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ප්රලත්ති නිපේදනය
වී වංඛ්යළි - 2017 ය කන්නය
ජනපේඛ්න ශළ වංඛ්යළපේඛ්න පදඳළතමේප්න්වල
ජළික ප්රිඳ්ති ශළ රතමිකක කයුතව මාළේයළංය

දුරකථන: 011-2147464

සෆක්වහ : 011-2147463

ඳසුගිය ලතමපේ (2017) ය කන්නය වශළ වී ලගළල පිළිබ වංඛ්යළි ප්රකළයය ඳ්ත කරිනන්,
ජනපේඛ්න ශළ වංඛ්යළපේඛ්න පදඳළතමේප්න්වපේ මධයක් ජනරළේ රාළතමය මාර වේරිංංශ ාශේළ
විිංන් 2017 ය කන්නයය මදළෂල ශ්රී ංකළපේ වාවහේ වී නිහඳළදනය පාරික් පය්න් 909,321 ක්
පව ඇවහේප්න්ව කර ඇි බල වශන් කරන දි. ලෆඩිා වී නිහඳළදනය පාරික් පය්න් 186,647 ක්
ම්ඳළර දිවහත්රික්කපයන් ලළතමේළ ලන මේර ය වාවහේ වී නිහඳළදනපයන් 21ක .. ඉන් ඳසුල ලෆඩිා වී
නිහඳළදනය පව පඳ්පෂ්න්නරුල දිවහත්රික්කපයන් පාරික් පය්න් 173,595 ක් (19ක) වශ
ශ්බන්පේ්ය දිවහත්රික්කපයන් පාරික් පය්න් 97,050 ක් (11ක) ලළතමේළ පේ.
2016 ය කන්නපේ වී නිහඳළදනය වාඟ වංවන්දනය කරන විය 2017 ය කන්නපේ වාවහේ වී
නිහඳළදනය පාරික් පය්න් 608,071 .න්
න් 40ක ක ඳශේ ලෆමකා.. 2017 ලවපතම ය
කන්නපේදී ඇි වූ වියලි කළගුණ ේ්ත්තලය පශේවපලන් වී ලගළල වශළ ප්රාළණල්ත ජ ඳශසුක්
පන්ෆබී යළා්ත, ඒ පශේවපලන් වී ලගළ කරන ද බි් ප්රාළණපේ මු  වීාක් දක්නය ෆබීා්ත,
මපේක්ෂිේ වළාළනය වී මවහලෆන්නය ලඩළ මු  වළාළනය වී මවහලෆන්නක් ෆබීා්ත පාන්ා ඇේෆ්
දිවහත්රික්කලලින් වී ලගළපේ මවහලනු ශළනි ද වෆ.ය ුතව ාට්යා.න් ලළතමේළ වීාද පාපව වී
නිහඳළදනය ඳශේ ලෆමකාය පශේව විය ශෆ.ය.
2017 ය කන්නපේ ශ්රී ංකළපේ වී ලගළ කරන ද ළු කුඹුරු බි් ප්රාළණය පශක්යයළතම 249,123 ක්
පව ඇවහේප්න්ව කර ඇේ. ිනන් පශක්යයළතම 176,965 ක ප්රාළණයක් (71ක) ාශලළරි ක්රාය යයප්ත
ද පශක්යයළතම 42,537 ක ප්රාළණයක් (17ක) සු ලළරි ක්රාය යයප්ත ද පශක්යයළතම 29,621 ක
ප්රාළණයක් (12ක) ලතමළපඳෝෂිේ ක්රාය යයප්ත ද ලළතමේළ පේ. පාා කන්නපේ ලෆඩිා බි් ප්රාළණයක්
වී ලගළ කර ඇ්තප්ත ම්ඳළර දිවහත්රික්කපයන් ලන මේර ා මගය පශක්යයළතම 46,302 .. ය ශ්රී
ංකළපේ වී ලගළ කරන ද ළු කුඹුරු බි් ප්රාළණපයන් 19කක් පේ. ඉන් මනවරුල ලෆඩිා බි්
ප්රාළණයක් වී ලගළ කර ඇි දිවහත්රික්ක පව පඳ්පෂ්න්නරුල දිවහත්රික්කපේ පශක්යයළතම 40,882 ක ද
ාඩකෂපුල දිවහත්රික්කපේ පශක්යයළතම 24,211 ක ද වී ලගළ කරන ද බලය ලළතමේළ වී ඇි මේර ය
පාා කන්නපේදී ශ්රී ංකළපේ වී ලගළ කරන ද ළු කුඹුරු බි් ප්රාළණපයන් පිළිපලලින් 16ක ක් ශළ
10ක ක් පේ.
ශ්රී ංකළපේ 2017 ය කන්නපේ මවහලෆන්න පනළ ග්ත දෂ බි් ප්රාළණය පශක්යයළතම 236,479 ..
ය ලපුරන ද දෂ බි් ප්රාළණපයන් 95ක ක් පේ. ලපුරන ද දෂ බි් ප්රාළණයා ඳළපශේ මවහලෆන්න
පනළ ග්ත දිවහත්රික්ක පව නුලර ළිය දිවහත්රික්කය,වඩලල කතෂිකළතමිනක කළඳය වශ ාන්නළරා
දිවහත්රික්කය ශඳුනළපගන ඇේ. ා දිවහත්රික්කලලින් මවහලනු ශළනි ලළතමේළ පන්පේ. ලපුරන ද දෂ බි්
ප්රාළණපයන් මවහලෆන්න පනළ ග්ත බි් ප්රාළණය මලා පව වශන් ලන්පන් පු්තේා දිවහත්රික්කපේ
ලන මේර ා මගය 40ක .. ඳෆලි නියං කළෂගුණික ේ්ත්තලය පශේව පක්ය පගන වී ලගළල වශළ
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ප්රාළණල්ත ජ ඳශසුක් පන්ෆබී යා නිවළ වළපේක්ල ඉශෂ මවහලනු ශළනියක් ලළතමේළ වීා පායය
පශේව වූලළ විය ශෆ.ය.
ේලද 2017 ලතමපේ ය කන්නය වශළ ඇවහේප්න්ව කරන ද වළාළනය වී මවහලෆන්න පශක්යයළතම
කකය .පෝග්ර් 4,291 .. ලෆඩිා වළාළනය මවහලෆන්න පශක්යයළතම කකය .පෝග්ර් 5,770 ක්
පව වඩලල කතෂිකළතමිනක කළඳපයන් ලළතමේළ පේ.

වී වංඛ්යළි පිළිබ ලෆඩිදුර පේ්රවරු ජනපේඛ්න ශළ වංඛ්යළපේඛ්න පදඳළතමේප්න්වපේ පලබ්
මඩවිපේ (www.statistics.gov.lk) ඇවෂ්ත කර ඇේ.

රාළතමය ඒ.පේ.වේරිංංශ,
මධයක්ෂ ජනරළේ,
ජනපේඛ්න ශළ වංඛ්යළපේඛ්න පදඳළතමේප්න්වල,
දුරකථන මංකය 011-2147020.
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