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ශ්රී ලංකාවේ ව ලංදේ  ස ලංකාරමණය  ලංක  ලංදාේ මණ 

 

වෑම පිරිමි වංක්රමිකකරයු  වශාම ක්  කා්තාා වංක්රමිකකරය්  ිටිනන අාර, වංක්රමිකකය්ත 

රෝක ජනගශනරය්ත ිටයයට 31 කට ලඩා ලැඩිය. වංක්රමණරේ ඇගයුම් පිරිමි වශ ගැශැණු්ත වශා 

රලනව් ලන අාර, ව්ත්රී පුෂ  වාලය ශා වම්බ්තධ අර්් ාල්ත, අ්තාර්ක්රියා වශ බ ගකතකාාලය්ත 

වංක්රමණ ක්රියාලයේරේ ිටය අ අං රකරර බ රබරශන්්ත බඳා.  1977 දී ශ්රී ංකාල න්ලෘා රලෂරඳො 

ආර්ථික ප්රකතඳ්තකත ශුන්තලා දු්ත අාර කයට න්රශ ැකියයා වශා පිටීමම ීමමා ියීමම යේ බ්  න්ය  කාැ්ත 

ිටට, ශ්රම වංක්රමණය වංන්ධානා්තමකල කැපී රඳර්ත  1977 ්ත ඳසු ශ්රම වංක්රමිකක ප්රලාශය්තරග්ත 

බහුාරය්  වම්තන්ා වූරේ ාාලකායේක වංක්රමිකකය්ත ලන අාර වුන්ත රකින කාය්  වශා 

න්රශය්ත බ රවේලය ියීමමට අදශව් කෂ අාර වුන්තරේ ඳුන්  ශ්රී ංකාරර ැක ස ිටිනයශ  ශ්රී ංකාරල්ත 

ශ්රම වංක්රමණය පිිබබ රමම රකිනකාීනන දෘ්ිනය නිවා රප්රේණ රරව න්රශ න්නිමය ඉඳැම්ම් වශා 

වැියය යුතු දායක්තලය්  වඳය..  1988 ිටට 2007 ද් ලා, ශ්රම වංක්රමිකකය්ත අාර 

කා්තාාල්තරේ වාමානය රකොටව  66% ිය මෑා ලවරලදී (2008-14) කා්තාාල්තරේ වාමානය 

රකොටව  46% ද් ලා අඩු න්ය  කා්තාා වංක්රමිකක.්තරේ රකොටව අඩුුනලද, වුන්තරේ න්ා්තලය 

නියාල ඳැලතුනි  කා්තාා වංක්රමිකකය්ත අාර ගෘශ රවේන්කාල්ත න්ාාම රකොටව දර. . 2018 ලංදී 

ගෘ  ලං කේදේවේවන් ලංවේන්තේ ලංපිටත්වීම්වලින් ලං ලං31% ලංක් ලංදේ 2  රමම රකොටරව බ දිගුකාීනන ඳශා ලැටීරම් 

ප්රලණාාලය්  කතියයදී්ත, නිරර්්  ලරය්ත ග්ත ක, කා්තාාල්ත ාලම්ත ලවරකට පිට්තීමම් 

100,000 කට ලඩා ලැඩිය  ඒ ශා වමානල, ගෘශ රවේන්කාල්ත ාලම්ත ිටය අම ලෘ්තතී්ත අාර න්ා 

රකොටව්  දර.  වමවා්ය්  ලරය්ත, ශ්රී ාංියක වංක්රමිකක කම්කෂ ල්තරග්ත බහුාරය්  

වංක්රමිකක රවේලක.්තරේ නිපුණාා ලයා්කතරේ  ැකියයා වශා වම්බ්තධ ීම ිටිනකත  

ැකියයා වදශා දිනකට න්රශගා ීමරම් වාමානය 2017 ලර්රේ 581ිය ැකියයා වදශා වංක්රමණ 

වූල්තරේ ප්රකතාය්  රව කය 14.7% ිය ල්තම්ත ආර්ථික ක්රමරේ ශ්රම වංලනය වදශා 

අ්තාර්ජාකතක රව ප්රකතඳ්තකතමය ප්රකතඳාදන ශරශා ීතායානුකූලකකරණය්  2030 වශශ්ර වංලර්ධන 

ඉ් කය්ත බ නයාය ඳරය තුෂට ශ්රමය වදශා න්රශගා ීමම;ශ්රම වංලනය්ත  බ දායක්තලය පිිබබද 

ඉ් කය්ත වශ දර්කය්ත ඇතුෂ්ත ියීමම මගි්ත ිටදු කර ඇා  
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වගු ලං1: ලංදේ  ස ලං කේවේ ලංනියුක්ති  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශිර්ෂ  2015 2016         2017  2018 

