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මිය,යු ්ංබලංසාංරැකිරතිෂාංවෙපාර්තවේහිතු . 

අේඅරුංසාං ෘත්ය නං මීය ං බඳතාංශමාතයයනන 

පි.ඩබ්.චතුක අාංචහිද්රව ාග 



 

 
සැඳිහියුම 

ශ්රීංලයඅාවගංග්රාමීනං්ර්ක අං ය ර්යගනංපිබඳබඳංඉය සා නංවමරපංපක පාලගවඉංඉය සා නංසාං මිාමීං

 ංඈතංශතීතනං ෙති ාං දිව හිගකි.ංමුළුමයුහිංමංඅෘෂිඅාර්මිය,අං්ර්ක අංරපා අපං ංහුරු ංසිටිංඑඅලං

ජගතා ං “ිම”  මාජං සාං ්ර්ක අං ක්රිනා න්හිවවං  ැෙිත්ං මං  ්නාගනං වල ං  නඅගං ලදි.වේං

වසාතුව හිංඑඅලංරජ රුංප ාංග්රාමීනං මාජනංමුකොවඅ පංිත්ංග්රාමීනං ය ර්යගනපංරමුතත් නංවෙගං

ලදි.වඅව ාං වු ං ෙං බප සරං ජාය හිවවං්ිමගවනහිං පසු ං ශ්රීං ලායවතිනං  මාජනං්ර්ක අ,  මාජයීන, 

වේනපාලයුඅංසාං ය ්අෘය අං නවනහිංයුනාලංපක  ර්තගනඅපංබඳුහිංයුන.එවතතිංවමරපං්ර්ක අවඉං

රයාගතමං පාර්න අරුං වං  ාේරොිකඅංඅෘෂිඅාර්මිය,අං ශයනනං ව ුව පං  ාිජජං  ැයුි ංඅෘෂිං්ර්ක අනං

 ්නාපිතං වීමත්, ඒං සාං්ශ්රීතංඅපක්තුං ං ගාික අං මයය ්නාගනහි සං යවතිහිද්රණයනං වීමත්ං වසාතුව හිං

වමරපං්ර්ක අංසාං මාජංතත්ත් නහි සංබරපතලංශ මාගඅේංෙෘනයමාගං හිගපංයුන.වමමංග්රාමීන-ං

ගාික අංශ මතුි තතා ං මගනංවඅ පං්ර්ක අංරය ලා ංිැමිය,නහිංසාං දු්පපත්ංවි වීහිංව තංවිගං

නාවේංශරමුිජහිංරය පත්ය ං ේපාෙඅනහිවවංශ යාගනංග්රාමීනං ය ර්යගනංවඅවර සංවන මුංවීම, වමරපං

ග්රාමීනං ය ර්යගං යඅකොපවඉංමලාරේ නංයුන. 

 ය ර්යගනං  ේබහියවනහිං සදුගාං ිහිගාංයුර්ණයානඅනහිංතුනංගාික අරණයනං සුයුවනාෂං  ්නාගනතිං

ිනී. ැලසුේං  සිතං ගාික අරණයං රපඅං  මාජා්ර්ක අං  ය ර්යගනං වඅවර සං බලපාගං ශතරං  ඩාං

 යයුයාගාත්මඅං ජගා ා ං අරණයනං සාං පන්චාේං රානමිය,අං ක්රිනාඅාරඅේං වඅවර සං යුවනාෂං ව ා ාං

්ර්ක අනං ප ත් ාවිගං නාමපං පසුබිමං යුර්මාණයනං යුමපං ං ්දිං  නවනහිං  ර්නමාගනපං ං වමහිමංං

ශගාිතනඅපංගාික අරණයනංශ නයමංක්රිනා ි නතිංවග.ං  

ගාික අරණයනංනුවංනේංරපඅංවසෝංංරවේනනඅංවසෝංජි ත්ං ගංජගනාවිහිංගිරංවල ංශර්නංෙති ගංං

රවේන ලංවඅ පමණයංජගිසගනතිංජි ත්වගෙංනහිගික.වල  ං ෑමංරපඅමංගාික අරණයනංසදුගාිුවං

ලබහිවහිංඑඅමංයුර්ණයානඅනතිංපෙගේංවග  ගංබ න.වලෝඅවඉංංඇතැේංරප කොංනේංජගා ා නඅං

ශර්නඅනගනංඅරික.ත ත්ං රප කොං නේං ජගා ා නඅං ජගිසගනං මඟං එමං ජගඅාවනහිං වඅ පමණයං

රය නතනතිංඅෘෂීංවග  ගං්ර්ක අංක්රිනා ලංයුරතං ග ාෙංනහිගං ලඅික.රිංලයඅා ං ේබහියවනහිං

 ැලකුංයුපංවමරපංගාික අරණයනංය රණයනංඅරුවවඉංපක පාලගංඅාර්නනංපෙගේංඅරියුමිය,යු. 

