
 

ශ්රී ලංකාවේ ප ලංහුණු ශ ලංරමිකවන්ග   ලංිඟයන  ලංුද්ධි  ලංලකනන ලං හ ුවක්ද? 
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සාකර්ධන ලංනිකධේරී 

 



ශ්රී ලංරාවේ ප ලංහුණු ශ ලංරමිකවඹ්ග   ලංිඟයඹ  ලංබුද්ධිගරනඹ ලං වේතුක්ද? 

වැඳි්ගවීභ ලං 

ාර්ධනඹ ලං මික්ග ලංඳතින ලංය ර ලංඵණුර ලංදැකිඹ ලංාසිද්ධිඹක් ලං ලං ර ලංබුද්ධිගරනඹ ලංවඳුනේගත ලංවැකිඹ. ලං

එඹ ලංජේතය්ගතය ලංභේන ලංා්රභය   ලංැදග්  ලං්රයතේකි. ලං ලංබුද්ධිගරනඹ ලංඹ්ග න්ග ලංඅදව් ලංවය්ග ්ග ලං‘ ලං

ඩේ ලං  වො ලං අ්ථේ්ග ලං  ොඹමික්ග ලං ඉවශ ලං නිහුයතේ ලං ඇති ලං ෘ් තිවඹ්ග ලං වි ද්ල ලං ය ර  ලං ා්රභයඹ ලං

වීභ’ඹ්ගනයි 

නතන ලං  රෝව   ලං බුද්ධිභතු්ග ලං විලේර ලං ාඛ්යේක් ලං තභ ලං භපම භ ලං අතවැය ලං ාර්ධිත ලං ය ර ලං ඳංා ව ලං  ති. ලං

වි ද්ලඹ්ගිඟ ලං අධයේඳනඹ ලං රඵන ලං ව ලං අධයේඳනඹ ලං පූර්ර්ය ලං වයන ලං හුද්ගරයි්ග ලං නැත ලං සිඹ ලං භප ලං ය   ලං

 නොඳැමික යන ලං වි  ලං  වෝ ලං තභ ලං භප ලං ය ේ ලං අධයේඳනඹ ලං රඵන ලං හුද්ගරයි්ග ලං ැ ව ලං ැප් හ ලං  වෝ ලං ඩේ ලං  වො ලං

අ්ථේ්ග ලං වේ ලං ා්රභයඹ ලං න ලං වි  ලං බුද්ධිගරනඹ ලංඇතිවිඹ ලං වැකිඹ.(මූරේරඹ ලං - ලං ශ්රී ලං රාවේ භව ලං ඵැාකු ලං

ේර්තේ- 2018) 

බුද්ධිගරනඹ ලංවේ ලං වේතුන ලංවරැ ශ ලංයේශිඹකි, ලං 

 උග් වභ  ලංරිරන ලංරැකිඹේක් ලං ද්ශිඹ ලං නොභැතිවීභ. ලං 

 ඩේ්  ලංපරදේයී ලංව ලං්රතිරේබ ලංිඟත ලංරැකිඹේ ලංඅ්ථේ ලංවි ද්ලඹ්ගිඟ ලංඳැීමභ. ලං 

 ඳතින ලංභේජයීඹ ලංත් ත්වඹ ලංිළිබඵ ලංවශකිීමභ ලංනිේ 
 අ නක් ලංඅඹ  ලංඩේ ලං වොඳි්ග ලංජී්  ලංවී පූ ලංඅ  හක්ේ. ලං 
 වි ද්ල ලංරැකිඹේක් ලංවයන ලංනිේ ලංැ ව ලංිළිබගැනීභක් ලංඇති ප ලංඹැයි ලංසිීමභ. 

