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විධායක වාරාරය 

ශ්රී ලංාව ල ලංල  ීය ලංජෛල ලංවිවිධත්ල ලංඋණුසුම් ලංලේන්ද්රයේ ලංලිනන් ලංශඳුා  ලං ත් ලංකේ ලංති  ලංවාලදී  ලංීවල ලං

ව පයකි. ලං ජෛල ලං විවිධත්ලලයන් ලං ඉත  ලං ලපොලශොවත් ලං වුලත් ලං කය ලං ශ යාය ලං වීමට ලං ඇි  ලං තර්ෛා ලං ඉශෂ ලං

මට්ටමව ලංපලි ා ලංබැවින් ලං සුවිලේෂී ලංජෛල ලංවිවිධත්ලය ලංවාරේණය ලංවඳශ  ලං ශ්රී ලංාව ලද ලංරෛය ලංලමන්ම ලං

ෛා ලංප්රෛ ල  ලංල  ලංවී ලංඇත. ලං 

ලමහි  ලං රෛය, ලං ෛා ලං ප්රෛ ල ලං ,ිනවි්  ලං වාවිධ ා ලං ඇුළු  ලං ිනයු  ලං ප ර්වලවරුලන්ල  ලං ඒව බද්ධ ලං ප්රලදයව ලං

තලයත ලය ලං තලධ රණය ලං වී ලං ඇත. ලං ලවර ලං  ශවව ලං  ණාව ලං ම ාල ලං ඉි ශ වයේ ලං ඇි  ලං ශ්රී ලං ාව ලද ලං ෛා ලං

ප්රෛ ලන් ලංවම්බන්ධලයන් ලංශ  ලංවවුන්ල  ලංබපමම ලංයටලත් ලංඇි  ලංජෛල ලංවිවිධත්ලය ලංවම්බන්ධලයන් ලංලා ත් ලං

ලැ  ත් ලං ලන්ලන් ලං වවුන්ල  ලං ප රම්පරිවල ලං පැලත ලං කා ලං ි රව ර ලං ීවලලා ප යයන් ලං ආරේ  ලං කිරීම ලං ශ  ලං

ප්රලර්ධායි.. ලං 

ලවලවේ ලංලලතත් ලංඒ ලංවඳශ  ලංවැපව ලංලැා ලංවටශන් ලංාව ලද ලංඉත  ලංවිර ලංලද. ලංකම ලංවන් ර්භය ලංුළෂ ලංනිර්ම ණී ලං

වාලර්ධා ලං ප ාම, ලං ල  ීය ලං ලා න්තර ලං වාව ය ලං වමඟ ලං ඒව බද්ධ ලං ලය ය මයේ ලං ලව ලං ප්රෛ  ලං ප  ව ලං

ක්රමලද යේ ලංලයො   ලං නිිනන් ලං2016 ලං -17 ලංලවර ලංුළෂ ලංලමම ලංඇ ැයීම ලංිනදු ලංලවොට ලංඇත. ලං  ර  ලං ැනීම් ලංවඳශ  ලං

ලා ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංූල රම්භයන් ලං (CCRI) ලං පිළිබඳල ලංඇ යීලම් ලංලය පෘි ය ලංලිනන් ලංාම් ලංලවොට ලංඇි  ලං

කමඟින් ලං පශ ලං මට්ටලම් ලං ිනට ලං ඉශෂට ලං යා ලං ආව රලයන් ලං (Down to Top) තන්තර්ෛාය ලං ි රව ර ලං

ීවලලා ප යයන්ට ලංඋපව රී ලංවීමට ලංතලේේ  ලංලවලර්. 

කහිී  ලං ලද්ශීය ලං ෛාත ල ලං ශ  ලං ප්ර ලද්ශීය ලං ප්රෛ ලන් ලං වවුන්ල  ලං ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යයන් ලං ශ  ලං වම්බන්ධිත ලං

ජෛල ලංවිවිධත්ලය ලංවාරේණය ලංශ  ලංප්රි වවා පාය ලංකිරීමට ලංඇි  ලංතර්ෛා ලංශඳුා  ලං ැනීමටත් ලංඒල ට ලංවිවඳුම් ලං

ලේන්ද්රීය ලං ප්රලදයන්, ලං ක්රලම ප යයන් ලං ශ  ලං ප්රි පත්ි  ලං ලමලම් ලං ලයො   නිිනන් ලං වවිබ ලං  ැන්වීමට ලං

තලේේ  ලං විය. ලං කහිී  ලං නියමු ලං ව ර්යයේ ලං ලව ලං දිලි.ලන් ලං සුවිලේ ලං ජෛල ලං විවිධත්ලයන් ලං ශ  ලං වබැඳි ලං ලං

උප යම ර්ගිව ලංලැ  ත්වමේ ලංඇි  ලංමධය ලංවඳුවරය ලංආශ්රිතල ලංශමුලා ලංඋාරට ලංලා ලංල උයන්හි ලංප රම්පරිව ලං

ීවලලා ප යයන්හි ලංනියැී ලංිනටිා ලංප්රෛ ලන් ලංුළාේ ලංලත ර  ලං ැණුනි. ලංඒල  ලංාම් ලංප රම්පරිව ලංකිුළ්  ලංමැී ම, ලං

ව ම්ප්ර  ි.ව ලංවී ලංල ොවිතැා ලංශ  ලංප රම්පරිව ලංවර්ප ලංවි ලංජල ය ලංලෘි ල  ලංනියැී ලංිනටිා ලංප්රෛ ලන්ය. ලංසර්යය  ලං

ශ  ලං වවලභ ලය ලං පෛනීයත්ලල  ලං   ලං වැකූ ලං ූලලිව ලං වවලලද්ශීය ලං ෛා ලං ප්රෛ ලන්ල න් ලං වවුන් ලං පැලත ලං කතැි. ලං

විවල ව ලංලවලර්. ලං 

ඇ යීම් ලංක්රිය ව රවම් ලංලී  ලංප්රෛ ල ලංුළළින්ම ලංමුළවී ලංකා ලංූල රම්භවයන් ලංඋප යම ර්ගිව ලං ැේමේ ලංලිනන් ලං

ල ොණු ලං කිරීමට ලං සුදුසු ලං වශභ ගිත්ල ලං ලමලම් ලං ලයො   ලං  ැණුනි. ලං ඇ ැයීම ලං වම්බන්ධවීලම්ී  ලං කිිනදු ලං ිනේ ලං

ල වීමකින් ලංලතොරල, ලංව් තබ  ලංමා ල ලංවවුන් ලං ැනුලත් ලංලවොට ලංිනදුකිරීමට ලංපියලර ලං ැනුනි. ලංකහිී  ලංලද්ශීය ලං

ප්රෛ ලන් ලං ිනය ලං ීවලලා ප යයන් ලං වම ෛ ලං ශ  ලං ආර්ථිව ලං ලලයන් ලං ආවර්නීය ලං ලාොවීමට ලං ුළඩුී  ලං ඇි  ලං ලං

තභයන්තර ලංශ  ලංබ හිර ලංතර්ෛා ලංලව ලංයටත් ලංවිජිත ලංයු ල  ලංීවලලා ප යයන්ට ලංිනදුව ලංලවලාහිලිවම් ලංල ලං

ලේයන්, ලං පලි ා ලං නීි මය ලං ශ  ලං ර ෛය ලං ය මා ලං ය න්්රණල  ලං හි ැවව, ලං  ලං විලෘත ලං ලලලෂඳලපො ලං ආර්ථිව ලං

ප්රව රණය ලං ශ  ලං ප්රම ණලත් ලං ලලලෂඳලපො ලං දිරි ලං  ැන්වීම් ලං ලාොමැි  ලං වීම ලං ආදිය ලං ශඳුා  ලං  න්ාට ලං ලයදුනි. ලං
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විවඳුම් ලං ලලත ලං ලයොමුව ලං ප්රලදයන් ලං ලව ලං වවුන් ලං ලය ෛා  ලං වරන්ලන් ලං වවුන්ල  ලං ීවලලා ප යයන්හි ලං

ලටිා වම් ලං ත ය ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං වවථිරව ර ලං ය න්්රායකි. ලං ඒ ලං වඳශ  ලං බ හිර ලං ශ  ලං තභයන්තර ලං ප ර්වලයන් ලං

ලලි න් ලං ඉටු ලං විය ලං යුුළයැි. ලං වවුන් ලං තලේේ  ලං වරන්ලන් ලං ීවලලා ප යයන් ලං ශ  ලං බද්ධ ලං ව ලං ලලලෂඳප ලං

ලාොලා ලං ී ම් ලංැබීම් ලංහුලම රු ලංආර්ථිවය ලං (Reciprocal Economy) පණ ලං ැන්වීම, ලං තනුපරව ලංලලයන් ලං

ලලලෂඳලපො ලං බ ධ  ලං ඉලත් ලං කිරීම ලං දිරි ලං  ැන්වීම් ලං ක්රිය ත්මව ලං කිරීම, ලං බ ධ  ලං ඉලත් ලං ලවොට ලං නීි මය ලං

පිටිලශේ ලංබ  ලංී ම ලංආදියි.. 

ලමය ලං කියලා ලං වබල  ලං බුද්ධි ලං වම්භාය ලං වඳශ  ලං තලවා ලං වි ව ලලහි ලං ී  ලං ලශළි රද ලං ව ලං කේ ලං සුවිලේ ලං

වරුණේ ලං වඳශන් ලං ලවොට ලං ඇත. ලං ප්රෛ ලද ලං ලැිහහිටියන් ලං ල න් ලං ඇතැලමේ ලං පැලස ලං තන් මට ලං ශ්රී ලං

ාව ලද ලං  ලංලද්ශීය ලං ැනුම ලංවාරේණය ලංව ලංයුත්ලත් ලංල  ීය ලංව ීා ලංතලයත ලේ ලංලශේුළලලනි. ලං  ලංවවුන් ලං

පලවන්ලන් ලං  ලං තතීතල  ලංෛය ලංලවලශළි ලංාැාව ලං වවුන්ල  ලංමුුළන් ලංිනත්තන් ලංවුළල ලංඉත  ලං දියුණු ලංත ේණිව ලං

 ැනුමේ ලං ි බී ලං ඇත. ලං ඒ ලං වවුාට ලං ලපොලෂොලද ලං ිනයු  ලං ලභෞි ව ලං ශ  ලං රව යනිව ලං ප්රි ේ ලංරිය ලන්ට ලං ූලලිවල ලං

පලි ා ලං ූල ලං ධ තූන් ලං පිළිබඳල ලං මා  ලං ලැටහීමේ ලං ි බීම ලං ලශේුළලලනි. ලං වවුන් ලං භ විතයට ලං  න්ලන්  ලං කම ලං

ත ේණිව ලංවාව් පයන් ලංපමණේ ලංබල  ලංකය ලංජෛල ලංවිවිධත්ලය ලංවාරේණලයන් ලංශ  ලංප්රි වවා පාලයන් ලං

ලලන් ලං වලේ ලං   ලං  ලංලාොලා ලං බැවින් ලං ඉාේ ලං  ලශොත් ලං ලත්මන් ලං  ැටු  ලං විවඳීලමහි ලං   ලං ඒ ලං  ැනුලම් ලං

උපලය ගීත ලයන් ලංලයො   ලං නිිනන් ලංි රව ර ලංවිවඳුම් ලංවපය  ලංදිය ලංශැකි ලංබල ලංවඳශන් ලංවරන්ාට ලංලයදුනි. 
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1. ශැඳින්වීභ 

1.1 ඳසුබිභ 

ලමම ලංලය පෘි ය, ලංවම ්  ලංප්රලද්ය ලංලේන්ද්ර ලංලවොට ලංල ා ලංෛ ි ව ලංමට්ටිනන් ලංක්රිය ත්මව ලංලා ලංනිර්ම ණී ලං

වාලර්ධා ලංප ාම, ලංල  ීය ලංලා න්තර ලංවාව ය ලංවමඟ ලංඒව බද්ධල ලංක්රිය ත්මව ලංවරනු ලංැබ ලංලය පෘි යකි. ලං 

ලය පෘි ය ලං ක්රිය ත්මවල ලං පැලි ල  ලං 2016 ලං තල  වවුළ ලං මව ලං ිනට ලං 2017 ලං තල  වවුළ ලං ම වය ලං  ේල ි.. ලං ූලලිව ලං

ලලයන් ලංශ්රී ලංාව ලද ලං දිවවරිේව ලංල වව ලංලත ර  ත් ලංප්රෛ ලන් ලංුළාේ ලංලේන්ද්ර ලංවර නිිනන් ලංලය පෘි ය ලං

ක්රිය ත්මව ලංවිය. ලංලත ර  ත් ලංප්රෛ ලන්ල  ලංා රි්ර නු ත, ලංප රම්පරිව ලංීවලලා ප යයන් ලංශ  ලංතතයන්තලයන් ලං

බැඳුනු ලං වවලභ විව ලං වම්පත්, ලං ලද්ශීය ලං  ැනුම ශ  ලං ක්රිය ව රවම් ලං ල ලං ත  ලං  ලලවේ ලං තත්ලය ලං ලමන්ම ලං කය  ලං

ඇුළෂත්ල ලංවමවවායේ ලංලව ලංප්රෛ ලද ලං ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ලංවාරේණ ලංූල රම්භයන් ලංලය පෘි ය ලංවඳශ  ලං

ප  ව ලංවිය. ලං 

1.2 පඳොදුපේ ශ්රී ාරක ක පීය ය ප්රජාල මුුණ  දුන් ගැළු  ශා විවීම් 

 

ශ්රී ලං ාව ල ලං විලෘත ලං ආර්ථිවල  ලං ප්රි  බ ලං ලමන්ම ලං  ැටු  , ලං ල  ීයවරණ ලං ශ  ලං වබැඳුනු ලං ාල ලං යටත් ලං

විජිතවරණල  ලං බපමම්  ලං ලාොතඩුල ලං භුේි  ලං විඳිිනන් ලං ිනටිා ලං යු යේ ලං පසු ලං වරිනන් ලං යි.. ලං ජෛල ලං

විවිධත්ලලයන් ලංලපොලශොවත් ලංලමන්ම ලංඒ ලංශ  ලංමා  ලංසුවාලය  ලයන් ලංබැඳුනු ලංප රම්පරිව ලංීවලලා ප යයන් ලං

ලබොලශොමයේ ලංඉශත ලංබපමම් ලංනිව  ලංතර්බු යට ලංේල ලංඇතැි. ලංයනු ලංලපොදුලද ලංෛාත ල ලං රා ලංත ශවි.. ලං 

ශ්රී ලං ාව ලද ලං මු්  ලං පදිා ක ලං වරුලන් ලං යි. ලං වැලවා ලං සර්යය  ලං ශ  ලං වවලභ ලය ලං පෛනීය ලං ලව ලං වැකූ ලං ෛා ලං

ප්රෛ ලන්ල න් ලං පැලත ලං කා ලං ෛාත ලට ලං ඇි වී ලං ි ලබා ලං බපමම් ලං ඉත  ලං  රුණු ලං ලව ලං ශැලඟන්ලන් ලං

ලර්තම ාල  ලංවවුන්ල  ලංීවලලා ප යයන් ලංතවු්  ලංවියවු්  ලංවී ලංඇි  ලංබැවිනි. ලං ලං 

1.3 ප්රජාලන් ්රිත්ලය පතෝරා ගැනීභළ ඳාදක ව කරුණු 

 වර්ප ලංවි ලංලල වම ලංපිළිබඳ ලංප රම්පරිව ලං ැණුම ලං රා ලංප්රෛ ලන් 

 කිුළ්  ලංවර්ම න්තය ලංපිළිබඳ ලංප රම්පරිව ලං ැණුම ලං රා ලංප්රෛ ලන් 

 ලද්ශීය ලංවී ලංල  ල ලංපිළිබඳ ලංප රම්පරිව ලං ැණුම ලං රා ලංප්රෛ ලන් 

 

1.4 එ්ෂ එ්ෂ ප්රජාලන් පිළිඵ විවතතර  

1. වර්ප ලංවි ලංලල වම ලංපිළිබඳ ලංප රම්පරිව ලං ැණුම ලං රා ලංප්රෛ ලන් 

වබර මුල ලං පෂ ලත් ලං වම ්  ලං දිවවරිේවල  ලං ලශට්ටිමු්  ලං ම ලබ පිටිය ලං ප්රලද්ය ලං ආශ්රිතල ලං  ැාටමත් ලං

ලද්ශීය ලංවර්ප ලංවි ලංලල වලම් ලංනියැලා ලංප රම්පරිව ලංලල  ලංමශුළන්ල  ලංප්රෛ ල 

 ලං 
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2. කිුළ්  ලංවර්ම න්තය ලංපිළිබඳ ලංප රම්පරිව ලං ැණුම ලං රා ලංප්රෛ ලන් 

මශනුලර ලංදිවවරිේවල  ලංඉශෂ ම ලංප්රලද්ල  ලං ැාටමත් ලංකිුළ්  ලංලතලිදිය,පැණි-ශකුරු ලංනිවප  ා ලංවටයුුළ ලං

ල ලංනියැලා ලංප්රෛ ලන් 

3. ලද්ශීය ලංවී ලංල  ල ලංපිළිබඳ ලංප රම්පරිව ලං ැණුම ලං රා ලංප්රෛ ලන් 

වබර මුල ලංපෂ ලත් ලංවම ්  ලංදිවවරිේවල  ලංලාු න්ල ණිය ලංවශ ලංතරණ යව ලංප්රලද්ල ලංවිිනරී ලංීවලත් ලංලා ලං

ල ොවිෛාත ල ලංඇුළෂත් ලංලා ලංව ම්ප්ර  ි.ව ලංවී ලංල  ලද ලංනියුුළ ලංප්රෛ ල. ලං 

 

1.5 ලයාඳිය කා සීභාල පුරා නිර්භාණී වරලර්ධන ඳදනභ පලත ඳැලරුණු කාර්යය  

ලත ර  ත් ලංප්රෛ ලන්ල  ලං ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංූල රම්භයන් ලංලලත ලංප්රවිවට ලංවීම ලංවඳශ  ලං

උප යම ර්ගිව ලං ැේමේ ලංනිර්ම ණය ලංකිරීම ලංවවුාට ලංපැලරුණු ලංමු් ම ලංවර්තලයය ලංවිය. ලංඒ ලංවඳශ  ලංනිර්ම ණී ලං

වාලර්ධා ලංප ා ලංලම් ලංව ර්ය ලංමණ්ාය ලංවිිනන් ලංලපර ලංස  ාම් ලංවීලම් ලංව වච්ඡ  ලංලට ලංකිහිපයේ ලංපලත්ලා ලංී . ලං

කහිී  ලංලය පෘි ල  ලංතමතමත ර්ායන් ලංආයතාය ලංුළෂ ලංඇි  ලංධ රිත  ලංශැකිය ලන් ලංලයො  ල ා ලංෂඟ  ලංවර ලං ත ලං

ශැකි ලංආව රය ලංවිමව  ලංබා ලංී . ලං 
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2. ඇගයීම් භාර්පගෝඳපී ශා ක්රභපේදය   

ලමම ලං ඇ යීම් ලං ම ර්ල  පලද් ලං වශ ලං ක්රමලද ය ලං වඳශ  ලං උපලය ගි ලං ලවොට ලං ල ා ලං ඇත්ලත් ලං ල  ීය ලං

ලා න්තර ලං වාව ය ලං ලලනුලලන් ලං ආිනය නු ලං ව පය ලං ුළෂ ලං  ර  ැනීම් ලං වඳශ  ලං ලා ලං ප්රෛ  ලං වාරේණ ලං

ූල රම්භවයන් ලං වම්බන්ධීවරණල  ලං නියුුළ ලං ටීා  ලං ර ි. ලං මශත්ිනයල  ලං Introduction to the CCRI 

methodology for CCRI report writers ාම් ලංඉදිරිපත් ලංකිරීලමනි. 

පශ ලංමට්ටලම් ලංිනට ලංඉශෂට ලංයා ලංආව රලයන් ලංශ  ලංතන්තර්ෛාය ලංි රව ර ලංීවලලා ප යන්ට ලංඋපව රී ලංවීම, ලං

 ර  ලං  ැනීම් ලං වඳශ  ලං ලා ලං ප්රෛ  ලං වාරේණ ලං ූල රම්භයන් ලං (CCRI) ලං පීළිබඳල ලං ඇ යීලම් ලං ලයපෘි ය ලං මඟින් ලං

බ ලපොලරොත්ුළ ලංලද. 

