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නල තාක්ණය වශ 

කෘෂිකර්මාන්තයේ ආර්ථික 

දායකත්ලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්.එම්.යේ.එච්.ගජනායක  

(වංලර්ධන නිධාරි)  

මිනිව්බ වැසුම්, වංලර්ධන ශා ඳර්යේණ අංය  

මිනිව්බ ශා රැකිරක්ා යදඳාර්තයම්න්තුල  

කෘෂිකර්මාන්තය වශ නල තාක්ණය  
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ලෝකලේ වම රටකම ආර්ථිකලේ ප්රධළන ගළමක බලේගය ලන්ලන් කෘෂිකර්මළන්තයයි. කළර්මික ශළ 

අලනකුත් ලවේලළ අංයන්ට අල කරන ඳදනම වකවහ කර ලදන්ලන් ද කෘෂිකර්මළන්තයයි. වම රටකම 

වංලර්ධන ක්රියළලයේලේ   කෘෂි අංයට ලෆදගත් තෆනක් හිමි ලේ. කෘෂිකළර්මික අංය ගත්විට  ඊට අයත් අනු 

ලකටවහ කිහිඳයක් ඇත. එනම්,  

 ධළනය ලගළල 

 වී ලගළල 

 එෂලළු ලගළල  

 උක් ලගළල, දුම්ලකොෂ ලගළල වශ ලලනත් බහු ලළර්ෂික ලනොලන ල ෝග  

 ඳෂතුරු ලගළල  

 ලතල් වහිත ඳතුරු ල ෝග ලගළල (ලඳොල්, තෆඹියේ වශ ඔයිල් සළම් ලගළල)  

 ලත් ලගළල 

 ලලනත් ඳළනීය ල ෝග ලගළලන් (ලකෝපි, ලකොලකෝලළ ආ )  

 කුළු බඩු, සුල ලදන ල ෝග, ලබලශත් වශ ඖධීය ඳෆෂටි ලගළල  

 රබර් ලගළල  

 ලලනත් බහු ලළර්ෂික ල ෝග ලගළල  

 කිරි, බිත්තර වශ මවහ වශ ලලනත් වත්ත්ල නිහඳළදනයන්  

 ඳෆ ලබෝකිරීම වශ කෘෂිකළර්මික (ඉශතින් වශන්) කටයුතු වශළ ලන ආධළරක කළර්යයන්  

 ලන ලගළල, ගවහ කෆපීම ශළ ලනළන්තර  නිහඳළදන 

 ධීලර කර්මළන්තය  

යන ලකොටවහ අන්තර්ගත ලේ. ලම් වම අංයක්ම ප්රධළන ආර්ථික ක්රියළලයේයට විලේ දළයකත්ලයක් වඳයනු 

බයි.  

නිදශසින් ඳසු වමවහතයක් ලව ශ්රී ංකළලේ දෂ ලිය ය නිහඳළ තය තුෂ කෘෂි අංලේ දළයකත්ලය රමලයන් 

ඳශෂ යමක් ලඳන්නුම් කරයි. කෘෂිකළර්මික ශළ ලවේලළ අංයන්ට වළලේක්ල කෘෂි අංලේ දළයකත්ලය ඳශෂ 

යමක් දක්නට ෆබුනද තලමත් කෘෂි නිමවුම ඉශෂ මට්ටමක ඳලතී. විලේලයන් ම ග්රළමීය ය  ඳු ජ තනතළලට 

රැකියළ අලවහථළ වෆඳයීලමහි ළ විලේ කළර්ය  ළරයක් කෘෂි අංය ශරශළ සිදු ලේ.  

