
 
 

  

  

2015 න ොලැම්බර් මාවනේ දී විනේශීය අංනේ ක්රියාරාත්වලය 

වමවත් නිරීක්ණ 

අඳනයන ආදළයමෙහි සිදු ව අඩු වීෙට ලඩළ ඉශෂ මේයකින් ආනයන වියදෙ ඳශෂ යෙ 

මශේතුමලන් 2015 මදවෆම්බර් ෙළවමේ දී මලෂ හිඟය 2014 ලවමර් අනුරඳ ෙළවයට 

වළමේක්ල අඩු විය. වංචළර ඉඳෆයීම් අණ්ඩල ලර්ධනය ව නමුත් විමේ මවේලළ 

නියුක්තියින්මේ මරේනයන්හි ලර්ධනය ෙන්දළ ව විය. ෙ  දී සිදු රනු ෆබ  

එ.ජ. මඩොර් මිලියන 1,500  ජ යන් ර වහවලරීත්ල බෆඳුම්ර නිකුතුමලහි ෆබීම් වෙඟ 

මූය ිණණුෙ මල  ව ෆබීම් ක්තිෙත් විය. 

අප ය  ක්රියාරාත්වලය 

2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී අඳනයන ආදළයෙ එ.ජ.මඩොර් මිලියන 835 ක් දක්ලළ සියයට 

9.3 කින් ඳශ  ලෆටුණි. මත්, රබර් නිහඳළදි , නිජ ම ල් නිහඳළදි  වශ ඇඟලුම් 

අඳනයනල ඳශෂ යම් ලළර් ළ වීෙ මම් වශළ රධළන ලමයන් මශේතු විය. මුදල් 

අලරෙළනය වීෙ ශළ විමේමයන් ෙෆදමඳරදි රටල ඳලතින භූ-මේඳළනි ලළ ළලරනය 

මශේතුමලන් මත්ලට ඳලතින ඉල්ලුෙ  ලදුරටත් ඳශ  ලෆටුණි. මම් අනුල  2015 මනොලෆම්බර් 

ෙළවමේ දී මත් අඳනයන ආදළයෙ මඳර ලවමර් අනුරඳ ළඳරිච්මේදයට වළමේක්ල 

සියයට 21.1 කින් වෆකිය යුතු මව ඳශ  ලෆටුණි. මමවේ වුලද, මත් කිමෝග්රෙය 

වළෙළනය අඳනයන මි එ.ජ.මඩොර් 4.11 මව ඳසුිණය ෙළවමේ දී ලළර් ළ ව ඳරිදිෙ 

මනොමලනවහල ඳෆලතිය ද 2014 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී ලළර් ළ ව එ.ජ.මඩොර් 4.75 ට 

වළමේක්ල ඳශෂ අය ඳෆලතිණි. මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී රබර් නිහඳළදි  අඳනයන 

ආර්ථිර පර්නේණ නෙපාර්තනම්න්තුල 

2016  ජ ලාත් මව 28 ලැනි දි  



 2 

ආදළයෙ  ලදුරටත් දුර්ල ව අ ර, එය මඳර ලවමර් අනුරඳ ළයට වළමේක්ල සියයට 

19.5 කින් ඳශ  ලෆටුණි.  වට අෙ රල,  නෆේ ශළ ගුලන් යළනළ ඉන්ධන අඳනයන ඳරිෙළලන් 

සියයට 32.9 කින් ඉශෂ ිණය ද මි නන් ඳශෂ යෙ මශේතුමලන් නිජ ම ල් නිහඳළදි  

අඳනයන ආදළයෙ මඳර ලවමර් අනුරඳ ළඳරිච්මේදයට වළමේක්ල සියයට 40.5 කින් 

ඳශෂ යෙක් ලළර් ළ මෂේය. යුමරෝඳළ මලෂමඳොෂ මල  ෂ අඳනයනයන්මේ ඳශෂ යෙ 

පිළිබිඹු රමින් මුළු අඳනයනමයන් සියයට 46 ක් ඳෙන ව ඇඟලුම් අඳනයන ආදළයෙ 

2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී සියයට 2.7 කින් අඩු විය. මමවේ වුලද, ඇෙරිළ එක්වත් 

