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ැවසුභ ලං:  ේ.යූ ලං. ලංඅයි ලංවි ේර්ධන 

ාර්ධන ලංනිරධ රී 

 

 

 

මිනිඵ්ර ලංව  ලංරැකීයේ  ලං ිඳ ර්තා ේන්තු 

නිපුණතා  ලංාර්ධන, රැකීයේ  ලංව  ලංවේවරු ලංඵතා  ලංඅභ තායාලඹ 

 



ශ්රී ලංරාව  ේ ලංග්ර මීය ඹ ලංිද්රතා ඹ ලං ලං 
 

ිද්රතා ඹ ලං  වත් ලං දිළිඳුවභ ලං  ගෝලීඹ ලං භ ජඹ ලං  ර ගත් ලං ිරුණුතාභ ලං ප්රල්නඹේ ලං  භන් ලං භ ලං  ඵ වවින් ලං ාකීර්ණ ලං

ාවල්ඳඹකි. ඵරඹට ලංඳත් ලංන ලංෑභ ලංයජඹේභ ලංදිළිඳු ලංඵ ලංතුයන් ලංකිරීභ ලංපිණි ලං නො ඹේ ලංක්රිඹ භ ර්ග ලංගනු ලංරැව  ලං ි ලං

දි නන් ලංදින ලංර්ධනඹ ලංන ලංදිළිඳුවභ ලංඉදිද් ේ ලංඒ ලංසිඹලු ලංක්රිඹ භ ර්ග ලංඅයෝ ඹෝගඹට ලංරේ ලං ත ලංබේ  . 2025 ලංන ලංවිට ලංඅන්තා ලං

දිළිඳුවභ ලං රෝව ඹන් ලංතුයන් ලංකිරීභ ලංජ තායන්තාය ලංතාර ේ ලංඉරේවඹ ලං ත ලංතතා. 

 

ිද්රතා ඹ ලං පිළිඵ ලං විවිධ ලං භ නඹන් ලං ිැකිඹ ලං වැකි ලං අතාය ලං පු්ගගරඹකු ලං රඵන ලං දිඹේ ලං තාත් ේ ලං භ්ටටභ ලං අනු ලං  භභ ලං

භ නඹන් ලං තීයණඹ ලං  ේ.  රෝව ේ ලං අන්තා ලං ිද්රතා ඹ ලං  ර ලං අරුත් ගන්න් න් ලං පු්ගගරඹකු ේ ලං දිනව ලං දි ඹභ ලං

තභද්ව නු ලං  ොරර් ලං1.90 ලංේ ලං වෝ ලංඊට ලං   ලංඳවශ ලංදි ඹේ ලංතාත්ඹකි. ලං(විකිපීඩිඹ - ලංනිිව ්ලංවිල් වෝඹ) 

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ශ්රී ලංරාව  ේ ලංදිළිඳුවභ ලං ලංලික ව ලංල ඹන් ලං ලංග්ර මීය ඹ ලංගැටලුේ ලංඵට ලංර්තාභ න ේ ලංදී ලංඳත් ලං ත ලංතතා. රාව  ේ ලංභ්තා ලංදිළිඳු ලං

ජනතා  ගන් ලං90 ලං% ලංවට ලං   ලංා ේන්රණඹ ලං ත ලංතත් ත් ලංග්ර මිඹ ලං වෝ ලංතු ලංප්ර ්ගලරඹ. දර්ථිව ලංල ඹන් ලංඹේ ලංඹේ ලං

ඉවශ ලංශීර් ලංරට ලංඅඳ ලංයට ලංභෑතා ලංබ ග ේ ලංදී ලංඳැමිණිඹ ලංි ලංග්ර මීය ඹ ලංඅාල ේ ලංිද්රතා ඹට ලං ර්කව ලංවිඳුේ ලංදීභට ලං භ තාේ ලං

වැකිඹ ේ ලංරැබී ලංනැතා. ඒ ලංනි භ ලංග්ර මීය ඹ ලංිද්රතා ඹ ලං භයට ලංවිල ර ලංගැටලුේ ලං ත ලංතබේ ලංඅතායභ ලංඑඹ ලංඅභ ලංකිරීභ ලංව  ලං

යජඹ ලං විසින් ලං ි ලං විවිධ ලං ක්රිඹ භ ර්ග ලං ගනිමින් ලං ඳතී. ශ්රී ලං රාව  ලං තුශ ලං ඳබේන ලං ග්ර මීය ඹ ලං දිළිඳුවභ ලං අභ ලං කිරීභට ලං නේ ලං

