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ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව සින්තු 2 21 න්ව්වන කාතමව ව (ඔක්මේෝබතම 1 න්ට මාසැේබතම 31)
සහ 2 21 වතමෂය (ජනවාරි 1 න්ට මාසැේබතම 31) සඳහා නිෂ්රාාන ප්රමව්යය යටම රව නා මිල සහ ස්ථාවර මිල
(2 1 ) යටම ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය සහ අමනකු සාතමව ආතමථික ාතමයක ඇස්ේමේතුව  කර නිකු මකොට ඇේ.

සාරාංයය
2 21 වතමෂය සඳහා ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතුව  නිකු කිරීම පිළිබඳ ප්රකායයක් නිකු කරමිතු,
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව අනාවර ය කරතුමතු, 2 2 වතමෂය ව ළ වාතමේා වූ
න්යයට 3.6 ක ඍ ා මක වතමධන මව්ගය හා සසඳන සිට 2 21 වතමෂමේ ආතමථික වතමධන මව්ගය න්යයට
3.7 ක ධන වතමධන මව්ගයක් මලස ඇස්ේමේතුව  කර ඇති බව යි.
ේව ා, ස්ථාවර මිල ග තු යටම රුපියල් මිලියන 9,532,909 ක් මලස 2 2 වතමෂමේ වාතමේා වු ශ්රී ලංකාමව්
ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය, 2 21 වතමෂමේ දී රුපියල් මිලියන 9,881,397 ක් මලස ඉහළ මගොස් ඇේ. මකමසේ
මවේ , 2019 වසමතම වාතමේා වූ රුපියල් මිලියන 9,890,468 ක න්ට 2020 වතමෂමේදී මූතමේ ාළ මේශීය
නිෂ්රාදිේය රුපියල් මිලියන 9,532,909 මට්ටම ාක්වා අඩු වී තිබුණි.
2 21 වතමෂමේ ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේමේ වතමධන මව්ගය ග නය කර ඇ ම ඉහේ සඳහතු මූතමේ ාළ මේශීය
නිෂ්රාදිේමේ අඩු වූ මට්ටම රානේ කරමගනය. 2 2 වසමතම ආතමථිකමේ වාතමේා වූ රසුබැසීමමතු රසු 2 21
වතමෂමේ ආතමථිකය යථා ේ
වයට ර වූ මට්ටම රහේ රූර සටහමනතු පිළිබිඹු මව්.

රු.බිලි ය

මූර්ත නනළ නේේශී  නිවෂ් රාදිත නමට්ටම් නසැසදීම
(2018 - 2021), රු. බිලි ය
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ඊට අමේරව, රව නා මිල ග තු යටම 2 2 වතමෂමේ රුපියල් මිලියන 15,027,374 ක් මලස වාතමේා වු
ාළ මේශිය නිෂ්රාදිේය 2 21 වතමෂමේ දී රුපියල් මිලියන 16,809,309 ාක්වා ඉහළ මගොස් ඇති අේර එය
2 2 වතමෂය හා සැසඳිමේ දී න්යයට ධන 11.9 ක මවනසකි.
ආතමථිකමේ ප්රධාන ආතමථික ක්රියාකාරකේ රි වය වන කෘෂිකතමමය, කතමමාතුේ, මසේවා රව නා මිල යටම
2 21 වතමෂමේ ශ්රී ලංකාමව් ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේයට ාක්වනු ලබන ාායක වයතු පිළිමවලිතු න්යයට 9.0
ක්, න්යයට 27.8 ක්, න්යයට 57.5 ක් මලස වාතමේාවන අේර භාණ්ඩ මේ අය මකමරන සහනාධාර අඩු කළ
බදු සංරචකය න්යයට 5.7 කිතු 2 21 වසමතම ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේයට ාායකවී ඇේ.
2021 වතමෂමේ දී ප්රධාන ආතමථික ක්රියාකාරකේ රි වය වන කෘෂිකාතමමික, කතමමාතුේ හා මසේවා මරර
වතමෂයට සාමේක්ෂව පිළිමවලිතු න්යයට 2.0, න්යයට 5.3 සහ න්යයට 3.0 ක සුළු ධනා මක වතමධන
මව්ගයතු වාතමේා කර ඇේ. 2 2 වතමෂමේ මමම ක්රියාකාරකේවල වාතමේා වූ රසුබැසීේවල ප්රතිලලයක් මලස
මමම වතමධන අනුරාේයතු වාතමේාවී ඇේ.

