2020 වර්ෂයේ සිව්වන කාර්තුයව් සහ 2020 වර්ෂයේ ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය
2020 වර්ෂය සහ සිව්වන කාර්තුව - නිෂ්පාදන ප්රවව්ශය
පදනම් වර්ෂය 2010
ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන යදපාර්තයම්න්තුව
මුදේ අමාතයාංශය
ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුව සිසිතු

වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුව සහ 2020 වර්ෂය

සදහා පවත්නා මිල ගණතු සහ ස්ථාවර මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය සහ අවනකුත් සාර්ව
ආර්ථික දර්ශක ඇස්ේවම්තුතු වකොට නිකුත් කර ඇේ.
ඒ අනුව 2020 වර්ෂවේ ඇස්ේවම්තුතු ගේ දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය පවත්නා මිල ගණතු යටවත් සහ ස්ථාවර
මිල ගණතු යටවත් පිළිවවලිතු රුපියේ මිලියන 14 972 995 ක් සහ රුපියේ මිලියන 9 530 606 ක් වශවයතු
වාර්ේා වව්. 2019 වර්ෂය සදහා වෙෙ වටිනාකම් පිළිවවලිතු රුපියේ මිලියන 15 012 953 ක් සහ රුපියේ
මිලියන 9 883 350 ක් වශවයතු වාර්ේා සිය.

2020 වර්ෂවේ දී වකෝසිඩ්-19 වසංගේවේ බලපෑෙ වහේතුවවතු ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය වපර වනොවු සිරු පරිදි සියයට 3.6කිතු පසුබෑෙට
ලක්වී ඇේ.
2019 වර්ෂයට සාවේක්ෂව 2020 වර්ෂවේ දී කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු සියයට 2.4ක්, කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු සියයට
6.9ක් සහ වසේවා ආර්ථික කටයුතු සියයට 1.5ක් වශවයතු පසුබැසිෙට ලක්වී ඇේ.
2020 වර්ෂවේ දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය සදහා කෘෂිකර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු, කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු, වසේවා ආර්ථික කටයුතු
සහ භාණ්ඩ හා වසේවා ෙේ අයවකවරන සහනාධාර අඩුකළ බදු පිළිවවලිතු සියයට 8.4ක්, සියයට 26.2ක්, සියයට 59.7ක් සහ
සියයට 5.7ක් වශවයතු දායකත්වය ලබා දී ඇේ.
2019 වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුවව් දී වාර්ේා වු සියයට 1.6ක ධන වර්ධනයට සාවේක්ෂව 2020 සිව්වන කාර්තුවව් දී ශ්රි ලංකා
ආර්ථීකය සියයට 1.3ක ධන වර්ධනයක් ේවදුරටත් වාර්ේා කර ඇේ.

අතුේර්ගේය
වර්ෂවේ ආර්ථිකවේ සාොනය හැසිීමෙ - පිටුව
කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතුවල වර්ධනයතු - පිටුව
කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතුවල වර්ධනයතු - පිටුව
වසේවා ආර්ථික කටයුතුවල වර්ධනයතු - පිටුව
සිව්වන කාර්තුවව් වර්ධනයතු - පිටුව
ප්රකාශනය ිවිසසිය හකි  මුාා්රය

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

1.0 2020 වර්ෂයේ ආර්ථිකයේ හකසිරීම
ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුව සිසිතු 2020 වර්ෂය සහ 2020 වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුව සදහා පවත්නා
මිල ගණතු සහ ස්ථාවර මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය සහ අවනකුත් සාර්ව ආර්ථික දර්ශක ඇස්ේවම්තුතු
වකොට නිකුත් කර ඇේ.
2020 වර්ෂය ආරම්භ වුවේ වකෝව්ඩ්-19 වරෝගය වගෝලීය වසංගේයක් බවට පත්වවමිතු තිබු පසුබිෙක සිටිමිනි. එහිදි
වබෝවහෝ නැවගනහිර ආසියානු සහ යුවරෝපාකරවේ රටවේ සහ සිවශේෂවයතු ඇවෙරිකා එක්සත් ජනපදය දැඩි බලපෑෙකට
ලක්වවමිතු පැවති අේර ේවදුරටත් දැඩි බලපෑෙකට ලක්වවමිතු පවතී. ශ්රි ලාංය ය සොජය ල්ේ ොස වදක තුළදී
වවරසවයතු ඉහළ බලපෑෙකට ලක් වනොවූවත් ොර්තු ල්ල සිට වවරසය රට තුළ පැතිර යාෙ වව්ගවත් වූ අේර ඒ
වහේතුවවතු ොර්තු ෙස ෙැද වන සිට රට අගුළු දෙන ේත්ත්වයට පත් සිය. එහිදි පළල් කාර්තුවව් ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය සියයට
1.8ක ේරෙක පසුබෑෙක් වාර්ේා කරන ලදි.
2020 වර්ෂවේ වදවන කාර්තුවව් දී ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය වසංගේවේ දැඩි බලපෑෙකට ලක්සිය. එහිදි රට සම්ර්ර්ණ ොසයක
කාලයක් සදහා එනම් ෙැයි ෙස 26 වන දින දක්වා ල්ළුෙනිතු ෙ අගුළු දො පැවති අේර සිවශේෂවයතු වකොළඹ සහ ගම්පහ යන
ආර්ථික වශවයතු වඩාත් ෙ වැදගත් දිස්ත්රික්ක වදක ඇදිරි නිතීය යටේට පත්කර තිබිණි. ඒ වහේතුවකොටවගන වබෝවහෝ
ආර්ථික කටයුතු 2020 වදවන කාර්තුවව් දී ඝෘණ වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කරන ලදි. ඒ අනුව එෙ කාර්තුවව් දී ආර්ථිකය
සෙස්ේයක් වශවයතු සියයට 16.4ක පසුබෑෙක් වාර්ේා කරන ලදි.
2020 වර්ෂවේ වේවන කාර්තුව ආරම්භ වුවේ වයාපාර කටයුතු සහ වදනික ජන ජිවීේය ක්රෙවයතු යථා ේත්ත්වයට පත්වන
වටපිටාවක සිටිමිනි. වෙෙ සුබදායී වේාවරණය කාර්තුව ල්ළුේවේ ෙ පැවති අේර එය වබොවහෝ ආර්ථික කටයුතු වකවරහි
ඵලදායී වලස බලපාමිතු 2020 වේවන කාර්තුවව් දී ශ්රී ලංකා ආර්ථිකවේ සියයට 1.3 ක ධන වර්ධනයක් ඇති කිීමෙට
සෙත්ව ඇේ.
වකවසේ වවේත් ඉේා අවාසනාවතුේ වලස 2020 වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුවව් ආරම්භයත් සෙග වකෝසිඩ් වදවන රුේල
සිවශේෂවයතු බස්නාහිර පළාේ වක්තුද්ර කරගනිමිතු රට තුළ වයාේේ වීෙට පටතු ගැනුණි. එහිදි රට සම්ර්ර්ණවයතු වසා
දැමීෙකට ලක් වනොවු අේර ජනේාවට වසෞඛය නිර්ණායක වලට අනුගේ වවමිතු සාොනය ජිසිේයක් ගේ කිීමෙට අවස්ථාව
ලබා දී තිබුණි. වකෝව්ඩ් වයාේතිය දැඩි වලස සිදුවු වපොලිස් බල ප්රවේශ සහ වකෝසිඩ් හී සෘජු බලපෑෙට දැඩිව ලක්වු ආර්ථික
කටයුතු ස්වේපයක් හැරුණු සිට(සංචාරක කර්ොතුේය වැනි) ජනජිසිේය සහ ආර්ථිකය වබෝවහෝ දුරට සාොනය පරිදි
ක්රියාත්ෙක වීෙ වහේතුවකොටවගන 2020 වර්ෂවේ සිසිවන කාර්තුවව් දී ආර්ථිකය සියයට 1.3ක ධන වර්ධනයක් වාර්ේා
කිීමෙට සෙත් වී ඇේ. වපර වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුවව් දී වෙෙ වර්ධනය සියයට 1.6ක් වලස වාර්ේා සිය.
ඉහේ සදහතු කළ අසීරූ ේත්ත්වයතු යටවත් කටයුතු කළ ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 3.6ක පසුබැසිෙක්
වාර්ේා කර ඇති අේර 2019 වර්ෂවේ දී ආර්ථිකය සියයට 2.3ක ධන වර්ධනයක් වාර්ේා කර තිබිණි.
ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුව සිසිතු ආර්ථිකවේ සෑෙ අංශයක ෙ සෑෙ ආර්ථීක කටයුත්ේක ෙ හැසිීමෙ
සමීපව නිීමක්ෂණය කරන අේර එහිදි වකොසිඩ් වසංගේය නිසා ආර්ථිකයට වු බලපෑෙ හදුනා ගැනීෙ සදහා පහේ දැක්වවන
නව ල්ලාරම්භයතු ගනු ලැබ තිවේ.


වකොසිඩ් වසංගේවේ බලපෑෙ වයාපාරික ආයේන ෙටමටවෙතු හදුනා ගැනීෙ සදහා ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන
වදපාර්ේවම්තුතුව සිසිතු කඩිනම් සමික්ෂණයක්
පවත්වතුනට වයදුණි.

