ශ්රී ලංකා ජාතික ගිණුම් මාධ්ය ටහන
2016 දෙවැනි කාර්තුව
නිෂ්පාෙ ප්රදේශදෙන්
2010 පාෙ වර්තෂෙ

ජ දේඛ

නා ටංඛයාදේඛ

දෙපාර්තතදම්න්ුව

ජාතික ප්රතිපත්තති නා ආර්තික කහයුු අමාතයාංශෙ
ශ්රී ලංකාව

1.1 2016 දෙවැනි කාර්තුව
ශ්රී ලං කාවේ ම ලං ළු ද ලං ජ ලං තේක ව ලං ෂ්පාදේතය

 ලං සාථේවර ලං මිකගණන් ලං (2010) ලං ට ේ ලං 2016 ලං වර්ප ේ ලං

වැෂ් ලං

වේර්ුව ලං (අ ේල්, ම ලං යැ, ම ලං නෂ්) ලං සඳහේ ලං රුපි ල්,  ලං මිලි න ලං 2,130,240 ක් ලං කස ලං වේර් ේ ලං ම. ලං ය  ලං 2015 ලං ලං
වැෂ් ලං  ලං වේර්ුව ලං සඳහේ ලං වේර් ේග  ලං ළු ද ලං ජ ලං තේක ව ලං ෂ්පාදේතය
සේ ේක්පව ලංසි

 ලං වූ ලං රුපි ල්,  ලං මිලි න ලං 2,075,805  ලං ට ලං

ට ලං2.6 ව ලංධනේේයව ලංවර්ධන ක් ලං ම.

ආර්ිව  ලංසයන්ි  ලංවන ලං ලංළුලිව ලංඅාග න් ලංවන ලංවෘෂිවර්යේන්

ම ලංවර්යේන් ම ලං සාවේ ලංසහ ලංභේණ්ඩ ලංසඳහේ ලං

වන ලං ශුද්ධබදු ලං දවේනේ ලං මික ලං ට ේ ලං සයසා  ලං ජ ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය
පිලි වලින් ලංසි
2016 ලං

ට7.7ක්ම ලංසි

ට ලං26.6ක් ලංසි

ට ලං55.8ක් ලංසහ ලං ලංසි

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං සඳහේම ලං සාවේ ලං ආර්ිව ලං වටයුු ලං සි

ට ලං9.8ක් ලං ම. ලං
ට ලං 4.9 ලං ව ලං ඉහක ලං ධනේේයව ලං වර්ධන ලං

මග ක් ලං  ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇක  ලං අ ර ලං වර්යේන්  ලං ආර්ිව ලං වටයුු ලං සි
වෘෂිවේර්මිව ලංආර්ිව ලංවටයුු ලංසි

ට ලං 2.2 ලං ධනේේයව ලං වර්ධන ක් ලං  ලං ලං

ට ලං5.6ව ලං ලංඍන ලංවර්ධන ක් ලං  ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලං ලං

සෑය ලං ආර්ිව ලං වටයුේ වයම ලං ජ ලං ෂ්යවු යන් ලං අ රයැතය ලං
වටයුේ ව ලං ජ ලංඑවුවජ ලංඅග  ලංගණන  ලං ම. අ රයැතය ලං
ෂ්යැවුය ලංඇසා

ට ලං ක්වන ලං ප්රක ත  ලං ේ වේව  ලං

වුම් ලං අඩුකිරී යන් ලං එක් ලං එක් ලං ආර්ිව ලං
වුම් ලංගැනුම් ලංමිකට ලංඇසා

ම්න්ු ලංවුව ම ලං ජ ලං

ම්න්ු ලංවන් න් ලංළුලිව ලංමිකට ලං ම. ලංඑබැින් ලං ජ ලංඑවුවක ලංඅග  ලං  ලංළුලිව ලංමිකට ලංවේර් ේ ලං

ම. ලං ජ ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය
ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය

 ලං ගණන  ලං වන් න් ලං වජඳ දේක ලං මික ලං ගණන් ලං අනුව ලං දයණි. ලං ඒ ලං අනුව ලං ජ ලං

 ලං ගණන  ලං කිරී ම්දී ලං සයසා  ලං ආර්ිව ේ ලං ජ ලං එවු ලං වක ලං අග ට ලං භේණ්ඩ ලං ය  ලං අ  ලං

ව රන ලංබදු ලංඑවු වේට ලංඑය ලංසහනේධේර ලංඅඩු ලංවක ලංයුු . ලං ලං2010 ලංදේ  ලංවර්ප  ලං ට ේ ලංගණන  ලංවරනු ලං
කබන ලංනව ලංතේක ව ලංගිණුම් ලංයේකේ ම ලං ජ ලං ද්ශී  ලංෂ්පාදේතය

ම ලංසයසා  ලංආර්ිව ේ ලං ජ ලංඑවු ලංවක ලංඅග ට ලං

භේණ්ඩ ලං ය  ලං අ  ලං ව රන ලං බදු ලං එවු වේට ලං එය ලං සහනේධේර ලං අඩුකිරීය ලං න ලං ගැකපීය ලං සිදු ලං කිරී යන් ලං
ගණන  ලං ව ර්.
2016 ලං වර්ප ේ ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං  ලං සඳහේ ලං භේණ්ඩ ලං ය  ලං අ  ලං ව රන ලං බදු ලං එවු වේට ලං එය ලං සහනේධේර ලං

අඩුවජ ලංඅග  ලං ජ ලං ද්ශී  ලංෂ්පාදේ න ට ලං ක්වන ලං ේ වේව  ලංසි
ුකදී ලං යය ලංඅග  ලංසි

ට ලං9.8 ලංක් ලං ම.2015

වැෂ් ලංවේර්ුව ලං

ට ලං7.7ක් ලංි .

රුද ලං සටහන ලං 1හි ලං  ලං දන්වන ලං දරිතය ලං 2015 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං ුකදී ලං

දැවුනු ලංඅ හදේ ලංවේකගුණ ලං  ලං ේේව න් ලංය  ලං රට ලංුක ලං වෘෂි ලංආර්ිව ලංවටයුු ලං සැකකි යුු ලංයට්ටමින් ලං
දහ  ලං වැටීයක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං  ලං ළුලිවවය ලං වෘෂිවේර්මිව ලං අාත

න් ලං ජ ලං ද්ශී  ලං ෂ්පාදේ න ට ලං ඉහක ලං

ේ වේව ක් ලංසද න ලංප්රධේන ලංඋද ලංආර්ිව ලංවටයුු ලංවන ලං ලං“වී ලංවගේව”ම“ ලංඑජවු ද ලංවගේව”ම ලං“ ේ ලංවගේව” ලංම ලං
“රබර් ලං වගේව” ලං සහ ලං “වරතය  ලං ධිවර ලං වර්යේන්
12.2ක්ම ලංසි

ට ලං8.2ක් ලංසහ ලංසි

” ලං පිළි වලින් ලං  ලං සි

ට ලං 17.9ක්ම ලං සි

ට ලං 5.2ක් ලං මසි

ට ලං7.8ක් ලං ලං ලං කස ලංඍන ලංවර්ධන ලං මග න් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලං

2

ට ලං

එ සාය ලං “වනවගේ ලං  ලං සහ ලං ැව” ලං සි
වගේව” ලංසි

ට ලං 2.0ක්ම ලං දේල්,  ලං වගේව ලං ප්රධේන ලං වේට ලං ඇක  ලං “

ට ලං1.0ක්ම ලංසහ ලං“සේේව ලංෂ්පාදේ න” ලංසි

ල්,  ලං සහි  ලං දකුරු ලං

ට ලං1.7ක් ලං කස ලංසු ද ලංවර්ධන ලං මග න් ලංවේර් ේ ලංවර ලං

ඇ . ලං ලං
රුද ලංසටහන ලං1

අනුපාතිකෙ (%)

30

වර්තධ්

ප්රධ්ා

0

කෘෂි ආර්තික ක්රිොකාරකම්ි වර්තධ්
2016 දෙවැනි කාර්තුව

අනුපාතිකෙන්

20
10

6.9

6.5

4.4

2.0

1.7

1.0

1.0
-0.6

-10

-4.2 -5.2
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කෘෂි ආර්තික ක්රිොකාරකම්

