ශ්රී ලංකා ජාතික ගිණුම් මාධ්ය ටහන
2016 තෙවැනි කාර්තුව
නිෂ්පාද ප්රතේශතෙන්
2010 පාද වර්ෂෙ

ජ තේඛ

නා ටංඛයාතේඛ

තදපාර්ෙතම්න්තුව

ජාතික ප්රතිපත්ති නා ආර්ථික කහයුතු අමාෙයාංශෙ
ශ්රී ලංකාව

1

1.1 2016 තෙවැනි කාර්තුව
ශ්රී ලංකාවේ ද ලං

 ලං ේශීය ලං නිෂ්පේදිතය ලං ස්ථේවර ලං මිකගණන් ලං(2010) ලංයට ේ ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලං

(ජූලි,අ ගෝස්තු,සැප්තැම්බර්) ලං සඳහේ ලං රුපියල් ලං මිලියන ලං 2,270,171 ක් ලං කස ලං වේර්තේ ලං ද. ලං ෙය ලං 2015 ලං ලං
තවැනි ලං ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංවේර්තේ වූ ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලංවන ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං2,181,275 ලංට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං

සියයට ලං4.1 ව ලංධනේේෙව ලංවර්ධනයක් ලං ද.
ආර්ථිවය ලංසෙන්විත ලං ලංමුලිව ලංඅාගයන් ලංවන ලංවෘෂිවර්ෙේන්තය, ලංවර්ෙේන්ත, ලං සේවේ ලංසහ ලංභේණ්ඩ ලංහේ ලං සේවේ ලංෙත ලං
අය ලං ව රන ලං සහනේධේර ලං අඩු ලං ව  ලං බදු ලං පවේනේ ලං මික ලං යට ේ ලං සෙස්ත ලං

ේශීය ලං නිෂ්පේදිතයට ලං ක්වන ලං

ප්රතිශතත ලං ේයවේවය ලංපිලි වලින් ලංසියයට7.6 ලංක්, ලංසියයට ලං30.5ක් ලංසියයට ලං56.0ක් ලංසහ ලං ලංසියයට ලං5.9ක් ලං ද. ලං
2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං සඳහේ, ලං වර්ෙේන්ත ලං ආර්ථිව ලං වටයුතු ලං සියයට ලං 6.8 ලං ව ලං ඉහක ලං ධනේේෙව ලං වර්ධන ලං
දගයක් ලං  ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇතිශ ලං අතර ලං සේවේ ලං ආර්ථිව ලං වටයුතු ලං සියයට ලං 4.7ව ලං ධනේේෙව ලං වර්ධනයක් ලං  ලං ලං
වෘෂිවේර්මිව ලංආර්ථිව ලංවටයුතු ලංසියයට ලං1.9ව ලං ලංඍන ලංවර්ධනයක් ලං  ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං ලං
සෑෙ ලං ආර්ථිව ලං වටයුේතවෙ, ලං
වටයුේතව ලං

 ලං නිෙැවු ෙන් ලං අතරෙැදි ලං

ය වුම් ලං අඩුකිරී ෙන් ලං එක් ලං එක් ලං ආර්ථිව ලං

 ලංඑවතුව  ලංඅගය ලංගණනය ලං ව ර්. අතරෙැදි ලං ය වුම් ලංගැනුම් ලංමිකට ලංඇස්ත ම්න්තු ලංවුව , ලං

නිෙැවුෙ ලංඇස්ත ම්න්තු ලංවන් න් ලංමුලිව ලංමිකට ලං ද. ලංඑබැවින් ලං

 ලංඑවතුවක ලංඅගය ලං  ලංමුලිව ලංමිකට ලංවේර්තේ ලං ද. ලං

ේශීය ලං නිෂ්පේදිතය ලං ගණනය ලං වන් න් ලං ව ඳ පොක ලං මික ලං ගණන් ලං අනුව ලං පෙණි. ලං ඒ ලං අනුව ලං
නිෂ්පේදිතය ලං ගණනය ලං කිරී ම්දී ලං සෙස්ත ලං ආර්ථිව ේ ලං

 ලං

 ලං ේශීය ලං

 ලං එවතු ලං වක ලං අගයට ලං භේණ්ඩ ලං ෙත ලං අය ලං ව රන ලං බදු ලං

එවතු වොට ලංඑෙ ලංසහනේධේර ලංඅඩු ලංවක ලංයුතුය. ලං ලං2010 ලංපේ  ලංවර්ෂය ලංයට ේ ලංගණනය ලංවරනු ලංකබන ලංනව ලංජේතිශව ලං
ගිණුම් ලං ෙේකේ ද ලං

 ලං ේශීය ලං නිෂ්පේදිතය, ලං සෙස්ත ලං ආර්ථිව ේ ලං

 ලං එවතු ලං වක ලං අගයට ලං භේණ්ඩ ලං ෙත ලං අය ලං

ව රන ලංබදු ලංඑවතු වොට ලංඑෙ ලංසහනේධේර ලංඅඩුකිරීෙ ලංයන ලංගැකපීෙ ලංසිදු ලංකිරී ෙන් ලංගණනය ලං ව ර්.
2016 ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං  ලං සඳහේ ලං භේණ්ඩ ලං ෙත ලං අය ලං ව රන ලං සහනේධේර ලං අඩුව  ලං බදු ලං
නිෂ්පේදිතයට ලං ක්වන ලං ේයවේවය ලං සියයට ලං 5.9ක් ලං ද. ලං 2015

 ලං ේශීය ලං

තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුකදී ලං ෙෙ ලං අගය ලං සියයට ලං

8.3ක් ලංවිය.
රුප ලං සටහන ලං 1හි ලං  ලං ැක් වන ලං පරිදි ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුකදී ලං
පැවතුනු ලං වියලි ලං වේකගුණ ලං  ලංතේේවයන් ලංෙත ලං රට ලංතුක ලං වෘෂි ලංආර්ථිව ලංවටයුතු ලං සැකකිය ලංයුතු ලං ෙට්ටමින් ලංපහත ලං
වැටීෙක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං  ලං මුලිවවෙ ලං වෘෂිවේර්මිව ලං අාත යන් ලං

 ලං

ේශීය ලං නිෂ්පේ නයට ලං ඉහක ලං

ේයවේවයක් ලං සපයන ලං ප්රධේන ලං උප ලං ආර්ථිව ලං වටයුතු ලං වන ලං  ලං “ ේ ලං වගේව”, ලං “වී ලං වගේව” ලං , ලං “රබර් ලං වගේව”, ලං
“කුඵබඩු, ලං සුවඳ ලං වර්ග, ලං

ෞෂධ ලං හේ ලං අ ේක ලං වගේවන් ලං  ලං ”, ලං “ වනේ ලං ස්ථිර ලං භෝග ලං වගේව” ලං සහ ලං “ ලං එ වළු ලං වගේව” ලං

පිළි වලින් ලං ලංසියයට20.4ක්, ලංසියයට ලං20.0ක් ලං,සියයට17.8ක්, ලංසියයට ලං9.0ක්, ලංසියයට ලං7.7ක් ලංසහ ලංසියයට7.2ක් ලං ලං
කස ලංඍන ලංවර්ධන ලං දගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
2

එ සේ ලංනමුේ ලං ලං“වනවගේ ලං ලංසහ ලං ැව” ලංසියයට ලං30.0ක් ලං , ලං“මිරිදිය ලංෙේසය ලංවර්ෙේන්තය” ලංසියයට ලං20.8ක් ලං ලං  ලං කස ලං
ඉහ  ලං වර්ධන ලං දගයන් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇතිශ ලං අතර ලං , ලං “වරදිය ලං ෙේසය ලං වර්ෙේන්තය”, ලං ““පැක ලං බෝ ලං කිරීෙ ලං සහ ලං
වෘෂිවේර්මිව ලංවටයුතු ලංසඳහේ ලංවන ලංආධේරව වේර්යයන්”, ලං “සේේව ලංනිෂ්පේ න” ලංසහ ලං වටිවේලීන ලං භෝග ලංවගේව” ලං

යන ලං ආර්ථිව ලං වටයුතු ලං පිළි වලින් ලං සියයට ලං 7.4, ලං සියයට ලං 6.9, ලං සියයට ලං 6.9 ලං සහ ලං සියයට ලං 6.5ක් ලං වත යන් ලං
සේෙේනය ලං වර්ධන ලං දගයන් ලං  ලං , ලං පොල් ලං වගේව ලං ප්රධේන ලං වොට ලං ඇතිශ ලං “ තල් ලං සහිත ලං පකතුරු ලං වගේව” ලං සියයට ලං
0.1ක්, ලං සහ ලං “ප තුරු ලං වගේව” ලං සියයට ලං 1.3ක් ලං කස ලං සුළු ලං වර්ධන ලං දගයන් ලං  ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇතේ ලං සෙස්ථ ලං
වෘෂිවර්ෙේන්ත ේ ලං  ලං ධනේේෙව ලං වර්ධනයක් ලං ඇතිශ ලං කිරීෙට ලං ෙෙ ලං වෘෂිවර්ෙේන්ත ලං වටයුතු ලං ප්ර ලංෙේණවේ ලං වී ලං
නොෙැත.
රූප ටහන

