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සවේලා නියුක්තිය   වශා  නිපුණතා 

වැටුඳකට හ ෝ හවනත් ආර්ථික ප්රතිලාභයක්  පහක් ාභහව්  දැනට ආර්ථික කටයුුවවා ියකැී  ිටිනන 
පුද්ගාක්  හසේවභ ියයු් ත ජන සංඛ්යභව හාස  ැන්් හ ව වැටුක ා්් න්  ාජභජය  භ හඳෞද්ගිකක පංයහ  

හසේවකයි් ), හසේවභ හකෝජකක් , ස්වකං රැකිකභවා ියයු් ත වව්  ස  හගවීම්  හනොාද ඳවුහේ ශ්රමිකකක්  ීටට 
පකත් හ .කිිටකම් හසේවකක ියයු් ත වීම ස භ ියපුණතභවක් හග්  යුුව වීම මඟි්  ශ්රම හවළහඳොා ඉේලුමට 

සරිාන ශ්රම දභකකත්වක ා්භ ීමමට  ැකිකභව ාැහ්යිව 

ියපුණතභවක කනු විහයේා පුහුණුව්   ස භ පවයය වන වැඩ  ක්රිකභකභජකම් ස  දැනුම හවයිව සංවර්ධන පජමුණු, 
ආර්ථිකක ්වට ඳරිවර්තනක කිරීම ස  එක සභ් ාභත් කජ ගැනීම ස භ ශ්රී ාංකභහ  මභනව ප්රභග්ධනධනක 
පතයවයය සම්ඳතකිව නව තභක්ෂණිකක නහවෝත්ඳභදනක් හග්  සම් විත ජට ස  හවළඳා නැඹුරු කුසාතභ 
සහිත උගත් ශ්රම ්ාකභක්  විදයභව  භ තභක්ෂණක ිළිබ් විහයේා දැනුම්  ඇතිල මභනව සම්ඳත් ස  ඉ ළ 
ගුණත්වක සහිත විහයේාහක්  හගෝී ක වයහක්  තජඟ කිරීමට ියපුණ ශ්රම ්ාකභක්  පවයය වීම ව ඩභ වැදගත් 
හ ව 

නිපුණතා ඳරතරය 

වර්තමභනක වන විට මෘදු කුසාතභ (Soft Skills) ස භ හ ගහක්  වර්ධනක වන ඉේලුම්  ඳවතිලන පතජ 

විහයේාහක්  ඉංග්රීිට සභ් ාජතභවක ස  හතොජුවරු තභ් ාණ  ැකිකභව සැාකික  ැකියිව ඉංග්රීිට යභාභහව්  ියපුණ 

පුද්ගාක් ට ගෘ ස්ථ ශ්රම හවළහඳොහේ හම් ම ජභතය් තජ වයහක්  ඉ ළ වැටුක  භ ප්රතිලාභය සහිත වඩභ 

හ ො තත්ත්වහ  රැකිකභ ස භ ප්රහ යක ඇතව “Building the Skills for Economic Growth and 

Competitiveness in Sri Lanka”  පධයකනහක්  හ ිබ ව් හ්   භම්පුුව් හග්  80% ්  ඳමණ ඉ ළ 

ියපුණතභ ඇතිල පක ඉංග්රීිට දැන ගනු ඇතැයි පහක් ාභ කජන පතජ 40% ්   භම්පුුව්  පඩු ියපුණතභ ඇතිල 

කම්කරුව් හග්  සමභන මෘදු කුසාතභ පහක් ාභ කජන ්වයිව ඒ  භ සමභනව, හසේවභ හකෝජකක් හග්  75% 

්  උසස් ියපුණතභ ඇතිල කම්කරුව් ට ඳරිගණක කුසාතභ තිලබික යුුව කැයි පහක් ාභ කජන පතජ හසේවභ 

හකෝජකක් හග්  38% ්  පඩු ියපුණතභ ඇතිල කම්කරුව් හග්  සමභන මෘදු කුසාතභ පහක් ාභ කජතිලව හකහසේ 

හවතත්, 2012 ජනග න  භ ියවභස සංගණනක මත ඳදනම් ව ගණනක කිරීම්වික්  හඳනී ක් හ්  වකස පවුරුදු 

15 ස  ඊට වැඩි ජනග නහක්  ඉංග්රීිට සභ් ාජතභව  ාකථභ කිරීමට, කිකවීමට  භ ිකවීමට ඇතිල  ැකිකභව) ස  

ඳරිගණක සභ් ාජතභවක ිළිබහවික්  22% ස  23% ්  ව ්වයිව 2019 වර්ාහ ීම ශ්රී ාංකභහ  ඳරිගණක 

