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2018 ஆம் ஆண் ன் நான்காம் காலாண்
உள் நாட்
ள் ளி

உற் பத்

பரத்

இலங் ைக

ெதாடர்பான ெபா ளாதாரக்

ைணக்களத்தால் ெவளி

ைலகளில் (2010)

ெமாத்த உள் நாட்

உற் பத்

ைணக்களத்தால்

டப் ப

ன்ற

3.2 சத

ேசைவகள் மற்

ப்

க்

ப் ெபா

தம் மற்

காட் க

ன்ப

ப்

டப் பட்ட ெமாத்த

ம் ெதாைகம

ப்

மற்

ம்

) ெமாத்த உள் நாட்

யைன அைடந்
ல்

யனா

உற் பத்

ள் ள . 2017 ஆம் ஆண்
ம் . ெதாைகம

, 2018 ஆம்

ஆண் ன்

ரதான ப

களான:

ெபா

ப்

க்கான

ள் ளி

பரத்

ளாதார வளர்ச்

ள் ள

ன் நான்
ட்கள்

உற் பத்

ம் 8.3 சத

ல்

மான ம

.

பா 9,344,839
ப்

டப் பட்

ளாதாரத்

ைலகளில் ெமாத்த உள் நாட்
தம் , 56.8 சத

ம

ட்ட அ

தமாக ம

ம் உற் பத்

பா 9,644,728

ப் ெப

ெவளி

2018 ஆம் ஆண் ல் ெபா

சத

ம் 2018 ஆம் ஆண்

ன் 2018 ஆம் ஆண் ற் கான (ைத ெதாடக்கம் மார்க

நிைலயான

தமான

ம் அ

மற்

தான மானியங் கள் க
க்

தமாக ப

தம

பங் களிப்

ெசய்

வசாயம் , ைகத்ெதா

க்கப் பட்ட வரிகள் நைட

ைன

ைறேய 7.9 சத

ல் ,
ைற

தம் , 27.0

ள் ள டன் ,

2017 ஆம் ஆண் ல் ப வான 0.4 சத த
க்கத்ைத ஒப்
ம் ேபா
வசாயப் பணிகள் 2018 ஆம்
ஆண் ல் 4.8 சத தத்தால் சாதகமாக
ரிவைடந்த . ைகத்ெதா ல் நடவ க்ைககள் 0.9
ய ேநர்
வளர்ச் சத தத்தால்
ரிவைடந் ள் ள . 2017 ஆம் ஆண் டன் ஒப்
ைக ல் , 2018 ஆம் ஆண் க்
காலப் ப
ல் ேசைவ நடவ க்ைககள் ஒட் ெமாத்த வளர்ச்
தமாக 4.7 சத தத்தால்
ரிவைடந் ள் ள .
வசாய

ைற

ன் ெசயற் பா

வசாய
ைற ன் உப
ரி க க் ைட ல் ,
ன்ைனய வ டத் டன் ஒப்
ம் ேபா , 2018 ஆம்
ஆண் க் காலப் ப
ல்
ெப ம் பாலான
க் ய
வசாய நடவ க்ைககள்
ப் டத்தக்க
சாதகமான வளர்ச்
தங் கைளகைளப் ப
ெசய் ள் ளன. ‘ெநல் வளர்ச் ’ 2017 ஆம் ஆண் ல் 7.1
சத த மைற வளர்ச்
தத்ைத ப
ெசய் த டன், 2018 ஆம் ஆண் க் காலப் ப
ல் 33.9 சத த
ைனப் பான ேநர் வளர்ச்
தத்ைத காட்
ள் ள . ேம ம் ‘பழங் களின் வளர்ச் ’, ‘நன்னீர ் ன்
’,
‘எண்ெணய் சார்ந்த பழங் களின் வளர்ச்
ேதங் காய் உள் ளடங் கலாக’, ‘வாசைனத் ர யங் களின்
வளர்ச் ’, ‘கால் நைட உற் பத் ’, ‘தானியங் களின் வளர்ச் ’, ‘காய் க களின் வளர்ச் ’ என்பன ைறேய
11.2 சத த, 7.1 சத த, 6.3 சத த, 5.3 சத த, 4.7 சத த, 2.8 சத த மற் ம் 2.6 சத தத்தால் ேநர் வளர்ச்
தங் கைள ப
ெசய் ள் ளன. எனி ம்
ல
வசாய நடவ க்ைககள் ஆண்
வ ம்
எ ர்மைறயான வளர்ச் ைய ப
ெசய் ள் ளன.
ன்ைனய வ டத் டன் ஒப்
ம் ேபா , 2018 ஆம்

