ශ්රී ලංකා ජාතික ගිණුම් මාධය සහහන
2015 තෙවැනි කාර්තුව
නිෂ්ඳාදන ප්රතේශතෙන්

ජනතේඛන හා සංඛයාතේඛන තදඳාර්ෙතම්න්තුව
ජාතික ප්රතිඳත්ති හා ආර්ථික කහයුතු අමාෙයාංශෙ
ශ්රී ලංකාව

1.1 2015 තෙවැනි කාර්තුව
ශ්රී රංකහවේ දශවේශීඹ නිසඳහදීතඹ 2015 වේ වතළනි කහේතු (ජුලි, අවගෝසතු, ළප්තළම්ඵේ) වහ
රුපිඹල් මිලිඹන 2,158,327 වර හේතහවේ. ඒ අනු 2010 සථහයමිර ගණන් ඹටවේ 2014 ේවේ
වතළනි කහේතු වහ හේතහ ව දශවේශීඹ නිසඳහදිතඹ න රුපිඹල් මිලිඹන 2,059,070 ට හවප්ක්
2015 වේ වතළනි කහේතු සිඹඹට 4.8 ක ේධනඹක් හේතහ කයයි. භසතඹක් වර 2015 ජනහරි
සිට ළප්තළම්ඵේ දක්හ භහ නඹක කහරඹ වහ ආේථික ේධනඹ සිඹඹට 5.2ක් වර හේතහ වේ.
ජහතික ගිණුම් වහ 2010 ඳහද ේඹ ඹටවේ ංවලෝධන ප්රතිඳේතිඹක් වුනන්හ දී ඇත. ඒ අනු 2015
ඳරන කහේතු වහ සිදුකයන රද වදන ංවලෝධනඹන්ට අනුකුර ේධන වේගඹ සිඹඹට 4.9ක්
වර ංවලෝධනඹ වේ. එවභන්භ 2015 වදන කහේතු වහ සිදුකයන රද ඳශන ංවලෝධනඹන්ට
අනුකුර ේධන වේගඹ සිඹඹට 6.0ක් වර ංවලෝධනඹ වේ.
ආේථිකඹ භන්විත න මුලික අංගඹන් න කෘෂිකේභහන්තඹ, කේභහන්ත, වේහ ව බහණ්ඩ වහ න
ශුේධ ඵදු වභභ කහේතු තුර දී භසත දශවේශීඹ නිසඳහදිතඹට දක්න ප්රතිලත දහඹකේඹ පිලිවලින්
සිඹඹට7.2, සිඹඹට 26.7, සිඹඹට 57.1 ව සිඹඹට 9.0ක් වේ.
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කෘෂිකේභහන්ත, කේභහන්ත, වේහ අංලඹන්හි ේධන වේගඹන් 2014 ව

2015 Q3

2015ේ ර වතන

කහේතු අතය ළඳීභ රඳටවන 1න් දළක්වේ. ඒ අනු කෘෂිකේභහන්ත අංලවේ 2014 ේවේ වතන
කහේතුවේ හේතහ ව සිඹඹට ඍන 2.0 ක ේධන වේගඹට හවප්ක් 2015 ේවේ වතළනි කහේතුවේ
සිඹඹට 6.9 ක ඉවර ේධන වේගඹක් හේතහ කය ඇත. කේභහන්ත අංලවඹහි ේධන වේගඹ වභභ කහර

ඳයහඹ තුර දී සිඹඹට 5.4 සිට සිඹඹට 6.2 ක් දක්හ ේධනඹ වී ඇත. එවේභ වේහ අංලවඹහි ේධන
වේගඹ 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 ේවේ වතළනි කහේතුවේ සිඹඹට 4.2 සිට සිඹඹට
3.4 දක්හ අඩු වී ඇත.
ෆභ ආේථික කටයුේතකභ, දශ නිභවුවභන් අතයභළදි වඹදවුම් අඩුකිරීවභන් එක් එක් ආේථික කටයුේත
වහ දශ එකතුකශ අගඹ ගණනඹ වේ. අතයභළදි වඹදවුම් ගළණුම් මිරට ඇසතවම්න්තු වුද, දශ නිභළවුභ
ඇසතවම්න්තු න්වන් මුලික මිරට වේ. එඵළවින් දශ එකතුකර අගඹ ද මුලික මිරට හේතහ වේ. දශ
වේශීඹ නිසඳහදිතඹ ගණනඹ න්වන් වශවඳොර මිර ගණන් අනු ඳභණි. ඒ අනු දශ වේශීඹ
නිසඳහදිතඹ ගණනඹ කිරීවම්දී භසත ආේථිකවේ දශ එකතු කර අගඹට බහණ්ඩ භත අඹ වකවයන ඵදු
එකතුවකොට එභ වනහධහය අඩු කර යුතුඹ. 2010 ඳහද ේඹ ඹටවේ ගණනඹ කයනු රඵන න ජහතික
ගිණුම් භහරහවේ දශ වේශීඹ නිසඳහදිතඹ, භසත ආේථිකවේ දශ එකතු කර අගඹට බහණ්ඩ භත අඹ
වකවයන ඵදු එකතුවකොට එභ වනහධහය අඩුකිරීභ ඹන ගළරපීභ සිදු කිරීවභන් ගණනඹ වකවේ. 2015
ේවේ දී වතන කහේතු වහ බහණ්ඩ භත අඹ වකවයන ඵදු එකතුවකොට එභ වනහධහය අඩුකශ
අගඹ සිඹඹට 8.3 ක් වේ.
2015 වතන කහේතු තුර වඵොවවෝ කෘෂි ආේථික කටයුතු ධනහේභක ේධනඹන් රඵහ වගන ඇත.
එවේභ “වී වගොවිතළන”, “ේේ නිසඳහදන”, “න වහ දළ” ව” “මිරිදිඹ ධිය කේභහන්තඹ” ඹන
ක්රිඹහකහයකම් සිඹඹට 10.0 ට ඉවර ේධන වේගඹන් හේතහ කය ඇත.
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ප්රධාන කෘෂි ක්රිොකාරකම්වල වර්ධන අනුඳාතිකෙන්
2015 තෙවන කාර්තුව
වර්ධන අනුඳාතිකෙ (%)
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එවේභ 2014 වතළනි කහේතුවේ දී ේධන වේගඹ සිඹඹට ඍන 32.6 ක් දක්හ ඳවත ළටුණු “වී වගොවිතළන”
වභය සිඹඹට 61.1 ක ඉවරභ ේධන වේගඹ හේතහ කය ඇත. 2014 වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට ඍන 2.1ක
ේධන වේගඹක් හේතහ කර “කයදිඹ ධිය කේභහන්තඹ” වභභ කහේතුවේ දී ත දුයටේ සිඹඹට ඍන 8.6ක් දක්හ
අඩු වීභක් හේතහ කය ඇත. කෘෂි ආේථික ක්රිඹහකහයකම් ලින් දශ වේශීඹ නිසඳහදිතඹට දක්න දහඹකේඹ

