
 

ශ්රී ලංාවේ   ලංරැකියේ ලංනියුක්තිය ලංශේ ලංද්විතීව ලං
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ශ්රී ලංාවේ   ලංරැකියේල ලංනියුතුවලන් ලංශේ ලංද්විතිව ලංරැකියේලන්හි ලංනියුතුලන ලං

ජනගශනය 
1.1ශැඳින්වීම 

රැකියේලව ලංනිරතලන ලං යනු ලං වවන ලංද ලං වේ ලං ඳරේවයව ලං රැකියේ ලංනියුක්ත, වේලේ ලං  යෝජව,තමන් ේම ලං

ලැඩ ලං වටයුතු ලං වරන්නේ,ඳවු ේ ලං වටයුතුලට ලං දේයවලන්නේ ලං යන ලං කුමන ලං ආවේරයව ලං  ශෝ ලං වේර්යයව ලං

නිරත ලංලන්නේ ලංරැකියේ ලංනියුක්ත ලංවලකු ලං ව ලංශඳුන්ලයි.  මහිදී ලංවවන ලංද ලංවේ ලංඳරේවය ලංයනු ලංවමීක්න ලං

වතියට ලං  ඳර ලං වතියව ලං වේයයි. නමුත් ලං ද්විතීව ලං රැකියේලව ලං නිරතලන්නේ ලං යනු ලන් ලං ශඳුන්ලන් න් ලං

වවන ලං ද ලං අලව්ථේලවදී ලං ප්රධේන ලං ආර්ිකව ලං වටයුත්ත ලං ශැර ලං තලත් ලං අමතර ලං රැකියේලව ලං  ය දන්නන් ලං

ද්විතීව ලංරැකියේ ලංනියුක්තලන්නන් ලං ව ලංශඳුන්ලයි. දත්ත ලංරැව් ලංකිරී ේ ලංඳශසුල ලංවශේ ලංප්රධේන ලංරැකියේල ලංශේ ලං

තලත් ලංඑක් ලංරැකියේලක් ලංඳමණක් ලංනිරත ලංලන ලංඅය ලංගැන ලංඳමණක් ලංඅධයයනය ලං ව ර්. 

2.1රැකියේ ලංනියුක්තිය ලංශේ ලංමුළු ලංරැකියේලන්හි ලංලයේප්තිතිය ලංප්රධේන ලංරැකියේල ලංශේ ලංද්වීතීව ලංරැකියේ ලංඅනුල 

ලවර 
රැකියේල රැකියේලන් 

මුළු ලංගණන % ප්රධේන ලංරැකියේල % ප්රධේන ලංශේ ලංද්විතීව % මුළු ලංගණන 

2013 7,681,279 100.0 6,945,318 90.4 735,960 9.6 8,417,239 

2014 7,700,489 100.0 7,033,442 91.3 667,047 8.7 8,367,537 

2015 7,830,976 100.0 7,130,847 91.1 700,129 8.9 8,531,105 

2016 7,947,683 100.0 7,070,055 89.0 877,628 11.0 8,825,311 

2017 8,208,179 100.0 7,516,061 91.6 692,114 8.4 8,900,297 

මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේල-2017 

රැකියේ ලංනියුක්ති යන් ලං ප්රතිතයක් ලං  ව ලං ද්විතීව ලංරැකියේ ලංනියුක්තිය ලං හශතින් ලං දක්ලේ ලංඇත. 2016 ලං ලවර ලං

ලනවිට ලං10% ට ලංලඩේ ලංහශ ලංඅගයක් ලංදක්ලේ ලංද්විතිව ලංරැකියේලන්හි ලංනියුක්ත ලංප්රතිතය ලංලැිවවී ලංඇතත් ලං2017 ලං

ලවර ලංලන ලංවිට ලංනැලත ලංඑය ලං8.4 ලංදක්ලේ ලංඅඩුවී ලංඇත. 

2.2 ලංඅායන් ලංඅනුල ලංප්රධේන ලංරැකියේල ලංශේ ලංද්වීතිව ලංරැකියේලන් ලංහි ලංලයේප්තිතිය

 

මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේල-2017 
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ලතු 

ප්රධේන ලංරැකියේල ලංඳමණි ප්රධේන ලංශේ ලංද්විතීය ලංරැකියේල 



 

අා ලංඅනුල ලංගත්විට ලංද්විතිය ලංරැකියේලන් ලංහි ලංනියුතුවලන් ේ ලංලැිවම ලංප්රතිතය ලංදක්නට ලංැ බන් න් ලංග්රේමීය ලං

අා ේය.ද්විතිව ලංරැකියේ ලංනියුක්ති ේ ලංඅඩු ලංප්රතිතය ලංදක්නට ලංැ බන් න් ලංනේගරිව ලංඅා ේය. 