1

ප්රධ්ා

කෘෂි ආර්ථික ක්රිොකාරකම්

-20.4
-20.0
-17.8

-30

2015

-20

කෘෂි ආර්ථික ක්රිොකාරකම්හි වර්ධ්
2016 තෙවැනි කාර්තුව

අනුපාතිකෙන්

ේවගේව
වී ලංවගේව
රබර් ලංවගේව
-9.0
කුළුබඩු ලංවගේව
-7.7 දිගුවේලීන ලං බෝග ලංවගේව
එ වළු ලංවගේව
-7.2
-4.2 පේනිය ලං බෝග ලංවගේව
-2.0 ධේනය ලං(වී ලංහැර)
පොල් ලංවගේව
පකතුරු ලංවගේව ලං
වටි ලංවේලීන ලං බෝග ලංවගේව
සේේව ලංනිෂ්පේ න
බීජ ලංසහ ලංපැක ලංනිෂ්පේ නය
වරදිය ලංෙසුන්
මිරිදිය ලංෙසුන්
වනවගේ ලංහේ ලං ැව

-10
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1.3
6.5
6.9
6.9
7.4
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වර්ධ්
20

30.0

අනුපාතිකෙ (%)
30

තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුකදී ලං සෙස්ත ලං වර්ෙේන්ත ලං අාතය ලං සියයට ලං

6.8ව ලංවර්ධන ලං දගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇතිශ ලංඅතර ලං ලංවර්ෙේන්ත ලංඅාතයට ලංඉහක ලං ේයවේවයක් ලංසපයන ලං බො හෝ ලං
ආර්ථිව ලංවටයුතු ලං  ලංධනේේෙව ලංවර්ධනයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
 ලංවි තේෂ යන්ෙ ලං වර්ෙේන්ත ලං ක්රියේවේරවම් ලං සඳහේ ලං ඉහක ලං ේයවේවයක් ලං කබේ ලං

න ලං “ඉදිකිරීම්” ලං උප ලං ආර්ථිව ලං

වටයුේත ලං2015 ලං තවන ලංවේර්තුවට ලංසේ ප්ක්ෂව ලංසියයට ලං14.4ව ලංවර්ධන ලං දගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
මීට ලං අෙතරව ලං  ලං “ෙක ලං පවේහන ලං පේධතිශ ලං ආශ්රීත ලං වර්ෙේන්ත” ලං සහ ලං “මූලිව ලං කෝහ ලං හේ ලං යවඩ ලං නිෂ්පේ න ලං
වර්ෙේන්ත”, ලං පිලි වලින් ලං සියයට ලං 17.3ක්, ලං සියයට15.4ක්, ලං වත යන් ලං ඉහක ලං ධනේේෙව ලං වර්ධන ලං දගයන් ලං

3

වේර්තේ ලංවර ලං ලංඇත. ලං එ සේෙ ලං“ගෘහභේන්ඩ ලංනිෂ්පේ නය”, “පතල් ලංහේ ලංවැණීම් ලංවර්ෙේන්ත” ලං,“විදුලිය ලංනිෂ්පේ න ලං
හේ ලං බ ේ ලංහැරීෙ” ලංසහ ලං“ජකය ලං බ ේ ලංහැරීෙ” ලංයන ලංවර්ෙේන්තයන් ලංපිළි වලින් ලංසියයට ලං14.1ක්, ලංසියයට ලං13.5ක්, ලං
සියයට ලං7.8ක් ලංසහ ලංසියයට ලං7.4ව ලංසතුටු ේයව ලංවර්ධන ලං දගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
වර්ෙේන්ත ලං ක් ෂේත්රයට ලං ඉහක ලං ේයවේවයක් ලං කබේ ලං

න ලං “ආහේර, ලං  ලං බීෙවර්ග ලං සහ ලං දුම් වො ” ලං  ලං වර්ෙේන්තය ලං ලං

සහ ලං “ඇඟලුම් ලං ආශ්රිත ලං වර්ෙේන්තය ලං ” ලං  ලං පිළි වලින් ලං සියයට ලං 2.6 ලං ක් ලං  ලං සහ ලං සියයට ලං 3.3ක් ලං වත යන් ලං 2015 ලං
තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං තව ලං දුරටේ ලං වර්ධනයන් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං “රබර් ලං සහ ලං ප්කේස්ටික් ලං ආශ්රිත ලං
වර්ෙේන්තය” ලං සහ ලං “අ නකුේ ලං නිෂ්පේ න” ලං යන ලං ආර්ථිව ලං වටයුතු ලං ෙෙ ලං වේර්තුව ලං තුක ලං 2015 ලං තවැනි ලං
වේර්තුවට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං ලංසියයට ලං5.8ක් ලංබැගින් ලංවන ලංසෙේන ලංවර්ධන ලං දගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
රූප ටහන
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ට්ථාවර මිල අනුව කර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්හි වර්ධ්
2016 තෙවැනි කාර්තුව
ඛනිජ ලං තල් ලංපිරිපහදුව
කෝහ ලං නොවන ලංඛනිජ
-2.7 ඖෂධ ලංනිෂ්පේ නය
-1.5 යන් ත්රෝපවරණ
-0.4 ැව ලංසහ ලං ැව ලංනිෂ්පේ න ලං ලං
ආහේර ලංහේ ලංබීෙ ලංවර්ග
රදිපිළි ලංසහ ලංඇඟළුම්
වඩ ේසි ලංනිෂ්පේ න ලං
අ නකුේ ලංනිෂ්පේ න
රබර් ලංහේ ලංප්කේස්ටික්
ජකය
විදුලිය ලං
පතල් ලංහේ ලංවැනීම්
ගෘහ ලංභේණ්ඩ ලං
ඉදිකිරීම්
මුලිව ලං කෝහ ලංහේ ලංයවඩ
ෙකපවේහන ලංපේධතිශ

-15.1

අනුපාතිකෙන්

කර්මාන්ෙ ක්රිොකරකම්

-8.2
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වර්ධ්
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අනුපාතිකෙ (%)
15
20

 ලං
2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංහේ ලංසෙගේමීව ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුකදී ලං  ලංසෙස්තයක් ලං කස ලං සේවේ ලංඅාතය ලංසියයට ලං4.7ව ලං
වර්ධන ලං දගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලංරුප ලංසටහන ලං3 ලංහි ලං ැක් වන ලංපරිදි ලං සේවේ ලංඋප ලංආර්ථිව ලංක්රියේවේරවම් ලංවන ලං
“මුකය ලං සේවේ”, ලං “රක්ෂණ ලං වටයුතු”, ලං “විදුලි ලං සා ේත ලං සේවේ”, ලං සහ ලං “අධයේපන ලං සේවේ”, ලං  ලං  ලං සියයට ලං 12.9ක්, ලං
සියයට ලං 12.3ක්, ලං සියයට ලං 11.7ක් ලං සහ ලං සියයට ලං  ලං 10.2ක් ලං කස ලං සේවේ ලං අාතය ලං තුක ලං වැපී ලං ප නන ලං වර්ධන ලං
දගයන් ලං වේර්තේ ලං වරඇත. ලං  ලං මීට ලං අෙතරව ලං “තැපැල් ලං හේ ලං කූරියර් ලං සේවේ” ලං , ලං “පරිගණව ලං වැඩසටහන් ලං හේ ලං
ෙෘදුවේාග ලංනිෂ්පේ නය”, “රේජය ලංපරිපේකන ලං සේවේවන්”, ලං“ ේපක ලං ව ඳේම්”, ලං“ තොග ලංසහ ලංසිල්කර ලං ව ඳේෙ” ලං
පිළි වලින් ලං සියයට ලං 6.2ක්, ලං සියයට ලං 5.8ක්, ලං සියයට ලං 5.2ක්, ලං සියයට ලං 4.7ක් ලං සහ ලං  ලං සියයට ලං 4.6ක් ලං  ලං වත යන් ලං
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වර්ධන ලං දගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලංඑ සේෙ ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුක ලං“වෘේතීය ලං සේවේ” සහ ලං“වැඩසටහන් ලංසවස් ලං
කිරීෙ ලංහේ ලංවිවේතන ලං සේවේ”පිලි වලින් ලංසියයට ලං3.6ව ලංසහ ලංසියයට ලං14.6ව ලංඍන ලංවර්ධන ලං දගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලං
ඇත. ලං
රුප ටහන

