ශ්රී ලංකා ජාතික ගිණුම් මාධ්ය ටහන
2016 පළමු කාර්තුව
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නා ටංඛයාවේඛ

වදපාර්තතවම්න්ුව

ජාතික ප්රතිපත්තති නා ආර්තික කහයුු අමාතයාංශෙ
ශ්රී ලංකාව

1.1 ජාතික ගිණුම් ඇට්තවම්න්ු -පළමු කාර්තුව 2016
ශ්රී ලංකාවේ ම ලංළු ද ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ුව ලං(ජනවේරි, ලං පබරවේරි, ලංමේර්ු) ලංසඳහේ ලං

රුපියල් ලංමිලියන ලං2,088,024 ක් ලං කස ලංවේර්තේ ලං ම. ලං මය ලං2015 ලං ලංප ළු ලං ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංවේර්තේගත ලංළු ද ලං

 ලං

ජේතිව ලංනිෂ්පේදිතය ලංවූ ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං1,978,609  ලංට ලංසේ ේක්ෂව ලංසියයට ලං5.5ව ලංධනේත්මව ලංවර්ධනයක් ලං ම
ආර්ිව ේ ලංප්රධේන ලංසාරකව ලංහතර ලංවන ලං ලංවෘෂිවර්මේන්තය, ලංවර්මේන්ත, ලං ස්වේ ලංසහ ලංභේණ්ඩ ලංසඳහේ ලංවන ලංශුේධබදු ලං
2016 ලං පකවන ලං වේර්ු ම ලං දී, ලං සමස්ත ලං

ේශීය ලං නිෂ්පේදිතයට ලං ක්වන ලං ප්රතිතත ලං ේයවත්වය ලං පවත්නේ ලං මික ලං

යට ත් ලං පිලි වලින් ලං සියයට7.4ක්, ලං සියයට ලං 31.6ක්, ලං සියයට ලං 52.4ක් ලං සහ ලං  ලං සියයට ලං 8.5ක් ලං ම. ලං වර්මේන්ත ලං
ක් ෂ්ත්රය ලං

 ලං ේශිය ලංනිෂ්පේදීතයට ලං ක්වන ලං ේයවත්වය ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලං ලංවේර්තේ ලංවූ ලංසියයට ලං28.7ට ලං

සේ ේක්ෂව ලං ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලං ලංසියයට ලං31.6ක් ලං ක්වේ ලං ලංවර්ධනය ලංවීම ලංවි ත්ෂ ලංවරුණකි. ලං
2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංසමස්තයක් ලං කස ලංප්රධේන ලංආර්ිව ලංක්රියේවේරවහි ලංධන ලංවර්ධන ලං මගයන් ලංවේර්තේ ලං
වී ලං ඇත. ලං මිදී ලං වර්මේන්ත ලං අාතය ලං සියයට ලං 8.3ක් ලං කස ලං වැපී ලං ප නන ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇති ලං අතර ලං
ස්වේ ලංඅාතය  ලංසියයට ලං4.9 ලංව ලංඉහක ලංවර්ධන ලං මගයක් ලං ලංකබේ ලං ගන ලංඇත. ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංහේ ලංසැසඳී හදී ලං
2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංුක ලංවෘෂිවේර්මිව ලංආර්ිව ලංවටයුු ලං ලංසියයට ලං1.9ව ලංසු ද ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇත. ලං ලං
සෑම ලංආර්ිව ලංවටයුත්තක් ලංසඳහේම, ලං
වටයුත්ත ලං සඳහේ ලං

 ලං එවුව  ලං අගය ලං ගණනය ලං වරනු ලං කැ ේ. ලං එිදී ලං අතරමැදි ලං ය වුහ ලං ගැනුහ ලං මිකට ලං

ඇස්ත හන්ු ලංවක , ලං

 ලංනිමැවුම ලංඇස්ත හන්ු ලංවරනු ේ ලංළුලිව ලංමිකට ලං ම. ලංඑබැවින් ලං

ළුලිව ලංමික ලංඅනුව ලංගණනය ලං ව ර්. ලං
පමණි. ලංඒ ලංඅනුව ලං

 ලංනිමවු මන් ලංඅතරමැදි ලං ය වුහ ලංඅඩුකිරී මන් ලංඑම ලංඑක් ලංඑක් ලංආර්ිව ලං
 ලංඑවුවක ලංඅගය ලං  ලං

ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලංගණනය ලංවරනු ේ ලං ව ඳ පේක ලංමික ලංගණන් ලංඅනුව ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලංගණනය ලංකිරී හදී ලංසමස්ත ලංආර්ිව ේ ලං

 ලංඑවු ලංවක ලංඅගයට ලංභේණ්ඩ ලං

මත ලං අය ලං ව රන ලං බදු ලං එවු වේට ලං එම ලං සහනේධේර ලං අඩු ලං කීරීම ලං සිදුවක ලං යුුය. ලං  ලං 2010 ලං පේ  ලං වර්ෂය ලං යට ත් ලං
ගණනය ලංවරනු ලංකබන ලංනව ලංජේතිව ලංගිණුහ ලංඇස්ත හන්ුවක ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය, ලංසමස්ත ලංආර්ිව ේ ලං

 ලං

එවු ලංවක ලංඅගයට ලංභේණ්ඩ ලංමත ලංඅය ලං ව රන ලංබදු ලංඑවු වේට ලංඑම ලංසහනේධේර ලංඅඩුකිරීම ලංයන ලංගැකපීම ලංසිදු ලං
කිරී මන් ලංගණනය ලං ව ර්.
2016 ලං වර්ෂ ේ ලං ප ළු ලං වේර්ුව ලං  ලං සඳහේ ලං භේණ්ඩ ලං මත ලං අය ලං ව රන ලං බදු ලං එවු ලං කිරීමන් ලං හේ ලං ඒ ලං සඳහේ ලං වන ලං ලං
සහනේධේර ලංඅඩුකිරී මන් ලංකැ බන ලංඅගය ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේ නයට ලං ක්වන ලං ේයවත්වය ලංසියයට ලං8.5 ලංක් ලං ම. ලං

2015 ප ළු ලංවේර්ුව ලංුකදී ලං මම ලංඅගය ලංසියයට ලං7.9ක් ලං කස ලංවේර්තේ ලං ම.
 ලං
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ඉහත ලං රුප ලං සටහන ලං 1ි ලං  ලං ැක් වන ලං පරිදි ලං 2015 ලං ප ළු ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්ෂව ලං 2016 ලං ප ළු ලං වේර්ුව ලං ුකදී ලං
වෘෂිවේර්මිව ලං ආර්ිව ලං වටයුු ලං ධනේත්මව ලං වර්ධන ලං මගයන් ලං මන්ම ලං  ලං ඍන ලං වර්ධන ලං මගයන් ලං  ලං වේර්තේ ලං
වරඇත. ලංප්රධේන ලංවත යන් ලං“ධේනය”(වී ලංහැර) ලංසියයට ලං29.0ක්, ලං“එ ව ද” ලංසියයට ලං16.3ක්, ලං පේල් ලංවගේව ලංප්රධේන ලං
වේට ලංඇති ලං“ තල් ලංසිත ලංපකුරු ලංවගේව” ලංසියයට ලං10.0ක්, ලංසහ ලං ලං“සත්ත්ව ලංනිෂ්පේ න” ලංසියයට ලං5.1ක් ලං කස ලං
ඉහක ලංවර්ධන ලං මගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං ලංවෘෂිවේර්මිව ලංආර්ිව ලංවටයුත්තක් ලංවන ලං“වී ලං ගේවිතැන” ලං මවර ලං
සියයට ලං 0.6ව ලං සු ද ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං තව  ලං “ ත් ලං වගේව“, ලං “රබර් ලං වගේව” ලං සහ ලං “වරදිය ලං ධිවර ලං
වර්මේන්තය” ලංපිළි වලින් ලං ලංසියයට ලං11.6, ලංසියයට ලං2.6 ලංසහ ලංසියයට ලං2.6 ලං ලං කස ලංඍන ලංවර්ධන ලං මගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.

