
ශ්රභවෙළළෙඳ ළවැකියා වවළභවියීමභ විවළෙස වීමභව

ිවාැලිාවහැියවසළ්ාං වැකියා  

 

සැකසුභව: ෙේ.යව.වවයිවවිෙේළර්ධන 

සංළර්ධනවිවලධ ීම 

 

 

 

මිිවසඵ්ලවහ වැකකීරේෂ වෙදඳ ර්තෙේන්තුළ 

තරුණවහ වක්රීඩා  වවභ තය ංශා 



ශ්රභවෙළළෙඳ ළවැකියා වවළභවියීමභ විවළෙස වීමභවිවාැලිාවහැියවසළ්ාංවැකියා  

 

ර කවආර්ථිකාවශේතිභත්වියීමභ වහ වසංළර්ධනාවියරිභ වප්රඵලවවවිාේවෙලසවශ්රභවෙළළෙඳ ළවදේළනව

ද ාකත්ළාවවතිභහත්වෙේ.වශ්රීවවලංක ෙේවදවශ්රභවෙළළෙඳ ෙළ වතතිවළනවෙළනස්කේවහ ව වතුිනන්වලැෙඵනව

ද ාකත්ළාවභතවසංළර්ධනවඉලේකවළඟ වකරවගැනීෙේවස ර්ථකත්ළාවතීරණාවෙේ. 

ෙලෝකවකේකරුවසංවිධ නෙේවළ ර්ත ව ළල ව (Source: International Labour Organization, 

ILOSTAT database. Data retrieved in September 2019ව )ව වනුළව ශ්රීව ලංක ෙේව 201 ව

ළර්ෂෙේවස්ළාංවැකියා වල භීන්ෙගන්ව43.15ව%වේවක න්ත ළන්වළනවවතරව40.67ව%වේවපිරිමිවඳ ර්ශළාවෙේ. 

ෙලෝකවකේකරුවසංවිධ නා වවනුළවස්ළාංවැකියා ළේවෙලසවවර්ථවගන්ළනුවලඵන්ෙන්වස්ළාංවැකියා ළලව

ිවයුතුවවළන්වතභන්ෙේභවආර්ථිකවක යුත්තකවෙහෝවහවුල්කරුළන්වඑකේවෙහෝවකීඳෙදෙනකුවසභඟවෙහෝව

සහොෝගොන්ව ළැඩා කරනුව ලඵනව ැකියා ව ෙලසයි.ව (Source: International Labour 

Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in September 2019ව)වව 

ස්ළාංව ැකියා ල භිා ව ානුව සභ ගභේව ෙහෝව ෙළනත්ව පුද්ගලාකුව (ෙස ළ ව වොෝජකාකු)ව සහ ව ළැඩා ව කරනව

ජීළෙනෝඳ ාේවගතවියීමභ වළඩා  වආර්ථිකවක්රිා ක රකේවළලවස්ළ න නවක යුත්තියන්වතභවආද ාභවයඳානව

පුද්ගලොිය. 

වෙේව රෙේව ැකියා ව විරහිතව තරුණව තරුණිාන්ව ෙඵ ෙහෝව පිරිසේව ජීළත්ව ෙේ.ව තභන්ව ඉෙගනව ගත්ව ෙදා ව

සරිලනවැකියා ළේවලැෙඵනවෙතේවෙගදර වඵරේව වීභ වසිදුවවීභවගැනවසිතමින්වසිටිනවපිරිස වතභන්ෙේභව

ැකියා ළේවියීමෙේවහැියා ළවතත.වඑෙභන්වභවිවළෙස වආර්ථිකා වකුඩා  වෙහෝවශේතිාේවවිාවහැියා. 

වඳවර වතුළවසිදුවකරනුවලඵනවස්ළංවැකියා ,වළර්ගවියහිඳාේවා ෙත්වෙඵද වදැේවිාවහැක. 