 කේවේ ලංනියුක්ති  ලංක ේ ලං

දේ  සගතවවන් 

263,443 242,930 212,162  211,459 

පුරුෂ 172,788 160,302 139,271  129,774 

ක්ත්රී 90,655 82,628 72,891  81,685 

                                                      පුහුණුව අනුව කාරමිකවිනන්   

වෘත්තී  ලංනිකධේරීන් 6,251 6,574 6,371  7,210 

මණධයමණ ලංතත්ත්ව  6,951 8,235 7,124  7,748 

ලිපිවරු ලංක  ලංඒ ලංදශ්රිත 12,501 10,864 9,265  10,021 

පුහුණු ලංශ්රමිකව 81,682 76,559 68,993  67,053 

අර්ධ ලංපුහුණු ලංශ්රමිකව 4,847 3,930 3,295  2,770 

නුපුහුණු ලංශ්රමිකව 77,985 71,641 61,057  51,719 

ගෘ  ලං කේදේවේ 73,226 65,127 56,057  64,938 

මූාශ්රය මශ බැංු  ලාර්ාාල 2018 

න්රශ ැකියයා වශා පිටල ගිය කා්තාාල්ත වංඛ්යාල ඉශෂ ගියද, න්රශ ැකියයා වශා පිටල ගිය මුළු 

වංඛ්යාල  සුළු ලරය්ත ඳශෂ ගිරේය  

ඒ ලං අනුව ලං 2017 ලං වර්ෂ ේදී ලං 139,271ක් ලං ව ලං දේ  ස ලං රැකි ේ ලං ක ේ ලං පිටව ලං ගි  ලං පුරුෂ න් ලංකාඛ්යේව ලං 2018 ලං

වක ර්දී ලං129,774 ලංක් ලංාක්වේ ලංසි  ට ලං6.8කින් ලංඅඩුවීමණක් ලංාක්නට කැ ේ. 2018 ලංවර්ෂ ේදී ලංදේ  ස ලංරැකි ේ ලං

ක ේ ලංපිටව ලංගි  ලංවේන්තේවන් ලංකාඛ්යේව ලං2017 ලංවක ට ලංකේ ්ක්ෂව 72,891 ලංසිට ලං81,685 ලංාක්වේ ලංසි  ට ලං

12.3 ලං කින් ලං වැඩි ලං ව ලං අත  ලං ඒ ලං ක ේ ලං අවු:35-44 ලං අත  ලං ව ක් වේණ්ඩ ේ ලං ගෘ  ලං  කේදේවේ ලං රැකි ේ ලං ක ේ ලං

වේන්තේ ලංපිටව ලං ෑම් ලංවැඩිවීමණ ලංඉව ල් ලංදේ  2018 ලංවක ර්දී ලංනුපුහුණු ලංශ්රමිකවිනන් ලංදේ  ස ලංරැකි ේ ලංක ේ ලංපිටව ලං

 ෑම් ලංසි  ට ලං15.3 ලංකින් ලංඅඩු ලංවුවා ලංනුපුහුණු ලංක  ලංගෘ  ලං කේදේවේ ලංවේණ්ඩ ලංතව ලංදු ටත් ලංදේ  ස ලංරැකි ේ ලංක ේ ලං

කමණක්ත ලංපිටව ලං ෑම් ලංවලින් ලං55.2ක් ලංනි  ෝජන  ලංව ින.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ප්රක්තේ  ලං1: ලංක්ත්රී ලංපුරුෂ ලංවේව  ලංඅනුව ලංකාරමණිකව ලං කේවේ ලංනියුක්ති %)  

 

 