ශෙං ගංයුපංග්රාමිය,නංරවේන ලංපසසුඅේංදික්ු ංකික මංස ්ව ාංගාික අංග්රාමිය,නංයුෂමතා ංශ මංකික මපං

උත්සුඅං  ගං ශතරං අලඅපං ඉසතදීං ව ග ්ං අනං රිං ලයඅාවගං ශිුව රං සාං එවමහිමං ං වඅ න ං

ශිගිරනං ං සාං  ේබහියං වහි ාසිඅං සාං පක පාලගං අෘතයං ඕගැමං  මාජනඅං වඅටිං අාි ගං සාං

දිගුඅාි ගං  නවනහිං ව ග ්ං යුමපං ලතිං වග.(දිගුං අාන්ගං  මාජං ව ග ්ං යුමං ං රයාගං අාරඅං සනතිං

පෙගේංඅරංියුමිය,හිංසිදුංවග.)දිගුංඅාි ගං මාජංව ග ්ංයුමංරයාගංඅාරඅංසනතිංපෙගේංඅරියුමිය,හිං

සිදුං වග.එගේං අාර්මීඅරණයනාගයුඅරණයනාගාික අරණයනා ාිජජඅරණයනාබප සරඅරණයනං  සං

විෝන්නඅරණයනික. 

රපඅං ගාික අරණයවඉං තත්ත් නං වග එව ාං ගේං එ සං  ්  ා නං එරපං ්ර්ක අං  ය ර්යගනං  සං

පුේිලනහිවවංජි ගංතත්ත් නං ඩාත්ංවස ඳිහිංයුරුපණයනංඅරගං්ෙර්නනකී. 

වමමංග්රාමිය,නංාගාික අංශයනනහි සංව ා ාංයුක්තිය නංං සංව ා ාංයුක්තිය නංංමඟිහිංගාික අංශයනවඉං සං

ග්රාමීනං ශයනවඉං පරතරනං යුෂමතා හිං වපහිුවේං වඅවර්.ඒං  ඳසාං ඇය ං වනෝජගාං යු දුේෙං ඉදික පත්ං

වඅවර්. 

 

 



 

 
ව ා ාංයුක්තිය න 

 ැටුපඅපංවසෝංව ගත්ං්ර්ක අංරය ලා නතිංශව්පතිෂාව හිංෙැගපං්ර්ක අංඅපක්තු ලංයුනැන්ංසිටිගං

පුේිලිකහිංව ා ාංයුක්තිතංජගං යතයා ං වල ංසැඳිහිවග. ැටු්පංලබහිගහිං (රාජයං ං සාං වපෞේිි අං

ශයනවඉං ව ා අනහි)ව ා ාං ්වනෝජඅනහිං  ් නයං රැකිනා ලං යුක්තිතං වු හිං  සං විවීමතිං වග ලෙං

පවුවකොංංශ්රමිය,අනහිංංමීපංශනත්ංවග. 

 

ව ා ාංයුක්තිය න 

ෙැගපංරැකිනා තිංවග මැය ංඑවසත්ංරැකිනා තිංව  නමිය,හිංවසෝංරැකිනා තිංශව්පතිෂාව හිංසිටිගංජගං

 යතයා ංව ා ාංයුක්තිය නපංශනත්ංවග. 

 

ග්රාමීනංසාංගාික අංශයනවඉංංඇ ්තවේහිතුිත ංජගිසගන 

 න ං18  ැඩිංජගිසගන-2016 
  ෙර්නඅන ග්රාමීන  ගාික අ 

18 පං ැඩි ජගිසගන 12,000,865 2,455,458 

ශ්රමංබලඅාන  න ්ංඅාණ්ඩනංශුව  6,951,895 1,297,878 

ශ්රමංබලඅා  ස ාගිත් ංශුවපාතන 57.9 52.9 

රැකිනාංිත ජගිසගන 6,657,443 1,246,595 

ව ා ා යුක්තිය න  ශුවපාතන 95.8 96 

යුරැකිනා ජගිසගන 294.452 51,283 

යුරැකිනා ශුවපාතන 2.5 2.1 

ශ්රමංබල  ස ාගිත් නංවග මැය  5,048,970 1,157,580 
ජගංසාං යතයාවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

 

2016  ර්ෂවඉංං න ං18ං ැඩිංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ැඩිංජගිසගනතිංග්රාමීනංශයනවඉංෙතිගපං

ලැවබ්.එනං 12ා000ා865ං කී.ශ්රමං බලඅානං  සං ශ්රමං බලඅාං  ස ාගිත් නෙං ග්රාමීනං ශයනවඉං  ැඩිං බ ං

ෙතිගපංලැවබ්.ව ා ාංයුක්තිය ංශුවපාතනං ලඅාංබැලුංයුපංගාික අංශයනවඉං ැඩිංරය නතනතිංෙතිගපං

ලැවබ්.එනං 96%කි.යුරැකිනාංජගිසගනංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංශිනතිංිහිගාංබ ං ෙතිගපංලැවබ්.ශ්රමං