ළරකීවම්දී “වී වගොවිතළන”, වඳොල් අඹේ “වතල් හිත ඳශතුරු ගහ කිරීභ” ව “වේ ගහ කිරීභ“

පිලිවලින් සිඹඹට 0.72 ක්, සිඹඹට 0.77ක් ව සිඹඹට 0.79 ක් වර දහඹකේඹක් ඳඹන අතය
“කයදිඹ භසුන් ඇල්ලීභ“ ඹන උඳ අංලඹ සිඹඹට 1.1ක ඉවරභ දහඹකේඹක් ඳඹයි.
කේභහන්ත අංලඹට අදහශ ක්රිඹහකහයකම් හි, ේධන අනුඳහතිකඹන් රුඳ ටවන 3 හි දළක්වේ. 2014
වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතු තුරදී දළ වහ දළ නිසඳහදන, ඹන්වරෝඳකයණ,
භරඳහවන ඳේධති පිළිවලින් සිඹඹට 35.2 ක්, සිඹඹට 29.7 ක් ව සිඹඹට 28.2 ක් ලවඹන් ඉවර
ේධන වේගඹන් හේතහ කය ඇත.
රුඳ සහහන 3
ස්ථාවර මිල අනුව කර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්හි වර්ධන අනුඳාතිකෙන්
2015 තෙවන කාර්තුව

වර්ධන අනුඳාතිකෙ (%)
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කේභහන්ත ක්රිඹහකහයකම්

“ඳතල් වහ කළනීම් කේභහන්තඹ”, “ගෘව බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ”, “වරෝව වනොන ඛනිජ නිසඳහදනඹ” ,
“මුලික වරෝව වහ ඹකඩ නිසඳහදනඹ” ව “අවනකුේ නිසඳහදන”ඹන ක්රිඹහකහයකම් ද පිළිවලින් සිඹඹට
9.6 ක්, සිඹඹට 10.5 ක්, සිඹඹට 11.5 ක්, සිඹඹට 12.8 ක් ව සිඹඹට 16.3 ක් ලවඹන් තුටුදහඹක
ේධන වේගඹන් වභභ කහරඹ තුරදී රඵහ වගන ඇත. එවේභ “වයදිපිළි ව ඇඟළුම් නිසඳහදනඹ” සිඹඹට
2.4ක් ව යහඹනික ද්රය නිසඳහදනඹ සිඹඹට 4.2 ක් ලවඹන් ඍන ේධන අනුඳහතිකඹන් හේතහ කය
ඇත. වභහිදී “ඳතල් වහ කළනීම්”, “ආවහය ව බීභ ේග නිසඳහදනඹ”, “වයදිපිළි ව ඇඟළුම්”, “ යඵේ
ව ප්රහසටික් නිසඳහදන”, “විදුලිඹ උේඳහදනඹ” ව “ඉදිකිරීම් කටයුතු” ඹන ක්රිඹහකහයකම් දශ වේශීඹ
නිසඳහදනඹට පිලිවලින් සිඹඹට 2.3 ක්, සිඹඹට 7.2 ක්, සිඹඹට 4.1 ක් , සිඹඹට 1.0 ක් , සිඹඹට 1.0 ක්
ව සිඹඹට 5.8 ක් වර ඉවර දහඹකේඹන් ඳඹහ ඇත.
වේහ අංලඹට අදහශ උඳ අංලඹන්හි 2014 වතළනි කහේතුට හවප්ක් 2015 වතළනි කහේතු තුර
ේධන අනුඳහතිකඹන් රුඳ ටවන 4 හි දළක්වේ. භසතඹක් වර වේහ අංලවඹහි ේධන වේගඹ 2014
වතළනි කහේතු වහ ළඳීවම් දී 2015 වතළනි කහේතු තුර අඩුවීභක් හේතහ කයයි. සිඹඹට 29 ක
ඉවරභ ේධන වේගඹ “තළඳළල් වහ කුරිඹේ වේහ” භගින් හේතහ කය ඇත. “න්නිවේදනඹ”, “යක්ණ

