
ග්රාමිඹ ංර්ධනඹ වා ආර්ථිකඹ 

 

 

 

මිනි්ඵර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තු 

පි.ඩබ්.චතුරිකා චන්ද්රදේන 



 

වැදින්විභ. 

රංකාදේ ග්රාමීඹ ආර්ථික ංර්ධනඹ පිළිඵ ඉතිවාඹ දභයට ඳරිඳාරනදේ ඉතිවාඹ වා භගාමී  ඈත 

අතීතඹ දක්ා දිදන්නකි. මුළුභනින් භ කෘෂිකාර්මික ආර්ථික යටාකට  හුරු සිටි එකර ජනතා “ගභ” 

භාජ වා ආර්ථික ක්රිඹාලීන්දේ ැදගත් භ ්ථානඹ දර ශකන රදි.දේ දවේතුදන් එකර යජරු 

ඳා  ග්රාමීඹ භාජඹ මුල්දකොට ගත් ග්රාමීඹ ංර්ධනඹට ප්රමුඛත්ඹ දදන රදි.දකදේ වු ද ඵටහිය 

ජාතින්දේ ආගභනදඹන් ඳසු ශ්රි රාංදක්ඹ භාජඹ ආර්ථික, භාජයීඹ, දේලඳාරනික වා ං්කෘතික 

ලදඹන් විලාර ඳරිර්තනඹකට ඵඳුන් විඹ.එදතක් දභයට ආර්ථිකදේ ප්රධානතභ ඳාර්ලකරු ව 

ාේප්රදායික කෘෂිකාර්මික අංලඹ දනුට ාණිජ ැවිලි කෘෂි ආර්ථිකඹ ථ්ාපිත වීභත්, ඒ වා ආශ්රිත 

කටයුතු  නාගරික භධයථ්ානඹන්හි ංදක්න්ද්රනඹ වීභත් දවේතුදන් දභයට ආර්ථික වා භාජ 

තත්ත්ඹන්හි ඵයඳතර අභානකේ දෘලයභාන න්නට විඹ.දභභ ග්රාමීඹ නාගරික අභතුලිතතා භනඹ 

දකොට ආර්ථික ප්රතිරාබ ගැමිඹන් වා දුප්ඳත් දගොවීන් දත දගන ඹාදේ අයමුණින් ප්රතිඳත්ති 

ේඳාදකඹන්දේ අධානඹ ග්රාමීඹ ංර්ධනඹ දකදයහි දඹොමු වීභ, දභයට ග්රාමීඹ ංර්ධන ංකල්ඳදේ 

මරායේබඹ විඹ. රංකාදේ ජනගවනදඹන් සිඹඹට අසක් ඳභණ ග්රාමීඹ ප්රදේල ර ාඹ කිරීභ,එභ 

ප්රදේල ර දරිද්රතා ඉවශ භට්ටභක ඳැතීභ, දෞඛය, අධයාඳන වා අදනකුත් ඹටිතර ඳවසුකේ ඳවශ 

භට්ටභක ඳැතීභ ආදිඹ ැශසුේකයණදේ දී ග්රාමීඹ  ප්රදේල වා ප්රමුඛතා රඵා දීභට දවේතු විඹ. 

1948 සිට ත්භන් කාර සීභා දක්ා එදා දභදා තුය ඳැති යජඹන් විසින් ග්රාමීඹ ංර්ධනඹ වා 

ගන්නා රද ප්රඹත්නඹන් වඳුනාගත වැකිඹ.ග්රාභ ංර්ධන මිති පිහිටු වීභ,මඳාකාය ක්රභඹ පුළුල් 

කිරීභ,වරිත විප්රඹ වඳුන්ා දීභ,දගොවි ජනඳද යාඳායඹ පුළුල් කිරීභ,කුඹුරු ඳනත ක්රිඹාත්භක කිරිභ, 

දභයට මුල් කාලීන ග්රාමීඹ ංර්ධන යාඳෘතීන් අතය ැදගත් දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ග්රාමීඹ ආර්ථික ංර්ධනඹ 