බලං ස ාගිත් නතිංවග මැය ංංජගිසගනංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩින.එනං5ා048ා970ංකි. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 න ං18  ැඩිංජගිසගන-2017 

ෙර්නඅන ග්රාමීන  ගාික අ 

18 පං ැඩි ජගිසගන 12,199,704 2,608,845 

ශ්රමංබලඅාන  න ්ංඅාණ්ඩනංශුව  7,104,161 1,402,776 

ශ්රමංබලඅා  ස ාගිත් ංශුවපාතන 58.2 53.8 

රැකිනාංිත ජගිසගන 6,819,470 1,341,736 

ව ා ා යුක්තිය න  ශුවපාතන 96 95.6 

යුරැකිනා ජගිසගන 284,691 61 

යුරැකිනා ශුවපාතන 4 4.4 

ශ්රමංබල  ස ාගිත් නංවග මැය  5,095,542 1ා206ා069 
ජගංසාං යතයාවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

 

2017  ර්ෂවඉංං න ං18ං ැඩිංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ැඩිංජගිසගනතිංග්රාමීනංශයනවඉංෙතිගපං

ලැවබ්.එනං 12ා199ා704ං කී.ශ්රමං බලඅානං  සං ශ්රමං බලඅාං  ස ාගිත් නෙං ග්රාමීනං ශයනවඉං  ැඩිං බ ං

ෙතිගපං ලැවබ්.2016ං  ර්ෂනපං  ාව්පතිෂ ං 2017ං  ර්ෂවඉං ව ා ාං යුක්තිය නං ගාික අං ශයනනපං  ඩාං

ග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංරය නතනතිංෙතිගපංලැවබ්.එනං96%කී.ංයුරැකිනාංජගිසගනංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිං

ශිනතිංිහිගාං බ ං ෙතිගපං ලැවබ්.ශ්රමං බලං  ස ාගිත් නතිං වග මැය ං ං ජගිසගනං ග්රාමිය,නං ශයනවඉං

 ැඩින.එනං5ා095ා542ංංකි. 

2016ා2017ං ර්ෂනහිං ය යෙගාත්මඅ ංබැි වේදීං න ං18ං ැඩිංජගිසගනංබැලුංයුපං ර්ෂංවෙවඅ සමං

ග්රාමීනංශයනවඉං ැඩිංබ තිංංෙතිගපංලැවබ්.ංශ්රමංබලඅානං සංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් නෙංග්රාමීනංශයනවඉං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්.ං2016ං ර්ෂනපං ාව්පතිෂ ං2017ං ර්ෂවඉංව ා ාංයුක්තිය නංගාික අංශයනනපං

 ඩාංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංරය නතනතිංෙතිගපංලැවබ්.ංයුරැකිනාංජගිසගනංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංශිනතිං

ිහිගාංබ ං ෙතිගපංලැවබ්.ශ්රමංබලං ස ාගිත් නතිංවග මැය ං ංජගිසගනංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංබ ං

 ර්ෂංවෙඅමංශයයනගවනහිංෙතිගපංලැවබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  ර්ෂවඉංං න ං18ං ැඩිංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ැඩිංජගිසගනතිංග්රාමීනංශයනවඉංෙතිගපං

ලැවබ්.එනං12ා000ා865ංකි. 

2017  ර්ෂවඉංං න ං18ං ැඩිංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ැඩිංජගිසගනතිංග්රාමීනංශයනවඉංෙතිගපං

ලැවබ්.එනං12ා199ා704ංකි. 

.ශ්රමංබලඅානං සංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් නෙංග්රාමීනංශයනවඉං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. 



 

 
2016ං සං2017ං ර්ෂනහි සංව ා ාංයුක්තිය නං සංව ා ාංයුක්තිය න 

2016ං ර්ෂවඉංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් ංශුවපාතන 

 

ජගංසාං යතයාවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

2016  ර්ෂවඉංංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් නං ලඅාංබැලුංයුපං25-29ං න ්ංඅාණ්ඩවඉංගාික අංශයනවඉං

 ්ත්රිං ස ාගිත් නං ැඩිං ශිනතිංවපහිුවේංවඅවර්.එනං 93.6%ංකී.පුරුෂං ස ාගිත් නං ැඩිමං 50.7%ං

කී.ග්රාමීනං ශයනවඉත්ං  ්ත්රිං  ස ාගිත් නං  ැඩිං ශිනතිං වපහිුවේං වඅවර්.එනං 96.5%ං කි.පුරුෂං

 ස ාගිත් නං44.2%ංකි.එනං ැඩිමංශිනංවග.ග්රාමිය,නංගාික අංශයනංවෙවඅ සමං ත්්රිං ස ාගිත් නං ැඩිං

බ ංෙතිගපංලැවබගංශතරංඑිකුවත්ංග්රමිය,නංශයනවඉං ැඩිංං ස ාගිත් නතිංෙතිගපංලැවබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

