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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව 

මුෙේ හා ක්රම සේපාෙන අමාතයාංශය 

ආර්ථික සංගණනය 2013/14 
(කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත, ලවළඳ හා ලසේවා)   



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 2 

 

ෙැක්ම 
 

ලේශීය සංවර්ධන අභිමතාර්ථ  

සාක්ෂාත්  කර ගැනීම සඳහා  

කාලීන ලතොරතුරු ලබා දීම  

තුළින්  කලාපලේ  ලපර  

ගමන්කරු බවට පත්වීම  

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ලමලහවර 

 

ලගෝලීයකරණ පසුබිමක් තුළ 

සමෘද්ධිමත් ජාතියක් බවට පත්වීම 

සඳහා නව තාක්ෂණය, ලසේවක 

කැපවීම සහ උපායශීලී 

නායකත්වය තුලින් කාලීන වූත් 

නිවැරදි වූත් ෙත්ත ලබා දීම මඟින් 

වඩාත් ඵලොයී ලලස ලද්ශලයහි 

සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට ොයක 

වීම  
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ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

 සංගණන  හා සමීක්ෂණ මගින් ෙත්ත එක්රැස් කිරීම සඳහා වූ  

නීතිමය බලතල සංගණන ආඥා පනත සහ සංඛයාලේඛන 

ආඥා පනත මගින් ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන 

ලෙපාර්තලේන්තුවට පැවරී ඇත. 

 

 ලමම පනත් අනුව රජලේ ප්රතිපත්ති සේපාෙනයට සහ තීරණ 

ගැනීම ට අවශය ජාතික වැෙගත්කමකින් යුක්ත ෙත්ත  රලේ 

සංවර්ධනය ලවනුලවන් ලබා දීමට ප්රතිචාරකයින් බැදී  සිටී. 

 

 ප්රතිචාරකයින්ලේ ලපෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමින් 

විශ්වාසනීයත්වලයන් සමන්විත ෙත්ත එක්රැස ් කිරීම 

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව  මගින්  

සිදු කළ යුතු යැයි ආඥා පනත් වල ෙක්වා ඇත. 

 

නීතිමය පසුබිම 
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ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

 ජනගහනය හා නිවාස පිළිබඳ ලතොරතුරු 

  රලේ ෙළ ලද්ශීය නිෂ්පාදිතය 

  ලකොළඹ පාරිල ෝගික මිල ෙර්ශකය 

  සාක්ෂරතා අනුපාතය  

  ෙරිද්රතා ලර්ඛාව නීර්ණය කිරීම 

  විරැකියා අනුපාතය 

  වී සහ ලවනත් කෘෂි කාර්මික, ලබෝග සත්ව සංඛයාත   

   ආදිය    
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ජන ලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව සංගණන, 

සමීක්ෂණ, ෙත්ත එකතු කිරීලේ වැඩසටහන් සහ පරිපාලන වාර්තා 

මගින් අවශය ෙත්ත රැස් කරනු ලැලේ 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 

ලෙපාර්තලේන්තුව විසින් පළ කරනු ලබන සංඛයාති 

සමහරක්... 
 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ලෙපාර්තලේන්තුව මගින් පවත්වනු ලබන ප්රධාන 
සංගණන 
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ජන හා නිවාස 
සංගණනය 

(1න් අවසන් වන වසර 

වලදී) 

 

  

 
 

කෘෂිකර්ම 
සංගණනය 

(2න් අවසන් වන වසර 

වලදී) 

 

  

 
 

කර්මාන්ත 
සංගණනය 

(3න් අවසන් වන වසර 

වලදී) 

 

  

පවත්වා  ඇති ජන හා 

නිවාස සංගණන 14කි 
පවත්වා  ඇති කෘෂිකර්ම 

සංගණන 9 කි 

පවත්වා  ඇති කර්මාන්ත 

සංගණන 6 කි 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 7 

 ලමවර කෘෂිකර්ම හා කර්මාන්ත  සංගණන වටලේ ලවනසක් .... 