ග්රාමීඹ ජනතා ආර්ථික නගා සිටුවීභ වා ග්රාමීඹ කුඩා කර්භාන්ත ංර්ධනඹ කිරීභ,ග්රාමීඹ ඹටිතර 

ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ වා ග්රාමීඹ ජීදනෝඳාඹ ංර්ධන යාඳෘති ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා අලය 

වඹ රඵාදීභ මලික කය ගනිමින් ැඩ ටවන් ංවිධානඹ කිරීභ ග්රාමීඹ ආර්ථික ංර්ධන අංලඹ භගින් 

සිදු දකදර්. දභභ අංලඹ භගින් ක්රිඹාත්භක කයනු රඵන ංර්ධන යාඳෘති කිහිඳඹකි. 

1. කිතුල් ංර්ධන යාඳෘතිඹ 

2. භැටි ගේභාන ංර්ධන යාඳෘතිඹ 

3. ාේප්රදායික ව්ත කර්භාන්ත ගේභාන ංර්ධනඹ කිරීභ වා ැඩි දියුණු කිරීභ 

4. ග්රාමීඹ ආර්ථික  ප්රර්ධන ැඩටවන 

කිතුල් සංවර්ධන   වයාපෘතිය 

දියිදන් කිතුල් කර්භාන්තඹ යාප්ත වී ඇති ප්රාදේශීඹ දල්කේ දකොට්ඨාල වඳුනා ගනිමින් කිතුල් 

කර්භාන්තඹ ආශ්රිත රැකිඹාන්හි නියුතු කිතුල් භල් භදින්නන්,නි්ඳාදකඹන් වා යාඹකඹන් 

ංර්ධනඹ කිරීභ දභභ යාඳෘතිඹ භගින් සිදු දකදර්. ඒ අනු කිතුල් නි්ඳාදන ැඩි දියුණු කිරීභ වා 

පුහුණු ැඩටවන්,තාක්ණික පුහුණු ැඩටවන් ඳැැත්වීභ, උඳකයණ රඵා දීභ, න නි්ඳාදන 

වඳුන්ාදීභ, දශදඳොශ  ප්රර්ධනඹ වා අලය  වඹ දභභ යාඳෘතිඹ භගින් සිදු දකදර්. 

 

සාම්ප්රදායික හස්ත කර්මාන්ත සංවර්ධන වයාපෘතිය 

දියින පුයා විසිය ඳතින ාේප්රදායික ව්ත කර්භාන්ත ංර්ධනඹ කිරීභ දභභ යාඳෘතිඹ භගින් සිදු 

දකදර්. ඒ අනු ාේප්රදායික ව්ත කර්භාන්තකරුන් වා තාක්ණික දැනුභ රඵා දීභ, දශදඳොශ 

අයමුණු කයගත් නිර්භාණාත්භක දභෝ්තය වඳුන්ා දීභ, දශදඳොශ අ්ථා ේඳාදනඹ කිරීභ, නි්ඳාදන 

විවිධාංගීකයණඹ, නවීන උඳකයණ රඵා දීභට කටයුතු දකදර්. 

දභභ යාඳෘතිඹ ඹටදත් ද්මුහුණු කර්භාන්තඹ, ඳඵළු ආශ්රිත නිර්භාණ, දැභඹ අත්කේ බාණ්ඩ 

නි්ඳාදනඹ, දඳොල්කටු ආශ්රිත නි්ඳාදන, ඵතික් කර්භාන්තඹ, කේභල් කර්භාන්තඹ, දඳොල්කටු ආශ්රිත 

නි්ඳාදන, උණ ලී ආශ්රිත නිර්භාණ, වන කර්භාන්තඹ, තාසි බුරුසු නි්ඳාදනඹ, ඳැදුරු ගේභාන 

ංර්ධනඹ, ්ර්ණාබයණ නි්ඳාදනඹ, බීයළු දර්න්ද කර්භාන්තඹ, ර්ණ කඩදාසි ආශ්රිත විසිතුරු 

නි්ඳාදන ැඩි දියුණු කිරිභ වා අලය  වඹ රඵා දේ. 

