
 
 

  

  

2015 ඔක්ත ෝබර් මාවතේ දී විතේශීය අංතේ ක්රියාරාත්වලය 

වමව ් නිරීක්ණ 

වශ හිඟඹ අඩු භට්ටභ ඳැතීභ, ංචාය ඉඳැයීම්හි ව අණ්ඩ ර්ධනඹ ව විවේල 

වේා නියුක්තියින්වේ වරේණ භන්දාමී ර්ධනඹ වීභ භඟ 2015 ඔක්ව ෝඵර් 

භාවේ දී ශ්රී රංාවව විවේය ඹ අංලඹ භධය්ථ ක්රිඹාාත්වයඹක් වඳන්වීඹ   භෑ  භා 

කිහිඳඹ තුශ දී බාණ්ඩ ආනඹනඹ අඩු වුද, වෝලීඹ ඉල්ලුභ ඳවශ ඹෑභ වමුවව  අඳනඹන  

අඩු වීභ වවේතුවන් 2015 ඔක්ව ෝඵර් අ න විට මුච්චි  වශ හිඟඹ සිඹඹට 2 5 කින් 

ැඩි විඹ  2015 ඔක්ව ෝඵර් භ අ න විට දශ නිර ංචි  එ ජ වඩොරර් බිලිඹන 6 5 ක් 

ව අ ය නන ජා යන් ය ්වරීවය ඵැඳුම්ය නිකුතු භගින් ව රැබීම් ව අවනකුවය 

විනිභඹ රැබීම් භඟ 2015 වනොැම්ඵර් භාවේ දී දශ නිර ංචි  එ ජ වඩොරර් බිලිඹන 

7 3 දක්ා ඉවශ ගිවේඹ  

අපනයන ක්රියාරාත්වලය 

රධාන ලවඹන්භ වෝලීඹ ඉල්ලුභ දුර්ර වීභ නිා සිඹලුභ රධාන ාණ්ඩඹන්හි 

අඳනඹන ආදාඹම්ර අඩු වීභ පිළිබිඹු යමින් 2015 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී අඳනඹන 

ආදාඹභ වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 847 3 

ක් දක්ා සිඹඹට 6 0 කින් ඳව  ැටුණි  වවය, යඵර් නි්ඳාදි  ව ඇඟලුම් අඳනඹන අඩු 

වීභ භ්  අඳනඹන ඳවශ ඹෑභ වා විලාර වර දාඹ විඹ  රුසිඹා ව භැද වඳයදි 

යටල් වතින් වවය වා ඳැති ඉල්ලුභ අණ්ඩ ඳවශ ඹෑභ වවේතුවන් 2015 

ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී වවය අඳනඹන ආදාඹභ වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට 

ආර්ථිර පර්තේණ තෙපාර් තේන්තුල 

2016  ජනලාත් මව 07 ලැනි දින 
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ාවේක්  සිඹඹට 11 2 කින් අඩු විඹ   එහි රතිපරඹක් වර වවය කිවරෝ ්ෑම් එ 

ාභානය අඳනඹන මිර 2014 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී ාර් ා ව එ ජ වඩොරර් 4 93 ට 

ාවේක් වභභ භාවේ දී එ ජ වඩොරර් 4 11 ක් දක්ා සිඹඹට 16 7 කින් ඳව  ැටුණි  

යුවයෝඳා වශවඳොශ ව  සිදු ශ අඳනඹන ැරකිඹ යුතු ඳවශ ඹෑභ පිළිබිඹු යමින්, 

මුළු අඳනඹනඹන්වන් සිඹඹට 43 ට ඳභණ දාඹ න ඇඟලුම් අඳනඹන ආදාඹභ 

2015 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී සිඹඹට 3 6 කින් ඳවශ ගිවේඹ  යඵර් වා වෝලීඹ 