දිළිඳුවභට ලං එ යහි ලං වටයුතු ලංවශ ලං යුතු ලංදව යඹ ලං ගැන ලං භන  ලං අ ඵෝධඹේ ලං බේබීභ ලං අතායලය ලං  ේ. ශ්රී ලං රාව  ලං තුශ ලං

ිද්රතා  ඹන් ලං  ඳ ශන්නන් ේ ලංදර්ථිව ලං භ ීයඹ ලං තාත්ඹ ලං  ව   ලං ි, ලං ඔවුන් ලං දිළිඳු ලං වි ලං තත් ත් ලංතයි, ලං දිළිඳු ලං ඵවින් ලං

මිදීභට ලංඔවුන් ලංව  ලංවශ ලංවැේ ේ ලංකුභේ ලංි, ලංඹන්න ලංිැනුත් ලං තභ ලංඉතා  ලංැිගත් ලං ේ. ලං 

 

2019 ලංව  ලං2020 ලංර්ඹන් ලංලික ව ලංවය ලංගනිමින් ලංජන ලංව  ලංාඛ්ය  ල්ඛ්න ලං ිඳ ර්තා ේන්තු ලංභන්න් ලංදි්රිේ ලංභ්ටටමින් ලං ලං

ලික ව ලංඅලයතා  ලංපුය ලීභ ලංව  ලංපු්ගගරඹකු ේ ලංභවට ලංැඹන ලංුදිර ලංපිළිඵ ලංමිේණඹේ ලංසිදු ලංවයන ලංරදී. ලං 

 



ජන ලංව  ලංාඛ්ය  ල්ඛ්න ලං ිඳ ර්තා ේන්තුට ලංඅනු ලංපු්ගගරඹේ ේ ලංභ සිව ලංවිඹිභ ලංව  ලංරු ලං5047 ලංව ලංුදිරේ ලංඅලය ලං

 ේ. ලංනතාභ ලංාඛ්ය  ලං ල්ඛ්න ලංඅනු ලංදි්රිේව ලං09 ලංේ ලංිද්රතා  ලං ර්ඛ් ට ලංඉවළින් ලංතබේ ලංඅතාය ලංදි්රිේව ලං15 ලංේ ලංඊට ලං   ලං

ඳවශ ලංභ්ටටභව ලංතබේ ලංඵත් ලංඑේ ලං දි්රිේවඹේ ලංභ න ලංඵේ ලං ඳන්නුේ ලං ව ර්. ලං දි්රිේව ලංඅතාද්න් ලංැඩිභ ලංභ සිව ලං

විඹිභ ලංරු ලං5478 ලංේ ලං වොශම ලංදි්රිේව ේ ලංන ලංඅතාය ලංඅම භ ලංභ සිව ලංවිඹිභ ලංරු ලං4752 ලංේ ලං භොණය ගර ලංදි්රිේව ේ ලංඹ. ලං 

 

භ ීයඹ ලංවිිය  ලංවිල් වෝඹට ලංඅනු ලංදිළිඳුව ේ ලංඅර්ක ලංතුනේ ලංිේ  ලංතතා.එනේ, 

I. භ ීයඹ ලංදිළිඳුවභ 

II. ි ච යභඹ ලංදිළිඳුවභ 

III. අන්තා ලංදිළිඳුවභ 
 

භ ීයඹ ලංදිළිඳුවභ 

භ ීයඹ ලංදිළිඳුවභට ලං ්ගඳර, ලංධනඹ, ලංීයන ලංභ්ටටභ ලංදදී ලංදර්ථිව ලං ධව ලංර ලංඅභ නතා  ලං භන්භ ලංඅේභතා ලංඳවත් ලං

භ ජ ලංභතා ලංඹැපීභ ලංසුය වෑභට ලංඵඳුන් ලං තභ ලංභ ජ ඹන් ලං වොන් තභ ලංදදී ලංවිවිධ ලංවරුණු ලංතතුශත් ලං ේ. 

ි ච යභඹ ලංදිළිඳුවභ ලං 

ි ච යභඹ ලංදිළිඳුවභ ලංඹනු ලංභ ජ ේ ලං වෝ ලංඑහි ලංඋඳ ලංාක්  ලංලිව ලංදදි ේ ලංඳත්න  ලංඅගන වේ ලංඳ්ගධබේඹ ලංතුශ ලං

දිළිඳුවභට ලංතබේ ලං්ක නඹයි. 

