මත්ද්රව්යව්ට එරෙහිඑව්ඩපිළිළෙව්ෙි්එ ව්ප එහිිත්එ තත්තව්
් හ් එෙමමඑව්රහඑමඩ
ීඑඅත්විඳීම එිඩකිඑව්නුඑඇතළඑබව්එජනිතළඑිව්රහ.

භ ගෙහ්එ

2019 ව්රෙේඑ කුණු ිි ෙත්එ ගර ම්් තළඑ ජනත එ ව්ය ි හහඑ රිහ ත්මකඑ කිමටම එ පිිළහට්එ
යටළහන 423 ් 
මත්ද්රව්යඑ ජ ව් හමඑ මුටළනුිට එ ඩරෙඹඑ හජෙහ් රිහ න්විතෙහ්එ ව්ප එ හිිත්එ තත්ත්ව්හ් එ
ෙමමඑ ව්රහඑ මඩ එ භ ගහඑ ව්නඑ වි එ හ ත්, ජනත ව් ත්එ අත්විඳීම එ ිඩකිව්නුඑ ඇතළඑ බව්එ
ජන ධිිතළතුම එිව්රහ.
මත්ද්රව්යඑ ජ ව් හමඑ මේ නහඑ ෙව්නුෙව්න්එ හජහඑ රහඹභඑ කහඑ තළෙබන ිටළුට්එ රිඑ ්් තළමත්එ
ව්ඩපිළිළෙව්ිඑඊ එෙි්තුඑවීඑඇතළඑබව්එජන ධිිතළතුම එකිහ රටිෙහ්හ.
ජන ධිිතළඑ ගපිඑ මමතරීි ටඑ රමටෙර්නඑ මඩතළතුම එ ෙඹඑ බව් ිරක ්එ කෙි්එ අ (21)
ෙිහව්පිෙේ ිඹබන්ෙත එ ිමටි ටනඑ රංකීේණෙහ්එ ිඩව්තළඑ ගර ම්් තළඑ කුණුඑ ිි ත්එ
ෙමෙිහුඹ කය ටව්එඅමතයන.
ෙමි ීඑ අ ිර්එ ඩ් ව්ූඑ ජන ධිිතළතුම එ ව්ඩඩිදුහ ත්එ රඳින්එ කෙි් ිිළදුකයන්එ ිීප වි ිනඑ
ජනත ව්එ ඉන්එ මු ෙගනඑ ඔව්ටන්ෙග්එ නෂ්ි නඑ රේථිකහ ඉිිනඩංවීමඑ ගර ම්් තළඑ
ව්ඩපිළිළෙව්ෙි්එඅහමුණඑබව්හ.
මත්එ උව්දුහඑ ි ටනහඑ ඇතුළුඑ ජනත ව්එ ිිළදුකම එ ඇ එ මනඑ රහලු තත්ත්ව්හන්එ ිළිළබඳඑ
අව්ධ නහඑ ෙහ මුඑ කහයන්එ ්් තළමත්එ රේථිකහ් එ රිතව් ර්ව්්් තළෙහන්එ නඩගීඑ රටිනඑ
ජ තළහ් එ ෙග පනඩගීම එ ගර ම්් තළඑ ජනත එ ව්ය ි හහ මඟන්එ ෙඹඑ ව්නඑ වි එ ිටළුට්එ
