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ප්ටිඅපයදු ක
ACCEND

ප ිනසින  ලංසෙ ලංවපෝෙණීය සාවර්ධ්නයේ ඇතිපකිරීමරත පිණිස ප්ර වන්ට  සෙය වීවම් ේය පෘතිපය

ADRA

ඇ්,වවන්ිස්ට්ට ලංසාවර්ධ්න ලංසෙ ලංසෙන ලංක න්සිය ලං( තයන්තර ලංර ය ලංවන වන ලංසාවිධ් නයකි)

CKD/CKDu

නිදන්යත ලංවකුයඩු ලංවරෝයය ලංසෙ ලංවේතු ලංෙඳුන වන යන ලංවකුයඩු ලංවරෝයය

COVID-19

ව

DDS

ආෙ ර ලංවිවිධ්නව ලංකකුණු
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FGD

වරෝන  ලංවයිරස-19

ණ්ං යම් ලංස

ට්ටශ ෆය

ච්චඡ ව

GND

ග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසමරත

HDDS

යෘෙස්ා ආෙ ර විවිධ්නව කකුණු

HH

යෘෙස්ත

HNC

වසෞඛ්ය ලංෙ  ලංවපෝෙය ලං කාටුව

LKR

ශ්රී ලංකා

MOH

වසෞඛ්ය ලංජවදය ලංනිකධ් රී

NHG

වපෝෙණීය වයවනත

OPL

නික ලංදිනද්රත  ලංවර්ඛ් ව ලං ලං

PVC

වප ලිවිවයිල් ලංේවකෝරයි්, ලං

SEM

ේරෝෙ නමරත

SD

සම්මරතත ලංමපයමරතනය

SPSS

දනත ලංවිෆ්වල්ෙයය ලංසහෙ  ලංසමරත  ලංවිදය  ලංවවුවවවන් ලංසාඛ්ය නමරතය
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ACCEND වයා ිතිඵය
ACCEND (ප ිනසින  ලංසෙ ලංවපෝෙණීය සාවර්ධ්නයේ ඇතිපකිරීමරත පිණිස ප්ර වන්ට  සෙය වීමරත) ලංවය පෘතිපය ලං2017 ලංසිට  ලං
ADRA UK, ADRA ශ්රී ලංකා  ලංසෙ ලංOxfam ඉත ලි ලංයන ලංසාවිධ් න ලංක බීධ්ව ලංක්රිය නමරත  ලං රන ලංමරත ස ලං 7  ලංවය පෘතිපයකි. ලං
රෝවරෝප  ලං සායමරතවයහි ලං මූකය ලං සම්ප දනය ලං සහිතව ලං මරත තවල්, ලං ුවවරඑළිය ලං සෙ ලං වමරත යර යක ලං යන ලං ියස්ිේ  ලං තුවනහි ලං
ක්රිය නමරත  ලංව වරන ලංවය පෘතිපය ලංවතු ලං32 සෙ ලංග්ර මීය ලංප්ර වන් ලං23  ලං300,000 ලං ලංපමරතය ලංරුීයකයන්ට  ලංප්රතිපක ව ලංසමකසීමරත ලං
සහෙ  ලං ලංවේ.
වය පෘතිපවයහි ලංඉකේ ය ලංවන්වන් ලං ව ලංසෙ ලංමරතධ්යමරත ලංපළ න ලංවක ලංප්ර වන්වේ ලංවසෞඛ්යය, ලංස්වස්ාත ව, ලංවපෝෙයය ලංසෙ ලං
සනීප රේෙ ව ලංවමඩි ලංියරෝණු ලංකිරීමරතට  ලංද ය  ලංවීමරතයි. ලංප්ර වීය ය ලංවල් ම් ලං ර්ය කය ලංසෙ ලංවසෞඛ්ය ලංජවදය ලංනිකධ් රී ලං ර්ය ක ලං
සමරතය ලංසෙවයෝගිනවවයන් ලංවය පෘතිප ලංක්රිය ර ම් ලංසිදු ලං රුව ලංකමව . ලංමරත තවල් ලංසෙ ලංවමරත නර යක ලංියස්ිේ වක ලංවය පෘතිප ලං
වමරතවෙරෝම් ලං ලංප්රවීෆ, ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසම් ලං10කින් ලංසෙ ලං12කින් ලංසමරතන්විත ලංවේ. ලංවෙ රය, ලංමරතස්ව ලිය ලංසෙ ලංබයවන්තක ව ලං
වමවිලි ලං සමරත යම් ලං විසින් ලං ළමරතන රයය ලං රුව ලං කබන ලං වන ලං වතු ලං 10 ට  ලං මයන ලං වතු ලං ව ට්ටශ ෆ ලං 32ේ ලං ුවවරඑළිය ලං
ියස්ිේ වේ ලංවමරතවෙරෝම් ලංප්රවීෆ ලංවේ.

ව්යා ිතිඵපයහි දැක්ම
කය, ලං සනීප රේෙ ව, ලං වසෞඛ්යය ලං සෙ ලං වපෝෙයය ලං වවුවවවන් ලං සවමරතෝධ් නි , ලං මවනය නය ලං වෆවයන් ලං වයවීමරත ලං සහිත ලං
වස්ව  ලංසමපරෝමරත ලං ර  ලංප්ර වන් ලංසෙ ලංර ය ලංආයතන ලංෆේතිපමරතන ලංකිරීමරත
මීට  මමරතතරව ලංස්ී ලංරුුණෙ ලංසමරත ව වය ලංසෙ ලංආපද  ලංමවද නමරත ලංමඩු ලංකිරීමරත ලංසියළු ලංවය පෘතිප ලංේිනය
වය මු රන ලංවනමරත වන් ලංවේ.

ර ම් වකී  මවධ් නය

ප්ර්ානඅ්ාර්යභාරය
වය පෘතිපය ලංක්රිය නමරත  ලංවන ලංප්රවීෆ ලංතුළ ලංප්ර වන්ට  ලංපෙසු ම් ලංසමකසීමරත ලංසෙ ලංසෙ ය ලංවීමරත ලංෙ  ලංර වේ ලංවස්ව වන් ලංෆේතිපමරතන ලං
කිරීමරත
ප්ර  ලංක
 ලංස ස් ලං කිරීමරත ලංෙ  ලංසචක රයය, ලංදමුවවන ලංකිරීමරත, ලංරුුණණු ලංකිරීම් ලංවමරතවෙයවීමරත, ලංවවෞතිප  ලංවයුෙ ලංඉිය ලංකිරීමරත ලංසෙ ලං
මළුනවමඩිය  ලංකිරීමරත, ලංවය පෘතිප ලංප්රමුඛ්ත  ලංමරතත ලංපදනම්ව ලංමධ්යයනයන් ලංියයන ලංකිරීමරත ලංසෙ ලංසමකසුම් ලංකිරීවම්ී  ලංෙ  ලංප්රතිපපනතිප ලං
ස ස් ලංකිරීවම්ී  ලංර ය ලංසෙ ලංප්ර ව සමරතය ලංසම්බන්ධ්ව ලං ට රෝතු ලංකිරීමරත ලංතුලින් ලංවමරතය ලංඉටු ලං රුව ලංකමව .
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හැඳින්වීම
වමරතමරත ලංව ර්ත ව, ලංමරත තවල් ලංියස්ිේ වේ ලංවිල්යමුව ලංප්ර වීය ය ලංවල් ම් ලංව ට්ටශ ෆවේ ලංප්රතිපක ී ලංයෘෙ ලංක
 ලංවකට  ලං ලංසෙ ලංකව වේ ලං
දුණවන්ට  ලං වසෞඛ්ය ලං සම්පන්න ලං බනි  ලං ආෙ ර ලං සමපීමමරත ලං පිණිස ලං ACCEND වය පෘතිපය ලං යට වන ලං ේිනය නමරත
රන කද
වපෝෙණීය වයවතු වය වමංසට ෙවනහි බකපෑමරත ලංපිළිබහ ලංවත රතුුණ ලංසපයයි. ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවක ලංආර්ි  ලංවින මරත ලංසෙ ලං
වපෝෙය ලංවයවතු ලංවලින් ලංයෘෙ ලංක
 ලංවවත ලංකබ  ලංවදන ලංකද ලංවපෝෙය ලංද ය නවය ලංයන ලංවදව හිමරත ලංප්රමරත යය ලංමධ්යයනය ලංතුළ ලං
විමරතස  ලංබකුව ලංකමව . ලංවයවතු ලංවක ලං ලංසමබෑ ලංආර්ි  ලංවින මරත ලංශ්රී ලංක ාකි  ලංසන්දර්වය ලංතුළ ලංවමරතවතේ ලංප්රමරත යවන ලංවකස ලංයයන් ලං
බක  ලංවන මරතමතිප ලංවෙයින්, ලංවමරතමරත ලංමධ්යයනය ලංඑමරත ලංවිෙයයට  ලංමද කව ලංවමඩිදුර ලං ුණණු ලංවෙලි ලංකිරීමරත ලංමරමුණු ලං රයි.

ප ෝෂණඅපෙවතුඅපිළිබඳඅනිර්වචනයඅ
‘වසර ලංමුළුල්වල්මරත ලංපුමක  ලංප්රධ් න ලංවන වන ලංආෙ රමරතය ලංමවෆයත  ලංඉටු ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලංආරේෙ  ලංසහිත ලං( ෘෂිය ලංරස යන ලංවලින් ලං
වත ර) ලං ලංසෙ ලංවපෝෙයද ය  ලංවිවිධ් ලංආෙ ර ලංවර්ය ලංනිේප දනය ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලං බනි  ලංවය  ලංිලල්පීයය ලංක්රමරත ලංක බීධ් ලං ර ලංයන්න  ලං
මතරමරත ලං තිපවබන ලං ස්ව ව වි  ලං සම්පන ලං වලින් උපිනමරත ලං ප්රවයෝ න ලං යන්න , ලං පුමවල් ලං නිවස ලං වට   ලං ඇතිප ලං ඉං ං ලං වක ලං වවෞතිප , ලං
සමරත ජීය ලංසෙ ලංආර්ි  ලං ර්යයන් ලංක බීධ් ලං රන ලං ලංමරතන  ලංවකස ලංසාවර්ධ්නය ලංවූ ලංවය  ලංක්රමරතයේ’ ලංවකස ලංACCEND  ලංවය පෘතිපය ලං
වපෝෙය ලංවයවනත ලංනිර්වචනය ලං රයි. ලංවපෝෙය ලංවයවනවතහි ලංඉකේ ය ලං‘පළමුව ලංආෙ ර’ ලංවේ. ලංවසෞඛ්ය ලංසම්පන්න ලංආෙ ර ලං
යමනීවම් ලංවනරීම් ලංවකට  ලංද ය  ලංවීමරත ලංසහෙ  ලංවිවිධ් ලංවර්ය ලංවකට  ලංමයන ලංඑළවළු, ලංපකතුුණ, ලංමුල්, ලංමක, ලංරනික, ලංඖෙධ්, ලංකුළුබඩු ලංෆ ඛ් ලං
වර්ය ලංප්රමරත යවන ලංවකස ලංෙ  ලංෙමකි ලංනම් ලංවය විපක, ලංසතුන්, ලංමීමරතමස්සන් ලංෙ  ලංමරත ළු ලංඑයට  ලං ලංඇතුකන ලංවේ. ලංමරතන  ලංවකස ලංසමකසුම් ලං රන ලං
කද ලංවපෝෙය ලංවයවනතේ, ලංපුමක  ලංවපෝෙය ලංතනනවය ලංවමඩි ලංියරෝණු ලං රුව ලංඇතිප ලංමතර, ලංප්ර වට  ලංආදර්ෆයේද ලංසපයුව ලංඇත.
වයවතු ලංවය ව ලංවමරතමරත ලංවතු ලංසෙ ලංග්ර මීය ලංප්ර වන්ට  ලංමළුන ලංවදයේ ලංවන වේ. ලංවමරතමරත ලංක්රිය රවමරතහි ලංමරමුය ලංවන්වන් ලං්ුමන් ලංසතු ලං
දමුවමරත ලංවමඩි ලංියරෝණු ලං ර ලංවපෝෙයය ලංඉකේ  ලං ර ලංයන ලංක්රමරත ුවූලක ලංවයවනතේ ලංසමකසුම් ලංකිරීමරතට  ලංසෙ ය ලංවීමරතයි.