ජනඳදය ශළ වළම්රදළයි මනොලන මලෂමඳොෂලල් මල  ව ඇඟලුම් අඳනයන ආදළයෙ 

2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී පිළිමලලින් සියයට 9.3 කින් ශළ 7.5 කින් ලර්ධනය විය.  ලද, 

යන්ත්රසත්ර ශළ පඳරන, මඳොල් නිහඳළදි  වශ මුහුදු ආශළර අඳනයන ආදළයෙ අඩු වීෙ ද 

වෙවහ  අඳනයනයන් අඩු වීෙ මමරහි වෆකිය යුතු මව දළය විය. මමවේ වුලද, 

කුළුබඩු අඳනයන ආදළයෙ 2015 ලවමර් මම් දක්ලළ අණ්ඩ ලර්ධනයක් ලළර් ළ රන දී. 

 වට අෙ රල ෙෆණික් වශ ෙට   ශෆකි මඩි ලර් පඳ ළණ්ඩයන්හි අඳනයන ආදළයෙ 

ද 2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී ලර්ධනයක් මඳන්නුම් මෂේය.  

වමුච්චි  ලමයන් වෆක විට, 2015 ඳෂමු ෙළව එමොෂශ තුෂ දී අඳනයන ආදළයෙ 

එ.ජ.මඩොර් මිලියන 9,679 ක් දක්ලළ සියයට 4.4 කින් ඳශ  ලෆටුණු අ ර මත්, රබර් 

නිහඳළදි  ශළ මුහුදු ආශළර අඳනයනයන් වෆකිය යුතු මව ඳශෂ යෙ මෙෙිණන් පිළිබිඹු  

විය. 2015 ලවමර් ඳෂමු ෙළව එමොෂශ තුෂ දී ශ්රී ංළමේ මලෂ ණළණ්ඩ අඳනයන වශළ 

රධළන මලෂමඳොෂලල් මව ඇෙරිළ එක්වත් ජනඳදය, එක්වත් රළජධළනිය, ඉන්දියළල, 

ජර්ෙනිය, ඉ ළලිය ශළ චීනය ඳෆලති අ ර, එෙ රටලල් මල  ෂ අඳනයන මුළු 

අඳනයනලලින් සියයට 54 ක් ඳෙන විය.  
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වංඛ්යා වටශ  1: අප ය  ආොයම 

 

 

රාණ්ඩය 

2014 

න ොලැ. 

(එ.ජ.

නඩො. 

මිලිය ) 

2015 

න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

නල ව 

(සියයට) 

2014 

ජ -න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

2015 

ජ -න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

නල ව 

(සියයට) 

1. රාර්මිර අප ය  684.1 633.2 (7.4) 7,509.9 7,342.6 (2.2) 

මරදිපිළි ශළ ඇඟලුම් 420.7 410.2 (2.5) 4,478.9 4,426.8 (1.2) 

     එයින්, ඇඟලුම් 398.3 387.7 (2.7) 4,250.2 4,186.3 (1.5) 

රබර් නිහඳළදි  69.6 56.0 (19.5) 816.9 702.7 (14.0) 

යන්ත්රසත්ර ශළ යළන්්රි පඳරන 29.1 22.2 (23.8) 312.0 270.4 (13.3) 

නිජම ල්  නිහඳළදි  29.9 17.8 (40.5) 313.6 343.6 9.6 

වත්ල ආශළර 4.8 4.9 1.2 58.8 69.7 18.5 

ෙෆණික්, දියෙන්ති ශළ වහලර්නළණරන 27.8 34.2 22.9 364.1 304.7 (16.3) 

             එයින්, ෙෆණික් 9.5 20.0 110.7 163.7 147.0 (10.2) 

        රලළශන පඳරන 4.4 7.0 59.3 115.2 238.2 106.8 

මලනත් 97.9 81.0 (17.3) 1,050.3 986.5 (6.1) 

2. රෘෂිරාර්මිර අප ය  233.1 199.4 (14.5) 2,544.5 2,290.4 (10.0) 

මත් 137.6 108.5 (21.1) 1,488.6 1,235.3 (17.0) 

මඳොල් 27.6 23.3 (15.5) 329.8 328.0 (0.6) 

කුළුබඩු  23.3 30.1 29.1 236.2 353.0 49.5 

සුළු ෘෂිළර්මි නිහඳළදි  16.1 17.9 11.1 144.1 146.0 1.3 

    එයින්, ආශළරයට   ශෆකි මඩි ලර් 9.0 11.7 29.2 51.7 63.7 23.2 

මුහුදු ආශළර  20.1 13.4 (33.3) 230.9 148.0 (35.9) 

