ශ්රී ලංකාවේ අ ලංනයන න ලං
ව ලංාවේා අ ලංනින් අ ලං ලං ව ලංාවේා ලංහා ේ ලංරමුඛ  ලංහථාේන ් ලංහිමිාන ලංනිරම, ලං ක ව ලං ාළා යේළ ලංතුළ ලංවි ථෂ  අ ලංයු ර පී  ලං
ේ ලංනරේබි ලංරටාක ලංජනිේා ව අ ලං ව ලංයේන  ලංහා ේ ලංඇති ලං ලංදැඩි ලංවැමැවි ලංනිහේම ලං ලං ව ලංනිෂථයේදන  අට ලං ේා ලං ලංඉල්ලුම් ලංයාතී. ලංශ්රී ලංකාවේ අ ලං ව ලං ලංාවේ අ ලංායේප්තති  ලං ලං
වවවක ලං ලංඑහි ලංරමුඛ හථාේන  ලං ලංයාතින ලංයළේි් ලං කහ ලංවා ලංයළේි ලං ුනනේවි ලං ැි  ලංනිර ලං ලංඑහිදී ලංවි ථෂ  අ ලං ුනල්ලක ලංදිහථි්ව ඉ ලංඉිේ ලංවි ේක ලං ව ලංාතු ලංරමේය ් ලං
දැව ලංවි ලං ැි  ලං අ. ලං
ව ලංනිෂථයේදන  ලංඋ දහේ ලංදිාේ ලංරෑ ලං නේිවේ ලංවිවිධ ලංවැ ැට ලංවිඳිමි අ ලංාතු ලංර ේ  ලංාක ලං හථා  ලංවරන ලංවම්වරු ලංජනිේා ලංාර්ිමේන ඉ ලංමුඛහුය ලං දන ලංවැටළු ලං
හා ේ ලංරේජය ලංනා  ලංමැදි ව ලංවීම ලංහා ේව, ලං ලංඑහි ලංජීාවාන ලංජනිේා ලංහේමේජී  ලං ේ ලංආර්ිව ලංා
 අ ලංමුඛහුයයේ ලංති න ලංවැටළු ලංරේශි වට ලංපිළිතුරු ලං හවීම ලංහා ේව, ලං
නමේියේා ඉ ලං ලංාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලංවිෂ ට ලංනනුා ලංාතු ලංජනිේා ේ ලංඉදින් ලංහාාර්ධන ලංවටයුතු ලංක්රමාවා ලංහැකසුම් ලංි ීමම ලංහා ේ ලංදවි ලංයේධති ් ලංහැවීම ම් ලං
නා යිේා  ලංහා ේව ලංපිළි ම් ලං කහ ලං ුනල්ලක ලං ේ ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව  ලංආරිිා ලංයාතින ලංාතු ලංජනේාේහ ලංාක ලංජනිේා ේ ලංදැනට ලංයාතින ලං ටිික ලංය සුවම්, ලං
ක්රීඩා,ේ, ලංආවමිව, ලංආර්ිව, ලංහේමේජී  ලංආදී ලංසි ළු ලංනා  ලංහාාර්ධන  ලංි ීම ම් ලංනරුමුඛණි අ ලං ලංසිුන ලංවක ලං ලංහමී්ෂය  ලංපිළි ා ලං ිේරතුරු ලං ලං මම ලංාේර්ිේ ා අ ලංහුාේදැ් අ.
ඒ අනුව වාර්තාවේ වෙළගැස්ම ෙහත ෙරිදි වේ.
01. හමී්ෂය  ලංසිුන ලංි ීම ම් ලංනා යිේා  ලං ේ ලංයසුබිම
02. ාර්ිමේන ලංිවා  ලං
03. නරමුඛය
04. හමී්ෂය  ලංසිුනවක ලංක්රම අද  ලං
4.1 හමී්ෂය ලංආවෘති ලංයත්ර  ලං
05. හමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංආරිිා ලංදවි ලංවි ථ ල්ලෂය
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
06. නිමේා

ාතු ලංආරිි ලංජනව න
මේර්ව ලංආරිි ලංාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලංහාාර්ධන  ලංපිළි ා ලං ිේරතුරු
වා ලංයළේ ව ලංාතු ලංආරිි ලංනතුරු ලංමේර්ව ලංහාාර්ධන  ලංපිළි ා ලං ිේරතුරු
වා ලංයළේ ව ලංාතු ලංආරිි ලංනඩියේරාල්ල ලං ේ ලංයඩි ප්තළි ලංමේර්ව ලංහාාර්ධන  ලංපිළි ා ිේරතුරු
හෞ ය ලං ේ ලංහීපයේර්ෂව ලංය සුවම් ලංහාාර්ධන
නිාේහ ලංය සුවම් ලංහාාර්ධන  ලං
ාෘවතී  ලංපුහුණු ලං ේ ලංරැි  ේ ලංනාහථාේ, ක්රීඩා,ේ ලංපිටි ලං ේ ලං ෞාන ලංහමේජ, ලංහාහථවෘතිව ලං ේ ලංආවමිව ලංනා  ලංපිළි ා ලං ිේරතුරු

01. සමීක්ෂණය සිදු කිරීවේ අවශ්යතාව හා ෙුබිම
ුනල්ලක ලං ේ ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ලංාන් අ ලංයුතු ලංවා ලංයළි ලංවිවිධ ලං භ ලං ව ලංවිෂමිේ ලංක්ෂය ලංාන් අ ලංව න ලංවි ේකවා  ලංනති අ ලංකාවේ අ ලංසිඅ ලං
ාන ලංහථාේන  ලංහිමි ලංවර ලංව අනේ ලංයළේි් ලං කහ ලං ඳු අාේ ලංදි  ලං ැි  .. ලංමින් න ලං1.32 ලං් ලං ලං ලංාන ලංමුඛළු ලංජනව න  අ ලං14.6%් ලංිරම් ලං භ ලංජන ලංරති ි ් ලං
ාතු ලංආරිිා ලංජීාව ලං අ.. ලං ජන ලං ායේප්තති  ලං පිළි ාා ලං හළවේ ලං ැමේ ම්දී ලං ලං ුනල්ලක ලං දිහථි්ව ඉ ලං ුම්ම් ලං ේ ලංවඳුවර ලංර ේ  ලංාක ලංායේප්තිා ලංඇති ලංාතු ලං
් ෂථත්ර  අ ලං ාක ලං ාැඩි ලං ජන ලං හා යේාත්ව ලං මේයරේවක ලං දිහථි්ව ඉ ලං ීමමිි ලං  වමි ලං රමේය ව ලං ායේප්ති ලං වී ලං ඇති ලං ාතු ලං ් ෂථත්ර  අ ලං ාක ලං නු  ලං ජන ලං
හා යේාත්ව ලං ජීාව ලං ාන ලං නිර, ලං මම ලං ජන ලං වේට්ඨේහ ලං ාක ලං දන්ද්රිේ ලං මට්ටම ලං න නත්ව ලං ර ේ  ලං ාක ලං ජීාව ලං ාන ලං ජනිේා ේ ලං දන්ද්රිේ ලං මට්ටමට ලං
හේ ප්ත්ෂා ලංඉ ළ ලංනව ් ලංවීප.
ශ්රී ලංකාවේ අ ලං ව ලංාවේා ලංහම්  අධ  අ ලංඉති ේහ  ලංවැන ලංහළවේ ලං කන ලංවිට ලං මහි ලංආරම්  ලං ලං1867ද්ාේ ලංඈි ලංනතීි ට ලංදිා යි.. ලංඑදේ ලංඉාග්රීසි ලං
නධිරේජය  අ ලංවිසි අ ලංශ්රී ලංකාවේා ලංයේකන  ලංවළ ලංහම ඉ ලංරිිේනය ලංධනයති ලංාැවින් ලංවරුා අ ලං මහි ලංයැමිය ලං ව ලංාවේා ලංආරම්  ලංවරන ලංකදී.. ලංඑ ව ලං මම ලං
ාතු ලංාක ලං හථා  ලංි ීමම ලංහා ේ ලංඑාවට ලං ලංශ්රී ලංකේාි වයි අ ලංනවමැති ලං භ ලංනිහේ, ලංරිිේනය ලංනධිරේජය අ ලංවිසි අ ලංාතු ලංවම්වරුා අ ලංහද ේ ලංඉ අදි ේනුා අ ලංවම්වරු ලං
හථා ට ලං මරටට ලං ව අාේ ලංව අනේ ලංකදී.. ලං මම ලංජනිේා ලං ව ලංාතු ලංආරිිා ලංයදිා ක ලංවරාේ ලංාතු ලංවම්වරුා අ ලං කහ ලංරාාේ ලංවැීපමට ලංවිවිධ ලංඋයක්රම  අ ලං
ේවිිේ ලංවරන ලංකදි. ලංනවර ලංාකට ලංඈති අ ලංාතු ලංජනේාේහ ලංඉදිවරන ලංකේ ේ ලංහු දවකේ ලංහථාේන ලංාක ලංාන ලංනිර ලංනවර ට ලං
 ලංග්රේමී  ලංහමේජ ට ලංළ ේ ලං
වීමට ලං නේ ැි  ලංඉිේ ලංඈි ලංහු දවකේ ලංයන්හර  අ ලංතුළ .. ලංඑ හථම ලංයේීප  ලංජක  ලංහැයයීම ලංය සු ලංවර ලංවැීපම ලංහා ේ ලංර්ිි  අ ලංආහ අන ඉ ලංජනේාේහ ලං
පිහිටුවීම් ලංද්නට ලංකැ ේ..

