
 
 

  

  

 

ශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ   ලං2014 ලංවසර ලංසඳබම ලංවන ලංවමර්ෂි  ලංවමර්තමව 

1949 ලංඅා  ලං58 ලංදරන ලංමුදල් ලංනීති ලංපන ේ ලං35 ලංවකනි ලංවගන්තියට ලංඅනුව, ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ   ලං

මුදල් ලං  ණ්ඩක ේ ලං 65 ලං වකනි ලං වමර්ෂි  ලං වමර්තමව ලං 2015 ලං අ ේතල් ලං 29 ලං වන ලං දින ලං ශ්රීම ලං කා ම ලං  බ ලං

ංකාවේ   ලංඅධිපති ලංඅර්ජුන ලං  බතන්ද්රනන් ලං බතම ලංිසිනන් ලංගු  ලංමුදල් ලංඅ මතර ලංරී  ලං ු ාමනමය  ලං

 බතම ලං වත ලංපිළිගන්වන ලංකදී. ලං 

 

(ශ්රීම ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ   ලං අධිපති ලං අර්ජුන ලං   බතන්ද්රනන් ලං  බතම ලං ිසිනන් ලං 2014 ලං වසර ලං සඳබම ලං වූ ලං වමර්ෂි  ලං වමර්තමව ලං ගු  ලං මුදල් ලං අ මතර ලං රී  ලං

 ු ාමනමය  ලං බතම ලං වත ලංපිළිගකන්ී  . ලං බ ලංංකාවේ   ලංනි යෝජ්යර ලංඅධිපතිවු න් ලංවන ලංී.ඩී.ඩබ්.ඒ. ලංිනල්වම ලං බතම ලංසබ ලංපී. ලංස රිනරි ලං බතම, ලං

 බ ලංංකාවේ   ලංසබ මර ලංඅධිපති ලංසී.පී.ඒ. ලං ු ාමතික  ලං බතම ලංසබ ලං බ ලංංකාවේ   ලංආර්ථි  ලංපර් ේෂා ලං දපමර්ත ේන්තු   ලංවකඩංකන ලංඅධ්යරක්ෂ ලං

ඩී. ලංවේ මරතුාග ලං බතම ලංද ලංඡමයමරූප ේ ලං වති.) 

ආර්ථි  ලංපර් ේෂා ලං දපමර්ත ේන්තුව 

2015 ලංඅ ේතල් ලං ස ලං29 ලංවකනි ලංදින 
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ශ්රීම ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ   ලං වමර්ෂි  ලං වමර්තම වන් ලං පිළිබිඹු ලං වන ලං 2014 ලං වස ර් ලං ශ්රීම ලං කා ම ලං

ආර්ථි  ේ ලංිස ශතෂිත ලං ු ණුවක ලංසමරමාශය ලංපබත ලංදකක් ලං  . 

ශ්රීම ලංකා ම ලංආර්ථි  ේ ලංවර්ධ්යන ලංේවාතමව ලංඅඛණ්ඩව ලංපකවති ලංඅතර, ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංඋද්ධ්ය නය ලං

තවදුරටේ ලංඅඩු ලංතනි ලංඅා යක් ලංදක්වම ලංපබළ ලංගි ේය. ලං ලංවසර ලංආරේභ ේ ලංදී, ලංආර්ථි ය ලංිනයයට ලං

7.8 ලං   ලං මූර්ත ලං වර්ධ්යනයක් ලං ළඟම ර ලං ගනු ලං ඇතකයි ලං පු රෝ ථනය ලං  ළ ලං ද, ලං 2013 ලං වස ර් ලං දී ලං

වමර්තම ලං  ළ ලං ිනයයට ලං 7.2 ලං   ලං වර්ධ්යනයට ලං සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං ිනයයට ලං 7.4 ලං   ලං

වර්ධ්යනයක් ලං වමර්තම ලං   ළතය. ලං  ලං  ගෝලීය ලං ආර්ථි  ේ ලං අස තුලිත ලං වර්ධ්යනයන් ලං  ධ්යර ේ, ලං

 ර් මන්ත ලංසබ ලං සතවම ලංඅාශවක ලංතිරසමර ලංවර්ධ්යනය ලංපවේවම ලංගකනී  ලංසඳබම ලං ද්ශීය ලංආර්ථි  ලං

 ටයුතු ලං අඛණ්ඩව ලං පවේවම ලං ගකනී  ලං උප මරී ලං වූ ලං අතර, ලං වසර ලං තුළ ලං දී ලං පකවති ලං අයබපේ ලං

 මකගුණි  ලං තේේවය ලං  බතතු වන් ලං  ෘෂි මර්මි  ලං අාශ ේ ලං ක්රිරයම මරිේවය ලං දුර්වක ලං ිසය. ලං ලං

නමමි  ලං වශ යන්, ලං දළ ලං  ද්ශීය ලං නිෂප්මදිතය ලං (ද. ද්.නි.) ලං 2013 ලං වස ර් ලං වමර්තම ලං වූ ලං ු පියල් ලං

බිලියන ලං 8,674 ලං බම ලං (එ.ජ්ය. ලං  ඩොකර් ලං බිලියන ලං 67.2) ලං සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං ු පියල් ලං

බිලියන ලං 9,785 ලංක් ලං (එ.ජ්ය. ලං  ඩොකර් ලං බිලියන ලං 74.9) ලං ිසය. ලං  ලං ඒ ලං අනුව, ලං ඒ  ලං පුද්ගක ලං ද. ද්.නි. ලං

පසුගිය ලංවස ර් ලංවමර්තම ලංවූ ලංඑ.ජ්ය. ලං ඩොකර් ලං3,280 ලංිනට ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංඑ.ජ්ය. ලං ඩොකර් ලං3,625 ලංක් ලං

දක්වම ලං ඉබළ ලංගි ේය. ලං  ලං අඛණ්ඩව ලංබය ලංවන ලංවසරටේ ලංඋද්ධ්ය නය ලංතනි ලංඅා ය  ලං ට්ට ේ ලං

පවේවම ලංගනිමින් ලංවමර්ෂි  ලංකක්ෂර ය ලංපදන  ලං ත ලංසබ ලංවමර්ෂි  ලංසම මනර ලංඋද්ධ්ය නය ලං2013 ලං

වසර ලංඅවසමන ේ ලංදී ලංපිළි වළින් ලංවමර්තම ලංවූ ලංිනයයට ලං4.7 ලංසබ ලංිනයයට ලං6.9 ලංස ඟ ලංසසඳන ලංිසට, ලං

2014 ලංවසර ලංඅවසමන ලං ේ ලංදී ලංපිළි වළින් ලංිනයයට ලං2.1 ලංක් ලංසබ ලංිනයයට ලං3.3 ලංක් ලංදක්වම ලංඅඩු ලංිසය. ලං ලං

ිසචක්ෂාශීලී ලංමුදල් ලංේතිපේතිය ලං  න් , ලං ලංවස ර් ලං දවන ලංභමග ේ ලංදී ලං ගෝලීය ලං වළඳ පොළ ලං

භමණ්ඩ ලං මික ලං ගාන් ලං සකකකිය ලං යුතු ලං  කස ලං පබළ ලං යෑ  ලං වසර ලං තුළ ලං දී ලං උද්ධ්ය නය ලං අඩු ලං තනි ලං

අා යක් ලංදක්වම ලංපබළ ලංයෑ ට ලංඉවබල් ලංිසය. ලංසම ේක්ෂව ලංලිහිල් ලංමුදල් ලංේතිපේති ලංසථ්මවරයක් ලං

පකවතිය ලං ද, ලං ිස ශතෂ යන්  ලංවස ර් ලංපළමු ලං මස ලංබත ලංතුළ ලං දී ලං රන් ලංඋ ස් ලං අේති මරේ ලංපබළ ලං

යෑ  ලං බතතු වන් ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලංකංමගේ ලංාය ලංවර්ධ්යනය ලංසී ම ලංිසය. ලංඋද්ධ්ය නය ලං ත ලං

ඉල්ලු  න් ලංඇති ලංවන ලංපීඩනයක් ලං නො කති ලංතේේවයක් ලංබමු  , ලංංකාවේ ලංඅාශය ලං ගින් ලංාය ලං

කංම ලංදී  ලංතවදුරටේ ලංදිරි ේ ලංකිරී ට ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව ලංිසිනන් ලංඅවශර ලංක්රිරයම මර්ග ලංගනු ලං

කකීය. ලං    සත ලං  වතේ, ලං     ලං පියවර ලං ස ඟ  ලං අස්ථමවර ලං  ගෝලීය ලං තේේවය ලං බමු  , ලං