ජුනි ෙස ෙැද සිට ජුලි ෙස අග දක්වා වු කාලවේ දී

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුව වසෞඛය අොේයාංශවේ ඉහළ ෙටමටවම් නිලධාීමතු සෙග සාකාවකාවක්
පවත්වා ඒ ෙගිතු වකෝසිඩ් වයසනය ආශ්රිේව වසෞඛය අොේයාංශය සිසිතු දරන ලද අ් ත් සියදම්වලිතු අදාල වකොටස වදවන
කාර්තුවව් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට ඇතුළත් කර ගැනීෙ සිදුකරන ලදි.


ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුවව් නිලධාීමතු සිසිතු වකොළඹ වකොටස් වමවොරුවව් ලියාපදිං
නිෙැවුම් කර්ොතුේ කටයුතු වහෝටේ වසේවා වපෞේගලික වරෝහේ වේවපොළ වවළදාෙ සහ සිේලර වවළදාෙ යන
කටයුතු ආවරණය වකවරන සොගම්වල වදවන කාර්තුවව් ගිණුම් ප්රකාශන පරිිලලනය කරමිතු ඒවා තුළිතු වහළිවන
එෙ වයාපාර ආරේව සිදුවී ඇති පසුබැසීෙ හදුනා ගතුනා ලදි.



ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුවව් නිලධාීමතු සිසිතු දුරකථන වයොදාගනිමිතු සමීක්ෂණයක් පවත්වා
වකෝසිඩ් වසංගේවේ බලපෑෙ වසේවා ආර්ථික කටයුතු වකවරහි සිවශේෂවයතු වපෞේගලික වසේවා වෘත්තීය වසේවා සහ
වේවපොළ වවළදාම් වකවරහි බලපෑ ආකාරය හදුනා ගතුනා ලදි.



ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුවව් නිලධාීමතු සිසිතු දත්ේ ස්ස්කරමිතු රට අගුළු දො පැවති කාලවේ
දී ජංගෙ වවළද රථ ෙගිතු සිදුකරන ලද සිේලර වවළද කටයුතු සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන කටයුතු පිළිබද දත්ේ පේධතියක්
පවත්වා ගතුනා ලදි.

ඒ අනුව උක්ේ ල්ලාරම්භයතු ෙගිතු රුස්කරගතුනා ලද දත්ේ, සිවශේෂවයතු වකෝව්ඩ් -19 වසංගේවේ බලපෑෙ හදුනා ගැනීෙ
සදහා වයාපාර ආයේන ෙටමටමිතු වේොරතුරු රුස් කරන ලද සමීක්ෂණවේ ප්රතිඵල සහ ක්රියාත්ෙක කරන ලද අවනකුත්
සිවශේෂ අධයයනයතු ෙගිතු හදුනාගත් ේත්ත්වයතු 2020 වර්ෂවේ ඇස්ේවම්තුතු සකස් කිීමවම් දී වබවහසිතු අදාල කර
ගතුනා ලදි.
2020 වදවන කාර්තුවව් දී ආර්ථිකවේ ප්රධාන සංරචක හේර වන කෘෂිකර්ෙය කර්ොතුේ වසේවා සහ භාණ්ඩ ෙේ අය
වකවරන සහනාධාර අඩුකළ බදු පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වයතු
පිළිවවලිතු සියයට 8.4 ක් සියයට 26.2 ක් සියයට 59.7 ක් සහ සියයට 5.7 ක් වලස වාර්ේා වව්. ේව ද ඉතිහාසවේ පළල්
වේාවට කෘෂිකර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු, කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු සහ වසේවා ආර්ථීක කටයුතු යන ත්රිත්ව අංශයතු ෙ
පිළිවවලිතු සියයට 2.4ක්, සියයට 6.9ක් සහ සියයට 1.5ක් වශවයතු ඝෘණ වර්ධන වව්ගයතු 2020 වර්ෂවේ දී වාර්ේා කරනු
ලැබ ඇේ.
රුප ස හන 1 : වාර්ෂික ආර්ථික වර්ධන යව්ගයන් 2019 සහ 2020
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ආර්ථික ක්රියාකාරකම්

වෙවලස සෑෙ අංශයක ෙ වාර්ේා කරන ලද ඝෘණ ආර්ථික වර්ධන වව්ගයතු ෙගිතු වකෝව්ඩ්-

වසංගේය ශ්රි ලංකා

ආර්ථිකය වකවරහි අහිේකර වලස බලපා ඇති ේරෙ හදුනා ගේ හැකි ය. එහිදි වකෝසිඩ් වසංගේය සිවශේෂවයතු නිෙැවුම්
කර්ොතුේ, ඉදිකිීමම්, පේේ හා කැනීම්, ප්රවාහනය, සංචාරක කර්ොතුේය, වේවපොල වවළදාම් සහ අවනකුත් වපෞේගලික
වසේවා යන ආර්ථික කටයුතු සහ කරදිය ධිවර කටයුතු වැනි කෘෂිකර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු අඩාල සිෙ වකවරහි සිශාල
බලපෑෙක් සිදු කර ඇේ.

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

2020 වර්ෂවේ දී කෘෂිකර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු කිහිපයක් ෙ පසුබැසිම් වපතුනුම් කරන අේර වබෝවහෝ කෘෂි ආර්ථික
කටයුතු ධන වර්ධනයතු වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු සෙස්ේයක් වශවයතු පසුබෑෙක් වපතුනුම් කරන
අේර වසේවා ආර්ථික කටයුතු අතුවරතු වේොරතුරු ේාක්ෂණ, සිදුලි සංවේශ වසේවා, ල්ලය වසේවා යන ආර්ථික කටයුතු ඉහළ
වර්ධනයතු වාර්ේා කර ඇේ. එවසේ ෙ ේැපැේ හා කූරියර් වසේවා සහ වසෞඛය වසේවා යන ආර්ථික කටයුතු ද ධන වර්ධනයතු
වාර්ේා කර ඇේ.
2020 වර්ෂය සදහා පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය රුපියේ මිලියන 14,972,995ක් සහ ස්ථාවර මිල
ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය රුපියේ මිලියන 9,530,606ක් වලස වාර්ේා වන අේර 2019 වර්ෂවේ දී වෙෙ
වටිනාකම් පිළිවවලිතු රුපියේ මිලියන 15,012,953ක් සහ රුපියේ මිලියන 9,883,350ක් වශවයතු වාර්ේා සිය.
කෘෂිකර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු අතුවරතු ධානය වගා කිීමෙ, අවනකුත් ස්ථාවර වබෝග වගා කිීමෙ යන ආර්ථික කටයුතු
පිළිවවලිතු සියයට 41.3ක් සහ සියයට 21.6ක් වශවයතු ධන වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද වපර වර්ෂයට
සාවේක්ෂව 2020 වර්ෂවේ දී උක් වගා කිීමෙ(සියයට 17.0), මිරිදිය ධිවර කටයුතු( සියයට 12.7), එළවළු වගා කිීමෙ(සියයට
10.1), පලතුරු වගා කිීමෙ(සියයට 6.2), වී වගා කිීමෙ(සියයට 5.7), රබර් වගා කිීමෙ(සියයට 4.6), කුළුබඩු වගා කිීමෙ(සියයට
3.3) වශවයතු ධන වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ. වකවසේ වවේත් කරදිය ධිවර කටයුතු, වපොේ වගා කිීමෙ, වන වගා සහ
දැව සහ වත් වගා කිීමෙ යන ආර්ථික ක්රියාකාරකම් පිළිවවලිතු සියයට 21.7ක්, සියයට 10.2ක්, සියයට 8.1ක් සහ සියයට
7.1ක් වශවයතු ඝෘණ වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
වකෝව්ඩ් - 19 වසංගේවේ ආර්ථික බලපෑෙ වඩාත් ේදිතු දැණුනු කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු 2020 වර්ෂවේ දි සියයට 6.9ක
පසුබැසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ. එහිදි නිෙැවුම් කර්ොතුේ කටයුතු සෙස්ේයක් වශවයතු සියයට 3.9 ක ඝෘණ වර්ධනයක්
වාර්ේා කර ඇේ. වකවසේ වවේත් එහිදි ආහාර පාන සහ දුම්වකොල නිෂ්පාදන, රසායනික ද්රවය නිෂ්පාදන පිළිවවලිතු සියයට
4.4ක් සහ සියයට 0.8ක් වශවයතු ධන වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ. නිෙැවුම් කර්ොතුේ කටයුතු අතුවරතු රබර් හා
ේලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය(සියයට -17.7), ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය(සියයට - 13.4),වරදිපිළි, ඇගළුම් හා සම්භාණ්ඩ
නිෂ්පාදන (සියයට - 11.9) වශවයතු සිශාල පසුබැසීම් වාර්ේා කර ඇේ. ජලය පිරිපහදු කිීමෙ ආර්ථික කටයුත්ේ සියයට 4.8ක
ධන වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇති අේර ඉදිකිීමම් කර්ොතුේය සහ පේේ හා කැනීම් කර්ොතුේය පිළිවවලිතු සියයට 13.2ක්
සහ සියයට 12.5ක් වශවයතු පසුබැසීම් වාර්ේා කර ඇේ.
2020 වර්ෂවේ දී වසේවා ආර්ථික කටයුතු අතුවරතු සිදුලි සංවේශ වසේවා, ල්ලය වසේවා සහ වේොරතුරු ේාක්ෂණ වසේවා
පිළිවවලිතු සියයට 15.4, සියයට 10.9 සහ සියයට 10.0 වශවයතු ඉහළ ධන වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද දළ
වේශීය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 11.7ක දායකත්වයක් සහිේ වේොග හා සිේලර වවළදාෙ සියයට 1.4ක වර්ධනයක් වෙෙ
වර්සවේ දී වාර්ේා කර ඇේ. දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය සදහා සිය් ෙ ආර්ථික කටයුතු අතුවරතු ඉහළ ෙ දායකත්වය සහිේ
භාණ්ඩ හා ෙගි ප්රවාහනය සහ ගබඩා පහසුකම් සැපයීෙ 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 6.7ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. එහිදි
ේැපැේ හා කූරියර් වසේවා, වසෞඛය වසේවා, ගුවතු සිදුලි හා රුපවාහිනි සිකාශන කාර්යයතු, රාජය පරිපාලනය හා ආරක්ෂාව
පිළිවවලිතු සියයට 4.7ක්, සියයට 4.3ක්, සියයට 2.4ක් සහ සියයට 1.6ක් වශවයතු ධන වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
වකවසේ වවේත් අවනකුත් වපෞේගලික වසේවා සියයට 6.5ක ඝෘණ වර්ධනයක් 2020 වර්ෂය සදහා වාර්ේා කරන අේරතුරදී
සංචාරක කර්ොතුේය සෙග ඉේා සමීපව සම්බතුධ වන ආර්ථික කටයුත්ේක් වන ආහාරපාන හා නවාේැතු පහසුකම් සැපයීෙ
2020 වර්ෂවේ දි ේවදුරටත් සියයට 39.4ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ.
කිසියම් වර්ෂයක ස්ථාවර මිල ගණතු යටවත් ගණනය කර ඇති දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය හා පවත්නා මිල ගණතු යටවත්
ගණනය කර ඇති දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය අේර අනුපාේය දළ වේශීය නිෂ්පාදිේවේ ගෙය මිල අවධෙනකය වව්. එහි අගය
2020 වර්ෂවේ දී 157.1 ක් (2010=100) වලස වාර්ේා වන අේර 2019 වර්ෂවේ දී එය 151.9 ක් වලස වාර්ේා සිය. ඒ අනුව දළ
වේශය නිෂ්පාදිේවේ ගෙය මිල අවධෙනකයට අනුව 2020 වර්ෂවේ දී මිල ෙටමටවම් සිදුවී ඇති ඉහළ යෑෙ සියයට 3.4 කි.