 භැටිවආශ්රිතවකුඩා  වකර්භ න්ත 

 ආහ රවආශ්රිතවිවෂ්ඳ දන 

 ෙක හුවආශ්රිතවකුඩා  වකර්භ න්ත 

 ළඩුළැඩා ව/වකැ ාේවශිල්ඳවිවපුණත  

 ඳැදුරුවවිවීභවආශ්රිතවිවෂ්ඳ දන 

 සත්ළවඳ ලනා 

 

 

 



ඔඵ විවාැලිාවහැියවස්ළාංවැකියා වළර්ගවියහිඳාේවපිිනඵවෙත රතුරුවඳහතවදැේෙේ. 

I. ෙඳෞද්ගලිකවයඳක රකවඳන්ති 

ැකියා වවිරහිතවයඳ ධිධ ීමන්වසහ වෙභාවළඩා  ත්වසුදුසුා.වඑෙභන්වභවඳරිපූර්ණවඉංග්රිසිවදැනුභේවතතිවවොකු ව

ඉංග්රිසිවවිෂාවඉගැන්වීභවකළවහැියා.වයඳක රකවවඳන්තිවතභන්ෙේවිවළෙස වසි වෙහෝවසිසුන්ෙේවිවළසවෙළතව

ෙග ස්වසිදුවකළවහැියා. 

II. ලියුේවකළරවිවෂ්ඳ දනාව/වකළරවිවෂ්ඳ දනා 

ෙභභව ළය ඳ රාව ෙඵ ෙහෝව ෙදෙනේව වතරව ප්රචලලිතව ස්ළාංව ැකියා ළිය.ව තතැේව ආාතනව භඟින්ව වමුව ද්රළයව

ිවළස භවසඳා විවෂ්ඳ දනාවකරනුවලඵනවලියුේවකළරවනැළතවමිල වගැනීභවසිදුවකරනුවලැෙේ.වඉළතලනව

කඩා ද සිවබ විත වකරමින්වකළරවිවෂ්ඳ දනාවදවළර්තභ නෙේවප්රචලලිතවස්ළාංවැකියා ළිය. 

III. භල්වළග ළ 

වෙේවර වතුළවසිටිනවභල්වළග කරුළන්වප්රභ ණාවස ෙේේෂළවවඩුා.වභල්වවඳනානාවකරනවසභ ගේවග්ර මීාව

භල්ව ළග කරුළන්ව හරහ ව භල්වමිළව ීමව ගැනීභව සිදුව කරයි.ව එෙභන්වභව විවිධව යත්සළව ක ලළලව ීමව භල්ව සහ ව

ඉල්ලුභවඉහළවායි.වඑෙභන්වභවවභල්වසහ වවිශ ලවඉල්ලුභේවඳළතී.වභල්වළග ළවෙභන්වභවවිසිතුරුවඳැලවළග ළව

දවස්ළාංවැකියා ළේවෙලසවියීමෙේවහැියා ළේවතත. 

IV. ආහ රවිවෂ්ඳ දනා 

රසළත්වෙලසවආහ රවසකස්වකළවහැියවවා වෙභභවැකියා ෙේවිවාැලිාවහැියා.වපිරිසිදුවහ වරසළත්වආහ රව

සැඳයීභවභඟින්වළැඩිවආද ාභේවලඵ වගතවහැියා. 

යද ව: ොෝගේ,වඳඳඩා ේ,වලුණුවෙදහි,වභ ළුවවඹුල්වතිා වෙඵෝතල්වසැකසීභ,වතලවකැරලි,වපුහුල්වෙදෝසි 

V. බිේභල්විවෂ්ඳ දනා 

බිේභල්විවෂ්ඳ දනාවඉත වඳහසුවස්ළාංවැකියා ළිය.වෙභා වළැඩිවඉඩා ේවවළශයවෙන ළනවවතරවවමුද්රළයවළලව

මිළව ස ෙේේෂළව වඩුා.ව වවුරුද්ෙද්ව ඕනෑභව ක ලාකව බිේභල්ව ළග ව කළව හැියව වතරව ෙේව සහ ව ඉහළව

ෙළළෙඳ ළේවඳළතී. 

