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ෙමම වාත�ාෙ� ��ක පරමාථ�ය ව�ෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස සහ ශ්� ලංකාෙ� සං�රමණය අතර 
ස�බ�ධතාවය ගෙ�ෂණය ��ම�. ආථ�ික ෙහ්�� මත ���� සං�රමණය වන බව� ෙපෙනන අතර, 
දැනටම� �ෂ්කර හා සං�ණ� සමාජ-ආථ�ික ත�වය�ට ෙ�ශ��ක �පය�ාස ආශ්�ත සාධක ද වැ� වැ�ෙය� 
එක� ෙව�� පව�න අතර, එ� �ර�ඵලය� වශෙය� ���� තම �ෙවස්වල �ට අවට �රෙ�ශ කරා 
සං�රමණය �ම ෙහ� �වෙන�පාය� ෙසාය�� �තැ� �ම �� ෙව�� පව�.

ශ්� ලංකාව �ල දැනට පව�න සං�රමණය�ට ෙහ්�වන සාධක සහ බලපෑ� �ෙශ්ෂෙය�ම ඒ සදහා ෙ�ශ��ක 
�පය�ාසය� වල ��කාව අවෙබ�ධ කර ගැ�මට ශ්� ලංකාව �රා අ�ය�තර ස්ථාන හතර� ෙයාදාග��� 
ජනතා�ෂ� ආයතනය,ද�� ආ�යාෙ� ෙ�ශ��ක ��යාකා� ජාලය සහ ඇ�ෂ� ඒ� ඉ�ටන�ැෂන� සමඟ 
සහෙය�ගෙය� �ෙර� ෙෆ� ද වල�්� � සහාය ඇ�ව සහභා��ව පෙය�්ෂණ අ�යයනය� �� කරන ල�. ෙමම  
ස��ෂණය සදහා අ�රාධ�ර, ���ණාමලය, �වරඑ�ය සහ කෑග�ල �ස්���කවල �රජාව� ස�බ�ධ 
කරග�නා ල�. �ට අමතරව පෙය�්ෂණයට අදාළ ����ක ද�ත හා ව�ම� �ර�ප�� �ශ්ෙ�ෂණය කළ අතර 
��ක ෙතාර�� ලබා �ය හැ� ��ගල�� හා අදාළ �ෙශ්ෂඥ�� සමග ද සාක�ඡා කළහ.

ෙමම වාත�ාවට අ�ව ෙත�රාග� �යාපෘ� අ�යන �රෙ�ශය�� ෙබ�ග හා� �සා ��වන ආදාය� අ� �ම ෙහ� 
ආදාය� අ�� �ම�, අෙන� අතට ෙ�ශ�ණෙ� ��ධ ෙවනස් �� �සා ��වන නායයෑ� සහ ගංව�ර වැ� උව�� 
�සා ��වන  අවතැ��ම� යන ක�� සං�රමණයට බලපාන ��ක ෙහ්� වන බව�. උෂ්ණ�වය ඉහළ යාම, 
අ�රමව� ෙම�ස� වැ�, ජල �ඟය සහ �යඟය කෘ�කම�ා�තෙ� අසාථ�ක�වය සමඟ සෘ�වම ස�බ�ධ ෙ�. 
ෙ�ශ��ක �පය�ාස ය� �රධාන 'තජ�නා�මක සාධක �ණකය�' ෙලස සලක� ලබ�න�. ම�ද එ�� 
ආ��ක කාල��ක ත��වය� උ�ර කර� ඇතැ� අෙ��ෂා කරන අතර, එ�� අදහස් ව�ෙ� වැ� ��ස� 
සං�රමණයවනබව�.

��� හා කාෙල��ත සංවධ�න මැ�හ��� ෙනාමැ�කම ද ජනතාව ප� ව ඇ� ���ත ත�වයට සැල�ය �� 
ෙලස බලපාන බව පෙය�්ෂණෙය� හ�නා ග�නා ල�. �ය� කලාපෙ� �රජාව� අනාවරණය කෙළ් අයහප� 
කාල��ක රටාව� ෙහ්�ෙව� ඇ� වන අ� වෂ�ාපතනය සහ පැර� වා� මාග� ප�ධ�ය �� ෙලස නඩ�� 
ෙනා��ම �සා �ඝ� කා�න ජල �ඟය� ඇ� � ඇ� බව�.

ෙමම සහභා��ව පෙය�්ෂණ අ�යයනෙය� ෙහ� �ෙ�, ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා �� වන  ශ්� ලංකාව �ල 
��වනවා �ව ද, බලධා�� ��� ෙමම ගැට�ව ��� ආකාරය�� සලකා බල�ෙ� නැ� බව�.

�රජාව�ට ඔ�� ��න තැන �� ��මට උපකා� �මට හා ඔ��ෙ� වත�මාන�වන ත�වය වැ� ��� ��මට 
ඔ��ට අවශ්ය ෙ� වාත�ාව ඉස්ම� කර�. ඒවෙ�ම පව�නා  අවදාන� ත�ෙස්� ���සහ උප�රව / අවදානම 
��ය�ගත ��� යාව�කා�න කල�� අතරඑම ෙතාර�� �රජාව� සමඟ ෙබදා ගැ�ම ද අවශ්ය ෙ�.  
ෙ�ශ��ක ත�වයට ඔෙරා�� ෙදන කෘ�කාම�ික ��ෙව�, �යඟය / ගංව�රට ඔෙරා�� ෙදන ෙබ�ග වග� 
හ��වා �ම; නව තා�ෂණය හා අෙල�කරණ පහ�ක� හ��වා�ම; ෙ��යකරණය කළ �ව� අන�� ඇඟ�ෙ� 
ප�ධ� සහ �ක�ප �වෙන�පාය� ෙවත �රෙ�ශ �ම හරහා ඔ��ට අවශ්ය උපකාර ලැෙබ� ඇත.

����ට තම� �ව� වන ස්ථානෙ� �� ��මට හැ� වන ප�� සෑම උ�සාහය�ම ගත �� �වද, ඒවාෙ�ම  
සං�රමණය ය� පා�ස�ක �පය�ාසය�ට ��ණ �ය හැ� මාග�ය� �ය හැ� බව හ�නා ගැ�ම ද වැදග� ය. 
�� ෙලස කළමනාකරණය කර�ෙ� න� හා සං�රම�කය�ෙ� අ��වා�ක� ආර�ෂා ��මට උ�සාහ 
දර�ෙ� න�, සං�රමණයෙය� �� ��වලට ෙස් ම සං�රමණය ව�නා � �රෙ�ශවලට ද සං�රම�ක��ටද 
සැල�ය �� �ර�ලාභ ලබා �ය හැ�ය.

ඉතා ෙක�ෙය� �ව ෙහා�, ෙමම වාත�ාව ෙ�ශ��ක �පය�ාස සහ සං�රමණය අතර ස�බ�ධය� 
හ�නාෙගන ඇත. ඒවෙ�ම ෙ�ශ��ක සං�රමණෙ� තජ�නයට ��ණ �ම සඳහා ශ��ම� ආපදා ස�බ�ධ 
�ර�ප�� ස�පාදනය සඳහා�,  ආෙය�ජන සැල�� ��ම සහ �යාපෘ� සකස් ��ම සදහා� තව� වැ��ර 
පෙය�්ෂණ  මත පදන� � ෙතාර�� වල ක�න� අවශ්යතාව� පව�.
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අ�ය�තර අවතැ��� අ��ෂණ ම�යස්ථානෙ� (IDMC) නවතම 'අ�ය�තර අවතැ��� ��බඳ ෙග��ය 
වාත�ාව 2020' (GRID 2020) ට අ�ව, ද�� ආ�යාෙ� ආපදා ෙහ්�ෙව� 2019 � අ��� අවතැ��ව� ��යන 
9.5 කට අ�ක සං�යාව� ��න අතර එය 2012 � ප� ද�නට ලැ�� ඉහළම අගය�.

ද�� ආ�යාව ආපදා උ��� කලාපය� ෙලස සැලෙකන අතර, 2019 � එ� අගය ෙග��ය වශෙය� අවතැ� 
�ව�ෙග� 38.3% �. වාත�ාෙව� ෙහ� ව�ෙ� ද�� ආ�යාෙ� ෙබාෙහ� ආපදා අවතැ���වලට ෙහ්� �ෙ� 

   ෙම�ස� වැ�, ගංව�ර සහ �වත�න �ණා� බවය. ද�� ආ�යාෙ� උ��� කලාපය� ��බඳ  ෙල�ක බැං�ෙ� 
2018 වෂ�ෙ� වාත�ාව ��� තහ�� කරන ල�ෙ�,  2050 වන �ට ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� ඉහළ යන 
උෂ්ණ�වෙ�  බලපෑම සහ අනෙ���ත වෂ�ාපතනය �සා ��යන 800 ක ජනතාවක, එන� ද�� ආ�යාෙ� 
ජනගහනෙය� අඩක,ඔ��ෙ� �වන ත��වය නරක අතට හැෙර� ඇ� බව�.  ෙමයට අමතරව ඇස්තෙ��� 

   ම�� එය �රකාශ කර�ෙ� 2050 වන ��යන 100-200 අතර සං�යාව� ��ය හැ� බව�. එෙස්ම 2050 �ට ශ්� 
ලාං�කය� ��යන දහ නවය�  ම�යස්ථ ෙහ� දැ� උ��� ස්ථානවල �ව� �ය හැ� බව ද එ� සඳහ� ය.

ම�යම ආදාය� ලබන රට� �වද ශ්� ලංකාව ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑ� සමඟ ෙපාර බද�� ��. 
ගෘහස්ථ ආහාර සැප�ෙම� �යයට 83 කට කෘ�කම�ා�තය දායක වන අතර ජනගහනෙය� �යයට 25-30 අතර 
�රමාණය� තවම� ඒ මත දැ� ෙලස රඳා පව�. �ඩා ප�මාණ ෙගා�� ��යන ගණන� සමස්ත කෘ�කාම�ික 

   �ෂ්පාදනෙය� �යයට 60 කට වඩා දායක ෙ� (ද��රතා �ශ්ෙ�ෂණ ම�යස්ථානය, ශ්� ලංකාව, 2008). වාත�ාෙ� 
පහත දැ�ෙවන ෙකාටස් ව�� ෙප��� ෙකෙරන ප��, ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑ� ෙනාසලකා හැ�ය 
ෙනාහැ� අතර  ජනතාව සහ ආථ�ිකය ආර�ෂා ��මට සැල�ය �� ෙවනස්ක� �� ��ම සඳහා �දාන� � ඒ් 
ෙව�ෙව� ආෙය�ජනය කළ ��ය.

පර��වා�ය ග�වැ�ය� ��ස� සමඟ අ�කෘ� ල�� ��ෙ� අ�යාසය� ��ම. 
ඡායා�පය : ��� දයාවංශ
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3

“ද�� ආ�යාෙ� ෙ�ශ��ක සං�රම�ක�� සහ අවතැ� � �රජාව� සඳහා ආර�ෂාව සහ සහෙය��තාව 
�රවධ�නය ��ම” යන කලා�ය �යාපෘ�ය යටෙ� ෙමම සහභා��ව පෙය�්ෂණය 2019 ඔ�ෙත��බ� 
මාසෙ�� ජනතා�ෂ� ආයතනය ��� �� කරන ල�. ෙමම පෙය�්ෂණ �යාපෘ�ය සඳහා අර�ද� සපය� 
ලබ�ෙ� �ෙර� ෙෆ� ද වල�්� ආයතනය ���. එය බං�ලාෙ�ශය, ඉ��යාව, ෙ�පාලය, පා�ස්තානය සහ 
ශ්� ලංකාව ඇ�� ද�� ආ�යා� රටව� පහක ෙමෙහයව� ලබ�ෙ� ද�� ආ�යාෙ� ෙ�ශ��ක 
��යාකා� ජාලය (CANSA) ���.

සා�� �ස් ��ම, පෙය�්ෂණ �ශ්ෙ�ෂණය සහ දැ�ම ෙගාඩ නැ�ම ��� �රධාන එ� අර�� සා�ෂා� කර 
ගැ�ම ෙමම �යාපෘ�ෙ� අ�ලාශය� . �ර�ප�� ස�පාදක�� සහ මා�ය ස�බ�ධ කර ග��� ගැට� ��බඳ 
දැ�ව�භාවය වැ� ��ම සහ �ර�ප�� �ෙද�්ශ ඉ��ප� ��ම ද ෙම� තව� අර�ණ�. ජනතා�ෂ� 
ආයතනය ��� �ය� �යාපෘ�ය� ෙලස අ�රාධ�ර, ���ණාමලය, කෑග�ල සහ �වරඑ�ය �ස්���කවල 
ෙ�ශ��ක උ��� කලාපවල ��� �රජාව� හතර� ආවරණය වන ප�� ශ්� ලංකාෙ� ෙමම �යාපෘ�ය 
��යා�මක කර�.

ෙමම සහභා��ව පෙය�්ෂණෙ� ��ක පරමාථ�ය ව�ෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා ඇ� වන ආපදා සහ 
�රාෙ��ය �රජාව� සං�රමණය �ම අතර ඇ� ස�බ�ධතාව ගෙ�ෂණය ��ම�.

පෙය�්ෂණෙ� �ශ්�ත අර��:

Ÿ    ෙ�ශ��ක �පය�ාස හා ස�බ�ධ බලපෑ� සහගත සාධක ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කර�� සං�රමණය 
�මට ෙහ්� හ�නා ගැ�ම.

Ÿ    සං�රමණෙ� �රවණතා සහ ගමනා�ත හ�නා ගැ�ම. (කැම� ස්ථානය සහ කාල�මාව)
Ÿ    අවදානමට ල��ය හැ� ��ගල��ට, �ෙශ්ෂෙය� කා�තාව�, වැ��� ��ගල��,ආබාධ ස�ත 

��ගල�� සහ ළ�� සඳහා සං�රමණෙ� බලපෑම හ�නා ගැ�ම.
Ÿ    ෙ�ශ��ක ෙහ්� �සා ඇ� වන සං�රමණයට අදාළ �ර�ප��, සැල�� සහ ආයත�ක ���ධාන හ�නා 

ගැ�ම.

පෙය�්ෂණෙ� ප��ම ස්ථා�ත ��ම, රෙ� සං�රම�ක පැ�කඩ හ�නා ගැ�ම, �ර�ප�� රා�ව අවෙබ�ධ කර 
ගැ�ම සහ ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ට �ර�චාර දැ��ම සඳහා ෙයාදා ඇ� ආයත�ක ���ධාන හ�නා ගැ�ම 
සඳහා ����ක ද�ත අ�යයනය සහ සමාෙල�චනය භා�තා කරන ල�.

�රාථ�ක ද�ත එ��ස් ��ම ශ්� ලංකාෙ� �ස්���ක හතරක ��� ස්ථාන හතරක (එන� අ�රාධ�ර, 
���ණාමලය, �වරඑ�ය සහ කෑග�ල) පව�වන ල�. ��ධ ද�ත �ස්��ෙ� �රමෙ�දය� භා�තා කර�� 
සහභා��ව පෙය�්ෂණ ම�� �රාථ�ක ද�ත �ස් කරන ල�.ක�ඩාය� සාක�ඡා, ��ක ෙතාර�� 
සපය�න� සමඟ ස��ඛ සාක�ඡා සහ �ෙෂ්�රෙ� �දශ�න ��� අ�යයනය වැ� �රමෙ�ද ෙයාදා ගැ��.



Ÿ  ශ්� ලංකාව ය� �වත�න �පත� වන අතර එය ඉ��යා� උප මහා��පයට ��ෙකාන
   ෙද�� ඉ��ය� සාගරෙ� ��ටා ඇත.

Ÿ වග� �ෙල��ටර 65,610 ක �� �රමාණය�� සහ ෙවරළ �රෙය� �ෙල��ට� 1,340 �� සම��ත ෙ�.52017 
සඳහා එ�ස� ජා��ෙ� සංවධ�න වැඩසටහෙ� මානව සංවධ�න දශ�කය (HDI) යටෙ� ශ්� ලංකාව ඉහළ 
මානව සංවධ�න කා�ඩයට අය� වන අතර රටව� 189 � 76 � අතර  ද�� ආ�යාෙ� ඉහළම ස්ථානයට ප�ව 
ඇත.

Ÿ ස්�� ��ෂ සමාජභාවෙ� අසමානතා දශ�කයට සාෙ��ෂව රටව� 160 �� 80 වන ස්ථානෙ� ��. (UNDP,2019)

Ÿ 2009 � අවස� � වසර 30 ක ��� ��ධෙය� ප�ව 2010-2018 කාලය �ළ ශ්� ලංකාෙ� ආථ�ිකය  5.6 % ක 
සාමා�ය අගය�  ද�වා වධ�නය �ය.(ෙල�ක බැං�ව, 2018) .

Ÿ ශ්� ලංකාෙ� ඒක ��ගල දළ ෙ��ය �ෂ්පා�තය 2019 වන �ට ඇම�කා� ෙඩාල� 3853 �. එ� සමාජ-ආථ�ික හා 
මානව සංවධ�න දශ�කවල සැල�ය �� �රග�ය� ලබා ඇත. එ� සමාජ දශ�ක ද�� ආ�යාෙ� ඉහළම තැනට 
ප�ව ඇ� අතර ම�යම ආදාය� ලබන රටව� සමඟ සැස�ෙ� � ස��දායක ම�ටමක ��

Ÿ ශ්� ලංකාෙ� �වත�න ෙ�ශ�ණය� පව�න අතර සාමා�ය උෂ්ණ�වය ෙස��යස ් අංශක 28 � 32 � අතර ෙ�. 
වාෂ�ිකව ���ට� 1,800 ක වෂ�ාපතනය� රටට ලැෙබන අතර එය වාෂ�ිකව ��. 500 � 5000 �  අතර 

්අගය�ව�� අසමාන ෙලස ෙබ�◌ ය�. 

Ÿ රෙ� ජා�ක අ�වත�න සැලැස්මට අ�ව ශ්� ලංකාව ෙ�ශ��ක කලාප �නකට වග� කර ඇත. එන�, ම�යම 
ක�කරය ඇ��ව ��ත�ග කලාපෙ� 'ෙත� කලාපය', රෙ� ජා�ක අ�වත�න සැලැස්මට අ�ව ශ්� ලංකාව 
ෙකාටස් �නකට වග� කර ඇත. එන�, ම�යම ක�කරය ඇ��ව ��ත�ග කලාපෙ� 'ෙත� කලාපය', �රධාන 
වශෙය� රෙ� උ�� හා නැෙගන�ර �රෙ�ශ ආවරණය වන '�ය� කලාපය' සහ 'අතරමැ� කලාපය', ද�ණ සහ 
බට�ර හැර ම�යම ක�කරය මා�� කර ග�නා 'අතරමැ� කලාපය'�.

Ÿ රෙ� ආථ�ිකය ෙමෙහයව� ලබ�ෙ� කෘ�කම�ා�තය, �ෂ්පාදනය සහ සංචාරක �යාපාරය ම��. ෙ�ශ�ණය 
ෙවනස් �ම සහ එ� �ර��පාක  ෙමම අංශවලට �ශාල තජ�නය� ඇ� කර�. �ට අමතරව, ෛජව ��ධ�වය වන 
හා�ය, වන �නාශය සහ පාං� ඛාදනය වැ� සාධක රටට ඇ� අවදානම වැ� කර�. 

Ÿ ගෘහස්ථ ආහාර සැප�ෙම� (ම�ස්ය��ට අමතර ව)  �යයට 83 � සහ  ශ්� ලංකාෙ� අපනයනෙය� �යයට 25 කට 
වැ� �රමාණය� සඳහා වැ� සහ වා�මාග� කෘ�කම�ා�තය දායක�වය ලබා ෙද�. 

Ÿ �රධාන අපනයන ෙභ�ග (ෙ�, රබ�, ෙපා� සහ ��බ�) කෘ�කාම�ික දළ ෙ��ය �ෂ්පා�තයට �ශාලතම 
දායක�වය (�යයට 35) ලබා ෙදන අතර � වගාව ඊට ෙදවැ� (�යයට 29)  ස්ථානෙ� ��. ජනගහනෙය� �යයට 
25-30 අතර �රමාණය� කෘ�කම�ා�තය  �ශාලෙලස රඳා පව�.

Ÿ ෙ�ශ�ණය ආශ්�ත උප�රව ශ්� ලංකාෙ� ආථ�ික හා සමාජ සංවධ�නයට සැල�ය �� තජ�නය� � �ෙ�. ෙල�ක 
බැං�ව ��� ඇස්තෙ��� කර ඇ� ප��, 2050 වන �ට ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� ඇ� �ය හැ� බලපෑම 
දළ ෙ��ය �ෂ්පා�තෙය� දළ වශෙය� �යයට 1.2 ක අලාභය� ව� ඇතැ� අ�මාන කර ඇත. 
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ශ්� ලංකාව ��බඳ ෙක� �ස්තරය�



�යාපෘ� �ෙෂ්�ර සමඟ ශ්� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස  ��යම

2018 � එ�ස� ජා��ෙ� ඉහළ ම�ටෙ� ෙ�ශපාලන සංසදෙ� (High Level Political Forum) ඉ��ප� කරන 
ලද '�රසාර සංවධ�න ඉල�ක ��යා�මක ��ෙ� ත��වය ��බඳ ශ්� ලංකා ස්ෙ��ඡා ජා�ක 
සමාෙල�චනෙ�' ෙමෙස් සඳහ� ෙ�: “ෙ�ශ��ක �පය�ාස රෙ� ආථ�ික හා සමාජ සංවධ�නයට �ශාල 
තජ�නය� � �ෙ�. ෙ�ශ��ක �පය�ාස ��බඳ �ශ්�ත සල�� ෙප��� කර�ෙ� ආ��ක ෙ�ශ��ක 
����වල වධ�නය වන සං�යාතය� හා ��රතාවෙය�. මෑත� ශ්� ලංකාව �ර�තරෙය� ��ණ �� 
ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �සා ආථ�ික හා සමාජ ��තයට �ශාල පා�ව� �� ව �ෙ�. 2015 ගංව�ර ���� 
ෙහ්�ෙව� පමණ� ඇ� � ආථ�ික අලාභ හා හා�වල ඇස්තෙ���ගත ව�නකාම ��ය� ��යන 99.8 �. ”
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ශ්� ලංකාව �ල ෙ�ශ��ක 
 



එම වාත�ාව තව �රට� පැහැ�� කරන ප�� : “… අ�ත කාල�ණ ��යා ද�ත �ශ්ෙ�ෂණය�� ෙප��� 
කර�ෙ� රට �රා වා�ෙග��ය උෂ්ණ�වය ඉහළ යාම� ඇ� බව�. අ�ත ද�ත �ශ්ෙ�ෂණය� හරහා  
වෂ�ාපතනෙ� ෙවනස් �ෙ� පැහැ�� රටාව� හ�නාෙගන ෙනාමැ� �වද, ���ෂණව�� ෙප� ය�ෙ� රටාව 
ෙ�ගෙය� අස්ථාවර ෙව�� පව�න බව�. කාල�ණ ��යා ෙදපාත�ෙ���ව මෑත � වෂ� 2080 ද�වා කළ 
�ර�ෙෂ්පනය�ෙග� ෙප��� කර�ෙ� අනාගතෙ�� වඩා� ���කරණය � වෂ�ාපතනය ෙබදා හැ�ෙ� 
�රවණතාව� ෙප��� කර� - ෙත� �රෙ�ශ වඩා ෙත� ෙව�� පව�න අතර �ය� කලාප තව �රට� �ය� 
ය�. ”

වාත�ාව තව �රට� ෙප�වා ෙදන ප�� “ෙ�ශ�ණෙ� �ර�ෙෂ්�ත ෙවනස්ක�වල බලපෑම �� කා�න �ර��පාක 
ෙගන �ය හැ�ය. ෙක�කා�න, ම�යම හා �� කා�න වශෙය� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බ��ධ බලපෑ� 
ෙහ්�ෙව� කෘ�කම�ා�තෙ� හා �වර කම�ා�තෙ� �වෙන�පාය� කඩාක�ප� ව� ඇත. ආ�යා� සංවධ�න 
බැං�ව (ADB) ��� 2014 � කරන ලද අ�යයනය�� ෙහ� � ඇ�ෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස රෙ� �රධාන 
කෘ� ෙ�ශ��ක කලාප හතක සහ� අස්වැ�න ෙකෙර� ස���ත හා �රමෙය� වැ� වන ආකාරෙය� වඩා 
අ�තකර ෙලස බලපා� ඇ� බව�. 2080 වන �ට සමහර �රෙ�ශවල පා�ව වත�මාන අස්ව� ම�ට�ව�� 
�ෙන� එක� තර� ව� ඇත. �ය� කලාපෙ� ඇතැ� �ස්���කවල ප�ං�ක�ව� ආථ�ික හා ගෘහ අවශ්යතා 
සඳහා දැ� ජල �ඟයකට ��ණ ෙද� ඇතැ� අනාවැ� පළ කර ඇත. කාලයාෙ� ඇවෑෙම� ෙවරළබඩ 
�රෙ�ශවල ආථ�ික හා සමා�ය ��ත ඉහළ යන ��� ම�ටම �සා අවදානමට ල� �ය හැ� අතර එම ත��වය 
සං�රමණය සඳහා බලපා� ඇත.”

��� ෙවරළබඩ �රය� ස�ත �වත�න �පත� වන ශ්� ලංකාව �ෙශ්ෂෙය� �� කා�නව ��� ම�ටම ඉහළ 
යාෙ�  අවදානමට ��ණ පා ඇත .   ශ්� ලංකාව අවට ඇතැ� �රෙ�ශ �ශ්�ත වශෙය�  ත�ෙස්� කර ෙනාමැ� 
�ව ද අ�යයනව�� තහ�� � ඇ�ෙ� ආ�යා� කලාපෙ� වසරකට ���ටර 1-3 ද�වා ��� ම�ටම ඉහළ 
යාම� ���ෂණය වන බව�. එය ෙග��ය සාමා�යයට වඩා �� වශෙය� ඉහළ අගය� ග��.  (මහවැ� 
සංවධ�න හා ප�සර අමා�යාංශය, 2016). ෙවරළබඩ ඛාදනයට අමතරව, �ගත ජලධර හා කෘ�කාම�ික 
�රෙ�ශවලට �� ජලය ඇ�� �ම පා�ය ජලෙ� �ණා�මක භාවයට හා �රමෙය� කෘ�කාම�ික 
�වෙන�පාය�ට බලපා� ඇත. ෙවරළබඩ ය�තල පහ�ක�වලට ද හා� ��ව� ඇ� අතර එය රෙ� ආථ�ිකයට 
දැ� ෙලස බලපා� ඇත.

�යං සමෙ� වැ� - ඡායා�පය: �ෂ්පරා� ෙස�ම��දර�
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ශ්� ලංකාෙ� ජනගහනෙය� �යයට 25 � ෙවරළබඩ �රෙ� �ට �ෙල��ටරය� �ළ �ව� වන අතර ��� 
ම�ටම ඉහළ යාෙ� බලපෑෙම� ඔ�� දැ� අවදානමට ල� ෙ� .   �ෙශ්ෂෙය� ෙවරළ හා �වර �රජාව� 
ෙකෙර� දැ� ආථ�ික හා සමා�ය බලපෑ� ඇ� කර� ඇත. ඒම �ඩනය ඔ��ට �ෙවස්ව�� සං�රමණය �මට 
බල කර� ඇත. 

2019 � �රකාශයට ප� කරන ලද ජම�ා� ෙවා� ���� �ව�පතකට අ�ව, 2017 මැ� මාසෙ� � ශ්� 
ලංකාවට වට තද ෙම�ස� වැ� ෙහ්�ෙව� රෙ� ��ත�ග �රෙ�ශෙ� අ�ක නායයෑ� හා ගංව�ර ඇ� � අතර 
ඉ� 200 ෙදෙන� �ය �ය අතර 600,000 � ෙදනා �ෙවස්ව�� අවතැ� �හ. වැ��. �ව�ෙන� �� 
�ස්���ක ��පෙහ� ෙදාළහ�ම �ඩාවට ප� �ය.

ශ්� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස සඳහා � ජා�ක අ�වත�න සැලැස්ම (NAP) සඳහ� කෙළ් දශකයකට 
පමණ ෙපර කරන ලද පෙය�්ෂණයකට අ�ව වෂ�ාපතන �ච�යතාවය සහ එක �ගට පව�න �ය� කාල��ක 
�න ගණන දැනටම� ඉහළ ෙගාස් ඇ� අතර ෙත� කාල ප��ෙ�දය� �ගට ම අ� � ඇ� බව�. එය වැ� �රට� 
ෙප�වා ෙද�ෙ� ගංව�ර හා �යඟ වැ� ආ��ක ���� සං�යාතය සහ ��රතාවය මෑත කාලෙ� � වැ� � 
ඇ� බව�. ඉහළ වෂ�ාපතන ��රතාවය�� �� �රෙ�ශවල නායයෑ� ��වන �රමාණය වැ� බව ද හ�නා 
ෙගන �ෙ�. 

ජා�ක අ�වත�න සැලැස්මට අ�ව ගංව�ර හා �යඟ, �� �ළං සහ අ�ක �ළං, නායයෑ�, ෙගාඩ�� ජලය 
�ළට �� ජලය ඇ�� �ම සහ පහ� �� ජලෙය� යට�ම වැ� ෙ�ව� �� වන වාර ගණන හා 
බරපතලකෙම� වැ� �ෙම� සමාජ-ආථ�ික �ර�පලව�� එක� ව�ෙ� ���� අවතැ� �ම�. 

