ජාතික ගිණුම් ඇස්තමම්න්තු; මෙවන කාර්තුව 2017
ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය; නිෂ්පාෙන ප්රමේශය
(2010 පාෙ වර්තෂය )

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

1.1 2017 මෙවන කාර්තුමේ ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය
ශ්රී ලංකා ආර්තිකය 2016 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේ දී
සියයට 4.0 ක වර්තධන මේගයක් වාර්තතා කර ඇත. එහිදි 2017 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුව සෙහා
ඇස්තමම්න්තු ගත ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය ස්ථාවර මිල (2010) ගණන්ත යටමත්ත රුපියේ මිලියන
2,211,612 ක් මේ. 2016 මෙවන කාර්තුව සඳහා එය වාර්තතාගත වුමේ රුපියේ මිලියන 2,125,848 ක්
වශමයනි.
2017 මෙවන කාර්තුමේ දී, ආර්තිකමේ ප්රධාන සංරචක වන කෘෂිකර්තමය, කර්තමාන්තත, මස්වා සහ
භාණ්ඩ මත අය මකමරන සහනාධාර අඩුකල බදු පවත්තනා මිල ගණන්ත යටමත්ත ෙළ මේශීය
නිෂ්පාදිතයට ෙක්වනු ලබන ොයකත්තවයන්ත පිළිමවලින්ත සියයට 8.2 ක්, සියයට 25.9 ක්, සියයට 56.6 ක්
සහ සියයට 9.4 ක් මලස වාර්තතා මේ.
කර්තමාන්තත අංශමේ ආර්තික කටයුු සහ මස්වා අංශමේ ආර්තික කටයුු 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී
පිළිමවලින්ත සියයට 5.2ක් සහ සියයට 4.5ක් වශමයන්ත සැළකිය යුු වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කර ඇත.
මකමස් මවතත්ත කෘෂිකාර්තමික ආර්තික කටයුු තවදුරටත්ත වාර්තතා කර ඇත්තමත්ත සියයට 2.9 ක ඝෘණ
වර්තධනයකි. පසුගිය මාස 18ක කාලය මුළුේමේ දිවයිමන්ත මබාමහෝ දිස්ික්කයන්තට බලපෑ වගා
කටයුු සෙහා හිතකර මනාවන කාලගුණික තත්තත්තවය ( නියගය හා ෙැඩි වර්තෂාපතනය) නිසා
කෘෂිකාර්තමික ආර්තික කටයුු අවසන්ත කාර්තු 6 සෙහා අඛණ්ඩව ඝෘණ වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කර
ඇත.
භාණ්ඩ මත අයමකමරන සහනාධාර අඩුකළ බදු මමම කාර්තුමේ දී සියයට 3.1 ක වර්තධනයක් වාර්තතා
කර ඇත.

වර්තධන අනුපාතිකය (%)

රූප සටහන 1- කෘෂි ක්රියාකාරකම්  ව වර්තධන අනුපාතිකයන්ත, 2017 මෙවන කාර්තුව
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ප්රධාන කෘෂිකාර්තමික ආර්තික කටයුු අුිනන්ත “වී වගා කිරීම” , “මපාේ වගාව ඇුළත්ත මතේ සහිත
මබෝග වගාව” , “වී මනාවන අමනකුත්ත ධානය වගා කිරීම” , “එළවළු වගා කිරීම” සහ“කුළුබඩු වගා
කිරීම” පිළිමවලින්ත සියයට 32.9 ක්, සියයට 20.2 ක්, සියයට 15.3 ක්, සියයට 5.9 ක් සහ සියයට 3.8
ක් වශමයන්ත ඝෘණ වර්තධන මේගයන්ත මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 මෙවන
කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත. මකමස් මවතත්ත “රබර්ත වගා කිරීම” සහ “මත්ත වගා කිරීම” යන පසුගිය
වර්තෂ ුමන්ත සෑම කාර්තුවකදී ම ඝෘණ වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කළ ප්රධාන ආර්තික කටයුු ේවිතත්තවය
2017 මෙවන කාර්තුමේ දී පිළිමවලින්ත සියයට 10.2 ක් සහ සියයට 6.9 ක් වශමයන්ත ධන වර්තධන
මේගයන්ත වාර්තතා කිරීම කැපී මපමන්ත. තව ෙ “සත්තව නිෂ්පාෙන” සහ “මිිනදිය ධීවර කටයුු” පිළිමවලින්ත
සියයට 10.9 ක් සහ සියයට 9.0 ක් වශමයන්ත සැලකිය යුු වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කර ඇත. එමස් ම
“වන වගා සහ ෙැව” සහ “කරදිය ධීවර කටයුු” යන ආර්තික කටයුු පිළිමවලින්ත සියයට 5.5 ක් සහ
සියයට 3.1 ක් වශමයන්ත ධන වර්තධන මේගයන්ත 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත.
රූපසටහන 2 – කර්තමාන්තත ක්රියාකාරකම්  ව වර්තධන අනුපාතිකයන්ත, 2017 මෙවන කාර්තුව
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කර්තමාන්තත ආර්තික කටයුු 2017 මෙවන කාර්තුමේ පවත්තනා මිල ගණන්ත යටමත්ත ෙළ මේශීය
නිෂ්පාදිතයට සියයට 25.9 ක ොයකත්තවයක් ලබා මෙන අතර සියයට 5.2 ක සුටුොයක වර්තධන
මේගයක් වාර්තතා කර ඇත. කර්තමාන්තත ආර්තික කටයුු අුමරන්ත ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට වැඩි ම
ොයකත්තවයක් සපයන “ඉදිකිරීම් කර්තමාන්තතය” මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017
මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 9.3ක සැළකිය යුු වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. එමස් ම “පතේ හා
කැනීම් කර්තමාන්තතය” සියයට 18.4 ක ඉහළ වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. නිමැවුම් කර්තමාන්තත කටයුු

