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இலங் ககயின் , 2018 ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம் கொலொண்டுக்கொன (ஜூகல, ஆகஸ்ட் ,
தசே் தடம் ேர்) உற் ே ்தி அணுகுமுகறயொல் நடே் பு, நிகலயொன (2010) விகலயில்
மதிே் பிடே் ேட்ட தமொ ் உள் நொட்டு உற் ே ்தி (தமொ.உ.உ), அது த ொடர்ேொன தேொருளொ ொரக்
குறிகொட்டிகளும் த ொககமதிே் பு புள் ளிவிேர ் திகணக்கள ் ொல் தெளியிடே் ேடுகிறது.
த ொககமதிே் பு புள் ளிவிேர ் திகணக்கள ் ொல் தெளியிட்ட அறிவிே் பின் ேடி, ப சிய
கணக்குகள் மதிே் பீடுகளுக்கொன 2018 ஆம் மூன் றொம் கொலொண்டின் தமொ ் உள் நொட்டு
உற் ே ்தி ெளர்ச்சி வீ மொனது 2.9 ச வீ மொக மதிே் பிடே் ேட்டுள் ளது. இலங் ககயின் தமொ ்
உள் நொட்டு உற் ே ்தி, 2018 ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம் கொலொண்டின்
நிகலயொன (2010)
விகலயில் 2,431,627 ரூேொ மில் லியன் களொக அதிகரி ்
ொக ேதிவு தசய் துடன் , இது 2017
ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம் கொலொண்டில் 2,362,698 ரூேொ மில் லியன் களொகும் .
தேொருளொ ொர ்தின் நொன் கு பிர ொன ேகுதிகளொன: விெசொயம் , கக த
்
ொழில் , பசகெகள்
மற் றும் உற் ே ்திே் தேொருட்கள் மீ ொன மொனியங் கள் கழிக்கே் ேட்ட ெரிகள் நடே்பு
விகலகளில் தமொ ் உள் நொட்டு உற் ே ்திக்கு மது ேங் குககள முகறபய 7.5 ச வீ , 27.4
ச வீ , 56.8 ச வீ மற் றும் 8.3 ச வீ மொக ேங் களிே் பு தசய் துள் ளன.
2017 ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம் கொலொண்டில் ேதிெொன 3.0 ச வீ
சுருக்க ்க
ஒே் பிடும் பேொது விெசொயே் ேணிகள் இக் கொலொண்டில் 3.3 ச வீ
் ொல் சொ கமொக
விரிெகடந் து. 2017 ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம் கொலொண்டுடன் ஒே் பிடுககயில் , 2018 ஆம்
மூன் றொம் கொலொண்டின் கக த
்
ொழில் நடெடிக்கககள் 1.9 ச வீ பநர் ெளர்ச்சி வீ
்க
கொட்டியுள் ளது. பசகெ நடெடிக்கககள் பமலும் 3.9 ச வீ
் ொல் விரிெகடந்துள் ளது.
விெசொய துகறயின் உே பிரிவுகளுக்கிகடயில் , ‘தநல் ெளர்ச்சி’
மூன் றொம் கொலொண்டில் 32.8 ச வீ
ேகுதியில் 46.9 ச வீ
‘எண்தணய் சொர்ந்
ெளர்ச்சி’,

மகற ெளர்ச்சி வீ

முகனே் ேொன

்க

பநர் ெளர்ச்சி வீ

ேதிவு தசய் துடன் , இக் கொலே்
்க

‘ேழங் களின் ெளர்ச்சி’,

ெளர்ச்சி’,

‘இறே் ேர் ெளர்ச்சி’,

‘ெொசகன ்திரவியங் களின்

ெளர்ச்சி’

ச வீ , 10.6 ச வீ , 9.9 ச வீ , 5.2 ச வீ , 5.1 ச வீ , 4.0 ச வீ
கணிசமொன நிகலயில் விரிெகடந்துள் ளது.

‘ ொனியங் களின்

‘கொல் நகட உற் ே ்தி’,
என் ேன முகறபய 11.9
மற் றும் 3.1 ச வீ

் ொல்

உே பிரிவுகளொன ‘நன் னீர ் மீன் பிடி’ மற் றும்

‘ப யிகல ெளர்ச்சி‘ என் ேன முகறபய 19.1 ச வீ

1

கொட்டியுள் ளது. பமலும்

ேழங் களின் ெளர்ச்சி ப ங் கொய் உள் ளடங் கலொக’,

‘கொய் கறிகளின்

ேதிவு தசய் துள் ளன.

2017 ஆம் ஆண்டின்

, 14.9 ச வீ

கணிசமொன வீழ் ச்சிகய

கக த
்
ொழில்

துகற நடே் பு விகலயில் தமொ ்

ேங் களிே் கே தசய் துடன் , பமலும் 1.9 ச வீ

உள் நொட்டு உற் ே ்திக்கு 27.4 ச வீ
் ொலும்

விரிெகடந்துள் ளது. தமொ ்

உற் ே ்தி நடெடிக்கககள் 2018 ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம் கொலொண்டில் 2.2 ச வீ

் ொல்

பமலும் விரிெகடந்திருே் ேதுடன் , ’உணவு, குடிேொனங் கள் மற் றும் புககயிகல உற் ே ்தி’
மற் றும் ‘புடகெ மற் றும் ஆகடயணிகள் உற் ே ்தி’, நடெடிக்கககள் முகறபய 3.7 ச வீ , 3.2
ச வீ

