
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

කර්මාන්ත අංයේ යවේලා නියුක්තිය 

 

 

                

 

 

මිනිව්බ ශා රැකීරක්ා දෙපාර්තදේන්තුල 

කේකරු ශා ලෘත්තිය වමීති වබඳතා අමාතයංය 

 

 පි.ඩබ්.චතුරිකා   චන්ද්රදවේන  



 

01.වංක්  යේපය 

යේ කිසි රටක කර්මාන්ත ක්දේත්රය රර්ිකක වංලර්නනද  ව්ාාලර පෙනදේ මිනුේ ේඩඩ ලදයන් 

වකන අතර එය රදේ රර්ිකක  වංලර්නනයට දමන්ම දවේලා නියුක්තිය උදෙවා   ෙක්ලන්දන් දනොමෙ 

ොයකත්ලයකි.රර්ිකක වංලර්නන ක්රියාලයේද   කර්මාන්ත ලැෙගත් ලන්නාදවේම ලර්තමානද   

කාර්මික නි්පාෙන වංයුතිය තුෂ ඇගලුේ නි්පාෙනය ප්රමුසවා්ානයට පත් ී තිදබන අතර එය රදේ 

රර්ිකකයට ෙැලැන්ත ක්තියකි.  

රදේ කර්මාන්ත ලැඩිලදයන් නාගරික අංය තුෂ වංදක්න්ද්රණයය  ී ඇති අතර ්ාමිය කර්මාන්තයන් 

දකදරහි ෙක්ලන ෙ වැකිල් අඩු දේ .ඒ වඳශා ්ාමීය කර්මාන්ත ෙ නගා සිටුවිමට අලය 

ක්රියාමාර්ග ගත යුතු අතර ඒ තුනන් ්ාමීය ලදයන් දවේලා නියුක්තිය ලැඩිකර  දගන  කර්මාන්ත 

අංද  ොයකත්ලය ලැඩි කර ගත යුතු දේ. 

 

02.ශැඳින්විම   

ශ්රි  ංකාල ඇත අතයතද  සිට දප    ිතිශාවයකට උරුමකේ කියු ව්ලයං  දපිත ත කෘත කාර්මික 

රටකී.නමුත් 18 වශ 19 ලන සියලව් තුෂ  බ්රිතානයදයන් ඇරි  කාර්මික වි්ලලයත් වම  දබොදශි 

යටත් විජිත රටලල් කාර්මිකරණයයට  නතු විය.දේ අතර ශ්රි ංකාල නිෙශසින් ප ක කාර්මික ක්දේත්රය 

තුෂ රර්ිකක ලර්නනය දකදරහි වක්රිය ොයකත්ලයක් ෙක්ලනු ැයය. 

ප කකාලීන 1977 ශදුන්ලා දෙන ෙ විලෘත රර්ිකකයත් වම  අපනයනාභිමුස ප්රතිපත්ති වශ රනයන 

රදේන කාර්මිකරණය ප්රතිපත්ති ඔව්දවේ ශ්රි ංකාදේ කාර්මික දෂේත්රය තුෂ නල මුුනනුලරක් ගන්නා 

 .ශ්රි ාංකික කර්මාන්ත පේනතිය තලදුරටත් ක්තිමත් කරමින් රර්ිකක ලුශය කාර්මික අංදයන් 

ෙෂ දේශිය නි්පාෙනයට ෙක්ලනු බන ොයකත්ලය ලැඩි ලන අතර ඒ තුනන් ිශෂ රර්ිකක 

වංලර්නනයක් අත් කර ගැනිදේ මුයේක පරමාර්ාය වාක්ාත් කර ගත ශැකිදේ.කර්මාන්ත අංද  

නි්පාෙන කාර්යය ප්රනාන ලදයන් දත්රරබර්රදපොල් යන ප්රාාමික දලෂඳ ද්රලය වඳශා අපනයන 

දලෂඳදපො වැකසිදේ අරමුණින් යුතුල ක්රියාත්මක වකලක් විය.ශ්රි ංකාදේ ප්රනාන අපනයනය වක දත් 

ලට තිබු ලැෙගත්කම දෙලන තැනට පත් කරමින් මැතක  රරේභ කරනු ැබු ඇගළුේ අපනයන 

කර්මාන්ත පෂමු තැනට පත් විය.එමගින් තරුණය තරුණියන්ට රැකියා අලව්ාා විා ලදයන්  බිහි 

විය. 

