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01.වැඳින්විභ. 

භනුය ර්යඹාද  ඳභණක් දන  ියඹලු ජීවීන්ද  ඹවඳැැත්භ දභන්භ ද ඵාදවදේ ජෛ වා 

යාඹනි  ක්රිඹා වා රතික්රිඹා ර අ්ඩභඩබාදව ැදයත් භ වා අැිය ඵ පිබඳඵ අද දර   

තරදව අධානඹ දඹ මු වී තිදබ්  ෂර් භයාමීය  ඩක්ත් ෛාතින්ද  භවා භඩභඩරඹ විියන් ර්. 

2015න් ඇයඹුන ය 15 වා ව ංර්ධන නයාඹ ඳරඹ Transforming Our World: 2030 Agenda 

for Sustainable Development නමින් 2015 ැප්තැේඵර් භ 25 න දින ේභත  ය යන්නා රදි. 

ඳයභාර්ථ 17 කින්  ව ඉරක්  169 කින් යුතු ඩකී ංර්ධන නයාඹ ඳරඹ මිිමභත දිබඳුක භ වා 

කුගින්න තුයන් කිරීභ, දර  ාසීන්ද  දෞ්ය වා අධයාඳන තත්ත්ඹන් නඟා ියටුවීභ, ඔවුන් අතය 

භානාත්භතා තවවුරු කිරීභ වා දේලගුණි  විඳර්ඹා වමුදේ දර  ාසීන් මුහුණ ඳා ඇති 

අභිදඹ ය ෛඹ යැනීභ ඹනාදී ටිනා ේ  රැක් රමු්තා යත  යනු රඵි  . ඩභනුන් ඩදතක් භනුය . 

ර්යඹා ඳභණක් දන   . ියවුඳාා, යවද  ශ, ඇශ දද ශ, යංඟා, මුදුරු, ද ත්තු, ැේ අමුණු 

ඇතුලු ්බාවි  වා මිනිා තැන ේඳත් ියඹල්දල් ඳැැත්භ දදදනි ද  ර්  ශ කී දෑ ඳද රා 

ංර්ධන ක්රිඹාදාභඹර් දඵ දව  ටිනා ේ ඩ තු කිරීදේ යකීභ ාභාක   යර්ල් දත ඳයමින් 

දර  ඹ ඩාත් දව  අතර් ඳරිර්තනඹ  ශ වැකි යභන් භඟ  ඇයඹුභ නිටුවන්  ය    තිදබ්., ය 

2010 දී ඳවශ භධයභ ඳන්තිදව ්දාඹේ පඳඹන යර්ක් දර  ාඩභඩ යත ද රුණු ්රී රං ා ඩකී 

යකීභ ඉටු කිරීභර්, ඩදේත් නැත්නේ ය 2030 නවිර් ඩාත් ඹවඳත් ්රී රං ාක් තනන්නර් 

භත් විඹ යුතු තිදබ්. 

“තියය යුයඹ ” ඇයඹුභ   නිර ලදඹන් නිටුවන්  යන්දන් 2017 ෛනාරි භ දතන දින ඹ. 

දිබඳුක භ තුයන් කිරීභ තියය ංර්ධනදව මු්ය ඳයභාර්ථඹ දේ. ෂර් භයාමි 2017 ය “දිබඳුක භ 

තුයන් කිරීදේ ය”  දර නේ ද දර්. ෛාති  තරදව අඩු දරිද්රතා භ්ටර්භ නිර්ණඹ න්දන් ෛන 

ජීවිතඹ අති දු් ය  ග්රාමීය ඹ  අංලදවඹ. 

්රී රාංකීඹ ්ර්ක  යුවදව විලාරතභඹා ව ග්රාමීය ඹ අංලඹ තුශ තියය ංර්ධන ඳයභාර්ථ ාක්ාත් 

 ය යැනීදේ රා ැදයත් න  රුණු කීඳඹක් දභභ ාර්තාදන් අධානඹර් නතු දේ. 

 

02.තියය ංර්ධනඹ 

තියාය (ධයණීඹ) ංර්ධනඹ ඹනු මුලි භ ඳරියදව ඳත්නා ේඳත් ලින් රදඹ ෛනඹ යන්නා 

අතයභ අනායතඹ වා ද ඒා සුරැකීභි. දේ අනු ධයණීඹ ංර්ධනඹ ඹන්දනන් ඳත්නා ේඳත් 

ර්තභානදව රදඹ ෛන යැනීභ, ඒා ංර්ධනඹ කිරීභ දභන්භ, අනායත ඳයපුදර් අලයතාඹන් 

වා ද ඒ ේඳත් ඹේ රභාණඹ ර් ්යක්ා කිරීභත් අදව් දේ. අනායතඹ වා ේඳත් සුරැකීදේදි 

ඹේ රභාණඹ ර් දව  ර්තභාන අලයතා  ැඳ කිරීභර් ියදුවිඹ වැකිඹ. 

