ශ්රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමම්න්තු
පළමු කාර්තුව 2018
(නිෂ්පාදන ප්රමේශය - 2010 පාද වර්තෂය)

ජනමේඛන හා සංඛයාමේඛන මදපාර්තතමම්න්තුව
ජාතික ප්රතිපත්තති හා ආර්තික කටයුු අමාතයාංශය
ශ්රී ලංකාව

1.1 2018 පළමු කාර්තුමේ දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය
ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව විසින්ත 2018 පළමු කාර්ුව (ජනවාරි, ලපබරවාරි,
මාර්ු) සඳහා ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය සහ අලනකුත් සාර්ව ආර්ික ෙර්ශක නිෂ්පාෙන ප්රලේශය අනුව
පවතින මිල ගණන්ත යටලත් සහ ස්ථාවර මිල ගණන්ත (2010) යටලත් ඇස්තලේන්තු කර නිකුත් ලකාට
ඇත.
ලමම වසලර් පළමු කාර්ුව සඳහා ස්ථාවර මිල ගණන්ත (2010) යටලත් ඇස්තලේන්තු කරනු ලැබූ ශ්රී
ලංකාලේ ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියේ මිලියන 2,223,856 ක් ලේ. පසුගිය වසලර් පළමු කාර්ුලේ දී
ලමම අගය රුපියේ මිලියන 2,154,971ක් විය. (සටහන: 2017 වසලර් පළමු කාර්ුව සඳහා ස්ථාවර
මිල ගණන්ත (2010) යටලත් ඇස්තලේන්තු කල ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියේ මිලියන 2,154,971ක්
ලලස වාර්තා වූ අතර එම අගය රුපියේ මිලියන 2,155,247 ක් ලලස සංලශෝධනය වී ඇත). 2018
වර්ෂලේ පළමු කාර්ුව සඳහා ඇස්තලේන්තු කර ඇති ආර්ික වර්ධන ලේගය සියයට 3.2 කි.
2018 පළමු කාර්ුලේ පවත්නා මිල ගණන්ත යටලත් ඇස්තලේන්තු කරන ලෙ ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය
සෙහා කෘෂිකාර්මික අංශලේ ොයකත්වය සියයට 7.0 කි. කර්මාන්තත අංශලේ ොයකත්වය සියයට 30.4කි.
ලස්වා අංශලේ ොයකත්වය සියයට 53.6 ක් වන අතර භාණ්ඩ මත අය ලකලරන ශුේධ බදු ලබා ලෙන
ොයකත්වය සියයට 8.9කි.
2018 පළමු කාර්ුව සඳහා, කෘෂිකාර්මික ආර්ික කටයුු පසුගිය වසරට සාලේක්ෂව සියයට 4.8 ක
වර්ධන ලේගයක් වාර්තා කර ඇති අතර ලස්වා ආර්ික කටයුු සහ කර්මාන්තත ආර්ික කටයුු ෙ
පිළිලවලින්ත සියයට 4.4ක් සහ 1.0ක් වශලයන්ත වර්ධන ලේගයන්ත වාර්තා කර ඇත.
සෑම ආර්ික කටයුත්තකම එකුකළ අගය ගණනය ලකලරන්තලන්ත ෙළ නිමවුලේ වටිනාකමින්ත එම
නිමැවුම ජනනය කිරීම සෙහා ලයාොගත් අතරමැදි ලයෙවුේ වල වටිනාකම අඩු කිරීලමනි. ලමහිදී
අතරමැදි ලයෙවුේ ගැනුේකරුවාලේ මිලට ඇස්තලේන්තු ලකලරන අතර ෙළ නිමැවුම ඇස්තලේන්තු
ලකලරන්තලන්ත මුලික මිලට යි. ඒ අනුව ලමහිදී ෙළ එකුකළ අගය ගණනය වන්තලන්ත මුලික මිලට ලේ.
ලමලස් මුලික මිල යටලත් ගණනය කර ඇති සමස්ත ආර්ිකලේ ෙළ එකුකළ අගයට භාණ්ඩ මත අය
ලකලරන බදු එකුලකාට භාණ්ඩ මත ලබාලෙන සහනාධාර අඩු කිරීම මගින්ත ලවලළෙලපාළ මිල යටලත්
ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය ලබා ගැලන්ත.
2018 පළමු කාර්ුලේ දී ස්ථාවර මිල ගණන්ත යටලත් ඇස්තලේන්තු කරන ලෙ ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය
සෙහා භාණ්ඩ මත අය ලකලරන ශුේධ බදු ලබා ලෙන ොයකත්වය සියයට 4.6කි. 2017 පළමු කාර්ුවට
සාලේක්ෂව ලමහි වර්ධනය සියයට 1.2කි.