ඉල්ලුවභහි ඳැති ැරකිඹ යුතු ඳවශ ඹෑභ පිළිබිඹු යමින්, යඵර් නිඳ්ාදි  අඳනඹන 

ආදාඹභ අණ්ඩ දුර්ර ව අ ය 2015 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී එඹ වඳය වර් අනුරඳ 

ාරඳත්ච්වේදඹට ාවේක් සිඹඹට 18 7  ඳවශ ඹෑභක් ාර් ා වශේඹ  භැණික්, 

දිඹභන්ති ව ්ර්ණාබයණ, නිජ ව ල් නි්ඳාදි  වා මුහුදු ආවාය අඳනඹන ආදාඹම් 

ඳවශ ඹෑභ, භ්  අඳනඹන ආදාඹභ ඳවශ ඹෑභට ැරකිඹ යුතු වර දාඹ විඹ  වවේ 

වුද,  වර් වම් දක්ා ාරඹ තුශ කුළුඵඩු අඳනඹන ආදාඹවභහි අණ්ඩ ර්ධනඹක් 

ාර් ා විඹ   

මුච්චි  ලවඹන් ැරකූ විට, 2015 වර් ඳශමු භා දවඹ තුශ දී අඳනඹන ආදාඹභ 

වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 8,843 ක් දක්ා 

සිඹඹට 3 9 කින් ඳව  ැටුණු අ ය වවය, යඵර් නි්ඳාදි  වා මුහුදු ආවාය අඳනඹනඹන්වේ 

ැරකිඹ යුතු ඳවශ ඹෑභ මීට රධාන ලවඹන් වවේතු විඹ   2015 වර් ඳශමු භා දවඹ 

තුශ දී ශ්රී රංාවව වශ බාණ්ඩ අඳනඹන වා රධාන වශවඳොශල් වර ඇභත්ා 

එක්වය ජනඳදඹ, එක්වය යාජධානිඹ, ඉන්දිඹා, ජර්භනිඹ ව ඉ ාලිඹ ඳැති  අ ය වභභ 

යටල් ව  ශ අඳනඹන මුළු අඳනඹනලින් සිඹඹට 51 ක් ඳභණ විඹ  
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වංඛ්යා වටශන 1: අපනයන ආොයම 

 

 

රාණ්ඩය 

2014 ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

2015 ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

තලනව 

(සියයට) 

2014 

ජන-ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

2015 

ජන-ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

තලනව 

(සියයට) 

1. රාර්මිර අපනයන 666.7 626.9 (6.0) 6,825.8 6,709.4 (1.7) 

වයදිපිළි වා ඇඟලුම් 398.4 386.7 (2.9) 4,058.2 4,016.6 (1.0) 

යඵර් නි්ඳාදි  77.8 63.2 (18.7) 747.3 646.7 (13.5) 

භැණික්, දිඹභන්ති ව ්ර්ණාබයණ 34.9 27.0 (22.6) 336.3 270.5 (19.6) 

නිජව ල්  නි්ඳාදි  26.6 18.8 (29.3) 283.8 325.9 14.8 

ආවාය, ඳාන ර් ව දුම්වොශ 20.7 23.0 11.1 239.5 218.5 (8.8) 

වය ආවාය  3.2 6.7 110.7 54.0 64.8 20.1 

මුද්රණ ර්භාන් ඹ ආ්රි  නි්ඳාදි  0.6 2.8 336.8 43.8 40.6 (7.4) 

වනවය 104.6 98.7 (5.6) 1,062.9 1,125.9 5.9 

2. රෘෂිරාර්මිර අපනයන 231.1 217.5 (5.9) 2,311.4 2,091.0 (9.5) 

වවය 134.3 119.3 (11.2) 1,351.0 1,126.8 (16.6) 

වඳොල් 35.0 32.1 (8.2) 302.3 304.7 0.8 

කුළුඵඩු  24.5 36.7 50.0 212.9 323.0 51.7 

සුළු ෘෂිාර්මි නි්ඳාදි  13.3 10.0 (25.2) 127.9 128.0 0.1 

මුහුදු ආවාය  16.7 12.1 (27.3) 210.8 134.6 (36.1) 