කටයුතු ව මුරය වේහ” පිලිවලින් සිඹඹට 18.9 ක්, සිඹඹට 16.1 ක් ව සිඹඹට 11.1 ක් ලවඹන්
2014 වතළනි කහේතුට හවප්ක් වභභ කහේතු තුර තුටුදහඹක ේධන වේගඹන් රඵහවගන ඇත.
වභහිදී “ෘේතීඹ වේහ” , “ඳරිගණක ළඩ ටවන් වහ භෘදුකහංග” ,“අධයහඳන වේහ”, “වෞඛය වේහ”
ව “ආවහයඳහන ව නහතළන් වේහ”
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පිලිවලින් සිඹඹට 19.6 ක්, සිඹඹට 14.9, සිඹඹට 9.2 ක්, සිඹඹට 6.7 ක්, සිඹඹට 1.7 ක් ලවඹන් ඍන
ේධන වේගඹන් හේතහ කය ඇත. වේහ අංලවේ ක්රිඹහකහයකම් අතුරින් “වතොග ව සිල්රය වශදහභ”,
“ප්රහවන වේහන්” ව “අවනකුේ පුේගර වේහන්” 2015 වතළනි කහේතු තුර පිලිවලින් සිඹඹට
10.9 ක්, සිඹඹට 10.8 ක් ව 10.7 ක් ලවඹන් දශ වේශීඹ නිසඳහදිතඹට ඉවර දහඹකේඹක් ඳඹහ ඇත.
දශ වේශීඹ නිසඳදිතවේ ගභය මිර අධභනකඹ භගින් 2010 ඳදනම් ේඹට (2010=100) හවප්ක්
ආේථිකවේ මිර ගණන්හි වනස වීභ භනිනු රළවේ. 2014 වතන කහේතු වහ 125.91 ක් ව දශ
වේශීඹ නිසඳහදිතවේ ගභය මිර අධභනකඹ 2015 වතන කහේතු වහ 133.06 ක් දක්හේධනඹ වී
ඇත. ඒ අනු වභභ කහේතු වහ උේධභන අනුඳහතඹ සිඹඹට 5.68 ක් වර හේතහ වේ.
වකොශම ඳහරිවබෝගික මිර දේලකඹ (CCPI) (2006/2007=100) 2014 වතන කහේතු වහ 182.5 සිට
2015 වතන කහේතු වහ 182.0 දක්හ අඩුවීභක් හේතහ කය ඇති අතය වභභ කහර සිභහ තුරදී
සිඹඹට 0.26 ක අධභනඹක් වඳන්නුම් කය ඇත.

1.2 කෘෂිකර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්
2010 -2015 කහර ඳයහඹ තුර වතන කහේතු වහ කෘෂි ආේථික ක්රිඹහකහයකම්හි ේධන අනුඳහතඹන්
හි වනසවීභ රුඳ ටවන 5 හි දළක්වේ.
රුඳ සහහන 5
ප්රධාන කෘෂි ආර්ථික ක්රිොකාරකම් සහා වර්ධන අනුඳාතිකෙන්හි තවනස්වීම
තෙවන කාර්තු - 2010-2015
80

වර්ධන අනුඳාතිකෙ (%)

60
40

2011/10
2012/11

20

2013/12
2014/13

0
වී

වේ

යඵේ

වඳොල්

ේ
නිසඳහදන

-20
-40

2015/14

කයදිඹ
භේය
නිසඳහදනඹ

කෘෂි ක්රිොකාරකම්

2014 වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට 29.4ක ඳසු ඵළසභක් හේතහ කශ “ ධහනය ගහ කිරීභ ” 2015 වතන
කහේතුවේදී සිඹඹට 9.1ක ේධනඹක් හේතහ කය ඇත. ඒ වහ ප්රධහන ලවඹන් ඵඩ ඉරිගු වහ තර
නිසඳහදනඹන්හි පිළිලින් සිඹඹට 35.0 වහ සිඹඹට 11.4 ක ේධනඹ ඵර ඳහ ඇත.
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ේධන අනුඳහතිකඹන් ඉවර විචරතහඹක් වඳන්නුම් කයයි (රුඳ ටවන 5). 2012/11 ව 2014/13
ේ රදී කළපී වඳවනන භට්ටමින් ේධන වේගඹ ඳවත ළටුණු අතය 2015/14 කහේතුවේ දී නළත
ඉවර ේධන වේගඹක් කයහ රඟහ වී ඇත. එනම් 2015 වතන කහේතුවේ දී “වී වගොවිතළන” ක්රිඹහකහයකභ
භගින් එකතු කශ අගඹ 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් වභභ කහේතුවේදී සිඹඹට 61.1 ක් වර
හේතහ වී ඇත. 2014 වතන කහේතුවේ දී වභඹ සිඹඹට 32.8 ක ඍන ේධනඹක් වර හේතහ විඹ.
වභහිදී 2015 ඹර කන්නඹ වහ භව කන්නඹ තුශ ඳළති හිතකය කහශගුණ තේේඹන් වම් වහ ප්රධහන
ලවඹන් ඵරඳහ ඇත. 2015 ඹර කන්නවේ වී නිසඳහදනඹ වහ ළඩිභ දහඹකේඹක් දක්න අම්ඳහය
දිසත්රික්කවේ වී නිසඳහදනඹ සිඹඹට 56.2 කින් ඉවශ වගොස ඇත.
“එශළු ගහ කිරීභ” ඹන උඳ ආේථික කටයුේවතහි එකතු කශ අගඹ සථහය මිර ගණන් ඹටවේ 2014
වතන කහේතුට හවප්ක් වභභ කහේතුවේ දී සිඹඹට 1.6 කින් ඉවර වගොස ඇත. සිඹලුභ දිසත්රික්ක