  ැ වදුය ලංඅධයේඳනඹ ලංරඵේ ලංගැනීභ ලංවේ ලංවි ද්ලගතවීභ ලංව ලංඑභ ලංය ල්ර ලංඳංාවි ලංවීභ ලං 
  වටිවේලීන ලංරැකිඹේ  ලං ගෝ ලං න්  ලංරැකිඹේ ලංඅ්ථේ ලංරැබීභ ලංනිේ ලංනතය ලංවීභ 
 ජනේර්ගිව ලං වෝ ලංේභේජීයිඹ ලංල ඹ්ග ලං න් ලං ර ලංැරකීභ  ලංරක්වීභ ලං 
 වි ද්ලගත ලංව ලංේර්ථව ලංචරිත ලං ලංදැකීභ  ලංඇතින ලං ඳශමවීභ ලං 

බුද්ධිගරනඹ ලංඹ්ගන ලං“භේන ්රේ ධන ලංඳරේ ලංඹේභ” (Human Capital Flight)  ර ලං ලංවිද්තු්ග ලංවඳු්ගන 

ාවල්ඳ   ලං ්රතිපරඹක් ලංඵ ලං  ඵො වෝ ලං  දනේ ලං ිළිබගනී. ලං  පූ ලංනයේඹ  ලං අනු ලං ේභේනය මිකනිසු්ග ලංවඳු්ගේ ලං

ති ඵ්ග ්ග ලං වැකි ලං ෑභ ලං වි භ ලං තභ්ග  ලං රඵේ ලං ගත ලං වැකි ලං ඕනෑභ ලං  දඹක් රඵේ ලං ගැනිභ  ලං වැභති ලං ිළරික් ලං

 රඹ. ලංඒ ලංනිේ ලංතභ්ග   ලංවැකිඹේ්ග  ලංඉවශ ලංය්රේද රඵේ ලං දන ලංතැනව  ලංඹේභ  ලං රොකු ලං ඳශමවීභක් ලං

ඇති ලං  ප. ලං  න්  ලං ඵේධව ලංනැතිනපූ ලංනිතැති්ගභ ලං ඒ අදව ලං ඔවු්ග ලං අනිේර්ඹ ඹ්ගභ ලංක්රිඹේ් භව ලංකිීමභ  ලං

උ් ේව ලංදයයි. ලං 

1948 ලංදී ලංශ්රී ලංරාවේ ලංනිදව ලංරඵන ලංවි  ලංඅතයලය ලංභේන ලං ේේ ලංවේ ලංඅ  හභ ලංෘ් තිවඹ්ග ලං්රභේය්  ලංවිඹ. ලං

එ ව්  ලං 1950 ලං දලව   ලං දී ලං ශ්රී ලං රේාකිව ලං බුද්ධිභතු්ග ලං වි ද්ලඹ්ගිඟ ලං රැකිඹේ ලං  ොඹේ ලං ශ්රී ලං රාවේ ්ග ලං ිළ ්  ලං

ඹේභ  ලංඳ ්ග ලංග් ව. 

1960 ලං ව ලං 1970 ලං දලවර ලංෘ් තිවයි්ග   ලං වි ද්ලගතවීපූ ලං්රභ ඹ්ග ලංඉවශ ලං  ගෝ ලං ති .. ලං වි ලේ ඹ්ග ලං

1976 ලං   ලං  ඳය ලං මුල් ලං අං   ලං දී ලං ෘ් තිවඹ්ග   ලං ්රයතේ ලං ව   ලං රැකිඹේ ලං වේ ලං තභ ලං ඳවුල් ලං භය ලං

ා්රභයඹ ලංවී ලංඅේන   ලං්ිරයභ ලංවි ද්ලඹ්ගිඟ ලංඳංා ව ලංවීභයි. ලං භභ ලං්රයතේඹ ලංයජඹ ලංවිසි්ග ලං 1975 ලං දී ලං

ාචේයව ලංසීභේ්ග ලංභගි්ග ලංඳේරනඹ ලංවයන ලංරදී. 

1977  ලං  ඳය ලං බුද්ධිභතු්ග   ලං ා්රභයඹ ලං ිළිබඵ ලං ශ්රී ලං රාවේ ලං භේජ   ලං විලේර ලං වතේඵවක් ලං ඇති ලං

වුද,විෘත ලං ආර්ිරවඹ ලං විසි්ග ලං  භභ ලං ත් ් ඹ ලං  න් ලං වයන ලං රදී. ලං විෘත ලං ආර්ිරව ලං ්රතිඳ් තිඹ ලං

වඳු්ගේදීභ්  ලංභය ලංශ්රී ලංරේාකිවයි්ග ලං ඵො වෝ ලං ද නකු  ලංවි ද්ල ලංරැකිඹේ ලංවේ ලංඅ්ථේ ලංරැ .. 

