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ව්ත්රී - පුරුභාලය ශා අධයාඳන දුසුදුකේ අව ල රම දලෂදඳ ෂ වශභාගීත්ලය  

 ැඳින්වීම  පු 

ශ්රී පු කා්යෙශ පු රම  පු ෙ ඳපෙපන  ඳ පු ස වයගීත් හ පු ගත්විට, පු ස්ත්රී/ ප පු රුෂභාවය හ පු ්ව   පු පන  න ස පු විලයක පු පන රයරහ පු

ආර්ථි් පු  ලෙහන් පු බරපන යක පු ගැටළු ක් පු බ ට පු පන ත්  පු ඇය. පු විෙලේාෙහන් පු ම  පු ෙබ ෙ ෝම හක් පු ්යන්යය න් පු

්යයපන සෙඉ පු ළ ඳම  පු දුසුදු් අ පුකබය පු ගත්ය පු එ පු ින්න් පුකියාහය ් පුරතරය පු  ස පු්යන්යය පු රම යයහ පු ළයය පු දුළු පු

රන ලයහයා. පු  ර්යම යසෙඉ පු සා ර්සහ පු  මුෙශ පු ්යන්යය ෙේ පු භූමී්ය  පු ෙ සස්ෙ මින් පු පන  තී. පු ්යන්යය  පු

සය අරඑයන්් පුකියාහය ිනන් පුමිී  පුායන ් පුආර්ථි්හට පුළ ඳ පුඑයහ්ත් හක් පුකබයෙඑස පුවිවි පුකියාහය ක පුෙහෙඑස පු

්යුෂභ පු ර්යම යසෙඉ පුඑැ්ගය පු ැයාහ. පුසමුත් පුසම සථ්හක් පු ලෙහන් පුශ්රී පුකා්යෙශ පුරම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පු්යන්යය පු

රම  පුස වයගීත් හ පුය  පුසුරටත් පුපන  ඳ පුම ට්ටම ් පුපන ැ තීම  පුායන ් පු ලෙහන් පුගැටළු යා. පු 

01. ෙසේ ය පුරතයුක්න හ පු පු- පු2018 පු 

රැකියා වංඛ්යාදණඛ්     ශ්රී ංකාල      පුරු      ව්ත්රී   

දවේලා නියුක්ත ජනගශනය   8,015,166 5,300,310 2,714,855 

රම බකාය  8,387,759 5,464,236 2,923,523 

දවේලා නියුක්ති  අව ඳාතය  95.6 97.0 92.9 

මකයරහ පු: පුාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

ළ ය පු එත්ය පු ෙඑස පු බකස පු විට පු පන ැ ැදිළි  පු එක්සට පු කැෙබන්ෙන් පු සම සථ්හක් පු ෙකස පු ශ්රී පු කා්යෙශ පු රම  පු

ෙ ඳපෙපන  ඳ පු්යන්යය පුස වයගීත් හ පුපන  ඳ පුම ට්ටම ් පුපන  න ස පුබ න්. පු 

02. රම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පුස වයගීත්  පු්ව පන යයහ පු 

ලර්ය  එකතුල  පුරු ව්ත්රී   

2014 53.2 74.6 34.6 

2015 53.8 74.7 35.9 

2016 54.1 75.1 36.0 

2017 54.1 74.5 36.6 

2018 51.8 73.0 33.6 

2019 Q2 52.6 73.4 34.6 

මකයරහ පු: පුාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව   පුLmi පුBulletin පු– පුDepartment පුof පුManpower පුand පු

Employment පු 

ශ්රී පුකා්යෙශ පුරම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පුස වයගීත් හ පුසම සථ්හක් පුෙකස පුගත්විට පුරුෂභා පුපන යර්ල් හට පුසයෙකක්ා  පුපන  ඳ පු

ම ට්ටම ් පුපන  න ස පුබ  පුඑක්සට පුකැෙේ. පුසමුත් පුළ ය පුඑත්ය පු්ව   පු්යන්යය න්ෙගන් පුවෙසන් පුි්ක් පුපන ම ය පු

ායන ් පු එඳ පු ෙේශිහ පුරතා්පන යදියහට පුකුම ස පු ෙ ෝ පුආ්යරහයාන් පු සක්රීහ පු ෙකස පු එයහ් පු  ස පු බ  පු ෙපන ෙන්. පු  Lmi පු

