ආහාර හා ප ෝෂණ අයිතිය සඳහා ජනතා අධීක්ෂණය
සංප ෝධිත අධීක්ෂණ ක්රමපේදය - පමවලම්
කාන්තා අයිතිය - පමාඩුයුලය
ආහාර හා ප ෝෂණ අයිතිය පිළිබඳ පකටි හැදින්ීම හා සබැඳිය - සම්මත රාමුව (පිටුව 1)
ල ොව පුරො ආහොර නිෂ්පොදකයින්ලෙන් වැඩි ප්රමොණයක් කොන්තොවන් ලේ. ල ොලහෝ ප්රජොවන්ි, “ශොක, ජජව
විවිධත්වය සහ බීජ සම් න්ධ සොම්ප්රදොයික දැනුම ඇත්තන් වන්ලන් කොන්තොවන් ය. එය ලවනත් වචනවලින්
කිවලහොත්,“ අපලේ ආහොර දොමලේ පූර්වෙොමීන් කොන්තොවන්ය. පශු සම්පත් පො නය, වනොන්තර, ෙංෙො, විල්
සහ මුහුද ආරක්ෂො කිරීම සහ ධීවර කර්මොන්තලේ දී - දැල් ලරදි විවීම සහ මසුන් ඇල්ීලම් සිට මත්සය
ලවළඳොම සහ සැකසුම් දක්වො ප්රධොන කොර්යභොරයක් කොන්තොවන් විසින් ඉටු කරයි. මීට අමතරව, ලෙෝීය
වශලයන් ල ොලහෝ කොන්තොවන් සැ වින්ම ආහොර නිෂ්පොදකයින් වන අතර, සෑම කොන්තොවක්ම පොලහ් පිරිමි,
පවුල් සහ ප්රජොවන්ලේ “ආහොර ලසොයන්නන්, සකසන්නන් සහ ලපෝෂකයන්” ල ස ක්රියො කරති. ස්ී පුරුෂ
භොවය මත නියම වූ භූමිකොවන් ලහ්තුලවන්, “ ල ොව පුරො (කොන්තොව) නොෙරික හො ග්රොමීය සන්දර්භයන්ි
වැටුප් රිත, සමොජ ප්රජනන කටයුතුව
රින් වැඩි ප්රමොණයක් දරති ” සංක්රමිණික අවස්ථොව පවො පැය 10
කට අධික කො යක් ලම් සඳහො ලයොදවති.
එලහත් කොන්තොවන් දිගින් දිෙටම අසමොන ල ස ඩගින්ලන්
පෑමට ක්ලවති. පසුගිය SOFI වොර්තොවට
අනුව, ලෙෝීය වශලයන් පිරිමින්ට වඩො කොන්තොවන් අතර ආහොර අනොරක්ිත භොවය මධයස්ථ ලහෝ
රපත මට්ටලම්, ඉතො රපත මට්ටලම් ඇත. කොන්තොවන් ල ොලහෝ දුරට ආහොර පද්ධතිව අදෘශයමොන
වී ඇති අතර ඔවුන්ලේ වැඩ සහ භූමිකොවන් “පුළුල් ල ස හඳුනොලෙන ලනොමැත. එලස්ම, “කොන්තොවන්ලේ
අත්දැකීම් සහ ආහොර සඳහො ප්රලේශය, ඔවුන්ලේ ස්ී පුරුෂ භොවය අනුව පමණක් ලනොව, ඔවුන්ලේ ජොතිය,
පංතිය සහ ලිංගික දිශොනතිය අනුවද සිදුලේ. සියලු කොන්තොවන් ප්රචණ්ඩත්වලයන් හො යම්කිසි ආකොරලේ
ලවනස් ලකොට සැ කීම්ව ට භොජනය වන ව සතයයකි”. ප්රචණ්ඩත්වයට විවිධ හැඩයන් ෙත හැකිය.
කොන්තොවන්ට ආහොර සහ ලපෝෂණය සඳහො ඇති අයිතිය සොක්ෂොත් කර ෙැනීමට ොධකයක් ල ස ක්රියො
කරයි. සමහර ස්ථොනව (කොන්තොවන්) අඩුලවන් නිලයෝජනය වන අතර ආහොර ප්රතිපත්ති, පර්ලේෂණ සහ
දත්ත වලින් ඔවුන්ව මකො දමනු ැලේ. ලවනත් අවස්ථොව දී, කොන්තොවන්ලේ ආහොර සහ ශොරීරික
ස්වොධීනත්වය, අධිකොරීභොවලයන් සහ ආෙමික ෙතොනුෙතිකවොදය මගින් සීමො කරනු ැලේ. ල ොව පුරො
කොන්තොවන්ලේ ඉඩම් හො සම්පත් සූරොකනු ැලේ. “එලහත් කොන්තොවන් තම ස්වොධීනත්වය සංවිධොනය
කිරීම,
මුලු ෙැන්වීම සහ ක්රියොත්මක කිරීම යන ලද්ශපො න විෂයයන් ල ොව පුරො සිදු කරති. ආහොර
පද්ධති පරිවර්තනය කිරීලම්දී ඔවුන් ක්රියොකොරීව කටයුතු කරති.
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ආහොර සහ ලපෝෂණය අයිතිය පිළි ඳ පූර්ණ ලත්රුම් ෙැනීමකදී කොන්තො අයිතිය අතයවශය අංෙයක් ලේ.
ලවනත් වචන වලින් කිවලහොත්, ආහොර සහ ලපෝෂණය සඳහො ඇති අයිතිය කොන්තොවන්ලේ මොනව ිමිකම්
පිළි ඳ පූර්ණ අවල ෝධය තුළ අන්තර්ෙත විය යුතුය. සියළුම රොජය ප්රතිපත්ති මොනව ිමිකම් උල් ංඝනය
ලනොවන වට වෙ
ො ෙැනීම සහ ස්ී පුරුෂ භොවය ඇතුළුව ලවනස් ලකොට සැ කීම් සිදු ලනොකිරීමට
රොජයය ැඳී ඇත. කුසගින්න සහ මන්දලපෝෂණය තුරන් කිරීම සඳහො, කොන්තොවන්ලේ කොර්ය හඳුනො ෙැනීම
සහ “ ලිංගික අයිතිවොසිකම් සහ ප්රජනන අයිතීන් (SRR) සහ ප්රමොණවත් ආහොර හො ලපෝෂණය සඳහො මොනව
අයිතිවොසිකම් ඇතුළුව කොන්තොවන්, ෙැහැණු සහ ළමො අයිතිවොසිකම් අතර සම් න්ධතො” ලත්රුම් ෙැනීම
සහ ආමන්රණය කිරීම අතයවශය ලේ.
ප්රධාන අගයන් කිහි යක්
කොන්තොවන් සියළුම ආහොර වලින් 50% කට වඩො වෙො කරයි
- තවමත් ල ෝකලේ ආහොර වලින් 70% ක් අනොරක්ිත ය
- කෘිකොර්මික කම්කරුවන්ලෙන් හුතරයක් කොන්තොවන් නිලයෝජනය කරයි,
- තවමත් ඔවුන්ට ලෙෝීය වශලයන් ඉඩම් වලින් 5% කට පමණක් ප්රලේශය ලහෝ පො නය තිලේ
- වැඩ සඳහො කොන්තොවන්ට, පිරිමින්ට වඩො පැයකට XXX අඩු මුද ක් සොමොනයන් ලෙවනු ැලේ
- සමහර ක ොපව කොන්තොවන් දිනකට පැය 10 ක වැටුප් රිතව වැඩ කරති
- කොන්තොවන් සෑම 3 කුටම 1 ක් XXX ිංසනයට මුහුණ ලදයි
- ළමො විවොහ ලෙෝීය වශලයන් කොන්තොවන් හො ෙැහැණු ළමයින් මිලියන 650 කට
පොයි. සුළු ජොතීන්ලේ
කොන්තොවන් ල ොලහෝ විට ලම් හො ලවනත් මොනව ිමිකම් උල් ංඝනයන් සඳහො වැඩි අවදොනමක් ඇත:
නිදසුනක් වශලයන්, ඉන්දියොලේ සමහර කු හො ලෙෝරව ළමො විවොහ අනුපොතය 74% ක් පමණ ලේ.
අලනකුත් ප්රජොවන්ට සොලප්ක්ෂකව දැනටමත් එය 42% ක කම්පන සහෙත ඉහළ අෙයක් ඇත.