2015 ප ළුවන ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංවර්මේන්ත ලංඅාතයට ලංඉහක ලං ේයවත්වයක් ලං
සපයන ලං බේ හෝ ලංක්රියේවේරවහ ලංධනේත්මව ලංවර්ධනයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත ලං(රුප ලංසටහන ලං2). ලංවි ත්ෂ යන්ම ලං
වර්මේන්ත ලංක්රියේවේරවහ ලංසඳහේ ලංඉහකම ලං ේයවත්වයක් ලංකබේ ලං

න ලං“ඉදිකිරීහ” ලංඋප ලංආර්ිව ලංවටයුත්ත ලං2015 ලං

ප ළු ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලංසියයට ලං12.0 ලං මගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලංමිට ලංඅමතරව ලං“ඛනිජ ලං තල් ලංපිරිපහදුව”, ලං
“ළුලිව ලං

කෝහ ලං සහ ලං යවඩ ලං නිෂ්පේ නය”, ලං “ ැව ලං සහ ලං ැවනිෂ්පේ නය”, ලං “ගෘහ ලං භේණ්ඩ ලං නිෂ්පේ නය”, ලං

“යන් ත්රෝපවරණ ලංනිෂ්පේ න ලංවටයුු”, ලං“මක ලංපවේහන ලංපේධති ලංආශ්රීත ලංවර්මේන්ත” ලං, ලං“අ නකුත් ලංනිෂ්පේ න” ලං
සහ ලං“විදුලිය ලංවර්මේන්තය” ලංපිලි වලින් ලංසියයට ලං62.6ක්, ලංසියයට ලං48.8ක්, ලංසියයට ලං28.ක්, ලංසියයට ලං27.ක්, ලංසියයට ලං
21.9ක්, ලංසියයට ලං20.5ක්, ලංසියයට ලං13.2ක්, ලංසහ ලංසියයට ලං10.1ක් ලංවත යන් ලංඉහක ලංධනේත්මව ලංවර්ධන ලං මගයන් ලං
වේර්තේ ලංවර ලං ලංඇත. ලං ලංආහේර, ලං ලංබීමවර්ග ලංසහ ලංදුහ වේ  ලං ලංවර්මේන්තය ලං ලංසියයට ලං1.2, ලංසහ ලංඇඟලුහ ලංආශ්රිත ලංවර්මේන්ත ලං ලං
සියයට ලං 1.9 ලං ව ලං මන් ගේමී ලං වර්ධනයන්  ලං පතල් ලං සහ ලං වැණිහ ලං වර්මේන්තය ලං සහ ලං ජක ලං පිරිපහදු ලං වටයුු ලං ආශ්රිත ලං
වර්මේන්තය ලං ලංපිලි වලින් ලංසියයට ලං1.5ක් ලංසහ ලං4.6 ලංක් ලං කස ලංඍන ලංවර්ධන ලං මගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.

රුප ලංසටහන ලං2

වර්තධ්

අනුපාතිකෙ (%)

ට්ථාවර මිල අනුව කර්තමාන්ත ආර්තික ක්රිොකාරකම්ි වර්තධ්
2016 පළමු කාර්තුව
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රුප ලංසටහන ලං3
ට්ථාවර මිල අනුව වට්වා ආර්තික ක්රිොකාරකම්ි වර්තධ්
2016 පළමු කාර්තුව
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2015 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංහේ ලංසමගේමිව ලං මම ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංසමස්තයක් ලං කස ලං ස්වේ ලංඅාතය ලංසියයට ලං4.9ව ලංවර්ධන ලං
මගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලංරුප ලංසටහන ලං3 ලංි ලං පන්වන ලංපරිදි ලංසන්නි ම න ලං ස්වේවන් ලංසියයට ලං21.1ක්, ලංළුකය ලං
ස්වේ ලංසියයට ලං15.9ක් ලංසහ ලං ලංරක්ෂණ ලංවටයුු ලංසියයට ලං11.6 ලංක් ලං කස ලං ලං ස්වේ ලංඅාතය ලංුක ලංවැපී ලං ප නන ලංවර්ධන ලං
මගයන් ලංකබේ ලං ගන ලංඇත. ලංමීට ලංඅමතරව ලං“අ නකුත් ලංපුේගක ලං ස්වේ”, ලං“අධයේපන ස්වේ” ලං, ලං“ තේග ලංසහ ලංසිල්කර ලං
ව ඳේම”, ලං“රේජය ලංපරිපේකන ලං ස්වේවන්” ලංසහ ලං“ආහේරපේන ලංසහ ලංනවේතැන් ලං ස්වේ” ලංපිලි වලින් ලංසියයට ලං6.ක්7, ලං
සියයට ලං5.9ක්, ලංසියයට ලං5.7ක්, ලංසියයට ලං5.3ක් ලංසහ ලංසියයට ලං4.2ක් ලංවත යන් ලංවර්ධන ලං මගයන් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
එ ස්ම ලං මම ලංවේර්ුව ලංුක ලංවෘත්ීය ලං ස්වේ, ලංවැඩසටහන් ලංසවස් ලං කිරීම ලංහේ ලංවිවේතන ලං ස්වේ ලංසහ ලංතැපැල් ලංසහ ලං
කුරියර් ලං ස්වේ ලංපිලි වලින් ලංසියයට ලං7.5ක්, ලංසියයට ලං10.9ක්, ලංසහ ලංසියයට ලං0.7ක් ලංවත යන් ලංඍන ලංවර්ධන ලං මගයන් ලං
වේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
ආර්ිව ේ ලංමික ලංමට්ටහි ලං වනස ලංමනිනු ලංකබන ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිත ේ ලංගමය ලංමික ලංඅවධමවය ලං(2010=100), ලං

2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලං ලං142.7 ලංක් ලං කස ලංවේර්තේ ලං ම. ලං ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලං මම ලංඅගය ලං ලං137.7 ලං
කස ලංවේර්තේ ලංවිය. ලං ලංඒ ලංඅනුව ලං මම ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංඋේධමන ලං මගය ලංසියයට ලං3.6ක් ලං කස ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇත.
වේ ඹ ලංපේරි භෝගිව ලංමික ලං ර්තවය ලං(CCPI) ලං(2006/2007=100) ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංවේර්තේ ලංවූ ලං180.1 ලං
සිට ලං2016 ලංප ළු ලං ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලං183.5 ලං ක්වේ ලංවර්ධනය ලංවී ලං ලංඇති ලංඅතර ලං මම ලංවේක ලංසිමේව ලංුකදී ලංසියයට ලං1.9ව ලං
උේධමන ලං මගයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.

1.2 කෘෂිකර්තමාන්ත ක්රිොකාරකම්
2015 ලං ප ළු ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්ෂව ලං 2016 ලං ප ළු ලං වේර්ු මදී ලං සමස්ත ලං වෘෂිවර්මේන්ත, ලං වන ලං වගේ ලං සහ ලං ධීවර ලං
වර්මේන්තය ලං සියයට ලං 1.9ව ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං මම ලං වේර්ු මදී ලං සමස්ත ලං වෘෂි ලං ආර්ිව ලං
ක්රියේවේරවහ ලං

 ලං ේශීය ලං නිෂ්පේදිතයට ලං සියයට ලං 7.4 ලං ව ලං ේයවත්වයක් ලං සපයේ ලං ඇත. ලං “වී ලං වගේව”, ලං “එ ව ද ලං

වගේව”, ලං“පකුරු ලංවගේව”, ලං“ ත් ලංවගේව”, ලං“ පේල් ලංවගේව ලංප්රධේන ලං වේට ලංඇති ලං තල් ලංසිත ලංපකුරු ලංවගේව” ලංසහ ලං
“සත්ත්ව ලංනිෂ්පේ න” ලංයන ලංඋප ලංආර්ිව ලංවටයුු ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතයට ලංසියයට ලං0.5 ලංත් ලං0.8 ලංත් ලංඅතර ලංප්රමේණ ලං