සුබිම
වපෝෙය ලංවයවනත ලංක්රිය ර වමරතහි ලංප්රතිපලකය ලංමරත තවල් ලං(200), ුවවරඑළිය (800) ෙ  ලංවමරත නර යක (500) යන ලංියස්ිේ 3
තුළ ලංවපෝෙය ලංවයවතු 1500 කි. 2018 ී  ACCEND වය පෘතිපය ලංක්රිය නමරත  ලංව වරන ලංවිල්යමුවේ ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසම් 10 තුළ ලං
වය පෘතිපය ලංවිසින් ලං ලංසමීේෙයයේ ලංවමරතවෙයවන ලංකී . ලංළමුන් ලං346ේ මතිනන් (වයස ලංමුම. 5 ට  මඩු), 54% ේ ලංමරතධ්යස්ා ලංවෙෝ ලංදමඩි ලං
මරතන්දවපෝෙය ලංවයන් (1SD - 3SD මතර) වපවකන ලංවෙෝ ලංවපලීවම් ලංමවද නමරතට  ලංකේව ලංසිින ලංබව ලංවෙළි ලංවිය. ලංමවද නමරතට  ලංකේව ලං
සිින ලං  ලං දිනද්රත වවන් ලං වපවකන ලං ප්ර වන් ලං සිින ලං වමරතමරත ලං  ලං ප්රවීෆය ලං තුළ ලං වයස ලං මුම. 5 ට  ලං මඩු ලං ළමුන්වේ ලං මරතන්දවපෝෙයය ලං මඩු ලං
කිරීමරතට  ලංද ය  ලංවීමරත ලංසහෙ  ලං ලංවපෝෙය ලංවයවනත ලංක්රිය ර මරත 2019 ී  ලං ලං ලංමරඹන ලංකී . ලංවපෝෙය ලංවයවනත 20’ x 20’ වයවනතේ ලං
තුළ ලං බනි  ලංආෙ ර ලංනිේප දනය ලංප්රවර්ධ්නය ලං ළ ලංමතර ලං බනි  ලංනිේප දනය ලංසහෙ  ලංත ේෙණි  ලංමරතය ලංවපන්වීමරත, ලංමතයවෆය ලං
වයවතු ලංවය  ලංඋප රය, ලංබී  ලංසෙ ලංපමක ලංකබ  ලංවදන කී . ලංමවද නමරතට  ලංකේව ලංසිින ලංසෙ වම් සදෙ උනන්දුවේ තිපවබන ලංයෘෙ ලං
ක
 ලං වදසියයේ ලං (200) විල්යමුව ප්රවීය ය වල් ම් ව ට්ටශ ෆවේ වනරව,
න කානියමරත,
රුමයෙවමව, වබෝයෙවමව, කුබු න්දන, වල්ඩියන්යක, පලුපිිය,
ෙදුන්යමුව, වවවෙරයක සෙ යමබුුණ්ය යන ේර මරත වස්ව වසම් වලින් ලංසෘජු ලංප්රතිපක ීන් ලං
වකස ලංක්රමරත ුවූලකව ලංවතෝර  ලංයන්න  ලංකී .

විල්ෙමුවඅප්රාපීය යඅපල්් කඅඅප්ාඨ ාශය
ශ්රී ලංකා වේ ලංමරතධ්යමරත ලංපළ වන ලංමරත තවල් ලංියස්ිේ ය ලංතුළ ලංපිහිට   ලංඇතිප ලංවිල්යමුව ලං ලංප්ර වීය ය ලං
වල් ම් ලංව ට්ටශ ෆය ලං ෘෂිය ර්මරත න්තය ලංජීවවනෝප යයේ ලංවන ලංග්ර මීය ලංමාෆයට  ලංමයනය.

•
•
•

වර්යලකය: ලංවර්ය ලංකිවකෝමීට ර් ලං256
ග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසම්: ලං39
නයෙනය: ලං ලං31,617 (2019 ී )

රූප ලංසට ෙන 1: ලංශ්රී ලංකා වේ ලංමරත තවල් ලං
ියස්ිේ වේ ලංවිල්යමුව ලංප්ර වීය ය ලංවල් ම් ලං

ව

ට්ටශ ෆවේ ලංසිතිපයමරතකි

5

ධ්යයනය
ධරමුණඅ
මධ්යයනවයහි ලං මූලි  ලං මරමුය ලං වූවේ ව වි්,-19 වමනි මර්බුද රී  ලං තනනවය  ලං ආෙ ර ලං  ලං මවෆයත  ලං ව වරහි ලං
විවෆ්ෙවයන් ලංමවධ් නය ලංවය මු ලං රකාන් ලංවිල්යමුව ලංප්ර වීය ය ලංවල් ම් ලංව ට්ටශ ෆවයහි ලංප්රතිපක ීන් ව වරහි වපෝෙය
වයවනවතන් සිදුව ඇතිප ආර්ි සෙ වපෝෙණීය බකපෑමරත පිළිබදව වස ය බමලීමරතයි

විපශේෂිතඅධරමුණ:
1. විල්යමුව ප් ලංර වීය ය වල් ම් ව ට්ටශ ෆය තුළ ේ ලංය පෘතිප සෙ ය කද වපෝෙය වයවතු
ව වි්,-19 මර්බුදවයන් පසුවද තිපරස රව පවතිපන්වන්ද යන්න ෙඳුන යමනීමරත.
2. ව වි්,-19 වමනි මර්බුදය ට  මුුණය ී  ප් ලංර ෘතිප තනනවයට  පනවීමරතට  ප් ලංර වන් සතු
ෙමකිය ව වපෝෙය වයවනත ලංවමඩි ලං වළ්ද ලංයන්න ලංමධ්යයනය ලං ර ලංීරරයය ලංකිරීමරත.
3. වපෝෙය ලං වයවනවතහි ලං ස ර්ා නවය ලං සෙතිප  ලං කිරීමරත ලං සහෙ  ලං වය පෘතිප ලං
ර්ය ලං මරතණ්ංක ලං
ණ්ං යමරත ලංවිසින් ලංමුවයමරතනය ලං රන ලංකද ලංයෙපන ලංපිළිවවන ලංෙඳුන යමනීමරත.
4. පුමල් ලංමරතට්ටට වම්ී  ලංවපෝෙය ලංවයවනවතහි ලංආර්ි  ලංබකපෑමරත ලංෙඳුන යමනීමරත.
5. සමරත ජීය ලංබකපෑමරත ලංෙඳුන යමනීමරත ලං(පුමක ලංෙ  ලංප්ර  ලංස මරත ික යන් ලං ලංසම්බන්ධ් ලංවීමරත).
6. වපෝෙය ලං වයවතුවක ලං ෘෂිය ලං ජ ව ලං විවිධ්නවය ලං සෙ ලං පුමවල් ලං වපෝෙයය ලං  ලං මරතත ලං වපෝෙය ලං
වයවනවන ලංබකපෑමරත ලංෙඳුන යමනීමරත.
7. වමරතමරත ලංආ ෘතිපය ලංවවනන ලංප්රවීෆවක ලං ලංස ර්ා  ලංවකස ලංප්රවර්ධ්නය ලංකිරීමරත ලංවෙෝ ලංෙඳුන්ව  ලංී මරත ලංසහෙ  ලං
මවෆය වත රතුුණ ලංෙඳුන  ලංයමනීමරත.

ධ්යයනඅ්රම
2020 ලං වන වමම්බර් ලං මරතස ලං සිට  ලං 2021 ලං නව ින ලං මරතස ලං දේව  ලං මධ්යයනය ලං සිදු ලං රන ලං කී . ලං සමරත න ලං සන්දර්වයේ ලං තුළ ලං සිදු ලං රන ලං කද ලං
මධ්යයනයන් ලංනිරවදයත ව ලංවමඩි ලංියරෝණු ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලංප්රමරත ය නමරත  ලංෙ  ලංු ය නමරත  ලංක්රමරත ලං ලංවයද  ලංයනිකාන් ලංමූලි  ලංදනත ලං ලංරැස් ලං ර ලං
වයන ලංඇතිප ලංබමවින් ලංඑබඳු ලංවයදුමම් ලංව විත  ලං රන ලංකී . ලංේුද්ර ලංමරතට්ටට වම් ලංදනත, උද : ලං ලංපිනවවෝ නය ලංසෙ ලංනිේප දනය, ප්රමරත ය නමරත  ලං ලං
ක්රමරතය ලං(ප්රෆ්න වලිය) ලං ලංවය ද  ලංයනිකාන් ලංරැස් ලං ර ලංයන්න  ලංකද ලංමතර ලංු ය නමරත  ලංවත රතුුණ, උද  ලං: ලංස ර්ව ලංමරතට්ටට වම් ලංවත රතුුණ, වප දු ලං
වත රතුුණ ලං ලංරැස් ලංකිරීමරතට  ලංු ය නමරත  ලංක්රමරතය ලංව විත  ලං රන ලංකී .
විල්යමුව ලං ප්ර වීය ය ලං වල් ම් ලං ව ට්ටශ ෆය ලං තුළ ලං වපෝෙය වයවතු ක්රිය ර මරත ලං යට වන ලං ලිය පියාිව ලං සිි ලං මුළු ලං ප්රතිපක ී ලං යෘෙ
ක
(200) සාඛ් ලංය ව වමරතමරත මධ ලංයයනවේ විෆ්වල්ෙය ක
ය විය. සමීේෙයයට  ේුී ලංර මරතට්ටට වම් දනත මවෆ් ලංය වූ බමවින්,
ප් ලංරතිපච ර දමේවූවන් වූවේ වපෝෙය වයවතු ේ ලංිනය ර ම් වක (එියවනද නංනතුව සෙ ACCEND වපෝෙය වයවතු රුුණණුවට 
සෙව ගි වීමරත) ලංවමඩිවයන්මරත ලං ලංනිරත ලංවූ ලංයෘෙ ලංක
 ලංස මරත ික යන්ය.
දනත ලංවිෆ්වල්ෙයය ලංසහෙ  ලංසමරත  ලංවිදය  ලංවවුවවවන් ලංසාඛ්ය නමරතය ලං(SPSS 16 ලං ලංසාස් රයය) ලංසෙ ලංSTATA 14 ලං ලංක්රමරත ලංවය ද  ලංයන්න  ලං
කී . ලංදනත ලංවිෆ්වල්ෙයයට  ලංවපර ලං ලංදෘෆයමරතය ලංපරීේෙයය ලංසෙ ලංසම්මරතත ලංක්රමරත ලංමරතගින් ලංදනත ලංසමූෙය ලංපරීේෙ  ලං ර ලංනිවමරිය ලං රන ලංකී . ලං
දනත ලංරැස් ලංකිරීවමරතන් ලංපසුව, සියළු ලංප්රෆ්න ලංෙ  ලංප්රතිපච ර ලංනිවමරියව ලංපිළිතුුණ ලංසමපීමමරත ලංසෙ ලංව ර්ත  ලං ලංකිරීමරත ලංසිදු ලංවී ලංතිපව ද ලංයන්න ලංපරීේෙ  ලං
කිරීමරත ලංසහෙ  ලංයයන් ලංයන්න  ලංතමනමනතන් ලංසමරතය ලංවිමරතසීවම් ලංරැස්වීමරතේ ලංපවනවන ලංකී .

මභිවයෝය ලංසෙ ලංසීමරත



ව වි්,-19 ලංවේතුවවන් ලංසමරත  ලංදුරස්ාව වය ලංපවනව  ලංයමනීමරතට  ලංසිදුවීමරත ලංසෙ ලංසාචරය ලංසීමරත .
රුීයලි / ලංවවෞතිප  ලංරැස්වීම් ලංවන මරතමතිපව ලංඉකේ  ලං ණ්ං යම් ලංස ච්චඡ  ලංවමරතවෙයවීමරත.

6

ප්රතිඵල
ප ාදුඅජනවි්ාශඅපතාරතුරු
ෙිහඅඒ්්ය:
නියැදිය:

197
(වපෝෙය ලංවයවතු ලං
යෘෙ ලංක
 ලං200
මතිනන්)

81% පුරුෂඅඅ
ෙිහඅමූලි්යන්වඅ
සහිත

ප්රතිඵචාරඅ
දැක්ූවන්වපේඅ ැතිඵ්ඩ:

100% සේී

 සිාෙක ලංවබෞීධ්
 ස මරත නය ලංයෘෙ ලංක  ලංප්රමරත යය: 4
 61% යෘෙ ලංක වක ලංවියදම් ලං

ස මරත නය ලංවයස: 38
මධ්ය පනය: 81%
(ීවිීරයි )

ආවරයය ලංකිරීමරතට  ලංප්රමරත යවන ලං
ආද යමරතේ ලංතිපබූ ලංනමුන ලං
මතිපිනේතයේ ලංවන තිප නණි.

ප ෝෂණඅපෙවත්තඅනඩත්තුවඅසහඅධවදානමඅ
ධවමඅකිරීම
රූපසට ෙන 2: ප ෝෂණඅපෙවතුඅපවනුපවන්වඅප්ර්ානඅධවදාන කඅ
සා්්

වීෆු ණි  ලංබකපෑම්

වොඅ්ටයුතුඅපිළිබඳඅ
පුරුීද:

80%

සතුන්වේ ලංප්රෙ ර 43%
පලිවබෝධ් ලං/ ලංවරෝය ලං 41%

 ස මරත නයය ලං: ලංමුමුණදු ලං16
 යෘෙ ලංක
ය ට  ලංවය විපවල් ලංප්රමරත යය:
o වී මේ ර 1.33
o උස් නම් මේ ර 0.9
o වපෝෙය ලංවයවනතු: ලංමේ ර 0.7

රූපසට ෙන 3: ්ිෂි විීයාත්ම් භාවිතයන්ව පිළිබඳ ධවපබෝ් ්රෙත්
දැනුම මඨටම
100%

Low %

Med %

High %

80%
60%
40%
20%

වය පෘතිපය ලංවිසින් ලංසපයන ලංකද ලංමරතමියෙනවීම් ලංමතිනන් ලං ලංප්රතිපක ීන් ලංවිසින් ලංඉෙළ ලං
තෘප්තිපමරතන ලං බව ලං සහිතව ලං ව ර්ත  ලං රන ලං කද ලං වං නමරත ලං ප්රවයෝ නවන ලං තුන ලං
වූවේ:
1.
2.
3.