දකදවේ දලතත් ක්රමිකල සිදු වක කාර්මික වංලර්නනය රර්ිකක ලර්නනය දකදරහි ප්රබ දව බපා 

තිදබන අතර ලර්තමානය ලන විට රර්ිකකද  ෙෂ දේශිය නි්පාදිතය තුෂ කෘත  අංයට වාද්ලක්ල 

ලැඩි ොයකත්ලයක් කාර්මික අංය මගින් වපයනු බයි.ජන ශා වංසයා දල්සන ලාර්තා අනුල ෙැනට  

ශ්රි ංකාදේ කර්මාන්ත ක්දේත්රය ෙෂ දේශිය නි්පාදිතය 26.2කක ොයකත්ලය ෙක්ලන  අතර මුළු ශ්රම 

බකාදයන් 25.8කක කර්මාන්ත ක්දේත්රද  රැකියාල නියැලී ීටි.වමවත්යක් ලදයන් ශ්රි ංකාදේ 

කර්මාන්ත ක්දේත්රය  වේබන්නදයන් මැත කායේන ප්රලනතාලයන් දකදරහි අලනානය දයොමු කරන විට 

නි්පාෙන ල ලිනාකම ිශෂ නගිමින් පලතින තත්ත්ලයක් දපන්නුේ කරයි.එහිදි රදේ ෙෂ දේශිය 

නි්පාදිතයට කර්මාන්ත අංද  ලැඩි ොයකත්ලයක් ෙක්ලන්දන්  කළු කර්මාන්ත මඟින් ලන අතර එහි  

ොයකත්ලය  50ක ලැඩි අගයක් ගනී.තලෙ එය වමවත් කර්මාන්ත ලයේන් 90ක ක්  ලන බැවින් දමම 

අංද  දවේලා නියුක්තිය71කක් ලැනි අගයක් ගැනිම තුනන්  ෙ එය ලඩාත් තශවකරු දේ. 

   

 



 

 කර්මාන්ත ලර්ගීකරණය 

 මශා පරිමාණය කර්මාන්ත 

 මනය ශා කුඩා පරිමාණය කර්මාන්ත 

 ගෘශ කර්මාන්ත(්ාමීය කර්මාන්තරව්ලයං රැකියා    ) 

මශා පරිමාණය කර්මාන්ත යනු විා අමුද්රලය දතොග ලදයන් දයොො ගනිමින් අිකක ප්රාග්ධනනනයක් 

අදයිජනය කර යන්දත්රිපකරණය  මඟින් භා්ඩඩ දතොග ලදයන් නි්පාෙනය කරන කර්මාන්ත 

දේ.යකඩ ශා ලාදන් කර්මාන්තරසිදමන්ති කර්මාන්ත නිෙ කන් දේ. 

මනය ශා කුඩා පරිමාණය කර්මාන්ත රජද  ප්රාග්ධනනනය දයොෙලා රරේභ කර ඇති අතර   මනය ශා 

කුඩා පරිමාණය කර්මාන්ත ක්රියාත්මක කරනුද  දප ේගයේක අංය මඟිනි .කුඩා පරිමාණය 

කර්මාන්ත වඳශා ඇ ළුේර්ලාව්ික්රදිශ භා්ඩඩරවිදුයේ උපකරණයරපෂතුරු ින් කිරිම  ලැනි  

කර්මාන්ත අයත් දේ.  

 ගෘශ කර්මාන්තයක් යනු ිතා කුඩා පරිමාණයද  කර්මාන්ත විදේයකි.දමය ්ාමිය කර්මාන්ත 

ක්දේත්රද  ලැෙගත් තැනක් හිමිකර ගනී.ගෘශ කර්මාන්ත ඔව්දවේ විා ශ්රමිකයන් පිරිවකට රැකියා 

බා දිමට ශැකි දේ.්ාමීය මේටමින්  ගෘශද  සිට සිදු කරන ව්ලයං රැකියා දේ යටතට ගැදන්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රි ංකාදේ කර්මාන්ත ක්දේත්රය ෙෂ දේශිය නිප්ාදිතය 

26.2%ක ොයකත්ලය ෙක්ලන  අතර මුළු ශ්රම බකාදයන් 

25.8%ක කර්මාන්ත ක්දේත්රද  රැකියාල නියැලී ීටි.  

රදේ ෙෂ දේශිය නි්පාදිතයට කර්මාන්ත අංද  ලැඩි 

ොයකත්ලයක් ෙක්ලන්දන්  කළු කර්මාන්ත මඟින් ලන අතර එහි  

ොයකත්ලය  50ක ලැඩි අගයක් ගනී.තලෙ එය වමව්ත කර්මාන්ත 

ලයේන් 90ක ක්  ලන බැවින් දමම අංද  දවේලා නියුක්තිය 

71කක් ලැනි අගයක් ගැනිම තුනන්  ෙ එය ලඩාත් තශවකරු දේ.   



03.කර්මාන්ත අංයේ ගැටළු 

කර්මාන්ත අංද  වංලර්නනයට බානා පමුණුලන අභිදයිග රැවක්ෙ පලතය.දමම අභිදයිග වැපයුේ ශා 

ිල්ලුේ දෙඅංද  පලතය. 

 ලයලවායකත්ලයරතාක්ණයය ශා කෂමණයාකරණයය කුවතාලයන්හි පලතින අඩුපාඩු දමම 

ක්දේත්රද   වැපයුේ අංද  පලතින අඩුපාඩු ෙ දේ. 

ිල්ලුේ අංද  පලතින  අභිදයිග අතර නි්පාෙන ක්දේත්රද  වඳශා පලතින රදයිජන රකර්ණය 

ප්රමාණයලත් දනොීම ුහුනණු ශා නුුහුනණු ශ්රමද  පලතින නනතාල රභා්ඩඩ විවිනාංගීකකරණයය දුර්ල 

ීමරදේශිය දලෂඳ  පෂ ශා දගිලීය දලෂඳාමට පිවිසිමට ඇති බානා ප්රනාන දේ. 