සමස්තයක් වශමයන්ත සියයට 0.9 ක වර්තධනයක් 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත. නිමැවුම්
කර්තමාන්තත කටයුු සෙහා වැඩි ොයකත්තවයන්ත සහිත “ආහාරපාන සහ දුම්මකාළ නිෂ්පාෙනය” සහ
“මරදිපිළි, නිමි ඇදුම්, සම්භාණ්ඩ සහ ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන” පිළිමවලින්ත සියයට 2.2 ක ඝෘණ වර්තධනයක්
සහ සියයට 2.5 ක ධන වර්තධනයක් මමම කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත. තව ෙ “ගෘහ භාණ්ඩ
නිෂ්පාෙනය” සහ “රබර්ත හා ේලාස්ික් භාණ්ඩ නිෂ්පාෙනය” පිළිමවලින්ත සියයට 12.4ක් සහ සියයට 8.4
ක් වශමයන්ත ධන වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කර ඇත.
රූපසටහන 3 – මස්වා ක්රියාකාරකම්  ව වර්තධන අනුපාතිකයන්ත, 2017 මෙවන කාර්තුව
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ආර්තිකමේ ප්රධාන අංශ ුන අුිනන්ත ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට ඉහළම ොයකත්තවය (සියයට 56.6) සහිත
මස්වා අංශය 2016 මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 4.4 ක වර්තධන
මේගයක් ලඟා කරමගන ඇත. එහිදී “මුලය හා මුලය අතරමැදි මස්වා කටයුු” , “මසඛය මස්වා ” සහ
“විතදුලි සංමේශ මස්වා” පිළිමවලින්ත සියයට 16.4 ක්, සියයට 13.2 ක් සහ සියයට 12.4 ක් වශමයන්ත
ඉහළ වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කර ඇත. එමස් ම පිළිමවලින්ත ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට ඉහළම
ොයකත්තවයන්ත සහිත ආර්තික කටයුු වන “මතාග හා සිේලර මවළඳාම් කටයුු” සහ“ප්රවාහන මස්වා”
සියයට 4.0 ක් සහ සියයට 1.6ක් වශමයන්ත සැලකිය යුු ධන වර්තධන මේගයන්ත වාර්තතා කර ඇත.
කිසියම් වර්තෂයක ස්ථාවර මිල ගණන්ත යටමත්ත ගණනය කර ඇති ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය හා පවත්තනා
මිල ගණන්ත යටමත්ත ගණනය කර ඇති ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය අතර අනුපාතය ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතමේ
ගමය මිල අවධමනකය මේ. එහි අගය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී 140.9 ක් (2010=100) වන අතර
2016 මෙවන කාර්තුමේ දී එය 134.8 ක් විතය. ඒ අනුව 2016 මෙවන කාර්තුමේ සිට 2017 මෙවන
කාර්තුව මතක් මිල මට්ටමම් සිදුවී ඇති ඉහළ යෑම සියයට 4.5 කි.