පලිවබෝධ් ලංසෙ ලංවරෝය ලංප කනයට  ලංසෙ ය
වපෝෙය ලංවයවතු ලංසතුන්වයන් ලංවන ලංෙ නි ලංවලින් ලංආරේෙ  ලං ර ලං
යමනීමරතට  ලංවත රතුුණ ලංකබ  ලංී මරත
වයදුමම් ලං(බී , ලංපමක, ලංවයවතු, ලංඋප රය)කබ ී මරත

ව වස් ලං වවතන, ප්රතිපච ර ලං දමේවූවන් ලං මතර ලං  ලං වීෆු ණි  ලං මවද නමරත ලං මඩු ලං
කිරීවම් ලං උප යමරත ර්ය ලං පිළිබහ ලං තෘප්තිපමරතනව වය ලං පෙළ ලං මරතට්ටට මරත  ලං වූ ලං බවට  ලං
ව ර්ත  ලංවී ලංඇතිප ලංවෙයින් ලංඑමරත ලංමරත තෘ වට  ලංවමඩි ලංමවධ් රයය ලංකබ  ලංියය ලංරෝතුය.

0%

වපෝෙය ලං වයවතු ලං ක්රිය ර ම් ලං රුුණණු ලං වමංසට ෙන් ලං තුලින් ලං ලං
සපයන ලං කද ලං  ලං ෆෙය ලං විදය  ලං දමුවවමරතහි ලං ඉෙළ ලං මරතට්ටට මරතේ ලං ප්රතිපච ර ලං
දමේවූවවෝ ලං ව ර්ත  ලං ළෙ. ලං මවද නම් ලං ළමරතන රයය ලං සහෙ  ලං
වය ද යන්න  ලං කද ලං සුකවමරත ලං උප යමරත ර්යය ලං වූවේ ලං ස ම්ප්රද යි  ලං
දමුවමරත ලංසෙ ලං බනි  ලංවයදුමම් ලංව විත  ලංකිරීමරත ලංවිය.

වයා ිතිඵඅසහායඅසහඅප්රතිඵ ාීනන්වපේඅධවපබෝ්ය

98%

වය පෘතිපවයන් ලංකමබුණු ලං සෙ ය ලංතමරතන්ට  ලංවපෝෙය ලං වයවතු ලං ස ර්ා ව ලංක්රිය නමරත  ලංකිරීමරතට  ලං
බකපෑ ලංබව ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් ලං98% ලංේ ලංප්ර ෆ ලං ළෙ.

7

වය පෘතිපය ලං මවසන් ලං වූ ලං පසුවන, ලං වය පෘතිපවයන් ලං කබ යන ලං දමුවමරත ලං සමරතය ලං තමරත ලං වපෝෙය ලං වයවතු ලං
ියයට මරත ලංපවනව වයන ලංය මරත ලංතමරතන්වේ ලංමභික ෙය ලංබව ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන් ලංසියළු ලංවදන මරත ලංප වේ ලං
ව ර්ත  ලං ළෙ. ලංස්වයා ලංඋනස ෙය ලං්ුමන්වේ ලංස ර්ා නවයට  ලංවමදයන ලංස ධ් යේ ලංවකස ලංසක න ලං
කී .
රූපසට ෙන 4: ප ෝෂණඅපෙවතුඅව අසාර්ථ්ත්වයටඅපහේතුඅ
ප සඅදකිනඅ දඅප්ර්ානඅසා්්

96%

Trainings

95%

Garden tools

95%

95%

Close monitoring

Self effort

ප්පසේඅ පවතත්, සා කප්රදාික්අදැනුමඅමතඅඅ දන කවඅනපවෝත් ාද්අහාඅ
තමන්වමඅ උෙත්අ ශිල්ීයඅ ්රමඅ පයාදාඅ ෙනුඅ ැුණප අ ් ාතුරකින්වඅ බවඅ
ධ්යයනයඅපහළිඅ්පයේය
ප්රතිපච ර ලං දමේවූවන්වේ ලං ස මරත නය ලං මරතමිය ලං විය ලං මුවව ලං  ලං වමරතමරත ලං නිරීේෙයය ලං
ස ධ් රණී රයය ලං ලං ළ ලංෙමකිය. ලංවමරතමරත ලංපරම්පර වට  ලං(ආසන්න ලංවෆවයන් ලං
1980 ලං ලංපසු ලංඋපන්) ලංවමඩිහිි ලංපරම්පර වවන් ලංඑතරම් ලංසම්ප්රද යි  ලංදමුවමරත ලං
කමබී ලං වන මරතමතිප ලං මතර ලං ්ුමනට  ලං ආසන්නතමරත ලං වමඩිහිියන් ලං වමරතන් ලං ්ුමුණද ලං
ම බනි  ලං ෘෂිය ර්කා  ලං වයදුමම් ලං ව විත  ලං ළෙ. ලං වීය ය ලං දමුවමරතට  ලං
වින මරත ලංඑේ ලං රකාන් ලංස ම්ප්රද යි  ලංපිනසර ලංහිත මී ලංිලල්පීයය ලංක්රමරත ලංයළි ලං
ෙඳුන්ව  ලං ී වමරතන් ලං වපෝෙය ලං වයවතු ලං මපීය ලං වපවනන ලං ර්යව රයේ ලං ඉටු ලං
ර ලං ඇත. ලං ක්රිය ර මරත ලං ස ර්ා ව ලං සම්්ර්ය ලං රුව ලං කමබ ලං ඇතිප ලං බව ලං
මධ්යයනය ලංපෙත ලංසහෙන් ලංනිරීේෙය ලංමරතත ලංපදනම්ව ලංනියමරතනය ලං රයි.

මූලි  ලංවෆවයන්මරත ලංපුමවල් ලංවපෝෙයය ලංසහෙ  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවය  ලං ළ ලංබව ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් 93% ලං
ේ ලං ලංව ර්ත  ලං ළෙ:

93%

ප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් ලං
93%ේ ලංමූලි  ලංවෆවයන් ලං
පුමවල් ලංවපෝෙයය ලංවවුවවවන් ලං
වපෝෙය ලංවයවතු ලංවය  ලං ර ලං
ඇතිප ලංබව ලංව ර්ත  ලං ළෙ.

වපෝෙය ලංවයවනත ලංක්රිය ර මරත ලංමුක ලංපිරීවම්ී  ලංආද යම් ලංඋනප දනය ලංසක  ලංබකුව ලං
කමබුවේ ලං41% ලංේ ලංවිසින් ලංපමරතණි. ලං්ුමන්වේ ලංවපෝෙය ලංවයවනවන ලංඉතිපින ලංකිරීම් ලංෙරෙ  ලං
සමකකිය ලංරෝතු ලං ලංආද යමරතේ ලං ලංකමබීමරත ලංමනවප්ේෂියත ලංප්රතිපක වයේ ලංවූ ලංබව ලංයෘෙ ලංක
 ලං
ව ර්ත  ලං ළෙ ලං.

ජ අසැ යුමඅහාඅවාරිඅස ක ාදනය






වීෆු ණි  ලංවිපර්ය ස ලංෙ  ලං කු යය ලංවපෝෙය ලං
වයවතුවක ලංස ර්ා නවය ලංීරරයය ලං රන ලං
ීරරය නමරත  ලංස ධ්  ලංවේ.
කය ලංහිඟ මරත, වපෝෙය ලංවයවතුවක ලංදුර්වක ලං
නංනතුවට  ප්රධ් න ලංස ධ් යේ ලංවකස ලංෙඳුන යන්න  ලං
කී .
ෙමකිය ව ලංතිපවබන ලංබමවින් ලංයෘෙ ලංක
 ලංවකට  ලංපිිනවමය ලං
සලකද ය  ලං ක ලංසම්ප දන ලංිලල්පීයය ලංක්රමරත ලංෙඳුන්ව  ලංියය ලං
රෝතුය.

රූපසට ෙන 5: ප්රතිඵචාරඅදැක්ූවන්වඅවිිනන්වඅධනුෙමනයඅ්රනුඅ බනඅජ අ

ස ක ාදනඅක්
15%

7%
Minor/major irrigation
Rain Fed
Drip Irrigation

20%

Hand pump
1%

57%

Agro well

8

්ාබනි්අපෙවතුඅවොව
වපෝෙය ලංවයවනත ලංරුුණණු ලංකිරීමරත ලංෙරෙ  ලං බනි  ලංව ම්වපෝස්ට්ට ලංසෑී මරත ලංසෙ ලංවප වෙ ර ලංවයී වම් ලං
ක්රමරත ලංෙඳුන්ව ී මරත ලං ලංවේතුවවන් ලංම බනි  ලංවප වෙ ර ලංව විතය ලංසමකකිය ලංරෝතු ලංවකස ලංමඩු ලංවී ලංතිපබුණි.
,

ප්රතිපච ර ලංදමේවූවවෝ ලං
ව ම්වපෝස්ට්ට ලංසෑී මරත ලං
සෙ ලංපලිවබෝධ් ලංසෙ ලං
වරෝය ලංප කනය ලංසහෙ  ලං
පමසවන ලංකද ලංෙ ල් ලං
වතුර, මරත ළු, පකතුුණ ලං
සෙ ලංවය මරත ලංවලින් ලංසෑදූ ලං
ියයර ලංසෙ ලංමවනකුන ලං
බනි  ලංකාශ්රය ලං
ව විත  ලං ළෙ.

වුපල්අප ෝෂණය

ප ෝෂණඅපෙවත්ත්ටඅ්න්වනය්ට (මාස 3) සේවයංඅඅනිෂේ ාදිතඅ්ාබනි්අපයදවු ක:

60 kg

5 kg
බීජ

්ාබනි්අප ාපහාර

9.23 L

8.45 L

වර්්නඅඋත්පත්ජ් ්ාබනි්අ ලිපබෝ්නාශ්

මුල් ලංමවස්ා වේී  ලංවය පෘතිපය ලංබී  ලංආරේෙ  ලංකිරීමරත ලංසෙ ලංනිේප දනය ලංපිළිබහ ලංඋපවදස් ලංසමරතය ලංවබෝය ලංවර්ය ලං
20  ලංබී  ලංග්රෑම් ලං100 ලංමඩු ලංප්රමරත යයේ ලංසමපරෝවේය. ලංසෑමරත ලං න්නයේමරත ලංවවුවවවන් ලංතිපරස ර ලංසමපරෝමරතේ ලං
පවනව යමනීමරතට  ලංවමරතමරත ලංපිළිවවත ලං්ුමනට  ලංෙමකිය ව ලංකබ  ලංී  ලංඇත.

ආහාරඅවිවි්ත්වයඅඉහයඅගුණාත්ම්අබවඅසහිතඅආහාරඅපව්ල්ව අප්ර්ානඅධංෙයක්අප ස හඳුනාෙනුඅ
ැබඅඇත

විවිධ්නවවයන් ලංරෝතු ලංආෙ රය, ලංආෙ රවයහි ලංවපෝෙය ලංප්රමරත යවන ලංබව ලංපිලි නොක ලං රයි. ලං(් තිපමරත  ලංසෙ ලංකාවචල් ලං2020), ආෙ ර ලංසෙ ලං ෘෂිය ර්මරත ලං
සාවිධ් නය ලංයෘෙ ලංක
වේ ලංආෙ ර ලංසුරේෂියතත ව ලංවවුවවවන් ලංක්රිය මරත ර්යයේ ලංවකස ලංපමය ලං24 ලංආෙ ර ලංව විතය ලංයළි ලංසිහිපන ලංකිරීමරත ලංෙඳුන්ව  ලං
දුන්වන්ය. ලංආෙ ර ලංවිවිධ්නව ලංකකුණු ලංයුව ලංයෘෙ ලංක
 ලංවිසින් ලංපිනවවෝ නය ලං ළ ලංවිවිධ් ලංආෙ ර ලං ණ්ංවක ලංඑ තුවයි. ලංවීය ය ලංතනනවයන් ලං
සමකකිල්කට  ලංයනිකාන්, යෘෙ ලංක
 ලංආෙ ර ලංවිවිධ්නව ලං ලංකකුණු ලංයයනය ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලංආෙ ර ලං ණ්ං ලං12  ලං ට්ටට කයේ ලංව විත  ලං රන ලංකී .
රූපසට ෙන 6: ආහාරඅභා ඩඅ12ක්අ ැයඅ24 තු අආහාරඅ
රිපභෝජනපේදීඅධවමඅවශපයන්වඅඑක්අවරක්අපහෝඅආහාරයටඅෙැනීමඅ(%)
විවිධ් ලං(ව

12
7
3

ින ලංමයිතමරත ලංආියය)

70

සීනි ලං/ ලංපමනි

 ස මරත නය ලං ශ්රී ලං ක ාකි  ලං  ලං යෘෙ ලං ක

වතල් ලං/ ලංවම්ද

කිින ලං/ ලංකිින ලංනිේප දන
ධ් නය ලංවර්ය

41
මරත ලු ලං/ ලංමුුණදු ලංආෙ ර ලං ලං ලං ලං72
 ලං ලං

 නනත 22
ර
මරතස්/කුකුළු, පීයකුදු ලංආියය
පකතුුණ

ෙිහඅඒ්්අවලින්වඅබහුතරයඅ(65%) ැයඅ24්අ්ා අ රිච්පේදයක්අ
තුයඅආහාරඅ්ා ඩඅ4-9අක්අ රිපභෝජනයඅ්යඅබවත්අඑහිඅ
ප්රතිඵල යක්අප සඅආහාරඅවිවි්ත්වඅ ුණණඅම්යසේථඅඅඑ්ක්අූඅ
බවත්අධ්යයනයඅප න්වනු කඅ්පයේය අ(පහන්වරියටාඅසහඅ
ඔපඩනිේපබෝ, 2015).