ලින් රළවඵන එශළු නිසඳහදනඹ භසතඹක් වර ගේ කශ 2014 වතන කහේතුට හවප්ක්
සිඹඹට 3.2 ක ේධනඹක් වඳන්හ ඇත.
වභභ කහේතු තුශ “ ඳශතුරු ගහ කිරීභ ” උඳ ආේථික කහේඹඹ සිඹඹට 7.6 ක ේධනඹක් වඳන්හ ඇත.
වඳොල් ගහ ප්රධහන වකොට ඇති “වතල් හිත ඳරතුරු ගහ” සථහය මිර ගණන් ඹටවේ 2015 වතන
කහේතු වහ දශ වේශීඹ නිසඳහදනඹට එකතු කර අගඹ රුපිඹල් මිලිඹන 16,626 ක් වේ. වභභ
කහේතුවේදී නිසඳහදිත වඳොල් වගඩි ප්රභහණඹ 2014 වතන කහේතු වහ රකහ ඵළලිවම්දී සිඹඹට 10 ක
තුටුදහඹක ේධනඹක් රඵහ වගන ඇත. ඒ අනු වභභ කහර ඳරිච්වච්දඹ වහ වභභ ආේථික කටයුේවේ
ේධන වේගඹ සිඹඹට 7.9 කින් ඉවර නළංවී ඇති අතය මුළු දශවේශීඹ නිසඳහදීතඹට, සිඹඹට 0.8 ක
දහඹකේඹක් ඳඹහ ඇත. වඳොල් ගහ වහ කහේතුභඹ යටහ රකහ ඵළලීවම්දී, 2013/12 වතන
කහේතුවේදී වළය අන් සිඹලු කහේතු වහ ධනහේභක ේධනඹන් වඳන්නුම් කයඇත (රුඳ ටවන 5).
ශ්රී රංකහ වඳොල් ඳේවේණහඹතනවේ ඳළවළදිලි කිරීම් අනු වභභ කහර සිභහ තුර වඳොල් ගහ වකවයන
ප්රවේල ර අඛණ්ඩ ඳළති ේහභඹ හිතකය කහරගුණ තේඹ වභවේ ඳරදහ ඉවර ඹහභට ඍජුභ
ඵරඳහ ඇත. එවේ භ හිතකය කහරගුණ තේේඹන් ඹටවේ වඳොල් ගහ කයන්නන් නිසි ඳරිදි වඳොවවොය
වඹදීභ ව අවනකුේ හම්ප්රදහයික පිළිවේ සිදුකිරීභට වඳශඹීභ ද ඹවඳේ ඳරදහක් රළබීභට වවේතු වී
තිවේ.
2014 වතන කහේතුට හවප්ක් “වේ ගහ කිරීභ ” උඳ ආේථික අංලඹහි ේධන වේගඹ 2015/14
වතන කහේතු තුශ සිඹඹට 3.9ක දක්හ අඩුවීභක් හේතහ කය ඇත (රුඳ ටවන 5). 2014 වතන
කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතුවේදී වකොශම වේ වශවඳොවල් වේ කි.ග්රෆම් 1ක් වහ
හභහනය විකුණුම් මිර මිර රු. 450.83 සිට රු.383.53 දක්හ සිඹඹට 14.9 කින් අඩු වී ඇත. 2014 ය
තුශ වේ අඳනඹනඹ කි.ග්රෆම් මිලිඹන 83.95 හේතහ කශ ද 2015 ය තුශ එභ කහේතුවේ දී එඹ කි.ග්රෆම්
මිලිඹන 74.6 දක්හ සිඹඹට 11.2 අඩුවීභක් හේතහ කය ඇත. ශ්රී රංකහ වේ නිසඳහදනවඹන් සිඹඹට 60 ක
ඳභණ මිරදී ගන්නහ යටල් න රුසිඹහ වහ භළද වඳයදිග යටර වම් දිනර නිේභහණඹ වමින් ඳතින
ආේථික අඳහතන තේඹන් ශ්රී රංකහ වේ අඳනඹනඹ වහ අහිතකය වර ඵරඳහ ඇත.
එවභන්භ භසත වේ නිසඳහදනඹ වහ සිඹඹට 65 ක ඳභණ දහඹකේඹක් රඵහවදන ඳවතයට වේ
නිසඳහදනඹ 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතු තුශ සිඹඹට 6.5ක අඩුවීභක්
හේතහ කය ඇත.
යඵේ ගහ වහ 2012 වතන කහේතුවේ සිට 2014 වතන කහේතු දක්හ ේධන අනුඳහතිකඹන්
ක්රභවඹන් ඳවත ළවටමින් ඳළතුනි (රුඳ ටවන 5). 2015 වතළනි කහේතුවේදී යඵේ කිරි නිසඳහදනඹ
සිඹඹට 1.1 කින් ඳවත ළටී තිවේ. 2014 වතළනි කහේතුවේදී එභ ඳවත ළටීභ සිඹඹට 32.1 ඳළතුනි.
වරෝක වශවඳොවශේ ශ්රී රංකහ යඵේ කිවරෝ ග්රෆම් එකක් වහ වගන මිර අඩුවීභ නිහේ යඵේ කිරි
කළපීභ වහ කම්කරු කුලිඹ ළඩිවීභ නිහේ යඵේ කිරි කළපීභ අඩු වී ඇති ඵ යඵේ ංේධන
වදඳහේතවම්න්තුවේ හේතහ භගින් දක්හ ඇත. එවේ භ කසකශ යඵේ කිවරෝ ග්රෆම් එකක් වහ

