දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව - නිෂ්පාදන ප්රයේශය
පදනම් වර්ෂය 2010
ජනදේඛන හා සංඛයාදේඛන දදපාතමතද්තුව
ආතමථික ප්රතිපප්තතිප හා සලසුම් ්රියා්ත ක රීමේද් ා ාතයාංශය
ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන යදපාර්ේයම්තුතුව සින්තු 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව (ජනවාරි 01 න්ට මාර්තු 31
දක්වා)සදහා පවත්නා මිල ගණතු සහ ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය සහ අයනකුත් සාර්ව
ආර්ථික දර්ශක ඇස්ේයම්තුතු යකොට නිකුත් කර ඇේ.
ඒ අනුව 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ ඇස්ේයම්තුතු ගේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය පවත්නා මිල ගණතු යටයත්
සහ ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් පිළියවලිතු රුපියේ මිලියන 4,173,783 ක් සහ රුපියේ මිලියන 2,393,922 ක්
වශයයතු වාර්ේා යේ. 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව සදහා යමම වටිනාකම් පිළියවලිතු රුපියේ මිලියන
3,844,079 ක් සහ රුපියේ මිලියන 2,295,432 ක් වශයයතු වාර්ේා සිය.

2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය න්යයට 4.3ක න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර යපර වර්ෂයේ
පළමු කාර්තුයේ දී යමම වර් නය සටහතු වුයේ න්යයට 1.8ක ඝෘණ වර් නයක් වශයයනි.
2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු න්යයට
6.1ක්, කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු න්යයට 5.5ක් සහ යසේවා ආර්ථික කටයුතු න්යයට 3.0 ක් වශයයතු න වර් න
යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය සදහා කෘෂිකර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු, කර්මාතුේ ආර්ථික
කටයුතු, යසේවා ආර්ථික කටයුතු සහ භාණ්ඩ හා යසේවා මේ අයයකයරන සහනා ාර අඩුකළ බදු පිළියවලිතු න්යයට
7.8ක්, න්යයට 29.2ක්, න්යයට 57.4ක් සහ න්යයට 5.7ක් වශයයතු දායකත්වය ලබා දී ඇේ.
ාතුතතමගතය
2021 පළමු කාර්තුයේ ආර්ථිකයේ සාමානය හසන්ීමම - පිටුව 2
කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතුවල වර් නයතු - පිටුව 4
කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතුවල වර් නයතු - පිටුව 7
යසේවා ආර්ථික කටයුතුවල වර් නයතු - පිටුව 9

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

1.0 2021 පළමු කාතමවදේ ආතමථිකදේ හලසිමේ
2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව හා සසඳන සිට, ශ්රී ලංකාවට යම් සතුටුදායක ේත්වයක් ඇ අකරමිතු සහ පසුගිය වසයර්
ඔක්යේොබර් මාසයේ දී ආරම්භ වූ යකොසිඩ් 19 වසංගේයේ යදවන රැේයලතු පසු යම් සනයක් ලබායදමිතු 2021 වසර ආරම්භ
සිය. සංචාරක වයාපාරය, සියනාදාස්වාද කටයුතු වසනි රියාකාරකම් හිපයපයක් හසරුණ සිට, යබොයහොමයක් වයාපාර සහ ආර්ථික
කටයුතු යකොසිඩ් යදවන රැේයලපය බලපෑම ම යයේ පසන වූ ීමමාහිීමම් යටයත් වුව ද, යනොකඩවා රියාත්මක ම ම න්දු සිය. යමම
වසංගේ ේත්ත්වය ම යයේ වුව ද රයටපය ජන ීවසිේය නව සාමානයකරණය යටයත් රියාත්මක ම ම තුළිතු යබොයහා ආර්ථික
කටයුතුවල හසන්ීමම සතුටුදායක මට්ටමක පසවතීම 2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුව මුළුේයේ නිරික්ෂණය කළ හසහි සිය.
2020 වර්ෂය ආරම්භ වුයේ යකාේඩ්-19 යරාගය යගාලීය වසංගේයක් බවට පත්යවමිතු  අබු පසුබිමක න්ටිමිනි. එපයදි යබායහා
නසයගනපයර ආන්යානු සහ යුයරාපාකරයේ රටවේ සහ සියශේෂයයතු ඇයමරිකා එක්සත් ජනපදය දසඩි බලපෑමකට ලක්යවමිතු
පසව අ අේර ශ්රි ලාංය ය සමාජය මුේ මාස යදක තුළදී රවරසයයතු ළහළ බලපෑමකට ලක් යනොවූවත්, 2020 වර්ෂයේ මාර්තු
මුල න්ට රවරසය රට තුළ පස අර යාම යේගවත් වූ අේර ඒ යහේතුයවතු මාර්තු මස මසද වන සිට රට අගුළු දමන ේත්ත්වයට පත්
සිය. එපයදි 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය න්යයට 1.8ක සෘණ වර් න යේගයක් වාර්ේා කරන ලදි.
2021 පළමුවන කාර්තුයේ ආර්ථික වර් නය ගණනය කරනු ලබතුයතු, එයසේ පහළ ගිය 2020 පළමුවන කාර්තුයේ දළ යේශීය
නිෂ්පාදිේයට සායේක්ෂවය. ඒ අනුව 2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයේ වර් නය 2020 වර්ෂයේ
පළමුවන කාර්තුයේ පසුබෑමට ලක් වූ ආර්ථිකය නසවේ යථා ේත්වයට පත්ම ම යපතුනුම් කරනු ලබයි.
යමම ේත්ත්වයතු යටයත් ශ්රි ලංකා ආර්ථිකය 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී වාර්ේා කළ න්යයට 1.8ක පසුබසමට සායේක්ෂව
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 4.3ක න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. එපයදි මුර්ේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය 2019
වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී රුපියේ මිලියන 2,336,391ක් යලස වාර්ේා වු අේර එය 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී රුපියේ
මිලියන 2,295,432 යලස වාර්ේා සිය. නමුත් 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී එය නසවේත් රුපියේ මිලියන 2,393,922 දක්වා
වර් නයම  ඇේ.
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී වාර්ේා වන න්යයට 4.3ක

න ආර්ථික වර් නය සදහා කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු,

කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු සහ යසේවා ආර්ථික කටයුතු යන ත්රිසි සංරචකයතු ම න වර් න යේගයතු වාර්ේා කරමිතු දායක
ම  ඇේ. එපයදි කෘෂිකර්මාතුේ සහ නිමසවුම් කර්මාතුේ යන අංශයතු පය වාර්ේා ම  ඇ අ වර් නය යකයරපය මුලික වශයයතු ම
යකාේඩ් -19 වයාේ අය පාලනය සදහා පසනවූ න්මාහිීමම් ම යයේ වුව ද කෘෂිකර්මාතුේ හා කර්මාතුේ ආශ්රිේ නිෂ්පාදන කටයුතු
බා ාවහිතු යේොරව පවත්වා යගන යාමට අවකාශ ලබා දී  අබීම යහේතු ම  ඇේ.
2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී වාර්ේා
වු රුපියේ මිලියන 2,295,432 න්ට රුපියේ මිලියන 2,393,922 දක්වා වසඩි ම  ඇේ. ේව ද පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ
යේශීය නිෂ්පාදිේය 2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ දී රුපියේ මිලියන 4,173,783 ක් යලස වාර්ේා වන අේර එය 2020
වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ රුපියේ මිලියන 3,844,079 ක් යලස වාර්ේා සිය. ඒ අනුව පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය
නිෂ්පාදිේය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 8.6ක ළහළ යෑමක් වාර්ේා කර ඇේ.
ආර්ථිකයේ ප්ර ාන සංරචක හේර වන “කෘෂිකර්මාතුේ”, “කර්මාතුේ”, “යසේවා” සහ “භාණ්ඩ මේ අය යකයරන සහනා ාර
අඩු කළ බදු” 2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන
දායකත්වයතු පිළියවලිතු න්යයට 7.8 ක්, න්යයට 29.2 ක්, න්යයට 57.4 ක් සහ න්යයට 5.7 ක් යලස වාර්ේා යේ. එපයදි

