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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 

30, ජනාධිපති මාවත, ක ොළඹ 01, ශ්රී කා ාව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 
 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

නිකුත් කවේ ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 
 

දිනය  2018 ඔක්වතෝබර් 08 වැනි දින 

විවේශීය අංශවේ ක්රියාකාත්ත්වය - 2018 ජූලි 

 

සමස්ත නිරීක්ෂණ 

2018 ජූලි මාසකේදී ශ්රී කා ාකව විකීය ය අා ය මයස්ථ ්රියා ාත්වයවයක් වාතාතා  ක ය. 

අපනයන ආදායම එ.ජ. කඩොකතා බිලියනය ට වඩා වැඩි වුවද, ඉහළ ආනයන වියදම නිසා කපර 

වසකතා අනුරූප  ාකපත්ච්කේදය හා සැසඳීකේදී 2018 ජූලි මාසකේදී කවළඳ හිඟය තවදුරටවය පුළුල් 

විය. මාසය තුළදී වාතාෂි  පදනම මත සාචාර  ඉපැයීේ මයස්ථ වතානයක් වාතාතා  ළ අතර, 

විකී   කස්වා නියුක්ති යින්කේ කේෂණ ස ළුළු ව කයන් අ ව විය.  ජූලි මාසය තුළදී මූකය ිණුමම කවත 

මයස්ථ කැීමේ ්රමාසයක් වාතාතා ූ  අතර, සය කස්වා රස අව යතාවයන් සහ අකනුතවය 

කෙවීේ කේතුකවන් 2018 ජූලි මස අවසානය වන විට දළ නික සාචිත එ.ජ.කඩොකතා බිලියන 8.4 ක් 

දක්වා අ ව විය.  රාජය ළුැකුතේපවය කවළඳකපොළ කවතින් ිදදු ූ  විකීය ය ආකය ජන කෙවීේ සහ 

ආනයන සඳහා ූ  විකී  විනිමය ඉල්ලුම ඉහළ යාමවය සමඟ විකී  විනිමය කවළඳකපොළ අඛණ්ඩව 

පීඩනය ට යටවයව පැවතුන අතර, ඒ කේතුකවන් විනිමය අනුපාති කේ දදනි ව පැවති අධි   

විචකනයන් අවම කිරීම සඳහා මැදිහවයවීමට මහ බැාුතවට ිදදු විය. 
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සංඛ්යා සන න 1:  විවේශීය අංශවේ ක්රියාකාත්ත්වවයහි සාරාංශය (අ)  

කාණ්ඩය 

2017 ජූලි 

(එ.ජ.වඩො. 

මිලියන) 

2018 ජූලි 

(එ.ජ.වඩො. 

මිලියන) 

වවනස 

(%) 

2017 

ජන.- ජූලි 

(එ.ජ.වඩො. 

මිලියන) 

2018  

ජන.- ජූලි 

(එ.ජ.වඩො. 

මිලියන) 

වවනස 

(%) 

අපනයන 1,015 1,073 5.7 6,413 6,805 6.1 

ආනයන 1,591 1,754 10.3 11,740 13,196 12.4 

කවළඳ කේෂණ ය (ශුී) -576 -681  -5,327 -6,391 
 

සාචාර  ඉපැයීේ 381 (ආ) 404 (ඇ) 6.0 2,255 (ආ) 2,564 (ඇ) 13.7 

විකී  කස්වා නියුක්ති යන්කේ කේෂණ ස 629 (ඈ)  619 -1.6 4,220 (ඈ)  4,243 0.5 

ක ොළඹ ක ොටස් කවළඳකපොළ කවත ූ  කැීමේ 

(ශුී) (ඉ) 
23 -3  253 50  

රාජය අා කේ කැීමේ (දළ) 289 72  3,658 3,942  

      භාණ්ඩාොර බිල්පවය සහ භාණ්ඩාොර 

බැඳුේ ර 
204 29  934 582  

       දිගු ාලීන සය 86 43  774 860  

       ඒ ාබී සය පහළු ේ - -  450 -  

ජාතයන්තර ස්දවරීවයව බැඳුේ ර - -  1,500 2,500  

ජා.මූ. අරමුදක - විස්තීතාස සය පහළු ම 167 -  167 252  

විකීය ය සෘජු ආකය ජන (ඊ)    567 1,353  

සමස්ත කේෂණ ය    1,449 554  

මූකයන්:   ශ්රී කා ා කතාගුව, ශ්රී කා ා මහ බැාුතව, ශ්රී කා ා සාචාර  සාවතාන අධි ාත්ය, ක ොළඹ ක ොටස් කවළඳකපොළ, 

