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ශ්රී ලංකාවේ ර ලංජේය ලංංාය   ලංහ  ලංං්ධ  ලංජේය ලංංාය   ලංැකියා ේ ලංනියුක්තිා  ලංපිළිබඳ ලං ලං

ං ය  ලංාේ්ධාේා. 

01. හැදින්වීභ 

ශ්රී කංකාව, බ්රිතානානය ධිරරා්යහේ  ටතත් ිජිතතානට්වව ඳැවි  සභහේ  දී, වර්ෂ 1946 භැයි භස 15 දිනැි  

කංකා (ආණ්ඩුක්රභ  රා්ාාාව භිනන් ්රථමභ රා්ය හසේවා හක ිෂෂන් සබාව සථථමාිතතාන කරන කදී  මභිනන්, 

රා්ය ිලකධාීනන්හ  ඳත්ිරීනම්, උසසථ ිරීනම්, භාරුිරීනම්, ිජනට ඳාකනට හා හසේවහටන් ඳහ ිරීනම් 

ිතළිඵ ිජධාටක ඵකතානක රා්ය හසේවා හක ිෂෂන් සබාව හවතාන ඳවරා හනන කදී  

ශ්රී කංකා රා්ය හසේවට මහසේ ආරම්බ වූ තානැන් ඳතන් සංවර්ධන නයාට ඳරහටි  වැනතත් කාර්ට බාරට්ව 

ඉටුකර ඇතාන  රා්ය ්රි ඳත්ි  ්රිටාත්භක ිරීනහම් හසථතානට වීභ භනන්, රා්ය හසේවා හක ිෂෂන් සබාහ  

ිජෂට ඳථමටත සාහේ්වෂව සථවාධීන ිජග්රහට්ව ඵවත ඳත්වීභ සහා ිජිජධ ඳාකන ක්රභ ටතහත් රා්ය 

හසේවට ඳරිණාභට වී ි හේ   

මහසේ ඳරිණාභට වූ රා්ය හසේවට රා්ය, ඳළාත් සහ ධර්ධ රා්ය වයහටන් ධංය ිරි ඳටිරන් සභන්ිජතාන 

වන ධතානර වර්තානභානටවන ිජත ශ්රී කංකාහ  රා්ය හසේවකයින් ිෂලිටන 1 411 ්ව  හ   මයින් රා්ය 

ධංයහේ  හසේවකයින් 52 6% න, ඳළාත් රා්ය හසේවහේ  29 8% ්ව සහ ධර්ධ රා්ය හසේවහේ  17 6% ්වන 

වයහටන්  රා්ය හසේවට වයාේතාන වී ඇතාන  

 

02. ශ්රී කංකාහ   රා්ය හසේවහේ  රැිරටා ිලයු්වි ට (ආංශික වයහටන්  

ංායා  2016 2017 2018 ප්රතියා ලං ා හ 

2016/2017 2017/2018 
රා්ය (ඇ  1,146,995 1,152,,211 1,161,891 0 5 0 8 

ධර්ධ රා්ය (ඈ  242,772 244,514 248,707 0 7 1 7 

සභසථථම රා්ය 
ධංයට 

1,389,767 1,396,725 1,410,598 0 5 1 0 

         මූකාශ්රට : ශ්රී කංකා භහ ඵැංුව - 2018 
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 (ඇ   භධයභ, ඳළාත් ඳාකන සහ ඳළාත් සබා 
 (ඈ   රා්ය සංසථථමා වයවසථථමාිතතාන භණ්ලක හා රා්ය ධිරකාීන 

 

ශ්රී කංකා භහ ඵැංුව ිජන්න් න්දු කර ල කඵන රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයු්වි  සීක්වෂණටත ධ ලව රා්ය 

ධංයහේ  සභසථථම හසේවා ිලයු්වි ට 2017 වසහර් වාර්තානා වූ ිෂලිටන 1 397ත සාහේ්වෂව 2018 වසර 