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

කෘෂිකර්මාතුේ, කර්මාතුේ සහ යසේවා යන සංරචක 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී පිළියවලිතු න්යයට 6.1ක්, න්යයට 5.5ක්
සහ න්යයට 3.0ක් වශයයතු න වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
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ආතමථික ්රියාකාරක්

රුප සටහන 1- පළමු කාතමවදේ තමධනයතු 2020 සහ 2021
කෘෂිකර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු අතුයරතු 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී 'යත් වගා හිරිම'(න්යයට 37.9), ' ානය වගා
හිරිම'(න්යයට 34.8)සහ 'මිරිදිය ධිවර කටයුතු' (න්යයට 27.0) වශයයතු සසළහිය යුතු න වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
ේව ද 'රබර් වගා හිරිම' (න්යයට 16.0), 'එළවළු වගා හිීමම' (න්යයට 14.5), 'පසළ යබාහිීමම සහ කෘෂිකාර්මික සහය
යසේවා'(න්යයට 10.9), 'පළතුරු වගා හිරිම' (න්යයට 6.9), ‘යපොේ ඇතුලත් යේේ සපයේ පළතුරු යබාග වගාව’ (න්යයට 6.4),
‘සත්ව නිෂ්පාදනය’(න්යයට 5.5). ‘වන වගා සහ දසව’ (න්යයට 5.4) 'කුළු බඩු වගා හිරිම' (න්යයට 4.9) වශයයතු න වර් න
යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ. එපයදි 'කරදිය ධිවර කටයුතු'(න්යයට -16.0), 'ම  වගා හිීමම'(න්යයට -6.3) සහ 'අයනකුත් පානීය
යබාග වගා හිරිම'(න්යයට -2.8) යලස ඝෘණ වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
2020 වර්ෂය පුරාම යකාේඩ් - 19 වසංගේයේ ආර්ථික බලපෑම වඩාත් ේදිතු දසණුනු කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු 2021 වර්ෂයේ
පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 5.5 ක න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. එපයදි 'නිමසවුම් කර්මාතුේ කටයුතු' සමස්ේයක් වශයයතු
න්යයට 6.8ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. නිමසවුම් කර්මාතුේ කටයුතු අතුයරතු 'රසායනික ද්රවය නිෂ්පාදන '(න්යයට 20.0),
'අයනකුත් යලාහ යනොවන ඛනිජ නිෂ්පාදන'(න්යයට 15.3),

'රබර් හා ේලාස්ටික් නිෂ්පාදන'(න්යයට 12.9), 'කඩදාන්

නිෂ්පාදන'(න්යයට 12.4), 'දසව හා දසවමය නිෂ්පාදන'(න්යයට 12.0) වශයයතු සසළහිය යුතු වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
ේව ද නිමසවුම් කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු අතුයරතු දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට ළහළ ම දායකත්වය සපයේ ' ආහාර පාන සහ
දුම්යකොල නිෂ්පාදන' න්යයට 6.0ක ළහළ වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර යකාසිඩ්-19 වසංගේයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වු
'යරදිපිළි, ඇගළුම් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ' න්යයට 8.4ක වර් නයක් 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී වාර්ේා කර ඇේ. '
පිරිපහදු කළ ඛනිජ යේේ නිෂ්පාදන' යමම කාර්තුයේ දී න්යයට 44.3ක පසුබසීමමක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද 'ජලය
එක්රැස්හිීමම,පිරින්දුහිීමම සහ යබදාහසීමම '(න්යයට 3.5), 'සිදුලිය'(න්යයට 2.7) යන කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු න වර් න
යේගයතු වාර්ේා කර ඇ අ අේර 'පේේ හා කසනීම් කටයුතු'(න්යයට 3.7) සහ 'ළදිහිීමම් කර්මාතුේ කටයුතු'(න්යයට 3.4) යන
ප්ර ාන කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු ේසිත්වය ද න වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇේ.
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යසේවා ආර්ථික කටයුතු වාර්ේා කර ඇ අ වර් නය යකයරපය 'සිදුලි සංයේශ යසේවා'(න්යයට
19.1), 'යේොරතුරු ේාක්ෂණ යසේවා'(න්යයට 14.9), 'මුලය යසේවා'(න්යයට 13.1), 'රක්ෂණ යසේවා'(න්යයට 11.4) වශයයතු න
වර් න යේගයතු වාර්ේා කරමිතු දායක ම  ඇේ. යසේවා අංශයේ ආර්ථික කටයුතු අතුයරතු දළ යේශීය නිෂ්පාදිේට ළහළම

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

දායකත්වය සපයේ ' යේොග හා න්ේලර යවළදාම ' 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 3.7ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ
අේර යමම කාර්තුයේ පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයයතු න්යයට 9.4ක දායකත්වයක් සපයන ' ප්රවාහන
යසේවා සසපයීම ',න්යයට 1.0ක පමණ වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද 'ගුවතුසිදුලි හා රූපවාපයනි සිකාශන යසේවා '(න්යයට
4.2), ' යේයපොළ යවළදාම් '(න්යයට 3.9), ' ේසපසේ හා කූීමයර් යසේවා '(න්යයට 3.5), ' වෘත්තීය යසේවා '(න්යයට 3.0), ' යසෞඛය
යසේවා '(න්යයට 2.9)සහ ' අයනකුත් යපෞේගලික යසේවා '(න්යයට 2.0) වශයයතු න වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇ අ අේර
යකාසිඩ්-19 වසංගේය නිසා දසඩි බලපෑමට ලක්ව ඇ අ ' ආහාරපාන සහ නවාේසතු පහසුකම් සසපයීම' උප යසේවා ආර්ථික
කටයුත්ේ ේවදුරටත් න්යයට 31.9ක පසුබසන්මක් වාර්ේා කර ඇේ.
හින්යම් වර්ෂයක ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් ගණනය කර ඇ අ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය හා පවත්නා මිල ගණතු යටයත් ගණනය
කර ඇ අ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය අේර අනුපාේය දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයේ ගමය මිල අව මනකය යේ. එපය අගය 2020 වර්ෂයේ
පළමු කාර්තුයේ දී 167.47ක් (2010=100) යලස වාර්ේා වන අේර 2021වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී 174.35ක් යලස වාර්ේා
සිය. ඒ අනුව දළ යේශය නිෂ්පාදිේයේ ගමය මිල අව මනකයට අනුව 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී මිල මට්ටයම් න්දුම  ඇ අ
ළහළ යෑම න්යයට 4.1 හි.
යකොළඹ පාරියභාගික මිල දර්ශකය (

2013=100) 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී 134.2 ක් යලස වාර්ේා ම  ඇ අ

