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   01.සංක්  යෂේපය 

කෘෂිකාර්මික අංය යනු වෑම රටකම ආර්ථිකදේ ප්රධාාන අංයයි..ලර්තමානය ලන ිටට්  ්රි ංකා   ආර්ථිකය තුෂ 

සුිටදේෂි කාර්ය භාරයක් කෘෂි අංය වතුල පලතී.නිෙශසින් පසු වමව්තයක් දව ංකාදේ ෙෂ දේශිය නිප්ාදිතය 

තුෂ කෘෂි අංදේ  ොයක් ලය ක්රමදයන් පශෂ යාමක් දපන්ලි..කාර්මික ශා දවේලා අංයන්ට වාදකක්ල කෘෂි 

අංදේ වාදකක් පශෂ යාමක් ෙක්නට ැබුන්  නිරදකක්ල තලම්  කෘෂි නිමවුම ඉශෂ මට්ටමක පලතී.අදනක් 

අතට ග්රාමීය ය දිදු ප ප්රජාාලට දවේලා නිුකක්ි   අලව්ාා  වැපීමදමිලා   සුිටදේ කාර්ය භාරයක් කෘෂි අංය මිනන් ඉටු 

කරනු බි.. එදවේම ිටදේ දලෂඳාම තුෂ කාර්මික නිප්ාදිතයන් වඳශා ලැෙය්  තැනක් ිලමි වුලෙ ශූේධා අපනයන 

ඉපුකේ ලර්ධානය ි.රිමට්  ඒ ශරශා ආර්ථික යැටළු යණනාලක් අලම කර යැනිමට්  කෘෂී අංය දශේතු දේ.දේ 

අනුල ්රි ංකාදේ ආර්ථික වංලර්ධානය වඳශා කෘෂිකාර්මික අංය මන්න් ෙක්ලන ොයක් ලය  ඒ වඳශා ඇි  දවේලා 

නිුකක්ි යෙ දපන්නුේ දකදර්. 

 

02.හැදින්විම 

දෝකදේ වෑම රටකම  ආර්ථිකදේ යාමක බදේයය ලන්දන් කාෂිකර්මාන්තයි..කෘෂිකර්මාන්තය කාර්මික ශා 

අදනකු්  දවේලා අංයන්ට අලය කරන පෙනම වකව් කර දෙන්නා දවේම පරිවර ිලතකාමීය   ිරරව්ාාි. වංලර්ධානයක්  

ඇි   ි.රිදමිලා  ඉතා ලැෙය්  දකොට වැදක්.වෑම රටකම වංලර්ධාන ක්රියාලයේදේ ක කෘෂි අංයට ඉතා ලැෙය්  

තැනක් ිලමි  දේ.ලර්තමාන දෝකදේ මුල් දපදෂේ ආර්ථික,කාර්මික,ශා තාක්ණික බලතුන් බලට ප්  වී සිටින 

ඇමරිකාල ,ජාපානය ලැනි රටල ලර්තමාන අභිලෘේධිය පසුපව ඇ් ද්  වැසුේ වශයත කෘෂිකාර්මික 

වංලර්ධානයි..ිටදේදයන්ම කෘෂිකාර්මික ප්රි ප් ි ය දකදරිල ෙැක්වු සුිටදේෂි අලධාානය්  ,මුයේක ලදයන් 

රැි.යා ශා ජාාි ක ආොයේ ඉශෂ නැංිටදේ ප්රධාාන  මුා්රය බලට කෘෂිකර්මාන්තය ප්  ි.රිම්   දමිලදි   ඉතා 

ලැෙය්  දේ.නමු්  ලර්තමානය ලන ිටට වාදකක්ල ෙෂ දේශිය නිප්ාදිතය තුෂ කෘෂි අංදේ ොයක් ලය ක්රමදයන් 

හීන දලමින් පලතී.එදවේ වුල්  ආසියානු,අප්රිකානු ශා ි න් ඇමරිකානු රටලල් ප්රමු  වංලර්ධානය දලමින්  පලි න  

රටලල් දක්න්ද්ර දකොට යනිමින් ලර්ධානය ලන ජානයශනයට අලයය ආශාර ශා අදනකු්  අලයතා වපුරායේදමිලා 

කෘෂිකාර්මික අංය පුළුල් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු බි..එය ්රි ංකාල ඇතුළු වංලර්ධානය ලන රටලල් තුෂ  

දමන්ම අදනකු්  වංලර්ධිත රටලල් තුෂෙ ප්රාදයෝිනකල ෙක්නට ැදබන්නි.. 

