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හැඳින්වී් 

ශ්රී ලංකාවේ ශ ලංරම  ලංලකවේ  ලංතු  ලංිටින  ලංිරිස හි ලං හේවේ ලංවියුක්ති  ලංවිවිධ ලංම ට්ටම් ලංවකට ලංහහ ලංහ්ත්රී ලංරුෂ භ ලංවේව  ලං

අධයේපන   ලංම ට්ටම  ලංියට ට ලංඅලේකව ලංහඳු ේගත ලංහැව. 

වර්තම ේ  ලං හම ේජ  ලං තු  ලං ලැනුම  ලං ම ත ලං පන ල ම් ලං ව  ලං එවතු ලං ව  ලං ම ේ ව ලං ගුණේාග ලං හිත ලං පූර්ව ලං තත්ත්ව ලං

ව ම ණේවරණ ලං ම ේවතවට ලං   ොමුවීම ත් ලං හම ඟ ලං අධයේපන    ලං ම න්  ලං නිම ැ ව  ලං විලයේර්යා ේ ලං තු  ලං යටයු  ලං

කුහකතේ ලං හේ ලං හාවර්ධ   ලං වරගත ලං හැකි ලං ිවල්පන  ලං හිත ලං හැකි ේව  ලං වැඩ ලං  කෝව  ලං විිට  ලං අ ේක්භේ ලං ලං

වරයි.ඕ ෑම  ලංරමිකව  කු ලංතු  ලංලැනුම  ලංකුහකතේ ලංනිරුණතේ ලංිවල්පන  ලංඅත්ලැීමම් ලංහේ ලංපන  රුැද්දල ලං   ලංඅා  ලංවින  ලං

 පන ෝභණ  ලංවී ම   ලංඔහු ලංප්රේග්ධනධනිත  ක් ලංලවට ලංපන ත් වයි.ම ේ ව ලංප්රේග්ධනධ   ලංරටව ලංනිභ්පන ේල  ලංධේිසතේව ලංළහ  ලං

 ැාවීම ට ලංඅතයේව ය ලංහීවවි ලංහේධව කි.හත්්රී ලංරුැදභ ලංවේව  ලංඅනුව ලංවැඩ ලං කෝව ර ලංැදකි ේ ලංඅවහ ්ේ ලං  ොකැම ම  ලංශ්රී ලං

කාවේව ලං තු  ලං උගත් ලං තෂ ණ ලං විැදකි ේව ලං හම ේජ ලං ගැටලුවක් ලං වී ලං ඇත.ඒ ලං අනුව ලං වර්තම ේ  ර ලං ශ්රී ලං කාවේ ශ ලං

හ්ත්රී,පුරුෂ භ ලං  හේවේ ලං නියුක්ති  ලං හහ ලං අධයේපන   ලං ම ට්ටම  ලං ිරබඳලජ ලං ජ  ලං හේ ලං හාඛ්යේ ලං  ල්ඛ්  ලං  ලපන ේර්ත ම් තුව,පු 

අධයේපන   ලංඅම ේතයේා  ,පුම හ ලංලැාකු ලංවේර්තේව ලං2017,පු ලංWorld Employment  Social outlook –trends 2017  ලං

කලේ ලංගත් ලං තොරතුෂ  ලංඅනුව ලං ම ම  ලංවේර්තේව ලංහවහ් ලංවර  ලංකල ලංඅතර ලංශ්රී ලංකාවේ ශ ලංහ්ත්රී ලංරුෂ භ ලං හේවේ ලංනියුක්ති  ලං

අධයේපන   ලං ම ට්ටම ට ලං රම  ලං  ව ජ පන ො  ලං ළල්ලුම  ලං හැපන යුම  ලං හහ ලං නිරුණතේව  ලං තු  ලං රේජය ලං හහ ලං  පන ෞ්දගිනව ලං

අා  ර ලංහ්ත්රී ලංරුෂ භ ලං හේවේ ලංනියුක්ති  ලංඇති ලංකිමම  ලං   ලංවෂ   ලං ම ම  ලංවේර්තේ ශ ලංඅ තර්ගත  ලං වයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ශ්රී ලංක  ාවේ ලංසත්්රී/පුපුරුෂ ලංවසේවා ලංනියුක්තිය ලං ලංසහ ලංඅධ්යාපන ම ලං්ට ් 

