මාධ්ය නිවේදනය
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2019 නජුිව
ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්ේේ්තුව
දුරකථය : න011 න– න2147401

ෆැක්ස්: න011-2147412

2019 නඅේගෝස්ව න09

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලදඳාර්තලේන්තුව විසින් 2019 ජුනි මාසය සහා කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකය
නිල වශලයන් ප්රකාශය ඳ්  ක ඇත ඒ අනුව 2018 වර්ෂලේ ජුනි මස නිෂ්ඳාදනය සාලේක්ෂව, 2019 ජුනි
මස නිෂ්ඳාදන කර්මාන්ත අංශලයහි, කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකලේ 2 2% ක වැඩිවීමක් වාර්තා ලේ තව ද 2019
සහ 2018 යන වර්ෂවල ජුනි මස ලමම දර්ශකය පිළිලවලින් 107 3 ක් සහ 105 0 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 ජුනි මස මාසික නිෂ්ඳාදන ධාත්තාවය

සාලේක්ෂව 2019 ජුනි

මස 'කඩදාසි හා කඩදාසි ද්රවය

නිෂ්ඳාදනය', 'අඟුරු නිෂ්ඳාදනය හා ඛණිජ ලතේ ද්රවය පිත්ඳහුව ',
සහ 'ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්ඳාදනය', වල පිළිලවලින් 42 7%, 22 3%
සහ 19 9% ක කැපී ලඳලනන වර්ධනයක් වාර්තා ලේ
එලසේ වූව් , 'ලවන්  නිෂ්ඳාදන' (ලමෝ ර් ථ හා ලේලර් නිෂ්ඳාදන,
ලවන්  ගමනාගමන උඳක ණ නිෂ්ඳාදනය, ආභ ණ නිෂ්ඳාදන) ,
'පිත්සකසන ලද ලලෝහ නිෂ්ඳාදනය' සහ 'මුද්රණය සහ ඳිගගත ක න
ලද මාධය නිෂ්ඳාදනය' වල 2018 වර්ෂලේ ජුනි මස නිෂ්ඳාදනය

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)
ර්ෂ / මාස

නර්ශක න
අග

2019 - ජුනි

107.3

2018 - ජුනි

105.0

සාලේක්ෂව පිළිලවලින් 36 6%, 24 6% සහ 23 4% ක අඩුවීමක්
වාර්තා විය තව ද, 2018 ජුනි මාසය
මාසලේ දී ආහා

සාලේක්ෂව 2019 ජුනි

නිෂ්ඳාදන අංශලයහි නිෂ්ඳාදනය ද 0 1% ක

2018 ජුනි මස සාලේක්ෂව
ප්රතිශශතක ලවනස (%) : 2.2

අඩුවීමක් වාර්තා ක යි
කාර්තුමය වශලයන් සැලකූ වි

2019 වර්ෂලේ ලදවන කාර්තුව

2019 ලදවන කාර්තුව : 103.4

තුළ නිෂ්ඳාදන කාර්මාන්ත අංශලයහි නිෂ්ඳාදන ධාත්තාවය 0 6 %
කින් වර්ධනය වී ඇත
2019 ජුනි මස කාර්මික නිෂ්ඳාදන දර්ශකය පිළිබව වැඩි විස්ත ලදඳාර්තලේන්තු ලවේ අඩවිලේ ප්රසි්ධධ ක
ඇත ( www.statistics.gov.lk/Industries)

