
ශ්රී ලංකාවේ   ලංආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං ජනවජ ලංගජනහජෙ ලංළිබඳ   ලං

අධ්යෙජෙ ලං 

(වෙස ්ලංමට්ටම ලංඅනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සැවසුම ලං:  ේ.යූ ලං. ලංඅයි ලංවි ේවර්ධ්ජ 

             සාවර්ධ්ජ ලංනිකධ්ේ න 

 

 

 

 

මිනිස ්ක ලංහේ ලංරැකීරේෂේ ලං ෙපේර්ත ේන්තුව 

නිපුණතේ ලංසාවර්ධ්ජ, රැකීරේෂේ ලංහේ ලංවේවරු ලංස  තේ ලංඅමේතයාශෙ 

 

 

 



ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං ජනවජ ලංගජනහජෙ ලංළිබඳ   ලංඅධ්යෙජෙ ලං ලං(වෙස ්ලංමට්ටම ලංඅනුව ලං) 

ශ්රී ලං කාවේ   ලං රම ක ලං සමීේෂණ ලං වේර්ෂිව ලං වේර්තේවන්ට ලං අනුව ලං ආර්ථිව ලං වශ ෙන් ලං ක්රිෙේලී න ලං  ජනවජ ලං

ගජනහජෙ ලං කස ලංහඳුන්වනු ලංක න් න් ලංවැඩ ලංවරජ ලංවෙ සේ ලංගජනහජෙ ලංඅතරින් ලංරැකිෙේවව ලං ෙදී ලං ජනසිටිජ ලං

 හෝ ලං රැකිෙේවේ ලං සනෙනු ලං  ජනක ජ ලංගජනහජෙයි. ලං වෙස ලං අවුරුදු ලං 10 ලං ට ලං වැඩි ලං ගජනහජෙ ලං අතුරින් ලංපූර්ණ ලං

වේ නජ ලං ශිෂයෙන්,නෘහණිෙන්,විරේමිව ලං  හෝ ලං වෙස් ලං නත ලං පුගලනකයින් ලං හේ ලං ආ ේත ත ලං පුගලනකයින් ලං ආර්ථිව ලං

වශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං ජනවජ ලංපුගලනකයින් ලං කස ලංඅර්ග ලංනන්වනු ලංකැ  . 
 

ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං ජනවජ ලංගජනහජෙ 
 

ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං

 ජනවජ ලංගජනහජෙ 

සත්්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලං- ලං

2016 

සත්්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලං- ලං

2017 

සත්්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලං- ලං

2018 

පුරුෂ සත්්රී පුරුෂ සත්්රී පුරුෂ සත්්රී 
24.7% 75.3% 25.5% 74.5% 25.9% 74.1% 

වගු ලංඅාව ලං: 01 

මකේරෙ ලං: ලංගජ ලංහේ ලංසාඛ්යේ නඛ්ජ ලං ෙපේර්ත ේන්තුව, ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංරම ලං ක ලංසමීේෂණ ලංවේර්තේව ලං2016, ලං2017, ලං2018 
 

ශ්රී ලං කාවේ   ලං ආර්ථිව ලං වශ ෙන් ලං ක්රිෙේවේ න ලං  ජනවජ ලං ගජනහජ ෙන් ලං වැඩි ලං ළිරිසේ ලං වේන්තේ ලං පේර්ශවෙ ලං

නි ෙෝගජෙ ලංවරනු ලංක යි. ලං 
 

 

ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං ජනවජ ලංගජනහජෙ ලංළිබඳ   ලංඅධ්යෙජ   ලංදී ලංඑෙ ලංඅදිෙර ලංකිහිපෙේ ලංෙට ේ ලංසිදු ලං

වරජ ලංකදී. ලං ඉන් ලංඑේ ලං අදිෙරේ ලං කස ලං  ලංආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං  ජනවජ ලංගජනහජ   ලංවෙස් ලං මට්ටම ලං

ළිබඳ   ලංවේර්තේවේ ලංසවස් ලංවරජ ලංකදී. 

ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේවේ න ලං ජනවජ ලංගජනහජෙ ලං- ලංවෙස ්ලංමට්ටම ලංඅනුව 

වෙස ්ලං
වේණ්ඩෙ 

සත්්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලං- ලං2016 සත්්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලං- ලං2017 සත්්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලං- ලං2018 
පුරුෂ සත්්රී පුරුෂ සත්්රී පුරුෂ සත්්රී 

15-19 35.9 13.5 35.4 14.1 35.3 13.8 

20-24 8.8 7.9 9.0 7.3 9.5 7.6 

25-29 2.2 7.3 2.0 6.7 2.4 6.2 

30-34 1.3 8.8 1.5 7.5 1.0 7.2 

35-39 1.3 8.0 1.3 8.5 102 8.6 

40-44 1.2 6.3 1.5 6.9 1.6 7.2 

45-49 1.4 6.2 1.8 6.6 1.5 6.4 

50-54 2.2 7.2 2.4 7.0 1.7 6.9 

55-59 4.4 7.3 4.9 7.3 4.5 7.5 

60-64 8.2 7.8 8.0 8.0 8.2 7.7 

65 ලංට ලංවැඩි 33.2 19.8 32.2 20.1 33.0 20.7 

වගු ලංඅාව ලං: 02 

මකේරෙ ලං: ලංගජ ලංහේ ලංසාඛ්යේ නඛ්ජ ලං ෙපේර්ත ේන්තුව, ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංරම ලං ක ලංසමීේෂණ ලංවේර්තේව ලං2016, ලං2017, ලං2018 



 

