මාධ්ය නිවේදනය
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2018 නේනසැම්බර්
ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්ේේම්තුව
දුරකථය : න011 න- න2147401

 න න න න න නෆැක්ස්: න011-2147412

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාඳාතමේල්තුව ව සින්තු 18
ාතමශකය නිල වශලයතු ප්රකාශය

ඳ්  ක

 න න න න න න න න න2019 නේපබර ාරි න11
ලාසැ්බතම මාසය සහා කාතමමික නිෂ්ඳාාන

ඇේ ඒ අනුව 2017 වතමෂලේ ලාසැ්බතම මස නිෂ්ඳාානය

සාලේක්ෂව, 201 ලාසැ්බතම මස නිෂ්ඳාාන කතමමාතුේ අංශලයහි, කාතමමික නිෂ්ඳාාන ාතමශකලේ

2% ක

වැඩිවීමක් වාතමේා ලේ ේව ා 201 සහ 2017 යන වතමෂවල සැේේැ්බතම මස ලමම ාතමශකය පිළිලවලිතු 89 0ක්
සහ 87 7 ක් සිය
කාතමමික නිෂ්ඳාාන ාතමශකය ා ඇව ළ් ව ආතමථික ාතමශකාංක ගණනාවක් ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන
ලාඳාතමේල්තුව ව සින්තු ස්ඳාානය ක නු ලැලේ කාතමමික නිෂ්ඳාාන ාතමශකය ආතමථික වතමධනය ලමලහයවන
ප්රධාන අංශ හඳුනා ගැනීල්දී හා ආතමථික ක්රියාකාත්් වය ඇගමේල්දී වැාග්  වන මිමකමක් ලේ ලමම ාතමශකය
නිෂ්ඳාාන කතමමාතුේයතුහි නිෂ්ඳාාන ප්රමාණය ඳාාක ක ගනිමිතු සකසා ඇේ
2017 ලාසැ්බතම මස මාන්ක නිෂ්ඳාාන ධාත්ේාවය

සාලේක්ෂව

201 ලාසැ්බතම මස 'ාැව සහ ාැව ආශ්රිේ නිෂ්ඳාාන', 'බීම වතමග

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

නිෂ්ඳාානය ', සහ 'පිත්සකසන ලා ලලෝහ නිෂ්ඳාානය', වල
පිළිලවලිතු

17 7%,

4 8% සහ

වතමධනයක් වාතමේා ලේ
සාලේක්ෂව 18

8 % ක කැපී ලඳලනන

ේව ා, 18 7 ලාසැ්බතම මාසය

ලාසැ්බතම මාසලේ දී ආහා නිෂ්ඳාාන අංශලයහි

නිෂ්ඳාානය ා 8 1% ක වැඩිවීමක් වාතමේා ක යි
එලසේ වූව් , 'ලවන්  නිෂ්ඳාාන' (ලමෝ තම ථ හා ලේලතම නිෂ්ඳාාන,
ලවන්  ගමනාගමන උඳක ණ නිෂ්ඳාානය, ආභ ණ නිෂ්ඳාාන) ,

මාස  න/ න ර්ෂ

නර්ශක න
අග

2017 - ලාසැ්බතම

107.7

2018 - ලාසැ්බතම

109.0

ප්රතිශශේක ලවනස (%) - 1.2

'දු්ලකොළ හා දු්ලකොළ ආශ්රිේ නිෂ්ඳාාන ' සහ ' සායනික හා
සායනික ද්රවය නිෂ්ඳාානය' වල 2017 වතමෂලේ ලාසැ්බතම මස

2018 න්ේවන කාතමව ව - 109.1

නිෂ්ඳාානය සාලේක්ෂව පිළිලවලිතු 31 3%, 18 9% සහ 9 8%
ක අඩුවීමක් වාතමේා සිය
කාතමව මය වශලයතු සැලකූ සි 201 වතමෂලේ න්ේවන කාතමව ව ව ළ නිෂ්ඳාාන කාතමමාතුේ අංශලයහි නිෂ්ඳාාන
ධාත්ේාවය 8 9 % කිතු වතමධනය වී ඇේ
2018 ලාසැ්බතම මස කාතමමික නිෂ්ඳාාන ාතමශකය පිළිබව වැඩි සිස්ේ ලාඳාතමේල්තුව  ලවේ අඩසිලේ ප්රන්්ධධ
ක ඇේ ( www.statistics.gov.lk/Industries)