ිස ද්ශි යන් ලං ිසිනන් ලං ශ්රීම ලං කා මව ලං තුළ ලං ිනදු ලං  ළ ලංඇතකේ ලංආ යෝජ්යන ඉවේ ලං ර ලං ගකනී ටේ ලං

ආනයන ලං දිරිගකන්ී  ටේ ලං ංක ලං පෑ ලං අතර, ලං   ය ලං වසර ලං අවසමනය ලං වන ලං ිසට ලං ආර්ථි  ේ ලං

ිස ද්ශීය ලංඅාශය ලංසබ ලංිසනි ය ලංඅනුපමති ය ලං ත ලංපීඩනයක් ලංඇති ලං  ළතය. ලං ලංස ස්තයක් ලං කස, ලං

වසර ලංතුළ ලංදී ලං වළඳ ලංහිඟය ලංනමමි  ලංවශ යන් ලංවර්ධ්යනය ලංවුවද ලං සතවම ලංඅපනයන ලංආදමය  ලංසබ ලං

ිස ද්ශ ලං  සතවම ලං නියුක්ති යින් ගන් ලං කද ලං  ේතෂා, ලං ජ්යාග  ලං ගිණු ේ ලං හිඟය ලං අඩු ලං කිරී ට ලං

උප මරී ලං ිසය. ලං  ේ ලං ස ඟ , ලං අ නවේේ ලං  ලං මූකර ලංකකීේ ලං  ගවුේ ලංතුකනය ලං ශක්ති ේ ලංකිරී ට ලං
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උප මරී ලංවූ ලංඅතර, ලංඒ ලං බතතු වන් ලංදළ ලංනික ලංසාචිත ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං  ලං ේ ලංඅතර, ලංරමජ්යර ලංමූකර ලං

අාශය ලංතුළ, ලංරමජ්යර ලංමූකර ලංඒ ම්රිතම ලංක්රිරයමවලිය ලංපවේවම ගන ලංයෑ  ලංඅ ේක්ෂම ලං ළ ලංද, ලං ලංමූලි  ලං

වශ යන් ලංරමජ්යර ලංආදමයේ ලංැසස්කිරී  ලංඅඛණ්ඩව ලංඅඩු ලංී   ලං බතතු වන් ලංස ස්ත ලංඅයවකය ලංහිඟය ලං

ද. ද්.නි. යහි ලං ේතිශතයක් ලං  කස ලං පසුගිය ලං වස ර් ලං දී ලං වූ ලං ිනයයට ලං 5.9 ලං ට ලං සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං

වස ර් ලං දී ලං ිනයයට ලං 6.0 ලංක් ලං දක්වම ලං ඉබළ ලං ගි ේය. ලං  ලං    සත ලං වුවද, ලං රමජ්යර ලංාය ලං ද. ද්.නි. ේ ලං

ේතිශතයක් ලං  කස ලං 2013 ලං වසර ලං අවසමන ේ ලං දී ලං වමර්තම ලං වූ ලං ිනයයට ලං 78.3 ලං ිනට ලං 2014 ලං වසර ලං

අවසමන ේ ලංදී ලංිනයයට ලං75.5 ලංක් ලංදක්වම ලංඅඩු ලංිසය. ලං ලංමූකර ලංඅාශය ලංපිළිංඳව ලංසක ම ලංංකන ලං ක, ලං

නියම න ලංසබ ලං අධීක්ෂා ලං රමමුව ලං ශක්ති ේ ලංකිරී , ලං අවදමනේ ලං ළ නම රා ලංබකකියමවන් ලං

වකඩිදියුණු ලං  ළ ලං අතර ලං අවදමනේ ලං අව  ලං  ර ලං ගකනී  ලං සඳබම ලං ේ මාවේ ලං ආරක්ෂායන් ලං

පවේවම ලං ගකනී  ලං  බතතු වන් ලං වසර ලං පුරම ලං මූකර ලං ආයතනවක ලං මූකර ලං සථ්මවරේවය ලං යබපේ ලං

 ට්ට   ලංපවේවම ලංගකනී ට ලංබකකි ලංිසය. 

ිසචක්ෂාශීලී ලං මුදල් ලං  ළ නම රාය ලං සබ ලං සකපයුේ ලං තේේවයන්හි ලං වර්ධ්යනය ලං තුළින් ලං

පමරි භෝගි  ලංමික ලංඋද්ධ්ය නය ලං2009 ලංවසර ලංමුල් ලංඅවධි ේ ලංිනට ලංතනි ලංඅා ය  ලංපකවති ලංඅතර, ලං

ජ්යමතරන්තර ලං  වළඳ ලංභමණ්ඩවක ලංමික ලංගාන්වක ලං අඩු ලං ී   ලං වස ර් ලං  දවන ලංභමගය ලං වන ලං ිසට ලං

 ද්ශීය ලංමික ලංගාන් ලංතුළ ලංපිළිබිඹු ලං ලංී   ලං බතතු වන් ලං2014 ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංඋද්ධ්ය නය ලංතවදුරටේ ලං

අඩු ලංතනි ලංඅා ය  ලංපකවතුණි. ලං  ලංවමර්ෂි  ලංකක්ෂර ය ලංපදන  ලං ත ලං තුපිට ලංඋද්ධ්ය නය ලං2013 ලං

වසර ලංඅවසමන ේ ලංදී ලං  ලංපකවති ලංිනයයට ලං4.7 ලංිනට ලං2014 ලංවසර ලංඅවසමනය ලංවන ලංිසට ලංිනයයට ලං2.1 ලං

දක්වම ලං අඩු ලං ිසය. ලං අහිත ර ලං මකගුණි  ලංතේේවයන් ලං  බතතු වන් ලංආබමර ලං සකපයු ට ලං පකවති ලං

ංමධ්යම, ලංස බර ලං මසවක ලංදී ලංමික ලංගාන්වකට ලංංකපෑේ ලංඇති ලං ළ ලංද, ලංඉන්ධ්යන ලංබම ලංජ්යක ලංගමසත්ු ලං

සඳබම ලංවන ලංපරිපමලිත ලංමික ලංගාන් ලංපබළ ලං දකමී  ලං බතතු වන් ලංවස ර් ලං  ලංඅවසමන ලං මර්තු   ලංදී ලං

උද්ධ්ය නය ලංපබළ ලංගි ේය. ලං  ලං ේ ලංඅතර, ලංආර්ථි  ේ ලංඉල්ලු  ලංතුළින් ලංඇති ලංවන ලංපීඩනය ලංඅඩු ලං

ී   ලංපිළිබිඹු ලං රමින් ලංවමර්ෂි  ලංකක්ෂර ය ලංපදන  ලං ත ලංවන ලංමූලි  ලංඋදධ්ය නය ලංිනයයට ලං3.1 ලං

සබ ලං 3.9 ලං අතර ලං පරමසය ලං තුළ ලං වසර ලං පුරම  ලං පකවතුණි. ලං  ලං 2013 ලං වස ර් ලං දී ලං වමර්ෂි  ලං සම මනර ලං

 තුපිට ලංඋද්ධ්ය නය ලංසබ ලංමූලි  ලංඋද්ධ්ය නය ලංපිළි වළින් ලංිනයයට ලං6.9 ලංක් ලංසබ ලංිනයයට ලං4.4 ලංක් ලංවූ ලං

අතර ලං  ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං පිළි වළින් ලං එය ලං ිනයයට ලං 3.3 ලං ක් ලං සබ ලං ිනයයට ලං 

3.5 ලංක් ලංිසය. ලං ලංරමජ්යර ලංමූකර ලංංකධ්යමරීන් ේ ලංද ලංසබය ලංඇතිව ලං ලංශ්රීම ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව ලං ලංඋද්ධ්ය නය ලං

තනි ලං අා ය  ලං පවේවම ලං ගකනී ට ලං ගන්නම ලං කද ලං ේයේනයන් ලං උද්ධ්ය න ලං අ ේක්ෂම ලං යබපේ ලං

 ට්ට   ලංපවේවම ලංගකනී ට ලං ලංඋප මරී ලංිසය. 