වනවය 7.4 7.3 (0.2) 106.5 73.8 (30.6) 

3. ඛ්නිජ ලර්ග වශ තලනව 4.0 2.9 (28.9) 66.7 43.0 (35.4) 

මුළු අපනයන 901.8 847.3 (6.0) 9,203.8 8,843.4 (3.9) 

මරඹන්:  ශ්රී රංා වර්ගු 
 ජාති භැණික් ව ්ර්ණාබයණ අධිාත්ඹ 
 රංා නිජ ව ල් නීති  ං්ථා වා අවනකුවය නිජ ව ල් අඳනඹනරුන් 
 ශ්රී රංා භව ඵැංකු 
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ආනයන ක්රියාරාත්වලය 

2015 වර් ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී ආනඹන විඹදභ ඳසුගිඹ භා තුවනහි ාර් ා ව ඳවශ 

ඹෑවම් රණ ා  දුයටවය ඳැව මින් වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට 

ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 1,638 3 ක් දක්ා සිඹඹට 6 4 කින් අඩු විඹ  ඉන්ධන 

ආනඹන  විඹදභ අඩු වීභ වභභ අඩු වීභ වා විලාර ලවඹන් දාඹ ව අ ය අනතුරු 

වල් ව වයදිපිළි වා වයදිපිළි උඳාං වම් වා  දාඹ විඹ  වඵොය ව ල් ව පිත්ඳවදු 

ශ නිජ ව ල් ඹන වදර්වඹහිභ ආනඹන ඳත්භාන්හි ැඩිවීභක් ඳැතිඹ ද ණිජ 

ව ල් මිර ණන්ර ැරකිඹ යුතු ඳවශ ඹෑභ පිළිබිඹු යමින් 2015 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ 

මුළු ඉන්ධන ආනඹන විඹදභ සිඹඹට 30 5 කින් ඳව  ැටුණි  වඵොය ව ල් ඵැයරඹ 

ාභානය ආනඹන මිර 2014 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී ඳැති එ ජ වඩොරර් 99 4 ට 

ාවේක් 2015 වර් ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී එ ජ වඩොරර් 49 3 ක් දක්ා ඳව  ැටුණි  

ඇඟලුම් අඳනඹනවඹහි ාර් ා ව අඩු වීභ වා භාමී වයදිපිළි වා වයදිපිළි උඳාං 

ආනඹන විඹදභ වභභ භාඹ තුශ දී සිඹඹට 21 0 කින් ඳව  ැටුණි  2015 ඔක්ව ෝඵර් 

භාවේ දී වල් ආනඹනඹ වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට ාවේක් සිඹඹට 98 

කින් ඳභණ ඳව  ැටුණු අ ය වේය ඹ ැඳයුභ ඳවශ ඹෑභ වවේතුවන්  වඳය වර් 

ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී  වල් ආනඹනඹ විලාර ලවඹන් ැඩි වීභ ඉන් පිළිබිඹු විඹ  වම් 

අ ය තිත්ඟු ව දිඹභන්ති ආනඹනඹන් ද ැරකිඹ යුතු වර ඳව  ැටුණි  වවේ වුද, 

2015 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී ල් ඳවයනා ඳාත්වබෝගි බාණ්ඩ ආනඹන විඹදභ 

 දුයටවය ර්ධනඹ ව අ ය  වඳෞේලි වභෝටර් ාවන  ආනඹනඹ ඉවශ ඹෑභ ඒ වා 

මලි විඹ   වභෝටර් යිල් ආනඹනවඹහි අඩු වීභක් ඳැතිඹ ද වභෝටර් ාර් ආනඹනඹ 

ඉවශ ඹෑභ වවේතුවන් වඳෞේලි වභෝටර් ාවන ආනඹන විඹදභ වඳය වර් අනුරඳ 

ාරඳත්ච්වේදඹට ාවේක් සිඹඹට 23 6 කින් ඉවශ ගිවේඹ   ද, 2015 වර් 

ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී ත්රීවයෝද යථ ආනඹන විඹදභ වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට 