 ගුණයාත්මක භා්ඩඩ නි්පාෙනයට ිශෂ පිරිලැයක් ලැය ීම. 

 එකතු කෂ ලිනාකේ අඩු විම. 

 නිසි අදෂවිකරණය උපාය මාර්ගයන්හි මෙ බල. 

 ිදිරි ශා ප ක වබෙතා දනොමැතය බල. 

 නි්පාෙන අංයට රදයිජකයින් රකර්ණයය ප්රමාණයලත් දනොීම. 

 බදු   කෂමණයාකරණය ක්රම  දේෙද  පලතින අනමයශියේ බල. 

 නීන තාක්ණයය වඳශා කුඩා   ශා මනය පරිමාණය කර්මාන්තයන් තුෂ පලතින නන 

ප්රදේය. 

 නීකරණයයරුහළුල් කිරිම ශා වාර්ල දමදශයුේ වඳශා මුය ප්රදේය ප්රමාණයලත් දනොීම. 

 නි්පාෙන ල ඇ කරුේකරණයදයහි  ශා දලෂඳ නාමකරණයදයහි පලතින අඩු ගුණයාත්මක 

බල. 

 ිශෂ ගණුදෙනු පිරිලැයක් පැලතයම. 

 කුඩා ශා මනය පරිමාණය කර්මාන්ත ල දලෂඳපෂ දතොරතුරු  ශා ප්රදේද  නනතා. 

 

04.ශ්රි ංකායආ ්ර්ක ක ලයුශය ළෂ කාර්මික අංයයන්  දෂ යේශිය නි්පාදනයට බා දී ඇති      

දායකත්ලය. 

ෙෂ  දේශිය නි්පාදිතද  රංශික ලර්නනය (ව්ාාලර වානක මි අනුල) 

ලර්ය කාර්මික අංය 
2000 7.5 
2005 8.0 
2010 8.4 
2011 10.3 
2012 10.3 
2013 9.9 
2014 3.5 
2015 3.0 
2016 6.7 
2017 3.9 

                            ශ්රි ංකා මශ බැංකු ලාර්තා 

2011ර2012 ලර්යන්හි කාර්මික අංද  ෙෂ දේශිය නි්පාෙන ලර්නනය  10.3 දව ෙැක්දේ.2017 

ලර්ය ලන විට 3.9 ෙක්ලා පශෂ බැව ඇත. 

 
ෙෂ  දේශිය නිප්ාදිතද  රංශික 

ලර්නනය(ව්ාාලර මි වානක අනුල) 

 2017             3.9 

 



 

ෙෂ  දේශිය නි්පාදිතද  වංයුතිය(ක)  

රර්ිකක කටයුතු 2014 2015 2016 2017 
කර්මාන්ත 26.7 26.2 26.8 26.8 
පතල් ශා කැණිේ 
කර්මාන්තය 

2.5 2.3 2.4 2.5 

නි්පාෙන කර්මාන්ත 15.7 15.7 15.4 15.7 
විදුයේයරගෑව් රජය 
වශ කව 
කෂමණයාකරණයය 

1.3 1.4 1.4 14 

ිදි කිරිේ 7.2 6.8 7.6 7.1 
                            ශ්රි ංකා මශ බැංකු ලාර්තා 

ලවර ශතරක ෙෂ දේශිය නි්පාදිතද  වංයුතිය ිශතින් ෙැක්දේ.කර්මාන්ත ක්දේත්රද  ෙෂ දේශිය 

නි්පාදිතද  වංයුතිය ලැඩි ප්රතිතයක් ෙක්නට ැදබ්.2016ර2017 ලර්යන්හි කිසිදු දලනව් විමක් 

ෙක්නට දනොැදබන අතර ලවර දෙදකහිම එකම අගයක් පලතය.26.8ක කී. විදුයේයරගෑව් රජය වශ 

කව කෂමණයාකරණයය  2014ර2015ර2016  ලර්යන්හි අඩු අගයක් ගනී. පතල් ශා කැණිේ 

කර්මාන්තය ෙෂ දේශිය නි්පාදිතද  දෙලනුල අඩු අගයක් ගනී. 