b) ප්රධාන වචන ලැයිසතුව
•
•
•
•
•
•

කොන්තොවන් සහ ෙැහුණු ළමයි
කොන්තො අයිතිවොසිකම්
ස්ී පුරුෂ සමොනොත්මතොවය
කොන්තොවට එලරි ිංසනය/ ස්ී පුරුෂ සමොජභොවය මත පදනම් වූ ිංසනය
ස්ී පුරුෂ භොවය මත කොර්යන්
රැක ො ෙැනීලම් කොර්යන් සහ වැටුප් රිත වැඩ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ස්ී පුරුෂ භොවලයන් නිදහස්, පූර්ව සහ දැනුම්දීම් සම්මුති (FPIC) සහ
ස්ී පුරුෂ සමොජභොවය පදනම් කරෙත් යොන්රණ.
ස්ී පුරුෂ භොවයට ප්රතිචොර දැක්වීලම් ප්රතිකර්ම සඳහො ප්රලේශය
ලවළඳලපොළ තුළ කොන්තොවන්
සමොන වැඩට සමොන වැටුප්
ලිංගික හො ප්රජනන අයිතීන් (SHRH)
ඵ දොයී සම්පත් ලවත ප්රලේශ වීම සහ පො නය කිරීම
කලින් විවොහ හො ෙැේ ෙැනීම්
මොතෘ රැකවරණය
කොන්තො අයිතිවොසිකම් ආරක්ෂකො කරන්නන්
ආදිවොසී කොන්තොවන්
ග්රොමීය ප්රලද්ශව කොන්තොවන්
ස්ී පුරුෂ භොවය අනුව ලවන් කරන ද දත්ත

පෑම් තක්ලස්රු කිරීලම්

ප්රධාන පමවළම්
කොන්තොවන්ට ආහොර සහ ලපෝෂණය සඳහො ඇති අයිතිය සඳහො විවිධ නීති ලමව ම් සපයයි. ආහොර
සඳහො ඇති අයිතිය පිළි ඳ ජොතයන්තර ලමව ම් (සොමොනයලයන් මොනව ිමිකම් පිළි ඳ)
කොන්තොවන්ට ලමන්ම පිරිමින්ට ද අදොළ වන ව සඳහන් කිරීම වැදෙත් ය. ලකලස් ලවතත්, CEDAW
වැනි නිශ්ිත ලමව ම් සහ එි
ය ත් අර්ථ නිරූපණයන් (CEDAW අංක 34 හරහො) විලශ්ෂලයන්
කොන්තොවන්ලේ ආහොර හො ලපෝෂණය සඳහො අයිතිවොසිකම් සම් න්ධ ෙැටළු ව ට විසඳුම්
ො ලද්.
ජාතයන්තර ප්රධාන පමවලම්
▪ Universal Declaration of Human Rights (Articles 2, 7, 16 and 23) (UDHR)
▪

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), Articles 3, 7,
11.1 and 11.2. (ICESCR)

UN Declaration for the Rights of Peasants and Other People working in Rural Areas
(UNDROP)
• (2.2, 13, 15 සහ විප තෂපයන් 4 වන වගන්තිය පගාවි කාන්තාවන් සහ ග්රාමීය ප්රපේ වල පසතවය
කරන කාන්තාවන් පිළිබඳව) 4 වන වෙන්තිලයන් ග්රොමීය ප්රලද්ශව ජීවත්වන සහ / ලහෝ වැඩ කරන
ලෙොවි කොන්තොවන්ලේ සහ අලනකුත් කොන්තොවන්ලේ අයිතිවොසිකම් ලමන්ම ඒවො ඉටු කිරීම සහතික
කිරීම සඳහො රොජයයන්ලේ ැඳීම් ද දක්වො ඇත. UNDROP විසින් ඉඩම්, බීජ, ජජව විවිධත්වය සහ
ආහොර පරමොධිපතය වැනි පුද්ෙ හො සොමූික මොනව ිමිකම් අනිකුත් ඒවො අතර පිළිලෙන ඇත.
CEDAW විසින් මීට ලපර පිිටුවන ද රොජයයන්ලේ මොනව ිමිකම් ැඳීම් ශක්තිමත් කරන අතර
ග්රොමීය ප්රලද්ශව කොන්තොවන්ලේ අයිතිවොසිකම් පූර්ණ ල ස භුක්ති විඳීමට
පොන සෘණොත්මක
සිරිත් විරිත් හො සොම්ප්රදොයික පිළිලවත් ආමන්රණය කරයි.
•

ලපොදු අදහස් අංක 3 (1990) - ආර්ික, සමොජීය හො සංස්කෘතික අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ කොරක සභොලේ
රොජය පොර්ශවයන්ලේ ැඳීම්ව ස්වභොවය. (CESCR GC3)

•

ලපොදු අදහස් අංක 12 (1999). ආර්ික, සමොජීය හො සංස්කෘතික අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ කමිටුලේ
ප්රමොණවත් ආහොර
ො ෙැනීලම් අයිතිය (CESCR GC12)

•

ආදිවොසී ජනතොවලේ අයිතිය පිළි ඳව එක්සත් ජොතීන්ලේ ප්රඥ්ඥප්තිය United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007). (UNDRIP)

•

FAO ස්ලේච්ඡො මොර්ලෙෝපලද්ශ (2004) ජොතික ආහොර සුරක්ෂිතතොවලේ සන්දර්භය තුළ ප්රමොණවත්
ආහොර සඳහො ඇති අයිතිය සොක්ෂොත් කර ෙැනීම සඳහො සහොය වීම

•

CFS, ජොතික ආහොර සුරක්ෂිතතොවලේ සන්දර්භය තුළ ඉඩම්, ධීවර හො වනොන්තරව වෙකීම් පො නය
පිළි ඳ ස්ලේච්ඡො මොර්ලෙෝපලද්ශ (2012) - ලේදය. 14.4, 5.4

•

CFS, දිගුකොීන අර්ුදතු ආහොර සුරක්ෂිතතොව සහ ලපෝෂණය සඳහො ක්රියොකොරී රොමුව (2015):
මූ ධර්මය 1 (xi), 5 සහ 9 (CFS-FFA)