හභහනය මිර 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතුවේ රු.271.67 සිට රු.198.33
දක්හ සිඹඹට 27.0 කින් අඩු වී ඇත.
“ේ නිසඳහදන ක්රිඹහකහයකම්” 2015 වතන කහේතු වහ මුළු දශ වේශීඹ නිසඳහදිතඹ වත එකතු
කර අගඹ සථහය මිර ගණන් ඹටවේ රුපිඹල් මිලිඹන 7,887ක් න අතය මුළු දශ ජහතික නිසඳහදනඹට
රඵහ වදන දහඹකේඹ සිඹඹට 0.4 කි. එවභන්භ වභභ ක්රිඹහකහයකභ වහ 2010-2015 ේඹන්හි
වතන කහේතුවේ ේධන යටහන් ළරකීවම් දී (රුඳ ටවන5) 2014/13 වතන කහේතු වහ ඳභණක්
සිඹඹට 26.9 ක ඍන ේධන අනුඳහතිකඹක් වඳන්න අතය අවනකුේ ේඹන්හි වතන කහේතු වහ
ඉවර ේධන අනුඳහතිකඹන් හේතහ වී ඇත. ේ නිසඳහදන ක්රිඹහකහයකම් භසතඹක් වර 2014
වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතු වහ සිඹඹට 17.0 ක ේධන වේගඹක් රඵහවගන
ඇත. වභහිදී 2014 වතන කහේතු තුර හේතහ ව ගඹන්වේ කුය ංගත වයෝගී තේඹන් ඳවඹහභ
නිහ උතුරු නළවගනහිය ඳශහේ ඇතුළු මුළු දියිවන්භ කිරි නිසඳහදනඹ සිඹඹට 15.0 කින් ඉවර වගොස
ඇත. එවභන්භ වභභ කහරඹ තුර දී යට තුර බිේතය නිසඳහදනඹ සිඹඹට 9.0 කින් ඉවර වගොස ඇති අතය
භස පිණි භයණ රද තුන් ළරකීවම් දී එර ගයින් ප්රභහණඹ සිඹඹට 13.0 ක අඩුවීභක් ද කුකුරන්
ප්රභහණඹ සිඹඹට 8 ක ඉවර ඹහභක් ද හේතහ කය ඇත.
“නගහ ව දළවකොටන් නිසඳහදනඹ” 2014 වතන කහේතුවේ සිට 2015 වතළනි කහේතු දක්හ
සිඹඹට 13ක ේධන වේගඹක් හේතහ කය ඇත. වම් භගින් දර වේශීඹ නිසඳහදනඹට එකතු කර අගඹ
රුපිඹල් මිලිඹන 13,665 න අතය රඵහ දුන් දහඹකේඹ සිඹඹට 0.6කි. වභභ කහේතු තුර යවුම් දළ
නිසඳහදනඹ සිඹඹට 0.4 කින් ඉවර වගොස ඇත.
2011/10, 2012/11, 2013/12 වතන කහේතු තුර දී ධනහේභක ේධන යටහන් වඳන්නුම් කර “කයදිඹ
ධිය කේභහන්තඹ” 2014/13 ව 2015/14 වතන කහේතුර දී ඍන ේධන යටහන් වඳන්නුම් කය ඇත
(රුඳ ටවන 5). 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතුවේදී කයදිඹ භසුන් ඇල්ලීභ
වහ ජර ජිවී ගහ උඳ අංලඹ සිඹඹට 8.6 ක අඩුවීභක් හේතහ කය ඇත. ධීය අභහතයහංල හේතහ රට
අනු 2015 වතන කහේතු තුශ ඇති ව දරුණු සුශං තේේඹ කයදිඹ භේය නිසඳහදනඹ අඩු වීභ
වකවයහි ඵර ඳහ ඇත. “මිරිදිඹ භසුන් ඇල්ලීභ වහ ජර ජිවී ගහ උඳ ක්රිඹහකහයකම්” 2014 වතන
කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතු තුශ සිඹඹට 12.6 කින්ේධනඹ වී ඇත.

1.3 කර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්
රුඳ සහහන 6
ප්රධාන කර්මාන්ෙ ක්රිොකාරකම්හි වර්ධන අනුඳාෙෙන්හි තවනස්වීම
තෙවන කාර්තු - 2010-2015
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ආර්ථික ක්රිොකාරකම

2014 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 1.3 ක ඳසුඵෆභක් රඵහ තිබු “ඳතල් වහ කළණීම් කේභහන්තඹ” 2015
වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 9.6 ක ේධනඹක් රඵහ ඇත. ඉදිකිරීම් කේභහන්තඹ වහ වඹොදහගන්නහ
අමුද්රය න කළුගල්, ළලි, හුණු ආදී ද්රය ර නිභළවුභ ඉවර ඹහභ වභඹට වවේතු වී ඇත.
“ආවහය ද්රය, බීභ ේග ව දුම්වකොශ ආශ්රිත නිසඳහදන ක්රිඹහකහයකම්” 2014 වතළනි කහේතුවේ සිඹඹට
5.8 ක ේධනඹක් වඳන්ව අතය 2015 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 8.8 ක ේධනඹක් වඳන්නුම් කයයි.
වභභ කේභහන්තවේ නිභළවුම් ටිනහකභ 2014 වතළනි කහේතුට හවප්ක් සිඹඹට 8.9 ක ඉවර
ඹහභක් දක්නට ඇත.
“වයදිපිළි, ඇඟළුම් වහ ම්බහණ්ඩ නිසඳහදන කේභහන්තඹ” 2015 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 2.4

ක

අඩුවීභක් වඳන්හ ඇත. වභභ කේභහන්තවේ නිභළවුම් ටිනහකභ සිඹඹට 2.1 කින් ඳවත ඹහභ මීට වවේතුවී
ඇත.
“දළ වහ දළ නිසඳහදන වහ ලීවඹන් කයන රද නිසඳහදන” (ගෘව බහණ්ඩ වළය) කේභහන්තඹද 2014
වතළනි කහේතුට හවප්ක් සිඹඹට 35.2 ක ේධනඹක් වඳන්නුම් කයයි. වභහි නිභළවුම් ටිනහකභ
2014 වතළනි කහේතුට හවප්ක් සිඹඹට 32.9 කින් ඉවර වගොස ඇත.
“කඩදහසි ව කඩදහසි ද්රය නිසඳහදනඹ”, “මුද්රණඹ ව ඳටිගත කයන රද භහධය නිසඳහදන කේභහන්තඹ”
2014 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 3.1