3
ට්ථාවර මිල අනුව තටේවා අංශතේ වර්ධ් අනුපාතිකෙන්
2016 තෙවැනි කාර්තුව

වැඩසටහන් ලංසවස් ලංකිරීෙ ලංහේ ලංවිවේතන ලං සේවේ
-3.6 වෘේතීය ලං සේවේ
අ නකුේ ලංපුේගක ලං සේවේ
ප්රවේහනය
සෞඛය
ආහේරපේන ලංසහ ලංනවතැන්
තොග ලංසහ ලංසිල්කර වකඳේම්
ේපක ලං වකඳේම්
රේජය ලංපරිපේකන
පරිගණව ලංවැඩසටහන් ලංහේ ලංෙෘදුවේාග ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලං තොරතුරු ලං…
තැපැල් ලංහේ ලංකුරියර් ලං සේවේ
අධයේපන
විදුලි ලංසා ේතන ලං
රක්ෂණ ලංවටයුතු
මුකය ලං සේවේ

තටේවා ක්රිොකාරකම්

-14.6

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

1.7
2.5
3.7
3.9
4.6
4.7
5.2
5.8
6.2
10.2

0.0

ආර්ථිව ේ ලංමික ලං ෙට්ටම්හි ලං සිදුවන ලං වනස ලංෙනිනු ලංකබන ලං
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 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිත ේ ලංගෙය ලංමික ලං අවධෙනවය ලං

(2010=100), ලං2016 ලං තවැනි ලං ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලං ලං136.38 ලංක් ලං කස ලංවේර්තේ ලං ද. ලං ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලං
ෙෙ ලංඅගය ලං ලං132.22ක් ලං කස ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං ලංඒ ලංඅනුව ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංඋේධෙන ලං දගය ලංසියයට ලං 3.1ක් ලං
කස ලංවේර්තේ ලං ද.
වො

 ලංපේරි භෝගිව ලංමික ලං ර්තවය ලං(CCPI) ලං(2006/2007=100) ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංවේර්තේ ලංවූ ලං

182.0 ලංසිට ලං2016 ලං තවැනි ලං ලං වේර්තුව ලංසඳහේ ලං 190.2 ලං ක්වේ ලංඉහක ලං යේෙක් ලං වේර්තේ ලංවර ලංඇතිශ ලංඅතර ලං ෙෙ ලංවේක ලං
සිෙේව ලංතුකදී ලංසියයට ලං4.5ව ලංඋේධෙන ලං දගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
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1.2 කෘෂිකර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්
2015 ලං තවන ලංවේර්තු ද ලංදී ලංසියයට ලං2.5ව ලංධනේේෙව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංව  ලං“ ලංධේනය ලංවගේ ලංකිරීෙ ලං” ලං ලං2016 ලං
තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං2.0ව ලංසෘන ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුකදී ලං සියයට ලං 58.6ව ලං ඉහ  ලං වර්ධන ලං අනුපේතිශවයක් ලං වේර්තේ ලං ව  ලං වී ලං වගේව ලං ෙෙ ලං
වේර්තුව ලං තුකදී ලං සියයට ලං 20.0ව ලං පසුබැස්ෙක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං 2015 ලං යක ලං වන්නයට ලං සේ ප්ක්ෂවව ලං ෙවර ලං
යක ලං වන්නය ලං තුකදී ලං වී ලං නිෂ්පේ නය ලං ස හේ ලං විතේක ලං වත යන් ලං ේයව ලං වන ලං අම්පේර, ලං පො

ොන්නරුව, ලං

අනුරේධපුරය, ලං ෙඩවකපුව, ලං කුරුණෑගක ලං හේ ලං හම්බන් තොට ලං යන ලං දිස්ත්රික්ව ලං වක ලං පැවතිශ ලං නියඟය ලං නිසේ ලං එෙ ලං
දිස්ත්රික්ව ලං වක ලං වී ලං අස්වැන්න ලං පිළි වලින් ලං සියයට ලං 5.9, ලං සියයට ලං 14.9, ලං සියයට ලං 25.9, ලං සියයට ලං 9.2, ලං සියයට ලං
19.2ක් ලංසහ ලංසියයට ලං14.1ක් ලං කස ලංඅඩු ලංවීෙක් ලං පන්වේ ලංඇත. ලං2016 ලංයක ලංවන්නය ලංතුක ලංවී ලංවගේ ලංව  ලංමුඵ ලංබිම් ලං
ප්ර ලංෙේණය ලංහේ ලංවී ලංඅස්වැන්න ලං නකන ලංක  ලංබිම් ලංප්ර ලංෙේණ ලංපිළි වලින් ලංසියයට ලං20.1කින් ලංහේ ලංසියයට ලං19.7කින් ලංඅඩු ලං
වීෙ ලං  ලං ම් ලංස හේ ලංබකපේ ලංඇත.
“එ වළු ලං වගේ ලං කිරීෙ” උප ලං ආර්ථිව ලං වේර්ය යහි ලං එවතු ලං ව  ලං අගය ලං ස්ථේවර ලං මික ලං ගණන් ලං යට ේ ලං  ලං 2015 ලං
තවැනි ලං වේර්තුවට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං  ලං 2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංසියයට ලං 7.2ව ලංපසුබෑෙක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං

ප්ර ලංධේන ලංවත යන් ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුකදී ලං කොකු ලංළූනු ලංනිෂ්පේ න ේ ලංසියයට ලං35.1ව ලංඅඩුවීෙක් ලංසිදු ලංවී ලංඇතිශ ලංඅතර ලං
එය ලං ෙෙ ලංසෘන ලංවර්ධනය ලං ව රහි ලංබකපේ ලංඇත. ලං
ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුක ලං“ප තුරු ලංවගේ ලංකිරීෙ” ලංඋප ලංආර්ථිව ලංවේර්යය ලංසියයට ලං1.3ව ලං ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
හි ලංහේ ලං

ොඩම් ලංවගේවන්හි ලංඇතිශ ලංවූ ලංවර්ධනයන් ලං ම් ලංසඳහේ ලංබකපේ ලංඇත.

පොල් ලං වගේව ලං ප්රධේන ලං වොට ලං ඇතිශ ලං “ ලං තල් ලං සහිත ලං පකතුරු ලං භෝග ලං වගේව ලං ” ලං  ලං ස්ථේවර ලං මික ලං යට ේ ලං 2016 ලං
තවැනි ලං වේර්තුව ලං සඳහේ ලං

 ලං ේශිය ලං නිෂ්පේ නයට ලං එවතු ලං ව  ලං අගය ලං රුපියල් ලං මිලියන ලං 16,408ක් ලං ද. ලං ඒ ලං

අනුව ලං ෙහි ලං ස්ථේවර ලං මික ලං යට ේ ලං වර්ධනය ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං හේ ලං සකවේ ලං බැලි ම්දී ලං  ලං  ලං සියයට ලං 0.1ව ලං
වර්ධනයක් ලං කස ලංවේර්තේ ලං ද. ලං ලංසේෙේනය යන් ලං ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලං පොල් ලංඵක ේ ද ලං ලංරටේව ලංඅධයයනය ලං
කිරී ම්දී ලංජූලි, ලංඅ ගොස්තු ලංසහ ලංසැප්තැම්බර් ලංෙේස ලංවක ලං පොල් ලංඵක ේව ලංක්රමිව ලංඅඩු ලංවීෙක් ලං පන්නුම් ලංවක ලං  ලං2016 ලං
තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුක ලං දී ලං එය ලං වඩේේ ලං අඩු ලං ඵක ේවක් ලං කස ලං ෙවර ලං  ලං වේර්තේ ලං ද. ලං ෙෙ ලං වේර්තුව ලං තුක ලං දී ලං රට ලං
මුහුණ ලංපෑ ලං ැඩි ලංවියලි ලංවේකගුණ ලංතේවය ලංමීට ලංමුලිව ලංවී ලංඇත. ලං ම් ලංඅනුව ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංරට ලංතුක ලං
පොල් ලං නිෂ්පේ නය ලං සියයට ලං 0.05 ලං කින් ලං ඉතේ ලං සුළු වන් ලං වර්ධනය ලං වී ලං ඇත. ලං ෙෙ ලං වේක ලං පරිච් ේ ය ලං තුක ලං දී ලං
පොල් ලං ගඩියව ලංනිෂ්පේ වයේ ේ ලංමික ලං ලංරු ලං32.96 ලං ලංක් ලංසිට ලංරු. ලං26.64 ලං ක්වේ ලංසියයට ලං19.17 ලංඅඩු ලංවීෙක්  ලං වේර්තේ ලං
වර ලංඇත. ලං

