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ශ්රී ංකාදආ ්ර්කක ලදයන් ක්රියාලී ජ ගහනශහය  (ව්ත්රී රුරු වාලය අවල) 

ශැදින්වීම 

ශ්රභ ඵකාය හශලත් ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී  ජනගශනය යනු රැකියා අලව්ථා පිළිඵල වකනු 

ඵන ලඩා පුළුල් ව මිනුභකි. ජනගශනහේ කාලීන ව රැකියා නියුක්ති ශා වියුක්ති තත්ලයන් හභන්භ 

කාලීන රැකියාලන්හි ක්ණයන් ශදුනා ගැනීභට හභය බාවිතා කරනු ඵයි.   ආර්ථික ලහයන් 

ක්රියාකා ජ ජන ව්යාල හව ්ක්වත් ජාන්න්හස ව්විධානය වින්න් ශදුන්ලා  ඇ ඇත්හත්, කින්යම් 

නි්චිත කා ඳ ජච්හේදයක් තුෂ ඇ ආර්ථික ලටිනාකභක් ඇති බාණ්ඩයක් හශෝ හවේලාලක් නි්ඳාදනය 

කිරීභ වදශා ශ්රභය වඳයන න්විල් ශා ශමුදා අ් ල හවේලය කරන ව්්රී පුෂ  න්යලුභ පුගලගයින් වශ 

්ලැනි කටයුතු වදශා ශ්රභය වැඳීමභට කැභති පුගලගයින්ය. United Nations -1967) 

නි්චිත ලයව් සීභාල හව ශදුන්ලන්හන් වාභානයහයන් ශ්රභ ඵකායට ඇතුෂත් කරන්නා වු ලයව ශා 

ඉන් පිට විය යුතු ලයව අතර ඳරතරයයි. ්ක්වත් ජාන්න්හස ව්විධානයට ශා හෝක ජාතයන්තර 

කම්කෂ  ව්විධානයට අනුල හභභ නි්චිත ලයව් සීභාල හව වකන්හන් අවුෂ දු 15-64 ත් අතර 

කායයි. නමුත් හභභ ලයව් සීභාල ව්ථිර වලක් හනොහේ. විවිධ රටල හභභ ලයව ්

සීභාහේ  හලනව්වීභක් දැකිය ශැක. 

උදාශරණ ලහයන් කෘෂි කාර්මික රටක කුඩා දෂ ලන් ඳභණක් හනොල අවුෂ දු 64ට ලැඩි පි ජව් ද ශ්රභය 

වැඳීමභට දායක හේ. ්විට හභභ ලයව් සීභාල හලනව් හේ. 

්භ නිවා ඇතැම් රටල අලභ ලයව් සීභාල අවුෂ දු 10 හව ගැහන්. ්හභන්භ උඳ ජභ ලයව් සීභාල 

අවුෂ දු 70 හව ගන්නා රටලල් ද ඳලන්. හඵොහශොභයක් ව්ලර්ධනය හලමින් ඳලතින රටල උඳ ජභ 

ලයව් සීභාලක් අර්ථ දක්ලන්හන් නැත. 

 

01. ්ර්කක ලදයන් ක්රියාලී ජ ගහනශහය  

ශ්රී ්කාහේ මුළු ජනගශනහයන් ලයව අවු. 15 ශා ඊට ලැඩි ජනගශනය ලැඩ කරන ලයහවේ ඳසුලන 

ජනගශනය හව වකනු ැහේ. 2018 ලවහර් තුන්ලන කාර්තුහේ ඇ ශ්රී ්කාහේ ඇව්තහම්න්තු ගත 

ලැඩ කරන ලයහවේ ඳසුලන ජනගශනය මිලියන 16.2 ක් හව ලාර්තා හේ. හභය 2017 ලවහර් තුන්ලන 

කාර්තුල ශා වවන කෂ 0.3% ක ලැඩිවීභකි. හම් වශා ශුගලධ ව්ක්රභනයන් ශා අබයන්තර 

ව්චනයන් හශේතු වීභට ඉඩ ඇත. 