ආර්ථි ය ලං පර ලංවස ර් ලං දී ලංවමර්තම ලංවූ ලංිනයයට ලං 7.2 ලං  ලංමූර්ත ලංවර්ධ්යනයට ලංසම ේක්ෂව ලං 2014 ලං

වස ර් ලං දී ලංිනයයට ලං 7.4 ලංකින් ලංවර්ධ්යනය ලංවූ ලං අතර, ලං  සතවම ලං ිසයුක්ති ලංඅනුපමතය ලංපසුගිය ලංවස ලං ර් ලං

පකවති ලංිනයයට ලං4.4 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංිනයයට ලං4.3 ලං  ලංඅඩු ලං ට්ට   ලංපකවතුණි. ලං ලං

ද. ලං ද්.නි. යන් ලංිනයයට ලං57.6 ලංක් ලංනි යෝජ්යනය ලං රන ලං සතවම ලංඅාශය, ලං2014 ලංවස ර් ලංදී, ලං තොග ලං
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බම ලං ිනල්කර ලං  වළඳම , ලං ේවමබනය ලං බම ලං සන්නි  දන, ලං සබ ලං ංකාවේ, ලං රක්ෂා ලං බම ලං  ද්පළ ලං

 වළඳමේ ලං උප ලං අාශයන් ේ ලං ිසශමක ලං දමය ේව යන්, ලං 2013 ලං වස ර් ලං පකවති ලං ිනයයට ලං 6.4 ලං ට ලං

සම ේක්ෂව ලංිනයයට ලං6.5 ලංකින් ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං ලං ර් මන්ත ලංඅාශ ේ ලංවර්ධ්යනය ලංපසුගිය ලංවස ර් ලං

පකවති ලංිනයයට ලං 9.9 ලං ට ලංසම ේක්ෂව ලං     ලං වස ර් ලං දී ලං ිනයයට ලං 11.4 ලංකින් ලංවර්ධ්යනය ලං වූ ලං අතර ලං

ද. ද්.නි.යට ලංඑහි ලංඇති ලංදමය ේවය ලංිනයයට ලං32.3 ලංක් ලංදක්වම ලංතවදුරටේ ලංවකඩි ලංිසය. ලං  ලංඉදිකිරීේ ලං

උප ලංඅාශය, ලං ර් මන්ත ලංඅාශ ේ ලංවර්ධ්යනයට ලංඉබළ  ලංදමය ේවය ලංකංම ලංදුන් ලංඅතර, ලංනිෂ්පමදන ලං

 ර් මන්ත ලං අාශ ේ ලං ආබමර, ලං පමන ලං වර්ග ලං බම ලං දුේ  ොළ ලං සබ ලං  රදිපිළි, ලං ඇඟලුේ ලං සබ ලං සේ ලං

භමණ්ඩ ලං  ලං යන ලං උප ලං අාශ ලං ද ලං     ලං වර්ධ්යනයට ලං ිසශමක ලං වශ යන් ලං දමය  ලං ිසය. ලං  ලං  ේ ලං අතර, ලං

අහිත ර ලං මකගුණි  ලංතේේව යහි ලංංකපෑ  ලං බතතු වන් ලංද. ද්.නි. යන් ලංිනයයට ලං10.1 ලංක් ලං

නි යෝජ්යනය ලං වන ලං  ෘෂි මර්මි  ලං අාශය ලං මූර්ත ලං ද. ද්.නි. ේ ලං වර්ධ්යනයට ලං දමය  ලං වූ ේ ලං සුළු ලං

වශ යනි. ලං  ලං  ෘෂි මර්මි  ලං අාශ ේ ලං වර්ධ්යනය ලං පසුගිය ලං වස ර් ලං වමර්තම ලං වූ ලං ිනයයට ලං 4.7 ලං ට ලං

සම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංිනයයට ලං0.3 ලංක් ලංිසය. 

තිරසමර ලං ආර්ථි  ලං වර්ධ්යනයක් ලං පවේවම ලං ගකනී ට ලං පබසු ේ ලං සකකසී  ලං සඳබම ලං ආර්ථි  ලං බම ලං

ස මජ්ය ලංයටිතක ලංපබසු ේ ලං වනු වන් ලංවූ ලංආ යෝජ්යන ලංඉබළ ලංනකාී  ේ ලංඅවශරතමව ලංසපුරමලී , ලං

පශච්මේ ලං ගකටුේ මරී ලං ස  ේ ලං රජ්ය ේ ලං සාවර්ධ්යන ලං වකඩපිළි ව ළහි ලං ේධ්යමන ලං ේමුඛතමවයක් ලං

 කස ලංඅඛණ්ඩව ලංපකවතුණි. ලං ලංේධ්යමන ලං ලංයටිතක ලංපබසු ේ ලංසාවර්ධ්යන ලංවරමපෘති ලංකිහිපයක් ලං2014 ලං

වසර ලංතුළ ලං දී ලංනි  ලං රන ලංකදී. ලං  ලං අ නවේේ ලං බම ලංපරි මන ලංයටිතක ලංපබසු ේ ලංවරමපෘතිවකට ලං

අදමළ ලංඉදිකිරීේ ලං ටයුතු ලංද ලං2014 ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංක්රිරයමේ   ලංිසය. ලං  ලං ේ ලංඅතර, ලංවේඩම ලංපරි මා ලං

්රිමමීය ලං මර්ග ලංසාවර්ධ්යන ලංවකඩසටබන්, ලංවමරි මර්ග ලංවරමපෘති, ලංජ්යක ලංසේපමදන ලංවරමපෘති, ලං්රිමමීය ලං

ිසදුලි ලංවරමපෘති, ලංනිවමස ලංසාවර්ධ්යන ලංවකඩසටබන් ලංබම ලංනමගරි  ලං ලංඅකා රා ලංවරමපෘති ලංකිහිපයක් ලං

ද ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංඅඛණ්ඩව ලංක්රිරයමේ   ලං  රිණි. ලං ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංආර්ථි  ලංබම ලංස මජ්ය ලංයටිතක ලං

පබසු ේ ලං සාවර්ධ්යනය ලං සඳබම ලං වූ ලං රමජ්යර ලං ආ යෝජ්යන ලං ු පියල් ලං බිලියන ලං 442.4 ලං ක් ලං

(ද ලං. ද්.නි. යන් ලංිනයයට ලං4.5 ලංක්) ලංිසය. ලං ලං2015 ලංජ්යනවමරි ලං ස ලංපිහිටුවනු ලංකකබූ ලංනව ලංරජ්යය ලංිසිනන් ලං

දකනට ලං ක්රිරයමේ   ලං  වමින් ලං පවතින ලං බම ලං  යෝජිත ලං  බම ලං පරි මා ලං යටිතක ලං පබසු ේ ලං

වරමපෘතිවක ලං මූකර ය ලං ශ රතමව, ලං පමරිසරි  ලං ශ රතමව, ලං  ලං සමධ්යමරා ලං ංව ලං බම ලං එ ගින් ලං

ආර්ථි යට ලං වන ලංස සත් ලං දමය ේවය ලංතබවුු  ලං ර ලංගකනී  ලංසඳබම ලං එ  ලං වරමපෘති ලං පිළිංඳව ලං

ස ම කෝචනය ලංකිරී ේ ලං ටයුතුවක ලංනිරතව ලංිනටී. ලං ලං 

නකගී ලං එන ලං ආර්ථි යන් ලං සබ ලං ස  ලං තේේව ේ ලං පවතින ලං  කමපීය ලං රටවල් ලං අතරින් ලං ේමුඛ ලං

සථ්මනය ලං පවේවම ලං  ගන ලං යෑ ට ලං ශ්රීම ලං කා මවට ලං බකකියමව ලං සකසමින් ලං   රට ලං ස මජ්ය ලං දර්ශ  ලං

අඛණ්ඩව ලංවකඩිදියුණු ලංිසය. ලං ලංදවේණු ලංආිනයමති  ලංරටවල් ලංඅතරින් ලං‘ඉබළ ලං මනව ලංසාවර්ධ්යනය’ ලං

යන ලංවර්ගී රායට ලංඇතුළේ ලංවූ ලංඑ   ලංරට ලංවන ලංශ්රීම ලංකා ම   ලං මනව ලංසාවර්ධ්යන ලං දර්ශ ය ලං

2012 ලං වස ර් ලංවමර්තම ලංවූ ලං 0.745 ලං ට ලංසම ේක්ෂව ලං 2013 ලං වස ර් ලං දී ලං 0.750 ලං දක්වම ලං වර්ධ්යනයක් ලං
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වමර්තම ලං  ළ ලං අතර, ලං ඒ ලං අනුව, ලං     ලං දර්ශ  ේ ලං  පර ලං වස ර් ලං පකවති ලං 75 ලං වන ලං ස්ථමන ේ ලං

(සා ශෝධිත) ලංිනට ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලං73 ලංවන ලංසථ්මනය ලංදක්වම ලංඉදිරියට ලංපකමිණී ට ලංබකකි ලංිසය. ලං ලං

නිදබස් ලං  සෞඛර ලංබම ලංඅධ්යරමපන ලං සතවම ලංකංමදී ට ලංරජ්යය ලංඅඛණ්ඩව ලං ටයුතු ලං ළ ලංඅතර, ලංඑ  ලං

