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ආර්ථික වශයෙන් ක්රිොකාි   /ක්රිොකාි යවනවව විහිටි ජ ගවනහවෙ 

පිළිබඳ විමසුමක් 

මිනිසඵර  වහ රැකී යක්හ දදඳහර්තදේන්තු 

                    පි.ඩබ්.චතුරිකහ චන්ද්රදේන   
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01.හිඳින්වීම 

ජනගවනඹ ඹසගත විභ භසත දරෝක ප්රජහභ වමුද  න ගළළුවි..ජඳහනඹ වහ  යුදයෝඳහ යළල් 

ර්තභහනදේ අත්විදින ජනගවනඹ ඹසගත විදේ යළහළ ආන්න දමින් ඳතී.දියුණු  දමින් ඳත්නහ ශ්රි 

රංකහ ළනි යළක දභදර  ජනගවනදඹන් ළරි.ඹ යුතු පිරික් ඹ අවුරුදු  60ළ ඩහ ළඩි ඹස  

කහණ්ඩර වීභ  යළක් දර විලහර අභිදඹෝගඹක් ද .ඒ අනු ළඩිහිටි ජනගවනදේ ශිඝ්රදඹන් ර්ධනඹ න 

යළ දර ශ්රි රංකහ වඳුනහ දගන ඇත. 

දඵොදවෝ යළල් ළඩිහිටි ජනගවනඹ දකොළස දදකකළ දන් කය ඇත.ඒ අනු වෙස අවුරුදු 60-74 දක්වා 

තරුණ විහිටි ජ යෙසද, වෙස අවුරුදු 75 සහ ඊට විහි ගවනහවෙ මහලු විහිටි ජ දර ද වළඳින්ද .දත්ත අනු 

විහිටි ජ ගවනහවයෙන් 78% ක් අෙත් වන්යන් ආර්ථීකෙට කිසිෙම් ඵෙදායී දාෙකත්වෙක් ෙබා දියම් 

හිකිොව පවතිව  තරුණ විහිටි ජ (අවු 60-74) කාණ්ඩ යේ.ඉතිි 22% අවු 74 ට වඩා විහි වෙස්නත 

පුද්නෙෙන් යවතී.ශ්රි රංකහද  ළඩිහිටි පුද්ගරයින් ජිත්න  සථහන අනුද   ප්රධහන දකොළස දදකකළ දන් 

කශ වළක.එනේ ගෘව කහණ්ඩර ජිත් න පුද්ගරයින්  වහ  දනත් ළඩිහිටි නිහ ළනි ආඹතනර ජිත් 

න පුද්ගරයින් දරඹ.විහිටි ජෙන්යනන් 99%ක්ම නෘහ කාණ්ඩවෙ ජිවත් වව  බව ගව හා නිවාස 

සංනණවයෙන් වාර්තා වව අතර විහිටි ජ පුද්නෙයින්යනන් 25% ක් පමණ ආර්ථීක වශයෙන් ක්රිොකාි වව 

බවද  එම දත්ත වලින්  යහළි  යේ. 

ංගණන දතොයතුරු අනු ගණනඹ කශ  ඳරිදි  ශ්රි රංකහද  භසථ ඹළපුේ  අනුඳහතඹ 60 වු අතය භවුව ඹළපුේ 

අනුඳහතඹ 19.8 ි..මින් අදවස න්දන් ශ්රභ ඵරකහඹළ අඹත් පුද්ගරයින් සිඹ දදදනකු විසින් ඹළදඳන්නන් 60 

දදනකු රැක ඵරහ ගන්නහ ඵයි.එභ ඹළදඳන්නන් 60 අතය ළඩිහිටි ඹළදඳන්නන් 30 ක් සිටියි. 1981 ජන 

ංගණන දත්ත අනු එක් ඹසගත පුද්ගරඹකුදේ රැකයණඹ ළරසිභ වහ ශ්රභ ඵරකහඹළ අඹත් 

පුද්ගරයින් 9ක් සිටි ඵ ඳළවළදිලි ද .එදවත් 2012 දී එක් ඹසගත පුද්ගරඹකුදේ රැකයණඹ ළරසීභ වහ 

න ශ්රභ ඵරකහඹළ අඹත් පුද්ගරයින් ං්යහ 5 දක්හ අ ව වි ඇත.එනේ ආර්ථික වශයෙන් ක්රිොලලි   ශ්රම 

බෙකාෙට යපෝෂණෙ කළ යුතු විහිටි ජ ෙියපන්වන් සංඛ්යාව නත වු වසර 31 තුළ විහි වි ඇත.*11 

2030 වර්ෂෙ වව විට යමම විහිටි ජ ප්රතිශතෙ 36% දක්වා ඉහළ ො හිකි බව යසෞඛ්ය අ්යාපව කාර්ොංශෙ 

යපන්වා යදයි. 

