
ශ්රී ලංකාවේ ත ලංුරුව ලංරැකියාවේහ ලංහේ ලංසලසකුේ ලං  ැලපකම  

හපඳින්වී  

හර්ු ේ ව ලංහ රැට ලංශ්රී ලංකාවේ ත ලංඅවු ලං13ව ලංඅඛණ්ඩ ලංපේසල් ලංඅධ්යේප ව ලංඅවාහේර්ව ලංවත ලංබේ අධඅධ්යේප ව ලං

අවුරුදු ලං5 ලංසිට ලංඅවුරුදු ලං ලං13ක් ලං හෝ ලංප්රථම  ලංපපේියව ලංසහහේ ලංුදදුුද ලංව්  ලංකපුවහ හැ් ලංුහ් ලංඅවුරුදු ලංතු ක් ලං හෝ ලං

හුතව ලංවේකවක් ලංඅධ්යේප ව ලංකි.මධ ්  ලංසිව ප ලංපහුදව්  ලංවාසේ ලංශ්රී ලංකාවේ ත ලංහර්ු ේ ව ලංහ රැ ලංට ලංස සථ්ම ලං

සේක්ෂතුේහව ලං92ධ6%යාධපසස ්ලං පළ ලංරැභේල වන් ලංරැශහ් ලංරැද්යේකවවට ලං ලංුදදුුද ලංව්  ලංකි  ලංපිරිස ලංසිවවට ලං63 ලං

ඉක් හේ ලංඇුධ ලං 2015-2016 ලංඅධ්යව  ලංහර්ෂවට ලංරැශ්හරැද්යේකවට ලංඇතුක්වී ට ලංුදදුුදව්  ලංකපබූ ලංපිරි සන් ලං

18ධ6% ලංක් ලංරැශ්හ ලංරැද්යේකවට ලංඇතුක් ලංවී ලංඇුධ 

එව ලංඑ සේ ලංවුහ් ලංස හත ලංහේර්ුේහන්ට ලංඅනුහ ලංමුළු ලංශ්රී ලංකාවේ ත  ලංරැශ්හ ලංරැද්යේකහ න් ලංපිටහ  ලංපපේධීධ්ේරීන් ලං

ිහුුතවක් ලං කියාවේ ලං  හළහපක ලං හි ලං ඉල් ප  ලං හේ ලං සරික  ලං ශවයුේහවක් ලං   ැද්ක්හ.මධ ලං එ ්  ලං සලසකුේ ලං

  ැලපකම ක් ලං ද්ක් ට ලං කප අධ ිැ හෝ ලං  සේහයවවන් ලං අුත ලං මුල් ලං ිපස ල  ලං ඇබේ ලං  ුවක් ලං හන් න් ලං

ිහුුතවක් ලං පපේියධ්ේරීන් ලං අුත ලං ආවල්ප ලං හේ ලං සන්වා තද්  ලං සලසකුේහවන් ලං හි ලං ඌ ුේහවක් ලං පහබේ  ලං

ිහවධවාර් ේවශීලීහ ලං ලපටළු ලං රැසඳී , ලං සේමුහිවහ ලං හපඩ ලං යාරී , ලං  හ ස ්ලං හ  ලං ු්හවන්ට ලං අනුලුවී ් හි ලං

දුර්හකුේහවක් ලං ලංඔවුන්තුක ලංද්ක් ට ලංකප ි  ලංිහ ලංඔවුන් ලංිහුුතවව ේ ලං ුව.මධඑ සේ  ලංඉාග්රිසි ලංභේෂේහහි ලං

ස ර්ථමව්  ලං ද්පක්වී  හි ලං දුර්හකුේහවක් ලංහේ ලංස ේජ ලංආර්ථිව ලං ද්පනු  ලංපුළුල්හ ලංඇු් ලංස හත ලං ෘදු ලංහේ ලං ද්ෘඩ ලං

සලසකුේහන් ලංදුර්හක ලං ට්ට ව ලංපහතීවප.ම ලංඔවුන් ලං ලං  ෝද් ේ ලංවත.මධ ලං 

ුරුව ලංරැකියාවේහ 

හවස ලංඅවුරුදු ලං15 ලංහේ ලං24 ලංඅුත ලංුරුව.මන් ේ ලංකියාවේ ලංරැතහිු ලංභේහව ලං   කස ලංහඳුන්හ.මධ ලංහර්ු ේ ව ලංහ  ලං

