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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුව ව සින්තු රී කංවාව ව ක රථමම වට ඳව්වවන කා රී කංවා වාක
ඳරිහටණ සමීක්ෂණය 2017 වසලතම ඳව්වවන කා අේට, එහි අවසතු වාතමේාව රවායය ඳ්වලවො ඇේ. ලමම
සමීක්ෂණය මගිතු රැස්වටනු කැබූ ලේොටව රු මගිතු ටලේ ජනේාවලේ සුභසාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සහා වන
රතිපඳ්වතිප සවස් කිරිම අවයය විනනා ලේොටව රු රැසක් ලමතුම තිපටසට සංවතමධන ාතමයවාංවයක් වන “ලෙසිමක් න්දු
ලනොවට න්දුවටන ෙෘහස්ථම ලසේවා සහ රැවබකා ෙැනිල් ව යුව  ලවනුලවතු වැයවටන වාකය” පිළිබව ා
ලේොටව රු සඳයනු කබයි.
2017 වතමෂලේ රී කංවා රමබක සමීක්ෂණය සමොමීව එහි 4 වන වාතමව ව සහා ලේෝටාෙතුනා කා නියැදිලේ
නිවාස ඒවව 6,440 ක් සහා මුළු රී කංවාවම රවටණය වන ඳරිදි ලමම සමීක්ෂණය න්දු වටන ක. . නියැදිය
ල්වරුණු නිවාස ඒවව වක වයස අවුරුදු 10 ලහෝ ඊ වැඩි පුද්ෙකයතුලෙතු ඔවුතු සින්තු ාවලසේ ඳැය 24 ව ක.  සෑම
සිනාඩි 15 ක් ව ක. ම ඔවුතු සින්තු න්දු වළ න්යළු වාතමයයතු පිළිබ ලේොටව රු රැස් වටන ක. . ඊ අමේටව, එම
වාතමයයතු න්දුවක ස්ථමානය (නිවලසේා, වාතමයාකලේා, ලඳොදු ස්ථමානයවා ර.  වයලයතු) ලමතුම ක්රියාවතු කිහිඳයව
එවවට ලයදුලතු න් එම ලේොටව රු්ව සිලයේෂලයතු සවස් වටන කා දින ලඳොේව නිවැන්යතු සින්තුම ස හතු වටන
කා ක්රමලදායක් මගිතු ලාඳාතමේල්තුව  සමීක්ෂණ නිකධාරීතුලේ අීකක්ෂණය ය ල්ව කබා ෙතුනා ක. . එම
ක්රියාවාටව් වතමකරවටණය කිරීම සහ ලක්ේ කිරීම සහා අතුේතමජාතිපව වාක ඳරිහටණ ක්රියාවාටව් වතමකරවටණය
(ICATUS 2016) භාසිේා වටන ක. .
ඒ අනුව, ලමම සමීක්ෂණය මගිතු රැස් වටන කා වයස අවුරුදු 10 හා ඊ වැඩි පුද්ෙකයතුලේ, රැකියාව හා ඒ රශ්රිේ
ක්රියාවාටව්, ලෙසි් ටහිේව න්දුවටන ෙෘහස්ථම ලසේවා, වැඩිහිින ලහෝ ළමා රැවබකා ෙැනිල් ව යුව , ස්ලදඡා ා
ලසේවා, අධයාඳනිව ව යුව , සංස්වෘතිපව ව යුව , සිලදවය හා ජනමාධය ඇසුට හා ලඳෞද්ෙිකව ස්වස්ථමේාවය ර. 
ව යුව  ලවනුලවතු වැයවටන වාකය හා ඒ රශ්රිේ ේව්ව වැාේව ලේොටව රු ටායකයක් තහේ වාතමේාව මගිතු
රවායය ඳ්ව වට ඇේ.
ලමම වාතමේාව මගිතු රවායය ඳ්ව වට ඇතිප වාක ඳරිහටණය පිළිබ ලේොටව රු ඇස්ේල්තුව  කිරීම සහා ඳහේ
සහතු ාතමයව 3 ලයොාාෙතුනා ක. .

1. සිසිධ ක්රියාවාටව් සහා සහභාකර්වව අනුඳාේය

ක්රියාවාටවම සහා සහභාකර  ප පුද්ෙකයතු X 100%
මුළු ජනෙහනය

2. සිසිධ ක්රියාවාටව් සහා සහභාකර  පවතුලේ මධයනය වාකය
අාාක ක්රියාවාටවම සහා සහභාකර  පවතු ෙේ වළ මුළු වාකය
ක්රියාවාටවම සහා සහභාකර  ප පුද්ෙකයතු ෙණන
3. සිසිධ ක්රියාවාටව් සහා සමස්ථම ජනෙහනලේ මධයනය වාකය
අාාක ක්රියාවාටවම සහා සහභාකර  පවතු ෙේ වළ මුළු වාකය
මුළු ජනෙහනය

එම ාතමයව ලයොාා ෙනිමිතු උක්ේ වාතමයයතු සහා පුරුෂයිතුලේ සහ ස්ත්රීතුලේ සහභාකර්වව අනුඳාේය, එම එක්
එක් ක්රියාවාටවම සහා සහභාකර  ප පුද්ෙකයතු සහා දිනව සහභාකර  ප මධයනය වාකය හා මුළු ජනෙහනය සහා
දිනව සහභාකර  ප මධයනය වාකය පුරුෂයතු සහ ස්ත්රීතු සහා ලවන ලවනම ෙණනය වට ඇතිප අේට, ඒ
ස්බතුධව සිස්ේට උක්ේ වාතමේාව මගිතු රවායය ඳ්ව ලවො ඇේ.
තහේ ලේොටව රු වක අමේටව ේව්ව වැාේව ලේොටව රු ටායකයක් අතුේතමෙේව සවස් වට ඇතිප 2017 වතමෂලේ
ඳව්වවන කා වාක ඳරිහටණ සමීක්ෂණලේ අවසතු වාතමේාව ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුව ලද
ලවබ් අඩසිලේ (www.statististics.gov.lk) රවායය ඳ්ව ලවො ඇතිප බව ලාඳාතමේල්තුව ව ඳවසයි.
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