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01.වංක්  සේඳය 

ඕනෑම රටක ආර්ථික ලර්ධනසයහි රා ඳැලැත්ම වශා සශේතු ලන වංකේඳයක් සව ඒ රසේ ශ්රම 

බකාය ශැඳින්විය ශැකිය. ශ්රම බකාය සය ්ය ඳරිි  උඳසය නනය සන කෂසශ ත් රරසේ අු  ආර්ථික 

ලර්ධනීය තත්ත්ලයක් සඳන්නුේ කරයි. වංලර්ධනය සලමින් ඳලතින රටක් ලසයන් ශ්රි ංකාසශ ශ්රම 

බකාය තුෂ විරැකියාසලන් සඳ සෂන නන්ශනය විා ප්රමාණයක් සශ. ඒ අනුල ශ්රි ංකාසශ විරැකියා 

අනුඳාතය ලර්සයන් ලර්ය සන සයකුත් උච්චාලචනයන්ට ක්සලමින් ඉි රියට ්මන් කර ඇත. ශ්රි 

ංකාසශ විරැකියා තත්ත්ලය තුෂ ව්ත්රි/ ප රුරු අධයාඳන මේටම අනුල ශා ලයව ් මේටම අනුල යේ යේ 

සලනව්කේ ෙක්නට ැසබ්. රනේ සවේලා වියුක්තිසේ ලුශාත්මක සලනව්කේ ඳලතින බලයි. සවේලා 

වියුක්තිය වේබන්ධසයන් නිර්ලචන, නයායන් ශා ප්රසදෙයන් ඉි රිඳත් ී  ඇත. රසේ විරැකියා ප්ර්නය 

විවඳිසේ ප්රමුතතම ල්කීම රනයට හිමි ී  ඇත. 

02. සවේලා වියුක්තිය ශැඳින්විම 

සවේලා වියුක්තිය රටක ඳලතින ප්රධාන ආර්ථික ශා වමාජීය ්ැටලුලකි. ආර්ථික ප්රතිා  අසකක්ාසලන් 

කිසියේ ආර්ථික කටයුත්තකට ශ්රමය වැඳීමමට කැමති රසශත් ඒ වශා අලව්ාාලක් සන ැී ඇති 

රුද්්යන් විරැකියාසලන් සඳසෂන රුද්්යන් සව ශඳුනා ්නී. සවේලා වියුක්තිය  යනුසලන් අෙශව ්

කරන්සන් කුමක්ෙ යන්න විවිධ මත ඉි රිඳත් ී  ඇත. ඊට ප්රාම සවේලා නියුක්තිය පිළිබ අලසබ ධයක් බා 

තිබිය යුතුය. ඒ අනුල, 

සවේලා නියුක්තිකයන් යනුසලන් අෙශව ්කරන්සන්, 

I. සවේලය  කරනු බන ඳැය ්ණන-  රැකියා නියුක්තිකයකු ී ම වශා අු  තරමින් සය මු වතිය 

තුෂ  ඳැය 20 ක් ලත් කිසියේ ආර්ථික ක්රියාලයකයකට වේබන්ධ ී  සිටිය යුතුය. 

II. ලැඩ කරන ලයසවේ නන්ශනය-  අු  තරමින් ලයව අවු 15ට ලැඩි විය යුතුය.1 

III. ඳවුසේ ආර්ථිකයට උෙශ කරන්නා- ඳවුසේ ආර්ථිකයට උෙශ කරන්නන් රැකියා නියුක්තිකයන් 

සව සන වැකිය යුතුය. ලැටුක සන බා ඳවුසේ ආර්ථිකයට උෙශ කරන්සනකු රැකියාලක් 

අසකක්ාසලන් සිටින්සන් නේ රලැන්සනකු රැකියා විරහිතල ඳසුලන්සනකි. 

 

 

 

මුාශ්ර- 1. ාව්ත්රසශී   ආර්ථික විෙයාල සතලන ලවර   



රසව  සන ලන්සන්  නේ ආර්ථික ලසයන් ක්රියාලියක සන ලන  ්ශ්රම බකායට අයත් සන ලන  අය විය 

යුතුය. රසශයින් රැකියා නියුක්තිකයින් සව වැසකන්සන් සවේලකයින්, සවේලා සය නකයින් වශ 

තමන්සේම ලැඩ කටයුතු කරන්නන් ඳමණි.2 

 නන ශා වංතයා සේතණ සෙඳාර්තසේන්තුසශ  නිර්ලචනය අනුල, ෙැනට රැකියාලක් සන මැති, රැකියාලක් 

සව යමින් සිටින වමීක්ණ වතියකට සඳර වති ශතරක කා ලකලානුලකී  රැකියාලක් සවී මට පියලරක් 

ස්න ඇති, රසවේම ඉි රි වති සෙක ඇතුෂත ැසබන රැකියාලක්  ාර ්ැනිසේ ශැකියාලෙ ඇති රුද්්යන් 

