
ශ්රී ලංකාවේ ආ ලං්ථික ව ලංයෙ ් අ ලං්රි් ලංගහනහහ් ලං

ඵකදේයි ලංවේථි්් අ ලං ව ෙහි ලංදේ්ව ලංවෙ ලංනැනීම 
 

 
      මිනිස්බක ලංහේ ලංරැකීෙක්ෂේ ලං දපේථිත ේ අතුය 

                    කේ.කේ.ඩී.කේ.එව්.කවෝමරත්න 

 



ශ්රී ලංකාවේ ආ ලං්ථික ව ලංයෙ ් අ ලං්රි් ලංගහනහහ් ලංඵකදේයි ලංවේථි්් අ ලං ව ෙහි ලංදේ්ව ලං

වෙ ලංනැනීම 
හැඳි අවීම 

නි්චිත කාපරාවයක දී කවේලා නියුේතියක කනොකයකෙන ශා ඒ වඳශා සූොනමේ කනොමැති කමන්ම  

රැකියාලකට සූොනමේ නැති ශා රැකියාලේ කනොකවොයන යන සියල්න්  ආර්ථික ලකයන් අක්රිය 

ජනගශනයට අයත් ලන අතර කමහිදී කාපරාවය යනු වමීේණය සිදුකරන වතියට කපර වතියක 

කා පරිච්කේෙය කේ. ප්රධාාන ලකයන්ම අක්රිය ජනගශනයට අයත් ලන්කන් අධායයන කටයුුවල 

නිරතලන කශෝ ගෘශාශ්රිත කටයුුවල නිරත ලන කශෝ විශ්රාමික කශෝ ලයව ්ගත කශෝ ආබාධිත යනාදි 

අයයි. 

ශ්රී ාකාකේ 17 ද දී ලාර්තා ගත ආර්ථික ලකයන් අක්රීය ජනගශනය මියනයන ද.27ේ වූ අතර එය 

17 8 ලන විට මියනයන ද.8  කව ඇව්තකේන්ුවකර ඇත. ඉන් මියනයන 1.7 ේ පුරුයින් ලන අතර 

ව්ත්රීන් මියනයන  .8කි (මාශ්රය:ශ්රමබ වමීේණය, ජන ශා වාඛ්යාකල්ඛ්න කෙපාර්තකේන්ුවල.17 8) 

 

ඒ අනුල, ආර්ථිකල අක්රිය ජනගශනකයන් ද ක ේ කාන්තාලන් කේ. මින් වැකිය යුුව පිරිවේ 

ගෘශණියන් කව කාය ගත කරයි.කමොවුන් ඵොයි ආර්ථික කාර්යයන් වඳශා කයොො ගැනීම රකේ 

වාර්ල ආර්ථික දියුනුල කලනුකලන් සිදුක ශැකි මශඟු කමකශලරකි. ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං 

ස්ත්රී ලංරුෂෂ ලංභේය් ලං්නුය ලං්ථික ව ලංයෙ ් අ ලං්රි් ලංගහනහහ් 

්ාේ 
මුළු ලංනණහ පිරිමි නැහැණු 

නණහ % නණහ % නණහ % 

මුළු ලංනණහ 7,775,509 100.0 2,023,953 26.0 5,751,556 74.0 

හේනරිව 1,353,729 100.0 348,013 25.7 1,005,712 74.3 

ග්රේමී් 6,147,189 100.0 1,579,890 25.7 4,567,300 74.3 

යතු 274,591 100.0 96,046 35.0 178,544 65.0 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමාය:ජන ශා වාඛ්යාකල්ඛ්ණ කෙපාර්තකේන්ුවල,ශ්රමබ වමීේණ ලාර්ෂික ලාර්තාල,කෙලන කාර්ුවල-2019 

25.9 

74.1 

 ලං්ථික වය ලං්රි් ලංගහනහහ් ලංස්ත්රී/රුෂෂ ලංභේය් ලං්නුය(ප්රතිෙත ලං්න් අ)-2018 

  

පුරු 

ව්ත්රී 



ඉශත ලගුල අනුල නාගරික,ග්රාමීය, කාපයන් හි ආර්ථික ලකයන් අක්රිය ව්ත්රී ජනගශනය වාක්ේල 

පිරිමි ගණනට ලඩා ලැඩිලන අතර ලුව ආශ්රිතල කමම අනුපාතිකය යේ පමනකට කලනව්  ඇ ඇත.  

