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3.2 සා�+ කලා�ය ම�ත3තාව  
3.3 ස්� / }.ෂ භාවය අ\ව සා+ෂරතාවය 
 

4.0 අධ3ාපන  

5.1 මානව සංව�ධන ද�ශකය ( HDI) - ත��වය අ\ව රටව; ව��කරණය  
5.2 සංව�ධනය මැwෙ� සංe+ත ද�ශක - 2013 ( ෙතෝරාග� රටව; )uපය+ සඳහා) 
5.3 දn� ආ7යා\ කලාපෙ# රටවල මානව සංව�ධනය (2013) 
5.4 ෙගෝyය තරඟකා] ද�ශක  

 
6.1 වැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනය සහ ශම බලකාය  
6.2 ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය 
6.3 ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය (%) 
6.4 ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය ( වයස, ස්� }.ෂ භාවය හා අංශ අ\ව)2014 
6.5 ෙසේවා �e+1ය වැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනයට ද+වන අ\පාතය (%) 
6.6 අධ3ාපන මbටම අ\ව ආ��කමය වශෙය, අ�ය ජනගහනය 2014 
6.7 ස්� }.ෂ භාවය අ\ව ආ��කමය වශෙය, අkය _මට ෙහේ- 2014 
6.8 ශම බලකාය හා ෙසේවා �e+1ය 
6.9 ෙසේවා �e+1 අ\පා1කය (ශම බලකාෙයu % ෙලස) 
6.10 ෙසේවා �e+1ෙ# ආංrක දායක�වය         
6.11 ෙසේවා ත��වය,අ\ව ෙසේවා �e+ත ජනගහනය (%) 2014 
6.12 Dෙ`ශ ෙසේවා �e+1ය 
6.13 වයස් කා�ඩ අ\ව ෙසේවා De+1ෙ# සංe1ය (%) 
6.14 ෙසේවා De+තව 7� කාලය අ\ව ෙසේවා De+1 පමාණය (%) 
6.15 ෙසේවා De+1 අ\පාතය (%)  



vii 

 

6.16 ෙසේවා De+1 අ\පාතය 1998 – 2014 
6.17 ෙසේවා De+1 අ\පාතය 9ස්�+ක මbට�, - 2014 
6.18 අධ3ාපන මbටම අ\ව ෙසේවා De+1ෙ# සංe1ය 2014 (%) 
6.19 අධ3ාපන මbටම අ\ව ෙසේවා De+1ෙ# සංe1ය  
6.20 ෙසේවා De+1 අ\පාතය 
 
7.0 ()යා ඇබෑ�- Dශ්ෙ;ෂණය 
7.1 වෘ�1ය ව��කරණය අ\ව පව1න ()යා ඉ;�ම 
7.2 | ලංකා ශම ෙවළඳෙපොෙළu ඉහළ ඉ;�ම+ සuත ()යා 
7.3 ඉහළ nසලතාවය+ සuත වෘ�0, සඳහා වැ� වශෙය, අවශ3වන ��ෙලෝමා ෙහෝ        
      සහ1ක පත පාඨමාලා 
7.4    වෘ�0, සඳහා වැ�ම ඉ;�ම+ පව1න nසලතා 
 

8.0 කාyන ෙතොර-.  
8.1 සාමා�ය, ආ��ක, ෙ`ශපාලන, තා+ෂ�ක ෙතොර-. 2015 
8.2 ෙනො ෙබ; ත3ාග ලා�, 
8.3 ෙතෝරා ග,නා ලද රටව; )uපයක ජනාoප1ව. සහ  අගමැ1ව.2015 
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සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

1111. . . . ජනගහනය Z[බඳ ද�ත සහ ද�ශකජනගහනය Z[බඳ ද�ත සහ ද�ශකජනගහනය Z[බඳ ද�ත සහ ද�ශකජනගහනය Z[බඳ ද�ත සහ ද�ශක    

1.1 මධ3 වා��ක ජනගහනය, ජනගහන ව�ධනය හා ජන ඝන�වය 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    මධ3මධ3මධ3මධ3 ව�ෂ  ව�ෂ  ව�ෂ  ව�ෂ 
ජනගහනනය ජනගහනනය ජනගහනනය ජනගහනනය ((((’’’’000000000000))))    

ජනගහන ව�ධන ජනගහන ව�ධන ජනගහන ව�ධන ජනගහන ව�ධන 
අ\පා1කය අ\පා1කය අ\පා1කය අ\පා1කය (%)(%)(%)(%)    

ජන ඝන�වයජන ඝන�වයජන ඝන�වයජන ඝන�වය
    ((((ව�ග )ව�ග )ව�ග )ව�ග )

2001 18,797 1.2 
2002 19,007 1.2 
2003 19,252 1.2 
2004 19,462 1.2 
2005 19,668 1.0 
2006 19,886 1.1 
2007 20,010 1.1 
2008 20,217 1.0 
2009 20,450 1.1 
2010 20,653 1.0 
2011 20.869 1.0 
2012 20,328 0.9 
2013 20,483 0.8 
2014 20,675 0.9 

 zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා 
 
1.2 වයස් වEහය අ\ව ජන සංඛ3ාව 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    0 0 0 0 ––––    14 14 14 14 ((((‘‘‘‘000000000000))))    15 15 15 15 ––––    54 54 54 54 ((((‘‘‘‘000000000000))))    

2001 5,003 11,285 

2002 5,062 11,410 

2003 5,125 11,556 

2004 5,185 11,678 

2005 5,240 11,801 

2006 5,297 11,933 

2007 5,331 12,006 

2008 5,315 12,230 

2009 5,378 12,373 

2010 5,431 12,495 

2011 5,488 12,625 

2012 5,133 11,628 

2013 5,171 11,718 

2014* 5,222 N.A. 

*තාවකාlක  
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා, ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන  වා�තා  
 

1 

ම ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

ජන ඝන�වයජන ඝන�වයජන ඝන�වයජන ඝන�වය    
ව�ග )ව�ග )ව�ග )ව�ග )ෙලෝෙලෝෙලෝෙලෝ¥ටරයට ¥ටරයට ¥ටරයට ¥ටරයට 

}`ගලg,}`ගලg,}`ගලg,}`ගලg,))))    
300 
303 
307 
310 
314 
317 
319 
322 
326 
329 
333 
323 
327 
330 

55555555+ (+ (+ (+ (‘‘‘‘000000000000))))    

2,509 

2,535 

2,571 

2,599 

2,627 

2,656 

2,673 

2,672 

2,699 

2.727 

2,756 

3,567 

3,594 

N.A. 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

1.3 දළ උප� අ\පාතය, දළ මරණ අ\පාතය සහ ස්වභාDක ජනගහන ව�ධනය

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    දළ උප� අ\පාතය දළ උප� අ\පාතය දළ උප� අ\පාතය දළ උප� අ\පාතය 
((((}`ගලg, }`ගලg, }`ගලg, }`ගලg, 1001001001000000    

කට කට කට කට ))))    

දළ මරණ දළ මරණ දළ මරණ දළ මරණ 
අ\පා1කය අ\පා1කය අ\පා1කය අ\පා1කය 

((((}`ගලg, }`ගලg, }`ගලg, }`ගලg, 1001001001000000    
කට කට කට කට ))))    

ස්වාභාDක ව�ධන ස්වාභාDක ව�ධන ස්වාභාDක ව�ධන ස්වාභාDක ව�ධන 
ෙjගය ෙjගය ෙjගය ෙjගය 

2001 18.9 5.9 

2002 19.1 5.8 

2003 18.9 5.9 

2004 18.5 5.8 

2005 18.1 6.5 

2006 18.7 5.8 

2007 19.0 5.8 

2008 18.8 5.8 

2009 18.4 5.9 

2010 17.6 6.2 

2011 17.4 5.9 

2012 17.5 6.0 

2013  17.9  6.2 

2014* 16.9 6.2 

* තාවකාlක 
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා, , ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන  වා�තා 

 

1.4 මහ`_ප අ\ව ජනගහනය 2014 

මහ`_පයමහ`_පයමහ`_පයමහ`_පය    ජනගහනය ජනගහනය ජනගහනය ජනගහනය 2012012012014444    ((((�lයන�lයන�lයන�lයන

ෙලෝකය 7,349 

ආ7යාව 4,393 

අ§කාව 1,186 

eෙරෝපය    738 

ඇම8කාව    322 

ඕස්ෙ¨lයාව      24 

zලාශය : එ+ස� ජා0,ෙq මහ ෙ;ක� කා�යාලය - ආ��ක හා සමාජ �භසාධන ෙදපා�තෙ�,

 

 

 

 

2 
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දළ මරණ අ\පාතය සහ ස්වභාDක ජනගහන ව�ධනය 

ස්වාභාDක ව�ධන ස්වාභාDක ව�ධන ස්වාභාDක ව�ධන ස්වාභාDක ව�ධන 
ෙjගය ෙjගය ෙjගය ෙjගය ((((}`ගලg, }`ගලg, }`ගලg, }`ගලg, 

1001001001000000    කටකටකටකට))))    

13.0 

13.3 

13.0 

12.7 

11.6 

12.9 

13.2 

13.0 

12.6 

11.4 

11.5 

11.5 

11.7 

N.A. 

 

�lයන�lයන�lයන�lයන))))    

ආ��ක හා සමාජ �භසාධන ෙදපා�තෙ�,-ව 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

1.5 වැ�ම ජනගහනය+ ඇ1 රටව; Z[ෙවl, (ජනගහනය �lයන) 

රටරටරටරට    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    

©නය 1,330 1,346 1,347 

ඉ,9යාව 1,173 1,241 1,241 

එ+ස� ජනපදය   310    312    312 

ඉ,=w7යාව   242    238    238 

බ«ලය   201    197    197 

පා)ස්තානය   184    177    177 

බංගලාෙ`ශය   156    151    151 

නg�8යාව   152    162    162 

.7යාව   139   143    143 

ජපානය   126   128    128 
zලාශය : එ+ස� ජනපද සංඛ3ා ෙ;ඛන කා�යාංශය 

 

 

 
1.6 ජනගහන සහ ජනගහන ව�ධනය 2014 ( සා�+ රටව; සඳහා ) 

රටරටරටරට    ව�ධන අව�ධන අව�ධන අව�ධන අ\පාතය\පාතය\පාතය\පාතය    මධ3මධ3මධ3මධ3 වා��ක ජනගහනය වා��ක ජනගහනය වා��ක ජනගහනය වා��ක ජනගහනය

ඉ,9යාවඉ,9යාවඉ,9යාවඉ,9යාව    1.2 

පා)ස්ථානයපා)ස්ථානයපා)ස්ථානයපා)ස්ථානය    2.1 

බංගලාෙ`ශයබංගලාෙ`ශයබංගලාෙ`ශයබංගලාෙ`ශය    1.2 

ෙ,පාලයෙ,පාලයෙ,පාලයෙ,පාලය    1.2 

ඇෆ්ග�සථ්ානයඇෆ්ග�සථ්ානයඇෆ්ග�සථ්ානයඇෆ්ග�සථ්ානය    3.0 

iiii ලංකාව ලංකාව ලංකාව ලංකාව****    0.9 

¬තානය¬තානය¬තානය¬තානය    1.4 

මාල9වgනමාල9වgනමාල9වgනමාල9වgන    1.8 

zලාශ : එ+ස� ජනපද සංඛ3ා ෙ;ඛන කා�යාංශය, ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව
            * තාවකාlක 
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2013201320132013    2014201420142014    

1,360 1,368 

1,236 1,262 

   317    319 

   237    252 

   201    203 

   184    188 

   162    157 

   173    178 

   143    146 

   127    127 

 වා��ක ජනගහනය වා��ක ජනගහනය වා��ක ජනගහනය වා��ක ජනගහනය    
((((�lයන�lයන�lයන�lයන))))    

 1295.0 

   185.0 

   159.1 

     28.1 

     31.6 

      20.7 

        0.8 

        0.4 

 ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
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1.7 සා�+ රටව; සඳහා ජනගහන ප+ෙෂේපණ 

    ජනගහනය ජනගහනය ජනගහනය ජනගහනය ((((‘‘‘‘000000000000))))    

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    1111    2222    3333    4444    5555    6666    

2010201020102010    20,410 29,117 164,425 708 1,214,464 314 

2015201520152015    21,167 34,246 175,217 770 1,294,192 338 

2020202020202020    21,713 39,585 185,552 820 1,367,225 362 

2025202520252025    22,033 44,970 195,012 865 1,431,272 384 

2030203020302030    22,194 50,649 203,214 902 1,484,598 403 

2035203520352035    22,248 56,453 209,929 935 1,527,879 419 

2040204020402040    22,186 62,296 215,339 965 1,564,763 433 

2045204520452045    22,009 68,139 219,585 991 1,593,852 445 

2050205020502050    21,705 73,938 222,495 1,013 1,613,800 445 

zලාශය : එ+ස� ජා0,ෙq මහ ෙ;ක� කා�යාලය ෙලෝක ජනගහන ප

(මධ3ම Dචලනය අ\ව) 

  

1- i ලංකාව     5- ඉ,9යාව 

2- ඇෆ්ග�ස්ථානය     6- මාල9වgන

3-බංගලාෙ`ශය     7-ෙ,පාලය 

4- ¬තානය     8-පා)ස්තානය
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7777    8888    

 29,853 184,753 

 32,503 205,504 

 35,269 226,187 

 38,031 246,286 

 40,646 265,690 

 43,052 284,561 

 45,262 302,801 

 47,270 319,891 

 49,028 335,195 

මහ ෙ;ක� කා�යාලය ෙලෝක ජනගහන ප+ෙෂේපණ -2008 

 

මාල9වgන 

 

නය 
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2. 2. 2. 2. ආ��ක ද�ශකආ��ක ද�ශකආ��ක ද�ශකආ��ක ද�ශක    

2.1 ඒක }`ගල ආදායම 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    
ඒක }`ගල දළ ෙ`aය ඒක }`ගල දළ ෙ`aය ඒක }`ගල දළ ෙ`aය ඒක }`ගල දළ ෙ`aය 

ආදායම ආදායම ආදායම ආදායම ((((ඇඇඇඇ....ෙඩොෙඩොෙඩොෙඩො.).).).)    
((((ව�තන �ලටව�තන �ලටව�තන �ලටව�තන �ලට))))    

ඒක }`ගල දළ ජා1ක ඒක }`ගල දළ ජා1ක ඒක }`ගල දළ ජා1ක ඒක }`ගල දළ ජා1ක 
ආදායම ආදායම ආදායම ආදායම 

((((ව�තන �ලටව�තන �ලටව�තන �ලටව�තන �ලට
2005 1,241 
2006 1,421 
2007 1,617 
2008 2,014 
2009 2,057 
2010 2,400 
2011 2,836 
2012 2,922 
2013 3,280 
2014* 3,625 

*  තාවකාlක  
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තාව, එ+ස� ජා0,ෙq මානව සංව�ධන වා�තාව
 

2.2 දළ ෙ`aය හා දළ ජා1ක �ෂ්පා9තෙ# ව�ධනය (ආ��ක ව�ධනය)

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    
ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව දස්ථාවර සාධක �ල අ\ව දස්ථාවර සාධක �ල අ\ව දස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ද....ෙ`ෙ`ෙ`ෙ`....    

�ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය (%)(%)(%)(%)    
ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව 

දදදද....ජාජාජාජා....�ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය 

1990 6.4 6

1995 5.5 6

2000 6.0 5

2005 6.2 6

2006 7.7 7

2007 6.8 7

2008 6.0 4

2009 3.5 4

2010 8.0 7

2011 8.2 8

2012 6.3 5

2013 7.2 6.

2014* 7.4 7.5

*  තාවකාlක  
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා 
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ඒක }`ගල දළ ජා1ක ඒක }`ගල දළ ජා1ක ඒක }`ගල දළ ජා1ක ඒක }`ගල දළ ජා1ක 
ආදායම ආදායම ආදායම ආදායම ((((ඇඇඇඇ....ෙඩොෙඩොෙඩොෙඩො.).).).)    

ව�තන �ලටව�තන �ලටව�තන �ලටව�තන �ලට))))    
1,226 
1,402 
1,599 
1,966 
2,033 
2,370 
2,804 
2,862 
3,195 
3,536 

එ+ස� ජා0,ෙq මානව සංව�ධන වා�තාව 

) 

ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව 
�ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය �ෂ්පා9තෙ# ව�ධන ෙjගය (%)(%)(%)(%)    

6.2 

6.0 

5.8 

6.0 

7.5 

7.1 

4.6 

4.8 

7.9 

8.4 

5.3 

6.6 

7.5 
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2.3 දළ ෙ`aය �ෂ්පා9තෙ# ආංrක ව�ධනය (ස්ථාවර සාධක �ල අ\ව)
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    කෘ�කා��කකෘ�කා��කකෘ�කා��කකෘ�කා��ක    කා��කකා��කකා��කකා��ක    

2005 1.8   8.0 
2006 6.3   8.1 
2007 3.4   7.6 
2008 7.5   5.9 
2009 3.2   4.2 
2010 7.0   8.4 
2011 1.5 10.3 
2012 5.8 10.3 
2013 4.7   9.9 
2014* 0.3 11.4 
*  තාවකාlක  
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා 

2.4 දළ ෙ`aය �ෂ්පාදනෙ# සංe1ය (%) 

දළ ෙ`aය �ෂප්ාදනය පදළ ෙ`aය �ෂප්ාදනය පදළ ෙ`aය �ෂප්ාදනය පදළ ෙ`aය �ෂප්ාදනය ප1ශතය+ ෙලස 1ශතය+ ෙලස 1ශතය+ ෙලස 1ශතය+ ෙලස ((((සථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\වසථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\වසථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\වසථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\ව

අංශයඅංශයඅංශයඅංශය        2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013
කෘ�කා��ක  11.2 11.1 
කෘ� ක�මය ප® ස�ප� හා දැව  9.9 9.8 
¯වර  1.3 1.3 
කා��ක  29.3 30.4 
පත; හා කැw�  2.5 2.8 
�මැ�� ක�මා,ත  17.3 17.1 
D=l ගෑස් හා ජලය  2.4 2.4 
ඉ9)]�  7.1 8.1 
ෙසේවා  59.5 58.5 
ෙතොග හා 7;ලර ෙවළදා�  23.6 23.0 
ෙහෝට; සහ ආපනශාලා  0.6 0.7 
පවාහනය හා ස,�ෙjදනය  14.3 14.3 
බැංn ර+ෂණ හා ෙ`පළ 
ෙවළදා� ආ9ය 

 8.8 8.9 

ෙගව; n[  2.6 2.5 
රාජ3 ෙසේවා  7.1 6.8 
ෙපෞ`ගlක ෙසේවා  2.3 2.3 
ද ෙ` �  100.0 100.0 
 *තාවකාlක  
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා, පදන� ව�ෂය 2002   
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)    
ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා    

6.4 
7.7 
7.1 
5.6 
3.3 
8.0 
8.6 
4.6 
6.4 
6.5 

සථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\වසථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\වසථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\වසථ්ාවර සාධක Dයද� �ල අ\ව))))    

2013201320132013    2014201420142014****    
10.8 10.1 

9.5 8.8 
1.3 1.3 

31.1 32.3 
2.9 3.0 

17.1 17.2 
2.4 2.4 
8.7 9.7 

58.1 57.6 
22.7 22.8 

0.8 0.8 
14.6 14.6 

8.7 8.7 

2.4 2.3 
6.5 6.2 
2.3 2.3 

100.0 100.0 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

2.5 ඉ18 )]� ( ද.ෙ`. �ෂ්පා9තෙ# ප1ශතය+ ෙලස) 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    ෙ`aය ඉ18 )]�ෙ`aය ඉ18 )]�ෙ`aය ඉ18 )]�ෙ`aය ඉ18 )]�    ජා1ක ඉ18 )]�ජා1ක ඉ18 )]�ජා1ක ඉ18 )]�ජා1ක ඉ18 )]�

2005 17.9 

2006 17.0 

2007 17.6 

2008 13.9 

2009 17.9 

2010 19.3 

2011 15.4 

2012 17.0 

2013 20.0 

2014* 21.1 

*තාවකාlක             
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා 
 

2.6 ආෙයෝජනය (ද.ෙ`. �ෂ්පා9තෙ# ප1ශතය+ ෙලස) 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    ෙපෞ`ගlකෙපෞ`ගlකෙපෞ`ගlකෙපෞ`ගlක    රාජ3රාජ3රාජ3රාජ3    

2005 22.4 4.4 

2006 23.9 4.1 

2007 22.6 5.4 

2008 21.1 6.5 

2009 17.9 6.6 

2010 21.4 6.2 

2011 23.7 6.3 

2012 23.7 6.9 

2013 22.7 6.9 

2014* 22.9 6.8 

*තාවකාlක             
zලාශය : i ලංකා මහ බැංn වා�තා 
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ජා1ක ඉ18 )]�ජා1ක ඉ18 )]�ජා1ක ඉ18 )]�ජා1ක ඉ18 )]�    

23.8 

22.3 

23.3 

17.8 

23.7 

25.4 

22.0 

24.0 

25.8 

27.0 

එක-වඑක-වඑක-වඑක-ව    

26.8 

28.0 

28.0 

27.6 

24.5 

27.6 

29.9 

30.6 

29.5 

29.7 
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2.7 උ`ධමනය - ෙතෝරාග� රටව; 

සා�+ රටව;සා�+ රටව;සා�+ රටව;සා�+ රටව;    2009200920092009        2010201020102010        2011201120112011            2012201220122012    

iiii ලංකාව ලංකාව ලංකාව ලංකාව       3.4 6.2 6.7 8.9 

ඇෆ්ග�සථ්ානයඇෆ්ග�සථ්ානයඇෆ්ග�සථ්ානයඇෆ්ග�සථ්ානය    -12.2 7.7 11.8 8.3 

බංගලාෙ`ශයබංගලාෙ`ශයබංගලාෙ`ශයබංගලාෙ`ශය       5.4 8.1 10.7 8.5 

¬තානය¬තානය¬තානය¬තානය       8.6 7.0 8.9 10.7 

ඉ,9යාවඉ,9යාවඉ,9යාවඉ,9යාව      10.4 12.0 8.9 7.2 

මාල9වgනමාල9වgනමාල9වgනමාල9වgන       4.0 4.7 14.1 1.5 

ෙ,පාලයෙ,පාලයෙ,පාලයෙ,පාලය     13.0 9.5 9.6 6.6 

පා)ස්ථානයපා)ස්ථානයපා)ස්ථානයපා)ස්ථානය     20.8 10.1 13.7 5.6 

නැෙගනuර නැෙගනuර නැෙගනuර නැෙගනuර 
ආ7යා\ රටව;ආ7යා\ රටව;ආ7යා\ රටව;ආ7යා\ රටව; 

                

ඉ,=w7යාවඉ,=w7යාවඉ,=w7යාවඉ,=w7යාව    4.8 5.1 5.4 4.4 

මලයා7යාවමලයා7යාවමලයා7යාවමලයා7යාව    0.6 1.7 3.2 0.7 

Zl�නයZl�නයZl�නයZl�නය    3.2 3.8 4.7 1.9 

ෙකො8යා\ ෙකො8යා\ ෙකො8යා\ ෙකො8යා\ 
ජනරජයජනරජයජනරජයජනරජය    

0.6 1.7 3.2 1.0 

7ංග�±.ව7ංග�±.ව7ංග�±.ව7ංග�±.ව    -0.6 2.8 5.2 1.5 

තාgල,තයතාgල,තයතාgල,තයතාgල,තය    -0.8 3.3 3.8 1.3 

කා��ක රටව;කා��ක රටව;කා��ක රටව;කා��ක රටව;    
                

ජපානයජපානයජපානයජපානය    -1.4 -0.7 -0.3 -0.9 

ඇම8කා එ+ස� ඇම8කා එ+ස� ඇම8කා එ+ස� ඇම8කා එ+ස� 
ජනපදයජනපදයජනපදයජනපදය    

2.1 3.3 4.5 1.7 

එ+ස� එ+ස� එ+ස� එ+ස� 
රාජධා�යරාජධා�යරාජධා�යරාජධා�ය    

-0.3 1.6 3.1 1.1 

zලාශය : World Economic Outlook 
              ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව, ෙලෝක බැංn වා�තාව
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    2012012012013333        2012012012014444    

6.7 5.1 

3.8 4.3 

6.8 6.2 

5.7 4.6 

6.9 3.8 

4.9 4.3 

6.8 8.0 

7.5 7.2 

        

4.4 5.4 

-0.1 2.3 

2.0 3.1 

0.7 0.6 

0.1 0.2 

1.7 1.3 

        

-0.6 1.6 

1.5 1.5 

1.7 1.8 

ෙලෝක බැංn වා�තාව 
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3333. . . . සමාජ සංව�ධන ද�ශකසමාජ සංව�ධන ද�ශකසමාජ සංව�ධන ද�ශකසමාජ සංව�ධන ද�ශක    

3.1 උපෙ�X ආe අෙ�+ෂණය 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    }.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    ස�්ස�්ස�්ස�්    

1999 63.0 75.0 

2008 63.0 76.0 

2009 65.0 76.0 

2010 68.8. 76.2 

2011 71.0 78.0 

2012 72.4 79.6 

2013 71.2 77.4 

zලාශය :ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 

3.2 සා�+ කලා�ය ම�ත3තාව 

රට 

මළ ද. 
උප� 
අ\පාතය 
(උප� 1000 
කට) 

නව3ජ මරණ 
අ\පාතය (ස�D 
උප� 1000 
කට) 

ළද. මරණ 
අ\පාතය (ස�D 
උප� 1000 
කට)  

2009 2000 2013 2000 2014 
i ලංකාව 17 18   6 16   9 

ඇෆ්ග�ස්ථානය 29 53 36 96 68 

බංගලාෙ`ශය 36 55 24 62 32 

¬තානය 22 45 18 59 28 

ඉ,9යාව 22 51 29 67 39 

මාල9වgන 13 37   6 36   8 

ෙ,පාලය 23 54 23 62 31 

පා)ස්ථානය 47 51 42 76 67 

zලාශය : ෙලෝක ෙසෞඛ3 සංඛ3ාන ෙතොර-., ෙලෝක බැංn වා�තාව 

3.3 ස්� / }.ෂ භාවය අ\ව සා+ෂරතාවය 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    }.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    
2010201020102010    98.0 98.0 
2011201120112011    92.2 93.5 
2012201220122012    92.7 94.1 
2013201320132013    92.5 93.5 
2014201420142014    93.3 94.2 
zලාශය : ජනෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
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සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    

69.0 

69.0 

71.0 

72.4 

74.9 

75.9 

74.3 

ස�D 
වයස අ�.= 5 ට 
අ¹ ළද. මරණ 
අ\පාතය (ස�D 
උප� 1000 කට) 

 2000 2014 
  19 10 

136 94 

  84 40 

  80 33 

  92 48 

  45   9 

  83 36 

  95 81 

ස�්ස�්ස�්ස�්    
97.0 
91.1 
91.4 
91.6 
92.6 
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                            4. 4. 4. 4. අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපනපනපනපන    

*තාවකාlක      
zලාශය :   ජනෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව                                                                                                                             
(අ) රජය D7, අ\මත ෙපෞ`ගlක පාස; සහ Dෙශේෂ අවශ3තා ඇ1 ද.ව, සඳහා º පාස; (සමාග� පන
ඇ1 ජාත3,තර පාස; ¥ට ඇ-ල� ෙනොෙj.) 
(ආ) රජෙ# පාස; පම�. 

