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 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං                සැවසුම: 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඑම්.බී.අයි.ය.බණ්ඩේර 
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හැඳින්වීම 

දැනට ලංරැකි ේ ක් ලං නොමැති ලංඑ හත් ලංරැකි ේ ක් ලං සො මින් ලං හෝ ලංරැකි ේ ක් ලංඅ ේක්ෂේ  න් ලංසිටින ලංජන ලං

සාඛ්යේ  ලං සා ේ ලංයුයුක්ති ට ලංඅ ත් ලං ශ.ශ්රී ලංකාවේ ශ ලං සා ේ ලංයුයුක්ති  ලං්රිත  ලංඳැන ලංනඟින ලංගැටලු ලං දස ලං

අ ධේන  ලං  ොමු ලංකිරී ම්දී ලං ලංඋගත් ලංතරැණ ලංපිරිස් ලංඅත ර් ලං ැඩිපුර ලං සා ේ ලංයුයුක්ති  ලංදක්නට ලංකැ බයි. ලංරම ලං

බකවේ ේ ලංවේන්තේ ලංසහභේගීත්   ලංඅඩු ලංවීම ලං  ලං සාම ලං කෝව ේ ලං ශග  න් ලං  ස්ගත ලං න ලංජනගහන ක් ලං

සහිත ලංරටක් ලං න ශ්රී ලංකාවේ  ලංසුතරතර ක් ලංඋඳ න්නන් ගන් ලංසහ ලංබහුතර  ලං ැ ඳන්නන් ගන් ලංසමන්යුත ලං

රටක් ලංබ ට ලංඳත්  මින් ලං ලංඳ තියි. ලංරම ලං  ළ ඳොළ ලං ලංප්රධේන ලංඅභි  ෝග ලං කස ලං මම ලංවරුණු ලං කස ලංහඳුනේ ලං

ගත ලංහැකි . 

ස ේවා වියුක්තිය  

 සා ේ ලංයුයුක්ති ලංඅනුඳේත  (%) ලං- (2020) 

 

ශ්රී ලංකාවේ  ලංතුළ ලං2020 ලං ර්ෂ ේ ලංස්ත්රී ලං ලං සා ේ ලංයුයුක්ති ලංඅනුඳේත  ලං ලං9.6 ලංක් ලංසහ ලංපුරුෂ ලං සා ේ ලංයුයුක්ති  ලං3.7ක් ලං

සහ ලං සමස්ත ලං  සා ේ ලං යුයුක්ති ලං අනුඳේත  ලං 5.7ක් ලං වී මන් ලං ඳැහැදිලි ලං  න් න් ලං ශ්රී ලං කාවේ  ලං ළහළ ලං යුරැකි ේ ලං

අනුඳේත ක් ලංඇති ලං රටක් ලං  න ලංබ යි. සමස්ත ලං යුරැකි ේ ලං අනුඳේත  ලංතුළ ලංබහුතර  ලංනි  ෝජන  ලං න් න් ලං

ස්ත්රීන් ලං  යි.1 

ශ්රී ලංකාවේ ශ ලං සා ේ ලංයුයුක්ති  ලංතුළ ලං්බේධිත ලංපුද්ගකයින් ලං8.2% ක් සහ ලංයුරේම ලං ේමය  ස්ගත ලංවීම ලංනිසේ ලං

20.3% ක්2 ලංනි  ෝජන  ලං  යි.  ැඩිහිටි ලංජනගහන  ලං ශග  න් ලං ර්ධන  ලංවීම ලංතුළ ලං ැපුම් ලංඅනුඳේත  ලංත  ලං

දුරටත් ලං ර්ධන  ලං නු ලංඇත. 

