
පාරිසරික හා සමාජ කළමනාකරණ රාමුව 

තාක්ෂණික නනොවන සාරාාංශය (2019 අන ෝස්තු අනුවාදය මත පදනම්ව) 

 

 

ශ්රී ලංකාවේ නකල්ස් කදු වැටිවේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා වරෝණි, දිය ඇලි ආශ්රිත ප්රවශ  සහ 

පහල ජලවපෝෂක ප්රවශ  ආශ්රිතව වාසය කරන වගොවීන් සහ කෘෂිකාර්මික වැවිලි ප්රජාන්වේ 

වශ ගුණික විපර්යාසයන්ට ඔවරොත්තු දීවේ ප්රතයස්තතාවය  ක්තිමත් කිරීම.  

  

ඇමුණුම 5 



වයාපි ව ස්සත්රයව වයාපි ව ක්රියාකවනව  සහ ESMF තාර්කිකත්වය  

වමම වාර්තාව “ශ්රී ලංකාවේ නකල්ස් කදු වැටිවේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා වරෝණි, දිය ඇලි ආශ්රිත ප්රවශ  සහ 

පහල ජලවපෝෂක ප්රවශ  ආශ්රිතව වාසය කරන වගොවීන් සහ කෘෂිකාර්මික වැවිලි ප්රජාන්වේ වශ ගුණික 

විපර්යාසයන්ට ඔවරොත්තු දීවේ ප්රතයස්තතාවය  ක්තිමත් කිරීම” වයාපෘතිවේ තාක්ෂණික වනොවන පාරිසරික හා 

සමාජ කළමනාකරණ රාමුවේ (ESMF) සාරාං ය ඉදිරිපත් කරයි. වයාපෘතිවේ පරමාර්ථය වන්වන් වශ ගුණික 

විපර්යාසයන්ට අනුවර්තනය වීමට අව ය ධාරිතාව ඉහල නැංවීම සහ පරිසර පශධතිවේ ආරක්ෂාව සහ එය 

සපයන වසේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් යැපුේ වගොවීන්වේ සහ කෘෂිකාර්මික වතු ප්රජාවන්වේ ඔවරොත්තු දීවේ 

හැකියව වැඩි කිරීමයි.  

වාරිමාර්ග කෘෂිකර්මාන්තය, වැවිලි හා වන රක්ෂිත (සංරචක 1), තිරසාර / හරිත වටිනාකේ දාම ප්රවර්ධනය කිරීම 

සහ පරිසර පශධති වසේවා සඳහා වගවීේ (සංරචක 2) සහ ඉඩේ කළමනාකරණය සඳහා ආයතනික ධාරිතාව 

 ක්තිමත් කිරීම (සංරචක 3) සඳහා ඉඩේ කළමනාකරණය පිලිබඳ ක්රියාකාරකේ වමම වයාපෘතියට ඇතුලත් වේ.  

සංරචක 1 හි වකොටසක් වලස වමම වයාපෘතිය ඔස්වසේ වගොවීන්ට සහ අවනකුත් ඉඩේ භාවිතා කරන්නන්ට 

වෘක්ෂලතා කළමනාකරණය මගින් පාරවල් දිවේ ජල ගැලීේ පාලනය සහ ජලය පසට උරාගැනීම වැඩි දියුණු 

කිරීම, ජල අසව්නු සඳහා ගේ වල ඇති වැේ වපොකුණු පුනුරුත්ථාපනය කිරීම, සහල් නිෂප්ාදනය සඳහා 

වශ ගුණිකව ඔවරොත්තු වදන (climate smart) වගොවිතැන් ක්රම, වාරිමාර්ග කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම, 

වපොවහොර සහ ඒකාබශධ කෘමි පාලන ක්රම, කෘෂි වනවගාව ප්රවර්ධනය කිරීම, වගවතු සහ ප්රතිසම (ඇනවලොේ) 

වනාන්තර හඳුන්වා දීම වැනි ක්රමවේදයන්ට සහය වදනු ලබයි.  සංරචක 2 යටවත්, කෘෂිකාර්මික සැකසුේ, 

නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, වවළද නාමකරණය සහ සහතික කිරීම වැනි ක්වෂේත්රවල උපවදස ්හා පුුණණුව තුලින් 

