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ප්රeවෘත්ති නිවේදනය
ශ්රීc ලංක

ා ශ්රේම  ලංලක ලංමීක්ෂණ

 ලංාා්තාාා ලං- ලං2015 ලංතුන්ාන ලං ා්තතුා

ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදරාතමේව්තුවවෘ
ජනලේඛන ලංහා ලංම ඛයාලේඛන ලංලාරා්තාල්න්තුා ලංවිසින් ලං2015 ලංාමල්ත ලංතුන්ාන ලං ා්තතුා ලංමඳහා ලංශ්රීc ලංක
ශ්රේම  ලංලක ලංමීක්ෂණ
ිමකුත් ලං

 ලංරාා  ලං

ශ්රීc ලං ක

 ලංනිමිනන් ලංරැකි ා ලංිමයු්ෂති, ලංරැකි ා ලංවියු්ෂති ලංමහ ලංශ්රේම  ලංලක ලංම ඛයාති ලංත තුා්ෂ ලං

 ලං ඇා. ලං ශ්රේම  ලං ලක ලං මීක්ෂණ

ලාෝ ානත් ලංනෘහ ලංඒ

 ලං6,250  ලංරම 

ාා ලං මඳහා ලං ාැඩ ලං

ාණ්ඩ න් . ලංාැඩ ලං

ාල  ලං

 ලං ම ඟින් ලං තුන්ාන ලං

ා්තතුා ලං මඳහා ලං මුළු ලං ටම  ලං ආා

 ලංපුද්නකයින්ලේ ලංලාො තුරු ලංත්ෂරැම් ලං

න ලං ා ම ලං ලකම ලං ිම්තාචන  ලං

 ලං ාන ලං රරිදි ලං

 ලංතිලේ.

 ලං ඇත්ලත් ලං ා ම ලං අවුරුදු ලං 15 ලං මහ ලං ඊට ලං ඉහළ ලං ා ම් ලං

න ලංා ලමේ ලං මුළු ලංජනනහනල න් ලංඅාාක ලංමීක්ෂණ  ලංල ොමු ලං ාක  ලංතුළ ලංරැකි ා ලංිමයු්ෂති, ලං

රැකි ා ලං වියු්ෂති ලං මුළු ලං ජනනහන  ලං ආ්තථි  ලං ාශල න් ලං ක්රින ාලී ජ ලං ජනනහන  ලං ලකම ලං හඳුනාලනන ලං ඇා. ලං 2015 ලං
ා්තණලේ ලං තුන් ලං ාන ලං

ා්තතුල  ලං ඇම්ාල්න්තුනා ලං ආ්තථි  ලං ාශල න් ලං ක්රින ාලී ජ ලං ජනනහන  ලං ිනලි න ලං 9.0්ෂ ලං

රම 

ට ලං64.5්ෂ ලංපුරුණයින් ලංාන ලංඅා  ලංසි

 ලංල . ලංතයින් ලංසි

ාාා, ලංාැඩ

ට ලං35.5්ෂ ලංම්ත්රීඳන් ලංල . ලං

න ලංා ලමේ ලංජනනහනල න් ලංආ්තථි  ලංාශල න් ලංක්රින ාලී ජ ලංපුද්නකයින් ලංන

හැඳින්ල . ලං තම  ලං ශ්රේම  ලං ලක ා , ලං  ලං ාැඩ ලං

න ලංශ්රේම  ලංලක ා  ලංලකමා ලං

ළ ලං හැකි ලං ා ලමේ ලං ජනනහනලේ ලං (ා ම ලං අවුරුදු ලං 15 ලං මහ ලං ඊට ලං ාැඩි) ලං

ප්රිතිශා ්ෂ ලං ලකම ලං ාැ්ෂූ  ලං ළ ලං ශ්රේම  ලං ලක ා ලං මහාාීතත්ාාා ලං අනුරාා  ලං (LFPR) ලං ලකම ලං හැඳින්ල . ලං මීක්ෂණ  ලං
ප්රිතිලක ලං ලරන්ාා ලං ලාන ලං ආ ා

ට ලං තුන් ලං ාන ලං ා්තතුල  ලං මුළු ලං ශ්රේම  ලං ලක ා ලං මහාාීතත්ාාා ලං අනුරාා  ලං සි

53.8කි. ලංතම  ලංඅනුරාා  ලංපුරුණයින් ලංමඳහා ලංසි
රැකි ා ලං ිමයු්ෂති

න් ලං නු ලං මීක්ෂණ  ලං

ට ලං74.7්ෂ ලංාන ලංඅා  ලංම්ත්රීඳන් ලංමඳහා ලංසි

රවුලේ ලං ආ්තථි  ලං

ටයුත්ා ට ලං ාා

ට ලං35.7්ෂ ලංල . ලං

ාක  ලං තුළ ලං අාම  ලං ාශල න් ලං ත්ෂ ලං රැ ්ෂාත් ලං ආ්තථි  ලං

(ාැඩ ) ලං ල දු  ලං ලමේා යින්, ලං ලමේාා ලං ල ෝජ

න්, ලං ාම ාලේම  ලං ආ්තථි  ලං

ට ලං 27.2්ෂ ලං

 ලං ාන්නන් ලං ල . ලං 2015 ලං ාමල්ත ලං තුන් ලං ාන ලං
්තම ාන්ා ලං අ ශ ට ලං ා ලං මහ ලං සි