•

FAO, ආහොර සුරක්ෂිතතොව සහ දරිද්රතොවය තුරන් කිරීලම් සන්දර්භය තුළ තිරසොර කුඩො පරිමොණ ධීවර
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහො ස්ලේච්ඡො මොර්ලෙෝපලද්ශ (2015), ලේද 7.2, 8.1-8.4 සහ 11.7

•

ILO ආදොයම් ආරක්ෂණ නිර්ලද්ශ අංක 67 (1944)

•

ILO සම්මුතිය (අංක 111) 1958 රැකියො හො රැකියොව සම් න්ධලයන් ලවනස් ලකොට සැ කීම සහ
සම්මුතිය (අංක 100) සමොන වටිනොකම් සිත වැඩ සඳහො පිරිමි සහ කොන්තො ලස්විකොවන්ට සමොන
වැටුප් ,1951

•

•

සතී පුරුෂභාවය අනුව විප තෂිත පමවලම්
කොන්තොවන්ට එලරි සියලු ආකොරලේ ලවනස්කම් කිරීම් තුරන් කිරීලම් සම්මුතිය (1979) 11 වන
වෙන්තිය(CEDAW)
CEDAW ලපොදු නිර්ලද්ශ, විලශ්ෂලයන්: ෙරොමීය කොන්තොවන්ලේ අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ අංක 34 වැදෙත්!

ලකොටුව (නිදර්ශනයකට උදොහරණයක් ල ස): කොන්තොවන්ට ලවනස් ලකොට සැ කීම
ආමන්රණය කිරීම සඳහො පූර්ණ හො අයිතිවොසිකම් මත පදනම් වූ ග්රොමීය කොන්තොවන්ලේ
අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ අංක 34 දරණ CEDAW ලපොදු නිර්ලද්ශය, විලශ්ෂලයන් ආහොර හො
ලපෝෂණ අයිතිය පිළි ඳව ආහොර පරමොධිපතයලේ සන්දර්භය තුළ හඳුනොලෙන ඇත.
ග්රොමීය කොන්තොවන්ට, විලශ්ෂලයන් ඔවුන්ලේ ආහොර අයිතියට අදොළව ලවනස් ලකොට
සැ කීම ආමන්රණය කිරීම සඳහො සවිස්තරොත්මක, ක්රමලේදයක් තුළ සහ අයිතිවොසිකම්
මත පදනම් වූ නිර්ලද්ශ
ො දීම විලශ්ෂලයන් කැපී ලපලන්.

o
o
o
o

අංක 16 ග්රොමීය හො නොෙරික පවුල් වයවසොයන්ි වැටුප් රිත කොන්තො ලස්විකොවන්
අංක 13සමොන වටිනොකමක් ඇති වැඩ සඳහො සමොන වැටුප්
අංක 35 ස්ී පුරුෂ භොවය මත පදනම් වූ කොන්තොවන්ට එලරි ිංසනය
අංක 26 සංක්රමණික කොන්තො ලස්විකොවන්

බීජං ප්රකොශනය සහ ක්රියොකොරීත්වය සඳහො ලේදිකොව, බීජං +5 ලද්ශපො න ප්රකොශනය සහ ප්රති ොභ: ලමිදී
1995 සැප්තැම් ර් මොසලේ පැවති සිේවන ල ෝක කොන්තො සමුළුලේදී ජොතයන්තර ප්රජොව ස්ී පුරුෂ
සමොනොත්මතොවය සහ කොන්තොවන් සවි
ෙැන්වීම සඳහො වූ එකෙතොවය තහවුරු කර තිලේ.
කලාපීය උ කරණ:
•

අප්රිකොලේ මොනව හො ජනතො අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ අප්රිකොනු ප්රඥප්තිය, 16, 22 වන වෙන්තිය අප්රිකොනු
කොන්තොවන්ලේ අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ මොනව හො ජනතො අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ අප්රිකොනු ප්රඥ්ප්තිය,
15 වන වෙන්තිය

•

ඇමරිකොලේ: ආර්ික, සමොජීය හො සංස්කෘතික අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ මොනව ිමිකම් පිළි ඳ
ඇමරිකොනු සම්මුතියට අතිලර්ක ලකටුම්පත (1995). (සැන් සැල්වලදෝරලේ ප්රඥ්ඥප්තිය)
කොන්තොවන්ට එලරි ිංසනයන්ට ද දඬුවම් කිරීම සහ තුරන් කිරීම (ල ල ම් ලඩෝ පරො සම්මුතිය)

•

යුලරෝපය: කොන්තොවන්ට හො ෙැහැණු ළමයින්ට එලරි ිංසනය සහ ඔවුන්ට එලරි සියලු
ආකොරලේ ලවනස්කම් කිරීම් ව ට එලරිව යුලරෝපො මොර්ලෙෝපලද්ශ

D)නි තිත කරුණු සහ සංකලනය, පවනසත පකාට සැලකීම සහ පේදනය ීම ඇුළුව කාණ්ඩ අනුව
සංවිධානය කරන ලද ප්ර තන

සමහර ප්රධාන පේමාවන් (පයාමු පලස / ඉහත ප්රධාන වචන සමඟ සැසඳිය යුුය):
සතවාභාවික සම් ේ සඳහා ප්රපේ ය
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
•
•

කුසගින්න, මන්දලපෝෂණය, රක්තහීනතොවය
ශ්රම / රැකවරණ වැඩ
ප්රචණ්ඩත්වය
සහභොගීත්වය
අධයොපන
ලිංගික හො ප්රජනන අයිතීන්
ලවනස්ලකොට සැ කීම / සමොජ ලේදනය වීම
කලින් විවොහ හො ෙැේ ෙැනීම්
මොනව ිමිකම් ආරක්ෂො කරන්නන්
ආයතනික අපලයෝජනය

ආහාර ේධති ාලනය
•

ඔලේ රොජය CEDAW සම්මුතිය අනුමත කර තිලේද? රජය සිය නීති පද්ධතියට ජොතයන්තර ලමව ම
ඇතුළත් කර තිලේද?

සෑම රොජයයක්ම පොලහ් CEDAW සම්මුතිය අනුමත කර ඇත. ඔලේ රජය එම රොජයන් 189 අතර
තිලේදැයි ඔ ට ලමි පරීක්ෂො කළ හැකිය. “සංස්ථොෙත කිරීම” යන්ලනන් අදහස් වන්ලන් එය ලද්ශීය
නීතියට ඒකො ද්ධ කර ඇති වයි.
ලමව ම් අනුමත කිරීලමන් පමණක් භූමිලේ කොන්තොවන්ලේ හො ෙැහැණු ළමයින්ලේ තත්වය
ස්වයංක්රීයව ලවනස් ලනොවන නමුත්, රජය විසින් කරන ද ප්රතිපත්ති සහ උපලද්ශන සැ කිල් ට
ෙැනීලම්දී සිදු කරන පැහැදිලි සහ එකෙතො පිළි ඳව ඔ ලසොයො ැලිය යුතුය.
•

ඔ ජීවත් ප්රලද්ශලේ කොන්තොවන්ලේ කුසගින්න, ආහොර අනොරක්ෂිතභොවය සහ මන්දලපෝෂණලයන්
ලපලළන ප්රතිශතය ලකොපමණද? උදො. ආදිවොසී, වර්ණය අනුව කොන්තොවන්, සංක්රමණික කොන්තොවන්
විලශ්ෂලයන්
පෑමට ක්ව තිලේද? රක්තහීනතොවලයන් ලපලළන කොන්තොවන්ලේ ප්රතිශතය
කුමක්ද? ලවන් කළ දත්ත තිලේද?

