ශ්රී ලංකා ජාතික ගිණුම් ඇස්තමම්න්තු

2016 වාර්ෂික සහ 2016 සිව්වැනි කාර්ෂුව සඳහා
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය
නිෂ්පාදන ප්රමව්ශමයන්ත
(2010 පාද වර්ෂෂය )

ජනමේඛන හා සංඛයාමේඛන මදපාර්ෂතමම්න්තුව
ජාතික ප්රතිපත්තති හා ආර්ෂික කටයුු අමාතයාංශය
ශ්රී ලංකාව

1.1 2016 වර්ෂෂමේ දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය
ජනමේඛන හා සංඛයාමේඛන මදපාර්ෂතමම්න්තුව සිසින්ත 2016 සිව්වන කාර්ෂුව සහ 2016 වර්ෂෂය
සඳහා දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සහ අමනකුත්ත සාර්ෂව ආර්ෂික දර්ෂශක ඇස්තමම්න්තු කර නිකුත්ත මකාට
ඇත.
2016 වර්ෂෂය පුරාම අයහපත්ත කාලගුණික තත්තත්තවයන්ත පැවුණි. මමම වර්ෂෂමේ මදවන කාර්ෂුමව්
පැවති ගංවුර තත්තත්තවයත්ත අමනකුත්ත කාර්ෂුවල පැවති නියගයත්ත කෘිකාර්ෂික අංශමේ පසුබෑමට
මහ්ු වී ඇත.
රූප සටහන 1- දළ මේශීය නිෂ්පාදිතමේ සංයුතිය - 2016
දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය 2016

2016 වර්ෂෂය සදහා ස්ථාවර ිල (2010) ගණන්ත
යටමත්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියේ ිලියන
9,012,026 ක් මලස ඇස්තමම්න්තු කර ඇත. 2015

7.5%

වර්ෂෂමේ දී මමහි අගය රුපියේ ිලියන 8,633,890

8.4%

කෘිකර්ෂමාන්තත
27.1%

කර්ෂමාන්තත
මස්වා

57.0%

ශුේධ බදු

ක් සිය. ඒ අනුව 2016 වර්ෂෂමේ දී ශ්රී ලංකා ආර්ෂිකය
සියයට 4.4 ක වර්ෂධන මව්ගයක් වාර්ෂතා කර ඇත.
ප්රස්තාර අංක 1 න්ත දැක්මවන පිදදි 2016 වර්ෂෂමේ
ස්ථාවර ිල ගණන්ත යටමත්ත ඇස්තමම්න්තු කරන ලද
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා ආර්ෂිකමේ ප්රධාන
සංරචක වන කෘිකර්ෂමාන්තත, කර්ෂමාන්තත, මස්වා හා

ශුේධ බදු වල දායකත්තවය පිළිමවලින්ත සියයට 7.5 ක්, සියයට 27.1ක්, සියයට 57.0ක් හා සියයට 8.4
කි.
සෑම ආර්ෂික කටයුත්තතකම එකුකළ අගය ගණනය මකමරන්තමන්ත දළ නිමවුමම් වටිනාකින්ත එම
නිමැවුම බිහි කිරීම සදහා මයාදාගත්ත අතරමැදි මයදවුම් වල වටිනාකම අඩු කිරීමමනි. මමහිදී අතරමැදි
මයදවුම් ගැනුම්කරුවාම

ිලට ඇස්තමම්න්තු මකමරන අතර දළ නිමැවුම ඇස්තමම්න්තු

මකමරන්තමන්ත මුලික ිලට යි. ඒ අනුව මමහිදී දළ එකුකළ අගය ගණනය වන්තමන්ත මුලික ිලටයි.
මමමස් මුලික ිල යටමත්ත ගණනය කරන සමස්ත ආර්ෂිකමේ දළ එකුකළ අගයට භාණ්ඩ මත අය
මකමරන බදු එකුමකාට භාණ්ඩ මත ලබාමදන සහනාධාර අඩු කිරීම මගින්ත මවමළදමපාළ ිල
යටමත්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කරනු ලැමේ.

රූප සටහන 2 - ප්රධාන ආර්ෂික කාර්ෂයයන්ත ී  වර්ෂධන මව්ග 2016

2016 වර්ෂෂය පුරා පැතිරුණු අයහපත්ත කාලගුණ

8

තත්තත්තවමේ බලපෑම පිළිඹිබු කරින්ත කෘිකාර්ෂික

6

ආර්ෂික කටයුු සියයට -4.2ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා

4

6.7
4.2

2

-4

මස්වා

කර්ෂමාන්තත

-2

-4.2
කෘිකර්ෂමාන්තත

0

කළ අතර කර්ෂමාන්තත අංශය සියයට 6.7ක් සහ
මස්වා අංශය සියයට 4.2ක් වශමයන්ත සුටුදායක
වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතා කර ඇත.

-6

වර්ෂෂය මුළුේමේ ම කෘිකාර්ෂික කටයුු සදහා හිතකර කාලගුණ තත්තත්තවයක් මනාතිබීම මහ්ුමවන්ත
මබාමහෝ ආර්ෂික කටයුු ඝෘණ වර්ෂධනයන්ත වාර්ෂතා කර ඇත. මමහි දී ‘වී වගා කිරීම’ සියයට 31.0, ‘වී
හැර අමනකුත්ත ධානය වගා කිරීම’ සියයට 10.5, ‘මත්ත වගා කිිදම’ සියයට 11.2, ‘රබර්ෂ වගා කිරීම’
සියයට 10.7, ‘පලුරු වගා කිරීම’ සියයට 3.7, ‘එළවලු වගා කිරීම’ සියයට 2.1 සහ මපාේ ඇුලත්ත
වන ‘මතේ සහිත පලුරු මබෝග වගා කිරීම’ සියයට 0.6 වශමයන්ත පසුබෑම් වාර්ෂතා කර ඇත.මකමස්
මවතත්ත කෘිකාර්ෂික ක්රියාකාරකම් අුමරන්ත සමහරක් 2016 වර්ෂෂය සඳහා ධන වර්ෂධන මව්ගයන්ත
වාර්ෂතා කර ඇත(රූප සටහන 3). එහිදී ‘ිිදදිය ධීවර කටයුු’ සියයට 9.9 ක්, ‘කුළුබඩු වගා කිරීම’
සියයට 6.4 ක්, ‘සත්තත්තව නිෂ්පාදන’ සියයට 6.3 ක්, ‘වන වගාව’ සියයට 5.5 ක් සහ ‘කරදිය ධීවර
කටයුු’ සියයට 0.6ක් වශමයන්ත ධන වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතා කර ඇත.