ලද්ශීය ලං ප්රෛ ලන් ලං මඟින් ලං ප ාය ලං ලා ලං ප්රලද්යන් ලං (ICCA)   ලං ඇුළලුල, ලං ලද්ශීය ලං ෛාත ල ලං ශ  ලං ප්ර ලද්ශීය ලං

ප්රෛ ලන් ලංමඟින් ලංක්රිය ත්මව ලංවරනු ලංබා, ලංජෛල ලංවිවිධත්ල ලංවාරේණය ලංවශ ලංප්රි වවා පාය ලංවඳශ  ලංලා ලං

ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං ප්රලදයන් ලං වඳශ  ලං ප්රම ණලත් ලං ශ  ලං ඵ  යී ලං ආව රයන්ල න් ලං වශලය  ය ලං වපයා ලං

ති.ි ල ිනවම් ලං ප  ව ලං වර ත් ලං ප රිවරිව ලං ශ  ලං ව ම ීවය ලං ලලයන් ලං ි රව ර ලං වශ ලං ූලයමය ලං ලලයන් ලං

ේි මත් ලං ජෛල ලං විවිධත්ල ලං වාරේණ ලං ශ  ලං ප්රි වවා පා ලං ප්රි පත්ි  ලං ලට ලං   යව ලං වීම ලං ලමම ලං ඇ යීම් ලං

කිරීලම් ලංවටයුුළ ලංල ලංතරමුණ ලංලද. 

 ර  ලං  ැනීම් ලංවඳශ  ලං ලා ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංමු රම්භයන් ලංපිළිබඳ ලංඇ යීම් ලංවටයුුළ ලංල ලංඉේවය ලං පශත ලං

පරිදි ලං ලද. ලං කාම් ලං ප්ර ලද්ශීය ලං ප්රෛ ලන් ලං ල  ලං ජෛල ලං විවිධත්ලය ලං වාරේණය ලං වශ ලං ප්රි වවා පාය ලං වඳශ  ලං

වවුන්ල  ලංජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංප්රලදයන්ල  ලංශ  ලංූල රම්භයන්ල  ලං ර  ැනීම් ලංලට ලංත  ල ලංවශභ ගිත්ල ලං

ඇ යීමේ ලංිනදු ලංකිරීමි.. ලං 

කහිී  ලං කම ලං ූල රම්භයන් ලං ේි මත් ලං කිරීමට ලං ශ  ලං පලත්ල ල ා ලං ය ම ලං වඳශ  ලං වැපි.ය ලං ශැි  ලං නීි මය, ලං

ලද්ප නිව, ලං වම ෛ ලං ආර්ථිව, ලං ූලයමය, ලං ත ේණිව ලං ශ  ලං ධ රිත  ලං ලර්ධා ලං උපව රයන් ලං පීළිබඳල  ලං

ඇ යීමේ ලංිනදු ලංකිරීමට  ලංතලේේෂිතය. 

2.1 ඇගයීභළ ඳාදක කරගත යුතු මධර්භ 

ප්රෛ ල ලං ලලි න් ලං බ  ලං  න්ා  ලං තත් ැීමම්ල ලං විවිධත්ලයන් ලං මා  ලං ලව ලං පිළිිඹු  ලං විය ලං යුුළය. ලං ප්ර ලද්ශීයල ලං

වරනු ලං බා ලං ඇ යීම් ලං ලලාත් ලං ප්රෛ ලන්ල  ලං විවිධත්ලයන් ලං ශ  ලං වි ක්රත්ලයන් ලං වමඟ ලං වම ාවරණයවට ලං

ලශ  ලංලපොදු ලංබලවට ලංේ ලංලාොව ලංයුුළය. 

ලමම ලං ඇ යීම් ලං ප ාම් ලං ලන්ලන් ලං තන්තර් ලං වාවවවෘි ව ලං ක්රිය ව රවමේ ලං ලිනනි. ලං කහිී  ලං තලාය ාය ලං

විවල වය ලං ශ  ලං තලලබ ධය ලං ලබලශවින් ලං ලැ  ත් ලං ලද. ලං කලමන්ම ලං ලා ත්ම ලං ලැ  ත් ලං ලන්ලන් ලං ලද්ශීය ලං

වම ෛයන් ලංතතර ලංශ  ලංුළ ලංඇි  ලංබ ලංවබඳත ලයන්ය. ලංකහිී  ලංප්රධ ා ලංවාවවවෘි ය ලංවම ාත ලලයන් ලංවැකිය ලං

ලාොශැව. 
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ිනය ලංතලවන් ලංතලේේ ලන් ලංඉටුවර ලං ැනිලම්ී  ලංක්රිය ලලිය ලංලමලශය ලංලා ලංබලද ය ලංප්රෛ ලි.. ලංල ර්ත ලද ලං

ප්රෛ ලද ලංතමතමතය, ලංප්රලදය ලංශ  ලං ැේම ලංපිළිිඹු  ලංවිය ලංයුුළය. ල ර්ත  ලංමඟින් ලංලද්ශීය ලංශ  ලංප රම්පරිව ලං ැණුම් ලං

ශ  ලංප්රධ ා ලංප්රල ශල  ලං ැණුම් ලංපද්ධතීන් ලංතතර ලංඥ ාවිභ   ත්මව ලංප මේ ලංලශ  ලංවම්බන්ධයේ ලංල ොාා   ලං

ි ිඹය ලංයුුළය.  ැණුම ලංලබ  ශ   ලං ැනීලම්ී ත් ලංලශොඳින් ලං ැනුලත් ලංලවොට ලංව් ි ය  ලංලාොිනල්  ලංබ  ලං න්ා  ලං

වැමත්ත ලං(Free Prior and Informed Consent) පලත්ල  ලං ැනීම ලංව ලංයුුළය. 

ප්රෛ ලද ලංිනටිා ලංලද්ියය ලංෛාත ලල  ලංලමන්ම ලංලලාත් ලංති.ි ල ිනවම් ලං රා ලංවණ්ා යම් ලංලට  ලංත   ලංලා ලං

ති.තීන් ලංපිළිබඳ ලං ැු රු ලංවිවල් ණයේ ලංඇුළත් ලංවිය ලංයුුළය. 

ක්රමලද යන් ලං වශභ ගිත්ල ලං ලමන්ම ලං තලේේ  ලං මුදුන්පත් ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං විය ලං යුුළය. ලං ප්රෛ ලන් ලං ලතොරුළරු ලං

නිර්ම ණය ලංවරන්ාන් ලංවිය ලංයුුළය. ලංිනයු  ලංප්රෛ ලන්ල  ලංව ම ජිවයන් ලංවමවවා ලංක්රිය ලලිය ලංුළට ලංවශභ ගී ලං

විය ලංයුුළ ලංතතර ලංකම ලංවවා ායන්හි ලංලභෞි වල ලංිනටිය ලංයුුළය. 

ඇ යීම් ලං ක්රිය ලලිල  ලං වමම ලං පියලරවී ම ලං ව න්ත ලන් ලං වම ා ලං මට්ටමකින් ලං ක්රිය ව රීල ලං වශභ ගී ලං වීමට ලං

උාන්දු ලංව ලංයුුළ ලංතතර ලංඒ ලංවඳශ  ලංඉා ලංශ  ලංපශසුවම් ලංවව  ලංදිය ලංයුුළය. ලංකලමන්ම, ලංඇ යීම් ලංක්රිය ලලිල  ලං

වමම ලං පියලරවී ම ලං වවත්රී ලං පුරු ලං වම ාත ලයන් ලං පිළිබඳ ලං ම ායන් ලං ප්රෛ ලද ලං ව න්ත ලන්ට ලං ඇි  ලං විලේ ලං

ති.ි ල ිනවම්, ලංව ර්යභ රයන්, ලංතලයත  ලංශ  ලංතලේේ ලන් ලංආදිය ලංලශොඳින් ලංවැකි් ට ලං ත ලංයුුළය. 

ශැකි ලංවැමවිටම ලංකුා  ලංෂමුන් ලංශ  ලංතරුණ ලංතරුණියන් ලංක්රිය ලලිය ලංුළට ලංක්රිය ව රීල ලංවම්බන්ධවර ලං ැනීමට ලං

උත්ව ශ ලංව ලංයුුළය. 

ා යවත්ල ලංතත්ලයන් ලංලී  ලංව න්ත ලන්ට  ලංලවොටවේ ලංවවා පිත ලංවරන්ා. ලංව න්ත ලන්ට ලංිනදුවිය ලංශැකි ලං

තර්ෛා ලංශ  ලං තමතලය   ලංතත්ලයන් ලංවවුන් ලංතතරම ලංව වච්ඡ  ලංකිරිම ලංවඳශ  ලංලලාම ලංවවා ායේ ලංඇි  ලංකිරීම ලං

සුදුසු ලංලනු ලංඇත. 

ල ර්ත ල ලංුළ ලංආමන්්රාය ලංව ලංයුුළ ලංප්රවණ ලංශ  ලං ැටු  ලංලද්ශීය ලංවර ැනීම ලංවැසුම් ලංකිරීලම්ී  ලංලැ  ත්ලා ලං

වරුණකි. 

2.2 ඇගයීභ වශා ප්රපේය 

ජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංවාරේණය, ලංලද්ශීය ලං ර  ලං ැනීම, ලංශ  ලංප්රි වවා පා ලංූලධර්මයන් ලංලත්රුම් ලං න්ලන් ලං

ලවලවේ ? ලං ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං පද්ධි ල  ලං කුමා ලං ලවොටවව ලං විවල් ණය ලං වරනු ලං ැබුලද  ලං නිර්ලාාය ලං

වරන්ා. ලංප්ර ලද්ශීය ලංඇ යීම් ලංලේන්ද්ර ත ලංවරා ලංද්ලද් ලංකුමේ ලංවඳශ   ලංයන්ා ලං ැේවිය ලංයුුළය. 

 ප්ර ලද්ශීය ලංඇ යීම් ලංමඟින් ලංවබට ලංසුවිලේ ලංලලයන් ලංෂ  වර ලං ැනීමට ලංතලය ලංවුල  ලංකුමේ ? 

 ප්ර ලද්ශීය ලංඇ යීලම් ලංසුවිලේෂිත ලංප්රථිප ලංලමොාල  ? 

 ඇ යීම ලංවඳශ  ලංැබී ලංි බුණු ලංව ය ලංශ  ලංතරමු ්  ලංසීම ල ලංුළ ලංවබට ලංෂ  වර ලං ත ලංයුුළල ලංි බුලන් ලං

ලමොාල  ? 
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  ර  ලං  ැනීම ලං වඳශ  ලං ලා ලං ප්රෛ  ලං වාරේණ ලං ක්රිය ම ර් යන් ලං පිළිබඳ ලං ඇ යීම ලං ආරම්භවිය ලං යුත්ලත් ලං

උප යම ර්ගිව ලං ැේම ලංපිලිබඳ ලංක්රිය ලලිලයනි. 

 ප්රෛ ලට ලංලමම ලංඇ යීම ලංමඟින් ලංෂඟ වර ලං ැනීමට ලංතලය ලංලන්ලන් ලංලමොාල  ? 

2.3 දරාගැනීම් ශා ප්රජා වරර්ෂ  මාරම්බකයන්පේ අරමුණු 

01. ලමම ලංඇ යීම ලංතලම ලංලලයන් ලංරටල්  ලං22 ලංව ලංතලම ලංලලයන් ලංප්රෛ ලන් ලං60 ලංේ ලංලත් ලංවම්බන්ධ ලංවර ලං

 නිිනන් ලංක්රිය ත්මව ලංකිරීම. 

02. ජෛල ලංවිවිධත්ල ලංප්රි වවා පාය ලංශ  ලංවාරේණය ලංවඳශ  ලංඇි  ලංජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංප්රලදයන් ලංුළ ලං

ව න්ත ලන්ට ලං විලේ ලං ව ලං ති.ි ල ිනවම්, ලං ව ර්ය ලං භ රය ලං වශ ලං වවුන්ල  ලං තලයත  ලං පිලිබඳ ලං

වශභ ගීත්ල ලංවිවල් ණයේ ලංඇුළෂත් ලංකිරීම. 

03. ලද්ශීය ලං ෛාත ලල  ලං ති.ි ල ිනවම් ලං ලට ලං ත  ෂ ලං ලන්ා  ලං ව ලං ලමලම් ලං   ලං ඇුළලුල, ලං ත  ෂ ලං ම ාල ලං

හිිනවම් ලංලමලම් ලංල ලංවම්බන්ධත ලය ලංවිවල් ණය ලංුළට ලංඇුළත් ලංකිරීම. 

2.4 දරාගැනීම් ශා ප්රජා වරර්ෂ  මාරම්බකයන්ළ අදාෂ ක්රභපේදපේ ප්රධාන අරගයන් 99 ක  

01. ස  ාම් ලංවීම ලංශ  ලංඋප යම ර්ගිව ලං  ැේම ලංත  ෂ ලං රට ලංවඳශ  ලං ඉෂේව ලංශ  ලං තරමුණ ලංවඳශ  ලං ලපොදුලද ලං

ලබ  ශ   ත ලං ශැකි ලං  ැේමේ ලං ඇි  ලං වර ලං  ැනීම, ලං තල  ාම් ලං ශ  ලං තමතලය  යන් ලං ව වච්ඡ  ලං කිරීම, ලං

ලර්තම ා ලංතත්ලය ලංවයත ලයන් ලංවශ ලංවිවිධ භූිනව  ලංශ  ලංව ර්ය ලංභ රයන් ලංශඳුා  ලං ැනීම. 

02. වම්බන්ධීවරණය ලංවශ ලංපශසුවම් ලංවැපයීම. 

03. වම්බන්ධ ලංවර ලං න්ා  ලංප්රෛ ලන් ලංලත ර  ලං ැනීම. 

තලම ලංලලයන් ලංප්රලද් ලං03 ලංේ ලංලත් ලංි ිඹය ලංයුුළය. ලංවිවිධ ලංපරිවර ලංපද්ධතීන් ලංාම් ලංලා ත් ලංඋ කත ලංලද. ලං

ප්රෛ ලන්ට ලංඇි  ලංවිවිධ ලංතර්ෛා ලංආ ර්ාය ලංලවොට ලංලපන්වීම ලං(Demonstrate)  

04. ප්රෛ ලන් ලංවමඟ ලංකකිලාව ල න් ලංඉල නීම ලංශ  ලංකුවත  ලංලබ  ශ   ලං ැනීම. 

ලමය ලං ඉදිරියට ලං ල ා ලං ය  ලං යුත්ලත්, ලං කකිලාව ට ලං ඇි  ලං ව ර්යයන් ලං ශ  ලං තත් ැීමම් ලං ආදියට ලං ලන්දි ලං

ල වීම් ලංශ  ලංතලාය ාය ලංවිවල වය ලංප ාම් ලංවර ලං නිිනනි. ලංකලමන්ම ලංකයට ලංඇුළත් ලංවිය ලංයුුළ ලංඒල ට ලං

නි සුන් ලං ලව ලං නීි මය ලං උපව ර, ලං වශභ ගීත්ල ලං ක්රමලද ය, ලං ිනි යම් ලං  ත ලං කිරීම ලං ශ  ලං තලාකුත් ලං

ලමලම් ලං ැකිවිය ලංශැකිය. 

05. ප  වවා ලංලතොරුළරු/ප ාම් ලංලර්ඛ ල 

ප්රෛ ලල  ලංවාරේා ලංවටයුුළ ලංශ  ලංලලාත් ලංකලැනි ලං ැටු  ලංශ  ලංතර්බුධ ලංලට ලංත  ල, ලංප්රෛ ල ලංඇ යීම ලං

වඳශ  ලං ශඳුා  න්ා  ලං වවුන්ල  ලං ල වභුින ලං පිළිබඳ ලං නීි මය ලං ශ  ලං නීි මය ලං ලාොලා ලං තත්ලයන් ලං

පිළිබ ල ලංලතොරුළරු ලංඇුළත් ලංකිරිමට ලංලම් ලංමඟින් ලංශැකිලද. 

06. ඇ යීම් ලංවැසුම්/නිර්ම ණය ලංශ  ලංක්රිය ත්මව ලංකිරීම. 

ලමම ලං වටයුත්ත, ලං වශභ ගීත්ල ලං ශ  ලං වැලලොම ලං ඇුළත් ලං වර ලං  න්ා  ලං ආව රයට ලං විය ලං යුුළ ලං තතර, ලං

ලද්ශීය ලංක්රමලද යන්ට ලංතනුල ලංප්රවා ලංවිා රීමට ලංවැකිලිමත් ලංවිය ලංයුුළය. ලංකලමන්ම ලංප්රෛ ල ලංමගින් ලං
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නිර්ණය ලංවරා ලං  ලං ර්ව ලංලයො   ලං ැනීමත්, ලංවාවන් ා ත්මව ලංවිවල් ණයේ ලංලයො   නිිනන් ලං

ල ොණු ලංකිරීමත් ලංිනදු ලංව ලංයුුළ ලංලද. 

07. උප ය ලංම ර්ගිව ලංවැසුම් ලංවරණය ලංශ  ලංඉදිරි ලං ැේමේ ලංඇි වර ලං ැනීම ලං(ල ොණුකිරිම) 

විවිධ ලංක්රිය ලීන් ලංවඳශ  ලංකේසවව ලංවර ත් ලංිනයු  ලංලතොරුළරු ලංපැශැදිලි ලංනිර්ලද්යන් ලංකිරීම ලංවඳශ  ලං

ල ොණු/ඒව ලංර ශී ලංකිරීම ලංවඳශ  ලංක්රමයේ ලංලයො   ත ලංයුුළය. ලං තභයන්තර ලංවමතවි.න් ලංවඳශ  ලං කාම් ලං

ප්රෛ ලද ලංෛාත ල ලංශ  ලංප්ර ලද්ශීය ලංභ  ලලින් ලංශ  ලංබ හිර/පිටවවතර ලංවමතවි.න් ලංවඳශ  ලං, ලංකාම් ලංෛ ි ව ලං

ර ෛයයන්, ලං තරමු ්  ලං වම්ප  වයන්, ලං ප්රි පත්ි  ලං වම්ප  වි.න් ලං ශ  ලං වාවිධ ා ලං වඳශ  ලං විවිධ ලං ඒත්ුළ ලං

 ැන්වීම් ලංශ  ලංඋපලද්ා ත්මව ලංක්රිය ම ර්  ලංවඳශ  ලංවරුණු ලංල ොනු ලංකිරිලම් ලංක්රමයේ ලංවවවව ලංව ලං

යුුළය. 

08. උප ය ලංම ර්ගිව ලංඋපලද්ාය ලංවශ ලංප්රෛ ලන්ට ලංබප ා ලංඋප යම ර්ගිව ලංතීරණ ලං ැනීම, 

ඇ යුම්, ලංපසු ලංවිපරම් ලංශ  ලංප්රෛ  ලංවැසුම් ලංක්රිය ත්මව ලංකිරීම. 

09. කළි ලං ැේවීම ලං(Reflection), ල ර්ත වරණය ලංශ  ලංපුාරීේණය/ ලංලලාවවවම් ලංිනදු ලංකිරීම. 

ලමය ලංදිගින් ලංදි ටම ලංිනදු ලංවරිනන් ලංයා ලංවටයුත්තේ ලංනිව  ලං CCRI ශ  ලංජෛල ලංවිවිධත්ල ලංවාරේණය ලං

තතර ලං ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං වම්බන්ධය ලං සුරේෂිත ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං කය ලං බ හිරයට ලං පිළිිඹු  ලං ලවොට ලං

ලපන්වීමට ලංත   ලංූලධර්ම ලංශ  ලංතා යන් ලංාැලත ලංවිමව  ලංබැීම ලංතලය ලංලද. 

