මාධ්ය නිවේදනය
ජාතික නගිණුම් නඇස්තේම්න්තු; 2022 නවර්ෂේේ නපළමුවය නකාර්තුව නසඳහා
2022 නවර්ෂේේ නපළමුවය නකාර්තුේද නශ්රී නලංකාේද නආර්ථික  නසි

ට න1.6 කින් නපසුබැසීමට නලක්වී නඇත. න

ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්තේම්න්තුව
මුනේ, ආර්ථික නස්ථායීකරණ නසහ නආර්ථික නප්රතිප්තති නඅමාතයාංශ
දු.ක: 94-11-2147071
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ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2022 පළමුවන කාර්තුව (ජනවාරි 1 සිට මාර්තු 31)
සඳහා නිෂ්පාෙන ප්රමශය
ටම පව නා මිල සහ ස්ථාවර මිල (2015) ටම ෙළ මේශී නිෂ්පාදිත , ෙළ
මේශී නිෂ්පාදිතමේ වර්ධන සහ අමනකු සාර්ව ආර්ථික ෙර්යක ඇස්තමේන්තු කර නිකු කර ඇත.
2022 වර්ෂමේ පළමු කාර්තුව සඳහා ජාතික ගිණුේ ඇස්තමේන්තු නිකු
කරමින් ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මෙපාර්තමේන්තුව අනාවරණ
ආර්ථික වර්ධන මශග 2021 වර්ෂමේ පළමු කාර්තුව හා සසඳන විට සි
බවයි.

කිරීම පිලිබඳ ප්රකාය ක් නිකු
කරන්මන්, මමම කාර්තුව තුළ
ට 1.6 කින් සංමකෝචන වී ඇති

මකමසේ වුවෙ 2022 වර්ෂ උොව සමඟ පසුගි 2020 හා 2021 වර්ෂ පුරා පැවති මකොමරෝනා වසංගත
ත ව හමුමශ ගතකළ දුෂ්කර කාල පරිච්මේෙ මහේතුමවන් පසුබැසි ආර්ථික කටයුතු ථා ත ව ට ප කර
ගැනීමේ අරමුණින් යුතුව, ශ්රී ලංකා ආර්ථික ඉදිරි ට ගලා මින් පැවතිණි. එමහ අවාසනාවන්ත මලස
උේධමන , රුපි ල අවප්රමාණ වීම, ම ොලර් හිඟ , විමෙස් ප්මර්ෂණ හා සංචාරක ආො ේ අවම වීම වැනි
සාධකවල ප්රබල බලපෑම මහේතුමවන් මමම කාර්තුව තුළදී අමප්ක්ෂිත මලස ඉහළ ආර්ථික වර්ධන ක්
වාර්තා කිරීමට අමපොමහොස වි .
මමම කාල පරිච්මේෙ තුළ පැවති රසා නික මපොමහොර හිඟ සෘජුව කෘෂිකාර්මික කටයුතු මකමරහි ප්රමුඛ
බලපෑමක් ඇති කරන ලෙ අතර මමරට ප්රධාන ආහාර වන වී වගාමවහි සැළකි යුතු පසුබෑමක් මමම
කාර්තුව තුළ වාර්තා වි . එමසේම 2015 සිට මේ ෙක්වා පළමු කාර්තුව සඳහා කෘෂිකාර්මික ආර්ථික
කටයුතුවල වාර්තා වූ ඉහළම පසුබැස්මෙ මමම කාර්තුව තුළ සටහන් වි .
ඉන්ධන ආන න ට මතු වූ විවිධ බාධා මහේතුමවන් මබොමහෝ නිෂ්පාෙන, ඉදිකිරීේ හා මසේවා කර්මාන්තවල
නිෂ්පාෙන කටයුතු අ ාල වු අතර සමස්ත ක් මලස කාර්මික අංය ෙ සෘණ ආර්ථික වර්ධන ක් වාර්තා කර
ඇත. මකමසේ වුවෙ, මමම අර්බුධකාරී ත
ව ටම දී වුවෙ මසේවා අංය 2021 පළමු කාර්තුවට සාමප්ක්ෂව
මමම කාර්තුව තුළ ඉතා සුළු ආර්ථික වර්ධන ක් වාර්තා කිරීමට සම ව ඇත.