6

2015 ලං  ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුක ලං සියයට ලං 2.4ව ලං පසුබැස්ෙක් ලං වේර්තේ ලං ව  ලං “ ේ ලං වගේ ලං කිරීෙ” ලං උප ලං ආර්ථිව ලං
අාත යහි ලංවර්ධන ලං දගය ලං2016 ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුකදී ලංතව ලංදුරටේ ලංසියයට ලං20.4 ලං ක්වේ ලංඅඩු ලංවීෙක් ලංවේර්තේ ලංවර ලං
ඇත. ලං එ සේ ලං වුව  ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං  ලං වො
ව

 ලං ේ ලං

පො ල් ලං ේ ලං කි.ග්රෑම් ලං 1ක් ලං ස හේ ලං සේෙේනය ලං විකුණුම් ලං මික ලං රු. ලං 383.78 ලං සිට ලං රු.478.78 ලං ක්වේ ලං සියයට ලං

24.75ව ලං වැඩි ලං වීෙක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං කෝව ලං ව ඳ පො ල් ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ේ ලංසඳහේ ලං ඇතිශ ලං ඉල්ලුෙ ලං වැඩි ලං වීෙ ලං
නිසේ ලං ෙ සේ ලං ේ ලං සඳහේ ලං මික ලං ගණන් ලං වැඩිවී ලං ඇත. ලං ේ ලං වගේ ලං වරන ලං ප්ර ේත ලං වක ලං පැවතිශ ලං වියළි ලං වේකගුණිව ලං
තේවය ලං හේතු වන් ලං ේ ලං ගස් ලං වියළී ම් ලං තේවයක් ලං උ ේ ලං වූ ලං අතර ලං එෙනිසේ ලං ේ ලං ඵ ලං නිෂ්පේ නය ලං අඩු ලං වී ලං ඇත. ලං
තව  ලං පො හොර ලං යදීෙ ලං අඩු ලං වීෙ ලං ෙෙ ලං ේ ලං නිෂ්පේ නය ලං අඩුවීෙ ලං ව රහි ලං බක ලං පේ ලං ඇත. ලං 2015 ලං තවැනි ලං
වේර්තු ද ලං ේ ලංඅපනයනය ලංකි.ග්රෑම් ලංමිලියන ලං74.55ට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තු ද ලං ේ ලංඅපනයනය ලං ලං
කි.ග්රෑම් ලංමිලියන ලං76.30ක් ලං ක්වේ ලංසියයට ලං2.34ව ලංවැඩි ලංවීෙක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලංඑ ෙන්ෙ ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුක ලං
සෙස්ත ලං ේ ලංනිෂපේ නය ලංසඳහේ ලංසියයට ලං66.1ව ලංපෙණ ලං ේයවේවයක් ලංකබේ

න ලංපහත ලංරට ලං ේ ලංනිෂ්පේ නය ලං

2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුවට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංතුක ලංසියයට ලං19.8ව ලංඅඩු ලංවීෙක් ලංවේර්තේ ලංවර ලං
ඇත.
2015 ලං වසරට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං වෝපි ලං හේ ලං වො වෝවේ ලං අයේ ලං “අ නකුේ ලං පේන ලං වර්ග ලං වගේ ලං කිරී ම්” ලං ආර්ථිව ලං
වටයුේත ලං ෙෙ ලං වේර්තුව ලං තුකදී ලං සියයට ලං 4.2ව ලං පසුබැස්ෙක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං 2015 ලං අවසේන ලං වේර්තුව ලං හේ ලං
2016 ලං මුල් ලං වේකය ලං තුක ලං පැවතිශ ලං ැඩි ලං නියඟය ලං හේතු වන් ලං ෙෙ ලං වන්නය ලං තුක ලං වෝපි ලං හේ ලං වො වෝවේ ලං
අස්වැන්න ලංඅඩු ලංවී ලංඇතිශ ලංබව ලං වේර්තේ ලං ද. ලංතව  ලං ෙෙ ලං භෝගය ලංසඳහේ ලංකැ බන ලංආ ේයෙ ලංඅඩු ලංවීෙ ලං හේතු වන් ලං
ගොවීන් ලං ෙෙ ලංවගේවන් ගන් ලංඈේවීෙ ලං  ලං ම් ලංසඳහේ ලංබකපේ ලංඇත.
රබර් ලං වගේව ලං සඳහේ ලං 2012 ලං තවැනි ලං වේර්තු ද ලං සිට ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං ක්වේ ලං වර්ධන ලං අනුපේතිශවයන් ලං
ක්ර ලංෙ යන් ලං පහත ලං වැ ටමින් ලං පැවතුන ලං අතර ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං  ලං එය ලං තව ලං දුරටේ ලං සියයට ලං 17.8ව ලං
පසුබැස්ෙක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං ේශීය ලං හේ ලං වි ේශීය ලං ව

පො ල් ලං රබර් ලං කි කෝ ලං ග්රෑම් ලං 1ක් ලං සඳහේ ලං වන ලං මික ලං

ගණන් ලංපහක ලංයේෙ ලංනිසේේ, ලංරබර් ලංකිරි ලංවැපීෙ ලංසඳහේ ලංවම්වරු ලංකුලිය ලංවැඩි ලංවීෙ ලංනිසේේ ලංරබර් ලංකිරි ලංවැපීෙ ලංඅඩු ලංවී ලං
ඇතිශ ලං බව ලං වේර්තේ ලං ද. ලං තව  ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂවව ලං  ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුක ලං රබර් ලං
කි කෝ ලංග්රෑම් ලංඑවක් ලංසඳහේ ලං ගවන ලංමික ලංරු. ලං285.08 ලංසිට ලංරු.221.07 ලං ක්වේ ලංසියයට ලං22.45කින් ලංඅඩු ලංවී ලංඇත.
2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුවට ලං ලංසේ ප්ක්ෂව ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංතුක ලංදී ලං“ වනේ ලංස්ථේවර ලං බෝග ලංවගේ ලංකිරීෙ ලං” ලං
හි ලංවර්ධන ලං දගය ලං ස්ථේවර ලංමික ලංයට ේ සියයට ලං7.7 ලංපසුබැස්ෙක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං ෙහි ලංදී ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලං
තුක ලංපැවතිශ ලංඅයහපේ ලංවේකගුණ ලංතේේවය ලං හේතු වන් ලංබුකේ ලං, ලංපුවක්, ලංසහ ලංරේ ලංනිෂ්පේ නයන් ලංපසුබෑෙවට ලංකක් ලං
වී ලං ඇත. ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං  ලං සේ ප්ක්ෂව ලං  ලං  ලං ෙෙ ලං වේර්තු දදී ලං පොල් ලං රේ ලං නිෂ්පේ නය ලං හේ ලං තල් ලං රේ ලං
නිෂ්පේ නය ලං පිලි වලින් ලං සියයට ලං 19.0කින් ලං සහ ලං සියයට ලං 12.0කින් ලං අඩු ලං වී ලං ඇත. ලං එ ෙන්ෙ ලං බුකේ ලං සඳහේ ලං
නිෂ්පේ වයේ ේ ලංමික ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුක ලංදී ලංසියයට ලංසියයකින් ලංඉහක ලං ගොස් ලංඇත. ලං
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සේේව ලං නිෂ්පේ න ලං ක්රියේවේරවෙ ලං සඳහේ ලං ේයව ලං වන ලං ෙස් ලං පිණිස ලං සතුන් ලං ඇතිශ ලං කිරිෙ ලං , ලං කිරි ලං නිෂ්පේ නය ලං සහ ලං
බිේතර ලං නිෂ්පේ නය ලං සෙස්තයක් ලං කස ලං ස්ථේවර ලං මික ලං ගණන් ලං  ලං යට ේ ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං සඳහේ ලං

