செய் தி செளியீடு
இலங் கையின் தேசிய ைணை் கு மதிப் பீடுைள்
அடிப் பகை ஆண்டு மாற் ற GDP மதிப் பீடுைள் 2015 – 2021
(ஆண்டு மற் றும் ைாலாண்டுைள் )
உற் பே்தி அணுகுமுகற
புதிய அடிப் பகை ஆண்டு - 2015

ச ொகை மதிப் பு மற் றும் புள் ளிவிபர ் திகைை்ைளம்
நிதி, தபொருளொ ொர நிகலப் படு ் ல் மற் றும் த சிய தைொள் கைைள் அகமச்சு

புதிய தேசிய ைணை்குைள் அடிப் பகை ஆண்டின் (2015) கீழ் மதிப் பிைப் பை்ை
தபரினப் -பபாருளாோரே் போகுப் புைளின் முை்கிய மாற் றங் ைள் .
இலங் கையின் த ொகைமதிப்பு மற் றும் புள் ளிவிபர ் திகைை்ைளம் (DCS), த சிய ைைை்குைளின் (NA)
அடிப்பகை ஆை்கை 2010 இலிருந்து 2015 வகர புதுப்பி ்து, த சிய ைைை்குைள் மதிப்பீை்டு முகறகய
தமலும் தமம் படு ்தி, 2015 ஆம் ஆை்டு மு ல் 2021 ஆம் ஆை்டு வகரயிலொன மதிப்பிைப்பை்ை புதிய த சிய
ைைை்கு மதிப்பீடுைகள (NAE) தவளியிை்டுள் ளது..
அடிப்பகை ஆை்டு மொற் ற த சிய ைைை்கு மதிப்பீடுைகள (அடிப்பகை ஆை்டு 2015) தவளியிடுவது
த ொைர்பொன அறிை்கைகய தவளியிை்ை DCS, 2021 ஆம் ஆை்டிற் ைொன இலங் கைை்ைொன தமொ ் உள் நொை்டு
உற் ப ்தி (GDP) நகைமுகற விகலயில் புதிய அடிப்பகை ஆை்டு 2015 இன் கீழ் ரூ.பில் . 17,685.9 எனவும் ,
முந்க ய அடிப்பகை ஆை்டு 2010 இன் கீழ் ரூ.பில் . 16,809.3 எனவும் த ரிவிை்ைப்படுகிறது. அ ன் படி,
நகைமுகற விகலயில் GDP 5.2 ச வீ ம் தநரொை அதிைரி து
் ள் ளது.
2021 ஆம் ஆை்டிற் ைொன அறிவிை்ைப்பை்ை தபொருளொ ொர வளர்ச்சி வீ ம் புதிய மறு அடிப்பகையிலொன GDP
மதிப்பீடுைளின் கீழ் 3.3 ச வீ மொை மொற் றப்பை்டுள் ளது மற் றும் 2021 ஆம் ஆை்டிற் ைொன தபொருளொ ொர
வளர்ச்சி வீ ம் 2010 ஆம் ஆை்டின் முந்க ய அடிப்பகை ஆை்டின் கீழ் 3.7 ச வீ மொை தவளியிைப்பை்ைது.
முந்க ய அடிப்பகை ஆை்டின் கீழ் 2021 ஆம் ஆை்டுை்ைொன னிநபர் தமொ ்
ஆை இருந் து, இப்தபொது அது US $ 3,921 ஆை உயர் ் ப்பை்டுள் ளது.

த சிய வருமொனம் US $ 3,722

GDP மதிப்பீடுைளின் அடிப்பகை ஆை்டு புதுப்பி ் லுைன் , முன் னர் தவளியிைப்பை்ை சில தபரினப்
தபொருளொ ொர ் த ொகுப்புைளின் மதிப்புைள் ; GDP வளர்ச்சி வீ ங் ைள் ,
னிநபர் வருமொனம் , GDP இன்
ச வீ மொை அரசொங் ைை் ைைன் மற் றும் GDP இன் ச வீ மொை வரவு தசலவு ்திை்ைப் பற் றொை்குகற ஆகியகவ
அ ற் தைற் ப புதுப்பிை்ைப்பை்டுள் ளன.