ධයණීඹ ංර්ධනඹ පිබඳඵද ං ල්ඳඹ  ් වී ඇත්දත් චියාත්  ාරඹක් තුශ ඩකිදන ර් රතිවිරුේධ 

දදර් ඇදි ගිඹ ධායා දද ක් ඩක් දඳ දු දිලා ර් දඹ මු වීභ භගිනි. ඒා නේ භාන දක්න්ද්ර යත 

දබෞති  ංර්ධනඹ පිබඳඵද චින්තන ධායා වා ජෛ දක්න්ද්රයත වු ඳරියඹ ංයක්ණඹ පිබඳඵ 

චින්තන ධායාන්ඹ. ඳල්චාත් යුධ භදව දි  ඌන ංර්ධිත දර  ඹ ඹනුදන් වැඳින්වුණු ත්භන් 

තුන්න දර  යර්ල්  ාර්මි යණඹ කිරිභ පිබඳඵ රල්නඹ ංර්ධනඹ ඹනුදන් වදුන්න රදි.ඩිමදී  

 ැපී දඳනුන මුලි  රක්ණඹ නේ ඌණ ංර්ධිත දර  ඹ ංර්ධනඹ කිරිභ ඹනු ංර්ධිත 

යර්ර ර්භ ්දේනි   ාර්මි යණදව අනුරුක් ඵර් ඳත් විඹ යුතු ඵ විනා දතන යර්ර ඳරිය, 

භාෛ, ්ර්ක  වා ං් ෘති  තත්ඹන්ර් යැරදඳන ංර්ධනඹක් විඹ යුතු ඵ අදව ්

https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%BA


දන වීභි. ංර්ධිත යර්ල් අනුයභනඹ ද රුනු දේලඳාරන භතාද  ංර්ධනඹ දමින් ඳතින 

යර්රර් ඵරඳෑදේ විවිධා ාය දර වුද ංර්ධනඹ පිබඳඵ භත් චින්තනඹභ හුදු ්ර්ක  

ඳායාමිතින්භ ඳදනේ  ය යත් ඩ ක් ඵ දඳ දුදේ දක්නර් රැදබ්. අදනක් අතර් ඳාරිරි  චින්තනඹ 

ඇසුරින් භතුවී ් රධාන  රුණ වුදව ංර්ධිත යර්ර  ාර්මි යණඹ    තුර ඇති වු විඳත් පිබඳඵ 

 තා කිරීභි.ඩඵදු තත්ඹක් ංර්ධනඹ විදය ධි ඩ කි. දේ තත්ඹ ඹර්දත් දභභ චින්තන ධයා දද  

ඩකිදන ර් රතිවිරුේධ විඹ. ංයක්ණාදින් යත්  ශ ංර්ධනඹ විදය ධින් ලදඹන් ංර්ධනඹ 

ඳරියදව තුදයකු දරද ියතිභර් තයේ අන්තයාමි තත්ඹ ර් ඔවුන්ද  ඩභ චින්තනඹන්  ් වී 

තිබුණි.දභභ අන්තයාමි තත්ඹන් දදද ිමභ ායඹ මුසු ද  ර් යත් විදුභක්  යා දඹ මු විභර් 

ධයණීඹ ංර්ධනඹ නේ ං ල්ඳඹ බිිමවින. (විකීපිඩිඹා) 

03.ග්රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය 

ග්රාමීය ඹ  ෛනතා ්ර්ක  නයා ියටුවීභ වා ග්රාමීය ඹ කුඩා  ර්භාන්ත ංර්ධනඹ කිරීභ, ග්රාමීය ඹ 

ඹටිතර ඳවසු ේ ංර්ධනඹ කිරීභ වා ග්රාමීය ඹ ජීදන ඳාඹ ංර්ධන යාඳෘති ක්රිඹාත්භ  කිරීභ වා 

අලය වඹ රඵාදීභ මූලි   ය යනිමින් ැඩ ර්වන් ංවිධානඹ කිරීභ ග්රාමීය ඹ ්ර්ක  ංර්ධන 

අංලඹ භගින් ියදු ද දර්. දභභ අංලඹ භගින් ක්රිඹාත්භ   යනු රඵන ංර්ධන යාඳෘති කිිමඳඹකි. 

1. කිතුල් ංර්ධන  යාඳෘතිඹ 

2. භැටි යේභාන ංර්ධන යාඳෘතිඹ 

3. ාේරදාි  ව්ත  ර්භාන්ත යේභාන ංර්ධනඹ කිරීභ වා ැඩි දියුණු කිරීභ 

4. ග්රාමීය ඹ ්ර්ක   රර්ධන ැඩර්වන 

I. කිතුල් සංවර්ධන වයාපෘතිය 

දිිදන් කිතුල්  ර්භාන්තඹ යාප්ත වී ඇති රාදේශීඹ දල් ේ ද  ්ටඨාල වුකනා යනිමින් කිතුල් 

 ර්භාන්තඹ ්ශ්රිත රැකිඹාන්ිම නියුතු කිතුල් භල් භදින්නන්, නි්ඳාද ඹන් වා යාඹ ඹන් 

ංර්ධනඹ කිරීභ දභභ යාඳෘතිඹ භගින් ියදු ද දර්. ඒ අනු කිතුල් නි්ඳාදන ැඩි දියුණු කිරීභ වා 

පුහුණු ැඩර්වන්,තාක්ණි  පුහුණු ැඩර්වන් ඳැැත්වීභ, පඳ යණ රඵා දීභ, න නි්ඳාදන 

වුකන්ාදීභ, දශදඳ ශ  රර්ධනඹ වා අලය  වඹ රඵා දීභ දභභ යාඳෘතිඹ  භගින් ියදු ද දර්. 

