ා්ථායමේා නයුතුාකිරීමේාදීාබිේාුතංකාමලාාරු.ා1500 ාුදයලක්ාහාාලකාහාාවිදුංකාාඳහාාරු.ා
200 ාපමණාුදයලක්ාමාසි ව්ාවුනන්ාමයපා්ධතමේන්තුව්නාම විකායුතුාක.
මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පමේා පසව්ස්වමනා ව්ටා්වා සුදුසුා මකෝයාව්ක්ා මලසින්ා මපන්ව්ාා මයන්මන්ා
මබොජුන්හ්.ා ක්රිකා්වම ා කිරීමේා දීා එ දා ාලකක්ා  වා්මාේා අමලවිා නයුතුා සිදුා රයා ාන්තාව්න්ා
ඉව්්වා රා යව්ා ණ්ටාකේා ාඳහාා ඉට්රා්ථාා ාසපයීමා ාාමායයමකන්ා සිදුා ම මරයා අතරා එව්සනිා
අව්ා්ථාව්ලා පසරණිා ණ්ටාකමා ඉව්්වා වීමනා ්රථමා යව්ා ණ්ටාකමා බඳව්ාා තා යුතුා බව්ා ඇකම ා
අයහාින.ා එිනන්ා යව්ා ණ්ටාකමනා පසරණිා ාන්තාව්න්ම ා අ්වයසය ේා අවොාරමකන්ා ඉතාා
ඉක්මනින්ාඑමාා්ථායකනාඅවෙ තාවිකාහසකිාබව්ාඇකාාඳහන්ා රින.ා
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ඇුදණුේාඅිං ා04ා:ා
මබොජුන්හ්.ාාිං ්.පකා-සිේිධාඅනයකයකාඅිං ා02
අමිලාා පිටිකම ොටා මහ්වමිකා මහවෙව්රා දිා්ත්රික් මේා හමන්ම ොටා ග්රාමමේා "එ ුදතු"ා ම ොවිා
ාන්තාාාමි වකනාඅක්වාම ොවිා ාන්තාව්කි.ා28ාහසවිරිදිා ාන්තාව්ක්ාව්යාඇකාඋාා්ා මපළායක්ව්ාා
අනයාපයකා හයාරාා ඇත.ා ඇකම ා ාසමිකාා මප්තිරාමයණිකා ලය ා මකෝ ට්ා ආකතයමේා රිකදුමරුතා
ව්ශමකන්ා මාේව්කා රන්මන්ා ක.ා යරුව්න්ා මයමයයාා ව්කාා අුනරුදුා 5ක්ා හාා 1ා ½ා ා ව්කාස වා ක.ා සුපිරිා
මව්ළඳසාල ාුදය්.ාඅක සමිාමලාාමාේව්මේාමකදීාඇ වාඇකාවිව්ාහක්වාාම ාඑිනන්ාඉව්්වාවීාඇත.ා
යුද්වා පසුව්ා ඇ වා ූ ා ආ්ධික ා සනලු්වා ාම ා රැකිකාව් ා අව්ශයතාව්කා ඉතාා තදින්ා යසවෙයා නිාාා
මමව්සනිාා්ව්කිංාරැකිකාව්ක්ාසිදුාකිරීමනාතීරණකා රාඇත.
මමමාඅමලවිාස්.ාාඳහාාමතෝරා වොලබන්මන්ාඒාාඳහාා සම වාාාමාජි ාව්න්ම න්ාඉ්.ලුේාප්වා
සඳව්වො ලසබීමමනි.ා පසුව්ා ම ොවියා මාේව්ාා මන්න්ා ාේුද්ා පරීක්ෂණක නා ායකා කිරීමමන්ා
පසුව්ාඉතාම්වාසුදුසුා ාන්තාව්න්ාමතෝරා සනීමාසිදු රින.ා අමිලාාඇතුළුාම ොවිා ාන්තාාාමි වමේා
ාාමාජි ාව්න්ා ා පා්ා මයමයුතා "එ ුදතු"ා ම ොවිා ාන්තාා ාමි වමකන්ා මතෝරාම යා ඇත.ා
ාමි වකකින්ාාමතෝරා න්යාානිශ්චිතාාාමාජි ිනන්ා්රමාණකක්ාමයොමසත.ාාඉතාාමහොඳා්රමි වකකින්ා
ආහාරානිෂ්පායයකාා රයාසුදුසුාාාමාජි ාව්න්ාාඕයෑමාාිං්යාව්ක්ාඅව්ශයා්රමාණකනාබඳව්ාා සනීමා
සිදුා රින.ාාමමමාමතෝරා සනීේාාඳහාා්රමේශමේා ෘෂි ්ධමාඋපමේශ ානිලනාරීාා්රීකව්ා නයුතුා
රයාඅතරා ෘෂි ්ධමාප්ධමේෂණාහාානිෂ්පායයාාහ ාරම ායාාහාකාවහුාලබාා න්මන්ාක.
අමිලාා මහ්වමිකා විසින්ා ම ොළා සඳා හාා අලුව්ාා කයා ආහාරා මයව්්ධ කා පමණක්ා අමලවිා කිරීමා සිදුා
රවොලබින.ාඒාාඳහාාම ොවියමාේව්ාාමනයා්ථායමකන්ාදියා02 ාආහාරාාේබන්නාපුහුණුවීමක්ා
ලසබීා ඇත.ා එකා ලබාා දීා ඇ්වම්වා එමා දියව්ලා මමමා අමලවිාසම්.ා පාලයා නයුතුා රම යා ගිකාා
කන් වා ඉලිං ම ෝන්ා මහ්වමිකා මන්නි.ා මමමා මබොජුන්හ්.ව්ලා  වමබයා විමශේෂ්වව්කා යේා
මේව්ාමක දාාායයාසිකලුමාආහාරා්රව්යාහා්.ාපිටිාපමණක්ාමකොයාම යාාාෑදීමින.ාමසකාාායයාඅලුව්ාා
ාඳහාා මව්ළඳාසම්.ා ඇ වා හා්.ා පිටිා මිලා දී මයො නී.ා ඒව්ාා ාවිතමකන්ා නිකමිතා ්රමි වකා ලබා තා
මයොහසකිානිාාාතමන්ාවිසින්මාහා්.ාදිමේායමාාමමෝලකින්ාම ොනා වොලබින.ා
අමිලාා මහ්වමිකම ා මමමා ා්ව්කිංා රැකිකාව්ා ඉදිරිකනා පව්්වව්ාම යා කාමනා පුනම්.ා
ාාමාජි කන්ම න්ාඉතාාමහොඳාාහමකෝ කක්ාලසමබයාබව්ාඇකාපව්ාින.ාමබොජුන්හලනාාේබන්නා
ූ ා ාලමේාසිනමාඅයායක්ව්ාාඅලුව්ාාහාා සයානිෂ්පායයකාපමණක්ාසිදුා රාඇත.ාමමකනාාේබන්නාූ ා
ුද්.ා අව්දිමේා දීා ා අලුව්ාා ෑංා 250ක්ා නිෂ්පායයකා රා ඇ වා අතරා යසන්ා 120ක්ා පමණා ්රමාණකක්ා
නිෂ්පායයකා රින.ා එමා ්රමාණකා අඩුා වීා ඇ්වම්වා තව්්වා ාාමාජි ාව්න්ා තුන්ා මයමයක්මා අලුව්ාා
නිෂ්පායයකාසිදුා රයාබසවිණි.ාම ොළා සඳාවීදුරුා250ක්ාමපරාසිනාඅයායක්ව්ාමානිෂ්පායයකා රවො
ලබින.
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ඇකම ාදිය ාආයාකමාහාාවිකයම
ව්්ධ ක
්රව්ය
අලුව්ා
ම ොළා සඳ