්රි ංකාල වකා බැලු ිටට එය ලවර 2500 කට ලඩා ලැඩි දඵි ශාසික උරුමයක් පලි න ව්ලාභාලදයන්ම    

කෘෂිකාර්මික රටකී.දයොිටතැන,ව්ලයං දපෝෂිත බල පිදුබඳ වකා බැයේදේ ක දපරදිය ධාානයායාරය දව ශැදින්ිටමට 

තරේ අභිමානල්  කෘෂිකාර්මික ඉි ශාවයක් ංකාල තුෂ පැලතුණි.දිර්ඝ  කායක් ි ව්දවේ ංකාල තුෂ පැලි දේ 

වාේප්රොි.ක යැපුේ කෘෂිකාර්මික රටාලකී.එම වාේප්රොි.ක කෘෂිකාර්මික රටාල දලනවකට ක්ලන්දන් ුකදරෝපා 

ජාාි න්දේ ආයමනය්  වමඟි..ිටදේදයන්ම ුකදරෝපීය ජාාි කි.න්දේ  පැමිණිදමන් පසු දමරටට ශඳුන්ලා දෙන 

ෙ ලතු ලැිටයේ ලයාල ංකාදේ කෘෂිකාර්මික ක්දේත්රදේ දලනවක්ේ යණනාලක් ඇි  ි.රිමට දශේතු 

ිටය.වාේප්රොි.කල  දමරට පැලි  වී ලයාල ශා අදනකු්  අතුරු දභෝය  ලයාලන්ට අමතරල ද්  රබර් දපොල්  ලැනි 

ලතු ලැිටයේ ලයාලන්ෙ සුළු අපනයන  දභෝය ලයාලන්ෙ කෘෂි අංය යටද්  ලයාකත කරන ෙ අතර එය ්රි ංකාදේ 

ආර්ථික වංලර්ධානය වඳශා ඉතා ලැෙය්  ිටය. 

2006 ලන ිටට දෝකදේ කේකරුලන්දයන් 36% කෘෂිකර්මාන්තදේ නියැයේ ඇි  බල ඇව්තදේන්තු කර 

ි බුණි.කාර්මිකරණය ඇරඹිම්  වමඟ කෘෂිකර්මාන්තදයිල ලැෙය් කම අඩු ිටය.2006 ලර්ය ලන ිටට ආර්ථික 

අංය දෝක ජානයශනදයන් ලැඩි ප්රමාණයක් දවේලයට යැනිම නිවා ඉි ශාවදේ ප්රාම ලතාලට දවේලා අංය 



 
 

කෘෂිකර්මය අභිබලා ිනදේය.දෝක ජානයශනදයන් තුදනන් එකක්  කෘෂිකර්මාන්ත අංදයිල දවේලය කෂා  වුලෙ  

දෝක ෙෂ නිප්ාෙනදේ කෘෂී නිප්ාෙන ලට ඇ් ද්  5%ට අඩු ප්රි තයි..  ්රි ංකා මශ බැංකු ලාර්ෂික ලාර්තා  

දේ ලන ිටට කෘෂිකර්මාන්තදේ ඇි  ප්රධාානම යැටළුල ලන්දන් දවේලා නිුකක්ි දේ අඩු ොයක් ලයක් 

කෘෂිකර්මාන්තයට ැබීමි..  2013 ලර්දේ 2,321,000 ක්  වු කෘෂිකාර්මික දවේලා නිුකක්ි ය 2016 ලවර ලන ිටට 

2,154,000  ෙක්ලා අඩු වී ඇත.කෘෂිකර්මාන්තය යනු මිනිවාදේ පැලැ් මට අතයාලය  ක්දේත්රයක් බල අලදබෝධා 

කර යත ුකතු අතර නල තාක්ණය වමඟ  මුසු වු නුතන කෘෂීකර්මාන්තදේ නියමුලානන් වමාජාදේ ලැෙය්  යැි. 