�යං සමෙ� වැ� - ඡායා�පය: �ෂ්පරා� ෙස�ම��දර�
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ගංව�ර වැ� ආ��ක කාල��ක ත��වය� ෙහ්�ෙව� වෂ� 2050 වන �ට ද�� ආ�යාව �රා ��යන 800 
ක ජනතාව�, එන� කලාපෙ� ජනගහනෙය� අඩ� පමණ ��සකෙ� �වන ත��වය නරක අතට හැෙර� 
ඇතැ� 2018 ෙල�ක බැං� වාත�ාව� ෙප�වා ෙද�.    ශ්� ලංකාෙ� ��යන 19 ක පමණ ජනතාව�, 2050 වන 
�ට උෂ්ණ�වය හා වෂ�ාපතන ෙවනස්�� වැ� වශෙය� �� ෙ� යැ� ගණ� බලා ඇ�, ම�යස්ථ ෙහ� දැ� 
උ��� ස්ථාන බවට ප��ය හැ� ස්ථානවල �ව� වන බවට ගණ� බලා ඇත. ෙමය රෙ� ජනගහනෙය� 
�යයට 90 කට වඩා වැ�ය. ඉහළ යන උෂ්ණ�වය සහ ෙවනස්වන වෂ�ාපතන රටාව� කෘ�කාම�ික 
ඵලලදා�තාවයට බලපාන බව පැහැ�� ක�ණ�. ���� �ව� �මට හා සං�රමණය �මට කරන අරගලය �ළ 
ඔ��ෙ� �වෙන�පාය� �නාශ �මට �ය�ත ය. 

ෙමම පෙය�්ෂණ අ�යයනය සඳහා ශ්� ලංකාෙ� කෘ�කාම�ික �වෙන�පාය� මත �රධාන වශෙය� යැෙපන සහ 
ෙමම ෙවනස්ක� වල බලපෑමට ල� වන �රජාව�ෙග� සා�� එ��ස් කර ඇත. උදාහරණය� ෙලස 
අ�රමව� වෂ�ාපතනය� සහ උ��� උෂ්ණ�වය� �වර එ�ෙය� ඇ� අතර, එය ෙ� කම�ා�තයට බලපා�. 
�� වෂ�ාපතනය� පමණ� ලැ�ම ෙහ්�ෙව� ජල ම�ටම පහත වැ�ම �සා අ�රාධ�ර සහ ���ණාමලය 
�ස්���කවල ෙසෙම� �යඟය දැ� ෙව�� පව�. දැ� �� �ළං වෂ�ාපතනය, අරණායක �ස්���කෙ� ෙම� 
�ශාල නායයෑ� වලට �� �ය හැ� ය.

�ට අමතරව, ��� ප�� සංවධ�න කට�� �� ෙනා �ම �සා, වඩා� අවදානමට ල��ය හැ� �රජාව� ෙකෙර� 
ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑම පහත දැ�ෙවන අවස්ථා වල� දැ�ය හැ� ප��, වඩා� නරක අතට 
හැෙර�� �ෙ�. අරානායක ස�බ�ධෙය� ග� කල, ���� කෘ�කාම�ික භා�තය� ෙහ්�ෙව� පෙස� 
�ණා�මක භාවය අ��ම �රෙ�ශෙ� �� �ළං වෂ�ාපතනෙ� බලපෑම වැ� කළ අතර එ� �ර�පලය �ෙ� 
�ශාල නායයෑම�� ගම� ම වැළ� යාම�.

��� කාල�ණ අනාවැ� සහ අනාවැ�වලට අ�ව ව� කළමනාකරණය �දාන� � ෙනා ��යෙහා� �වර 
එ�ෙය� ඇ� ෙ� ව� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ට ෙගා�� �මට �ය�ත ය. අ�රාධ�ර සහ ���ණාමල 
�ස්���කවල ���වලට ජලය ලබා �ම සඳහා �රාණ වැ�  හා වා� මාග� ප�ධ�ය� මත යැෙපන �� එය 
��පතා හා �� ෙලස නඩ�� ෙනාෙකෙරන �ට, එය �ඝ� කා�න ජල �ඟයකට �� ෙද�. ඒ් සමඟම අ�රමව� 
හා �ශ්�ත ව බලාෙපාෙරා�� තැ�ය ෙනාහැ� වෂ�ාපතනය අ� � �ට අස්වැ�න සැල�ය �� ෙලස පහළ ය�. 
එබැ�� අනාගතෙ� � ඇ� �මට �ය�ත ෙ�ශ��ක බලපෑ� සඳහා �දාන� �මට, සංවධ�නය හා සමඟ  
ෙ�ශ��ක ත�වය�ට ඔෙරා�� �ෙ� වැඩ��ෙවල අ�වැ� බැඳ ගැ�ම අ�යවශ්ය ෙ�.  
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අ�රාධ�ර �ස්���කෙ� පරං�යවා�ය සහ ���ණාමල �ස්���කෙ� ෙග�මර�කඩවල යන �රෙ�ශ ෙදකම 
��ටා ඇ�ෙ� ශ්� ලංකාෙ� �ය� කලාපෙ� වන අතර වාෂ�ික වෂ�ාපතනය �.�. 1750 ට අ� ෙ�. සෑම 
වෂ�යකම අ�ෙ�� �ට අෙග�ස්� ද�වා මාස පහක �ය� කාල ප��ෙ�දය� පව�න අතර වැ� �රමාණය� 
වෂ�ාව ලැෙබ�ෙ� සැ�තැ�බ� �ට මාත�ු ද�වා �ෙවන ඊසාන�ග ෙම�ස� කාලෙ� � ය. ෙමම වෂ�ාපතන 
කාලයට අ��� වගා කාලය� ��ෙව�� �ංහල භාෂාෙව� මහ (ෙනාවැ�බ� �ට ෙපබරවා� ද�වා) සහ යල 
(මැ� �ට අෙග�ස්� අවසානය ද�වා) ක�න ෙලස හැ��ෙ�.

ෙමම ජනාවාස ආර�භ � දා �ට ම ග�මාන ෙදෙ�ම ප��ව�� බ�තරයකෙ� �රධානතම ��යාව � 
ෙගා�තැන�. 1980 ට ෙපර � වගාව �රධාන වශෙය� �� කර� ලැ�ෙ� යැ�� කට�� සඳහා ය. ෙකෙස් ෙවත�, 
1980 දශකෙය� ප� � ෙගා�තැන වඩා� වා�ජකරණය � ඇ�ෙ� ඉහළ අස්වැ�න� ස�ත �ජ �රෙ�ද, 
රසාය�ක ෙපාෙහාර සහ ප�ෙබ�ධනාශක හ��වා�ම� සමඟ ය.

ඈත අ�තෙ� �ටම ග�වා�� � සහ ෙ��ය ෙභ�ග වගා කර ඇ�ෙ� ෙම�ස� වැ� හා වා� මාග�/ වැ� ආශ්�ත  ජල 
සැප��   ප�ධ� සමඟ සමපාතවය. � වගා කාලය� �රණය කරන �රධාන සාධකය ෙම�ස� වෂ�ාපතනය�.

5

�පසටහන 1: ෙග�මර�කඩවල ගැට� ගස් �ශ්ෙ�ෂණය, �ලාශ්රය:කත�ෘ ��� ස�පා�ත�. 

සංස්කෘ�ක හර 

ප�ධ�� �ඳ වැ�ම

ම�පැ� සහ 
ම��ර�යවලට 

ඇ�බැ� �ම

කෘ�කම�ා
�තය සඳහා 

ශ්ර�ක�� �ඟ�ම

අතෘ��

ම� බව

ප�� 

ගැට�

ආදායම

ඉහළ යාම
ඉඩ� ��කම 

අ�� �ම

�රථ�ක 
පාස� 

වැ� යාම

ද�ව�ෙ� අ�යාපනයට 

ඇ�වන ඍණා�කම 

සමාජ �රශ්න

�ෂණය

�යඟය

�ක�ප �වෙන�පාය 

�රම නැ�කම 

අ�යාප�ක 

පහ�ක� නැ� �ම �රමාණව� 

වගා�� නැ� කම

ඉඩ� ��කම 

අ�� �ම

ප�ල

 �ශාල �ම

��� ��ධය
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ඉහළ උෂ්ණ�වය
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� �රධාන වශෙය� වගා කර� ලබ�ෙ� 'මහ' ක�නෙ� වන අතර අෙන�� ෙභ�ග �රධාන වශෙය� වගා 
කර� ලබ�ෙ� 'යල' ක�නෙ� ය. ග�වැ�ය� සමඟ ක�ඩාය� සාක�ඡාව�� ෙහ� �ෙ� �රෙ�ශෙ� 
කාල��ක රටාව� ෙවනස් �ම � වගාවට දැ� ෙලස බලපා ඇ� බව�. ඔ��ට අ�ව, “ෙ� වන �ට වධ�න 
සමෙ�� ෙ◌එ�හා�කව �� � ප�� '�වැර� ම ෙ�ලාවට' වෂ�ාපතනය ෙනාපැ�ෙ�." � ෙගා�තැෙන� වැ� 
�රමාණය� අදාළ කාලයට පමණ� �මා වන ජල �ලාශ්ර �සා ලැෙබන  වැ� මත ෙහ� වැ� ප�ධ� මත යැෙපන 
බැ�� ෙගා�� දැ� �ෂ්කරතාවයකට ප�ෙ�. 

පරං�යවා�ය වා� මාග� ප�ධ�ය වැ� 9 ��, කෘ�කාම�ික �ං 26 �� සහ නල �ං 76 �� සම��ත වන අතර 
එය 'ෙස��ෙග ඔය' ගෙඟ� වා� ජලය ලබා ග�. ෙග�මර�කඩවල ම�යම�රමාණෙ� වැ� 5 � සහ �� වැ�  
171 � ඇත. න�� අවාසනාවකට ෙම�, ෙමම වා�මාග� ප�ධ�වල �ය�ම වැ� පාෙහ් ඒවාෙ� ස��ණ� 
ධා�තාවෙය� ��යා�මක ෙනාෙ�. ෙමයට ෙහ්�ව ව�ෙ� නඩ�� ෙනාමැ�කම සහ වැ� �� ෙලස 
කළමනාකරණය ෙනා��ම�. �ය� කාලවල�, යල සහ මහ  ක�න ෙදක �ළ �රමාණව� තර� ජලය ගබඩා කර 
ෙනාමැ� න�, ෙබ�ම �රමය භා�තා කර “�ර� ෙව�වල”    � වගා ෙකෙ�.    සමහර ෙගා�� �තන �රමයට  
කෘ�කාම�ික �ං කැණ එම ජලය භා�තා කර�� යල ක�නෙ� � වගා කර�.

සහභා��ව ස��ෂණය අතර�ර, පරං�යවා�ය සහ ෙග�මර�කඩවල යන �රෙ�ශ ෙදෙ�ම �රජා සාමා�ක�� 
වාත�ා කෙළ් �යඟය සහ අ�රමව� වෂ�ාපතන ෙවනස්�� ෙම�ම �ස්���කෙ� අෙන�� �රෙ�ශවල ගංව�ර 
ත��වය� ද ඔ�� අ��ඳ ඇ� බව�. එෙහ�, �රෙ�ශ ෙදකම 2015 �ට 2019 ද�වා ඔ�� ��ණ ෙදන �රධාන 
ගැට�ව ෙලස හ�නා ෙගන ඇ�ෙ� �යඟය�.

ඔ��ෙ� සා��රදා�ක වා�මාග� ජල ප�ධ�ය නඩ�� ෙනා��ම ෙහ්�ෙව� ඇ� � ජල �ඟය  �සා ෙගා�� 
�ක�ප �වෙන�පාය මාග� ෙස�මට ෙපළ� ඇත. ෙගා�� කාලෙය� කාලයට අවට �රෙ�ශවලට හා �ර බැහැර 
නගරවලට සං�රමණය වන අතර ��� හා ���� ක�ක�ව� ෙලස වැඩ කර�.   
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10

ආදායම 
ඉහළ යාම

ස්වභා�ක වාසස්ථාන 
�නාශ �ම

වගාව� සඳහා 
�රමාණව� ඉඩ� 

නැ�කම



අ�රමව� වෂ�ාපතනය සහ �රාණ වා�මාග� ජල ප�ධ� නඩ�� ෙනා��ම  �සා ඇ�වන ජල �ඟෙය� 
�යෙව�ෙ� �ය� කලාපෙ� කෘ�කාම�ික ඉඩ�වලට �� ෙලස වා� ජලය සැප�ය ෙනාහැ� බව�. ෙකෙස් 
ෙහ� වගා කළෙහා�,  � වල අ� ඵලදාව, රසාය�ක ෙපාෙහාර හා ප�ෙබ�ධනාශක වැ� ෙයද��වල වැ�වන 
��වැය, බැං�, ���ර ��ය සමාග� ෙහ� අතරමැ�ය� ෙවත ඇ� ණය ද සමඟ එක� �, ෙගා��ට ඉතා අ� 
ආදායම� ලැෙබ� ඇත. රජය ��� සහනාධාර �ල ගණ� යටෙ� ලබා ��නද, �ජ හා ෙපාෙහාරවල 
��වැය ඔ��ට දැ�ය හැ� ම�ටමකට අ� ��මට �රමාණව� ෙනා�ෙ� ෙකෙස්දැ� පරං�යවා�ය සහ 
ෙග�මර�කඩවල ෙගා�� �ස්තර කර�. ණය ආප� ෙග�මට ඔ��ට ඇ� ෙනාහැ�යාව ෙම�ම ණය ලබා 
ගැ�ම වැ��ම �සා ද ඔ�� ණයගැ�භාවෙ� ච�රයකට ෙකා� � ���. ඔ�� �ව� �ම සඳහා 
ස්වණ�ාභරණ ෙහ� ෙවන� ව�නා භා�ඩ උකස් කර�. ෙබාෙහ� ෙගා�� අකමැ�ෙත� �ව ද තම ණය 
ආප� ෙග�මට සහ ප�� ෙප�ෂණය ��ම සඳහා ��යාව� ෙසායා සං�රමණය �ම ගැන �තා බල�� 
���. 

5.1     සං�රමණයට ෙහ්�:

“පරං�යවා�ෙය ��තය අමා��. න�� ෙගා�� වන අ�ට 
අෙ� පාර�ප�ක ඉඩ� අ� ඇරලා ය�න බෑ. � ෙගා�තැන 
තම� �යවස් ගණනාව� �ස්ෙස් අෙ� �වෙන�පාය . 
�යඟෙ� බලපෑම අවම කර�න ස්�ර �ස�� ඔ්ෙන 
ෙවනවා. අෙ� අස්වැ�නට වඩා ෙහාඳ ෙවළඳපලක 
අවශ්යතාවය� �ෙයනවා. අෙ� ෙගා��� ඒ�ක ත�� 
ගැට ගැ�ල ��ය� ෙ� අ�ෙය�ගවලට අ� ��ණ ෙදනවා.”  

අ�සදහා�ලාෙ� �ලර�න 
ඡායා�පය: �ෂ්පරා� ෙස�ම��දර� 

5.2   : සං�රමණ රටා සහ බලපෑ�

පරං�යවා�ය සහ ෙග�මර�කඩවල ග�මාන ෙදකටම සං�රමණ ඉ�හාසය� ඇත. 1983 �ට 2009 ද�වා 
��� ගැ�� අතර�ර, 90 දශකෙ� � ෙමම ග�මාන ෙදෙක� 80% කට ආස�න �රමාණය� ආර�ෂාව 
සඳහා සං�රමණය � කාලය� ���. �ටව �ය �ය� ෙදනා නැවත ෙනාපැ��ය ද ඇතැ� ��ස් ය� 
අෙව� ය. �ට අමතරව, වසර 50 � පමණ, අ�ෙ�ක ආදායම� උපයා ගැ�ම සඳහා වගා ෙනා කරන 
කාලවල� (�ෙශ්ෂෙය� යල සමෙ� �) ���� ��පතා සං�රමණය � ඇත.  

ෙකෙස් ෙවත�, �රජාව සමඟ කළ සාක�ඡාවල� සඳහ� �ෙ� සං�රමණය වන ��ගල��ෙ� සං�යාව, 
ඔ��ෙ� සං�රමණ වාර ගණන සහ ඔ�� සං�රමණය වන �න ගණන සාෙ��ෂව වැ� � ඇ� බව�. ග�මාන 
ෙදෙක�ම �රජා සාමා�ක�� පවස�ෙ� දැ� �යඟය �සා �රා�ය ජනගහනෙය� 40% � පමණ �වෙන�පාය 
සඳහා නාග�ක ම�යස්ථාන ෙවත සං�රමණය � අතර 40% � පමණ �නපතා ��යාව සඳහා �ට�ව ෙගාස් 
රා��යට ආප� පැ�ෙණන බව�. ග� ෙදෙ�ම �රජාව� පැව� ප�� ��යාව සඳහා �ෙ�ශගත �මට ඔ��ෙ� 
කැමැ�ත� නැත.

11



5.3   : සංචලන ��ය�කරණය

�පසටහන 3: සංචලන ��යම– පරං�යවා�ය, �ලාශ්රය:කත�ෘ ��� ස�පා�ත�

�පසටහන 4: සංචලන ��යම– ෙග�මර�කඩවල,  �ලාශ්රය: කත�ෘ

12

ග�කඩවල
ෙග�මර�කඩවල

�ර�පෙ�
ඉ�ක�ව

පෙහ් ක�ව

මැදෙපර�ග

5-10

.....

යාං ඔය

7

ගා�ල

2

..

ෙකාළඹ

20-30

...

���ණාමලය

10-15

...

ක�තෙ� 

5

..

ද�� 
ෙකා�යාව 

7

...

මැදෙපර�ග

5-10

.....

කැ��ෙගා�ලෑව

10-15

..

යාපනය

0-5

���තෙ�

10-15

..

මඩකල�ව

0-5

...

ෙකාළඹ
මාලෙ�

100+

.....

Trincomalee

0-5

...

��ණෑගල

0-5

..

���තෙ�

8-10

..

ක�තෙ�

5-10

..

149 Parangiyawadiya

Bndarakumbuk wewa

151 Diyatitta wewa

Walahavidda wewa

25-30

..

අ�රාධ�ර



ක�නය සාථ�ක�වය (වගා 
කළ හැ� �� 
�ර�ශතය)

සාථ�ක�වයට ෙහ්�

2013/14 මහ 90 අ�ක වෂ�ාපතනය ෙහ්�ෙව� වැ� �� ���

2015 යල 90 වැ� ෙනා ලද �� වැ�වල �රමාණව� තර� ජලය �� ඇත

2014/15 මහ 50 �� ඉඩ� �රමාණය ම වගා කරන ලද න�� වැ�වල ජලය 
ෙනාමැ�කම සහ අ� වෂ�ාපතනය ෙහ්�ෙව� වගාෙව� 50% � 
�නාශ �ය 

2016 යල 30 වෂ�ාපතනය හා වා�මාග� ජලය ෙනාමැ�කම ෙහ්�ෙව� ඉඩ� 
ව�� 1/3 � වගා කර 50%�  අස්ව� ෙනළන ල�.

2016/17 මහ 30 වෂ�ාපතනය හා වා�මාග� ජලය ෙනාමැ�කම ෙහ්�ෙව� ඉඩ� 
ව�� 1/3 � වගා කර 50%�  අස්ව� ෙනළන ල�.

2017 යල 30 වෂ�ාපතනය හා වා�මාග� ජලය ෙනාමැ�කම ෙහ්�ෙව� ඉඩ� 
ව�� 1/3 � වගා කර 50%�  අස්ව� ෙනළන ල�.

2017/18 මහ 40 වෂ�ාපතනය හා වා�මාග� ජලය ෙනාමැ�කම ෙහ්�ෙව� ඉඩ� 
ව�� 40% � වගා කර ඉ� 50%�  අස්වැ�න ෙනළන ල�.

ස්ථාන ෙදෙ�ම ග�වැ�ය� සමඟ �� කරන ලද සංචලතා ��ය�කරණ අ�යාසව�� ෙප� �ෙ� 
පරං�යවා�ෙය� ජනයා බ�ලවම අ�රාධ�ර, ��ණෑගල සහ ක�තෙ� වැ� නගරවලට සං�රමණය වන අතර 
ෙග�මර�කඩවල ග�වැ�ය� මඩකල�ව, යාපනය සහ මැදව��ය වැ� නගර ෙවත යන බව�. ���තෙ�, 
කැ��ෙගා�ලෑව, අ�රාධ�රය, ���ණාමලය සහ මැදව��ය ය� ෛද�ක වැඩ සඳහා ���� ගම� කරන 
වඩා� �ලභ නගර ෙ�. ෙමබ� ස�ප නාග�ක �රෙ�ශවල ඇඟ�� ක�හ�වල ��යා ��ම ෙහ� ආර�ෂක 
භටය� ෙලස ෙස්වය ��ම වැ� ��යා අවස්ථා වැ� �රමාණය� ඇ� අතර එම�� නගරවලට වැ� ��ස� 
ආකෂ�ණය ෙ�.

කා�තාව� බ�ල වශෙය� ��යා කර�ෙ� ඇඟ�� ක�හ�වල වන අතර ��� ��� හා ���� ��යා 
කට��වල �යැෙ�. කා�තාව� ඇඟ�� කම�ා�තෙ� �යැ�මට ෙහ්�ව එම කම�ා�ත ශාලා  ඔ��ෙ� 
�ෙවස්වලට ස�පව ��ටා ��ම ෙහ්�ෙව� දවස අවසානෙ��  �වෙස් කට��  ��ම සඳහා ඔ��ට නැවත 
�වසට පැ��ය හැ� �ම�. ෙමම ඇඟ�� කම�ා�තශාලා ෙබාෙහාමය� ආහාර හා �රවාහන ෙස්වා ලබා ෙද�. 
සමහ�� ෙකාළඹ, ��ණෑගල, ක�තෙ�, මඩකල�ව සහ යාපනය වැ� නාග�ක ම�යස්ථාන ෙවත ෙක� 
කලකට (වරකට ස� ෙදෙ� �ට මාස �න ද�වා) ක�� කලට සං�රමණය ෙ�. ෙකෙස් ෙවත�, වඩා� ජන��ය 
සං�රම�ක �රෙ�ශය� ෙලස �රජාව හ�නා ග�ෙ� ෙකාළඹ අග නගර�. �ෙශ්ෂෙය� ත�ණ පර�පරාව � 
වගාෙව� ෙය�මට මැ�කම� ද�ව�ෙ� එය �� කරප� ��යාව� ෙනාවන අතර තව�රට� ලාභ ෙනාලබන 
�ෙෂ්�රය� ෙනාවන බැ��. �ය ග��� අතහැර ෙකාළඹ, ���ණාමලය වැ� �රධාන නගරවල �ක�ප ��යා 
ලබා ගැ�මට ඔ�� උන�� ෙව�. 

ව�ව 1:  පහත දැ�ෙව�ෙ� පරං�යවා�ෙ� � වගාවට අ� ෙහ� අ�රමව� වෂ�ාපතනය කර ඇ� බලපෑම�. 2013 
�ට 2018 ද�වා කාලය �ළ වගා කළ හැ� ඉඩ�වල �රවණතාව අ�ෙව�� පව�න බව එ�� පැහැ��ව ෙපෙ�.

ව�ව 1: ක�න අ�ව පරං�යවා�ෙ� වගා කළ හැ� ඉඩ�වල �ර�ශතය
�ලාශ්රය: 2019 පරං�යවා�ෙ� ��යා�මක කරන ලද ෙ�ශ��ක �ර�ෙර��තා ඒකාබ�ධ ජල 

කළමනාකරණ �යාපෘ�ෙ� (CRIWMP) ��ක ද�ත වාත�ාව
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සං�රමණ �ළ ආදාය� උ�පාදනය වැ� ධනා�මක �ර�ලාභ ��ණද, ෙබාෙහ� �රජාව� තවම� සං�රමණය 
සලක�ෙ� ඍණා�මක ෙදය� ෙලස ය. �රජාව� සමඟ කළ සංවාදව�� ෙහ� �ෙ� සං�රමණය � ත�ණ 
(වයස අ��� 20 � 45 � අතර) පර�පරාව ම��ර�ය හා ම�පැ� වලට ඇ�බැ� � ඇ� බව�. සැ�යා ෙහ� ��ඳ 
�� කල� �ස්ෙස් �වාහ �ව�� බැහැරව ��ම �සා �වාහ සබඳතා �ළ ගැ�� ඇ� �ය. ප��වල සමාජ 
��හෙ� ඇ� වන ෙමම ඉ�තැ�� ප�ෙ� �ඩා ද�ව�ෙ� අ�යාපනය හා මාන�ක යහපැවැ�මට අ�තකර ෙලස 
බලපා�. ග�මානවල ඉ�� � ඇ� ����ෙ� සං�යාව අ��ම �සා කෘ�කාම�ික ක�ක�ව�ෙ� �ඟය� ඇ� � 
අතර කා�තාව�ෙ� වැඩ ෙකාටස වැ� �ය. ම�ද ය�, ඔ��ෙ� �ෙවස් කළමනාකරණය ��ම සහ ප�ෙ� 
සාමා�ක��ට �කවරණය සැප�ම අතර කෘ�කාම�ික කට�� ද වැ� වැ�ෙය� භාර ගැ�මට ඔ��ට �� � 
බැ��. 

කා�තාව� ද ��යාව සඳහා සං�රමණය �වද, අ�ක ෙලස, ��යාව ෙසාය�� සං�රමණය ව�ෙ� ���� ය. 
අමතර වැඩ බරට අමතරව, කා�තාව�ට ��ය ආදායම� ෙනාමැ� අතර ගෘහස්ථ �යද� ෙම�ම ළමා 
�කවරණය වැ� ෙනාෙග� ස�කාරක කට�� ත�වම කළමනාකරණය ��මට අරගල කර�. සමහ� 
ෙගා�පලව� ෙස�ම ෙහ� ෙ��ය ෙවළඳපලවල �� කෑම ���ම ෙහ� මැ�� ම�� �� �දල� උපයා ගත 
හැ�ය. ��� සං�රම�ක ප�ෙ� සාමා�කෙය�ෙග� ෙගදර යවන �ද� ��පතා ෙහ� ෙබාෙහ� �ට �යද� 
�යවා ගැ�මට �රමාණව� ෙනාවන �ට ඔ�� කළමනාකරණය ��මට ෙවෙහෙස�.

සා��රදා�ක ෙගා��ට තම �වෙන�පාය� ෙවනස් කර ගැ�මට අපහ� අතර තම� ෙහා�� ද�නා ෙදය වන 
ෙගා�තැන හා බැ� ��මට වැ� කැමැ�ත� දැ�� බව පෙය�්ෂණ අ�යයනෙය� ෙහ� �ය. ඔ�� සං�රමණය 
�මට අකමැ� � අතර වැ� කැමැ�ත� දැ��ෙ� �ය ����� වට�ටාව, �ෙවස් ප�සරය සහ තම�ට අය� 
��ය සමඟ බැ� ��මට ය.

ජනතාවෙ� අවශ්යතා (�රෙ�ශ ෙදෙ� �රජා උපෙ�ශන මත පදන�ව):

Ÿ අවධානය ෙයා� කළ �� �ර�ඛතාවය� ව�ෙ� වැ� හා වා�මාග� �ර�සංස්කරණය හා නඩ�� ��ම 
(�ෙශ්ෂෙය� �යඟ කාලවල� ජලය ලබා �ය හැ� ප�ධ�) �. 

 
Ÿ  ජල �ඟය ෙහ� �ඝ� �යඟය  ෙහ්�ෙව� කෘ�කාම�ික අස්වැ�න ෙනා ලැෙබන බැ�� ආදායම� උපයා ගැ�ම  

සඳහා  �ක�ප �වෙන�පාය� ��බඳ ���ව� ලබා ගැ�මට  ග�වා�� උන�� ෙව�.

Ÿ   ජනතාවට අවශ්ය � ඇ�ෙ� ෙහාඳ ආදායම� උපයා ගත හැ� වන ප�� රජය ��� � �ල පාලනය ��ම�. එ�ට 
ඔ��ට අතරමැ�ය� මත රඳා පැව�ම අවශ්ය ෙනා ෙ�. 

      අතරමැ�ය� මත රඳා ෙනා���න. තම කෘ�කාම�ික �ෂ්පාදන සඳහා ෙවළඳපල ෙවත �� 
�රෙ�ශය� ලබා ගැ�මට ජනතාවට අවශ්යය.

Ÿ   �යඟයට ඔෙරා�� ෙදන ෙබ�ග වග� ඇ�� නව තා�ෂණය� හ��වා �මට ජනතාව උන�� ෙව�
ෙ�ශ��ක ත�වයට ඔෙරා�� ෙදන කෘ�කාම�ික භා�තය� �රෙය�ජනව� යැ� බල�න.

Ÿ    ජනතාවට අවශ්ය ව�ෙ� කෘ�කාම�ික �යා�� ෙස්වය ශ��ම� ��ම�.

5.4   සං�රමණෙ� බලපෑ�:
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අ�සදහා�ලාෙ� �ලර�න ය� ශ්� ලංකාෙ� උ�� මැද පළාෙ� (එ�.�.�.) අ�රාධ�ර �ස්���කෙ� 
ෙහාෙරාපාතන ෙකා�ඨාසෙ� පරං�යවා�ය ග�මානෙ� � ෙගා�ෙය�. ඔ�ෙ� ග�මානය ��ටා ඇ�ෙ� ශ්� 
ලංකාෙ� �ය� කලාපෙ� වන අතර එ� �රධාන �වෙන�පාය කෘ�කම�ා�තය�.  එම �රෙ�ශෙ� වගා කට�� 
ෙනාවැ�බ� �ට ජනවා� ද�වා (මහ ක�නය ) ඊසාන �ග ෙම�සෙ� ස්ථාවර වෂ�ාපතනය මත රඳා පව�.

�ලර�න ස�ව, ඔ�ෙ� ප�ෙ� අය පර�පරා ගණනාව� �ස්ෙස් වගා කර ඇ� ��� (මඩ) ඉඩ� අ�කර 15 � 
ඇත. 2016 � ෙහාෙරා�පතානට ���� වෂ�ාව ෙනාලැ��. කෘ�කම�ා�තය මත යැෙපන උ�� මැද පළාෙ� 
ෙවෙසන ජනතාවෙග� 65% කට වඩා ෙමම ත��වය බලපා ඇත.

�ට වසර 2500 කට පමණ ෙපර කෘ�කාම�ික කට�� ෙව�ෙව� ජලය රඳවා ගැ�ම සඳහා එම �රෙ�ශය 
පාලනය කළ රජව�� ��� ඉ�කරන ලද සා��රදා�ක වැ� සහ වා�මාග� �රමය �සා ෙමම පළාත 'වැ� බැ� 
රාජධා�ය' ෙලසද හැ��ෙ�. 

