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ශ්රී ංකාදස වාක්රතාලය ළිබඳබඳ අධ්යය  ලාර්තාල 

 

01. ශැදින්වීම 

ාක්යතාඹ යටක ංර්ධනඹ භැනීහම් ංයුක්ත දර්ලක අතරින් ඉතා ැදගත්න දර්ලකඹක් හේ. 

එඹ අධයාඳන රභ ව   ශ්රිත ැටටවන් යුයු ක රීම භ වා අධයාඳන ැරම්ම් කවන්වට 

උඳහඹෝගී කයගත වැරී පුළුල් මිනුභරී. ාක්යතා ඹනු රීසිඹම් පුද්ගරහඹකුට රීසිඹම් බාාරීන් 

ඇති හකටි ගන්තිඹක් රීඹා හත්වම් ගැනීභට වැරීනම් වා නැත එභ අදව හනත් අහඹකුට 

ඳැවැයුලින හේ ලිවීභට වැරීනම් එැනි පුද්ගරයින් එභ බාාහන් ාක්යතා ඇති පුද්ගරඹන් 

හර වදුන්යි. එහේභ රීසිඹම් බාාරීන් නභ ලිවීභට හවෝ රීඹවීභට ඳභණක් වැරී, චන රීහිඳඹක් 

රීඹවීභට හවෝ ලිවීභටද වැරී පුද්ගරඹකු ාක්යතා ඇති පුද්ගරඹකු හර හනොරකයි. 

ශ්රී රංකාහේ රභඵර ීකක්ණ ාර්තා භිනන් වදුන්ා දී ඇත්හත් හකටි ්රකාලඹක් අහඵෝධහඹන් 

යුතු රීඹවීභට ලිවීභට වැරී පුද්ගරහඹකු ාක්යතා ඇති පුද්ගරඹකු හර රකන ඵ වා තභාහේ 

නභ, ංඛ්යා හවෝ කටඳාටම් කර ාකය ක්ඩටඹක් රීඹවීභට වා ලිවීභට වැරී පුද්ගරඹකු 

ාක්යතාඹ ඇත්හතකු හර හනොරකන ඵයි. එභ ාර්තාට අනු ශ්රී රංකා තුර ාක්යතාඹ 

හර රකනු රඵන්හන් ඹ අවුවදු 10 ව ඊට ැඩි සිංවර, හදභශ වා ඉංග්රීසි ඹන ඕනෑභ බාාක් 

රීඹවීභට වා ලීවීභට ඇති කුරතාඹයි. 

 

02. වාක්රතා අනුපාතය 

ශ්රී රංකාහේ ාක්යතා අනුඳාතඹ 2017 ර්ඹන විට 92.6% ක් හර ාර්තා විඹ. හභඹ 

ාක්යතාඹ අතින් හරො ඉවර තරහේ සිටින යටක රක්ණඹරී. ශසිඹානු කරාඳහේ හඵොහවෝ 

යටරට ටා ශ්රී රංකා ඉයුරිහඹන් සිටින අතය භාරයුයින, සිංගප්පූව, භරඹාසිඹා, හකොරිඹා, 

තායිරන්තඹ, ජඳානඹ, ැනි යටල් ශ්රී රංකාට ඉයුරිහඹන් සිටියි. ඉන්යුඹා. ඳරීානානඹ, හන්ඳාරඹ, 

ඵංගරාහද්ලඹ ැනි යටර ාක්යතා අනුඳාතඹ ශ්රී රංකාට ටා ඳවර අගඹක් හගන ඇත. 
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  2.1 ශ්රී රංකාහේ ාක්යතා අනුඳාතඹ - ාත්රී / පුව බාඹ ව අංල අනු 

ශ්රී රංකා අංලඹ ාත්රී / පුව බාඹ 

 ාගරික ග්රාමීය ලතු පුරු ව්ත්රී 

92.6 94.7 92.7 83.0 93.6 91.7 

                     මූරාරඹ : ජන හල්ඛ්න වා ංඛ්යා හල්ඛ්න හදඳාර්තහම්න්තු 
ගු අංක 01 

 

2017 ර්ඹ න විට  ශ්රී රංකාහේ ාක්යතා අනුඳාතඹ 92.6 % ක් ලහඹන් ඳතින අතය ශංශික 

ලහඹන් විග්රව රීම හම්දී නාගරික අංලහේ ාක්යතා 94.7 % ක් හර ඉවර අගඹක් හගන ඇති 

අතය තු අංලහේ  83.0% ක්  හේ. ාත්රී පුව බාඹ අනු ාක්යතා අනුඳාතඹ 93.6%  ක් හර 

පුව ඳක් ඉවර අගඹක් හගන ඇති අතය ඊට ාහප්ක් ාත්රී ඳාර්ලඹ 91.7%  ක් හේ.   