ිර්යාව ලංවිලයේත්ම ව ලංපන ර් රභණ ලංහහ ලං යේ   ලංම න්  ලංඅධයේපන    ලංතුබඳ  ලංකැ ල  ලංප්රතිකේව ලංිරබඳලජ ලංපන ැහැයටින ලං

විග්රහ   ලංළයටිසපන ත් ලංවරයි. ලං අධයේපන    ලංපන ිසපූර්ණ ලංමිකනි හක් ලංබිි ලංකිමම ට ලංඅව ය ලංළ ගීමම ,පුඇගීමම ,පුරුහු ව ලං

කලේ ලං ලයි.අධයේපන   ලංම ට්ටම් ලංැදකි ේව  ලංහහ ලංිලේ ම  ලංහම ඟ ලංඑකි  ව ලංහලජතේව ක් ලංලක්වයි.ශ්රී ලංකාවේ ශ ලං

හ්ත්රී  ග්ධන ලංඅධයේපන   ලංම ට්ටම  ලංපන ැහැයටින ලංහේර් වත්ව ක් ලංකලේ ලංතිණදණල ලංහේර් ව ලං හේවේ ලංනියුක්ති ලංලේ වත්ව ක් ලං

ලක්වේ ලං වර්ධ   ලං වර ලං ගැීමම  ලං අභි  ෝග ක් ලං ලවට ලං පන ත් ලං වී ලං ඇත.පන සුගි  ලං වර්භ   ලං තු  ලං හ්ත්රී ලං රම  ලං  ලං ලකවේ ලං

ලේ වත්ව ලං අනුපන ේත  ලං පන හ  ලං වැටී ලං අතර ලං උගත් ලං හ්ත්රී  ලං හහ ලං රුෂ භ   ග්ධන ලං  හේවේ ලං නියුක්ති ලං තත්ත්ව  ලං තු ල ලං

පන ැහැයටින ලංපන රතර ක් ලංලක් ට ලංකැ ලයි.  

ශ්රී ලං කාවේ ශ ලං හ්ත්රී  ග්ධන ලං අධයේපන   ලං හහවේත්ත්ව  ලං ළහ  ලං හේර් වත්ව ක් ලං අත්වර ලං ගැීමම ට ලං හම ත් ලං වී ලං

ඇත.ප්රේ මිකව ලංඅධයේපන   ලංහහවේත්ත්ව ලංඅනුපන ේත   ලංතු  ලං  ලංහ්ත්රී/පුරුෂ භ ලං ලපන ේර් ව ම  ලංඑව ලංහේ ලංහම ේ  ලංතක ව ලං

පන වතියි.ළහ  ලං අධයේපන   ලං හේධ  ලං ම ට්ටම  ලං තු  ලං හ්ත්රී  ලං රුෂ භ   ලං අභිලවේ ලං  ේම ට ලං හම ත්ව ලං

ඇත.(උලේ:2017)වර්භ රදී ලංඋහහ් පන   ලංවිවේග ට ලංඅ ේක්භව   ග  ලං58%ක් ලංවේ තේව  ලංව ලංඅතර ලංවි ්ව ලං

විලයේක ලං ප්ර ශ  ට ලං සුදුසුවම් ලං කැබූව  ග  ලං 67%ක් ලං පන ම ණළහ  ලං ප්රති ත ක් ලං පන ම ණ ලං අත්වර ලං ගැීමම ට ලං

වේ තේව  ලංහම ත්ව ලංඇත. 