  

 

 



මැටි නිෂ්පාදන ගම්මාන සංවර්ධනය 

දියින පුයා විසිරී ඳතින භැටි කර්භාන්තකරුන් ආර්ථිකභඹ ලදඹන් ලක්තිභත් කිරීභ, දශදඳොශ 

අයමුණු කය ගත් නි්ඳාදන වඳුන්ා දීභ, අඩු ආදාඹේරාභී කර්භාන්තකරුන් වා උඳකයණ රඵා දීභ, 

දශදඳොශ අ්ථා ැඩි දියුණු කිරීභ වා දභභ යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භක දේ. 

දභභ යාඳෘතිඹ භගින් 

01. ාේප්රදායික භැටි ශං කර්භාන්තදේ නිඹැලි කර්භාන්ත කරුන් වා පුහුණු රඵා දීභ, 

02. නවීන තාක්ණඹ රඵා දීභ වා පුහුණු ැඩ ටවන් ඳැැත්වීභ, 

03. භැටි බාණ්ඩ නි්ඳාදනඹ වා භැටි අමයණ ඹන්ත්ර රඵාදීභ වා විදුලි කදඳෝරු රඵාදීභ භගින් 

ගභට තාක්ණඹ රඵා දීභ. 

04. භැටිදඹන් තනන රද ගෑ් ශං නි්ඳාදනඹ කිරීභ වා අලය ඹන්ත්ර,උඳකයණ වා අච්චු රඵා දීභ 

05. භැටි ශං ආශ්රිත කර්භාන්තකරුන් වා දශදඳොශ වඹ රඵා දීභ වා අදරවි භධයථ්ාන 

වඳුන්ා දීභ 

06.  භැටි කර්භාන්තකරුන් අදරවි  ප්රදර්ලන දත දඹොමු කිරීභ තුළින් ඔවුන් දිරිගැන්වීභ වා 

කටයුතු සිදු කයනු රැදබ්. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 ග්රාමිඹ  අංලදේ ඹ 18 ැඩි ජනගවනඹ. 

ඹ 18 ැඩි ජනගවනඹ-2018 
 දර්ලකඹ ග්රාමිඹ 

18 ට ැඩි ජනගවනඹ 12,475,925 

ශ්රභ ඵරකාඹ ඹ් කාණ්ඩඹ අනු 6,932,278 

ශ්රභ ඵරකා වබාගිත් අනුඳාතඹ 55.6 

රැකිඹා ගත ජනගවනඹ 6,630,651 

දේා නියුක්තිඹ  අනුඳාතඹ 95.6 

විරැකිඹා ජනගවනඹ 301,628 

විරැකිඹා අනුඳාතඹ 4.4 

ශ්රභ ඵර වබාගිත්ඹ දනොභැති 5,543,646 
ජන වා ංඛයා දල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

 

 

02.2018 ර්දේ ශ්රභ ඵරකා වබාගිත් අනුඳාතඹස්්රි පුරු බාඹයඹ් කාණ්ඩ) 

  

ඹ් කාණ්ඩඹ ශ්රභ ඵරකා වබාගිත් අනුඳාතඹ% 

  භ්ත ්්රි පුරු 

ග්රාමිඹ 51.8 33.6 73.0 

15-19 11.7 6.8 16.5 

20-24 53.2 37.5 70.3 

25-29 66.3 43.7 91.7 

30-39 66.0 41.7 96.3 

40+ 52.8 33.8 75.4 

ජන වා ංඛයාදල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

2018 ර්දේ ශ්රභ ඵරකා වබාගිත්  අනුඳාතඹ  රකා ඵැලු විට ැඩිභ ශ්රභ ඵරකා වබාගිත්ඹ  

දඳන්නු රඵන්දන් 30-39 ඹ් කාණ්ඩඹ පුරු ඳක්ඹයි.  එඹ 96.3% කි. 25-29 පුරු කාණ්ඩඹද 

දදනු ැඩි අගඹක් දඳන්යි.එඹ  91.7% කි. 