 සතවමවන් ේ ලං ස  ලං ේ  ශය ලං බම ලං ගුාමේ  භමවය ලං ද ලං සිස ේ ලං   රිණි. ලං  ලං  සෞඛර ලං සඳබම ලං

රජ්ය ේ ලං ිසයද  ලං ද. ද්.නි. යන් ලං ිනයයට ලං 1.4 ලං ක් ලං  කස ලං පකවති ලං අතර, ලං  සෞඛරය ලං අාශ ේ ලං

දර්ශ වක ලං  ධ්යරසථ් ලං වර්ධ්යනයක් ලං දක්නට ලං කකුණණි. ලං  ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං රජ්ය ේ ලං  සෞඛර ලං

 සතවම   ලං එක් ලංවවදරවර යවේ ලං සඳබම ලං ිනටි ලං  රෝගීන් ලං සාඛරමව, ලං  පර ලං වස ර් ලං වමර්තම ලං වූ ලං

1,167 ලං ට ලං සම ේක්ෂව ලං 1,155 ලං ක් ලං  කස ලං වමර්තම ලං වූ ලං අතර, ලං පුද්ගකයන් ලං 1,000 ලං  ට ලං පකවති ලං

 රෝබල් ලංඇඳන් ලංසාඛරමව ලං2013 ලංවස ර් ලංපකවති ලං3.6 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං3.7 ලංක් ලං

ිසය. ලං  ලං අධ්යරමපනය ලංසඳබම ලං රජ්ය ේ ලංිසයද  ලං ද. ද්.නි. යන් ලංිනයයට ලං 1.9 ලංක් ලංිසය. ලං  ලං පමසකකින් ලං

ආවරාය ලංවන ලංභූමි ලංේ මාය ලං කස ලංසකක  න ලංපමසල් ලංනනේවය ලංවර්ග ලංකි කෝමීටර ලං6.5 ලංක් ලං

 කස ලං නො වනසව් ලංපකවති ලංඅතර, ලංරජ්ය ේ ලංඅධ්යරමපන ලං සතව ේ ලංශිෂර ලංගුු  ලංඅනුපමතය ලංද ලං18 ලංක් ලං

 කස ලං  නො වනසව් ලං පකවතුණි. ලං  ලං    සත ලං  වතේ, ලං රමජ්යර ලං අාශය ලං ිසිනන් ලං සපයනු ලං කංන ලං

 සතවමවන්ට ලංඅති ර් ව, ලං    ලං සතවම ලංසකපයී ේ ලංදී ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශ ේ ලංසබභමගිේවය ලං ෑත ලං

වසරවක ලංදී ලංසකකකිය ලංයුතු ලං කස ලංඉබළ ලංගිය ලංංව ලංද ලංදක ගත ලංබකකි ලං  . ලං ලංර ට් ලංිසදුලිංකය ලංසඳබම ලං

වන ලං ේ  ශය ලං 2013 ලං වස ර් ලං දී ලං වමර්තම ලං  ළ ලං ිනයයට ලං 96 ලං ට ලං සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං

ිනයයට ලං98 ලංක් ලංදක්වම ලංතවදුරටේ ලංඉබළ ලංගි ේය. ලං  ලංපිරිිනදු ලංපමනීය ලංජ්යකය ලංසඳබම ලංවන ලංේ  ශය ලං

ගෘබ ලං ඒ   ලං ආදමයේ ලං බම ලං ිසයදේ ලං සමීක්ෂායට ලං අනුව, ලං 2009/10 ලං වසරවක ලං දී ලං වමර්තම ලං වූ ලං

ිනයයට ලං87.7 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2012/13 ලංවසරවක ලංදී ලංිනයයට ලං89.7 ලංක් ලං දක්වම ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං ලං

ජ්යාග  ලං දුර ථන ලං ද ලංඇතුළේව ලංර ට් ලංමුළු ලං දුර ථන ලංනනේවය ලං 2013 ලංවස ර් ලං දී ලංපුද්ගකයන් ලං

100 ලං ට ලංපකවති ලංදුර ථන ලංසේංන්ධ්යතම ලං112.4 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං120 ලංක් ලංදක්වම ලං

ඉබළ ලං ගි ේය. ලං  ලං දරිද්රනතම ලං දර්ශ  ලං සේංන්ධ්ය යන් ලං සකකීම ේ ලං දී, ලං ගෘබ ලං ඒ   ලං ආදමයේ ලං බම ලං

ිසයදේ ලං සමීක්ෂායට ලං අනුව ලං දිළිඳු ලං වේටුේං ලං ේතිශතය ලං 2009/10 ලං වසරවක ලං දී ලං වමර්තම ලං  ළ ලං

ිනයයට ලං8.9 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2012/13 ලංවසරවක ලංදී ලංිනයයට ලං6.7 ලංක් ලං කස ලංවමර්තම ලංිසය. ලං ලංආර්ථි  ලං

බම ලං ස මජ්ය ලං යටිතක ලං පබසු ේ ලං සකපයු  හි ලං තවදුරටේ ලං පවතින ලං පරතරයන් ලං පියී   ලං සඳබම ලං

අඛණ්ඩව ලංපියවර ලංගකනී  ලංඅවශර ලංවුව ලංද, ලං ේ ලංදර්ශ  ලංඅතුරින් ලං ංො බො යක් ලංස  ලංතේේව ේ ලං

පවතින ලංආර්ථි යක් ලංිසිනන් ලංවමර්තම ලං ළ ලං ට්ටේවකට ලංසම ේක්ෂව ලං ංො බෝ ලංඉබළින් ලංපවතී. 

 ගෝලීය ලං ආර්ථි  ලං වමතමවරාය ලං  ගින් ලං ඇති ලං වූ ලං ංකපෑේ ලං බමු   ලං වුව ලං ද ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං

ිස ද්ශීය ලංඅාශය ලං ේපනවකට ලංඔ රොේතු ලංදී ේ ලංබකකියමව ලං පන්නුේ ලං රන ලංකදී. ලං  ලං ගෝලීය ලං

ආර්ථි ය ලංපිළිංඳව ලංසකකීම ේ ලංදී, ලංඇ  රි ම ලංඑක්සේ ලංජ්යනපද ේ ලංසබ ලංඑක්සේ ලංරමජ්යධ්යමනි ේ ලං

ආර්ථි යන් ලංශක්ති ේ ලං කස ලංයථම ලංතේේවයට ලංපේ ලංවූ ලංඅතර, ලංයු රෝ ලං කමපය ලංබම ලංජ්යපමනය ලං

ආර්ථි  ලං වර්ධ්යනයට ලං උප මරී ලං ී  ට ලං සබ ලං අවධ්ය න ලං පීඩනයට ලං පිළිය ක් ලං  කස ලං
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ේසමරාමේ   ලංේතිපේති ලංඅඛණ්ඩව ලංක්රිරයමේ   ලං රන ලංකදී. ලං ලංනකගී ලංඑන ලංආිනයමව ලංපිළිංඳව ලං

සකකීම ේ ලංදී, ලංචීන ලංආර්ථි ය ලංයේ ලං ට්ට කින් ලංපසුංෑ  ට ලංකක්ී  ේ ලංකක්ෂා ලං පන්නුේ ලං

 ළ ලං අතර, ලං ඉන්දියමනු ලං ආර්ථි ය ලං යථම ලං තේේවයට ලං පේ ලං ී   ලං අඛණ්ඩව ලං ිනදු ලං ිසය. ලං  ලං  කද ලං

 පරදිග ලංවූ ලංභූ ලං ද්ශපමකනි  ලංඅිසනිශ්චිතතමවයේ, ලංයු ලංක් ර්න ලංඅර්ුණදය ලංසබ ලංඉ ංෝකම ලං රෝග ලං

පකතිරී  ලං ගෝලීය ලංආර්ථි  ලංක්රිරයම මරිේවය ලං   රහි ලංතර්ජ්යනයක් ලංවූ ලං අතර, ලං වස ර් ලං  දවන ලං

භමග ේ ලං දී ලං ඉන්ධ්යන ලං ඇතුළු ලං  වළඳ භමණ්ඩවක ලං මික ලං ගාන් ලං තියුණු ලං  කස ලං පබත ලං වකටුණි. ලං ලං

  වකනි ලං ිසිසධ්ය ලං  ගෝලිය ලංආර්ථි  ලං වමතමවරායන් ලං බමු   ලං ශ්රීම ලං කා ම   ලං ිස ද්ශීය ලං අාශ ේ ලං

අස තුලිතතමවයන් ලං යේ ලං තර කින් ලං අඩු ලං ිසය. ලං  වළඳ ලං ගිණු ේ ලං හිඟය ලං ද. ද්.නි. ේ ලං

ේතිශතයක් ලං කස ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලංවමර්තම ලං ළ ලංිනයයට ලං11.3 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං

ිනයයට ලං 11.1 ලංක් ලං දක්වම ලං අඩු ලං ිසය. ලං  ලං    සත ලං වුවද, ලං නමමි  ලං වශ යන් ලංසකකීම ේ ලං දී ලං  වළඳ ලං

හිඟය ලං පර ලංවස ර් ලංවමර්තම ලං ළ ලංඑ.ජ්ය. ලං ඩොකර් ලංබිලියන ලං7.6 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං

එ.ජ්ය. ලං ඩොකර් ලංබිලියන ලං8.3 ලංක් ලංදක්වම ලංඉබළ ලංගිය ලංඅතර, ලංඅපනයන ලංආදමය  ලංවකඩි ලංී  ට ලංවඩම ලං

ආනයනය ලං ිසයද  ලං ඉබළ ලං යෑ  ලං  ේ ලං සඳබම ලං  බතතු ලං ිසය. ලං  ලං  සතවම ලං අපනයන ලං සකකකිය ලං යුතු ලං

 ට්ට කින් ලංවර්ධ්යනය ලංී   ලං  න්  ලංිස ද්ශ ලං සතවම ලංනියුක්ති යන් ේ ලං ේතෂා ලංඉබළ ලංයෑ  ලං

 බතතු වන් ලංජ්යාග  ලංගිණු ේ ලංහිඟය ලං පර ලංවස ර් ලංවමර්තම ලං ළ ලංඑ.ජ්ය. ලං ඩොකර් ලංබිලියන ලං2.5 ලංට ලං

සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං එ.ජ්ය. ලං  ඩොකර් ලං බිලියන ලං 2.0 ලං දක්වම ලං අඩු ලං ිසය. ලං  ලං ද. ද්.නි. යහි ලං

ේතිශතයක් ලං කස ලංජ්යාග  ලංගිණු ේ ලංහිඟය ලංපසුගිය ලංවස ර් ලංපකවති ලංිනයයට ලං3.8 ලං  ලං ට්ට ේ ලංිනට ලං

    ලංවස ර් ලංදී ලංිනයයට ලං2.7 ලං දක්වම ලංසකකකිය ලංයුතු ලං කස ලංඅඩු ලංිසය. ලං2014 ලංවස ර් ලංඅගභමගය ලං

තුළ ලං දී ලං ු පියල්වලින් ලං නම නය ලං  රන ලං කද ලං රමජ්යර ලං සුැසවේේපේ ලං  වළඳ පොළ ලං තුළින් ලං

ආ යෝජ්යන ලංපිටතට ලංගකම ලංයෑ ක් ලංනිරීක්ෂාය ලං ළ ලංද, ලංඅ නවේේ ලංමූකර ලංකකීේ ලංස ඟ ලංජ්යාග  ලං

ගිණු ේ ලං වූ ලං වර්ධ්යනය ලං  බතතු වන් ලං  ගවුේ ලං තුකන යහි ලං අතිරික්තය ලං 2013 ලං වස ර් ලං දී ලං වූ ලං

එ.ජ්ය. ඩොකර් ලං මිලියන ලං 985 ලං   ලං ිනට ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං එ.ජ්ය. ඩොකර් ලං මිලියන ලං 1,369 ලං දක්වම ලං

වර්ධ්යනය ලං ිසය. ලං  ේ ලං අනුව, ලං දළ ලං නික ලං සාචිත ලං 2013 ලං වසර ලං අවසමන ේ ලං දී ලං වූ ලං එ.ජ්ය. ඩොකර් ලං

බිලියන ලං 7.5 ලං ට ලං සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං වසර ලං අවසමන ේ ලං දී ලං එ.ජ්ය. ඩොකර් ලංබිලියන ලං 8.2 ලං දක්වම ලං

වර්ධ්යනය ලංිසය. ලං2013 ලංවසර ලංඅවසමනය ලංවන ලංිසට ලංභමණ්ඩ ලංආනයනි  ලං මස ලං5.0 ලං ට ලංස මන ලංවූ ලං

දළ ලං නික ලං සාචිතය ලං 2014 ලං වසර ලං අවසමනය ලං වන ලං ිසට ලං භමණ්ඩ ලං ආනයනි  ලං  මස ලං 5.1 ලං  ට ලං

ේ මාවේ ලං ිසය. ලං ර ටහි ලං මුළු ලං ිස ද්ශීය ලංාය ලංේ මාය, ලං 2013 ලං වසර ලං අවසමන ේ ලං දී ලං පකවති ලං

එ.ජ්ය. ඩොකර් ලං බිලියන ලං 39.9 ලං ට ලං සම ේක්ෂව ලං 2014 ලං වසර ලං අවසමනය ලං වන ලං ිසට ලං එ.ජ්ය. ඩොකර් ලං

බිලියන ලං43.0 ලං දක්වම ලංවර්ධ්යනය ලංවුව ලංද ලංඑය ලං  ලං ද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස, ලං2013 ලංවසර ලං

අවසමන ේ ලංදී ලංපකවති ලංිනයයට ලං59.4 ලංිනට ලං2014 ලංවසර ලංඅවසමන ේ ලංදී ලංිනයයට ලං57.4 ලංක් ලංදක්වම ලං

දියුණු ලංිසය. ලං  ේ ලං අතර, ලං 2014 ලං වස ර් ලං පළමු ලං මස ලංනවය ලංතුළ ලං දී ලං එ.ජ්ය. ඩොකරයට ලං එ රහිව ලං

 ංො බෝදුරට ලං ස්ථමවරව ලං පකවති ලං ශ්රීම ලං කා ම ලං ු පියක, ලං වස ර් ලං අවසන් ලං  මර්තුව ලං තුළ ලං දී ලං

අවේ මාය ලං වමින් ලං2014 ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංිනයයට ලං0.23 ලංකින් ලං ලංඅවේ මාය ලංිසය. ලංමුදල් ලංවර්ග ලං ලං5 ලං
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කින් ලං සබ ලං මුදල් ලං වර්ග ලං 24 ලං කින් ලං සකදුේකේ ලං පකස ලං  ත ලං පදනේ ලං වූ ලං මූර්ත ලං සඵක ලං ිසනි ය ලං

අනුපමති  ලංිස ශතෂ යන්  ලං2014 ලංවස ර් ලංඅවසමන ලං මර්තුව ලංතුළ ලංදී ලංඅධිේ මාය ලංිසය. 

පශච්මේ ලං ගකටුේ මරී ලං ස ය ලං තුළ ලං දී ලං ේථ  ලං වතමවට ලං ස සත් ලං අයවකය ලං හිඟය ලං ද. ද්.නි. යහි ලං

ේතිශතයක් ලං  කස ලං ඉබළ ලං යෑ ේ ලං ස ඟ, ලං 2014 ලං වසර ලං තුළ ලං දී ලං රමජ්යර ලං මූකර ලං ඒ ම්රිතම ලං

ක්රිරයමවලි යහි ලංයේ ලංපසුංෑ ක් ලංපිළිබිඹු ලංිසය. ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලංද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස ලං

ිනයයට ලං5.9 ලංක් ලංවූ ලංඅයවකය ලංහිඟය ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස ලංිනයයට ලං

5.2 ලංදක්වම ලංඅඩු ලංකිරී ට ලංරජ්යය ලංඅ ේක්ෂම ලං  ළතය. ලං ේ ලංසඳබම ලංරජ්ය ේ ලංආදමය  ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලං

ද. ද්.නි. යහි ලං ේතිශතයක් ලං  කස ලං වූ ලං ිනයයට ලං 13.1 ලං   ලං ිනට ලං ිනයයට ලං 14.5 ලං ක් ලං දක්වම ලං ඉබළ ලං

නකාී   ලං සබ ලං පුනරමවර්තන ලං ිසයද  ලං ද. ද්.නි. යහි ලං ේතිශතයක් ලං  කස ලං 2013 ලං වස රහි ලං වූ ලං

ිනයයට ලං13.9 ලං  ලංිනට ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංිනයයට ලං13.4 ලංක් ලංදක්වම ලංඅඩු ලංකිරී  ලංබම ලංරමජ්යර ලංආ යෝජ්යන ලං

ද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලංවූ ලංිනයයට ලං5.5 ලං  ලං  ලංිනට ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං

ිනයයට ලං6.7 ලංක් ලංදක්වම ලංඉබළ ලංනකාී   ලංතුළින් ලංද ලංසමක්ෂමේ ලං ර ලංගකනී ට ලංඅ ේක්ෂම ලං රන ලංකදී. ලං

   සත ලංවුවද, ලං ද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස ලංරමජ්යර ලංආදමය  හි ලංවූ ලංඅඛණ්ඩ ලංපබළ ලංයෑ  ලං

