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(වංලර්ධන නිධාරි)  



කෘෂිකර්ම ක්ෂ ේත්රය  ්රී කාකේෂර කියාය ේ උත්පේදනය ට දක්වන දේය කත්වය  

කෘෂිකර්භාන්තය ශ්රී ංකාකප ඳ රණිතභ ආර්ථික ේකේත්රයි.. ෘෘශව ් ඳරිකබෝනනය වශා ී, කඳොල් 

ශා ධානය ලර්ෘ නි්ඳානනය ශ්රී ංකාකප වංවක්ෘය ය ශා ඵ  ප ඳලත්නා ගංෘයේ කප. භූමිය, නය ශා 

ශ්රභය යන වාධකයන්ි  සුබතාලය නිවා ශ්රී ංකාකප කෘෂිකර්භාන්තයහ ි තකර ඳරිවරයේ වී ඇ .ත. 

ශ්රී ංකාකප කෘෂිකර්භ ේකේත්රය භිනන් කඳෝණ ගලයතා ව ිරීමභ, ිදකශ ිදනිභය පඳීමභ, කාර්මික 

ගංයහ ගමුද්රලය ව ඳීමභ, කාර්මික ශා කවේලා ගංය වශා කලෂඳ පුළුල් කිීමභ ශා වංව්කෘය ය 

කඳෝණය ීභ වභෘභ රැකියා නියුේය ය ල ඩිකිීමභහන  නායකත්ලය වඳයි.. ඒ කකකවේනයත් 

ලෘාකරුලන්, කෘොිදඳ යන්ත්ර ්රියාකරුලන්, .සුරු්කරුලන්, ගතරභ දියන්, කතොෘ වශ සිල්ර 

කලෂඳුන් ලකයනි. 

ලගුල:- ශ්රී ංකාකප මුළු කවේලා නියුේය ය ශා කෘෂිකර්භ ේකේත්රකේ  කවේලා නියුේය ය-(2012-2019) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(Q3) 
මුළු ෂසේවේ 
නියුක්තිය  

7,488,704 7,681,279 7,700,489 7,830,976 7,947,683 8,208,179 8.015,166 8,155,341 

ප්රතිතතය  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

කෘෂිකර්ම 

ක්ෂ ේත්රෂ  
ෂසේවේ 
නියුක්තිය  

2,333,342 2,321,215 2,222,859 224,4547 2,153,874 2,140,185 2,043,698 2,062,790 

ප්රතිතතය  31.2 30.2 28.9 28.7 27.1 26.1 25.5 25.3 

 (මූාය:ශ්රභඵ වීකේණ ලාර්තාල  කතලන කාර්තුල-2019, භශඵ ංකු ලාර්තාල 2018) 

ංකාකප මුළු රැකියා නියුේය ය 2017 ලවකර්දි ලාර්තාවූ මිලියන 8.208 හ වාකේේල 2018 ලවකර් ඇ 

මිලියන 8.015 නේලා ඳශ යන  ඇ. කෘෂිකර්භ ේකේත්රකේ  කවේලා නියුේය ය මිලියන 2.140 සිහ 

මිලියන 2.043 නේලා ගඩුී .ත. 

(මූාය:ශ්රභඵ වීකේණ ලාර්තාල  කතලන කාර්තුල-2019, භශඵ ංකු ලාර්තාල 2018) 
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රූප සටහන 1:කෘෂිකර්ම අාතෂ  ෂසේවේ නියුක්තිය -(2012-2019) 