මූාශ්රය:ශ්රී ංකා න්රශරවේලා නියු් කත කාර්යාංය 

ප්රව්ාාර 1: අනුකූල 2017 ලර්යට ලඩා  පුෂ  වංක්රමිකක රවේලා නියු් කතය 2018 ලර්රේදී  අඩුීමම්  ද් නට 

ැරබ. 2017 ලංවර්ෂ ේදී ලං34.4% ව ලංප්රතිසත ලංඅග ක් ලංගත් ලං ක්ත්රී ලංකාරමණිකව ලං කේවේ ලංනියුක්ති  ලං2018 ලංවර්ෂ ේදී ලං ලං

39) ලංව ලංඉ ළ ලංඅග ක් ලංගනී. ලං 

ප්රක්තේ  ලං2:දේ  ස ලංරැකි ේ ලංක ේ ලංනික්මණ ේමණ ලං- ටවල් ලංඅනුව ලං2016-2017 

 

මූාශ්රය:ශ්රී ංකාරර ආර්ථික ශා වමාජ වංඛ්යාන -2018 

ප්රව්ාාර 2 අනුකූල න්රශ ැකියයා වශා නි් මයාම  වමව්ා පිටල යෑම් ලයේ්ත  ප්රකතාය්  රව 88.2) 

්  ඳමණ ලන මැදරඳරදිග කාඳරේ ැකියයා වශා න්රශගාීමම් වම්බ්තධරය්ත ප්රමුඛ් වා්ානය 

ග්තනා අාර ගෘශ රවේන්කාල්තරග්ත 97.4)ක් වශ නුකූපුහුණු ශ්රමිකය්තරග්ත 78)ක් මැදරඳරදිග 

රටල වංර් ්තද්රනය ීම ඇකත අාර පුරුෂ ලංඳක්ෂ  ලංදේ  ස ලං ටවකට ලංකාරමණය  ලංවීමණ ලං85)ක් ලංක  ලංවේන්තේ 

ඳේර්සව  ලංදේ  ස ලං ටවකට ලංකාරමණය  ලංවීමණ ලං93.3) ලංක් ලංමණැා ඳ දිග ලං ටවක ලංකා ක්න්ද්රන  ලංවී ලංඇත. 
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ප්රක්තේ  ලං ලං3:නිපුයතේ ලංඅනුව ලංකාරමණිකව ලං කේවේ ලංනියුක්ති %)  

 

මූාශ්රය:ආගමන  ශා න්ගමන රදඳාර්ාරම්්තතුල 

ප්රව්ාාර 3 ට අනුකූල 2018 ලර්රේදී ගෘශ රවේන්කාල්ත රව  න්ගමනය ුන  ප්රකතාය 30 7% ක අගය්  ග්තනා 

අාර කය  2017 ලර්යට ලඩා  ලැඩි අගය්  ග්තනා අාර පුහුණු ලං ලංශ්රමිකව ලංප්රතිසත  ලං2018 ලංවර්ෂ ේදී ලං31.7) ලංව 

අග ක් ලංගනිින එ  ලං2017 ලංවර්ෂ ට ලංවඩේ ලංඅඩු ලංඅග ක් ලංගනිින. 

වගු ලං02: ලංදේ  ස ලංකාරමණයව න් ග් ලං ලං ප්රේෂය 

න්රශ වංක්රමණකය්තරේ  රප්රේණ ුෂ  මියේයන  

 2017 2018 

මැදරඳරදිග 565,642 582,719 

යුරරෝඳා වංගමය 199,831 212,829 

ඈා රඳරදිග ආිටයාල 125,577 137,713 

අරනු ්ත යුරරෝඳා රටල්  50,231 50,077 

උතුෂ  ඇරමරිකාල  31,667 29,591 

ගිිකරකොනදිග ආිටයාල 60,058 66,011 

ඕව්රේයේයාල වශ 
නලීම්තාය 

26,207 25,039 

දු ණු ආිටයාල 16,380 25,039 

දු ණු ශා මධයම 
ඇරමරිකාල 

7,644 5,691 

අරනු ්ත  8,736 3,414 

කකතුල 1,091,972 1,138,124 

මූාශ්රය: මශ බැංු  ලාර්ාාල 2018 

ලගු 02:අනුකූල  න්රශ වංක්රමිකකය්තරේ  රප්රේණ  ල ලැඩි දායක්තලය්  ද් ලා ඇ්තර්ත මණැා ඳ දිග ලං