රැට ලං 2017 ලං ද්්ු ලං අනුහ ලං ුරුව ලං රැකියාවේහ ලං 18ධ5% ලං ක් ලං  තධ ලං පුදගිව ලං හසත ලං කීපවවට ලං අනුහ ලං ුරුව ලං

රැකියාවේහ ලංපහු ලංසටහ  ලංඅනුහ ලංද්පක්රැව ලංහපවධ 

අධ්යේප  ලං ට්ට  
හසත 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

මුළු ලංලව  17ධ2 19ධ2 20ධ3 20ධ8 21ධ6 18ධ5 

5 ලං රේණිය ව ලංහේ ලං ට ලංඅ  3ධ8 6ධ9 10ධ4 4ධ8 6ධ5 7ධ8 

6-10 ලං රේණිය ව ලංද්ක්හේ 12ධ2 13ධ3 14ධ8 14ධ1 16ධ3 11ධ8 

අධ පැධස(සේධ පළ) 20ධ5 21ධ9 22ධ8 23ධ9 22ධ4 21ධ1 

අධ පැධස(පධ පළ) ලංහේ ලංඉහක 30ධ6 33ධ5 31ධ3 34 32ධ5 29ධ1 

මකේරව:-ජ  ලංහේ ලංසාඛයේ ල්ඛ  ලං ද්පේර්ු ් න්තුහ 

අධ පැධස(පධ පළ) ලංහේ ලංඉහක ලංඅධ්යේප වක් ලංකපබූ ලංපිරිස ලංඅුත ලංුරුව ලංරැකියාවේහ ලංඉහක ලංඅලවක් ලං ල  ලං

ඇුධ 



සලසකුේ ලං  ැලපකම  

අද් ලංපහබේ  ලංුතඟවේරී ලංහපඩ ලංපරිසතවට ලංුදදුුද ලංපරිදි ලංුරුවවන් ලංසූද්ේ ්  ලංවක ලං  ැහපක් ක් ලං න්ද් ලංවන්  ලං

ලපටළුහයාධසේ් ප්රද්ේ.මව ලංපසස් ලංඅධ්යේප  ලංආවු හක ලං තල වන් ලං හ ස්හ  ලංසලසකුේ ලංඉල් ප ට ලංසරික  ලං

පරිදි ලං රැෂව ලං  ේකේ ලං සපකුද්  ලං වී ලං   ැ පුධරැශ්හ ලං රැද්යේකහක ලං පේා ේකේ ලං  හ ස්හ  ලංවර් ේන්ු ලං අහශයුේ ලං

පේද්ව ලංවත ල  ලංවාර් ේවව ලංරැව ලංයුතුවධ ලංහර්ු ේ ව ලංහ රැට ලංඅප ලංජීහ් ලංහ  ලං කෝව ේ ලංපහබේන් න් ලංමීට ලං

හසත ලං25 ලංවට ලං පත ලංබේබූ ලංකියාවේ ලංහ න් ලංඅඩක්  ලං හ ස් ලංව ලංඅහියවව.මධ 

අධ්යේප ව ලංහවස ලංඅවුරුදු ලං6 ලංසිට ලං22 ලංද්ක්හේ ලංපහබේන් ක් ලංප වක් ලං  ැහ ලංහසරින් ලංහසත ලංඅප ලංපල් ලං ලහල් ලං 

හකට ලං හ ලංද්පනු  ලංඑවතු තධ ්  ලංවාසේ ලංකියාවේ ලංපුහුණුහ ලංඅඛණ්ඩ ලංක්රිවේහ වක් ලං කස ලංපපහබේව ලංයුතුහ ලංඇුධ 

    ලංු්හවන්ට ලංසේර්ථමවහ ලංමුහුව ලංදී ට ලංඅද්ේක ලංහලයාව ලංයුතු ලංසිවළු ලංපේර්ශහවන් ේ ලංසේමුහිව ලංප්රව් වක් ලං