2016, ලං 2017 ලං හේ ලං 2018 ලං වර්ෂෙට ලං අනුව ලං වෙස් ලං වේණ්ඩ ලං ළිබඳ   ලං විමසී ේ ලං දී ලං ආර්ථිව ලං වශ ෙන් ලං ක්රිෙේලී න ලං

 ජනවජ ලංගජනහජ ෙන් ලංපුරුෂ ලංපේර්ශවෙ ලං මන් ලංම ලංසත්්රී ලංපේර්ශවෙ ලංෙ ලංතරුණ ලං(අවු ලං : 15 – 19) සහ ලංඊට ලංවැඩි ලං

(අවු ලං: 65 ට ලංවැඩි ලං) ලංවෙස් ලංවේණ්ඩ ලංවක ලංවැඩි ලංවශ ෙන් ලංසා ේන්ද්රණෙ ලංී  ලංඇි  ලං වයි. ලංමධ්යම ලංවෙස් ලංවේණ්ඩ ලංවක ලං

එජේ ලංඅවු ලං : 30 - ලං49 අතර ලංක්රිෙේලී න ලං ජනවජ ලංගජනහජෙ ලංසැකකී ේ ලංදී ලංපුරුෂ ලංපේර්ශවෙ ලංඅඩු ලංජමුේ ලංසත්්රී ලං

පේර්ශවෙ ලංවැඩි ලං ව ලං පනී ලංෙයි. 

ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේලී න ලං ජනී මට ලං හේතු 

ආර්ථිව ලංවශ ෙන් ලංක්රිෙේලී න ලං ජනී මට ලං හේතු ලංස්ත්රී ලංපුරුෂ ලංවේවෙ ලංඅනුව ලංපහත ලංස හන් ලංවරු ය ලංෙට ේ ලංඉදිරිපේ ලං

වර ලංඇත. 

ආර්ථිවමෙ ලංවශ ෙන් 
අක්රිෙවේවෙට ලං හේතු 

සත්්රී ලං ලංපුරුෂවේවෙ ලං
2016 

සත්්රී ලං ලංපුරුෂවේවෙ ලං
2017 

සත්්රී ලං ලංපුරුෂවේවෙ ලං
2018 

පුරුෂ සත්්රි පුරුෂ සත්්රි පුරුෂ සත්්රි 
01.  ේ ලං ෙනර ලංවටයුතු ලංවක ලංනිෙැ නම 6.0 62.2 4.8 60.5 4.8 60.5 

02. අධ්යේපජ ලංවටයුතු ලංවක ලංනිෙැ නම 38.4 14.3 39.6 15.4 39.6 15.4 

03. විරේම ලංෙේම ලංව ලංවෙසන්ත ලංී ම 32.5 15.6 32.9 15.9 32.9 15.9 

04.  වෞි ව ලංවශ ෙන් ලං කඩ ලංී ම ලංව ලං
ආ ේත ත ලංී ම 

15.9 5.2 15.8 5.3 15.8 5.3 

05.  වජේ 7.2 2.6 6.7 2.7 6.7 2.7 
 

වගු ලංඅාව ලං: 03 

මකේරෙ ලං: ලංගජ ලංහේ ලංසාඛ්යේ නඛ්ජ ලං ෙපේර්ත ේන්තුව, ලංශ්රී ලංකාවේ   ලංරම ලං ක ලංසමීේෂණ ලංවේර්තේව ලං2016, ලං2017, ලං2018 

 

ඉහත ලංවර්ෂෙන්ට ලංඅනුව ලං ේ ලං ෙනර ලංවටයුතු ලංවක ලංනිෙැ නම ලංඅි න් ලංවේන්තේ ලංපේර්ශවෙ ලංඉහළ ලංඅනෙේ ලංනන්ජේ ලං

අතර ලං  ලංඅධ්යේපජ ලංවටයුතු ලංවක ලංනිෙැ නම, ලං විරේම ලංෙේම ලං ව ලංවෙස්නත ලංී ම ලං  හේ ලං වෞි ව ලංවශ ෙන් ලං කඩ ලංී ම ලං ව ලං

ආ ේත ත ලංී ම ලංෙජ ලං හේතු ලංමත ලංපුරුෂ ලංපේර්ශවෙ ලංඉහළ ලංඅනෙේ ලංක ේ ලංඇත. ලං 

විවරණෙ 

 සාවර්ධ්ජෙ ලං  වමින් ලං පවි ජ ලං රටේ ලං වජ ලං ශ්රී ලං කාවේ   ලං  ලං ආර්ථිව ලං වශ ෙන් ලං ක්රිෙේලී න ලං  ජනවජ ලං

ගජනහජ ෙන් ලංවැඩි ලංළිරිසේ ලංවේන්තේ ලංපේර්ශවෙ ලංනි ෙෝගජෙ ලංවරනු ලංක ජ ලං වයි. 
 

 වේන්තේවන් ලං  ේ ලං  ෙනර ලං වටයුතු ලං වක ලං නිෙැ නම ලං ආර්ථිව ලං වශ ෙන් ලං ක්රිෙේලී න ලං  ජනී මට ලං ප්රධ්ේජ ලං

 හේතුවේ ලංවජ ලංඅතර ලංඑම ලංළිරිස ලංස්වො ලංරැකිෙේවන් ලං ලංස හේ ලං ෙනමු ලංකි නම ලංසිදු ලංවළ ලංහැව. 

 

මකේර 

 ගජ ලංහේ ලංසාඛ්යේ නඛ්ජ ලං ෙපේර්ත ේන්තුව, ශ්රී ලංකාවේ   ලංරම ලං ක ලංසමීේෂණ ලංවේර්තේව ලං2016, ලං2017, ලං

2018 

 

 

 