ාවේක් වදගුණඹටවය ඩා ැඩි විඹ  

2015 වර් ඳශමු භා දවඹ තුශ ආනඹන විඹදභ වඳය වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදඹට 

ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 15,780 ක් දක්ා සිඹඹට 1 2 කින් අඩු ව අ ය අන් ර් 

බාණ්ඩ වා ව ආනඹන විඹදවභහි සිදු ව සිඹඹට 15 8  ඳව  ැටීභ වම් වා රධාන 

ලවඹන් වවේතු විඹ  2015 වර් ජනාත් සිට ඔක්ව ෝඵර් දක්ා ාරඹ තුශ දී ඉන්දිඹා, 

චීනඹ, ජඳානඹ, එක්වය අයාබි එමීර් යාජයඹ ව සිංේූරරු රධාන ආනඹන රබඹන් ව 

අ ය එඹ මුළු ආනඹනඹන්වන් සිඹඹට 60 ක් ඳභණ විඹ  
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වංඛ්යා වටශන 2: ආනයන වියෙම 

 

රාණ්ඩය 

2014 

ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො

. මිලියන) 

2015 

ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො

. මිලියන) 

තලනව 

(සියයට) 

2014 

ජන-ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො

. මිලියන) 

2015 

ජන-ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

තලනව 

(සියයට) 

1.  පාත්තභෝගිර භාණ්ඩ 411.5 403.9 (1.8) 3,065.3 3,938.7 28.5 

ආවාය වා ඳාන ර් 169.4 110.9 (34.5) 1,316.7 1,350.8 2.6 

  ධානය වා ඇමරුම් ර්භාන් ඹ ආ්රි  නි්ඳාදි   58.4 2.6 (95.5) 192.6 145.9 (24.2) 

  කිත් නි්ඳාදි  28.2 19.4 (31.3) 292.6 208.0 (28.9) 

  මුහුදු ආවාය  13.7 19.1 39.0 116.4 172.8 48.5 

  වනවය ආවාය වා ඳාන ර් 69.0 69.8 1.2 715.1 824.0 15.2 

ආවායභඹ වනොන ඳාත්වබෝගි බාණ්ඩ 242.1 293.0 21.0 1,748.6 2,587.9 48.0 

  වඵවවවය වා ඖධීඹ නි්ඳාදි  33.7 41.5 23.4 313.9 383.6 22.2 

  යථාවන 117.7 145.5 23.6 691.1 1,176.4 70.2 

  වනවය ආවායභඹ වනොන ඳාත්වබෝගි බාණ්ඩ 90 7 105 9 16 8 743 5 1,028 0 38 3 

2.  අන් ර් භාණ්ඩ 941.7 820.6 (12.9) 9,551.3 8,046.8 (15.8) 

  ඉන්ධන 329.1 228.7 (30.5) 4,072.9 2,244.3 (44.9) 

  වයදිපිළි වා වයදිපිළි උඳාං 217.3 171.6 (21.0) 1,886.1 1,887.2 0.1 

  තිත්ඟු වා ඉත්ඟු  35.1 14.4 (59.0) 342.1 302.6 (11.5) 