2.3 ලංරැකියේ ලංතත්ත්ලය ලංශේ ලංවත්්රී ලංපුරු ලංවේලය ලංඅනුල ලංද්විතීව ලංරැකියේලන්හි ලංලයේප්තිතිය-2017 

මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේල-2017 

හශත ලං දත්තයන්ට ලංඅනුල ලං ඳවු ේ ලංආර්ිකව ලංව ලංටයුතු ලං ලට ලං දේයවලන්නන් ගන් ලං 60.3% ලංක් ලංවේන්තේලන් ලං

ලන ලංඅතර, ලංපිරිමින් ලං39.7%කි.හතිරි ලංවේණ්ඩ ලංතුනහිම ලංපිරිමි ලංප්රතිතය ලංගැශැුනන්ට ලංලඩේ ලංලැිවය. 

2.4 ලංඅධයේඳන ලංතත්ත්ලය ලංඅනුල ලංද්විතිව ලංරැකියේලන්හි ප්රතිත ලංලයේප්තිතිය ලං-2017

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේල-2017 

හශත ලංරඳ ලංවටශනට ලංඅනුල ලංලැිවම ලංප්රතිතයක් ලංද්වීතීව ලංරැකියේල ලංනිරතලන් න් ලංඅධයේඳන ලංම ලංට්ටම ලං6-10 ලං

 ශ්රේණිල ලං අධයේඳනය ලං ැ ප ලං පිරිවයි. ලං අඩුම ලං ප්රතිතයක් ලං නිරතවී ලං ති බන් න් ලං G.C.E.(O/L) ලං මට්ට ේ ලං

අධයේඳනය ලංැ ප ලංඅයයි. 
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තමන් ේම ලංලැඩ ලංවටයුතු ලංවරන්නේ 

ඳවු ේ ලංආර්ිකව ලංවටයුතු ලංලට ලංදේයව ලං
ලන්නේ 

පිරිමි ගැශැුන 
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5 ලං ශ්රේණිය ලංශේ ලංඳශ  6-10 ලං ශ්රේණි අ. ඳො.ව(වේ. ඳ) අ. ඳො.ව(උ. ඳ) 



 

2.5 ලංලෘත්තීය ලංවේණ්ඩ ලංඅනුල ලංද්විතීය ලංරැකියේ ලංලයේප්තිතිය-2017 

ලෘත්තීය ලංඛ්ේණ්ඩයන් 
ද්විතීය ලංරැකියේ ලංජනගශනය 

ගණන % 
මුළු ලංගණන 692,118 100.0 
වෂමණේවරුලන්, ජය්න ලං නිධේරින් ලං ශේ ලං තිති ලං
වේඳේදවයින් 

26,512 3.8 

ලෘත්තිවයන් 43,267 6.3 
තේක්නඥයින් ලංශේ ලංවශය ලංලෘත්තිවයින් 14,339 2.1 
ලිපිවරුලන් ලංශේ ලංලිපිවරු ලංආශ්රිත ලංරැකියේ 2,406 0.3 
විකුුනේ ලංශේ ලං වේලේ ලං 25,320 3.7 
පුහුුන ලංවෘෂීවර්ම, ලංලන ලංශේ ලංධීලර 342,775 49.5 
ශිේපීය ලංශේ ලංආශ්රිත ලං ලෂ 71,573 10.3 
යන්ත්ර ලංශේ ලංයේන්්රිව ලංශසුරුලන්නන් 47,230 6.8 
මලිව ලංරැකියේ 118,261 17.1 
ආරක්ව ලංශේ ලංලර්ගීවරණය ලං නොව 434 0.1 

මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේල-2017 

ද්විතිව ලං රැකියේලන්හි ලං නිරතලන ලං ලෘත්තීය ලං වේණ්ඩ ලං අනුල ලං වැක ලං විට ලං ලැිවම ලං පිරිවක් ලං ඇත් ත් ලං පුහුුන ලං

වෘිකවර්ම,ලන ලං ශේ ලං ධීලර ලං ලෘත්තීය ලංවේණ්ඩල ලංරැකියේ ලංවරන්නන්ය. ලං අඩුම ලං පිරිවක් ලංනිරතල ලං සිටින් න් ලං

ආරක්ව ලංශේ ලංලර්ගීවරණය ලං නොව ලංවේණ්ඩයට ලංඅයත් ලංවලන්ය. 