ිාද ලංනතීි ඉ ලංාතු ලංයේකව  අ ලංවිසි අ ලං මම ලංන ේ ලංාැටු ය අ ලංවයේ ලංව අනේ ලංයදනම ලංමි ලංසි ුම ලංයේ ලංරේ
ගිව ලංද්රාය ලංහය න ලංනිර, ලංනා ය ලං
හථාේා අද ලංාැටු ය අ ලංනු  ලංවර ලංක ේ ලං දනු ලංකැ ේ.. ලංත්ඩා,ේ ලං ර ක් ලංහ  ලංළමුඛ අ ලං කේ ලංව අනේ ලංහා
ථ ේන ් ලංයාවාේ ලං වන ලං න ලංකද ලංනිර, ලංඒ ලංහා ේ ලංද ලං
ය සුවම් ලංක ේදී ලං මම ලංකැයිම් ලංජනයද ලං ානව ලංහමේජ ලංාන් අ ලංහු දවකේ ලංවර ලංඇි.. ලං මම ලංක්රි ේමේර්ව ලං වන ලංඇව ව ලංඑම ලංද්රවිඩා, ලංජනිේා ලංහදේවල්ල ලං
ාතු ලංතුළම ලං හථා ඉ ලං දවී ම් ලං ලංදීර්ඝ ලංවේමේන ලංහැකසුම් ලංහා ේ ලං අ. ලං මම ලංිවා  ලංමි ලංආ අතිව ලංාතු ලංජනයද ලංාක ලංජීාව ලංාන ලංයම්ල්ල ලංහා ේ ලං ටිික ලං
ය සුවම් ලංහැයයීම ලංඉිේ ලංනීමරු ලංාන ලංනිර, ලංමේර්ව ලංුනෂථවරිේ, ලංනිාේහ ලංුනෂථවරිේ ලංදැඩිා ලංයාතී..
නිද හ ලංක ේ ලංවැීප ම අ ලංයසු ලං ලංවිවිධ ලංරජ  අ ලං ට ව ලං මම ලංාතු ලංවළමනේවරය  ලංසිුන ලංවළ ලංනිර, ලංක්රමක්රම  අ ලංපුේවමේවරය වට ලංක් ලං
වී ලං ම් ලංාන ලංවිට ලං මම ලංාතු, ලංහමේවම් ලංාකට ලංදීර්ඝ ලංවේමේන ලං ුන ලංයදනම ලංමි ලංක ේදී ලංඇි.. ලං මම ලංාතු ලංහමේවම් ලංකේ  ලංඋයන්ම ලංවර ලංවැීප ම් ලංයරමේර්ා  ලං
යමය් ලං යරදැන්ා ලංවටයුතු ලංවරන ලංනිහේ ලංාතු ලංජනිේා ේ ලං ටිික ලංය සුවම් ලං ේ ලංසු  ලංහේධන  ලං මම ලංහමේවම් ලංමඟි අ ලංගින්හී ලං මි අ ලංයාතී.. ලංඑ ම අම ලං
මුි ලංවේක ඉ ලංඇති ලං ක ව ලං ාළාය ළථ ලං ව ලංමික ලංය ි ේමව ලංහම  ලංාතු ලංහමේවම් ලංවිසි අ ලංඵකදේා ලං නළේ ලංවැීපමට ලංයමය් ලං ේමුඛ ලංවී ලංඇති ලංනිර ලං
වාවේා ලංාැඩි ලංදියුණු ලංි ීමම ලංහා ේ ලංක්රමාව ලංආ
ජන ලංහැකැහථම් ලංද්නට ලං නේමැි.. ලං මම ලංිවා  ලංනිහේ ලංාතු ලං ලංජනිේා ේ ලංජීාන ලංිවා  ලං
නාදේනමවට ලංක් ලංවී ලංඇති ලංනිර. ලං ම් ලංාන ලංවිටව ලංහම ර ලංාතු ලංහමේවම් ලංමහවට ලංඋයන්ම ලංදින ලං15් ලංයමය් ලංවම්වරුා අ ලං හථා ඉ ලං ේදාේ ලංවැීපම ලං
ද්නට ලංඇි. ලං ම් ලං ථතු ා අ ලංාතු ලංජනිේා ේ ලංදූදරුා අ ලංහද ේ ලංරැි  ේ ලංනාහථාේ ලංහෘජුාම ලංාතු ලංහමේවම් ලංතුළ ලං නේකැ න ලං ැවි අ ලංඔම් අ ලංදැඩි ලංරැි  ේ ලං
නර්ුද වට ලංමුඛහුය ලංයේ ලංසිටියි.. ලංයේහල්ල ලං ැර ලං  අන අ ව අ ලංඉිේම ලංීමමිි ලංරමේය ් ලංවිවිධ ලංනවර ලංාක ලංසුළු ලංාැටුයවට ලංිේාවේන්ව ලංරැි  ේ ලංාකට ලං
ේමුඛ ලංවීම ලංද්නට ලංකැ ේ. ලංයේහල්ල ලං ැර ලං  අන අ ේ ලංවි ේක ලංරමේය ් ලංහා ේ ලංාෘවතී  ලංපුහුණුා් ලංක ේ ලංවැීපමට ලංනාහථාේා් ලංද ලං නේමැති ලංනිර ලං
හථා ා ලංරැි  ේා් ලංි ීමම ලංහා ේ ලංද ලංි සිුන ලංහම්යි් ලංඔම් අ ලංහතුා ලංනැි. ලං ම් ලංනිහේ ලංාතු ලංආරිිා ලං ා හන ලංිරුය ලං වේට්ඨේහ  ලංදැඩි ලංනහ නවේීම ලං
ිවා වට ලංයවා ලංඇි. ලං ම් ලං ථතු ා අ ලංවිවිධ ලංනක්රමිවිේ ලං ලංාකට ලං යළවවීම් ලංමව ලංද්රාය ලං ේවිි ට ලං යළීමමව ලංද්නට ලංකැ ේ. ලං ම  ලංවි ේක ලං
හමේජම  ලං ායහන ් ලං ාට ලං යවා ලං ඇති ලං ා ලං නිීම්ෂය  ලං අ. ලං මම ලං ිවා ට ලං පිළි ම් ලං නේ ුනා ේව ලං නනේවි ඉදී ලං ාතු ලං ආරිිා ලං දැඩි ලං
නර්ුදවේීම ලංිවා ් ලංමතු ලංවීමට ලං ම්ාේ ලං ථතු ලංහේධව ලංවි  ලං ැව..

ාතු ලං හමේවම් ලං විසි අ ලං මම ලං හථාව  අ ලං හා ේ ලං රමේයාව ලං දින ලං වයන් ලං හථා  ලං
ක ේ ලං නේදීම ලං ථතු ා අ, ලංමේසිව ලංආදේ ම ලංඔම්න ේ ලංමූන්ව ලංනා යිේා  අ ලංහා ේ ලංඉටු ලං
වර ලංවැීපමට ලංයාේ ලංරමේයාව ලං නේාන ලං ා ලංනිීම්ෂය  ලං අ. ලං ම් ලංනිහේ ලංඔම් අ ලංහතු ලංීමමිි ලං
හම්යව ලංඋය
ගී ලංවර ලං වන ලංවෘි ලංවර්මේ අි ,, ලංහවා ලංයේකන  ලංාැනි ලං් ෂථත්ර ලංාකට ලං
සුළු ලංා
 අ ලං ේමුඛ ලංවී ලංඇි. ලංඑ හථ ලංම්ාව ලං මේම් අ ේ ලංනහථාැ අන ලංහා ේ ලංහේධේරය ලංමික් ලං
ක ේ ලං වැීපමට ලං නේ ැි  ලං වී ලං ඇි. ලං ම ට ලං
ථතු ලං වී ලං ඇව ව ලං ඔම් අ ේ ලං නහථාැ අන ලං
ාළා යේළ ලං වරේ ලං රාේ න  ලං වර ලං වැීපමට ලං ඇති ලං ුනෂථවරිේා යි.. ලං ම ට ලං රධේන ලං
ා
 අ ලං කයේ ලං ඇව ව ලං ාළා යේළ ලං ේ ලං ඔම් අ ේ ලං ාේහහථාේන  ලං නිර ලං යාතින ලං
ුනරහථාිේා  ලංහ  ලංර අ  ලංමේර්ව ලංදැඩි ලං කහ ලංන ක අ ලංිවා ඉ ලංයැාතීමයි.. ලං මම ලංිවා  ලං
නිහේ ලං මම ලංවෘි ලංආරිි ලංනිෂථයේදන ලංරාේ න  ලං දම්ම් ලංරාේ න  ලංහා ේ ලංවි ේක ලංවි දම් ලං
දැීමමට ලං මේම් අට ලංසිුන ලංවී ලංඇි.. ලං ම් ලංහා ේ ලංවි ථෂ ලංමැදි ව ලංවීමව ලංසිුන ලං නේවළ ලං ේව ලං
ඔම් අද ලං මම ලං නමිර ලං ආදේ ම් ලං උවයේදන ලං ක්රි ේාන් ලං යේු  ලං ක න ලං ිවා ට ලං යව ලං වී ලං ඉ අ ලං ලං
ැ ැරවීමට ලංඉඩා, ලංඇි..

02. වර්තමාන තත්වය ලං
නිද හ ලංක ේ ලංවැීප ම අ ලංයසු ලං ලංවිවිධ ලංරජ  අ ලං ට ව ලං මම ලංාතු ලංවළමනේවරය  ලංසිුන ලංවළ ලංනිර, ලං ලංක්රමක්රම  අ ලංපුේවමේවරය වට ලංක් ලං
වී ලං ම් ලංාන ලංවිට ලං මම ලංාතු ලංහමේවම් ලංාකට ලංදීර්ඝ ලංවේමේන ලං ුන ලංයදනම ලංමි ලංක ේදී ලංඇි.. ලං මම ලංාතු ලංහමේවම් ලංකේ  ලංඋයන්ම ලංවර ලංවැීප ම් ලංයරමේර්ා  ලං
යමය් ලං යරදැන්ා ලංවටයුතු ලංවරන ලංනිහේ ලංාතු ලංජනිේා ේ ලං ටිික ලංය සුවම් ලං ේ ලංසු  ලංහේධන  ලං මම ලංහමේවම් ලංමඟි අ ලංගින්හී ලං මි අ ලංයාති. ලංඑ ම අම ලං
මුි ලංවේක ඉ ලංඇති ලං ක ව ලං ාළාය ළථ ලං ව ලංමික ලංය ි ලං ේමව ලංහම  ලංාතු ලංහමේවම් ලංවිසි අ ලංඵකදේා ලං නළේ ලංවැීපමට ලංයමය් ලං ේමුඛ ලංවී ලංඇති ලංනිර ලං
ව ලංාවේා ලංාැඩි ලංදියුණු ලංි ීමම ලංහා ේ ලංක්රමාව ලංආ
ජන ලංහැකැහථම් ලංද්නට ලං නේමැි. ලං මම ලංිවා  ලංනිහේ ලංාතු ලං ලංජනිේා ේ ලංජීාන ලංිවා  ලං
නාදේනමවට ලංක් ලංවී ලංඇි.. ලං ම් ලංාන ලංවිටව ලංහම ර ලංාතු ලංහමේවම් ලංමහවට ලංඋයන්ම ලංදින ලං15් ලංයමය් ලංවම්වරුා අ ලං හථා ඉ ලං ේදාේ ලංවැීපම ලංද්නට ලං
ඇි.
ම් ලං ථතු ා අ ලං ාතු ලං ජනිේා ේ ලං දූදරුා අ ලං හද ේ ලං රැි  ේ ලං නාහථාේ ලං හෘජුාම ලං ාතු ලං හමේවම් ලං තුළ ලං නේකැ න ලං ැවි අ, ලං ඔම් අ ලං දැඩි ලං රැි  ේ ලං
නර්ුද වට ලංමුඛහුය ලංයේ ලංසිටියි.. ලංයේහල්ල ලං ැර ලං  අන අ ව අ ලංඉිේම ලංීමමිි ලංරමේය ් ලංවිවිධ ලංනවර ලංාක ලංසුළු ලංාැටුයවට ලංිේාවේන්ව ලංරැි  ේ ලංාකට ලං
ේමුඛ ලංවීම ලංද්නට ලංකැ ේ.. ලංයේහල්ල ලං ැර ලං  අන අ ේ ලංවි ේක ලංරමේය ් ලංහා ේ ලංාෘවතී  ලංපුහුණුා් ලංක ේ ලංවැීපමට ලංනාහථාේා් ලංද ලං නේමැති ලංනිර ලං
හථා ා ලංරැි  ේා් ලංි ීමම ලංහා ේ ලංද ලංි සිුන ලංහම්යි් ලංඔම් අ ලංහතුා ලංනැි.

