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1. ග ෝලීය රැකියා නියුක්තිය  

 

1.1 ග ෝලීය තරුණ ශ්රම  ගලෂගඳ ෂ වශාාීත්ල අනුඳාතය  (කාපීය ලගයන්) - 2019 

 

මාශ්රය - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--

dcomm/publ/documents/publication/wcms_737648.pdf  (Snap Shot) 

 

ලොල පුරා තරුණ තරුණියන් දව ලදලනකුලෙන් ශතර ලදලනකු ඳභණ ශ්රභ ඵාාල  ලයී  ිටියයද 

(ලලනත් ලචන ලලින් කිලලශොත්, රැකියාලා නියුතු ලශෝ රැකියා විරහිත) උඳ ාාඳල ාැපී ලඳලනන 

ලලනව්ාම් තිලේ. වශබාගීත්ල අනුඳාතය වෂාා ඵැලීලම් දි උතුරු ඇභරිාාල ඉශෂභ අෙය ෙන්නා 

අතර එය 52.6 ක් ලේ. තින් ඇභරිාාල වශ ාැරිබියාල 48.9ක් ද, උඳ වශරා අප්රිාාල 48.2 ා 

අනුඳාතයක්ද ෙනී.  

1999 ලර්ල  ිටට 2019 ලර්ය දක්ලා ාාය තුෂ ශ්රභ ඵාා වශබාගීත්ල අනුඳාතල  වි්වීය ඳශත 

ලැටීභක් ිටදුවී ඇත. ලභභ ාා සීභාල තුෂ ලෙෝලීය වශබාගීත්ල අනුඳාතය 53.1 ිටට 41.2 දක්ලා 11.9 

කින් ඳභණ ඳශත ලැටී ඇත.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/publ/documents/publication/wcms_737648.pdf
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අං අනුල ග ෝලීය රැකියා නියුක්තිය 

- 2019 
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ග ෝලීය රැකියා නියුක්තිගේ ක්ණ-2019  

1.2 ග ෝලීය ශ්රම  ගලෂගඳ ෂ වශාාීත්ල අනුඳාතය  - 2019 

 

මාශ්රය- World Employment and Social Outlook – Trends 2020   

 

 

1.3 අං අනුල ග ෝලීය රැකියා නියුක්තිය - 2019 

අං අනුල ලෙෝලීය රැකියා නියුක්තිය  

අංය  ප්රභාණය    

විධිභත් අංය 39% 

අවිධිභත් අංය  61% 
මාශ්රය- World Employment and Social Outlook – Trends 2020 

 

 

අං අනුල ෙත්විට ලෙෝලීය රැකියා නියුක්තිල  අවිධිභත් අංය ඉශෂ අෙයක් ලෙන ඇත.  

 

1.4 ග ෝලීය රැකියා නියුක්තිගේ ක්ණ - 2019  

 

 

 

මාශ්රය- World Employment and Social Outlook – Trends 2020 

 

ලවේලා තත්ත්ලය අනුල ඵන විට ලෙෝලීය ලලයන් ලවේලා ලයෝජායන් 2 ක් ලැනි සුළු ප්රභාණයක් 

දක්නට ැලඵන අතර, ලවේලායන් (ලේතන වශ ලැටුප් ඵන ලවේලායන්) 53 ක් ද, තභාලේභ ලැඩ 

ාරන ප්රභාණය 34 ක් ලලයන්ද, ඳවුලේ ආර්ථිායට දායා ලන පිරිව 11  ක් ලලයන් ද දක්නට 

ැලේ.  

ලෙෝලීය ශ්රභ ලලෂලඳොෂ වශබාගීත්ල අනුඳාතය  
  

ව්ත්රී 47 

 පුරු 74 

ලෙෝලීය රැකියා නියුක්තිල  ක්ණ  

ලවේලා තත්ත්ලය  
ප්රභාණය 
   

ඳවුලේ ආර්ථිායට දායා ලන්නන්  11% 

ලේතන වශ ලැටුප් ඵන ලවේලායන්  53% 

තභාලේ ලැඩ ාටයුතු ාරන්නා   34% 

ලවේලා ලයෝජායන්  2% 



 

 

 

