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ශැඳින්වීම. 

නාගරිකරණය යනු යේ රටක දශෝ ප්රදශයක ිවල්  ලන නනයාදගන් නගර දව රර්  ෙක්ලන 

ප්රදශල දක ඳමණ නනගශනයක් ිවල් දදෙ යන්නි..ද ල වෑම රටකම නාගරිකරණය ශදුනා ගනු 

බන්දන් එකම නිර්ණායකයක් ඳෙනේ දන ලන බලය.දෝකදේ ඇතැේ රටලල් යේ නනාලාවයක 

රර් ක නය කරි..තල්  රටලල් යේ නනාලාවයක නනගශනය වමඟ එම නනකාදයන් දක ඳමණ 

ප්රතිශතයක් කෂි  දන ලන ආර්ථික ්රියාල නිරතලනලාෙ යන්න වකි..රි ංකාල වේබන්ධදයන් 

වැකු විට දමරට නාගරිකරණය තිශරණය කරනුදේ ඳරිඳාන  කාර්යය ඳෙනේ කරගනිමිනි. 

රෙ ලන විට ග්රාමිය ප්රදශල ඳශුකකේ ියුණු  ිරරිම සව්දවේ නාගරික ග්රාමිය විමතාල රලම ිරරිමට 

උ් ුකක ලන රතර කකට ඉශතදී දලනව් කෂ රි ංකාදද රගනගරය ශා වේබන්ධ දන්ලාක ක ශා 

ඳරිඳාන කෂතය  නනැම වමානයක දකි  කාිනන ශා ියුකකාිනන ලදයන් දලනව් විමට ක්දද.(ියුක 

කාිනන වමාන දලනව් විම කාරක ශයක් ඳෙනේ කරගනිමින් ක දු දද.)එනේ කාර්මිකරණය 

නවිකරණය නාගරිකරණය ලාණිනකරණය බටහිරකරණය ශා දගෝිනයකරණයි.. 

රටක නාගරිකරණදේ ත් ් ලය දන එදවේ නේ එහි ව්ලාභාලය එරට ආර්ථික වංලර්ධන වශ 

පුශගයන්දේ ිවලන ත් ් ලය ලඩා්  දශ ියන් නිරුඳණය කරන ආෙර්යිර. 

මානල නන ජීවිතයට, ලඩා්  යශඳ්  ලටපිටාලක්  නිර්මාණය ිරරීම ක යලු වංලර්ධන උඳාය මාර්ගයන්හි 

රරමුණ දද. නාගරීකරණ වංකල්ඳය ෙ එම රරමුණ උදෙවා නිර්මිත නනාලාවල කාලීන රලකාශීය 

දලනව් කමක්  දද. එදශ්  රෙ ලන විට දෝකදේ නනාලාව ධූරාලිනදේ නාගරික නනාලාව ලඩා්  

ගතිශක දමන් ම ආර්ථික වශ වාමාජීය මර්මව ් ානයක්  බලට ෙ ඳ්  දලමින් තිශදබ්. වංලර්ධනය 

වේබන්ධදයන් ශඳුනාගන්නා නිර්ණායකයන් තුෂ නාගරීකරණය ුකවිදේෂී ව්  ානයක්  ගනී. වැුකේ 

වශගත නාගරීකරණය රටක වමාන, ආර්ථික වංලර්ධනය දකදරහි බඳාන රතර ලඩා 

වංවිධානා් මක නනාලාවකරණය ශා ඳ්චා්   ප්රා මික ආර්ථික ්රියාකාරකේ දකදරහි, විදේදයන් 

දවේලා ආර්ථිකය ඳල් ලාදගන යැමට, ඳුකබිම නිර්මාණය වීමට ආිය ලදයන් ලර්තමානයට දමන් ම 

රනාගතයට නාගරීකරණය රලයම ්රියාලිනයක්  දද. 