භාතදල් දි්ත්රික් දව විලාර ලදඹන් කිතුල් ්ශ්රිත නි්ඳාදන ද දයි. ඩින් භාතදල්, භතරාපිටිඹ, 

ඹර්ත්ත, ර යර, යත්දත ර්, පකුදර, ඳල්දල්දඳ ර, රුියයභ ්දි  රදේලර විලාර ලදඹන් 

කිතුල් වකුරු, කිතුල් ඳැණි  නි්ඳාදනඹ  යි. 

II. සාම්ප්රදායික හස්ත කර්මාන්ත සංවර්ධන වයාපෘතිය 

දිින පුයා විියය ඳතින ාේරදාි  ව්ත  ර්භාන්ත ංර්ධනඹ කිරීභ දභභ යාඳෘතිඹ භගින් ියදු 

ද දර්. ඒ අනු ාේරදාි  ව්ත  ර්භාන්ත රුන් වා තාක්ණි  දැනුභ රඵා දීභ, 

දශදඳ ශ අයමුණු  ය යත් නිර්භාණාත්භ  දභ ්තය වුකන්ා දීභ, දශදඳ ශ අ්ථා 

ේඳාදනඹ කිරීභ, නි්ඳාදන විවිධාංගී යණඹ, නවීන පඳ යණ රඵා දීභර්  ර්යුතු ද දර්. 

දභභ යාඳෘතිඹ ඹර්දත් ද්මුහුණු  ර්භාන්තඹ, ඳඵළු ්ශ්රිත නිර්භාණ, දැභඹ අත් ේ බාඩභඩ 

නි්ඳාදනඹ, දඳ ල් ටු ්ශ්රිත නි්ඳාදන, ඵතික්  ර්භාන්තඹ,  ේභල්  ර්භාන්තඹ, පණ ලී ්ශ්රිත 

නිර්භාණ, වන  ර්භාන්තඹ, ඳාපිිය බුරුසු නි්ඳාදනඹ, ඳැදුරු යේභාන ංර්ධනඹ, ්ර්ණාබයණ 

https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD_%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A&action=edit&redlink=1
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA_%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A_%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1_%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA_%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A_%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1_%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A
https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E2%80%8D%E2%80%8D&action=edit&redlink=1


නි්ඳාදනඹ, බීයළු දර්න්ද  ර්භාන්තඹ, ර්ණ  ඩදාිය ්ශ්රිත විියතුරු නි්ඳාදන ැඩි දියුණු කිරිභ 

වා අලය  වඹ  රඵා  දේ. 

III.  මැටි නිෂ්පාදන ගම්මාන සංවර්ධනය 

දිින පුයා විියරී ඳතින භැටි  ර්භාන්ත රුන් ්ර්ක භඹ ලදඹන් ලක්තිභත් කිරීභ, දශදඳ ශ 

අයමුණු  ය යත් නි්ඳාදන වුකන්ා දීභ, අඩු ්දාඹේරාභී  ර්භාන්ත රුන් වා පඳ යණ රඵා 

දීභ, දශදඳ ශ  අ්ථා  ැඩි දියුණු කිරීභ වා දභභ යාඳෘතිඹ ක්රිඹාත්භ  දේ. 

දභභ  යාඳෘතිඹ භගින්, 

  ාේරදාි  භැටි ශං  ර්භාන්තදව නිඹැලි  ර්භාන්ත  රුන් වා පුහුණු රඵා දීභ, 

 නවීන තාක්ණඹ රඵා දීභ වා පුහුණු ැඩ ර්වන් ඳැැත්වීභ. 

   භැටි බාඩභඩ නි්ඳාදනඹ වා භැටි අමයණ ඹන්ර  රඵාදීභ වා විදුලි  දඳ රු රඵාදීභ 

භගින් යභර් තාක්ණඹ රඵා දීභ. 

  භැටිදඹන් තනන රද යෑ ්ශං නි්ඳාදනඹ කිරීභ වා අලය ඹන්ර ,පඳ යණ වා අච්චු 

රඵා දීභ. 

  භැටි ශං ්ශ්රිත  ර්භාන්ත රුන් වා දශදඳ ශ වඹ රඵා දීභ වා අදරවි  

භධය්ථාන වුකන්ා දීභ. 

 භැටි  ර්භාන්ත රුන් අදරවි රදර්ලන දත දඹ මු කිරීභ තුබඳන් ඔවුන් දිරියැන්වීභ වා 

 ර්යුතු ියදු  යනු  රැදබ්. 