ශ්ර් ලංබක ා ලංසහාාීත්වව ලංඅුපපන ායය ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං 

වර්භ  රම  ලංලකවේ ලංහහවේගිත්ව ලංඅනුපන ේත  

රුෂ භ හ්ත්රී හම හ්ත 

2011 74.0 34.3 52.9 

2012 74.9 32.9 52.5 

2013 74.9 35.4 53.7 

2014 74.6 34.6 53.2 

2015 74.7 35.9 53.8 

2016 75.1 35.9 53.8 

2017 74.5 36.6 54.1 

මූකේර  ලං: ලංජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව ලං 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

අධ්යාපන ම ලං්ට ් ලංඅුපව ලං්ර්කම ්ය ලංවශවයන් ලංඅරීය ලංගමනහමය ලං- 2017 

 
 

අධ්යාපන ම ලං්ට ් ස්ස්ය 
ස්ත්රී ලංපුරුෂ ලංාාවය 

පුරුෂ ස්ත්රී 

එ තුව 100.0 100.0 100.0 

5 ලංවශ්රේණිය ය ලං්ක්වා 19.1 18.6 19.3 

6 - 10 ලංවශ්රේණිය ය 44.8 43.5 45.2 

අ.වපන ො.ස. ලං(සා.වපන ළ) 23.0 25.8 22.0 

අ.වපන ො.ස. ලං(උ.වපන ළ) ලංසහ ලංඉහළ 13.0 12.0 13.3 
 

මූකේර  ලං: ලංජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව 

 

 

 

 

මූකේර  ලං: ලංජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව-(LFS )(2017) 

අධයේපන    ලංතු  ලංලක් ට ලංකැ ල  ලංහ්ත්රී ලංරුෂ භ ලංහම ේ ේත්ම තේව  ලං හේවේ ලංනියුක්ති  ලංතු  ලංලක් ට ලං  ොකැ ලයි. ලං

හ්ත්රී  ලං අධයේපන    ලං තු  ලං (්දවීතිව ලං ම ට්ට ම්දීුරුෂ භ   ලං අභිලවේ ලං ගි ත් ලං  වේ තේ ලං රම  ලං ලකවේ ලං ලේ වත්ව ලං

අනුපන ේත  ලං ලං36.6% ලං  ලංඅඩු ලංඅග ක් ලංගනියි. ම ම  ලංඅනුපන ේත  ලංපන සුගි  ලංවහර ලං ලව ලං ලංතු  ලං ලංක්රමිකව ලංඅඩුවීම ක් ලංලක්ව  ලං

අතර ලංඑ  ලං ලං ලං කෝව ර ලංහහ ලංිිට ේතිව ලං ලංවකේපන  ර ලංඅ  කුත් ලං ලංරටවකට ලංහේ ේක්භවල ලංඅඩුම ට්ටම ක් ලංගනියි. ලංශ්රී ලං

කාවේ ශ ලං  ලං රුෂ භ ලං රම  ලං හහවේගිත්ව ලං අනුපන ේත  ලං 74.5% ලං ක් ලං ගනියි.(වගු ලං 03ු ලං හ්ත්රී ලං රම  ලං ලකවේ ලං හහවේත්ත්ව ලං

අනුපන ේත ක් ලං කහ ලං2016දී ලං35.9ක් ලං ලංව ලංඅතර ලංරුෂ භ ලංරම  ලංලකවේ ලං ලංහහවේත්ත්ව  ලං75.1 ලංක් ලංවි . ලංහ්ත්රී ලංරම  ලංලකවේ ලං

හහවේත්ත්ව ලංඅනුපන ේතිව ර ලංසුළු ලංවර්ධ  ක් ලංපන ම ණක් ලංවීම  ලංනිහේ ලංහම හ්ත ලංරම  ලංලකවේ ලංහහවේත්ත්ව අනුපන ේතිව  

2017 වර්භ රදීල  54.1% ව ප්රති ත ක්  වයි. 
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5 ලංවශ්රේණිය ය ලං්ක්වා 6 - 10 ලංවශ්රේණිය ය අ.වපන ො.ස. (සා.වපන ළ) අ.වපන ො.ස. (උ.වපන ළ) 

සහ ලංඉහළ 

හම හ්ත ලං රුෂ භ හ්ත්රී 



 

  