VI. කෘෂිවෙබෝගවළග ළ 

කෘෂිවෙබෝගවළග ළවසහ වෙද්ශීාවෙභන්වභවවිෙද්ශීාවඉල්ලුභවවිශ ලවළශොන්වඳළතී.වෙේවසහ වළැඩිව

ඉඩා කඩා ේවවළශයවෙේ. 

යද ව:වකර බුනැටි,වකුරුඳු,වගේමිරිස්,වඑනස ල්,වබුලත්,වපුළේවළග ළන් 

 



VII. තඳුේවභැසීභ 

තභව ිවළෙස ව සි ව භව කළව හැියව කදිභව ළය ඳ රාිය.ව මිිවසුන්ෙේව ක ර්ාඵහුලව වීභත්ව සභඟව තභන්ෙේව

තඳුභේළත්වභස ගැනීභ වක ලාේවෙන භැතිවිවස වෙභභවැකියා ළවසහ වළැඩිවෙළළෙඳ ළේවඳළතී.වතඳුේව

ළල වවභතරළවඳ පිසිවභැසීභවආදිාවදවසිදුවකළවහැක. 

VIII. වතරභැදිොේවවීභ 

ෙභාවඉත වඳහසුවආද ාේවභ ර්ගාිය.වවතරභැදිවොේවවීභ වහැඳුණුභේවතිබිාවයුතුා.වකුඩා  වඳරිභ ණොන්වසිදුව

කරනව දෑවෙළළෙඳ ළ වො ද ව ගැනීභ වෙන හැියවවවවි වෙභභවක්රභාවවනුගභනාවකළවහැක.වස භ නයව

ල බාේවතඵ ෙගනවිවෂ්ඳ දිතවබ ණ්ඩා වෙළළෙඳ ළ වදැමීෙභන්වආද ාභවයඳා වගතවහැියා. 

IX. සේවආශ්රිතවිවෂ්ඳ දන 

සේවවයඳොෝගීවකරවගිවමින්වකල ත්භකවසේවබ ණ්ඩා විවෂ්ඳ දනාවහ වවෙනකුත්වඑදිෙනද වප්රොෝජනා වගනුව

ලඵනවඵෑේ,වෙසෙරේපු,වක න්ත වහ වපිරිමිවඳර්සව්ආදිාවිවඳදවීභ. 

වෙඵ ෙහෝව ෙදෙනේව ස්ළංව ැකියා ළේව ියීමභ ව වකභැතිව නමුත්ව ැකියා ළේව ෙන භැතිළව සිටිනව වා ව තළත්ව

වොේවා ෙත්වැකියා ළකවිවරතවවීභ වළඩා  වෙභාවඉත වොෝගයා.වෙේවසහ වළැඩිපුරවවධය ඳනාේවවළශයව

ෙන ළනවවතරවළෘත්තීාවදැනුභවවළශයවෙේ. 

ශ්රීවලංක ෙේවග්ර මීාවවිැකියා ළවපිිනඵවගැ ලුළවස කඡ  වියීමෙේව ීමව ෙඵ ෙහෝවෙදෙනේවස්ළාංවැකියා ළේව

ියීමභවෙහ භවවිසඳුභවෙලසවොෝජන වකරති. 

ස්ළාංවැකියා ළේවියීමභවෙඵ ෙහෝවළයළස ාකයින්ෙේවවභිප්ර ාවෙේ.වනමුත්වආරේහවකළවයුත්ෙත්වකුභේවදව

ාන්නවහරිා භව දැනවගැනීභවසහවආරේබකවපිරිළැාව දැීමභ වෙන හැියවවීභවඵ ධ ළේවවිාවහැියා.වස්ළාංව

ැකියා ළකව ිවරතව ළන්නන්ව දිරිභත්ව කළව යුතුා.ව ස්ළාංව ැකියා ළේව එේව වළස්ථ ළකව ආරේබව කරව එාව

වස ර්ථකවවුළවදවජීවිතාවස ර්ථකවකරවගැනීෙේවවභිප්ර ාවතතිවිවස වනැළතවනැළතවයත්ස හවකළවයුතුා.ව ව

වනුළවටිෙකන්වටිකවතභවැකියා ළවදියුණුවකරවගිවමින්වජීවිතෙේවදියුණුළ වභඟවවිළරවකරවගතවයුතුා. 

