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මාධ්ය නිවේදනය  

කර්මාන්ත, නේෙළඳ නහා නේ ේො නඅංශ නෙල නමූලික නනර්ශකාංක 

ආර්ථික න ංගණය  න2013/14 

ජේයේේඛය නහා න ංඛයාේේඛය නේනරාර්තේ්න්වෙ 
 

හැඳින්වීම 

ශ්රීඅ කසාර පඅ ප්රථම අ ර්ථිකාඅ ංසණනය අ 2013ප14අ  යඅ වෘ්ථ/අ වෘකඅ දීඅ සිදුඅ ාකයඅ කදඅ ධතකඅ එහිඅ දීඅ ර තයඅ

කැයිංකතුඅණතඅකිරී අංහඅඑ අර තයඅවෘලින්අවිංකතකර්ත ාඅ ද්තතඅඑක්ෂරැංකඅකිරී අවෘශ  න්අධදි කඅ දාක්ෂඅ

 ට ්තඅා්ථ රන්ත,අ වෘළඳඅහරඅ ංේවෘරඅ යඅධසශ න්ටඅධදරළඅද්තතඅඑක්ෂරැංකඅකිරී අසිදුඅාකයඅකදි.අ  හිඅපළමුඅ

ධදි කඅ 2013අ ඔක්ෂ තෝබ්ථඅ ංහඅ  යොවෘැම්බ්ථඅ  යඅ  රංඅ දීඅ ක්රි ර්ත ාඅ ාකයඅ කදඅ ධතකඅ දිවෘයි න්අ සි ම අ

ාතෂිාර්ථමිාඅ යොවෘයඅර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්අ(විධි ්තඅංහඅධවිධි ්ත)අසිදුඅාකනුඅකබයඅර තයඅ ම්අ ට ්තඅ

කැයිංකතුඅ ණතඅ ාකයඅ කදි.අ   කටඅ ර්ථිකා ේඅ වෘුහ අ ංහඅ නපයි  අ හනායරඅ ණැම අ ංඳහරඅ ධවෘශයඅ ූලලිාඅ

ද්ථශාරසාඅණනය අකිරී අංඳහරඅධවෘශයඅද්තතඅදඅ ම්අ ට ්තඅඑක්ෂරැංකඅාකයඅකදි. 

 

කටාඅර තයඅනියුතුඅර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්අ හනායරණැම අර්ථිකාඅංසණනය ාඅ අ වෘැදණ්තඅ ධකමුනකි.අ ඒඅ

ධනුවෘඅ  කටඅාතෂිාර්ථමිාඅ යොවෘයඅර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්අවෘකඅනියුතුඅර තයඅමිලි යඅ1.02අක්ෂඅපවෘි යඅබවෘඅ

ර්ථිකාඅ ංසණනය ේඅ කැයිංකතුණතඅ කිරී ම්අ ධදි කටඅ ධදරළඅ වෘර්ථතරවෘඅ  හළිඅ ාකයි.අ ජරතයන්තකඅ ංම් තඅ

ා්ථ රන්තඅවෘ්ථගීාකන ේඅහතකඅවෘයඅංස ශෝ්ය අධනුවෘඅ  කටඅංසණනයඅාරකඅපරිච් ේද අතුළඅක්රි ර්ත ාඅ

වූඅා්ථ රන්ත,අ ඉදිකිරීම්,අ  වෘළඳඅංහඅ  ංේවෘරඅ  යඅ ධසශ න්ටඅ ධදරළඅ අ සි ම අර තයඅ   ඟින්අරවෘකන අ

ාකයඅකදි.අයමු්තඅංකවෘ සඅපරි  ෝජය අංඳහරඅප නක්ෂඅසිදුඅාකනුඅකබයඅර්ථිකාඅාටයුතුඅංහඅර්ථිකාඅධසශඅ

කීප ාඅකුඩරඅපරි රනඅර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්අවෘකඅනිකතවෘන්යන්අ ම්අ ට ්තඅරවෘකන අ යොාකයඅකදි. 