 

 

රූඳ ටවන 01 
 

හභභ රූඳ ටවන භිනන් ද හඳන්නුම් කයන්හන් ශංශික ාක්යතාඹ නාගරික භට්ටහම්දී ඉවශ 

අගඹක් ගත්තද ඊට ාහප්ක් තු අංලහේ ාක්යතා ඳවශ භට්ටභක ඳතන ඵයි. එහේභ ාත්රී 

ඳක්හේ ාක්යතාඹට ටා පුව ඳක්හේ ාක්යතා ඉවර භට්ටභක ඇති ඵ හඳනීඹයි. 
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2.2 යුාත්රික් භට්ටමින් ාක්යතා අනුඳාතඹ - 

ාත්රී / පුව බාඹ අනු 

දිව්ත්රික්කය වාක්රතා අනුපාතය (%) 

එකතු පුව ාත්රී 
එකතුල 92.6 93.6 91.7 

දකොෂඹ 95.6 96.4 94.8 

ගේපශ 96.9 97.2 96.7 

කළුතර 94.9 95.8 94.2 

මශනුලර 91.7 93.3 90.5 

මාතදේ 90.6 91.4 90.0 

නුලරඑබඳය 91.8 94.9 89.0 

ගාේ 93.4 93.8 93.1 

මාතර 91.8 92.5 91.1 

ශේබන්දතොට 90.7 91.7 89.8 

යාප ය 96.6 96.9 96.3 

මන් ාරම 94.1 95.1 93.1 

ලසනියාල 86.0 89.4 83.0 

මුතිස 89.3 90.8 87.9 

කිලිද ොච්චි 84.3 84.7 83.9 

මඩකපුල 84.6 85.6 83.8 

අේපාර 87.4 90.6 84.6 

ත්රීකුමාමය 90.3 92.9 88.0 

කුරුමෑග 93.9 94.2 93.7 

පුත්තම 91.6 91.8 91.4 

අනුරාධ්පුරය 92.8 93.5 92.1 

දපොදෂොන් රුල 89.1 89.2 89.0 

බදුේ 88.3 91.6 85.4 

දමොමරාග 87.5 89.1 86.2 

රත් පුරය 89.7 90.1 89.2 

කෑගේ 94.0 95.0 93.2 
මූරාරඹ : ජන හල්ඛ්න වා ංඛ්යා හල්ඛ්න හදඳාර්තහම්න්තු 

      ගු අංක 02 

ඉවත ගු අනු හඳනී ඹන්හන් ෑභ 

යුාත්රික්කඹකභ ාත්රී ඳාර්ලඹට ාහප්ක් 

පුව ඳාර්ලහේ ාක්යතා ඉවර භට්ටභක 

ඳතින ඵයි. එහේභ ාක්යතාඹ ඉවරභ 

භට්ටභක ඳතින යුාත්රික්කඹ ගම්ඳව 

යුාත්රික්කහේ ාක්යතා 96.9 % ක් න 

අතය ාක්යතාඹ අඩුභ යුාත්රික්කඹ න 

රීලිහනොච්චි යුාත්රික්කහේ ාක්යතා 84.3% 

ක් හේ. 

 

                     රූඳ ටවන 02 

හභභ රූඳ ටවන භිනන්ද යුාත්රික් භට්ටමින් 

ාක්යතා අනුඳාතහේ යාප්තිඹ හඳන්නුම් 

කයයි. 
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           මූරාරඹ : ජන හල්ඛ්න වා ංඛ්යා හල්ඛ්න හදඳාර්තහම්න්තු 

රූඳ ටවන 03 

 

හභභ රූඳ ටවන භිනන් ශ්රී රංකා තුශ ාක්ායතා යාප්තිඹ සිදුවී ඇති ශකායඹ ්රකාල හකහර්. 