                        

a�ෂයa�ෂයa�ෂයa�ෂය    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012

:^ පාස;:^ පාස;:^ පාස;:^ පාස;    10,447 10,205 10,502 10,549 10,737

රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;    9,662 9,410 9,685 9,731 9,905

ෙපෞ`ගlක පාස;ෙපෞ`ගlක පාස;ෙපෞ`ගlක පාස;ෙපෞ`ගlක පාස;    ((((අඅඅඅ))))    92 98 98 97 98

Z8ෙවනZ8ෙවනZ8ෙවනZ8ෙවන    691 697 719 720 734

:^ rෂ3:^ rෂ3:^ rෂ3:^ rෂ3g,g,g,g,    4,110,159 4,037,896 4,119,525 4,157,838 4,194,336

රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;    3,930,374 3,864,824 3,940,072 3,972,936 4,004,059

ෙපෞ`ගlක පාස;ෙපෞ`ගlක පාස;ෙපෞ`ගlක පාස;ෙපෞ`ගlක පාස;    115,070 114,974 117,362 122,041 125,669

Z8ෙවනZ8ෙවනZ8ෙවනZ8ෙවන    56,065 58,098 62,091 62,861 64,608

පාස; වලට ඇ-ල� කළ පාස; වලට ඇ-ල� කළ පාස; වලට ඇ-ල� කළ පාස; වලට ඇ-ල� කළ 
නවක 7�, නවක 7�, නවක 7�, නවක 7�, ((((ආආආආ))))    

326,466 329,832 331,995 331,491 339,143

:^ �.ව.,:^ �.ව.,:^ �.ව.,:^ �.ව.,    224,410 225,951 227,776 228,336 235,924

රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;රජෙ# පාස;    123,212 214,307 215,692 216,397 223,724

ෙපෞ`ගlක පාස; සහ ෙපෞ`ගlක පාස; සහ ෙපෞ`ගlක පාස; සහ ෙපෞ`ගlක පාස; සහ 
Z8ෙව,Z8ෙව,Z8ෙව,Z8ෙව,    

11,198 11,644 12,084 11,939 12,200

rෂ3rෂ3rෂ3rෂ3/ / / / �. අ\පාතය�. අ\පාතය�. අ\පාතය�. අ\පාතය    20 18 19 18 18

Dශව් Dද3ාDශව් Dද3ාDශව් Dද3ාDශව් Dද3ාල rෂ3ල rෂ3ල rෂ3ල rෂ3g, g, g, g, ----    llll. . . . 
පපපප....සසසස....    

66,891 82,375 86,216 92,572 88,716
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සමාග� පන ත යටෙ� lයාප9ං» D 

2012201220122012    2012012012013333    2014201420142014****    

37 10,852 10,973 

05 10,012 10,123 

98 104 103 

734 736 747 

4,194,336 4,231,422 4,272,286 

4,004,059 4,037,001 4,077,989 

125,669 130,344 131,427 

64,608 66,435 62,870 

339,143 342,451 339,554 

235,924 239,848 246,230 

223,724 227,469 233,575 

12,200 12,297 12,655 

18 18 17 

,716 97,119 99,514 
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    5.5.5.5.    සංව�ධනය මැwෙ� සංe+ත ද�ශක සංව�ධනය මැwෙ� සංe+ත ද�ශක සංව�ධනය මැwෙ� සංe+ත ද�ශක සංව�ධනය මැwෙ� සංe+ත ද�ශක ((((2014201420142014))))    

      5.1 මානව සංව�ධන ද�ශකය ( HDI) - ත��වය අ\ව රටව; ව��කරණය 

       zලාශය : මානව සංව�ධන වා�තාව - UNDP 2014 

 

 

ඉතා ඉහළ මානව සංව�ධනයඉතා ඉහළ මානව සංව�ධනයඉතා ඉහළ මානව සංව�ධනයඉතා ඉහළ මානව සංව�ධනය    ඉහළ මානව සංව�ධනයඉහළ මානව සංව�ධනයඉහළ මානව සංව�ධනයඉහළ මානව සංව�ධනය    මධ3මධ3මධ3මධ3ම මානව සංව�ංම මානව සංව�ංම මානව සංව�ංම මානව සංව�ංධනයධනයධනයධනය    

රට ස්ථානය ර ට ස්ථානය රට ස්ථානය 

ෙනෝ�ෙj 1 උ.�ෙj 50 මාල9වgන 103 අgව8 

ඕස්ෙ¨lයාව 2 බාහමාස් 51 ෙමො,ෙගෝlයාව 103 ගැ�¾යා

ස්Dස්ට�ල,තය 3 ෙමො,ෙටෙනqෙරො 52 ට+ම8ස්තා, 103 ඉ1ෙයෝZයාව

ෙනද�ල,තය 4 ෙබල¿ස් 53 සෙමෝවා 106 මලD

එ+ස� ජනපදය 5 ෙරොෙ��යාව 54 පලස්0නය 107 ලgÀ8යාව

ජ�ම�ය 6 l¾යාව 55 ඉ,=w7යාව 108 මl

නව«ල,තය 7 ඕමා, 56 ෙබොbස්ටානා 109 �� 

කැනඩාව 8 .7යා\ සzහා�¹ව 57 ඊÂ�-ව 110 ෙමොසැ�¾+

7ංග�±.ව 9 බ;ෙq8යාව 58 පැර�ෙj 111 ගයනා

ෙඩ,මා�කය 10 බාබෙඩොස් 59 ගෙබෝවා 112 Ã.,�

11 

 2015 

පහළ මානව සංව�ධනයපහළ මානව සංව�ධනයපහළ මානව සංව�ධනයපහළ මානව සංව�ධනය    

රට ස්ථානය 

අgව8 ෙකොස්Ä  171 

ගැ�¾යා 172 

ඉ1ෙයෝZයාව 173 

මලD 174 

ලgÀ8යාව 175 

මl 176 

�� ¾සj 177 

ෙමොසැ�¾+ 178 

ගයනා 179 

Ã.,� 180 
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      5.2 සංව�ධනය මැwෙ� සංe+ත ද�ශක - 2013 ( ෙතෝරාග� රටව; )uපය+ සඳහා) 
ස්ථානය රටරටරටරට    මානව මානව මානව මානව 

සංව�ධන සංව�ධන සංව�ධන සංව�ධන 
ද�ශකද�ශකද�ශකද�ශක    (HDI)(HDI)(HDI)(HDI)    
අගයඅගයඅගයඅගය    

ආe ආe ආe ආe 
අෙ�Åඅෙ�Åඅෙ�Åඅෙ�Åණයණයණයණය    

අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපනය පනය පනය පනය 
ලබන මධ3ලබන මධ3ලබන මධ3ලබන මධ3    
වසර ගණනවසර ගණනවසර ගණනවසර ගණන    

අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපනය ලබන පනය ලබන පනය ලබන පනය ලබන 
අෙ�Æඅෙ�Æඅෙ�Æඅෙ�Æත වසර ත වසර ත වසර ත වසර 
ගණනගණනගණනගණන    

1 ෙනෝ�ෙj 0.944 81.5 12.6 17.6 

2 ඕස්ෙ¨lයාව 0.933 82.5 12.8 19.9 

3 ස්Dbසරල,තය 0.917 82.6 12.2 15.7 

4 ෙනද�ල,තය 0.915 81.0 11.9 17.9 

5 එ+ස� ජනපදය 0.914 78.9 12.9 16.5 

6 ජ�ම�ය 0.911 80.7 12.9 16.3 

7 නව«ල,තය 0.910 81.1 12.5 19.4 

8 කැනඩාව 0.902 81.5 12.3 15.9 

9 7ංග�±.ව 0.901 82.3 10.2 15.4 

73 i ලංකාව 0.750 74.3 10.8 13.6 

89 තාgල,තය 0.722 74.4   7.3 13.1 

    zලාශය : මානව සංව�ධන වා�තාව - UNDP 2013 
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පනය ලබන පනය ලබන පනය ලබන පනය ලබන ඒක }`ගල දළ ඒක }`ගල දළ ඒක }`ගල දළ ඒක }`ගල දළ 
ජා1ක ආදායමජා1ක ආදායමජා1ක ආදායමජා1ක ආදායම    

63,909 

41,524 

53,762 

42,397 

52,308 

43,049 

32,569 

41,887 

72,371 

  9,250 

13,364 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

     5.3 දn� ආ7යා\ කලාපෙ# රටවල මානව සංව�ධනය (2013) 

      zලාශය : මානව සංව�ධන වා�තාව - UNDP 2013 

 

ස්ථානයස්ථානයස්ථානයස්ථානය    රටරටරටරට    

මානව මානව මානව මානව 
සංව�ධන සංව�ධන සංව�ධන සංව�ධන 

ද�ශකද�ශකද�ශකද�ශක    (HDI)(HDI)(HDI)(HDI)    
අගයඅගයඅගයඅගය    

ආe ආe ආe ආe 
අෙ�Åඅෙ�Åඅෙ�Åඅෙ�Åණයණයණයණය    

අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපනය පනය පනය පනය 
ලබන මධ3ලබන මධ3ලබන මධ3ලබන මධ3    
වසර ගණනවසර ගණනවසර ගණනවසර ගණන    

අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපනය පනය පනය පනය 
ලබන අෙ�Æලබන අෙ�Æලබන අෙ�Æලබන අෙ�Æ

වසර ගණනවසර ගණනවසර ගණනවසර ගණන

73 i ලංකාව 0.750 74.3 10.8 13.6 

103 මාල9වgන 0.698 77.9 5.8 12.7 

135 ඉ,9යාව 0.586 66.4 4.4 11.7 

146 පා)ස්ථානය 0.537 66.6 4.7 7.7 

142 බංගලාෙ`ශය 0.558 70.7 5.1 10.0 

145 ෙ,පාලය 0.540 68.4 3.2 12.4 

169 ඇෆ්ග�ස්ථානය 0.468 60.9 3.2 9.3 

136 ¬තානය 0.584 68.3 2.3 12.4 
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පනය පනය පනය පනය 
ලබන අෙ�Æලබන අෙ�Æලබන අෙ�Æලබන අෙ�Æත ත ත ත 

වසර ගණනවසර ගණනවසර ගණනවසර ගණන    

ඒක }`ගල දළ ඒක }`ගල දළ ඒක }`ගල දළ ඒක }`ගල දළ 
ජා1ක ආදායමජා1ක ආදායමජා1ක ආදායමජා1ක ආදායම    

((((ඇඇඇඇ. . . . ෙඩොෙඩොෙඩොෙඩො.).).).)    

 9,250 

10,074 

5,150 

4,652 

2,713 

2,194 

1,904 

6,775 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

ෙගෝyය තරඟකා] ද�ශක 

කා�ය+ෂමතාවය 9e� 
)]ෙ� උප ද�ශක

5. උසස් අධ3ාපනය සහ 
}Ç�_�

6. කා�ය+ෂම ෙවළදෙපොල

7. ශම ෙවළදෙපොළ 
කා�ය+ෂමතාව

8.zල3 ෙවළදෙපොල 
සංව�ධනය

9.තා+ෂ�ක Èදානම

10.ෙවළදපල ප8මානය

නව3කරණය සහ උප 
ද�ශක

11.ව3ාපාර Dදqධතා

12.නව3කරණය

zlක අවශ3තා උප ද�ශක

1. ආයතනය

2. ය�තල වEහය

3. සා�ව ආ��ක ප8සරය

4. ෙසෞඛ3ය සහ zlක 
අධ3ාපනය

සාධක zlක 
ආ��කය+ සඳහා 

ද�ශක  

කා�ය+ෂමතා zlක 
ආ��කය+ සඳහා 

ද�ශක  

 

නව3

ආ��කය+ සඳහා 
ද�ශක 
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ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

 

නව3කරණය සහ උප 

ව3ාපාර Dදqධතා

නව3කරණය

ව3තා zlක 

ආ��කය+ සඳහා 
ද�ශක  



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

5.4 ෙගෝyය තරඟකා] ද�ශක  

රටරටරටරට    

සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    
zlකzlකzlකzlක    අවශ3අවශ3අවශ3අවශ3තාතාතාතා    උපඋපඋපඋප    

ද�ශකද�ශකද�ශකද�ශක    

කා�ය+ෂමතාවයකා�ය+ෂමතාවයකා�ය+ෂමතාවයකා�ය+ෂමතාවය
9e\9e\9e\9e\    )]ෙ�)]ෙ�)]ෙ�)]ෙ�

ද�ශකද�ශකද�ශකද�ශක

ස්ථානය 
ද�ශක 
අගය 

ස්ථානය 
ද�ශක 
අගය 

ස්ථානය 

ස්Dස්ට�ල,තය     1 5.70  4 6.17   5 

7ංග�±.ව     2 5.65   1 6.34   2 

එ+ස� ජනපදය     3 5.54 33 5.15   1 

Z,ල,තය     4 5.50   8 5.97 10 

ජ�ම�ය     5 5.49 11 5.91   9 

i ලංකාව   73 4.19  75 4.51 75 

ඉ,9යාව  71 4.21   92 4.25 61 

ෙ,පාලය 102 3.81 100 4.11 115 

¬තානය 103 3.80   88 4.33 123 

බංගලාෙ`ශය 109 3.72 113 3.84 103 

පා)ස්ථානය 129 3.42 134 3.28 101 
      zලාශය  : Global Competitiveness Report 2014 - 2015 
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කා�ය+ෂමතාවයකා�ය+ෂමතාවයකා�ය+ෂමතාවයකා�ය+ෂමතාවය    
)]ෙ�)]ෙ�)]ෙ�)]ෙ�    උපඋපඋපඋප    
ද�ශකද�ශකද�ශකද�ශක    