ශ්රී කා ා ආකය ජන මණ්ඩකය 

(අ) තාව ාලි  

(ආ) ශ්රී කා ා සාචාර  සාවතාන අධි ාත්ය විිදන් 2017 වතාෂණ ය සඳහා ිදදු  ළ සමීක්ෂණ සයට අනුව ඇස්තකේන්තු  ළ සාචාර යුත කමරට  

ෙත  රන සාමානය  ාකය සහ සාචාර යුතකේ සාමානය දදනි  වියදමට අනුව සාක  ධිතය 

(ඇ) ශ්රී කා ා සාචාර  සාවතාන අධි ාත්ය විිදන් 2018 වතාෂණ ය සඳහා එහි සමීක්ෂණ ස ්රතිලක නිුතවය කිරීකමන් පළු කමම තාව ාලි  

ඇස්තකේන්තු සාක  නය විය හැකිය  

(ඈ) 

(ඉ) 

සාක  ධිත 

ීවිතීයී  සහ ්රාථක   කවළඳකපොළ ෙනුකදනු ඇතුළවය කව 

(ඊ) සෑම  ාකපත්ච්කේදයක් සඳහාම දවයත පවතිනුකේ පළමු මාස හය  සඳහා වන අතර, ශ්රී කා ා ආකය ජන මණ්ඩකය විිදන් වාතාතා  

 ළ පත්දි සෘජු ආකය ජන සමාෙේ කවත ූ  විකීය ය සය සහ ක ොටස් කවළඳකපොළ කවත ූ  ශුී සෘජු ආකය ජන ඇතුළවය කව 
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2016

2017

2018

  මූකයන් : ශ්රී කා ා කතාගුව, ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 

වවළඳ වේෂය 

2018 ජූලි මාසකේ කවළඳ ිණුමකේ හිඟය 2017 ජූලි 

මාසයට සාක ක්ෂණ ව අඛණ්ඩව පුළුල් ූ  අතර, 

ආනයන ඉහළ යෑම කේ සඳහා කේතු විය. 2018 

වසකතා පළමු මාස හත තුළ සමුච්චිත කවළඳ 

හිඟය 2017 වසකතා අනුරූප  ාකපත්ච්කේදයට 

සාක ක්ෂණ ව  ැපී කපකනන කකස පුළුල් විය.  

රූප සන න 1: මාසික වවළඳ වේෂය 
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වවළඳ භාණ්ඩ අපනයන ක්රියාකාත්ත්වය  

2018 ජූලි මාසකේදී කවළඳ භාණ්ඩ අපනයන 

ආදායම අඛණ්ඩව කදවැනි මාසයටවය 

එ.ජ.කඩොකතා බිලියනය ඉක්මවීය.  කේ අනුව, 

අපනයන ආදායම එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 1,073 

ක් දක්වා කපර වසරට සාක ක්ෂණ ව ිදයයට 

5.7කින් ඉහළ ිණකේය.  අපනයන ආදායම 

ඉහළ යෑම සඳහා  ාතාක   අපනයන ඉහළ 

යෑම කේතු ූ  අතර,  ෘෂි ාතාක   සහ 

ඛනිජමය අපනයනවක දුතාවක 

්රියා ාත්වයවයක් වාතාතා විය.   ාතාක   

අපනයන සැකකූවිට, ඛනිජ  කතල් නිෂ්පාදිත 

අපනයන ආදායම  ැපී කපකනන කකස ඉහළ ිණය අතර, නැව සහ ගුවන් යානා සඳහා භාවිත 

 රන ඉන්න අපනයන පත්මාව පහත වැටුසද, අපනයන ක ක ෙසන් ඉහළ යෑම කේ සඳහා 

කේතුවිය. කමම මාසය තුළ ිදාෙ පූරුව කවත මගී ්රවාහන කන  ාවක් අපනයනය කිරීම 

කේතුකවන් ්රවාහන පප රස අපනයන ආදායම සැකකිය යුතු කකස ඉහළ ිණකේය.  යන්ත්රසූතත්ර හා 

යාන්ත්රි  පප රස යටකවය වතාෙ  ර ඇති  ාණ්ඩ ිදයල්ක ම පාකේ අපනයන ඉහළ යෑම 

කේතුකවන් 2018 ජූලි මාසකේදී යන්ත්රසූතත්ර හා යාන්ත්රි  පප රස අපනයන ආදායම ඉහළ ිණකේය.   