31

10
එළවළු
මුල්සෙ ලංමක ලංවර්ය

91
89

30
ධ් නය/ධ් නය ලංනිේප දන ලං

93
98

ය  ලං ප්රධ් න ලං වෆවයන්මරත ලං බන ලං මරතත ලං පදනම් ලං වූ ලං
ආෙ රය ලංධ් නය ලංවක ලංඉෙළ ලංප්රතිපෆතය ලංනිවයෝ නය ලං රයි.
 පිනවවෝ නයද ලං ස මරත නය ලං ශ්රී ලං ක ාකි  ලං පුමකේ ලං සමරතය ලං යමකවපන ලං (වපවර්ර  ලං සෙ ලං
මරතධුිකන ලං 2012) මතර ලං එය ලං වකෝ  ලං වසෞඛ්ය ලං සාවිධ් නය ලං විසින් ලං නිර්වීිලත ලං
ප්රමරත යවකට  ලංවං  ලංපෙළ ලංමරතට්ටට මරත  ලංපවීර. ලං වංන් ලංකාකට  ලංයන්න  ලංව ි ලංආෙ ර ලංෙ  ලං
රස මවිලි ලං ලංවකට  ලං වි ල්පයේ ලං වකස ලං යෘෙ ලං ක
 ලං වක ලං පකතුුණ ලං පිනවවෝ නය ලං වමඩි ලං
කිරීමරත ලංනිර්වීෆ ලං රුව ලංකමව .
 වදවමනියට  ලං ඉෙළමරත ලං පිනවවෝ නය ලං ඇතිප ලං ණ්ංය ලං එළවළු ලං වන ලං මතර ලං  ලං වපෝෙය ලං
වයවනත ලංතුලින් ලංඑය ලංවමඩිවයන් ලංකමබීම් ලංෙ  ලංප්රවේෆය ලංතිපබීමරත ලංඑයට  ලංවේතුව ලංවිය ලංෙමකිය.
  නනතර ලං දමරතන ලං කිකිළියන් ලං සෙ ලං මීමරතමසි ලං ප කන ලං ක  ලං ඇතුළන ලං කිරීමරත ලං මරතගින් ලං මරතස්,
 නනතර ලංසෙ ලං ලංමී ලංපමණි ලංපිනවවෝ නය ලංවමඩි ලංියරෝණු ලංකිරීවම් ලංෙමකිය ව ලංපවීර.

May be

9

ආහාරඅසුරක්ෂිතතාව

90%

යෘෙ ලං ක
 ලං වලින් ලං 90% ලං වපෝෙය ලං වයවතු ලං නිේප දන ලං ඉියින ලං කවේී  ලං ව විතය ලං වවුවවවන් ලං ඉතිපින ලං
රවයන ලංතිප නණි. ලංයබං  ලං රන ලංකද ලංආෙ ර ලංමරත ස ලං6 ලංේ ලංපමරතය ලං ල් ලංපවතිපුව ලංඇතමයි ලංමවප්ේෙ  ලංව වරන ලං
මතර ලං ලංවයවී ලංගිය ලංමරත ස ලං12 ලංතුළ ලංප්රමරත යවන ලංසමපරෝමරතේ ලංතිපබූ ලංබවද ලංයෘෙ ලංක
 ලංව ර්ත  ලං ළෙ. ලං(ව ෝවි්,19 ලංවයෝලීය ලංවයසන ලං කසීමරත ව ලංතුළ).

වපෝෙය ලංවයවතු ලං ලංපමෙමියලිවමරත ලංආෙ ර ලංසුරේෂියතත වට  ලංද ය  ලංවන ලංබව ලංප්රතිපලක ලංවපන්ුවම් ලං රන ලං
මතර ලං ක ලං මුවව ලං විවෆ්ෙවයන්මරත ලං ව වි්,-19 ලං වයෝලීය ලං වසායතය ලං වමනි ලං ආර්ි  ලං වෆවයන් ලං
මවද නමරතට  ලං පන ලං විය ලං ෙමකි ලං කපිනච්චවේද ලං තුකී  ලං කව  ලං ඇතිප ලං කිරීවම් ලං වමදයන මරත ලං මවධ් රයය ලං
රයි. ලං

ප්ෝවිඩ්-19අසහඅඔපරාත්තුඅදීම
යෘෙ ලංක
 ලංආෙ ර ලංපිනවවෝ නය ලංමරතත ලංව ෝවි්,-19 ලංවයෝලීය ලංවසායතවයහි ලංබකපෑමරතට  ලං්වර නතු ලංී මරතට  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංද ය නවය ලං
පිලිබහ ලංවත රතුුණ ලං සපයන ලංමතරමරත ලංපිිනවමය-ප්රතිපක ව ලංවිෆ්වල්ෙයයේ ලංතුලින් ලංවපෝෙය ලංවයවනත  ලංආර්ි  ලංවින මරත ලංවෙළි ලං ර ලං
යමනීමරත ලංමධ්යයනවයහි ලංවිවෆ්ෂියත ලංමරමුණු ලංවලින් ලංඑ ේ ලංවිය. ලංමධ්යයනය ලංපෙත ලංසහෙන් ලං ුණණු ලංව වරහි ලංවිවෆ්ෙ ලංමවධ් නය ලංවය මු ලං
වළ්ය:
 වපෝෙය ලංවයවතු ලංව විතවයහි ලංවර්තමරත න ලංමරතට්ටට මරත
ප්ෝවිඩ්-19අ පෙෝලීයඅ වසංෙතයඅ ධතරතුරදීඅ
 වර්තමරත න ලංප්රතිපක ීන් ලංවවතිපන් ලං ලංආර්ි යට  ලංද ය නවය
තමන්වමඅ නි දවාඅ ෙත්අ ආහාරඅ හරහාඅ ආහාරඅ
 යෙපන ලංපිළිවවන ලංමුවයමරතනය ලංකිරීමරත
සැ යු කඅ දුෂේ්රතාඅ ජයඅ ෙැනීමටඅ ප ෝෂණඅ
 වය පෘතිප ලං ණ්ං යමරත ලංවවතිපන් ලංසෙ ය.
පෙවතුඅෙිහඅඒ්්අව ටඅඋ ්ාරීඅීඅතිඵබූඅබවඅ
 ක්රිය ර ම්වක ලංප්ර  ලංසෙව ගිනවය ලංසෙ
ධ්යයනයඅපහළිඅ්පයේය
 වය පෘතිප ලං කපිනච්චවේදය ලංමුළුල්වල් ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංස ර්ා ව ලං
ක්රිය නමරත  ලංකිරීමරත ලංසෙ ලංව වි්,-19 ලංවයෝලීය ලංවසායතය ලංවේතුවවන් ලං
වූ ලංආෙ ර ලංසුරේෂියතත  ලංයමට ළු ලංවක ලංබකපෑමරත ලංමඩු ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලංඑහි ලංද ය නවය ලංසන්සන්දනය ලංකිරීමරත.
රූපසට ෙන 7: ප්ාවිඩ්-19 බ
මඨටමඅ(%)

ෑ කඅව ටඅඔපරාත්තුඅදීමටඅපහේතුඅසහඅධදා ත්වඅ
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වය පෘතිපවේ ලං වපෝෙය ලං වයවනත ලං
ක්රිය ර මරත ලං තේවස්ුණ ලං රන ලං කද ලං මතර ලං පෙත ලං
සහෙන් ලං ුණණු ලංවේතුවවන් ලංඑය ලංව වි්,-19 ලංආෙ ර ලං
සමපරෝම් ලංසීමරත  ලංවකට  ලං්වර නතු ලංී මරතට  ලංමද ක ලංවූ ලංබව ලංවෙළි ලං
විය:

ACCEND



ක්රිය ර මරතට  ලං වතෝර  ලං යමනීමරත ලං (ප්රතිපච ර ලං
දමේවූවන්වයන් ලං94%) ලං



බී  ලං සෙ ලං වයවතු ලං උප රය ලං වමනි ලං වයදුමම් ලං
සමපීමමරත ලං(ප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් ලං93%)



රුුණණුව ලංතුලින් ලංදමුවමරත ලංකබ යමනීමරත ලං(ප්රතිපච ර ලං
දමේවූවන්වයන් ලං89%) සෙ ලං



පසු ලං මස්වුව ලං ත ේෙයය ලං මන ලං ර ලං යමනීමරත ලං - ලං
වම්ව  ලං වං නමරත ලං සලකද ය  ලං බවට  ලං
මවධ් රයය ලං
ව ිනණි
(ප්රතිපච ර ලං
දමේවූවන්වයන් ලං88%). ලං
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ව වි්,-19 ලංවයෝලීය ලංවසායත ලං කසීමරත ව ලංමතරතුරී  ලංප්රතිපක ීන් ලංවිසින් ACCEND වය පෘතිපය ලං
මරතගින් ලංඋයන්වන ලංකද ලං ලංෆෙය ලංමරත ුණව ලංවමනි ලංපිලිවවන ලංසෙ ලංස ම්ප්රද යි  ලංදමුවමරත ලංමරතත ලංපදනම් ලංවූ ලංවය  ලං
ක්රමරත ලං වමඩි ලං වමඩිවයන් ලං වය ද  ලං යන ලං මතර ලං කව  ලං මර්බුද ලං තනනවයට  ලං  ලං වං  ලං වෙ ිනන් ලං ෙමංයමසීමරතට  ලං
්ුමන්ට  ලංඋප රී ලංවිය.


ආෙ ර ලං සමපරෝමරත ලං මරතත ලං ව වි්,-19 ඇතිප ලං ළ ලං බකපෑමරතට  ලං ්වර නතු ලං ී මරතට  ලං ඉෙත ලං සහෙන් ලං වේතු ලං ද ය  ලංවූවේ ලං ලං ව වස්ද ලං
යන්න ලංවෙළි ලං ර ලංයමනීමරත ලංසහෙ  ලංආෙ ර ලංනිේප දනවේ ලංවිවිධ් ලංමාෆ ලංවකට  ලංඑේ ලංඑේ ලංවේතුව ලංදමේවූ ලංද ය නවය ලංපරීේෙ  ලං
රන ලංකී . ලංප්රතිපලක:
o ක්රිය ර වමරතහි ලංප්රතිපක භිවයකු ලංවීමරත ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන් 185 වදවනකුට  ලංයෘෙ ලංක  ලංවක ලංවපෝෙය ලංමවෆයත  ලං
ඉටු ලං ර ලංයමනීමරතට  ලංඋප රී ලංවී ලංඇතිප ලංමතර ලං්ුමන්වයන් ලං45% ට  ලං්ුමන්වේමරත ලංආෙ ර ලංනිේප දනය ලංආරම්ව ලංකිරීමරතට  ලං
ෙමකිය ව ලංකබ  ලංදුන්වන්ය.
o වය පෘතිපවේ ලංවයදුමම්, ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන් ලං17  ලංවදවනකුවේ ලංවපෝෙය ලංමවෆයත  ලංඉටු ලං ර ලංයමනීමරතට  ලංබකපෑම් ලං
ර ලං තිපවබන ලං මතර ලං ්ුමන්වයන් 33% ට  ලං ආෙ ර ලං නිේප දනය ලං මරතගින් ලං යෘෙ ලං ක
 ලං ආද යමරතට  ලං සෙ ය ලං වීමරතට  ලං
බකපෑමරතේ ලං ර ලංඇත.
o දමුවමරත ලං සෙ ලං රුුණණුව ලං කබ  ලං ී මරත, ලං ප්රතිපච ර ලං දමේවූවන් 178 වදවනකුට  ලං උප ර ලං වී ලං ඇතිප ලං මතර ලං 46% ලං ට  ලං
මතයවෆය ආෙ ර ලංවය  ලංකිරීමරතට  ලංද ය  ලංවී ලංඇත.



ව වස් ලං වවතන, ලංතිපවබන ලංදමුවමරත ලංසමපරෝමරත, ලංරුුණණුව ලංෙ  ලංමරතයවපන්වීමරත, ලංආෙ රවක ලංවපෝෙය ලංවින මරත ලංෙඳුන යමනීමරතට  ලං
වය ද යමනීවම් ලං ෙමකිය ව ලං ෙඳුන යුව ලං කමබුවේ ලං ප්රතිපච ර ලං දමේවූවන්වයන් 17%ේ විසින් ලං පමරතයකි. ලං එබමවින්, ලං  ලං වමරතමරත ලං
මාෆවයහි ලංප්රයනන ලංතවදුරට න ලංවමඩිියරෝණු ලංකිරීමරත ලංමවෆයය. ලං



මයය ලං එ තු ලං කිරීමරත ලං ෙ  ලං පිිනසම සුම් ලං ක්රමරත ලං මරතගින් ලං නරේ ලං වන ලං නිේප දන ලං වබ වෙ මරතය  ලං ී ර්ඝ  ලං රන ලං කද ලං ආරෝ ලං කය ලං
වේතුවවන් ලංඋද : ලංමච්චච ුණ ලංදමමීමරත ලංවමනි ලංසාරේෙය ලංිලල්පීයය ලංක්රමරත ලංමරතගින්, ලංආෙ ර ලංපමවසහි ලංතිපවබන ලංමයිතමරත ලංසාඛ්ය ව ලංවමඩි ලං
ර ලංඇත.
එහි ලංප්රතිපලකයේ ලංවකස, ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන් ලංසතිපයේ ලංතුළ, ලංස මරත නයයේ ලංවකස ලංපකතුුණ (ියන 3), එළවළු (ියන 7), ධ් නය
(ියන 5), කුළුබඩු (ියන 7) උපවයෝ නය ලං ර ලංඇත.