අේර එය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී 138.9 ක් යලස වාර්ේා සිය. ඒ අනුව 2020 වර්ෂයේ න්ට 2021 වර්ෂය දක්වා මිල
මට්ටයම් න්දුම  ඇ අ ළහළ යෑම න්යයට 3.5 හි.
1.1 කෘෂිකාතමමික ආතමථික කටයුව
“කෘෂිකර්මය,වනද්රවය සහ ීවවර කටයුතු” සමස්ේයක් වශයයතු 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 6.1ක සසළහිය යුතු
න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී වාර්ේා කරන ලේයේ න්යයට 6.5ක පසුබසන්මහි. ේව ද
යමමගිතු පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වය න්යයට 7.8ක් යලස වාර්ේා යේ.
“ ානය වගා හිීමම (ම  හසර)” උප ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 පළමු වසනි කාර්තුයේ දී වාර්ේා වූ න්යයට 1.9 ක ඝෘණ වර් නයට
සායේක්ෂව 2021 පළමු කාර්තුව තුළ දී න්යයට 34.8 ක

න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. ප්ර ාන යබාගවල වර් නයතු

සසලය යම් දී, කුරක්කතු(න්යයට 79), බඩ ළරිඟු(න්යයට 36), මුං ඇට(න්යයට 18), කේපි(න්යයට 12), උඳු(න්යයට 77), ේල
(න්යයට 106) සහ රට කජු (න්යයට 17) වශයයතු වාර්ේා ම  ඇේ. කෘෂිකර්ම යදපාර්යම්තුතුයේ දත්ේ වලට අනුව සමහර ප්ර ාන
ානය යබාග වර්ග වල ළලක්ක ගේ වගා බිම් ප්රමාණයයතු න්යයට 90 කට වඩා ළාාම  ඇේ.
“ම  වගා හිීමම” උප ආර්ථික කටයුත්යත් එකතු කළ අගය, 2020 පළමු වසනි කාර්තුව සමග සසසදීයම් දී 2021 පළමු වසනි
කාර්තුයේ දී න්යයට 6.3 ක පසුබසස්මක් වාර්ේා කර ඇේ. 2020/2021 මහකතුනයේ ම  නිෂ්පාදන ප්රමාණයේ න්යයට 6.2 ක
පසුබසස්මක් වාර්ේා කර ඇේ.
පළමු කාර්තුයේ දී “එළවළු වගා හිීමම” උප ආර්ථික කටයුත්ේ අදාල වර්ෂයේ මහ කතුනයේ මාස තුනකට අදාල
නිෂ්පාදනයයතු සමතුසිේ යේ. ඒ අනුව 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යමපය නිෂ්පාදනය ඇස්ේයම්තුතු හිීමම කෘෂිකර්ම
යදපාර්ේයම්තුතුව සින්තු නිකුත් කරන දත්ේ මේ පදනම්ව න්දුකර ඇ අ අේර ඊට අනුව එපය සදහතු න්යලු ම එළවළු වර්ගයතුපය
ම පායහේ වගා කළ බිම් ප්රමාණය යපර වර්ෂයේ මහ කතුනයට සායේක්ෂව වසඩිසි ඇේ. ඊට සමගාීවව යබායහා එළවළු වර්ගවල
නිෂ්පාදකයායේ මිල ගණතුහී අඩුම මක් ද වාර්ේා ම  ඇේ. ඒ අනුව පවත්නා මිල ගණතු යටයත් යමපය එකතුේළ අගය න්යයට
0.4ක සුළු වසඩිම මක් වාර්ේා කරන අේර ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් යමපය න්යයට 14.5ක සසළහිය යුතු න වර් නයක් වාර්ේා
ම  ඇේ.
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රුප සටහන 2- කෘෂිකාතමමික ආතමථික කටයුව ස තමධනයතු 2021

යපොේ වගාව ප්ර ාන යකොට ේසිලලි ද ඇතුලත් “යේේ සපයේ පළතුරු වගා හිීමම” උප ආර්ථික කටයුත්ේ 2021 වර්ෂයේ පළමු
කාර්තුයේ දී න්යයට 6.4ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් වාර්ේා කළ දළ එකතුකළ අගය
රුපියේ මිලියන 15,587 ක් යේ. එමගිතු පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට ලසයබන දායකත්වය න්යයට
0.6 ක් පමණ යේ. එපයදී යපොේ යගඩියක නිෂ්පාදකයායේ සාමානය මිල 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ වාර්ේා වු රුපියේ 44.77
න්ට රුපියේ 67.69 දක්වා න්යයට 51හිතු පමණ වසඩිසි ඇේ. යමම කාර්තුයේ දී යපොේ යගඩි නිෂ්පාදනය යගඩි මිලියන 720.46
ක් යලස වාර්ේා වන අේර අපනයනය කළ යපොේ යගඩි ප්රමාණය යගඩි දහස් 4,250ක් යලස වාර්ේා යේ. එය යපර වර්ෂයේ
පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව න්යයට 19.5ක අඩුසිමහි.
“යත් වගා හිීමම” ආර්ථික කටයුත්යත් එකතු කළ අගය, 2020 පළමු වසනි කාර්තුයේ දී න්යයට 26.9 ක පසුබසස්මක් වාර්ේා වූ
අේර 2021 පළමු වසනි කාර්තුයේ දී න්යයට 37.9 ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. 2020 පළමු වසනි කාර්තුව හා සසසදීයම් දී
යමම කාර්තුයේ දී යත් නිෂ්පාදන ප්රමාණයයපය න්යයට 37.9 ක වර් නයක් වාර්ේාම  ඇේ. යකොළඹ යවළදපයේ යත් හියලාවක
සාමානය මිළ, 2020 පළමු වසනි කාර්තුව හා සසසදීයම් දී රු. 594.81 න්ට රු. 648.63 ක් දක්වා න්යයට 9.0 හිතු වර් නය ම 
ඇේ. යත් යවළදයපොයේ න්යයට 62.3 ක වසඩිම දායකත්වයක් ලබායදන පහේරට යත් නිෂ්පාදනය න්යයට 48.8 ක වර් නයක්
යමම කාර්තුයේ දී වාර්ේා කර ඇේ.
“රබර් වගා හිීමම” ආර්ථික කටයුත්යත් එකතුකළ අගය යමතුම රබර් නිෂ්පාදන ප්රමාණය 2021 පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට
16.0 ක වර් නයක් වාර්ේාකර ඇ අ අේර එය 2020 පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 8.7 ක පසුබසස්මක් වාර්ේා කර ඇේ. රබර්
සංවර් න යදපාර්ේයම්තුතුයේ යේොරතුරු වලට අනුව, සකස්කළ රබර් හියලාග්රෑමයක් සදහා අවශය යේයටක්ස් ප්රමාණයයපය
සාමානය මිළ රු. 322.00 න්ට රු.502.67 දක්වා න්යයට 56.1 හිතු 2021 පළමු කාර්තුයේ දී වර් නයම  ඇේ.
“අයනකුත් ස්ථාවර යබාග වගා හිීමම” උප ආර්ථික කටයුත්ේ පුවක් වගා හිීමම, බුලත් වගා හිීමම, යකොට්ට හිලංගු වගා හිීමම,
යකොස් වගා හිීමම, යදේ වගා හිීමම සහ රා මසදීම යන ආර්ථික රියාකාරකම්වල එකතුයවතු සමතුසිේ යේ. 2021 වර්ෂයේ පළමු
කාර්තුයේදී යමපය න්යයට 1.2 ක