වා� ප�ධ�ය ය� ශ්� ලංකාෙ� කෘ�කාම�ික �ය� කලාපය �රා වග� �ෙල��ටර 40,000 ක �� �රෙ�ශය� 
ආවරණය කර�� ඉ�කර ඇ� වැ� 30,000 �� පමණ සම��ත ෙමෙහ�� ජල කළමනාකරණ ප�ධ�ය�. 
එය සහස්ර ෙදකකට අ�ක කාලය� �රා, ෙක� �යඟ කාලවල� පවා පසට ෙතතමනය සපය�� �ය� 
කලාපෙ� කෘ�කම�ා�තය  පව�වාෙගන යාමට උපකා� වන ප�සර ප�ධ�ය� �ම�ාණය කර ඓ���යව
ඇත.

ෙකෙස් ෙවත�, ප��ය වසර ��පය �ළ, ෙ�ශපාල�ක උන��ව ෙනාමැ�කම සහ වා� ප�ධ� නඩ�� ��ම 
ෙහ� අ��වැ�යා ��ම සඳහා ආෙය�ජනය කරන ලද අ� �රා�ධනය වැ� ෙහ්� ගණනාව� වැ� ෙප�ෂක 
කෘ�කාම�ික ප�ධ�වල ස්ථාවර�වයට බලපා ඇත. අ�රමව� හා අ� වෂ�ාපතනය �සාද  වා�මාග� සැප�ම 
සඳහා වා� ප�ධ�ය නඩ�� ෙනා��ම ද කෘ�කාම�ික �ෂ්පාදනය අ� කර ඇත.

"ෙමම �රෙ�ශ ඉ�හාසය �රාම �යඟ ත�වය�ට ��ණ �ල �ෙයනවා. න�� 2016 � ආර�භ � �යඟය වගා 
ක�න හතර� �රා �ගට ම පැව�ණා. අවාසනාවට, වා� ප�ධ�ෙ� වැ� අ��වැ�යා ��ෙ� දැ�  
අවශ්යතාවය� ��ණා �න� ඒක කෙ�  නැ� �සා ජලය රඳවා ග�න වැ�වලට බැ� �ණා. ඒ් �සා අ� 
අසරණව �ණා." �ලර�න ��ප� කර�. වා� ප�ධ�ෙ� ෙකාටස් මෑතක� �ර�සංස්කරණය කරන ලද න�� 
තව ෙබාෙහ� ෙ� කළ ��ව ඇත.

අ�සදහා�ලාෙ� �ලර�න
ඡායා�පය : �ෂ්පරා� ෙස�ම��දර�
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අසම� වන කෘ�කාම�ික �වෙණ�පාය මාග�:

2012 වෂ�ෙ� මහ ක�නෙ� � (සැ�තැ�බ� �ට මාත�ු ද�වා) �ලර�න � ෙගා�තැෙන� ෙඩාල� ��යන 1.5 � 
(ඇම�කා� ෙඩාල� 8330) උපයා ග�ෙ�ය. යල ක�නෙ�� (මැ� �ට අෙග�ස්� අවසානය ද�වා) වැ� ජලය 
භා�තා කර�� ෙබ�ග වගා ��මට ඔ� සම� �ය. ෙකෙස් ෙවත�, ඔ� සහ අෙන�� ෙගා�� ද රඳා පැව�ෙ� 
�ශ්�ත කාලයකට වැෙටන වෂ�ාපතනය මත ය.

අඛ�ඩව ජලය �ඟ � ක�නය� හතරකට ප� ඔ�ෙ� ෙභ�ග �නාශ �ය. �රමාණව� වෂ�ාපතනය �රධාන 
ෙහ්�ව �ය.ඊට අමතරව  ජලය රඳවා තබා ගැ�මට හා ෙබදා හැ�මට ඇ� හැ�යාව අ� ෙව�� පව�න වා�මාග� 
ය�තල පහ�ක�වලධා�තාව �ඳවැ�ම ද ෙහ්� �ය. 

�රෙ�ශෙ� ෙබාෙහ� ෙගා�� ෙම� �ලර�න ද රසාය�ක මත යැෙපන කෘ�කම�ා�තෙ� �ෂම ච�රයට 
ෙකා� �ය. ෙපාෙහාර, ප�ෙබ�ධනාශක සහ ව� නාශක �සා වැ�වන ��වැය සහ ඒ්වා මත අ�ක ෙලස 
යැ�ම අ� කෘ�කාම�ික අස්වැ�න� සහ අ� � �ල ගණ� ම�� ආවරණය කළ ෙනාහැ� �ය.  

එපමණ� ෙනාව, පරං�යවා�ෙ� ෙගා��ට අතරමැ�ය� සමඟ සාධාරණ �ල ගණ� සාක�ඡා ��මට ෙනාහැ� � 
අතර අ� �ලකට තම ෙභ�ග ���මට ���ය.  කෘ�කම�ා�තය මත කළ ආෙය�ජනවල ෙමම ඍණා�මක  
�ර�ලාභ වසර ගණනාව� �රා වැ� � අතර එ� �ර�ඵලය �ෙ� ණය �ම, කෘ�කම�ානතය මත ආෙය�ජන අ� 
�ම සහ ගෘහස්ථ �ල� ගැ�ෙ� ශ��ය අ��ම�.

�ලර�නෙ� ආදායම ඔ�ෙ� ප�ෙ� අයෙ� පැවැ�ම සඳහා අවශ්ය අවම ම�ටමට වඩා පහත වැ��. ඔ�ෙ� 
ප�ෙ� එකම ආහාර සැප��ක�වා �ලර�න වන අතර එ� ද�ෙව� ආබා�ත ත��වයට ප�ව ඇත. අතර 
සමහර �ස්තෘත ප��වල සාමා�කය� ද යැෙප�ෙ� ඔ� මත ය. 

2017 අ�ෙ�� මාසෙ� �, �රධාන වශෙය� උ��, නැෙගන�ර සහ උ�� ම�යම පළා�ව�� 900,000 කට වැ� 
��ස� �යඟෙය�  �ඩාවට ප� �ව� ෙලස ආපදා කළමනාකරණ අමා�යාංශය ��� වාත�ාවාරතා කර� 
ලැ�ය.

තම ප�ෙ� අය �ශාල ��ය අබ�ුදය� කරා ය�� ��ය� තව� ක�නය� සඳහා සාමා�ය ෙලස වැ� ලැෙබතැ� 
බලාෙපාෙරා��ෙව� ��ෙ� අවදානම ගැ�මට �ලර�නට ෙනාහැ� �ය. �යඟෙය� �ඩා �� එම භයානක 
කාලය �ළ ඔ�ෙ� ගමට ෙහ� ඔ��ෙ� පළාතටව� �රමාණව� �යඟ සහනය� ෙහ� ඉ��යට �ව� �ම සඳහා 
�රමෙ�දය� ෙනා���.

සං�රම�කෙය� ෙලස ��තය:

2017 මැ� මාසෙ�� උ�� මැද පළා� දැ� �යඟෙය� �ඩාවට ප� � අතර �ලර�නට �ක�ප �වෙන�පාය 
මාග�ය� ෙනා �� බැ�� ඔ� ගම හැර යාමට �රණය කෙළ්ය. ඔ� අග�වර හ�වන වාසනාව ��බඳ කථා අසා 
���. �යඟය හා ජල �ඟය සං�රමණය �මට 'ත�� ��ෙ� ෙහ්�' � අතර, ෙකාළඹ ඉ���� �ෙෂ්�රෙ� 
ආදාය� උ�පාදනය ��ෙ� හැ�යාව ඒ් ෙවත 'ඇද ගැ�ෙ� ෙහ්�ව�' �ය.

ඔ� තම ��ඳ සහ ද�වා අතහැර දමා �ෙ� තම ප�ල �කබලා ගැ�ම සඳහා මව සහ නැ�ද�මාහට භාර � ය. ෙ� 
�හඟය අතර�ර �ලර�න ෙම�ම ඔ�ෙ� ගෙම� 140 � පමණ ෙකාළඹ සහ ෙවන� නගරවලට සං�රමණය 
�ය

�ලර�න ෙකාළඹ ඉ���� ස්ථානයක ���� ක�ක�ෙව� ෙලස ෙස්වය කළ අතර එ�� ඔ� �නපතා ��ය� 
2000 (ඇම�කා� ෙඩාල� 11) ක වැ�ප� උපයා ග�ෙ�ය. �� මා�ක ඉපැ�ම � �ෂ්පාදනෙය� ප��ය වසර 
��පය �ළ ඔ� උපයා ග� ආදායමට වඩා වැ� ය.
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�ලර�න ෙපදෙ�� වැඩ ��බඳ ���ව ලබා ගැ�ම සඳහා තම ඉපැ��ව�� ය� �රමාණය� භා�තා කෙළ්ය. 
මාස ��පය� ඇ�ළත ඔ� වැඩ කළ එම ඉ���� ��ෙ�ම ෙපදෙ�� වැඩ කරන ද�ෂ ක�ක�ෙව� බවට ප� � 
අතර �නකට��ය� 3000 (ඇම�කා� ෙඩාල� 16) ක වැ�ප� උපයා ග�ෙ�ය.

ෙකෙස් ෙවත�, �ශාල නගරෙ� සං�රම�කෙය� ෙලස ඔ�ෙ� ��තය ක�ක �ය. ඔ�ට තම�ෙග� ෙවනස් �  
��ධ ප��� හා සංස්කෘ��ෙග� පැවත එන ආග��කය� � තව� සම ෙස්වක�� ��ප ෙදෙන� සමඟ 
�වස� ෙබදා ගැ�මට ���ය. ෙවෙහස මහ�� � වැඩ ��ෙම� ප� ත�කම වළ�වා ගත හැ� එකම 
�ෙන�දාස්වාද �ක�ප �ෙ� ම�පැ�, ම��ර�ය, කා�තාව� සහ ��ව�.

ග�ව�� තම ��ර�ට නගර ��යා ලබා �� අයම නාග�ක ප��ම �ළ ෙමම අ�� ���වලට ඔ��ව 
ෙපළඹ�හ. �ෙදකලා, නැ�� සං�රම�කය� ���ව නගරයට ෙකා� කර ගැ�ම සඳහා ක�ක� ක�ඩාය� �ළ 
ම��ර�ය ජාවාර�ක�ව� ෙස්වෙ� ෙයාදවා ඇත. තම� ද�නා හ�නන අය  මහ��ෙය� උපයා ග� �ද� ��ධ 
අවභා�තය� සඳහා �යද� ෙකාට ඔ��ෙ� ��ත �නාශ කර ග�නා අ�� �ලර�න ���ෂණය කෙළ්ය.

“මට ෙබාෙහ� සම වයෙස් ��ර�ෙග� ��ධ ෙනාපණ�ක� ��ම සඳහා බල ෙක�ණා. ඔ��ට ඒවා �ෙනාදය� 
�ණා. සමහර �ට ඔ��ට දැ�� ත�කම �සා ෙව�න ඇ�.ඒ� එවැ� ෙපළඹ��වලට යට� �ෙම� ඔ��ට 
මහ��ෙය� උපයා ග� �ද� අ�� �ණා. �ද� අ�� �ෙම� ප� ඔ��ට ෙගදර ෙගන යාමට ��ව� ඉ�� �ෙ� 
නෑ.” �ලර�න පැව�ෙ�ය.

නැවත �වස කරා:

�ලර�නට නගරෙ� ස්ථානගත �ම අපහ� ක�ණ� �ය. �ය සැබෑ �වමනාව � � ෙගා�ෙය� �ම ඔ�ට මග 
හැෙර�� ���. ඔ� ෙකාළඹ ෙපදෙ��ෙව� ෙලස කර�� �� �ය තන�ෙර� ඉව�ව ෙගා�තැ� කට�� 
කරෙගන යාම සඳහා 2018 � නැවත පරං�යවා�ය ෙවත පැ��ෙ� �ෂ්කර ෙ��ම කෙළ්ය. අවාසනාවකට ෙම�, 
2018 වෂ�ාව ෙපර �යඟෙය� �ඩා �� වසරවල ෙම� � වගාව සඳහා �රමාණව� ෙනා�ය.

2019 ඔ�ෙත��බ� මාසෙ�� ඔ� සමඟ කතා කරන �ට �ලර�න පැව�ෙ� “� �ල� ගැ�මට රජෙය� 
�රමාණව� මැ�හ� �ම� �� ෙනා�” බව�. ශ්� ලංකාෙ� � සඳහා ස්ථාවර �ල� රජය ��� පව�වා ගත ��ය. 
� �ල පව�වා ගැ�මට රජයට අය� � අෙල�කරණ ම�ඩලයට බලය ඇත. � �ල� ගැ�ම සඳහා ජා�ක 
අයවැෙය� අර�ද� ෙව� කර� ලැෙ�.

ෙපෟ�ග�ක සමාග� ��පය� ද ෙගා��ෙග� � �ල� ග�. ෙකෙස් ෙවත�, රජෙ� �යාමනය �රමාණව� 
ෙනාවන �ට, අතරමැ�ය� � �ල� ගැ�ම සඳහා �යවර ග�නා අතර ෙගා��ට ඔ��ෙ� � ඉතා අ� �ලකට 
���මට ��ෙ�.

"ෙගා��ට අසාධාරණ ෙලස අ� �ලට ඔ��ෙ� �ෂ්පාදන අතරමැ�ය�ට ���මට �� �ණා. ෙමම ගැට� 
��බඳව මා දැන ��යද, නැවත ඉඩ� වගා ��මට උ�සාහ ��මට මට අවශ්ය �නා. එබැ�� මම ප��ය වසර 
ෙදක �ළ උපයා ග� �ද� �ක� ඒ් ෙව�ෙව� ආෙය�ජනය කළා. �ය�ම ෙගා�� ණයට ග��� වගා 
කරනවා.න�� ඔ��ට ණය ස��ණ�ෙය� ආප� ෙග�මට ෙනාහැ��. ෙකෙස් ෙවත�, අපට ඇ�ෙ� මඩ ඉඩ� 
පමණ� බැ�� �ක�ප වැ� �රමාණය� නෑ. වගා කළ හැ� එකම ෙබ�ග � පමණ�.” �ලර�න වැ� �රට� �යා 
��ෙ� ය. 

ෙබාෙහ� ෙගා�� �ෂම ණය ච�රයක ෙකා� � ���. ඔ�� අතරමැ�ය�ෙග� �ද� ණයට ග�නා අතර 
අස්වැ�ෙන� ප� �ද� ආප� ෙගව�. සමහර �ට, ඔ��ට �රමාණව� ආදායම� ෙනාලැ�ෙ� න�, ස��ණ� 
ණය ආප� ෙග�මට ඔ��ට හැ�යාව� නැත. ඔ�� එකම අතරමැ�ය�ෙග� ඊට� වඩා �ද� ණයට ග�නා අතර, 
�ම� නැ� ණය ච�රය සඳහා ��� �ගට ෙපා� ෙගව�.
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“පරං�යවා�ෙ� ��තය �ෂ්කර �. න�� ෙගා�� වන අපට අෙ� පාර�ප�ක ඉඩ� අ�හැර ය�න බැහැ. �යවස් 
ගණනාව� �ස්ෙස් අෙ� �වෙන�පාය �ෙ� � ෙගා�තැන. ෙවළඳෙපාළ ෙවත ���මට අපට උද� ��මට රජය 
��යා�මක ෙව�ද ෙහ� ෙනා නව�න �යඟය ගැන ඔ�� සැල��ම� ෙව�ද �යා මට �ශ්වාසය� නෑ. ඔ��ෙ� 
සහය ඇ�ව ෙහ� නැ�ව අෙ� ප��වල ෙ� ��වල �ව� �ය ���.”
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ඉ��යාව, ෙක�යාව සහ �නය සමඟ ෙලාව �ශාලතම ෙ� �පදවන රටව� හතෙර� එක� ව�ෙ� ශ්� 
ලංකාව�. �ව�න �රා ෙහ�ටයාර 203,020 කට වඩා වැ� �රමාණයක ෙ� වගා කරන අතර එය රෙ� දළ 
ෙ��ය �ෂ්පා�තෙය� 1.1% කට දායක ෙ�. ��ධ �ෙ�ශ ��මය ඉපැ��ව�� 15% � ෙ� වගාෙව�. ෙ� 
ය� �ශාල වශෙය� ශ්රමය වැයවන ෙබ�ගය�. ��යන සං�යාත �රජාව�� ල�ෂ 1.5 � පමණ ජනතාව 
ව�කරෙ� සෘ� ශ්රමෙ� �රත ෙව�.

ෙමම අ�යයනෙ� පෙය�්ෂකෙය� රෙ� �ශාලතම ෙ� ව� ක�හ�වල ක�ක�ව�ෙ� �ට කළමනාක�ව� 
ද�වා ��ස� සමඟ සාකා�ඡා කළහ. �රෙ�ශෙ� ෙ�ශ�ණය මෘ�, උ��� හා ෙසෟ�ය ස්වභාවය� ග��. 
�වර එ�යට සැල�ය �� වෂ�ාපතනය� ලැෙබන අතර එය සාමා�යෙය� වසරකට �� �ට� 2050 � 
පමණ ෙ�.

අතැර දමන ලද ෙ� ව�වල ෙකාටස්- ඡායා�පය: ��� දයාවංශ

“ෙහ�ටයාරයක අස්වැ�න අ� ෙව�� පව�. ව� නඩ�� ��ම ද �� ව�ෙ� අ�ෙව�. 
කළමනාකා��වය පවස�ෙ� ඔ�� පා� ලබන බව�. කාල�ණෙ� ෙවනස්�ම ෙ� �ෂ්පාදනයට 
බලපා ඇත. 2016 මැ� මාසෙ�� �ම කැට වැස්ස� ඇ� �ය. �ම කැට සහ අ�ක වෂ�ාව �සා ළා ෙ� 
��� �ය�ලම �නාශ �ය. ෙ� ව� යාෙ� වැඩ මාස 3 කට නතර �ය. අපට ආදායම� ��ෙ� නැත. 
මම ෛද�ක ක�ක�ෙව� ෙලස ��යාව� ෙසාය�� නගරයට �ෙය�. එය ඉතා �ෂ්කර කාලය� 
�ය. සමහර ��� ව� ක�ක�ව�ට ෙවන� �රෙ�ශවල ස්�ර ��යා හ� �ය. ”
                                                                                        
                                                                                         - �වර එ�ෙ� �න�ා�ක ව� ක�ක�ෙව�

32

7
ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� ��වන සං�රමණය -
�වර එ�ය  �ස්���කෙ� ෙ� ව�
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ශ්� ලංකාෙ� ෙ� ව� වලට ��ග�නා උ�මය� හා ඉ�හාසය� ඇත. ව� ක�ක�ව� 1800 ගණ�වල අගභාගෙ� 
� යට� ��ත ��තා�යය� ��� ද�� ඉ��යාෙ� �ට ෙගනැ�� ෙ� ව�වල ප�ං� කර � අතර ප� කෙලක එය 
ඔ��ෙ� �වහන බවට ප� �ය. (��රම�ංහ, ඒ, කැමර�, �.) 

ෙමම ෙ� ව�, ඉ�හාසය �රා ව� ක�ක�ව�ට ෙනා�ෙ� �වාස, ජලය, ස�පාර�ෂක පහ�ක� සහ සමාජ 
සංවධ�න වැඩසටහ� වැ� �භසාධන පහ�ක� සපය�� සමාජ ආයතන ෙලස සංවධ�නය කරන ල�. ෙකෙස් 
ෙවත� ෙ� වන �ට ව� �රජාව� ශ්� ලංකාෙ� අවම සංවධ�ිත �රජාව� බවට ප�ව ඇ� අතර ඔ�� අ� වැ��, 
�ව�ල �වන ත�වය� සහ අ�යාපන ය අ� කම වැ� සං�ණ� සමාජ ආථ�ික ගැට� සමඟ �ව� ෙව�.

පෙය�්ෂණය �� කළ ව�යාෙ� දැනට �යාප�ං� ප�� 355 � �ව� වන අතර එ� �� ජනගහනය 1800 � පමණ 
ෙ�. ව� ක�ක�ව� හා කළමනාකා��වය සමඟ කළ සහභා��ව සාක�ඡා අ�යයනෙය� ෙහ� �ෙ� ෙබාෙහ� 
ව� ක�ක�ව� �ව� ව�ෙ� 'ෙ�� �වාසවල' වන අතර �� ප�ලම ඒක කාමරය� ෙබදාෙගන �ව� වන 
බව�. ෙසෟ�ය, ජලය සහ ස�පාර�ෂක පහ�ක�  �ව�ල ත�වයක පව�. ෙ� ව� වල වැඩ කරන ක�ක�ව� 
බඹර �රහාරය�ට �රාවරණය වන අතර අයහප� කාල��ක ත��වය� �ළ පවා වැඩ ��මට �� ෙ�. ස්��� 
හා ��ෂය� යන ෙද��සම ව�යාෙ� වැඩ කර�. කා�තාව� වැ� වශෙය� ෙ� ද� ෙනලන අතර ���� ව� 
ෙන�ම, ෙ� ප�� ක�පා� ��ම, තවා� කළමනාකරණය, නැවත ���ම, නව ෙර�පණ හා කම�ා�තශාලා වැඩ 
වල �රත ෙ�.

ව� ක�ක�ව�ෙග� ෙබාෙහ� ෙදෙන�ෙ� ආථ�ිකය ��ම��ම රඳා පව��ෙ� ව�කරෙ� වැඩ ��ෙම� 
ලැෙබන ආදායම මත ය. ෙමම අධයයනය  �� කළ ව�වල ව� ෙස්වකෙය�ෙ� ව�ම� �ල ��ක වැ�ප �නකට 
��ය� 700 (ඇම�කා� ෙඩාල� 3.78) �. ව� ක�ක�ෙව� ඔ��ෙ� වෘ��ය ස�� හරහා වඩා ෙහාඳ වැ�� 
සඳහා අඛ�ඩව සට� ව��.

සහභා��ව පෙය�්ෂණ අ�යයනෙ�� ෙ� ව� ක�ක�ව� සහ ව� කළමනාක�ව� සමඟ කළ සාක�ඡාව�� 
ෙහ� �ෙ� කාල��ක රටාව�� ෙවනස්�� සහ �ෙශ්ෂෙය� වෂ�ාපතන �ච�යතාවය ව�යාෙ� ෙ� 
�ෂ්පාදනයට බලපා ඇ� බව� ව� කළමනාක�ව�ට දැනට� ඇ� බරට අමතර ගැට�ව� ෙලස එය එක� වන 
බව�ය. අ� ෙ� අස්වැ�න� හා බැ� ඇ� සමස්ත ආදායම අ��ම ෙහ්�ෙව� ඉහළ �ෂ්පාදන ��වැය සහ අ� 
ආෙය�ජනය�, ෙ� ව� වැර� ෙලස කළමනාකරණය ��ෙ� �ෂම ච�රය� �ම�ාණය කර ඇ� අතර එ� 
�ර�ඵලය� ෙලස ව� ක�ක�ව�ට වැඩ කර�නට ඇ� කාලය �මා � ඇත.

7.1   ව� ක�ක�ව�ෙ� ��ලවලට ෙ�ශ��ක �පය�ාසව�� ෙකෙරන බලපෑම:

“ ෙ� ය� ෙ�ශ�ණයට සංෙ�� ශාකය�. ෙ� ප�රක සමස්ත අස්වැ�න කාල�ණය මත රඳා පව�. �ය�ත 
ෙ�ලාවට වෂ�ාව ෙනාලැෙබ�ෙ� න� ෙ� ෙන�ම ෙහ� ෙපාෙහාර ෙය�ම කළ ෙනාහැක. ෙ� අස්ව� 
ෙන�ෙ� සැලැස්ම ක�න අ�ව ��යා�මක ෙ�. වාෂ�ිකව අ��ෙය� �ට මැ� ද�වා සහ සැ�තැ�බ� �ට 
ෙදසැ�බ� ද�වා කාලය බට�ර උස් ක�කරෙ� ෙ� ව� වල වගා කාලය ෙ�. ෙකෙස් ෙවත�, මෑත අ�තෙ� 
ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑම මම අ��ඳ ඇ�ෙත�. අසාමා�ය කාලවල� ඇ� ෙවන අසාමා�ය 
වැ� �සා ෙබ�ග වගාව� �නාශ ෙ�. වගා කාලප��ෙ�ද දැ� ජනවා� �ට මාත�ු ද�වා ෙවනස් � ඇත. 
වලා�� ස�ත වැ� �නය� වැ��ම ෙමම ක�නෙ� අස්ව� වධ�නය අ� කර�. ”

- ෙ� ව� කළමනාක�
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1945 �ට 2005 ද�වා ද�ත �ශ්ෙ�ෂණය� �� කර�� 2015 � කළ අ�යයනය� (� ෙකාස්තා, 2008), 
�වරඑ�ය �ස්���කෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� ෙහ්�ෙව� ෙ� �ෙෂ්�රයට ඇ� අවදානම ��බඳව ෙසායා 
බැ�ය. ජනවා�, ��, �� සහ අෙග�ස්� මාස �ළ සැල�ය �� වෂ�ාපතන �ච�යතාවය� එම�� අනාවරණය � 
අතර ෙමම මාසවල ෙ� �ෂ්පාදනය ෙකෙර� කළමණාකා��වෙ� �ෙශ්ෂ අවධානය� අවශ්ය බව හ�නා ගැ��. 
�ස්���කෙ� ෙ� �ෂ්පාදනය සදහා ෙයද � ඇ� ඇ� �� �රමාණෙය� 13.15% � �ෙශ්ෂෙය� ම�ය�ය 
උෂ්ණ�වය, මා�ක වෂ�ාපතනය, පාං� ඛාදනය හා �යඟයට ස�බ�ධ ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ට ෙගා�� �ය 
හැ� ඒ�� වැ� �රට� හ�නා ගැ��.  ෙ� ගසක වධ�නයට ෙස��යස් අංශක 18  - 25  අතර උෂ්ණ�ව 
පරාසය� අවශ්ය ෙ�. �වරඑ�ෙය� සමහර �රෙ�ශවල උෂ්ණ�වය ෙස��යස් අංශක 13 ට අ� සහ 30 ට වඩා 
ඉහළ ම�ටමක පව�න බව අ�යයනය ෙප�වා � ඇත. �ට අමතරව, යල වගා සමෙ�� �යඟ ත�වය� ඇ��ෙ� 
හැ�යාව� ද ඇත. �වරඑ�ෙ�  ෙ� ව� වල ෙමම අවදානමට ල��ය හැ� ස්ථාන අනාගතෙ� � වඩා� 
අවධානයට ල� ෙනාව�ෙ� න� සහ සංවධ�න වැඩසටහ� ��යා�මක ෙනා ව�ෙ� න� එම කලාප වඩා� 
අන�රට ල� �ය හැ� බව ෙමම අ�යයනෙ� �ගමනය�.

පෙය�්ෂණය �� කළ ෙ� ව�වල කරන ලද ���ෂණ අ�ව, ෙ� ව�වල වගාව ශ්රම බලකාය මත රඳා පව�න 
අතර, ෙ� ෙන�ම සඳහා යා���ක ආෙ�ශනය �රාෙය��ක ෙනාවන ෙහ��, ව�යාෙ� පහත වැෙටන ආදායම 
ෙ� කම�ා�තෙය� �ටත ෙවන� අංශවල ��යාව� ෙසායා ගැ�මට බල ෙකෙරන ක�ක�ව�ෙ� ආදායමට 
බලපා�. ෙමම ව�යාෙ� ආදායම පහත වැ�ම ය�ෙන� අදහස් ව�ෙ� ක�ක�ව�ෙ� වැ�� �න සාමා�යෙය� 
�න 34 �ට �න 18 ද�වා අ� ��ම�. ආදායෙම� පහත වැ�ම ව�යාෙය� �ටත �ක�ප අධ�කා�න ��යා 
අවස්ථා ෙස�ම සඳහා ක�ක�ව� සං�රමණය �මට බල පාන එ� �රධාන ෙහ්�ව�. ෙකෙස් ෙවත�, ව� 
ක�ක�ව� ෙබාෙහ� �රට ���� ක�ක�ව� වන අතර ඔ��ට ව�යාෙය� �ටත �ව� �මට �� �ම පව�න 
ත�වයට වඩා අ�� ඒක� �ය හැ� බැ�� ෙබාෙහ� අය ෙවන� ��යා සඳහා සං�රමණය �මට උන�� 
ෙනාෙ�.
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�පසටහන 5: �වරඑ�ය �ස්���කෙ� ගැට� �ශ්ෙ�ෂණය-  �ලාශ්රය: කත�ෘ ස�පාදනය�

Degradated social 
& family values

ද�ව� ��� ෙදමා�ය� 
හැර යාම

ද�ව� ��� 
ෙදමා�ය� හැර යාම

හැ��ෙ� ඍණා�මක 
ෙවනස්ක�

අ� වයස් �වාහ

ෙ� අස්ව� �නාශ �ම

��කසාද/ෙව���

ම�පැ� සහ ම��ර�ය 
භා�තයට ඇ�බැ� �මසං�රමණය

�රමාණව� ආදායම� 
ෙනාමැ� �ම

�ක�ප ආදාය� 
ෙනාමැ� �ම

�රමාණව� අ�යාපන 
පහ�ක� ෙනාමැ� �ම

අසාමා�ය ��ම + �ම කැට
+ අ�ක වෂ�ාපතනය

අ� වන ශ්රම බලකාය
�ය�ත �නට 

වැ�� ෙනාලැ�ම

ෙ� ව� අ� �ම

ව� ෙපෟ�ග�කරණය

ප�ෙබ�ධ �රහාර

ව� ��යාකාරව නඩ�� ෙනා�ම

උෂ්ණ�වය ඉහළ යාම
(ෙ�ශ��ක �පය�ාස)

�� �ඟය
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ව�යාෙ� එළව� උ�යානවලවල අධ�කා�න ��යාව� ��මට කැම� ව� ක�ක�ව�ට සාමා�යෙය� 
මසකට �න 10 �ට 15 ද�වා අමතර වැඩ ��මට හැ�යාව ඇත. ඒ හැ�� �ට ඔ�� අසල ��� නාග�ක 
ම�යස්ථාන වන �වරඑ�ය, හැට�, තලවකැෙ� සහ ඩයගම වැ� �රෙ�ශවල ෛද�ක ක�ක�ව� ෙලස 
ෙස්වය කර�. �ණ� කා�නව ව� ෙනාවන    ��යාවල ��� �යාප�ං� ක�ක�ව� සමහර �ට ඉහත සඳහ� 
කළ ආස�න නගරවල ෙම�ම මැදෙපර�ග මහ�වර, ෙකාළඹ, යාපනය ෙහ� �ර බැහැර නගරවල අ�ය� 
ක�ක�ව� ෙලස ෙස්වය කර�. ෙමම වග�ෙ� ක�ක�ෙව� සා��, ෙහ�ට�, කම�ා�තශාලා සහ මැ�� 
පත�වල ���� හා ��� ශ්ර�කය� ෙලස ෙස්වය කර�. ����ක අ�යාපන ���ක� ඇ� වැ��� ��� සහ 
ගැහැ� ෙබාෙහ� �ට මැද ෙපර�ග ගෘහ ෙස්�කාව� ෙලස �ෙ�ශ ��යා සඳහා සං�රමණය ෙ�. �රජාව සමඟ 
කරන ලද සාක�ඡාවල� ව�යාෙ� කා�තා ෙස්�කාව� 15 ෙදෙන� �ෙ�ශගත � ඇ� බව ෙසායා ග�නා ල�.