ව
ක



මරතස්, ලංමරත ළු, ලං නනතර ලංසෙ ලංකිින ලංවමනි ලංවප්රෝටීන්න් ලංප්රවව ලංවයෝලීය ලංවසායතය ලංමතරතුරී  ලං ලංහිඟව ලංපමවතුණි. ලංසමරතබක ලංආෙ ර ලංවේකේ ලං
සමපීමමරත ලංසහෙ  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවකට  ලංසුදුසු ලංපශු ලංසම්පන ලංෙඳුන්ව  ලංී මරත ලංනිර්වීෆ ලං රුව ලංකමව .

වි්,-19 වයෝලීය ලංවසායතය ලංමතරතුවර්ී  ලංවවළහවප ක ලංතුළ ලං ෙ ලංහිඟව ලංසෙ ලංකාක ලංමධි ව ලංපවතිපීී  ලංප්රතිපක ී ලංයෘෙ ලං
 ලංවමරතමරත ලංවවළහ ලංව ණ්ංය ලං ලං්ුමන්වේ ලංවපෝෙය වයවතුවක ලංබුණකව ලංවය  ලං ර ලංතිපබූ ලංබව ලංමධ්යයනය ලංවෙළි ලං වල්ය.

වාර්තාඅතබාඅෙැනීම
වපෝෙය ලංවයවනත ලංව ර්ත  ලංවප න ලංෙරෙ  ලං ACCEND  ලංවය පෘතිපය ලංවිසින් ලංෙඳුන්ව  ලංවදන ලං
කද ලංජදනි  ලංස්වයා ලංව ර්ත රය ලංක්රමරතය, ලංමස්වමන්න ලංසෙ ලංඑහි ලංවවළහවප ක ලංවින මරත ලං
පිළිබව ලං සෑවෙන ලං තරම් ලං විෆ්ව සනීය ලං ව ර්ත  ලං කබ  ලං ී  ලං තිපව . ලං ස්වයා ලං ව ර්ත රය ලං
ක්රමරතවයහි ලං මරමුය ලං වූවේ ලං වපෝෙය ලං වයවතු ලං ෙරෙ  ලං ඉතිපිනකිරීම් ලං වක ලං වින මරත ලං සෙ ලං
මතිපිනේත ලං මස්වමන්න ලං විකිණීමරත ලං මරතගින් ලං ්ුමන් ලං ඉපයූ ලං ආද යමරත ලං ්ුමනට  ලං වට ෙ  ලං යමනීමරතට  ලං
සමකමස්වීමරතයි. ලං ආෙ ර ලං වියදමරත ලං මඩුවීමරත ලං ෙ  ලං වබෝය ලං මස්වුව ලං විකිණීම් ලං ෙරෙ  ලං ්ුමන්වේ ලං
ප්රයතිපය ලංසෙ ලංමුදල් ලංකමබීම් ලංපරීේෙ  ලං ර ලංබමලීමරතට  ලංඋප ර ලංවන ලංවය විපළ ලං ලංගිණුම් ලංෙ  ලං
සමරත නව ලං වමරතමරත ලං ව ර්ත  ලං ප්රවයෝ නවන ලං වන ලං මතර ලං වපෝෙය ලං වයවනවතහි ලං ආර්ි  ලං
වින මරත ලංවිෆ්වල්ෙයය ලංකිරීමරතට ද ලංකව  ලංව විත  ලං රන ලංකී .
.

රූපසට ෙන 8: කකනි ලං ලං න්චන , 25 (කුොකේ න්දන ලං
ග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසමරත) ලං ලංACCEND වප ෙය ලංවයවනත ලං
ව ර්ත  ලංවප ත ලංමතමතිපව
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ප ෝෂණඅපෙවත්පතහිඅආර්ි්අවටිනා්ම
යමපීයම් ලංමරතට්ටට මරතකින් ලංපමරතයේ ලංආෙ ර ලං ලංසුරේෂියතත වයට  ලංආධ් ර  ලංවන ලංමඩු ලංමවධ් නය ලංමවෆය, ලංආර්ි  ලංවන වන ලංක්රිය ර මරතේ ලං
වකස ලං වයවතු ලං වය ව ලං ප්රවර්ධ්නය ලං රුව ලං කමබ ලං ඇත. ලං ව වස් ලං වවතන, ලං ආර්ි  ලං විෆ්වල්ෙයය ලං ෙරෙ  ලං වමරතමරත ලං මධ්යයනය, ලං පුමවල් ලං
වපෝෙයය ලංවමඩි ලංියරෝණු ලං රන ලංමතර ලංආද යම් ලංඋනප දනය ලංෙරෙ  ලංියළිඳුබව ලංමඩු ලංකිරීමරතට  ලංවපෝෙය ලංවයවතුවකට  ලංද ය  ලංවිය ලංෙමකි ලංබව ලං
වෙළි ලං රයි.

2021 මාර්තුඅ මසඅ පවනුපවන්වඅ ශ්රීඅ ං්ාපව්අ නි අ දරිරතාඅ පර් ාව (OPL) ශ්රීඅ ං්ාඅ රුපියල් 5181 ක්අ ූඅ ධතරඅ
මාතපල්අ දිසේික්්යඅ පවනුපවන්වඅ එයඅ ශ්රීඅ ං්ාඅ රුපියල් 5271ක් විය අ ප ෝෂණඅ පෙවත්තක්අ හරහාඅ ෙිහඅ
ඒ්්ය්ටඅසාමානයඅමාින්අඉ ීම කඅජාතිඵ්අදරිරතාඅපර් ාවටඅසහඅමාතපල්අදිසේික්්යඅපවනුපවන්වඅෙණනයඅ
්රනඅ දඅදරිරතාඅපර් ාවටඅවඩා 3 ගුණයක්අවැඩිඅවිය (DCS,2021).
1 වමනි ලංවු ව: ප ෝෂණඅපෙවත්ත්අආර්ි්අවටිනා්පමහිඅසාරාංශය:

ධං්ය විසේතරය
1
2
3
4
5

ස මරත නය ලංයෘෙ ලංක
වේ ලංප්රමරත යය
ප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වේ ලංස මරත නය ලංවය  ලංකිරීවම් ලං
පකරුුණීද
වපෝෙය ලංවයවනත  ලං(වර්ය ලංමඩි ලං400  ලං නමරත ) ලං
මරත සි  ලංස මරත නය ලංනිේප දන ලංපිිනවමය
ප ෝෂණ පෙවත්ත්අමස්ටඅසාමානයඅමුුඅ
ආදායම

වටිනා්ම
4.03
මුමුණදු ලං16
1000 LKR
17,000 LKR
16,000 LKR

ග්ර මීය ලංයෘෙ ලංක
ය  ලංස මරත නය ලංමරත සි  ලංආද යමරත ලංශ්රී ලංකා  ලංුණපියල් ලං58,137 ලංේ ලංවකස ලංව ර්ත  ලංවී ලංතිප නණි. ලං ලං(HEIS-DCS, 2016).
එබමවින් ලං ලංමතිපිනේත ලංමස්වමන්න ලංමවකවි ලංකිරීමරත ලංසෙ ලංග්ර මීය ලංප්ර වන්වේ ලංආෙ ර ලංවියදම් ලංප්රමරත ය ලංමඩු ලංකිරීමරත ලංතුලින් ලංඉතිපින ලංකිරීමරත ලංමරතගින් ලං
ඉෙත ලංසහෙන් ලංමුදවකන් ලංෙතවරන් ලංඑ ේ ලංවපෝෙය ලංවයවනතකින් ලංකබ  ලංයත ලංෙමකිය.
වයවතු ලංවය ව ලංස මරත නයවයන් ලංයමපීයම් ලංමරතට්ටට වම් ලංක්රිය ර මරතේ ලංවකස ලංසක ුව ලං
කමබුවන, වයවනත  ලංආර්ි  ලංතේවස්ුණව ලං(ශ්රීඅ ං්ාඅරුපියල්අ16,000) යෘෙ ලංක
 ලං
ආද යමරතට  ලංසමකකිය ලංරෝතු ලංද ය නවයේ ලංවකස ලංව විත  ලං ළ ලංෙමකි ලංබව ලංප්රතිපලක ලංවපන්ුවම් ලං
රයි.
පමමඅආර්ි්අවිශේපල්ෂණයඅආදාය කඅඋත් ාදනයඅසහඅ වුල්අප ෝෂණයඅතුළින්වඅ
දරිරතාවයඅධු අකිරීමඅසඳහාඅප ෝෂණඅපෙවත්තක්අභාවිතාඅ්යඅහැකිඅආ්ාරයඅ
ප න්වනු කඅ්රික

සාර්ථ්ත්වපයහිඅ්ථාව: සක  ලංබකන ලංකද ලංවබෝය ලං න්නය ලංතුළ ලංප්රතිපක ීන් ලං6 ලං
වදවනකු ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවලින් ලං්ුමන්වේ ලංආද යකාන් ලංස මරත නයයේ ලංවකස ලංශ්රී ලං
කා  ලං ුණපියල් ලං 4676 ලං ේ ලං ක ලං විසුුණම් ලං කාකට  ලං යමනීමරතට  ලං වමය ලං ර ලං තිපව . ලං PVC
පයිප්ප ලං ක ලංවිසුුණම් ලංඋප රය ලංව ට ස් ලං කාකට  ලංයමනීමරතට  ලංෙ  ලංඑහි ලංනංනතුව ට  ලං
වපෝෙය ලංවයවතු ලං ලංවක ලං න්නය  ලංආද යමරතේ ලංඑේ ලංරුීයකවයකුට  ලංස මරත නයයේ ලං
වකස ලංශ්රී ලංකා  ලංුණපියල් ලං ලං ලං2223 ලං ලංේ ලංප්රතිපක ීන් ලං28 ලංවදවනකු ලංව විත  ලං ර ලංඇතිප ලං
බව ලංව ර්ත  ලංවිය.

රූපසට ෙන 9: ක.ජී. ලංචන්ි  ලංකුමරත ින ලං(ව නර ව ලංග්ර .නි.වසමරත) ලං
වපෝෙය ලංවයවනවන ලංඉතිපිනකිරීම් ලංවය ද යනිකාන් ලංියයර ලංවිසුුණම් ලං
උප රය ලංෙ  ලං කය ලංවයී මරතට  ලංබට යේ ලං ලංකාකී  ලංයනත ය.

12

ජජවඅවිවි්ත්වය
ක්රිය ර මරතට  ලංමුක ලංපිරීවම්ී  ලංවය පෘතිපය ලංවපෝෙය ලංවයවනවන ලංප්රතිපක ීන්ට  ලං ලංඖෙධ් ලංපමකෑි, එළවළු ලංසෙ ලංපකතුුණ ලංආී  ලංවබෝය ලං
වර්ය ලං 20  ලං බී  ලං සෘජුවමරත ලං සමපයූ ලං නමුන ලං ඇතමම් ලං ප්රතිපක ීන්වේ ලං වපෝෙය ලං වයවතුවක ලං ආෙ ර ලං වබෝය ලං වර්ය ලං 40-50 ලං පමරතය ලං
ප්රමරත යයේ ලංඇත. ලං ෙ ලං ංක, කබු, මලු ලංරුුණල්, ස ම්ප්රද යි  ලංඉිනු  ලංවර්ය ලංසෙ ලං මකිින ලංවමනි ලංසම්ප්රද යි  ලංවර්යද ලංවම්ව ට  ලංමයන ලං
වේ.
ආෙ ර ලංවබෝය ලංවකට  ලංමමරතතරව, ක්රිය ර වමරතහි ලංවපෝෙය ලංවයවනත ලංආ ෘතිපයට  ලංඖෙධ් ලංපමකෑි ලංෙ  ලංෆ ඛ් ලංවර්යද ලංඇතුළන ලංවිය. ලං
ඖෙධ් ලංපමකෑි ලංසෙ ලංෆ ඛ් ලංවය ව ලංපිලිබහ ලංවිස්තර ලංපෙත ලංවු වේ ලංදමේවේ:
රූප ලංසට ෙන 10: ප ෝෂණඅපෙවතුව අවොඅ්රනඅ දඅඖෂධීයඅ

ශා අ(ෙිහඅඒ්්අව අ%)
66

67

65

34
21

Aloe vera

Hathawariya

Polpala

Iramusu

Ranawara

රූපසට ෙන ලං11: නිල්කාණි ලංවපවර්ර  ලං(කුොකේ න්දන ලංග්ර .නි.වසමරත) ලං ලංප්ර  ලං
ස මරත ික යන්ට ද ලංවබද  ලංදුන් ලංවීය ය ලංමළු ලංරුුණල් ලංවර්යයේ

