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ජනමල්ඛන ශළ වංඛයළමල්ඛන මාඳළතමේමේතුව ල සින්තු 2015 මේලෆනි කළතමව ල වශළ 2010 වහථළලර
මි ගණතු යටමේ ාෂ මේශීය නිහඳළදිේය වශ අමනකුේ වළතමල ආතමථික ාතමකයතු නිහඳළාන
ප්රමශයට අනුල නිකුේ මක ට ඇේ. සමවම 2010 ලවමතම න්ට 2014 ලවර ාක්ලළ 2010 ඳළා ලතමය
යටමේ ආාළයේ වශ සියාේ ප්රමශයතුට අනුකුල ලළතමිකක ාෂ මේශීය නිහඳළදිේයතු ා මේ වමග
නිකුේ කර ඇේ.
නිෂ්පාදන ප්රවේශයට නුව දළ වේශීයට නිෂ්පාිතයට - 2015 වේය ැනි කාර්තු
2015 ලතමමේ මේලෆනි කළතමව ල (ජුලි, අමගෝවහව , වෆප්ේෆේබතම) ව  දී ශ්රී ංකළමශ ළු ද ාෂ ජළකක
නිහඳළදිේය රුපියල් මිලියන 2,158,327ක් ාක්ලළ ඉශ නෆංවී ඇේ. මමය 2014 මේලෆනි කළතමව ල
වශළ ලළතමේළගේ ළු ද ාෂ ජළකක නිහඳළදිේය වූ රුපියල් මිලියන 2,059,070 ට වළමප්ක්ල න්යයට
4.8ක ධනළේමක ලතමධනයක් මශ.
2015 ජනලළරි න්ට වෆප්ේෆේබතම ාක්ලළ කළ ඳරිච්මච්ාය වශළ ඇවහේමේතුව ගේ ආතමථික ලතමධනය
න්යයට 5.2ක් මශ.
2014 වශ 2015 මේලෆනි කළතමව  වෆවඳීමේ දී ප්රධළන ආතමථික ්රියළකළරකේ ලන කෘිකකළතමමික,
කතමමළතුේ ශළ මවලළ වශ භළණ්ඩ මේ අය මකමරන වශනළධළර අඩුක බදු ළු ද ාෂ මේශීය
නිහඳළදිේයට ාක්ලන ාළයකේලයතු 2010 වහථළලර මි ගණතු යටමේ පිළිමලලිතු න්යයට 7.2, න්යයට
26.7, න්යයට 57.1 වශ න්යයට 9.0ක් මශ. මමහිදී කෘිකකළතමමික, කතමමළතුේ ශළ මවලළ ්රියළකළරකේ
පිලිමලලිතු න්යයට 6.9ක්, න්යයට 6.2ක්, වශ න්යයට 3.4 ක් ලමයතු ලතමධනය වී ඇේ.
මමම කළතමව ල ව දී 2014 මේලෆනි කළතමව ලට වළමප්ක්ල කෘිකආතමථික ්රියළකළරකේ අව රිතු “ වී ලගළ
කිරීම” උඳ ආතමථික කටයුේේ න්යයට 61.1 ක ඉශ ලතමධනයක් ලළතමේළ කර ඇක අේර මඳ ල්
ලගළල ඇව ේ “මේල් වහිේ ඳව රු මබෝග ලගළල” න්යයට 7.9ක ලතමධනයක් ලළතමේළ කර ඇේ. “මේ
ලගළ කිරීම” වශ “කරදිය මේවය කතමමළතුේය” යන කෘික ආතමථික කටයුව  පිළිමලලිතු න්යයට 3.9
කිතු වශ න්යයට 8.6 කිතු අඩු වී ඇේ.
කතමමළතුේ අංමේ ්රියළකළරකේ අව රිතු “ාෆල වශ ාෆල ආශ්රිේ නිහඳළාන”, “ඳේල් ශළ කෆනීේ
කතමමළතුේය” , “ආශළර, බීම වශ දුේමක ෂ නිහඳළානය” යන ආතමථික කටයුව  2014 මේලන
කළතමව ලට වළමප්ක්ල 2015 මේලන කළතමව ල ව දී පිළිමලලිතු න්යයට 35.2ක්, න්යයට 9.6ක් වශ
න්යයට 8.8ක් මව ලතමධන වී ඇේ. සමමතුම “මරදිපිළි, නිමි ඇදුේ, වේභළණ්ඩ වශ ඒ ආශ්රිේ
නිහඳළාන” වශ “ රවළයනික ද්රලය ආශ්රිේ නිහඳළාන” යන ආතමථික කටයුව ල ලතමධන අනුඳළකකයතු
පිළිමලලිතු න්යයට 2.4ක් වශ න්යයට 4.2ක් ලමයතු අඩු වී ඇේ.