ධවසානහේ  ිෂලිටන 1 411 ්ව ිජට  ්රි යතානභට වයහටන් ඵකන ිජත හඳී  ටන්හන් 2016/17 වර්ෂවකදී 

ඳැවි  ්රි යතාන හවනසත සාහේ්වෂව 2017/18 වර්ෂවකදී ්රි යතානභට හවනස ඉහළ භට්තභක ඳවි න 

ඵවයි  
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2018 වර්ෂහේ  සභසථථම රා්ය හසේවහේ  රා්ය සහ ධර්ධ රා්ය වයහටන් වයාේතාන වී ඇි  ආකාරට හභභ 

රූඳ සතහන භනන් හඳන් ලම් කරයි  ඒ ධ ලව සභසථථම රා්ය හසේවහටන් 82% ්ව රා්ය ධංයහේ  

හසේවකයින් වන ධතානර 18% ක ්රභාණට්ව ධර්ධ රා්ය හසේවටත ධටත්හ   

03. ශ්රී කංකාහ   රා්ය හසේවහේ  රැිරටා ිලයු්වි ට  

3 – 1 රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයු්වි ට (භට්තම් ධ ලව වාර්ෂිකව  

ජේය ලංයා ා  2015 ප්රතියාා  2016 ප්රතියාා  2017 ප්රතියාා  

 යෂ්ම ලංමට ම 48,274 4 3 49,337 4 3 51,101 4 4 

ාෘතීයිව ලංමට ම 200,614 17 7 88,429 7 7 89,605 7 8 

ද්වීතීයිව ලංමට ම 645,719 56 8 764,118 66 6 764,297 66 5 

ප්රේථමිමිව ලංමට ම 242,049 21 3 245,111 21 4 244,864 21 3 

එවතුා 1,136,656 100 0 1,146,995 100 0 1,149,867 100 0 

         මූකාශ්රට : ශ්රී කංකා භහ ඵැංුව -  2018 
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ඉහතාන වගුවත ධ ලව රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයු්වි ට භට්තම් ධ ලව වයාේතාන වී ඇි  ආකාරට හඳන් ලම් 

කරයි  ඒ ධ ලව රා්ය ධංයහේ  වැඩිභ හසේවා ිලයු්වි ට්ව හඳන් ලම් කරන්හන් ද්ිජතීයික භට්තහම්දීට  

හ්යෂථම භට්තහම්දී ධඩු හසේවා ිලයු්වි ට්ව හඳන් ලම් කරන ධතානර  සභසථථමට්ව හකස සෑභ භට්තභකදීභ 

වාර්ෂිකව හසේවා ිලයු්වි ට වැඩි වී ඇි  ඵව්ව හඳන් ලම් කරයි   

 

82% 

18% 

රා්ය  

ධර්ධ රා්ය 

2018 වර්ෂට 

සභසථථම රා්ය හසේවට        1,410,598            

රා්ය ධංයට                     1,161,891 

ධර්ධ රා්ය ධංයට                248,707 
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වගු ධංක  02 භිනන් හඳන්වා හනන ආකාරටත 2017 වර්ෂටත ධනාකව රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයුත්ි  

වයාේි ට හභභ රූඳටතහහනන් ිජසථතානර කරයි  ඒ ධ ලව වැඩිභ හසේවා ිලයු්වි ට වන 67% ද්ිජතීයික 

භට්තහම්දීන ධඩුභ හසේවා ිලයු්වි ට හ්යෂථම භට්තහම්න වයාේතාන වී ඇතාන  

3 – 2  ධර්ධ රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයු්වි ට (භට්තම් ධ ලව වාර්ෂිකව  