එඵැවි්ග ලංඉවශ ලංේක්යතේඹක් ලංඇති ලංවිලේර ලංිළරික් ලංවි ද්ල ලංය ර , වි ලේ ඹ්ග ලංයු යෝඳඹ  ලංවේ ලංන ලං

 රෝවඹ  ලං (ඇභරිවේ ලංඑක්්  ලංජනඳදඹ ලංවේ ලංවැනඩේ) ලං භ්ගභ ලංඈත ලං ඳයංග  ලං (ජඳේනඹ) ලංා්රභයඹ ලංව ලං

අතය, ලං  ලංඑඵැවි්ග ලංරභ ලංා්රභයඹ ලංභ්ත ලංභේජ  භ ලංැදග්  ලංරක්යඹ ලංව ලංඅතය ලං භභ ලංන ලං්රයතේ ලං



මධ්යම මට්ටම

සංඛ්යාව % සංඛ්යාව % සංඛ්යාව % සංඛ්යාව % සංඛ්යාව % සංඛ්යාව % සංඛ්යාව %

2009 2,832 1.15 6,388 2.58 6,719 2.72 61,321 24.8 6,015 2.43 50,173 20.3 113,678 46.0 247,126

2010 3,057 1.14 6,884 2.57 7,923 2.96 71,537 26.7 4,932 1.84 60,422 22.6 112,752 42.2 267,507

2011 3,844 1.46 6,134 2.33 9,906 3.77 67,726 25.8 4,180 1.59 63,680 24.2 107,491 40.9 262,961

2012 4,448 1.57 9,280 3.29 16,184 5.73 67,150 23.8 3,467 1.23 62,907 22.3 119,011 42.1 282,447

2013 5,151 1.76 16,510 5.63 26,561 9.06 73,707 25.1 3,412 1.16 70,977 24.2 96,900 33.1 293,218

2014 5,372 1.79 20,778 6.91 29,267 9.73 73,162 24.3 3,977 1.32 79,519 26.4 88,628 29.5 300,703

2015 6,251 2.37 6,951 2.64 12,501 4.75 81,682 31 4,847 1.84 77,985 29.6 73,226 27.8 263,443

2016 6,578 2.71 8,234 3.39 10,862 4.47 76,545 31.5 3,926 1.62 71,656 29.5 65,015 26.8 242,816

2017 6,371 3.00 7,124 3.36 9,265 4.37 68,993 32.5 3,295 1.55 61,057 28.8 56,057 26.42 212,162

2018 7,210 3.4 7,748 3.7 10,021 4.7 67,054 31.7 2,770 1.3 51,719 24.5 64,938 30.7 211,460

ර්ඹ මුළු එවතු

ගෘහ ස ේවිකාවෘත්තීය 

මට්ටම

ලිපිකරු හා ඒ 

ආශ්රිත පුහුණු ශ්රමික

අර්ධ් පුහුණු 

ශ්රමික නුපුහුණු  ශ්රමික
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භධයභ ලංභේ භ 

ලිිළවරු ලංවේ ලංඒ ලංආශ්රිත 

හුණු ශ ලංරමිකව 

අර්ධ ලංහුණු ශ ලංරමිකව 

නුහුණු ශ ලං ලංරමිකව 

ගෘව ලං ේවිවේ 

 ව යිඟ ලං අධේනඹ ලං ඹොමු ලං විඹ. ලං එඵැවි්ග ලංබුද්ධිගරනඹ ලංිළිබඵ ලංගැ ළු ලං අළුති්ග ලංභතුව ලංරභ ලංා්රභයඹ ලං

ිළිබඵ ලංාවල්ඳඹ ලංඉක්භේ ලංගි  ඹ. 