Bulletin පු-2019 පු– පුDepartment පුof පුManpower පුand පුEmployment පු) 

ස්ත්රී පු රම  පුබක්ය පුස වයගීත්  පු ්ව පන යයහ පු 2017 පු  ර්ාෙඉ පු 36.6කක් පුවු එ  පු 2018 පු  ර්ාෙඉ පු දි පු ිහ පු 33.6කක් පු

ෙකස පු ්ඩු පු වී පු ඇය. පු ශ්රී පු කා්ය පු ම  බැාකු පු  යර්යය  පු එක් ස පුආ්යරහට පු ිම න්න් පු රම  පු බක්යෙඉ පු ස්ත්රී පු රුෂභා පු

ස වයගීත්  පුපන රයරහ පුය  පුසුරටත් පුරුළුණ පුවී පුඇය. 

 



 
 

03. ආර්ථි් පු ලෙහන් පුඑක් ස පුඑයහ්ත් හ පු- පු පු2018 පු 

ව්ත්රී පුරුභාලය ආර්ථික ලදයන් 

ක්රියාකා ජ ජනගශනය   

ආර්ථික ලදයන් 

ක්රියාකා ජ දන ලන 

ජනගශනය   

සාඛ්යය  පු % සාඛ්යය  % 

එකතුල  8,387,759 100.0 7,808,473 100.0 

පුරු 5,464,236 65.1 2,024,084 25.9 

ව්ත්රී 2,923,523 34.9 5,784,390 74.1 

මකයරහ පු: පුාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

ආර්ථි් පු ලෙහන් පුක්රිහය්ය ජ පුාසග සහ පුගත්විට පුරුෂභා පුපන යර්ල් හ පු්යන්යය පුපන යර්ල් හට පු  ය පුළ ඳ පුම ට්ටම ් පු

එක්සට පුකැෙේ. පුඊට පුසයෙකක්ා  පුම  පුආර්ථි් පු ලෙහන් පුක්රිහය්ය න පුෙස  ස පු්යන්යය පුපන යර්ල් හ පුළ ඳ පුම ට්ටම ් පු

ඇය. පු 

04. ් ාල පු්ව   පුෙසේ ය පුරතයුක්න හ පු- පු2017 

අංය  පුරු ව්ත්රී එකතුල  

නාග ජක  66.3 33.7 100.0 

ග්රාමීය  63.4 36.6 100.0 

ලතු  54.9 45.1 100.0 

මකයරහ පු: පුාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

්ාල පු්ව   පුකියාහය පුරතයුක්න හ පුගත්විට පුසෑම  පු්ාලහ්ම  පුරුෂභා පුපන යර්ල් හට පුසයෙකක්ා  පු්යන්යය පුස වයගීත් හ පු

පන  ඳ පු ම ට්ටම ් පු එක්සට පු කැෙේ. පු විෙලේාෙහන් පු ම  පු සයග ජ් පු ්ාලෙඉ පු ී  පු  පු රුෂභා පු පන යර්ල් හට පු   ය පු ්යන්යය පු

පන යර්ල් ෙඉ පුස වයගීත් හ පුපන  ඳ පුම ට්ටම ් පුඑක්සට පුකැෙේ. පු 

05. කියාහය පුයත් හ පු්ව   පුෙසේ ය පුරතයුක්න හ පු- පු2017-2018 පු 

රැකියා තත්ලය  2017 (%) 2018 (%) 

 පු පු පු පු පු පුරුෂභා  පු පු පු පු පු පු පුස්ත්රී  පු පු පු පුරුෂභා  පු පු පු පු පු පු පු පු පු පු පු පු පුස්ත්රී 

මුළු එකතුල  64.3 35.7 66.1 33.9 

දවේලක  65.5 34.5 66.1 33.9 

දවේලා දයෝජක  87.3 12.7 88.0 12.0 

තමාදේම ලැඩකටයුතුල 

නිරත ලන්නන්  

70.9 29.1 73.9 26.1 

දගවීමක් දන ෙ ඳවුදණ 

දවේලකයන්  

21.1 78.9 22.9 77.1 

මකයරහ පු:ාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

ළ ය පු එත්ය පු ෙඑස පු බැලීෙ අ පු දි පු එක්සට පුකැෙබන්ෙන් පු දගවීමක් දන ෙ ඳවුදණ ලැඩකටයුතුල නිරතලන පු