නව3නව3නව3නව3කරණය සහ උප කරණය සහ උප කරණය සහ උප කරණය සහ උප 
ද�ශකද�ශකද�ශකද�ශක    

ද�ශක 
අගය 

ස්ථානය 
ද�ශක 
අගය 

5.49   1 5.74 

5.68 11 5.13 

5.71   5 5.54 

5.27   3 5.57 

5.28   4 5.56 

3.97 43 4.00 

4.19 52 3.86 

3.43 124 2.98 

3.35 111 3.22 

3.6 122 3.02 

3.64   83 3.48 
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6. 6. 6. 6. ශශශශම බලකායම බලකායම බලකායම බලකාය, , , , ෙසේවා �e+1ය සහ ෙසේවා De+1යෙසේවා �e+1ය සහ ෙසේවා De+1යෙසේවා �e+1ය සහ ෙසේවා De+1යෙසේවා �e+1ය සහ ෙසේවා De+1ය    

6.1 වැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනය සහ ශම බලකාය 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය 
    

වැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනයවැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනයවැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනයවැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනය ශශශශම බලකායම බලකායම බලකායම බලකාය

}.ෂ ස්� සමස්ත }.ෂ ස්� 

2009200920092009    7,783,492 8,795,136 16,578,628 5,186,457 2,887,211

2010201020102010    7,919,105 8,942,422 16,861,526 5,317,553 2,790,186

2011201120112011    8,473,177 9,436,566 17,909,743 5,613,383 2,941,347

2012201220122012    8,443,500 9,471,882 17,915,383 5,636,947 2,827,759

2013201320132013    7,532,784 8,831,893 16,364,677 5,677,815 3,124,298

2014201420142014    7,676,876 8,854,892 16,531,768 5,728,383 3,076,165

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
 
6.2 ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    
ශශශශම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතය

}.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    ස්සස්්ස්����    
2008200820082008    67.9 34.3 
2009200920092009    66.7 33.7 
2010201020102010    67.3 32.1 
2011201120112011    66.2 31.2 
2012201220122012    67.2 31.3 
2013201320132013    74.9 35.6 
2014201420142014    74.6 34.7 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
           
6.3 ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය (%) 
                         2012                                                    

}.ෂ ස්� සමස්ත  }.ෂ 

ෙලෝකයෙලෝකයෙලෝකයෙලෝකය    77.1 51.1 64.1  - 

දn� ආ7යාවදn� ආ7යාවදn� ආ7යාවදn� ආ7යාව    81.3 31.8 57.1  80.7 

iiii ලංකාව ලංකාව ලංකාව ලංකාව    67.2 31.3 48.2  74.9 

zලාශය : ෙගෝyය ෙසේවා �e+1 පවණතා - (ජාත3,තර ක�ක. සංDධානය
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ම බලකායම බලකායම බලකායම බලකාය 

සමස්ත 

211 8,073,668 

186 8,107,739 

347 8,554,730 

759 8,464,706 

298 8,802,113 

3,076,165 8,804,548 

ම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතය    
සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    
50.2 
49.2 
48.6 
47.8 
48.2 
53.8 
53.3 

                             2013 
ස්� සමස්ත 

- - 

30.5 56.1 

35.6 53.8 

,තර ක�ක. සංDධානය)  
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6.4 ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය ( වයස, ස්� }.ෂ භාවය හා අංශ අ\ව
වයස් කා�ඩය                                  ශම බලකා සහභා��ව අ\පාතය

 සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    }.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    
සමසත්යසමසත්යසමසත්යසමසත්ය    53.3 74.6 

15151515----19191919    15.3 20.7 

20202020----24242424    52.9 70.4 

25252525----29292929    63.9 92.5 

30303030----39393939    68.0 96.3 
40404040++++    53.4 75.7 

නාග8කනාග8කනාග8කනාග8ක    48.9 70.5 
15151515----19191919    14.0 18.0 

20202020----24242424    51.8 65.7 
25252525----29292929    64.1 92.6 

30303030----39393939    65.1 95.5 

40404040++++    46.8 70.8 
ගාගාගාගා¥ය¥ය¥ය¥ය    53.8 75.5 

15151515----19191919    15.1 20.9 
20202020----24242424    52.9 71.5 

25252525----29292929    63.0 92.3 

30303030----39393939    67.7 96.4 
40404040++++    54.7 77.0 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 

6.5 ෙසේවා �e+1ය වැඩ කරන වයෙසේ ජනගහනයට ද+වන අ\පාතය 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    }.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    ස�්ස�්ස�්ස�්    

2009200920092009    63.8 30.9 

2010201020102010    72.1 32.7 

2011201120112011    64.4 28.9 

2012201220122012    64.9 28.9 

2013201320132013    72.4 32.5 

2014201420142014    72.3 32.5 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ෙj ෙතොර-. භාDතෙය, ශ

ෙවළඳෙපොළ ෙතොර-. ඒකකය D7, ගණනය කරන ලX.                                                               

17 

ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

 }.ෂ භාවය හා අංශ අ\ව)2014 
අ\පාතය 

ස�්ස�්ස�්ස�්    
34.7 

9.8 

37.7 

41.5 

43.6 
34.3 

29.6 
9.5 

37.0 
42.1 

38.7 

26.5 
35.1 

9.5 
37.5 

40.2 

43.0 
35.5 

ජනගහනයට ද+වන අ\පාතය (%) 
සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    

46.4 

51.7 

45.8 

45.4 

50.8 

50.9 

 ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ෙj ෙතොර-. භාDතෙය, ශම 
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6.6 අධ3ාපන මbටම අ\ව ආ��කමය වශෙය, අ�ය ජනගහනය 2014
අධ3ාපන මbටම සමස්ත ස්� }.ෂ භාවය

}.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    

එක-වඑක-වඑක-වඑක-ව    100.0 100.0 
5555    ෙශේෙශේෙශේෙශේ�ය ද+වා�ය ද+වා�ය ද+වා�ය ද+වා      20.3   20.3 
5 5 5 5 ----    10101010    ෙශේෙශේෙශේෙශේ�ය�ය�ය�ය      45.4   42.5 
අඅඅඅ....ෙපොෙපොෙපොෙපො....සසසස.(.(.(.(සාසාසාසා....ෙපළෙපළෙපළෙපළ))))      21.4   24.4 
අඅඅඅ....ෙපොෙපොෙපොෙපො....සසසස.(.(.(.(උඋඋඋ....ෙපළෙපළෙපළෙපළ) ) ) ) සහ ඉහළසහ ඉහළසහ ඉහළසහ ඉහළ      12.9   12.8 
zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
 
6.7 ස්� }.ෂ භාවය අ\ව ආ��කමය වශෙය, අkය _මට ෙහේ- 2014

 
ආ��කමය වශෙය, අ�ආ��කමය වශෙය, අ�ආ��කමය වශෙය, අ�ආ��කමය වශෙය, අ�යභාවයට යභාවයට යභාවයට යභාවයට 

ෙහේ-,ෙහේ-,ෙහේ-,ෙහේ-,    
 

සමස්ත 
 

ස්�

}.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    

ආ��කමය වශෙය, අ�ආ��කමය වශෙය, අ�ආ��කමය වශෙය, අ�ආ��කමය වශෙය, අ�ය _ෙ� සමසත්යය _ෙ� සමසත්යය _ෙ� සමසත්යය _ෙ� සමසත්ය    100100100100....0000    100100100100....0000    

ෙq ෙදොර කටe- වල �යැyමෙq ෙදොර කටe- වල �යැyමෙq ෙදොර කටe- වල �යැyමෙq ෙදොර කටe- වල �යැyම    48.7 6.8 

අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපන කටe- වල �යැyමපන කටe- වල �යැyමපන කටe- වල �යැyමපන කටe- වල �යැyම    19.9 37.9 

DශාDශාDශාDශාම යාමම යාමම යාමම යාම////වයස්ගත _මවයස්ගත _මවයස්ගත _මවයස්ගත _ම    20.8 34.8 

ෙභෞ1ක වශෙය, ෙලඩ _මෙභෞ1ක වශෙය, ෙලඩ _මෙභෞ1ක වශෙය, ෙලඩ _මෙභෞ1ක වශෙය, ෙලඩ _ම////ආබාoත _මආබාoත _මආබාoත _මආබාoත _ම    6.6 13.3 

ෙවන�ෙවන�ෙවන�ෙවන�    4.0 7.2 

   zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 

 

6.8 ශම බලකාය හා ෙසේවා �e+1ය 

2014 සමස්ත }.ෂ 

ශශශශම බලකායම බලකායම බලකායම බලකාය    8,804,548 5,728,383 

ෙසේවා �e+ත ජනගහනයෙසේවා �e+ත ජනගහනයෙසේවා �e+ත ජනගහනයෙසේවා �e+ත ජනගහනය    8,423,994 5,548,131 

ෙසේවා �e+1 අ\පාතයෙසේවා �e+1 අ\පාතයෙසේවා �e+1 අ\පාතයෙසේවා �e+1 අ\පාතය    95.7 96.9 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
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2014 
 }.ෂ භාවය 

ස�්ස�්ස�්ස�්    

100.0 
  20.3 
  46.4 
  20.4 
  12.9 

4 
ස්� }.ෂ භාවය 

ස�්ස�්ස�්ස�්    

100100100100....0000    

62.8 

13.8 

16.1 

4.3 

2.9 

ස්� 

 3,076,165 

 2,875,862 

93.5 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

6.9 ෙසේවා �e+1 අ\පා1කය (ශම බලකාෙයu % ෙලස) 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    සමසත්යසමසත්යසමසත්යසමසත්ය    }.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    ස�්ස�්ස�්ස�්    නාග8කනාග8කනාග8කනාග8ක

2010201020102010    95.8 97.3 93.2 95

2011201120112011    95.8 97.3 93.2 98

2012012012011111    95.8 97.3 93.0 95

2012201220122012    96.0 97.2 93.8 96

2013201320132013    95.6 96.8 93.4 96.1

2014201420142014    95.7 96.9 93.5 95.6

*  තාවකාlක  
zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
7ය^ 9ස්�+ක ඇ-ල� ෙj. 
 
 
 
6.10 ෙසේවා �e+1ෙ# ආංrක දායක�වය 

ව�ෂය 2008 2009 2010 2011 2012 

කෘ�කා��කකෘ�කා��කකෘ�කා��කකෘ�කා��ක    32.7 32.5 32.7 33.0 30.7 

කා��කකා��කකා��කකා��ක    26.3 25.5 24.2 24.1 26.6 

ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා    41.0 42.0 43.1 42.8 42.6 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා  ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
                i ලංකා මහ බැංn වා�තා 
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නාග8කනාග8කනාග8කනාග8ක    ගාගාගාගා¥ය¥ය¥ය¥ය    

95.8 95.9 

98.0 95.9 

95.8 95.8 

96.3 96.0 

96.1 95.9 

95.6 95.7 

2013 2014 

29.7 28.5 

26.2 26.5 

44.1 45.0 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

6.11 ෙසේවා ත��වය,අ\ව ෙසේවා �e+ත ජනගහනය (%) 2014 

ෙසේවා 
ත��වය, 

 
සමස්තය    

     

ස්� }.ෂ භාවය

}.ෂ      

සමසත්යසමසත්යසමසත්යසමසත්ය    8,423,994 100.0 5,548,131 100.0 2,875,862

ෙසේව3ෙසේව3ෙසේව3ෙසේව3ය,ය,ය,ය,    4,754,696   56.4 3,180,385 57.3 1,574,311

රාජ3රාජ3රාජ3රාජ3    1,292,835   15.3 721,898 13.0 

ෙපෞ`ගlකෙපෞ`ගlකෙපෞ`ගlකෙපෞ`ගlක    3,461,860   41.1 2,458,487 44.3 1,003,373

ෙසේවකය,ෙසේවකය,ෙසේවකය,ෙසේවකය,    232,680     2.8 204,056   3.7 

ස්වයං ස්වයං ස්වයං ස්වයං 
ව3ාව3ාව3ාව3ාපා8කය,පා8කය,පා8කය,පා8කය,    

2,685,403  31.9 2,005,035 36.1 

ෙග_ම+ ෙනොලද ෙග_ම+ ෙනොලද ෙග_ම+ ෙනොලද ෙග_ම+ ෙනොලද 
ප�ෙ; ශප�ෙ; ශප�ෙ; ශප�ෙ; ශ�කය,�කය,�කය,�කය,    

751,215    8.9 158,655   2.9 

zලාශ : KLIM 05/06 වන පකාශනය - ජාත3,තර ක�ක. සංDධානය
සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
 
6.12 Dෙ`ශ ෙසේවා �e+1ය 

a�ෂයa�ෂයa�ෂයa�ෂය    2012012012011111    2012012012012222    
ෙසේවා �e+1ය සඳහා ෙසේවා �e+1ය සඳහා ෙසේවා �e+1ය සඳහා ෙසේවා �e+1ය සඳහා Dෙ`ශDෙ`ශDෙ`ශDෙ`ශ    
ගතºව,ෙq ගතºව,ෙq ගතºව,ෙq ගතºව,ෙq ((((සංඛ3ාසංඛ3ාසංඛ3ාසංඛ3ාවවවව))))    