රුප සටහන 3- කෘි ක්රියාකාරකම් වල වාර්ෂික වර්ෂධන අනුපාතිකයන්ත - 2016
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කර්ෂමාන්තත අංශමේ ක්රියාකාරීත්තවය
කර්ෂමාන්තත අංශමේ ප්රධාන ක්රියාකාරකම් වල වර්ෂධන මව්ගයන්ත 4 වන රූප සටහමන්ත දැක් මව්.
කෘිකර්ෂමාන්තත අංශමේ මමන්ත මනාව කර්ෂමාන්තත අංශමේ ප්රධාන ක්රියාකාරකම් වැඩි ගණනක් 2016
වර්ෂෂමේ දී ධන වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතාකර ඇත(රූපසටහන 4). ඒ නිසා ම කෘි අංශය සහ මස්වා
අංශය අභිබවා සියයට 6.7 ඉහළ වර්ෂධන මව්ගයක් වාර්ෂතා කිරීමට කර්ෂමාන්තත අංශය සමත්තව තිමේ.
මමහිදී ප්රධාන කර්ෂමාන්තත වශමයන්ත ‘ඉදිකිරීම්’ සියයට 14.9 ක්, ‘පතේ හා කැනීම්’සියයට 14.4ක්,
‘ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය’සියයට 3.4ක්, ‘රබර්ෂ හා ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය’ සියයට 17.9ක්,
‘සිදුලිය,ගෑස් හා උණුසුම් වායු සැකසුම් සැපයුම ’ සියයට 8.4ක් වශමයන්ත ඉහළ වර්ෂධන මව්ගයන්ත
වාර්ෂතා කරනු ලබන අතරුරදී ‘ආහාර පාන හා දුම්මකාළ නිෂ්පාදනය සහ ‘මරදිපිළී ඇගළුම් සම්
ආශ්රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය යන ප්රධාන කර්ෂමාන්තත ක්රියාකාරකම් ඝෘණ වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතා කර
ඇත. ඒ පිළිමවලින්ත සියයට ඝෘණ 2.5 ක් සහ සියයට ඝෘණ 0.2 ක් වශමයනි.
රූපසටහන 4 - කර්ෂමාන්තත ක්රියාකාරකම් වල වාර්ෂික වර්ෂධන අනුපාතිකය -2016
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මස්වා අංශයට අදාළ උප අංශයන්තහි 2016 වර්ෂෂමේ වර්ෂධන අනුපාතයන්ත රුප සටහන 3 හි දැක්මව්.
රූපසටහන 5 - මස්වා ක්රියාකාරකම් වල වාර්ෂික වර්ෂධන අනුපාතිකයන්ත - 2016
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ද ්වා ක්රියාකාරකම්

2016 වර්ෂෂමේ දී මස්වා අංශමයහි සිදුවී ඇති වර්ෂධනය සියයට 4.2 කි. මස්වා අංශමේ මමම වර්ෂධනයට
‘වෘත්තීය මස්වා හැර අමනකුත්ත සෑම මස්වා ක්රියාකාරකමක් ම ධනාත්තමක දායකත්තවයක් ලබා දී තිමේ.
එහි දී දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා වැඩි දායකත්තවයක් සපයන මස්වා ක්රියාකාරකම් සැල ව සිට
ප්රවාහනය සියයට 4.1, මතාග හා සිේලර මවළදාම සියයට 2.5, මේපල මවළදාම් කටයුු සියයට 4.2,
‘මුලය මස්වා කටයුු’ සියයට 12.4, ‘රක්ෂණ මස්වා කටයුු’සියයට 8.5, සහ සිදුලි සංමේශ මස්වා
සියයට 8.3 වශමයන්ත කැපී මපමනන සහ සැලකිය යුු වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතා කරනු ලැබ තිමේ.
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතමේ ගමය ිල අවධමනකය මගින්ත සමස්ත ආර්ෂිකය ුල ිල මට්ටමම් සිදුවු
මවනස් වීම හදුනා ගත හැකි මව්. 2010 වර්ෂෂය පාද වර්ෂෂය වශමයන්ත මගන ගණනය මකමරන මමය
2016 වර්ෂෂමේ දි 131.4 වු අතර 2015 වර්ෂෂමේ වාර්ෂතා කළ අගය වු 126.8 ට සාමප්ක්ෂව බැලීමම් දී
ිල මට්ටම සියයට 3.6 කින්ත ඉහළ මගාස් ඇති බව ප්රකාශකළ හැකි ය.
මකාළඹ පාිදමභෝගික ිල දර්ෂශකය (CCPI) (2006/2007=100) 2015 වර්ෂෂය සඳහා වාර්ෂතා වූ 181.5
සිට 2016 වර්ෂෂමේ දී 188.5 දක්වා සියයට 3.9 කින්ත ඉහළ මගාස් ඇත.

1.1.1 කෘිකාර්ෂික ක්රියාකාරකම්
2016 වර්ෂෂමේ මදවන කාර්ෂුමව් දී ඇතිවූ ගංවුර තත්තත්තවයත්ත අමනක් කාර්ෂුවල පැවති සියලි
කාලගුණයත්ත කෘිකාර්ෂික කටයුු මකමරහි අහිතකර මලස බලපා ඇත. ඒ මහ්ුමවන්ත මබෝමහෝ
වගාවන්ත ඝෘණ වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතා කළ අතර කෘි අංශමේ සමස්ත වර්ෂධනය 2016 වර්ෂෂමේ දී
ඝෘණ 4.2 ක් සිය.
2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂෂ ුළ දී කෘිකාර්ෂික අංශමේ ආර්ෂික ක්රියාකාරකම් වල වර්ෂධනමේ රටාව
රූප සටහන්ත අංක 4 මගින්ත මපන්තනුම් මකමර්ෂ.
රූප සටහන 6 - ප්රධාන කෘි ක්රියාකාරකම් ී  වර්ෂධන රටාව: 2014 - 2016
ප්රධාන කෘෂි ක්රියාකාරකම් හී වර්ධනය 2014-2016