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

වකොළඹ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (

2013=100) 2020 වර්ෂවේ දී 135.4 ක් වලස වාර්ේා වී ඇති අේර එය 2019

වර්ෂවේ දී 129.5 ක් වලස වාර්ේා සිය. ඒ අනුව 2019 වර්ෂවේ සිට 2020 වර්ෂය දක්වා මිල ෙටමටවම් සිදුවී ඇති ඉහළ යෑෙ
සියයට 4.6 කි.
1.1 කෘෂිකාර්මික ආර්ථික ක යුතු
වබෝවහෝ කෘෂිකාර්මික වබෝග වගාවතු යල සහ ෙහ වශවයතු කතුන වදකක් යටවත් වගා වකවරන අේර යල කතුනය ෙැයි
සිට සැේේැම්බර් දක්වාත් ෙහ කතුනය ඔක්වේෝම්බර් සිට අවප්රේේ දක්වාත් දිවව්. ඒ අනුව වෙෙ වබෝගයතුවඑ එකතු කළ
වටිනාකම් කාර්තු අනුව ඇස්ේවම්තුතු කිීමවම් දී අදාල සම්බතුධිේ ආයේන සිසිතු ලබා වදන අවසාන ඇස්ේවම්තුතු වසේ ෙ
යාවකාලික ඇස්ේවම්තුතු ද පදනම් කර ගනී.
කෘෂිකර්ෙය වනද්රවය සහ ීවවර කටයුතු සෙස්ේයක් වශවයතු

වර්ෂවේ පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය

නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වය සියයට 8.4 ක් වන අේර සියයට

ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. 2019 වර්ෂවේ

දී වෙහි වර්ධනය සියයට 1.0ක් වලස වාර්ේා සි තිබු අේර දළ වේිලය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලැබු දායකත්වය සියයට

5 ක්

පෙණ සිය.
වපර වර්ෂවේ දී සියයට 10.5 ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර තිබු ධානය වගා කිීමෙ (වී හැර) උප ආර්ථික කටයුත්ේ 2020
වර්ෂවේ දී සියයට 41.3 කැපී වපවනන වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. එහිදි කුරක්කතු නිෂ්පාදනය සියයට 40කිතු, බඩඉරිගු
නිෂ්පාදනය සියයට 34කිතු ල්ං ඇට නිෂ්පාදනය සියයට 81කිතු කව්පි නිෂ්පාදිනය සියයට 52කිතු වසෝයා වබෝං
නිෂ්පාදනය සියයට 269 කිතු කළු කව්පි නිෂ්පාදනය සියයට 110 කිතු ේල නිෂ්පාදනය සියයට 40 කිතු සහ රට කජු
නිෂ්පාදනය සියයට 44 කිතු යනාදි වශවයතු සිශාල අගයතුවගතු වැඩිසි තිවේ. කෘෂිකර්ෙ වදපාර්ේවම්තුතුවව් දත්ේ වාර්ේා
අනුව වබොවහෝ ප්රධාන වබෝග අවේක්ෂිේ වගා බිම් ප්රොණවයතු සියයට 90කට වඩා ප්රගතියක් අත්කරවගන පවතී.
රුප ස හන 2- කෘෂිකාර්මික ආර්ථික ක යුතු වා වර්ධනයන් 2020

ආර්ථික ක යුත්ත

වී හැර අවනකුත් ධානය
අවනකුත් පානීය වබෝග වගා කිීමෙ
උක්, දුම්වකොළ සහ අවනකුත් කාලීන වබෝග
මිරිදිය ධිවර කටයුතු
එළවළු වගා කිීමෙ
පළතුරු වගා කිීමෙ
වී වගා කිීමෙ
රබර් වගා කිීමෙ
කුළුබඩු වගා කිීමෙ
අවනකුත් ස්ථිර වබෝග වගා කිරිෙ
කෘෂිකාර්මික සහය කාර්යයතු
සත්ව නිෂ්පාදන
වත් වගා කිීමෙ
වන ද්රවය
වපොේ වගා කිීමෙ
කරදිය ධිවර කටයුතු
වර්ධන යව්ගය

වී වගා කිීමෙ උප ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන
දායකත්වය සියයට 1.1ක් පෙණ වව්. එෙගිතු ස්ථාවර මිල ගණතු යටවත් 2020 වර්ෂවේ දළ වේිලය නිෂ්පාදේයට රුපියේ