රසුබිම
2 21 වසමතම රළමු, මාවන සහ ව තුවන කාතමව  සඳහා මමතුම රසුගිය 2020 වසර සඳහා ා ජනමල්ඛන හා
සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව සින්තු නිකු කරන ලා ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතුව  මගිතු ශ්රී ලංකාමව්
ආතමථිකයට න්දු කරන ලා මකොසිඩ් - 19 වසංගේමේ අහිේකර බලරෑම පිළිබිඹු සිය.
මමම වසංගේය 2 19 වසර අවසානමේ න්ට මගෝලීය වයමයතු වයාේේ වීමට රටතු ග අේර 2 2 වසර
ව ළදී ශ්රී ලංකාමව් රළමු සහ මාවන ල්ල්ල රැතිරීම සමශ ශ්රී ලංකා ආතමථිකයට අහිේකර බලරෑේ ඇති සිය.
එහි ප්රතිලලයක් මලස 2 2 වතමෂමේදී ආතමථිකය න්යයට 3. කිතු සංමකෝචනය සිය. ේවා, 2 21 වසමතම
රළමුවන හා මාවන කාතමව  මාමකහි සෘ වතමධන මව්ගයතු වාතමේා වූ අේර අමනක් කාතමව  මාක සඳහා
ධනා මක වතමධන අනුරාේයතු වාතමේා සිය.

මකොසිඩ් - 19 වසංගේමේ මාවන ල්ල්ල මධයමේ 2021 වසර ආරේභ සිය. මකමසේ මවේ , මාවන ල්ල්ල
අවසතු වන සිට මකොසිඩ් වවරසය රැතිරීම අඩු මවමිතු රැවව නි. එබැසිතු, 2021 රළමු කාතමව ව පුරාවටම
රැවති හිේකර ේ
වය මබොමහෝ වයාරාරික කටතුව  කරමගන යාමට සහාය වී ඇේ. එමමතුම 2 2 වසමතම
රැවති ේ
වය හා සසඳන සිට ජනේාවට ේම එදිමනාා ජීවන රටාව යේ ේරමකට මහෝ භුක්ති සිඳීමට හැකි
සිය. රසුගිය වසමතම මමතු මනොව මාන ලා යේ යේ මකොසිඩ් - 19 මසෞඛය මාතමමගෝරමේය යටම , 2 21
වසමතම න්ංහල හා මාමළ අලු අවුරුදු උ සවය සැමරීමට ා ජනේාවට හැකියාව ලැබුණි
මකමසේ මවේ , න්ංහල හා මාමළ අලු අවුරුදු උ සවය නිමසිම සමග වසංගේමේ ව තුවන ල්ල්මල්
බලරෑම ඉහළ ගිමේය. දිවයිමතු සෑම දිස්රික්කයකිතුම මකොසිඩ් -19 නව මඩල්ටා ප්රමේාය ආසාදිේ
මරෝගීතු වාතමේාසිය. එරම ක් මනොව, මකොසිඩ් -19 මරෝගීතු සඳහා වාතමේා වූ මර අනුරාේය ඉේා ඉහළ
මට්ටමක රැවව ණි. ඒ අනුව වසංගේමේ ව තුවන ල්ල්මලහි බලරෑම මහේව මවතු නැවේ 2 21 වසමතම
මාවන සහ මේවන කාතමව වලට ාැඩි බලරෑමක් එල්ල සිය. ඒ අනුව මකොසිඩ් වසංගේය රැතිරීම රාලනය
කිරිම සඳහා රළා අේර සංචර සීමා සහ සහ දිවයින පුරා නිමරෝධායන ඇඳිරි නීතිය රැනවීමට රජයට
න්දු සිය.
මකමසේ මවේ , 2 21 වසමතම අගුලු ාැමීමේ කාල සීමාමව් ස්වභාවය හා සසඳන සිට, එය 2 2 වතමෂමේ දී
මමතු ාැඩි මනොවීය. නිමරෝධායන ඇඳිරි නීති කාල සීමාව ව ළ ා කෘෂිකතමමාතුේ ආශ්රිේ කටතුව , මබොමහෝ
නිෂ්රාාන කතමමාතුේ කටතුව , ඉදිකිරීේ කටතුව  සහ මසේවා ආශ්රිේ මබොමහෝ වයාරාර කටතුව  සඳහා න්ය
කාතමයයතු අඛණ්ඩව කරමගන යාමට රජය අවසර මාන ලදී. මමය වසමතම සෑම කාතමව වකම වයාරාර
කටතුව  කරමගන යාමට යේ ආකාරයක හිේකර රරිසරයක් නිතමමා ය කමළේය.
2 21 වසමතම න්ව්වන කාතමව ව, මකොසිඩ් -19 වසංගේමේ න්ව්වන ල්ල්ල මධයමේ ආරේභ සිය. වසංගේමේ
මරර රැනනැගු ල්ලි මමතු මනොව, මිනිසුතුමේ එදිමනාා කටතුව වලට සහ වයාරාර අවහිර කිරීමට න්ව්වන
ල්ල්ල එේරේ හානිකර හා අහිේකර මලස බලරෑමව් නැේ. ේවා, රජය සින්තු රට පුරා රව වන ලා සාතමථක
එතුන කර වැඩසටහතු මහේව මවතු මර අනුරාේය අඩුවීමට රටතු ග ම ය.
2 2 වසර හා සසඳන සිට 2 21 වසර පුරා රැවති හිේකර ේ
වයතු, 2 21 වසමතම ව තුවන කාතමව ව හැර
රළමුවන, මාවන සහ න්ව්වන කාතමව වල ධනා මක වතමධන මව්ගයතු වාතමේා කිරීමට මහේව  වී ඇේ. ඒ අනුව
2 21 වසමතම රළමුවන, මාවන, ව තුවන සහ න්ව්වන කාතමව  සඳහා වාතමේා වූ වතමධන අනුරාේ පිළිමවලිතු
න්යයට 4.2, න්යයට 12.4, න්යයට -1.5 සහ න්යයට 1.8 ක් සිය.