 ලං

ේශිය ලංනිෂ්පේ නයට ලංඑවතු ලංව  ලංඅගය ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං14,866ක් ලං ද. ලං ලං ලං ලංඒ ලංඅනුව ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුවට ලං
සේ ප්ක්ෂව ලං ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලං ලංතුක ලංදී ලං ලං ලංසියයට ලං6.9ව ලංවර්ධන ලං දගයක් ලංවේර්තේ ලං ද. ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලං
තු දී ලං ෙස් ලං පිණිස ලං කුකු න් ලං ඇතිශ ලං කිරීෙ, ලං කිරි ලං නිෂ්පේ නය ලං සහ ලං බිේතර ලං නිෂ්පේ නයන්හි ලං නිෙැවුෙ ලං පිළිවලින් ලං
සියයට ලං4.9, ලංසියයට ලං9.5ක් ලංසහ ලංසියයට ලං11.3ක් ලං කස ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං ෙෙ ලංවේක ලංසීෙේවතුකදී ලංෙස් ලං පිණිස ලං
කුකු න් ලංඇතිශ ලංකිරීෙ ලංඋප ලංආර්ථිව ලංවටයුේ තහි ලංනිෂ්පේ වයේ ේ ලංමික ලංරුපියල් ලං356/-ව ලංසිට ලංරුපියල් ලං454/-ක් ලං
ක්වේ ලංඉහක ලංයේෙක් ලංවේර්තේ ලං ද.
“පැක ලං බෝ ලං කිරීෙ ලං සහ ලං වෘෂිවේර්මිව ලං වටයුතු ලං සඳහේ ලං වන ලං ආධේරව වේර්යයන්” ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං
සේ ප්ක්ෂව ලං ෙෙ ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං6.9ව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලං වොට ලංඇත. ලං ෙහිදී ලංපැක ලං බෝ ලංකිරිෙ ලං උප ලංආර්ථිව ලං
වටයුේත ලං ලං යට ේ ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුවට ලං ලංසේ ප්ක්ෂව ලං ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතු  ලං පොල් ලංපැ  ලංනිෂ්පේ නය ලංවැඩි ලං
වී ලංඇත. ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුක ලංදී ලං පොල් ලංපැ  ලංමිලියන ලං1.2 ලංනිෂ්පේ නය ලංවරනු ලංකැබඇත. ලං ෙෙ ලං පොල් ලංපැක ලං ලංඉදිරි ලං
වේකය ලංතුක ලංදී ලංනැවත ලංවගේ ලංකිරීම් ලංසහ ලං ලං ගවතු ලංවගේ ලංවැඩසටහන් ලංසඳහේ ලංඋප යෝගී ලංවර ලංගැනීෙට ලංනියමිතය. ලං
ෙෙ ලං වේර්තුව ලං තුක ලං දී ලං රබර් ලං පැ  ලං නිෂ්පේ නය ලං සැකකියයුතු ලං පසු ලං බැස්ෙක් ලං වේර්තේ ලං වොට ලං ඇත. ලං තල් ලං මික ලං
පහත ලංවැටීෙේ ලංසෙග ලං කෝව ේ ලංවෘතිශෙ ලංරබර් ලංනිෂ්පේ නය ලංසිඝ්ර යන් ලංඉහක ලංයේෙ ලංනිසේ ලං ේශීය ලංසහ ලංවි ේශීය ලං
ව ඳ පොක ලංතුක ලංස්වභේවිව ලංරබර් ලංමික ලංපහත ලංවැටීෙ ලං හේතු වන් ලංරබර් ලංවගේවරුවන් ලංරබර් ලංවර්ෙේන්ත යන් ලං
ඇේ ලංවීෙ ලං ලංමීට ලංප්රධේන ලං හේතුව ලංවී ලංඇතිශ ලංබව ලංනිරීක්ෂණය ලං ද. ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංහේ ලංසැසඳී ම්දී ලං ේ ලංපැක ලං
නිෂ්පේ නය ලං  ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුක ලංඅඩු ලංවීෙක් ලංවේර්තේ ලංවරයි. ලංමීට ලංප්රධේන ලංවත යන් ලංබකපේ ලංඇේ ේ ලං ේ ලංවගේ ලං
ප්ර ේතයන්හි ලංපැවතිශ ලංඅයහපේ ලංවේකගුණ ලංතේවය ලං හේතු වන් ලං ේ ලංපැක ලංවගේ ලංකිරීෙ ලංඅඩුවීෙ ලං ෙන්ෙ ලං ලංවේෙන් ලං
ේ ලං ව ඳ පො

හි ලං සිදු ලං  ලං වී ලං ඇතිශ ලං අස්ථේවරභේවය ලං හේතු වන් ලං ේ ලං වගේ ලං වරුවන් ලං අධධර්යෙේ ලං වීෙ  ලං බව ලං

වේර්තේ ලංවී ලංඇත. ලං
රේජය ලං ැව ලං සාස්ථේව ලං විසින් ලං නිෙවන ලං ක  ලං ැව ලං වඳන් ලං ප්රෙේණය ලං පසුගිය ලං වස ර් ලං තවැනි ලං වේර්තු ද ලං එෙ ලං
නිෙැවුෙට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං32.7 ලං% ලංකින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලංඊට ලං ලංඅෙතරව ලංඑෙ ලංනිෙවු ම් ලංවටිනේවෙ ලං37.0 ලං% ලංකින් ලං
ඉහක ලං ගොස් ලං ඇතිශ ලං බව  ලං ඒ ලං සෙගෙ ලං පන්නුම් ලං වරයි. ලං ඒ ලං අනුව ලං ර ට් ලං සෙස්ත ලං ැව ලං වඳන් ලං නිෙැවුෙ ලං ඉහක ලං
වර්ධනයක් ලං වී ලං ඇතිශ ලං බවට ලං නිෙේනය ලං වොට ලං ඇත. ලං ර ලං භේවිත ේ ලං හේ ලං ැව ලං භෝග ලං වගේව ලං වි තේෂ ලං වර්ධනයක් ලං
පන්නුම් ලං වොට ලං නොෙැතිශමුේ ලං වන ලං වගේව ලං හේ ලං ැව ලං වඳන් ලං නිෂ්පේ නය ලං යන ලං ආර්ථිව ලං වටයුේ ේ ලං සෙස්ත ලං
වර්ධනය ලං30% ලංව ලංපෙණ ලංඉහ  ලංඅගයක් ලං ක්වයි.
 ලං 2015 තවැනි ලංවේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලංවරදිය ලංෙසුන් ලංඇල්ලීෙ ලංහේ ලංජකජිවි ලංවගේ ලංඅාත ේ ලං ලංනිෂ්පේ නය ලං ෙෙ ලං
වේර්තු දදී ලං සියයට ලං 7.4ව ලං වර්ධනයක් ලං කබේ ලං ඇත. ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුක ලං පැවතිශ ලං හිතවර ලං වේකගුණ ලං ලං
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තේේවය ලං හේ ලං නැ ගනහිර ලං ප ේ ේ ලං ෙේ ැල් ලං වර්ෙේන්තය ලං තුලින් ලං ඉහක ලං ෙේසය ලං අස්වැන්නක් ලං  ලං කැබීෙ ලං
හේතු වන් ලංවරදිය ලංෙේසය ලංනිෂ්පේ නය ලංවැඩිවී ලංඇත.
මිරිදිය ලං ෙසුන් ලං ඇල්ලීෙ ලං හේ ලංජක ලං ජීවි ලං වගේ ලං උප ලං අාතය ලං  ලං 2015 තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං  ලං 2016 තවැනි ලං
වේර්තුව ලංතුක ලංසියයට ලං20.8 ලංව ලංවර්ධනයක් ලං ලංකබේ ලං ලංඇත.2016 ලං තවැනි ලං ලංවේර්තුව ලංතුක ලංපැවතිශ ලංවියලි ලංවේකගුණ ලං
තේේවය ලං හේතු වන් ලංජකේත ලංවක ලංජක ලංෙට්ටම් ලංපහක ලංයේෙ ලංනිසේ ලං ලංඉහක ලංෙේසය ලංඅස්වැන්නක් ලං ලංකබේ ලංගැනීෙට ලං
හැකි ලංවී ලංඇත. ලං