න වර් නයක් වාර්ේා වන අේර ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

එකතුයකයරන වටිනාකම රුපියේ මිලියන 4,061ක් පමණ යේ. ේව ද යමම කාර්තුයේ දී බුලත් අපනයනය හිීමම න්යයට
23.9හිතු පමණ අඩුම  ඇේ.
“සත්ව නිෂ්පාදන” රියාකාරකම හිරි නිෂ්පාදනය, බිත්ේර නිෂ්පාදනය, මස් පිණිස සතුතු ඇ අ හිීමම යනාදියයතු සමතුසිේ යේ.
යම මගිතු 2021 පළමු කාර්තුව තුළ යේශීය නිෂ්පාදිේය සඳහා එකතු කළ අගය ස්ථාවර (2010) මිල ගණතු යටයත් රුපියේ
මිලියන 15,890 ක් යලස වාර්ේා වන අේර එය දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වන දායකත්වය න්යයට 0.9 ක් පමණ යේ. යමම
කාර්තුව තුළ දී සත්ව නිෂ්පාදන රියාකාරකම 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව න්යයට 5.5 ක සසලහිය යුතු
වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. සත්ව නිෂ්පාදන යදපාර්ේයම්තුයේ දත්ේ වලට අනුව ගවයිතු හසර අයනකුත් සෑම මස් වර්ගයකම
නිෂ්පාදනය යමම කාර්තුයේ දී වර් නයම  ඇේ. හිරි නිෂ්පාදනය 2020 පළමුවන කාර්තුවට සායේක්ෂව යමම කාර්තුයේ දී වසඩිම 
ඇ අ අේර හිරි සදහා ඇ අ ළහළ ළේලුම යපතුනුම් කරමිතු හිරි ලීටරයක මිල රුපියේ 77.5 න්ට රුපියේ 83.2 දක්වා න්යයට
7.3 හිතු පමණ වසඩිම  ඇේ. යම් අේර, 2020 පළමුවන කාර්තුවට සායේක්ෂව බිත්ේර නිෂ්පාදනය න්යයට 18 ක සසලහිය යුතු
වර් නයක් යමම කාර්තුයේ දී වාර්ේා කර ඇ අ අේර එපය ප්ර අලලයක් යලස බිත්ේරයක මිල න්යයට 14 හිතු අඩු ම  ඇේ.
“වන සම්පත් හා දසව කඳතු නිෂ්පාදනය” යන උප කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුත්ේ තුළ දසව කඳතු හා දර නිෂ්පාදනය ප්ර ාන
පංගුව යලස නියයාජනය යකයරන අේර ඊට අමේරව දසව ලබාගසනීම පිණිස දසව යභාග වගාවතු නඩත්තු හිීමම හා වනාතුේර
වලිතු ලබාගතුනා දසවමය යනොවන නිෂ්පාදන ආදිය ද කුඩා අගයතුයගතු නියයාජනය යවයි. වන සම්පත් සහ දසව කදතු
නිෂ්පාදන ආර්ථික කටයුත්ේ 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දි න්යයට 5.4ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර ස්ථාවර මිල
ගණතු යටයත් එකතුකරනු ලබන වටිනාකම රුපියේ මිලියන 12,475ක් පමණ යේ. යමපය වටිනාකයමතු න්යයට 90ක් පමණ
දසව කදතු සහ දර නිෂ්පාදනයයතු සමතුසිේ වන අේර යමම කාර්තුයේ දී රාජය දසව සංස්ථායේ පමණක් දසව කදතු නිෂ්පාදන
පරිමාව න්යයට 35හිතු පමණ වසඩිම  ඇේ. යකයසේ යවේත් එපය දසව කදතු පරිමායේ වටිනාකම න්යයට 53හිතු පමණ අඩුම 
ඇේ.
2021 පළමු කාර්තුයේ “කරදිය මත්සය නිෂ්පාදනය” ආර්ථික කටයුත්යේපය වර්ේන මිල අනුව එකතුකළ වටිනාකම රු.මිලියන
31,778 ක් වන අේර, එය දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට න්යයට 0. 8 ක දායකත්වයක් දක්වයි. 2020 පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව
2021 පළමු කාර්තුයේ කරදිය මත්සය නිෂ්පාදනය ආර්ථික කටයුත්ේ න්යයට 16 ක පසුබසීමමක් වාර්ේා කර ඇේ. ධිවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර් න අමාේයංශයේ වාර්ේා වලට අනුව 2021 පළමු කාර්තුයේදී, යපර වසයර් පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව
කරදිය මත්සය නිෂ්පාදනය 15.% ක පහල යෑමක් යපතුවයි. යවරළ කලාප මත්සය නිෂ්පාදනය 18.2 % ක පහල යෑමක්
යපතුවන අේර ගසඹුරු දිය මත්සය නිෂ්පාදනය 10 .4%ක පහල යෑමක් යපතුවයි. ධිවර අමාේංශයේ වාර්ේා වලට අනුව 2021
පළමු කාර්තුයේ මත්සය නිෂ්පාදනය පහල යෑම යකයරපය, 2020 වසයර් හේරවන කාර්තුව තුළ එනම් ඔක්යේාබර් න්ට
බස්නාපයර පළාේ ආශ්රීේව යලි යකොයරානා රවරසයේ වයාේ අයත් සමග පසලියයගොඩ ම යම මත්සය යවළදයපොළ ආශ්රීේව සහ
ප්ර ාන ධිවර වරායතු ආශ්රීේව යකොයරානා යරාන්තු හමුම ම යහේතුයවතු එම ස්ථාන ේාවකාලිකව වසා දසීවම, මත්සය අයලසි
ජාලය බිද වසටීම, මිනිසුතු මත්සය පරියභාජනයයතු දුරස්ම ම , මසුතු සදහා නින් මිලක් යනොමස අ ම ම යනාදිය යහේතු ම   අයේ.
ේව ද කාලගුණ සිදයා යදපාර්ේයම්තුතුව සින්තු ජනවාරි මස න්ට වරිතු වර ලබා දුතු ේද සුළං හා රළු මුහුදු ප්රයේශ පිළිබද
අව ානත්මකව කටයුතු හිීමමට න්දුම ම නිසා ේංගේල,යාපනය,හා මතුනාරම වසනි ධිවර කලාප වල මත්සය නිෂ්පාදනය අඩු ම 
 අයේ.
ධිවර හා ජලජ සම්පත් අමාේයංශයේ වාර්ේා වලට අනුව මිරිදිය මත්සය නිෂ්පාදනය 2020 පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව 2021
පළමු කාර්තුයේදී න්යයට 27.0 ක ළහළ යෑමක් දක්නට ලසයේ.