ටයුත්ා  ලං

ටයුත්ා  ලං ිම ැලකන්නන් ලං ලහෝ ලං
ා්තතුා ලං මඳහා ලං

ඇම්ාල්න්තු ලංඅනුා ලංරැකි ාා  ලංිමයුතු ලංපුද්නකයින් ලංම ඛයාා ලංිනලි න ලං8.5්ෂ ලංාන ලංඅා  ලංතයින් ලංසි
ලමේාා ලං අ ශ ට ලං ා ලං සි

ට ලං

ට ලං 27.4්ෂ ලං

න ලං කා ලං
ට ලං45.5්ෂ ලං

ෘෂි ා්තින  ලං අ ශ ට ලං ා ලං ලං

අ ත්ල . ලං ඒ ලං අනුා ලං ාැඩිම  ලං රැකි ා ලං ිමයු්ෂති  ලං ලමේාා ලං අ ශ  ලං ාන ලං අා  ලං අඩුම  ලං රැකි ා ලං ිමයු්ෂති  ලං ්තම ාන්ා ලං
අ ශ  ලං ල . ලං ම්ත්රීඳ ලං පුරුණ ලං ාශල න් ලං නත් ලං
මින්ෂණ  ලං ාා්තාාා ලං ලරන්ාා ලං ලාන ලං ආ ා
රැ  ලං40 ට ලංාඩා ලංාැඩ ලං

ළා ලං ලම ම  ලං ාත්ත්ාලේ ලං ලානම්ෂ ලං ාැකි  ලං ලනොහැ . ලං තලම න්ම  ලං
ට ලං ාැඩ ලං

න ලං ජනනහනල න් ලං සි

ට ලං 67්ෂ ලං රම 

 ලං මති

ට ලං

නු ලංකලයි. ලං

මීක්ෂණ  ලං ල ොමු ලං ාක  ලං තුළ ලං රැකි ාා්ෂ ලං ලනො

න ලං නමුත් ලං රැකි ාා්ෂ ලං ලමො ිනන් ලං සිටින, ලං මීක්ෂණ  ලං දිනට ලං

ලර  ලං මති ලං 4 ලං තුළ ලං රැකි ාා්ෂ ලං ලමවීම ට ලං පි ා  ලං නනු ලං කැබූ ලං මහ ලං ඉදිරි ලං මති ලං ලා  ලං තුළ ලං කිසි ් ලං රැකි ාා්ෂ ලං
කැබු

ලහොත් ලං ාා  ලං නැනීම ට ලං සූාාන් ලං පුද්නකයින් ලං විරැකි ාලාන් ලං ලරළන්නන් ලං ලකම ලං හඳුනාලනන ලං ඇා. ලං මුළු ලං

ශ්රේම  ලං ලක ාල න් ලං විරැකි ාලාන් ලං ලරලළන ලං ප්රිතිශා  ලං විරැකි ා ලං අනුරාා  ලං ලකම ලං හැඳින්ල . ලං 2015 ලං තුන් ලං ාන ලං
ා්තතුා ලං මඳහා ලං ඇම්ාල්න්තුනා ලං විරැකි ා ලං අනුරාා  ලං සි

ට ලං 5.0කි. ලං ජනලේඛන ලං හා ලං ම ඛයාලේඛන ලං

ලාරා්තාල්න්තුල  ලං අධ්යය්ෂණ ලං ජන ාේ ලං ආචා්ත  ලං ඒ.ලේ.මා සි හ ලං ම හාා ලං විසින් ලං ලරන්ාා ලං ලාන ලං ආ ා
තුන් ලං ාන ලං

ා්තතුා ලං මඳහා ලං ාරු

 ලං (ා ම ලං අවුරුදු ලං 15-24) ලං විරැකි ා ලං අනුරාා  ලං සි

ට ලං

ට ලං 22.9්ෂ ලං ාන ලං අා  ලං

පුරුණයින් ලං මඳහා ලං සි

ට ලං 20.3්ෂ ලං ා ලං ම්ත්රීඳන් ලං මඳහා ලං 26.8්ෂ ලං ා ලං ල . ලං තලම න්ම  ලං ලම ම  ලං මීක්ෂණ ලේ ලං ප්රිතිලක ලං

ලරන්ාා ලංලාන ලංආ ා

ට ලංවිරැකි ාල  ලංඉහළම  ලංඅන  ලංලරන්නු් ලං

ඉහළ ලංඅධ්යයාරන ලංම ටමටම ්ෂ ලංකලා ලංනත් ලංපුද්නකයින් ලංඅා
අා  ලංතම  ලංඅනුරාා  ලංම්ත්රීඳන් ලංමඳහා ලං ලංසි
මීක්ෂණ

 ලං පිළිලඳ ලං ම ්ෂෂිප්ා ලං ාා්තාාා ලං ලාරා්තාල්න්තුල  ලං ලාේ ලං අඩවිලේ

ජනලේඛන ලංහා ලංම ඛයාලේඛන ලංලාරා්තාල්න්තුා
ථන ලංඅ

. ලංතම  ලංඅනුරාා  ලංපුරුණයින් ලංමඳහා ලංසි

ට ලං14.1්ෂ ලංල . ලංලම ම  ලංාමල්ත ලංතුන්ාන ලං ා්තතුල  ලංශ්රීc ලංක

(www.statistics.gov.lk)

දු

නුලේ ලංඅ.ලරො.ම ලංඋමම් ලංලරළ ලංමම ත් ලංමහ ලංඊට ලං

- ලං ලං011-2147001/011-2147446

රක ලං

ට ලං6.0්ෂ ලංාන ලං
ා ලංශ්රේම  ලංලක ලං
 ලං ඇා. ලං