අහශය ලං තධ ලංප්රධ්ේ  ලංහලකී  ලංහන් න් ලංිනවාස් ලංික ලංසාහර්ධ් වට ලංඅිතුේක ක් ලංද්පින  ලංහේ ලංශ්රී ලංකාවේ ත ලංද්පනු  ලං

 ු ලංපද් ්  ලංආර්ථිවව ලං ලංක්රිවේ් ව ලංරැව ලංයුතුවධ 

පසස් ලං අධ්යේප  ලං ආවු හක ලං පුළුල් ලං වකයුතු ලං හ ේ  ලං  සේහයවවන් ේ ලං පේර්ශහ වන් ලං සිදුරැවයුතු ලං

වේර්වවන් ලං ලප  ලං අහධ්ේ ව ලං  වැමු ලං වකයුතුවධ ලං ිනන් ලං එක් ලං පේර්ශහවක් ලං වාෂ්පේද්වවන්ව, ලං ර  ලං ිකවේව ලං

පප වෝජ ව ලං යාරී  ලං  ද්හ  ලං පේර්ශහව.මධ ලං  ්  ලං  ද්පේර්ශහව  ලං එවඟුේහවවට ලං ප්වී  න් ලං සිදුවකයුතු ලං

ක්රිවේහ වක් ලං  ගින් ලං ආර්ථිව ේ ලං සිවළු ලං අාශ ලං  ව තහි ලං පුලලකවන් ලං සපපයී ක් ලං සිදුරැව ලං යුතුවධඑහපවා ලං

ද්පක් ක් ලංසහිුහ ලංක්රිවේ් ව ලංවී  න් ලංසලසකුේ ලං  ැලපකම  ලංසාතුක ව ලංවකහපවධ 

සලසකුේ ලං ලං  ැලපකම  ලංපල් ලංුරුව ලංප්රජේහ ලංඅුත ලංද්පයාව ලංහපයා ලංඅාශ ලංපහු ලංද්පක් තධ 

1ධම ව ලංසලසකුේ ලං(යාවවී , ලං වී ,සන්වා තද්  ලංහේ ලං ේ හ ලංසිහුේ ලං) 

2ධුේක්ෂවාව ලංසලසකුේ(වන්ත්ර ලංසූත්ර,පපවතව,ඉදියාරී් ,පරින ව ලංආදිව ලංහපීරතවී් ) 

3ධහෘ්තීව ලංසලසකුේ ලං(නීබේව, ලංවහද්ය ලංරැද්යේහ,අකරැවතවව,පලපන්වී , හද් ලං සේහව ලං) 

4ධවළ  ේවත  ලං හේ ලං  ේවව්හ ලංසලසකුේ(අධීක්ෂවව,වණ්ඩේව්  ලං සලසකුේ,අතමුණු ලං ලුවී ,සපකුද්  ලං

වතවව,අභි ප්රේතවව,තීතව ලංලපනී ,වපපවී ) 

5ධභේහේ් ව ලං නුහව(සහ්වා ලං ද්පනුහ් ලං භේහව, ලං සහ්වා ලං රැ ව,අප්රබේහු ලං වධ්ර්වව,  ැපුදිටහ ලං

ක්රිවේ් ව ලංවී ,අන්ුර් ලංනේ ව) 

සලසකුේ ලං  ැලපකම  ලංවාතේවතවව ලංයාරී  ලංවනු ලංුේක්ෂවව,ඉාජී න්රු ලංවේර්වවන්,රැද්යේහ ලංහේ ලංලණිය ුව ලං

පිළිිහ ලංද්පනුහ් ලංයාරී  ලංප ව් ලං  ැහ ලං ෘදු ලංසලසකුේද් ලංසාහර්ධ් ව ලංයාරි .මධ 

ුදදුුද ලංස ිත ලංසලසකුේ ලංකිසයාන් ලංස න්රැු ලංවී  ලංසහහේ ලංපුහුණු ලංයාරී්  ලංතජව ලංඍජු ලං පදිහ් ලංවී යාන් ලංසිදුවී  ලං

අහශය ලංවටයු්ුයාධ ලංුේක්ෂව ලංරැද්යේක, ලංවේර්ිනව ලංරැද්යේක,රැශ්හ ලංරැද්යේක ලංුදදුුද ලංඅධ්යේප  ලංරැෂව ලං ේකේහන් ලං