 

04.යවේලා නියුක්තිය යකයරහි  කර්මාන්ත  අංයේ දායකත්ලය 

ශ්රි ංකාදේ ශ්රම බකාදයන් කාර්මික අංයට දවේලා නියුක්තිකයන්දග්ධන ලන ොයකත්ලය ප්රතිතයක් 

දව (්ාමියරනාගරිකරලතු අංයන්) 

 

ලර්ය ්ාමියක නාගරිකක ලතුක 

2010 26.6 24.7 11.4 
2012 27.6 26.7 1.9 
2013 24.4 27.2 13.5 
2014 27.5 26.5 22.1 
2015 25.8 26.6 12.5 
2018 28.5 25.5 26.7 

                          මුාශ්රය-ජන ශා වංසයාදල්සන දෙපාර්තදේන්තුදේ ලාර්ත ක ලාර්තා 

                          (01.ලගුල) 

 



 

 

                මුාශ්රය-ජන ශා වංසයාදල්සන දෙපාර්තදේන්තුදේ ලාර්ත ක ලාර්තා 

                (01.රුප වටශන) 

ශ්රි ංකා ශ්රම බකාදයන් කාර්මික අංයට දවේලා නියුක්තිකයන්දගන් ලන ොයකත්ලය 

්ාමීයරනාගරික වශ ලතු අංදයන් විමවා බන විට මෑත ලර්යන්ල ්ාමිය රනාගරික අංයන්දග්ධන 

ිශෂ අස්ඩඩ ලර්නනයක් පිනි ඹු කරයි.ලතු අංද  ෙක්ලන ොයකත්ලය අඩු වකලත් එය ක්රමිකල 

ලර්නනය දලමින් පලතය.මෑත කායේන ලර්යන්හි  කළු දලනව් විේ ඇති  වකලත් ්ාමීය වශ නාගරික අං 

අතර පරතරය ක්රමදයන් අලම ලන රකාරයට කාර්මික අංය තුෂ දවේලා නියුක්තිකයන් නිරත දේ. 

්ාමිය කර්මාන්ත නගා සිටුවිමට නදලිත්පාෙනය ඇති කිරිම ශා ශිල්ය ය නිුහණයතාලදයන් යුතු මානල 

ප්රාග්ධනනනයක් බිහි කිරිම තුනන් රර්ිකක ලර්නනය දකදරහි කර්මාන්ත අංද  ොයකත්ලය ලැඩිකර ගත 

ශැකිය.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රි ංකායආ රම බකායයන් කාර්මික අංයට යවේලා 

නියුක්තිය-2018 

   ්ාමිය-28.5% 

      නාගරික-25.5% 

ලතු-26.7% 

 



 

දවේලා නියුක්තිද  රංශික ොයකත්ලය 2008-2018 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

කාර්මික 
අංය 
ක 

26.3 25.5 24.2 24.1 26.6 26.2 26.5 25.8 26.4 28.4 27.9 

මුාශ්රය-ජන ශා වංසයාදල්සන දෙපාර්තදේන්තුල-ශ්රි ංකා මශ බැංකුල 

(02. ලගු වටශන) 

 

කාර්මික අංද  දවේලා නියුක්තිය 2008 ලර්ද  සිට 2018 ලර්ය ිශතින් ෙැක්දේ.2009ර2010ර2011 

ලර්යන්හි කාර්මික අංද  දවේලා නියුක්තිය ක්රමික අඩු විමක් ෙක්නට ැදබන අතර 

2012ර2013ර2014 ලර්යන්හි නැලත ලැඩිවිමක් දපන්නුේ දකදර්.2015 ලර්ද දි 25.8ක  කට පශත 

බැව ඇති අතර 2016ර2017ර2018 ලර්යන්හි ලර්නනයක් ෙැක ගත ශැකිය.එයින්ෙ 2016 ලර්ද  

26.4ක වක දවේලා නියුක්තිය 2017 ලර්ද  28.4ක දව ශිඝ්ර ලර්නනය විමක් ෙක්නට ැදබ්.2018 

ලර්ද   නැලත අඩුවිමක් ෙක්නට ැදබ්.එය 27.9ක දේ. 

 

 

 

මුාශ්රය-ජන ශා වංසයාදල්සන දෙපාර්තදේන්තුදේ ලාර්ත ක ලාර්තා 

(02.රුප වටශන) 

 

 

 

 

 

 

කර්මාන්ත අංයේ යවේලා නියුක්තියේ ්ංශික 

දායකත්ලය 

                   2016 2017 2018 

                    26.4 28.4 27.9 



ප්රනාන ලෘත්තිය කා්ඩඩ වශ අං අනුල ශ්රම ිල්ලුම-2017 

ලෘත්තයය කා්ඩඩය කර්මාන්තක 

කෂමණයාකරුලන් 4.2 

ලෘත්තිකයින්  4.1 

රශ්රිත ලෘත්තිකයින් 3.6 

දවේලා ශා විකුණුේ දවේලකයින් 5.0 

යේපිකරු වශාය දවේලකයන් 7.4 

ුහුනණු කෘත කාර්මික රලන  විෙයා වශ ිකලර  0.9 

ශිල්ය ය වශ රශ්රිත කර්මාන්ත දවේලකයන්  12.4 

යන්ත්රාගාර වශ යන්ත්ර  ක්රියාකරුලන් වශ 

එකෂව්කරුලන් 

39.6 

ප්රාාමික රැකියාලන් 22.7 

(02 ලගු වටශන) 

මුාශ්රය. (Labour Demand Survey-2017) 

(ජන ශා වංසයාදල්සණය දෙපාර්තදේන්තුල) 

2017 ලර්ද  ප්රනාන ලෘත්තිය කා්ඩඩ  කර්මාන්ත  අංද  ශ්රම ිල්ලුම ිශතින් ෙැක්දේ. කර්මාන්ත 