த ொகைமதிப் பு மற் றும் புள் ளிவிபர ் திகைை்ைள ்தின் அகமய, அடிப் பகை ஆை்டு மொற் ற
த சிய ைைை்குைள் மதிப் பிைலின் தமலதிை விபரங் ைள் திகைை்ைள ்தின் இகைய ் ள ்தில்
www.statistics.gov.lk/NationalAccounts/StaticalInformation/GDP2015 தவளியிைப் பை்டுள் ளது.
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பின்னணி
DCS என் பது தமொ ் உள் நொை்டு உற் ப ்தி மற் றும் நொை்டின் தபொருளொ ொர வளர்ச்சி வீ ம் உை்பை த சிய
ைைை்கு மதிப்பீடுைகள மதிப்பிை்டு தவளியிடுவ ற் ைொன தபொறுப்பொன அரசு நிறுவனமொகும் . அ ன் படி,
DCS ைொலொை்டு மற் றும் வருைொந்
த சிய ைைை்கு மதிப்பீடுைகள அகவ முடிந்
75 நொை்ைளுை்குள்
மதிப்பிை்டு தவளியிடுகிறது. த சிய ைைை்கு மதிப்பீடுைளின் ைைை்கிடு லின் தபொது, DCS ஆனது 'த சிய
ைைை்குைளின் அகமப்பு (SNA) 2008 இன் த சிய ைைை்கியல் ைை்ைகமப்பிற் ைொன சமீப ்திய கைதயை்டில்
இருந்து வழிைொை்டு ல் ைள் மற் றும் பரிந்துகரைகளப் பின் பற் றுகிறது.
த சிய ைைை்குைள்
மதிப்பீடுைளுை்ைொன அடிப்பகை ஆை்கை குகறந் து ஒவ் தவொரு ஐந்து
வருைங் ைளுை்கும் ஒரு முகற அவ் வப்தபொது மொற் ற தவை்டும் . இது த சிய ைைை்கு மதிப்பீை்டு
ைை்ைகமப்பில் உள் ள சர்வத ச பரிந்துகரயொகும் . இ ் கைய வழிைொை்டு ல் ைகளப் பின் பற் றி, DCS ஆனது
2010 ஆம் ஆை்டிலிருந்து 2015 ஆம் ஆை்டிற் கு த சிய ைைை்குைள் மதிப்பீடுைளுை்ைொன அடிப்பகை
ஆை்கை புதுப்பி ் து. ற் தபொதுள் ள அடிப்பகை ஆை்கைப் புதுப்பிப்பதுைன் , GDP ைைை்கீை்டு முகறயில்
பல பல தமம் பொடுைள் தமற் தைொள் ளப்பை்டுள் ளன. அ ன் படி, புதிய அடிப்பகை ஆை்டு 2015 கீழ்
மதிப்பிைப்பை்ை 2015 மு ல் 2021 வகரயிலொன ைொலொை்டு மற் றும் வருைொந் GDP மற் றும் தபொருளொ ொர
வளர்ச்சி வீ ம் உள் ளிை்ை அகன து
் த சிய ைைை்கு மதிப்பீடுைகளயும் DCS தவளியிை்டுள் ளது. தமலும் ,
அடிப்பகை ஆை்டு மொற் ற பயிற் சியின் கீழ் , சர்வத ச அளவில் பரிந்துகரை்ைப்பை்ை பின் தனொை்கிய
நுை்பங் ைகளப் பின் பற் றி DCS ஆனது 2010 மு ல் 2014 வகரயிலொன ைொலைை்ை தி
் ல் பின் தனொை்கிய
வருைொந் GDP த ொைர்ைகள ் த ொகு ் து. அ ன் படி, DCS ஆனது 2015 இன் புதிய அடிப்பகை ஆை்டின் கீழ்
2010 மு ல் 2021 வகரயிலொன வருைொந் GDP த ொைர்ைகள தவளியிை்டுள் ளது.

