செய்தி செளியீடு

இலங்ககயின் ப சிய கைக்குகள் ம ிப்ேீடுகள்
இரண்டொம் கொலொண்டு

2016
ஆம்

2016

ஆண்டின்

முதலாம்

காலாண்டுக்கான

செவெத்துவையின்

நடெடிக்வககள் 4.9 ெதெத
ீ ெளர்ச்ெிவய பதிவு செய்கிைது.
த ொகக ம ிப்பு புள்ளிவிேரத்

ிகைக்களம்

ப சிய தகொள்கக மற்றும் தேொருளொ ொர விவகொர அகமச்சு
த ொ.பே: 94-011-2147071

த ொ.நகல்: 94-11-2877938

மின்னஞ்சல்: national.accounts@statistics.gov.lk
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இலங்ககயின், 2016 ஆம் ஆண்டின் மு லொம் கொலொண்டுக்கொன உற்ேத் ி அணுகுமுகையொல்
நடப்பு, நிகலயொன (2010) விகலயில் ம ிப்ேிடப்ேட்ட தமொத்
த ொடர்ேொன

தேொருளொ ொரக்

குைிகொட்டிகளும்

தவளியிடப்ேடுகிைது.

இலங்கக,

ஆம்

2016

ஆண்டின்

உள்நொட்டு உற்ேத் ி(தமொ.உ.உ), அது

த ொககம ிப்பு

இரண்டொம்

கொலொண்டில்

நிகலகமகய எ ிர்தகொண்டது. இது தேொருளொ ொரத் ின் மீ து
இருந்

ிருக்கலொம்..

வகர நீடித்

புள்ளிவிேரத்

ிகைக்களத் ொல்

சொ கமல்லொ

ொக்கத்க

கொலநிகல

ஏற்ேடுத்

கொரைமொக

விவசொய துகையின் நடவடிக்கககள் 2015 அக்படொேர் இலிருந்து 2016 பம

வைண்ட கொலநிகல நிகலகம கொரைமொக மிகபமொசமொக ேொ ிக்கப்ேட்டது. மற்றும்

மகலநொடு மற்றும் ஈர வலய ேிரப சங்களில் உயர் மகைவழ்ச்சி
ீ
நீடித் து. பமல் மொகொைம்
உயர் மகைவழ்ச்சியொல்
ீ
ேொரிய தவள்ளப் தேருக்குக்கொளொனது. அத்துடன் பமல் மொகொைத் ின்

சு ந் ிர வர்த் க வலயம், இக் கொலொண்டுக் கொலப் ேகு ியில் ககத்த ொைில் நடவடிக்கககளும்
மிகபமொசமொக ேொ ிக்கப்ேட்டது.
த ொககம ிப்பு

புள்ளிவிேரத்

ிகைக்களத் ொல்

தவளியிட்ட

அைிவிப்ேின்ேடி,

இலங்ககயின்

தமொத்

உள்நொட்டு உற்ேத் ி, 2016 இரண்டொம் கொலொண்டின்
(ஏப்ரல், பம, ஜூன்) நிகலயொன
(2010) விகலயில் 2,130,240 ரூேொ மில்லியன்களொக அ ிகரித்
ொக ே ிவு தசய்யப்ேட்டுள்ளது.
தமொத்

உள்நொட்டு

உற்ேத் ிப்

தேறும ி

2015

இரண்டொம்

கொலொண்டில்

மில்லியன்களொக ே ிவு தசய் துடன், 2016 இரண்டொம் கொலொண்டில் 2.6 ச வ ீ
பநர் வளர்ச்சி வ ீ த்க

2016

இரண்டொம்

ககத்த ொைில்,

2,075,805

ரூேொ

சிைிய அளவிலொன

கொட்டுகிைது.