රැකියා වියුක්තිය යටතට ්ැසන්. රැකියා විරහිත රුද්්යන් ලසයන් නාතයන්තර කේකරු වංවිධානය 

ෙක්ලන්සන් නියමිත කාය තුෂි   ්සවේලා වියුක්තිය මැන බැයකම වශා  ාවිත ලන කාය  රුද්්යා 

ලැටුක බන  රැකියාලක සශ  ව්ලයං රැකියාලක සයි  සන සිටිය යුතු බලයි. රසවේම රැකියාලක් බා ්ැනිම 

වශා නිරන්තර උත්වශයක් ෙරා සිටිය යුතුයි. 

ශ්රි ංකා මශ බැංකුල විසින් ඳලත්ලනු ැබූ ඳරිස  නන වියෙේ ශා වමාන ආර්ථික වමික්ණ ලී  සවේලා 

වියුක්ත රුද්්යකු ලසයන් නිර්ලචනය කරනු ැබුසශ අොෂ කාඳරිච්සේෙය තුෂ 

ලැටුඳකට,සශතනයකට,ා යකට,ඳවුේ ආොයම ලැඩි කිරිමට  කිසියේ රැකියාලක් බාසඳ සර ත්තුසලන් 

සිටින , රසශත් රැකියාලක් සන මැති රුද්්යකු ලසයනි.3 

සේ අනුල සවේලා නියුක්ති අලව්ාා සන මැති ී ම වශ ආර්ථිකසේ අු  අලස ණ ධාරිතාල සශේතුසලන් ශ්රම 

බකාසේ ප්රසය නනයට සන ්ත් ඳංගුල  සවේලා වියුක්තිය සව වෂකයි.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.නන ශා වංතයා සේතණ සෙඳාර්තසේන්තුල 

3.ඩැනි  අතඳත්තු, සවේලා වියුක්තිය, ආර්ථික විමසුම, සලළුම 38/ ප පිටු 28 

4.ජි.රේ.සශේසනස්ෙර , ශ්රි ංකාසශ ශ්රමය වශ සවේලා නියුක්තිය පිළිබ වමාස චනයක්, ආර්ථික විමසුම , සලළුම 

33,පිටු 28 



03. සවේලා වියුක්තිසේ ප්රසදෙ 

  සවේලා වියුක්තියට  සශේතු වු කරුණු ඳෙනේ කර ප්රධාන ප්රසදෙ 4ක් යටසත් ලර්් කර ඇත.රනේ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ඝාර්ෂික සවේලා වියුක්තිය 

රි සනො සිදුලන ක්රියාල න් තුළින් ඇතිලන සවේලා වියුක්තිය ඝාර්ෂික සවේලා වියුක්තිය සව ශැඳින්සශ. 

ලයාඳාරික ආයතන සලසෂ සඳ ළින් නික්ම යාම, නල ආයතන ඇතුේ විම ශා රුද්්යන් නල රැකියා 

සව යා යාම ආි සයන් සමම සවේලා වියුක්තිය ඇති සශ. ආර්ථිකසේ ඳලතින ඝර්නයන් සමම විරැකියා 

තත්ත්ලයට සශේතු සශ. 

 

II. ලුශාත්මක සවේලා වියුක්තිය 

ලුශාත්මක සවේලා වියුක්තිය ඇති ලන්සන් ඇතැේ ලුශාත්මක සලනවක්ේ නිවාය. තාක්ණික ක්රම ඉතා 

ලිඝ්රසයන් ි යුණු ී ම නිවා නල ක්රම සශේතුසලන්  ඇතැේ ශ්රම ලර්් යේ ඳැන ගිය ඒලා ී ම මීට රක් 

උොශරණයකි. කඩවාකරු ල බිේ යකවිම, මුෙේ ්ැනිම වශා ශ්රම ඒකක කිහිඳයක් සයී ම සලනුලට 

සවේලා 

වියුක්තිසේ 

ප්රසදෙ 

ඝාර්ෂික සවේලා 

වියුක්තිය 

ලුශාත්මක සවේලා 

වියුක්තිය 

ලාරික සවේලා වියුක්තිය 

චක්රිය සවේලා වියුක්තිය 



යාන්ත්රික ක්රම මිනන් රම කටයුතු කිරිසේි    ඇතැේ  පිරිව් සවේලා වියුක්ත විය ශැකිය. ඉතාමත් අයඳත් 

තත්ත්ලයකි  වුලෙ සමම සවේලා වියුක්තිය ඇති සශ. 