 බතතු වන් ලංස සත් ලංඅයවකය ලංහිඟය ලංද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස ලංිනයයට ලං6.0 ලංක් ලංදක්වම ලං

ඉබළ ලංගි ේය. ලංඅයබපේ ලං මකගුණි  ලංතේේවයන් ලං බතතු වන් ලංවූ ලංංකම පො රොේතු ලං නොවූ ලං

ිසයදේ ලංරමජ්යර ලංමූකර ලං ත ලංපීඩනයක් ලංඇති ලං ළ ලංද, ලංරජ්ය ේ ලං පොලී ලංිසයද  ලංඅඩු ලංී   ලං බතතු වන් ලං

පුනරමවර්තන ලං ිසයද  ලං ද. ද්.නි. යහි ලං ේතිශතයක් ලං  කස ලං ිනයයට ලං 13.5 ලං ක් ලං වූ ලං අතර ලං එය ලං

යේතමක්දුරට ලංඉකක් ගත ලං ට්ට ේ ලංපකවතුණි.රජ්ය ේ ලංආදමය  ලංඅඩු ලංී  ට ලංස ගමමීව ලංරමජ්යර ලං

ආ යෝජ්යන ලං වකඩසටබන ලං තමර්ීම රාය ලං කිරී  ලං  බතතු වන් ලං රමජ්යර ලං ආ යෝජ්යන ලං අ ේක්ෂිත ලං

 ට්ට  න් ලංසකකකිය ලංයුතු ලං කස ලංිසතකන් ලංිසය. ලංඒ ලංඅනුව, ලංරමජ්යර ලංආ යෝජ්යන ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං

ද. ද්.නි. යහි ලංේතිශතයක් ලං කස ලංිනයයට ලං 5.0 ලංක් ලංිසය. ලං  ේ ලං අතර, ලං වර්තන ලංගිණු ේ ලංහිඟය ලං

  න්  ලංේමථමි  ලංගිණු ේ ලංහිඟය ලංද. ද්.නි. ේ ලංේතිශතයක් ලං කස ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලංවූ ලංිනයයට ලං

0.8 ලංට ලංසම ේක්ෂව, ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංපිළි වළින් ලංිනයයට ලං1.3 ලංක් ලංසබ ලංිනයයට ලං1.6 ලංදක්වම ලංවකඩි ලං

ිසය. ලංතවද, ලංස ස්ත ලංාය ලංේ මායට ලංවඩම ලංවකඩි ලං  ගයකින් ලංනමමි  ලංද. ද්.නි. ලංවර්ධ්යනය ලංී   ලං

ස ඟ ලං ද. ද්.නි. යහි ලං ේතිශතයක් ලං  කස ලං රජ්ය ේ ලං ාය ලං 2013 ලං වස ර් ලං වූ ලං ිනයයට ලං 78.3 ලං ට ලං

සම ේක්ෂව ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංිනයයට ලං75.5 ලංක් ලංදක්වම ලංදියුණු ලංිසය. ලං ලං2014 ලංවසර ලංඅවසමන ේ ලංදී ලං

ද. ද්.නි. යහි ලං ේතිශතයක් ලං  කස ලං රජ්ය ේ ලං  ද්ශීය ලං ාය ලං සබ ලං ිස ද්ශීය ලං ාය ලං පිළි වළින් ලං

ිනයයට ලං43.7 ලංක් ලංසබ ලංිනයයට ලං31.8 ලංක් ලංිසය. 

සම ේක්ෂ ලං වශ යන් ලං ලිහිල් ලං මුදල් ලං ේතිපේති ලං සථ්මවරය ලං අඛණ්ඩව ලං පවේවම ලං ගකනී ට ලං වූ ලං

අ ේක්ෂමවන්ට ලං අනුකූකව ලං 2014 ලං වසර ලං තුළ ලං මුදල් ලං ේසමරාය ලං පකවතුණි. ලං 2014 ලං වසර ලං

අවසමන ේ ලං දී ලංවමර්ෂි  ලංකක්ෂර ය ලංපදන  ලං ත ලංපුළුල් ලංමුදල් ලංසකපයු  හි ලං (M2b) වර්ධ්යනය ලං

2013 ලංවසර ලංඅවසමන ේ ලංදී ලංවූ ලංිනයයට ලං16.7 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලංිනයයට ලං13.4 ලංක් ලංිසය. ලං2014 ලංවසර ලං
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තුළ ලංදී ලංවූ ලංපුළුල් ලංමුදල් ලංසකපයු ේ ලංවර්ධ්යනය ලංසඳබම ලංවමණිජ්ය ලංංකාවේවක ලංශුද්ධ්ය ලං ද්ශීය ලංවේ ේ ලං

  න්  ලං ශුද්ධ්ය ලං ිස ද්ශීය ලං වේ ේ ලං ද ලං ධ්යනමේ   ලං  කස ලං දමය  ලං ිසය. ලං  වළඳ පොළ ලං  වතින් ලං

ිස ද්ශ ලංිසනි ය ලංමිකදී ලංගකනී  ලංසබ ලංස්වවරීේව ලංංකඳුේ ර ලංනිවේතුවට ලංඅදමළ ලංිස ද්ශ ලංිසනි ය ලං

කකීේවලින් ලං   ොටසක් ලං  බ ලං ංකාවේව ලං ිසිනන් ලං මික ලං දී ලං ගකනී  ලං  බතතු වන් ලං වර්ධ්යනය ලං වූ ලං  බ ලං

ංකාවේ   ලං ශුද්ධ්ය ලං ිස ද්ශීය ලං වේ ේ ලං ස ඟින් ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං ංකාවේ ලං පද්ධ්යති යහි ලං ශුද්ධ්ය ලං

ිස ද්ශීය ලං වේ ේ ලං ේ මාය ලං 2013 ලං වස ර් ලං දී ලං වූ ලං ු පියල් ලං බිලියන ලං 50.5 ලං කින් ලං අඩුී  ට ලං

සම ේක්ෂව ලංු පියල් ලංබිලියන ලං91.5 ලංකින් ලංඉබළ ලංගි ේය. ලංශුද්ධ්ය ලං ද්ශීය ලංවේ ේවකට ලංඅයේ ලං

වමණිජ්ය ලංංකාවේ ලංිසිනන් ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලං වත ලංවූ ලංාය ලංවර්ධ්යනය ලංවස ර් ලංපළමු ලං මස ලංබත ලං

තුළ ලංදී ලංඅඛණ්ඩව ලංඅඩු ලංී   ලං බතතු වන් ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලං වත ලංවන ලංාය ලංවකඩිදියුණු ලංකිරී  ලං

සඳබම ලං බ ලංංකාවේවට ලංවකඩිදුර ලංක්රිරයම මර්ග ලංගකනී ට ලංිනදු ලංිසය. ලංඒ ලංඅනුව, ලං2014 ලංජ්යනවමරි ලං02 ලංදින ලං

 බ ලංංකාවේව ලංිසිනන් ලංනිතර ලංාය ලංපබසු ේ ලංඅනුපමති ය ලංපදනේ ලංඅා  ලං50 ලංකින් ලංඅඩු ලංකිරී ට ලං

අ තරව ලං 2014 ලං සකේතකේංර් ලං  මස ේ ලං දී ලං  බ ලං ංකාවේ   ලං නිතර ලං තකන්පතු ලං පබසු   ලං  වත ලං ලං

පිිසසී ේ ලංතමව මලි  ලංසී ම ලංකිරී ට ලංඅ තරව ලං2014 ලංජුනි ලං මස ේ ලංදී ලංරන් ලංඋ ස් ලංඅේති මරේ ලං

සඳබම ලංාය ලංඇප ලංසුැසවේේ ලං යෝජ්යනම ලංක්රැ යක් ලංබඳුන්වම ලං දන ලංකදී. ලං ේ ලංඅතර, ලංාය ලංකංම ලංදී ේ ලං

ආයතන ලං ස ඟ ලං පකවති ලං නිරන්තර ලං සම ච්ඡමවන් ලං  බතතු වන් ලං  වළඳ පොළ ලං ාය ලං දී ේ ලං

අනුපමති යන් ලංතවදුරටේ ලංඅඩු ලංවූ ලංඅතර ලංවසර ලංඅග ලංවන ලංිසට ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලං වත ලංවන ලං

ාය ලංකංමදී ේ ලංවර්ධ්යන ලංඅනුපමති ය ලංිනයයට ලං8.8 ලංදක්වම ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං ලං2014 ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලං

 පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලං වත ලංවූ ලංාය ලංගකනීේවක ලංස සත් ලංඉබළ ලංයෑ  ලං පර ලංවස ර් ලංවූ ලංබිලියන ලං