රුද ලංසටහන ලං2

වර්තධ්

අනුපාතිකෙ (%)

25

ට්ථාවර මිල අනුව කර්තමාන්ත ක්රිොකාරකම්ි වර්තධ්
2016 දෙව කාර්තුව

අනුපාතෙන්
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කර්තමාන්ත ක්රිොකරකම්

2015

වැෂ් ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං ුකදී ලං වර්යේන්  ලං අාත ට ලං ඉහක ලං

ේ වේව ක් ලංසද න ලං බේ හෝ ලංක්රි ේවේරවම් ලංධනේේයව ලංවර්ධන න් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ  ලං
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 ලංි තාප

න්ය ලං වර්යේන්  ලං ක්රි ේවේරවම් ලං සඳහේ ලං ඉහකය ලං ේ වේව ක් ලං කබේ ලං

ආර්ිව ලං වටයුේ  ලං 2015 ලං

වන ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං සි

න ලං “ඉතයකිරීම්” ලං උද ලං

ට ලං 6.9ව ලං වර්ධන ලං මග ක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං

ඇ .
මීට ලං අය රව ලං  ලං “යක ලං දවේහන ලං දද්ධක  ලං ආශ්රී  ලං වර්යේන් ” ලං සහ ලං “ න් රෝදවරණ ලං ෂ්පාදේ න ලං වටයුු”ම ලං
පිලි වලින් ලං සි

ට ලං 21.5ක්ම ලං සි

ට ලං 9.7ක්ම ලං වත

න් ලං ඉහක ලං ධනේේයව ලං වර්ධන ලං මග න් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ලං

ඇ . ලංඑ සාය ලං“ ැව ලංසහ ලං ැවෂ්පාදේ න ”ම “ිදුලි  ලංෂ්පාදේ න ලංහේ ලං බ ේ ලංහැරීය” ලංසහ ලං“තක  ලං බ ේ ලංහැරීය” ලං
න ලං වර්යේන්

න් ලං පිළි වලින් ලං සි

ට ලං 7.6ක්ම ලං සි

ට ලං 7.0ක් ලං සහ ලං සි

ට ලං 6.5ව ලං සුටු ේ ව ලං වර්ධන ලං

වර්ධන ලං මග න් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ .
වර්යේන්  ලංක් පාර ට ලංඉහක ලං ේ වේව ක් ලංකබේ ලං
සි

ට ලං0.4ක්ම ලංසහ ලං“ඇඟලුම් ලංආශ්රි  ලංවර්යේන්

න ලං“ආහේරම ලං ලංබීයවර්ග ලංසහ ලංදුම් වේජ” ලං ලංවර්යේන්
 ලං” ලං ලංසි

ට0.9 ලංක් ලං  ලංවත

න් ලං2015 ලං

 ලං ලං

වන ලංවේර්ුවට ලං

සේ ේක්පව ලං ව ලං දුරටේ ලං වර්ධන න් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලං “ද ල්,  ලංසහ ලංවැනීම්” ලංඅාත  ලං යය ලංවේර්ුව ලංුක ලං
2015 ලං

වන ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලං ලංසි

ට ලං5ව ලංවර්ධන ලං මග ක් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ .

රුද ලංසටහන ලං3
ට්ථාවර මිල අනුව දට්වා අංශදේ වර්තධ් අනුපාතිකෙන්
2016 දෙවැනි කාර්තුව

වර්තධ්

අනුපාතිකෙ (%)
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දට්වා ක්රිොකාරකම්

2015 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං හේ ලං සයගේමීව ලං යය ලං වේර්ුව ලං ුකදී ලං  ලං සයසා

ක් ලං කස ලං සාවේ ලං අාත  ලං සි

ට ලං

4.9ව ලං වර්ධන ලං මග ක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං රුද ලං සටහන ලං 3 ලං හි ලං දන්වන ලං දරිතය ලං සාවේ ලං උද ලං ආර්ිව ලං
ක්රි ේවේරවම් ලං වන ලං “ිදුලි ලං සා ද්තන ලං සාවේ”ම ලං “රක්පණ ලං වටයුු” ලං  ලං සහ ලං “ළුකය ලං සාවේ” ලං සහ ලං  ලං සි
21.2ක්ම ලංසි

ට ලං15.1ක් ලංසහ ලංසි

ට ලං

ට ලං ලං14.5ක් ලං කස ලං සාවේ ලංඅාත  ලංුක ලංවැපී ලං ද නන ලංවර්ධන ලං මග න් ලං

වේර් ේ ලං වරඇ . ලං  ලං මීට ලං අය රව ලං “අධයේදන සාවේ”ම ලං  ලං “ සෞඛ්ය ලං සාවේ” ලං ම ලං “වැඩසටහන් ලං සවසා ලං කිරීය ලං හේ ලං
ිවේතන ලං සාවේ”ම ලං ලං“රේතය ලංදරිදේකන ලං සාවේවන්”ම ලං“දරිගණව ලංවැඩසටහන් ලංහේ ලංයෘදුවේාග ලංෂ්පාදේ න ” ලංම ලං
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“ ද්දක ලං වජඳේම්”ම ලං“
6.5ක්ම ලං සි

ේග ලංසහ ලංසිල්, කර ලං වජඳේය”ම ලංපිළි වලින් ලංසි

ට ලං 5.2ක්ම ලං සි

ට ලං 5.0ක් ලං ම ලං සි

ට ලං 4.6ක්ම ලං සහ ලං සි

ට ලං10.5ක්ම ලංසි

ට ලං 3.5ක් ලං වත

වේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලංඑ සාය ලං යය ලංවේර්ුව ලංුක ලං“වෘේී  ලං සාවේ” ලංසි

ට ලං7.9ක්ම ලංසි

ට ලං

න් ලං වර්ධන ලං මග න් ලං

ට ලං 3.3ව ලං ඍන ලංවර්ධන ලං මග න් ලං

වේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලං
ආර්ිව ේ ලං මික ලං යට්ටම්හි ලං වනස ලං යෂ්නු ලං කබන ලං ජ ලං ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය
(2010=100)ම ලං 2016 ලං

ේ ලං ගයය ලං මික ලං අවධයව  ලං

වැෂ් ලං  ලං වේර්ුව ලං සඳහේ ලං  ලං 138.24 ලං ක් ලං කස ලං වේර් ේ ලං ම. ලං  ලං 2015 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං

සඳහේ ලං යය ලංඅග  ලං ලං130.45 ලං කස ලංවේර් ේ ලංි . ලං ලංඒ ලංඅනුව ලං යය ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංඋද්ධයන ලං මග  ලංසි

ට ලං

6.0ක් ලං කස ලංවේර් ේ ලං ම.
වේජඹ ලංදේරි භෝගිව ලංමික ලං ර්තව  ලං(CCPI) ලං(2006/2007=100) ලං2015 ලං

වැෂ් ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංවේර් ේ ලං

වූ ලං 179.9 ලංසිට ලං2016 ලං

වැෂ් ලං ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලං 188.4 ලං ක්වේ ලං ඉහක ලං ේයක් ලං වේර් ේ ලංවර ලංඇක  ලංඅ ර ලං යය ලං

වේක ලංසියේව ලංුකදී ලංසි

ට ලං4.7ව ලංඋද්ධයන ලං මග ක් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ .

1.2 කෘෂිකර්තමාන්ත ක්රිොකාරකම්
2015 ලං

වන ලංවේර්ු මදී ලංසි

වේර්ු මදී ලං සි

ට ලං 6.5 ලං ව ලං වර්ධන ක් ලං කබේ ලං ඇ .ඒ ලං ස හේ ලං ප්රධේන ලං වත

ෂ්පාදේ න  ලං ලංපිලි වලින් ලං ලංසි
 ලං2015 ලං

ට ලං14.1 ලංව ලංවර්ධන ක් ලං ලංවේර් ේ ලංවක ලං“ධේනය ලංවගේ ලංකිරීය ලං“ ලං2016 ලං
ට ලං11.0 ලංහේ ලංසි

වෂ් ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංසි

උද ලං ආර්ිව ලංවර්යේන්

න් ලං රටවු  ලං  ලං හේ ලං වමපි ලං

ට ලං10.7කින් ලංවර්ධන  ලංවීය ලං ලංබකදේ ලංඇ .