වලින් ලං ේයව ලංවී ලංඇත. ලං මිදී ලංවැඩිම ලං ේයවත්වය ලංවන ලංසියයට ලං1.3 ලංව ලං ේයවත්වය ලංවරදිය ලංමසුන් ලංඇල්ීම ලංහේ ලං
ජක ලංජීවි ලංවගේව ලංයන ලංආර්ිව ලංවටයුත් තන් ලංවේර්තේවී ලංඇත.
2015 ලං ප ළු වනි ලං වේර්ු ම ලං දී ලං සියයට ලං  ලං 4.4 ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං  ලං වේර්තේ ලං ව  ලං “ ලං ධේනය ලං වගේ ලං කිරීම ලං ” ලං  ලං 2016 ලං
ප ළු වනි ලං වේර්ු මදී ලං සියයට ලං 29.0 ලං ව ලං ඉහක ලං  ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං ඒ ලං සඳහේ ලං ප්රධේන ලං වත යන් ලං
රටවජු, ලං වමපි ලං හේ ලං කුරක්වන් ලං  ලං නිෂ්පේ නයන්ි ලං වර්ධනයන් ලං පිළිවලින් ලං සියයට ලං 33.5ක්, ලං 14.9ක් ලං හේ ලං සියයට ලං
14.6ක් ලං ලං කස ලංබකපේ ලංඇත.
2015 ලංප ළු වනි ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංසියයට ලං28.7 ලංව ලංඉහක ලං ලංවර්ධන ලංඅනුපේතිවයක් ලංවේර්තේ ලංවක ලං ලංවී ලංවගේව ලං මම ලං
වේර්ුව ලංුකදී ලංතව ලංදුරටත් ලංසියයට ලං0.6කින් ලං ලං ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං මවර ලංමහ ලංවන්නය ලං ලංුකදී ලං ලංවී ලංවගේ ලංවරන ලං

ප්ර ේත ලංවක ලංපැවති ලංිතවර ලං ලංවේකගුණ ලංතත්ත්වය ලං මවර ලංවී ලංඅස්වැන්න ලං ම ස් ලංඉහක ලංයේමට ලංබකපේ ලංඇති ලංඅතර ලං
එය ලං මට්රික් ලං ටේන් ලං 2,884,223 ලං ක් ලං කස ලං වේර්තේ ලං වී ලං ඇත. 2015/16 ලංමහ ලං වන්න ේ ලං වී ලං නිෂ්පේ නය ලං සඳහේ ලං
වැඩිම ලං ේයවත්වය ලංඅනුරේධපුර ලං ලංදිස්ික්ව යන් ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇති ලංඅතර ලංඑය ලං ලං මට්රික් ලං ටේන් ලං347,437ක් ලං ම.
“එ ව ද ලං වගේ ලං කිරීම” ලං උප ලං ආර්ිව ලං වටයුත් ති ලං එවු ලං ව  ලං අගය ලං ස්ථේවර ලං මික ලං ගණන් ලං යට ත් ලං 2015 ලං
ප ළු වනි ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංසියයට ලං16.3 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
2016 ලංප ළුවන ලංවේර්ුව ලංුක ලංරට ලංුක ලංපැවී ලංවියලි ලංවේකගුණ ලංතත්ත්වයන් ලංයට ත් ලංවුව  ලංමේ දමිරිස්, ලංවට්ටක්වේ, ලං
බෝාචි, ලංහේ ලංවරවික ලංයන ලංඑ වලු ලං ලංවර්ග ලංවක ලංනිෂ්පේ නය ලං ලංවේර්තේගත ලංඅයුරින් ලංඉහක ලං ගේස් ලංඇත. ලං
මම ලං 2016 ලං  ලං  ලං ළුල් ලං වේර්ුව ලං  ලං ු  ලං  ලං “ ලං ප ුරු ලං වගේ ලං කිරීම ලං ” ලං උප ලං ආර්ිව ලං වටයුත්ත ලං සියයට ලං 0.3 ලං ව ලං සු ද ලං
පසුබැස්මක් ලං පන්වේ ලංඇත.
පේල් ලං වගේව ලං ප්රධේන ලං වේට ලං ඇති ලං “ තල් ලං සිත ලං පකුරු ලං වගේව” ස්ථේවරමික ලං ගණන් ලං යට ත් ලං 2016 ලං ප ළු ලං
වේර්ුව ලංසඳහේ ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේ නයට ලංඑවු ලංවක ලංඅගය ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං18,442 ලංක් ලං ම. ලං මම ලංවේර්ු මදී ලං

නිෂ්පේදිත ලං පේල් ලං ගඩි ලං ප්රමේණය ලං 2015 ලං ප ළුවන ලං වේර්ුව ලං හේ ලං සකවේ ලං බැලි හදී ලං සියයට ලං 12.8 ලං ව ලං ඉහක ලං
වර්ධනයක් ලංකබේ ලං ගන ලංඇත. ලං පේල් ලංවගේ ලංවර්මේන්තය ලංසඳහේ ලංවේර්ුමය ලංරටේව ලංසකවේ ලංබැී හදී, ලං2015 ලංප ළු ලං ලං
වේර්ුව ලංසඳහේ ලංවේර්තේ ලංවූ ලං0.9 ලංව ලංඍන ලංවර්ධන ලං මගය ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංසියයට ලං10 ලංව ලං ලංධනේත්මව ලං
වර්ධනයක් ලං ක්වේ ලංඉහක ලං ගේස් ලං ඇත. ලංඒ ලංඅනුව ලං2016 ලංපකවන ලංවේර්ුව ලංුකදී ලං“ තල් ලංසිත ලංපකුරු ලංවගේව”
ේශීය ලංනිෂ්පේදිතයට, ලංසියයට ලං0.9 ලංව ලං ේයවත්වයක් ලංසපයේ ලංඇත. ලං
ශ්රී ලං කාවේ ලං පේල් ලං පර් ේෂණේයතන ේ ලං පැහැදිලි ලං කිරීහ ලං වකට ලං අනුව ලං මම ලං වේක ලං සිමේව ලං ුක ලං  ලං පේල් ලං වගේ ලං
ව රන ලං ප්ර ේත ලං වක ලං අඛණ්ඩව ලං පැවති ලං වර්ෂේමය ලං ිතවර ලං වේකගුණ ලං තත්වය ලං ම ස් ලං පක ේව ලං ඉහක ලං යේමට ලං
ඍජුවම ලංබකපේ ලංඇත. ලංඑ ස් ලං ම, ලං2010 ලංවර්ෂ ේ ලංසිට ලංක්රියේත්මව ලංවූ ලං“වේරුව ලංන වෝ ේ’ ලංවැඩසටහන ලංයට ලං ත් ලං
පේල්පැක ලං30,000 ලංඅධිව ලංප්රමේණයක් ලං ගේවීන් ලංසඳහේ ලං බ ේදීම ලංසිදුවරන ලංක  ලංඅතර ලංප්රධේන ලංවත යන් ලං පේල් ලං
වුවක ලංයටි ලංවගේව, ලංනැවත ලංවගේව ලංසහ ලංඅඩු ලංපිරවුහ ලංසඳහේත් ලංනැ ගනිර ලංප ේ ත් ලංඅලුතින් ලං පේල් ලංවගේ ලංකිරීම ලං
සඳහේත් ලං මය ලං යේ ේ ලංගැනිණි. ලං මම ලංනව ලං පේල් ලංවගේවන් ලංවලින් ලං ැන් ලං පේල් ලංපක ේව ලංකැ බමින් ලංපැවීම  ලං
මම ලංනිෂ්පේ නය ලංඉහ යේමට ලං හ්ු ලංවී ලංඇත. ලංඑ මන්ම ලං ලංිතවර ලංවේකගුණ ලංතත්ත්වයන් ලංයට ත් ලං පේල් ලංවගේ ලං
වරන්නන් ලංනිසි ලංපරිදි ලං පේ හේර ලං යදීම ලංසහ ලංඅ නකුත් ලංසේහප්ර ේිකව ලංපිළි වත් ලංසිදුකිරීමට ලං ලං ප ීමම ලං  ලංයහපත් ලං
පක ේවක් ලංකැබීමට ලං හ්ු ලංවී ලංති ේ. ලං
2015 ලංප ළු වනි ලං ලංවේර්ුව ලංුක ලංසියයට ලං7.6 ලංව ලංවර්ධන ලං මගයක් ලං ලං පන්නුහ ලංවක ලං ලං ලං“ ත් ලංවගේ ලංකිරීම ලං” ලංඋප ලං
ආර්ිව ලංඅාතයි ලංවර්ධන ලං මගය ලං2016 ලංප ළු වනි ලංවේර්ුව ලං ලංු  ලංදී ලංසියයට ලංඍන ලං11.6 ලං ලං ක්වේ ලංඅඩුවීමක් ලංවේර්තේ ලං
වර ලං ඇත. ලං 2015 ලං  ලං ප ළු වනි ලං  ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්ෂව ලං 2016 ලං ප ළු වනි ලං වේර්ු මදී ලං වේ ඹ ලං ත් ලං
ව ඳ පේ ල් ලං ත් ලංකි.ග්රෑහ ලං1ක් ලංසඳහේ ලංසේමේනය ලංවිකුණුහ ලංමික  ලං ලං ලංරු. ලං419.04 ලං ලංසිට ලංරු.409.21 ලං ලං ක්වේ ලංසියයට ලං

