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jD;a;Sh wOHdmkh

mdie,a wOHdmkh

Wiia wOHdmkh

k.r ie,iqï iy
c, iïmdok

È.=ld,Skj wj;eka jQ mqoa.,hka kej; mÈxÑ
lsÍu iy iuqmldr ixj¾Okh

.e,fmk úIhka lvd fjka lsÍu iy
fkd.e,fmk úIhka Bg

tl;= lsÍu



2010 2013 2015 2018 2019

කෘෂිකර්ම

වැවිලි කර්මාන්ත

සුබ සාධන, 

පශු සම්පත්

වාරිර්ාර්ම 

කෘෂිකර්ම
කෘෂිකර්ම

කෘෂ්කර්ම, 

වාරිර්ාර්ම 

කෘෂිකර්ම කෘෂිකර්ම

කෘෂිකර්ම, ධීවර 

හා ජලජ සම්පත්

සංවධමන සහ 

ග්රාමීය ආර්මික 

කටයුතු

කෘෂිකර්ම, 

වාරිර්ාර්ම, ධීවර 

සම්පත් 

සුළු අපනයන බබෝර්

බර්ාවිජන බස්වා,
වන ජීවී

වැවිලි කර්මාන්ත

බපාල් සංවධමන

වාරිර්ාර්ම වාරිර්ාර්ම

සුළු අපනයන බබෝර්

වන ජීවී

බර්ාවිජන බස්වා

සීනි කර්මාන්ත 

වැවිලි කර්මාන්ත

බපාල් සංවධමන

වැවිලි 

කර්මාන්ත

සුබ සාධන, 

පශු සම්පත්

සුබ සාධන, 

පශු සම්පත් සුබ සාධන, 

පශු සම්පත්

ප්රාර්මික 

කර්මාන්ත 

වාරිර්ාර්ම

වැවිලි කර්මාන්ත

රාජය වයවසාය 

සංවධමන

ග්රාමීය ආර්මික 

කටයුතු

ප්රාර්මික 

කර්මාන්ත

වාරිර්ාර්ම

වැවිලි කර්මාන්ත

රාජය වයවසාය 

සංවධමන

ධීවර , ග්රාමීය කටයුතු 

වැවිලි කර්මාන්ත

පශු සම්පත් 

වැවිලි කර්මාන්ත



úYd, f,i fjka
lr we; 

tl wxYhlg wh;a úIhka úúO wud;HxY j,g fjka lr
we;

;rula ÿrg fjka
lr we;

tla wxYhlg wh;a we;eï úIhka tl wud;HxYhla
hgf;a we;s w;r" tu wxYfhau wfkl=;a úIhka fjkia jQ
wud;HxYj,g fjka lr we;

fjka lr fkdue;
tl wxYhlg wh;a úIhka úúO wud;HxY j,g fjka lr
we;
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16%

21%

51%

26%

52%

44%

58%

28%

2014 wud;H uKav,h

2019 wud;H uKav,h

2020 wud;H uKav,h

fjka lr fkdue; ;rula ÿrg fjka lr we; úYd, f,i fjka lr we;



oeä f,i 
fkd.e,fmk

j.lSï iy ld¾hhka w;r lsisu iïnkaOhla fkdue;s" 
fjkia jQ wxYj,g whs;s úIhka tla lr we;

;rula
fkd.e,mk

j.lSï iy ld¾hhka w;r hï ;rul iïnkaOhla we;s" 
fjkia jQ wxYj,g whs;s úIhka tla lr we;

fyd¢ka
.e,fmk

j.lSï iy ld¾hhka tlsfklg iïnkaO tlu wxYhlg
wh;a úIhka tl;= lr we;

fkd.e,fmk úIhka tl;= lsÍu
miq.sh leìkÜ wud;HxY j¾.SlrKh



fkd.e,fmk úIhka tl;= lsÍu
miq.sh leìkÜ wud;HxY j¾.SlrKh

95%

42%

83%

3%

13%

10%

45%

7%

2014 wud;H uKav,h

2019 wud;H uKav,h

2020 wud;H uKav,h

fyd¢ka  .e,fmk ;rula  fkd.e,fmk oeä f,i fkd.e,fmk





kv;a;= úhou wmf;a hk ld,h

wud;HxY
A

wud;HxY
B

tlu wxYhla
ms<sn| ;Skaÿ ;SrK



A  අර්ාතයංශය B  අර්ාතයංශය C  අර්ාතයංශය

• A වයපෘතිය • B වයපෘතිය • C වයපෘතිය 

Z බෙපාතමබුම්න්තුව

ප්රමුඛතා



md¾,sfïka;= lñgq



jev lrk rglg" jev l, yels wud;HxY 15lska iukaú; wud;H uKav,hlg WodyrKhla

rdcH uq,H iy
m%;sm;a;s iïmdokh

iudch iy ixialD;sh

wdrlaIdj

úfoaY lghq;= 

lïlre lDIsl¾uh 

mjq,a iy m%cd ixj¾Okh 

wOHdmk iy m¾fhaIK fi!LH wd¾Ól lghq;= 

mßirh

iajfoaY lghq;= iy
rdcH mßmd,kh

jrdh" kdúl lghq;= 
iy .=jka fiajd

há;, myiqlï
iy fiajd

wêlrK lghq;= 



kj fhdað; wud;HxY hg;g jefgk úIhka

iudch iy
ixialD;sh

mjq,a iy
m%cd ixj¾Okh wd¾Ól lghq;= 

há;, myiqlï
iy fiajd

• udOH iy f;dr;=re 

• wd.ñl lghq;= 

• ixialD;sl lghq;= 

• l%Svd

• iqnidOkh

• ldka;d lghq;= 

• <ud lghq;= 

• mqkre;a:dmkh

• l¾udka; 

• foaYSh fj<| lghq;=

• iq¿ iy uOHu jHjidh

• mdßfNda.sl lghq;=

• wmkhk m%j¾Okh

• úÿ,s ixfoaY$;eme,a

• úÿ,sn, iy n,Yla;s

• k.r ixj¾Okh 

• ksjdi

• uydud¾. 

• fmdÿ m%jdykh



fï ms<sn| jeä úia;r oek.kak wm wu;kak
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