ම් ලංනිහේ ලංාතු ලංආරිිා ලං ා හන ලංිරුය ලං වේට්ඨේහ  ලංදැඩි ලංනහ නවේීම ලංිවා වට ලංයවා ලංඇි. ලං ම් ලං ථතු ා අ ලංවිවිධ ලංනක්රමිවිේ ලං ලංාකට ලං
යළවවීම් ලංමව ලංද්රාය ලං ේවිි ට ලං යළීමමව ලංද්නට ලංකැ ේ. ලං ම  ලංවි ේක ලංහමේජම  ලංායහන ් ලං ාට ලංයවා ලංඇති ලං ා ලංනිීම්ෂය  ලං අ. ලං මම ලං
ිවා ට ලංපිළි ම් ලං නේ ුනා ේව ලංනනේවි ඉදී ලංාතු ලංආරිිා ලංදැඩි ලංනර්ුදවේීම ලංිවා ් ලංමතු ලංවීමට ලං ම්ාේ ලං ථතු ලංහේධව ලංවි ැව.
ාතු ලංහමේවම් ලංවිසි අ ලං මම ලං හථාව  අ ලංහා ේ ලංරමේයාව ලංදින ලංවයන් ලං හථා  ලංක ේ ලං නේදීම ලං ථතු ා අ ලංමේසිව ලංආදේ ම ලංඔම්න ේ ලංමූන්ව ලං
නා යිේා  අ ලංහා ේ ලංඉටු ලංවර ලංවැීපමට ලංයාේ ලංරමේයාව ලං නේාන ලං ා ලංනිීම්ෂය  ලං අ. ලං ම් ලංනිහේ ලංඔම් අ ලංහතු ලංීමමිි ලංහම්යව ලංඋය
ගී ලංවර ලං වන ලං
වෘි ලංවර්මේ අි , ලංහවා ලංයේකන  ලංාැනි ලං් ෂථත්ර ලංාකට ලංසුළු ලංා
 අ ලං ේමුඛ ලංවී ලංඇි. ලංඑ හථ ලංම්ාව ලං මේම් අ ේ ලංනහථාැ අන ලංහා ේ ලංහේධේරය ලංමික් ලං
ක ේ ලංවැීපමට ලං නේ ැි  ලංවී ලංඇි ලං. ම ට ලං තු
ථ  ලංවී ලංඇව ව ලංඔම් අ ේ ලංනහථාැ අන ලං ාළා යේළ ලංවරේ ලංරාේ න  ලංවර ලංවැීපමට ලංඇති ලංුනෂථවරිේා යි. ලං
ම ට ලං රධේන ලං ා
 අ ලං කයේ ලං ඇව ව ලං ාළද යේළ ලං ේ ලං ඔම් අ ේ ලං ාේහහථාේන  ලං නිර ලංයාතින ලං ුනරහථාිේා  ලං හ  ලංර අ  ලංමේර්ව ලං දැඩි ලං කහ ලං
න ක අ ලංිවා ඉ ලංයැාතීමයි. ලං මම ලංිවා  ලංනිහේ ලං මම ලංවෘි ලංආරිි ලංනිෂථයේදන ලංරාේ න  ලං දම්ම් ලංරාේ න  ලංහා ේ ලංවි ේක ලංවි දම් ලංදැීමමට ලං
මේම් අට ලංසිුන ලංවී ලංඇි. ලං ම් ලංහා ේ ලංවි ථෂ ලංමැදි ව ලංවීමව ලංසිුන ලං නේවළ ලං ේව ලංඔම් අද ලං මම ලංනමිර ලංආදේ ම් ලංඋවයේදන ලංක්රි ේාන් ලංයේු  ලංක න ලං
ිවා ට ලංයව ලංවී ලංඉ අ ලං ලං ැ ැරවීමට ලංඉඩා, ලංඇි.
නතීි ඉ ලංාතු ලංවම්මේන ලංහථාේපිි ලංවර ලංඇව ව ලංජක ලංර්ිි ලංආරිිා . ලං ම ට ලං ථතු ලංවී ලංඇව ව ලංය සු ා අ ලංයේීප  ලංජක ලංනා යිේ ලංහැයයි  ලං
ැි  ලංාන ලංයන්දි . ලංවා ලංයළේ ව ව ලංාතු ලංආරිිා ලංයම්ල්ල ලං45444් ලංයමය ලං මම ලංාතු ලංවම්මේන ලංආරිිා ලංජීාව ලංාන ලංනිර ලංඔම් අ ව අ ලං ම් ලංාන ලංවිට ලං
යම්ල්ල ලං 6444් ලං යමය ලං හා යේාවට ලං ාැසිි න් ලං ය සුවම් ලං නේමැති ලං ා ලං ාේර්ිේ ලං අ. ලං එ ම අම ලං දැනට ලං යාතින ලං ාැසිි න් ලං ාක ලං ිවා ද ලං එිරම් ලං
හතුටුදේ ව ලංිවා ් ලං නේ අ. ලං ලං මම ලංිවා  ලං ානු ා අ ලංඔම් අ ලංාැසිි න් ලංවැසිි න් ලංවටයුතු ලංහා ේ ලංජක ලංමූකේශ්ර ලංආරිි ලංර ේ  ලංඋය
ගී ලංවර ලං
වැීපම ලං හුකා ලංද්නට ලංඇි. ලංඉ ළ ලංවඳුවර ඉ ලංපිහිටි ලං
 ලං
මම ලංජක ලංමූකේශ්ර ලංාන් අ ලංයට අ ලංව අනේ ලංවාවේ ලංඇළ ලං දේළ ලං ම් ලංනිහේ ලංදැඩි ලං කහ ලංනපින්සිුන ලං
ාමි අ ලංයාති. ලංඑම ලංජක ලංමූකේශ්ර ලංාන් අ ලංවා ලංයළේ ව ලංජනිේා ලංහා ේ ලංයේීප  ලංජක  ලංක ේ ලං වන ලං දේ ලං ැීමම ලංසිුන ලං ව රමි අ ලංයාති. ලං ම  ලංවා ලං
යළේ ව ලං ා හන ලංජනිේාට ලංපින්සිුන ලංආර්ිි ලංජක ලංහැයයීම ලංද ලංිර්ජන ් ලංවී ලංඇි.
මිනිහේ ේ ලංමූන්ව ලංනා යිේා  අ ලංාන ලංයදිා ක ට ලංනිාහ් ලංතිීමම ලංනියා ය ලංවරුය් ලං භාව ලංාතු ලං
ජනිේාට ලංජීාව ලංවීමට ලංසුුනසු ලංනිාේහ ලංාැඩි ලංපින්හවට ලං නේමැති ලංවීම ලංනිීම්ෂය  ලංවී ලංඇි. ලං ම් ලංාන ලං
විටව ලං ේ
 ලංාතු ලංආරිිා ලං ා හන ලංජනිේා ලංජීාව ලංා අ  අ ලං ටව ලංවිජිි ලංහම ඉ ලංඉදිවරන ලං
කද ලංකයිම් ලංවේමර ලංතුළයි. ලං ම්ාේ ලංවිටි අ ලංවිට ලංනළුවාැඩි ේ ලංවළද ලංදැඩි ලං කහ ලංන ක අ ලංිවා ව ලං
යාතින ලංනිාේහ ලං ේ ේම ් ලංද්නට ලංකැ ේ. ලංහම ර ලංනිාේහ ලංාහර ලංවිහථහවට ලංනධිව ලංවේක ් ලං
තුළ ලංි සිම ලංනඩා,වතුා් ලංවර ලං නේමැති ලං ා ලංාතු ලංජනිේා ේ ලංනද හයි. ලං මම ලංකයිම් ලංවේමර ලංතුළ ලං
යරම්යරේ ලංි හිය ව ලංජනිේා ලංජීාව ලංවීම ලංද්නට ලංඇි. ලංනා ලංයම්ල්ල ලංහා ේ ලංනා ලංනිාේහ ලංරමේයාව ලං
කහ ලංඉදිවීම් ලංද්නට ලං නේමැි. ලං ම් ලං මඟි අ ලංඔම් අ ේ ලංහමේජ ලං ේ ලංහාහථවෘති  ලංයන් ේනි ට ලං
වි ේක ලං කුම් ලංඇති ලංවී ලංඇි. ලං

03. අරමුණ
ුනල්ලක ලං ේ ලං මේයරේවක ලං දිහථි්ව ලං ාන් අ ලං යුතු ලං වා ලං යළේි ලං විවිධ ලං  වවිෂමිේ ලං ක්ෂයාන් අ ලං ව න ලං
වි ේකවා  ලංනති අ ලංකාවේ අ ලංසිඅාන ලංහථාේන  ලංහිමිවරව අනේ ලංයළේි් ලං කහ ලං ුන අාේ ලංදි  ලං ැි  . ලංමින් න ලං1.32් ලංාන ලංමුඛළු ලං
ජනව න  අ ලං14.6% ලං් ලංිරම් ලං භ ලංරති ි ් ලංාතු ලංආරිිා ලං ලංජීාව අ. ලංවා ලංයළේ ව ලංාතු ලං වේට්ඨේ  ලං344ව ලංජීාවාන ලංයම්ල්ල ලං
හා යේා ලං45444් ලංයමය ලං අ. ලං මම ලංජනිේා ලංදිළිඳු ලංජන ලං වේට්ඨේ ් ලං කහ ලංදන්ද්රිේ ලංමට්ටමි  අ ලංජීාවාන ලංජන ලං වේට්ඨේ ි .
ශ්රී ලං කාවේ අ ලං ාැඩිම ලං ුනප්තයව ලං ජන ලං හා යේා් ලං පිහිටි ලං යළේි ලං කහ ලං වා ලං යළේි ලං යවවීමට ලං මම ලං ාතු ලං ජන ලං
රති ි ් ලංසිීමම ලංරධේන ලං ථතුා ලංවී ලංඇති ලං ා ලංද්නට ලංකැ ේ. ලං මම ලංජන ලං වේට්ඨේ  ලංුනප්තයවවීමට ලංරධේන ලං ථතු ලං කහ ලංදැි   ලං
ැ් ් ලංඔම් අට ලං ටිික ලංය සුවම් ලං නේකැීමමව, ලංමූන්ව ලංය සුවම් ලංනාම ලංවීමව, ලංරැි  ේ ලංනාහථාේ ලංනාමවීමව, ලංරැි  ේ ලංනාහථාේ ලං
නු වීමව, ලංාතු ලං් ෂථත්ර ඉ ලං හථා  ලංක ේව අනේ ලංදින ලංවයන ලංනු වීමව, ලංමවද්රාය ලං ේවිි ට ලං ේමුඛ ලංවීමව, ලංමූකය ලංවළමනේවරය  ලං
ුනර්ාක ලංමට්ටමව ලංයැාතීම් ලං ා ලංද්නට ලංකැ ේ.
මම ලං වැටළු ලං විහදීමට ලං මූන්ව ලං ිේරතුරු ලං ක ේ ලං වැීපම ලං  ලං ේ ලං රතියවති ලං තීරය ලං වැීපමට ලං නදේළ ලං ිේරතුරු ලං රැහථි ීමමට ලං නිෂථ කිා ලං
ුනනේවව ලංදවි ලංයේධති ් ලං නේමැති ලංවීම ලංනිහේ ලංහැකසුම් ලංහවහථි ීමම ලංඉිේ ලංනය සු ලංිවා ව ලංයාතී. ලංඑම ලංනිහේ ලංඑම ලං ිේරතුරු ලං
ඉදින් ඉදී ලංරතිවති ලංතීරය ලංවැීපම ලං ේ ලංහැකසුම් ලංහවහථි ීමමට ලං ලං ේදේ ලංවැීපම ලං මහි ලංනරමුඛයයි.
යළේව ලංහ ේාට ලංාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලංවිෂ  ලංයැාීම ලංඇති ලංනිර ලං ම් ලංවිෂ  ලංහම්  අධ  අ ලංඉදින් ට ලංහැකසුම් ලං
හ විා ලං  ලං මුඛහුය ලං දී ලං ාතු ලං ජනිේා ේ ලං ජීාන ලං ිවා  ලං ඉ ළ ලං නැාවීම ලං හා ේ ලං පි ාර ලං වියුතුා ලං ඇි. ලං ඉදින් ලං හාාර්ධන ලං වටයුතු ලං
ක්රමාවා ලං හැකසුම් ලං ි ීමම ලං හා ේ ලං මූන්ව ලං දවි ලං යේධති ව ලං දැඩි ලං නා යිේා  ලං යැාතුණි. ලං ඒ ලං මි ලං රේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලං
මට්ට ම අ ලං හමී්ෂය ් ලං ි ීමමට ලං  ලං නා ය ලං වි . ලං ඒ ලං නනුා ලං නමේියේා
 අ ලං නනුයු්ි ලං වර ලං ඇති ලං හාාර්ධන ලං නිකධේීම අ ලං හ  ලං
රේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං ලංවේර් ේක ඉ ලංනිකධේීම අ ලංහම  ලංඑ්ා ලං ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලං16 ලංව ලංහමී්ෂය  ලංසිුනවරන ලංකදි. ලංඑයි අ ලං
ක ේ ලංවව ලංදවි ලංඇසුන් අ ලංහේරේා  ලංඇතුකව ලංාේර්ාේා් ලංහවහථ ලංි ීමම ලං මහි ලංරධේන ලංනරමුඛය ලංවි .

