ක්රියාකාරාමර පත්රිරා තතහා ාතළිතුතුරු
ත1.ශ්රීතකාරා මතමුම මතධිමතම ජත සතහානයසයාකත්ැ ැ ජයේ කතමනමසත ෂයේ ක තත-ත1871
ත2. මනණුතආසියාකාතිරතමට කත සතහාඛ්යා තආරිත  තත සතතස ජ යාකතුව  තත ්ගතනහන නස.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

මට
මාකතදි යිස
බාග්කාත ේශයාක
ඉනදියාකා
ශ්රීතකාරා
්කිහනථාසයාක
න්ාකයාක
භූත  ාසයාක

සතතස ජ යාක( ෂයනතකි.මී.1තට)
1156
1087
381
324
229
189
16

ත3.තමටරත සතහාඛ්යාත ෂයයසයාකතයාකනසත න්න නස.
තතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතතනිශනචිත  තභූමිතප්රමායයාකරතසිිනසත සතහාඛ්යා මත ැවීම මතයි.තත
4.තක්රි. .ත2012ත ක් ාත්සුගියාකත හම කතශ්රීතකාරා මත සතහාඛ්යාත ෂයයසයාකතුමතරතම තිතිත ෂයේතහ ත
තතතතතප්රමායයාකනත ක් නස.

1953 - 2.8

තතතතත

1963 - 2.6
1971 - 2.2

තත
5.ත හමත2012ත සතධිටතශ්රීතකාරා මත සතහාඛ්යාත ෂයයසතුව ්ාතිරයාකතු වතම මටත

තුත ක් නස.

තතතතතතතතතතතතතත1.හන ාභාධිරත ෂයයසයාකත් කතබැසීමතත
තතතතතතතතතතතතතත2.තමිනනතළිටත  ටතසිදු සතහාක්රමය
තතතතතතතතතතතතතත3.තඋ් ජතුව ්ාතිරයාකත් ගතබැසීම.
6.තශ්රීතකාරා මතු වත සතහාඛ්යාත ෂයයසයාකක්තිතිතදිහනරික්රත5ක්තත ක් නස.
තතතතතතතතතකිලි සොච්චියාකතත, මොයමානක,තමුකතිම, මනියාකා ,තමනසාමම

7.තරළුත  මතහ තන ප් තදිහනරික්ර කත සතහාඛ්යාත ෂයයසත මනයාකතඉ ගතුනයාකක්තනැමටමටත

තුත3තක්තත

තතතතලියාකනස.තතතතතත ාණි ත ාත්රි්ාකසතරටයුතුතඒරමාශීතම තතිබීම, හ ාතබහුක ත්ැ තීම,නි
රකා්ත කටතසිදුයේතහාක්රමය

හනත

8.ත සතහාඛ්යා මතතුහමාසත යාප්තිතියාකටත

තුතත4තක්ත ක් නස.

තතතතභූතධිේමත  ා යාක,ත්රි්ාකසතසනමතරමාතඒරමාශිතම ම, ේශගුයයාක,ත

ගාාම.

ගාත

9.ත සතහාඛ්යාත යාප්තිතියාකතුව  තාමීයාක,තසානරිරතහ ත තුත සතහාඛ්යාතප්රමාය කතප්රතිශත  යාකනත ක් නස.
ාමීයාකතතතතතත- 77.3%
සානරිරතතත- 18.3%
තුතතතතතතතතතත- 4.4%

10.තශ්රීතකාරා මත ාෂයගිරත සතහායුතියාකතහ තආන පතුව  ත සතහාඛ්යා තප්රමායා ජමරත ශ යාකනත
තතතතතත

සත

සමත ක් නස.
ාෂයගිරත සතහායුතියාක
සිා කතතතතතතතතතතතතතතතතත-ත74.9%
ශ්රීතකාරාත මගතතතත-ත11.2%
ඉනදියාකාව ත මගතත-ත4.2%
මුහනලි පතතතතතතතතතතතතතතතතත-ත9.2%
ු සමන ජතතතතතතතතතතතතත-තත0.5%

ආන පතුව  ත සතහාඛ්යා
බෞේයතත70.2%
ඉහනකා පතත12.6%
හිනදුතතතතතත9.7%
මෝමාව තර ත  ෝලිරත-ත7.6%
ු සමන ජතතත-තතතත0.1%

11. සතහාඛ්යා තධියාක් ජම මතයාකව තමනමක් ත-තුවුරුදුත59තටත ැවීතයේ,ත ැවීම ම තයාකැ ්නසන ග්ත සතහාඛ්යා ත
තතතතතත ැවීම මතයි.
12.ත සතහාඛ්යා තධියාක් ජම මතනිහාතමටරටතමුහුයත්ෑමටතසිදු සතනැටළුත3තක්ත ක් නස.තත-තශ්රමතබකරායාකතු වත
තතතතතතතම ම,සුබතහා සතධියාක  පතුමතරතම ම,ත ාතිරතආ ායාකමතයාකැ ්නසනතහා ාත ැයාකතකිරීමටතසිදුම ම.
13.ත යාකහනතරාණ්ඩතුව  ත සතහාඛ්යා තප්රමායා ජමරත ශ යාකනත ක් නස.
තතතතතතතුවුරුදුත15තටතු වත-ත25.8%
තතතතතතතුවුරුදුත15ත–ත59ත ජතුත  මත-ත62.0%
තතතතතතතුවුරුදුත60තටත ැවීතත-ත25.8%
14.තශ්රීතකාරා මත සතහාඛ්යාත යු යාකතආරිත  තසුධි ශ ලතකක්ේයත4තක්ත ක් නස.ත-තබාකත යාකහනතරාණ්ඩ කත සත
තතතතතතහාඛ්යා තු වත

මිනත්ැ තීම,ධියාක් ජතරාණ්ඩත ැවීම ම,ශ්රමතබකරායාකතු වම ම,හන්රීතප්රතිශත  යාකතඉ ගතයාකාම.

15.තමටරතපුමිතිරිතුව ්ාතිරයාකතුයයයාකසයාකතකිරීමතතුතුනතුසා මයයාකතරමනත  ත ැකිත ත  ොමතුරුත4තක්ත
තතතතතත ක් නස.





ුසානත  ත සතහාඛ්යා මතතහන භා යාකත
යාකැ ්නසනතහාඛ්යා
ප්ර සසත යාක හත්සු සතහන්රීනතහාඛ්යා
හා ෂයයස කතදිශාසති