මීට අමතරව, 2018 ජූලි මාසකේදී ආහාර, පාන වතාෙ හා දුේක ොළ, මැණික්, දියමන්ති හා 

ස්වතාසාභරස, රසායනි  නිෂ්පාදිත, මූක කක හ හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදිත සහ සවයවයව ආහාර 

අ පනයන ආදායේ ඉහළ යෑම ද  ාතාක   අපනයන ඉහළ යෑමට දාය  විය. ක කස් වුවද, 2018 ජූලි 

මාසකේදී කරදිපිළි හා ඇඟලුේ අපනයන ආදායම ළුළු ව  කයන් පහත වැටුුම අතර, ඒ සඳහා 

ඇකමත් ා එක්සවය ජනපදය කමන්ම  ැනඩාව, එක්සවය අරාබි එමීතා රාජය සහ සස්කරේලියාව වැනි 

සාේ්රදායි  කනොවන කවළඳකපොළ කවතින් ූ  ඉල්ලුම පහත වැීමමවය 2017 ජූලි මාසකේදී ඉහළ 

අපනයන ආදායමක් වාතාතාවීකමන් ූ  පදනේ බකපෑමවය කේතු විය.  කේ අතර, එළවළු සහ ළුළු 

 ෘෂි ාතාක   අපනයන හැර  ෘෂි ාතාක   අපනයන යටකවය වතාෙ  ර ඇති අකනුතවය ිදයලුම 

අපනයනවක දුතාවක ්රියා ාත්වයවය කේතුකවන් කමම මාසය තුළ  ෘෂි ාතාක   අපනයන ආදායම 

පහත වැටුණි.  කවය අපනයන ක ක ෙසන් හා පත්මාව පහත වැීමම කේතුකවන් කවය අපනයන 

ආදායම පහත වැටුුම අතර, ිදයලුම කපොල් මද ආශ්රිත නිෂ්පාදිතවක අපනයන ක ක ෙසන් ඉහළ 

ිණයද, අපනයන පත්මාව පහත වැීමම කේතුකවන් කපොල් අපනයන ආදායම පහත වැටුණි.  2018 ජූලි 

මා සකේදී ශ්රී කා ාකව කවළඳ භාණ්ඩ අපනයන සඳහා ්රාන කවළඳකපොළ කකස ඇකමත් ා එක්සවය 

ජනපදය, එක්සවය රාජානිය, ඉන්දියාව, ජතාමනිය සහ ඉතාලිය පැවති අතර, එම රටවල් කවත ිදදු 

 රන කද අපනයන මුළු අපනයන ආදායකමන් ිදයයට 48 ක් පමස විය. 

 

රූප සන න 2: මාසික අපනයන ක්රියාකාත්ත්වය 

මූකයන්: ශ්රී කා ා කතාගුව, ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 
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සංඛ්යා සන න 2: වවළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම (අ) 

කාණ්ඩය 

2017 ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

2018 ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

ඩෙනස 

(%) 

2017 

ජන.-ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

2018  

ජන - ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

 

ඩෙනස 

(%) 

1. කාර්මික අපනයන 756.6 843.6 11.5 4,822.4 5,277.3 9.4 

ආහාර, පාන වර්ග හා දුම්ක ොළ 33.5 38.8 15.7 224.3 271.1 20.8 

සත්ත්ව ආහාර 4.6 11.9 157.8 45.2 66.0 46.1 

            කරදිපිළි හා ඇඟලුම් 466.6 465.6 (0.2) 2,850.2 2,984.6 4.7 

    එයින් ඇඟලුම් 441.1 435.2 (1.3) 2,685.8 2,786.0 3.7 

              කරදිපිළි 18.4 22.6 22.8 118.1 143.2 21.2 

                          කවනත් කරදිපිළි සැ සුම් 7.2 7.9 10.1 46.3 55.4 19.6 

රබර් නිෂ්පාදිත 78.5 77.4 (1.5) 467.1 503.8 7.9 

මැණික්, දියමන්ති හා ස්වර්ණාභරණ 17.4 19.4 11.5 141.4 170.9 20.9 

යන්ත්රසූතත්ර හා යාන්්රි  කප රණ 29.1 38.4 32.1 209.5 258.3 23.3 

ප්රවාහන කප රණ 6.7 31.4 368.2 131.7 82.4 (37.4) 

