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“� ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක ��බඳ ත�වය- 2017”  වා�තාව  

සහ ෙව� අඩ�ය �ය� ��ම. 
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ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ව ��� “ � ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක 

��බඳ ත�වය - 2017” න�� වා�තාව� ��� කරන ලද අතර � ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ 

ද�ශක ��බඳකා�න ෙත���� පල ��ම සඳහා ෙව� අඩ�ය� ද �ය� කරන ල�. 

 

එ�ස� ජා��ෙ� සාමා�ක රටව� ���, ���කම ��දැ�ම, පෘ��තලය �ක ගැ�ම සහ සැමට ෙස�භාග� 

උදාකර�ම ��ක කර ග��� �රසර සංව�ධන න�ාය ප�ෙය� අංගය� ෙලස 2015 ව�ෂෙ� � �රසර සංව�ධන 

අ�මතා�ථය� එ�ද�වන ල�. 

 

�රසර සංව�ධනය සඳහා න�ාය ප�ය “අපෙ� ෙල�කය ෙවනස් මගකට ෙය�� ��ම” �කාශනය ම�� එ�ස� 

ජා��ෙ� සාමා�ක රටව� ��� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ 17� හ��වා ෙදන ලද අතර  ඒ සඳහා ඉල�ක 

169� ද  හ�නා ග�නා ල�. එම ඉල�කය� ලඟාකර ගැ�ම මැන බැ�ම සඳහා ��නායක 244� ද ෙ� වන �ට 

හ�නාෙගන �ෙ�. එ�ස� ජා��ෙ� සාමා�ක රටව�වල සංව�ධන න�ාය ප�ය� ම�� �රසර සංව�ධන 

අ�මතා�ථ සඳහා වැ� ��ඛතාවය� ලබා�ම අෙ��ෂා ෙකෙ�.  

 

�රසර සංව�ධන කට�� ��බඳව අමාත�ාංශය� ස්ථාපනය ��ම සහ � ලංකාෙ� �රසාර සංව�ධන අ�මතා�ථ 

��බඳ එ�ස� ජා��ෙ� 2030 න�ාය ප�ය සා�ථකව �යාවට නැං�මට අදාල ��ෙ�ශ ඉ��ප� ��ම සඳහා 

පා��ෙ��� ෙ��� ක��ව� ����ම ම�� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සා�ෂා� කර ගැ�ෙම� ලා � ලංකා 

රජෙ� කැප�ම මනාව ���� ෙ�. �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ ��බඳ පා��ෙ��� ෙ��� ක��ව ��� 

�රසාර සංව�ධන අ�මතා�ථ ප�ෂද  4� යටෙ� පා��ෙ��� ම��ව��ෙග� සම��ත ෙප��� ක�� 4� ද 

���වා �ෙ�.  

 

“ � ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක ��බඳ ත�වය - 2017 ” වා�තාෙ� පළ� �ටපත 

ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ෙ� අධ��ෂ ජනරා� ආචා�ය ඒ.ෙ�.සතර�ංහ මහතා ��� 

�රසාර සංව�ධන අ�මතා�ථ ��බඳ පා��ෙ��� ෙ��� ක��ෙ� සභාප�, ග� �ෙය�ජ� කතානායක �ලංග 

�ම�පාල මහතා ෙවත 2017 �� මස 26 වන �න පා��ෙ���ෙ� � ��නමන ල�. එම අවස්ථාෙ� � � ලංකාෙ� 



�රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක ��බඳ ෙව� අඩ�ය ද ග� �ෙය�ජ� කතානායක �ලංග �ම�පාල 

මහතා ��� එ�ද�වන ල�. 