ක්රියාකාරකභ සිදුකරන ද ආකාරය ශා ප්රගයය 

1. ලය පෘි ය ලංපිළිබඳ ලංප්රෛ ල ලං ැනුලත් ලං

කිරීම 

කිිනදු ලං ල වීමකින් ලං ලතොරල, ලං ව් තබ  ලං  ැනුලත් ලං ලවොට ලං ප්රෛ ලද ලං

විවල වය ලං ඇි ලවොට ලං වවුන්ල  ලං වැමැත්ත ලං බ ල ා (FPIC)  ලං

වක්රිය ලංවශලය  ය ලංබ  ලං ැනීමට ලංවටයුුළ ලංලවොට ලංඇත. 

2. ර ෛය ලංආයතා ලං ැනුලත් ලංකිරීම ලංශ  ලං

වශලය  ය ලංබ  ලං ැනීම 

ත  ෂ ලං ප්ර ලද්ශීය ලං ල් වම් ලං ව ර්ය  ලං ශ  ලං කේවත් ලං ෛ තීන්ල  ලං ජෛල ලං

විවිධත්ල ලං වම්මුි ල  ලං ෛ ි ව ලං නිලය ජිත යතාය ලං ලා ලං මශලැලි ලං

වාලර්ධා ලං ශ  ලං පරිවර ලං තම තය ාල  ලං වශලය  ය ලං බ  ලං  ැනීමට ලං

වටයුුළ ලංලවොට ලංඇත. 

3. ප්රෛ ලන් ලංවමඟ ලංවණ්ා යම් ලංව වච්ඡ  ලං

පැලැත්වීම 

ප රම්පරිව ලං වර්ප ලං වි ලං ලල  ලං ප්රෛ ල ලං වමඟ ලං සවවවීම් ලං 12 ලං ේ , ලං කිුළ්  ලං

ප්රෛ ලන් ලං වමඟ ලං සවවවීම ලං ව වච්ඡ  ලං ලට ලං 8 ලං ේ , ලං ලද්ශීය ලං වී ලං ල ොවීන් ලං

වමඟ ලංව වච්ඡ  ලංලට ලං6 ලංේ  ලංපලත්ල  ලංප  වවා ලංලතොරුළරු ලංබ  ලංල ා ලං

ඇත. 

4. ප්රෛ  ලංුළ ලංඇි  ලංකුා  ලංවණ්ා යම් ලංශ  ලං

තනි ලංපුද් ි.න් ලංවමඟ ලංව වච්ඡ  ලං

පැලැත්වීම 

ප  වවා ලං ලතොරුළරු ලං වවථිර ලං වර ලං  ැනීම ලං වඳශ  ලං ිනයු  ලං ප්රෛ ලන් ලං ල න් ලං

ව ම ජිවි.න් ලං 30 ලං ල ා  ලං බැගින් ලං ලත ර ල ා ලං කම ලං වටයුුළ ලං ිනදුවර ලං

ඇත. 

5. ප්රෛ ලද ලංව ම ජිවි.න් ලංවැඳල  ලං

වි ව ලේ ලංඇි කිරීම ලංවඳශ  ලංලැාමුු  ලං

වාවිධ ාය ලංකිරීම 

ෛ ි ව ලංලැාමුු ල ලං2017 ලංම ර්ුළ ලංමව ලං14-15 ලංල දිා ලංුළෂ ලංවම ් ල් ී  ලං

පලත්ලන්ාට ලංලයදුනි. 
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6. ප්රෛ  ලංජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංප්රඥේතීන් ලං

වැවසීම 

ප්රෛ  ලං03 ලංවඳශ ම ලංප්රෛ  ලංජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංප්රඥේතීන් ලංවැවසීම ලංවඳශ  ලං

ලතොරුළරු ලං වපය  ලං  ැනීම ලං වම්පර්ණ ලං ලවොට ලං ඇත. ලං ඒල  ලං ලිවීලම් ලං

වටයුුළ ලංතරඹ  ලංඇත. 

7. විය ලංනිර්ලද් ලංවවවව ලංකිරීම ලංශ  ලං

වාලර්ධාය 

ප රම්පරිව ලං වර්ප ලං වි ලං ලල  ලං මශුළන් ලං වුළ ලං  ැනුම ලං වඳශ  ලං විය ලං

නිර්ලද් ලංවවවව ලංකිරීම ලංතරඹ  ලංඇත. 

8. ජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංනිවප  ා ලං

වැවසීම ලංවඳශ  ලංඋපව ර ලංවීම 

වර්ප ලංවි ලං  ලංනිප වීම ලංශ  ලං ලර  ලංලර්ි ය ලංලබලශත් ලංකුඩු ලංවැවසීම ලං

වඳශ  ලංවර්ප ලංවි ලංජල ය ලංප්රෛ ලට ලංවශය ලංවී ලංඇත. 

9. සීසීආර්ති. ලංෛ ය ලංශ  ලංඋපලද්වි.න් ලං

වමඟ ලංාල ලංලතොරුළරු ලංහුලම රු ලං

වර ැනීම ලංශ  ලංය ලත්ව ීා ලංකිරීම ලං 

ප්ර ි ය ලං ය ලත්ව ීා ලං කිරීම ලං ශ  ලං ෛ ි ව ලං ලලයන් ලං ලය පෘි ල  ලං

ප්රි   ායන් ලංතනුප්රල ශ ත ලංකිරීමට ලංවටයුුළ ලංකිරීම. 

10. වය ලංම වයව ලංක්රිය ව රවම් ලංපිළිබඳ ලං

ලවටි ලංල ර්ත ලේ ලංඉදිරිපත් ලංකිරීම 

ඉදිරිපත් ලංලවොට ලංඇත. 

11. ෛ ි ව ලංමට්ටිනන් ලංසීසීආර්ති. ලංවටයුුළ ලං

පිළිබඳ ලංඇ යීමේ ලංිනදු ලංකිරීම 

ෛ ි ව ලංජෛල ලංවිවිධත්ල ලංඋප යම ර්ගිව ලංවැැවවමට ලංඇුළ්  ලංකිරීම. 

12. තලව ා ලංල ර්ත ල ලංවවවව ලංකිරීම වවවව ලංලවොට ලංඇත. 

13. තලව ා ලංල ර්ත ල ලංඉදිරිපත් ලංකිරීම ඉදිරිපත් ලංලවොට ලංඇත. 

 

2.5 ඇගැයීම් ක්රභපේදය 

ප්රෛ  ලං ශඳුා  ලං  ැනීලමන් ලං පසු ලං වවුන්ල  ලං ක්රිය ව රී ලං වශලය  ය ලං බ  ලං  ැනීම ලං වඳශ  ලං කිිනදු ලං ල වීමකින් ලං

ලතොරල, ලංව් තබ  ලං ැනුලත් ලංලවොට ලංප්රෛ ලද ලංවිවල වය ලංඇි ලවොට ලංවවුන්ල  ලංවැමැත්ත ලංබ ල ා (Free 

Prior Informed Consent )  ලංවක්රිය ලංවශලය  ය ලංබ  ලං ැනීමට ලංවටයුුළ ලංලවොට ලංඇත. ලංකහිී  ලංලය පෘි ල  ලං

තරමුණු ලං ප්රෛ ල ලං ලලත ලං තලලබ ධ ලං කිරීමට ලං බුද්ධි ලං වම්බා ලං තභය වයේ ලං වශභ ගිත්ල ලං ප්රලදය ලං ලයො   ලං

 නිිනන් ලංිනදුවරා ලංී . ලං 

ඇ යීම් ලං ලී  ලං ලතොරුළරු ලංබ  ලං  ැනීම ලං වඳශ  ලං ප්රෛ ලද ලං උප ය ලං ම ර්ගිව ලං  ැේම ලං උද්ී පාය ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං

විවිධ ලංවශභ ගිත්ල ලංඇ යුම් ලංිය් ප ලංක්රම ලංලයො   ලංල ා ලංඇත. ලං ලංව  ලංලර්ඛ ල ලංමඟින් ලංප්රෛ ලන් ලංලර්තම ාල  ලං

ිනටි ලං තත්ලයට ලං පත්වීමට ලං ලශේුළ ලං ව ලං ව රණ  ලං ලප ලං  ැවවවීම, ලං තා  ත ලං තලේේ  ලං ිනි යම ලං මඟින් ලං ප්රෛ  ලං

ව ම ජිවි.න්ල  ලංපරිව් පාය ලංපුබුදුල  ලංවම්පත් ලංර ියවරණල ී  ලංවවුන්ල  ලංව ර්ය ලංභ රය ලං ැා ලං ැනීමට ලං  ලං

පශසුවම් ලං වවා ලං ී . ලං ඒ ලං ශැරුනු ලං විට ලං ප්රෛ ලද ලං වම්පත් ලං පැි වා ලං ඇ යීම ලං වඳශ  ලං ශරවවවා ලං ා රිව  ලං

ිනදුවරා ලංී . 

 ැටු  ලං ව ලංශ  ලංතරමුණු ලං ව ලංව ූලහිවල ලංල ොාාැගීම ලංප්රෛ ල ලංමුහුණ ලංප  ලංඇි  ලං ැටු  ලංවවුන්ටම ලංතලලබ ධ ලං

වර ැනීම ලං ශ  ලං ප්රමුඛත  ත ලං කිරීමටත් ලං පශසුවම් ලං වවා ලං ී . ලං ලමම ලං ිනයු  ලං වටයුුළ ලං ලට ලං නිර්ම ණී ලං

වාලර්ධා ලංප ාලම් ලංව ර්ය ලංමණ්ාය ලංක්රිය ව රීල ලංවශභ ගි ලංවිය. 
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3. ප්රයප ශා වාකච්ඡාල 

3.1 දරාගැනීම් වශා ලන  වරර්ෂ  මාරම්බයන් ශා වම්ඵන්ධ ක්රියාකාරකම්  

ලය ඳියපේ ප්රජාලන්පේ ධාරිතා ලර්ධන ජායක ලැඩ මුු ල 2916 භාර්තු භව 14 ශා 15 පදදින තුෂ 

කෑගල් ඳරගම්භන ව ව කැම්ඳවත අධයාඳන භඩපඩඳපේදී ඳැලැත්විනි. 

 

ඡායාරඳ අනුග්රශය: භපශේත රඳසිරශ         ඡායාරඳ අනුග්රශය: නිභල් පශේලානි 

ලම් ඳව ඡායාරඳය: ලං ලංනිර්ම ණී ලංවාලර්ධා ලංප ාලම් ලංවිධ යව ලංතධයේ ලංනිම්  ලංලශේල නි ලංමශත  ලංව යේ ලං

ි වවලවේ ලංශ්රී ලංාව ලද ලංවවලලද්ියව ලංෛාය ල  ලංති.ි ල ිනවම් ලංපිළිබඳල ලංශන ලංා ා ලංලද්ශීය ලං ැණුම ලංපිළිබඳල ලං

විද්ලලතේ ලං ලමන්ම ලං ක්රිය ව රිවලයේ  ලං ලා ලං මුළ ම ලං ලවාවිරුලන් ලං මශත  ලං ශඳුන්ල  ලං ල නු ලං බි.. ලං

ලවාවිරුලන් ලංමශත  ලංප ර්ලවරුලන්ල  ලංලැාමුු ලදී  ලංලද්ශීය ලං ැණුම ලංවාරේණය ලංකිරීලම් ලංලැ  ත්වම ලං

පිළිබඳල ලංව ර ර්භ ලංලද්ායේ ලංපලත්ලා ලංී . 

දකුණුඳව ලං ඡායාරඳය: ලං  ලං මලශේව ලං රපිනාශ ලං ශ  ලං නි න්ත ලං යා ලං මශුළන් ලං නිර්ම ණී ලං වාලර්ධා ලං ප ාලම් ලං

ක්රිය ව රී ලංව ම ජිවලය  ලංලලි . ලංප ර්ලවරුලන්ල  ලංලැාමුු ල ලංතතරුළර ලංවවුන් ලංල ල ා  ලංවිිනන් ලංජෛල ලං

වාවවවෘි ව ලංප්රඥේතීන් ලංනිර්ම ණය ලංකිරීම ලංවඳශ  ලංලතොරුළරු ලංකේසවව ලංකිරීලම්ී  ලං  ලංතත් ැීමම් ලංලබ   ලංශ   ලං

 න්ා  ලං ී . ලං ලමහිී  ලං සීසීආර්ති. ලං ලැාවටශා ලං පිළිබඳල ලං ල  ීය ලං ලා න්තර ලං වාව ල  ලං විධ යව ලං

තධයේෂිව  ලංිනලම න් ලංලිලදර  ලංමශත්ිනය ලංලද්ායේ ලංපලත්ලා ලංී . ලංවවත්රී ලංපුරු ලංවම ෛ ලංභ ලයන්ට ලංත  ෂල ලං

ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යයන් ලං වම්බන්ධලයන් ලං තත්ලය ලං ඇ ැයීම් ලං වටයුුළ ලං ලී  ලං ලැ  ත් ලං ලා ලං ආව රය ලං

පිීබඳල ලං ඉදිරිපත් ලං කිරීමේ ලං ිනදු ලං වරා ලං ී . ලං ජෛල ලං විවිධත්ලය ලං වාරේණය ලං ශ  ලං ප්රි වවා පාය ලං

වම්බන්ධලයන් ලංව න්ත ල ලංති න් ලංලැ  ත් ලංව ර්ය ලංභ රයේ ලංඉටු ලංලා ලංබැවින් ලංලමම ලංඇ ැයීලම්ී  ලංඒ ලංපිළිබඳල ලං

තලධ ාය ලං ලයොමු ලං කිරීම ලං ඉත  ලං ලැ  ත් ලං බල ලං ටීා  ලං ර ි. ලං මශත්ිනය ලං වඳශන් ලං ව ය. ලං ප රිවරිව ලං යුේි  ලං

ආයතාල  ලංවිධ යව ලංතධයේ ලංලශේමන්ත ලංවිත ාල  ලංමශත  ලංලද්ගුණ ලංවිපර්ය ව ලංලට ලංවලරොත්ුළ ලංී ම ලංශ  ලං

තනුහුරු ලං වීම ලං තෂ  ලං කහි ලං ලැ  ත්වම ලං පිළිබඳ ලං ව ර ර්භ ලං ලද්ායේ ලං පැලැත්වීය. ලං ෛාත  ලං වශා ලං නීි  ලං

ප ාලම් ලං ිනහිරි ලං ගුණරත්ා ලං මශත්ිනය  ලං (වරු. ලං ඇිනණුම ලං බන්ා) ලං මශලැලි ලං වාලර්ධා ලං ශ  ලං පරිවර ලං

තම තය ාල  ලංී්  ලංරන්ල නි ලංමශත   ලංලද්ා ලංපලත්ලා ලංී . 
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3.2 සර්යයාපේ ආශිර්ලාදයන් උත්වලාකාරපයන් වැභරීභ වශ ප්රජාල සුලඳත් ක රීභ 

         

ඡායාරඳ අනුග්රශය: හිරු ලනිගපවේකර  ඡායාරඳ අනුග්රශය: ජිල භාගවතසරිය 

ලම්ඳව ඡායාරඳය: ලං  ලං  න්ි වර්ම ලං ාිනන් ලං ශඳුන්ලන්ලන් ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං සුලකිරීලම් ලං උත්වලයන්ය. ලං

නිර්ම ණී ලං වාලර්ධා ලං ප ාම ලං මඟින් ලං ප්රෛ ලල  ලං ධ රිත  ලං ලර්ධා ලං ලැාමුු ල ලං තතරුළර ලං  න්ි  ලං වර්මයේ ලං

වාවිධ ාය ලං වරා ලං ී . ලං වවලභ ලය ලං ලශ  ලං  ලං ප්රවෘි ය ලං ලිනන් ලං ශඳුන්ලා ලං පරිවර ලං පද්ධි ල  ලං ජෛල ලං

වාවවවෘි ව ලංප ාම ලංූලධ ුළ ලංශතරකින් ලංනිර්ම ණය ලංවී ලංඇතැි. ලංයන්ා ලංව ම්ප්ර  ි.ව ලංවිවල වයි.. ලංකය ලංඳඨවි 

(තද ගයය), ආපඳෝ (දියරභය ගයය), පත්පජෝ (දලන ගයය), ලාපයෝ (වැපන ගයය) ලිනන් ලංශඳුා  ලං

 ැලන්.  ලං ලමීම ලං ූල ලං ධ ුළල ලං තලාය ාය ලං වම ාත ලලයන් ලං පැලතීම ලං ිනනිව ල  ලං ලමන්ම ලං පරිවරල   ලං

නිලර ගී ලං භ ලයට ලං ලබලශවින් ලං ලැ  ත්බල ලං ප රම්පරිව ලං විවල වයි.. ලං  න්ි වර්ම ලං ිනදුවරන්ලන් ලං ලමම ලං

ූලධ තූන් ලංවුළටට ලංපත්ලවොට ලංම ාිනව ලංශ  ලංව ි.ව ලංලවෞඛයය ලංසුරේෂිත ලංකිරීමටි.. 

දකුණුඳව ලංඡායාරඳය: ලං  ලංවිධ යව ලංතධයේ ලංනිම්  ලංලශේල නි ලංමශත  ලංාල ලංතවුරුදු ලංඋ  ලත් ලංවමඟ ලංපැලි  ලං

සර්ය ලං මා යවී  ලං ව න්ත ලන් ලං පිරිවේ ලං වමඟ ලං රබන් ලං ලයා ලං තලවවා ලේ. ලං රබන් ලං මඟින් ලං වාලේතලත් ලං

ලවලරන්ලන් ලංසර්යය ි.. ලංවමම ලංලර්යවම ලංාල ලංතවුරුදු ලංඋ  ලත් ලංවමඟ ලංසර්යය  ලංිනය ලංඋච්ාතම ලංර ියය ලංලා ලං

ලම් ලං ර ියයට ලං පැිනලණ්. ලං සර්යය  ලං ලන් ා ම ා ලං ව ලං පුර ණ ලං ලශයන් ලං ව ලං ආව රයටම ලං ත ත් ලං සර්ය ලං

මා ය ලංඋත්වල ලංලී  ලංරබන් ලංලය  ලංවුළට ලංප ලංවරි  ලං. ලං 

ීවලලා ප යයන් ලංවම්බන්ධලයන් ලංතීරණ ලං ැනීලම්ී  ලංසර්ය ලංශ  ලංාන්ද්ර ලංම ව ලංක්රමයට ලංවැවස ලංපාා ා  ලංලිලතහි ලං

වඳශන් ලං සුබ ලං ලද ලන් ලං ලයො   ැනීමත් ලං තසුබ ලං ලද ලන් ලං මඟ ලං ශැරීමත් ලං මඟින් ලං ව ර්ය ලං ිනද්ධිය ලං ලදයැි. ලං

වවුන් ලංවිවල ව ලංවරි . ලංවවුන්ල  ලංා රි්ර නු ත ලංීවලා ලංප්රලෘත්තීන්ට ලංශ  ලං ීවවිව ලන්ට ලංත  ෂ ලංව ම්ප්ර  ි.ව ලං

 ැනුම් ලංවම්භ රයන් ලංලබොලශොමයේ ලංමුඛ ලංපරම්පර  තල ලංවට ලංලශර ලංුළෂ ලංආරේ  ලංවී ලංඇත. 