2018 පළමු කාර්තුමේ දී කෘෂි ආර්තික ක්රියාකාරකම් හී වර්තධන අනුපාතිකයන්ත
2018 පළමු කාර්ුලේ දී කෘෂිකාර්මික අංශලයහි සිදුවී ඇති සමස්ථ වර්ධනය සියයට 4.8 කි. ලමම
කාර්ුව ුළ කෘෂිකාර්මික ක්රියාකාරකේ වැඩි ප්රමාණයක් ධන වර්ධන ලේගයන්ත වාර්තා කර ඇත.(රූප
සටහන 1)

එහිදී ප්රධාන කෘෂි ක්රියාකාරකේ ලලස ගැලනන “ වී වගා කිරීම”, “අලනකුත් ධානය වගා කිරීම”,

“මිරිදිය ධීවර කටයුු” , “එළවලු වගා කිරීම” පිළිලවලින්ත සියයට 56.6ක්, සියයට 40.2ක්, සියයට
37.4ක් සහ සියයට 22.3ක් වශලයන්ත සැළකිය යුු වර්ධන ලේගයන්ත වාර්තා කර ඇත. එලස්ම “ලත් වගා
කිරීම”, “පලුරු වගාව” , “සත්ත්ව නිෂ්පාෙන” , සහ “පානීය ලභෝග වගාව” පිළිලවලින්ත සියයට 10.6ක්
,සියයට 6.0ක්, සියයට 5.4ක් සහ සියයට 5.2ක් වශලයන්ත වර්ධන ලේගයන්ත වාර්තා කර ඇත. ලකලස්
ලවතත් “රබර් වගා කිරීම” , “ලපාේ ඇුළත් ලතේ සහිත පළුරු ලබෝග වගාව” , “ලකටිකාලීන ලභෝග
වගාව”, “බීජ සහ පැල නිෂ්පාෙනය”, “දිගු කාලීන ලභෝග වගාව”, “කරදිය ධීවර කටයුු” පිළිලවලින්ත
සියයට 13.9ක්, සියයට 13.5ක්, සියයට 9.2ක් , සියයට 4.3ක්, සියයට 2.9ක් සහ සියයට 2.0ක් වශලයන්ත
ඝෘණ වර්ධන ලේගයන්ත වාර්තා කර ඇත.
රූපසටහන 1
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ප්රධාන කර්මාන්තත කටයුු ෙ වැඩි ප්රමාණයක් 2018 පළමු කාර්ුලේ දී ධන වර්ධනයන්ත වාර්තාකර
ඇත.(රූපසටහන 2) ලමම කාර්ුලේ දී කාර්මික අංශලයහි සිදුවී ඇති සමස්ථ වර්ධනය සියයට 1.0 කි. එහිදී
“ෙැව නිෂ්පාෙනය”, “විදුලි ජනනය හා ලබො හැරීම”, “අපවහන පේධති සහ අපද්රවය කළමනාකරණය”
, “මුලික ලලෝහ හා වුවහාත්මක ලලෝහ නිෂ්පාෙනය”, “රබර් සහ ේලාස්ටික් නිෂ්පාෙනය” යන ප්රධාන
අංශ පිළිලවලින්ත සියයට 11.9ක්, සියයට 10.2ක්, සියයට9.8, සියයට9.1ක් සහ සියයට7.9ක් වශලයන්ත
සැලකිය යුු වර්ධනයන්ත වාර්තා කර ඇත. නිමැවුේ කර්මාන්තත අුලරන්ත “රසායනික ද්රවය නිෂ්පාෙනය”,
“ආහාර පාන හා දුේලකාළ නිෂ්පාෙනය” සහ “ලරදිපිළි හා ඇගළුේ නිෂ්පාෙනය”, “ලලෝහ ලනාවන ඛණිජ
නිෂ්පාෙනය” සහ “ජලය රැස් කිරීම, ප්රතිකාරක ලයදීම හා සැපයීම” පිළිලවලින්ත සියයට 6.1ක්,සියයට
5.2ක්, සියයට 4.7ක්, සහ සියයට 1.6ක් සහ සියයට 1.4ක් වශලයන්ත වර්ධනයන්ත වාර්තා කර ඇත. නමුත්
“ගේ අගුරු,ඛනිජ ලතේ පිරිපහදු කිරීම”, “යන්තරසුර හා උපකරණ හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන” , “ඉදිකිරීේ”
, “ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය”,සහ “කඩොසි නිෂ්පාෙනය”, පිළිලවලින්ත සියයට 38.8ක්, සියයට5.5ක්,
සියයට 4.9ක්,සියයට 2.0ක් සහ සියයට 1.5ක් වශලයන්ත ඝෘණ වර්ධනයන්ත වාර්තා කර ඇත.,

රූපසටහන 3 – 2018 පළමු කාර්තුමේ දී මස්වා ක්රියාකාරකම් හී වර්තධන අනුපාතිකයන්ත
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2018 පළමු කාර්ුලේ දී ලස්වා අංශලයහි සිදුවී ඇති වර්ධනය සියයට 4.4 කි. ලස්වා ක්රියාකාරකේ ුනක්
හැරුණු විට අලනක් සියේලම ලමම කාර්ුලේ දී වර්ධනයන්ත වාර්තා කර ඇත. එහිදී “මුලය ලස්වා
කටයුු”, “විදුලි සංලේශන ලස්වා”, “රක්ෂණ කටයුු”, “ආහාර පාන හා නවාතැන්ත සැපයීම”, “තැපැේ
හා කූරියර් ලස්වා” සහ “ලතාග හා සිේලර ලවළොම” පිළිලවලින්ත සියයට 12.2ක්, සියයට11.1ක්, සියයට
9.3ක්, සියයට 7.6ක්, සියයට6.5ක් සහ සියයට 5.4ක් වශලයන්ත සැලකිය යුු වර්ධනයන්ත වාර්තා කර
ඇත. ලකලස් ලවතත් “ගුවන්තවිදුලි සහ රූපවාහිනී විකාශනය සහ එම නිෂ්පාෙන කටයුු”, “අධයාපන
ලස්වා” සහ “රාජය පරිපාලනය හා ආරක්ෂක ලස්වා” පිළිලවලින්ත සියයට 18.3ක්, සියයට 1.7ක් සහ
සියයට 0.4ක් වශලයන්ත ඝෘණ වර්ධනයන්ත වාර්තා කර ඇත.
කිසියේ වර්ෂයක ස්ථාවර මිල ගණන්ත යටලත් ගණනය ලකලරන ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය හා පවත්නා
මිල ගණන්ත යටලත් ගණනය ලකලරන ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය අතර අනුපාතය ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතලේ
ගමය මිල අවධමනකය ලේ. එහි අගය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී 159.16ක් වු අතර 2017 පළමු කාර්ුලේ
දී එහි අගය 151.36කි.ඒ අනුව 2017 පළමු කාර්ුලේ සිට 2018 පළමු කාර්ුව ලතක් මිල මට්ටලේ සිදුවී
ඇති ඉහළ යෑම සියයට 5.15 කි.
නව ලකාළඹ පාරිලභෝගික මිල ෙර්ශකය (CCPI) (2006/2007=100) 2018 පළමු කාර්ුලේ දී 204.8ක්
ලලස වාර්තා වී ඇති අතර එය 2017 පළමු කාර්ුලේ දී 195.59ක් ලලස වාර්තා විය. ඊට අනුව 2017
පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 පළමු කාර්ුලේ මිල මට්ටලේ සිදුවී ඇති ඉහළ යෑම සියයට 4.72කි.
1.1.1 කෘෂිකාර්තික ක්රියාකාරකම්
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා සියයට 7.0ක දායකත්තවයක් සහිත කෘෂිකර්තමාන්තත ක්රියාකාරකම් 2018
පළමු කාර්තුමේ දී සියයට 4.8ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත.