2.3 ලංව ලංඅඩුවීමක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං2016 ලංවස ර් ලංළුල් ලං ලංමේස ලං03 ලංුක ලංදී ලං ත් ලංවගේ ලංවරන ලංප්ර ේත ලංවක ලංපැවී ලංවියලි ලං
වේකගුණය ලංතත්වය ලං ලං  ද ලං ලංනිෂ්පේ නය ලංඅඩුවීමට ලංප්රධේන ලං හ්ුවක් ලංවී ලංඇත. ලං
එ මන්ම ලං සමස්ත ලං ත් ලං නිෂ්පේ නය ලං සඳහේ ලං සියයට ලං 65 ලං ව ලං පමණ ලං ේයවත්වයක් ලං කබේ

න ලං පහතරට ලං ත් ලං

නිෂ්පේ නය ලං2015 ලං ලංප ළු වනි ලං ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං ලං2016 ලංප ළු වනි ලං ලංවේර්ුව ලංු  ලංසියයට ලං11.2 ලං ලංව ලං
අඩුවීමක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
රබර් ලංවගේවට ලංඅ ේක ලංවර්ධන ලංඅනුපේතිවය ලං2012 ලංප ළු වනි ලං ලං ලංවේර්ු ම ලංසිට ලං2015 ලංප ළු වනි ලං ලං ලංවේර්ුව ලං ක්වේ ලං
ක්රම යන් ලංපහත ලංවැ ටමින් ලංපැවුන ලංඅතර ලං ලං2016 ලංප ළු වනි ලං ලංවේර්ු ම ලංදී ලංඑය ලංතවදුරටත් ලංසියයට ලං2.6 ලංකින් ලං
පහත ලංවැටී ලංඇත. ලං කෝව ලං ව ඳ පේ

් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංරබර් ලංකි කෝ ලංග්රෑහ ලංඑවක් ලංසඳහේ ලං ගවන ලංමික ලංඅඩුවීම ලංනිසේත් ලං ලං

රබර් ලංකිරි ලංවැපීම ලංසඳහේ ලංවහවරු ලංකුලිය ලංවැඩිවීම ලංනිසේත් ලංරබර් ලංකිරි ලංවැපීම ලංඅඩු ලංවී ලංඇති ලංබව ලංරබර් ලංසාවර්ධන ලං
පේර්ත හන්ු ම ලංවේර්තේ ලංමගින් ලං ක්වේ ලංඇත. ලං
සත්ව ලංනිෂ්පේ න ලංක්රියේවේරවම ලංසඳහේ ලං ේයව ලංවන ලංමස් ලංපිණිස ලංසුන් ලංඇතිකිරීම, ලංකිරි ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලංබිත්තර ලං
නිෂ්පේ නය ලංසමස්තයක් ලං කස ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංළු ද ලං
රුපියල් ලංමිලියන12,704ක් ලංවන ලංඅතර ලංළු ද ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලං වත ලංඑවු ලංවක ලංඅගය ලං

 ලංජේතිව ලංනිෂ්පේ නයට ලංකබේ ලං

න ලං ලං ේයවත්වය ලංසියයට ලං0.6 ලංකි. ලං

මි ලංදී ලංකිරි ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලංබිත්තර ලංනිෂ්පේ න යි ලංඑවු ලංවක ලංඅගය ලං ලංපිළි වලින් ලංසියයට ලං9.4කින් ලං ලංසහ ලං
සියයට ලං 11.2කි ලං න්ඉහක ලං ගේස් ලං ඇත. ලං මම ලං වේර්ුව ලං ුක ලං දී ලං වි ත්ෂ යන් ලං හරක් ලං මස් ලං නිෂ්පේ නය ලං සියයට ලං
6.8කින් ලංඉහක ලංයේමක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
වන ලංවගේ ලංසහ ලං ැව ලංනිෂ්පේ නය ලංආර්ිව ලංක්රියේවේරවම ලං2016 ලංප ළු ලං ලංවේර්ු ම ලංදී ලංසියයට ලං4.0 ලංව ලංඉහක ලංයේමක් ලං
වේර්තේ ලංවරික. ලං මම ලංක්රියේවේරවම ලංමගින් ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේ නයට ලංඑවු ලංවක ලංඅගය ලංරුපියල් ලංමිලියන ලං20,297 ලං

ක් ලංවන ලංඅතර ලං ලංකබේ ලංදුන් ලං ේයවත්වය ලංසියයට ලං0.7කි. ලං
2011, ලං2012, ලං2013 ලං ලංහේ ලං2014 ලංවර්ෂ ලංවක ලංධනේත්මව ලංවර්ධන ලංරටේවන් ලං පන්නුහ ලංවක ලංවරදිය ලංමසුන් ලංඇල්ීම ලං
හේ ලංජක ලංජිවී ලංවගේ ලංඋප ලංඅාතය ලං ලං2015 ලංප ළු වනි ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංසියයට ලං2.6 ලංව ලං ලංඍන ලංවර්ධනයක් ලං ලංවේර්තේ ලංවර ලං
ඇත. ලංධිවර ලංඅමේතයාත ලංවේර්තේ ලංඅනුව ලං2016 ලංප ළු වනි ලංවේර්ුව ලංුක ලංපැවති ලංඅධිව ලංඋෂ්ණත්වය ලං ලං හ්ු වන් ලං
ළුහු  ලංමුපිට ලංජක ලංස්ථර ේ ලංඋණුසුම ලංඅධිව ලංවී මන් ලංවිතේක ලංසළුද්රිව ලංමසුන් ලංගැඹුරු ලංජක ලංස්ථර ලංවකට ලංසාක්රමණය ලං
වීම ලංනිසේ ලංමත්සය ලංඝනත්වය ලංඅඩුවීම ලං ලංවරදිය ලංමත්සය ලංනිෂ්පේ නය ලංසියයට ලං2.5 ලං ලංව ලංඅඩුවීම ලං ව රි ලංබකපේ ලංඇත. ලං
දීර්ඝ ලංවේීනව ලංතහනහ ලංපන්න ලංක්රම ලංභේවිත ේ ලංබකපෑම ලං හ්ු වන් ලං  ලං ලං වර  ලංවකේප ලංමත්සය ලංනිෂ්පේ නය ලංඅඩුවී ලං
ඇත.
මිරිදිය ලං මසුන් ලං ඇල්ීම ලං හේ ලං ජක ලං ජීවි ලං වගේ ලං උප ලං අාතය ලං 2015 ලං ප ළුවන ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්ෂව ලං 2016 ලං ප ළු ලං ලං
වේර්ුව ලංුක ලංසියයට ලං21.7 ලංව ලංඍන ලංවර්ධනයක් ලං ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.