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

මිලියන 78,417 ක වටිනාකෙක් එකතු කරනු ලබන අේර සියයට 5.7ක සතුටුදායක වර්ධනයක් 2020 වර්ෂවේ දී වාර්ේා කර
ඇේ.
එළවළු වගා කිීමෙ උප ආර්ථික කටයුත්වත් ල්ර්ේ දළ එකතුකළ අගය 2020 වර්ෂවේ දී වපර වර්ෂයට සාවේක්ෂව සියයට
10.1 ක වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. 2020 වර්ෂවේ ෙහ කතුනවේ සහ යල කතුනවේ අවසාන ඇස්ේවම්තුතු වලට අනුව
වබොවහෝ එළවළු වර්ගවල නිෂ්පාදිනය වැඩිසි ඇති අේර කෘෂිකර්ෙ වදපාර්ේවම්තුතුවව් දත්ේ අනුව 2021 වර්ෂවේ ෙහ
කතුනවේ දී සියළුෙ එළවළු වර්ගයතුහිෙ පාවහේ වගා කළ ඉඩම් ප්රොණය වැඩිසි ඇේ. ේව ද වෙෙ වර්ෂවේ දී එළවළු සදහා
නිෂ්පාදකයාවඑ මිල ගණතුහි ද වැඩිවීෙක් දැකිය හැකි වව්.
වපොේ වගාව ප්රධාන වකොට ේැිලලි ද ඇතුලත් වේේ සහිේ පළතුරු වගා කිීමෙ උප ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂය සදහා
ස්ථාවර මිල ගණතු යටවත් වාර්ේා කළ දළ එකතුකළ අගය රුපියේ මිලියන 60,804 ක් වව්. එෙගිතු පවත්නා මිල ගණතු
යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට ලැවබන දායකත්වය සියයට 0.7 ක් පෙණ වව්. 2019 වර්ෂයට සාවේක්ෂව වෙෙ වර්ෂවේ දී
වපොේ වගඩි නිෂ්පාදනය මිලියන 3,086 සිට මිලියන 2,792 දක්වා අඩුවී ඇේ. වෙෙ අඩුවීෙ වකවරහි ප්රධාන වශවයතු ෙ
බලපා ඇත්වත් වපොේ වගඩි හටගතුනා ල්ේ කාලවේ පැවති ඒ සදහා අහිේකර වලස බලපාන උණුසුම් කාලගුණික
ේත්ත්වයයි. වෙෙ ඇස්ේවම්තුතු වපොේ පර්වේෂණ ආයේනවේ ර්වරෝකථනයක් සෙග වබොවහෝ වසයිතු සොන වන අේර ඒ
අනුව 2020 වර්ෂවේ දී වෙෙ ආර්ථික කටයුත්ේ සියයට 10.2ක පසුබැසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ. එහිදී වපොේ වගඩියක
නිෂ්පාදකයාවඑ සාොනය මිල 2019 වර්ෂයට සාවේක්ෂව රුපියේ 32 සිට රුපියේ 46 දක්වා වැඩිසි ඇති අේර වපොේ වගඩියක
සිේලර මිල රුපියේ 43 සිට රුපියේ 66 දක්වා වැඩිවී ඇේ. ේව ද වපොේ අපනයනය 2020 වර්ෂවේ දී වපොේ වගඩි දහස්
15,838ක් වලස වාර්ේා වන අේර එය වපර වර්ෂයට සාවේක්ෂව සියයට 26ක අඩුවීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. එවසේ ෙ ේැිලලි
අපනයනය ද සියයට 9ක අඩුවීෙක් වාර්ේා කර ඇේ.
වත් වගා කිීමෙ ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 7.1ක පසුබැසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ. එහිදි සෙස්ේ වත්
නිෂ්පාදනය සියයට 7.1කිතු අඩුවී ඇේ. සෙස්ේ වත් නිෂ්පාදනවයතු සියයට 61ක පෙණ දායකත්වයක් සහිේ පහේරට වත්
නිෂ්පාදනය සියයට 10.5ක පසුබැසීෙක් වෙෙ වර්ෂවේ දි වාර්ේා කර ඇේ. ජනවාරි ෙස අවසානවේ සිට ොර්තු ෙස දක්වා වත්
වගා වකවරන වප්රේශවල පැවති වත් වගාවට අයහපත් වලස බලපැ කාලගුණික ේත්ත්වය වෙෙ නිෂ්පාදනවේ අඩුවීෙ
වකවරහි බලපා ඇේ. ශ්රි ලංකා වත් ෙණ්ඩලවේ වාර්ේා වලට අනුව 2020 වර්ෂවේ දී වත් කිවලෝඑරූම් මිලියන 265.6ක්
අපනයනය කර ඇති අේර එය සියයට 9.3ක අඩුවීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද වකොළඹ වත් වවතුවේසිවේ වත්
කිවලෝඑරූෙයක වාර්ෂික සාොනය මිල රුපියේ 626.6 දක්වා 2020 වර්ෂවේ දී වැඩිසි ඇති අේර එය 2019 වර්ෂවේ දී රුපියේ
543.8ක් වලස වාර්ේා සිය.
රබර් වගාව උප ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 4.6ක ධන වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. වෙෙගිතු ස්ථාවර මිල
ගණතු යටවත් 2020 වර්ෂවේ දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට එකතු වකවරන වටිනාකෙ රුපියේ මිලියන 23,831ක් වන අේර
වෙය පවත්නා මිල ගණතු යටවත් 2020 වර්ෂවේ දළ වේිලය නිෂ්පාදිේයට සියයට 0.1ක දායකත්වයක් ලබා වදනු ලැවේ.
රබර් සංවර්ධන වදපාර්ේවම්තුතුවව් වාර්ේාවලට අනුව

2020 වර්ෂවේ දී සකස් කළ රබර් කිවලෝ ග්රෑෙයක් සදහා අවශය

වේවටක්ස් වල සාොනය මිල සියයට 8.1කිතු වැඩිසි ඇේ.
අවනකුත් ස්ථාවර වබෝග වගා කිීමෙ උප ආර්ථික කටයුත්ේ ර්වක් වගා කිීමෙ බුලත් වගා කිීමෙ වකොටමට කිලංගු වගා
කිීමෙ වකොස් වගා කිීමෙ වදේ වගා කිීමෙ සහ රා ෙැදීෙ යන ආර්ථික ක්රියාකාරකම්වල එකතුවවතු සෙතුසිේ වව්. 2020
වර්ෂවේ දී වෙහි සියයට 1.8ක ධන වර්ධනයක් වාර්ේා වන අේර එහිදි බුලත් වගා කිීමෙ, ර්වක් වගා කිීමෙ, වකොස් වගා කිීමෙ
සහ වදේ වගා කිීමෙ යන ක්රියාකාරකම්වල නිෂ්පාදනය පිළිවවලිතු සියයට 2.7ක්, සියයට 19.3ක්, සියයට 1.4ක්, සියයට
17.3ක් යනාදි වශවයතු වැඩිසි ඇේ. ේව ද රා නිෂ්පාදනය වෙෙ වර්ෂවේ දී සියයට 2.4කිතු අඩුසි ඇේ.

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

සත්ත්ව නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකෙ කිරි නිෂ්පාදනය බිත්ේර නිෂ්පාදනය ෙස් පිණිස සතුතු ඇති කිීමෙ යනාදිවයතු සෙතුසිේ
වව්. වෙෙ ආර්ථික කටයුත්ේ පසුගිය වර්ෂ 10ක කාලය තුළ වාර්ේා කරන ලද අඩුෙ වර්ධන වව්ගය වලස සැලකිය හැකි
සියයට 4.9ක පසුබැසීෙක් 2020 වර්ෂවේ දී වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද වෙෙ වර්ෂවේ දී ල්ලිතු නිකුත් කළ කාර්තුගේ දත්ේ
වකොව්ඩ් වයසනය සෙග ෙතුවු බිම් ෙටමටවම් දත්ේ එකතු කිීමවම් දුෂ්කරේා සහිේව රුස්කර ඇති නිසා වර්ෂයට අදාල දත්ේ
ලැබිවෙතු පසු යාවත්කාලීන කිීමෙට සිදුසි ඇති බව සත්ව නිෂ්පාදන හා වසෞඛය වදපාර්ේවම්තුතුව වාර්ේා කර ඇේ. ඒ අනුව
හරක් ෙස් නිෂ්පාදනය, ඌරු ෙස් නිෂ්පාදනය සහ කුකුේ ෙස් නිෂ්පාදනය පිළිවවලිතු සියයට 29.1ක්, සියයට 4.1ක් සහ
සියයට 3.5ක් වශවයතු පහේ වැටී ඇේ. වෙෙ වර්ෂවේ දී වකෝසිඩ්-19 වයසනය සෙග සංචාරක කර්ොතුේවේ ඇතිවු
පසුබැසීෙ සත්ව නිෂ්පාදනය අඩුවීෙට බලපා ඇති බව පැහැදිලිය. ේව ද ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුව
සිසිතු පවත්වනු ලබන වාර්ෂික සමික්ෂණවේ දත්ේ අනුව රවටම කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිසි ඇති අේර බිත්ේර නිෂ්පාදනය අඩුවී
ඇේ.
පැළ වබෝ කිීමෙ සහ කෘෂිකාර්මික සහය වසේවා කාර්යයතු ප්රධාන වශවයතු ෙ බිජ නිෂ්පාදනය සහ වන වගා සදහා වන පැළ
හැර අවනකුත් වර්ගවල පැළ වබෝ කිීමෙ සහ වී වගා කිීමෙ හැර අවනකුත් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සදහා රමිකයතු වයොදවා
ගැනීෙ යන කටයුතුවලිතු සෙතුසිේ වව්. එහිදි වෙෙ ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 0.5 ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා
කර ඇති අේර වෙහිදි පැළ වබෝ කිීමෙ ප්රධාන වශවයතු ෙ වපොේ, වත්, රබර් හා පළතුරු පැළ වලිතු සෙතුසිේ වන අේර වෙෙ
සෑෙ අයිේෙයක ෙ පැළ වබෝ කිීමෙ වෙෙ වර්ෂවේ දී පහේ වැටී ඇේ.
වන සම්පත් සහ දැව කදතු නිෂ්පාදන ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ දි සියයට 8.1ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ.
වෙෙගිතු පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 0.7ක පෙණ දායකත්වයක් ලැවබන අේර වෙෙ
වර්ෂවේ පළල් කාර්තු තුන තුළදී වකෝසිඩ්-19 බලපෑෙ නිසා දැව කදතු නිෂ්පාදනය සිශාල වශවයතු අඩුවීෙ වෙෙ ආර්ථික
කටයුත්වත් වාර්ේා වන පසුබැසීෙ සදහා ල්ලික වශවයතු ෙ බලපා ඇේ.
2020 වර්ෂවේ දී කරදිය ෙත්සය නිෂ්පාදනය ආර්ථික කටයුත්වත් ෙගිතු දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට රුපියේ මිලියන 135,409ක
වටිනාකෙක් එකතුකර ඇති අේර එය සෙස්ේ දළ වේිලය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 0.9ක් පෙණ වව්. වෙහිදි වෙෙ ආර්ථික
කටයුත්ේ සියයට 21.7ක පසුබැසීෙක් 2020 වර්ෂවේ දී වාර්ේා කර ඇේ. ධිවර අොේයංශවේ වාර්ේා වලට අනුව 2020
වර්ෂවේ දී ගැඹුරු දිය ෙත්සය නිෂ්පාදනය සියයට 16.5ක අඩුවීෙක් සහ වවරළ කලාප ෙත්සය නිෂ්පාදනය සියයට 24.7 ක අඩු
වීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. වෙෙ අඩුවීෙ වර්ෂය ර්රා බලපාන ලද වකෝසිඩ් වයසනවේ බලපෑෙ නිසා සිදුවී ඇති අේර සිවශේෂවයතු
බස්නාහිර පළාේ ආශ්රිේව ඔක්වේෝබර් ොසවේ සිට පැතිර ගිය වදවන වකෝසිඩ් ස්ේල සෙග පෑළියවගොඩ ෙත්සය වේොග
වවළදවපොළ ේාවකාලිකව වසා දැමීෙ සෙග වබොවහෝ ීවවර වරායතුවඑ ද කටයුතු අඩපණ වීෙ නිසා රට ර්රා ෙත්සය
වබදාහැීමම් ජාලය බිදවැටීෙ වෙෙ පසුබැසීෙ වකවරහි බලපා ඇේ. ේව ද වවරළ කලාප ආශ්රිේව බලපෑ අයහපත් කාලගුණික
ේත්ත්ව සෙග සිටිතු සිට නිකුත් කරන ලද කාලගුණික අනතුරු ඇගවීම් නිසා ෙත්සය නිෂ්පාදනවේ වයදිෙ අඩුවීෙ ද වෙෙ
පසුබැසීෙ වකවරහි බලපා ඇේ.
වකවසේ වවේත් 2020 වර්ෂවේ දී මිරිදිය ධිවර නිෂ්පාදනය සියයට 12.7කිතු පෙණ වර්ධනය වී ඇේ. එය 2019 වර්ෂවේ දී
වාර්ේා වන ලද සියයට 3.0ක වර්ධනය ද ඉක්ෙවා යැෙකි.
1.2 කර්මාන්ත ආර්ථික ක යුතු
කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු 2019 වර්ෂවේ දි සියයට 2.6ක ධන වර්ධනයක් වාර්ේා කර පැවති අේර 2020 වර්ෂවේ දී සියයට
6.9ක සිශාල පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු දළ වේශීය නිෂ්පාදිේවේ හේවරතු එකක පෙණ
දායකත්වයක් සපයන අේර 2020 වර්ෂවේ පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට එකතුකරනු ලබන
වටිනාකෙ රුපියේ මිලියන 3,930,042ක් පෙණ වව්.

