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2016 වර්ෂයේ ය ොවැම්බර් මස නිෂ්පාද යට සායේක්ෂව, 2017 ය ොවැම්බර් මස නිෂ්පාද
අංශයයහි, නිෂ්පාද
නිෂ්පාද

ධාරිතාවයයහි 4.4% ක වැඩිවීමක් වාර්තා ව

කර්මාන්ත

බව 2017 ය ොවැම්බර් මසට අදාළ කාර්මික

දර්ශකය නිකුත් කිරීයම් නිල නියේද ය නිකුත් කරමින් ජ යේඛ

හා සංඛයායේඛ

ජ රාේ ආචාර්ය ඒ.යේ.සතරසංහ මහතා ප්රකාශ කයළ ය. තව ද 2017 සහ 2016 ය

අධයක්ෂ

වර්ෂ වල ය ොවැම්බර්

මස යමම දර්ශකය පිළියවලින් 108.9 ක් සහ 104.3 ක් විය.
කාර්මික නිෂ්පාද

දර්ශකය ද ඇතුළත්ව ආර්ථික දර්ශකාංක ගණ ාවක් ජ යේඛ

හා සංඛයායේඛ

යදපාර්තයම්න්තුව විසන් සම්පාද ය කරනු ලැයේ. යමම දත්ත ආර්ථිකයේ ප්රවණතා හුන ා ගැීමමට, ආර්ථික
වර්ධ ය යමයහයව

ප්රධා

අංශ හුන ා ගැීමමට, ආර්ථික ක්රියාකාරිත්වය ඇගමමට, ප්රතිපපත්තිප සම්පාද යට

හා ඇගමමට රජය යමන්ම කර්මාන්තායත

ද භාවිත කරනු ලැයේ. ඒ අනුව නිෂ්චිත යයොමු කාලයකට

සායේක්ෂව, යද

ලද කාල පරිච්යේදයක දී ආර්ථිකයේ කර්මාන්ත අංශයයහි ස්වරූපය පිළිබඳ හුන ා ගැීමම

කාර්මික නිෂ්පාද

දර්ශකය මඟින් සදු යකයර්. තව ද යමමඟින් කර්මාන්ත අංශයේ යකටි කාලී

යව ස්කම් ද

හුන ා ගත හැකිය.
ඒ අනුව 2016 ය ොවැම්බර් මස මාසක නිෂ්පාද

ධාරිතාවයට සායේක්ෂව 2017 ය ොවැම්බර් මස 'අඟුරු සහ

ඛනිජ යතේ පිරිපහදු කිරීයම් නිෂ්පාද ', 'පිරි සකස

ලද යලෝහ

නිෂ්පාද ', සහ 'මූලික ඖෂධ නිෂ්පාද ' වල පිළියවලින්
26.5%, 23.6% සහ 17.0% ක කැපී යපය
වාර්තා යේ. 2017 ය ොවැම්බර් මස ආහාර නිෂ්පාද

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න (2015=100)

වර්ධ යක්
අංශයයහි

නිෂ්පාද ය 3.4% ක වැඩිවීමක් වාර්තා යේ.
තව ද, 'බීම වර්ග නිෂ්පාද ', දැව හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාද

මාස  න/ නවර්ෂ

නර්ශක න
අග

2016 ය ොවැම්බර්

104.3

2017 ය ොවැම්බර්

108.9

නිෂ්පාද ' සහ 'ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාද ' වල 2016 වර්ෂයේ
ය ොවැම්බර් මස නිෂ්පාද යට සායේක්ෂව පිළියවලින් 21.8%,
12.2% සහ 11.1% ක අඩුවීමක් වාර්තා විය.
යම් පිළිබඳව වැඩි විස්තර යදපාර්තයම්න්තු යවේ අඩවියේ ප්රස්ධධ
කර ඇත. ( www.statistics.gov.lk/Industries)

ප්රතිපශතක යව ස (%)

4.4