 

ර්ථිකාඅ ක්රි රාරකාම්අ වෘකඅ නියුතුඅ ද්ගලණකයින්අ ණනය,අ ර්ථිකා ේඅ තක අ ංහඅ විශරක්තවෘ අ  ැම ටඅ ඉතරඅ

වෘැදණ්තඅ විචකය ක්ෂඅ  කංඅ ර්ථිකාඅ වි ශේ/යයින්අ ංළායි.අ තවෘඅ දඅ  ංේවෘරඅ නියුක්ෂි  අ ිළළිබඳඅ ද්තතඅ  ඟින්අ

ං ංකථමඅර්ථිකා ේඅංශ්රීා්තවෘ අිළළිබිඹුඅාකයි.අමීටඅධ තකවෘඅර්ථිකා ේඅනි වු අඇංකත ම්න්තුඅකිරී අංඳහරඅ

නිරූපයඅවිචකය ක්ෂ(Proxy variable)අ කංඅ බො හෝඅකටවෘල්අනියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘඅ රවිතඅාකනුඅකබයඅ

ධතක,අ ධවිධි ්තඅ ර්ථිකාඅ ක්රි රාරකාම්අ හනායරඅ ණැම ,අ කුඩරඅ හරඅ  ්යඅ පරි රයඅ ර තයඅ ධ්ථථමඅ දැක්ෂීම ,අ
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ර්ථිකා ේඅතක ,අනපයි  අංහඅහැසිරී අ යඅරදි අිළළිබඳඅධ්යය අකිරී අවෘැනිඅාරකනරඅංඳහරඅදඅනියුතුඅ

 ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘඅවෘැදණ්තඅ ප. 

 

කුඩා නහා නමධ්ය නරිමමාණ නෙයෙ ා කිනන් නහුනයා නගැනීම 

 කොවෘඅ  බො හෝඅ කටවෘල්අ වෘකඅ ර්ථිකාඅ ක්රි රාරරි්තවෘ ටඅ කුඩරඅ හරඅ  ්යඅ පරි රනඅ වෘයවෘංර ාඅ විශරකඅ

දර ා්තවෘ ක්ෂඅදකයඅධතකඅශ්රීඅකසාරවෘඅවෘැනිඅංසවෘ්ථ්ය අ වෘමින්අපවෘි යඅකටාටඅ   අවි ශේ/අවෘැදණ්තා ක්ෂඅ

ඇත.අඒඅධනුවෘඅකුඩරඅහරඅ ්යඅපරි රනඅවෘයවෘංර ායින්අ  කටඅදළඅ ගලශී අනි/කපරදය ටඅවිශරකඅදර ා්තවෘ ක්ෂඅ

දක්ෂවෘයඅ ධතකඅ ජයණහය  න්අ ංැළකි අ යුතුඅ ප්ර රන ක්ෂඅ ංඳහරඅ රැකි රඅ ධවෘංකථමරඅ දඅ ජනිතඅ ාකයි.අ තවෘඅ දඅඅ

වෘ්ථත රයඅවිශරකඅපරි රනඅවෘයවෘංර ාඅබහුතක ක්ෂඅධතීත ේඅකුඩරඅපරි රයඅවෘයවෘංර අ කංඅරකම් අීමඅඇි අ

ධතකඅඑබැවින්අධයරණතඅවිශරකඅපරි රනඅර තයඅබිහිඅාකයඅතවෘරයක්ෂඅ කංඅ   අසුළුඅහරඅ ්යඅපරි රනඅ

වෘයවෘංර ාඅංැළකි අහැකි .  

 

වෘ්ථත රයඅ ශ්රීඅ කසාර පඅ කුඩරඅ හරඅ  ්යඅ පරි රනඅ වෘයවෘංර ාඅ හනායරඅ ණැම අ ංඳහරඅ  පොදු පඅ ිළළිණ්තඅ

නි්ථනර ාඅ යො ැි අධතකඅවිවි්අර තයඅඔවුන් ේඅධකමුණුඅධනුවෘඅවිවි්අනි්ථනර ාඅ රවිතඅාකනුඅකබයි. 

ඒඅ ධනුවෘඅ  පොදු පඅ ිළළිණ්තඅ නි්ථනර ාඅ  ට ්තඅ කුඩරඅ හරඅ  ්යඅ පරි රනඅ වෘයවෘංර ාඅ ධ්ථථමඅ දැක්ෂීම ම්අ

ධවෘශයතරවෘ අ  කටටඅදිු අාරීනයඅවෘශ  න්අදැනුයඅධතකඅඒඅංඳහරඅංම් න්්රනඅණනයරවෘක්ෂඅ  න් අවිවි්අ

ර තයඅවිසින්අවිවි්අංමීක්ෂ/නඅදඅසිදුඅාකඅි බිණි. 