III. ලාරික සවේලා වියුක්තිය 

ලාරික සවේලා වියුක්තිය යනු ලාරික ලසයන් ඇති ලන අලයතා අනුල ඇතැේ කර්මාන්ත  ක්රියා කරස්න 

යාම ශා නතර කිරිම නිවා ඇති  ලන සවේලා වියුක්තියයි. අඳ රට සිංශ අවුරුදු ශා නත්තේ වමය 

අලවානසේී   රතිඤ්ඤා කර්මාන්තයත් , ස් යේ කැපිසේ කාය අලවානසේි  ස් යේ කැපිසේ 

කර්මාන්තයත් ,ලිත වෘතුසලන් ඳසු හිම ක්රිඩා කර්මාන්තයත් අු  ධාරිතාලකින් කටයුතු කිරිම සේලාට 

නිෙසුන් සව සඳන්ලා ි ය ශැකිය. 

IV. චක්රිය සවේලා වියුක්තිය 

ලයාඳාර චක්රල ඳරිශානි වමසේි  ෙැකිය ශැකි සවේලා වියුක්තිය  චක්රිය සවේලා වියුක්තිය සව ශැඳින්සශ. 

ආර්ථික ඳසුබැමක් සශලත් ප්රති්මනයක් ශට ්න්නා අලියසේි  සවේලා වියුක්තිය ඉශෂ මේටමක ඳලතී.  

 

04. ශ්රි ංකාසශ සවේලා වියුක්තිය 

ශ්රි ංකාසශ යටත් විජිත යු්සේී  ආරේ  වූ ලැවියක  කර්මාන්තය  නිෙශව බා ්ැනිසමන්    ඳසුලෙ  ි ර්ඝ 

කායක් ෙක්ලා රසේ ප්රධාන ආොයේ මාර්්ය ශා සවේලා නියුක්ති  වැසුේ මාර්්ය  ී  තිබුණි. කායත් 

වමඟ ඇති වු සද්ඳාන සලනව ්ී ේ නිවා රසතක් ඳැලති ආර්ථික ප්රතිඳත්ති සලනව් විමට ක් විය. සේ 

සශේතුසලන්  සවේලා වියුක්තිය රසේ ප්රධාන ආර්ථික ්ැටළුලක් බලට ඳත් විය. නිෙශසින් ඳසුල ශ්රි ංකාසශ 

විරැකියා අනුඳාතය ි ගින් ි ්ටම අු  විමක් සඳන්නුේ කරයි. නමුත්  කායකන සශේතුන් මත ශ්රි ංකාසශ 

විරැකියා අනුඳාතය සන සයකුත් උච්චාලචනයන්ට ක්ල ඇත. 

  

 

 

 

 

 

 



ශ්රි ංකාසශ ව්ත්රි රුරු ාලය අනුල  සවේලා වියුක්ති අනුඳාතය 

 

ලගු අංක 01-  ්නන ශා වංතයා සේතන සෙඳාර්තසේන්තුල  

 

 

 

 

ප්රව්ාාර 01. ව්ත්රි රුරු ාලය අනුල  සවේලා වියුක්ති අනුඳාතය 

 

 

2019 ලර්ය ලන විට ශ්රි ංකාසශ ශ්රම බකා නන්ශනය  8,180,693 විය. රනේ සවේලා වියුක්ත ශා සවේලා 

නියුක්ත නන්ශනයයි. සමම ශ්රම බකාසයන් රැකියා විරහිත රුද්්යින්සේ ප්රමාණය 411,318 විය. ඒ 

අනුල 2019 ලර්සේ ංකාසශ විරැකියා අනුඳාතය 4.8 අ්යක් ස්න ඇත. සමම විරැකියා අනුඳාතය තුෂ 

රුරු  විරැකියා අනුඳාතය 3.3%  අ්යක් ෙ ව්ත්රි  විරැකියා අනුඳාතය 7.4%  අ්යක් ෙ ්නී.5 

 

 

5.නන ශා වංතයා සේතණ සෙඳාර්තසේන්තුල 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

රකතුල 4 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2 4.4 4.8

රුරු 2.8 3.2 3.1 3 2.9 2.9 3 3.3

ව්ත්රි 6.3 6.6 6.5 7.6 6.5 6.5 7.1 7.4
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ලයව් කාණ්ඩ අනුල ශ්රි ංකාසශ විරැකියාල 

  

ලගු අංක 02-නන ශා වංතයා සේතන සෙඳාර්තසේන්තුල- 2019 

විරැකියා අනුඳාතය ලයව් කාණ්ඩය ශා ව්ත්රි රුරු ාලය අනුල -2019 

15-24 ලයව ්කාණ්ඩය රුරු විරැකියා අනුඳාතය ලැඩිය. රය 28.7% සශ. 