2017 පළමු කාර්ුලේ දී “ධානය වගා කිරීම” ආර්ික කටයුත්ත සියයට 20.3ක පසුබැස්මක් වාර්තා
කර තිබු නමුත් ලමම කාර්ුලේ දී එහි වර්ධනය සියයට 40.2ක් ෙක්වා ඉහළ යාමට ලහ්ු වී ඇත්ලත් මුං
ඇට, බඩඉරිගු, උඳු, කේපි, කුරක්කන්ත සහ ලමලන්තරි යන ධානය වල අස්වැන්තන පිළිලවලින්ත සියයට 35,
34, 31, 27, 26 සහ 25 වශලයන්ත ඉහළ යාමය. එලස් වුවත් ලසෝයා ලබෝංචි අස්වැන්තන සියයට 80ක අඩු
වීමක් වාර්තා කර ඇත. මහ කන්තනලේ පැවති යහපත් කාලගුණික තත්වය වී වගාව සඳහා වඩාත් හිතකර
වීම ලහ්ුලවන්ත, වී වගා කරන ප්රලේශවල ලසෝයා ලබෝංචි වගාව සඳහා ලයාො ගත් වැඩි බිේ ප්රමාණයක්
වී වගාව සඳහා ලවන්ත කිරීම මීට ලහ්ු වී තිලේ.
“වී වගාකිරීම” උප ආර්ික කටයුත්ලත් එකුකළ අගය 2017 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 49.6 ක
පසුබැස්මක් වාර්තා කළ අතර, එය ලමම කාර්ුලේදී සියයට 56.6 ක ඉහල වර්ධනයක් වාර්තා කර
ඇත.වී වගා කරන ප්රලේශවල පැවති යහපත් කාලගුණික තත්වය ලහ්ුලවන්ත 2017/2018 මහ කන්තනලේ
වී නිෂ්පාෙනලේ ඉහල වර්ධනයක් වාර්තා වී ඇත. වාර්තාගත නිෂ්පාෙනය ලමට්රික් ලටාන්ත 2,305,592 කි.
2017/2018 මහ කන්තනලේ වැඩිම වී නිෂ්පාෙනය අේපාර දිස්ික්කලයන්ත වාර්තාවී ඇති අතර එම
ප්රමාණය ලමට්රික් ලටාන්ත 282,404 කි.
ලමම කාර්ුව ුල “පළුරු වගා කිරීම” උප ආර්ික කටයුත්ත සියයට 6.0ක වර්ධනයක් වාර්තා කර
ඇත.
“එළවලු වගා කිරීම” උප ආර්ික කටයුත්ත සෙහා 2018 පළමු කාර්ුලේදී සියයට 22.3 ක වර්ධනයක්
වාර්තා කර ඇති අතර 2017 පළමු කාර්ුලේදී වාර්තා වී ඇත්ලත් සියයට 15.7 ක පසුබැස්මකි.
2017/2018 මහ කන්තනලේ පැවති යහපත් කාලගුණික තත්වය නිසා එළවලු නිෂ්පාෙනලේ සිදු වූ
වර්ධනය ලමම තත්වයට ලහ්ුවී ඇත.
“ලතේ සහිත පලුරු වගාව” යන උප ආර්ික ක්රියාකාරකම ප්රධාන වශලයන්ත ලපාේ වගාව හා තැඹිලි
වගාව යන ආර්ික ක්රියාකාරකේ වලින්ත සමන්තවිත වන අතර ස්ථාවරමිල ගණන්ත (2010 ) යටලත් 2018
පළමු කාර්ුව සඳහා ෙළ ලේශීය නිෂ්පාෙනයට එකු කල අගය රුපියේ මිලියන 13,012 ක් ලේ. 2017
පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 වර්ෂලේ පළමු කාර්ුලේදී ලපාේ නිෂ්පාෙනය 13.5% කින්ත අඩු වී
ඇත.