වගොවීන්වේ සහ සාමුහික කණ්ඩායේවල වයවසායන් වලස ධාරිතාව  ක්තිමත් කිරීම මගින් වටිනාකේ දාම 

වැඩිදියුණු කිරීමට වමම වයාපෘතිය සහාය වනු ඇත. සංරචක 3 හි අරමුණ වන්වන් සාක්ෂි පදනේ කරගත් ඉඩේ 

පරිහරණ සැලසුේ ක්රියාවලීන් ප්රවර්ධනය කිරීම, ආයතනික පාලනය  ක්තිමත් කිරීම, වශ ගුණික ප්රතිචාර දක්වන 

ග්රාමීය ය උපවශ න වසේවා සහ වතොරතුරු පශධති ස්ථාපිත කිරීමයි. 

වයාපෘති ප්රවශ ය නකල්ස් කදුවැටිය ඉහල සහ පහල ජල වපෝෂක ප්රවශ  ආවරණය කරයි. වයපෘති ප්රවශ ය, 

කළමනාකරණ අරමුණු සහ පහසු වයොමු කිරීේ සඳහා වභෞතිකව වවන්කළ කළමනාකරණ අං  වදකකට වබදා 

ඇත, එනේ ඉහල වරෝණි (ජල වපෝෂක) ප්රවශ  සහ පහල වරෝණි (වාරිමාර්ග) ප්රවශ යි.   

 

රූපය 1: වයපෘති ප්රවශ  සිතියම 

ශ්රී ලංකා රජය විසින් වසොබාදහම සංරක්ෂණ අන්තර්ජාතික සංගමවේ (IUCN)  සහවයෝගය ඇතිව වමම වයාපෘතිය 

GCF ප්රතීතතනය ලත් ආයතනය (AE) විසින් සංවර්ධනය කර ඇත. වමම වයාපෘතිවේ ප්රධාන විධායක ආයතනය 

(EE) වන්වන් ශ්රී ලංකා රජවේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයං යයි. කෘෂි වන වගා පිලිබඳ ජාතයන්තර 

පර්වේෂණ මධයසථ්ානය (ICRAF)  සහ IUCN වමම වයාපෘතිය සඳහා වන අවනක් ක්රියාත්මක කිරීවේ  විධායක 

ආයතනය (EE) වදක වේ. වමම වයාපෘතිවේ හවුල්කරුවන් වලස රජවේ තාක්ෂණික ආයතන, වි ්ව විදයාල සහ 

රාජය වනොවන ආයතන (NGOs) කටයුතු කරනු ඇත. 



ඉහත විස්තර කර ඇති සංරචක තුවන් විවිධ ක්වෂේත්ර මැදිහත් වීේ තුලින් කුඩා වතු හිමියන්ට, වගොවීන්ට සහ 

කෘෂිකාර්මික වතු ප්රජාවන්ට සහාය වීම සඳහා වමම වයාපෘතිය සැලසුේ කර ඇත. වමම ක්වෂේත්ර මැදිහත්වීේ (පහත 

දැක්වවන පරිදි උප වයපෘති වලස හැඳින්වේ) වගොවීන්වේ සහ සැලසුේ ප්රජාවන්වේ සහ පරිසරවේ ජීවවනෝපායන් 

වකවරහි ඉහල ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන බවට අවේක්ෂා කරන අතර, ක්රියාත්මක කිරීවේදී අනවේක්ෂිත 

බලපෑේ ද ඇතිවිය හැකිය. එබැවින්, වමම ESMF හි පරමාර්ථය වනුවේ, උප වයපෘති - වරක් නිර්වචනය කර ඇති 

විට, විභව පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑේ පිළිබඳව නිසි වලස තක්වසේරු කරනු ඇති බවත්, අවදානේ හඳුනාවගන 

ඇති විට, එම බලපෑේ මගහරවා ගත හැකි බවත් සහතික කිරීම සඳහා මග වපන්වීමක් වලස කටයුතු කිරීමයි. 

සැලසුේ වවනස් කිරීම වහෝ බලපෑේ අවම කිරීම වහෝ බලපෑේ අවම කිරීම සඳහා බලපෑමට ලක්වූ කණ්ඩායේ 

සමග සාකච්චා කර සකස් කරන ලද පියවරයන්ය වමහි අඩංගු කර ඇත.  