මිහිතරඹ  භත ජිත් න මිනිස    ං්යහ අතුරින්  ෆභ අළ දදදනකුදගන් එක් අදඹක් ඹ 65 ඉක්භ 

වුදක් නු ඇත.ඇභරිකහ,එංගරන්තඹ ළනි ඵළහිය යළර ළඩිහිටිඹන්දගන් 95%ක ඳභණ ජිත් න්දන් 

ළඩිහිටි නිහ රඹ.ඳවුල්රළ ඵයක් වී ඇති එභ ළඩිහිටි ඳයපුය රංකහ ,ඉන්දිඹහ,කහේදඵෝජඹ  ළනි 

භහජඹළ ේඳතක්  වි  ඇත.  

                                                           
1
 ශ්රි රංකහද  ඉවර ඹන ළඩිහිටි ජනගවනඹ-ජන ංගණන වහ ප්රජහ විදයහ අංලඹ-ජන වහ ං්යහ දල්්ණ දදඳහර්තදේන්තු 
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   ඹ අවුරුදු15ළ අ ව වහ ඹ අවුරුදු  64 ඉක්භහ ගිඹ අඹ පරදහයිතහළ දහඹක දනොන ඵ ළරදක්.යහජය 

ප්රතිඳත්ති  වහ භහජ ආකල්ඳ දනස විඹ යුතු ඵ දවල්දජ්  ඳළසිික් කරහපිඹ   ංවිධහනඹ අධහයණඹ 

කයයි.එභ ආඹතනදේ කරහපීඹ අධයක්  එ වහදඩෝ  ක්රයින්  භවතහ ඳන්දන් ඹළ ඹහභ තභන්ළ වහ 

අන් අඹළ ඵයක් ඹළයි සිතන ගතහනුගතික ආකල්ඳඹ  ඉත දභහ එඹ ේඳතක් වහ න අසථහ රැක් විය 

විභක් දර සිතිභළ යජඹ,දඳෞද්ගලික අංලඹ,යහජය දනොන ක්දේ්රඹ වහ ංර්ධන ආඹතන ආයේබ කශ යුතු 

ඵයි.    

02.දකුණු ආසිඹහද  විඹඳත් ජනගවනඹ 

විෙපත් ගව සංඛ්යායේ ප්රතිශතෙ (වෙස - අවු 60+) 

1975 - 2025  

යළ  1975  2000  2025  

ඇෂසගනිසථහනඹ  4.7  4.7  5.2  

ඵංේරහදද්ලඹ  5.5  4.9  8.4  

භූතහනඹ  6.5  6.5  7.0  

ඉන්දිඹහ  7.0  7.6  12.5  

භහරදියින  5.3  5.3  6.2  

දන්ඳහරඹ  5.9  5.9  7.1  

ඳි.සථහනඹ  5.8  5.8  7.3  

ෙංකාව  9.3  9.3  18  
 

 මරඹ : ජනගවන අධයඹනඹ ශ්රී රංකහ ඇසුරින්  2004)   

    

 

විෙපත් ගවසංඛ්යායේ ප්රතිශතෙ (වෙස අවු 60+) 1975 - 2025වසර 2000 වව විට දකුණු ආසිොයේ විහිම 

විෙපත් වවන්යේ ප්රතිශතෙක් වාර්තා කර ඇත්යත් ්රී ෙංකාවයි.එම අනෙ 9.3% කි.2025 න විළද දකුණු 

ආසිඹහද  විඹඳත්වීභළ තදින්භ රක්න යළ න්දන් ්රී රංකහයි.්රී රංකහළ ඳසු ද ගත් විඹඳත්වීභක් 

සිදුන්දන් ඉන්දිඹහද ඹ.  
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්රී ෙංකායේ ගවනහවයව වර්්වෙ හා වෙස් සංයුතිෙ (1946 - 2004) 

ය මුුව 

ජනගවනඹශදවස) 