04. සමීක්ෂණය සිදුකල ක්රමවේයය
මම ලං යර් ඉෂය  ලං හා ේ ලං ේදේවනු ලං ක න ලං යර් ඉෂය ලං ක්රම අද  අ ලං නිර ලං හමී්ෂය ලං ක්රම අද  ලං ම ට ලං ේදේවව ලං නිර ලං ාතු ලං
වේට්ඨේ ඉ ලං ිේරතුරු ලංඑ් ලංයිවේාවට ලංක ේ ලංවැීපම ලංසිුන ලංවරන ලංකදි. ලංඑ් ලංාතු ලං වේටහ වට ලංඑ් ලංයිවේා් ලං ැගි අ ලංාතු ලං ලං වේටහථ ලං 344 ලංව ලං
ිේරතුරු ලං ක ේ ලං වැීපම ලං සිුන ලං වි . ලං ඒ ලං නනුා ලං ාතු ලං ජනිේා ේ ලං ජීාන ලං ිවා  ලං ඉ ළ ලං නැාවීම ලං හා ේ ලං ය ි ලං හා  අ ලං හාරචව ලං ඔහථ හථ ලං හමී්ෂය  ලං
සිුනවරන ලංකදි.



මේර්ව ලංආරිි ලංාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලංහාාර්ධන
හෞ ය ලං ේ ලංහීපයේර්ෂව ලංය සුවම් ලංහාාර්ධන



නිාේහ ලංය සුවම් ලංහාාර්ධන



ාෘවතී  ලංපුහුණු ලංරැි  ේ ලංනාහථාේ



ක්රීඩා,ේ ලංපිටි ලං ේ ලං



ජේතිව / යළේව ලංිර ාකට ලං



හාහථවෘතිව ලං ේ ලංආවමිව ලංනා

ෞාන ලංහමේජ ලංහාාර්ධන
ේමුඛ ලං භ ලංවිහථිර

එ් ලංඑ් ලංාතු ලං වේට්ඨේ  ලංමට්ට ම අ ලංහම්ූර්ය ලංවිෂ  ලංයා  ලං ලංආාරය  ලංාන ලංයන්දි ලංදවි ලංයිවේා ලංහාාර්ධන ලංනිකධේීම අ ලංහමී්ෂය  ලංහා ේ ලං
ේදාේ ලං වන ලංහමී්ෂය  ලංක්රි ේවමව ලංවක ලංනිර ලංනදේළ ලංාතු ලං වේට්ඨේ  අ ලං ේර ලංනිකධේීම අ, ලං ලංාතු ලංහාවිධේන, ලංරජේ ලංනේ වයි අ, ලංාතු ලංජනිේා ලං
හම  ලං ලංහම්මුඛ  ලංහේවච්ඡේ ලංක්රම ට ලං ලංනද හථ ලංක ේ ලං වන ලංදවි ලංයිවේ ලංහම්ූර්ය ලංවර ලං ලංව අනේ ලංකදි. ලං
මම ලංදවි ලංයිවේ ලංපිරවී ම් ලංනිාැරදි ේා  ලංනක්්ෂය  ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම්ාරු අ ලං ේ ලංඑම ලංවේර් ේක ලංාක ලංහ වේර ලංනධය්ෂ ලංකක්රමහම්යේදන) ලං
විසි අ ලංසිුන ලංවරන ලංකදි.
ඉ ි ලංහා  අ ලං ිේරතුරු ලංක ේ ලංවැීප ම්දී ලංුණුවක ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ
ැි   භ ඉ ලං ලංාතු ලං වේටහථ ලං8ව ලං ිේරතුරු ලංඇතුකව ලංදවි ලංයිවේා අ ලංයමනි.

ට ලංන ව ලංාතු ලං වේටහථ ලං 2  ලංි  අ ලං ලං ිේරතුරු ලංක ේ ලංවි

ාතු ලං වේට්ඨේ  ලංමට්ට ම අ ලං ිේරතුරු ලංරැහථ ලං වරන ලං මම ලං ිේරතුරු ලංයිවේ ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලංමට්ට ම අ ලං වේනු ලං
වර ලංඑ් ලංඑ් ලංනා  ලං ව රහි ලංහේරේා  ලංයිවේ ලංහවහථ ලංවර ලංය ි ලංහා  අ ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලංනනුා ලංහමී්ෂය  ලංසිුනවරන ලංකදි.

ප්රා.වේ.වකා

වතු සංඛ්යාව

ුනල්ලක
යහථහර
ේන්ඇක

21
28
45

ඇල්ලක
හේරයේ ිේට
ණ්ඩා,ේර ාක
වා ලංයරයවම
ාැන්මඩා,
ව අදවැටි
ල්ලුනම්මුඛල්ලක
පුි ල්ල
මීව ි ම්ක
බිබික
මේයරේවක
ඩා,ල්ලත්ඹුර
ුණුවක

21
16
16
47
18
42
32
15
44
41
4
4
2

 ක්රි ේවමව ලංවක ලංආවේර
වා ලංයළේ ව ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලං26 ලංි  අ ලංහම අවිිාන ලංනිර ලංඑයි අ ලංාතු ලංපිහිටේ ලංඇව ව ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලං16 ලංව ලං
යමණි. ඒ ලංනනුා ලංඑ් ලංඑ් ලංර ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ ට ලංන ව ලංාතු ලං වේටහථ ලංනනුා ලංහමී්ෂය ලංආවෘති ලංයත්ර ් ලංහවහථ ලංවර ලංවා ලංයළේව ලංමේර්ව ලං
හාාර්ධන, ලංනිාේහ, ලංජක ලංහම්යේදන,ාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලං ේ ලංහමූයවේර ලංනමේියේා  ලංමඟි අ ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ  ලංාකට ලංනනුයු්ි ලංවර ලං
ඇති ලංහාාර්ධන ලංනිකධේීම අ ලං ේදාේ වන ලංආවෘතියත්ර  ලං ලංහම්ූර්ය ලංවර ලංව අනේ ලංකදි. ලං
කආවෘතියත්ර  ලංය ති අ ලංද්ාේ ලංඇි)

4.1 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංවා ලංයළේව ලංමේර්ව ලංහාාර්ධන, ලංනිාේහ, ලංජක ලංහම්යේදන, ාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලං ේ ලංහමූයවේර ලංනමේියේා
වතු යටිතල ෙහුබකේ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2016
දවි ලං ේ ලං ිේරතුරුයිවේා

01.මූලික වතාරතුරු
1.1 වතු සමාගවේ නම :1.2 වත්වත් නම :1.3 වත්ත අයත් ප්රා.වේ. වකාඨාශාශ්ය :1.4 මුළු ෙවුේ සංඛ්යාව :1.5 ජනගහනය :1.6.ග්රාම ලධලධාරීවසම :02.මාර්ග ආශ්රිත යටිතල ෙහුබකේ

2.1 වත්ත ආශ්රිත ප්රධාන මාර්ග

ප්රතිලලාීනන්
මාර්ගවේ (ආරේභක ස්ථානය හා අවසාන වන
ස්ථානය හදුන්වන්න

සේූර්ණ
දිග කි.මී

සෘජු

වක්ර

සංවර්ිත ආකාරය
(තාර,වකාන්ීඨා,ගේ,ෙස්)

සංවර්ධනය
කර ඇතිල
දිගකි.මී

තව දුරටත්
සංවර්ධනය
කලයුතු දිග කි.මී

2.2 වතු ප්රධාන මාර්ගවේ සිට වතු ගේමාන යක්වා ඇතිල අතුරු මාර්ග
ප්රතිලලාීනන්
මාර්ගවේ (ආරේභක ස්ථානය හා අවසාන වන
ස්ථානය හදුන්වන්න

සේූර්ණ
දිග කි.මී

සෘජු

වක්ර

සංවර්ිත ආකාරය
(තාර,වකාන්ීඨා,ගේ,ෙස්)

සංවර්ධනය
කර ඇතිල
දිගකි.මී

තව දුරටත්
සංවර්ධනය
කලයුතු දිග කි.මී

සංවර්ිත ආකාරය
(තාර,වකාන්ීඨා,ගේ,ෙස්)

සංවර්ධනය
කර ඇතිල
දිගකි.මී

තව දුරටත්
සංවර්ධනය
කලයුතු දිග කි.මී

2.3 වතුඅඩිොරවේ / ෙඩිවේලි
ප්රතිලලාීනන්
මාර්ගවේ (ආරේභක ස්ථානය හා අවසාන වන
ස්ථානය හදුන්වන්න