මලනත් 8.5 6.2 (27.4) 114.9 80.0 (30.4) 

3. ඛ්නිජ ලර්ග වශ නල ව 3.9 2.6 (33.3) 70.6 45.6 (35.3) 

මුළු අප ය  921.2 835.2 (9.3) 10,125.0 9,678.6 (4.4) 

මූයන්:  ශ්රී ංළ මර්ගුල 
 ජළති ෙෆණික් වශ වහලර්නළණරන අධිළරිය 
 ංළ නිජ ම ල් නීති  වංවහථළල ශළ අමනකුත් නිජ ම ල් අඳනයනරුලන් 
 ශ්රී ංළ ෙශ බෆංකුල 
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ආ ය  ක්රියාරාත්වලය 

ජළ යන් ර ම ල් මි නන් ඳශෂ යෙට වෙළ වල 2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී ආනයන 

වියදෙ එ.ජ.මඩොර් මිලියන 1,465 ක් දක්ලළ සියයට 11.0 කින්  ලදුරටත් අඩු ව අ ර මෙය 

2015 ලවමර් ලළර් ළ ව අඩුෙ ෙළසි ආනයන වියදෙ විය. ඳළරිමණෝිණ ණළණ්ඩ වශ 

ආමයෝජන ණළණ්ඩ ආනයන වියදමම් ලර්ධනයක් තිබියදීත්, අන් ර් ණළණ්ඩ ආනයන 

වියදමම් වෆකිය යුතු ඳශෂ යෙ මෙෙ අඩු වීෙට මශේතු විය. මබොර ම ල් වශ පිරිඳශදු රන 

ද ණිජ ම ල් යන මදලර්මයහිෙ ආනයන ඳරිෙළලන් ලර්ධනය වුලද, ජළ යන් ර ම ල් 

මි නන් ඳශෂ යෙ, 2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී ඉන්ධන ආනයන වියදෙ සියයට 27.9 

කින් ඳශෂ යෙට මශේතු විය. මබොර ම ල් බෆරය වළෙළනය ආනයන මි 2014 

මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී ලළර් ළ ව එ.ජ.මඩොර් 76.82  ශළ වෆවඳීමම් දී 2015 මනොලෆම්බර් 

ෙළවමේ දී  එ.ජ.මඩොර් 45.46 ක් දක්ලළ ඳශ  ලෆටුණි.  වට අෙ රල, 2015 මනොලෆම්බර් 

ෙළවමේ ආනයන වියදමම් වෙවහ  අඩු වීෙ මමරහි සියයට 55 ට ලෆඩි දළයත්ලයක් බළ 

මදමින් මරදිපිළි ශළ මරදිපිළි පඳළං, මඳොමශොර වශ දියෙන්ති ශළ ලටිනළ ල් ශළ මෝශ 

ආනයන වියදම් ද මඳර ලවමර් අනුරඳ ළඳරිච්මේදයට වළමේක්ල පිළිමලලින් සියයට 

22.3 කින්, සියයට 61.6 කින් වශ සියයට 80.7 කින් අඩු විය. 2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී 

වශල් ආනයන වියදෙ අණ්ඩල ශත්ලන ෙළවයටත් වෆකිය යුතු මව ඳශ  ලෆටුණු අ ර 

මේශීය මලෂමඳොමෂහි රෙළනලත් වශල් ම ො ඳෆලීමෙ වශ මඳර ලවමර් ඉශෂ වශල් 

ආනයනයක් ලළර් ළ වී තිබීෙ මම් වශළ රධළන ලමයන් මශේතු විය. ෙගී රලළශන 

මනෞළලක් වශ වෆශෆල්ලු යළත්රළ තුනක් ආනයනය කිරීෙ නිවළ 2014 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී 

රලළශන පඳරන ආනයන වියදෙ ඉශෂ යෙ මශේතුමලන් මෙෙ ළඳරිච්මේදයට 

වළමේක්ල 2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ රලළශන පඳරන ආනයන වියදෙ සියයට  

41.4 කින් අඩු විය. 2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී රථලළශන ආනයන වියදෙ ඳසුිණය ෙළවයට 

වළමේක්ල අඩු අයක් ලළර් ළ ෂ ද, මඳර ලවමර් අනුරඳ ළඳරිච්මේදයට වළමේක්ල 

සියයට 25.0 කින් ලර්ධනය ව අ ර, ඒ වශළ මෙෝටර් ළර් ආනයනය ඉශෂ යෙ රධළන 

ලමයන් මශේතු විය.  ලද, මොඩනෆිණලි ද්රලය වශ යන්ත්රසත්ර ශළ පඳරන ආනයන වියදෙ 

මෙෙ ෙළවමේ දී ලර්ධනය විය. 

