ஊடகங்களுக்கு

ம

மதளிவுபடுத்தல்

ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியும் மபாருளாதார
வளர்ச்சி வதங்களும்
ீ

2015 மூன்றொம் கொலொண்டு
த ொககம ிப்பு புள்ளிவிேரத்

ிகைக்களம்

ப சிை தகொள்கககள் மற்றும் தேொருளொ ொர அலுவல்கள் அகமச்சு
த ொ.பே: 94-011-2147071

த ொ.நகல்: 94-011-2147072

மின்னஞ்சல்: national.accounts@statistics.gov.lk

............................................................................................................................. ...........................................................................
இலங்கக,

த ொககம ிப்பு

புள்ளிவிேரத்

ிகைக்களம்

2015 மூன்றொம்

உள்நொட்டு உற்ேத் ிகை உற்ேத் ி அணுகுமுகற மூலம் நிகலைொன

கொலொண்டுக்கொன

(201௦) விகலைில் ம ிப்ேிட்டுள்ள,

அது த ொடர்ேொன தேொருளொ ொர குறிகொட்டிககளயும் இங்கு தவளிைிடுகிறது. இத்துடன்
ஆண்டு வகரைிலொன தமொத்

உள்நொட்டு உற்ேத் ிைின் வருடொந்

அணுகுமுகறகளொலும் பமலும் இத்

தமொத்

2010 மு ல் 2014

ம ிப்ேீடுககள தசலவு , வருமொன

ிகைக்களம் தவளிைிடுகிறது.

2015 மூன்றாம் காலாண்டுக்கான ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி - உற்பத்தி அணுகுமுறற
இலங்ககைின் 2015 மூன்றொம் கொலொண்டுக்கொன (ஆடி, ஆவைி,புரட்டொ ி) தமொத்

2,158,327 ரூேொ மில்லிைனொக அ ிகரித்
2014 மூன்றொம் கொலொண்டில்

4.8 ச வ ீ

ொக ே ிவு தசய்ைப்ேட்டுள்ளது. தமொத்

உள்நொட்டு உற்ேத் ி
உள்நொட்டு உற்ேத் ி

2,059,070 ரூேொ மில்லிைன் ே ிவு தசய் துடன் 2015 மூன்றொம் கொலொண்டில்

பநர் வளர்ச்சி வ ீ த்க

தேொருளொ ொர வளர்ச்சி வ ீ ம்

கொட்டுகிறது. பமலும் மு ல் மூன்று கொலொண்டுகளில் நொட்டின்

5.2 ச வ ீ தமன ம ிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது.

2015 மூன்றொம் கொலொண்டில் தேொருளொ ொரத் ின் நொன்கு ேிர ொன ேகு ிகளொன விவசொைம், ககத்த ொழில்,
பசகவகள் மற்றும் மொனிைங்கள் கழிக்கப்ேட்ட வரிகள் ஆகிைவற்றின் தமொத்
ேங்களிப்பு ச வ ீ ம், நிகலைொன

(2010) விகலைில், முகறபை 7.2, 26.7, 57.1, 9.0 ஆகும். பமலும் இந்

மூன்று ேிர ொன துகறகளின் வளர்ச்சி வ ீ ங்கள்
அ ிகரிப்கே
பசகவகள்

கொட்டுகிறது.

அ ொவது

விவசொைம்

2015 மூன்றொம் கொலொண்டில் குறிப்ேிடத் க்க ஒரு
6.9

ச வ ீ மும்,

ககத்த ொழில்

ச வ ீ மும்,

2014 மூன்றொம் கொலொண்டுடன் ஒப்ேிடும்

2015 மூன்றொம் கொலொண்டில் மிக உைர்வொன வளர்ச்சி வ ீ மொன 61.1 ச

சொர்ந்

6.2

3.4 ச வ ீ முமொகும்.

விவசொை துகறைின் உே ேிரிவுகளுக்கிகடைில், தநல் வளர்ச்சி
பேொது,

உள்நொட்டு உற்ேத் ி

ேழங்களின்

வளர்ச்சி;ப ங்கொய்

உட்ேட

7.9

ச வீ

வ ீ த்க யும் எண்தைய்

வளர்ச்சிகையும்

ே ிவு

தசய் து.

இவ்பவகளைில் ப ைிகல வளர்ச்சியும், கடல் மீ ன்ேிடியும் இந் க் கொலொண்டில் முகறபை ேொரிை வழ்ச்சி
ீ
வ ீ மொன

3.9, 8.6 ச வ ீ மொன ேொ ிப்கே கொட்டுகிறது.

1

ககத்த ொழில்

துகறைின்

உே

ேிரிவுகளுக்கிகடைில்,

சுரங்கமகழ் லும்

கல்லுகடத் லும்,உைவு,

2015 மூன்றொம்

குடிேொனங்கள் மற்றும் புககைிகல உற்ேத் ி, மரம் மற்றும் மர உற்ேத் ிப் தேொருட்களும்

9.6, 8.8, 35.2

கொலொண்டில் குறிப்ேிடத் க்க வளர்ச்சிைொன

ச வ ீ ங்ககள

கொட்டுகிறது. இத்துடன்

புடகவ மற்றும் இக்கொல இகடதவளி அைியும் ஆகடகள் உற்ேத் ி, இரசொைன உற்ேத் ிகள்
ச வீ

2.4 ,4.2

வழ்ச்சிகை
ீ
ே ிவு தசய்கிறது.