%
0.4
0.3
0.2
0.1

2014/13

0

2015/14

-0.1

වී

මත්ත

රබර්ෂ

මපාේ

සත්තත්තව
නිෂ්පාදන

කරදිය මසුන්ත

2016/15

-0.2
-0.3
-0.4

2016 වර්ෂෂමේ දී “වී හැර අමනකුත්ත ධානය වගා කිරීම” උප ආර්ෂික කටයුත්තත වාර්ෂතා කර ඇත්තමත්ත
සියයට 10.5 ක පසුබෑමකි. ධානය වගාව ුළ සියයට 75 ක පමණ දායකත්තවයක් ලබා මදන බඩඉිදගු
වගාකිරීම සියයට 10 කින්ත පමණ අඩු වීමත්ත, මසෝයා මබෝංචි සහ රටකජු වගාකිරීම පිළිමවලින්ත සියයට
28 කින්ත සහ සියයට 22 කින්ත අඩු වීමත්ත මම් සදහා ප්රධාන වශමයන්ත බලපා ඇත. මකමස් මවතත්ත 2015
වර්ෂෂමේ දි ධානය වගා කිරීම සියයට 7.3 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර තිබුණි.
2016 වර්ෂෂමේ දී ‘වී වගා කිරීම’ සියයට 31.0 ක පසුබෑමක් වාර්ෂතා කර ඇත. 2015 වර්ෂෂමේ දී එය
සියයට 25 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇතත්ත මමම වර්ෂෂමේ යල මහ කන්තන මදකටම අයහපත්ත
කාලගුණ තත්තත්තවයන්තම බලපෑම් මහ්ුමවන්ත වී වගා කළ බිම් ප්රමාණය අඩු වීම නිසා නිෂ්පාදනය අඩු
වී ඇත.
එළවළු වගා කිරීම ද 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 2.1 ක පසුබෑමක් වාර්ෂතා කර ඇත. එමස් ම පළුරු වගා
කිරීම වාර්ෂතා කර ඇත්තමත්ත ද සියයට 3.7 ක පසුබෑමකි.

මපාේ වගාව ප්රධාන මකාට ඇති “මතේ සහිත පලුරු වගාව” ස්ථාවර ිල ගණන්ත යටමත්ත 2016
වර්ෂෂය සඳහා දළ මේශීය නිෂ්පාදනයට එකු කල අගය රුපියේ ිලියන 67,074 ක් මව්. මමය 2015
වර්ෂෂයට සාමප්ක්ෂව රුපියේ ිලියන 430ක අඩු වීමකි. ඒ අනුව මමම ආර්ෂික කටයුත්තත සදහා 2016
වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා වී ඇත්තමත්ත සියයට 0.6ක ඝෘණ වර්ෂධනයකි. ශ්රි ලංකා මපාේ පර්ෂමේෂණායතනමේ
පැහැදිලි කිරීම් අනුව මපාේ වගා මකමරන ප්රමේශ වල දැඩි සියලි කාලගුණ තත්තත්තවයක් 2016 වසර
පුරාම පැවීම මමමස් ඵලදාව පහත වැටීමට සෘජුව ම බලපා ඇත. 2015 වර්ෂෂමේ දී රු.35.69 ක් මලස
වාර්ෂතා වු මපාේ මගඩියක නිෂ්පාදකයාම

ිල 2016 වර්ෂෂය ුළ රු.28.45 දක්වා රුපියේ 7කින්ත

පමණ අඩු වී ඇත. එමස් ම 2016 වර්ෂෂමේ දී තැඹිලි අස්වැනන්තන ිලියනයකින්ත පමණ වැඩි වී ඇති
අතර තැඹිලි අපනයනය වැඩි සිමක් ද වාර්ෂතා වී ඇත.
2016 වර්ෂෂමේ දී ද මත්ත වගාව තවදුරටත්ත සියයට 11.2 ක ඝෘණ වර්ෂධන මව්ගයක් වාර්ෂතා කර ඇත.
මමම පසුබෑසීම සදහා ප්රධාන මහ්ුව වශමයන්ත හදුනා මගන ඇත්තමත්ත මත්ත වගා මකමරන දිස්ි ක්ක වල
අඛණ්ඩව පැවති අයහපත්ත කාලගුණ තත්තත්තවය යි. ශ්රි ලංකා මත්ත මණ්ඩලමේ වාර්ෂතා අනුව 2015
වර්ෂෂමේ දී කිමලෝ

ැම් ිලියන 306.9 ක් වු මත්ත අපනයනය 2016 වර්ෂෂමේ දී කිමලෝ

ැම් ිලියන

288.8 දක්වා සියයට 5.9 කින්ත අඩු වී ඇත. ඒ සමගම මකාළඹ මත්ත මවමළදමපාමළ් ශ්රි ලංකා මත්ත
කිමලෝ ැම් 1 ක සාමානය ිල රුපියේ 400.84 සිට රුපියේ 466.43 දක්වා වැඩි සි ඇත.
2016 වර්ෂෂමේදී ‘අමනකුත්ත බීම වර්ෂග (මකෝපි හා මකාමකෝ)’ මපර වර්ෂෂමේ වාර්ෂතා කළ සියයට 18.1
ක පසුබෑමට සාමප්ක්ෂව 2016 සියයට 7.5 ක ධන වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. තව ද මමම වසර පුරා
පැවති සියලි කාලගුණය කුළුබඩු වගාව සදහා හිතකර වු අතර ඒ මහ්ුමවන්ත කුළු බඩු වගාව සියයට
6.4 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත.
රබර්ෂ වගාව’ 2012 වර්ෂෂය සිට අඛණ්ඩව වාර්ෂතා කර ඇත්තමත්ත ඝෘණ වර්ෂධන මව්ගයන්ත ය. 2016
වර්ෂෂමේ දී එය තවදුරටත්ත සියයට 10.7 ක පසුබෑමක් වාර්ෂතා කර ඇත. මලෝක මවළදමපාමළහි ඛණිජ
මතේ ිල ගණන්ත පහත වැමටින්ත පැවීම නිසා කෘත්රීම රබර්ෂ නිෂ්පාදනය වැඩිමවින්ත පවී. එය
ස්වාභාසික රබර්ෂ සදහා ිල අඩු වීමට බලපා ඇත. ඒ මහ්ුමවන්ත ස්වාභාසික රබර්ෂ නිෂ්පාදනය අඩු වීම
රබර්ෂ වගාමව් මමම පසුබෑමට මහ්ු වී ඇත.
මවනත්ත ස්ථාවර මබෝග වගා කිරීම බුලත්ත,පුවක්,මකාට්ට කිලංගු,මකාස්,මදේ වගාකිරීම සහ රා මැදීම
යන ආර්ෂික කටයුු වලින්ත සමන්තසිත මව්. පැවති අයහපත්ත කාලගුණ තත්තත්තවය මහ්ුමවන්ත බුලත්ත
නිෂ්පාදනය අඩු වීමත්ත මපාේ රා නිෂ්පාදනය අඩු වීමත්ත නිසා ‘මවනත්ත ස්ථාවර මබෝග වගා කිරීම
සියයට 2.2 ක පසුබෑමක් මපන්තනුම් කර තිමේ. සිමශ්ෂමයන්ත කළුතර හා හම්බන්තමතාට දිස්ික්ක වල
බුලත්ත වගා කළ බිම් ප්රමාණය මහක්ටයාර 1500 කින්ත පමණ අඩු වීමත්ත බුලත්ත නිෂ්පාදනය අඩු වීම
සදහා බලපා ඇත.