ESMF හි වමම තාක්ෂණික වනොවන සාරාං ය සිංහල සහ වදමල භාෂාවට පරිවර්තනය කරනු ලබන්වන් වමම 

වතොරතුරු ප්රාවශය ය ප්රජාවන්ට සහ අවනකුත් අදාළ පාර් වකරුවන්ට ප්රවේ  විය හැකි බව සහතික කිරීම 

සඳහාය. පරිවර්තනය කරන ලද සාරාං ය (වමන්ම ඉංග්රීසිවයන් සේපුර්ණ අනුවාදය) ප්රතීතතනය ලත් ආයතන 

(IUCN) වවබ් අඩවිවේ සහ ක්රියාත්මක කරන ආයතන තුවනහි විදුත් සේබන්ධතා හරහා අනාවරනය වේ. වමම 

සාරාං ය නකල්ස ්සංරක්ෂණ සංසදය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිවේ ප්රාවශය ය කාර්යාල සහ වයාපෘති ප්රවශ වේ 

ප්රාවශය ය වල්කේ කාර්යාල (DSD) වලදී ප්රාවශය ය ප්රජාවන්ට ප්රවේ  විය හැකි පරිදි වබදා හරිනු ලැවබ්. 

උප වයාපි වවප පාරිසරික හා සමාජ අවදානම් හදුනා  ැනීම සහ කළමනාකරණය 

කිරීනම් ක්රියා පපාපාපා 

වයපි ව භුමි ප්රනේශ නතෝරා ැනීම  

නකල්ස් කදු වැපානේ ඉහප ජපනපෝෂක ප්රනේශ සහ පහප  ාං ාශ්රිත ප්රනේශ වින  සම ස්ත ූ දර්ශනය නපස 

වයපි ව ප්රනේශය නිරූපණය කර ඇත. එයට ප්රධාාන උප ජප නපෝෂක ප්රනේශ 1කක් ඇතුපත් නේ.  ක්නෂේත්ර 

මැදිහත්වීම් සඳහා සැබැ ප්රනේශ සහ ප්රජාව  තවම අර්  දක්වා නැත. සමහර ක්නෂේත්ර මැදිහත්වීම් මින  ප්රනේශ 

තීරණය කිරීම සඳහා තවදුරටත්  ැඹුවන තක්නසේවනවක් සහ ප්රමුතතාවයක් අවශය වන බැස්  වයපි ව ක්රියාත්මක 

කිරීනම්දී නමය සිදු නකනර්. නවනත් උප වයපි ව ඉල්ුමම මත පදනම් වන අතර එම නිසා වයපි ව සඳහා ප්රනේශ  

නතෝරා ැනීම අදාප පාර්ශවකවනව  ස්සි  දක්වන උන දුව මත රඳා පවතී. නමම එක් එක් උප වයාපි වවප 

වයපි ව ප්රනේශ නතෝරා ැනීම සඳහා ම  නප වන ක්රියා පපාපාපාය සහ / නහෝ නිර්ණායක පහත වගුනේ දක්වා 

ඇත. ක්නෂේත්ර මැදිහත්වීම් සඳහා වයපි ව ප්රනේශ නතෝරා ත් පුව ප්රනේශ මට්ටනම් සමාජ පදනමක් ඇ ව කිරීම 

සඳහා සෑම වයපි ව ප්රනේශයකම නේ වත් සමාජ ස්ශ්නල්ෂණයක් සිදු කරනු පැනේ. වයාපි ව ප්රනේශනේ සිපාන 

සමාජ කණ්ඩායම් පිිනබඳ දප ස්ශ්නල්ෂණයක් සැපයීම සහ සමාජ ස්නේදනනේ ස්වරූපය  (ජනවාර්ිනකත්වයව 

කුපයව තත්වයව පාං වයව ධානය නහෝ නවනත්) සහ කණ්ඩායම් වප ප්රධාාන ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සහ ජීවනනෝපාය 

රටාව නම ම සමාජ අනාරක්ෂිතතාවය  ස්ස්තර කිරීම නමයට ඇතුපත් ය. 

 

ක්රියාකාරකේ - අළු පැහැවයන් දක්වා ඇති 

ක්රියාකාරකේ පමණක් උප වයපෘති වලස 

සැලවක්.  