 2015 2016 2017 

පුරුෂ ස්ත්රි ස්ස්ය පුරුෂ ස්ත්රී ස්ස්ය පුරුෂ ස්ත්රි ස්ස්ය 

 කෝව  76.1 49.5 62.9 76.1 49.57 62.8 75 49 62.0 

ලකු  ලංිිට ේව - - 54.5 76 29 54.4 79 28 55.0 

ශ්රී ලංකාවේව 53.8 36.0 53.8 75.1 36.0 53.8 74.5 36.6 54.1 
මූකේර  ලං: ලං ගෝීය  ලං හේවේ ලංනියුක්ති ලංප්රවණතේ ලං- ලං ලං ලං ලං(ජේතය තර ලංවම්වෂ  ලං ලං ලං ලංහාවිධේ  ු World Employment Social Outlook-

Trends 2017 ලංhttps//data.worldbank.org/indicators/SLTF.CACT.MA.ZS 

 

වසේවා ලංවියුක්ති ලංඅුපපන ායය(%) 

වර්භ  2016 2017 

රුෂ භ 2.9 2.9 

හ්ත්රී 7.0 6.5 

හම හ්ත 4.4 4.2 

මූකේර  ලං: ලංජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව 

අධ්යාපන ම ලං්ට ම් ලංඅුපව ලංවසේවා ලංවියුක්ති ලංඅුපපන ායය ලං- 2017 ලං 

(වගු ලං01) 

අධ්යාපන ම ලං්ට ් ස්ස්ය ස්ත්රී පුරුෂ 

අ.වපන ො.ස ලං(සා.වපන ළ) ලං්ක්වා 2.3 3.5 1.7 

අ.වපන ො.ස ලං(සා.වපන ළ) ලංස්්ව 5.9 7.9 4.8 

අ.වපන ො.ස ලං(උ.වපන ළ) සහ ඉහළ 8.1 11.3 5.0 

ස්ස්ය 4.2 6.5 2.9 

මූකේර  ලං: ලංජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව-(LFS )(2017ු 

  

2016 ලංවහ ර් ලං7.0 ලංක්ව ලංපන ැවති ලංහ්ත්රී ලං හේවේ ලංවියුක්ති ලංඅනුපන ේතිව  ලං2017 ලංවහ ර්දී ලං6.5% ලංක් ලංලක්වේ ලංපන හ  ලංගි ර . 

හම හ්ත ලං හේවේ ලංවියුක්ති ලංඅනුපන ේතිව  ලංඅඩු ලංඅග ක් ලංපන ැවති ල ලංතෂ ණ   ලංඅධයේපන   ලංසුදුසුවම් ලංහිත ලංරු්දගකයි  ලං

හහ ලංහ්ත්රී  ග්ධන ලං හේවේ ලංවියුක්ති  ලංතවම ත් ලංළහ  ලංම ට්ටම ව ලංපන වතියි. 
 

 

 

 



 

ඌණ ලංවසේවා ලංනියුක්තිය(%)ස්ත්රී ලංපුරුෂ ලංාාවය ලංඅුපව ලං(2017 

 

 

 

 

 ලං2017 ලංවර්භ රදී ලංහම හ්ත ලංඌණ ලං හේවේ ලංනියුක්ති ලංප්රති ත  ලං ලං2.8 ලංක් ලංව  ලංඅතර ලංරුෂ භ ලංඌණ ලං හේවේ ලංනියුක්ති  ලං ලං

2.2ක් ලං වයි.හ්ත්රී ලංඌණ ලං හේවේ ලංනියුක්ති  ලං3.9 ලංව ලංප්රති ත ලංඅග ක් ලංගනියි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

2.2 

3.9 
හම හ්ත  ලං 

රුෂ භ ලං 

හ්ත්රී ලං ලං 



 

 

අවිධි්්ව ලංඅ ශවේ ලංවසේවා ලංනියුක්ති ලංය ලං 

 

 

මූකේර  ලං: ලංජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව-(LFS )(2017ු 

 ලං2017 ලං  ලං වර්භ ර ලංශ්රී ලංකාවේ ශ ලං අවිමතම ත් ලංඅා  ර ලං හේවේ ලංනියුක්ති ලං ර ලංහම හ්ත  ලං  ලං 68.1 ලංක් ලංව  ලංඅතර ලංරුෂ භ ලං

 හේවේ ලං ලංනියුක්ති  ලං64.3ක් ලං වයි. ලංහ්ත්රී ලං හේවේ ලංනියුක්ති  ලං35.7ක් ලං වයි. ම ිදී ලංපන ැහැයටින ලංව    ලංල ලං ලංඅවිමතම ත් ලං

අා  රල ලංහ්ත්රී ලංරම  ලංලේ වත්ව  ලංරුෂ භ ලංරම  ලංලේ වත්ව ට ලංවඩේ ලංපන හ  ලංප්රති ත ක් ලං ලංග  ේ ලංලවයි. 