කෘෂිකර්ම 
අංශය 

කර්මාන්ත 
අංශය 

ලවලළඳ හා 
ලසේවා  
අංශය 

 රලේ සංවර්ධන ක්රියාවලිය සැලකිේලට ලගන  ලමවර  කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත,  

 ලවලළඳ හා ලසේවා සංගණන ලවන ලවනම ලනොපවත්වා සියළු අංශ ආවරණය         

  කරමින්  ආර්ථික සංගණනයක් පවත්වනු ලබයි 

 

ආර්ථික 

සංගණනය 

2013/2014 
 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

 රලටහි කෘෂිකර්මාන්ත, කර්මාන්ත, ලවලළඳ හා ලසේවා  ක්ලෂේත්ර පිළිබඳ 
ලතොරතුරු රැස්කිරීම  

 ඉහත ක්ලෂේත්රවල ඇතිවී තිලබන වුහාත්මක ලවනස්කේ පෙනේ කරලගන එම 
ක්ලෂේත්ර සංවර්ධනය කිරීමට අවශය සැළසුේ හා ප්රතිපත්ති පිළිලයල කිරීමට 
අවශය ෙත්ත ලබාදීම 

 රලේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයට වැෙගත් වන ක්ලෂේත්රයක් ලලස රජය මගින් 
හඳුනාලගන ඇති  සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මාන්ත ,ලවළඳ හා ලසේවා ආයතන, 
(SMEs) පිළිබඳව ලතොරතුරු රැස් කිරීම 

 ආර්ථිකලේ වැෙගත් තවත් අංශයක් වන අවිධිමත් අංශය (Informal Sector) 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුේ පිළිලයල කිරිම 

 රාජය අනුග්රහය ඇතිව බිහිවී ඇති ජන ජීවිතය නංවාලීමට ක්රියාත්මක කරන ලෙ 
වයාපෘතිවලට සරිලන ලලස යටිතල පහසුකේ සේපාෙනය කිරීම ආදී සඳහා 
අවශය ලතොරතුරු ලබා දීම 

 ජාතික ගිණුේ පිළිලයල කිරීම සෙහා  අවශය ලතොරතුරු ලබා ගැනීම 

 ඉදිරි ෙස වසර තුල  සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සෙහා  අවශය වන ආයතන ලැයිසත්ුව 
(නියැදි රාමුව) සකසා ගැනීම 
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ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 

ආර්ථික සංගණනලේ අරමුණු 
 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 9 

46% 

19% 

37 % 

කෘෂිකර්ම 

කර්මාන්ත 

ලවලළඳ හා ලසේවා 

1950 වර්ෂය  

කෘෂිකර්ම 

28% 

කර්මාන්ත 

29% 

 

ලවලළඳ හා 

ලසේවා 

43% 

1980 වර්ෂය 

කෘෂිකර්ම, 

11% 

කර්මාන්ත, 

31% 
ලවලළඳ හා 

ලසේවා   

58% 

2012 වර්ෂය 

ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය සෙහා ආංශික ොයකත්වය 

කෘෂිකර්මාන්ත ක්ලෂේත්රලේ වැඩි 

ොයකත්වයක් ෙක්නට ඇත. 

කර්මාන්ත හා ලසේවා අංශලේ වර්ධනය නිසා 

කෘෂිකර්ම ක්ලෂේත්රලේ ොයකත්වය අඩු වී ඇත. 
සංවර්ධනය වූ 

රටවල ලමන් ශ්රී 

ලංකාලේෙ  

කෘෂිකර්ම හා 

කර්මාන්ත අංශයන් 

අභිබවා ලවලළඳ හා 

ලසේවා අංශ  වල 

ොයකත්වය ඉදිරියට 

පැමිණ ඇත. 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ආර්ථික සංගණනයක් යනු 
යේ රටක, ලද්ශසීමාව තුළ ක්රියාත්මක වන සියළුම ආර්ථික කටයුතු වල 

නියුතු ඒකකයන් ආවරණය වන පරිදි නියම කර ගනු ලබන කාලසීමාවක් 

තුළ කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත, ලවලළඳ හා ලසේවා කටයුත්තක නියැලි ඒකක 

වල ලතොරතුරු රැස ්කිරිම, ලගොනු කිරීම, ඇගයීම,  විශ්ලේෂණය කිරීම හා 

ප්රකාශයට පත් කිරීම ලහෝ ලබො හැරීලේ සේපූර්ණ ක්රියාවලියයි 

10 

 

ආර්ථික කටයුතු වල නියුතු ඒකක .. 