175.9 ලංට ලංසම ේක්ෂව ලංු පියල් ලංබිලියන ලං223.9 ලංක් ලංිසය. ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලංකද ලංවමණිජ්ය ලංංකාවේ ලං

ිසිනන් ලංකංම ලං දුන් ලංාය ලංසබ ලං අේති මරේවක ලංආාශි  ලංවර්ගී රායට ලංඅනුව ලං ර් මන්ත ලංබම ලං

 සතවම ලංඅාශයන් ලං වත ලංවූ ලංාය ලංකංමගකනීේ ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංු පියල් ලංබිලියන ලං311.1 ලංදක්වම ලංඉබළ ලං

ගිය ලං අතර ලං රන් ලං උ ස් ලං අේති මරේහි ලං ංකපෑ  ලං පිළිබිඹු ලං  රමින් ලං  ෘෂි මර්මි  ලං බම ලං ධීවර ලං

අාශය ලං වත ලංවූ ලංාය ලංසබ ලං පෞද්ගලි  ලංාය ලංබම ලංඅේති මරේ ලංඅඩු ලංිසය. ලං ේ ලංඅතර, ලංස සත් ලං

රමජ්යර ලංමූකර ලංහිඟය ලංමූකරනය ලංකිරී  ලංසඳබම ලං  ද්ශීය ලංංකාවේ ලං නොවන ලංආයතන ලංබම ලංිස ද්ශීය ලං

මූකමශ්රත ලං වත ලංවූ ලංරජ්ය ේ ලංඉබළ ලංැසඳියමව ලංස ඟින් ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලංංකාවේ ලංඅාශය ලං ගින් ලංරජ්යයට ලං

කංම ලංදුන් ලංශුද්ධ්ය ලංාය ලං පර ලංවස ර් ලංදී ලංවූ ලංු පියල් ලංබිලියන ලං256.1 ලං  ලංඉබළ ලංයෑ ට ලංසම ේක්ෂව ලං

ු පියල් ලං බිලියන ලං 134.6 ලං  ට ලං සී ම ලං ිසය. ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී, ලං රමජ්යර ලං සාස්ථම ලං  ගින් ලං කංමගේ ලං

ංකාවේ ලංාය ලංේ මාය ලං2013 ලංවස ර් ලංදී ලංවූ ලංු පියල් ලංබිලියන ලං72.6 ලං  ලංඉබළ ලංයෑ ට ලංසම ේක්ෂව ලං

ු පියල් ලංබිලියන ලං80.9 ලංකින් ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං2014 ලංවස ර් ලංදී ලං මර්ග ලංසාවර්ධ්යන ලංඅධි මරිය ලංසබ ලං

රමජ්යර ලං  පො බොර ලංසාසථ්ම ලං  ගින් ලංකංම ලං ගේ ලංාය ලං ේ මාය ලංවකඩි ලං වූ ලංනමුේ ලං පර ලං වස ර් ලං දී ලං

 ද්ශීය ලං ංකශක්ති ලං මික ලං ගාන්හි ලං ඉබළ ලං යෑ , ලං වස ර් ලං  දවන ලං භමග ේ ලං දී ලං  ගෝලීය ලං

 වළඳ පොළ ලං ඛනිජ්ය තල් ලං මික ලං ගාන් ලං පබළ ලං යෑ  ලං සබ ලං ස සත් ලං ිසදුලිංක ලං පද්ධ්යතියට ලං

ගල්අඟුු  ලං ංකශක්ති ලං උේපමදන යන් ලං ිනදුවන ලං දමය ේවය ලං වකඩි ලං ී   ලං  බතතු වන් ලං ේධ්යමන ලං
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රමජ්යර ලංසාස්ථම ලංංකාවේ ලං ගින් ලංාය ලංකංම ලංගකනී  ලංතර ක් ලංදුරට ලංසී ම ලංිසය. ලං පෞද්ගලි  ලංඅාශය ලං

 වත ලංකංම ලංදුන් ලංාය ලංවර්ධ්යනය ලංයථම ලංතේේවයට ලංපේ ලංී  ේ ලංස ඟ  ලංිනයයට ලං5 ලංක් ලංවූ ලංිස ශතෂ ලං

නිතර ලං තකන්පතු ලං පබසු ේ ලං අනුපමති ය ලං 2015 ලං  මර්තු ලං 02 ලං වකනි ලං දින ලං ඉවේ ලං  රන ලං කදී. ලං

උද්ධ්ය නය ලංසබ ලංර ටහි ලංආ යෝජ්යන ලංඅවශරතමවයන්ට ලං නොගකක පන ලං වළඳ පොළ ලං පොලී ලං

අනුපමති යන්හි ලංබකිනරී  ලං   රහි ලංසකකකිල්ක ලං යොමු ලං රමින් ලං2015 ලංඅ ේතල් ලං15 ලංදින ලංිනට ලං

ංකපකවකේ වන ලං පරිදි ලං මුදල් ලං ේතිපේති ලං සථ්මවරය ලං තවදුරටේ ලං  ලං ලිහිල් ලං කිරී  ලං සඳබම ලං  බ ලං

ංකාවේව ලං ිසිනන් ලං නිතර ලං තකන්පතු ලං පබසු ේ ලං අනුපමති ය ලං සබ ලං නිතර ලං ාය ලං පබසු ේ ලං

අනුපමති ය ලංපිළි වළින් ලංිනයයට ලං6.00 ලංසබ ලංිනයයට ලං7.50 ලංදක්වම ලංපදනේ ලංඅා  ලං50 ලංකින් ලංපබත ලං

ද න ලංකදී. 

වසර ලං තුළ ලං දී ලං මූකර ලං පද්ධ්යතිය ලං සථ්මවරව ලං පකවති ලං අතර, ලං තවදුරටේ ලං මූකර ලං අාශය ලං ශක්ති ේ ලං

කිරී ට ලංපියවර ලංගකනුණි. ලංංකපත්ර කමී ලං ලංවමණිජ්ය ලංංකාවේ ලංසබ ලංංකපත්ර කමී ලංිස ශතෂිත ලංංකාවේවක ලං

මුළු ලංවේ ේ ලං පර ලංවස ර් ලංදී ලංවමර්තම ලංවූ ලංිනයයට ලං16.5 ලංස ඟ ලංසසඳන ලංිසට ලං2014 ලංවස ර් ලං දවන ලං

භමග ේ ලංදී ලංාය ලංවර්ධ්යනය ලංඉබළ ලංයෑ , ලංආ යෝජ්යනයන්හි ලංවර්ධ්යනය ලංසබ ලංඅ නවේේ ලංවේ ේහි ලං

වර්ධ්යනය ලං  බතතු වන් ලං 2014 ලං වස ර් ලං දී ලං ිනයයට ලං 17.3 ලං කින් ලං වර්ධ්යනය ලං ිසය. ලං රන් ලං උ ස ්ලං

ක්රිරයමවලිය ලං බම ලං සේංන්ධ්ය ලං අරීිය ලං ාය ලං ේ මාය ලං අඩු ලං ී  ේ ලං ේතිඵකයක් ලං  කස ලං ංකාවේවක ලං

වේ ේහි ලංේ මාමේ  භමවය ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලංංකාවේ ලංඅාශ ේ ලංද්රනවශීකතම ලංවේ ේ ලංනියම න ලං

සී මවන්වකට ලං වඩම ලං  ංො බෝ ලං ඉබළින් ලං පකවතුණි. ලං   ොටස් ලං ේමේධ්යනය, ලං කමභමාශ ලං සබ ලං

සම මනර ලංබම ලංඅ නවේේ ලංසාචිත ලංවර්ධ්යනය ලං බතතු වන් ලංනියම න ලංේමේධ්යනය ලංිනයයට ලං22 ලංකින් ලං

වර්ධ්යනය ලංී  ේ ලංස ඟ ලංංකාවේ ලංඅාශ ේ ලංේමේධ්යනය ලංයබපේ ලං ට්ට   ලංපවේවම ලංගකනුණි. ලංවසර ලං

තුළ ලංදී ලංංකාවේ ලංඅාශ ේ ලංකමභමාශ ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලංතවද, ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලංංකාවේ ලංසාඛරමව ලං  න්  ලං

ංකාවේ ලංශමඛම ලංසබ ලංසව්යාරීිය ලං ටකර් ලංයන්ත්ර  ලංේ මාය ලංද ලංපුළුල් ලංිසය. ලංමිනිසුන් ලං100,000 ලං ට ලං

පවතින ලංංකාවේ ලංශමඛම ලංගාන ලංමිණුේ ලං රනු ලංකංන ලංංකාවේ ලංනනේවය  පර ලංවස ර් ලංපකවති ලං16.8 ලං