ලැඩ කරන ලයහවේ ජනගශනය අතු ජන් වකනු ඵන වමීක්ණ හයොමු කාය තුෂ රැකියා නියුතු 

හශෝ රැකියා විරහිත මුළු ජනගශනය ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශනය හශලත් ශ්රභ ඵකාය හේ. 

2018 ලවහර් තුන්ලන කාර්තුහේ ඇ ශ්රී ්කාහේ ඇව්තහම්න්තුගත ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී 

ජනගශනය මිලියන 8.4 ක් හව ලාර්තා හේ.  
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ශ්රභ ඵකායට අයත් ලන පුගලගයින් ව්යාල, ලැඩකරන ලයහවේ ජනගශනහේ ප්රතිතයක් හව ගත් 

විට ශ්රභ ඵ වශබාිතත්ල අනුඳාතය  LFPR) හව ශදුන්ලනු ඵයි. 2018 ලවහර් තුන්ලන                

කාර්තුලට අදා වමීක්ණ ප්රතිපලට අනුල ශ්රී ්කාහේ වභව්ථ ශ්රභ ඵ වශබාිතත්ල අනුඳාතය 

51.8%ක් විය.  

පුගලගහයකු අදා වමීක්ණ හයොමු කාය තු අලභ ලහයන් ඳැයක්ලත් ලැටුප් ඵන හවේලකහයකු, 

හවේලාහයෝජකහයකු, තභාහස ලැඩ කටයුතු කරන්හනකු හශෝ ඳවුහල් ආර්ථික කටයුතුලට 

දායකලන්හනකු හව කින්යම් ලැඩක නිරත වුහේ නම් ්භ පුගලගයා රැකියා නියුතු පුගලගහයකු               

හව ශඳුන්ලනු ඵයි. හභභ කාර්තුල වදශා ඇවත්හම්න්තුගත රැකියා නියුක්තිකයින් ප්රභාණය     

මිලියන 8.2 ක් හේ.  

අදා වමීක්ණ හයොමු කාය තුෂ රැකියාලක් හනොභැති, වමීක්ණයට හඳර වති 4 ක කාය තු 

රැකියාලක් හවොයමින් න්ටි ශා රැකියාලක් හවවීභට කින්යම් ක්රියා භාර්ගයක් ගත්, ඉදි ජ වති 2 තු 

රැකියාලක් ැබුණහශොත් ්ය කිරීභට ශැකියාල ඇති පුගලගයින් රැකියා විරහිත පුගලගයින් හවේ 

වකනු ඵයි. මුළු රැකියා විරහිත පුගලගයින් ව්යාල, ශ්රභ ඵකාහේ ප්රතිතයක් හව ගත්විට 

විරැකියා අනුඳාතය හව ශදුන්ලනු ඵයි. 2018 ලවහර් තුන්ලන කාර්තුහේදි ඇව්තහම්න්තු ගත රැකියා 

වියුක්ති අනුඳාතය 4.1% ක් හේ. 

 

02. ශ්රී ංකාදආ ්ර්කක ලදයන් ක්රියාලී ජ ගහනශහදව ලයාප්තිතිය - අං අවල වශ ව්ත්රී රුරු 

වාලය අවල  

 

අංය ්ර්කක ලදයන් ක්රියාලී ජ ගහනශහය 

්කතුල % පුෂ  % ව්්රී % 

ශ්රී ංකා 8387701 100.0 5423477 64.7 2964224 35.3 

හානරික 1415096 100.0 966184 68.3 448912 31.7 

ග්රාමීය 6559812 100.0 4215166 64.3 2344646 35.7 

ලතු 412794 100.0 242127 58.7 170666 41.3 

ලගු අ්ක  01:  

2018 ලවහර් තුන්ලන කාර්තුහේ ඇ ශ්රී ්කාහේ ඇව්තහම්න්තුගත ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී 

ජනගශනය මිලියන 8.4 ක් හව ලාර්තා හේ. ්හවේභ ඉශත ලගුලට අනුල ශ්රී ්කාහේ වභව්තය හදව 

ඵන විට හඳනී යන්හන් ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශනහයන් 64.7% ක් ලැනි පි ජවක් 

පුෂ යින්ලන අතර ්යට වාහප්ක්ල ව්්රී ඳක්ය 35.3% ක් ලහයන් අ අ අගයක් හගන ඇති ඵලයි. 