නාය ක ලකයන් 2,062,790 ක පුශෘයන් ප්රභාණයේ කශෝ වභව්  කවේලා නියුේය කයන් 25.3% 

ලනාන්තර ශා ධීලර කර්භාන්තය .තුළු කෘෂිකර්භාන්තකේ  කය ඇ සිටි. ග්රාීකය ප්රකශල ශ්රභ 

ඵකාකයන් ගඩකහ ල ඩි ප්රභාණයේ කෘෂි කර්භාන්තකේ  නිරත ලන නිවා ග්රාීකය ප්රකශල 

කෘෂිකර්භාන්තයහ ල ඩි ලටිනාකභේ .ත. නාය ක ලකයන් කෘෂිකර්භාන්තකේ  නියුතු ප්රභාණකයන් 

මිලියන 1.3(65%) ඳභණ කඵෝෘ නි්ඳානනය ශ ර කලනත් ්රියාකාරක්ල නිරතල සි.ග.කෘොිදඳ 

නනෘශනකයන් 51.8% කෘෂිකාර්මික කනොලන කහයුතු වශා ල ඩි කායේ ල ය කරන ගර්ධ කාලීන 

කෘොීන් කප. ආවන්න ලකයන් කෘොීන්කෘන් 67% ේ ඔවුන්කේ ප්රධාන ගරමුණ කව ප්රකායහ 

ඳත්කර  .ත්කත් කලෂඳ වශා නි්ඳානනය (ලානිනභය කෘොිදත න)ලන ගතර 33% ප්රධාන 

ලකයන් තභ ඳරිකබෝනනය වශා නි්ඳානනය කරනු ඵි.. 

රූප සටහන 2: ප්රධේන රර්ිකක කටයුත්ත අනුව කෘෂිකේර්මික ගෘහස්ථ ජනගහනෂය හි ප්රතිතත 

වයේප්තිතිය වඅරුදු 1 15 හේ ඊට ඉහක) 

මූාශ්රය: Agriculture Household Survey 2016/17, Department of Census and Statistics 

පශත රූඳ වහශන ගනුල ල ඩිභ ිරරිවේ කයකනන්කන් කෘෂිකාර්මික ේකේත්රකේ  තභාකේභ ල ඩ කහයුතු 

කරන්නන් ලකයනි(20%). 
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කෘෂිකර්භ කනොලන- ඳවුකල් ල ඩකහයුතු ලහ වශබාින ලන්නා 

කෘෂිකර්භ කනොලන- තභන්කේභ ල ඩකහයුතු කරන්නා 

කෘෂිකර්භ කනොලන- කවේලා කයෝනක 

කෘෂිකර්භ- ඳවුකල් ල ඩකහයුතු ලහ වශබාිනලන්නා 

කෘෂිකර්භ-  තභන්කේභ ල ඩකහයුතු කරන්නා 

කෘෂිකර්භ- කවේලා කයෝනක 

කඳෞශෘලික 

රානය/ගර්ධ රානය 

ප්රතිතතය  
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 නිර්ෂේත: 

*කෘෂිකර්භ ේකේත්රකේ  රැකියා ගලව් ා උත්ඳානනයහ න නල නිර්භාන දිරිභත් කර නිර්භාන කරුලන් 

බිි කිීමභ සිදුක ශ ක. කභභිනන් කෘෂිකර්භ ේකේත්රයහ නල යන්ත්රසත්ර ශඳුන්ලා ඇ ඒලා ්රියාකිීමභ ශා 

නඩත්තු කිීමභ, ගභතර උඳකරණ ව ඳීමභ ආ ඇ ලකයන් රැකියා ගලව් ා නනිත ීභේ සිදුකප. 

*තලන කෘෂි නි්ඳානන ප්රලාශන කහයුතු ලහ ගලය .සුරු් ආ්ඳන්න නිඳනීභ තලත් 

කර්භාන්තයකි. 

*ලෘා කිීමභහ රුචිකත්ලයේ නේලන ිරරිව් රැවක්ර ඔවුන්හ ලෘා කිීමභ වශා පඩ් ඵා ඇභ භිනන් නල 

ගලව් ාලන් ිදලෘත කර  ඇභේ සිදුකශ ක.තලත් ආකාරයකින් කෘෂිකර්භාන්ත ේකේත්රය ි  නල රැකියා 

බිි ලන්කන් නි්ඳානන ගිදකේ  ඇය.කෘොිදයාකෘන් නි්ඳානන මි ඇකෘන කලෂඳ නේලා කෘන ඒභ 

වශා නායකත්ලය නේලන්කන් තලත් ිරරිවකි. කභි  ඇ ලක්රකව කෘෂිකර්භ ේකේත්රයහ නායකත්ලය 

න ේීභේ සිදුකප. 