හා්.ාපිටිා3Kg
සීනිා2.5Kg
හුතරුාා්ව්්.පකක්
හාතව්ාරිකා
මපමයල
ම ෝව්ක් ා
ුදුතණුව්සන්ය
මපෝ.
හා්.

විකයම
රු.ා600

ඒ
ා ණයා
ාහාඒ
ක ා
මිල
රු.15 x120

ාරු.ා1,800.00

රු.ා2800

රු.ා20ාxා250

රු.5,000.00

රු.ා3,400.00

ආයාකම

රු.6,800

ම ොළා ව්්ධ ා දියපතාා මව්ාළඳාසමලන්ා මිලා දී සනීමා සිදුා රින.ා ඇකා පසව්සූා අන්යමනා අලුව්ාා
නිෂ්පායයමකන්ාඑතරේාලා කක්ාලසබීමනාමයොහස .ා එකනාමහේතුාමලාාඇකාාඳහන්ා මළේා සීනි,ා
හුතරුව්ලා මිලා ඉහළා නිාාා එිනන්ා එතරේා ා ලා කක්ා ලසබීමනා අපහසුා බව්ින.ා යුද්වා ම ොළා සඳා
නිෂ්පායයමකන්ාඉතාාඉහළාආයාකමක්ාහාාලා කක්ාලසබිකාහසකිාබව්ාඇකාපව්ාන්නීාක.
ම ොළා සඳාව්සනිාආහාරාා ා්ාකිරීමේදීාඅව්ශය අුද්රව්යාම ොනාා සනීමාව්ිංම ඩිකක්ා ාවිතාා රයා
අතරා ව්ටා්වා ා්ධකක්ෂමව්ා එකා ඉටු රා සනීමනා ඇඹරුේා කන්ත්රකක්ා මිලනා සනීමනා ාහයා
මපොිනකක්ාකනම්වාණකාආනාරකක්ාලබාා සනීමනායාඇකාඅයහා්ා රින.
මමමාා්ථායමේාඅමලවිා නයුතුා රයාබසවින්ාබිේාුතංකක්ාමලාාරු.ා1500 ාුදයලක්ාහාාවිදුංකා
ාඳහාා රු.ා 180-200 ා ුදයලක්ා ෘෂි ්ධමා මයපා්ධතමේන්තුව්නා ම ව්වො ලබින.ා ාඑමාේා ුනව්්වා මමමා
මබොජුන්හ්.ා ාිං ්.පකා වුනන්ම ා ආ්ධික කනා ඉතාා ්රමකෝයව්්වා ූ ා බව්්වා එිනන්ා වුනන්ම ා
ආ්ධික කාශක් වම්වාකිරීමනාඇකනාඉතාාමහොඳාඅව්ා්ථාව්ක්ාලසබීාඇ වාබව්්වානිව්මාේා නයුතුාාඳහාා
ඇකනාඋාා්ායාක ්වව්කක්ාලබාදිකාහසකිාබව්්වාඅමිලාාමහ්වමිකාාඳහන්ා ළාාක.
මමමාමබොජුන්හලාපව්්වව්ාම යාකයාා්ථායමේාපාරිම ෝගි කන්නාාආහාරාභුක් වාවිඳීමනාඅව්ශයා
ඉට ටා හාා මව්මළඳාමේා නියුතුා ාාමාජි ාව්න්නා  වමබයා ඉට ටා ්රමාණකා ව්සඩිා ළමහෝවාා
පාරිම ෝගි ිනන්ාවිශාලා්රමාණකක්ාම න්ව්ාා තාහසකිාබව්ායාඇකාමකොයාව්ක්ාමලසින්ාඉදිරිප්වා
ළාක.ා
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