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                                                මිනිව් බ ශා රැකිරක්ා සෙපාර්තසේන්තුල. 

                                               තරුණ කටයුතු ශා ක්රිඩා  ාතාතයංය  

 

                                                      පි.ඩබ්.චතුරිකා චන්ද්රසවේන 



01.සවේලා නියුක්තිය 

ාොෂ සයොමු කාය තුෂ , ලැටුප් බන සවේලකයින් , සවේලා සයෝජකයින් , තතාසේ ආර්ථික කටයුතුල 

නිරතලන්නන් ශා පවුසේ ආර්ථික කටයුතු ලට ොයක ලන්නන් රැකියා නියුතු සව වැසක්. රැකියාලක් 

ඇති පුද්ගයින් තාලකාලික සශේතු තත ආොෂ සයොමු කාය තුෂ රැකියාසේ නිරත සනොවුලෙ ඔවුන්ෙ සේ 

යටතට ගැසන්.  

තලදුරටත් සවේලා නියුක්තිකයන් යනුසලන් ාෙශව් කරන්සන්, 

I. සවේලය  කරනු බන පැය ගණන-  රැකියා නියුක්තිකයකු විත වඳශා ාඩු තරමින් සයොමු වතිය 

තුෂ  පැය 20 ක් ලත් කිසියේ ආර්ථික ක්රියාලලියකට වේබන්ව වි සිය ය යුතුය. 

II. ලැඩ කරන ලයසවේ ජනගශනය-  ාඩු තරමින් ලයව ාවු 15ට ලැඩි විය යුතුය. 

III. පවුසේ ආර්ථිකයට උෙේ කරන්නා- පවුසේ ආර්ථිකයට උෙේ කරන්නන් රැකියා නියුක්තිකයන් 

සව සනොවැකිය යුතුය. ලැටුප් සනොබා පවුසේ ආර්ථිකයට උෙේ කරන්සනකු රැකියාලක් 

ාසප්ක්ාසලන් සිය න්සන් නේ එලැන්සනකු රැකියා විරහිතල පසුලන්සනකි. 

IV. එසව  සනොලන්සන්  නේ ආර්ථික ලසයන් ක්රියාලිලි සනොලන  ්රත බකායට ායත් සනොලන  

ාය විය යුතුය. එසශයින් රැකියා නියුක්තිකයින් සව වැසකන්සන් සවේලකයින් සවේලා 

සයෝජකයින් වශ තතන්සේත ලැඩ කටයුතු කරන්නන් පතණි.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ජන ශා වංඛ්යා සේඛ්ණ සෙපාර්තසේන්තුල                  



02. ශ්රි ංකාසේ සවේලා නියුක්තිය 

රැකියා නියුක්තිය - ව්ත්රි පුරුවාලය ානුල 

 

01. ලගුල 

මුාරය:  ජන ශා වංඛ්යා සේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල-2019 

 

I. රැකියා  නියුක්ති  ානුපාතය 

 

 

1.ප්රව්ාාරය 

මුාරය :ජන ශා වංඛ්යා සේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල 

 

 

2019 ලර්සේ රැකියා නියුක්ත  ානුපාතය    වකා බැලු විට ව්ත්රි පාර්ලය ලැඩි බලක් ෙක්නට ැසබ්. එය  

96.7   කි 

රැකියා නියුක්ති පිළිබඳ වංඛ්යාති වත්්රි පුරු

රැකියා නියුක්ති  ජනගශනය 5,368,896 2,811,796

රත බකාය 5,554,192 3,037,818

රැකියා නියුක්ති  ානුපාතය 96.7 92.6



II. රැකියා නියුක්ත ජනගශනය 

 

02 ප්රව්ාාරය 

මුාරය: ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල 

රැකියා නියුක්ත ජනගශනය වැකු විට ව්ත්රි පාර්ලය ලැඩි බල ෙක්නට ැසබ්. එය 5,368,896 කි. 

