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ශ්රී රාවාදආ ්ර්කයවදඅ ිධිමතභ අ ිාලඹ 

1.වැඳින්වීභ 

මුල්යට 1970 දලවදඅ මුල් බාගදඅදී එලිදැක්වුන “ිධිමතභ අ ිාලඹ” ඹන ාවල්ඳඹ දේ න ධිට 

ධිධිධ වාර්ඹඹන් වා ධිධිධ ද අරුේ ලින් බාධිත දආ. ර්තභානදඅ එඹ ඩා අ පුළුල් ිර්ථඹකින් 

ේප්රදාිකව ා්යාන ද අත මූරාශ්රලින් ්යණඹ දනොන ්ර්කයව ක්රිඹාන්න් ළිබඳඵ ාවල්ඳඹක් 

වැඳින්වීභට දඹොදා ගනී. ශ්රී රාවාදආ ජන වා ා්යා දල්්න දදඳාර්තදේන්තු ිනු ිධිමතභ අ ිාලඹ 

තීයණඹ වයන ප්රධාන වරුු  තුන නේ   

(I) යාඳායදඅ ලිඹාඳංාචිඹ(දේව ිර්ථ ාධව ියමුදදල් දවෝ දේශීඹ ්දාඹේ   දදඳාර්තදේන්තුදආ 

ඹේ ්ඹතනඹක් ලිඹා ඳංාචි වී ඇ අනේ එඹ ධිමතභ අ ිාලදඅ ්ඹතනඹක් දර ැරදක්.) 

(II) ගිු ේ දඳො අ තැබීදේ වාර්ඹඹන් සිදුවීභ (ඹේ ්ඹතනඹක් ධිමතභ අ ගිු ේ දඳො අ තැබීදේ වටයුතු 

වයික නේ එඹ ධිමතභ අ ිාලඹට ිඹ අ දආ)  

(III) භ්ථ නිතයදේව ා්යා (භථ් නිතය දේව ා්යා 10 දවෝ  ට ඩා ැනමනේ එභ 

්ඹතනඹ ධිමතභ අ ිාලඹට ිඹ අ දර ැරදක්) 

ඉවත දවොන්දේසි තුදනන් ඕනෑභ එවක් දවෝ පුයන්දන් නැති ්ඹතනඹක් දආ නේ එඹ ිධිමතභ අ 

ිාලඹට ිඹ අ ්ඹතනඹක් දර ගැදන්. ජාතයන්තය ශ්රභ ා්යානනඹන්ද  15 ැනි මුළුදආදී 

ප්රවාලඹට ඳ අවර ිර්ථ දැක්වීභක් ඳැතුනද භවය ය ටල් ිනනයව නිර්නාඹව ිනුගභනඹ වයනු 

රඵික. එඳරිං ජන වා ා්යා දල්්න දදඳාර්තදේන්තු ධිසින් 2006 සිට ඉවත වන් නිර්නාඹව භත 

ඳදනේ ව ිර්ථ නිරඳණඹක් බාධිතා වයික.  

2.0 ර්තභාන ත අඹ  

ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තුදආ ශ්රභ ඵරවා ීකක්ණදඅ 2017 ා්යාදල් ්ණඹන්ට 

ිනු ශ්රී රාවාදආ ිධිමතභ අ ිාලඹ නිදඹෝජනඹ භ්ථ දේා නියුක්තිදඹන්  58% කි.යටව 

්ර්කයවදඅ ඉතා ැදග අ වාර්ඹ බායඹක් ිධිමතභ අ ිාලඹ ධිසින් ඉටුවයනු රඵික. 