IV. ග්රාමීය ඹ ්ර්ක  රර්ධන ැඩර්වන -  

දිබඳුක භ තුයන්කිරීභ අයමුණු  යයත් ැඩර්වන් ද දයිම සුවිදලේෂී අධානඹ දඹ මු  යමින් ග්රාමීය ඹ 

ෛනතා නයාියටුවීභ දභන්භ නායරි  වා අර්ධ නායරි   රාඳර අඩු අදාඹේරාභී ෛනතාද  

්දාඹේ භ්ටර්භ ඉවශ නැංවීභ වා පරදායී ක්රිඹාභාර්ය යැනීභ දභභ ැඩර්වන තුබඳන් 

ඵරාදඳ දය ත්තු දේ. දේ ඹර්දත් ග්රාමීය ඹ ඹටිතර ඳවසු ේ ංර්ධනඹ කිරීභ වා ජීදන ඳඹ ංර්ධන 

ැඩර්වන් ක්රිඹාත්භ   යනු රැදබ්. 

ඒ අනු ඹටිතර ඳවසු ේ ංර්ධනඹ ඹර්දත් ග්රාමීය ඹ රදේල භාර්ය ංර්ධනඹ කිරීභ, දඵ ක්කු, කුඩා 

ඳාශේ,  ාණු ඳේධති  ඉදිකිරීේ වා නවී යණඹ කිරීභ, දඳ දු ඳානීඹ ෛර ේඳාදනඹ, ඳානීඹ බඳං 

අළුත්ැඩිඹා කිරීභ, ඵහු  ාර්ඹ දය ඩනැගිලි වා දනත් දඳ දු දය ඩනැගිලි අළුත්ැඩිඹා කිරීභ ැනි 

ංර්ධන ක්රිඹා ාය ේ දභභගින් ියදු යනු රඵි. 

ඩදේභ ජීදන ඳාඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වා අලය  දැනුභ, පඳ යණ වා ඳවසු ේ රඵාදීභ, ග්රාමීය ඹ 

යාඹ ත්ඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වා අලය  දැනුභ, පඳ යණ, තාක්ණඹ වා ඳවසු ේ රඵාදීභ 

ග්රාමීය ඹ ංර්ධන ඉරක්  රඟා  ය යැනීදභිමරා  අතයලය  ාධ  ඵැවින් ඒ වා දභභ යාඳෘතිඹ 

භගින් අලය  වාඹ   රඵාදේ. 

 



V. ග්රාමීය ඹ ංර්ධනඹ වා නභාධය  දඹ දා යැනීභ 

යැමි ෛනතාද  ජීන යර්ා ඩා ප් තත්දඹන් යත කිරීභර් අලය  ඳරිදි ්දාඹේ තත්ඹ ඉවශ 

නැංවීභ ග්රාමීය ඹ ංර්ධනඹ දේ. යැමි ෛනතාද  ංර්ධනඹ ඹනු ඩදිදනදා ජීත්වීභර් අලය මූලි  

අලයතා යැර්ලුකින් දත ය පුයා යැනීභර් අ ාලඹ ැරසීභ ඵ ැරකිඹ වැ . ග්රාමීය ඹ අර්ක ඹ 

තුශ ඳතින්දන් ඳවුර දක්න්ද්ර   ය යත්  ඳරිදබ ෛනාදී ්ර්ක  ක්රභඹකි. ද දභන් ද දභන් 

ංර්ධන ඉරක්  පුයා  යැනීභර් දයන පත්ාවදවදී  ග්රාමීය ඹ ්ර්ක ඹ තදුයර්ත් යර ්ර්ක  

ක්රිඹාලීන් භත යා ඳතින්දන් නැත. පුේයර අලයතා ංකීර්ණත්භ ග්රාමීය ඹ ්ර්ක ඹද ංර්ධන 

විඹ යුත්තකි. ඩදේ දන භැති නේ විවිධ භාෛ යැර්ළුරර් මුහුණඳාන්නර් ියදුදේ. දභභ භාෛ  

යැර්ලුරර් විදුේ රැබීභර් නේ ග්රාමීය ඹ ංර්ධනඹ වීභ ියදුවිඹ යුතුඹ. 

ග්රාමීය ඹ අධයාඳනි  ංර්ධනඹ ඇති කිරීභර් නේ ඵහුභාධය  ාක්යතා ඥානඹ යැමි දරුන්ර් රඵාදිඹ 

යුතුඹ. දේ වයවා නායරි   තයය ාරී භාෛඹක් භය  යනුදදනු කිරීභර් අලය  දැනුභ රැදබ්. 

ඩදභන්භ ර්තභාන රැකිඹා අ්ථා රඵායැනීභ දවා අලය  ෘත්තීඹ සුදුසු ේ පුයා යැනීදේ 

වැකිඹාද  රැදබ්. දය ලීඹ භාෛඹර් යැරදඳන  තාක්ණි  දැනුදභන්  න්නේධ ෘත්තීඹ  සුදු්න්  

දේ වයවා බිිම දේ. විරැකිඹා අභ කිරීභ  දවා නභාධය   තාක්ණි  දැනුභ අතයලය  දේ. ශ්රි 

රං ාදේ යැමි දරුන්ද  නභාධය  දැනුභ රඵාදීභ  දවා විවිධ යාඳෘති  ක්රිඹාත්භ   ය තිදබ්. 