නව මකාළඹ පාිනමභෝගික මිල ෙර්තශකය (CCPI) (2006/2007=100) 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී 118.5ක්
මලස වාර්තතා වී ඇති අතර එය 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී 111.4 ක් මලස වාර්තතා විතය. ඒ අනුව 2016
මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 මෙවන කාර්තුමේ මිල මට්ටමම් සිදුවී ඇති ඉහළ යෑම සියයට 6.4
කි.
1.1.1 කෘෂිකාර්තමික ක්රියාකාරකම්
කෘෂිකාර්තමික ආර්තික කටයුුවල එකු කළ අගය සමස්තයක් වශමයන්ත මපර වර්තෂමේ මෙවන
කාර්තුමේ දී වාර්තතා කළ සියයට 5.7ක පසුබෑමට සාමේක්ෂව මමම කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත්තමත්ත
සියයට 2.9 ක පසුබෑමකි.
මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 9.7ක පසුබෑමක් වාර්තතා කළ “ධානය වගා කිරීම (වී හැර)”
උප ආර්තික කටයුත්තත 2017 මෙවන කාර්තුමේදීත්ත සියයට 15.3 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කර ඇත.
‘වී වගා කිරීම’ උප ආර්තික කටයුත්තත 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 21.9ක පසුබෑමක් වාර්තතා කළ
අතර 2017 මෙවන කාර්තුමේදීත්ත සියයට 32.9 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කර ඇත. 2017 වර්තෂමේ යළ
කන්තනමේ වී නිෂ්පාෙනය බුසේ මිලියන 49.03 මලස වාර්තතා වී ඇත. තව ෙ මමම කාලය ුළ ජල හිගය
නිසා වී වගා කරන ලෙ බිම් ප්රමාණය සියයට 30.0 කින්ත සහ අස්වැන්තන මනලන ලෙ බිම් ප්රමාණය
සියයට 32.6 කින්ත අඩු වී ඇත. වී බහුලව වගා මකමරන ප්රමේශවල පැවති ෙැඩි නියගය මහ්ුමවන්ත යළ
කන්තනමේ වී අස්වැන්තන මමමලස අඩු වී ඇති අතර සමස්ත වී සැපයුම සෙහා වැඩි ොයකත්තවයක්
සපයන අම්පාර හා මපාමළාන්තනරුව දිස්ික්කවල වී නිෂ්පාෙනය පිළිමවලින්ත සියයට 32.8 කින්ත හා
සියයට 25.2 කින්ත පහත වැටී ඇත.
‘එළවළු වගා කිරීම’ 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත්තමත්ත සියයට 5.9ක පසුබෑමකි. වර්තෂය
ආරම්භමේ පටන්ත ම දිස්ික්ක 18 කට බලපෑ විතයලි කාලගුණය නිසා එළවළු නිෂ්පාෙනමේ මමම
අඩුවීම සිදුවී ඇත.
‘පලුරු වගා කිරීම’ පසුගිය වසමර්ත මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 8.4 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කළත්ත මමම
කාර්තුමේ දී සියයට 1.3 ක සුළු ධන වර්තධනයක් අත්තකර මගන ඇත.
මපාේ වගාව ප්රධාන මකාට ඇති “මතේ සහිත පලුරු වගාව” 2016 මෙවන කාර්තුව හා සලකා
බැලිමම්දී 2017 මෙවන කාර්තුව ුළදී තව දුරටත්ත සියයට 20.2 කින්ත පහත වැටී ඇත. 2016 වර්තෂමේ
දී මමම ක්රියාකරකම සියයට 8.4 පහත වැටීමක් වාර්තතා කරන ලදී. 2010 සිට 2017 ෙක්වා මෙවන
කාර්තු සඳහා වාර්තතා වී ඇති අඩුම වර්තධන මේගය මමය මේ. මපාේ පර්තමේෂණ ආයතනය මගින්ත
වාර්තතා කරන පිනදි මපාේ නිෂ්පාෙනයට 50%ක පමණ ොයකත්තවයක් ෙක්වන කුරුණැගල, පුත්තතලම
හා ගම්පහ යන මපාේ ිමකෝණය ආශ්රිත දිස්ික්කවල අලුතින්ත මගඩි සෑමෙන අවධිමේ දී බලපෑ ෙැඩි

