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ට න4.9 නක න

2016 නවර්තෂේේ නේනවය නකාර්තුව න ඳහා නශ්රී නලංකා නතාකක න
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තයේේඛය නහා න ංඛයාේේඛය නේනරාර්තතේම්න්තුව
තාකක නප්රකරත්ක නහා නරර්තථිකක නකටුතු නඅමාතයාංශ
දු.ක. 94-11-2147071 ෆැක්ස්: 94-11-2877938

ඊමේල්: national.accounts@statistics.gov.lk
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ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව ව සින්තුව 2016 මාවැනි 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.
2016 වතමෂමේ මාවන කාතම ව

ලදී රැවති අයහරේ කාලගුණ ේේවය රමේ ආතමිකය මකමරහි

බලරෑමක් ඇති මකාට ඇේ. 2015 අවසතුව කාතම ව

ල දී ආරේභ වූ ාැඩි සියලි කාලගුණ ේේේවය

මේ වසමතම අමේල්-මැයි ාක්වා රැව ුව අේර මමම වසමතම මැයි- ජුනි කාලය අේර ර මධ්ය කුකකර
ප්රමේශ සහ මේේ කලාරයට අාාළ මබාමහෝ ප්රමේශවල රැවති අිකක වැන් සහිේ කාලගුණ ේේවයතුව
සමස්ේ කෘෂි-ආතමික කටයු

මකමරහි බලරෑමක් එල්ල මකාට ඇේ. එමමතුවම මමම අහිේකර

කාලගුණ ේේේවය බස්නාහිර රළාමේ නිාහස් මවළඳ කලාර හා ඒ ආශ්රිේව අයහරේ මලස බලරා
ඇේ. එය මමම කාතම ව ල කතමමාතුවේ ආතමික ක්රියාකාරකේහි වතමධ්නය අවීම ම මකමරහි සැලයය
යු මේටමිතුව බලරා ඇේ.
ශ්රී ලංකාමශ ළු ද ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය 2016 වතමෂමේ මාවැනි කාතම ව (අමේල්ම මැයිම නනි) සඳහා
ස්ථාවර මිල ගණතුව (2010) යටමේ රුපියල් මිලියන 2,130ම240 ක් මලස වාතමේා මශ. මමය 2015

1

වතමෂමේ මාවැනි කාතම ව සඳහා වාතමේා වූ ළු ද ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේය වූ රුපියල් මිලියන 2ම075,805
ට සාමේක්ෂව න්යයට 2.6 ක ධ්නාේමක වතමධ්නයක් මශ.
2016 වතමෂමේ මාවැනි
කතමමාතුවේ හා

කාතම ව සඳහාම ආතමිකමේ ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකේ වන කෘෂිකාතමමික,

මස්වා සහ භාණ්ඩ මේ අය මකමරන සහනාධ්ාර අවීකල බදු ළු ද ාළ මේශීය

නිෂ්රාදිේයට ාක්වන ාායකේවයතුව රවතින මිල ගණතුව යටමේ පිළිමවලිතුව න්යයට 7.7 ක්, න්යයට
26.6 ක්, න්යයට 55.8 ක් සහ න්යයට 9.8 ක් මශ. මමහිදී මමම කාතම ව සඳහා මස්වා ක්රියාකාරකේ
න්යයට 4.9ක කැපී මරමනන වතමධ්නයක් වාතමේා කර ඇති අේර කතමමාතුවේ ක්රියාකාරකේ න්යයට 2.2
ක

වතමධ්නයක් වාතමේා කර ඇේ. එනළුේ

කෘෂිකාතමමික ආතමික ක්රියාකාරකේ න්යයට 5.6ක

රසුබෑමකට ලක්ම  ඇේ.
2015 වසමතම මාවැනි කාතම වට සාමේක්ෂව 2016 මාවැනි කාතම ව සඳහා ප්රධ්ාන කෘෂි-ආතමික
ක්රියාකාරකේ අ රිතුව “ම  වගා යරීම”ම “මේ වගා යරීම”ම “රබතම වගා යරීම” සහ “කරදිය ධීවර
කතමමාතුවේය” යන උර ආතමික කටයු

