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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව න ෂ්පාරාාන ්තමනාතුේ ශං ස සාහා ්ාතමක ් ෂ්පාරාාන
ාතම ්ස ගණනස කිරීන ආර්භ ්ර ඇේ. ඒ ශනුන ලනන ාතම ්ලේ නාසි් ශගසතු ්ාතමව නස න ලසතු
ගණනස ්රනු ලබන ශේර දින 63 ් ්ාල රරේරස්ට රසුන ෂ්කුත් ්රනු ලැලේ. ්තමනාතුේ ශං ලේ
නතමධනස නැනීනට නඩාත් න සුදුසු ාතම ්සක් ලලස ්ාතමක ් ෂ්පාරාාන ාතම ්ස හැඳිතුවිස හැකි ශේර ලනන
ාතම ්ස නඟිතු ්තමනාතුේ ශං ලේ ෂ්පාරාාන ධාරිේාලනහි ල්ටි ්ාලීන ලනනසාවී් හඳුනා ගේ හැකිස. ේන ා
ලනනඟිතු ආතමථි් සංනතමධනලේ හැරවු් ලක්පය හඳුනා ගේ හැකිස. 2015 රාන් නතමපස ලලස ලගන ගණනස
්රන ලා ලනන ාතම ්ලසහි ශගසතු ලනනසා රාන් නතමප සහිේ ාතම ් සනඟ සැසැඳිස ලනොහැ්.
ලනන ලාරාතමේල්තුව න නඟිතු රැනැත්වූ 2015 නාතමෂි් ්තමනාතුේ සමීක්පණලසහි ාත්ේ ාතම ්ලසහි බරිේ
ශගසතු ගණනස කිරීනට භාවිේ ්රන ලා ශේර ෂ්පාරාාන ්තමනාතුේ ශං ලසහි එ්ව  ්ළ ශගස රාන්
්රලගන බරිේ ශගසතු ගණනස ්රන ලා බන 2016 රළමු ්ාතමව නට ශාාළ ්ාතමක ් ෂ්පාරාාන ාතම ්ස
ෂ්කුත් කිරීල් ෂ්ල ෂ්ලේානස ෂ්කුත් ්රක තු ජනලේඛන හා සංඛයාේඛන ශධයක්ප ජනරාේ ආාාතමස
ඒ.ලේ.සේරසිංහ නහේා ප්ර්ා ්ලළ ස. ඒ ශනුන ෂ්පාරාාන ්තමනාතුේ ශං සට ආහාර ෂ්පාරාාන ශං ලසතු
සාහා ඉහළන ාාසේක්නස (35.2%) නාතමේා වූ ශේර ඇඟලු් ෂ්පාරාාන (19.8%) සහ ලලෝහ ලනොනන ඛණිජනස
ද්රනය ෂ්පාරාානස (7.8%) පිළිලනලිතු ලානන සහ ලේනන සාථාන ලගන ඇේ.
2016 නතමපලේ රළමු ්ාතමව නට ෂ්කුත් ්රන ලා ාතම ්
ශගසතු ශනුන 2015 නතමපලේ සානානය නාසි්
ෂ්පාරාානසට සාලේක්පන, 2016 ජනනාරි නස ෂ්පාරාාන
්තමනාතුේ ශං ලසහි ෂ්පාරාාන ධාරිේානලසහි 3.4%
නතමධනසක් නාතමේා ලේ. 2016 ලරබරනාරි සහ නාතමව  නාස
නල එහි නතමධනස පිළිලනලිතු 1.9% සහ 8.7% විස. ඒ
ශනුන 2015 නතමපසට සාලේක්පන 2016 නතමපලේ රළමු
්ාතමව න ව ළ ෂ්පාරාාන ්ාතමනාතුේ ශං ලසහි ෂ්පාරාාන
ධාරිේානස 4.7% කිතු නතමධනස වී ඇේ.

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න (2015=100)
ර්ෂ  නසහ නමාස
2016 ජනනාරි

නර්ශක නඅග  න
(2015=100)
103.4

2016 ලරබරනාරි

101.9

2016 නාතමව 

108.7

2016 රළමු ්ාතමව න

104.8

ේන ා, 2015 සානානය නාසි් ෂ්පාරාානසට සාලේක්පන 2016 ජනනාරි නස පිරිරහදු ්ළ ඛණිජ ලේේ
ෂ්පාරාාන(22.9%) නල සහ රසාසෂ්් ද්රනය සහ රසාසෂ්් ද්රනය ආ්රිේ ෂ්පාරාානනල (24.9%) ්ැපී ලරලනන
නතමධනසක් නාතමේා ලේ. 2016 ජනනාරි, ලරබරනාරි සහ නාතමව  සන නාස නල ආහාර ෂ්පාරාාන ශං ලසහි
පිළිලනළිතු 1.1%, 0.8% සහ 3.0% ් නතමධනසක් නාතමේා ලේ. නමුත් 2016 ජනනාරි සහ ලරබරනාරි සන නාස
නල බීන නතමග ෂ්පාරාාන ශං ලසහි ශඩුවීනක් නාතමේා වුන ා 2016 නාතමව  නස 14.7% ් නතමධනසක් නාතමථා ලේ. ඒ
ශනුන 2016 රළමු ්ාතමව ලනහි ආහාර ෂ්පාරාාන ශං ස සහ බීන නතමග ෂ්පාරාාන ශං ස පිළිලනලිතු 1.6,% ් සහ
0.2% ් නතමධනසක් නාතමේා ලේ. ඇඟළු් ෂ්පාරාාන ශං ලසහි 2016 ජනනාරි, ලරබරනාරි සහ නාතමව  සන නාස
නල පිළිලනලිතු 5.8%, 7.1% සහ 7.6% ් නතමධනසක් නාතමේා නන ශේර ලනන ශං ලසහි 2016 රළමු ්ාතමව ලනහි
නතමධනස 6.8% කි. (ල් පිළිබාන නැඩි විසාේර සාහා ශරලේ ලනේ ශඩවිසට පිවිලසතුන www.statistics.gov.lk/Industries)
ආාාතමස ඒ.ලේ.සේරසිංහ
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