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ඳයදන

ප්රතිඳත්ති ්රිඹහට නළමේහේ හභ් භ කිකාකර්භ ක්හයරඹට කදහශ න තහක්ණඹ
ව දළනුභ හ ොවි ජනතහ හත ් නිහකදනඹ කිරීහභහි රහ කිකා යහප්තිති
හයහ්  කතිලයි්  ළද ත් හක. “ශ්රී ර කහහක කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ:
වළයම්ේ රක්යඹ්  ව දිරරි භනට භහර් සිතිඹභක්” නේ හභභ කධයඹනඹ
භඟි්  තවම්රු කය ඇති පුළුල් හර පිළි ් නහ තයඹක් නේ කිකාකහර්ක ක
යහප්තිති හයහ ට ඩහ කහර්ඹක්භ, ඩහ පරදහයි හර ළඩි ිරයුණු කිරීභට
කලය න ඵඹ. විහලයහඹ් භ කහප්තික්කාත කයමුණු හක්හත් කය ළනීහභහිරහ
ූවහත්භක හභ් භ යසථහභඹ ළටලු ණනහක් විියඹ යුතු හක.

හභභ කධයඹනහේ කධහනඹ හඹොමු ී  ඇත්හත් ශ්රී ර කහහක ආවහය හඵ ක ලඹට
කදහශ ්රිඹහත්භක කයනු රඵන කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ්  හි හර්ථකත්ඹ
හකහයහි ඵරඳහන, ුවහත්භක ව ්රිඹහත්භක තත්ත්ඹ්  හක. ඳර්හේක
කණ්ඩහඹභ නි භනඹ කය ඇත්හත් ත්භ්  යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹ න
කභිහඹ ඹ් ට මුහුණු දීභට නේ, එහි  විධහන ූවහේ හභ් භ ්රිඹහකහරිත්ඹ
ේඵ් ධහඹ්  වූ ඳළවළිරලි හනසකේ වහ හඹොමු ී හේ කලයතහඹක් ඳතින
ඵයි. විහලයහඹ් භ ප්රතිඳත්ති ේඳහදකඹ්  හ ීයඹකයණඹ, විභධය තකයණඹ,
ඵරඹ හඵදීභ වහ හතොයතුරු ් නිහකදන තහක්ණඹ බහවිතඹ ළනි කහයණහ ඩහ
ඵයඳතර හර රකහ ඵළලිඹ යුතු හක.

කධයඹනඹ භඟි්  යහප්තිති හයඹ තුශ වනානහ ත් ළටලු කභ කිරීභටත් එභ
හයහ කහර්ඹක්භ වහ පරදහයි එකක් ඵට ඳත් කිරීභටත් කදහශ දිරරිඳත් කය
ඇති හඹ ජනහ හකහයහි ප්රතිඳත්ති ේඳහදකයි් හ කධහනඹ හඹොමු කිරීභට හභභ
හර්තහ දවල් නු ඇතළයි ඵරහහඳොහයොත්තු හක . හකොවිඩ් -19 උදුය විසි් 
නිර්භහණඹ කශ කසීරු තත්ත්ඹ්  වමුහක හභළනි කහහර චිත භහතිකහක්
ඔසහය කධයඹනඹකට හඹොමු ී භ ප්රල නීඹ ඵ ව්  කශ යුතු හක.

භේලි් ද ලං  නවියත්න
අධයක්ප්රධේන ලංවිධේඹව ලංිලරධේරී
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්ත සඹ

ත්භ්  යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹ න කභිහඹ ඹ් ට මුහුණු දීභට, එහි  විධහන
ූවහේ හභ් භ ්රිඹහකහරිත්ඹ ේඵ් ධහඹ්  සිදු කශ යුතු විසතයහත්භක
ඳර්හේණඹට ඳසුබිේ ඳඹක ්  ේඳහදනඹ හකරුණු හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ
ප්රකහලනඹක් හර එළිදළක්ී භට කනුභළතිඹ රඵහදු්  හවක්ටර් හකොබ්ඵෆකඩු
හ ොවිකටයුතු ඳර්හේණ ව පුහුණු කිරීහේ ආඹතනහේ ත්භ්  කධයක්/ප්රධහන
විධහඹක නිරධහරි භහලි් ද හහනවියත්න භවතහට ව කදහශ ඳර්හේණ
හඹ ජනහ කනුභත කයක ්  එඹ ්රිඹහත්භක කිරීභට ඳරිඳහරනභඹ ව ආඹතනික
ඳවසුකේ ළඳය ආඹතනහේ හිටපු කධයක් වහ ප්රධහන විධහඹක නිරධහරි
භවහචහර්ඹ ය ජිත් හප්රයභරහල් ද සිල්හ භවතහටත් කඳහ ප්රණහභඹ පුද කය සිිමමු.

ඳර්හේණ හඹ ජනහ ළකසීහේ දී තභ ිමනහ කදවසලි්  කඳ හඳ ණඹ කශ
කධිඳර්හේකාකහ හර්ණුකහ ී යක්හකොඩි භවත්ක ඹට හභ් භ කධිඳර්හේක ආචහර්ඹ
ය ජිත් වික්රභසි ව භවතහට ද කඳහ සතතිඹ පුද කිරීභට හභඹ කසථහක් හකොට
නිමු.

ග්රහ ඹ කිකාකහර්ක ක ක්හයරහේ යහප්තිති හයඹ කහර්ඹක්භ හයඹක් ඵට ඳත්
කිරීභට කලය ප්රතිඳත්ති ේඳහදනඹට ත යුතු පිඹය වනානහ ළනීභ උහදහ කස
හකරුණු හභභ ඳර්හේණ හඹ ජනහ තදුයටත් ළඩි ිරයුණු කිරීභ වහ තභ
දළනුභ ව කත්දළකීහභ්  වඹ දළක් වූ කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තුහක ක් තර්
ඳශහත් යහප්තිති වහ පුහුණු ක ලහේ කධයක් හේ.ආර්. සුදසි ව භවතහටත්,
කධයඹනඹට කදහශ සිදු හකරුණු භහර් ත  ක්ණඹට ප්රතිචහය දක්ක ් 
වහඹ ළඳය ඳශහත් වහ ක් තර් ඳශහත් නිහඹ ජය කිකාකර්භ කධයක් (යහප්තිති)
වකහය කිකාකර්භ කධයක් (යහප්තිති) නිරධහරි් ටත්, ඳශහත් කිකාකර්භ කධයක්
(යහප්තිති ) නිරධහරි් ටත් භවළලි ඵර ප්රහේලඹ් ට කඹත් යහප්තිති හයහ
ේඵ් ධහඹ් 
කදවස වහ හතොයතුරු රඵහදු්  කහකාකහර්ක ක ක ලහේ
කධයක්රු් ටත් කඳහ ක ක සතතිඹ පුද කිරීභට කළභළත්හතමු.

හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ විභර්ලනඹ කයක ්  එඹ උස තත්ත්ඹකට හ න ඒභට
කබය් තය විභර්ලකයි්  හර කටයුතු කශ කධිඳර්හේක එස.එේ.ඒ. භයහක ් 
භවතහ ව ඳර්හේණ නිරධහරිනී භහරතී යේහඵොඩහ දය භවත්ක ඹට කඳහ ක ක
සතතිඹ පුද කයන කතය හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහහක ර භාබහඹ හකතයේ ද ඹ් න
නිලසචඹ කයක ්  එඹ උස තත්ත්ඹකට හ න ඒභට කදවස වහ හඹ ජනහ ළඳය
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ආචහර්ඹ හෂඩ්රික් කහබ්යත්න භවතහට ද කපි විහලය සතුතිඹ පුද කිරීභට
කළභළත්හතමු.

හභභ කධයඹනඹට කලය හකහයන දත්ත වහ හතොයතුරු ැසස කිරීභටත් එහි
 ක්ණඹ භහර් ත ක්රභහකදඹ්  බහවිතහඹ්  සිදු කිරීභටත් තභ දහඹකත්ඹ
ඳඹක ්  දත්ත විලසහල්ණ කහර්ඹඹ ද භළහනවි්  දටු කශ  ඛ්යහන වකහය
නිරධහරි හක්.ඩී. දභහහ සිල්හ හභනවිඹටත් ඒ වහ වඹ ළඳය විභර්ලන
නිරධහරිනී පුබුිරකහ ජඹසි ව හභනවිඹටත් කඳහ සතතිඹ පුද කය සිිමමු.

දශ පිටඳත ඳරි ණක ත කිරීහේ කහර්ඹඹ නිළයිර දටුකශ කශභනහකයණ
වකහය ප්රක රහ තහල්යත්න, කහඹ භහ රක්ක ි  ී යඳහර ව එස.ඩී. රහිරුකහ
යලසක නී ඹන භවත් ් හ හයඹ ද ඩහත් ක ඹ කයමු.

හභඹ ප්රකහලනඹක් හර එළිදළක්ී හේ දී කය නිර්භහණඹ, හ දු ඳත් ඵළීයභ, බහහ
 සකයණඹ ව මුද්රණඹ ආදී භසත ප්රකහලන ්රිඹහලිඹභ කහර්ඹක්භ දටු
කශ ් නිහකදන ක ලහේ ක ල ප්රධහන ඇතුළු සිඹලු කහර්ඹ භණ්ඩරඹටත් හේ
වහ න්  කයුරි්  වඹ දු්  සිඹලු හදනහටත් කඳහ වද පිරි සතතිඹ පිරිනළ භට
කළභළත්හතමු.

එම්.ඩී. ලංසුසිරේ ලංලූමිදු
එච්. ේ.සී. ලංජඹසි ඹ
ිරලූඳේ ලංඵමුණුආයච්චි

iii

ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

විධේඹව ලංේයේාලඹ

 ර්ධනඹ හක ්  ඳතින යටර සුළු ඳරිභහණ හ ොී ්  වහ කහනකුත් ග්රහ ඹ
ජන වනඹ බිලිඹනඹකට ඩහ ළඩි පිරිකහ ජීහන ඳහඹ්  වහ ළද ත් න
කිකාකර්භහ් තඹ ශ්රී ර කහ ආර්ථිකහේ ළද ත් ක ලඹකි. කිකාකහර්ක ක ක ලහේ
සිඹලුභ උඳ ක ලර ආර්ථික ්රිඹහකහරීත්ඹ, හනස න තහක්ණඹ වහ ක ඹ
දහභඹ් ට හකහයන ළඩිිරයුණු කිරීේ භ භ් ද හ  ිරයුණුහක ්  ඳතී. හභභ
තත්ත්ඹ තුශ ග්රහ ඹ භට්ටභට කඹත් හ ොවිජනතහහ ආදහඹේ හව ජීන
තත්ත්හේ දවශ ඹහභක් ද හඳ් නුේ හනොකිරීභ හවයතුහ්  දරිද්රතහහේ තත්ත්ඹ
ද එහයභ ඳතී.

හභභ තත්ත්හේ හනක් කත්ඳත් කය ළනීභට “කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹට”
ළරකිඹ යුතු කහර්ඹබහයඹක් දටුකශ වළකිඹ. දළනුභ, කුරතහ ව තහක්ණඹ රඵහ
දීභ, ඳවසුකේ ළඳයීභ තුළි්  කිකාකහර්ක ක පරදහයිතහඹ ළඩිිරයුණු කිරීභට ව
ආදහඹේ දවශ නළ ී භට හභභ හයහට ඇත්හත් විලහර වළකිඹහකි. නමුත්
කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ ඳඹ් න් ට එභ හයහ කහර්ඹක්භ, පරදහඹක
ව යහජය ක ලඹට කඩු පිරිළඹක් හිත හයහක් හරසි්  රඵහ දීභ ේඵ් ධහඹ් 
හරො පුයහ ඳති් හ්  ත දුයටත් ිරයුණු විඹ යුතු තත්ත්ඹකි.

හ ී  ගිඹ දලක හදක තුශ  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින හඵොහව ආසිඹහතික යටර
හභ් භ ශ්රී ර කහහක කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  තත්ත්ඹ ද ට
හඵොහව හයි්  භ භහනඹ. කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ වහ දරක්ක ත වූ
යහප්තිති හයහක් කසකය ළනීභ වහ කතීතහේ සිටභ දළර ප්රඹත්නඹ් 
ණනහක් වනානහ ත වළකි ම් ද එකී ප්රඹත්නඹ්  භඟි්  කහප්තික්කාත කයමුණු ඒ
ආකහයහඹ් භ හක්හත් ම් හකද ඹ් න පිළිඵ ළටලුක් ඳතී. එහයභ දිරරිහේ
දී කනු භනඹ කශ යුතු භහර් පිළිඵ ඇත්හත් ද කවිනිලසචිත තත්ත්ඹකි. ඒ කනු
යහප්තිති හයහේ හධනීඹ තත්ත්ඹ්  තුළි්  කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ කයහ ඹෆභ
වහ නතහහඹ්  භතුන කභිහඹ ඹ් ට මුහුණ දීභටත්, හනස න ඳරියඹ
තුශ ්රිඹහකහරී සිමටභටත්, යහප්තිති හයඹ ේඵ් ධහඹ්  කධයඹනඹ්  සිදු කිරීභ
කතයලය හක.

එඵළවි්  ශ්රී ර කහහක ආවහය හඵ
ක ලඹට කදහශ ්රිඹහත්භක කයනු රඵන
කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ්  හි, හර්ථකත්ඹ හකහයහි ඵරඳහන, ුවහත්භක
(Structural ) වහ ්රිඹහත්භක(Functional) තත්ත්ඹ කධයඹනඹ කිරීභත්, හ ොවි
ප්රජහ් හ හතොයතුරු කලයතහ ප්රභහණහත්භක ව භාණහත්භක පුයහීයභ
iv
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__________________________________________________කහර්ඹ ඳත්රිකහ ක ක 07

ේඵ් ධහඹ්  ඳතින ර්තභහන තත්ත්ඹ පිළිඵ යහප්තිති හයහ ඳඹන දවශ
නිරධහරී් හ කදවස නිර්ණඹ කිරීභත් වයවහ ත්භ්  යහප්තිති හයහ ඳේධතිහේ
දිරරි භන පිළිඵ නි භන ළඳයීභ ව යහප්තිති ක ලහේ දිරරි ඳර්හේණ ක්හයර
වනානහ ළනීභත් ප්රධහන කයමුණුහකොට නික ්  හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ (Working
Paper) ළරසුේ කය ඇත.

හභභ කධයඹනඹ භගි්  කනහයණඹ ් හ්  ත්භ්  යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹ න
කභිහඹ ඹ් ට මුහුණ දීභට නේ, එහි  විධහන ුවහේ හභ් භ ්රිඹහකහරීත්ඹ
ේඵ් ධහඹ්  වූ ඳළවළිරලි හනසකේ වහ හඹොමුී හේ කලයතහඹක් ඳතින
ඵයි. ඩහ ළද ත්භ කහයණඹ ් හ්  හ ීයඹකයණඹ, විභධය තකයණඹ,
ඵරඹ හඵදීභ, හතොයතුරු වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ බහවිතඹ ළනි නතහහඹ් 
භතු  එන කිකාකහර්ක ක කභිහඹ ඹ් ට යහප්තිති හයඹ සුදහනේ විඹ යුත්හත්
හේශීඹ යහප්තිති කලයතහ්  ද භඟි්  ී භයි. එනේ න තහක්ණඹ භගි් 
හේශීඹ කනනයතහඹක් හිත යහප්තිති ඳේධතිඹකට ඳරිණහභඹ ී හේ කලයතහඹ
භතු කයනු රඵයි. එහභ් භ ඳත්නහ යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ ඳර්හේණ ආඹතන,
යහප්තිති නිරධහරී්  වහ හ ොී ්  කතය සිදු න දළනුභ තහක්ණඹ රහ ඹෆහේ
ඹහ් රණඹට කදහශ පරදහඹකත්ඹ භළණ ඵළීයභ වහ ක්හයර භට්ටහේ පුළුල්
ඳර්හේණ සිදු කිරීභ කශ යුතු ඵට ද කධයඹනඹ නි භනඹ කයයි.

ත්භ්  යහප්තිති හයඹට කදහශ දවශ භට්ටහේ නිරධහරී්  හභ් භ දලක හදකක්
තිසහය යහප්තිති හයඹ ේඵ් ධහඹ්  ඳර්හේණ සිදුකයන යහප්තිති විහලයියි් 
විසි්  හඳ් හ දී ඇති හතොයතුරු ද ඳදනේ කය නික ්  යහප්තිති හයඹ තුශ
වනානහ ත් ළටලු කභ කිරීභටත් එභ හයහ කහර්ඹක්භ වහ පරදහයි එකක් ඵට
ඳත් කිරීභටත් සිදු කශ යුතු පර් කලයතහ හිත හඹ ජනහ කිහිඳඹක් දිරරිඳත්
හකහර්. එනේ, කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ ේඵ් ධහඹ්  ජහතික කඹහප්තිති
ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති කිරීභ, යහප්තිති ඳේධතිඹභ එක භධය ත සථහනඹකි්  ඳහරනඹ
න ක්රභඹක් කස කිරීභ, ඒ කනු ජහතික භට්ටහේ නිසඳහදන ළරළසභකට කනු
ඳශහත් භට්ටහේ නිසඳහදන ළරසුේ වහ දරක්ක ළකසීභ වහ ඒ කනු යහප්තිති හයහ
ළඳයීහේ ක්රභහකදඹ කස කය ළනීභ, ත්භ්  යහප්තිති ඳේධතිහේ ුවහත්භක වහ
්රිඹහත්භක තත්ත්ඹ විධිභත් වහ විදයහත්භක හර ඳර්හේණඹට ඵනා්  කිරිභ, න
කභිහඹ ඹ් ට මුහුණ දීභට භත් යහප්තිති හයහක් හරසි්  තියය ී භට
ඳත්නහ කිකාකහර්ක ක ප්රතිඳත්තිහේ දඩක් රඵහ දීභ, සුදුසුකේ රත් ප්රී ණතහහඹ් 
යුත් යහප්තිති නිරධහරී්  යහප්තිති කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ වහ ඵහ ළනීභ ව
ඳළවළිරලි ැසකිඹහ විසතයඹක් හභ් භ හයහ හකෝ හේසි පිළිඵ දළනුත් කිරීභ
වයවහ ඔම්්  කදහශ යහප්තිති කහර්ඹඹ හතභ දරක්ක ත කිරීභ, යහප්තිති
නිරධහරී් හ පර් වහ හයහසථ පුහුණු ළරළසභ පුළුල් කිරීභ ව ඳශහත්/ක් තර්
ඳශහත් කතය පුහුණු කිරීහේ භඵයතහඹ ඇති කිරීභ, හ ොී ් ට කලයභ
v

ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

හභොහවොහත් කලයභ ඳි විඩඹ රඵහ දීහේ නිපුණතහඹ ඇති කිරීභ වහ යහප්තිති
නිරධහරී් හ පරදහඹක ් නිහකදන කුරතහඹ්  දවශ නළ ී හේ ක්රභඹක්
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ඳශමුැිල ලංඳි ච් ේදඹ

වැඳි් වීභ
1.1.

අධයඹන ේ ලංඳසුිභ

කිකාකහර්ක ක ව ග්රහ ඹ  ර්ධනඹ වහ යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ හයඹ
ළද ත් කහර්ඹබහයඹක් දටු කයනු රඵයි. දළනුභ, කුරතහ ව තහක්ණඹ රඵහ දීභ,
ඳවසුකේ ළඳයීභ තුළි්  කිකාකහර්ක ක පරදහයිතහඹ ළඩිිරයුණු කිරීභට ව
ආදහඹේ දවශ නළ ී භට හභභ හයහට ඇත්හත් විලහර වළකිඹහකි (Davis 2008;
Feder et al., 2010; Swanson and Rajalahti, 2010).  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින
යටර කුඩහ ඳරිභහණ හ ොී ්  වහ කහනකුත් ග්රහ ඹ ජන වනඹ බිලිඹනඹකට ඩහ
ළඩි පිරිකහ ජීහන ඳහඹ්  වහ ළද ත් න කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ
ර්තභහනහේ ප්රඵර කභිහඹ
ැසකට මුහුණ දී ඇත. කඩු පරදහයිතහ, ආවහය
කනහයක්ෂිතතහඹ ව භ් දහඳ ණඹ, ආවහය ක ර කර්බුදඹ, සහබහවික ේඳත්
ක්ඹ ී භ, හනසන වහ කවිනිලසචිත හශහඳොශල්, ඳහරිරික වහඹනඹ ව
හේලභාි ක විඳර්ඹහ ළනි කභිහඹ
කිකාකහර්ක ක ක ලඹට වහ ග්රහ ඹ
 ර්ධනඹට ිජුභ ඵරඳහන කභිහඹ හක. හභභ කභිහඹ ඹ් ට මුහුණ දීභට
හ ොී ් ට උඳහදස වහ හතොයතුරු රඵහ දීභ, ඳවසුකේ ළඳයීභ, කදහනේ ව ආඳදහ
භඟ කටයුතු කිරීභට වඹ දීභ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ
හයහ භගි්  සිදු හකහර් (Davis, 2020).
නමුත් කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ ඳඹ් න් ට එභ හයහ කහර්ඹක්භ,
පරදහඹක ව යහජය ක ලඹට කඩු පිරිළඹක් හිත හයහක් හරසි්  රඵහ දීභ
ේඵ් ධහඹ්  හරො පුයහ ඳති් හ්  ත දුයටත් ිරයුණු විඹ යුතු තත්ත්ඹකි.
හ ී  ගිඹ දලක හදක තුශ  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින ආසිඹහතික යටර
කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ හඵොහව ළටලු වහ කභිහඹ ඹ් ට මුහුණ දී ඇත.
එහයභ කහීයන භතුන කභිහඹ ඹ් ට මුහුණ දීභටත් හනස න ඳරියඹ තුශ
්රිඹහකහරී ී භටත් යහප්තිති හයඹ ේඵ් ධහඹ්  කඛ්ණ්ඩ ළඩිිරයුණු කිරීේ
කතයලය හක (Baiget el al., 2013).
ශ්රී ර කහහක කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  තත්ත්ඹ ද ට
හඵොහව හයි්  භ භහනඹ. කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ වහ දරක්ක ත වූ
යහප්තිති හයහක් කසකය ළනිභ වහ කතීතහේ සිටභ දළර ප්රඹත්නඹ් 
ණනහක් වනානහ ත වළකි ම් ද එකී ප්රඹත්නඹ්  භඟි්  කහප්තික්කාත කයමුණු ඒ
ආකහයහඹ් භ හක්හත් ම් හකද ඹ් න පිළිඵ ළටලුක් ඳතී. එහයභ දිරරිහේ
දී කනු භනඹ කශ යුතු භහර් පිළිඵ ඇත්හත් ද කවිනිලසචිත තත්ත්ඹකි
(Wanigasundera et al., 2019).
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

1987 ර්හේ දී ඳශහත් බහ ක්රභඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ වයවහ යට තුශ ්රිඹහත්භක වූ
ඵරඹ විභධය ත කිරීහේ ්රිඹහලිඹට භ හ  ඳර්හේණ, යහප්තිති වහ
 ර්ධනඹට ේඵ් ධ විඹඹ්  ද හනකට රක් විඹ. ඒ හවයතුහ්  යහප්තිති වහ
උඳහදස ළඳයීහේ ඳේධතිඹ හඵහවවි්  භ ඛ්ණ්ඩනඹ වූ කර්ධ ලහඹ්  විභධය ත
වූ ව මූරයභඹ ප්රතිඳහදනඹ්  හීන වූ තත්ත්ඹකට ඳත් විඹ. ඒ හවයතුහ් 
කිකාකහර්ක ක ඳර්හේණ ප්රතිපර හ ොවිජනතහට රළීමභ දළඩි හර සීභහ විඹ
(Tabor et al., 1994). යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ ්රිඹහලිහේ ක්  පුරුක ම්
හ ොවිඹහ හත න දළනුභ වහ තහක්ණඹ හුභහරුකිරීභ ේඵ් ධහඹ්  නිර්භහණඹ
ම් ළටලු ඩහ පුළුල් හර ඳළවළිරලි කිරීහේදී ඵරඹ විභධය ත ී භ වළරුණුහකොට
හභභ ්රිඹහලිඹට ඵරඳහන හනත් ක්ද්ද්ර භට්ටහේ හධක ද ඵරඳහන ඵ
වනානහ ත වළකිඹ. හකහය හතත් ඳත්නහ න කිකාකහර්ක ක ් දර්බඹ තුශ
දළනුභ වහ තහක්ණඹ ජනනඹ හකහයන මූරහශ්රඹ්  හි සිට ක්හයරඹට හුභහරු
කිරීභ දක්හ වූ ්රිඹහලිඹ ර්තභහනහේ ඩහත් කභිහඹ හත්භක ී  ඇත.
හභභ තත්ත්ඹ භත දළනුභ වහ තහක්ණඹ හුභහරු ්රිඹහලිඹ කහර්ඹක්භ වහ
පරදහයි ්රිඹහලිඹක් හරසි්  ්රිඹහත්භක කිරීභට සිදු කශ වළකි හනසකේ
වනානහ ළනිභ දළඩි කලයතහඹක් ී  ඇති කතය ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ ප්රධහන
යහප්තිති ළඳයුේකරු් හ ද කධහනඹ ඒ වහ හඹොමු ඳතී. එඵළවි්  හේ
ේඵ් ධහඹ්  ඳත්නහ හහිතය විභර්ලනඹ් හ ්  උකවහ නු රළබු හතොයතුරු
භත ඳදනේ හක ්  කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ්  හි ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක
තත්ත්ඹ විභර්ලනඹ කිරීභත් ර්තභහන තත්ත්ඹ පිළිඵ යහප්තිති හයහ ඳඹන
දවශ නිරධහරී් හ කදවස නිර්ණඹ කිරීභත් වහ හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ ළරසුේ
කය ඇත.
1.2. ලං

