මාධ්ය නිවේදනය
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2019 නමාර්තු
ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්ේේ්තුතු
දුරකථය : න011 න- න2147401

 න න න න න නෆැක්ස්: න011-2147412

 න න න න න න න න න2019 නමැයි න10

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලදඳාර්තලේන්තුව විසින් 2019 මාර්තු මාසය සහා කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකය
නිල වශලයන් ප්රකාශය ඳ්  ක ඇත ඒ අනුව 2018 වර්ෂලේ මාර්තු මස නිෂ්ඳාදනය

සාලේක්ෂව, 2019

මාර්තු මස නිෂ්ඳාදන කර්මාන්ත අංශලයහි, කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකලේ 5 7% ක වැඩිවීමක් වාර්තා ලේ තව ද
2019 සහ 2018 යන වර්ෂවල මාර්තු මස ලමම දර්ශකය පිළිලවලින් 116 5 ක් සහ 110 3 ක් විය
කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකය ද ඇතුළ් ව ආර්ථික දර්ශකාංක ගණනාවක් ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන
ලදඳාර්තලේන්තුව විසින් සේඳාදනය ක නු ලැලේ කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකය ආර්ථික වර්ධනය ලමලහයවන
ප්රධාන අංශ හඳුනා ගැනීලේදී හා ආර්ථික ක්රියාකාත්් වය ඇගමේලේදී වැදග්  වන මිමකමක් ලේ ලමම දර්ශකය
නිෂ්ඳාදන කර්මාන්තයන්හි නිෂ්ඳාදන ප්රමාණය ඳාදක ක ගනිමින් සකසා ඇත
2018 මාර්තු මස මාසික නිෂ්ඳාදන ධාත්තාවය සාලේක්ෂව 2019
මාර්තු

මස 'සේ හා සේ ආශ්රිත

නිෂ්ඳාදන', 'විදුලි උඳක ණ

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

නිෂ්ඳාදනය ', සහ ' සායනික හා සායනික ද්රවය නිෂ්ඳාදනය', වල
පිළිලවලින්

18 1%, 10 5% සහ 8 0% ක කැපී ලඳලනන

වර්ධනයක් වාර්තා ලේ තව ද, 2018 මාර්තු මාසය

සාලේක්ෂව

2019 මාර්තු මාසලේ දී ආහා නිෂ්ඳාදන අංශලයහි නිෂ්ඳාදනය ද
0 2% ක වැඩිවීමක් වාර්තා ක යි
එලසේ වූව් , 'ලවන්  නිෂ්ඳාදන' (ලමෝ ර් ථ හා ලේලර් නිෂ්ඳාදන,
ලවන්  ගමනාගමන උඳක ණ නිෂ්ඳාදනය, ආභ ණ නිෂ්ඳාදන) ,

ර්ෂ / මාස

නර්ශක න
අග

2019 - මාර්තු

116.5

2018 - මාර්තු

110.3

ප්රතිශශතක ලවනස

(%) : 5.7

'කඩදාසි හා කඩදාසි ආශ්රිත නිෂ්ඳාදන ' සහ 'දැව හා දැව ආශ්රිත
නිෂ්ඳාදන' වල 2018 වර්ෂලේ මාර්තු මස නිෂ්ඳාදනය සාලේක්ෂව

2019 ඳළමුවන කාර්තුව : 109.9

පිළිලවලින් 49 1%, 20 7% සහ 17 7% ක අඩුවීමක් වාර්තා විය
කාර්තුමය වශලයන් සැලකූ වි

2019 වර්ෂලේ ඳළමුවන කාර්තුව තුළ නිෂ්ඳාදන කාර්මාන්ත අංශලයහි

නිෂ්ඳාදන ධාත්තාවය 2 2 % කින් වර්ධනය වී ඇත
2019 මාර්තු මස කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකය පිළිබව වැඩි විස්ත ලදඳාර්තලේන්තු ලවේ අඩවිලේ ප්රසි්ධධ ක
ඇත ( www.statistics.gov.lk/Industries)