‘සත්තව නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම්’ 2016 වර්ෂෂය සඳහා මුළු දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය මවත එකු කල
අගය, ස්ථාවර ිල ගණන්ත යටමත්ත රුපියේ ිලියන 55,060 ක් වන අතර මුළු දළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට
ලබා මදන දායකත්තවය සියයට 0.8 කි. සත්තව නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම් සමස්තයක් මලස 2015 වර්ෂෂයට
සාමප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෂය ුළදී සියයට 6.3 ක වර්ෂධන මව්ගයක් ලබාමගන ඇත. එහි දී 2015 වර්ෂෂයට
සාමප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෂමේ දී මස් පිණිස මරණ ලද කුකුලන්ත ප්රමාණය සියයට 5.7 ක සැලකිය යුු වැඩි
වීමක් වාර්ෂතා කර ඇත. තව ද කිිද නිෂ්පාදනය සියයට 9.5 කින්ත වැඩි වී ඇත. එහි දී ඉහළ කිිද
නිෂ්පාදනයක් නුවරඑළිය හා කුරුණෑගල දිස්ික්ක වලින්ත වාර්ෂතා වී ඇත. මම් අතර බිත්තතර
නිෂ්පාදනය ද සියයට 11.2 කින්ත ඉහළ මගාස් ඇත. ඉහළ බිත්තතර නිෂ්පාදනයක් කුරුණෑගල හා
පුත්තතලම දිස්ික්ක වලින්ත වාර්ෂතා සිය.
‘පැළ හා බීජ ප්රවර්ෂධනය’ ප්රධාන වශමයන්ත ම මත්ත, රබර්ෂ ,මපාේ හා පළුරු පැළ නිෂ්පාදන කටයුු
වලින්ත සමන්තසිත මව්. මමම ආර්ෂික කටයුත්තමත්ත 2016 වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා වන්තමන්ත සියයට 4.7 ක
පසුබෑමකි. 2016 වර්ෂෂමේ වැඩි කාලයක් පුරා පැවති නියගය පැළ නිෂ්පාදනයට දැඩි බාධාවක් වී ඇත.
කෘි අංශමයන්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට ඉහළම දායකත්තවය සපයන කරදිය ධීවර කටයුු 2016
වර්ෂෂමේ දී සියයට 0.6 ක වර්ෂධන මව්ගයක් වාර්ෂතා කර ඇත. මමය 2015 වර්ෂෂමේ වාර්ෂතා වූ සියයට
1.5 පසුබෑමට සාමප්ක්ෂව සුටුදායක තත්තත්තවයකි.
2015 වර්ෂෂමේ සියයට 11.2 ක පසුබෑමක් වාර්ෂතා කළ ‘ිිදදිය ධීවර හා ජලජිසි වගාව’ 2016 වර්ෂෂමේ දී
සියයට 9.9 ක ධන වර්ෂධන මව්ගයක් වාර්ෂතා කර තිබීම කැපී මපමන්ත. රමට් පැවති සියලි කාලගුණය
ිිදදිය මත්තසය වගාවට හිතකර වීම මමම වර්ෂධනයට මහ්ු වී ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත්ත
සංවර්ෂධන අමාතයාංශමේ වාර්ෂතා මපන්තවා මේ.

1.1.2 කර්ෂමාන්තත ක්රියාකාරකම්
රූප සටහන 7 – ප්රධාන කර්ෂමාන්තත ක්රියාකාරකම් ී  වර්ෂධන රටාව: 2014 සිට 2016

