සංඛයාන පෙොර්තපම්න්තුව

2022.02.15
ශ්රී ලංකා ගැණුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය - 2022 ජනවාරි
2022 ජනවාරි මාසගේදී ද නිෂ්පාදන සහ ගේවා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක ඉහළ යන ලදී.
නිෂ්පාදන අංශගේ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2022
ජනවාරි මාසගේ දී 58.7ක අගයක් වාර්තා කරමින් 2021
ගදසැම්බර් මාසයට සාගේක්ෂව දර්ශකාංක 0.6කින් ඉහළ යන
ලදී. පම් සඳහා ප්රධාන වශපෙන් නව ඇණවුම් සහ නිෂ්ොෙන ඉහළ
ොමත් පේවා නියුක්ිෙ ෙථා තත්ත්වෙට ෙත්ීමත් පේතු විෙ. තවෙ,
පතා
මිල දී
ැනුම් ඉහළ ගිෙ අතර ඇණවුමක් සැෙයීමට
සැෙයුම්කරුවන්ට තවන කාලෙ ෙ පෙර මාසෙට සාපප්ක්ෂව වැඩි විෙ.

ගැනුම්

2021 ගදසැම්බර්

කළමනාකරුවන්ගේ

මාසයට සාගේක්ෂව

දර්ශක අගය

දර්ශකාංක 0.6ක

58.7

ඉහළ යෑමකි

නිෂ්ොෙන අංශපෙහි ැනුම්
කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ

58.1
58.7

61.2

100
60.2

විපේෂපෙන් පරදිපිළි හා ඇඟලුම් නිෂ්ොෙන අංශපේ සහ ආහාර හා
ොන නිෂ්ොෙන අංශපෙහි නව ඇණවුම්, නිෂ්ොෙන සහ පතා මිල දී
ැනුම් වල ෙක්නට ලැබුණු ඉහළ ොම නිෂ්ොෙන අංශපෙහි
ැනුම්
කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකපේ සමේත ඉහළ ොම පකපරහි ප්රධාන
වශපෙන් ොෙක විෙ. පේවා නියුක්ි උෙ ෙර්ශකෙ 2022 ජනවාරි මාසපේ
දී ෙහෙත් වර්ධනෙක් පෙන්නුම් කළ ෙ පරදිපිළි හා ඇඟලුම් නිෂ්ොෙන
අංශෙ පවත පේවකයින් ආකර්ෂණෙ කර ැනීපම් අෙහසුව පිළිබිඹු
කරමින් එම අංශපේ පේවා නියුක්ි උෙ ෙර්ශකෙ තවදුරටත් ෙහළ
අ ෙක ෙැවතුණි. පම් අතර, නව ඇණවුම් සහ නිෂ්ොෙන ඉහළ ොමට
සම ාමීව පතා මිළදී ැනුම් වර්ධනෙ විෙ.

නිෂ්පාදන අංශගයහි

50

විචලයය
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ
දර්ශකය

2022
ජන.

+/-

58.1

58.7

+

වැඩි ගේගයකින් ඉහළ යෑමක්

සාරාංශය

ජන.
පෙබ.
මාර්.
අපේ.
මැයි
ජුනි
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ජන.
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මාර්.
අපේ.
මැයි
ජුනි
ජූලි
අප ෝ.
සැප්.
ඔක්.
පනාවැ.
පෙසැ.
ජන.

0
2021
ගදසැ.

