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පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ  සාඛ්යාන කාපාතමතකේතුව 
 

           දිනය 2019 ජුනි 14 

 
  ශ්රී කාකා නුම්ේ කනානාකවනවන්නවද දර් කය - 2019 ාුයි 

2019 මැයි මාසකේදී නිෂ්පාාන ක්රියා ාර ේ යථා තත්වයට පත්වන කදී. ඒ 

අනුව, 2019 අකේල් මාසයට සාකේක්සෂව ාතමශ ාා  9.7 ක්ස ඉහළ යමිත, ාතමශ  

අගය 50.7 ක්ස කකස වාතමතා  රන කදී. විකේෂකයතම කරදිපිළි හා ඇඟළුේ 

නිෂ්පාාන අාශයති ක්රියා ාර ේ සහ නව ඇණවුේ වක සිදුවූ සැකකිය යුු 

ඉහළ යාම, නිෂ්පාාන අාශකේ ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ කේ  කමම 

ඉහළ යාම ක කරි ක කරි ප්රධාාන වශකයත කේු විය. පසුගිය මාසකයත 

එ ු වූ ඇණවුේ සේූතමණ කිරීම සඳහා   තමමාතත ශාකාවති සිදු රන 

කා අමතර රාජ ාරී කේුකවත  නිෂ්පාාන ක්රියා ාර ේ ඉහළ යන කදී. 

අතපසු වූ ඇණවුේ සේූතමණ  ර ගැනීම සඳහා මැයි මාසය ුළදී සතිකේ දින 

වක කමතම සති අතතකේා අමතර රාජ ාරී කිරීමට සිදුවූ බව කරදිපිළි හා 

ඇඟළුේ නිෂ්පාාන අාශකයි කබාකහෝමය කේ ප්රතිාාරය විය. 

ක්ව  බඳවා ගැනීේවක ාක්සනට කැබුණු සුළු පහළ යාම ක කරි 

විකේෂකයතම,   ආහාර හා පාන වතමග  නිෂ්පාාන අාශකේ, ක්වා 

නියුක්සතිකයි සැකකිය යුු අඩු වීම කේු විය. නව ඇණවුේ වක වතමධානයක්ස 

ාක්සනට කැබුනා, කපර මාසකේ මිකදී ගත් අමුද්රවය කතාග ඉතිරිව පැවතීම 

කේුකවත කමම  ාක පරිච්කේාය ුළ මිකදී ගැනුේ පහළ යාමක්ස ාක්සනට 

කැබුණි. පා්ු ඉරිාා දින සිදුවූ ප්රහාරකයත පසු තර  රන කා ආරක්සෂ  

විධිවිධාාන කේුකවත ඇණවුමක්ස සැපයීමට සැපයුේ රුවතට ගතවන  ාකය 

වැඩි විය. 

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ කයි ක්වා නියුක්සතිය සහ ගැනුේ 

කතාගය හැර අකනුත් සියලුම උප ාතමශ ,  ඩඉේ මට්ටම කකස ගැකනන 

ාතමශ  අගය වන 50.0 ට වඩා වැඩි අගයක්ස වාතමතා  ළ අතර, 2019 අකේල් 

මාසයට සාකේක්සෂව 2019 මැයි  මාසකේදී නිෂ්පාාන ක්රියා ාර ේ ඉහළ ගිය 

බව ඉත කපතනුේ  රයි. 

 

 
 

  

 
 

 

වනෝලීය ප්රවතතා  ි්පාදන ංා වයි 

නුම්ේ කනානාකවනවන්නවද දර් කය   

කගෝලීය ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය,  

2019 අකේල් මාසයට සාකේක්සෂව ාතමශ ාා  

0.6 කිත ඉහළ යමිත 2019 මැයි  මාසකේදී 49.8 

  ාතමශ  අගයක්ස වාතමතා  රන කදී. 

2019 මැයි මාසකේදී, එක්සසත් ජනපාය, එක්සසත් 

රාජධාානිය, යුකරෝපා  කාපය, රුසියාව සහ 

සිාගේූරුව නිෂ්පාාන අාශකයි ගැනුේ 

 ළමනා රුවතකේ ාතමශ යති අඩුවීමක්ස 

කපතනුේ  රන කදී. ක ක් වුවත්, ඉතදියාව 

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ යති 

වතමධානයක්ස කපතනුේ  ළ අතර  චීනය  

කනාකවන්ව පැවුණි.  