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2015 මේලෆනි කළතමව ල ව දී මබ මශෝ මවලළ ්රියළකළරකේ ල ලතමධනයතු හි අඩුවීමක් ලළතමේළ කර
කබුන ා 2014 මේලන කළතමව ලට වළමප්ක්ල “මේ ග වශ න්ල්ර මලෂළේ කටයුව ”, “සිදුලි
වංමේ”, “ළුය ශළ ළුය අේරමෆදි මවලළ කටයුව ” වශ “රක්ණ, නෆලේ රක්ණය වශ සිශ්රළම ලෆප්ප්
අරළුා” යන මවලළලතු පිලිමලලිතු න්යයට 5.6 ක්, න්යයට 18.9 ක්, න්යයට 11.1 ක් වශ න්යයට
16.1ක් ලමයතු ඉශ ලතමධන අනුඳළකකයතු ලළතමේළ කර ඇේ. සමවම “නලළේෆතු වශ
ආශළරවෆඳයිමේ මවලළලතු”, “ලෘේතීයමය මවලළලතු”, “අධයළඳනය” වශ “මවෞඛය මවලළලතු”
පිලිමලලිතු න්යයට1.7ක්, න්යයට19.6, න්යයට 9.2ක්, න්යයට 6.7ක් මව ඍන ලතමධන මශගයතු
ලළතමේළ කර ඇේ.
විටද ප්රවේශයට නුව දළ වේශීයට නිෂ්පාිතයට - 2015 වේය ැනි කාර්තු
සියාේ ප්රමශයට අනුල ාෂ මේශීය නිහඳළදිේය වෆකීමමේ දී ප්රධළන ආයේනික අංයතු සනේ ළුය
මන ලන ආයේන , ළුය ආයේන, ගෘශකළණ්ඩ, රජය වශ ගෘශකළණ්ඩ වශළ මවලය බළමාන ළභ
මන බන ආයේනයතු මගිතු න්දුමකමරන සියාේ මශෝ ඳරිමභෝජනය මකමරනු බන භළණ්ඩ වශ
මවලළලතුහි ලටිනළකම මනිනු ෆමේ.
මමහිදී සියාේ ප්රමශය, අලවතු ඳරිමභෝජන සියාම, ාෂ ප්රළග්ධනධන වේඳළානය වශ ආනයන අඳනයන
මේ භළණ්ඩ ශළ මවලළ ල ඇකලන මය යන වංරචකයතුමගතු වමතුසිේ මශ.
2014 ලවර වශළ ාෂමේශීය නිහඳළදිේය වෆකු සිට අලවතු ඳරිමභෝජන සියාම වශ ාෂ ප්රළග්ධනධන
වේඳළානය මගිතු බළ මාන ාළයකේලයතු පිළිමලලිතු න්යයට 74.8ක් වශ න්යයට 33.1ක් ලන අේර
ආනයන අඳනයන මේ ඇකලන භළණ්ඩ ශළ මවලළ මය මගිතු බළ මාන ාළයකේලය න්යයට
ඍන7.9ක් ලමයතුා ලළතමේළ මශ.
රදාට ප්රවේශයට නුව දළ වේශීයට නිෂ්පාිතයට - 2015 වේය ැනි කාර්තු
ආාළයේ ප්රමශයට අනුල ාෂ මේශීය නිහඳළදිේය වෆකීමමේදී ප්රධළන ආයේනික අංයතු සනේ ළුය
මන ලන ආයේන, ළුය ආයේන, ගෘශකළණ්ඩ, රජය වශ ගෘශකළණ්ඩ වශළ මවලය බළමාන ළභ
මන බන ආයේනයතු මගිතු නිහඳළාන ්රියළලලිමේ දී උේඳළානය මකරු ස වේර්තමණ ආාළයම
මනිනු ෆමේ. මමහිදී මවලක අාළයේ, මමමශයුේ අකරික්ේය, මිශ්ර ආාළයම, නිහඳළානය මේ අය
මකමරන වශනළධළර අඩු කරන ා අමනකුේ බදු, වහථළලර ප්රළග්ධනධන ඳරිමභෝජන සියාේ වශ
නිහඳළානය මේ අය මකමරනු බන වශනළධළර අඩු කරන ා බදු යන ප්රධළන අංගයතුහි සකව ල
ආාළයේ ප්රමශයට ඇව ේ මශ. මමම වංරචකයතු 2014 ලතමමේ ාෂ මේශීය නිහඳළදිේයට ාක්ලන
ාළයකේලයතු පිළිමලලිතු න්යයට 26.5 ක්, න්යයට 49.3ක්, න්යයට 6.2ක්, න්යයට 2.2ක් , න්යයට
6.5ක් වශ න්යයට 9.3 ක් මශ.
2015 ව තුලන කළතමව ලට අාළ ජළකක ගි සේ ඇවහේමේතුව  පිළිබල සිවහේරළේමක මේ රව රු
ජනමල්ඛන ශළ වංඛයළමල්ඛන මාඳළතමේමේතුව මශ www.statistics.gov.lk මලේ අඩසිමේ ප්රකළයට
ඳේ මක ට ඇේ.
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