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

සෙස්ේ දළ වේශීය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 2.2 ක් නිවයෝජනය කරන පේේ හා කැනීම් ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ දි
සියයට 12.5ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. පේේ හා කැනීම් ආර්ථික කටයුත්ේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් 3 ක් වන
ඉදිකිීමම් අල්ද්රවය කැනීම් ෙැණික් කැනීම් හා අවනකුත් අල්ද්රවය කැනීම් වලිතු සෙතුසිේ වව්. සෙස්ේ පේේ හා කැනීම්
ආර්ථික කටයුත්ේ සදහා වෙෙ ආර්ථික කටයුතු තුන අේරිතු ඉහළෙ එකතු කළ වටිනාකෙ ඉදිකිීමම් අල්ද්රවය කැනීම් ෙගිතු
ලැවබන අේර එය 2020 වර්ෂවේ දි සියයට 10.9ක අඩුවීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද ෙැණික් කැනීෙ ෙගිතු එකතුවකවරන
වටිනාකෙ සියයට 51.9කිතු පෙණ අඩුවී ඇේ. ඉදිකිීමම් කර්ොතුේවේ වාර්ේා වී ඇති පසු බැසීෙ පේේ හා කැනීම් අංශවේ
ඍණ වර්ධන අනුපාේයක් වාර්ේා වීෙට ඍජුවෙ බලපා ඈේ.

ආර්ථික ක යුත්ත

රුපස හන 3 කර්මාන්ත ආර්ථික ක යුතු වා වර්ධනයන් 2020

ජලය පිරිසිදු කිීමෙ සහ වබදා හැීමෙ
ආහාර,පාන හා දුම්වකොල නිෂ්පාදන
ඖෂධ නිෂ්පාදන
ෙලාපවහන,කසළ කළෙනාකරණය
සිදුලිය
කඩදාසි නිෂ්පාදනය , ල්ද්රණ
යතුත්ර සුත්ර හා උපකරණ
වලෝහ හා වලෝහ ආශ්රිේ නිෂ්පාදන
වලෝහ වනොවන ඛනිජ නිෂ්පාදන
අවනකුත් නිෙැවුම් කර්ොතුේ
දැව හා දැවෙය නිෂ්පාදන
පිරිපහදුකළ ඛනිජ වේේ නිෂ්පාදන
වරදිපිළී හා ඇගළුම්
පේේ හා කැනීම් කර්ොතුේය
ඉදිකිීමම්
ගෘහ භාණ්ඩ
රබර් හා ේලාස්ටික් නිෂ්පාදන
වර්ධන යව්ගය%

1.2.1 නිමකවුම කර්මාන්ත ක යුතු
2020 වර්ෂවේ දී සෙස්ේ නිෙැවුම් ආර්ථික කටයුතු සියයට 3.9ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇති අේර එහිදි වබොවහෝ උප
නිෙැවුම් ආර්ථික කටයුතු අඩු වැඩි වශවයතු පසුබැසීම් වෙෙ වර්ෂවේ දි වාර්ේා කර ඇේ.
2020 වර්ෂවේ දී ආහාර පාන සහ දුම්වකොළ නිෂ්පාදනය සියයට 4.4ක ධන වර්ධන වව්ගයක් වාර්ේා කර තිබිෙ කැපි වපවතු.
වෙෙගිතු දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට ස්ථාවර මිල(2010) ගණතු යටවත් රුපියේ මිලියන 599,902ක් පෙණ එකතුකරනු ලබන
අේර දළ වේශීය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 6.3ක පෙණ දායකත්වයක් උසුලනු ලැවේ.

වරදිපිළි ඇගළුම් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය 2020 වර්ෂවේ දි සියයට 11.9ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇති අේර ඒ සදහා රට
අගුළු දො පැවතීෙ සහ වගෝලීය වශවයතු පැවති අඩු ඉේ් ෙ බලපා ඇති බව ඉහළ තිව්රේාවයක් සහිේව ප්රකාශයට පත්වන
ආර්ථික දර්ශක ෙගිතු වපතුනුම් වකවර්.
වෙෙ කාලසීොව තුළ අවනකුත් සිය් ෙ නිෂ්පාදන කර්ොතුේ කටයුතු සැළකිේලට ගත් සිට ඒ සියේලක ෙ පාවහේ පසු බැසීම්
වාර්ේා වී ඇේ. ඒ අනුව ගෘහ භාණ්ඩ හැර දැව හා දැව ආශ්රිේ නිෂ්පාදන කර්ොතුේය

සියයට 7.9 ක පසුබැසීෙක් ද

කඩදාසි හා ඒ ආශ්රිේ නිෂ්පාදන ල්ද්රණ කටයුතු සහ දෘශය හා රවණ ේැටි නැවේ නිෂ්පාදන කර්ොතුේය සියයට 2.3

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

පසුබැසීෙක් ද

ගේ අගුරු සහ ඛනිජ වේේ පිරිපහදු කිීමවම් නිෂ්පාදන කර්ොතුේය සියයට 10.9 පසුබැසීෙක් ද රබර් හා

ේලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්ොතුේය සියයට 17.7 ක පසුබැසීෙක් ද වලෝහ වනොවන වවනත් ඛනිජ ද්රවය නිෂ්පාදන
කර්ොතුේය සියයට 4.1 ක පසුබැසීෙක් ද ල්ලික වලෝහ හා වුවහාත්ෙක වලෝහ නිෂ්පාදන කර්ොතුේය සියයට 2.8 ක
පසුබැසීෙක් ද

යතුවත්රෝපකරණ නිෂ්පාදන කර්ොතුේය සියයට 2.5 ක පසුබැසීෙක් ද ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්ොතුේය

