ජාතික ගිණුම් ඇස්තමම්න්තු; පළමු කාර්තුව 2017
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය; නිෂ්පාදන ප්රමේශය
(2010 පාද වර්තෂය )

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

1.1 2017 පළමු කාර්තුමේ දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය
2017 වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේ දී ශ්රී ලංකා ආර්ිකය සියයට 3.8ක වර්ධන යේගයක් වාර්තා කර ඇත.
එහිදි 2017 පළමු කාර්ුව සදහා ඇස්තයේන්තු ගත දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය ස්ථාවර මිල (2010)
ගණන්ත යටයේ රුපියල් මිලියන 2,161,770 ක් යේ. 2016 පළමු කාර්ුව සඳහා එය වාර්තාගත වුයේ
රුපියල් මිලියන 2,082,544 ක් වශයයනි. ඒ අනුව 2017 පළමු කාර්ුයේ වාර්තා වන ආර්ික වර්ධන
යේගය සියයට 3.8 ක් යේ.
2016 සිට දිවයියන්ත උුර, නැයගනහිර, උුරු මැද සහ වයඹ පළාේවල පැවති නියගය සමස්ත
ආර්ිකයටේ වියශ්ෂයයන්ත කෘෂිකාර්මික අංශයටේ අහිතකර යලස බලපා ඇත. ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික
ආර්ික කටයුු සියයට 3.2ක ඝෘණ වර්ධනයක් වාර්තා කරන අතර, කර්මාන්තත අංශය සියයට 6.3ක්
සහ යස්වා අංශය සියයට 3.5ක් වශයයන්ත සුටුදායක වර්ධන යේගයන්ත වාර්තා කර ඇත.
සෑම ආර්ික කටයුේතකම එකුකළ අගය ගණනය යකයරන්තයන්ත දළ නිමවුයේ වටිනාකමින්ත එම
නිමැවුම බිහි කිරීම සදහා යයාදාගේ අතරමැදි යයදවුේ වල වටිනාකම අඩු කිරීයමනි. යමහිදී අතරමැදි
යයදවුේ ගැනුේකරුවාය

මිලට ඇස්තයේන්තු යකයරන අතර දළ නිමැවුම ඇස්තයේන්තු

යකයරන්තයන්ත මුලික මිලට යි. ඒ අනුව යමහිදී දළ එකුකළ අගය ගණනය වන්තයන්ත මුලික මිලටයි.
යමයස් මුලික මිල යටයේ ගණනය කර ඇති සමස්ත ආර්ිකයේ දළ එකුකළ අගයට භාණ්ඩ මත
අය යකයරන බදු එකුයකාට භාණ්ඩ මත ලබායදන සහනාධාර අඩු කිරීම මගින්ත යවයළදයපාළ මිල
යටයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය ලබා ගත හැකි ය.
ආර්ිකයේ ප්රධාන සංරකක කෘෂිකර්මය, කර්මාන්තත, යස්වා සහ භාණ්ඩ හා යස්වා මත අයයකයරන
බදු(සහනාධාර අඩුකළ) 2017 පළමු කාර්ුයේ පවේනා මිල ගණන්ත යටයේ ඇස්තයේන්තු කරන ලද
දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට දක්වන දායකේවයන්ත පිළියවලින්ත සියයට 7.0ක්, සියයට 30.8ක් , සියයට
52.3ක් සහ සියයට 9.9ක් වශයයන්ත යේ.

කෘෂිකාර්මික ආර්ික කටයුුවල 2017 පළමු කාර්ුයේ වර්ධන යේගයන්ත පහත දැක්යේ.
රූප සටහන 1- 2017 පළමු කාර්තුමේ දී කෘෂි ක්රියාකාමකම්  ව වර්ත න අපාපාතිකයන්ත
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2017 පළමු කාර්ුව ුළ කෘෂි ක්රියාකාමකම් අුමමන්ත සමහමක
ඇත.(රූප

සටහන 1)

න වර්ත න මේගයන්ත වාර්තතා කම

එහිදී ‘මිරිදිය ධීවම කටයුු’ , ‘වන වගාව’ , ‘සත්තත්තව නිෂ්පාදන’ , ‘කුළුබඩු වගා

කිරීම’, ‘කමදිය ධීවම කටයුු’සහ ‘පලුරු වගාව’ පිළිමවලින්ත සියයට 21.5ක්, සියයට 9.3ක්, සියයට
6.9ක්, සියයට 6.1ක්, සියයට 5.8ක් සහ සියයට 2.0ක් වශමයන්ත

න වර්ත න මේගයන්ත වාර්තතා කම

ඇත. මකමස් මවතත්ත අදාල ප්රයේශවල දිගටම පැවති නියගය යහ්ුයවන්ත ප්ර ාන කෘෂි ක්රියාකාමකම්
මලස ගැමනන ‘වී වගා කිරීම’ සහ ‘මපාේ ඇුළත්ත මතේ සහිත පළුරු මබෝග වගාව’ පිළිමවලින්ත
සියයට 53.1ක් සහ සියයට 10.2ක් වශමයන්ත ඝෘණ වර්ත නයන්ත වාර්තතා කම ඇත. තව ද ‘මබර්ත වගා
කිරීම’ , ‘මත්ත වගා කිරීම’ සහ ‘එළවලු වගා කිරීම’ පිළිමවලින්ත සියයට 17.2ක්, සියයට 5.7ක් සහ
සියයට 3.2ක් වශමයන්ත ඝෘණ වර්ත න මේගයන්ත වාර්තතා කම ඇත.