2017ංං ර්ෂවඉංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් ංශුවපාතන 

 න  ්අාණ්ඩන

 ම ත්  ත්්රි පුරුෂ

ගාික අ 49.8 72.6 30.2

15-19 12.6 16.6 8.4

20-24 56.1 71.3 43.1

25-29 71.1 93.6 50.7

30-39 65.1 96 38.9

40+ 47.2 73 25.9

ග්රාමීන 54.2 75.5 36.3

15-19 13.6 19.1 8.2

20-24 55.1 74.3 38.7

25-29 64.4 92.5 43.5

30-39 67.4 96.5 44.2

40+ 55.5 77.6 36.8

ශ්රම බලඅා  ස ාගිත්  ශුවපාතන

2016ං ර්ෂවඉංග්රාමිය,නංගාික අංශයනංවෙවඅ සමං ්ත්රිං ස ාගිත් නං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබගංශතරං

එිකුවත්ංග්රමිය,නංශයනවඉං ැඩිංං ස ාගිත් නතිංෙතිගපංලැවබ්. 

 

 



 

 
2017ං ර්ෂවඉංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් න 

 

ජගංසාං යතයාවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

2017ං ර්ෂවඉංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් නං ලඅාංබැලුංංයුපංං30-39ං න ්ංඅාණ්ඩවඉංගාික අංශයනවඉං

පුරුෂංජගිසගනං ැඩිංයුංඇය ංබ තිංෙතිගපංලැවබ්.එනං96%ංකී. ්ත්රිං ස ාගිත් නං49.2%ංකි.2016ං

  රපං  ාව්පතිෂ ං 2017ං  ර්ෂවඉං  ්ත්රිං  ස ාගිත් නං ශ ං බ තිං ෙතිගපං ලැවබගං ශතරං පුරුෂං

 ස ාගිත් නං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්.ග්රාමිය,නංශයනවඉත්ං30-39ං න ං්අාණ්ඩවඉංපුරුෂං ස ාගිත් නං

 ැඩිංවග.95.9%කී. ්ත්රිං ස ාගිත් නංඉතාංශ ංශිනතිංෙතිගපංලැවබ්.එනං45.8%කි. 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ා්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගන. 

 ැඩංඅරගං නව ාංජගිසගනංශතුරහිංකිසිනේංයුන්චිතං අ ාුව තිංවල ංවන ොංිත්ංවන මුංංඅාලනං

තුනං ( මිය,තිෂණයනපං ය නඅපංවපරං ය න)රැකිනාංයුක්තුං සංරැකිනාංයුර සත ංපසුංවුංමුළුංජගිසගනං

ශ්රමංබලඅානංවල ංසදුහි ික.ං 

 

 

 

 

 

 

 

 න  ්අාණ්ඩන

 ම ත්  ත්්රි පුරුෂ

ගාික අ 50.5 31.6 72.5

15-19 11.1 6.9 15.8

20-24 54.7 41.8 69.8

25-29 69.9 49.2 92.9

30-39 66.9 42 96

40+ 49.2 28.8 73.2

ග්රාමීන 54.8 37.7 75

15-19 13.8 8.5 19.2

20-24 58 43.6 73.9

25-29 67.1 45.6 93.4

30-39 68.4 45.8 95.9

40+ 55.8 38.1 77.1

ශ්රම බලඅා  ස ාගිත්  ශුවපාතන%

2016ං  රපං ාව්පතිෂ ං2017ං ර්ෂවඉං ්ත්රිං ස ාගිත් නංශ ංබ තිංෙතිගපංලැවබගංශතරං

පුරුෂං ස ාගිත් නං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ් 



 

 

 

ං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගන-2016 

ශයනන එඅතු   ්ත්රි/පුපුරුෂ ා න 

 ්ත්රි පුරුෂ 

ගාික අ 1,304,325 426,779 877,546 

ග්රාමීන 6,637,695 2,415,893 4,221,802 

ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

2016ං ර්ෂවඉං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංශිනතිං

ෙතිගපංලැවබ්.එනං6ා637ා695ංකී.එිකහිංග්රාමීනංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං ැඩින.4ා221ා802ංකී. 

 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනංශයනංසාං ්ත්රිංපුරුෂං ා නංශුව -2016 

 

 

්ර්ක අං  නවනහිංක්රිනාඅාක ං ජගිසගනං ්ත්රිං පුරුෂං වල ං  ලඅාං බැි වේදීාගාික අං ශයනවඉං පුරුෂං

ජගිසගනං ඉසනං ශිනතිං ිනී.එනං 67.3%කී.ග්රාමිය,නං ශයනවඉෙං පුරුෂං ජගිසගනං  ැඩිං වග.36.4%ං

වග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ත්්රිංජගිසගනෙංගාික අංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනපං ඩාං ැඩිංවග. 
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 ්ත්රි 

පුරුෂ 

2016 ්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ්ත්රිංපුරුෂංවල ං ලඅාංබැි වේදී,ගාික අංශයනවඉං

පුරුෂංජගිසගනංඉසනංශිනතිංිනී.එනං67.3%කී.ග්රාමිය,නංශයනවඉෙංපුරුෂංජගිසගනං ැඩිංවග.63.6ං

වග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ත්්රිංජගිසගනෙංගාික අංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනපං ඩාං ැඩිංවග. 