සියයට 13.4 ක පසුබැසීෙක් ද

වවනත් නිෂ්පාදන යතුවත්රෝපකරණ අ් ත් වැඩියාව හා සසි කිීමම් නිෂ්පාදන කර්ොතුේය

සියයට 7.2 ක පසුබැසීෙක් ද 2019 වර්ෂයට සාවේක්ෂව 2020 වර්ෂවේ දී වාර්ේා කර ඇේ.
සිදුලිය, ගෑස්, උණුසුම් වායු සැකසුම් සැපයුෙ 2020 වර්ෂවේ දි සියයට 1.6ක පසුබැසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ. එහිදි සිදුලිය
ජනනය 2019 වර්ෂවේ පැවති ගිගාවවෝටම පැය 15,777 සිට ගිගාවවෝටම පැය 15,540 දක්වා අඩුසි ඇේ. ේව ද 2020 වර්ෂවේ දී
කර්ොතුේ ආශ්රිේව සිදුලිය පරිවභෝජනය අඩුවීෙක් දැකිය හැකි වව්.
ජලය එක්රුස්කිරිෙ, පිරිපහදු කිීමෙ සහ වබදා හැීමෙ ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ දි සියයට 4.8ක වර්ධනයක් වාර්ේා කර
ඇේ. එහිදි පිරිපහදු කළ ජලය ප්රොණය 2019 වර්ෂවේ පැවති කියුබික් මිටර් 746,195 සිට කියුබික් මිටර් 781,042 දක්වා
වැඩිසි ඇේ. ේව ද ජලය අවලසි ආදායෙ ද සියයට 4.3ක වැඩිසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ.
2020 වර්ෂවේ දී වකෝසිඩ් වයසනවේ පැතිර යාෙ ඉදිකිරිම් කර්ොතුේ කටයුතු වකවරහි දැඩි අහිේකර බලපැම් ඇතිකර තිවේ.
ඒ අනුව 2020 වර්ෂවේ දී ඉදිකිරිම් කර්ොතුේය සියයට 13.2ක පසුබැසිෙක් වාරේා කර ඇේ. එහිදි සෙස්ේ සිවෙතුති සැපයුෙ
සියයට 11.4ක අඩුසිෙක් වර්ෂය තුළදී වාර්ේා සි ඇේ. ේව ද ඉදිකිරිම් අල්ද්රවය ආනයනය සියයට 26 කිතු අඩුවී ඇති අේර
ඉදිකිීමම් කටයුතු වල පිරිවැය වපතුනුම් කරන දර්ශකය සියයට 2.6ක වැඩිසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ.
1.3 යසේවා ආර්ථික ක යුතු
2020 වර්ෂවේ දී වසේවා ආර්ථික කටයුතු සෙස්ේයක් වශවයතු සියයට 1.5ක පසුබැසිෙක් වාර්ේා කර ඇති අේර දළ වේශීය
නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වය සියයට 59.7ක් පෙණ වව්. 2019 වර්ෂවේ දි වසේවා අංශය සෙස්ේයක් වශවයතු
වාර්ේා කර තිබු වර්ධනය සියයට 2.2 ක් වන අේර දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට ලබා දී ඇති දායකත්වය සියයට 58.1කි.
වේොග සහ සිේලර වවළඳාෙ වසේවා ආර්ථික කටයුත්ේ
පෙණ දායකත්වයක් ලබා දී ඇති අේර
සියයට

වර්ෂවේ දළ වේශීය නිෂ්පාදිේය සදහා සියයට

වර්ෂවේ වාර්ේාවූ සියයට

ක වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. වකෝසිඩ් -

ක වර්ධනය හා සැසදීවම්දී

ක

වර්ෂවේ දී

වසංගේවේ පළල් ස්ේලට පසු නව සාොනයකරනයත් සෙග

තුතුවන කාර්තුව ර්රාෙ රට තුළ වයාපාරික කටයුතු හා ජනේාවවඑ එදිවනදා වනවන රටාවතු සාොනය ේත්ත්වයට පත්වවමිතු
තිබු අේර තුර වකෝසිඩ් -

වසංගේවේ වදවන ස්ේල තුතුවන කාර්තුව අවසනවේ ආරම්භ වුවත් වේොග හා සිේලර වවළඳ

ක්රියාකාරකම් වෙෙ වර්ෂවේදී සියයට

ක ධනාත්ෙක වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ.

වේොග හා සිේලර වවළඳාෙ යටවත් ආහාර හා ආහාර වනොවන අේයවශය පාරිවභෝගික භාණ්ඩ වවළඳාෙ වෙතුෙ ඇුමම්
පාවහතු හා උපාංග සිලාසිේා සහ ආභරණ ඉවලක්වරොනික උපකරණ ගෘහ භාණ්ඩ හා දිගුකාලීන පරිවභෝජන භාණ්ඩ
සිවනෝදාස්වාදය නවාේැතු හා නිවාස යනාදි අංශ ද ආවරණය කරයි.
ආනයනවල වවනස් වීෙ සහ වේශීය නිෂ්පාදිේවේ වවනස් වීෙ වේොග හා සිේලර වවළඳාෙ උප ආර්ථික කටයුත්ේ ෙගිතු දළ
වේශීය නිෂ්පාදිේයට එකතුවකවරන වටිනාකෙ තීරණය වීෙට බලපානු ලැවේ. එබැසිතු වේොග හා සිේලර වවළදාෙ උප
ආර්ථික කටයුත්වත් වර්ධන වව්ගය ආනයන වේශීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සහ වේශීය කාර්මික නිෂ්පාදනය යන
සිචලයයතුහී වවනස්වීෙ ෙේ රදා පවතී.
ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුවව් (
රු.මිලියන

වු අේර

බාහිර වවළඳ සංඛයාවේඛනවලට අනුව
වර්ෂය සඳහා එය මිලියන

වෙෙ වර්ෂය දී පාරිවභෝගික භාණ්ඩ ආනයන සියදෙ

වර්ෂය සඳහා සෙස්ේ ආනයන සියදෙ
දක්වා සියයට

වර්ෂවේ පැවති රු. මිලියන

කිතු අඩු වී ඇේ. එවසේෙ
සිට රු. මිලියන

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

දක්වා සියයට

කිතු අඩු වී ඇේ . ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුව සිසිතු නිකුත් කරන ලද වවළඳ දර්ශකවලට අනුව

වර්ෂය හා සසඳන සිට

වර්ෂය දී පාරිවභෝගික භාණ්ඩ ආනයන පරිො දර්ශකය සියයට

සෙස්ේ ආනයන පරිො දර්ශකය සියයට
වවළඳ ආතුතික වටිනාකෙ

කිතු අඩු වී තිවේ. එවසේ ෙ

හා සසඳන සිට

කිතු අඩු වී ඇති අේර

වර්ෂය දී කාර්මික නිෂ්පාදනවේ සෙස්ේ

සිට රුපියේ මිලියන

දක්වා සියයට

කිතු

වර්ධනය වී තිවේ.
මීට අෙේරව ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුවව් (

බාහිර වවළඳ සංඛයාවේඛනවලට අනුව

වර්ෂය වලෝකවේ වසසු රටවේ සඳහා වන ල්ළු අපනයන වටිනාකෙ සියයට
(

වර්ෂය හා සසඳන සිට

කිතු අඩු වී තිවේ. ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුවව්

වවළඳ දර්ශකයතුට අනුව සෙස්ේ අපනයන පරිො දර්ශකය ද සියයට

කිතු අඩු වී තිවේ. එහිදී කාර්මික

අපනයන පරිො දර්ශකය සහ කෘෂිකාර්මික අපනයන පරිො දර්ශකය වෙෙ වර්ෂය දී පිළිවවලිතු සියයට
සියයට

කිතු සහ

කිතු අඩු වී ඇේ.

රුපස හන 4 යසේවා ආර්ථික ක යුතු වා වර්ධනයන් 2020

ආර්ථික ක යුත්ත

සිදුලි සංවේශ වසේවා
ල්ලය වසේවා
වේොරතුරු ේාක්ෂණ
ේැපැේ හා කූීමයර් වසේවා
වසෞඛය වසේවා
වැඩසටහතු සම්පාදනය හා සිකාශනය කිීමෙ
රාජය පරිපාලනය
වේොග හා සිේලර වවළදාෙ
අධයාපන
රක්ෂණ
වේපළ වවළදාම්
වෘත්තීය වසේවා
වවනත් වපෞේගලික වසේවා
ප්රවාහනය
නවාේැතු පහසුකම් සැපයීෙ
වර්ධන යව්ගය%

ෙගීතු සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන වසේවාවතු සහ ගබඩා පහසුකම් සැපයීෙ යන ක්රියාකාරකෙ භාණ්ඩ හා වසේවා වගොඩබිම්
ප්රවාහනය ල්වමදු ොර්ග වල ප්රවාහනය සහ ගුවතු වසේවාවතු සහ ගබඩා පහසුකම් සැපයීෙ යන උප ආර්ථික කාර්යයතු වගතු
සෙතුසිේ වව්. 2020 වර්ෂවේ දී වෙහි සෙස්ේයක් වශවයතු සියයට 6.7ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා වව්. සෙස්ේ ප්රවාහන ආර්ථික
කටයුත්වත් සියයට 94ක දායකත්වයක් සහිේ වගොඩබිම් භාණ්ඩ හා ෙගි ප්රවාහනය 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 6.0ක පසුබැසිෙක්
වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද ගුවතු ප්රවාහනය(සියයට 35.0), නාසික ප්රවාහනය(සියයට 19.0) සහ ගබඩා පහසුකම් සැපයීෙ සහ
අවනකුත් ප්රවාහන සහය වසේවා(සියයට 3.8) වශවයතු පසුබැසීම් වාර්ේා කර ඇේ. 2020 වර්ෂවේ දී වෙෙගිතු ජනනය
වකරුණ එකතුකළ වටිනාකෙ රුපියේ බිලියන 1616 ක් පෙණ වන අේර එය දළ වේිලය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 10.8ක
පෙණ දායකත්වයක් උසුලනු ලබයි. සිවශේසවයතු 2019 වර්ෂවේ දී ප්රවාහන වසේවා සියයට 1.4 ක ධන වර්ධනයක් වාර්ේා කර
තිබු අේර 2019 වර්ෂයට සාවේක්ෂව 2020 වර්ෂවේ දී කෘෂිකාර්මික වාහන හැර අවනකුත් සිය් ෙ වාහන වර්ගවල අ් තිතු
ලියාපදිං කිීමම් අඩුවී ඇේ.