1

ஆண் க் காலப் ப
ல் ‘கடல்
வளர்ச் ’ என்பன
ைறேய 2.0 சத
ைகத்ெதா

ல்

ைற

ன்
’, ‘காடாக்க ம்
த் க ம் ’, ‘ேத ைல வளர்ச் ‘, ‘இறப் பர்
த, 0.9 சத த, 0.8 சத த, 0.6 சத தங் களால்
க்கப் பட் ள் ள .

ன் ெசயற் பா

ைகத்ெதா ல்
ைற நடப்
ைல ல் ெமாத்த உள் நாட்
உற் பத் க்
27.0 சத த பங் களிப் ைப
ெசய் த டன் ,
ன்ைனய வ டத் டன் ஒப்
ம் ேபா , 2018 ஆம் ஆண் க் காலப் ப
ல் 0.9
ய சத தத்தால் ேம ம் ெதாடர் ற . ெமாத்த உற் பத் நடவ க்ைககள் 2018 ஆம் ஆண் ல் 3.0
சத தத்தால் ேம ம்
ரிவைடந்
ப் ப டன் , ’உண ,
பானங் கள் மற் ம் ைக ைல உற் பத் ’
மற் ம் ‘ டைவ மற் ம் ஆைடயணிகள் உற் பத் ’, நடவ க்ைககள்
ைறேய 5.5 சத த, 3.6 சத த ேநர்
வளர்ச்
தங் களால் ஆதரவளித் ள் ளன. ‘அ ப்பைட உேலாக மற் ம் உ வைமக்கப் பட்ட உேலாக
ெபா ட்கள் உற் பத் ’, ‘ஏைனய உேலாகமல் லாத கனிப் ெபா ள் உற் பத் கள் ’, மற் ம் இறப் பர் மற் ம்
ளாத் க் ெபா ட்கள் உற் பத் ’ நடவ க்ைககள்
ைறேய 7.1 சத த, 6.7 சத த மற் ம் 2.4 சத த
ேநர் வளர்ச்
தங் களால்
ரதானமாக ஆதரவளித் ள் ளன. எவ் வா
ம் ‘நிலக்கரி மற் ம்
த் கரிக்கப் பட்ட ெபற் ேறா ய ெபா ட்கள் ’ மற் ம் க தா ப் ெபா ட்கள் உற் பத் ’, ‘ெபா மற் ம்
இயந் ரம் உற் பத் ’ நடவ க்ைககள்
ைறேய இக் காலப் ப
ல் , 8.2 சத த 4.1 மற் ம் 1.4 சத த
மைற வளர்ச்
தங் கைள ப
ெசய் ள் ளன.
ைகத்ெதா ல்
ரி க க் ைட ல் ‘ ன்சாரம் ,வா ,நீ ரா
மற் ம்
ளி ட்
வழங் கல் ‘ ,‘நீ ர்
ேசகரிப் , த் கரிப் மற் ம் வழங் கல் ’ என்பன
ைறேய 4.1 சத த மற் ம் 4.0 சத த ேநர் வளர்ச்
தங் கைள ப
ெசய் ள் ளன.
ன்ைனய வ டத் டன் ஒப்
ம் ேபா , 2018 ஆம் ஆண் க் காலப்
ப
ல் ‘ ரங் கமகழ் தல் மற் ம் கல் ைடத்தல் ’ 5.1 சத தத்தால்
ழ் ச ் ைய காட்
ன்ற . 2017
ஆம் ஆண் டன் ஒப்
ைக ல் , 2018 ஆம் ஆண் க் காலப் ப
ல் ைகத்ெதா ல் ைற ன் உயர்
பங் களிப் பாளரான (7.3 சத த) ‘கட் டவாக்கச் ெசயற் பா கள் ’ 2.1 சத தத்தால்
க்கப் பட் ள் ள .
ேசைவத்