වමුච්චි  ලමයන් වෆකීමම් දී,  2015 ඳෂමු ෙළව එමොෂශ තුෂ දී ආනයන වියදෙ 

එ.ජ.මඩොර් මිලියන 17,244 ක් දක්ලළ සියයට 2.1 කින් අඩු විය. 2015 මනොලෆම්බර් ලන විට 

රධළන ෙ ආනයන රණලයන් මව ඉන්දියළල, චීනය, ජඳළනය, එක්වත් අරළබි එ වර් රළජයය  

වශ සිංේපූරුල ඳෆලති අ ර මෙෙ රටලල් මුළු ආනයනයන්මන් සියයට 61 ට ඳෙන 

දළය විය. 
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වංඛ්යා වටශ  2: ආ ය  වියෙම 

 

රාණ්ඩය 

2014 

න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො

. මිලිය ) 

2015 

න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො

. මිලිය ) 

නල ව 

(සියයට) 

2014 

ජ -න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

2015 

ජ -න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

නල ව 

(සියයට) 

1.  පාත්නභෝගිර භාණ්ඩ 365.1 391.0 7.1 3,430.4 4,329.6 26.2 

ආශළර ශළ ඳළන ලර් 147.8 127.6 (13.7) 1,464.5 1,478.3 0.9 

  ධළනය ශළ ඇරරුම් ර්ෙළන් ය ආ්රි  නිහඳළදි   53.5 2.6 (95.1) 246.0 148.5 (39.6) 

  කිරි නිහඳළදි  25.4 21.6 (15.0) 318.0 229.6 (27.8) 

  මුහුදු ආශළර  13.2 21.2 59.9 129.6 194.0 49.6 

  සීනි වශ රවෆවිලි 7.6 16.7 120.7 245.2 238.0 (2.9) 

  මලනත් ආශළර ශළ ඳළන ලර් 48.1 65.5 36.2 525.5 668.2 27.2 

ආශළරෙය මනොලන ඳළරිමණෝිණ ණළණ්ඩ 217.3 263.4 21.2 1,965.9 2,851.3 45.0 

  මබමශත් ශළ ඖධීය නිහඳළදි  30.8 35.0 13.6 344.8 418.6 21.4 

  රථලළශන 94.1 117.6 25.0 785.2 1,294.0 64.8 

  මලනත් ආශළරෙය මනොලන ඳළරිමණෝිණ ණළණ්ඩ 92.4 110.8 19.8 836.0 1,138.7 36.2 

2.  අන්තර් භාණ්ඩ 909.5 690.6 (24.1) 10,460.8 8,737.3 (16.5) 

  ඉන්ධන 268.6 193.7 (27.9) 4,341.4 2,438.0 (43.8) 

  මරදිපිළි ශළ මරදිපිළි පඳළං 215.7 167.7 (22.3) 2,101.8 2,054.9 (2.2) 

  මඳොමශොර 54.1 20.8 (61.6) 248.2 261.6 5.4 

  දියෙන්ති වශ ලටිනළ ල් ලර් ශළ මෝශ 25.2 4.9 (80.7) 158.1 147.4 (6.8) 

  ඩදළසි, කන ඩදළසි ශළ ඒ ආ්රි  නිහඳළදි   47.9 34.4 (28.4) 440.4 431.6 (2.0) 

  නිජ නිහඳළදි   12.6 11.5 (8.6) 190.9 221.5 16.0 

  ේළවහටික් ශළ  ඒ ආ්රි  නිහඳළදි  51.6 52.3 1.2 549.3 562.6 2.4 

  තිරිඟු ශළ ඉරිඟු 14.9 19.6 31.7 357.0 322.3 (9.7) 