හභය ආ්ශික ලහයන්ද ්ලැනිභ තත්ලයක් හඳන්නුම් කරයි. නාග ජක අ්හේ ඇ පුෂ  ඳක්ය 68.3% 

ක් හවද ව්්රීන් 31.7% ක් හවද ලයාප්ත වී ඇති අතර පිළිහලලින් ග්රාමීයල 64.3% ක් වශ 35.7% ක් 
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ලහයන්ද ලතු 58.7% ක් වශ 41.3% ක් ලහයන්ද ලයාප්තල වී ඇත. ්හවේභ ලතු භටමටහම් ඇ  ආර්ථික 

ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශනය අනිකුත් අ්ලට ලඩා ඉශ අනුඳාතයක් හඳන්නුම් කරයි.  

 
 

 

රූඳ වටශන 01 : 

ඉශත රූඳ වටශන භඟින් ද ඳැශැදිලි ලන්හන් නාග ජක, ග්රාමීය වශ ලතු යන වෑභ අ්යකභ  ව්්රී 

ඳක්යට ලඩා පුෂ  ඳක්ය ලැඩි අගයක් හගන ඇති ඵලයි. 

 

03. ව්ත්රී රුරු වාලය අවල ශ්රී ංකාදආ ශ්රම බකා වශවාිතත්ල අවපාතය  ලයව් කාණ්ඩ අවල    

( 2018 තුන්ලහ කාර්තුල ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
මාශ්රය : ජන හල්න ශා ව්යා හල්න හදඳාර්තහම්න්තුල 

ලගු අ්ක  02 :   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

නාග ජක 

ග්රාමීය 

ලතු 

68.3 

64.3 

58.7 

31.7 

35.7 

41.3 

පුෂ  ව්්රී 

ලයව් කාණ්ඩ ්කතුල පුෂ  ව්්රී 

ශ්රී ංකා 51.8 72.7 34.0 

15-19 12.1 17.1 7.2 

20-24 53.3 72.5 36.8 

25-29 67.1 92.5 44.5 

30-34 66.7 97.0 41.9 

35-39 67.6 96.6 45.3 

40-44 66.5 95.6 42.8 

45-49 70.4 93.9 48.3 

50-54 67.6 94.5 49.3 

55-59 62.6 84.5 41.6 

60* 29.5 45.3 16.5 
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විවිධ ලයව් කාණ්ඩ අතර ශ්රභඵ වශබාිතත්ලතා අනුඳාතය වැව ඇහම් ඇ හඳනීයන විහේ කෂ ණක් 

ලන්හන් භැදි ලයව් කාණ්ඩල ශ්රභඵ වශබාිතත්ලතා අනුඳාත අගය ඉශෂ භටමටභක ඳලතින ඵලයි. 

15- 19 ත් අතර අ අ ලයව් කාණ්ඩයලන අතර ්හි අගය 12.1% ක ඉතා අ අ අගයන් හඳන්නුම් කරන 

අතර ලයව අවුෂ දු 60 ට ලැඩි කාණ්ඩහේ වශබාිතත්ලතා අනුඳාතය 29.5 %ක් හව අ අ අගයක්ල 

ඳලන්. හභභ ලගුලට අනුල හඳනීයන විහේ ක්ණයක් ලන්හන් වෑභ ලයව් කාණ්ඩයකභ පුෂ  

ඳක්හේ ශ්රභඵ වශබාීතත්ලතා අනුඳාතයන් ඉශ භටමටභකත් ්යට වාහප්ක්ල ව්්රී ඳක්හේ 

ශ්රභඵ වශබාිතත්ලතා අනුඳාතයන් ඳශ භටමටභකත් ඳලතින ඵලයි. 