%
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
පතේ හා
කැණිම්

ආහාර, බීම
සහ දුම්මකාළ
නිෂ්පාදනය

මරදිපිළි ,
ඇගළුම් සහ
සම්භාණ්ඩ
නිෂ්පාදනය
14/13

රබර්ෂ හා
ප්ලාස්ටික්
නිෂ්පාදනය
15/14

සිදුලිය
නිෂ්පාදනය

ඉදිකිරීම්

16/15

2016 වර්ෂෂමේ දී කෘිකර්ෂමාන්තත සහ මස්වා අංශ අභිබවා වර්ෂධනය වී ඇති කර්ෂමාන්තත අංශය වාර්ෂතා
කර ඇති වර්ෂධන මව්ගය සියයට 6.7 කි.
එහි දී කර්ෂමාන්තත අංශමේ ක්රියාකාරකම් ුනක් හැරුණු සිට අමනක් සියේල 2016 වර්ෂෂමේ දී
ධනාත්තමක වර්ෂධනයන්ත මපන්තනුම් කිරීම කැපී මපමන්ත. එහි දී පතේ හා කැනීම් කර්ෂමාන්තතය මපර
වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා කර තිබු සියයට 5.2 ක පසුබෑමට සාමප්ක්ෂව සියයට 14.4 ක ධන වර්ෂධන මව්ගයක්
වාර්ෂතා කර තිබීම කැපී මපමන්ත. මම් සදහා ඉදිකිරීම් කර්ෂමාන්තතමේ ඉහළ වර්ෂධනයට සමගාමීව ඒ සදහා
අවශය අමු්රවය ලබා ගැනීම සදහා සිදුකළ පතේ හා කැනීම් ඉහළ යෑම සිමශ්ෂමයන්ත බලපා ඇත.
දළ මේශිය නිෂ්පාදිතය සදහා කර්ෂමාන්තත අංශමේ මදවන වැඩිම දායකත්තවය සපයන ආහාර ්රවය, බීම
වර්ෂග සහ දුම්මකාළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම් 2015 වර්ෂෂමේ දී සියයට 3.7 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා
කර තිබු නමුත්ත 2016 වර්ෂෂමේදී සියයට 2.5 ක පසුබෑමක් වාර්ෂතා කර ඇත. එමස් ම ශ්රී ලංකා මහා
බැංකුමව් කර්ෂමාන්තතශාලා නිෂ්පාදන දර්ෂශකය ද මමම කර්ෂමාන්තතයට අදාලව සියයට 4.3 ක අඩු වීමක්
මපන්තනුම් කර ඇත.
මරදිපිළි, ඇඟළුම් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්ෂමාන්තතය 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 0.2ක සුළු පසුබෑමක්
වාර්ෂතා කර ඇත. එහි දී ශ්රි ලංකා මහ බැංකුමව් කර්ෂමාන්තතශාලා දර්ෂශකය ුළ මරදිපිළී නිෂ්පාදන
කර්ෂමාන්තතය සියයට 2.3 ක ඉහළ යෑමක් වාර්ෂතා කර ඇතත්ත ඇගලුම් නිෂ්පාදන කර්ෂමාන්තතය සියයට
2.1 කින්ත පහත වැටී ඇත.

දැව හා දැව නිෂ්පාදන හා ලීමයන්ත කරන ලද නිෂ්පාදන (ගෘහ භාණ්ඩ හැර) ආර්ෂික කටයුත්තත 2016
වර්ෂෂමේදී මපර වර්ෂෂයට සාමප්ක්ෂව සියයට 15.5 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. 2015 වර්ෂෂමේදීත්ත
මමම කර්ෂමාන්තතය සියයට 13.4 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර තිබිණි.
2016 වර්ෂෂමේදී සියයට 9.7 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇති කඩදාසි සහ කඩදාසි ්රවය නිෂ්පාදනය,
මු්රණය සහ පටිගත කරන ලද මාධය නිෂ්පාදනය 2015 වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා කර තිබුමණ් සියයට 8.5 ක
වර්ෂධනයක් පමණි.
අඟුරු නිෂ්පාදනය සහ ඛණිජ මතේ ්රවය පිිදපහදුව නිෂ්පාදන කර්ෂමාන්තතය 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට
7.5 ක සැලකිය යුු වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. මමම කර්ෂමාන්තතය 2015 වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා කර තිබු
වර්ෂධනය සියයට 1.2ක් පමණි.
මූලික මලෝහ වර්ෂග නිෂ්පාදනය සහ පිිදසකසන ලද මලෝහ නිෂ්පාදන (යන්තර ූතර සහ උපකරණ හැර)
කර්ෂමාන්තතය 2016 වර්ෂෂමේදී

සියයට 28.7 ඉහළ වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත්තමත්ත මපර වර්ෂෂමේ

වාර්ෂතා කර තිබු සියයට 14.6 ක වර්ෂධනය අභිබවා යිනි. තව ද මමම කර්ෂමාන්තතමේ අපනයන
ප්රමාණය 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 67.6 කින්ත වැඩි වී ඇත.
යන්තර ූතර හා උපකරණ ආදිය නිෂ්පාදන කර්ෂමාන්තතය 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 14.1 ක වර්ෂධනයක්
වාර්ෂතා කර ඇත. එහි දී සිදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය සහ පිදඝණක හා ඉමලක්මරානික් භාණ්ඩ
නිෂ්පාදනය යන උප ආර්ෂික කටයුු වල වර්ෂධනය මමම සමස්ත වර්ෂධනයට බලපා ඇත.
“සිදුලිය නිෂ්පාදන” කර්ෂමාන්තතමයහි මුර්ෂත එකු කළ අගය 2016 වර්ෂෂමේදී සියයට 8.4කින්ත වැඩි වී
ඇත. එමස් ම අදාළ කාලපිදච්මේදය ුළ මුළු සිදුලිබල ජනනය ගිගාමවාට් 13,101 සිට ගිගාමවාට්
14,250 දක්වා සියයට 8.8 කින්ත ඉහළ යාමක් වාර්ෂතා කර ඇත. සමස්ත සිදුලි බල ජනනය ුළ ජල
සිදුලිබල ජනනය සහ තාප සිදුලිබල ජනනය අතර අනුපාතය 2016 දී 33:67 මලස සටහන්ත සිය.එම
අනුපාතය 2015 දී වාර්ෂතා වුමේ 45:54 වශමයනි. මකමස් මවතත්ත 2016 වර්ෂෂමේදී සිදුලිබල සිකුණුම්
ආදායම සියයට 19.4ක පහළ යාමක් වාර්ෂතා වී ඇත. සිදුලිබල නිෂ්පාදන කර්ෂමාන්තතය 2015 වර්ෂෂමේදී
වාර්ෂතා කර තිබු වර්ෂධනය සියයට 5.9 කි
2016 වර්ෂෂමේදී “ජලය එක්රුස් කිරීම,පිිදසිදු කිරීම සහ මබදාහැරීම” සියයට 7.9 වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා
කර ඇත. ජල සැපයුම් ප්රමාණය 2015 වර්ෂෂමේදී පැවති ඝන මීටර දහස් 600,145 සිට මමම වසමර්ෂදී
ඝන මීටර දහස් 649,005 දක්වා සියයට 8.14 කින්ත වැඩි වී ඇත. එමස් ම අමලසි ආදායම සියයට 17.3
කින්ත වැඩි වී ඇත.
2016 වර්ෂෂමේ දී “ඉදිකිරීම් කර්ෂමාන්තතය” සියයට 14.9 ඉහළ වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. මමම
කාර්ෂුව ුලදී සමස්ත සිමමන්තති සැපයුම සියයට 25.4 කින්ත වැඩි සි ඇති අතර සිමමන්තති ආනයනය ද
සියයට 29.5 කින්ත වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව මේශීය සිමමන්තති සැපයුමම් සිදුවී ඇති සමස්ත වැඩි වීම සියයට
18.1කි.

