செய் தி செளியீடு
இலங் கையின் தேசிய ைணை் கு மதிப் பீடுைள்
இரண்டாம் காலாண்டு - 2022
உற் பே்தி அணுகுமுகற
அடிப் பகை ஆண்டு - 2015

ச ாகக மதிப் பு மற் றும் புள் ளிவிபர ் திகணக்களம்
நிதி, ப ொருளொதொர நிலை ் டுத்தை் மற் றும் ததசிய பைொள் லைைள் அலமச்சு

இலங் கையின், 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டுை்ைான (ஏப் ரல் 1 முதல் ஜூன் 30
வகர) உற் பத்தி அணுகுமுகறயால் நடப் பு, நிகலயான (2015) விகலயில் மதிப் பிடப் பட்ட
மமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தி (GDP), அது மதாடர்பான மபாருளாதாரை் குறிைாட்டிைளும்
மதாகைமதிப் பு புள் ளிவிபரத் திகணை்ைளத்தால் மவளியிடப் படுகிறது.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டிற் ைான இலங் கைை்ைான மமாத்த உள் நாட்டு
உற் பத்தி நடப் பு விகலயில் ரூ. 5,374,716 மில் லியன் .
நிகலயான விகலயில் (2015), 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டில் இலங் கைை் ைான
மமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தி ரூ. 2,782,114 மில் லியன்.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டில் , நடப் பு விகல GDPயின் சதவீத மாற் றம் 33.3
சதவீதமாைவும் , ஆண்டுை்கு ஆண்டு GDP வளர்ச்சி வீதம் மகற 8.4 சதவீதமாைவும்
பதிவாகியுள் ளது.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டில் விவசாயம் , கைத்மதாழில் மற் றும் சசகவைள்
நடவடிை்கைைள் முகறசய 8.4 சதவீதம் , 10.0 சதவீதம் மற் றும் 2.2 சதவீதம் குகறந்துள் ளது.
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நிர்ொக சுருக்கம்
சதசிய ைணை்குைளின் மதிப் பீடுைள் பற் றிய அறிை்கைகய மவளியிடுகையில் , 2022 ஆம்
ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டிற் ைான மமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியின் வளர்ச்சி வீதம்
2021 ஆம் ஆண்டின் இசத ைாலாண்டின் பதிவு மசய் யப் பட்ட GDP மதிப் பீட்டுை்மைதிராை 8.4
சதவீத மகறவளர்ச்சிமயன மதிப் பிடப் பட்டுள் ளது,
சமலும் , 2022 ஆம்

ஆண்டின் இரண்டாம்

ைாலாண்டிற் ைான இலங் கையின் மமாத்த

உள் நாட்டு உற் பத்தியானது நிகலயான (2015) விகலயில் ரூ. 2,782,114 மில் லியனாைவும் ,
2021 இன் இரண்டாம்

ைாலாண்டில்

ரூ. 3,038,855 மில் லியனாைவும்

பதிவாகியுள் ளது,

இருப் பினும் , 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டில் நிகலயான விகலயில் (2015) GDP
ஆனது 2020 ஆம்

ஆண்டின் இரண்டாம்

ைாலாண்டில்

அறிவிை்ைப் பட்ட நிகலயான

விகலயில் (2015) GDP ஐ விட அதிைமாை உள் ளது மற் றும் இது ரூ. 2,612,069 மில் லியனாகும் .
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டில் , முந்கதய ஆண்டின் இரண்டாவது
ைாலாண்டில் அறிவிை்ைப் பட்ட நிகலயான GDP மதிப் பின் அடிப் பகடயில் ஆண்டுை்கு
ஆண்டு GDP வளர்ச்சி வீதம் ைணை்கிடப் படுகிறது. அதன்படி, 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022
ஆம் ஆண்டு வகரயிலான இரண்டாவது ைாலாண்டு GDP மதாடரில் நிகலயான GDP
நிகலைளில் ஏற் பட்ட மாற் றங் ைகள பின்வரும் படம் பிரதிபலிை்கிறது.
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ாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி – இரண்டாம்

