
ලතු අංයේ යවේලා නියුක්තිය ශා යවේලා වියුක්තිය 

 

 

 

 

මිනිව්බ ශා රැකීරක්ා යෙපාර්තයේන්තුල 

පි.ඩබ්.චතුරිකා චන්ද්රයවේ.. 

 



01.ශැදින්විම. 

ශ්රි ංකාය   යකිපිේයපේයප්,රේරබර් ය. ලතු ලැවිලි ලගාලන් ල ලර්ධ.ය ආරේභ ලනුයේ බ්රිතා.ය යටප 

විජිත පා. කාය තුෂදීය.යමම ලගාලන්යේ ලයාප්තිතියප වම ම  ම ලතු ල යවේලය රිරිම වාශා 

බ්රිතා.යයිනන් විිනන් නන්දීයායලන් ුළිකකුවලන් යගන්ලනු ැීයය. ම ුළිකකුවලන් ලතුල යවේලය වාශාම 

ිනය ශ්රමය කැප කෂ අතර ලතු කේකුව ආර්ිකකය ලැසුණු ආර්ිකකයක් යව ක්රියාපමක විය.යමම ලතු 

කේකුවලන් පිඩාලට පප කරමින් මු,ර කායේ තිබු ආර්ිකක ක්රමය යල.ව්  රිරිමට ලතු 

ජ.වතුකරණයේනඩේ ප්රතිවංව්කරණය යමන්ම 1977 ශදුන්ලා දුන් විලතත ආර්ිකක ක්රමයෙ  යශේතු විය.යමම 

යල.ව්කේ වමඟින් ලතුකරයේ ිනටි ද්රවිඩ ජ.තාලයේ වේබන්ිතතභාලය ලිිල,ර විම ිනදු වු අතර තමන්යේ 

කැමැපත පරිදි රැරියාලක් යතිරා ගැනිමට නිෙශවක් ඔවුන්ට ැබුණි.අෙ ල. විට ලතු කේකුවයලි 

යමයතක් තමන්යේ වාේප්රොයිනක රැරියාලන් යව වකමින් තිබු යප ෙළු ය.ිකමේරබර් රිරි 

කැපිමේඅතශැර තමන්යේ ුළවතාලන් අනුල විවිධ යවේලාලන් වපය. කාර්මික ශා අය.ුළප නුත. 

අංයන්ිල රැරියාලන්  යලත යය්මු යලමින් ිනටි.     ්රි  ංකාය  ලැවිලි ආර්ිකකය .ගා ිනටුවිමට ොයක 

ල. ලතු ශ්රමිකයන්යේ පැමිණිමේයවේලා නියුක්තිය වශ යවේලා වියුක්තියේයමරට රජයන්  විිනන් ඔවුන් 

යලනුයලන් යග. ඇති ක්රියා මාර්ග  යව්යා බැය,ර.   

 

 

02.ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය ව්රිේරුුව භාලය ශා අං අනුල  

2018 

 

ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල 2018 

2018 ලර්යේ ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි රුුව ජ.ගශ.ය  නශෂ අගයක් ගන්.ා බල 

ෙක්.ට ැයබ්. ය 233ේ455 කී.ප්රතිතයක් යව  57.1% ය .   

 

 

රුුව ව්රි

වංඛ්යාල 8,387,759 5,464,236 2,923,523

% 100 65.1 34.9

වංඛ්යාල 1,411,795 956,535 455,260

% 100 67.8 32.2

වංඛ්යාල 6,584,360 4,284,246 2,300,114

% 100 65.1 34.9

වංඛ්යාල 391,604 233,455 168,149

% 100 57.1 42.9

 කතුල 

.ාගරික

ග්රාමිය

ලතු

ව්රි/රුුවභාලය

 කතුල
අංය



 

03.ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය ව්රිේරුුව භාලය ශා අං අනුල  

2018 

 

 

ජ. ශා වංඛ්යාය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය ව්රි,රුුව භාලය ශා අං අනුල  

2017 

අංය වංඛ්යාල  කතුල 
ව්රි/පුරුුව භාලය 

රුුව ව්රි 

 කතුල % 8,566,686 5,434,510 3,132,176 

  100 63.4 36.6 

.ාගරික % 1,409,867 934.283 475,584 

  100 66.3 33.7 

ග්රාමිය % 6,741,144 4,272,009 2,469,045 

  100 63.4 36.6 

ලතු % 415,675 228,128 187,547 

  100 54.9 45.1 
 ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල 2017 

 

2017 ලර්යේ ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය නශත ලගුය   ෙැක්ය .ව්රි  පාර්ලයට 

වායප්තික්ල රුුව පාර්ලයේ වශභාගිපලය ලැඩි බල ෙක්.ට ැයබ්. ය 228ේ128 ය .ප්රතිතයක් යව 

54.9%  කී. 