සේීඅපුරුෂඅසමාජභාවඅඅමිකා්ාඅසහඅ වුල්අඒ්්ය
රූපසට ෙන ලං12: සේීඅපුරුෂඅසමාජභාවයඅමතඅ දන කවඅශෂයඅවිදයාඅ
පිළිපවත්අස කබන්ව්පයන්ව (%)

රූප ලංසට ෙන 13: ප ෝෂණඅපෙවත්තඅනඩත්තුවඅසඳහාඅමුුඅ වුල්අදාය්ත්වයඅ
(සතිඵය්ටඅ ැය)

Marketing

0

Processing

36%

20

Harvesting

Other
members

40

Irrigation

Wife

60

Pesticides/fungicides
(Application)

34%

Both

80

Planting

30%

Wife

100

Farm lands preparation

Husband

වපෝෙය ලංවයවතුවක ලං
ප්රවයෝ නවන ලංබව,
විවෆ්ෙවයන්මරත ලංයෘෙක
 ලංවක ලං
ආද යමරතට  ලංෙ  ලංවසෞඛ්යයට  ලංඑහි ලං
මපීය ලංවපවනන ලංද ය නවය ලං
ෙඳුන යමනීවමරතන් ලංපසුව ලංඑයට  ලං
පුමවල් ලංසියළු ලංස මරත ික යන්වේ ලං
ස මූහිIMG_5529.CR2
 ලංප්රයනනය ලංෙ  ලංසෙ ය ලං
වප ළඹවුව ලංකම නණි

Husband

Crop selection

යෘෙ ලං ක
 ලං මතිනන් ලං 81%  ලං පිිනකාන් ලං යෘෙ ලං මූලි යන් ලං වූ ලං නමුන ලං
වපෝෙය ලං වයවතු ලං සෙ ලං පුමවල් ලං වපෝෙයය ලං ෙ  ලං සම්බන්ධ් ලං ීරරය ලං
සමකාය  ලං ෙ  ලං  නිනහ ලං එේව ලං යන ලං බව ලං මධ්යයනය ලං වෙළි ලං වළ්ය. ලං යෘෙ ලං
ක
 ලං මතිනන් ලං 40%  ලං වපෝෙය ලං වයවනත ලං නංනතුවට  ලං මද ක ලං
වත රතුුණ ලං සමකාය  ලං සෙ ලං  නිනහ ලං යන ලං වදවදන මරත ලං එේව ලං රැස් ලං ළෙ. ලං
සැකායාඅහාඅබිරිඳඅයනඅපදපදනාපේමඅරමඅදාය්ත්වයඅපබාපහෝඅදුරටඅ
සමානඅ විය  ලං ශ්රමරත ලං වබී ය මරත ලං 13 ලං වමනි ලං රූප ලං සට ෙවන් ලං වපන්ුවම් ලං
ව වර්.

13

රිසරඅසංරක්ෂණය
වයවනත  ලංපමවමනමරත ලංසමකකිය ලංරෝතු ලංවකස ලංවස බ දෙමරත ලංමරතත ලංරහ  ලංපවතිපන ලංමතර ලංඑබමවින් ලංපිනසරය ලංසාරේෙයය ලංකිරීමරත ලං ලංවපෝෙය ලං ලං
වයවතු ලංවක ලංතිපරස ර ලංබව ලංවවුවවවන් ලංප්රධ් න ලංස ධ් ය යි. ලංවම් ලංවේතුවවන් ලං බනි  ලංිලල්පීයය ලංක්රමරත ලංක බීධ් ලං රයන්න  ලංපිළිවවන ලං ලං
ෙරෙ  ලංපස, කය ලංසෙ ලං නමරත ලංවවුවවවන් ලංසාරේෙය ලංඋප ය මරතර්ය ලංවය පෘතිපය ලංමවධ් රයය ලං රයි:
රූප ලංසට ෙන 14: ෙිහඅඒ්්අවිිනන්වඅපයාදාෙන්වනාඅ දඅසංරක්ණඅ්රම (%)

91





88
80
71
61


18


Mulching

Irrigation Techniques

Soil/Stone bunds

Shade protection

Drainage ditches

Tree planting

ප්රතිපක ීන්වයන් 80% ේ ලං ලංයස් ලංසිටුවීමරත ලංසිදු ලං රයි. ලං ලංඑය ලංවපෝෙය ලං

වයවනත ලං තුළ ලං වමසි ලං කවේ ලං  ලං වේයය ලං සෙ ලං ප ාශු ලං ඛ් දනය ලං
ක්රමරත ුවූලකව ලංමඩු ලං රන ලං ලංවියන් ලංස්ාරයට  ලංද ය  ලංවේ.
වීය ය ලං වබෝය ලං වර්ය ලං වය  ලං කිරීමරත ලං ප්රතිපක ීන්වයන් 78% ේ ලං
විසින් ලංසිදු ලං රන ලංකී . ලංවදමුුණන් ලං/ ලංඑේ ලංවරේ ලංපමරතයේ ලංව විත  ලං
රන ලං බී  ලං සමපීමමරත ලං සිදු ලං වන රන ලං කීවී ලං කව  ලං ප ාශු ලං
වපෝෙයය ලං මරතත ලං ඇතිප ලං රන ලං මහිත ර ලං බකපෑමරත ලං වේතුවවන් ලං
වමරතන්මරත ලංබී  ලංනිේප දනය ලංප්රවර්ධ්නය ලංකිරීමරතද ලංසහෙ ය.
ක්රිය ර ම් ලංමතර ලංපවස් ලං වතතමරතනය ලංආරේෙ  ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලං
වසුන් ලංවයී මරත ලංප්රතිපක ීන්වයන් ලං91% විසින් ලං රන ලංකී .
කය ලං වයී මරත, ලං  නාදු ලං ක ලං සම්ප දනය, ලං ක ලං විසුුණම් ලං වමනි ලං ක ලං ලං
සම්ප දන ලං ිලල්පීයය ලං ක්රමරත, ලං කය ලං ව විතවේ ලං ර්යේෙමරතත ව ලං
වමඩි ලං කිරීමරත ලං  ලං සහෙ  ලං ප්රතිපක ීන්වයන් ලං 60%ේ ලං විසින් ලං ව විත  ලං
රන ලංකී .

නිදන්වෙතඅවුණෙු අපරෝෙය/අපහේතුවඅපනාදන්වනා වුණෙු අපරෝෙඅමතඅබ

ෑම

වය පෘතිපවයහි ලං මරතමියෙන ලං වීමරත ලං වේතුවවන්, ප්රතිපක ීන් ලං
පෙත ලං සහෙන් ලං ේවේත්රවක ලං දමුවමරත ලං කබ යන ලං බව ලං
මධ්යයනය ලංවපන්ුවම් ලං රයි:
1.
2.

3.

ප්රතිපක ීන්වයන් 89% ේ ලංවිසින් ලංවසෞඛ්ය ලං
සම්පන්න ලංආෙ ර ලංවනරීමරත,
ප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් 95% % ලංේ ලංවිසින් ලං
වපෝෙය ලංවයවතුවක ලං ලංවපෝෙයවයන් ලංපිින ලං
නිේප දන ලංවය  ලංකිරීමරත
ප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් 97% ේ ලංවිසින් ලං
වසෞඛ්ය ලංසම්පන්න ලංආ රවයන් ලංආෙ ර ලං
පිළිවයක ලංකිරීමරත.

95%

රූපසට ෙන 15: කුොකේ න්දන ලංකකනි ලං න්චන වේ ලංපිය , ්ුණවේ ලංප්ර වේ ලංසිින ලං
වබ වෙෝ ලංනිදන්යත ලංවකුයඩු ලංවරෝගීන් ලංවමරතන් ලං්ුණද ලං්ුණවේ ලංවසෞඛ්යය ලංවවුවවවන් ලං
්ුණට  ලං බනි  ලංසෙ ලංවං න ලංවසෞඛ්ය ලංසම්පන්න ලංවි ල්ප ලංකබ  ලංී මරත ලංවවුවවවන් ලං
වපෝෙය ලංවයවනතට  ලං ෘතඥ ලංවවයි

ප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් ලං95% ලංේ ලංප්ර ෆ ලං වල් ලං95% ලංඉෙළ ලංතෘප්තිපමරතනව වය ලංසහිතව ලංවසෞඛ්ය ලංසම්පන්න ලං
ෙ  ලං ආරේෙ රී ලං (රස යනි  ලං ද්රවය ලං වලින් ලං වත ර) ලං  ලං නිේප දන ලං වනරීමරත, පිලිවයක ලං කිරීමරත ලං සෙ ලං වය ව ලං
සම්බන්ධ්වයන් ලංවපෝෙය ලංවයවනත ලංක්රිය ර මරත ලංප්රමරත යවන ලංවත රතුුණ ලංසමපයූ ලංබවයි.
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නිෙමනයඅසහඅනිර්පීශ
නිෙමන
 ලං වක ලං වපෝෙය ලං මවෆයත වයන් ලං න්රයය ලං කිරීමරත ලං මරතගින් ව වි්,-19 මර්බුදය ලං මතරතුරී  ලං විල්යමුවේ ලං
වපෝෙය ලංවයවතු ලංප්රතිපක ීන්ට  ලංසෙ ය ලංවී ලංඇත. ලංපකතුුණ ලංසෙ ලංඑළවළු ලංවවුවවවන් ලංවවළහවප ක ලංමරතත ලංයමපීයමරත ලංප්රතිපක ීන් ලංමතර ලං
පෙළ ලංමරතට්ටට මරත  ලංපමවතිපණි. ලංඑහි ලංප්රතිපලකයේ ලංවකස ලංවබ වෙ මරතයේ ලංයෘෙ ලංක
 ලංආෙ ර ලංහිඟයන් ලංමන ලංවන දුටු ලංමතර ලංනිවවස් ලං
වය  ලං රන ලංකද ලංඑළවළු ලංපිනවවෝ නය ලං ර ලංඇත. ලංවමරතය ලංමර්බුදය ලංමතරතුරී  ලංපව  ලංප්රධ් න ලංමරමුය ලංඉටු ලං ර ලංයමනීමරතට  ලංආධ් ර  ලං
වූ ලංමතර ලං ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවක ලංසමරතස්තයේ ලංවකස ලංස ර්ා  ලංබව ලංපමෙමියලිව ලංවපන්ුවම් ලං රයි.

1. යෘෙ ලං ක

2. විල්යමුව ලංව

ට්ටශ ෆවේ ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංතවමරතන ලං(මර්බුදවේ ලංසිට  ලංමරත ස 11 ට  ලංපසුව ලංපව ) ලංතිපරස රව ලංපවීර. ලංව වි්,-19
මර්බුදය ලංමතරතුරී  ලංකව යින් ලංකද ලංමරතෙන ලංප්රතිපක ව ලංවේතුවවන් ලංප්රතිපක ීුණ ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවක ලං ලංවමදයන මරත ලංෙඳුන යනෙ. ලං
එහි ලංප්රතිපලකයේ ලංවකස, ලංප්රතිපච ර ලංදමේවූවන්වයන් ලං98% ලංේ ලංමුල් ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවං  ලංවිෆ ක ලංප්රවීෆවකට  ලංරුළුල් ලංකිරීමරතට  ලං
බක වප වර නතු ලංවවතිප.

3. වපෝෙය ලං වයවතු ලං ආරම්වවේ ලං සිට  ලං ප්රවර්ධ්නය ලං රන කද ලං යෙපන ලං පිළිවවන ලං ප්රතිපක ීන් ලං මුවයමරතනය ලං ර ලං ඇතිප ලං මතර ලං
්වර නතු ලං ී වම් ලං ය න්ත්රයයේ ලං වකස ලං ප්රමරත යවන ලං වබෝය ලං නිේප දනයේ ලං පවනව යමනීමරත ලං සහෙ  ලං ව වි්,-19 ලං වයෝලීය ලං
වසායතය ලංමතරතුරී  ලංකව  ලංවිවෆ්ෙවයන්මරත ලංෆේතිපමරතන ලං රන ලංකී . ෆෙය ලංමරත ුණව, ලංසම්ප්රද යි  ලංදමුවමරත ලංමරතත ලංපදනම් ලංවූ ලංවය  ලං
ක්රමරත ලංෙ  ලංමවනකුන ලංප්රතිපක ීන් ලංමතර ලංබී , ලංදමුවමරත ලංසෙ ලං බනි  ලංවයදුමම් ලංවබද  ලංයමනීමරත ලංවමරතමරත ලං ලංපිළිවවන ලංවකට  ලංමයන ලංය.