  මලනත් 218.8 185.8 (15.1) 2,073.8 2,297.6 10.8 

3.  ආනයෝජ  භාණ්ඩ 371.1 382.6 3.1 3,715.1 4,162.7 12.0 

  යන්ත්රසත්ර ශළ පඳරන 180.0 195.1 8.4 1,923.9 2,054.2 6.8 

  මොඩනෆිණලි ද්රලය 97.9 132.7 35.6 1,181.5 1,223.5 3.6 

  රලළශන පඳරන 92.2 54.1 (41.4) 605.9 880.0 45.2 

  මලනත් 1.0 0.7 (26.6) 3.8 4.9 30.3 

4. ලර්ග න ොරෂ ආ ය  1.2 0.8 (34.0) 13.0 14.8 13.6 

මුළු ආ ය  1,646.8 1,464.9 (11.0) 17,619.3 17,244.4 (2.1) 

  

                   මූයන්:   ශ්රී ංළ මර්ගුල 

 ංළ නිජ ම ල් නීති  වංවහථළල 

 ංළ අයි.ඕ.සී. වෙළෙ 
 ශ්රී ංළ ෙශ බෆංකුල 
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රූප වටශ  1: අප ය  වශ ආ ය  ක්රියාරාත්වලය 

 

 

 

  

 

 

 

 

නලෂඳ නේය 

2014 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී මලෂ හිඟය 2014 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ තිබ එ.ජ.මඩොර් 

මිලියන 726 ට වළමේක්ල එ.ජ.මඩොර් මිලියන 630 ක් දක්ලළ සියයට 13.2 කින් වෆකිය 

යුතු මව අඩු විය. මමවේ වුලද, 2015 ලවමර් ඳෂමු ෙළව එමොෂශ තුෂ දී මලෂ හිඟය 

එ.ජ. මඩොර් මිලියන 7,566 ක් දක්ලළ සියයට 1.0 කින් සුළු ලමයන් ලෆඩි විය. 

වංචාරර ඉපැයීම් 

2015 මදවෆම්බර් ෙළවමේ දී වංචළර ඳෆමිණීම් වංයළල මඳර ලවමර් අනුරඳ ෙළවයට 

වළමේක්ල 206,114 දක්ලළ සියයට 15.4 කින් ලර්ධනය විය. ඒ අනුල, 2015 ලවමර් මුළු 

වංචළර ඳෆමිණීම් වංයළල 1,798,380 දක්ලළ සියයට 17.8 කින් ලර්ධනය විය. ඉන්දියළල, 

චීනය, එක්වත් රළජධළනිය, ජර්ෙනිය වශ ෙළදිලයින 2015 ලවමර් වංචළරයින් ඳෆමිණීමම් 

රධළන මූළ්ර ඳශ ව අ ර ලවර තුෂ දී ව වෙවහ  වංචළර ඳෆමිණීම්ලලින් සියයට 50.0 ට 

එෙ රටලල් දළය වී ඇ . 2015 ලවමර් දී වමුච්චි  වංචළර ඉඳෆයීම් 2014 ලවමර් දී ව 

එ.ජ.මඩොර් මිලියන 2,431.1 ට වළමේක්ල එ.ජ.මඩොර් මිලියන 2,862.9 දක්ලළ ලර්ධනය 

විය1. 

  

                                                 
1
  වංචළර ඉඳෆයීම්  ළලළලි ඇවහ මම්න්තු ලන අ ර, 2015 ලවර වශළ ශ්රී ංළ වංචළර රලර්ධන අධිළරිය විසින් නිකුත් 
රනු බන ඇවහ මම්න්තු  වළෙළනය වදනි වියදෙ වශ වංචළරයකු මෙරට   රන වළෙළනය ළසීෙළල පිළිබල 
සිදු මමරන ව වක්නමේ ලළර් ළල අනුල වංමෝධනය විය ශෆකිය. 
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විනේ නවේලා නියුක්තිරයින්නේ නරේණ 

2015 මනොලෆම්බර් ෙළවමේ දී විමේ මවේලළ නියුක්තියින්මේ මරේන 2014 මනොලෆම්බර් 

ෙළවමේ ව එ.ජ.මඩොර් මිලියන 619.3 ට වළමේක්ල එ.ජ.මඩොර් මිලියන 574.5 දක්ලළ 

සියයට 7.2 කින්  අඩු විය. 2015 ලවමර් ඳෂමු ෙළව එමොෂශ තුෂ දී විමේ මවේලළ 

නියුක්තියින්මේ වමුච්චි  මරේන 2014 ලවමර් අනුරඳ ළඳරිච්මේදය වෙඟ වෆවඳීමම් 

දී එ.ජ.මඩොර් මිලියන 6,361.8 දක්ලළ  සියයට 0.8  කින් සුළු ලමයන් ලර්ධනය විය. 

