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01.ශැඳින්වීම 
න න වමාජවෂ  ාේණික ලැඩිදියුණු වීම්  ජන වංයුතිවෂ   වලනව්කම්   

වලනව් ලන  වද් ාන  වංව්කෘතික   වවේලා නියුේති වශ නි් ාතන 

වලනව්වීම් ආදී කරුණු රැවක බ ෑම වශේතුවල්ද මිනිවා ජීල්ත ලන 

ව්ලභාලය වශ ඔවු්දවේ රැකියා ල ව්ලභාලය ව ර අවේේා    වනොකෂ 

 රිදි  වලනවකට ේ   වලමි්ද  ලතී. එම  රිල්ත නයට ලඩා්ත නමයශීලී  ිශය 

ශැකි ේවේත්රයේ වව  ව්ලයං රැකියා ේවේත්රය ශැඳි්දිශය ශැකි අ ර 

ල්ත මානවෂ වබොවශෝ රැකියා මා්ත    (Virtual) ක්රමයට  රිල්ත නය 

වලමි්ද  ලතී. එවවේම රටක ආ්තථිකය ේතිම්ත කිරීමට ශා වංල්තධ්නය 

කිරීවම් ප්රබ අිශයේ වව ව්ලයං රැකියා  වලෂඳව ොෂ තේලන තායක්තලය 

අතිමශ්ත වද.  

2019 ල්තය ලන ිශට ශ්රී ංකාවද  ුණළු රැකියාාභී  රිමාවල්ද  ව්ලයං 

රැකියාාභී්ද 41.72% කි. රැකියාලක නියුේ  කා්ද ාල්දව ්ද 41.09%  

ේ  ත  රැකියාලක නියුේ  පිරිමි  ා්තලවය්ද 42.04% ේ ත  ව්ලයං රැකියාල 

නියුතු  වද. (Source: International Labour Organization, ILOSTAT 

database. Data retrieved in September 2019 )  

ශ්රී ංකාවද මිලියන 22.182 ේ ව ජන ශයවය්ද ශ්රම බකා වශභාීත්තල 

අනු ා ය 50 % කි. ඉ්ද  70.9% ේ පුරු  ා්තලය ලන අ ර 31.7% ේ 

කා්ද ා  ා්තලය වද . ශ්රම බකාවය්ද වවේලා නියුේති අනු ා ය 94.8 % 

කි. වවේලා නියුේති අනු ා වය්ද  27.3% ේ කෘෂිකා්තමික ේවේත්රවෂ ත   

26% ේ කා්තමික ේවේත්රවෂ ත   46.7% ේ වවේලා ලත නියැී  ඇ . ුණළු 

වවේලා නියුේතිවය්ද 58.1% ේ අිශධිම්ත අංවෂ වවේලා නියුේතියට අය්ත 

ලන අ ර ඉ්ද 89.1% ේ කෘෂිකා්තමික ේවේත්රයට අය්ත වද. වවේලා ිශයුේති 

අනු ා ය 5.2% ේ ලන අ ර  3.8% ේ පුරු  ා්තලය ත  7.7% ේ කා්ද ා 
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 ා්තලය ත  වද. (ූලාශ්රය : Sri Lanka Labour Force Statistics Quarterly 

Bulleting 4 th Quarterly - 2020)  රැකියාලක  අධ්යා නයක වශෝ 

පුහුණුලක නිර  වනොලන  රුය කණ්ඩායම (NEET) 2021 මශබැංකු 

ලා්ත ාලට අනුල 685 424 ේ  බල වඳශ්ද වද .එවම්ද ම  රුය ිශරැකියා 

අනු ා ය (අවු:15-24)  26.5%කි. අධ්යා න මටමටම අනුල ලැඩිම ිශරැකියා 

අනු ා ය අ.ව ො.ව උ.ව ෂ ශා ඉශෂ අධ්යා නයේ වගස  පිරිව 9.8% ේ ලන 

අ ර එයි්ද 6.2%ේ පුරු  ා්තලය ලන අ ර 13.6% ේ කා්ද ා  ා්තලය 

වද.(ූලාශ්රය: ජන ශා වංඛ්යාවෂඛ්න වත ා්ත වම්්දතුල  2020) වමම 

 ්තලය  ලදුට්ත අලම කර  ැනීමට ව්ලයං රැකියා ේවේත්රය තුින්ද නල 

රැකියා උ්ත ාතනය කිරීමට මංව ්ත ිශලර කිරීම සිදු කෂ යුතුය.  

 නි තරිද්ර ා ව්තඛ්ාලට අනුල ශ්රී ංකාවද  එේ පුද් යකුවේ  අලම යැපුම් 

මටමටම  ල්තලා   ැනීම වඳශා මාසික ිශයතම රු: 5972 ක ුණතේ අලය  වද. 

(ජන ශා වංඛ්යා වෂඛ්න වත ා්ත වම්්දතුල  2022 (ව බරලාරි). ශ්රී ංකා  වද  

උද්ධ්මන අනු ා ය 45.30%  තේලා (NCPI) ඉශෂ  ව ොව් ඇ  (ශ්රී ංකා මශ 

බැංකුල 2022). එය  ලදුරට්ත ඉශෂ යමි්ද  ලතී. වමම  ්තලය්ද 

වඳශා  වද්ශීලය  ලවය්ද   වකොවරෝනා  ලවං    ්තලය  වෝක  වද් ාන 

ශා ආ්තථික   අවථ්ාලර්තලය ශා ශ්රී ංකාවද ල්ත මාන ආ්තථික ශා 

වද් ාන අ්තබුතය   වබවශිශ්ද  බ ා ඇ . වමම  ්තලය්ද යටව්ත ශ්රී 

ංකාවද කුඩා  මධ්ය ශා මශා  රිමාය ලයලවාය්ද ලැසී යාම ශා වවේලක 

වංඛ්යා කේ ාදු කිරීම් නිරීේයය වද. ව්ලයං රැකියා වඳශා වාවේේල 

අලය ලන ප්රාේධ්නය ශා  ාේයය අලම වද. එබැිශ්ද ල්ත මාන ආ්තථික 

අ්තබුතය ශුණවද වවේලා නියුේතිය රැක  ැනීම ශා වවේලා ිශයුේතිය  ප්රමායය 

අලම කර  ැනීමට්ත එමඟි්ද ල්ත මානවෂ  ලතින ආ්තථික අභිවයෝ ය්ද 

ජය  ැනීමට්ත  ව්ලයං රැකියා ේවේත්රය ල්තධ්නය කර  ැනීම ඉ ා ලැත ්ත 

වද.  
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02. ව්ලයං රැකියා වලෂඳවපොෂ අධ්යයනව  මූලික අරමුණු 
 