 



03.ආර්ථික ලදඹන් ක්රිඹාකාරි  ග්රාමිඹ  ජනගවනඹ ්්රි පුරුබාඹ අනු  -2018 

 

 

 

 

 

ජන වා ංඛයා දල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

 

04. ආර්ථික ලදඹන් ක්රිඹාකාරි   දනොන  ග්රාමිඹ  ජනගවනඹ ්්රි පුරුබාඹ අනු         

2018 

 

පුරු ්්රි 
ංඛයා ප්රතිලතඹ ංඛයා ප්රතිලතඹ 
1,565,902 25.6 4,544,947 74.4 
ජන වා ංඛයාදල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

 

ංඛයා

්්රි 34.9 2,300,114

පුරු 65.1 4,284,246

34.9 

65.1 
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ජන වා ංඛයාදල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු- 2018 

ආර්ථික ලදඹන් ක්රිඹාකාරි දනොන ජනගවනඹ රකා ඵැලු විට ්්රි ජනගවනඹ පුරු ජනගවනඹට 

ඩා ැඩි ඵ දඳනි ඹයි.එඹ74% කී. 

 

05. රැකිඹා ගත ග්රාමිඹ  ජනගවන අනුඳාතඹ  ්්රි පුරුබාඹ  අනු-    2018 

 

 

ජන වා ංඛයාදල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

පුරු ්්රි

71.1 31.1

්්රි/පුරුබාඹ



 

ජන වා ංඛයාදල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

 

රැකිඹාගත ජනගවන අනුඳාතඹ රකා ඵැලු  විට පුරු ජනගවනඹ ැඩි ඵ දක්නට රැදබ්.එඹ 71.1%කි.   

 

07.  ග්රාමිඹ විරැකිඹා ංඛයා ව විරැකිඹා අනුඳාතඹ  ්්රි පුරුබාඹ  අනු 2018 

 

්්රි යපුරු  ග්රාමිඹ 
පිරිමි ංඛයා  122,415 

අනුඳාතඹ 2.9 
ගැවැණු ංඛයා  173,268 

අනුඳාතඹ 7.5 
ජන වා ංඛයා දල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

 

 

 



 

 

ග්රාමිඹ විරැකිඹා ංඛයා ව අනුඳාතඹ රකා ඵැලු විට ්්රි අනුඳාතඹ පුරු ඳාර්ලඹට ාදප්ක් ැඩි 

ඵක් දක්නට රැදබ්.එඹ  අනුඳාතඹ 7.5 කී. ංඛයාත්භක 173,268කි. පුරු ඳාර්ලඹ 122,415 න  

අතය අනුඳාතඹ 2.9 කී. 

 

08. ග්රාමිඹ භධයනය  ව භධය භාසික ආදාඹභසතභන්දේභ දේකඹකු ව 

දේකයින්)අනු 

ර්ඹ මිනුේ භාසික 

ආදාඹභ)Rs) 

2018 භධයනය 31,102 

  භධය 20,000 

 

ජන වා ංඛයා දල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

ග්රාමිඹ දේා දඹෝජකයින් ව තභන්දේභ ගිණුේ දේකයින් වා භාසික ැටුප් ය ැටුප් වා 

ඇ්තදේන්තුගත භධයනය වා භධය අගඹන් ව අංල අනු ්ඹං ාර්තා කශ තනි ආදාඹභ දැක්දේ. 
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09. ග්රාමිඹ ප්රධාන කර්භාන්ත කණ්ඩාඹේ විසින් දේා නියුක්ත ජනගවනදේ ප්රතිලත 

යාප්තිඹ-      2018 

එකතු ප්රධාන කර්භාන්ත අංලඹ 
කෘෂීකර්භාන්තඹ කර්භාන්ත දේා 

100 28.3 28.5 43.1 

 