අධයඹන ලංමැ ලු ලංව ලංඅදේශත්ඹ

යට තුශ හඵ
නිසඳහදන පරදහයිතහඹ දවශ නළ ී භට යජඹ ළරකිඹ යුතු
භට්ටක ්  උත්හව නික ්  සිිමන කතය ඒ වහ විලහර ේඳත් ප්රභහණඹක් ද
බහවිතහ කයනු රඵයි. එහය ම්ත් ආවහය හඵ ක ලඹ ේඵ් ධහඹ්  ළරකීහේ දී
ී  හඵ ඹ වළය කහනකුත් ප්රධහන හඵ න ක්හයර හඵ , එශළු ව ඳරතුරු
ඹන හඵ නිසඳහදනඹ්  හි ර්තභහන නිසඳහදන ධහරිතහ ජහතික කලයතහඹට
ඩහ ඳවශ භට්ටභක ඳතී (AgStat, 2019). හේ හවයතුහ්  ආවහය හඵ ඹ්  හි
ජහතික කලයතහඹ වහ නිසඳහදන භට්ටභ කතය ඳතින ඳයතයඹ පුයහීයභ වහ
සිදුකයනු රඵන ආවහය ද්රය ආනඹනඹ වහ යජඹ විලහර විහේල විනිභඹ
ප්රභහණඹක් ද ළඹ කයනු රඵයි.
හහිතය විභර්ලනඹ් ට කනු හඵ
නිසඳහදන පරදහයිතහඹ කඩුී භට හවයතු
ණනහක් ඵරඳහනු රඵයි. එභ හවයතු කතය ආවහය හඵ
ක ලහේ හ ොී ් ට
ඳත්නහ ප්රධහන ආධහයක හයහ න යහප්තිති හයහ ළඳයීභට කදහශ ළටලු ද
ප්රධහන ලහඹ්  ඵරඳහන හවයතුක් හර වනානහහ න ඇත. යහප්තිති හයහ ළඳයීභ
ේඵ් ධහඹ්  ඳතින ළටලු පිළිඵ කධහනඹ හඹොමු කිරීහේ දී ඳර්හේණ,
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යහප්තිති හයඹ ව  ර්ධනඹ කතය ඳතින දුර්ර ේඵ් ධතහඹ  ර්ධන
්රිඹහලිඹ තුශ හඵොහව කඩුඳහඩු ඇති කයයි. එභ තත්ත්ඹ ඳසුගිඹ දලකඹ තුශ
හව ටට කඩු කහරඹක දී කිකාකහර්ක ක ක්හයරහේ භ් ද හ  ර්ධනඹට ඩහත්
හවයතු ී  ඇත (TAMAP, 2019).
කිකාකහර්ක ක යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ හයහ ඩහත් කහර්ඹක්භ වහ පරදහයි
හර රඵහ දීභ වහ හ ී  ගිඹ දලකඹ්  හි විවිධ උත්හවඹ්  ැසහ න තිහබ්.
නමුත් ඒ සිඹලු ප්රති සකයණඹ්  ඹේ ආකහයලි්  කේපර්ණ ී  ඇත. එහයභ
ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ ත්භ්  යහප්තිති  විධහනඹ ඳශහත්, ක් තර් ඳශහත් වහ
භවළලි යහප්තිති හයහ ලහඹ්  ුව ත ී  දක්භ හ ොස තිහඵන ය තිවක
කහරඹ තුශ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ තුශ ුවහත්භක (Structural)වහ
්රිඹහත්භක (Functional) තත්ත්ඹ්  හි සිදු ී  ඇති හනො ළශපීේ වහ දුර්රතහ කභ
කිරීභට දිරරිඳත් ී  ඇති ඇතළේ ළද ත් හඹ ජනහ ද ්රිඹහත්භක ී  හනොභළත.
ඒ කනු ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ දළනුභ වහ
තහක්ණඹ හඵදහ වළරීභ වහ ඳහර්ලසකරු්  (ඳර්හේණ, යහප්තිති හයඹ වහ
හ ොී ් ) කතය ් නිහකදනඹ වහ ේඵ් ධීකයණඹ ප්රභහණත් හනොී භ
හවයතුහ්  නිසඳහදන පරදහයිතහඹ ර්ධනඹ හනොන ඵට ව්  න ළටලු
ව ටට කදහශ පිළිඹේ කතය ඳතින ඳයතයඹ ත දුයටත් එහයභ ඳතී (CARP,
2012-2016, 2017-2021, 2022-2027). එඵළවි්  ඳර්හේණ, යහප්තිති වහ  ර්ධන
්රිඹහලිඹ කතය දතහ හවො ේඵ් ධීකයණඹක් හ ොඩනඟහ
ළනීභටත්,
කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ වහ වූ නී කයණහේ දී කිකාකර්භ යහප්තිති හයඹ
දවශ භට්ටභක යහ ඳළතීභටත් කලය ඳරිිර ඳත්නහ තත්ත්ඹ තුශ හනස ී ේ
සිදු විඹ යුතු ඵට වනානහහ න ඇත (Monu,1988, Silva,2011, Wijesinghe,
2019).
හභභ හන වහ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිහේ  විධහන ුවඹ හභ් භ
දළනුභ වහ තහක්ණඹ රඵහ දීහේ ්රිඹහලිහේ හර්ථකත්ඹ වහ කහර්ඹක්භතහඹ
දවශ නළ ී භ ද කතයලය ඵ හඳ් හ දී ඇත. ඒ වහ යහප්තිති හයහට කදහශ
ඳහර්ලසකරු් ට භතුන ළටලු වහ ද්  කත්ක දීභ වහ ඳතින විබතහ් 
වනානහ නික ්  සිදු කශ යුතු ඩහත් තහර්කික වහ ප්රහහඹ ගික හනසකේ හභොනහ
ද? ඹ් න වනානහ ත යුතු ඵ හකච්ඡහ කය ඇත. ඒ කනු ඳත්නහ යහප්තිති ක්රභඹ
තුශ ටට සුදුසු පිළිඹේ හඹ ජනහ කිරීභට යහප්තිති ඳේධතිඹ ඳළිඵ පුළුල්
ඳර්හේණ කධයඹනඹක් සිදු කිරීභට ඳසුබිභ ළකසීභ දතහ ළද ත් හක.
එහයභ හහිතය විභර්ලනඹ්  හි දී ඳළවළිරලි වූ ඳරිිර විවිධ ඳහර්ලසකරු් හ ් 
භ් විත න යහප්තිති හයහ ළඳයීහේ ්රිඹහලිහේ,
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1. තහක්ණඹ වහ න දළනුභ ජනනඹ හකහයන කසථහ
2. ඒහ යහප්තිති ඹහ් රණඹ හත රළීමහේ තත්ත්ඹ
3. න හොඹහ ළනීේ වහ දළනුභ යහප්තිති හයහ වයවහ හ ොී ්  හත
ේහප්රයණඹ හකහයන කසථහ
4. හ ොී ්  දළනුභ ග්රවණඹ හකහයන කසථහ
5. හ ොී ්  විසි්  තය හරභ එභ දළනුභ බහවිතහේ හඹදී භ

ඹන හභභ ෆභ පිඹයක් තුශභ ව ටට ේඵ් ධ ඳහර්ලසකරු් ට ඒ ඒ
කසථහ් ට ආහකි ක ළටලු ඳතී.
හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ වයවහ දවත ව්  කශ යහප්තිති හයහ ළඳයීහේ
්රිඹහලිහේ ෆභ ක ලඹක්භ ආයණඹ න හය සිදු කශ යුතු ඳර්හේණ
කධයඹනඹ්  වනානහ ළනීභට කසථහ ළරහය. ඒ භඟි්  ආවහය හඵ ක ලඹට
කදහශ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ දළනුභ වහ තහක්ණඹ හඵදහ වළරීභ වහ
ඳර්හේණ, යහප්තිති හයඹ වහ හ ොී ්  කතය ේඵ් ධීකයණඹ ප්රභහණත්
හනොී භ හවයතුහකොටහ න නිසඳහදන පරදහයිතහඹ ර්ධනඹ හනොන ඵට
ව්  න ළටලු ව ටට කදහශ පිළිඹේ කතය ඳතින ඳයතයඹ කභ කිරීභ වහ
හඹ ය ක්රහභ ඳහඹඹ්  වනානහ ළනීභට ද කසථහ උදහ හක.
හභළනි කධයඹනඹක් සිදු කිරීහේ කහනක් ළද ත් කරුණ ් හ් , ජහතික වහ
ආ ශික ප්රතිඳත්ති ප්රමුඛ්තහ හක්හත් කය ළනීභ වහ හභභ කධයඹනඹ දක්න
දහඹකත්ඹයි. න යජහේ ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ තුශ ළබ් තිහඵන ඳරිිර, න
තහක්ි ක ක්රභහකදඹ්  බහවිතහඹ්  භාණහත්භක කසනු ප්රභහණඹක් රඵහ
ළනීහේ න  ර්ධිත කිකාකර්භ ආර්ථිකඹක් කයහ ඹෆභටත් ඒ වයවහ යහට් දශ
ජහතික නිසඳහිරතඹට කිකාකර්භ ක ලහේ දහඹකත්ඹ ළඩි කිරීහේ දරක්කඹ පුයහ
ළනීභටත් එභ ක ලඹ කළපී හඳහනන කයුරි්  නයකයණඹ කිරීභ එභ ප්රතිඳත්ති
යහමුහක ප්රධහන කහර්ඹඹකි. (හෞබහ යහේ දළක්භ, ඔඵට යටක් - යටට හවටක්,
ප්තියතිඳත්ති ප්රකහලනඹ, 2019). එභ කලයතහඹ ඳදනේ කය නික ්  භෆත කහීයන
කිකාකහර්ක ක ක ලඹ තුශ සිදු කශ ළද ත් හනසී භ වහ හ ොී ්  නළඹුරු
කිරීහේ කහර්ඹඹ වහ හ ොවි ප්රජහහක ප්රධහන ආධහයක හයහ හරසි්  ්රිඹහත්භක
ී හේ  කීභ කිකා යහප්තිති හයඹට ඳතී. එඵළවි්  ඳත්නහ යහප්තිති හයහ
ළකසුභ තුශ හ ොී ් හ කලයතහඹ කනු හ ොවිඹහ මූලික හකොට ත් යහප්තිති
ළඩටව්  හත භහරු ී හේ දී ටට ඵහධහ න තහක්ණ හුභහරු ඵහධක
ජඹ ් හ්  හකහය ද ඹ් න පිළිඵ ඳර්හේණ කිරීභට යජහේ කධහනඹ හඹොමු ී 
ඳතී. එභ නිහ ත්භ්  ජහතික කලයතහ් ට කනුකර න එළනි ඳර්හේණ
කධයඹනඹ් ට ඳසුබිභක් ළකසීභ හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ භත් න ඵළවි්  හභඹ ද
ජහතික වහ කහීයන කලයතහ් ට කනුකර හක.
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1.3. ලං

්රධේන ලංඅයමුණ

ආවහය හඵ ක ලහේ කහකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹට කදහශ ළටලු, කභිහඹ ඹ් 
ව ළඩිිරයුණු කිරීහේ විබතහ්  වනානහ ළනීභත් එභඟි්  කහර්ඹක්භ වහ පරදහයි
යහප්තිති හයහක් වහ උඳකහරී න හඹ ජනහ දිරරිඳත් කිරීභත් කධයඹනහේ
ප්රධහන කයමුණ හක.
1.3.1. ලං වි ලයකාත ලංඅයමුණු
1.

හ ොවි ප්රජහ් හ
හතොයතුරු කලයතහඹ්  ප්රභහණහත්භක ව
භාණහත්භක පුයහලිභ ේඵ් ධහඹ්  ඳතින ර්තභහන තත්ත්ඹ
පිළිඵ යහප්තිති හයහ ඳඹ් න් හ (දවශ නිරධහරී් හ ) කදවස
නිර්ණඹ කිරීභ;

2.

ආවහය හඵ
ක ලඹට කදහශ ්රිඹහත්භක කයනු රඵන කිකාකහර්ක ක
යහප්තිති හයහ්  හි හර්ථකත්ඹ හකහයහි ඵරඳහන ුවහත්භක
(Structural) වහ ්රිඹහත්භක (Functional) හධකරට කදහශ ඳතින
තත්ත්ඹ කධයඹනඹ කිරීභ;

3.

ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ ඳත්නහ යහප්තිති හයහ ඳේධතිහේ දිරරි භන
පිළිඵ නි භන ළඳයීභ;
හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහහක විහලයකාත කයමුණු හක.

1.4.

අධයඹනඹ ලංසිදු ලංකිරී ම් ලං්රභ කදඹ

1.4.1. අධයඹනඹ  ලංඅදේශ ලංනයේඹේත්භව ලංවේ ලංාවල්පීඹ ලංඳසුිභ
 ර්ධනඹ හක ්  ඳතින යටර කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ දවශ නළ ී භට
කදහශ යහජය ක ලහේ යහප්තිති භළිරවත් ී භ වහ “ඩහත්භ සුදුසු ළශපීේ”
ේඵ් ධහඹ්  විනාේ වහ එශළඹුේ පිළිඵ ර්තභහනහේ ළඩි කධහනඹක් හඹොමු ී 
ඇත. කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ්  ළඩි ිරයුණු කිරීහේ දී ළද ත් න කරුණක්
් හ් , හයහ රඵහ ් න් හ කලයතහ් ට ඩහත් ළශහඳන හයහක්
රඵහදීභ තවම්රු කිරීභයි. එනේ, හ ොී ් ට ඩහත් ළද ත් න කරුණු වහ
දරක්ක ත ී භයි. එළනි යහප්තිති හයහක් වහ කිකාකහර්ක ක ඳර්හේණ ක ල,
කිකාකහර්ක ක දළනුභ වහ කධයහඳනඹ, යහප්තිති ක ල, යහප්තිති නිරධහරී්  වහ
නිසඳහදකයි් (හ ොී ් ) ඹන සිඹල්ර කතය භනහ ේඵ් ධඹක් ඳළතීභ
කලයතහඹකි (IFPRI,2016).
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විකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලංවේ ලංදඳ ද් ලං ැඳම භ ලංළිබඳඵ ලං මෝය ඹ ලංවිල් ල්ණඹ ලං(Best –
Fit යේමු)
ඵර්නර් ව තත් කඹ (2009) විසි්  දිරරිඳත් කය ඇති හභභ  කල්පිත යහමු
(රඳටවන 1), උඳහදස ළඳයීහේ හයහ ළරසුේ කිරීහේදී ළරකිලිභත් විඹ යුතු
ව ළරසුේ ්රිඹහලිඹ වහ ඵරඳහන හධකර ේඵ් ධතහඹ ඩහ ඳළවළිරලි
නිරඳණඹ හකහයන දිරරිඳත් කිරීභක් හර වනානහහ න ඇත. ත ද එඹ ඒ ඒ යහට්
ඳතින තත්ත්ඹ කනු උඳහදස ළඳයීහේ හයහර කහර්ඹහධනඹ හභ් භ
ඵරඳෆභ විලසහල්ණඹ කිරීභට හඹොදහ තවළකි ඵ ද ව්  හක. එහයභ හභභඟි් 
යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ හයහහක මූලික රක්ණ, එහි  විධහන
කහර්ඹහධනඹ, හ ොවි ඳම්ල් ඒකක හත සිදු කයන ඵරඳෆභ ව කහනහේ
කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ හකහයහි දක්න හර් ඵරඳෆභ කතය ඇති
ේඵ් ධතහඹ ද දක්යි.
යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹට කදහශ මූලික රක්ණ වූ ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක
රක්ණර හනස ී ේරට හහප්තික් යහප්තිති හයහේ නිභළම්ේ (outputs) හි
සිදුවිඹ වළකි විචරයඹ්  පුහය කථනඹ කිරීහේ වළකිඹහ ද ඳතී. හභභ  කල්පීඹ
යහමුට කනු රකනු රඵන ප්රහේලඹක හව යටක ඳතින ් දර්භීඹ හධක
(Contextual Factors) එනේ, කිකාකහර්ක ක ප්රතිඳත්තිර සබහඹ, ආඹතනික
භට්ටහේ ේඵ් ධතහ් , නිසඳහදන ඳේධති ව හ ොවි ප්රජහ් ට කඹත් ක රට
කනුකර න ඳරිිර යහප්තිති හයහේ ්රිඹහත්භක ක්රහභ ඳහඹ්  කහ ළනීහේ
හර්ථකත්ඹ භත යහප්තිති හයඹ භගි්  කහප්තික්කාත ප්රතිපර ව එභ ප්රතිපර කයහ
ශඟහ ී හේ කහර්ඹක්භතහ තීයණඹ න ඵ ඳළවළිරලි කයයි.
තදුයටත් ඳළවළිරලි කශහවොත්, හභභ  කල්පීඹ යහමු භඟි්  යහප්තිති හයඹට
කදහශ මූලික රක්ණ ව එභ රක්ණ හනස කිරීභට ඵරඳහන ් දර්භීඹ හධක
පිළිඵ දතහ ළඹුරි්  විග්රව කයනු රඵයි. ඒ කනු, ඳත්නහ ් දර්භීඹ
හධකරට ප්රතිචහය දළක්ී භ වහ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹට කදහශ
මූලික රක්ණ වූ ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක රක්ණ (ඳහරන ූවඹ් ,
ධහරිතහ් , කශභනහකයණඹ ව උඳහේලන ක්රභ) හනස කශ වළකි ආකහයඹ
වනානහ ළනීභ ඳවසුකයයි.
ඒ කනු හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහහක කයමුණු හධනඹට සුදුසු න හය හභභ කධයඹනඹ
වහ ද “Best – Fit” යහමු භහර්හ ඳහේලඹක් හර බහවිතහ කයන රදී
(රඳටවන 1). හභහි දී එභ  කල්ඳ යහමු භඟි්  කිකාකහර්ක ක ක්හයරඹට කදහශ
් දර්භීඹ හධක හර වනා් හ දී ඇති ඹේ යටක ඳතින ප්රතිඳත්ති භළිරවත් ී භ
ව නිසඳහදන ඳේධතිඹ තුශ ඳතින යහප්තිති හයඹට කදහශ මූලික රක්ණ එනේ,
I.
II.

යහප්තිති හයහ ළඳයුේ කරු් හ  විධහන ූවඹ් 
ධහරිතහඹ වහ කශභනහකයණඹ
6
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III.

උඳහදස වහ දළනුභ ළඳයීහේ ප්රහකල වහ ක්රභ

ප්රධහන විචරයඹ්  හය රකක ්  එභ විචරයඹ්  හි ර්තභහන වළසිරීභ ඳහදක කය
නික ්  හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහට කලය න දත්ත වහ හතොයතුරු ඳඹහ ් නහ රිර.
“Best – Fit” යහමු භහර්හ ඳහේලඹක් හර බහවිතහ කයක ්  යහප්තිති හයඹට
කදහශ සිදු කශ යුතු දිරරි විලසහල්ණඹ්  (යහප්තිති හයහේ කහර්ඹ හධනඹ,
හයඹ රඵන හ ොී ් හ / නිසඳහදන ඳේධතිහේ සබහඹ ව යහප්තිති හයඹ
නිහ හ ොී ් ට/ නිසඳහදන ඳේධතිඹට න ඵරඳෆභ) වහ මූලික ප්රහකලඹක් හර
ද හභභ කහර්ඹඹ ඳත්රිකහ බහවිතහ කිරීභට කහප්තික්හ හකහර්.

7

යේජයප ඳෞධතමලිවපයේජය ලං
නොන ලංඅාල (Capacity
of Potential Service
Providers)

දඳ ධතලන ලං්රභප්ර කල
(Advisory Methods)

FIT

ධේි තේ ලං(Capacity)
ිල්ඳේදන ලංඳධතධ ස ලං ලංව ලං
ශ ලං්ර කල
(Production System
& Market Access)

මූරහශ්රඹ: IFPRI,2016

වශභනේවයණඹ ලං
(Management)

රළබූ  කල්පීඹ යහමු

8
රූඳ ලංමූලය:
වන ලංඅIFRI,2016
ාව ලං01: Best-Fit යේමු ලං- ලංඅධයඹනඹ ලංදවේ ලංවේ මනු ලංරැබූ ලංාවල්පීඹ ලංයේමු ලං

විකාවේමික ව ලංාමිධනඹ
(Agricultural Development )

ඳේරන ලංූවඹ් 
(Governance
Structures)

ඵරඳෑභ ලං (Impact)

්ර සඳත් ස ලං ලංේතේයණඹ ලං
(Policy
Environment)

මොවි් ප මොවි ලංඳවුල් ලංඒවවඹ් 
(Farm Households)

(Contextual Factors)

වේමිඹ ලංේධනඹ
(Performance)

යේප්ති ස ලං යඹ-මලිව ලං
රක්ණ ලං (Extension
Service – Key
Characteristics)

් දමිභීඹ ලංේධව ලං

8

ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

____________________
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1.4.2. ලං

තොයතුවන ලංරැ්කිරීභ ලංව ලංවිල් ල්ණඹ

හේ වහ ේවිතියික දත්ත හභ් භ ප්රහථක ක දත්ත ද ඳදනේ කය ් නහ රිර.
ේවිතියික දත්ත ඳඹහ ළනීභ වහ කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු, ඳශහත්
කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු ව භවළලි කධිකහරිඹ ඹන ආඹතනඹ් හි යහප්තිති
ක ලඹට කදහශ හල්ඛ්න, ඳර්හේණ හර්තහ්  ව ක් තර්ජහරහඹ්  ඳඹහ ් නහ
රද මූරහශ්ර බහවිතහඹ්  ඳත්නහ යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ හයහහ හි
සබහඹ (ුවඹ්  වහ ්රිඹහකහරීත්ඹ - ප්රහකල/ ක්රභ/හභරේ) පිළිඵ
හතොයතුරු ැසස කය ් නහ රිර.
ප්රහථක ක දත්ත ඳඹහ ළනීභ වහ කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තුහක යහප්තිති ක ලඹ,
ක් තර් ඳශහත්ර යහප්තිති ක ලඹ, ඳශහත් කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තුහක යහප්තිති
ක ලඹ ව භවළලි කධිකහරිහේ යහප්තිති ක ලඹට කදහශ හත යහ ත් දවශ භට්ටහේ
නිරධහරී්  භ දුයකථන හකච්ඡහ සිදු කිරීභ භඟි්  ඳත්නහ යහප්තිති වහ උඳහදස
ළඳයීහේ හයහ්  හ ොවි ප්රජහ් හ දල්ලුභට රිරන ව ඔම්් හ විවිධ
හතොයතුරු කලයතහ පුයහීයභට භත්ී භ ේඵ් ධහඹ්  කදවස රඵහ ් නහ රදී.
හේ වහ භහර් ත ක්රභඹක් හර ගූ ල් ඳත්රිකහ (Google forms) ද බහවිතහ
කයන රදී. දත්ත වහ හතොයතුරු විසතයහත්භක විලසහල්ණ ක්රභඹ බහවිතහ කයක ් 
විලසහල්ණ කය කලය තළ්  හි ප්රසතහය වහ රඳටව්  ද බහවිතහ කයක ් 
කධයඹනහේ ප්රතිපර දිරරිඳත් කයන රිර.
1.4.3. ලං භේමිමමත ලංමීක්ණඹ්   ලං්ර සාේය ලංදැක්වී ම් ලං්බේඹ
 දුයවථන ලංේවච්ඡේ
භහර් ත  ක්ණඹ සිදු කිරීහේ ිර යහජය ක ලඹට කදහශ යහප්තිති ළඳයුේකරු් 
වූ ක් තර්ඳශහත්/ ඳශහත් ඹන ක ලරට කදහශ ඳශහත් කිකාකර්භ කධයක් ,
ක් තර් ඳශහත් යහප්තිති වහ පුහුණු කධයක් ඹන නිරධහරී්  භ දුයකථන
හකච්ඡහ්  හි නිඹළහශක ්  එභ ප්රහේලඹ්  හි යහප්තිති ඳේධතිඹ පිළිඵ මූලික
හතොයතුරු , ත්භ්  යහප්තිති ඳේධතිහේ ළටලු හභ් භ ඒහ වහ සිදු කශ යුතු
පිළිඹේ පිළිඵ හතොයතුරු රඵහ ් නහ රදී (හතොයතුරු රඵහ ත් නහභහල්ඛ්නඹ ඇමුණුභ 02).
 ගූමල් ලං ඳෝයභ ලංවයවේ ලංසිදු ලංවශ ලංමීක්ණඹ
භහර් ත ක්රභඹක් වූ ගූ ල් හඳ යභඹ්  බහවිතහ කයක ්  ක් තර්ඳශහත්/ ඳශහත් ඹන
ක ලර යහප්තිති හයහ  විධහන ධයහලිහේ නිහඹ ජය කහකාකර්භ
කධයක්(යහප්තිති) ව වකහය කිකාකර්භ කධයක්(යහප්තිති) නිරධහරී් හ ් 
ත්භ්  යහප්තිති ඳේධතිඹට කදහශ න කිකාකහර්ක ක ප්රතිඳත්තිහේ ව්  කරුණු
පිළිඵ කදවස, ත්භ්  ළටලු ව හඹ ජනහ ඳඹහ ් නහ රිර (ගූ ල් හඳ යභඹ
වහ ප්රතිචහය දළක්වූ් හ නහභ හල්ඛ්නඹ - ඇමුණුභ 01).
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

1.5. ලං

වේමිඹ ලංඳත්රිවේ ක ලංැවැ්භ

ඳශමු ඳරිච්හේදඹ භඟි්  හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ කධයඹනඹට කදහශ ඳසුබිභ, කයමුණු,
කදහශත්ඹ ව ක්රභහකදඹ දිරරිඳත් හකහයන කතය හදන ඳරිච්හේදඹ භඟි් 
කධඹයනඹට කදහශ හහිතයභඹ හතොයතුරු ඳදනේ කය නික ්  ප්රතිපර හකච්ජහ
කිරීභට ප්රහකලඹක් ඳඹක ්  ආවහය හඵ
ක ලහේ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති
ඳේධතිහේ විකහනඹ පිළිඵ ළහකවි්  දිරරිඳත් හකහර්. හතන වහ සිකන
ඳරිච්හේද ප්රතිපර වහ හකච්ඡහ් ට හ්  හකහර්. එහි දී හතළනි ඳරිච්හේදඹ
භඟි්  ආවහය හඵ
ක ලහේ ප්රධහන යහප්තිති හයහ ළඳයුේකරු්  ව එහි
ූවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක ක ලහේ  විධහන ්රිඹහලිඹ පිළිඵ හහිතය
විභර්ලනහඹ්  රද හතොයතුරු විලසහල්ණඹක් දිරරිඳත් කය ඇත. සිකන
ඳරිච්හේදඹ හ්  ් හ් , භහර් ත  ක්ණඹ් හ ්  රළබුණු හතොයතුරු
ඳදනේ කය නික ්  යහප්තිති හයඹට කදහශ ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක තත්ත්හේ
ත්භ්  ළටලු වහ ඒ වහ සිදු කශ වළකි පිළිඹේ පිළිඵ හඳ් හ දීභට හක.
ඳසන ඳරිච්හේදඹ භඟි්  ත්භ්  යහප්තිති හයඹ කහර්ඹක්භ යහප්තිති හයඹක්
ඵට ඳත්කය ළනීභ වහ දිරරිඳත් හකහයන නි භන වහ හඹ ජනහ වහත්
යහප්තිති හයහේ දිරරි භන ේඵ් ධහඹ්  සිදු කිරීභට සුදුසු ඳර්හේණ ක්හයර
හඳ් හ දීභ වහත් හ්  හකහර්.
1.6. ලං

අධයඹන ලංසීභේ් 

හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහ කධයඹනඹට කදහශ සිදු හකරුණු  ක්ණහේ දී විවිධ හවයතු
භත ඇතළේ නිරධහරී්  දුයකථන භහර් හඹ්  ේඵ් ධ කය ළනීභ කඳවසු ී භ
දුයකථන හකච්ඡහ්  ේඵ් ධහඹ්  කධයඹනඹ වහ වූ සීභහක් විඹ. එහභ් භ
දිරරිඳත් කයන රද ගූ ල් ඳත්රිකහ වහ ේමුඛ් හකච්ඡහ ක්රභඹට හහප්තික් සීභහ
හිත වූ ප්රතිචහය ප්රභහණඹක් රළීමභ ද කධයනඹට කදහශ සීභහක් විඹ.
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දැිල ලංඳි ච් ේදඹ

ආවේය ලං ඵෝම ලංඅාල ේ ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යේ ලංඳධතධ සඹ
2.0. ලං

වැඳි් වීභ

භහර් ත (ගූ ල් ඳත්රිකහ) ක්රභඹ්  ව දුයකථන  හද ආශ්රහඹ්  සිදු හකරුණු
 ක්ණඹ් හ ්  රද දත්ත වහ හතොයතුරු ඳදනේ කය නික ්  ආවහය හඵ
ක ලහේ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ ඹනු කුභක් ද? ඹ් න පිළිඵ ව යහප්තිති
හයහ ඳේධතිහේ විකහනඹ, ර්තභහන තත්ත්ඹ පිළිඵ හහිතයභඹ විභර්ලනඹක්
දිරරිඳත් කිරීභ වහ හභභ ඳරිච්හේදඹ හ්  හකහර්.

