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ව
2014 ව ෂෙ
කර ලැ# ස්වයං &කා'ත ෙස(ඛ )*බඳ
ජා-ක ස./ෂණෙ වා තාව එ*දැ/2ෙ 3ල උ5සවය 2016 78 05 :න ෙක;ළඹ පැවැ5 >. @ ලාංAය ජනතාව
Bඩා :න, ක පව-න ෙරEගාබාධ , කාHන ෙරEගාබාධ සහ අෙනJ5 ෙස(ඛ /ෙෂKLය හා ස බ ධ ෙත;ර M ඒ
)*බඳ ෙස(ඛ මය P
Pරණ ගැQම අ-ශSන වැදග5 ෙT. එම අවශ තාවය පදන කර ග3U ඒ )*බඳව ද5ත
එ/Vස් WXම සඳහා ෙමම ස./ෂණය පව5වන ලද බව ජනෙ ඛන හා සංඛ ාෙ ඛන ෙදපා තෙ
ෙT අධ /ෂ
ජනරා ආචා ය ඒ. ෙ[. සතර ංහ මහතා පැව\ය. තවද , ]^ රටම ආවරණය වන ප`: @ ලංකාෙT කල ස්වයං
&කා'ත (පX/ෂණාගාර/ෛවද පX/ෂාවW ෙත;රව) ෙස(ඛ ෙත;ර M )*බඳ &ථම ස./ෂණය ෙමය ෙT.
ස./ෂණෙය අනාවරණය වන ෙත;ර M අ ව ජනගහනෙය 18% /, එන ඕනෑම jkගලS 06 ෙදෙනJෙග
අෙය/ Jමන ෙහE ඝ කාHන ෙරEගයW ෙපෙළK. තවද ෙමම ත5වය වයස, ස්m jMෂ භාවය, oව5වන &ෙkශ,
කරන VWයාව සහ ෙය pන ක මා තය වැ3 කMq මත ෙවනස් අගය/ ගQ.
ඝ කාHන ෙරEග ය , කල/ පව-න ෙරEගාබාධ ෙT. ෙමම ස./ෂණෙ
:යවැrයාව, අsක Msර Bඩනය, හෘද
ආබාධ, ආඝාතය/අංශබාගය, )*කා, ඇ ම/ස්වසන ෙරEග, මාන ක අසQප, ස s ඉ:.ම/වාත ර/තය,
.මැස්ෙම;රය/අපස්මාරය වැ3 ෙරEගාබාධ )*බඳ ෙත;ර M Vස්කරන ල . වයස් ගත2ම5 සමගම ඝ කාHන ෙරEගවල
&වනතාව වැrෙT. ද5ත මw &කාශ වන ආකාරයට වයස අxM 60 ට වැr jkගලS අත` අඩ/ පමණ (50%)
W ය
ඝ කාHන ෙරEගයW ෙපෙළK. තවද වයස අxM 15 හා ඊට වැr ජනගහනය ල :යවැrයාව හා අsක Msර
Bඩනය ව ාz-ය )*ෙව8 7% හා 9% ෙT. ඝ කාHන ෙරEගව8 ෙපෙළ න ෙ} ව ාz-ය ඔx
කරන
VWයා, ක මා තය අ ව ද ෙවනස්වන බව ෙපQ යS. උදාහරණය/ ෙලස VWයාවල 3•/ත xව අත` “ෙජ ෂ්ඨ
3ලධාX හා කළමණාකMව ” ගණයට අය5 jkගලS අතර :යවැrයාව (13%) හා අsක Msර Bඩනය (8%) /
වන ඉහළම ව ාz- අගය ෙප වS. කෘ„ක මා ත අංශය සහ ක මා ත අංශෙ VWයා 3•/ත …ව
ල 4% /
බැw වා ථා … :යවැrයා ව ාz-ය, ෙසKවා අංශෙ ෙසKවා 3•/-කය
ල 7% / ෙලස සාෙz/ෂව ඉහල අගය/
ෙගන -†>. ප:ං‡ :ස්ˆ/ක අ ව ෙරEග ව ාz-ය සැලAෙ ඉහලම :යවැrයා ව ාz-ය වා තා ව ෙ , ෙක;ළඹ
:ස්ˆ/කෙය3. (11%)
ෙමම ස./ෂණෙය‰ එ/Vස් ෙකMq ෙත;ර M අ ව ස./ෂණයට ස- 04 කට ෙපර කාලය සැලAෙ
ජනගහනෙය 15% පමණ W ය ෙකp කාHන ෙරEගය සඳහා &-කාර ලබා ෙගන ඇත.

,

තවද, ෙමම ෙකp කාHන එෙහ5 පැ-`ය හැW ෙරEගාබාධ බŠල වශෙය වා තා 2 ඇ5ෙ5, අxM 15 ට වඩා අ‹
දMව අතරය. එන , ඕනෑම අxM 15 ට අ‹ දMව 6 ෙදෙනJෙග අෙය/ (24%) ස./ෂණයට ෙපර ස- 4 ක
කාලය ල W ය … ෙකp කාHන ෙරEගය/ සඳහා &-කාර ලබාෙගන ඇත.
ස./ෂණයට ෙපර මාස 03 ක කාලය ල &-කාර ගැQමට … හ: අන M )*බඳවද ස./ෂණය මw ෙත;ර M
එ/ Vස් කරන ල . අන රට ල/… ස්ථාන අත` “3වස” (43%) ඉහළම &-ශතය ෙප වS. අxM 15 හා ඊට අ‹
දMව අතර එය, 57% W. VWයා කරන ස්ථානෙ
වන අන M )*බඳව සලකා බැHෙ , ය ය වෘ5P
ආŒතව අන M
2ෙ වැr &වනතාව/ ෙප වS. එන , VWයාෙT අන රට ප5…ව අත` 34% පමණ
“කෘ„කා Uක හා •වර කා Uකය ” වන අතර 25% පමණ “ය ෙLEපකරණ Žයාකරව න හා එකලස්කර න ”
ෙT.
ෙමම ස./ෂණෙය ලබා ග5 ය^ම ෙත;ර M අඩං• වා තාව ජනෙ ඛන හා සංඛ ාෙ ඛන ෙදපා තෙ
අඩ ය මw &කාශයට ප5 කර ඇත. www.statistics.gov.lk

ෙව•

ෙමම වා තාව එ*දැ/2ෙ උ5සවය සඳහා ජා-ක &-ප5- හා ආ ‘ක කට• අමාත ාංශෙ ෙ ක එ .අS.එ .
රා’/ මහතා, ෙස(ඛ , ෙපEෂණ හා ෙk“ය ෛවද අමාත ාංශෙ ෙ ක අ ර ජය ”ම මහතා, අධ /ෂ ජනරා
ෛවද පා8ත ම•පාල මහතා, ජනෙ ඛන හා සංඛ ාෙ ඛන ෙදපා තෙ
ෙT අධ /ෂ ජනරා ආචා ය ඒ.ෙ[.
සතර ංහ මහතා, ෙක;ළඹ ෛවද
ද ාලෙ මහාචා ය සෙරE[ ජය ංහ මහතා, ශ්ව ද ාල ආචා යවM , එ/ස5
ජාP ෙ} ජනගහන පදනෙ 3ෙයE–ත ඇල
ෙබෙනල මහතා , ජා-ක &-ප5- හා ආ ‘ක කට• අමාත ාංශෙ
3ලධාX සහ ජනෙ ඛන හා සංඛ ාෙ ඛන ෙදපා තෙ
ෙT 3ලධාXŠ සහභා— …හ.
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