262,961 282,447 293,105

}.ෂ }.ෂ }.ෂ }.ෂ %%%%    

ස�්ස�්ස�්ස�්    

136,307 

126,651 

144,135 

138,312 

175,047

118,058

}Ç�ව අ\ව සංක}Ç�ව අ\ව සංක}Ç�ව අ\ව සංක}Ç�ව අ\ව සංක�කය, �කය, �කය, �කය,        
    ----වෘ�0ය �ළධා8,වෘ�0ය �ළධා8,වෘ�0ය �ළධා8,වෘ�0ය �ළධා8,    

    ----මධ3මධ3මධ3මධ3ම ත��වයම ත��වයම ත��වයම ත��වය    
    ----lZක. සහ ආ|lZක. සහ ආ|lZක. සහ ආ|lZක. සහ ආ|තතතත    

    ----}Ç�}Ç�}Ç�}Ç�    

    ----\}Ç�\}Ç�\}Ç�\}Ç�    

    ----ගෘහගෘහගෘහගෘහ    ෙසේDකාෙසේDකාෙසේDකාෙසේDකා    

3,844 

6,134 
9,906 

67,726 

63,680 

107,491 

4,448 

9,280 
16,184 

67,150 

62,907 

119,011 

16,508
26,550

73,600

70,961

96,934
*  තාවකාlක  
zලාශය : i ලංකා Dෙ`ශ ෙසේවා �e+1 කා�යංශය, ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව
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 }.ෂ භාවය 

             ස්� 

2,875,862 100.0 

1,574,311 54.7 

570,937 19.9 

1,003,373 34.9 

28,623   1.0 

680,369 23.7 

592,560 20.6 

,තර ක�ක. සංDධානය ජන ෙ;ඛන හා 

2012012012013333    2014201420142014****        

293,105 300,413 

175,047 

118,058 

189,924 

110,489 

  
5,140 

16,508 
26,550 

73,600 

70,961 

96,934 

5,340 

20,749 
29,237 
73,039 
79,415 

88,661 

ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව 
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ෙසේවා De+1යෙසේවා De+1යෙසේවා De+1යෙසේවා De+1ය    
6.13 වයස් කා�ඩ අ\ව ෙසේවා De+1ෙ# සංe1ය (%) 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    ස�්ස�්ස�්ස�්    / / / / }.ෂ }.ෂ }.ෂ }.ෂ 

භාවයභාවයභාවයභාවය    
15 15 15 15 ––––    19191919    20 20 20 20 ––––    24242424    25 25 25 25 ––––    29292929    30 30 30 30 

    }.ෂ 19.8 40.6 15.0 12.
2010201020102010    ස්� 10.7 36.0 26.1 17.
    සමස්ත 15.0 38.0 21.0 15.
    }.ෂ 17.8 44.7 15.7 14.
2011201120112011    ස්� 9.4 41.2 23.2 17.
    සමස්ත 13.1 42.7 19.9 15.
    }.ෂ 19.5 41.6 17.1 12.
2012201220122012    ස්� 9.41 39.8 20.3 18.
    සමස්ත 14.2 40.6 18.8 15.
    }.ෂ 16.8 44.2 15.4 11.5
2013201320132013    ස්� 10.8 38.2 20.5 18.3
    සමස්ත 13.7 40.9 18.1 15.1
    }.ෂ 20.1 37.5 18.2 11.7
2014201420142014    ස්� 9.0 42.0 20.2 18.4
    සමස්ත 14.3 39.9 19.3 15.2
zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 

 
 
6.14 ෙසේවා De+තව 7� කාලය අ\ව ෙසේවා De+1 පමාණය (%) 

ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    මාස මාස මාස මාස 6666ට අ¹ට අ¹ට අ¹ට අ¹    මාස මාස මාස මාස 6666----12 12 12 12 අතරඅතරඅතරඅතර    
2009 36.1 21.8 
2010 29.5 20.9 
2011 28.5 25.8 
2012 33.3 27.9 
2013 18.1 52.6 
2014 12.1 65.0 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 

6.15 ෙසේවා De+1 අ\පාතය (%)  
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2012012012013333    
}.ෂ 3.5 3.5 3.3 2.8 3.2 
ස්� 7.9 7.7 7.6 6.2 6.6 
සමස්ත 5.1 4.9 4.8 4.0 4.4 
zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 
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30 30 30 30 ––––    39 39 39 39     40404040++++    

.3 12.4 

.5   9.3 

.1 11.0 

.1   7.8 

.2   9.1 

.9   8.4 

.4  9.4 

.6 11.9 

.6 10.7 
11.5 11.9 
18.3 12.2 
15.1 12.1 
11.7 12.4 
18.4 10.4 
15.2 11.3 

මාස මාස මාස මාස 12 12 12 12 ට වැ�ට වැ�ට වැ�ට වැ�    
42.1 
49.6 
45.7 
38.8 
29.3 
22.8 

2014201420142014    
3.1 
6.5 
4.3 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය 

6.16 ෙසේවා De+1 අ\පාතය 1998 – 2014 
වසර සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    }.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    

1998   9.2 6.5 
1999   8.9 6.7 
2000   7.6 5.8 
2001   7.9 6.2 
2002   8.8 6.6 
2003   8.1 6.0 
2004   8.1 6.0 
2005   7.2 5.3 
2006   6.5 4.7 
2007   6.0 4.3 
2008   5.2 3.6 
2009   5.7 4.3 
2010   4.9 3.5 
2011   4.0 2.7 
2012   4.0 2.8 
2013   4.4 3.2 
2014   4.3 3.1 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 
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ස�්ස�්ස�්ස�්    

14.0 
13.0 
11.0 
11.5 
12.9 
12.3 
12.1 
10.7 
  9.7 
  9.0 
  8.0 
  8.2 
  7.5 
  6.3 
  6.2 
  6.6 
  6.5 
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6.17 ෙසේවා De+1 අ\පාතය 9ස්�+ක මbට�, - 2014 
9ස�්9ස�්9ස�්9ස�්+ක+ක+ක+ක    ෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතය

ෙකොළඹෙකොළඹෙකොළඹෙකොළඹ    3.7 

ග�පහග�පහග�පහග�පහ    3.7 

ක^තරක^තරක^තරක^තර    3.9 

මහ\වරමහ\වරමහ\වරමහ\වර    5.0 

මාතෙ;මාතෙ;මාතෙ;මාතෙ;    5.2 

\වරඑ[ය\වරඑ[ය\වරඑ[ය\වරඑ[ය    2.9 

ගා;ලගා;ලගා;ලගා;ල    4.6 

මාතරමාතරමාතරමාතර    6.9 

හ�බ,ෙතොටහ�බ,ෙතොටහ�බ,ෙතොටහ�බ,ෙතොට    6.7 

යාපනයයාපනයයාපනයයාපනය    5.6 

ම,නාරමම,නාරමම,නාරමම,නාරම    2.9 

ව��යාවව��යාවව��යාවව��යාව    3.9 

:ල1j:ල1j:ල1j:ල1j    5.6 

)lෙනොÄ»ය)lෙනොÄ»ය)lෙනොÄ»ය)lෙනොÄ»ය    7.6 

මඩකල}වමඩකල}වමඩකල}වමඩකල}ව    3.9 

අ�පාරඅ�පාරඅ�පාරඅ�පාර    6.0 

����nණාමලයnණාමලයnණාමලයnණාමලය    4.3 

n.ණෑගලn.ණෑගලn.ණෑගලn.ණෑගල    3.5 

}�තලම}�තලම}�තලම}�තලම    5.3 

අ\රාධ}රයඅ\රාධ}රයඅ\රාධ}රයඅ\රාධ}රය    3.1 

ෙපොෙළො,න.වෙපොෙළො,න.වෙපොෙළො,න.වෙපොෙළො,න.ව    3.7 

බ=;ලබ=;ලබ=;ලබ=;ල    3.0 

ෙමොණරාගලෙමොණරාගලෙමොණරාගලෙමොණරාගල    2.7 

ර�න}රයර�න}රයර�න}රයර�න}රය    3.7 

කෑග;ලකෑග;ලකෑග;ලකෑග;ල    7.8 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 
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ෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතය    
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6.18 අධ3ාපන මbටම අ\ව ෙසේවා De+1ෙ# සංe1ය 2014 

අධ3ාඅධ3ාඅධ3ාඅධ3ාපන මbටමපන මbටමපන මbටමපන මbටම    සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    ස්සස්්ස්����    

10101010    ෙශේෙශේෙශේෙශේණයණයණයණය    සහසහසහසහ    පහලපහලපහලපහල    2.8 3.7 

අඅඅඅ....ෙපොෙපොෙපොෙපො....ස ස ස ස ((((සාසාසාසා....ෙපළෙපළෙපළෙපළ))))    5.9 8.9 

අඅඅඅ....ෙපොෙපොෙපොෙපො....ස ස ස ස ((((උඋඋඋ....ෙපළෙපළෙපළෙපළ))))    
සහ ඉහළසහ ඉහළසහ ඉහළසහ ඉහළ    

8.1 11.0 

සමසත්සමසත්සමසත්සමසත්    4.3 6.5 

zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 

 

6.19 අධ3ාපන මbටම අ\ව ෙසේවා De+1ෙ# සංe1ය (%) 
ව�ෂයව�ෂයව�ෂයව�ෂය    ස�්ස�්ස�්ස�්    / / / / }.ෂ }.ෂ }.ෂ }.ෂ 

භාවයභාවයභාවයභාවය    
5555    ෙශේෙශේෙශේෙශේණයට ණයට ණයට ණයට 
පහලපහලපහලපහල    

5555––––    9999    ෙශේෙශේෙශේෙශේ����/ / / / 
6 6 6 6 ––––    10 10 10 10 වසර වසර වසර වසර 
අතරඅතරඅතරඅතර    

අඅඅඅ....ෙපොෙපොෙපොෙපො....ස ස ස ස 
((((සාසාසාසා....ෙපළෙපළෙපළෙපළ))))    

අඅඅඅ....
((((උඋඋඋ
ඉහලඉහලඉහලඉහල

2010 }.ෂ 3.4 40.4 25.4 

 ස්� 2.1 30.1 20.5 

 සමස්ත 2.7 34.9 22.7 

2011 }.ෂ 2.0 47.8 20.4 

 ස්� 3.3 30.7 19.5 

 සමස්ත 2.7 38.0 19.9 

2012 }.ෂ 2.0 46.8 29.7 

 ස්� 3.0 28.8 25.1 

 සමස්ත 2.6 37.4 27.2 

2013 }.ෂ 4.6 43.6 24.3 

 ස්� 3.2 30.4 20.3 

 සමස්ත 3.9 36.5 22.1 

 }.ෂ 3.1 48.3 22.9 

2014 ස්� 3.2 28.5 22.1 

 සමස්ත 3.2 37.9 22.4 
zලාශය : ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙදපා�තෙම,-ව 
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}.ෂ}.ෂ}.ෂ}.ෂ    

  2.4 

  4.4 

5.3 
 

3.1 

....ෙපොෙපොෙපොෙපො....ස ස ස ස 
උඋඋඋ....ෙපළෙපළෙපළෙපළ) ) ) ) හා හා හා හා 

ඉහලඉහලඉහලඉහල    

:^:^:^:^    

30.9 100.0 

47.3 100.0 

39.7 100.0 

29.9 100.0 

46.5 100.0 

39.4 100.0 

21.5 100.0 

43.1 100.0 

32.8 100.0 

27.5 100.0 

46.1 100.0 

37.4 100.0 

25.7 100.0 

46.2 100.0 

36.5 100.0 
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6.20 ෙසේවා De+1 අ\පාතය 

*තාවකාlක 
zලාශය : ෙගෝyය ෙසේවා �e+1 පවණතා (ජාත3,තර ක�ක. සංDධානය) 
 
 
 
 
 
 
 
 

කලාපයකලාපයකලාපයකලාපය    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    

ෙලෝකයෙලෝකයෙලෝකයෙලෝකය    5.9 5.6 5.7 6.3 6.1 5.9 
සංව�oත ආ��කය, සහ සංව�oත ආ��කය, සහ සංව�oත ආ��කය, සහ සංව�oත ආ��කය, සහ 
eෙරෝපා සංගමයeෙරෝපා සංගමයeෙරෝපා සංගමයeෙරෝපා සංගමය    

6.3 5.8 6.1 8.4 3.8 8.4 

මධ3මධ3මධ3මධ3ම හා ��ෙකොණ9ග ම හා ��ෙකොණ9ග ම හා ��ෙකොණ9ග ම හා ��ෙකොණ9ග 
eෙරෝපයeෙරෝපයeෙරෝපයeෙරෝපය    

9.3 8.6 8.6 10.4 9.5 8.7 

නැෙගනuර ආ7යාවනැෙගනuර ආ7යාවනැෙගනuර ආ7යාවනැෙගනuර ආ7යාව    4 3.8 4.3 4.4 4.1 4.3 
��ෙකොණ ආ7යාව හා ��ෙකොණ ආ7යාව හා ��ෙකොණ ආ7යාව හා ��ෙකොණ ආ7යාව හා 
පැ7Z+පැ7Z+පැ7Z+පැ7Z+    