I. ආ්තථික ව්ථායී ාල ෂඟාකර  ැනීම ශා රැකියා අලවථ්ා පුළුෂ කිරීම  

වඳශා ව්ලයං රැකියා ල ිශභල ාල අධ්යයනය කිරීම. 

II.  වද්ශීලය  නි් ාතන ඉශෂ නැංවීම වඳශා  අඩු ආතායම්ාභී ප්රජාල වේ  

තායක්තල ය  ඉශෂ නංලා  ැනීමට  වයෝජනා ඉදිරි ්ත කිරීම. 

III. කුඩා  රිමාය ලයලවායකයි්ද ප්රල්තධ්නය කිරීම ශා නල 

ලයලවායකයි්ද ිහගස කිරීමට අලය වයෝජනා ඉදිරි ්ත කිරීම. 

IV. රැකියා   ව ලෂඳව ොෂට වරින පුහුණු දිානතී්ද ශඳුනා  ැනීම. 

V. ව්ලයං රැකියා ේවේත්රවෂ   ලතින  ැටලු ශඳුනා  ැනීම.  

 

03. ක්රමවදයය 
ව්ලයං රැකියා ේවේත්රය නිවයෝජනය කරන ව ෞද් ලික ශා රාජය ආය න 

බුද්ධි කම්බන වැසියට ආරාධ්නා වකොට වශභාීත කරලා  ැනීම.වමගසදී 

වමෘද්ධි,  ෘශ ආ්තථික, ේෂුද්ර ූලය, ව්ලයං රැකියා ශා ලයා ාර වංල්තධ්න 

රාජය අමා යාංය  ජා ය්ද ර කම්කරු වංිශධ්ානය   ශ්රී ංකා මශ බැංකුල  

ලයා ාර වංල්තධ්න ආය නය යන ආය න  වශභාීත කරලා  ්දනා දී . 

වශභාීත ව ආරාධි  ආය න 

 මිනිව්බ ශා රැකීරේා වත ා්ත වම්්දතුවද රැකියා නි්තමාය ශා 

ප්රල්තධ්න අංය 

 වමෘද්ධි,  ෘශ ආ්තථික, ේෂුද්ර ූලය, ව්ලයං රැකියා ශා ලයා ාර 

වංල්තධ්න රාජය අමා යාංය 

 කා්ද ා ශා ෂමා වංල්තධ්න, ව ර  ාවෂ ශා ප්රාථමික අධ්යා න, 

 ාවෂ යය   ශසුකම් ශා අධ්යා න වවේලා රාජය අමා යාංය 

  රුය ශා ක්රීඩා අමා යාංය - කුඩා ලයා ාර වංල්තධ්න අංය (SED) 

 ශ්රී ංකා මශ බැංකුල  

 අ නයන කෘෂික්තම වත ා්ත වම්්දතුල 
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 ංකා කා්තමික වංල්තධ්න මණ්ඩය (IDB ) 

 ප්රාථමික කා්තමික අමා යාංය 

 ක්තමා්ද  වංල්තධ්න වත ා්ත වම්්දතුල 

 ක්තමා්ද  වත ා්ත වම්්දතුල  -  ෂා්ත වභා  

 ප්රාවද්ශීලය වංල්තධ්න බැංකුල (RDB) 

 මශජන බැංකුල 

 වයව වංල්තධ්න බැංකුල 

 ජාතික වංල්තධ්න බැංකුල (NDB) 

 SIYB Association of Sri Lanka 

 ජා ය්ද ර කම්කරු වංිශධ්ානය (ILO)  

 ංකා ජාතික ව්තවලෝත ශ්රමතාන වං මය 

 ශ්රී ංකා අ නයන වංල්තධ්න මණ්ඩය ( EDB ) 

 ලයා ාර වංල්තධ්න ආය නය  

 ජාතික  රුය වවේලා වභාල 

 ජාතික ක්රම වම් ාතන වත ා්ත වම්්දතුල (NPD Budget) 

04.බුද්ධි කම්භන වැසිය තුෂ මතු ව කරුණු   
 

01. ලත්මන් රැකියා වලෂඳවපොෂ ව්ලභාලය   

ල්තම්ද ව්ලයං රැකියා  ්තලය පිිනබඳ ජා ය්ද ර  කම්කරු වංිශධ්ානය 

නිවයෝජනය කරමි්ද කරුණු ඉදිරි ්ත කරන දී. එේව්ත ජාතී්දවේ 

වංිශධ්ානයට අනුල රැකියාලේ වව අ්තථ ්දලනු බ්දව්ද ලැඩකරන 

ලයවවේ ජන යවය්ද යම් නි්චි  කා  රිච්වේතයේ තුෂ (වතියේ වශෝ 

දිනේ) රැකියාලක නිර  වීමයි. එය ලැටුේ බන රැකියාලේ වශෝ ව්ලයං 

රැකියාලේ ිශය ශැකිය. ජා ය්ද ර රැකියා ල්තීතකරයයට අනුල ශ්රී ංකාවද 

වවේලකය්ද  වවේලාවයෝජකය්ද   ම්දවේම රැකියාලක නියුතු වල්ද  

ලැටු ේ වනොබන  වුවෂ වාමාජිකය්ද යන පිරිව ව්ලයං රැකියා ේවේත්රයට 

අය්ත වද. ල්ත මානය ලන ිශට ශ්රී ංකාවද ව්ලයං රැකියා ල නියුතු වල්ද 

ශඳුනා  ැනීවම් දී වවේලාවයෝජකය්ද ශා ලැටු ේ වනොබන  වුවෂ 

වාමාජිකය්ද අ ශැර  ම්දවේම රැකියාලක නියුතු වල්ද (Own Account 
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Workers)  ැන  මයේ වාකච්ඡා කිරීම සිදු වද. වෝකවෂ අවනකු්ත 