විධිම්  රර් ක නයක්  සව් දවේ ශඳුනාග්  විට නාගරීකරණය යනු යේ රටක දශෝ  ප්රදශයක දශෝ 

ජීල්  ලන නනයා දගන් නගර දව රර්  ෙක් ලන ප්රදශල දක ඳමණ නනගශනයක්  ජීල්  දද ෙ 

යන්නි.. ඒ වමඟ ම ඳැශැියින කරගත ුණතු කරුණ ලනුදේ ද ල වැම රටක ම නාගරීකරණය 

ශඳුනාගනු බන්දන් එක ම නිර්ණායකයක්  ඳෙනේ කරදගන දන  ලන බල ය. දෝකදේ ඇතැේ 

රටලල් යේ නනාලාවයක නනවංඛ්යාල ඳෙනේ කරදගන නාගරික නනාලාව රර් ක නය කරි. (උො (- 

ඇදමරිකා එක් ව්  නනඳෙය, ආනන්ි නාල). තල්  රටලල් යේ නනාලාවයක නනගශනය වමඟ එම 

නනකාදයන් දක ඳමණ ප්රතිශතයක්  කෂි  දන  ලන ආර්ථික ්රියාල නිරත ලනලා ෙ යන්න වකි. 

(ඉන්ියයාල). රි ංකාල වේබන්ධදයන් වැක විට දමරට නාගරීකරණය තීරණය කරනුදේ ඳරිඳාන 

කාර්ය ඳෙනේ කරගනිමිනි. ඒ රනුල නගර වභා දශෝ මශනගර වභා යටද්  ඳානය ලන ප්රදශල 

දක ඳමණ නනවංඛ්යාලක්  ලාවය කරි. ෙ යන්න මත නාගරීකරණය තීරණය දකදරි.. 

විව් තෂ ාර් දයන් දේ වේබන්ධදයන් ශඳුන්ලන ශදශ, දේ විග්රශය තුෂ රි ංකාදද දේ 

ඳරිඳානමය නාගරීකරණ රර් ක නය ඳෙනේ ව නාගරීකරණය පිළිබ ල ුකවිදේෂී ල විව් තර 

දකදරන බැවිනි. 

නාගරික වංලර්ධනය යන්න, නාගරික ප්රදශල ආර්ථික, වමාන, ඳාරිවරික වශ දභෞතිශක වංර්ධනදේ 

ඒකාබශධ වැුකේකරණය වශ ්රියා් මක ිරරීම ප්රලර්ධනය ිරරීම යනුදලන් පුුලල් ලදයන් 

නිර්ලචනය කෂ ශැක. දමය 1978 රංක 41 ෙරණ නාගරික වංලර්ධන රධිකාරිය නීතිශදේ ප්රකාිතත දද. 

තලෙ, නාගරික වංලර්ධනය යන්න, කර්මාන්ත වශා උචිත යි ත ඳශුකකේ වැඳයීම වශ ක් තිශම්  



ිරරීම මගින් කාර්මිකකරණය වශා ලන උඳාය මාර්ගයක්  ඳැශැියින දව ප්රකා කරන්නක්  ලදයන් 

ෙ රර්  ෙැක් විය ශැක. දභෞතිශක යි ත නිර්මිතිශයක වැුකේ වශගත ආකාරදයන් ආදයෝනනය ිරරීම 

ඇ් ත ලදයන්ම නාගරික වංලර්ධනයට මූිනක ලන කරුණිර. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.නාගරික රංදේ ලයව 18 ලැඩි නනගශනය. 

ලයව 18 ලැඩි නනගශනය-2018 
 ෙර්කය නාගරික 

18 ට ලැඩි නනගශනය 2,662,659 

ශ්රම බකාය ලයව් කාණ්ඩය රනුල 1,402,038 

ශ්රම බකා වශභාගි් ල රනුඳාතය 52.7 

රැිරයා ගත නනගශනය 1,345,361 

දවේලා නිුණක්තිශය  රනුඳාතය 96 

විරැිරයා නනගශනය 56,677 

විරැිරයා රනුඳාතය 4 

ශ්රම බ වශභාගි් ලය දන මැතිශ 1,260,621 
නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

නාගරික රංදේ ලයව 18ට ලැඩි නනගශනය 2,662,659  කී.ශ්රම බකාය 1,402,038 දව ෙැක්දද. 

