
 
 

ආර්ථික සංගණනය - 2013/14 
(කෘෂිකර්මාන්ත, කර්මාන්ත, වෙළඳ හා වසේො පිළිබඳ වතොරතුරු රැස් කිරීම ) 

මාධ්ය ැනුවේ  කිරීව  ෙනසසහහන- 2013.08.22 

ආර්ථික සංගණනය 2013/14 පිළිබඳ වකටි හනඳින්වීම 

 

ශ්රී ලංකාවේ 14 වන ජන හා නිවාස සංගණනය 2012 වසවේදී පවත්වන ලදී. සාමානයවය්  ජන හා 

නිවාස සංගණනයක් පැවැත්වීවම්  පසුව  එළවෙන වසර වෙක තුල දී පිළිවවලි්  කෘෂිකේම 

සංගණනයක් සහ කේමා් ත සංගණනයක් පැවැත්වීම සාමානය ස්ප්රොයි.. එවහත් වමම 

සංගණනවල දී  වවළඳ හා වසේවා අංශ ආවරණය වනොවිණි. නමුත් ව ොවහෝ දියුණු රටවල වම්  ව්ප 

වන විට ශ්රි ලංකාවේ ෙ ෙළ වේශීය නිෂ්පාදිතයට වසේවා අංශවේ ොයකත්වය අවනකුත් අංශ එන්ප 

කෘෂිකේම හා කේමා් ත අංශ අභි වා ඉදිරියට පැමිණ ඇත. 2012 වේෂය සඳහා වෙපාේව්ප් තුව 

මගි්  කරන ලෙ ගණනය කිරී්පවලට අනුව  ව්ප වන විට කෘෂි කේමා් ත, කේමා් ත හා වසේවා 

අංශවල ෙළ වේශීය නිෂ්පාදිතයට ොයකත්වය පිළිවවළි්  11%, 30% සහ 59% ක් වේ.  

වමවසේ ව ොවහෝ දියුණු රටවල වම්  ශ්රි ලංකාවේ ෙ ආේථික ක්වෂේත්රවේ ඇි  වී ඇි  වයුහාත්මක 

වවනස්ක්ප සැලකිල්ලට වගන එවලස කෘෂිකේම, කේමා් ත වලස සංගණන වෙකක් වව්  වව්  

වශවය්  වනොපවත්වා එම සියළු ක්වෂේත්ර  ආවරණය වන පරිදි  2013/14 වේෂවලදී ආේථික 

සංගණනයක් පැවැත්වීමට අවශය සියු  කටයුතු  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වෙපාේතව්ප් තුව 

මගි්   වයොො ඇත. 

වමම සංගණනය මගි්  ල ා ග් නා වතොරතුරු රවටහි කෘෂිකේම, කේමා් ත, වවළඳ හා වසේවා  අංශ 

වල ඇි වී ි ව න ්රගි ය ඇගීමම, එම  අංශ වල ඇි වී ි ව න වයුහාත්මක වවනස්ක්ප පෙන්ප 

කරවගන එම අංශ සංවේධනය කිරීම සඳහා සැලසු්ප හා ්රි පත්ි  සකස් කිරීම සහ ඉදිරි සමීක්ෂණ 

පැවැත්වීම සඳහා  අවශය වන ආයතන ලැි.ස්තුව සකසා ගැනීම  ආදිය සඳහා  අවශය වේ. එවම් ම 

කෘෂිකේම, කේමා් ත, වවළඳ හා වසේවා අංශවල නියැළි සුළු හා මධය පරිමාණ ආයතන පිළි ඳ 

වමවතක් විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවි   ෙත්ත රැස් කිරීම ෙ වමහි සුවිවශේෂි අරමුණක් වේ. 

සංගණන ආඥා පනත අනුව මහජනතාව වවි ්   වමම වතොරතුරු රැස් කරන අතර රජවේ ්රි පත්ි  

ස්පපාෙනයට සහ තීරණ ගැනීම ට අවශය ජාි ක වැෙගත්කමකි්  යුක්ත ෙත්ත  රව  සංවේධනය 

වවනුවව්  ල ා දීමට මහජනතාව  ැදී සිටී. එවම් ම එම වතොරතුරු වල රහසයභාාවය ආර්ා කිරීමට 

ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වෙපාේතව්ප් තුව ෙ සංගණන ආඥා පනත අනුව   ැඳී සිටී. 

සංගණනවේ රැස්කරන වතොරතුරු වයොොගනිමි්  පරිපාලන වකො ඨාස ම ටමි්  පිළිවයළ කරන ලෙ 

සංඛයාි  පමණක් ්රකාශයට පත් කරනු  ල ි.. වපෞේගලික ම ටව්ප වතොරතුරු කිසිදු අයුරකි්  කිසිම 

ආයතනයකට වහෝ පුේගලි.් ට අනාවරණය වනොවකවේ. 