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

1.2 කතම ාතුත ආතමථික කටයුව
කර්මාතුේ ආර්ථික කටයුතු 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 7.9ක පසුබසීමමක් වාර්ේා කරන ලද අේර 2021 වර්ෂයේ
පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 5.5ක න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. යමපය එකතුකළ වටිනාකම පවත්නා මිල ගණතු යටයත්
රුපියේ මිලියන 1,217,842ක් වන අේර ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් රුපියේ මිලියන 716,261ක් යේ. කර්මාතුේ ආර්ථික
කටයුතු පවත්නා මිල ගණතු යටයත් 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට න්යයට 29.2ක පමණ
දායකත්වයක් ලබාදී ඇේ.
සමස්ථ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයයතු න්යයට 2.2 ක් නියයාජනය කරන “පේේ හා කසනීම්” ආර්ථික කටයුත්ේ, 2021 වර්ෂයේ දි
න්යයට 3.7ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. පේේ හා කසනීම් ආර්ථික කටයුත්ේ ආර්ථික රියාකාරකම් 3 ක් වන
ළදිහිීමම් අමුද්රවය කසනීම්, මසණික් කසනීම් හා අයනකුත් අමුද්රවය කසනීම් වලිතු සමතුසිේ යේ. සමස්ේ පේේ හා කසනීම් ආර්ථික
කටයුත්ේ සදහා යමම ආර්ථික කටයුතු තුන අේරිතු ළහළම එකතු කළ වටිනාකම ළදිහිීමම් අමුද්රවය කසනීම් මගිතු ලසයබන
අේර එය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දි න්යයට 3.2ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද මසණික් කසනීම මගිතු
එකතුයකයරන වටිනාකම න්යයට 16.2හිතු පමණ වසඩිම  ඇේ. ළදිහිීමම් කර්මාතුේයේ වාර්ේා ම  ඇ අ වර් නය පේේ හා
කසනීම් අංශයේ න වර් න අනුපාේයක් වාර්ේා ම මට ඝෘජුව බලපා ඈේ.

ඖෂ නිෂ්පාදන
යලාහ යනොවන ඛනිජ නිෂ්පාදන
රබර් හා ේලාස්ටික් නිෂ්පාදන
කඩදාන් නිෂ්පාදනය , මුද්රණ
දසව හා දසවමය නිෂ්පාදන
ගෘහ භාණ්ඩ
යරදිපිළී හා ඇගළුම්
යතුත්ර සුත්ර හා උපකරණ
ආහාර,පාන හා දුම්යකොල නිෂ්පාදන
පේේ හා කසනීම් කර්මාතුේය
ජලය පිරින්දු හිීමම සහ යබදා හසීමම
ළදිහිීමම්
යලාහ හා යලාහ ආශ්රිේ නිෂ්පාදන
සිදුලිය
අයනකුත් නිමසවුම් කර්මාතුේ
මලාපවහන,කසළ කළමනාකරණය
පිරිපහදුකළ ඛනිජ යේේ නිෂ්පාදන -44.3
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රුපසටහන 3 - කතම ාතුත ආතමථික කටයුව ස තමධනයතු 2021

1.2.1 නි ලවු කතම ාතුත කටයුව
යකොසිඩ් 19 වසංගේයේ අවම බලපෑම යහේතුයවතු නිෂ්පාදන කර්මාතුේ අංශය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී න්යයට 6.8
වර් නයක් වාර්ේා කරයි. යමම අංශය තුල ඇ අ සිශාලේම ආර්ථික කටයුත්ේ වන “ආහාර ද්රවය, බීම වර්ග සහ දුම්යකොළ ආශ්රිේ
නිෂ්පාදන කර්මාතුේය” මුළු දළ යේශීය නිෂ්පාදනයට න්යයට 7.5 ක දායකත්වයක් සපයයි. 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී
න්යයට 3.2ක වර් නයක් වාර්ේා කර  අබු අේර 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී න්යයට 6.0 සසලහිය යුතු වර් නයක් වාර්ේා
කරයි.

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

නිෂ්පාදන කර්මාතුේ අංශය තුල ඇ අ යදවන සිශාලේම ආර්ථික කටයුත්ේ වන “යරදිපිළි, ඇාළුම් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන”
කර්මාතුේය 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී න්යයට12.1 ක පසුබෑමක් වාර්ේා කරයි.යකයසේ යවේත් යමම උප අංශය 2021
වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී සාමානයකරනය ම  න්යයට 8.4 ක සසලහිය යුතු වර් නයක් වාර්ේා කරයි.
“දසව හා දසව නිෂ්පාදන හා ලීයයතු කරන ලද නිෂ්පාදන” (ගෘහ භාණ්ඩ හසර) උප අංශයද 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී
න්යයට 2.5ක වර් නයක් වාර්ේා කරයි. යමම උප අංශය 2021 වර්ෂයේ එම කාර්තුයේදී ේවදුරටත් න්යයට 12.0 හිතු වර් නය
ම  අේ.
2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 19.2 ක පසුබෑමක් වාර්ේා කර  අබු “අඟුරු නිෂ්පාදනය සහ ඛණිජ යේේ ද්රවය
පිරිපහදුව නිෂ්පාදන” කර්මාතුේය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී ද ේව දුරටත් වාර්ේා කර ඇත්යත් න්යයට 44.3 ක  අයුණු
පසුබෑමහි. ඛනිජ යේේ පිරිපහදු වටිනාකම න්යයට 54.1හිතු පහළ වසටීම යම් සදහා බලපා ඇේ.
2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී “රසායනික නිෂ්පාදන හා මුලික ඖෂ නිෂ්පාදන කර්මාතුේය න්යයට 9.1ක පසුබෑමක් වාර්ේා
කරයි. යමම උප අංශය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී සාමානයකරනය ම  න්යයට 20.0 ක සසලහිය යුතු වර් නයක් වාර්ේා
කරයි. යකොසිඩ් 19 වසංගේය නිසා ඖෂ සහ අයනකු යසෞඛය නිෂ්පාදන සදහා පසව අ ළේලුම ළහළ යාමට ප්ර අචාර වශයයනි.
“රබර් හා ේලාස්ටික් නිෂ්පාදන ආශ්රිේ නිෂ්පාදන කර්මාතුේය න්යයට 13.3 ක පසුබෑමක් 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී
වාර්ේා කරයි . යකයසේ යවේත් යමම උප අංශය 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී සාමානයකරනය ම  න්යයට 12.9ක සසලහිය
යුතු වර් නයක් වාර්ේා කරයි.
ේවද “ගෘහභාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාතුේය”(න්යයට 9.4) , “අයනකුත් යලාහ යනොවන ඛනිජ නිෂ්පාදන කර්මාතුේය”(න්යයට
15.3), “මූලික යලාහ වර්ග නිෂ්පාදනය සහ පිරිසකසන ලද යලාහ නිෂ්පාදන (යතුත්ර ූතත්ර සහ උපකරණ හසර) කර්මාතුේය”
(න්යයට 3.3), “කඩදාන් ද්රවය නිෂ්පාදනය, මුද්රණය සහ පටිගේ කරන ලද මා ය නිෂ්පාදන ආදිය, යතුත්ර ූතත්ර හා උපකරණ ආදිය
නිෂ්පාදන කර්මාතුේය”(න්යයට 12.4), “යවනත් නිෂ්පාදන කර්මාතුේය”(න්යයට 8.1) සහ “යතුයත්රාපකරණ අළුත්වසඩියාව
හා සසිහිීමම”(න්යයට 0.6)ක් වශයයතු න වර් න යේගයතු 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේදී වාර්ේා කරයි.
“සිදුලිය නිෂ්පාදනය” කර්මාතුේය 2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ දී න්යයට 2.7 ක න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. එපය
2020 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ දී න්යයට 1.0 ක වර් නයක් වාර්ේා සිය. අදාළ කාලපරිච්යේදය තුළ මුළු සිදුලිබල ජනනය
ගිගායවොට් 3,947 න්ට ගිගායවොට් 4,065 දක්වා න්යයට 3.0 හිතු ළහළ යාමක් වාර්ේා ම  ඇේ. එයසේම යමම කාර්තුව තුළ දී
සමස්ේ සිදුලිබල ජනනයයතු ජල සිදුලිබල ජනනය සහ ේාප සිදුලිබල, පුනර්ජනනීය සිදුලිබල ජනනය අේර අනුපාේය
22:73:5ක් යලස සටහතු සිය. යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යමම අනුපාේය 23:73:4ක් යලස සටහතු සිය. 2021 වර්ෂයේ
පළමුවන කාර්තුයේදී සිදුලිබල සිකුණුම් ආදායම න්යයට 6.1 ක වසඩිම මක් වාර්ේා ම  ඇේ.
2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේදී “ජලය එක්රැස් හිීමම,පිරින්දු හිීමම සහ යබදාහසීමම” යන ආර්ථික කටයුත්ේ න්යයට 3.5
ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. ජලය සසපයුම් ප්රමාණය 2020 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුයේ පසව අ ඝන ීවටර දහස් 191,742
න්ට යම් කාර්තුයේ ඝන ීවටර දහස් 198,383 දක්වා න්යයට 3.5 හිතු වසඩිම  ඇේ. යමපය අයලසි ආදායම යමම කාර්තුයේ දී න්යයට
5.5 හිතු වසඩිම  ඇේ.