රටලට වාවේේල ශ්රී ංකාවද රාජය වවේලවෂ වයදී සියන පිරිව 14.8% ේ 

ලන අ ර ව ෞද් ලික අංවෂ සියන පිරිව 42.7% ේ වද. වමම අං 

වතවකගසම වවේලවෂ නියුතු පිරිව 60% කට ආව්දන වද. ඉතිරි 40% කට 

ආව්දන පිරිව ව්ලයං රැකියාල නියුතු වල්ද වද. ජා ය්ද ර ලවය්ද 

වවේලකයි්ද 05 වතවනකුට ලැඩි පිරිව ිශධිම්ත අංයට අය්ත ලන අ ර ශ්රී 

ංකාවද 10 වතවනකුට ලැඩි පිරිව ිශධිම්ත අංයට අය්ත වද. 

 

ිහලියන 7.9 ේ ව වෝක ජන ශයවය්ද වවේලා වයෝජකය්ද 2% ්ත 3% ්ත 

අ ර වංඛ්යාලේ සියන අ ර එයි්ද වවේලකය්ද 45% ේ ත  ම්දවේම 

රැකියාලක නියුතු වල්ද 34% ේ ත ලැටු ේ වනොබන  වුවෂ වාමාජිකය්ද 

11% ේ ත වද. වෝක මටමටවම් ලැඩකරන ලයවවේ ජන ශයය ිහලියන 5.3% 

කි. එයි්ද  රුය පිරිව (අවුරුදු 15-24) ිහලියන 1.2%කි. 36% ක ප්රමායයේ 

රැකියාල වයදී සියන අ ර අධ්යා න කටයුතු වශ පුහුණුවීම් ල 42% ේ 

වයදී සියනු ැවේ. රැකියාලක  අධ්යා නයක වශෝ පුහුණුලක නිර  වනොලන 

(NEET) කණ්ඩායමට 22% ේ අය්ත ලන අ ර  2019 ල්තය ලන ිශට එය 

මිලියන 267 කි. 

 

ල්ත මානවෂ වෝක මටමටවම්ද රැකියා අගසමි වී යාමේ තේනට ැවබන 

අ ර  ලතින රැකියා රැක ැනීමට කටයුතු  කෂ යුතුය. එවම්ද ම ශ්රම 

වලෂඳව ොෂට එකතු ලන ශ්රම බකාය වඳශා නල රැකියා නි්තමායකරුල්ද 

ලයලවායකය්ද තුින්ද ිහගස කිරීම කෂ යුතු අ ර නල රැකියා නි්තමායය ිශය 

යුතුය. 
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02.  මශ බැංකුල මඟින් කෘෂිකර්මාන්තව  ලයාපාර මුල් කර ගනිමින් 

මූය පශුකකම් බා ීමම  

ශ්රී ංකාවද ූලය  ද්ධ්තිවෂ වේ්ද්රීය වථ්ානය වව වකනු බන ශ්රි 

ංකා මශ බැංකුල ප්රධ්ාන අරුණණු වතකේ ව රතැරිල කටයුතු කරනු බයි. 

එනම්  

 ආ්තථික ශා මි වථ්ායී ාල  ල්තලාව න යෑම 

 ූලය  ද්ධ්ති ව්ථායී ාල  ල්තලාව න යෑම 

මශ බැංකුල යටව්ත ඇති ප්රාවද්ශීලය වංල්තධ්න අංය මඟි්ද රවටම ඇති ූලලික 

අලය ා වැකිෂට  නිමි්ද ප්රුණඛ් ාලය තැේිශය යුතු ේවේත්ර ශඳුනාව න 

ඒ වඳශා අලය ලන ූලය  ශසුකම් වැසීම සිදු කරනු ැවේ. ප්රාවද්ශීලය 

වංල්තධ්නය උවතවා තායක්තලය තැේවීවම් දී එගස ූලලික අරුණණු ල්දව්ද 

ප්රාවද්ශීලය ිශම ාලය ශා දුේ ්තකම දුරී ම  ාතක කර  නිමි්ද ආරම්භ 

කර්දනා ව ලයා ෘති වඳශා ූලය අනු්රශය බා දීමයි. එගස දී ව්ලයං රැකියා 

ේවේත්රය ප්රධ්ාන ලන අ ර ඒ වම්බ්දධ්ල කරුණු  ශේ වකවරගස අලධ්ානය 

වයොුණ කරමි්ද ූලය  ශසුකම් බා වතනු ැවේ. 

I. ප්රුණඛ් ා තැේිශය යුතු ේවේත්ර ල්තධ්නය කිරීම 

II. වවේලා වැ යීමේ සිදු වීම 

III. වද්ශීලය අුණද්රලය ල භාිශ ය 

IV. මනා නිමැවුමකි්ද යුේ  භාණ්ඩයේ වීම 

V. දිගු කාී නල  ලතින ලයා ාරයේ වීම 

ශ්රී ංකාවද ල්ත මානවෂ  ලතින ආ්තථික  ්තලය වශේතුවල්ද දුේ ්තකම 

දුරී ම ුණලික අරුණයේ කර  නිමි්ද ආශාර නි් ාතනයට ශා කෘෂිකා්තමික 

ලවය්ද තායක වීම ප්රුණඛ් කා්තයයේ වව ශඳුනාව න ඇ . ිශවේවය්ද 

වකයකාී න වභෝ  ශා වකය කාී න ආශාර නි් ාතනය්ද ේණික 

අලය ාලය්ද වව වකා ඒ වඳශා පුහුණු ැබ ව්ලයං රැකියාාභී්ද  
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බැංකු    කිරිම ශා උ රිම වශන වගස ල ේණික ූලය  ශසුකම් බා දීම 

සිදු කරනු බයි. 