 

 

 

                  

                                                           
 
 
1 මූකේර : Department of Statistics,  ‘Labour Force Survey Quarterly Report’ – 2020 First Quarter 
2
  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංDepartment of Statistics, ‘Labour Force Survey ලංAnnual  Report -2019’,(pp.12) 

5.7% 

9.6% 

3.7% 

සමස්ත ලං ස්ත්රී පුරැෂ 



 

2012 ලං  ර්ෂ ේදී ජන ලං හේ ලං සාඛ්යේ නඛ්න ලං  දඳේර්ත ම්න්තු  ලං යුසින් ලං  ලං ඳ ත් නු ලං කැබ ලං  ජන ලං හේ ලං නි ේස ලං

සාගණනන  ලංඅනු  ලං මරට ලංපුරුෂ ලංඳේර්ශ  ේ ලං්යු ලංඅ ේක් ලංෂේ  ලං  ස ලංඅවුරුදු ලං72 ලංක් ලංද, ස්ත්රී ලං ලංඳේර්ශ්  ේ ලං

්යු ලංඅ ේක් ලංෂේ  ලං79 ලංක් ලං ලංද ලං න ලංඅතර ලං මරට ලං ැඩිහිටි ලංජනගහන  න් ලංබහුතර  ලංබ ට ලං ම් ලං නයුට ලංඳත්  ලං

ඇත් ත් ලංවේන්තේ න් ලංබ ද ලං ම් ලංඅනු  ඳැහැදිලි ලං  යි. 

අධ්යාපන ම මටම් අ අව ව ස ේවා වියුක්ති අව පන ා ය (%)-2019 

මූකේර  ලං:ජන ලංහේ ලංසාඛ්යේ නඛ්න ලං දඳේර්ත ම්න්තු  ලං(Labour force Survey –Annual Bulletin, 2019) 

ස්ත්රී ලං ඳේර්ශ   ලං අධයේඳන ලං මටමටමින් ලං ළහළ ලං අග ක් ලං පුරුෂ ලං ඳේර්ශ  ට ලං  ඩේ ලං කඟේ ලං වර ලං ගත්තද ලං  සා ේ ලං

නියුක්ති  ලං තුළ ලං ස්ත්රී ලං ඳේර්ශ  ේ ලං නි  ෝජන  ලං අඩු ලං වීම ලං ශ්රී ලං කාවේ ශ ලං රම ලං   ළ ඳොක ලං අභි  ෝග ක් ලං

  යි.ත ද ලං සුදුසුවම් ලං කැබු ද ලං අ ශය ලංකුසකතේ ලං  නොමැති ලං වීම ලංනිසේ ලං තෘතීයිව ලං මටමට ම් ලං සුදුසුවම් ලංඇති ලං

ළහළ ලංඋගත් ලංවේන්තේ න් ලංද ලංරම ලංබකවේ ට ලංඇතුතර ලං නො න ලංබ  ලංසැකකි  ලංයුතු ලංවරුණක් ලං  යි. ලං්ර්ථිව  ලං

පුතරන ලං  මින් ලංඳැ ති  ලංද, ශ්රී ලංකේාකිව ලංර ලංම ලංබකවේ ේ ලංවේන්තේ ලංදේ වත්   ලං2020 ලං න ලංයුට ලං ලං32.5% ලංකි.3 

 කෝව ේ ලංයුශේකතම ලංස්ත්රී- ලංපුරුෂ ලංසමේජ ලංඳරතර  ලංඇති ලංරට න ලංඅතුරින් ලංශ්රී ලංකාවේ  ලං14 ලං ැනි ලංස්ථේන ට ලං

2017 ලං  ර්ෂ ේදී ලං ඳත් ලං වී ලං ඇති ලං අතර ලං එම ලං වේකසීමේ  ලං තුළදීම ලං පුරුෂ ලං සහභේගීත්   ලං සි  ට ලං 75 ලං සීමේ  ලං

ළක්ම ේ ලංඳැ තිනි.4 

තේක්ෂණිව ලංහේ ලංයුදයේ ලංයුෂ න් ලංහැදෑරී මන් ලංසහ ලංඑහි ලංකුසකතේ  න් ලං ර්ධන  ලංවර ලං්ර්ථිව ලංසා ර්ධන  ලං

තේක්ෂණ  ලං මඟින් ලං  ම හ  ලං  න ලං රම ලං බකවේ ට ලං වේන්තේ ලං දේ වත්   ලං කබේ ලං ගැනීම ලං වක ලං යුතු ලං   යි. ලං