1.3 කර්තමාන්ත ක්රිොකාරකම්
2016 ලං වර්ෂ ේ ලං ප ළු ලං වේර්ු මදී ලං සමස්ත ලං වර්මේන්ත ලං ක්රියේවේරවහ ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලං සඳහේ ලං සියයට ලං

31.6 ලංව ලං ේයවත්වයක් ලංසපයේ ලංඇති ලංඅතර ලංඑය ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලංළුල් ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලංසියයට ලං8.3 ලංකින් ලං
වර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං
මිදී ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං5.7 ලංව ලංපසුබෑමක් ලංකබේ ලංතිබූ ලංපතල් ලංහේ ලංවැණීහ ලංවර්මේන්තය ලං
2016 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංතව ලංදුරටත් ලං ලංසියයට ලං1.5 ලංකින් ලංඅඩුවී ලංඇත. ලංපතල් ලංහේ ලංවැණීහ ලංවර්මේන්තය ලං
යටතට ලංඅයත් ලංවන ලංමැණික් ලංවර්මේන්ත ේ ලංසිදු ලංවී ලංඇති ලංපසුබෑම ලං මයට ලං හ්ු ලංවී ලංඇත.
ආහේර ලංද්රවය, බීම ලංවර්ග ලංසහ ලංදුහ වේ  ලං ලංආශ්රිත ලංනිෂ්පේ න ලංක්රියේවේරවහ ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ු ම ලංසියයට ලං13.4 ලං
ව ලං වර්ධනයක් ලං පන්වූ ලං අතර ලං 2016 ලං ප ළු ලං වේර්ු මදී ලං සියයට ලං 1.2 ලං  ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං පන්නුහ ලං වරික. ලං මම ලං
වර්මේන්ත ේ ලංනිමැවුහ ලංවටිනේවම ලං ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං මම ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං4.3 ලංව ලංඉහක ලං
යේමක් ලං ක්නට ලංඇත. ලං
රදිපිළි, ඇඟ දහ ලංහේ ලංසහභේණ්ඩ ලං ලංනිෂ්පේ න ලංවර්මේන්තය ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං1.9 ලං ලංව ලංවැඩි ලංවීමක් ලං
පන්වේ ලංඇත. ලං මම ලංවර්මේන්ත ේ ලංනිමැවුහ ලංවටිනේවම ලං ලංසියයට ලං5.1 ලං ලංකින් ලංඉහ  ලංයේම ලංමීට ලං හ්ුවී ලංඇත. ලං
2015 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංහේ ලංසැසඳූ ලංවිට ලං ැව ලංහේ ලං ැව ලංනිෂ්පේ න ලංහේ ලංී යන් ලංවරන ලංක  ලංනිෂ්පේ න ලං(ගෘහ ලං
භේණ්ඩ ලංහැර) ලංවර්මේන්තය  ලං ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං28.1 ලංව ලංඉහක ලංවර්ධනයක් ලං ලං පන්නුහ ලංවරික. ලං
මි ලං නිමැවුහ ලං වටිනේවම ලං  ලං 2016 ලං ප ළු ලං වේර්ු මදී ලං සියයට ලං 23.8 ලං කින් ලං ඉහක ලං  ලං ගේස් ලං ඇත. ලං 2015 ලං ප ළු ලං
වේර්ු මදී ලං මම ලංඅාතය ලං15.9ව ලංපසු ලංබෑමක් ලං පන්වේ ලංඇත. ලං ලං
වඩ ේසි ලංසහ ලංවඩ ේසි ලංද්රවය ලංනිෂ්පේ නය, ළුද්රණය ලංසහ ලංපටිගත ලංවරන ලංක  ලංමේධය ලංනිෂ්පේ න ලංවර්මේන්තය ලං2015 ලං
ප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං8.0 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලං ලං පන්නුහ ලංවක ලංඅතර ලං ලං2016 ලංප ළු ලං ලංවේර්ු මදී ලංඑය ලංතවදුරටත් ලං ලං
සියයට ලං45.6 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ගන ලං ලංඇත. ලං මම ලංආර්ිව ලංවටයුත්ත ලංසඳහේ ලං ලංනිමැවුහ ලංවටිනේවම ලං ලංසියයට ලං
17.8 ලං කින් ලං ඉහක ලං ගේස් ලං ඇත. මයට ලං ළුලිව ලං වත යන් ලං හ්ු ලං වී ලං ඇත් ත් ලං ළුද්රණ ලං වර්මේන්ත ේ ලං නිමැවුහ ලං
වටිනේවම ලංසියයට ලං26.7කින් ලංඉහ  ලංයේමික. ලං
2015 ලංප ළු ලං ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං16.2 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ලංතිබු ලංඅඟුරු ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලංඛණිජ ලං තල් ලංද්රවය ලං
පිරිපහදු ලංනිෂ්පේ න ලං ලංවර්මේන්තය ලං2016 ලංප ළු ලං ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං62.6 ලං කින් ලංතවදුරටත් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං
ඛනිජ ලං තල් ලංනිෂ්පේ න ලංප්රමේණය ලංසියයට ලං56.7 ලංකින් ලංඉහ  ලංයේම ලංමිට ලං හ්ු ලංවී ලංඇත ලං.
මූලිව ලං කෝහ ලං වර්ග ලං නිෂ්පේ නය ලං සහ ලං පිරිසවසන ලං ක  ලං කෝහ ලං නිෂ්පේ න ලං (යන්ත්ර ලං ූතත්ර ලං සහ ලං උපවරණ ලං හැර) ලං
වර්මේන්තය ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං48.8 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ලං
ඇත. ලං මය ලං 2015 ලං ප ළු ලං  ලං වේර්ු මදී ලං සියයට ලං 12.3 ලං ව ලං වැඩි ලං වීමක් ලං වේර්තේ ලං වරන ලං කදී. ලං මිදී ලං 2015 ලං ප ළු ලං ලං

වේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං2016 ලංප ළු ලං ලංවේර්ු මදී ලංමූලිව ලං කෝහ ලංවර්ග ලංසහ ලංපිරිසවසන ලංක  ලං කෝහ ලංනිෂ්පේ න ලං
නිමැවුහ ලංවටිනේවම ලං ලංසියයට ලං41.5 ලංකින් ලංඉහක ලං ගේස් ලංඇත.
යන්ත්ර ලංූතත්ර ලංහේ ලංඋපවරණ ලංආදිය ලංනිෂ්පේ න ලංවර්මේන්තය ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං29.8 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලං
පන්නුහ ලංවක ලංඅතර ලං ලං මම ලංවේර්ු ම ලංදී ලං මම ලංආර්ිව ලංවටයුත්ත ලංතවදුරටත් ලංසියයට ලං21.8 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංකබේ ලං
ඇත. ලං මම ලංවර්මේන්තයට ලංඅයත් ලංප ලංරිගණව ලං ලංහේ ලංප්රවේතන ලං ලංඋපවරණ ලං,විදුලි ලංඋපවරණ ලංනිෂ්පේ නය, යන්ත්ර ලංූතත්ර ලං
හේ ලංඋපවරණ ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලං මෝටර් ලංරථ ලංහේ ලං ට්කර් ලංනිෂ්පේ නය ලංසහ ලං ලං වනත් ලංගමනේගමන ලංඋපවරණ ලං ලංයන ලං
ක්රියේවේරවහ ලංවක ලංනිමැවුහ ලංවටිනේවහ ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංපිළිවලින් ලංසියයට ලං40.3ක්, ලංසියයට ලං17.6ක්, ලං
සියයට ලං5.6ක්, ලංසියයට ලං20.0ක්, සහ ලංසියයට ලං42.0 ලංක් ලංවත යන් ලංඉහක ලං ගේස් ලංඇත.
“විදුලිය ලං නිෂ්පේ නය” වර්මේන්ත යි ලංළුර්ත ලං එවුව  ලං අගය ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං ප වන ලං වේර්ු මදී ලං සියයට ලං
10.1 ලංකින් ලංඉහ  ලං ගේස් ලං ඇත.එය ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලංප වන ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං6.2කින් ලංඉහ  ලං ගේස් ලං තිබිණි. ලං
අ ේ  ලං වේකපරිච් ේ ය ලං ු  ලං ළු ද ලං විදුලිබක ලං ජනනය ලං ගිගේ වේට් ලං 3129 ලං සිට ලං ගිගේ වේට් ලං 3439 ලං ක්වේ ලං සියයට ලං
9.9කින් ලංවැඩිවී ලංඇත. ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසමස්ත ලංවිදුලිබක ලංජනන යන් ලංජක ලංවිදුලිබක ලංජනනය ලං
සහ ලංතේප ලංවිදුලිබක ලංජනනය ලංඅතර ලංඅනුපේතය ලං36:64 ලං කස ලංසටහන් ලංවිය. ලංඑම ලංඅනුපේතය ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලංප වැනි ලං
වේර්ු මදී ලං45:55 ලං කස ලංවේර්තේ ලංවී ලංතිබුණි. ලං මිදී ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළුවන ලංවේර්ු මදී ලංවිදුලිබක ලංවිකුණුහ ලං
ආ ේයම ලංසියයට ලං12.0ව ලංඉහ  ලංයේමක් ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇත.
2016 ලං වර්ෂ ේ ලං ප වන ලං වේර්ු මදී ලං “ජකය ලං එක්ැස් ලං කිරීම,පිරිසිදු ලං කිරීම ලං සහ ලං බ ේහැරීම” යන ලං ආර්ිව ලං
වටයුත්ත ලං ළුර්ත ලං කස ලංසියයට ලං 4.6 ලංකින් ලංපහත ලං වැටී ලං ඇත. ලංජකය ලංසැපයුහ ලංප්රමේණය ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලංප වන ලං
වේර්ු ම ලංඝන ලංමීටර ලං හස් ලං144,695 ලංක් ලංවූ ලංඅතර ලංඑය ලං මම ලංවේර්ු මදී ලංඝන ලංමීටර ලං හස් ලං138,107 ලං ක්වේ ලංසියයට ලං
4.6කින් ලංපහ  ලං ගේස් ලංඇති ලංනළුදු ලං මි ලංඅ කවි ලංආ ේයම ලංසියයට ලං18.8කින් ලංඉහ  ලං ගේස් ලංඇත.
 ලං2015 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංහේ ලංසාසන් නය ලංකිරී හදී ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංඉදිකිරීහ ලංවර්මේන්තය ලංසියයට ලං
12.0 ලංකින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං මම ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංසමස්ත ලංසි මන්ති ලංනිෂ්පේ නය ලංසියයට ලං 23.3 ලංකින් ලංඉහක ලං
ගේස් ලංඇත. ලං මිදී ලංළු ද ලංසි මන්ති ලංආනයනය ලංසියයට ලං24.1කින් ලං  ලං ේශීය ලංසි මන්ති ලංනිෂ්පේ නය ලංසියයට ලං21.8 ලං
කින් ලං  ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත.