 

ප්රෛ ලද ලං ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ලංවාරේණ ලංක්රිය ව රවම් ලංල ලංතත්ලය ලං , ලංප්රලාත ලයන් ලංශ  ලංමුහුණ ලංී මට ලං

ිනදුවී ලංඇි  ලංතර්ෛා ලංආදිය ලංඇ යීමවට ලංේවරා ලංද්ලද් ලංඇ ැයීම් ලංව  ලංසීම ල ලංුළ ලංේලේ්ර ලංා රිව , ලංෛා ලං

ශමු, ලංසවවවීම් ලංශ  ලංෛාත ලල  ලංවම ෛ ලංක්රිය ව රවම් ලංලට ලංවශභ ගි ලංවීලමනි. ලංනිර්ම ණි ලංවාලර්ධා ලංප ාම ලං
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ප්රලද්ල  ලංලද්ශීය ලංෛාත ල ලංශ  ලංප්ර ලද්ශීය ලංප්රෛ ලන් ලංවමඟ ලංකේල ලංඇ ැයුම් ලංවටයුුළ ලංවඳශ  ලංමඟ ලංලපන්ලනු ලං

ැබීය. ලං 

තතීතල  ලංිනටම ලංභූිනය ලංශ  ලංආශ්රිත ලංවම්පත්, ලංිනනිවව ලංරමය, ලංල ොවිප්  ලංවුළන්ල න් ලංබ  න්ා  ලංරමය ලංආී ය ලං

වම්බන්ධලයන් ලං ා රි්ර නු ත ලං ක්රිය ව රවමේ ලං ලවතලාය ාය ලං හුලම රුල ලං ප්රම්රඛල ලං පැලි ය  ලං

ලර්තම ාල  ලං කය ලං සීග්ර ලං ලව   ප ු ලවට ලං ේවී ලං ඇත. ලං ිනයු  ලං ප්රෛ ලන් ලං ලාරල   ලං ලබෞද්ධ ලං වම්ප්ර  යට ලං

තනු ත ලං වුලත් ලං වවලභ ලය ලං ශ  ලං සර්යය  ලං ලන් ා ම ා ලං කිරීලම් ලං ලත ලත් ලං ආදිය ලං ඇතැම් ලං විට ලං ශමුලද. ලං  ලං මුඛ ලං

පරම්පර ලලන් ලංපලි ා ලං ැනුමට ලංතනුල, ලංමු්  ලංල  ්ර ලංශතරකි. ලංඒල ාම්, ලංයේඛ, ලංා  , ලංතසුර ලංලශ  ලංලද්ල ලංවශ ලං

ර ේ ලං ලද. ලං වවුන්ල  ලං වම්භලය ලං පිළිබඳල ලං පලි ා ලං කේ ලං ෛා ලං ප්රල  යේ ලං ාම් ලං ල  ්ර ලං ශතරම ලං

කේවී,කකිලාව ලං ශ  ලං මුසු ලං වීලමන් ලං ිනාශ ලං ෛ ි ය ලං නිර්ම ණය ලං වීමි.. ලං කය ලං ිනදුවී ලං ඇතැි. ලං පැලලවන්ලන් ලං

 ෘවඨිල ී  ලං පරිලර්තායකිනි. ලං ල  රිවලය  ලං බුදුන් ලං ලශන්ලවේල න් ලං බණ ලං තව  ලං පැශැී  ලං බුදු ලං  ශම ලං ලැෂඳ ලං

 ැනීලමා ලංව ලංලමය ලංිනදුවී ලංඇතැි. ලංපැලලවේ. ලං 

 

 

 

 

 

ඡ යරප ලංතනුග්රශය ලං: ලංනිම්  ලංලශේල නි ලං 

ිනයු ම ලංප්රෛ ලන් ලංලපොදුලද ලංලබ  ශ   ලං න්ා  ලංප රිවරිව ලංලලයන් ලංඉත  ලංලැ  ත් ලංවම ෛ-පරිවර ලංවි ය ත්මව ලං

නිවප  ා ලංභූින ර්ායේ ලංලා ලංඋාරට ලංලා ලංඋයන් ලංවෘෂි ලංපරිවර ලංපද්ධි ය ලංශ  ලංලශ් මු  ලංකුු රු ලංය ය 
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3.3 වර්ඳ වි පලදකභ පිළිඵ ඳාරම්ඳරික දැණුභ  

ලත ර  ත් ලං ප්රෛ ලන් ලං වල  ලං වබර මුල ලං පෂ ලත් ලං වම ්  ලං දිවවරිේවල  ලං ප රම්පරිව ලං වර්ප ලං වි ලං ලල  ලං

මශුළන් ලං ල  ලං ප්රෛ ල ලං ශ  ලං ප රම්පරිව ලං වී ලං ල   ලං වරා ලං ප්රෛ ලත් ලං මධයම ලං පෂ ලත් ලං මශනුලර ලං දිවවරිේවල  ලං

ප රම්පරිව ලං කිුළ්  ලං වර්ම න්තල  ලං නියැලා ලං ප්රෛ ලත්ය. ලං වවුන් ලං ීවලත් ලං ලන්ලන් ලං ම වල  ලං ශ  ලං මශලැලි ලං

 ා  ලද ලං ෛලප ව ලං ප්රලද්ල ි.. ලං ිනයු  ලං ප්රෛ ලන්ල  ලං ීවලලා ප යයන්ට ලං පසුිඹම ලං වපයන්ලන් ලං තතීත ලං

ර ෛධ නි ලංයු ල  ලංිනට ලංපැලත ලංකා 

වවුන් ලංපැලත ලංකන්ලන් ලං ැාට ලංාවට ලංවී ලංඇතැි. ලංවැලවා, ලංසර්යය  ලංශ  ලංවවලභ ල ලංධර්මය ලංලන් ා ම ා ලංව ලං

ශ්රී ලං ාව ලද ලං මු්  ලං ල  රිවයන්ල න් ලං යැි. ලං වැලේ. ලං ප්රෛ ලන් ලං ීවලත් ලං ලන්ලන් ලං වවුන්ල  ලං මුුළන් ලං

ිනත්තන්ල න් ලං උරුමව ලං භූින ලං ප්රලද් ලං ුළි.. ලං වවුන් ලං ලලලවා ලං ල වභූින ලං වශ ලං වමවවා ලං පරිවර ලං පද්ධි යම ලං

ප රම්පරිව ලං වී ලං ප්රලද , ලං කිුළ්  ලං  ව, ලං ශ  ලං ෂධ ලං පැමටි ලං විවිධත්ලයන් ලං ලමන්ම ලං වවුන්ල  ලං ප රම්පරිව ලං

ීවලලා ප යයන්ට ලංතලය ලංලා ලංතමුද්රලය ලංවාරේණය ලංකිරීම ලංතරභය  ලංලැ  ත් ලංව ර්ය ලංභ රයේ ලංඉටුවරි.. ලං ලං

වවුන්ල  ලං නිල ව ලං විිනරී ලං පැලි ය , ලං ප්රෛ ල ලං ිනයු  ලං ලපොදු ලං වටයුුළ ලං ලී  ලං වමවවා ලං භූින ලං ප්රලද්යම ලං ලබ   ලං

ශ  ල ා ලං වටයුුළ ලං වරි . ලං ලබොලශ ල ලාකුට ලං රෛල  ලං ඉාම් ලං ලිය පදිා ක ලං කිරීලම් ලං ව ර්ය ලයන් ලං බ  ලං

ල ා ලං  ලංවේපු ලංහිිනවම් ලංඇත. ලංලද්ප ලංති.ි ය ලංපිළිබඳ ලංතත්ලය ලංකලවේ ලංවුල , ලංභූින ලංපරිලභ ෛා ලංක්රිය ව රවම් ලං

ශැම ලංවිටම ලංපුද් ලිව ලංතමතමතය ලංතනුලම ලංිනදු ලංලාොලද. ලං 

3.3.1 ඳාරම්ඳරික වර්ඳ වි වලදයලරුන් වභඟ වක්රීය කයකාලත්ෂ ඳලත්ලන අලවතථාල්ෂ 

 

ඡායාරඳ අනුග්රශය: ීලල් රන්පදනි 

ලමම ලංඡ ය රප ලංප රම්පරිව වර්ප ලංවි ලංලල මශුළන් ලංවමඟ ලංපලත්ලා ලං  ලංව වච්ඡ ලවී  ලං න්ා  ලංද් කි. ලං

නිර්ම ණී ලංවාලර්ධා ලංප ාලම් ලංවිධ යව ලංතධයේ, ලංනිම්  ලංලශේල නි ලංමශත  ලංවශ ලංජල යලරුන්ල  ලංප්රධ නී ලං

ටිකිරිබණ්ා  ලංමශත  ලංශ  ලංකහි ලංල් වම්ුළම  ලංූල වාල  ලංලලි . ලංලමම ලංතලවවා ලද ලංිනදුව ලංවිලේ ලංිනදුවිමේ ලං

ාම් ලංවබර මු ලංප ලත් ලංලද්ශීය ලංලල වලම් ලංසුභල ලංභ විත  ලංලා ලංලර   ලං ාා ලවටම ලංලඹෞධයේ ලංලා ලං

˜ලර  ලංලර්ි යˮ ලංාම් ලංව ලංලඹෞධය ලංජල යලරුන්ට ලංලබ   ලං ී මි.. ලංඒ ලංවඳශ  ලංිනයු  ලංබරපැා ලං රා ලංද්ලද් ලං

නිර්ම ණී ලංවාලර්ධා ලංප ාම ලංමඟිනි. ලංලර  ලංලර්ි ය ලංනිවප  ාය ලංකිරීම ලංවඳශ  ලං දුර්භ ලංලඹෞධ ලංලර්  ලං 15 ලං

වට ලං ලා  ලං තලය ලං ලා ලං තතර ලං ඇතැම් ලං ෂධ ලං ලලෂඳ ලං ලපොලන් ලං ිනී  ලං  ැනිමට ලං ිනදුලද. ලං ප රම්පරිව ලං වි ලං

ජල යලරුන් ලං පැිනණිලි ලං වරා ලං ආව රයට ලං ෂධ ලං ල ලං ඇි  ලං සුලකිරීලම් ලං ගුණය ලං උවවව ලං ගුණ ත්මලයන් ලං
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යුුළල ලං බ  ැනීමට ලං තලය ලං වුලත් ලං  ලං ඒල  ලං ලලෂඳපලන් ලං වපය  ලං  ැනීම ලං තපශසු ලං බලි.. ලං වවුන් ලං ලා  ා  ලං

වරන්ලන් ලං ලබොලශොමයේ ලං ඉන්දිය ලලන් ලං ආායාය ලං වරනු ලං බා ලං ෂධ ලං ගුණ ත්මලයන් ලං තඩු ලං ලමන්ම ලං

ාැවුම් ලං තත්ලලයන් ලං ලාොමැි  ලං බලි.. ලං ඉශෂ ලං ගුණ ත්මලයන් ලං යුුළ ලං ෂධ ලං ලමරලටහිම ලං නිප වීලම් ලං

ලැ  ත්වම ලංරෛය ලංතලලබ ධ ලංලවොට ලංල ා ලංවවුන්ට ලංඒල  ලංල   ලංකිරීමට ලංඋපව ර ලංශ  ලංදිරි ැන්වීම් ලංබ දුා ලං

ලශොත්, ලංවවුන්ට ලංඒල  ලංනිවප  ාය ලංව ලංශැකි ලංබල ලංවවුන් ලංවිවල වලයන් ලංවපා ලංවරි . ලං ලංලමලැනි ලංශමු ලංවමම ලං

මවවටම ලං කවේ ලං බැගින් ලං පැලැත්ලද. ලං නිර්ම ණී ලං වාලර්ධා ලං ප ාම ඒල ට ලං තනුග්රශය ලං  ේලි.. ලං ලමලැනි ලං

ශමුලී  ලං ජල යලරු ලං ිනය ලං තත් ැීමම් ලං ලබ  ශ   ලං  නිිනන් ලං වි ව ල ලං ලප ණය ලං කිරීමට ලං ලබොලශ  ලං

වැමැත්තේ ලං ේලි .  

 ලං 

ඡායාරඳ අනුග්රශය: නිභල් පශේලානි 

ලයාඳියපේ වශබාිත්ල ඇගයීම් කළයුතු සිදුපලන අතරතුර සිදුකරන ද ශරවතකඩ චාරිකාලකදී  

ඳාරම්ඳරික වර්ඳ වි වලදය ිලක රි ඵඩපඩා භශතා හුණපේ නිලවළ ඳැමිණි නිරී්ෂකින් 

කඩපඩායභ්ෂ වභඟ. 

3.3.2 එක පනකාළ පගෞරල ක රීභ, අපනයෝනය විතලාවය පඵදාශදා ගැනීභ වශ පීය යල නිතඳාදනය 

කරන ද පලදභශතුන්පේ උඳකර . 

 

ඡායාරඳ අනුග්රශය: නිභල් පශේලානි 
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ලම්ඳව ඡායාරඳය: ලං  ලංල තත් ලංකවට ලංල ා ලංහිව ලංාම  ලංකකිලාව ට ලංආා ර ලංකිරීම ලංශ්රී ලංාව ලද ලංල ෞරල ලං

වම්ප්රයුේත ලංවැීමලම් ලංශ  ලංුළි  ලංපිී ලම් ලංප්රවට ලංා රි්රයකි. ලංප්රෛ ලද ලංලබොලශ  ලංල ලාකු ලංකකිලාව  ලංශමුලා ලං

තලවවා ලී  ලංලමලැනි ලංආා ර ලංවම ා ර ලංවිධි ලංසුබල ලං ේාට ලංඇත. ලංා යව ලංවර්ප ලංවි ලංජල යලරය  ලංලා ලං

ටිකිරි ලංබණ්ා  ලංමශත  ලංතලත් ලංලෛයවප ලංප රම්පරිව ලංජල යලරියවට ලංිනය ලංආා රය ලංපු  ලංවරන්ලන් ලංෂධ ලං

ද්රලය ලං ලබ  ී ම ලං වඳශ  ලං පැලි  ලං උත්වලයවී ය. ලං ලමි.න් ලං පැශැදිලි ලං ලන්ලන් ලං ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යන්ට ලං

ත   ලංලටිා වමේ ලංශ  ලංශර ලංපද්ධතීන් ලංුළ ලංවවත්රී ලංපුරු ලංවම ෛභ ලය ලංශ  ලංතලා ාය ලං රු ලංකිරීම ලංශ  ලංවිවල වය ලං

පුරුදු ලංවී ලංඇි  ලංබලි.. ලංකලශත් ලංශ්රී ලං ාීමය ලංග්ර මීය ය ලංවාවවවෘි ලයන් ලංප්ර මාය ලංව ලංනුතා ලංව ර්මීය වරාය ලංශ  ලං

වම්බන්ධ ලංසකිය ලන් ලංආශ්රිතල ලංලමබඳු ලංා රි්ර ලංඉත  ලංදුර්භය. 

දකුණුඳව ලංඡායාරඳය: ඉශත ලං කුණු ලංඡ ය රපල  ලංිනටිා ලංවම  ලංතාව ර ලංමශත්ිනය ලංප රම්පරිව ලංවර්ප ලංවි ලං

ජල යලරියකි. ලංඇය ලංතත ලංි ලබන්ලන් ලංවිහාිනන් ලංප්රි ව ර ලංවඳශ  ලංලයො   ලං ත ලංශැකි ලං ලංලබලශත් ලංගුලි ලංආදිය ලං

 බා  ලංකිරීමට ලංලයො   ලං න්ා , ලංතැනින් ලංතැා ලංල ා ලංය ශැකි ලංඋපවරණයකි. ලංකය ලංකුළිනයට ලංිනය ලංපිය ල න් ලං

තමගි ලංැබුනු ලංප රම්පරිවල ලංඋරුම ලංව ලංඋපවරණයකි. ලංමීය  ලංශරලවකුල  ලංතඟකින් ලංනිමල  ලංඇි  ලංකහි ලංලබොලශ  ලං

ව යේ ලංෂධ ලංල ලංගුණය ලංලලාවව ලංලාොවී ලං බා  ලංව ලංශැකි ලංබල ලංඇය ලංපලවන්නීය. ලංින ලංශරේ ලංතලේ ලංඇි  ලං

ත  ලං ි ය, ලංපපවි ලංගුණය ලංනිව  ලංඒ ලංේණය ලංකයට ලංැබී ලංඇත. 

නතා ලංබටහිර ලංඇලොපි ව ලංජල ය ලංක්රමය ලංප්රාලිත ලංවිමට ලංලපර, ලංපුරුද් ේ ලංලලයන් ලංල න් ලංල ට ලංල ොවව ලං

ලර ගීන්ට ලං ප්රි ව ර ලං කිරීමට ලං ලද්ශීය ලං ජල යලරුන් ලං පුරුදු ලං වී ලං ිනටියශ. ලං ලමලැනි ලං මීය  ලං ශරේ ලං තා ලං ලලින් ලං

නිර්ම ාය ලං වරා ලං   ලං ලඹෞධ ලං මාජුව  ලං කව ලං සුබ ලං උපවරණයේ ලං ලව ලං භ විත  ලං වී ලං ඇත. ලං කලැනි ලං

ජල යලරුන්ල  ලංවම ෛ ලංලවේලය ලංලබොලශ  ලංල ා ල  ලංඇ යීමට ලංේවිය. 

3.3.3 ලන ඖධ නිතඳාදනය ශා කයකාල 

ප රම්පරිව ලං වර්ප ලං වි ලං ජල යලරුන් ලං වවුන්ල  ලං ප්රි ව ර ලං වටයුුළ ලං වඳශ  ලං ෂධ ලං පැමටි ලං ශ  ලං  වමය ලං

නිවවව රවයන් ලංවි  ලංවාඛය ලේ ලංලයො   ලං නිි . ලංවවුන්ල  ලංල ලුළ ලංෂධ ලංපැමටි ලං බා ලන්ය. ලංාැවුම්ල ලං

ලා  ලං න්ා  ලං  ලංතු ත් ලං වමය ලංද්රලය ලංලබලශත් ලංවැවසීලම් ලංලට්ලට රු ලංව ශ  ලංලයො   ලං ැනීමට ලංවවුන් ලං

ලැිහ ලං මා පයේ ලං  ේලි . ලං වාරේණය ලං සුරේෂිත ලං වරනු ලං ලවව ලං ලත ලත් ලං ආදිය ලං ඉටුලවොට ලං ෂධ ලං ලා  ලං

 ැනීම ලං වවුහු ලං නිරුළරුලම ලං ිනදු ලං වරි . ලං ජල යලරුන් ලං තශා කයේ ලං ලමන්ම ලං  ලං සුල ලං කිරීලම් ලං බය ලං පලත්ල  ලං

 ැනීම ලංවඳශ  ලංලේවී ලංිනටීලම් ලංතමත ලයන් ලංවුළන් ලංමැරීලමන් ලංලෂකිා ලංතතර ලංමවව ලංම ා, ලංිඹත්තර ලංආදිය  ලං

තනුභල ලංලාොවරි . ලංවවුන් ලංතම  ලංවැමි  ලංතයුරින් ලංීවලත් ලංවීමට ලං ලංවුළන්ට ලංඇි  ලංති.ි ය ලංත ය ලංවරි . ලංඋාරට ලං

ලා ලංල උයන් ලංඉත  ලංඉශෂ ලං ර  ලං ැනීලම් ලංශ  ලංවලරොත්ුළ ලංී ලම් ලංශැකිය ලේ ලංවහිත ලංපරිවර ලංපද්ධතීන් ලංලව ලං

වැලේ. ලං ඇතැම් ලං වර්පි.න් ලං ආශ ර ලං   ම ලං ල ලං ඉශෂම ලං මට්ටලම් ලං ශමුලා ලං පෂමු ලං ම ා ලං භේවි.න්ය. ලං

කබැවින් ලං වවුන්ල  ලං සුබත ලය ලං පරිවර ලං පද්ධි ල  ලං ලපොලශොවත් ලං බල, ලං විවිධත්ලය ලං ශ  ලං නීලර ගීභ ලය ලං

පිළිබ  ලංවිවලවනීය ලං ර්වයන් ලංලව ලංවැලේ.   
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ඡායාරඳ අනුග්රශය: භපශේත රඳසිරශ       ඡායාරඳ අනුග්රශය: නිභල් පශේලානි 

ලම්ඳව ඡායාරඳය: ලං ලංනිම්  ලංලශේල නි ලංමශත  ලංප රම්පරිව ලංවර්ප ලංවි ලංජල යලරුන්ල  ලංවභ ලේ ලංතතරුළර ලං

වි ව ලව ලංනියැී ලංිනටිි.. ලංවිලෘත ලංව වච්ඡ  ලංමණ්ාපයවට ලංජල යලරුන් ලංවැඳල  ලංෂධ ලංපැමටි ලංශඳුා  ලං

 ැනීම ලංශ  ලංභ විතයන් ලංව වච්ඡ  ලංකිරීම ලංශ්රී ලංාව ලද ලං ර  ැනීම ලංවඳශ  ලංලා ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංූල රම්භය ලං

ුළ ලංනිරුළරුලම ලංිනදුව ලංවම ෛ ලංවීවවීවරණ ලංක්රිය ව රවමකි. ලං ලංප රම්පරිව ලංජල යලරුන්ල  ලං ැනුමට ලංත ය ලං

කිරීමේ ලංබ ී මට ලංකය ලංමා  ලංපිටුබයේ ලංවපයා ලංලදදිව ලේ ලංවිය. 