ාහප්ක් ලහඹන යුයිහන් ඵටහිය හදසින් පිහිටා ඇති යුාත්රික්ක තුශ ැඩි ාක්යතාඹක් 

හඳන්නුම් කයන අතය  නැහගනහිය කරාඳහේ පිහිටා ඇති යුාත්රික් තුශ අඩු ාක්යතා භට්ටභක් 

හඳන්නුම් හකහර්. 
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2.3 ාක්යතා අනුඳාතඹ ඹා ඛ්ා්ඩට ව ාත්රී පුව බාඹ අනු 

ඹා ඛ්ා්ඩට ාක්යතා අනුඳාතඹ (%) 

එකතුල පුරු ව්ත්රී 

එකතුල 92.6 93.6 91.7 

10 -14 98.8 98.7 98.9 

15 -19 99.1 98.9 99.2 

20 - 24 98.6 98.1 99.0 

25 - 29 97.8 97.0 98.4 

30 - 34 97.1 97.0 97.3 

35 - 39 95.6 94.6 96.5 

40 - 44 93.3 93.2 93.5 

45 - 49 91.1 91.7 90.5 

50 - 54 88.5 88.5 88.6 

55 - 59 87.5 89.4 85.8 

60* 82.5 87.5 78.5 
                                          මූරාරඹ : ජන හල්ඛ්න වා ංඛ්යා හල්ඛ්න හදඳාර්තහම්න්තු 

ගු අංක 03 

හභභ ගුට අනු ඹ අවුවදු 60 ට ැඩි ජනගවනහේ ාක්යතා අනුඳාතඹ 82.5% ක් හර අඩු 

භට්ටභක ඳතින අතය ැඩිභ ාක්යතා අනුඳාතඹන 99.1% ක  හඳන්නුම් කයන්හන් ඹ අවුවදු  

15 – 19 ත් ඹා ඛ්ා්ඩටඹට අඹත් පිරියි. හභහි දී හඳන්ා යුඹ වැරී විහලේ කවණක් න්හන්        

තවණ ඹා ඛ්ා්ඩටරදී ාත්රී ඳක්හේ ාක්යතා ඉවර භට්ටක ඳතින ඵයි. 

 

රූඳ ටවන 04 
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රූඳ ටවන් 04 ට අනු හඳන්නුම් කයන්හන් තවණ භකාලීනඹන් ඉවශ ාක්යතා අනුඳාතඹක් 

හගන ඇති අතය ැඩිහිටි ඹා ඛ්ා්ඩටර ාක්යතා අනුඳාතඹ රභහඹන් ැඩි ඹාන විට 

අඩුහමින් හගොා ඇති ඵයි. හභභිනන් යහට් ්රානමික අධයාඳනහේ ජඹග්රවණඹන් පිළිඵ හඳන්නුම් 

කයයි. හභඹ ඉවත රූඳ ටවහනන් ඳැවැයුලි හඳන්නුම් කයන අතය පුව ඳාර්හේ ාක්යතාඹට 

ාහප්ක් තවණ ඹා කා්ඩටර (ඹ අවුවදු 44 ට අඩු) කාන්තාන් අතය ඉවශ ාක්යතා 

යටාක් හඳන්නුම් කයයි. එනිා යහට් අධයාඳනඹ ශ ා කය ගැනීහම්දී ාත්රී පුව බාඹ හනා හකොට 

ැරකීභක් හනොභැති ඵ එයින් හඳන්නුම් කයයි. 

 

03. විලරමය 

 ශ්රී රංකාහේ ාක්යතාඹ පිළිඵ අධයනඹ රීම හම්දී හඳනී ඹන්හන් පුව ඳක්හේ 

ාක්යතාඹ ාත්රී ාක්යතා අනුඳාතඹට ාහප්ක් ඉවශ අගඹක් ගන්නා අතය ශංශික 

ලහඹන් රකා ඵැලීහම්දී නාගරික අංලහේ ාක්යතා අනුඳාතඹ ඉවශ අගඹක් හගන ඇති 

ඵයි. නාගරික අංලහේ අධයාඳන ක්හේරහේ ඇති ඳවම්කම් ව ග්රාීකඹ ව තු අංලර 

අධයාඳන ඳවම්කම් අභ වීභද දරිරතා භට්ටභ ැඩි වීභද හවේතුහන් දවන් අධයාඳනඹ වා 

හඹොමු හනොවී ශර්ථිකභඹ කටයුතුරට හඹොමු වීභ හම් වා ඉවල් විඹ වැක. 