1.1.3 මස්වා ක්රියාකාරකම්
2016 වර්ෂෂමේ දී දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා සියයට 57.0 ක දායකත්තවයක් සහිත මස්වා අංශය,
වාර්ෂතා කර ඇති වර්ෂධන මව්ගය සියයට 4.2 කි. 2014- 2016 අතර කාලමේ දි ප්රධාන මස්වා
ක්රියාකාරකම් හි වර්ෂධන මව්ගයන්ත මවනස් වී ඇති ආකාරය රුප සටහන 6 මගින්ත මපන්තනුම් මකමර්ෂ.
රූප සටහන 8 - ප්රධාන මස්වා ක්රියාකාරකම් ී  වර්ෂධනය: 2014 සිට 2016
ප්රධාන ද ්වා ක්රියාකාරකම් හී වර්ධන රටාව 2014 -2016
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සමස්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා ලබාමදන දායකත්තවය අනුව ප්රවාහනයට පමණක් මදවන වන
මතාග සහ සිේලර මවළදාම 2016 වර්ෂෂමේ දී දළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට දක්වන දායකත්තවය සියයට
10.7 ක් පමණ මව්.මමම ක්රියාකාරකම මගින්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට එකු මකමරන අගය ආනයන
සහ මේශීය නිෂ්පාදනය මත පදනම් මව්. එබැසින්ත මමහි වර්ෂධනය ආනයන, කෘිකාර්ෂික නිෂ්පාදනය
සහ කර්ෂමාන්තත නිෂ්පාදනය මත මවනස් වීමට ලක් මව්. 2016 වර්ෂෂමේ දී මමහි සිදු වී ඇති වර්ෂධනය
සියයට 2.5 ක් මලස වාර්ෂතා වී ඇත.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමව් මගවුම් මශ්ෂ සංඛයාමේඛන වලට අනුව 2015 වර්ෂෂමේ දී රුපියේ ිලියන
2572466.5 ක් වූ මුළු ආනයන සියදම 2016 වර්ෂෂමේ දී රු. ිලියන 2826260.4 දක්වා සියයට 9.9 කින්ත
වැඩිවී ඇත. තව ද කෘිකර්ෂමාන්තත, වන හා ධීවර අංශමයහි මවළඳ වටිනාකම මපර වර්ෂෂය හා සසඳන
කළ මමම වර්ෂෂමේ සියයට 2.5 කින්ත වැඩිසි ඇත. කර්ෂමාන්තත ආර්ෂික කටයුුවල මුළු මවළඳ
වටිනාකම, 2015 වර්ෂෂමේ වාර්ෂතා වු රුපියේ ිලියන 754822 සිට රු. ිලියන 785822 දක්වා සියයට
4.1 වැඩි වී ඇත.
“මගීන්ත සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන මස්වාවන්ත සහ ගබඩා පහසුකම් සැපයීම” දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය ුළ වැඩි
ම දායකත්තවය සහිත උප ආර්ෂික කටයුත්තත මව්. මමය භාණ්ඩ හා මස්වා මගාඩබිම් ප්රවාහනය, මුහුදු
මාර්ෂග වල ප්රවාහනය සහ ගුවන්ත මස්වාවන්ත යන කාර්ෂයයන්ත මගන්ත සමන්තසිත මව්. 2016 වර්ෂෂමේ දී මමහි

සියයට 4.1 වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා වී ඇත. ගුවන්ත මස්වා වාර්ෂතා අනුව මමම වර්ෂෂමේ ආදායම සියයට
10.19 කින්ත පහළ වැටී ඇත. නමුත්ත මුහුදු මාර්ෂග ප්රවාහන මස්වාවන්ත ී  ආදායම සියයට 179.83ක සිශාල
වැඩි වීමක් වාර්ෂතා කර ඇත. මපර වර්ෂෂයට සාමප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෂමේ දී දිවයිමන්ත මුළු වාහන
ලියාපදිංචි කිරීම සියයට 30.13 කින්ත අඩු වී ඇත. එහි දී මමෝටර්ෂ රථ, වෑන්ත රථ, මලාිද, ත්රීමරෝද රථ සහ
බස් රථ ලියාපදිංචිය පිළිමවලින්ත සියයට 35.08, සියයට 51.38, සියයට 15.33, සියයට 34.74 සහ
සියයට 2.83 වශමයන්ත පහත වැටී ඇති නමුත්ත ඉඩම් වාහන ලියාපදිංචිය සියයට 68.24 කින්ත වැඩි සි
ඇත. තව ද දුම්ිදය මදපාර්ෂතමම්න්තුමව් ආදායම සියයට 4.56 කින්ත වැඩි වී ඇති අතර, එහි පිිදවැය
සියයට 33.87 කින්ත අඩු වී ඇත. එමස් ම ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලමයහි ආදායම සියයට 14.24 ක
වැඩිවීමක් සහ මගී කිමලෝමීටර්ෂ සංඛයාව සියයට 6.14 ක වැඩිවීමක් වාර්ෂතා කර ඇත. මමම බලපෑම්
මමම කටයුත්තමත්ත සමස්ත වර්ෂධනයට බලපා ඇත.
‘තැපැේ හා  විදයර්ෂ මස්වාව’ 2016 වර්ෂෂය සඳහා සියයට 5.1 ක සුටුදායක වර්ෂධන මව්ගයක් වාර්ෂතා
කර ඇත. තැපැේ මදපාර්ෂතමම්න්තුමව් දත්තත වාර්ෂතා අනුව එහි ආදායම 2015 වර්ෂෂයට සාමප්ක්ෂව
සියයට 2.0 කින්ත අඩු වී ඇතත්ත මස්වක සියදම් ඉහළ යෑමක් වාර්ෂතා වී ඇත.
‘නවාතැන්ත, ආහාර හා බීම වර්ෂග සැපයීම’ 2016 වර්ෂෂමේදී වාර්ෂතා කර ඇති වර්ෂධනය සියයට 4.0 කි.
මපර වර්ෂෂමේ දී එහි වර්ෂධන මව්ගය වුමේ සියයට 1.9 ක් පමණි. තව ද 2015 වර්ෂෂයට සාමප්ක්ෂව
2016 වර්ෂෂමේ දී සංචාරක පැිණීමම් ඉහළ යාමත්ත පැවතිය ද මහෝටේ කාමර භාසිතා කිරීම ඉහළ
මගාස් ඇත්තමත්ත සුළු ප්රමාණයකිනි. ‘නවාතැන්ත, ආහාර හා බීම වර්ෂග සැපයීම’ උප කාර්ෂයමයහි නිමැවුම
ඇස්තමම්න්තු කරනු ලබන්තමන්ත මේශීය ආදායම් මදපාර්ෂතමම්න්තුව සිසින්ත නිකුත්ත කරනු ලබන එකු
කළ අගය මත බදු (VAT) දත්තත මුලාශ්ර උපමයෝගී කරගනිිනි.
‘වැඩසටහන්ත සකස් කිරීම, සිකාශන කටයුු සහ ශ්රවය දෘශය නිෂ්පාදන කටයුු’ 2016 වර්ෂෂමේ දී
සියයට 7.7 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. මමම කාලය ුල මබාමහෝ රූපවාහිනී සහ ගුවන්තසිදුලි
සිකාශන සමාගම්වල ආදායමමහි උච්චාවචනයන්ත දක්නට ලැබිණි.
‘සන්තනිමව්දන මස්වාවන්තී ’ මූර්ෂත එකු කළ අගය 2016 වසමර්ෂදී සියයට 8.3 කින්ත තවදුරටත්ත වැඩි වී
ඇත. සිදුලි සංමේශ මස්වාවන්ත අතර සමස්ථ නිමැවුමට ඉහළම දායකත්තවය ලබා මදන ප්රධාන
ආයතනවල ලාභය කැපී මපමනන මලස වර්ෂධනය වී ඇත.
ශ්රි ලංකාව ුළ ඉහළ වර්ෂධනයක් මපන්තනුම් කරින්ත සිටින ‘පිදගනක වැඩසටහන්ත සම්පාදනය පිළිබඳ
උපමේශනය හා සම්බන්තධ කාර්ෂයයන්ත’ 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 7.1 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත.
මකමස් මවතත්ත 2015 වර්ෂෂමේ දී එහි වර්ෂධනය සියයට 14.8 ක්ව පැවුණි.
‘මුලය මස්වා සැපයීම’ 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 12.4 වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. ශ්රි ලංකාව ුළ
මමම කටයුත්තමත්ත මයදී සිටින ආයතන වලට බලපරලාී  වාණිජ බැංකු, බලපරලාී  සිමශ්ිත බැංකු,

