මාධ්ය නිවේදනය
2016 නවර්ෂේේ නපළමු නකාර්ුව නසඳහා නශ්රී නකාකා නතාකක න
ගිණුම් නඇස්තේම්න්තු නිවකුත් නකිරීම
තයේේඛය නහා නසාඛයාේේඛය නේනපාර්තේම්න්තුව
තාකක නප්රකපත්ක නහා නරර්ථිකක නකයුතු නමමාතයාාශ
දු.ක. 94-11-2147071 ෆැක්ස්: 94-11-2877938

ඊමේල්: national.accounts@statistics.gov.lk

………………………………………………………………………………………………….
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව සින්තුව 2016 රළමු කාතම ව සඳහා රවතින මිල
ගණතුව යටමේ සහ

ස්ථාවර මිල ගණතුව (2010) යටමේ ඇස්ේමේතුව

කරන ලා ාළ මේශීය

නිෂ්රාදිේය සහ අමනකුේ සාතමව ආතමික ාතමශකයතුව නිෂ්රාාන ප්රමශශයට අුවව නිකුේ මකාට ඇේ.
ශ්රී ලංකාමශ මු ද ාළ ජාතික නිෂ්රාදිේය 2016 වතමෂමේ රළමු කාතම ව (ජනවාරි, මරබරවාරි, මාතම )
සඳහා ස්ථාවර මිළ ගණතුව (2010) යටමේ රුපියල් මිලියන 2,088,024 ක් මලස ඇස්ේමේතුව

කර

ඇති බව ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව රවස.. 2015 රළමු කාතම මශදී මමම ාළ
ජාතික නිෂ්රාදිේය රුපියල් මිලියන 1,978,609 ක් මලස වාතමේාවී ඇේ. ඒ අුවව 2016 වතමෂමේ රළමු
කාතම මශ ආතමික වතමධනය න්යයට 5.5 ක් මලස වාතමේා සිය.
2016 රළමු කාතම ව සඳහා, ආතමිකමේ ප්රධාන ක්රියාකාරකේ වන කිකාකාතමමික, කතමමාතුවේ හා මස්වා
සහ භාණ්ඩ මේ අය මකමරන සහනාධාර අඩුකල බදු, මු ද ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේයට ාක්වන
ාායකේවයතුව රවතින මිල ගණතුව යටමේ පිළිමවලිතුව න්යයට 7.4ක්, න්යයට 31.6ක්, න්යයට 52.4ක්
සහ න්යයට 8.5ක් මලස වාතමේා මශ. මමහිදී මමම කාතම ව සඳහා සමස්ේ කතමමාතුවේ හා මස්වා ආතමික
කටයු

පිලිමවලිතුව න්යයට 8.3ක්, සහ න්යයට 4.9 ක් වශමයතුව කැපී මරමනන වතමධන මශගයතුව

වාතමේාවී ඇති අේර සමස්ේ කිකාකාතමමික ආතමික කටයු

න්යයට 1.9ක සු ද වතමධනයක් වාතමේාවී

ඇේ.
2015 රළමුවැනි කාතම වට සාමේක්ෂව 2016 රළමු කාතම ව සඳහා කිකාකාතමමික ආතමික
ක්රියාකාරකේ අ රිතුව

“එළව ද වගා කිරීම”, මරාල් වගාව ඇ ලේ “මේල් සහිේ රල රු මබෝග

වගාව” සහ” සේව නිෂ්රාාන” පිලිමවලිතුව න්යයට 16.3ක්, න්යයට 10.0ක් සහ න්යයට 5.1 ක් මලස
ඉහල වතමධන මශගයතුව වාතමේා කර ඇේ. එනමුදු “මේ වගා කිරීම” න්යයට ඍන 11.6ක් , රබතම වගා
1