සියලුම කොන්තොවන් යම් ආකොරයක ිංසනයකට හො ලවනස් ලකොට සැ කීමකට මුහුණ ලදයි. පංතිය,
කු ය, සම්භවය, ජනවර්ෙය සහ වයස වැනි අනනයතොවයන් නිසො සමහරු ලදගුණ ලහෝ ලතගුණ
වශලයන් ලවනස්ලකොට සැ කීම්ව ට මුහුණ ලද්. නිදසුනක් වශලයන්, ේවොතමො ොලේ ආදිවොසී
කොන්තොවන් සහ ෙැහැණු ළමයින් මන්දලපෝෂණලයන් වැඩිපුරම පීඩොවට පත්ව සිටිති.
•

කොන්තොවන් අයිතිවොසිකම්ව ිමිකරුවන් ල ස අර්ථවත් සහභොගීත්වය සහතික කරන නීති තිලේද?
ලමම නීති සහ ප්රතිපත්ති ලකොලතක් දුරට ක්රියොත්මක ලේද?

•

ස්ී පුරුෂ භොවය අනුව ලවන් කරන ද දත්ත රජලේ

ධොරීන් විසින් පුළුල් ල ස එකතු කර තිලේද?

සමහර කණ්ඩොයම් ආන්තිකකරණයට ක්විය කරන්ලන් කවුරුන්ද යන්න ලහළි කිරීමට සමහර විට
සැඟවුණු ආකොරවලින් ලමම ලවන් කළ දත්ත ප්රධොන ලේ,. උදොහරණයක් ල ස, ේවොතමො ොලේ
මන්දලපෝෂණය පිළි ඳ නවතම ජොතික මට්ටලම් දත්ත ලදස ැලුවලහොත් එය XXX ට
පොයි. ලකලස්
ලවතත්, අපි ආදිවොසීන් ලදස ැලුවලහොත්, එම අෙය XXX දක්වොත්, කොන්තොවන් සම් න්ධලයන් XXX
දක්වොත් ඉහළ යයි. ආදිවොසීන් එතිහොසික හො වුහොත්මකව ලවනස්ලකොට සැ කීම්ව ට මුහුණ දී ඇති
අතර, ඊටත් වඩො කොන්තොවන් ඔවුන්ලේ ස්ී පුරුෂ භොවය ලහ්තුලවන් මුහුණ පො ඇත. ලම්වො
සම් න්ධලයන් මුල් දත්තව සම්පූර්ණ ිරය ලනොලපන්වයි.
• සැ ෑ කොන්තො නිලයෝජනය ලකොපමණද? පොර්ලිලම්න්තුලේ ලහෝ ප්රොලද්ශීය වශලයන් ලත්රී පත් වූ
තනතුරුව සිටින කොන්තොවන්ලේ ප්රතිශතය ලකොපමණද?

නිදසුනක් වශලයන්, රුවන්ඩො ප්රොන්තය 2003 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථොලේ ලත්රී පත් වූ තනතුරු සඳහො
කොන්තොවන් සඳහො 30% ක ලකෝටොවක්
ො දී ඇත. එම වර්ෂලේ දී පොර්ලිලම්න්තු ආසනවලින් 50%
කට වඩො වැඩි ප්රමොණයක් ිමි වූලේ කොන්තොවන්ට ය.
•

මධයම, ක ොපීය සහ ප්රොලද්ශීය මට්ටමින් රොජය ආයතනව කොන්තොවන් සහ ජනවොර්ගික සුළුතරයන්
ප්රමොණවත් ල ස නිලයෝජනය ලේද? විවිධ මට්ටම්ව තීරණ ෙැනීලම් ක්රියොවීන් සඳහො කොන්තොවන්ට
අර්ථවත් ල ස සහභොගී විය හැකිද?
ඔ ජීවත් වන ප්රලද්ශලේ කොන්තොවන්ට ඉඩම් ිමි ප්රතිශතය ලකොපමණද? ලමම දත්ත තිලේද? මූ ොශ්ර
පරීක්ෂො කිරීමට ලහෝ සංඛ්යොලල්ඛ්න කොර්යො ලහෝ කෘිකර්ම අමොතයොංශය / කොර්යො සමඟ සම් න්ධ
වීමට ඔ ට උත්සොහ කළ හැකිය.

•

ඔ ජීවත් වන ප්රලද්ශලේ ෙෘහ, රැකවරණ සහ සමොජ ප්රජනන කටයුතු ල දී ඇති ආකොරය පිළි ඳ දත්ත
තිලේද?
සමොජීය වශලයන් (ිමි වූ භූමිකොවන් නිසො), කොන්තොවන් වැටුප් රිත රැකවරණලයන් සහ සමොජ ප්රජනන
කොර්යභොරලයන් විශො ලකොටසක් ඉටු කරයි. ලරෝගී සහ වැඩිිටියන් රැක ො ෙැනීම හො ආහොර පිසීම,
පිරිසිදු කිරීම ලමයට ඇතුළත් ය. නිදසුනක් වශලයන්, කොන්තොවන් XXX ලමම ක්රියොකොරකම් සමඟ
දිනකට පැය 10 ක් පමණ ෙත කරයි. ලමය ලද්ශපො න වැඩ වැනි ලවනත් ආකොරලේ වැඩව ලයදීමට
ොධොවක් විය හැකිය.
* ලමයින් අපි අදහස් කරන්ලන් පුරුෂයින් හො ස්ීන්, ෙැහැනු ළමයින් සහ පිරිමි ළමයින්ලෙන් අලප්ක්ෂො
කරන සංස්කෘතික භූමිකොව හො හැසිරීම

පසාබාදහම ආරක්ෂා කිරීම සහ පුනර්ජනනය කිරීම

•

කොන්තො ලෙොවීන්ට, ධීවරයන්ට ලපොදු ඉඩම්, ධීවර ස්ථොන සහ වනොන්තර ලවන් කිරීලම්දී ප්රමුඛ්තොවය
ලදන නීති තිලේද?

•

ශොක හො සතුන් හී ෑ කිරීම, ලපෝෂණය, ජොන වැඩිදියුණු කිරීම සහ පරිසර පද්ධති සංරක්ෂණය
පිළි ඳ ජනප්රිය දැනුම වර්ධනය කරමින් ආහොර පද්ධතිව ලසො ොදහම ආරක්ෂො කිරීම හො
පුනර්ජීවනය සඳහො කොන්තොවන් අෙනො දොයකත්වයක් සපයයි.

•

ආදිවොසීන්ලේ හො කුඩො පරිමොණ ආහොර නිෂ්පොදකයින්ලේ සොම්ප්රදොයික ලෙොවිතැන, ධීවර, පශු
සම්පත් හො ැදුණු පද්ධති ආරක්ෂො කිරීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහො නීති තිලේද? ඒවො පොරිසරික
හො ලද්ශගුණික ප්රතිපත්ති සම්පොදනලේ පදනමද ලෙොඩ නෙනවොද?