ට ලං70.1 ලංව ලංඉහක ලං ලංවර්ධන ලංඅනුදේක ව ක් ලංවේර් ේ ලංවක ලං ලං“වී ලංවගේව” ලං

 ලං යය ලං වේර්ුව ලං ලංුකදී ලං ලංසි

ට ලං  ලං17.9 ලංව ලං ලං දසුබැසායක් ලංවේර් ේ ලං  ලංඇ . ලං යහිදී ලං

2015 ලං ක ලං වන්න ට ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං ක ලං  ලං වන්න  ලං  ලං ුකදී ලං  ලං වී ලං ෂ්පාදේ න  ලං ස හේ ලං ිතේක ලං වත
ේ ව ලංවන ලංඅම්දේරම ලං දේ කේන්නරුවම ලං ලංඅනුරේධපුර  ලංහේ ලංහම්බන්
සි

ට ලං10.0ක්ම ලංසි

වන ලං

ට ලං10.7ක්ම ලංසි

ට ලං30.4 ලංක් ලංහේ ලංසි

න් ලං

ේට ලං න ලංතයසාික්ව න්හි ලංපිලි වලින් ලං

ට ලං11.9 ලං ලංක් ලං කස ලංවී ලංඅසාවැන් නහි ලංඅඩුවීයක් ලං

වේර් ේ ලං ම. ලං2016 ලං ක ලංවන්න  ලංුක ලංවී ලංවගේ ලංවක ලංළු ද ලංබිම් ලංප්රයේණ  ලං ලංහේ ලංවී ලංඅසාවැන්න ලං නකන ලංක  ලංබිම් ලං
ප්රයේණ ලංසි

ට ලං10.6 ලංකින් ලංහේ ලං14.2 ලංකින් ලංඅඩුවී ලංඇ .

“එජව ද ලං වගේ ලං කිරීය” උද ලං ආර්ිව ලං වේර්
වැෂ් ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලං2016 ලං
ඇ . ලං2016 ලංයැ,  ලංයේස  ලං ලංුක ලංදැවක  ලං ලං

හි ලං එවු ලං වජ ලං අග  ලං සාථේවර ලං මික ලං ගණන් ලං ට ේ ලං 2015 ලං

වැෂ් ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංසි

ට ලං5.2 ලංව ලංදසුබැසායක් ලං ලංවේර් ේ ලංවර ලං

 ලංවැසි ලංසහි  ලං ලංවේකගුණ ලං ේේව  ලංඑජවලු ලං ලංෂ්පාදේ න  ලං ලං ව රහි ලං

අ හදේ ලං කස ලංබකදේ ලංඇ . ලං
2016 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං ුජ ලං  ලං “ ලං දජුරු ලං වගේ ලං කිරීය ලං ” ලං උද ලං ආර්ිව ලං වේර්

දසුබැසායක් ලං ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇක  ලංඅ ර ලං2015 ලං යය ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංඑ  ලංසි
දන්වේ ලංඇ .
5

 ලං සි

ට ලං 0.6 ලං ව ලං සු ද ලං

ට ලං22.3 ලංව ලංඉහක ලංවර්ධන ක් ලං ලං

දේල්,  ලං වගේව ලං ප්රධේන ලං වේට ලං ඇක  ලං “

ල්,  ලං සහි  ලං දකුරු ලං වගේව” සාථේවර ලං මික ලං ගණන් ලං ට ේ ලං 2016 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං සඳහේ ලං ජ ලං ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය
දේල්,  ලං වගේ ලං වර්යේන්

ට ලං එවු ලං වක ලං අග  ලං රුපි ල්,  ලං මිලි න ලං  ලං 18ම473 ලං ක් ලං ම. ලං

 ලං සඳහේ ලං වේර්ුය  ලං රටේව ලං සකවේ ලං බැලී ම්දීම ලං 2015 ලං

වැෂ් ලං  ලං වේර්ුව ලං සඳහේ ලං

සාථේවර ලං මික ලං ගණන් ලං ට ේ ලං වේර් ේ ලං වූ ලං එවු ලං වක ලං අග  ලං  ලං රු. ලං මිලි න ලං 18ම289 ලං ක් ලං වන ලං අ ර ලං ඒ ලං අනුව ලං
2016 ලං

වැෂ් ලංවේර්ුව ලං ලංුකදී ලංසි

ට ලං1.0 ලංව ලං ලංධනේේයව ලංවර්ධන ක් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලංඑ සාය ලං2016 ලං

වැෂ් ලං වේර්ුව ලං ුකදී ලං දේල්,  ලං වගේ ලං  ලං වර්යේන්

 ලං ළු ද ලං ජ ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය

ටම ලං සි

ේ වේව ක් ලංසද ේ ලංඇ . ලං යය ලංවේර්ු මදී ලංෂ්පාදේතය  ලං දේල්,  ලං ගඩි ලංප්රයේණ  ලං2015 ලං
සේ ේක්පව ලං සි

ට ලං 0.7 ලං ව ලං

වැෂ් ලංවේර්ුවට ලං

ට ලං 0.9 ලං ව ලං සු ද ලං වර්ධන ක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං  ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං දේල්,  ලං දර් ේපණේ

න ේ ලං

දැහැතයලි ලං කිරීම් ලං වකට ලං අනුව ලං 2015 ලං අවසන් ලං සහ ලං 2016 ලං ළුල්,  ලං වේර්ු ලං ුක ලං දැවක  ලං ැඩි ලං ි ලි ලං  ලං වේකගුණ  ලං ලං
යගින් ලං නේ ම්රු ලං දේල්,  ලංබිත ලංි ලී ලං ේය ලංමීට ලංප්රධේන ලං හාුව ලංවී ලංඇ . ලං
2015 ලං

වෂ් ලං ලංවේර්ුව ලංුක ලංසි

අාත හි ලංවර්ධන ලං මග  ලං2016 ලං
වර ලං ඇ . ලං එ සා ලං වුව  ලං 2015 ලං  ලං

ට ලං5.7 ලං ලංව ලංදසුබැසායක් ලංවේර් ේ ලංවක ලං“ ේ ලංවගේ ලංකිරීය ලං” ලංඋද ලංආර්ිව ලං
වැෂ් ලං ලංවේර්ුව ලංුජ ලං වදුරටේ ලංසි

ට ලං12.2 ලං ලං ක්වේ ලංඅඩුවීයක් ලංවේර් ේ ලං

වැෂ් ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං

වෂ් ලං වේර්ු මදී ලං වේජඹ ලං

වජඳ දේ ල්,  ලං ේ ලංකි.ග්රෑම් ලං 1ක් ලංසඳහේ ලංසේයේනය ලංිුණණුම් ලංමික ලං  ලං ලංරු. ලං 405.37 ලං ලං ලංසිට ලංරු.433.23 ලං ලං ක්වේ ලං
සි

ට ලං6.9 ලංව ලංවැඩිවීයක් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලං ේ ලංයණ්ඩක  ලංෂ්ුණේ ලංවරන ලංවේර් ේ ලංඅනුව ලං 2015 ලංඅවසේන ලං

වේර්ුව ලං සිට ලං ේ ලං වගේ ලං වරන ලං ප්ර ද්ත ලං වක ලං දැවක  ලං ි ලි ලං වේකගුණ  ලං හාු වන් ලං  ලං ේ ලං ගසා ලං  ලං ි ීම ම් ලං ලං ලං
ේේව ක් ලං ලංඋ ේවූ ලංඅ ර ලංඑයගින් ලං  ද ලංෂ්පාදේ න  ලංඅඩුවී ලංඇ . ලං2015 ලං

වන ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලං2016 ලං

වන ලංවේර්ු ම ලං ේ ලංඅදන න  ලං යට්රික් ලං ටේන් ලං72ම005 ලං ක්වේ ලංසි

ට ලං8.1 ලංව ලංඅඩුවීයක්  ලංවේර් ේ ලංවර ලං

ඇ . ලං ලං ව  ලංඉරේන  ලංවැෂ් ලං ේ ලංගැනුම්වේර ලංරටවක ලං

ල්,  ලංමික ලංදහ  ලංවැටීය ලංෂ්සේ ලංආ ේ ය ලංඅඩුවී යන් ලං ේ ලං

ස හේ ලං වන ලං ඉල්, ලුය ලං අඩුවූ ලං අ ර, එ  ලං  ලං  ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ේ ලං අදන න  ලං සඳහේ ලං අහි වර ලං කස ලං බකදේ ලං ඇ  ලං . ලං ලං
එ යන්ය ලංසයසා  ලං ේ ලංෂ්පාදේ න  ලංසඳහේ ලංසි
ෂ්පාදේ න  ලං 2015 ලං  ලං