2018 වශ 2017 ලර්ය වංවන්ෙ.ය කර බැලියේදී 2018 ලර්යේ රුුව වශභාගිපලය ලැඩි බල ෙක්.ට 

ැයබ්.  

05.ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය ව්රි,රුුව භාලය ශා අං අනුල     

2017 

   

ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල 2017 



ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය ලතු අංයේ රුුව පක්ය  නශෂ අගයක් ග . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

06. රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය ප්රධා. කර්මාන්ත කා්ඩඩය-2017 

අංය  කතුල ප්රධා. කර්මාන්ත කා්ඩඩය 

කතෂිකර්මාන්ත කර්මාන්ත යවේලා 

ශ්රි ංකා 100 26.1 28.4 45.5 

.ාගරික 100 4.1 26.8 68.6 

ග්රාමිය 100 28.2 29.4 42.3 

ලතු 100 63.3 17.3 19.4 

ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල 2017 

2017 ලර්යේ  ලතු අංයේ  රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය වකා බැලියේදිේප්රධා. කර්මාන්ත 

කා්ඩඩය ලනුයේ කතෂිකර්මාන්ත අංයයින. ය ප්රතිතයක් යව  63.3% ය . 

 

 

 

 

2017 ලර්යේ ලතු අංයේ ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.ය 

ෙැක්ය .ව්රි  පාර්ලයට වායප්තික්ල රුුව පක්යේ ලැඩිවිමක් ෙක්.ට 

ැයබ්.රුුව පක්ය 228,128 ය .ප්රතිතයක් යව ෙැක්වු විට 54.9%  කී. 

2018 වශ 2017 ලර්ය වංවන්ෙ.ය කර බැලියේදී රුුව වශභාගිපලය 

2018 ලර්යේ ලැඩි බල ෙක්.ට ැයබ්.2017 ලර්යේ ව්රි වශභාගිපලය 

ලැඩි විමක් ෙක්.ට ැයබ්.  

 



07.රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය ප්රධා. කර්මාන්ත කා්ඩඩය-2018 

 

ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල 2018 

2018 ලර්යේ ලතු අංයේ  රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය වකා බැලියේදිේප්රධා. කර්මාන්ත කා්ඩඩය 

ලනුයේ කතෂිකර්මාන්ත අංයයින. ය ප්රතිතයක් යව  54.1% ය . 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

කතෂීකර්මාන්තය කර්මාන්ත යවේලා

ශ්රි ංකා 100 25.5 27.9 46.6

.ාගරික 100 4.4 25.5 70.1
ග්රාමිය 100 28.3 28.5 43.1

ලතු 100 54.1 26.7 19.2

ප්රධා. කර්මාන්ත අංය

අංය  කතුල

2017 ලර්යේ  ලතු අංයේ  

රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය 

වකා බැලියේදි,ප්රධා. කර්මාන්ත 

කා්ඩඩය ලනුයේ කතෂිකර්මාන්ත 

අංයයින. ය ප්රතිතයක් යව ෙැක් 

වු විට 63.3% ය . 

2018 ලර්යේ ලතු අංයේ  

රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය 

වකා බැලියේදි,ප්රධා. කර්මාන්ත 

කා්ඩඩය ලනුයේ කතෂිකර්මාන්ත 

අංයයින. ය ප්රතිතයක් යව ෙැක් 

වු විට 54.1% ය . 



08. 

ප්රමිතිගත ලයව් කා්ඩඩ අනුල ශ්රම බකායේ වශභාගිපලය 

ලයව් කා්ඩඩය 2017 2018 

  වමව්ත ව්රි රුුව  කතුල ව්රි රුුව 

ලතු 61.9 51.7 73.9 59.8 48.7 72.1 

15-19 25.2 20.1 30.8 17.9 14.2 21.8 

20-24 66.1 51 84.4 62.4 45.4 80.4 

25-29 75.1 59.4 95 74.1 54.5 91.9 

30-39 86.5 76.2 97.1 78.6 64.6 95.1 

40+ 56.6 47.5 67.9 59.4 49.7 70.5 

 

2017ේ2018 ලර්යන්ිල ප්රමිතිගත ලයව ්කා්ඩඩ අනුල ශ්රම බකායේ  වශභාගිපල අනුපාතය නශත ලගුය  

ෙැක්ය .2017 ලර්යේ ලතු අංයේ 30-39 ලයව්   කා්ඩඩයේ රුුව පක්යේ ලැඩි අගයක් ග . ය 

ප්රතියක්  යව  97.1%  කී. ව්රි   76.2% ප්රතිතයක් ය . 