 ශ්රී රංකාහේ ාක්යතා යාප්තිඹ පිළිඵ අධානඹ හඹොමු කීම හම්දී නගයා්රිත ්රහද්ල 

ැඩිලහඹන් පිහිටි යුාත්රික්ර ාක්යතා ඉවශ භට්ටක ඳතින අතය ග්රාීකඹ ්රහද්ල               

ැඩි ලහඹන් ඳතින යුාත්රික්ර ාක්යතා අඩුඵ හඳනීඹයි. ශ්රී රංකාහේ පිහිම,භ,                 

භූ විභතාඹ, ංාකෘතිඹ වා ඵැදී ඳතින හඳෞයාණික වා ශකර්ණිඹ ානාන අනු ංචායක 

ශකර්ණඹ රඵාහගන ඇති ්රහද්ලර ාක්යතා ඇතැම් අානාර දී ැඩිවී ඇති ඵ 

හඳනී ඹයි (රූඳ ටවන 03) . ංචායක යාඳායඹ වා ඵැදී ඳතින ශර්ථිකභඹ යටාන් වා 

ඔවුන් භ  ම්ඵන්ධ වීභට අලය දැනුභ රඵා ගැනීභ භිනන් ාක්යතා ැඩිවීභක් සිදු වීභද 

හම් වා හවේතුවිඹ වැරීඹ. 

 ශ්රී රංකා තුර ඹා ඛ්ා්ඩට අනු ාක්යතාඹ පිළිඵ විග්ර රීම හම්දී ැඩි ඹා කා්ඩටර 

ාක්යතා අනුඳාතඹ රභහඹන් අඩු භට්ටභකත් තවණ ඹා කා්ඩටර ාක්යතා 

අනුඳාතඹ ඉවශ භට්ටභකත් ඳතී. නිදවා අධයාඳනඹ රභහඹන් රඵා ඇති ජඹග්රවණඹන් 

හභභිනන් හඳන්නුම් කයයි.  හභහිදී හඳන්ා යුඹ වැරී ැදගත් කවණක් න්හන් අංල අනු 

හවෝ යුාත්රික් අනු විග්රව රීම හම්දී ෑභ විටභ පුව ඳාර්ඹ ඉයුරිහඹන් සිටිඹද  ඹා කා්ඩට 

අනු විග්රව රීම හම්දී තවණ ඹා කා්ඩටර ාත්රී ාක්යතා අනුඳාතඹ ඉවර භට්ටභක 

ඳතින ඵයි.   
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04. නිගම  ශා දයෝජ ා  

 ඉවත වියණඹන්ට අනු ශ්රී රංකාහේ ාක්යතා පිළිඵ විභසිලිභත් වීහම්දී හඳනීඹන මූලික 

කවණක් න්හන් ැඩි ඹා ඛ්ා්ඩටරට අඹත් පිරිට ටා තවණ ඹා ඛ්ා්ඩටරට අඹත් 

පිරිහහි ාක්යතා ඉවර භට්ටභක ඳතින ඵයි. අතීතහේ ඳැති අධයාඳන 

්රතිංාකයණ, භාජීඹ ලහඹන් සිදුවී ඇති භානසික ඳරිර්තනඹන් භ  ඇති ව 

ශකල්ඳභඹ හනා වීම් ව යජහේ ්රතිඳත්තීන්  ශදී හවේතන් ර්තභානඹට ඵරඳෑම් ඇතිකය 

ඇති ඵ හම් අනු හඳනීඹයි. 

 යුාත්රික් භට්ටමින් ාක්යතාඹ පිළිඵ විභසිලිභත් වීහම් දී භාතඹක් හර හඳනී               

ඹන්හන් යුයිහන් ඵටහිය හදට පිහිටා ඇති යුාත්රික්ලින් ැඩි ාක්යතා අනුඳාතඹක් 

හඳන්නුම් කය ඇති ඵඹ. හභහේ ඇතැම් යුාත්රික්ර ාක්යතා අඩුවීභ දුාකයතාන්                

වා දරිරතාන් හවේතුහන් වා ැඩිහිටි ජනගවනහේ ාක්යතාඹ අඩුභට්ටභක ඳැතීභ ව 

ඔවුන්හේ ශකල්ඳ හවේතුවිඹ වැරීඹ. එහේභ අලයතාඹන් අනු ාක්යතා ැඩි යුයු ක 

කයගත් පිරික් ද හභභ ාක්යතා අනුඳාතඹන් තුශ අන්තර්ගත වී ඇති ඵ හඳනී ඹයි. 