����ක හා පශ්චා� ����ක ම�ටෙ� අ�යාපනය ලබන උග� ත�ණ ත��යෙය� මහ�වර ෙහ� ෙකාළඹ වැ� 
නගරවල ෙවළඳ හා �යාපාරවල වැ�� ෙනාවන ��යා කර�. උසස් අ�යාපනය� ලබා ඇ� අයෙග� ��ප ෙදෙන� 
��ව�� බවට ප�ව ඇත. නැතෙහා� ඒ හා සමාන වෘ��ය කට�� සඳහා ෙයා�� ���. 
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ව� ක�ක�ව� සමඟ කළ සාක�ඡාව�� ෙහ� �ෙ� නගරෙ� ���� වැඩ සඳහා සං�රමණය � ��� 
ක�ක�ව� ම��ර�ය ෙහ� ම�පැ� වලට ඇ�බැ� � ඇ� බව� �ද� ඉ�� කර ගත ෙනාහැ� බව�ය. මැද 
ෙපර�ගට සං�රමණය වන ගැහැ�, මව� ෙනාමැ�ව හැ� වැෙඩන �ය ද�ව�ෙ� අනාගතය ගැන කනස්ස�ලට 
ප�ව ���. ෙපා�ෙ� ග� කල, සං�රමණය �සා සමාජ හා ප�� සබඳතා ���ම සහ ඒ් �සා ඔ��ෙ� �රජාව 
අතර සමාජ සහ�වනය �ඳ වැ�ම ගැන ෙමම �රජාව� කනස්ස�ලට ප� ෙ�. ෙකෙස් ෙවත�, �රජාෙ� 
සාමා�කය� ව�යාෙය� උපයා ග� ආදායමට වඩා සාෙ��ෂව ඉහළ වැ�පකට වැ� කැමැ�ත� දැ��ම �සා 
ඔ�� �ගටම සං�රමණය � අතර,  සං�රමණය � ස්ථානවල� තම� හට වැ� ආ�ම ෙගෟරවය� හා ��ගැ�ම� 
ලැ�� බව ඔ��ට හැ��.

7.2   සං�රමණෙ� බලපෑම:

7.3   තම ��ත වඩා යහප� කර ගැ�මට �රජාවට අවශ්ය ෙ�:

ෙ� ව�යාෙ� ක�ක�ව� සමඟ කළ සාක�ඡාව�� පහත ක�� අනාවරණය �ය.

Ÿ  ෙමම �රජාව �ර�ඛතාවය� ෙලස ෙගෟරවය හා �� ගැ�ම අෙ��ෂා කර�. අ� වැ��, �ව�ල �වාස පහ�ක� 
සහ ව�කරෙ� �ක�ප වැඩ සඳහා අවස්ථා ෙනාමැ�කම ව� ක�ක�ව�ට අ�මානෙය� හා ��ගැ�ම�� 
��ව �ව� �මට ඇ� අවස්ථා අවම කෙළ් ය. ෙමය �ෙශ්ෂෙය� ෙමම �රජාෙ� ත�ණ ත��ය�ට වැ�� 
ෙනාවන ��යා සඳහා සං�රමණය �මට බලපාන එ� සාධකය� � �ෙ�. ව�කරෙ� සමාජ සංවධ�නය සඳහා 
1992 � වැ�� මානව සංවධ�න භාරය (PHDT) ����ම ෙමම �ශාවට තැ� ධනා�මක �යවර�. ව�කරෙ� 
ග�මාන ����ම සඳහා අ�කා�ය� ඇ� ��මට වෂ� 2018 � පනත� ස�මත � අතර, �රාෙ��ය සභා (PS) 
සාමා�ක��ට ව�කරෙ� සමාජ සංවධ�න කට�� සඳහා �රාෙ��ය සභා අර�ද� ෙයද�ම සඳහා අ�මැ�ය 
ලැ�ම ව�කර සංවධ�නෙ� හැර�� ල�ෂ්යය�. නව අ�කා�ය යටෙ� නව ග�මාන ���ව� ඇ� අතර 
තවම� ව�කරෙ� �ව� �වද �රධාන ධාරාෙ� සංවධ�නයට ඒකාබ�ධ �මට එම �රජාවට වැ� �දහස� ලබා 
ෙද� ඇතැ� අෙ��ෂා ෙකෙ�. ෙමම ග�මාන සහ ඒවාෙ� සංවධ�නය සාමා�ය �රා�ය සංවධ�නයට 
සමගා�ව රජය ��� සපය� ලබන ���� ෙස්වාව� හා ඒ සමඟ ඇ� අ��වා�ක�වලට �රෙ�ශය� ලබා 
ෙ�. ෙමෙස් �රාෙ��ය සභා භා�ඩාගාරෙ�  අර�ද� ව� ග�මානවලට ෙයද�මට �රාෙ��ය සභා 
සාමා�ක��ට අවසර  ලැෙබන ප�� �� ස�පාදනය �ම, කලාප�ය වැ�� සමාග� (සම�, 2018) යටතට ෙනා 
ගැෙනන ව� වල ත��වය වැ���� ��මට උපකා� ෙ�.

Ÿ  කෘ�කාම�ික කට�� වැ���� ��ම අර�� කරෙගන ව�යාය �� ෙලස නඩ�� ��ම �රජාව ��� 
ශ්ෙ��ගත කරන ලද ෙදවන වැදග�ම �ර�ඛතාවය ෙලස සැලෙ�. එ�� ශ්රම ඉ��ම ඍ�ව ම වැ� කරන 
අතර ඒ හරහා ඔ��ෙ� වැඩකරන කාලය ද �තැ�� ම ආදායම ද වැ� ��මට ඉඩ සලස�. ඵලදා�තාව ඉහළ 
නැං�ම සඳහා ෙක�කා�න හා �� කා�න උපාය මාග� ��යා�මක �ය ��ය. ෙ� වගාෙ� ඵලදා�තාවයට 
ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �සා ��වන බලපෑම අවම ��ම සඳහා පහත දැ�ෙවන ෙය�ජනා ඉ��ප� කරන ල�:
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-  �යඟය සහ තාපයට ඔෙරා�� ෙදන ෙ� �රෙ�දය� භා�තා ��ම.
-  ෙබ�ග ��ධාං�කරණය.
-  පාං� ත�වෙ� �ණා�මක බව සහ වා�මාග� වැ���� ��ම
-  ෙසවණ ෙදන ගස් ���ම ��ම සහ කළමනාකරණය ��ම.
-  සෘ�මය කාල�ණ අනාවැ� භා�තය.

Ÿ     ෙ�ශ��ක �පය�ාස ��බඳ දැ�ව�භාවය ෙනාමැ�කම සහ එ� බලපෑම; අවදානම අවම ��ෙ� සහ 
අ�වත�නය ��මට ද�වන �ව�ල �ර�චාරවලට ෙහ්� � �ෙ�. ෙ� කම�ා�තෙ� ආථ�ික හා සමා�ය 
වැදග�කම සැල��ලට ග��� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� ��බඳව ෙ� වගාක�ව� දැ�ව� ��ම සහ 
ඔ��ට ��ය ආධාර සැප�ම ��� යහප� කෘ�කාම�ික ��ෙව� අ�ගමනය ��ෙ� ෙ�ගය වැ� කළ හැ� 
ව� ඇත.

Ÿ    �ක�ප �වෙන�පාය සංවධ�නය සැප�ම ද ව� �රජාෙ� �වන ත��වය නංවා�ම සඳහා �ය හැ� එ� 
�ස�ම� ෙලස හ�නා ග�නා ල�.  අදාළ ධා�තා සංවධ�නය හා ���ව ෙම�ම එවැ� �ක�ප ආර�භ 
��මට හා සංවධ�නය ��මට ��ය ආධාර සැප�ය ��ය. ෙතාර�� ලබා �මට සහ ��යා අවස්ථාවලට 
අදාළ සබැ�� ලබා �මට ම�යස්ථාන ����ම ද වැදග� ව� ඇත. ෙමය තම�ෙ� ම ස�බ�ධතා ජාල මත 
රඳා පව�නවාට වඩා වැ� �රෙ�ශය� �රජාවට ලබා ෙද� ඇත.
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2016 මැ� 15 වන �න ශ්� ලංකාවට ෙරාආ� න� ඝම� කලා�ය �� �ණා�ව� ඇ� � අතර එ�� රෙ� 
�ස්���ක 25 � 22 �ම ගංව�ර හා නායයෑ�වලට ල� �ය.    �වාස �නාශ � ග�මාන ��� ජලෙය� යට �ය. 
පැය 72 � �රා අ�ක ව ඇද හැ�� වෂ�ාව�� ප�ව ෙමම �රෙ�ශෙ� ෙමෙත� �� ෙනා � ප�� , 2016 මැ� 17 
වන �න, පැය 1700 ට පමණ, සාමසාර ක�ද ක�ෙද� �ශාල කැබැ�ල� කඩා වැ�මට පට� ග� අතර, �ශාල 
නාය යෑම� ���ය. එම �යසනෙය� අරණායක ෙකා�ඨාසයට අය� ���ර, ප�ෙලබාෙ�, එළ���ය යන 
�රෙ�ශවල ප�� 756 � �ඩාවට ප� � අතර �වාස 72 කට �ණ� හා� ��� 285 කට අධ� වශෙය� හා� � 
���.

වසර �රා ඊසාන�ග හා ��ත�ග ෙම�ස� වැ� වල බලපෑම ෙහ්�ෙව� අරණායක ෙකා�ඨාසයට සාමා�යෙය� 
වාෂ�ික ���ට� 2500 ක වෂ�ාපතනය� ලැෙ�. 2016 වන ෙත� අරණායක කලාපෙ� �ශාල නාය යෑ� වාත�ා 
� ෙනාමැත. �රෙ�ශෙ� සැල�ම� නැ�ව කළ වැ��, ���� ජල කළමනාකරණ ��ෙව� සහ අ�ක බෑ�� 
ස�ත ස්ථානවල තනන ලද ෙගාඩනැ��, යන �ය�ලම �රෙ�ශෙ� පාං� ��හය ෙවනස් ෙකාට ���. අ�ක 
��රතාවය�� �� වෂ�ාපතනය �සා පස ��� � �ශාල නායයාම� ඇ� කළ අතර එ� �ර�පලය �ෙ� 
ග�මාන ��� වැළ� යාම�. 

2016 මැ� 22 වන �න ජා�ක ෙගාඩනැ�� පෙය�්ෂණ සං�ධානෙ� (NBRO) නායයෑ� ��බඳ අ�ය�ෂකවරයා 
�රකාශ කෙළ්, 'බෑ�ෙ� (escape slope?) ඉහළ �රෙ�ශවල ෙ� වගාෙ� ෙය�ෙ�� භා�ත කළ ���� ඉඩ� 
ප�හරණ �රමෙ�ද' �සා වැ� ජලය පාං� බෑ�මට ඉහ�� ඉ�ම�� කා�� �  ���� ගලායාම �ම�ාණය කර 
බලපෑමට ල� � ග�මාන, �වාස වළලා �නාශ කළ බව�.    අඛ�ඩව �න ��පය� ඇ�ළත අඛ�ඩව ඉහළ 
��රතාවය�� ��ව ෙක� �න ��පය� �ළ ඇද හැ�� වෂ�ාපතනය නායයෑමට ෙහ්� �ය. �රධාන වශෙය� 
ෙ� වගාව සඳහා ග�වැ�ය� ��� අ�ගමනය කර� ලැ� �ව�ල පාං� සංර�ෂණ ��ෙව� ෙමම �යසනය 
���මට ෙහ්� ෙ�. ”

“ශ්� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස ��ෙව�� පව�. වාෂ�ික වෂ�ාපතනෙය� සැල�ය �� ෙවනස� �� ෙනා 
�නද වෂ�ාපතන රටාව�� ෙවනස්�� අපට ���ෂණය කළ හැ�ය. ෙවනස්වන ෙ�ශ�ණය� සමඟ අ�ක 
වෂ�ාපතනය� වැ� � �ෙ�.” ආපදා ඇ� �ම ෙකෙර� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑම ඉස්ම� කර��, 
කෘ�කාම�ික ෙදපාත�ෙ���ෙ� ස්වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණ ම�යස්ථානෙ� කෘ� ෙ�ශ�ණ ��යාව 
��බඳ අ�ය�ෂ / �ලධම� ��යාෙ�� ෛව�ය රං�� ��යවධ�න මහතා �රකාශ කෙළ් ය.

“අෙප� ෙබාෙහ� ෙදෙන� ෙගා�� � අතර අෙ� ගෙ� අ�ය� ක�ක�ව� ��ෙ� ඉතා �ක ෙදෙන� 
පමණ�. අ� වගා කෙළ් එළව�. න�� අෙප� ෙබාෙහ� ෙදෙන� ස�ව ෙ� �� කැබැ�ල� ��ණා. මා ස� 
� ඉඩම අ�කර 2.5 �. මට ක�� සහ ෙබ�ං�, ෙවන� එළව� ෙභ�ග සහ ක� ග���ස් පැල �යය� පමණ 
��ණා. ආදායම තරම� ෙහාඳ�. 2017 � අෙ� ප�ං�ය ෙවනස් ෙක�ණා. මෙ� �වස තවම� එ� ��ණ�, 
නාය යෑෙම� ප� එම �රෙ�ශෙ� �ව� �ම තහන�. මෙ� ඉඩ� �ෙය�ෙන� එෙහ. අපට වගා ��මට 
අවසර �ෙයනවා. න�� ළඟ පාතක ෙනා�ට ඉඩ� නඩ�� ��ම �රාෙය��ක නෑ. �ය� ෙභ�ග 
අනවසරෙය� ෙසාරක� කරනවා. දැ� මෙ� ෙගා� ��වල ව� පැලෑ� හා ප�� වැෙවනවා. ඒ්වා ද��න 
�ම �ශාල කණගා�ව�. මට ආදායම� ලැෙබ�ෙ� ම නැ� තර�. ෙගා�තැන හැර ෙවන ෙදදය� මම 
ද�ෙන� නෑ. ”
-එ�.�. ෙස�මච��ර මහතා (අ�. 54), නැවත ප�ං� කළ ෙගා�ෙය�, ක�ගල, අරණායක

35

36

8
ෙ�ශ��ක ෙහ්� මත සං�රමණය - ක�ගල ජනාවාසය, 
අරණායක �රාෙ��ය ෙ�ක� ෙකා�ඨාසය, කෑග�ල �ස්���කය
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2016 ශ්� ලංකාවට සාෙ��ෂව �ය� වසර� � න��, �න ��පය� �ළ අරණායකට ඇද හැ�� අ�ක 
වෂ�ාපතනය �සා 2016 මැ� 17 වන �න සාමසාර ක�ද නායයෑමට ෙහ්� �ය. 

ෙ�දනාකා� අ�දැ�� ස�ත සහන ෙමෙහ�ම�� ප�ව ��ගල�� 31 ෙදෙන� �යෙගාස්  ඇ� බව ද 96 
ෙදෙන� අ��දහ� � ඇ� බව ද සහ�ක ෙක��. තව� ෙබාෙහ� ෙදෙන� �වාල ලබා ඇ� බව කෑග�ල 
�ස්��� ආපදා කළමනාකරණ ම�යස්ථානය (DMC) පවස�. ���ෙය� ප� �� ගලවා ග� අය ස්�ර 
ජනාවාසවලට ෙගන යන ෙත� වසරකට ආස�න කාලය� තාවකා�ක �ඩාර�වල රඳවා ��යහ. නායයෑෙම� 
සෘ�වම �ඩාවට ප� � ප�� සහ අනාගත නායයෑ� ඇ� �ෙ� වැ� අවදානම� ඇ� �රෙ�ශවල �ව� � ප�� 
ඇ��ව ප�� 586 � නැවත ප�ං� ��ම සඳහා ෙත�රා ග�නා ල�.

නැවත ප�ං� ��ෙ� ��යාව�ය කෑග�ල �ස්��� ෙ�ක� කාය�ාලය සහ රජෙ�, ෙපෟ�ග�ක හා රා�ය 
ෙනාවන සං�ධාන යන ෙවන� පාශ�ව ��පයක සහය ඇ�ව �� කරන ල�.

නැවත ප�ං� ��ෙ� වැඩසටහන ම�� �රජාවට �ක�ප ෙදක� ඉ��ප� කරන ල�:

1)   ප��යාග��� ��� ෙමෙහයවන �වාස ඉ���ම:

රජය ��� සපය� ලැ� ඉඩ�වල ප��යාග��� ��� සැප� �ර�ය හා ශ්රම සැප�ම ෙයාදාෙගන ඔ��ෙ� 
මඟ ෙප��ම යටෙ� �වාස ඉ�කරන ල�.

ක�ගල නව �වාස �රමය- ඡායා�පය: ඊ.ආ�. අ�.ඒ. �ලර�න
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2)   ��ක� ��� ෙමෙහයවන �වාස ඉ���ම - ෙමයට උප �ක�ප �න� ���:

පළ� �ක�පය �ෙ� �වාස ඉ���ම සඳහා �ර�ලා��ට පච�ස් 10 ක (පච�ස් 1 = වග� �ට� 25)  ඉඩම� 
සමඟ  ��ය� ��යන 1.2� (ඇ.ෙඩා. 6636) � වා�ක පහ�� (ඉ���ෙ� අ�යර මත පදන� ව) ලබා �ම�. 
ෙදවන �ක�පය සමඟ, �වාස නැවත ඉ���මට ත� ඉඩ� (IRS) සඳහා අ�මැ�ය ලබා ග� �ර�ලා��ට 
තම� කැම� තැන�� ඉඩම� �ල � ගැ�මට ��ය� ල�ෂ හතර� ද (ඇ.ෙඩා. 2212)  �වාස ඉ���ම 
සඳහා ��ය� ��යන 1.2� (ඇ.ෙඩා. 6636) ලබා ��.  අවසාන �ක�පය ෙලස, ශ්� ලංකාෙ� ඕනෑම 
තැනක �වස� ස�ත ඉඩම� �ල� ගැ�ම සඳහා �ර�ලා��ට ��ය� ��යන 1.6 (ඇ.ෙඩා. 8446) � ලබා 
ෙදන ල�.

ෙමම පෙය�්ෂණ අ�යයනෙ� �, රෙ� ඒක ��ගල ආදායම මත පදන�ව, පෙය�්ෂණෙ� ඉල�කගත �රජාව 
ම�යම ආදාය� ම�ටෙ� ��න බව හ�නා ග�නා ල�. ක�ගල ප�ං� �රජාව�ෙ� �� ප�ං� ස්ථාන වන 
එල���ය, ග��න උඩගම, ක�ගල සහ ෙකෙහ�වල කෘ�කාම�ික වශෙය� පදන� � �රා�ය �රෙ�ශවල 
��ටා ඇ� අතර ඒවා ෙගව� වගා ආහාර �ෂ්පාදන �රමය මත රඳා පව�.

එ� ප�ං�ක�ව� �රෙ�ශෙ� ෙගව� වගා පදන� කරග� ස�� ස�බ�ධතාව� පැවැ� � අතර එය ආථ�ික, 
ෛජව ෙභෟ�ක, සමා�ය අංශවල ෙම� ම සමස්ත �වන සහ යහපැවැ�ම හා සමඟ බැ� පැව��. ෙමම ෙගව� 
වගා ෙ�, රබ�, �, කරද�ං�, ක� කඩදා�, ෙකාස්, ෙපා�, ෙකාෙක�වා වැ� වාෂ�ික හා බ� වාෂ�ික ෙභ�ග 
�ශ්රණය�� සම��ත �ය. ෙබ�ග වගා කර� ලැ�ෙ� අහ� ෙම� ම එ�ෙනක හා ස�ප ව �ශ්ර රටාව��. 
ෙගව�වල සාමා�ය රටාවට අ�ව, ෙ� වගාව ��� බෑ��වල ද, රබ� සාමා�ය ��වල ද, පැත� ��ය � 
�ෂ්පාදනය සඳහා ද ෙයාදා ෙගන ඇත. �ට අමතරව, �ෙවස් අසල �ඩා ෙබ�ග වගා කර ���.

සමාජ�ය වශෙය� ෙගව� වගා වල ��කම වා�ය න� �ර��ත ගෘහස්ථ ආහාර සැප�ම� සහ ෙප�ෂණ 
අවශ්යතා සෘ�ව ම සපයා ගැ�මට හැ� �ම�. ෙකෙස් ෙවත�, ෙගව� වගාෙව� �වෙන�පාය �ර�ලාභ ලැ�ම 
ය� ආහාර සැප�ෙම� ඔ�ෙබ� ඇ� ක�ණ�. ෙපා�ෙ� ග� කල, අ���ත ෙගව� �ෂ්පාදනය ���ෙම� 
�රජාෙ� ��ය ත��වය වැ���� වන අතර ගෘහස්ථ ස්වයංෙප��ත භාවය ඇ� කර�.
 
රජය ��� සපයන ලද නව ජනාවාසවල ඉඩම පච�ස 10 කට (වග� �ට� 252.9) �මා � අතර ඒවාෙ� ෙගව� වගාව කළ 
ෙනාහැ� �ය. ඔ��ෙ� ෙපර ඉඩ�වලට ෙගාස් වගා ��මට ඔ��ට අවසර � ��ණද, තව� නායයෑමක අවදානම, �ර 
�රමාණය සහ ෙබ�ග ෙසාරක� ��ෙ� තජ�නය වැ� �මාව� �ෙ�. එබැ��, ෙවන� තැනක ප�ං� �ම� සමඟ, 
බලපෑමට ල� � �රජාව�ෙග� ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට ඔ��ෙ� �රධාන ආදාය� මාග�ය සහ සමාජ යහපැවැ�ම ��බඳ 
හැ�ම අ�� � ඇත.

ෙමම �රජාව පර�පරා ගණනාව� �ස්ෙස් �යැ� �� කම�ා�තය කෘ�කම�ා�තය බැ�� ඔ��ට ෙවන� �වෙන�පාය� 
සඳහා ��� �සලතා ෙනාමැත. වත�මානෙ� නැවත ප�ං�ය කර� ලැ� ෙබාෙහ�  ෙදෙන�ෙ� �රධාන ආදාය� මාග�ය 
ව�ෙ� ���� ශ්රමෙය� ලබන ආදායම�. ඔ��ෙග� ස්ව�ප ෙදෙන� ස්�ර ��යාවක �රත �ම ෙහ� �ය පැද�ම 
වැ� ය� ආකාරයක ��� ශ්ර�ක ��යාවල �රත ෙව�.

නායයෑමට ෙපර, අරණායක සාමසාර ක�ද අවට ග�මානවල �� ජනතාව �ය කෘ�කාම�ික ඉඩ�වල �ඩා ව� �� 
ෙගා�� ෙලස කට�� කළහ. සමහ� ෙ� වගා කළ අතර තව� සමහ� ඔ��ෙ� අ�කර 1 �ට 5 ද�වා ��ෙ� ��බ�, 
එළව� සහ පල�� වගා කළහ. ප�ෙ� සාමා�කය� ��ප ෙදෙන� රෙ� ෙවන� �රෙ�ශවල ෙස්වය කළ අය ෙහ� 
�ෂ්යය� � න�� නැවත ගමට යාමට සැල�� කර�� ��යහ. ෙමම ග�මානෙ� ස්ථාවර ආථ�ිකය� �� අතර ��ප� 
ප�� ��ෙ� ��පය� පම�. එය ශ්� ලංකාෙ� ස්වයංෙප��ත �රා�ය ග�මානයක ආදශ�ය� �ය. නායයෑෙම� ප� ඒ 
ගම ��ප�කම �සා �ඩා �ඳන ස්ථානය� බවට ප� � අතර, �රජා සාමා�කෙය� රජය සහ ෙවන� අය මත යැෙප�� ෙපර 
ෙග� ��තයට වඩා හා�ප�� ෙවනස් අතෘ��ම� ��තය� ෙගව�� ���.

8.1    ස්වයංෙප��ත බෙ� �ට අ�� මත යැ�ම ද�වා:
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�රජාව සමඟ කළ සාක�ඡාව�� ෙහ� �ෙ� නැවත ප�ං� �ෙම� ප� අ��� ���වන ලද �රජාවට තම� 
'අ�� �ම' යන හැ�ම අ� බවය. �රා�ය හා අධ� නාග�ක �රෙ�ශවල ෙවෙසන ෙබාෙහ� අය ඉඩ� 
��ක�ෙව� �මට ඇ� අ��ය ගැන සැල��ම� ෙව�. �ෙශ්ෂෙය� රට �ළ ඉඩ� ලබා ගැ�ම �ෂ්කර බැ��. 
ශ්� ලංකාෙ� ඉඩ� �යාප�ං� කර�නෙ�, 1998 අංක 21 දරණ ��ක� �යාප�ං� ��ෙ� පනත යටෙ� ය. 
එබැ�� ෙකෙන�ට තම� ස� ඉඩකඩ� ඉඩම අ���ම ද ප�ව ෙවන� ස්ථානයක පච�ස් 10 � � (පච�ස් 1= 
වග� �ට� 25) ඉඩ� කැබැ�ලක ��තය නැවත ආර�භ ��මට �� �ම ද ළඟ ළඟ �වාස ��ටා ��ම 
ෙහ්�ෙව� ෙපෟ�ග�ක�වය �මා �ම ද යන කාරණා ක�ගල නැවත ප�ං� � ග�වැ�ය�ට ඇ� කර ඇ�ෙ� 
මාන�ක ක�පනය�. �ට අමතරව, ෙගව� වගාව සඳහා ඔ��ට පච�ස් 10 � �රමාණව� නැත.

නැවත ප�ං� කරන ලද ෙබාෙහ� ග�වැ�ය� සඳහා ලැ�� නව �වාස ෙබෙහ�� �ඩා � අතර කාමර ෙදක�, 
ශාලාව�, ��තැ�ෙගය� සහ වැ���ය� පමණ� � ඒ්වාෙ� ඉඩකඩ ෙමම ප�� �ව� ව �� �වෙස්වල 
�රමාණයට වඩා �ඩා �ය. අ�මතව �� ��ක �වාස සැලැස්ම ඔ��ෙ�ම �ද�� ෙවනස් ��මට ප��වලට 
�ක�පය� ලබා � ��ණද ඔ��ෙග� ෙබාෙහ� ෙදෙන�ට ඒ �යදම දරා ගත ෙනාහැ� �ය. �රමාණව� ඉඩ 
�රමාණය� ෙනාමැ�කම ඒ වන �ට� නායයෑෙම� ක�පනයට ප�ව �� ප��වලට දැ� ෙලස බලපා ඇත.

�වෙන�පාය� සහ ප�� ආදාය�වල �ශාල ෙවනස්ක� ���ෂණය කළ හැ� �ය. ෙබාෙහ� �ට ෛද�ක වැ�� 
ලබන ක�ක�ව� ෙලස ෙහ� ��ෙර�ද රථ �ය�ර� ෙලස වැඩ ��ම සඳහා නගරවලට යාමට ����ට ���ය. 
ෙ� ���ම හා ෙගා�තැන වැ� ෙපර ආදාය� මාග� ෙම� ෙනාව, ෛද�ක ශ්රමය අස්�ර වැඩ� � අතර ආදායම 
ෙපරට වඩා අ� �ය.

�� ය�තල පහ�ක� ෙනාමැ�කම �සා ගැහැ� ළම��ට හා කා�තාව�ට අනාර��ත බව� දැෙ�. �ෙර�� 
ල�මා� පවස�ෙ�, “ෙමම නව ජනාවාසයට �� �රෙ�ශ මාග�ය� නැහැ. ගැහැ� ළම�� උෙ� පා�ද��ම 
අව� ෙවලා පාසලට හා ඇඟ�� ක�හ�වල වැ� ඔ��ෙ� ෙස්වා ස්ථානවලට යා ���. �රෙ�ශෙය� බැහැර 
��යා කරන අය ආප� �වසට පැ�ෙණන �ට රා�� වන අතර අතර ඔ��ෙ� ෙදමා�ය� ඉ�ෙන ඔ��ෙ� 
ආර�ෂාව ගැන කණස්ස�ෙල�.”

නැවත ප�ං� �ෙම� ප� නව ග�වා�� අතර සමාජ සහ�වනය අ� � ඇත. නායයෑමට ෙපර ගෙ� සමාජ 
�රාව�ය පැහැ�� �ය. නායයෑෙම� ප�, ඉඩ� සහ ස්වයංෙප��ත ආදාය� මාග� අ�� �ම �සා සෑම 
ෙකෙන�ම පාෙහ් එකම ආථ�ික ම�ටමකට ෙකා� �ය. ෙ� �� � උස් පහ� සමාජ �ෂමතා සමතලා �ම 
�ෙශ්ෂෙය� 'සමාජ �රාව�ය�' සඳහා ��� � අයට ෙ�දනාකා� � බව �රජාව වාත�ා කෙළ්ය. ප��යාග���, 
රා�ය ෙනාවන සං�ධාන සහ ෙවන� සං�ධාන ව�� ස�ප� ලබා ගැ�ම සඳහා ජනතාවට එ�ෙනකා සමඟ 
සට� කර�නට �� �ය.එම ත�වය පව�නා ෙබ�ම වඩා� නරක අතට හැර� අතර ග�වා�� අතර සමාජ 
සහ�වනය තව�රට� අවම �ය.