தேசிய ைணை் கு அடிப் பகை ஆண்கைப்
மதிப் பீை்டில் பெய் யப் பை்ை தமம் பாடுைள்

புதுப் பிப் பேற் கு இகணயாை GDP

த சிய ைைை்கு அடிப்பகை ஆை்கைப் புதுப்பிப்ப ற் கு இகையொை GDP மதிப்பீை்டில் பல தமம் பொடுைள்
தமற் தைொள் ளப்பை்டு வருகின் றன. சில பின் வருகின் றன

•

தைொழும் பு துகறமுை நைர ் திை்ை ்தின் மீை்ைப்பை்ை நில ்தில்
கூை்ைப்பை்ை தபறுமதி தமொ ் உள் நொை்டு உற் ப ்தியில் தசர் ் ல்

•

புதிய
ரவு மூலங் ைகளப் பயன் படு ்தி தமொ ்
உள் நொை்டு உற் ப ்தியின் உற் ப ்தி எல் கல
விரிவுபடு ் ப்பை்ைது மற் றும் அ ற் தைற் ப, சில உற் ப ்தி நைவடிை்கைைளின் தசயதலல் கல
தமொ ் உள் நொை்டு உற் ப ்திை்கு விரிவுபடு ் ப்பை்ைது.

•
•

இருந்து

உருவொை்ைப்பை்ை

o

தமொ ்
உள் நொை்டு உற் ப ்தியில்
ைவல் த ொழில் நுை்ப ் துகறயின் நிகலயொன
கூை்ைப்பை்ை தபறுமதியின் அளகவ அளவிை, சமீப ்தில் DCS ‘IT மற் றும் IT இயை்ைப்பை்ை
தசகவைள் ’ ைைை்தைடுப்கப நை ்தியது. அடிப்பகை ஆை்டு மொற் றல் பயிற் சியின் கீழ்
GDP ைைி ் ல் தசயல் முகறயுைன் ைைை்தைடுப்பு முடிவுைள் இகைை்ைப்பை்ைன மற் றும்
தமொ ்
உள் நொை்டு உற் ப ்தியில் IT துகறயின் மதிப்பு, கூை்ைப்பை்ை தபறுமதி
மதிப்பீை்டின் துல் லியம் தமம் படு ் ப்பை்ைது.

o

தபொருளொ ொரை் ைைை்தைடுப்பு 2013/2014ன்
ரவுைகளப் பயன் படு ்தி பல தசகவச்
தசயல் பொடுைளின் தசயதலல் கல விரிவொை்ைப்பை்ைது.

o

பல
தசகவ ்
துகற
நைவடிை்கைைளுை்ைொை
தைொழும் பு
பங் குச்
சந்க யின்
பை்டியலிைப்பை்ை நிறுவனங் ைளின் ைொலொை்டு மற் றும் வருைொந் நிதி அறிை்கைைளின்
ரவுைகளப் பயன் படு ்து ல் ;
ங் குமிை தசகவைள் (த
ொை்ைல் & உைவைங் ைள்
கை த
்
ொழில் ),
னியொர் சுைொ ொர தசகவைள் , உை்கமச் தசொ ்து நைவடிை்கைைள் ,
சில் லகற வர் ் ைம் , உற் ப தி
் ை் கை த
்
ொழில் தபொன் றகவ,

SNA 2008 ை்கு இைங் ை சில உற் ப ்தி நைவடிை்கைைளுை்கு சில பரிந்துகரை்ைப்பை்ை
வழிமுகறைகள உள் ளைை்கு ல்
நிகலயொன விகல மதிப்பீடுைளின் ைைை்கீை்டில் புதிய ‘நுைர்தவொர் விகலை் சுை்தைை்ைள் ,
‘உற் ப ்தியொளர் விகலை் சுை்தைை்ைள் மற் றும் ‘அளவுச் சுை்தைை்ைள் ’ ஆகியவற் கறப்
பயன் படு து
்
ல்
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•

•

உற் ப ்தி, தசலவு மற் றும் வருமொனம் ஆகிய மூன் று அணுகுமுகறைளின் கீழ் தமொ ் உள் நொை்டு
உற் ப ்தியின் மதிப்பீை்டில் வழங் ைல் மற் றும் பயன் பொை்டு அை்ைவகைைள் (SUT)/ ைை்ைகமப்பின்
பயன் பொடு
GDP மதிப்பீடுைகள தவளியிடும் தபொது பயன் படு ் ப்பை்ை முந்க ய திரு ் ை் தைொள் கை, ரவு
பயனர்ைளுை்கும் தைொள் கை வகுப்பொளர்ைளுை்கும் எளி ொை்கும் வகையில் திரு ் ப்பை்ைது.