ලමම කාර්ුව ුළදී ෙළ ලේශීය නිෂ්පාෙනයට ලමම ආර්ික ක්රියාකාරකම සියයට 0.6

ොයකත්වයක් ෙක්වයි. ශ්රි ලංකා ලපාේ පර්ලේෂන ආයතනය සඳහන්ත කරන පරිදී ලපාේ ිලකෝණය
ආශ්රිත වයඹ පළාත ුළ 2016 වර්ෂලේ සිට පැවති අධික නියගය, ලපාේ නිෂ්පාෙනය අඩු වීමට බල පා
ඇත. ලපාේ ලගඩියක නිෂ්පාෙකයාලේ මිල 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව සියයට 50කින්ත වැඩි වී
අතර, එමනිසා 2018 පළමු කාර්ුව ුළදී ලමම ආර්ික ක්රියාකාරකම පවත්නා මිල යටලත් සියයට
35.2කින්ත වර්ධනය වී ඇත.
“ලත් වගා කිරීම” උප ආර්ික කටයුත්ත 2017 පළමු කාර්ුලේදී සියයට 5.5ක පසුබැස්මක් වාර්තා කර
ඇතත්, 2018 පළමු කාර්ුලේදී සියයට 10.6ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත්ලත් ලත් වගා කරන
ප්රලේශවල පැවති යහපත් කාලගුණික තත්වය ලහ්ුලවනි. 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018

පළමු කාර්ුලේදී ලකාළඹ ලවළෙපලේ ලත් කිලලෝවක සාමානය මිළ රු. 608.01 සිට රු. 628.51 ෙක්වා
සියයට 3.4 කින්ත ඉහල ලගාස් තිලේ. සමස්ථ ලත් නිෂ්පාෙනය සෙහා සියයට 63.6 ක වැඩිම ොයකත්වයක්
ලබාලෙන පහතරට ලත් නිෂ්පාෙනලේ සියයට 11.9ක වර්ධනයක් 2018 පළමු කාර්ුලේදී වාර්තා කර
ඇත.
“රබර් වගාව” 2012 වර්ෂලේ පළමු කාර්ුලේ සිට අඛණ්ඩව පසුබෑමක් වාර්තා කරමින්ත තිලේ. ඒ අනුව
2017 පළමු කාර්ුලේ එහි පසුබෑම සියයට 13.9කි. 2018 පළමු කාර්ුලේදී ලකාළඹ ලවන්තලේසිලේ රබර්
සඳහා සාමානය මිලළහි සියයට 14.16 ක පසුබැස්මක් වාර්තා වී ඇත.
“සත්ව නිෂ්පාෙන” ක්රියාකාරකම මස් පිණිස සුන්ත ඇතිකිරීම, කිරි නිෂ්පාෙනය සහ බිත්තර නිෂ්පාෙනය
යන උප අංශයන්තලගන්ත සමන්තවිත ලේ. සමස්තයක් ලලස ලමම ක්රියාකාරකම මගින්ත 2018 පළමු කාර්ුව
සඳහා මුළු ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය ලවත එකු කල අගය රුපියේ මිලියන13,993ක් වන අතර මුළු ෙළ
ජාතික නිෂ්පාෙනයට ලබා ලෙන ොයකත්වය සියයට 0.6 කි. 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව ලමම
ආර්ික ක්රියාකාරකම සියයට 5.4ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. සත්ත්ව නිෂ්පාෙනය යන ආර්ික
ක්රියාකාරකම ුළ සියයට 55ක පමණ ොයකත්වයක් ෙක්වන මස් පිණිස කුකුළන්ත ඇති කිරිම, ලමම
කාර්ුව ුළදී සියයට 11.8ක ඉහල යාමක් වාර්තා කර ඇත.
“වන වගාව සහ ෙැව නිෂ්පාෙනය” ආර්ික ක්රියාකාරකම 2018 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 3.2 ක ඉහල
යාමක් වාර්තා කරයි. ලමම ක්රියාකාරකම මගින්ත ෙළ ලේශීය නිෂ්පාෙනයට එකු කල අගය රුපියේ
මිලියන 15,044ක් වන අතර ලබා දුන්ත ොයකත්වය සියයට 0.7කි.
ලමම කාර්ුව ුළ “කරදිය මසුන්ත ඇේලීම හා ජලජීවී වගා” උප උප ආර්ික කටයුත්ත සියයට 2.0ක
සෘණ වර්ධනයක් වාර්තා කරන අතර, ධීවර හා ජලජ සේපත් සංවර්ධන අමාතයාංශලේ වාර්තා අනුව
2018 පළමු කාර්ුලේ මත්සය නිෂ්පාෙනය 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව අඩු වී තිබීම ලමයට ලහ්ු
වී ඇත.
“මිරිදිය මසුන්ත ඇේලීම හා ජලජීවී වගා” උප අංශලේ එකුකළ අගය 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව
සියයට 37.4 ක වර්ධනයක් ෙක්නට ලැලේ.ලමම කාර්ුලේ මිරිදිය මත්සය නිෂ්පාෙනය වැඩිවීමට
විලශ්ෂලයන්ත පුත්තලම දිස්ික්කලේ ක්රියාත්මක කළ ධීවර සංවර්ධන වයාපෘති ලහ්ු වී තිලේ.එම
වයාපෘතිය ලහ්ුලවන්ත පුත්තලම දිස්ික්කලේ ජලාශවල ඇගිේලන්ත තැේපත් කිරීම වැඩි වී තිලේ.
1.1.2 කර්තමාන්තත ක්රියාකාරකම්
2018 පළමු කාර්තුමේ දී කර්තමාන්තත ක්රියාකාරකම් දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා සියයට 31.4ක
දායකත්තවයක් වාර්තතා කර ඇත.
ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතය සෙහා සියයට 2.7ක ොයකත්වයක් ෙක්වන “පතේ හා කැණීේ” කර්මාන්තතය
2018 වර්ෂලේ පළමු කාර්ුලේදී සියයට 0.6ක සුළු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. පතේ හා කැණීේ
කර්මාන්තතය ප්රධාන වශලයන්ත ගේ,වැලි,පස් වැනි ඉඳිකිරීේ ද්රවය කැණීම, මැණික් කැණීම සහ ලවනත්
ඛනිඡ වර්ග කැණීම වශලයන්ත උප කාණ්ඩ ුනක් යටලත් වර්ග කර ඇති අතර ලේ අතරින්ත ඉඳිකිරීේ ද්රවය