காைாண்டுத் மதாட் 2018-2022

ரூ. மில்லியன

நிலையான ம

ஆண்டு
மூலம்

மதாலக

திப்பு

ற்றும் புள்ளிவிபரத் திலைக்களம்

சமலும் , 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டிற் ைான இலங் கைை்ைான மமாத்த
உள் நாட்டு உற் பத்தி நடப் பு விகலயில் 2021 ஆம் ஆண்டின் அசத ைாலாண்டில் பதிவு
மசய் யப் பட்ட ரூ. 4,032,171 மில் லியனில் இருந் து ரூ. 5,374,716 மில் லியனாைவும் , இது 33.3
சதவீத சநர் மாற் றத்கதயும் பதிவு மசய் கின்றது.
மபாருளாதாரத்தின் மூன்று முை்கிய மபாருளாதார நடவடிை்கைைள் ; 'விவசாயம் ',
‘கைத்மதாழில் ’ மற் றும் 'சசகவைள் ' ஆகியகவ மமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில்
தற் சபாகதய விகலயில் முகறசய 10.2 சதவீதம் , 32.0 சதவீதம் மற் றும் 49.4 சதவீதம்
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பங் ைளித்துள் ளன, அசத சமயம் 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டில் 'மபாருட்ைள்
மீதான வரிைள் மானியங் ைள் நீ ங் ைலாை' என்ற கூறு மமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில் 8.4
சதவீத பங் ைளிப் கப அளித்துள் ளது.
இந்த ைாலாண்டில் , மூன்று முை்கிய மபாருளாதார நடவடிை்கைைளும் , விவசாயம் ,
கைத்மதாழில் மற் றும் சசகவைள் நடவடிை் கைைளால் முகறசய 8.4 சதவீதம் , 10.0 சதவீதம்
மற் றும் 2.2 சதவீத மகற வளர்ச்சி வீதங் ைகளசய பதிவு மசய் தன.

பின்னணி
சைாவிட் - 19 மதாற் றுசநாய் நாட்டில் 2020 ஆம் ஆண்டின் முதல் ைாலாண்டின் இறுதியில்
இருந்து

மதாடங் கி,

ைடந்த

ஏழு

மபாருளாதார நடவடிை் கைைளில்

ைாலாண்டுைளில்

அது

அவ் வப் சபாது

சதான்றி

அழிவுைரமான நிகலகமைகள உருவாை்கியுள் ளது.

சமலும் , 2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டிலும் , இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது
ைாலாண்டுடன் ஒப் பிடும் ைாலாண்டிலும் இசத விகளவு ஏற் பட்டுள் ளது. எவ் வாறாயினும் ,
சைாவிட் - 19 மதாற் றுசநாய் இந்த ஆண்டின் மதிப் பாய் வின் ைாலாண்டில் குகறந்தபட்ச
தாை்ைத்கத

ஏற் படுத்தியது,

இருப் பினும்

பல

மபாருளாதார

நடவடிை்கைைள்

நகடமுகறயில் உள் ள நிச்சயமற் ற இயை்ை சூழல் , உள் நாட்டு அகமதியின்கம மற் றும்
அரசியல் ஸ்திரமின்கம நிகலகமைள் ைாரணமாை தங் ைள் வணிைங் ைகள வழை் ைம்
சபால் மதாடர முடியவில் கல. குறிப் பாை மின்சாரத் தகட, எரிமபாருள் தட்டுப் பாடு,
சீமமந்து