සේූර්ණ
දිග කි.මී

සෘජු

වක්ර

03. වතු අංශ්වේ වසෞඛ්ය හා සීපොරක්ෂක ෙහුබකේ පිළිබය වතාරතුරු

දළ ලංඇහථි ම් අතුා

යම්ල්ල ලංවයන

නළුවාැඩි ේද,නා ලං
ඉදිි ීමම්ද ලං  අන

නනේර්ිි ලංජක  ලං
ේවිිේ ලංවරන ලංයම්ල්ල ලං
හා යේා

ළිා ලංජක  ලං ේවිිේ ලං
වරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා

නක ලංජක  ලං ේවිිේ ලං
වරන ලංයම්ල්ල ලංවයන

ජනේ අ ලංනම

යන්
ජන ට ලංරමේනාව ලංජක ලං
ය සුවම් ලංහැයයීමට ලංක්රි ේවමව ලං
වක ැි  ලංායේයෘති

යේීප  ලංජක ලං ේවිි

ාැසිි ළි ලං නේමැති ලං
යම්ල්ල ලංවයන

යදිා ක ලංයම්ල්ල ලං
හා යේා

න ක අ ලංිවා ඉ ලං
ාැසිි ළි ලංයන් රය  ලං
වරන ලංයම්ල්ල ලංවයන

ාතු ලං
ජනේාේහ ලං
 ලංාතු ලං
කැයි ම් ලං
නම ලං/ ලං
නාව

හීපයේර්ිි ලංජක ලං
මුඛද්රිි ලංාැසිි ළි ලං
යන් රය  ලං
වරනයම්ල්ල ලංවයන

ාැසිි ළි ලං ේවිි

04. වතු ලධවාස පිළිබඳ වතාරතුරු

වතු
ජනාවාසවේ
/ වතු
ගේමානවේ
නම හා
අංකය

තලධ
ලධවසක්ය
සමූහ
ලධවසක්ය
යන වග

ලයිමක්
නේ එහි
ඒකක
ගණන

එක ඒකකයක
ෙදිංචි
ෙවුේ 1 කට
ෙවුේ
වඩා සිටින
සංඛ්යාව
ලධවාස
සංඛ්යාව

ලධවාසන
ව ාමැතිල
ෙවුේ
සංඛ්යාව

ජනාවාස
ඉදිකල
වර්ෂය යළ
වශ්වයන්

අලුත්
වැඩියා
කලයුතු
තත්වවේ
ෙවතිලය,
නැතිලය

නව
ලධවාස
සඳහා
ඉඩේ ලබා
දී තිලවේය
ඔේ/නැත

වවනත්
වතාරතුරු

05. වෘත්ීය පුහුණු හා රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ වතාරතුරු

වතු ජනාවාසවේ
වහෝ වතු
ගේමානවේ නම
වහෝ අංකය

2015 වර්ෂයට
වෙර ොසැේ හැර
ගිය වත්වත්
රැකියා ලැබූ ෙවුේ
සංඛ්යාව

වෘත්තිලයපුහුණු
අවස්ථා
ොසැේ හැරගිය
රැකියා විරහිත
සංඛ්යාව

අමතර ආයායේ සඳහා
වත්වත් වැඩට
අමතරව කරන
රැකියාවන් හා
එම සංඛ්යාව

වත්වත්
රැකියාව
ෙමණක්
කරන
සංඛ්යාව

ස්වයංරැකියා
වක් ෙමණක්
කරන
සංඛ්යාව

ස්වයං රැකියා
සයහා අයාළ
ප්රවශශ්වල
ඇතිල සේෙත්

06. ීඩා පිටි හා වයෞවන සමාජ ආශ්රිත වතාරතුරු

වතුගේමානවේ
නම

ීඩාපිටියක්
ඇත/නැත

ීඩා සමාජයක්
ඇත/නැත

ීඩා සමාජයක්
ඇත්නේ
උෙකරණ
ඇත/නැත

ීඩා පිටිය ක්නැත්නේ
නව ීඩා පිටියක්
ඉදිකිරීමට ඉඩ කඩ
තිලවේය

6.1. අයාළ වතු ගේමානවේ ජාතිලක / ෙළාත් ීඩා තරව වලට වයාමු  ත තරුණ තරුයනයන්වව විස්තර

නම සහ ලිපිනය

ජාතිලක/ෙළාත්
(ලබාඇතිල
කුසලතාවය)

ීඩාව

යැනට කරන රැකියාව

වවනත්

ප්රවශශ්යන්
බාහිර
ඇතිලසේෙත්

07. සංස්කෘතිලක හා ආගමික අංශ්ය

ආගමික ස්ථාන
වතු
ගේමානය

ආගමික
ස්ථානවේ
නම (හින්දු/
වබෞශධ/
ක්රිස්තිලයාලධ/
මුස්ලිේ)

භාරකාරයාවව
නම

ප්රාවශයය
වේකේවව
අධීක්ෂණයට
යටත් වු
වකෝවිලක්ය

බහුකාර්ය සඳහා භාවිතා කරන ස්ථාන

ලියාෙදිංචිවී
ඇත/නැත

අයාල ස්ථානය
අඩුොඩු හා
ප්රතිලසංස්කරණය
කලයුතු අංශ්

බහුකාර්ය
ස්ථාන
ඇත්නේ
නම

යැනට
ෙවතිලන
තත්වය

වැඩිදියුණු
කිරිම
සඳහා
වයෝජනා

වමම
මධයස්ථානය
යැනට කුමක්
සඳහා භාවිතා
කරයිය

45. ලංහමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංආරිි ලංදවි ලංවි ථ ල්ලෂය .
ුනල්ලක ලංදිහථි්ව ඉ ලංාතු ලංආරිි ලංජනව න

ඌව ෙළාවත් වතු ආශ්රිත
ජනගහනය (2016 වර්ෂය)

40,000
34,042

35,000

7%

30,000
25,000

20,000
15,000

13,889

93%

මේයරේවක ලංදිහථි්ව

13,220

10,539

10,000
ුනල්ලක ලංදිහථි්ව

17,437

16,525

8,462

7,175

5,000

1,257

3,053

3,453 4,437

0

මේනරේවක ලංදිහථි්ව ඉ ලංාතු ලංආරිි ලංජනව න
6,000
5,000

4,797

4,615

4,000
3,000
2,000
1,032
1,000
0
මේයරේවක

ඩා,ල්ලත්ඹුර
මේනරේවක ලංදිහථි්ව ඉ ලංාතු ලංආරිි ලංජනව න

බිබික

5,872

5.1 ලංාතු ලංආරිි ලංජනව න
ජන ලං ේ ලංනිාේහ ලංහාවනය ඉ ලංනාහ අ ලං ිේරතුරු ලංනනුා ලංශ්රී ලංකාවේ අ ලංමුඛළු ජනව න  ලං24,35 ,43  ලං් ලංාන ලංනිර ලංජන ලංඝනවා  ලං
ාර්වි  ක මීටර වට ලං පුේවකයි අ ලං 325 ලං ි . යළේව ලං නනුා ලං ජන ලං ායේප්තති  ලං හැකමේ ම්දි ලං හථනේහිර ලං ක28.7%), මධයම ලං ක12.6%), ලං දත්ය ලං
ක12.2%), ලං ා ව ලං ක11.7%) ලං න ලං යළේව ලං ි රහි ලං ර ටහි ලං මුඛළු ජනව න  අ ලං තු න අ ලං දව් ලං යමය ලං ජීාව ලං අ. ාැඩිම ලං ජනව න  ලං
වේළව ලං දිහථි්ව  අ ලං ාේර්ිේ ලං වී ලං ඇති ලං නිර ලං නු ම ලං ජනව න  ලං මුඛකතිඅ ලං දිහථි්ව  අ ලං ාේර්ිේ ලං වී ලං ඇි. හේමේනය ලං යදිා ක ලං හථාේන  ලං
පිළි ාා ලංනේවන්ව, ලංග්රේමී  ලංහ  ලංාතු ලං න ලංනා  ලංනනුා ලංහැකමේ ම්දී ලංාැඩිම ලංජනව න ් ලංග්රේමී  ලංනා  ලංතුළ ලංජීාවාන ලං ා ලං න් ලංවී ලංඇි.
මින් න ලං1.32 ලං් ලංාන ලංමුඛළු ලංජනව න  අ ලං14.6% ලං් ලංිරම් ලං භ ලංජන ලංරති ි ් ලංාතු ලංආරිිා ලංජීාව ලංාන ලං ා ලංාේර්ිේ ලං අ. ලංඑම ලංජන ලං
ායේප්තති  ලංපිළි ාා ලංහළවේ ලං ැමේ ම්දී ලං ලං ුනල්ලක ලංදිහථි්ව ඉ ලං ුම්ම් ලං ේ ලංවඳුවර ලංර ේ  ලංාක ලංායේප්තිා ලංඇති ලංාතු ලං් ෂථත්ර  අ ලංතුක ලංාැඩි ලංජන ලං
හා යේාත්ව ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ඉ ලංීමමිි ලං වමි ලංරමේය ව ලංායේප්ති ලංවී ලංඇති ලංාතු ලං් ෂථත්ර  අ ලංතුක ලංනු  ලංජන ලංහා යේාත්ව ලංජීාව ලංාන ලං
ාව ලං ුනල්ලක ලං ලංදිහථි්ව ඉ ලංාතු ලං වේට්ඨේ  ලං264 ලංව ලංයම්ල්ල ලං ලංහා යේා ලං36788 ලං් ලංහ  ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ඉ ලංාතු ලං ලං වේටහථ ලං26ව ලංයම්ල්ල ලං
2674 ලං් ලං කහ ලංාේර්ිේ ලං අ. ලං මම ලංජන ලං වේට්ඨේහ ලංාක ලංදන්ද්රිේ ලං ලංමට්ටම ලංන නත්ව ලංර ේ  ලංාක ලංජීාව ලංාන ලංජනිේා ේ ලං ලංදන්ද්රිේ ලංමට්ටමට ලං
හේ ප්ත්ෂා ලංඉ ළ ලංනව ් ලංවීප..
වා ලංයළේව ලංමේර්ව ලංහාාර්ධන, ලංනිාේහ, ලංජක ලංහම්යේදන,ාතු ලං ටිික ලංය සුවම් ලං ේ ලං
හමූයවේර ලංනමේියේා  ලංමඟි අ ලංවා ලංයළේ ව ලංාතු ලංආරිිා ලංජීාවාන ලංජනිේා ේ ලං
හාාර්ධන ලං වැටළු ලං ේ ලං නා යිේ ලං ුනනේවැීපම ලං හා ේ ලං 2416 ලං ාර්ෂ ඉදී ලං ලං
හමී්ෂය ් ලංසිුනවරන ලංකදි. ලංඑම ලංහමී්ෂය ලංාේර්ිේා ලංනනුා ලංවා ලංයළේ ව ලංාතු ලං
හා යේා ලං286 ලං් ලං කහ ලංාේර්ිේ අ ලංහද  අ ලං අ. ලංඒ ලංනනුා ලං මේයරේවක ලං ේ ලං ුනල්ලක ලං
දිහථි්ව ඉ ලංයම්ල්ල ලං3 458 ලංජීාවාන ලං ාව ලං ලංමුඛළු ලංජනව න  ලං14 845 ලං් ලංයමය ලං
ාන ලං ාව ලංඑම ලංහමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංාන් අ ලංාේර්ිේ ලං අ.
 ලංකඇමුඛණුම් ලංනාව ලං1හි ලංහා  අ ලං අ)

5.2 මාර්ග ආශ්රිත වතු යටිතල ෙහුබකේ සංවර්ධනය පිලිබඳ වතාරතුරු

ඌව ෙළාවත් වතු ආශ්රිත ප්රධාන
මාර්ග සංවර්ිත අකාරය

40.000

37.650

මේයරේවක ලංදිහථි්ව  ලං

35.000

30.600

30.000
25.000
20.000

44%

හාාර්ධන  ලංවක ලං
රධේන ලංමේර්ව ලං

56%

හාාර්ධන  ලංවක ලං
යුතු ලංරධේන ලංමේර්ව ලං

15.000

16.000

14.150

13.000

10.000
5.000

1.200

0.000
මේයරේවක

ඩා,ල්ලත්ඹුර

හාාර්ධන  ලංවක ලංුනර ලංි .මී.
180.000

හාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංුනර ලංි .මී.