වි ද්ල ලංා්රභය ලං- ලං2009 ලං– ලං2018 

 

 

 

 

 

 

මූකේරන ලං- ලංජන ලංහේ ලංසාඛ්යේ ේඛ්ණ ලං දපේර්ත ේ්ගුවක ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉවත ලං ද් ත ලං  ද ලං ඵැලී පූ ලං ං ලං දක්න  ලං රැ ඵ්ග ්ග ලං ැ ව ලං ්රභේයඹක් ලං වි ද්ලගත ලං වී ලං ඇ්  ්  ලං හුණු ශ ලං

රමිකවින්ග ලංඵයි. ලං 

 

භව ලං ඵැාකු ලං විසි්ග ලං 2018 ලං ර්ඹ ලං වේ ලං න ලං සිඹ ලං ේර්ෂිව ලං ේර්තේ ්ග ලං වි ද්ල ලං රැකිඹේ ලං  ්රේයඹ්ග ලං

නුහුණු ශ ලං වේ ලං අර්ධ ලං නිහුයතේ ලං වේණ්ඩර ලං සි  ලං හුණු ශ ලං වේණ්ඩ ලං දක්ේ ලං  න් ලං කිීම පූ ලං අලයතේ ලං

අධේයයඹ ලංවය ලංති .. ලං(භව ලංඵැාකු ේර්තේ) 

දීර්ඝ ලං වේලීන ලං ඵරන ලං වි  ලං එව ලං ංග භ ලං සිදු ලං  න බුද්ධිගරනඹ ලං නිේ ලං ඳැවැංලිභ ලං ශ්රී ලං රාවේ  ලං අනිසි ලං

ඵරඳෑභක් ලං ඇති ලං විඹ ලං වැකිඹ. ඉාජි ්ගරු්ග, විදයේඥයි්ග ලං ව ලං වි ලේඥයි්ග ලං ැනි ලං අ නකු්  ලං

බුද්ධිභතු්ග   ලං ා්රභයඹ ලං ද ලං ය ේ ලං ාර්ධනඹ  ලං ඵරඳේයි. ලං ය ේ ලං ාර්ධන ලං ක්රිඹේලි  දී ලං විදයේ ලං වේ ලං



විදයේ් භව ලං ඳර්  ය ලං ීමයයේ් භව ලං වේර්ඹබේයඹක් ලං ඉප් ලං වයයි. ලං හුණු ශ ලං ර්  ලං විදයේඥ ඹකු   ලං

නික්භඹේභ ලං ඵො වෝ ලංඳර්  ය ලංආඹතනර  ලංඵරඳේ ලංඇත. ලංවිදයේ ලංවේ ලංතේෂයඹ ලංාර්ධන   ලංආයුධ ලං

 දව ලංන ලංඵැවි්ග ලංබුද්ධිගරනඹ ලං වේතු ්ග ලංඒේ   ලංගුයේ් භවබේඹ ලංඅඩුවීභ ලංශ්රී ලංරාවේ ප ලංාර්ධන   ලං

 පගඹ  ලං අිඟතවය ලං  ර ලං ඵරඳේනු ලං ඇත. ය ේ ලං විවිධ ලං ක් ේත්රර ලං අ් දැකීපූ ලං ඵණුර ලං ෘ් තිවඹ්ග ලං

ගයනේක් ලංය  ලංවැය ඹෑභ ලංනිේ ලංඔවු්ග   ලං ේඹ ලංඅලය ලංන ලංෑභ ලංඅාලඹවභ ලංඉංරි ලංගභන  ලංඵේධේ ලංඇති විඹ ලං

වැකිඹ. ලං ය ේ ලංආර්ිරවඹ  ලංඉතේ ලංවිලේර ලං දේඹව් ඹක් ලංරන ලංයේඳේය, අධයේඳනඹ,  ෞඛ්ය, ඉංකිීමපූ, 

ඵරලක්තිඹ ලංව ලං්රේවනඹ ලංැනි ලංඅාල ලංගයනේව දැන භ්  ලංහුණු ශ ලංව ලංඅ් දැකීපූ ලංඵණුර ලංෘ් තිවඹ්ග   ලං

ිඟයඹක් ලං ඳීම. ලං වි ලේ ඹ්ගභ ලං ඉංකිීමපූ ලං ක් ේත්රඹ ලං ග් වි  ලං ර්තභේනඹ ලං න ලං වි  ලං රභ ලං ිඟයඹක් ලං දක්න  ලං