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

2020 වර්ෂවේ දී ේැපැේ හා කූරියර් වසේවා උප ආර්ථික කටයුත්ේ සියයට 4.7ක ධන වර්ධන වව්ගයක් වාර්ේා කර ඇේ.
ේැපැේ වදපාර්ේවම්තුතුවව් වාර්ේා අනුව එහි සෙස්ේ පිරිවැය සියයට 27කිතු අඩුසි ඇති අේර කූරියර් වසේවාවතුවඑ
ක්රියාකාීමත්වය වපතුනුම් වකවරන දර්ශක 2020 වර්ෂවේ දී ධනාත්ෙක හැසිරිෙක් වපතුනුම් කර ඇේ.
2019 වර්ෂවේ දී පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවේ අහිේකර බලපෑෙට ලක් වූ ශ්රී ලංකාවව් සංචාරක කර්ොතුේවේ ප්රධානේෙ අංශය
වන නවාේැතු ආහාර හා පාන වර්ග සැපයීෙ ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 වර්ෂවේ වයාේේ වූ වකොසිඩ් වසංගේය වහේතුවවතු
ේව දුරටත් පසුබැසිෙට ලක්සිය. වකෝසිඩ් වසංගේය වගෝලීයව වයාේේ වීෙත් සෙද දිවයිනට පැමිවණන සිය් ෙ ෙගී ගුවතු
ගෙතු ශ්රී ලංකා රජය සිසිතු ේහනම් කරන ලදී. වෙය ජාේයතුේර සංචාරකයිතුවඑ පැමිීමෙ ුනනය වලස වාර්ේා කිීමෙට ද
වහේතු සිය. මීට අෙේරව 2020 ොර්තු ෙස ල්ල දී ශ්රී ලංකාවව් වකොවරෝනා වසංගේවේ පළල් ස්ේල පැතිීමෙ වහේතුවවතු රජය
සිසිතු රට ර්රා අගු්  දැමීවම් සීොවතු පනවන ලදී. වෙය වේශීය සංචාරක කර්ොතුේවේ ද කඩාවැටීෙට වහේතු සිය. වකවසේ
වවේත් පළල් ස්ේවලතු පසු රවටම සුවඛෝපවභෝගී වහෝටේ වබොවහොෙයක් සිසිතු වේශීය සංචාරකයිතු සදහා ආකර්ශනීය
ප්රවර්ධන පැවක්ජ හදුතුවාදීෙ තුලිතු

වේශීය සංචාරකයිතුවඑ ආකර්ෂණය ලබා ගැනීෙට සෙත්

වූ අේර එෙඟිතු

කර්ොතුේවේ පිරිවැටුෙ පහේ වැටීෙ යම් දුරකට අඩු කරගැනීෙට හැකි සිය. වකොවරෝනා වසංගේවේ වදවන ස්ේල පැතිීමෙත්
සෙද නැවේත් සංචාරක වහෝටේ කර්ොතුේය පවත්වාවගන යෑෙ අර්බුදකාීම ේත්වයට පත් සිය. එබැසිතු සෙස්ේයක් වලස
2019 වර්ෂයට සාවේක්ෂව 2020 වර්ෂවේ දී වෙෙ කර්ොතුේවේ එකතුකළ වටිනාකෙ සියයට 39.2 කිතු සිශාල වලස පහේ
වැටී ඇේ. 2020 වර්ෂවේ ශ්රී ලංකාවව් වකොළඹ වකොටස් වවළඳවපොවේ ලියාපදිං වී ඇති ලැයිස්තුගේ වහෝටේ සොගම්වල
කාර්තුෙය මූලය ප්රකාශනවලට අනුව 2020 වර්ෂය තුළ එෙ වහෝටේවල වාර්ෂික පිරිවැටුෙ 2019 වර්ෂවේ පිරිවැටුෙ හා
සසඳන සිට සියයට 53 කිතු අඩු සි තිවේ.
වැඩසටහතු සකස් කිීමෙ සිකාශන කාර්යයතු ශේද පටිගේ කිීමෙ හා වීඩිවයෝ නිෂ්පාදනය කිීමෙ වසේවා ආර්ථික කටයුත්ේ
2020 වර්ෂවේ දී වපර වර්ෂයට සාවේක්ෂව සියයට 2.4 වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. වකොළඹ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකවේ
සිවනෝදාශ්වාද උප දර්ශකය පසුගිය වර්ෂවේ වාර්ේා වු 119.4 සිට වෙෙ වර්ෂවේ දී 109.7 දක්වා අඩුවී ඇති අේර වෙෙ
සිකාශන කාර්යයතු ආර්ථික කටයුත්ේට අදාල වවළද ආයේනවල ල්ළු සියදවම් අඩු වීෙක්ද වෙෙ වර්ෂය තුළ වාර්ේා වී ඇේ.
2020 වර්ෂවේ දී වසේවා ආර්ථික කටයුතු අතුවරතු වැඩි ෙ වර්ධනය වාර්ේා කර ඇත්වත් සිදුලි සංවේශ වසේවා සැපයීෙ උප
ආර්ථික කටයුත්ේ ෙගිනි. එය 2020 වර්ෂය සදහා 15.4ක් වලස වාර්ේා වන අේර වෙෙ අංශවේ වවළද ආයේනවල ල්ලය
වාර්ේා අනුව බවමේරයක් ආයේන ඒවාවේ ආදායවම් වැඩිසිෙක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද සිදුලි සංවේශ නියාෙන වකොමිසවම්
දත්ේ වාර්ේා අනුව දත්ේ භාසිේවයතු සිදුකරනු ලබන වසේවා සම්බතුධේා 2020 වර්ෂවේදී සියයට 31.0ක ඉහළ යෑෙක් වාර්ේා
කර ඇේ.
ශ්රී ලංකාවව් නැගී එන ප්රධාන වසේවා කටයුත්ේක් වන වේොරතුරු ේාක්ෂණ වැඩසටහතු සහ උපවේශනය

වර්ෂවේ දී

වකොසිඩ් -19 වසංගේය ෙධයවේ වුවද සියයට 10.0ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වපතුනුම් කරයි. වෙය 2020 වර්ෂවේ සෑෙ
කාර්තුවකෙ පාවහේ සැලකිය යුතු ධන වර්ධන වව්ගයක් වාර්ේා කර ඇේ. වෙෙ වසේවාව සැපයීෙ වබොවහෝ ආයේන වලට
නිවවසේ සිට වැඩ කිීමවම් සංකේපය අනුගෙනය කරමිතු අවෙ බාධා සහිේව කරවගන යාෙට හැකි සිය. ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුව
සිසිතු ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන වගවුම් වශේෂය සංඛයාවේඛන අනුව පරිගණක වසේවාවතුවගතු ලද අපනයන ආදායවම්
වටිනාකෙ සියයට 12.2 කිතු එනම් වෙෙ කාලය තුළ රු.මිලියන 160,602 සිට රු. මිලියන 180,201 දක්වා ඉහළ වගොස්
තිවේ.
ල්ලය වසේවා සැපයීෙ ආර්ථික කටයුත්ේ සදහා බලපත්රලත් වාණිජ බැංකු (එේසීී) බලපත්රලත් සිවශේෂිේ බැංකු (එේඑස්ී)
වවනත් ලියාපදිං මූලය සොගම් ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුව වකොළඹ වකොටස් වමවොරුව (සීඑස්ඊ) සහ ශ්රී ලංකාවව් ගෘහ අංශය
නිවයෝජනය කරන ර්ේගලයිතු සිසිතු සපයනු ලබන මූලය වසේවා අයත් වව්. වෙෙ ආර්ථික කටයුත්ේ 2019 වර්ෂයට
සාවේක්ෂව 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 10.9 ක වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. වම් වසවර්දී ස්ථාවර මිල ගණතු යටවත්

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

එකතුකළ අගය රුපියේ මිලියන 778,258 ක් අේර එය 2019 වර්ෂවේ වාර්ේා වූ රුපියේ මිලියන 21 891 ට වඩා ඉහළ
අගයක් ගනී. ල්ලය වසේවාවතුහි භාසිේාව ණය සහ අත්තිකාරම් වටිනාකෙ සහ ල්ළු ේැතුපතු වටිනාකෙ ෙගිතු වපතුනුම්
කරයි. ඒ අනුව ණය අත්තිකාරම් වටිනාකෙ සහ ල්ළු ේැතුපතු වටිනාකෙ 2020 වර්ෂවේ පිළිවවලිතු සියයට 11.9 කිතු සහ
21.6 කිතු වර්ධනය වී ඇේ. 2020 වර්ෂවේ භරිේ සාොනය ණය වපොලී අනුපාේය
අනුපාේය

සහ භරිේ සාොනය ේැතුපතු වපොලී

පිලිවවලිතු සියයට 10.2 ක් සහ සියයට 5.8 ක් වලස සටහතු සිය.