ඛනිජ කතල් නිෂ්පාදිත 35.7 68.8 93.0 212.6 340.9 60.3 

රසායනි  නිෂ්පාදිත 13.7 17.0 24.2 83.9 98.8 17.7 

දැව හා  ඩදාසි නිෂ්පාදිත 11.5 11.1 (3.5) 79.0 81.5 3.2 

මුද්රණ  ර්මාන්තය ආ්රිත නිෂ්පාදිත 6.3 4.2 (32.8) 24.0 14.4 (39.9) 

සම්භාණ්ඩ, සංචාර  භාණ්ඩ හා පාවහන් 12.8 13.1 2.6 90.5 90.6 0.2 

ප්ලාස්ටික් හා ඒ ආ්රිත නිෂ්පාදිත 5.5 5.6 1.4 41.3 44.2 6.8 

මූල කලෝහ හා ඒ ආ්රිත නිෂ්පාදිත 9.5 14.7 54.2 60.9 91.7 50.6 

පිඟන් මැටි නිෂ්පාදිත 3.2 2.7 (17.8) 19.2 17.3 (10.0) 

            කවනත් 22.0 23.5 6.9 141.6 160.7 13.5 

2. කෘෂිකාර්මික අපනයන 253.3 225.7 (10.9) 1,559.7 1,498.0 (4.0) 

            කත් 143.0 125.2 (12.4) 871.4 854.2 (2.0) 

රබර් 2.1 1.6 (25.1) 26.1 20.3 (22.0) 

            කපොල් 32.5 28.2 (13.3) 206.3 178.3 (13.6) 

කුළුබඩු 37.7 34.3 (9.1) 198.4 184.0 (7.3) 

එළවළු 2.3 3.5 51.6 16.9 16.0 (5.3) 

ස ස් කනො ළ දුම්ක ොළ 3.6 3.0 (16.5) 20.0 19.8 (0.9) 

සුළු  ෘෂි ාර්මි  නිෂ්පාදිත 11.8 11.9 1.2 83.2 74.0 (11.0) 

මුහුදු ආහාර 20.3 18.0 (11.2) 137.4 151.4 10.2 

3. ඛනිජ හා ඩෙනත් අපනයන 5.3 3.9 (26.0) 30.6 29.8 (2.9) 

මුළු අපනයන 1,015.2 1,073.2 5.7 6,412.7 6,805.0 6.1 

 
මූලයන්: ශ්රී ලං ා කර්ව,ව, ජාති  මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ිකා ාය,ය, ලං ා ඛනිජ කතල් තිතිගත සංස්ථාව හා ිකනකුත් ඛනිජ කතල් ිපනයන රුවන්, 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 
(ි)  තාව ාලි   
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වවළඳ භාණ්ඩ ආනයන ක්රියාකාත්ත්වය   

2018 ජූලි මාසකේදී ආනයන වියදම 

එ.ජ.කඩො කතා ක ලියන 1,754 ක් දක්වා කපර 

වසකතා අනුරූප මාසයට සාක ක්ෂණ ව ිදයයට 

10.3 කින් ඉහළ ිණකේය.  කමම වතානය 

සඳහා මාසය තුළ ිදයලුම ්රාන  ාණ්ඩවක 

ආනයන කපර වසකතා අනුරූප 

 ාකපත්ච්කේදයට සාක ක්ෂණ ව ඉහළ යෑමවය, 

පදනේ බකපෑමවය  කේතු විය.  අන්තතා 

භාණ්ඩ සැකකූ විට, කබොර කතල් සහ 

පිත්පහදු  ළ ඛනිජ කතල් ක ක ෙසන් ඉහළ 

යෑම කේතුකවන් ඉන්න ආනයන වියදම  ැපී කපකනන කකස ඉහළ ිණකේය.  2018 ජූලි මාසකේදී 

නූල් සහ කරදි ආනයන වියදම ඉහළ යෑම කේතුකවන් කරදිපිළි හා කරදිපිළි පපාාෙ ආනයන වියදම 

ඉහළ ිණකේය.  කේ අතර, ය ඩ හා වාකන් ආනයනය සඳහා ූ  වියදම ඉහළ යෑම කේතුකවන් කමම 

මාසය තුළ මූක කක හ ආනයන වියදම ඉහළ ිණකේය.  තවද, 2018 ජූලි මාසකේදී රසායනි  

නිෂ්පාදිත,  කාස්ටික් හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදිත, කපොකහොර සහ ස ස් කනො ළ දුේක ොළ ආනයන 