්දවිතියිව ලංැදකි ේ ලංහිතව ලංකාවේ ශ ලංහම හ්ත ලංැදකි ේ ලංහාඛ්යේව ලං8,900,297 ලං ලංක් ලංව  ලංඅතර ලංඵ  ලංහාඛ්යේත්ම වව ලං ලං

රුෂ භ ලං ලං5,785,377 ලං ලංක්ල ලං ලංහ්ත්රී ලං3,114,920 ලං වයි. ලං 

ැදකි ේ ලංතත්ත්ව  ලංහහ ලංහත්්රී ලංරුෂ භ ලංවේව  ලංඅනුව ලං්දවිතීයිව ලංැදකි ේ ලං  ලංප්රති ත  ලං  ලං2017 ලංවර්භ රදී ලං  ලංපන හත ලංපන ිසයට ලං

 වයි. 

වසේවා ලංය්ව්වවය 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 ලංස්ත්රී ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපුරුෂ 

ස්ස්යය 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 ලං692,118 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං73.1 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං26.9 

වසේව යන් 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 ලං115,110 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං79.5 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං20.5 

වසේවා ලංවයෝග යන් 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 ලං20,823 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං80.1 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං19.9 

ස්වය  ලංවයාපන ාකය යන් 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 ලං430,828 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං80.8 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං19.2 

්ාය ්වවය ලං්ක්වම ලංපන වුවේ ලංශ්රමි යන් ලං ලං ලං ලං ලං ලං125,356 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං39.7 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං60.3 
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අධ්යාපන ම ලං්ට ් ලංඅුපව ලංස්ස්යයක් ලංවකස ලං ලංරැකියා ලංවබදී ලංයා් ලං ලං- ලං2017 ලං 

 ලං 

අධයේපන   ලංම ට්ටම  ප්රධේ  ැදකි ේ % 
්දවිතීයිව 
ැදකි ේ % 

හම හ්ත  
ැදකි ේ % 

හම හ්ත  8,208,179 100.0 692,118 100.0 8,900,297 100.0 

5  රේණිය   ලංහේ ලංපන හ  1,299,892 15.8 143,900 20.8 1,443,792 16.2 

6-10  රේණිය   3,782,967 46.1 338,198 48.9 4,121,165 46.3 

අ. පන ො.හ. (හේම ේ ය ලං පන  ු 1,420,549 17.3 97,167 14.0 1,517,716 17.0 

අ. පන ො.හ. (උහහ් ලං පන  ු 1,704,771 20.8 112,853 16.3 1,817,623 20.4 

 

 

 

ශ්රී ලං ලංක  ාවේ ලංස්ත්රී ලංපුරුෂාාවය ලංඅුපව ලංරැකියා ලංවබදී ලංයාවම් ලං ලංප්රතිශයය ලං ලං- ලං2017 

 

 

 
ජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව-LFS  (2017 
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ශ්ර් ලංවවළඳවපන ොළ ලං ලංඉේලු් ලංසහ ලංසැපන යු් 
 
හ්ත්රී ලං රම  ලං ලකවේ ලං හහවේත්ත්ව  ලං අඩුවීම ටත් ලංඋගත් ලං හ්ත්රී  ග්ධන ලංැදකි ේ ලං වියුක්ති  ලං ළහ  ලං ම ට්ටම ව ලං පන ැවතීම ට ලං

ලකපන ේ  ලංවෂ   ලංල ලංඇත. ම් ලංවි ් ල්භණ  ලංඅනුව ලංලත්ත ලංම න්  ලං ලංහ්ත්රී ලංරුෂ භ හේවේ ලංනියුක්ති ර ලංවිභම තේව ක් ලං

