මාධය වටශන
ශ්රී ංකාල වශා ජාතික ගිණුම් ඇව්තමම්න්තු ගණනය
කිරීමම් ඳදනම් ලර්ය වංමෝධනය කිරීම වශ
ක්රමමදදය ලැඩිදියුණු කිරීම
1.

ඳසුබිම
2007 ලවර ලනමතක්ම, ජාතික ගිණුම් ගණනය කරණ ද්මද් ශ්රී ංකා
මශ බැංකුල (CBSL) මමන්ම ජනමේඛන ශා වංඛයා මේඛන
මදඳාර්තමම්න්තුල (DCS) විසිනි. එනමුදු, ඉන්ඳසු ජාතික ගිණුම් ගණනය
කිරීම ජනමේඛන ශා වංඛයාමේඛන මදඳාර්තමම්න්තුමද (DCS) ලගකීම
බලට ඳත්ල ඇත. විමේමයන්ම, දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය ශා ආර්ථික
ලර්ධන මදගය යන දර්කද්ලය ප්රධානතම ජාතික ගිණුම් දර්ක මව
ගැමේ. මුදේ ශා රාජය ආදායම් මත ප්රතිඳත්තිමය තීරණ ගැනීමට මශේතු
ඳාදක කර ගන්නා වමාජයීය - ආර්ථික විග්රශයන් උමදවා මමම දර්ක
භාවිතයට ගැමේ.
දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය ගණනය කරනු බන්මන් වමව්ථ ආර්ථිකය
වශාම නිමැවුම් ලටිනාකමින් අතරමැදි මයදවුම් ලටිනාකම අඩු මකොට
බා ගන්නා දෂ එකතු කෂ අගයට භාේඩ මත අය මකමරන බදු එකතු
මකොට එම වශනාධාර අඩු කිරීමමනි. 2002 ලවමර් සිට ලාර්ෂික මමන්ම
කාර්තුමය ලමයන් දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය ප්රකායට ඳත්මලමින් ඳලතී.
මම් දක්ලා, ආර්ථික ලර්ධන මදගය ගණනය කර ඇත්මත්, 2002 ලවර,
ඳදනම් ලර්ය මව භාවිතා කරමිනි. වාමානයමයන්, ආර්ථිකමේ
මලනව්වීම් නිරඳණය අරමුණු මකොට මගන, ලවර ඳශකට ලරක් එකී
ඳදනම් ලර්ය වංමෝධනය කෂ යුතු මලයි. ඒ අනුල, ඳදනම් ලර්ය 2002
ලවර මලනුලට 2010 ලර්ය මව වංමෝධනය කිරීමට ජනමේඛන ශා
වංඛයාමේඛන මදඳාර්තමම්න්තුල (DCS) තීරණය කර ඇත.
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ශ්රී ංකා මශ බැංකුල ශා අමනකුත් අදාෂ ආයතන දැනුලත් කරමින්
නි්ඳාදන ප්රමදය භාවිතා කරමින්, 2010 සිට 2014 දක්ලා ලාර්ෂික වශ
කාර්තුමය ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීමට මදඳාර්තමම්න්තුල පියලර මගන
ඇත. එමවේම, 2015 මදලන කාර්තුමද සිට, 2010 නල ඳදනම් ලවර ඳාදක
කර ගනිමින් වකව් මකමරණ ජාතික ගිණුම් ඇව්තමම්න්තු, ජනමේඛන ශා
වංඛයාමේඛන මදඳාර්තමම්න්තුල (DCS) විසින් ප්රකායට ඳත් මකමරණු
ඇත.

2.

විව්තරය
ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීමම් ඳදනම් ලර්ය වංමෝධනය කිරීමමහිදී,
ඳැරණි ඳදනම් ලර්ය ලඩාත් ආවන්න නල ලවරක් කරා ඳමුණුලාලීමට
අමතරල, මලනත් ලැඩිදියුණු කිරීම් ද කර ඇත. ඳශත දැක්මලන්මන්, නල
ඳදනම් ලර්ය යටමත් ගණනය කරණ ද ජාතික ගිණුම්ල විමේ
නනවර්ගික ක්ණයන් ය.