  නිජ නි්ඳාදි  10.2 31.9 212.2 178.3 210.0 17.8 

  වඳොවවොය 23.2 40.0 72.5 194.0 240.8 24.1 

  මර වරෝව 35.1 48.9 39.5 391.0 399.7 2.2 

  යඵර් වා ඒ ආ්රි  නි්ඳාදි  18.4 30.1 63.7 141.2 236.3 67.4 

  යාඹනි නි්ඳාදි  68.3 78.9 15.6 649.1 732.2 12.8 

  වනවය 205.0 176.0 (14.1) 1,696.6 1,793.6 5.7 

3.  ආතයෝජන භාණ්ඩ 396.2 413.1 4.3 3,344.0 3,780.1 13.0 

  ඹන්ත්රසත්ර වා උඳයණ 197.6 209.5 6.0 1,743.9 1,859.2 6.6 

  වොඩනැගිලි ද්රය 135.2 126.2 (6.7) 1,083.7 1,090.8 0.7 

  රාවන උඳයණ 62.9 76.6 21.7 513.7 826.0 60.8 

  වනවය 0.5 0.8 75.4 2.8 4.2 50.7 

4. ලර්ග තනොරෂ ආනයන 0.8 0.7 (10.4) 11.8 14.0 18.4 

මුළු ආනයන 1,750.2 1,638.3 (6.4) 15,972.5 15,779.6 (1.2) 

  

                   මරඹන්:   ශ්රී රංා වර්ගු 

 රංා නිජ ව ල් නීති  ං්ථා 

 රංා අයි ඕ සී  භාභ 
 ශ්රී රංා භව ඵැංකු 
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රූප වටශන 1: අපනයන වශ ආනයන ක්රියාරාත්වලය 

 

 

 

  

 

 

 

 

තලෂඳ තේය 

2014 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 848 ක් ව වශ ගිණුවම් හිඟඹ 2015 

ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 791 ක් දක්ා සිඹඹට 6 8 කින් අඩු විඹ  

වවේ වුද, 2015 වර් ඳශමු භා දවඹ තුශ දී වශ හිඟඹ එ ජ  වඩොරර් මිලිඹන 

6,936 ක් දක්ා සිඹඹට 2 5 කින් ර්ධනඹ විඹ  

වංචාරර ඉපැයීේ 

ංචාය ඳැමිණීම් අණ්ඩ ර්ධනඹ ව අ ය, 2015 වනොැම්ඵර් භාවේ දී ංචාය 

ඳැමිණීම් ංයා 144,147 ක් දක්ා සිඹඹට 20 4 කින් ර්ධනඹ විඹ  වර් ඳශමු භා 

එවොශව තුශ දී  මුළු ංචාය ඳැමිණීම් ංයා 1,592,266 ක් ව අ ය එඹ 2014 වර් 

අනුරඳ ාර ඳත්ච්වේදඹට ාවේක් සිඹඹට 18 1  ර්ධනඹකි  වභභ ාරඳත්ච්වේදඹ 

තුශ දී ඉන්දිඹා ව චීනඹ වතින් ව ංචාය ඳැමිණීම් පිළිවළින් සිඹඹට 29 7  ව 

68 9  ඉවශභ ර්ධනඹක් ාර් ා  කිරීභවය භඟ ංචායයින් ඳැමිණීවම් රධාන මරා්ර 

දවඹ අ ය ඉන්දිඹා ව චීනඹ  දුයටවය රධානවයඹ ැනීභට භවය විඹ   

ංචාය ඳැමිණීම්හි ව ර්ධන රණ ාඹ පිළිබිඹු යමින් 2015 වනොැම්ඵර් භාවේ දී 

ංචාය ඉඳැයීම් ද එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 229 5 දක්ා වඳය වර් අනුරඳ 

ාරඳත්ච්වේදඹට ාවේක් සිඹඹට 20 4 කින් ඉවශ ගිවේඹ 1 වර් ඳශමු භා 

එවොශව තුශ දී මුච්චි  ංචාය ඉඳැයීම් 2014 වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදවේ දී 

                                                 
1  ංචාය ඉඳැයීම්  ාාලි ඇ් වම්න්තු න අ ය, 2015 ය වා ශ්රී රංා ංචාය රර්ධන අධිාත්ඹ විසින් 
නිකුවය යනු රඵන ඇ් වම්න්තු  ාභානය වදනි විඹදභ ව ංචායඹකු වභයට   යන ාභානය ාරසීභා 
පිළිඵ සිදු වවයන මීක්ණවේ ාර් ා අනු ංවලෝධනඹ විඹ වැකිඹ  
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ාර් ා ශ එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 2,146 7 ට ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 2,534 8 ක් 

