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ஊடை அறிவித் ல்
இலங்கை சனத்த ொகையினரின் ஆயுள் எதிர்பொர்ப்கபக் ைணித் ல்

ஆயுள் அட்டவகைைள் 2011-2013
த ொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளமொனது, 2011-2013 இற்ைொன இலங்கையின்
ஆயுள் அட்டவகைைகள தவளியிட்டுள்ளது. இந் ஆயுள் அட்டவகைைளொனது நொட்டின்
சனத்த ொகையினரின் எதிர்பொர்க்கும் ஆயுள் ைொலத்க அறிவ ற்ைொன ஆலலொசகனகைத் ருகிறது.
இலங்கைைொனது ஆயுள் அட்டவகைைள் த ொடர்பொன நீண்ட வரலொற்கறக் தைொண்டுள்ளது.
மு லொவது அட்டவகைைொனது 1888 ஆம் ஆண்டு தவளியிடப்பட்டது. இவ் ஆயுள்
அட்டவகைைளொனது வழகமைொை 1901 இலிருந்து த ொகைமதிப்பு ஆண்டுைளில்
தவளியிடப்பட்டு வருகின்றது. 2011-2013 இற்கு முன்னரொன ஆயுள் அட்டவகைைள் 2000-2002 இல்
தவளியிடப்பட்டன.
ஆயுள் அட்டவகை
ைொரிக்ைப்படும்லபொது, அடிப்பகடைொை வைதுசொர் இறப்பு வீ ம்
பைன்படுத் ப்பட்டுகிறது. அத்துடன் பிறப்பின்லபொ ொன ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு, ஒருவரின் குறித்
வைதுக் குழுக்ைளுக்ைொன ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு, குறித் வைதுக் குழுவொனது உயிர்வொழ்ந்து அடுத்
வைதுக்குழுகவ எய் க்கூடிை தபொருத் ப்பொடு மற்றும் ஒரு வைதுக் குழுவிலிருந்து அடுத் வைதுக்
குழுவிற்குச் தசல்லக்கூடிை சொத்திைக்கூறு லபொன்றவற்கற ஆயுள் அட்டவகையிலிருந்து அளவிட
முடியும். இத் ைவல்ைள் ைல்வி, சுைொ ொரம், ைொப்புறுதி மற்றும் ைொப்பீட்டு விஞ்ஞொனம்
லபொன்றவற்றுக்ைொன பல்லவறுபட்ட ஒழுங்ைகமப்புைளுக்கு நகடமுகறயில் பொரிைளவில்
முக்கிைத்துவம் தபறுகிறது.
ஆயுள் அட்டவகைைள் ைொரிக்ைப்படும்லபொது நிகலைொன தைொள்கைைொை ஆண்ைளுக்கும்,
தபண்ைளுக்கும்
தவவ்லவறொைத்
ைொரிக்ைப்படுகிறது.
ஆயுள்
அட்டவகை
உருவொக்ைப்படும்லபொது அடிப்பகட உள்ளீடொை த ொகைமதிப்பு ஆண்டுக்கு மூன்று வருடங்ைள்
முன்பொன வைது அடிப்பகடயிலொன இறப்பு வீ ம் ைருத்திற்தைொள்ளப்படுகிறது. ல கவப்படும்
ரவொனது வைது மற்றும் பொல் ரீதிைொன சனத்த ொகைப் பரம்பல் மற்றும் வைது மற்றும் பொல்
ரீதிைொன இறப்புக்ைளின் பரம்பல் மூலம் தபற்றுக் தைொள்ளப்படுகிறது. சனத்த ொகைத் ரவுைள்
த ொகைமதிப்பு,
புள்ளிவிபரத்
திகைக்ைளத் ொல்
லமற்தைொள்ளப்பட்ட
குடிசனத்
த ொகைமதிப்பின்
மூலமும்,
இறப்புக்ைள்
பதிவொளர்
நொைைத்
திகைக்ைளத் ொல்
லமற்தைொள்ளப்படும் “குடிசொர் பதிவு முகற” மூலமும் தபற்றுக்தைொள்ளப்பட்டன. 2011-2013
ஆயுள் அட்டவகை ைொரிக்கும்லபொது, 2012 இல் இடம்தபற்ற குடிசனத் த ொகைமதிப்பில்
தபறப்பட்ட குடிசனத் த ொகைமதிப்புத் ைவல்ைளும் மற்றும் 2011, 2012 மற்றும் 2013 இல்
இடம்தபற்ற இறப்புக்ைளும் பைன்படுத் ப்பட்டுள்ளன.
இலங்கையில், 2011-2013 வருடத்திற்ைொன ஆண்ைளின் ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு 72.0 வருடங்ைளொைவும்,
தபண்ைளின் ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு 78.6 வருடங்ைளொைவும் ைொைப்படுகிறது. 2001 இற்குரிை
ஆண்ைளதும், தபண்ைளது ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு முகறலை 68.8 மற்றும் 77.2 வருடங்ைளொகும். ஆண்
தபண் இருசொரொரினதும் ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு 2001 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2012 ஆம்
ஆண்டு அதிைமொைக் ைொைப்படுகிறது. தபண்ைள் மற்றும் ஆண்ைளுக்கிகடலைைொன ஆயுள்
எதிர்பொர்ப்பு பிறப்பின்லபொ ொன ஆயுள் எதிர்பொர்ப்பு 2012(6.6) ஆனது 2001(8.4) உடன்
ஒப்பிடுகையில் சிறி ளவு குகறவகடந்துள்ளது. ஆயுள் அட்டவகைைொனது இலங்கையில்
ல சிை மட்டத்திலும், அகனத்து மொவட்ட மட்டத்திலும் ைொரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இவ் ஆயுள்
அட்டவகைைளொனது த ொகைமதிப்பு, புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளத் ொல்
ைொரிக்ைப்பட்டு
திகைக்ைள இைைத் ளமொன www.statistics.gov.lk இல் தவளியிடப்பட்டுளது.
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