6 5.4 5.3 5.2 4.8 4.4 

දnදnදnදn����    ආ7යාවආ7යාවආ7යාවආ7යාව    4.6 4.5 4.3 4.4 3.9 3.8 
ල1, ඇම8කාව හා ල1, ඇම8කාව හා ල1, ඇම8කාව හා ල1, ඇම8කාව හා 
කැ8À8ය, Øප�කැ8À8ය, Øප�කැ8À8ය, Øප�කැ8À8ය, Øප�    

7.6 7 6.6 7.7 7.2 6.5 

මැද ෙපර9ගමැද ෙපර9ගමැද ෙපර9ගමැද ෙපර9ග    10.7 10.5 10.2 10.3 9.9 11.1 
උ-. අ§උ-. අ§උ-. අ§උ-. අ§කාවකාවකාවකාව    10.5 10.2 9.6 9.9 9.6 10.0 
උපඋපඋපඋප----සහරා අ§සහරා අ§සහරා අ§සහරා අ§කාවකාවකාවකාව    8 7.9 7.9 7.9 8.2 10.0 
iiii ලංකාව ලංකාව ලංකාව ලංකාව    6.5 5.95 5.2 5.7 4.9 4.0 

25 

    2012201220122012    2013201320132013****    

 5.9 6.0 
 8.6 8.6 

 8.2 8.2 

 4.4 4.5 
 4.1 4.2 

 3.9 4.0 
 6.6 6.5 

 10.3 10.9 
 12.1 12.2 
 7.5 7.6 
 4.0 4.4 
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7777. . . . ()යා ඇබෑ�- Dශේ;ෂණය()යා ඇබෑ�- Dශේ;ෂණය()යා ඇබෑ�- Dශේ;ෂණය()යා ඇබෑ�- Dශේ;ෂණය    
 
i ලංකාෙj වැ�ම ()යා ඇබෑ�- පමාණය+ පළ කරන ෙතෝරා ග� ස1 අ,ත }ව�ප� 
)uපය+ (Sunday Observer, 7^�ණ) zලාශ කරෙගන ��ස්බල හා 
ෙදපා�තෙ�,-ෙj ��ස්බල සැල�� සංව�ධන හා ප�ෙ#ෂණ අංශය D7, අඛ�ඩව 
පව�වාෙගන ය\ ලබන }ව�ප� ස¥Åණය මd, i ලංකාව -ළ ජ�ත වන ()යා 
ඇබෑ�- Z[බඳ Dශ්ෙ;ෂණා�මක Dගහය+ ඉ98ප� කර\ ලැෙO. 
සඳහ, කළ e- ක.ණ+ ව,ෙ, ෙමම Dශ්ෙ;ෂණය -[, ලබා ඇ1 �ගමන }ධාන 
වශෙය, පදන� _ ඇ�ෙ� ෙප◌ෘ`ගlක අංශය ම�, ජ�ත කරන (
පමාණය Z[බඳවය. 
 
 
7.17.17.17.1        වෘ�1ය ව��කරණය අ\ව පව1න ()යා ඉ;�මවෘ�1ය ව��කරණය අ\ව පව1න ()යා ඉ;�මවෘ�1ය ව��කරණය අ\ව පව1න ()යා ඉ;�මවෘ�1ය ව��කරණය අ\ව පව1න ()යා ඉ;�ම    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    වෘ�1ය ව��කරණයවෘ�1ය ව��කරණයවෘ�1ය ව��කරණයවෘ�1ය ව��කරණය    ෙ+ත ෙ+ත ෙ+ත ෙ+ත 
අංකයඅංකයඅංකයඅංකය

1111    ෙසේවා සහ Dn�� ෙසේවකය, 

2222    තා+ෂණෙjX,  ආ|ත වෘ�1කg, 

3333    වෘ�1කය, 

4444    lZක. සහ lZක. සහායකය, 

5555    පාථ�ක  ()යාව, 

6666    r;Zය සහ ආ|ත කා��කg, 

7777    ය,තාගාර හා ය,ත kයාක.ව, සහ 
 එකලස්ක.ව, 

8888    කළමණාක.ව,  සහ ෙජ3ෂ්ඨ Dධායකය, 

9999    කෘ�, වන Dද3ා, ¯වර ආ|ත }Ç� 

ෙසේවකg, 

    zලාශය : L MI Bulletin Sri Lanka 2013 - ��ස් බල සහ (5 ර+ෂා ෙදපා�තෙ�,-ව
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මාණය+ පළ කරන ෙතෝරා ග� ස1 අ,ත }ව�ප� 
 කරෙගන ��ස්බල හා ()රÅා  

ෙදපා�තෙ�,-ෙj ��ස්බල සැල�� සංව�ධන හා ප�ෙ#ෂණ අංශය D7, අඛ�ඩව 
 ලංකාව -ළ ජ�ත වන ()යා 

. ෙමuX Dෙශේෂෙය, 
,ෙ, ෙමම Dශ්ෙ;ෂණය -[, ලබා ඇ1 �ගමන }ධාන 

වශෙය, පදන� _ ඇ�ෙ� ෙප◌ෘ`ගlක අංශය ම�, ජ�ත කරන ()යා ඇබෑ�- 

ෙ+ත ෙ+ත ෙ+ත ෙ+ත 
අංකයඅංකයඅංකයඅංකය    

ඉ;�� ඉ;�� ඉ;�� ඉ;�� 
පපපප1ශතය1ශතය1ශතය1ශතය    

5 17.4 

3 16.5 

2 16.0 

4 13.0 

9 12.5 

7   8.4 

8   8.0 

1   7.9 

6   0.1 

��ස් බල සහ (5 ර+ෂා ෙදපා�තෙ�,-ව  
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7.27.27.27.2        |||| ලංකා ශ ලංකා ශ ලංකා ශ ලංකා ශම ෙවළඳෙපොෙළu ඉහළ ඉ;�ම+ සuත ()යාම ෙවළඳෙපොෙළu ඉහළ ඉ;�ම+ සuත ()යාම ෙවළඳෙපොෙළu ඉහළ ඉ;�ම+ සuත ()යාම ෙවළඳෙපොෙළu ඉහළ ඉ;�ම+ සuත ()යා    

තන-රතන-රතන-රතන-ර        
()යා ව�ගය()යා ව�ගය()යා ව�ගය()යා ව�ගය    

    

ෙ+ත අංකයෙ+ත අංකයෙ+ත අංකයෙ+ත අංකය

1111    කා�යාල Z87= කර,න, හා අ� උදj ක.ව,,ෙහෝට; සහ 
අෙනn� ආයත�ක/ කාමර සහායක සහ ඇÇ��ක.ව, 

2222    �වාස Z87=කර,න, සහ සහායකg,/ ගෘහ ෙසේවක 

3333    ���ක.ව, සහ ෙපො� තැ¾ෙ� lZක.ව, 

4444    කා�/ටැ+7 සහ වෑ, රථ 8ය=ර, 

5555    ෙවළඳ පචාරණය සහ අෙලDකරණය Z[බඳ වෘ�1කg, 

6666    අර+කැ� 

7777    ආපනශාලා සහ ෙවළඳෙපොළ DnÜ�/ අෙලDක. 

8888    ආර+ෂක �ළධා8, / :රක.ව,  

9999    ෙභෝජනාගාර ෙසේවක/ගබඩාක. 

10101010    සහාකාර �Ü�ක./ �ළ9 ගැ�ෙ� සහක./ Dධායක ���/ අයකර 
ගැ�ෙ� �ලධා8, 

11111111    ගබඩා පාලක/ ගබඩා �ලධා8, 

12121212    සා�} ෙවළඳ සහායක 

13131313    :රක.ව, සහ :ල3 �ෙයෝÂතය, තැ(jක.ව, 

14141414    වා�ජ භා�ඩ අෙලD �ෙයෝÂත  

15151515    ය-. ෙ;ඛක සහ වද, සැක�� kයාක. 
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ෙ+ත අංකයෙ+ත අංකයෙ+ත අංකයෙ+ත අංකය    ()යා ()යා ()යා ()යා 
අවස්ථා අවස්ථා අවස්ථා අවස්ථා 
ගණනගණනගණනගණන    

ඉ;�මඉ;�මඉ;�මඉ;�ම    
පපපප1ශතය1ශතය1ශතය1ශතය    

9112 917 4.83 

9111 816 4.30 

4311 778 4.10 

8322 724 3.81 

2431 556 2.93 

5120 519 2.73 

5211 432 2.28 

5414 414 2.18 

5131 413 2.18 

3313 390 2.05 

4321 341 1.8 

5223 337 1.78 

3311 321 1.69 

3322 312 1.64 

4131 291 1.53 
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16161616    කළමණාකරණ අධ3+ෂක සහ පධාන Dධායක 

17171717    ෙගොඩනැ�l  සහ ආ|ත කා��කg, 

18181818    ෙභෞ1ක සහ ඉංÂෙ,. (තා+ෂ�ක �ලධා8) 

19191919    Z[ගැ�ෙ� �ලධා8 

20202020    අයකැ� සහ පෙjශ පත lZක. 

21212121    `D0gක අධ3ාපන �.ව., 

22222222    lZක.ව, 

23232323    යා,�ක ඉංÂෙ,. r;�, 

24242424    බර වාහන සහ ෙලො8 8ය=ර, 

25252525    ගණකාoකා8/ ගණ, ප8+ෂකg, 

26262626    පස්තාර සහ බÇමාධ3 ��මාණක.ව, 

zලාශය : L MI Bulletin Sri Lanka 2013 - ��ස් බල සහ (5 ර+ෂා ෙදපා�තෙ�,-ව 
 
 

28 

1120 286 1.51 

7411 280 1.48 

3119 278 1.46 

4226 247 1.30 

5230 244 1.29 

2330 243 1.28 

4110 229 1.21 

3115 225 1.19 

8332 219 1.15 

2411 203 1.07 

2166 198 1.04 
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ඉහළ nසලතාවය+ සuත වෘ�0, සඳහා වැ� වශෙය, අවශ3ඉහළ nසලතාවය+ සuත වෘ�0, සඳහා වැ� වශෙය, අවශ3ඉහළ nසලතාවය+ සuත වෘ�0, සඳහා වැ� වශෙය, අවශ3ඉහළ nසලතාවය+ සuත වෘ�0, සඳහා වැ� වශෙය, අවශ3වන ��ෙලෝමා ෙහෝ සහ1ක පතවන ��ෙලෝමා ෙහෝ සහ1ක පතවන ��ෙලෝමා ෙහෝ සහ1ක පතවන ��ෙලෝමා ෙහෝ සහ1ක පත පාඨමාලා පාඨමාලා පාඨමාලා පාඨමාලා
 
NDT          - තා+ෂණෙjදය Z[බඳ ජා1ක ��ෙලෝමාව 
Computer   -  ප8ගණක ��ෙලෝමා ෙහෝ සහ1ක පත පාඨමාලා 
NCT           -  තා+ෂණෙjදය Z[බඳ ජා1ක සහ1ක පත පාඨමාලාව 
HNDE        -  ඉංÂෙ,. Dද3ාව Z[බඳ උසස් ජා1ක ��ෙලෝමාව 
NDES         -  ඉංÂෙ,. Dද3ාව Z[බඳ ජා1ක ��ෙලෝමාව 
HRM          -  මානව ස�ප� කළමනාකරණය Z[බඳ ��ෙලෝමාව 
 
    
වෘ�0, සඳහා වැ�ම ඉ;�ම+ පව1න nසලතාවෘ�0, සඳහා වැ�ම ඉ;�ම+ පව1න nසලතාවෘ�0, සඳහා වැ�ම ඉ;�ම+ පව1න nසලතාවෘ�0, සඳහා වැ�ම ඉ;�ම+ පව1න nසලතා    
 

1) ඉංß7, 7ංහල හා ෙදමළ භාෂාව, හැ7ර_ෙ� හැ)යාව 
2) ක�ඩාය� හැ�ෙම, කටe- )]ෙ� හැ)යාව 
3) නායක�වය,�තay ෙපෞ.ෂ�වය Z[බඳ nසලතා 
4) අ,ත� }`ගල සබඳතා 
5) ප8ගණක භාDතෙය, කටe- )]ෙ� හැ)යාව 
6) ස,�ෙjදනය හා ඉ98ප� )]ෙ� nසලතාව 
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8. 8. 8. 8. කාyන ෙතොර-. කාyන ෙතොර-. කාyන ෙතොර-. කාyන ෙතොර-.     
    
8888....1 1 1 1 සාමා�යසාමා�යසාමා�යසාමා�ය, , , , ආ��කආ��කආ��කආ��ක, , , , ෙ`ශපාලනෙ`ශපාලනෙ`ශපාලනෙ`ශපාලන, , , , තා+ෂ�කතා+ෂ�කතා+ෂ�කතා+ෂ�ක    ෙතොර-.ෙතොර-.ෙතොර-.ෙතොර-.    2015201520152015    

                        ෙ`rයෙ`rයෙ`rයෙ`rය            
Dෙ`rයDෙ`rයDෙ`rයDෙ`rය

සාමා�ය ෙතොර-.සාමා�ය ෙතොර-.සාමා�ය ෙතොර-.සාමා�ය ෙතොර-.    
 

ෙ+. | පව, මයා 2015.01.03 9න අග 
D�ශ්චකාර පදDෙ# වැඩ භාර ග,නා ල9. 

 QZ 8501 Air Asia �ව, යානය 
162 සමග ජාවා :Çදට 

 
16 වන පා� වහ,ෙසේ සංචාරය+ සදහා 
ලංකාවට පැ�ෙණන ල9.    