වර්ත න අපාපාතිකය (%)

රූපසටහන 2 – 2017 පළමු කාර්ුයේ දී කර්මාන්තත ක්රියාකාරකේ  ව වර්ධන අනුපාතිකයන්ත
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කර්තමාන්තත ක්රියාකාමකම්

ප්රධාන කර්මාන්තත කටයුු වැි  ගණනක් 2017 පළමු කාර්ුයේ දී ධන වර්ධනයන්ත වාර්තාකර
ඇත.(රූපසටහන

2)

එහිදී දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට කර්මාන්තත අංශයයන්ත ඉහළම දායකේවය සහිත

‘ඉදිකිරීේ’ කර්මාන්තතය සියයට 16.1ක කැපී යපයනන වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එයස් ම ‘ජලය
එකුකිරීම,පිරිපහදු කිරීම හා යබදාහැරීම’, ‘අයනකුේ යලෝහ යනාවන ඛනිජ නිෂ්පාදනය’, ‘යන්තරසුතර
හා උපකරණ නිෂ්පාදනය’ සහ ‘පතල් හා කැනීේ’, යන උප ක්රියාකාරකේ පිළියවලින්ත සියයට 21.6ක්,
සියයට 19.5ක්, සියයට 18.2ක් සහ සියයට 17.9ක් වශයයන්ත සැලකිය යුු වර්ධන යේග වාර්තා කර
ඇත. තව ද 2016 පළමු කාර්ුයේ දී පසුතබෑමක් වාර්තා කළ ‘යරදිපිළි හා ඇගළුේ නිෂ්පාදනය’ යමම
කාර්ුයේ දී සියයට 0.6ක ධන වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. යකයස් යවතේ ‘රසායනික ද්රවය හා
මුලික ඔෘෂධ නිෂ්පාදනය’, ‘ආහාර පාන හා දුේයකාළ නිෂ්පාදනය’, විදුලිය, ගෑස්, උණුසුතේ වායු හා
වායු සැකසුතේ සැපයුම’, යන උප ක්රියාකාරකේ පිළියවලින්ත සියයට 0.1ක් , සියයට 0.3ක් සහ සියයට
0.3ක් වශයයන්ත සුතළු පසුතබෑේ වාර්තා කර තියේ. තව ද ‘අයනකුේ නිෂ්පාදන කටයුු, යන්තරසුතර හා
උපකරණ සවිකිරීම හා අලුේවැි යාව’ සහ ‘ගල් අගුරු, ඛනිජ යතල් පිරිපහදු කිරීම හා ඒ ආශ්රිත
නිෂ්පාදන’ යන කටයුු පිළියවලින්ත සියයට 10.2ක් සහ සියයට 15.5ක් වශයයන්ත සැලකිය යුු
පසුතබෑේ වාර්තා කර ඇත.

රූපසටහන 3 – 2017 පළමු කාර්ුයේ දී යස්වා ක්රියාකාරකේ  ව වර්ධන අනුපාතිකයන්ත
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2016 පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව 2017 පළමු කාර්ුයේ දී යස්වා අංශයේ සිදුවී ඇති වර්ධනය සියයට
3.5 කි. යස්වා ක්රියාකාරකේ ුනක් හැරුණු විට අයනක් සියල්ලම යමම කාර්ුයේ දී ධන වර්ධනයන්ත
වාර්තා කර ඇත. යස්වා අංශයේ ගාමක ක්රියාකාරකේ වන ‘යතාග හා සිල්ලර යවළදාම’, ‘ප්රවාහනය’,
‘මුලය යස්වා කටයුු’ සහ ‘යසෞඛය යස්වා’ පිළියවලින්ත සියයට 4.5ක්, සියයට 3.1ක්, සියයට 14.9ක්
සහ සියයට 11.1ක් වශයයන්ත ධනාේමක වර්ධනයන්ත වාර්තා කර ඇත. එයස් ම ‘අයනකුේ යපෘේගලික
යස්වා’ සියයට 2.0 ක වර්ධනයක් ලබා ඇත.
කිසියේ වර්ෂයක ස්ථාවර මිල ගණන්ත යටයේ ගණනය කර ඇති දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය හා පවේනා
මිල ගණන්ත යටයේ ගණනය කර ඇති දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය අතර අනුපාතය දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයේ
ගමය මිල අවධමනකය යේ. එහි අගය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී 149.28ක් (2010=100) වු අතර 2016
පළමු කාර්ුයේ දී 139.06ක් විය. ඊට අනුව 2016 පළමු කාර්ුයේ සිට 2017 පළමු කාර්ුව යතක් මිල
මට්ටයේ සිදුවී ඇති ඉහළ යෑම සියයට 7.35කි.
නව යකාළඹ පාරියභෝගික මිල දර්ශකය (CCPI) (2006/2007=100) 2017 පළමු කාර්ුයේ දී 116.5ක්
යලස වාර්තා වී ඇති අතර එය 2016 පළමු කාර්ුයේ දී 109.30ක් යලස වාර්තා විය. ඊට අනුව 2016
පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව 2017 පළමු කාර්ුයේ මිල මට්ටයේ සිදුවී ඇති ඉහළ යෑම සියයට 6.6 කි.