புதிய அடிப் பகை ஆண்டின் கீழ் GDP மதிப் பு அதிைரிே்துள் ளது
தமொ ்
்தில் , தமொ ்
உள் நொை்டு உற் ப ்தியின் மதிப்பீை்டில் தசய் யப்பை்ை முன் தனற் றங் ைளின்
விகளவொை, புதிய அடிப்பகை ஆை்டின் கீழ் நகைமுகற தமொ ்
உள் நொை்டு உற் ப ்தியின் மதிப்பு
அதிைரிை்ைப்பை்டுள் ளது. பகழய அடிப்பகை ஆை்டுைன் ஒப்பிடும் தபொது, புதிய அடிப்பகை ஆை்டின் கீழ்
நகைமுகற GDP மதிப்பின் அதிைரிப்கப பின் வரும் அை்ைவகை 1 ைொை்டுகிறது
அை்ைவகண 1: நகைமுகற விகலயில் GDP இன் நிகலைள்
ஆண்டு

முந் தைய (2010)
அடிப் பதை ஆண்டின் கீழ்
நதைமுதை ம ொ. உ. உ
(ரூ. மில் லியன்)
10,950,621
11,996,083
13,328,103
14,290,907
14,997,157
15,027,374
16,809,309

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

புதிய (2015) அடிப் பதை
ஆண்டின் கீழ்
நதைமுதை ம ொ. உ. உ
(ரூ. மில் லியன்)

அதிகரிப் பு
சைவீை ொக
(%)

11,566,987
12,812,975
14,387,319
15,351,933
15,910,976
15,840,164
17,685,854

5.6
6.8
7.9
7.4
6.1
5.4
5.2

அை்ைவதண1 இன் படி, 2015-2021 க்கு இதைப்பை்ை கொலை்தில் , நதைமுதை GDP
அடிப்பதை

ஆண்டு

நதைமுதை

GDP

திப்புகளுைன்

ஒப்பிடு ்

ளபொது

திப்புகள் , பதழய

சரொசரியொக

6.0

சைவீை ்

அதிகரிை்துள் ளது. முக்கிய ொக, மகொழு ் பு துதைமுக நகரை் திை்ைை்தின் உருவொக்கப்பை்ை கொணியின்
கூை்ைப்பை்ை மபறு தி ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியில் உள் ளைக்கப்பை்ைைன்
உள் நொை்டு உை் பை்தியின்

அளவுகள் 2015-2018

விதளவொக, ம ொை்ை

கணிச ொக கொலப்ளபொக்கில் அதிகரிக்கப்பை்டுள் ளன,

உருவொக்கப்பை்ை கொணியின் பணியின் படி உருவொக்கப்பை்ை நிலை்தின் கூை்ைப்பை்ை மபறு தி மசய் ை
ளவதலயின் படி ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியில் ளசர்க்கப்பை்டுள் ளது. இைன் விதளவொக, இந்ை

ொறுபொடு

ை் ை ஆண்டுகளுைன் ஒப்பிடு ் ளபொது 2017 ஆ ் ஆண்டில் மிக அதிக ொக உள் ளது.

வதரபு
நகைமுகற சமொ ்

உள் நொை்டு உற் ப ் தி மை்ைம்

GDP

திப் பு (ரூ. பில் லியன்)

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2015

2016

GDP (புதிய மைொைர்)

மூலம்

மைொதக

திப் பு

2017

2018

2019

GDP (முந் தைய மைொைர் )

2020

2021

Series2

ை் று ் புள் ளிவிபரை் திதணக்கள ்
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அடிப் பகை ஆை்டு மொற் ற ் திலொன GDP மதிப் பீடுைள் 2015 - 2021 (ஆை்டு மற் றும் ைொலொை்டுைள் ) -உற் ப ் தி
அணுகுமுகற-புதிய அடிப் பகை ஆை்டு = 2015

புதிய அடிப்பதை ஆண்டின் கீழ் , பல மபொருளொைொர நைவடிக்தககளின் ம ொை்ை கூை்ைப்பை்ை மபறு தி (GVA)
அடிப்பதை
ஆண்டு
ொை் ை
நைவடிக்தகயில்
ள ை் மகொள் ளப்பை்ை
ள
் பொடுகள்
கொரண ொக
அதிகரிக்கப்பை்டுள் ளது. இருப்பினு ் , சில மபொருளொைொர நைவடிக்தககளின் GVA குதைந்துள் ளது. பின் வரு ்
வதரபு 2 மபொருளொைொர நைவடிக்தககளின் GVA களின்
ொை் ைை்தைக் கொை்டுகிைது. ம ொை்ை உள் நொை்டு
உை் பை்தியின் கணிப்பிடு ் வதககதள 10 பரப்பு ் வதககளொகை் மைொகுை்து இந்ை வதரபு மபைப்பை்ைது.