මාශ්රය - World Employment and Social Outlook –Trend 2020 (Snap Shot)  

ඇව්තලම්න්තු ාර ඇති ඳරිදි ලයව අවුරුදු 15 ත් 24 ත් අතර තරුණ තරුණියන් මිලියන 429 ක් (36%) 

2019 ී  රැකියාල නිරත ව අතර තලත් මිලියන 509 ක් (42%) එාලර රැකියාලක් ලනොභැතිල 

අධයාඳනය ලශෝ පුණුව ල ඵා ඇත. රැකියාල, අධයාඳනය ලශෝ පුණුව ල (NEET) ලනොභැති තරුණ 

තරුණියන්ලේ අනුඳාතය 2030ී  තිරවාර වංලර්ධන ඉක්ා (SDG) වශා දර්ායක් ලව බාවිතා 

ාරයි.  (https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html) 

2015 ී  එක්වත් ජාතීන් විිටන් වම්භත ාරන ද තිරවාර වංලර්ධනය වශා ව නයාය ඳරය- 

විලේලයන් ඉක්ා 8.6 වශා ලන අතර එභඟින් 2020 ලන විට NEET ාණ්ඩායභට ඇතුෂත් 

තරුණයින්ලේ අනුඳාතය වැකිය යුතු ලව අඩු ාෂ යුතුය. 

එභ ඉක්ාය වැසුම් ාර ඇත්ලත් රැකියා ලනොාරන ලශෝ ඔවුන්ලේ ලවේලා නියුක්තිය ලැඩිදියුව  

ලනොාරන තරුණ තරුණියන් ලාලරහි ප්රතිඳත්ති වම්ඳාදායින්ලේ අලධානය ලයොමු කිීමභ වශා ය. 

2019 ී  ලයෞලනයන් මිලියන 267 ක්, එනම් ඳවල්දලනකුලෙන් එක් අලයක්  NEET ාණ්ඩායභට 

ඇතුෂත් ව  අතර, එභඟින් ඳසුාාලීනල ශ්රභ ලලෂලඳොෂට වශබාගී වීභට ශැකි ලන කුවතා ඔවුන් 

ඵා ලෙන ලනොභැත. මීට අභතරල, ශ්රභ උඳලයෝගීතාලල  අලදානභ ලැඩිහිියයන්ට ලඩා තරුණයින්ට 

ඉශෂ ය. ලයෞලනයන් මිලියන 141 ක් උඳලයෝගීතාලලයන් ශා මිලියන 68 ක් විරැකියාලලන් පීඩාලට 

ඳත්ල ිටියති. (World Employment and Social Outlook –Trend 2020. පිටුල 18)  

 

1.5 ග ෝලීය Youth NEET අනුඳාතය – 2019 

 

 

ව්ත්රී/ ප පුරුබාලය අනුල ෙත්විට ව්ත්රී ඳාර්්ලල  NEET ප්රභාණය ඉශෂ අෙයක් දක්නට ැලේ.  

ලෙෝලීය youth NEET  

ව්ත්රී 31 

පුරු 14 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html


 

 

2. සිව්ලන කාර්මික විප්ලය 

ිටේලන ාාර්මිා විප්ලල  නල ලෝාල  ලැලඩන වලභෝච්ඡයන් ලොල පුරා ිටියන මිලියන වංඛ්යාත 

ාම්ාරුලන්ට වශ වභාෙම්ලට ජීලභාන යථාර්ථයක් ඵලට ලේෙලයන් ඳත්ලලමින් තිලේ. ලභභ නල 

ලැඩ ලෝාය තුෂ ආර්ථිා වභෘද්ධිය, වභාජ ප්රෙතිය වශ පුද්ෙ වභෘද්ධිය වශා ඇති ආලේණිා 

අලව්ථාලන් අතිභශත් ය. එලශත් තීරණාත්භාල රා ඳලතින්ලන් අධයාඳන ශා පුණුව  ඳද්ධතිල 

ප්රතිවංව්ාරණ, ශ්රභ ලලෂලඳොෂ ප්රතිඳත්ති, කුවතා ලර්ධනය වශා ලයාඳාරිා ප්රලේයන්, රැකියා 

විධිවිධාන වශ ඳලත්නා වභාජ ගිවිසුම් ධනාත්භා ප්රතිප උත්ලප්රේරණය කිීමභ වශ වැභට ලශො ලැඩ 

කිීමලම් අනාෙතයක් වශා නිර්භීත නායාත්ලයක් වශ ලයාඳාර ශා රජයන්ලෙන් ලයලවායාත්ල 

ව්ලබාලයක් ලභන්භ ලවේලායාලේ ජීවිත ාාය පුරාභ ඉලෙනීලම් ලේෙලත් භානිටාත්ලයක් අලය 

ලේ. 