ක ඍන ේධනඹක් වඳන්නුම් කර අතය

2015 වතළනි

කහේතුවේදී එතළන් සිට සිඹඹට 20.0 ක ේධනඹක් රඵහ ඇත. වභභ ක්රිඹහකහයකභ වහ නිභළවුම්
ටිනහකභ සිඹඹට 16.6 කින් ඉවර වගොස ඇත.
2014 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 12.9 ක ේධනඹක් රඵහ තිබු “අඟුරු නිසඳහදනඹ ව ඛණිජ වතල්
ද්රය පිරිඳවදු නිසඳහදන කේභහන්තඹ” 2015 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 4.3 ක ේධනඹක් රඵහ ඇත.
“මලික වරෝව ේග නිසඳහදනඹ ව පිරිකන රද වරෝව නිසඳහදන (ඹන්ර ූතර ව උඳකයණ වළය)
කේභහන්තඹ” 2015 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 16.3 ක ේධනඹක් රඵහ ඇත. වභඹ 2014 වතළනි
කහේතුවේදී සිඹඹට 19.5 ක අඩුවීභක් හේතහ කයන රදී. 2014 වතළනි කහේතුට හවප්ක් 2015
වතළනි කහේතුවේදී මලික වරෝව ේග ව පිරිකන රද වරෝව නිසඳහදන නිභළවුම් ටිනහකභ
පිළිලින් සිඹඹට 7.4 කින් වහ සිඹඹට 11.6 කින් ඉවර වගොස ඇත.
“ඹන්ර ූතර වහ උඳකයණ ආදිඹ නිසඳහදන කේභහන්තඹ” 2014 වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 3.3 ක
ේධනඹක් වඳන්නුම් කර අතය වභභ කහේතුවේදීවභභ ක්රිඹහකහයකභ සිඹඹට 29.7 ක ේධනඹක් රඵහ
ඇත. වභභ කේභහන්තඹට අඹේ විදුලි උඳකයණ නිසඳහදනඹ, ඹන්ර ූතර වහ උඳකයණ නිසඳහදනඹ ව
වභෝටේ යථ වහ වට්රේ නිසඳහදනඹ ඹන ක්රිඹහකහයකම් ර නිභළවුම් ටිනහකභ 2015 වතළනි කහේතුවේදී
පිළිලින් සිඹඹට 32.4, 17.2 ව 12.1 කින් ඉවර වගොස ඇත.
“විදුලිඹ නිසඳහදනඹ” කේභහන්තවඹහි මේත එකතු කශ අගඹ 2015 ේවේ වතන කහේතුවේදී සිඹඹට
6.5 කින් ඉවශ වගොස ඇත. එඹ 2014 ේවේ වතළනි කහේතුවේදී සිඹඹට 8.0 කින් ඉවශ වගොස තිබුණි.
අදහශ කහරඳරිච්වේදඹ තුශ මුළු විදුලි ඵර ජනනඹ ගිගහවොට් 3201 සිට ගිගහවොට් 3402 දක්හ සිඹඹට
6.3 කින් ඉවශ ඹහභක් හේතහ විඹ. භසත විදුලිඵරඹ ජනනවඹන් ජර විදුලිඵර ජනනඹ ව තහඳ
විදුලිඵර ජනනඹ අතය අනුඳහතඹ 37:63 වර ටවන් විඹ. එභ අනුඳහතඹ 2014 ේවේ වතළනි
කහේතුවේ දී 43:57 වර හේතහ වී තිබුණි. 2015 ේවේ වතන කහේතුවේ දී විදුලි ඵර විකුණුම් ආදහඹභ
සිඹඹට 39.4ක ඳවර ඹහභක් හේතහ වී ඇත.
2015 ේවේ වතන කහේතුවේදී “ජරඹ එක්රැස කිරීභ, පිරිසිදු කිරීභ ව වඵදහ වළරීභ” ඹන ආේථික
කටයුේත මේත වර සිඹඹට 5.4 කින් ේධනඹ වී ඇත. ජරඹ ළඳයුම් ප්රභහණඹ 2014 ේවේ වතළනි
කහේතුවේ ඳළති ඝන මීටය දවස 146,608 සිට වම් කහේතුවේ ඝන මීටය දවස 154.337 දක්හ සිඹඹට 5.3
කින් ඉවශ වගොස ඇත. එවභන්භ වභහි අවශවි ආදහඹභද සිඹඹට 5.4 කින් ඉවශ වගොස ඇත.
2014 වතළනි කහේතු වහ ංන්දනවේදී 2015 වතන කහේතු වහ “ඉදිකිරීම් කේභහන්තඹ” සිඹඹට
3.7 කින් ේධනඹ වී ඇත. වභභ කහේතු තුරදී භසත සිවභන්ති නිසඳහදනඹ සිඹඹට 9.0 කින් ඉවර
වගොස ඇත. වභහිදී සිවභන්ති ආනඹනඹ සිඹඹට2.7කින් ද වේශීඹ නිසඳහදනඹ 20.8 කින් ද ඉවර ඹහභක්
හේතහ කය ඇත.

1.4 තසේවා ක්රිොකාරකම්
මුළු දශ වේශීඹ නිසඳහදිතඹ වහ සිඹඹට 57.1 ක ඉවශභ දහඹකේඹක් ඳඹන වේහ ක්රිඹහකහයකම්
2015 වතන කහේතු වහ සිඹඹට 3.4 ක ේධනඹක් හේතහ කය ඇත.
2015 වතන කහේතු වහ දශ වේශීඹ නිසඳහදිතඹට සිඹඹට 10.9 ක දහඹකේඹක් ඳඹන “වතොග ව
සිල්රය වශාභ“ 2014 වතන කහේතුවේ සිඹඹට 7.7 ක ඳසුඵෆභකට හවප්ක්, සිඹඹට 5.6 ක

ේධනඹක් හේතහ කයයි(රුඳ ටවන 7). වතොග ව සිල්රය වශාම් කහේඹවඹහි එකතුකශ අගඹ
වකවයහි මුළු ආනඹන වහ මුළු වේශීඹ නිසඳහදන ර වනසවීභ ඵරඳහනු රළවේ. එභ නිහ වභභ ආේථික
කටයුේවතහි

ේධන අනුඳහතඹ ආනඹන, කෘෂිකහේමික නිසඳහදන

ව කහේමික නිසඳහදන ඹන

විචරයඹන් ත්රිේවඹහි වනසවීභ භත ඳදනම් වේ.
ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුවේ

වගවුම් වලේ ංඛයහවල්ඛන

රට අනු

වඳය ේවේ වතන කහේතුවේ

සිට වභභ ේවේ වතන කහේතු දක්හ මුළු ආනඹන විඹදභ රු. මිලිඹන 682,049 සිට රු. මිලිඹන

628,816 දක්හ අඩු වී ඇත. ඊට අභතය කෘෂිකේභහන්ත, න වහ ධිය අංලවඹහි මුළු නිභළවුම් ටිනහකභ
වඳය ේවේ වතන කහේතු වහ න කශ වභභ ේවේ වතන කහේතුවේදී සිඹඹට 10.1 කින්
ඉවශ වගොස ඇත. කේභහන්ත ආේථික කටයුතු ර නිභළවුම් ටිනහකභ, 2015 වතන කහේතු වහ රු.
මිලිඹන 1,231,795 සිට රු. මිලිඹන 1,278,830 දක්හ සිඹඹට 3.8කින් ඉවශ වගොස ඇත.
රුඳ සහහන 7
ප්රධාන තසේවා ක්රිොකාරකම්හි වර්ධන අනුඳාතිකෙන්හි තවනස්වීම
තෙවැනි කාර්තු - 2010-2015
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“භගීන් ව බහණ්ඩ ප්රහවන වේහන් ව ගඵඩහ ඳවසුකම් ළඳයීභ” ඹන ක්රිඹහකහයකභ, බහණ්ඩ වහ වේහ