1.1.1 කෘෂිකර්තමාන්තත ක්රියාකාමකම්
2017 පළමු කාර්ුයේ දී කෘෂිකර්මය,වනාන්තතර නිෂ්පාදනය හා ධීවර අංශය යපර වර්ෂයේ පළමු
කාර්ුවට සායේක්ෂව සියයට 3.2ක පසුතබෑමක් වාර්තා කර ඇත. 2017 පළමු කාර්ුයේ දළ යේශීය
නිෂ්පාදිතයට යමම අංශයේ දායකේවය සියයට 7.0ක් පමණ යේ.
2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 5.6ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ “ධානය වගා කිරීම (වී හැර)” උප
ආර්ික කටයුේත 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 15.1ක පසුතබෑමක් වාර්තා කර ඇත. දිවයියන්ත
උුර, උුරු මැද, නැයගනහිර සහ වයඹ පළාේවල දීර්ඝ කාලීනව බලපාන නියගය නිසා බඩඉරිගු,
රටකජු, කලු කඩල සහ කේපි නිෂ්පාදනය පිළියවලින්ත සියයට 21.2, සියයට 10.6, සියයට 8.5 සහ
සියයට 13.4 කින්ත අඩුවීම යේ සදහා බලපා ඇත.
‘වී වගා කිරීම’ උප ආර්ික කටයුේත 2010-2017 කාලයේ පළමු කාර්ුයේ දී වාර්තා වූ අඩුම
වර්ධනය සටහන්ත කරමින්ත සියයට 53.1ක පසුතබෑමක් වාර්තා කර ඇත. වී වගා යකයරන ප්රයේශවල
පැවති නියගය මහ කන්තනයට(2016/17) බලපෑම නිසා වී නිෂ්පාදනය සියයට 52.8කින්ත පමණ අඩුවී
ඇත. ඒ අනුව 2017 පළමු කාර්ුයේ දී වාර්තා වූ වී නිෂ්පාදනය යමට්රික් යටාන්ත 1,360,177ක් පමණ
විය.
2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 0.2 ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ ‘එළවළු වගා කිරීම’ උප ආර්ික
කටයුේයතහි එකුකල අගය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 3.2ක ඝෘණ වර්ධනයක් වාර්තා කර
ඇත.
“පලුරු වගාකිරීම “ උප ආර්ික කටයුේයේ 2016 පළමු කාර්ුයේ වාර්තා වු සියයට 2.8ක පසුතබෑම
යථාේේවයට පේයවමින්ත සියයට 2.0 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. යේ සදහා අන්තනාසි, ගස්ලබු සහ
යකයසල් නිෂ්පාදනයේ ඉහළ යෑම බලපා ඇත.
යපාල් සහ තැඹිලි වගායවන්ත සමන්තවිත “යතල් සහිත පලුරු වගාව” 2017 පළමු කාර්ුයේ ස්ථාවර
මිල ගණන්ත යටයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට ලබායදන දායකේවය රුපියල් මිලියන 16,966 ක් යේ.
එය දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්රතිශතයක් වශයයන්ත සියයට 0.7ක් යේ. යමම කාර්ුයේදී නිෂ්පාදිත
යපාල් යගි  ප්රමාණය 2016 පළමු කාර්ුව හා සලකා බැලියේදී සියයට 12.5 ක අඩු වීමක් වාර්තා කර
ඇත. මීට ප්රධාන යහ්ුව වශයයන්ත යපාල් පර්යේෂණායතනය වාර්තා කර ඇේයේ වයඹ පළාත 2015
සිේවන කාර්ුයේ සිට යේ දක්වා දැි  යලස නියඟයයන්ත පිඩාවට පේව තිබීමයි. 2016 පළමු කාර්ුවට
සායේක්ෂව 2017 පළමු කාර්ුයේ යපාල් සඳහා නිෂ්පාදකයාය
ඇත.