ට ලං60.5 ලංව ලංදයණ ලං ේ වේව ක් ලංකබේ

වැෂ් ලං  ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං  ලං 2016 ලං

න ලංදහ රට ලං ේ ලං

වැෂ් ලං  ලං වේර්ුව ලං ුජ ලං සි

ට ලං 7.0 ලං  ලං ව ලං

අඩුවීයක් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ .
2015 ලං වසරට ලං සේ ේක්පව ලං “ වෝපි ලං සහ ලං වේ වෝවේ ලං සහ ලං අ නුණේ ලං දේනවර්ග ලං වගේ ලං කිරීය” ලං  ලං  ලං යය ලං
වේර්ුව ලං ුකදී ලං සි

ට ලං 4.2 ලං ව ලං දසුබැසායක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං අදන න ලං වෘෂිවර්ය ලං

වේර් ේ ලංඅනුව ලං ලං2015 ලංඅවසේන ලංවේර්ුව ලංහේ ලං2016 ලංළුල්,  ලංවේක  ලංුක ලංදැවක  ලං

දේර්

ම්න්ු ලං

 ලං ලංෂ් ඟ  ලං හාු වන් ලං ලං යය ලං

වන්න  ලංුක ලං වෝපි ලංහේ ලං වේ වෝවේ ලංඅසාවැන්න ලංඅඩුවී ලංඇ . ලං ව  ලං ලං යය ලං බෝග ලංස හේ ලංකැ බන ලංආ ේ ය ලං
අඩුවීය ලං හාු වන් ලං ගේවීන් ලං වෝපි ලංසහ ලං වේ වෝවේ ලංවගේ ලංකිරීය ලං ලංඅඩු ලංවී ලංඇ .
රබර් ලං වගේව ලං  ලං සඳහේ ලං 2013 ලං
අනුදේක ව න් ලංක්රය
සි

වෂ් ලං  ලං  ලං වේර්ු ම ලං සිට ලං 2015 ලං

වෂ් ලං  ලං  ලං වේර්ුව ලං ක්වේ ලං වර්ධන ලං

න් ලංදහ  ලංවැ ටමින් ලංදැවුන ලංඅ ර ලංඑ  ලං ව ලංදුරටේ ලං2016 ලං

වෂ් ලං ලංවේර්ු ම ලං  ලං

ට ලං 8.2 ලං දසුබැසායක් ලං වේර් ේ ලං  ලං වර ලං ඇ . ලං කෝව ලං වජඳ දේ ජා ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං රබර් ලං කි කෝ ලං ග්රෑම් ලං එවක් ලං

සඳහේ ලං ගවන ලංමික ලංඅඩුවීය ලංෂ්සේේ ලං ලංරබර් ලංකිරි ලංවැපීය ලංසඳහේ ලංවම්වරු ලංුණලි  ලංවැඩිවීය ලංෂ්සේේ ලංරබර් ලංකිරි ලං
වැපීය ලංඅඩු ලංවී ලංඇක  ලංබව ලංරබර් ලංසාවර්ධන ලං

දේර්

ම්න්ු ම ලංවේර් ේ ලංයගින් ලං ක්වේ ලංඇ . ලං ව  ලං2016 ලංයැ,  ලං
6

යේස  ලංුක ලංදැවක  ලංඅධිව ලංවැසි ේේව  ලං ලං ලංරබර් ලංකිරි ලංවැපීය ලංඅඩුවීය ලං ව රහි ලංබකදේ ලංඇ . ලං2015 ලං
වේර්ුවට ලං  ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං

වන ලං

වන ලං වේර්ුව ලං ුක ලං රබර් ලං කි කෝ ලං ග්රෑම් ලං එවක් ලං සඳහේ ලං ගවන ලං මික ලං රු. ලං

257.00 ලංසිට ලංරු. ලං248.00 ලං ක්වේ ලංසි

ට ලං3.4 ලංකින් ලංඅඩුවී ලංඇ .

සේව ලං ෂ්පාදේ න ලං ක්රි ේවේරවය ලං සඳහේ ලං ේ ව ලං වන ලං යසා ලං පිණිස ලං සුන් ලං ඇක කිරීයම ලං කිරි ලං ෂ්පාදේ න  ලං සහ ලං
බිේ ර ලංෂ්පාදේ න  ලංසයසා
ජ ලං ද්ශී  ලංෂ්පාදේතය

ක් ලං කස ලංසාථේවර ලංමික ලංගණන් ලං ට ේ ලං2016 ලං

 ලං ව  ලංඑවු ලංවක ලංඅග  ලංරුපි ල්,  ලංමිලි න 13,007ක් ලං ම. ලංඒ ලංඅනුව ලං2015 ලං

වේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලංසි

සෞඛ්ය ලං

දේර්

ට ලං9.4 ලංසහ ලංසි

ට ලං11.2ක් ලංවත

ම්න්ුව ලං වේර් ේ ලං වර, . ලං “සේව ලං ෂ්පාදේ න” ලං ක්රි ේවේරවය ලං  ලං ළු ද ලං ජ ලං තේක ව ලං
න ලං ලං ේ වේව  ලංසි

ට ලං0.6ක් ලං ම. ලං

වන ලංවගේ ලංසහ ලං ැව ලංෂ්පාදේ න  ලංආර්ිව ලංක්රි ේවේරවය ලං2016 ලං

වැෂ් ලං ලංවේර්ු ම ලංදී ලංසි

ේයක් ලං වේර් ේ ලං වර, . ලං යය ලං ක්රි ේවේරවය ලං යගින් ලං ජ ලං ද්ශී  ලං ෂ්පාදේදී
මිලි න ලං13,050 ලංක් ලංවන ලංඅ ර ලං ලංකබේ ලංදුන් ලං ේ වේව  ලංසි

සි

න් ලංවර්ධන  ලංවී ලං

ක් ලං කස ලං  ලංයසා ලං සඳහේ ලංසුන් ලංඇක  ලංකිරීය ලං දහ  ලංබැස ලංඇක  ලංබව ලංසේව ලංෂ්පාදේ න ලංසහ ලං

ෂ්පාදේ න ට ලංකබේ ලං

2015 ලං

වැෂ් ලං

ට ලං1.7 ලංව ලංවර්ධන ලං මග ක් ලං යය ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංවේර් ේ ලං ම. යය ලංවේර්ුව ලං

ුකදී ලංකිරි ලංසහ ලංබිේ ර ලංෂ්පාදේ න  ලංපිලි වලින් ලංසි
ඇක  ලං අ ර ලංසයසා

වැෂ් ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංළු ද ලං

ට ලං2.0 ලංව ලංඉහක ලං

ට ලං එවු ලං වක ලං අග  ලං රුපි ල්,  ලං

ට ලං0.6කි. ලං

වන ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං වරතය  ලං යසුන් ලං ඇල්, ලීය ලං හේ ලං තකජිි ලං වගේ ලං අාත  ලං යය ලං වේර්ු මදී ලං

ට ලං7.8 ලංව ලංඍන ලංවර්ධන ක් ලංවේර් ේ ලංවර ලං ලංඇ . ලංධීවර ලංඅයේ යාත ලංවේර් ේ ලංඅනුව ලං2016 ලංයැ,  ලංයේස  ලංුක ලං

ඇක වූ ලං ැඩි ලංසුකා ලංහේ ලංවර්පේ ලංසහි  ලං ේේව  ලංය  ලංධිවර, න් ලංහට ලංළුහුදු ලං ේ යන් ලංවකකින ලං කසට ලංඅනුරු ලං
ඇගයීය ලං හාු වන් ලංවරතය  ලංධීවර ලං ය හයුම් ලංසියේ ලංවීය ලංවරතය  ලංයේසය ලංඅසාවැන්න ලංඅඩුවීයට ලං හාුවී ලංඇ . ලං ලං
මිරිතය  ලංයසුන් ලංඇල්, ලීය ලංහේ ලංතක ලංජීි ලංවගේ ලංඋද ලංඅාත  ලං2015 ලං
වේර්ුව ලං ුක ලං ව ලං දුරටේ ලං සි