කැණීම සමස්ථ ආර්ික කටයුත්ලත් එකුකළ අගය සඳහා වැඩිම ොයකත්වයක් සපයයි. ලේ යටලත්
ලකාළඹ මූලය නගරය ඉඳිකිරීලේ වයාපෘතිය යටලත් සිදු ලකලරන මුහුදු වැලි කැණිම ෙ ආවරණය කර
ඇති අතර 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 පළමු කාර්ුලේ දී ලමහි සුළු පසුබෑමක් ලපන්තනුේ
කරයි. එලහත් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිලේ ෙත්ත වලට අනුව ලමම කාර්ුව ුල මැණික්
අපනයනලේ වර්ධනයක් ලපන්තනුේ කරයි.
කර්මාන්තත අංශලේ ඉහළ ොයකත්වයක් සහිත “ආහාර ද්රවය, බීම වර්ග සහ දුේලකාළ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන”
අංශය 2017 පළමු කාර්ුලේ සියයට 0.7 ක වර්ධනයක් ලපන්තවු අතර 2018 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට
5.2ක වර්ධනයක් ලපන්තනුේ කරයි. 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 පළමු කාර්ුලේ දී ලමහි
නිමවුේ අගය සියයට 12.3ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
“ලරදිපිළි, ඇඟළුේ හා සේභාණ්ඩ නිෂ්පාෙන” කර්මාන්තතය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී 2017 පළමු
කාර්ුවට සාලේක්ෂව සියයට 4.7ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. ලමහි නිමවුේ අගය 2018 පළමු
කාර්ුලේ දී සියයට 12.1 වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
“ෙැව හා ෙැව නිෂ්පාෙන හා ලීලයන්ත කරන ලෙ නිෂ්පාෙන” (ගෘහ භාණ්ඩ හැර) උප අංශයෙ 2018 පළමු
කාර්ුලේ දී සියයට 11.9ක වර්ධනයක් ලපන්තනුේ කරයි. ලමහි නිමවුේ අගයෙ ලමම කාර්ුලේ දී සියයට
17.85ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
“කඩොසි සහ කඩොසි ද්රවය නිෂ්පාෙනය, මුද්රණය සහ පටිගත කරන ලෙ මාධය නිෂ්පාෙන” උප අංශය
2017 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 17.0ක වර්ධනයක් ලපන්තනුේ කළ අතර එය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී
සියයට 1.5ක පසුබෑමක් ලබා ඇත. ලමහි නිමවුේ අගයෙ ලමම කාලය ුල සියයට 0.1ක පසුබෑමක්
වාර්තා කරයි.
2017 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 13.5ක පසුබෑමක් වාර්තා කර තිබු “අඟුරු නිෂ්පාෙනය සහ ඛණිජ ලතේ
ද්රවය පිරිපහදුව නිෂ්පාෙන” කර්මාන්තතය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී ෙ තව දුරටත් වාර්තා කර ඇත්ලත්
සියයට 38.8ක පසුබෑමකි. ඛනිජ ලතේ පිරිපහදුව සියයට 35.2කින්ත පහළ වැටීම ලේ සෙහා බලපා ඇත.
2017 පළමු කාර්ුලේ වාර්තා කළ සියයට 9.5ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ

“මූලික ලලෝහ වර්ග

නිෂ්පාෙනය සහ පිරිසකසන ලෙ ලලෝහ නිෂ්පාෙන” (යන්තර සූර සහ උපකරණ හැර) කර්මාන්තතය 2018
පළමු කාර්ුලේ දී තවදුරටත් සියයට 9.1ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. ලමහි නිමවුේ අගය 2017 පළමු
කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 13.7ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
“අලනකුත් ලලෝහ ලනාවන ඛනිජ නිෂ්පාෙන” කර්මාන්තත 2017 පළමු කාර්ුලේ වාර්තා කළ සියයට
19.9ක වර්ධනයට සාලේක්ෂව ලමම කාර්ුලේ දී සියයට 1.6ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
“යන්තර සූර හා උපකරණ ආදිය නිෂ්පාෙන” කර්මාන්තතය 2017 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 24.7ක
වර්ධනයක් ලපන්තනුේ කළ අතර එය ලමම කාර්ුලේ දී සියයට 5.5ක පසුබෑමක් වාර්තා කර ඇත.ලමම