 
 

04. ව්ත්රී රුරු වාලය අවල ශ්රී ංකාදආ ශ්රම බකා වශවාිතත්ල අවපාතය - ලාර්ෂිකල 

 

ලර්ය එකතුල රුරු ව්ත්රි  

2000 50.3 67.2 33.9 

2005 48.3 67.1 30.9 

2010 48.1 67.1 31.2 

2015 53.8 74.7 35.9 

2017 54.1 74.5 36.6 

                  මාශ්රය : ජන හල්න ශා ව්යා හල්න හදඳාර්තහම්න්තුල 

ලගු අ්ක  03 :   

 

ඉශත ලගුලට අනුල ලාර්ෂිකල වැව ඇහම් ඇ හඳනීයන කෂ ණක් ලන්හන් වෑභ ලර්යක ඇභ ශ්රී ්කාහේ 

ශ්රභඵ වශබාිතත්ල අනුඳාතහේ ඉශ අගයක් හගන ඇත්හත් පුෂ  ඳක්ය ඵලත් වශ ඊට වාහප්ක්ල 

කාන්තා ඳක්ය ඉතා අ අ අනුඳාතයකින් යුක්ත වී ඇති ඵලයි. ්හවේභ ලාර්ෂිකල ශ්රභ ඵකා 

වශබාිතත්ල අනුඳාතයන් වැව ඇහම් ඇ හඳනීයන තලත් විහේ කෂ ණක් ලන්හන් 2000 ලර්යට 

වාහප්ක්ල 2005 ශා 2010 ලර්යන්හි ඇ ක්රභහයන් අ අහලමින් හගොව් නැලත 2015 ලර්හේ ලැඩි වීභක් 

හඳන්නුම් කර ඇති අතර 2017 ලර්ය ලන විට ශ්රභ ඵකා වශබාිතත්ලතා අනුඳාතය 54.1% ක් හව  

ඉශෂ අගයක් හගන ඇත.  
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05. රැකියා නියුක්ති, රැකියා වියුක්ති වශ ්ර්කක ලදයන් ක්රියාලී ජ දහොලහ ගහනශහය 

ලැඩක ශැකි ගහනශහදව ප්රතිතයක් දව 

 

 2000 2005 2010 2015 2017 

රැකියා නියුක්තිය 46.5 44.6 45.7 51.2 51.8 

රැකියා වියුක්තිය 3.8 3.7 2.4 2.5 2.3 

ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී 
හනොලන ජනගශනය 

49.7 51.7 51.9 46.3 45.9 

 

  මාශ්රය : ජන හල්න ශා ව්යා හල්න හදඳාර්තහම්න්තුල 
 

ලගු අ්ක  04 :   
 

 
ඉශත ලගුලට අනුල 2000 ලර්හේ  ඇ 46.5 ක් ව ශ්රී ්කාහේ රැකියා නියුක්ති අනුඳාතය 2017 ලර්හේ 

51.8 ක් ලහයන් ඉශ අනුඳාතයක් හඳන්නුම් කරයි. හවේලා වියුක්ති අනුඳාතය 2000 ලවරට 

වාහප්ක්ල 2017 ලර්ය ලන විට 2.3 ක් හව ඳශ අගයක් හගන ඇත. ්හවේභ ආර්ථික ලහයන් 

ක්රියාශීලී හනොලන ජනගශනහේ 2000 ලර්ය ලන විට ඳැලති 49.7 ක අ අ තත්ලය 2005 වශ 2010 

ලර්ල ඇ ලැඩි වී 2015 ලර්හේ ඇ   46.3 හව අ අ අගයක් හගන ඇත. ්ය 2017 ලර්හය ඇ 45.9 ක් 

හව තලත් අ අ අගයක් හගන ඇති ඵල හඳනීයයි. 

 

 

විලරණය 

 හභභ අධයයනයට අනුල හඳනී යන්හන් ශ්රී ්කාහේ ආර්ථික ලහයන් 

ක්රියාශීලී ජනගශනහයන් ලැඩි පි ජවක් පුෂ  ඳාර්ලය නිහයෝජනය කරනු ඵන ඵලයි. හභය 

නාග ජක, ග්රාමීය ශා ලතු යන අ් තුහන් ඇභ ්ලැනි තත්ලයක් හඳන්නුම් කරයි. නමුත් ලතු 

අ්ය තු ඇ අනිකුත් අ්යන්ට වාහප්ක්ල කාන්තා දායකත්ලය ඉශ ප්රතිතයක් හගන 

ඇත. ලතු ආශ්රිතල කාන්තා ශ්රමිකයින් ලැඩි ලහයන් හයොදා ගැනීභ ද ග්රාමීය කාන්තාලන් කෘෂි 

කාර්මික කටයුතුල නියලීභ වශ ව්ලය් රැකියාල නිරත වීභ ආ ඇ හශේතූන් ්භ අ්යන්හි 

කාන්තා දායකත්ලය නාග ජක අ්යට ලඩා ලැඩි වීභට හශේතු විය ශැකිය. 

