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නි්චිත යයොමු කායකට වායේක්ල, යෙන ෙ කා ඳරිච්යේෙයක දී ආර්ථිකයේ කර්මාන්ත අංයයහි ව්ලරඳය
පිළිබ ශඳුනා ගැනීම වශා කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කය යයොො ගැයන්. තල ෙ යමමඟින් කර්මාන්ත අංයේ යකටි
කාලීන යලනව්කම් ෙ ශඳුනා ගත ශැකිය. 2017 ලර්යේ මැයි මව නි්ඳාෙනයට වායේක්ල, 2018 මැයි මව
නි්ඳාෙන කර්මාන්ත අංයයහි, නි්ඳාෙන ධාරිතාලයයහි 2.0% ක ලැඩිවීමක් ලාර්තා ලන බල 2018 මැයි මවට
අොෂ කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කය නිකුත් කිරීයම් නි නියේෙනය නිකුත් කරමින් ජනයේඛන ශා වංඛයායේඛන
අධයක් ජනරාේ ආචාර්ය ඒ.යේ.වතරසංශ මශතා ප්රකා කයෂ ය. 2018 වශ 2017 යන ලර් ල මැයි මව යමම
ෙර්කය පිළියලලින් 105.7 ක් වශ 103.7 ක් යව ගණනය යකොට ඇත.
කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කය ෙ ඇතුෂත්ල ආර්ථික ෙර්කාංක ගණනාලක් ජනයේඛන ශා වංඛයායේඛන
යෙඳාර්තයම්න්තුල විසන් වම්ඳාෙනය කරනු ැයේ. කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කය ආර්ථික ලර්ධනය යමයශයලන
ප්රධාන අං ශඳුනා ගැනීයම්දී ශා ආර්ථික ක්රියාකාරිත්ලය ඇගමේයම්දී ලැෙගත් ලන මිණුමක් යේ. යමම ෙර්කය
නි්ඳාෙන කර්මාන්තයන්හි නි්ඳාෙන ප්රමාණය ඳාෙක කර ගනිමින් වකවා ඇත.
ඒ අනුල 2017 මැයි මව මාසක නි්ඳාෙන ධාරිතාලයට වායේක්ල
2018 මැයි

මව 'රවායනික ශා රවායනික ද්රලය නි්ඳාෙන',

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

'පිරිවකවන ෙ යෝශ නි්ඳාෙන' වශ 'අඟුරු නි්ඳාෙනය වශ ඛනිජ
යතේ ද්රලය පිරිඳශුල' ල පිළියලලින් 20.9%, 19.5% වශ 13.5% ක
කැපී යඳයනන ලර්ධනයක් ලාර්තා යේ. තලෙ 2018 මැයි මව ආශාර

මාස  න/ න ර්ෂ

නර්ශක න
අග

නි්ඳාෙන අංයයහි නි්ඳාෙනය 2.9% ක ලැඩිවීමක් ලාර්තා කරයි.

2017 මැයි

103.3

එයව වූලත් ‘විුලි උඳකරණ නි්ඳාෙනය', ‘යන්ත්ර ූතත්ර වශ උඳකරණ

2018 මැයි

105.7

නි්ඳාෙනය' වශ 'කඩොස වශ කඩොස ආශ්රිත නි්ඳාෙන' ල 2017
ලර්යේ මැයි මව නි්ඳාෙනයට වායේක්ල පිළියලලින් 24.6% ,
13.9% වශ 12.8% ක අඩුවීමක් ලාර්තා විය.

ප්රතිතක යලනව (%) - 2.0

2018 ලවයර් මැයි මව කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කයට අොෂ ලැඩි විව්තර යෙඳාර්තයම්න්තු යලේ අඩවියේ ප්රස්ධධ
කර ඇති බල යෙඳාර්තයම්න්තුල විසන් තලුරටත් ෙන්ලා සටී. (www.statistics.gov.lk).