2020

2021

2022

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

උපදර්ශක

නව ඇණවුම්

65.5

62.2

-

අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

නිෂ්ොෙන

58.0

59.8

+

වැඩි පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

පේවා නියුක්ිෙ

48.0

55.2

+

ෙහළ ෙෑමක සිට ඉහළ ෙෑමක්

පතා

52.0

55.7

+

වැඩි පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

61.1

56.6

-

අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

මිලදී

ැනුම්

ඇණවුමක් සැෙයීමට
සැෙයුම්කරුවන්ට තවන
කාලෙ

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

ඇණවුමක් සැෙයීමට සැෙයුම්කරුවන්ට තවන කාලෙ 2022 ජනවාරි
මාසපේ දී පෙර මාසෙට සාපප්ක්ෂව අඩු පේ ෙකින් වර්ධනෙ විෙ.
සමීක්ෂණෙට ප්රිචාර ෙක්වන පබාපහෝ පිරිසක් ආනෙන පතා ලැබීපම්
ප්රමාෙෙක් අත්විඳි අතර පම් සඳහා නැේ
ත කිරීපම් පේඛන
නිෂ්කාශනෙ කිරීම හා ණෙවර ලිපි විවෘත කිරීම හා සම්බන්ධ බාධා
සහ වරාපේ තෙබෙෙ පේතු විෙ.
රට තුළ පමන්ම ප ෝලීෙ ආර්ික කටයුතු තව දුරටත් වර්ධනෙ ීමක්
අපප්ක්ෂා කරමින් ඉදිරි මාස තුන තුළ නිෂ්ොෙන අංශපෙහි
ක්රිොකාරකම් සඳහා වන අපප්ක්ෂාවන් ඉහළ මට්ටමක ෙවතී.

ගගෝලීය ප්රවණතා: නිෂ්පාදන අංශගයහි
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය
නිෂ්ොෙන
අංශපෙහි
ප ෝලීෙ
ැනුම්
කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ 2021 පෙසැම්බර් මාසෙට
සාපප්ක්ෂව 2022 ජනවාරි මාසපේ දී ෙර්ශකාංක 1.0කින්
ෙහළ ෙමින් 53.2ක ෙර්ශක අ ෙක් වාර්තා කරන ලදී.
පෙර මාසෙට සාපප්ක්ෂව 2022 ජනවාරි මාසපේ දී
යුපරෝො කලාෙපේ සහ රුසිොපේ නිෂ්ොෙන අංශපෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශක වැඩි පේ ෙකින්
ඉහළ ෙන ලදී. තවෙ, එක්සත් ජනෙෙපෙහි, එක්සත්
රාජධානිපෙහි, ඉන්දිොපේ සහ සිං ප්ූරුපේ නිෂ්ොෙන
අංශපෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශක 2022
ජනවාරි මාසපේ දී අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙන ලදී. එපේ
වුව ෙ, ජනවාරි මාසපේ චීනපේ නිෂ්ොෙන අංශපෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ පෙර මාසටෙ
සාපප්ක්ෂව අඩු විෙ.
මූලාශ්රෙ: මාකිට් 1 ආෙතනෙ, 2022 පෙබරවාරි 14 වන දිනට

මාකිට් ෙනු පලාව ප්රධාන පෙපේ මූලය පතාරතුරු පේවා ලබාපෙන
ආෙතනෙකි. පමෙ ජාතයන්තරව
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ
ෙර්ශකෙ සම්ොෙනෙ කරන ප්රධාන ආෙතනෙක් වන අතර, එමඟින්
යුපරෝො කලාෙෙ ඇතුලුව රටවේ 30 කට අධික ප්රමාණෙක් සඳහා
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ සම්ොෙනෙ කරනු ලබයි.
1

ගේවා අංශගේ අඛණ්ඩ වර්ධනයක් ගපන්නුම් කරමින් ගේවා
අංශගයහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2022 වසර
ආරම්භගේ දී 57.5ක දර්ශක අගයක් වාර්තා කගේය. පමම ඉහළ ෙෑම
සඳහා නව වයාොර, වයාොර ක්රිොකාරකම්, පේවා නියුක්ිෙ සහ
අපප්ක්ිත වයාොර ක්රිොකාරකම් ෙන උෙ ෙර්ශකවල ඉහළ ෙෑම් පේතු විෙ.

ගේවා අංශගයහි
ගැනුම්

2021 ගදසැම්බර්

කළමනාකරුවන්ගේ

මාසයට සාගේක්ෂව

දර්ශක අගය

57.5

ප්රධාන වශපෙන්, ප්රවාහන, වෘත්තීෙ පේවා, අපනකුත් පෙෞද් ලික පේවා
සහ අධයාෙන ෙන උෙ අංශවල ෙක්නට ලැබුණු වර්ධනෙන් සමඟ, 2021
පෙසැම්බර් මාසෙට සාපප්ක්ෂව 2022 ජනවාරි මාසපේ දී නව වයාොර
තවදුරටත් ඉහළ ගිපේෙ.

පේවා අංශපෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ
දර්ශකය

2021
ගදසැ.

2022
ජන.