අංද  ශ්රම ිල්ලුම ලැඩිම  ලෘත්තිය කා්ඩඩය  ලනුද    යන්ත්රාගාර වශ යන්ත්ර  ක්රියාකරුලන් වශ 

එකෂව්කරුලන් දේ.එය 39.6කකී. කර්මාන්ත අංද   ුහුනණු කෘත කාර්මික රලන  විෙයා වශ ිකලර 

ලෘත්තිය කා්ඩඩය අඩු ිල්ලුමක් ඇත. එය 0.9කදේ. රශ්රිත ලෘත්තිකයින් 3.6ක  දව ෙැක්දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කර්මාන්ත අංද  ශ්රම ිල්ලුම ලැඩිම  ලෘත්තිය 

කා්ඩඩය  ලනුද    යන්ත්රාගාර වශ යන්ත්ර  

ක්රියාකරුලන් වශ එකෂව්කරුලන් දේ.එය 39.6%කී. 

කර්මාන්තද  ුහුනණු කෘත කාර්මික රලන  විෙයා වශ 

ිකලර ලෘත්තිය කා්ඩඩය අඩු ිල්ලුමක් ඇත. එය 

0.9%දේ. රශ්රිත ලෘත්තිකයින් 3.6ක  දව ෙැක්දේ. 

 



05.කර්මාන්ත අංද  ව්ලයං රැකියා(්ාමීය කර්මාන්තරගෘශ කර්මාන්ත) 

ව්ලයං රැකියා යනු කුඩා පරිමාණයද  කර්මාන්තයකී.දමය ්ාමීය ක්දේත්රද  ලැෙගත් තැනක් හිමි කර 

ගනී.ගෘශ කර්මාන්තර්ාමීය කර්මාන්ත ලදයන්ෙ ශදුන්ලා දිමට ශැකී දේ.ව්ලයං රැකියාලක් ව්ාාන 

ගත කිරිමට අදනක් කර්මාන්ත ව්ාාන ගත කිරිදේදි දමන් විා  ප්රාග්ධනනනයක් අලය 

දනොදේ.එදමන්ම ශ්රමයෙ යන්ත්ර  කත්රෙ අලය දනොදේ.අලය අලව්ාා ල  කුඩා අත් යන්ත්ර  විදුයේ 

බදයන් ක්රියාකරන වර යන්ත්ර පමණයක් භාවිත කෂ ශැකිය.දමලැනි  කක්ම ක්රම ශා ශිල්ය ය 

ශැකියාලන් භාවිතය නිවා රදේ අමුද්රලය භාවිත කෂ ශැකිවිමත් විා පිරිවකට රැකියා බා දිමට ශැකි 

විමත් දයොෙලන ප්රාග්ධනනනය රදේම ිතිරි කර ගත ශැකි විමත් ලාසිොයකය.  

පරිවර හිතකාමි දේශිය වේපත් පෙනේ කර ගත් ශවත් කර්මාන්තය රක්ෂුද්ර ශා  කළු පරිමාණයද  කුඩා 

කර්මාන්ත වංලර්නනය කිරිම ශා  දියුණු  කිරිම මඟින් ැදබන ප්රතයාභල දකොටව් සියළු දෙනාට 

වානාරණය දව ලැඩි කිරිම දේශිය ජාතික නි්පාෙනයට ොයක ීමත් ලාසිොයක දේ. 

යේශිය වම්පත් පදනම් කර ගත් කුඩා කර්මාන්ත වංලර්ධනය කිරිම. 

මැි රශ්රිත කුඩා කර්මාන්ත 

රශාර රශ්රිත කුඩා කර්මාන්ත 

රශාර කල් තබා ගැනිම  පිනබඳ නිුහණයතා වංලර්නනය 

දකොුන රශ්රිත කුඩා කර්මාන්ත 

ලඩු ලැඩ/ කැටයේ ශිල්පි  නිුහණයතා වංලර්නන  

පැදුරු විවිම පිනබඳ කුඩා කර්මාන්ත වංලර්නනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දේශිය වේපත් පෙනේ කර ගත් කුඩා කර්මාන්ත වංලර්නනය 

කිරිම. 

මැි රශ්රිත කුඩා කර්මාන්ත 

රශාර රශ්රිත කුඩා කර්මාන්ත 

රශාර කල් තබා ගැනිම  පිනබඳ නිුහණයතා වංලර්නනය 

දකොුන රශ්රිත කුඩා කර්මාන්ත 

ලඩු ලැඩ/ කැටයේ ශිල්පි  නිුහණයතා වංලර්නන  

පැදුරු විවිම පිනබඳ කුඩා කර්මාන්ත වංලර්නනය 

 



්ාමීය රර්ිකක වංලර්නනය 

්ාමීය ජනතාල රර්ිකකල නගා සිටුීම වඳශා ්ාමීය කුඩා කර්මාන්ත වංලර්නනය කිමම,්ාමීය යිත 

පශ කකේ වංලර්නනය කිමම ශා ්ාමීය වනලදනිපාය වංලර්නන ලයාපෘති ක්රියාත්මක කිමම වඳශා අලය 

වශය බා ම මයේක කර ගනිමින් ලැඩ වටශන් වංවිනානය කිමම ්ාමීය රර්ිකක වංලර්නන අංය 

මගින් සිදු දකදර්. දමම අංය මගින් ක්රියාත්මක කරනු බන වංලර්නන ලයාපෘති කිහිපයකි. 