රැ .. ලං හුණු ශක් ලංිඟත ලංරමිකවඹ්ග ලංරාවේ ප ලං  නොභැති ලංනිේ ලං  න්  ලං ය ලි්ග ලංරමිකව ලංිළරි ්ලංරාවේ ප ලං

ඉංකිීමපූ ලං ක් ේත්ර   ලං රැකිඹේර  ලං  ඹොදේ ලං ඇත. ලං  ෞඛ්ය ලංක් ේත්රඹ ලං ග් වි  ලං ද ලං එඹ ලං දක්න  ලං රැ .. ලං ශ්රී ලං

රාවේ ප ලංවදයරු්ග   ලංා්රභය ලං වේතු ්ග ලංඔවු්ග   ලංිඟයඹක් ලංදක්න  ලංරැ .. ලංේර්ෂිව ලංශ්රී ලංරාවේ ලං

වදයරු්ග ලං ැරකිඹ ලං යුතු ලං ්රභේයඹක් ලං ම ිඟ ලංවශ ලංනමු්  ලංඔවු්ග ග්ග ලං  ඵො වෝ ලං  ද නක් ලං වි ද්ලඹ්ගිඟ ලං

රැකිඹේ ලං ොඹති. ලංවි ලේ ඹ්ග ලංශ්රී ලංරාවේ ප ලංේමීය ඹ ලං යෝවල්ර ලං්රභේය්  ලංවදයරු්ග ලං නොභැත.ජන ලං

වේ ලංාඛ් ලංඹේ ල්ඛ්ය ලං දඳේර්ත පූ්ගතු ලංදක්න ලංආවේයඹ  ලංඑක් ලං දයය ඹක් ලංවේ ලං යෝීන්ග ලංාඛ්යේ ලං

1,035ක් ලං ප.( ලංජන ලංවේ ලංාඛ්යේ ල්ඛ්ය ලං දඳේර්ත පූ්ගතු) 

 

ගභනේ්ගතඹ ලංඅනු ලංවි ද්ල ලං ේේ ලංා්රභයඹ ලං 

 

ර   2014 2015 2016 2017 2018 
ාඛ්යේ  % ාඛ්යේ  % ාඛ්යේ  % ාඛ්යේ  % ාඛ්යේ  % 

 සෞදි ලංඅරේබින  80,480 26.8 74,910 28.4 63,293 26.1 37,900 17.9 35,866 17.0 

ව ේර් 84,622 28.1 65,111 24.7 59,523 24.5 56,644 26.7 50,774 24.0 

කු කට් 43,552 14.5 38,451 14.6 32,400 13.3 37,420 17.6 46,951 22.2 

එ්සත් ලංඅරේබි 
එමීර් ලංරේඡ්ය  

50,347 16.7 43,601 16.6 40,117 16.5 36,657 17.3 32,836 15.5 

 කනත්  41,702 13.9 41,234 15.7 47,483 19.6 43,541 20.5 45,032 21.3 

එවුවක  300,703 100 263,307 100 242,816 100 212,162 100 211,459 100.0 

මූකේරන- ලංශ්රී ලංකාවේ ලංබහබකාකු ලංකේර්තේ 

 

රැකිඹේ ලංවේ ලංභ්ථ ලංිළ  ලංඹෑපූ ලංග්  ලංවි  ලංැ ව ලං්රභේයඹක් ලංභැද ඳයංග ලංවරේඳඹ ලංඉංරි ඹ්ග ලංභ ලංසිී.. ලං 

බුද්ධිගරනඹ ලංිළිබඵ ලංරවේ ලංඵරන ලංවි , ශ්රී ලංරාවේ ලංයජඹ ලංවිසි්ග ලංබුද්ධිගරනඹ ලංඅභ ලංකිීමභ ලංවේ ලංග්ගනේ ලං

උ් ේවඹ්ග ලං  ව යිඟ ලං අඳ   ලං අධේනඹ ලං  ඹොමු ලංකිීමභ ලං ැදග් ඹ. ඳශමු ලංඋ් ේවඹ ලං ව   ලං බුද්ධිගරනඹ ලං
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එක්්  ලංඅයේම  ලංඑමීය ර් ලංයේඡ්ය ලං 