ධිදලේදඹන්භ ංයුනුන යටල් හි ්ර්කයව ක්රිඹාලිඹට ශ්රභ ඵරවාඹ දාඹව වය ගැනීදේදී       ප්රදආල 

භාර්ගඹක් දරද ප්රධාන ්දාඹේ ප්රභාණඹන්ට ිඹ අ දනොන කුටුේබඹන් වා ධිවල්ඳ ්දාඹේ 

භාර්ගඹක් දරද ිධිමතභ අ ිාලඹ ක්රිඹාවයික. එදේ වුද භ්ථ දේා නියුක්තිදඹන් ඉතා ඉවර 

ප්රතිලතඹක් ිධිමතභ අ ිාලදඅ නිඹැදරන ධිට ඉන් ්ර්කයවඹට ඇති වර වැකි ඵරඳෑභ ධිලාරඹ. 

ිධිමතභ අ දර ඇයදමන යාඳාය රභ රභදඹන් ංයුනු කිරීභට මූරය ්ඹතන ර වඹද 

යාාඹව අ ාර්ධන පුණු  කිරීේද දඵදවධින් ැදග අදආ. 

රැකිඹා ධියුක්තිදඅහි ිභ කිරීදභහි රා භවගු දභදවඹක් ිධිමතභ අ ිාලදඅ රැකිඹාන් ධිඵර 

ගැන්වීදභන් වරවැව. භක්නිාදඹ අ දේ නධිට තරුණ ධිරැකිඹාද 18.5% දක්ා ඉවර ිගඹක් 

ගන්නා ඵැධිනි. ර්තභානඹ නධිට දැකිඹ වැකි එක් රක්ණඹක් න්දන් රැකිඹා ධියුක්ත තරුණඹන් 

ළිරික් දවටිවාන්න දවෝ ිධිමතභ අ ිාලදඅ දේා නියුක්තවී ඒ ිතයතුය ධිමතභ අ ිාලදඅ 

රැකිඹාවට දඹොමුවීභික. ඩා ඳැවැංලි වරදවො අ  ධිල් ධිදයාරදඹන් ළිටව තරුණදඹක් සුදුසු 

රැකිඹාක් දොඹා ගන්නා දතක් උඳවායව ඳන්ති ඳැැ අවීභ ැනි ි්ථාක් දැක්ධිඹ වැව. 
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2.1 ිධිමතභ අ වා ධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ 

ගු 2.1 ිධිමතභ අ වා ධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ-2017 

ිධිමතභ අ/ධිමතභ අ 
ිාලඹ 

්ර්කයව ිාලඹ 

මුළු ගණන වෘෂිවාර්මිව 
වෘෂිවාර්මිව 
දනොන 

මුළු ගණන 
ගණන 8 208 179 2 140 185 6 067 994 

% 100.0 100.0 100.0 

ධිමතභ අ 
ිාලඹ 

ගණන 3 444 286 303 977 3 140 309 
% 42.0 14.2 51.8 

ිධිමතභ අ 
ිාලඹ 

ගණන 4 763 893 1 836 207 2 927 686 

% 58.0 85.8 48.2 
                       මූරාශ්රඹ:ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු-2017                                                 

ය 2017 දී ිධිමතභ අ වෘෂිවාර්මිව ිාලදඅ නිඹැදරන ළිරි 1 836 207 ක් වී ඇත.දේ සිඹළු දදනා 

යදේ ධානය ර්ග එරළු ඳශතුරු වා කුළුඵු  ඇතුළු ්වාය නි්ඳාදනදඅ භවගු දභදවඹක් ඉටුවයති. 

දභොවුන් ිතයට ය ටට ඵත ඳඹන දගොවීන්ද එදභන්භ ධිදේල ධිනිභඹ දගනඑන කුළුඵු  වා ද අ දඳොල් 

වා යඵර් ැධිලි වරුන්ද ිඹ අඹ. එදේභ වෘෂිවාර්මිව දනොන ිධිමතභ අ ිාලඹට ිඹ අන ළිරි 

2 927 686 කි. එභ ා්යාට ිඹ අ න්දන් සිල්රය දශාේ ඇතුළු ධිධිධ ිධිමතභ අ යාඳායඹන්හි 

දේා නියුක්තිවඹන්ඹ. දභොවුන්ද  ්දාඹේ සුයක්ෂිත කිරීභ යජඹව ප්රධාන ගකීභකි. 

