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இலங்கையின், 2017 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் ைொலொண்டுக்ைொன உற் த்தி அணுகுமுகையொல் நடப்பு, நிகலயொன (2010)
ெிகலயில் மதிப் ிடப் ட்ட சமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி(சமொ.உ.உ), அது சதொடர் ொன ச ொருளொதொரக் குைிைொட்டிைளும்
சதொகைமதிப்பு புள்ளிெி ரத் திகணக்ைளத்தொல் செளியிடப் டுைிைது.
சதொகைமதிப்பு புள்ளிெி ரத் திகணக்ைளத்தொல் செளியிட்ட அைிெிப் ின் டி, ததெிய ைணக்குைள் மதிப்பீடுைளுக்ைொன 2017
இரண்டொம் ைொலொண்டின் சமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி ெளர்ச்ெி வீதமொனது 4.0 ெதவீதமொை மதிப் ிடப் ட்டுள்ளது.
இலங்கையின் சமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி, 2017 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் ைொலொண்டின் நிகலயொன (2010) ெிகலயில்
2,211,612 ரூ ொ மில்லியன்ைளொை அதிைொித்ததொை
2,125,848 ரூ ொ மில்லியன்ைளொகும்.

திவு செய்ததுடன் , இது 2016 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் ைொலொண்டில்

2017 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் ைொலொண்டில் ச ொருளொதொரத்தின் நொன்கு ிரதொன குதிைளொன: ெிெெொயம், கைத்சதொழில்,
தெகெைள் மற்றும் உற் த்திப் ச ொருட்ைள் மீதொன மொனியங்ைள் ைழிக்ைப் ட்ட ெொிைள் நடப்பு ெிகலைளில் சமொத்த உள்நொட்டு
உற் த்திக்கு தமது ங்குைகள முகைதய 8.2 ெதவீதம், 25.9 ெதவீதம், 56.6 ெதவீதம் மற்றும் 9.4 ெதவீதமொை ங்ைளிப்பு
செய்துள்ளது.

2017ஆம்

ஆண்டின்

இரண்டொம்

ைொலொண்டுப்

ச ொழுதில்,

கைத்சதொழில்

மற்றும்

தெகெைள்

நடெடிக்கைைளொென ெளர்ச்ெி வீதங்ைளொை 5.2 ெதவீத, 4.4 ெதவீதமொை குைிப் ிடத்தக்ை ெளர்ச்ெிகய திவு செய்துள்ளன.
எவ்ெொசைனினும் சமொத்த ெிெெொய நடெடிக்கைைள் மகை ெளர்ச்ெியொன 2.9 ெதவீத ெிகளகெ
திவு செய்ைின்ைது.
ச ொருளொரத்தின் ெிெெொய துகை ெொதைமல்லொத ைொலநிகல நிகலகமயொல்(ைடும் ெைட்ெியும் அத்ததொடு ச ரும் மகழயும்)
ைடந்த 18 மொத ைொலப் ச ொழுதில் நொட்டின் ெில மொெட்டங்ைளில் ச ரும் தொக்ைத்கத எதிர்சைொண்டதன் ெிகளெொை , ெிெெொய
துகை ைடந்த 6 ைொலொண்டுைளொை மகை ெளர்ச்ெி வீதத்கததய ைொட்டுைிைது.
முந்கதய ெருடத்தின் அதத ைொலொண்டுடன் ஒப் ிடும்த ொது, ெிெெொய துகையின் உ
ச றுமதியொனது ‘சநல் ெளர்ச்ெி’ , ‘எண்சணய் ெொர்ந்த

ிொிவுைளுக்ைிகடயில், தெர்க்ைப் ட்ட

ழங்ைளின் ெளர்ச்ெி: ததங்ைொய் உள்ளடங்ைலொை’, ‘தொனியங்ைளின்

ெளர்ச்ெி (சநல் நீங்ைலொை)‘, ‘ைொய்ைைிைளின் ெளர்ச்ெி’, ‘ெொெகனத்திரெியங்ைளின் ெளர்ச்ெி’, என் ன முகைதய 32.9 ெதவீத,
20.2 ெதவீத, 15.3 ெதவீத, 5.9 ெதவீத மற்றும் 3.8 ெதவீதத்தொல் இக் ைொலொண்டுப்

குதியில் குகைந்துள்ளது. எவ்ெொைொயினும்

தமலும் ைெனிக்ைத்தைதொை ‘இைப் ர் ெளர்ச்ெி’, மற்றும் ‘ததயிகல ெளர்ச்ெி’ என் ன ைடந்த 3 ெருடங்ைளில் சதொடர்ச்ெியொன
மகை ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள ைொலொண்டுைளில்

திவு செய்துள்ளதுடன், 2017ஆம் இரண்டொம் ைொலொண்டில் இகெ முகைதய

10.2 ெதவீத ,6.9 ெதவீத குைிப் ிடத்தக்ை தநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள

திவு செய்துள்ளன. தமலும் ‘ெிலங்கு உற் த்தி’ மற்றும்

‘நன்னீர் மீன் ிடி’ என் ன முகைதய 10.9 ெதவீத , 9.0 ெதவீத ைணிெமொன தநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள

திவு செய்துள்ளன. ெில

ெிெெொய நடெடிக்கைைள்; அகெயொென ‘ைொடொக்ைலும் குத்திைளும்’ மற்றும் ‘ைடல் மீன் ிடி’ என் ன 2017 ஆம் இரண்டொம்
ைொலொண்டுப் ச ொழுதில் தநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள (5.5 ெதவீத , 3.1 ெதவீத) திவு செய்தன.
இந்த ைொலொண்டில் கைத்சதொழில் துகை சமொத்த உள்நொட்டு உற் த்திக்கு நடப்பு ெிகலைளில் 25.9 ெதவீத ங்ைளிப்க
செய்ததுடன், ைணிெமொன 5.2 ெதவீத ெளர்ச்ெி வீதத்கத ஒட்டுசமொத்த கைத்சதொழில் நடெடிக்கையும் திவு செய்ைிைது.
கைத்சதொழில் துகையின் ிொிவுைளுக்ைிகடயில் ‘ைட்டடெொக்ைம்’ கைத்சதொழில் துகைக்கு உயர் ங்ைளிப்புடன், 2016
இரண்டொம் ைொலொண்டுடன் ஒப் ிடுகையில் இக் ைொலொண்டில் 9.3 ெதவீதத்தொல் ெளர்ச்ெிகயயும் ைொட்டியுள்ளது.
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ைட்டடெொக்ைல் நடெடிக்கைைளுக்கு ெமொந்திரமொை ‘ சுரங்ைமைழ்தல் மற்றும் ைல்லுகடத்தல் நடெடிக்கை 18.4 ெதவீத
குைிப் ிடத்தக்ை ெளர்ச்ெி வீதத்கத திவு செய்ைிைது. 2017 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் ைொலொண்டில் முழு கைத்சதொழில்
நடெடிக்கைைள் 0. 9 ெதவீதத்தொல் ெளர்ச்ெி அகடந்துள்ளது. இக் ைொலொண்டில் ‘உணவு, குடி ொனங்ைள் மற்றும் புகையிகல
உற் த்தி’ மற்றும் ‘புடகெ மற்றும் ஆகடயணிைள் உற் த்தி’ என் ன முகைதய 2.2 ெதவீத மகை ெளர்ச்ெி வீதத்கதயும், 2.5
ெதவீத தநர் ெளர்ச்ெிகய ைொணக்கூடியதொைவும், முழு கைத்சதொழில் நடெடிக்கைைளில் உயர் ங்ைளிப்க சைொண்டனெொைவும்
உள்ளன. தமலும் ‘தள ொட உற் த்தி’ மற்றும் இைப் ர் மற்றும் ிளொத்திக்கு ச ொருட்ைள் உற் த்தி முகைதய 12.4 ெதவீத, 8.4
ெதவீத குைிப் ிடத்தக்ை தநர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள திவு செய்துள்ளன.
மூன்று ிரதொன நடெடிக்கைைளில், 2016 ஆம் ஆண்டின் இதத ைொலொண்டுடன் ஒப் ிடும் த ொது, 2017 ஆம் ஆண்டின்
இரண்டொம் ைொலொண்டில் தெகெத் துகையின் நடெடிக்கைைள் சமொத்த உள்நொட்டு உற் த்திக்கு உயர் ங்ைளிப்க (56.6)
ெழங்குெதுடன், 4.4 ெதவீத தநர் ெளர்ச்ெி வீதத்கத திவு செய்ைிைது. தெகெத் துகையின் செயற் ொடு ெிதெடமொை ின்ெரும்
உ

ிொிவுைளில் ‘நிதிச் தெகெ நடெடிக்கைைள்’, ‘மனித நல நடெடிக்கைைள்’, மற்றும் ‘சதொகலத்சதொடர்புைள் , குைிப் ிடத்தக்ை

உயர் ெளர்ச்ெி வீதங்ைகள முகைதய 16.4 ெதவீத, 13.2 ெதவீத, மற்றும் 12.4 ெதவீதத்கத

திவு செய்துள்ளன. இத்துடன்

‘சமொத்த மற்றும் ெில்லகை ெர்த்தைம்‘, ‘ச ொருட்ைள் மற்றும் யணிைளின் த ொக்குெரத்து‘ சமொத்த உள்நொட்டு உற் த்திக்கு
உயர் ங்ைளிப்க சைொண்டதுடன் 4.0 ெதவீத மற்றும் 1.6 ெதவீதங்ைகள முகைதய ெிொிவு டுத்தியுள்ளன.
சதொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிெி ரத் திகணக்ைளத்தினது, 2017 ஆம் இரண்டொம் ைொலொண்டுக்ைொன ததெிய ைணக்குைள்
மதிப் ிடலின் தமலதிை ெி ரங்ைள் திகணக்ைளத்தின் இகணயத்தளத்தில் செளியிடப் ட்டுள்ளது. (www.statistics.gov.lk)
ைலொநிதி. ஏ. தே. ெதரெிங்ை
ணிப் ொளர் நொயைம்
சதொகைமதிப்பு மற்றும் புள்ளிெி ரத் திகணக்ைளம்
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