2.1 ඳදනම් ලර්ය
ප්රමාණලත් දත්ත ප්රභලයන් මනොතිබීම ලැනි මශේතන් නිවා, ලර් ගණනාලක
ඇලෑමමන්, ඳදනම් ලවර 2002 සිට 2010 ලවර කරා ඳමුණුලා ඇත. වමශර
රටලේ ද ඒ ශා වමාන අන්තර් කා සීමාලන් යටමත් ව්ලකීය ඳදනම්
ලර්ය යාලත්කාලීන කර ඇත. 2002 - 2010 කා ඳරාවය තුෂ,
ආර්ථිකමේ මලනව්කම්, නල ඳදනම් ලවර යටමත් ජාතික ගිණුම්ල
නිරපිතය.
2010 ලවර ඳදනම් ලවර මව ගත් කේහි, 2010 ලවමර් දෂ මද්ශීය
නි්ඳාදිතය රුපියේ මිලියන 6,413,668 ක් ලන අතර, 2002 ලවර ඳදනම්
ලවර මව ගත් කේහි එය රුපියේ මිලියන 5,604,104 ක් විය. මමය
සියයට 14.4 ක මට්ටමම් මලනව්වීමකි. එමශත්, 2014 ලවමර්දී මමම
ප්රතිතය 5.6 දක්ලා ඳශත ලැටිණ.
ඳශත දැක්මලන 2.2 සිට 2.5 දක්ලා මේදල විව්තර කර ඇති මශේතන්
නිවා, නල ශා ඳැරණි ඳදනම් ලර්යන් යටමත් ගණනය කරණ ද ජාතික
ගිණුම් එක ශා වමාන මනොවිය ශැකිය.
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2.2 ජාතික ගිණුම් ක්රමමදදය භාවිතයට ගැනීම. (SNA)
ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීම වශා නිර්මද් ඉදිරිඳත් කරමින්, එක්වත්
ජාතීන්මේ වංවිධානය විසින් “ජාතික ගිණුම් ක්රමමදදය” නමින් උඳමදව්
වංග්රශයක් ශඳුන්ලා දී ඇත. එය 1953 ලවමර්දී මුේ ලරට ප්රකායට ඳත්
කරණ ද අතර, 1968, 1993 ශා 2008 ලවර ලදී වංමෝධිතල ඇත.
මමහිදී, ශැකි උඳරිම ඳරාවයකට මමම 2008 ජාතික ගිණුම් ක්රමමදදය
උඳමයෝගී කර ගන්නා දී.

2.3 ජාතයන්තර ලර්ගීකරණයන් භාවිතය.
ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ලර්ගීකරණය වශා ජාතයන්තර වම්මත කර්මාන්ත
ලර්ගීකරණය (ISIC) – 4 ලන වංව්කරණය ශඳුන්ලා දී ඇත. එම නිවා, ඉතා
ඳශෂ මට්ටම දක්ලා ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ගණනය කිරීමට ශැකිලනලාක්
මමන්ම ජාතයන්තර වංවන්දනයන් සුවාධයකරණයටද ශැකියාල ැමේ.
එම නිවා, ජාතයන්තර වම්මත කර්මාන්ත ලර්ගීකරණය (ISIC) – 4 ලන
වංව්කරණමේ මද්ශීය අනුලාදය; එනම් ශ්රී ංකා වම්මත කර්මාන්ත
ලර්ගීකරණය (SLSIC) ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීමමහි ා, භාවිතයට
ගන්නා දී.

2.4 නල දත්ත ප්රභලයන් භාවිතය වශ නල ක්රමමදදයන් උඳමයෝගී කර
ගැනීම
ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීමමහි ා, මලනත් මබොමශෝ රටල මමන්ම ශ්රී
ංකාලද මුහුණ ඳා ඇති ප්රධානතම ගැටළුල ලන්මන් විධිමත් දත්ත
ප්රභලයන් මනොමැතිකමයි. මමමතක්, ජාතික ගිණුම් ගණනය කරණ ද්මද්
මමම සීමාලන්ට යටත්ලය. එමශත්, මමමතක් ප්රමාණලත් දත්ත ප්රභලයන්
මනොමැතිව ආර්ථික ක්රියාකාරකම් වශා නල දත්ත ප්රභලයන් ගණනාලක්ම
දැන් ශඳුනාමගන ඇත. ඒ අනුල, උඳමද්ණ, පුහුණු ලැඩ වටශන්, ලැඩමුළු
ශා මලනත් රටල අත්දැකීම් අධයයනයන්හිදී ශඳුනාගන්නා ද
ක්රමමදදයන් උඳමයෝගී කර ගන්නා දී.