03. රැකියා නියුක්ත ජනගශනසේ ප්රතිත ලයාප්තිය  ප්රවාන කර්තාන්ත ානුල 

් ාං ානුල  

 

03.ප්රව්ාාරය 

මුාරය:ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන් තුල- 2019 
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කෘෂි කර්තාන්ත නි්පාෙන සවේලා 

නාගරික 

ග්රාමිය 

ලතු 



 

ප්රවාන කර්තාන්ත ානුල රැකියා නියුක්ත ජනගශනසේ ප්රතිත ලයාප්තිය  වකා බැලු විට  නාගරික 

ාංසේ සවේලා ාංය ලැඩි බලක් ෙක්නට ැසබ්. එය 69.8 % කි. සෙලනුල  කෘෂිකර්තාන්ත ාංසේ ලතු 

ාංසේ ලැඩි  ාගයක් ගනී. එය 54.8% කි.  

 

04. පෂාත ානුල රැකියා නියුක්ත ජනගශනසේ ප්රතිත ලයාප්තිය   

 

04. ප්රව්ාාරය 

මුාරය: ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල 

බව්නාහිර පාසත් සවේලා ාංසේ  රැකියා නියුක්ත ජනගශනය ලැඩි ාගයක් ගනී. එය 62.4 % කි.  
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05.දිව්ත්රික්ක ානුල රැකියා නියුක්ත ජනගශනසේ ප්රතිත ලයාප්තිය   

දිව්ත්රික්කය කෘෂි කර්තාන්ත නි්පාෙන සවේලා 

සකොෂඹ 1.6 28.2 70.2 

ගේපශ 4.4 37.4 58.2 

කළුතර 13.7 31.1 55.1 

තශනුලර 20.1 28.4 51.5 

තාතසේ 30.3 25.2 44.4 

නුලර එළිය  51.2 24.9 23.9 

ගාේ 25.6 31.5 42.9 

තාතර 31.6 25 43.3 

ශේබන්සතොට 29 28.3 42.7 

යාපනය  22.2 24.1 53.8 

තන්නාරත 43.9 18.3 37.8 

ලේනියාල 30.9 23.5 45.6 

මුතිේ 47.4 18.2 34.4 

කිළිසනොච්චිය 34.8 26.2 39 

තඩකපුල 30.9 28.9 40.2 

ාේපාර 31.2 22.9 45.9 

ත්රිකුණාතය 24.6 20.8 54.5 

කුරුණැග 28.6 30.8 40.6 

පුත්තත 23.7 32 44.3 

ානුරාවපුරය 46.7 15.7 37.6 

සපොසෂොන්නරුල 41.7 17.9 40.4 

බදුේ 55.4 11 33.6 

සතොණරාග 48.6 16 35.4 

රත්නපුර 39.6 28.7 31.7 

කැගේ 23.6 33.4 43 

2. ලගුල 

මුාරය: ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල 



ාං ානුල රැකියා නියුක්තිය වැකිසේදී සකොෂඹ දිවත්්රික්කසේ  සවේලා ාංය ළශෂ ාගයක් සපන්නුේ 

කරන ාතර එය 70.2 % කි. 

04.රැකියාසේ සවේලා තත්ත්ලය ශා ව්ත්රි පුරුවාලය ානුල රැකියා නියුක්ති ජනගශනසේ 

ප්රතිත ලයාප්තිය 

සවේලා තත්ත්ලය එකතුල ව්ත්රි  /පුරු වාලය  

පුරු ව්ත්රි 

එකතුල 100 65.6 34.4 

සවේලක 100 65.4 34.6 

සවේලාසයෝජක 100 89.6 10.4 

තතාසේත ලැඩ කටයුතු කරන්නා 100 73.8 26.2 

පවුසේ ආර්ථික කටයුතු ලට ොයක 

ලන්නා 

100 21.1 78.9 

3. ලගුල 

මුාරය: ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල- 2019 

 