கொலொண்டில்

பசகவகள்

தேொருளொ ொரத் ின்

மற்றும்

வரிகள் நடப்பு விகலகளில் தமொத்

உற்ேத் ிப்

நொன்கு

தேொருட்கள்

ேிர ொன
மீ ொன

உள்நொட்டு உற்ேத் ிக்கு

ேகு ிகளொன:
மொனியங்கள்

விவசொயம்,
கைிக்கப்ேட்ட

மது ேங்குககள முகைபய 7.7

ச வ ீ ம், 26.6 ச வ ீ ம், 55.8 ச வ ீ ம் மற்றும் 9.8 ச வ ீ மொக ேங்களிப்பு தசய்துள்ளது. 2016 ஆம்
ஆண்டின்

இரண்டொம்

னது ஒட்டுதமொத்

கொலொண்டுப்

தேொழு ில்,

வளர்ச்சி வ ீ மொக 4.9 ச வ ீ

இவ்பவகளயில் 2015

இரண்டொம்

பேொது

நடவடிக்கககளொனது

ககத்த ொைில்

தசய்துள்ளது.

1

கொலொண்டில்

2.2

விபசடமொக,

பசகவகள்

நடவடிக்கககளொனது

குைிப்ேிடத் க்க வளர்ச்சிகய கொட்டுகின்ைதுடன்,
ே ிவு

ச வீ

தசய்

வளர்ச்சி

வ ீ த்துடன்

சிற்ைளவொன வளர்ச்சி

ஒப்ேிடும்

வ ீ த்க

ே ிவு

விவசொய நடவடிக்கககள் 2016 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் கொலொண்டுப் தேொழு ில்

முற்று முழு ொக ஒடுக்கப்ேட்டுள்ளதுடன், இ ன் தமொத்

5.6 ச வ ீ

விகளகவ

முந்க ய

வருடத் ின்

ே ிவு தசய்கின்ைன.
அ ற்குரிய

கொலொண்டுடன்

ஒப்ேிடும்பேொது,

ேிரிவுகளுக்கிகடயில், பசர்க்கப்ேட்ட தேறும ியொனது
ச வ ீ மொக

7.8

‘எண்தைய் சொர்ந்
‘கொடொக்கலும்

இக்

26.6

முகைபய

கொலொண்டில் ககத்த ொைில்

ச வீ

ேங்களிப்கே

ககத்த ொைில்

ேகு ியில்

ச வீ ,

1.0

துகை தமொத்

தசய் துடன்,

நடவடிக்ககயும்

சிைிய

ே ிவு

கொலொண்டுடன்

ஒப்ேிடுககயில்

துகையின்

உே

17.9 ச வ ீ , 12.2 ச வ ீ , 8.2

குகைந்துள்ளது:

1.7

ச வீ ,

இவ்பவகளயில்

மற்றும் ‘விலங்கு வளர்ப்பு’

2.0

ச வீ

சிைிய

வளர்ச்சி

உள்நொட்டு உற்ேத் ிக்கு நடப்பு விகலகளில்
பநர்

வளர்ச்சி

தசய்கிைது.

ேிரிவுகளுக்கிகடயில் ‘கட்டடவொக்கம்’ தமொத்
இரண்டொம்

முகைபய

ேைங்களின் வளர்ச்சி’, ப ங்கொய் உள்ளடங்கலொக

குத் ிகளும்’

வ ீ ங்ககள கொட்டுகின்ைன.
இந்

கொலொண்டுப்

விவசொய

‘தநல் வளர்ச்சி’ , ‘ப யிகல வளர்ச்சி’,

‘இைப்ேர் வளர்ச்சி’, கடல் மீ ன்ேிடி ’ என்ேவற்றுக்கு
ச வீ ,

நடவடிக்கககளும் மகை வளர்ச்சியொன

வ ீ த்க

ஒட்டுதமொத்

ககத்த ொைில்

துகையின்

உள்நொட்டு உற்ேத் ிக்கு உயர் ேங்களிப்புடன், 2015

இக்

கொலொண்டில்

6.9

ச வ ீ த் ொல்

வளர்ச்சிகய

கொட்டியுள்ளது. பமலும், உே ேிரிவுகளொன, ‘மின்வலு,வொயு, நீரொவி மற்றும் குளிரூட்டல் வைங்கல்’,