 

I. කිතුල් වංලර්නන ලයාපෘතිය 

II. මැි ගේමාන වංලර්නන ලයාපෘතිය 

III. වාේප්රොයික ශව්ත කර්මාන්ත ගේමාන වංලර්නනය කිමම ශා ලැඩි දියුණු කිමම 

IV. ්ාමීය රර්ිකක ප්රලර්නන ලැඩවටශන 

 

I. කිතුල් වංලර්නන ලයාපෘතිය 

දිලයිදන් කිතුල් කර්මාන්තය ලයා්ලත ී ඇති ප්රාදේය ය දල්කේ දකොේශා ශනානා ගනිමින් කිතුල් 

කර්මාන්තය රශ්රිත රැකියාලන්හි නියුතු කිතුල් මල් මදින්නන්,නි්පාෙකයන් ශා ලයලවායකයන් 

වංලර්නනය කිමම දමම ලයාපෘතිය මගින් සිදු දකදර්. ඒ අනුල කිතුල් නි්පාෙන ලැඩි දියුණු කිමම 

වඳශා ුහුනණු ලැඩවටශන්,තාක්ණික ුහුනණු ලැඩවටශන් පැලැත්ීම, උපකරණය බා  ම, නල 

නි්පාෙන ශනාන්ලා ම, දලෂඳදපොෂ ප්රලර්නනය වඳශා අලය වශය දමම ලයාපෘතිය මගින් සිදු දකදර්. 

 

2018 ලර්ද  කිතුල් කර්මාන්තය වංලර්නනය කිමම වඳශා රු.මි 15ක ප්රතිපාෙන දලන් කර ඇති අතර 

ශනානාගනු බන ප්රාදේය ය දල්කේ දකොේශාල කිතුල් රශ්රිත කර්මාන්ත වංලර්නනය කිමම වඳශා 

ලයාපෘති දයිජනා බා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පලතය. දේ වඳශා ලන දයිජනා ප්රාදේය ය මගින් 

අමාතයාංය දලත දයොමු කරන දව ප්රාදේය ය දල්කේලරුන් ෙැනුලත් කර ඇත. 

 

 II. මැි ගේමාන වංලර්නන ලයාපෘතිය 

දිලයින ුහරා විසිම පලතින මැි කර්මාන්තකරුලන් රර්ිකකමය ලදයන් ක්තිමත් කිමම, 

දලෂඳදපොෂ අරමුණු කර ගත් නි්පාෙන ශනාන්ලා  ම, අඩු රොයේාභී කර්මාන්තකරුලන් වඳශා 

උපකරණය බා  ම, දලෂඳදපොෂ අලව්ාා ලැඩි දියුණු කිමම වඳශා දමම ලයාපෘතිය ක්රියාත්මක දේ. 

 

දමම ලයාපාතිය මගින්ර 

 

I.  වාේප්රොයික මැි ලෂං කර්මාන්තද  නියැයේ කර්මාන්ත කරුලන් වඳශා ුහුනණුල බා  ම, 

 

II.  නීන තාක්ණයය බා  ම වඳශා ුහුනණු ලැඩ වටශන් පැලැත්ීම, 

 



III.  මැි භා්ඩඩ නි්පාෙනය වඳශා මැි අඹරණය යන්ත්ර බා ම ශා විදුයේ වකදපිරු බා ම 

මගින් ගමට තාක්ණයය බා  ම 

 

IV.  මැිදයන් තනන ෙ ගෑව ්ලෂං නි්පාෙනය කිමම වඳශා අලය යන්ත්ර,උපකරණය ශා අච්චු 

බා  ම 

 

V.  මැි ලෂං රශ්රිත කර්මාන්තකරුලන් වඳශා දලෂඳදපොෂ වශය බා  ම වඳශා අදවි 

මනයව්ාාන ශනාන්ලා  ම 

 

VI.  මැි කර්මාන්තකරුලන් අදවි ප්රෙර්න දලත දයොමු කිමම තුනන් ඔවකන් දිරිගැන්ීම වඳශා 

කටයුතු සිදු කරනු ැදබ්. 

 

III. වාේප්රොයික ශව්ත කර්මාන්ත ගේමාන වංලර්නනය කිමම ශා ලැඩි දියුණු කිමම 

දිලයින ුහරා විසිර පලතින වාේප්රොයික ශව්ත කර්මාන්ත වංලර්නනය කිමම දමම ලයාපෘතිය 

මගින් සිදු දකදර්. ඒ අනුල වාේප්රොයික ශවත් කර්මාන්තකරුලන් වඳශා තාක්ණික ෙැනුම 

බා  ම, දලෂඳදපොෂ අරමුණු කරගත් නිර්මාණයාත්මක දමිව්තර ශනාන්ලා  ම, දලෂඳදපොෂ 

අලව්ාා වේපාෙනය කිමම, නි්පාෙන විවිනාංගීකකරණයය, නීන උපකරණය බා  මට කටයුතු 

දකදර්. 