ව්ඩපෙක ර් එඉ ටෙව්යන්එතළෙබනඑබව්එජන ධිිතළතුම එරඳින් කෙි්හ.
ග්එහ රහඑ ිිළඳුඑ ජනත ව්එ මිත්එ ිීප ව්ක එ ට් එ කහඑ ඇතළ ් ෂටද්රඑ මටයඑ ණහඑ ගඩ ලුව්එ
ිළිළබඳව්එ එඉ ිමටෙහ්එ ීඑහජෙහ්එමඩ ිිත්වීමඑරදුකහන බව්එජන ධිිතළතුම එකිහ එරටිෙහ්එහ.
ගර ම්් තළඑ ජනත එ ව්ය ි හහඑ හ ෙත්එ විේ්ෂඑ රතළහ් එ
ිරක ්හ එ ිත්එ ෙක එ රමඑ
ව්ඩපර ින්එෙේගව්ත්එකිරීම එෙඹඑව්නඑවි එජන ධිිතළතුම ෙග් උිෙ ර්එිමට ිඑිළහව්හඑෙගනඑ
තළෙේ.
ගර ම්් තළඑ ව්ඩපර ිනඑ ෙමමඑ ව්රෙේඑ කුණුඑ ිි තඑ තුි රිහ ත්මකඑ කිරීමඑ රඳි එ ෙව්න්එ
කහඑඇතළඑ මු ටඑපිිළහට්එ යටළහනඑ428එකි.එරකෙි ර් ට් ෂඑ ිතුන්එ ිර්එ තුන්රහඑිතිළර්එ
ිික(11,13,345) ජනත ව්් එ ජීව්ත්ව්නඑ ග ට්ටඑ ිර්තර් කෙහ්එ ෙඹඑ ව්නඑ වි එ මටද්රත එ
ේ්කහ 2.9% කි.එඅ එට් ෂඑිනර්එ ර් එ ිර් තුන්රහඑතළර්එ ිත්  (8,51,337) ජීව්ත්ව්නඑ
ම තහඑ ිර්තර් කෙහ්එ මටද්රත එ ේ්කහ 4.4% ් එ ව්නඑ අතහඑ ිහට් ෂඑ ිතිළර්එ ිහ ිර්
ි හරහඑඅනුඑතුන් එජීව්ත්ව්නඑිඹබන්ෙත එ ිර්තර් කෙහ්එ මටද්රත එ ේ්කහ 1.2% කි.
මටද්රත ව්ෙහන්එෙිෙිනඑෙමමඑජනත ව්එඉට් කඑකහඑගනයන් ගර ම්් තළඑව්ඩපර ිනඑෙමමඑ
ව්රෙේඑ කුණුඑ ිි ත්එ තුිඑ විධිමත්එ රිඑ ක ේහ් ෂම අන් යන්එ රිහ ත්මකඑ කිරීෙඹඑ
ව්ඩ ගත්කමඑ ෙින්ව් එ දුන්එ ජන ධිිතළතුම එ ෙව්න්එ කහ ඇතළඑ රහලුඑ ිරතළි නඑ නරඑ ෙටරමඑ
රමඑජනත ව්එෙව්නුෙව්න්එෙහ වීෙඹඑව්ඩ ගත්කමඑ ිඩිඩ ිටළඑකෙි්හ.