 

ඒඅධනුවෘඅ2013ප14අවෘ්ථ/අවෘකඅ දීඅපවෘ්තවෘයඅකදඅර්ථිකාඅංසණනය ේඅර තයඅකැයිංකතුඅණතඅකිරී ම්අධදි කඅ

සි මඅපර්ථශවෘඅවෘකටඅිළළිණතඅහැකිඅපරිදිඅකුඩරඅහරඅ ්යඅපරි රනඅවෘයවෘංර ාඅධ්ථථමදැක්ෂීම අංඳහරඅශක්ෂි  ්තඅ

පදය ක්ෂඅද රඅඇත.අඒඅධනුවෘඅකුඩරඅහරඅ ්යඅපරි රනඅවෘයවෘංර ාඅධ්ථථමඅදැක්ෂීමම්අංඳහරඅධතයවෘශයඅවිචකය න්අ

 කංඅර තය ේඅිළරිවෘැටුප,අංකථමරවෘකඅවෘ්තාම්අංහඅනියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘඅ යඅවිචකය න්අහනායරණ්තඅධතකඅ

   අවිචකය න්අදඅඇතුළ්තඅාකඅර්ථිකාඅංසණනය ේඅකැයිංකතුණතඅකිරී ම්අධදි කඅ ට ්තඅද්තතඅඑක්ෂරැංකඅ

කිරී අංඳහරඅවූඅරාති  අංාංකඅාකයඅකදි.අඒඅධනුවෘඅඑාතුඅාකයඅකදඅද්තතඅවිශක ල්/න අකිරී  න්අ  කටඅ

කුඩරඅහරඅ ්යඅපරි රනඅවෘයවෘංර ාඅධ්ථථමඅදැක්ෂීම ටඅසුදුසු අංහඅවිශකවෘංම  අවිචකයඅ කංඅර්ථිකාඅාටයුතුඅ

වෘකඅනියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘඅබවෘඅහනායරඅණන්යරඅකදි.අ   අද්තතඅවිශක ල්/න ේඅදීඅා්ථ රන්තඅංහඅඉදිකිරීම්අ

ා්ථ රන්ත,අ වෘළඳඅංහඅ ංේවෘරඅ යඅධසශඅවෘකඅඑකි යාටඅ වෘයංකඅවෘයරප්තීතීන්අනිරූපය අාකයඅකදඅ හයින්අ

නක්ෂතඅඑක්ෂඅඑක්ෂඅධසශ අංඳහරඅ වෘයඅ වෘය අනියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරඅ ට්ට් අහනායරඅණැම අවෘඩර්තඅනචිතඅවි .අඒඅ

ධනුවෘඅසූක්ෂ/ ,අකුඩර,අ ්යංකථමඅංහඅවිශරකඅපරි රනඅවෘයවෘංර ා,අ අනියුතුඅද්ගලණකයින්අංසඛ්යරවෘඅපදයම්අාකඅ

 ණයඅපහතඅංඳහන්අපරිදිඅනි්ථවෘචය අකිරී අසුදුසුඅබවෘඅහනායර ණයඅඇත. 
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ප්ර්රයඅර්ථිකාඅධසශ  ාරණ්ඩ  නි්ථනර ාඅ(ර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්වෘකඅ

නියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘ) 

ා්ථ රන්තඅංහඅඉදිකිරීම් 

සූක්ෂ/  

කුඩර 

 ්යංකථමඅ 

විශරක 

01-04 

05-24 

25-199 

200අංහඅඊටඅවෘැඩි 

 වෘළඳ 

සූක්ෂ/  

කුඩර 

 ්යංකථමඅ 

විශරක 

01-03 

04-14 

15-34 

35අංහඅඊටඅවෘැඩි 

 ංේවෘර 

සූක්ෂ/  

කුඩර 

 ්යංකථමඅ 

විශරක 

01-04 

5-15 

16-74 

75අංහඅඊටඅවෘැඩි 

 

 