දමම ලයාපෘතිය යටදත් දලව්මුුනණු කර්මාන්තය, පබළු රශ්රිත නිර්මාණය, ෙැලමය අත්කේ 

භා්ඩඩ නි්පාෙනය, දපොල්කටු රශ්රිත නි්පාෙන, බතික් කර්මාන්තය, කේමල් කර්මාන්තය, 

දපොල්කටු රශ්රිත නි්පාෙන, උණය ලී රශ්රිත නිර්මාණය, ශන කර්මාන්තය, තලාසි බුරු ක 

නි්පාෙනය, පැදුරු ගේමාන වංලර්නනය, ව්ලර්ණයාභරණය නි්පාෙනය, යරළු දර්න්ෙ 

කර්මාන්තය, ලර්ණය කඩොසි රශ්රිත විසිතුරු නි්පාෙන ලැඩි දියුණු කිරිම වඳශා අලය වශය 

බා දේ. 

IV. ්ාමීය රර්ිකක ප්රලර්නන ලැඩවටශන 

දිනනාකම තුරන්කිමම අරමුණු කරගත් ලැඩවටශන් දකදරහි  කවිදේෂී අලනානය දයොමු කරමින් 

්ාමීය ජනතාල නගා සිටුීම දමන්ම නාගරික ශා අර්න නාගරික කාපල අඩු අොයේාභී 

ජනතාලදග්ධන රොයේ මේටම ිශෂ නැංීම වඳශා ඵොයී ක්රියාමාර්ග ගැනීම දමම ලැඩවටශන 

තුනන් බාදපොදරොත්තු දේ.දේ යටදත් ්ාමීය යිත පශ කකේ වංලර්නනය කිමම ශා 

වනලදනිපය වංලර්නන ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කරනු ැදබ්. 

 

 

 

 

 

්ාමීය රර්ිකක වංලර්නනය 

I. කිතුල් වංලර්නන ලයාපෘතිය 

II. මැි ගේමාන වංලර්නන ලයාපෘතිය 

III. වාේප්රොයික ශව්ත කර්මාන්ත ගේමාන 

වංලර්නනය කිමම ශා ලැඩි දියුණු කිමම 

IV. ්ාමීය රර්ිකක ප්රලර්නන ලැඩවටශන 

 



ඒ අනුල යිත පශ කකේ වංලර්නනය යටදත් ්ාමීය ප්රදේ මාර්ග වංලර්නනය කිමම, දබික්කු, කුඩා 

පාෂේ, කාණු පේනති ිදිකිමේ ශා නීකරණයය කිමේ, දපොදු පානීය ජ වේපාෙනය,පානීය නං 

අළුත්ලැඩියා කිමම, බුන කාර්ය දගොඩනැගියේ ශා දලනත් දපොදු දගොඩනැගියේ අළුත්ලැඩියා කිමම ලැනි 

වංලර්නන ක්රියාකාරකේ දමමගින් සිදුකරනු බයි. 

එදවේම වනලදනිපාය වංලර්නනය කිමම වඳශා අලය ෙැනුම, උපකරණය ශා පශ කකේ බා ම, ්ාමීය 

ලයලවායකත්ලය  වංලර්නනය කිමම වඳශා අලය ෙැනුම, උපකරණය, තාක්ණයය ශා පශ කකේ බා ම 

්ාමීය වංලර්නන ික්ක ගා කර ගැනීදමහිා අතයාලය වානක බැවින් ඒ වඳශා දමම ලයාපෘතිය 

මගින් අලය වශාය බාදේ. 

්ාමීය මේටමින් ගෘශද  සිට රරේභ කෂ ශැකි  ව්ලයං රැකියා ලර්ග කිහිපයක්  පශතින් ෙැක්දේ. 

I. චේනි නි්පාෙනය 

II. ත කැරයේ නි්පාෙනය 

III. ලුණු දෙහි නි්පාෙනය 

IV. කජු මෙ වකව් කිරිම 

V. කුරුදු ලගාල 

VI. මාළු ඇඹුල් තියල් දබිතල් කිරිම 

VII. කුරක්කන් පිි නි්පාෙනය 

VIII.  කලඳ ශදුන්කුරු නි්පාෙනය 

IX. ඕකිඩ් මල් ලගාල 

X. යේයුේ කලර නි්පාෙන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ග්රාමීය ය මටමටමින් ගයශයේ  ට ්රම්භ කෂ ශැකි  ව්ලයං රැකියා ලර්ග . 

