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செய்தி செளியீடு
இலங்கை ச ொழிற்பல அளவீட்டு அறிக்கை – 3ஆம் ைொலகை 2015
ச ொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்ைளம்
ச ாககமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்களத் ால் (DCS), 2015 ஆம் ஆண்டின்
மூன்றாம் காலகைக்கான வேகலசெய்வோர், வேகலயற்வறார் மற்றும் ச ாழிற்பலப்
புள்ளிவிபரங்கள், சேளியிடப்பட்டுள்ளன. இலங்ககயின் ச ாழிற்பல அளவீட்டின் கீழ்,
நாடளாவிய
ரீதியில்
ஏறத் ாள
6,250
வீட்டுக்கூறுகள்
இக்காலகையில்
கைக்சகடுக்கப்பட்டன.
இலங்ககயின் ச ாழிலாற்றும் ேய ானது 15 அல்லது அதிகசமன ேகரயகற
செய்யப்பட்டுள்ளது. வமற்வகாள் ோரத்தில் வேகல செய்யினும், வேகல
செய்யாவிடினும் வேகலபுரியும் ேயதுச் ெனத்ச ாககயினர் ெகலரும் சபாருளா ாரச்
செயற்பாடுகடய ெனத்ச ாககயினராகக் சகாள்ளப்பட்டனர். 2015 இன் மூன்றாம்
காலகையில் மதிப்பிடப்பட்ட சபாருளா ாரச் செயற்பாடுகடய ெனத்ச ாககயினர்
ஏறத் ாள 9.0 மில்லியன்களாகவும், அேர்களில் 64.5 ெ வீ மானேர்கள் ஆண்களாகவும்,
35.5 ெ வீ மானேர்கள் சபண்களாகவும் காைப்படுகின்றனர்.
ச ாழிற்பலமானது ற்வபாது சபாருளா ார செயற்பாடுகடய ெனத்ச ாககயினரில்
ச ாழிலாற்றும் ேயதிலுள்ளேர்கள் என ேகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. ச ாழிற்பல
ெனத்ச ாககயானது, ச ாழிலாற்றும் ேயது (15 ேயது அல்லது அதிகம்) ெனத்ச ாககயின்
ெ வீ த்க ச ாழிற்பலப் பங்களிப்பு வீ மாக (LFPR) சேளிப்படுத்துகிறது. ஒட்டுசமாத்
ச ாழிற்பலப் பங்களிப்பு வீ மானது (LFPR) 3ஆம் காலகையில் 53.8% ஆகவும், அதில்
ஆண்கள் 74.7% ஆகவும் சபண்கள் 35.7%ஆகவும் காைப்படுகிறது.
வமற்வகாள் காலத்தில், குகறந் து ஒரு மணிவநரம் பணியாற்றும் ெம்பளம் சபறும்
ச ாழிலாளி, ச ாழில் ேழங்குபேர், சுயச ாழில் புரிபேர் அல்லது குடும்ப
வேகலயாட்கள் அகனேரும் ச ாழில் புரிபேர்களாகக் கரு ப்படுேர். இக்காலகையில்
மதிப்பீடு
செய்யப்பட்ட
ச ாழிலாற்றும்
ெனத்ச ாககயினர்
ஏறத் ாள
8.5
மில்லியன்களாகவும், அேர்களில் 45.5 ெ வீ மாவனார் வெகேகள் பிரிவிலும், 27.2
ெ வீ மாவனார் ககத்ச ாழிற்துகறயிலும், 27.4 ெ வீ மாவனார் விேொயத்துகறயிலும்
காைப்படுகின்றனர். அதிகூடிய ச ாழிலாளர் பங்கு வெகேகள் பிரிவிலும், இக ஆண்
சபண் இருபாலாரும் உறுதிசெய்ேதுடன், குகறந் பங்கு ககத்ச ாழிற்துகறயிலும்
காைப்படுகிறது. அத்துடன் ஏறத் ாள 67% ச ாழிலாற்றும் ெனத்ச ாககயினர் ோரத்திற்கு
40 மணித்தியலாங்களிலும் அதிகமாகத் பணியாற்றுேக யும் காைமுடிகிறது.
வமற்வகாள் காலப்பகுதியில், ச ாழில்புரியாது, நான்கு ோரகாலமாக ச ாழிகல
எதிர்பார்த்து வேகல வ டிக்சகாண்டிருக்கும் அத்துடன் அடுத் இருோரத்தினுள்

ரப்படும் வேகலோய்ப்கப ஏற்று வேகலயில் இகையக்கூடியேர் வேகலயற்றேர்
எனக் கரு ப்படுேர். சமாத் ச ாழிற்பலத்துடனான, வேகலயற்வறார் ெனத்ச ாககயின்
விகி ெமம் வேகலயற்வறார் வீ ம் எனப்படும். 2015 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம்
காலகையின் கணிப்பிடப்பட்ட வேகலயற்வறார் வீ மானது 5.0 ெ வீ மாகும். 3ஆம்
காலகையின் இகளவயார் (ேயது 15 – 24) வேகலயற்வறார் வீ ம் 22.9% ஆகவும்,
ஆண்களும் சபண்களும் முகறவய 20.3% மற்றும் 26.8% ஆகவும் காைப்படுே ாக
ச ாககமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்களப் பணிப்பாளர் நாயகம், கலாநிதி ஏ.
வே. ெத் ரசிங்க ச ரிவிக்கின்றார். வமலும் க.சபா. .(உ/ ) மற்றும் அதிலும் அதிகமாகப்
பயின்றேர்களில் வேகலயற்வறார் அதிகமாகவும் ஆண்களும் சபண்களும் முகறவய 6%
மற்றும் 14.1% ஆகவும் காைப்படுகின்றனர். இலங்கக ச ாழிற்பல அளவீட்டு அறிக்கக –
3ஆம் காலகை 2015 ஆனது ச ாககமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்களத்தின்
இகையத் ளமாகிய www.statistics.gov.lk இல் சேளியிடப்பட்டுள்ளது.

ச ாககமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்களம்
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