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ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මදඳාර්තමේන්තුව විසින් 2019 සිව්වන කාර්තුව සහ 2019
වර්ෂය සහා දළ මේශීය නිශ්රුඳාදිතය සහ අමනකුත් සාර්ව ආර්ථික දර්ශක නිශ්රුඳාදන
ප්රමව්ශය අනුව ඳවත්නා මිල ගණන් යටමත් සහ ස්ථාවර මිල ගණන් (2010) යටමත්
ඇස්තමේන්තු කර නිකුත් මකොට ඇත.
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මදඳාර්තමේන්තුව අනාවරණය කරන ඳරිදි 2019 වර්ෂය
(ජනවාරි- මදසැේබර්) සදහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති ආර්ථික වර්ධන මව්ගය සියයට 2.3 කි.
2019 වර්ෂය සදහා ස්ථාවර මිල (2010) ගණන් යටමත් ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබු ශ්රී ලංකාමව් දළ
මේශීය නිශ්රුඳාදිතය රුපියල් මිලියන 9,889,379 කි. තව ද 2018 වර්ෂය සදහා මමම අගය රුපියල්
මිලියන 9,668,600 ක් විය.
ආර්ථිකමේ ප්රධාන සංරචක වන කෘශ්රකර්මය, කර්මාන්ත, මස්වා සහ භාණ්ඩ මත අය
මකමරන සහනාධාර අඩුකල බදු 2019 වර්ෂමේ ඳවත්නා මිල ගණන් යටමත් දළ මේශීය
නිශ්රුඳාදිතයට දක්වනු ලබන දායකත්වය පිළිමවලින් සියයට 7.4 ක්, සියයට 27.4 ක්, සියයට 58.2
ක් සහ සියයට 6.9 ක් මලස වාර්තා මව්.
කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු 2018 වර්ෂමේ වාර්තා වු සියයට 1.2 ක වර්ධනයට සාමේක්ෂව 2019
වර්ෂමේ දී සියයට 2.7 ක ධන වර්ධන මව්ගයක් වාර්තා කර ඇත. මස්වා අංශමේ ආර්ථික
කටයුතු තවදුරටත් සියයට 2.3 කින් වර්ධනය වී ඇත. තව ද කෘශ්රකාර්මික ආර්ථික කටයුතු
2018 වර්ෂය සදහා වාර්තා කළ සියයට 6.5 ක ඉහළ වර්ධනයට සාමේක්ෂව තවදුරටත් සියයට
0.6 කින් වර්ධනය වී ඇත.

කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු වල වර්ධනයන්
කෘශ්රකාර්මික ආර්ථික කටයුතු අතුරින් ප්රධාන කෘශ්රකාර්මික ආර්ථික කටයුතු
කිහිඳයක්ම 2019 වර්ෂමේ දී ඳසුබැසීේ වාර්තා කර ඇත. ඒහිදී “කරදිය ධීවර කටයුතු”
සහ “වී වගා කිරීම” පිළිමවලින් සියයට 5.5ක් සහ සියයට 0.3ක් වශමයන් ඳසුබැසීේ
වාර්තා කර ඇත. තව ද 2019 වර්ෂමේ දී “වී හැර අමනකුත් ධානය වගා කිරීම”, “රබර්
වගා කිරීම” , “ඳැළ මබෝ කිරීම” , “දැව හා වන ද්රවය” , “මත් වගා කිරීම”, “කුළුබඩු වගා
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කිරීම” පිළිමවලින් සියයට 9.5ක්, සියයට 9.5ක්, සියයට 6.3ක්, සියයට 4.8ක්, සියයට
1.3ක් සහ සියයට 1.0ක් වශමයන් ඳසුබැසීේ වාර්තා කර ඇත. මකමස් මවතත් “මඳොල්
වගාව ඇතුළත් මතල් සහිත මබෝග වගාව”, “ඳළතුරු වගා කිරීම, “සත්ව නිශ්රුඳාදන”,
“මිරිදිය ධීවර කටයුතු” සහ “එළවළු වගා කිරීම” යන කෘශ්රකාර්මික ආර්ථික කටයුතු
පිළිමවලින් සියයට 18.2 ක්, සියයට 8.5 ක්, සියයට 3.2ක්, සියයට 3.0ක් සහ සියයට 1.5 ක්
වශමයන් සැලකිය යුතු ධන වර්ධන මව්ගයන් වාර්තා කර ඇත.

කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු වල වර්ධනයන්
ඳවත්නා මිල ගණන් යටමත් දළ මේශීය නිශ්රුඳාදිතයට සියයට 27.4 ක දායකත්වයක් සඳයන
කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු සමස්තයක් වශමයන් 2019 වර්ෂමේ දී සියයට 2.7ක වර්ධනයක්
වාර්තා කර ඇත. එහිදී “නිමැවුේ කර්මාන්ත කටයුතු” වාර්තා කර ඇති වර්ධනය සියයට 1.9 කි.
ඒ සදහා “ආහාර ඳාන සහ දුේමකොළ නිශ්රුඳාදන” සහ “මරදිපිළි, නිමි ඇදුේ, සේභාණ්ඩ සහ ඒ
ආශ්රිත නිශ්රුඳාදන” පිළිමවලින් සියයට 3.4ක් සහ සියයට 3.9ක් වශමයන් ධන වර්ධන මව්ගයන්
වාර්තා කරමින් දායක වී ඇත. එමස් ම “පිරිඳහදු කළ ඛනිජ මතල් නිශ්රුඳාදන”, “රසායනික ද්රවය
නිශ්රුඳාදන”,

