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රටෙහි පවතින ශ්රමබල අවශ්යතාවව ්රමබවාව්මමබවව මබැන දැක්වීමබ අභිට ෝගව්මමබව නමු්ම, එ ශ්රමබ ල්ලුමමබෙ අදව ව
්රතිප්මති ීරරා ගැනීටේ ක්රි වවයේටි අ අතායවවශ්ය සවධව ක් ටේ. ටමබකී අවශ්යතාවව සුරරව ු  වස 2017 වර්ෂටිදී
්රථමමබ වරෙ ජනට්ලඛන හව සංඛයවට්ලඛන ටදපවර්තාටේතුව ව සින්තු ත තාක ව සක්ක්ෂා ක් මුළු රෙමබ තවරා
වන පරි අ න්දුවරන  අ. ටමබමබ සක්වෂා ටසේවටි ක යුව  ුරද්ග සංඛයවව ට ෙ වැ වයවපවර ත තාන ට000 ව
ක  ැ අ ක් භවසිතාව වරමිතු න්දුවරන දී. ශ්රමබ ල්ලුමමබෙ සරි න පරි අ ශ්රමබ සැපයුමබ සුරරවීමමබ ිණිසස වත්මීර ුරුණු
පවඨමබව ව, සිශ්ව සිදයව වැටසෙහතු ත අ සැළසුේ කිරීමබ සඳහව ටමබමබ සක්ක්ෂා මබගිතු ඒක් රැස වරු  ලන
ද්මතා සිශ්ට්ලෂා කිරීටමබතු ැටලන සංඛයවීරතු ්රට ෝජනව්ම ටේ.
ශ්රමබ ල්ලුමමබ ිණිබලද සක්වෂා වවර්තාවව - 2017 එිබදැක්වීටේදී ජනට්ලඛන හව සංඛයවට්ලඛන ටදපවර්තාටේතුව ටේ
අධයවෂ ජනරව්ල තචවර් ඒ.ටේ සතාරන්ංහ මබහතාව ්රවවශ් වර න්ියටි, ටප ද්ගයේව අංශ්ටි රැකි වව මියේ න
0වෙ තසතුන ටසේවව සංඛයවවක් ටසේවටි ක යුව ව න්ියන අතාර රටෙහි සිසිධ අංශ් තුහි 497,ට02 ව ඇලෑර්ව 
සංඛයවවක් (ල්ලුමමබක්) පවතින ලවයි. 2017 වර්ටෂිදී ලහළමබ ක යුව  ටසේවව සංඛයවවක් ටසේවව අංශ්ට තු වවර්තාව
වන අතාර වත්මීර වවණ්ට සැළකීටේදී වැ ිණරිසක් වවර්තාව වතුටතු “ටසේවව සහ සිකුුේ ටසේවව” වවණ්ටට ක .
ලහළමබ ටසේවව ල්ලුමමබක් මබහන මබැෂිතු ක්රි වවවනවතු (77,189) සදහව වවර්තාව වන අතාර ටදවු ව තරක්ෂව
ක  වමබවයිතු (07,008) සදහව ලහළ ල්ලුමමබක් වවර්තාව ටේ. වත්මතිව තු අතාර, වතුත්රිව ලංජිටතුවන
තාවක්ෂාටේදීතු, ගිුේවරා සහව වත්මතිවයිතු සහ ටහද වත්මතිවයිතු සඳහව ලහළ ල්ලුමමබක් පවීර.
වැ දුරේම ටමබමබ සක්වෂා මබගිතු අනවවරා වන වවනු අු ව ටපනී තුටතු ල අරි මබවස 12 ව වව
ව 
සිධිමබ්ම අංශ් ව ළ මබැුණේ ටසේවව තු සහ ඇඳුේ සවසතුනතු 74,000 ක් පමබා සහ වවිසජ හව අට සි අංශ්ටි
ටසේවව තු 70,000 ක් පමබා ටසේවටි ට දවීමබෙ අදහස වරු  ලන ලවයි. සිධිමබ්ම සහ අසිධිමබ්ම න අංශ් ටදව
සඳහවමබ සුරරවීමමබෙ අපහසු රැකි ව ුරරප්පවඩු ට ස ඇගළුේ අංශ්ටි මබහන තුත්ර ක්රි වවවනවතු හදුනවටගන ඇතා.
ටප ද්ගයේව අංශ්ටි ටසේවව ට ෝජව තුෙ අු ව පළමුවරෙ රැකි ව ටසො තුනතු අතාර අධයවපන හව වත්මීර
ුරුණුව සහිතා අ ටේ තාමබ රැකි වව ලටුකිරීමබ සඳහව සූදවනමබ, වත්මීර සහ වවර්මිව ුරුණුව පමබාක් සහිතා අ ෙ
වටව ලහ මබට්ෙමබව පවීර. වණ්ටව මබක් ට ස සවමූහිවව වැට කිරීටේ හැකි වව සහ වවචිව සතුක ටේදන හැකි වව
ටප ද්ගයේව අංශ්ටි රැකි ව අවසථමව හිමිවර ගැනීමබ සදහව වැ වශ්ට තු අවශ්යවන සුදුසු වමබක් ලැේ ටමබමබ
සක්ක්ෂාට තු අනවවරා සි . www.statistics.gov.lk/industries ටවබ් අටසි ව ිබතු ටමබමබ සක්වෂා ිණිබලඳ
සසිසතාර වවර්තාවවක් ්රවවශ් ෙ ප්මවර ඇති ලව ජනට්ලඛන හව සංඛයවට්ලඛන ටදපවර්තාටේතුව ව වැ දුරේම
්රවවශ් වරයි.
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