*ය ශා භශ කන්නය ගතරතුර කඵෝෘලෘා කිීමභහ නුපුහුනු ශ්රමිකි.න් කයනිදය ශ ක. ඔවුන්හ ගලය 

බීන, කඳොකශොර ඵා ඇභ භිනන් ලෘාලන් වශා දිරිභත් කශ ක. 

වතු වගේවවෂපොල්, ෂත්, රබර්. ෂකෝපි, ෂකොෂකෝවේ, කුළුබඩු හේ ෂවනත් බහුවේර්ෂික ෂබෝග වගේව)  

*ප්රධාන ල ිදලි කඵෝෘ නි්ඳානනයන් ල ඩි දියුනු කිීමභ භිනන් එභ ේකේත්රකේ  රැකියාලන් උත්ඳානනය 

කශ ක. උනාශරණයේ කව කත් ලෘාකලි  ල ඩි දියුණු කිීමභේ කව කාඵනික කත් ලෘාල ශඳුන්ලා 

දිය ශ ක.  ඇර්ඝ කායේ රවායනික කඳොකශොර කය ඇභ ශා ඳලිකඵෝධ නාක නිවා ගි තකර රවායනික 

ද්රලය කත් ල ගන්තර් ෘත ිදය ශ කි නිවා කභභ කාඵනික කත් ලෘාල ප්රචලලිත කශ ක. කභල නි 

නි්ඳානනයන් එලි න ේීභ වශා පුහුණු ශ්රමිකි.න් ශා නල න නුභ කෘෂිකර්භ ගධයාඳන ආයතනලලින් 

බිි ක ශ කිය.                                                   

*එකවේභ කඳොල් ලෘාල ව කූ ක ගෘය එකතුක නි්ඳානනයන් ලර්තභානකේ  ඇ ගඳනයනය 

කරි..එභ නි්ඳානනයන් තලතලත් ප්රචලලිත කිීමභ ශරශා ල ඩි රැකියා ගලව් ා ප්රභාණයේ බිි කරෘත 

ශ ක. 

*කඵෝෘයේ කව රඵර් ලෘාල ප්රචලලිත කිීමභහ ය කඵන ෘ හළුල න් ගිකක ලර්ාඳතනයි.. ඒ ශ ර 

කකෝිර, කකොකකෝලා, යන කඵෝෘයන්කේ ල ිදලි බි් ප්රභාණය ල ඩි කන ඳසුිනය ලර්යන්ි  ඳ ලය  

ගවාභානය ලර්ා රහාල නිවා ගකේේෂිත ගව්ල න්න එභ කඵෝෘයන්කෘන් ඵා ෘ ීමභහ කනොශ කිීභ 

නිවා තාේණය බාිදතා කර එභ ඵාධා පලත් කර ෘ ීමභහ කයොමුීභ තලත් රැකියා ගලව් ා රාශියේ 

උත්ඳානනයහ භෘ ඳී ඇභකි. 

*එකවේභ ෘ්මිරිව ්ල නි කඵෝෘයන් ි  මි ඳශ යීභ නිවා එභ ලෘාලන් නිවා ය කඳන ඳවුල් ෘ හළු 

රැවකහ මුහුණ ඳා ය බිනි. ඒ වශා ෘතයුතු ප්රය ඳත්ය භය ීරරණයන් භත එල නි කඵෝෘ භිනන් නාය ක 



රැකියා උත්ඳානනයහ නේලන නායකත්ලය ල ඩිකරෘත ශ ක. කශශීයල ග ශා ලනු ලෘාල ආරේා කර 

ෘ ීමභහ ශා ගය රිේත කතොෘ ෘඵඩා කිීමභ ශා කල්තඵා ෘ ීමභ කකකරි  ල ඩි ගලධානයේ කයොමු කිීමභ 

තලත් ආර්ථික කහයුතු නිර්භානය ීභ වශා භෘ ඳීදිභකි. 