නියං සහිත කාලගුණය සහ අධික උෂ්ණත්තවය මපාේ පලොව මකමරහි අහිතකර මලස බලපා ඇත.
එබැවිතන්ත මමම කාර්තුව ුලදී නිෂ්පාදිත මපාේ පලොව 2016 මෙවන කාර්තුව ුළදී වාර්තතා කරන ලෙ
සියයට 0.9ක සුළු වර්තධනයට සාමේක්ෂව සියයට 22 ක ඉහල අඩු වීමක් වාර්තතා කර ඇත. 2016 මෙවන
කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී මපාේ නිෂ්පාෙකයාමේ මිල රු.29.64 සිට 46.42
ෙක්වා සියයට 57 කින්ත ඉහල යාමක් වාර්තතා කරයි. තවෙ මපාේ සංවර්තධන අධිකාිනමේ අපනයන ෙත්තත
වලට අනුව මමම කාර්තුව ුළදී අපනයනය කරන ලෙ මගඩි මපාේ ප්රමාණය සියයට 1.4 කින්ත පහත
බැස ඇත. එමස්ම දිසදි මපාේ, මකාේපරා හා පිි කළ මපාේ යන ප්රධාන මපාේ අපනයනයන්ත
සැලකිය යුු ප්රමාණයකින්ත පහත වැටී ඇත.
අඛණ්ඩව වර්තෂ 2 ක් මෙවන කාර්තුමේ දී ඝෘණ වර්තධනයක් මපන්තනුම් කළ “මත්ත වගා කිරීම” 2017
මෙවන කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇති සියයට 6.9 ක ධන වර්තධන මේගය කැපී මපමනන තත්තත්තවයකි.
මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව මමම කාර්තුමේ දී දිවයිමන්ත මත්ත නිෂ්පාෙනය සියයට 7.1
කින්ත වැඩි වී ඇත. ශ්රි ලංකා මත්ත මණ්ඩලමේ වාර්තතාවන්තට අනුව මත්ත වගා මකමරන ප්රමේශවල පැවති
මත්ත වගාවට හිතකර කාලගුණය මමම නිෂ්පාෙනමේ ඉහළ යෑමට බලපා ඇත. මකමස් මවතත්ත 2016
මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව මමම කාර්තුමේ දී මත්ත අපනයනය සියයට 2.4 කින්ත අඩු වී ඇත. නමුත්ත
මකාළඹ මත්ත මවන්තමේසිමේ මත්ත කිමලෝේැමයක් සෙහා 2016 මෙවන කාර්තුමේ මිල රු. 437.40ක්
මලස වාර්තතා වු අතර එය මමම කාර්තුමේ දී රු. 621.46 ෙක්වා වැඩි වී ඇත. සමස්ත මත්ත
නිෂ්පාෙනමයන්ත සියයට 60.7 කට පමණ ොයකත්තවයක් සපයන පහතරට මත්ත නිෂ්පාෙනය මමම
කාර්තුමේ දී සියයට 8.9 ක වැඩිවීමක් මපන්තනුම් කර ඇත.
‘රබර්ත වගාව’ 2013 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේ සිට අඛණ්ඩව වාර්තතා කරන ලේමේ පසුබෑමකි. නමුත්ත
2017 මෙවන කාර්තුමේ දී රබර්ත වගාව සියයට 10.2 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර තිීම ෙ කැපී මපමනන
ලක්ෂණයකි. රබර්ත සංවර්තධන මෙපාර්තතමම්න්තු වාර්තතා අනුව මලෝක මවමළෙමපාමළ් ශ්රි ලංකා රබර්ත
කිමලෝේැමයක සාමානය මිල පසුගිය වසමර්ත මෙවන කාර්තුමේ පැවති රුපියේ 248.19 සිට රුපියේ
280.68 ෙක්වා සියයට 13.09 කින්ත වැඩිවී ඇත. මමානරාගල දිස්ික්කමේ අලුතින්ත වගා කළ රබර්ත
වගාමේ කිින කැපීම ආරම්භ කිරීම මහ්ුමවන්ත රබර්ත කිින නිෂ්පාෙනය සියයට 10.3 කින්ත වැඩිවීම ෙ මමම
වර්තධනය සෙහා බලපා ඇත.
උප ආර්තික කාර්තයයන්ත කිහිපයක එකුවක් වන “මවනත්ත ස්ථාවර මබෝග වගා කිරීම“ ආර්තික
කටයුත්තත මමම කාර්තුව ුලදී සමස්ථයක් මලස සියයට 2.7ක පසුබෑමක් වාර්තතා කරයි. මමහි ප්රධාන
උප ආර්තික කටයුත්තත වන රා නිෂ්පාෙනය, මපාේ රා, තේ රා හා කිුේ රා නිෂ්පාෙනය යන උප අංග
ුමනන්ත සමන්තවිතත වන අතර 2016 මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 මෙවන කාර්තුව ුළ දී
සමස්තයක් මලස සියයට 3.6 ක නිෂ්පාෙනය අඩු වීමක් වාර්තතා කර ඇත.