පදාවයණ ලදඹන්, 

        1. නැණර යාඳෘතිඹ 

        2. ද  ත්භදල් අන්තර්ෛාර යාඳෘතිඹ 

්දිඹ දැක්විඹ වැකිඹ. දභැනි යාඳෘති වයවා විවිධ ඳරියණ  ඳාඨභාරා  ක්රිඹාත්භ   ය න භාධය  

දැනුභ රඵාදේ. ඳරියණ  ්ශ්රිත දැනුභ රඵා යැනීදේදී අන්තර්ෛාරඹ බාවිත  යමින් විවිධ යර්ර 

ඳතින අධයාඳනි  ඳාඨභාරා දභ නාද ඹන්න දැන යැනීභර්ත් ඒ වයවා විවිධ යර්ර අධයාඳනි  

අ්ථාන් රඵා යැනීභර්ත් වැකිඹා  ඳතී. නභාධය  වයවා විල්ඹර්භ විෘත ව දඳ දු   ක්රිඹාලිඹක් 

අනුයභනඹ  යන දවින් ඒ  ඒ යර්ලින් අලය දැනුභ රඵායැනීදේ වැකිඹා ඳතී.  ග්රාමීය ඹ 

රදේලඹන්ිම අන්තර්ෛාරඹ බාවිතඹ ැඩිදියුණු  කිරීදභන් ඒ වයවා තභාර් රඵා යත දන වැකි දැනුේ 

අ්ථාන්,  රැකිඹා අ්ථාන් රැක් ශයා  ය යත වැ . විවිධ දබ් අඩවි වයවා දභභ අ්ථාන්ර් 

පිවිියඹ වැකිඹ. ඩදභන්භ දැනුභර් අලය දත යතුරු තිදඵන පිටු වා ඒා ඵායත   ය යැනීදේ වැකිඹා 

න භාධය තු ඳතී. දේ නිා යැමිදරුන්ද  අධයාඳනි  ංර්ධනඹ ඇති කිරීභ දවා න භාධය  

දැනුභ අතයලය  ඵ ඳැවැදිලි  රුණකි. 

ංර්ධන ක්රිඹා ාය ේ  යැමි ෛනතා දත  ේදරේණඹ කිරීභ වා න්නිදේදන භාධයක්  දර 

න භාධය  දඹ දා යැනීභ ැදයත් දේ. න භාධය  ඉතා  ාර්ඹක්භ දර ග්රාමිඹ ංර්ධන 

ක්රිඹාලිඹර්  දාඹ   ය යත වැකිඹ. ග්රාමිඹ  ෘෂි ාර්මි  ඥානඹ රඵා යැනීභර් අන්තර්ෛාරඹ බාවිත 

කිරීදේ වැකිඹා ඇත. විදලේදඹන් නබීෛ වුකන්ාදීභ,  ඳැශ වුකන්ාදීභ වා යැමි 

 ෘෂි ර්භාන්තදව දඹදදන පුේයරඹන්ර් අලය දැනුභ පඳදද් රඵාදීභ ියදු  ශ වැකිඹ. ාේරදාි  

 ෘෂි ාර්මි  අදව ්  දනුර් න පඳක්රභ, නවීන තාක්ණි  ක්රභ පඳදඹ ගී  ය යනිමින් 

 ෘෂි ර්භඹ දියුණු  ය යන්නා ් ායඹ පිබඳඵද  දැනුභ රඵා යැනීභර් වැකිඹා තිදබ්. දභිමදී ැරකිඹ 

යුතු ැදයත්  රුණක් නේ අන්තර්ෛාරඹ දඹ දායත වැකින්දන්  ෘෂි ාර්මි  ඥානඹ රඵායැනීභර් 

ඳභණක් දන දේ. විවිධ ක්දේරඹන්ද   දැනුභ රඵායැනීභ දවා න භාධය  දඹ දා යත වැ . 



ංර්ධනඹ දමින් ඳතින යර්ර ග්රාමිඹ අධයාඳනඹ ඳවශ භ්ටර්භ  ඳතී. දේ නිා ඹවඳත් දෞ්ය 

පුරුදු චර්ඹා යර්ාන් වැඩය්ා යැනීභර් ඩතයේ පනන්දුක් දන දක්ි. දේ නිා දරිද්රතා, ශදරු 

භයණ අනුඳාති ඹ ැඩිවීභ, භන්දදඳ ණඹ ැනි යැර්ලුරර් මුහුණදීභර් ග්රාමිඹ ෛනතාර් ියදුදේ. 

දභැනි යැර්ලු  විා යැනීභ දවා ෛංයභ භාධයඹන්  දඹ දා යැනීදේ වැකිඹා ඳතී. ෛංයභ දුය ථන, 

සීඩි / ඩිවිඩි තැටි ්දිඹ දඹ දා යත වැකිඹ. 

භාෛ භාධයඹන් බාවිතා කිරීභ වයවා යැමි ෛනතාර් දව  දශදඳ ශක් නිර්භාණඹ  ය යැනීදේ 

වැකිඹා ඳතී. දදශන්දන් ලදඹන් දභන්භ ඳාරිදබ ගි ඹන් ලදඹන්ද   ර්යුතු කිරීදේ වැකිඹා 

ඳතී. තභන්ර් කිියඹේ බාඩභඩඹක් විකුණා යැනීභර් අලය නේ භාෛ භාධයඹන්  බාවිත  යමින් ඩභ 

බාඩභඩ පිබඳඵද දැන්වීභක් ඳශ ය තභන්ර් අලය මිර යණන් ඹර්දත් ඩඹ විකුණා යැනීදේ වැකිඹා 

දභන්භ අලය කිියඹේ  බාඩභඩඹක් මිරදී යැනීදේ වැකිඹාද ඳතී. 