උතා -   ව්ලයං රැකියා ප්රල්තධ්න ූලාරම්භන යය  (පුහුණු ආය න ලලි්ද 

පුහුණු ැබ  රුය  රුණිය්ද වඳශා    ව්ලයං රැකියාලේ ආරම්භ 

කිරිමට බා වතනු බන යය ිශවේයකි ) 

 අ යතාම ලයා ෘති ලැඩවටශන (නි් ාතන වශෝ භාණ්ඩ අවිශය 

වඳශා  ලතින වලෂඳව ොෂ  ැටලුල නිරාකරයය කිරීම වඳශා 

ගිිශසුම්    කර  ්ත යය වයෝජනා ක්රමයකි. )  

ව්ලයං රැකියාලේ ආරම්භ කිරීමට ව ර එම ේවේත්රය පිිනබඳ මනා 

පුහුණුලකි්ද ශා තැනුමකි්ද ව්දනද්ධ් ිශයයුතු අ ර ූලය තැනුම තිබීම ත 

අ යලය වද. ූලය තැනුම බා දීවම් දී්ත  කාී න ලැඩපිිනවලෂේ වව 

“ූලය වාේර ාලය” මශ බැංකුල ිශසි්ද ශඳු්දලා දී තිවේ. වමමඟි්ද යය 

ුණතේ බා  ැනීම  ුණතෂ වයතවීම  ආතායම් ඉ යීම  ගිණුම්   කිරීම ශා 

කෂමයාකරයය පිිනබඳ ූලලික අලවබෝධ්යේ බා වතනු ැවේ. ශ්රී ංකාවද 

පුහුණු ආය න ශා ූලය ආය න වම්බ්දධ් කර  නිමි්ද ශ්රී ාංකික  රුය 

 රුණිය්ද ඉේක කර  නිමි්ද තැනුල්ත කිරීම සිදු කරනු බයි. 

ශ්රී ජයල්තධ්නපුර ිශ්ලිශතයාය මඟි්ද සිදු කරන ත වක්ේයයකට අනුල 

ලයා ාරයේ ආරම්භ කරන ලයලවායකය්දව ්ද  අවුරුදු ශ රේ ඇතුෂ  

40% ේ ිහඳ ලැවටන බල වවොයාව න ඇ . ඒ වඳශා ූලලික වශේතු වව 

කෂමයාකරය  ැටලු  ූලයමය  ැටලු  ගිණුම් බා  ැනීමට ඇති 

වනොශැකියාල  ලා්ත ා  බා වනො ැනීම  ලයා ාරය ශා පුද් යා වතවතවනේ 

වව වකා කටයුතු වනොකිරීම ශඳුනාව න ඇ .  
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03. ජනතා වංලර්ධ්නය වඳශා නයායාත්මක පයනමක් වමෘද්ධි පද්ධ්තිය 

තුෂ ක්රියාත්මක වීම  

දිිනඳුකම පිටුතැකීම ශා ජන ාල විශබ  ැ්දිශම වඳශා  ැශැදිලි 

නයායා්තමක  තනමේ වගස ල වමෘද්ධි අමා යාංය මඟි්ද ඉදිරි ්ත කිරීමේ 

මඟි්ද වම්බ්දධ් ලන දී. වමම අමා යංය යටව්ත ව්ලයං රැකියා 

වම්බ්දධ්ල ආය න කිගස යේ යටව්ත ලැඩවටශ්ද ක්රියා්තමක කරනු බයි. 

 වමෘද්ධි වංල්තධ්න වත ා්ත වම්්දතුවද ජීලවනෝ ාය 

වංල්තධ්න ලැඩවටශන  

 වවෞභා යා වංල්තධ්න කාංය යටව්ත ඇති වවෞභා යා 

නි් ාතන  ම්මාන 

 ්රාම වංල්තධ්න අභයාව ශා  ්තවෂය ආය නය 

වමෘද්ධිාභී්ද ලැඩි ආතායම්   මධ්ය ආතායම්  අඩු ආතායම් ශා 

ආතායම් වනොමැති වව ල්තීතකරයය කර වමෘද්ධි බැංකු ශරශා රුපියෂ 

 නව්තශවවේ සිට රුපියෂ ේ 10 තේලා ූලය  ශසුකම් බා වතනු ැවේ. 

රුපියෂ ේ 10 ට ලැඩි ූලය  ශසුකමේ අලය ලැඩි ආතායම්ාභිවයකු 

වද නම් වමෘද්ධි බැංකුල යටව්ත ඇති ප්රාවද්ශීලය වංල්තධ්න බැංකුල මඟි්ද   

ූලය  ශසුකම් බා    ශැකිය. 

ජාතික නි් ාතන ලැඩි කිරීම ශා ආතායම් ලැඩි කිරීම ූලලික අරුණණු 

කර  නිමි්ද වවෞභා යා වංල්තධ්න කාංය 2021 ල්තවෂ ආරම්භ කරන 

ත අ ර  2022 ල්තවෂ අවප්රේෂ මාවය ලන ිශට වවෞභා යා නි් ාතන 

 ම්මාන 578 ේ ආරම්භ වකොට ඇ . ව්ලයං රැකියා වඳශාම නල 

ප්රල්තධ්නයේ වව  වවෞභා යා නි් ාතන  ම්මාන ආරම්භ කරන දී. 