*තලන එෂලළු නි්ඳානනය  වකන ිදහ කෘොීන් ශා ඳාරිකබෝිනකි.න් ආරේා කිීමභ ශා එභ 

ලෘාලන්ි  ය රවර බාලය ල ඩිදියුණු කිීමභහ ිරයලර ෘ ීමභ න රැකියා උත්ඳානනයහ භෘ කඳන්ීභකි.   

*ගලිෘ හකේර,රඹුහන්. කනොඩ්, කේර, කනි  ල නි කඵෝෘ ඳෂතුරු නි්ඳානනය ගතර ක පීකඳකනන 

ගංයන්ය. ංකාල .තුත කභභ ලෘාකහයුතු ව සු් කිීමභ දුර්ල භට්හභක ඳලීර.කඵොකශෝ ිදහ 

ක්ලා කෘලතු ලෘාලන් කව ඳලීර.ඳතුරු ලෘාල ිරළිඵ න නුලත් බාලය ගඩුකලන් ඳලය න නිවා 

ඳෂතුරු නි්ඳානනකයන් නාය ක වංලර්ධනයහ නේලන නායකත්ලය ගඩුභට්හභක ඳලීර.  ක්ලා ව සු් 

වශෘතල පනාි.ත්ලය පශ න ංීකභන් ඒලාහ ඳලය න පල්ලුභ ල ඩි කිීමකභන් එභිනන් .ය ක ශ කි 

රැකියා ගලව් ාලන් ිදා වංඛ්යලකි. 

*ලවර 2018  ඇ උේ ලෘාකලන් ඵාෘන්නා සීනි ප්රභාණය වභව ් කශශීය පල්ලුකභන් 9%කි. පය රි 91% 

ආනයනය භිනන් ඵාෘන්නා  ඇ. (භශ ඵ ංකු ලාර්තාල-2018)කඵෝෘයේ ලකයන් උේ ලෘාල ලයාේත 

කිීමභ ිරළිඵල ගධයයනය කයුත්තකි. එභිනන් සීනි නි්ඳානනකේ  ඇ නිර්භානය කරෘත ශ කි රැකියා 

ගලව් ා ප්රභාණයේන ඳලීර. 

*කෘෂිකර්භාන්තයහ ගයත් ලන ධීලර ගංය තලත් ිදභවා ඵ ලිය යුතු ගංයකි. කරදිය කභන්භ මිරිදිය 

ධීලර කර්භාන්තය න ගඳ රකහි  කෘෂි ේකේත්රයහ ගයත් ගංයකි. ධීලර කහයුතු වශා ලඩා සුරේෂිත 

ඵහු දින යාත්රා ක්රභය ශා ධීලර කහයුතු වශා චලන්්රිකා තාේණය කයොනා ෘ ීමකභන් භත්වය ගව්ල න්න 

ල ඩි ප්රකශ කල් .තුල ශඳුනා ෘ ීමක් ශ කියාල ලර්තභාන කෝකය තු ඳලීර.එල නි ක්රභ වශා ල ඩි 

උනන්දුලේ කයනීභ භිනන් භත්වය ගව්ල න්න ල ඩිකර ෘ ීමභහ ගභතරල තලත් නලකි.න් ිරරිවකහ 

ආනාය් සුබ රැකියා ේකේත්රයේ කව ධීලර ගංය ශඳුන්ලා දිය ශ ක. 

*කඳර ලර්යන්හ වාකේේල (2017) ඵන ක 2018  ඇ වභව්  කශශීය කිරි නි්ඳානනය ල ඩිී ය බිනි 

(භශ ඵ ංකු ලාර්තාල 2018). ිරටිකිරි ව්ඵන්ධකයන් ිදිදධ භත ඳලය න ක් ලකලානුකප තලත් දියර කිරි 

නි්ඳානනය කභන්භ ලඩා ගුණාත්භක බිත්තර ශා කුකුළු භව ්නි්ඳානනය වශා තරුණ ප්රනාල දිරිභත් 

කර කයොමුක ශ ක.  
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