්යන්යය පුපන යර්ල් හ පුළ ඳ පුම ට්ටම ් පුපන  තී. පු පු 

 

 



 
 

06. කියාහය පුයත් හ පු්ව   පුෙසේ ය පුරතයුක්න හ පු- පු2018 පු 

දවේලා තත්ත්ලය  එකතුල  ව්ත්රී/පුපුරුභාලය  

රුෂභා  ස්ත්රී  
සාඛ්යය   %  සාඛ්යය   %  සාඛ්යය   %  

මුළු එකතුල  8,015,166 100 5,300,310 100 2,714,855 100 

දවේලක  4,633,022 57.8 3,063,466 57.8 1,569,556 57.8 

රාඡ්ය  1,158,474 14.5 634,146 12.0 524,328 19.3 

දඳෞද්ගලික  3,474,548 43.3 2,429,320 45.8 1,045,228 38.5 

දවේලා දයෝජක  221,194 2.8 194,637 3.7 26,557 1.0 

තමාදේම ලැඩකටයුතුල නිරත 

ලන්නන්  

2,586,135 32.3 1,910,609 36.0 675,527 24.9 

දගවීමක් දන ෙ ඳවුදණ 

දවේලකයන්  

574,814 7.2 131,598 2.5 443,216 16.3 

 

ළ ය පුඑත්ය කට පු්ව   පුරයාය පු්ාලෙඉ පු්යන්යය පුපන යර්ල් හ පු ැඩි පුඑයහ්ත් හක් පුඑක්සට පුකැෙේ. පුිහ පු19.3කක් පු

 ස පු ්යර  පු රුෂභා පු පන යර්ල් හ පු 12.0කක් පු ෙකස පු එක්සට පු කැෙේ. පු ෙපන ෞේගින් පු ්ාලෙඉ පු රුෂභා පු පන යර්ල් හ පු  ැඩි පු

එයහ්ත් හක් පුඑක්සට පුකැෙේ. පු 

07. රම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පුස වයගීත් හ පු  පුස්ත්රී පුරුෂභාවය හ පු ය පු්යයපන ස පුදුසුදු් අ පු්ව  ) පු 

දවේලා නියුක්තිය  2017 

අධයාඳන දුසුදුකේ රුෂභා ස්ත්රී 

5 දරේණිය ය වශ  ට ඳශෂ  70.6 31.4 

6-10 දරේණිය ය  76.9 32.9 

අ.දඳ .ව (වා/පුදඳෂ)  67.1 30.8 

අ.දඳ .ව (උ/පුදඳෂ) 79.2 49.9 

උඳාධි වශ  ට ඉශෂ  86.8 82.5 

මකයරහ පු:ාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

ළ ය පුඑත්ය පුෙඑස පුබැලීෙ අදි පුඑක්සට පුකැෙබන්ෙන් පුරම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පුෙබ ෙ ෝ පුරම යයහක් පුළ ඳ පු්යයපන ස පු

දුසුදු් අ පුසහිය පුපි ජසක් පුබ න්. පු 

08. ෙසේ ය පුවියුක්න  පු්ව පන යයහ පු 

ලර්ය  2017 2018 2019 Q3 

ශ්රී ංකාල  4.2 4.4 5.1 

පුරු  2.9 3 3.3 

ව්ත්රී  6.5 7.1 8.5 

මකයරහ පු:ාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 



 
 

09. ෙසේ ය පුවියුක්න  පු්ව පන යයහ (්යයපන ස පුදුසුදු් අ පු්ව  ) පු පු - පු2018 පු 

2018 

දවේලා වියුක්ති අව ඳාතය   ශ්රී පුකා්ය  රුෂභා ස්ත්රී 

මුළු එකතුල  4.4 3.0 7.1 

10 දරේණිය ය වශ  ට ඳශෂ 2.4 2.2 3.1 

අ.දඳ .ව (වා/පුදඳෂ) 5.2 3.9 8.0 

අ.දඳ .ව (උ/පුදඳෂ) වශ ඉශෂ  9.1 5.1 13.2 

මකයරහ පු:ාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

ළ ය පු  ගු ට පු ්ව  , ්යයපන ස පු ම ට්ටම  පු ළ ඳම  පු විකියාහය පු ්ව පන යයහ පු ්.ෙපන  .ස පු  උ/ පෙපන ඳ) ස  පු ළ ඳ පු