ඹ අවුරුදු 60 

ළඩි 

ජනගවනඹශදවස) 

අවු 60ළ 

ළඩි 

ඹසගත 

වුන්දේ 

ප්රතිලතඹ 

මුුව 

ජනගවනදේ 

හර්ෂික 

ර්ධන 

අනුඳහතඹ 

අවු 60 ළ ළඩි 

ඹසගතවුන්දේ 

හර්ෂික ර්ධන 

අනුඳහතඹ 

1946 6657 360 5.4   

1953 8098 437 5.4 2.8 2.81 

1963 10582 621 5.9 2.63 3.41 

1971 12690 807 6.3 2.22 3.20 

1981 14847 986 6.6 1.67 2.0 

1991 17015 1393 8.1 1.36 3.45 

2001 19186 1916 9.9 1.20 3.10 

2011 21114 2765 13.1 0.96 3.67 

2021 22375 3997 17.8 0.58 3.69 

2031 22778 5103 22.4 0.18 3.44 

2041 22697 6305 27.8 -0.03 2.12 

මුරහශ්ර-ආර්ථික විභසුභ-1999 

1946 දී ්රී රංකහද  ඹ අවුරුදු 60 දවෝ  ළ ළඩි ජන ං්යහ මුුව ජන ං්යහදන් 5.4ක් විඹ.2001 දී 

එභ අගඹ 9.9 දක්හ ර්ධනඹ විඹ.එදේභ 1981-2011 කහර ඳරිච්දඡදඹ තුශ විඹඳත් ජනගවනඹ 

දද ගුණඹක් වී  ඇත.එ දේභ 2041 වව විට ්රී ෙංකායේ ළු ජ ගවනහවයෙන් 27.8% ක් වෙස අවුරුදු 60 යහෝ 

ඊට විහි ගව සංඛ්යාව වව බව පුයරෝකයවෙ කර ඇත.  
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යෙෝකයව විෙපත් ගවනහවෙ(විෙපත් ගවනහවෙ සහ ළමා ගවනහවෙ ළු ජ ගවනහව 

ප්රතිශතෙක් යෙස 1950-2050) 

 

 

 

 

වෙස අවුරුදු 60 යහෝ ඊට විහි ගවනහවෙ -  

ශද සිල්හ, ඉන්ද්රරහල්, ජනගවන අධයඹනඹ )්රී රංකහ ඇසුරින්ශ , 2004,) 
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03.විෙපත්වීම තුළ සමාග ආර්ථික නිටලු 

ංර්ධිත යළර ජනගවනඹ විඹඳත්වීභ සිදුවදේ භහජ ආර්ථික දියුණුත් භගිනි.දේ නිහ එභ යළරළ 

විඹඳත්වීභ ේඵන්ධ අභිදඹෝගඹන්ළ මුහුණදීභ වහ අලය ළඩළවන්,ළරසුේ කස ි.රීභළ ප්රභහණත් 

කහරඹක් දභන්භ ලකයතහක්ද ඳළතිනි.නමුත් ංර්ධනඹ දමින් ඳතින යළර විඹඳත්වීභ සිදුන්දන් 

භහජ ආර්ථික දියුණුි.න් දතොයඹ.එදේභ දකටිකහරඹක් තුශ ජනගවනඹ විඹඳත්වීභ සිදුද .දේ නිහ 

විඹඳත්වීභ ංර්ධනඹ දමින් ඳතින යළරළ විවිධ භහජ ආර්ථික ගළළලු ඇති කයයි. යළක විඹඳත් 

ජනගවනඹක් ඳතින විළ ඔවුන් රැක ඵරහගළනීභළ සිදුද .විඹඳත් වන් රැක ඵරහ ගළනීභ ඳවුල් ංසථහද  

දභන්භ යජදේද ගකීභි..දේ නිහ ඳවුල් ංසථහද  ඹළදඳන්නන් ප්රභහණඹ ළඩිද .එදේභ යජඹළ 

විඹඳත්වන් දනුදන්  උඳකහයක දේහ ළඳයීභළ සිදුද .වි දලේදඹන්භ විඹඳත්වන්ළ ළශදන දයෝග 

අංලබහගඹ, දිඹළඩිඹහ, ළනි නිධන්ගත දයෝගයි.දේනිහ ඔවුන්ළ දීර්ඝකහලීන දන්හසික ප්රතිකහය ි.රීභළ 