වියදම ඉහළ යෑමද අන්තතා භාණ්ඩ ආනයන ඉහළ යෑම සඳහා දාය  විය.  ක කස් වුවද, රත්රන් 

ආනයන මත ිදයයට 15   තීරු බීදක් පැනවීම කේතුකවන් 2018 ජූලි මාසකේදී රත්රන් ආනයන 

වියදම අඛණ්ඩව කතවැනි මාසයටවය පහත වැටුණි.  එකස්ම, තිත්ඟු හා ඉත්ඟු සහ ආහාර සැ ළුේ 

ආනයන වියදම පහත වැීමම කමම මාසය තුළදී අන්තතා භාණ්ඩ ආනයන වියදම මත ූ  පීඩනය අ ව 

කිරීමට දාය  විය.  කේ අතර, ්රාන ව කයන්ම ිදලින්ඩර ාත්තාව 1,000 ට අ ව කම ට තා රථ, 

කදමුහුන් රථ සහ විදුවය කම ටතා රථ වැනි කප ීෙලි  භාවිතය සඳහා වන රථ වාහන ආනයනය 

ඉහළ යෑම කේතුකවන් පාත්කභ ිණ  භාණ්ඩ ආනයනය ඉහළ ිණකේය.  ිදලින්ඩර ාත්තාව අ ව 

කම ටතා රථ ආනයනය සීමා කිරීම සඳහා කමම  ාණ්ඩ මත වන බදු 2018 අකෙ ස්තු 01 දින ිදට 

බකපැවැවයකවන පත්දි ඉහළ දමන කදී. තවද, 2018 සැ තැේබතා 19 දින ිදට බකපැවැවයකවන පත්දි 

වාණිජ  ටයුතු සඳහා භාවිතයට ෙනු කබන රථවාහන හැර අකනුතවය රථවාහන ආනයන සඳහා 

වාණිජ බැාුතවක සයවර ලිපි විවෘත කිරීකේදී ිදයයට ිදයය  ආන්ති  මුදල් තැන්පතු 

අව යතාවක් පනවන කදී. ආනයන ඉහළ යාම කේතුකවන් කෙවුේ තුකනය මත අඛණ්ඩව පවතින 

පීඩනය සැකකිල්කට ෙනික න් රජය සහ මහ බැාුතව විිදන් තවදුරටවය රථවාහන සහ ඇතැේ 

අතයව ය කනොවන පාත්කභ ිණ  භාණ්ඩ ආනයනය සීමා කිරීමට ්රියාමාතාෙ ෙන්නා කදී.   ක කස් 

වුවද, මහ  න්නකේදී සරු අස්වැන්නක් කැීමම කේතුකවන්, සහල් ආනයනය පහත වැීමම නිසා 

2018 ජූලි මාසකේදී ආහාර හා පාන වතාෙ ආනයන වියදම පහත වැටුණි.  කේ අතර, යන්ත්රසූතත්ර හා 

පප රස, කෙොඩනැිණලි ද්රවය සහ ්රවාහන පප රස ආනයනය ඉහළ යෑම කේතුකවන්  ආකය ජන 

භාණ්ඩ ආනයන වියදම ඉහළ ිණකේය.  2018 ජූලි මාසකේදී ශ්රී කා ා ව විිදන් භාණ්ඩ ආනයනය  ළ 

්රාන රටවල් කකස ඉන්දියාව, ීනනය, එක්සවය අරාබි එමීතා රාජයය, ජපානය සහ ිදාෙ පූරුව 

පැවති අතර, එම රටවලින් ිදදු  ළ ආනයන සමස්ත ආනයන වියදකමන් ිදයයට 62 ක් පමස විය.  

රූප සන න 3: මාසික ආනයන  ක්රියාකාත්ත්වය 

 

 

 

 

මූකයන්: ශ්රී කා ා කතාගුව, ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 
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සංඛයා සනහන  ව ඩෙ ඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම (අ) 

 

මූලයන්:  ශ්රී ලං ා කර්ව,ව, ලං ා ඛනිජ කතල් තිතිගත සංස්ථාව, ලං ා ියි.ස.. . සමාගම, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

 

 

 

කාණ්ඩය 

2017 ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

2018 ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

ඩෙනස 

(%) 

2017  

ජන. - ජූලි  

(එ.ජ.ඩඩො. 