වේමත රැි.යාල නියැදන්නන්ට වමානලම ත් ් ලදයන් උවව් රැි.යාලක් බල වමව්ා වමාජායම ශඳුනා යත 

ුකතු අතර එමිනන් රදට් අනායතය  සුරක්ෂිත කර යත ශැක.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

03.යසේවා නියුක්තිය යකයෙහි කෘෂි අංශයේ දායකත්වය  

්රි  ංකාදේ ග්රාමීය ය දිදු ප ජානතාලදයන් 90%ක් පමණ තලම්  කෘෂී ආර්ථිකය තුෂ ජිල් දේ.දේ නිවා 
කෘෂිකර්මය,ව් ල පානය ,ධීලර යන අංයන්ිල දවේලා නිුකක්ි  ප්රමාණය ඉශෂ මට්ටමක පලතී.දවේලා නිුකක්ි ය 
උ් පාෙනය  ි.රිදේ මුා්රයක් දව 1950  යණන්ල සිට 1980 ෙක්ලා තුෂ කෘෂි අංය ඉතා ලැෙය්  තැනක් 
දයන ි බුණි. 1953 නල ිටට කෘෂි අංදේ දවේලා නිුකක්ි ය 53% ක්වු අතර එය 1963  ක 52.9% ක් ශා 1971  ක 
50.4% ිටය. 

1997 ආර්ථික යේිලල්කරණය්  වමඟ කෘෂි අංදේ දවේලා නිුකක්ි ය පශ ලැටිමක් සි ප ිට ඇත.1953  සිට 1996 
කාය තු ලැිටයේ අංදේ දවේලා නිුකක්ි ය 29% සිට 20%  ෙක්ලා අඩු වී ඇත්  එය ෙෂ දේශිය නිප්ාදිතය කෘෂී 
අංදේ ොයක් ලය පශත ලැටුන තරේ ප්රමාණයට ලඩා අඩු අයයි..1980 පමණ ලන ිටට 51%ක් පමණ වු එය 1995 
ලන ිටට 36% ක් ෙක්ලාෙ මෑත කාය ලන ිටට 29% ක් ෙක්ලාෙ දලනව් වී ඇත. ආර්ථිකදේ වමව්ා දවේලා 
නිුකක්ි යට කෘෂී අංදේ ොයක් ලය ශා එිල දලනව් ිටම පශත ආකාරයට දපන්ලා දිය ශැක.2016 ලර්දේ 
27.1%කී.2017 ලර්ය ලන ිටට දවේලා නිුකක්ි ය ක්රමික අඩුිටමක් ෙක්නට ැදබ්.එය 26.1%කී.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ලර්ය දවේලානිුකක්ි ය %  

1953 53.0 

1963 52.9 

1971 50.4 

1982 51.2 

1990 47.7 

1995 36.8 

2000 34.9 

2005 32.8 

2010 31.7 

2013 29.6 

2014 28.5 

2015 28.7 

2016 27.1 

2017 26.1 

   01 ලගු වටශන                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 මුා්රය ජාන ශා වං යා දල් න දෙපාර්තදේන්තුල  

 ්රි ංකා මශ බැංකු ලාර්ෂික ලාර්තා  

 



 
 

කෘෂි අංදේ දවේලා නිුකක්ි දයන් ලැඩි ප්රමාණයක් නන දවේලා නිුකක්ි කයන් දවට වැදක්.ඉශත ලගුලට අනුල 

ප්රි තයක් දව කෘෂීකාර්මික අංදේ දවේලා නිුකක්ි ය ක්රමදයන් අඩුවීමක් ෙක්නට ැදබ්.දශේතුල ලන්දන් කෘෂි 

අංදේ ්රමය එම අංදයන් පිටතට ඇ කයාමීම.කාර්මික ශා දවේලා අංයන්ිල ලයාකි ය්  වමඟ කෘෂි දවේලා 

නිුකක්ි දයන් දකොටවක් දවේලා අංයට්  කාර්මික අංදේ දයොිටපෂ දනොලන ආොයේ මාර්යලට දයොමු ිටමීම. 

නමු්  ආොයේ උ් පාෙනය මුා්රයකට ලඩා දවේලා නිුකක්ි  උ් පාෙන මුා්රයකට ලඩා දවේලා නිුකක්ි   උ් පාෙන 

මුා්රයක් දව කෘෂි අංය ලර්තමානදේ ක ලැෙය්  තැනක් ිලමි කර දයන ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ්රි  ංකාදේ ග්රාමීය ය දිදු ප ජානතාලදයන් 90%ක් පමණ තලම්  කෘෂී ආර්ථිකය තුෂ 

ජිල් දේ.දේ නිවා කෘෂිකර්මය,ව් ල පානය ,ධීලර යන අංයන්ිල දවේලා නිුකක්ි  

ප්රමාණය ඉශෂ මට්ටමක පලතී. 

 1953 නල ිටට කෘෂි අංදේ දවේලා නිුකක්ි ය 53% ක්වු අතර එය 1963  ක 52.9% ක් 

ශා 1971  ක 50.4% ිටය. 