 ශ්රභඵ වශබාිතත්ලතා අනුඳාතයන් පිළිඵල විභන්ලිභත් වීහම් ඇ හඳනී යන්හන් අ අ ලයව ්

කාණ්ඩ ල ඇ ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලිත්ලය ඉතා අ අ භටමටභක ඳලතින ඵලත්, ලයව අවු. 60 

ට ලැඩිලන විට ශ්රභඵ දායකත්ලය අ අලන ඵලත්ය. ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලීත්ලය 

ලැඩිලහයන් හඳන්නුම් කරන්හන් භැදි ලයව් කාණ්ඩයට අයත් පි ජවලන ඵල මලික ලහයන් 

හඳනී යයි. හභහි ඇ 15 – 19 ලයව් කාණ්ඩ පුගලගයන්හස  ශ්රභ ඵ වශබාිතත්ලය අ අ වීභට 

ප්රධාන ලහයන් හශේතු විය ශැක්හක් ්භ කාණ්ඩයට අයත් පි ජව ූරර්ණ කාලීන අධයන වශා 

හයොමු වී න්ටීභයි. ්හවේභ ලයව අවු 60 ට ලැඩි ලැඩිහිට ශ්රභ ඵකාය විශ්රාමික ලැඩිහිටියන් වීභ 

ලැඩිහිටි ශ්රභඵ වශබාීතත්ලය අ අ වීභට හශේතුවිය ශැක.  
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 ශ්රභඵ වශබාීතත්ලතා අනුඳාතිකය ලාර්ෂිකල විග්ර කර ඵැලීහම් ඇ හඳනී යන්හන් 2000 ලර්හේ 

ඳැලති වභව්ථ ශ්රභ ඵකා වශබාීතත්ලයට වාහප්ක්ල 2017 ලර්යලන විට ලැඩි වීභක් 

හඳන්නුම් කරන ඵලයි. ්හවේභ වභව්ත ශ්රභඵ වශබාීතත්ල අනුඳාතහේ ඉශ අගයක් පුෂ  

ඳක්ය හගන ඇති අතර කාන්තා වශබාිතත්ලය පුෂ  වශබාීතත්ලයට වාහප්ක්ල අ අ අගයක් 

හඳන්නුම් කරනු ඵයි. කාන්තාලන් ගෘශ කටයුතු ල නියුතු වීභ, දෂ ලන් රැකඵා ගැනීභ ආ ඇ 

හශේතූන්භත ආර්ථික කටයුතුල නියැලීහභන් ලැකී න්ටීභ ආ ඇ  හශේතූන් හම් වශා මුල්විය 

ශැක. තලද ආර්ථික වභාජීය ආගමික ශා ව්ව්කෘතිකභය ලහයන් හශේතු ගණනාලක් හම් 

වශා මුල්විය ශැක. ්නම් ඉශ ආර්ථික ශැකියාලක් ඇති ඳවුල් තුලින් කාන්තාලන් රැකියා 

වශා හයොමු වීභ අ අ විය ශැකි හවේභ වභාජභය ශා ව්ව්කාතිකභය හශේතුභත කාන්තාලන් 

රැකියා වශා හයොමු හනොවීභ ශා විවිධ ආගමික ශා වභාජ ව්ථරයන්ට අයත් කාන්තාලන් 

රැකියා වශා හයොමු වීභට ඇති අකභැත්ත ආ ඇ හශේතූන් කාන්තාලන් ශ්රභ දායකත්ලය ආර්ථික 

ලර්ධනය වශා හයොදා ගැනීභට ඇති ඵාධාලන් හව හඳන්ලා දිය ශැකිය. ්හවේභ ආඵාධිත 

පි ජවද ආඵාධික තත්ලයන් හශේතුහලන් ආර්ථික කටයුතුලලින් ඈත් වී න්ටීහම් හශේතුලද ශ්රභඵ 

වශබාීතත්ලතා අනුඳාතයන්හි හලනව් වීම්ලට හශේතු හේ. 

