ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ
ෙර්ශකෙ
දෙස ේබර් 2021

ශ්රී ලංකා

ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ

සංඛ්යාන දෙපාර්තදේන්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
නිෂ්ොෙන සහ දේවා කටයුතු වලට අොල

ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශක සමීක්ෂණදෙහි ප්රතිඵල

වැෙ ත් කරුණු:
2021 දෙස ේබර් මාසදේ දී නිෂ්පාෙන සහ දේවා ග නුේ කළමනාකරුවන්තදේ ෙර්ශක ඉහළ ෙන ලදී.
නිෂ්පාෙන අංශදෙහි ක්රිොකාරකේහි වර්ධනෙ තව දුරටත්
පවත්වා ග නීම පිළිබිඹු කරමින්ත නිෂ්පාෙන අංශදෙහි ග ණුේ
කළමණාකරුවන්තදේ ෙර්ශකෙ පසුගිෙ මාසෙට සාදේක්ෂව
2021 දෙස ේබර් මාසදේ දී 58.1ක අගෙක් වාර්තා කරමින්ත ඉහළ
ෙන ලදී. දම් සඳහා නව ඇණවුම් සහ නිෂ්ොෙන ඉහළ ොම ප්රධාන
වශදෙන් දේතු වූ අතර දේවා නියුක්තිෙ උෙ ෙර්ශකෙ හැර අදනක්
සිෙලුම උෙ ෙර්ශකෙන්දේෙ වර්ධනෙන් වාර්තා විෙ.

විචලයෙ
ග නුේ කළමනාකරුවන්තදේ
ෙර්ශකෙ

දනාව .

දෙස .

+/-

සාරාංශෙ

61.9

58.1

-

අඩු දේගෙකින්ත ඉහළ ෙෑමක්

ග නුේ

2021 දනාව ේබර්

කළමනාකරුවන්තදේ

මාසෙට සාදේක්ෂව

ෙර්ශක අගෙ

ෙර්ශකාංක 3.8ක

58.1

පහළ ෙෑමකි

නිෂ්ොෙන අංශදෙහි ැනුම්
කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ

61.9

58.1

61.2

57.6
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නව ඇණවුම් සහ නිෂ්ොෙන උෙ ෙර්ශකෙන් හි වර්ධනෙ දකදරහි
උත්සව සමෙ දේතුදවන් ආහාර හා ොන අංශදේ ඇති වූ ඉල්ලලුම දේතු
විෙ. දරදිපිළි හා ඇඟලුම් නිෂ්ොෙන අංශදෙහි ෙ නව ඇණවුම් සහ
නිෂ්ොෙන උෙ ෙර්ශකෙන් සුළු වර්ධනෙක් දෙන්නුම් කරන ලදී. දකදේ
වුව ෙ, දේවා නියුක්තිෙ උෙ ෙර්ශකෙ දනාවැම්බර් මාසෙට සාදප්ක්ෂව
2021 දෙසැම්බර් මාසදේ දී ෙහත වැටුණි. නව ඇණවුම් සහ නිෂ්ොෙන
උෙ ෙර්ශක වලට සාදප්ක්ෂව දතා මිලදී ැණුම් උෙ ෙර්ශකෙ අඩු
දේ ෙකින් වර්ධනෙ විෙ. දබාදහෝ ප්රතිචාර ෙක්වන්නන් සඳහන් කළ
ෙරිදි එළදෙන චීන අලුත් අවුරුදු නිවාඩුවට දෙර දතා සැලකිෙ යුතු
දලස එක් රැේ කිරීමට අවශයතාවෙක් ෙැවතිෙ ෙ ආනෙන ආශ්රිත ැටලු
දේතුදවන් එෙ සිදු කළ හැකි වූදේ ෙම් ප්රමාණෙකට ෙමණි.