කර්මාන්තතයට අයත් පරිඝණක හා ප්රකාශන උපකරණ, යන්තරසුර හා උපකරණ නිෂ්පාෙනය, ලවනත්
ගමනාගමන උපකරණ නිෂ්පාෙනය සහ ලමෝටර් රථ හා ලට්ලර් නිෂ්පාෙනය යන ක්රියාකාරකේ
පිළිලවලින්ත සියයට 12.7, සියයට 12.6, සියයට 16.7 සහ සියයට 1.6 වශලයන්ත ඉහළ යෑේ වාර්තා කර
ඇතත් ලේ සඳහා වැඩිම ොයකත්වයක් සපයන විදුලි උපකරණ නිෂ්පාෙනය සියයට 8.9ක පසුබෑමක්
වාර්තා කර ඇත.
“විදුලිය නිෂ්පාෙන” කර්මාන්තතලයහි මුර්ත එකු කළඅගය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 10.2 කින්ත
ඉහළ යාමක් වාර්තා වී ඇත. එය 2017 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 0.9ක වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබුණි.
අොළ කාලපරිච්ලේෙය ුළ මුළු විදුලිබල ජනනය ගිගාලවාට් 3,462 සිට ගිගාලවාට් 3,839 ෙක්වා සියයට
10.9 කින්ත ඉහළ ලගාස් ඇත. සමස්ත විදුලි බල ජනනලයන්ත ජල විදුලිබල ජනනය සහ තාප විදුලිබල
ජනනය අතර අනුපාතය 15:85 ලලස සටහන්ත විය. එම අනුපාතය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී 23:77 ලලස
වාර්තා වී තිබුණි. 2018 පළමු කාර්ුලේ දී විදුලිබල විකුණුේ ආොයලේ සියයට 7.8ක ඉහළ යාමක් වාර්තා
වී ඇත.
2018 පළමු කාර්ුලේ දී “ජලය එක්රැස් කිරීම,පිරිසිදු කිරීම සහ ලබොහැරීම” යන ආර්ික කටයුත්ත
සියයට 1.4ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. සපයන ලෙ ජල ප්රමාණය 2017 පළමු කාර්ුලේ සිට ලමම
කාර්ුව ෙක්වා සියයට 3.6කින්ත ඉහළ ලගාස් ඇත.එලමන්තම ලමහි අලලවි ආොයම සියයට 6.4කින්ත ඉහළ
ලගාස් ඇත.
2017 පළමු කාර්ුව හා සංසන්තෙනලේදී 2018 පළමු කාර්ුව සඳහා “ඉදිකිරීේ කර්මාන්තතය” සියයට
4.9ක පසුබෑමක් වාර්තා කර ඇත. ලමම කාර්ුව ුලදී සමස්ත සිලමන්තති නිෂ්පාෙනය සියයට 3.55 කින්ත
පහළ ලගාස් ඇත. ලමහිදී සිලමන්තති ආනයනය සියයට 3.16 කින්ත අඩු වී ඇති අතර ලේශීය නිෂ්පාෙනය
4.22කින්ත පහල යාමක් වාර්තා කර ඇත.
1.1.3 මස්වා ක්රියාකාරකම්
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සඳහා සියයට 57.1 දායකත්තවයක් සහිත මස්වා ක්රියාකාරකම්, 2018 පළමු
කාර්තුව සදහා සියයට 4.4 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත.
2018 පළමු වන කාර්ුලේ ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතයට සියයට 11.6 ක ොයකත්වයක් සපයන “ලතාග සහ
සිේලර ලවළඳාම“ 2017 පළමු වන කාර්ුලේ වාර්තා කළ සියයට 4.3 ක වර්ධනයට සාලේක්ෂව ලමම
කාර්ුලේ දී සියයට 5.4 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. ලතාග සහ සිේලර ලවළඳාේ කාර්යලයහි එකු
කළ අගය ලකලරහි මුළු ආනයන හා මුළු ලේශීය නිෂ්පාෙන වල ලවනස්වීම බලපානු ලැලේ. එම නිසා
ලමම ආර්ික කටයුත්ලතහි වර්ධන අනුපාතය ආනයන, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාෙන සහ කාර්මික
නිෂ්පාෙන යන විචලයයන්ත ිත්වලයහි ලවනස්වීම මත පෙනේ ලේ.
ශ්රි ලංකා මහ බැංකුලේ ලගවුේ ලශ්ෂ සංඛයාලේඛන වලට අනුව මුළු ආනයන වියෙම 2017 පළමුවන
කාර්ුලේ වාර්තා වු රුපියේ මිලියන 796,069 ට සාලේක්ෂව ලමම කාර්ුලේ දී රුපියේ මිලියන