අන්තා ලංදිළිඳුවභ 

 

අන්තා ලංදිළිඳුවභ ලංඹනු ලංතාභන් ේ ලංජින ලංන ත්තු ලංකිසි  ත්භ ලංඳත්  ගන ලංඹ  ේ ලංවැකිඹ ේ ලං නොභැබේ ලං තභයි. ලං

එනේ ලංදබයණ, ලංඉඳුේහිටුේ, ලංතඳුේඳැශඳුේ ලංදදිඹ ලංඋඳඹ  ලංගැනීභට ලං නොවැකි ලං තභයි. 

ගැමි ලංභ ජඹ ලං දිළිඳුවභ ලංවඳුන්  ලං දී ලංතබේ ලංදව යඹට ලං “ිට ලං වො ලංදව ය ලං ේරේ, ලං අඳින්න ලංතඳුභේ, ලංණඹ ලං නො ත ලං

සිටීභට ලං දි ඹේ ලං භ ර්ගඹේ, ලං ග  ලං කිරීභට ලං ඉ භේ ලං තත්නේ” ලං දිළින් ිකු ලං  නොන ලං ඵයි. ලං දර්ථිව ලං විිය ත්භව ලං

විග්රවඹට ලංඅනු ලංදිළිඳුතාභ ලංඹනු ලංදි ඹේ ලංඅම වභ ලංනි  ලංීයන ලංභ ර්ගඹේ ලං නොභැබේ ලං ත භන් ලංතබේ ලංවූ ලංප්රබේපරඹේ ලං රයි. 

භැ ල්සිඹ  ේ ලං හිටපු ලං අගභැබේය ඹේ ලං වූ ලං භවතීර් ලං  භ වොභඩ් ලං යේ ලං රාව  ේ ලං දී ලං ප්රව ල ලං වයන ලං ර්ග ්ග ලං “දර්ථිව ලං

ාර්ධන ලංක්රිඹ ක  ේ ලංදී ලංප්රධ නත්ඹ ලංදිඹ ලංයුත් ත් ලංදිළිඳුවභ ලංපිටු ලංිැකීභට ලංව ලංසිඹලු ලංජ තීන් ලංඅතාය ලංභ න ත්භතා ඹ ලං

තබේ ලංකිරීභ ලංව  ලංඵයි” . භභ ලංප්රව ලඹ ලංභන්න් ලං භයට ලංදිළිඳුවභ ලංනැබේ ලංකිරීභට ලංදර්ථිව ලංාර්ධන ලංක්රිඹ ක ඹ ලංතුශ ලංදී ලං

ප්රුදඛ්තා ඹේ ලංදිඹ ලංයුතු ලංඵ ලංිේ  ලංතතා. 

ිද්රතා ඹ ලංඹනු ලංයර ලංල ඹන් ලංභ ලංදු්පඳත්වභයි. ලංයටව ලංග්ර මීය ඹ ලංභ ජ ලංරභඹේ ලංව  ලංන ගද්ව ලංභ ජ ලංරභඹේ ලංල ඹන් ලං

ඳබේන ලං අතාය ලං ශ්රී ලං රාව  ේ ලං ග්ර මීය ඹ ලං ිද්රතා ඹ ලං ඉවශ ලං භ්ටටභව ලං ඳතී. ලං ිද්රතා ඹ ලං  ඵො වෝ ලං යටර ලං තාභ ලං ාර්ධන ලං

ඉරේව ලංවය  ලංඹෑභ ලංව  ලංවිල ර ලංඵ ධ කි. ලං රෝව ේ ලංතතාැේ ලංයටර ලංිද්රතා ඹ ලංඋග්ර ලංගැටලුේ ලං තභ ලංනි  ලංමිඹඹන ලං

පිද්ේ ලංි ලංසිටී. ලංඋි වයණ ලං ර ලං ෝභ ක ඹ , ලංඉබේ ඹෝපිඹ , ලංසු  නඹ ලංදදී ලංයටල් ලංවැඳින්වි ලංවැව. 

 



දිළිඳු ලංඅඹ ලංා ේන්රණඹ ලං ත ලංතබේ ලංදර්ථිව ලංක්රිඹ ව ද්ත්ඹ ලංේ  ර ලං06 ලංේ ලංඔ ්  ලං ලංිැේවිඹ ලංවැකිඹ. 