 

5.ප්රව්ාාරය 

මුාරය: ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල- 2019 

 



ළශත ප්රව්ාාරය ශා ලගුල තිනන් සපන්නුේ කරනුසේ  රැකියාසේ සවේලා තත්ත්ලය ශා ව්ත්රි පුරුවාලය ානුල 

රැකියා නියුක්ත ජනගශනසේ ප්රතිත ලයාප්තියයි. ඒ ානුල පවුසේ ආර්ථික කටයුතු ලට ොයක ලන  වත්්රි 

පාර්ලය ලැඩි ාගයක් ගනී. එය 78.9%  කි.   සවේලා සයෝජක පුරු  පාර්ලය ළශෂ ාගයක් ගනී.එය 

89.6%  කි.  

05. ආර්ථික ක්රියාකාීත්ලය ානුල සවේලා නියුක්තිය 

 

 

4. ලගුල 

මුාරය: ජන ශා වංඛ්යා සේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල 

 

 

 

2018 2019

කෘෂීකර්මාන්තය 25.5 25.3

කර්මාන්ත 27.9 27.6

පතේ ශා කැණිේ 0.8 0.7

නි්පාෙන -ළදිකිරිේ, විදුලි, ගෑව,් ලා්ප වශ ලායු 

වමීකරණ වැපයුත , ජය එකතු කිරිත, පිරිසිදු 

කිරිත  ශා සබො ශැරිත (සගොවිතැන්  කටයුතු 

ශැර) 18.3 18.4

ස ේවා 46.6 47.1

සතොග වශ සිේර සලෂඳාත, සතෝටර් ලාශන ශා 

යතුරු පැදි ාලුත් ලැඩියා කිරිත 14.2 13.9

ප්රලාශනය ශා ගබඩා කිරිත 6.3 6.3

නලාතැන් ශා ආශාර වැපයීත 3 2.8

සතොරතුරු ශා වන්නිසේෙන ප්රකාන කටයුතු 0.7 0.8

මුය ශා රක්ණ කටයුතු 2.2 2.3

ලෘත්තිය ,විෙයාත්තක ශා තාක්ණ කටයුතු 1.1 1.1

පරිපානතය වශ වශාය සවේලා කටයුතු 2.1 2.5

රාජය පරිපාන වශ ආරක්ණය, ාතයලය 

වතාජ ආරක්ණය 5.4 5.3

ාවයාපනය 5.3 5.2

තශජන සවෞඛ්ය වශ වතාජ සවේලා කටයුතු 1.8 2.1

සලනත් 4.6 4.8

මුළු ස ේවා නියුක්තිය 100 100

ාංය
මුළු සවේලා නියුක්තිසේ  ප්රතිතය



06.  2019 ලර්සේ ආර්ථික ක්රියාකාරිත්ලය ානුල සවේලා නියුක්තිය 

 

6.ප්රව්ාාරය 

මුාරය : ජන ශා වංඛ්යාසේඛ්න සෙපාර්තසේන්තුල 

සවේලා නියුක්ත ජනගශනය 2018 ලවසර්දී ලාර්තා වු මිලියන 8.015 ට වාසප්ක්ල 2019 ලවසර්දී මිලියන 

8.181 ක් ෙක්ලා සියයට 2.1 න් ළශෂ සගොව ්ඇත. ආංලික සවේලා නියුක්තිය වේබන්වසයන් ගත් කෂ 2019 

ලවර තුෂ ප්රමුඛ්තත රැකියා උත්පාෙන ාංය ලන සවේලා ාංය වතව්ත සවේලා නියුක්තිසයන් සියයට 47.1% 

ක් වු ාතර කර්තාන්ත වශ කෘෂිකර්තාන්ත ාංය පිළිසලලින්  27.6%  ශා  25.3% සේ. 