කාරමණිකව ලං කේවේ ලංනියුක්ති  ලංතුළිනි 2017 ලර්යට ලඩා 2018 ලර්රේදී ක බ ලර්ධනය්   ද් නට ැරබ.  
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දේ  ස ලංකාරමණිකව න් ග් ලං ලං ප්රේෂය ලංවැඩි ලංව  ලංගැනීමණට ලංනම් ලං 

ංකාරර දේ  ස ලං කාරමණය  ආර්ථිකරේ න්රශ න්නිමය ඉඳම්ම් රදලන ව්ාානය රල.  න්ැකියයා 

අනුකූඳාකතකය  අඩු ියීමම වශ ආදායම් ඉඳම්ම් මඟි්ත දිිබදුකම අඩු ියීමම වශා  ඉටුකරන වැියය යුතු 

කාර්යවාරය වශ රඳෞශගයේක රප්රේණ න්රශ න්නිමය ඉඳැම්රම් ප්රධාන මූාශ්ර ලයේ්ත කක්  ලන බැන්්ත 

න්රශ ැකියයා ශ්රී ංකාරර ආර්ථිකය රකරර බ න්ා බඳෑම්  ඇකත කර. න්ැකියයා අනුකූඳාකතකය 

අඩුියීමම වශ ආදායම් ඉඳම්ම් මඟි්ත දිිබදුකම අඩු ියීමම වශා ඉටු කරන වැියය යුතු කාර්යවාර්ය 

වශ රඳෞශගයේක රප්රේණ න්රශ න්නිමය ඉඳැම්රම් ප්රධාන මූාශ්ර ලයේ්ත කක්  ලන බැන්්ත න්රශ 

ැකියයා ශ්රී  ංකාරර ආර්ථිකය රකරර බ න්ා බඳෑම්  ඇකත කර.  

නුකූපුහුණු ශ්රමිකය්ත න්රශ ැකියයා වශා පිටල යෑම අලම  ියීමමට අර්ධ පුහුණු ශා පුහුණු ශ්රම 

රලෂරඳොෂ රලා ශ්රී ාංියක ශ්රමිකය්ත රයොමු කෂ යුතු අාර  න්ිමම්ත පුහුණු  බා දීම අනිලාර්ය න්ය 

යුතු.  

ව්ත්රී පුෂ  වාලය වශ වංක්රමණය අාර ප්රකතාව ලැඩිදියුණු ියීමමට ව්ත්රී පුෂ  වමාජ වාලය පිිබබ 

ගැට අ න්වදීමට මූයේක්තලය දිය යුතු අාර  කා්තාාල්ත න්රශ ැකියයා වශා වංක්රමණය ීමම තුිබ්ත 

ඇකතලන වමාජ ගැට අ ,වමාජ පිරිලැය, ශ්රමය ූරරා කෑම රගීමම් රනොියීමම,අඩුරල්ත රගීමම, ාරිරික 

අඳරයෝජනය  ලැනි අලාිට වශගා ා්ත්තලය්ත අඩු ියීමමට ප්රබ අලධානය්  රයොමු කෂ යුතු රල.  

කා්තාා වංක්රමිකකය්තරේ  සුව වාධනය ආර් ා ියීමරම් ප්රකතඳ්තකත ලට කා්තාා වංක්රමණය අඩු 

ියීමම්ත පුෂ  වංක්රමණය ඊට වාර්් ල ඉශෂ නැංීමම්  කෂ ශැියය  

වංක්රමිකක පිට්තීමම් අාර කා්තාාල්තරේ ප්රකතාය අඩුීමමට රබොරශෝ දුරට  රශේතු ීම ඇ්තර්ත පිරිමි 

ශ්රමිකය්තරේ ලැඩි ීමමමිව  නිරර්්  කා්තාා න්ගමනරේ  වැියය යුතු අඩුීමම්  රනොලන බල ද  

ඳැශැදියේය  

 

 

 

 