1.4 වට්වා ක්රිොකාරකම්
 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතය ලංසඳහේ ලංසියයට ලං ලං52.4 ලංව ලං ලංඉහ ම ලං ේයවත්වයක් ලංසපයන ලං ස්වේ ලංක්රියේවේරවහ ලං2016 ලං
පක වනි ලං ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංසියයට ලං4.9 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත.
2016 ලංපක වනි ලං වේර්ුව ලංසඳහේ ලං

 ලං ේශීය ලංනිෂ්පේදිතයට ලංසියයට ලං10.3 ලං ලංව ලං ේයවත්වයක් ලංසපයන ලං“ තේග ලං

සහ ලංසිල්කර ලං ව ඳේම“ ලං2015 ලංපක වනි ලංවේර්ු ම ලංසියයට ලං3.8 ලංපසුබෑමවට ලංකක් ලංවූ ලංඅතර ලංඊට ලං ලංසේ ේක්ෂව ලං
මම ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංසියයට ලං5.7 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවරික. ලං තේග ලංසහ ලංසිල්කර ලං ව ඳේහ ලංවේර්ය යි ලං

එවු ලංව  ලංඅගය ලං ව රි ලංළු ද ලංආනයන ලංහේ ලංළු ද ලං ේශීය ලංනිෂ්පේ න ලංවක ලං වනස්වීම ලංබකපේනු ලංකැ ේ. ලංඑම ලංනිසේ ලං
මම ලංආර්ිව ලංවටයුත් ති ලං ලංවර්ධන ලංඅනුපේතිවය ලංආනයන, ලංවෘෂිවේර්මිව ලංනිෂ්පේ න ලං ලංසහ ලංවේර්මිව ලංනිෂ්පේ න ලං
යන ලංවිකකයයන් ලංිත්ව යි ලං වනස්වීම ලංමත ලංප නහ ලං ම. ලං
ශ්රී ලංකාවේ ලංමහ ලංබැාකු ම ලං ලං ගවුහ ලං ත්ෂ ලංසාඛයේ ල්ඛන ලං ලංවකට ලංඅනුව ලං පර ලංවර්ෂ ේ ලංපක වනි ලංවේර්ු ම ලංසිට ලං
මම ලංවර්ෂ ේ ලංපක වනි ලං ලංවේර්ුව ලං ක්වේ ලං ලංළු ද ලංආනයන ලංවිය ම ලංරු. ලංමිලියන ලං634,338 ලංසිට ලංරු. ලංමිලියන ලං661,342 ලං
ක්වේ ලංසියයට ලං4.3 ලංකින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇත. ලංඊට ලංඅමතරව ලංවෘෂිවර්මේන්ත ලංඅාත යි ලංළු ද ලංනිමැවුහ ලංවටිනේවම ලං පර ලං
වර්ෂ ේ ලං පක වනි ලං වේර්ුව ලං හේ ලං සසඳන ලං ව  ලං මම ලං වර්ෂ ේ ලං පක වනි ලං වේර්ු මදී ලං සියයට ලං 5.1 ලං කින් ලං ඉහ  ලං
ගේස් ලං ඇත. ලං වර්මේන්ත ලං ආර්ිව ලං වටයුු ලං වක ලං නිමැවුහ ලං වටිනේවම, ලං 2016 ලං පක වනි ලං වේර්ුව ලං සඳහේ ලං  ලං රු. ලං
මිලියන ලං196,720 ලංසිට ලංරු. ලංමිලියන ලං208,246 ලං ක්වේ ලංසියයට ලං5.8 ලංකින් ලංඉහ  ලං ගේස් ලංඇත. ලං
“මගීන් ලංසහ ලංභේණ්ඩ ලංප්රවේහන ලං ස්වේවන් ලංසහ ලංගබඩේ ලංපහසුවහ ලංසැපීම” යන ලංආර්ිව ලංවටයුත්ත, භේණ්ඩ ලංහේ ලං
ස්වේ ලං ගේඩබිහ ලංප්ර ලංවේහනය, ළුහුදු ලංමේර්ග ලංවක ලංප්ර ලංවේහනය ලංසහ ලංගුවන් ලං ස්වේවන් ලංඋප ලංවේර්යයන් ලං ගන් ලංසමන්විත ලං
ම. ලං  ලං මම ලං සමස්ත ලං ආර්ිව ලං වටයුත්ත ලං පර ලං වර්ෂ ේ ලං ළුල් ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්ෂව ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං ප ළු ලං
වේර්ු මදී ලං සියයට ලං 2.4ව ලං අඩු ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං ගුවන් ලං ස්වේ ලං වේර්තේ ලං අනුව ලං මම ලං වේර්ු ම ලං
ආ ේයම ලං සියයට ලං 4.8 ලං කින් ලංඉහ  ලං ගේස් ලං ඇත. ලං  ලං 2016 ලංප ළු ලං වේර්ු මදී ලං ළුහුදු ලං මේර්ග ලං ප්ර ලංවේහන ලං ස්වේවන් ලං හී ලං
ආ ේයම ලංසියයට ලං20.1කින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇත. ලං ගේඩබිම ලංප්රවේහන ලං ලං ස්වේවන් ේ ලංස්ථේවර ලංමි  ලංයට ත් ලංඑවු ලංව  ලං
අගය ලං ලංසියයට ලං2.5 ලංව ලංවර්ධනයක්  ලංවේර්තේ ලංවර ලංඇත. ලං
පසුගිය ලං වස ර් ලං  ලං ප ළු ලං වේර්ුවට ලං සේ ේක්ෂව ලං මම ලං වේර්ු ම ලං දිවික න් ලං ළු ද ලං වේහන ලං ලියේපදිාචි ලං කිරී හ ලං
ප්රමේණය ලං2016 ලංළුල් ලංවේර්ු ම ලංදී ලංසියයට ලං32.6 ලංකින් ලංපහ  ලං ගේස් ලංඇත. ලං ලං මි ලංදී ලං මෝටර් ලංරථ, වෑන් ලංරථ, කේරි,
ත්රී රෝ  ලංරථ, හේ ලංබස් ලං රථ ලං ලියේපදිාචි ලං වී හ ලං ප්රමේණය ලං  ලංපිළි වලින් ලංසියයට ලං40.9ක් සියයට ලං56.5ක්, සියයට ලං
1.2ක්, සියයට ලං63.6ක්, සහ ලංසියයට ලං54.3 ලංක් ලංවත යන් ලංපහත ලංබැස ලංඇත. ලංඑ මන්ම ලංදුහරිය ලං

