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ජයේේඛයඅහරඅසසඛයරේේඛයඅේනරරතමේේ්තුවවෘ
ජරි ාඅප්රි ර්ති අහරඅරතමිකාඅායුතවඅධමරේයරසශ

ේයලි:011-2147446අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅෆැක්සක: 011-2147447අඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඅඊේ්ේ: sample.survey@statistics.gov.lk
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවේලඅ ්යක්ෂ ජනාාේ චාාතම . ල. සේාිංංහ මහේා ්රවෘත්ති  ිවලඅාන ක්ෂ
ිවකු්ත කාමිතු ්රකා කා ිංියල 01 7 වෘතම ල දී ඇස්ේල්තුවේගේ රැකි ා වියුක්ෂි  ්නුරාේ 4 0% ක්ෂ වෘන බවෘ යි ්ාාල
ල ොමු කාල වේල රැකි ාවෘක්ෂ ලනොමැි , රැකි ාවෘක්ෂ ලසවිමට කිිං ් ක්රි ා මාතමග ක්ෂ ග්ත හා රැි  ාවෘක්ෂ ලැබුණ ලහෝත එ
කිරිමට හැකි ාවෘ ඇි  පුද්ගලයිතු රැකි ා විාහිේ පුද්ගලයිතු ලසේ සලකනු ලබයි මුළු රැකි ා විාහිේ පුද්ගලයිතු ්රමාණ , ශ්රම
බලකාල ්රි  ේ ක්ෂ ලලස ග්තවිට විරැකි ා ්නුරාේ ලලස හදුතුවෘනු ලබයි
වෘ ස ්වු 5 හා ඊට වෘැඩි ජනගහන ශ්රී ලංකාලඅ වෘැක කාන වෘ ලසේ රවනවෘන ජනගහන ලලස සලකයි වෘැක කාන වෘ ලසේ
ජනගහන ්ේරිතු සලකනු ලබන ල ොමු කාල වේල රැකි ා ිවයුවේ ලහෝ රැකි ා විාහිේ මුළු ජනගහන චතමථික වෘ ල තු
ක්රි ාලි ජ ජනගහන ලහවෘ්ත ශ්රම බලකා ලඅ 01 7 වෘතම ල දී ශ්රී ලංකාලඅ ඇස්ේල්තුවේගේ චතමථික වෘ ල තු ක්රි ාලි ජ
ජනගහන මි ජ න 8 6 ක්ෂ රමණ ලඅ ඉතු 63 4 ක ්රි  ේ ක්ෂ ිරරිමි ජනගහන වෘන ්ේා 36 6 ක ්රි  ේ ස්ත්රී ජනගහන
ලඅ
ශ්රම බලකා ට ් ්ත වෘන පුද්ගලයිතු සංඛයාවෘ වෘැකකාන වෘ ලසේ ජනගහනල ්රි  ේ ක්ෂ ලලස ග්තවිට ශ්රම බල
සහභාගි්තවෘේා ්නුරාේ ලලස හදුතුවෘනු ලබයි (LFPR) 01 7 වෘතම ට ්ාාල සමික්ෂ ණ ්රි ලල වෘලට ්නුවෘ සමස් ශ්රම බල
සහභාගි්තවෘේා ්නුරාේ ිං ට 54 ක්ෂ වෘන ්ේා පුරු යිතු හා ස්ත්රීතු සාහා ශ්රම බල සහභාගි්තවෘේා ්නුරාේ ිරළිලවෘළිතු
74 5 % හා 36 6 % ලඅ
පුද්ගලල කු ්ාාල ල ොමු කාල වේල ්ඩුම ේාමිතු රැ ක්ෂවෘ්ත වෘැටුප් ලබන ලසේවෘකල කු, ලසේවෘාල ෝජකල කු, ේමාලේ වෘැක
කටයුවේ කාතුලනකු ලහෝ රවුලේ චතමථික ට ාා කවෘතුලනකු ලලස කිිං ් වෘැකක ිවා්තවුල න් එම පුද්ගල ා රැකි ා
ිවයුවේ පුද්ගලල කු ලලස න් කායි 01 7 වෘතම
සාහා ඇස්ේල්තුවේගේ රැකි ා ිවයුක්ෂි කයිතු ්රමාණ මි ජ න 8 0 ක්ෂ ලඅ
. ්වේරිතු 45 5% ක්ෂ ලසේවෘා ්ං ල ා 08 4 % කතමමාතුේ ්ං ල ා 06 % කතෂිකතමමික ්ං ල ා ිවාේ වී ඇේ . ්නුවෘ
ඉහලම ලසේවෘා ිවයුක්ෂි  ක්ෂ ලසේවෘා ්ං ල ාක්ෂනට ලැලබන ්ේා කතෂිකතමමික ්ං ල ිවල ෝජන ්වෘම ්ග ක්ෂ ගනී ේවෘා
රැකි ා ිවයුක්ෂි ල තු 67 5% ක ්රි  ේ ක්ෂ සි  කට රැ 41 කට වෘකා වෘැක කා ඇි  බවෘ වෘාතමේා වි
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවේවෘ විිංතු රැකි ා ිවයුක්ෂි  , රැකි ා වියුක්ෂි  හා ශ්රමබලකා වෘැිව සංඛයාි 
රැසක උරනි  ිරළිබඳ කාලීන ා්තේ ඉදිරිර්ත කිරීල් ්ාමුණිතු ශ්රී ලංකා ශ්රමබල සීකක්ෂ ණ රවෘ්තවෘනු ලබයි ලමම
සීකක්ෂ ණ 1990 වෘසලතම ිංට කාතමවේම රානමක්ෂ ටල්ත වෘාතමෂිකවෘ රවෘ්තවෘාලගන නු ලබයි 2017 වෘතම ල දී රැවෘැ්තවල එම
සීකක්ෂ ණ මාලාලඅ 37 වෘැතුනයි ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවේවෘ ිවවෘාස .කක 25,750 ක ිව ැදි ක්ෂ
භාවිේල තු 2017 වෘසා සඳහා ශ්රම බල සංඛයාි  ිවකු්ත කා ඇේ

චාාතම . ල. සේාිංංහ
්යක්ෂ ජනාාේ
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුවේවෘ

