ප්රවෘත්ති නිවේදනය
ප්රධානයනෘත නකකකනමික්ෂණ

න රකකන්ෂේණේත්රනකනජකනරිනආකම්භ කිරිම

ජයේේඛයන නනමංඛයනේේඛයනේනරනතමරේම්තුවවෘ
ජනි කනප්රි ර්ති න නනආතමථිකනකටයුවනඅමනරයනංශ
NR/9/2016/1

ේටලින: 011-2877959

ෆැ්ෂම්න: 011-2147447

නනනනනනනන2016,ජයවෘනරින21

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව 2 16 2තමෂලේදී ගෘහ ඒකක සමික්ෂණ හේරක් රැ2ැත්වීමට
කටයුව  කර ඇේ. ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා් සමික්ෂණලයහි හා ශ්රි ලංකා ශ්රමලල සමික්ෂණලයහි හා ළමා
ක්රියාකාරක් සමික්ෂණලයහි ලක්ෂර කටයුව  ල් 2නවිටත් ආර්භ කර ඇේ. ශ්රි ලංකා රජා විායාත්මක හා ලස්ඛය
සමික්ෂණලයහි ලක්ෂර කටයුව  16 ුනි  මස ආර්භ කිරිමට ලලාලරලරොත්ව ලේ.
ශ්රි ලංකා ශ්රමලල සමික්ෂණය 996 2තමෂලේ ිටට කාතමව මය 2යලයතු ර2ත්2නු ලලයි. ශ්රි ලංකාලේ ශ්රමලලකාය,
රැකියා ි යුක්තිය හා රැකියා වියුක්තිය ආදි 2ැාගත් සංඛයාති ලමම සමික්ෂණලේ ාත්ේ මගිතු ස්රාානය කරනු
ලලයි.
ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා් සමික්ෂණය ර2ත්2නු ලලතුලතු ඒක පුද්ගල ආාායම, ඒක පුද්ගල වියාම,
ාරිද්රේා2ය සහ 2ත්ක්2ල හිමිකම යනාදි සංඛයාති ගණනය කිරිම සඳහායි. ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා්
සමික්ෂණය සෑම 2තමෂ ව නකටම 2රක් ර2ත්2නු ලලන අේර අ2සතු 2රට ර2ත්2නු ලැබුලේ 16 1/ 3 2තමෂ2ලදිය.
2යස අවුරුදු 5 ිටට 7 ාක්2ා ළමා ජනගහනලේ ක්රියාකාරක් ළිබලඳ2 ලේොරව රු ළමා ක්රියාකාරක් සමික්ෂණය
මගිතු ආ2රණය කරනු ලලයි. ලාරාතමේල්තුව 2 මගිතු ලමම සමික්ෂණය 999 සහ 1668/69 2තමෂ2ලදි ා
ර2ත්2නු ලැබිය. 16
2තමෂලේදි ලමම සමික්ෂණය ර2ත්2නු ලලතුලතු ලේ2න 2රටය. ළමා ක්රියාකාරක්
සමික්ෂණය 16 2තමෂලේදි ක්රියාත්මක කරනු ලලතුලතු ක්කරු සලඳේා අමාේයංයය සහ ජාේයතුේර ක්කරු
සංවිධානලේ (ILO) සහලයෝගිත්2ලයි .
ශ්රි ලංකාලේ ි 2ාස ඒකක සංඛයා2 මිලයන 5.1 ක් රමණ ලේ. ලමම සමික්ෂණ සඳහා ාත්ේ එක් රැස් කරනු
ලලතුලතු මුළු රටම ආ2රණය 2න රරිදි ේක්ෂණික ක්රමලේා මගිතු ලේෝරාගත් ි 2ාස ඒකක 15,666 ක ි යැදියක්
මගිි . ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා් සමික්ෂණය සහ ශ්රි ලංකා ශ්රමලල සමික්ෂණය යන සමික්ෂණ ලාකම සඳහා
එකම ි යැදියක් ලේෝරා ගනු ලලන අේර, ළමා ක්රියාකාරක් සමික්ෂණය සහ ශ්රි ලංකා රජා විායාත්මක හා ලස්ඛය
සමික්ෂණය සඳහා ල2න ල2නම ි යැදීතු ලේෝරා ගනු ලලයි.
මනා පුහුණු2ලත් ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ල2හි ි ලධාරිතු විිටතු ලමම සමික්ෂණ සඳහා
ලමම දින2ල ලේෝරගත් ි 2ාස ඒකක 2ලිතු ාත්ේ එක් රැස් කරනු ලලයි. රටට අ2යය සහ 2ැාගත් සංඛයාති
ස්රාානය සඳහා රමණක්ම ලමලලස එක් රැස් කරනු ලලන ාත්ේ ලයොාා ගනු ලලන ල2 ජනලේඛන හා
සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ලේ අධයක්ෂ ජනරාේ ආාාතමය අමර සේරිටංහ මහේා රකාය කර ිටටි. සරයනු
ලලන ලේොරව රු2ල රහයසභා2ය ුරරකිනු ලලන අේර ලමම සමික්ෂණ සාතමථක කර ගැි ම සඳහා ි 2ැරදි
ලේොරව රු ලලා ලාන ලලස ලේෝරාගත් ගෘහ ඒකක 2ල ගෘහ මුලිකයතුලගතු ලාරාතමේල්තුව 2 ඉේලා ිටටි.
ළමා ක්රියාකාර් සමික්ෂණලේ ක්ලෂ්ර කටයුව  16 ජන2ාරි මස ිටට අලර්ේ මස ාක්2ා ක්රියාත්මක කරනු ලලන
අේර, ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා් සමික්ෂණය සහ ශ්රි ලංකා ශ්රමලල සමික්ෂණය 16 2තමෂය පුරාම ක්රියාත්මක
කරනු ලලයි. ළමා ක්රියාකාරක් සමික්ෂණලයහි හා ශ්රි ලංකා ශ්රමලල සමික්ෂණලයහි ලක්ෂර කටයුව  සඳහා ගණතු
ගතුනා ි ලධාරිතු අ2ම 2යලයතු එක් 2රක් ගෘහ ඒකකයට රැමිලණන අේර, ගෘහ ඒකක ආාාය් හා වියා්
සමික්ෂණය සඳහා අ2ම 2යලයතු ලේ2රක් රැමිලණනු ඇේ.
ජයේේඛයන නනමංඛයනේේඛයනේනරනතමරේම්තුවවෘ