924,253 ෙක්වා සියයට 16.1 කින්ත වැඩිවී ඇත. ශ්රි ලංකා මහ බැංකුලේ ලවලළෙ ෙර්ශක වලට අනුව
පාරිලභෝගික භාණ්ඩ ආනයන පරිමා ෙර්ශකය ලමම කාර්ුලේ දී සියයට 15.3 කින්ත වැඩිවී ඇත. තව ෙ
කර්මාන්තත ආර්ික කටයුුවල මුළු ලවලළෙ තීරුලේ වටිනාකම රුපියේ මිලියන 302,813 සිට රුපියේ
මිලියන 330,066 ෙක්වා සියයට 9.0 කින්ත වැඩිවී ඇත.
“මගීන්ත සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන ලස්වාවන්ත සහ ගබඩා පහසුකේ සැපයීම” යන ක්රියාකාරකම, භාණ්ඩ හා
ලස්වා ලගාඩබිේ ප්රවාහනය, මුහුදු මාර්ග වල ප්රවාහනය සහ ගුවන්ත ලස්වාවන්ත උප කාර්යයන්ත ලගන්ත
සමන්තවිත ලේ. 2017 පළමුවන කාර්ුලේ වාර්තා කළ සියයට 6.6 ක වර්ධනයට සාලේක්ෂව ලමම
කාර්ුලේ දී සියයට 1.2 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. ගුවන්ත ලස්වා වාර්තා අනුව ලමම කාර්ුලේ
ආොයම සියයට 22.9 කින්ත ඉහළ ලගාස් ඇත. 2018 පළමු කාර්ුලේදී මුහුදු මාර්ග ප්රවාහන ලස්වාවන්ත හී
ආොයම සියයට 3.7කින්ත වැඩි වී ඇත. ලගාඩබිම ප්රවාහන ලස්වාවන්තලේ ස්ථාවර මිළ යටලත් එකු කළ
අගය සියයට 0.93 ක සෘණ වර්ධනයක්ෙ වාර්තා කර ඇත.පසුගිය වසලර් පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව
ලමම කාර්ුලේ දිවයිලන්ත මුළු වාහන ලියාපදිංචි කිරීම සියයට 24.3 කින්ත ඉහළ ලගාස් ඇති අතර ලමෝටර්
කාර් රථ සහ බස් රථ ලියාපදිංචිය පිලිලවලින්ත සියයට 90.8ක් සහ සියයට 16.0ක් ලලස ඉහළ ලගාස්
ඇත. එලමන්තම ඉඩේ වාහන, ත්රීලරෝෙ රථ, ේවිත්ව කාර්ය වාහන සහ ලලාරි රථ ලියාපදිංචිය පිළිලවලින්ත
සියයට 22.0 සියයට 18.8, සියයට 4.8, සහ සියයට 3.5 කින්ත පහළ ලගාස් ඇත. දුේරිය
ලෙපාර්ුලේන්තුලේ ආොයම සියයට 7.0ක පහළ යාමක් වාර්තා කරන අතර ශ්රී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලලයහි ආොයම සියයට 0.4 කින්ත අඩු වී ඇත. එම ප්රවාහන ලස්වාලවහි මගී කිලලෝමීටර් සංඛයාව
සියයට 3.5 ක සෘණ වර්ධනයක් ෙ වාර්තා කරයි.
තැපැේ හා කූරියර් ලස්වා උප අංශය සැලකීලේදී, තැපැේ ලෙපාර්තලේන්තුලේ ෙත්ත වාර්තා අනූව 2018
පළමු කාර්ුලවහි ෙරා ඇති මුළු පිරිවැය රුපියේ මිලියන 3,000 ඉක්මවන අතර ලස්වක පිරිවැය 2017
පළමු වන කාර්ුවට සාලේක්ෂව සියයට 2.0ක වර්ධනයකි. ලකලස් නමුත් ලමහි මූර්ත එකුකළ අගය
2018 වර්ෂලේ පළමු කාර්ුව සඳහා වාර්තා කරන්තලන්ත සියයට 6.5 ක වර්ධනයකි.
ෙළ ලේශීය නිෂ්පාදිතලයන්ත සියයට 1.7 ක ොයකත්වයක් ෙරන “නවාතැන්ත, ආහාර හා බීම වර්ග සැපයිම”
යන උප ආර්ික කටයුත්ත ලපර වර්ෂලේ පළමු කාර්ුව හා සළකා බලන විට ලමම වර්ෂලේ පළමු
කාර්ුලේ එකුකළ අගය සියයට 7.6 ක ඉහළ යාමක් වාර්තා කරයි. 2017 වර්ෂලේ පළමු කාර්ුව
හා සසඳන විට සංචාරක පැමිණීම සියයට 17 ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි. ලේ අනුව 2018 වර්ෂලේ
පළමු කාර්ුව ුළදී සංචාරක පැමිණීම ඉහළ වර්ධනයක් ලපන්තවයි. එලස්ම සංචාරක සංවර්ධන
අධිකාරිලේ වාර්තා අනුව ලහෝටේ කාමර භාවිතා කිරීලේ අනුපාතයෙ 77.2 සිට 78.5 ෙක්වා ලමම
කාර්ුව ුළදී වැඩි වී ඇත.
“වැඩසටහන්ත සකස් කිරීම, විකාශන කාර්යයන්ත, ශේෙ පටිගත කිරීම හා වීඩිලයෝ නිෂ්පාෙනය කිරීම” යන
ලස්වා ආර්ික කාර්යය සියයට 18.3ක සෘණ වර්ධනයක් 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 පළමු
කාර්ුලේදී වාර්තා කර ඇත.