2.1. ලං

විකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලංවේ ලං්රධේන ලංයේප්ති ස ලං්ර කලඹ් 

කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ, ග්රහ ඹ ජනතහ හත හඹොමු වූ කවිධිභත් කධයහඳන
්රිඹහලිඹකි. හභභ ්රිඹහලිඹ හ ොී ් හ
ළටලු විඳීභට උඳකහරී න දළනුභ වහ
හතොයතුරු රඵහ හදයි (Mosher,1978). හ ොවිඳශ කහර්ඹක්භතහඹ දවශ නළ ී භ
භඟි්  නිසඳහදනඹ ළඩි කය ඳම්හල් ජීන තත්ත්ඹ උස කිරීභ හභහි මූලික
කයමුණයි. හ ොවි ජනතහහ
ජීහන ඳහඹඹ්  ළඩි ිරයුණු කිරීභ වහ
කිකාකහර්ක ක නිසඳහදන පරදහයීතහඹ දවශ නළ ී හේ වළකිඹහ්  ර්ධනඹ
කිරීභට ඔම්්  භ ළඩ කිරීහේ ්රිඹහලිඹක් ලහඹ්  ද හභඹ වළිය් හක (Baig et
al., 2013). යහප්තිති ්රිඹහලිඹ ේඵ් ධහඹ්  ඳත්නහ නිර්චනඹ් ට කනු, එඹ
ප්රධහන ක වතහය්  භ් විත හක. එනේ,

I.
II.
III.
IV.

දළනුභ වහ කුරතහ රඵහ දීභ
තහක්ි ක උඳහදස වහ හතොයතුරු රඵහ දීභ
හ ොවි  විධහන ඇති කිරීභ
කභිහප්රයයණඹ වහ ආත්භ විලසහඹ ඇති කිරීභ යි.

හකහය ම් ද, භෆත කහලින භතු වූ  ර්ධනීඹ තත්ත්ඹ්  භ කිකාකහර්ක ක
යහප්තිති හයහ ඹනු කුභක්ද ඹ් න පිළිඵ කදවස හඵහවවි් භ හනස ී  ඇත. ඒ
පිළිඵ ඳතින කර්ථකථනඹ්  හභ් භ එහි ්රිඹහකහරී දර්ලනඹ ද ළරකිඹ යුතු
හර හනස ී  ඇත. කතීතහේ යහප්තිති හයඹ භඟි්  මූීයක ලහඹ්  තහක්ි ක
හතොයතුරු ඳඹහ දීභ සිදු කශ නමුත් ර්තභහනහේ යහප්තිති හයඹ කධහනඹ හඹොමු
කය් හ්  භසත හ ොවිතළ්  ්රිඹහලිඹට ේඵ් ධ සිඹලුභ පිඹයඹ්  වහ
ඳවසුකේ ළරසීභ හකහයහි ඹ. හේ කනු ර්තභහනහේ යහප්තිති හයහේ
ේප්රදහයික කර්ථඹ දක්භහ ඹක ්  එහි පුළුල් ්රිඹහකහරී ක්හයරඹ තුශ
කහරවිකයණඹ වහ එහි ළටලු විඳීභටත් මුරපුයහ ඇති කතය විලහර ඳයහඹක
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

හයහ ඳඹ් න්  භඟ වම්ල්කහරීත්ඹ් ට ද එශළඹී ඇත (Davis, 2008).
ර්තභහනහේ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ, කිකා නිසඳහදනඹ හකහයහි ේඵ් ධ
හ ොවි ප්රජහ් ට වඹ රඵහ හදන ව ඳවසුකේ ඳඹන සිඹලුභ  විධහනර
වම්ල්කරුහකු ඵට ද ඳත් ී  ඇත (Birnor et al., 2006).
එක්ත් ජහතී් හ ආවහය වහ කිකාකර්භ  විධහනඹ භඟි්  (FAO. 1989) හරො
පුයහ යටල් ණනහක් තුශ ඳත්න රද  ක්ණඹක ප්රතිපරඹ් ට කනු
යහප්තිති හයහ රඵහ දීහේ කහර්ඹහේ දී ඒ වහ දවශ භට්ටහේ දහඹකත්ඹක් රඵහ
හද් හ්  එභ කදහශ යටල්ර යහජය ක ලඹ ඵ හඳ් හ දී ඇත. හරො පුයහ
සිදුකයන කිකාකහර්ක ක යහප්තිති කහර්ඹඹ් හ ්  ආ් න ලහඹ්  81්ක් සිදු
කය් හ්  ඒ ඒ යටල්ර කිකාකර්භ කභහතයහලඹ හව ටට කදහශ ජහතික වහ ඳශහත්
භට්ටහේ හදඳහර්තහේ් තු භඟිනි.

මුරේශ්රඹ  ලංSwanson et al., 1990
ප්රසතහය ක ක 1.1: යහප්තිති හයහ ඳඹ් න් හ හඵදීභ

කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ්  ළඳයිහේ ිර ඒ වහ බහවිතහ කයන ප්රහකල වහ ක්රභ
විවිධ හක. එක්ත් ජහතී් හ ආවහය වහ කිකාකර්භ  විධහනඹ භඟි්  (FAO,1988)
වනා් හ දී ඇති ඳරිිර යහප්තිති ප්රහකලඹ්  8ක් හරො පුයහ යටල් බහවිතහ කයනු
රඵයි (https://www.fao.org)

1. ේභේනය ලං යේප්ති ස ලං ්ර කලඹ ලං (General Extension Approach) ලං  ලං හභභ
ප්රහකලඹ යජඹ විසි්  ඳහරනඹ කයන යහප්තිති ප්රහකලඹකි. හේශීඹ ජනඹහට
උචිත තහක්ණඹ ඳළතිඹ ද ඔම්්  විසි්  ඒහ බහවිතහ හනොකයන ඵ හභභ
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ප්රහකලහඹ්  උඳකල්ඳනඹ හකහර්. ජහතික නිසඳහදනහේ දවශ ඹහහභ්  වහ
යහප්තිති ප්රහකලඹ වයවහ රඵහහදන නිර්හේල දවහ කනුර්තනඹ ී හේ ප්රතිලතඹ
ඳදනේ කය නික ්  හභභ ප්රහකලහේ හර්ථක / කහර්ථකබහඹ භනිනු රඵයි.
2. බේණ්ඩ ලං වි ලයකාත ලං ්ර කලඹ ලං (The commodity specialized Approach): එක්
බහණ්ඩඹක් හව හඵ ඹක් හදට ඳභණක් නළඹුරු වූ යහප්තිති ප්රහකලඹකි.
නිසඳහදනඹ දවශ නළ ී භට ඵරඳහන සිඹලුභ කහර්ඹඹ්  (යහප්තිති හයඹ,
ඳර්හේණ, හඹදම්ේ ළඳයුභ, කහරවිකයණඹ වහ ක ශ ණ් ) එක් ඳහරනඹක්
ඹටහත් ඳළතීභ හභහි ප්රධහන රක්ණඹකි. හභභ යහප්තිති ප්රහකලහේ දී යහප්තිති
නිරධහරිඹහට හඵොහව කහර්ඹඹ්  දටු කිරීභට ඇත.
3. පුහුණු ලං වේ ලං වමුවී ම් ලං ්ර කලඹ ලං (T & V system)  ලං හභභ යහප්තිති ප්රහකලඹ
හ ොී ්  ව්  කයන කලයතහ හකහයහි කධහනඹ හඹොමු හකහර්. යහප්තිති
ප්රහකලහේ ප්රධහන දරක්කඹ නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ ව ග්රහ ඹ ජීන තත්ත්ඹ
දවශ නළ ී භයි. හභහි ළරසුේ ව ත ක්රභඹකට කනු හ ොී ්  වමුී භ ව
ඔම්්  භ  ඳ ේඵ් ධතහක් හ ොඩ නඟහ නියි. ඳර්හේණ ව යහප්තිති
හයහ කතය ද  ඳ ේඵ් ධතහක් ඳත්හ නියි. යහප්තිති නිරධහරි් 
තහක්ණඹ රඵහදීභට ඳභණක් ේඵ් ධ හක. විහලයකාත හඵ ඹ්  හි
නිසඳහදනඹ දවශ නළ ී හේ ප්රභහණඹ භගි්  හභභ යහප්තිති ප්රහකලහේ
හර්ථකත්ඹ භනිනු රඵයි.
4. විකාවේමික ව ලං යේප්ති ස ලං වබේතත් ලං ්ර කලඹ ලං (The agricultural Extension
Participation Approach)  ලංග්රහ ඹ ජීන තත්ත්හේ භාණහත්භඹ දවශ නළ ී භ
වහ නිසඳහදනඹ දවශ නළ ී භ හභභ ප්රහකලහේ දරක්කඹ හක. ග්රහ ඹ හ ොවි
කණ්ඩහඹේර ප්රකහශිත කලයතහ හකහයහි කධහනඹ හඹොමු හක. ්රිඹහත්භක
තත්ත්හේ දී විභධය ත වහ නභයශීීය තත්ත්ඹක් නියි. යහප්තිති ප්රහකලහේ
තියහයබහඹ ඳදනේ කය නික ්  හර්ථකත්ඹ භනිනු රඵයි.
5. යේඳි ස ලං්ර කලඹ ලං(Project Approach)  ලංසීභහහිත කහරඹට ඹටත් විහලයකාත
ප්රහේලඹකට කධහනඹ හදක ්  ඵහහිය ේඳත් ඹටහත් සිදු හකහයන යහප්තිති
කහර්ඹඹකි. යහඳිති කහරසීභහහ්  ඳසුත් සිදු කයහ න ඹහ වළකි ඳරිිර ත
දුයටත් පුළුල් කශ වළකි හභ් භ තියහය සිදු කශ වළකි ක්රභ ව තහක්ණ
ආදර්ලන රඵහ දීභ හභහි එක් කයමුණකි. හභහි හර්ථකත්ඹ හකිමකහීයන
හනසකේ තුළි්  භි නු රඵයි.
6. මේ ලං ඳධතධ ස ලං ාමිධන ලං ්ර කලඹ ලං (Farming system development
approach)  ලංහභහි ප්රධහන රක්ණඹ ් හ්  ඹේ  හ ඳේධතිඹක් මූලික කය
නික ්  එභ  හ ඳේධතිඹ වහ යහප්තිති හයඹ පර්ණ ලහඹ්  ේඵ් ධ
ී භයි. එනේ හඹදම්ේ වහ තහක්ණඹ රඵහ දීභ වහ ඳර්හේණ භඟ  ඳ වූ
ඵතහ ඳළළත්ී භ භඟි්  හේශීඹ කලයතහ වහ කලය න තහක්ණඹ
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

හේශීඹ  ර්ධනඹ කිරීභ හභභ ප්රහකලහේ දී සිදු හකහර්. එහභ් භ සිදු
හකහයන ඳර්හේණ ළඩටව්  භගි්  ිරයුණු කයන රද තහක්ි ක ක්රභ
ප්රහේලහේ හ ොවි්  හකොතයේ දුයට කනු භනඹ කය් හ්  ද ව ඒහ ිර ටභ
බහවිතහ කය් හ්  ද ඹ් න භත හභභ ප්රහකලහේ හර්ථකත්ඹ භනිනු රඵයි.
7. ළිි ැඹ ලං ඵදේ ලං මැනී ම් ලං ්ර කලඹ ලං (Costsharing approach)  ලං හභභ යහප්තිති
ප්රහකලඹ, යහප්තිති හයහට ළඹ න පිරිළඹ හඵදහ ළනීහේ විධික්රභඹක් භත
ඳදනේ හක. යහප්තිති හයඹ ළඳයීහේ දී ඒ වහ ළඹන ේපර්ණ පිරිළඹ
හ ී භට ක්රභ හනොභළති ම් විට හභළනි ප්රහකල බහවිතහ හකහර්. හ ොී ් හ
සඹ කභිිේධිඹට ඳවසුකේ ළරසීභ වහ උඳහදස ව හතොයතුරු ළඳයීභ
හභහි කයමුණයි. හර්ථකත්ඹ භනිනු රඵ් හ්  ඳඹන රද යහප්තිති
හයහ් ට හ ොී ්  දක්න කළභළත්ත කනු හක.
8. අධයේඳන ලං ආඹතන ලං ්ර කලඹ ලං (Educational Institutional Approach)  ලං හභභ
යහප්තිති ප්රහකලඹ, ග්රහ ඹ ජනතහ වහ යහප්තිති හයහ ළඳයීභ වහ
තහක්ි ක දළනුභ ව ඳර්හේණ වළකිඹහ ඇති කධයහඳන ආඹතන බහවිතහ
කිරීහේ ප්රහකලඹකි. යහප්තිති හයහ ළරසුේ කිරීභ ව ්රිඹහත්භක කිරීභ
හඵොහව විට ඳහරනඹ කය් හ්  එභ හයහ ඳඹන කධයහඳන ආඹතනහේ
විඹභහරහ තීයණඹ කයන ඳහර්ලසඹයි. හභභ ප්රහකලඹ තහක්ි ක දළනුභ
රඵහදීභ පිළිඵ ළඩි කධහනඹ හඹොමු කයයි.

2.2. ලං ශ්රී ලං රාවේ ක ආවේය ලං ඵෝම ලං අාල ේ විකාවේමික ව ලං යේප්ති ස ලං යේ ලං ඳධතධ ස ේ ලං
විවේනඹ ලංවේ ලංමිතභේන ලංතත්ත්ඹ
ශ්රී ර කහහක කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිඹ 19 හනි සිඹහය ක බහ හේ සිට
ක්රභහඹ්  විකහනඹ හක ්  ඳතී. යහප්තිති හයහ කටයුතුර ආයේබහේ ප්රථභ
කත්දළකීභ නිටුව්  ් හ් , 1904 ර්හේ දී හේශීඹ කිකාකර්භහ් තහේ ිරයුණු
කහප්තික්හහ්  පිහිටුනු රළබූ “ර කහ කිකාකහර්ක ක  භඹ” වයවහ ග්රහ ඹ සුළු
හ ොී ් ට දළනුභ වහ ප්රහහඹ ගික කත්දළකීේ රඵහ දීභත් භඟඹ. 1912 ර්හේ දී
කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු පිහිටුී භ යහප්තිති හයහේ ිරයුණුට ඩහත් දවල්
විඹ (World Bank,2007). එහි ආයේබඹ ළවිලි වහ ආවහය හඵ නිසඳහදනඹ දවශ
නළ ී හේ ප්රඹත්නඹක් හර සිදු විඹ. 1930 ර්ඹ න විට හත්, හඳොල් වහ යඵර්
ඹන ළවිලි හඵ වහ හනභ ඳර්හේණ සථහන පිහිටුහ එහතක් කිකාකර්භ
හදඳහර්තුහේ් තු තභ ප්රධහන කහර්ඹඹ්  ලහඹ්  කශ ළවිලි හඵ ර
ඳර්හේණ වහ යහප්තිති කටයුතු එභ ආඹතනඹ් ට ඳයහ හදන රදී. හභභ හනත්
භඟ කිකාකර්භ හදඳහර්තුහේ් තුට තභ ේපර්ණ කධහනඹ හේශීඹ ආවහය
හඵ
නිසඳහදනඹ කයන සුළු හ ොී ්  හත හඹොමු කිරීභට වළකි විඹ. එඹ
කිකාකර්භ හදඳහර්තුහේ් තුහක කිකාකර්භ යහප්තිති කටයුතු හේශීඹ ආවහය හඵ
හකහර් ළඩිහඹ්  හඹොමු කිරීභට රළබුණු කසථහක් විඹ. එහයභ 1964 දී
කිකාකර්භ හදඳහර්තුහේ් තුහක ප්රධහන කහර්ඹහරහේ කිකාකර්භ යහප්තිති කටයුතු
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වහභ හ්  ම් නිහඹ ජය කධයක්යහඹක් ඳත් කිරීභ ද කිකාකර්භ යහප්තිති
කටයුතු විහලයකාත කහර්ඹඹක් හර පිළි ් නහ රද කසථහක් විඹ. ද් ඳසු
ර කහහක කිකාකර්භ යහප්තිති කටයුතුර හක ත් ප්ර තිඹක් ඇතිී භ ආයේබ විඹ
(සිඹස ළභරුභ, 2012).
1979 දී හර ක ඵළ කු ආධහය භත ්රිඹහත්භක වූ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති වහ
කිකාකහර්ක ක කනුර්තිතහ ඳර්හේණ යහඳිතිඹ භඟි්  පුහුණු වහ වමුී හේ ක්රභඹ
(T & V System) වනා් හ දීභ, යහප්තිති හයහහක ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක
තත්ත්ඹ්  හි ඳශමු ප්රති සකයණඹයි (Wanigasundera,2019). හභභ ක්රභඹ
ඹටහත් ෆභ ති හදකකට යක්භ යහප්තිති නිරධහරිඹහ විසි්  හ ොී ්  වමුී භ
කනිහර්ඹඹ විඹ. හභභ තත්ත්ඹ නිසඳහදන ඳේධතිහේ ඹේ හර්ථකත්ඹක්
හඳ් නුේ කිරීභට හඵහවවි්  දවල් විඹ (Sivayoganathan,1992). ලං නමුත් හභභ
යහඳිතිහේ කහන ව ඒ කහරඹ තුශදී භ සිදු ම් යහජය ඳරිඳහරනභඹ හනස විේ ද
හවයතුහ්  යහප්තිති හයහ ළඳයීහේ ඳේධතිඹ තුශ ේඵ් ධීකයණඹ බි ළමටභක්
හඳ් නුේ හකරිි . ඒ කනු, කිකාකහර්ක ක  ර්ධන කයමුණු භත ඳදනේ හක ් 
ආවහය හඵ වහ කහනකුත් ළවිලි හඵ ඹ්  හි නිසඳහදන පරදහයිතහඹ දවශ
නළ ී භට කලය ඳරිිර යහප්තිති හයඹ පුළුල්කයක ්  යහජය ක ලඹ විසි්  1980
දලකඹ හතක් කඛ්ණ්ඩ ඳත්හ හ න ආ යහප්තිති හයඹ, 1987- 13 න යසථහ
 හල ධනඹත් භ ඳශහත් ඳහරනඹ වහ ඵරඹ හඵදහවළරීභ නිහ ප්රධහනභ හනස
ී ේ හදකකට ඵනා්  විඹ. එනේ, ඳශහත් බහ පිහිටුී භ භඟි්  කිකාකර්භ යහප්තිති
හයහේ  කීභ ඳශහත් බහරට ඳළරීභ ව ග්රහ ඹ භට්ටහේ හ ොවිඹහට  ඳ
කිකාකර්භ යහප්තිති හයක නිරධහරී්  (KVSN) ග්රහභනිරධහරී්  ඵට ඳත් කිරීභයි
(Wanigasundera, 2019, World Bank Extension Report, 2007,). හභභ
හනසී ේ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ක ලඹ වහ ඳර්හේණ ක ලඹ කතය ේඵ් ධතහ
දුර්ර ී හේ ආයේබඹ හර නිටුව්  ී  ඇත (හඳහර්යහ, 2012).
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පුහුණු ලංවේ ලංවමුවී ම් ලංයේප්ති ස ලං්රභඹ ලං(Training and Visit System – T & V System)
හර ක ඵළ කු ආධහය භත ්රිඹහත්භක වූ ළඩටවනක් ඹටහත් ශ්රී ර කහ ඇතුළු හරො
පුයහ යටල් ඳනවකට හභභ යහප්තිති ප්රහකලඹ වනා් හ හදන රිර. කිකාකහර්ක ක
ඳර්හේණ ක ලඹ්  භ ේඵ් ධතහ ඳත්න භනහ පුහුණුක් රත් යහප්තිති කහර්ඹ
භණ්ඩරඹක වඹ ඇති පුහුණු රඵහ හදන හත යහ ත් හ ොී ්  වයවහ කහනකුත්
හ ොී ් ට තහක්ණඹ රඵහ දීභ භඟි්  ග්රහ ඹ භට්ටහේ සිඹලු හ ොී ් ට ප්රතිරහබ රළීමභ
හභභ ප්රහකලඹ භඟි්  කහප්තික්හ කයන රිර. පුහුණු වහ වමුී හේ යහප්තිති ප්රහකලඹ
ප්රධහන කරුණු තුනක් භත ඳදනේ විඹ. එනේ, ඳර්හේණ, පුහුණු වහ යහප්තිති
්රිඹහකහයකේ පරදහයී හර ේඵ් ධීකයණඹ කිරීභ, හේශීඹ හ ොී ් හ
කලයතහ් ට කනු පරදහයී ඳර්හේණ සිදු කිරීභ, ව හභභ ප්රහකලහේ ප්රධහන
කයමුණ ම් යහප්තිති හයඹ ේඵ් ධහඹ්  පරදහයී කධීක්ණඹක් ව කහර්ඹක්භ වූ
තහක්ි ක වඹක් රඵහ දීභ වතික කිරීභ වහ යහප්තිති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ වහ
හ ොී ් ට ක්රභහනුකර ඳදනභක් භත විධිභත් පුහුණු ළඩටව්  සිදු කිරීභ ඹ් නයි.
හභභ ප්රහකලහේ දී ක්හයර භට්ටහේ යහප්තිති නිරධහරී්  විලහර ප්රභහණඹක් කලය වූ
කතය විඹහනුඵේධ නිරධහරී්  (Subject Matter Officer – SMO) විසි්  හභභ ක්හයර
යහප්තිති නිරධහරී්  පුහුණු කය එභ කහර සීභහට සුදුසු තහක්ි ක ඳි ම්ඩ ැසහ න
හදතිඹකට යක් ක්හයරහේ හත යහ ත් ප්රධහන හ ොී ්  හත ඹනු රඵයි. එභ ප්රධහන
හ ොී ්  විසි්  රඵහ ් නහ තහක්ි ක දළනුභ කහනකුත් හ ොී ්  හත රළහඵනු
ඇතළයි හභභ ප්රහකලහේ දී උඳකල්ඳනඹ හකරිි . හභභ ක්හයර යහප්තිති නිරධහරී් 
කධීක්ණඹ කිරීභ වහ කරහඳ භට්ටක ්  (Segment) හජයසව යහප්තිති
කශභනහකරුහකු සිිමන කතය හභොහු විසි්  හ ොවිජන හයහ ඵර ප්රහේල 4-5ට කඹත්
භූහ ීයඹ ප්රහේලඹ්  හි යහප්තිති ්රිඹහකහයකේ කධීක්ණඹ කයන රිර.
හර ක ඵළ කු කයමුදල් යහඳිතිඹ ක්  ී භත්, ඵරඹ විභධය ත කිරීභ භඟි්  යහප්තිති
හයඹ ඳශහත් බහරට ඳළරීභත් හවයතුහ්  පුහුණු වහ වමුවිහේ යහප්තිති ප්රහකලඹ
්රිඹහත්භක ී භ ක්  විඹ. එහි ප්රතිපරඹ වූහේ, ග්රහ ඹ භට්ටහේ යහප්තිති කහර්ඹ
භණ්ඩරඹ ද්  දත්ී භයි. එහය ම් ද හජයසව යහප්තිති කශභනහකරු් හ ් 
ඵහුතයඹක් ර්තභහනහේත් කරහඳ භට්ටක ්  ්රිඹහකහරී සිිමන කතය ඳර්හේණ වහ
යහප්තිති හයඹ වහ වූ තහක්ි ක ්රිඹහකහරී කණ්ඩහඹේ ද ඳශහත් භට්ටක ් 
ඔම්් හ කහර්ඹ බහයඹ සිදු කයක ්  සිිමයි. නමුත් ග්රහ ඹ භට්ටහේ ක්හයර නිරධහරී් 
හරසි්  සිිම 2400ක  ඛ්යහකි්  යුත් කිකාකර්භ යහප්තිති හයක නිරධහරී්  (KVSN)
යහජය ඳරිඳහරන කභහතයහ ලඹ ඹටහත් ග්රහභ නිරධහරී්  හර කනුයුක්ත කයන රිර
(TAMAP, 2019; Wanigasundera et al,2019;World Bank Report, 2007).
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1980 ව 1990 කහරඹ තුශ යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ සිදු වූ හභභ හනස ී භ භත
කස වූ විවිධ යහප්තිති ප්රහකලඹ්   කල්ඳභඹ ලහඹ්  ිරයුණු ම් ද, එභ
ප්රහකලඹ් හ හඳොදු දුර්රතහඹක් ් හ් , හභහවයුේ භට්ටක ්  හව ක්හයර
භට්ටක ්  කභත් ී භයි. එළනි ඳසුබිභක එභ දුර්රතහ්  භඟවළරීභ වහ 1990 2015 ඹන කහරඹ්  හි යහඳිති භට්ටක ්  යහජය ක ලඹ විසි්  ිරඹත් කයන රද
යහප්තිති ප්රහකලඹ්  ව වනානහ ත් හඵ රට කදහශ ක ඹ දහභඹ්   ර්ධනඹ
කිරීභ වහ ිරඹත් කයන රද යහප්තිති ප්රහකලඹ්  ද වනානහ ත වළකි හක (හදන
කිකාකර්භ යහප්තිති යහඳිතිඹ -1999 -ADB මූරයහධහය; ී  වහ ඹහඹ ආදර්ලන
ළඩටවන - 2000/2003; ී  වහ ධහනයහ හය ළඩටවන -2004/2007; යිඵර්
යහප්තිති ඒකක ළඩටවන - 2004). හේ ෆභ යහප්තිති ප්රහකලඹකභ හසි හභ් භ
කහසි ද ඳළතිි . එනේ හභභ යහඳිති ව ළඩටව්  හඵොහව භඹක් ී   හ
වහ ප්රමුඛ්ත්ඹ දී ඇති කතය කහනකුත් ආවහය හඵ නිසඳහදන ප්රර්ධනඹට
දක්හ
ඇත්හත්
කඩු
කධහනඹකි
(Kusumkumara
et
al.,2015;
Sivayoganathan,1999; Wanigasundara,2015; Weerakkody et al., 2004).
එහය ම්ත් හභභ කහරඳරිච්හේදඹ තුශ හදන කිකාකර්භ යහප්තිති යහඳිතිඹ භඟි් 
ඒකහඵේධ කිකාකහර්ක ක යහප්තිතිඹක් (ආවහය හඵ , ඳශු ේඳත්, කඳනඹන හඵ
වහ හඳොල්) වහ මූලික කධහනඹ හඹොමු කශ කතය ඒ වහ භ හ  කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු විසි්  ී  ඳර්හේණ වහ  ර්ධන ආඹතනඹ, උදයහන හඵ
 ර්ධන ආඹතනඹ ව ක්හයර හඵ  ර්ධන ආඹතනඹ ඹනුහ්  සහධීන
හඵ ඳර්හේණ ආඹතන සථහපිත හකරී ඇත.
හභභ කහර සීභහහ්  ඳසු ර්තභහනඹ දක්හ වූ යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීභ
යහජය ක ලඹ වහ විවිධ ඒජ් සි 10 ක් භඟි්  ්රිඹහත්භක කයනු රඵයි. එනේ,

I.

