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කර්මාන්ත අංශයේ වර්ධනය මැනීමට වඩාත් ම සුදුසු දර්ශකයක් යෙස කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය හැඳින්විය
හැකි අතර යමම දර්ශකය මඟින් කර්මාන්ත අංශයේ නිෂ්පාදන ධාරිතායවහි යකටි කාලීන යවනස්වීම් හඳුනා
ගත හැකිය. තව ද යමමඟින් ආර්ථික සංවර්ධනයේ හැරවුම් ෙක්ෂය හඳුනා ගත හැකිය. ඒ අනුව යමම දර්ශකයේ
මාසික අගයන් කාර්තුමය වශයයන් ගණනය කරනු ෙබන අතර දින 63 ක කාෙ පරතරයකට පසුව නිකුත්
කරනු ෙැයේ. 2015 පදනම් වර්ෂය යෙස යගන ගණනය කරන ෙද යමම දර්ශකයයහි අගයන් යවනස් පදනම්
වර්ෂ සහිත දර්ශක සමඟ සැසැඳිය යනොහැක.
යමම යදපාර්තයම්න්තුව මඟින් පැවැත්වූ 2015 වාර්ෂික කර්මාන්ත සමීක්ෂණයයහි දත්ත දර්ශකයයහි බරිත
අගයන් ගණනය කිරීමට භාවිත කරන ෙද අතර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයයහි එකතු කළ අගය පදනම්
කරයගන බරිත අගයන් ගණනය කරන ෙද බව 2016 යදවන කාර්තුවට අදාළ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය
නිකුත් කිරීයම් නිෙ නියේදනය නිකුත් කරමින් ජනයේඛන හා සංඛයාේඛන අධයක්ෂ ජනරාේ ආාාර්ය
ඒ.යේ.සතරසිංහ මහතා ප්රකාශ කයළ ය. ඒ අනුව නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශයට ආහාර නිෂ්පාදන අංශයයන්
ඉහළම දායතක්වය (35.2%) වාර්තා වූ අතර ඇඟලුම් නිෂ්පාදන (19.8%) සහ යෙෝහ යනොවන ඛණිජමය ද්රවය
නිෂ්පාදනය (7.8%) පිළියවලින් යදවන සහ යතවන ස්ථාන යගන ඇත.
2016 වර්ෂයේ යදවන කාර්තුවට නිකුත් කරන ෙද දර්ශක
අගයන් අනුව 2015 වර්ෂයේ සාමානය මාසික
නිෂ්පාදනයට සායේක්ෂව, 2016 අයප්රේ මස නිෂ්පාදන
කර්මාන්ත අංශයයහි නිෂ්පාදන ධාරිතාවයයහි 4.7% ක
අඩුවීමක් වාර්තා යේ. නමුත් 2016 මැයි සහ ජුනි මාස වෙ
එහි වර්ධනය පිළියවලින් 2.6% ක් සහ 6.1 % ක් විය. ඒ
අනුව 2015 වර්ෂයේ සාමානය කාර්තුමය නිෂ්පාදනයට
සායේක්ෂව 2016 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ නිෂ්පාදන
කාර්මාන්ත අංශයයහි නිෂ්පාදන ධාරිතාවය 1.1 % කින්
වර්ධනය වී ඇත.

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න (2015=100)
ර්ෂ  නසහ නමාස
2016 අයප්රේ

නර්ශක නඅග  න
(2015=100)
95.3

2016 මැයි

102.6

2016 ජුනි

106.1

2016 යදවන කාර්තුව

101.1

තව ද, 2015 සාමානය මාසික නිෂ්පාදනයට සායේක්ෂව 2016 ජුනි මස ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ( 15.6%) සහ
දුම්යකොළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන (14.6%) වෙ කැ ප යපයනන වර්ධනයක් වාර්තා යේ. 2016 අයප්රේ මස ආහාර
නිෂ්පාදන අංශයයහි 2.1% ක අඩුවීමක් වාර්තා වන අතර 2016 මැයි සහ ජුනි යන මාස වෙ 2.2% ක සහ 2.4%
ක වර්ධනයක් වාර්තා යේ. දුම්යකොළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන වෙ 2016 අයප්රේ මස අඩුවීමක් වාර්තා වුව ද2 2016 මැයි
සහ ජුනි යන මාස වෙ පිළියවලින් 5.8% ක සහ 14.6% ක වර්ධනයක් වාර්තා යේ. ඒ අනුව 2016 යදවන
කාර්තුයවහි ආහාර නිෂ්පාදන අංශය සහ බීම වර්ග නිෂ්පාදන අංශය පිළියවලින් 0.8% ක සහ 2.7% ක
වර්ධනයක් වාර්තා යේ. 2015 වර්ෂයේ සාමානය මාසික නිෂ්පාදනයට සායේක්ෂව, යවනත් යෙොහමය යනොවන
ඛනිජ නිෂ්පාදන වෙ වර්ධනය 2016 අයප්රේ2 මැයි සහ ජුනි යන මාස වෙ පිළියවළින් 1.,%2 2.5% සහ 8.7% ක්
වන අතර 2015 වර්ෂයේ සාමානය කාර්තුමය නිෂ්පාදනයට සායේක්ෂව යමම අංශයයහි 2016 පළමු
කාර්තුයවහි වර්ධනය 1.1% කි. (යම් පිළිබඳව වැඩි විස්තර සඳහා අපයේ යවේ අඩවියට පිවියසන්න www.statistics.gov.lk/Industries)