සන්තනිලේෙන ලස්වාවන්ත ;සන්තනිලේෙන ලස්වාවන්ත හී මූර්ත එකු කළ අගය 2017 පළමු කාර්ුලේ දී
සියයට 11.1කින්ත ඉහළ ලගාස් ඇත. විදුලි සංලේශ ලකාමිෂන්ත සභාලේ වාර්තා වලට අනුව ලමම කාර්ුව
ුල ස්ථාවර සහ ඡංගම දුරකථන සේබන්තධතාවන්තහි සැළකිය යුු වර්ධනයක් වාර්තා වී ලනාමැති වුවත්
අන්තතර්ඡාල සේබන්තධතාවන්තහි සියයට 29 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
“පරිගනක වැඩසටහන්ත සේපාෙනය පිළිබඳ උපලේශනය හා සේබන්තධ කාර්යයන්ත” යන උප
ක්රියාකාරකම 2017 වර්ෂලේ පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව සියයට 4.2 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
ලමහි නිමවුේ අගය ගණනය කරනු ලබන්තලන්ත ලේශීය ආොයේ ලෙපාර්තලේන්තුව මගින්ත නිකුත් කරන
වැට් ෙත්ත පෙනේ කරලගන ලේ.
‘මුලය ලස්වා සැපයීම’ ආර්ික කටයුත්ලත් 2018 පළමු කාර්ුව සෙහා වර්ධනය සියයට 12.2ක් ලලස
වාර්තා ලේ. ලපර වර්ෂලේ පළමු කාර්ුලේ ලමහි වර්ධනය සියයට 9.1ක් ලලස වාර්තා වී තිබුණි. 2018
පළමු කාර්ුලේ දී බලපරලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපරලාභී විලශ්ෂිත බැංකු සෙහා ලස්වක ලගවීේ
සියයට 9.6 කින්ත වැඩි වී ඇත. එලමන්තම ලමම ආයතන සෙහා බදු ලගවීමට ලපර ලාභය සියයට 4.84කින්ත
වැඩිවී ඇත. මුලය ලස්වාවන්තහි භාවිතාව, ණය සහ අත්තිකාරේ වටිනාකම සහ මුළු තැන්තපු වටිනාකම
මගින්ත ලපන්තනුේ කරයි. ඒ අනුව ණය අත්තිකාරේ වටිනාකම සහ මුළු තැන්තපු වටිනාකම 2018 පළමු
කාර්ුලේ දී පිලිලවලින්ත සියයට 15.1කින්ත සහ 17.1 කින්ත වර්ධනය වී ඇත. 2018 පළමු කාර්ුලේ දී
“භරිත සාමානය ණය ලපාලී අනුපාතය “ සහ “භරිත සාමානය තැන්තපු ලපාලී අනුපාතය “ පිලිලවලින්ත
සියයට 14.04ක් සහ සියයට 9.0 ක් ලලස සටහන්ත විය. 2017 පළමු කාර්ුලේ දී ඒවා සියයට 13.4ක් සහ
සියයට 8.81 ක් ලලස සටහන්තව ඇත.
“රක්ෂණ ලස්වා සැපයීම සහ විශ්රාම වැටුේ අරමුෙේ කළමනාකරණය “ කිරීලේ කටයුු වල මුර්ත එකු
කල අගය 2018 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 9.3 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එය 2017 පළමු
කාර්ුලේ දී ෙ සියයට 9.3 ක වර්ධනයක් ලපන්තනුේ කර ඇත. ලමම කාලලේදී රක්ෂණ සමාගේ වල
ලස්වක ලගවීේ සහ බදු ලපර ලාභලයහි වර්ධනයක් වාර්තා වී ඇත. ලමම ලස්වාව ලකතරේ භාවිත වූලේ
ෙැයි නිරුපනය ලකලරන උපයන ලෙ රක්ෂණ වාරික වටිනාකම සහ උපයන ලෙ හිමිකේ වටිනාකේ හී
එකුව ලමම කාර්ුලේ දී සියයට 12.9කින්ත වර්ධනය වී ඇත.
“වෘත්තීය ලස්වා” 2017 පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව 2018 පළමු කාර්ුලේ දී සියයට 3.9ක වර්ධනයක්
වාර්තා කර තිලේ. ලමහි එකුකළ අගය ගණනය කරනු ලබන්තලන්ත ආර්ික ක්රියාකාරකේ 8 ක
එකුවක් ලලසිනි. ලමය ප්රධාන වශලයන්ත “ නීති හා ගිණුේ කාර්යයන්ත”, “ගෘහනිර්මාන හා ඉංජිලන්තරු
කාර්යයන්ත”, “ විෙයාත්මක පර්ලේෂණ සහ සංවර්ධන කාර්යයන්ත” “ප්රචාරණ හා අලලවි පර්ලේෂණ,
ලවනත් වෘත්තීය, විෙයාත්මක හා තාක්ෂණ කාර්යයන්ත” සහ “ප්රකාශන කාර්යයන්ත”, “පශු වවෙය
කාර්යයන්ත”. “කුලී හා බදු කාර්යයන්ත”, “රැකියා, රැකියා නිලයෝජිත ආයතන, ආරක්ෂක හා විමර්ශණ
කාර්යයන්ත” සහ “ලගාඩනැගීේ හා උෙයාන සැකසීම සේබන්තධ ලස්වා සැපයීේ කාර්යයන්ත” ලගන්ත

සමන්තවිත ලේ. ඉහත ෙැක්ලවන කාර්යයන්ත සෙහා නිමවුේ අගය ගණනය කරනු ලබන්තලන්ත ලේශීය
ආොයේ ලෙපාර්තලේන්තුව මගින්ත නිකුත් කරන වැට් ෙත්ත පෙනේ කරලගන ලේ.
“කලා හා ලපාදු විලනෝොත්මක කටයුු සහ අලනකුත් ලපෞේගලික කාර්යයන්ත“ යන ආර්ික කටයුත්ත
“ලවනත් පුේගල ලස්වා කාර්යයන්ත“ යටලත් ම සෙහන්ත කර ඇත. එම කාර්යලයහි නිමැවුේ අගය ෙ ලේශීය
ආොයේ ලෙපාර්තලේන්තුව මගින්ත නිකුත් කරන වැට් ෙත්ත පෙනේ කරලගන සකස් කරනු ලැලේ. 2017
පළමු කාර්ුවට සාලේක්ෂව ඉහත ආර්ික කටයුත්ලතහි මූර්ත එකු කළ අගය සියයට 5.0 කින්ත වැඩිවී
ඇත.
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