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

රට තුළ පසව අ යකාසිඩ් වයසනයේ බලපෑම මය යේ වුවත් “ළදිහිීමම් කර්මාතුේ කටයුතු” 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී
න්යයට 3.4ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. එපයදි යමමගිතු දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වය න්යයට 6.3ක්
යලස දසක්යවන අේර 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යමතු අ ආනයන න්යයට 21.59හිතු පමණ අඩුම  ඇ අ නමුත් යේශීය
න්යමතු අ සසපයුම න්යයට 29.01හිතු පමණ වසඩිම  ඇේ. ඒ අනුව සමස්ේ න්යමතු අ සසපයුම න්යයට 2.39හිතු යමම කාර්තුයේ
දී යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව වසඩිම  ඇේ.

1.3 දසේ ා ආතමථික කටයුව
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යසේවා ආර්ථික කටයුතු සමස්ේයක් වශයයතු න්යයට 3.0ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර
පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට දක්වනු ලබන දායකත්වය න්යයට 57.4ක් පමණ යේ. යමමගිතු 2021
වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයට එකතුයකයරන වටිනාකම් පවත්නා මිල ගණතු යටයත් රුපියේ මිලියන
2,393,749ක් වන අේර ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් රුපියේ මිලියන 1,411,836ක් යේ.
“යේොග සහ න්ේලර යවළඳාම” 2021 පළමු කාර්තුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිේය සදහා න්යයට 11.3ක පමණ දායකත්වයක් ලබා
දී ඇ අ අේර 2020 පළමු කාර්තු යේ වාර්ේාවූ න්යයට 4.2 ක වර් නය හා සසසදීයම්දී 2021 පළමු කාර්තුයේදී න්යයට 3.7 ක
වර් නයක් යපතුනුම් කරයි. යකාසිඩ් -19 වසංගේයේ යදවන රැේලට පසු නව සාමනයකරනයත් සමග 2021 පළමු කාර්තුව
පුරා රට තුළ වයාපාරික කටයුතු හා ජනේාවයේ එදියනදා ීවවන රටාවතු සාමානය ේත්වයට පත්යවමිතු  අබු අේර එපය
ප්ර අපලයක් යලස යේොග හා න්ේලර යවළඳ රියාකාරකම් යමම කාර්තුයේදී න්යයට 3.7 ක නාත්මකවර් නයක් වාර්ේා කර
ඇේ.
“යේොග හා න්ේලර යවළඳාම” යටයත් ආහාර හා ආහාර යනොවන අේයවශය පාරියභාගික භාණ්ඩ යවළඳාම යමතුම ඇඳුම්,
පාවහතු හා උපාංග, සිලාන්ේා සහ ආභරණ, ළයලක්යරොනික උපකරණ, ගෘහ භාණ්ඩ හා දිගුකාලීන පරියභාජන භාණ්ඩ,
සියනාදාස්වාදය, නවාේසතු හා නිවාස යනාදි අංශ ද ආවරණය කරයි.
ආනයනවල අඩුවසඩි ම ම සහ යේශීය නිෂ්පාදිේයේ අඩුවසඩි ම ම යේොග හා න්ේලර යවළඳාම උප ආර්ථික කටයුත්ේ මගිතු දළ
යේශීය නිෂ්පාදිේයට එකතුයකයරන වටිනාකම තීරණය ම මට බලපානු ලසයේ. එබසසිතු යේොග හා න්ේලර යවළදාම උප
ආර්ථික කටයුත්යත් වර් න යේගය ආනයන, යේශීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සහ යේශීය කාර්මික නිෂ්පාදනය යන
සිචලයයතුහී යවනස්ම ම මේ රදා පවතී.
ශ්රී ලංකා මහ බසංකුයේ (CBSL) බාපයර යවළඳ සංඛයායේඛනවලට අනුව, 2020 පළමු කාර්තුව සඳහා සමස්ේ ආනයන සියදම
රු. මිලියන 821,457 වු අේර 2021 පළමු කාර්තුව සඳහා එය මිලියන 978,240 දක්වා න්යයට 19.1 හිතු වසඩිම  ඇේ. එයසේම,
යමම කාර්තුයේදී පාරියභාගික භාණ්ඩ ආනයන සියදම 2020 වර්ෂයේ පළමූ කාර්තුයේ පසව අ රු. මිලියන 176,285 න්ට රු.
මිලියන 193,527 දක්වා න්යයට 9.8 හිතු වසඩිම  ඇේ. ශ්රී ලංකා මහ බසංකුව සින්තු නිකුත් කරන ලද යවළඳ දර්ශකවලට අනුව,
2020 පළමු කාර්තුව හා සසඳන සිට 2021 පළමු කාර්තුයේදී පාරියභාගික භාණ්ඩ ආනයන පරිමා දර්ශකය න්යයට 0.4 හිතු
වසඩිම  ඇ අ අේර, සමස්ේ ආනයන පරිමා දර්ශකය න්යයට 9.2හිතු වසඩිම   අයේ. එයසේ ම, 2020පළමු කාර්තුයේදී කාර්මික
නිෂ්පාදනයේ න්දුව ඇ අ වර් නය යහේතුයවතු එපය සමස්ේ යවළඳ ආතු අක වටිනාකම 2020 පළමු කාර්තුව හා සසඳන සිට රු.
මිලියන 356,590 න්ට රුපියේ මිලියන 414,548 දක්වා සසලහිය යුතු යලස න්යයට 16.3 හිතු වර් නය ම   අයේ.
ීවට අමේරව, ශ්රී ලංකා මහ බසංකුයේ (CBSL) බාපයර යවළඳ සංඛයායේඛනවලට අනුව, 2020 පළමු කාර්තුව හා සසඳන සිට
2021 පළමු කාර්තුයේදී යලාකයේ යසසු රටවේ සඳහා වන මුළු අපනයන වටිනාකම න්යයට 19.7 හිතු වර් නය ම   අයේ. ශ්රී
ලංකා මහ බසංකුයේ (CBSL) යවළඳ දර්ශකයතුට අනුව සමස්ේ අපනයන පරිමා දර්ශකය න්යයට 11.3 හිතු වර් නය ම   අයේ.