කෘෂිකර්ම  කටයුත්තක නියැලි ඒකකයක් යනු :  අලලවිය, පරිල ෝජනය සෙහා  

එළවළු වගා කිරීම,  අලලවිය සෙහා සතුන් ඇති කිරීම වැනි කටයුතු ... 

කර්මාන්ත  කටයුත්තක  නියැලි ඒකකයක් යනු : ඇගළුේ  කර්මාන්තයක්, 

මැණික් ගැරීම, ලේකරියක් ... 

ලව ලළඳ හා ලසේවා කටයුත්තක නියැලි ඒකකයක්  යනු : ලවලළඳ සැලක්, 

අධයාපන ආයතනයක් ... 

  

 

 
 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ආර්ථික සංගණනලයන් ආවරණය කරනු 
ලබන ක්ලෂේත්ර 

ශ්රී ලංකා ලද්ශ සීමාව ඇතුළත සිදු ලකලරන කර්මාන්ත, 

ලවලළඳ හා ලසේවා යටතට ගැලනන පහත සඳහන් අංශයන් 

ආවරණය ලකලර් 

1. කෘෂිකර්ම 

 

 

   

11 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 

http://4.bp.blogspot.com/__7K4w8eA9aY/TDG88uqml6I/AAAAAAAAAWw/u4dCPkDgy1Y/s1600/%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94_%E2%80%8D%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A_%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8.jpg


ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

2. කර්මාන්ත  
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පතේ හා කැණීේ 

නිෂ්පාෙන 

විදුලිය, ගෑස,් හුමාලය හා වා 

සැකසුේ 

ජල සැපයුම, මළ බැහැර කිරීම, 
අපද්රවය කළමණාකරනය හා 

ප්රතිකර්ම ක්රියාකාරකේ 

ඉදිකිරීේ 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 13 

3. ලවලළඳ හා ලසේවා 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 14 

 ලතොග හා සිේලර ලවලළොම 

 ප්රවාහනය හා ගබඩා කිරීම 

 නවාතැන් හා ආහාර සැපයීම 

 ලතොරතුරු හා සන්නිලේෙන ප්රකාශන කාර්යයන් 

 මූලය හා රක්ෂණ කාර්යයන් 

 ලද්පල ලවළඳාේ සහ කාර්යයන් 

 වෘත්තීය, විෙයාත්මක හා තාක්ෂණ කටයුතු 

 පරිපාලනමය හා සහායක ලසේවා කටයුතු 

 රාජය පරිපාලන හා ආරක්ෂණය, අතයවශය සමාජ ආරක්ෂණය 

 අධයාපනය 

 මහජන ලසෞඛය සහ සමාජ ලසේවා කටයුතු 

 කලා  හා ලපොදු විලනෝොත්මක කටයුතු 

 අලනකුත් ලසේවා කටයුතු 

 

 

 

 

ලවළඳ හා ලසේවා ....  

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ආර්ථික සංගණනය ඇසුරින් පිළිලයළ කරන ෙර්ශක  

A . කර්මාන්ත ලවළඳ හා ලසේවා සඳහා 

15 

කර්මාන්ත ලවළඳ හා ලසේවා අංශ අනුව සහ පරිපාලන ලකොේඨාස අනුව  

     ලසේවා නියුක්තිය 

     කාන්තා වයවසායකත්වය 

     පිරිවැටුම, වත්කේ, ප්රාේධනලේ  වටිනාකම (SME ආයතන  හඳුනාගැනීම                

       සඳහා) 

     ලයෙවුම  හා නිමවුම 

 

ආර්ථික ක්රියාකාරකම අනුව (පතේ හා කැණීේ....ආදී) හා පරිපාලන ලකොේඨාස 

අනුව 

  