 

 

02.2018 ලර්දේ ශ්රම බකා වශභාගි් ල රනුඳාතය(ව්ත්රි පුරු භාලයයලයව් කාණ්ඩ) 

  

ලයව් කාණ්ඩය ශ්රම බකා වශභාගි් ල රනුඳාතය% 

  වමව්ත ව්ත්රි පුරු 

නාගරික 49.6 72 30 

15-19 11.1 17.2 5.4 

20-24 53 70.2 36.7 

25-29 68.9 92.5 43.9 

30-39 67.4 96.5 42.2 

40+ 47.9 71.9 27.9 

නන ශා වංඛ්යාදල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

 

2018 ලර්දේ ශ්රම බකා වශභාගි් ලය වකා බැලු විට 30-39 ලයව් කාණ්ඩදේ ව්ත්රි නනගශනය 

ලැඩි වී ඇතිශ බලක් ෙක්නට ැදබ්.එය 96.5%ිර.25-29 ලයව් කාණ්ඩය ව්ත්රි පුරු වශභාගි් ලය ලැඩි වි  

ඇත.68.9% ිර. 

 

 

 



03.ආර්ථික ලදයන් ්රියාකාරි නනගශනය ව්ත්රි පුරුභාලය ශා රං රනුල-2018 

 

  නාගරික% 

ව්ත්රි 32.2 

පුරු 67.8 

නන ශා වංඛ්යාදල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

 

 

නන ශා වංඛ්යාදල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

 

නාගරික රංදේ ආර්ථික ලදයන් ්රියාකාරි නනගශනය වකා බැලු විට,පුරු  නනගශනය ලැඩි 

බලක් ෙක්නට ැදබ්.67.8% කී.එය වංඛ්යා් මකල ෙැක් වු විට පුරු 956,535 ිර.ව්ත්රි 455,260 දද. 

 

04. ආර්ථික ලදයන් ්රියාකාරි   දන ලන  නනගශනය ව්ත්රි පුරුභාලය ශා රං රනුල-    

2018 

 

රංය එකතුල පුරු ව්ත්රි 

ප්රමාණය % ප්රමාණය % ප්රමාණය % 

නාගරික 1,434,306 100 371,678 25.9 1,062,628 74 

              

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 



 

 

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

ආර්ථික ලදයන් ්රියාකාරි දන ලන නනගශනය වකා බැලු විට ව්ත්රි නනගශනය ලැඩි බල දඳනි 

යි..74% කී.පුරු නනගශනය 25.9% කී. 

 

05. රැිරයා ගත නනගශන රනුඳාතය  වත්්රි පුරුභාලය ශා රං රනුල-    2018 

 

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

 

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

රංය එකතුල පුරු වත්්රි

නාගරික 47.6 69.6 28.3

69.6 

28.3 

පුරු 

ව්ත්රි 



රැිරයාගත නනගශන රනුඳාතය වකා බැලු  විට පුරු නනගශනය ලැඩි බල ෙක්නට ැදබ්.69.6%  

දද.ව්ත්රි නනගශනය 28.3% ිර. 

06.විරැිරයා වංඛ්යාල වශ විරැිරයා රනුඳාතය  ව්ත්රි පුරුභාලය ශා රං රනුල 2018 

 

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

 

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

විරැිරයා වංඛ්යාල වශ රනුඳාතය වකා බැලු විට ව්ත්රි රනුඳාතය ශා වංඛ්යාල ලැඩි බලක් ෙක්නට 

ැදබ්.එය 25,881 ිර. රනුඳාතය 5.7% ිර.පුරු නනගශනය   32,542 ිර.රනුඳාතය 3.4ිර. 

07.මධයනය  වශ මධය මාක ක ආොයම(තමන්දේම දවේලකයකු වශ දවේලකි.න්)රං 

රනුල 

ලර්ය මිනුේ මාක ක 

ආොයම)Rs) 

නාගරික 

2018 මධයනය 78,933 

  මධය 30,000 

      

නන ශා වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

වත්්රි/පුරුභාලය නාගරික

පුරු 32,542

3.4

වත්්රි 25,881

5.7



මාක ක ලැටුප්  යලැටුප් වශා ඇව්තදේන්තුගත මධයනය ශා මධයනය රගයන් වශ දවේලා දයෝනකි.න් 

වශ තමන්දේම ගිු ේ දවේලකි.න් වශා රං රනුල ව්ලයං ලාර්තා කෂ තනි ආොයම  ෙැක්දද. 