ග්රාමිඹ  ංර්ධන  ාර්ඹදව දී  න භාධය  දඹ දා යැනීභ  ඩාත්  ාර්ඹක්භ දභන්භ ඩා පරදායී න 

ඵ දභභගින් දඳදන්. නමුත් ශ්රි රං ාදේ තභත් න භාධය යැමි ෛනතා  අතය ඉතා විලාර ලදඹන් 

රචලිත ඇති ඵක් දන දඳදන්. ඩදභන්භ 4G  තාක්ණඹ රඵාදීභ, WiFi  රාඳ ඇති කිරීභ සුහුරු 

තාක්ණඹ  භගින් ග්රාමිඹ රදේලඹන්ර්  න භාධය තාක්ණඹර්  රදේල  විඹ  වැකිඹ. 

දය විතැන් වියර අායදවදි නයය දත ංක්රභණඹ දමින් ියඹ ාර්ෂි  ්දාඹමින් ඹේ රතිලතඹක් 

පඳඹා යන්නා ග්රාමිඹ රමි ඹන් ඩකී ංක්රභණ තුබඳන් රභාණත් තෘප්තිඹක් දන රඵන ඵ 

රාදඹ ගි  තත්ඹකි. ඩඳභණක් දන  අධි  ශිඝ්ර නායරි යණදව අනිටු පර  භුක්ති විදිමින් ියටිමු. 

ග්රාමිඹ රභ වමුදා ග්රාමිඹ අංලඹ තුශභ යා  යැනීභ ඩාත් දඹ යය දේ. ්ර්ක  මිණුේ දඬු  ඔ්දේ 

ංර්ධනඹ විග්රව  යන භාෛඹ දභභ භතඹ ්ර්ක ඹ ්ඳසු වැයවිභක් දර දකිනු ඇත. නමුත් 

ඩැන්න ර් ඉඩ රා දිභ තුශ දඵ දව  ්ර්ක  වා භාජීඹ ටිනා ේ යැබ් තිදබ්. ඔවුන් 

 ෘෂි ර්භාන්තදව තියය ංර්ධනඹ පදදා දාඹ   ය යැනිදේ භවගු භාෛ දභදවය ඉටු කිරිභ 

තියය යුයඹ  දැක්භ විඹ යුතු දේ. 

04. ග්රාමිඹ  ෘෂි ර්භාන්තඹ 

ග්රාමීය ඹ අංලඹ තුශ තදුයර්ත් ෛනතා යා තඵා යන්නර් නේ භාෛ ්ර්ක  ලදඹන් ඔවුන් ඔා 

තඵන්නර් භත් ජීදන ඳාඹන් යභ තුශ ඳැතීභ අනිාර්ඹඹ දේ. යභ තුශ දේාන් දුඵරඹ.  ේවල් 

ිමඟඹ.  ය දව  දය වි භක්  යන්නර් ෑදවන රභඹ වා භමිඹ දන අඩු තිදබ්.  ග්රාමීය ඹ  ෘෂි අංලඹ 

තුශ තය ලදඹන්භ ඳතින යැර්ලු රභ ිමඟඹ දව   ඌණ දේා නියුක්තිඹ දන  දය වි ෛනතා 

ගුයන රභඹර් නිිය පර දන රැබීභි. ිමතන තයේ පර දන දයන, ල් අලි, දභ ණරු නන,  යනන් 

දතල්, දඳ ය බීෛ , නන්නාුකනන දරඩ දය ය, පීදුණු පරදාර් මිශක් නැති, ැ්දන් නිඹඟදඹන් 

ඵැර් න දය වි භ තුශ තරුණ ඳයපුය තිය දර රැදිද? දන  ය ඵැරි භර් දය වි දේ නිඹැදරන 

තරුණ ඳයපුය අ භැත්දතන් දව  නයයඹ දත ංක්රභණඹ වීදේ වි ල්ඳඹ දත ඩශැදමදන්දන් 

ඩදරඹ. ඩඹ ග්රාමීය ඹ  ෘෂි අංලදව පරදාිතා තදුයර්ත් න න වීභර් තුඩු දදන  රුණකි. 

 ෘෂි ාර්මි  ේඳත්  ාර්ඹක්භ වා පරදාි දර  ශභනා යණඹ කිරීභ තුබඳන්  ෘෂි ාර්මි  

නි්ඳාදන පිරිැඹ ඳවත  දවළීභ, දඹ යය තාක්ණඹ බාවිතා කිරීභ තුබඳන්  විදන් දත ය ්වාය 

නිඳදවීභ, අ්නු ඉවශ නැංවීභ, පදින අ්ැන්න ්යක්ා  ය යැනීභ, දව  මිශ ර් අදරවි කිරීභ 

ඩකී වි ල්ඳඹන් දේ.   