ං්ධ  ලංජේය ලංයා ා  2015 ප්රතියාා  2016 ප්රතියාා  2017 ප්රතියාා  

 යෂ්ම ලංමට ම 16,301 6 8 18,076 7 4 20,056 8 2 

ාෘතීයිව ලංමට ම 31,330 13 1 31,135 12 8 31,983 13 1 

ද්වීතීයිව ලංමට ම 86,050 36 1 83,906 34 6 81,676 33 4 

ප්රේථමිමිව ලංමට ම 104,793 43 9 109,655 45 2 110,590 45 3 

එවතුා 238,474 100 0 242,772 100 0 244,305 100 0 

     මූකාශ්රට : ශ්රී කංකා භහ ඵැංුව -  2018 
වගු ධංක 03 

ඉහතාන වගුව භනන් ධර්ධ රා්ය ධංයහේ  රැිරටා ිලයු්වි ට හඳන් ලම් කරන ධතානර හභභ ධංයහේ  වැඩිභ 

රැිරටා ිලයු්වි ට්ව ඇත්හත් ්රාථමිෂක භට්තහම්දීට  හ්යෂථම භට්තහම්දී  ධඩුභ රැිරටා ිලයු්වි ට්ව 

හඳන් ලම් කරයි   

 

 

හ්යෂථම 
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තානෘතීයික 
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ද්වීතීයික 
භට්තභ 

්රාථමිෂක 
භට්තභ 
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70 රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයුත්ි ට 2017 

හ්යෂථම භට්තභ                 51,101                           

තානෘතීයික භට්තභ                89,605           

ද්වීතීයික භට්තභ              764,297    

්රාථමිෂක භට්තභ               244,864                           

මකතුව                         1,149,867 



 
 

 
                       රූඳ සතහන 03 

 

ධර්ධ රා්ය හසේවහේ  රැිරටා ිලයු්වි හේ  වයාේි ට හභභ රූඳ සතහන භනන් ිජසථතානර කරයි  ඒ ධ ලව 

2017 වර්ෂහේ  ධර්ධ රා්ය හසේවහේ  වැඩි ිතරිස්ව ිලයු්වතාන වී ඇත්හත් ්රාථමිෂක භට්තහම් රැිරටාවන් 

වකයි  මට 45% ක ්රි යතානභට ධතට්ව හඳන් ලම් කරන ධතානර ධඩුභ ිලයු්වි ට්ව 8% ක ්රි යතානභට 

ධතට්ව හකස හ්යෂථම භට්තහම්  වයාේතාන වී ඇතාන   

3 – 3  සභසථථම රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයු්වි ට (භට්තම් ධ ලව වාර්ෂිකව  

හමහ්ා ලංජේය ලංංායා  2015 ප්රතියාා  2016 ප්රතියාා  2017 ප්රතියාා  

 යෂ්ම ලංමට ම 64,575 4 7 67,413 4 9 71,157 5 1 

ාෘතීයිව ලංමට ම 231,944 16 9 119,564 8 6 121,588 8 7 

ද්වීතීයිව ලංමට ම 731,769 53 2 848,024 61 0 845,973 60 7 

ප්රේථමිමිව ලංමට ම 346,842 25 2 354,766 25 5 355,454 25 5 

එවතුා 1,375,130 100 0 1,389,767 100 0 1,394,172 100 0 

             මූකාශ්රට : ශ්රී කංකා භහ ඵැංුව -  2018 
වගු ධංක 04 

සභසථතාන රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයු්වි ට භට්තම් ධ ලව වයාේතාන වී ඇි  ආකාරට හභභ වගුව භනන්  ිජග්රහ 

කර න්වවයි  සභසථතාන රා්ය ධංයහේ  දී වැඩි හසේවා ිලයු්වි ට්ව ද්ිජතීයික භට්තහම් හඳන් ලම් කරන 

ධතානර මටත සාහේ්වෂව ඉතානා ධඩු හසේවා ිලයු්වි ට්ව  හ්යෂථම භට්තහම්දී හඳන් ලම් කරයි  
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ධර්ධ රා්ය ධංයහේ  හසේවා ිලයුත්ි ට 2017 