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

එපයදී කෘෂිකාර්මික අපනයන පරිමා දර්ශකය සහ කාර්මික අපනයන පරිමා දර්ශකය යමම කාර්තුයේදී පිළියවලිතු න්යයට
22.0හිතු සහ න්යයට 9.0 හිතු වර් නය ම  ඇේ.
“මන්තු සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන යසේවාවතු සහ ගබඩා පහසුකම් සසපයීම” යන යසේවා ආර්ථික කටයුත්ේ, භාණ්ඩ හා යසේවා යගොඩබිම්
ප්රවාහනය, මුහුදු මාර්ග වල ප්රවාහනය සහ ගුවතු යසේවාවතු සහ ගබඩා පහසුකම් සසපයීම යන උප ආර්ථික කාර්යයතු යගතු
සමතුසිේ යේ. 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යගොඩබිම් ප්රවාහන කටයුතු න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර එය මුලික
වශයයතු ම භාණ්ඩ ප්රවාහනයේ න්දුවු වසඩිම ම සහ ළඩම් වාහන අලු අතු ලියාපදිංචි හිරිම් ළහළයාම මේ පදනම් ම  ඇේ. යමම
කාර්තුයේ දී ගුවතු ප්රවාහනය සහ නාසික ප්රවාහනය ඝෘණ වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇ අ අේර ගබඩා පහසුකම් සසපයීම සහ
අයනකුත් ප්රවාහන සහය යසේවා කටයුතු න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. යම් අනුව සමස්ේයක් වශයයතු ප්රවාහන කටයුතු
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 1.0ක න වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ.
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී ේසපසේ හා කූරියර් යසේවා උප ආර්ථික කටයුත්ේ න්යයට 3.5ක න වර් න යේගයක් වාර්ේා
කර ඇ අ අේර ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් එකතුකළ වටිනාකම 2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දි පසව අ රුපියේ මිලියන
1,276ට සායේක්ෂව රුපියේ මිලියන 1,320 දක්වා වසඩිසි ඇේ.
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රුපසටහන 4 - දසේ ා ආතමථික කටයුව ස තමධනයතු 2021

2021 පළමු කාර්තුයේ ද “නවාේසතු, ආහාර හා පාන වර්ග සසපයීම” ආර්ථික කටයුත්ේ, යකොයරානා වසංගේයේ වයාේ අය
හා රට පුරා පනවන ලද අගුලු දසීවයම් ීමමාවතු යහේතුයවතු ේව දුරටත් පසුබෑමට ලක්සිය. යකොයරානා වසංගේය යගාලීයව
හා යේශීයව වයාේේ ම මත් සමග ජාේයතුේර හා යේශීය වශයයතු සංචරණ න්මාවතු පනවන ලදී. යමම ේත්වය සංචාරක
ක්යෂේත්රයට සම්බතු

යනොයයක් කර්මාතුේ වලට අපයේකර යලස බලපා  අයේ. එබසසිතු සමස්ේයක් යලස 2020 පළමු

කාර්තුවට සායේක්ෂව 2021 පළමු කාර්තුයේදී දී යමම කර්මාතුේයේ එකතුකළ වටිනාකම න්යයට 31.9 හිතු සිශාල යලස
පහේ වසටී ඇේ. ශ්රී ලංකායේ යකොළඹ යකොටස් යවළඳයපොයේ ලියාපදිංචි ම  ඇ අ ලසයිස්තුගේ යහාටේ සමාගම්වල කාර්තුමය

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

මූලය ප්රකාශනවලට අනුව, 2021 පළමු කාර්තුව තුළ එම යහාටේවල කාර්තුමය පිරිවසටුම 2020 පළමු කාර්තුයේ කාර්තුමය
පිරිවසටුම හා සසඳන සිට න්යයට 35.0 හිතු අඩු සි  අයේ.
“වසඩසටහතු සකස් හිීමම, සිකාශන කාර්යයතු, ශේද පටිගේ හිීමම හා ම ඩියයා නිෂ්පාදනය හිීමම” යන යසේවා ආර්ථික කාර්යය
න්යයට 4.2 වර් නයක් 2020 පළමු කාර්තුවට

සායේක්ෂව 2021 පළමු කාර්තුයේ යපතුනුම් කර ඇ අ අේර රුපවාපයනී

ආයේනවල මුළු සියදම්වල අඩු ම මක්ද යමම කාර්තුව තුල දක්නට ලසබුණි.
2020 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී “සිදුලි සංයේශ යසේවා සසපයීම” උප ආර්ථික කටයුත්ේ න්යයට 15.8ක න වර් නයක් වාර්ේා
කරන ලද අේර 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී ේවදුරටත් න්යයට 19.1ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇේ. සියශේෂයයතු පසුගිය
කාර්තු පහ පුරාම යමම ආර්ථික කටයුත්ේ ළහළ වර් න යේගයතු වාර්ේා කර ඇ අ අේර ඒ සදහා යකාසිඩ්-19 වසංගේයේ
බලපෑම සමග නිවයසේ න්ට වසඩහිීමම සහ නිවයසේ න්ට අතුේර්ජාලය හරහා අ යාපනය ලබා ගසනීම වසඩි වශයයතු න්දුම ම බලපා
ඇේ. 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී රැහසතු රපයේ ස්ථාවර දුරකථන සම්බතු ේා න්යයට 21.4හිතු වසඩිම  ඇ අ අේර ජංගම
දුරකථන සම්බතු ේා න්යයට 8.3ක අඩුම මක් වාර්ේා කර ඇේ. ේව ද අතුේර්ජාලය සහ ඊ-ේසපෑල භාසිේ කරන සම්බතු ේා
2010 වර්ෂයේ පසව අ මිලියන 0.5 න්ට 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව වන සිට මිලියන 19ක් පමණ දක්වා වසඩිම  ඇේ.
“පරිගණක වසඩසටහතු සම්පාදනය පිළිබඳ උපයේශනය හා සම්බතු

කාර්යයතු” යන උප රියාකාරකම යකොයරානා

වසංගේය ම යයේ වුවද සසලහිය යුතු රියාකාීමත්වයක් 2021 පළමුවන කාර්තුයේදී වාර්ේා කර ඇේ. එය සසලහිය යුතු
නාත්මක වර් න අනුපාේයක් වාර්ේා කළ ප්ර ාන කර්මාතුේ අේරිතු එකක් වන අේර එම අනුපාේය 14.9 හි. යමම
කර්මාතුේයේ යබොයහා සමාගම් වලට නිවයසේ න්ට වසඩ සංකේපයයතු ඔවුතුයේ වසඩ කරයගන යාමට හසහිසිය. ශ්රී ලංකා මහ
බසංකුයේ යගවුම් යශේෂ සංඛයායේඛන වාර්ේා අනුව පරිගණක යසේවා සසපයීයමතු උපයන ලද අපනයන ආදායම න්යයට 19.0
හිතු යමම කාර්තුයේදී වසඩි ම  ඇේ.
“මුලය යසේවා සසපයීම” ආර්ථික කටයුත්ේ සදහා බලපත්රලත් වාණිජ බසංකු (එේීමබී), බලපත්රලත් සියශේෂිේ බසංකු (එේඑස්බී),
යවනත් ලියාපදිංචි මූලය සමාගම්, ශ්රී ලංකා මහ බසංකුව, යකොළඹ යකොටස් හුවමාරුව (ීමඑස්ඊ) සහ ශ්රී ලංකායේ ගෘහ නියයාජනය
කරන පුේගලයිතු සින්තු සපයනු ලබන මූලය ආයේන සින්තු සපයනු ලබන ප්ර ාන යසේවාවතුපය දත්ේ උපයයාන් කර ගනී. යමම
ආර්ථික කටයුත්ේ 2020 පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව 2021 පළමු කාර්තුයේ

වර් නය න්යයට 13.1ක් යලස වාර්ේා යේ.