දක්ා සිඹඹට 18 1 කින් ර්ධනඹ විඹ  

විතේ තවේලා නියුක්තිරයින්තේ තරේණ 

2015 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී විවේල වේා නියුක්තියින්වේ වරේණ වර ව විවේල 

විනිභඹ රැබීම් 2014 ඔක්ව ෝඵර් භාවේ දී ඳැැති එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 600 1 ට 

ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 605 1 දක්ා සිඹඹට 0 8  සුළු ර්ධනඹක් ාර් ා 

වශේඹ  වර් ඳශමු භා දවඹ තුශ දී විවේල වේා නියුක්තියින්වේ වරේණ 2014 

වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදවේ දී ව එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 5,689 7 සිට එ ජ වඩොරර් 

මිලිඹන 5,787 3 දක්ා සිඹඹට 1 7 කින් ර්ධනඹ විඹ   

මූය ැීමේ 

2015 වර් ඳශමු භා එවොශව තුශ දී යාජය සුැකකුම්ඳවය වශවඳොවශහි ව විවේය ඹ 

ආවඹෝජන 2014 වර් අනුරඳ ාරඳත්ච්වේදවේ දී ව එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 104 5  

ශුේධ වවීභට ාවේක් එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 1,092 2  ශුේධ වවීභක් ාර් ා 

වශේඹ  2015 වනොැම්ඵර් භ අ දක්ා වොශම වොට ් වශවඳොශ එ ජ වඩොරර් 

මිලිඹන 7 5  ශුේධ රැබීභක් ාර් ා ශ අ ය එඹ ේවිතී වශවඳොවශහි විවේය ඹ 

ආවඹෝජනර ව එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 27 7  ශුේධ විවේල ආවඹෝජන වවීම්ලින් ව 

රාථමි වශවඳොශ ව  ව එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 35 2  ශුේධ රැබීම්ලින් භන්වි  

විඹ  ඇවභත්ා එක්වය ජනඳදවේ වඳොලී අනුඳාති ඉවශ දභනු ඇ ැයි ඹන අවේක්ා 

වමුවව විවේය ඹ ආවඹෝජයින් සිඹ ආවඹෝජන ශම ංතුරනඹ කිරීවභහි රතිපරඹක් 

වර ඳසුගිඹ භා කිහිඳඹ තුශ විවේය ඹ ආවඹෝජන භන්දාමී ඳැතුණි  2015 වර් 

ඳශමු භා දවඹ තුශ දී යජඹ ව  ව දිගු ාලීන ණඹ, 2014 වර් අනුරඳ 

ාරඳත්ච්වේදවේ දී ාර් ා ව එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 737 9  ශුේධ රැබීභට ාවේක් 

එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 182 2  ශුේධ රැබීභක්  ාර් ා වශේඹ  

තගවුේ තුනතේ වමව ්  වවලය 

2015 වර් ඳශමු භා දවඹ තුශ දී භ ් වවුම් තුරනඹ, 2014 වර් අනුරඳ 

ාරඳත්ච්වේදවේ දී ාර් ා ශ එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 1,761 1  අතිත්ක් ඹට ාවේක් 

එ ජ වඩොරර් මිලිඹන 2,337 2  හිඟඹක් ාර් ා යනු ඇ ැයි ඇ් වම්න්තු ය ඇ   
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ජා යන් ර වංි  වශ විනිමය අනුපාතිරතේ ශැසිරීම 