வதரபு
A10 மூலம் GDPயின் மை்ை ஒப் பீடு
உை் பை்திப் மபொருை்கள் மீைொன

ொனியங் கள் …

பிை ைனிப் பை்ை ளசதவகள்
மபொது நிர்வொக ் , பொதுகொப் பு, கல் வி,

னிை…

மைொழில் முதை, அறிவியல் , மைொழில் நுை்ப ் , நிர்வொக ் …
உண்த ச் மசொை்துக்கள் நைவடிக்தககள் (வீை்டின்…
நிதி

ை் று ் கொப் புறுதி நைவடிக்தககள்
ைகவல்

ம ொை்ை

ை் று ் மைொைர்பு

ை் று ் சில் லதை வர்ை்ைக ் , ளபொக்குவரை்து …
கை்டு ொன ்
இவை் றில் : உை் பை்தி நைவடிக்தககள்

உை் பை்தி, சுரங் க கழ் ைல்

ை் று ் கல் லுதைை்ைல் …

ளவளொண்த , கொைொக்க ் & மீன்பிடி

-50.0

0.0

50.0

நிதல

நைெடிை்கை
மூலம்
மைொதக

திப் பு

100.0

150.0

200.0

ொை் ை ்

ை் று ் புள் ளிவிபரை் திதணக்கள ்

வதரபு 2 இல் கொை்ைப்பை்டுள் ளபடி, 'ைகவல்

ை் று ் மைொைர்பு' ளசதவயொனது 2015 ஆ ் ஆண்டின் புதிய

மைொைரின் கீழ் 169.3 சைவீை ் , இந்ைை் மைொழிை் துதையின் பதழய மைொைரில் (அடிப்பதை ஆண்டு 2010) GVA
நிதலயுைன் ஒப்பிடு ் ளபொது, GVA இல் பொரிய ளநர் விரிவொக்கை்தை பதிவு மசய் துள் ளது. ‘ைகவல்

ை் று ்

மைொைர்பொைல் ’ ளசதவ வதகயொனது, ‘நிகழ் சசி
் ப்படுை்ைல்

ை் று ்

ை் று ் ஒளிபரப்பு’, ‘மைொதலை்மைொைர்பு’

ைகவல் மைொழில் நுை்ப ் ’ (IT) உை்பை பல மசயல் பொடுகதளக் மகொண்டுள் ளது. முந்தைய GDP மைொைரில் IT
துதையில் இருந்ை குதை திப்பீடு கொரண ொக, இந்ை அடிப்பதை ஆண்டு

ொை் ை பயிை் சியின் கீழ் , IT

துதையொனது, மைொகுை்ைல் முதைகளில் முன் ளனை் ை ் ளைதவப்பை ளவண்டிய முன் னுரித ை் துதையொக
அங் கீகரிக்கப்பை்ைது. அைன் படி, இந்ைை் துதையில் இருந்து மபொருளொைொரை்தின் உண்த யொன கூை்ைப்பை்ை
மபறு திதய கணிக்க, DCS சமீபை்தில் IT
புதிய கணக்மகடுப்பு முடிவுகள்

ை் று ் IT இயக்கப்பை்ை ளசதவகள் ஆய் தவ நைை்தியது

புதிய GDP அடிப்பதை ஆண்டு

ொை் ை பயிை் சியில்

ை் று ்

IT துதையில்

இதணக்கப்பை்ைன. இைன் விதளவொக, இந்ை பொரிய விரிவொக்க ் பதிவு மசய் யப்பை்டுள் ளது .