மற்றும்

‘ ளேொட

உற்ேத் ி’

முகைபய

வ ீ ங்ககள கொட்டுகின்ைன. பமலும்
மற்றும் ‘புடகவ

7.0

ச வீ ,

4.4

ச வீ

குைிப்ேிடத் க்க

வளர்ச்சி

‘உைவு, குடிேொனங்கள் மற்றும் புககயிகல உற்ேத் ி ’

மற்றும் ஆகடயைிகள் உற்ேத் ி’ என்ேன முகைபய 0.4 ச வ ீ , 0.9 ச வ ீ

சிைிய வளர்ச்சிகய ஒவ்தவொரு நடவடிக்கககளிலும் கொைக்கூடிய ொகவும், முழு ககத்த ொைில்

நடவடிக்கககளில்

வ ீ ங்ககள

உயர்

ேங்களிப்கே

ஆம்

2016

கொலப்

தகொண்ட ொகவும்

குைிப்ேிடத் க்க

வளர்ச்சி

வழ்ச்சிகய
ீ
இவ் இகடதவளிக் கொலத்க

கருதும்

ேகு ியில்

கல்லுகடத் லும்’ நடவடிக்கக 4.9 பநர் ச வ ீ

பேொது ே ிவு தசய்துள்ளது.

உள்ளன.

கொட்டுகின்ைன.

மூன்று ேிர ொன நடவடிக்கககளில், 2015 ஆம் ஆண்டின் இப

இத்துடன்

‘சுரங்கமகழ் லும்

கொலொண்டுடன் ஒப்ேிடும் பேொது,

2016 ஆம் ஆண்டின் இரண்டொம் கொலொண்டில் பசகவத் துகையின் நடவடிக்கககள் தமொத்
உள்நொட்டு உற்ேத் ிக்கு உயர் ேங்களிப்கே வைங்குவதுடன், 4.9 ச வ ீ
ே ிவு

தசய்கிைது.

பசகவத்

துகையின்

தசயற்ேொடு

விபசடமொக

பநர் வளர்ச்சி வ ீ த்க

ேின்வரும்

உே

ேிரிவுகளில்

‘த ொடர்ேொடல்’, ‘நி ிச் பசகவ நடவடிக்கககள்’, ‘கொப்புறு ி நடவடிக்கககள்’, ‘கல்விச் பசகவகள்’,

மற்றும்

‘தமொத்

மற்றும்

சில்லகை

வர்த் கம்,

முகைபய 21.2 ச வ ீ , 14.5 ச வ ீ , 15.1 ச வ ீ ,

குைிப்ேிடத் க்க

10.5 ச வ ீ

உயர் வளர்ச்சி வ ீ ங்ககள

மற்றும் 3.5 ச வ ீ த்க

2015 ஆம்

அகமய,

மு லொம்

ஆண்டின் இப

கொலொண்டுடன் ஒப்ேிடும் பேொது இது ே ிவு தசய்துள்ளது.

த ொககம ிப்பு

மற்றும்

கொலொண்டுக்கொன

ப சிய

புள்ளிவிேரத்
கைக்குகள்

ிகைக்களத் ின்

ம ிப்ேிடலின்

பமல ிக

இகையத் ளத் ில் தவளியிடப்ேட்டுள்ளது. (www.statistics.gov.lk)

கலொநி ி. ஏ. பஜ. ச ரசிங்க
பணிப்பாளர் நாயகம்

சதாவகமதிப்பு மற்றும்புள்ளிெிபரத் திவணக்களம்

2

2016

விேரங்கள்

ஆம்

ிகைக்களத் ின்