165.750

160.000

145.200

140.000

ුනල්ලක ලංදිහථි්ව  ලං

128.990

120.000

105.160

97.960

100.000
80.000

බිබික

96.000

73.961
62.800
53.430

60.000
33.920

40.000
20.000

13.450

17.600

23.750 34.350

29.080
14.000 11.700
4.000

20.250
11.000
0.000

0.000

හාාර්ධන  ලංවක ලංුනර ලංි .මී

56.140

52.000

හාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංුනර ලංි .මී

15.100
3.100

9.420

මාර්ග ආශ්රිත වතු යටිතල ෙහුබකේ සංවර්ධනය
 ලං ලං

 ලං දැඩි ලං කහ ලංන ක අ ලංිවා ව ලංයාතී. ාතු ලංආරිි ලංර අ  ලංමේර්ව ලංහාාර්ධන  ලං
ාතු ලංආරිි ලංමේර්ව ලංයේධති ලං
නේි ීමම ලංනිහේ ලංඔම් අ ේ ලංදදනිව ලංවටයුතු ලංනදේළ ලංවීමද ලංහම ම ලංඔම් අ ේ ලංනිෂථයේදන ලංන කවි ලංවර ලංවැීපමට ලං
ඇති ලං නය සුා,,යසු ලං නහථානු ලං ේනි ,, ලං රාේ න ලං පින්ාැ  ලං නධිවවීම ලං ආදී ලං වරුණු ලං නිහේ ලං ජීාන ලං මට්ටම ලං ය ි ලං
ාැීමම,ද, ලං ලංඒව ලංපුේවක ලංආදේ ම ලංනු  ලංවීමටද ලං ලං ථතු ලංහේධව ලංවී ලංඇි. ලං. ලංාතු ලංආරිිා ලංජීාව ලංාන ලංජනිේා ේ ලං
ආර්ිව ලං හේමේජී  ලං  ලං ේ ලං හාහථවෘතිව ලං වටයුතු ලං ාැඩි ලං දියුණු ලං ි ීමම ලං හද ේ ලං එම ලං ජනිේාට ලං රාේ න ලං ය සුවම් ලං
හය න ලංරධේන ලංමේර්ව ලංහාාර්ධන  ලං ේ ලංාතු ලංජනිේා ලංජිාවාන ලංාතු ලංන ය අිර ට ලංායේප්තිා ලංඇති ලං ලංනතුරු ලං
මේර්ව ලං ේ ලංයඩි ප්තළි ලංහවහථ ලංි ීමම ලංනියා ය ලංවරුය් ලං අ.
ඒ ලංනනුා ලංාතු ලංආරිිා ලංසිුනවරන ලංකද ලංහමී්ෂය  ලංමඟි අ ලංරධේන ලංමේර්ව, ලංනතුරු ලංමේර්ව, ලංනඩියේරාල්ල ලං ේ ලං
යඩි ප්තළි ලං ආරිි ලං දවි ලං  ලං විහථිරේවමව ලං ක ේ ලං ව අනේ ලං කදි. ලං එ හථ ලං ක ේ ලං වව ලං ිේරතුරු ලං ආශ්ර  අ ලං හේරේා  ලං
යිවේ ලං හවහථවර ලං හාාර්ධන  ලං වර ලං ඇති, ලං ිා ලං ුනරටව ලං හාාර්ධන  ලං වකයුතු ලං මේර්ව ලං ේ ලං එහි ලං  ලං දිව ලං රමේය  ලං
පින් ද ලංවිහථිර ලංක ේ ලංව අනේ ලංකදි.
 ලංහමී්ෂය ලංාේර්ිේා ලංනනුා ලංවා ලංයළේ ව ලං ුනල්ලක ලං ේ ලං මේයරේවක ලංදිහථි්වාක ලංරේ ේය   ලං ල්ලවම් ලං
වේට්ඨේ  ලං16 ලංව ලංරධේන ලංමේර්ව ලං374් ලං ලංඇති ලංනිර ලංඑහි ලංමුඛළු දිව ලංරමේය  ලංි .මී. ලං13 4.441 ලංි . ලංඑයි අ ලංදැනට ලං
618.4 4 ලංkm ලංහාාර්ධන  ලංවර ලංඇති ලංනිර ලං772.621 ලංkm ලංදිව ලංරමේය ් ලංිාුනරටව ලංහාාර්ධන  ලංවකයුතු ලං
මට්ට ම් ලංයාතී. ලං

කඇමුඛණුම් ලංනාව ලං2 ලංහි ලංහා  අ ලං අ)
ුනල්ලක ලංදිහථි්ව ඉ ලංහ  ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ඉ ලංහමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංාේර්ිේ ලංාකට ලංනනුා ලංාතු ලංරධේන ලං
මේර්ව ඉ ලංසිට ලංාතු ලංවම්මේන ලංද්ාේ ලංඇති ලංනතුරු ලංමේර්ව ලං553ි . ලංඑහි ලංමුඛළු ලංදිව ලං6 4.364 ලංkm ලංාන ලංනිර ලංදැනට ලං
124.462 ලංහාාර්ධන  ලංවර ලංඇි. ලංිාුනරටව ලංහාාර්ධන  ලංි ීමම ලංහා ේ ලං554.362 ලංkm ලංයමය රමේය ් ලංඇි. ලං ලං

කඇමුඛණුම් ලං ලංනාව ලං3 ලංහි ලංහා  අ ලං අ)
ුනල්ලක ලං දිහථි්ව ඉ ලං හ  ලං මේයරේවක ලං දිහථි්ව ඉ ලං හමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලං ාේර්ිේ ලං ාකට ලං නනුා ලං ාතු ලං
නඩියේරාල්ල ලං ේ ලංයඩි ප්තළි ලං ලංමේර්ව ලං545් ලං ලංඇති ලංනිර ලංමුඛළු ලංදිව ලං216.441 ලංkm ලංයමය ලං අ. ලංදැනට ලං27.214 ලංkm ලං
දැනට ලංහාාර්ධන  ලංවර ලංඇති ලංනිර ලං183.5 2 ලංkm ලංිාුනරටව ලංහාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංමට්ට ම් ලංයාතී. ලං

කඇමුඛණුම් ලංනාව ලං4 ලංහි ලංහා  අ ලං අ)
 ලං

5.3 ලංඌව ෙළාවත් වතු ආශ්රිත අතුරු මාර්ග සංවර්ිත අකාරය

ඌව ෙළාවත් වතු ආශ්රිත අතුරු
මාර්ග සංවර්ිත අකාරය

25.000

මේයරේවක ලංදිහථි්ව  ලං
20.000

15.000

18%

10.000

හාාර්ධන  ලංවක
නතුරු ලං ලංමේර්ව ලං

82%

5.000
0.000

හාාර්ධන  ලංවක
යුතු ලංනතුරු ලංමේර්ව ලං

මේයරේවක

ඩා,ල්ලත්ඹුර
හාාර්ධන  ලංවක ලංමේර්ව

බිබික

හාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංමේර්ව

120.000

ුනල්ලක ලංදිහථි්ව  ලං

100.265
100.000

86.195

80.000
60.600
60.000

51.700

40.000
23.005 22.270

23.625

22.000
18.000

13.915

20.000
2.515

1.725

43.980

 ලං ලං ලං ලං ලං
33.615

33.555

0.000

3.800

5.230

9.775

21.720
16.900 14.080
0.450

0.000

හාාර්ධන  ලංවක ලංුනර ලංි .මී ලං ලං

හාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංුනර ලංි .මී ලං

17.725
1.725

3.850

5.4 ඌව ෙළාවත් වතු ආශ්රිත වතු අඩිොරවේ හා ෙඩිවේළි මාර්ග සංවර්ිත අකාරය
25.000

ඌව ෙළාවත් වතු ආශ්රිත වතු අඩිොරවේ
හා ෙඩිවේළි මාර්ග සංවර්ිත අකාරය

මේයරේවක ලංදිහථි්ව  ලං
20.000

13%
හාාර්ධන  ලංවක ලංාතු
නඩියේරාල්ල ලං ේ ලං
යඩි ප්තළි ලං ලංමේර්ව
හාාර්ධන  ලංවක ලං
යුතු ලංාතු ලංනඩියේරාල්ල ලං
ේ ලංයඩි ප්තළි ලං ලංමේර්ව ලං ලං

87%

15.000
10.000
5.000
0.000
මේයරේවක

ඩා,ල්ලත්ඹුර

හාාර්ධන  ලංවක ලංමේර්ව

බිබික

හාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංමේර්ව

120.000

ුනල්ලක ලංදිහථි්ව  ලං

100.265
100.000
86.195

80.000
60.600
60.000

51.700
43.980

33.615

33.555

40.000
23.005 22.270

23.625

22.000
18.000

13.915

20.000
2.515

1.725

0.000

3.800

5.230

9.775

21.720
16.900 14.080
0.450

0.000

හාාර්ධන  ලංවක ලංුනර ලංි .මී ලං ලං

හාාර්ධන  ලංවකයුතු ලංුනර ලංි .මී ලං

17.725
1.725

3.850

ුනල්ලක ලං ලංදිහථි්ව ඉ ලංහමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංආශ්ර

 අ ලං ලංාතුආරිි ලංජනිේා ේ ලංහීපයේර්ෂේා ලංපිළි ා ලං ිේරතුරු ලං2416 ලං

4,410
4,228

2,833

2,005

1,921

1,594
1,206

1,471

1,328
1,061
773

808
664

767
571
418

496
290
117

1,412

251
78

222

23 2

ජක ලංමුඛද්රිි ලංාැසිි ළි ලං ේවිි ලංවරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා ලං

138

709 697
451
388 228
234
230
220
102

න ක අ ලංිවා ඉ ලංාැසිි ළි ලං ේවිි ලංවරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා

368
22 30

ාැසිවළි ලං නේමැති ලංයම්ල්ල ලංහා යේා

609

5.5 වසෞඛ්ය හා සීපොරක්ෂක ෙහුබකේ සංවර්ධනය
 ලං
නධිරේජයාේධි අ ලංවිසි අ ලංාතු ලංජනිේා ේ ලං ජනේාේහ ලං ඉදිි න්ම ලංහා ේ ලං ජක ලං ය ෂව ලං ර ේ  ලං ේදේ ලං වැීපම ලංනිහේ ලං නතීි ඉ ලං සිටම ලංාතු ලං
වම්මේන ලංහථාේපිි ලංවර ලංඇව ව ලංජක ලංර්ිි ලංආරිිා . ලං ම ට ලං තු
ථ  ලංවී ලංඇව ව ලංය සු ා අ ලංයේීප  ලංජක ලංනා යිේ ලංහය ේ ලංවැීපම ලංහා ේ ලංහ  ලං
ඔම් අ ලං ානව ලංජන ලං වේට්ඨේ  ලංාන් අ ලංහු දවකේ ලංවර ලංිැීමම ලංහා ේ ලංවි . ලංවා ලංයළේ ව ලං ව ලංාතු ලංආරිිා ලංයම්ල්ල ලං45444් ලංයමය ලං මම ලංාතු ලං
වම්මේන ලංආරිිා ලංජීාව ලංාන ලංනිර ලංඔම් අ ව අ ලං ම් ලංාන ලංවිට ලංයම්ල්ල ලං6444් ලංයමය ලංහා යේාවට ලංාැසිි න් ලංය සුවම් ලං නේමැති ලං ා ලංාේර්ිේ ලං
අ.එ ම අම ලංදැනට ලංයාතින ලංාැසිි න් ලංාක ලංිවා ද ලංඑිරම් ලංහතුටුදේ ව ලංිවා ් ලං නේ අ ලං. මම ලංිවා  ලං ානු ා අ ලංඔම් අ ලංාැසිි න් ලං
වැසිි න් ලංවටයුතු ලංහා ේ ලංජක ලංමූකේශ්ර ලංආරිි ලංර ේ  ලංඋය
ගී ලංවර ලංවැීපම ලං හුකා ලංද්නට ලංඇි. ලංඉ ළ ලංවඳුවර ඉ ලං ලංපිහිටි ලං මම ලංජක ලංමූකේශ්ර ලං
ාන් අ ලංයට අ ලංව අනේ ලංවාවේ ලංඇළ ලං දේළ ලං ම් ලංනිහේ ලංදැඩි ලං කහ ලංනපින්සිුන ලං ාමි අ ලංයාතී. ලංඑම ලංජක ලංමූකේශ්ර ලංාන් අ ලංවා ලංයළේ ව ලංජනිේා ලංහා ේ ලං
යේීප  ලංජක  ලංක ේ ලං වන ලං දේ ලං ැීමම ලංසිුන ලං ව රන ලං ැවි අ ලං ලංවා ලංයළේ ව ලං ා හන ලංජනිේාට ලංපින්සිුන ලංආර්ිි ලංජක ලංහැයයීම ලංද ලංිර්ජන ් ලං
වී ලංඇි.
හමී්ෂය ලංාේර්ිේා ලංනනුා ලංවා ලංයළේ ව ලංරේ ේය   ලං
ල්ලවම් ලං වේට්ඨේ 16ව ලං මුඛළු ලං යම්ල්ල ලං හා යේා ලං
334 8 ලං යමය ලං ජීාව අ. ලං ඔම් අ ේ ලං ජක ලං මුඛද්රිි ලං
ාැසිි න් ලං ය සුවම් ලං ඇති ලං යම්ල්ල ලං හා ේා ලං 21834් ලං
ාන ලංනිර ලංාැසිි ළි ලංය සුවම් ලං නේමැති ලංයම්ල්ල ලං5654 ලං
සිීම. ලං න ක අ ලං ිවා ඉ ලං ාැසිි ළි ලං ඇති ලං යම්ල්ල ලං
හා යේා ලං8147ි .
 ලං

කඇමුඛණුම් ලංනාව ලං5 ලංහා  අ ලං අ)
මම ලං ිේරතුරු ලං ආශ්ර  අ ලං ාතු ලං ජනිේා ේ ලං
හීපයේර්ෂේා ලංපිළි ාා ලංය සුවම් ලංහකහේ ලංදීම ලංහා ේ ලං
වි ථෂ ලං නාධේන ් ලං
ේමුඛ ලං වරවීම ලං න ප්ත්ෂේ ලං
ව ර්.

ජක ලංයන්

ජන

ුනල්ලක ලංදිහථි්ව ඉ ලංහ  ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ඉ ලංහමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංාේර්ිේ ලංාකට ලං
නනුා ලංයම්ල්ල ලං23,443් ලංනක ලංජක  ලං ේවිිේ ලංවරන ලංනිර ලංළිා ලංජක  ලං ේවිිේ ලංවරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා ලං
4,326ි . ලංනනේර්ිි ලංජක  ලං ේවිිේ ලංවරන ලංයම්ල්ල ලං4,718 ලංවා ලංයළේි ලංතුළ ලංාේර්ිේ ලං අ. ලං ලං

කඇමුඛණුම් ලංනාව ලං5 ලංහා  අ ලං අ)
ාතු ලං ජනිේාට ලං නා ය ලං පින්සිුන ලං යේනි  ලං ජක ලං ය සුවම් ලං හය ේ ලං දීම ලං හා ේව, ලං ඔම් අ ලං
යන්
ජන  ලං වරන ලං යේනි  ලං ජක ඉ ලං ගුයේවමව ලං ේා  ලං නිර්ය  ලං ි ීමම ලං හා ේව, ලං  ලං ඉදින් ලං
ායේයෘති ලංහැකසුම් ලංි ීමම ලංහා ේව ලං මම ලංහමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලං ේදේ ලංවැීපමට ලංන ප්ත්ෂේ ලං
ව ර්.

ාතු ලංආරිි ලංජන ේ ේ ලංජක ලං ේවිි  ලංපිළි ාා ලංදවි

13%

15%
72%

නක ලංජක  ලං ේවිිේ ලංවරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා
ළිා ලංජක  ලං ේවිිේ ලංවරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා
නනේර්ිි ලංජක  ලං ේවිිේ ලංවරන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා

5.6 ලධවාස ෙහුබකේ සංවර්ධනය

ලධවාස පිළිබඳ වතාරතුරු
සමූහ ලධවාස සංඛ්යාව

15%

29%
තලධ ලධවාස සංඛ්යාව

24%

ලධවාස වනාමැතිල ෙවුේ සංඛ්යාව

32%

අළුත්වැඩියා කලයුතු ලධවාස සංඛ්යාව

5,786

5,638

4,365

2,155

761

686
333

146

හමූ  ලංනිාේහ ලංාක ලංජීාවාන ලංයම්ල්ල
හා යේා ලං

ිනි ලංනිාේහ ලංාක ලංජීාවාන ලංයම්ල්ල
හා යේා ලං

ුනල්ලක ලංදිහථි්ව

42

16

නිාේහ ලං නේමැති ලංයම්ල්ල ලංහා යේා නළුවාැඩි ේ ලංවක ලංයුතු ලංහමූ නිාේහ ලං නළුවාැඩි ේ ලංවක ලංයුතු ලංිනි ලංනිාේහ ලං
හා යේා
හා යේා

මේයරේවක ලංදිහථි්ව

මිනිහේ ේ ලංමූන්ව ලංනා යිේා  අ ලංාන ලංයදිා ක ට ලංනිාහ් ලංතිීමම ලංනියා ය ලංවරුය් ලං භාව ලංාතු ලංජනිේාට ලංජීාව ලංවීමට ලංසුුනසු ලංනිාේහ ලංාැඩි ලං
පින්හවට ලං නේමැති ලංවීම ලංනිීම්ෂය  ලංවී ලංඇි. ම් ලංාන ලංවිටව ලං ේ
 ලංාතු ලංආරිිා ලං ා හන ලංජනිේා ලංජීාව ලංා අ  අ ලං ටව ලංවිජිි ලංහම ඉ ලංඉදිවරන ලං
කද ලංකයිම් ලංවේමර ලංතුළයි . ම්ාේ ලංවිටි අ ලංවිට ලංනළුවාැඩි ේ ලංවළද ලංදැඩි ලං කහ ලංන ක අ ලංිවා ව ලංයාතින ලංනිාේහ ලං ේ ේම ් ලංද්නට ලංකැ ේ .හම ර ලං
නිාේහ ලංාහර ලංවිහථහවට ලංනධිව ලංවේක ් ලංතුළ ලංි සිම ලංනඩා,වතුා් ලංවර ලං නේමැති ලං ා ලංාතු ලංජනිේා ේ ලංනද හයි . මම ලංකයිම් ලංවේමර ලංතුළ ලංයරම්යරේ ලං
ි හිය ව ලංජනිේා ලංජීාව ලංවීම ලංද්නට ලංඇි .නා ලංයම්ල්ල ලංහා ේ ලංනා ලංනිාේහ ලංරමේයාව ලං කහ ලංඉදිවීම් ලංද්නට ලං නේමැි . ම් ලංමඟි අ ලංඔම් අ ේ ලංහමේජ ලං
ේ ලංහාහථවෘති  ලංයන් ේනි ට ලංවි ේක ලං කුම් ලංඇති ලංවී ලංඇි .
ුනල්ලක ලං ේ ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ඉ හමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංාකට ලංනනුා ලංයම්ල්ල ලං
3347  ලංජීාවාන ලංනිර ලංඑයි අ ලංිනි ලංනිාේහ ලං6472 ලංහ  ලංාතු ලං ප්තළි ලංනිාේහ ලං5784 ලංඇති ලං
ා ලංහා  අ ලං අ. ලංහමූ  ලංා
 අ ලංජීාවාන ලංයම්ල්ල ලංහා යේා ලං5317ි . ලං නිාේහ ලං නේමැති ලං
හා යේා ලං 46 8ි . ලං ප්තළි ලං නිාේහ ලං 21 7 ලං ේ ලංිනි ලං නිාේහ ලං 777 ලං  ලං නළුවාැඩි ේ ලං වකයුතු ලං
ිවා ඉ ලංයාතී.
කඇමුඛණුම් ලංනාව ලං6 ලංහා  අ ලං අ)

5.7 වෘත්ීය පුහුණු හා රැකියා අවස්ථා, ීඩා පිටි හා වයෞවන සමාජ, සංස්කෘතිලක හා ආගමික අංශ් පිළිබඳ වතාරතුරු

වෘත්ීය පුහුණු හා රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ වතාරතුරු
2015ාර්ෂ ට ලං යර ලංයේහැල්ල ලං ැරගි  ලංාව ව ලංරැි  ේ ලංවරන ලංහා යේා
6%

15%

යේහැල්ල ලං ැරගි  ලංරැි  ේ ලංවිරහිි ලංහා යේා
36%

18%

ාව ව ලංරැි  ේාට ලංනමිරා ලං ානව ලංරැි  ේ ලංවරන ලංහා යේා
25%

ාව ව ලංරැි  ේා ලංයමය් ලංවරන ලංහා යේා
හථා ාරැි  ේ ලංයමය් ලංවරන ලංහා යේා

13,550

9,478

6,270

5,771

618

යේහල්ල ලං ැර ලංගි  ලංාව ව ලංරැි  ේ ලං
වරන ලංහා ේා

1,428

2,186
1,109

1,281
206

යේහල්ල ලං ැර ලංගි  ලං ලංරැි  ේ ලංවිරහිි ලං ාව ව ලංරැි  ේාට ලංනමිරා ලං ානව ලං ාව ව ලංරැි  ේා ලංයමය් ලං ලංවරන ලං
හා ේා
රැි  ේ ලංවරන ලංහා ේා
හා ේා