1.3 කර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්
2015 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං9.7 ලංව ලං ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ලංතිශබූ ලං“පතල් ලංහේ ලංවැණීම් ලංවර්ෙේන්තය” ලං
2016 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංතව ලංදුරටේ ලංසියයට ලං13.5කින් ලංඉහ යේෙක් ලං පන්නුම් ලංවරයි. ලංපතල් ලංහේ ලං
වැණීම් ලං වර්ෙේන්තය ලං ව රහි ලං සෘජුවෙ ලං බකපේනු ලං කබන ලං ඉඳිකිරීම් ලං වර්ෙේන්ත ේ ලං සිදු ලං වී ලං ඇතිශ ලං  ලං වර්ධනය ලං
ෙයට ලං හේතු ලංවී ලංඇත.
“ආහේර ලංද්රවය, ලංබීෙ ලංවර්ග ලංසහ ලංදුම් වො  ලං ලංආශ්රිත ලං ලංනිෂ්පේ න ලංවර්ෙේන්තය” ලං ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තු ද ලංසියයට ලං
8.7 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලං පන්වූ ලංඅතර ලං2016 ලං ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං එය ලං සියයට ලං2.6 ලං ලං ව ලංවර්ධනයක් ලං පන්නුම් ලං
වරයි. ලං ෙෙ ලං අාත ේ ලං නිෙැවුම් ලං වටිනේවෙ ලං  ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං සියයට ලං 6.2 ලං  ලං ව ලං ඉහක ලං
අගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
“ රදිපිළි, ලං ඇඟළුම් ලං හේ ලං සම්භේණ්ඩ නිෂ්පේ න ලං වර්ෙේන්තය” ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං සියයට ලං 3.3ව ලං
වර්ධනයක් ලං පන්වේ ලංඇත. ලං ෙෙ ලංඅාත ේ ලංනිෙැවුම් ලංවටිනේවෙ ලං ලංසියයට ලං6.8කින් ලංඉහක ලංයේෙ ලංමීට ලං හේතුවී ලංඇත. ලං
2015 ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං8.9 ලං ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ලංතිශබු ලං“අඟුරු ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලංඛණිජ ලං තල් ලංද්රවය ලං
පිරිපහදුව ලංනිෂ්පේ න වර්ෙේන්තය” ලං ලං2016 ලං ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං15.1 ලං ලංව ලංපසුබෑෙක් ලං පන්වේ ලං ලංඇත. ලං
ඛණිජ ලං තල් ලං ලංනිෂ්පේ න ලංප්රෙේණය ලංසියයට ලං16.0කින් ලංපහත ලංයේෙ ලංමීට ලං හේතුවී ලංඇත.
“රබර් ලං සහ ලං ප්කේස්ටික් ලං නිෂ්පේ න ලං වර්ෙේන්තය” ලං  ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං සියයට ලං 1.2 ලං ව ලං පසු ලං බෑෙක් ලං
පන්නුම් ලංවක ලංඅතර ලං ලං2016 ලං ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලං ලංසියයට ලං5.8කින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං ෙෙ ලංඅාත ේ ලංනිෙැවුම් ලං
වටිනේවෙ ලං ලංසියයට ලං6.1 ලං ලංකින් ලංඉහක ලං ගොස් ලංඇත.
2015 ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං සියයට ලං 16.8 ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං කබේ ලං තිශබු ලං  ලං “මූලිව ලං කෝහ ලං වර්ග ලං නිෂ්පේ නය ලං සහ ලං
පිරිසවසන ලං ක  ලං කෝහ ලං නිෂ්පේ න ලං (යන්ත්ර ලං ූතත්ර ලං සහ ලං උපවරණ ලං හැර) ලං වර්ෙේන්තය” ලං  ලං 2016 ලං  ලං තවැනි ලං
වේර්තු දදී ලංසියයට ලං15.4 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ලංඇත. ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුවට ලංසේ ප්ක්ෂව ලං2016 ලං ලං තවැනි ලං
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වේර්තු දදී ලං මූලිව ලං කෝහ ලං වර්ග ලං සහ ලං පිරිසවසන ලං ක  ලං කෝහ ලං නිෂ්පේ න ලං නිෙැවුම් ලං වටිනේවෙ ලං සියයට ලං 14.6 ලං ලං
කින් ලංඉහක ලංයේෙ ලං ම් ලංසඳහේ ලංබකපේ ලංඇත.
“ගෘහභේණ්ඩ ලං ලංනිෂ්පේ න ලං ලංවර්ෙේන්තය” ලං ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං10.8 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලං පන්නුම් ලං
වක ලං අතර ලං  ලං ෙෙ ලං වේර්තු දදී ලං ෙෙ ලං වර්ෙේන්තය ලං  ලං  ලං සියයට ලං 14.1 ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං කබේ ලං ඇත. ලං ෙෙ ලං
වර්ෙේන්ත ේ ලං ලං ලංනිෙැවුම් ලංවටිනේවෙ ලං2016 ලං ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං28.3 ලං ලංකින් ලංඉහක ලං ගොස් ලංඇත.
“විදුලිය ලංනිෂ්පේ නය” වර්ෙේන්ත යහි ලංමුර්ත ලංඑවතු ලංව  ලංඅගය ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තු ද ලංදී ලංසියයට ලං
7.8  ලංකින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලංඇත. ලංඑය ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං8.6 ලංකින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලංතිශබිණි. ලං
අ ේ  ලං වේකපරිච් ේ ය ලං තු  ලං මුළු ලං විදුලිබක ලං ජනනය ලං ගිගේ වොට් ලං 3402 ලං  ලං සිට ලං ගිගේ වොට් ලං 3672 ලං ක්වේ ලං සියයට ලං
7.95කින් ලං ඉහ  ලං යේෙක් ලං වේර්තේ ලං විය. ලං එ සේෙ ලං  ලං ෙෙ ලං වේර්තුව ලං තුක ලං දී ලං සෙස්ත ලං විදුලිබක ලං ජනන යන් ලං ජක ලං
විදුලිබක ලංජනනය ලංසහ ලංතේප, ලංගල් ලංඅඟුරු ලංවිදුලිබක ලංජනනය ලංඅතර ලංඅනුපේතය ලං30:70 ලං ලං කස ලංසටහන් ලංවිය. ලංඑෙ ලං
අනුපේතය ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලං48:52ක් ලංවිය.2016 ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංවිදුලිබක ලං
විකුණුම් ලංආ ේයෙ ලංසියයට ලං60ව ලංඉහ  ලංයේෙක් ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇත.
2016 ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං “ජකය ලං එක්රැස් ලං කිරීෙ,පිරිසිදු ලං කිරීෙ ලං සහ ලං බ ේහැරීෙ” යන ලං ආර්ථිව ලං
වටයුේත ලං මුර්ත ලං වත යන් ලං සියයට ලං 7.4ව ලං  ලං ඉහක ලං යේෙක් ලං වේර්තේ ලං වී ලං ඇත. ලං ජකය ලං සැපයුම් ලං ප්රෙේණය ලං 2015 ලං
වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තු ද ලං පැවතිශ ලං ඝන ලං මීටර ලං හස් ලං 154,337සිට ලං ම් ලං වේර්තු ද ලං ඝන ලං මීටර ලං හස් ලං
166,277 ක්වේ ලං සියයට ලං 7.7 ලං  ලං කින් ලං ඉහක ලං ගොස් ලං ඇත. ලං එ ෙන්ෙ ලං ෙහි ලං අ කවි ලං ආ ේයෙ ලං සියයට ලං 14.4කින් ලං
ඉහ  ලං ගොස් ලංඇත.
2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංහේ ලංසාසන් න ේදී ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලං“ඉදිකිරීම් ලංවර්ෙේන්තය” ලංසියයට ලං
14.4 ලංකින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං ෙෙ ලංවේර්තුව ලංතුකදී ලංසෙස්ත ලංසි ෙන්තිශ ලංනිෂ්පේ නය ලංසියයට ලං30.45 ලංකින් ලංඉහක ලං
ගොස් ලංඇත. ලං ෙහිදී ලංසි ෙන්තිශ ලංආනයනය ලංසියයට ලං40.29කින් ලං  ලං ේශීය ලංනිෂ්පේ නය ලං15.2 ලංකින් ලං  ලංඉහක ලං ගොස් ලං
ඇත. ලං ෙෑත ලං වර්ෂවකදී ලං රජය ලං විසින් ලං ඉදිකිරීම් ලං වටයුතු ලං ස හේ ලං රන ලං ක  ලං අඩුෙ ලං විය ෙ ලං 2015 ලං වර්ෂ ේ ලං තවන ලං
වේර්තු ද ලං දී ලං වේර්තේ ලං විය. ලං ඒ ලං අනුව ලං 2016 ලං තවන ලං වේර්තු ද ලං දී ලං එය ලං නැවත ලං සේෙේනය ලං ෙට්ටෙට ලං පේවීෙ ලං
ඉදිකිරීම් ලංවර්ෙේන්ත ේ ලං ෙෙ ලංඉහ  ලංවර්ධනයට ලං බෝ හෝ ලං සයින් ලං ේයව ලංවී ලංඇත. ලං
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1.4 තටේවා ක්රිොකාරකම්
මුළු ලං

 ලං ේශීය ලං නිෂ්පේදිතය ලං සඳහේ ලං සියයට ලං  ලං 56.0 ලං ව ලං  ලං ඉහ ෙ ලං ේයවේවයක් ලං සපයන ලං සේවේ ලං ක්රියේවේරවම් ලං

2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංසඳහේ ලංසියයට ලං4.7 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං සඳහේ ලං