කෘෂිකාර්මික නආර්ථික නකටයුතුවල නවර්ධ්ය න්
202 වතමෂමේ වාතමේා වූ න්යයට 2.2 ක ඍ ා මක වතමධනය හා සසඳන සිට, 2021 වතමෂමේ දී සමස්ේ
කෘෂිකාතමමික අංයමේ ආතමථික කටතුව  න්යයට 2.0 කිතු සුළු වයමයතු ප්රසාර යවී තිමේ. කෘෂිකාතමමික
කටතුව වල මමම වතමධනයට ප්රධාන වයමයතු ‘මරොල් ඇව ල මේල් සහිේ රළව රු මබෝග වගාව’ (න්යයට
11.2), ‘රැළ මබෝකිරිම හා කෘෂිකාතමමික සහාය කටතුව ’ (න්යයට 1 . ), 'ධානය වගා කිරීම' (න්යයට 9.7),
‘ස ව නිෂ්රාානය’ (න්යයට 9.7), ‘ම වගා කිරීම’ (න්යයට 7.4), ‘වන වගා සහ ාැව’ (න්යයට 5.1), 'කුළු
බඩු වගා කිරිම' (න්යයට 4.5), ‘කරදිය ධීවර කටතුව ’ (න්යයට 1.2), වයමයතු න්දු වූ වතමධනයතු බලරාන

ලදී. මකමසේ මවේ , 2021 වතමෂය ව ළ, 'රළව රු වගා කිරිම' (න්යයට 7.8), 'වී වගා කිරිම' (න්යයට .7),
'එළවළු වගා කිරීම' (න්යයට 2.5), 'රබතම වගා කිරිම' (න්යයට 1.7) කිතු රසුබෑමට ලක්වී ඇේ.

කර්මාන්ත නආර්ථික නකටයුතුවල නවර්ධ්ය න් න
රසුගිය වතමෂමේ සමස්ේ කතමමාතුේ කටතුව  සඳහා වාතමේා වු රසුබැසීම හා සසඳන සිට 2021 වතමෂමේදී
සමස්ේ කතමමාතුේ කටතුව  න්යයට 5.3 ක සැලකිය තුව  වතමධනයක් වාතමේා කර ඇේ.
මරර වතමෂයට සාමේක්ෂව 2021 වතමෂය ව ළ සමස්ේ නිමවුේ කතමමාතුේය න්යයට 7.2 කිතු ප්රසාර යවී
ඇේ. ප්රධාන නිෂ්රාාන කතමමාතුේ මාකක් වන 'මරදිපිළි, නිමි ඇඳුේ, සේභාණ්ඩ සහ ඒ ආශ්රිේ නිෂ්රාාන'
සහ ‘ආහාර, රාන වතමග සහ දුේමකොළ නිෂ්රාානය’ 2021 වතමෂය ව ළ න්ය ක්රියාකාරකේවල න්යයට 13.8
සහ න්යයට 3.1 ක සැලකිය තුව  වතමධනයතු වාතමේා කර ඇේ. ඊට අමේරව, ‘රබතම හා ේලාස්ටික් නිෂ්රාාන'
(න්යයට 2 . ), 'මවන මලෝහ මනොවන ඛනිජ නිෂ්රාානය' (න්යයට 1 .8), 'යතුත්ර හා උරකර
නිෂ්රාානය' (න්යයට 12.7), 'මවන නිමවුේ කතමමාතුේ' (න්යයට 15.8) සහ ‘රසායනික ද්රවය නිෂ්රාාන’
(න්යයට 4. ) යන ආතමථික කටතුව  2 2 වසරට සාමේක්ෂව ධන වතමධන මව්ගයතු වාතමේා කර ඇේ.
මකමසේ මවේ , 'පිරිරහදු කළ ඛනිජ මේල් නිෂ්රාානය' න්යයට 3 .5 ක ඍ
දී වාතමේා කර ඇේ.