 ශ්රී ්කාහේ හවේලා නියුක්තිය පිළිඵල වශ වියුක්තිය පිළිඵල අලධානය හයොමු කිරීහම් ඇ 

විහේහයන් දක්නට ැහඵන කෂ ණක් ලන්හන් ලවර කිහිඳයක න්ටභ වභව්ත හවේලා 

නියුක්තිහේ හලනව් වීම් ධනාත්භක අගයක ගභන් කර ඇති ඵලයි. ්නමුත් 2005 ලර්හේ  ඇ 

ඳභණක් 2000 ලර්යට ලඩා අ අ අගයක් හඳන්නුම් කර ඇත. ඒ අනුල අලධාරණය කෂ 

ශැක්හක් 2000 ලර්හේ න්ට  2017 ලර්ය දක්ලා වභව්ත හවේලා නියුක්තිහේ යම් ලැඩි වීභක් 

න්දු වී ඇති ඵලයි.  ්හවේ වුලද හභහි ඇ හඳනී යන මලික කෂ ණක් ලන්හන් 2000 ලර්හේ 

ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශනය වශ හනොලන ජනගශනය අතර හලනව 0.6 ක් ව අතර, 

2005 , 2010 ලර්ල ඇ වෘණ අගයක් හව හඳන්නුම් කරයි. ්නමුත් 2015 වශ 17 ලර්ලන 

විට ්ය 7.4 ශා 8.2 ක් හව ධනාත්භක අගයක් හඳන්නුම් කර ඇත. ඒ අනුල 2000 ලර්හේ 

න්ට 2017 ලර්ය දක්ලා ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශනහේ ලර්ධණය වීභක් දක්නට 

ැහඵයි. හභය ආර්ථිකහේ ප්රගභනයට හශේතුලන කෂ ණකි. හම් වශා රැකියා අලව්ථාලන් ලැඩි 

කිරීභ, අධයාඳන අලව්ථාලන් ලැඩිවීභ, තරගකාරී ජීලන රටාලන් වශා  ජනතාල හඳබීභ ආ ඇ 

කෂ ණු ගණනාලක් ඵඳෑභට ඉඩ ඇත. 
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නිනමහ ශා දයෝගහා 

 ඉශත විලරණයන්ට අනුල ශ්රී ්කාහේ ආර්ථික ලහයන් ක්රියාලලී ජනගශනය වෑභ 

අ්යකින්භ වශ ලයව් කාණ්ඩ අනුල ලාර්ෂිකල  විග්රශ කිරීහම් ඇ හඳනී යන්හන් ලැඩි 

ප්රතිතයක් නිහයෝජනය ලන්හන් පුෂ  ඳක් ඵලයි.  

 ආ්ශික විග්රශහේ ඇ නාග ජක භටමටහම් ව්්රී ආර්ථික දායකත්ලය ලතු වශ ග්රාමීය භටමටහම්        

ව්්රී ආර්ථික දායකත්ලයට ලඩා අ අ භටමටභක් හඳන්නුම් කරයි. හභයට හශේතු විය ශැක්හක් ්භ 

අ්ල ද ජද්රතාලය වශ හයොමුවිය ශැකි ආහේනික ව ජීලන රටාලන් හගොඩ නැීත තිබීභ විය 

ශැකිය. නාග ජක භටමටහභ ඇ ද ද ජද්රතාලහයන් හඳහන කුටුම්ඵයන් ඳැලතිය ද කාන්තාලන්ට 

හයොමු විය ශැකි ආර්ථික ඉඳැයුම් භාර්ගයන් හඵොහශෝ විට නීති විහරෝධී වශ වභාජ වීහරෝධි 

ඉඳැීමම් භාර්ග විය ශැක. ඒලා ඇතැම් අලව්ථා ල ඇ ආර්ථික ගණනය කිරීම් ලට ඇතුත් 

හනොලන අලව්ථා ද ඇත. 

ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශන පිළිඵ අලධානය හයොමු කිරීහම් ඇ පුෂ  හභන්භ 

ව්්රීන්ද ඉශ ප්රතිතයක් හගන තිබීභ වභව්ත ආර්ථිකහේ ප්රගභනයට හශේතුලන හශයින් වෑභ 

අ්යක ඇභ හභභ හදපි ජවභ ඵගැන්වීභ න්ඳුක යුතු හේ. නාග ජක භටමටහම් කාන්තාලන් 

වශා ආර්ථිකභය ලටිනා කභක් ඵා  ඇභට කාන්තා හක්න්ද්රීය පුහුණු ලැඩවටශන් ඳැලැත්වීභ, 

පුගලගලික අ්හේ රැකියා අලව්ථාලන් වශ නැීත ්න කර්භාන්තල හිමිකභ ඉශ නැ්වීභට 

රාජය අ්ය මුලික වී කටයුතු ක යුතුය. තලද ග්රාමීය භටමටහම් ඇ කෘෂිකාර්මික කටයුතු 

නැ්වීභ වශ ඒලාහේ නල අතුෂ  නි්ඳාදන ඇති කිරීභට වශ ඒ වශා අලය දැනුභ ඵා  ඇභද  

ගෘශ කටයුතුල නියැහමින් යම් ආර්ථික කටයුත්තක නියැලීභ වශා හයොමු වීභට අලව්ථාල 

ඵා  ඇභ වශා අලය ක්රියාභාර්ග ගැනීභටද කටයුතු කයුතුය. ඒ වශා රජහේ අභාතයා් ශා 

හදඳාර්තහම්න්තු භඟින් ක්රියාත්භක කරනු ඵන විවිධ ලයාඳෘතිල වයශ ඵා ගත ශැකිය. 

 ව්්රී පුෂ  බාලය අනුල ශ්රී ්කාහේ ශ්රභ ඵකා වශබාීතත්ල පිළිඵල වැකිලිභත් වීහම් ඇ 

2017 ලර්ට වාහප්ල 2018 තුන්ලන කාර්තුහේ ඇ අ අවීභක් හඳන්නුම් කරන අතර ව්්රී  වශ 

පුෂ  ලහයන් විසීහම් ඇ ද ්භ ප්රතිතහයහි අ අ වීභ ්හන්න්භ ඳලති. ්හවේභ ශ්රභ ඵ 

වශබාීතත්ලය පුෂ  ඳාර්ලයට වාහප්ක්ල 50% ක ඳභණ අ අ ප්රතිතයක් ව් ්රී ඳාර්ලය 

හගන ඇත. ඒ වශා කාන්තාලන් ව්ලය් රැකියා වශා හයොමු කිරීභ ශා ්යට අලය ඳශසුකම් 

වඳයා ඇභ, ඒ වශා හලෂහඳො විලෘත්ත කර ඇභ, ඉශ  ප්රමිතිහයන් යුතු දිලා සුරැකුම් 

භධයව්ථාන ඇති කිරීභ ශා කාන්තාලන් පදාීම හව ශ්රභ ඵකායට ්ක්වීභ සීභා 

කරන  යල්ඳැන ිතය නීති රීති නිවා වශබාීතත්ලය ශා නි්ඳාදන භටමටම් ඳශත ලැටීභට 

අලකාය ඇති ඵැවින් ඒ වශා  නල නීති රීති හගන ඒභට රජය මලිකත්ලය හගන ක්රියා කෂ 

යුතු හලයි. ්හවේභ පුගලගලික අ්හේ ප්රසති නිලා අ ඳශසුකම් හභන්භ තෘන්ය ශා ලෘත්න්ය 

අධයයන ඳශසුකම් ඵා ගැනීභ වම්ඵන්ධහයන් ද ලර්තභානහේ ඳලතින  තත්ලයන් ලැඩි දියුණු 

කයුතු හලයි. 
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 ලයව අනුල ආර්ථිකයට දක්ලන දායකත්ලය හලනව්කම්ලට බාජනයලන ඵල ඳැශැදිලි 

