මාධ්ය නිවේදනය
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2018 නඅේගෝස්තු
ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්ේේ්තුතු
දුරකථය : න011 න- න2147401

 න න න න න නෆැක්ස්: න011-2147412

 න න න න න න න න න2018 නඔක්ේේෝබර් න12

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව සින්තු 18 8 අලගෝස්ව  මාසය සඳහා කාතමමික නිෂ්රාාන
ාතමශකය නිල වශලයතු ප්රකාශය

ර්  ක

ඇේ ඒ අනුව 2017 වතමෂලේ අලගෝස්ව  මස නිෂ්රාානය

සාලේක්ෂව, 2018 අලගෝස්ව  මස නිෂ්රාාන කතමමාතුේ අංශලයහි, කාතමමික නිෂ්රාාන ාතමශකලේ 0.4% ක
වැඩිවීමක් වාතමේා වන බව ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන අධ්යක්ෂ ජන ාේ අයි ආතම බණ්ඩා මහ් මිය ප්රකාශ
කළා ය ේව ා 2018 සහ 2017 යන වතමෂවල අලගෝස්ව  මස ලමම ාතමශකය පිළිලවලිතු 109.4 ක් සහ 109.0 ක්
සිය
කාතමමික නිෂ්රාාන ාතමශකය ා ඇව ළ් ව ආතමථික ාතමශකාංක ගණනාවක් ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන
ලාරාතමේල්තුව ව සින්තු ගණනය ක නු ලැලේ ලමම ා් ේ ආතමථිකලේ ප්රවණේා හුනනා ගැීමම , ආතමථික
වතමධ්නය ලමලහයවන ප්රධ්ාන අංශ හුනනා ගැීමම හා ආතමථික ක්රියාකාත්් වය ඇගමම වැාග්  ලේ කාතමමික
නිෂ්රාාන ාතමශකය මඟිතු, ලාන ලා කාල රත්ච්ලේායක දී ආතමථිකලේ කතමමාතුේ අංශලයහි ස්වරූරය පිළිබඳ
හුනනා ගැීමම න්දු ලකලතම ේව ා ලමමඟිතු කතමමාතුේ අංශලේ ලකටි කාලීන ලවනස්ක් ා හුනනා ගේ හැකිය
නිෂ්රාාන කතමමාතුේ සැලකීල් දී නිෂ්රාාන කාණ්ඩ 18ක් අව ත්තු නිෂ්රාාන කාණ්ඩ 8ක්ම 18 7 අලගෝස්ව 
මස

සාලේක්ෂව ධ්නා් මක වතමධ්නයක් ලරතුනු් ක යි ඒ

අේත්තු, 'බීම වතමග නිෂ්රාානය', 'ල දි නිෂ්රාානය ' සහ 'අඟුරු
නිෂ්රාානය සහ ඛනිජ ලේේ ද්රවය පිත්රහදුව' වල පිළිලවලිතු

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

7 5%, 8 5% සහ 9 3% ක කැපී ලරලනන වතමධ්නයක් වාතමේා
ලේ ේව ා, 18 8 අලගෝස්ව  මස ආහා

නිෂ්රාාන අංශලයහි

මාස  න/ න ර්ෂ

නිෂ්රාානය 8 5% ක අඩුවීමක් වාතමේා ක යි
ඍණා් මක වතමධ්නයක් ලරතුනු් කළ නිෂ්රාාන කාණ්ඩ

8

අව ත්තු, 'සිදුලි උරක ණ නිෂ්රාානය', ‘කඩාාන් සහ කඩාාන් ද්රවය
නිෂ්රාාන' සහ ‘දු්ලකොළ ආශ්රිේ නිෂ්රාාන' වල 2017 වතමෂලේ
අලගෝස්ව  මස නිෂ්රාානය

නර්ශක න
අග

2017 අලගෝස්ව 

109.0

2018 අලගෝස්ව 

109.4

සාලේක්ෂව පිළිලවලිතු 18 4%,

15 5% සහ 14 6% ක අඩුවීමක් වාතමේා සිය

ප්රතිශේක ලවනස

(%) 0.4

18 8 අලගෝස්ව  මස කාතමමික නිෂ්රාාන ාතමශකය පිළිබඳව වැඩි සිස්ේ ලාරාතමේල්තුව  ලවේ අඩසිලේ ප්රන්්ධධ්
ක ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව ේව දු

්  ාතුවා න්ටී ( www.statistics.gov.lk)