II.
III.

ශ්රී ර කහහක ප්රධහන ආවහය හඵ ඹ න ී  ඇතුළු කහනකුත් ආවහය හඵ
වහ න යහප්තිති හයඹ ේඵ් ධහඹ්   කීහභ්  ඵළිය සිිමන ප්රධහන
ආඹතන
න
කිකාකර්භ
කභහතයහ ලඹ
ඹටහත්
කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු
ඳශහත් කිකාකර්භ කභහතයහ ලඹ ඹටහත් ඳශහත් කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු
9ක්
භවළලි  ර්ධන වහ ඳරිය කභහතයහ ලඹ ඹටහත් ශ්රී ර කහ භවළලි
කධිකහරිඹ

ආවහය හඵ
ක ලහේ ප්රධහන යහප්තිති හයහ ඳඹන ආඹතන හක (TAMAP,
2019). ට කභතය හඳෞේ ලික ක ලඹ වහ යහජය හනොන  විධහන ද ඔම්් හ
විවිධ ළඩටව් ර කයමුණු හධනඹ කයමුණු කය නික ්  කළපී හඳහනන
භට්ටක ්  කිකාකහර්ක ක යහප්තිති කටයුතුරට ේඵ් ධ හක.
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

2.3. ලං

ඳශේත්පඅ් තමි ලං ඳශේත්ර ලං ඳමි ේණ ලං වේ ලං යේප්ති ස ලං අාලඹ ලං අතය ලං
ම්ඵ් ධතේඹ

ඳශහත්/ ක් තර් ඳශහත් කතය යහප්තිති කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ව ඳර්හේණ වහ හ ොවි් 
කතය ේඵ් ධතහඹ ඳත්හ ළනීභට ඳතින එකභ කසථහ ් හ් , ඳශහත්
තහක්ි ක ්රිඹහකහරී කණ්ඩහඹභයි (Provincial Technical Working Groups).
විවිධ විඹ ක්හයරර නිඹළී  සිිමන ඳර්හේණ වහ යහප්තිති කහර්ඹ භණ්ඩරඹට
එකිහනකහ කතය ක් තර් ේඵ් ධිත ්රිඹහකහරී ී භට වළකි ඳරියඹක් හභභඟි් 
කස හකහර් (Wanigasundera, 2015). ෆභ  හ ක් නඹක්භ ආයේබ ී භට හඳය
හභභ කණ්ඩහඹභ ැසසන කතය දිරරි ක් නහේ ්රිඹහත්භක හකහයන නිසඳහදන
ළඩටව්  වහ න ප්රමුඛ්තහ පිළිඵ එකඟතහ්  හභභ කණ්ඩහඹභ ැසස ී හභ් 
සිදු හකහර්. ඳශහත් කිකාකර්භ කධයක් ව කදහශ ප්රහහේශීඹ ඳර්හේණ
ආඹතනහේ නිහඹ ජය කධයක් (ඳර්හේණ) හභභ කණ්ඩහඹහේ භ
බහඳතිරු්  ද හල්කේ හර ප්රහහේශීඹ හයහසථ පුහුණු ආඹතනහේ ප්රධහනී ද
කටයුතු කයයි.
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තැිල ලංඳි ච් ේදඹ

ආවේය ලං ඵෝම ලංඅාල ේ ලං්රධේන ලංයේප්ති ස ලං යේ ලංැඳයුම්වවන් 
ාවිධේන ලංූවඹ ලංව ලංරිඹේවේි ත්ඹ

 ලං

3.0. ලංවැඳි් වීභ
ආවහය හඵ ක ලහේ ප්රධහන යහප්තිති හයහ ළඳයුේකරු්  න යහජය ක ලඹ
(ක් තර් ඳශහත්/ඳශහත්/භවළලි) ව යහජය හනොන ක ලහේ (හඳෞේ ලික
ක ලඹ/යහජය හනොන  විධහන) ත්භ්   විධහන ූවඹ ව ්රිඹහකහරීත්ඹ
පිළිඵ  ක්කාප්තිත ටවනක් හභභ ඳරිච්හේදඹ තුශ දිරරිඳත් හකහර්.

3.1. ලංවිකාවමිභ ලං දඳේමිත ම්් තු
ආවහය හඵ ක ලඹ වහ ප්රතිඳත්ති ළරසුේ කිරීභ ව ඒහ ්රිඹහත්භක කිරීභ,
කිකාකර්භ කභහතයහ ලහේ ප්රධහන  කීභ න කතය නිසඳහදනඹ වහ පරදහයිතහඹ
දවශ නළ ී භ ව නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීහේ  කීභ කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු භඟි්  දටු කයනු රඵයි. ඒ වහ ඳර්හේණ සිදු කිරීභ, යහප්තිති
හයඹ රඵහ දීභ, පුහුණු කිරීභ, ීමජ ව හය ඳණ ද්රය නිසඳහදනඹ, ලහක
නිහය ධහඹනඹ පිළිඵ නිඹහභන හයහ, ඳහ ශු  යක්ණඹ ව ඳළිහඵ ධනහලක
ඳහරනඹ ඹන කහර්ඹඹ්  කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු භඟි්  සිදු හකහර්. ට
කභතය විඹ විහලයකාත තහක්ි ක ඳර්හේණ ආඹතන ව භධයසථහන හභ් භ
කිකාකහර්ක ක ඳහළල්ලි්  ද හඳොදුහක කිකාකහර්ක ක ක්හයරඹට කදහශ හභ් භ
ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ යහප්තිති හයහ ළඳයීභ ේඵ් ධ විවිධ කහර්ඹඹ්  දටු
කයනු රඵයි (TAMAP, 2019).

3.1.1. ලංඅ් තමි ලංඳශේත් ලං්ර ධතලර ලංයේප්ති ස ලංවේමිඹඹ් 
1989 ර්හේ දී සිට කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තුහක යහප්තිති ව පුහුණු ක ලඹ
විසි්  ඳශහත් එකකට ඩහ ආයණඹ න විලහර හරිභහර් හඹ ජනහ ක්රභ බහවිතහ
කයන හ ොී ්  සිිමන ප්රහේල, එනේ ක් තර් ඳශහත් ප්රහේල/ිරසත්රික්ක 6ක එනේ
කේඳහය, හඳොහශෝ නරු, බේඵ් හතොට, කනුයහධපුය, වරක වහ හභොණයහ ර
ලහඹ්  හ න එභ ප්රහේලඹ් ට කදහශ යහප්තිති කටයුතු ඒ ඒ ක් තර් ඳශහත්
ප්රහේලරට කදහශ ආඹතන භඟි්  දටු කයනු රඵයි. භවය ක් තර් ඳශහත් ඵර
ප්රහේලරට ඳරිඳහරන ිරසත්රික්ක කීඳඹකට කඹත් ප්රහේල ඇතුශත් හක. උදහවයණ
හර වරක ක් තර් ඳශහත් ඵර ප්රහේලඹට භහතහල්, භවනුය වහ ඵදුල්ර ඹන
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ිරසත්රික්කරට කඹත් ප්රහේල කඹත් හක. ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලර සුවිහලය
රක්ණඹක් ් හ්  ඒහහේ දඩේ ප්රධහන ලහඹ්  ප්රධහන භවහ හරි භහර් ලි් 
හඳ ණඹ ී භත්,  හ තීව්රතහඹ (Cropping Intensity) ළඩිී භත් වහ කසනු
විබඹ (Yield Potential) ළඩි ී භයි. ෆභ ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලඹක්භ බහය 1989
ර්හේ සිට වකහය කිකාකර්භ කධයක්යහඹක් ඳත් කයන රද කතය, 2005
ර්හේ සිට ෆභ ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලඹක්භ බහය නිහඹ ජය කධයක්යහඹක්
ඳත්කයන රදී. ඒ භඟභ ප්රධහන කහර්ඹහරඹ යහප්තිති වහ පුහුණු භධයසථහනහේ
ක් තර් ඳශහත්ර කටයුතු කධීක්ණඹට වහ ේඵ් ධීකයණඹ නිහඹ ජනඹ කිරීභට
කිකාකර්භ කධයක් (යහප්තිති) මූරසථහන තනතුයක් ඇති කයන රදී. එභ  විධහන
ුවඹට කනු ිරසත්රික්ක භට්ටහේ දී නිහඹ ජය කිකාකර්භ කධයක්, වකහය
කිකාකර්භ කධයක් ද ප්රහහේශීඹ භට්ටහේ දී කිකාකර්භ උඳහේලක තනතුරු ද ඇත.

20

____________________
__________________________________________________කහර්ඹ ඳත්රිකහ ක ක 07
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භවැලි ලංඵර ලං්ර ධතල ලංයේප්ති ස ලං යේ ූවඹ
අධ්යක් ජනයහල්

ජේ සව

කි.හද.(ක.ඳ.) කි.යහ.වහ
පුහුණු භධයසථහනඹ

ඳශේත්

නිහඹ
කධයක්ජනයහල්
ජනයහල්
නිහඹජය
ජය21කධයක්

ඳශහත්
කි.හදඳහර්තහේ.
කධ්යක්

ිර්ත්රික්ව

නි.කි.ක./වකහය කි.

කධ්ය.(ක.ඳ.)

නිහඹ ජය කධයක්
(ිරසත්රික්)

කධ්යක්

කධයක්

හ් හසික යහඳහය කශභනහකහය
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වකහය කිකා. කධයක්

වොට්ඨේ

සථහන බහය කිෂි.
උඳහේලක - OIC

නිහඹ ජය හ් හසික යහඳහය කශභනහකහය (කිකාකහර්ක ක)
සථහන බහය කිෂි.උඳහේලක හකොට්වහ කශභනහකහය / කිකාකර්භ නිරධහරී

OIC
කිෂි. උඳහේලක
ග්රේමීඹ

තහක්ණ වහඹක

කිෂි. උඳහේලක

ඒකක කශභනහකහය

තහක්ණ වහඹක

ක්ෂේත්ර වකහය

හ ොවි ප්රජහ

රඳටව්  ක ක 02:ආවහය හඵ

ක ලඹට කදහශ ප්රධහන යහප්තිති හයහ ළඳයුේකරු් හ  විධහන ූවඹ
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

සි සඹම් ලංඅාව ලං1 අ් තමි ලංඳශේත් ලංයේප්ති ස ලංඵර්ර ධතල

මූරහශ්රඹ:සිඹක ළභරුභ, 2012

3.1.2. ලං අ් තමි ලංඳශේත් ලං්ර ධතලර ලංඳත්නේ ලංන ලංයේප්ති ස ලං්ර කලඹ
කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු විසි්  ර්තභහනහේ බහවිතහ කයන යහප්තිති ප්රහකලඹ
් හ්  ක ශ්ර ප්රහකලඹකි. මුල් කහීයන පුහුණු වහ වමුී හේ ප්රහකලඹත් කනතුරු
ඒකහඵේධ වබහමේත් ප්රහකලඹක් කනු භනඹ කශ කතය ර්තභහනහේ සිඹලු
ප්රහකලඹ් ට කඹත් රක්ණඹ් හ ්  සුළිර ක ශ්ර ප්රහකලඹක් කනු භනඹ කයනු
රඵයි. 2007 ර්හේදී ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලරට වනා් හ හදන රද න යහප්තිති
ප්රහකලඹ ටට උදවයණඹකි. 1989 ර්හේ සිට 2006 ර්ඹ දක්හ කනු භනඹ කශ
විවිධ යහප්තිති ක්රභ වහ ප්රහකලඹ් හ කත්දළකීේ උඳහඹ මේ කයහ න හ ොවි
කණ්ඩහඹේර වබහමේත්ඹට ළඩි කධහනඹක් හිත හභඹ ළකසී ඇත. ඹහඹ
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නිසඳහදන ළඩටව්  වහ ප්රධහන කධහනඹක් හඹොමු කය ඇත. එහයභ හ ොවි
ළටලු ළන හනොක හල් පිළිතුරු ඳඹන 1920 දුයකථන ක කඹ ඹටහත් හ ොවියණ
හයහ, ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලර කිකාකර්භ උඳහේලන කහර්ඹහරඹ්  කිහිඳඹක
යිඵර් යහප්තිති ඒකකඹ පිහිටුහ එභ කහර්ඹහරර යහප්තිති කටයුතු විඵර ළ් ී භ
හභභ න යහප්තිති ක්රභඹ ඹටහත් ්රිඹහත්භක විඹ. කිකාකර්භ උඳහේලක
කහර්ඹහරර යිඵර් ඒකක පිහිටුී භ 2004 ර්හේදී ආයේබ ම් කතය, 2008 ර්ඹ
න විට ඳශහත් වහ ක් තර් ඳශහත් ඵර ප්රහේලර හ ොවිජන හයහ භධයසථහනර
කිකාකර්භ උඳහේලක කහර්ඹහර වහ හනත් සථහනර යිඵර් යහප්තිති ඒකක 80ක්
පිහිටුහ තිබුි  (සිඹක ළභරුභ, 2012). නමුත් ර්තභහනහේ හභභ යිඵර්
යහප්තිති ඒකකඹ්  හඵොහව භඹක් ්රිඹහත්භක තත්ත්හේ හනොඳතීන ඵ
කධයඹනඹ්  භඟි්  හඳ් හ දී ඇත.
2007 වනා් හ දු්  න යහප්තිති ප්රහකලහේ දී හ ොවිජන හයහ භධයසථහනහේ ඇති
කිකාකර්භ උඳහේලක කහර්ඹහරහේ සථහනබහය හජයසව කිකාකර්භ
උඳහේලකයහඹකු ද, ක්හයරඹ වහ කිකාකර්භ උඳහේලකරු්  කිහිඳහදහනකු
ද ඳත් කයන රදී. එභ එක් එක් ක්හයර කිකාකර්භ උඳහේලකයහඹකුට හ ොවිඳල්
750ක් ඳභණ න හය ක්හයරඹ්  හඵදහ හදන රදී. එභ හ ොවි ඳම්ල් 750 තුශ
හ ොී ්  150-200ක් කඹත් න හ ොවි හඳොකුරු ේභහන (Farmers’ Clusters)
රට හඵදහ හ්  කයඇත. ෆභ හ ොවි හඳොකුරු ේභහනඹක ම් හ ොී ්  ඔම්් 
 හ කයන හඵ
කනු  විධහනඹ ම් කුඩහ නිසඳහදන කණ්ඩහඹේ කිහිඳඹකට
 විධහනඹ කය ඇත. කිකාකර්භ උඳහේලකරු්  එභ කණ්ඩහඹේරට චක්රීඹ
කයමුදරක් හ ොඩනඟහ ළනීභට විවිධ ළඩටව්  භඟි්  වහඹ ම් කතය, ඒ භඟි් 
කණ්ඩහඹේ තුශ ඵළඳීේ ළඩිකය ළනීභ කහප්තික්හ කයන රදී. හභභ හ ොවි
කණ්ඩහඹේ යහප්තිති කටයුතු ළරසුේ කිරීහේ දී ්රිඹහකහරී වහඹ කය ළනීභ ද
කහප්තික්හ කයන රදී. හභභ හ ොවි හඳොකුරු ේභහනර හ ොී ් ට ති 02ට යක්
නිලසචිත සථහනඹක ක්හයර කිකාකර්භ උඳහේලකයඹහ වමුී භට ළරසුේ කයන
රදී. නමුත් හභභ ප්රහකලඹ්  හි ඇති සීභහක් ් හ් , කතයලය කසථහර දී වළය
තනි තනි හ ොී ්  වමු ී භක් සිදු හනොී භයි (සිඹක ළභරුභ, 2012).
හභභ න යහප්තිති ප්රහකලඹ ්රිඹහත්භක කිරීහේ දී හභ්  භ නතහහඹ්  යහප්තිති
ප්රහකලඹ් ට ඇතුශත් ී  ඇති ට- කිකාකර්භහ් ත ළනි ක්රභ බහවිතහ කිරීහේ දී විවිධ
ළටලු භතු න ඵ ඳළවළිරලි හක. එහයභ ඳශහත්/ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලර යහප්තිති
ක ලහේ ඳත්නහ විවිධ ූවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක ළටලුර ඵරඳෆභ නිහ හභභ
න ප්රහකලඹ ්රිඹහත්භක කිරීභ ඵරහහඳොහයත්තු වූ භට්ටභට ක්හයරහේ දී සිදු
හනොහක (ක්හයර  ක්ණ දත්ත, 2021).
3.2. ලං

ඳශේත් ලංවිකාවමිභ ලංඅභේතයේාලඹ ලංව ලංඳශේත් ලංවිකාවමිභ ලං දඳේමිත ම්් තු

ඳශහත් කිකාකර්භ කභහතයහ ල ඹටහත් ඳශහත් කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු සථහපිත
ී  ඇත. එහි ප්රධහන  කීභ ් හ්  ිරසත්රික් භට්ටහේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් වයවහ
ඳශහත් භට්ටහේ කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹට වඹ ී භයි. යහප්තිති හයහ් 
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වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ළඳයීහේ කහර්ඹහේ දී ඳශහතට කඹත් ිරසත්රික්ක තුශ යහප්තිති කහර්ඹඹ්  ළරසුේ
කිරීභ, ්රිඹහත්භක කිරීභ වහ කධීක්ණඹ කිරිභ ඳශහත් කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු
ප්රධහනිඹහ න ඳශහත් කිකාකර්භ කධයක් (යහප්තිති) විසි්  සිදු කයනු රඵයි.
 විධහන ුවඹ තුශ, ඳශහත් කිකාකර්භ කධයක් (යහප්තිති) ඹටහත් ඳශහතට කඹත්
ිරසත්රික්ක  ඛ්යහට කනුකර ිරසත්රික්ක භට්ටහේ දී නිහඹ ජය කිකාකර්භ කධයක්
(යහප්තිති) නිරධහරිහඹක් ඵළගි්  සිමට. ිරසත්රික්කඹ තුශ ඳතින කරහඳ/හකොට්වහ
(ිරසත්රික්කහේ භූක  ප්රභහණහේ විලහරත්ඹ කනු කරහඳ  ඛ්යහ තීයණඹ හක)
බහය වකහය කිකාකර්භ කධයක්(යහප්තිති) නිරධහරී්  සිමට. ී , ක්හයර හඵ ,
හ ොවිඳශ තහක්ණඹ, උදයහන හඵ , ඳශතුරු, හ ොවිකහ් තහ ඵර ළ් ී භ ළනි
විඹඹ්  බහය විඹබහය නිරධහරී තනතුයක් ද ධුයහලිඹට කඹත් හක. කනතුරු
සිිම් හ්  සථහන බහය කිකාකර්භ උඳහේලක නිරධහරී්  ව ක්හයර කිකාකර්භ
උඳහේලක නිරධහරී්  හක. කිකාකර්භ උඳහේලක නිරධහරී් ට ඳවසුකේ ළඳයීභ
වහ තහක්ි ක වහඹක නිරධහරී්  ටට ඳවළි්  සථහන ත හක (රඳටවන
02). විඹබහය නිරධහරී, සථහන බහය කිකාකර්භ උඳහේලක නිරධහරී්  ව ක්හයර
කිකාකර්භ උඳහේලක නිරධහරී්  කතය හන ් හ්  ඳශපුරුේද වහ
හජයසවත්ඹ න කතය කධයහඳන සුදුසුකේ හඵොහව විට භහන හක (ක්හයර
 ක්ණ දත්ත, 2021). ඳශහත් භට්ටහේ  විධහන ූවහේ මූලික ධුයහලිඹ
හභහය ම්ත් හකච්ඡහලි්  ඳළවළිරලි වූහේ, එක් එක් ඳශහත්ර
කශභනහකහරීත්ඹ කනු  විධහන ධුයහලිඹ සුළු හනසකේලි්  යුක්ත න
ඵයි.
3.2.1. ලං ඳශේත් ලංඵර ලං්ර ධතලඹ්  ලංි  ලංයේප්ති ස ලංවේමිඹඹ්  ලංවේ ලංන ලං්ර කලඹ් 
ඳශහත් භට්ටහේ දී හකහයන යහප්තිති හයහ්  වහ ද ර්තභහනහේ ක ශ්ර යහප්තිති
ප්රහකලඹක් කනු භනඹ කයයි. එහය ම්ත්, ඒ ඒ ඳශහත්ර යහප්තිති ක ලඹ්  හි
දවශ නිරධහරි්  විසි්  කලයතහඹ කනු න යහප්තිති ප්රහකලඹ්  වහ
ක්රභහකදඹ්  බහවිතහ කයන ඵ හකච්ඡහ් හි දී ඳළවළිරලි විඹ. එඵළවි්  එක් එක්
ඳශහත් භට්ටහේ දී යහප්තිති ප්රහකලඹ්  වහ ක්රභ විවිධත්ඹක් නු රඵයි. ඹම
ඳශහත් කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු විසි්  කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹ වහ
නයකයණඹ දරක්ක කය නික ්  ට - කිකාකහර්ක ක ඒකකඹක් සථහපිත කය ඇත
(2021හඳඵයහරී). හභභ ඒකකඹ භඟි්  ඳශහත් භට්ටහේ සිඹලුභ යහප්තිති
කහර්ඹඹ්  වහ ළඩටව්  (Smart Extension Programm) දතහ කහර්ඹක්භ වහ
නී නත්ඹට ළශහඳන ඳරිිර ළරසුේ කිරීභ වහ හ ොී ්  හත දළනුභ වහ
තහක්ණඹ හ න ඹහභ සිදු කයනු රඵන ඵ කනහයණඹ විඹ. හභහි දී ක්හයර
භට්ටහේ නිරධහරී්  වහ හ ොී ්  ේඵ් ධ කය ළනීභට ජ භ දුයකථන භහර් ඹ
බහවිතහ කයන කතය විවිධ ඇප්ති නිර්භහණඹ කය ඒහ හ ොී ්  කතය ප්රචලිත කිරීභ
හභභ ප්රහකලඹ භඟි්  සිදුකයනු රඵයි (ක්හයර  ක්ණ දත්ත, 2021).
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3.3. ලං

ශ්රී ලංරාවේ ලංභවැලි ලංඅ වේි  ේ ලංයේප්ති ස ලං යේ ලංඅාලඹ

භවළලි  ර්ධන වහ ඳරිය කභහතයහ ලඹ ඹටහත් ශ්රී ර කහ භවළලි කධිකහරිඹ
පිහිටුහ ඇත. හභහි ප්රධහන  කීභ ් හ්  භවළලි
හ හද්ර ි හේ කිකාකහර්ක ක
 ර්ධනඹ දවහ කිකාකර්භ යහප්තිතිඹ වහ උඳහදස හයහ ළඳයීභයි. ශ්රී ර කහහක
හරිභහර් යහඳිති 10ක් වහ භවළලි යහප්තිති හයඹ  කීහභ්  ඵළදී සිමට.
භවළලි යහඳිතිඹ ඳේධති හරසි්  හඵදහ ඇති කතය ඒ ෆභ ඳේධතිඹක්භ කිකා
භහජ ආර්ථික ආඹතනඹක් හර ළරහක්. ඳශහත් වහ ක් තර් ඳශහත් යහප්තිති
 විධහන ූවඹට හහප්තික් භවළලි යහඳහයහේ යහප්තිති  විධහන ූවඹ ඹේ
හධනීඹ තත්ත්ඹක් හඳ් නුේ කයයි (රඳටවන 02). එඹට හවයතු ් හ් 
 විධහන ූවඹට කදහශ සිඹලුභ ඳහර්ලසඹ්  කතය ඳතින දළඩි ේඵ් ධතහඹ වහ
ඒකහඵේධතහඹයි. භවළලි ඵර ප්රහේලඹ බහය කධයක් හජනයහල්හ ් 
ආයේබන හභහි  විධහන කශභනහකයණඹ බිේ භට්ටහේ ග්රහභහයහ ේ 2-3
බහය කටයුතු කයන ක්හයර වකහය දක්හ වූ දළඩි ඒකහඵේධතහඹකි්  යුත්
තනතුරු ධයහලිඹකි්  යුක්ත හක. නිහඹ ජය හ් හසික යහඳහය කශභනහකහය
ඹටහත් සිිමන හකොට්වහ කශභනහකරු ඹටහත් ජරඹ, දඩේ, හරිභහර් ,
ත්ඳහරනඹ, ආවහයහඵ , හ ොවිඳශ කශභනහකයණඹ ළනි විඹඹ්  ෆභ
එකක්භ බහය කිකාකර්භ නිරධහරිහඹකු සිමට. ඔහු ඹටහත් ඒකක
කශභනහකරුහක් සිිමන කතය ඳවශභ භට්ටහේ දී ේභහන බහය ක්හයර
වහඹකහඹකු ්රිඹහකහරී සිමට. හභභ නිරධහරී්  සිඹලු හදනහභ භනහ
ේඵ් ධතහඹකි්  යුක්ත හක. එඵළවි්  සිඹලු කහර්ඹඹ්  පිළිඵ සිඹල්හර භ
දළනුත් සිිමති. ධයහලිහේ සිඹලු නිරධහරී්  ඳහරනඹ ් හ්  එක් භධය ත
සථහනඹකි්  නිහ  විධහන ුවඹ තුශ හභ් භ ්රිඹහකහරීත්හේ දී ළටලු භතුී භ
දතහභත් කභ ී  ඇත (ක්හයර  ක්ණ දත්ත, 2021).
භවළලි කධිකහරිඹ විසි්  සිදු කයනු රඵන යහප්තිති හයහ වහ ද ක ශ්ර යහප්තිති
ප්රහකලඹක් බහවිතහ කයනු රඵයි. ඒ කතරි්  වබහගිත් ප්රහකලඹ වහ බහණ්ඩ
විහලයකාත ප්රහකලඹ ළද ත් හක. හහශහඳොශ ේඵ් ධීකයණඹ, දඩේ ළටලු,
හරිභහර් පිළිඵ ළරකිලිභත් හක ්  හඹදම්ේ ළඳයීභ ඇතුශත් යහප්තිති වහ
උඳහදස ළඳයීභ සිදු හකහර්. හ ොවි පුහුණු, තනි පුේ ර  චහය, ඹහඹ ආදර්ලන,
ක්හයර චහරිකහ, භහධය යහඳහය, හභ් භ ර්තභහනඹ නවිට භහජ භහධය බහවිතඹ
ද ඩහත් දවශ භට්ටක ්  සිදු හකහර් (ක්හයර  ක්ණ දත්ත, 2021).