8.2    නැවත ප�ං�ෙය� ප� ��තය
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“අරණායක �රජාව නැවත ප�ං� ��ෙ� උ�සාහය හ�� හා දැවැ�ත �යසනය�� ප� �රජාව� නැවත 
ස්ථානගත ��ම ස�බ�ධෙය� අපට ෙබාෙහ� අ�දැ�� සහ පාඩ� ලබා ��. NBRO � එවැ� නැවත ස්ථානගත 
��ෙ� �රය�නය�� � අ�ගමනය ��මට �ශ්�ත ෙහ� ස�ස්තරා�මක මාෙග��පෙ�ශය� අප ස�ව ��ෙ� 
නෑ. ප�ව නායයෑ� හා ගංව��� �පතට ප��ව� නැවත ස්ථානගත ��ම වඩා ෙහා�� ෙමෙහය�ම සඳහා වැඩ 
රා�ව� සකස් කරන ල�.” ය�ෙව� NBRO � �ලධා�ෙය� සඳහ� කෙළ්ය. “රෙ� ආපදාව�� ප� නැවත 
ස්ථානගත ��ෙ� ෙවන� ෙබාෙහ� වැඩසටහ� ෙමම රා�ව අ�ගමනය කර ඇත. ආපදාව�ට ල��ව�ට ෙත�රා 
ගැ�ම සඳහා ෙමම �රමය ම�� �වාස ෙත�රා ගැ�මට �ක�ප ලබා � ඇත. ඉඩ� ෙත�රා ගැ�ම සඳහා වන 
මාෙග��පෙ�ශ ද ෙමම වැඩ රා�වට ඇ�ළ� කර ඇත. ෙමම නැවත ප�ං� ��ෙ� කට�� ෙහා�� ඉ� ��මට 
බලධා�� උප�ම උ�සාහය� ග�තද ��යා�මක ��ෙ�� ෙබාෙහ� අ�ෙය�ගවලට ��ණ පෑමට �� ��.” ඔ� 
තව�රට� පැව�ය.

�� ගලවා ග� අය වහාම නැවත ප�ං� කර�ෙ� අවශ්යතාව ඉ� ��මට ද හ�නාග� අ� අවදාන� ස�ත 
�රෙ�ශවල �ව� � අය ෙව�ෙව� මැ�හ� �මට ද බලධා�� උ�සාහ කළහ. ජනතාවට ��� �වාස �ක�පය� 
ගැලෙපන මාෙග��පෙ�ශ සමඟ ලබා �ම සඳහා වැ� අවධානය� ෙයා� කර ඇත. එෙහ�, නැවත ස්ථානගත ��ම 
සඳහා ��� ඉඩ� ක�� ෙත�රා ගැ�ම (��ක� ෙත�රාග� නැවත ප�ං� ��ෙ� ස්ථාන හැර) තරම� 
අ�ෙය�ගා�මක �ය. ෙත�රාග� සමහර ස්ථානවල අ�යාපනය සහ ෙසෟ�යය සඳහා �රෙ�ශ �ෙ� �ෂ්කරතා ඇ� 
�ය. නැවත ස්ථානගත ��ම ෙහා�� ෙස��� කරන ලද ��යාව�ය� �ය �� අතර, ආර�ෂාව සහ ��ක 
නවාතැ� අවශ්යතා ��බඳ අවම ���ධානව�� ඔ�බට �ය ක�� ඇ� බව අවෙබ�ධ කර ගත ��ය.

බලහ�කාරෙය� නැවත ප�ං� ��ෙ� කාය�ෙ� �� කා�න ඍණා�මක සමාජ-ආථ�ික බලපෑ� අවම ��ම 
සඳහා නැවත ප�ං� කරන ලද �රජාව�ෙ� �වෙන�පාය �ක�පය� සඳහා �රෙ�ශය, ෙසෟ�ය හා අ�යාපනය 
වැ� ෙවන� පහ�ක� සඳහා �රෙ�ශය වැ� ෙවන� සමාජ ආථ�ික අවශ්යතා ද සලකා බැ�ය ��ය. ඔ��ෙ� 
�වෙන�පාය අවශ්යතා සහ අෙන�� සමාජ-ආථ�ික අවශ්යතා හ�නා ගැ�ම සඳහා �රජාවෙග� අදහස් �ම�ය 
��ය. නැවත ප�ං� ��ෙ� වැඩසටහ� ��� �වෙන�පාය ආධාරක ෙය�ජනා �රම සහ �ෙන�දා�මක අවශ්යතා 
වැ� ෙවන� අවශ්යතා ස�රා�ය ��ය. �ට අමතරව, �රජාවට ඔ��ෙ� නව ��තයට අ�වත�නය �මට 
මෙන�-සමාජ උපෙ�ශනය ද අවශ්ය ය. 

නැවත ස්ථානගත ��ෙ� අවශ්යතාව� හ�නාග�  �ගස උපෙ�ශන ��යාව�ය ආර�භ �ය ��ය. �යසනය� 
��වන �� බලා ��ම අවශ්ය සැල�� ��ම සඳහා �රමාණව� කාලය� ලබා ෙනාෙ�. නායයෑ� වැ� 
ෙ�ශ��ක �ප� වලට ෙගා�� වන �රජාව� ක�� හ�නා ගැ�ම වැදග� වන අතර �රසාර නැවත ස්ථානගත 
��ෙ� සැල��  හා සමඟ ඒවාට අර�ද� ෙව� ��ම� අවශ්ය ෙ�. ස්�ර නැවත ප�ං� ��ම� ය� සං�ණ� 
සං���ය� �සා, අ�ෙය�ග රා�ය� ඇ� බැ�� ඊට ස�බ�ධ ඍණා�මක බලපෑ� අවම ��ම සඳහා �� කා�න 
�රසාර සැල�� අවශ්ය ෙ�.

ශ්� ලංකාෙ� නායයෑමට ල��ය හැ� �රෙ�ශ දහයක නාය යෑෙ� �භවතාවෙ� බරපතලකම පැ�ර ඇ� අ�� 
ෙප�වන ��ය� NBRO ��� දැ� සකස් කර ඇත. රෙ� ම�යම ක�කරෙ� සංවධ�නය සඳහා �රණ ගැ�ෙ� 
ෙමවලම� ෙලස අදාළ මාෙග��පෙ�ශ සමඟ ෙමම ��ය� භා�ත කර� ඇත. නායයෑ� අවදානමක ඇ� 
��ංකාංග හ�නා ගැ�ම සඳහා ද ෙමය භා�තා වන අතර නැවත ප�ං� ��ම, ����ථාපනය ��ම සහ සහන 
අර�ද� ෙව� ��ම සහ ර�ෂණ කට�� සඳහා ද ෙයාදා ගත හැ�ය. 

8.3     උග� පාඩ�- �රසාර නැවත ප�ං� ��ම
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8.4   �රජාවෙග� �ස��:

අරණායක ග�වැ�ය� සමඟ ඉල�කගත ක�ඩාය� සාක�ඡා. ඡායා�පය: ��� �යවංශ

නව වාසස්ථානවලට හැඩගැ�ෙ�� සැල�ය �� �ෂ්කරතා ඇ� බව අරනායක ���ෙය� ෙප� ය�. �රජාව ඒ් 
ස�බ�ධෙය� ඉස්ම� කළ ක�� පහත දැ�ෙ�. 

Ÿ   සාමා�යෙය� ආදාය� උ�පාදනය සඳහා 'ඕනෑම ��යාවකට' අ�වත�නය �මට ����ට හැ�යාව� නැත.

Ÿ  නැවත ප�ං� ��ෙ� �  රජය, අදාළ �රජාවෙ� සමාජ ��හය�, ජන �කාශනය,  ළ�� සහ ත�ණ �රජාව ෙම�ම 
ෙවන� පහ�ක� ඇ��ව ඔ��ෙ� ��ධ ස�දභ�ය� සැල��ලට ගත ��ය. ෙමය සමාජ සහ�වනය අ�� �ම 
වවළ�වා ගැ�මට ද උපකා� ෙ�. 

Ÿ   රජය නැවත ස්ථානගත ��ෙ� ��ධ උපාය මාග� හ�නාගත ��ය (�ද�න� ෙලස ෙවන� තැ�වල ෙගා� 
�� ස�ත අධ� නාග�ක �වාස සං�ණ�). 

Ÿ   නායයෑ� ��බඳව සකසන ලද කලාපකරණ ��ය� සහ �වාස හා �වෙන�පාය අවශ්යතා ��බඳව �රජාව� සමඟ 
කරන ලද සාක�ඡා  මත පදන� ව නැවත ප�ං�  ��ෙ� උපාය මාග� රජය ��� ක� ඇ�ව සැල�� කළ ��ය.

Ÿ   නැවත ප�ං� කර ඇ� �රෙ�ශෙ� තවම� �� ය�තල පහ�ක� නැත - පාස� ද�ව�ට පා�දර අව� � බස් 
රථ ෙවත ලඟ �ය ��ෙ� තවම� ෙපර ප�ං� ව �� ග�මානෙ� ඇ� පාසල ෙවත යා �� බැ��ග - එෙස්ම 
ඔ��ට �රමාණව� පා�ය ජලය ද නැත. 

Ÿ   ෙගව� වගා සහ ��� �වෙන�පාය �ක�ප ලබා � ඔ��ෙ� ස්වයං ෙප��ත ��හය නැවත ෙගාඩනැං�මට රජය 
උද� කළ ��ය. 

Ÿ   නායයෑම� නැවත ���ෙ� අවදානම අවම ��ම සඳහා වඩා ෙහාඳ පාං� සංර�ෂණ �රම සහ ඔෙරා�� �ෙ� 
උපාය මාග� සැක�ෙ� වැදග�කම �රාෙ��ය ෙ�ක� සහ සමහර �රජා සාමා�කෙය� අවධාරණය කළහ.
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ශ්� ලංකාව/ 
�ස්���කය 

අ�ව 
පෙය�්ෂණ 
ස්ථානය

ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස 
බලපෑ�

සං�රම�ක
��

සං�රමණෙ�/නැව
ත ප�ං� ��ෙ� 

බලපෑ�

�රජාවට අවශ්ය ෙ� අදාළ �ර�ප��, 
ෙ�ඛන සහ 

ආයතන (�ය� 
අ�යයන 

�රෙ�ශවලට 
අදාළ)

අ�රාධ�ර 
සහ 
���ණාමල
ය �ස්���ක

�වරඑ�ය 
�ස්���කය

අ� 
වෂ�ාපතනය 
සහ ජල �ඟය 
�සා ඇ� වන 
�යඟය

ක�� 
කලට 
නාග�ක 
�රෙ�ශ 
ෙවත කරන 
සං�රමණ
ය ��

අසල 
�රෙ�ශවල 
ෛද�ක 
ක�ක� 
��යා

මැදෙපර�ග 
ෙවත 
සං�රමණය 
�ම

�ෙශ්ෂෙය� ත�ණ 
�රජාව ම�පැ� සහ 
ම��ර�ය භා�තයට 
ඇ�බැ� �ම

වැර� ��යාවලට 
�යද� ��ම �සා 
�ද� ඉ�� ෙනා 
��ම

�රස්තභාවය ප�� 
සබඳතා සහ ද�ව� 
ෙවත කරන 
ඍණා�මක බලපෑම 

තම� නව 
ජනාවාසයට අය� 
ෙනාවන බව හැ� 
යාම

වඩා ෙහාඳ ආදාය� 
උ�පාදනය

වැ�/වා�මාග� ප�ධ� 
ජලය අඛ�ඩව ලබා �ය 
හැ� ප�� අ��වැ�යා 
කර නඩ�� ��ම

�ක�ප 
�වෙන�පායය� සඳහා 
�රජාවට ����� 
ලබා �ම

රජය ��� � �ල 
පාලනය� ඇ� ��ම

කෘ�කාම�ික �ෂ්පාදන 
සඳහා ෙහාඳ ෙවළඳ 
ෙපාළ� ලබා ගැ�ම

වඩා ෙහාඳ පාං� 
සංර�ෂණ �රමෙ�ද

ජා�ක 
ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස 
�ර�ප��ය 
2012.

ජා�ක 
අ�වත�න 
සැලැස්ම 2016.

ජා�ක වශෙය� 
�රණය කරන 
ලද 
දායක�වය� 
(අ�වත�නය).

ශ්� ලංකාෙ� 
ඉඩ� හායනය 
මැඩපැවැ��ම 
සඳහා � ජා�ක 
��යාකා� 
වැඩසටහන.

ශ්� ලංකා ජල 
සංවධ�න 
වාත�ාව 2010.

ෙක��ප� ජා�ක 
කෘ�කාම�ික 
�ර�ප��ය.

�වරඑ�ය 
�ස්���කය

Changes in 
atmospheric 
temperature 
and erratic 
rainfall.

අසල 
�රෙ�ශවල 
ෛද�ක 
ක�ක� 
��යා 

ෙක� කා�නව 
නාග�ක 
�රෙ�ශ ෙවත 
කරන 
සං�රමණය 
��

සං�රමණය � ව� 
ක�ක�ව� ම�පැ� 
ෙහ� ම��ර�යවලට 
ඇ�බැ� �ම

ඇ�බැ�ක� �සා �ද� 
ඉ�� කළ ෙනාහැ� 
�ම

ප�ෙ� ගැහැ� 
සාමා�කාව� මැද 
ෙපර�ග යාම �සා 
ද�ව� �ෙදකලා �ම

ප�ෙ� සාමා�ක�� 
අතර �රස්ථභාවය �සා 
සහ�වනය �ඳ වැ�ම

��ගැ�ම සහ ආ�ම 
ෙගෟරවය වැ��ම

වඩා ෙහාඳ පාං� 
සංර�ෂණ �රමෙ�ද.

වැ� වැ�� හා වඩා ෙහාඳ 
�වාස පහ�ක� හරහා 
ලැෙබන වැ� ��ගැ�ම සහ 
ආ�ම ෙගෟරවය

�ක�ප �වෙන�පායය� 
සඳහා ����� ලබා �ම 

වැඩ කරන �න ගණන වැ� 
කර ගැ�මට උපකා� වන 
කෘ�කාම�ික �ෂ්පාදනය 
වැ� ��� ��ම සඳහා 
ෙ�ව� ��යාකාරව 
නඩ�� ��ම 

�යඟය සහ තාපය ඉවසා 
දරා ��න ෙ� වගාව� සහ 
වඩා ෙහාඳ පාං� 
කළමනාකරණය

ෙ� වගාවට ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස බලපාන ආකාරය 
��බඳ වඩා ෙහාඳ 
දැ�ව�භාවය ��� 
කළමනාකරණයට 
පලදා�තාව වැ� ��� කළ 
හැ�ය

9 ෙසායා ග� ක��වල සාරාංශය 
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ශ්� ලංකාව/ 
�ස්���කය 

අ�ව 
පෙය�්ෂණ 
ස්ථානය

ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස 
බලපෑ�

සං�රම�ක
��

සං�රමණෙ�/
නැවත ප�ං� 

��ෙ� බලපෑ�

�රජාවට අවශ්ය 
ෙ�

අදාළ 
�ර�ප��, 
ෙ�ඛන සහ 

ආයතන (�ය� 
අ�යයන 

�රෙ�ශවලට 
අදාළ)

අරණායක නායයෑමකට 
�� ෙදන අ�ක 
�� �ණා�. 

අවතැ��ම සහ 
නව ජනාවාසයකට 
මා� ��ම.

තම� නව 
ජනාවාසයට අය� 
ෙනාවන බව හැ� 
යාම 

ඉඩ� අ�� �ම, 
ස්වයංෙප��තභාව
ය සඳහා ෙගව� 
වගා ��මට ඇ� 
ෙනාහැ�යාව සහ 
�වාස �ඩා �ම 
�සා ඇ� වන 
මාන�ක-සමාජ 
ක�පනය.

ස්වයංෙප��තභාවය 
නැ��ම, අ�� මත 
යැ�මට �� �ම.

ආදායම අ���ම සහ 
නව, ���� ශ්ර�ක 
�වෙන�පාය�ට 
අ�වත�නය �මට 
ඇ� ෙනාහැ�යාව - 
එෙස්ම ෙ�වා�� 
ලැ�ෙ� ෙපරට වඩා 
අ� ආදායම�. 

නැවත ප�ං� 
��ෙම� ප�ව සමාජ 
�රාව�ය අ��දහ� 
� ෙහ�� �ය� 
ෙදනා එකම 
ත�වයකට වැ��. 
ෙමය සමාජ 
සහ�වනෙ� �ඳ 
වැ�මට ෙහ්� �ය.

රජය, නායයෑ� 
��බඳ කලාපකරණ 
��ය� මත පදන� 
ෙව�� සහ �රජාව� 
සමඟ සාක�ඡා කර; 
නැවත ප�ං� ��ෙ� 
ජනාවාස වඩා 
ෙහා�� හා ක��යා 
සැල�� කළ ��ය.

ෙගව� වගා මත 
පදන�වන 
�රජාව�ෙ� 
ස්වයංෙප��ත ��හය 
නැවත ෙගාඩනැං�මට 
සහ ඔ��ට ��� 
�වෙන�පාය මාග� 
ලබා �මට රජය උද� 
කළ ��යග

ජා�ක ආපදා 
අවදාන� අවම 
��ෙ� 
�ර�ප��ය
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�රජාව� සමඟ කළ සංවාදය� හරහා �රෙය�ජනව� මෙන� සමා�ය ග�කය� සහ බලහ�කාරෙය� 
සං�රමණය කර�ෙ� හා අවතැ� �ෙ� බලපෑ� ��බඳව අවෙබ�ධ කර ගැ�මට හැ� �ය. �යඟෙය� �ඩාවට 
ප� අ�රාධ�ර සහ ���ණාමල �රෙ�ශවල සමාජ සහෙය��තාවය �ඳ වැ�ම ත�ණ පර�පරාව �ළ ම��ර�ය 
හා ම�පැ� වලට ඇ�බැ� �මට ෙහ්� �ය. ��� සං�රම�කය� සහ ඔ��ෙ� ප�� අතර ඇ� �රස්ථභාවය 
�වාහ සබඳතාවලට බලපාන අතර අ���ෙව�� ප��වල �ඩා ද�ව�ට ද එම බලපෑම එ�ල �ය. 

නායයෑෙම� �ඩාවට ප� � අරණායක �ස්���කෙ� අවතැ� � ග�වැ�ය� නැවත ප�ං� කර නව �වාස ලබා � 
��ෙ� අ� අවදාන� ස�ත නායයෑ� කලාපව�� ෙහව� ඔ��ෙ� වාසස්ථානව��  �රස්ථව බැ��,  තම� 
ෙකාතැනට ෙහ� අ�� නැ� බව හැ�ම, ස්වයංෙප��තභාවය අ�� �ම සහ ස්වා�න�වය අ�� �ම �සා 
මාන�කව �ඩාවට ප� �ය. 

මාන�ක ෙසෟ�ය ප�ධ� ��බඳ ජා�ය�තර සඟරාෙ� 2018 �රකා�ත ��ය� ම�� ෙප�වා � ��ෙ� 
�යඟය සහ ගංව�ර වැ� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� හරහා වඩා� අවදානමට ල��ය හැ� හා ආ��කකරණයට 
ල� � �රජාව�ෙ� මාන�ක ෙසෟ�යයට බලපාන බව�, එ� �ර�පලය ව�ෙ� මාන�ක ෙසෟ�ය �රජාෙ� 
අවධානය අවශ්ය �ය හැ� ම�ටෙ� අ�ෙය�ගා�මක මෙන�සමාජ�ය �ර�ඵල බව� ය. 

වත�මානෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස හා ස�බ�ධ ආ��ක කාල��ක ����වල �ර�පලය� ෙලස හට ග�නා 
මාන�ක ෙසෟ�ය �ර��පාක ගෙ�ෂණය ��මට ෙව� �� ෙ�ගෙය� �යා�ත වන ��� පෙය�්ෂණ ජාලය� 
දැ� ඇත. අ�ක ෙලස තාපය ඉහළ යාම සහ ආද�්රතාවය වැ� �ම ෙහ්�ෙව�, ��ෙන��මාදය, උම�ව සහ 
ස්නා� ආබාධ ඇ�� මෙන�භාව සහ චය�ා�මක ආබාධ සඳහා ෙර�හ� ගත�� වැ� ව� දැ�ය හැක. ෙ�ශ��ක 
�පය�ාසය�ෙ� ව�ර මාන�ක ෙසෟ�ය �ර��පාක ෙලස ෙභෟ�ක හා සමාජ ය�තල පහ�ක�වලට හා� �ම, 
ශා��ක ෙසෟ�ය බලපෑ�, ආහාර හා ජල �ඟය, ගැ�� සහ උ�ර, උප උ�ර හා �ඝ� කා�න ෙ�ශ��ක 
�පය�ාසය� ෙහ්�ෙව� අවතැ� �ම සැල�ය හැ� ය. 

�� කා�න �යඟය ගැ�� හා බලහ�කාරෙය� සං�රමණය �මට වැ� වැ�ෙය� බලපාන ආකාරය දැ�ය හැ� 
අතර එම�� මාන�ක ආත�ය, පශ්චා� ක�පන ආත� ආබාධ (��එස්�), කාංසාව සහ ක�පනය වැ� මෙන� 
සමා�ය �ර�පල හට ගැ�ෙ� නැ��තාව� ඇ� �ය හැ�ය.

�� කා�න �යඟය වැ� වැ�ෙය� ගැ�� හා බලහ�කාරෙය� සං�රමණය �ම සමඟ ස�බ�ධ � ඇ� අතර 
එම�� මාන�ක ආත�යට ඇ� �රවණතාව, පශ්චා� ක�පන ආත� ආබාධ (PTSD), කාංසාව සහ ක�පනය 
වැ� මෙන� සමා�ය �ර� come ල ෙකෙර� බලපෑ� කළ හැ�ය.

ගංව�ර, �යඟය ෙම�ම බලහ�කාරෙය� සං�රමණය කර�ම සහ �ඝ� කා�නව අවතැ� �ම හා ස�බ�ධ 
ව�ර ෙම�ම සෘ� �ර��පාක ඇ� බව ��ව�� ��ග�නා අතර ඒ ��බද මනා අවෙබ�ධය� ලබා ගැ�ම සඳහා 
වැ��ර පෙය�්ෂණ අවශ්යය.

සං�රමණෙ� බලපෑ� ගැන ඉල�කගත ක�ඩාය� සාක�ඡා. ඡායා�පය: ��� දයාවංශ

10 සං�රමණෙ� සමාජ මෙන���යා�මක බලපෑම
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පා� හා හා�වලට �ෙශ්ෂ අවධානය� ෙයා� ��ම ඇ��ව රෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �ස�ම සඳහා 
ශ��ම� ජා�ක �ර�ප��, සැල�� සහ ආයතන ශ්� ලංකාෙ� ඇ� බව ෙපෙ�.   ෙමම �ර�ප�� සැල�� කර 
ඇ�ෙ� අදාළ ආයතන අතර ස�බ��කරණය අ�යවශ්ය වන '�රධාන ධාරාෙ� �ලධම�' යටෙ� ��යා�මක 
��මට ය.   අ�වත�නය, අවම ��ම සහ අලාභ හා හා� කළමනාකරණයට අදාළ ��යාකාරක� දැනට පව�නා 
ආං�ක ආයතන හරහා ��යා�මක ��ම ෙහව� �රධාන ධාරාවට අ�ගත ��ම ශ්� ලංකාෙ� මහජන �ර�චාර 
�රෙම�පායෙ� වග�ම�. 

ෙකෙස් ෙවත�, ෙ�ශ��ක �පය�ාස සං�රමණය, දැනට පව�නා ෙබාෙහ� �ර�ප�� �ළ �රමාණව� ෙලස 
ෙහ�  පැහැ��ව හ�නා ග�ෙ� නැත. ෙකෙස් ෙවත�, රට �ළ පව�න �ර�ප�� සහ ආයත�ක ��හය� �ළට 
ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �සා �� වන සං�රමණය ඒකාබ�ධ ��මට �රබල අවස්ථාව� ඇත. ම�දය� එම 
�ර�ප�� හා ආයතන ��යා�මක �ම ශ��ම� ��මට උ�සාහය� ගැෙනනා බැ��.

ආයතන ස�බ�ධෙය� ග� කළ, ප�සර හා වන�� ස�ප� අමා�යාංශය (මහවැ� සංවධ�න හා ප�සර 
අමා�යාංශෙය� මෑතක� ෙවනස් කරන ල�) එ� ස�බ��කරණ කාය�භාරය පහ� ��ම සඳහා ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස ෙ�ක� කාය�ාලය (CCS) ���වන ල�.    �ර�ප��මය රා� සැක�ම සහ ෙ�ශ�ණය ස�බ�ධ 
��යාකාරක� ස�බ��කරණ කට�� ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙ�ක� කාය�ාලය  ��� �� කර ෙගන ය�. 
2012 � ජා�ක ෙ�ශ��ක �පය�ාස �ර�ප��ය (NCCP) සකස් ��ම, ෙ�ශ��ක �පය�ාස බලපෑ� සඳහා 
ජා�ක අ�වත�න සැලැස්ම 2016-2025 (NAP )සකස් ��ම සහ 2016. � අ�වත�නය, අවම ��ම සහ අලාභ හා 
හා� සඳහා ජා�ක වශෙය� �රණය කළ දායක �ද� (NDC) ඉ��ප� ��ම ෙමම ��යාව�ෙ� �රධාන 
ස��ස්ථාන ෙලස සැල�ය හැ�ය. 

එය, ශ්� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ට අදාළ අවදානම, අ�වත�නය, අවම ��ම, �රසාර ප�ෙභ�ජනය 
සහ �ෂ්පාදනය, දැ�ම කළමනාකරණය සහ ආයත�ක ස�බ��කරණය, පෙය�්ෂණ හා සංවධ�නය, 
තා�ෂ�ක �වමා�ව, ෛන�ක හා �යාමන රා�ව, ෙවළඳපල, ෙවළඳපල ෙනාවන යා��රණ සහ ස�ප� 
බල�� ගැ��ම ඇ�� ෙපා� �රකාශන ඇ�� �ර�ප�� �රකාශන 25 � ඉ��ප� කර�.   (අදාළ ෙකා�ව 
බල�න)

11
රෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා ��වන සං�රමණය� 
ෙව�ෙව� ෙකෙරන ආයත�ක කට��
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ශ්� ලංකාෙ� ජා�ක ෙ�ශ��ක �පය�ාස �ර�ප��ය

ශ්� ලංකාෙ� ජා�ක ෙ�ශ��ක �පය�ාස �ර�ප��යට පහත සඳහ� �ර�ප�� �රකාශ ඇ�ළ� ෙ� :

Ÿ  අවදානම ත�ෙස්� ��ම: ජා�ක සංවධ�න �යාය ප�රය �ළ ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� හ�නා ගැ�ම සහ 
ඒවාට ආම��රණය ��ම;

Ÿ  ආපදා කළමනාකරණය: ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� ඇ� වන ආපදා වැළැ��ම / අවම ��ම සහ 
කළමනාකරණය ��ම සඳහා උපාය මාග� සහ යා��රණ සංවධ�නය ��ම සහ �රජාව�, ප�සර ප�ධ� 
සහ ස්වාභා�ක හා ෙගාඩනඟන ලද ප�සරය ආර�ෂා ��ම;

Ÿ  ආහාර �ෂ්පාදනය සහ ආහාර �ර��තතාවය: ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� ෙබ�ග හා ස�ව �ෂ්පාදන 
සහ �වර අංශ ෙකෙර� ඇ� වන අ�තකර බලපෑ� �ස�මට , ආහාර �ෂ්පාදනයට ඇ� බලපෑම අවම ��මට 
සහ ආහාර �ර��තතාව සහ�ක ��මට කාෙල��ත �යවර ගැ�ම;

Ÿ  මානව ජනාවාසකරණය, ඉඩ� ප�හරණ සැල�� ��ම සහ නාග�ක සංවධ�නය �ළට ජා�ක වශෙය� ��� 
අ� �ෙම�චන �රෙම�පාය� සහ තා�ෂණය�, ��� අ�වත�න උපාය මාග� මාග� ඇ�ළ� ��ම;

�ලාශ්රය: http://www.climatechange.lk/CCS%20Policy/Climate_Change_Policy_English.pdf
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ජා�ක අ�වත�න සැලැස්ම, අ�වත�නය �ෙ� ආවරණ කලාපය ��බදව එම �ර�ප��ෙ� ස�මත 
�රකාශය�ෙ� ��� �ෂය පථය �ළ ගැ��� �ස්තර කරන අතර ඒවා �රාෙය��කව ��යා�මක ��ෙ� 
ම�ටමට �ෙඟන ය�.   ජා�ක අ�වත�න සැලැස්ම, ආහාර �ර��තතාව (ෙබ�ග-ප� ස�ප�-�වර), ජලය, 
ෙසෟ�ය, මානව ජනාවාස, ෛජව ��ධ�වය සහ ප�සර ප�ධ�, ෙවරළ සහ ස��ර, අපනයන කෘ�කම�ා�තය, 
කම�ා�ත, බලශ�� �රවාහනය,   සහ සංචාරක යන අවදානමට ල��ය හැ� අංශ නවය� සඳහා අ�වත�න 
��යාමාග� හ�නාෙගන ඇත. අ�වත�නය ය� �ර�ප��ෙ� එ� අංගය� පමණ� වන අතර අ�වත�නයට 
ස�බ�ධ ෙවන� අ��රක �ෙෂ්�රය� �ෙ� (උදා: අවදානම).    සැලැස්ෙ� �රධාන අර�� ව�ෙ� 
ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑ� සමඟ සාථ�කව කට�� ��ම සඳහා ��ගල��, �රජාව� සහ සමාජෙ� 
අ�වත�න හැ�යාවසහ ධා�තාව ඉහළ නැං�ම�.; �රජාව�ෙ� සහ ප�සර ප�ධ�වල ඔෙරා�� �ෙ� හැ�යාව 
වැ� ��ෙම� ෙ�ශ��ක අවදාන� වලට ඇ� අවදානම අවම ��ම සහ; සමාජයට සහ ජනතාවට උප�ම වා� 
ලබා ගැ�ම සඳහා ��වන ෙවනස්ක� ෙහ්�ෙව� පැන න�න ඕනෑම අවස්ථාව� �රෙය�ජනයට ගැ�ම�.