මෝ ම ල් මි අඩුවීෙත් වෙඟ ම ල් අඳනයනය රනු බන ෙෆද මඳරදි රටල 

ආදළයෙ ඳශෂ යෙ ද විමේ මවේලළ නියුක්තියින්මේ මරේනයන්හි වළමේක් අඩු ලර්ධනය 

වශළ මශේතුලක් විය ශෆ. 

මූය ැබීම් 

2015 මදවෆම්බර් ෙව 16 ලෆනි දින ඇමෙරිළ එක්වත් ජනඳදමේ මසඩරල් වංචි  බෆංකුල 

ෙිණන් මඳොලී අනුඳළති ඉශෂ දෆ වෙ නිමේදනය ෂ අ ර එෙ මඳොලී අනුඳළති ඉශෂ දෙනු 

ඇ ෆයි ව අමේක්ළල මශේතුමලන් මූය ිණණුෙ මල  ව ෆබීම් මමරහි බඳම් ඇති විය.  

ඒ අනුල, 2015 ලවර තුෂ දී රළජය සුැකකුම්ඳත් මලෂමඳොමෂහි ව විමේශීය ආමයෝජන, 2014 

ලවර තුෂ දී ව එ.ජ.මඩොර් මිලියන 113.1  ශුේධ මවීෙට වළමේක්ල එ.ජ.මඩොර් 

මිලියන 1,093.4  ශුේධ මවීෙක් ලළර් ළ මෂේය. මම් අ ර, ේවිතියී මලෂමඳොමෂන් ව 

එ.ජ.මඩොර් මිලියන 32.3  ශුේධ මවීම් වශ රළථමි මලෂමඳොෂ මල  ව එ.ජ.මඩොර් 

මිලියන 36.3  ෆබීම් මශේතුමලන් 2015 ලවමර් දී මොෂර මොටවහ මලෂමඳොමෂහි 

විමේශීය ආමයෝජන එ.ජ.මඩොර් මිලියන 4.0  ශුේධ ෆබීෙක් ලළර් ළ මෂේය. 2015 

ලවමර් ඳෂමු ෙළව එමොෂශ තුෂ දී රජය මල  ව දිගුළලීන ශුේධ නය ෆබීම් එ.ජ.මඩොර් 

මිලියන 179.0 ක් විය. මම් අ ර, 2015 ඔක්ම ෝබර් ෙව 28 ලන දින ශ්රී ංළල විසින් 

එ.ජ.මඩොර් මිලියන 1,500  නල ලන ජළ යන් ර වහවලරීත්ල බෆඳුම්රය වළර්ථල 

නිකුත් ෂ අ ර එහි  ෆබීම්  2015 මනොලෆම්බර් ෙව ඳෂමු වතිමේ දී ලළර් ළ විය. 

නගවුම් තු නේ වමවත් තවවලය 

2015 මනොලෆම්බර් ෙව අ දක්ලළ ව ලවර තුෂ දී වෙවහ  මවුම් තුනය 2014 ලවමර් 

අනුරඳ ළඳරිච්මේදමේ දී ලළර් ළ ෂ එ.ජ.මඩොර් බිලියන 1,628.3  අතිරික් යට 

වළමේක්ල එ.ජ.මඩොර් මිලියන 1,274.2  හිඟයක් ලළර් ළ රනු ඇ ෆයි ඇවහ මම්න්තු 

ර ඇ . 
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ජාතයන්තර වංිත වශ විනිමය අනුපාතිරනේ ශැසිරීම 

2015 මනොලෆම්බර් ෙව අ ලන විට ශ්රී ංළමේ දෂ නි වංචි  ආනයනි ෙළව 4.6 ට 

වෙළන ලන ඳරිදි එ.ජ.මඩොර් බිලියන 7.3 ක් ව අ ර මුළු විමේශීය ලත්ම් ආනයනි ෙළව 

5.7 ට වෙළන ලන ඳරිදි එ.ජ.මඩොර් බිලියන 9.1 ක් විය. 2015 මදවෆම්බර් ෙව අ ලන 

විට දෂ නි වංචි  එ.ජ.මඩොර් බිලියන 7.3 ක් ලනු ඇ ෆයි ඇවහ මම්න්තු ර ඇ .  