දකුණු ඳව ලංඡායාරඳය:  වමය ලංද්රලයයන්ල න් ලංඋවශ  ලං න්ා  ලංෂධීය ලංලත් ලර්  ලංශ  ලංයු ලංලර්  ලංපුු ්  ලං

ලලයන් ලංප්රි ව ර ලංවඳශ  ලංලයො   ලං ැලන්. 

3.4 ක තුල් කර්භාන්තය පිළිඵ ඳාරම්ඳරික දැණුභ 

ලත ර  ලං ත් ලංප්රෛ ලන් ලංීවලත් ලංලන්ලන් ලංවවලභ විව ලංවම්පි න් ලංලපොලශොවත් ලංග්ර මීය ය ලංප්රලද්යන් ලංල ලංලා ලංතතර ලං

වවුන් ලං ීවලත් ලං ලා ලං වවලභ විව ලං පරිවර ලං පද්ධි ය ලං මත ලං වෘජු ලං ලම ලං යැලපි . ලං වවුන් ලං පැලැත්ම ලං වඳශ  ලං බ හිර ලං

ලය වුම් ලංලයො   න්ලන් ලංතලම ලංලලයනි. 

 

ඡායාරඳ අනුග්රශය: නිභල් පශේලානි භශනුලර, ඉශෂගභ ලියන්ගවතලගුර ප්රපීපේ ඳාරම්ඳරික ක තුල් 

භදින්පනෝ ඇගැයීම් කළයුතු අතර ඳැලැය වාකච්ඡාලකදී.  
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කිුළ්  (Caryota ලංurens)යනු ලංලතලි ලංදිය ලංාිනන් ලංශඳුන්ලා ලංමලන් ලංබ  ලං න්ා  ලං ලංපැණි ලංරවැි  ලංයුයේ ලං  ලං, ලං

වලඳේ ලංමෘදු ලංමැ  ලංලවොටිනන් ලංආශ රයට ලං ත ලංශැකි ලංපිවපය ලං  ලංලටිා  ලං ැල  ලංතලත් ලංලබොලශ  ලංප්රලය ෛායන්  ලං

බ  ත ලං ශැකි ලං බහු ලං උපලය ගී ලං  වයකි. ලං  ලං කිුළ්  ලං ව ම ායලයන් ලං ශ්රී ලං ාව ලද ලං ල   ලං ලාොවරනු ලං බා ලං

 වයකි. ලංකලශත් ලංදිලි.ා ලංපුර  ලංලතත්, ලංතතරමැදි ලංඇතැම් ලංවිට ලංවියලි ලංව පල   ලංසුබල ලංශමුලා ලං ලංකිුළ්  ලං

බීෛ ලං ප්රා රණය ලං වරනු ලං බන්ලන් ලං ව ලං ලැද් න්, ලං උගුඩුලන් ලං ශ  ලං මශනීල ොය  ලං ලැනි ලං පේෂීන් ලං මඟිනි. ලං

වලැද්   ලංප්රධ ා ලංලලයන් ලංපැලපෝ , ලංලැ් ල ොාම් ලං, ලංතන්ා ින ලංලැනි ලංපුළරු ලංශ  ලංකිුළ්  ලංලැනි ලංල ිහ ලංලර්  ලං

ආශ රයට ලං න්ා  ලංුළරු ලංතතර ලංවැරිවරා ලංවත්ත්ලලයකි. 

 

 

ඡායාරඳ අනුග්රශය: බුීිකක භාලැල්  

නී භශපගොයා (Ducula aenea) ක තුල් පගඩි බුදිමින් සිිලන අලවතථාල්ෂ ශා කලැීදා 

(Paradoxurus zelonensis). ක තුල් බීජ භේ ාකපයන් ඈතළ ලයාප්ත ත කරන්පන් පභභ වතුන්ය.  

මා  ලංතන්තර් ලංවිලේ ලංවශීවලා ලංවබඳත ලයේ ලංලපන්නුම් ලංවරා ලංලමම ලංපරිවර ලංක්රිය ලලිය ලංමඟින් ලංවුළන් ලං

කිුළ්  ලංබීෛ ලංලය ේත ලංවරි . ලංිනනිසුන් ලංව ම ායලයන් ලංකිුළ්  ලංල   ලංලාොවරා ලංබැවින් ලංකිුළ්  ලංයනු ලංප රිවරිව ලං

ලලයන් ලංඉත  ලංනීලර ගී ලංපරිවර ලංපද්ධි යේ ලංලපන්නුම් ලංවරා ලංලටිා  ලං ර්වයකි. ලංව ම ායලයන් ලංකිුළ්  ලං

මදින්ලා  ලං ලවේ ලංමුදුනින්ම ලංශට න්ා  ලංපෂමු ලංම ලංප ම් ලංලවොට ලංලතලිදිය ලංනිප වීමේ ලංලාොවරා ලංතතර ලංකය ලං

ලත ලතේ ලංලව ලං ලවේම ලංි ලබන්ාට ලංශරින්ලන් ලංල වි ලං ලද්ලත ලන්ට ලංවැපවරනු ලං බා ලංපෛ ලේ ලංලව ලං

වවිනනි. ලංලර්තම ාල  ලංවම ෛල  ලංපැණිරව ලංතලයත ලයන් ලංප්රධ ා ලංලලයන් ලංවපයා ලංඋේ ලංසීනි ලංෛා්රිය ලං

ලන්ාට ලංලපර ලංකම ලංවවා ාය ලංහිිනල ලංි බුලන් ලංලා  ලංලවෞඛය රේෂිත ලංවිව් පයේ ලංලව ලංවැලවා ලංකිුළ්  ලං

පැණි ලං වශ ලං ශකුරු ලං ලටි.. ලං  ැාට ලං වම ෛල  ලං සුබල ලං  ේාට ලං ඇි  ලං ල ලලනි ලං ව ණ්ාල  ලං දියලැිහය ලට ලං

ූලලිව ලංලශේුළලේ ලංලන්ලන් ලංතධිව ලංසීනි ලංභ විතයි.. ලංකහිී  ලංකිුළ්  ලංමගින් ලංැලබා ලංසීනි ලංදියලැිහය ල ලංලවලරහි ලං

ඇි වරනු ලංබා ලංතල  ාම ලංඋේ ලංසීනි ලංමගින් ලංඇි වරා ලංතල  ාමට ලංලා  ලං35 ලංගුණයකින් ලංපමණ ලංතඩු ලංබල ලං

ලවොය ල ා ලංඇත. ලං 

3.4.1 ක තුල් භැදීපම් අරගය ක තුල් ඳැණි පභන් මිහිරි නැත. 

කිුළ්  ලං මැී ම ලං ඉශ ලං රම ලං තලයත ලයේ ලං   ලං ඇි  ලං තල  ාම් ලං ීවලලා ප යකි. ලං ලවලවේ ලං ලලතත්, ලං පපුරුදු ලං

කිුළ්  ලං මදින්ලා  ලං ප්රලදලමන් ලං ශ  ලං වවසුරුලිනන් ලං යුුළල ලං ිනය ලං ීවලලා ප ල  ලං නියැලි . ලං කිුළ්  ලං ම්  ලං

මැී ලම් ලං ීවලලා ප ය ලං වම්බන්ධල ලං සුවි  ලං ලද්ශීය ලං  ැණුම් ලං වම්භ රයේ ලං ඇත. ලං ම්  ලං මදින්ලා  ලං මුලින්ම ලං



20 
 

ලතලිදිය ලංබ  ලං ැනීම ලංවඳශ  ලංප ම් ලංකිරීමට ලංසුදුසු ලංලාොලම්ර ලංමේ ලංලත ර ල ා ලංඋා ලංලශ  ලංලලාත් ලං ව ලං

 ඬු ලංආදිය ලංලයො   ලං නිිනන් ලං වට ලංාැගීමට ලංආධ රවයේ ලංව  ි . ලංවවුන් ලංපලවන්ලන් ලංකිුළ්  ලංමේ ලංලතලිදිය ලං

බ  ලං ැනීම ලංවඳශ  ලංප ම් ලංවර ලං ැනීමට ලංදිා ලං ාා ලේ ලං ත ලංලා ලංබලත්, ලංකය ලංඉත  ලංඉලසීලමන් ලංශ  ලංමා  ලං

ප්ර ගුණයයකින් ලං ව ලං යුුළ ලං බලි.. ලං ම්  ලං ප ම් ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං වවුන් ලං ලයො   ලං  න්ලන් ලං ම්  ලං ලබලශත් ලං තැබීම් ලං

ිය් ප ලං ක්රමයි.. ලං ඒ ලං වඳශ  ලං ලයො   ලං  න්ා  ලං විවිධ ලං තමුදුලය ලං ශ  ලං ලලාෞධ ලං ලර්  ලං 50 ලං වට ලං ලැිහ ලං වාඛය ලේ ලං

නිර්ම ණී ලංවාලර්ධා ලංප ාම ලංවිිනන් ලංශඳුා ල ා ලංඇත. ලං 

 

ඡායාරඳය: භපශේත රඳසිරශ   ඡායාරඳය: නිභල් පශේලානි 

ප රම්පරිව ලංක්රමයට ලංප ම්වරා ලං  ලංකිුළ්  මකින් ලංලැිහ ලංව යේ ලංලතලිදිය ලංබ  ලං ැනීමට ලංශැකි ලංවුල , ලං

මමතවී  ලං රෛය ලං මඟින් ලං ශඳුන්ල  ලං දුන් ලං වෘරිම ලං රව යනිවයේ ලං ලා ලං වැවවපර් ලං ප්රි ව රවය ලං මඟින් ලං ඉත  ලං

ඉේමනින් ලංම ලංප ම්වර ලං ැනීමට ලංශැකි ලංවුලත් ලංලැිහ ලංව යේ ලංම ලංවප  ලංලතලිදිය ලංබ  ලං ැනිමට ලංලාොශැකි ලං

බල ලංපලවි . 

3.5 ඳාරම්ඳරික වී ලගාකරන ප්රජාලන්පේ ඳාරම්ඳරික දැනුභ 

3.5.1 ඳාරම්ඳරික වී ලගාකරන ප්රජාලන්ළ ඇය ඵාහිර ශා අබයන්තර තර්ජන "ගැළු  ගව" නිර්භා ය 

ක රීපම් ක්රභපේදය පයොදා ගනිමින් ශඳුනාගන්නා අලවතථාල්ෂ 

 

 

ඡායාරඳ: ීලල් රන්පදනි 
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ලර්තම ාල  ලංශ්රී ලං ාකිවයන්ල  ලං ලංලප්ර ටීන් ලංශ  ලංවැරි ලංවපයා ලංප්රධ ාම ලංධ ායය ලංලන්ලන් ලංවී ලලින් ලංබ  ලං

 න්ා  ලංවශ් ය. ලංලවලවේ ලංලලතත් ලංප රම්පරිවල ලංල ොවීන් ලංවිිනන් ලංවාරේණය ලංලවොට ලංපලත්ල  ලංල ා ලංයනු ලං

බා ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං වී ලං ප්රලද යන්ට ලං ාල ලං ලැිහ ලං දියුණු ලං ප්රලද යන්ට ලං ලා  ලං වරුණු ලං කිහිපයේ ලං ලශේුළ ලං

ලවොටල ා ලං ෛාත ල ලං ්රිය ලං වරි . ලං ලලලෂඳලපොල්  ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං වශ්  ලං ල ලං ින  ලං ව ලේේල ලං ලැිහ ලං

මට්ටමව ලං පලතී. ලං ලවලවේලලතත් ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං වීලට ලං ලා ත් ලං ්රියවරා ලං ල ොවීන් ලං ඒ ලං පිළිබඳල ලං විවිධ ලං

වරුණු ලං ඉදිරිපත් ලං වරි . ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං ප්රලද  ලං ව ලේේල ලං උිනන් ලං ලැිහ ලං ශ  ලං ප්රම ණලයන් ලං වි  ලං බැවින් ලං

ලැිහ ලංජෛල ලංවවවන්ධයේ ලං රි.. ලංවවලභ විවල ලංව ම ාය ලංතත්ල ලංයටලත් ලංලශොඳින් ලංලර්ධාය ලංලා ලංතතර ලංකිිනදු ලං

වෘෂි ලං රව යා ලං භ විතයකින් ලං ලතොරල ලං ල   ලං ව ලං ශැව. ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං වී ලං පවට ලං ලැිහ ලං ව බනිව ලං ද්රලය ලං

ප්රම ණයේ ලංකේ ලංවරා ලංබැවින් ලංපලවේ ලංේෂුද්ර ලංීවවී ලංක්රිය ව රිත්ලය ලංලැිහ ලංදියුණු ලංවරි.. ලංකලමන්ම ලංප රම්පරිව ලං

වශ්  ලං තතය ලය ලං ඛනිෛ ලං ලණ ලං ශ  ලං විටිනන් ලං ලලින් ලං ාල ලං ලැිහයුණු ලං වී ලං ල ලං වශ්  ලං ලට ලං ලා  ලං කිහිප ලං

ගුණයකින් ලං ලපොලශොවත්ය. ලං  ැාට ලං ප රම්පරිව ලං ල ොවීන් ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං වී ලං ප්රලද  ලං 100 ලං වට ලං ලා  ලං

වාරේණය ලංලවොට ලංඇත. 
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ලම්ඳව ඡායාරඳය: ලං  ලං ඈතට ලං පිහලපේ ලං ලමන් ලං දිවවලා ලං ප රම්පරිව ලං ලශ් මලු, ලං වී ලං ල   ලං කිරීමට ලං ලයො   ලං

 න්ා  ලං කුු රු ලං මධය ලං වදුවරය ලං ආශ්රිතල ලං ශමුලා ලං සුවිලේෂී ලං වෘෂි ලං පරිවර ලං පද්ධි යකි. ලං ිනනිව  ලං පරිවර ලං

පද්ධි ය ලං වමඟ ලං තා දිමත් ලං ව යේ ලං ි වවලවේ ලං ිනය ලං ආශ ර ලං නිවප  ාය ලං ශ  ලං පරිවර ලං වෂමා වරණයට ලං

මැදිශත් ලං වීම ලං නිව  ලං නිර්ම ණය ලං ව ලං වම ෛ-පරිවර ලං වි ය ත්මව ලං නිවප  ා ලං භූින ලං  ර්ායේ ලං ලව ලං ලමම ලං

පද්ධි  ලංශැදින්විය ලංශැව. ලංලශ් මලු ලංවී ලංල   ලංවරා ලංපරිවර ලංපද්ධි න්, ලංා ය ලංයමම්, ලංපවවවඳු ලංවා  ලංලැටීම් ලං ලංලැනි ලං

වවල භ විව ලංආප  ලන්ට ලංලශොඳින් ලංවලරොත්ුළ ලංල ා ලංලවොබ  ශලම් ලංශ  ලංලද්ගුණල  ලංලලාවවවීම් ලංලශොඳින් ලං

 ර  ත ලං ශැකි ලං වවා යී ලං පරිවර ලං පද්ධතීන්ය. ලං ලමහිී  ලං ශමුලා ලං ක්රමලත් ලං භූින ලං භ විතය ලං මඟින් ලං ෛ ලං ප්රල ශල  ලං

  ය ම ලං ක්රමලත්ල ලං ය මාය ලං කිරීම ලං මඟින් ලං ශ  ලං ලපොලෂොලට ලං උර  ැනීමට ලං වැැවවවීලමන් ලං ා ා යමම් ලං

තල  ාම ලංතලම ලංවරනු ලංැලේ. 
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දකුණු ඳව ලං ඡායාරඳය: ලං  ලං කුු රු ලං හිිනව රිය ලං විිනන් ලං ිනය ලං කුු ලර් ලං ල ොයම් ලං පැ ලං ිනටුවීලම් ලං ලයී  ලං ිනටිා ලං

තලවවා ලකි. ලං ශ්රී ලං  ාකිවි.න් ලං තතර ලං වමම ලං ලවලාකුල ම ලං ූලලිවම ලං ීවලලා ප ය ලං ලන්ලන් ලං ල ොවිතැන් ලං

කිරීමි.. ලං වවුහු ලං කය ලං ල ෞරලනීය ලං සකිය ලේ ලං ලව ලං වවා ලං තතර, ලං ිනය ලං ල ොවිිඹලම් ලං ලැා ලං කිරීම ලං ලං

තමතම ායේ ලංලව ලංවවි . ලංලවලවේ ලංලලතත් ලංආර්ථිවය ලංවිලෘත ලංකිරීම, ලංවශ්  ලංප්රධ ා ලංලලෂඳ ලංභ ණ්ායේ ලං

වීම, ලං ා  රිවල ලං ඇි  ලං ලවේල  ලං ආර්ථිවයට ලං ශ  ලං ඇඟලුම් ලං වර්ම න්තය ලං ලැනි ලං සකිය ලන්ට ලං ග්ර මීය ය ලං රමය ලං

උර  ැනීම ලංවශ ලංඇතැම් ලංර ෛය ලංප්රි පත්ි  ලංලශේුළලලන් ලංප රම්පරිව ලංවි ලංල   ලංකිරිලම් ලංීවලලා ප ය ලංතර්ෛායට ලං

ේවි ලං  ලං ඇත. ලං ලද්ගුණිව ලං විපර්ය ව ලං ඇි වීලම් ලං තීව්රත ලය  ලං ලැිහ ලං වී ලං ඇි  ලං තතර ලං ඒ ලං වඳශ  ලං මුහුණ ලං ී මට ලං

විධිමත් ලංලැා ලංපිලිලලේ ලංලාොමැි  ලංවීම  ලංඉශත ලංතර්බු ය ලංතීව්ර ලංවීමට ලංලශේුළ ලංවී ලංඇත. 

3.5.2 වාම්ප්රදාික වී ලගාකරන භානල නිර්මිත පතත්බිම් භූමි දර්න ගපම් පිරිමින් අයන් ඳභ ්ෂ 

පනොල ගැශැණුන් අයන්ද වැකපවේ. 

 

 

ඡායාරඳ අනුග්රශය : නිභල් පශේලානි 

ලම් පවේයාරුල - ව න්ත  ලං රමය ලංප රම්පරිව ලංවී ලංල   ලං වටයුුළ ලංලී  ලංඉශෂ ලංතවවලැන්ාේ ලංබ  ලං ැනීමට ලං

ලබොලශ  ලං ලවි.න් ලං ලැ  ත් ලං ලද. ලං තතීතල ී  ලං ල විලිලය  ලං වී ලං ල   ලං වටයුුළ ලං ලී  ලං වවුන්ට ලං පැලරුනු ලං

ව ර්යයන් ලං විලා  ලයන් ලං වවි ලං කියිනන් ලං ිනදුලවොට ලං ඇත. ලං සර්යය  ලං ලද්ලත්ලල  ලං   ලං වැකූ ලං වවුන් ලං ඒ ලං

වටයුුළ ලං වඳශ  ලං මශත් ලං ආ ලලන් ලං වශභ ගි ලං වී ලං ඇත. ලං ලවලවේ ලං ලලතත් ලං නතා ලං ව ර්මීය වරණයත් ලං වමඟ ලං

ලමලැනි ලංවම ෛයට ලංහිතවර ලංීවලලා ප යයන් ලංශ  ලංක්රිය ව රවම් ලංාවට ලංලලිනන් ලංපලතී. ලං 

දකුණු පවේයාරුල - වී ලං ල  ල ලං ලැනි ලං ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යයන් ලං ශ  ලං බැඳුනු ලං ව ම්ප්ර  ි.ව ලං ඇ හිලි ලං ශ  ලං

විවල ව ලං ලබොලශොමයේ ලං ඇත. ලං ප්රෛ ලද ලං  ැිනයන් ලං විවිධ ලං ලත ලත් ලං තනු මාය ලං වරිනන් ලං ව ර්ාව ලං

තවවලැන්ාේ ලං බ  ැනීමට ලං තම ලං ල  ල ලං ආරේ  ලං වර ලං දුන් ලං ල වි ලං ලද්ලත වුන්ට ලං පින් ලං ලපත් ලං තනුලම  න් ලං

කිරීම් ලංශ  ලංුළි  ලංපිී ම් ලංවරි . ලංලමලැනි ලංෛා ලංඋත්වල, ලංය ුළවර්ම ලංශ  ලංලත ලත් ලංආදිය ලංනතාත්ලයත් ලංවමඟ ලං

භ විතලයන් ලං ඉලත් ලං ලලිනන් ලං පලතී. ලං ශ්රී ලං ාව ලද ලං තවවපර්නීය ලං වාවවවෘි ව ලං උරුමල  ලං ඉත  ලං ලටිා  ලං

පැි වාේ ලංලා ලංලමලැනි ලංතතීත ලංඋරුමයන් ලංසුසීමම, ලං ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංූල රම්භයන් ලං

වම්බන්ධලයන් ලංලබලශවින් ලංලැ  ත් ලංලද. ලං 

 ලං 
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3.6 උඳපීන ඳරී්ෂ ය්ෂ, නැවුම් නපලෝත්ඳාදක ශිල්ඳ ක්රභ පයොදා ගනිමින් ඳරිවර මිතුරු 

ජීලන රළා ඳ  ගැන්වීභ වශා අපනයෝනය පඵදාශදා ගැනීම් ශඳුන්ල දීභ. 