4. ඉතිපින ලංකිරීම් ලංසෙ ලංමතිපිනේත ලංමස්වමන්න ලංමවකවිය ලංෙරෙ  ලංවපෝෙය වයවතු ලංප්රතිපක ීන්ට  ලංආර්ි  ලංප්රතිපක වයේ ලංසපය  ලංතිපව . ලං
පිිනවමය ලංප්රතිපක ව ලංවිෆ්වල්ෙයය ලංවය ද  ලංයනිකාන් ලංආර්ි  ලංවින මරත ලංයයනය ලංකිරීමරත ලංවෙළි ලං වල් ලංවපෝෙය ලංවයවනත  ලං
මරතස  ලං ආද යවම් ලං සතය ලං මයය (ශ්රී ලං කා  ලං ුණ.16,000) මරත තවල් ලං ියස්ිේ වේ ලං නික ලං දිනද්රත  ලං වර්ඛ් වට  ලං වං  ලං ආසන්න ලං
වෆවයන් ලංතුන් ලංු යයේ ලංවූ ලංබවයි. ලං ලංුණවදේ ලංයමරුම් ලංක්රිය ර මරතේ ලංපමරතයේ ලංවීමරතට  ලංවං  ලංපුමවල් ලංවපෝෙයය ලංවමඩි ලංියරෝණුවට  ලං ලං
ෙ  ලංදිනද්රත ව ලංමඩු ලංකිරීමරතට  ලංද ය  ලංවීවම්ී  ලංවපෝෙය ලංවයවනවන ලංවමදයන මරත ලංවමරතමරත ලං ලංයයනය ලංකිරීමරත ලංතෙුමුණ ලං රයි.

5. ආෙ ර ලං යබං  ලං කිරීමරත ලං සෙ ලං වත ය, ලං ස මරත නයයේ ලං වකස ලං මරත ස 6 පමවතිපය ලං  ලං ෙමකි ලං යබං  ලං ළ ලං ෙමකි ලං ආෙ ර ලං සමකකිය ලං රෝතු ලං
සාඛ්ය වේ ලංවපන්ුවම් ලං ර ලංඇත. ලංයෘෙ ලංක
 ලංවලින් 90% ට  ලංපසුගිය ලංමරත ස 12 සහෙ  ලංප්රමරත යවන ලංආෙ ර ලංතිප නණි. ලංසතිපයේ ලං
වමරතන්මරත ලං පමය ලං 24ේ ලං තුළ ලං ආෙ ර ලං උපවයෝ නය ලං වපන්ුවම් ලං වළ් ලං බුණතරයේ ලං වයෝලීය ලං වසායතය ලං මතරතුරී  ලං වය  ලං
වන රන ලංමයිතමරත ලංවන ලංසනව ලංනිේප දන ලංවමනි ලංවී, ලංෙමුණණු ලංව ට  ලංසියළු ලංමතයවෆය ලංආෙ ර ලං ණ්ං ලංප්රමරත යවන ලංවකස ලං
පිනවවෝ නය ලං ළ ලංබවයි. ලංවමරතවකස, ලං්ුමන්වේ ලංවපෝෙය ලංමවෆයත වලින් ලංවබ වෙ මරතයේ ලංඉටු ලංකිරීමරතට  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලං
මවෆයය.

6. වපෝෙය වයවතු ෘෂිය ජ ව විවිධ්නවවයන් ඉත වප වෙ සනය.

බනි ව ම්වපෝස්ට්ට වමනි නිවවස්ී  තන යන
වයදුමම් ව විත රකාන්, වීය ය වබෝය වර්ය වය ව වර්. ේ ලංය පෘතිප ණ්ං යවම් සෙ ය ඇතිපව යෙපන පිළිවවතේ
වකස එතමනමරත සාරේෙයය තෙුමුණ රකාන් ප් ලංරතිපක ීන් විසින් වමරතමරත වර්යවක බී නිේප දනය රුව කමව .

7.

බනි  ලංආෙ ර ලංවය ව ලංවෙෝ ලංමඩු ලංවයදුමම් ලංව විතය ලං ර  ලංආ ල්පමරතය ලංවවනස් ම්, ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංඇතිප ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලං ලං
වමදයන ලංවේ. ලංතවද, ලං ලං ලංවපෝෙයද ය  ලංආෙ ර ලංවස ය  ලංයමනීමරතට  ලංමන ලංදකින ලංකද ලංබ ධ්  ලංෙ  ලංදුේ රත  ලංද ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවය  ලං
කිරීමරතට  ලංධ්න නමරත  ලංවකස ලංබකප  ලංතිපව .
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නිර්පීශ
දමනට  ලංසිදු ලංව වරන ලංප්රවීෆවේ ලංසලකද ය ව ලංව විත  ලංව වරන ලංබව ලංතෙුමුණ ලංකිරීමරත ලංවෙෝ ලංවවනන ලංස්ා නවකට  ලංවය ප්ත ලංකිරීවම් ලං
ෙමකිය ව ලංවවුවවවන්, ලංමධ්යයනවයන් ලංවෙළි ලං රයන ලං ුණණු ලංමරතත ලංපදනම්ව ලංපෙත ලංසහෙන් ලංවී ලංඇතුළන ලංකිරීමරත ලංමවෆය වුව ලංඇත.

1. ක්රිය
ක්රිය

ර මරත ලංසෙ ලංෆෙය ලංවිදය නමරත  ලංපිළිවවනවක ලංසියළු ලංසමකකිය ලංරෝතු ලංප්රතිපක ව ලංපිළිබහ ලං ලංනිසි ලංදමුවවනබව ලංකානිසුන්ව ලං
ර මරතට  ලංවප ළඹවන ලංබමවින් ලංක්රිය ර මරත ලංආරම්වවේී  ලංඑය ලංකබ  ලංියය ලංරෝතුය.

2. වපෝෙයය ලංවමඩි ලංියරෝණුවට  ලංෙ  ලංයෘෙ ලංක  ලංආද යමරතට  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංද ය  ලංවේ. ලංඑබමවින්, ලංදිනද්රත ව ලංමඩු ලංකිරීමරතට  ලං(මතුුණ ලං
ලකයේ ලංවකස) ෙ  ලංවපෝෙයය ලංෙ  ලංබමඳුණු ලංයමට ළු ලංවමකමේවීමරතට  ලංෙ  ලංවපෝෙයය ලංවමඩි ලංියරෝණු ලංකිරීමරතට  ලංඑහි ලංබකපෑමරත ලංවේතුවවන් ලං
ග්ර මීය ලංප්රවීෆවක ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංප්රවර්ධ්නය ලංනිර්වීෆ ලං රුව ලංකමව . ලං ලං

3. වපෝෙය ලංවයවතු ලංඉතිපිනකිරීම් ලංඋපවයෝගී ලං රයනිකාන් ලංවපෝෙය වයවතු ලංයිතක ලංආවයෝ න ලංප්රවර්ධ්නය ලංකිරීමරත, ලංයෘෙ ලංක

 ලං

වක ලං ලංවමඩි ලංආද යමරත, ලංදිනද්රත ව ලංෙ  ලංයමපීයමරත ලංමඩු ලංකිරීමරත ලංියිනයන්වුව ලංඇත.

4. වමඩි ලංියරෝණු ලංවූ ලංවපෝෙයය ලංප්රවර්ධ්නය ලංකිරීමරත ලංෙර ලංවින

මරත ලංවකස ලංඉකේ  ලං රුව ලංකමබූ ලංවෙයින් ලංමවකවි රයය ලංසෙ ලංකාළ ලං
උච්චච වචන ලං පිළිබහව ලං දමුවමරත ලං කබ ී මරත ලං එතරම් ලං සමකකිල්කට  ලං වයන ලං වන තිප නණි. ලං ව වස් ලං වවතන ලං ළ ලං ෙමකි ලං මතිපවර්  ලං
මස්වුව ලංවිකිණීම් ලංතුලින් ලංආර්ි  ලංප්රතිපක ව ලං ලංවමඩි ලංකිරීමරත ලංසහෙ  ලංෙර ලංවින මරත ලං ලංපවනව යන්න  ලංමතරමරත ලංඑබඳු ලංවත රතුුණ ලං
කබ ී මරත ලංනිර්වීෆ ලංව වර්.

5. ආද යමරත ලංසෙ ලංවපෝෙයය ලංයන ලංවද මරත ලංවමඩි ලංකිරීමරතට  ලංෙමකිය ව ලංඇතිප ලංබමවින් ලංපශු ලංසම්පන ලංෙඳුන්ව ී මරත ලංවමදයන ලංවේ.
6. පිනසර ලංපීධ්තිපය, ලංආෙ ර ලංනිේප දනය, ලංපුමවල් ලංආද යමරත ලංසෙ ලංවපෝෙයය ලංව වරහි ලංඇතිපවන ලංවිවිධ් ලංප්රතිපක ව ලංයයන වේ ලං
වේතුවවන්, ලං Bio-Fin  ලංසා ල්පය (UNDP, 2018)  ලංවමනි ලංසුදුසු ලංමුකපිරීමරතේ ලංසමරතඟ ලංමී ලංපමණි ලංනිේප දනය ලංපිළිබහ ලංදමුවමරත ලං
කබ ී මරත ලංවමදයන ලංවේ. ලං

7. ීරරය නමරත  ලංතනනවයන්හිී  ලංකානිසුන්වේ ලං්වර නතු ලංී වම් ලංෙමකිය ව ලංවමඩි ලංියරෝණු ලංකිරීමරතට  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවය ද යත ලං
ෙමකිය. ලංඑබමවින්, ලංවමරතවමනි ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවවනන ලංප්රවීෆ ලංවකද ලංස්ා පනය ලංකිරීමරත ලංනිර්වීෆ ලං රුව ලංකමව .

8. වං න ලංසම්ප්රද යි  ලංනිවස ලංප ද  ලං රයන ලං ලංවයදුමම් ලංවය  ලංපිිනවමය ලංෙ  ලංවසෞඛ්යයට  ලංමවද නම් ලංමඩු ලං රන ලංමතර ලං ලංවය වීන්ට  ලං
මුවවර්තනය ලං ර ලංයමනීමරතට  ලංපෙසු ලංබමවින් ලංකව  ලංව විතය ලංනිර්වීෆ ලං රුව ලංකමව .

9. තරඟ

රී ලංබව ලංමවමරත ලංමරතට්ටට මරත  ලංපවනව  ලංයමනීමරත ලංෙ  ලංමූලි  ලංමවප්ේෙ ව ලංවූ ලංවපෝෙය ලංවේන්ීය ලංවින ම් ලංආරේෙ  ලං ර ලං
යමනීමරත ලං සහෙ , ලං වපෝෙය ලං වයවතු ලං ආර්ි  ලං නිේප දන ලං ක
 ලං වකස ලං ප්රවර්ධ්නය ලං කිරීමරත (ව ණි රයය) නිර්වීෆ ලං
වන ව වර්. ලං

10. වමරතය ලං ර වේ ලං ආයතන ලං වෙෝ ලං ක්රිය

ර ම්, උද : වසෞව යය  ලං වමංසට ෙන ලං යට වන, ලං සම්බන්ධ් ලං කිරීවමරතන්, ලං ර ය ලං
ප ර්ෆ්ව ුණවවකු ලංබවට  ලංපන ලංකිරීවමරතන් ලං(දමනට  ලංවමරතය ලංනිරීේෙයය ලංවන වේ) ACCEND වය පෘතිපවයන් ලංපසු ලංවපෝෙය ලං
වයවතුවක ලංස ර්ා නවය ලංසෙ ලංතිපරස ර ලංබව ලංමන ලං ර ලංයමනීමරතට  ලංෙමකි ලංවුව ලංඇත.
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උ ග්රන්වථයඅ:අඅවිපශේෂඅධව්ානයඅදිනූඅප්රතිඵ ාීනන්ව
රූපසට ෙන 16: චර්යාඅපවනසඅපවනුපවන්වඅදිරිෙන්වවනඅසුුඅඋදාහරණයක්
ප ළුපිිය ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසවම් ලංඉවර්ෙ  ලංවේමරතකුමරත ින. ලං
ඇය ලංකුොකවර් ලංවෙෝ ලංඇයවේ ලංවපෝෙය ලංවයවනවන ලංවමං ලං
රන ලං සෑමරත ලං විට මරත ලං මනවමසුම් ලං ෙ  ලං බූට්ට ලං සපනතු ලං වමනි ලං
ආරේෙ  ලංඋප රය ලංපමළඳීමරතට  ලංුණුණ ලං ලංවී ලංසිින ලංමතර ලංශ්රී ලං
කා වේ ලං නිදන්යත ලං වකුයඩු ලං වරෝයවේ/ෙඳුන  ලං
වන යන ලං නිදන්යත ලං වකුයඩු ලං වරෝයවේ ලං බර ලං ඉෙළ ලං
මරතට්ටට කාන් ලං පමට වී ලං ඇතිප ලං ප්ර වේ ලං වන ලං ඇයවේ ලං ප්ර වට  ලං
ආදර්ෆයේ ලංසපයන්නීය.
රූපසට ෙන 17: ප්රජාවටඅබ

ෑමක්අ්රන්වනියක්

Appendix

කුොකේ න්දන ලං ග්ර මරත ලං නිකධ් රී ලං වසවම් ලං නිල්කාණි ලං
වපවර්ර  ලං ඇයවේ ලං නිවවස් ලං තමනූ ලං
බනි  ලං ියයර,
වපෝෙය ලං වයවතු ලං උප රය ලං සෙ ලං ද්රවය ලං වපෝෙය ලං
වයවනවන ලං තබ  ලං යමනීමරත ලං සහෙ  ලං කුං  ලං මරතඩුවේ ලං තමනූ ලං
මුල්මරත ලං ප්රතිපක ීන් ලං මතිනන් ලං එේ ලං මවයකි. ලං ඇයවේ ලං
මසල්ව සීන් ලං වන ලං මවනකුන ලං ප්රතිපක ීන් ලං 8 ලං – ලං 10 ලං
පමරතයද ලං වමරතමරත ලං නිර්මරත ය නමරත  ලං මදෙස ලං වය ද වයන ලං
ඇත.