අලය දෞ්ය දේහ ළඳයීභළ යජඹළ සිදුද .විඹඳත් ජනගවනඹ ළඩින විළ යජඹළ විශ්රහභ ළප්ජ වහ 

ළඩි පිරිළඹක් දළරීභළ සිදුද .විශ්රහභ ළප්ජ ංහභ විඹදභි..දේ නිහ ේඳත් පරදහයී ආර්ථික කළයුත්තක 

දඹදවීදභන් නිභළවුභක් රඵහ ගළනීභළ ඇති වළි.ඹහ නළති ද .*223 

 

04.විහිටි ජ ගවනහවෙ වෙස ් කාණ්ඩ අනුව  ආර්ථික කටයුතුවෙ නිෙිලීම.   

 

                                                           

2 

.ඉන්ද්ර රහල් ද සිල්හ-ජනගවන අධයඹනඹ-2004 

ඹස 

්හණ්ඩඹ

ගණන % ගණන % ගණන % ගණන % ගණන %

එකතු 636,779 100 218,883 34.4 21,125 3.3 351,935 55.3 44,836 7.0

60-64 342,674 100 123,489 36.0 10,565 3.1 185,229 54.1 23,391 6.8

65-69 170,425 100 55,879 32.8 5,572 3.3 96,908 56.9 12,066 7.1

70-74 73,395 100 20,791 28.3 2,733 3.7 44,232 60.3 5,639 7.7

75-79 29,574 100 7,798 26.4 1,420 4.8 17,882 60.5 2,474 8.4

80ළ ළඩි 20,711 100 10,926 52.8 835 4.0 7,684 37.1 1,266 6.1

ආර්ථික කළයුතු 

ර දඹදදන 

ළඩිහිටිඹන් දේකයින්

දේහ 

දඹෝජකඹන්

තභහදේභ ආර්ථික 

කළයුතු ර 

නිඹළදරන්නන්

ළප්ජ දනොරඵන 

ආර්ථික කළයුතුර 

නිඹළදරන්නන්
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3 

ශ  ශ්රි රංකහද  ඉවර ඹන ළඩිහිටි ජනගවනඹ-ජන ංගණන වහ ප්රජහ විදයහ අංලඹ-ජන වහ ං්යහ දල්්ණ 

දදඳහර්තදේන්තු  2012) 

සංනණව  යතනරතුරු වෙට අනුව වෙස අවු 60ට විහි පුද්නෙයින්යනන් 25.6%ක් ආර්ථික දාෙකත්වෙක් ෙබා 

යදව අතර ඔවුන්යනන් අඩක්ම (55%)තමායේම ආර්ථික කටයුතුවෙ නිෙියෙන්වන් වීම සිෙකිෙ යුතු 

කරුණකි. 

දදශන්දන්, කෘෂිකහර්මික කළයුතුර නිඹළදරන්නන් ළනි තභන්දේභ  යහඳහය ඳත්හදගන ඹන අඹ 

දභභ කහණ්ඩඹළ අඹත් න අතය ඹසගත විදේදී දභභ පුද්ගරයින්ළ විශ්රහභ ළප්ඳක් දවෝ ි.සිඹේ ආදහඹභක් 

දනොභළත.වෙස අවු .60 විහි පුද්නෙයින් යෙදි සි ජව ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ විස්තර දික්යේ.ආර්ථික 

කටයුතුවෙ නිරත වව විහිටි ජෙන්යනන් 2%ක් රාගය අංශයවද ,1%ක් අර්් රාගය අංශයවද 32%ක් පුද්නලික 

අංශයවද විටුප් ෙබව යසේවකයෙෝ යවති. 

 

05.ම්ය  වාර්ිකක ගවනහව ඇසත්යම්න්තුව-ස්ත්රි/පුරුෂ භාවෙ අනුව-2016-2018 

ඹස කහණ්ඩඹ 2016 2017 2018 

එකතු පුරු සත්රි එකතු පුරු සත්රි එකතු පුරු සත්රි 

65-69 659 295 364 666 298 368 672 301 371 

70-74 429 189 240 433 191 242 438 193 245 

75-79 295 121 174 298 123 175 301 124 177 

80+ 285 113 172 287 113 174 290 115 175 

ශජන වහ ං්යහ දල්්ණ දදඳහර්තදේන්තු 2016/2017/2018) 

