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2016 වර්ෂයේ යෙසැම්බර් මස නිෂ්පාෙනයට සායේක්ෂව, 2017 යෙසැම්බර් මස නිෂ්පාෙන කර්මාන්ත අංශයයහි,
නිෂ්පාෙන ධාරිතාවයයහි 4.3% ක වැඩිවීමක් වාර්තා වන බව 2017 යෙසැම්බර් මසට අොළ කාර්මික නිෂ්පාෙන
ෙර්ශකය නිකුත් කිරීයම් නිල නියේෙනය නිකුත් කරමින් ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන අධයක්ෂ ජනරාේ ආචාර්ය
ඒ.යේ.සතරසංහ මහතා ප්රකාශ කයළ ය. තව ෙ 2017 සහ 2016 යන වර්ෂ වල යෙසැම්බර් මස යමම ෙර්ශකය
පිළියවලින් 107.7 ක් සහ 103.3 ක් යලස ගණනය යකොට ඇත.
කාර්මික නිෂ්පාෙන ෙර්ශකය ෙ ඇතුළත්ව ආර්ථික ෙර්ශකාංක ගණනාවක් ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන
යෙපාර්තයම්න්තුව විසන් සම්පාෙනය කරනු ලැයේ. යමම ෙර්ශක ආර්ථිකයේ ප්රවණතා හුනනා ගැීමමට, ආර්ථික
වර්ධනය යමයහයවන ප්රධාන අංශ හුනනා ගැීමමට හා ආර්ථික ක්රියාකාරිත්වය ඇගමමට වැෙගත් යේ. ඒ අනුව
නිශ්චිත යයොමු කාලයකට සායේක්ෂව, යෙන ලෙ කාල පරිච්යේෙයක දී ආර්ථිකයේ කර්මාන්ත අංශයයහි ස්වරූපය
පිළිබඳ හුනනා ගැීමම සඳහා කාර්මික නිෂ්පාෙන ෙර්ශකය යයොො ගැයන්. තව ෙ යමමඟින් කර්මාන්ත අංශයේ යකටි
කාලීන යවනස්කම් ෙ හුනනා ගත හැකිය.
ඒ අනුව 2016 යෙසැම්බර් මස මාසක නිෂ්පාෙන ධාරිතාවයට සායේක්ෂව 2017 යෙසැම්බර් මස 'පිරි සකසන ලෙ
යලෝහ

නිෂ්පාෙන', රබර් සහ ේලාස්ටික් ද්රවය නිෂ්පාෙන'

සහ

'මූලික යලෝහ නිෂ්පාෙනය' වල පිළියවලින් 25.1%, 10.9% සහ
9.7% ක කැපී යපයනන වර්ධනයක් වාර්තා යේ. ඉහත යවනස්කම්
සඳහා ප්රධාන වශයයන් රය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ඇති
වර්ධනය හා රබර් නිෂ්පාෙනවල වැඩිවීමට යහතු වී ඇත. තවෙ
2017 යෙසැම්බර් මස ආහාර නිෂ්පාෙන අංශයයහි නිෂ්පාෙනය
8.4% ක වැඩිවීමක් වාර්තා යේ.

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

මාස  න/ න ර්ෂ

නර්ශක න
අග

2016 යෙසැම්බර්

103.3

උපකරණ නිෂ්පාෙන' වල 2016 වර්ෂයේ යෙසැම්බර් මස

2017 යෙසැම්බර්

107.7

නිෂ්පාෙනයට සායේක්ෂව පිළියවලින් 27.3%, 23.9% සහ 19.2%
ක අඩුවීමක් වාර්තා විය. ඖෂධ නිෂ්පාෙන වල පසුගිය මාසයේ
වාර්තා වූ ඉහළ නිෂ්පාෙනය යමම මස නිෂ්පාෙනය අඩුවීම සඳහා
යහතු විය හැකිය.

ප්රතිශතක යවනස (% 4.3

තව ෙ, 'ඖෂධ නිෂ්පාෙන', ‘ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාෙන' සහ ‘විදුලි

කාර්තුමය වශයයන් සැලකූ විට 2017 වර්ෂයේ හතරවන කාර්තුව
තුළ නිෂ්පාෙන කාර්මාන්ත අංශයයහි නිෂ්පාෙන ධාරිතාවය 4.1 %

2017 හතරවන
කාර්තුව

108.4

කින් වර්ධනය වී ඇත.
පසුගිය වසයර් යෙසැම්බර් මස කාර්මික නිෂ්පාෙන ෙර්ශකයට අොළ වැඩි විස්තර යෙපාර්තයම්න්තු යවේ අඩවියේ
ප්රස්ධධ කර ඇති බව යෙපාර්තයම්න්තුව විසන් තවදුරටත් ෙන්වා සටී. ( www.statistics.gov.lk/Industries).