 ඉ ේ ලංනැබේ ලංවෘෂිව ර්මිව ලංවේවරුන් 

 ඳවුල් ලංශ්රභඹ ලං ඹොි  ලංගනිමින් ලංදව ය ලං බෝග ලංග  ලංවයන ලංසුළු ලංඉ ේ ලංහිමි ලංගැමිඹන් 

 ධීය ලංව  ලංත් ලංඳ රන ලංේ  රඹ 

  ඵො වෝවිට ලංගෘව්ක ලංවර්භ න්තා ලංභ්ටට ේ ලංසුළු ඳද්භ ණ ලංවර්භ න්තා ර ලංනියුතු ලංවුන් 

  ඳෞ්ගගක ව ලංව ලංඅ නකත් ලංවටයුතු ලංර ලංනිඹැක  ලංසුළු ලං ශදුන් ලංව ්ඹා ලංරැකිඹ න්හි ලංනියුතු ලංවුන් 

  ඳි ර්රුන් ලංම න් ලංැනි ලං ඳෞ්ගගක ව ලංවටයුතු ලංවයන ලංශිල්පීන් 
 

ිද්රතා ඹ ලංතබේ ලං තභට ලං ව තු 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ග්ර මීය ඹ ලංිද්රතා ඹ ලංඅභ ලංකිරීභ ලංව  ලංගතා ලංවැකි ලංක්රිඹ භ ර්ග 

 ිද්රතා ඹ ලංඅභ ලංවය ලංගැනීභ ලංව  ලංග්ර මීය ඹ ලංප්ර ්ගලර ලං   ලං වො ලංභ ර්ග ලංඳ්ගධබේඹේ, ලංප්ර වන ලංඳවසුවේ, ලංන ලං

තා ේණ ලංරභ ේ ලංි ලංතබේ ලංවශ ලංයුතුඹ. 

  ඵො වෝ ලං ි නේ ලංවෘෂිවර්භ න්තා ේ ලංව  ලං්ඹා ලංරැකිඹ  ලංර ලං ලං ඹ ින ලංඅතාය ලංඒ ලංව  ලංඅලය ලංණඹ ලංඳවසුවේ ලං

රඵ  ලංදීභ. 

 විශ්ර භ ලංැටු්ප, ලංදඵ තයතායින් ලංව  ලංන ලංදීභන , ලංභෘ්ගතය ලංදීභන  ලංව  ලංඅර බ ලංන්දි ලං ග තේ ලංදදී ලංභ ජ ලංදයේව ලං

දයණ ලංරඵ  ලංදීභ. 

 දු්පඳත් ලංජනතා  ලංවඳුන  ගන ලංඔවුන් ලංනිල්චිතා ලංාර්ධන ලංැ  ලංපිළි ශවට ලං ඹොුද ලංකිරීභ. 

 ග්ර මීය ඹ ලංජනතා  ේ ලංඅධය ඳන ලංතාත්ඹ ලංපිළිඵ ලංැරකී ේ ලංදී ලංඑඹ ලංඉතා  ලංඳවශ ලංභ්ටටභව ලංතබේ ලංඅතාය ලංඒ ලංව  ලං

ඳ ල් ලංඳවසුවේ ලංැඩි ලංදියුණු ලංකිරීභ, ලංඳ ල් ලංඅතාය ලංඅභ නත්ඹ ලංදුයලීභ ලංව  ලංඳ ල් ලංඅධය ඳනඹ ලංව  ලංදිද්භත් ලං

කිරීභ ලංසිදු ලංවශ ලංයුතුඹ. ලං ලං 

ලිර ශ්ර :- ලංජන ලංව  ලංාඛ්ය  ල්ඛ්න ලං ිඳ ර්තා ේන්තු - Official poverty line by District : June 2020  

ිද්රතා ඹ ලංතබේ ලං තභට ලං
 ව තු 

වන ලංැ  ලං
පිළි ශේ ලං
 නොබේබිභ 

ජනතා  ේ ලං
 නොිැනුත්වභ 

අඹවඳත් ලංදර්ථිව ලං
වශභණ වයණඹ ව ර්මීය වයණඹ ලංව  ලං

න ගරීවයණඹ 

්බ විව ලංේඳත් ලං
ර ලංහිඟතා ඹ 