ාක්යතා අනුඳාතඹ ඉවශ අගඹක් හගන තිබීභ යටක ංර්ධනඹ භැනීහම් නිර්ණාඹකඹක් 

හර අධානඹ හඹොමුකයනු රඵන ාධකඹක්න හවයින්, එඹ ැඩි යුයු ක රීම භ යජහේ 

ගකීභක් හේ. නිදවා අධයාඳනඹ තුශ ැභට භ අධයාඳන අානාන් රඵා දී තිබීඹදී 

භාන යාප්තිහේ ඇති හන අභ කය ගැනීභ වා අධානඹ හඹොමු කශ යුතු            

යුලානතීන් පිළිඵ යජහේ අධානඹ හඹොමු කය   වා අලය ්රිඹාභාර්ග ගැනීභට            

කටයුතු කශ යුතු හේ. 

  වා අධයාඳන අභාතයාංලඹ හගන ඇති ්රිඹාභාර්ගඹන්ට ව යජඹ විසින් දවන්ට 

අධයාඳනඹ රඵා දීභ පිළිඵ හගන ඇති නනතික ්රිඹාභාර්ගරට අභතය ාක්යතාඹ 

අඩු භට්ටහම් යුාත්රික් තුශ ැඩිහිටි ජනගවනහේ ශකල්ඳ ංර්ධනඹ ව ඳවුර තුශ ඇති 

දරිරතාඹ පිුදදැකීභට අලය ්රිඹාභාර්ග ගැනීභ සිදු කශ වැරීඹ. එභිනන් අධයාඳනහේ ඇති 

ැදගත්කභ අහඵෝධවීභ තුළින් දවන්   වා හඹොමු රීම භට හදභාපිඹන් ්රිඹාකයන අතය 

දරිරතාඹ අඩු ව විට ශර්ථික ්රිඹාලිඹ වා දවන් හඹදවීභ අභ නු ඇත. 

 ශ්රී රංකාහේ ැඩි ඹා කා්ඩට ජනගවනහේ ාක්යතාඹ අඩු භට්ටභකත් රභහඹන් අඩු 

ඹා කා්ඩට රදී  ැඩි ාක්යතා අනුඳාතඹක් හඳන්නුම් කීම භ ංර්ධනහේ එක් පිඹයක් 

හර වැයුන්විඹ වැරී අතය   වා මුලික ලහඹන් හවේතු විඹ වැක්හක් ර්තභානඹ න විට 

භාජ ශකල්ඳර හනාවීම් සිදුවීභ, යහට් ඳත්න අධයාඳන ්රතිපත්තිර හනාවීම් ව 

ැභට අධයාඳනඹ රඵා දීහම් යජහේ ැටටවන්ර ්රතිඳරඹන්ඹ. 

ඹා කා්ඩට අනු ාක්යතාඹ පිළිඵ අධානඹ හඹොමු කය අඩු ාක්යතා අනුඳාතඹක් 

හඳන්නුම් කයන ැඩිහිටි ජනගවනහේ ාක්යතාඹ ඉවර දැීකභට පිඹය ගැනීභ හනුට, 
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ාක්යතාඹ ඉවර නංා ගැනීහම් අලයතාඹ පිළිඵ දැනුත් රීම භ තුළින් ඔවුන්හේ 

ශකල්ඳ ංර්ධනඹ රීම හම් ැටටවන් ශයම්බ කශයුතු හේ.  එහේභ ාත්රී පුව හයදඹරීන් 

හතොය භාන ාක්යතා ඉවර නැංවීභ යහට් ංර්ධනඹ වා ඵරඳානු රඵන ාධකඹක් 

න හවයින්  ාක්යතා ඉවර නැංවීභ හනුහන් ්රිඹාත්භක කයනු රඵන ැටටවන් 

ැභට භ අධයාඳනඹ රඵාදීහම් අයමුණට ඳභණක් හඹොමු හනොවී   වා ඵැදී ඳතින අනිකුත් 

හවේතු ාධකඹන් පිළිඵ ද අධානඹ හඹොමු රීම භ ැදගත් හේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