ිනට ලං2014 ලංවසර ලංඅවසමන ේ ලංදී ලං17.0 ලං දක්වම ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං ේ ලංඅතර, ලංමුළු ලංවේ ේ ලංඅනුව ලං

සකකකූ ලංිසට ලංංකපත්ර කමී ලංමුදල් ලංස මගේ ලංසබ ලංිස ශතෂිත ලං ල්ංදු ලංස මගේ ලංඅාශය ලං පර ලංවස ර් ලං

දී ලංවමර්තම ලංවූ ලංිනයයට ලං20.3 ලං  ලංවර්ධ්යනය ලංස ඟ ලංසසඳන ලංිසට ලංිනයයට ලං18.9 ලංකින් ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං

අඩු ලං  පොලී ලං අනුපමති  ලං වමතමවරාය ලං අරීිය ලං ාය ලං යබපේ ලං  ට්ට   ලං පවේවම ලං ගකනී ට ලං

උප මරී ලං වූ ලං අතර, ලං වසර ලං තුළ ලං දී ලං ඒ මංද්ධ්ය ලංකිරීේ ලං සබ ලං අේ ර ලං ගකනීේ ලං ංකපත්ර කමී ලං මුදල් ලං

ස මගේ ලංසබ ලංිස ශතෂිත ලං ල්ංදු ලංස මගේ ලංඅාශ ේ ලංඅවදමනේවකට ලංඔ රොේතු ලංදී ේ ලංබකකියමව ලං ලං

වර්ධ්යනය ලං ර ලංගකනී ට ලංඋප මරී ලං ිසය. ලං වසර ලංතුළ ලං දී ලං ංකාවේ ලංආයතන ලං   න්  ලංංකපත්ර කමී ලං

මුදල් ලං ස මගේ ලං සබ ලං ිස ශතෂිත ලං  ල්ංදු ලං ස මගේවක ලං සුරක්ෂිතභමවය ලං සබ ලං ශක්ති ේභමවය ලං

තවදුරටේ ලංවර්ධ්යනය ලං ර ලංගකනී  ලංසඳබම ලං බ ලංංකාවේව ලංිසිසධ්ය ලංිසචක්ෂාශීලී ලංේතිපේති ලංසබ ලංනීති ලං

බඳුන්වම ලං දන ලංකදී. ලං වසර ලංතුළ ලං දී ලංිසශ්රතම  ලංඅරමුදල්, ලං රක්ෂා ලංස මගේ, ලං රමජ්යර ලංසුැසවේේපේහි ලං
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ේමථමි  ලංඅ කිස ු වන් ලංසබ ලංඒ   ලංභමරවක ලංක්රිරයම මරිේවය ලං ද ලං වර්ධ්යනය ලංිසය. ලං එ  න්  ලං

වසර ලංතුළ ලංදී ලංමූකර ලං වළඳ පොළවල් ලංද්රනවශීකව ලංපකවතුණි. ලං  ොළඹ ලං  ොටස් ලං වළඳ පො ළහි ලං

ක්රිරයම මරිේවය ලංසකකකිය ලංයුතු ලං කස ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලංස ස්ත ලං  ොටස් ලංමික ලංදර්ශ ය ලංිනයයට ලං

23.4 ලංකින් ලං7,299 ලං දක්වම ලංවර්ධ්යනය ලංවූ ලංඅතර ලං වළඳ පොළ ලංේමේධ්යනී රාය ලංද ලං2014 ලංවසර ලං

අවසමනය ලංවන ලංිසට ලංු පියල් ලංට්රි,ලියන ලං3.1 ලං ට ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලංසමාගමි  ලංාය ලං වළඳ පොළ ලං

2013 ලංවස ර් ලංදී ලංපකවති ලංවර්ධ්යනයට ලංසම ේක්ෂව ලං    ලංවසර ලංතුළ ලංදී ලං න්දගමමී ලංතේේවයක් ලං

වමර්තම ලං ළ ලංද ලංඑහි ලංක්රිරයම මරිේවය ලංඉබළ ලං ට්ට   ලංපකවතුණි. ලංජ්යමති  ලං ගී ේ ලංසබ ලංපියී ේ ලං

පද්ධ්යති ේ ලං මර්යක්ෂ තමවය ලංසබ ලංශක්ති ේ ලංංව ලංවර්ධ්යනය ලංකිරී  ලංසඳබම ලංගේ ලංක්රිරයම මර්ග ලං

ැසසක් ලං ස ඟ ලං ජ්යමති  ලං  ගී ේ ලං යටිතක ලං පබසු ේ ලං පද්ධ්යතිය ලං සු ට ලං  කස ලං ක්රිරයමේ   ලං ිසය. ලං

 ෘෂි මර්මි  ලං සබ ලං පශු ලං සේපේ ලං අාශය ලං   න්  ලං ක්ෂුද්රන, ලං වේඩම ලං සබ ලං  ධ්යර  ලං පරි මා ලං

වරවසමය යින් ලංසඳබම ලංවූ ලංඅඛණ්ඩ ලංසබනශීලී ලංාය ලංපබසු ේ ලංසකපයීේ ලංස ඟ ලංමූකර ලං ටයුතු ලං

සඳබම ලංඉබළ ලංේ  ශයන් ලංවර්ධ්යනය ලංිසය. ලං 

 යෝගර ලංආර්ථි  ලංේතිපේති ලංක්රිරයම මර්ගවක ලංංකපෑ  ලංඇතිව ලංශ්රීම ලංකා ම ලංආර්ථි ය ලංඉබළ ලං කදි ලං

ආදමයේ ලංකංන ලංරටක් ලංංවට ලංපේ ලංී  ට ලංඅ ේක්ෂම ලං රන ලංඅතර ලං කදි ලං මක ේ ලංදී ලංඉබළ ලංහිත ර ලං

ආර්ථි  ලංවර්ධ්යනයක් ලංබම ලං අඩු ලංඋද්ධ්ය නයක් ලංතිරසමර ලං  කස ලංපවේවම ලං ගකනී ට ලං ද ලං අ ේක්ෂම ලං

 රයි. ලං 2015 ලං ජ්යනවමරි ලං  ස ලං පිහිටුවන ලං කද ලං නව ලං රජ්යය ලං ආ යෝජ්ය යන්ට ලං හිතකති ලං ආර්ථි  ලං

පරිසරයක් ලං තුළ ලං ඉබළ ලං ආර්ථි  ලං වර්ධ්යන ලං  මවත ට ලං ේ  ශ ලං ී  ට ලං බකකි ලං වන ලං පරිදි ලං

යබපමකනය ලංබම ලංිසනිිසඳභමවය ලංසේංන්ධ්ය ලංේතිපේතීන් ලංපවේවම ගන ලංයෑ ට ලංඅ ේක්ෂම ලං රන ලං

අතර ලං   ගින් ලංආර්ථි  ලංවර්ධ්යන යහි ලංේතිකමභ ලංවඩමේ ලංසමධ්යමරාව ලං ංදී ලංයනු ලංඇත. ලංආර්ථි  ලං

වර්ධ්යනය ලං බම ලං ස මනමේ තමවය ලං අතර ලං සාතුකනය ලං පවේවම ලං ගනු ලං කංන ලං අතර  ලං දකනට ලං

ේ මශිත ලං ේතිපේතිවක ලං අඩුලුුඬු ේ ලංස ස් ලං  ර ලං ගකනී ටේ ලං දකනට ේ ලං බඳුනම ගන ලංඇති ලං

අභි යෝගවකට ලංිසසඳුේ ලං සී   ලංසඳබමේ ලංගකක පන ලං කදි මලීන ලංේතිපේති ලංරමමුවක් ලංස ස ්ලං

කිරී ේ ලං මර්යයට ලංනව ලංරජ්යය ලංමුුා ලංදී ලංඇත. ලං කදි මලීන ලංපු රෝ ථන ලංතුළ ලංආර්ථි  ලංවර්ධ්යන ලං

 මවත ලං සමක්ෂමේ ලං  ර ලං ගකනී  ලං සඳබම ලං එවකනි ලං අභි යෝගවකට ලං ිසසඳුේ ලං  සී   ලං අවශර ලං වන ලං

අතර, ලං වඩම ලං සමධ්යමරා ලං පරිසරයක් ලං තුළ ලං සමර්ව ලංආර්ථි  ලං සථ්මයීතමව ලං පවේවම ලං  ගන ලං යමින් ලං

ආර්ථි  ේ ලංස ස්ත ලංිසභවතමව ලංකංම ලංගකනී ට ලං ලංඑ ගින් ලංබකකියමව ලංකක ංනු ලංඇත. 

 