 න්  ලං 



ශක්ේ ලංගැනීභ ලංවේ ලංවැම නේ ලංභණ්ඩර   ලංඅනුභැතිඹ ලංරඵේ ලංගැනීභයි. එඹ ලංජේතිව ලංභේ මික්ග ලංක්රිඹේ් භව ලං

වශ ලංැදග්  ලංීමයයඹක් ලංවිඹ.  භභ ලංවැම නේ ලං ඹෝජනේරදී ලංඳවත ලංව්ග ලංවරු ශ ලංරවේ ලංඵරන ලංරං. 

 ශ්රී ලංරාවේ ලංවිල්විදයේර ලංවේ ලංවි ද්ය ඹ ලංවිල්විදයේර ලංවේ ලංඅ නකු්  ලංආඹතන ලංභය ලංව ඹෝග ඹ්ග ලං

ව යුතු ලංකිීමභ  ලංීමයයඹ ලංවිඹ. 

 වි ද් ලං ාචේය ලං වේ ලං නිේඩු ලං ඳැනවීභ, නිේඩු ලං රඵේ ලං දීභ ලං ව ලං යජ   ලං  ේවඹ්ග  ලං ය ලං ඳවව ලං

නිේඩු ලංරඵේ ලංදීභ. 

 වි ද්ල ලං ාචේයරදී ලං ඳරි බෝජනඹ ලං වශ ලං වැකි ලං මුදල් ලං ්රභේයඹ ලං ැ ව ලං වයන ලං රදී. 

ෘ් ීමඹ ලංවි ලේඥයි්ග  ලංඋඳ ද්ලව ලං ේේ ලංවේ ලංඅ්ථේ ලංරඵේ ලංදීභ. 
(http://archives.dailynews.lk/2010/12/22/fea ලං01.asp) ලං ලං 

ාර්ධනඹ ලං මික්ග ලංඳතින ලංය ව ලංබුද්ධිගරනඹ ලංසිදුන ලංවි  ලංඑය  ිඟ ලංආර්ිරවඹ  ලංෘයේ් භව ලංඵරඳෑභක් ලං

ඇතිවිඹ ලංවැකිඹ. ලං 

 ඵදු ලංආදේඹපූ ලංඅිඟමික ලංවීභ ලං 

 අනේගත ලංයේඹවයි්ග ලංඅිඟමික ලංවීභ ලං 

 හුණු ශ ලංරමිකවයි්ග   ලංිඟයඹක් ලංඇතිවීභ ලං 

 න ෝ් ඳේදන ලංඅදව් ලංඅිඟමිකවීභ ලං 

 අධයේඳනඹ ලංවේ ලංය ේ ලංආ ඹෝජන ලංඅඩුවීභ ලං 

බුද්ධිගරන   ලං්රතිවිරුද්ධ ලංත් ් ඹ ලං ර ලංබුද්ධි වනඹ ලං(brain ලං gain) ලං ර ලංවැඳි්ගවිඹ ලංවැකිඹ. ලංඑනපූ ලං

හුණු ශ ලං ව ලං දක් ලං හුද්ගරයි්ග ලං ය ව  ලං ඇතුළු ලං වීභ  ලං උ් ේව ලං කිීමභයි. ලං වි ද්ශිඹ ලං පූඵඹක් ලං ිඟත ලං

ෘ් තිවයි්ග   ලංාඛ්යේ ලංඉවශ ලංඹේභ ලංඑභ ලංය ේ ලංාර්ධනඹ  ලංැදග්  ලංේධවඹක් ලං ප. ලං 

එක් ලංය ව ලංසි  ලංත්  ලංය ව  ලං ඵො වෝ ලං දක් ලංවේ ලංඋග්  ලංහුද්ගරයි්ග ලංඅිඟමික ලංවීභ ලංඑව ලංය ව ලංාර්ධනඹ  ලං

ේසි ලංන ලංඅතය, ලංඅ නක් ලංය  ිඟ ලංාර්ධන ලංක්රිඹේලිඹ  ලංඵේධේක් ලංනු ලංඇත. ලං 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වි   ෂ ලංඋහු ේ ලංලකනීේ ලං 