සාහර්ධ් ව ලං රැව ලං යුතුවධ සේහයවන් ලං ලං  ේ ලං අහශයුේහකට ලං සරික  ලං පරිදි ලං සලසකුේහවන් ලං සාහර්ධ් ව ලං රැව ලං

යුතුවධ ලං 

 

 ප්රධ්ේ  ලංඅභි වෝලව ලං ්  ලංශ්රී ලංකාවේ ත ලංඅ ේලුවට ලංඅහශය ලංසලසකුේ ලංහශ වන් ලංපු තෝවථම ව ලංයාරී .මධ ලංඅද් ලං

ලරැතීව ලංඅධ්යේප ව ලංකි  ලංෂ්ෂයවන් ලංත ට් ලංඅ ේලුව ලංහපඩලසහ්න් න් ලංවුහ්, ලංඔවුන් ේ ලංඅ ේලුව ලංලප  ලං

තීතවව ලංවකයුතු ලංුත්  ලං ුැතතුරුහ න් ලංසන් ලධ් ලංයාරී ට ලංඅපට ලංුහ ් ලං  ැහපයාවී ලංඇුධ 

 හඩේ්  ලං ප්රමුඛුේහවට ලං ප්රැව ලං යුතු ලං  ල ්  ලං ශ්රී ලං කාවේහට ලං අහශය ලං හර්ු ේ  ලං සලසකුේ ලං හේ ලං අ ේලුවට ලං

අහශය ලංරැවයුතු ලංසලසකුේ ලංපිළිිහහ.මධ ලංඉුේ ලංරැශහ්ේස ලංද්ේ.ම ලංහේ ලංප්ර  ු ලංවත ලංහපයා ලංර  හළහපක ලං ුැතතුරු ලං

අපට ලංඅහශය ලංවී ලංබේ අධ 

 සල   ලංකියාවේහක් ලංසහහේ ලංසලසකුේ ලංඅහශයද්ප.ම ලංවන්  ලංවාසිවකට ලංද්ප  ලංලපනී ්  ලං්ර වයාන් ලංඅපට ලංප්ර වෝජ  ලං

කිේලු ලං හපවධ ්  ලං හ  ලං රැට ලං ජේබේව ලං  ේ හ ලං ස් ප් ලං හේ ලං  සේහේ ලං වායුක්බේ ලං ප්රබේප්බේව ලං එළිද්පව ලං බේ අධ ලං

හර්ු ේ  ලංෂ්ෂයවවන් ලංඅ ේලු ේදි ලං හ ලංහයේපේත ලංඅතුනු ලංඇුධ ලං  ලං  ලංසහහේ ලංඔවුන් ලං ද්පනු  න් ලංසන් ලධ් ලං

වකයුතුවධ 

 තජව ලං , වර් ේන්ු ලංඅාශව ලංහේ ලංඅධ්යේප  ලංආවු  ලංඅුත ලංස් ින්ධ්ුේහවන් ලං ලංහඩේ ලංසමීප ලංවක ලංයුතුවධ ලංඑරැට ලං

සලසකුේහවන් ලංපිළිිහ ලංලපටළු ලංවාතේවතවව ලංවතලපනී  ලංහඩේ ලංපහුදහ හේ ලංඇුධ 

 

 

 

 

 

මකේර:- 

*අධ්යේප  ලංඅ ේුයේාශව ලං- හඅ ලංඅඩරැව 

*ශ්රී ලංකාවේ ලංරැශ්හ ලංරැද්යේක ලංප්රබේපේද්  ලං වැිනෂන් ලංසභේහ ලං- ලං හඅ ලංඅඩරැව 

*ශ්රී ලංකාවේ ලංරැභේල ලං ද්පේර්ු ් න්තුහ ලං- ලං හඅ ලංඅඩරැව 

*2017 ලංහේර්ෂිව ලංර ික ලංසමීක්ෂව ලංහේර්ුේහ,ජ  ලංහේ ලංසාඛයේ ල්ඛ  ලං ද්පේර්ු ් න්තුහ ලං 