3.4. ලං

ඳෞධතමලිව ලංඅාලඹ ලංභඟි්  ලංරිඹේත්භව ලං ව යන ලංයේප්ති ස ලං යේ

ආවහය හඵ
ක ලඹට කදහශ යහප්තිති හයහ ඳඹන ආඹතන හර ප්රධහන
ලහඹ්  සී.කයි.සී.භහ භ (CIC), හවයීයස, කහමේල්ස, කීල්ස, සිහර ්  ඇහග්ර
ද් ඩසට්රීස, ඵහඹ ෆුඩ්ස ව සිහර ්  හක ල්ඩ් සහට ර්ස ඹන ආඹතන වනානහ ත
වළකි හක. හඳෞේ ලික ක ලඹ විසි්  යහප්තිති හයඹ ළඳයීභට ේඵ් ධ ් හ්  ද
යහඳිති භට්ටක ්  හක. විහලයහඹ් භ දවශ ිමනහකභක් ඇති එශළු, ඳරතුරු,
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

කඳනඹන නිසඳහදන වහ න තහක්ණඹ වහ හ ොී ් හ
දල්ලුභ වහ
කලයතහඹට ආභ් රණඹ හකහයන යහප්තිති ප්රහකලඹ්  හඳෞේ ලික ක ලඹ
විසි්  කනු භනඹ කයනු රඵයි. හ ොී ්  හත රළහඵන හයහට ඹේ ිමනහකභක්
එක්න යහප්තිති ප්රහකලඹ්  ළරසුේ කිරීභ, ්රිඹහත්භක කිරීභ හභ් භ ඒහ
කධීක්ණඹ ව ඇ යීභ සිදු කිරීභ හඳෞේ ලික ක ලඹ තුශ දතහ ක්රභහණුකර ව
දවශ භට්ටක ්  සිදු හකහර්. එහභ් භ ඒ ේඵ් ධහඹ්  නිය් තය ඳර්හේණ සිදු
කිරීභ භඟි්  නතහඹ්  පිළිඵ ඹහත්කහීයන ී භත් හභහි සුවිහලයෂී ක ඹකි.
3.5. ලං

යේජය ලං නොන ලංාවිධේන ලංභඟි්  ලංරිඹේත්භව ලංයේප්ති ස ලං යේ

කිකාකර්ක ක ක ලහේ යහප්තිති හයහ ඳඹ් හනකු හර යහජය හනොන  විධහන ද
විවිධ භට්ටහේ භළිරවත් ී ේ සිදු කයනු රඵයි. කිකාකහර්ක ක හඹදම්ේ ළඳයීභ වහ
කිකාකහර්ක ක බහණ්ඩ ක ර දී ළනීහේ නියත් න් ,  ර්ධන ආඹතන, හ ොවි
 ේ, මුඳකහය ව භහ ේ යහජය හනොන  විධහනරට කඹත් ම්්  හක.
කිකා යහඳහය  ර්ධනඹ හව පුළුල් ග්රහ ඹ  ර්ධන දරක්ක පුයහ ළනීභට
දහඹක න කහර්ඹඹ්  හර හේහ ්රිඹහත්භක හක. ප්රධහන කිකාකහර්ක ක භහ ේ
තභ හහශහඳොශ හකොට රඵහ ළනීභ සිදු කිරිභ වහ හදමුහු්  ීමජ ප්රහදද,
දවශ ිමනහකභක් ඇති එශළු ඳරතුරු, ක රිස ප්රහදද ප්රචලිත කිරීභ ළනි
හයහ්  පුළුල් කිරීභ වයවහ යහප්තිති කහර්ඹඹට දහඹක හක. හභහි විහලයත්ඹ
් හ්  හහශහඳොශ නළඹුරු යහප්තිති හයඹ වහ ප්රමුඛ්ත්ඹ දීභයි. විවිධ ක ඹ
දහභඹ්  ඔසහය පරදහයිතහඹ දවශ නළ ී හේ හහශහඳොශ නළඹුරු යහප්තිති
ප්රහකලඹ්  වහ ක්රභ ළඩි ලහඹ්  බහවිතහ කයනු රඵයි (Perera et al.,2014).
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සිකැිල ලංඳි ච් ේදඹ

යේප්ති ස ලං යේ ලංඳධතධ සඹ  ලංඅදේශ ලංූවේත්භව ලංවේ ලංරිඹේත්භව ලං
තත්ත් ේ ලංඳ සන ලංමැ ලු ලංවේ ලංඑභ ලංමැ ලු ලංඅභ ලංවයමැනීභ ලංවේ ලං
ඹෝජනේ
4.0. ලංවැඳි් වීභ
ආවහය හඵ ක ලහේ ප්රධහන යහප්තිති හයහ ළඳයුේකරු්  න යහජය ක ලඹට
කදහශ ක් තර් ඳශහත්/ ඳශහත්/ භවළලි ඹන ක ලර යහප්තිති හයහ ඳඹන දවශ
භට්ටහේ නිරධහරී්  භ සිදු කයනු රළබූ  ක්ණහඹ්  රද හතොයතුරු
විලසහල්ණඹක් හභභ ඳරිච්හේදඹට කඹත් හක. දළනට ඳත්නහ කිකාකහර්ක ක
යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹට කදහශ ූවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක ළටලු ව ඒ වහ
පිළිඹේ හරසි්  දිරරිඳත් කශ කදවස වහ හඹ ජනහ හභහි කඩ භා හක.
4.1.1. ්ර සාේය ලංදැක්වී ම් ලං
් බේඹ ලංව ලංතනතුවන ලංඅනු ලංයේප්ති සඹ
ගූ ල් හඳ යභඹ්  භඟි්   ක්ණඹට ේඵ් ධ කය නු රළබූ භසත
නිරධහරී් හ ්  ඳශහත් භට්ටහේ නිරධහරී්  80්ක් ද ක් තර් ඳශහත් භට්ටහේ
ිරසත්රික්ක වඹට කදහශ නිරධහරී් හ ්  20්ක් ද  ක්ණඹ හත ප්රතිහය
දිරරිඳත් කය තිබුි . තනතුරු භට්ටක ්  ප්රතිචහය දක්හ ඇත්හත්, පිළිහළි් 
කතිහර්ක කධයක් (කිකාකර්භ) නිරධහරී්  8්ක්, නිහඹ ජය කිකාකර්භ කධයක්
(යහප්තිති) නිරධහරී්  40්ක් ව වකහය කිකාකර්භ කධයක් (යහප්තිති) නිරධහරී් 
52්ක් ද ලහඹනි (ප්රසතහය ක ක 4. 1)

මූරහශ්රඹ: භහර්

ත  ක්ණඹ, 2021

ප්රසතහය ක ක 4.1: ප්රතිචහය දළක්වූ නිරධහරී්  ව ඔම්් හ තනතුරු කනු
යහප්තිතිඹ

27

ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

්ර සාේය ලංදැක්ව ලංිලරධේරී් 

 ලංඹ ලංව ලංඅධයේඳන ලංසුදුසුවම්

 ක්ණඹට ේඵ් ධ වූ නිරධහරී් හ ්  92්ක් ඹ කම්රුදු 40 -60 කතය
ඹස සීභහ්  හි ඳසු වූව. එභ නිරධහරී් හ ්  60්ක් ඳලසචහත් උඳහධිරහභී්  ම්
කතය දර්ලනඳති හව ආචහර්ඹ උඳහධි දක්හ ප්රහකල වූ්  වමු හනොම්ි  (ප්රසතහය
ක ක 4.2).

මූරහශ්රඹ: භහර්

ත  ක්ණඹ, 2021

ප්රසතහය ක ක 4.2: ප්රතිචහය දළක්වූ නිරධහරී් හ
කනු යහප්තිතිඹ
4.1.2. ිලරධේරී් 

ඹ ව කධයහඳන සුදුසුකේ

 ලං්ත්රී ලංපුවනබේඹ

 ක්ණඹට ේඵ් ධ වූ හභභ නිරධහරී් හ ්  60්ක් පුරු ඳහර්ලසඹ වූ කතය
කහ් තහ ඳහර්ලසඹට කඹත් වූහේ, 40්කි (ප්රසතහය ක ක 4.3).

මූරහශ්රඹ: භහර්

ත  ක්ණඹ, 2021

ප්රසතහය ක ක 4.3: ප්රතිචහය දළක්වූ නිරධහරී් හ ස්රීපුරුබහඹ කනු යහප්තිතිඹ
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____________________
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4.1. ලං ලං ලංශ්රී ලංරාවේ ක ලංමිතභේන ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලංඳධතධ සඹ ලංමුහුණ ලං දන ලං්රධේන ලං ලං
මැ ලු ලංවේ ලංඅභි ඹෝම
හභභ කධයඹනහේ සුවිහලයෂී කයමුණක් වූහේ, ත්භ්  කිකාකහර්ක ක යහප්තිති
ඳේධතිඹ මුහුණ හදන ප්රධහන ළටලු වහ කභිහඹ ේඵ් ධහඹ්  යහප්තිති හයහ
ඳඹන ආඹතනඹ්  හි දවශ භට්ටහේ යහප්තිති නිරධහරී් හ (ඳශහත් කිකාකර්භ
කධයක් - යහප්තිතී වහ ක් තර් ඳශහත් කිකාකර්භ කධයක් ව නිහඹ ජය කිකාකර්භ
කධයක්, වකහය කිකාකර්භ කධයක්) කදවස වහ හඹ ජනහ වනානහ ළනීභයි.
 ක්ණහේ දී ඔම්්  විසි්  දළක් වූ සිඹලු කදවස වහ හඹ ජනහ භා ටව්  4.1 හි
දිරරිඳත් කය ඇති කතය දුයකථන  හදඹ්  භඟි්  උකවහ ත් විහලයකාත කරුණු ද
විලසහල්ණඹ වහ ඇතුශත් කය ඇත. ඒහ විභර්ලනඹ කිරීහේ දී ද්  භතුන දතහ
ළද ත් ූවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක තත්ත්හේ ළටලු කදවස වහ හඹ ජනහ ඳවත
ඳරිිර හඳශ ළසවිඹ වළකි හක.

1. යහජය ක ලඹට කදහශ යහප්තිති  විධහන ූවඹ්  හි ෆභ භට්ටභකභ ඳතින
නිරධහරී හිඟඹ
2. ජහතික කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක් හනොභළතිී භ
3. යහප්තිති  කල්ඳඹ ර්තභහනඹට කනු හනස හනොී භ
4. ඳර්හේණ වහ  ර්ධනඹ ව යහප්තිති ආඹතන කහනකුත් හයහ ඳඹන
ආඹතන කතය ඵතහඹ කඩු ී භ
5.  හ ඳේධතිඹ වහ ප්රහේලඹ කනු යහප්තිති ප්රහකලඹ්  වහ ක්රභ හනස හනොී භ
6. හතොයතුරු වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ බහවිතඹට ඇති කඩු ප්රණතහඹ
7. යහප්තිති ඳේධතිහේ භහන ේඳත්  ර්ධන, කුරතහ ප්රර්ධනඹ
8. ග්රහ ඹ භට්ටභට කිකා යහප්තිති නිරධහරීහඹක් හනොභළති ී භ
9. භහන ේඳත්  ර්ධනඹ වහ ඇති ේඳත් හඵදී ඹහහේ විභතහඹ ආශ්රිත
ළටලු
10. යහප්තිති ඳේධතිඹ වහ එක් භධයභ ඳහරනහධිකහරිඹක් හනොභළති ී භ
1. යේජය ලං අාලඹ  ලං අදේශ ලං යේප්ති ස ලං ාවිධේන ලං ූවඹ්  ලං ි  ලං ෑභ ලං භට් භවභ ලං
ඳ සන ලංිලරධේරී ලංි ඟඹ
ක්හයරහේ යහප්තිති හයහ ආයණඹ කිරීභ වහ සිිමන කිකාකර්භ උඳහේලක
නිරධහරී් හ  ඛ්යහ ේඵ් ධහඹ්  ඔම්් හ දවශ නිරධහරී් ට ඳති් හ් 
දීර්ඝ කහීයන ඳතින දළඩි කතිප්තිතිභත් බහඹකි. හහිතය විභර්ලනඹ් ට කනු
භසතඹක් හර (ඳශහත්/ක් තර් හදදඹකි්  හතොය) කිකාකර්භ උඳහේලක
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

නිරධහරීට(AIs) ආයණඹ කිරීභට සිිමන හ ොවි ඳම්ල්  ඛ්යහ 3000ක් ඳභණ හක
(හභඹ භූක  ප්රභහණහේ විලහරත්ඹ කනු හ ොවි ඳම්ල් 7000ක් ඳභණ විඹ වළකිඹ).
ය ණනහක සිට ඳතින හභභ ළටලු ර්තභහනඹ න විට ක්රභහඹ්  දවශ
හ ොස ඇති ඵට ප්රතිචහය දළක් ම් නිරධහරී් හ ්  76%ක් කදවස දළක්වූව. හභළනි
ඳසුබිභක යහප්තිති හයහ ඳේධතිහේ දවශ නිරධහරී්  තුශ ක්හයරහේ යහප්තිති
හයහ ආයණඹ කිරීභ ේඵ් ධහඹ්  වහ එහි කහර්ඹහධනඹ ේඵ් ධහඹ්  ද
ඳති් හ්  ප්රහදනීඹ තත්ත්ඹක් හනොහක. යහප්තිති ක ලඹට කදහශ දවශ භට්ටහේ
නිරධහරී් හ හිඟඹ ක්හයර භට්ටහේ නිරධහරී් හ කධීක්ණ කටයුතු විධිභත්
කයුරි්  සිදු හනොී භට ඵරඳහ ඇති ඵ ද ව්  විඹ. ඳවත දළක්හ් හ්  දුයකථන
 හද භහර් හඹ්  හේ ේඵ් ධහඹ්  කදවස දළක්ම් නිරධහරී් හ කදවස න
කතය ඔම්්  ද එභ ළටලු ඳතින ඵ නහථ කයන රිර.

“.........යේප්ති ස ලං අාලඹ  ලං අදේශ ලං දවශ ලං ිලරධේරී්  ලං ල ඹ්  ලං අඳ ලං විසි්  ලං වයන ලං
වේමිඹඹ්  ලංමැන ලංතිප්ති සභත් ලංබේඹක් ලං සබුණ ලංද ලංභ්ත ලංවිකාවමිභ ලංයේප්ති ස ලං ය ේ ලං
අඩුඳේඩුක් ලං  ස ඵන ලං ිලේ ලං තිප්ති සභත්බේඹ ලං දවශයි ලං කිඹර ලං කිඹ් න ලං ඵැවැ. ලං අළි  ලං
 සඹන ලං්රධේනභ ලංමැ ලු ලංාවිධේන ලංුව ේ ලංඒ ලංඒ ලංභට් ම්ර ලංඳ සන ලංිලරධේි  ලංි ඟඹ ලං ලං
යි. ලං භභ ලං මැ ලු ලං ිලේ ලං සිදු ලං වයනු ලං රඵන ලං ක් යත්ර ේ ලං වේමිඹඹ්  ලං අධීක්ණඹ ලං හීන ලං
රේ. ලං ඒ ලං අනු ලං වේමිඹඹ් ර ලං පරදේයිතේඹ ලං ද ලං අඩු ලං ඵ ලං ඳනී ලං ඹනේ. ලං
ිලරධේි ්   ලං පුයප්තිඳේඩු ලං ැළි ය්  ්  ලං නැ ස ලං ිලේ, ලං ාමිධන ලං වේමිඹඹ්   ලං අදේශ ලං
ව යුතු ලං අළි ලං අ ස්  ලං සිදු ලං වුණත් ලං යේප්ති ස ලං වේමිඹඹ ලං අ ප්තික්කාත ලං භට් ක ්  ලං සිදු ලං කිරීභ ලං
අඳවසුයි........”(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
හඳය ව්  කශ ඳරිිර ක්හයර භට්ටහේ දී එක් කිකාකර්භ උඳහේලක
නිරධහරිහඹකුට ආයණඹ කශ යුතු හ ොවි ඳම්ල්  ඛ්යහ ද ිරහන්  ිරන ළඩි
හක ්  ඳතී. ක් තර් ඳශහත් භට්ටහේ දී එහි හභහනය ක ඹ 1:1467ක් න කතය
ඳශහත් භට්ටහේ දී එහි හභහනය ක ඹ 1:10169ක් ළනි දවශ  ඛ්යහකි (ක්හයර
 ක්ණ දත්ත, 2021). හභළනි විවිධත්ඹක් ක ල හදක කතය ඇත්හත්,
හභහනයහඹ්  ක් තර් ඳශහත් භට්ටහේ දී කිකාකර්භ නිරධහරිහඹක් වහ
ආයණඹ කිරීභට ඇති ේ  ඛ්යහ ඳශහත් භට්ටභට හහප්තික් කඩු භට්ටභක
ඳළතීභයි. උදහවයණඹක් හර ඌ ඳශහතට කඹත් හභොණයහ ර ිරසත්රික්කහේ
යහප්තිති හයඹ ළඳයීභට ඇති ේ 238්  ක් තර් ඳශහත්රට ආයණඹ කශ
යුතු ේ  ඛ්යහ ් හ්  23කි. හේ කනු ක්හයර භට්ටහේ දී එක් කිකාකර්භ
උඳහේලක නිරධහරිහඹකුට ආයණඹ කශ යුතු හ ොවි ඳම්ල්  ඛ්යහ ඳශහත්
භට්ටහේ දී දවශ ක ඹක් නී. හකහය ම් ද භසතඹක් හර ක්හයර භට්ටහේ
කිකාකර්භ උඳහේලක තනතුරු ඳළතිඹ යුතු භට්ටභට ඩහ කඩුහ්  ඳළතීභ නිහ
ක්හයර භට්ටහේ යහප්තිති හයඹ කදටත් පරදහඹක භට්ටභක ඳත්හ ළනීභ කඳවසු
ඵ ඳළවළිරලි විඹ.
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2. ජේ සව ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං්ර සඳත් සඹක් ලං නොභැ සවීභ
කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිඹ වහ ජහතික භට්ටහේ ප්රතිඳත්තිඹක් හනොභළති
ී හභ්  විධිභත් යහප්තිති ළරළසභක් ළකසීභ සිදු හනොන ඵ යහප්තිති ක ලහේ
උස නිරධහරී් හ කදවයි. එක් භධය ත සථහනඹකි්  යටටභ ළශහඳන හය
එඹ කස හනොී භත් ඳහරනඹ හනොී භත් හවයතුහ්  ඳශහත් භට්ටහේ හභ් භ
ක් තර් ඳශහත් වහ භවළලි ප්රහේලඹ්  හි ඳහ ක්හයර භට්ටහේ ඇතළේ  ර්ධන
කහර්ඹඹ්  එකිහනක කතය හනො ළශපීේ ඇති ී  ඇති ඵ නිරධහරී් හ කදවයි.
එභ තත්ත්ඹ හ ොී ්  කතයත් නිරධහරී්  කතයත් හබ්ද ඇති කිරීභට හවයතු න ඵ
හඳ් හ හදන රිර.

“.......යේජය ලංඅාල ේ ලංආවේය ලං ඵෝම ලංඅාලඹ  ලංඅදේශ ලංත්භ්  ලංයේප්ති ස ලං යේ ලංඳධතධ සඹ ලං
තුශ ලං ක් යත්ර ේී ලං යේජවේි  ලං එවව  ලං එවක් ලං අ සළිි ත ලං (Overlap) ලං න ලං ඵ ලං ඳනී ලං
ඹනේ. ලං ඳශේත්, ලං අ් තමි ලං ඳශේත් ලං ව ලං භවැලි ලං ඹන ලං ආඹතන ලං සිඹල් ර්  ලං භ ලං එවභ ලං
මොවි ලංවණ්ඩේඹම්ර  ලංඅනුග්රවඹ්  ලංදැක්වීභ ලංභවය ලංඅ්ථේ් ි  ලංී ලංදැකිඹ ලංවැකියි. ලං ලං
භඹ  ලං ්රධේන ලං වයතු ලං ්  ්  ලං ජේ සව ලං භට් ම් ලං එක් ලං යේප්ති ස ලං ැරැ්භක් ලං
නොභැ සවභයි. ලං ඳැවැිරලි ලං මකිම් ලං ඵී ලං ඹේභක් ලං නොභැ ස ලං වභයි. ලං භවය ලං
අ්ථේර ලංී ලංඳශේත් ලංභට් ම් ලංී ලං50% ලං්ර සරේබඹ ලං මොවී්   ලංරඵේ ලං දන ලංවි  ලං ලංඅ් තමි ලං
ඳශේත් ලං ්ර ධතලර ලං මොවී්   ලං 25% ලං ්ර සරේබඹ ලං රඵේ දයි. ලං එවි  ලං මොවී්  ලං ව ලං
ිලරධේි ්  ලං අතය ලං බ්ද ලං ඇ ස ලං ් න ලං ඒව ලං වයතුක් ලං නේ. ලං මොවී්  ලං එකි නවේ ලං
අතයත් ලං බ්ද ලං ඇ ස ලං න. ලං භභ ලං තත්ත්ඹ ලං ජේ සව ලං ාමිධනඹ  ලං ිජුභ ලං
ඵරඳේනේ..........” ලං(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
ඳතින හහිතයභඹ හතොයතුරුරට කනු කිකාකහර්ක ක ඳර්හේණ කම්් සිරඹ
(CARP)විසි්  1990 දලකහේ භළද බහ හේ දී එහී ජහතික කිකාකහර්ක ක යහප්තිති
කක ටු වයවහ “ජහතික කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක්” කස කිරීභට උත්ව
කශ නමුත් එඹ ්රිඹහත්භක ී  හනොභළත (Sivayoganathan,1999). ර්තභහනඹ න
විටත් ජහතික කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක් පිළිඵ හකච්ඡහ සිදු හකහයක ් 
ඳතින නමුත් එළ් නක් කස හකරී හනොභළති ඵ නිරධහරී්  විසි්  ව් 
කයන රිර.
3. යේප්ති ස ලංාවල්ඳඹ ලංමිතභේනඹ  ලංඅනු ලං න් ලං නොවීභ

“…………යේප්ති ස ලං යේ ලං මිතභේන ේ ලං දරක්ව ලං වශ ලං යුත් ත් ලං ශ ඳොශ ලං
ක්් ද්ර ලං වො  ලං මනයි. ලං ඒ ලං වේ ලං යේප්ති ස ලං ාවල්ඳඹ, ඳැවැිරලි ලං විකාවේමික ව ලං
්ර සඳත් සඹක් ලං වේ ලං භමේමී ලං ව ලං වි භත් ලං ඳැවැිරලි ලං යේප්ති ස ලං යේ ලං ්ර සඳත් සඹව ලං
අලයතේඹ ලංදතේභත් ලංදවශයි......”
දළනට ඳත්නහ යහප්තිති  කල්ඳඹ ර්තභහනඹට ළශපීභ ේඵ් ධහඹ්  හකච්ඡහ
කිරීහේ දී යහප්තිති හයහ ඳඹන දවශ නිරධහරි්  එහය ව්  කයන රදී. විසින
සිඹහය මුල් කහරහේදී මූලික කිකාකහර්ක ක  ර්ධන දරක්කඹ්  වූ ආවහය
නිසඳහදන කහර්ඹඹ දවශ නළ ී හේ කයමුණු පුයහ ළනීභ වහ යහප්තිති  කල්ඳඹ
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

තුශ මූලික කධහනඹ හඹොමු වූහේ, හ ොී ්  හත න තහක්ණඹ වහ දළනුභ
හුභහරු සිදු කිරීභයි. නමුත් ර්තභහනහේ එභ දරක්කඹ ඳභණක් හනො
හ ොවිහඳොශ ආදහඹභ දවශ නළ ී භ, ග්රහ ඹ ජීහන ඳහඹ දවශ නළ ී භ ව තියය
සහබහවික ේඳත් කශභනහකයණ පුරුදු බහවිතහ කය් හ්  හකහයද ඹ් න
පිළිඵ හ ොී ්  පුහුණු කිරීභ ළනි පුළුල් කයමුණු හකහයහි න කිකාකහර්ක ක
ප්රතිඳත්තිඹ හඹොමු ී  ඇත. ඒ කනු හ ොවිඹහ ව හ ොවි කණ්ඩහඹේ නිසඳහදකයි් 
හරත් යහඹකයි්  හරත්  විධහන ත කිරීහේ කලයතහඹ දිරරිඹට ඳළක ණ
ඇත. නමුත් ර්තභහනහේ ඳත්නහ යහප්තිති  කල්ඳඹ වහ ටට කඹත් කහර්ඹඹ්  හේ
වහ භ හ හනොන ඵත්, යහප්තිති හයහේ පරදහඹකත්ඹ හීන ී භට එභ
තත්ත්ඹ ළටලුක් ඵත් නිරධහරී් හ කදව විඹ. එඵළවි්  නිරධහරී්  ව් 
කය් හ් , ර්තභහනඹට ළශහඳන හර යහප්තිති  කල්ඳඹ ඳහ හනස විඹ යුතු
ඵයි.