ජන වා  ංඛයා දල්ඛන දදඳාර්තදේන්තු-2018 

ග්රාමිඹ අංලදේ  ප්රධාන කර්භාන්ත කණ්ඩාඹේ අතරින් දේා අංලදේ දේා නියුත්ත ජනගවනඹ ැඩි ඵ 

දක්නට රැදබ්.එඹ 43.1% දේ.කර්භාන්ත අංලඹ 28.5%   න අතය කෘෂිකර්භාන්තඹ 28.3% දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



නිගභන වා දඹෝජනා 

01.ග්රාමීඹ ආර්ථික  ප්රර්ධන ැඩටවන - 2018 

දිළිඳුකභ තුයන් කිරීභ අයමුණු කයගත් ැඩටවන් දකදයහි සුවිදලේෂී අධානඹ දඹොමු කයමින් ග්රාමීඹ 

ජනතා නගාසිටුවීභ දභන්භ නාගරික වා අර්ධ නාගරික කරාඳර අඩු අදාඹේරාභී ජනතාදේ ආදාඹේ 

භට්ටභ ඉවශ නැංවීභ වා පරදායී  ක්රිඹාභාර්ග ගැනීභ දභභ ැඩටවන තුළින් ඵරාදඳොදයොත්තු දේ.දේ 

ඹටදත් ග්රාමීඹ ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ කිරීභ වා ජීදනෝඳඹ ංර්ධන ැඩටවන් ක්රිඹාත්භක 

කයනු රැදබ්.ඒ අනු ඹටිතර ඳවසුකේ ංර්ධනඹ ඹටදත් ග්රාමීඹ  ප්රදේල භාර්ග ංර්ධනඹ කිරීභ, 

දඵෝක්කු, කුඩා ඳාශේ, කාණු ඳේධති ඉදිකිරීේ වා නවීකයණඹ කිරීේ, දඳොදු ඳානීඹ ජර ේඳාදනඹ,ඳානීඹ 

ළිං අළුත්ැඩිඹා කිරීභ, ඵහු කාර්ඹ දගොඩනැගිලි වා දනත් දඳොදු දගොඩනැගිලි අළුත්ැඩිඹා කිරීභ ැනි 

ංර්ධන ක්රිඹාකායකේ දභභගින් සිදුකයනු රඵයි. 

02.එදේභ ජීදනෝඳාඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වා අලය දැනුභ, උඳකයණ වා ඳවසුකේ රඵාදීභ, ග්රාමීඹ 

යාඹකත්  ංර්ධනඹ කිරීභ වා අලය දැනුභ, උඳකයණ, තාක්ණඹ වා ඳවසුකේ රඵාදීභ 

ග්රාමීඹ ංර්ධන ඉරක්ක රගා කයගැනීදභහිරා අතයලය  ාධක ඵැවින් ඒ වා දභභ යාඳෘතිඹ භගින් 

අලය  වාඹ රඵාදේ. 

03.ගැමි ජනතාදේ ජීන යටා ඩා උ ් තත්දඹන් ගත කිරීභට අලය ඳරිදි ආදාඹේ තත්ඹ 

ඉවශනැංවීභ ග්රාමීඹ ංර්ධනඹ දේ. ගැමි ජනතාදේ ංර්ධනඹ ඹනු එදිදනදා ජීත්වීභට අලය මලික 

අලයතා ගැටළුකින් දතොය පුයා ගැනීභට අකාලඹ ැරසීභ ඵ ැරකිඹ වැක. ග්රාමීඹ අර්ථ ක්රභඹ 

තුශ ඳතින්දන් ඳවුර දක්න්ද්ර කය ගත්  ඳරිදබෝජනාදී ආර්ථික ක්රභඹකි. දකදභන් දකදභන් ංර්ධන 

ඉරක්ක පුයා  ගැනීභට දයන උත්ාවදේදී ග්රාමීඹ ආර්ථිකඹ තදුයටත් යර ආර්ථික ක්රිඹාලීන් භත යා 

ඳතින්දන් නැත. පුේගර අලයතා ංකීර්ණත්භ ග්රාමීඹ ආර්ථිකඹද ංර්ධන විඹ යුත්තකි. එදේ 

දනොභැතිනේ විවිධ භාජ ගැටළුරට මුහුණඳාන්නට සිදුදේ.දභභ භාජ  ගැටළුරට විදුේ රැබීභට නේ 

ග්රාමීඹ ංර්ධනඹ වීභ සිදුවිඹ යුතුඹ. 

