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ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව මගිත 2015 සිේවැනි කාතමුවට සහ 2015 වතමෂයට අාාළව ගණනය
කරනලා ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතු ප්රකායයට ර්  කර ඇේ.
2015 වතමෂමේ හේර වන කාතමුමේ සහ 2015 වාතමික ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතු ප්රකායයට ර් කිරීමම සහහා රැවැ් ූ
මාධ්ය සාකච්ඡාමේ දී ප්රකාය ූ රරිදි, සමස්ේයක් මලස 2015 වතමෂය සහහා ශ්රී ලංකාමේ ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය ස්ථාවර
මිල ගණත යටම්  රුපියල් මිලියන 8,622,825 ාක්වා ඉහල මගාස් ඇේ. මමය 2014 වතමෂය සහහා වාතමේාගේූ ාළ
මේශීය නිෂ්රාදිේය ූ රුපියල් මිලියන 8,228,986ට සාමේක්ෂව සියයට 4.8 ක වතමධ්නයකිර. ජනමල්ඛන හා
සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව සිසිත ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය ඇස්ේමේතු රීීමම අදියර කිරපයරයක් යටම්  සිදුකරන
අේර මමම එක් එක් අදියමතමදී ගණනය කරන ඇස්ේමේතු ඒ වන සිට ලැබී ඇති ා් ේ මේ රහා රවතී. ේවා මමම
ඇස්ේමේතු යාවකාලීක, සංමයෝධිේ හා අවසාන ඇස්ේමේතු මලස ප්රකායයට ර්  කරන අේර අවසාන
ඇස්ේමේතු ේවදුරට්  සංමයෝධ්නය මනාමේ. ඒ අනුව 2014 වතමෂය සහහා ප්රකාිතේ රතමථිකක වතමධ්න මේගය 4.5 සිට
4.9 ාක්වා සංමයෝධ්නය වී ඇේ. 2015 වතමෂය සහහා ශ්රී ලංකාමේ ළු

ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය රව් නා මිල ගණත

යටම්  රුපියල් මිලියන 11,183,220 ක් මලස ඇස්ේමේතු කර ඇේ.
2015 වතමෂය සහහා රතමථිකකමේ ප්රධ්ාන සංරචකයත වන කෘිකාතමමික, කතමමාතේ, මස්වා සහ භාණ්ඩ මේ අය මකමරන
ශුේධ් බදු පිළිමවලිත සියයට 7.9, සියයට 26.2 , සියයට 56.6 සහ සියයට 9.3 ක් වයමයත ස්ථාවර මිල ගණත (2010)
යටම්  ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේයට ාායක වී ඇේ. ේවා 2015 වතමෂය ුලදී මිත ප්රධ්ාන රතමථිකක කටුතු වන කෘිකාතමමික,
කතමමාතේ හා මස්වා ක්රියාකාරකේ 2014 වතමෂයට සාමේක්ෂව පිලිමවලිත සියයට 5.5ක්, සියයට 3.0 ක්, සහ 5.3 ක්
වයමයත ඉහල වතමධ්න මේගයත වාතමේා කර ඇේ.
2015 වතමෂය ුලදී කෘිකාතමමික උර ක්රියාකාරකේ වන ‘ වී වගා කිරීමම’ සහ ‘එළවලු වගා කිරීමම’ සහහා 2014 වතමෂයට
සාමේක්ෂව පිලිමවලිත සියයට 23.3ක් සහ සියයට 24.9ක් වයමයත ඉහල වතමධ්න මේගයත වාතමේාවී ඇති අේර ‘ස් ව
නිෂ්රාානය’ සහ මරාල් වගාව ඇුල්  ‘මේල් සපයේ රලුරු මබෝග වගාව’ පිලිමවලිත සියයට 8.0ක් සහ සියයට 5.1 ක්
මලසා වතමධ්නය වී ඇේ. ‘ම්  වගා කිරීමම’ සහ ‘කරදිය ම් සය කතමමාතේය’ යන කෘිකාතමමික රතමථිකක ක්රියාකාරකේ
පිළිමවලිත සියයට ඍන 2.6 ක් සහ සියයට ඍන 1.5 ක් වයමයත සු රසුබෑමකට ලක් වී ඇේ.
එමස්ම 2015 වතමෂය ුල දී කතමමාතේ උර රතමථිකක ක්රියාකාරකේ අුරිත ‘රහාර ද්රවය, ිමම වතමග සහ දුේමකාළ
නිෂ්රාානය’, ‘රබතම සහ ේලාස්ික් රශ්රිේ නිෂ්රාාන කතමමාතේ’, ‘ගෘහභාණ්ඩ නිෂ්රාාන කතමමාතේය’ සහ ’සිදුලිය
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නිෂ්රාාන කතමමාතේය’ පිලිමවලිත සියයට 5.6, සියයට 4.7, සියයට 6.7 සහ සියයට 7.8 වයමයත කැපී මරමනන
වතමධ්නයත ලබා මගන ඇේ. එමස්ම ‘රේල් හා කැනීේ කතමමාතේය’ සහ ඉදිකිරීමේ කතමමාතේය යන කතමමාතේ උර
ක්රියාකාරකේ මාකම සියයට ඍන 0.9 බැගිත වන සු රහේ වැටීමක් මරතනුේ කරයි.
2015 වතමෂය ුලදී මස්වා අංයමේ උර ක්රියාකාරකේ වන ‘රරිගණක මස්වා වැඩසටහත උරමේයනය සහ මේාරුරු
මස්වා ක්රියාකාරකේ’, ‘ළුලය මස්වා කටුතු’ සහ ‘මේරල මවළාාේ කටුතු’ යන උර ක්රියාකාරකේ සහහා පිළිමවලිත
සියයට 21.1ක්, සියයට 15.8ක් සහ සියයට 9.6ක් මලස වාතමේා ූ, කැපී මරමනන වතමධ්න මේගයත මස්වා අංයමයපය
වතමධ්නයට ාායක වී ඇේ.
මාධ්ය සාකච්ඡාමේ දී අනාවරණය කල රරිදි 2015 වතමෂමේ සිේවැනි කාතමුව සහහා ස්ථාවර මිල ගණත (2010) යටම් 
නිෂ්රාාන ප්රමේයයට අනුුලල ව ශ්රී ලංකාමේ ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය රුපියල් මිලියන 2,387,136ක් වන අේර, සිේවැනි
කාතමුමේ වතමධ්න මේගය 2014 වතමෂමේ 4 වන කාතමුවට සාමේක්ෂව සියයට 2.5 ක් මලස වාතමේා මේ. 2015 වතමෂමේ
රළවන, මාවන සහ මේවන කාතමු සහහා රතමථිකක වතමධ්න මේගයත පිළිමවලිත සියයට 4.4ක්, සියයට 7.0ක්, සහ
සියයට 5.6ක් මලස සංමයෝධ්නය වී ඇේ.
2015 සිේවැනි කාතමුව ුල දී කෘිකතමමාතේය සියයට 0.5ක සු රසුබෑමක් වාතමේා කරන අේර, කතමමාතේ සහ මස්වා
යන ප්රධ්ාන රතමථිකක ක්රියාකාරකේ පිලිමවලිත සියයට 1.9 ක් සහ සියයට 2.7 ක් මලස වතමධ්න මේගයත වාතමේා කර ඇේ.
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුවට අනුව 2015 වතමෂයට අාාල ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේ ඇස්ේමේතු
පිළිබහ සිස්ේරා් මක මේාරුරු ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුමේ www.statistics.gov.lk මවබ්
අඩසිමේ ප්රකායයට ර්  මකාට ඇේ.

රචාතමය ඒ. මේ. සේරසිංහ,
අධ්යක්ෂ ජනරාල්,
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව

මමම මේාුරු ප්රසිේධ් කිරීමමට හැකිර වතමත 2016 මාතමු 15 දින රස්වරු 3.00 ත රසුව රමණි
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