“යන්ත්ර සුත්ර උඳකරණ නිශ්රුඳාදන” සහ “අමනකුත් මලෝහ මනොවන ඛනිජ

නිශ්රුඳාදන” පිළිමවලින් සියයට 23.4 ක්, සියයට 3.9ක්, සියයට 1.0ක් සහ සියයට 0.4ක් වශමයන්
ධන වර්ධන මව්ගයන් වාර්තා කර ඇත. මකමස් මවතත් 2019 වර්ෂමේ දී

“දැව හා දැවමය

නිශ්රුඳාදන”, “රබර් හා ේලාස්ටික් නිශ්රුඳාදන”, සහ “කඩදාසි නිශ්රුඳාදන” සහ “මුලික මලෝහ හා
වුවහාත්මක මලෝහ නිශ්රුඳාදන”, යන නිමැවුේ කර්මාන්ත ක්රියාකාරකේ පිළිමවලින් සියයට
7.9 ක්, සියයට 5.8ක්, සියයට 4.4ක් සහ සියයට 3.7 ක් වශමයන් ඝෘණ වර්ධන මව්ගයන් වාර්තා
කර ඇත.
කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු අතුමරන් “විදුලිය, ගෑස්, වාශ්රුඳ සහ වායු සැකසුේ සැඳයුම ” සහ
“ජලය එක්රැස් කිරීම, පිරිඳහදු කිරීම සහ මබදා හැරීම” පිළිමවලින් සියයට 4.0 ක් සහ සියයට
5.5 ක් වශමයන් ධන වර්ධන මව්ගයන් වාර්තා කර ඇති අතර “ඳතල් හා කැනීේ” 2019 වර්ෂමේ දී
සියයට 2.8 ක ධන වර්ධන මව්ගයක් වාර්තා කර ඇත. මේ අතර දළ මේශීය නිශ්රුඳාදිතයට
කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු අතුමරන් ඉහළම (සියයට 7.5 ) දායකත්වයක් සහිත ඉදිකිරීේ
කර්මාන්තය සියයට 4.0 ක ධන වර්ධන මව්ගයක් වාර්තා කර ඇත.

වස්වා ආර්ථික කටයුතු වල වර්ධනයන්
කෘශ්රකාර්මික, කාර්මික සහ මස්වා යන ප්රධාන ආර්ථික කටයුතු අතුරින් දළ මේශීය
නිශ්රුඳාදිතයට සියයට 58.2 ක ඉහළම දායකත්වය සඳයන මස්වා ආර්ථික කටයුතු මඳර
වර්ෂයට සාමේක්ෂව 2019 වර්ෂමේ දී සියයට 2.3 ක ධන වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. එහිදී
“විදුලි සංමේශ මස්වා”, “මතොරතුරු තාක්ෂණ මස්වා”, “රක්ෂණ මස්වා”, ”, “මතොග හා සිල්ලර
මවළාේ කටයුතු” සහ “අමනකුත් මඳේගලික මස්වා” පිළිමවලින් සිිියයට 17.2ක්, සියයට 13.1ක්,
සියයට 5.8ක්, සියයට 3.0ක් සහ සියයට 2.1ක් වශමයන් ධන වර්ධන මව්ගයන් වාර්තා කර
ඇත. මකමස් මවතත් “මුලය හා මුලය අතරමැදි මස්වා” 2019 වර්ෂමේ දී සියයට 2.0ක සුළු ධන
වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. තව ද “ආහාර හා නවාතැන් ඳහසුකේ සැඳයීම” ඳාස්කු ඉරිදා
සිේධිමේ බලඳෑම තවදුරටත් මඳන්නුේ කරමින් සියයට 4.6 ක් වශමයන් ඝෘණ වර්ධන මව්ගයක්
වාර්තා කර ඇත.
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2019 සිේවන කාර්තුවේ වර්ධනයන්
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මදඳාර්තමේන්තුව අනාවරණය කරන ඳරිදි 2019 සිව්වන
කාර්තුව සදහා ඇස්තමේන්තු කර ඇති ආර්ථික වර්ධන මව්ගය සියයට 2.0 කි. ඒහිදී ස්ථාවර
මිල (2010) ගණන් යටමත් ඇස්තමේන්තු කරනු ලැබු ශ්රී ලංකාමව් දළ මේශීය නිශ්රුඳාදිතය රුපියල්
මිලියන 2,737,830 කි. 2019 වර්ෂමේ සිව්වන කාර්තුමව් දී කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු සහ
මස්වා අංශමේ ආර්ථික කටයුතු පිළිමවලින් සියයට 1.4ක් සහ සියයට 2.7ක් වශමයන් ධන
වර්ධන මව්ගයන් වාර්තා කර ඇත. 2019 වර්ෂමේ සිව්වන කාර්තුමව් දී කෘශ්රකාර්මික ආර්ථික
කටයුතු ඳසුගිය වසමර් සිව්වන කාර්තුවට සාමේක්ෂව සියයට 4.1ක ඳසුබෑමක් වාර්තා කර
ඇත.
2019 වර්ෂමේ සිව්වන කාර්තුව සහ 2019 වර්ෂය සදහා අදාල ජාතික ගිණුේ ඇස්තමේන්තු
පිළිබව විස්තරාත්මක මතොරතුරු ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මදඳාර්තමේන්තුමව්
www.statistics.gov.lk මවබ් අඩවිමේ ප්රකාශයට ඳත් මකොට ඇති බව මදඳාර්තමේන්තුව ඳවසයි.
ආචාර්ය අයි. ආර්. බණ්ඩාර
අධයක්ෂ ජනරාල්
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