 

ඡායාරඳ: ීලල් රන්පදනි 

ලම්ඳව ඡායාරඳය: ලං ලංප රම්පරිව ලංවී ලංල  වරා ලංප්රෛ ලද ලංව න්ත ලන් ලංවිිනන් ලංආශ ර ලංශ  ලංරමය ලංහුලම රු ලංවර ලං

 ැනීමට ලංශ  ලංලබ   ලංශ   ලං ැනීම් ලංක්රම ලංපා ලං ැන්වීලම් ලංතරමුණින් ලංක්රිය ත්මව ලංවරා ලං  ලංපර්ල ණයවට ලං

ිනය ලං  යවත්ලය ලං ැේවු ලංතලවවා ලකි. ලංප්රෛ  ලං  ෘවඨිල  ය ලංුළ ලංබුත් ලංවඳශ  ලංවිලේ ලංවවා ායේ ලංඇත. ලංඒල  ලං

සුබ ලංවටයුුළ ලංලී  ලංලයො   ලං න්ා  ලංපෛනීය ලංද්රලය ලංලව ලංවැලේ. ලංලමහිී  ලංලමම ලංව න්ත  ලංවණ්ා යම ලංආශ ර ලං

මණ්ායේ ලංනිර්ම ණය ලංකිරීම ලංවඳශ  ලං විලේලයන් ලංපිළිලය ලංවරා ලං  ලං ලම්වයේ ලංමත ලංබුත් ලංලවො ලං

තුළරිනන් ලංිනටිි . ලංආශ ර ලංමණ්ා ලංවැවසීලමන්, ලංආශ ර ලංවාවවල් ණයට ලංේි ය ලංවපයා, ලංූලලිව ලංේි  ලං

ප්රභලය ලං ලා ලං සර්යය ට ලං ුළි  ලං පිී ම ලං ශ  ලං හිරුල න් ලං ශ  ලං වවලභ ලලයන් ලං   ලං තය  යේ ලං ලව ලං වව  ලං

උත්වල ව රලයන් ලංවැමරීම ලංවාලේතලේ ලංවරි.. 

වනි ලං ලපලර්ර  ලං ලමාවිය, ලං ලයඹ ලං විවල ලං වි ය ල  ලං වෘෂිලය ප ර ලං වෂමණ වරා ලං ල ප ර්තලම්න්ුළලට ලං

තනුයුේතල ලං ලවේලය ලං වරා ලං තලවන් ලං ලවලර් ලං උප ධි ලං තලේේෂිව ලකි. ලං ඇයල  ලං පර්ල ණ ලං ලය පෘි ය ලං

ලන්ලන් ලං ව ීාල ලං ශමුලා ලං පෂුළරු ලං ශ  ලං කෂලලු, ලං ප ලර්  ලං තමුද්රලය ලං ලව ලං ලයො   ලං  නිිනන්, තතීතල  ලං

පැලි  ලංවිව් ප ලංආර්ථිතයේ ලංලා ලංලබ  ශ   ලං ැනීම් ලංආර්ථිවය ලංාැලත ලංල ොා ලංා   ලංිනටුවීමට ලංවයත ලයේ ලං

ඇත් ලං ැි. ලංලවොය  ලංබැීමි.. 

ලමය ලංශ්රී ලංාව ලද ලං ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංූල රම්භයන් ලංපිළිබඳ ලංලය පෘි ලයන් ලංල ොා ලං

ාැගුනු ලංවබ ත  ලංලයො  ල ා ලංවවලදච්ඡ  ලංලවේල  ලංවැපයීමට ලංවදිම ලංනි සුාකි. 

දකුණු ඳව ලංඡායාරඳය: ශ්රී ලංාව ලද ග්ර මීය ය ලංභූින ර්ායන්හි, ලං ැාට ලංලබොලශ  ලංලවි.න් ලංලාොවව  ලංශරිා ලං

  ලං පෂුළරු ලං ශ  ලං කලලු ලං විවිධත්ලලයන් ලං යුුළල ලං ඉත  ලං සුබල ලං ශමුලද. ලං ව ීාල ලං සුබලා ලං කම ලං පරිවර ලං

පද්ධි  ලංභ ණ්ායන් ලංපරිලභ ෛාය ලංකිරීම ලංමඟින් ලංආශ ර ලංවැපයුම ලංශ  ලංව බන් ලංපියවටශන් ලංකිහිප ලංගුණයකින් ලං

තලම ලං වර ලං  ත ලං ශැව. ලං කමඟින් ලං  ර  ැනීම් ලං වඳශ  ලං වාරේණල  ලං   යවත්ලය ලං ලැිහ ලං දියුණු ලං ව ලං ශැව. ලං

ලබොලශ  ලංතරුණ ලංප්රෛ ලන්, ලංකම ලංකෂලලු ලංශ  ලංපෂුළරු ලං ා  ලංල ිහ ලංආදිය ලං ැා ලං ැනුලත්ලාොලලි . ලංආශ ර ලං

මණ්ා ලංනිර්ම ණය ලංිනදුවරන්ලන් ලංව යට ලංසුබලා ලංල   ලංවරා ලංශ  ලංලාොවරා ලංආශ ර ලං ද්රලය ලංලයො   ලං
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 නිිනන් ලංව ූලහිවයලි.. ලංලමම ලංක්රිය ව රවම ලංතතරුළර ලංතලලබ ධ ලංවල  ලං ැනුම ලංහුලම රු ලංවර ැනීමට ලංමශ  ලං

ලදදිව ලේ ලංලව ලංආශ ර ලංමණ්ා ලංවැවසීම ලංඋපලය ගී ලංලවොට ලං ත ලංශැකි ලංබලි.. 

ඉශත ලංක්රිය ව රවම් ලංලමම ලංලය පෘි ල  ලංමැදිශත් ලංවීමව ලංයශපත් ලංප්රථිපයේ ලංලව ලංලපන්ල  ලංදිය ලංශැකිය. 

3.7 දරාගැනීම් වශා ලන ප්රජා වරර්ෂ  මාරම්බයන්ළ ඇය අබයන්තර ශා ඵාහිර තර්ජන  

ප්රෛ ලද ලං තමතලෘද්ධිය ලංවඳශ  ලංවැපී ලංලපලාා ලංතභයන්තර ලංබ ධවයේ ලංලව ලංශඳුා  ලං ැනුලන් ලංවාවවවෘි ව ලං

තශා කයේ ලංව ලංප රම්පරිව ලං ැනුම ලංරශවව ලංලිනන් ලංපලත්ල  ලං ැනීමට ලංලපෂඹීමි.. ලංලමය ලංප රම්පරිව ලංවර්ප ලංවි ලං

ලල  ලං මශුළන් ලං ශ  ලං වම්බන්ධලයන් ලං ප්රබ ලං ලලයන් , කිුළ්  ලං මැී ලම් ලං ප්රෛ ලන්ල  ලං සුු  ලං ලලයන්  ලං

නිරීේණය ලංවිය. ලංලමය ලංවට ලංලශලර් ලං“ ැා ලංවරනු ලංපිට ලංලාොල නු” ලංයනුලලන් ලංලයලශ ර ලංලද. ලං 

 

ප රම්පරිව ලංලද්ශීය ලං ැනුම ලංාැි වී ලංතලශ ින ලංවී ලංාවට ලංවී ලංය ම ලංතීරණ ත්මව ලංතභයන්තර ලංතර්ෛායේ ලංලිනන් ලං

ශඳුා  ලං ැණිනි. ලංතු ත් ලංපරම්පර ලන් ලංප රම්පරිව ලංලද්ශීය ලං ැනුම ලංපිළිබඳල ලංඋාන්දුලේ ලංලාො ේලා ලංබල ලං

ප්රෛ ලද ලං ත ශවි.. ලං ලමය ලං වෘජුලම ලං තභයන්තර ලං තර්ෛායේ ලං පමණේ ලං ලාොලා ලං බලත් ලං කම ලං තත්ලය ලං තීව්ර ලං

කිරීමට ලං බ හිර ලං තර්ෛායන්  ලං   යව ලං ලා ලං බල ලං වවුහු ලං ව් පා  ලං වරි . ලං ලලලෂඳලපො ලං නි ශවව ලං ආර්ථිව ලං

වාව් ප ලංශඳුන්ල  ලංී මත් ලංවමඟම ලංා  රිව ලංප්රලද් ලංසීඝ්ර ලංදියුණුලවට ලංය මත් ලංවමඟම ලංලැිහ ලංලැටුේ ලංැලබා, ලං

කතරම් ලංලලලශව ලංවීම ලංතලය ලංලාොලා ලංසකිය  ලංකම ලංප්රලද්ල ලංසුබ ලංවිය. ලංතරුණ ලංපරම්පර ල ලංකම ලංසකිය  ලං

ලලත ලංලැිහ ලංලැිහලයන් ලංඇී  ලංය මත් ලංවමඟම ලංග්ර මීය ය ලංීවලලා ප යයන් ලංතා  ලංවී ලංලද්ශීය ලංප රම්පරිව ලං ැනුලම් ලං

උන්ාි යට ලංමරු ලංපශරේ ලංලැදුනි. ලංව ම ාය ලංමට්ටිනන් ලංලත් ලංතධය පාය ලංැබීමට ලංලාොශැකි ලංව ලංතරුණි.න් ලං

ලලාත් ලං විව් ප ලං ලාොමැි  ලං බැවින් ලං ල ොවිතැන් ලං කිරීම, ලං කිරි ලං  ලි.න් ලං ඇි  ලං කිරීම ලං ලැනි ලං වත්ත්ල ලං ප ා ලං

වටයුුළ ලං ශ  ලං කිුළ්  ලං වර්ම න්තය ලං ීවලලා ප යයන් ලං ලව ලං ලත ර  ලං  ත්තත් ලං කහි ලං ආවර්ණීය ලං බල ලං ම  ලං

බැවින් ලංි රව රල ලංසඳීමේ ලංලාොමැත. ලංවවුහු ලංලබොලශ  ලංවිට ලංලලාත් ලංලැිහ ලංලැටුේ ලංසකිය ලේ ලංැලබා ලංලතේ ලං

ලමම ලං ීවලලා ප යයන් ලං හි ලං නියැලි . ලං කලමන්ම ලං ලපොදුලද ලං ග්ර මීය ය ලං ීවලලා ප යයන්ල න් ලං ැලබා ලං

ආ  යම ලං තඩුවීම ලං පමණේ ලංලාොල ලං කහිී  ලං වවුාට ලං තල  ාමවට ලං ශ  ලං තාම ායවට  ලං මුහුණ ලං ී මට ලං ිනදුලද. ලං

ලම්ලශේුළලලන් ලංග්ර මීය ය ලංීවලලා ප යයන් ලංදුර්ල ලංවීමත් ලංලද්ශීය ලංප රම්පරිව ලං ැනුම ලංතහිින ලංවී ලංය මටත් ලංලශේුළවී ලං

ඇත. ලං ග්ර මීය ය ලං ලප්රද් ලං ල ලං ෛාත ල ලං දිළිඳු ලං බලද ලං විම ලං ාක්රය ලං ලලත ලං ත් ලු ලං වී ලං ය මට ලං ශ  ලං ව්  ලං පලත්ා  ලං

තයුරින් ලංපශත් ලංීවලා ලංතත්ලයේ ලංඋරුම ලංවීමට ලංලශේුළ ලංවී ලංඇත. ලං 
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ඡායැරඳ අනුග්රශය: ීලල් රන්පදනි  

නිර්භාණී වරලර්ධන ඳදනපම් විධායක අධය්ෂ නිභල් පශේලානි භශතා වාම්ප්රදාික වී ලගාකරන 

පගොවි ජ්රජාලන් වභඟ හවුන් මුුණ  පදන ගැළු  ශඳුනා ගැනීභ වශා ගැළු  ගව වශබාිත්ල ගැමි 

ඇගැයුම් ශිල්ඳ ක්රභය පයොදා ගනිමින් කයකාපේ නියැීල සිිලන අලවතථාල්ෂ.  

 

ඇ ැයීමට ලංභ ෛාය ලංවරා ලං  ලං ප්රෛ ලන් ලංුළලාහිම ලං  ැාටමත් ලංප රම්පරිව ලංීවලලා ප යයන්හි ලංලයල ා ලං

ලැිහහිටියන් ලංලබොලශ  ලංල ලාකුල  ලංත ශව ලංවල  පුරා පේ සිළ ඳැලත එන වාම්ප්රදාික චාරි්ර ලාරි්ර, 

පදවි පීලතාවුන් වම්ඵන්ධ ඇදහිලි විතලාව, භවුන්ළ පින්දීම්, අභිචාර , ලතාලත් - පුද පූජා ආදිය 

අනුගභනය පනොක රීභ ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යයන්ල  ලං පරිශ නියට ලං  රුණු ලං ලව ලං බප  ලං ඇි  ලං බලි.. ලං

ත ෘම ා ලං බලද  ලං වුළටු ලං කිරීම ලං ප්රෛ  ලං ීවලලා ප යයන් ලං ල න් ලං ි රව ර ලං ප්රි  භ ලං බ  ලං  ැනීම ලං වඳශ  ලං

තතය ලය ලං බල ලං වවුහු ලං තලධ රාය ලං වශ. ලං ප රම්පරිව ලං කිුළ්  ලං මැී ම ලං ශ  ලං වම්බන්ධ ලං ලැදියේ ලං පෛ ල, ලං වී ලං

ල  ලද ලං තවවලනු ලං බ  ලං  ැනීලමන් ලං පසු ලං ිනදු ලං වරා ලං වාව රි ලං ශ  ලං තු ත් ලං වශ්  ලං මා ය ලං පැලැත්වීම, ලං

ප රම්පරිව ලංවර්ප ලංවි ලංලල  ලංගුරුකු ලංල ලංපරම්පර ලද ලංලපර ලංගුරුලරුන්ට ලංපින් ලංලපත් ලංතනුලම  න් ලංකිරීම ලං

නි සුන් ලංලව ලං ැේවිය ලංශැව. ලං 

 

දියුණු වීභ වශා උන්නයකාමී භානසිකත්ලය්ෂ පනොභැය වීභ ශා ලයාඳාරික විනානයක න් කළයුතු 

පනොක රීභද ලං ඇ ැයීම් ලං ලී  ලං ශඳුා  ත් ලං තභයන්තර ලං තර්ෛායකි. ලං ඉශත ලං ම ාිනව ලං ේණය ලං ලපොදුලද ලං

ප්රෛ ලන් ලං 03 ලං ුළම ලං නිරීේාය ලං විය. ලං වවුන් ලං ිනටිා ලං ආන්ි ව ලං ආර්ථිව ලං තත්ලලයන් ලං ිනී මට ලං උත්ව ශ ලං

ලාොලවලරන්ලන් ලංකබැවිනි. ලං 

 

පුරා පේ සිළ ඳැලපතමින් යබ අපනයෝනය ුණලභාරු දීම් ැබීම් ආර්ථිකය (Reciprocal Economy) 

දුර්ල වීභ තර්ජනය්ෂ පසින් ශඳුනා ගැණිනි. ලං මු ්  ලං භ විතය ලං සුබ ලං ලාොව ලං ඈත ලං තතීතල  ලං ිනට ලං ශ්රී ලං

 ාකිවි.න් ලං තතර ලං භ ණ්ා ලං ශ  ලං රමය ලං හුලම රු ලං වීම ලං ග්ර මීය ය ලං ආර්ථිවල  ලං තලාය ාය ලං තලලබ ධය ලං ශ  ලං

විවල වය ලංප ාම් ලංවරල ා ලංිනදුලලිනන් ලංපැලතී ලංඇත. ලංලමම ලංප්රෛ ලන් ලංතුළරින් ලංමමතේ ලංලාුළරු ලංප රම්පරිව ලං

වී ලං ල   ලං කිරීමට ලං ත  ෂල ලං ිඹත්තර ලං වී ලං හුලම රු ලං වර ැනීම, ලං තත්තම් ලං ක්රමයට ලං රමය ලංහුලම රු ලං වර ලං  ැනීම, ලං



26 
 

සීවමම් ලංලවොෂ ලංමැාවීම් ලංවටයුුළ ලංලී  ලංවත්ත්ල ලංරමය ලංහුලම රු ලංවර ලං ැනීම ලංආදිය ලංිනදු ලංවී ලංඇතත් ලංකලැනි ලං

වබඳත  ලං සීඝ්ර ලං පරිශ නියවට ලං පත් ලං ලලිනන් ලං යි.. ලං විලෘත ලං ලලලෂඳලපො ලං මු ්  ලං ප  ව ලං භ ණ්ා ලං ශ  ලං ලවේල  ලං

හුලම රු ලංක්රම ලංලැෂඳ ලං ැනීමත් ලංවමඟම ලංප්රෛ ලද ලංෛාත ල ලංහු ව  ලංවීම ලංිනදුවිය. ලංතනි ලංතනිල ලංආත්ම ර්ාව මීය  ලං

තයුරින් ලං ක්රිය කිරීමටත්, ලං කකිලාව  ලං විවල ව ලං ලාොකිරීමටත් ලං ලපෂඹීම ලං නිව  ලං ීවලලා ප ය ලං වම්බන්ධ ලං

ලබ  ශ   ලං  ැනීම් ලං දුර්ල ලං වී ලං ඇත. ලං ලම් ලං තයුරින් ලං ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යයන්ට ලං තතය ලය ලං ව ලං වම ෛ ලං

වබඳත ලයන් ලංපරිශ නියට ලංපත් ලංවීම ලංලැ  ත් ලංතභයන්තර ලංතර්ෛායේ ලංලව ලංශඳුා  ලං ැනුනි 

 

ඳලයන රාජය යාභන යාන්්රනපේ ශා නීය රාමුපේ යපඵන හිදැවත නිවා ඇයවී යපඵන ඵාධාලන් 

ප්රජාලන් ශඳුනාගත් ලැදගත් ඵාහිර තර්ජනයක . ලංකහිී  ලංවවුන්ල  ලංීවලලා ප යයන් ලංලාොවව  ලංශැර ලංලශ  ලං

ප්රම ණලත් ලං තලධ ායේ ලං ලයොමු ලං ලවොට ලං ාැතැි. ලං වවුහු ලං ලා  ා  ලං වශ. ලං කිුළ්  ලං මදින්ාන් ලං පලවා ලං

තන් මට ලං පැණි ලං ශකුරු ලං නිප වීමට ලං තලය ලං ලා ලං ලතලිදිය ලං නිප වීම ලං නීි  ලං විලර ධී ලං ලාොවුා , ලං ඇතැම් ලං

තලවවා ලී  ලංනීි  ලංවිලර ධී ලංර  ලංනිප ලන්ලන් ලංයැි. ලංලා  ා  ලංලවොට ලංනීි ල  ලංසශැාට ලංශසුලවොට ලං ා ලංමු ්  ලං

ල වීමට ලං පල  ලං ඇතැමුන්ට ලං ිනදුවී ලං ඇත. ලං ලමය ලං වවුන් ලං තම ලං ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යල  ලං ලයී ම ලං

තජධර්යයට ලංපත් ලංවරලා ලංවරුණකි. ලං ලං 

 

ප රම්පරිව ලං වර්ප ලං වි ලං ලල  ලං මශුළන් ලං පලවන්ලන් ලං වර්ප ලං වි ලං   ලං ලැනි ලං ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං නිවප  ා ලං

ලලලෂඳපට ලං ශඳුන්ල  ලං ී ලම්ී  ලං ප රම්පරිව ලං ක්රමලද යන්ට ලං තනුල ලං කම ලං නිවප  ා ලං ල ලං ඵ  යී ලං බල ලං ශ  ලං

ප්රිනි ය ලංවේපු ලංවර ලංනීතය නුකූ ලංතලවර ලංබ  ලං ැනීමට ලංක්රමලද යේ ලංලාොමැි  ලං වීම ලංබලත් ලංබ ධ ලේ ලං

බලි.. ලං ැාට ලංඇි  ලංබටහිර ලංඇලොපි  ලංජල ය ලංපර්ල ණ ලංශ  ලංනිර්ණ යව ලංප රම්පරිව ලංජල ය ලංක්රමය ලංශ  ලං

ලාො ැලපා ලංබල ලංවවුන් ලංත ශවව ලංවරි . ලං ලං 

 

ක තුල් කර්භාන්තය වශා භෑතකදී ශඳුන්ලා දුන් කැවතඳර් රවායනික ප්රයකාරක ක්රභය පනොගැපඳන 

තා්ෂ ය්ෂ ශඳුන්ලා දීභ නිවා පේදලාචකය්ෂ වී ඇය ඵලත්, ලංඇතැම් ලංප රම්පරිව ලංම්  ලංමදින්ාන් ලංල  ලං

ආ  යම් ලංතඩුවී ලංවර්ම න්තල  ලං  ලංි රව ර ලංපැලැත්මට ලංබරපත ලංතර්ෛායේ ලංවී ලංඇතැි. ලංපැලසුනි. ලංවැවවපර් ලං

ප්රි ව රවය ලං මඟින් ලං ලවටි ලං ව යකින් ලං ම්  ලං ප ම් ලං වර ලං  ත ලං ශැකි ලං වුල  ලං ම ලං වැපීමට ලං ශැේලේ ලං ම ව ලං

කිහිපයේ ලං පමණි. ලං කයට ලං ලලාවවල ලං ප රම්පරිව ලං ම්  ලං ලබලශත් ලං තැබීලම් ලං ත ේණල ී  ලං ම ලං ප ම් ලං ව ලං

ආව රය ලං තනුල ලං ඇතැම් ලං විට ලං ලවර ලං කවශම රේ ලං පමණ ලං වුල  ලං වැපීමට ලං ශැව. ලං කිහිප ලං ගුණයකින් ලං ලැිහ ලං

ලතලිදිය ලංතවවලැන්ාේ ලං  ලංැිඹය ලංශැව. ලංවැවවපර් ලංලයො   ලංම්  ලංප ම් ලංව ලංකිුළ්  ලං වවල ලංපිටි  ලංඉත තඩු ලංබල  ලං

ම්  ලංමදින්ලා  ලංපැලසශ. 