•

වන විනොශය, කෘි රසොයනික ද්රවය භොවිතය, අධික ල ස මසුන් ඇල්ීම, ෙැටුම් සහ යුද්ධය වැනි
පොරිසරික විනොශය සහ ලද්ශගුණික විපර්යොස පිළි ඳ ආර්ික හො ලද්ශපො න ක්රියොත්මකවීම්
ආමන්රණය කරන නීති / ප්රතිපත්ති තිලේද? ලමම නීති / ප්රතිපත්ති විලශ්ෂලයන් කොන්තොවන්ලේ
ආහොර හො ලපෝෂණය සඳහො වූ අයිතිය ලකලරි එවැනි ක්රියොවන්ලේ උග්ර
පෑම සිදු කරයිද?

පසෞඛ්යය සහ යහ ැවැේම
•

ඔලේ රටව ළමො විවොහයට අවසර තිලේද? ළමො විවොහ අනුපොතය කීයද? නව ලයොවුන් විලේ
ෙැේෙැනීම්ව අනුපොතය කීයද?

ළමො විවොහය යනු ලදලදලනකු අතර විවොහයක් ල ස අර්ථ දක්වො ඇති අතර, එක් අලයකු ලහෝ ලදලදනොම
වයස අවුරුදු 18 ට අඩු අය ලවති. විවොහක වූවොක් ලමන්, අවුරුදු 18 ට අඩු ළමයින් හවුල්කරුලවකු සමඟ
ජීවත් වන අවිධිමත් ස ඳතොවය, ලමම අර්ථ දැක්වීම යටලත් ලේ. ළමො විවොහ විලශ්ෂලයන් ෙැහැනු
ළමයින්ට හොනිකර ය, මන්ද ඔවුන් ල ොලහෝ විට කුඩො අවදිලේදීම ෙැේ ෙත හැකිය - ළමො විවොහ සහ
පූර්ව ෙැේ ෙැනීම් ආහොර හො ලපෝෂණය සඳහො ඇති අයිතියට අයත් ලේ.
•

කොන්තොවන්ට ලසෞඛ්ය ලස්වො සහ ලවනත් සමොජ ප්රති ොභ සහ ආරක්ෂණ ක්රියොමොර්ෙ
ො ෙත හැකිද?
ලවනත් වචන වලින් කිවලහොත්, කොන්තොවන්ට ලරෝහල්ව ට ලහෝ ලවනත් ආකොරයක ලසෞඛ්ය
පහසුකම්
ො ෙත හැකිද?

•

ලිංගික හො ප්රජනන අයිතීන් කොන්තොව සතු ලේද? ලවනත් වචන වලින් කිවලහොත්: කොන්තොවන්ට සහ
ෙැහැණු ළමයින්ට ලිංගික සම් න්ධතො පැවැත්විය යුතුද යන්න සහ දරුවන් ලකොපමණ සංඛ්යොවක්
ො
ෙත යුතුද යන්න තීරණය කළ හැකිද? ඔවුන්ට ලනොමිලල් ලහෝ දැරිය හැකි උපත්පො න ක්රම ලවත පිවිසිය
හැකිද? ෙේසොවට අවසර තිලේද? එලස් නම්, කුමන තත්වයන් යටලත් ද? ලමය ලනොමිලල් ද?
ආරක්ිතද?

•

මේකිරි දීම පිළි ඳව කොන්තොවන්ට තීරණය කළ හැකිද? මේකිරි දීම සහ කොන්තොවන්ලේ මේකිරි දීම
ආරක්ෂො කිරීමට, ප්රවර්ධනය කිරීමට සහ සහොය දැක්වීමට ඔලේ රජයට ප්රතිපත්ති තිලේද? මේකිරි
ලදන්ලන් ද සහ ලකලස්ද යන්න ලතෝරො ෙැනීමට කොන්තො අයිතිවොසිකම් තිලේද?

කොන්තොවන් මව සහ රැකවරණය සපයන්නන් ල ස පමණක් ලනොව, තමන්ලේම අයිතිවොසිකම් ඇති
මනුෂයයන් ල ස සැ කිය යුතුය. ඔවුන් දරුලවකු බිි කරන විට, ඔවුන්ලේ එක් අයිතිවොසිකමක්
වන්ලන් ඔවුන්ට කිරි දීම ලහෝ ලකලස්ද යන්න ලතෝරො ෙැනීමට හැකිවීමයි - කිරි ආලද්ශක වැනි ොභ
සඳහො නිෂ්පොදන විකිණීමට උත්සොහ කරන සමොෙම්ව මැදිහත්වීමකින් ලතොරව සහ එයට ඉඩ ලදන
රජලේ ප්රතිපත්තිව සහොය ඇතිව ඔවුන් එලස් ලතෝරො ෙන්ලන් නම් ඒ සඳහො අයිතියක් තිලේ.
•

කොන්තොවන්ට රැකියො ස්ථොනලේ මොතෘ නිවොඩු සඳහො අයිතියක් තිලේද?

•
•

අසනීප ලහෝ අපහසු වක් දැලනන විට කොන්තොවන් දිෙටම වැඩ කළ යුතුද?
ලේදනොකොරී ඔසප් වීමක් සිදුවූ කොන්තොවන්ට වැඩ කිරීමට ලනොහැකි අවස්ථොව දී වැටුප් සිත ල ඩ
නිවොඩුව ට ප්රලේශ විය හැකිද?

•

මි

ඉහළ යොමට ලපර හො වර්තමොනලේ ගුණොත්මකභොවය, ප්රමොණය සහ විවිධත්වලේ ලවනස් වීම
පෑම් සහෙත ප්රජොවට දැලනන්ලන් ලකලස්ද? ආහොර ලේල ි මොරුවීම් සිදුවී තිලේද (එනම්, එක්
ආහොරයක් තවත් ආහොරයකට ආලද්ශ කිරීම) ලමි සමොජ-සංස්කෘතික
පෑම් ලමොනවොද (උදො:
ලසෞඛ්ය තත්ත්වය ලහෝ ආහොර ආශ්රිත සිරිත් විරිත් මත)?

නිෂත ාදන මාදිලිය, පසතවා නියුක්තිය සහ විනිමය
•

ලස්වො ලකොන්ලද්සි සුරක්ෂිතද, වැඩ කරන අතර තුර විලේක ෙැනීමට හො මේකිරි දීමට ප්රමොණවත් නිදහස්
කො යක්

ො දීම සහ එය පවුල් හො සමොජ වටිනොකම් ල ස සැ කිල් ට ෙන්නවොද?