பநர்

ெளர்ச்சி

சு ்திகரிக்கே் ேட்ட
உபலொகமல் லொ
மற் றும்

3.9

எெ் ெொறினும்

வீ ங் களொல்

தேற் பறொலிய

ஆ ரெளி ்துள் ளன.
தேொருட்களின்

பமலும்

‘நிலக்கரி

உற் ே ்தி ’

மற் றும்

‘ஏகனய

கனிே் தேொருள் உற் ே ்திகள் ’, நடெடிக்கககள் முகறபய 16.7 ச வீ
ச வீ

பநர் ெளர்ச்சி

‘ேலகக

மற் றும்

வீ ங் களொல்

ேலககே்

பிர ொனமொக

தேொருட்கள்

ஆ ரெளி ்துள் ளன.

உற் ே ்தி’

மற் றும்

கடு ொசிே்

தேொருட்கள் உற் ே ்தி’ நடெடிக்கககள் முகறபய இக் கொலே் ேகுதியில் , 13.1 ச வீ
7.5 ச வீ

மற் றும்

மற் றும்

மகற ெளர்ச்சி வீ ங் ககள ேதிவு தசய் துள் ளன.

கக த
்
ொழில் பிரிவுகளுக்கிகடயில் ‘மின் சொரம் ,ெொயு,நீ ரொவி மற் றும் குளிரூட்டி ெழங் கல் ‘,
‘நீ ர் பசகரிே் பு, சு ்திகரிே் பு மற் றும் ெழங் கல் ’ என் ேன
ச வீ

பநர் ெளர்ச்சி வீ ங் ககள ேதிவு தசய் துள் ளன.

மற் றும் கல் லுகட ் ல் ’ 2.2 ச வீ

் ொல்

முகறபய 3.3 ச வீ
அப

மற் றும் 5.0

பெகள ‘சுரங் கமகழ் ல்

வீழ் சசி
் கய கொட்டுகின் றது. 2017 ஆம் ஆண்டின்

மூன் றொம் கொலொண்டுடன் ஒே் பிடுககயில் , இக் கொலே் ேகுதியில் கக த
்
ொழில் துகறயின்
இரண்டொெது

உயர் ேங் களிே் ேொளரொன

ெளர்ச்சியொன 2.5 ச வீ

(7.0

ச வீ )

்க பய கொட்டுகின் றது.

2017 ஆம் ஆண்டின் இப

கொலொண்டுடன் ஒே் பிடும் பேொது, 2018 ஆம் ஆண்டின் மூன் றொம்

கொலொண்டில் நொட்டின் தமொ ்

உள் நொட்டு உற் ே ்திக்கு 56.8 ச வீ

பிர ொன துகறயின் , பசகெ ் துகறயின் நடெடிக்கககள்
தசய் துள் ளது.

2017

பசகெ ்துகறயின்
பசகெ

ஆம்

ஆண்டின்

இப

்க

3.9 ச வீ

கொலொண்டுடன்

ெழங் கும் , மூன் று

் ொல் விரிகெ ேதிவு

ஒே் பிடும்

பேொது,

தசயற் ேொடுகள் ’, ‘மனி

கொே் புறிதி

தசயற் ேொடுகள் ’,

‘ கெல்

த ொழில் நுட்ே

நல நடெடிக்கககள் ’, ’ ங் குமிடம் உணவு மற் றும் குடிேொனே்

மற் றும் சில் லகற ெர் ் கம் ‘, மற் றும் ‘ஏகனய

னிே் ேட்ட ேணிச்

தசயற் ேொடுகள் ’ என் ேெற் றின் தசயல் ேொடுகளொல் இக்கொலொண்டு முகறபய 14.8 ச வீ
ச வீ

இச்

உே நடெடிக்கககளொன ‘த ொகல த
்
ொடர்புகள் ேணிகள் ’, ’நிதிச்

நடெடிக்கககள் ’,

ேணிகள் ’, ‘தமொ ்

‘கட்டிடெொக்கச் தசயற் ேொடுகள் ’

12.4

8.3 ச வீ , 7.5 ச வீ , 5.7 ச வீ , 5.4 ச வீ , 5.0 ச வீ , மற் றும் 4.8 ச வீ ங் களொல்

விரிெகடந் து ெலு ்துள் ளது. இக் கொல இகடதெளியில் ‘நிகழ் சசி
்
் திட்டமிடல் மற் றும்
ஒலிேரே் புச் தசயற் ேொடுகள் ’, ‘தேொருட்கள் மற் றும் ேயணிகளின் பேொக்குெர ்து‘ 9.0 மற் றும்
0.7 ச வீ

கணிசமொன சுருக்க ்க யும் கொட்டுகிறது.

த ொககமதிே் பு மற் றும் புள் ளிவிேர ் திகணக்கள ்தின் அகமய, 2018 ஆம் மூன் றொம்
கொலொண்டுக்கொன

ப சிய

கணக்குகள்

மதிே் பிடலின்

பமலதிக

விேரங் கள்

திகணக்கள ்தின் இகணய ் ள ்தில் தெளியிடே் ேட்டுள் ளது. (www.statistics.gov.lk)

திருமதி. ஐ.ஆர். ேண்டொர
ேதில் ேணிே் ேொளர் நொயகம்
த ொககமதிே் பு மற் றும் புள் ளிவிேர ் திகணக்களம்
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