04.ඩිජිටල් තාක්ණඹ(ංඛයාංකක තාක්ණඹ)බාවිත කයමින් දතොයතුරු  හුභාරු කයගන්නා භාධය 

නභාධය ලදඹන් දවන් කශ වැකිඹ. ඳරිගනකඹ,  අන්තර්ජාරඹ, ජංගභදුයකථනඹ, දභභ නභාධයන්ට 

අඹත්දේ. දේගත් ක්ණික දතොයතුරු  හුභාරු කයගැනීදේ වැකිඹා න  භාධයන් තු ඳතී. 

05.දගෝලීඹ ආර්ථික   ක්රභඹක් ක්රිඹාත්භක න අද භාජදේ ාක්යතාඹ ඹන්න  අභිදඹෝගඹට රක් 

ඇත. ඒ දනුට අද බිහිවී ඇත්දත් ඵහුභාධය  ාක්යතාඹයි.  දේ වයවා ඳරිගනක තාක්ණික දැනුභ 

අන්තර්ජාරඹ වයවා ගනුදදනු කයමින් නභාජඹ දත පිඹභනින්නට වැකිඹා තිබිඹ යුතුඹ.  ග්රාමීඹ 

අධයාඳනික ංර්ධනඹ ඇතිකිරීභට නේ දභභ ඵහුභාධය ාක්යතා ඥානඹ ගැමි දරුන්ට රඵාදිඹ යුතුඹ. 

දේ වයවා නාගරික  තයගකාරී භාජඹක් භග ගනුදදනු කිරීභට අලය  දැනුභ රැදබ්. එදභන්භ 

ර්තභාන රැකිඹා අ්ථා රඵාගැනීභ දවා අලය ෘත්තීඹ සුදුසුකේ පුයා ගැනීදේ වැකිඹාද  රැදබ්. 

දගෝලීඹ භාජඹට ගැරදඳන  තාක්ණික දැනුදභන්  න්නේධ ෘත්තීඹ  සුදු්න්  දේ වයවා බිහි දේ. 

විරැකිඹා අභ කිරීභ  දවා නභාධය  තාක්ණික දැනුභ අතයලය  දේ. ශ්රි රංකාදේ ගැමි දරුන්දේ 

නභාධය දැනුභ රඵාදීභ දවා විවිධ යාඳෘති   ක්රිඹාත්භක කය තිදබ්. උදාවයණ ලදඹන්, නැණර 

යාඳෘතිඹ ,දකොත්භදල් අන්තර්ජාර යාඳෘතිඹ ආදිඹ දැක්විඹ වැකිඹ. ග්රාමීඹ ප්රදේලඹන්හි අන්තර්ජාරඹ 



බාවිතඹ ැඩිදියුණු කිරීදභන් ඒ වයවා තභාට රඵා ගත දනොවැකි දැනුේ අ්ථාන්,  රැකිඹා අ්ථාන් 

රැක් ශගා කය ගත වැක. විවිධ දබ් අඩවි වයවා දභභ අ්ථාන්ට පිවිසිඹ වැකිඹ. එදභන්භ දැනුභට 

අලය දතොයතුරු තිදඵන පිටු වා ඒා ඵාගත  කයගැනීදේ වැකිඹා නභාධය තු ඳතී. දේ නිා 

ගැමිදරුන්දේ අධයාඳනික ංර්ධනඹ ඇතිකිරීභ දවා නභාධය  දැනුභ අතයලය  ඵ ඳැවැදිලි 

කරුණකි. 

