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කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක : න2020 නජයවාරි
ජයේේඛය නහා නසංඛයාේේඛය නේනපාර්ේේ්තුවව
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 න න න න න නෆැක්ස්: න011-2147412

 න න න න න න න න න2020 නමාර්ව න13

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලෙඳාර්තලේන්තුව විසින් 2020 ජනවාරි මාසය සහා කාර්මික නිෂ්ඳාෙන
ෙර්ශකය නිල වශලයන් ප්රකාශය ඳ්  ක ඇත ඒ අනුව 2019 වර්ෂලේ ජනවාරි මස නිෂ්ඳාෙනය සාලේක්ෂව,
2020 ජනවාරි මස කාර්මික නිෂ්ඳාෙන ෙර්ශකලේ 0 6% ක අඩුවීමක් වාර්තා ක යි තව ෙ 2020 සහ 2019 යන
වර්ෂවල ජනවාරි මස ලමම ෙර්ශකය පිළිලවලින් 108 1ක් සහ 108 8 ක් විය
කාර්මික නිෂ්ඳාෙන ෙර්ශකය ෙ ඇතුළ් ව ආර්ථික ෙර්ශකාංක ගණනාවක් ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන
ලෙඳාර්තලේන්තුව විසින් ගණනය ක නු ලැලේ ලමම ේ ත ආර්ථිකලේ ප්රවණතා හුනනා ගැීමම

ආර්ථික

වර්ධනය ලමලහයවන ප්රධාන අංශ හුනනා ගැීමම හා ආර්ථික ක්රියාකාරි් වය ඇග ම වැෙග්  ලේ කාර්මික
නිෂ්ඳාෙන ෙර්ශකය මඟින් ලෙන ලෙ කාල ඳරිච්ලේෙයක දී ආර්ථිකලේ කර්මාන්ත අංශලයහි ස්වරූඳය පිළිබ
හුනනා ගැීමම සිදු ලකලර් තව ෙ ලමමඟින් කර්මාන්ත අංශලේ ලකටි කාලීන ලවනස්කේ ෙ හුනනා ගත හැකිය
නිෂ්ඳාෙන කර්මාන්ත සැලකීලේ දී නිෂ්ඳාෙන කාණ්ඩ 20ක්
අතුරින් නිෂ්ඳාෙන කාණ්ඩ 10ක්ම 2019 ජනවාරි මස
සාලේක්ෂව ධනා් මක වර්ධනයක් ලඳන්නුේ ක යි ඒ අතරින්

කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න
(2015=100)

'ෙැව සහ ෙැව ආශ්රිත නිෂ්ඳාෙන' 'ල දි නිෂ්ඳාෙනය' සහ 'මූලික
ලලෝහ නිෂ්ඳාෙනය' වල පිළිලවලින් 16 2% 13 9% සහ

මාස  න/ නවර්ෂ

11 1% ක කැපී ලඳලනන වර්ධනයක් වාර්තා ලේ 2020
ජනවාරි මස ආහා නිෂ්ඳාෙන අංශලයහි නිෂ්ඳාෙනලේ 8 4%

නර්ශක න
අග

2020 ජනවාරි

108.1

2019 ජනවාරි

108.8

ක වැඩිවීමක් වාර්තා විය
ඍණා් මක වර්ධනයක් ලඳන්නුේ කළ නිෂ්ඳාෙන කාණ්ඩ 10
අතුරින් 'දුේලකොළ ආශ්රිත නිෂ්ඳාෙන' ‘අඟුරු නිෂ්ඳාෙනය සහ
ඛණිජ ලතේ ද්රවය පිරිඳහදුව' සහ ‘මූලික ඖෂධ නිෂ්ඳාෙනය '
වල 2019 වර්ෂලේ ජනවාරි මස නිෂ්ඳාෙනය

සාලේක්ෂව

ප්රතිශශතක ලවනස

(%) -0.6

පිළිලවලින් 20 8% 18 6% සහ 13 8% ක අඩුවීමක් වාර්තා
ක යි
2020 නජයවාරි නමස නකාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  නපිළිබඳව නවැඩි නවිස්ේර නේනපාර්ේේ්තුව නේවබ් නඅඩවිේේ නප්රසිද්ධධ් න
කර නඇේ. න ( නwww.statistics.gov.lk).