2016/2017/2018   ර්ඹන්හි සත්රි/පුරු බහඹ අනු භධය හර්ෂික ජනගවන ඇසතදේන්තු දළක්ද .ර් 3 

හි ළඩිහිටි ජනගවනඹ ංන්දනඹ කය ඵළලිදේදී,2018 වර්ෂයවටි 65-69 වෙස් කාණ්ඩයව විහි අනෙක් 

2% 1% 

32% 

3% 

55% 

7% 

ආර්ථික කටයුතු වෙ නිෙිලිම 

යහජය අංලඹ  

අර්ධ යහජය අංලඹ  

පුද්ගලික අංලඹ 

දේහදඹෝජකයින් 

තභහදේභ ආර්ථික කළයුතු 

ළප්ජ දනොරඵන 



8 
 

දක්වට ෙියේ.එෙ 672 කි.අවු.70-74 වෙස් කාණ්ඩෙද එම වර්ෂයව ඉහළ අනෙක් නනී.එෙ 438 කී.අවු.75-79 

වෙස් කාණ්ඩද  එම වර්ෂයව විහි අනෙක් නනී.අවු.80+වෙස්  කාණ්ඩෙද 2018 වර්ෂයව ඉහළ අනෙක් නනී.ඒ 

අනුව 2018   වර්ෂයව සෑම වෙස් කාණ්ඩෙකම විහි විමක්  සිදු  වී ඇත. 

භධය  හර්ෂික ජනගවන ඇසතදේන්තු-සත්රි/පුරු බහඹ අනු-2016-2018 
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වෙස් කාණ්ඩ  අනුව ගවනහවයව ප්රතිශතාත්මක වයාප්තිෙ(1971-2041) 

 

 

ංර්ධනඹ දමින් ඳතින ආර්ථිකඹන් දගන් එකක් දර ශ්රි  රංකහද  ජනගවන යුවඹ නුදුරු අනහගතදේදී 

ඉවශ ළඩිහිටි ජන ඝනත්ඹක් කයහ ශිඝ්රදඹන් ඳරිර්තනඹ නු ඇතළයි අ දජක්ෂිතඹ.ශ්රි ෙංකායේ විහිටි ජ 

ගවනහවෙ 2021 වසර වව විට ළු ජ ගවනහවයෙන්   සිෙෙට 16.7ක් දක්වා ඉහළ ෙව බවට   සහ 2041 

වසර වව විට එෙ සිෙෙට 24.8 දක්වා තව දුරටත් විහි වව බවට පුයරෝකතවෙ කර ඇත.මී ශඟ දලක දදක 

ඇතුශත දශ ලදඹන් ෆභ පුද්ගරයින් වතය දදදනකුදගන් එක් අදඹකු  ඹ අවුරුදු 60 දවෝ ඉළ ළඩිනු 

ඇති ඵ දභභගින් දඳන්නුේ දකදර්.4 

45

                                                           
4
  

4 භව ඵළංකු හර්තහ -2018 



10 
 

06.අදහස ්හා යෙෝගවා 

I. ශ්රි රහංි.ක ළඩිහිටි ජනගවනඹ ං්යහත්භක ඉවශ ඹහදභන් යදළහි ශ්රභ ඵරකහඹළ 

අනහගතදේදී න පීඩනඹ  අභ ි.රිභ වහ දේ න විළ සුදුසු ළඩළවන් ක්රිඹහත්භක විභ 

ආයේබ විඹ යුතුඹ.දභහිදි ළඩිහිටි සුයක්ෂිතබහඹ පිළිඵ ආකල්ඳභඹ ර්ධනඹක් සිදු විඹ 

යුතු අතය ළඩිහිටිඹන් රැක ඵරහ ගළනිභ දකදයහි විදලේ අධහනඹ දඹොමු විඹ යුතු ද . 

II. ඹ අවුරුදු 60 ළ ඩහ ළඩි ඹස කහණ්ඩ රළ අඹත් ජනගවනදඹන් ළරි.ඹ යුතු 

ප්රභහණඹක් පරදහයී ශ්රභ දහඹකත්ඹක්  ආර්ථිකඹළ රඵහ දද්.මවුන්දේ ඳරිණත ඵ වහ දළනුභ 

යදේ ආර්ථිකදේ දියුණුළ පරදහයී දර රඵහ ගළනිභළ ළරසුේ කස විඹ යුතුඹ. 