1950 ගණන්ල සිට දෂ ලිය ය නිහඳළ තය තුෂ කෘෂිකළර්මික අංලේ දළයකත්ලය ඉශෂ මට්ටමක ඳෆලතිය ද 

රමලයන් එය ඳශෂ මට්ටමකට ගළලන ආකළරයක් දෆකිය ශෆකිය. 1977   ශ ජන්ලළ ලදන ද විලෘත ආර්ථික 

ප්රතිඳත්තියත් වම  එලතක් ඳෆලති ආර්ථික ක්රියළලයේලේ ලයුශළත්මක ලලනවක් සිදු විය. අ අනුල දෂ ලිය ය 

නිහඳළ තය තුෂ කෘෂි අංලේ වළලේක් දළයකත්ලය ඳශෂ යමින් කළර්මික ශළ ලවේලළලන්හි වළලේක් 

ලෆදගත්කම ඉශෂ යළමක් සිදු විය.  

 

 

දෂ යේශිය නි්ඳාදිතය තුෂ කෘෂි අංයේ දායකත්ලය (%)  1950- 2019 

 

අංය  1950 1970 1990 2001 2018 2019 

කෘෂිකර්මාන්තය  46.3 28.3 26.3 20.1 7.9 7.4 

කර්මාන්ත 19.6 23.8 26.0 26.8 26.6 27.4 

යවේලා  36.9 47.9 47.7 53.1 57.1 58.2 

(මූළශ්රය - ශ්රී ංකළ මශබෆංකු ලළර්ෂික ලළර්තළල, 2019) 

 

ඉශත දත්ත ලදව බෆලී ලම්   ඳෆශෆ ඳුලම දක්නට ෆලබන කළරණයක් ලන්ලන් දෂ ලිය ය නිහඳළ තය තුෂ 

කෘෂිකළර්මික අංලේ රමික ඳසුබමක් ඇති වී ඇති ආකළරයයි. 2001 ලර්ලේ   20.1% ක් ව දළයකත්ලය 

රමිකල 2018 ලන විට 7.9 %ක් ලව ඳශත ලෆී  ඇත. 2019 ලර්ය ලන විට එය 7.4%ක් ලව නෆලතත් ඳශෂ 

යළමක් දක්නට ෆලේ.  
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ශ්රී ංකා ආර්ථිකයේ ලයුශාත්මක යලනව (%)  2010- 2019 

වටශන 1           

 
(මූළශ්රය - ශ්රී ංකළ මශබෆංකු ලළර්තළල, 2019, http://www.agrimin.gov.lk) 

 

යවේලා නියුක්තිය යකයරහි කෘෂි අංයේ දායකත්ලය  
 

ශ්රී ංකළලේ ග්රළමීය ය ප්රතළලලගන් 90%ක් ඳමණ තලමත් කෘෂි ආර්ථිකය තුෂ ීවලත් ලේ. ලම් නිවළ කෘෂිකර්මය, 

වත්ත්ල ඳළනය, ධීලර යන අංයන් හි ලවේලළ නියුක්ත ප්රමළණය ඉශෂ මට්ටමක ඳලතී.  
 

කෘෂි අංයේ යවේලා නියුක්තිය  2012- 2019 

ලගුල 2 

ලර්ය කෘෂි අංය (%) කර්මාන්ත (%) යවේලා (%)  

2012 31.2 25.9 42.9 

2013 30.2 26.0 43.8 

2014 28.9 26.3 44.8 

2015 28.7 25.8 45.6 

2016 27.1 26.4 46.5 

2017 26.1 28.4 45.5 

2018 25.5 27.9 46.6 

2019 25.3 27.6 47.1 

(මූළශ්රය - ශ්රී ංකළ මශබෆංකු ලළර්තළ) 

 

ඉශත දත්ත ලදව බෆලීලම්   දක්නට ෆලබන කළරණය ලන්ලන් කෘෂි අංලේ ලවේලළ නියුක්තිය රමලයන් ඳශෂ 

යළමක් සිදු ලන බලයි. ලවේලළ අංය ඉ රිලයන් සිටින අතර, කර්මළන්ත අංයට ලඩළ ලවේලළ නියුක්තියක් මුල් 

කළලේ   කෘෂි අංලේ ඳෆලතියද රමලයන් එය අඩු වී ඇත. එයට ලශේතුල ලන්නට ඇත්ලත් කෘෂි අංලේ 

ශ්රමය එම අංලයන් පිටතට ඇීයයළම විය ශෆකිය. එලවේම නල තළක්ණය ලයොදළ ගෆනීම නිවළ කම්කරුලන් ලෆි 