මිලියන) 

2018  

ජන. - ජූලි 

(එ.ජ.ඩඩො 

මිලියන) 

ඩෙනස 

(%) 

1.  පාරිඩභෝගික භාණ්ඩ 334.5 389.4 16.4 2,556.3 3,010.1 17.8 
          ආහාර හා පාන වර්ග 133.1 112.5 (15.5) 1,056.6 1,019.5 (3.5) 

    ධානය හා ඇරරුම්  ර්මාන්තය ආ්රිත නිෂ්පාදිත 24.2 1.8 (92.6) 162.3 111.5 (31.3) 

        එයින් සහල් 23.3 0.4 (98.4) 155.1 100.5 (35.2) 
    එළවළු 26.2 25.1 (4.0) 202.9 195.1 (3.8) 
    කිය, නිෂ්පාදිත 19.6 23.6 20.5 180.0 190.3 5.7 
    සිනි හා රස ැවිලි 18.9 19.1 0.8 169.6 171.9 1.4 
    මුහුදු ආහාර 18.3 12.1 (33.9) 129.1 116.7 (9.6) 
   කුළුබඩු 5.6 10.2 81.3 56.3 62.1 10.2 

               කතල් සහ කම්දය 2.8 4.1 43.1 27.4 31.2 14.2 
               කවනත් ආහාර හා පාන වර්ග 17.5 16.5 (5.5) 129.1 140.6 8.9 

         ආහාරමය කනොවන පාය,කභෝගි  භාණ්ඩ 201.3 276.9 37.5 1,499.7 1,990.6 32.7 
               කපෞද්ගලි  රථවාහන 62.2 137.0 120.4 432.4 949.7 119.7 
               කබකහත් හා ඖෂධීය නිෂ්පාදිත 41.7 40.9 (1.8) 290.4 299.7 3.2 

   මුද්රිත නිෂ්පාදිත හා ලිපිද්රවය  2.7 3.8 42.9 20.1 22.2 10.2 
               කරදිපිළි හා කපාංග 22.4 24.4 9.2 221.2 189.5 (14.3) 

   ගෘහ කප රණ 18.6 18.1 (3.0) 146.9 138.1 (6.0) 
   ගෘහ හා දැව භාණ්ඩ 16.9 13.1 (22.7) 98.6 97.2 (1.4) 
   රබර් නිෂ්පාදිත 7.6 9.0 19.1 52.3 54.3 3.7 
   ආකල්ප වර්ග හා කසේදුම් ද්රවය 5.5 4.7 (14.4) 48.9 40.7 (16.8) 

               කවනත් ආහාරමය කනොවන පාය,කභෝගි  භාණ්ඩ 23.8 25.8 8.5 188.8 199.2 5.5 

2.  අන්තර් භාණ්ඩ 901.8 975.3 8.1 6,250.9 7,295.2 16.7 
          ඉන්ධන 215.9 276.6 28.1 1,840.4 2,370.2 28.8 

   එයින් කබොරකතල් 34.8 55.1 58.3 314.2 486.4 54.8 
            පිය,පහදු  ළ ඛනිජ කතල් 180.7 221.5 22.6 1,355.0 1,736.6 28.2 
   දියමන්ති, ිගනා ගල් හා කලෝහ වර්ග 72.1 13.3 (81.6) 400.1 508.4 27.1 
     එයින් රත්රන් 62.4 0.1 (99.8) 337.4 437.9 29.8 

               කරදිපිළි හා කරදිපිළි කපාංග 236.9 249.6 5.3 1,543.9 1,610.1 4.3 
   මූල කලෝහ 48.8 91.9 88.3 300.7 381.0 26.7 
   රසායනි  නිෂ්පාදිත 66.8 78.5 17.6 475.0 524.6 10.4 
   ප්ලාස්ටික් හා ඒ ආ්රිත නිෂ්පාදිත 48.8 58.8 20.5 351.4 411.8 17.2 
   රබර් හා ඒ ආ්රිත කපාංග 26.1 24.8 (4.9) 168.3 151.3 (10.1) 
   රථවාහන හා යන්ත්ර ක ොසස් 23.6 23.2 (2.0) 171.5 175.2 2.2 
   තිය,ඟු හා ඉය,ඟු 31.4 19.0 (39.5) 193.9 212.1 9.4 
   ආහාර සැ සුම් 30.6 18.1 (40.9) 177.4 180.3 1.7 
   කපොකහොර 10.6 17.6 66.1 49.7 138.7 179.1 
   ස ස් කනො ළ දුම්ක ොළ 4.7 12.8 173.7 31.7 44.5 40.3 

               කවනත් 85.5 91.1 6.6 547.0 587.0 7.3 

3.  ආඩයෝජන භාණ්ඩ 351.9 386.3 9.8 2,799.0 2,818.7 0.7 
යන්ත්රසූතත්ර හා කප රණ 195.0 216.4 11.0 1,514.0 1,480.3 (2.2) 