III. අඵහධිත ප්රජහ පුනරුත්තහඳන ළඩළවනළ භරපි ළඩිහිටි ප්රජහ වන දේඹක් රංකහළ 

උචිතඹ.එභගින් ළඩිහිටිඹන් තභ ඳවුදල් භහජිකඹන් අතදර්භ යදහදගන උඳසථහන කශ 

වළි.ඹ. 

IV. යහජය දේදේ දඹදි සිටි විශ්රහභ රත් යහජය දේක ඵහුතයඹක් යළළ පරදහයී දභදවයක් රඵහ 

ගළනිදේ ඉඩකඩ ඇත.විශ්රහභ ගිඹ මවුන්දේ දළනිභ,අත්දළි.ේ,ඳශපුරුද්ද,ශිල්පීඹ දක්තහ  වහ 

විවිධ නිපුණතහ භහජ ඹවඳතළ උකවහ ගළනිභ වහ ළඩිහිටි පුහුණු මිනිස ංචිතඹක් පිහිප්හ 

එභඟින් භහජ,ආර්ථික,ජනන්නිද දන,දද්ලඳහරන වහ නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹළ දහඹක කය 

ගත වළි.ඹ.දභඹ ඇභරිකහ,සවිේර්රන්තඹ, කළනඩහ ළනි දියුණු යළර ක්රිඹහත්භක ද . 

V. ළඩිහිටි ජනගවනඹ විශ්රහභ ගිඹ ඳසු ඔවුන් නළත රැි.ඹහ ගත ි.රිභළ ඳතින ඵහධහන් වඳුනහ 

ගළනිභ වහ  ඒ වහ  විඳුේ දවිභ. 

VI. දළනුභ,කුරතහ වහ ඳරපුරුද්ද අනු කුරතහ ංදඹක් නිර්භහණඹ ි.රිභ. 

VII. දභන් ඳසුබිභක්  තුශ ඹස ගත ජනගවනඹ ළඩිවීදේ භහජ වහ ආර්ථික අභිදඹෝගරළ 

මුහුණ දදමින්, දේ තත්ත්ඹ අනහගතදේදී ආර්ථිකඹළ ඵයක්  දනොන ඳරිදි ව ආර්ථික 

ර්ධනඹළ උඳකහරී න අයුරින් දඹොදහ ගළනීභළ අලය නිසි පර් ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභ 

අතයලයඹ. දභහිදී ඹස ගත ජනගවනඹ, ඩහ ළඩි කහරඹක්  ශ්රභ ඵරකහදේ යහ ගළනීභළ 

අනුඵර දදන ආකහයදඹන් ළඩ කයන ය ගණන ළඩි ි.රීභ වහ සුදුසු න අයුරින් 

විශ්රහමික ප්රතිරහබඹන් දනස  ි.රීභ, දනස  න ආර්ථිකඹළ අනුගත න දර භහන 

ේඳදතහි කුරතහන් අ්ණ් ඩ ර්ධනඹ කය ගළනීභළ කළයුතු දඹදීභ, ඹස  අනු සිදුන 

දනස  ළරකීේ අභ ි.රීභ වහ අලය නීතිභඹ ප්රතිඳහදන වහ ංස කෘතික දනස කේ 

ළරසීභ ආදී සුදුසු ප්රතිඳත්තීන් දඹොදහගත යුතු ඵ ්රී රංකහ භව ඵළංකු දඳන්හ දදයි. 

VIII. යහජය අංලදේ දේකඹන්ළ ඔවුන්දේ දහඹකත්දඹන් දතොයභ යජදේ විශ්රහභ ළප්ඳක්  හිමිඹ. 

ඒ නිහ ඔවුන්දේ විශ්රහභ දිවිඹළ සුයෂිතබහඹක්  ඇත. එදවත් යළක ළඩ කයන ජනතහදගන් 

අතිභවත් ඵහුතයඹ  දඳෞද්ගලික අංලදේ දේකඹන්ඹ. ඔවුන්දගන් දඵොදවෝ දදනකුළ විශ්රහභ 

ළප්ඳක්  නළත. එදේ වුත් දඳෞද්ගලික දේකඹන්දගන් විධිභත් අංලදේ දේකඹන්ළ 

ඔවුන්දේ දහඹකත්දඹන් රඵහදදන දේක අර්ථහධක අයමුදරක්  භගින් ප්රතිරහභි හිමි ද . 
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එදේභ දේක බහයකහය අයමුදර වහ ඳහරිදතෝෂික දගවීේ භගින්ද ඔවුන්ළ ඹේ රැකයණඹක්  