වගොඩබිම් ප්රහවනඹ, මුහුදු භහේග ර ප්රහවනඹ ව ගුන් වේහන් උඳ කහේඹඹන් වගන් භන්විත
වේ. ගුන් වේහ හේතහ අනු වභභ කහේතුවේ ආදහඹභ සිඹඹට 38.2 කින් ඳවශ වගොස ඇත. 2015
වතන කහේතුවේ දී මුහුදු භහේග ප්රහවන වේහන් හී ආදහඹභ සිඹඹට 40.8 ක ේධනඹක් වඳන්යි.
ගඵඩහ ව වනේ ආධහයක වේහන්වේ සථහය මිශ ඹටවේ එකතු කශ අගඹ සිඹඹට 3.3 ක
ේධනඹක් ද වගොඩබිම් ප්රහවන වේහන්හී දී එඹ සිඹඹට 3.6 ක ේධනඹක්ද හේතහ කය ඇත. ඳසුගිඹ
වේ වතන කහේතුට හවප්ක් වභභ කහේතුවේ දියිවන් මුළු හවන ලිඹහඳදිංචි කිරීවම් ේධනඹ
සිඹඹට 67.0 ක් වුේ වභෝටේ යථ, ෆන් යථ, වරොරි, ත්රීවයෝද යථ, ඵස යථ වහ ඉඩම් හවන ලිඹහඳදිංචිවඹහි
ේධනඹ පිළිවලින් සිඹඹට 214.6, සිඹඹට 406.0, සිඹඹට 29.1, සිඹඹට 66.1, සිඹඹට 1.9 ව සිඹඹට
3.5 ක් වේ. එවභන්භ දුම්රිඹ වදඳහේතවම්න්තුවේ ආදහඹභ සිඹඹට 6.7කින් ේධනඹ වී ඇති අතය, ඒ වහ
දයහ ඇති පිරිළඹද සිඹඹට 101.5 කින් ළඩි වී ඇත. ශ්රී රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරවඹහි ආදහඹභ සිඹඹට
2.4 කින් ේධනඹ වී ඇති අතය, එභ ප්රහවන වේහවහි භගී කිවරෝමීටේ ංඛයහ සිඹඹට 21.6 ක
ේධනඹක් හේතහ කයයි.
තළඳළල් වදඳහේතවම්න්තුවේ දේත හේතහ අනු 2015 වතන කහේතුවහි ආදහඹභ රුපිඹල් මිලිඹන
1526.9 ක් වී ඇති අතය එඹ 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් සිඹඹට 62.6ක ේධනඹකි. “තළඳළල් වහ
කරිඹේ උඳ ආේථික කහේඹඹන්” 2015 වතන කහේතු වහ සිඹඹට 28.8ක ඉවශ ේධනඹක් හේතහ
කයයි.
වඳය ේවේ වතන කහේතු වහ ශකහ ඵරන විට වභභ කහේතුවේ දී “නහතළන්, ආවහය වහ බීභ ේග
ළඳයිභ” ඹන උඳ කහේඹඹ සිඹඹට 1.7 ක ඍන ේධනඹක් හේතහ කයයි. එඹ 2014 වතන කහේතු
වහ හේතහ කය ඇේවේ සිඹඹට10.2 ක ේධනඹකි. ඊට අභතය 2015 වතන කහේතු වහ න විට
ංචහයක ඳළමිණීභ ඉවශ වගොස ඇතේ 2014 වතන කේතු වහ ළදීවම්දී වවෝටල් කහභය බහවිතහ
කිරීවම් අනුඳහතිකඹ 78.6 සිට 75.1 දක්හ අඩු වී ඇත. වේශීඹ ආදහඹම් වදඳහේතවම්න්තු හේතහ අනු
වවෝටල් ව ආඳනලහරහ වහ 2015 වතන කහේතුවේ එකතු කර අගඹ භත ඵදු

(VAT) සිඹඹට

24.5කින් ඳවත ළටි ඇත.
“ළඩටවන් කස කිරීභ, විකහලන කහේඹඹන්, ලේද ඳටිගත කිරීභ වහ වීඩිවඹෝ නිසඳහදනඹ කිරීභ” ඹන
ආේථික කහේඹඹන්හි සිඹඹට 1.4ක සුළු අඩුවීභක් 2014 වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන
කහේතුවේ දී හේතහ විඹ. වඵොවවෝ රඳහහිනී ව ගුන්විදුලි විකහලන භහගම්ර ආදහඹවභහි
උච්චහචනඹන් 2015 වතන කහේතුවේදී දක්නට ඇත.
“න්නිවේදන වේහන්හී” මේත එකතු කශ අගඹ 2015 වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට 18.9කින් ඉවශ
වගොස ඇත. විදුලි ංවේල වේහන් අතය භසථ නිභළවුභට ඉවශභ දහඹකේඹ රඵහ දී ඇේවේ ශ්රී රංකහ
වටලිවකොම්, ඩඹවරොේ ව වභොබිවටල් ඹන භහගම්ඹ.