ෛාති  භාන ේඳත් වා රැකිඹා රතිඳත්තිදව වන් ඳරිදි  ෘෂි ාර්මි  අංලදව ඌන දේා 

නියුක්තිඹර් දභන්භ  ාලීන රභ ිමඟඹර් දඹ ක ත විදුභකි ඹාන්ත්රි යණ බාවිතඹ. අලය දේරාන්ිමදි 

දැඩි දදවකින් දත ය යා  ර්යුතු නිභ  ය යැනිභර් වැකිදේ. නිිය දේරාර් බිභ  ා යැනිභර් 



දබ යඹ ැදඩේදි ඉක්භණින් භඩ දඳ දව ය දඹදිභර් ර්ාර් දඳය අ්නු දනශා යන්නර්, 

ඹාන්ත්රි යණඹ පදේ දේ. ඩභගින් රභඹ වා  ාරඹ ඉතිරි  ය යැනිභර් වැකිදේ. විඹදභ අඩු වි අ්නු 

දනරා  යත වැකිදේ. 

තියයබාදව දතදෑරුේ රදේලඹර් අනු  ්ර්ක  ෛය ඵ වා භාජීඹ පිබඳයැනුභර් 

අභතය ඳාරිරි  ගුණත්ඹර් ද භාන තැනක් ිමමි දේ.   ෘෂි ාර්මි   ර්යුතු රදී දභභ 

ං ල්ඳඹ රංගු න්දන්  විදන් දත ය ්වාය නිඳදවීභ, භමිඹ, ෛරඹ, ජෛ 

විවිධත්ඹ ඇතුළු ඳාරිරි  ේඳත් දන නැදන අයුරින් ක්රිඹා කිරීභ ේඵන්ධදඹනි. දඵ ය 

ාඹන ැඩර්වන ඔ්දේ ඒ ාඵේධ ඳබඳදඵ ධ භර්ධන රදේලඹ රචලිත  යමින් ඳරිය 

වානිඹ අභ  යමින්,  විදන් දත ය ්වාය නි්ඳාදනඹ දිරියැන්වීභ වා  ෘෂි ර්භ 

දදඳාර්තදේන්තු පිඹය දයන තිදබ්. දය විෛන භාෛඹ විග්රව  යන ඳරිදි දඵ ය ාඹන 

ර ැදයත් භ දදඹා ාය ඹ. යාඳෘති  දභරභක් ලදඹන් වා ඩභ රදේලඹ 

 ෘෂි ර්භාන්තදව තියාය ඵ වති  කිරීභ දනුදන් රඵාදදන දාඹ ත්ඹ ඩකී 

ැදයත් ේදේ.   

 

රධාන  ර්භාන්ත  ාඩභඩඹ වා අංල ලදඹන් රඵා දදන දාඹ ත්ඹ 

01. ර්ථායඹ 

  

මුරාරඹ: ෛන වා ං්යා දල්්න දදඳාර්තදේන්තු 

ෛන වා ං්යා දල්්න දදඳාර්තදේන්තුදේ ාර්තා අනු 2019 ර්දව ග්රාමිඹ අංලදව 

 ෘෂී ර්භාන්තඹ 28 % දේ. 
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ග්රාමිඹ අංලදව  ඹ 18 ැඩි ෛනයවනඹ 

ගු01 

දර්ශකය ග්රාමිය 

18 ැඩි ෛනයවනඹ 12,718,560 
රභ ඵර ාඹ ඹ්  ාඩභඩඹ 
අනු 7,118,507 
රභ ඵර ා වබාගිත් 
අනුඳාතඹ 56.0% 

රැකිඹායත ෛනයවනඹ 6,790,785 

දේා නියුක්තිඹ අනුඳාතඹ 95.4 

විරැකිඹා ෛනයවනඹ 327,722 

විරැකිඹා අනුඳාතඹ 4.6% 
රභ ඵර වබාගිත්ඹක් 
දන භැති 5,600,053 

මුරාරඹ: ෛන වා ං්යා දල්්න දදඳාර්තදේන්තු 

ෛන වා ං්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තුදේ ාර්තා අනු 2019 ර්දව ග්රාමිඹ අංලදව ඹ 18 ර් 

ැඩි ෛනයවනඹ 12,718,560 දේ. ්ර්ක  ලදඹන් ක්රිඹාශිලි ෛනයවනඹ 6,749,448 දේ. ඩින්  

්ත්රින් 2,366,548 දේ. පුරු 4,382,899 දේ.අනුඳාතඹ පිබඳදලින් 35.1 ව 64.9 දේ. 

 ග්රාමිඹ රභ ඵර ා වබාගිත් අනුඳාතඹ (්ත්රි/ ප පුරු බාඹ, ඹ්  ාඩභඩඹ)-2019 

02. ර්ථායඹ 

 

මුරාරඹ: ෛන වා ං්යා දල්්න දදඳාර්තදේන්තු 

ග්රාමිඹ රභ ඵර ා වබාගිත්ඹ ්ත්රි, පුරු බාඹ වා ඹ්  ාඩභඩඹ අනු ර ා ඵැලු  විර් 30-39 

ඹ්  ාඩභඩදව පුරු ඳාර්ලදව ැඩි ඵක් දක්නර් රැදබ්. ඩඹ 96.4% කි. දදනු 25-29 ඹ් 

 ාඩභඩඹ 91.1% දේ.  
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05.ග්රාමීය ඹ දරිද්රතා 

ශ්රි රං ාදේ දිබඳදු භ මුලි  ලදඹන්  ග්රාමිඹ යැර්ලුක්  ඵර් ර්තභානදව දී ඳත් වි ඇත. රං ාදේ  

භ්ත දිබඳදු ෛනතාදයන් 90%  ර් ඩා ංදක්න්ද්රණඹ වී ඇත්දත් ග්රාමීය ඹ දව  තු රදේලරඹ. 