ைற

ன் ெசயற் பா

ன்ைனய வ டம் 2017 உடன் ஒப்
ம் ேபா , 2018 ஆம் ஆண் க்காலப் ப
ல்
ன்
ரதான
நடவ க்ைககளில் , ேசைவத்
ைறகள் ெமாத்த உள் நாட்
உற் பத் க்
உயர் பங் களிப் ைப (56.8
சத த) இ வழங் வ டன் 4.7 சத த ேநர் வளர்ச்
தத்ைத ப
ெசய் ற . ேசைவத் ைற ன்
ெசயற் பா
ேசடமாக
ன்வ ம் உப
ரி களான ‘நி ச் ேசைவ நடவ க்ைககள் ’, ‘தகவல்
ெதா ல் ட்ப ெசயற் பா கள் ’, ‘காப்
நடவ க்ைககள் ’, ‘ெதாைலத்ெதாடர் ’ ’தங்
டம் உண
மற் ம்
பானப் பணிகள் ’, ‘ெமாத்த மற் ம்
ல் லைற
யாபாரம் ’, ‘ஏைனய தனிப் பட்ட பணிச்
ெசயற் பா கள் ’, ‘என்பன
ப் டத்தக்க உயர் வளர்ச்
தங் கைள
ைறேய 11.8 சத த, 10.8 சத த,
10.0 சத த, 9.4 சத த, 5.5 சத த, 5.0 சத த மற் ம் 4.8 சத தத்ைத
ன்ைனய ஆண் டன் ஒப்
ம்
ேபா
தாங்
நிற் ற . இக் கால இைடெவளி ல் ‘நிகழ் ச ் த்
ட்ட டல் மற் ம் ஒ பரப் ச்
ெசயற் பா கள் ’ மற் ம் ‘ெபா
நிர்வாகம் பா காப் ‘ 7.0 மற் ம் 0.6 சத த கணிசமான
க்கத்ைத ம் காட்
ற .
2018 நான்காம் காலாண்

க் கான ெசயற் பா

2018 ஆம் ஆண் ன் நான்காம் காலாண் க்கான ெமாத்த உள் நாட் உற் பத் நிைலயான ைலகளில்
பா 2,680,362
ல் யனாக ம ப் டப் பட்ட டன் 2017 ஆம் ஆண் ன் நான்காம் காலாண் டன்
ஒப்
ம் ேபா 1.8 சத த வளர்ச் ைய ப
ெசய் ள் ளெதன ெதாைகம ப் மற் ம் ள் ளி பரத்
ைணக்களம் ெவளி
ற . 2018 ஆம் ஆண் ன் நான்காம் காலாண் ப் ப
ல் ,
வசாய
ைற ன் ெசயற் பா , கணிசமான
ரிவாக்கத் ன் 4.5 சத
தம் ப வா
ள் ள . ேசைவத் ைற
4.3 சத த
ப் டத்தக்க ேநர் வளர்ச்
தத்ைத ப
ெசய் ன்ற . இவ் ேவைள ல்
ைகத்ெதா ல்
ைற 3.6 சத த மைற வளர்ச் ைய 2018 ஆம் ஆண் ன் கைட
காலாண் ல் ப
ெசய் ன்ற .
2018 ஆம் ஆண் க்கான மற் ம் நான்காம் காலாண் க்கான ேத ய கணக் கள் அரச அ
த்த ன்
ெவளி ட் ன்ப , ெதாைகம ப் மற் ம் ள் ளி பரத்
ைணக்களத் ன் 2018 ஆம் ஆண் க்கான
ேத ய கணக் கள் ம ப் ட ன் ேமல க
பரங் கள்
ைணக்களத் ன் இைணயத்தளத் ல்
ெவளி டப் பட் ள் ள . www.statistics.gov.lk

ம

. ஐ.ஆர். பண்டார

ப ல் பணிப் பாளர் நாயகம்
ெதாைகம ப் மற் ம் ள் ளி

2

பரத்

ைணக்களம்