සභ් ාජතභවක 30ව8% ්  හවයි1ව 

අනාගත රැකියාලන්  වශා අසේක්ෂිත  කුවතාලයන්  

• කණ්ඩභකමක්  හාස වැඩ කිරීම 

• වභචික ස් ියහ දනක 
• සභ් ාජතභවක 
• ස් ියහ දන  ැකිකභව / උඳහද්යකත්වක / පුහුණු කිරීම /ිකඛිත ස් ියහ දනක 
• ඳභරිහයෝගික  ැිටජවීම 
• සැාසුම් කිරීම  භ සංවිධභනක කිරීම 
• හතොජුවරු තභ් ාණ සභ් ාජතභවක / හතොජුවරු තභ් ාණක යභවිතභ කිරීම 
• සංඛ්යභත්මක දැනුම 
• කළමනභකජණ වගකීම් / මූිකකත්වක  හගන කටයුුව කිරීහම්  ැකිකභව 
• හතොජුවරු තභ් ාණ දැනුම  / සංවර්ධනක 
• විහද්ශීක යභාභ  ිළිබ් දැනුම 
• ිකිළකරු / ඳරිඳභානමක කභර්කක්  
• කභර්ක් ාමතභවක2 

                                                           
මූාභශ්ර:1 Department of Census and Statistics. Computer literacy Statistics  (2019 Annual)(pp.1)  
            2 Department of Census and Statistics.Labour Demand Survey (2017),(p.39) 
   
  
 



 

විය්හේාණභත්මක චි් තනක ස  නහවෝත්ඳභදනක 

* ක්රිකභකභරී ඉහගනුම්  භ ඉහගනුම් උඳභකමභර්ග 

*ියර්මභණශීිකත්වක 

* තභක්ෂණ සැාසුම්කජණක ස  වැඩසට ් කජණක 

*විහ චනභත්මක චි් තනක ස  විය්හේාණක 

*සංකීර්ණ ගැටලු විසීමහම් නභකකත්වක 

*චිත්තහ ගභත්මක බුද්ධික 

*තර්කන  ැකිකභව, ගැටලු විසඳීම ස  ඳජමභදර්යක 

*ඳද්ධතිල විය්හේාණක ස  ඇගයීම3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
 
මූාභශ්ර:  
 
3
 World Economic Forum. Future of Jobs Survey (2018),ාp.39) 
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ඉ ත සට න පනුව ශ්රී ාංකභහ  වැඩිම ඉේලුම්  ඇතිල වෘත්තී්  10 පතරි්  වැඩිම ඉේලුම්  ඇතිල වෘත්තීක  

ව් හ්   ම න මැෂි්  ක්රිකභකරු  හවයිව World economic forum හි 2018-2022 වර්ා ුවළ නව රැකිකභ මිකිකකන 

133 ්  ියර්මභණක වන ්ව ඇස්තහම්් ුව කජ ඇතවඉ්  ්හුතජක කර්මභ් ත ආශ්රිතව බිහි වන ්ව ද ද් වභ ඇතව  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4
 Department of Census and Statistics. Labour Demand Survey  (2017);(p.16) 

188,117 

114,370 
84,629 

52,344 

30,206 

28,024 

26,073 

20,410 

16,617 
13,878  

ශ්රී ංකාසේ ලැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති ලෘත්තීන් 

Sewing Machine Operators

Security Guards

Other Manufacturing Labourers

Commercial and Sales
Representatives
Shop Sales Assistants

Cleaners and Helpers in Offices,
Hotels and Other Establishments
Manufacturing Supervisors

General Office Clerks

Tailors, Dressmakers, Furriers and
Hatters
Stall and Market Salespersons



ශ්රම සලෂසඳ ෂ තුෂ අසේක්ෂිත නිපුණතාලයන් 

 තජවන කභර්මිකක විකාවක දිග  ැහජන විට සමභගම් නව  භ නැගී එන තභ් ාණක්  උඳහකෝගී කජ ගැනීමට 

උත්සභ  කජයිව ියාඳ්භදන කභර්ක් ාමතභවහ  ඉ ළ මට්ටම් කජභ ළඟභ වීමට ස  ඳරිහයෝජනක ස භ  නව 

හවළඳාවේ ද් වභ වයභකත කිරීම ස  තජඟ කිරීමට හගෝී ක ඳභරිහයෝගික ඳදනම්  ස භ නව ියාඳ්භදන මත 

ඩිජිටේ තභ් ාණිකක දැනුම  වැඩි වැඩිහක්  හකොදභ ගනු ා්යිව එහ ත් එක උඳහකෝගී කජ ගැනීම ස භ  තජවන 