සත්තව නිෂ්පාෙන ක්රියාකාරකම සඳහා ොයක වන මස් පිණිස සුන්ත ඇතිකිරීම, කිින නිෂ්පාෙනය සහ
බිත්තතර නිෂ්පාෙනය සමස්ථයක් මලස 2017 මෙවන කාර්තුව සඳහා මුළු ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය මවත
එකු කල අගය ස්ථාවර මිල ගණන්ත යටමත්ත රුපියේ මිලියන14,265ක් මේ. ඒ අනුව 2016 මෙවන
කාර්තුව සඳහා වාර්තතා වූ සියයට 0.8 ක සුළු වර්තධනයට සාමේක්ෂව මමම කාර්තුව ුලදී සියයට
10.9ක ඉහල වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. තව දුරටත්ත මමම කාර්තුව ුල දී මස් පිණිස කුකුළන්ත ඇති
කිිනම සියයට 16.2කින්ත වර්තධනය වී ඇති අතර කිින සහ බිත්තතර නිෂ්පාෙනයන්ත පිලිමවලින්ත සියයට
7.4ක් සහ සියයට 8.5 කින්ත වර්තධනය වී ඇත. 2017 මෙවන කාර්තුව සඳහා සත්තව නිෂ්පාෙන ආර්තික
කාර්තයය ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට ලබා මෙන ොයකත්තවය සියයට 0.8 ක් මලස වාර්තතා මේ.
“ශාක ප්රචාරණය“ යන ආර්තික කටයුත්තත යටමත්ත මපාේ පැළ නිෂ්පාෙනය 2017 මෙවන කාර්තුව ුළ
දී මිලියන 1.6 ෙක්වා වැඩි වී ඇත. මපාේ වගා කිිනමම් මණ්ඩලමේ ෙත්තතවලට අනුව උුරු නැමගනහිර
පළාත්ත වල මපාේ වගා කිිනමම් ප්රධාන අරමුණ ඇතිව මමම මපාේ පැළ නිෂ්පාෙනය වැඩි කර ඇත.
වන වගා සහ ෙැව නිෂ්පාෙනය ආර්තික කටයුත්තත 2016 මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව සියයට 5.5කින්ත
මමම කාර්තුව ුලදී වර්තධනය වී ඇත. මමහිදී ෙැව මකාටන්ත නිෂ්පාෙනය මමම කාර්තුව ුල සියයට
5.4කින්ත ප්රසාරණය වී ඇත. වන වගා සහ ෙැව නිෂ්පාෙන ආර්තික කටයුත්තමතහි එකු කළ අගය
ස්ථාවර මිල ගණන්ත යටමත්ත රුපියේ මිලියන 13,627 ක් වන අතර ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට ලබා මෙන
ොයකත්තවය සියයට 0.6 කි.
මපර වසමර්ත මෙවන කාර්තුව හා සසො බැලීමම් දී 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී ‘කරදිය ධීවර හා ජලජිවිත
වගාව’සහ ‘මිිනදිය ධීවර හා ජලජිවිත වගාව’යන කෘෂිකාර්තමික ආර්තික කටයුු පිළිමවලින්ත සියයට 9.0
ක සහ සියයට 3.1 ක වර්තධනයන්ත වාර්තතා කර ඇත. විතමශ්ෂමයන්ත පුත්තතලම, කුරුණෑගල, අනුරාධපුරය,
මපාමළාන්තනරුව ඇුළු දිස්ික්ක 18කට බලපෑ විතයලි කාලගුණය නිසා එම ප්රමේශවල ජලාශයන්ත ව
ජල මට්ටම අඩුවීමමන්ත මත්තසය අස්වැන්තන උපිනම මලස මනලා ගැනීමට හැකිවීම මමමලස මිිනදිය
මත්තසය නිෂ්පාෙනමේ සිදුවු වැඩිවීමට බලපා ඇත.
1.1.2 කර්තමාන්තත ක්රියාකාරකම්
ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සෙහා සියයට 25.9 ක ොයකත්තවයක් සහිත කර්තමාන්තත ක්රියාකාරකම් 2017
මෙවන කාර්තුමේ දී කෘෂිකාර්තමික අංශය සහ මස්වා අංශය අභිබවා සියයට 5.2 ක වර්තධනයක් වාර්තතා
කර ඇත.
මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේදී සියයට 12.1 ක වර්තධනයක් ලබා තිබූ පතේ හා කැණීම් කර්තමාන්තතය
2017 මෙවන කාර්තුමේදීත්ත සියයට 18.4 ක වර්තධනයක් මපන්තනුම් කරයි. ඉදිකිරීම් කර්තමාන්තතමේ
වර්තධනයත්ත සමඟ ගේ, වැලි සහ මැි ආදී මගාඩනැගිලි ද්රවය භාවිතතය ඉහළයාම මමයට ප්රධාන
වශමයන්ත මහ්ු වී ඇත.

කර්තමාන්තත අංශමේ ඉහළ ොයකත්තවයක් සහිත ආර්තික කටයුත්තතක් වන ‘ආහාර ද්රවය, ීම වර්තග සහ
දුම්මකාළ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන අංශය 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 7.2 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කර තිබු
අතර 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී තවදුරටත්ත සියයට 2.2 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කරයි.
මරදිපිළි, ඇඟළුම් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාෙන කර්තමාන්තතමේ නිමැවුම් විනාකමම් සිදුවු සියයට 10.6 ක
වැඩිවීම මහ්ුමවන්ත එහි මුර්තත එකු කළ අගය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 2.5 ක වර්තධනයක්
වාර්තතා කරයි.
ෙැව හා ෙැව නිෂ්පාෙන හා ලීමයන්ත කරන ලෙ නිෂ්පාෙන (ගෘහ භාණ්ඩ හැර) උප අංශය 2017 මෙවන
කාර්තුමේ දී සියයට 6.1ක පසුබෑමක් වාර්තතා කරයි. නමුත්ත 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී මමහි සියයට
21.2 ක වර්තධනයක් වාර්තතා විතය.
2016 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 16.9 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කළ ගේ අඟුරු නිෂ්පාෙනය සහ ඛණිජ
මතේ ද්රවය පිිනපහදුව නිෂ්පාෙන කර්තමාන්තතමේ එකු කළ අගය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී ෙ වාර්තතා
කර ඇත්තමත්ත සියයට 14.4 ක පසුබෑමකි.
2016 මෙවන කාර්තුමේ සියයට 7.0 ක ඉහළ වර්තධනයක් වාර්තතා කළ මූලික මලෝහ වර්තග නිෂ්පාෙනය
සහ පිිනසකසන ලෙ මලෝහ නිෂ්පාෙන (යන්තර ූතර සහ උපකරණ හැර) කර්තමාන්තතය 2017 මෙවන
කාර්තුමේ දී තවදුරටත්ත සියයට 3.3 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත.
යන්තර ූතර හා උපකරණ නිෂ්පාෙන කර්තමාන්තතය 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 15.4 ක වර්තධනයක්
මපන්තනුම් කළ අතර මමම කාර්තුමේ දී තවදුරටත්ත සියයට 4.1 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. මමම
කර්තමාන්තතයට අයත්ත පිනඝණක හා ප්රකාශන උපකරණ නිෂ්පාෙනය, විතදුලි උපකරණ නිෂ්පාෙනය,
යන්තරසුර නිෂ්පාෙනය, මමෝටර්ත රථ හා මට්ලර්ත නිෂ්පාෙනය සහ මවනත්ත ගමනාගමන උපකරණ
නිෂ්පාෙනය යන ක්රියාකාරකම් පිළිමවලින්ත සියයට 8.7, සියයට 5.4, සියයට 7.45, සියයට 8.1 සහ
සියයට 1.2 වශමයන්ත ඉහළ යෑම් වාර්තතා කර ඇත.
“විතදුලිය නිෂ්පාෙන” කර්තමාන්තතමයහි මුර්තත එකු කළඅගය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 2.7 කින්ත
ඉහළ මගාස් ඇත. එය 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 7.4 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර තිබුණි. අොළ
කාලපිනච්මේෙය ුළ මුළු විතදුලිබල ජනනය ගිගාමවාට් 3516 සිට ගිගාමවාට් 3620 ෙක්වා සියයට 2.9
කින්ත වැඩිවී ඇත. සමස්ත විතදුලි බල ජනනමයන්ත ජල විතදුලිබල ජනනය සහ තාප විතදුලිබල ජනනය අතර
අනුපාතය 27:73 මලස සටහන්ත විතය. එම අනුපාතය 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී 41:59 මලස වාර්තතා වී
තිබුණි. 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී විතදුලිබල විතකුණුම් ආොයමම් සියයට 7.2 ක ඉහළ යාමක් වාර්තතා වී
ඇත.