  ආර්ථිකදේ වමව්ා දවේලා නිුකක්ි යට කෘෂී අංදේ ොයක් ලය ශා එිල දලනව් ිටම 

පශත ආකාරයට දපන්ලා දිය ශැක.2016 ලර්දේ 27.1%කී.2017 ලර්ය ලන ිටට 

දවේලා නිුකක්ි ය ක්රමික අඩුිටමක් ෙක්නට ැදබ්.එය 26.1%කී. 

 



 
 

ප්රධාාන ලෘ් ි ය කා්ඩඩ  අනුල  කෘෂීකාර්මික අංදේ ්රම ඉල්ලුම -2017 

වෘත්තිය කාණ්ඩය කෘෂීකර්මාන්තය(%) 

කෂමණාකරුලන් 0.9 

ලෘ් ි කයන් 0.0 

දවේලා  ශා ිටකුණුේ දවේලකයන් 0.1 

යේපිකරු වශාය දවේලකි.න්  0.3 

පුහුණු කෘෂිකාර්මික,ලන ිටෙයා වශ ධිලර 16.8 

ශිල්පීය  වශ ආ්රිත කර්මාන්ත දවේලකයන් 0.6 

යන්ත්රතායාර වශ යන්ත්ර ක්රියාකරුලන් වශ එකෂව්කරුලන් 0.6 

ප්රාාමික රැි.යාලන් 73.3 

    02 ලගු වටශන  

   මුා්රය .(ජාන ශා වං යාදල් ණ දෙපාර්තදේන්තුල  

    Labour Demand Survey-2017  

2017 ලර්දේ ප්රධාාන ලෘ් ි ය කා්ඩඩ  කෘෂීකාර්මික අංදේ ්රම ඉල්ලුම ඉශි න් ෙැක්දේ.කෘෂි කර්මාන්තදේ ්රම 

ඉල්ලුම ලැඩිම  ලෘ් ි ය කා්ඩඩය  ලනුදේ ප්රාාමික රැි.යාලන් වඳශාය.එය73.3% ක් දේ. කෘෂීකර්මාන්තදේ 

ලෘ් ි කයන්දේ ලෘ් ි ය කා්ඩඩය අඩු ඉල්ලුමක් ඇත. එය 0.0%  දේ. දවේලා ශා ිටකුණුේ දවේලකයන් 0.1%  දව 

ෙැක්දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කෘෂි කර්මාන්තදේ ්රම ඉල්ලුම ලැඩිම  ලෘ් ි ය කා්ඩඩය  ලනුදේ ප්රාාමික 

රැි.යාලන් වඳශාය.එය73.3% ක් දේ. කෘෂීකර්මාන්තදේ ලෘ් ි කයන්දේ ලෘ් ි ය 

කා්ඩඩය අඩු ඉල්ලුමක් ඇත.එය 0.0 %දේ.දවේලා ශා ිටකුණුේ දවේලකයන් 0.1% 

දව ෙැක්දේ. 



 
 

නිගමන  සහ යයෝජනා  

 

නිෙශසින් පසුල ්රි  ංකාදේ ෙෂ දේශිය නිප්ාදිතය තුෂ කෘෂිකාර්මික අංදේ  ොයක් ලය වාදකක්ල පශත ලැටී 

ඇත .නමු්  නිරදකක්ල කෘෂිකාර්මික නි්පාදිතයන්දේ ලර්ධානයක් පලතී. ්රි ංකාදේ ග්රාමිය ජානතාලදයන් ලැඩි 

දකොටවක් තලම්  කෘෂිකාර්මික අංය තුෂ කටුකතු කරන අතර දේ නිවා කෘෂී අංදේ දවේලා නිුකක්ි ය ඉශෂ  

අයයක් යනී. කාර්මික අපනයනල මුළු අපනයන අයය ඉශෂ අයයක් යනු ැබුලෙ ශූේධා අපනයන ආොයම තුෂ  

කෘෂිකාර්මික නිප්ාෙන මන්න් බා දෙන ආොයේ ලටිනාකම ඉශෂ අයයක් යනී. ඉශත ත් ් ලයන් අනුල තල පරට්  

්රි ංකාදේ  ආර්ථික  වංලර්ධානය තුෂ කෘෂිකාර්මික අංය වතුල ඉශෂ කාර්ය භාරයක් පලි න බල ශ පනා යත 

ශැක.                                                                                                                                                                 

 

 