්ධ්යේපහ ලංම ලංට්ටම ලං්නුය ලං්ථික ව ලංයෙ ් අ ලං්රි් ලංගහනහහ් 

්ධ්යේපහ ලංමට්ටම මුළු ලංනණහ 
ස්ත්රී/පුරුෂෂ ලංභේය් 

රුෂෂ ස්ත්රී 

මුළු ලංනණහ  77.7  77.7  77.77 

5 ලං රේණිය ් ලංහේ ලංපහක  9.1  8.6  9.3 

6-10 ලං රේණිය    .8  3.    .3 

්. පො.ස ලං(සේ. පළ) 13.7 1 .8 11.  

්. පො.ස ලං(උ. ප)හේ ලංඉහක  3.7  1.   3.3 

                       මාය:ජන ශා වාඛ්යාකල්ඛ්ණ කෙපාර්තකේන්ුවල,ශ්රමබ වමීේණ ලාර්ෂික ලාර්තාල-17 ද 

ඉශත වඳශන් ෙත්ත අනුල 6- 7 කශ්රේණි මේටකමහි ව්ත්රී පුරු යන කෙපාර්ලයහිම ආර්ථික ලකයන් 

අක්රිය ජනගශනකඉ ඉශම ප්රතිත ලාර්තා ලන අතර එම ප්රතිතය අලම ලනුකඉ අ .කපො.ව(උ.කප) ශා 

ඉන් ඉශ කාණ්ඩය වඳශා කේ. 

ස්ත්රී/පුරුෂෂ ලංභේය් ලං්නුය ලංහේ ලංය්ස් ලංවේණ්ඩ ලං්නුය ලං්ථික වය ලං්රි් ලංගහනහහ් 

 

මාය:ජන ශා වාඛ්යාකල්ඛ්ණ කෙපාර්තකේන්ුවල,ශ්රමබ වමීේණ ලාර්ෂික ලාර්තාල-17 ද 

ආර්ථික ලකයන් අක්රිය ලයව(  - 9) ශා අවුරුදු 6 ට ඉශ ලයව් කාණ්ඩයන් හි අයලන අතර,එම 

ලයව් කාණ්ඩයන් වඳශා ආර්ථිකල අක්රිය පුරුයන්කගන් 6දක  ේ අයත් කේ. ව්ත්රී පාර්ලකඉ කමම 

තත්ත්ලය තරමේ කලනව් ලන අතර ලයව අවුරුදු 17 ත් 67 ත් අතර කාන්තා ප්රතිතය වමව ් ආර්ථික 

අක්රිය කාන්තාලන් කගන්  8ක ේකේ. ඒ අනුල ආර්ථික ලකයන් අක්රිය කාන්තාලන්කගන් බතරතරය 

ලැඩක ශැකි ලයකවේ  ජනගශනයට අයත් වූලන් ය. තලෙ කාන්තාලන් අතර ආර්ථික අක්රියභාලය ලයව 
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පුරු ව්ත්රී 



අවුරුදු (37-39) කාය ුව වාක්ේල ඉශ යන අතර ලයව ( 7- 9) අතර එම කාන්තාලන් නැලත 

ත්  ශ්රමබකායටඅලීරර්න  ඇමේෙ කපනී යයි. 

ස්ත්රී ලංරුෂෂ ලංභේය් ලං්නුය ලං්ථික වය ලං්රි් ලංමටමට ලං හේතු 

වේෙණ් මුළු ලංනණහ 
ස්ත්රී ලං/පුරුෂෂ ලංභේය් 

රුෂෂ ස්ත්රී 

එවතුය 100.0 100.0 100.0 

්ධ්යේපහ න ලංනිෙත ලංවීම 21.6 39.6 15.4 

නෘහේශ්රිත ලංව ලංටයුතුයක ලංනිෙත ලංවීම 46.3 4.9 60.5 

මටරේමිව/පුය්ස් ලංනත 20.3 32.9 16.0 

්බේධිත 8.0 15.9 5.3 

 යහත් 3.8 6.7 2.8 

                              මාය:ජන ශා වාඛ්යාකල්ඛ්ණ කෙපාර්තකේන්ුවල,ශ්රමබ වමීේණ ලාර්ෂික ලාර්තාල-17 ද 

ආර්ථිකල අක්රියල ඇති ව්ත්රීන්කගන් 67. ක ගෘශාශ්රිත කටයුුව නිවා එකවේ  ඇ ඇති බල ලාර්තාකේ. නමුත් 

පුරුයන් වඳශා එම අගය  .9ක ේකේ. පුරු පාර්ලකයන් ලැඩිම ප්රතිතය ආර්ථික ලකයන් අක්රිය 

 ඇ ඇත්කත් අධායයන කටයුුවල නිරත  ඇම කශේුවකලන් බලෙ නිරීේණය කේ. 