2017 මෙවන කාර්තුමේ දී “ජලය එක්ැස් කිරීම,පිිනසිදු කිරීම සහ මබොහැරීම” යන ආර්තික කටයුත්තත
සියයට 6.2 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. සපයන ලෙ ජල ප්රමාණය 2016 මෙවන කාර්තුමේ පැවති
ඝන මීටර ෙහස් 160,317 සිට මමම කාර්තුමේ ඝන මීටර 171,339 ෙක්වා සියයට 6.9 කින්ත ඉහළ මගාස්
ඇත. එමමන්තම මමහි අමලවිත ආොයම සියයට 0.9 කින්ත වැඩි වී ඇත.
2017 මෙවන කාර්තුමේ දී “ඉදිකිරීම් කර්තමාන්තතය” සියයට 9.3 ක සුටුොයක වර්තධනයක් වාර්තතා කර
ඇත. මමම කාර්තුමේ දී එමගින්ත ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට ලබා මෙන ොයකත්තවය සියයට 7.9 ක් පමණ
මේ. මමම කාර්තුමේ දී සමස්ත සිමමන්තති සැපයුම සියයට 17.9 කින්ත වැඩිවී ඇත. එහිදී සිමමන්තති
ආනයනය සියයට 24.1 කින්ත සහ මේශීය සිමමන්තති සැපයුම සියයට 6.7 කින්ත වැඩි වී ඇත.
1.1.3 මස්වා ක්රියාකාරකම්
පවත්තනා මිල ගණන්ත යටමත්ත 2017 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේ ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතය සඳහා ඉහළම
ොයකත්තවය ලබාමෙන (සියයට 56.6) මස්වා ක්රියාකාරකම් මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව
සියයට 4.5 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත.
2017 මෙවන කාර්තුමේ ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට සියයට 12.8 ක ොයකත්තවයක් සපයන “මතාග සහ
සිේලර මවළඳාම“ 2016 මෙවන කාර්තුමේ වාර්තතා කළ සියයට 0.7 ක වර්තධනයට සාමේක්ෂව මමම

කාර්තුමේ දී සියයට 4.0 ක සැළකිය යුු වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. මතාග සහ සිේලර මවළඳාම්
කාර්තයමයහි එකු කළ අගය මකමරහි මුළු ආනයන හා මුළු මේශීය නිෂ්පාෙන වල මවනස්වීම බලපානු
ලැමේ. එම නිසා මමම ආර්තික කටයුත්තමතහි වර්තධන අනුපාතය ආනයන, කෘෂිකාර්තමික නිෂ්පාෙන
සහ කාර්තමික නිෂ්පාෙන යන විතචලයයන්ත ිත්තවමයහි මවනස්වීම මත පෙනම් මේ.
ශ්රි ලංකා මහ බැංකුමේ මගවුම් මශ්ෂ සංඛයාමේඛන වලට අනුව මුළු ආනයන විතයෙම 2016 මෙවන
කාර්තුමේ වාර්තතා වු රුපියේ මිලියන 685,248 ට සාමේක්ෂව මමම කාර්තුමේ දී රුපියේ මිලියන
741,957 ෙක්වා සියයට 8.3 කින්ත වැඩිවී ඇත. ශ්රි ලංකා මහ බැංකුමේ මවමළෙ ෙර්තශක වලට අනුව
පාිනමභෝගික භාණ්ඩ ආනයන පිනමා ෙර්තශකය මමම කාර්තුමේ දී සියයට 7.5 කින්ත වැඩිවී ඇත. තව ෙ
කර්තමාන්තත ආර්තික කටයුුවල මුළු මවමළෙ තීරුමේ විනාකම රුපියේ මිලියන 155,882 සිට රුපියේ
මිලියන 174,230 ෙක්වා සියයට 11.8 කින්ත වැඩිවී ඇත.
“මගීන්ත සහ භාණ්ඩ ප්රවාහන මස්වාවන්ත සහ ගබඩා පහසුකම් සැපයීම” යන ක්රියාකාරකම, භාණ්ඩ හා
මස්වා මගාඩබිම් ප්රවාහනය, මුහුදු මාර්තග වල ප්රවාහනය සහ ගුවන්ත මස්වාවන්ත උප කාර්තයයන්ත මගන්ත
සමන්තවිතත මේ. මමය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව සියයට
1.6 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. ගුවන්ත මස්වා වාර්තතා අනුව මමම කාර්තුමේ ආොයම සියයට 9.8
කින්ත ඉහළ මගාස් ඇත. 2017 මෙවන කාර්තුමේදී මුහුදු මාර්තග ප්රවාහන මස්වාවන්ත  ව ආොයම සියයට