ස්ථාවර මිල (2015) අනුව ශ්රී ලංකාමශ ෙළ මේශී නිෂ්පාදිත 2021 වර්ෂමේ පළමුවැනි කාර්තුමශදී රුපි ල්
මිලි න 3,519,921 මලස වාර්තා වී පැවති අතර එ මපර වර්ෂමේ එම කාර්තුවට සාමප්ක්ෂව සි ට 4.0
ක වර්ධන කි. එමහ 2022 වර්ෂමේ පළමුවැනි කාර්තුමශදී මමම අග රුපි ල් මිලි න 3,463,101 ක්
ෙක්වා සි ට 1.6 කින් පසුබැස ඇත.
2022 වර්ෂමේ පළමුවැනි කාර්තුමශදී පව නා මිල ගණන් ටම ෙළ මේශී නිෂ්පාදිත රුපි ල් මිලි න
5,368,465 මලස වාර්තා වී ඇති අතර එ 2021 වර්ෂමේ මමම කාර්තුව තුළ වාර්තා වූ රු. මිලි න
4,573,080ක අග හා සලකන විට සි ට 17.4ක වැඩිවීමක් මපන්නුේ කරයි. එම වටිනාකම තුළ
කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු, කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු, මසේවා ආර්ථික කටයුතු සහ භාණ් මත
අ කරන ශුේධ බදු ලබාදී ඇති ො ක ව න් පිළිමවලින් සි ට 8.1 ක් , සි ට 31.1 ක්, සි ට 55.6ක්,
සහ සි ට 5.2ක් මශ.
තවෙ, 2021 වර්ෂමේ පළමු කාර්තුවට සාමප්ක්ෂව 2022 වර්ෂමේ පළමු කාර්තුව තුළ කෘෂිකාර්මික හා
කාර්මික අංයවල වර්ධන මශග න් පිළිමවලින් සි ට 6.8ක් හා සි ට 4.7ක් මලසින් සංමකෝචන වී
ඇති නමු මසේවා අංය සි ට 0.7ක සුළු වර්ධන මශග ක් ළඟා කරමගන ඇත.
කෘෂිකර්මික නආර්ථික නකටයුතු න
2021 වර්ෂමේ පළමුවන කාර්තුමශ දී සි ට 6.4ක ධන වර්ධන මශග ක් වාර්තා කර තිබූ කෘෂිකාර්මික
ආර්ථික කටයුතු 2022 වර්ෂමේ පළමුවැනි කාර්තුමශදී සි ට 6.8ක පසුබැසීමක් වාර්තා කර ඇත. ඒ සඳහා
මුලික වයම න්ම කෘෂි මබෝග වගාකිරීේ සඳහා අවයය රසා නික මපොමහොර සප ාගැනීමේ ගැටළු බලපා
ඇති බව මපමන්.
ඒ මහේතුමවන් මබොමහෝ උප කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතුවල පසුබැසීමක් වාර්තා මකොට තිබුණි. ඒ අනුව ‘වී වගා
කිරීම’ (සි ට 33.8), ‘ම වගා කිරීම’ (සි ට 15.0), ‘රබර් වගා කිරීම’ (සි ට 13.1), ‘ධානය වගාකිරීම’
(සි ට 9.4), ‘එළවළු වගා කිරීම’ (සි ට 8.4), , සහ ‘පළතුරු වගා කිරීම’ (සි ට 3.8), ආදී මලස කෘෂි
ආර්ථික කටයුතු ප්රධාන මලස සංමකෝචන න් වාර්තා මකොට ඇත.
මකමසේ මවත ‘මපොල් වගා කිරීම’ සහ ‘පැළ වගා කිරීම’ න කෘෂිකර්මාන්ත කටයුතුවල පිළිමවලින්
සි ට 16.7ක සහ සි ට 30.3ක වර්ධන න් වාර්තා මකොට ඇත. ‘කරදි ධිවර කර්මාන්ත සහ කරදි
ජලජිව වගාව’ සහ ‘මිරිදි ධීවර කර්මාන්ත සහ මිරිදි ජලජිව වගාව’ න ධීවර නිෂ්පාෙන කටයුතු
පිළිමවලින් සි ට 0.5 සහ සි ට 9.3 මලස ඇතිවූ පහළ ාමෙ සමස්ත කෘෂිකර්මාන්ත අංය සි ට 6.8
ක සැලකි යුතු මට්ටමකින් පසුබැසීමට මහේතුවී ඇත.

කර්මාන්ත නආර්ථික නකටයුතු න
2022 වර්ෂමේ පළමුවන කාර්තුව තුළ සමස්ත කර්මාන්ත ආර්ථික කටයුතු සි
මට්ටමේ පසුබැසීමක් වාර්තා කර ඇත. ඒ සඳහා ප්රධාන වයම න් බලපා ඇ ම
ඉදිකිරීේ කර්මාන්තමේ ඇතිවූ සංමකෝචන න්මශ.