වැෂ් ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලං2016 ලං

වැෂ් ලං

ට ලං 21.2 ලං ව ලං ඍන ලං වර්ධන ක් ලං  ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං තේක ව ලං තක ලං ජීි ලං වගේ ලං

සාවර්ධන ලංඅධිවේරි  ලංිසින් ලංයසුන් ලංයැරීය ලංසඳහේ ලංභේි ේ ලංවරනු ලංකබන ලං හනම් ලංන,  කෝන් ලං ලං ැල්,  ලංිනේත ලං
වර ලං ැමීය ලං  ලං හාු වන් ලං ම් ලං වේක ලං සීයේවක් ලං ුක ලංධිවර, න් ලං යසුන් ලං යැරී ම් ලං නේ

දුණු ලං අ ර ලං ඔවුන්හට ලං ලං

නව ලං ැල්,  ලංවකට ලංහුරු ලංවීයට ලංවේක ක් ලංග වීය ලංහේ ලං ලං2016 ලංයැ,  ලංයේස  ලංුක ලංදැවක  ලං ැඩි ලංවර්පේද න  ලංමිරිතය  ලං
යේසය ලංෂ්පාදේ න  ලං ලංඅඩුවීය ලං ලං ව රහි ලංබකදේ ලංඇ . ලංඑබැින් 2015 ලං
වැෂ් ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංසයසාථ ලංධීවර ලංෂ්පාදේ න  ලංසි

වැෂ් ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලං2016 ලං

ට ලං8.7 ලංව ලංඍන ලංවර්ධන ක් ලං ලං ලං දන්නුම් ලංවර ලංඇ . ලං ලං

1.3 කර්තමාන්ත ක්රිොකාරකම්
2015 ලං වර්ප ේ ලං
වර්යේන්

වන ලං වේර්ු මදී ලං සි

 ලං2016 ලංවර්ප ේ ලං

හේ ලංවැණීම් ලංවර්යේන්

ට ලං 1.7 ලං ව ලං  ලං සුඵ ලං දසුබෑයක් ලං කබේ ලං ක බූ ලං ද ල්,  ලං හේ ලං වැණීම් ලං

වන ලංවේර්ු මදී ලංසි

ට ලං4.9 ලංකින් ලංඉහජ ේයක් ලං දන්නුම් ලංවර, . ලංද ල්,  ලං

 ලං ව රහි ලංසෘු වය ලංබකදේනු ලංකබන ලංඉඳිකිරීම් ලංවර්යේන්

වර්ධන  ලං ය ට ලං හාු ලංවී ලංඇ .
7

ේ ලංසිදු ලංවී ලංඇක  ලංසේයේනය ලං

ආහේර ලංද්රවයම ලංබීය ලංවර්ග ලංසහ ලංදුම් වේජ ලං ලංආශ්රි  ලංෂ්පාදේ න ලංක්රි ේවේරවම් ලං2015 ලං
4.6 ලංව ලංවර්ධන ක් ලං දන්වූ ලංඅ ර ලං2016 ලං
දන්නුම් ලංවර, . ලං යය ලංවර්යේන්

වන ලං ලංවේර්ු ම ලංසි

වන ලං ලංවේර්ුව ලංුකදී ලං ව ලංදුරටේ ලං ලංසි

ේ ලංෂ්යැවුම් ලංවටිනේවය ලං ලං2015 ලං

ට ලං

ට ලං0.4 ලංව ලංවර්ධන ක් ලං

වන ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලංසි

ට ලං

6.1 ලංව ලංඉහක ලං ේයක් ලං ක්නට ලංඇ . ලං
රතයපිළිම ලං ඇඟ දම් ලං හේ ලං සම්භේණ්ඩ ලං ෂ්පාදේ න ලං වර්යේන්
වැඩි ලංවීයක් ලං දන්වේ ලංඇ . ලං යය ලංවර්යේන්

 ලං 2016 ලං

වන ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි

ේ ලං ලංෂ්යැවුම් ලංවටිනේවය ලං ලංසි

ට ලං 0.9 ලං  ලං ව ලං

ට ලං5.4 ලං ලංකින් ලංඉහජ ලං ේය ලංමීට ලං

හාුවී ලංඇ . ලං
2015 ලං

වන ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි

ට ලං 36.3 ලං ව ලං දසු ලං බෑයක් ලං වේර් ේ ලං වූ ලං ැව ලං හේ ලං ැව ලං ෂ්පාදේ න ලං හේ ලං  ලං ලී

වරන ලං ක  ලං ෂ්පාදේ න ලං (ගෘහ ලං භේණ්ඩ ලං හැර) ලං වර්යේන්

 ලං  ලං 2016 ලං

වර්ධන ක් ලං දන්නුම් ලං වර, . ලං යහි ලං ෂ්යැවුම් ලං වටිනේවය ලං  ලං 2016 ලං

වන ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි
වන ලං වේර්ු මදී ලං සි

න් ලං

ට ලං 7.6 ලං ව ලං
ට ලං 4.2 ලං කින් ලං

ඉහක ලං ලං ගේසා ලංඇ . ලං ලං
2015 ලං

වන ලං  ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි

ට ලං 6.8 ලං  ලං ව ලං දසුබැයක් ලං කබේ ලං ක බු ලං අඟුරු ලං ෂ්පාදේ න  ලං සහ ලං ඛ්ණිත ලං

ද්රවය ලං පිරිදහදුව ලං ෂ්පාදේ න  ලං වර්යේන්
ඇ . ලංඛ්ෂ්ත ලං

 ලං 2016 ලං

ල්,  ලංෂ්පාදේ න ලංප්රයේණ  ලංසි

වන ලං  ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි

ල්,  ලං

ට ලං 2.0 ලං ව ලං වර්ධන ක් ලං කබේ ලං

ට ලං4.2 ලංකින් ලංඉහජ ලං ේය ලංමිට ලං හාු ලංවී ලංඇ  ලං.

මූලිව ලං කෝහ ලංවර්ග ලංෂ්පාදේ න  ලංසහ ලංපිරිසවසන ලංක  ලං කෝහ ලංෂ්පාදේ න ලං( න්ර ලංූතර ලංසහ ලංඋදවරණ ලංහැර) ලං
වර්යේන්
සි

 ලං2016 ලං

වන ලංවේර්ු මදී ලංසි

ට ලං0.3කින් ලංඅඩු ලංවී ලංඇ  ලං. ලං ය  ලං2015 ලං

ට ලං 21.1 ලං ව ලං වැඩි ලං වීයක් ලං වේර් ේ ලං වරන ලං කදී. ලං 2015 ලං

වන ලං ලං ලංවේර්ු මදී ලං

වන ලං  ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං

වේර්ු මදී ලංමූලිව ලං කෝහ ලංවර්ග ලංසහ ලංපිරිසවසන ලංක  ලං කෝහ ලංෂ්පාදේ න ලංෂ්යැවුම් ලංවටිනේවය ලං ලංසි

වන ලං ලං ලං
ට ලං2.1 ලං

කින් ලංදහක ලං ගේසා ලංඇ .
න්ර ලං ූතර ලං හේ ලං උදවරණ ලං ආතය  ලං ෂ්පාදේ න ලං වර්යේන්

වන ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි

ට ලං 7.1 ලං ව ලං

වර්ධන ක් ලං දන්නුම් ලං වක ලං අ ර ලං  ලං යය ලං වේර්ු මදී ලං යය ලං ක්රි ේවේරවය ලං  ලං වදුරටේ ලං සි

ට ලං 9.7 ලං ව ලං

වර්ධන ක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං යය ලං වර්යේන්

 ලං 2015 ලං

ට ලං අ ේ ලං ද ලංරිගණව ලං  ලං හේ ලං ප්රවේතන ලං  ලං උදවරණම ලං ිදුලි ලං

උදවරණ ලංෂ්පාදේ න ම ලං න්ර ලංූතර ලංහේ ලංඋදවරණ ලංෂ්පාදේ න  ලංසහ ලං යෝටර් ලංරථ ලංහේ ලං ට්කර් ලංෂ්පාදේ න  ලං
හේ ලං වනේ ලං ගයනේගයන ලං උදවරණ ලං  ලං