ලසෞඛ්ය සම්පන්න සහ තිරසොර ආකොරයකින් ආහොර පද්ධති සැකසීලම්දී ආහොර පද්ධතිව

ලස්වො

නියුක්තිය හො ලස්වො ලකොන්ලද්සි සැ කිල් ට ෙත යුතු මූලික අංෙයකි.
•

කොන්තො ලස්විකොවන් පළිල ෝධනොශක ලහෝ වල් නොශක ලයදීලමන් (ල ොලහෝ විට ප්රමොණවත්
ආරක්ෂොවක් ලනොමැතිව සිදු කරනු

ැලේ), මෑතකදී ඉසින

ද නිෂ්පොදන හැසිරවීලමන් ලහෝ සමහර

අවස්ථොව දී ලකලින්ම පළිල ෝධනොශක ලයදුලම් මොර්ෙයට යොලමන් විෂ රසොයනික ද්රවයව ට
නිරොවරණය ලේද?
හොනිකර රසොයනික ද්රවය, පළිල ෝධනොශක, වල් නොශක, ප්රතිජීවක ලෙෂධව ට නිරොවරණය වීලමන්
කොන්තොවන්ට ඔවුන්ලේ ප්රජනන ලසෞඛ්යය සහ දරුවන්ලේ ලසෞඛ්යය හො ලසෞඛ්යය සහතික කිරීම සඳහො
ආහොර නිෂ්පොදනයට අදොළ ඕනෑම විෂ ද්රවයයක් නිරොවරණය වීලමන් නිදහස් වීමට අයිතියක් ඇත.

•

මේකිරි ආලද්ශක නිෂ්පොදනය සහ භොවිතය ඔලේ ප්රොන්තලේ ලපොදුද? වඩොත්ම ලද්ශීය ආහොර පද්ධති
ල ස තිරසොර ළදරු ලපෝෂණ ක්රම සහ මේකිරි දීම සඳහො ඔලේ රජය සහොය දක්වයිද? මේකිරි ආලද්ශක
මගින් මේකිරි ලදන මේවරුන්ට ඇති හැකියොව ඉක්මනින් ොධො කළ හැකිය.

•

කෘි විදයොත්මක වැඩපිළිලව ක් ලවත මොරුවීලම්දී විලශ්ෂලයන් ලසෞඛ්ය ලස්වකයින්ට සහ කුඩො
පරිමොණ ආහොර නිෂ්පොදකයින්ට සහොය ලවමින් මොනව ලසෞඛ්යයට හො කෘිකොර්මික හො ආහොර
පද්ධතිව

පරිසරයට හොනිකර රසොයනික ද්රවය භොවිතය සැ කිය යුතු ල ස අඩු කිරීම සඳහො රජය

පරිවර්ථන කො යක් ආරම්භ කර තිලේද?
•

කොන්තො ලස්විකොවන්ලේ ශ්රම තත්ත්වය නරක අතට හැලරන / අිතකර ල ස
/ ලෙොඩනැගීමක් (උදො: කම්කරු නීති ලවනස් කිරීම) කර තිලේද?

•

රලට් වයවස්ථොපිත අවම වැටුප කුමක්ද? ස්ීන් හො පුරුෂයන් අතර සොමොනය වැටුලපි ලවනසක් තිලේද?

•

මූ ය ලවළඳලපොලළ් සම්මත අවශයතොවයන්ට අනුකූ ව කටයුතු කිරීලම්දී ඔවුන් මුහුණ ලදන දුෂ්කරතො
සැ කිල් ට ලෙන ඉඩම් ලනොමැති කොන්තො කුඩො වතු ිමියන්ට ලහෝ ග්රොමීය කම්කරුවන්ට විලශ්ෂ ණය
පහසුකම්
ො ලදන නිශ්ිත නීති ක්රියොත්මක ලේද?

•

රොජය තීරණ, ලපෞද්ෙලික ලස්වො ලයෝජකයන්ලේ ලහෝ නි ධොරීන්ලේ මහජන අධීක්ෂණය ලනොමැතිකම
ලහ්තුලවන් පීඩොවට පත් ප්රජොවන් / පුද්ෙ යින් ලේ සැ ෑ වැටුප් / ආදොයම අඩුවී තිලේද?

•

රැකියො ස්ථොන / රැකියො ස්ථොනව ලිංගික ිරිහැර කිරීලම් ප්රතිපත්ති තිලේද? තම අධීක්ෂකවරුන්ලේ
ලහෝ ලවනත් කම්කරුවන්ලේ අතින් ලිංගික ිරිහැර සිදුවුවලහොත් කොන්තො ලස්විකොවන්ට ලමම පැමිණිලි
යොන්රණයන් ලවත අපහසුවකින් ලතොරව ළඟොවීමට හැකිද?

පොන කිසියම් සිදුවීමක්

සංසතකෘතිය, සමාජ සම්බන්ධතා සහ දැනුම
•

කොන්තොවන් විසින් සිදු කරනු
න රැකවරණය හො සම් න්ධ කොර්යයන් (උදො: ආහොර පිසීම, ලපෝෂණය
කිරීම සහ මේකිරි දීම සහ ග්රොමීය ප්රලද්ශව මිනිසුන් ලනොවන ජීවීන් රැක ො ෙැනීම (උදො: බීජ, කුකුළු
, පශු සම්පත්, මොළු සහ ශොක ) සඳහො රජය සහ ප්රජොව විසින් පිලිෙැනීමක් හො වටිනොකමක්
ොලදයිද?

•

ලද්ශීය විශ්වොසයන්, සංස්කෘතිය, ආහොර පුරුදු සහ පුද්ෙ යන්ලේ මනොපයන්ට අනුකූ
රජය මොනුෂීය ආහොර සහ ජීවලනෝපොය ආධොර
ො ලදයිද?

වන අයුරින්

•

ආහොර පිසීම, ලපෝෂණය කිරීම සහ ළමයින්, වැඩිිටියන් සහ ලරෝගී පවුලල් සොමොජකයන් රැක ො
ෙැනීම සම් න්ධ රැකවරණය පිරිමි සහ පිරිමි මුන් අතර නිශ්ිතව නැවත ල දොෙැනීමට රජය සහොය
ලදනවොද?

•

කොන්තො ලෙොවීන් හො කම්කරුවන් තමන් උපයන මුදල් සහ එය වියදම් කළ යුතු ආකොරය පිළි ඳ පූර්ණ
පො නය භුක්ති විඳිනවොද? නැතලහොත් එම මුද ලවනත් (පිරිමි) පවුලල් සොමොජකලයකුට ල දො දිය
යුතුද?

•

ඔලේ ප්රජොව තුළ කොන්තොවන්ට ඔවුන්ලේ සම්ප්රදොයික දැනුම භොවිතො කරමින් බීජ ත ො ෙැනීමට හො
නඩත්තු කිරීමට තවමත් හැකිද? නැතලහොත් ඔ ජීවත් වන ස්ථොනලේ බීජ සඳහො කොන්තොවන්ලේ සහ
ලෙොවීන්ලේ අයිතිවොසිකම් උල් ංඝනය කරන නීති තිලේද?
ල ොව පුරො ල ොලහෝ ප්රලද්ශව සහ ප්රජොවන්ි, උදොහරණයක් ල ස අප්රිකොලේ කොන්තොවන්
සොම්ප්රදොයිකව බීජ ත ොලෙන හුවමොරු කර ෙනී. නිදසුනක් ල ස ම ොවි ි කොන්තොවන් ලද්ශීය බීජ
නිෂ්පොදනය, භොවිතො කිරීම, ඉතිරි කිරීම සහ ල දොෙැනීම සිදු කරයි. බීජ ප්රවර්ධනය කර ලෙොවියන් අතර
සහ බීජ ලවළඳලපොළ මගින් ල දො ෙනු ැලේ. “බීජ පිළි ඳ පූර්ණ පො නයක් සහ කුමන ලේ ොවක
පැ කළ යුතුද” යන්න තීරණ ෙැනීමට (වොණිජ බීජ හො සසඳන විට) කොන්තොවන් ලමිදී ශක්තිමත් ලේ.