පවතින ආයතන සංඛයාව 

ලසේවලේ නියුතු පුද්ගලයින් සංඛයාව  

නිමවුම, වැටුප්   සහ ලේතන 

 

 

 

 
 

 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

B. කෘෂිකර්ම අංශය සඳහා 
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පරිපාලන ලකොේඨාස අනුව  
 

 ලගොවි කාණ්ඩ ගණන හා එහි බිේ ප්රමාණ 

 වතු ගණන හා එහි බිේ ප්රමාණ  

 ඉඩේ  ාවිතය හා භුක්තිය 

 ලබෝග යටලත් වගා ලකොට ඇති බිේ ප්රමාණ 

 සත්ව පාලනයට අොල ලතොරතුරු 

 මිරිදිය/කිවුේදිය /කරදිය මත්සය වගාව 

 මීමැසි පාලනය 

 විසිතුරු මේ වගාවට අොල ලතොරතුරු 

 කෘෂිකාර්මික යන්ලරෝපකරණ  ාවිතය පිළිබඳ ලතොරතුරු 

 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ආර්ථික  සංගණනලේ ප්රධාන  අදියරයන් 

ප්රධාන අදියර 4 කි. 
 

1. ශ්රී ලංකාලේ සියලුම වතු (අක්කර 20 ට වැඩි ලගොවි කාණ්ඩ) ලැයිස්තුගත කිරීම 

  2013  ජූලි -අලගෝස්තු මාස 

 

2. කර්මාන්ත,ලවළඳ හා ලසේවා කටයුත්තක නියැළි සියලුම ඒකක ලැයිස්තු ගත 

     කිරීම 

  2013  ඔක්ලතෝේබර් -ලනොවැේබර් 

 

3. ලැයිස්තුගත කරන ලෙ කෘෂිකර්මාන්තයට අොල  සියලුම ඒකකවලින් 

    ලතොරතුරු රැස් කිරීම 

    2014  ජනවාරි - මාර්තු 

 

4. ලැයිස්තුගත කරන ලෙ කර්මාන්ත,ලවළඳ හා ලසේවා කටයුත්තක නියැළි 

     ඒකකවලින් ලතොරතුරු රැස් කිරීම 

  2014 ජූලි -අලගෝස්තු 
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ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 

ලමම කාලවකවානු තුළ ආර්ථික 

කටයුතු පවත්වාලගන යන  සියළු 

පුද්ගලයින් හා ආයතන පිළිබඳ 

නිවැරදි ලතොරතුරු ගණන් ගන්නා 

නිලධාරින්ට ලබා දීම සඳහා ඔවුන් 

ලහොදින් ෙැනුවත් කල යුතුලේ. 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

සංගණනය සාර්ථක කරගැනීමට නේ.... 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ප්රතිචාරකයින්ලගන් නිවැරදි ලතොරතුරු ලබා ගත යුතු ලේ 

ඔවුන් ඒ සඳහා ස්ලවච්ඡාලවන් ඉදිරිපත් වන අයුරින් 

මාධය හරහා ඔවුන් ෙැනුවත් කළ යුතු ලේ  

සංගණනය අදියර කිහිපයකින් සිදුවන නිසා අොළ සියළු  කාල 

පරීච්ලේෙ තුල මාධය මගින් ඔවුන් ෙැනුවත් කළ යුතු ලේ 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

ෙැනුවත්  කළ යුත්ලත් කවුරුන්වෙ ? 

19 

කර්මාන්ත, ලවළඳ හා ලසේවා 

අංශය සඳහා 
කෘෂිකර්ම අංශය සඳහා 

ලපොදුලේ සියළුම 

මහජනතාව  
 

විලශේෂලයන්  

යේ කර්මාන්ත, 

ලවලළඳ හා ලසේවා 

කටයුත්තක් 

පවත්වාලගන යන 

පුද්ගලයන් / 

ආයතන ... 