 

 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගන-2017 

ශයනන එඅතු   ්ත්රි/පුපුරුෂ ා න 

 ්ත්රි පුරුෂ 

ගාික අ 1,409,867 475,584 934,283 

ග්රාමීන 6,741,144 2,469,045 4,272,099 

ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

2017ං ර්ෂවඉං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉං ැඩිංශිනතිං

ෙතිගපංලැවබ්.එනං6ා741,144ංකී.එිකහිංග්රාමීනංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං ැඩින.4,272,099ංකී. 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනංශයනංසාං ්ත්රිංපුරුෂං ා නංශුව -2017 

 

ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

්ර්ක අං  නවනහිංක්රිනාඅාක ං ජගිසගනං ්ත්රිං පුරුෂං වල ං  ලඅාං බැි වේදීාගාික අං ශයනවඉං පුරුෂං

ජගිසගනං ඉසනං ශිනතිං ිනී.එනං 66.3%කී.ග්රාමිය,නං ශයනවඉෙං පුරුෂං ජගිසගනං  ැඩිං වග.63.4ං

වග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ත්්රිංජගිසගනෙංගාික අංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනපං ඩාං ැඩිංවග. 

2016,2017  ර්ෂංවෙවඅ සමං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ර්ෂංවෙවඅ සමං

ග්රාමිය,නංශයනවඉංපුරුෂං ස ාගිත් නං ැඩිංශිනතිංිනී.ං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ත්්රිං

පුරුෂං  ා නං ශුව ං  ලඅාං බැි වේදීං ගාික අං ශයනවඉං පුරුෂං ජගිසගනං  ැඩිං බ තිං ෙතිගපං

ලැවබ්. ර්ෂංවෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිං ස ාගිත් නංඉසනංශිනතිංිනී. 
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 ්ත්රි 

පුරුෂ 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ්ත්රිංපුරුෂංවල ං ලඅාංබැි වේදී,ගාික අංශයනවඉංපුරුෂං

ජගිසගනංඉසනංශිනතිංිනී.එනං66.3%කී.ග්රාමිය,නංශයනවඉෙංපුරුෂංජගිසගනං ැඩිංවග.63.4ං

වග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ත්්රිංජගිසගනෙංගාික අංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනපං ඩාං ැඩිංවග.2016,2017ං

 ර්ෂංවෙවඅ සමං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ර්ෂංවෙවඅ සමංග්රාමිය,නං

ශයනවඉංපුරුෂං ස ාගිත් නං ැඩිංශිනතිංිනී.ං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංජගිසගනං ත්්රිංපුරුෂං

 ා නංශුව ං ලඅාංබැි වේදීංගාික අංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං ැඩිංබ තිංෙතිගපංලැවබ්. ර්ෂං

වෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිං ස ාගිත් නංඉසනංශිනතිංිනී. 



 

 
්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංංංවග  ගංජගිසගනං2016 

  

එඅතු  පුරුෂ  ්ත්රි 

රමාණයන % රමාණයන % රමාණයන % 

ගාික අ 1,316,178 100 331,577 25.2 984,601 74.8 

ග්රාමීන 5,615,450 100 1,371,192 24.4 4,244,258 75.6 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගනං2016ං ර්ෂවඉංග්රාමීනංශයනනං ැඩිංශිනතිංිනී.එනං

5ා615ා450ංවග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංංංවග  ගංජගිසගනං2017 

  

එඅතු  පුරුෂ  ්ත්රි 

රමාණයන % රමාණයන % රමාණයන % 

ගාික අ 1,382,978 100 354,591 25.6 1,028,387 74.4 

ග්රාමීන 5,638,154 100 1,422,426 25.2 4,215,727 74.8 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගනං2017ං ර්ෂවඉංග්රාමීනංශයනනං ැඩිංශිනතිංිනී.එනං

5ා638ා154ංකී.ග්රාමිය,නංශයනවඉංං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

2016ා2017ං  ර්ෂනහි සං ්ර්ක අං  නවනහිං ක්රිනාඅාක ං වග  ගං ජගිසගනං  ලඅාං බැි වේදීං  ර්ෂං

වෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනනං ැඩිංශිනතිංිහිගාංංශතරංංං ර්ෂංවෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනවඉංං ්ත්රිංජගිසගනං

ෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගනං2016ං ර්ෂවඉංග්රාමීනංශයනනං ැඩිංශිනතිංිනී.එනං

5,615,450ංවග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගනං2017ං ර්ෂවඉංග්රාමීනංශයනනං ැඩිංශිනතිංිනී.එනං

5,638,154ංකී.ග්රාමිය,නංශයනවඉංං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

2016,2017ං ර්ෂනහි සං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගනං ලඅාංබැි වේදීං ර්ෂංවෙවඅ සමං

ග්රාමිය,නංශයනනං ැඩිංශිනතිංිහිගාංංශතරංංං ර්ෂංවෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනවඉංං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිං

ිනී. 