කභර්මිකක විකාවහ  ඳරිවර්තනීක හවනසට ිටකලුම කර්මභ් ත  භ කාභඳක් හි වයභඳභරික නභකකක්  පුළුේ 

හාස සකස් කිරීම ස භ ඇතිල පභිහකෝගක් ට මුහුණ ීමමට නම්  ශ්රම ්ාකභක ූදදභනම් කළ යුත්හත් ියපුණතභ 

වික්  ිළරිපු් වකව 

වයභඳභජ ඳරිවර්තනක ස  ශ්රම ්ාකභහ  උඳභක මභර්ග සකස් කිරීමට ඳට්  ග් නභ විට, ස්වකංක්රීකකජණක 

ඇුවලු නව තභක්ෂණක්  උත්හත්ජනක කිරීමට, නව ක්රිකභකභජකම් ුවිබ්  ආර්ථික විනනභකම් ියර්මභණක කිරීමට, 

සභම්ප්රදභයික  භ රැකිකභ ගුණභත්මකයභවක වැඩි දියුණු කිරීමට  පවස්ථභව්  තිලහේව පලුතිල්  නැගී එන වෘත්තී්  

ස  නව ඉ ළ පගක එකුව කළ වැඩ කභර්කක්  ඉටු කිරීම ස භ ඔවු් හග්ධන පූර්ණ  ැකිකභව්  කජභ ළඟභ වීමට 

ඔවු් හග්ධන හසේවකයි් හග්ධන කුසාතභ වර්ධනක කිරීමට ප්රමුඛ්තභව දිම වඩභ වැදගත් හවයිව 

එවැිය ‘වර්ධන උඳභක මභර්ගක් ’ ස භ වන වයභඳභරික පවස්ථභව්  වඩභත් ඳැ ැදිික හවමික්  ඳවතිලන පතජ, 

හාෝක ආර්ථික සංසදහ  නව ආර්ථිකක  භ සමභජක ස භ ඉදිරි වසජ කිහිඳක ුවළ ක්රමභනුකාව වැඩි 

පවධභනක්  ාැහ්නු ඇතව ඒ පතජම, තභක්ෂණිකක හවනස්වීම් , රැකිකභ භූමිකකභව්  ස  වෘත්තීක වු ක් හි 

හවනසව්ීම් හවන කවජදභටත් වඩභ හ ගහක්  ියපුණතභ ස භ වන ඉේලුම ඳරිවර්තනක කජයිව 

එ්ැවි් , රැකිකභ පනභගතක ිළිබ් එ්ඳු ධනභත්මක දැ් ම්  සභ් ාභත් කජ ගැනීම ස භ පතයවයය ව් හ් , 

ජජක් , වයභඳභජ ස  පුද්ගාක්  කඩිනම් ජීවිත කභාක පුජභම ඉහගනීම ස භ වන ආර්ථික  භ සමභජීක ිළකවජ්  

හම් ම සමස්ත වෘත්තීක ක්රිකභවිකක පුජභ නැවත පුහුණු කිරීම  භ වැඩිදියුණු කිරීම ස භ වන කුසාතභ ස  ිටකලු 

උඳභක මභර්ග ස  වැඩසට ්  කව තභක්ෂණක  භ සම්්් ධ  භ සංජභනන හනොවන මෘදු කුසාතභ වැඩි වැඩිහක්  

වැදගත් හවමික්  ඳවතිලන පතජ, නව ආකභජහ  පධයභඳන  භ පුහුණු ප්රතිලඳභදන පත් දභ ්ැී මට  භ ආහකෝජනක 

කිරීමට ජජක් , කර්මභ් ත හසේවභ හකෝජකක් , පධයභඳන සැඳයුම්කරුව්  ස  හවනත් පකහග්ධන නවය  භ 

ියර්මභණභත්මක ්හු ඳභර්යවකරුව් හග්ධන  වුේකභරිත්වකට සැාකික යුුව පවස්ථභ තිලහේව හමම නවතම ශ්රම 

හවළහඳොළ ස් දර්යක ුවළ පුද්ගාක් ට එක වඩභත් ප්රහකෝජනවත් වනු ඇතව විහයේාහක්  STEM (විදයභව, 

තභක්ෂණක, ඉංජිහ් රු විදයභව ස  ගණිකතක) ස  සංජභනන හනොවන මෘදු කුසාතභ කන හදකටම පදභළව 

මිකියසු් ට ඔවු් හග්ධන සුවිහයේෂී මභනව  ැකිකභව්  උක භ ගැනීමට  ැකි හ ව 

 

 

 

 

 

 

 