සම ෙහන් පු යර්යය පුෙශ. පුිහ පුපිළිෙ ිනන් පුපි ජමි පු ය පුගැ ැණු පුසප ය පුපිළිෙ ිනන් පු5.1% පුස  පු13.2% පුෙශ. ිහිී  පු

එක්සට පු කැෙබන්ෙන් පු ළ ඳම  පු ්යයපන ස පු දුසුදු් අ පු පන ැ න හ පු එ පු ්යන්යය පු පන යර්ල හ පු රම  පු බක්යහට පු එක් ස පු

එයහ්ත් හ පුපන  ඳ පුම ට්ටම ් පුපන  න ස පුබ න්. පු 

 

 

10.  ෘත්තීහ පු්යණ්  පු්ව   පුෙසේ ය පුරතයුක්න හ පු ස්ත්රී/ ප පුරුෂභාවය හ පු්ව   පු) පු– පු2017 පු 

 

ලෘත්තීය කාණ්ඩය  මුළු 

එකතුල 

පුරු ව්ත්රී 

කෂම ාකරුලන්  6.8 7.7 5.3 

ලෘත්තිකයින්  6.8 4.0 11.8 

ආශ්රිත ලෘත්තිකයින්  6.8 6.7 6.8 

දවේලා වශ විකුණුේ දවේලකයන්  4.0 2.9 5.9 

ලිපිකරු වශාය දවේලකයින්  10.0 10.5 9.2 

පුහුණු කෘෂිකාර්මික, ලන විෙයා වශ වරලර  17.1 16.9 17.5 

ශිණපීය වශ ආශ්රිත කර්මාන්ත දවේලකයින්  16.7 17.0 16.0 

යන්ත්රාගාර වශ යන්ත්ර ක්රියාකරුලන් වශ එකෂව්කරුලන්  9.0 12.0 3.7 

ප්රාථමිමික රැකියාලන්  22.4 21.7 23.7 

වන්නද්ධ ශමුො ලෘත්තීන්   0.4 0.6 0.1 

එකතුල  100.0 100.0 100.0 

මකයරහ පු:ාස පු ය පුසාඛ්යයෙණඛ්ය පුෙඑපන යර්යෙ අන්ව  පු 

රයස පු ෘත්තීහ පු්යණ්  පු්ව   පුගත්විට පු ැඩි පුරම යයහක් පුරයථමි් පුකියාහය ක පුරතරය ස පු්යර  පුළන් පු්යන්යය පු

පන යර්ල හ පු  ැඩි පු ්ගහක් පු ගරත. පු ‘ ෘත්තීහ’ පු ්යණ් හ පු ගත්විට පු රුෂභා පු පන යර්ල හට පු   ය පු ළ ඳ පු ර යයය හක් පු

්යන්යය පු පන යර්ල ෙඉ පු එක්සට පු කැෙේ. පු ‘රුහුණු  පු ්ෘෂි්යර්මි්  පු  සවිඑයය පු  ය පු වර ර පු   පු ශිණය හ පු ස  පු ආරිය පු

්ර්ම යන්ය පු ෙසේ ්න්න්’ පු හස පු  ෘත්තීහ පු ්යණ්  පු ෙඑේහි පු එ පු ්යන්යය පු පන යර්ල ෙඉ පු  ැඩි පු ස වයගීත් හක් පු

එක්සට පුකැෙේ. පු 

 

සම සථ්හක් පුෙකස පුගත්විට පුරම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පු්යන්යය පුපන යර්ල් ෙඉ පුස වයගීත් හ පුපන  ඳ පුම ට්ටම ් පුපන  න ස පුබ  පු

එක්සට පුකැෙේ. පුඒ පුසප ය පුරන පන ත්න  පුස්ස් පු්රමින් පු්යන්යය න් පුරම  පුෙ ඳපෙපන  ඳ පුසප ය පුආ්ර්ලයහ පු්ර පු

ගැනීම  පුසප ය පු්ටයුව පුයා නම  පු ැඑගත් පු ව  පුඇය. පු 

 



 
 

 