06.ංර්ධන ක්රිඹාකායකේ ගැමි ජනතා දත  ේදප්රේණඹ කිරීභ වා න්නිදේදන භාධයක් දර 

න භාධය දඹොදා ගැනීභ ැදගත් දේ. න භාධය ඉතා කාර්ඹක්භ දර ග්රාමීඹ ංර්ධන ක්රිඹාලිඹට 

දාඹක කය ගත වැකිඹ. ග්රාමීඹ කෘෂිකාර්මික ඥානඹ රඵා ගැනීභට අන්තර්ජාරඹ බාවිත කිරීදේ වැකිඹා 

ඇත. විදලේදඹන් නබිජ වදුන්ාදීභ,  ඳැශ වදුන්ාදීභ වා ගැමි කෘෂිකර්භාන්තදේ දඹදදන 

පුේගරඹන්ට අලය දැනුභ උඳදද් රඵාදීභ සිදු කශ වැකිඹ. ාේප්රදායික කෘෂිකාර්මික අදව ්  දනුට 

න උඳක්රභ, නවීන තාක්ණික ක්රභ උඳදඹෝගී කය ගනිමින් කෘෂිකර්භඹ දියුණු කය ගන්නා ආකායඹ 

පිළිඵද දැනුභ රඵා ගැනීභට වැකිඹා තිදබ්.  අන්තර්ජාරඹ දඹොදාගත වැකින්දන් කෘෂිකාර්මික ඥානඹ 

රඵාගැනීභට ඳභණක් දනොදේ. විවිධ ක්දේත්රඹන්දේ දැනුභ රඵාගැනීභ දවා න භාධය දඹොදා ගත 

වැකිඹ. එදභන්භ සීඩි,ඩිවිඩි තැටි ආදී ජංගභ භාධයන් වයවා ගැමිඹන්ට රඳටවන් භගින් කෘෂිකාර්මික 

ඥාණඹ රඵාදීදේ වැකිඹා  තිදබ්. ආර්ථික දැනුභ දභන්භ අධයාත්මික ංර්ධනඹද දේ වයවා ඇති වී 

තිදබ්.  

07. අද න විට ගැමි ජනතා තුශ ජංගභ දුයකථනඹ එදිදනදා බාවිතා න ාභානය දභරභක් ඵට ඳත්වී 

ඇත. දේ වයවා භාජ භාධයන්ට පිවිසීදේ වැකිඹා ඳතී. භාජ භාධයන් භගින් දතොයතුරු හුභාරුකය 

ගැනීදේ වැකිඹා ඉතාභත් දේගදඹන් ප්රචලිත වී ඇත. එදභන්භ එක් ප්රදේලඹකට හුදදකරා වී සිටින ගැමි 

ජනතාට දරෝකඹ පුයා සිටින පුේගරඹන් භග ඵදතා ඳැැත්වීභටත් දරො පුයා දතොයතුරු 

න්න්දනඹ  කිරීදේ වැකිඹා ඳති. ඒ වයවා දතොයතුරු දැනුභ දඵදා ගැනීදේ වැකිඹා ඳතී. 

දරෝකදේ  එක් දකොණක සිටින පුේගරඹන් භග දරෝකදේ තත් දකොණක සිට ේඵන්ධතා ඳත්ා 

ගැනීදේ වැකිඹාද ඒ වයවා ඳතී. 

08.ංර්ධනඹ දමින් ඳතින යටර ග්රාමීඹ අධයාඳනඹ ඳවශ භට්ටභක ඳතී. දේ නිා ඹවඳත් දෞඛය 

පුරුදු චර්ඹා යටාන් වැඩග්ා ගැනීභට එතයේ උනන්දුක් දනොදක්යි. දභනිා දරිද්රතාඹ, ශදරු භයණ 

අනුඳාතිකඹ ැඩිවීභ, භන්දදඳෝණඹ ැනි ගැටළුරට මුහුණදීභට ග්රාමීඹ ජනතාට සිදුදේ. දකොතයේ අඳ 

ංර්ධනඹ දත ශඟාවී ඇතැයි ප්රකාල කශද ශ්රි රංකාදේ ගැමි  ප්රදේලඹන්හි දභැනි ගැටළු ඳතී. 