                කගොඩනැගිලි ද්රවය 111.3 119.6 7.5 900.9 878.8 (2.5) 
ප්රවාහන කප රණ 45.1 50.0 10.8 378.9 455.9 20.3 

                කවනත් ආකයෝජන භාණ්ඩ 0.5 0.4 (31.9) 5.3 3.7 (29.6) 

4.  ෙර්ග ඩනොක  ආනයන 3.0 3.5 18.1 133.9 71.5 (46.6) 

මුළු ආනයන 1,591.1 1,754.5 10.3 11,740.1 13,195.5 12.4 

 

(ි)  තාව ාලි  



7 

 

 

මූකය: ශ්රී කා ා සාචාර  සාවතාන අධි ාත්ය 

මූකයන්: ශ්රී කා ා සාචාර  සාවතාන අධි ාත්ය 

බකපත්රකාී  වාණිජ බැාුත 

ශ්රී කා ා මහ බැාුතව  

ජංගම ගිණුම වවත වාර්තා වූ අවනකුත් ප්රධාන ලැබීේ 

සාමානයකයන් වසකතා සාචාර යින් අ වකවන් පැක කසන  ාකයක් වුවද, 2018 වසකතා ජූලි මාසකේ දී 

සාචාර  පැක ණීේ ිදයයට 6.0   මයස්ථ වතානයක් වාතාතා  ළ අතර, පැක ණි සාචාර යින් 

සාඛයාව 217,829 ක් විය. 2018 වසකතා පළමු මාස හත තුළදී පැක ණි මුළු සාචාර යින් සාඛයාව 

1,382,476 ක් ූ  අතර, එය 2017 වසකතා අනුරූප  ාකපත්ච්කේදය හා සැසඳීකේදී ිදයයට 13.7   

වැඩිවීමකි.  2018 වසකතා ජූලි මාසකේදී සාචාර  ඉපැයීේ එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 404 ක් කකස 

ඇස්තකේන්තු  ර ඇති අතර, 2018 වසකතා පළමු මාස හත තුළ මුළු සාචාර  ඉපැයීේ ්රමාසය 

එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 2,564 ක් විය.  ඉන්දියාව, එක්සවය රාජානිය, කනදතාකන්තය,  ස්කරේලියාව සහ 

එක්සවය ජනපදය යන රටවල්වලින් පැක ණි සාචාර  පැක ණීේහි වතානය,  ාකපත්ච්කේදය තුළ 

මුළු සාචාර  පැක ණීේවක වතානය සඳහා දාය  විය. 

 

කේ අතර, 2018 වසකතා ජූලි මාසකේදී විකී  කස්වා නියුක්ති යින්කේ කේෂණ ස කපර වසකතා ජූලි 

මාසයට සාක ක්ෂණ ව එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 619 ක් දක්වා ිදයයට 1.6 කින් පහත වැටුණි.  එහි 

්රතිලකයක් කකස, සමුච්චිත පදනම මත ෙවය  ළ, 2018 වසකතා පළමු මාස හත තුළදී විකී  කස්වා 

නියුක්ති යින්කේ කේෂණ ස, 2017 වසකතා පළමු මාස හත හා සැසඳීකේදී එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන  

4,243 ක් දක්වා ිදයයට 0.5 කින් වතානය විය.  

  
  

  

 

මූලය ලැබීේ   

්රාථක   සහ ීවිතියි  කව ළඳකපොළ විකී  විනිමය ෙනුකදනු ඇතුළවයව ක ොළඹ ක ොටස් 

කව ළඳකපොළ කවත ූ  විකී  ආකය ජන, 2018 වසකතා ජූලි මාසකේදී එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 3   ශුී 

කෙවීමක් වාතාතා  ක ය.  එහි ්රතිලකයක් කකස  ාකපත්ච්කේදය තුළදී ීවිතියි  කව ළඳකපොළ 

කවතින් ූ  එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 16   ශුී කෙවීම සහ ්රාථක   කවළඳකපොළ කවත ූ  එ.ජ.කඩොකතා 

ක ලියන 66   කැීමේ සමඟ 2018 වසකතා පළමු මාස හත තුළදී ක ොළඹ ක ොටස් කවළඳකපොළ කවත 

ූ  මුළු විකී  ආකය ජන එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 50   ශුී කැීමමක් වාතාතා  රන කදී. 