                                                        
    

43 වන ෙශේෂ්ඨාoකරණ D��. ආචා�ය 
rරා� බ�ඩාරනායක Dශාම ග,නා ල9      

 
 
 
 

 
87 වන ඔස්කා ස�මාන උෙළල ෙලොස් ඇ,ජlස් u X 
ෙපබරවා8 මාසෙ# පැවැ�ෙවන ලX
»තප�ය - බ�â මෑ, 
ãlය, :ව�(Julianne Moore)
ෙරඩෙමg, ( Eddie Redmayne)
 

   2015.03.24 9න A 320
සමග ස්පාඤ්ඤෙ# 7ට ජ�ම�යට යන අතරමග පං
ඇ;පg, ක= වැ�යට කඩා වැ��

ලංකාෙj පථම වරට æ;â මාෂ; çරයට 
ෙඡනරා; සර�    ෙෆො,ෙසේකා ප�_� ලබන 
ල9.  

 8+ත මාපක 7.8 � ප
5000ට අoක Z8ස+ ම.:වට ප� Dය
80 ප� ඇ1 � ද.�ම ක�පනය)
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ම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

Dෙ`rයDෙ`rයDෙ`rයDෙ`rය 

�ව, යානය 28/12/2014 9න ම�, 
සමග ජාවා :Çදට කඩා වැෙටන ලX. 

වන ඔස්කා ස�මාන උෙළල ෙලොස් ඇ,ජlස් u X 
පැවැ�ෙවන ලX.  ෙමu9 ෙහොදම 
 ( Bird man)  ෙහොදම  �[ය    -  

Julianne Moore)  ෙහොදම  නඵවා    -  එé 
( Eddie Redmayne) ස�මාන ලදහ 

320 ජ�ම, �ව, යානය ම�, 150 
සමග ස්පාඤ්ඤෙ# 7ට ජ�ම�යට යන අතරමග පංශෙ# 
ඇ;පg, ක= වැ�යට කඩා වැ�� 

� පබල ê ක�පනය), ෙ,පාලෙ# 
ට අoක Z8ස+ ම.:වට ප� Dය. එය එරට වසර 

ප� ඇ1 � ද.�ම ක�පනය). 
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ල,ඩ, \වර පව�වන ලද පස් වන ආ7යා\ 
ස�මාන පධාෙනෝ�සවෙ# “2015 ආ7යා\ 
kකb kඩකයා” ස�මානය kඩක nමාර 
සංග+කාර 9නා ග,නා ල9 
 

 ෙ+�íî ආ9පාදව8ය ෙදවන ද.වා ෙලස 9ය�ය+ ¾u 
කළාය. ඇය íතාන3 රජ ).ෙ; හතර වන u�කා8ය 
ව,wය.  

ප_න ඡනමාධ3ෙj9 �.එෆ්. කා8යකරවන 
මහතා අභාවපා�ත Dය.  

 

 ã� මාසෙ# ඇ1 � අoක උෂ්ණ�වය ෙහේ-ෙව, 
ඉ,9යාෙj 500ට අoක Z8ස+ මරණයට ප� Dය 

ã� මස පැව1 සා�+ ස�මාන උළෙ;9 
ෙහොදම »තපටය සහ ෙහොදම අධ3+ෂණයට 
u� ස�මානය “ෙමෝට� සgකලය” »තපටයට 
u� Dය.  
 

 2015 වසෙ� Man Booker ස�මානය  හංෙq8යා\ 
ෙ;ඛක ලැස්ෙලෝ +(ස්ෙනොෙහෝකාg (Laszlo 
Krasznahorkai) 9නා ග,නා ල9 

ගග, Ãල�7ංහල ©ෆ් එයා� මාෂ; ෙලස ප� 
වන ල9.  
 

 7ංග�}.ව 50 වන ජා1න 9නය 2015.08.09 9න සමරන 
ල9. 
 

 ර�; Dකම7ංහ මහතා 4 වන වරටද අගමැ1 
çරයට ප� Dය. 
    

 ඉ,9යා\ ෙට�ස් �ඩක සා�යා �ස්රා “රාÂj ගා,o 
ෙක; ර�න ” ස�මානය 29.08.2015 9න 9නා ග,නා  
ලX 

 �Z8 kඩක nමාර සංග+කාර 7ය වෘ�1මය 
kකb 9Dෙය, ස: ග,නා ල9. 
 
 

 සැ�තැ�බ� මස මැකාu හîÂ උ�සව සමෙ# ඇ1� 
ෙතර�ම �සා 700 ට අoක Z8ස+ �ය �යඅතර 800 ට 
අoක Z8සකට -වාල 7= වන ලX 

�Z8 5ඩක ගාñ;â ෙසෝබ�ස් (Garfield   .7යාව තම පළ: �ව, පහාරය 78යාව ෙවත එ;ල 
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Sobers)  2015.10.20 9න i ලංකාවට 
පැ��ෙ#ය 
 

කරන ලX. 

±ජ3 මා=^වාෙj ෙසෝóත u�ෙයෝ 2015.11.08 
9න  අපව� º ෙසේක.  
 

  

ආ��ක ද�තආ��ක ද�තආ��ක ද�තආ��ක ද�ත 

  අ,ත�ජා1ක :ල3 අර:දලට ණය � පළ: සංව�oත රට 
ෙලස ß«ය ප� Dය. ණය :දල ¾lයන 1.8 ). 

නව රජය තාවකාyක අය වැය ෙ;ඛනය+ 
ඉ98ප� කරන ල9. 
 
ජපාන අගමැ1 �,ෙකෝ අෙO කළ 
ආරාධනාව+ අ\ව අගමැ1 ර�; Dකම7ංහ 
2015.10.02 9න ජපානය බලා Zට� Dය.එu9 
ආ��ක වශෙය, වැදග� `D පා�ශ්Dක 
ක.� සාකÄඡා )8මට �ය�ත ෙj. 
 
 
    

  

ෙ`ශපාලනෙ`ශපාලනෙ`ශපාලනෙ`ශපාලන    

 ජනාoප1වරණෙය, ෛම�පාල 78ෙසේන  ස�9 ආරා¾යා\ අO=;ලා  රජ 23.01.2015 9න 
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මැ1-මා 6 වන ජනාoප1 ෙලස ෙ�] ප� 
Dය. 
 

අභාවපා�ත Dය 

ර�; Dකම7ංහ මහතා අගමැ1 ෙලස 9j.� 
ෙදන ල9 
 

 ඉ,Xය ජනරජ 9න සැම.ම සදහා ඇම8කා\ ජනාoප1 
බැර+ ඔබාමා 26.01.2015 ඉ,9යාවට පැ��ෙ#ය 

 ජනාoප1-මා පළ: �ල සංචාරය ෙලස 
ඉ,9යාව බලා යන ලX 

 +ෙරෝඒ�යා (Croatia) ජනාoප1 çරයට ප� පළ: 
කා,තාව ෙලස qරාබා )ටාෙරොD+ ප� Dය. 
 

වසර 28ට ප� ලංකාවට පැ�� පළ: ඉ,Xය 
නායකයා ෙලස අගමැ1 නෙ�,ද ෙමෝ� 
ලංකාවට පැ��ෙ#ය 
 

 7ංග�}.ෙj අගමැ1ව  7� y +වෑ, e මහතා  
2015.03.16 9න අභාවපා�ත Dය. 
 

 ජා1ක ආ�¹ව+ Zu�වන ලX  නg�8යා\ ඉ1හාසෙ# පථම වතාවට මැ1වරණයක X 
ජය ලැÃ Dප+ෂ නායක ෙලස ෙජනර;  :හ�ම= Ãහා8 
අෙපේ; මස පැව1 ජනා¯ප1වරණය ජය ග,නා ල9 

19 වන සංෙශෝධනය පා�lෙ�,-ෙj 
බÇතරය+ ම�, අ\මත Dය 
 
 

 2015.05.08 9න ෙâDâ කැමර, ෙදවන වතාවට ද 
íතාන3ෙ# අගමැ1 ෙලස ප� Dය 

ඇම8කා\ රාජ3 ෙ;ක� ෙජෝ, ෙක] 9න 
02ක සංචාරය+ සදහා ලංකාවට පැ��ෙ#ය. 
 

 íතාන3ෙ# ප9ං»ව 7�න i ලාං�ක ර�; ජයව�ධන 
මයා íතාන3 පා�lෙ�,- ම,�වරෙය+ ෙලස 
08.05.2015 9න ෙ�] ප� Dය. 
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 පා�lෙ�,-ව D�.වන ල9.  වසර 6 ට ප� )eබාවට පැ�� පළ: eෙරෝ�ය නායකයා 
ෙලස පංශ ජනාoප1 ෆ්.,ෙකොස් ෙහොෙල,ෙද මයා 
සංචාරයට පැ��ෙ#ය. 
 

 15 වන මහා මැ1වරණය පව�වන ල9. 
 
ර�; Dකම7ංහ මැ1-මා 21.08.2015 9න 4 
වන වතාවට ද අගමැ1 පදDෙ# 9j.� ෙදන 
ල9 

 මාල9වg, 50වන �දහස් 9න සැම.මට Dෙශේෂ 
අ:�ෙත+ ෙලස i ලාං�ක ජනාoප1 ෛම�පාල 
78ෙසේන මැ1-මා සහභා� වන ලX. 

  ඉ,9යාෙj 11 වන ජනාoප1 � ආචා�ය ඒ.�.�. අO=; 
කලා� මහතා වසර 83 X 2015.07.27 9න අභාවපා�ත 
Dය. 

  
  ඔස්ෙ¨lයාෙj පළ: කා,තා ආර+ෂක ඇම1 ම8ෙසේ 

පාg, 2015.09.21 9න ප� Dය. 
 

තා+ෂ�කතා+ෂ�කතා+ෂ�කතා+ෂ�ක    
ෙලෝකෙ# Dශාලතම ෛශලමය ප1මාව 
ර�ෙබොඩග;ෙ; X ජනාoප1-මා අ1,  
�රාවරණය කරන ලX 
 
ãl මස ඇ1 º සාකÄඡාව), ප�ව ජ�ම, 
රජය ෙවො+ස්වාග, වාහන �පද_ෙ� 

 2015.06.14 9න නාසා ආයතනෙ# නව ෙහොරgස, 
ච,öකාව ම�, ග� ජායා.ප අ\ව ��ෙටෝ ගහයා 
පමානා�මකව Dශාල බව� අgස් ක= Dශාල පමාණය+ 
ඇ1 බව� දැ+ෙවන ල9. 
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සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

ක�මා,තශාලාව+ රට -ල Zu�_මට 
0රණය කරන ලX.  
 
ජාත3,තර ÷ග; සමාගම හා  ICTA 
ආයතනය සමග රජය �D�ම+ අ�ස, ( 
9වgනම ආවරණය වන ෙලස අ,ත�ජාල 
පහ�ක� ලබා Xම සදහා) කරන ලX 
 

  

2018 ජනවා8 7ට ඇස්බැස්ටස් තහ¹ භාDතය 
තහන� කරන ෙලස ජනාoප1වරයා �ෙයෝග 
කරන ල9. 
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Dෂය ෙÅDෂය ෙÅDෂය ෙÅDෂය ෙÅතතතතයයයය    2014 2015 

ෙභෞ1ක Dද3ාෙභෞ1ක Dද3ාෙභෞ1ක Dද3ාෙභෞ1ක Dද3ාව ව ව ව     
 

∗ �Â නග:රා    
∗ uෙරෝ� අමාෙනෝ    
∗ ඉසා: අකසා)    

 

∗ තක� කÂතා 
∗ ආත� D. මැ+  ෙඩොන;â

 

රසායන Dද3ාරසායන Dද3ාරසායන Dද3ාරසායන Dද3ාවවවව    ∗ DDDDlය� ඊ. ෙමොඑම�    
∗ එ8+ ෙබb7q 
∗ ස්ෙටෆා, ෙහ; 

 

∗ ෙතෝමස් l,ඩා;
∗ ෙපෝ; ෙමො�8ෂ්
∗ අ7ස් බැ,කා 

කාgක Dද3ාකාgක Dද3ාකාgක Dද3ාකාgක Dද3ාවවවව    
    

∗ ෙජෝ, ඔ 5ෙq 
∗ ෙ� ¾8b 
∗ එâවâ ෙමොස� 

∗ Dlය� é.කැ�බ;
∗ සෙතො� ඔ:�රා

 
සාuත3සාuත3සාuත3සාuත3යයයය    ∗ පැb8+ ෙමො�යෙනෝ ∗ ස්ෙවbලානා ඇෙල+7DÄ

සාමයසාමයසාමයසාමය    
    

∗ මලාලා eසාෆා 
∗ කgලාෂ් ස1යා1 

∗ �e�«යාෙj බÇපා+
පජාත,�ක පාලනය+ Zuටº
7j ෙදනාෙq ක�ඩායම

ආ��ක Dද3ාආ��ක Dද3ාආ��ක Dද3ාආ��ක Dද3ාවවවව    ∗ Â,  �ෙරොl 
 

∗ ඇ,ගස් ෙâbස්
 

 

8.2 8.2 8.2 8.2 ෙනො ෙනො ෙනො ෙනො ෙබ; ත3ාෙබ; ත3ාෙබ; ත3ාෙබ; ත3ාග ලා�,ග ලා�,ග ලා�,ග ලා�,   
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ෙඩොන;â 