පේර්ත හන්ු ම ලං

ආ ේයම ලංසියයට ලං10.6කින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇති ලංඅතර, ඒ ලංසඳහේ ලං රේ ලංඇති ලංපිරිවැය  ලංසියයට ලං14.9 ලංකින් ලංවැඩි ලංවී ලංඇත. ලං
ශ්රී ලං කාවේ ලං ගමනේගමන ලං මණ්ඩක යි ලං ආ ේයම ලං සියයට ලං 18.0 ලං කින් ලං වර්ධනය ලං වී ලං ඇති ලං අතර, එම ලං ප්ර ලංවේහන ලං
ස්වේ වි ලංමගී ලංකි කෝමීටර් ලංසාඛයේව ලංසියයට ලං12.5ව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවරික.
තැපැල් ලං හේ ලං කූරියර් ලං ස්වේ ලං උප ලං අාතය ලං සැකකී හදී, ලං තැපැල් ලං

පේර්ත හන්ු ම ලං ත්ත ලං වේර්තේ ලං අනූව ලං 2016 ලං

ප ළු ලං වේර්ු වි ලං රේ ලං ඇති ලං ළු ද ලං පිරිවැය ලං රුපියල් ලං මිලියන ලං 2,938 ලං ක් ලං වී ලං ඇති ලං අතර ලං එය ලං 2015 ලං ප ළු ලං වන ලං
වේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලංසියයට ලං6.8ව ලංවර්ධනයකි. ලං ව ස් ලංනළුත් ලං මි ලංමූර්ත ලංඑවුව  ලංඅගය ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලං
ප ළු ලංවේර්ුව ලංසඳහේ ලංවේර්තේ ලංවරන් න් ලංසියයට ලං0.7 ලංව ලංඝෘණ ලංවර්ධනයකි.
2015 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ුව ලං ලංහේ ලංස වේ ලංබකන ලංවිට ලං මම ලංවර්ෂ ේ ලං ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලං ලං“නවේතැන්, ලංආහේර ලං
හේ ලංබීම ලංවර්ග ලංසැපිකම” ලංයන ලං ලංඋප ලංආර්ිව ලංවටයුත්ත ලංසියයට ලං4.2 ලංව ලං ලංඉහ  ලංයේමක් ලං ලං ලංවේර්තේ ලංවරික. ලංඑය ලං2015 ලං ලං

වර්ෂ ේ ලං  ලං ප ළු ලං වේර්ුව ලං  ලං සඳහේ ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත් ත් ලං සියයට ලං 3.8 ලං ව ලං වර්ධනයකි. ලං  ලං මය ලං ේශීය ලං ආ ේයහ ලං ලං
පේර්ත හන්ුව ලංමඟින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංඑවු ලංව  ලංඅගය ලංමත ලංබදු ලං(VAT) ලං ත්ත ලංළුකේ්ර ලංඋප යෝගී ලං වේට ගන ලං ලං
ජන ල්ඛන ලංහේ ලංසාඛයේ ල්ඛන ලං පේර්ු හන්ුව ලංමඟින් ලංසවස් ලංවරණු ලංකැ ේ. ලං ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලං ලංප ළු ලංවේර්ුව ලං ලං ලං
හේ ලංසසඳන ලංවිට ලං මම ලංවේර්ුව ලංුක ලංදී ලංසාකේරවයන් ේ ලං ලංපැමිණීම ලං ලං ලංසියයට ලං22.2 ලං ලංව ලංවර්ධනයක් ලං ලං පන්නුහ ලං
වරන ලංඅතර ලං හෝටල් ලංවේමර ලංභේවිතේ ලංකිරීම ලං  ලං ලං78.9 ලංසිට ලං79.1 ලං ක්වේ ලංවැඩි ලංවී ලංඇත
“වැඩසටහන් ලංසවස් ලං කිරීම, විවේතන ලංවේර්යයන්, තේ  ලංපටිගත ලංකිරීම ලංහේ ලංවීඩි යෝ ලංනිෂ්පේ නය ලංකිරීම” යන ලං ලං
ස්වේ ලංආර්ිව ලංවටයුත්ත ලංසියයට ලං10.9ව ලංඍන ලංවර්ධනයක් ලං2015 ප ළු ලංවේර්ුවට ලංසේ ේක්ෂව ලං2016 ප ළු ලං
වේර්ු මදී ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං බේ හෝ ලං රූපවේිනී ලං සහ ලං ගුවන්විදුලි ලං විවේතන ලං සමේගහවක ලං ආ ේය මි ලං සු ද ලං
පහ  ලංයේමක් ලං2016 ප ළු ලංවේර්ු මදී ලං ක්නට ලංඇත. ලං
සන්නි ම න ලං ස්වේවන් ;සන්නි ම න ලං ස්වේවන් ලංහී ලංමූර්ත ලංඑවු ලංව  ලංඅගය ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ු ම ලංදී ලංසියයට ලං
20.9 ලංකින් ලංඉහ  ලං ගේස් ලංඇත. ලංවිදුලි ලංසා ේත ලං ස්වේවන් ලංඅතර ලංසමස්ත ලංනිමැවුමට ලංඉහ ම ලං ේයවත්වය ලංකබේ

න ලං

සමේගහවක ලංළු ද ලංනිමැවුහ ලංප්රමේණය ලං  ලංවේර්තේගත ලංඅයුරින් ලංවැඩිවී ලංඇත. ලං
 ලං“පරිගනව ලංවැඩසටහන් ලංසහපේ නය ලංපිළිබඳ ලංඋප ේතනය ලංහේ ලංසහබන්ධ ලංවේර්යයන්” ලංයන ලංඋප ලං ලංක්රියේවේරවම ලං
2015 ලංවර්ෂ ේ ලං ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං27.8 ලංව ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංව  ලං අතර, ලංඑතැන් ලංසිට ලංතව ලංදුරටත් ලං
සියයට ලං2.4 ලංකින් ලං2016 ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංුක ලංදි ලං ලංපු දල් ලංවී ලංඇත.
“ළුකය ලං ස්වේ ලංසැපීම” ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ු ම ලංදී ලංළුර්ත ලං කස ලංසියයට15.9 ලංකින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං
පර ලං වර්ෂ ේ ලං අ ේක ලං වේර්ු ම ලං දී ලං එම ලං වටයුත්ත ලං සියයට ලං 14.2 ලං කින් ලං වර්ධනය ලං වී ලං තිබුණි. ලං 2016 ලං  ලං ප ළු ලං
වේර්ු මදී ලංබකපත්රකේී  ලංවේණිජ ලංබැාකු ලංසහ ලංබකපත්ර ලංවි ත්ෂිත ලංබැාකු ලංස හේ ලං ස්වව ලං ගවීහ ලංසියයට ලං8.8. ලංකින් ලං
වැඩි ලංවී ලංඇත. ලංඑ මන්ම ලං මම ලංආයතන ලංස හේ ලංබදු ලං ගවීමට ලං පර ලංකේභය ලංසියයට ලං17.2 ලංකින් ලංවැඩිවී ලංඇත. ලං ලංළුකය ලං
ස්වේවන්ි ලංභේවිතේව, ණය ලංඅත්තිවේරහ ලංවටිනේවම ලංසහ ලංළු ද ලංතැන්පු ලංවටිනේවම ලංමගින් ලං ලං පන්නුහ ලංවරික. ලංඒ ලං
අනුව ලංණය ලංඅත්තිවේරහ ලං ලංවටිනේවම ලංසහ ලංළු ද ලංතැන්පු ලංවටිනේවම ලං2016 ලං ලංප ළු ලංවේර්ුව ලංුකදී ලංපිලි වලින් ලං
සියයට ලං20.7 ලංකින් ලංසහ ලංසියයට ලං16.8 ලංකින් ලංවර්ධනය ලංවී ලංඇත. ලං2016 ලංවර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලං ලං“භරිත ලංසේමේනය ලං
ණය ලං පේී ලංඅනුපේතය ලං“ සහ ලං“භරිත ලංසේමේනය ලංතැන්පු ලං පේී ලංඅනුපේතිවය ලං“ පිලි වලින් ලං ලං ලංසියයට11.4 ලංක් ලං
සහ ලංසියයට ලං6.4 ලංක් ලං කස ලංසටහන් ලංවිය. ලං2015 ලංවර්ෂ ේ ලංඅ ේක ලංවේර්ු ම ලංදී ලංඑම ලං ර්තවයන් ලංසියයට ලං11.5 ලංක් ලංසහ ලං
සියයට ලං5.8 ලංක් ලං කස ලංසටහන්ව ලංඇත..
“රක්ෂණ ලං ස්වේ ලංසැපීම ලංසහ ලං ලංවි්රේම ලංවැප්ේ ලංඅරළු ල් ලංව මනේවරණය ලං“ කිරී හ ලංවටයුු ලංවක ලංළුර්ත ලංඑවු ලං
වක ලං අගය ලං 2016 ලං වර්ෂ ේ ලං ප ළු ලං වේර්ු ම ලං දී ලං  ලං සියයට ලං 11.6 ලං ව ලං වර්ධනයක් ලං වේර්තේ ලං වර ලං ඇත. ලං එය ලං 2015 ලං ලං
වර්ෂ ේ ලංප ළු ලංවේර්ු මදී ලං ලං ලංසියයට ලං 2.3 ලංව ලංවර්ධනයක් ලං පන්නුහ ලංවර ලංඇත. ලං මම ලං ලංවේර්ු මදී ලං ලංරක්ෂණ ලං
සමේගහ ලංවක ලං ස්වව ලං ගවීහ ලං මන්ම ලංබදු ලං පර ලංකේභ යි ලං  ලංවර්ධනයක් ලංවේර්තේ ලංවී ලංඇත. ලං මම ලං ස්වේව ලං වතරහ ලං