2.2 ප්රධාන ්ර්කයව ිාල ඹටද අ ිධිමතභ අ ිාලදඅ ප්රතිලතඹන් 

රඳඹ 2.1 ප්රධාන ්ර්කයව ිාල ඹටද අ ිධිමතභ අ ිාලදඅ ප්රතිලතඹන්-2017 

 

මූරාශ්රඹ:ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු -2017 

ප්රධාන ්ර්කයව ිාල ඹටද අ ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ දද ිධානඹ දඹොමුවරධිට වෘෂිවර්භ 

ිාලදඅ මුළු දේා නියුක්තිඹන්  85.8%ක් භ ිධිමතභ අ ිාලඹ නිදඹෝජනඹ වයික. එභ ප්රතිලතඹ 

ඉංකිරීේ ක්දේත්රදඅ 77.2% ද  දවෝටල් වා ්ඳනලාරා ක්දේත්රඹ  වා 56.2%ක්ද ලදඹන් 

ැරකිඹයුතු ඉවර ප්රතිලතඹක් දඳන්ික.  
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2.3 ෘ අතීඹ භේටභ ිනු ිධිමතභ අ වා ධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ 

ගු 2.2 ෘ අතීඹ භේටභ ිනු ිධිමතභ අ වා වීමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ-2017   

ෘ අතීඹ භේටභ 
මුළු ගණන 

ිාලඹ 

ධිමතභ අ ිධිමතභ අ 

ගණන % ගණන % ගණන % 

මුළු ගණන 8 208 179 100.0 3 444 286 100.0 4 763 893 100.0 

දේව 4 734 031 57.7 3 071 757 89.2 1 662 275 34.9 

දේාදඹෝජව 247 470 3.0 116 856 3.4 130 614 2.7 

්ඹායාඹවඹා 2 571 023 31.3 183 999 5.3 2 387 023 50.1 
ැ ටුප්ති දනොරඵා ඳවුදල් 
්ර්කයවඹට දාඹවන්නා 

655 655 8.0 71 674 2.1 583 981 12.3 

  මූරාශ්රඹ:ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු-2017     

ිධිමතභ අ ිාලදඅ දේා නියුක්තිදඹන් 50% ක් ්යාඹන් හි  නිඹැදරන්නන් දර වඳුනාදගන 

ඇති ිතය දේවිකන් දර 34% දේදඅ නියත දික. ිධිමතභ අ ිාලදඅ දේා නියුක්තිදඹන් ිභ 

ප්රතිලතඹක් (2.7%)නිරඳනඹ වයනුදඅ දේාදඹෝජවඹන්ඹ. ිධිමතභ අ ිාලදඅ දඵොදවෝ ගෘවාශ්රිත 

යාඳාය වා කුටුේබදඅ ාභාජිවඹන්ද භ ශ්රභ දාඹව අදඹන් සිදුදවදයන ඵැධින්  ට ිදාරදේා 

නියුක්ති ප්රතිලතඹ 12.3%ක් දර ඉවර ිගඹක් දගන ඇත. සුළු ඳරිභාන යාඹවඹන් ඵණතයඹක් 

දඳය දැක්ව නිර්නාඹවඹන් ිනු ිධිමතභ අ ක්දේත්රදඅ ඹැික ැරකුනද එභ වර්භාන්ත ්ශ්රිත රැකිඹා 

උ අඳාදනඹ ිභ ිගඹක් න ඵ දේා දඹෝජව ප්රතිලතඹ ැරකිදේ ං දඳනී ඹික. 