ලියාපදිංචි මුලය සමාගම්, ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව, මකාළඹ මකාටස් හුවමාරුව සහ ගෘහ අංශය ුළ මුලය
අතරමැදිකරණ මස්වාව සපයන පුේගලයින්ත ඇුළත්ත මව්. 2015 වර්ෂෂමේ දී මමම මස්වාමව් එකුකළ
අගය ස්ථාවර ිල ගණන්ත යටමත්ත රුපියේ ිලියන 347493 ක් මලස වාර්ෂතා වු අතර 2016 වර්ෂෂය
අවසාන වන සිට එය රුපියේ ිලියන 563044 දක්වා වැඩි වී ඇත. 2016 වර්ෂෂමේ දී බැංකු ආයතනවල
ණය සහ අත්තතිකාරම් සියයට 17.51 කින්ත සහ තැන්තපු සියයට 16.52 කින්ත වැඩි වී ඇත. තව ද ශ්රි
ලංකා මහ බැංකුව සිසින්ත ප්රකාශයට පත්ත කරන බිදත සාමානය ණය මපාලී අනුපාතිකය සහ බිදත
සාමානය තැන්තපු මපාලී අනුපාතිකය පිළිමවලින්ත සියයට 13.20 ක් සහ සියයට 11.52 ක් වශමයන්ත
වාර්ෂතා මව්.
“රක්ෂණ මස්වා සැපයීම සහ සිශ්රාම වැටුප් අරමුදේ කළමනාකරණය “ කිරීමම් කටයුු වල මුර්ෂත
එකු කල අගය 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 8.5 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. එය 2015 වර්ෂෂමේ දී
වාර්ෂතා වුමේ සියයට 9.3 ක වර්ෂධනයක් වශමයනි. මමම මස්වාව උපමයෝජනය වී ඇති ප්රමාණය
නිරූපණය මකමරන්තමන්ත රක්ෂණ වාිදක වල වටිනාකම සහ මගවන ලද වන්තදි මුදේ වල වටිනාකම
මගිනි. 2016 වර්ෂෂමේ දී ඒවා පිළිමවලින්ත සියයට 18.7 කින්ත සහ සියයට 17.3 කින්ත වැඩි වී ඇත.
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට සියයට 5.7 ක දායකත්තවයක් සපයන “මේපළ මවළඳාම්” උප අංශය 2015
වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා කළ සියයට 10.2ක වර්ෂධනයට සාමප්ක්ෂව 2016 වර්ෂෂමේ දී වාර්ෂතා කර ඇත්තමත්ත
සියයට 4.2 ක වර්ෂධනයකි.
“වෘත්තීය මස්වා” උප ආර්ෂික ක්රියාකාරකමම් එකුකළ වටිනාකම ගණනය කරනු ලබන්තමන්ත ‘ නීති
හා ගිණුම් කාර්ෂයයන්ත’, ‘ගෘහනිර්ෂමාන හා ඉංජිමන්තරු කාර්ෂයයන්ත’ ‘සිදයාත්තමක පර්ෂමේෂණ සහ
සංවර්ෂධන කාර්ෂයයන්ත’, ‘ප්රචාරණ හා අමලසි පර්ෂමේෂණ’, ‘මවනත්ත වෘත්තීය’, ‘සිදයාත්තමක හා තාක්ෂණ
කාර්ෂයයන්ත සහ ‘ප්රකාශන කාර්ෂයයන්ත’, ‘පශු වවදය කාර්ෂයයන්ත’, ‘රුකියා, රුකියා නිමයෝජිත ආයතන,
ආරක්ෂක හා සිමර්ෂශණ කාර්ෂයයන්ත’ සහ ‘මගාඩනැගීම් හා උදයාන සැකසීම සම්බන්තධ මස්වා සැපයීම්
කාර්ෂයයන්ත’ යනාදිමේ එකුමවනි. ඒවාමේ නිමැවුම ගණනය මකමරන්තමන්ත මේශීය ආදායම්
මදපාර්ෂතමම්න්තුව සිසින්ත නිකුත්ත කරන එකු කළ අගය මත බදු පිළිබද දත්තත පදනම් කරගනිිනි. ඒ
අනුව ගණනය කළ වෘත්තීය මස්වා උප අංශමේ එකුකළ අගය 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 3.1ක
පසුබෑමක් වාර්ෂතා කර ඇත.
මවනත්ත පුේගල මස්වා කටයුු 2016 වර්ෂෂමේ දී සියයට 1.3 ක වර්ෂධනයක් වාර්ෂතා කර ඇත. මම් ුළ
කලා හා මපාදු සිමනෝදාත්තමක කටයුු සහ අමනකුත්ත මපෞේගලික කාර්ෂයයන්ත ඇුළත්ත මව්.එහි නිමැවුම
මේශීය ආදායම් මදපාර්ෂතමම්න්තුව මගින්ත නිකුත්ත කරන එකු කළ අගය මත බදු දත්තත පදනම්
කරමගන සකස් කරනු ලැමේ.
ශ්රි ලංකාමව් ජාතික ගිණුම් මතාරුරු සිමතමත්ත සංමශෝධන ප්රතිපත්තතියක් යටමත්ත සංමශෝධනය කරනු
ලැමේ. දත්තත සපයන බාහිර ආයතන සිසින්ත ලබා මදන වඩාත්ත නිවැරදි යාවත්තකාලීන කරන ලද දත්තත
ලැබීම කිසියම් කාල පමාවක් සහිතව සිදු වීම එමස් සංමශෝධන ප්රතිපත්තතියක් හදුන්තවා දීමට මහ්ු වී