ට 4.7 කින් සැලකි යුතු
නිෂ්පාෙන කර්මාන්ත සහ

2021 වර්ෂමේ පළමුවන කාර්තුවට සාමප්ක්ෂව 2022 වර්ෂමේ පළමුවන කාර්තුමශ සමස්ත නිෂ්පාෙන
කර්මාන්ත සි ට 6.9කින් පසුබැසීමට ලක් වී ඇත. නිෂ්පාෙන කර්මාන්ත ටතට ගැමනන සි ලුම උප
නිෂ්පාෙන කටයුතු මමම කාර්තුමශදී පසුබැසීේ වාර්තා මකොට තිබීම කැපී මපමනන ලක්ෂණ කි. ඒ අතර
‘අගුරු සහ ඛනිජමතල් පිරිපහදු කිරීමේ නිෂ්පාෙන ’ (සි ට 24.3), ‘රසා නික ද්රවය නිෂ්පාෙන’ (සි ට
16.0), ‘ගෘහ භාණ් නිෂ්පාෙන ’ (සි ට 13.0) හා ‘මුලික මලෝහ නිෂ්පාෙන ’ (සි ට 10.4) ප්රධාන මශ.
මීට අමතරව ‘ආහාර, පාන වර්ග සහ දුේමකොළ නිෂ්පාෙන ’ (සි
8.8), ’රබර් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාෙන ’ (සි ට 7.0), ‘මවන
'මරදිපිළි, නිමි ඇඳුේ, සේභාණ් සහ ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන ' (සි
පසුබැසීේ වාර්තා කර ඇත.

ට 9.1), ‘ක ොසි නිෂ්පාෙන ’ (සි ට
නිමවුේ කර්මාන්ත’ (සි ට 6.5) සහ
ට 0.9) න නිෂ්පාෙන ආර්ථික කටයුතු

කර්මාන්ත අංයමේ ආර්ථික කටයුතු අතර, සමස්ත කර්මාන්ත අංය සඳහා සි ට 9.3 ක පමණ
ො ක ව ක් සප න ‘ඉදිකිරීේ කර්මාන්ත ’ සි ට 2.2කින් පසුබැසීමට ලක්වී ඇත. ඉදිකිරීේ
කර්මාන්තමේ සිදු වු මමම පසුබැසීම අනුව මින් ‘පතල් හා කැනීේ’ කර්මාන්ත ෙ මමම කාර්තුව තුළ
සි ට 1.5 ක පසුබැසීමක් වාර්තා මකොට ඇත. එමසේම 'විදුලි , ගෑස්, වාෂ්ප හා වායු සැකසුේ සැපයුම' න
ආර්ථික කටයු ත සි ට 3.7ක ධන වර්ධන ක් වාර්තා කර ඇති අතර 'ජල එකතු කිරීම, පිරිපහදු කිරීම
හා සැපයීම' න ආර්ථික කටයු ත සි ට 0.4ක සෘණ වර්ධන ක් මපන්නුේ කරයි.
ේසේවා නආර්ථික නකටයුතු න
2022 වර්ෂමේ පළමුවැනි කාර්තුමශදී මසේවා අංය සි ට 0.7ක සුළු වර්ධන ක් වාර්තා කර ඇත. මසේවා
අංය තුළ ධන වර්ධන න් වාර්තා කරන ලෙ උප ආර්ථික කටයුතු වන්මන් ‘නවාතැන් සහ ආහාරපාන
සැපයීම’ (සි ට 25.2), ‘මතොරතුරු තාක්ෂණ මසේවා’ (සි ට 12.3), ‘විදුලි සංමේය මසේවා’ (සි ට 7.9)
‘රාජය පරිපාලන , ජාතික ආරක්ෂාව ඇතුළු සමාජ ආරක්ෂණ ’ (සි ට 3.4) ‘නිවාස අයිති සහ මේපළ
මවළොේ’ (සි ට 3.9), ‘තැපැල් සහ කුරි ර් මසේවා’ (සි ට 3.3), මතොග සහ ‘සිල්ලර මවළොම’ (සි ට
1.0) සහ ‘අධයාපන ’ (සි ට 0.6) න ආර්ථික කටයුතුමශ.
මසේවා අංය තුළ සැළකි යුතු පසුබැසීමක් වාර්තා කළ උප ආර්ථික කටයුතු වන්මන් ‘ගුවන්විදුලි සහ
රූපවාහිනී විකායන සහ එම නිෂ්පාෙන කටයුතු’ (සි ට 8.7), ‘වෘ තිම මසේවා’ (සි ට 5.5), ‘රක්ෂණ
මසේවා සැපයීම” (සි ට 4.4) , “අමනකු මපෞේගලික මසේවා සැපයීම” (4.0) සහ ‘මගින් හා භාණ්
ප්රවාහන මසේවාවන් සහ ගබ ා පහසුකේ සැපයීම’(සි ට 1.0) ආදි යි.
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මෙපාර්තමේන්තුව ප්රකාය කරන පරිදි, 2022 වර්ෂමේ පළමුවන කාර්තුව
සඳහා ෙළ මේශී නිෂ්පාදිත ඇස්තමේන්තු පිළිබඳ විස්තරා මක මතොරතුරු ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන
මෙපාර්තමේන්තුමශ මවබ් අ විමේ පළ කර ඇත..
www.statistics.gov.lk/NationalAccounts/StaticalInformation/GDP
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