2015 ලවර තුෂ දී ශ්රී ංළ රුපිය, එ.ජ.මඩොරයට එමරහිල සියයට 9.03 කින් 

අලරෙළනය විය. 2016 ලවර තුෂ දී ජනලළරි ෙව 27 දින දක්ලළ රුපිය, එ.ජ.මඩොරයට 

එමරහිල සියයට 0.1 කින් අධිරෙළනය විය. අමනකුත් විමේ ලයලශළර මුදල්ල විනිෙය 

අනුඳළති ශෆසිරීෙ ෙ  ඳදනම්ල මෙෙ ළඳරිච්මේදය තුෂ දී රුපිය යුමරෝලට එමරහිල 

සියයට 0.7 කින් ද, ඕවහමේලියළනු මඩොරයට එමරහිල සියයට 3.8 කින් ද, වහටර්ලින් ඳවුෙට 

එමරහිල සියයට 3.5 කින් වශ ඉන්දියළනු රුපියට එමරහිල සියයට 2.2 කින් අධිරෙළනය ව 

අ ර ජඳන් මයන්ලට එමරහිල සියයට 1.8 කින් අලරෙළනය විය.  

වංඛ්යා වටශ  3: විනේශීය අංනේ ක්රියාරාත්වලනය ස වාරාංය (අ) 

 

රාණ්ඩය 

2014 

න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

2015 

න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

නල ව 

(සියයට) 

2014 

ජ -න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

2015 

ජ -න ොලැ. 

(එ.ජ.නඩො. 

මිලිය ) 

නල ව 

(සියයට) 

අඳනයන 921.2 835.2 -9.3 10,125.0 9,678.6 -4.4 

ආනයන 1,646.8 1,464.9 -11.0 17,619.3 17,244.4 -2.1 

මලෂ මේය   -725.7 -629.7 -13.2 -7,494.3 -7,565.9 1.0 

වංචළර ඉඳෆයීම්    190.6(ආ) 229.5 20.4 2,146.7 2,534.8 18.1 

විමේ මවේලළ නියුක්තියින්මේ මරේන  619.3 574.5 -7.2 6,309.0 6,361.8 0.8 

මොෂර මොටවහ මලෂමඳොෂ මල  ව    
  ෆබීම්  (ශුේධ) (ඇ) 

43.3 -0.4 -101.0 150.2 7.5 -95.0 

රළජය අංමේ ෆබීම් (ඈ)  96.9 116.9 20.6 4,727.6 4,304.5 -8.9 

එයින්,        

     ණළණ්ඩළළර බිල්ඳත් වශ  
       ණළණ්ඩළළර   බෆඳුම්ර  74.2 70.1 -5.6 1,711.2 1,205.0 -29.6 

     ජළ යන් ර වහවලරීත්ල බෆඳුම්ර - - - 1,500.0 2,150.0 43.3 

     දිගුළලීන නය  21.8 46.7 114.0 1,438.0 922.5 -35.9 

මූයන්:  ශ්රී ංළ මර්ගුල 
 ශ්රී ංළ වංචළර වංලර්ධන අධිළරිය 
 මොෂර මොටවහ මලෂමඳොෂ 
 ශ්රී ංළ ෙශ බෆංකුල 

(අ)  ළලළලි 
(ආ) වංමෝධි  
(ඇ) රළථමි වශ ේවිතියි මලෂමඳොෂ නුමදනු ඇතුෂත් මේ. 

(ඈ) රජයට ෆබුණු රළේධන වශ ජංෙ වංළෙ, ණළණ්ඩළළර බිල්ඳත් ශළ බෆඳුම්ර විමේ ආමයෝජයන් මල  
ආමයෝජනය කිරීමෙන් ද ෆබීම්, ජළ යන් ර වහවලරීත්ල බෆඳුම්ර වශ රජයට ෆබුණු දිගුළලීන නය යනළදිය 
රළජය අංමේ ෆබීම් තුෂ ඇතුෂත් මේ. 

 