2.4 ත්්රී පුරු බාඹට ිනු ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ 

ගු 2.3 ත්්රී පුරු බාඹට ිනු ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ (2015-2017) 

ිාලඹ මුළු ගණන 
ළිරිමි ගැවැු  
ගණන ප්රතිලතඹ ගණන ප්රතිලතඹ 

ධිමතභ අ 
3 144 478 1 878 149 59.7 1,266,329 40.3 

2015 

2016 3,163,062 1,887,388 59.6 1,275,674 40.3 

2017 3,444,286 2 069 423 60.0 1 374 863 39.9 

ිධිමතභ අ 
4 686 498 3 219 649 

68.7 
1 466 849 

31.3 
2015 

2016 4 784 621 3 262 560 68.2 1 522 061 31.8 

2017 4 763 893 3 209 735 67.4 1 554 158 32.6 
  මූරාශ්රඹ:ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු 

ර්තභානඹ නධිට දේා නියුක්ත පුරුඹන්දගන් 60.8% ද ්ත්රීන්දගන් 53.1% ක්ද ිධිමතභ අ 

ිාලදඅ ්ර්කයව වටයුතුර නියත න ඵ දැක්ධිඹ වැව. තද  ධිමතභ අ ්ර්කයව ක්දේත්රඹන්ට 

ාදප්තික් ිධිමතභ අ ිාලදඅ වාන්තා නිදඹෝජන ිනුඳාතිවඹ ැරකිඹ යුතු දර ඳවර ිගඹක් දගන 

ඇත. 
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2.5 ිධයාඳන භේටභ ිනු ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ 

ගු 2.4ිධයාඳන භේටභ ිනු ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ-2017        

ිධයාඳන භේටභ 
මුළු ගණන 

ිාලඹ 

ධිමතභ අ ිධිමතභ අ 

ගණන % ගණන % ගණන % 

මුළු ගණන 8 208 179 100.0 3 444 286 42.0 4 763 893 58.0 

6 දශ්රේණියටඹට ඳවර 1 299 892 100.0 243 119 18.7 1 056 773 81.3 

දශ්රේණියටඹ 6-10 3 782 967 100.0 1 145 403 30.3 2 637 564 69.7 

ිදඳො ා/දඳශ 1 420 549 100.0 723 805 51.0 696 744 49.0 
ිදඳො උ/දඳශ වා ඉවර 1 704 771 100.0 1 331 959 78.1 372.811 21.9 
මූරාශ්රඹ:ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු-2017 

ිධයාඳන භේටභ ිනු ැරක ධිට ිධිමතභ අ ිාලදඅ නියත න ා්යාන් ඵණතයඹක් 6 දශ්රේණියටඹට 

ඳවර ිධයාඳන භේ ටභක් ඇති ිඹ ඵ  දඳනී ඹික. නමු අ ිධයාඳන භේටේ ඉවර ඹාදේදී රභදඹන් 

ිධිමතභ අ ිාලදඅ නියතවීභ ිු වීභක් දක්නට රැදේ. එනේ ඉවර ිධයාඳනඹක් රැ අ ිඹ ිධිමතභ අ 

ිාලඹට දඹොමුවීදේ ිලයතාඹ ාදප්තික් ිු දආ. දභඹ ඉවර ිධයාඳනඹ දත ධිමතභ අ ිාලදඅ 

රැකිඹා ි්ථා ැනම ලදඹන් ධිය වීභ දභන්භ ්වල්ඳභඹ දවේතුද ඵරඳාික. 

2.6 ිධිමතභ අ ිාලදඅ (වෘෂි වාර්මිව දනොන)රැකිඹාන්හි යාප්තිතිඹ 

ගු 2.5 ිධිමතභ අ ිාලදඅ (වෘෂි වාර්මිව දනොන)රැකිඹාන්හි යාප්තිතිඹ-2017 

ංත්්රික්වඹ % ංත්්රික්වඹ % 

මුළු ගණන 48.2 මුරතිවු 61.8 

දවොශම 42.0 කිබඳදනොච්චි 59.5 

ගේඳව 37.9 භඩවරපු 61.7 

වළුතය 43.6 ිේඳාය 51.9 
භවනුය 48.1 ත්රිකුණාභරඹ 50.0 

භාතදල් 53.7 කුරුණෑගර 53.5 

නුයඑබඳඹ 41.7 පු අතරභ 64.4 

ගාල්ර 53.5 ිනුයාධපුය 52.9 

භාතය 55.7 දඳොදරොන්නරු 49.6 

වේඵන්දතොට 55.3 ඵදුල්ර 53.1 

ඹාඳනඹ 58.5 දභොණයාගර 56.0 
භන්නායභ 52 ය අනපුය 48.4 

වුනිඹා 49.2 වෑගල්ර 44.5 
                       මූරාශ්රඹ:ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු-2017 