මූකාශ්රය: මාකිට් 1 ආයතනය, 2019 ජුනි 14 වන දිනට 

 

1 මාකිට් යනු කකාව ප්රධාාන කපකල් මූකය කතාරුරු 

ක්වා කබාකාන ආයතනයකි. කමය ජාතයතතරව 

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය සේපාානය 

 රන ප්රධාාන ආයතනයක්ස වන අතර, එමඟිත 

යුකරෝපා  කාපය ඇුලුව රටවල් 30  ට අධි  

ප්රමාණයක්ස සඳහා ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ 

ාතමශ ය සේපාානය  රනු කබයි. 

නුම්ේ  

කනානාකවනවන්නවද 

දර් ක ංනය 

50.7 

විචකයය ංවේල් ාුයි +/- සාරාා ය 

නුම්ේ 

කනානාකවනවන්නවද 

දර් කය 

41.0 50.7 + පහන යෑාක සිට ඉහන යෑාක් 

උප දර් ක 

නව ඇණවුේ 37.5 52.0 + පහළ යෑම  සිට ඉහළ යෑමක්ස 

නිෂ්පාාන 32.5 55.0 + පහළ යෑම  සිට ඉහළ යෑමක්ස 

ක්වා නියුක්සතිය 43.5 45.0 + අඩු කේගයකිත පහළ යෑමක්ස 

ගැනුේ කතාගය 41.0 44.5 + අඩු කේගයකිත පහළ යෑමක්ස 

ඇණවුමක්ස සැපයීමට 

සැපයුේ රුවතට 

ගතවන  ාකය 

55.5 52.5 - අඩු කේගයකිත ඉහළ යෑමක්ස 

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුව 

2019 ංවේල් 

ාාසයට 

සාවේක්ෂව 

දර් කාාක 9.7 ක 

ඉහන යාාකි. 
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නිෂ්පාාන අාශකයි ගැනුේ 

 ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය 

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුව 

 

http://www.cbsl.gov.lk/


 

2019 මැයි මාසකේ දී පසුගිය මාසයට සාකේක්සෂව ක්වා අාශකේ ක්රියා ාර ේ 

පහළ ගිය අතර පා්ු ඉරිාා සිදු වූ ප්රහාරකයි ප්රතිලකයක්ස වශකයත ක්වා 

නියුක්සති සහ වයාපාර ක්රියා ාර ේ යන උපාතමශ වක සිදු වූ පහළ යෑම ඊට 

කේුවිය. 

ප්රධාාන වශකයතම, නවාතැත සහ ආහාරපාන සැපයීකේ ක්වා, සහ අකනුත් 

කපෞද්ගලි  ක්වා උපඅාශවක වයාපාර ක්රියා ාර ේ පහළ යෑමත් සමග, 

ක ාතරාත් පානම යටකත් ක්වය  ළ ක්ව යතකේ ක්වය අත්ිටුවීම 

කේුකවත ක්වා නියුක්සති උපාතමශ ය, 2015 මැයි මස ගැනුේ 

 ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය පිළිබඳ සමීක්සෂණය ඇරඹීකමත පසුව වාතමතා 

 ළ අඩුම අගය වාතමතා  රන කදී. තවා, කතාග සහ සිල්කර කවළාාම, සහ 

ප්රවාහන යන උපඅාශවක ා වයාපාර ක්රියා ාර ේවක පහළ යෑමක්ස ාක්සනට 

කැබුණි. ප්රතිාාර ාක්සවතනත රැසක්ස විසිත පා්ු ඉරිාා සිදු වූ ප්රහාරය 

කේුකවත රට ුළ ඇති වූ අ්ථායිතාව තවදුරටත් පවතින බව සඳහත  ර 

තිබුණි. ඒ අනුව, නව වයාපාර සහ අකේක්ස ත වයාපාර ක්රියා ාර ේ පසුගිය 

මාසයට සාකේක්සෂව අඩු කේගයකිත පහළ යන කදී. 