නිෂ්පාෙන අංශදෙහි

2019

2020

2021

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

උපෙර්ශක

නව ඇණවුම්

67.2

65.5

-

අඩු දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

නිෂ්ොෙන

64.0

58.0

-

අඩු දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

දේවා නියුක්තිෙ

52.7

48.0

-

ඉහළ ෙෑමක සිට ෙහළ ෙෑමක්

දතා

64.0

52.0

-

අඩු දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

58.6

61.1

+

වැඩි දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

මිලදී

ැනුම්

ඇණවුමක් සැෙයීමට
සැෙයුම්කරුවන්ට තවන
කාලෙ

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

දම් අතර, ඇණවුමක් සැෙයීමට සැෙයුම්කරුවන්ට තවන කාලෙ 2021
දෙසැම්බර් මාසදේ දී වැඩි දේ ෙකින් ඉහළ ෙන ලදී. දම් සඳහා වරාෙන්
ආශ්රිතව ෙැවති තෙබෙෙන් දේතුදවන් වූ ප්රමාෙෙන්, චීන අලුත් අවුරුදු
නිවාඩුවට දෙර ඇණවුම් ඉහළ ෙෑම සහ, දේශීෙ අමුද්රවය හිඟ වීම මූලික
වශදෙන් දේතු විෙ.
රට තුළ දමන්ම ද ෝලීෙ ආර්ික කටයුතු තව දුරටත් වර්ධනෙ වීමක්
අදප්ක්ෂා කරමින් ඉදිරි මාස තුන තුළ නිෂ්ොෙන අංශදෙහි
ක්රිොකාරකම් සඳහා වන අදප්ක්ෂාවන් ඉහළ මට්ටමක ෙවතී.

දගෝලීෙ ප්රවණතා: නිෂ්පාෙන අංශදෙහි
ග නුේ කළමනාකරුවන්තදේ ෙර්ශකෙ
නිෂ්ොෙන අංශදෙහි ඉහළ ොම 2021 වසර අවසන් වන
විටෙ

ෙවත්වා නිමින්

ද ෝලීෙ

ැනුම්

කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ, 2021 දෙසැම්බර් මාසදේ දී
54.2ක් දලස දනාදවනේව ෙැවතුණි.
2021 දනාවැම්බර් මාසදේ දී ෙහළ ෙන ලෙ චීනදෙහි
නිශ්ොෙන

අංශදෙහි

ැණුම්

කළමණාකරුවන්දේ

ෙර්ශකෙ දෙසැම්බර් මාසදේ දී සුළු වශදෙන් වර්ධනෙ
විෙ. දම් අතර, 2021 දෙසැම්බර් මාසදේ දී සිං ප්ූරුදවහි
ැණුම් කළමණාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙෙ ඉහළ ෙන ලදී.
එදේ වුව ෙ, එක්සත් ජනෙෙෙ, යුදරෝො කලාෙෙ, එක්සත්
රාජධානිෙ,

ඉන්දිොව

සහ

රුසිොදේ

ැනුම්

කළමණාකරුවන්දේ ෙර්ශක දෙර මාසෙට සාදප්ක්ෂව
2021 දෙසැම්බර් මාසදේ දී අඩු විෙ.
මූලාශ්රෙ: මාකිට් 1 ආෙතනෙ, 2022 ජනවාරි 18 වන දිනට

මාකිට් ෙනු දලාව ප්රධාන දෙදල්ල මූලය දතාරතුරු දේවා ලබාදෙන
ආෙතනෙකි. දමෙ ජාතයන්තරව
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ
ෙර්ශකෙ සම්ොෙනෙ කරන ප්රධාන ආෙතනෙක් වන අතර, එමඟින්
යුදරෝො කලාෙෙ ඇතුලුව රටවල්ල 30 කට අධික ප්රමාණෙක් සඳහා
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ සම්ොෙනෙ කරනු ලබයි.
1

2021 වසර සඳහා ශක්ිමත් අවසානෙක් සනිටුහන්ත කරමින්ත දේවා
අංශදෙහි ග නුේ කළමනාකරුවන්තදේ ෙර්ශකෙ, දෙස ේබර්
මාසදේ දී 62.4ක ෙර්ශක අගෙක් ෙක්වා ඉහළ ගිදේෙ. දමම ඉහළ
ෙෑම සඳහා නව වයාොර, වයාොර ක්රිොකාරකම්, දේවා නියුක්තිෙ සහ
අදප්ක්ිත වයාොර ක්රිොකාරකම් ෙන උෙ ෙර්ශකවල ඉහළ ෙෑම් දේතු විෙ.

දේවා අංශදෙහි
ග නුේ

2021 දනාව ේබර්

කළමනාකරුවන්තදේ

මාසෙට සාදේක්ෂව

ෙර්ශක අගෙ

62.4

දබාදහෝ උෙ අංශවල ෙක්නට ලැබුණු වර්ධනෙන් සමඟ නව වයාොර
දනාවැම්බර් මාසෙට සාදප්ක්ෂව දෙසැම්බර් මාසදේ දී තවදුරටත් ඉහළ
ගිදේෙ.