න ලං ක්රි ේවේරවම් ලං වක ලං ෂ්යැවුම් ලං වටිනේවය ලං 2016 ලං

වේර්ු මදී ලං පිළිවලින් ලං සි

ට ලං 5.3ම සි

ට ලං 21.0, සි

ට ලං 3.6ම ලං සි

ට 14.0ම ලං  ලං සහ ලං සි

වන ලං

ට ලං 16.9 ලං කින් ලං

ඉහක ලං ගේසා ලංඇ .
“ිදුලි  ලං ෂ්පාදේ න ” වර්යේන්
සි

හි ලං ළුර්  ලං එවු ලං වජ ලං අග  ලං 2016 ලං වර්ප ේ ලං

ට ලං 7.0 ලං  ලං කින් ලං ඉහජ ලං ගේසා ලං ඇ . ලං එ  ලං 2015 ලං වර්ප ේ ලං

ගේසා ලංක බිණි. ලංඅ ේජ ලංවේකදරිච් ේ
ක්වේ ලං සි
තනන

වන ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සි

වන ලං  ලං වේර්ු ම ලං දී ලං
ට ලං 7.4 ලං කින් ලං ඉහජ ලං

 ලංුජ ලංළු ද ලංිදුලිබක ලංතනන  ලංගිගේ වේට් ලං3258 ලං ලංසිට ලංගිගේ වේට් ලං3485 ලං

ට ලං 7.0කින් ලං ඉහජ ලං ේයක් ලං වේර් ේ ලං ි . ලං එ සාය ලං  ලං යය ලං වේර්ුව ලං ුක ලං දී ලං සයසා  ලං ිදුලිබක ලං
න් ලංතක ලංිදුලිබක ලංතනන  ලංසහ ලං ේද ලංිදුලිබක ලංතනන  ලංඅ ර ලංඅනුදේ

8

 ලං41: 59 ලං ලං කස ලංසටහන් ලං

ි . ලං එය ලං අනුදේ

 ලං 2015 ලං වර්ප ේ ලං

වේර්ු මදී ලංිදුලිබක ලංිුණණුම් ලංආ ේ ය ලංසි
2016 ලං වර්ප ේ ලං

වන ලං

ට ලං10.18 ලංව ලංඉහජ ලං ේයක් ලංවේර් ේ ලංවී ලංඇ .

වන ලං වේර්ු මදී ලං “තක  ලං එක්ැසා ලං කිරීය,පිරිසිදු ලං කිරීය ලං සහ ලං බ ේහැරීය”

වටයුේ  ලං ළුර්  ලං කස ලං සි
වර්ප ේ ලං

වැෂ් ලං වේර්ු මදී ලං 47:59 ක් ලං ි . ලං 2016 ලං වර්ප ේ ලං

න ලං ආර්ිව ලං

ට ලං 6.5 ලං කින් ලං ඉහක ලං ේයක් ලං වේර් ේ ලං වී ලං ඇ . ලං තක  ලං සැදයුම් ලං ප්රයේණ  ලං 2015 ලං

වන ලංවේර්ු ම ලංදැවක  ලංඝන ලංමීටර ලං හසා ලං150ම314 ලංසිට ලං ම් ලංවේර්ු ම ලංඝන ලංමීටර ලං හසා ලං160ම317 ලං

ක්වේ ලංසි

ට ලං 6.7 ලං ලංකින් ලං ඉහක ලං ගේසා ලං ඇ . ලංඑ යන්ය ලං යහි ලංඅ කි ලංආ ේ ය ලංසි

ට ලං 22.3 ලංකින් ලංඉහජ ලං

ගේසා ලංඇ .
2015 ලං

වන ලංවේර්ුව ලංහේ ලං සාසන් න ේදී ලං2016 ලං

වන ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංඉතයකිරීම් ලං වර්යේන්

කින් ලංවර්ධන  ලංවී ලංඇ . ලං යය ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංසයසා  ලංසි යන්ක  ලංෂ්පාදේ න  ලංසි
ඇ . ලං යහිදී ලං සි යන්ක  ලං ආන න  ලං සි

 ලංසි

ට ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං

ට ලං23 ලංකින් ලංඉහක ලං ගේසා ලං

ට ලං 27කින් ලං  ලං ද්ශී  ලං ෂ්පාදේ න  ලං 16.5 ලං කින් ලං  ලං ඉහක ලං ේයක් ලං

වේර් ේ ලංවර ලංඇ .

1.4 දට්වා ක්රිොකාරකම්
ළු ද ලං ජ ලං ද්ශී  ලංෂ්පාදේතය
වන ලං ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංසි
2016 ලං

 ලංසඳහේ ලංසි

ට ලං ලං 60.7 ලංව ලං ලංඉහජය ලං ේ වේව ක් ලංසද න ලං සාවේ ලංක්රි ේවේරවම් ලං2016 ලං

ට ලං4.9 ලංව ලංවර්ධන ක් ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ .

වන ලං වේර්ුව ලං සඳහේ ලං ජ ලං ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය

සිල්, කර ලං වජඳේය“ ලං2015 ලං ලං
වේර් ේ ලංවර, . ලං

වන ලං ලංවේර්ු ම ලංසි

ේග ලංසහ ලංසිල්, කර ලං වජඳේම් ලංවේර්

ට ලං සි

ට ලං 12.9 ලං  ලං ව ලං ේ වේව ක් ලං සද න ලං “

ට ලං0.1 ලංඉහක ලං ේයට ලංසේ ේක්පවම ලංසි

වෘෂිවේර්මිව ලංෂ්පාදේ න ලං ලංසහ ලංවේර්මිව ලංෂ්පාදේ න ලං න ලංිචකය න් ලංිේව

හි ලං ලංවර්ධන ලංඅනුදේ

සි

හි ලං ළු ද ලං ෂ්යැවුම් ලං වටිනේවය ලං දර ලං වර්ප ේ ලං

වන ලං වේර්ු මදී ලං සි

වර්යේන්  ලංආර්ිව ලංවටයුු ලංවක ලංෂ්යැවුම් ලංවටිනේවයම ලං2016 ලං
රු. ලංමිලි න 930,635. ලං ක්වේ ලංසි

වන ලං වේර්ු ම ලං සිට ලං යය ලං

ය ලංරු. ලං මිලි න ලං 634ම507 ලං සිට ලං රු. ලං මිලි න ලං 685ම249 ලං ක්වේ ලං

ට ලං 8.0 ලං කින් ලං වැඩි ලං වී ලං ඇ . ලං ඊට ලං අය රව ලං වෘෂිවර්යේන්  ලං අාත
වන ලං වේර්ුව ලං හේ ලං සසඳන ලං වජ ලං යය ලං වර්ප ේ ලං

ට ලං 5.6 ලං කින් ලං දහජ ලං ගේසා ලං ඇ . ලං

වන ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලං ලංරු. ලංමිලි න ලං 893,297 ලං සිට ලං

ට ලං 4.2 ලං කින් ලංඉහජ ලං ගේසා ලංඇ . ලං

“යගීන් ලං සහ ලං භේණ්ඩ ලං ප්රවේහන ලං සාවේවන් ලං සහ ලං ගබඩේ ලං දහසුවම් ලං සැදයීය”

න ලං ක්රි ේවේරවය, භේණ්ඩ ලං හේ ලං

සාවේ ලං ගේඩබිම් ලං ප්ර ලංවේහන , ළුහුදු ලං යේර්ග ලං වක ලං ප්ර ලංවේහන  ලං සහ ලං ගුවන් ලං සාවේවන් ලං උද ලං වේර්
සයන්ි  ලං ම. ලං ලංගුවන් ලං සාවේ ලංවේර් ේ ලංඅනුව ලං යය ලංවේර්ු ම ලංආ ේ ය ලංසි
2016 ලං

 ලංආන නම ලං

හි ලං වනසාවීය ලංය  ලංද නම් ලං ම. ලං

ශ්රී ලං කාවේ ලං යහ ලං බැාුණ ම ලං  ලං ගවුම් ලං තාප ලං සාඛ්යේ ල්, ඛ්න ලං  ලං වකට ලං අනුව ලං දර ලං වර්ප ේ ලං
වන ලං  ලං වේර්ුව ලං ක්වේ ලං  ලං ළු ද ලං ආන න ලං ි