2.5 නි්ඳාදන ක්රියාදාමමේ සීමාලන් විව්තාරණය කිරීම
දත්ත මනොමැතිකම ලැනි ප්රාමයෝගික ගැටළු මශේතුමලන් ආර්ථිකමේ නල
ක්රියාකාරකම් වමශරක් ආලරණය කිරීම මමමතක් දු්කරල ඳැලතිණ.
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උදාශරණයක් ලමයන්,
වමශර ගෘශව්ථ ආර්ථික ක්රියාකාරකම්
නිරාලරණය කර ගැනීම දැක්විය ශැකිය. නමුත්, නල ක්රමමදදයන්
උඳමයෝගී කර ගැනීම වශ නල දත්ත ප්රභලයන් භාවිතය නිවා, ශ්රී ංකාමද
ආර්ථික ක්රියාකාරකම් ශැකිතාක් දුරට ආලරණය කර ඇත.

2.6 නල ඳදනම් ලර්ය යටමත්, ජාතික ගිණුම් ප්රකායට ඳත් කිරීමම්
වැැව්ම.
• 2015 සිදලන කාර්තුල දක්ලා, 2002 ලවර ඳදනම් ලර්ය මව
වැකසුණු ජාතික ගිණුම් ප්රකායට ඳත් මකමරණු ඇත.
• 2010 නල ඳදනම් ලර්ය යටමත්, 2010 ඳෂමුලන කාර්තුමද සිට
කාර්තුගත ලමයන්ද, ලාර්ෂිකලද ජාතික ගිණුම් ප්රකායට ඳත්
මකමරණු ඇත.
• කිසියම් කාර්තුලක ඇව්තමම්න්තු එකී කාර්තුල ඇලෑමමන් දින 75 ක්
ඇතුෂත ප්රකායට ඳත් මකමරණ අතර, ජනමේඛන ශා වංඛයාමේඛන
මදඳාර්තමම්න්තුමද මලේ අඩවිමේ දැක්මලන දත්ත මුදා ශැරීමම් දින
දර්ණය ඔව්මවේ, මමම දින ප්රකායට ඳත් මකමරණු ඇත.

2.7 ඳදනම් ලර්ය වංමෝධනය කිරීමම් කා ඳරාවය
ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීම වශා ඳදනම් ලර්ය ක්රමිකල යාලත්කාලීන
කෂ යුතු මලයි. ඒ අනුල, ආර්ථිකමේ මලනව්කම් නිරඳණය අරමුණු
මකොට මගන, යටත් පිරිමවයින් වෑම ඳව් ලවරකට ලරක් ඳදනම් ලර්ය
වංමෝධනය මකමරණු ඇත.

2.8 ජාතික ගිණුම් වංමෝධන ප්රතිඳත්තිය
ජාතික ගිණුම් වංඛයාමේඛන ල වමශර උඳ මකොටව් වම්ඳාදනයට මඳර
අදා දත්ත ප්රභලයන් වමශරක් සදානම්ල මනොමැති අලව්ථා ඇත. එම
නිවා, මලනත් රටලද ඳලත්නා ඳරිදි, ශ්රී ංකාමදද, ජාතික ගිණුම්
වංමෝධන ප්රතිඳත්තියක් ශඳුන්ලා දී ඇත. ඒ අනුල, කිසියම් කාර්තුලක්
මලනුමලන් නිකුත් කරණ ද ජාතික ගිණුම් ඇව්තමම්න්තු, අලවාන අදා
දත්ත ප්රභලයන් බා ගැනීමමන් ඳසුල වුලද වංමෝධනය කෂ ශැක. එලන්
වංමෝධන වශා ලන කාරාමුලද ජනමේඛන ශා වංඛයාමේඛන
මදඳාර්තමම්න්තුමද මලේ අඩවිමේ ප්රකායට ඳත් මකමරණු ඇත.
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3.