07. රාජය ාංසේ  සවේලා නියුක්තිය 

 

5. ලගුල 

මුාරය: තශ බැංකු ලාර්තාල-2019 

ශ්රි ංකා තශ බැංකුල විසින් සිදු කරනු බන රාජය ාංසේ සවේලා නියුක්ත  වමීක්ණයට ානුල, රාජය 

ාංසේ වතව්ත සවේලා නියුක්තිය 2018 ලර්සේ ලාර්තා වු මියන 1.424ට වාසප්ක්ල 2019 ලවර 

ාලවානසේදී මිලියන 1.434 ක් ෙක්ලා ළශෂ සගොව ්ඇත. ාතාතයාං, සෙපාර්තසේන්තු , දිව්ත්රික් සේකේ 

කාර්යා, ප්රාසද්ලිය සේකේ කාර්යා, පෂාත් වවා වශ ාර්ව රාජය ආයතනල සවේලා නියුක්තිය 

ඇතුෂත්ය. උපාධිොරින්ට වශ ාඩු ආොයේාභී පවුේල ා.සපො.ව.වා.සපෂට ලඩා ාඩු සුදුසුකේ ඇති 

පුද්ගයන්ට රාජය ාංසේ රැකියා බා දීත වඳශා රජය විසින් මු පිීතත් වතඟ  2020 ලවසර්දී රාජය 

ාංසේ සවේලා නියුක්තිය වැකිය යුතු ලර්වනයක් ාසප්ක්ා සකසර්. 

47.1 

27.6 

25.3 
සවේලා 

කර්තාන්ත 

කෘෂිකර්තාන්ත 

ාංය 2018 (ා) 2019 (ආ) ප්රතිත සලනව 2018/2019

රාජය 1,179,649 1,187,402 0.7

ාර්ව රාජය 244,497 246,748 0.9

වතවත් රාජය ාංය 1,424,146 1,434,150 0.7



        නිගතන 

 

 සවේලා නියුක්තිය ව්ත්රි / පුරුවාලය ානුල ව්ත්රි පාර්ලය ලැඩි සේ.රැකියා නියුක්ති ානුපාතය 

96.7% කී. රැකියා නියුක්ත ජනගශනය 5,368,896 සේ.  

 ප්රවාන කර්තාන්ත ානුල රැකියා නියුක්ත ජනගශනසේ ප්රතිත ලයාප්තිය  වකා බැලු විට  

නාගරික ාංසේ සවේලා ාංය ලැඩි බලක් ෙක්නට ැසබ්. එය 69.8 % කී. බව්නාහිර පාසත් 

සවේලා ාංසේ  රැකියා නියුක්ත ජනගශනය ලැඩි ාගයක් ගනී. 69.8 % කී.සකොෂඹ දිව්ත්රික්කසේ 

සවේලා ාංසේ 70.2% ලැඩි ප්රතිතයක් සේ. 

   පවුසේ ආර්ථික කටයුතු ලට ොයක ලන ව්ත්රි පාර්ලය ලැඩි ාගයක් ගනී. එය 78.9%  කි. සවේලා 

සයෝජක පුරු  පාර්ලය  ළශෂ ාගයක් ගනී.එය 89.6%  කී.  

 

 

 

සයෝජනා 

 

 2019 ලර්සේ ප්රමුඛ්තත රැකියා උත්පාෙන ාංය සවේලා ාංය සේ. සවේලා නියුක්තිකයන් 

47.1 % සේ. ඒ ානුල  ළදිරිසේදී  කර්තාන්ත, කෘෂිකර්තාන්ත ාංයෙ රැකියා උත්පාෙනය 

ශා සවේලා නියුක්තිය ලර්වනය කර ගත යුතුය. 

 2020 ලර්සේ රාජය, ාර්ව රාජය ාංයන්හි සවේලා නියුක්තිය ලර්වනය කිරිතට වැසුේ 

වකව් විය යුතුය. 