முன்னர் அறிவிை்ைப் பை்ை சபொருளொ ொர ெளர்ெசி
் வீ ங் ைள் புதிய அடிப் பகை
ஆை்டின் கீழ் மொற் றப் பை்டுள் ளன
2010 இன் முந்தைய அடிப்பதை ஆண்டின் கீழ் , நிதலயொன விதல GDP
திப்பீடுகள் ஒரு குறிப்பிை்ை
ஆண்டில் விதல அத ப்பு ை் று ் 2010 ஆ ் ஆண்டின் எதைகதளப் பயன் படுை்தி கணக்கிைப்பை்ைன. DCS
ஆல் NA அடிப்பதை ஆண்தை 2010 முைல் 2015 வதர சமீபை்திய ஆண்டிை் கு ொை் றிய பின் , நிதலயொன விதல
திப்பீடுகதள கணக்கிடு ் ளபொது 2015 ஆ ் ஆண்டு விதல அத ப்பு ை் று ் எதைகள் ொை் ைப்படு ் .
ள லு ் , புதிய அடிப்பதை ஆண்டு திருை்ை மசயல் முதை மபொருளொைொர நைவடிக்தககளின் விரிவொக்க ் ,
மிகவு ் துல் லிய ொன புதிய ைரவு மூலங் கதளப் பயன் படுை்துைல் ை் று ் நிதலயொன விதல திப்பீை்தைக்
கணக்கிடு ் ளபொது புதிய வழிமுதைகதளப் பயன் படுை்துைல் ஆகியவை் றின் கொரண ொக, முந்தைய
ஆண்டுகள் ை் று ் கொலொண்டுகளில் மவளியிைப்பை்ை மபொருளொைொர வளர்ச்சி வீைங் கள் ொை் ைப்பைலொ ் .
புதிய அடிப்பதை ஆண்டின் மபொருளொைொர வளர்ச்சி வீைங் களுைன் ஒப்பிடு ் ளபொது, முந்தைய அடிப்பதை
ஆண்டின் கீழ் மவளியிைப்பை்ை மபொருளொைொர வளர்ச்சி வீைங் களில் ஏை் பை்ை
ொை் ைை்தை பின் வரு ்
அை்ைவதண 2 கொை்டுகிைது.
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அடிப் பகை ஆை்டு மொற் ற ் திலொன GDP மதிப் பீடுைள் 2015 - 2021 (ஆை்டு மற் றும் ைொலொை்டுைள் ) -உற் ப ் தி
அணுகுமுகற-புதிய அடிப் பகை ஆை்டு = 2015

அை்ைெகை 2: வருைொந் ை GDP வளர்ச்சி வீைங் களின் ஒப் பீடு
ஆண்டு

மபொருளொைொர வளர்ச்சி வீை ் (%)
முந் தைய அடிப் பதை ஆண்டு
2010

புதிய அடிப் பதை ஆண்டு 2015

2016

4.5

5.1

2017

3.6

6.5

2018

3.3

2.3

2019

2.3

-0.2

2020

-3.6

-3.5

2021

3.7

3.3

அை்ைவதண 2 இன் படி, 2017 ை் று ் 2019 ஆ ் ஆண்டுகளில் , மவளியிைப்பை்ை மபொருளொைொர வளர்ச்சி
வீைங் கள் புதிய அடிப்பதை ஆண்டின் கீழ் புதிய GDP மைொைரில் கணிச ொக ொறியுள் ளன. 2017 ஆ ் ஆண்டில்
மகொழு ் பு நிதி நகரை்தின் நில பணிகளில் மபரு ் பங் கு மபை் ைது. எனளவ நில ் மூல ் ம ொை்ை உள் நொை்டு
உை் பை்தியில் ளசர்க்கப்பை்ை திப்பு ை் ை ஆண்டுகதள விை அதிக ொக இருந்ைது. எனளவ இது 2017 ஆ ்
ஆண்டில் அதிக GDP வளர்ச்சி வீைை்தைப் கொை்ை கொரண ொக அத ந்ைது. இருப்பினு ் , 2019 ஆ ் ஆண்டில் ,
இந்ை நிலை்தின் மூல ் GDP யில் ளசர்க்கப்பை்ை
திப்பு 2018 ஆ ் ஆண்ளைொடு ஒப்பிடு ் ளபொது மிகவு ்
குதைவொக இருந்ைது. 2019 ஆ ் ஆண்டிை் குள் , நிலை்தின்
றுசீரத ப்புப் பகுதி கிை்ைை்ைை்ை
நிதைவதைந்துவிை்ைது, ள லு ் இது 2019 ஆ ் ஆண்டில் மிகக் குதைந்ை ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தி
வளர்ச்சி வீைை்தைப் கொை்ை வழிவகுை்ைது.
இரண்டு அடிப்பதை ஆண்டுகளுக்கிதையிலொன முக்கிய மபொருளொைொர நைவடிக்தககளின்
வீைங் கதள ஒப்பிடுவைன் மூல ் இந்ை நிதலத தய சரியொகக் கொை்ை முடியு ் .