உள் ளிட்ட

அத்தியாவசியமான

மபாருட்ைகள

இறை் குமதி

மசய் வதில்

விநிசயாைச் சங் கிலி சீர்குகலவு, உரம் மற் றும் இரசாயன விநிசயாைத்தில் தட்டுப் பாடு,
மபாருட்ைள் மற் றும் பயணிைள் சபாை்குவரத்தில் இகடயூறுைள் மற் றும் அதிை பணவீை்ைம்
ைாரணமாை அத்தியாவசியமற் ற சசகவைளில் ஏற் பட்ட குகறந்த சதகவ ஆகியகவ
மதிப் பாய் வின் கீழ் உள் ள இை்ைாலைட்டத்தில் விவசாயம் , கைத்மதாழில் மற் றும் சசகவ
நடவடிை்கைைளில் அழிவுைரமான நிகலகமைகள உருவாை்கியுள் ளன. பல மபாருளாதார
நடவடிை்கைைள் ைடுகமயாை அச்சுறுத்தப் பட்டுள் ளன; ‘தானியங் ைளின் வளர்ச்சி' , மநல்
வளர்ச்சி’, 'ைாய் ைறிைள் வளர்ச்சி', சதயிகல வளர்ச்சி', 'இறப் பர் வளர்ச்சி', ைடல் மீன்பிடித்
மதாழில் , சுரங் ைமைழ் தல்

மற் றும்

ைல் லுகடத்தல் ’ மசயல் பாடு, ைட்டுமானத் மதாழில் ,

உற் பத்தித் மதாழில் குறிப் பாை உணவு மற் றும் பானங் ைள் உற் பத்தி, மபாருட்ைள் மற் றும்
பயணிைள்

சபாை்குவரத்து,

தைவல்

மதாழில் நுட்ப

சசகவைள் ,

உண்கமச்

மசாத்து

நடவடிை்கைைள் , மதாழில் சார் சசகவைள் மற் றும் மனித சுைாதார சசகவைள் ஆகியன.
இந்தச் மசயற் பாடுைளுை்கு
ைாரணமாை

பல

சமலதிைமாை,

மபாருளாதார

இந்த

நிச்சயமற் ற மசயற் பாட்டுச் சூழல்

நடவடிை்கைைள்

சநரடியாைசவா

அல் லது

மகறமுைமாைசவா அச்சுறுத்தலுை்கு உள் ளாகின. எனசவ, இந்த ைாலாண்டில் , விவசாயம்
மற் றும்

கைத்மதாழில் துகற

குகறை்ைப் பட்டது,

அசத

நடவடிை்கைைளின்

சநரத்தில்

மமாத்த

மதிப் பாய் வுை்கு

மமாத்த

உட்பட்ட

உற் பத்தி

ைாலாண்டில்

சசகவைளுை்ைான சதகவயும் குகறந்துள் ளது.

விெொய துகறயின் செயற் பாடு
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டில் , 2021 ஆம் ஆண்டின் ைாலாண்டில் பதிவான
சநர் வளர்ச்சியின் 11.2 சதவீதத்துடன் ஒப் பிடும் சபாது, விவசாய நடவடிை்கைைள் 8.4
சதவிகிதம்

சுருங் கியுள் ளன.

விவசாயச்

மசயல் பாடுைளின்

சுருை்ைம்

முை்கியமாை

'தானியங் ைளின் வளர்ச்சி' (32.3 சதவீதம் ), 'சதயிகல வளர்ச்சி' (19.7 சதவீதம் ), 'மநல்
வளர்ச்சி’ (15.6 சதவீதம் ), 'ைடல் மீன்பிடித்தல் ' (15.3 சதவீதம் ), 'இறப் பர் வளர்ச்சி' (13.7
சதவீதம் ), 'விலங் கு உற் பத்தி' ( 13.6 சதவீதம் ) மற் றும் 'ைாய் ைறிைள் வளர்ச்சி' (13.2 சதவீதம் )
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யால் உந்தப் பட்டது.

இருப் பினும் , இந்தை் ைாலாண்டில் , ‘நன்னீர ் மீன்பிடித்தல் ’ (11.2

சதவீதம் ), ‘தாவரப் மபருை்ைம் மற் றும் விவசாயத்துை்குத் துகணபுரியும் நடவடிை்கைைள் ’
(10.8 சதவீதம் ), ‘எண்மணய் சார்ந்த பழங் ைளின் வளர்ச்சி: சதங் ைாய் உள் ளடங் ைலாை’ (10.5
சதவீதம் ), 'ைாடுைள் மற் றும் மரம் மவட்டுதல் ' (9.0 சதவீதம் ), பல் லாண்டு

பயிர்ைளின்

வளர்ச்சி' (3.5 சதவீதம் ), 'மசாலாப் மபாருட்ைளின் வளர்ச்சி' (3.2 சதவீதம் ) ஆகியகவ
சநர்வளர்ச்சி வீதங் ைகளப் பதிவு மசய் துள் ளன.