තිමේ. ඒ අනුව යින්ත 2014 වර්ෂෂමේ සහ 2015 වර්ෂෂමේ සංමශෝමතත ආර්ෂික වර්ෂධන මව්ගයන්ත
පිළිමවලින්ත සියයට 4.8 ක් සහ සියයට 5.0 ක් මව්. මකමස් මවතත්ත 2014 වර්ෂෂමේ ප්රකාශිත හා
සංමශෝමතත ආර්ෂික වර්ෂධන මව්ග මවනසක් වී මනාමැති අතර 2015 වර්ෂෂමේ මමම ආර්ෂික වර්ෂධන
මව්ග මදමකහි මවනස සියයට 0.1කි.
1.2 2016 සිව්වැනි කාර්ෂුමව් ජාතික ගිණුම් ඇස්තමම්න්තු
2016 වර්ෂෂමේ සිව්වැනි කාර්ෂුමව් (ඔක්මතෝම්බර්ෂ, මනාවැම්බර්ෂ, මදසැම්බර්ෂ) ස්ථාවර ිල ගණන්ත
යටමත්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියේ ිලියන 2,526,738 ක් මලස වාර්ෂතා සිය. එය මපර වර්ෂෂය
සදහා වාර්ෂතා වු රුපියේ ිලියන 2,400,173 ට සාමප්ක්ෂව සියයට 5.3 වර්ෂධනයකි.
මමම කාර්ෂුව ුලදී ද කෘිකාර්ෂික , කර්ෂමාන්තත සහ මස්වා අංශයන්ත සිසින්ත ස්ථාවර ිල ගණන්ත
යටමත්ත දළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට දක්වන දායකත්තවයන්ත පිලිමවලින්ත සියයට 6.4ක්, සියයට 24.8ක් සහ
සියයට 52.9 ක් වශමයන්ත වාර්ෂතා සිය.
ප්රධාන ආර්ෂික ක්රියාකාරකම්හි වර්ෂධන මව්ගයන්ත සැසඳීමම්දී 2015 සිව්වැනි කාර්ෂුවට සාමප්ක්ෂව
2016 සිව්වැනි කාර්ෂුව ුල දී කෘිකාර්ෂික ක්රියාකාරකම් සියයට 8.4 ක පසුබෑමක් වාර්ෂතා කළ අතර
කර්ෂමාන්තත ක්රියාකාරකම් සහ මස්වා ක්රියාකාරකම් පිළිමවලින්ත සියයට 9.2ක් සහ සියයට 4.6 ක්
වශමයන්ත ධන වර්ෂධන මව්ගයන්ත වාර්ෂතා කර ඇත.
2016 වර්ෂෂමේ සිව්වන කාර්ෂුමව් දී ‘සත්තව නිෂ්පාදන(13.6)’, ‘ිිදදිය ධීවර කටයුු සහ ිිදදිය ජලජීවී
වගාව (46.0) ’, ‘පතේ හා කැනීම්(25.9)’, ‘රබර්ෂ හා ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය(20.8)’, මුලික
මලෝහ සහ වුවහාත්තමක මලෝහ නිෂ්පාදන(22.5),ඉදිකිරීම් (15.5), පිදගණක වැඩසටහන්ත සම්පාදනය
සම්බන්තධ උපමේශනය හා සම්බන්තධ කාර්ෂයයන්ත (9.3), මුලයමස්වා (8.0), රක්ෂණ මස්වා (9.3),
අධයාපන (11.7), මසෞඛයය (15.0) යන කාර්ෂයයන්ත මපර වර්ෂෂමේ සිව්වන කාර්ෂුවට සාමප්ක්ෂව ඉහළ
වර්ෂධනයන්ත වාර්ෂතා කර ඇත.
2016 වර්ෂෂමේ සිව්වන කාර්ෂුව ුළදීත්ත නියගය දැඩි මලස පැවතිණ. එය රට මබෝමහෝ වගාවන්තට
සිමශ්ෂමයන්ත වී වගාව, ධානය වගාව සහ එළවළු වගාව මකමරහි වඩාත්ත අහිතකර මලස බලපා ඇත. ඒ
අනුව 2016 සිව්වන කාර්ෂුමව් දි ‘වී වගා කිරීම(-48.5) ,මත්ත වගා කිරීම(-3.1) ප්රධාන වශමයන්ත
පසුබෑමට ලක්වු ආර්ෂික කටයුු මලස දැක්සිය හැකි ය. නිෂ්පාදන කර්ෂමාන්තත සැලකු සිට ආහාර පාන
හා දුම්මකාළ නිෂ්පාදනය (-0.7) වැඩි පසුබෑමකට ලක් වු ආර්ෂික කටයුත්තත මව්. වෘත්තීය මස්වා(-4.2)
, අමනකුත්ත පුේගලික මස්වා(-0.8) මස්වා අංශමේ පසුබෑමට ලක්වු ආර්ෂික කටයුු මව්.
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