வளர்ச்சி

அை்ைவதண 3: 2016 - 2021 ஆ ் ஆண்டின் ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியில் மகொழு ் பு நிதி நகரை்தின் நில ்
உள் ளைக்கியைன் கொரண ொக, மவளியிைப்பை்ை வளர்ச்சி வீைங் கள் மீைொன விதளவுகள் .
அை்ைவதண 3: ஆ ் ஆண்டின் ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியில் மகொழு ் பு நிதி நகரை்தின் நில ்

2021 - 2016

உள் ளைக் கியைன் கொரண ொக, மவளியிைப் பை்ை வளர்ச்சி வீைங் கள் மீைொன விதளவுகள் .

கை்டு ொனை் மைொழில் , மைொழில் துதை
ஆண்டு

கை்டு ொனை் துதையில் வளர்ச்சி
வீை ்

ை் று ் GDP 2016-2021

தகை்மைொழில் துதையில்
வளர்ச்சி வீை ்

ம ொ. உ. உ வளர்ச்சி வீை ்

2010

2015

2010

2015

2010

2015

2016

8.3

13.1

5.7

7.4

4.5

5.1

2017

4.4

27.3

4.7

13.0

3.6

6.5

2018

-2.5

-8.0

1.3

-1.1

3.3

2.3

2019

4.0

-14.8

2.6

-4.1

2.3

-0.2

2020

-13.2

-9.4

-6.9

-5.3

-3.6

-3.5

2021

1.9

4.1

5.3

5.6

3.7

3.3

அை்ைவதண 3 இன் படி, தகை்மைொழில் துதையின் வளர்ச்சி வீைங் களில் ஏை் பை்ை ொை் ைங் களொல் , குறிப்பொக
2017 ை் று ் 2019 ஆ ் ஆண்டுகளில் GDP வளர்ச்சி வீைங் களில் குறிப்பிைை்ைக்க ொை் ைங் கள் ஏை் பை்டுள் ளன.
ள ளல விளக்கப்பை்ைபடி, மகொழு ் பு நிதி நகரை்தின் கொணியின் மபறு தி ளசர்ப்பைன் கொரண ொக ம ொை்ை
உள் நொை்டு உை் பை்தியில் , தகை்மைொழில் துதையின் வளர்ச்சி வீைங் கள் கணிச ொன
ை்ைை்தில்
புதுப்பிக்கப்பை்டுள் ளன.
ள லு ் , 'மபொருை்கள் மீைொன வரிகள் ' நிதலயொன விதல திப்பீடுகதள திப்பிடுவைை் கொன முதையொனது
புதிய அடிப்பதை ஆண்டு ொை் ை நைவடிக்தகயின் கீழ் ள லு ் ள
் படுை்ைப்பை்டுள் ளது ை் று ் அைன் படி
திப்பீடுகள் புதுப்பிக்கப்பை்டுள் ளன. இது ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியின் வளர்ச்சி வீைை்தையு ்
ொை் றுவைை் கு கொரண ொகு ் .
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அடிப் பகை ஆை்டு மொற் ற ் திலொன GDP மதிப் பீடுைள் 2015 - 2021 (ஆை்டு மற் றும் ைொலொை்டுைள் ) -உற் ப ் தி
அணுகுமுகற-புதிய அடிப் பகை ஆை்டு = 2015