වමෘද්ධිාභී්ද  වමෘද්ධිාභී්ද වනොලන  වලන්ත අඩු ආතායම්ාභී්ද ශා 

මධ්ය මටමටවම් ආතායම්ාභී්දවේ එකුණතුවල්ද රවටම නි් ාතන ලැඩි කිරීම 

ූලලික අරුණණු කර  නිමි්ද වමම  ම්මාන ආරම්භ වී ඇ . වවෞභා යා 

නි් ාතන  ම්මානයේ වව ශඳුනා නු බ්දව්ද කිසියම් ප්රවද්යක 
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(්රාමනිධ්ාරී ලවමක)  ලතින වම් ්ත ල සුභ ාලය  වලෂඳව ොෂ  

අුණද්රලය ශා වලන්ත වාධ්නීය කරුණු (යම් ප්රවද්යක ිශිශධ් ේවේත්ර පිිනබඳ 

වාම්ප්රධ්ායික ශා  ාේණීක තැනුම ඇති පුද් යි්ද බහුල සිීමම)  තනම් 

කර  නිමි්ද අලම ලයලවායකයි්ද ිශසි වතවනකු ුණෂ කර  නිමි්ද වකව ්

කරන ද්තකි. වමමඟි්ද මාසිකල අලම ලවය්ද රුපියෂ 30000 – 50000 ්ත 

අ ර අඛ්ණ්ඩ ආතායමේ උ යා  නිමි්ද තිරවාර වව  ල්තලාව න යා 

යුතුය. 

්රාක්ය මටමටමි්ද ිශිශධ් ව්ලයං රැකියා ලයා ාර ශඳුනාව න දිව්රිේ ශා 

ප්රාවද්ශීලය වෂකම්ලරු්දවේ අනුතැනුම යටව්ත වමම ලයා ෘති වයෝජනා 

ඉදිරි ්ත කිරීම ශා ක්රියා්තමක කිරීම සිදු කරනු ැවේ. ලයලවායකයි්ද එකතු 

කර “වවෞභාේ යා නි් ාතන වමිතියේ” පිගසටුලා එේ ලයලවායකවයේ වඳශා 

රජය මඟි්ද නැල  අය කර වනො ැනිවම්  තනම ම  රුපියෂ ේයක 

ුණතේ බා වතනු ැවේ.  ෘශාශ්රි ල ආරම්භ කරන වමම ව්ලං රැකියා  ල 

50% කට ලැඩි පිරිව  රුය කා්ද ාල්ද වද. 

 

04. ව්ලයං රැකියාලක් ආරම්භ කිරීවම් ීම ප්රාවද්යය, භූවගෝලීය, වමාජයීය, 

පාරිවරික ආීම       වයෝගයතාලය ිළිබබඳ වැකිලිමත් වීම ශා 

වලෂඳවපොෂ ලටිනාකම ිළිබබඳ යැනුලත් වීම  

වවෞභා යා නි් ාතන  ම්මාන ආරම්භ කිරීම නිවා ලයලවායකය්ද ශට 

 ම්දවේ ලයා ාර කටයුතු රජවෂ වශෝ වලන්ත ආය නයක  වංිශධ්ානයක 

ම  යැපීමේ වනොමැතිල ව්ලාධින වව  ල්තලා  ැනීවම් ශැකියාල ැබී 

තිවේ. එලැනි ව්ලයං රැකියා ලයා ාර කිගස යේ වඳශා උතාශරය  ශ  

තැේවද.   

 මැය බහුල ඇති ප්රවද් ල මැය ආශ්රි  නි් ාතන වකව් කිරීම  

 කුරුයෑ  ප්රවද්වෂ ජ ්ද ජබර ආශ්රි ල අ්ත බෑේ නි් ාතනය 

(වමම නි් ාතන ප්රවද්ය ආශ්රි ල රුපියෂ 500 – 600 ේ  මය 
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ලන අ ර වකොෂඹ ප්රවද්වෂ රුපියෂ 7000 – 7500 ක ඉශෂ 

මිකට අවිශ වීම)  

 ව ොෂකටු ආශ්රි  නි් ාතන (ල්ත මානවෂ ව ොෂකටු ආශ්රවය්ද  

වනළුම් කුළුය නි්තමායය කර ඇති අ ර එය රුපියෂ 8000 – 

10000 ්ත අ ර මිේ ලන අ ර එය මිදී  ්දනා ප්රමායය අලම 

ලන අ ර ඒ ආශ්රි  කුඩා Keytac මිදී  ැනීම ඉශෂ මටමටමක 

 ලතී.)  

05. අඛණ්ඩල ආයායමක් උපයාගත ශැකි රැකියාලක් වීම  

වබොවශෝ පිරිව් ව්ලයං රැකියාලේ ආරම්භ කෂ  මණි්දම ඉේම්ද ආතායම් 

බාව ොවරෝතතු වද. නුණ්ත වබොවශෝ රැකියාල්ද එවවේ වනොවද. අ රමැත 

නල ා තමන ව්ලයං රැකියා ිශා ප්රමායයේ ඇ . අලම ලවය්ද රු : 

30000 ්ත 50000 ්ත අ ර ුණතේ මාසිකල උ යා    ශැකි ලයලවායකය්ද 

වලෂඳව ොෂ තුෂ ව්ථාලරල  ල්තලා    ශැකි වද.  

උතා - : වවෞභා යා නි් ාතන  ම්මාන නි්තමායය තුින්ද  ම් ශ 

දිව්රිේකවෂ බු්ත ල ා කරුවලකු මාවයකට රුපියෂ ේ 04 ක ුණතේ 

උ යා  නී. එලැනි ලයා ෘතියක තිරවරභාලය පිිනබඳ  ැටලු  ැන වනොනීත. 

 

06. ලර්තමාව  මූය ක්ව ්රව  ණය වපොළී අනුපාතය ලැඩි වුල ය ව්ලයං රැකිය 

ල නිරතලන්නන් වඳශා  4% - 7%  අතර වපොළී අනුපාතයන් යටවත් ණය 

බා ීමමට ප්රතිමූය පශුකකම් ්රි ංකා මශබැංකුල මඟින් වවා ඇත  

ශ්රී ංකා මශ බැංකුවද ප්රාවද්ශීලය වංල්තධ්න වත ා්ත වම්්දතුල මඟි්ද සුළු ශා 

මධ්ය  රිමාය ලයලවාය අංය  ේෂුද්ර ූලය අංය ශා කෘෂිකා්තමික ශා ව්තල 

 ාන අංය වල  ප්රතිූලය  ශසුකම් වැ යීම  යය ඇ  ආලරය වශ 

ව ොළී වශනාධ්ාර වැ යීම ශා යය  රිපරක වවේලා වැ යීම සිදු කරනු ැවේ. 