දභැනි ගැටළු විදා ගැනීභ දවා ජංගභ භාධයන් දඹොදා ගැනීදේ වැකිඹා ඳතී. ජංගභ දුයකථන, සීඩි / 

ඩිවිඩි තැටිආදිඹ දඹොදා ගත වැකිඹ. අලය දෞඛය උඳදද් චර්ඹා යටාන් ඇතුශත් දර්ලන ජනතාට 

ප්රදර්ලනඹ කයමින් දභභ දැනුභ රඵා දිඹ වැකිඹ. ාේප්රයික භාධය දභන් දනො න භාධය භගින් 

ආකර්ණීඹ ආකායදඹන් දභභ දතොයතුරු ජනතා දත ේදප්රේණඹ කිරීදේ වැකිඹා ඳතී. ගර්බණී 

කාන්තාන්, භේරුන් වබාගී න ාඹනඹන්රදී න භධය උඳදඹෝගී කය ගනිමින් අලය දැනුභ රඵා 

දිඹ වැකිඹ. ඳවුල් දෞඛය  උඳදද් අඩංගු සීඩි තැටි ආදිඹ රඵා දිඹ වැකිඹ. 

 

09.භාජ භාධයන් බාවිතා කිරීභ වයවා ගැමි ජනතාට දශදදඳොශක් නිර්භාණඹ කය ගැනීදේ වැකිඹා 

ඳතී. දදශන්දන් ලදඹන් දභන්භ ඳාරිදබෝගිකඹන් ලදඹන්ද කටයුතු කිරීදේ වැකිඹා ඳතී. තභන්ට 



කිසිඹේ බාණ්ඩඹක් විකුණා ගැනීභට අලය නේ භාජ භාධයන් බාවිත කයමින් එභ බාණ්ඩ පිළිඵද 

දැන්වීභක් ඳශකය තභන්ට අලය මිර ගණන් ඹටදත් එඹ විකුණා ගැනීදේ වැකිඹා දභන්භ අලය 

කිසිඹේ  බාණ්ඩඹක් මිරදී ගැනීදේ වැකිඹාද ඳතී. ikman.lk  අද මිනිසුන් අතය ඩාත් ජනප්රිඹ අතය ඒ 

වයවා දඵොදවෝ පිරි් තභ බාණ්ඩ විකුණා ගැනීභ දභන්භ අලය බාණ්ඩ මිරදී ගැනීභද සිදුකයයි. දභහිදී  

ඳැයණි භාධය දභන් දනො ඉතා ක්නික, දේගත් දභභ කාර්ඹඹන් කය ගත වැකිා දභන්භ එඹට 

රැදඵන ප්රචායද  එදදල්භ රඵාගත වැකිඹ. දභයට ඳභණක් දනො පිටයටර ඳතින ඹේ ඹේ  බාණ්ඩද 

දගන්ා ගැනීදේ වැකිඹා ඳතී. 

10.දුයකථන ංඥා කුළුණු  ග්රාමීඹ ප්රදේල ආශ්රිත ැරසිඹ යුතුයි. එදභන්භ 4G  තාක්ණඹ රඵාදීභ, WiFi 

කරාඳ ඇති කිරීභ භගින් ග්රාමීඹ ප්රදේලඹන්ට න භාධය  ප්රදේල කශ වැකිඹ. 

11.ගෘව කර්භාන්ත ඔ්දේ විලාර පිරිකට රැකිඹා රඵා දිභට වැකිදේ.ඒ දවේතුදන් ගෘව කර්භාන්ත ැඩි 

ලදඹන් ඇති කිරිභ  සිදු කශ යුතුයි. ගෘවදේ සිට කයන ්ඹං රැකිඹා දේ ඹටතට ගැදන්. 

 

 

 

 

 

 