ලක් ට ලංකැ ලයි. පන ෞ්දගිනව ලං අා  ර ලං  හේවේ ලංනියුක්ති  ලංතු  ලං  ලං හ්ත්රී ලං රුෂ භ ලංවේව  ලං අනුව ලං වි ේක ලං පන රතර ක් ලං

පන වති  ලං අතර ලං උහහ් ලං අධයේපන   ලං ක් භේර  ලං තු  ලං වේ තේව  ලං හේ ලං රුෂ භ   ලං කලේ ලං ග  ේ ලං නිරුණතේව ි ලං

 ලෝ හෝ ලං ව හ්වම් ලංපන වතියි. ලං2017 ලංවර්භ  ලංතු  ලංරේජය ලංඅා  ර ලං528,489 ලංැදකි ේ ලංඅවහ් ේව  ලංහ්ත්රී ට ලංකලේ ලං

 ල  ලං අතර ලං  පන ෞ්දගිනව ලං අා  ර ලං හ්ත්රී ලං  හේවේ ලං නියුක්ති  ලං 1,103,පු489 ලං ක් ලං වි .ඒ ලං අනුව ලං ශ්රී ලං කාවේ ශ ලං  හේවේ ලං

නියුක්ති  ලංහජහේ ලංළහකම  ලංලේ වත්ව ක් ලං පන ෞ්දගිනව ලංඅා   ලංකලේ ලයි.එ ම් ලං40%ක් ලං පන ෞ්දගිනව ලංඅා   ලංහහ ලං15%ක් ලං ලං

රේජය ලං අා   ලං  කිටනි. ලං  මුත් ලං වේ තේව ට ලං ැදකි ේ ලං අවහ් ේ ලං  ලං කලේ ලං දී ම්දී ලං  පන ෞ්දගිනව ලං අා   ලං අඩු ලං ලේ වත්ව ක් ලං

කලේ ල  ලංඅතර ලංරේජය ලංඅා   ලංතු  ලංවේ තේව ට ලංැදකි ේ ලංඅවහ් ේව ට ලංවැඩි ලංඅවහ් ේ ලංකැම  ලංඇත. 

උහහ් පන   ලංවකේ ලංඅා     ලං ලංහැලෑමම ට ලංහ්ත්රී  ලංවැඩි ලංවැම ැත්තක් ලංලක්ව  ලංඅතර ලංවි ්ව ලංවිලයේක ට ලංඇතු ත්ව  ලං

රු්දගකයි  ග  ලං  ලං 60% ලං ක් ලං වේ තේව  ලං වීම ල ලං ළ  ලං වකේ ලං උපන ේමත ලං හජහේ ලං   ොමු ලං ව    ග  ලං 78%ක් ලං

වේ තේව  ලංවීම ල ලංවි  ේභත්ව කි.තවල ලංවකේ ලංඋපන ේමතධේිස  ග්ධන ලංැදකි ේ ලංනියුක්ති  ලං32.1%1 ලංක් ලංපන ම ණ ලංව  ලංලව ලං

නිමක්භණ  ලංවී ලංඇති ලංලැවි ,පුවේ තේව  ලංළහ  ලංඅධයේපන   රදී ලංවකේ ලංඋපන ේමත ට ලං  ොමු ලංවීම  ලංඋගත් ලංහත්්රී ලං හේවේ ලං

වියුක්ති  ලංළහ  ලං ේම ට ලං හේතු ලංවී ලංඇති ලංලව ලංපන ැහැයටින ලං වයි. ලං  

 
 
 

 හේවේ ලංතත්ත්ව   හම හ්ත   ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංහ්ත්රී ලං ලං ලංරුෂ භ ලංවේව  

    රුෂ භ හ්ත්රී 

හම හ්ත  100 100 100 

රේජය ලං හේවව   14.4 12.3 18 

 පන ෞ්දගිනව ලං හේවව   43.3 46.4 37.7 

 හේවය   3 4.1 1.1 

හ්ව ා ලංවයේපන ේිසව   31.3 34.5 25.6 

 ගවීම ක් ලං  ොකල ලංපන වු ල් ලංරමිකව   8 2.6 17.7 
මූකේර ලං: ලංKLIM 05/පු06 ලංව  ලංප්රවේ    ලං- ලංජේතය තර ලංවම්වෂ  ලංහාවිධේ   ලං 
ජ  ලං ල්ඛ්  ලංහේ ලංහාඛ්යේ ලං ල්ඛ්  ලං ලපන ේර්ත ම් තුව-LFS  (2017ු 