ඒ යටව්ත යය වයෝජනා ක්රම 11 ේ ශඳු්දලා දී ඇ . එම යය වයෝජන ා ක්රම 

 ශ  තැේවද. 
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I. වවෞභා යා යය වයෝජනා ක්රමය  

II. ව්ලයං රැකියා ප්රල්තධ්න ූලාරම්භක යය වයෝජනා ක්රමය - අදියර II 

III. කුඩා  රිමාය කෘෂි ලයා ාර වශභාීත්තල ලැඩවටශන  

IV. අ්තලැ යය වයෝජනා ක්රමය  

V. ව්ලේති යය වයෝජනා ක්රමය  

VI. දිිනඳුකම පිටුතැකිම වඳශා ලන ේෂුද්ර ූලය යය ලයා ාතිය - චක්රීය 

අරුණත  

VII. නල වපිරි ්රාක්ය යය වයෝජනා ක්රමය 

VIII. සුළු ශා මධ්ය  රිමාය ලයලවායකය්ද වඳශා ලන කාරක ප්රාේධ්න 

යය වයෝජනා ක්රමය  

IX. වවෞභා යා COVID –19 පුනරුත වශන යය වයෝජනා ක්රමය -අදියර I  

X. වවෞභා යා COVID –19 පුනරුත වශන යය වයෝජනා ක්රමය-අදියර II  

XI. යය ඇ  ආලරය වශ ව ොළී වශන යය වයෝජනා ක්රමය  
 

07. වශන කායක් යටවත් වශනයායි මූය පශුකකම් බා වයන අතර 

විව වයන් ලර්තමාන තත්ලය පයනම් කර ගනිමින් නල නි්පායන ශඳුන්ලා 

දිය යුතු බල මශජන බැංකුල මඟින් අයශව් ඉදිරිපත් කරන ීම  

ල්ත මාන  ්තලය  තනම් කර  නිමි්ද කෘෂික්තමා්ද ය වකය කාී න 

ආශාර නි් ාතනයට වයොුණ කිරීම අරුණණු කර  නිමි්ද ූලය  ශසුකම් බා 

දීම සිදු කරනු බයි. ල ාල්ද වාරථක කර  ැනීවම්ද  සු යය ුණත ව ිශය 

ශැක. යය අය කර  ැනීම වඳශා වශන කායේ බා දීම වමයි්ද  මය වද. 

ලයලවායකය්ද  ව්ලයං රැකියාකරුල්ද ව්ලයං ිශනයේ ඇතිල කටයුතු කෂ 

යුතුය. ලයා ාරයේ වඳශා යය ුණතේ බා  ැනීමට උන්දදු වුල ත ඒ වඳශා 

ලයා ෘතිය පිිනබඳ වයෝජනාලේ වකව් කර  ැනීමට වබොවශෝිශට වනොතනී. 

 ම්දවේ ලයා ාරය පිිනබඳ  ැශැදිලි අලවබෝධ්යේ වනොමැතිල මා ෘකාල 

 මයේ වකව් කර යය වයෝජනා වඳශා ඉදිරි ්ත වීම තේනට ැවේ. එලැනි 
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ලා්ත ා වඳශා යය නිකු්ත කිරීවම්  ැටලුලේ  ලතී. වශොඳ ශා කය ලයා ෘති 

වයෝජනා ඉදිරි ්ත කර්දව්ද නම් එගස  ේවවේරුල අනුල යය ුණත ඉ ා 

ඉේමණි්ද බා    ශැකිය.  

08. විවිධ් ව්ලයං රැකියා ක්ව ්ර ල ුහුණණුල, යැනුම පලතින අය විධිමත් 

මූය ආයතන වලත වයොමු කිරීම    

ිශිශධ් ේවේත්රය්ද පිිනබඳ පුහුණුලේ තැනුමේ ඇති NVQ  4 මටමටවම් 

පුහුණුාභී්දට බැංකු මඟි්ද ූලය  ශසුකම් බා වතනු ැවේ. ඉ්ද බැශැර 

පුද් යි්ද ිශධිම්ත ලියිශලි වගස ල  ඇ කරුල්ද වගස ල යය බා  ැනීමට 

ඇති වනොශැකියාල්ද නිවා වබොවශෝ පුද් යි්ද අිශධිම්ත ක්රම මඟි්ද ුණතෂ 

බා  ැනීමට උ්තවාශ තරනු බයි. 

05.ශඳුනාගත් ගැටලු ශා වයෝජනා 

  
 

ශඳුනාගත් ගැටලු නිර්වද් ශා වයෝජනා 

01.ලයලවායකයි්ද වතුල 

ිශිශධ් ව්ලයං රැකියා ේවේත්ර 

ල පුහුණුල  තැනුම 

 ැලතිය ත ූලය  ශසුකම් 

පිිනබඳ තැනුල්ත භාලය 

අලම වීම ශා අලම ව ොළී 

අනු ා ය්ද  යටව්ත ූලය 

 ාේයය  බා වතන 

ිශධිම්ත ූලය  ද්ධ්තියේ 

පිිනබඳ තැනුල්තභාලය අලම 

වීම.  

ල්ත මාවෂ ූලය ේවේත්රවෂ යය ව ොළී 

අනු ා ය ලැඩි වුල ත ව්ලයං රැකිය ල 

නිර ල්දන්ද වඳශා 4% - 7%  අ ර ව ොළී 

අනු ා ය්ද යටව්ත යය බා දීමට ප්රතිූලය 

 ශසුකම් ශ්රි ංකා මශබැංකුල මඟි්ද වවා දී 

ඇති අ ර යය වයෝජනා ක්රම 11 ේ ශඳු්දලා දී 

ඇ . නුණ්ත වම් පිිනබඳ තැනුල්තභාලය අඩුය. 