කෘෂිකාර්මික 

කටයුත්තක් 

පවත්වාලගන යන 

පුද්ගලයන් 

/ආයතන ... 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 20 

 ලතොරතුරු ලබා ලෙන්නන් සංගණනය පිළිබෙ ෙැනුවත් 
කිරීම සඳහා ජනමාධයවලට විශාල ලමලහවරක් කළ 
හැකි අතර  එමගින් ජාතික කර්තවයයක් වන  ලමම 
සංගණනය සාර්ථක කර ගැනීම  පහසු වනු ඇත 

 සංගණනය පිළිබඳව ඔබ වාර්තා කිරීමට 
බලාලපොලරොත්තු වන ලතොරතුරු පිළිබඳ යේ 
අපහැදිලිතාවයක් ඇති වුවලහොත් ඒ පිළිබඳව ඒවා පල 
කිරිමට ලපර සංගණන අධිකාරි වන, ජනලේඛන හා 
සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුලේ අධයක්ෂ 
ජනරාේතුමා ඇමතීලමන් එම ලතොරතුරු වල 
නිරවෙයාවය  තහවුරු කර ගත හැකි ලේ. 

 

 

  

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 21 

ආර්ථික සංගණනලේදී  ාවිතා කිරීමට බලාලපොලරොත්තු වන 

ප්රචාරණ ක්රම 

  ප්රචාරක ෙැන්වීේ සහ ප්රවෘත්ති     රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි, 

           පුවත්පත්  

 ලිපි සහ වාර්තා          පුවත්පත්  

 ලකටි පණිවිඩ (SMS) 

 මාධය සාකච්ඡා          රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි 

 මාධය ෙැනුවත් කිරීම         රූපවාහිනී, ගුවන්විදුලි,      

                                                     පුවත්පත්  

News Bar 

 

 

 

  

 

 
  

  

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

අංකය ප්රචාරණ මාධය සංගණන අදියර 
ප්රචාරණ කාල 

 සීමාව 

වාර ගණන/  

කාලය 
මාධය 

ප්රචාරණය විය යුතු 

 අවස්ථාව 

1 මාධය ෙැනුවත් කිරීම 

කර්මාන්ත ලවළඳ හා 

ලසේවා කටයුතු ලැයිස්තු 

ගත කිරීම 

2013.09.25  සිට              

2013.11.31 ෙක්වා  
එක්වරක් 

රූපවාහිනී / ගුවන් 

විදුලිය  / පුවත්පත් 

කාල පරිච්ලේෙය 

ආරේ ලේ දී 

කෘෂිකාර්මික ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

2013.11.15 සිට              

2014.03.31 ෙක්වා 
ලෙවරක් 

රූපවාහිනී/ ගුවන් 

විදුලිය/ පුවත්පත් 

 කාල පරිච්ලේෙය           

ආරේ ලේ දී 

ෙත්ත රැස් කිරීලේ 

අදියර අතරතුර 

කර්මාන්ත ලවළඳ හා 

ලසේවා ෙත්ත රැස් කිරීම 

2014.07.15 සිට               

2014.08.31 ෙක්වා 
ලෙවරක් 

රූපවාහිනී/ ගුවන් 

විදුලිය/ පුවත්පත් 

කාල පරිච්ලේෙය           

ආරේ ලේ දී 

ෙත්ත රැස් කිරීලේ  

අදියර අතරතුර 

2 
ෙැන්වීේ   

 (විෙුත් මාධය) 

කර්මාන්ත ලවළඳ හා 

ලසේවා කටයුතු ලැයිස්තු 

ගත කිරීම 

2013.09.25 සිට               

2013.11.31 ෙක්වා 

තත්පර 15 සහ 

 තත්පර 30 

රූපවාහිනී/  

ගුවන් විදුලිය 

ප්රවෘත්ති විකාශනයට     

ලපර හා පසුව               

කෘෂිකාර්මික ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

2013.11.15 සිට               

2014.03.31 ෙක්වා ප.ව 6.30 සහ ප.ව 10   

අතර ලටලි නාටය 

අතරතුර 
කර්මාන්ත ලවළඳ හා 

ලසේවා ෙත්ත රැස් කිරීම 

2014.07.15  සිට               

2014.08.31 ෙක්වා 

3 
ෙැන්වීේ 

 (පුවත්පත්) 