 



ආේථික සංගණනය අදියර  4 කි්  පැවැත්වීමට නියමිතය. පළමුව  ශ්රී  ලංකාවේ  සියු ම වතු කඅක්කර 

20 ට වැඩි වගොවි කාණ්ඩ)  2013 වසවේ ජූලි - අවගොසත්ු මාසවලදී  ලැි.ස්තු ගත කරන ලදී. එම අදියර 

ව්ප වන විට අවස්  වී ඇත. වෙවන අදියර යටවත්  සියු ම කේමා් ත, වවවළඳ හා වසේවා ඒකක වමම 

වසවේ  ඔක්වතෝප ේ වනොවැ්ප ේ මාසවල දී ලැි.ස්තු ගත වකවේ. 

අනතුරුව 2014 වසවේ ජනවාරි - මාේතු මාස තුලදී කෘෂිකේමා් තයට අොළ සියු ම ඒකක පිළි ඳ 

විස්තරාත්මක වතොරතුරු රැස් වක වරන අතර  එම වසවේම ජූලි - අවගෝස්තු කාල පරිච්වේෙය තුළ 

කේමා් ත, වවවළඳ හා වසේවා අංශවලි්  සංගණනවේ හතරවන අදියර යටවත් විස්තරාත්මක 

වතොරතුරු රැස්  කරනු ලැවේ. 

ශ්රී ලංකාව තුළ පිහි ස සියළුම කෘෂිකාේමික ම්්ප ආවරණය වන පරිදිවගොවි කාරකි.් , වගොවි 

කාරකයාවේ ගෘහ කාණ්ඩ පිළි ඳ වතොරතුරු, ඉඩ්ප භාාවිතය හා භුක්ි ය, ඒ ඒ ව ෝග යටවත් වගා 

වකොට ඇි  ම්්ප ්රමාණ, මිරිදිය/කිවුල්දිය/කරදිය මත්සය වගාව, ආදී  විෂයය් ට අොල වතොරතුරු  රැස් 

කරනු ල ි.. 

 

ආේථික සංගණනවේ දී කේමා් ත, වවළඳ හා වසේවා ක්වෂේත්ර වල ට අොලව  කේමා් ත, වවළඳ  වහෝ 

වසේවා කටයුත්ත පවත්වාවගන යනු ල න ආයතන වහෝ ගෘහ ඒකක හඳුනා ගැනීව්ප මූලික වතොරතුරු,  

පවත්වාවගන යනු ල න ආේථික කටයුත්වත් ස්වභාාවය, ශ්රී ලංකාවේ සුළු හා මධය පරිමාණ ආයතන 

හඳුනා ගැනීමට අවශය වන වසේවවේ නියුතු පුේගලි.්  සංඛයාව, පසුගිය වේෂවේ වත්කම, පිරිවැටුම, 

නිමැවුම ආදී වතොරතුරුත් ආේථික කටයුත්තට ලියාපදිංචි වී ඇි  ආකාරය පිලි ඳවත් වතොරතුරු  රැස ්

කිරීමට  ජන වල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන වෙපාේතව්ප් තුව  ලාවපොවරොත්තු වේ. 

 

ජාි ක වැෙගත්කමකි්  යුත් වමම සංගණන ක්රියාවලිවේ දී  එය සාේථක කර ගැනීමට න්ප  ආේථික 

කටයුතු පවත්වාවගන යන පුේගලය් වග්  නිවැරදි වතොරතුරු ල ා ගත යුතු වේ.  වතොරතුරු ල ා 

ගැනීම සඳහා  වෙපාේත ව්ප් තුව මගි්  පත් කරන ලෙ ගණ්  ග් නා නිලධාරී්  ආේථික කටයුතු 

පවත්වා වගන යන ඒකක වලට පැමි වණනු ඇත. වමහිදී ආේථික කටයුතු පවත්වාවගන යන 

පුේගලි.්  සහ ආයතන ගණ්  ග් නා නිලධාරි් ට ස්වවච්ඡාවව්  වතොරතුරු ල ා දීමට ඉදිරිපත් 

වන අයුරි්  මාධය මගි්  ඔවු්  ෙැනුවත් කිරීම තුල නිවැරදි වතොරතුරු රැස් කිරීම පහසුවේ. ශ්රී ලංකාවේ 

්රථම වරට පවත්වන වමම ආේථික සංගණනය සාේථක කර ගැනීම සෙහා මාධය මගි්  සංගණනවේ 

එක් එක් අදියර ස්ප ් ධ පුළුල් ්රචාාරයක් ල ා වෙන වලස  ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන 

වෙපාේතව්ප් තුව සියළු මාධය ආයතන වලි්  ඉල්ලා සිටී. 

    
අධ්යක්ෂ  නනරා් 

නනව්ඛන හා සංඛයාව්ඛන වැරාර්තව න්තුෙ 
4 සහ 5 ෙනනි මහල, 
වරොටුන්සා හෙර්, අංක 109 
ගාලු රාර,වකොළඹ 03 
 
දුරකථන අංක  : 011-2147000, 2147050 
වෙබ් අසවිය    :  www.statistics.gov.lk          
 