ජාතයන්තර මූය අරමුද (IMF) විසින් සිදුකරන ද ජාතික ගිණුම් ශා
මි වංඛයාති ලැඩිදියුණු කිරීමම් ලැඩවටශන
(ජාතික ගිණුම් ක්රමමදදය ශා ජාතයන්තරල වැවඳීමම් ක්රමමදදය
ශඳුන්ලාදීමම් ලයාඳෘතිය)
ජාතයන්තර මූය අරමුද මගින් දියත් කෂ ජාතික ගිණුම් ඇව්තමම්න්තු
ලැඩිදියුණු කිරීමම් ලැඩවටශන වශා මතෝරාගත් රටලේ අතර ශ්රී ංකාල ද
මද. 2011 – 2015 කා ඳරාවය තුෂ මමම ලයාඳෘතිය ශඳුන්ලාමදන ද
අතර, එමගින් පුහුණු ලැඩවටශන් ශා උඳමද්ක මවේලාලන් බාදීම ලැනි
වශමයෝගීතාලන් බා මදන දී. මමම ලැඩවටශන යටමත් ජනමේඛන ශා
වංඛයාමේඛන මදඳාර්තමම්න්තුමද නිධාරීන් ජාතික ගිණුම් ගණනය
කිරීම, ඳදනම් ලර්ය මලනව් කිරීම ලැනි කාර්යයන් වශා පුහුණු කිරිම
සිදුකරන දී.

4.

ඳැරණි ශා නල දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතමේ මට්ටම් වංවන්දනය කිරීමම්
ශැකියාල
දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය ගණනය කිරීමම් ඳදනම් ලර්ය මලනව් කිරිම
මගින් ආර්ථිකය පිළිබ ලඩාත් නිලැරදි දත්ත බාදීමට ශැකිවීම තුලින්
ලඩාත් නිලැරදි ප්රතිඳත්තිමය තීරණ ගැනීමට ශැකියාල ැමේ.
2002 ශා 2010 ඳදනම් ලර් වශා දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය ගණනය
කිරීමම්දී ආර්ථික කටයුතු ආලරණය කිරීමම් මලනව්කම්, දෂ මද්ශීය
නි්ඳාදිතය ගණනය කිරීමම් ක්රමමදදල ශා භාවිතා කෂ ආර්ථික කටයුතු
ලර්ගීකරණල මලනව්කම් නිවා ඳැරණි ශා නල ඳදනම් ලර්ල ජාතික
ගිණුම් වංවන්දනය කෂ මනොශැකිය.

5.

නල දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතමේ අගය මරේණි
අ. ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීම වශා , 2015 මදලන කාර්තුමද සිට,
2010 ලවර ඳදනම් ලර්ය මව භාවිතා මකමර්. එම නිවා, 2010 ලවර
ඳදනම් ලර්ය මව මගන වකව් කරණ ද, දෂ මද්ශීය නි්ඳාදනය,
එහි ලර්ධන මදගය වශ මලනත් වාර්ල ආර්ථික ගිණුම් නි
වංඛයාමේඛන මව වැෂකිය යුතුමද.
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ආ. 2002 ලවර වශ 2010 ලවර ඳදනම් ලර් මවේ වකා 2010 සිට
2014 දක්ලා ගණනය කරන ද දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිත ලටිනාකම් ලගු
අංක 1හි වංවන්දනය කර ඇත.
ඇ. 2002 ලර්ය ඳදනම් ලර්ය මව මගන ජාතික ගිණුම් ගණනය කිරීම
2015 ලර්මේ සිදලන කාර්තුමලන් අලවන් මකමර්.

1 ලන ලගුල: ලර් 2010 සිට 2014 වශා, 2002 ශා 2010 ඳදනම්
ලර්යන්
භාවිතමයන් වකව් කරණ ද දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය ශා ආර්ථික ලර්ධන
මදගයන්

2010

5,604,104

2,645,542

2011

6,543,258

2,863,691

2012

7,578,555

2013
2014

ලර්ධන මදගය(%)

(රු.මිලියන)

(ව්ථාලර මිෂ අනුල)

දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය

(රු.මිලියන)

(ඳලත්නා මිෂ අනුල)

දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය

ඳදනම් ලර්ය: 2010

ලර්ධන මදගය(%)

(රු.මිලියන)

(ව්ථාලර මිෂ අනුල)

දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය

(රු.මිලියන)

(ඳලත්නා මිෂ අනුල)

ලර්ය

දෂ මද්ශීය නි්ඳාදිතය

ඳදනම් ලර්ය: 2002

6,413,668

6,413,668

8.2

7,219,106

6,952,720

8.4

3,045,288

6.3

8,732,463

7,588,517

9.1

8,674,228

3,265,809

7.2

9,592,125

7,846,202

3.4

9,742,240

3,506,664

7.4

10,291,581

8,195,979

4.5
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