මිල සියයට 18කින්ත පමණ වැි  වී

2017 පළමු කාර්ුයේ දී “යේ වගා කිරීම” උප ආර්ික කටයුේත සියයට 5.7ක පසුතබෑමක් වාර්තා කර
ඇත. යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේ දී ද යමහි වාර්තා වුයේ සියයට 11.5ක පසුතබෑමකි. ශ්රි ලංකා යේ
මණ්ඩලයේ වාර්තාවන්තට අනුව යේ වගා යකයරන යප්රේශවල පැවති අයහපේ කාලගුණය නිසා යේ
දළු නිෂ්පාදනය අඩුවීම යේ සදහා

බලපා ඇත. සමස්ත යේ නිෂ්පාදනය සදහා සියයට 63ක

දායකේවයක් ලබා යදන පහතරට යේ නිෂ්පාදනය යමම කාලය ුළ සියයට 3.6ක අඩුවීමක් වාර්තා
කර ඇත. 2016 පළමු කාර්ුයේ දී යකාළඹ යේ යවන්තයේසියේ යේ කියලෝ රූමයක මිල රු.409.21ක්
වූ අතර එය යමම කාර්ුයේ දී රු.607.26 දක්වා සියයට 48.4කින්ත වැි වී ඇත.
‘රබර් වගාව’ 2012 වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේ සිට අඛණ්ඩව පසුතබෑමක් වාර්තා කරමින්ත තියේ. ඒ අනුව
2017 පළමු කාර්ුයේ එහි පසුතබෑම සියයට 17.2කි. රබර් මිල අඩුවීම නිසා රබර් වගා කරන බිේ
ප්රමාණය අඩුවීම යමයස් රබර් වගායේ සිදුවන පරිහානියට බලපා තියේ. රබර් කිරි කැපීම සදහා යගවන
කුලිය ප්රමාණවේ යනාවන බැවින්ත ඒ සදහා කේකරුවන්ත යයදවීම ද යබයහවින්ත අඩාල වී ඇති බව රබර්
සංවර්ධන යදපාර්තයේන්තු වාර්තා යපන්තවා දී ඇත.
‘සේව නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම’, මස් පිණිස සුන්ත ඇතිකිරීම, කිරි නිෂ්පාදනය සහ බිේතර නිෂ්පාදනය
යන උප ක්රියාකාරකේ වලින්ත සමන්තවිත යේ. යමමගින්ත 2017 පළමු කාර්ුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට
එකු කළ අගය රුපියල් මිලියන 13,498ක් වන අතර එය 2016 පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව සියයට
6.9ක වර්ධනයකි. 2017 පළමු කාර්ුයේ දී කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 4.2කින්ත වැි වී ඇත. කිරිවලින්ත
ස්වයංයපෝෂිත වීයේ රජයේ උේසහය යේ සදහා ප්රධාන වශයයන්ත යහ්ු වී ඇත. තව ද බිේතර
නිෂ්පාදනය සියයට 8.5කින්ත වැි වී ඇත. එයස් ම යමම කාර්ුයේ දී මස් පිණිස කුකුළන්ත ඇති කිරිම
සියයට 8.6කින්ත ඉහල යාමක් වාර්තා කර ඇත.
‘වන වගා සහ දැව නිෂ්පාදනය’ ආර්ික කටයුේත 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 9.3ක වර්ධනයක්
වාර්තා කර ඇත. යකයස් යවතේ යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේ දී යමහි සියයට 8.5ක පසුතබෑමක්
වාර්තා විය. යමමගින්ත 2017 පළමු කාර්ුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට එකු කල අගය රුපියල්
මිලියන 11,679 ක් වු අතර එය දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්රතිශතයක් වශයයන්ත සියයට 0.6ක් පමණ
යේ.
2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට සියයට 21.7ක පසුතබෑමක් වාර්තා කළ ‘මිරිදිය ධීවර හා ජලජිවි
වගාව’යමම වසයර් පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 21.5ක ඉහළ ධන වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එයස් ම
‘කරදිය මසුතන්ත ඇල්ලීම හා ජලජිවි වගාව’ සියයට 5.8 ක ධන වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එය 2016
පළමු කාර්ුයේ වාර්තා කර තිබුයණ් සියයට ඝෘණ වර්ධනයකි.