 

වයාපෘති ප්රවශ  සහ / වහෝ උප වයපෘති වතෝරා 

ගැනීවේ ක්රියාවලිය වහෝ නිර්ණායක  

 

1.1.1: ඇළ මාර්ග ආරක්ෂාව සහ පාරවල් දිවේ 

ජලප්රවාහන කළමනාකරණය  

වයාපෘති ප්රවශ  තීතරණය කිරීම සඳහා ගැඹුරු 

තක්වසේරු කිරීම සහ ප්රමුතතාවය දීම 

1.1.2: ගේ වල ඇති වැේ, වපොකුණු හා 

වාරිමාර්ග ජාල පුනුරුත්ථාපනය හා සථ්ාපිත 

කිරීම 

වතෝරා ගැනීවේ ක්රියාවලිවේදී පහත සඳහන් දෑ 

තක්වසේරු කරන්න.  

එල්ලන්ගාව පශධති සඳහා ලබා දිය යුතු  ප්රමුතතාවය, 

තවදුරටත් නිර්ණායක වනුවේ;  ප්රතිලාභ ලැබිය යූතු 

වගොවීන් සංතයව,  තිරසාර නඩත්තු කිරීම, ප්රජා 



 

 

සහභාගිත්ව මට්ටම, වගා කල යුතු වගා ප්රවශ ය 

වමන්ම පිරිවැය සහ ප්රතිලාභ තක්වසේරු කිරීම.  

1.1.3: වනාන්තර වමොසැයික් භූ දර් න 

ප්රතිෂා්ාපනය කිරීම  

පහත දැක්වවන නිර්ණායක භාවිතා කරමින් වයපෘති 

ප්රවශ  තීතරණය කිරීම සඳහා ගැඹුරින් තක්වසේරු 

කිරීම සහ ප්රමුතතාවය දීම: ප්රජා  වන කළමනාකරණ 

සැලසුවේ හඳුනා ගත යුතු ප්රතිසංස්කරණ අව යතා, 

ෛ ජ විවිධත්ව  වටිනාකම සහ සේබන්ධතා සහ 

අරමුණු 

1.2.1: ඉහල ජලවපෝෂක ප්රවශ වල සහ පහල 

ගංගාශ්රිත ප්රවශ වල වාරිමාර්ග සහල්වල වභෝග 

තීතව්රතාව වැඩිකිරීම.  

ක්නෂේත්ර  සතයාපනය හා න ොස් උපනේශන මින  

පැහැදිිනවන ඒකාබේධා ඉඩම් පරිහරණ පේධා වය 

(SHARED) මින  හදුනාන න ඇ ව  ප්රනේශ න ොස් 

පුහුණුවීම් සහ නිරූපන ප්රනේශ සහ ඉල්ුමම මත 

පදනම් වූ නවනත් නිර්ණායක සම  ආරම්භ කප 

යුතුය.  

1.2.2: කුඩා වතු හිමියන්වේ නිෂ්පාදනය 

තිරසාර වලස තීතව්ර කිරීම.  

ඉල්ලුම මත පදනේ වූ 

1.2.3: වතු ප්රතිසංස්කරණය හා තිරසාර තීතව්ර 

කිරීම.  

ඉල්ලුම මත පදනේ වූ 

2.1.2: ඉහල ඉඩේවල සිටින කුඩා වගොවීන් 

සඳහා හරිත වර්ධන අවසථ්ා ප්රවයෝජනයට 

ගැනීම සඳහා වයවසාය සහ ආයතනික 

සංවර්ධනය  

ඉල්ලුම මත පදනේ වූ සහ ප්රතිලල මත පදනේවූ 

වයපෘති ක්රියාකාරකේ 2.1.1  ගෘහස්ථ වටිනාකේ දාම 

සිතියේගත කිරීම සහ විව ේෂවයන් කුඩා වතු 

හිමිකරුවන්වේ සහ යැපුේ වගොවීන්වේ නිෂප්ාදන 

සඳහා හරිත වවළඳවපොල තක්වසේරු කිරීම  

2.1.3:  වශ ගුණික ඔවරොත්තු වදන (climate 

smart) කෘෂිකර්මාන්තවේ නියලී සිටින කුඩා 

වතු හිමියන් සහ යැපුේ වගොවීන් සඳහා 

වටිනාකේ දාම වැඩිදියුණු කිරීවේ විකල්ප 

හඳුනාගැනීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම.  