முை்கியமொன பபரின சபொருளொ ொரை் குறிைொை்டிைள் புதுப் பிை் ைப் பை்டுள் ளன
புதிய அடிப்பதை ஆண்டு 2015
ை் று ் அைை் குப் பிைகு புதுப்பிக்கப்பை்ை புதிய GDP
திப்பீடுகளுைன் ,
நொை்டில் உள் ள ளபரின மபொருளொைொரை் மைொகுப்புகளின் எண்ணிக்தகயு ் புதுப்பிக்கப்பை்டுள் ளது. ைனிநபர்
வரு ொன ் , ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியின் சைவீை ொக அரசொங் கக் கைன்
ை் று ் ம ொை்ை உள் நொை்டு
உை் பை்தியின் சைவீை ொக வரவு மசலவுை்திை்ைப் பை் ைொக்குதை ஆகியதவ முக்கிய ொன குறிகொை்டிகள் .
அை்ைெகை 4: முை் கிய பபரினப் சபொருளொ ொர ் ச ொகுப் புைளின் மொற் றங் ைள்
ஆண்டு

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

னிநபர் சமொ ் ப சிய
ெருமொனம்
(அசமரிை் ை சைொலர்)
அடிப் பதை
ஆண்டு 2010
3,746
3,782
3,969
3,947
3,734
3,591
3,722

அடிப் பதை
ஆண்டு 2015
3,962
4,047
4,293
4,248
3,969
3,791
3,921

சமொ. உ. உற் ப ் தியின்
ெ வீ மொை
சபொதுப் படு ைைன்
அடிப் பதை
ஆண்டு 2010
78.5
79.0
77.9
84.2
86.9
100.6
104.6

அடிப் பதை
ஆண்டு 2015
74.3
74.0
72.2
78.4
81.9
95.4
99.5

சமொ. உ. உற் ப ் தியின்
ெ வீ மொை ெரவு
செலவு ் திை்ைப்
பற் றொை் குகற
அடிப் பதை
அடிப் பதை
ஆண்டு 2010
ஆண்டு 2015
-7.6
-7.2
-5.3
-5.0
-5.5
-5.1
-5.3
-5.0
-9.6
-9.0
-11.1
-10.5
-12.2
-11.6

அைன் படி, புதிய அடிப்பதை ஆண்டின் கீழ் ைனிநபர் ம ொை்ை ளைசிய வரு ொன ் , பதழய அடிப்பதை
ஆண்டின் கீழ் முன் னர் பதிவு மசய் யப்பை்ை US $ 3,722 திப்பிலிருந்து US $ 3,921 ஆக அதிகரிக்கப்பை்டுள் ளது.
அை்துைன் , 2021ஆ ் ஆண்டிை் கொன புதிய அடிப்பதை ஆண்டு திப்பீை்டில் ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியின்
சைவீை ொக அரசொங் கக் கைன் 99.5 சைவீை ொகக் குதைக்கப்பை்டுள் ளது, ள லு ் இது பதழய அடிப்பதை
ஆண்டின் கீழ் 104.6 சைவீை ொக பதிவு மசய் யப்பை்டுள் ளது.
ள லு ் , 2021 ஆ ் ஆண்டிை் கொன புதிய அடிப்பதை ஆண்டு மைொைரில் ம ொை்ை உள் நொை்டு உை் பை்தியின்
சைவீை ொக வரவு மசலவுை்திை்ைப் பை் ைொக்குதை 11.6 சைவீை ொக குதைக்கப்பை்டுள் ளது. இருப்பினு ் , பதழய
அடிப்பதை ஆண்டின் கீழ் இந்ை சைவீை ் இருப்பினு ் , பதழய அடிப்பதை ஆண்டின் கீழ் இந்ை சைவீை ் -12.2
சைவீை ொக இருந்ைது www.statistics.gov.lk/NationalAccounts/StaticalInformation/GDP2015

பி. எம் . பி அனுர குமொர,
பைிப்பொளர் நொயைம்

The Vision of DCS

The Mission of DCS

“To be the leader in the region in producing timely statistical
information to achieve the country’s development goals.”

“Making contribution in the socioeconomic development of the country by
providing accurate timely statistics, more Effectively by means of new
technology, and utilising the services of dedicated staff under a strategic
leadership to become a prosperous nation in the globalised environment.”

Department of Census &
Statistics,
Sankyana Mandiraya
No. 306/71, Polduwa
Road,Battaramulla

info@statistics.gov.lk
+94 11 2147000
+94 11 2147011
statistics.gov.lk
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