1.1.2 කර්තමාන්තත ක්රියාකාමකම්
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සදහා සියයට 30.8ක දායකත්තවයක් සහිත කර්තමාන්තත ක්රියාකාමකම් 2017
පළමු කාර්තුමේ දී කෘෂි අංශය සහ මස්වා අංශය අභිබවා සියයට 6.3ක වර්ත නයක් වාර්තතා කම ඇත.
2016 පළමු කාර්ුයේදී සියයට 0.9 ක පසුතබෑමක් ලබා තිබූ පතල් හා කැණීේ කර්මාන්තතය 2017 පළමු
කාර්ුයේදී සියයට 17.9ක වර්ධනයක් යපන්තනුේ කරයි. ඉදිකිරීේ කර්මාන්තතයේ වර්ධනයේ සමඟ
ගල්, වැලි සහ මැටි ආදී යගාඩනැගිලි ද්රවය භාවිතය ඉහළයාම යමයට ප්රධාන වශයයන්ත යහ්ු වී ඇති
අතර 2016 වර්ෂයේ පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව යමම කාර්ුයේදී මැණික් අපනයනය ඉහළයාම ද
පතල් හා කැණීේ කර්මාන්තතයේ යමම වර්ධනය සඳහා බලපා තියේ.
කර්මාන්තත අංශයේ ඉහළ දායකේවයක් සහිත ආහාර ද්රවය, බීම වර්ග සහ දුේයකාළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන
අංශය 2016 පළමු කාර්ුයේ සියයට 2.2 ක වර්ධනයක් යපන්තවු අතර 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට
0.3ක පසුතබෑමක් යපන්තනුේ කරයි.
යරදිපිළි, ඇඟළුේ හා සේභාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්තතය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී 2016 පළමු
කාර්ුවට සායේක්ෂව සියයට 0.6ක සුතළු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
දැව හා දැව නිෂ්පාදන හා ලීයයන්ත කරන ලද නිෂ්පාදන (ගෘහ භාණ්ඩ හැර) උප අංශයද 2017 පළමු
කාර්ුයේ දී සියයට 2.1ක සුතළු පසුතබෑමක් යපන්තනුේ කරයි. 2016 පළමු කාර්ුයේ දී යමහි සියයට
40.5ක වර්ධනයක් වාර්තා වී ඇත.
කඩදාසි සහ කඩදාසි ද්රවය නිෂ්පාදනය, මුද්රණය සහ පටිගත කරන ලද මාධය නිෂ්පාදන උප අංශය
2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 22.2ක වර්ධනයක් යපන්තනුේ කළ අතර 2017 පළමු කාර්ුයේ දී
සියයට 7.4ක වර්ධනයක් ලබා ඇත.
2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 60.1ක ඉතා ඉහළ වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබු ගල් අඟුරු නිෂ්පාදනය
සහ ඛණිජ යතල් ද්රවය පිරිපහදුව නිෂ්පාදන කර්මාන්තතය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී වාර්තා කර ඇේයේ
සියයට 15.5ක පසුතබෑමකි. ඛනිජ යතල් පිරිපහදුව සියයට 16.4 කින්ත පහළ වැටීම යේ සදහා බලපා
ඇත.
2016 පළමු කාර්ුයේ සියයට 55.7ක ඉහළ වර්ධනයක් වාර්තා කළ මූලික යලෝහ වර්ග නිෂ්පාදනය
සහ පිරිසකසන ලද යලෝහ නිෂ්පාදනය (යන්තර ූතර සහ උපකරණ හැර) කර්මාන්තතය 2017 පළමු
කාර්ුයේ දී තවදුරටේ සියයට 5.5ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.
අයනකුේ යලෝහ යනාවන ඛනිජ නිෂ්පාදන කර්මාන්තතය 2016 පළමු කාර්ුයේ වාර්තා කළ සියයට
15.4ක පසුතබෑමට සායේක්ෂව යමම කාර්ුයේ දී සියයට 19.5ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත.

යන්තර ූතර හා උපකරණ ආදිය නිෂ්පාදන කර්මාන්තතය 2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 30.7ක
වර්ධනයක් යපන්තනුේ කළ අතර යමම කාර්ුයේ දී තවදුරටේ සියයට 18.2ක වර්ධනයක් වාර්තා කර
ඇත. යමම කර්මාන්තතයට අයේ පරිඝණක හා ප්රකාශන උපකරණ, විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදනය,
යන්තරසුතර හා උපකරණ නිෂ්පාදනය, යමෝටර් රථ හා යට්ලර් නිෂ්පාදනය සහ යවනති ගමනාගමන
උපකරණ නිෂ්පාදනය යන ක්රියාකාරකේ පිළියවලින්ත සියයට 12.7, සියයට 19.8, සියයට 6.6, සියයට
6.4 සහ සියයට 8.7 වශයයන්ත ඉහළ යෑේ වාර්තා කර ඇත.
“විදුලිය නිෂ්පාදන” කර්මාන්තතයයහි මුර්ත එකු කළඅගය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 0.3 කින්ත
පහළ වැටී ඇත. එය 2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 10.5 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබුණි. අදාළ
කාලපරිච්යේදය ුළ මුළු විදුලිබල ජනනය ගිගායවාට් 3467 සිට ගිගායවාට් 3463 දක්වා සියයට 1.2
කින්ත පහළ බැස ඇත. සමස්ත විදුලි බල ජනනයයන්ත ජල විදුලිබල ජනනය සහ තාප විදුලිබල ජනනය
අතර අනුපාතය 15:85 යලස සටහන්ත විය. එම අනුපාතය 2016 පළමු කාර්ුයේ දී 36:64 යලස වාර්තා
වී තිබුණි. 2017 පළමු කාර්ුයේ දී විදුලිබල විකුණුේ ආදායයේ සියයට 3.61ක ඉහළ යාමක් වාර්තා වී
ඇත.
2017 පළමු කාර්ුයේ දී “ජලය එක්ැස් කිරීම,පිරිසිදු කිරීම සහ යබදාහැරීම” යන ආර්ික කටයුේත
සියයට 21.6 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. සපයන ලද ජල ප්රමාණය 2016 පළමු කාර්ුයේ පැවති
ඝන මීටර දහස් 138,107 සිට යමම කාර්ුයේ ඝන මීටර 166,329 දක්වා සියයට 20.43කින්ත ඉහළ
යගාස් ඇත. එයමන්තම යමහි අයලවි ආදායම සියයට 4.4කින්ත වැි  වී ඇත.
2017 පළමු කාර්ුයේ දී “ඉදිකිරීේ කර්මාන්තතය” සියයට 16.1ක සුටුදායක වර්ධනයක් වාර්තා කර
ඇත. තව ද යමම කාර්ුයේ දී එමගින්ත දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට ලබා යදන දායකේවය සියයට 8.8ක්
පමණ යේ. යමම කාර්ුයේ දී සමස්ත සියමන්තති සැපයුම සියයට 6.4 කින්ත වැි වී ඇත. එහිදී සියමන්තති
ආනයනය සියයට 2.4කින්ත සහ යේශීය සියමන්තති සැපයුම සියයට 14.1කින්ත ප්රසාරණය වී ඇත.
1.1.3 මස්වා ක්රියාකාමකම්
දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය සඳහා සියයට 52.3 දායකේවයක් සහිත යස්වා ක්රියාකාරකේ, 2017 පළමු
කාර්ුව සදහා සියයට 3.5 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. යකයස් යවතේ 2017 පළමු කාර්ුයේ දී
යස්වා අංශයේ එකුකළ අගය යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්ුවට සායපක්ෂව පවේනා මිල ගණන්ත
යටයේ සියයට 8.0ක ඉහළ යෑමක් වාර්තා කර ඇති නමුේ යකාළඹ පාරියභෝගික මිල දර්ශකයේ සිදුව
ඇති සියයට 6.6ක ඉහළ යෑම නිසා යස්වා අංශයේ යබෝයහෝ ක්රියාකාරකේවල එකුකළ අගය ස්ථාවර
මිල ගණන්ත යටයේ අඩු වර්ධනයක් යපන්තනුේ කරනු ලබයි.