I. චේනි නිප්ාෙනය         x.යේයුේ කලර නි්පාෙනය 

II. ත කැරයේ නි්පාෙනය 

III. ලුණු දෙහි නිප්ාෙනය 

IV. කජු මෙ වකව් කිරිම 

V. කුරුදු ලගාල 

VI. මාළු ඇඹුල් තියල් දබිතල් කිරිම 

VII. කුරක්කන් පිි නිප්ාෙනය 

VIII.  කලඳ ශදුන්කුරු නිප්ාෙනය 

IX. ඕකිඩ් මල් ලගාල 



06.කර්මාන්ත ක්යේත්රය නගා   ටුවිමට රජය මඟින් යගන ඇති පියලර 

I. කාර්මික උෙයාන නැතිනේ වංලර්නනුහර ඇති කිරිම. 

II. වි දේ රර්ිකක උෙයාන ඇති කිරිදේ ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරිම. 

III. කාර්මික නගර ලැඩවටශන් ක්රියාත්මක කිරිම. 

IV. කුඩා අපනයන වැක කේ කාප ඇති කිරිදේ ලැඩවටශන් විකල්ප මාර්ග  ක්රියාත්මක කරමින් 

පිට පාත්ල යිත පශ කකේ ුහළුල් කිරිදේ ලයාපෘති  රජය නිරත ී සිියී. 

V. කර්මාන්ත ක්දේත්රද  වංර්නනය වඳශා රදයිජනය දමන්ම නදලිත්පාෙනය රනල 

තාක්ණයය උපදයිජනය කිරිමරනිසි නියාමනය ශා නිතිමය ප්රතිවංව්කරණය අතයලය 

දේ.කර්මාන්ත වංලර්නනයට අලය රදයිජන පරිවරය ලැඩි දියුණු කිරිම වඳශා උපාය 

මාර්ගික වැැව්මක් රජය විසින් දයිජනා කර ඇත. 

VI. රදයිජන රකර්ණය ශා හිතකාමී පරිවරයන් ඇති කිරිම උදෙවා විදේශිකයන් කල් බදු 

ක්රමයට ගන්නා ිඩේ වඳශා බදු ිලත් කිරිමට දයිජිතය.  

VII. රටට රදයිජන බා ගැනිමට බානාලක්ල පැලති ශදුනාගත් රදයොජන ල ිඩේ අයිතිය 

වේබන්නල ිඩේ පනත මඟින් ෙක්ලා ඇති  සිමාලන්  ිලත් කිරිමට අද්ලක්ත තය. 

VIII. විදේ රදයිජන ිශෂ නැංවිදමහිා ප්රනාන වානකයක් ලන විනිමය අනුපාතිකය ශරශා  

රදයිජකයින් දිරිමත් කිරිමට ශැකි ලන පරිදි විදේ රදයොජන දිරි ගැන්විමට රදයිජන 

හිතකාමී විදේ විනිමය කෂමණයාකරන පනතක් ශදුන්ලා දිමට රජය කටයුතු කරනු ැදබ්. 

IX. දකොටව් දලෂඳදපොදහි ැයිව්තුගත විදේ වමාගේ ශා ුහරලැසියන් දනොලන අය විසින් 

කරනු බන රදයිජනල ාභාං ලයේන් බදු ිලත් කරනු ඇත. 

X. රදයිජකයින්ට ලයාපාර   රරේභ කිරිම පශ ක කරයේම පිණිව වංලර්නනය වඳශා ලන 

නිදයිජිත රයතන විසින් අො විදේ රද ජන අයදුේපත් දින 50 ක් ඇතුෂත වේුහර්ණය 

කරනු බන අතර ප කගාමි ප්රදේලට රදයිජන දිරිමත් කිරිමට ඇ.දඩො.මියේයන 10කට 

ලඩා ලැඩි රදයිජන වඳශා ලවර 5ක සිට ලවර 8ක කායක් ෙක්ලා 90ක ක බදු වශන බා 

දිමට කටයුතු කරනු ැදබ්.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

නිගමණ ශා යයෝජනා 

 

 රදේ කර්මාන්ත ලැඩි ලදයන් නාගරික අංය තුෂ 

වංදක්න්ද්රණයය  ී ඇති අතර ්ාමිය කර්මාන්තයන් දකදරහි 

ෙක්ලන ෙ වැකිල් අඩු දේ..ඒ වඳශා ්ාමීය කර්මාන්තරව්ලයං 

රැකියා නගා සිටුවිමට අලය ක්රියාමාර්ග ගත යුතු අතර ඒ තුනන් 

්ාමීය ලදයන් දවේලා නියුක්තිය ලැඩිකර ගත ශැකි අතර 

කර්මාන්ත අංද  ොයකත්ලය ලැඩි කර ගත යුතු දේ. 

 ්ාමිය කර්මාන්ත නගා සිටුවිමට නදලිත්පාෙනය ඇති කිරිම ශා 

ශිල්ය ය නිුහණයතාලදයන් යුතු මානල ප්රාග්ධනනනයක් බිහි කිරිම 

තුනන් රර්ිකක ලර්නනය දකදරහි කර්මාන්ත අංද  ොයකත්ලය 

ලැඩිකර ගත ශැකිය.   

 ලතු අංද  ොයකත්ලය අඩු බලක් ෙැක ගත ශැකි අතර එය නගා 

සිටුවිමට කටයුතු කිරිම තුනන් රර්ිකක දියුණුල දමන්ම රැකියා 

අලව්ාාලන්ෙ ඇති කිරිමට කටයුතු කිරිම. 

 