වතමධනයක් 2 21 වසර ව ළ

කතමමාතුේ අංයමේ ආතමථික කටතුව  අේර, කතමමාතුේ අංයය සඳහා න්යයට 6.8 ක ාායක වයක් සරයන
‘ඉදිකිරීේ කතමමාතුේය’ න්යයට 1.9 ක සුළු වතමධනයක් 2 21 වසර ව ළ වාතමේා කර ඇේ. ේව ා, ‘රේල් හා
කැනීේ’ කතමමාතුේය ා මමම වතමෂය ව ළ න්යයට 2.8 ක ධන වතමධන මව්ගයක් වාතමේා කර ඇේ. මේ අේර,
‘සිදුලිය, ගෑස්, වාෂ්ර සහ වාතු සැකසුේ සැරතුම’ න්යයට .1 ක සහ ‘ජලය එක් ල්ස් කිරීම, පිරිරහදු කිරීම
සහ මබාා හැරීම’ න්යයට 4.3 ක ධන වතමධන මව්ගයතු මමම වතමෂය ව ළ දී වාතමේා කර ඇේ

ේසේවා නආර්ථික නකටයුතුවල නවර්ධ්ය න්
2021 වතමෂය ව ළ සමස්ේ මසේවා අංයමේ ආතමථික කටතුව  න්යයට 3. ක සුළු වතමධනයක් වාතමේා කර ඇේ.
මමම වතමධනය සඳහා 'මේොරව රු ේාක්ෂ මසේවා' (න්යයට 21.7), 'සිදුලි සංමේය මසේවා' (න්යයට 1 .2),
'මූලය මසේවා' (න්යයට 7.5), 'රක්ෂ මසේවා' (න්යයට 5.1), 'මසෞඛය මසේවා' (න්යයට 5.7) 'අධයාරනය'
(න්යයට 4.3) මලස න්දුවූ වතමධනයතු ඉවහල්වී ඇේ.
මීට අමේරව, අමනකු න්යලුම මසේවා ආශ්රිේ ක්රියාකාරකේ 2 21 වසර ව ළ සුළු ප්රසාර යක් වාතමේා කර
ඇේ. මකමසේ මවේ , ‘නවාේැතු හා ආහාර රාන සැරයීම’ සහ අමනකු න්යලුම සිමනෝාාස්වාාය ආශ්රිේ
ක්රියාකාරකේ ේවම ඒවාමේ ප්රයස්ේ මට්ටමට ළශා සි මනොමැේ.

2021 නසිදවය නකාර්තුේද නවර්ධ්ය න්
2021 න්ව්වන කාතමව ව සඳහා ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතුව  නිකු කරමිතු ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන
මාරාතමේමේතුව ව අනාවර ය කරතුමතු 202 න්ව්වන කාතමව මව් වාතමේා වූ න්යයට 1.3 ක ධන වතමධන
මව්ගය හා සසඳන සිට, 2021 න්ව්වන කාතමව ව සඳහා ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේමේ වතමධන මව්ගය න්යයට 1.8
ක් මලස ඇස්ේමේතුව  කර ඇති බවයි. ස්ථාවර මිල යටම රුපියල් මිලියන 2,766,420 ක් වූ 2 2 වතමෂමේ
න්ව්වන කාතමව මව් ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය 2 21 වසමතම න්ව්වන කාතමව මව් දි රුපියල් මිලියන 2,814,879
ාක්වා වතමධනය වී ඇේ. ඊට අමේරව රව නා මිල යටම රුපියල් මිලියන 4,050,859 ක් වූ 2 2 වතමෂමේ
න්ව්වන කාතමව මව් ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය 2 21 න්ව්වන කාතමව මව් දි රුපියල් මිලියන 4,574,030 ාක්වා
මවනස්වී ඇ ම න්යයට 12.9 ක ප්රමා යකිනි. 2 21 වසමතම න්ව්වන කාතමව ව ව ළ සමස්ේ මසේවා කටතුව 
න්යයට 3.8 ක සැලකිය තුව  ධන වතමධන මව්ගයක් වාතමේා කර ඇති අේර කෘෂිකාතමමික හා කතමමාතුේ
ආතමථික කටතුව  න්යයට 4.9 ක සහ න්යයට .2 ක සෘ වතමධන මව්ගයතු වාතමේා කර ඇේ.
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව ප්රකාය කරන රරිදි, 2021 න්ව්වන කාතමව ව සහ 2021
වතමෂය සඳහා ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේමේ ඇස්ේමේතුව  පිළිබඳ සිස්ේරා මක මේොරව රු ජනමල්ඛන හා
සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව මව් මවේ අඩසිමේ රළ කරඇේ.
www.statistics.gov.lk/NationalAccounts/StaticalInformation/GDP
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