මාධ්ය නිවේදනය
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2018 නේපබරවාරි
ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්ේේ්තුවව
දුරකථය : න011 න- න2147401

 න න න න න නෆැක්ස්: න011-2147412

 න න න න න න න න න2018 නඅේරේේ න11

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ල සින්තු 18 8 ලරබරලාරි මාවය වඳශා කාතමමික නි්රාාන
ාතමකය නි ලලයතු ප්රකාය

ර්  කර ඇේ ඒ අනුල 2017 ලතමලේ ලරබරලාරි මව නි්රාානය

වාලේක්ල, 2018 ලරබරලාරි මව නි්රාාන කතමමාතුේ අංලයහි, කාතමමික නි්රාාන ාතමකලේ 8 5% ක
ලැඩිවීමක් ලාතමේා ලන බල ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන අධ්යක් ජනරාේ ආචාතමය ඒ ලේ වේරන්ංශ මශේා
ප්රකා කලෂ ය ේල ා 2018 වශ 2017 යන ලතමල ලරබරලාරි මව ලමම ාතමකය පිළිලලලිතු 83 9 ක් වශ
83 4 ක් සිය
කාතමමික නි්රාාන ාතමකය, නි්චිේ ලයොමු කායක වාලේක්ල, ලාන ා කා රරිච්ලේායක දී ආතමථිකලේ
කතමමාතුේ අංලයහි ලතමධ්නය පිළිබඳල සිව්ේර කරන ාතමකයකි ලමම ාතමකය ා ඇව ෂ් ල ේල්  ාතමකාංක
ගණනාලක් ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ල සින්තු ව්රාානය කරනු ැලේ ලමම ා් ේ
ආතමථිකලේ ප්රලණේා ශුනනා ගැීමම , ආතමථික ලතමධ්නය ලමලශයලන ප්රධ්ාන අං ශුනනා ගැීමම ශා ආතමථික
ක්රියාකාරි් ලය ඇගමම

ලැාග්  ලේ කාතමමික නි්රාාන ාතමකය මඟිතු නි්චිේ ලයොමු කායක

වාලේක්ල, ලාන ා කා රරිච්ලේායක දී ආතමථිකලේ කතමමාතුේ අංලයහි ව්ලරරය පිළිබඳ ශුනනා ගැීමම
න්දු ලකලතම ේල ා ලමමඟිතු කතමමාතුේ අංලේ ලකටි කාලීන ලලනව්ක් ා ශුනනා ගේ ශැකිය
2017 ලරබරලාරි මව මාන්ක නි්රාාන ධ්ාරිේාලය වාලේක්ල
2018 ලරබරලාරි මව ' පිරි වකවන ා ලෝශ නි්රාාන', 'ාැල

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

ශා ාැල නි්රාාන ශා ලීලයතු කරන ා නි්රාාන', වශ 'ව් ශා
ව් ආශ්රිේ නි්රාාන', ල පිළිලලලිතු

38 1%, 18 5% වශ

6 1% ක කැපී ලරලනන ලතමධ්නයක් ලාතමේා ලේ
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ලරබරලාරි මව ආශාර නි්රාාන අංලයහි නි්රාානය 3 7% ක
ලැඩිවීමක් ලාතමේා ලේ
එලව වූල් , ' අඟුරු වශ ඛනිජ ලේේ පිරිරශදු කිරීල් නි්රාාන ',

මාස  න/ නවර්ෂ

නර්ශක න
අග

2017 ලරබරලාරි

103.4

2018 ලරබරලාරි

103.9

'ලලන්  නි්රාාන' වශ 'කඩාාන් ශා කඩාාන් ද්රලය නි්රාාන' ල
2017 ලතමලේ ලරබරලාරි මව නි්රාානය

වාලේක්ල

පිළිලලලිතු 36 5%, 17 7% වශ 15 1% ක අඩුවීමක් ලාතමේා සිය

ප්රතිේක ලලනව (%) 0.5

ල් පිළිබඳල ලැඩි සිව්ේර ලාරාතමේල්තුව  ලලේ අඩසිලේ ප්රන්්ධධ් කර ඇති බල ජන ලේඛන ශා වංඛයාලේඛන
ලාරාතමේල්තුව ල ේල දුර ්  ාතුලා න්ටී ( www.statistics.gov.lk/Industries)