හථා ාරැි  ේ ලංයමය් ලංවරන ලං
හා ේා

මුි ලංවේක ඉ ලං ක ව ලං ාළාය ළථ ලං ව ලංමික ලංය ි ලං ේමව ලංහම  ලංාතු ලංහමේවම් ලංවිසි අ ලංඵකදේා ලං නළේ ලංවැීපමට ලංයමය් ලං ේමුඛ ලංවී ලංඇති ලං
නිර ලං වාවේා ලං ාැඩි ලං දියුණු ලං ි ීමම ලං හා ේ ලං ක්රමාව ලං  ලං ආ
ජන ලං හැකැහථම් ලං ද්නට ලං නේමැි. මම ලං ිවා  ලං නිහේ ලං ාතු ලං ලං ජනිේා ේ ලං ජීාන ලං
ිවා  ලං නාදේනමවට ලංක් ලං වී ලං ඇි. ලං. ම් ලං ාන ලංවිටව ලංහම ර ලං ාතු ලං හමේවම් ලංමහවට ලංඋයන්ම ලං දින15 ලං ් ලං යමය් ලං වම්වරුා අ ලං හථා ඉ ලං ේදාේ ලං
වැීපම ලංද්නට ලංඇි.
ම් ලං ථතු ා අ ලං ාතු ලංජනිේා ේ ලං දූදරුා අ ලං හද ේ ලං රැි  ේ ලං නාහථාේ ලං හෘජුාම ලං ාතු ලං හමේවම් ලංතුළ ලං නේකැ න ලං ැවි අ ලං ඔම් අ ලං දැඩි ලං රැි  ේ ලං
නර්ුද වට ලංමුඛහුය ලංයේ ලංසිටියි ලං ලං.යේහල්ල ලං ැර ලං  අන අ ව අ ලංඉිේම ලංීමමිි ලංරමේය ් ලංවිවිධ ලංනවර ලංාක ලංසුළු ලංාැටුයවට ලංිේාවේන්ව ලංරැි  ේ ලංාකට ලං
ේමුඛ ලං වීම ලං ද්නට ලං කැ ේ ලං.යේහල්ල ලං ැර ලං  අන අ ේ ලං වි ේක ලං රමේය ් ලං හා ේ ලං ාෘවතී  ලං පුහුණුා් ලං ක ේ ලං වැීපමට ලං නාහථාේා් ලං ද ලං නේමැති ලං
නිර ලං හථා ා ලං රැි  ේා් ලං ි ීමම ලං හා ේ ලං ද ලං ි සිුන ලං හම්යි් ලං වම් අ ලං හතුා ලං නැි ලං . ම් ලං නිහේ ලං ාතු ලං ආරිිා ලං ා හන ලං ිරුය ලං වේට්ඨේහ  ලං දැඩි ලං
නහ නවේීම ලං ිවා වට ලං යවා ලං ඇි ලං ම් ලං ථතු ා අ ලං විවිධ ලං නක්රමිවිේ ලං ලං ාකට ලං යළවවීම් ලං මවද්රාය ලං ේවිි ට ලං යළීමමව ලං ද්නට ලං කැ ේ ලං.
ම  ලංවි ේක ලංහමේජම  ලංායහන ් ලං ාට ලංයවා ලංඇති ලං ා ලංනිීම්ෂය  ලං අ.

ුනල්ලක ලං ේ ලං මේයරේවක ලංදිහථි්ව ඉ හමී්ෂය ලං ිේරතුරු ලංාකට ලංනනුා ලං2415 ලංාර්ෂ ට ලං යර ලංයේහැල්ල ලං ැරගි  ලංාව ව ලංරැි  ේ ලංවරන ලං
ිරුය ලංිරුණි  අ ලංහා යේා ලං638 ි . ලංයේහැල්ල ලං ැරගි  ලංරැි  ේ ලංවිරහිි ලං ලංහා යේා ලං76 8 ලං් ලං ා ලංාේර්ාේාක ලංහා  අ ලංවී ලංඇි. ලංාව ව ලංරැි  ේ ලං
ාකට ලං නමිර ලං හථා ා ලං රැි  ේ ලං වරන ලං හා යේා ලං 14587 ලං ි . ලං ාව ව ලං රැි  ේා ලං යමය් ලං වරන ලං හා යේා ලං 14831 ලං ාන ලං නිර ලං හථා ා ලං රැි  ේා් ලං
යමය් ලංවරන ලංහා යේා ලං23 2 ලංි .
කඇමුඛණුම් ලංනාව ලං7 හා  අ ලං අ)

ීඩා පිටි හා වයෞවන සමාජ
ාතු ලං ආරිිා ලං ජීාවාන ලං ිරුය ලං ිරුණි  අ ේ ලං හමේජී  ලං ජීවිි  ලං ඉ ළ ලං නැාවිම ලං හා ේ ලං ක්රීඩා,ේ ලං ේ ලං ෞාන ලං හමේජ ලං ඇති ලං ි ීමම ලං ඉිේ ලං ාැදවව ලං
වරුයි . ඒ ලංනනුා ලංඑම ලංිරුය ලංිරුණි  අ ේ ලංහැවම්ණු ලංක්රීඩා,ේ ලං වෞෂකය  අ ලංඉ ළ ලංනැාවීමටව ලංයළේව ලං ේ ලංජේතිව ලංමට්ට ම අ ලංිර  ලංහා ේ ලංඔම් අ ලං
ේමුඛ ලංි ීමමටව ලං මමඟි අ ලං ැි  ේා ලංකැ ේ. එ ම අම ලංාතු ලංආරිි ලංිරුය ලංිරුණි  අ ේ ලං ෞාන ලංහමේජ ලංඇති ලංි ීමම ලංතුළි අ ලංඔම් අ ේ ලංහමඟි  ලංඇති ලං
වරමි අ ලංඔම් අ ේ ලංජීාන ලංරටේා ලං ානහථ ලංි ීමමටව ලංහමේජ ට ලංාැඩා,දේයී ලං කහ ලංවටයුතු ලංි ීමමටව ලං මමඟි අ ලං ැි  ේා ලංකැ ේ.
මම ලං ිේරතුරු ලංමඟි අ ලංඔඅනට ලංක්රීඩා,ේ ලංත්හකිේා  අ ලංහාාර්ධන ට ලංි ීමමට ලංනා ය ලංය සුවම් ලංහය ේ ලංදීමට ලං
ජනේ ලංහවහථ ලං ි ීමම ලංන ප්ත්ෂේ ලං
ව ර්.

ජේතිව ලං/යළේව ලංිර  ලං
ාතු ලංආරිිා ලංජීාවාන ලංක්රීඩා,ේ ලංද්ෂිේා  ලංද්ාන ලංිරුය ිරුණි  අ ලංඉදින් ට ලං වන ලංඑමි අ ලංඔම් අ ේ ලංක්රීඩා,ේ ලංද්ෂිේා  අ ලං ඳුනේවැීපම ලං මම ලං
හමී්ෂය  ලංමඟි අ ලංසිුනවි . ඒ ලංනනුා ලංාතු ලංආරිි ලංිරුය ලංිරුණි  අ ේ ලංක්රීඩා,ේ ලංත්හකිේා  ලං ේ ලංඔම් අ ලංජේතිව ලං ේ ලංයළේව ලංිර ාකට ලං ේමුඛ ලං භ ලංවිහථිර ලං
මඟි අ ලං ලං ෞාන ලංහමේජ ලංක්රීඩා,ේ ලංහමේජ ලංඇතිවර ලංහාවිධේන ලංායු ් ලංඇතිි ීමමට ලං ැි  ේා ලංකැ ේ.

සංස්කෘතිලක හා ආගමික අංශ්
ාතු ලං ආරිිා ලං ජීාවාන ලං ජනිේා ේ ලං හාහථවෘතිව ලං ේ ලං ආවමිව ලං නා  ලං ව රහිද ලං මම ලං හමී්ෂය  ලං මගි අ ලං නාධේන  ලං ේමුඛ ලං වරන ලං කදි. ලං
වි ථෂ  අ ලං ලංාතු ලංජනිේා ලංඔම් අ ේ ලංආවම ලං ේ ලංහාහථවෘති  ලංපිළි ද ලංදැඩි ලංනැඹුරුවීම් ලංද්නට ලංකැීමමව, ලං ලංඔම් අ ේ ලංජන ලංජීවිි  ලංආවම ලං ේ ලංදැඩිා ලං ැදී ලං
යැාැතීමව, ලං ව වික ලංඔම් අ ේ ලංරධේනිම ලංූජීප  ලංහා
ථ ේන  ලංවීම ලංනිහේව ලංඔම් අ ලංිම ලංආවමට ලංමුඛල්ලිැන ලං දමි අ ලංසි ළු ලංවටයුතු ලංසිුනවරනු ලංක යි. ලංනිිරම ලං ලං
ව විල්ලාක ලංූජේා අට ලංහා ේ ලංහ ේගී ලංාන ලංනිර ලංඑම ලංූජේා අ ලංහා ේ ලංදැඩි ලං ්ති ් ලං ය අනුම් ලංවරනු ලංකැ ේ. ලංාතු ලංආරිි ලංරැි  ේ අ ලංනියුතු ලංයම්ල්ලාක ලං
ත්ඩා,ේ ලංළදරුා අ ලංරැව කේ ලංවැීපම ලංහා ේ ලං ව විල්ල ලංආරිිා ලංදිාේ ලංසුරැත්ම් ලංමධයහථාේන ලංපිහිටුාේ වන ලංතිීමම ලංවි ථිි ලංවරුයි . ලං
හමී්ෂය ට ලංනනුා ලංහාහථවෘතිව ලං ේ ලංආවමිව ලංනා  ලංපිළි ා ලංක ේ ලංවව ලං ිේරතුරු ලංහේරේා  ලංවි ලංි ීමම ලංවක ලං නේ ැි  ලංනිහේ, ලංඑ් ලංඑ් ලංරේ ේය   ලං
ල්ලවම් ලං වේට්ටේ  ලංාකට ලංන ව ලංආවමිව ලංහථාේන ලං මේනාේද, ලංහාහථවෘතිව ලංමධයහථාේන ලං මේනාේද, ලංදිාේ ලංසුරැත්ම් ලංමධයහථාේන ලං මේනාේද ලංහ  ලං ලංඑහි ලං
ේරවේීමවා , ලං ලංරතිහාහථවරය  ලංවකයුතු ලංනා  ලං මේනාේද ලං නේදී ලං ිේරතුරු ලංයමය් ලංක ේ ලංවි ලංනිර ලං මම ලං ිේරතුරු ලංආශ්ර  අ ලංාතු ලංආරිිා ලංඉදිවර ලං
ඇති ලංරතිහාහථවරය  ලංවක ලංයුතු ලංමට්ටමි අ ලංයාතින ලං ේ ලංනළුති අ ලංඉදිවර ලංදි  ලංයුතු ලං ව විල්ල, ලංහාහථවෘතිව ලං ේ ලං ානව ලං වේඩා,නැගින් ලංපිළි ාා ලං ිේරතුරු ලං
ඉදින් ලංහාාර්ධන ලංහැකැහථම ලංහා ේ ලං ේදේ ලංවැීපමට ලංන ප්ත්ෂේ ලං ව ර්.