 

සංව�ධන �ෙම�පාය� �යාවට නැං�ෙ� � �රසාර  සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ඉල�ක කළමනාකරණ �ම 

��පය� බවට ප���මට සහ ඒ අ�ව ස�ප� ෙව� ��ම සඳහා� �රසර  සංව�ධන අ�මතා�ථ ��නායක 

රා�වක අවශ�තාවය දැ�ෙලස පව�. එෙම�ම �රසර  සංව�ධනය උෙදසා වැඩසටහ� සකස් ��ම සඳහා 

ෙම�ම �රසාර  සංව�ධන අ�මතා�ථ සා�ෂා� කර ගැ�ම ස�බ�ධෙය� ��ධ පා�ශවය�ෙ� වග�ම තහ�� 

කර ගැ�ම සඳහා මා�ගය� සකස් කර ගැ�ෙ� ��නායක රා�ව� වශෙය� ද ෙමම වා�තාව ෙය�දා ගත හැ�ය. 

 

ෙමම වා�තාව ම�� �රසර  සංව�ධන අ�මතා�ථ ��නායක රා�වට අදාල ද�ශක  244�  මත පදන� ව දැනට 

ස�පදනය කළ හැ� ද�ශක වලට අදාල ද�ත ��ෙයල ��ම ම�� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ ඉල�ක 

ස�රාගැ�ම ��බඳ  �ග�ය අ��ෂණය සහ වා�තා ��ම සඳහා  වැදග� ක�තව�� ඉ� වන බව ජනෙ�ඛන හා 

සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ෙ� අධ��ෂ ජනරා� ආචා�ය ඒ.ෙ�.සතර�ංහ මහතා ��� අවධාරණය කරන 

ල�.  

 

“ � ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක ��බඳ ත�වය - 2017 ” වා�තාව ම�� �රසර  සංව�ධන 

අ�මතා�ථ 17 ��බඳව ද ඉල�ක 160 සහ ද�ශක 244 ��බඳව� දළ �ශ්ෙ�ෂණය� සපය�. එෙස�ම ෙමම 

වා�තාෙ� �රසර සංව�ධන ද�ශක ��බඳ ෙග��ය අ�ථ දැ��� ෙම�ම � ලංකාෙ� � ෙය�දා ග�නා අ�ථ 

ද��� ඇ�ල� ෙක�ට ඇත. 

 

ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ව හා ජා�ක සංඛ�ාෙ�ඛන ප�ධ�යට අදාල අෙන�� ආයතන 

��� ක�� කලට  ස�පාදනය කර� ලබන ද�ත උපෙය�� ෙක�ට ග��� ෙමම වා�තාෙ� අඩං� ෙත�ර�� 

ෙන�කඩවා යාව�කා�න ��මට කට�� කර� ලබන බවද ආචා�ය ඒ.ෙ�.සතර�ංහ මහතා ��� වැ��රට� 

�කාශ කරන ල�. 

 

� ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක ��බඳ කා�න ෙත���� ඇ�ල� ෙව� අඩ�යට ජන හා 

සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ෙ� ෙව� අඩ�ය වන http://www.statistics.gov.lkහරහා ���ය හැ� බව�  “� 

ලංකාෙ� �රසර සංව�ධන අ�මතා�ථ සහ ද�ශක ��බඳ ත�වය - 2017”  වා�තාව ද එම ෙව� අඩ�ය 

ඔස්ෙස� ලබාගත හැ� බව ද ජන හා සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ෙ� අධ��ෂ ජනරා� ආචා�ය 

ඒ.ෙ�.සතර�ංහ මහතා සඳහ� කෙළ� ය. 

 

අමාත�ව��, �ෙය�ජ� අමාත�ව��, රාජ� අමාත�ව�� හා පා��ෙ��� ම��ව�� ��ප ෙදෙන� ෙම�ම 

ජා�ක ��ප�� සහ ආ��ක කට�� අමාත�ාංශ ෙ�ක� එ�.අ�.එ�. ර�� මහතා ඇ�� රජෙ� �ලධා�� 

��පෙදෙන� ම ෙමම උ�සවයට සහභා� �හ.  

 

 

 

ආචා�ය ඒ.ෙ�. සතර�ංහ 

අධ��ෂ ජනරා� 

ජනෙ�ඛන හා සංඛ�ාෙ�ඛන ෙදපා�තෙ���ව 

http://www.statistics.gov.lk/


 

 