 



 

 

රැකිනාිතංජගිසගංශුවපාතන ශයනංසාං ්ත්රිාපුරුෂං ා නංශුව ං-2016 

රැකිනාිතංජගිසගංශුවපාතනංශයනංසාං ත්්රිාපුරුෂංං ා නංශුව -2016 

ශයනන  ්ත්රිංපුරුෂං ා න 

එඅතු  පුරුෂ  ්ත්රි 

එඅතු  51.4 72.9 33.4 

ගාික අ 47.8 70.4 28.4 

ග්රාමිය,න 51.7 73.3 33.6 

ංංංංංංංංංංංංජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

ං2016ං  වර්ංරැකිනාිතංජගිසගංශුවපාතනං ලඅාංබලගංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉංපුරුෂංං ං ංජගිසගනං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. ්ත්රිංජගිසගනංඉතාංශ ංශිනතිංිනී. 

රැකිනාිතංජගිසගංංශුවපාතන ශයනංසාං ත්්රිාපුරුෂං ා නංශුව ං-2017 

ශයනන 

 ්ත්රිංපුරුෂං ා න 

එඅතු  පුරුෂ  ්ත්රි 

එඅතු  51.8 72.4 34.3 

ගාික අ 48.3 70 29.6 

ග්රාමිය,න 52.2 73 34.5 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

2017ං  ර්ෂවඉංරැකිනාිතංජගිසගංශුවපාතනං ලඅාංබලගංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. ්ත්රිංජගිසගනංඉතාංශ ංශිනතිංිනී. 

 ර්ෂං වෙවඅ සමං රැකිනාිතං ජගිසගං ං ශුවපාතනං ග්රාමිය,නං ශයනවඉං  ැඩිං බ තිං ෙතිගපං ලැවබ්. ත්්රිං

ජගිසගනංශ ංවග.ං 

යුරැකිනාංශුවපාතන   ස ංරමාණයනංශයනංසාං ත්්රිංපුරුෂං ා නංශුව ං-2016ංංංං 

 ්ත්රි  පුරුෂ   ා න රැකිනා ති  
වග මැය ංරමාණයන 
ශුවපාතන 

එඅතු  ශයනන   

ගාික අ ග්රාමිය,න ව ා ා 

එඅතු  රමාණයන 362,999 52.575 298,928 11,496 

ශුවපාතන 4.4 4 4.5 3,1 

පුරුෂ රමාණයන 153,554 26,264 122,593 4,696 

ශුවපාතන 2.9 3 2.9 2.3 

 ්ත්රි රමාණයන 209,445 26.311 176,334 6,800 

ශුවපාතන 7 6.2 7.3 4.1 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

 
2016ං  වර්ංරැකිනාිතංජගිසගංශුවපාතනං ලඅාංබලගංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉංපුරුෂංංංංජගිසගනං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. ්ත්රිංජගිසගනංඉතාංශ ංශිනතිංිනී. 

2017ං ර්ෂවඉංරැකිනාිතංජගිසගංශුවපාතනං ලඅාංබලගංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. ්ත්රිංජගිසගනංඉතාංශ ංශිනතිංිනී. 



 

 

2016  ර්ෂවඉංයුරැකිනාංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපං ංග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. 

2016ංං ර්ෂවඉංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. 

යුරැකිනාංශුවපාතන   ස ංරමාණයනංශයනංසාං ත්්රිංපුරුෂං ා නංශුව ං-2017ංංංං 

 ්ත්රි  පුරුෂ   ා න රැකිනා ති  
වග මැය ංරමාණයන 
ශුවපාතන 

එඅතු  ශයනන   

ගාික අ ග්රාමිය,න ව ා ා 

එඅතු  රමාණයන 358,507 61,809 281,204 15,493 

ශුවපාතන 4.2 4.4 4.2 3.7 

පුරුෂ රමාණයන 155,352 31,771 116,028 7,553 

ශුවපාතන 2.9 3.4 2.7 3.3 

 ්ත්රි රමාණයන 203,155 30,038 165,177 7,940 

ශුවපාතන 6.5 6.3 6.7 4.2 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

 

 

2017  ර්ෂවඉංෙංයුරැකිනාංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංංග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනං

 ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. 

 

යුරැකිනාංශුවපාතනං2016ංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංං 

 

ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

 

 



 

 
යුරැකිනාංශුවපාතනං2017 

 

ංංංංංජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු ංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංං 

2016ා2017ං ර්ෂනහි සංයුරැකිනාංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංග්රාමීනංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනං ැඩිංබ ං

ෙතිගපංලැවබ්. 