கக ச
்
ாழில் துகறயின் செயற் பாடு
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது ைாலாண்டில் , ஒட்டுமமாத்த கைத்மதாழில் துகற
மசயல் பாடுைள் முந்கதய ஆண்டின் இசத ைாலாண்டில் பதிவான 21.6 சதவீத உயர்
வளர்ச்சியுடன் ஒப் பிடுகையில் 10.0 சதவீதம் சுருங் கியுள் ளது.
மதிப் பாய் வு மசய் யப் பட்ட இை்ைாலாண்டில் ஒட்டுமமாத்த உற் பத்தித் துகற 5.3 சதவீதம்
சுருங் கியது. எவ் வாறாயினும் , 2021 ஆம் ஆண்டின் ஒப் பீட்டு ைாலாண்டுடன் ஒப் பிடும்
சபாது, இந்த ைாலாண்டில் ‘புடகவ உற் பத்தி, ஆகட மற் றும் சதால் மதாடர்பான தயாரிப் பு’,
28.2 சதவீதம் குறிப் பிடத்தை்ை விரிவாை்ைத்கத பதிவு மசய் துள் ளது. ‘உணவு, பானங் ைள்
மற் றும் புகையிகல மபாருட்ைள் ' மதாழில் துகறயில் 11.0 சதவீதம் சரிகவை் ைண்டுள் ளது.
சமலும் , 'ைரி மற் றும் சுத்திைரிை்ைப் பட்ட மபற் சறாலிய மபாருட்ைள் உற் பத்தி' (78.0 சதவீதம் ),
'மரம் மற் றும் மர மபாருட்ைள் தயாரிப் பு' (40.1 சதவீதம் ), 'அடிப் பகட உசலாைம் மற் றும்
உருவாை்ைப் பட்ட உசலாை மபாருட்ைள் உற் பத்தி' (28.6 சதவீதம் ), ‘சவறு உசலாைம் அல் லாத
ைனிம மபாருட்ைள் ' (28.4 சதவீதம் ), ‘இறப் பர் மற் றும் பிளாஸ்டிை் மபாருட்ைளின் உற் பத்தி’ (17.7
சதவீதம் ) இந்த ைாலாண்டில் மகறயான வளர்ச்சி வீதங் ைகள பதிவு மசய் துள் ளன.
எவ் வாறாயினும் ,
இதற் கிகடயில் ,
'ைாகித
தயாரிப் புைளின்
உற் பத்தி'
மற் றும்
'தளபாடங் ைள் உற் பத்தி' ஆகியகவ முகறசய 3.3 சதவீதம் மற் றும் 0.2 சதவீத சநர் வளர்ச்சி
வீதங் ைகள பதிவு மசய் துள் ளன.
'கைத்மதாழில் துகற நடவடிை் கைைளில் ', 'ைட்டுமான' மசயல் பாடு, மமாத்த உள் நாட்டு
உற் பத்தியில் , 9.5 சதவீத பங் கிற் கு, 2022 இரண்டாம் ைாலாண்டில் , 16.2 சதவீத சரிகவ பதிவு
மசய் துள் ளது. சமலும் , GDP இல் 2.0 சதவீதத்கத பகிர்ந்து மைாண்ட ‘சுரங் ைமைழ் தல் மற் றும்
ைல் லுகடத்தல் ’ மசயல் பாடு, மகற வளர்ச்சி வீதத்தில் 26.7 சதவீதத்கத பதிவு மசய் தது.
இதற் கிகடயில் , 'மின்சாரம் , எரிவாயு, நீ ராவி மற் றும் குளிரூட்டி வழங் ைல் ' மசயல் பாடு 1.5
சதவீத சநர்வளர்ச்சி வீதத்கதயும் , 'நீ ர் சசைரிப் பு, சுத்திைரிப் பு மற் றும் வழங் ைல் '
மசயல் பாடு இந்த ஆண்டில் சநர்வளர்ச்சி வீதத்தில் 20.6 சதவீதத்கதயும் பதிவு
மசய் துள் ளது.