“..........දැන  ලං ඳ සන ලං යේප්ති ස ලං යේ ලං  ලං ැඩි ලං ිරයුණු ලං කිරීභ  ලං ඹෝජනේ ලං ර ලං
ව්  ලං වශ ලං වැක් ක්, ලං මිතභේනඹ  ලං මැශ ඳන ලංයේප්ති ස ලංාවල්ඳඹක් ලං තුශ ලංජේ සව ලං
භට් ම් ලංඑව ලංයේප්ති ස ලංැරැ්භක් ලං ලං සිඹ ලංයුතු ලංඅතය ලංඑඹ ලංඳශේත් ලංඅතය ලං ලං ඵදේ ලංමත ලංයුතු ලං
නේ. ලං එවි  ලං ඳශේත් ලං භට් ක ්  ලං ිලැයිර ලං ැරැ්භක් ලං  ලං  ස ඵන ලං ඵැවි්  ලං ජේ සව ලං
ාමිධනඹ  ලං එව ලං ැරැ්භක් ලං තුශ ලං ඹේ ලං වැකියි. ලං භඹ ලං එව ලං භධයමත ලං ්ථේනඹකි්  ලං
වශ ලංයුතුයි. ලංඑ යභ ලංඳේරනඹ ලංවිඹ ලංයුතුයි.........”(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
4. ඳමි ේණ ලංවේ ලංාමිධනඹ ලංව ලංයේප්ති ස ලංආඹතන ලංඅ නකුත් ලං යේ ලංඳඹන ලං
ආඹතන ලංඅතය ලං ලංඵතේඹ ලංඅඩු ලංවීභ
හහිතය විභර්ලනඹ් ට කනු, කිකාකහර්ක ක  ර්ධනහේ ිර ටට කදහශ යහප්තිති
කලයතහ පුයහීයභට කිකාකහර්ක ක ඳර්හේණ ඳේධතිඹ භ
ලක්තිභත්
ඵතහඹක් තිබිඹ යුතු හක (Antholt,1992). ඒ කනු යහප්තිති හයහ වහ
ඳර්හේණ ආඹතන කතය ේඵ් ධීකයණඹ කඩු ී භ  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින
යටර කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹට ඳතින ප්රධහන ඵහධහකි. කිකාකහර්ක ක දළනුභ
වහ තහක්ණඹ හ ොවිඹහ දක්හ ඹන ්රිඹහලිඹට කදහශ සිඹලුභ  විධහන වඹ
හනොදක්් හ්  නේ යහප්තිති හයහහක කහප්තික්කාත ප්රතිපර රඵහ ත හනොවළකි
හක(Baig et al., ලං 2009). ලං එහභ් භ හ ොී ් ට කලය හඹදම්ේ, කහරවිකයණ
ඳවසුකේ ව ණඹ රඵහ ළනීේ ළනි හයහ්  වහ කලය ඳවසුකේ ළඳයීහේ දී
යහප්තිති හයඹ වහ කහනකුත් හයහ ළඳයුේ ආඹතන කතය භනහ ේඵ් ධීකයණඹ
දතහ ළද ත් හක (Antholt, ලං 1992). ලං එභ ේඵ් ධීකයණහේ හක ඹ කඩු න විට
යහප්තිති හයහේ කශභනහකහරිත්ඹ (ළරසුේ කිරීභ, කධික්ණඹ ව ඇ යීභ)
වහ න ක්රභහකදඹ්  හි ඳළවළිරලිතහක් හභ් භ  ර්ධනඹක් ද හනොභළති හක
(Wanigasundera, 2015). හේ කනු ඳර්හේණ, යහප්තිති ආඹතන ව කහනකුත්
හයහ ඳඹන ආඹතන කතය ඵතහඹ යහප්තිති හයහහක  විධහනහත්භක
ක ලඹට ඩහත් ළද ත් න ඵ නිරධහරී්  විසි්  දළක් ම් ඳවත කදවස තුළි් 
භනහ ඳළවළිරලි හක.
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“………තේක්ණඹ ලංරඵේ ලංී ම් ලංී ලං වෝ ලං නඹම් ලංවේමිඹඹව ලංී ලංජේ සව ලංදරක්වඹක් ලං
වයේ ලං ඹ් න ලං ඵැවැ ලං ම් ලං විිරව . ලං වි ඹ  ලං වේමිඹක්භ ලං යේප්ති ස ලං යඹක් ලං මොවී්   ලං
රඵේ ලං ද් න ලං නම්, ලං ඳශමු ලං වශ ලං යුත් ත් ලං විකාවේමික ව ලං ාමිධනඹ  ලං අදේශ ලං
විකාවේමික ව ලං්ර සඳත් සඹ ලංතුශ ලං ලංසිදු ලංවිඹ ලංයුතු ලං න්වම් ලංවඳුනේමැනීභයි. ලංඅනතුවන ලං
ඊ  ලං අදේශ ලං එඹ  ලං ව ඹෝමඹ ලං දන ලං ය ලං ආඹතිලව ලං ඳධතධ සඹ ලං (Institutional
System) ලංවදේමත ලංයුතුයි. ලංඊ  ලංභමේමී ලංයේප්ති ස ලංආඹතන, ලංඅ නකුත් ලංආඹතන ලංභඟ ලං
ම්ඵ් ධතේඹ ලං වි භත් ලං වයමැනීභ ලං වේ ලං මිධනඹ ලං වයමත ලං යුතුයි…….”(ක් යත්ර ලං
මීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
නමුත් කධයඹනහේ  ක්ණ හතොයතුරු කනු කිකාකහර්ක ක ඳර්හේණ ආඹතන
වහ යහප්තිති ක ලඹ කතයත් කහනකුත් වඹ හයහ්  ඳඹන ආඹතන කතයත් කළපී
හඳහනන භට්ටහේ ඵතහඹක් ත්භ්  යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ හනොභළති ඵ
නිරධහරී් හ ්  56්ක් ව්  කශව. ඒ කනු ත්භ්  යහප්තිති හයඹට කදහශ වූ
කළපී හඳහනන ළටලුක් හර හභඹ වනානහ ත වළකි හක.
5. මේ ලං ඳධතධ සඹ ලං වේ ලං ්ර ධතලඹ ලං අනු ලං යේප්ති ස ලං ්ර කලඹ්  ලං වේ ලං ්රභ ලං න් ලං
නොවීභ
යහප්තිති හයහ ඳඹ් න්  හරසි්  ක් තර් ඳශහත් වහ ඳශහත් ක්රභඹ තුශ
ර්තභහනහේ ඳතින හි ජභඹ කිකාකර්භහ් තහේ කයමුණු ශඟහ කය ළනීභ වහ
යහප්තිති ප්රහකල වහ ක්රභ/හභරේ පිළිඵ ළරකිලිභත් ී භ කතයලය කහයණඹක්
ඵළවි්  ඒහ හනස විඹ යුතු ඵට නිරධහරී් හ ්  84්ක් කදවස දළක් වූව.
ක් තර් ඳශහත් ප්රහේලඹ්  හි ර්තභහනඹ න විටත් යහප්තිති හයඹ තුශ බහවිතහ
් හ්  මුල්කහීයන ඳළති පුහුණු වහ වමුී හේ ප්රහකලඹ්  වහ භ ඒකහඵේධ වූ
වබහමේත් ප්රහකලඹක් හිත ක ශ්ර ප්රහකලඹකි. ඳශහත් ප්රහේලඹ්  හි ේප්රදහයික
යහප්තිති ප්රහකලඹ් ට කභතය හ ොවි ඳේධති  ර්ධන ප්රහකලඹ හභ් භ හතොයතුරු
වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ බහවිතහ්  හිත ප්රහකලඹ් ට ක්රභහඹ්  නළඹුරු න
ඵ හඳ් නුේ කයයි. නමුත් ත්භ්  හි ජභඹ කිකාකර්භහ් තහේ කයමුණු ශඟහ
කය ළනීභ වහ යහප්තිති ප්රහකල, ක්රභ වහ හභරේ වහ එභ ළඩටව්  හි විඹ
ඳථඹඹ්  ද තදුයටත් ඳිථුර විඹ යුතු ඵ නිරධහරී් හ කදවයි. ර්තභහනහේ
ජන මූවඹක් දරක්ක කය නික ්  සිදු කශ වළකි යහප්තිති ක්රභ එනේ ට කිකාකහර්ක ක ප්රහකලඹ්  කනු භනඹ කිරීහේ ප්රණතහඹ දතහ කඩු ඵ ව් 
විඹ.

“............යේප්ති ස ලං ඳධතධ ස ේ ලං ාවිධේන ලං ුවඹ, ලං මිතභේන ලං න් ලං විම්ර  ලං
ආභ් ත්රණඹ ලං වශ ලං වැකි ලං ඳි ී ලං න් ලං විඹ ලං යුතුයි. ලං න ලං යේප්ති ස ලං ්රභ ලං වේ ලං භරම් ලං
ොඹේ ලංමත ලංයුතු ලංඅතය ලංඒේ ලංයේප්ති ස ලංඳධතධ සඹ  ලංඇතුශත් ලංකිරීභ  ලංඅවේලඹ ලංවේ ලං
මත ලංයුතුයි. ලංවිවිධ ලං ඵෝමර  ලංවි ලයකාත ලංව ලංයේප්ති ස ලං්ර කලඹ්  ලංමැන ලංඳමි ේණ ලංසිදු ලං
විඹ ලං යුතුයි. ලං තොයතුවන ලං වේ ලං ් ිල කදන ලං තේක්ණ ලං භරම් ලං වතයම් ලං ඳැ සඹත් ලං
ඒේ ලංකුභන ලං්රභේණඹකි්  ලංයේප්ති ස ලං යේ ලංරඵේ ලංීභ ලංවේ ලං ඹොදේමත ලංවැකි ලංද ලංඹ් න ලං
ොඹේ ලං ඵැලිභක් ලං නද ලං කිඹන ලං එව ලං මැ ලුක්....”(ක් යත්ර ලං මීක්ණ ලං දත්ත, ලං
2021).
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

එහභ් භ ආවහය හඵ ක ලහේ ප්රධහන හඵ ඳේධතී් ට (ී , කතිහර්ක ආවහය
හඵ , එශළු, ඳරතුරු) විහලයකාත යහප්තිති ප්රහකලඹ්  වහ ක්රභ හනස හනොී භ ද
යහප්තිති හයහහක පරදහඹකත්ඹ කඩු ී භට ඵරඳහන ඵ නිරධහරී් හ කදවයි.
ඳශහහත්  ඳශහතට ප්රහේලහඹ්  ප්රහේලඹට හඵ ඳේධතී්  හභ් භ හ ොී ් හ
යහප්තිති කලයතහ ද හනස හක. එඵළවි්  දල්ලුභට කනු යහප්තිති ප්රහකලඹ වහ ක්රභ
හභ් භ බහවිතහ කශ යුතු හභරේ හනස කය හනො ළනීහභ්  දරක්ක ත යහප්තිති
හයඹක් ළඳයීභ කඳවසු ී භ ර්තභහනහේ ඳතින ළටලුක් හර ප්රතිචහය දළක්
වූ නිරධහරී් හ කදව විඹ. ඔම්්  ත දුයටත් ව්  කහශය, එළනි හනස ී ේ
සිදු කිරීභට ඳත්නහ යහප්තිති  විධහන ූවඹ්  තුශ ඳත්නහ දඩකඩ ද සීක ත
ඵයි.
6.

තොයතුවන ලංවේ ලං් ිල කදන ලංතේක්ණඹ ලංබේවිතඹ  ලංඇ ස ලංඅඩු ලං්රණතේඹ

හේ ේඵ් ධහඹ්  ඳතින හහිතයභඹ හතොයතුරු කනු ශ්රී ර කහ ළනි ආසිඹහනු
කරහපීඹ යටල් යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  ඳතින හඳෞේ ීයකයණඹ,
හි ජකයණඹ, හ ීයඹකයණඹ, නිදවස හහශ ප්රතිඳත්ති, හර ක හහශ
ගිවිසුේ, හතොයතුරු වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ, ඵරඹ හඵදහ වළරීභ ව
විභධය තකයණඹ ළනි න ආකහයහේ තත්ත්ඹ්  කභිහඹ ඹ්  හර බහයහ න
සිිමන නමුත් හභභ කභිහඹ ඹ්  හි හධනීඹ තත්ත්ඹ්  වනානහ හනො ළනීභත්
ඒහට දරක්ක ත හනොී භත් ර්තභහනහේ ඇති ප්රධහන ළටලුකි (Baig et al.,
2013). ත්භ්  හතොයතුරු ් නිහකදන තහක්ණඹ ඳදනේ කය ත් භළිරවත් ී ේ
භඟි්  හ ොී ්  ක ඹ දහභහේ කහනකුත් ඳහර්ලසඹ්  භඟ පරදහයී හර ේඵ් ධ
කිරීභ වහ දවශ භට්ටහේ දහඹකත්ඹක් රඵහ ළනීහේ වළකිඹහ ඇති නමුත්
නයකයණ බහවිතඹ්  සීක ත ලහඹ්   ර්ධනඹ හක ්  ඳළතුණ ද හතොයතුරු
වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ උඳරිභහඹ්  බහවිතහ කිරීභ සිඹලුභ හදනහ කතය
තභත් ජනප්රිඹ ී  හනොභළති ඵ ප්රතිචහය දළක් වූ නිරධහරී් හ ්  90්ට ළඩි
පිරික් ව්  කශව. “යිඵර් යහප්තිති ඒකක  කල්ඳඹ ්රිඹහත්භක හනොී භත්
යහප්තිති හයඹ ඩිජිටල්කයණඹ ී භට කලය ඳවසුකේ ප්රභහණත් ඳරිිර ඇති
හනොකිරීභත්” යප්තිති හයහේ කහර්ඹක්භතහඹ දවශ නළ ී හේ ඵහධහ්  ඵ
නිරධහරී් හ කදව විඹ.

7. යේප්ති ස ලංඳධතධ ස ේ ලංභේන ලංම්ඳත් ලංාමිධන, ලංකුරතේ ලං්රමිධනඹ
යහප්තිති හයහට කදහශ හ ීයඹ භට්ටහේ හධනීඹ කභිහඹ ඹ් ට දරක්ක ත
ී භ වහ යහජය ක ලහේ යහප්තිති හයහ ළඳයුභ  ර්ධනඹ කිරීහේ දී ඒ වහ
භ භ ඳළන නගින ළටලුක් ් හ් , ටට ළශහඳන හය භහන ේඳත් පුහුණු
කිරීභ වහ  ර්ධනඹ කිරීභ ප්රභහණත් හනොී භ වහ ක්හයරහේ යහප්තිති හයහ
නිරධහරී් හ හිඟඹයි. ආසිඹහතික  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින යටර ඩහත්
ආ් තික වහ ඌන  ර්ධිත ග්රහ ඹ ප්රහේලඹ්  හි යහප්තිති නිරධහරී් හ හිඟඹ
34
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දවශ භට්ටක ්  ඳතී. හභභ ප්රහේලඹ්  හි යහප්තිති නිරධහරී් ට යහප්තිති හනොන
කහර්ඹඹ්  ද යහශිඹක් ඳළහයන කතය ඒහ සිදු කිරීභට ඵරඳෆේ ද ඇත (Shalaby et
al.,2011). යහප්තිති වහ උඳහදස ළඳයීහේ ළඩටව්  ළරසුේ කිරීභ, ්රිඹහත්භක
කිරීභ වහ ඳවසුකේ ළරසීභ, කධීක්ණඹ, ඇ යීභ වහ ප්රතිහඳ ණඹ ඹන යහප්තිති
හයඹ ළඳයීහේ ්රිඹහලිඹට කදහශ ෆභ පිඹයක දී භ යහප්තිති හයඹ
ඳඹ් නහහ දළනුභ වහ කුරතහ දතහ ළද ත් හක. එහයභ ඔම්් ට හ ොවිඹහ
හත  චරනඹ කිරීභට කලය ඳවසුකේ තිබිඹ යුතු හක. ේඳත් හිඟඹ, ප්රහවන
ඳවසුකේ කභ ී භ, කඩු ඹිමතර ඳවසුකේ හභ් භ නිරධහරී් හ කහර්ඹහධනඹ
දවශ නළ ී භට කදහශ පුහුණු කිරීේ කුරතහ  ර්ධන ඹ නළ ී හේ කසථහ හිඟ ී භ
ඹන ළටලු නිහ ර්තභහන යහප්තිති හයඹ තුශ කත්දළකීේ හිත භනහ
සුදුසුකේලි්  පර්ණ වූ ක්හයර භට්ටහේ නිරධහරී් හ කඩුක් ඳතින ඵ කදවස
දළක් ම් නිරධහරීහු ව්  කශව. විහලයහඹ්  ඳශහත් භට්ටහේ කිකාකර්භ
කධයක්(යහප්තිති) නිරධහරී් හ ්  90්ට ළඩි පිරික් ව්  කහශය ක් තර්
ඳශහත් ප්රහේලඹ් ට හහප්තික් ක්හයර භට්ටහේ යහප්තිති නිරධහරී්  පුහුණු
කිරීහේ ඳවසුකේ කභ භට්ටහේ ඳතින ඵයි. කනිත් කතට ක් තර් ඳශහත්
භට්ටහේ යහප්තිති නිරධහරී් හ
ළටලුක් හර ඔම්්  ව්  කය් හ් ,
මූරයභඹ භට්ටහේ කඩුඳහඩු නිහ නිරධහරී් ට විවිධ ළටලුරට මුහුණ ඳෆභට
සිදුන ඵයි. ඒ ඵ නිරධහරි් හ හකච්ඡහ තුළි්  ද නහථ හක.

“........අ් තමි ලංඳශේත් ලංභට් ම් ලංී ලංඅළි ලං මොඩක් ලං රේ  ලංපුහුණුවීම් ලංවයධතිර ලංඳශේත් ලං
භට් භ  ලංේ ප්තික් ලංඅළි  ලං ස ඹන ලංම්ඳත් ලංඅඩු ලංදතේ ලංදවශයි. ලං්ර සඳේදන ලංරැීමම්ර ලං
අඩුකුත් ලං ස ඹනේ, ලංඳශේත්ර ලංදවශ ලංිලරධේරී්   ලංයේඳි සලි්  ලංරැීමම් ලංදවශයි. ලං
එඹේරේ ලංයේඳි ස ලංලිඹර ්  ලංඒේ ලංවය්  ් . ලංඒව ලංිලේ ලංඅළි  ලංඩේ ලං මොඩක් ලං ධතල් ලං
එඹේර  ලංවම්ඵ ලං නේ......” ලං(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
8. ග්රේමීඹ ලංභට් භ  ලංවිකා ලංයේප්ති ස ලංිලරධේරී ඹක් ලං නොභැ ස ලංවීභ
යහප්තිති හයඹ ්රිඹහත්භක කිරීහේ ිර ප්රධහන ළටලු ආශ්රිත උඳ ළටලු යහශිඹක්
ග්රහ ඹ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ තුශ වනානහ ත වළකි හක. ග්රහ ඹ භට්ටහේ දී
හ ොී ්  භ  ඳ කටයුතු කිරීභට යහප්තිති හයහ උඳහේලකහඹකු හනොභළති
නිහ ඳත්නහ යහප්තිති හයඹ පිළිඵ හ ොී ්  ෆහිභකට ඳත් හනොී භ, දළනට
සිිමන කිකාකර්භ උඳහේලක නිරධහරී භවතහ (AI) ප්රහහේශීඹ භට්ටහේ නිරධහරිහඹකු
න කතය ඔහුට ඳත්නහ විවිධ ළටලු නිහ ග්රහ ඹ භට්ටභට ප්රභහණත් හයහක්
රඵහ දීභට කහඳොහවොත් ී භ ඹට කී ඳරිිර ප්රධහන ළටලු හක. එභ ළටලු ඳහදක කය
නික ්  ක්හයර භට්ටහේ හඵොහව ක්්රද්ර භට්ටහේ ළටලු ඳළන නළහ න ඵත්
නිරධහරීහු ව්  කශව. “යහප්තිති හයහේ ඳතින දීර්ඝකහීයන ළටලුට
ඵරඳහන ප්රධහන හවයතු ග්රහ ඹ භට්ටහේ දී යහප්තිති හයහ නිරධහරිහඹක්
හනොභළතිී භයි” ඹ් නට එකඟතහඹ ඳශ කශ නිරධහරී් හ ප්රතිලතඹ 84්කි.
සිඹඹට දවඹක් භධයසථ කදවස ඳශ කශව. එභ ළටලු විඳීභ වහ
“කිකාකර්භ යහප්තිති හයක - KVS ළනි ග්රහ ඹ නිරධහරිහඹකු ඳත් කිරීභ සුදුසු යි”
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ඹ් නට එකඟ වූ නිරධහරී් හ ප්රතිලතඹ 72්කි. එභ හඹ ජනහට භධයසථ
කදවස දළක්වූහේ 20්ක් න කතය එහය කිරීභ එභ ළටලුට විනාභක් හනොන
ඵට 8්ක් කදවස දළක්වූ කතය ඔම්්  ව්  කය් හ් , ග්රහ ඹ භට්ටහේ යහප්තිති
නිරධහරීකු හනොභළති ී භ යහප්තිති හයහ තුශ ඳතින එකභ ළටලු හනොන
ඵයි. එඵළවි්  එළනි තනතුයක් ඇති කිරීහභ්  ඳභණක් යහප්තිති හයහේ
කහර්ඹබහයඹ කහර්ඹක්භ හනොන ඵත් භසත යහප්තිති ඳේධතිහේභ හනසී ේ
සිදු විඹ යුතු ඵත් ඔම්් හ කදව විඹ.
9. භේන ලං ම්ඳත් ලං ාමිධනඹ ලං වේ ලං ඇ ස ලං ම්ඳත් ලං ඵී ලං ඹේ ම් ලං විභතේඹ ලං
ආශ්රිත ලංමැ ලු
ේඳත් හඵදී ඹහභ ව මූරයභඹ භට්ටක ්  ඇති හන ද ප්රධහන ළටලුකි. එනේ,
ක් තර් ඳශහත් යහප්තිති ුවඹ තුශ හභ්  හනො ඳශහත් භට්ටහේ දී යහප්තිති
නිරධහරී් හ පුහුණු කලයතහඹ පුයහ ළනීභට ඳතින දඩකඩ හහප්තික් කභ
භට්ටභක ඳතී. කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තු ඹටහත්(ක් තර් ඳශහත් යහප්තිති
ුවඹට කදහශ) හයහසථ පුහුණු ආඹතන (ISTI), පර් හයහ පුහුණු ආඹතන
(PSTI), කිකාකහර්ක ක විදුවල් (AS), විහලය පුහුණු භධයසථහන ව ජහතික
කිකාකහර්ක ක හතොයතුරු වහ ් නිහකදන භධයසථහනඹ ළනි ේඳත් විලහර
ලහඹ්  ඳතී. එනේ, දවත කී ඳරිිර ේඳත් විලහර ලහඹ්  ඳළතිඹ ද රළහඵන
ප්රතිඳහදන හ්  කිරීේ කඩු ී භ හවයතුහ්  ක් තර් ඳශහත් යහප්තිති හයහ ඳහරන
ුවඹ තුශ යහප්තිති හයහ ළඳයීභ වහ සථහඳනඹ කය ඇති එභ ආඹතනරට
යහප්තිති හයහේ කහර්ඹක්භතහඹ වහ පරදහයීතහඹ දවශ නළී භ වහ තභ
උඳරිභ දහඹකත්ඹ රඵහදීභට හනොවළකි ී  ඇත. ඳශහත් භට්ටහේ දී මුදල් ප්රතිඳහදන
ඳළතිඹ ද හභළනි ේඳත් හිඟකභක් ඳතින ඵළවි්  කලය තහක්ි ක දළනුභ
රඵහ ළනීභට ත් පුහුණුී ේ රඵහ දීභත් දුර්ර තත්ත්ඹක ඳතී. හභභ තත්ත්ඹ
ඳශහත් ඳශහත් කතය ද ඳතී. විහලයහඹ්  භවය ඳශහත්ර මූරයභඹ කති්  ඩහත්
දවශ භට්ටභක ඳළතිඹත් ඵහුතයඹක් ඳශහත්ර මූරයභඹ තත්ත්ඹ එතයේ දවශ
භට්ටභක හනොඳතී. හේ ේඵ් ධහඹ්  ඳතින හහිතයභඹ හතොයතුරුරට කනු
හඳනී ඹ් හ් , හභභ ළටලු වහ ජහතික වහ ඳශහත් භට්ටක ්  ඳතින යහප්තිති
උඳහඹ භහර් ඒකහඵේධ කිරීභ වහ නිඹහභන යහමුක්, කශභනහකයණ ඳේධතිඹක්
ව පිරිස  ර්ධනඹ සිදු කිරීභ වහ භධයභ ආඹතනඹක් හනොභළති ී භ භසත
යහප්තිති ඳේධතිහේ කකහර්ඹක්භ බහඹට හවයතු ී  ඇති ඵයි
(Wanigasundera,2015).
10. යේප්ති ස ලංඳධතධ සඹ ලංවේ ලංඑක් ලංභධයභ ලංඳේරනේ වේි ඹක් ලං නොභැ ස ලංවීභ
ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ යහප්තිති ඳේධතිහේ සිඹලු තී් දු තීයණ ළනීභට ඵරඹ
හක්් ද්ර ත වූ එක් භධය ත සථහනඹක් හනොභළති ී භ එභ හයහහක
කහර්ඹක්භබහඹ ේඵ් ධහඹ්  ඳතින ළටලුක් ඵ නිරධහරී් හ කදවක්
විඹ. ඳශහත්/ක් තර් ඳශහත් ලහඹ්  න හඵදීභ පිළිඵ නිරධහරී් හ ් 
ඵහුතයඹකට ඇත්හත් එතයේ ප්රහදනීඹ වළඟීභක් හනොන ඵ ඳළවළිරලි විඹ.
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“........ ලං ම් ලං  ලංපුාචි ලංය ව ලං භ වභ ලංවඩර ලංපුළු්  ලංද? ලංකුභන ලං වෝ ලං්රභඹකි්  ලංශ්රී ලං
රාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංඅාල ේ ලංාමිධනඹක් ලංවයේ ලංඹෑභ  ලංනම්, ලංයේප්ති ස ලංඳධතධ සඹ ලං
වේ ලං එක් ලං දවශ ලං භට් ම් ලං ඳේරනේ වේි ඹක් ලං (Top Level) ලං ඳැ සඹ ලං යුතුයි. ලං ලං
නැ සනම් ලං Central Agency ලං එවක් ලං ඹ ත් ලං ම් ලං ැ ේ ලං සිදු ලං වශ ලං යුතුයි. ලං ඳශේත් ලං
්  ලං වයරේ ලං  ස ඹන ලං වි  ලං ්  ්  ලං එව ලං එක් වනේ  ලං අදව්, ලං අලයතේ ලං අනු ලං
භවය ලං ධතල් ලං සිදු ලං වීභයි. ලං භ  ලං අදව ලං නම් ලං ය ට් ලං අලයතේ ලං දටු ලං වය් න ලං
විකාවේමික ව ලං යේප්ති ස ලං යේ ලං වේ ලං තී් දු ලං තීයණ ලං ිරභ  ලං දවශ ලං භට් ම් ලං එව ලං ලං
තැනක් ලං සිඹ ලංයුතු ලංඵයි........” ලං(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
එහභ් භ යහප්තිති හයඹ රඵහ දීහේ දී විවිධ ළටලු එහභ් භ  කීර්ණ
තත්ත්ඹ් ට නිරධහරී් ට මුහුණ ඳෆභට සිදුන ඵත් නිරධහරී් හ කදවස කතය
විඹ. 13 න ආණ්ඩු ක්රභ යසථහහ්  යහප්තිති හයඹ ළඳයීහේ තනතික ඵරඹ
ඳශහත් කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තුට ඳළරී තිබුණ ද කහනකුත් ඳහර්ලසඹ් හ
භළිරවත් ී භ ක්හයර භට්ටහේ ළටලු ඇති කිරීභට හවයතුන ඵ ඳශහත් භට්ටහේ
නිරධහරී් හ කදවක් විඹ. එඹ යහප්තිති හයහ ළඳයීහේ දී ක්හයර භට්ටහේ දී
කිසිහකු විනාේ රඵහ දීභට කහඳොහවොත් වූ ළටලුක් ඵට ඳත් ී  ඇත.

“.......ඳශේත්ප ලං අ් තමි ලං ඳශේත් ලං ල ඹ්  ලං ්  ලං කිරීභ ලං ඹ ත් ලං  ලං භූක ඹ ලං (ක් යත්රඹ) ලං
ඳශේත් ලං විකාවමිභ ලං දඳේමිත ම්් තු  ලං අයි ස ලං න වො  ලං ඵො වෝ ලං රේ  ලං
මොවී්  ලං අයි ස ලං ්  ්  ලං අ් තමි ලං ඳශේත්ර . ලං භවය ලං අ්ථේ ලං  සඹනේ, ලං භූක ඹ ලං
(ක් යත්රඹ) ලං අ් තමි ලං ඳශේත් ලං න වො  ලං මොවී්  ලං අයි ස ලං ්  ්  ලං ඳශේත්ර . ලං
එත වො  ලං අළි ලං වො වොභ ලං ද ලං භූක ඹ ලං යි ලං මොවීනුයි ලං එව  ලං  සඹේ මන ලං යේප්ති ස ලං යඹ ලං
රඵේ ලං ද්  ් ? ලං  ලං ඊ ලං ශඟ  ලං ඳශේත් ලං වේ ලං අ් තමි ලං ඳශේත්ර ලං රිඹේත්භව ලං ්  ්  ලං
ැඩ ව්  ලං දවක් ් , ලං අ් තමි ලං ඳශේත්ර  ලං ඩේ ලං ඳශේත් ලං භට් ම් ලං ැඩ ව්  ලං
න්. ලං ඳශේත් ලං භට් ම් ලං ී ලං එඹේර ලං වි ඹ  ලං එව ලං එව ලං වනේධේය ලං ැඩ ව්  ලං ලං
වයනේ. ලං50%, ලං30%. ලං්රභඹ  ලංද්රයභඹ ලංරැීමම් ලං මොවී්   ලංරඵේ ලං දනේ. ලංඒ ලංද්රයභඹ ලං
වනඹ ලංභධයභ ලංයජ ේ ලංයේප්ති ස ලං යේ ලංඳඹන ලංිලරධේරී්  ලං ර ලංඅළි  ලංරඵේ ලං ද් න ලං
අභේවනයි. ලං අළි  ලං භධයභ ලං යජ ඹ්  ලං ඒ ලං වේ ලං ්ර සඳේදන ලං එනේ ලං අඩුයි. ලං අළි ලං මොවී්   ලං
ැඩිපුයභ ලං ද්  ්  ලං තේක්ණඹ. ලං ඒ ලං ඳැත් ත්  ලං අළි ලං දිරි  ඹ්  ලං ද් නේ. ලං ඒත් ලං
මොවි ඹො ලං ඵරේ ඳො යොත්තු ලං ්  ්  ලං වැභ ලං  ල්භ ලං භොනේ ලං වි  ලං ද්රයභඹ ලං
වනඹක් ලං ් . ලංඅළි ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලංරඵේ ලං දන වො  ලංවි ඹ  ලංභව් සි ලං රේ ලංතභයි ලං
මොවි ඹො ලං වොඹේ ලං ම්  ් . ලං රාවේ භ ලං එවභ ලං ඳධතධ සඹක් ලං  ස ඹනේ ලං නම් ලං එ වභ ලං
්  ්  ලං නෑ. ලං අළි  ලං  ස ඹන ලං ඳවසුවමුත් ලං අඩුයි. ලං ඒ ලං ිලේ ලං එව ලං ්රභඹක් ලං  ස ේ ලං නම් ලං
වොයි. ලං අිලව ලං ිලරධේරී්  ලං විිරව  ලං අ ප්ති ලං යේජවේරී ලං වි ඹ  ලං වය් න ලං වි  ලංළිබඳ ශක් ලං
අලඹයි. ලංභවය ලං රේ  ලං ම් ලංඳශේත් ලංඅතය ලං ඵීම්, ලංතනතුවන ලංවි භ ලංමැ ලුවේරීයි. ලං
ාකීමිණයි. ලං ඇයි ලං ම්ව ලං යර ලං භට් ම් ලං ාවිධේන ලං ුවඹක් ලං විිරව  ලං න් ලං
නෝ  ් ? ලං  ලං ඹම් ලං කිසි ලං ඳොදු ලං එවක් ලං  සබ්ඵනා ලං අළි  ලං ැඩ ලං වය් න ලං ඳවසුයි ලං
් ද?.......” ලං(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ක් තර් ඳශහත් භට්ටහේ නිරධහරී්  ද හභඹ ළටලුක් හරසි්  දකින කතය හභභ
තත්ඹ නිහ නිරධහරී්  කතය ේමුතිඹකි්  හතොය වහ ඒකහඵේධතහඹකි් 
හතොය යහප්තිති කහර්ඹඹ සිදු ී හේ තත්ඹක් හ ොඩනළ ී  ඇත.