 

සීනි,පඳොල් ඳැණි ලැනි ඳැණි රවැය පලනත් ආපීක මි අිකක අලයාජ ක තුල් නිතඳාදන වශා ඇය 

පලපෂපඳො අලවතථා උදුරා ගැනීභ ලංඇ ැයීම් ලංවටයුුළ ලංලී  ලංකළි රවු ලංව ලංතලත් ලංබ හිර ලංතර්ෛායකි. ලං ලංශුළ ලං

පිලපන්ා ේ ලං ලමන් ලං ලලලෂඳලපොට ලං ශඳුන්ල  ලං ල ා ලං ලම් ලං ලය ෛ ලං නිවප  ා ලං කිුළ්  ලං නිවප  වි.න් ලං

තජධර්යමත් ලංකිරීමට ලංලශේුළ ලංවී ලංඇත. ලං 
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රාජය අනුග්රශය ප්රභා ලත් පනොවීභ ඵාහිර තර්ජනයක . ලංප රම්පරිව ලංවර්ප ලංවි ලංලල  ලංමශුළන් ලංපලවන්ලන් ලං

වවුන් ලං නිශනල ලං වම ෛයට ලං ඵ  යී ලං ලවේලයේ ලං ඉටුව  ලං රෛලයන් ලං වවුාට ලං ිනය ලං ීවලලා ප ය ලං වඳශ  ලං

ප්රම ණලත් ලං දිරි ැන්වීමේ ලං ලාොැලබා ලං බලි.. ලං බටහිර ලං ජල යලරුන්ට ලං රෛලයන් ලං ලරප්රව   ලං බ  ලං ී ම ලං

පිළිබඳල ලංවවුන් ලංවිරුද්ධත්ලයේ ලංාැතත් ලංිනය ලංලෘි ය ලංවඳශ   ලංප්රම ණලත් ලංත ය ලංකිරීමේ ලංැිඹය ලංයුුළයැි. ලං

කියි . ලංවර්ප ලංවි ලංවම්බන්ධලයන් ලං ත් ලංව ලංවවුන්ල  ලංප්රි ව ර ලංක්රම ලංපරිවරයට ලංශ  ලංලර ගිය ට ලංහිතවර ලංශ  ලං

ව්  ලං පලත්ා  ලං තහිතවර ලං බපමම් ලං ඇි  ලං ලාොවරා ලං බල ලං පලවි . ලං බටහිර ලං ඇලොපි  ලං ජල යක්රමල  ලං

වවලභ ලය ලංතනුල ලංකහිී  ලංපරිවරල  ලංඇි  ලං වවලැ්  ලංල ලංලවො ලංලපොුළ ලංආදිය ලංාැවුම්ල ලංප්රි ව ර ලංවඳශ  ලංලයො   ලං

ලාො ැලන්. ලංව ර්ිනවල ලංනිවප  ාය ලංවරා ලං  ලංලපි ,වර්  ලංින ලංතධිව ලංබැවින් ලංඇලොපි  ලංප්රි ව රව ලංවිධි ලං

ින ලංතධිවය. ලංබටහිර ලංඇලොපි  ලංක්රමල  ලංෂධ ලංමඟින් ලංආව ත්ිනවත  ලංඇතැම් ලංවිට ලංඇි ලලා ලංතතර ලංවි ලං

වීම් ලංිනදුවී ලංතේම ල ලංශ  ලංලකු ඩු ලංලට ලංබපමම් ලංඇි ව ලංතලවවා ලන්  ලංඇත. ලංබටහිර ලංජල ය ලංක්රමල  ලංවර්ප ලං

වි ලං ප්රි ව රල ී  ලං ලබොලශ  ලං ෂධ ලං ිනරුර ලං ුළෂට ලං කන්ාත් ලං මඟින් ලං ඇුළ්  ලං කිරීම ලං ිනරුරට ලං දිගුව ීාල ලං

තහිතවර ලං බල ලං ප රම්පරිව ලං ජල යලරුන් ලං පැලසශ.ප රම්පරිව ලං ක්රමල  ලං විවිධ ලං ප්රි ව ර ලං විධි ලං  ණා ලේ ලං

ි ලබා ලංබලත්,ිනරුර ලංුළෂට ලංඇුළ්  ලංවරන්ලන් ලං වමය ලංලද් ලංබැවින් ලංතහිතවර ලංලාොලද. ලංබටහිර ලංජල ය ලං

ක්රමල ී  ලං  වප ලං වරා ලං   ලං වර්පය  ලං ශඳුා  ලං  ැනීම ලං තතය ලය ලං බැවින් ලං ඇතැම් ලං තලවවා ල ලං නිරපර ලද් ලං

වුළන් ලං මර  ලං  ැමීය මට ලං ඇතැමුන් ලං ලපෂැඹී ලං ිනටිි . ලං වර්පි.න් ලං පරිවරල  ලං වවලවවාත ලය ලං ශ  ලං නීලර ගීභ ලය ලං

පිළිබඳ ලං  ර්වයන් ලං ලා ලං තතර ලං වවුන් ලං ප රිවරිව ලං වමුළළිතත ලය ලං වඳශ  ලං තනිල ර්යලයන් ලං වාරේණය ලං

වයුුළ ලංීවවීන් ලංලවොට්ප යේ ලංබල ලංප රම්පරිව ලංජල යලරුන්ල  ලංත ශවි.. ලං ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ලංප්රෛ  ලං

වාරේණ ලංලය ය මලයහි  ලංප රම්පරිව ලංජල ය ලංක්රමය ලංලබොලශ  ලංඉදිරිලයන් ලංඇතත් ලංරෛලයන් ලංවවුාට ලං

ඇි  ලංවැකි් , ලංපිළි ැනීම ලංශ  ලංදිරි ැන්වීම ලංලාොමැි  ලංවීම ලංප රම්පරිව ලංජල යලරුන්ල  ලංවණවවව් ට ලං

ලශේුළ ලංවී ලංඇත. 

 

දැනළ රජය භඟින් ක්රියාත්භක කරන වලදයලරුන් ලියාඳදිරි  ක රීපම් ක්රභය හවුනළ කරදරකාරී 

ක්රභය්ෂ ඵැවින් හවුන් ඒ ගැන කක රීපභන් සිිලන ඵල්ෂද ඳැලසුනි. ලංවවුන් ලංපලවන්ලන් ලංලිය පදිා කය ලං

බ  ලංී මට ලංතලය ලංවම්මුඛ ලංපරීේණය ලංවඳශ  ලංපැිනලණා ලංපරීේව ලංමශුළන්ට ලංවවුන්ල  ලංප්රි ව ර ලංක්රම ලං

 ැා ලං තලලබ ධයේ ලං ලාොමැි  ලං බලි.. ලං කලමන්ම ලං වවුාට ලං ඒල  ලං  ැා ලං විවල වයේ ලං   ලං ාැත. ලං ජල ය ලං

තධය පාල ී  ලංබටහිර ලංඇලොපි  ලංජල ය ලංක්රම ලංවඳශ  ලංවිධිමත් ලංතධය පාල ී  ලංලැිහ ලංපිළි ැනීමේ ලංබ  ලංී  ලං

ඇතත්, ලං ලංලද්ශීය ලංප රම්පරිව ලං ැනුම ලංලාොවව  ලංශැර ලංි බීම  ලංවවුන්ල  ලංිනත්තැවුට ලංලශේුළ ලංවී ලංඇත. ලං ැනුම ලං

තා  ත ලංපරම්පර ලට ලංඋරුම ලංවරී ලම් ලංබ ධ  ලංඉලත් ලංකිරීම ලංතතය ලය ලංප්රමුඛ ලංව ර්යයේ ලංලව ලංවවුන් ලං

වවි . 
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4. නිගභන ශා පයෝජනා 

ප්රජාලන් වභඟ සිදුක කයකාලන් ශා අබයාවයන් අලවානපේ හවුන් විසින් ශඳුනාගත් තර්ජන ඉලත් 

ක රීභ වශා විවඳුම් අරමුණු කරගත් ප්රපේයන්, උඳායභාර්ග ශා ප්රයඳත්ීනන් වැපකවින් ද්ෂලා ඇත. 

 

 විවඳුම් ලංතරමුණු ලංවර ත් ලංප්රලදය ලංතනිල ර්යලයන්ම ලංව වය ලංප්රලදයේ (Holistic Approach) ලං

විය ලංයුුළය. ලංකහිී  ලංප්රෛ ල ලංලලි න් ලංාැුනනු ලංවවුන්ල  ලංවැබම ලංතලයත ලන්ට ලංප්රමුඛත ලය ලංයුුළය. ලං 

 

 ප්රෛ ලන්ල  ලං ශමුලලා ලං  ර  ැනීම් ලං වඳශ  ලං ලා ලං ප්රෛ  ලං වාරේණ ලං ක්රිය ව රවම් ලං ශඳුා  ලං  ැනීමත් ලං

ත ය ලංකිරීමත් ලංිනදුලලා ලංවම ෛ ලංවන් ර්භයේ ලංනිර්ම ණය ලංව ලංයුුළය. ලංපලත්ත  ලං ැටු  ලංවිවඳීමට ලං

මා  ලං ලව ලං ල ොණු ලං වරා ලං   ලං ,ේි මත් ලං ර ෛය ලං ප්රි පත්ි  ලං  ලං ලමහි  ලං තතය ලය ලං පර්ල ලං

ලවොන්ලද්ිනයකි. 

 

 ලමහිී  ලං ලපොදුලද ලං ප්රෛ ලන් ලං 03 ලං ටම ලං ත  ෂ ලං ලා ලං ප්රලදයන්, ලං උප යම ර්  ලං ශ  ලං ප්රි පත්තීන් ලං

පෂමුලලන් ලං ේල  ලංඇත. ලං 

 

 ර ෛය ලංමැදිශත් ලංවීම් ලංමඟින් ලං ැාට ලංඇි  ලංය මා ලංශ  ලංනීි මය ලංබ ධ ලන් ලංඉලත් ලංකිරීම. ලංලමහිී  ලංකිුළ්  ලං

මදින්ාන්ට ලංඇි  ලංනීි මය ලංබ ධ  ලංඉලත් ලංලවොට ලංවවුාට ලංනි ශලවේ ලංිනය ලංවර්ම න්තලයහි ලංනියැීමට ලං

ඉාශවර ලං නිර්ම ණය ලං ව ලං යුුළය. ලං කි.න් ලං ලාොාැලතී ලං වවුන්ට ලං දිරි ැන්වීම් ලං ආදිය ලං සුබ ලං ව ලං

යුුළලද. ලං කලමන්ම ලං ප රම්පරිව ලං ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං නිවප  ා ලං ලට ලං විව් ප ලං ලව ලං ශුළ ලං

පිලපන්ා ේ ලං ලමන් ලං ලලලෂඳලපො ලං ආක්රමණය ලං වරා ලං බ  ලං නිවප  ා ලං  ා ලං  ැසීම් ලං ලැනි ලං  ැිහ ලං

නීි මය ලංලමලම් ලංලයො   ලංප ාය ලංව ලංයුුළය. 

 

 වර්ප ලංවි ලං  ලංලැනි ලංජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංනිවප  ා ලංල ලංඵ  ි. ලංබල ලංශ  ලංප්රිනි ය ලංනිර්ණය ලංකිරීම ලං

වශ ලංප්රලර්ධාය ලංවඳශ  ලංප්රෛ  ලංප  ව ලංක්රමලද  ලංනිර්ම ණය ලංව ලංයුුළය. ලං 

 

 ව ම්ප්ර  ි.ව ලංවී ලංලර්  ලංල   ලංවරන්ාන්ල  ලංපරිවර ලංශ  ලංජෛල ලංවිවිධත්ල ලංිනුළරු ලංශැිනරීම ලංප්රලර්ධාය ලං

වඳශ  ලං ැලපා ලංඋප යම ර්ගිව ලංලමලම් ලංවවවවලවොට ලංක්රිය ත්මව ලංව ලංයුුළය. ලං 
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ඡායාරඳ අනුග්රශය : නිභල් පශේලානි   

වර්ඳවි ග නමින් ශඳුන්ලන්පන් වර්ඳ වි දතඨ ක රීභකදී එභ වර්ඳ වි සිරුර පුරා ඳැයරීභ 

ලැෂැ්ෂවීභළ වර්ඳයා කෑ මුඛපේ තැබීභළ පයොදා ගත ශැක  වි ඇදීභළ පයොදා ගන්නා ඖධ ලර්ග 

පයොදා වැකස ග්ෂ ලැනි ඝන ද්රලයයක . ඳාරම්ඳරික වර්ඳ වි වලදයලරුන් දැනළ පභභ වි ග 

නිඳදලා ඇතත් පඵොපශෝ පදපනකුළ පවත්ෂ වැපවන පසින් පලපෂපඳොළ ශඳුන්ලා දීභ වශා 

ඵාධක ඇත.  

ප්රජාලන් වජල වරවතකියක ප්රජා ප්රනප්ත ීනන් ලැනි අන්තර් ජනය ක්රභ පේදයන් පයොදා ගනිමින් 

ඇතුෂයන් ්ෂයභත් ක රීභ. ලං ප්රෛ ලද ලං තලයත ලයන් ලං ෛ ි ව ලං ශ  ලං ල  ීය ලං ප්රමුඛත ලයන් ලං වමඟ ලං

වශක්රිය ලවට ලං (synergy) ල ොණු ලං කිරීම ලං මඟින් ලං වැලලොම ලං දිාා ලං ප්රථිප ලං තත්පත් ලං වර ත ලං ශැකි ලං

වන් ර්භයේ ලං නිර්ම ණය ලං ව ලං ශැකිය. ලං ප්රෛ ල ලං වුළ ලං ලපොදු ලං ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං උරුමය ලං වවුන් ලං ල ම ලං

ිනි යම් ලං  ත ලං කිරීම ලං නිර්ම ණය ලං මඟින් ලං ව ර්ාව ලං තයුරින් ලං ිනදු ලං ව ලං ශැකිය. ලං ප්රෛ ලට ලං වම්පත් ලං

ඒවර ශීවරණය ලංවඳශ  ලංාලල ත්ප  ා ලංක්රමලද යන් ලංආව ර ලං ණා ලවටම ලංඉාශවර ලංවිලෘත ලංවරි.. ලංලම් ලං

මඟින් ලංව ම්ප්ර  ි.ව ලං ැනුම ලංපරිශ නියට ලංපත්වීම ලංාලත ලිය ලංශැකිය. ලංකේවත් ලංෛ තීන්ල  ලංජෛල ලංවිවිධත්ල ලං

වම්මුි යට ලං තත්වන් ලං තබ  ලං ඇි  ලං ප ර්වලව ර ලං ර ෛයයේ ලං ලලයන් ලං ශ්රී ලං ාව ල ලං ජෛල ලං විවිධත්ලය ලං

වාරේණ ලංකිරීලමන් ලංශ  ලංි රව ර ලංතයුරින් ලංභ විතයට ලං ැනීලමන් ලංඇි ලා ලංප්රි  භ ලංවම ා ලංශ  ලංව ධ රණ ලං

තයුරින් ලං ෛාත ල ලං තතර ලං ලබ  ශ   ලං  ැනීමට ලං ත  ෂ ලං ාල  ය  ලං වන්ධ ායට ලං තත්වන් ලං කිරීමට ලං වැරලවා ලං

බැවින්, කම ලංවන්ධ ාල  ලංක්රිය ව රවම් ලංවඳශ  ලංතතය ලය ලංශ  ලංලා  ලංප්රි ඵ  යී ලංලනු ලංඇත. 

 

ශ්රී ලං ාව ලද ලං ජෛල ලං විවිධත්ලය ලං වෂමා වරණයට ලං ම ර්ල  පලද් ලං වපයා ලං ෛ ි ව ලං ජෛල ලං විවිධත්ල ලං

උප යම ර්ගිව ලංක්රිය ව රී ලංවැැවවම ලං(2016-2022) ලංමඟින් ලං  ලංප්රෛ  ලංජෛල ලංවාවවවෘි ව ලංප්රඥේි  ලංනිර්ම ණය ලං

කිරීම ලංප්රෛ ල ලංවුළ ලංජෛල ලං විවිධත්ලයන් ලංෛ ි ව ලංආර්ථිවයට ලංතනුප්රල ශ ත ලංකිරීම ලංවඳශ  ලං ප්රලය ෛාලත් ලං

ලමලමේ ලං ලිනන් ලං නිර්ලද් ලං ලවොට ලං ඇත. ලං  ලං ලමමඟින් ලං  ර  ැනීම් ලං වඳශ  ලං ලා ලං ප්රෛ  ලං වාරේණ ලං

ක්රිය ව රවම් ලංවඳශ  ලංර ෛය ලංතනුග්රශය ලංශ  ලංතන්තර්ෛ ි ව ලංලලයන් ලංආධ ර ලංඋපව ර ලංබ  ත ලංශැව. ලං 
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ප්රජාල ඳැත්පතන් ඉතා වශනදායක උඳායභාර්ික පභලම් පව ශඳුනාගත ශැක  පනො-

පලපෂපඳො ආකාරපේ ුණලභාරු ක්රභ වශා ඳශසුකම් වැසීභ. ලංඒ ලංවඳශ  ලංදුර තීතල  ලංිනට ලංපැලත ලංකා ලං

ී ම් ලංැබීම් ලංආව රල  ලංතලාය ාය ලංහුලම රුආර්ථිව ලංක්රම ලංපුාර්ීවලාය ලංකිරීමත් ලංකලැනි ලංාල ලංක්රම ලංශඳුන්ල  ලං

ී මත් ලංප්රලය ෛාලත් ලංලද. ලංප රම්පරිව ලංබීෛ, ැණුම ලංශ  ලංඋපවරණ ලංලමලව ලංලපොදුලද ලංලබ   ලංශ   ලං ැනීලම් ලං

ක්රම ලංශඳුන්ල  ලංී ම ලංවඳශ  ලංලය  ය ලංලද. ලං 

. 