ඇත. එදවත් ප්රලසනඹ තිදඵන්දන් අවිධිභත් අංලදේ දේකඹන් ේඵන්ධදඹන් වහ ළප්ජ 

දනොරඵන වහ නිදස ර වහ ඳවුදල් ළඩකළයුතුර නියත න අඹ ේඵන්ධදඹනි. එළනි 

ළරි.ඹ යුතු පිරික්  දනුදන් භහජ ආයක්ෂණ භද දඹක්  දනොභළතිවීභ විලහර අර්බුදඹි.. 

IX. භධය හර්ෂික ජනගවනදඹන් සිඹඹළ 12.4  ි.න් භන්විත න ඹ අවුරුදු 60 ව ඉවශ 

ඹස කහණ්ඩඹළ අඹත් ජනගවනඹ ,අදනකුත් දකුණු ආසිඹහතික යළරළ හදජක් ඉවශ 

භේළභක ඳතී.එදේභ දභභ අගඹ ංර්ධනඹ දමින් ඳතින යළක් වහ ඉවශ 

අගඹි..ඹසගත ඹළපුේ අනුඳහත ළඩිවිභ ව භහජ සුබහධන වහ දෞ්ය වහ යජදේ 

විඹදේ ළඩිවිභ ඹන ආකහයලින් ඹසගත ජනගවන ංසිද්ධිඹ ශ්රි රංකහද  ආර්ථික ර්ධනඹ 

දකදයහි අභිදඹෝගහත්භක ඵරඳළේ එල්ර කයනු රඵයි.එඵළවින් ජනගවනඹ ආර්ථික 

කළයුතුර දිගු කහරඹක් නියත කයවීභ වහ මික විශ්රහභ ගළන්විභ ,විශ්රහභ ගළන්විදේ ඹස 

සිභහ ඉවශ දළමීභ ව කුරතහ ළඩි දියුණු ි.රිභ ඹනහදිඹළ අදහශ ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භක කශ 

යුතුඹ.  

 

 

විහිටි ජෙන්යේ සමාග   සුභ සා්ව අවශයතා 

ඹසගත ජනගවනදේ භහජ සුබහධන වහ යජඹ විසින් දළනළභත් විවිධ   ළඩළවන්  

ක්රිඹහත්භක ි.රිභ ආයේබ කය ඇත.ළඩිහිටිඹන්දේ ඉදිරි ජිවිත රැකයණඹ උදදහ ඳවත 

දළක්දන අංල තදුයළත් පුුවල් ි.රිභ සුදුසු නු ඇත. 

 

i. භසථ ළඩිහිටි ප්රජහ වහ දභන්භ ළඩිහිටි කහන්තහන්ළ ප්රමු්තහ හිමි 

න ඳරිදි ළඩිහිටිඹන් සුරැි.දේ භධයසථහන ඇති ි.රිභ වහ යහජය,යහජය 

දනොන අංල වහ දඳෞද්ගලික අංලඹ දිරිගළන්විභ. 

ii. ළඩිහිටිඹන්  අතය ි.සිඹේ ආර්ථික කළයුත්තක නිඹළලිදේ වළි.ඹහ ඇති  

දවෝ කළභළත්ත ඇති පුද්ගරයින් සිටිඹ වළි.ඹ..දභළනි පුද් ගරයින් වහ 

සුදුසු ආර්ථික කළයුතු වදුන්හ දිඹ යුතු අතය ි.සිඹේ නිසඳහදන කළයුත්තක 

නිඹළදරන ළඩිහිටිඹන්දේ නිසඳහදන අදරවිඹ වහද සුදුසු ක්රිඹහ භහර්ග 

ආයේබ ි.රිභ. 

iii. දඳෞද්ගලික අංලදේ වහ අවිධිභත් අංලදේ නියුතු සිඹුව දේකඹන් වහ 

සුදුසු විශ්රහභ  භඹක් සථහපිත ි.රිභ. 