“.........භෑතවේය නභ ලං අ් තමි ලං ඳශේත් ලං යේප්ති ස ලං ිලරධේරී්  ලං ර ලං අළි ලං මුහුණ ලං දු්  ලං
සිදුවීභක් ලංකිඹ් නම්, ලං වො යෝනේ ලංාමතඹ ලංආයම්බ ලංව ලංවේ ල් ලංජේ සව ලංයනඹක් ලං
ිලේ ලංආනඹිලව ලංබේණ්ඩ ලංළිබඳඵ ලංසීභේක් ලංආ ් . ලංඒව  ලං ලංඹම් ලංළිබඳතුයක් ලං ොඹ් න ලං
අළි ලංැඩ වනක් ලංවශේ. ලංඒ ව්  ලංව ශය ලං ඒ ලංඒ ලංඳශේත්ර ලංැඩි ඹ්  ලංැ න ලං ඵෝම ලං
භොනද? ලංේමිකාව ලංඅලයතේ ලංකුභක් ලංද? ලංව ලංඑක් ලංඑක් ලංවේරර ලංදල්ලුභ ලං වොඳභණ ලං
ද? ලං ඹනේ ලං ී ලං ල ඹ්  ලං ැඩ වනක් ලං රිඹේත්භව ලං කිරීභ. ලං විකාවමිභ ලං
දඳේමිත ම්් තු ක ලං යේප්ති ස ලං ිලරධේරී්  ලං තභයි ලං භඹ ලං සිදු ලං ව ශය. ලං ඳශේත් ලං විකාවමිභ ලං
යේප්ති ස ලංිලරධේරී්  ලං(AIs) ලංකිඹනේ ලංඒ ලංැඩ වන ලංිලේ ලංඒ ලංඅඹ  ලංැඩ ලංඅවුල් ලංවුනේ ලං
කිඹරේ. ලං ම් ලං  ලංඅ්ථේර ලංී ලං භැිල ලංැඩ ව්  ලං ලංඳශේත් ලංභට් ම් ලංඅඹ ලං ත්වනම් ලං
මැනී ම් ලංපඅ ලෝණඹ ලංවය ලංමැනී ම් ලං භොවක් දෝ ලංඅඩුඳේඩුක් ලං ස ඹනේ. ලංඳශේත්ප ලං
අ් තමි ලං ඳශේත් ලං වැඩීභ ලං තුශ ලං ක ිලසු්  ලං විවිධ ලං වෝණ ලං වදේ මන ලං  ස ඹනේ. ලං ඒ ලං අනු ලං
දවශ ලංභට් ම් ලංඑක් ලං්ථේනඹකි්  ලංසිදු ලංන ලංඳේරනඹක් ලංඹ ත් ලංයේප්ති ස ලංැඩ ව්  ලං
සිඹල්ර ලංරිඹේත්භව ලං නේ ලංනම්, ලංඒ ලංතැිල්  ලංසිඹලු ලංතී් දු ලංතීයණ ලංම්  ්  ලංනම් ලං ම් ලං
මැ ලු ලංඑ්  ්  ලංනැවැ.........” ලං(ක් යත්ර ලංමීක්ණ ලංදත්ත, ලං2021).
දුයකථන හකච්ඡහ ව ගූ ල්  ක්ණහඹ්  රද හතොයතුරු කනු ඳත්නහ
යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹට කදහශ ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක තත්ත්ඹ
ේඵ් ධහඹ්  ඳතින ර්තභහන ළටලු කභ කය ළනීභ කතයලය කහයණඹක්
ඵ හභ භඟි්  ඩහත් ඳළවළිරලි හක.
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ගු ලං ව්  ලං4.1  ලං

ඳශේත් ලංවිකාවමිභ ලංඅධයක් ලං(යේප්ති ස) ලංිලරධේරී්  ලංව ලංඅ් තමි ලං
ඳශේත් ලං යේප්ති ස ලං වේ ලං පුහුණු ලං අධයක් ලං විසි්  ලං ත්භ්  ලං යේප්ති ස ලං
ඳධතධ සඹ ලං තුශ ලං වඳුනේ මන ලං ඇ ස ලං මැ ලු ලං ව ලං ඊ  ලං විඳුම් ලං ර ලං
දැක් ලංව ලංඅදව් ලං(දුයවථන ලංේවච්ඡේ ලංව ලංගූමල් ලංමීක්ණඹ)

්ර ධතල
භධයභ ඳශහත

නළහ නහිය
ඳශහත

යේප්ති ස ලං යඹ ලංආශ්රිත ලං
්රධේන ලංමැ ලු

ඹෝජනේ

1

යහකහරි එකකට එකක්
කතිපිහිත (overlap) හක.

1.

ජහතික
භටටක ් 
එක
නිසඳහදන
රළළ් භක්
තිබිඹ යුතු යි. එඹ ඳශහත්
කතය හඵදහ ත යුතු යි.

2.

ජහතික ලහඹ්  විධිභත්,
ඳළවළිරලි
නිසඳහදන
ළරළසභක් නළත. එඵළවි් 
ඳශහත් භට්ටක ්  ද විධිභත්
ළරළසභක්
නළත
ව
ඳළවළිරලි
දල්ක්කඹක්
හනොභළත

2.

එවිට නිළයිර වහ ඳළවළිරලි
දරක්කඹකට ළඩ කශ
වළකි ඹ.

3

 විධහන ුවහේ ඒ ඒ
භට්ටේර නිරධහරී හිඟඹක්
ඳළතීභ නිහ එකිහනක
භටටේරදී කධීක්ණඹ
හීන ී භ

3.

හභඹ
එක්
භධය ත
සථහනඹකි්  ළරසුේ කය
්රිඹහත්භක කශ යුතු ඹ.

4

එඵළවි්  යහප්තිති හයහේ
පරදහයිකත්ඹ
භළණ
ළනීභට කඳවසු ී භ. එඹ
ජහතික  ර්ධනඹට ිජු
ඵරඳහනු රඵයි.

4.

ත්භ්  යහප්තිති
හහශහඳොර
දරක්කහකොට
ළද ත් හක.

1.

 විධහන ුවහේ ෆභ
භට්ටභකභ ඳතින නිරධහරී
හිඟඹ.

1.

මූරය ප්රතිඳහදන හදී ඹහහේ
විභතහඹ කභ කිරීභ

2.

ඳවශ හශ්රයි හේ නිරධහරී් 
කධීක්ණඹ
කිරීභට
නිරධහරී් 
හනොභළත.
කධීක්ණඹ නළති නිහ
යහප්තිති හයඹ පරදහඹක
නළත.

2.

දවශ භට්ටහේ සිට ක්හයර
භට්ටභ දක්හ නිරධහරී
හිඟඹ පියී භ.

3.

යහප්තිති
ප්රහවන

3.

නි තහක්ණඹ වහ ඵළනාණු
යහප්තිති
ප්රහකලඹ් 

නිරධහරි් ට
ඳවසුකේ
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හයඹ
ළනීභ

ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ර්තභහනහේ
හනොභළත.
හඳය රඵහදී ඇත.

උතුරු භළද ඳශහත

ඌ ඳශහත

්රිඹහත්භක කිරීභ වහ
කලය ඳවසුකේ ළඳයීභ
(ඳරිඝනක වහ උඳහ )

4.

ඹිමතර ඳවසුකේ හනොභළත.
ඒ
වහ
ප්රතිඳහදන
හ් කිරීභ ද දුර්රඹ.

4.

දළනට ්රිඹහත්භක හනොන
යිඵර් ඒකකඹ නළත
්රිඹහත්භක කිරීභ

5.

ඳරිඝනක
හනොභළති.
හතොයතුරු
තහක්ණඹ
බහවිතඹට ඳවසුකේ වහ
කලය උඳහ
කිසික්
හනොභළත.

5.

යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක් කස
කශ යුතු ඹ.

6.

යහප්තිති
හනොභළත

ප්රතිඳත්තිඹක්

6.

බිේ භට්ටහේ ළඩ කයන
නිරධහරී් හ
(AI)
ඳවසුකේ ළඩි කිරීභ

1.

යහප්තිති හයඹට නිසි යහජය
ප්රතිඳත්තිඹක් හනොභළති ී භ.

1.

නිසි ප්රතිඳත්තිඹකට ළඩ
කිරීභ

2.

විිම්  විට යහජය ප්රතිඳත්ති
හනස ී භ නිහ හයඹ
ළඳයීභ කඳවසුයි.

2.

හේලඳහරනික කයමුණු භත
කිකාකහර්ක ක ප්රතිඳත්තිඹ
හනස හනොකිරිභ.

3.

කිකා තහක්ණඹ හ ොී ් ට
රඵහදීභ ඳභණක් සිදුකිරීභ
ප්රභහණත් නළත

3.

නිරධරී් 
තහක්ි ක
දළනුභ
රඵහ
දීහේ
ඹහ් රණඹ ළකසිඹ යුතු ඹ.

1

හහප්තික් උ ඳශහහත්
කිකා ඳහරිරික කරහඳ
ළඩියි (18). හේ නිහ
විවිධ හඵ
 හ කිරීහේ
වළකිඹහ
ඇත.
හභභ
තත්ත්ඹ භත ඳතින
ක්හයර භට්ටහේ නිරධහරී
හිඟඹ.

1.

කිකාකර්භ
උඳහේලකරු් ට
වඹ
ී භට
තහක්ි ක
වහඹකයි්  (TAS) ළඩි
කශ යුතුයි. එනේ දළනට
ඳතින ක්හයර නිරදහරී
පුයප්තිඳහඩු පියවිඹ යුතුයි.

2.

භනහ
භන දුසකයතහ,
භහර් නහභැළති ී භ වහ
කඵර්  ී භ, දුයකථන  ිහ
කහියතහ

2

ඳශහත්
කධයක්
වහ
නිහඹ ජය කධයක්රු් ට
රඵහ දී ඇති මුදල් සීභහ
ප්රභහණත් නළත. ඒහ
ළඩිකශ යුතු යි.

3.

කිකා උඳහේලකයහඹකුට
සිිමන හ ොී ්   ඛ්යහ
විලහර ී භ

3.

විරසි කලයතහරට ඇති
මුදල් සීභහද ළඩිකශ යුතුයි.
භධයභ යජඹට ඩහ කඩු
මුදල් ප්රභහණඹක් ඳශහත්
කිකාකර්භ කහර්ඹහරඹ හත
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රඵහහේ.

ඹම ඳශහත

දකුණු ඳශහත

4.

හ ොී ් ට
රඵහහදන
උඳහදස
ඒ
හරභ
්රිඹහත්භක හනොකිරීභ ව
පුහුණු
ළඩටව් රට
සිඹලුභ හ ොී ්  වබහමේ
හනොී භ

4

ඳශහත් භට්ටහේ දී තීයණ
ළනීභ
සහධීන
සිදු
කිරීභට කලය ඳසුබිභ
ළරසීභ

5

භධයභ යඹ විසි්  සිදුකයන
ළඩටව් රට
මුදල්
ඳශහත් බහට එන නිහ
එභ
ක්රභහකදඹ
ළටලු
ව තයි

1

 හ ඳේධතිඹ කනු යහප්තිති
ඳේධතිඹ හනස හනොී භ

1.

 විධහන ුවඹ හනස
විඹ යුතුයි. නතහක්ණඹට
කදහශ න ක ඇතුළු කශ
යුතුයි.
ට
කිකාකර්භහ් තඹක්
කයහ
ඹෆභට
කලය
ඳසුබිභ
ළකසීභ.

2.

දළනට ඳතින යහප්තිති
ඳේධතිඹ
නයකයණඹ
හනොී භ

2.

යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති
කශ යුතුයි.

3.

භධයභ
තහක්ි ක
සිිමඹත් ෆභ
තහක්ි ක
නළත.

ආණ්ඩුහක
නිරදහරී් 
ඳශහහත්භ
නිරධහරි් 

3.

විවිධ ප්රහේලරට කදහශ
ඳර්හේණ සිදු කය ඒහ
යහප්තිති හයඹ භඟි්  කදහශ
ප්රහේලඹට වදු් හ ිරඹ
යුතුයි. (කල්පිිමඹ ළනි
ප්රහේලර හනභ යහප්තිති
ඳේධතිඹක් වනා් හ ිරඹ
යුතුයි.)

1.

කධීක්ණ
නිශධහරී් 
හභ් භ ක්හර භට්ටහේ
නිරධහරී්  ද හිඟ ී භ

1.

කිකා යහප්තිති හයක ළනි
බිේ භට්ටහේ නිරධහරී් 
නළත ඵහ ළනීභ.

2.

යහප්තිති හයඹ රඵහදීභ
වහ
නිරධහරි් හ
ධහරිතහ ප්රභහණත් නළත.
තුටුදහඹක නළත.

2.

යහප්තිති
හයඹන
තහක්ණඹ
භඟ
නයකහයණඹකිරීභ යිඵර්
ඒකක  කල්ඳඹ ිරයුණු
කිරීභ

3.

යහප්තිති
ආඹතනඹ,
කහනකුත්
කිකාකහර්ක ක
ආඹතන භඟ ඇති ඵතහ
දුර්රයි
(ඳර්හේණ

3.

හවො යහප්තිති හයඹක්
රඵහදීභ
වහ
දළනට
ඳතින ආඹතනික ුවඹ
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ආඹතන, විලසවිදයහර, කිකා
ඳහල්, යහජය හනොන
 විධහන,
පුේ ලික
ආඹතන)

ඵසනහහිය ඳශහත

හනස කිරීභ

4.

යිඵර් ඒකක හනොභළති ී භ

4.

දල්ලුභට
රිරන
ආකහයහේ
යහප්තිති
හයඹක් ඇති කශ යුතුයි.
එභඟි්  ජහතික  ර්ධන
දරක්ක කයහ ඹහභ ඳවසු
හක.

5.

න
ඳර්හේණ
වහ
ප්රර්ධනඹට
දී ඇති
කධහනඹ කඩුඹ. එභඟි් 
තහක්ි ක ිරයුණු ඇති
ී භ භ් ද හ ඹ.

5.

යහප්තිති හයඹඋහදහ සිදු
කයන ඳර්හේණ ළඩි කශ
යුතුයි.

6.

බිේ භට්ටහේ හ ොී ් ට
යහප්තිති හයඹ රඵහදීභට
නිරධහරී්  නළති ී භ

6.

කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ
් තු, ඳශහත්
කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු, ඳශහත්
කිකාකර්භ
හදඳහර්ත
හේ් තු, භවළලි
කධිකහරිඹ වහ පුේ ලික
ආඹතන සිඹල්ර ේඵ් ධ
කය එක යහප්තිති හයහ
ඳේධිතඹක්
නිර්භහණඹ
කශ යුතුයි.

7.

බිේ භට්ටහේ සිදු කයන
යහප්තිති
හයඹ
නයකහයණඹ විඹ යුතුයි.
ඩිජිටල්කයණඹ විඹ යුතුඹ.

1.

ිරසත්රික කිකාකර්භ කධයක්
භඟි්  දටු කයන  ර්ධන
යහප්තිති පිළිඵ ඳශහත්
කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු හනොදළන
සිමටභ. ේඵ් ධීකයණඹක්
හනොභළතිී භ

1.

ඵසනහහිය
ඳශහත තුශ
කර්ධකහීයන හ ොී ්  ඵහුර
නිහ ේප්රදහඹකි යහප්තිති
ක්රභහකද හනො ප්රහේලඹට
සුදුසු ිරයුණු තහක්ණඹ වහ
ඵළනාණු යහප්තිති ක්රභහකද
වනා් හ දීභ

2.

ක්හයර භට්භටහේ නිශධහරී
හිඟඹ (AIS, TAS).

2

යහප්තිති
ක ලඹ
වහඳර්හේණ
ක ලහේ
ේඵ් ධතහඹ වහ දළනුභ
හුභහරු දවශ භට්ටභකට
හ න ඒභ

3.

ඳර්හේණ
ක ලඹ

3.

ජ භ දුයකතන හඹදම්ේ
(Mobile Apps) පිළිඵ

වහ

යහප්තිති
කතය
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ේඵ් ධීකයණඹ කඩු ී භ.
එනේ න තහක්ණ දළනුභ
රළීමභ දුර්ර ී භ

උතුරු ඳශහත

යහප්තිති වහ පුහුණු
භධයසථහනඹ,
කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු
(ක් තර් ඳශහත්
ිරසත්රික්ක
නිහඹ ජනඹ)

හ ොී ්  දළනුත් කිරීභ
වයවහ තහක්ි ක හ ොවි
ළටලු විඳීහේ ක්රභ දවශ
නළ ී භ

4.

දවතුන න ආණ්ඩු ක්රභ
යසථහහ් 
යහප්තිති
හයඹ ළඳයීහේ තනතික
ඵරඹ ඳශහත් කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තුට ඳළරී
තිබුණ
ද
කහනකුත්
ඳහර්ලසඹ්  භළිරවත් ී භ
ක්හයර භට්ටහේ
ළටලු
නළති කයයි.

4

ක්හයර භට්ටහේ නිරධහරී
හිඟඹ ((AIS, TAS) පිඹී භ

1

තනතුරු පුයප්තිඳහඩු නිහ
කධීක්ණඹ නිසි ඳරිිර සිදු
හනොී භ

1.

තනතුරු පුයප්තිඳහඩු පියී භ
වහ කිකාකර්භ හයහ
විබහ
ක්රභහනුකර
ඳළළත්ී භ.

2.

ෆභ ක ලඹකටභ කදහශ
ප්රතිඳහදන කඩු ී භ

2.

ප්රතිඳහදන
විභතහ
කඩුකිරීභට,  හ දරක්ක
ළකසීභට
යහප්තිති
ප්රතිඳත්තිඹක් කස කිරීභ

3.

යහප්තිති හයඹ නහ ොවි
ළටලු වහ දරක්ක ත
හනොී භ.

3.

හතොයතුරු
් නිහකදන
තහක්ණඹ වනා් හ දීභ
ඳභණක් හනො ටට කදහශ
ඳවසුකේ ද ළඳයීභ

1.

ඳශහත්රට හඵදර තිහඹන
නිහ ජහතික දරක්කඹක්
කයහ ඹෆභ කඳවසුයි.

1.

තී් දු තීයණ ළනීභට එක
දවශ
භට්ටහේ
පුේ රහඹකුට බහයදීභ වහ
ළඩටව්  සිඹල්රභ ඔහුට
ඹටත් ් හ්  නේ ළටලු
ඳළන නළමේභ කභ හක.

2.

විවිධ ඳශහත්ර ද් න
ඇභතිරහ
කිකාකර්භඹ
දකි් හ්  විවිධ ආකහයඹට

2.

නිසි
කිකාකහර්ක ක
ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති කිරීභ.
එඹට කදහශ එඹට වඹ
හදන හර ආඹතනික
ඳේධතිඹක් (Institutional
system) හදහ ත යුතුයි.

3.

විවිධ
ළඩටව් 
සිදු
කිරීහේ
දී
කිකාකර්භ
හදඳහර්තහේ් තු භළිරවත්
ී ෂභ්  ඳශහත් නිරධහරී් ට
ළඩ
කිරීහේදී
ළටලු

3

යට කුඩහ නිහ ක් තර්
ඳශහත්, ඳශහත් වහ භවළලි
හර කළඩීභ සිදු හනොකශ
යුතුයි.
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ඇතිී භ.

භවළලි කධිකහරිඹ

4.

ඳශහත් වහ ක් තර් ඳශහත්
හර හ්  කිරීභ තුශ
ක නිසු්  විවිධ හක ණ හදහ
හ න සිමටභ.

4.

කිකාකහර්ක ක  ර්ධනඹක්
කයහ ඹහභට එක දවශ
භට්ටහේ සථහනඹක් තිබිඹ
යුතුයි.

1

භවළලි  විධහන ුවඹ
හහප්තික් ඳළවළිරලි වහ
නිරධහරී් 
කතය
ඒකහඵේධතහඹකි්  යුක්ත
හක. එහයභ බිේ භට්ටහේ
යහප්තිති නිරධහරිහඹක් ද
සිමට. හ ොවි යහප්තිති නිරධහරි
කනුඳහතඹ
තුටුදහඹකයි.
ුවඹ වහ ්රිඹහකහරිත්හේ
කළපී
හඳහනන
ළටලු
හනොභළත.

1

ඳශහත් වහ ක් තර්ඳශහත්
භට්ටක ්  සිදු හකහයන
යහප්තිති හයහ ුවහේ
ඳතින නිරදහරී හිඟඹ කභ
කිරීභත් දවශ සිට ඳවශට
තනතුරු කතය තීයණ වහ
්රිඹහකහරිත්ඹ
ඒකහඵේධතහඹකි්  යුතු
ී භ.

මූරහශ්රඹ: ක්හයර  ක්ණ දත්ත,2021

දවත කරුණු විභර්ලනහේ දී හඳනී ඹ් හ්  කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිඹට
කදහශ ුවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක තත්ත්ඹට කදහශ හඵොහව කරුණු
ේඵ් ධහඹ්  ඳතින තත්ත්ඹ තුටුදහඹක හනොන ඵයි. එඵළවි්  තයඟකහරී
වහ තික ම් සීඝ්ර හර හනස ී ේරට රක් න කිකාකහර්ක ක ඳරියඹකට උචිත
කයුරි්  යහප්තිති හයඹ හනකට රක් විඹ යුතු ඵ ඳළවළිරලි කරුණක් න කතය
එඹ හකහය සිදු විඹ යුතු ද? ඹන ළටලුට භෆත කහීයන පිළිතුරු රළීම හනොභළති
ඵළවි්  ඳත්නහ කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹ ඩහත් දරක්ක ත වූ ව  ර්ධන
කහර්ඹඹ වහ හඹොමු ම් යහප්තිති හයඹක් ඵට ඳත් කිරීභට ප්රධහන ලහඹ් 
ඵහධහකහරී න ඳවත ව්  ළටලුට පිළිතුරු හවිඹ යුතු හක. එනේ;
හ ොී ්  හත දළනුභ වහ තහක්ණඹ රඵහ දීහේ දී ත්භ්  හ ොවි කලයතහඹ්  ට
ළශහඳන ඳරිිර පරදහඹක වූ කහර්ඹක්භතහහඹ්  යුක්ත වහ ඔම්් හ විවිධ
හතොයතුරු කලයතහ පුයහරන දරක්ක ත වූ යහප්තිති හයඹක් වහ ක් තර්
ඳශහත් වහ ඳශහත් භට්ටහේ යහප්තිති ඳඹ් න් හ ඳතින ුවහත්භක වහ
්රිඹහත්භක ඵහධහ්  කභ කිරීභට සිදු කශ යුත්හත් කුභක් ද? ඹ් නයි.
හභභ කහර්ඹඹ ඳත්රිකහ භඟි්  සිදු කයන රද විභර්ලනහේ ිර කනහයණඹ වූ කරුණු
භත ඳදනේ හභභ ප්රලසන වහ විනාේ හරසි්  බහවිතහ කශ වළකි නි භන වහ
හඹ ජනහ දිරරි ඳරිච්හේදඹ තුශ දිරරිඳත් හකහයන කතය හේ ේඵ් ධහඹ්  ත
දුයටත් විධිභත් වූ කධයඹනඹ්  හි නිඹළළිඹ යුතු ක ලඹ්  ද හඳ් හ හදනු රඵයි.
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ඳ්ැිල ලංඳි ච් ේදඹ

ිලමභන, ලං ඹෝජනේ ලංව ලංඅනේමත ලංඳමි ේණ ලංඅලයතේ
5.0.

වැඳි් වීභ

යහප්තිති හයඹ භඟි්  හ ොවි ප්රජහ් හ හතොයතුරු කලයතහ ප්රභහණහත්භක ව
භාණහත්භක පුයහීයභ ේඵ් ධහඹ්  ඳතින ර්තභහන තත්ත්ඹ පිළිඵ
යහප්තිති හයහ ඳඹ් න් හ (දවශ නිරධහරී් හ ) කදවස වහ හඹ ජනහ
ළරකිල්රට නික ්  ආවහය හඵ
ක ලඹට කදහශ ඳත්නහ යහප්තිති හයහ
ඳේධතිහේ කහර්ඹක්භතහඹ වහ දිරරි භන තීයණඹ කිරීභට වඹ න නි භන වහ
හඹ ජනහ දිරරිඳත් කිරීභටත්, යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹහේ
ළටලු ව ත
තත්ඹ් ට කදහශ වූ ඳර්හේණ සිදු කශ යුතු ක්හයරඹ්  හඳ් හ දීභටත් හභභ
ඳරිච්හේදඹ හ්  හකහර්.
හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහහක කයමුණු වූ ශ්රී ර කහහක ආවහය හඵ ක ලඹට කදහශ න
යහප්තිති ඳේධතිහේ ූවහත්භක වහ ්රිඹහත්භක හධකර ඳතින තත්ත්ඹ
පිළිඵ කධයඹනඹ කිරීභත් දළනට ඳත්නහ යහප්තිති හයහ, හ ොී ් හ දල්ලුභ
ප්රභහණහත්භක වහ භාණහත්භක පුයහීයභට භත් ී භ ේඵ් ධහඹ්  යහප්තිති
ක්හයරහේ දවශ නිරධහරි් හ කදවස නිර්ණඹ කිරීභත් හඳය ඳරිච්හේදඹ්  හි
විභර්ලනඹට රක් කයන රිර. එභඟි්  රළබූ කහඵ ධඹ භත යහප්තිති හයහ
ඳේධතිහේ ඳත්නහ කඩු ඳහඩු ව පිරිහුණු තත්ත්ඹ්  ළඩි ිරයුණු කිරීභට කදහශ
නි භන වහ හඹ ජනහ ඳවත ඳරිිර දිරරිඳත් හකහර්.
5.1.