තේක්ෂණිව ලං ෘත්තිවයින් ලංබිහි ලංවක ලංයුතු  යි. ලං තොරතුරු ලංතේක්ෂණ ලං්රිත ලංක් ෂාර ලං ක ලං සා වයින් ේ ලං

හිඟ ක් ලං ඳ තින ලං බ  ලං  තොරතුරු ලං  ලං සන්නි ශදන ලං තේක්ෂණ ලං උඳේධිධේරින් ලං සහේ ලං ඇති ලං ළනලුම ලං 2014 ලං

 ර්ෂ ේ ලං6,246 ලංසිට ලං2019 ලං ර්ෂ ේදී ලං21,216 ලංදක් ේ ලංළහළ ලං ේ මන් ලං ඳනී ලං යි.සැඳයුම ලං9073ක් ලං5වී මන් ලං

ඳැහැදිලි ලං  න් න් ලං  තොරතුරු ලං  ලං සන්නි ශදන ලං තේක්ෂණ ලං  සා  ේ ලං ළනලුම ලං හේ ලං සැඳයුම ලං අතර ලං ඳ තින ලං

ඳරතර  ලං  යි. 

 

                                                           
3
 Department of Statistics,  ‘Labour Force Survey Quarterly Report’ – 2020 First Quarter 

4 The World Bank data- Unlocking Women’s Potential in Sri Lanka’s Labor Force-2017 November 17. 
5 National IT-BPM workforce Survey 2019 
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ශ්රී කාවාසශ රම සවඳපසපන  ක අියසය   ජය  ැනීම් ම අ.......... 

  ර්තමේන ේ ලංබිහි න ලං ලං තොරතුරු ලංතේක්ෂණ ලංඋඳේධිධේරින් ගන් ලංඅ ේක්ෂිත ලංඑකදේයිතේ   ලංකබේ ලං

ගැනීමට ලං  ලංනිපුණතේ ලං  ශග  න් ලං   නස් න ලං යුට ලං තෘතීයිව ලං අධයේඳන ලංක්රම ේ ලං අනු ර්තන  ලං ද ලං

 ැදගත් ලං  න් න් . ලං උදේහරණ ක් ලං  කස ලං  ලං   බ් ලංනිර්මේණවරණ ේදී ලං ම නෝයුදයේත්මව ලං අාශ ලං

ඇගයීමට ලංකක් ලං ව ර්. ලං   බ් ලං අඩයු ක් ලංසා ර්ධන  ලංවරන ලංයුට, ඳරිශීකව ලංඅතුරුමුහුණත ලංසහ ලං

ඳරිශීකව ලංඅත්දැකීම් ලං ලං න ලංඅාශ ලංපිළිබ  ලංසැකකිලිමත් ලංවීම ලං ැදගත් ලං  යි. 

 

 ්බේධිත ලංපිරිස් ලං ලංසහ ලංස්  ා ලංරැකි ේ න්හි ලංනිරත ලංපිරිස ලංරම ලං  ළ ඳොළට ලං  ොමු ලංකිරීමට ලං ැඩිපුර ලං

අ ධේන ක් ලං  ොමු ලංවළ ලංයුතුයි. 

 

 

 රැකි ේ ලං බිහි ලං කිරී ම් ලං  ඳරමු ණහි ලං තරුණ ලං සහභේගිත්   ලං  ැඩි ලං වළ ලං යුතුයි.ප්රතිඳත්ති ලං

සම්ඳේදවයින්, ඳෞද්ගලිව ලං ලංඅාශ  ලංසහ ලංරේජය ලංඅාශ  ලංසයුබක ලංගැන්වීම ලංමඟින් ලංඅනේගත ේ ලං සා ේ ලං

නියුක්තිවයින් ලංසහ ලංන  ෝත්ඳේදවයින් ලංබ ට ලංතරුණ ලංපිරිස ලං ලංඳත් ලංවළ ලංයුතුයි. 
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