පවනසතපකාට සැලකීම
•

ස්ී පුරුෂ භොවය මත පදනම් වූ ලවනස්ලකොට සැ කීම් සහ ප්රචණ්ඩත්වයට එලරිව සටන් කිරීම සඳහො
නීති සහ ප්රතිපත්ති ක්රියොත්මක ලේද? ඒවො ක්රියොත්මක කිරීම සඳහො ප්රමොණවත් මොනව හො මූ ය සම්පත්
ලවන් කර තිලේද?

➢ කොන්තොවන් විවිධ ආකොරලේ ලවනස්ලකොට සැ කීම් සහ ප්රචණ්ඩත්වයන්ට මුහුණ ලදයි - ඊටත් වඩො,
ඔවුන්ලේ අනනයතොවලේ ලවනත් මොනයන්ලෙන් ප්රහොර එල් වන විට නිදසුනක් වශලයන්, ආදිවොසී,
සංක්රමණික, කළු කොන්තොවන්, සමලිංගිකයන් විලශ්ිත අභිලයෝෙයන්ට මුහුණ දිය හැකිය. ලමය
ඔවුන්ලේ ආහොර අයිතිය සොක්ෂොත් කර ෙැනීමට සැ කිය යුතු මූලික ොධකයකි.
➢ ප්රචණ්ඩත්වය විවිධ ආකොරවලින් ප්රකොශ කළ හැකිය: ශොරීරික හො ලිංගික ිංසනලේ සිට දරිද්රතොවය සහ
ආහොර අනොරක්ෂිතතොව වැනි වුහොත්මක ප්රචණ්ඩත්වය දක්වො ලමය සිදුලේ. ලමය ප්රමොණවත් ල ස
විසඳීම සඳහො, කොන්තොවන්ලේ අයිතිවොසිකම් සහ ස්වයං නිර්ණය තහවුරු කිරීම සඳහො ප්රමොණවත ප්ර
ලේශයක් සඳහො සමොනොත්මතොවලයන් හො
ෙැන්වීලමන් ඔේ ට යො යුතුය.
•

ෙැහැණු ළමයින්ට පිරිමි ළමයින්ට සමොන පදනමක් මත පොසැල් යො හැකිද? නැත්නම් ඔවුන් ොධකව ට
මුහුණ ලදනවොද? උසස් අධයොපනයට සහභොගී වන කොන්තොවන්ලේ ප්රතිශතය ලකොපමණ ද? (විශ්ව
විදයො ලහෝ ලකොලල්ජ්)

•

කොන්තොවන්ට ඉඩම් හො භූමියට සමොන ප්රලේශයක් තිලේද? ඔලේ රටව ඉඩම් සහ ලවනත් ලද්පළ අයිති
කර ෙැනීමට සහ උරුම කර ෙැනීමට කොන්තොවන්ට හැකිද? ස්වොභොවික හො ඵ දොයී සම්පත් ව
අයිතිවොසිකම් සඳහො කොන්තොවන්ට සමොන අයිතිය ප්රතික්ලෂ්ප කරන සිරිත් / සිරිත් විරිත් නීති තිලේද?

•

ඉඩම් සඳහො ඇති අයිතිය ජොතයන්තරව පිළිෙත් මොනව අයිතිවොසිකමක් වන අතර ග්රොමීය ප්රලද්ශව
ලෙොවීන්ලේ සහ අලනකුත් පුද්ෙ යින්ලේ අයිතිවොසිකම් පිළි ඳ එක්සත් ජොතීන්ලේ ප්රකොශලේ දක්වො
ඇත. 4 වන වෙන්තිලේ දක්වො ඇති පරිදි කොන්තොවන්ට ඉඩම් හො අලනකුත් ස්වොභොවික සම්පත් සඳහො
සමොන ප්රලේශයක් තිබිය යුතුය. ලකලස් ලවතත්, සමහර රටව ෙයිනියොලේ ලමන් කොන්තොවන්ට ඉඩම්
උරුම කර ෙැනීමට අයිතියක් නැත (පහත XXX ලකොටුව
න්න).

•

ෙර්භනී කොන්තොවන් ලස්වො ස්ථොනව නිශ්ිත වයසට වැඩි කම්කරු ලස්වොවන්ට ප්රලේශවීලම්දී
ලවනස්ලකොට සැ කීම ලහෝ සීමො කිරීම වැළැක්වීමට කම්කරු නීති ප්රමොණවත්ද?

•

වින්දිතයින්ට ඔවුන්ලේ ආදොයම පවත්වො ලෙන යො හැකිද? (ලහෝ රැකවරණ ආර්ිකලේ ලස්වය කරන
කොන්තොවන්ට ආදොයමක් පවත්වො ෙැනීමට ලනොහැක), එලස්ම මි වැඩිවීම නිසො ලහෝ නිශ්ිත
ප්රතිපත්තිව ට අනුෙත වීම ලහෝ ලනොවීම මත පවු ප්රමොණවත් ල ස ලපෝෂණය කිරීමට ලනොහැකි ලේ.
(උදො: සමොජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන්)?
වැඩිදුර කියවන්න
“අන්තිමට අනුභව කරන්ලන් කවුද යන්න මත ප්රචණ්ඩත්වය ආරම්භ ලේ”
ආහොර හො ලපෝෂණ අයිතිය 2019 ප්රචණ්ඩත්වය ලකලරි අවධොනය ලයොමු කරමින්
“ආහොර අරෙ ව කොන්තොවන්ලේ
ය”

e) පසවිය යුු පේ පිළිබඳ මග ප න්ීම - එනම් ප්ර තනවලට පිළිුරු පසායාගත හැක්පක් පකාතැනින්ද?
➢ අපි ලමය ලවන ලවනම ලහෝ එක් එක් ප්රශ්නව ට අදොළව ඇතුළත් කරන්ලන්ද යන්න
ස කො ැලිය යුතුය
➢ ලම්වො උදො. නීති ලහෝ නිශ්ිත ලෙෝීය ලතොරතුරු ප්රභවයන් (උදො: FAO සංඛ්යොලල්ඛ්න)
ලහෝ ජොතික මට්ටලම් ලතොරතුරු / සංඛ්යොලල්ඛ්න විය හැක. නමුත් ගුණොත්මක දත්ත ස කො
ැීම වැදෙත් ලේ
➢ ගුණොත්මක දත්ත ෙත් ක , සමහර විට සහභොගීත්ව අධීක්ෂණ ක්රම පිළි ඳ ලකොටු ඇතුළත්
කිරීම ස කො
න්න (උදො: ලකොල ොම්බියොලේ CEDAW 2019 වොර්තොලේ ග්රොමීය
කොන්තොවන්ලේ අයිතිවොසිකම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහො ග්රොමීය කොන්තොවන් සමඟ ඔවුන්
කටයුතු කළ ආකොරය)