වඳව රෙේව ෙඵ ෙහෝව වි ව ග්ර මීාළව දේන ව ලැෙඵනව දරිද්රත ළාව ිවස ව ළය ඳ රාන් ව ඳ දකව ළනව ආද ාේව

යත්ඳ දනවභ ර්ගවෙලසවස්ළාංවැකියා ළන්වබිහිවෙේ.වනමුත්වෙේළ වආරේබවළන්ෙන්වෙළනත්වැකියා ළේවකරව

ගැනීභ වෙන හැියවවවවි යි.වඑභවිවස වෙඵ ෙහෝවප්රභ ණාේවස්ළාංවැකියා වෙහෝවආද ාේවයත්ඳ දනවභ ර්ගව

ෙකටිවකලියන්වවතරභඟවනළතිනවවතරවමින්වෙක  සේවේෂුද්රවළයළස ාකාන්වඵළ වඳත්වෙේ. 

ග්ර මීාව වංශාව තුළව ජනත ළව රළ ව තඵ ව ගැනීභ ව නේව සභ ජව ආර්ථිකව ළශොන්ව ඔවුන්ව ඔසළ ව තඵන්න ව

සභත්ව ජීළෙනෝඳ ාේව ගභව තුළව ඳැළතීභව විවළ ර්ාාව ෙේ.ව ගභව තුළව ෙස ළ ළන්ව දුඵලා.ව කේහල්ව හිඟා.ව

ෙග විතැන්වක යුතුවියරිභ වසෑෙහනවශ්රභාවහ වභූමිාවෙන වඩුළවතිෙේ.වඑෙහත්වඳළතිනවගැ ලුළවශ්රභවහිඟාව



ෙහෝවඌණවෙස ළ විවයුේතිාවෙන ළවෙග විජනත ළවළගුරනවශ්රභා විවසිවපලවෙන ලැීමභයි.වෙභභවතත්ළාව

ෙළනස්වකරවඔවුන්වස්ළාංවැකියා වසහ වොදවීභවසිදුවකළවයුතුා. 

සළ්ාංවැකියා වසහ වයඳෙදසව්ගතවහැියවආාතන 

 මිිවස්ඵලවහ වැකකීරේෂ වෙදඳ ර්තෙේන්තුෙේවැකියා විවර්භ ණවහ වප්රළර්ධනවවංශා 

 වඳනානවකෘෂිකර්භවෙදඳ ර්තෙේන්තුළ 

 ලංක වක ර්මිකවසංළර්ධනවභණ්ඩා ලා 

 ප්ර ථමිකවක ර්මිකවවභ තයංශා 

 කර්භ න්තවසංළර්ධනවෙදඳ ර්තෙේන්තුළ 
 

සළ්ාංවැකියා ළන්වදිරිභත්වියීමභ වගතවහැියවපිාළර 

 ස්ළාංවැකියා වළලවිවරතළන්නන්වසහ වගුණ ත්භක,වප්ර ොෝක කවහ වනය ා ත්භකවපුහුණුළේවලඵ ව

ීමභ. 

 ග්ර මීාවජනත ළවෙළනුෙළන්වවිවිධවළය ඳෘතිවක්රිා ත්භකවියීමභවහ වප්රදර්ශනවආදිාවඳැළැත්වීභවභඟින්ව

ස්ළාංවැකියා වසහ වදිරිභත්වියීමභ. 

 ිවෂ්ඳ දනවවෙලවිවකරවගැනීභවසහ වෙළළෙඳ ළවවළස්ථ වසලස වීමභ. 

 ස්ළාංවැකියා වආරේබවියීමභවසහ වමලය ධ රවලඵ වීමභ. 

 

 

 

Source: International Labour Organization, ILOSTAT database. Data retrieved in September 2019. 

 