ජා�ක අ�වත�න සැලැස්ම ම�� �රසාර සංවධ�න අර�� සා�ෂා� කර ගැ�මට දායක ව�ෙ� ෙකෙස්ද 
ය�න සාක�ඡා කර�. ෙ�ශ��ක �පය�ාස බලපෑ� ෙහ්�ෙව� ඇ� වන �ඟය� මඟහරවා ගැ�ම සඳහා ජල 
ස�ප�, කළමනාකරණය සහ භා�තය සඳහා ප�ධ�වල ඔෙරා�� �ෙ� හැ�යාව වැ� ��� ��ම එ� අර�ණ�. 
වෂ�ාපතනෙ� අස්�ර ෙවනස්�� ෙහ්�ෙව� මානව ජනාවාස හා ය�තල පහ�ක� ෙකෙර� වන බලපෑම අවම 
��ම සහ �රජාව�ෙ� අ�වත�න ධා�තාව ෙගාඩනැ�ම ද ෙම� අර�ණ�.
(https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents%20NAP/National%20Reports/National%20Adaptation%20Plan
%20of%20Sri%20Lanka.pdf)

ජා�ක වශෙය� �රණය කරන ලද දායක�වය� (NDCs) �, අ�වත�නයට අදාළ ෙකාටස ��� ඉල�ක 
පහ�� සම��ත ෙ�; ෙ�ශ��ක �පය�ාස අ�වත�නය, ජා�ක සැල�� හා සංවධ�නය �ළ �� ගැ�මට ල� 
��ම; ෙ�ශ�ණයට ඔෙරා�� ෙදන හා ෙසෟ�ය ස�ප�න මානව ජනාවාස ස��ය ��ම; ආහාර �ර��තතාවයට 
බලපාන ෙ�ශ��ක �පය�ාස අවම ��ම; �රධාන ආථ�ික �ෙ�රණවල ෙ�ශ��ක �ර�ෙර�ධය වැ� ��� 
��ම; ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙග� ස්වාභා�ක ස�ප� හා ෛජව ��ධ�වය ආර�ෂා ��ම.

ෙසෟ�යය, ආහාර �ර��තතාව (කෘ�කම�ා�තය, ප� ස�ප� හා �වර), ජලය, වා�මාග�, ෙවරළබඩ හා නා�ක, 
ෛජව ��ධ�වය,නාග�ක,නගර සැල�� සහ මානව ජනාවාස, සංචාරක සහ �ෙන�දාස්වාදය යන අංශවල ජා�ක 
වශෙය� �රණය කරන ලද දායක�වය� (NDC) ස�ස්තරව ද�වා ඇත.

ෙ� හැ�� �ට ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ට ��ණ �ම සඳහා දායක වන තව� අදාළ �ර�ප�� හා ආයතන 
��පය� �ෙ�. �ද�න� වශෙය�, ශ්� ලංකාෙ� ඉඩ� හායනය මැඩපැවැ��ම සඳහා � ජා�ක ��යාකා� 
වැඩසටහන (NAPCLD) අනාගතෙ� � ඉඩ� ස�ප� ���ම ��ර කළ හැ� සාධකය� ෙලස ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස හ�නාෙගන ඇත (ප�සර හා ස්වාභා�ක ස�ප� අමා�යාංශය, 2014).   රෙට� ක�කර හා ම�යම ෙත� 
කලාපෙ� (ඉහළ ජලධාරක) පාං� ඛාදනය සහ නායයෑ� වැ� ගැට� �රණා�මක ගැට� බව සහ ඒවා ජය ගැ�ම 
සඳහා වන ��යාමාග�ද එය අවධාරණය කර ඇත.  

එය 'ස්වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණය සහ ෙ�ශ��ක �පය�ාස අ�වත�නය' �රධාන උපායමාග�ික / 
මැ�හ��ෙ� �ෙෂ්�රය� ෙලස හ�නාෙගන ඇ� අතර  පාං� සංර�ෂණය, ජල කළමනාකරණය, කෘ�කාම�ික 
කාල�ණ අනාවැ� සහ ආපදා අවදානම අවම ��ම යන �ෙෂ්�රය� එ�� ආවරණය කර�. 

මහජන අදහස් සඳහා ඉ��ප� කර ඇ� ජා�ක කෘ�කාම�ික �ර�ප��ෙ� දැනට පව�න ෙක��ප� රා�ව 'ආහාර 
�ර��තතාව සහ�ක ��ම' සහ 'පා�ස�ක �රසාර බව සහ�ක ��ම' ෙය��ත �ර�ප��ෙ� �රධාන අංශ ෙදක� 
ෙලස හ�නාෙගන ඇත.   එය 'ස්වාභා�ක ස�ප� කළමනාකරණය සහ ෙ�ශ��ක �පය�ාස අ�වත�නය' �රධාන 
උපායමාග�ික / මැ�හ��ෙ� �ෙෂ්�රය� ෙලස හ�නාෙගන ඇ� අතර  පාං� සංර�ෂණය, ජල කළමනාකරණය, 
කෘ�කාම�ික කාල�ණ අනාවැ� සහ ආපදා අවදානම අවම ��ම යන �ෙෂ්�රය� එ�� ආවරණය කර�. 
ෙකෙස් ෙවත�, ෙමම �ර�ප��ය තවම� සැකැස්ෙ� ��ක අව�ෙ� පව�.

50

49

51

52

34

53

54

55

56

61

60

59



තවද, ආයතන අතර ස�බ��කරණය අ� කම හා ��ධ පාශ�වක�ව�ෙ� ධා�තාවය ෙනාමැ� කම ෙහ්�ෙව� ෙමම 
�ර�ප�� හා සැල�� ��යා�මක ��ම පමා � ඇත.    �ය� �ෙෂ්�රවල ෙ�ශ��ක �පය�ාස බලපෑ� වලට එෙර�ව 
ග�නා ඵලදා� අ�වත�න ��යාමාග� වළ�වන �ඩැස්/ෙහ්� පහ� NAP ��� හ�නාෙගන ඇත: ෙතාර�� �ඩැස, 
තා�ෂ�ක �ඩැස , �ර�ප��මය �ඩැස, ආයත�ක �ඩැස සහ ස�ප� බල�� ගැ��ෙ� �ඩැස ය� ඒවා�.    ෙ� 
ෙමාෙහාෙ� � වඩා� �රණා�මක �ඩැස් ව�ෙ� ෙතාර�� හා ආයත�ක �ඩැස් බව ෙපෙ�.    ෙමම �ඩැස් හ�නා 
ග���, 2018 ජා�ක අයවැය ම�� ෙමම පරතරය� ඇ� �ෙෂ්�රවල ධා�තාව සංවධ�නය සඳහා ��ම සඳහා සැල�ය 
��  ම�ටම�� �ර�පාදන ෙව� කර ඇත. 

ෙ�ශ��ක �පය�ාස  �සා �� වන සං�රමණ ෙමම �ර�ප�� හා ආයතනවල �ෂය පථයට ඇ�ළ� ෙනාව�ෙ� න� 
�යවර ගත හැ� ෙමාෙහාත ��� ය� ඇ� අතර, එය ��යන ගණනකෙ� ��තවලට බලපා� ඇත.

�ව� අන�� ඇඟ�� සහ හ�� �ර�චාර ප�ධ� ��බඳව සාක�ඡා කරන ආපදා කළමනාකරණය ��බඳ ජා�ක 
�ර�ප��ෙ�, ජා�ක, කලා�ය, �රාෙ��ය හා �රජා ම�ට�� ��යා�මක �ය �� අතර �ර�තරෙය� 
ප��ෂාවට ල� �ය ��ය. අවතැ��ව�ට සහ ඔ��ෙ� ෙ�පළවලට සහ �ෙශ්ෂ අවශ්යතා ඇ� ��ගල��ට 
ෙස�ෙ� සහ ගලවා ගැ�ෙ� ෙස්වා ද �කවරණය සහ ආර�ෂාව ද ලැ�ය �� ය. නැවත ප�ං� ��ම 
ෙනාවැළැ��ය හැ� අවස්ථාවක, �වාස තැ�ම �ර�ලා��ෙ� අවශ්යතාවය�ට අ�ගත �ය �� අතර ජා�ක 
��යට අ�ව අ�යවශ්ය ෙස්වා ෙවත �රෙ�ශය ��බඳ �ර���ට ග� කළ ��ය. �වාස ලබා �ය ��ෙ� ��ස් 
ජනාවාස සඳහා ��� ස්ථානවල පමණ� වන අතර ඒවා �රජා සහභා��වෙය� සැල�� කර ඉ� කළ ��ය. 
උප�රව ��බඳ ෙතාර��, අවදාන� සහ බ��ධ උප�රව සදහා අවදාන� ත�ෙස්� ��� �ර�තරෙය� 
යාව�කා�න කළ ��ය.උප�රවව�� වන බලපෑ� වැළැ��ම සහ අවම ��ම සඳහා �වධ පාශ�වය� හට �රණ 
ගත හැ� ව� ��ස උප�රව ඇ��ය හැ � �රෙ�ශ හ�නාගත ��ය. අවදාන� �ශ්ෙ�ෂණය� �ළට, ආපදා, 
ද��රතාවය සහ සංවධ�නය අතර අ�ත� ස�බ�ධතා ඇ�ළ� කළ ��ය. ��යා�මක පෙය�්ෂණ ෙමවල� සහ 
�රමෙ�ද ��ය �� අතර ආපදා අවදානම අවම ��ම සඳහා ඒවා භා�තා කළ ��ය. ආපදා අවදාන� අවම ��ෙ� 
��යාකාරක� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය අ�වත�නය හා ස�බ�ධ �ය ��ය. 
(http://www.disastermin.gov.lk/web/images/pdf/slcdmp%20english.pdf)

අලාභ හා හා� සඳහා ෙව�ෙස�� ජා�ය�තර යා��රණය, එ� උපායමාග�ික කාය�ාව�ය යටෙ� එ� වැඩ 
සැලැස්ෙ� ෙකාටස� ෙලස,  "සං�රමණය ඇ�� මානව සංචලතාව, අවතැ��ම සහ සැල��ගත නැවත ප�ං� 
��ම ඇ��ව මානව සංචලතාවයට අදාළව වැ� ��� කළ සහෙය��තාව සහ පහ�ක� සැප�ම"  ගැන සාක�ඡා 
කර ඇත.  
(https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-
for-loss-and-damage-wim-excom/workplan)

ශ්� ලංකාෙ� ජා�ක වශෙය� �රණය කරන ලද දායක�වය (N D C ) අලාභ හා හා� සඳහා ෙව�ෙස�� ජා�ය�තර 
යා��රණය ඵලදා� හා කාය��ෂම ආකාරය�� දායක�වය දැ��ය හැ� ප�� ෙ��ය හා ජා�ක ම�ට�� 
යා��රණ ස්ථා�ත ��ම සඳහා �ෙද�්ශ ඉ��ප� කර� ඇත. 
(https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Sri%20Lanka%20First/NDCs%20of%20Sri%20Lank
a.pdf)
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ෙලාව �රා වැ�ෙව�� පව�න අබ�ුද හා ආපදා ත��වය� සැල��ලට ග���, “අ�වත�න සමාජ ආර�ෂණය 
ය� ෙග��ය වශෙය� වධ�නය ෙව�� පව�න සංක�පය�”.    ස්වාභා�ක �ප� සහ ෙ�ශ��ක �පය�ාස, 
ආථ�ික හා ��ය අබ�ුද, ගැ�� හා අවතැ��� ඇ�� �ය� ආකාරෙ� ක�පනවල බලපෑ�වලට �ස�� ෙස�ම 
සඳහා සමාජ ආර�ෂණය වඩා� ෙහා�� ස��ය ��ම ෙකෙර� වැ� අවධානය� ෙයා� ��ම එ�� අවධාරණය 
කර�.

ආපදාව�� බරපතලකම හා ඒවාෙ� ��රතාව වැ��ම රෙ� දැනටම� අවදානමට ල�ව ඇ� ක�ඩාය�වලට 
වඩා� දැ� ෙලස දැෙ�.    ආපදාව�� ප� ජනතාවෙ� ඔෙරා�� �ෙ� හැ�යාව වැ���� ��ම සහ රජෙ� 
�යද� අ� ��ම සඳහා සමාජ ආර�ෂාවට අ��රක කාය�භාරය� ඉ� කළ හැ�ය.   ද��රතාවය �ර� ��ෙ� 
��යාකාරක�ව�� ලැෙබන �රෙය�ජන �ව�ල ��මට ආපදාව�ට ඇ� හැ�යාව අ�ව ගැලෙපන සමාජ 
ආර�ෂණ �රෙ�ශය� ගැ�ම ���ය. 

ශ්� ලංකා සමාජ ආර�ෂණ ප�ධ�ය; රජය, �ෙශ්ෂෙය� අමා�යාංශ සහ පළා� සභා සහ රා�ය ෙනාවන අංශ 
��� ��යා�මක කර� ලබන සහ ��ප��, වැ���ය� ආබා�ත, අ�ය�තරව අවතැ��ව�, ළ�� සහ 
කා�තාව� වැ� ජනගහනෙ� ��ධ අවදානමට ල��ය හැ� ෙකාටස් ඉල�ක කර ග��� ��යා�මක කරන 
ලද �ර�ප�� හා වැඩසටහ� රා�ය�� සම��ත ෙ�.    (සමාජ ආර�ෂණ ෙය�ජනා �රම ��බඳ අදාළ ෙකා�ව 
බල�න). සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහ� ය� , අ�යාපන වැඩසටහ� ෙව�ෙව� කරන �ද� ආධාර, �ශ්රාම 
වැ�� සහ ෙවන� �ශ්රාම �ර�ලාභ, ෙසෟ�ය ෙස්වා සහය , ���ර ර�ෂණ සහ �වෙන�පාය සංවධ�න 
වැඩසටහ� වැ� �ධ ඒවා ය.   ඒවා ��� ෙලස ක�ඩාය�ගත කළෙහා� : (i) සමාජ ර�ෂණය; (ii) සමාජ 
ආධාර; සහ (iii) ��යාකා� ශ්රම ෙවළඳෙපාළ වැඩසටහ� . යන� ෙලස වග� කළ හැ�ය. 

රෙ� ��ක ද��රතාවය ��දැ�ෙ� වැඩසටහන ව�ෙ� “ස�ද�ි” ෙය�ජනා �රමය�.   එය ���ක� ල� 
���භය�ට ප�ෙභ�ජන �රදාන �වමා�ව� ෙම�ම බැං� පහ�ක� සහ ��යා ෙපාළ සඳහා �ල��� ද සපය�. 
ස�ද�ි සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන අ� ආදාය� ලා�� ෙව�ෙව� ඇ� �ශාලතම ර�ෂණ වැඩසටහන� ෙම�� 
ප�� ��යනයකට අ�ක සං�යාව� (රජෙ� �ද� �වමා� වැඩසටහෙ� �ර�ලා��) ආවරණය ��ම සහ 
�වාහය, ද� උපත, අස�ප සහ මරණය වැ� ���� සඳහා ර�ෂණය� ලබා ෙ�.   ෙමම වැඩසටහනට �ෂ්ය�ව 
�රම� ද ඇ�ළ� ෙ�. සාමා�ය ෙපළ සහ�කය (සාමා�ය ම�ටෙ�) �භාගය සම�වන �ර�ලා� ප��වල 
ද�ව�ට �ර�ලාභ ලබා �ම ෙමෙ� � �� ෙකෙ�. ෙමම ප�� ෙවත මාස් පතා ෙදන සමෘ�� සහනාධාරෙය� 
��ය� 45 ක �දල� ෙයාදාෙගන ���වා ඇ� සමෘ�� සමාජ ආර�ෂණ පදනම හරහා ෙමම ප��වලට �ර�ලාභ 
ලැෙ�.    Social insurance benefits are provided from the Samurdhi Social Security Fund formed 
from a monthly deduction of Rs. 45 from the monthly cash transfer given to these families.

Natural disaster-related social protection measures in Sri Lanka include insurance programmes 
only for certain livelihoods.  The Agriculture and Agrarian Insurance Board is a government 
agency under the Ministry of Agriculture, whose purpose is to offer low-income farmers (1) 
pension, death and disability insurance, and (2) crop and livestock insurance. Enrolments in the 
schemes are done individually and all bank loans are covered to 100%. However, the lack of 
human and physical capacity for the evaluation of risks are major barriers constraining the 
programme.  Moreover, rain-fed areas are not promoted for insurance whereas, rain-fed irri-
gated crops' contribution to total crops is 24 per cent. 
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ර�ෂණ ෙය�ජනා �රම:
ඇතැ� අ��ම� අංශවල වෘ��� සඳහා රජය ��� දායක ර�ෂණ වැඩසටහ� අතෙලාස්ස� හ��වා � 
ඇත.   ෙගා�� සඳහා දායක�ව ��ග�ක අන�� ර�ෂණය� සහ දායක ෙසෟ�ය ර�ෂණය� ඇත.   
ෙගා�� සඳහා ෙබ�ග, ප� ස�ප� හා කෘ�කාම�ික උපකරණ සඳහා �වෙන�පාය ආශ්�ත දායක ර�ෂණ 
�රම හ��වා � ඇත.   මෑතක� �වර�� සඳහා ෙබ��� ර�ෂණ �රමය� සහ ��ත ර�ෂණ �රමය� 
හ��වා ෙදන ල�.   සං�රම�ක ෙස්වක�� සඳහා ද �ෙශ්�ත ර�ෂණ �රමය� ඇත. ෙකෙස් ෙවත�, 
වැඩසටහ� වල අ� ආවරණය �සා ඒවාෙ� කාය��ෂමතාව �මා � ඇත. ෙගා�� පා� ලබ�ෙ�ය 
ය�ෙන� අදහස න�, අවදාන� අවස්ථා ඵලදා� ෙලස කළමනාකරණය කර ගැ�ම ඔ�� අ�ගමනය කළ 
�� වැදග� උපාය මාග�ය� බව�. අවදාන� ෙබදා ගැ�ම ෙමම උපාය මාග�ෙ� අ�යවශ්ය  ෙකාටස�. 
කෘ�කම�ා�තය පදන� කර ග� ��ධ ර�ෂණ �රම වසර ගණනාව� �ස්ෙස් ශ්� ලංකාෙ� ��යා�මක ෙ�. 
එෙහ�, ෙපා�ෙ� ග� කල, ඒ අවස්ථා පා��� ��ම අ� � ඇත. 

The losses faced by farmers means that effective risk management is an important strategy for 
them to adopt. Risk-sharing is an invaluable part of this strategy. Various agriculture-based 
insurance schemes have been in place in Sri Lanka for many years. But, in general, their uptake 
has been low.

එබ� සමහර ෙය�ජනා �රම පහත දැ�ෙ�:

ෙබ�ග ර�ෂණය -
ෙමය දශක ගණනාව� �ස්ෙස් ��යා�මක ව�න�. ෙබ�ග හා� මත පදන�ව ර�ෂණ ෙග�� ලබා ෙදන 
ෙපෟ�ග�ක ෙය�ජනා �රම සහ ෙපෟ�ග�කව ��යා�මක වන ෙය�ජනා �රම �ෙ�. 2016 
සං�යාෙ�ඛනවලට අ�ව, ෙමම ෙය�ජනා �රම ෙදකම එ�ව ර�ෂණය කර ��ෙ� � වගා කළ 
�රෙ�ශෙය� 4% කට වඩා අ� �රමාණය�. ෙබ�ග ර�ෂණය ය� සමහර �ට කෘ�කාම�ික ණය ලබා ගැ�ම 
සඳහා ස��ණ� කළ �� අවශ්යතාව�. 2015 � අ�රාධ�ර �ස්���කෙ� ෙගා�ය� සමඟ කළ 
ස��ෂණය�� ෙහ� �ෙ� (ස��ඛ ප��ෂණයට ල� කළ) ෙගා��ෙග� 31% � ෙබ�ග ර�ෂණය 
��යා�මක ව�ෙ� ෙකෙස්දැ� ෙනාද�නා බව� තව� 23% � එය භා�තා ��ම ��බඳව සැක පහළ කරන 
බව�ය. �ඩා ප�මාණෙ� ෙගා�� වන තම� වැ� අයට ෙබ�ග ර�ෂණෙ� සැබෑ �ර�ලාභ �� ව�ෙ� 
ෙකෙස්දැ� ෙබාෙහ� ෙගා�� ෙ��� ෙගන ��ෙ� නැත. 

දශ�ක පාදක ෙබ�ග ෙහ� කාල�ණ ර�ෂණය -
ෙමෙහ� ර�ෂණාවරණය ෙග�ම ය� කාල�ණ දශ�කය� මත පදන� ෙ�; උදාහරණය� ෙලස වෂ�ාපතනය 
ෙබ�ග අස්වැ�නට බලපාන ආකාරය එකවර සලකා බල�. එයට අ� ග�ෙද� ��වැය�� ��ත වන අතර 
සාමා�යෙය� �ෙෂ්�රයට ෙගාස් �� කරන ෙබ�ග හා� ත�ෙස්� ��ම අවශ්ය ෙනාෙ�. ෙකෙස් ෙවත�, 
වෂ�ාපතනය සහ අස්වැ�න ��බඳ අවශ්ය ද�ත ෙනාමැ� �ම, කාල�ණ ම�යස්ථාන ෙනාමැ�කම සහ 
�ර�තරෙය� ද�ත ලබා ගැ�ම �රමාද �ම ෙ� ආකාරෙ� ර�ෂණය� ��යා�මක ��ෙ� 
කාය��ෂමතාවයට අ�ෙය�ග ඇ� කර�.

ෙකෙස් ෙවත�, වඩා� මෑතක�, 2018 අයවැය ෙය�ජනා ම�� ශ්� ලංකාෙ� කාල�ණය පදන� කරග� 
දශ�ක ර�ෂණ වැඩසටහන� ��යා�මක ��ෙ� අවශ්යතාව ෙප��� කරන ල�. �, බඩ ඉ��, ෙස�යා, 
ෙලා� ��, අත�ාප� සහ ��ස් යන ෙබ�ග හය� ෙමම�� ආවරණය ෙකෙ�. කෘ�කාම�ික හා ෙගා�ජන 
ර�ෂණ ම�ඩලය (AAIB) ��� දශ�ක පාදක ර�ෂණ �ෂ්පාදන වැ� ��� කර ඇ� අතර එය දැ� 
ව��යා �ස්���කෙ� �ය� ම�ට�� ��යා�මක කර� ලැෙ�.
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ජා�ක ස්වාභා�ක ආපදා ර�ෂණය (NNDI) -

ෙමය ��ත හා� හා ෙ�පළ හා� ආවරණය ��ම සඳහා 2016 අ�ෙ�� මාසෙ�� �ය� කරන ලද රට�රා 
��යා�මක වන ෙලස හ��වා ෙදන ල�.   ෙමම ර�ෂණ වැඩසටහන ��යා�මක කර�ෙ� ජා�ක ර�ෂණ භාර 
අර�දල (NITF) �. ඒ හරහා �යඟෙය� ��වන අලාභ හැර �� �ළං, �ණා�, ගංව�ර, නායයෑ�, �� �ණා�, 
��ක�පා, �නා� ෙහ� අ�� සැර වැ�ම, අ�ක �ළං ෙහ්�ෙව� වස්�� / ගස් කඩා වැ�ම, වෂ�ාව �සා �ඳ�� 
��� කඩා වැ�ම ෙහ� ෙවන� ස්වාභා�ක අන�� ෙහ්�ෙව� ��ත හා ෙ�පළවලට ��වන �ය�ම හා� ආවරණය 
� ඇත. �වර��ට හැර මරණ ව�� �දල ��ය� 100,000 (ඇ.ෙඩා.527.67) ෙගව� ලබ�. �වර ෙදපාත�ෙ���ව 
යටෙ� �යාප�ං� �වර�� සඳහා, මරණ ව�� �දල ��ය� ��යනය� (ඇ.ෙඩා. 5276.69) � වන අතර, ෙමම 
අගය �ට ෙපර �වර අමා�යාංශය ��� �රකාශයට ප� කර ���. ෙ�පල හා� සඳහා ව�� �මාව �. ��යන 2.5 
(ඇ.ෙඩා.13191.72) �. �ට අමතරව, වාෂ�ික ��වැ�ම �.��යන දහය (ඇ.ෙඩා. 52799.90) ෙනාඉ�මවන �ඩා 
�යාපාර ආයතනවලට ���ය හැ� හා�ය ද  ෙමම ර�ෂණය ම�� ආවරණය ෙකෙ�. උප�ම ආවරණය �. ��යන 
2.5 (ඇ.ෙඩා.13191.72) �. 2015 ස��ණ� ව�� ඉ��ෙ� �ර�ශතෙය� ෙවනස් ව, 2016 ඇ� � අ�ක  ගංව�ර 
ෙහ්�ෙව� ෙමම ෙය�ජනා �රමය ෙව�� ව��  ඉ�ලා ��ම �� ��ක� �රමාණෙය� �යයට 66 �� ඉහළ 
ෙගාස් �ෙ�.

ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� බලපෑම අවම ��ම හා අ�වත�නය �ම ෙකෙර� අවධානය ෙයා� කරන ප�සර හා 
�නජ�න�ය බලශ�� අමා�යාංශය යටෙ� ශ්� ලංකාව ජා�ක ෙ�ශ��ක �පය�ාස �ර�ප��ය� සකස් කර ඇ� 
න�� ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා �� වන සං�රමණය රටට බලපාන හ�� අ�ෙය�ගය� ෙලස සඳහ� ෙනාකර�. 
ෙකෙස් ෙවත�, රට �ළ ජනතාවට බලපාන ස්වාභා�ක උප�රවය�ට �දාන� �ම සහ ඒවා කළමනාකරණය ��ම 
සඳහා ආපදා කළමනාකරණ පනත (2005) බලා�මක කර ඇත.

�ය�ත කලට �ශ්රාම වැ�� �ර�ලාභ ලබා ෙද�ෙ� රජෙ� ෙස්වකය�ට, ෙගා��ට, �වර��ට සහ සමහර ස්වයං 
��යාවල ��� අයට පම�.    රජෙ� ෙස්වක�� ��ම� ෙස්වක�� වන අතර ෙගා��, �වර�� සහ ස්වයං 
��යාලා�� අ��ම� ෙස්වක�� ෙලස සලක� ලබ�. ඒ අයට ස්ෙ��ඡාෙව� ෙමම �රමයට බැ� �ශ්රාම වැ�� 
�ර�ලාභ ලබා ගත හැ� අතර ඔ�� ෙව�ෙව� �ෙශ්ෂෙය� ���වා ඇ� ෙය�ජනා �රම ගණනාවකට ද දායක �ය 
හැ� ය.

ෙකෙස් ෙවත�, ��යාවල ��� අයෙග� �යයට 60 කට වඩා වැ� සං�යාව� සමාජ ආර�ෂණ �ර�ලාභ ෙනාමැ� 
අ��ම� ��යාවල ���තව ���.   එපමණ� ෙනාව, ත�ණ ත��ය� අතර, �ෙශ්ෂෙය� කා�තාව� අතර 
���යා අ�පාතය ෙබෙහ�� වැ� ය.   රෙ� සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහ� ආපදා අවස්ථාව��� ආධාර සැප�මට 
සැල�� කර ඇ� බව ෙපෙන�නට ��ණද, �ශ්�ත සහනය� ලබා �ම සඳහා ෙ�වා සකස් කර ��ෙ� නැත.    ඊට 
අමතරව අ��ම� අංශෙ� ෙස්වක�� �රමාණව� ෙලස ආවරණය ෙනා��ම රෙ� සමාජ ආර�ෂණ ප�ධ�ෙ� ඇ� 
අ�ව�.   �රමාණව� ෙනාවන �ර�ලාභ ෙම�ම වැඩසටහ� වල ��යමය �රසාරභාවය� නැ� �ම අ��ම� 
අංශෙ� ෙස්වක�� සඳහා ඇ�  �ශ්රාම වැ�� ෙය�ජනා �රම ස�බ�ධව ඇ� වන ගැට�ව�.   සමාජ ආර�ෂණ 
වැඩසටහ� ගණනාව� ��යා�මක කරන රජෙ� ආයතන ��පය� ඇ� ෙහ��, ආයත�ක ස�බ��කරණෙ� 
ඇ� අ�ව �සා එකම කාය�ය �ප තැනක �� ව� දැ�ය හැ�ය. 

අ�යයනය�� ෙහ� �ෙ� ��ප� ම ඛා�ඩෙ� ���භය�ෙග� අඩකට� වඩා අ� �රමාණය� සමෘ�� �ද� 
�වමා� / සහනාධාර වැඩසටහන යටෙ� �ර�ලාභ ලබන �ට එ� ඉහළම ඛා�ඩ හතරට අය� වන  
���භය�ෙග� �යයට 3 � 15 � අතර �රමාණය� එම වැඩසටහ�� �ර�ලාභ ලබා ඇ� බව�.    තවද ෙමම 
අ�යයනය අනාවරණය කෙළ්, එ� අත�� ��ප� ���භය�ෙග� 49% � පමණ� (�ල ද��රතා ෙ�ඛාවට 
අ�ව) සමෘ�� �ර�ලාභ ලබන අතර සමෘ��ය ලබන �� ගණ�� සැබ��ම ද��රය� �ල වශෙය� සැල�ය හැ� 
�ෙ� ���භය�ෙග� �යයට 15 � පමණ� බව�. 