Research Questions

රූපසට ෙන 18 (a,b,c): වුපල්අප ෝෂණයඅසහඅසහභාගිත්වය
ප ළුපිිය ලං ග්ර මරත ලං නිකධ් රී ලං වසවම් ලං ඉන්ද්ර නි ලං ු යවර්ධ්න ලං
ඇවේ ලං වපෝෙය ලං වයවනත ලං ආරම්ව ලං වළ් ලං ක්රිය ර මරත ලං
ආරම්වවේී  ලංමුම. ලං3 ලංවයසමතිප ලංමඩු ලංබර ලං(<-2SD) දුණවකු ලංසිි ලං
ඇවේ ලං ියයණිය, ඉවර්ෙ  ලං කුමරත ින ලං (වපෝෙය ලං වයවතු ලං
ප්රතිපක ව) ලං විසින් ලං වප කඹවුව ලං කමබූ ලං පසුවය. ලං  ලං වපෝෙය ලං
වයවනත ලංවේතුවවන් ලංදුණව  ලංදමන් ලංස මරත නය ලංබර ලංපර සය ලං
තුළ ලංසිටීන්. ලංACCEND වය පෘතිපය ලංවිසින් ලංකබ  ලංදුන් ලංවපෝෙය ලං
වයවතු ලංඉතිපින ලංකිරීවම් ලං මට ය ලංතුළින් ලංමනකස්ව ලංමුදල් ලංඉතිපින ලං
කිරීමරතට ද ලංඉන්ද්ර නි ලංවප ළඹවුව ලංකමබුව ය.

b

a

c
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විපශේෂඅධව්ානයඅදිනූඅප්රතිඵ ාීනන්ව
රූපසට ෙන 19 (a,b,c): බීජඅසංරක්ෂණය
වල්ඬිය යක ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසවම් ලංකුමරත ින ලංමරතමණිවේ, ලංපිළිවවකට  ලංවල්බල් ලං රන ලංකද ලංපම ට්ට ලංවක ලංඇවේ ලංමස්වමන්වනන් ලං
කද ලං බී  ලං මනකස්ව ලං සාරේෙයය ලං රන්නීය. ලං ACCEND වයවනත ලං පිළිබහ ලං වත රතුුණ ලං කබ  ලං ී මරතට  ලං ඇවේ ලං ප්ර වේ ලං
පමවමනවවන ලංප්රදර්ෆනයට  ලංකව  ලංඉියිනපන ලංකිරීමරතට  ලං  ලංූදද නකාන් ලංසිින්නීය.
.

a

c

b

රූපසට ෙන 20 (a,b,c): ලංරසායනි්අවොපව්අිනටඅ්ාබනි්අවොවට
වවවෙරයක ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසවම් ලංමරතල්ලි  ලංරයසිාෙ ලං ලංවසෞඛ්ය ලංසෙ ලංවපෝෙය ලං කාටුවේ (HNC) ස මරත ික ව  ලංවන ලං
මතර ලං  ලං වපෝෙය ලං වයවතු ලං රුුණණුවට  ලං වපර ලං  ලං බනි  ලං ිලල්පීයය ලං ක්රමරත ලං ව විත  ලං රන ලං ආ රය ලං වන දමන ලං සිි ලං වබ වෙෝ ලං
ප්රතිපක ීන්ට  ලං උද ෙරයයකි. ලං කබ යන ලං දමුවමරත ලං සෙ ලං  ලං ඇවේ ලං පුමවල් ලං සෙ ය ලං සමරතය ලං ව වි්,-19 ලං මතරතුරී ද ලං ්ුමන්ව ලං
වපෝෙයය ලං ළ ලං ලංප්රමරත යවන ලං බනි  ලංනිේප දන ලංමස්වුව ලංවනක  ලංයමනීමරතට  ලංඇයට  ලංෙමකි ලංවී ලංඇත. ලංඇවේ ලංදුණවන්වේ ලං
මධ්ය පනි  ලංවියදම් ලංආවරයය ලංකිරීමරතට ද ලංඇය ලං්ුමන්වේ ලංවපෝෙය ලංවයවනවන ලංඉතිපින ලංකිරීම් ලංඋපවයෝගී ලං රයනත ය.

a

c

b

රූපසට ෙන 21: ප ෝෂණඅපෙවත්පත්අඉතිඵරිඅකිරී කඅසහඅඅෙිහඅඒ්්යටඅආර්ි්අප්රතිඵ ාභ
කලීන්ද්ර ලං යස්මරත ල් ලං මරතෙත , වපෝෙය ලං වයවනත ලං  ලං උපවීෆ ,
යමොකුණ්ය ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලං ලංවසවම් ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංප්රතිපක ී ලංජී ලං
ජී ලං හීන්මරතමණිවේ ලං ඇයවේ ලං 20’x20’ වපෝෙය ලං වයවනත ලං රුළුල් ලං
ර ලං ඇතිප ලං විෆ ක ලං  නම් ලං ං ලං වදස ලං බක  ලං සිටීන්. ලං ව වි්,-19 ලං
වේතුවවන් ලං රට  ලං වස  ලං දමරත  ලං තිපබූ ලං කසීමරත ව ලං මතරතුරී , ඇවේ ලං
වපෝෙය ලං වයවනවන ලං මධි  ලං මස්වමන්න ලං ඇවේ ලං ප්ර ව ලං සමරතය ලං
වබද  ලං යමනීමරත ලං ෙ  ලං විකිණීමරත ලං මරතගින් ලං ඇය ලං ශ්රී.කා.ුණ. 80,000ේ ලං
පමරතය ලං උපය  ලං යනත ය. ලං වමරතමරත ලං කය ලං තුළී ද ලං සමන මරත ට  ලං
ව නය ලං වූ ලං ඇයවේ ලං නිදන්යත ලං වකුයඩු ලං වරෝගී/වේතු ලං ෙඳුන  ලං
වන යන ලංනිදන්යත ලංවකුයඩු ලංවරෝගී ලංසමකාය  ලංරැ බක  ලංයමනීමරතට  ලං
වමරතමරත ලංආද යමරත ලංඇයට  ලංමරතෙන ලංපිිවෙකේ ලංවිය.
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විපශේෂඅධව්ානයඅදිනූඅප්රතිඵ ාීනන්ව
රූපසට ෙන 22 (a,b): වයවසාය්යන්ව
යමොකුණ්ය ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසවම් ලං ලංනිමරත ලි ලංෆ න්තිප ලංමවන ලංවයන ලං
ය  ලංෙමකි ලංවිදුලි ලංමුද්ර  ලංතමබීවම් ලංඋප රයයේ ලං(සීකර්) ලංයයට  ලංයන ලං
මතර ලං ක ලං නිස  ලං ඇයට  ලං බනි  ලං වවළහවප ක ලං වකට  ලං විකිණීමරත ලං
සහෙ  ලං සම්ප්රද යි  ලං බී  ලං වර්ය ලං කිවකෝ ලං ග්රෑම් ලං 5 ට  ලං මධි  ලං
ප්රමරත යයේ ලං (1 ලං මරතසේ ලං තුළ ලං  ලං රැස් ලං ර ලං යන්න  ලං කද) ලං පිළිවවකට  ලං
පම ට්ට ලංකිරීමරතට  ලංෙමකි ලංවිය. ලං මකිින ලංබී  ලංකිවකෝග්රෑම් ලං1ේ ලංශ්රී.කා.ුණ. ලං
4000.00 ලංට  ලංකාක ලංනියමරත ලංව ිනණි.

a

b

රූපසට ෙන 23 (a,b): ප ෝෂණඅපෙවතුඅඉතිඵරිකිරී කඅසහඅඋත්පරේණිගතෙතඅකිරීම

a

b

ව නර ව ලංග්ර මරත ලංනිකධ් රී ලංවසවම් ලංඉවරෝෙ  ලංසහමරත ලි ලංඇවේ ලං ලංනිවස ලංවට  මරත ලංපමතිපර ලංසිින ලංපිනිය ලංඇවේ ලංවපෝෙය ලංවයවනත ලං
රුළුල් ලං ළ ය. ලංඇය ලංතමරත ලංවපෝෙය ලංවයවනවන ලංඉතිපින ලංකිරීම් ලංවලින් ලංබට  ලංෙ  ලංවිසුුණම් ලංවමරතවකම් ලංකාළට  ලංවයන ලංඇවේ ලං ක ලං
සම්ප දන ලං ක්රමරතය ලං වමඩි ලං ියරෝණු ලං ළ ය. ලං එවමරතන්මරත ලං ඇය ලං ඇවේ ලං වපෝෙය ලං වයවනත ලං වවුවවවන් ලං නිවවස්ී මරත ලං
ව ම්වපෝස්ට්ට ලංනිපදවන ලංෙ  ලංමතිපිනේතය ලංඇවේ ලංමසල්වමසි ලංවයවතු ලංවය ුණවන් ලංසමරතය ලංවබද  ලංයන්න  ලංප්රතිපක භිවයකු ලං
ද ලංවේ.
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විපශේෂඅධව්ානයඅදිනූඅප්රතිඵ ාීනන්ව
රූපසට ෙන 24 (a,b): සවිබ ෙන්වවනුඅ ැබූඅඅ්ාන්වතාව, නාික්ාවඅසහඅප්රජාවඅප්පරහිඅබ

a

b

ෑ කඅඇතිඵඅ්රන්වනිය

කුොකේ න්දන ලං ග්ර මරත ලං නිකධ් රී ලං වසවම් ලං සන්ජීවනී ලං වීරව ෝන් ලං
ACCEND විසින් ලංප්රවර්ධ්නය ලං රුව ලංකබන ලං බනි  ලංවයවතු ලංවය  ලං
සා ල්පය ලංසමබෑ ලංවකසමරත ලංවට ෙ  ලංවයන ලංඑහි ලංසියළු ලංආ රවේ ලංප්රතිපක ව ලං
කබ යන ලංප්රතිපක භිවයකි. ලංමුමුණදු ලං3 ලංේ ලංවයසමතිප ලංමඩු ලංබර ලංදුණවකු ලංසෙ ලං
නිදන්යත ලං වකුයඩු ලං වරෝයවයන්/වේතු ලං ෙඳුන  ලං වන යන ලං නිදන්යත ලං
වකුයඩු ලංවරෝයවයන් ලංවපවකන ලංවදමරතේපියන් ලංෙ  ලංසමකාය  ලංසමරතය ලංවමරතමරත ලං
සා ල්පය ලංවෙ ිනන්මරත ලංක්රිය නමරත  ලංකිරීමරතට  ලංව රයන ලංසන්ජීවනී ලංවීය ය ලං
වවෝය ලං  ලං වර්ය 50 ලං ට  ලං වමඩිවයන් ලං තිපවබන ලං වපෝෙය ලං වයවනතේ ලං
නිර්මරත යය ලං ළ ය. ලං
වපෝෙය ලං වයවතු ලං රුුණණුව ලං තුළින් ලං ඇය ලං උයන ලං  ලං ක්රමරත ලං මුවයමරතනය ලං
කිරීමරතට  ලංමසල්වමසියන්ට  ලංසෙ ලංප්ර  ලංස මරත ික යන්ට  ලං ලංබකපෑම් ලං රකාන් ලං
ෙ  ලංදමුවමරත ලංවබද  ලංයමනීමරතට  ලංතමරත ලංඉත  ලංවර්යවන ලංසෙ ලංනිර්මරත ය නමරත  ලං
වපෝෙය ලං වයවතු ලං ව ර්ත  ලං වප න (23b රූපසට ෙන) ්ුමන් ලං සමරතය ලං
වබද  ලංයනිකාන් ලංඇය ලං්ුමනට  ලංවපෝෙය ලංවයවතු ලංවවුවවවන් ලංඋප ර ලං
ර ලං ඇත. ලං එවස් ලං බකපෑම් ලං කිරීමරතට  ලං ෙමකි ලං වීමරත ලං තමරතන්ව ලං න්ත ව  ලං
වකස ලං ඇවේමරත ලං නිවස ලං තුළ ලං පමරතයේ ලං වන ව ලං ඇවේ ලං ප්ර ව ලං තුළ ලං ද ලං
ෆේතිපමරතන ලං රන ලංබව ලංඇය ලංපවසන්නීය. ලංවපෝෙය ලංවයවනත ලංනංනතු ලං
කිරීවම්ී  ලං ඇවේ ලං මුළු ලං පුමකමරත ලං සක්රියව ලං සෙව ගි ලං වවයි. ලං දමන් ලං ්ුමනට  ලං
වර ලංවෙෝ ලංමමරතතර ලංවියදමරතකින් ලංවත ර ලංවපෝෙයවයන් ලංසපිින ලංආෙ ර ලං
වේකේ ලංියනපත  ලංකමවබන ලංමතර ලංඋපදවුව ලංකබන ලංආද යවමරතන් ලංවමඩි ලං
මුදකේ ලංඉතිපින ලංකිරීමරතට ද ලංෙමකිව ලංඇත.
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