රැකිනාිතංංංජගිසගනංරයාගංඅර්මාහිතංශයනනහි ස-2016 

ශයනන එඅතු  රයාගංඅර්මාහිතංශයනන 

අෘෂීඅර්මාහිතන අර්මාහිත ව ා ා 

ගාික අ 100 4.3 26.4 69.3 

ග්රාමිය,න 100 29.3 27.1 43.6 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

ගාික අංසාංග්රාමිය,නංංශයනවඉංංරයාගංඅර්මාහිතංශයනනංවල ංංව ා ාංශයනවඉං ැඩිංශිනතිංවපහිුවේං

වඅවර්. ංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංංං 

රැකිනාිතංංංජගිසගනංරයාගංඅර්මාහිතංශයනනහි ස-2017 

ශයනන එඅතු  රයාගංඅර්මාහිතංශයනන 

අෘෂීඅර්මාහිතන අර්මාහිත ව ා ා 

ගාික අ 100 4.6 26.8 68.6 

ග්රාමිය,න 100 28.2 29.4 42.3 
ජගංසාං යතයාංවකොතගංවෙපාර්තවේහිතු  

ගාික අංසාංග්රාමිය,නංංශයනවඉංංරයාගංඅර්මාහිතංශයනනංවල ංංව ා ාංශයනවඉං ැඩිංශිනතිංවපහිුවේං

වඅවර්. 

 

යුිමණයංසාංවනෝජගා 
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එඅතු  ගාික අ ග්රාමිය,න 

එඅතු  

 ්ත්රි 

පුරුෂ 

2016,2017ං ර්ෂනහි සංයුරැකිනාංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංග්රාමීනංශයනවඉං ්ත්රිං

ජගිසගනං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්.ගාික අංසාංග්රාමිය,නංංශයනවඉංංරයාගංඅර්මාහිතං

ශයනනංවල ංංව ා ාංශයනවඉං ැඩිංශිනතිංවපහිුවේංවඅවර්. 

 



 

 
යුිමගංංසාංවනෝජගා 

01.ව ා ාං යුක්තිය නං වසාතුව හිං පුේිලවනකුවවං ඡී වගෝපානං  ෙසාං මාර්ිනං වග මැය ං වග.ං වමන 

පුේිලවනකුවවංමුි අංශ නයතාංප ාංඉටුංඅරංිැයුමපංඇය ංසැකිනා ංමිසැක ංනාමප වසාතුවග.ංවේං

යු ාංපුේිලවනකුපංයුෂ්පාෙගංක්රිනා ි වන සං රීනංවල  ොනඅත් නංලබාදිංකිසිනේං්ොනමතිංලබාං

ිැයුමපං ඇය ං ශ  න්ා ං මිසැක ං නුවං ඇත. ්ොනේං ශ ගමං ෙක ද්රතා නං  ැඩියුමං වඅවර සං වමහිමං

මහිෙවපෝෂණයනං  ැඩ්කික මපං ෙ වසාතුං යුනං සැඅ.ං වමනං ශ්රමිය,අනාවවං අාිකඅං සාං මාගසිඅං නතිය නං

වපෞරුෂං  ර්යගනං වමහිම මාග ං  ය ර්යගනං වඅවර සං ෙං එමගිහිං  ම ්නං ්ර්ථීඅං ක්රිනා ි නපං ෙං

ශ සතඅරංබලපෑේ ඇය ංකික මපංවසාතුවග. 

02. ව ා ාංයුක්තිය අනහිංරැකිනා අංයුරතවුවඉංගමිය,ංඑමගිහිංලැවතගං්ොනේංව ා ා යුක්තිත ංසිටිමං

වසාතුව හිංශ සමිය,ංයුංනික.ංවේංයු ාංපවුවකොංව සුං ාමාඡිඅනහිවිහි සවුගපංනැපිමපංසිදුවගං.  

03 පවුවකොං ාමාඡිඅනහිංවවංව ා ාංයුක්තිත ංසිටිහිවහිංගේංව ා ාංයුක්තිත පුේිලනහිපංසවුහිවවං

නැපිේංඅපක්තුංකික මපංසිදුංවග.ං වේංයු ාංපවුවකොංනැපිමිය, ශුවපාතනංඉසලංනික.ං ශවගතිංශතපංව ා ාං

යුක්තිතංපුේිලනහිංයු ව ාංසිටිමංවසාතුව හි ,ඇතැේං මාඡංිැපලුං ලපංමුහුණයංදිමපංසිදුවග.  

04 ව ා ාංයුක්තිතංපුේිලනහිං මාජංයුවරෝධීංසාංනීය ංගවරෝධීංඅපක්තුං ල වනදිමංයු ාංඑමංපුේිලනාං

ජි ත් ගංශ පංපක  රනපංශ සතඅරංරය යුපාඅංෙැක මප සිදුවගං.  

05 තරුණයංතරුිජනහිංයු ාසංගමං ෙසාංරැකිනා හිංලැවතගංවතතිංබලා සිට්මංයු ාංයු ාසනංඅකොනාමං

වසාතුව හිංයු ාසයුවේං මාගයං න ංඉසනනාම, යුවරෝගිංෙරුංඋපත්ං යතයා ංශ ංයුමංසිදුවග.  