එම නිවා ව්ලං රැකියා පිිනබඳ ලයලවායකයි්ද 

තැනුල්ත කිරීම වම්ද ම ඒ වඳශා වශනතායි යය 

වයෝජනා ක්රම පිිනබඳ තැනුල්ත කීරීම සිදු කෂ 

යුතුය.   
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02.කණ්ඩායම් යය ක්රම 
ශඳු්දලා දීම. 

කණ්ඩායම් යය ක්රමය බංාවද්වෂ “්රාක්්ද” 

ලයා ාරය ආත්තයේ වව ව න ආරම්භ 

කරන දී. කුඩා කණ්ඩායම් වාමාජිකයි්දවේ 

ඇ වීමේ ම  යය ුණතෂ නිකු්ත කිරීම  වමගස දී 

සිදු වකව්ත. වමම ක්රමය  ල්තලාව න යාවම් දී 

යයාභී්ද බ ැ්දවීම ශා  ෘජු අධීේයය 

ලැත ්ත වද. ංකාවද වමෘද්ධි ශා වයව බැංකු 

ආශ්රි ල කුඩා කණ්ඩායම් යය ක්රමය 

 ල්තලාව න යනු ැවේ. වමම කණ්ඩායම් 

යය ක්රමය වමඟ වලෂඳව ොෂ වවොයා  ැනීම  

 ාේණීක වශාය  ලයා ෘති ලා්ත ා වකව් කර 

 ැනීම ආදී වශාය ත අවනකු්ත ලාණිජ බැංකු 

මඟි්ද ප්රජා මටමටවම් බැංකු  ද්ධ්තිය වල  බා 

දිය ශැකිනම් එය ඉ ා ලැත ්ත වද. 

 

 

03 වමෘද්ධි බැංකු  ද්ධ්තිය 
ක්රමල්ත කිරීම   යය ශා  
ලයා ෘති  සු ිශ රම. 

 

වමෘද්ධි බැංකු  ද්ධ්තිය රට පුරා ලයාේ ල ඇ . 

දිිනඳුකම පිටු තැකීවම් ප්රධ්ාන වමලමේ වව්ත 

ව්ලයං රැකියා අලව්ථා  දියුණු කර  ැනීමට 

වමෘද්ධි බැංකු  ද්ධ්තිය මඟි්ද ිශා වවේලාලේ 

වැ යිය ශැකිය. ඒ වඳශා පුළුෂ කය ාලයේ 

වගස   රුය පිරිව් බැංකු  ද්ධ්තිය වල  

ආක්තනයේ ඇති ලන  රිදි ක්රියා කෂ යුතුය. 

ඔවු්ද වඳශා ිශිශධ්  ාේණික  ශසුකම් ත  

වැ යීම ලැත ්ත වද.   

04  ලයලවායකයි්දවේ  
ූලය වාේර ාලය පිිනබඳ 
තැනුල්ත භාලය අලම වීම. 

ලයලවායකයි්ද තුෂ ූලය ිශනය ඇතිකරී ම 

වඳශා සුදුසු නල ක්රවමෝ ාය්ද ශඳු්දලා දීම ශා 

ූලය වාේර ාලය ල්තධ්නයට යය 

වම් ්තතායකයි්ද මඟි්ද කටයුතු කිරීම. 

 

05.යය බා දීවම් දී 
ආරේය ක්රමවදතය්ද 
ශඳු්දලා දීම. 

ිශිශධ් වශේත්ද (ව්ලභාිශක ිශ ්ත/ ිශිශධ් 

පුද් යි්දවේ ක්රියාකා ) ම  ලයා ාර 

ිහඳලැීමම නිවා වමලැනි අලව්ථා ල යය 

රේය ලැනි ක්රම මඟි්ද ඔවු්ද නැල  දිරිම්ත 

කිරීම ශා එමඟි්ද ඔවු්දවේ දිිශ  ැලැ්තම නැල  

යශ ්ත මටමටමකට ව න ඒමට ශැකි වද. 
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06  ුකළු ශා මධ්ය පරිමාණ 

කර්මාන්ත වංලර්ධ්නය 

වඳශා වතොරතුරු ශා 

වන්නිවදයන තාක්ණික  

ක්රමවදයයන් භාවිතය 

ලර්ධ්නය වනොවීම         

වමගස දී ගිණුම්  බා  ැනීම  පුවරෝකථනය්ද සිදු 

කිරිම ආදිය වරෂ  ාේණික වයතවුම්  භාිශ ා 

කිරීම මඟි්ද ඉටු කර    ශැකිය. එවම්ද ම 

භාණ්ඩ ඇයවුම් කිරීම ශා වබතාශැරීම ත 

කා්තයේමල ඉටු කර    ශැකිය. වමගස දී 

භාණ්ඩ ඇයවුම් කිරීවම් දී ශා මිදී  ැනීවම් දී 

ඇතිලන ප්රමාතය්ද ශා පිරිලැය අලම කර    

ශැකිය. ( Usage of  information and 

Communication Technology ) 

 

 

07 ලයාපාරව  ීම තමාවේ 

ශා පවුවල් ශ්රමය වලන් 

වලන් ලවයන් ගණනය 

වනොකිරීම  

 

ව්ලයං රැකියාලක නිර ලන වබොවශෝ වතනා සිය 

 වුවෂ වාමාජිකයි්දවේ ශ්රමය ටට භාිශ ා 

කරනු තේන ැවේ. නුණ්ත සුභල තේනට 

ැවබන  ්තලයේ ලනුවෂ  වුවෂ ශ්රමය 

ගිණුම්කරයවෂ දී වල්දල වකා ගිණුම්  බා 

 ැනීමේ සිදු වනොවීමය. එය ලෂේලාව න 

 වුවෂ ශ්රමවෂ ලයනාකම ත ගිණුම්   

කිරීවම්ද ව ය පිරිලැය ශා ආතායම්  ්තලය්ද 

ිශ්වෂයය කෂ ශැක. 