ට ලං3.5 ලංව ලංවර්ධන ක් ලං

හි ලංඑවුවජ ලංඅග  ලං ව රහි ලංළු ද ලංආන න ලංහේ ලංළු ද ලං ද්ශී  ලං

ෂ්පාදේ න ලංවක ලං වනසාවීය ලංබකදේනු ලංකැ ේ. ලංඑය ලංෂ්සේ ලං යය ලංආර්ිව ලංවටයුේ

වර්ප ේ ලං

ේග ලං සහ ලං

වැෂ් ලංවේර්ු මදී ලංළුහුදු ලංයේර්ග ලංප්ර ලංවේහන ලං සාවේවන් ලංහී ලංආ ේ ය ලංසි

ට ලං3.4 ලංකින් ලංඉහජ ලං ගේසා ලංඇ . ලං ලං
ට ලං228.3කින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇ . ලං

ගේඩබිය ලංප්රවේහන ලං ලං සාවේවන් ේ  ලංසාථේවර ලංමිජ ලං ට ේ ලංඑවු ලංවජ ලංඅග  ලං ලංසි
වේර් ේ ලංවර ලංඇ . ලංදසුගි  ලංවස ර් ලං ලං

න් ලං ගන් ලං

ට ලං1.3 ලංව ලංවර්ධන ක්  ලං

වැෂ් ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්පව ලං යය ලංවේර්ු ම ලංතයව,  න් ලංළු ද ලංවේහන ලං
9

ලි ේදතයාචි ලංකිරී ම් ලංවර්ධන  ලංසි

ට ලං32.6 ලංකින් ලංදහජ ලං ගේසා ලං ඇක  ලංඅ ර ලං යෝටර් ලංරථ, වෑන් ලංරථ, කේරි,

ත්රී රෝ  ලං රථ, හේ ලං බසා ලං රථ ලං ලි ේදතයාචි
30.3, සි

ට ලං 48.4, සහ ලං සි

ආ ේ ය ලංසි

හි ලං වර්ධන

 ලං පිළි වලින් ලං සි

ට ලං 66.5, සි

ට ලං 11.9 ලං කින් ලං දහජ ලං ගේසා ලං ඇ . ලං එ යන්ය ලං දුම්රි  ලං

ට ලං6.2කින් ලංඅඩු ලංවී ලංඇක  ලංඅ ර, ඒ ලංසඳහේ ලං රේ ලංඇක  ලංපිරිවැ

ැදැල්,  ලං හේ ලං කූරි ර් ලං සාවේ ලං උද ලං අාත  ලං සැකකී ම්දීම ලං ැදැල්,  ලං
2016 ලං

ට ලං 41.2 සි
 ලංසි

දේර්

දේර්

ට ලං

ම්න්ු ම ලං

ට ලං15.8 ලංකින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇ . ලං
ම්න්ු ම ලං ේ  ලං වේර් ේ ලං අනූව ලං

වන ලං වේර්ු වහි ලං රේ ලං ඇක  ලං ළු ද ලං  ලං ෂ්යැවුය ලං රුපි ල්,  ලං මිලි න ලං 2ම950 ලං ක් ලං වී ලං ඇක  ලං අ ර ලං එ  ලං 2015 ලං

වන ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්පව ලං සි

ට ලං 2.7 ලං ව ලං වැඩිවීයකි. ලං එ

ුණදු ලං වුව  ලං යහි ලං මූර්  ලං එවු වජ ලං අග  ලං

2016 ලංවර්ප ේ ලං

වන ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංසි

ට ලං2.7 ලංව ලංවර්ධන ක් ලංවේර් ේ ලංවරනු ලංකබ, 

2015 ලංවර්ප ේ ලං

වන ලං ලංවේර්ුව ලං ලංහේ ලංසජවේ ලංබකන ලංිට ලං යය ලංවර්ප ේ ලං ලං

ආහේර ලං හේ ලං බීය ලං වර්ග ලං සැද, ය” ලං න ලං  ලං උද ලං වේර්

 ලං ද්ශී  ලං ආ ේ ම් ලං  ලං

වන ලංවේර්ු ම ලං “නවේ ැන්ම ලං
දේර්

ම්න්ුව ලං යඟින් ලං ෂ්ුණේ ලං

වරන ලං එවු ලං වජ ලං අග  ලං ය  ලං බදු ලං (VAT) ලං ේ  ලං ළුකේශ්ර ලං අනුව ලං  ලං සවසා ලං කිරී ම්දී ලං සි
ේයක් ලං ලං ලංවේර් ේ ලංවර, . ලංඑ  ලං2015 ලං ලංවර්ප ේ ලං ලං
වර්ධන කි. ලං  ලං 2015 ලං වර්ප ේ ලං  ලං

ට ලං 3.2 ලං ව ලං  ලං ඉහජ ලං

වන ලං ලංවේර්ුව ලං ලංසඳහේ ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇේ ේ ලංසි

ට ලං0.1 ලංව ලං

වන ලං  ලං වේර්ුව ලං  ලං  ලං හේ ලං සසඳන ලං ිට ලං  ලං සාචේරව ලං දැමිණීය ලං  ලං  ලං  ලං 8.0 ලං % ලං ව ලං

වර්ධන ක් ලං  ලං දන්නුම් ලං වරන ලං අ ර ලං  ලං හෝටල්,  ලං වේයර ලං භේි ේ ලං කිරී ම් ලං අනුදේ

 ලං  ලං  ලං  ලං 68.0 ලං  ලං සිට ලං 69.2 ලං

ක්වේ ලංවැඩි ලංවී ලංඇ . ලං
සන්ෂ් ම න ලං සාවේවන් ලංහී ලංමූර්  ලංඑවු ලංවජ ලංඅග  ලං2016 ලං

වන ලංවේර්ු ම ලංදී ලංසි

ට ලං21.2 ලංකින් ලංඉහජ ලං

ගේසා ලං ඇ . ලං ිදුලි ලං සා ද්ත ලං සාවේවන් ලං අ ර ලං සයසා  ලං ෂ්යැවුයට ලං ඉහජය ලං ේ වේව  ලං කබේ ලං දී ලං ඇේ ේ ලං
ඩ

කේේ ම ලංශ්රි ලං ලංකාවේ ලං ටලි වේම් ලංසහ ලං යේබි ටල්,  ලං න ලංසයේගම් ලං . ලං

“දරිගනව ලං වැඩසටහන් ලං සම්දේ න  ලං පිළිබඳ ලං උද ද්තන  ලං හේ ලං සම්බන්ධ ලං වේර්
ක්රි ේවේරවය ලං2016 ලංවර්ප ේ ලං ලං

වන ලංවේර්ු මදී ලංසි

න ලං උද ලං ලං

ට ලං ලං5.0 ලංකින් ලංපු දල්,  ලංවී ලංඇ .

“ළුකය ලං සාවේ ලංසැදයීය ලං“ ලං2016 ලංවර්ප ේ ලං

වන ලංවේර්ු මදී ලංළුර්  ලං කස ලංසි

ඇ . ලං දර ලංවර්ප ේ ලංදී ලංඑය ලංවටයුේ  ලංසි

ට ලං16.6 ලං ලංකින් ලංවර්ධන  ලංවී ලංක බුණි. ලං2016 ලං

ට ලං14.5 ලංකින් ලංවර්ධන  ලංවී ලං

බකදරකේී  ලංවේණිත ලංබැාුණ ලංසහ ලංබකදර ලංි තාෂි  ලංබැාුණ ලංස හේ ලං සාවව ලං ගවීම් ලංසි
ඇ . ලංඑ යන්ය ලං යය ලංආ

න්” ලං

න ලංස හේ ලංබදු ලං ගවීයට ලං දර ලංකේභ  ලංසි

වන ලංවේර්ු මදී ලං

ට ලං10.3 ලංකින් ලංවැඩි ලංවී ලං

ට ලං 23.6 ලංකින් ලංවැඩිවී ලංඇ . ලං ලංළුකය ලං

සාවේවන්හි ලං භේි ේවම ලං ණ  ලං අේක වේරම් ලං වටිනේවය ලං සහ ලං ළු ද ලං ැන්දු ලං වටිනේවය ලං යගින් ලං  ලං  ලං  ලං දන්නුම් ලං
වර, . ලං ඒ ලං අනුව ලං ණ  ලං අේක වේරම් ලං  ලං  ලං  ලං වටිනේවය ලං සහ ලං ළු ද ලං ැන්දු ලං වටිනේවය ලං 2016 ලං
ුකදී ලං ලංපිලි වලින් ලංසි