වතත්රී-පුරු වභාජ බාලයන් අතර වභානත්ලය (Gender Equity) ඇයලන ආකාරපයන් ප්රජාලළ 

ඳශසුකම් වැසීභ. ලංලමහිී  ලංප රම්පරිව ලංීවල ලා ප යන්ට ලංත  ෂල ලංවවත්රී ලංපුරු ලංවම ා ලංතත්ලයන් ලංඇුළෂත් ලං

වී ලං ලංි ලබා ලංබලට ලංප්රෛ  ලංනිලය ජිති.න්ල  ලංත ශව ලංවිය. ලංවම ෛ ලංභූිනව ලන් ලංවැම ලංවිිනන් ලංල ෞරලනීය ලංතයුරින් ලං

වැකුම් ලංබ  ලංඇත. ලංප රම්පරිව ලංලලයන් ලංව න්ත ලන්ට ලංග්ර මීය යල ලංහිදිිනන් ලංආරේෂිත ලංසකිය  ලංල ලංලයී  ලං

ප්රම ාලත් ලංතරම් ලංආ  යමේ ලංබ  ලංබ  ැනීමට ලංප රම්පරිව ලංීවලලා ප යන් ලංමඟින් ලංඉා ලංශවර ලංවවා ලං

බල ලං ම් ලංලැිනයන්ල  ලංත ශවි.. 

 

ලර්ථභානපේ ග්රාමීය කාන්තාලපේ වභාජ තත්ලය පේදජනක යැි හවුන් අදශවත කරය. ලං ීවලත්වීමට ලං

වරිා ලං ලව ලං ප්රම ණලත් ලං ආ  යමේ ලං බ  ැනීමට ලං ශැකි ලං සකිය  ලං ලද්ශීය ලං ලලයන් ලං සුබ ලං ලාොලා ලං

බැවින්, වවුන්ට ලංිනය ලංනුපුහුණු ලංරමය ලංලමලශව රවම්, බැ ලංලමලශලර ලංලැා ලංවඳශ  ලංමැ  ලංලපරදි  ලංලැනි ලං

රටලට ලංී මට ලංිනදුවී ලං  ලංඇත. ලංකලැනි ලංලබොලශ  ලංපවු්  ලංවිවිධ ලංආව රල  ලං ැටු  ලංලට ලංමුහුණ ලංී  ලංසී ලංසී ලංවා ලං

විිනර ලංල ොවව ලංලේ ෛාව ලංඉරාම් ලංලට ලංමුහුා ලංී  ලංඇත. 

 

විවඳුභ නම් නලය ක්රපභෝඳායන් පයොදා ගනිමින් කාන්තාලන්ළ පභරපළහිභ හිදිමින් සිය අපප්ත ්ෂාලන් 

ඉටුකර ගැනීභළ ප්රභා ලත් ආදායම් ඵාපගන වතුිලන් සිීමභළ ශැක  ැකක යා නිර්භා ය ක රීභි. ලං

ප රම්පරිව ලංීවලලා ප යන් ලංපුාර්ීවලායට ලංේ ලංකිරීලමන් ලංකය ලංඉටුව ලංශැකි ලංබල ලංප්රෛ ලල  ලංත ශවි.. 

 

ග්රාමීය ආර්ථිකය තු යරවාර ජීලපනෝඳායන් ප්රලර්ධනය වශා අලය ලන ආපයෝජනයන් සිදු ක රීභ 

වශා පුීගලික අරයළ ඳශසුකම් වැසීභ, ක තුල් ගවත නැගීභ අලදානම් කළයුත්තක , ඒ ලං වඳශ  ලං

පශසුලලන් ලං වව ලංාැගීමට ලංශැකි ලංලා ලංලවේ ලං ත ේණිව ලං ලැිහ ලං දියුණු ලංකිරීම් ලංශ  ලංාලල ත්ප  ා ලංිනදු ලං කිරීම ලං

වඳශ  ලංදිරි ලං ැන්වීම් ලංඇි  ලංකිරීම. 

ාල ලං උප යම ර්ගිව ලං වාරේෂිත ලං ලමලමේ ලං ශදුන්ල ී මට ලං ඇ යීම ලං වඳශ  ලං ීවලලා ප යන් ලං උපලය ගී ලං

ලවොට ලං ැනීම. 

වරර්ෂ  ිවිසුම්, ඳරිවර ඳීධය පවේලා වශා පගවීම් ක්රභ, ලැනි නල ඳාරිවරික ිවිසුම් ගත 

එකඟතාලයන් ශඳුන්ලා දීභ. ලංලමහිී  ලංජෛල ලංවිවිධත්ලලයන් ලංප්රිනද්ධ ලං්රසීල  ලංතත්ශ   ලංබ  ලංව ර්ාව ලංවී ලං

ඇි  ලංපරිවර ලංවි ය ත්මව ලංපිවවව්  ලං ලංප්රි වාවවවරණ ලංලා ත් ලංසුදුසු ලංලමලමේ ලංලව ලංශඳුා  ලං ත ලංශැව. 
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 ර  ලං ැනීම් ලංවඳශ  ලංප්රෛ  ලංවාරේණ ලංූල රම්භවයන් ලංශ්රී ලංාව ලද ලං ැාටමත් ලංක්රිය ත්මව ලංලා ලංනී ලංශරිත ලං

වවවා ලංාව  ලං ම්ම ා ලංලැා ලංවටශා ලංලැනි ලංශරිත ලංවාලර්ධා ලංූල රම්භවයන් ලංවමඟ ලංඒව බද්ධ ලංකිරීම. 

 

ඵාහිර ඳාර්තල කරුලන් වශා මලික නිර්පී; 

 

• ප්රජාපේ වරර්ෂ  කළයුතු පිළිඵද පුු ල් ලපයන් ජායක භ්ටළපම් කයකාල්ෂ පගොඩ නැගීභ 

වශා සුදුසු පේදිකාල්ෂ පගොඩ නැගීභ, කලමන්ම ලංකය ලංල  ීය ලංලලයන් ලංක්රිය ත්මව ලංලා ලංප්රෛ ලන්ල  ලං

ති.ි ල ිනවම් ලංප ාම් ලංවර ලං ත් ලං  ැනුම ලංලබ   ලංශ   ලං න්ා  ලංවි ව  ලංලදදිව ලන් ලංවමඟ ලංෛ  ත ලංකිරීම, 

ල  ීය ලංලලයන් ලංලද්ගුණ ලංවිපර්ය ව ලංශ  ලංආප  ලන්ට ලංමුහුණ ලංී ම ලංවඳශ  ලංලා ලං ර  ැනීම් ලංූල රම්භයන් ලං

පිළිබඳ ලංවි ව ල ලංලබලශවින් ලංවක්රීයල ලංල  ීය ලංමට්ටිනන් ලංිනදුලද. ලංලතොරුළරු ලංත ේණ ලංශ  ලංතන්තර්ෛ  ලං

වන්නිලද ා ලං පශසුවම් ලං ශ  ලං වම ෛ ලං ෛ  ලං ලලේ ලං තාවි ලං ආදිය ලං නිව  ලං ඒ ලං ශ  ලං වම්බන්  ලං වීමට ලං ප්ර ලද්ශීය ලං

ප්රෛ ලන්ට ලං තලවවා  ලං විලෘත ලං වී ලං ඇත. ලං කබැවින් ලං ප්ර ලද්ශීය ලං ප්රෛ ලන්ට ලං වවුන්ල  ලං ප්ර ලද්ශීය ලං ජෛල ලං

විවිධත්ලයන් ලං තනුප්රල ශ ලං  ත ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං වන් ර්භයේ ලං නිර්ම ණය ලං කිරීම ලං ප්රමුඛත  ලං ව ර්යේ ලං ලව ලං

වව  ලංක්රිය  ලංකිරීම ලංසුදුසු ලංලද. 

• පශසු ලංවරා ලංපරිවරයේ ලංසුරේෂිත ලංකිරීම ලංවඳශ  ලංව ර්ය ලංබව යේ ලංල ොා ලංාැගීම, කයට ලංප්රෛ ලද ලං

වක්රීය ලංවශභ ගිත්ලය ලංබ  නිිනන් ලංප්රෛ ලට ලංව  ලංර මුලවට ලංතනු ත ලංව ලංඉේව ලංවපුර  ලං ැනීමට ලංශැකිලා ලං

තයුරින් ලංපශසුවම් ලංවැපයීමට ලංසුවිලේෂී ලංව ර්යයේ ලංපැලරිය ලංයුුළය. 

ලද්ගුණ ලංවිපර්ය ව ලංශ  ලංආප   ලංතත්ලයන් ලංනිව  ලංඇි  ලංලා ලංතමතලය  යන්ට ලංශ  ලංාල ලංතත්ලයන්ට ලංලශොඳින් ලං

වලරොත්ුළ ලං ී මට ලං ශැකිලා ලං ලවේ ලං ප රම්පරිව ලං  ැණුම ලං ශ  ලං ි රව ර ලං ීවලලා ප යන් ලං ෛ ි ව ලං ආර්ථිවයට ලං

තනු ත ලංකිරීම ලංාැලත ලංනිර්ලාාය ලංකිරීම. 

 

• ප රම්පරිව ලං වර්ප ලං වි ලං ජල යලරුන්ට ලං   ලං  ැලපා ලං මට්ටිනන් ලං වර්ප ලං වි ලං   ලං ලැනි ලං ජෛල ලං

වාවවවෘි ව ලංනිවප  ායන්ල  ලංඵ  යීත ලය ලංශ  ලංප්රිනි ය ලංනිර්ණය ලංකිරීමට ලංවශි ව ලංවරා ලංක්රමලද යේ ලං

නිර්ම ණය ලංකිරීම. 

• තරුණ ලං පරම්පර ලන් ලං ුළ ලං ප රම්පරිව ලං ීවලලා ප යන් ලං වඳශ  ලං උාන්දුලේ ලං ශ  ලං ආවර්ණයේ ලං

ඇි  ලං කිරීම ලං වඳශ  ලං වම ෛ ලං ෛ  ලං රිනව ලං පිටු, තන්තර්ෛ  ලං ලලේ ලං තාවි ලං ශ  ලං ේලො  ලං තාවි ලං නිර්ම ණය ලං

ප්රලර්ධාය ලංකිරීම. 

• ප්ර ලද්ශීය ලංහුලම රු ලංලලෂ  ලංපද්ධි  ලංශඳුන්ල  ලංී  ලංතලාය ාය ලංහුලම රු ලංආර්ථිවය ලංේි මත් ලංකිරීම. 

• ග්ර මීය ය ලං ීවලා ලං රට  ලං ලවෞුළව   රය ලං වශ ලං ප්රෛ  ලං මට්ටලම් ලං ෛ ා ලං බැාකු ලං ඇි  ලං ලවොට ලං ල ොවිප්  ලං

මට්ටලම් ලං ප රම්පරිව ලං වෘෂි ලං ජෛල ලං විවිධත්ලය ලං වාරේණයට ලං ශ  ලං ජෛල ලං වාවවවෘි ව ලං විවිධත්ල ලං

වාරේණයට ලංඋාන්දු ලංකිරීම. 

• යටත් ලං විජිත ලං ප වි.න් ලං ර ෛය ලං වරා ලං වමල  ලං වවුන්ල  ලං රටලට ලං ල ා ලං යා ලං   ලං ප රම්පරිව ලං

ලද්ශීය ලං  ැනුම ලං ාැලත ලං ආපසු ලං ලමරටට ලං ල ා ලං ඒමට ලං වටයුුළ ලං වැසීම. ලං ලම් ලං වඳශ  ලං කේවත් ලං ෛ තීන්ල  ලං

ජෛල ලංවිවිධත්ල ලංවම්මුි ය ලංමඟින්  ලංක්රමලද  ලංවාලර්ධාය ලංලවලරිනන් ලංපලතී. 
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• ප්රෛ ලද ලං ලවෞඛය ලං වාරේණ ලං තමතප්ර යන් ලං වමඟ ලං බ හිර ලං ප ර්වල ලං වරුලන්ල  ලං වාරේණ ලං

ප්රමුඛත ලයන් ලං ප ීම ලංවඳශ  ලංලැා ලංවටශන් ලංදියත් ලංකිරීම. 

• වාවවා පිත ලං වූලපව ර ලං තාය ලං ශ  ලං පුද් ලිව ලං ලය ප රිව ලං ප්රෛ ල ලං වමඟ ලං වවා ලං   ලං ප්රෛ ලන්ට ලං

ෛ  ත ලං වී ලං වම්බන්ධ ලං වීමට ලං ශැකි ලං ලා ලං ලවේ ලං තලවවා ලන් ලං විලෘත ලං කිරීම. ලං ලමහිී  ලං ාලය ලං ල නිෛ ලං

ූල රම්භයන්, ලංව ූලහිව ලංවම ෛ ලංල ීමම් ලංශ  ලංව ූලහිව ලංප රිවරිව ලංල ීමම් ලංවම්බන්ධ ලංූල රම්භයන් ලංවම්පත් ලං

ර ියවරණය ලංවඳශ  ලංලය වීම ලංවශ ලංප්රෛ  ලංීවලලා ප ය ලංව ර්යයන් ලංවඳශ  ලංතඩු ලංලපොී ලංණය ලංබ ී ම ලං ැේවිය ලං

ශැකිය. 

• ආධ ර ලං බ ල ා ලං ආයතා ලං වශ ලං ප්රෛ  ලං ූලලිව ලං ශ  ලං ර ෛය ලං ලාොලා ලං වාවිධ ායන්ල  ලං වම ෛ ලං

ක්රිය ව රවම් ලං ාය ය ලං ප්ර ලං ුළට ලං  ර  ලං  ැනීම් ලං වඳශ  ලං ලා ලං ප්රෛ  ලං වාරේණ ලං ූල රම්භයන් ලං ප්රමුඛත  ලං

මට්ටිනන් ලංතනු ත ලංකිරීම. ලංලමමඟින් ලංලපොදු ලංවම ෛ ලංශ  ලංවාවවවෘි ව ලංක්රිය ව රවම්  ලංජෛල ලංවිවිධත්ලල  ලං

ා රි්ර ණු ත ලංි රව ර ලංභ විතයන්  ලංකකිලාව ලංශ  ලංවම්බන්ධ ලංව ලංශැකිය. 

 

දරාගැනීම් වශා ලන ප්රජා වරර්ෂක මාරම්බයන් වම්ඵන්ධ ලැඩවළශපන් පවොයාගැනීම් ජායක 

ප්රයඳත්ය රාමුලළ ශා ක්රියාත්භක ලැඩවළශන් තුළ අනුගත ක රීභ. 

නියඟය, ලංෛ ලං ැීම්, ලංා ය යමම්, ලංසුළිසුා ලංලැනි ලංලද්ගුණිව ලංවිපර්ය ව ලංනිව  ලංතීව්ර ලංවිය ලංශැකි ලං ැාටමත් ලං

ෛාත ල ලංලපා ලංවවල භ විව ලංආප  ලන් ලංලශේුළලලන් ලංෛා ලංීවවිතය ලංලපර ලංකිිනදු ලංවව ලංලාොව ලංවිර ලංතයුරින් ලං

තර්ෛායට ලංේල ලංඇත. 

කහිී  ලංශ්රී ලංාව ල ලංකේවත් ලංෛ තීන්ල  ලංලද්ගුණ ලංවිපර්ය ව ලංපිළිබඳ ලංර මු ත ලංවම්මුි ය ලංතත්වන් ලංවරා ලං  ලං

ප ර්වලව ර ලංරෛයේ ලංලලයන් ලං2016 ලංලවලර් ලංපැරිවව ලංගිවිසුම  ලංතත්වන් ලංවරන්ාට ලංලයදුනි. ලං 

පැරිවව ලංගිවිසුලම් ලංවඳශන්ල ලංඇි  ලංලද්ගුණ ලංවිපර්ය ව ලංලැැේවීමත් ලංශ  ලංඒල ට ලංතනු ත ලංවීම, ලංතහිින ලංවීම් ලංශ  ලං

ශ නිවීම් ලංඇ යීම ලංලමන්ම ලංක්රිය ත්මව ලංකිරීලම් ලංආව රයන්ට ලංත  ල ලංෛ ි ව ලංලලයන් ලංනිර්ණය ලංවරා ලං

  ලං  යවත්ලයන් ලංඟ  ලංවර ලං ැනීම ලංවඳශ  ලංනී ලංශරිත ලංවවවා ලංාව  ලං ම්ම ා ලංලැාවටශා ලංක්රිය ත්මව ලං

වරනු ලංබි.. ලංකහිී  ලංලද්ගුණ ලංවිපර්ය වයන්ට ලංතනුහුරු ලංවීම ලංවඳශ  ලංඇි  ලංේලේ්රයන් ලං08 ලංයටතට ලංජෛල ලං

විවිධත්ලය  ලංඇුළත්ල ලංඇත. ලංකබැවින් ලංඒ ලංුළට ලං  ලංශ්රී ලංාව ලද ලං  ර  ැනීම් ලංවඳශ  ලංලා ප්රෛ  ලංවාරේණ ලං

ූල රම්භයන්ල  ලංලවොය  ැනීම් ලංතනුවාය ලංව ලංශැව. 

ඒ ලං තනුල ලං වමවවත ලං දිලි.ාම ලං ආලරණය ලං ලා ලං ලවේ ලං නිර්ම ණය ලං කිරීමට ලං වැසුම් ලං වර ලං ඇි  ලං ශරිත ලං සුහුරු ලං

 ම්ම ා ලං (Green-smart villages) 10,000 ලං නිර්ම ණය ලං කිරීලම්ී  ලං ප රම්පරිව ලං ප්රෛ ලන්ල  ලං ජෛල ලං

වාවවවෘි ව ලංවාරේණයට ලංත   ලං ැණුම් ලංශ  ලංතත් ැීමම් ලංතනුවාය ලංව ලංශැකිය. 

වතතුයය  

ඇ ැයීමට ලං වම්බන්ධ ලං ව ලං ප්රෛ  ලං ව ම ජිවි.න් ලං ිනයු  ලං ල ා ට , ලං ල  ීය ලං ලා න්තර ලං වාව ල  ලං ප්රධ නී ලං

ිනලම න් ලං ලිලදර  ලං මශත්ිනය, ලං කම ලං වාව ල  ලං ආිනය නු ලං වටයුුළ ලං පිළිබඳ ලං වම්බන්ධීව රව ලං ටීා  ලං ර ි. ලං

මශත්ිනය, ලං නිර්ම ණී ලං වාලර්ධා ලං ප ාලම් ලං ප්රධ නී ලං නිම්  ලං ලශේල නි ලං මශත , ලං කම ලං ප ාලම් ලං මලශේව ලං

තලේරත්ා ලං ශ  ලං නි න්ත ලං යා ලං මශුළන්ට ලං ශ  ලං ඇ යීමට ලං උපව ර ලං වරා ලං   ලං ිනයු ම ලං ල ා ට ලං තපල  ලං

ශෘ ය ා ම ලංවවුළි ය ලංපිරිාමමු!!! 
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5. පතොරතුරු වඳයා ගැනීභළ ඉලශල් ව පල්ඛන 

 
1. http://www.sundaytimes.lk/140202/sunday-times-2/sri-lanka-should-be-called-sinhale-

81771.html 

2. http://mannaherbaldoctor.blogspot.com/2010/05/deha-dhamma-king-ravanas-divine-

body.html 

 

3. https://biodiversityofsrilanka.blogspot.com/2017/04/common-palm-civettoddy-catpalm-

cat.html 

4. http://www.lankanewspapers.com/news/2006/4/6425.html 

 

5. https://www.facebook.com.Nirmanee Development Foundation › Places › Kegalle 

 

’ 
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නියැීමට ලංිනද්ධිලයන් ලංිනද්ධියට ලංවව  ලංබ  ලංතනුමැි ය ලංබ  ලංී ම් ලංිනදුලද. ලංඋ  ශරණයේ ලංලව ලංලා ලං
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