06.ං 2016ා2017ං  ර්ෂනහිං  ය යෙගාත්මඅ ං බැි වේදීං  න ං 18ං  ැඩිං ජගිසගනං බැලුං යුපං  ර්ෂං

වෙවඅ සමංග්රාමීනංශයනවඉං ැඩිංබ තිං ං ෙතිගපංලැවබ්.ංශ්රමංබලඅානං සංශ්රමංබලඅාං ස ාගිත් නෙං

ග්රාමීනංශයනවඉං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්.ං2016ං ර්ෂනපං ාව්පතිෂ ං2017ං ර්ෂවඉංව ා ාංයුක්තිය නං

ගාික අං ශයනනපං  ඩාං ග්රාමිය,නං ශයනවඉං  ැඩිං රය නතනතිං ෙතිගපංලැවබ්.ං යුරැකිනාං ජගිසගනංග්රාමිය,නං

ශයනවඉං ැඩිංශිනතිංිහිගාංබ ංෙතිගපංලැවබ්.ශ්රමංබලං ස ාගිත් නතිංවග මැය ංංජගිසගනංග්රාමිය,නං

ශයනවඉං ැඩිංබ ං ර්ෂංවෙඅමංශයයනගවනහිංෙතිගපංලැවබ්. 

07.2016ං ර්ෂවඉංග්රාමිය,නංංශයනවඉං ්ත්රිංං ස ාගිත් නං ැඩිංබ තිංෙතිගපංලැවබ්. 

08.2017ං ර්ෂවඉංපුරුෂං ස ාගිත් නං ැඩිංශිනතිංිනී. 

 

09.ං 2016ං  ර්ෂවඉං ්ර්ක අං  නවනහිං ක්රිනාඅාක ං ජගිසගනං  ලඅාං බැලුං යුපං ග්රාමිය,නං ශයනවඉං  ැඩිං

ශිනතිං ෙතිගපංලැවබ්.එනං 6ා637ා695ංකී.එිකහිංග්රාමීනංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං ැඩින.4ා221ා802ං

කි. 

10.ං  2016,2017  ර්ෂං වෙවඅ සමං ්ර්ක අං  නවනහිං ක්රිනාඅාක ං ජගිසගනං  ලඅාං බැලුං යුපං  ර්ෂං

වෙවඅ සමං ග්රාමිය,නං ශයනවඉං පුරුෂං  ස ාගිත් නං  ැඩිං ශිනතිං ිනී.ං ්ර්ක අං  නවනහිං ක්රිනාඅාක ං

ජගිසගනං ්ත්රිංපුරුෂං ා නංශුව ං ලඅාංබැි වේදීංගාික අංශයනවඉංපුරුෂංජගිසගනං ැඩිංබ තිං

ෙතිගපංලැවබ්. ර්ෂංවෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිං ස ාගිත් නංඉසනංශිනතිංිනී. 

11.ං ්ර්ක අං  නවනහිං ක්රිනාඅාක ං වග  ගං ජගිසගනං 2016ං  ර්ෂවඉං ග්රාමීනං ශයනනං  ැඩිං ශිනතිං

ිනී.එනං5ා615ා450ංවග.ග්රාමිය,නංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 



 

 
12.්ර්ක අං  නවනහිං ක්රිනාඅාක ං වග  ගං ජගිසගනං 2017ං  ර්ෂවඉං ග්රාමීනං ශයනනං  ැඩිං ශිනතිං

ිනී.එනං5ා638ා154ංකී.ග්රාමිය,නංශයනවඉංං ්ත්රිංජගිසගනංෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

13.2016ා2017ං ර්ෂනහි සං්ර්ක අං නවනහිංක්රිනාඅාක ංවග  ගංජගිසගනං ලඅාංබැි වේදීං ර්ෂං

වෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනනං ැඩිංශිනතිංිහිගාංංශතරංංං ර්ෂංවෙවඅ සමංග්රාමිය,නංශයනවඉංං ්ත්රිංජගිසගනං

ෙංංඉසනංශිනතිංිනී. 

14.ං 2016ං   වර්ං රැකිනාිතං ජගිසගං ශුවපාතනං  ලඅාං බලගං යුපං ග්රාමිය,නං ශයනවඉං පුරුෂංංංං

ජගිසගනං ැඩිංබ ංෙතිගපංලැවබ්. ්ත්රිංජගිසගනංඉතාංශ ංශිනතිංිනී. 

15.ං2016ා2017ං ර්ෂනහි සංයුරැකිනාංජගිසගනං ලඅාංබැලුංයුපංග්රාමීනංශයනවඉං ්ත්රිංජගිසගනං ැඩිං

බ ංෙතිගපංලැවබ්. 

16.ං ගාික අං සාං ග්රාමිය,නං ං ශයනවඉං ං රයාගං අර්මාහිතං ශයනනං වල ං ං ව ා ාං ශයනවඉං  ැඩිං ශිනතිං

වපහිුවේංවඅවර්. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