පිලිමවලිතුව න්යයට 17.9ක්ම න්යයට 12.2ක්ම න්යයට 8.2ක්

සහ න්යයට 7.8 ක් වශමයතුව රසුබෑමක් වාතමේාකර ඇති අේර මරාල් වගාව ඇ ලේ “මේල් සහිේ
රල රු මබෝග වගාව”ම ” සේව නිෂ්රාාන” සහ “වන වගා සහ ාැව” යන උර ආතමික කටයු
පිලිමවලිතුව න්යයට 1.0ක්ම න්යයට 1.7ක් සහ න්යයට 2.0 ක් මලස ධ්නාේමක වතමධ්න මශගයතුව
වාතමේා කර ඇේ.
කතමමාතුවේ අංශය සැලකීමේදී සිමශ්ෂමයතුව 2016 මාවැනි කාතම ව

ලදී මමම අංශය ාළ මේශීය

නිෂ්රාදිේයට ාක්වන ාායකේවය න්යයට 26.6ක් මශ. එමස්ම සමස්ේ කතමමාතුවේ ක්මෂ්ත්රය මමම
කාතම ව

ල දී න්යයට 2.2යතුව වතමධ්නය ම  ඇේ. කතමමාතුවේ ක්මෂ්ත්රය සඳහා ඉහලම ාායකේවයක්

ලබා මාන “ඉදියරීේ කතමමාතුවේය” 2015 මාවනකාතම වට සාමේක්ෂව 2016 මාවන කාතම ව

ලදී

න්යයට 6.9ක වතමධ්න මශගයක් වාතමේා කර ඇේ. එමමතුවම “සිදුලිය නිෂ්රාානය” සහ “ගෘහභාණ්ඩ
නිෂ්රාානය” 2016 මාවන කාතම ව

ලදී පිළිමවලිතුව න්යයට 7.0ක් සහ න්යයට 4.4ක් මලස වතමධ්න

මශගයතුව වාතමේා කර ඇේ. එමස්ම ාළ මේශීය නිෂ්රාානයට ඉහල ාායකේවයක් ලබා මාන “ආහාර,
බීම සහ දුේමකාළ නිෂ්රාානය” සහ “මරදිපිළි, නිමි ඇදුේ, සේභාණ්ඩ සහ ඒ ආශ්රිේ නිෂ්රාාන”යන
ආතමික කටයු

2015 මාවන

කාතම වට සාමේක්ෂව පිලිමවලිතුව න්යයට 0.4ක සහ 0.9ක වතමධ්න

මශගයතුව වාතමේා කර ඇේ. එමස්ම මමම කාල සීමාව

ලදී “රේල් හා කැනීේ” කතමමාතුවේය න්යයට

4.9ක වතමධ්න මශගයක් වාතමේා මකාට ඇේ.
සමස්ේ ාළ මේශීය නිෂ්රාදිේයට ඉහලම ාායකේවයක් ලබා මාන මස්වා ක්රියාකාරකේ 2016 වතමෂමේ
මාවැනි කාතම ව

ල දී න්යයට 4.9ක ඉහල වතමධ්න මශගයක් වාතමේාකර ඇේ. 2015 මාවැනි කාතම ව

හා සැසඳීමේදී “ සිදුලි සංමේශ” ම “ළුලය හා ළුලය අේරමැදි මස්වා කටයු ” ම “රක්ෂණ මස්වා සැරයීම”ම
“මේාග සහ න්ල්ලර මවළඳාේ කටයු ”, සහ “අධ්යාරන මස්වා ” යන මස්වා උර ක්රියාකාරකේ
පිලිමවලිතුව න්යයට 21.2ක් ම න්යයට 14.5ක් ම න්යයට 15.1ක්ම න්යයට 3.5ක් සහ න්යයට 10.5ක්
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වශමයතුව ේව දුරටේ ඉහල වතමධ්න අුවරාතිකයතුව 2016 මාවැනි කාතම ව

ලදී වාතමේා කර තිබීම

මමම අංශමේ සමස්ේ වතමධ්නයට බලරා ඇේ.
2016 මාවැනි කාතම වට අාාල ජාතික ගිණුේ ඇස්ේමේතුව

පිළිබඳව සිස්ේරාේමක මේාර රු

ජනමල්ඛන හා සංඛයාමල්ඛන මාරාතමේමේතුව මශ www.statistics.gov.lk මවබ් අඩසිමේ රල මකාට
ඇේ.

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