හ්යෂථම භට්තභ              20,056                           

තානෘතීයික භට්තභ             31,983           

ද්වීතීයික භට්තභ             81,676        

්රාථමිෂක භට්තභ             110,590                            

මකතුව                          244,305 



 
 

                      රූඳ සතහන 04       

                                                                      

මභ වයාේි ට 2017 වර්ෂහේ දී න්දුවී ඇි  ආකාරට හභභ රූඳ සතහන භනන් හඳන්වා හනයි  සභසථතාන 

රා්ය හසේවහේ  ද්ිජතීයික භට්තහම් රැිරටා ිලයු්වි ට  61% ක නාටකත්වට්ව  හතන ඇි  ධතානර ඊත 

සාහේ්වෂව හ්යෂථම භට්තහම් 5% ක ඳභණ ධඩු නාටකත්වට්ව නරයි   

04. ිජවරණට 

 ශ්රී කංකාහ  රා්ය හසේවකයින්  ්රභාණට 2018 වර්ෂටවන ිජත 1,410,598 ්ව හ   

 මට 2016/2017 වර්ෂවක ඳැවි  ්රි යතාන හවනසත වලා 0.5 ක වැඩි වීභිර  

 2017 වර්ෂහේ   ්න හා සංඛ්යා හේඛ්න  හනඳාර්තානහම්න්තුහ  නත්තානටන්ත ධ ලව රා්ය 

ධංයහේ  රැිරටා ිලයු්වි හේ  සථත්රී නාටකත්වට 12 3% ්ව සහ රුරුෂ නාටකත්වට 18 0% 

්ව හ   

 සභසථථමට්ව හකස රා්ය හසේවක සංඛ්යා හේඛ්න ිජභර්යනට කර ඵැමේහම්දී ආංශිකව 

හභන්භ භට්තම් ධ ලවන සථත්රී රුරුෂ වයහටන්න වාර්ෂික වර්ධනට්ව හඳන් ලම් කරයි  

 

05. ිලතභන හා හටෝ්නා 

 රා්ය ධංයහේ  රැිරටා ිලයු්වි  වර්ධනට ආර්ථික වර්ධනට හවතාන දියා ලතතාන ිරීනභත 

ර්හේ  ධවධානට හට මුකළ යුතුයි  

 ඒ සහා රා්ය හසේවකයින් ිලන් වයාේි ට්ව සි තානව ඵනවා තතාන යුතු ධතානර රුරේඳාඩු 

ඇි  තානනතුරු සහා ඳභණ්ව ඵවා තතාන යුතුහ   

 දුෂථකර හසේවාව රා්ය හසේවට තුක ධිලවාර්ට ිරීනභ තුළින් නාතරික වයහටන් 

ධි රි්වතානවන රා්ය හසේවකයින් ිලළධාීනන් හන භැි  දුෂථකර ්රහද්ය හවතාන හට මුකක 

හැිරට   

 රා්ය හසේවකයින් පකනාී  හකස ආර්ථික වර්ධනට සහා හට නවා තැී භත ධවයය නව 

්රි ඳත්ි  හදුන්වා දීභ තුළින්  හසේවාව්ව  හභන්භ සභසථථම ආර්ථිකට තුළ ආර්ථික 

වටිනාකභ්ව න රා්ය හසේවාවත කඵා දිට හැිරට   
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හ්යෂථම භට්තභ 

තානෘතීයික භට්තභ 

ද්වීතීයික භට්තභ 

්රාථමිෂක භට්තභ 

සභසථථම රා්ය හසේවහේ  රැිරටා ිලයුත්ි ට 2017 

හ්යෂථම භට්තභ              20,056                           

තානෘතීයික භට්තභ              31,983           

ද්වීතීයික භට්තභ             81,676                      

්රාථමිෂක භට්තභ             110,590                            

මකතුව                          244,305 


