මාධ්ය නිවේදනය
2017 නපළමු නකාර්තුේද නදී නශ්රි නකාකා න්ර්තයක  නයය

 න3.8 කින් නවර්තධ්ය  නවී නඇත.
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ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව සින්තුව 2017 රළමු කාතම ව (ජනවාරි, මරබරවාරි,
මාතම ) සඳහා ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය සහ අමනකුත් සාතමව ආතමික ාතමශක නිෂ්රාාන ප්රමශශය අනුව
රවත්නා මිල ගණතුව යටමත් සහ ස්ථාවර මිල ගණතුව (2010) යටමත් ඇස්ේමේතුව නිකුත් මකාට ඇේ.
දිවයිමතුව උ ර, නැමගනහිර, උ රු මැා සහ වයඹ රළාත්වල 2016 වතමෂමේ න්ට රැවති සියලි කාලගුණික
ේත්ත්වය ආතමිකමේ කෘෂිකාතමමික අංශයට අහිේකර මලස බලරා ඇේ.
මාධ්ය නිමශානයක් නිකුත් කරමිතුව, 2017 රළමු කාතම මශ ආතමික වතමධ්න මශගය න්යයට 3.8 ක් බව
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව රවසයි. 2017 රළමු කාතම ව සාහා ස්ථාවර මිල ගණතුව
(2010) යටමත් ඇස්ේමේතුව කරනු ලැබු ශ්රී ලංකාමශ ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය රුයලයල් මිලියන 2,161,770
කි. 2016 රළමු කාතම මශ දී මමම අගය රුයලයල් මිලියන 2,082,544 ක් සිය.
2017 රළමු කාතම මශ දී, ආතමිකමේ ප්රධ්ාන සංරකක වන කෘෂිකතමමය, කතමමාතුවේ, මස්වා සහ භාණ්ඩ
මේ අය මකමරන සහනාධ්ාර අඩුකල බදු රවත්නා මිල ගණතුව යටමත් ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේයට ාක්වනු
ලබන ාායකත්වයතුව යලළිමවලිතුව න්යයට 7.0 ක්, න්යයට 30.8 ක්, න්යයට 52.3 ක් සහ න්යයට 9.9 ක් මලස
වාතමේා මශ. ේව ා මමම කාතම මශ දී අමනකුත් අංශ අභිබවා කතමමාතුවේ අංශමේ ආතමික කටයු න්යයට
6.3 ක ඉහළ වතමධ්න මශගයක් වාතමේා කර ඇේ. එමස්ම මස්වා අංශමේ ආතමික කටයු වාතමේා කර ඇති
වතමධ්නය න්යයට 3.5 කි. මකමස් මවේත් රැවති අයහරත් කාලගුණ ේත්ත්වය මේ කෘෂිකාතමමික අංශමේ
ආතමික කටයු සමස්ේයක් වශමයතුව වාතමේා කර ඇත්මත් න්යයට 3.2 ක ඍණ වතමධ්නයකි.
2016 රළමු කාතම වට සාමේක්ෂව 2017 රළමු කාතම මශ දී ප්රධ්ාන කෘෂිකාතමමික ආතමික කටයු අ රිතුව
“වන වගා සහ ාැව”, “සත්ව නිෂ්රාාන” , “කුළුබඩු වගා කිරීම” සහ “කරදිය ධීවර කටයු ” යන අංශ
යලළිමවලිතුව න්යයට 9.3ක්, න්යයට 6.9 ක්, න්යයට 6.1 ක් සහ න්යයට 5.8 ක් යනාදී වශමයතුව සැළකිය යු
වතමධ්න මශගයතුව වාතමේා කර ඇේ. මකමස් මවේත් 2017 රළමු කාතම මශ දී වී හා මරාල් වගාකරන
ප්රමේශවල රැවති ාැඩි සියළි කාලගුණික ේත්වය නිසා “වී වගා කිරීම” සහ “මරාල් වගාව ඇ ළත් මේල්
සහිේ මබෝග වගාව” යලළිමවලිතුව න්යයට 53.1 ක සහ න්යයට 10.2 ක ඝෘණ වතමධ්න මශගයතුව වාතමේා කර
ඇේ. එමස්ම “රබතම වගා කිරීම” සහ “මත් වගා කිරීම”යන ආතමික කටයු යලළිමවලිතුව න්යයට 17.2 ක්
සහ න්යයට 5.7ක් වශමයතුව ඝෘණ වතමධ්න මශගයතුව වාතමේා කර ඇේ.
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