කර්මාන්ත ලවළඳ හා 

ලසේවා කටයුතු ලැයිස්තු 

ගත කිරීම 

2013.09.25 සිට               

2013.11.31 ෙක්වා 

සේපූර්ණ පිටුවක 

 හා පිටු  ාගයක 
පුවත්පත් 

සතියකට වරක් 

දිනපතා පුවත්පත්         
කෘෂිකාර්මික ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

2013.11.15 සිට               

2014.03.31 ෙක්වා 

කර්මාන්ත ලවළඳ හා 

ලසේවා ෙත්ත රැස් කිරීම 

2014.07.15 සිට              

2014.08.31 ෙක්වා  

 සති අන්ත 

පුවත්පත්වල 

ප්රචාරණ වැඩ සටහන  

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 



ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව - මුෙේ හා ක්රමසේපාෙන අමාතයංශය 

අංකය ප්රචාරණ මාධය සංගණන අදියර 
ප්රචාරණ කාල 

සීමාව 
වාර ගණන/ 

කාලය 
මාධය 

ප්රචාරණය විය යුතු 

අවස්ථාව 

4 
ෙැන්වීේ  
News bar 

කර්මාන්ත ලවළඳ 

හා ලසේවා කටයුතු 

ලැයිස්තු ගත කිරීම 

2013.09.25  සිට              

2013.11.31 ෙක්වා  

  රූපවාහිනී 
සංගණන අදියරයන්          

අතරතුරදී              

කෘෂිකාර්මික ෙත්ත 

රැස් කිරීම 

 2013.11.15 සිට               

2014.03.31 ෙක්වා 

කර්මාන්ත ලවළඳ 

හා ලසේවා ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

 2014.07.15 සිට               

2014.08.31  ෙක්වා  

5 
සාකච්ඡා  

Talk Shows/ 

කර්මාන්ත ලවළඳ 

හා ලසේවා ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

2014.07.15 සිට               

2014.08.31  ෙක්වා  

අවශයතාවය  

පරිදි 
රූපවාහිනී/ 

ගුවන් විදුලිය 
අොළ සාකච්ඡා වලදී  

6 
ලකටි පණිවිඩ   

(News alert/SMS) 

කර්මාන්ත, ලවළඳ 

හා ලසේවා 

ලැයිස්තුගත කිරීම 

2013.09.25 සිට               

2013.11.31 ෙක්වා 

අවශයතාවය  

පරිදි 

ජංගම 

දුරකථන 

 සහ  CDMA 

දුරකථන 

  
කෘෂිකාර්මික ෙත්ත 

රැස් කිරීම 

2013.11.15 සිට               

2014.03.31  ෙක්වා  

කර්මාන්ත, ලවළඳ 

හා ලසේවා  ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

2014.07.15 සිට               

2014.08.31  ෙක්වා  

7 
වාර්තා  

වැඩසටහන් 

 සංගණන 

අදියරයන් වල 
2013.09.30 මිනිත්තු 15 රූපවාහිනිය 

එක් එක් සංගණනය 

අදියරයන් 

ආරේ ලේදි 

8 

ජනලේඛන හා 

සංඛයාලේඛන 

ලෙපාර්තලේන්තුලේ 

කාර්යමණ්ඩලය 

විසින් ලියන ලෙ 

පුවත්පත් වාර්තා 

කර්මාන්ත, ලවළඳ 

හා ලසේවා 

ලැයිස්තුගත කිරීම 

2013.09.25 සිට               

2013.11.31 ෙක්වා 
වාර්තා 3 

පුවත්පත් 

ආර්ථික සංගණනය 

ආරේ ලේ සිට 

අවසානය ෙක්වා 

කෘෂිකාර්මික ෙත්ත 

රැස් කිරීම 

2013.11.15 සිට               

2014.03.31  ෙක්වා   
වාර්තා 3 

කර්මාන්ත, ලවළඳ 

හා ලසේවා  ෙත්ත රැස් 

කිරීම 

2014.07.15 සිට               

2014.08.31  ෙක්වා  
වාර්තා 3 

ආර්ථික සංගණනය 2013/2014 

ප්රචාරණ වැඩ සටහන (සේබන්ධයි)  
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