2017 පළමු කාර්ුයේ දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට සියයට 10.4 ක දායකේවයක් සපයන “යතාග සහ සිල්ලර
යවළඳාම“ 2016 පළමු කාර්ුයේ වාර්තා කළ සියයට 3.2 ක වර්ධනයට සායේක්ෂව යමම කාර්ුයේ දී

සියයට 4.5 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. යතාග සහ සිල්ලර යවළඳාේ කාර්යයයහි එකු කළ අගය
යකයරහි මුළු ආනයන හා මුළු යේශීය නිෂ්පාදන වල යවනස්වීම බලපානු ලැයේ. එම නිසා යමම
ආර්ික කටයුේයතහි වර්ධන අනුපාතය ආනයන, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සහ කාර්මික නිෂ්පාදන
යන විකලයයන්ත ්රිේවයයහි යවනස්වීම මත පදනේ යේ.
ශ්රි ලංකා මහ බැංකුයේ යගවුේ යශ්ෂ සංඛයායල්ඛන වලට අනුව මුළු ආනයන වියදම 2016 පළමු කාර්ුයේ
වාර්තා වු රුපියල් මිලියන 661,342 ට සායේක්ෂව යමම කාර්ුයේ දී රුපියල් මිලියන 795,987 දක්වා සියයට
20.4කින්ත වැි වී ඇත. එයස් ම 2017 පළමු කාර්ුයේ දී කෘෂිකාර්මික අංශයේ මුළු නිමැවුයේ වටිනාකම 2016
පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව සියයට 4.6 කින්ත වැි වී ඇත. තව ද කර්මාන්තත අංශයේ මුළු නිමැවුයේ වටිනාකම
සියයට 13.0කින්ත වැි වී ඇත.
“මගීන්ත සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන යස්වාවන්ත සහ ගබඩා පහසුතකේ සැපීම” යන ක්රියාකාරකම, භාණ්ඩ හා යස්වා
යගාඩබිේ ප්රවාහනය, මුහුදු මාර්ග වල ප්රවාහනය සහ ගුවන්ත යස්වාවන්ත උප කාර්යයන්ත යගන්ත සමන්තවිත යේ.
යමය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව සියයට 3.1 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර
ඇත. ගුවන්ත යස්වා වාර්තා අනුව යමම කාර්ුයේ ආදායම සියයට 13.0 කින්ත පහළ යගාස් ඇත. 2017 පළමු
කාර්ුයේදී මුහුදු මාර්ග ප්රවාහන යස්වාවන්ත  ව ආදායම සියයට 256.1කින්ත වැි  වී ඇත. යගාඩබිම ප්රවාහන
යස්වාවන්තය