ෙමම සං�යාෙ�ඛන ම�� සමෘ�� වැඩසටහෙ� ඉල�ක ක�ඩාය� ස�බ�ධ ගැට� වල බරපතලකම ෙප��� 
කර� - ඇ�ළ� ��ම සහ බැහැර ��ෙ� ෙද�ෂ යන ෙදකම එ� ද�නට ඇත.     �ට අමතරව, ෙබාෙහ� වැඩසටහ� 
වල ඒවාට ���ක� ලබ�න� ��බඳ �ණ�ායක පැහැ��ව �ව�චනය කර නැ� අතර ඇ�ළ� �ෙ� සහ ඉව� 
�ෙ� �රමෙ�දය ද පැහැ�� නැත. එම ගැට�ව සමහර සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහ�වල දැනට� ද�නට ලැෙබන 
ඉල�ක ක�ඩාය� ගැට�වලට ෙහ්� � �ෙබ� දැ�ය හැක.     එෙස්ම ෙබාෙහ� සමාජ ර�ෂණ වැඩසටහ� ��ය 
�ඟතාෙව� �ඩා ��න අතර එම �සා ඔ��ට �ය ආවරණ කලාපය ��� ��මට ෙහ� �ර�ලාභ ම�ටම ඉහළ 
දැ�මට අපහ� � ඇත. 
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ශ්� ලංකාෙ� සමාජ ආර�ෂණ ෙය�ජනා �රම:

��යාවල ��� �ව�ෙග� �යයට 60 � පමණ අ��ම� අංශය �ෙය�ජනය කළද, ඔ�� ෙව�ෙව� සමාජ 
ආර�ෂණ වැඩසටහ� ඇ�ෙ� අතෙළාස්ස� පම�. එම�� ආවරණය ව�න�  අ��ම� අංශෙ� 
ෙස්වක��ෙග� �ව ද �� ෙකාටස� පම�. අ��ම� අංශෙ� ෙස්වක��ට ෙබාෙහ� �ට මාතෘ හා ෛව�ය 
�ර�ලාභ සහ ෙස්වක අථ�සාධක අර�දල (ඊ�එෆ්), ෙස්වක භාර අර�දල (ඊ�එෆ්) සහ �ශ්රාම වැ�� වැ� 
�ශ්රාම  �ර�ලාභ ෙනාලැෙ�. ෙගා�� හා �වර�� වැ� අ��ම� ශ්ර�ක අංශෙ� �ෙශ්�ත ක�ඩාය� 
සඳහා �ම�ාණය කර ඇ� දායක �ශ්රාම වැ�� ෙය�ජනා �රම (සහ ර�ෂණ ෙය�ජනා �රම) අතෙලාස්ස� 
ඇත. ෙගා��ෙ� හා �වරය�ෙ� �ශ්රාම වැ�� �රමය, සමාජ ආර�ෂණ ෙය�ජනා �රම සහ සමාජ 
ආර�ෂණ ම�ඩලෙ� ���ම �ශ්රාම වැ�� �රමය අ��ම� අංශෙ� ෙස්වක�� සඳහා පව�නා සමාජ 
ආර�ෂණ වැඩසටහ� ෙ�. ෙ�වා ස්ෙ��ඡාෙව� ස�බ�ධ �ය �� දායක�ව ෙය�ජනා �රම වන අතර එ�� 
ලැෙබන �ර�ලාභ �රමාණය� එ� එ� සාමා�කය�ෙ� දායක�වය මත පදන� ෙ�. ෙකෙස් ෙවත�, 
ආවරණය වන �ෙෂ්�රෙ� අ�කම, අ��ය සාමා�ක�වය, අ� ම�ටෙ� �ර�ලාභ, ඉහළ ප�පාලන ��වැය 
සහ �ව�ල ��ය �රසාරභාවය වැ� ගැට� ගණනාව� ෙමම ෙය�ජනා �රම �ළ පව�.

-සමෘ�� සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන, රෙ� �රධාන ද��රතාවය ��දැ�ෙ� වැඩසටහන වන සමෘ�� 
වැඩසටහන යටෙ� ��යා�මක ෙ�. ෙමය සමෘ�� ෙකාමසා�ස් ජනරා� (DCGS) ���, අ� ආදාය�ලා� 
ප�� සඳහා අස�පයක� , ළමා උප�, �වාහය ෙහ� මරණයක� ර�ෂණ ආවරණය� ලබා �ෙ� අර��� 
���වන ල�ද�. ෙමය ශ්� ලංකාෙ� ��ප�� සඳහා වන �රධානතම සමාජ ආර�ෂණ වැඩසටහන�. එය 
��ධ අංශව�� සම��ත වන අතර, අ� ආදාය�ලා� ප��වල අවදානම අවම ��ම සඳහා වන ෙක�කා�න 
පරමාථ�ය සා�ෂා� කර ගැ�ම සඳහා සහනාධාර (ෙහ� �ද� �වමා�) වැඩසටහන, සමාජ ආර�ෂණ 
වැඩසටහන සහ ෙප�ෂණ වැඩසටහන �ම�ාණය කර ඇ� අතර ��කා�න පරමාථ�ය ෙව�ෙව� ���ර 
��ය වැඩසටහන සහ �වෙන�පාය සංවධ�නය ඇ�ළ� කර �ෙ�. 

- කෘ�කම� හා ෙගා�ජන ර�ෂණ ම�ඩලය ��� ��යා�මක කරන ලද ෙගා� �ශ්රාම වැ�� හා �වර �ශ්රාම 
වැ�� ෙය�ජනා �රම - �ද� හා සැල�� අමා�යාංශය

- සං�රම�ක ෙස්වක ර�ෂණය - �ෙ�ශ ��යා �රවධ�න හා �භසාධන අමා�යාංශය

- ආපදා සහන - නැවත ප�ං� ��ෙ� අමා�යාංශය, ආපදා සහන අමා�යාංශය, ආථ�ික සංවධ�න අමා�යාංශය.

- ආපදාව�ට ල��ව� සඳහා ශ්රම ෙවළඳෙපාළ වැඩසටහ� - ආථ�ික සංවධ�න අමා�යාංශය.

- අවදානමට ල��ය හැ� ක�ඩාය� සඳහා ශ්රම ෙවළඳෙපාළ වැඩසටහ� - සමාජ ෙස්වා ෙදපාත�ෙ���ව 
සහ ආබාධ ස�ත ��ගල�� සඳහා � ජා�ක ෙ�ක� කාය�ාලය - සමාජ ෙස්වා අමා�යාංශය, පළා� සභා.
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2020 මාත�ු 11 වන �න ෙල�ක ෙසෟ�ය සං�ධානය ෙකා�� -19 ෙග��ය වසංගතය� ෙලස �ෙ�දනය කර� 
ලැ�ෙ� ය.      2020 මාත�ු 15 වන �න, ශ්� ලංකා රජය, අ�ය�තර ම� ගමනාගමනය සඳහා ෙ�ශ�මා වැ�ම, 
ආනයන �මා ��ම, රට �රා ඇ�� ��ය ��යා�මක ��ම සහ ෙපෟ�ග�ක හා රා�ය අංශෙ� ශ්ර�ක��ට 
�වෙස් �ට වැඩ ��ෙ� ��� බලා�මක ��ම ඇ�� ෛවරසය පැ��ම පාලනය ��මට දැ� �යවර ගැ�මට 
පට� ග�ෙ�ය. 2020 මැ� 26 වන �න ෙමම �ය� ��යාමාග� ��� කරන ෙත� සමහර පළා� සහ 
�ස්���කවල ඇ�� ��ය ��යා�මක �ය.

ෙකා�� -19 වසංගතය ෙ��ය හා ෙග��ය සැප�� දාමය� කඩාක�ප� කර�� සහ ����ෙ� ඉපැ�ෙ� 
අවස්ථා අ� කර�� කළ බලපෑම ශ්� ලංකාෙ� ආථ�ිකයට ද�� ෙලස බලපා ඇත. රෙ� ආථ�ිකය යථා 
ත��වයට ප��මට මාස ෙහ� අ��� ගණන� ගත �ය හැ�ය.

ෙසෟ�යය හා ආර�ෂාව ��බඳ �ෙව��පායය� අ�ගමනය කර�� ෙ�, රබ� සහ �වර ඇ�� කෘ�කාම�ික 
අංශය නැවත �වෘත ��ම සඳහා රජය ��� ග� ලැ� �යවර, �ෂ්පාදනය, ෙස්වා ����ය සහ �වෙන�පාය� 
�ශාල වශෙය� ආර�ෂා ��මට උපකා� �ය. ෙකෙස් ෙවත�, සංචාරක ඇ�� ෙස්වා සහ කාම�ික අංශ 
��ම��ම පාෙහ් නතර � �ෙ�.

ක�ක� ෙදපාත�ෙ���ව ��� 2020 මැ� මාසෙ�� �යාපාර 2764 � සැල��ලට ග��� කරන ලද 
ස��ෂණයකට අ�ව, �ර�චාර දැ��ව�ෙග� 53% � �ය �යාපාර ස��ණ�ෙය�ම වසා දමා �� අතර තව� 
44% අවම ධා�තාව�� කට�� කර�. ස��ණ�ෙය�ම ��යා�මක �ෙ� 3% � පම�. �ර�චාර 
දැ��ව�ෙග� �ශාල ��ස� �යා ��ෙ� තම ෙස්වකය�ට වැ�� ෙග�මට ෙනාහැ� � බව�. ෙමම 
සං�යාෙ�ඛන ම�� රෙ� ඉහළ යන ���යා සං�යාව� ��බඳ ඉ� කර ඇත.

සංචාරක කම�ා�තය රෙ� ආථ�ිකෙ� 5% කට දායක�වය ෙදන අතර 2020 මාත�ු මාසෙ� � අ�� දැ�ම 
බලා�මක � �ට රට �ළට සංචාරක��ෙ� පැ��ම ෙපර වසරට සාෙ��ෂව 70% �� පහත වැ� ඇත. 
අෙග�ස්� 2020 වන �ට� සංචාරක �මාව� ��යා�මක වන අතර එය �ගටම සංචාරක අංශයට �රබල ෙම� ම 
අ�තකර බලපෑම� ඇ� කර�.

දළ ෙ��ය �ෂ්පා�තෙය� 8-9% ක �රමාණයට දායක වන �ෙ�ශ �ෙ�ෂණ �ශාල වශෙය� පහත වැෙට�� 
�ෙ�.     ශ්� ලාං�ක සං�රම�ක ශ්ර�ක�� නැවත ෙමරටට ෙග�වා ග�නා ෙලස කර� ලැ� ඉ��� ගණන 
වැ��ම� සමඟ රජය ඔ��ව නැවත ෙමරටට ෙග�වා ගැ�මට කට�� කෙළ් ඔ�� ෛවරස් ප��ෂාවට ල� 
කර �ෙර�ධායනය කර ඇ� බව සහ�ක ��ෙම� ප�ය.�ෙ�ශ කට�� අමා�යාංශෙ� ෙ�ක� ර�නාථ 
ආය��ංහ මහතා පැව�ෙ� 2020 අ�ෙ�� මාසෙ� � සං�රම�ක ෙස්වක�� 17,000 � ඇ�� �ෙ�ශගත ශ්� 
ලාං�ක�� 27,000 කට අ�ක සං�යාව� ආප� �ය රට බලා ඒමට කැමැ�ත පළ කර ඇ� බව�. ෙමම 
ෙස්වක�� අතර ��යා අ���, ෙස්වක ෙකා��රා��ව ස��ණ� කළ, ඌන ෙස්වා ���ත ෙහ� ��යා 
අ���ෙ� අවදානමට ල� � අය ද ඇ�ළ� ය.

නාග�ක ම�යස්ථානවල ���, අධ� ��ණතා සහ ���� ශ්ර�ක��ෙලස ෙස්වය කළ රට �ළ ��න 
සං�රම�ක ෙස්වක��ට �යාපාර වසා දැ� �ට ��යා අ���ෙම� ප� ආප� �ය ග��� බලා යාමට ���ය. 
සමාජ �රස්ථභාවය සහ රජය ��� පනවා ඇ� ඇ�� ��ය ෙහ්�ෙව� ෛද�ක වැ�� ලබන ක�ක�ව�ට 
ආදායම අ�� �ය. වල�්� �ෂ� ශ්� ලංකා ආයතනය ��� ඔ��ෙ� වැඩසටහ� පැවැ�ෙවන �රෙ�ශය�� 
ප�� අතර �� කරන ලද ස��ෂණය�� ෙහ� �ෙ� �ර�චාර දැ��ව�ෙග� 44% කට ��යා අ�� � ඇ� 
බව�. තවද සාමා�ය වැ�ප මසකට ��ය� 24,400 (ඇ.ෙඩා.132) �ට ��ය� 6,800 (ඇ.ෙඩා. 37) ද�වා පහත 
වැ� ඇත. ��ම� හා අ��ම� ආථ�ිකය�� ෙස්වය කරන ආදාය� උපය�න�ෙ� ෙබාෙහ� ප��වලට ෙමම 
අබ�ුදය බලපා�. 

පව�නා සමාජ ආධාර ෙය�ජනා �රම හරහා රජය ෙමම ත�වයට ඉ�ම�� �ර�චාර දැ��ය. සමෘ�� ෙය�ජනා 
�රමෙ� �ර�ලාභ ලබ�න�ට 2020 අ�ෙ�� සහ මැ� මාස සඳහා අමතර ��ය� 5000 (ඇ.ෙඩා.27) � ලබා 
�� අතර �ෙයෂ්ට �රවැ�ය�ට අමතර ��ය� 3000 (ඇ.ෙඩා. 16)  � ලැ��. ඊට අමතරව, ��ර වන ආථ�ික 
අබ�ුදෙය� �ඩාවට ප� �ය�ම ස්වයං ��යාවල ��� ක�ක�ව�ට උපකාර ��ම සඳහා නව රජය සහනාධාර 
�රමය� ��යා�මක කරන ල�. ෙමම වැඩසටහන සඳහා රජය ��� ෙගවන ලද �� �දල ��ය� ��යන 55 
� (ඇ.ෙඩා. 300,000) � � අතර එය ශ්� ලාං�ක ���භය�ෙග� �යයට 66 � කරා ළඟා �ය.
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ෙ� අ�ව, වඩා� අවදානමට ල� �ව�ෙ� පැවැ�ම �ර��ත ��ම සඳහා සමාජ ආර�ෂණ ෙය�ජනා �රමවල 
වැදග�කම ෙකා��-19 වසංගතය �ළ අවධාරණය ෙක��. ෙබාෙහ� ෙ��ය හා ජා�ය�තර සංවධ�න ආයතන ද 
��� සමාජ සං�ධාන ද �ඩාවට ප� ප��වලට �ද� සහ කා��ක �රදානය� ලබා � ඇත. අවම ෙපා�ය� 
ස�තව ණය ලබා �ෙම� �යාපාර යථා ත��වයට ප� ��ම සඳහා ශ්� ලංකා මහ බැං�ව ද �යවර ෙගන �ෙ�.

ණය ශ්ෙ��ගත ��ෙ� ආයතනය� වන ICRA ලංකා ආයතනය ��� කරන ලද අ�යයනයකට අ�ව, ශ්� 
ලංකාෙ� කෘ�කාම�ික අංශය ෙකා�� -19 ආපදාවට ෙබාෙහ� �රට ශ��ම� ව ��ණ � ඇත. ෙමයට �රධානතම 
ෙහ්�ව ව�ෙ� ෙමම අංශය ෙග��ය සැප�� දාමය� සමඟ ඒකාබ�ධ � ඇ�ෙ� ��� ස්වභාවය�� �ම�. �ට 
අමතරව, මාස 3 කට ආස�න කාලය� � අ�� දැ�ෙ� කාලය �ළ කෘ�කම�ා�තය අ�යවශ්ය ෙස්වාව� ෙලස 
ලැ�ස්�ගත ��මට රජය ග� �රණය, ෙමම අංශය ය� �රකට ආර�ෂා ��මට උපකා� �ය. ෙකෙස් ෙවත�, 
කෘ�කාම�ික ෙයද�� සැප�ම අඩාල �ෙ� �ර�පලය� ෙලස ෙකා�� -19 ආගමනය ශ්� ලංකා කෘ�කාම�ික 
අංශයට ය� �රකට බලපා� ඇතැ� අෙ��ෂා ෙකෙ�.

රට �ළ ස්වයං ආහාර �ෂ්පාදනෙ� මත රඳා පැව�ම සහ ආහාර ආනයනය මත යැ�ෙ� ඇ� ඉහළ අවදානම 
අවෙබ�ධ කර ගැ�මට ෙකා��-19 වසංගතය රජෙ� ආයතනවලට සහ �රජාව�ට අවස්ථාව� ලබා ��ෙ�ය. 
ෙකා��-19 වසංගතය අතර�ර ශ්� ලංකා රජය ��� පල�� හා එළව� සඳහා ඇ� අනාගත ඉ��ම ස�රා�ම 
සඳහා 'ෙසෟභා�ය   ජා�ක වැඩසටහන' ආර�භ කරන ල�. 

වසංගත හා සාගත වැ� අනාගත අබ�ුදය�ට ��ණ �ෙ� අර��� රට වඩා� ෙහා�� ස�න�ධ ��ම සඳහා 
ධා�ය වග�, එළව� සහ පල�� ෙගව� වගා ෙලස වැ�මට'ෙසෟභා�යා' ෙය�ජනා �රමය ම�� ��ම� කර ඇත. 
ෙකෙස් ෙවත�, ICRA ලංකා ��� කරන ලද අ�යයනෙ� � ෙප�වා � ඇ� ප��, �යඟය වැ� ෙ�ශ��ක �ප� 
රෙ� ආහාර �ර��තතාවයට තව� සැල�ය �� තජ�නය�. 

ෙමම අ�යයනෙය� පැහැ�� වන ප��, ෙ�ශ��ක සාධක ඇ�� ��ධ ෙහ්�� �සා ���� කෘ�කම�ා�තෙ� 
�යැ�මට වඩා පහ� ආදාය� අවස්ථා ෙසාය�� කෘ�කම�ා�තෙය� ඉව� ෙව�� ��. එබැ�� රෙ� ආහාර 
�ෂ්පාදනය �රසාර ෙලස �ර��ත ��ම සඳහා ෙමම අ�ෙය�ගය�ට ��ණ �මට න� ජා�ක හා �රාෙ��ය 
ම�ටෙ� වඩා� �රාෙය��ක හා උපායමාග�ික මැ�හ��� අවශ්ය ෙ�.

2020 අෙග�ස්� වන �ට, රට �ළ ෛවරසය පැ��ම ��ම��ම මැඩපව�වා ඇ� බව පවසන අතර, ෙර��� 
3000 කට ආස�න සං�යාව� සහ මරණ 11 � ��� ඇත. ඉ��ව ඇ�ෙ� වසංගතය �සා ආථ�ිකයට දර�නට �  
ඇ� සැබෑ ��වැය�. 
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ෙමම සහභා��ව පෙය�්ෂණ අ�යයනය පැහැ��වම ෙප��� කර�ෙ� සං�රමණයට බලපාන �රධාන ෙහ්� 
ෙකෙර� ෙ�ශ��ක �පය�ාසවල ඇ� බලපෑම �ණාකා� එක� බව�. එ� අත�� අ�රමව� වෂ�ාපතනය 
ෙහ්�ෙව� ඇ�වන �යඟය වැ� ම�දගා� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� සහ අෙන�  අතට ෙ�ශ��ක �පය�ාස 
�සා ඇ� වන නායයෑ� වැ� ආපදා ��� ෙගා��ට සහ ඔ��ෙ� ප��වලට තම සා��රදා�ක වෘ��� 
අතහැර දමා �ක�ප �වෙන�පාය� ෙව�ෙව� �ෙවස්ව�� සං�රමණය �මට බල කර� ලැබ �ෙ�. 

පරං�යවා�ය සහ ෙග�මර�කඩවල ග�වා�� වැ� ��ක �වෙන�පාය ෙලස වෂ�ාෙව� ෙප�ෂණය වන 
කෘ�කම�ා�තය මත යැෙපන අය�  අරනායක නායයෑම වැ� ආ��ක කාල��ක ආපදා ෙහ්�ෙව� තම  
�ෙවස්ව�� අවතැ� � ��න ජනතාව ද ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ට වැ� වැ�ෙය� ෙගා�� �ෙ� අවදානමකට 
ල�ව ���. 

ෙබාෙහ� සං�රම�කය� අවට �රෙ�ශවල ෛද�ක වැ�� ශ්ර�කය� ෙලස වැඩ ��මටකැමැ�ත� ද�ව�. 
සමහ� ඒ�� ඔ�බට ෙගාස් ෙකාළඹ වැ� �ශාල නගරවලට ද ස්ව�ප ෙදෙන� මැද ෙපර�ග රටවලට ද 
සං�රමණය ෙව�. ක�� කලට ෙක�කා�නව සං�රමණය �ම කෘ�කම�ා�තෙ� �යැෙල�න�ෙ� �රධාන 
ල�ෂණය�.

ෙ�ශ��ක ෙහ්� �සා වන සං�රමණය සමාජ සහ�වනයට බාධා ඇ� කරන අතර ත�ණ පර�පරාව ම��ර�ය 
හා ම�පැ� වලට ඇ�බැ� �ම වැ� කර�. ��� සං�රම�කය� සහ ඔ��ෙ� �වාහ සහකා�ය� අතර 
�රස්ථභාවය �වාහ සබඳතාවලට සහ එම ප��වල ද�ව�ෙ� යහපැවැ�මට බලපා�.

���� එ� ස්ථානයක �ට තව� ස්ථානයකට සං�රමණය ව�ෙ� අවසාන �ක�පය ෙලස ය. ෙ�ශ��ක 
�ර�ෙෂ්පනය� ෙප��� කර�ෙ� සමහර ස්ථානවල අ�වත�නයට �මාව� ඇ� අතර ���� ෙවන� 
ස්ථානයකට සං�රමණය �ය �� බව�. නාය �ය අරනායක �රෙ�ශය �ට �ද�න�. එම�සා  
ඔ��වසං�රමණය� ��බඳව ෙපර දැ�ව� ��� ෙකාට එම �රණ සහ�ක ��ම වැදග�ය.

අ�යයනය ෙක�� �රෙ�ශ හතෙ�ම �රජාව� අවධාරණය කරන ලද ක�ණ� �ෙ� අවට නගර �රෙ�ශවල 
�ක�ප �වෙන�පාය අවස්ථා �ම�ාණය ��ම ඉතා වැදග� බව�. ස්වයං ��යාවල ��� අයට උපකාර ��ම 
සඳහා ���ව, �සලතා වධ�නය සහ ��ය ආධාරවල අවශ්යතාව ද ඔ�� සඳහ� කළහ.

සහභා��ව පෙය�්ෂණ හා ස��ඛ සාක�ඡා වල�, �රජාව� සහ ��ධ පාශ�වක�ෙව�, ෙ�ශ��ක �පය�ාස හා 
ආපදාව� �සා ඇ�වන අ�තකර බලපෑ� ෙහ්�ෙව� වන අවතැ� �ම වළ�වා ගැ�මට, අවම ��මට සහ ඒවාට 
��ණ �මට සැබ��ම කළ හැ� හා කළ �� ෙ� ෙප�වා ��හ. අවතැ� �ම හා සං�රමණය අවම ��ම සඳහා 
ශ��ම� ඔෙරා�� �ෙ� යා��රණ අවශ්ය ෙ�. ඒ වෙ�ම ස්වාභා�ක බලපෑ� ෙහ්�ෙව� ජනතාවට 
ස්වකැමැ�ෙත� ෙතාරව �ය වාසස්ථාන ව���ටව යාමට ��වනඅවස්ථාව���, ශ��ම� සමාජ ආර�ෂණ 
�යවරය� ම�� ඔ��ව ආර�ෂා කර සහාය ලබා �ය ��ය.

පරං�යවා�ය සහ ෙග�මර�කඩවල ජනතාවට අ�ව තම ග�මානය� වල �රමාණව� තර� ස�ප� ඇ� න�� 
ෙබාෙහ� ග�වා��ට තම� ��ණ � ��න ආථ�ික ගැට� ව�� ��මට ෙමම ස�ප�ඵලදා� ෙලස ෙයාදා 
ගැ�මට අවශ්ය ෙතාර�� සහ දැ�ම ෙනාමැ� බව �රකාශ කර ��යහ.. සමෘ��ලා��(අ� ආදාය�ලා� ප�� 
සඳහා ශ්� ලංකා රජෙ� ��ය ආධාර ෙය�ජනා �රමය) ��ප ෙදෙන� ��ය ද, ෙබාෙහ� ෙගා�� ෙමම ෙය�ජනා 
�රමෙය� ආවරණය ෙනාෙ�.

පා�ව අවම කර ග��� වගාව� සැල�� ��ම සදහා ක�න අ�ව හා ෙක�කා�න ෙ�ශ��ක අනාවැ� 
�ෙර�කථනය ��ෙ�වැදග�කම අ�රාධ�රෙ� �රජාව අවධාරණය කෙළ් ය. එෙම�ම අරණායක ෙකා�ඨාසයට 
ෙපර ෙනා� �� ෙලස ඇද හැ�� අ�ක ��රතාවය�� �� �� �ළං වෂ�ාපතනය �සා �� �  නායයෑම 
අ���ෙම� ප�, �රෙ�ශයට අදාළ �ව� අන�� ඇඟ�ෙ� �රමෙ�දය� සැක�ෙ� සහ වඩා ෙහාඳ නගර 
සැල�� ��ෙ� අවශ්යතාවය ග�වා�� හ�නා ග�හ.

14 �ගමන
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අවාසනාවකට ඒවෙ�ම ෙමම ෙ�ශ��ක සං�රමණය� �සා ��වන ගැට�වලට  ��ණ �ම සදහා අවශ්ය 
ආපදා ආශ්�ත �ර�ප�� ස�පාදනයට, ආෙය�ජන සැල�� ��මට සහ �යාපෘ� සකස් ��මට ඒ ��බඳ 
��කරන ලද  වැ��ර පෙය�්ෂණ-මත පදන� � ෙතාර�� වල හ�� අවශ්යතාව� පව�.

තවද ග�වල �ෙබන ස�ප� �රෙය�ජනයට ෙගන �ක�ප ආදායම� උපයා ගැ�ම සඳහා  අවශ්ය දැ�ම හා 
ධා�තාව ෙගාඩනැ�ම ෙම�ම �රජාවෙ� ආක�ප ෙවනස් ��ම සඳහා ආෙය�ජනය ��ෙ�  කා�න 
අවශ්යතාවය� පව�.
�ට අමතරව  �රෙ�ශය�� අවදාන� ත�ෙස්� ���  සහ උප�රව/අවදානම ��ය�ගත ��� යාව�කා�න 
කල �� අතර ඒවා �රජාව� සමඟ ෙබදාගැ�ම අවශ්ය ෙ�.  එන�� ආෙය�ජන සැල�� ��ම සඳහා අවශ්ය 
අවදාන� ත�ෙස්� ��ෙ� ෙමවල� ශ්� ලංකාෙ� �ග බව ෙල�ක බැං�ව (2016) අවධාරණය කර�.

බ�තරය� අ�ය�තර සං�රමණ ��� ඇ�ෙ� �වෙන�පාය අ���ෙ� �ර�ඵලය� ෙලස ආථ�ික ෙහ්� මත 
වන බැ��, ආපදා �ෙර�කථනඵලදා� ෙලස ෙබදා හැ�ම සහ �ව� අන�� ඇඟ�� ලබා �ම ෙ�ශ��ක 
�පය�ාසය� �සා�� වන සං�රමණයට අදාළ වැදග� සාධකය�.

����ට ෙ�ශ��ක �පය�සන �සා ඔ��ෙ� �� වාසස්ථාන ව�� සං�රමණය �මට ���ම අවසාන �ස�ම 
�සා එෙස් �මට �රථම ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙග� වන හා�යට ඔෙරා�� �ෙ� හැ�යාව සහ ඒවාට 
අ�වත�නය �ම �රවධ�නය ��ම තව� �රණා�මක අවශ්යතාවය�. �ද�න� ෙලස, ෙ�ශ��ක 
�පය�ාසවලට අ�වත�නය � කෘ�කාම�ික භා�තය�, �යඟය / ගංව�රට ඔෙරා�� ෙදන ෙබ�ග �රෙ�ද 
හ��වා �ම; නව තා�ෂණය හා අෙල�කරණ පහ�ක� හ��වා�ම;, �රෙ��ය ම�ට�� අනාවැ� ලබා ෙදන 
�ව� අන�� ඇඟ�ෙ� ප�ධ�, �ක�ප �වෙන�පාය� සඳහා �රෙ�ශය� ආ�ය ෙබාෙහ� �ට ෙමෙලස උපකා� 
ව� ඇත. ෙමවැ� ආධාර සහ�� ගැ��� ඔ��ෙ� �� ප�ං� �රෙ�ශය�� අයහප� කාල��ක ත��වය� 
පැව�යද  �ය �වෙන�පාය� �ගටම කරෙගන යාමට පහ�ක� සපය� ඇත.

�යසනය� �� � ප� ����ෙ� ඔෙරා�� �ෙ� හැ�යාව වැ���� ��ම සහ රජෙ� �යද� අ� ��ම සඳහා 
සමාජ ආර�ෂණ යා��රණවලට අ��රක කාය�භාරය� ඉ� කළ හැ�ය. ද��රතාවය �ර� ��ෙ� 
��යාකාරක�වල ජය�රහණ අඩාල ��මට ආපදාවලට ඇ� හැ�යාව සැල��ලට ෙගන “අ�වත�න” සමාජ 
ආර�ෂණ �රෙ�ශයකට ෙයා� �ම වඩා� ෙය��ය ෙ�. ��ධ කෘ�කාම�ික හා ආපදා ර�ෂණ ෙය�ජනා �රම 
පැව�යද, �පතට ප� �රජාව�� ෙබාෙහ� ෙදනා ෙමම ර�ෂණ ��බඳව දැ�ව�ව ෙනා��න අතර ඒවා 
��යා�මක ��ෙ�ද ය� ය� අ�පා� �ෙ�.