රූප සන න 4 : සංචාරක පැමිණීේහි ප්රධාන මූලා්ර ප  

 

රූප සන න 5 : සංචාරක ඉපැයීේ ස  විවේශවස්වා   

          නියුක්තිකයන්වේ වේෂණ 
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කෙ ලීය මූකය කවළඳකපොළ තුළ ිදදුූ  මෑත ාලීන වතානයන්, විකේෂණ කයන්ම එක්සවය ජනපද 

ආතාථි කයහි  ක්තිමවය වීම සමඟ කෆඩරල් සාචිත බැාුතකවහි ්රතිපවයති කපොලී අනුපාති  ඉහළ 

නැාවීම, නැගී එන ආතාථි යන්හි ්රාේන කවළඳකපොළ කවතින් විකීය ය ආකය ජන පිටතට 

ෙකායෑමට කේතු විය. කමම තවයවයවය ශ්රී කා ාවටද බකපෑ අතර, විකේෂණ කයන්ම 2018 වසකතා 

තුන්වන  ාතාතුකවදී, රාජය ළුැකුතේපවය කවළඳකපොළ කවතින් විකීය ය ආකය ජන අඛණ්ඩව ඉවවය 

 ර ෙැනීමක් ිදදුවිය. එහි ්රතිලකයක් කකස, 2018 ජූලි මාසය සඳහා එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 53   

ශුී කෙවීමක් වාතාතා  ළ අතර, 2018 වසකතා පළමු මාස හත තුළදී රාජය ළුැකුතේපවය 

කවළඳකපොළ කවතින් එ.ජ.කඩොකතා ක ලියන 229   ශුී කෙවීමක් වාතාතා විය. 

 

ජාතයන්තර සංිත 

2018 වසකතා ජූලි මාසය අවසානකේදී දළ නික සාචිත ්රමාසය එ.ජ.කඩොකතා බිලියන 8.4 ක් කකස 

ඇස්තකේන්තු  ර ඇති අතර, එය මාස 4.5   ආනයන හා සමාන කව. දළ නික සාචිත සහ බැාුත 

අා කේ විකී  වවය ේ ඇතුළවය මුළු විකීය ය වවය ේ ්රමාසය, 2018 වසකතා ජූලි මස අවසානය 

වන විට මාස 5.8   ආනයන හා සමාන වන පත්දි එ.ජ.කඩොකතා බිලියන 10.8 ක් කකස ඇස්තකේන්තු 

 ර ඇත.   

  

 

 

විනිමය අනුපාතිකවේ  ැසිරීම 

2018 වසකතා  ක්කත බතා 08 වැනි දින දක්වා  ාකපත්ච්කේදය තුළදී ශ්රී කා ා රුපියක, 

එ.ජ.කඩොකරයට සාක ක්ෂණ ව ිදයයට 10.2 කින් අව්රමාසය විය.  තවද, අකනුතවය විකී  වයවහාර 

මුදල්වක හැිදරීම පිළිබිඹු  රක න් කමම  ාකපත්ච්කේදය තුළදී ශ්රී කා ා රුපියක, ඉන්දියානු රුපියක 

හැර අකනුතවය ්රාන වයවහාර මුදල් ඒ  වකට සාක ක්ෂණ ව අව්රමාසය විය. ජාතයන්තර 

ව කයන් එ.ජ.කඩොකරකයහි  ක්තිමවය වීම, එ.ජ.කඩොකරයට සාක ක්ෂණ ව ශ්රී කා ා රුපියකකහි 

අව්රමාසය වීම ක කරහි වැඩි ව කයන් බකපෑකවය. 

රූප සන න 6 : දළ නිල සංිත ස  සමස්ත වේෂය  

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 
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මුදල් ඒකකය 

 

 

2017 

2018 ඔක්. 08 

දක්වා 

අතිප්රමාණය  (+) / 

අවප්රමාණය  (-) 

එ.ජ. කඩොකරය -2.0% -10.2% 

යුකර  -13.5% -6.9% 

ස්ටතාලින් පවුම -10.5% -8.0% 

ජපන් කයන් -5.1% -9.4% 

 ැකන්ඩියානු කඩොකරය -8.6% -7.4% 

සස්කරේලියානු කඩොකරය -9.0% -0.8% 

ඉන්දියානු රුපියක -7.5% +3.3% 

රූප සන න 7 :  

එ.ජ. වඩොලරයන සාවේක්ෂව  රුපියවලහි අගය 

සංඛ්යා සන න : :  

වතෝරාගත් වයව ාර මුදල් ඒකකවලන සාවේක්ෂව  

ශ්රී ලංකා රුපියවලහි වවනස්මම 

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 

 

 

 

 

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුතව 