කෂ ණක් හේ හභහි ඇ අ අ ලයව් කාණ්ඩල පුගලගයන් අධයාඳනික කටයුතුල නියැලී න්ටීභ 

හශේතුහලන් ්හවේ වීභට ශැකි ඵැවින් ්භ කණ්ඩායභ ආර්ථිකභය කටයුතුල හයදවීභට 

දි ජගැන්වීභ හලනුලට ශ්රභ හලෂහඳො අලයතාලයන්ට ගැහඳන ආකාරහයන් අධයාඳනය 

ඵා  ඇභට කටයුතු කිරීභ අතයාලය හේ. ්හවේභ ලයව අවුෂ දු 60 ට ලැඩි ලැඩිහිටි පි ජව නිලහවේ 

න්ට නිරතවිය ශැකි ආදායම් උත්ඳාදන භාර්ග වශා හයොමු කිරීභට අලය දි ජ ගැන්වීම් ශා 

දැනුභ ඵා  ඇභට කටයුතු ක යුතුහේ. භැද ලයව් කාණ්ඩ ලට අයත් පි ජව තු ලැඩි පි ජවක් 

ආර්ථික ලහයන් ක්රියාශීලී හකොටවට අයත්ලන අතර කාන්තාලන්හස යම් අ අලක් දක්නට 

ැහේ. ්ය පුෂ  වශබාීතත්ලයට වාහප්ක්ල අඩක් ඳභණ ව්යාලක් ලන ඵැවින් 

කාන්තාලන්හස ආර්ථික දායකත්ලය නැ්වීභට විහේ ක්රියාභාර්ග ගත යුතු හේ.  

 දැනට වභව්ත හවේලා නියුක්තිය 95.8% ක් හව ඳලතින අතර හභභ පි ජහවන් අවිධිභත් ශා 

නීති විහරෝධී ආර්ථික ක්රියාකාරකම්ල හයහදන පි ජව වශ අලදානම් ගණහේ රැකියාල නිරත 

වී න්ටින පි ජවද වැකිය යුතු  ප්රභානයක් න්ටිය ශැකිය. ්භ පි ජව ශදුනා ගනිමින් අවිධිභත් වශ 

නීතිවීහරෝධී  ආර්ථික ක්රියාකාරකම් හලනුලට විධිභත් නීතයානුක රැකියා අලව්ථාලන් වශා 

ඔවුන් හයොමු කිරීභට රාජය අ්ය භැදිශත් වීභ අතයාලය හේ.්හවේභ ්ලැනි පි ජව් 

ජාතයන්තරල පිළිගත් වශතිකයක් හශෝ ඵඳත්රයක් ඵා ඇභ භඟින් වභාජ පිළිගැනීභ ශා හවේලා 

සුරක්ෂාල තශවුෂ  කර, න්යළු රැකියාලන්හි ප්රමිතිය න්ලාලීභට කටයුතු කිරීභ ලඩාත් පදාීම 

ලනු ඇත. ්ය රැකියාලන්හි අවිධිභත් බාලය අලභ කිරීභට ද හශේතු විය ශැක. ්හවේභ අලදානම් 

වශගත රැකියාලන්ල නියුතු පුගලගයන් වශා විශ්රාභ ප්රතිාබ ක්රභහේදයක් ශඳුන්ලා ඇභ න්යළු 

පුරලැන්යන්ට ලැඩි ආදායම් වශ උවව් ජීලන තත්ලයක් ඵා ගත ශැකි ඳ ජවරයක් නිර්භාණය 

කිරීභ, කාන්තාලන්ට ආරක්ෂිත හවේලා හකොන්හගලන් වැකසීභ, ආ ඇ ව ක්රියාභාර්ග තුළින් 

ආර්ථිකභය ලහයන් ක්රියාශීලී ජනගශනය ඉශ ප්රතිතයකට හගන ඒභටත් ඒ තුළින් ශ්රි 

්කාහේ ආර්ථිකය ඉශ නැ්වීභටත් ශැකිලනු ඇත. 

 

 

 

  