කිරීම” සහ “කරදිය මේසය කතමමාතුවේය” යන කිකාකාතමමික ආතමික කටයු මවතුව මවතුව වශමයතුව
න්යයට 2.6 ක් බැගිතුව වූ ඍන වතමධන මශගයතුව වාතමේා සිය.
කතමමාතුවේ අංශය සැලකීමේදී සිමශ්ෂමයතුව 2016 රළමු කාතම ව

ලදී ාළ මේශීය නිෂ්රාානයට

ාක්වන ාායකේවය න්යයට 31.6ක් ාක්වා වතමේාගේ වතමධනයක් මරතුවුවේ කර.. එමස්ම කතමමාතුවේ
ක්මෂ්ත්රමේ වතමධන මශගයා මමම කාතම ව

ල දී කැපී මරමනන මලස න්යයට 8.3කිතුව ඉහල මගාස්

ඇේ. මේ සඳහා ඉහලම ාායකේවයක් ලබා මාන “ඉදිකිරීේ කතමමාතුවේය” 2015 රළමු කාතම වට
සාමේක්ෂව 2016 රළමු කාතම ව ලදී න්යයට 12.0 කිතුව කැපී මරමනන වතමධන මශගයක් වාතමේා කර
ඇේ. එමමතුවම “සිදුලිය නිෂ්රාාන කතමමාතුවේය , “රබතම සහ ේලාස්ික් නිෂ්රාාන”, “ආහාර, බීම සහ
දුේමකාළ නිෂ්රාානය” සහ “මරදිපිළි, නිමි ඇදුේ, සේභාණ්ඩ සහ ඒ ආශ්රීේ නිෂ්රාාන”යන ආතමික
කටයු

2015 රළමු කාතම වට සාමේක්ෂව 2016 රළමු කාතම ව

ලදී පිළිමවලිතුව න්යයට 10.1ක්,

න්යයට 7.0ක් සහ න්යයට 1.2ක් සහ න්යයට 1.9ක් මලස ස ටුාායක වතමධනමශගයතුව වාතමේා කර
ඇේ. එමස්ම මමම කාල න්මාව ලදී “රේල් හා කැනීේ කතමමාතුවේය” සඳහා වාතමේා වූමේ ඍන 1.5 ක
වතමධනයකි.
සමස්ේ ාළමේශීය නිෂ්රාදිේයට ඉහලම ාායකේවයක් ලබා මාන (න්යයට 56.4) මස්වා ක්රියාකාරකේ
2015 රළමු කාතම වට සාමේක්ෂව 2016 රළමු කාතම ව

ල දී න්යයට 4.9ක වතමධන මශගයක් ලඟා

කරමගන ඇේ. 2015 රළමු කාතම වට සාමේක්ෂව සිමශ්ෂමයතුව “මුලය හා මුලය අේරමැදි මස්වා
කටයු ” ,“මේාග සහ න්ල්ලර මවළඳාේ කටයු ”, “අධයාරන මස්වා ” සහ “අමනකුේ පුේගල මස්වා”
යන මස්වාවතුව පිලිමවලිතුව න්යයට 15.9 ක්, න්යයට 5.7 ක්, න්යයට 5.9 ක් සහ න්යයට 6.7ක් වශමයතුව
ඉහල වතමධන මශගයතුව මමම කාතම ව ලදී වාතමේා කර ඇේ.
2016 රළමු කාතම වට අාාල ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතුව

පිළිබඳව සිස්ේරාේමක මේාර රු

ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව මශ www.statistics.gov.lk මවබ් අඩසිමේ රලමකාට
ඇති බව ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව වැඩි දුරටේ රවස..

ආචාතමය ඒ.මේ. සේරන්ංහ
අධයක්ෂ ජනරාල්
ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව

......................................................................................................................................................
මමම මේාර රු ප්රන්ේධ කිරීමට හැකි වතුවමතුව 2016 ජුනි 15 දින රස්වරු 3.00 තුව රසුව රමණි.
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