ඉල්ලුම මත පදනේ වූ සහ ප්රතිලල මත පදනේවූ 

වයපෘති ක්රියාකාරකේ 2.1.1   ගෘහස්ථ වටිනාකේ 

දාම සිතියේගත කිරීම සහ විව ේෂවයන් කුඩා වතු 

හිමිකරුවන්වේ සහ යැපුේ වගොවීන්වේ නිෂප්ාදන 

සඳහා හරිත වවළඳවපොල තක්වසේරු කිරීම 

2.2.1: කාර්යය සාධනය මත පදනේ වූ මුලය 

ුණවමාරු යාන්ත්රණයන් සාකච්චා කිරීම සඳහා 

වයාපාරික අවසථ්ා සමුහයක්  

ඉල්ලුම මත පදනේ වූ සහ ප්රතිලල මත පදනේවූ 

වයපෘති ක්රියාකාරකේ 2.1.1   ගෘහස්ථ වටිනාකේ 

දාම සිතියේගත කිරීම සහ විව ේෂවයන් කුඩා වතු 

හිමිකරුවන්වේ සහ යැපුේ වගොවීන්වේ නිෂප්ාදන 

සඳහා හරිත වවළඳවපොල තක්වසේරු කිරීම 



jHdmD;sfha iyh m%;slafYam jk l%shdldrlï 

my; i|yka l%shdldrlï$Wm jHdmD;s by, wjodkï fia i,lk neúka jHdmD;sh uÕska iyh 
fkdolajhs 

• kj úYd, jeõ jeäÈhqKq$bos lsÍu 
• uyd mßudK jdßud¾. moaO;s 

• mßir iu;=,s;;djhg ydksodhl fyda wjodkula iys; foaYSh fkdjk Ydl úfYaI 
y÷kajd§u 

• îc j¾. wdkhkh fyda udrelsÍu 

• lDIsfNda. ksIamdokh i|yd kùk ffcj ;dlaIKsl l%u fyda ksIamdok iemhSu fyda Ndú;h 

• ffcj úúO;ajh my< fy,k" mßir moaO;sfha l%shdldÍ;ajh fjkia lrk fyda mfiys iy 
c,fha .=Kd;aulNdjh ^ffcj fyda fN!;sl& my< fy,Sug fya;= jkakd jQ l%shdldrlï 

• ia:sr jYfhka fyda ;djld,slj ck;dj kej; mÈxÑ lrùu 

ixialD;suh jákdlula we;s iïm;a wfmalaYd lrk ia:dk wdY%s;j mia lemSu wd§ fN!;sl 
l%shdldrlï isÿ fkdlrkq we; 

m,sfndaOkdYl Ndú;h iïnkaOfhka" jHdmD;sh yryd( 

• mdrsirsl yd fi!LHhuh jYfhka wys;lr n,mEï isÿ lrk m,sfndaOkdYl Ndú;h yd 
iemhSu fya;=fjka IUCN ys m,sfndaO l<ukdlrK iïnkaOfhka we;s ud¾f.damfoaYk 
igyk fyda m,sfndaOkdYl iïnkaOfhka we;s cd;sl kS;suh ix.%yh W,a,x.kh lrkq 
fkd,efí 

• fylaghdrhlg Ndjs;d lrk iïu; m,sfndaOkdYl m%udKh blaujkq fkd,efí 

• rËs; m%foaY" ixfõoS mrsir moaO;Ska yd ffcj úúO;ajh by< m%foaYhkayS lsis÷ 
m,sfndaOkdYlhka Ndjs;d lrkq fkd,efí 

w.h odu l%shdlrlïys§" jHdmD;sh my; i|yka l%shdlrlï yg iyh fkdolajhs( 

• yß;d.dr jdhq úfudapkhka ie,lshhq;= uÜgulska by< ouk l%shdldrlï 

• mi iy c, uQ,dY% ¥IKhg fya;=jk l%shdldrlï 

• Wmo%j iys; li< ckkh lrk l%shdldrlï 

mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK we.hSu iy ksIaldYk l%shdmámdáh 

mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK we.hSul wruqK jkqfha hï Wm-jHdmD;shla$l%shdldrlula uÕska 
wys;lr iudÔh iy mdßißl n,mEï isÿlrkafkao hk j. wjfndaO lr.ekSu iy tjeks n,mEu 
we;s njg y÷kd.;fyd;a" tu wjodkï ms<sn|j jeäÿr f;dr;=re$wjfndaOhla ,nd.ekSu i|yd 
;jÿrg;a we.hSï wjYH jkafkao ks¾Kh lsÍuhs' tfiau we.hSï ;=<ska Wm jHdmD;s$l%shdldrlï 
uÕska fidndoyu ixrlaIK wka;¾cd;sl ixúOdkfha mdßißl yd iudÔh m%ñ;Ska j,g hï n,mEula 
isÿlrkafkao" tfiakï ta i|yd Ndú; l,hq;= l%ufõo ljrlao hkak;a ;SrKh lrhs' we.hSï uÕska 
Wm jHdmD;s$l%shdldrlï wvq" ueÈ fyda by< wjodkï jYfhka j¾.SlrKh lrkq ,nhs' wka;¾cd;sl 
fidndoyu ixrlaIK ixúOdkfha mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK ks,Odßhd úiska fuu we.hSu 
isÿlrkq ,nhs' 

wvq wjodkï Wm-jHdmD;s$l%shdldrlï i|yd ;jÿrg;a we.hSï fyda wju lsrSfï l%shdud¾. wjYH 
fkdfõ' ueÈ wjodkï Wm-jHdmD;s$l%shdldrlï j, y÷kd.;a wjodkï ;;a;aj ;jÿrg;a we.hSug 
,laúh hq;= jk w;r n,mEug ,laj we;s msßif.a woyia o jsuish hq;= fõ' ;j o wjodkï ;;a;aj 
je<elaúfï iy wju lsÍfï l%shdud¾." mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK ie,eiaul wdldrfhka 
f,aLk.; lsÍuo isÿl, hq;=fõ' wod, f;dr;=re mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK rduqfjys olajd 
;sfí' by< wjodkï Wm-jHdmD;s$l%shdldrlï i|yd iyh fokq fkd,efí' 

ueÈ wjodkï Wm-jHdmD;s$l%shdldrlula i|yd wkque;sh ,nd.ekSfï§ mdßißl iy iudÔh 
l<ukdlrK ks,Odßhd úiska wod, wjodkï ;;a;aj i|yd wjYH ms<shï fh¥ nj oelafjk 
ksIaldYk bÈßm;a l,hq;= fõ' 

 



mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK ie,eiau l%shdjg kexùu wëlaIKh lsÍu 

ishÆu ueÈ wjodkï Wm-jHdmD;s$l%shdldrlïyS mdßißl iy iudÔh ie,eiafuys olajd we;s 
wdldrhg wjulsÍfï l%shdud¾. l%shdjg kexúh hq;=fõ' fuu j.lSu wod, l%shdjg kxjk md¾Yjh 
fj; mejf¾' ie,eiafuys olajd we;s wdldrhg" wju jYfhka jirlg jrlaj;a tys m%.;sh 
wëlaIKh lr l%shdjg kxjk md¾Yajh fj; jd¾;dl, hq;=fõ' mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK 
ks,Odßhd úiska wëlaIK l%shdj,sfha wx.hla jYfhka m%.;s jd¾;d iudf,dapkh isÿlrhs'  

wvq wjodkï Wm-jHdmD;s$l%shdldrlï i|yd u;=úh yels kj wjodkï ;;a;aj wëlaIKh yer 
fjk;a mshjr .;hq;= ke;' 

 