ස්ථාවර මිළ යටයේ එකු කළ අගය සියයට 3.2 ක වර්ධනයක්ද වාර්තා කර ඇත. පසුතගිය

වසයර් පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව යමම කාර්ුයේ දිවයියන්ත මුළු වාහන ලියාපදිංචි කිරීයේ වර්ධනය සියයට
6.4ක් වන අතර වෑන්ත රථ, යලාරි, ඉඩේ වාහන, හා බස් රථ ලියාපදිංචියයහි වර්ධනය පිළියවලින්ත සියයට 69.5
සියයට 97.2, සියයට 10.7, සහ සියයට 15.3 ක් යේ. එයමන්තම යමම කාර්ුයේදී යමෝටර් රථ සහ ත්රීයරෝද රථ
ලියාපදිංචිය පිලියවලින්ත සියයට 42.3ක් සහ සියයට 11.2ක් යලස පහල යගාස් ඇත. ශ්රී ලංකා ගමනාගමන
මණ්ඩලයයහි ආදායම සියයට 3.2 කින්ත වැි  වී ඇති අතර, එම ප්රවාහන යස්වායවහි මගී කියලෝමීටර් සංඛයාව
සියයට 1.0 ක අඩුවීමක් වාර්තා කරයි.
තැපැල් හා කූරියර් යස්වා උප අංශය සැලකීයේදී, තැපැල් යදපාර්තයේන්තුයේ දේත වාර්තා අනූව 2017 පළමු
කාර්ුයවහි දරා ඇති මුළු පිරිවැය රුපියල් මිලියන 3,116ක් වී ඇති අතර එය 2016 පළමු වන කාර්ුවට
සායේක්ෂව සියයට 6.1ක වැි වීමකි. එයස් ම යමහි මූර්ත එකුකළ අගය යමම කාර්ුයේ දී සියයට 2.7ක
වර්ධනයක් වාර්තා කරයි.

යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්ුව හා සළකා බලන විට යමම වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේ “නවාතැන්ත, ආහාර
හා බීම වර්ග සැපයිම” යන උප කාර්යය සියයට 3.7 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එය 2016
වර්ෂයේ පළමු කාර්ුව සඳහා ද සියයට 4.2 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබුණි. 2016 වර්ෂයේ පළමු
කාර්ුව හා සසඳන විට සංකාරක පැමිණීම සියයට 3.4ක සුතළු වැි වීමක් වාර්තා කර ඇත. සංකාරක
සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්තා අනුව යහෝටල් කාමර භාවිතා කිරීයේ අනුපාතය සියයට 79.1 සිට
සියයට 77.2 දක්වා අඩු වී ඇත. යකයස් යවතේ සංකාරක යහෝටල්වල කාමර සංඛයාව සියයට 17.0

කින්ත පමණ වැි  වී ඇත. යමම යහෝටල් කාමර සංඛයාව ඉහළ යාම හා සංකාරක පැමිණීයමහි පැවති
මද වර්ධනයයහි ප්රතිලලයක් යලස යහෝටල් කාමර භාවිතය පහළ යගාස් ඇත. එනමුේ සංකාරකයින්ත
සඳහා නවාතැන්ත පහසුතකේ සපයන යහෝටල්වල කාමර සංඛයාව ඉහළ යාම සංකාරක වයාපාරයේ
ප්රගතියට මහේ පිටුවහලක් වනු ඇත.
“වැඩසටහන්ත සකස් කිරීම, විකාශන කාර්යයන්ත, ශේද පටිගත කිරීම හා වීි යයෝ නිෂ්පාදනය කිරීම”
යන යස්වා ආර්ික කාර්යය 2016 පළමු කාර්ුවට සායේක්ෂව සියයට 9.4ක පසුතබෑමක් 2017 පළමු
කාර්ුයේ දී වාර්තා කර ඇත. 2017 පළමු කාර්ුයේදී යබායහෝ රූපවාහිනී සහ ගුවන්තවිදුලි විකාශන
සමාගේවල ආදායයමහි අඩුවීමක් දක්නට ඇත.
සන්තනියේදන යස්වාවන්ත ; සන්තනියේදන යස්වාවන්ත  ව මූර්ත එකු කළ අගය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 3.4
කින්ත ඉහළ යගාස් ඇත. සමස්තයක් වශයයන්ත යමම කර්මාන්තතයේ ආදායයේ සියයට 4.6ක අඩුවීමක් වාර්තා වී
ඇත.