“ඳරිගනක ළඩටවන් ම්ඳහදනඹ පිළිඵ උඳවේලනඹ වහ ම්ඵන්ධ කහේඹඹන්” ඹන උඳ ක්රිඹහකහයකභ
2014 වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට 9.7 ක ේධනඹක් හේතහ කශ ද, 2015 වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට
14.9 ක ඳසුඵෆභක් වඳන්යි.
“මුරය වේහ ළඳයීභ” 2015 ේවේවතන කහේතුවේ දී මුේත වර සිඹඹට 11.1කින් ේධනඹ වී
ඇත.වඳය ේවේ අදහර කහේතුවේ දී එභ කටයුේත සිඹඹට 16.7කින් ේධනඹ වී තිබුණි. 2015වතන
කහේතුවේදී ඵරඳරරහී  හණිජ ඵළංකු ව ඵරඳර විවලේෂිත ඵළංකු වහ වේක වගවීම් සිඹඹට 27.5කින්
ළඩිවී ඇත. එවභන්භ වභභ ආඹතන වහඵදු වගවීභට වඳය රහබඹ සිඹඹට 1.1කින් අඩුවී ඇත. මුරය
වේහන් හි බහවිතහ, ණඹ අේතිකහයම් ටිනහකභ ව මුළු තළන්ඳතු ටිනහකභ භගින් වඳන්නුම් කයයි.
ඒ අනු ණඹ අේතිකහයම් ටිනහකභ ව මුළු තළන්ඳතු ටිනහකභ 2015වතන කහේතු තුරදී
පිලිවලින් සිඹඹට 24.9කින් ව සිඹඹට 13.6කින් ේධනඹ වී ඇත. 2015 ේවේ වතළනි කහේතුවේ දී
“බරිත හභහනය ණඹ වඳොලී අනුඳහතිකඹ” ව “බරිත හභහනය තළන්ඳතු වඳොලී අනුඳහතිකඹ” පිලිවලින්
සිඹඹට 11.2 ක් ව සිඹඹට 6.0 ක් වර ටවන් විඹ. 2014 ේවේ අදහශ කහේතුවේ දී එභ දේලකඹන්
සිඹඹට 13.0 ක් ව සිඹඹට 6.8 ක් වර ටවන් ඇත.
“යක්ණ වේහ ළඳයීභ ව විශ්රහභ ළටුප් අයමුදල් කශභනහකයණඹ” කිරීවම් කටයුතු ර මුේත එකතු
කර අගඹ 2015 ේවේ වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට 16.1ක ේධනඹක් හේතහ කය ඇත. එඹ 2014
ේවේ වතන කහේතුවේ දී සිඹඹට 2.2ක ඳවර ඹහභක් වඳන්නුම් කය ඇත. වභභ කහේතුවදී යක්ණ
භහගම් ර වේක වගවීම් වභන්භ ඵදු වඳය රහබවේහිද ේධනඹක් හේතහ වී ඇත. වභභ වේහ
වකතයම් බහවිත වවේදළයි නිරුඳනඹ වකවයන යක්ණ හරික ටිනහකභ ව වගන රද න්දි මුදල් හි
එකතු අදහශ කහේතුවේදී සිඹඹට 20.9කින් ඉවර වගොස ඇත.
දශවේශීඹ නිසඳහදිතඹට සිඹඹට 5.4 ක දහඹකේඹක් ඳඹන “වේඳශ වශහම්” උඳ අංලඹ 2014
වතන කහේතුට හවප්ක් 2015 වතන කහේතු තුරදී සිඹඹට 5.9ක ේධනඹක් හේතහ කය ඇත.
“ෘේතීඹ වේහ” ඹන ආේථික ක්රිඹහකහයකභ ගණනඹ කයනු රඵන්වන් ආේථික ක්රිඹහකහයකම් 8 ක
එකතුක් වරසිනි. වභඹ ප්රධහන ලවඹන් “ නීති වහ ගිණුම් කහේඹඹන්”, “ගෘවනිේභහන වහ ඉංජිවන්රු
කහේඹඹන්”, “ විදයහේභක ඳේවේණ ව ංේධන කහේඹඹන්” “ප්රචහයණ වහ අවරවි ඳේවේණ,
වනේ ෘේතීඹ, විදයහේභක වහ තහක්ණ කහේඹඹන්” ව “ප්රකහලණ කහේඹඹන්”, “ඳශු වදය
කහේඹඹන්”. “කුලී වහ ඵදු කහේඹඹන්”, “රැකිඹහ, රැකිඹහ නිවඹෝජිත ආඹතන, ආයක්ක වහ විභේලණ
කහේඹඹන්” ව “වගොඩනළගීම් වහ උදයහන ළකම භ ම්ඵන්ධ වේහ ළඳයීම් කහේඹඹන්” වගන් භන්විත
වේ.

ඉවත දළක්වන කහේඹඹන් දවහ නිභවුම් අගඹ ගණනඹ කයනු රඵන්වන් වේශීඹ ආදහඹම්

වදඳහේතවම්න්තු භගින් නිකුේ කයන ළට් දේත ඳදනම් කයවගන වේ. වභභ වගවිඹ යුතු ළට් අගඹ වඳය
වේ වභභ කහේතු වහ දන කශ සිඹඹට14.5 වර වභභ කහේතු දවහ අඩුවී ඇත. එහි ප්රතිපරඹක්
වර “ ෘේතීඹ වේහ දවහ එකතු කශ අගඹ දවහ මේත ටිනහකභ ෘණ ේධන අනුඳහතඹක් හේතහ
කයන අතය එඹ වභභ කහේතු දවහ සිඹඹට 19.6 කි.

“කරහ වහ වඳොදු විවනෝදහේභක කටයුතු ව අවනකුේ වඳෞේගලික කහේඹඹන්“ ඹන ආේථික කටයුේත
“වනේ පුේගර වේහ කහේඹඹන්“ ඹටවේ භ දවන් කය ඇත. එභ කහේඹවඹහි නිභළවුම් අගඹ ද වේශීඹ
ආදහඹම් වදඳහේතවම්න්තු භගින් නිකුේ කයන ළට් දේත ඳදනම් කයවගන කස කයනු රළවේ. 2014
වතන කහේතු වහ ංන්දනඹ කය ඵරන කශ ඉවත ආයථික කටයුේවතහි මේත එකතතු කශ අගඹ
සිඹඹට 4.7 කින් ඉවර වගොස ඇත. වභහි වගවිඹ යුතු ළට් අගඹ, වඳය වේ වභභ කහේතු වහ දන
කශ සිඹඹට 9.8 ක ළඩි වීභක් වඳන්හ ඇත.
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