2.1 සිව්ලන කාර්මික විප්ලය වශා ශ්රම  බකාගේ ්රලණතා  

ිටේලන ාාර්මිා විප්ලල  ඳරිලර්තනීය ායතාල උඳලයෝගී ාර ෙැනීභ වශා, ිටයලු ාර්භාන්ත ශා 

ාාඳයන්හි ලයාඳාරිා නායායින් ලැඩි ලැඩිලයන් ඉේා ිටියන්ලන් ලලනව්වීම් ශා නලයාරණයන් 

ලේෙලත් කිීමලම් ලභභ නල යුෙල  අභිලයෝෙයන්ට මුණුණ ී භ වශා පුළුේ ශ්රභ ඵාා උඳාය 

භාර්ෙයක් වාව ් කිීමභට ය. ප්රතිඳත්ති වම්ඳාදායින්, අධයාඳනඥයින්, ාම්ාරු වංෙම් වශ තනි 

ාම්ාරුලන්ට ද නල ශ්රභ ලලෂලඳොෂ පිිබඵ ෙැුරරු අලලඵෝධයකින් වශ ිටදුලලමින් ඳලතින 

ලලනව්ාම් වශා ක්රියාලීලී සදානලභන් ලඵොලශෝ ලද් ඵා ෙත ශැකිය. එහි ී  ප්රධාන වාධා ලන   

 ිටදුලලමින් ඳලතින ලෘත්තීය ලලනව්වීම් ඳරිභාණය ිටතියම්ෙත කිීමභ වශ නැගී එන ශා ඳශත 

ලැලටන රැකියා ලර්ෙ ලේඛ්නෙත කිීමභ 

 භානල ලැඩ ලැඩි දියුව  කිීමභට වශ රැකියා ගුණාත්භාබාලය ඉශෂ නැංවීභට නල 

තාක්ණයන් බාවිතා කිීමභට ඇති අලව්ථා ඉව්භතු කිීමභ 

 රැකියාලට අදාෂ කුවතා ඳරිණාභය නිීමක්ණය කිීමභ 

 නැලත පුණුව  කිීමභ, ඉශෂ නැංවීභ වශ ශ්රභ ඵාාල  ඳරිලර්තනය වශා ආලයෝජනය කිීමභ 

 ආදි වු ාරුව  පිිබඵල අලධානය ලයොමු ාර ඇත.  

2022 දක්ලා ාා සීභාල තුෂ ඉේලුභ ලැඩිවීභ වශා වාවා ඇති භූමිාාලන් අතර දත්ත 

වි්ලේායන් වශ විදයාඥයන්, භෘදුාාංෙ ශා ලයදුම් වංලර්ධායන් වශ ඊ-ලාණිජයය වශ වභාජ 

භාධය විලේඥයන් ලැනි වථ්ාපිත භූමිාාලන් වැකිය යුතු ලව ඳදනම් වී ඇති අතර ඒලා බාවිතය 

ලැඩි දියුව  ාර ඇත. තාක්ණය, ඳාරිලබෝගිා ලවේලා ලවේලායන්, විකුව ම් ශා අලවිාරණ 

ලෘත්තිායන්, පුණුව ල ශා වංලර්ධනය, පුද්ෙයන් වශ වංවා්ෘතිය, වශ ආයතනිා වංලර්ධන 

විලේඥයින්ඥයන් ලභන්භ නලලෝත්ඳාදන ාෂභනාාරුලන් ලැනි සුවිලේෂී ‘භානල’ කුවතා 

උත්ලත්ජනය ාරන භූමිාාලන් ද ලර්ධනය ලනු ඇතැයි අලප්ක්ා ලාලර්. 

(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf)  
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