 

05.අධයාඳන මේටම අනුල ශ්රි ංකාසශ විරැකියාල 

විරැකියා අනුඳාතය අධයාඳන මේටම ශා ව්ත්රි රුරු ාලය - 2019 

අධයාඳන මේටම වංතයාල / ප ශ්රි ංකා 

විරැකියා අනුඳාතය  (%) 

ව්ත්රි / ප රුරු  ාලය 

ශ්රි ංකා ව්ත්රි රුරු 

රකතුල  411,318 4.8 7.4 3.3 

10 සශ්රේණිය වශ 
ඳශෂ 140,781 2.8 3.8 2.4 

අ.සඳ .ව (වා.සඳෂ  98,346 6.5 9.6 4.9 

අ.සඳ .ව්උ. සඳෂ  
වශ ඉශෂ 172,191 8.5 11.9 5 
 ලගු අංක 03.-නන ශා වංතයා සේතන සෙඳාර්තසේන්තුල- 2019 

ඉශෂම විරැකියා අනුඳාතය 8.5 කී. රය අ.සඳ .ව ්උ. සඳෂ   ශා  ඉශෂ කණ්ඩායම  ලන අතර  රය  තුෂ 

ව්ත්රි රුරු විරැකියා අනුඳාතය පිළිසලයකන්  11.9 : 5 සශ. 

 

 

ශ්රි ංකා ව්ත්රි රුරු

රකතුල 411,318 4.8 3.3 7.4

15-24 201,698 21.5 17.6 28.7

25-29 93,793 11 6.6 18.5

30-39 59,009 3.1 1.3 6.3

40 ඉශෂ 56,818 1.2 0.9 1.7

විරැකියා අනුඳාතය  (%)

ලයව් කාණ්ඩය වංතයාල / ශ්රි ංකා
ව්ත්රි / රුරු  ාලය



 

වමාස චනය 

රැකියා ඉේලුම ශා රැකියා වැඳයුම අතර ඳරව්ඳරතාලයන් ඳලතී.සමයට මුයකක ලසයන් සශේතු ී  ඇත්සත් 

යේ රැකියා ක්සේත්ර වශා රැකියා ඉේලුමක් ඳැලතුනෙ ,ඊට අනු්ත ී මට උචිත වැඳයුමක් සන මැති  විමත් 

ඇතැේ ක්සේත්ර  වශා රැකියා වැඳයුමක් ඳැලතුනෙ  රම ධාරිතාල රලා ්ැනිමට ප්රමාණලත් ඉේලුමක් 

ආර්ථිකය විසින් නනිත සන කිරිමයි. සමම ්ැටළුල තුනය කිරිම වශා සය ො ්ත ශැකි පිළියේ 

කිහිඳයක් ෙක්නට ැසබ්. රනේ රැකියා ඉේලුමට අනුරූඳ ලන ඳරිි  ශ්රම ඉඳයුමට ශැඩ්ැව්ී මයි. ඒ යටසත් 

අධයාඳනය තුළින් ලෘත්තීය මාර්ස් ඳසද්කත්ලයක් බා ි ම, රැකියා බහු ක්සේත්ර  ශඳුනා ්ැනිම, 

ඳැශැි යක අරමුණු ශා ඉක්ක මත ලෘත්තිය රුහුණුලක් බා ්ැනිම, ආකේඳමය සලනවක් ඇති කිරිම, 

නිෙශව ් ශ්රම වංචනයකට ඳසුබිම වැකසීම, ශ්රම සක්ම නි්ඳාෙන කර්මාන්ත වශා ලැඩි අලධානයක් 

සය මු කිරිම, ආසය නන  ප්රලර්ධනය කිරිම ,ද්වි ඳාර්වික ශා බහු ඳාර්වික ගිවිසුේ හිතකර ඳරිි  සය ො 

්ැනීම ලැනි ක්රියාමාර්්යන් රනය විසින් අනු්මනය කෂ යුතු සශ.    
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ආශ්රිත රන්ා 

 

 සශේටිසශේලා වමන්තා, ්1987 ,වාර්ල ආර්ථික විෙයාල , තරංජි රින්ටව්, නුසේස් ඩ. 

 ශ්රම බ වමික්ණ ලාර්තා  ්2012,2019  නන ශා වංතයා සේතණ සෙඳාර්තසේන්තුල,මුෙේ ශා ක්රම 

වේඳාෙන අමාතයංය 

 අතඳත්තු, ඩැනි, සවේලා වියුක්තිය, ආර්ථික විමසුම , සලළුම 38/ ප පිටු 45 

 සශසන්ස්ෙර, ජී.රේ ්2007 නන/ ප ජුනි  ශ්රි ංකාසශ ශ්රමය වශ සවේලා නියුක්තිය පිළිබ 

වමාස චනයක් , ආර්ථික විමසුම සලළුම 33, පිටු 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