වෘෂිවාර්මිව දනොන ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාප්තිතිඹ ඉවතින් දක්ා ඇත.මුරතිවු  භඩවරපු වා 

පු අතරභ ං්ත්රික්වඹන් හි වෘෂිවාර්මිව දනොන ිධිමතභ අ ිාලදඅ දේා නියුක්ත ප්රතිලතඹන් 60% 

වට ඉවර ිගඹන් ගන්නා ඵ ඉවත ගු නිරීක්ණඹ කිරීදේදී දැවගත වැව. ධිදලේදඹන්භ වුනිඹා 

ං්ත්රික්වඹ වැය උතුරුනැදගනහිය ඳරා අර ිධිමතභ අ ිාලඹ ඉතා ඉවර ප්රතිලතඹක් දගනඇත. ඒ 

ිනු ශ්රී රාවාදආ ිධිමතභ අ ිාලඹ වා ධිදලේෂිත ක්රිඹාලි වඳුන්ා දීදේදී දභභ ද අත ළිබඳඵ ධිදලේ 

ිධානඹක් දඹොමුධිඹ යුතුදආ. 
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3.0 ිධිමතභ අ ිාලඹ දවදයහි ශ්රීරාවා ජාතිව භාන ේඳ අ වා දේා නියුක්ති 
ප්රතිඳ අතිදඹහි දඹෝජිත ක්රිඹා භාර්ග (ප්රතිඳ අති ප්රවාලනදඅ ඳරිං ිදාර ගන්ති ිාවඹ 
මුලින් දක්ා ඇත) 
 

202. ශ්රී රාකීඹ ජනතා තුර යාඳාය ේඵන්ධ ධනා අභව ්වල්ඳ ප්රර්ධනඹට ළිඹය ගැදන්. 

 

203. ශ්රභඵරවාදඅ සි ටින යාඹව අ ලවයතා ඇති දවොට ් වඳුනා ගැනී දභන් ිනතුරු 

ඔවුදන්   කුරතා ර්ධනඹට ළිඹය ගැදන්. 

 

204. ඳාල් ඳේධතිඹ තුලින් ඉන් ළිටත ධිල් ධිදයාර වා ෘ අතීඹ පුණු  ්ඹතන තුලින් ළිටන ිඹ 

ිතරින් ්ඹා රැකිඹාර නියත වීදේ රුචිඹ ඇති පුේගරඹන් ඉරක්ව වය පුණු  ැඩටවන් 

ඳැැ අදආ. 

 

205. වේවරු නීතිරීති ලින් ්යණඹ න දේව ා්යා ැනම කිරීභ උදදා ඒාදඅ පර  

බාඹ ඉවර නාා දේා දඹෝජවිකන් ද  රැවයණඹ ැනම ංයුු  දවදයු  ඇත.  

 

206.කුඩා යාඹවඹන් වා ්වර්ලනීඹ දවොන්දේසි භත ණඹ වා යාඳාය ප්රර්ධන දේා 

ඳඹනු රැදේ. 

 

207.ද අත ඳේධතිඹක් ඳ අාදගන ඹාභ තුලින් යාඳාය පුණු  ැඩටවන් වා රඵාදුන් ණඹ ළිබඳඵ 

දතොයතුරු රැ්වය තැබීභ භගින් යාඳාය ප්රායණඹ දවෝ වඩාැීමභට දවේතු වඳුනා ගත වැව. 