යමම කාර්තුයේදී ස්ථාවර මිල ගණතු යටයත් එකතුකළ අගය රුපියේ මිලියන 173,995 ක් අේර එය 2020 කාර්තුයේ වාර්ේා
වූ රුපියේ මිලියන 153,834 ට වඩා ළහළ අගයක් ගනී. මුලය යසේවාවතුපය භාසිේාව, ණය සහ අත් අකාරම් වටිනාකම සහ මුළු
ේසතුපතු වටිනාකම මගිතු යපතුනුම් කරයි. ඒ අනුව ණය අත් අකාරම් වටිනාකම සහ මුළු ේසතුපතු වටිනාකම 2021 පළමු
කාර්තුයේ පිළියවලිතු න්යයට 9.91 හිතු සහ 5.20හිතු වර් නය ම  ඇේ.
“රක්ෂණ යසේවා සසපයීම සහ සිශ්රාම වසටුේ අරමුදේ කළමනාකරණය හිීමයම්” කටයුතු වල මුර්ේ එකතුකළ අගය 2021 වර්ෂයේ
පළමු කාර්තුයේදී න්යයට 11.4ක වර් නයක් වාර්ේා කර ඇ අ අේර යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යමපය වර් නය සටහතු
වුයේ න්යයට 1.0ක් වශයයනි. යමම කාලයේදී රක්ෂණ සමාගම් වල යසේවක යගම ම් සහ බදු යපර ලාභයයපය න්යයට 11.7 ක
වසඩිම මක් වාර්ේා ම  ඇේ. රක්ෂණ යසේවාව භාසිේය මසන දක්වන උපයන ලද රක්ෂණ වාරික වටිනාකම හා උපයන ලද පයමිකම්
වටිනාකයමපය එකතුව යමම කාර්තුයේ දී න්යයට 16.4 හිතු වසඩිම  ඇේ.
“යේපළ යවළඳාම් කාර්යයතු (නිවාස අයි අය ඇතුළත්)” 2020 පළමුවන කාර්තුවට සායේක්ෂව 2021පළමුවන කාර්තුයේදී
න්යයට 3.9 ක වර් නයක් යපතුනුම් කරයි. යමම ආර්ථික කටයුත්යත් ස්ථාවර මිළ යටයත් එකතු කළ අගය රුපියේ මිලියන

2021 තමෂදේ පළමු කාතමවදේ ජාතිපක ගිණු් ඇස්තද්තුව

157,287 ක් වන අේර පවත්නා මිල ගණතු යටයත් දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයයතු න්යයට 6.2 ක දායකත්වයක් යමම ආර්ථික
කටයුත්ේ මගිතු ලසයේ.
“වෘත්තීය යසේවා” 2020 පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී න්යයට 3.0ක වර් නයක් වාර්ේා කර
 අයේ. යමපය එකතුකළ අගය ගණනය කරනු ලබතුයතු ආර්ථික රියාකාරකම් 8 ක එකතුවක් යලන්නි. යමය ප්ර ාන වශයයතු
“ නී අ හා ගිණුම් කාර්යයතු”, “ගෘහනිර්මාන හා ළංජියතුරු කාර්යයතු”, “ සිදයාත්මක පර්යේෂණ සහ සංවර් න කාර්යයතු”
“ප්රචාරණ හා අයලසි පර්යේෂණ, යවනත් වෘත්තීය, සිදයාත්මක හා ේාක්ෂණ කාර්යයතු” සහ “ප්රකාශන කාර්යයතු”, “පශු
රවදය කාර්යයතු”. “කුලී හා බදු කාර්යයතු”, “රැහියා, රැහියා නියයාජිේ ආයේන, ආරක්ෂක හා සිමර්ශණ කාර්යයතු” සහ
“යගොඩනසන්ම් හා උදයාන සසකීමම සම්බතු යසේවා සසපයීම් කාර්යයතු” යගතු සමතුසිේ යේ. ළහේ දසක්යවන කාර්යයතු සදහා
නිමවුම් අගය ගණනය කරනු ලබතුයතු යේශීය ආදායම් යදපාර්ේයම්තුතුව මගිතු නිකුත් කරන වසට් දත්ේ පදනම් කරයගන
යේ.
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී “යසෞඛය යසේවා සසපයීම” උප යසේවා ආර්ථික කටයුත්ේ න්යයට 2.9ක න වර් නයක් යපර
වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව වාර්ේා කර ඇේ. සියශේෂයයතු යපෞේගලික යසෞඛය යසේවා සසපයීම් ප්රසාරණය ම  ඇ අ අේර
යකොළඹ යකොටස් හුවමාරුයේ ලියාපදිංචි දිවයියතු ප්රමුඛේම යපෞේගලික යරාහේ පහක 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට අදාල
මුලය වාර්ේා සිශ්යේෂණයේ දී ඒවායේ පිරිවසටුම යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවට සායේක්ෂව න්යයට 32.9හිතු පමණ වසඩිම 
ඇ අ බව නිීමක්ෂණය සිය. එයසේම ඊ-චසනිලිතු යසේවා ව භාසිේා හිීමම ද සසළහිය යුතු යලස යමම කාර්තුයේ දී වසඩිම  ඇේ.
“යවනත් පුේගල යසේවා කාර්යයතු” දළ යේශීය නිෂ්පාදිේයයතු න්යයට 9.8ක පමණ දායකත්වයක් සපයන අේර ප්ර ාන උප
රියාකාරකම් යදකහිතු සමතුසිේ යේ. ඒ “කලා හා යපොදු සියනාදාත්මක කාර්යයතු” සහ “අයනකුත් යපෞේගලික කාර්යයතු”
වශයයනි. ජනේාවයේ යසෞඛය සුරක්ෂිේේාවය රුකගසනීම සදහා ේවදුරටත් රියාත්මකව පව අන සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා
ගසනීයම් රියාමාර්ග යහේතුයවතු යමම ආර්ථික කටයුත්ේ සම්බතු ව බලපාන න්මාහිීමම් ආර්ථිකය තුළ ේවමත් පව අන අේර
ඒ යහේතුයවතු 2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුයේ දී යමපය වාර්ේා වන වර් නය න්යයට 2.0ක් පමණ යේ.

ජනදේඛන හා සංඛයාදේඛන දදපාතමතද්තුවදේ දලම
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යේශීය සංවර් න අභිමේාර්ථ සාක්ෂාත් කරගසනීම සදහා කාලීන යේොරතුරු
ලබා දීම තුළිතු කලාපයේ යපර ගමතුකරු බවට පත්ම ම

යගාලීයකරණ පසුබිමක් තුළ සමෘේධිමත් ජා අයක් බවට පත්ම ම සදහා නව ේාක්ෂණය,
යසේවක කසපම ම සහ උපායශිලී නායකත්වය තුළිතු කාලීන වූත් නිවසරදි වූත් දත්ේ ලබා දීම
මගිතු වඩාත් ලලදායී යලස යේශයයපය සමාජ ආර්ථික සංවර් නයට දායක ම ම
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