ිලමභන
1. ශ්රී ර කහහක ආවහය හඵ
ක ලඹට කදහශ යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ එහි
්රිඹහකහරිත්ඹ වහ ුවඹ සිඹඹට සිඹඹක්භ ඳළයි  යටහට කනු භනඹ
හනොකශ ද න කභිහඹ ඹ් ට මුහුණු දීභට භත් කභක් හනොදක්න
ඵට හහිතයභඹ හතොයතුරු හභ් භ එභ ඳේධතිහේ උස නිරධහරි් හ
කදවස ද හක්කා ඳඹයි.
2. එහයභ ත්භ්  යහප්තිති ක්හයරඹ තුශ වනානහහ න ඇති යහප්තිති හයහ
ළටලු ඳසුගිඹ දලක හදකක් තිසහය හභභ ක්හයරඹ පුයහ ඳළති
ළටලුරට ඩහ හනස කභක් හනොදක්යි.
3. ඒ කනු කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයඹට කදහශ ් දර්භීඹ හධකඹක්
හරසි්  යහප්තිති හයහ ඳඹ් න් හ ත්භ්  තත්ත්ඹ විභර්ලනහේ දී
හඳනී ඹ් හ්  යහප්තිති හයහ ආයණඹ, හතොයතුරු ් නිහකදනඹ වහ
තහක්ණඹ
බහවිතඹ,
භහන
ේඳත්
 ර්ධනඹ,
යහප්තිති
ඳහර්ලසකරු් හ වබහමේත්ඹ ව කධීක්ණඹ, ළරසුේ කස කිරීභ
ව ඳරිඳහරනඹ ළනි යහප්තිති හයඹට කදහශ හඵොහව කරුණු
ේඵ් ධහඹ්  ඳතින තත්ත්ඹ තුටුදහඹක හනොන ඵයි.
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

4. එහය ම්ත් හඵොහව යහප්තිති ළඳයුේකරු්  ප්රතිඳහදන
ළටලු,
තහකහලික ප්රතිඳත්ති හනසී ේ නිහ ේප්රදහයික යහප්තිති ප්රහකල බහවිතහ
කිරීහභ්  ඒහයි්  සීක ත ප්ර තිඹක් හඳ් න නමුත් ත්භ්  න
ප්රණතහඹ ් හ්  ජනභහධය වහ හතොයතුරු තහක්ණඹ දවශ න හ
ළනීහභ්  වම්ල්කහරීත් වහ වබහමේත් ප්රහකල (Participation and
Partnership Approach) වහ තභ උඳහඹභහර් හනස කිරීභට හඵොහව
යහප්තිති ළඳයුේකරු්  (යහජය/ඳශහත්/හඳෞේ ලික) හඳශහමන ඵයි.
5. හේ ේඵ් ධහඹ්  සිදු කය ඇති මූලික ඳර්හේණ හර්තහ හඳ් හ දී
ඇත්හත් වම්ල්කහරීත් වහ වබහමේත් ප්රහකල වහ හතොයතුරු ් නිහකදන
තහක්ණඹ ඳදනේ කය ත් යහප්තිති හයහ්  හධනීඹ තත්ත්ඹ් 
හභ් භ ඒ වහ විබඹක් ද හඳ් නුේ කයන ඵයි.
6. ඒ කනු තයඟකහරී වහ තික ම් සීඝ්ර හර හනස ී ේරට රක් න
කිකාකහර්ක ක ඳරියඹකට උචිත කයුරි්  යහප්තිති හයඹ හනකට රක්
විඹ යුතු ඵ ඳළවළිරලි කරුණක් න කතය එඹ හකහය සිදු විඹ යුතු ද? ඹන
ළටලුට භෆත කහීයන පිළිතුරු රළීම හනොභළති ඵ ද හඳනී ඹයි.
7. විසින සිඹහය මුල් කහරහේ දී යහප්තිති ඳේධතිහේ ආධිඳතයඹ දළර
තහක්ණඹ හුභහරු කිරීහේ යහප්තිති ආකිතිඹ ක්රභහඹ්  හනස හක ් 
ර්තභහනඹ න විට විවිධ ආකිතී්  වහ ප්රහකලඹ්  ර්ධනඹ ී  ඇත.
විභධය තකයණඹ, වබහගිත් ප්රහකලඹ ව හශඳශ දරක්ක ත
ප්රහකල ළනි ප්රධහන යහප්තිති ප්රහකලඹ්  බිහි ී  ඇත.
8. ශ්රී ර කහහක යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ ද එළනි කත්වදහඵළීයේ ඳළති කතය
එළනි ක්රහභ ඳහඹඹ්  තදුයටත් කධයඹනඹ කිරීහේ කලයතහඹක්
ර්තභහනහේ භතු ී  ඇත.
9. හකහය ම් ද ඩහත් භ ළද ත් කහර්ඹඹ ් හ්  හ ීයඹකයණඹ,
විභධය තකයණඹ ඵරඹ හඵදීභ, හතොයතුරු වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ
බහවිතඹ ළනි කලුති්  භතු එන කිකාකහර්ක ක කභිහඹ ඹ් ට මුහුණු
ිරභට යහප්තිති හයඹ සදහනේ විඹ යුතු ඵයි.
10. හේ වහ සිඹලුභ යටල් කත්විියන යහප්තිති ළටලු පිළිඵ දළනුත්
හක ්  හේශීඹ ලහඹ්  යහට් තත්ඹ් , සබහඹ් , හඵ ඳේධති් 
ළනි හධක භත ඳදනේ හේශීඹ යහප්තිති ඳේධතිඹක් කයහ ඳරිනහභඹ ී භ
ර්තභහනහේ කතයලය ී  ඇත.
11. ආවහය හඵ ක ලඹ විසි්  එහි කලුති්  භතුන කභිහඹ ව කලයතහ
වහ ජීවි ව ජේඳ් න වූ තියය යහප්තිති උඳහඹ භහර් කහප්තික්හ
කයන ඵළවි්  හේ වහ විලසහනීඹ ව ලක්තිභත් කිකාකහර්ක ක
ඳර්හේණ ඳේධතිඹක් භඟි්  ඳත්නහ යහප්තිති හයහේ හර්ථකත්ඹට
වඹ දළක්ී භ කතයලය හක.
12. එභඟි්  ශ්රී ර කහහක ආවහය හඵ ඳේධතිඹට කඹත් හ ොවි ප්රජහ් හ
කලයතහ වහ ප්රතිචහය දක්න එහභ් භ යහප්තිති හයහේ ේභත
හභහවයට  කි යුතු යහප්තිති ඳේධතිඹක් බිහිනු ඇත.
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13. එහයභ ඳත්නහ යහප්තිති ඳේධතිඹ තුශ ඳර්හේණ ආඹතන, යහප්තිති
නිරධහරි්  වහ හ ොී ්  කතය සිදු න දළනුභ වහ තහක්ණඹ රහ ඹෆහේ
ඹහ් රණඹ පරදහඹක තත්ත්ඹක ඳත්හ ළනීභ කලය හක. ඒ වහ
එහි කහර්ඹක්භතහඹ භළණ ඵළීයභ වහ පුළුල් ඳර්හේණඹක
කලයතහඹ භතු හක.
14. ශ්රී ර කහහක ආවහය හඵ ක ලඹ හභ් භ ළවිලි හඵ ක ලඹට ද කකදහශ
යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  යහප්තිති විහලයියි්  (Sivayoganathan,
1992, 1999 ; Wanigasundera, 2015,2019; Weerakkody et al. 2004)
විසි්  පරදහයි යහප්තිති හයහක් දවහ කදවස වහ හඹ ජනහ දිරරිඳත් කය
ඇති ඵ හහිතයභඹ හතොයතුරු භඟි්  ඳළවළිරලි හක. එභ හඹ ජනහ කදවස
හභ් ් භ ඳත්නහ යහප්තිති හයහට කදහශ දවශ නිරධහරි් හ කදවස
වහ හඹ ජනහ ද කළිම කය ත් පරදහයි වහ කහර්ඹක්භ යහප්තිති හයහ
ඳේධතිඹක් හනුහ්  සිදු විඹ යුතු පර් කලයතහ ඳවත ඳරිිර දිරරිඳත්
හකහර්.
5.2. ලං

ඹෝජනේ

1. ජේ සව ලංයේප්ති ස ලං්ර සඳත් සඹක් ලංඇ ස ලංකිරීභ
නීතිභඹ ඳදනභක් භඟ පිළි ත වළකි දළක්භක් ව හභහවයක් හිත
හ ොී ් හ කලයතහ දිරරිඹට හ න ඹහභට ව ඒහට ප්රතිචහය දළක්ී භ වහ
ජහතික යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක් ඇති කිරීභ භඟි්  යහප්තිති හයහ වහ තියය
තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභ. එහි දළක්භ වහ හභහවයට කනුකර යහප්තිති නිරධහරි් ට
යහජකහරි ්රිඹහත්භක කශ වළකි හක. එහභ් භ විභධය තකයණඹ,
හඳෞේ ලිකයණඹ, හ ීයඹකයණඹ ළනි න කභිහඹ ඹ් ට පර්ණ හර
ආභ් රණඹ කශ වළකි යහප්තිති හයහක් ඳත්හ ළනීභට වඹ න ඳරිිර න
කිකාකහර්ක ක ප්රතිඳත්ති තුශ ක්යහභ ඳහඹ්  ළකසීභට කකහලඹ රඵහ ළනීහේ
වළකිඹහ ද හක්හත් කය ත වළකි ී භ.
2. යේප්ති ස ලං යේ ලංඳධතධ ස ේ ලංූවේත්භව ලං න් ලංවම් ලංඇ ස ලංකිරීභ
යහප්තිති ඳේධතිඹ වහ එහි ්රිඹහකහරීත්ඹ එක් භධය ත සථහනඹකි්  ඳහරනඹ ී හේ
ක්රභහකදඹක් වනා් හ දීහේ වළකිඹහ හොඹහ ඵළීයභ ළද ත් හක. එවිට ජහතික
භට්ටහේ නිසඳහදන ළරළසභකට කනු ඳශහත් භට්ටහේ නිසඳහදන ළරසුේ වහ
දරක්ක ළකසීභ වහ ඒ කනු යහප්තිති හයහ ළඳයීහේ ක්රභහකදඹ කස
කය ළනීභට වළකි හක. එහභ් භ එඹ එභ ඳේධතිහේ  විධහන ුවඹ ව
්රිඹහත්භක තත්ත්හේ ළටලු විඳීභට පිිමවරක් හක. ඒ වහ යහට් ්රිඹහත්භක
න ත්භ්  යහප්තිති ඳේධතිඹට කදහශ ලක්තී් , දුර්රතහ ව එහි ක්හයර භට්ටහේ
ඵරඳෆභ විධිභත් කයුරි්  ඳර්හේණඹට වසු කිරීභ කතයලය හක. යහප්තිති ක ලහේ
දවශ නිරධහරී් හ ්  ඵහුතයඹක් ව්  කශ ළටලුක් වූහේ ග්රහ ඹ භට්ටහේ
හ ොවිඹහට  ඳ කිකාකර්භ යහප්තිති හයක - KVS ළනි නිරධහරීහඹක් හනොභළති
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ශ්රී ලංරාවේ ක ලංවිකාවේමික ව ලංයේප්ති ස ලං යඹ ලං ලං
වැයවුම් ලංරක්යඹ්  ලංව ලංදිරි  ලංමභන  ලංභේමිම ලංසි සඹභක්___________________________________

ී භ යහප්තිති හයහේ කකහර්ඹක්භබහඹට එක් හවයතුක් ඵයි. නමුත්
ඳශහත්/ක් තර් ඳශහත් නිරධහරී් හ ධයහලිඹ කනු කිකාකර්භ උඳහේලක
නිරධහරී් ට ඳවළි්  සිිමන තහක්ණ වහඹක නිරධහරී් හ ්  එභ කඩු ඹේතහක්
දුයකට ළපිහයන ඵ හඳහනන ඵළවි්  එභ නිරධහරී්  ප්රභහණත් දළනුහභ්  වහ
පුහුණුහ්  යුක්ත ද ඹ් න විභහ ඵළීයභ වහ එභ නිරධහරී්  හිඟඹක් හනොභළති
ෆභ ප්රහේලඹකටභ රඵහ දීභ ප්රතිපරදහඹක හක.
3. යේප්ති ස ලංිලරධේරී් 

 ලංවේමිඹේධනඹ ලංවේ ලංඇමම භ ලංවි භත් ලංකිරීභ

ශ්රී ර කහ ළනි  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින යටර ක්හයර භට්ටහේ නිරධහරී් ට
ැසකිඹහට කදහශ කහර්ඹඹට ඩහ ටට කදහශ හනොන හනත් කහර්ඹඹ්  ද
දටුකිරීභට සිදු හක. හභභ තත්ත්ඹ යහප්තිති හයඹ ළඳයීහේ කහර්ඹඹ තුශ හනස
කිරීභ කතයලය කහයණඹකි. එවිට යහප්තිති නිරධහරි්  වහ ක්හයර භට්ටහේ කහර්ඹ
භණ්ඩරඹට යහප්තිති කහර්ඹඹට කදහශ ්රිඹහකහයකේ හකහයහි ඳභණක් කධහනඹ
හඹොමු කිරීහේ වළකිඹහ රළහබ්. නිරධහරි් ට ඳළවළිරලි ැසකිඹහ විසතයඹක් තිබිඹ යුතු
කතය හයහ හකෝ හේසි ේඵ් ධහඹ්  දළනුත් කිරීේ ද කලය හක.
ඒ දවහ ජහතික යහප්තිති ප්රතිඳත්තිඹක් ඳළතිඹ යුතු කතය එහි දළක්භ වහ හභහවයට
කනුකර යහප්තිති නිරධහරි් ට යහජකහරි ්රිඹහත්භක කශ වළකි හක. ඒ කනු
්රිඹහත්භක තත්ත්ඹ තුශ නිරධහරි් හ  කීභ (Responsibility) වහ  ී භ
(Accountability) භත ඩහත් හර්ථක කධීක්ණඹක් වහ නිරධහරි් හ උස
කහර්ඹහධනඹ භත යහප්තිති හයහේ කහර්ඹක්භ ඵ දවශ ඹහභ කහප්තික්හ කශ
වළකි හක.
4. යේප්ති ස ලං යේ ලංඳඹ් න් 

 ලංභේන ලංම්ඳත් ලංාමිධනඹ ලංවි භත් ලංකිරීභ.

යහප්තිති හයහ ්රිඹහලිඹ තුශ දළනුභ ජනනඹ කිරීහේ ආඹතන වහ දළනුභ ග්රවණඹ
කය ළනිහේ ඳහර්ලසඹ්  කතය සිිමන ප්රධහන භූක කහ ් හ්  යහප්තිති නිරධහරි් 
හක. යහප්තිති ඳි ම්ඩඹ කහර්ඹක්භ හ ොවිඹහ හත රඵහ දීභට සුදුසුකේ රත්
ප්රී ණ වහ දළනුභ ඇති නිරධහරි්  ඵහ ළනීභ,
යහප්තිති නිරධහරි්  වහ ඳතින පර් වහ හයහසථ පුහුණු ළරළසභ ඩහත් පුළුල්
භට්ටක ්  ළකසීභ කතයලය හක. විහලයහඹ්  ඳශහත් වහ ක් තර් ඳශහත් භට්ටහේ
කඹහප්තිති නිරධහරි් ට භඵයතහඹක් හිත හේ වහ ේඵ් ධ ී භට කකහලඹ
ඇති කිරීභ වහ දළනට කිකාකර්භ හදඳහර්තහේ් තුට කඹත් හයහසථ පුහුණු
ආඹතන නයතහහඹ්  ප්රතිසථහඳනඹ කිරීභ කතයලය හක.
තහක්ි ක දළනුභ හ ොවිඹහට රඵහ දීභට ඳභණක් යහප්තිති නිරධහරි්  පුහුණු කිරීභ
ප්රභහණත් හනොහක. හ ොවිඹහ භඟ පරදහයි ් නිහකදනඹක් හ ොඩනඟහ ළනීහේ
පුහුණු ද කතයහලය හක. කලයභ ඳි ම්ඩඹ කලය හකරහට දරක්ක ත හ ොවි
ප්රජහ හත රඵහදීහේ නිපුණතහඹ ඇති කිරීභ වහ ග්රහ ඹ භට්ටක ්  / කරහඳ
භට්ටක ්  යහප්තිති හයහ පුහුණු කිරීහේ ඒකක (Extension Training Unit) වනා් හ
දීහේ වළකිඹහ හොඹහ ඵළීයභට හඹ ජනහ හකහර්. එභ ඒකක භගි්  නිය් තයහඹ් 
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යහප්තිති නිරධහරි්  වහ යහප්තිති පුහුණු කම්රු (Extension Training Camp)
ඳළළත්ී භ වයවහ ඳර්හේණ ආඹතන, න තහක්ි ක දළනුභ වහ හ ොවිඹහ කතය
ඇති ඳයතයඹ පිඹී භට ්රිඹහකහරි ී භ වහ යහප්තිති නිරධහරිඹහහ ධහරිතහ දවශ
භට්ටභකට ත වළකි හක.
5. ආවමිණීඹ ලං යේප්ති ස ලං ්රභප ලං භරම් ලං බේවිතඹ ලං තුබඳ්  ලං දැනුභ ලං ඵදේවැරී ම් ලං
රිඹේලිඹ ලංවේමිඹක්භ ලංකිරීභ
යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  භතු එන කභිහඹ
ව න ප්රණතහ
ආභ් රණඹ කිරීභ වහ හතොයතුරු වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ, භහජ භහධය
ළනි න ආකර්ණීඹ යහප්තිති ක්රභ/හභරේ ර්තභහනහේ බහවිතහ කයන යහප්තිති
ප්රහකලඹ් , ක්රභ වහ හභරේ භඟ ඒකහඵේධ කය ළනීභ වයවහ උස ප්රතිපර
රඵහ ළනීහේ වළකිඹහ වනානහ ළනීභ වහ ඒ වහ කලය ඳවසුකේ ළඳයීභ.
5.3. ලං

අනේමත ලංඳමි ේණ ලංඅලයතේ

යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  සිදු හකහයන ඳර්හේණඹ්  හි කභ ී භ ත්භ් 
යහප්තිති හයහහක හර්ථකත්ඹ වහ පරදහයිතහඹට ඵරඳහන ප්රධහන ළටලුක් ඵ
කධයඹනහේ දී ඳළවළිරලි විඹ. එහයභ හභභ විභර්ලනඹ ක්  ් හ් ද ඳත්නහ
යහප්තිති ඳේධතිඹ වහ රඵහ හදන හයහ ේඵ් ධහඹ්  සිදු කශ යුතු කනහ ත
ඳර්හේණ කලයතහ යහශිඹක් වනානහ ළනීභට දඩ රහ හදක ි .
ඒ කනු ත්භ්  කිකාකහර්ක ක නහ ත්ඳහදන ් දර්බඹ තුශ සිදු් හ්  කුභක්ද?
ව එහය සිදු් හ්  ඇයි? ඹ් න පිළිඵ හතොයතුරු වහ දළනුභ පිළිඵ
කඛ්ණ්ඩ ඹහත්කහීයන හක ්  ටට කදහශ යහප්තිති හයහ ළඳයුභ වනානහ ළනීභට
ඒ ේඵ් ධහඹ්  ඳර්හේණ සිදු කිරීභ කතයහලය හක. විහලයහඹ්  යහප්තිති
ළඩටව් , ක්රභහකදඹ්  වහ ප්රහකලඹ් හ
තියහයබහඹ ව පිරිළඹ
පරදහයිතහඹට එඹ ඩහත් ළද ත් නු ඇත. එහභ් භ සීඝ්රහඹ්  ඳරිර්තනීඹ
තත්ත්ඹ් ට මුහුණ හදන කිකාකහර්ක ක ක ලඹ තුශ භතුන කභිහඹ ඹ් ට මුහුණු
දීභට යහප්තිති හයහ ඳේධතිඹට වළකිඹහ රළහඵනු ඇත.
ශ්රී ර කහ ඇතුළු  ර්ධනඹ හක ්  ඳතින යටල් යහප්තිති හයහ
ේඵ් ධහඹ්  ප්රධහන හනස ී ේ හදකකට මුහුණ හදක ්  සිමට. එනේ,
හඳෞේ ලික ක ලහේ ආහඹ ජනඹ්  භ කධි තහක්ණ බහවිතඹ්  භ ේඵ් ධ
න න යහප්තිති ප්රහකලඹ්  පිළිඵ රකහ ඵළීයභත් ව පිරිළඹ වහ ඵහහිය හඹදම්ේ
කඩු මුල් කහීයන ක්රභහකදඹ්  වහ ප්රහකලඹ්  පිළිඵ රකහ ඵළීයභත් හක. ඒ කනු
හභළනි ේවි ආකහය කිකාකහර්ක ක යහප්තිති ඳේධතිඹකට කනුර්තනඹ ් හ් 
හකහයද? ව හ ොී ්  හභභ තත්ත්ඹනට කනුර්තනඹ ී හේ ප්රණතහඹ කුභක්
විඹ වළකි ද? ඹ් න පිළිඵ ඳර්හේණ සිදු කිරීභ කලය හක.
හ ොී ්  හත න දළනුභ රඵහ දීභට යහප්තිති හයහ නිරධහරි්  පුහුණු කිරීභ, එභ
දළනුභ හ ොී ්  හත හ න ඹහභ පරදහයි කිරීභට සිදු කශ යුතු ප්රධහන කහර්ඹඹක්
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හක. එහයභ යහප්තිති හයහ කහර්ඹ භණ්ඩරඹට පරදහයි හර ් නිහකදනඹ
කිරීභට වළකි න ඳරිිර ක්හයරහේ ්රිඹහකහරී ී හේ කුරතහඹ්  (Functional
Skills) කලය හක. එඵළවි්  දළනට සිිමන යහප්තිති නිරධහරි්  දළනුක ්  වහ
කුරතහහඹ්  කලය ඳරිිර ් නේධ කය් හ්  හකහයද? ව දළනුභ ජනනඹ
හකහයන ඳර්හේණ ක ලහේ සිට යහප්තිති නිරධහරිඹහ දක්හත් එතළ්  සිට හ ොවිඹහ
දක්හත් වූ දළනුභ රහ ඹෆභ ඇතුශත් ්රිඹහලිඹ තුශ ඇති ලක්තී් , දුර්රතහඹ් 
වනානහ
ළනීභ
ේඵ් ධ යහප්තිති හයහ ක ඹ දහභඹ ේඵ් ධහඹ් 
විලසහල්ණඹක් සිදු කශ යුත්හත් හකහයද? ඹ් න ඳර්හේණහත්භක කධයඹනඹ
කශ යුතු හක.
ර්තභහනහේ කහරවිකයණඹ වහ හශහඳොශ ඩහත් ඒකහඵේධ ී  ඇත.
දහරක්හරොනික ක්රභ වයවහ කිකාකහර්ක ක කහරවිකයණඹ හක ත් කිරීභ, යහප්තිති
හයහ ඳඹන ක ල වූ යහජය ක ලඹ, හඳෞේ ලික ක ලඹ වහ සිවිල් භහජ  විධහන
විසි්  හභභ තත්ත්ඹ ග්රවණඹ කය ් හ්  හකහයද? ඒ ේඵ් ධහඹ්  හ ොී ් 
දළනුත් කය් හ්  හකහයද? ඹ් න කධයඹනඹ කශ යුතු ක්හයරඹක් හක.
ත්භ්  යහප්තිති හයහ්  ළඳයීභ ේඵ් ධහඹ්  කනහයණඹ වූ හතොයතුරු
කනු භවය ප්රහේලර හඳොදු යහප්තිති හයහ (යහජය ක ලහේ) හඳෞේ ලික
ක ලහේ හඹදම්ේ කහරවිකරු්  විසි්  කත්ඳත් කය නික ්  සිිමන ඵ ඳළවළිරලි
විඹ. ඒ කනු යහජය ක ලහේ යහප්තිති හයහ ළඳයුේ ඳේධතිඹභ ප්රතිනිර්භහණඹ කශ
යුතු ද? එහය නේ, ඒ හකහයද? හතොයතුරු වහ ් නිහකදන තහක්ණඹ,
ක් තර්ජහරඹ වහ තහක්ණඹ්  හි ඒකහඵේධතහඹ තුශ යහප්තිති නිරධහරි්  වහ
යහප්තිති හයහ ළඳයුේ ක්රභ හනස කය් හ්  හකහයද? ක් තර්ජහර යු ඹක
යහප්තිති නිරධහරි - හ ොවි කනුඳහතඹ කුභක්ද? ( එක් යහප්තිති නිරධහරීහඹක් හ ොී ් 
හකොඳභණ  ඛ්යහක් වහ හයඹ ළඳයීභ සිදු කශ යුතු ද?).
ත්භ්  යහප්තිති ඳේධතිඹට කදහශ දවත ව්  ඳර්හේණ කලයතහ දටු කිරීභ
භඟි්  න කිකාකහර්ක ක ප්රතිඳත්තිඹට ළශහඳන හය කහර්ඹක්භ වහ පරදහයි
යහප්තිති හයහකට කදහශ රක්ණ වහ එහි ඳයහඹ පුළුල් කිරීහේ කභිරහලඹ් 
පුයහ ළනීභට වළකිඹහ රළහඵනු ඇත. හභභ කහර්ඹ ඳත්රිකහහක මුල් ඳරිච්හේදඹ් 
හි ව්  කශ ඳරිිර කිකාකහර්ක ක යහප්තිති හයහ ළඳයීභ පිළිඵ හ ීයඹ
විලසහල්ණඹ(Best Fit යහමු) භගි්  සිදු කිරීභට කහප්තික්හ කය් හ්  ද ඒ ඒ
යටරට කහකි ක වූ යහප්තිති හයහ ළඳයුහභහි කහර්ඹ හධනඹ වහ ඵරඳෆභ
විලසහල්ණඹ කිරීභයි. එභ විලසහල්ණඹ භහර්හ ඳහේලඹක් කය නික ්  හභභ
කහර්ඹ ඳත්රිකහ භඟි්  යහප්තිති හයහ ේඵ් ධහඹ්  ඳත්නහ ළටලු ව
ඳර්හේණ සිදු කශ යුතු ක ල වනානහ ත් කතය ඒ කනු යහප්තිති හයහ වහ එහි
පරදහඹක්ඹ වතික කිරීභ වහ එභ යහමු ඔසහය ක්හයර භට්ටහේ යහප්තිති
නිරධහරී්  ද ඳහදක කය නික ්  ඳර්හේණක් සිදු කිරීහේ කලයතහඹක් ඳතී.
හභභ ඳර්හේණ සිදු කිරීහභ්  රළහඵන හොඹහ ළනීේ භඟි්  ශ්රී ර කහහක ආවහය
හඵ ක ලඹට කලය කහර්ඹක්භ වහ පරදහයි යහප්තිති හයහක් වතික කිරීභට
වළකිනු ඇත.
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