ෛන වා ං්යාදල්්න මීය ක්ණ  ාර්තා අනු පුේයරඹකුද  භාිය  විඹදභ වා රු.5047/ ප=   

මුදරක් අල් ඹ දේ. 2020 (ජුනි) ර්දව ං්යා දල්්න අනු දි්ත්රික්  09 ක් දරිද්රතා දර්්ාර් 

ඉවබඳන් ඇති ඵත් දි්ත්රික්  15 ක් ෂර් ඩා ඳවශ භ්ටර්භ  ඇති ඵත්, ඩක් දි්ත්රික් ඹක් භාන 

ඵත්  දඳන්නුේ ද දර්. දි්ත්රික්  අතුරින් ැඩිභ භාිය  විඹදභ රු. 5478/ ප= ක් ද  ශම දි්ත්රික් ඹ 

න අතය අඩුභ භාිය  විඹදභ රු 4752/ ප= දභ ණයායර  දි්ත්රික් ඹ දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



දඹ ෛනා 

 දුප්ඳත් ෛනතා වදුනාදයන ඔවුන් නිල්චිත ැඩපිබඳදර ර් දඹ මු කිරිභ. 

 දඵ දව  දදදනක්  ෘෂි ර්භාන්තදව වා ්ඹං රැකිඹාර දඹදදන අතය ණඹ ඳවසු ේ රඵා 

දිභ. 

 ග්රාමීය ඹ රදේලර ඩා දව  භාර්ය ඳේධතිඹක් , රාවන ඳවසු ේ, න තාක්ණ ක්රභදේද 

ඇති කිරිභ. 

 විරාභ ැටුප් , ්ඵාධිත දිභනා, භෘේධි දිභනා, අරාබ න්දි දයවිේ ්දි භාෛඹ ්යක්ණ 

්යණ රඵා දිභ. 

 ග්රාමීය ඹ ෛනතාද  අධයාඳන තත්ත්ඹ ඳවශ භ්ටර්භ  ඇති අතය  ඳාල් ඳවසු ේ දියුණු 

කිරිභ, ඳාල් අතය අභානතා දුයලිභ, ඳාල් අධයාඳනඹ  දිරිභත් කිරිභ. 

 ග්රාමීය ඹ ්ර්ක ඹ නයා ියටුවිභ වා ග්රාමිඹ  කුඩා  ර්භාන්ත ංර්ධනඹ කිරිභ. 

 ග්රාමීය ඹ යාඳෘති ක්රිඹාත්භ  කිරිභර් අලය ඳවසු ේ ැරසීභ. 

 

 

ග්රාමීය ඹ අංලදව ්ඹං රැකිඹා දියුණු කිරිභ. 

යෘව අරං යණඹ/ ප මීය  කිරි ැදිභ/ ප යදඩ ල් නි්ඳාදනඹ/ ප ඩළු ,වයක් ඇති කිරිභ වා කිරි යැනිභ/ ප 

ියප්පි ටු ලින් භල් ැදිභ/ ප භැටි බාඩභඩ  නි්ඳාදන/ පභැහුේ ැඩ/ පය  ැවිලි, ඵි්ට ැදිභ/ ප බිේ 

භල් යා/ ප ියල්රය දශ ැල්/ ප කුඩා දත්  ඩ/ ප ධානය ඇමරුේ වල්/ පයදඩ ල් ැදිභ/ පදඳ ල් 

 ටු ්ශ්රිත නි්ඳාදන/ ප ද  හු වා ඉදල් ෑදිභ/ ප කුකුල් ඳාරනඹ/ ප ඳශතුරු,ියියල් බිභ  ෑදිභ/ පභදුරු 

දැල් ැ ියභ. 

 

ඒ වා අලය රා ධනඹ, ඉඩ ඳවසු ේ ැඳයීභ, පුහුණු ැඩ ර්වන් ඳැැත්විභර්    ර්යුතු 

කිරිභ. 

 

 

 

 

 

 

 



්ශ්රිත ග්රන්ථ 

 ඳරිය ේඳත්  ශභනා යණඹ වා තියාය ංර්ධනඹ භදය ර විදයා රදේලඹ- ඒ.ඩච් 

ධනඳාර 

 ශ්රි රං ාදේ ඳරියඹ වා ංයක්ණ විධි - පඳාලි වීයක්ද  ඩි 

 දය ලීඹ ඳරිය අර්බුදඹ -අභයදේන ඳාර 

 ියංවයාෛ ංයක්ණඹ - වර් රනාන්දු 

 තියය ංර්ධනඹ වා න්නිදේදනඹ - තිය කුභායදප්ලි 

 