 ලං ේශීය ලං නිෂ්පේදිතයට ලං සියයට ලං 11.1 ව ලං ේයවේවයක් ලං සපයන ලං “ තොග ලං

සහ ලං සිල්කර ලං ව ඳාෙ“ ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තු ද ලං සියයට ලං 7.8 ලං ඉහක ලං යේෙට ලං සේ ප්ක්ෂව, ලං 2016 ලං තවැනි ලං
වේර්තු දදී ලං එය ලං තව ලං දුරටේ ලං සියයට ලං 4.6 ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වරයි. ලං තොග ලං සහ ලං සිල්කර ලං ව ඳාම් ලං
වේර්ය යහි ලං එවතුව  ලං අගය ලං ව රහි ලං මුළු ලං ආනයන ලං හේ ලං මුළු ලං ේශීය ලං නිෂ්පේ න ලං වක ලං වනස්වීෙ ලං බකපේනු ලං
කබන ලංබැවින් ලංඑෙ ලංනිසේ ලං ෙෙ ලංආර්ථිව ලංවටයුේ තහි ලං ලංවර්ධන ලංඅනුපේතය ලංආනයන, ලංවෘෂිවේර්මිව ලංනිෂ්පේ න ලං ලං
සහ ලංවේර්මිව ලංනිෂ්පේ න ලංයන ලංවිචකයයන් ලංත්රිේව යහි ලං වනස්වීෙ ලංෙත ලංප නම් ලං ද. ලං
ශ්රී ලං කාවේ ලං ෙහ ලං බැාකු ද ලං  ලං ගවුම් ලං තේෂ ලං සාඛයේ ල්ඛනවකට ලං අනුව ලං පර ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තු ද ලං සිට ලං
ෙෙ ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං ක්වේ ලං  ලං මුළු ලං ආනයන ලං විය ෙ ලං රු. ලං මිලියන ලං 628,816 ලං සිට ලං රු. ලං මිලියන ලං
673,373 ලං ක්වේ ලං සියයට ලං 7.1 ලං කින් ලං වැඩි ලං වී ලං ඇත. ලං ඊට ලං අෙතරව ලං වෘෂිවර්ෙේන්ත ලං අාත යහි ලං මුළු ලං නිෙැවුම් ලං
වටිනේවෙ ලං පර ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංහේ ලංසසඳන ලංව  ලං ෙෙ ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං  ලං වේර්තු දදී ලංසියයට ලං
5.6 ලංකින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලං ඇත. ලංවර්ෙේන්ත ලංආර්ථිව ලංවටයුතු ලංවක ලංනිෙැවුම් ලංවටිනේවෙ, ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලං
සඳහේ ලං ලංරු. ලංමිලියන ලං.1,597,333 ලංසිට ලංරු. ලංමිලියන ලං1,819,616 ලං ක්වේ ලංසියයට ලං13.9 ලංකින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලංඇත. ලං
“ෙගීන් ලංසහ ලංභේණ්ඩ ලංප්රවේහන ලං සේවේවන් ලංසහ ලංගබඩේ ලංපහසුවම් ලංසැපීෙ” යන ලංඋප ලංක්රියේවේරවෙ, භේණ්ඩ ලංහේ ලං
සේවේ ලං ගොඩබිම් ලං ප්ර ලංවේහනය, මුහුදු ලං ෙේර්ග ලං වක ලං ප්ර ලංවේහනය ලං සහ ලං ගුවන් ලං සේවේවන් ලං උප ලං වේර්යයන් ගන් ලං
සෙන්විත ලං වන ලං අතර ලං 2015 ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං ෙෙ ලං වේර්තු ද ලං දී ලං සෙස්ථ ලං එවතු ලං ව  ලං අගය ලං
සියයට ලං2.5ව ලංවර්ධනයක් ලං ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං ලංගුවන් ලං සේවේ ලංවේර්තේ ලංඅනුව ලං ෙෙ ලංවේර්තු ද ලංආ ේයෙ ලංසියයට ලං
7.45කින් ලං ඉහ  ලං ගොස් ලං ඇත. ලං ගොඩබිෙ ලං ප්රවේහන ලං  ලං සේවේවන් ේ ලං ස්ථේවර ලං මි  ලං යට ේ ලං එවතු ලං ව  ලං අගය ලං ලං
සියයට ලං2.1ව ලංවර්ධනයක්  ලංවේර්තේ ලං ද.
පසුගිය ලං වස ර් ලං  ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං සේ ප්ක්ෂව ලං ෙෙ ලං වේර්තු ද ලං දිවයි න් ලං මුළු ලං වේහන ලං ලියේපදිාචි ලං කිරී ම් ලං
වර්ධනය ලං සියයට ලං 100.11කින් ලං ඉහ  ලං ගොස් ලං ඇතිශ ලං අතර ලං ෙෝටර් ලං රථ, ේවිේව ලං වේර්යය ලං රථ ලං හේ ලං කොරි ලං රථ ලං
ලියේපදිාචි යහි ලං වර්ධනය ලං පිළි වලින් ලං සියයට ලං 5.88, සියයට ලං 22.88 ලං හේ සියයට ලං 52.59කින් ලං පහ  ලං ගොස් ලං
ඇත. ලං ත්රී රෝ  ලං රථ, ලං බස් ලං රථ ලං හේ ලං ගොඩබිෙ ලං ප්ර ලංවේහන ලං වටයුතු ලං සඳහේ ලං යො ේ ලං ගන්නේ ලං අ නකුේ ලං රථ ලං
ලියේපදිාචි යහි ලං වර්ධනය ලං පිළි වලින් ලං සියයට ලං 14.84, ලං සියයට ලං 99.5 ලං හේ ලං සියයට ලං 254.59කින් ලං ඉහ  ලං ගොස් ලං
ඇත. ලං  ලං එ ෙන්ෙ ලං දුම්රිය ලං

පේර්ත ම්න්තු ද ලං ආ ේයෙ ලං සියයට ලං 8.09කින් ලං වැඩි ලං වී ලං ඇතිශ ලං අතර, ඒ ලං සඳහේ ලං රේ ලං

ඇතිශ ලං පිරිවැය  ලං සියයට ලං 18.16 ලං කින් ලං අඩු ලං වී ලං ඇත. ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං ගෙනේගෙන ලං ෙණ්ඩක ේ ලං ආ ේයෙ ලං සියයට ලං
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18.98කින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇතිශ ලංඅතර, ඒ ලංසඳහේ ලං රේ ලංඇතිශ ලංපිරිවැය  ලංසියයට ලං3.75 ලංකින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇත. ලං ෙෙ ලංවර්ධනයන් ලං
ෙෙ ලංආර්ථිව ලංවටයුේ තහි ලංසෙස්ථ ලංවර්ධනයට ලංබකපේ ලංඇත.
“තැපැල් ලං හේ ලං කූරියර් ලං සේවේ” ලං ආර්ථිව ලං වටයුේත ලං සැකකී ම්දී ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තු වහි ලං රේ ලං ඇතිශ ලං මුළු ලං
පිරිවැය ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං3,182ක් ලංවී ලංඇතිශ ලංඅතර ලංඑය ලං2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුවට ලංසේ ප්ක්ෂව ලංසියයට ලං 7.3 ලංව ලං
වැඩිවීෙකි. ලං තව  ලං ෙහි ලං මූර්ත ලං එවතු ව  ලං අගය ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං

වන ලං වේර්තුව ලං සඳහේ ලං සියයට ලං 6.2ව ලං

වර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවරනු ලංකබයි.
පර ලංවර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං ලංවේර්තුව ලං ලංහේ ලංස වේ ලංබකන ලංවිට ලං ෙෙ ලංවර්ෂ ේ ලං ලං තවැනි ලං ලංවේර්තු ද ලං“නවේතැන්, ලං
ආහේර ලංහේ ලංබීෙ ලංවර්ග ලංසැපයිෙ” ලංයන ලං ලංඋප ලංආර්ථිව ලංවටයුේත ලං ලංසියයට ලං3.9 ලංව ලං ලංඉහ  ලංයේෙක් ලං ලං ලංවේර්තේ ලංවරයි. ලං ලං
2015 ලංවර්ෂ ේ ලං ලං තවැනි ලං ලංවේර්තුව ලං ලං ලංහේ ලංසසඳන ලංවිට ලං ලංසාචේරවයින් ේ ලං ලංපැමිණීෙ ලංසියයට ලං12.0ව ලංවර්ධනයක් ලං ලං
පන්නුම් ලං වරයි. ලං  ලං හෝටල් ලං වේෙර ලං භේවිතේ ලං කිරීෙ ලං  ලං සියයට ලං 75.1 ලංසිට ලං සියයට ලං 75.3 ලං ක්වේ ලං වැඩි ලං වී ලං ඇත. ලං ඒ ලං
අනුව ලං“නවේතැන් ලංආහේර ලංවර්ග ලංහේ ලංබීෙ ලංවර්ග ලංසැපීෙ” ලංයන ලංඋප ලංඅාත යහි ලංනිෙවු ෙහි  ලං පර ලංසඳහන් ලංව  ලං
පරිදි ලං4.0 ලංව ලංඉහ  ලංයේෙක් ලං ලං ක්නට ලංඇත. ලං
පසුගිය ලංවේර්තුවකදී ලං ෙන්ෙ ලංසන්නි ද න ලං සේවේවන් ලංහී ලංමූර්ත ලංඑවතු ලංව  ලංඅගය ලං2016 ලං තවැනි ලංවේර්තු ද ලංදී ලං
 ලංසියයට ලං11.7කින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලංඇත. ලංවිදුලි ලංසා ේත ලං සේවේවන් ලංසපයන ලංප්රධේන ලං
 ලං
ආයතනවක ලංකේභය ලං බො හෝ ලං
සයින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලංඇත.
“පරිගනව ලංවැඩසටහන් ලංසම්පේ නය ලංපිළිබඳ ලංඋප ේතනය ලංහේ ලංසම්බන්ධ ලංවේර්යයන්” ලංයන ලංඋප ලං ලංක්රියේවේරවෙ ලං
2016 ලංවර්ෂ ේ ලං ලං තවැනි ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං ලං5.8 ලංකින් ලංපුළුල් ලංවී ලංඇත.
 ලං“මූකය ලං සේවේ ලං සැපීෙ” ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං සියයට ලං 12.9කින් ලං වර්ධනය ලං වීඇත. ලං පර ලං
වර්ෂ ේදී ලං එෙ ලං වටයුේත ලං සියයට ලං 13.8කින් ලං වර්ධනය ලං වී ලං තිශබුණි. ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං බකපත්ර ලංකේභී ලං
වේනිජ ලංබැාකු ලංසහ ලංබකපත්ර ලං ලංවි තේෂිත ලංබැාකු ලංසඳහේ ලං සේවව ලං ගවීම් ලංසියයට ලං17.5කින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇත. ලංඑ ෙන්ෙ ලං
ෙෙ ලංආයතන ලංසඳහේ ලංබදු ලං ගවීෙට ලං පර ලංකේභය ලංසියයට ලං18.4කින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇත. ලංමූකය ලං සේවේවන්හි ලංභේවිතය, ලං
ණය ලං අේතිශවේරම් ලං වටිනේවෙ ලං  ලං සහ ලං මුඵ ලං තැන්පතු ලං වටිනේවෙ ලං ෙඟින් ලං පන්නුම් ලං වරයි. ලං ඒ ලං අනුව ලං ණය ලං
අේතිශවේරම් ලං වටිනේවෙ ලං සහ ලං මුඵ ලං තැන්පතු ලං වටිනේවෙ ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං තුකදී ලං පිළි වලින් ලං සියයට ලං
15.7කින් ලං සහ ලං සියයට ලං 16.6කින් ලං වර්ධනය ලං වී ලං ඇත. ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තු දදී ලං “භරිත ලං සේෙේනය ලං
ණය ලං පොලී ලංඅනුපේතය” ලංසහ ලං“භරිත ලංසේෙේනය ලංතැන්පතු ලං පොලී ලංඅනුපේතය” ලංපිළි වලින් ලංසියයට ලං12.9ක් ලංසහ ලං
සියයට ලං 7.6ක් ලං කස ලං සටහන් ලං විය. ලං 2015 ලං වර්ෂ ේ ලං අ ේක ලං වේර්තු ද ලං දී ලං එෙ ලං ර්තවයන් ලං සියයට ලං 11.0ක් ලං සහ ලං
සියයට ලං6.0ක් ලං කස ලංසටහන්ව ලංඇත.
”රක්ෂණ ලං සේවේ ලං සැපීෙ ලං සහ ලං විශ්රේෙ ලං වැටුප් ලං අරමු ල් ලං ව ෙනේවරණය” ලං කිරී ම් ලං වටයුතු ලං වක ලං මූර්ත ලං එවතු ලං
වක ලං අගය ලං 2016 ලං තවැනි ලං වේර්තු ද ලං දී ලං සියයට ලං 12.3ව ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං එය ලං 2015 ලං වර්ෂ ේ ලං
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තවැනි ලං වේර්තු ද ලං දී ලං සියයට ලං 12.8 ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං පන්නුම් ලං වර ලං ඇත. ලං  ලං ෙෙ ලං වේර්තු වදී ලං රක්ෂණ ලං
සෙේගම්වක ලං සේවව ලං ගවීම් ලං ෙන්ෙ ලංබදු ලං පර ලංකේභ ේ ලං  ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇත. ලං ෙෙ ලං සේවේව ලං වතරම් ලං
භේවිත ලං වූ ේ ැයි ලං නිරුපනය ලං ව රන ලං රක්ෂණ ලං වේරිව ලං වටිනේවෙ ලං සහ ලං ගවන ලං ක  ලං වන්දි ලං මු ල් ලං හි ලං එවතුව ලං
අ ේ  ලංවේර්තු දදී ලංසියයට ලං16.2කින් ලංඉහක ලං ගොස් ලංඇත. ලං
ේශීය ලං නිෂ්පේදිතයට ලං සියයට ලං 5.2 ලං ව ලං ේයවේවයක් ලං සපයන ලං “ ේප  ලං ව ඳේම්” ලං උප ලං අාතය ලං 2015 ලං
වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තුවට ලං  ලං සේ ප්ක්ෂව ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං තවැනි ලං වේර්තුව ලං  ලං තුකදී ලං  ලං සියයට ලං 4.7 ලං ව ලං
වර්ධනයක් ලං ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
“වෘේතීය ලං සේවේ” ලං යන ලං ආර්ථිව ලං ක්රියේවේරවෙ ලං ගණනය ලං වරනු ලං කබන් න් ලං ආර්ථිව ලං  ලං ක්රියේවේරවම් ලං 8 ලං ව ලං
එවතුවක් ලං කසිනි. ලං ෙය ලං ප්රධේන ලං වත යන් ලං ලං “ ලං නීතිශ ලං හේ ලං ගිණුම් ලං වේර්යයන්”, ලං “ගෘහනිර්ෙේන ලං හේ ලං ඉාජි න්රු ලං
වේර්යයන්”, ලං “ ලං වි යේේෙව ලං පර් ේෂණ ලං සහ ලං  ලං සාවර්ධන ලං වේර්යයන්” ලං “ප්ර ලංචේරණ ලං හේ ලං අ කවි ලං පර් ේෂණ, ලං
වනේ ලං වෘේතීය, ලං වි යේේෙව ලං හේ ලං තේක්ෂණ ලං වේර්යයන්” ලං සහ ලං “ප්ර ලංවේතන ලං වේර්යයන්”, ලං “පශු ලං ධව ය ලං
වේර්යයන්”. ලං “කුලී ලං හේ ලං බදු ලං වේර්යයන්”, ලං “රැකියේ, ලං රැකියේ ලං නි යෝජිත ලං ආයතන, ලං ආරක්ෂව ලං හේ ලං විෙර්තන ලං
වේර්යයන්” ලංසහ ලං“ ගොඩනැගීම් ලංහේ ලංඋ යේන ලංසැවසීෙ ලංසම්බන්ධ ලං සේවේ ලංසැපීම් ලංවේර්යයන්” ලං ගන් ලංසෙන්විත ලං
ද. ලං  ලං ඉහත ලං ැක් වන ලං වේර්යයන් ලං ස හේ ලං නිෙවුම් ලං අගය ලං ගණනය ලං වරනු ලං කබන් න් ලං වැට් ලං ේත ලං ප නම් ලං
වර ගන ලං ද. ලංඒ ලංඅනුව ලංඉහත ලංඋප ලංඅාතයන් ලංසඳහේ ලංගණනය ලංවරනු ලංකබන ලංමුළු ලංනිෙවු ෙහි ලං2015 ලං ලංවර්ෂ ේ ලං
තවැනි ලංවේර්තුව ලං ලංහේ ලංසසඳන ලංව  ලංසියයට ලං3.6 ලංව ලංඅඩුවීෙක් ලං ක්නට ලංඇත. ලං ලං ලං
“වකේ ලංහේ ලං පොදු ලං වි නෝ ේේෙව ලංවටයුතු ලං සහ ලංඅ නකුේ ලං පෞේගලිව ලංවේර්යයන්“ ලං ලං යන ලංආර්ථිව ලංවටයුේත ලං
“ වනේ ලංපුේගක ලං සේවේ ලංවේර්යයන්“ ලං ලං යට ේ ලංෙ ලංස හන් ලංවර ලංඇතිශ ලංඅතර ලංඑෙ ලංවේර්ය යහි ලංනිෙැවුම් ලංඅගය ලං  ලං
2015 ලං තවැනි ලංවේර්තුව ලංහේ ලංසාසන් නය ලංවර ලංබකන ලංවක ලංසියයට ලං1.7කින් ලංඉහ  ලං ගොස් ලංඇත.
 ලං

ජේතිශව ලංගිණුම් ලංඅාතය,
ජන ල්ඛන ලංහේ ලංසාඛයේ ල්ඛන ලං

පේර්ත ම්න්තුව

දු. ලංව. 940112147071 ලං ලං  ලං ලං ලංෆැක්ස් ලං: ලං940112877938 ලං ලං ලං ලංඊ ලං ම්ල් ලං: ලංnational.accounts@statistics.gov.lk
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