කර්මාන්ත, ේෙළඳ නහා නේ ේො නඅංශ නෙල නමූලික නනර්ශකාංක 
කුඩා නහා නමධ්ය නරිමමාණ නෙයෙ ා කෙල න හ නිවයුව නේ ේෙක න ංඛයාේද නෙයාප්තිය  

 

ර්ථිකාඅ ංසණනය ේඅ කැයිංකතුණතඅ කික ම්අ ධදි කඅ ධනුවෘඅ කැයිංකතුඅ ණතඅ ාකයඅ කදඅ ාතෂිාර්ථමිාඅ  යොවෘයඅ

ර්ථිකාඅාටයුතුඅ වෘකඅනියුතුඅ මුළුඅර තයඅණනයඅ 1,019,681අක්ෂඅ වූඅ ධතකඅ ඉන්අ 71,126අක්ෂඅකුඩරඅ පරි රනඅ

ර තයඅද,අ10,405අක්ෂඅවිශරකඅපරි රනඅර තයඅදඅවි .අ  හිඅවෘයරප්තීි  අපහතඅපරිදිඅවි . 
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කුඩා නහා නමධ්ය නරිමමාණ නෙයෙ ා ක නකා්ඩඩ න හ නආර්ථික නඅංශ නඅුවෙ නආ තය නගණය න හ නිවයුව නේ ේෙක න

 ංඛයාේද නෙයාප්තිය  

 ාතෂිාර්ථමිාඅ යොවෘයඅර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්අවෘකඅ

නියුතුඅර තයඅංසඛ්යරවෘ 
නියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘ 

ර තයඅ

ණනය 

ා්ථ රන්තඅ

ප්රි ශත අ

(%) 

 වෘළඳඅ

ප්රි ශත අ

(%) 

 ංේවෘරඅ

ප්රි ශත අ

(%) 

නියුතුඅ

ද්ගලණකයින්අඅ

ංසඛ්යරවෘ 

ා්ථ රන්තඅ

ප්රි ශත අ

(%) 

 වෘළඳඅ

ප්රි ශත

 අ(%) 

 ංේවෘරඅ

ප්රි ශත අ

(%) 

එකවෙ 1,109,681 25.6 41.1 33.4 3,003,119 40.6 25.6 33.8 

සූක්ෂ/ක  935,736 25.3 42.0 32.7 1,338,064 27.1 39.1 33.8 

කුඩර 71,126 28.8 31.3 39.9 529,248 32.3 24.4 43.4 

 ්යංකථම 10,405 32.0 19.6 48.4 387,859 52.5 11.1 36.4 

විශරක 2,414 31.6 36.9 31.5 747,948 64.6 9.8 25.7 

 

ේ ේො නිවයුක්ය  

ර්ථිකාඅංසණනය ේඅදීඅකැයිංකතුඅණතඅාකයඅකදඅර්ථිකාඅඒාාඅවෘකඅනියුතුවෘඅසිටිඅද්ගලණකයින්අංසඛ්යරවෘඅ  හිඅ

නියුතුඅ ංේවෘාඅංසඛ්යරවෘඅ කංඅදක්ෂවෘරඅඇි අධතකඅඊටඅර තය ේඅ ංේවෘායින්,අත ර ේ අර්ථිකාඅාටයුතුඅවෘකඅ

නියුතුවූවෘන්,අ  ංේවෘරඅ   ෝජායින්,අ ක්රි රාරරීඅ හවුල්ාරුවෘන්අ හරඅ අ වෘැටුප්තීඅ  යොකබරඅ  ංේවෘ අ ාකයඅ පවු ල්අ

ංර රජායින්අධ ්ත ප.අ   අංසණනය ටඅධනුවෘඅා්ථ රන්ත,අ වෘළඳඅංහඅ ංේවෘරඅ ධසශඅවෘකඅනියුතුඅ ංේවෘාඅ

ංසඛ්යරවෘඅමිලි යඅ03අක්ෂඅප නඅ ප. 