පිරිවක් ලලනත් අංල රැකියළ වශළ ලයොමු ලන්නට ඇත. නමුත් රටක ීවලනළයේය ලන්ලන් 

කෘෂිකර්මළන්තයයි.  
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http://www.agrimin.gov.lk/
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අං අනුල යවේලා නියුක්තිය  

වටශන 2   

 
(මූළශ්රය - ශ්රී ංකළ මශබෆංකු ලළර්තළ, 2012- 2019) 

 

කෘෂිකර්මාන්තය වශා නවීන තාක්ණය යයොදා ගැනීම  

රටක වංලර්ධනය වශළ නවීන තළක්ණය ලයොදළ ගෆනීම කළලීන අලයතළලයකි. රටක ආර්ථික වංලර්ධනලේ 

ීය ද එය එලවම ලයොදළ ගෆනීම නිතෆනින්ම සිදු ලේ. අ අනුල ශ්රී ංකළලේ කෘෂිකර්මළන්තය ද රමිකල නල 

තළක්ණය ශළ වම්බන්ධ විය. 1960  සිදු ව ශරිත විේලයත් වම  රමිකල විකළනය ව කෘෂි අංය යුග 

ලඳරඳුයකට  ළතනය විය. එනම් කෘෂිකර්මය වශළ  ළවිතළ කෂ උදෆල්, නගු, වියගශ, දෆත්ත ආ  වරෂ 

උඳකරණ ශළ මීය  ගලයන් ලයොදළ ගෆනීම 1960න් ඳසුල අතශරින  . ඉන් ඳසුල නවීන උඳකරණ ලයොදළ ගනිමින් 

බිම් වෆකසීම, අවහලනු ලනලීම, ලකොෂ මෆඩීම ශළ අවහලනු ප්රලළශනයට යන්්ර ස්ර  ළවිතය ආරම්  විය. 

රවළයනික ලඳොලශොර  ළවිතය, ලල් නළක, කෘමිනළක  ළවිතය ආරම්  විය.  

අනළගතලේ   තළක්ණික රමලේද ලයොදළ ගෆනීම ලශේතුලලන් කෘෂිකර්මළන්තයට ලඩළත් ඉශෂ ලළණිත 

ලටිනළකමක් හිමිවීම ලමන්ම ඊට වමගළමීය ල කම්කරුලන්ලේ අලයතළලය අඩු වීමටද එය බඳළනු ඇත. 

කෘෂිකළර්මික ක්ලේ්රය තුෂ තළක්ණික රමලේද  ළවිත කිරීම වශ අකළබිධ කිරීම ලබොලශෝවිට තීරණය 

ලනුලේ ලගෝලීය අගය දළමල ලළණිත අලේක්ළ මත ඳදනම්ල ය. ලමමඟින් ලබොලශෝවිට කෘෂිකර්මළන්තය 

කම්කරුලන් මත යෆපීම අලම ලනු ඇත. ලර්තමළනලේ ඳළරිවරික අභිලයෝග වශ වමළත ආර්ථික අවිනිහචිතතළල 

නිවළ කම්කරුලන් රම රමලයන් කෘෂිකර්මළන්තලයන් ඉලත් ලලමින් සිටින බෆවින් කෘෂිතළක්ණය ශරශළ 

පුළුල් රැකියළ විවහථළඳනයක් සිදු ලනොලනු ඇත. නමුත් කෘෂිකර්මළන්තය රැකියළල කරගත් ග්රළමීය ය කම්කරුලන්ට 

ලලනත් විකල්ඳ ලනොමෆති වීලමන් ඔවුන්ට ලෆි බඳමක් ඇතිවිය ශෆකිය.1   
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ආශ්රිත රන්   

ශ්රී ංකළ මශබෆංකු ලළර්තළ 

ලළර්ෂික ලළර්තළ, තන ශළ වංඛ්යළලල්ඛ්ණ ලදඳළර්තලම්න්තුල  
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