+/-

62.4

57.5

-

අඩු ගේගයකින් ඉහළ යෑමක්

55.6
56.2

50

0

සාරාංශය

උපදර්ශක

නව වයාොර

67.8

57.5

-

අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

වයාොර ක්රිොකාරකම්

72.8

62.0

-

අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

පේවා නියුක්ිෙ

53.0

52.0

-

අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

45.7

47.4

+

අඩු පේ ෙකින් ෙහළ ෙෑමක්

72.8

68.5

-

අඩු පේ ෙකින් ඉහළ ෙෑමක්

නිමකිරීමට නිෙමිත
කාර්ෙෙන්
අපප්ක්ිත ඉදිරි වයාොර
ක්රිොකාරකම්

62.4
57.5

100

වයාොර ක්රිොකාරකම්වල ඉහළ ෙෑමට සම ාමීව සමා ම් විසින් අඛණ්ඩව
නව බඳවා ැනීම් සිදු කිරීම පේතුපවන් 2022 ජනවාරි මාසපේ දී පේවා
නියුක්ිෙ පනාකඩවා පතවන මාසෙටත් ඉහළ ගිපේෙ. පම් අතර, කාර්ෙ
මණ්ඩල පේවකෙන් සාමානය ෙරිදි පේවෙට වාර්තා කිරීම පේතුපවන්
ජනවාරි මාසපේ දී නිමකිරීමට නිෙමිත කාර්ෙෙන් අඛණ්ඩව ෙහළ ගිපේෙ.

විචලයය

පහළ යෑමකි.

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

ජන.
පෙබ.
මාර්.
අපේ.
මැයි
ජුනි
ජූලි
අප ෝ.
සැප්.
ඔක්.
පනාවැ.
පෙසැ.
ජන.
පෙබ.
මාර්.
අපේ.
මැයි
ජුනි
ජූලි
අප ෝ.
සැප්.
ඔක්.
පනාවැ.
පෙසැ.
ජන.

පකාවිඩ්-19 වසං තෙ ආශ්රිත සීමා අඛණ්ඩව ලිහිේව ෙැවතීම තුළ, 2022
ජනවාරි මාසපේ දී වයාොර ක්රිොකාරකම්, 2021 පෙසැම්බර් මාසෙට
සාපප්ක්ෂව අඩු පේ ෙකින් වුවෙ වර්ධනෙ ීමක් වාර්තා කපේෙ. පමහිදී,
ප්රවාහන සහ වෘත්තීෙ පේවා ෙන උෙ අංශවල සැලකිෙ යුතු වර්ධනෙන්
වාර්තා විෙ. තවෙ, සංචාරක ෙැමිණීම් ඉහළ ෙෑම පේතුපවන් නවාතැන් හා
ආහාරොන සැෙයීපම් පේවා උෙ අංශපේ වයාොර ක්රිොකාරකම් ෙ
තවදුරටත් වර්ධනෙන් වාර්තා කපේෙ. පම් අතර, මූලය පේවා, අපනකුත්
පෙෞද් ලික පේවා සහ අධයාෙන උෙ අංශවලට අොළ වයාොරික
ක්රිොකාරකම් ෙ ජනවාරි මාසෙ තුළ ඉහළ ගිපේෙ.

දර්ශකාංක 4.9ක

2020

2021

මූලෙ: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව

ගගෝලීය ප්රවණතා: ගේවා අංශගයහි ගැනුම්
කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය
ප ෝලීෙ පේවා ක්රිොකාරකම්හි සාපප්ක්ෂව අඩු
වර්ධනෙක් පෙන්නුම් කරමින්, ප ෝලීෙ පේවා
අංශපෙහි ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ 2021
පෙසැම්බර් මාසපේ ෙැවි 54.7 සිට 2022 ජනවාරි
මාසපේ දී 51.3ක්
51.3 ක්වාර්තා
වාර්තාකපේෙ.
කපේෙ.
ඇමරිකා එක්සත් ජනෙෙෙ, චීනෙ, ඉන්දිොව සහ
එක්සත් රාජධානිෙ ෙන රටවල පේවා අංශපෙහි
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශක මගින් එම රටවල
පේවා අංශ ෙසුගිෙ මාසෙට සාපප්ක්ෂව 2022 ජනවාරි
මාසපේ දී වර්ධනෙක් පෙන්නුම් කරන ලෙ අතර,
ජොනපේ එෙ ෙහළ ෙෑමක් පෙන්නුම් කපේෙ.
මූලාශ්රෙ: මාකිට් 1 ආෙතනෙ, 2022 පෙබරවාරි 14 වන දිනට

