
ස ේවා අංශසේ ස ේවා නියුක්තිය හා ස ේවා වියුක්තිය 

 
එක් එක් දිස්ත්රික් ස සාහප රධාප   ්මාප්ත   ්ඩාපස්  ිසින්ත ේස ාප ියුකක්  න හහ ේ  

රතිශත   ායපප්තිතිශස  තුළ  2018  ේ ොළඹ දිස්ත්රික් ේ  ේස ාප ියුකක්තිශස ඉහළා  අහසක් ේේතනු්  

 රයි.එස  69%   අහසක් හිය.. හ් ෙහ දිස්ත්රික් ේ  සහ ාහනුාර දිස්ත්රික් ේ  ේාා අහස්ත 

පිළිේාලි්ත හ් ෙහ  (60.7) සහ ාහනුාර (52.5%) 

 2018 සපේප්තික්ෂා 2019   න ාපරි ාපසේ  ියෂේපා  ක්රිසප පර ්  ාි ව ේයහසන්්තාේේස ාප අයතේ  

ක්රිසප පර ්  ඉහළ ේයහසන්්තා ාි ව  ඇ ඇ ියි රි කය ප ාහ ංිය ප ර පත  රයි. 

 2019 න ාපරි ාපසේ  ේස ාප අයතේ  ඉහළ ා්මධා සක් ාප්ම ප ිස ඇ .ේස ාප ියුකක්තිශසේ ා ායපෙපර සහ 

අේප්තික්ෂි  ායපෙපර ක්රිසප පර ් ාක ින ව  ස සිකන්ස ුකතු ඉහළ සපා. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ේස ාප ියුකක්  න හහ ේ   ායපප්තිතිශස-(2012-2018) 

 මුළු ේස ාප ියුකක්තිශ  න හහ ේස්ත ාි වා ේ ොටසක් ාප්ම ප ා්තේ්ත ේස ාප අයතේසිය 46.6% ා  අ ර 

අඩුා අහස  ෘෂී ්මා  අයතේස්ත  (25.5%)  ්මාප්ත  අයතේ  ේස ාප ියුකක්තිශස  27.9%න්. 

 රැන්සපහ  න හහ  අනුෙප ස සක ප ංිලු ිසට  පහරි  අයතේ  ේස ාප අයතේ  ඉහළ රතිශත සක් ාක් ට 

කිේේ.එස 70% න්. 

 ිසරැන්සපහ  අනුෙප ස අනුා ආ්මථි  අයතේ  සිකන්ස ුකතු ේා සක් ේහළි  රයි.අයත අ ර  ෘෂි ප්මමි  

අයතස ඉහළා අහස ාප්ම ප  රයි. එහි අනුෙප ස (4.1%) සහ ේස ාප අයතස ාප්ම ප  ර්තේ්ත අඩුා 

අනුෙප සයි. 

 

ේස ාප ිසුකක්තිශස 

ාි ට රැන්සපාක් ේ ොාිතිශ එේහත් 

රැන්සපාක් ේසොසමි්ත ේහෝ 

රැන්සපාක් අේප්තික්ෂපේා්ත ිනටි  

න  සයඛ්යපා ේස ාප ිසුකක්තිශසට 

අසත් ේය. 

ේස ාප ියුකක්තිශස 

ාිටුෙ ට ේහෝ ේා ත් ආ්මථි  රතිශකපයසක් 

අේප්තික්ෂපේා්ත ාි ට ආ්මථි   ටුකතුාක ියසිලී 

ිනටි  පුද්හකයි්ත ේස ාප ියුකක්  න  සයඛ්යපා ේකස 

හිඳි්තේය.ාිටුප්ති කං්ත ්ත (රපනය  හප ේෙෞද්හලි  

අයතේ  ේස ා ස්ත)ේස ාප ආේසෝන ස්ත ස්ාසය 

රැන්සපාක ියුකක්   සා්ත සහ ේහ ඇාක් ේ ොකා 

ෙ සේේ  ශ්රමි ස්ත  ීටට අසත් ේය. 



ස ේවා අංශසේ ස ේවා නියුක්තිය හා ස ේවා වියුක්තිය 

 
 

  