දේවා අංශදෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ

විචලයෙ
ෙර්ශකෙ

දනාව .

දෙස .

+/-

සාරාංශෙ

62.1

62.4

+

ව ඩි දේගෙකින්ත ඉහළ ෙෑමක්

62.4

55.6

62.1

100

48.8

50

0

වයාොර ක්රිොකාරකම්වල ෙවතින ධනාත්මක වර්ධනෙන් දේතුදවන්
සමා ම් විසින් ඔවුන්දේ කාර්ෙ මණ්ඩල අඛණ්ඩව පුළුල්ල කිරීම නිසා
දෙසැම්බර් මාසදේ දී දේවා නියුක්තිෙ තවදුරටත් ඉහළ ගිදේෙ. දම් අතර,
කාර්ෙ මණ්ඩල දේවකෙන් සාමානය ෙරිදි දේවෙට වාර්තා කිරීම
දේතුදවන් දෙසැම්බර් මාසදේ දී නිමකිරීමට නිෙමිත කාර්ෙෙන් අඛණ්ඩව
ෙහළ ගිදේෙ.

ග නුේ කළමනාකරුවන්තදේ

ඉහළ ෙෑමකි.

උපෙර්ශක

දෙසැ.
ජන.
දෙබ.
මාර්.
අදේ.
මැයි
ජුනි
ජූලි
අද ෝ.
සැප්.
ඔක්.
දනාවැ.
දෙසැ.
ජන.
දෙබ.
මාර්.
අදේ.
මැයි
ජුනි
ජූලි
අද ෝ.
සැප්.
ඔක්.
දනාවැ.
දෙසැ.

ආර්ික ක්රිොකාරකම් සාමානයකරණෙ වීම දමන්ම උත්සව සමෙ ඉල්ලලුදම්
අඛණ්ඩ වර්ධනෙට දේතු වූ අතර, ඊට සම ාමීව දේවා අංශදෙහි වයාොර
ක්රිොකාරකම් දෙසැම්බර් මාසදේ දී ශක්තිමත් වර්ධනෙක් දෙන්නුම්
කදේෙ. ඒ අනුව, සිෙලුම උෙ අංශවල ොදේ වයාොර ක්රිොකාරකම්
වර්ධනෙන් දෙන්නුම් කළ අතර, මූලය දේවා, ප්රවාහන, දතා හා සිල්ලලර
දවළඳාම සහ අදනකුත් දෙෞේ ලික දේවා ෙන උෙ අංශවල විශාල
වර්ධනෙන් ෙක්නට ලැබුණි. දම් අතර, උත්සව සමෙ සහ විදේශීෙ
සංචාරකෙන්දේ ෙැමිණීම්වල සැලකිෙ යුතු වර්ධනෙ මධයදේ නවාතැන් හා
ආහාරොන සැෙයීදම් දේවා උෙ අංශදේ වයාොර ක්රිොකාරකම් ෙ සැලකිෙ
යුතු වර්ධනෙක් වාර්තා කදේෙ.

ෙර්ශකාංක 0.3ක

2019

2020

2021

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

දගෝලීෙ ප්රවණතා: දේවා අංශදෙහි ග නුේ
කළමනාකරුවන්තදේ ෙර්ශකෙ
ද ෝලීෙ දේවා ක්රිොකාරකම්හි සාදප්ක්ෂව අඩු
වර්ධනෙක් දෙන්නුම් කරමින්, ද ෝලීෙ දේවා
අංශදෙහි ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ 2021
දනාවැම්බර් මාසදේ ෙැවති 55.6 සිට 2021 දෙසැම්බර්
මාසදේ දී 54.6 ෙක්වා ෙහත වැටුණි.

නව වයාොර

65.7

67.8

+

වැඩි දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

වයාොර ක්රිොකාරකම්

71.7

72.8

+

වැඩි දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

දේවා නියුක්තිෙ

52.0

53.0

+

වැඩි දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

47.3

45.7

-

වැඩි දේ ෙකින් ෙහළ ෙෑමක්

ඇමරිකා එක්සත් ජනෙෙෙ, චීනෙ, ඉන්දිොව, ජොනෙ
සහ එක්සත් රාජධානිෙ ෙන රටවල දේවා අංශදෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශක මගින් එම රටවල
දේවා අංශ ෙසුගිෙ මාසෙට සාදප්ක්ෂව 2021
දෙසැම්බර් මාසදේ දී වර්ධනෙක් දෙන්නුම් කදේෙ.