34.2 කින්ත අඩු වී ඇත. මගාඩබිම ප්රවාහන මස්වාවන්තමේ ස්ථාවර මිළ යටමත්ත එකු කළ අගය සියයට
1.8 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. පසුගිය වසමර්ත මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව මමම කාර්තුමේ
දිවයිමන්ත මුළු වාහන ලියාපදිංචි කිරීමම් වර්තධනය සියයට 7.3 ක් වන අතර වෑන්ත රථ, මලාින හා බස් රථ
ලියාපදිංචිමයහි වර්තධනය පිළිමවලින්ත සියයට 135.6ක්, සියයට 833.9ක් සහ සියයට 10.8 ක් මේ.
එමමන්තම මමම කාර්තුමේදී ඉඩම් වාහන, මමෝටර්ත රථ සහ ත්රීමරෝෙ රථ ලියාපදිංචිය පිලිමවලින්ත සියයට
8.7ක්, සියයට 23.1ක් සහ සියයට 69.0 ක් මලස පහළ වැටී ඇත. ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලමයහි
ආොයම සියයට 2.8 කින්ත වැඩි වී ඇති අතර, එම ප්රවාහන මස්වාමවහි මගී කිමලෝමීටර්ත සංඛයාව සියයට
0.7 ක වැඩිවීමක් වාර්තතා කරයි.
තැපැේ හා කූිනයර්ත මස්වා උප අංශය සැලකීමම්දී, තැපැේ මෙපාර්තතමම්න්තුමේ ෙත්තත වාර්තතා අනූව
2017 මෙවන කාර්තුමවහි ෙරා ඇති මුළු මස්වක පිිනවැය රුපියේ මිලියන 2901 ක් ෙක්වා වැඩි වී ඇති
අතර එය 2016 මෙවන වන කාර්තුවට සාමේක්ෂව සියයට 6.3 ක වැඩිවීමකි. තැපැේ මස්වාමේ මූර්තත
එකුකළ අගය මමම කාර්තුමේ දී සියයට 9.7 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කරයි.
මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුව හා සළකා බලන විතට මමම වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේ “නවාතැන්ත,
ආහාර හා ීම වර්තග සැපයිම” යන උප කාර්තයය සියයට 3.3 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. එය
2016 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුව සඳහා ෙ සියයට 3.2 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර තිබුණි. 2016
වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුව හා සසඳන විතට සංචාරකයන්තමේ පැමිණීම සියයට 6.9 ක වැඩිවීමක් වාර්තතා
කර ඇත. සංචාරක සංවර්තධන අධිකාිනමේ වාර්තතා අනුව මහෝටේ කාමර භාවිතතා කිරීමම් අනුපාතය
සියයට 69.2 සිට සියයට 66.7 ෙක්වා අඩු වී ඇත. මකමස් මවතත්ත සංචාරක මහෝටේවල කාමර
සංඛයාව සියයට 17.0 කින්ත පමණ වැඩි වී ඇත.
“වැඩසටහන්ත සකස් කිරීම, විතකාශන කාර්තයයන්ත, ශේෙ පිගත කිරීම හා වීඩිමයෝ නිෂ්පාෙනය කිරීම”
යන මස්වා ආර්තික කාර්තයය 2016 මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව සියයට 9.0 ක වර්තධනයක් 2017
මෙවන කාර්තුමේ දී වාර්තතා කර ඇත. 2017 මෙවන කාර්තුමේදී මබාමහෝ රූපවාහිනී සහ ගුවන්තවිතදුලි
විතකාශන සමාගම්වල ආොයමමහි වැඩිවීමක් ෙක්නට ඇත.
සන්තනිමේෙන මස්වාවන්ත  ව මූර්තත එකු කළ අගය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 12.4 ක
වර්තධනයක් වාර්තතා කරයි. විතදුලි සංමේශ නියාමන මකාමිසමම් වාර්තතාවන්තට අනුව

2016 මෙවන

කාර්තුවට සාමේක්ෂව 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී ජංගම දුරකථන සම්බන්තධතාවන්තමේ වැඩි වීම සියයට
13 ක් පමණ මේ.
“පිනගනක වැඩසටහන්ත සම්පාෙනය පිළිබඳ උපමේශනය හා සම්බන්තධ කාර්තයයන්ත” යන උප
ක්රියාකාරකම 2016 වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේදී සියයට 8.6 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කළ අතර, මමම
කාර්තුමේ දී සියයට 3.7 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත.