ෙමම සං�රමණ ගැට�ව �ස�මට ෙයාදාගත හැ� එක �රමය� ව�ෙ� එය අ�වත�න උපාය මාග�ය� ෙලස 
�රවධ�නය ��ම�. එෙම�ම ����ට ඔ�� �ව� වන ස්ථානෙ� �� ��මට හැ� බව සහ�ක ��මට සෑම 
උ�සාහය�ම ගත �� �වද, සං�රමණය ය� පා�ස�ක ෙවනස්ක� වලට සාථ�කව  ��ණ �ය හැ� එ� 
මාග�ය� ෙලස දැ�ව� කර ��මද වැදග�ය. �� ෙලස කළමනාකරණය කර, සං�රම�කය�ෙ� 
අ��වා�ක� ආර�ෂා ��මට �රය�න දර�ෙ� න�, සං�රමණෙය� ස�භවය සහ ගමනා�තය යන �රෙ�ශ 
ෙදකටම ෙම�ම සං�රම�කය�ටද සැල�ය �� �ර�ලාභ ලබා ගත හැ�ය ෙකෙස් ෙවත�, සං�රම�කය� - 
�ෙශ්ෂෙය� ම අ� ��ණතා ඇ� අය - සමාජෙ� වඩා�ම අවදානමට ල��ය හැ� ��ගල�� අතර ��නා 
බැ�� ෙබාෙහ� �ට ඔ��ට ��ක ආර�ෂාව සහ ෙස්වාව� සඳහා �රෙ�ශය අ�� ෙ�. එපමන� ෙනාව, 
ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා ��වන ආපදාව�ට අ�වත�න උපාය මාග�ය� ෙලස සං�රමණය සැල�ෙ�� 
"ත��" ��ෙ� සාධක අ� කර ෙවන� ස්ථාන ෙවත "ඇ�" යාෙ� සාධක �ම�ාණය ��ම අර�� කළ ��ය. 
එවැ� උපාය මාග� ම�� අවදාන� ස�ත �රෙ�ශව�� �ටතට සං�රමණය �මට පහ�ක� සැල�ය හැක. ��� 
ගමනා�ත හ�නා ගැ�ම, එම ස්ථාන වල පහ�ක� සහ ෙකා�ෙ�� වැ���� ��ම, සං�රමණය �මට ඉඩ ඇ� 
සං�රම�කය�ෙ� �සලතා සහ හැ�යාව� වධ�නය ��ම ��� සැල�� සහගත ස්ෙ��ඡා සං�රමණය 
�රවධ�නය කර� ඇත..
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පෙය�්ෂණ ස්ථාන හතරක �� කරන ලද ෙසායාගැ�� මත පදන�ව ����ක පෙය�්ෂණ හරහා කරන ලද  
�ර�ප�� සමාෙල�චනය සමඟ ඒකාබ�ධව සහ �රධාන ෙතාර�� සපය�න� සමඟ කළ ස��ඛ සාක�ඡා 
හරහා ලබා ෙදන වාත�ා �ෙද�්ශය� ෙ�වා ය. ����ක පෙය�්ෂණ හරහා �ර�ප�� සමාෙල�චනය ��ෙම� 
සහ �රධාන ෙතාර�� සපය�න� සමඟ කළ ස��ඛ සාක�ඡා සමඟ ඒකාබ�ධව පෙය�්ෂණ ස්ථාන හතරක �� 
කරන ලද ෙසායාගැ�� මත පදන�ව, පහත සදහ� �ෙද�්ශය� ලබා ෙ�.  

�රාෙ��ය ම�ටෙ� �ෙද�්ශ: 

1   ෙ�ශ��ක �පය�ාසය�ෙ� අනාගත �ර�ෙෂ්පන ඇ��ව එ�බලපෑම ��බඳව �රජාව� දැ�ව� ��ම සහ 
ඔ�� �දාන� ��ම.

2   �රජාව�ට �ක�ප �වෙන�පාය� ��� ��මට සහ ඔ��ෙ� ආදාය� අවස්ථා ��ධාං�කරණය ��මට 
උපකාර ��ම සඳහා �සලතා-���ව සහ සහාය �යවසායක�වය ෙගාඩනඟා ගැ�මට සහාය �ම.සමාජ 
ආර�ෂණ ෙය�ජනා �රම ෙවත �රෙ�ශ ව�ෙ� ෙකෙස්ද ය�න ��බඳ දැ�ව�භාවය සහ අවෙබ�ධය වැ� 
��� ��ම සහ �රාෙ��ය ම�ට�� එම ෙය�ජනා �රම ��යා�මක ��මට උන�� ��ම.

3  නැවත ප�ං� ��ම ෙනාවැළැ��ය හැ� අවස්ථාව�� �, �න��ථාපනය සැල�� ��ෙ� සහසැල�� 
��යා�මක ��ෙ�  සෑම අ�යරක�ම �රජාව ස�බ�ධ කර ගත ��ය. 

4   ෙ�ශ��ක ��� කෘ�කාම�ික ��ෙව�, ආපදා වලට ඔෙරා�� ෙදන ෙබ�ග වග�, කාය��ෂම ජල සහ ඉඩ� 
කළමනාකරණ ��ෙව� සහ ෙවන� අ�වත�න ��ෙව� හ��වා �ම අ�යවශය ය. 

5. Introduction of climate smart agricultural practices, disaster resistant crop varieties, efficient 
water and land management practices and other adaptation practices is important.

ජා�ක ම�ටෙ� �ෙද�්ශ:

1   ජා�ක අ�වත�න සැලැස්ම (NAP) ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා සං�රමණය �ම ��බඳ ගැට�ව �ෙද� 
��ගැ�මට වඩා සංවධ�න සැල�� සහ ද��රතාවය අවම ��ෙ� උපාය මාග� ඇ��ව පව�නා �ර�ප�� හා 
භා�තය� සමඟ එය ඒකාබ�ධ ෙකාට ��ග� �රධාන ධාරාව� �ළට ඇ�ළ� ��ම සඳහා සා��ක 
�රය�නය� දැ�ය ��ය. 

2   ��ධ ෙදපාත�ෙ���, ආයතන සහ යා��රණය�� ජා�ක හා �රාෙ��ය අයවැය �ළට ෙ�ශ��ක 
�පය�ාස �සා ��වන සං�රමණය ඇ�� කරන බවටරජය සහ�ක �ය ��ය. 

3   පෙය�්ෂණ ආයතන ��� ශ්� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �සා ��වන සං�රමණය� ��බඳ ද�ත 
සහ එ� බලපෑ� ��බඳ ෙතාර�� �ස් ��ම සදහා වඩා� ඉල�කගත, සා�� පදන� කරග�, සහ 
�ර�ප��වලට අදාළ පෙය�්ෂණ ��කළ ��ය. 

කලා�ය ම�ටෙ� සහ ෙග��ය ම�ටෙ� �ෙද�්ශ:

1    ද�� ආ�යා� කලා�ය සහෙය��තා සංගමය (SAARC /සාක�්), ෙබංගාල ෙබා�ක ආශ්�ත බ� ආං�ක 
තා�ෂ�ක හා ආථ�ික සහෙය��තාව (BIMSTEC) සහ අෙන�� ආ�යා පැ��� සංසද වැ� අ�ත� රා�ය 
ආයතනවල �යාය ප�රයට ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �සා �� වන සං�රමණ ��බඳ ඇ�ළ� �ය ��ය.

2  ශ්� ලංකාෙ� ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා ඇ�වන සං�රමණය� ��බද ද�ත සහ එ� බලපෑ� හ�නාගැ�ම 
සදහා �රාෙ��ය ආයතන සහ ��� සමාජ සං�ධාන එක�ව ෙපා� �ර�ප��, ෙ�ත සහ �ර�චාර සංවධ�නය 
��මට සහෙය�ගෙය� කට�� කළ ��ය; එෙම�ම  එ�ෙනකා ෙසායාග� ෙතාර�� �වමා� කර ගැ�ම 
සහ එ��� ඉෙග�ම �රවධ�නය ��ම ද ඒ සමගම ���ය ��ය. 

3   අවතැ��ම සඳහා කාය� සාධක බලකාය, සං�රමණය සහ සංවධ�නය ��බඳ ෙග��ය සංසදය සහ ආර��ත, 
�රමව� සහ ��ය සං�රමණය සඳහා වන එ�ස� ජා��ෙ� ෙග��ය සං��තය වැ� බ�පාශ�්�ක 
ආයතන, ෙ�ශ��ක �පය�ාස �සා ඇ�වන සං�රම�කය�ෙ� අ��වා�ක� ��යා��ලව ආර�ෂා 
��මට සහ ශ��ම� ��මට දැ� ෙලස ��යා කළ ��ය.

4   ෙ�ශ��ක �පය�ාසය� �සා සං�රමණයට ��ණ ෙදන �රජාව� ආර�ෂා ��ම සඳහා වන සැල�� 
��යාවට නැං�ම සඳහා ෙග��ය �රජාව ශ්� ලංකාවට ��ය සහ ධා�තා ෙගාඩනැ�ෙ� සහාය ලබා �ය ��ය.
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1.   ආම��රණය - (සං�රමණ ගැට� ආම��රණය ��මට) ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� සං�රමණය වන 
අයට සහය සහ ආර�ෂාව සහ�ක ��ම සහ ක�පව�නා �ස�� ෙස�ම ඇ��ව, අවතැ� �ම �� � �ට එයට 
�දාන� �ෙ� සහ �ර�චාර දැ��ෙ� �යවර ය. හ�� සැල��, මා��ය සහන ආධාර, �සා ලබා �ම ක�න� 
��ම ෙහ� �සා ර�තව සං�රමණය �ෙ� පහ�කම ලබා �ම, ආප� ෙනාපැ�ෙණන �ර�ප�� ෙහ� නැවත 
ඒකාබ�ධ ��ෙ� උපාය මාග� අදාළ ��යාමාග�වලට ඇ�ළ� �ය හැ�ය.

      ෙයා�ව: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180917%20WIM%20TFD%20I.1%20Output
      %20final.pdf

2.  වැළැ��ම- (�ස්ථාපනය වැලැ��ම සඳහා) හැ�තා� �රට බල කරන සහ කළමනාකරණෙය� ෙතාර 
සං�රමණ අවදානම අ� ��මට ෙහ� වළ�වා ගැ�මට ග�නා �යවර�. ආපදා අවදානම අවම ��ම, 
ෙ�ශ��ක �පය�ාස අ�වත�නය �ම සහ අවම ��ම, ඔෙරා�� �ෙ� හැ�යාව ෙගාඩනැ�ම සහ �රජා 
ස්ථා�කරණය අදාළ ��යාමාග�වලට ඇ�ළ� �ය හැ�ය.  
ෙයා�ව: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180917%20WIM%20TFD%20I.1%20Output
%20final.pdf

3.  ෙ�ශ��ක �පය�ාස - "ෙ�ශ��ක �පය�ාස" ය� ෙග��ය වා�ෙග�ලෙ� සං��ය ෙවනස් කරන මානව 
��යාකාරක�වලට සෘ�ව ෙහ� ව�රව බලපාන ෙ�ශ��ක ෙවනස්ක� වන අතර ස්වභා�ක ෙ�ශ��ක 
�ච�යතාවලට අමතරව සංස�දනා�මක කාල ප��ෙ�දවල ���ෂණය කරන ලද ෙදය� ෙ�.
ෙයා�ව: https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/ 
pdf/conveng.pdf

4.  අ�වත�නය - සැබෑ ෙහ� අෙ���ත ෙ�ශ�ණයට සහ එ� බලපෑ� වලට ගැල�ෙ� ��යාව�ය�. මානව 
ප�ධ� �ළ, අ�වත�නය �ම හරහා හා� කළමනාකරණය ��මට ෙහ� හා� වළ�වා ගැ�මට� 
�රෙය�ජනව� අවස්ථාව� උපෙය�� කර ගැ�මට� උ�සාහ කර�. සමහර ස්වභා�ක ප�ධ� වල�, මානව 
මැ�හ��ම අෙ���ත ෙ�ශ�ණයට සහ එ� බලපෑ� වලට ගැල�ම පහ� කර�.  
ෙයා�ව: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/01/SYRAR5-Glossary_en.pdf

5.  ෙ�ශ��ක සං�රමණය - ෙ�ශ��ක �පය�ාස ෙහ්�ෙව� ප�සරෙ� හ�� ෙහ� ෙනානව� වැ�වන 
ෙවනස්�� ෙහ්�ෙව� තාවකා�කව ෙහ� ස්�රව, රට �ළ ෙහ� ජා�ය�තර ෙ�ශ�මා හරහා තම ���� ප�ං� 
ස්ථානය හැර යාමට ��වන එෙස් ��මට ෙත�රා ග�නා ��ගලෙය�ෙ� ෙහ� ��ගල ක�ඩාය�වල 
සං�රමණය�.
ෙයා�ව: https://www.iom.int/key-migration-terms

6.  ෙ�ශ�ණ �ෙ��ත සං�රමණය - ෙ�ශ�ණ �ෙ��ත මානව සංචලනය ��බඳ �ශ්�ය වශෙය� එකඟ � 
�ව�චනය� ෙනාමැත. න�� ��� ෙලස ගතෙහා�, කාල�ණෙ� ෙහ� ෙ�ශ�ණෙ� හ�� ෙහ� වැ�වන 
ෙවනස්�� ම�� ෙමෙහයව� ලබන ����ෙ� සං�රමණය �� අදහස් කර�.
ෙයා�ව: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10996.pdf

7.  �ප�� සං�රමණය - ආහාර හා කෘ�කම� සං�ධානය ෙමය �ව�චනය කර ඇ�ෙ�, “��ගලයා ෙහ� ප�� 
ද��රතාවෙය� ��ම සඳහා ඇ� එකම ශ�ය �වෙන�පාය �ක�පය සං�රමණය �ම බව වටහා ග�නා 
ත�වය� �ළ �� කරන ලද �ය�ම සං�රම�ක චලනය� ෙලසය. එවැ� ���ත ත�වය� සාමා�යෙය� 
��ත ආථ�ික හා ��යා අවස්ථා ෙම�ම �යඟය, ෙබ�ග අසාථ�ක�වය සහ ආහාර අනාර��ත භාවය සහ 
�වෙන�පාය �ක�ප ෙනාමැ�කම සමඟ ස�බ�ධ ෙ�.
ෙයා�ව: http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/04/HDR1406.pdf

8.   පා�ස�ක සං�රම�කය� - පා�ස�ක සං�රම�කය� ය� �රධාන වශෙය� ප�සරෙ� හ�� ෙහ� වැ�වන 
ෙවනස්�� ෙහ්�ෙව� තම ��තවලට ෙහ� �වන ත��වය�ට අ�තකර ෙලස බලපාන ප��, ඔ��ෙ� ��� 
�ෙවස් හැර යාමට ෙහ� ��මට �රණය ෙකාට තාවකා�කව ෙහ� ස්�රව, සහ තම රට �ළ ෙහ� �ෙ�ශය� 
ෙවත සං�රමණය වන ��ගලය� ෙහ� ��ගල ක�ඩාය� ය. 
ෙයා�ව: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf
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9.   අ�ය�තර �ස්ථාපනය - තම� �ව� වන රට �ළ බලහ�කාරෙය� ���� �ස්ථාපනය ��ම�.
ෙයා�ව: https://www.internal-displacement.org/internal-displacement

10. අ�ය�තර සං�රමණය - රට� �ළ ���� තාවකා�ක ෙහ� ස්�ර ප�ං�ය ස්ථා�ත ��ම හා ස�බ�ධ�. 
අ�ය�තර සං�රමණය� තාවකා�ක ෙහ� ස්�ර �ය හැ� අතර අ�ය�තරව අවතැ� �ව�ට ඔ��ෙ� 
���� ප�ං� ස්ථානෙය� අවතැ� �ව� ෙම�ම නව ස්ථාන ෙවත යාමට �රණය කරන ��ගල�� ද 
ඇ�ළ� ෙ�. ෙමම ෙය�ම �ස්ගල�� තම ���� වාසස්ථානෙය� ඈ� �වෙහා� �රා�ය-නාග�ක 
සං�රමණෙ� � ෙම�ම ෙ��ය සහ ෙ��ය ෙනාවන ෙනාවන යන ෙදෙකාටසම ආවරණය කර�.
�ලාශ්රය: සං�රමණ සඳහා � ජා�ය�තර සං�ධානය, ෙල�ක සං�රමණ වාත�ාව 2015 ෙව�� අ�වත�නය  
ෙයා�ව: https://www.iom.int/key-migration-terms

11.  Matrix ල�� ��ම - Matrix ශ්ෙ��ගත ��ම සහ ල�� ��ෙ� අ�යාසය PRA යටෙ� සෑම 
ස�දභ�යකම පාෙහ් බ�ලව භා�තා වන ෙමවල�ව�� එක�. එය ෙ��ම� කළ �� ඕනෑම අවස්ථාවක 
සාක�ඡා උ�ෙ�ජනය ��මට භා�තා කළ හැ� ෙමවලම�. �රණ ගැ�ෙ� ��යාව�ය පාරදෘශ්ය ��මට 
එය උපකා� ෙ�.
ෙයා�ව: https://sk.sagepub.com/books/participatory-ruralappraisal/n15.xml#:~:text=Matrix%
20ranking%20and%20scoring%20exercise,the%20decision%2Dmaking% 20process%
20transparent.

12. අවදානමට ල��ය හැ� ත��වය� �ළ සං�රම�කය� - තම මානව ��ක� ඵලදා� ෙලස ��� ��මට 
ෙනාහැ� සං�රම�කය�, උ�ලංඝනය ��� සහ අපෙය�ජනය�ට ල��ෙ� වැ� අවදානම� ඇ� අතර, ඒ 
අ�ව, බලධා��ෙ� �ෙශ්ෂ අවධානය සහ �කවරණය ඉ�ලා ��මට අ��ය ඇත. 
�ලාශ්රය: මානව ��ක� ��බඳ මහ ෙකාමසා�ස්, අවදාන� ත��වය� �ළ සං�රම�කය�ෙ� මානව 
��ක� ආර�ෂා ��ම ��බඳ මානව ��ක�, �ලධම� සහ �රාෙය��ක මාෙග��පෙ�ශය ෙව�� 
අ�වත�නය කරන ල�.
ෙයා�ව: https://www.iom.int/key-migration-terms#Migrant

13. අවම ��ම - (අවතැ��ම අවම ��ම) ය� ෙ�ශ��ක �පය�ාසවලට අ�වත�නය �ෙ� උපාය මාග�වල 
ෙකාටස� ෙලස ආර��ත, �රමව� සහ ��ම� සං�රමණයට පහ�ක� සැල�ෙ� �යව වටහාෙගන �ක�ප 
�වෙන�පාය� ලබා �ෙම� සං�රමණය �මට බල ෙකෙරන ��ගල�� සං�යාව අවම ��ම�. �දහස් 
සං�රමණ �ෙරාෙට�ෙක�ල, ක�ක� ෙය�ජනා �රම ෙහ� ප�වත�න ���� හරහා සං�රමණ මාග� සහ�ක 
��ම; නැතෙහා�, අවසාන �ස�ම ෙලස, අ� අවදාන� �රෙ�ශවල �ව� වන ��ගල�� නැවත ප�ං� ��මට 
සැල�� ��ම ෙමම ��යාමාග�වලට ඇ�ළ� �ය හැ�ය
ෙයා�ව: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/20180917%20WIM%20TFD%20I.1%20Output
%20final.pdf

14. සංචරණ ��ය�ගත ��ම- Mobility map ය� ��ගලෙය�ෙ�, ක�ඩායමක ෙහ� �රජාවක සංචරණ රටාව 
ගෙ�ෂණය ��මට භා�තා කරන �රමය�. ���� ය�ෙ� ෙකාෙහ්ද සහ �මන ෙහ්�ව� �සාද? 
ෙකාපමණ වාර ගණන� සංචාරය කරනවාද, �ර �ම�ද සහ සංචාරය කළ ස්ථානය ස�බ�ධෙය� වැදග� 
ව�ෙ� ෙමානවාද? වැ� ක�� එ�� සැලෙක�. සමාජ හා ස�ප� ��ය� සහ සං�රමණය ෙම�, ස�ප� 
��යම ය� ����ෙ�  සංචරණ රටා සහ ඒවාට ෙහ්� ��බඳ ��ස් සංජානනය හැදෑ�ම�. 
ෙයා�ව: https://meas.illinois.edu/wp-content/uploads/2017/02/MEAS-Participatory-Methods-Tip-Sheet-
Mobility-Map.pdf)

15.  සහභා��ව පෙය�්ෂණ - සහභා��ව පෙය�්ෂණ �රමෙ�දය ද�ත �ස් ��ම සඳහා  ෙයාදා ග�නා 
�රෙ�ශය�.  - එය පෙය�්ෂකයාෙ� �ට �ෂයය ද�වා සහ �ෂයෙ� �ට පෙය�්ෂකයා ද�වා යන 
ෙදආකාරයටම ��ෙ�. 
ෙයා�ව: https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-3473-5
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16. �ගල සංස�දන �යාසය - �ගල සංස�දනා�මක �ශ්ෙ�ෂණය (�ගල වශෙය� සංස�දනය ෙලසද 
හැ��ෙ�) එ�ෙනකට සාෙ��ෂව �ක�ප ගණනාවක ඇ� වැදග�කම ෙසායා ගැ�මට උපකා� 
ෙ�.ෙමම�� �ස�ය �� වැදග�ම ගැට�ව  ෙහ� වඩා�ම ඵලදා� �ස�ම ෙත�රා ගැ�ම පහ� කරව�. එය 
ස�ප� මත ගැ��කා� ඉ��� පව�න �ට �ර�ඛතා සැක�මටද උපකා� ෙ�. �රණය ගැ�මට භා�තා 
��මට ෛවෂ�ක ද�ත ෙනාමැ� �ට ෙමම ෙමවලම �ෙශ්ෂෙය� �රෙය�ජනව� ෙ�. ��ධ, ආ��ය �ක�ප 
සංස�දනය ��ම සඳහා භා�තා ��මට එය ක�ම ෙමවලම�, උදාහරණය� ෙලස, නව ��කාව� සඳහා 
��ගල�� බඳවා ගැ�ෙ�� ���ක�, �සලතා, පළ���ද සහ ක�ඩාය� වැඩ ��ෙ� හැ�යාෙව� සාෙ��ෂ 
වැදග�කම �රණය ��මට ෙමය �රෙය�ජනව� ෙ�. 
ෙයා�ව: https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_02.htm

17.  ගැට� ගස් �ශ්ෙ�ෂණය - ගැට� ගස් �ශ්ෙ�ෂණය (ත��ව �ශ්ෙ�ෂණය ෙහ� �ෙද� ගැට� �ශ්ෙ�ෂණය 
ෙලසද හැ��ෙ�) ගැට�ව� වටා ඇ� ෙහ්�ව සහ බලපෑෙ� ��හ  ��ය�ගත ��ම�. Mind Mapping 
ය�නට සමාන �වද ඊට වඩා වැ� ��හ පරාසයක �ස�� ෙස�මට උපකා� ෙ�.
ෙයා�ව: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/ 6461.pdf

18.  ත�� ��ෙ� සහ ඇද ගැ�ෙ� (Push and Pull) සාධක - සං�රමණය ��බඳ අ�යයනෙ� �, ත�� සාධක 
ය� ජනගහනය� තම �වස හැර යාමට ��ග�වන සාධක ෙ�, ඇද ගැ�ෙ� සාධක ය� ජනගහනය� 
ෙවන� �රෙ�ශයකට ෙහ� ස්ථානයකට ඇද ග�නා සාධක ෙ�. 
ෙයා�ව: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.2011080310035 5608

19.  සමාජ ආර�ෂණය - ද��රතාවය අවම ��ම අර�� කරග� �ර�ප�� සහ වැඩසටහ� මාලාව
අවදානම සහ ���යාව, අස�ප, ආබා�තභාවය සහ මහ� �ය වැ� ආථ�ික හා සමා�ය අවදාන� 
කළමනාකරණය ��මට ����ෙ� හැ�යාව වැ� ��� ��ම  සමාජ ආධාර වැඩසටහ�වලට 
ඇ�ළ� වන අතර, ඒවා ක�� දායක � ��ෙ� ෙකා�ෙ�� ස�ත ෙනාෙ� (උදා: ��ප� ���භ ෙවත 
�ද� මා� ���) - සහ සමාජ ර�ෂණ වැඩසටහ� ය� අ�ත දායක �ද� මත �රණය වන 
ෙකා�ෙ�� ස�ත වැඩසටහ�ය. (උදා. �ශ්රාම වැ��)
ෙයා�ව: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11583.pdf 

20. අනාර��ත බව - ��ගලෙය�ෙ�, �රජාවක, ව�ක�වල ෙහ� ප�ධ�වල උව��වල බලපෑමට ෙගා�� �ෙ� 
හැ�යාව වැ� කරන ෙභෟ�ක, සමා�ය, ආථ�ික සහ පා�ස�ක සාධක ෙහ� ��යාව�� �සා ඇ�වන 
ත�වය�
ෙයා�ව: https://www.undrr.org/terminology/vulnerability

47



අධයයන �ෙෂ්�ර:

පහත 1 ව�ෙව� ද�වා ඇ� ස්ථානවල ෙමම අ�යයනය �� කරන ල�.
ස්ථාන ෙත�රා ගැ�ම සඳහා, පහත සඳහ� �ණ�ායක සලකා බලන ල�: �ප� ��බඳ දශ�වාදය, �-ෙ�ශ��ක 
කලාප, �රජාව�ෙ� �වෙන�පාය, සමාජ-ආථ�ික පැ�කඩ, අවතැ� �ෙ� ප�මාණය, නාග�ක �රා�ය �යා��ය 
සහ �ෙෂ්�රෙ� පෙය�්ෂණ සඳහා පහ�ක� සැල�ම සඳහා ෙ��ය හ��ක�ව�ෙ� පැ��ම. 

17 ඇ��ම 
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පෙය�්ෂණ
ස්ථානය

පළාත �ස්���කය �රා.ෙ�. 
ෙකා�ඨාසය

කෘ� 
ප�සර 

��යා�ම
ක කලාපය

�ප� 
��බඳ 

දශ�වාදය

ප�ං� 
ක�ව�ෙ� 

�රධාන 
�වෙණ�පා

යය� 

අ�යයන
යට 

සහභා� � 
��ගල�
� ගණන

1 පරං�යවා�ය 
�රා� වසම
�යඇ�වැව 
�රා � වසම
බ�ඩාර��
�වැව �රා� 
වසම

උ�� මැද අ�රාධ�ර ෙහාෙරා�ප-
තාන

පහත රට 
�ය� 
කලාපය 1

�යඟ � ෙගා�තැන 39

2 ෙග�මරංකඩව
ල �රා� වසම
ග�කඩවල 
�රා� වසම

නැෙගන�ර ���ණාමලය ෙග�මරංකඩව
ල

පහත රට 
�ය� 
කලාපය 1

�යඟ � ෙගා�තැන 35

3 �වරඑ�ය 
�ස්���කෙ� 
ෙත�රා ග� 
�රා� වසම�

ම�යම �වර එ�ය �වර එ�ය ක�රට 
ෙත� 
කලාපය -3

අ�රමව� 
වෂ�ාපතන
ය සහ 
වා�ෙග��

උෂ්ණ�ව
ෙ� 
ෙවනස්��

ව� 
ක�ක�ව�

37

4 ඉලංග��ය/ක
�ගල �රා� 
වස�

සබරග�ව සබරග�ව අරණායක පහත රට 
ෙත� 
කලාපය -2 

නාය යා� කෘ� කම�ය 
(ෙ�/ෙගව� 
වගාව)

40

ද�ත �ස් ��ම: 

ෙමම අ�යයනය �� ��ම සඳහා Climate Action Network South Asia (CANSA), ActionAid 
International සහ PRAXIS ��� සංවධ�නය කරන ලද සහභා��ව පෙය�්ෂණ ෙමා��ලය� භා�තෙය� 
�රාථ�ක ද�ත �ස් ��ම �� �ය. පහත සඳහ� ෙ��ය හ��ක�ව� සමඟ ස�පව කට�� කර�� ජන 
තා�ෂ� කාය� ම�ඩල සාමා�ක�� ��� පෙය�්ෂණය �� කරන ල�.

ෙත�රාග� අ�යයන �ෙෂ්�රවල ෙතාර��



�වරඑ�ය - PALM පදනම, අරණායක - ශ්� ලංකා ර� ��ස සමාජය, අ�රාධ�ර සහ ෙග�මර�කඩවල - 
�මාස�ත ජනතා�ෂ� (Gte) Ltd.

නා�ගත ක�ඩාය� සාක�ඡා, �රධාන ෙතාර�� සපය�න� සමඟ ස��ඛ සාක�ඡා සහ �ෙෂ්�ර �ළ 
��� අ�යයන වාත�ා ��ම වැ� ද�ත එක� ��ෙ� �රමවල එක�ව� භා�තෙය� පෙය�්ෂණය �� 
කරන ල�. �රජාව� ස�බ�ධ කර ගැ�මට සහ ��යාව�ෙ� ද�ත �ස් ��මට �ෙෂ්�ර අඩ�වල 
නා�ගත ක�ඩාය�  ෙයාදා ගැ��. සාක�ඡාවල� ගැට� ගස් �ශ්ෙ�ෂණය, සංචලතා ��ය�, �ගලනය 
කළ සංස�දනා�මක �යාසය සහ Matrix ල�� ��ම වැ� සහභා��ව පෙය�්ෂණ ෙමවල� භා�තා 
කරන ල�.

එ� ගමක ��ගල ක�ඩාය� හතර� සමඟ නා�ගත ක�ඩාය� සාක�ඡා පව�වන ල�. �ස්තර සඳහා, 
ව�ව 1 බල�න. ෙත�රාග� ස්ථාන හතෙර� අදාළ �රාෙ��ය/�ස්��� රා�ය �ලධා��, �ෂය ��බඳ 
�ෙශ්ෂඥ��, �රාම ම�ටෙ� නායක�� සමඟ �රධාන ෙතාර�� සපය�න�ෙ� ස��ඛ සාක�ඡා 
පව�වන ල�. පෙය�්ෂකය� අ�ෙ�ක ෙතා��� �ස් ��ම සඳහා ��ග�ක සහ ��� සමාජ සං�ධාන 
�ෙය��තය� සමගද සාක�ඡා කළ අතර ඒවා ක�ඩාය� සාක�ඡා හරහා �� ෙක��.

අ�යයනෙ� ප��ම සහ ස�දභ�ය ගැන ෙම�ම ෙ�ශ�ණය �සා ඇ�වන සං�රමණය ස�බ�ධෙය� දැනටම� 
��යා�මක වන අදාළ �ර�ප��, රා� සහ ආයත�ක ���ධාන අවෙබ�ධ කර ගැ�මට සහ �ඩැස් හ�නා 
ගැ�මට උපකාර ��ම සඳහා ����ක ද�ත �ස් ��ම �ර�ථ ආශ්�ත අ�යයනය හරහා �� කරන ල�. 
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