ස්ත්රී/පුරුෂෂ ලංභේය්,ය්ස ලංහේ ලංසඳහ අ ලංවක ලං හේතු ලං්නුය ලං්ථික වය ලං්රි් ලංගහනහහ් 

 

 

                              මාය:ජන ශා වාඛ්යාකල්ඛ්ණ කෙපාර්තකේන්ුවල,ශ්රමබ වමීේණ ලාර්ෂික ලාර්තාල-17 ද 

වේෙණ් 
ය්ස් ලංවේණ්ඩ් 

15-24 25-34 35-54 55+ 

පිරිමි 

එකුවල 100.0 100.0 100.0 100.0 

අධායාපනකඉ නිරත  ඇම 8ද.3 17.1  .7 7.  

ගෘශාශ්රිත ක ටයුුවල නිරත  ඇම 1.1  3.   ද.   .9 

විශ්රාමිකයලයව් ගත -  .7  3.8 ද7.9 

ආබාධිත 1.1 3 .3  9.7 11.ද 

කලනත් 8.3 3 .   8.ද  .3 

නැහැණු 

එකුවල 100.0 100.0 100.0 100.0 

අධායාපනකඉ නිරත  ඇම 69.  3.7 7.1 7.  

ගෘශාශ්රිත ක ටයුුවල නිරත  ඇම 13.7 97.  91.8   .8 

විශ්රාමිකයලයව් ගත - 7.1  .7   .1 

ආබාධිත  .3  .ද 3.9  7.  

කලනත් 6.1  .6 1.  7.  



ව්ත්රී පුරු භාලය,ලයව ශා වඳශන් ක කශේුව අනුල ආර්ථිකල අක්රිය ජනගශනය ලයා්ත ඇ ඇති 

ආකාරය ඉශත ෙැේකේ.ලයව අවු(  -1 ) කාණ්ඩකඉ ව්ත්රී පුරු බතරතරයේ ආර්ථීකල අක්රියල ඇත්කත් 

අධායයන කටයුුව නිවාකලනි. 

 

කමකව විවිධා කශේුව නිවා ආර්ථිකල අක්රිය ඇම රකේ ශ්රමඵොයිතාලය අඩු ඇම කකකරහි ප්රධාාන 

ලකයන් බපාන කරුණේ බලට පත්කේ. කර්මාන්ත, කවේලා ශා කෘෂිකර්ම යන කුමන ේකේත්රයක  

කශෝ ඵොයි කර්තලයයේ ඉුකකිරීමට ලැඩකරන ලයකවේ ජනගශනයට අයත් ලන සියල්න්ම කලර 

ආකාරයකින් කශෝ ොයක කර ගැනීම අතයලය  ඇ ඇත. ඒ අනුල, ලඩාත් වඵොයි මානල වේපතේ 

මගින් කේකඉ ආර්ථික ක්රියාලයනය ලර්ධානය කිරීමට ශැකිලනු ඇත. 

 

 

 

 

 

 

*්ථික ව ලංයෙ ් අ ලං්රි් ලංස්ත්රී ලංගහනහහ් ලංරුෂෂ ලංගහනහහ්ට ලංයඩේ ලංයැඩි්. 

*්ධ්ය්හ ලං මට්ටම ලං ්නුය ලං සැකූ  ලං වක ලං (6-10)  රේණිය  ලං මට්ටම ලං හි ලං ස්ත්රී ලං හේ ලං රුෂෂ ලං

 දපේථිෙය්හිම ලංඉහකම ලංප්රතිෙත් ලංයේථිතේ ආ. 

*ස්ත්රී ලං රුෂෂ ලං  දපේථිෙය න ලං ම ලං ය්ස ලං (15-19) හේ ලං 55+ ලං ය්ස් ලං වේණ්ඩ් අහි ලං

්ථික වය ලං්රි් ලංගහනහහ් ලංහි ලංඉහකම ලංප්රතිෙත් අ ලංයේථිතේ ආ. 

*්ථික වය ලං්රි්වීමට ලං හේතු ලං්නුය ලංරුෂෂ් අ ලංයැඩිම ලංනණහක් ලං්ධ්ය්හ ලංවටයුතු ලං

නිසේද ලං,ස්ත්රී අ ලංබතරතේක් ලංනෘහේශ්රිත ලංවටයුතු ලංනිසේ ලංදුවේ ආ. ලං 