‘මුලය මස්වා සැපයීම’ ආර්තික කටයුත්තමත්ත 2017 මෙවන කාර්තුව සෙහා වර්තධනය සියයට 16.4 ක්
මලස වාර්තතා මේ. මපර වර්තෂමේ මෙවන කාර්තුමේ මමහි වර්තධනය සියයට 14.0 ක් මලස වාර්තතා වී
තිබුණි. 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී බලපරලාී  වාණිජ බැංකු සහ බලපරලාී  මුලය සමාගම් සෙහා
මස්වක මගවීම් සියයට 5.4 කින්ත වැඩි වී ඇත. එමමන්තම මමම ආයතන සෙහා බදු මගවීමට මපර ලාභය
සියයට 14.6 කින්ත වැඩිවී ඇත. මුලය මස්වාවන්තහි භාවිතතාව, ණය සහ අත්තතිකාරම් විනාකම සහ මුළු
තැන්තපු විනාකම මගින්ත මපන්තනුම් කරයි. ඒ අනුව ණය අත්තතිකාරම් විනාකම සහ මුළු තැන්තපු
විනාකම 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී පිළිමවලින්ත සියයට 20.1 කින්ත සහ සියයට 20.6 කින්ත වර්තධනය වී
ඇත. 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී “භිනත සාමානය ණය මපාලී අනුපාතය “ සහ “භිනත සාමානය තැන්තපු
මපාලී අනුපාතය “ පිළිමවලින්ත සියයට 13.7 ක් සහ සියයට 9.1 ක් මලස සටහන්ත විතය. 2016 මෙවන
කාර්තුමේ දී ඒවා සියයට 12.1 ක් සහ සියයට 6.9 ක් මලස සටහන්තව ඇත.
“රක්ෂණ මස්වා සැපයීම සහ විතශ්රාම වැටුේ අරමුෙේ කළමනාකරණය “ කිරීමම් කටයුු වල මුර්තත
එකු කල අගය 2017 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 3.8 ක වර්තධනයක් වාර්තතා කර ඇත. එය 2016
මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 10.4 ක වර්තධනයක් මපන්තනුම් කර ඇත. මමම වසමර්තදී රක්ෂණ සමාගම්
වල මස්වක මගවීම් සහ බදු මපර ලාභමයහි වර්තධනයක් වාර්තතා වී ඇත. රක්ෂණ මස්වාව මකතරම්
භාවිතත වූමේ ෙැයි නිරුපනය මකමරන උපයන ලෙ රක්ෂණ වාිනක විනාකම සහ හිමිකම් විනාකම්  ව
එකුව මමම කාර්තුමේ දී සියයට 4.5 කින්ත ඉහළ මගාස් ඇත.
“වෘත්තතීය මස්වා” 2016 මෙවන කාර්තුමේ දී සියයට 5.3 ක පසුබැමක් වාර්තතා කළ අතර 2017 මෙවන
කාර්තුමේ දී සියයට 0.4 ක පසුබෑමක් වාර්තතා කර තිමේ. මමහි එකුකළ අගය ගණනය කරනු
ලබන්තමන්ත ආර්තික ක්රියාකාරකම් 8 ක එකුවක් මලසිනි. මමය ප්රධාන වශමයන්ත “ නීති හා ගිණුම්
කාර්තයයන්ත”, “ගෘහනිර්තමාන හා ඉංජිමන්තරු කාර්තයයන්ත”, “ විතෙයාත්තමක පර්තමේෂණ සහ

සංවර්තධන

කාර්තයයන්ත” “ප්රචාරණ හා අමලවිත පර්තමේෂණ, මවනත්ත වෘත්තතීය, විතෙයාත්තමක හා තාක්ෂණ කාර්තයයන්ත”
සහ “ප්රකාශන කාර්තයයන්ත”, “පශු වවෙය කාර්තයයන්ත”. “කුලී හා බදු කාර්තයයන්ත”, “ැකියා, ැකියා
නිමයෝජිත ආයතන, ආරක්ෂක හා විතමර්තශන කාර්තයයන්ත” සහ “මගාඩනැගීම් හා උෙයාන සැකමම
සම්බන්තධ මස්වා සැපයීම් කාර්තයයන්ත” මගන්ත සමන්තවිතත මේ.
“කලා හා මපාදු විතමනෝොත්තමක කාර්තයයන්ත” සහ “අමනකුත්ත මපෞේගලික කාර්තයයන්ත” යන සංරචක
“මවනත්ත පුේගල මස්වා කාර්තයයන්ත” මලස සෙහන්ත මේ. 2016 මෙවන කාර්තුවට සාමේක්ෂව මමම
කාර්තුමේ දී ඉහත ආර්තික කටයුත්තමතහි මූර්තත එකු කළ අගය සියයට 1.9 කින්ත වර්තධනය වී ඇත.