2015 மூன்றொம் கொலொண்டில், விபசடமொக, “த ொகலத்த ொடர்பு”, “நி ிச் பசகவத் துகற”, “கொப்புறு ி, மீ ள்
கொப்புறு ியும் ஓய்வு ிைமும்”, “தமொத் , சில்லகற விைொேொரம்” என்ேன முக்கிைத்துவமொன அ ிகரிப்பு
வளர்ச்சி வ ீ ங்களொன

18.9, 11.1, 16.1, 5.6 கொட்டுகிறது. இக் கொல இகடபநரத்க

கருதும் பேொது

உே

ேிரிவுகளொன ‘ ங்குமிடம் , உைவு, குடிேொனம் வழங்கும் நடவடிக்கககள்’, ‘துகறசொர் பசகவகள்’, ‘கல்வி,
சுகொ ொர நடவடிக்கககள்

1.7, 19.6, 9.2, 6.7

மசலவு அணுகுமுறற

ீ தான ம

ச வீ

வழ்ச்சி
ீ
வ ீ ங்ககள புலப்ேடுத்துகிறது.

–

ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி

2010 – 2014 ( வருடாந்த

திப்பீ டுகள்)
தசலவு

அணுகுமுகற

மீ ொன

தமொத்

உள்நொட்டு

உற்ேத் ி,

தேொருட்கள்

மற்றும்

பசகவகளின்

உற்ேத் ிைொல் தேறப்ேடும் தேறும ி, நிறுவனத் துகறகளொல் {குடித் னம், அரச துகற, நி ி நிறுவனங்கள்,
நி ிைற்ற ஏகனை நிறுவனங்கள், இலொேபநொக்கற்ற குடித் னங்களுக்கு பசகவ தசய்யும் நிறுவனங்கள்
(NPISH)} நுகர் ல் அல்லது தசலவனம்
ீ
உள்நொட்டு

உற்ேத் ி

ேிர ொனமொக

ேற்றி கொட்டு லொகும். தசலவு அணுகுமுகற மீ ொன தமொத்
உள்ளடக்கிைிருப்ேகவ,

இறு ிச்

நுகர்வுச்

தசலவு,

தமொத்

மூல னவொக்கம், தேொருட்கள் மற்றும் பசகவகளின் தவளிச் சமநிகலைொகிைகவைொகும்.

2014 ஆம்

74.8 ச வ ீ 33.1 ச வ ீ மொக தமொத்

உள்நொட்டு

ஆண்டில் மு லிரண்டு ேொரிை ேகு ிகளும் முகறபை

உற்ேத் ிக்கு ேங்கு தகொள்கின்றது. தேொருட்கள் மற்றும் பசகவகளின் தவளிச் சமநிகல
ேங்கக தமொத்

வரு

ான

7.9 ச வ ீ மகற

உள்நொட்டு உற்ேத் ிக்கு ேங்கு தகொள்கின்றது.

அணுகுமுறற

ீ தான ம ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி

–

2010 – 2014 ( வருடாந்த

திப்பீ டுகள்)
வருமொன

அணுகுமுகற

{குடித் னம்,

அரச

மீ ொன தமொத்

துகற,

நி ி

உள்நொட்டு

நிறுவனங்கள்,

உற்ேத் ி,

நி ிைற்ற

ேின்வரும்

ஏகனை

நிறுவனத் துகறகளின்

நிறுவனங்கள்,

லொேபநொக்கற்ற

குடித் னங்களுக்கு பசகவ தசய்யும் நிறுவனங்கள் (NPISH)} உற்ேத் ிைொல் தேறப்ேடும் வருமொனத்க
ேற்றி

கொட்டு லொகும்.

அ ி

ேிர ொனமொக

உள்ளடக்கிைிருப்ேகவ,

த ொழிற்ேொட்டு மிகக, கலப்பு வருமொனம், நிகலைொன மூல ன நுகர்வு,
விர்த்

பவறு வரிகள், மற்றும் உற்ேத் ி மீ ொன மொனிைங்கள்

இக் கூறுகள் தமொத்

உள்நொட்டு உற்ேத் ிக்கு முகறபை

விர்த்

ஊழிைர்களின்

ஊ ிைம்,

நிகர

உற்ேத் ி மீ ொன மொனிைங்கள்
வரிகள்.

2014 ஆம் ஆண்டில்

26.5 ச வ ீ 49.3 ச வ ீ 6.2 ச வ ீ 2.2 ச வ ீ

6.5 ச வ ீ 9.3 ச வ ீ ேங்குகளொகும்.
ப சிை

கைக்குகள்

ம ிப்ேிடலின்

பமல ிக

விேரங்கள்

தவளிைிடப்ேட்டுள்ளது. (www.statistics.gov.lk)

பணிப்பாளர் நாயகம்
மதாறக திப்பு புள்ளிவிபரத் திறணக்களம்

2

ிகைக்களத் ின்

இகைைத் ளத் ில்

பபாருளாதார வளர்ச்சி வதங்களின்
ீ
ஒப்பீடு
விவசாயம், ககத்பதாழில்,சசகவகள்

வளர்ச்சி வதம்
ீ

7.9

8.0

6.9

7.0

6.2

6.0

5.4

5.0

5.0
4.2

4.0

3.4

3.0

2.0

2.0
1.0

0.0
-1.0

விவசாயம்

-2.0
-2.0

2014 Q3

கைத்த ாழில்
2015 Q2
காலாண்டு / வருடம்

சசகவைள்
2015 Q3