 

ආ තයෙල නලි ාරදංචි  

ර තයඅවෘකඅධකමුණුඅංහඅධවෘශයතරඅධනුවෘඅඑ අර තයඅවිවි්අකරජයඅංහඅධ්ථ්අකරජයඅර තයඅවෘකඅලි රපදිසචිඅ

ීමඅ ි බි අ හැකිඅ  .අ ර්ථිකාඅ ක්රි රාරකාම්අ වෘකඅ නියුතුඅ ර තයඅ ලි රපදිසචිඅ කිරී අ ංඳහරඅ   කටඅ සි ළු අ

ප්රර ගලශී අ ල්ාම්අාර්ථ රකඅවෘකඅපහසුාම්අංළංරඅි බුනඅදඅර්ථිකාඅංසණනය ේඅප්රි ලකඅධනුවෘඅක ට්අපවෘි යඅ

ර තය න්හිඅසූක්ෂ/ක අපරි රනඅර තයඅවෘලින්අ45%අක්ෂඅද,අකුඩරඅපරි රනඅර තයඅවෘලින්අ10%අක්ෂඅද,අකිසි අ

ර තය ාඅලි රපදිසචිඅීමඅ යො ැි අබවෘඅධයරවෘකන අවි .අමුළුඅදිවෘයිය අණ්තඅාළඅාතෂිාර්ථමිාඅ යොවෘයඅ

ර්ථිකාඅක්රි රාරකාම්අවෘකඅනියුතුඅර තයඅවෘලින්අලි රපදිසචිඅ යොවූඅර තයඅවෘකඅප්රි ශත අ58%අකි. 
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නීතයාුවල ල නඅිනය  

ෙයාරාව නෙල නනයි ාඅත්තවෘ අඑ අර තයඅවෘකඅවිධි ්තඅධවිධි ්තඅබවෘඅංහඅං ංකතඅර්ථිකා ේඅංකවෘරූප අ

නිරූපය අකිරී ටඅ   ොදරඅ ණන්යරඅ වෘැදණ්තඅ ද්ථශාරසා කි.අ ංසණනයඅ ද්තතඅ ධනුවෘඅ   කටඅර තයඅ වෘලින්අ

90%අටඅවෘැඩිඅප්රි ශත ක්ෂඅතනිඅධයිි  අ ට ්තඅපවෘි යඅර තයඅ ප. 

 

කාන්තා නෙයෙ ා ක්වෙ  

ර තයඅ වෘකඅ ාරන්තරඅ වෘයවෘංර ායින්අ ංසඛ්යරවෘඅ  හෝඅ වෘයරපරරිාඅ තීකනඅ ණන්යරඅ ාරන්තරවෘන්අ ංසඛ්යරවෘඅ

ප්රි ප්ති අංම්පරදය ේඅ දීඅ වෘැදණ්තඅ ද්ථශාරසා කි.අංසණනයඅ ද්තතඅධනුවෘඅ  කටඅර තයඅවෘලින්අ 25%අක්ෂඅ

   හ වෘනුඅ කබන් න්අාරන්තරඅ වෘයවෘංර ායින්අ  හෝඅ ාරන්තරඅ තීකනඅ ණන්යන්අ  ප.අ    අ ධණ අ ග්රරමී අ

ධසශ ේඅ(35%)අක්ෂඅප නඅවෘයඅධතකඅයරණරිාඅධසශ  හිඅ(28%)අාටඅවෘඩරඅඉහළඅධණ ක්ෂඅඅණම. 

 

මූලික නනර්ශකාංක 

 
නියුතුඅ ංේවෘාඅ

ංසඛ්යරවෘ 

ලි රපදිසචිඅ

ර තයඅ

ණනය 

ාරන්තරඅවෘයවෘංර ායින්අ

   හ වෘනුඅකබයඅඅර තයඅ

ණනය 

තනිඅ

ර තයඅ

ණනය 

නියුතුඅ

 ංේවෘාඅ

ංසඛ්යරවෘ 

එකවෙ 1,019,681 57.6 24.8 90.4 3,003,119 

සූක්ෂ/ක  935,736 54.6 26.3 93.1 1,338,119 

කුඩර 71,126 89.1 8.3 64.5 529,751 

 ්යංකථම 10,405 100.0 6.1 35.9 386,756 

විශරක 2,414 100.0 4.6 20.3 747,937 

 

 

 

රචර්ථ අඒ. ේ.ංතකසිසහ 

ධ්යක්ෂ/අජයකරල් 

ජය ල්ඛ්යඅහරඅංසඛ්යර ල්ඛ්යඅ දපර්ථත ම්න්තුවෘ 

දුකාථමයඅඅ:අඅ011අ2147001පඅ011අ2147020 
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