“පරිගනක වැඩසටහන්ත සේපාදනය පිළිබඳ උපයේශනය හා සේබන්තධ කාර්යයන්ත” යන උප
ක්රියාකාරකම 2016 වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේදී සියයට 5.1 ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, යමම
කාර්ුයේ දී සියයට 2.9 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. යමම යස්වායේ එකුකළ අගය ඇස්තයේන්තු
කිරීම යේශීය ආදායේ යදපාර්තයේන්තුව විසින්ත ලබා යදන එකුකළ අගය මත බදු දේත මත පදනේව
සිදුයකයර්.
‘මුලය යස්වා සැපීම’ ආර්ික කටයුේයේ 2017 පළමු කාර්ුව සදහා වර්ධනය සියයට 14.9ක්
යලස වාර්තා යේ. යපර වර්ෂයේ පළමු කාර්ුයේ යමහි වර්ධනය සියයට 15.1ක යලස වාර්තා වී
තිබුණි. 2017 පළමු කාර්ුයේ දී බලපරලාී  වාණිජ බැංකු සහ බලපරලාී  වියශ්ෂිත බැංකු සදහා
යස්වක යගවීේ සියයට 5.9 කින්ත වැි  වී ඇත. එයමන්තම යමම ආයතන සදහා බදු යගවීමට යපර ලාභය
සියයට 23.1කින්ත වැි වී ඇත. මුලය යස්වාවන්තහි භාවිතාව, ණය සහ අේතිකාරේ වටිනාකම සහ මුළු
තැන්තපු වටිනාකම මගින්ත යපන්තනුේ කරයි. ඒ අනුව ණය අේතිකාරේ වටිනාකම සහ මුළු තැන්තපු
වටිනාකම 2017 පළමු කාර්ුයේ දී පිලියවලින්ත සියයට 18.6කින්ත සහ 18.1 කින්ත වර්ධනය වී ඇත.
2017 පළමු කාර්ුයේ දී “භරිත සාමානය ණය යපාලී අනුපාතය “ සහ “භරිත සාමානය තැන්තපු යපාලී
අනුපාතය “ පිලියවලින්ත සියයට 13.4ක් සහ සියයට 8.8 ක් යලස සටහන්ත විය. 2016 පළමු කාර්ුයේ
දී ඒවා සියයට 11.5ක් සහ සියයට 6.4 ක් යලස සටහන්තව ඇත.
“රක්ෂණ යස්වා සැපීම සහ විශ්රාම වැටුේ අරමුදල් කළමනාකරණය “ කිරීයේ කටයුු වල මුර්ත
එකු කල අගය 2017 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 9.7 ක වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එය 2016 පළමු
කාර්ුයේ දී සියයට 6.9 ක වර්ධනයක් යපන්තනුේ කර ඇත. යමම වසයර්දී රක්ෂණ සමාගේ වල
යස්වක යගවීේ සහ බදු යපර ලාභයයහි වර්ධනයක් වාර්තා වී ඇත. රක්ෂණ යස්වාව යකතරේ භාවිත

වූයේ දැයි නිරුපනය යකයරන උපයන ලද රක්ෂණ වාරික වටිනාකම සහ හිමිකේ වටිනාකේ  ව
එකුව යමම කාර්ුයේ දී සියයට 12.1කින්ත ඉහළ යගාස් ඇත.
“වෘේීය යස්වා” 2016 පළමු කාර්ුයේ දී සියයට 2.6ක පසුතබැමක් වාර්තා කළ අතර 2017 පළමු
කාර්ුයේ දී සියයට 1.2ක පසුතබෑමක් වාර්තා කර තියේ. යමහි එකුකළ අගය ගණනය කරනු
ලබන්තයන්ත ආර්ික ක්රියාකාරකේ 8 ක එකුවක් යලසිනි. යමය ප්රධාන වශයයන්ත “ නීති හා ගිණුේ
කාර්යයන්ත”, “ගෘහනිර්මාන හා ඉංජියන්තරු කාර්යයන්ත”, “ විදයාේමක පර්යේෂණ සහ

සංවර්ධන

කාර්යයන්ත” “ප්රකාරණ හා අයලවි පර්යේෂණ, යවනේ වෘේීය, විදයාේමක හා තාක්ෂණ කාර්යයන්ත”
සහ “ප්රකාශන කාර්යයන්ත”, “පශු වවදය කාර්යයන්ත”. “කුලී හා බදු කාර්යයන්ත”, “ැකියා, ැකියා
නියයෝජිත ආයතන, ආරක්ෂක හා විමර්ශණ කාර්යයන්ත” සහ “යගාඩනැගීේ හා උදයාන සැකමම
සේබන්තධ යස්වා සැපීේ කාර්යයන්ත” යගන්ත සමන්තවිත යේ. ඉහත දැක්යවන කාර්යයන්ත සදහා නිමවුේ
අගය ගණනය කරනු ලබන්තයන්ත යේශීය ආදායේ යදපාර්තයේන්තුව මගින්ත නිකුේ කරන වැට් දේත
පදනේ කරයගන යේ.
“කලා හා යපාදු වියනෝදාේමක කටයුු සහ අයනකුේ යපෞේගලික කාර්යයන්ත“

යන ආර්ික

කටයුේත “යවනේ පුේගල යස්වා කාර්යයන්ත“ යටයේ ම සදහන්ත කර ඇත. 2016 පළමු කාර්ුවට
සායේක්ෂව යමම කාර්ුයේ දී ඉහත ආර්ික කටයුේයතහි මූර්ත එකු කළ අගය සියයට 2.0 කින්ත
වර්ධනය වී ඇත. යමහි නිමැවුම ද යේශීය ආදායේ යදපාර්තයේන්තුව මගින්ත නිකුේ කරන වැට් දේත
පදනේ කරයගන සකස් කරනු ලැයේ.