 

2018 ලර්යේ පිරිමි පාර්ලයේ වශභාගිපලය ලැඩි අනුපාතයක් ග . ය 95.1 %කී.30-39 ලයව් 

ඛ්ා්ඩඩයේ ගැශැණු පාර්ලයේ ලැඩි බලක් ෙක්.ට ැයබ්. ය 64.6% කී. 

යේ අනුල 2017ේ2018 ලර් යෙයකිලම  ලතු අංයේ ප්රමිතිගත ලයව් ඛ්ා්ඩඩ අනුල ශ්රම බකායේ  

වශභාගිපල අනුපාතය 30-39 ලයව් ඛ්ා්ඩඩයේ රුුව පක්යේ ලැඩි බල ෙක්.ට ැයබ්.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017ේ2018 ලර් යෙයකිලම  ලතු අංයේ ප්රමිතිගත ලයව් 

ඛ්ා්ඩඩ අනුල ශ්රම බකායේ  වශභාගිපල අනුපාතය 30-39 

ලයව් ඛ්ා්ඩඩයේ රුුව පක්යේ ලැඩි බල ෙක්.ට ැයබ්.   



09.ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ය.්ල. ජ.ගශ.ය අං ශා ව්රි රුුව භාලය අනුල-2017 

 

 

2017 ලර්යේ ලතු අංයේ  ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ය.්ල. ජ.ගශ.ය වකා බැ ව විට ලැඩි පිරිවක් 

ව්රින් බල  ෙක්.ට ැයබ්. ය 175ේ398 කී.ප්රතිතයක් යව  68.5% ය . රුුවයන්  80ේ519 ල. අතර  

 ය  ප්රතිතයක්  යව  31.5%  කී. 

 

 

10.ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ය.්ල. ජ.ගශ.ය අං ශා ව්රි රුුව භාලය අනුල-2018 

 

 

2018 ලර්යේ ලතු අංයේ  ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ය.්ල. ජ.ගශ.ය වකා බැ ව විටේව්රි 

පාර්ලයේ ලැඩි බලක් ෙක්.ට ැයබ්.  ය 176ේ814 කී.ප්රතිතයක් යව ෙැක් වු විට 67.1% ය . රුුව 

පාර්ලය 86ේ504 ල. අතර 32.9% ප්රතිතයක් ෙැක්ය . 

  

 

 

 

 

 

% වංඛ්යාල වංඛ්යාල % වංඛ්යාල %

 කතුල 100 7,277,049 1,857,537 25.5 5,419,512 74.5

.ාගරික 100 1,382,978 354,591 25.6 1,028,387 74.4

ග්රාමිය 100 5,638,154 1,422,426 25.2 4,215,727 74.8

ලතු 100 255,917 80,519 31.5 175,398 68.5

 කතුල රුුව ව්රිඅංය

අංය  කතුල රුුව

% වංඛ්යාල වංඛ්යාල % වංඛ්යාල %

 කතුල 100 7,808,473 2,024,084 25.9 5,784,396 74

.ාගරික 100 1,434,306 371,678 25.9 1,062,628 74

ග්රාමිය 100 6,110,849 1,565,902 25.6 4,544,947 74.4

ලතු 100 263,318 86,504 32.9 176,814 67.1

ව්රි

2017,2018 ලර්යන්ිල  ලතු අංයේ  ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි 

ය.්ල. ජ.ගශ.ය වකා බැ ව විටේව්රි පාර්ලයේ  ලර් 

යෙයකිලම ලැඩි බලක් ෙක්.ට ැයබ්. 



11.රැරියාගත ජ.ගශ.ය 2017/පු2018 

 

අං 

 කතුල 

2017 2018 

පිරිමි ගැශැණු  කතුල පිරිමි ගැශැණු 

 කතුල 51.8 72.4 34.3 49.5 70.8 31.2 

.ාගරික 48.3 70.6 29.6 47.6 69.6 28.3 

ග්රාමිය 52.2 73.6 34.5 49.5 71.1 31.1 

ලතු 59.6 71.5 49.5 57 69.2 46 
ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල  

2017ේ2018  ලර්යන්ිල රැරියාගත ජ.ගශ.ය වකා බැ ව විට 2017 ශා 2018 ලර් යෙයකදිම ලතු 

අංයේ රුුව වශභාගිපලය ලැඩි  බල යපනි යයින . ය ප්රතිතයක් යව ෙැක්වු විට පිිකයලලින්  71.5% ශා 

69.2% කී. 