2.6 ලංප්රධේන ලංවර්මේන්ත ලංඛ්ේණ්ඩයන්ට ලංඅනුල ලංද්විතිව ලංරැකියේලන්, ලංඅවිිමමත් ලංශේ ලංවිිමමත් ලංක් ේත්රයන්ට ලං ලං ලං ලං ලං ලං

දක්ලන ලංදේයවත්ලය-2017 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං
මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේල-2017 

වෘිකවර්ම ලං  ලං  ෂේත්ර ේ ලං නිරතලන ලං 97% ලං අවිිමමත් ලං  ව ලං ද්විතීව ලං රැකියේලන්හි ලං  ය ද්.විිමමත් ලං

වෘිකවේර්මිව ලංක් ේත්ර ේ ලංනිරත ලංපිරිව ලං2.6% ලංකි.වර්මේන්ත ලංශේ ලං වේලේ ලංඅාල ලංපිලි ලලින් ලං87.4% ලංශේ ලං

84.3% ලංයන ලංප්රතිතලලින් ලංද්විතීව ලංරැකියේල ලං යදී ලංඇත. 
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විිමමත් ලංඅාය අවිිමමත් ලංඅාය 



 

2.7 ලයව ්ලංවේණ්ඩයන්ට ලංඅනුල ලංමුළු ලංරැකියේ ලංගණ න් ලංලයේප්තිතිය-2017 

ලයව ්ලං
වේණ්ඩ 

ප්රධේන ලංරැකියේ % ද්විතිව ලංරැකියේ % මුළු ලංරැකියේ % 

මුළු ලංගණන 8,208,179 100.0 692,118 100.0 8,900,297 100.0 

15-19 172,712 2.1 4,428 0.6 177,140 2.0 

20-24 623,378 7.6 18,240 2.6 641,617 7.2 

25-29 757,518 9.2 31,195 4.5 788,713 8.9 

30-39 1,918,741 23.4 151,214 21.8 2,069,955 23.3 

40& ලංහශ 4,735,830 57.7 487,042 70.4 5,222,872 58.7 
             මේශ්රය:ජන ලංශේ ලංවාඛ්යේ ේඛ්න ලං දඳේර්ත ේන්තුල,ශ්රමබ ලංවමීක්ණ ලංලේර්ිකව ලංලේර්තේ-2017 

ද්විතිව ලංරැකියේල ලං ය දන ලංපිරිව ලංලැිවම ලංඇත් ත් ලංලයව ලංඅවු ලං40 ලංශේ ලංහශ ලංලයව් ලංවේණ්ඩ ේ ලංපිරිවටයි. ලංඅවු ලං

15-19 ලංලයව් ලංවේණ්ඩ ේදි ලංද්විතීව ලංරැකියේල ලං ය ද ලංන ලංගණන ලංඅඩුම ලංපිරිවයි. ලංඑක් ලංරැකියේලවට ලංඅමතරල ලං

තලත් ලංරැකියේලකින් ලංආදේයේ ලංඋත්ඳේදනය ලංවරන ලංපිරිව ලංලයව ලංලැිව ලංවී ේදී ලංලැිවවී ලංඇත. 

 

 
*ලැිවම ලංප්රතිතයක් ලංද්විතිව ලංරැකියේ ලංල ලං යදී ලංඇත් ත් ලං2016 ලංලව ර්දිය. 

*අා ලංල යන් ලංගත්ව ලංලැිවම ලංපිරිවක් ලංද්විතීව ලංරැකියේල ලං ය දන් න් ලංග්රේමීය ලං

අා යනි. 

*ඳවු ේ ලංආර්ිකව ලංවටයුතුලට ලංදේයව ලංලන ලංවේන්තේලන් ලංලැිවම ලංප්රතිතය ලංලේර්තේ ලංවරන ලං

අතර ලං වේලය, ලං වේලව ලංශේ ලංතමන් ේම ලංලැඩවටයුතුවරන්නේ ලංයන ලංතත්ත්ල ලංලදී ලංපුරුයන් ලං

ලැිවම ලංප්රතිතයක් ලංද්විතිව ලංරැකියේල ලංනිරත  . 

*2017 ලංලව ලං ර්දී ලං6-10 ලං ශ්රේණිල ලංඅධයේඳනය ලංැ ප ලංපිරිව ලංලැිවම ලංද්විතිව ලංරැකියේ ගණනව ලං

නිරත  . 

*ලෘත්තීය ලංවේණ්ඩයන් ලංවැකව ලංවෘිකවර්ම ලංලන ලංශේ ලංධීලර ලංක් ේත්ර ලංයන ලංවේණ්ඩ ලං ේ ලං

ලැිවම ලංපිරිවක් ලංද්වීතීව ලංරැකියේල ලං යදීමක් ලංදක්නට ලංඇත. 

*ලයව ලංඅවු ලං40 ලංශේ ලංහශ ලංවේන්ඩ ේ ලංපිරිව ලං2017 ලංලර් යදී ලංද්විතිව ලංරැකියේල ලංබහුතර ලං

ල යන් ලං යදී ලංඇත. 