jHdmD;sfha wkdjrK iy ÿla.ekú,s úi£fï l%shdmámdáh i|yd m%;smdok  

fldgialrejkaf.a iyNd.S;ajh iy wkdjrKh  

jHdmD;sfha fldgialrejkaf.a iyNd.S;ajh olajk ie,eiau u.ska rdcH wdh;k iy wod, ;dlaIKsl 
oekqu imhk wdh;khka" ixrpl iy jHdmD;sfha l%shdldrlï l%shdjg kexjSfïoS ta yd iïnkaO lr 
.ekSu ms,sn|j úia;rd;aul Wmdhud¾. y÷kajdfokq ,efí' ;jo fuu ie,eiau u.ska m%Odk 
fldgialrejka jk isú,a ixúOdk" m%dfoaYSh m%cdjka" wjOdkug iy wdka;slhg ,laj we;s 
lKavdhï" ;reK m%cdjka iy ldka;djkaf.a w¾:j;a" t,odhS iy oekqj;a iyNd.S;ajh jHdmD;sh 
l%shdjg kexjSfï úúO wjia:djkays§ iy;sl lrkq ,efí' fuu l%shdmámdáh jsfYaIfhkau jHdmD;sh 
isÿl,hq;= ia:dk y÷kd.ekSu iy tu ia:dkhkaysoS l%shdjg kexjsh hq;= jevigyka ks¾udKh lsÍu 
wdY%s;j ;SrK .ekSfïoS jeo.;a jkq we;' fuu.ska fuu fldgialrejkaf.a woyia iy wNs,dYhka 
f;areï.ekSug;a" ta ;=,ska jHdmD;sfha l%shdldrlï b,lal lr ks¾udKh lr.ekSug;a yelshdj 
,efnkq we;' jevsÿr WmfoaYk fiajdjka jHdmD;sh yryd ;ks mqoa.,fhl=g fyda hï hï lKavdhï 
yg isoqjsh yels wys;lr n,mEï y÷kd.ekSug wjYH jkq we;' jHdmD;sfha fldgialrejkaf.a 
iyNd.S;ajh i|yd jk Wmdhud¾. fldgialrejkaf.a iyNd.S;ajh olajk ie,eiafï fojk j.=fjys 
idrdxY .; fldg we;' 

ldka;d iyNd.S;ajh" ia;%S mqreI iudkd;au;djh by, kexùu iy ldka;jka iún, .ekaùug 
iyfhda.S;ajh ,nd§u i|yd úfYaIs;jQ ie,eiaula ilia lr we; ^Gender Action Plan&' 

ÿla.ekú,s úi|Sfï hdka;%Kh$l%shdmámdáh 

fidndoyu ixrlaIK wka;¾cd;sl ixúOdkh i;=j wdh;ksl jYfhka mdßißl iy iudÔh 
l<ukdlrK ÿla.ekú,s iy ms<shï hdka;%Khla$l%shdmámdáhla mj;S' tu.ska mqoa.,hka fyda 
m%cdjg jHdmD;shla u.ska isÿúh yels wys;lr n,mEï ms,sn|j hïlsis nshla we;akï fyda tjeks 
n,mEula isÿfõkï ta i|yd ksis fj,djg l%udkql=,j mshjr .kq ,efí' ÿla.ekú,s úi|Sfï 
hdka;%Kh$l%shdmámdáhg myiqfjka .uH jSug;a" ÿla.ekú,s jvd;a W;aikak jSu je<elajSug;a" 
jHdmD;s uÜgfï we;s m%YaK fyda .egqï yg t,odhS jsi÷ï ,ndoSug;a wdh;ksl jYfhka we;s 
ÿla.ekú,s úi|Sfï hdka;%Khg wkqmQrl jk f,i jHdmD;s uÜgfï ÿla.ekú,s úi|Sfï hdka;%Khla 
ia:dms; lrkq we;' 

mQ¾K mdßißl iy iudÔh l<ukdlrK rduqj u.ska ÿla.ekú,s hdka;%Kfha lD;H" meñKs,s isÿ 
lsÍfïoS tu meusKs,af,ys we;s fhda.H;djh$iqÿiqlu" tu meusKs,a, ndr .ekSu iy m%;spdr oelaùu 
ms<sn|j úia;rd;aul l%shd mámdàka jeä ÿrg;a i|yka lr we;' jHdmD;sh wdrïNfha§ ÿla.ekú,s 
úi|Sfï hdka;%Kh$l%shdmámdáh ms,sn|j úoyd olajkq ,nk m%ldYkhka md¾Yajlrejkag .e,fmk 
whqßka ilia lrkq we;' tfia ilia lrk m%ldYkhka uqo%s; udOH iy iudc udOH cd,d Tiafia o" 
fidnd oyu ixrlaIK wka;¾cd;sl ixúOdkh iy wfkl=;a md¾Yjlrejka u.ska l%shd;aul jk fjí 
wvú iy m%cd /iajSï yryd o fnod yßkq ,nhs' jeäÿrg;a jHdmD;sh yryd ÿla.ekú,s weiSu i|yd 
m%dfoaYSh uÜgfï mqoa.,fhl=o m;alrkq w;r iEu jHdmD;s ia:dkhlu ÿla.ekú,s fhduq lsÍu i|yd 
meusKs,s fmÜgshla o ia:dms; lrkq we;' 