iv. දභයළ කහන්තහන් ඵහුතයඹක් ආර්ථික ලදඹන් ක්රිඹහකහරි දනොන ඵළවින් 

ඹසගත විදේදී ළඩිහිටි කහන්තහන් සහමිඹහ වහ දරුන් ඹළදඳන්නන් 

ඵළ ඳත්න ඵ දත්ත අනු ඳළවළදිලි ද .එඵළවින්  තරුණ ඹස ්හණ්ඩ 
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රදී කහන්තහන් ආර්ථිකඹළ දහඹක විභ ඉවශ නළංවිභ දභන්භ දභභ 

තත්ත්ඹ පිළිඵ භහජඹ දළනුත් ි.රිභ. 

v. ආර්ථික ලදඹන් ක්රිඹහකහරි න කහන්තහන්ළද මුදල් ඉතුරුේ භ දභන්භ 

යක්ණහයන රඵහ ගළනිභ පි ළිඵ දළනුත්  ි.රිභ. 

vi. ළඩිහිටිඹන් අතුරින් ඵහුතයඹකදේ දෞ්ය අලයතහ වහ වන මිරළ 

මෟධ ළඳයීභ අලය ද .එදභන්භ වදය ඳරික්ණ  දවෝ ළඩිහිටිඹන් 

වහ න   දෞ්ය  විදලේ දෞ්ය භධයසථහන  ඇති  ි.රිභ. 

vii. ළඩිහිටිඹදන් ේ එදිදනදහ ජිවිතඹ නිදවස ඳරියඹක් තුශ  තුටින් ගත 

ි.රිභළ ආගමික සිද්ධසථහන ආශ්රිත නිහ ව නිදක්තන ඇති ි.රිභළ යහජය  

වහ දඳෞද්ගලික අංලඹ දිරි ගළන්විභ. 

viii. ඹසගත වහ අඵහධිත පුද්ගරයින් දඳොදු භහර්ග ප්රහවන භහධයඹන් බහවිතදේදී 

විවිධ  ගළළුව  ඇතිද .ඹසගත  පුද්ගරයින්දේ ගභනහගභන කළයුතු  වහ 

විධිභත් භද දඹන් ඉදිරිදේදි ළරසුේ ි.රිභ. 

ix. ර්තභහන ජී දත්ත අනු පුරුඹන්දේ ආයු කහරඹ අ වවිදේ ප්රනතහ දළි.ඹ 

වළක.දභහි ප්රතිපරඹක්  දර ළඩිහිටි  ජනගවනඹ අතය  ඵහුතයඹක් 

කහන්තහන් ළන්දඹු  ද .එඵළවින් ඹසගත විභළ දඳය පුරුයින්දේ ඹවඳත් 

දෞ්ය  තත්ත්ඹ  නංහලිභ වහ සුදුසු ළඩළවන් ආයේබ  ි.රිභ. 

x. වි දලේදඹන් ළප්ජ රඵන  සථිය දේකයින් වහ අදහශ ආඹතන විසින් 

අවු.50 දවෝ  ළ ආන්න ඹස කහණ්ඩරදී  වදය ඳරික්හන් සිදු ි.රිභ 

අනිහර්ඹ  ි.රිභ වහ දයෝගී තත්ත්ඹන් හිත පුද්ගරයින්ළ අදහර ප්රතිකහය 

රඵහ ගළනිභ වහ දඹොමු ි.රිභ. 

xi. අදනකුත් සථිය දනොන දේකයින් වහද ඹසගත විභළ ප්රථභ එනේ 

අවු.50 දවෝ  ළ ආන්න ඹස කහණ්ඩරඳී අලය වදය ඳරික්හන්ළ 

දඹොමු ි.රිභ වහ යජඹ භඟින් ළඩළවන් ක්රිඹහත්භක ි.රිභ.   
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ආශ්රිත  රන්ථ නහභහලිඹ 

 

 

 ආර්ථික විභසුභ-1999 

 ශ්රි රංකහ භව ඵළංකු  හර්ෂික  හර්තහශ1 දුවභ) -2018-ශ්රි රංකහ භව ඵළංකු මුදල් 

භණ්ඩරඹ 

  ශ්රි රංකහද  ඉවර ඹන ළඩිහිටි ජනගවනඹ-ජන ංගණන වහ ප්රජහ විදයහ අංලඹ-ජන 

වහ ං්යහ දල්්ණ දදඳහර්තදේන්තු 

 ඉන්ද්ර රහල් ද සිල්හ-ජනගවන අධයඹනඹ-2004 