 ලං 
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ඉහළ ලංඅධ්යාපන මයක් ලංකැ   ලං ලං ාන්යාවන්  ලං ලංරැකියා ලංඅවස්ථා ලං 
 

 

 
 

 

*යටයු  වමික  ලංපන වති  ලං  ලංහහ ලංයටයු  ලංරටවක ලං ම  ම  ලංඅධයේපන   ලංඅවහ් ේ ලංකලේ ලං ල  ලංවිට ලංරම  ලං ව ජ පන ො ට ලංහිසක  ලං

විභ  ලංපන   ක් ලංිවරණ  ලංව  ලංයුතුයි. 

 

*ශ්රී ලංකාවේ ශ ලංවර්තම ේ  ලංහහ ලංඅ ේගත ලං  ලංරම  ලං ව ජ පන ො  ලංතු  ලං  ලංනිරුණතේව    ලංයුතු ලංරමිකව   ග්ධන ලංිඟ වට ලංකක් ලං

  ොවීම ට ලං ම් ලංවේ තේ ලංරම  ලංලකවේ ලංහහවේත්ත්ව ලංඅනුපන ේත  ලංවැඩි ලං ලංව  ලංයුතුයි. 

 

*වේ තේව  ලංහජහේ ලංප්රම ේණවත් ලංිතවර ලංැදකි ේ ලංතත්ත්ව ලංනිර්ම ේණ  ලංව  ලංයුත් ත් ලංජේතිව ලංම ට්ට ම් ලංප්රතිපන ත්ති ලංතුබඳනි. 

 

*වණ්ඩේ ම ක් ලං කහ ලංවැඩ ලංකිමම ,පු ලංවේචිව ලංහ නි ශල  ,පු ලංිනඛිත ලංහ නි ශල  ,පු ලංව ම  ේවරණ ලංවගීමම්,පු ලං

හැකසුම් ලංකිමම  ලංහහ ලංහාවිධේ   ලංකිමම ,පු ලංවි ්දශී  ලංවේභේව ලංිරබඳලජ ලංලැනුම  ලංවැනි ලංනිරුණතේ ලංහාවර්ධ   ලංපන ේහල් ලං

අධයේපන    ලංතුබඳ ම  ලංිටදු ලංකිමම  ලංහහ ලංහ්ත්රී ලංඅධයේපන   ලංම ට්ටම  ලංහහ ලංැදකි ේ ලංවියුක්ති  ලංඅතර ලංපන රතර  ලං ැති ලංවක ලං

යුතු ලං අතර ලංිර්යාව  ලංහහ ලංහ්ත්රී  ලං අධයේපන    ලංහජහේ ලං ලර  ලංි  ෝජ  ර ලං ප්රතිකේව ලංකලේ ලංගැීමම ට ලං හ්ත්රී ට ලං

ිර්යාව ලංවටයුතු ලංහජහේ ලංනි ැීයම ට ලංඇති ලංලේධේ ලංළවත් ලංව  ලංයුතුයි. 

 

 ලං* ලංහ්ත්රී ලංරම  ලංලකවේ ලංහහවේත්ත්ව  ලංළහ  ලං ැාවීම  ලංතුබඳ  ලංනිභ්පන ේල  ලංහේධව ක් ලං කහ ලංරම  ලංහැපන යුම  ලංවැඩිවීම  ලං

 ම  ම  ලංහ්ත්රී ලංරුෂ භ ලංවිවිධත්ව  ලංතුබඳ  ලංලක් ට ලංකැ ල  ලං ව ලංහැකි ේ ලංහහ ලංකුහකතේ ලංම න්  ලංරම  ලංලකවේ ර ලං

ගුණේත්ම ව ලංලවල ලංවර්ධ   ලංකිමම ට ලංහැකි ේව ලංකැ ලයි. 

 