 

 

12.විරැරියා අනුපාතය 

 

ජ. ශා වංඛ්යා ය,රඛ්. යෙපාර්තයේන්තුල  

විරැරියා අනුපාතය වකා බැ ව විට 2017ේ 2018 ලර්යන්ිල   ව්රි  අනුපාතය අඩු බල ෙක්.ට ැයබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

පිරිමි ගැශැණු  කතුල පිරිමි ගැශැණු

 කතුල 4.2 2.9 6.5 4.4 3 7.1

.ාගරික 4.4 3.4 6.3 4.1 3.4 5.7

ග්රාමිය 4.2 2.7 6.7 4.5 2.9 7.5

ලතු 3.7 3.3 4.2 4.7 4 5.7

අං

 කතුල

2017 2018

රැකියාගත ජනගහනය 

2017/2018 

රුුව වශභාගිපලය ලැඩිය. 

2017-රුුව-71.5% 

2018-රුුව-69.2% 



13. නිගම. ශා යයිජ.ා 

වතු කම්කරුවන් වවනුවවන් අතිතවේ රජය  විසින් වගන ඇති ක්රියාරාගග 

 ලතු කේකුවලන් වාශා සුභවාධ. කටයුතුේ ගමන් ශා ආශාර වියෙේ යටප විජිත රජය ෙරණ ෙ 

අතර ය.්මිය,ර ැයිනේ කාමර වැපයීමේලපත තුෂ අධයාප. කටයුතු ආරේභ රිරිමේදිලා සුරැුළේ 

මධයව්ාා. යක්න්ද්ර කර ගනිමින් පාව,ර ආරේභ රිරිම ිනදුකර. දි. 

 ංකාය  මැතිලරණ ක්රමය  මගින්  ද්රවිඩ කේකුවලායේ  ඡන්ෙ  අයිනතිය  බා දිමෙ ිනදු කර ඇත. 

 

වතු කම්කරුවන් වවනුවවන් වගතරානවේ රජය විසින්  වගන ඇති ක්රියාරාගග 

 ලතු ප්රයශල  ම.ා යවෞඛ්ය යවේලාලක් වැපයීම තුිකන් ජිල. තපලය උවව් කරලිම ශා 

යරිග නිලාරණ අලව්ාා ලැඩි දියුණු රිරිම. 

 යවෞඛ්ය ක්යේ්රයට යටිත පශසුකේ ශා රුුණණු ෛලෙය කාර්ය ම්ඩඩ ලැඩි දියුණු රිරිම 

තුිකන් ජිල. තපලය උවව් කරලිම ශා යරිග සුල රිරියේ අලව්ාා බුණ රිරිම. 

 යපර පාව,රනදි රිරිම ශා .ල ගුුවලුවන් බෙලා ගැනිම ශා ගුුවලුවන්ට ම.ා රුුණණුල බා 

දීම. 

 පාව,ර දියුණු රිරිම. 

 ශවිතියීක අධයාප.යේ ගුණාපමක බල නශෂ .ැංවිම. 

 ක්රියාකාරි නයගනුේ මධයවා්ා. නශෂ .ැංවිම ශා වමා. අධයාපනික පරිවරයක් ඇති 

රිරිම. 

 අවිිතමප අධයාප.යේ ගුණාපමක බල .ැංවිම. 

 සුභවාධ. පශසුකේ වැපයීම වශ ලතු ප්රජාල ශා කෂම.ාකරණය අතර වශයයිගිතාල 

ලර්ධ.ය රිරිමට ලතු අංය තුෂ පලප.ා රැරියා  පසුබිම  යශ්ා  තපපලය  යග. ඒම. 

 ලතපතීය ම යපන්වීම ශා ලතපතිය අධයාප.ය තුිකන් ලතුකරයේ තුවණයන්ට රැරියා නඩ 

ප්රව්ාා රුළු,ර රිරිම. 

 ලයලවායකපල රුුණණුල ශා සුළු පරිමාණ යයිජ.ා ක්රම දිරිගැන්විම මඟින් ුළවතා 

වංලර්ධ.ය  වේබන්ධයයන් අලව්ාාලන් උො කර දීම. 

 

නිගරන 

 ලතු අංයේ ජ.තාලයේ ජිල. තපලය අය.ුළප අංයන් ල. ග්රාමිය ශා 

.ාගරික අංයන්ට  වායප්තික්ල අඩු දියුණු මට්ටමක පලතී. 

 2017/පු2018 ලර්යන්ිල ආර්ිකක ලයයන් ක්රියාලිලි ජ.ගශ.යේරැරියාගත 

ජ.ගශ.යේශ්රම බකායේ වශභාගිපල අනුපාතය අනුල  30-39 ලයව් කා්ඩඩයේ 

රුුව පක්ය නශෂ අගයක් ග . 

 (2017/පු2018) ලර්යන්ිල විරැරියා අනුපාතය අනුල ව්රි පාර්ලයේ අනුපාතය අඩු 

බල යපනි යයින. 

 2017/පු2018 ලර්යන්ිල රැරියාගත ජ.ගශ. අනුපාතය අනුල  ප්රධා. 

කර්මාන්තය කතෂිකර්මාන්තය ය . 