 

08.ප්රධාන කර්මාන්ත කණ්ඩායේ වික න් දවේලා නිුණක්ත නනගශනදේ ප්රතිශත ලයාප්තිශය-      

2018 

 

රංය එකතුල ප්රධාන කර්මාන්ත කණ්ඩායම 
කෂි කර්මාන්තය කර්මාන්ත දවේලා 

නාගරික 100 4.4 25.5 70.1 
          
නන ශා  වංඛ්යා දල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

නාගරික රංදේ  ප්රධාන කර්මාන්ත රතුරින් දවේලා රංදේ දවේලා නිුණ් ත නනගශනය ලැඩි බලක් 

ෙක්නට ැදබ්.70.1% දද.කර්මාන්ත රංය දෙදලනි ව් ානය ගනී.25.5% දද. 

 

 09.ස ේවා නියුක්තිය සෙසෙහි  ෙර්මාන්ත  අංශසේ දායෙත්වය 

රි ංකාදද ශ්රම බකාදයන් කාර්මික රංයට දවේලා නිුණක්තිශකයන්දේ ලන ොයක් ලය ප්රතිශතයක් 

දව (නාගරික  රංයන්) 

ලර්ය නාගරික% 

2010 24.7 

2012 26.7 

2013 27.2 

2014 26.5 

2015 26.6 

2018 25.5 

                          නන ශා වංඛ්යාදල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුදද  ලාර්තා 

                  



 

 

         නන ශා වංඛ්යාදල්ඛ්න දෙඳාර්තදේන්තුල-2018 

 රි ංකා ශ්රම බකාදයන් කාර්මික රංයට දවේලා නිුණක්තිශකයන්දගන් ලන ොයක් ලය නාගරික  

රංදයන් විමවා බන විට 2018 ලර්දේ ඳුක බැමක් ෙක්නට ැදබ්. එය 25.5% කී.  
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24.7 

26.7 

27.2 

26.5 26.6 

25.5 

නාගරිෙ% 

නාගරික% 



  නිගමණ  

01.නාගරික රංදේ ලයව 18 ට ලැඩි  නනගශනය 2,662,659 දද.ශ්රම බකාය 1,402,038 දද. 

02.ශ්රම බකා වශභාගි් ලය 30-39 ව්ත්රි නනගශනය ලැඩි දද.96.5% ිර.25-29 ව්ත්රි පුරු 

වශභාගි් ලය ලැඩි වි ඇත.68.9ිර. 

03.ආර්ථික ලදයන් ්රියාකාරි නනගශනය පුරු නනගශනය ලැඩි දද.956,535ිර.67.8% දද.වත්්රි 

455,260 දද.32.2% දද. 

04.ආර්ථික ලදයන් ්රියාකාරි දන ලන නනගශනය ව්ත්රි නනගශනය ලැඩි දද.74% දද.1,062,628 

දද.පුරු නනගශනය 25.9%  ිර.371,678කී. 

05.රැිරයා ගත නනගශනය පුරු  නනගශනය ලැඩිදද.69.6% දද.ව්ත්රි නනගශනය 28.3%ිර. 

06.විරැිරයා වංඛ්යාල ව්ත්රි රනුඳාතය වශ වංඛ්යාල ලැඩි බල ෙක්ට ැදබ්.25,881 වශ 5.7%. දද. 

07. 2018 ලර්දේ නාගරික රංදේ දවේලා නිුණක්තිශදේ ඳුකබැමක් ෙක්නට ැදබ්.25.5.%ිර. 

 

දයෝනනා 

01.නාගරික රංදේ  ව්ත්රි විරැිරයා වංඛ්යාල ලැඩි බලක් ෙක්නට ැදබන රතර පුරුයන් ශා වමාන 

ත් ් ලයක් ඇතිශ ිරරිමට කටුණතු කෂ ුණතු දද. 

02.කෂි කර්මාන්ත  රංදේ දවේලා නිුණක්තිශය 4.4%ිර.කර්මාන්ත ශා දවේලා රංයන්ට වාදප්ක්ල 

කෂි කර්මාන්තදේ රඩවිමක් ෙක්නට ැදබ්.කෂි කර්මාන්තය දවේලා නිුණක්තිශය  නැංවිමට කටුණතු 

වැැව්විය ුණතු දද. 