භේවිත ලං වූ ේ ලං ැික ලං නිරුපනය ලං ව රන ලං උපයන ලං ක  ලං රක්ෂණ ලං වේරිව ලං වටිනේවම ලං සහ ලං උපයන ලං ක  ලං ිමිවහ ලං
වටිනේවහි ලංඑවුව ලංඅ ේ  ලංවේර්ු මදී ලංසියයට ලං14.9 ලංකින් ලංඉහක ලං ගේස් ලංඇත.
“වෘත්ීය ලං ස්වේ” ලංයන ලංආර්ිව ලංක්රියේවේරවම ලංගණනය ලංවරනු ලංකබන් න් ලංඋප ලංආර්ිව ලං ලංක්රියේවේරවහ ලං8 ලංව ලං
එවුවක් ලං කසිනි. ලං මය ලං ප්රධේන ලං වත යන් ලං ලං “ ලං නීති ලං හේ ලං ගිණුහ ලං වේර්යයන්”, ලං “ගෘහනිර්මේන ලං හේ ලං ඉාජි න්රු ලං
වේර්යයන්”, ලං“ ලංවි යේත්මව ලංපර් ේෂණ ලංසහ ලං ලංසාවර්ධන ලංවේර්යයන්” ලං“ප්ර ලංකේරණ ලංහේ ලංඅ කවි ලංපර් ේෂණ, ලං වනත් ලං
වෘත්ීය, ලංවි යේත්මව ලංහේ ලංතේක්ෂණ ලංවේර්යයන්” ලංසහ ලං“ප්ර ලංවේතන ලංවේර්යයන්”, ලං“පශු ලංවව ය ලංවේර්යයන්, ලං“කුී ලං
හේ ලං බදු ලං වේර්යයන්”, ලං “ැකියේ, ලං ැකියේ ලං නි යෝජිත ලං ආයතන, ලං ආරක්ෂව ලං හේ ලං විමර්තණ ලං වේර්යයන්” ලං සහ ලං
“ ගේඩනැගීහ ලං හේ ලං උ යේන ලං සැවම ම ලං සහබන්ධ ලං ස්වේ ලං සැපීහ ලං වේර්යයන්” ලං යන ලං උප ලං ක්රියේවේරවහ ලං වලින් ලං ලං
සමන්විත ලං ම. ලංඉහත ලං ැක් වන ලංවේර්යයන් ලංස හේ ලංනිමවුහ ලංඅගය ලංගණනය ලංවරනු ලංකබන් න් ලං ේශීය ලංආ ේයහ ලං
පේර්ත ලං හ ලංන්ුව ලංමගින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංවැට් ලං ත්ත ලංප නහ ලංවර ගන ලං ම. ලංඒ ලංඅනුව ලංඉහත ලංඋප ලංඅාතයන් ලංසඳහේ ලං
ගණනය ලං වරණු ලං කබන ලං ළු ද ලං නිමවු මි ලං 2015 ලං  ලං වර්ෂ ේ ලං ප ළු ලං වේර්ුව ලං  ලං හේ ලං සසඳන ලං ව  ලං සියයට ලං 7.5 ලං ව ලං
අඩුවීමක් ලං ක්නට ලං ඇත. ලං  ලං  ලං හ ලං සඳහේ ලං බකපේනු ලං කබන් න් ලං මම ලං ආර්ිව ලං ක්රියේවේරවහ ලං සඳහේ ලං ඉහක ලං
ේයවත්වයක් ලංකබේ ලං

න ලං“ගෘහ ලංනිර්මේණ ලංහේ ලංඉාජි න්රු ලංවේර්යයන්” ලංවකට ලංඅ ේ  ලංආර්ිව ලංක්රියේවේරවම ලංහේ ලං

සහබන්ධිත ලං ේශීය ලංඅ ේයහ ලං

පේර්ු හන්ුව ලංමඟින් ලංගනු ලංකබන ලංඑවු ලංව  ලංඅගය ලංමත ලංඅය ලංවරන ලංබදු ලං( VAT

Tax Data) ලංඅනුව ලංගණනය ලංවරන ලංක  ලංවේර්ෂිව ලංනිමවු මි ලංපසුගිය ලංවසර ලංකිිපය ලංහේ ලංසකවේ ලංබකන ලංවිට ලංයහ ලං
අඩුවීමක් ලං නේවඩවේ ලංවේර්තේ ලංකිරීමික. ලං මය ලං මම ලංආර්ිව ලංක්රියේවේරව මි ලංසෘණ ලංවර්ධනයට ලංසෘජුව ලංබකපේික.
“වකේ ලංහේ ලං පේදු ලංවි නෝ ේත්මව ලංවටයුු” ලංසහ ලං“අ නකුත් ලං පෞේගලිව ලංවේර්යයන්“ ලං ලංයන ලංආර්ිව ලංවටයුු ලං
ව ලං “ වනත් ලං පුේගක ලං ස්වේ ලං වේර්යයන්“ ලං  ලං යට ත් ලං ස හන් ලං වර ලං ඇත. ලං මම ලං වේර්ය යි ලං නිමැවුහ ලං අගය ලං  ලං
ේශීය ලංආ ේයහ ලං

පේර්ත ලං හ ලංන්ුව ලංමගින් ලංනිකුත් ලංවරන ලංවැට් ලං ත්ත ලංප නහ ලංවර ගන ලංසවස් ලං වරනු ලංකැ ේ. ලං

2015 ලංවර්ෂය ලං ලංහේ ලංසාසන් නය ලංවර ලංබකන ලංව  ලංඉහත ලංආර්ිව ලංවටයුත් ති ලංමූර්ත ලංඑවතු ලංව  ලංඅගය ලංසියයට ලං
6.7 ලංකින් ලංඉහක ලං ගේස් ලංඇත. ලං

ජේතිව ලංගිණුහ ලංඅාතය,
ජන ල්ඛන ලංහේ ලංසාඛයේ ල්ඛන ලං
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