 2017 ර්   ලං ඳෞද්ගලිව ලං ්රේය ලංරු. ලංමිකලිඹන ලං1,091,972කි. ලං 

 ර්ඹ ලංතුශ ලංංනව  ලංවි ද්ල ලංරැකිඹේ ලංවේ ලංේභේනය ලංිළ ් වීපූ ලං581ක් ලංවිඹ. ලං 

 භථ් ලංවි ද්ල ලංරැකිඹේලි්ග ලංඵණුතයඹ ලංවි ද්ල ලංරැකිඹේ ලංවේ ලංිළරිමික ලංවබේීන් ඹ ලංැ ව ලංවිඹ. ලං

2017 ලංර්ඹ ලංතුශ ලංභ්ථ ලංරැකිඹේලි්ග ලං66%ක් ලංවිඹ. ලං 

 2017 ලංර්ඹ ලංතුශ ලංඅ  හක්ෂිත ලංිළ ් වීපූ ලංාඛ්යේ ලං201,911කි. ලං 

 වි ද්ල ලං රැකිඹේ ලං වේ ලං වේ්ගතේ ලං වබේීන් ඹ ලං 2017 ලං ර්ඹ ලං තුශ ලං මුළු ලං ිළ ් වීපූලි්ග ලං

34%කි. ලං 

 ව ේර්, වුං ලංඅයේම ඹ, ලංකු පේ, ලංව ලංයු.ඒ.ඊ. ලංශ්රී ලංරාවේ ප ලංරභ ලං ශ ඳො ශ්ග ලං79%ව  

ැ ව ලං්රභේයඹක් ලංඅ් ඳ්  ලංවයග්  ලං්රධේන ලංය ල් ලංවිඹ. ලං 

 2017 ලං ර්   ලං ං ලං ිළරිමික්ග ග්ග ලං ඵණුතයඹක් ලං නිහුයතේ ලං භේ මික්ග ලං ඵේ ගන ලංඇත. ලං එඹ ලං

භථ් ලංිළරිමික ලංා්රභිකව ලං ේවඹ්ග ග්ග ලං47%කි. ලං 

මූරේරඹ ලං- ලංශ්රී ලංරාවේ ලංවි ද්ල ලං ේේ ලංනියුක්ති ලංවේර්ඹේාලඹ -  Annual Statistics Report - 2017

http://archives.dailynews.lk/2010/12/22/fea


නිලබන ලංහේ ලං නෝජනේ ලං 

 බුද්ධිගරනඹ ලංශ්රී ලංරාවේ ප ලංරභ ලංඵරවේඹ  ලංඹපූකිසි ලංඵරඳෑභක් ලංසිදු ලංවයන ලංඵ ලං ඉවත ලං ද් තලි්ග ලං

දක්න  ලංරැ .. ලං 

 හුණු ශ ලං රමිකවයි්ග ලං විලේර ලං  ර ලං වි ද්ලගත ලං වීභ ලංනිේ ලංආර්ිරව ලං ල ඹ්ග ලං ද ලං ඵරඳෑභක් ලං න ලං ඵ ලං

ඳැවැංිබ ලං ප. ලං 

 ශ්රී ලං රාවේ ප ලං රැකිඹේ ලං උ් ඳේදනඹ ලං ඉවශ ලං නැාවීභ ලං වේ ලං සුදුසුවපූර  ලං ගැශ ඳන ලං රැකිඹේ ලං රඵේදීභ, ලං

ේධේයය ලංැප්ඳක් ලංරඵේ ලංදීභ ලංැනි ලං්රතිඳ් තිභඹ ලංක්රිඹේදේභඹ්ග ලං න් ලංකිීමභ ලංතුිබ්ග ලංශ්රී ලංරාවේ ප ලං

බුද්ධිගරනඹ ලං ඹපූ ලං දුයව  ලං අඩු ලං වශ ලං වැකිඹ. ලං නමු්  ලං එඹ ලං එවය ලං සිදු ලං වශ ලං  නොවැකි ලං ංගුවේලීන ලං

ක්රිඹේදේභඹකි. ලං 

 

 

 

 

 

 