 

 

08. ලයලවායකයි්ද දිරිම්ත 
කිරීම. 

අවුරුදු 05 ේ තුෂ 80% ේ ලයා ාර ිහඳ ලැීමමට 

ේ වද. එයි්ද 15% ේ ාභ්ත  ාඩු්ත 

වනොබන ලයා ාර ලන අ ර  වම්ලාවෂ ල්තධ්න 

වද ය 5% කි. වම් වශේතුවල්ද ිහඳ ලැවටන 

ආය න ශා ාභ  ාඩු වනොබන ලයා ාර 

ල්තධ්නය කිරීමට කටයුතු කෂ යුතුය. ේෂුද්ර 

ලයා ාර ලලි්ද අවේ රවටම තෂ වද්ශීලය 

නි් ාතනයට ැවබ්දව්ද 5% තායක්තලයේ 

ලන අ ර එය 25% - 40% ්ත අ ර 

ප්රමායයකට ඉශෂ නැංිශය යුතුය. ඒ වඳශා 

ලයලවායකය්ද දිරිම්ත කිරීවම් ලැඩවටශ්ද 

ශඳු්දලා දීම සුදුසුය. 
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09 ව්ලයං රැකියාලේ 

ආරම්භ කිරීමට ව ර ඒ 

පිිනබඳ තැනුල්තභාලය අලම 

මටමටමක  ැලතීම ශා 

නි් ාතන අවිශය පිිනබඳ 

වනොතැනුල්තකම. 

නි් ාතන වබතාශැරීම වඳශා ුණළු නි් ාතන 

පිරිලැවය්ද  40% ක ප්රමායයේ ලැය වද. 

එයි්ද සිෂර අවිශය වඳශා 20%්ත 25% ්ත 

අ ර ප්රමායයේ  ත සුපිරි වලෂඳවැෂ වඳශා 

45% ක ප්රමායයේ ත ලැය වද. ඉතිරි 

ාභා්දතිකවය්ද වෘජු නි් ාතන පිරිලැය වපුරා 

 ැනීමට වනොශැකි වීම වශේතුවල්ද 

ලයලවායකයි්ද වබොවශෝ අ ශසු ාලයට  ්ත 

ලන අ ර කුඩා ශා මධ්ය  රිමාය ලයා ාර ල 

ව්ථාලර්තලය වකවරගස ත අගස කර බ ෑමේ 

ඇති කරනු ැවේ. සුළු ශා මධ්ය  රිමාය 

ලයලවායකය්ද පිරිලැය අලම කර  ැනීමට 

 ාේණික ක්රම වම්දම ිශකෂ  ක්රම 

අධ්යයනය කිරීමට උ්තවාශ කෂ යුතු අ ර 

ලයා ාර උ වද්ක ආය න ල වශාය ඒ 

වඳශා බාදිය යුතුය. 

10 ලයා ාර ආරම්භ 

කිරීමට වශාය වතන 

ආය න  ැලතිය ත ඒලා 

ඉදිරියට  ල්තලාව න 

යෑමට ඒලාගස මැදිශ්ත වීම 

අලම වීම. 

ලයා ාර වඳශා  ශසුකම් වවන ආය න ල 

බාගසර  ා්තල වඳශා උ වද්කලරු්ද 

නි්තමායය කිරීම ශා උ වද්ක වංචි යේ 

ව්ථා නය කිරීම. එම උ වද්කලරු්ද මඟි්ද 

ලයා ාර ල  ලතින   ැටලු ශඳුනා  ැනීම  ශසු 

වීම.  

 

 

11 අිශධිම්ත යය 

(Informal credit) ක්රමය්ද 

වකවරගස වයොුණ වීම . 

වාමානය බැංකු  ද්ධ්තිය තුෂ ව්ලයං රැකියාලේ  
ආරම්භ කිරීමට යය ුණතෂ බා දීම වඳශා 
මැලිකමේ  තේලනු  ැවේ .වමම වශේතුල නිවා 

වබොවශෝ පිරිව් අිශධිම්ත යය (Informal credit) 
ක්රමය්ද වකවරගස වයොුණ වීම තේනට ැවේ. 
වමම අිශධිම්ත යය ල ආලව්ථික පිරිලැය 
ඉශෂ මටමටමක  ලතින අ ර හුලමාරු පිරිලැය 
 ශෂ මටමටමක  ලතී. වම් මගි්ද දී්ත කාී න  
අධික යය ැති  ්තලය්ද නි්තමායය වද. එම 
 ්තලය නැති කරී ම වඳශා ඒ පිිනබඳ 
ලයලවායකයි්ද තැනුල්ත කිරීම සිදු කෂ යුතුය.  
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12.කුඩා  මධ්යම ශා මශා 
 රිමාය  ලයලවායකයි්ද 

එකිවනකට වම්බ්දධ්ල  

කටයුතු වනොකිරීම. 

අ නයන කරුල්ද 3700 ේ  මය ංකාවද 

සියන අ ර එයි්ද 90%  ට ලැඩි පිරිවේ කුඩා ශා 

මධ්යම ලයලවායකයි්ද වද. ශ්රී ංකාවද මශා 

 රිමාය ලයා ාර අලම ප්රමායයේ  ලතී. වමම 

පිරිව් එකිවනකට වම්බ්දධ් ලන වව 

වබැඳියේ (Link) වකව් කෂ යුතුය. එවම්ද ම 

රටක තෂ වද්ශීලය නි් ාතනය ල්තධ්නය කිරීමට 

3% ක කුඩා ශා මධ්යම ලයලවායකයි්දවේ 

තායක්තලයේ තිිහය යුතු අ ර ංකාවද තැනට 

 ලති්දව්ද සියයට තම ශ රකි (0.4%). එම 

නිවා වමම  ්තලය ල්තධ්නය කෂ යුතුය. 

 