74.0

72.8

+

අඩු දේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

මූලාශ්රෙ: මාකිට් 1 ආෙතනෙ, 2022 ජනවාරි 13 වන දිනට

නිමකිරීමට නිෙමිත
කාර්ෙෙන්
අදප්ක්ිත ඉදිරි වයාොර
ක්රිොකාරකම්

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

ලිහිල්ල කරන ලෙ දකාවිඩ්-19 වසං තෙ ආශ්රිත සීමා ඉදිරිෙටත් ෙවතිනු
ඇතැයි බලාදොදරාත්තුදවන් ඉදිරි මාස තුන සඳහා වයාොර ක්රිොකාරකම්
පිළිබඳ අදප්ක්ෂාවන් දෙසැම්බර් මාසදේ දී තවදුරටත් වර්ධනෙ විෙ. එදේ
වුවෙ, සමහර ප්රතිචාර ෙක්වන්නන් විසින් සැෙයුම් දකදරහි ඇති බාධා සහ
COVID-19 නව ප්රදේෙවල බලෙෑදමන් ෙැන නැගිෙ හැකි උේධමන පීඩන නිසා
ඇති විෙ හැකි අභිදෙෝ ාත්මක ආර්ික තත්ත්වෙ දේතුදවන් වයාොරික
ෙරිසරෙ තවදුරටත් අවිනිශ්ිත විෙ හැකි බව සඳහන් කරන ලදී.
තාක්ෂණික සටහන:
ෙර්ශකෙ
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ 0 සිට 100 අතර අ ෙන් ෙරාසෙක විහිදී ඇත.
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ ෙර්ශක ඒකක 50 ට සමාන නම් අොළ අංශෙ ෙසුගිෙ මාසෙ හා සැසඳීදම් දී දනාදවනේව ෙැවතී ඇත.
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ ෙර්ශක ඒකක 50 ට වඩා වැඩි නම් අොළ අංශෙ ෙසුගිෙ මාසෙ හා සැසඳීදම් දී වර්ධනෙක් දෙන්නුම් කරයි.
ැනුම් කළමනාකරුවන්දේ ෙර්ශකෙ ෙර්ශක ඒකක 50 ට වඩා අඩු නම් අොළ අංශෙ ෙසුගිෙ මාසෙ හා සැසඳීදම් දී සංදකෝචනෙට ලක්වී ඇති බව දෙන්නුම් කරයි.
නිෙ දිෙ
දමම සමීක්ෂණදෙහි නිෙැදි රාමුව දේවක අර්ථසාධක අරමුෙල්ල දෙොර්තදම්න්තුදවන් ලබා න්නා ලෙ බේනාහිර ෙළාදතහි ේථාන ත වී ඇති විශාල සමා ම් මත ෙෙනම් වී
ඇත. ෙළ දේශීෙ නිෂ්ොදිතෙට ෙක්වන ආංශික ොෙකත්වෙ ෙෙනම් කර නිමින් නිෂ්ොෙන සහ දේවා කටයුතු සඳහා මාසිකව ප්රතිචාර 100 බැගින් වූ ඉලක්කෙක් ෙවත්වාද න
ෙනු ඇත.
විචලයෙන්තදේ අර්ථ නිරූපණෙන්ත
දේවා නියුක්තිෙ

: සමා ම සඳහා දේවෙ ලබාදෙන දේවකෙන්

ැනුම් දතා ෙ
ඇණවුමක් සැෙයීමට සැෙයුම්කරුවන්ට
නිමකිරීමට නිෙමිත කාර්ෙෙන්

ණන

: නිෂ්ොෙනෙ සඳහා දොො ැනීදම් අරමුණින් මිල දී ද න
තවන කාලෙ

බඩාදවහි තබා ඇති අමු ද්රවය

: සැෙයුම්කරුදවකුට ඇණවුමක් ලබාදීදමන් ෙසු එෙ කර්මාන්ත ශාලාවට ලැබීමට
: වයාොරික ක්රිොකාරකම් ඉහළොම දේතුදවන් නිම කිරීමට දනාහැකි වූ ඇණවුම්

අදනකුත් විචලයෙන් ඒවා නම් කිරීම සඳහා දොො ඇති වචනාර්ථදෙන්ම ෙැහැදිලි දේ.

තවන කාලෙ