ඔමිපරෝන් අසාදිත පරෝගීන් සංඛයාව ඉහළ ගිෙෙ පකාවිඩ්-19 වසං තෙ
ආශ්රිත සීමා තවදුරටත් ලිහිේව ෙැවතීම තුළ, වයාොර කටයුතු වර්ධනෙ ීම
පිළිබෙ සුබවාදී අෙහේ පේතුපවන් ඉදිරි මාස තුන සඳහා වයාොර
ක්රිොකාරකම් පිළිබඳ අපප්ක්ෂාවන් ජනවාරි මාසපේ දී තවදුරටත් වර්ධනෙ
විෙ. එපේ වුවෙ, සමහර ප්රිචාර ෙක්වන්නන් විසින් ආනෙන සම්බන්ධ සීමා
කිරීම් සහ උද්ධමන පීඩනෙ පේතුපවන් වයාොර ක්රිොකාරකම් පකපරහි
ඇි වන ඍණාත්මක බලෙෑම පිළිබෙව නිරන්තරපෙන් සඳහන් කරනු
ලබයි.
තාක්ෂණික සටහන:
දර්ශකය
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ 0 සිට 100 අතර අ ෙන් ෙරාසෙක විහිදී ඇත.
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ ෙර්ශක ඒකක 50 ට සමාන නම් අොළ අංශෙ ෙසුගිෙ මාසෙ හා සැසඳීපම් දී පනාපවනේව ෙැවතී ඇත.
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ ෙර්ශක ඒකක 50 ට වඩා වැඩි නම් අොළ අංශෙ ෙසුගිෙ මාසෙ හා සැසඳීපම් දී වර්ධනෙක් පෙන්නුම් කරයි.
ැනුම් කළමනාකරුවන්පේ ෙර්ශකෙ ෙර්ශක ඒකක 50 ට වඩා අඩු නම් අොළ අංශෙ ෙසුගිෙ මාසෙ හා සැසඳීපම් දී සංපකෝචනෙට ලක්ී ඇි බව පෙන්නුම් කරයි.
නියැදිය
පමම සමීක්ෂණපෙහි නිෙැදි රාමුව පේවක අර්ථසාධක අරමුෙේ පෙොර්තපම්න්තුපවන් ලබා න්නා ලෙ බේනාහිර ෙළාපතහි ේථාන ත ී ඇි විශාල සමා ම් මත ෙෙනම් ී
ඇත. ෙළ පද්ශීෙ නිෂ්ොදිතෙට ෙක්වන ආංශික ොෙකත්වෙ ෙෙනම් කර නිමින් නිෂ්ොෙන සහ පේවා කටයුතු සඳහා මාසිකව ප්රිචාර 100 බැගින් වූ ඉලක්කෙක් ෙවත්වාප න
ෙනු ඇත.
විචලයයන්ගේ අර්ථ නිරූපණයන්
පේවා නියුක්ිෙ

: සමා ම සඳහා පේවෙ ලබාපෙන පේවකෙන්

ැනුම් පතා ෙ
ඇණවුමක් සැෙයීමට සැෙයුම්කරුවන්ට
නිමකිරීමට නිෙමිත කාර්ෙෙන්

ණන

: නිෂ්ොෙනෙ සඳහා පොො ැනීපම් අරමුණින් මිල දී ප න
තවන කාලෙ

බඩාපවහි තබා ඇි අමු ද්රවය

: සැෙයුම්කරුපවකුට ඇණවුමක් ලබාදීපමන් ෙසු එෙ කර්මාන්ත ශාලාවට ලැබීමට
: වයාොරික ක්රිොකාරකම් ඉහළොම පේතුපවන් නිම කිරීමට පනාහැකි වූ ඇණවුම්

අපනකුත් විචලයෙන් ඒවා නම් කිරීම සඳහා පොො ඇි වචනාර්ථපෙන්ම ෙැහැදිලි පේ.
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තවන කාලෙ