செகெ ் துகறயின் செயற் பாடு
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டில் , 2021 ஆம் ஆண்டின் ஒப் பீட்டு ைாலாண்டுடன்
ஒப் பிடும் சபாது, சசகவத் துகறயின் மசயல் திறன் 2.2 சதவீதம் குகறந்துள் ளது.
மீளாய் வுை்கு உட்பட்ட இை்ைாலாண்டில் , 'நிதி சசகவ நடவடிை்கைைள் ' மற் றும் ைாப் புறுதி
நடவடிை்கை’ முகறசய 19.5 சதவீதம் மற் றும் 16.8 சதவீதம் பற் றாை் குகறகயப் பதிவு
மசய் துள் ளன. சமலும் , 'மதாழில் சார் சசகவைள் ' (9.7 சதவீதம் ), ‘நிைழ் சசி
் ைள் மற் றும்
ஒளிபரப் பு நடவடிை்கைைள் மற் றும் ஆடிசயா வீடிசயா தயாரிப் புைள் ' (8.4 சதவீதம் ), 'மனித
சுைாதார சசகவைள் ' (7.5 சதவீதம் ), ‘வதிவிடச் மசாத்துடகம உள் ளிட்ட உண்கமச் மசாத்து
நடவடிை்கைைள் ’ (6.0 சதவீதம் ) 'மபாருட்ைள் மற் றும் பயணிைள் சபாை்குவரத்து மற் றும்
ைளஞ் சியப் படுத்தல் உள் ளிட்ட நடவடிை்கைைள் ' (0.7 சதவீதம் ) மகறயான வளர்ச்சி
வீதங் ைகளப் பதிவு மசய் துள் ளன.
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சமலும் , மமாத்த உள் நாட்டு உற் பத்தியில் 1.9 சதவீதப் பங் கைை் மைாண்டிருை்கும் ‘IT
நிரலாை்ை ஆசலாசகன மற் றும் மதாடர்புகடய மசயல் பாடுைள் ’, முந்கதய ஆண்டின்
ஒப் பீட்டு ைாலாண்டுடன் ஒப் பிடும் சபாது, 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டில் இத்
துகறயில் 4.3 சதவீதம் சுருங் கியுள் ளது. மின்சாரத்

தகட, எரிமபாருள் பற் றாை்குகற,

அந்நிய மசலாவணி விதிமுகறைள் , நிச்சயமற் ற இயை்ை சூழல் , அரசியல் ஸ்திரமின்கம,
உள் நாட்டு அகமதியின்கம ஆகியகவ இந்த குகறபாட்டிற் கு ைணிசமாை ைாரணமாை
உள் ளன.
இருப் பினும் , சசகவைள் மதாடர்பான நடவடிை்கைைளில் 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது
ைாலாண்டில் 'தங் குமிடம் , உணவு மற் றும் பானங் ைள் வழங் கும் நடவடிை்கைைள் ' (35.3
சதவீதம் ), 'அஞ் சல் மற் றும் கூரியர் சசகவைள் ' (11.7 சதவீதம் ), 'மதாகலத்மதாடர்பு
சசகவைள் ' (8.6 சதவீதம் ), 'ைல் வி சசகவைள் ' (5.0 சதவீதம் ), 'பிற தனிப் பட்ட சசகவைள் ' (2.0
சதவீதம் ) மற் றும் 'மமாத்த மற் றும் சில் லகற வர்த்தைம் ' (1.7 சதவீதம் ) ஆகியகவ
சநர்வளர்ச்சி வீதங் ைகளப் பதிவு மசய் துள் ளன.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் ைாலாண்டுை் ைான சதசிய ைணை்குைள் மதிப் பிடலின்
சமலும் விரிவான விபரங் ைள் மதாகைமதிப் பு மற் றும் புள் ளிவிபரத் திகணை்ைளத்தின்
இகணயத்தளத்தில் (http://www.statistics.gov.lk/NationalAccounts/StaticalInformation/GDP2015)
மவளியிடப் பட்டுள் ளன.

பி. எம் . பி அனுர குமொர,
ணி ் ொளர் 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.”
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