ට ලං19.7 ලං ලංකින් ලංසහ ලං15.1 ලංකින් ලංවර්ධන  ලංවී ලංඇ . ලං2016 ලංවර්ප ේ ලං

දී ලං  ලං “භරි  ලං සේයේනය ලං ණ  ලං දේලී ලං අනුදේ
පිලි වලින් ලං ලං ලංසි
එය ලං ර්තව න් ලංසි

ට ලං12.1 ලංක් ලං ලංසහ ලංසි
ට ලං11.3ක් ලංසහ ලංසි

වන ලං වේර්ුව ලං
වන ලංවේර්ු ම ලං

 ලං “ ලං සහ ලං “භරි  ලං සේයේනය ලං ැන්දු ලං දේලී ලං අනුදේ

 ලං “ ලං

ට ලං6.9 ලංක් ලං කස ලංසටහන් ලංි . ලං2015 ලංවර්ප ේ ලංඅ ේක ලං ලංවේර්ු ම ලංදී ලං ලං
ට ලං6.0 ලංක් ලං කස ලංසටහන්ව ලංඇ .
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“රක්පණ ලං සාවේ ලං සැදයීය ලං සහ ලං  ලං ිශ්රේය ලං වැටුේ ලං අරළු ල්,  ලං වජයනේවරණ  ලං “ ලං කිරී ම් ලං වටයුු ලං වක ලං ළුර්  ලං
එවු ලං වක ලං අග  ලං 2016 ලං
වර්ප ේ ලං

වැෂ් ලං වේර්ු මදී ලං සි

වැෂ් ලං වේර්ු මදී ලං සි

ට ලං 15.1 ලං ව ලං වර්ධන ක් ලං වේර් ේ ලං වර ලං ඇ . ලං එ  ලං 2015 ලං ලං

ට ලං 6.6 ව ලං වර්ධන ක් ලං දන්නුම් ලං වර ලං ඇ . ලං යය ලං  ලං වේර්ු මදී ලං ලං

රක්පණ ලංසයේගම් ලංවක ලං සාවව ලං ගවීම් ලං යන්ය ලං ලං ලංබදු ලං දර ලංකේභ

හි  ලං ලංවර්ධන ක් ලංවේර් ේ ලංවී ලංඇ . ලං යය ලං

සාවේව ලං ව රම් ලංභේි  ලංවූ ේ ලං ැ,  ලංෂ්රුදන  ලං ව රන ලංඋද න ලංක  ලං ලංරක්පණ ලංවේරිව ලංවටිනේවය ලං ලංසහ ලං
උද න ලංක  ලං ලංහිමිවම් ලංවටිනේවම්හි ලංඑවුව ලංඅ ේක ලංවේර්ු මදී ලං ලංසි
ජ ද්ශී  ලං ෂ්පාදේතය
වර්ප ේ ලං

ට ලං සි

ට ලං19.7කින් ලංඉහජ ලං ගේසා ලං ලංඇ . ලං

ට ලං 5.8 ලං ව ලං ේ වේව ක් ලං සද න ලං “ ද්දජ ලං වජඳේම්” ලං උද ලං අාත  ලං 2015 ලං

වන ලං වේර්ුවට ලං  ලං සේ ේක්පව ලං 2016 ලං වර්ප ේ ලං

වන ලං වේර්ුව ලං  ලං ුකදී ලං  ලං සි

ට ලං 4.6 ලං ව ලං

වර්ධන ක් ලං ලංවේර් ේ ලංවර ලංඇ .
“වෘේී  ලං සාවේ” ලං න ලංආර්ිව ලංක්රි ේවේරවය ලංගණන  ලංවරනු ලංකබන් න් ලංආර්ිව ලං ලංක්රි ේවේරවම් ලං8 ලංව ලං
එවුවක් ලං කසිෂ්. ලං ය  ලංප්රධේන ලංවත
වේර්

න් ලං ලං“ ලංනීක  ලංහේ ලංගිණුම් ලංවේර්

න්”ම ලං “ ලං ි යේේයව ලං දර් ේපණ ලං සහ ලං  ලං සාවර්ධන ලං වේර්

වනේ ලං වෘේී ම ලං ි යේේයව ලං හේ ලං ේක්පණ ලං වේර්

න්”ම ලං“ගෘහෂ්ර්යේන ලංහේ ලංඉාජි න්රු ලං

න්” ලං “ප්ර ලංචේරණ ලං හේ ලං අ කි ලං දර් ේපණම ලං

න්” ලං සහ ලං “ප්ර ලංවේතන ලං වේර්

න්”ම ලං “ැකි ේම ලං ැකි ේ ලං ෂ්

වේර්

න්”. ලං “ුණලී ලං හේ ලං බදු ලං වේර්

වේර්

න්” ලං සහ ලං “ ගේඩනැගීම් ලං හේ ලං උ යේන ලං සැවසීය ලං සම්බන්ධ ලං සාවේ ලං සැදයීම් ලං වේර්

සයන්ි  ලං ම. ලං  ලං ඉහ  ලං ැක් වන ලං වේර්
ආ ේ ම් ලං

ෝජි  ලං ආ

න්”ම ලං “දශු ලං වව ය ලං
න්” ලං ගන් ලං

න් ලං ස හේ ලං ෂ්යවුම් ලං අග  ලං ගණන  ලං වරනු ලං කබන් න් ලං ද්ශී  ලං

දේර්  ලං ම් ලංන්ුව ලංයගින් ලංෂ්ුණේ ලංවරන ලංවැට් ලං ේ  ලංද නම් ලංවර ගන ලං ම. ලංඒ ලංඅනුව ලංඉහ  ලං උද ලං

අාත න් ලංසඳහේ ලංගණන  ලංවරණු ලංකබන ලංළු ද ලංෂ්යවුය ලං2015 ලං ලංවර්ප ේ ලං
සි

නම ලං ආරක්පව ලං හේ ලං ියර්තන ලං

වන ලංවේර්ුව ලං ලංහේ ලංසසඳන ලංවජ ලං

ට ලං3.3 ලංව ලංඅඩුවීයක් ලං ක්නට ලංඇ . ලං ලං ලං

“වකේ ලංහේ ලං දේදු ලංි නෝ ේේයව ලංවටයුු ලංසහ ලංඅ නුණේ ලං දෞද්ගලිව ලංවේර්
“ වනේ ලං පුද්ගක ලං සාවේ ලං වේර්
ද්ශී  ලං ආ ේ ම් ලං

න්“ ලං ලං න ලංආර්ිව ලංවටයුු ලං

න්“ ලං  ලං ට ේ ලං  ලං ස හන් ලං වර ලං ඇ . ලං එය ලං වේර්

හි ලං ෂ්යැවුම් ලං අග  ලං  ලං

දේර්  ලං ම් ලංන්ුව ලං යගින් ලං ෂ්ුණේ ලං වරන ලං වැට් ලං ේ  ලං ද නම් ලං වර ගන ලං සවසා ලං වරනු ලං

කැ ේ. ලං2015 ලංවර්ප  ලං ලංහේ ලංසාසන් න  ලංවර ලංබකන ලංවජ ලංඉහ  ලංආර්ීව ලංවටයුේ
අග  ලංසි

හි ලංමූර්  ලංඑව ු ලංවජ ලං

ට ලං2.3 ලංකින් ලංඉහක ලං ගේසා ලංඇ . ලං

තේක ව ලංගිණුම් ලංඅාත , ලං ලංතන ල්, ඛ්න ලංහේ ලංසාඛ්යේ ල්, ඛ්න ලං

දේර්

ම්න්ුව

දු. ලංව. 94-011-2147071 ලං ලං ෆැක්සා ලං: ලං94-011-2877938 ලං ලං
ඊ ලං ම්ල්,  ලං: ලංnational.accounts@statistics.gov.lk
වේ ලංඅඩි  ලංwww.statistics.gov.lk
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