 

208.දේදක්ා ප්රතිඳ අති ැරසුේ තුලින් ිු  ිධානඹට රක්වු දේවඹන්ද  නිා ප්රල්නඹ 

දවදයහි ිධානඹ දඹොමු දවොට  ශ්රභ ඌනතාඹ නාගරිව ප්රදේල ලින් තුයන්  කිරීභට පර නිා 

දඹෝජනා රභඹක් ඹටද අ  පුේගලිව දේඳර හිමිවරුන්ද  වඹ හිත ිධිමතභ අ ිාලඹ තුර 

යාඹවඹන් බිහිදවදයනු ඇත. 

 

209.ලා්ත්රීඹ වැකිඹාන්ට ඩා තාක්ණියටව වැකිඹාන් ඇති පුේගරඹන් ඳාැල් ඳේධතිදඹන් ඉ අ 

ඹෑදේ නැඹුරු නිා ඔවුන් ින්තයාදාඹවද  ංගුවාන්න දෞ්යඹට හිතවය දනොන රැකිඹා රද 

දඹදී සිටිති. එන් ිඹද  දෞ්ය ැනම ංයුනු කිරීභ ළිබඳඵ ැඩ ටවන් ඳැැ අවීදභන් යටට පරදාික 

දේාන් ංඹවැකි වාරඹ ැනමවය ගත වැව. 

 

210.ිධිමතභ අ ිාලඹට දඹොමුන්නන්දගන් ඵණතයඹ වලින් ඳාල් වැයඹන්නන් නිා ඔවුන් 

න්ධයා ඳාල්  දුය්ථ ිධයාඳන දවෝ ්ධුනිව අ පුණු   ැනි ිධිමතභ අ රභ තුලින් දවෝ ෘ අතීඹ 

පුණු  භගින් දවෝ ැනමදුය ිධයාඳනඹ වා භග ඳෑදීභ. 

 

212.ිධිමතභ අ ිාලඹට දේඹ රනුදඅ ප්රජාමූර ාධිධාන අ ර්දෝදඹ වා ණ ැනි යාජය 

දනොන ාධිධාන්ඹන්ඹ. ඒාදඅ ප්රජාඳාදව ාර්ධන වාර්ඹදඅං ඩා අ පරදාික දර ධිමතභ අ 

දනොන ාධිධාන ංරිගැන්වීභ ියමුනුදවොට ප්රතිඳ අති නිර්භාණඹ වයනු රඵනා ඇත. 
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4.0 ිධිමතභ අ ිාලඹ දවදයහි මිනිඵ්ර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තු භගින් 

සිදුවයන දාඹව අඹ 

 
ප්රාදේශීඹ දල්වේ වාර්ඹාර භේටමින් ක්රිඹා අභව වයන යාඹව අ ාර්ධන පුණු  ැඩටවන් 

භගින් දැනට ිධිමතභ අ දර වයදගන ඹනු රඵන ධිධිධ ්ඹා යාඳාය වා දේාන් ාර්ධනඹ 

කිරීභ තුලින් ිභඹ ය 02ක් තුර රැකිඹා ි්ථා 02 වට ැනම ප්රභානඹක් එක් යාඳායඹක් තුලින් 

බිහිවයන්භට වටයුතු සිදුදවදර්. ්ඹා යාඳාය කිරීභට ඵරාදඳොදයො අතුන ිඹට එභ යාඳාය 

්යේබ කිරීභ ළිබඳඵ පුණු  රඵාදීභ වා යාඳාය ්යේබ කිරීභට භගදඳන්වීභ. ඒ ඒ ප්රාදේශීඹ 

දල්වේ ඵරප්රදේල ප්රදේලර ඳ අනා ්බාධිව ේඳ අ උඳදඹෝගී වයගනිමින් නි්ඳාදන ඇති 

කිරීභට ංරිදීභ ඒතුලින් ්ඹා රැකිඹා  ි්ථා බිහිවයන්භ එභගින් ිදප්තික්ාදආ.  