2015 ඔක්ව ෝඵර් අ න විට ශ්රී රංාවව දශ නිර ංචි  ආනඹනි භා 4 0 ට 

භාන න ඳත්දි එ ජ වඩොරර් බිලිඹන 6 5 ක් ව අ ය මුළු විවේය ඹ වයම් ආනඹනි 

භා 5 0 ට භාන න ඳත්දි එ ජ වඩොරර් බිලිඹන 8 0 ක් විඹ  වම් අ ය, 2015 

ැේ ැම්ඵර් භ 04 න දින ශ්රී රංා භව ඵැංකු විසින් විනිභඹ අනුඳාතිඹ ඩා 

නභයය ලී නිර්ණඹ වීභට ඉඩ වැරීභ වවේතුවන් අනතුරු ශ්රී රංා රුපිඹර සිඹඹට 6 64 

කින් අරභාණඹ ව අ ය 2015 වදැම්ඵර් 31 න දින දක්ා රුපිඹර භ් ඹක් වර 

සිඹඹට 9 03 කින් අරභාණඹ විඹ  2015 ය තුශ දී අවනකුවය විවේල යවාය මුදල්ර 

විනිභඹ අනුඳාති වැසිරීභ භ  ඳදනම් රුපිඹර, ඕ්වේලිඹානු වඩොරයඹට එවයහි 

සිඹඹට 2 42 කින් ව යවයෝරට එවයහි සිඹඹට 1 30 කින් අධිරභාණඹ ව අ ය ජඳන් 

වඹන්රට එවයහි සිඹඹට 8 20 කින් ද ්ටර්ලින් ඳවුභට එවයහි සිඹඹට 4 46 කින් ව 

ඉන්දිඹානු රුපිඹරට එවයහි සිඹඹට 4 62 කින් අරභාණඹ විඹ 

වංඛ්යා වටශන 3: විතේශීය අංතේ ක්රියාරාත්වලතය ස වාරාංය (අ) 

 

රාණ්ඩය 

2014 ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

2015 ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

තලනව 

(සියයට) 

2014 

ජන-ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

2015 

ජන-ඔක්. 

(එ.ජ.තඩො. 

මිලියන) 

තලනව 

(සියයට) 

අඳනඹන 901.8 847.3 -6.0 9,203.8 8,843.4 -3.9 

ආනඹන 1,750.2 1,638.3 -6.4 15,972.5 15,779.6 -1.2 

වශ වලේඹ   -848.3 -791.0 -6.8 6,768.7 6,936.2 2.5 

ංචාය ඉඳැයීම්    193.5(ආ) 210.6 8.8 1,956.1 2,305.3 17.9 

විවේල වේා නියුක්තියින්වේ වරේණ  600.1 605.1 0.8 5,689.7 5,787.3 1.7 

වොශම වොට් වශවඳොශ ව  ව    
  රැබීම්  (ශුේධ) (ඇ) 

59.7 -1.3 -102.2 106.9 7.9 -92.6 

යාජය අංලවේ රැබීම් (ඈ)  199.8 1,599.9 700.7 4,630.7 4,182.9 -9.7 

එයින්,        

     බාණ්ඩාාය බිල්ඳවය ව  
       බාණ්ඩාාය   ඵැඳුම්ය  26.7 43.2 62.1 1,637.1 1,135.0 -30.7 

     ජා යන් ය ්වරීවය ඵැඳුම්ය - 1,500.0 - 1,500.0 2,150.0 43.3 

     දිගුාලීන ණඹ  164.2 56.2 -65.8 1,416.9 871.1 -38.5 

මරඹන්:  ශ්රී රංා වර්ගු 
 ශ්රී රංා ංචාය ංර්ධන අධිාත්ඹ 
 වොශම වොට් වශවඳොශ 
 ශ්රී රංා භව ඵැංකු 

(අ)  ාාලි 
(ආ) ංවලෝධි  
(ඇ) රාථමි ව ේවිතියි වශවඳොශ නුවදනු ඇතුශවය වව  

(ඈ) යජඹට රැබුණු රාේධන ව ජංභ ංාභ, බාණ්ඩාාය බිල්ඳවය වා ඵැඳුම්ය විවේල ආවඹෝජඹන් ව  
ආවඹෝජනඹ කිරීවභන් රද රැබීම්, ජා යන් ය ්වරීවය ඵැඳුම්ය ව යජඹට රැබුණු දිගුාලීන ණඹ ඹනාදිඹ 
යාජය අංලවේ රැබීම් තුශ ඇතුශවය වව  

 