ගර ම්් තළඑ ජනත එව්ය ි හහඑෙමෙත් එ කුණුඑ ිි ත්එ තුි රිහ ත්මකඑකිරීෙඹඑිරගතළහඑරිඑ
මතුව්එඇතළඑගඩ ලුඑිළිළබඳව්එ එෙමි ීඑිටළුට් ව්්ෙහන්එර කඡඡ ව් එබඳුන්එවිහ.
රෙමන්මඑ ව්නරතුන්ෙගන්එ ව්ග ව්න් එ රදුව්නඑ ි න, කඩිළඑ කරි බඩිඩහකිරීෙඹඑ ගඩ ලුව්එ
ඇතුළුඑ ිිෙත්එ ජනත ව්එ මුිුණඑ ීඑ තළෙබනඑ ෙරරුඑ ගඩ ලුඑ ිළිළබඳව්එ අව්ධ නහඑ ෙහ මුඑ
ෙකමටණි.
ෙඹඑ අතහඑ රුට්ත න ෙග පඑ කුණඑ ගර ම්් තළඑ රයතළහඑ රිඑ ජින් රම ගම් එ අතහඑ
ගවිරුමක එ අත්රන්එ තඩබුෙේඑ රමඑ ගර ම්් තළඑ රයතළහඑ මගන් නෂ්ි නහඑ කහනඑ රිව්ළුඑ
රිඑිිතුපිඑයට ීඑගඩනීම එඅ ිව්හ.
අම තයඑ රිතත්එ ෙිර්ම ර, චමට්එ හ ජි් ෂ, මින් එ අමහවීහ, ිටීි්එ ෙව් රහඡජ, කුණුඑ
ිි ත්එිරධ නඑඅම තයඑ් න්එවිජහට ට්එ එරට්ව් එහන මිත්ව්පින්එඇතුළුඑිි ෙත්එමිජනඑ
නෙහෝිතතහන්එ එග ට්ට, ම තහ, ිඹබන්ෙත
ිර්තර් එ ෙට්කඹව්පි, ිර ෙ ්්ීහඑෙට්කඹව්පිඑ
ඇතුළුඑ හ ජයඑ නටධ මටිුඑ රි ගර ම්් තළඑ රයතළඑ නෙහෝිතතහන්එ ෙමමඑ ර කඡඡ ව් එ ර් ව්එ
රටිහි.
ෙඹඑ අතහඑ තළර්රමි හ මඑ ිර ෙ ්්ීහඑ ෙට්කඹඑ ෙක ට්ඨ රෙහ් ිරජ ි ටළතඑ ගඹම නහඑ ව්නඑ
ජටට්ිට්ගමඑ ගර මඑ නටධ මටඑ ව්රෙඹඑ එ රංච හහකඑ නහතඑ ව්ූ ජන ධිිතළතුම එ රිඑ ජනත එ
ගඩ ලුඑිළිළබඳඑෙර හ එබඩටීහ.
ි නීහඑ ජටඑ ගඩ ලුව්, ම ේගඑ රංව්ේධනහ, ි රට්එ රඳි එ ිිරුකඹ ටබ එ ගඩනීම,
රනීි හ් ෂකඑගඩ ලු, ව්නඑඅටළඑගඩ ලුව්එඇතුළුඑිරෙ ්්ෙහ්එජනත ව්එමුිුණි රටිනඑගඩ ලුඑ
කිිිහ් එ ිළිළබඳඑ ෙමි ීඑ ජන ධිිතළතුම එ ඩනුව්ත්එ ෙකපිණුඑ අතහඑ රම ගඩ ලුඑ කඩිනයන්එ
විරඳ එ ෙ නඑ බව් එ කුණුඑ ිි ත්එ ිරධ නඑ අම තයඑ ් න්එ විජහට ට්එ
රට්ව් එ මිත එ
ජන ධිිතළතුම එඉ ිමටෙහ්එරකඟත ව්හඑිිඑකෙි්හ.
ගර ම්් තළඑ ජනත එ ව්ය ි හහ එ රමග යව්එ අම තයඑ රිතත් ෙිර්ම රඑ මිත එ විරන්එ
තළර්රමි හ මඑ ිරෙ ්්ෙහ්එ ි රට් 04 ් එ රඳි එ ටබ දුන්එ තරවිට්එ හනඑ නට ව්්ෙහන්එ රමඑ
ි රට්එෙව්තඑභ හ ීමඑ එෙමි ීඑජන ධිිතළතුම එඅතළන්එරදුඑවිහ.
ජටට්ිට්ටගමඑ ව්රෙඹඑ මත්ද්රව්යඑ නව් හණඑ ව්ඩපර ින එ රමග රව් දුඹව්ඩටිඑ අෙිවිෙහන්එ
ඉව්ත්එව්ූඑෙව්ෙිඳඑරඩට් 08 ් එඇගඩහම එට් එකහයන්එඇගඩහීඹඑරිතළකඑිර නහඑකිරීමඑ එ
ජන ධිිතළතුම එඅතළන් රදුඑෙකමටණි.
තළර්රමි හ මඑ ක ව්න්තළර්රිටහඑ මි එ වි ය ටෙහ්එ රරුඑ
ජන ධිිතළතුම එෙව්තඑඋිි හඑතළිළණහ් එ එිළිළගඩන්වීහ.
අනුගි
ර හඑ ජන ධිිතළඑම ධයඑකකකහ

පිව්න්

විරන්එ ෙමි ීඑ