්ඹා යාඳාය වයන්නන්ද   යාඳාය ිාර්ථව වීභට දවේතු ලදඹන් දඳනීඹන්දන් ඔවුන් තුර 

දැනුභ  කුරතා ්වල්ඳ ඳවර භේටභව ඳැතීභ අ  එදේභ  

*ිදරධි වා ඳාරිදබෝගිව  අවායඹ 

*වරභනාවයණඹ 

*තාක්ණියටව දැනුභ(ධිධිධ යාඳායඹන්ට ිදාරන ඳරිං) 

*භවජන ේඵන්ධතා වා න්නිදආදනඹ 

*යාඳාය නීතී 

*ගිනුේ දඳො අ තැබීභ 

*යාඳාය ැරසුේ ව ්කිරීභ 

ැනිදෑ දුර්ර භේටභව ඳැතීභික.දේ නිා මිනි ් ඵර වා රැකීයක්ා දදඳාර්තදේන්තු ප්රාදේශීඹ 

දල්වේ වාර්ඹාර භේටමින් යාඹව අ ාර්ධන පුණු  ැඩටවන් සිාවර වා දදභර 

භාධයදඹන් ඳ අාගන ඹාභ තුලින් දවදයන්දන් එභ යාඹවිකන් ද  ඉවත ිු ඳාු , 

ාර්ධනා අභව ් ඹා යාඳාය ඇතිකිරීභ තුලින් යදේ ්ර්කයවඹ ඉවර නැාවීභික. දභඹ රැකිඹා 

ධියහිත බාඹ ිභ කිරීභට දභන්භ න රැකිඹා ි්ථා නිර්භාණඹ කිරීදේ එක් භාර්ගඹක්ද නු ඇත.     

 

 

5.0 

නිර්දේල 
   
*ිධිමතභ අ ිාලඹ ඉරක්ව වයග අ ණඹ වා ්ධාය දීභ ඵණර ලදඹන් සිදුන ිතය එභ 

ැඩටවන්ර පරදාිකතාඹ ළිබඳඵ ිධයනඹක් වා ඳසු ධිඳයභක් කිරීභ ිලයදආ. 
 

*රැකිඹා ධියහිත තරුණ තරුණියටඹන්ට ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාඳාය වා දඹොමුවීභ වා ඉන් රඵාගතවැකි 

්දාඹේ ළිබඳඵ දැනු අ කිරීේ වරයුතුඹ. 

*දැනට ිධිමතභ අ ිාලදඅ යාඳායඹන් ඇති පුේගරිකන් එභ යාඳාය ඩා අ ධිමතභ අ ඳරිං ඳ අා 

ගැනීභ ිභිදප්රේයණඹ කිරීභ අ එභ යාඳාය ාර්ධනඹ වයවා න රැකිඹා ි්ථා නිර්භාණඹ කිරීභ අ 

ංරිභ අ වර යුතුඹ. 

* වුනිඹා ං්ත්රික්වඹ වැය උතුරුනැදගනහිය ඳරා අර ිධිමතභ අ ිාලඹ ඉතා ඉවර ප්රතිලතඹක් දගන 

ඇත. ඒ ිනු ශ්රීරාවාදආ ිධිමතභ අ ිාලඹ වා ධිදලේෂිත ක්රිඹාලි වඳුන්ා දීදේදී ඒ ළිබඳඵ ධිදලේ 

ිධානඹක් දඹොමුධිඹ යුතුදආ. 

 

 

 



7 
 

්ශ්රිත ග්රන්ථ:- 

 ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු - ශ්රභඵර ීකක්ණ ාර්ෂිව ාර්තා-2015 

 ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු - ශ්රභඵර ීකක්ණ ාර්ෂිව ාර්තා-2016 

 ජන වා ා්යාදල්්න දදඳාර්තදේන්තු - ශ්රභඵර ීකක්ණ ාර්ෂිව ාර්තා-2017 

 ශ්රී රාවා ජාතිව භාන ේඳ අ වා දේා නියුක්ති ප්රතිඳ අතිඹ 