f) පවනේ අේප ාේ හා සැසැදීම
පේ ාලන නයාය ත්ර පසීම: ග්රාමීය ප්රපේ වල කාන්තාවන් සඳහා ආහාර හා ප ෝෂණ අයිතිය පිළිබඳ
සතීවාදී මාර්පගෝ පේ යක් ”
https://www.fian.org/files/files/EN-TheCommonPot-21-WEB_(1)(1).pdf
රජපේ ක්රියාේමකීම්
www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/2007.11_Screen_state_action_again
st_hunger_How_to_use_the_Voluntary_Guidelines.....pdf

g) සඳහන් කර ඇති ගැටළු සඳහා උදාහරණ සහිත පකාටු පකාටුව XXX. කෘෂි විදයාව (එදිරිව පවළඳ ල). කාන්තා පගාීන් මාලි, ග්වාතමාලාපේ සහ පලාව පුරා
ජජව විවිධේවය හා ප ෝෂණය ප්රවර්ධනය කරයි.
අලප් පෘිවිය පොරිසරික බිඳවැටීලම් අද්දර සිටින අතර, කුසගින්න, අසමොනතොවයන් සහ ප්රජොතන්රවොදය
බිඳවැටීම ඉහළ යමින් පවතින ලමොලහොතක, සෑම දිනකම කොන්තොවන් සමොජීය හො පොරිසරික වශලයන්
යුක්ති සහෙත වන කෘි විදයොත්මක භොවිතයන් ලෙොඩනඟො ලෙන ඉදිරියට යමින් සිටිති. CSM ි කොන්තො
ඡන්ද ලකොට්ඨොශ සහ ක්රියොකොරී කණ්ඩොයම විසින් 2019
න්න සහ මෑත පුවත්පතක (කෘි විදයොව)
ඉදිරිපත් කිරීම අනුව කොන්තො ප්රලේශයක් ෙත ලහොත් කොන්තොවන්ට සහ ප්රජොවන්ට විවිධ මට්ටම්වලින්
ප්රලයෝජන ෙත හැකිය. එමඟින් වැඩ ල දො ෙැනීමට සහ ප්රජොවන් තුළ ස්ී පුරුෂ කොර්යන් හුවමොරු
කිරීමට, සමොන සහභොගීත්වයක් හො හුවමොරුලේ අවකොශයන් නිර්මොණය කිරීමට සහ කොන්තොවන්ලේ
නිර්මොණොත්මක හො සොමූික වැඩ ශක්තිමත් කරමින් ස්වොධීනව තීරණ ෙැනීමට හැකි ලේ. හොනිකර කෘි
රසොයන ඉවත් කර ල ෝෙ, ප තුරු හො පශු සම්පත් විවිධොංගීකරණය කිරීලමන් ආහොර නිෂ්පොදකයන්ලේ
සහ එය පරිලභෝජනය කරන අයලේ ලසෞඛ්යය හො ලපෝෂණය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. ල ෝකලේ සෑම
ප්රලද්ශයකින්ම උදොහරණ හු ව තිලේ. මොලි ි,
න්න ි සඳහන් කර ඇති පරිදි, “COFERSA
සමුපකොරලේ (ආහොර ස්ජවරීභොවය සඳහො ග්රොමීය කොන්තො සොමූිකය ) ලකොටසක් වන කොන්තො ලෙොවීන්,
ලද්ශීය ආහොරව ලපෝෂණ ප්රති ොභ පිළි ඳව දැනුවත් කර ඇත (නිදසුනක් ල ස, ල ෝනිලයෝ, ලමලන්රි
සහ ඩ ඉරිඟු) , සහ සුදු පොන් වැනි අඩු ලපෝෂණ ගුණයක් සිත ආනයනික ආහොර වලින් ඔවුන්ලේ ලද්ශීය
නිෂ්පොදන ලවත මොරු වීමට පොරිලභෝගිකයින් දිරිමත් කර ඇත - එලස්ම ඒමගින්කොන්තොවන්ට ලවළඳප
ලවත ඇති ප්රලේශය වැඩි දියුණු කරයි. සොම්ප්රදොයික දැනුම හො සංස්කෘතිය මත පදනම් වූ සහ ලද්ශීය
ආහොරපොනව ප්රකොශිත ලද්ශීය ජජව විවිධත්වලේ ෙමන් කිරීම ඔවුන්ලේ කොර්ය කරලෙන යොමට උදේ
ලේ. අත් ොන්තික් සොෙරය හරහො, ේවොතමො ොලේ කවුචු ඇලුම් සංවිධොනය Association Qachuu Aloom (
මේ පෘිවිය) විසින් වියළි ලකොරිලඩෝලේ රබිනල් ( ජො ලේරපොස් ලදපොර්තලම්න්තුව) ි ප්රජොවන් 8 ක
කොන්තො ආදිවොසී නොයිකොවන්ට කෘිකර්මය පුහුණු වීමට සහොය දක්වයි. ධොරිතොව නැංවීම, කෘි විදයොව
සහ බීජ හො සූපශොස්ර සංස්කෘතිය ලේරො ෙැනීම තුළින් මන්දලපෝෂණයට එලරි සටන ලමම ක ොපය තුළ
ශක්තිමත් ය. පුනර්ජනනීය
ශක්තිය භොවිතය, ජ ය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම, ජ ප්රභවයන් ආරක්ෂො
කිරීම සහ වනොන්තර හොනිය නැවැත්වීම ද ලමම ක්රියොවලිය තුලින් දිරිෙන්වයි.

පමම මාතෘකාව සඳහා දායක පිටු ලැයිසතුව
සිවිල් සංවිධාන පවබ් අඩවි

•

Civil Society Mechanism for relations with the UN Committee on World Food Security Working Group on Women
(ල ෝක ආහොර සුරක්ිතතොව පිළි ඳ එක්සත් ජොතීන්ලේ කොන්තොවන් සඳහො වූ ක්රියොකොරී කමිටුව සමෙ
ස ඳතො සඳහො සිවිල් සංවිධොන යොන්රණය)
www.csm4cfs.org/working-groups/women

--------------------------------------------------------------1

Copied from State of the RTFN 2019. Information provided by Justicia Alimentaria, member
organization of the GNRtFN. Another source consulted which does not exist online is "Agroecology
and Nutrition: Transformative Possibilities and Challenges". Rachel Bezner Kerr. In Burlingame,
Barbara, and Dernini Sandro, eds. Sustainable Diets: Linking Nutrition and Food Systems. CAB
International, 2019. Page 58.

•

World March of Women (ල ෝක කොන්තො පොෙමන)

•

Global Network for the Right to Food and Nutrition (ආහොර හො ලපෝෂණ අයිතිය සඳහො ලෙෝීය
ජො ය)
www.righttofoodandnutrition.org

•

FIAN International - Gender & Women’s Rights subpage (FIAN ජොතයන්තරය ස්ී පුරුෂ සමොජභොවය සහ කොන්තො අයිතිවොසිකම් උප පිටුව)
www.fian.org/en/search

•

ARROW
https://arrow.org.my

•

WURN

•

AWID

•

ජාතයන්තර සංවිධාන
CEDAW
www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

•

Commission on the Status of Women
www.unwomen.org/en/csw

•

FAO – Gender
www.fao.org/gender/en/

•
1

UN Women
www.unwomen.org/en

CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note Error! Bookmark not defined., at para.
64.