ෙතෝමස් l,ඩා; 
ෙපෝ; ෙමො�8ෂ් 

කැ�බ; 
සෙතො� ඔ:�රා 

ස්ෙවbලානා ඇෙල+7DÄ 

�e�«යාෙj බÇපා+�ක 
ක පාලනය+ Zuටº 

7j ෙදනාෙq ක�ඩායම 

ඇ,ගස් ෙâbස් 



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

8.3 ෙතෝරා ග,නා ලද රටව; )uපයක ජනාoප1ව. සහ  අගමැ1ව.2015 
 

රටරටරටරට ජනාoප1 අගමැ1

| ලංකාව ෛම�පාල 78ෙසේන ර�; Dකම7ංහ 

ඉ,9යාව }නාO :ඛ�Â නෙ�,ද ෙමෝ� 

¬තානය* _ �ෙස8, ෙටොOෙq

ෙ,පාලය ¾ùයා ෙ`D භ,ඩා8 �� ෙකොgරාල 

බංගලා ෙ`ශය අO=; හ¥â �+ හ«නා 

ඇෆ්ග�ස්තානය ෙමොහමâ අශ්රෆ් ඝා� _

පා)ස්තානය ම�\, Çෙසේ, නවාස් ෙෂ8ෆ් 

මාල9වgන අO=;ලා යා¥, _

මැෙ;7යාව අO=; හy� නÂO රසා+ 

©නය « Â,Z, l ෙකng, 

ජපානය** _ �,ෙසෝ අෙO 
7�බාOෙj ෙරොබ�b :ගාෙO _

දn� අ§කාව ජාෙකොO �මා _
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අගමැ1 

 

 

�ෙස8, ෙටොOෙq 

_ 

_ 

_ 

_ 
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එ+ස� 
රාජධා�ය*** 

_ ෙâDâ කැමර, 

එ+ස� ජනපදය බැ(+ ඔබාමා _

.7යාව jලැ`¥� }�, 9�� ෙ�âෙවෙදj

පංශය ෆ්.,ෙකොස් ෙහොල,ෙද _

)eබාව රාÇ; කස්ෙතෝ _

78යාව බසා� අ; අසා` _

ඊ Â�-ව අO=; ෆටා එ;7« _

�ෙය,මාරය ෙතg, ෙසේ, (2015 ෙනොවැ�බ� 
ප� අ�, සා, �5) 

_

 
 

*¬තානෙ# රã                      - Âqෙ� 7,qෙ# වැ,ච+ රජ(Jigme Khesar Namgyel Wanchuck)
       **    ජපාන අoරාජ3යා             - අ)uෙතෝ රජ (Akihito) 
       ***    එ+ස� රාජධා�ය (Âන -  II වන එlසෙබ� මහ (Âන 
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_ 

 ෙ�âෙවෙදj 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Jigme Khesar Namgyel Wanchuck) 
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Dසත්රා�මක සටහ,Dසත්රා�මක සටහ,Dසත්රා�මක සටහ,Dසත්රා�මක සටහ,    

ශශශශම බලකායම බලකායම බලකායම බලකාය    

වැ�ප+ ෙහෝ ෙවන� ආ��ක ප1ලාභය+ අෙ�+ෂාෙව, ශමය සැපûමට ඉ98ප� වන ජන ෙකොටස ෙj
ෙමය ආ��ක වශෙය, kයාal ජන සංඛ3ාව ෙලස ද සැලෙ+. දැනට වයස අ�.= 
}`ගලය, සහ ෙසේවා De+ත }`ගලය, යන ෙකොටස් ෙදකම ෙමයට අය� ෙj. 

ශශශශම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතයම බලකා සහභා��ව අ\පාතය    

රටක ශම බලකාය ඒ රෙb වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන ජන සංඛ3ාෙj ප1ශතය+ ෙලස දැ+_ම ශ

සහභා��ව අ\පා1කය ෙලස හü,වg. 

                                                                            ශම බලකාය 
ශම බලකා සහභා��ව අ\පා1කය   =                                                                       
                                                               වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන ජනගහනය 
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මය සැපûමට ඉ98ප� වන ජන ෙකොටස ෙj. 
දැනට වයස අ�.= 15ට වැ� ෙසේවා �e+ත 

 

1ශතය+ ෙලස දැ+_ම ශම බලකා 

=                                                                       х  100 
වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන ජනගහනය   



 

සමාජ ආ��ක ද�ත අ�ෙපොත - ශම  ෙවළඳෙපොල ෙතොර-. ඒකකය - 2015 

ෙසේවා �e+1යෙසේවා �e+1යෙසේවා �e+1යෙසේවා �e+1ය    

වැ�පකට ෙහෝ ෙවන� ආ��ක ප1ලාභය+ අෙ�+ෂාෙව, දැනට ආ��ක කටe-වල �යැy 
}`ගලය, ෙසේවා �e+ත ජන සංඛ3ාව ෙලස හැþ,ෙj. වැ�� ලබ,න, (රාජ3
ෙසේවකg,), ෙසේවා ෙයෝජකය,, ස්වයං ()යාවල �e+ත ºව, සහ ෙග_ම+ ෙනොලද ප�ෙ; ශ

අය� ෙj. 

ෙසේවා �e+1 අ\පාතයෙසේවා �e+1 අ\පාතයෙසේවා �e+1 අ\පාතයෙසේවා �e+1 අ\පාතය    

රටක :^ ෙසේවා �e+ත ජන සංඛ3ාව ඒ රෙb ශම බලකාෙයu ප1ශතය+ ෙලස දැ+_ම ෙසේවා �e+ත 

අ\පාතය ෙj. 

                                           :^ ෙසේවා �e+1 ජන සංඛ3ාව 
ෙසේවා �e+1 අ\පාතය  =                                                     х  100 
                                                       ශම බලකාය 
ෙසේවා De+1යෙසේවා De+1යෙසේවා De+1යෙසේවා De+1ය    

දැනට ()යාව+ ෙනොමැ1 එෙහ� ()යාව+ ෙසොය�, ෙහෝ ()යාව+ අෙ�+ෂාෙව, 7�න ජන සංඛ3ා

ෙසේවා De+1යට අය� ෙj. 
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1ලාභය+ අෙ�+ෂාෙව, දැනට ආ��ක කටe-වල �යැy 7�න 
රාජ3 හා ෙපෞ`ගlක අංශෙ# 

ස්වයං ()යාවල �e+ත ºව, සහ ෙග_ම+ ෙනොලද ප�ෙ; ශ�කය, ¥ට 

1ශතය+ ෙලස දැ+_ම ෙසේවා �e+ත 

දැනට ()යාව+ ෙනොමැ1 එෙහ� ()යාව+ ෙසොය�, ෙහෝ ()යාව+ අෙ�+ෂාෙව, 7�න ජන සංඛ3ාව 
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ෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතයෙසේවා De+1 අ\පාතය    

රටක :^ ෙසේවා De+ත ජන සංඛ3ාව ඒ රෙb ශම බලකාෙයu ප1ශතය+ ෙලස දැ+_ම ෙසේවා De+ත 

අ\පාතය ෙj. 

                                           :^ ෙසේවා De+1 ජන සංඛ3ාව 

ෙසේවා De+1 අ\පාතය  =                                                       х  100 

    ශම බලකාය 
 

වැඩ කරන වයෙසේ ජන ගහනයවැඩ කරන වයෙසේ ජන ගහනයවැඩ කරන වයෙසේ ජන ගහනයවැඩ කරන වයෙසේ ජන ගහනය    

රටක ජන සංඛ3ාෙව, ආ��ක කටe�තක �යැ[ය හැ), එන� වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන 7ය� ජන 
සංඛ3ාව �, අදහස් ෙj. ¥ට ස�ය ජන ගහනය සහ අ�ය ජනගහනය යන ෙකොටස් ෙදකම ඇ-ළ� ෙj
ෙමu අවම සහ උප8ම වයස් «මාව, ර�, රටට ෙවනස් ෙj. සාමාන3ෙය, අ,ත�ජා1ක Z[ගැwමට අ\ව 
අ�.= 15ට වැ� සහ 60ට අ¹ වයෙසේ ප�වන 7ය� }`ගලය, වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන ජන සංඛ3ා
ෙලස සැලෙ+. න:� i ලංකාෙj වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන ජන සංඛ3ාව ය\ අ�.= 
ජන සංඛ3ාවg. ජන ෙ;ඛන හා සංඛ3ාෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව D7, Dක;ප වශෙය, අ�.= 

ඉහළ ජන සංඛ3ාව වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ජන සංඛ3ාව ෙලස සලකg. 
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1ශතය+ ෙලස දැ+_ම ෙසේවා De+ත 

එන� වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන 7ය� ජන 
ජනගහනය යන ෙකොටස් ෙදකම ඇ-ළ� ෙj. 

ෙය, අ,ත�ජා1ක Z[ගැwමට අ\ව 
ට අ¹ වයෙසේ ප�වන 7ය� }`ගලය, වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන ජන සංඛ3ාව 

ව ය\ අ�.= 10 සහ ඊට වැ� 
ෙ;ඛන ෙදපා�තෙ�,-ව D7, Dක;ප වශෙය, අ�.= 15 සහ ඊට 
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අ�අ�අ�අ�ය ජන සංඛ3ාය ජන සංඛ3ාය ජන සංඛ3ාය ජන සංඛ3ාවවවව    

වැඩ කළ හැ) වයෙසේ ප�වන එෙහ� ශම බලකායට අය� ෙනොවන ජන සංඛ3ා
කාyන rෂ3ය,, ස්ව කැමැ�ෙත,()යා ෙනොකර,න, සහ ()යාවක �රත Dය ෙනොහැ) ආබාධ සuත 

}`ගලය, ¥ට ඇ-ල�ෙj. 

ජනගහන ව�ධන අ\පාතයජනගහන ව�ධන අ\පාතයජනගහන ව�ධන අ\පාතයජනගහන ව�ධන අ\පාතය    

ස්වභාDක ව�ධන අ\පාතෙ#� ®`ධ සංකමණ අ\පාතෙ#� එක-වg. 

සව්භාDක ව�ධන ෙjගයසව්භාDක ව�ධන ෙjගයසව්භාDක ව�ධන ෙjගයසව්භාDක ව�ධන ෙjගය    

දළ උප� අ\පාතය හා දළ මරණ අ\පාතය අතර ප1ශතය වැ�_මg.  

දළ උප� අ\පාතයදළ උප� අ\පාතයදළ උප� අ\පාතයදළ උප� අ\පාතය    

}`ගලය, 1000 කට ඇ1 ස�D උප� සංඛ3ාවg. (ව�ෂයක කාලය+ -ළ) 
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2015 

ට අය� ෙනොවන ජන සංඛ3ාව �, අදහස ් ෙj. ±�ණ 
ස්ව කැමැ�ෙත,()යා ෙනොකර,න, සහ ()යාවක �රත Dය ෙනොහැ) ආබාධ සuත 
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දළ මරණ අ\පාතයදළ මරණ අ\පාතයදළ මරණ අ\පාතයදළ මරණ අ\පාතය    

}`ගලය, 1000 කට 7=වන මරණ සංඛ3ාවg. (ව�ෂයක කාලය+ -ළ) 

ඒක }`ගල ආදායමඒක }`ගල ආදායමඒක }`ගල ආදායමඒක }`ගල ආදායම    

රටක :^ ජා1ක ආදාය�, ඒ රෙb එ+ }`ගලයnට අය� වන ආදායම �, අදහස් ෙj

                                  ව�තන �ල අ\ව ද. ෙ`. �ෂ්පාදනය                               1                            
ඒක }`ගල ආදායම =                                                             х                                                   
                                    මධ3 වා��ක ජන සංඛ3ාව                             ඇ. ෙඩොලරයකට .Zය; ප
 

                                           ව�තන �ල අ\ව ද. ජා. �.                               1                            
ඒක }`ගල ද.ජා.ආදායම  =                                                      х                                                   
                                            මධ3 වා��ක ජන සංඛ3ාව                  ඇ. ෙඩොලරයකට .Zය; ප
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රටක :^ ජා1ක ආදාය�, ඒ රෙb එ+ }`ගලයnට අය� වන ආදායම �, අදහස් ෙj. 

1                             
                                                    

ෙඩොලරයකට .Zය; පමාණය 

1                             
                                                    

ෙඩොලරයකට .Zය; පමාණය 
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ආ|ආ|ආ|ආ|ත ගත ගත ගත ග,ථ සහ zලාශ,ථ සහ zලාශ,ථ සහ zලාශ,ථ සහ zලාශ    
 
 
www.cbsl.gov.lk                  -          i ලංකා මහ බැංn ෙවO අඩDය.  

www.statistics.gov.lk          -          ජන ෙ;ඛන සහ සංඛ3ා ෙ;ඛන ෙවO අඩDය

www.un.org                         -          එ+ස� ජා0,ෙq සංDධානෙ# ෙවO අඩDය

www.ilo.org                         -         ජාත3,තර ක�ක. සංjධ ◌ානෙ# ෙවO අඩDය

www.worldbank.org            -         ෙලෝක බැංn ෙවO අඩDය.  

www.imf.org                      -         ජාත3,තර zල3 අර:දල ෙවO අඩDය.  

www.census.gov                  -         එ+ස� ජනපද සංඛ3ා ෙ;ඛන කා�යාංශෙ# ෙවO අඩDය

LMI Bulletin Sri Lanka 2013    -  ��ස් බල සහ (5 ර+ෂා ෙදපා�තෙ�,-ව 
 
කාyන ෙතොර-. - පවෘ�1 පත සහ අ,ත� ජාලය ම�, ලබා ග,නා ලX.  
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 ෙ;ඛන ෙවO අඩDය.  

එ+ස� ජා0,ෙq සංDධානෙ# ෙවO අඩDය.  

◌ානෙ# ෙවO අඩDය.  

 ෙ;ඛන කා�යාංශෙ# ෙවO අඩDය 

��ස් බල සහ (5 ර+ෂා ෙදපා�තෙ�,-ව  
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ෙක� සටහ, 
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ෙක� සටහ, 
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