මාධ්ය නිවේදනය
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2019 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 න2019 නඅේරේේ න11

ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන ලෙඳාර්තලේන්තුල විසින් 2019 ලඳබරලාරි මාවය වශා කාර්මික නි්ඳාෙන
ෙර්කය නි ලලයන් ප්රකාය

ඳ්  කර ඇත ඒ අනුල 2018 ලර්ලේ ලඳබරලාරි මව නි්ඳාෙනය

වාලේක්ල, 2019 ලඳබරලාරි මව නි්ඳාෙන කර්මාන්ත අංලයහි, කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කලේ 0 6% ක
ලැඩිවීමක් ලාර්තා කරයි තල ෙ 2019 වශ 2018 යන ලර්ල ලඳබරලාරි මව ලමම ෙර්කය පිළිලලලින් 104 2
ක් වශ 103 6 ක් විය
කාර්මික නි්ඳාෙන ෙර්කය ෙ ඇතුෂ් ල ආර්ථික ෙර්කාංක ගණනාලක් ජනලේඛන ශා වංඛයාලේඛන
ලෙඳාර්තලේන්තුල විසින් ගණනය කරනු ැලේ ලමම ේ ත ආර්ථිකලේ ප්රලණතා ශුනනා ගැීමම , ආර්ථික
ලර්ධනය ලමලශයලන ප්රධාන අං ශුනනා ගැීමම ශා ආර්ථික ක්රියාකාරි් ලය ඇගමම ලැෙග්  ලේ කාර්මික
නි්ඳාෙන ෙර්කය මඟින්, ලෙන ෙ කා ඳරිච්ලේෙයක දී ආර්ථිකලේ කර්මාන්ත අංලයහි ව්ලරූඳය පිළිබ
ශුනනා ගැීමම සිදු ලකලර් තල ෙ ලමමඟින් කර්මාන්ත අංලේ ලකටි කාලීන ලලනව්කේ ෙ ශුනනා ගත ශැකිය
නි්ඳාෙන කර්මාන්ත වැකීලේ දී නි්ඳාෙන කාණ්ඩ 20ක්
අතුරින් නි්ඳාෙන කාණ්ඩ 8ක්ම 2018 ලඳබරලාරි මව
වාලේක්ල ධනා් මක ලර්ධනයක් ලඳන්නුේ කරයි ඒ අතරින්,

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

'අඟුරු නි්ඳාෙනය වශ ඛනිජ ලතේ ද්රලය පිරිඳශදුල', කඩොසි
වශ කඩොසි ද්රලය නි්ඳාෙන'

වශ 'ලරදි නි්ඳාෙනය' ල

මාස  න/ නවර්ෂ

පිළිලලලින් 87 1%, 20 4% වශ 17 5% ක කැපී ලඳලනන
ලර්ධනයක් ලාර්තා ලේ
ඍණා් මක ලර්ධනයක් ලඳන්නුේ කෂ නි්ඳාෙන කාණ්ඩ 12
අතුරින්, 'විදුලි උඳකරණ නි්ඳාෙන',

‘මූලික ලෝශ ලර්ග

නර්ශක න
අග

2019 ලඳබරලාරි

104.2

2018 ලඳබරලාරි

103.6

නි්ඳාෙනය' වශ ‘යන්ත්ර ූතත්ර වශ උඳකරණ නි්ඳාෙනය ' ල
2018 ලර්ලේ ලඳබරලාරි මව නි්ඳාෙනය

වාලේක්ල

ප්රතිශතක ලලනව

(%) 0.6

පිළිලලලින් 20 1%, 19 2% වශ 15 4% ක අඩුවීමක් ලාර්තා
විය තල ෙ, 2019 ලඳබරලාරි මව ආශාර නි්ඳාෙන අංලයහි
නි්ඳාෙනය 9 5% ක අඩුවීමක් ලාර්තා කරයි
2019 නේපබරවාරි නමස නකාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  නපිළිබඳව නවැඩි නවිස්ේර නේනපාර්ේේ්තුව නේවබ් නඅඩවිේේ නරසිද්ධධ් න
කර නඇේ. න ( නwww.statistics.gov.lk).