රක්ෂණ වසේවා සැපයීෙ සහ සිරාෙ වැටුේ අරල්දේ කළෙනාකරණය කිීමවම් කටයුතු වල ල්ර්ේ එකතුකළ අගය 2020 වර්ෂවේ
දී සියයට 0.6ක වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ. වෙෙගිතු දළ වේිලය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වය සියයට 1.4ක්
වලස වාර්ේා වන අේර වෙෙ වර්ෂවේ දි රක්ෂණ සොගම් වල වසේවක වගවීම් සහ බදු වපර ලාභවයහි සියයට 15.8 ක
වර්ධනයක් වාර්ේාවී ඇේ. 2019 වසරට සාවේක්ෂව 2020 වසවර්දී සාොනය රක්ෂණ වකොටවසේ ලාභදායිේාවවේ සියයට 130
ක සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්ේා වී ඇති අේර උපයන ලද හිමිකම් වටිනාකවම් සිදුවූ සිශාල පහළයාෙ (සියයට 30 ක) වම්
සදහා ල්ලිකව බලපා ඇේ. රක්ෂණ වසේවාව භාසිේා කල ප්රොණය ෙැන දක්වන උපයන ලද රක්ෂණ වාරික වටිනාකෙ
සියයට 6.3 ක වර්ධනයක් සහ උපයන ලද හිමිකම් වටිනාකෙ සියයට 15.3 ක පසුබැස්ෙක් 2020 වසවර්දී වාර්ේා කර ඇේ.
නල්ත් වර්ෂය තුළදී සාොනය රක්ෂණ වයාපාරවේ උපයන ලද රක්ෂණ වාරික වටිනාකවම් රුපියේ බිලියන 2 ක අඩුවීෙක්
වපතුනුම් කරයි. රජය සිසිතු 2020 වසවර්දී දැඩි ආනයන සිො පැනවීෙ සෙග නව වෙෝටරථ ලියාපදිං වේ සිදුසි ඇති අඩුවීෙ
වම් සදහා ල්ලිකව බලපා ඇේ.
නිවාස අයිතිය සහ වේපළ වවළඳාම් කාර්යයතු

2020 වර්ෂවේදී

ල්ළු දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට සියයට 6.2 ක

දායකත්වයක් සපයනු ලබයි. 2020 වර්ෂවේ වදවන කාර්තුවව් පළල් ොස වදක තුළදී වකොසිඩ් -19 වයසනය සෙග රවටම පැවති
ේත්ත්වය වෙෙ ආර්ථික කටයුත්ේ වකවරහි දැඩිව බලපා ඇේ. එබැසිතු 2020 වසර තුළ සෙස්ේ වර්ධන වව්ගය 2019
වර්ෂවේ වාර්ේා වූ සියයට 2.4 ක ධන වර්ධන වව්ගය හා සැසඳීවම්දී වාර්ේා වතුවතු සියයට 1.2ක පසුබැසීෙක් වශවයනි.
වෘත්තීය වසේවා 2020 වර්ෂවේ දී සියයට 2.7ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා කර ඇේ. වෙහි එකතුකළ අගය ගණනය කරනු
ලබතුවතු ආර්ථික

ක්රියාකාරකම් 8 ක එකතුවක් වලසිනි. වෙය ප්රධාන වශවයතු

ගෘහනිර්ොණ හා ඉංජිවතුරු කාර්යයතු

නීති හා ගිණුම් කාර්යයතු

සිදයාත්ෙක පර්වේෂණ සහ සංවර්ධන කාර්යයතු

පර්වේෂණ වවනත් වෘත්තීය සිදයාත්ෙක හා ේාක්ෂණ කාර්යයතු සහ ප්රකාශන කාර්යයතු
කුලී හා බදු කාර්යයතු

ප්රචාරණ හා අවලසි

පුන වවදය කාර්යයතු

ස්කියා ස්කියා නිවයෝජිේ ආයේන ආරක්ෂක හා සිෙර්ශන කාර්යයතු සහ වගොඩනැගීම් හා

උදයාන සැකසීෙ සම්බතුධ වසේවා සැපයීම්

යන කාර්යයතුවගතු වගතු සෙතුසිේ වව්. වෙෙගිතු දළ වේශීය නිෂ්පාදිේයට

දක්වනු ලබන දායකත්වය සියයට 1.8ක් පෙණ වව්.
වවනත් ර්ේගල වසේවා කාර්යයතු දළ වේශීය නිෂ්පාදිේවයතු සියයට 9.6ක පෙණ දායකත්වයක් සපයන අේර ප්රධාන උප
ක්රියාකාරකම් වදකකිතු සෙතුසිේ වව්. ඒ
කාර්යයතු

කලා හා වපොදු සිවනෝදාත්ෙක කාර්යයතු

සහ

අවනකුත් වපෞේගලික

වශවයනි. ජනේාවවඑ වසෞඛය සුරක්ෂිේේාවය රුකගැනීෙ සදහා ේවදුරටත් ක්රියාත්ෙකව පවතින සොජ

දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීවම් ක්රියාොර්ග වහේතුවවතු වෙෙ ආර්ථික කටයුත්වත් ප්රසාරණය වකවරහි සිශාල සානුබලයක්
ආර්ථිකය තුළ ේවෙත් වනොෙැති අේර ඒ අනුව 2020 වර්ෂවේ දී වෙහි සියයට 6.5ක පසුබැසීෙක් වාර්ේා වී ඇේ.
2.1 2020 වර්ෂයේ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු
2020 වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුව සදහා ජාතික ගිණුම් ඇස්ේවම්තුතු නිකුත් කරමිතු ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන
වදපාර්ේවම්තුතුව සිසිතු 2020 වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුවව් ආර්ථිකය සියයට 1.3 කිතු වර්ධනය වී ඇති බව වාර්ේා කරයි.
වපර වර්සවේ සිව්වන කාර්තුවව් දී වෙෙ වර්ධනය සියයට 1.6ක් වලස වාර්ේා සිය.

2020 වර්ෂයේ සහ සිව්වන කාර්තුයව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තයම්න්තු

ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්ේවම්තුතුව අනාවරණය කරන පරිදි 2020 සිව්වන කාර්තුවව් දළ වේිලය නිෂ්පාදිේය
ස්ථාවර මිල(2010) ගණතු යටවත් 2019 වර්ෂවේ වාර්ේා වු රුපියේ මිලියන 2,731,174 සිට රුපියේ මිලියන 2,766,364
දක්වා වැඩිවී ඇේ. එවසේ ෙ පවත්නා මිල ගණතු යටවත් දළ වේිලය නිෂ්පාදිේය 2019 වර්ෂවේ වාර්ේා වු රුපියේ මිලියන
3 836 327 සිට රුපියේ මිලියන 4 034 422 දක්වා සියයට 5.2කිතු වැඩිවී ඇේ.
2020 වර්ෂවේ සිව්වන කාර්තුවව් දී කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු සහ කර්ොතුේ ආර්ථික කටයුතු සියයට 1.3 බැගිතු
වර්ධනය සි ඇති අේර වසේවා ආර්ථික කටයුතු සියයට 1.9ක වර්ධනයක් වාර්ේා කර ඇේ.
2020 සිව්වන කාර්තුවව් දී ආර්ථිකවේ උප ආර්ථීක කටයුතු අතුවරතු සිවශේෂවයතු ධානය වගා කිීමෙ(සියයට 44.4), මිරිදිය
ධිවර කටයුතු(සියයට 29.7), රබර් වගා කිීමෙ(සියයට 29.6), අවනකුත් පානීය වබෝග වගා කිීමෙ (සියයට 23.3), වනද්රවය හා
වනවගා (සියයට 19.4), ඛනිජ වේේ පිරිපහදු කිීමෙ (සියයට 12.6), රසායනික ද්රවය නිෂ්පාදනය( සියයට 11.4), වේොරතුරු
ේාක්ෂණ වසේවා (සියයට 23.0), සිදුලි සංවේශ වසේවා (සියයට 17.8), ල්ලය වසේවා (සියයට 14.6) වශවයතු ධන වර්ධන
වව්ගයතු වාර්ේා කර ඇේ. වකවසේ වවේත් කරදිය ධිවර කටයුතු (සියයට -27.5), රබර් හා ේලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
(සියයට -12.2), ආහාරපාන හා නවාේැතු පහසුකම් සැපයීෙ (සියයට -49.1) වශවයතු ඝෘණ වර්ධන වව්ගයතු වාර්ේා කර
ඇේ.

දකක්ම

යමයහවර

වේශීය සංවර්ධන අභිෙේාර්ථ සාක්ෂාත් කරගැනීෙ සදහා කාලීන වේොරතුරු
ලබා දීෙ තුළිතු කලාපවේ වපර ගෙතුකරු බවට පත්වීෙ

වගෝලීයකරණ පසුබිෙක් තුළ සෙෘේධිෙත් ජාතියක් බවට පත්වීෙ සදහා නව ේාක්ෂණය,
වසේවක කැපවීෙ සහ උපායිලලී නායකත්වය තුළිතු කාලීන වූත් නිවැරදි වූත් දත්ේ ලබා දීෙ
ෙගිතු වඩාත් ඵලදායී වලස වේශවයහි සොජ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීෙ

ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන
යදපාර්තයම්න්තුව
සංඛයාන මන්දිරය
අංක 306/71,වපොේදූව පාර
බත්තරමුේා

යමය ජාතික ගිණුම් අංශයේ ප්රකාශනයි .
සිව්වන මහා ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන යදපාර්තයම්න්තුව