නවාතැත සහ ආහාරපාන සැපයීකේ ක්වා, සහ අකනුත් කපෞද්ගලි  ක්වා 

උපඅාශවකට අයත් කහෝටල් සහ අකනුත් ආයතන මගිත කබා දුත වට්ටේ 

කේුකවත ක්වා අාශකේ අය රන මික ගණත 2019 මැයි මාසකේ දී අඩු 

කේගයකිත ඉහළ යන කදී. තවා, ක්වා අාශකේ අකේක්ස ත ශ්රම පිරිවැය 2019 

මැයි මාසකේ දී වැඩි කේගයකිත ඉහළ ගිකේය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 නුම්ේ  

කනානාකවනවන්නවද 

දර් ක ංනය 

44.7 

2019 ංවේල් 

ාාසයට 

සාවේක්ෂව 

දර් කාාක 0.6 ක 

පහන යෑාකි. 

 

 

වනෝලීය ප්රවතතා  වවවා ංා වයි නුම්ේ 

කනාතාකවනවන්නවද දර් කය  

කගෝලීය ක්වා අාශකයි නිමැවුේ වතමධාන 

කේගකයි අඩු වීමක්ස කපතනුේ  රමිත කගෝලීය 

ක්වා අාශකයි ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ 

ාතමශ ය, 2019 අකේල් මාසකේ දී වාතමතා වූ 52.7 ි 

සිට මැයි මාසකේ දී මාස 33 කිත  වාතමතා වූ පහළම 

අගය වන 51.6 ාක්සවා පහළ යන කදී. ක ක් වුවා, 

පසුගිය මාස 118 ුළ කගෝලීය ක්වා නිමැවුකමි 

වතමධානයක්ස එමගිත කපතනුේ  රයි. 

ජපානය, චීනය, ඉතදියාව, එක්සසත් රාජධාානිය 

සහ ඇමරි ා එක්සසත් ජනපාය යන රටවක ක්වා 

අාශකයි ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ  

මගිත එම රටවක ක්වා අාශ  2019 අකේල් 

මාසයට සාකේක්සෂව මැයි මාසකේ දී වතමධානය වූ 

බව කපතනුේ  රන කදී. 

මූකාශ්රය: මාකිට් 1 ආයතනය, 2019 ජුනි 13 වන දිනට 

5
3
.2

5
6
.9

4
5
.3

4
4
.7

ජ
න

.

ම
ාතම
ු

ම
ැයි ජූ
ලි

ස
ැේ

.

ක
න
ාව
ැ.

ජ
න

.

ම
ාතම
ු

ම
ැයි ජූ
ලි

ස
ැේ

.

ක
න
ාව
ැ.

ජ
න

.

ම
ාතම
ු

ම
ැයි

2017 2018 2019

ක්වා අාශකයි ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ

ාතමශ ය 

විචල්යය අප්රේල් මැයි +/- සාරාාංශය 

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ප්රේ දර්ශකය 45.3 44.7 - වැඩි ප්රේගයකින් පහළ යෑමක් 

උප දර්ශක 

නව වයාපාර 44.0 49.4 + අඩු වේගයකින් පහළ යෑමක් 

වයාපාර රියාරාරර  45.1 41.7 - වැඩි වේගයකින් පහළ යෑමක් 

ව ේවා නියුක්ිය 47.3 36.4 - වැඩි වේගයකින් පහළ යෑමක් 

නිමකිරීමට නියමිත රාර්යයන් 45.3 46.4 + අඩු වේගයකින් පහළ යෑමක් 

අවේක්ිත ඉදිරි වයාපාර රියාරාරර  44.6 49.4 + අඩු වේගයකින් පහළ යෑමක් 

අප්රනකුත් දර්ශක 

අයරරන මිල ගණන් 53.3 50.6 - අඩු වේගයකින් ඉහළ යෑමක් 

අවේක්ිත ශ්රම ිරරිවැය 62.6 64.8 + වැඩි වේගයකින් ඉහළ යෑමක් 

මූලය: ශ්රී ලාරා මහ ංැාවව 

මූකය: ශ්රී කා ා මහ බැාුව 

 

තාක්ෂණික සටහන  

දර් කය 

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය 0 සිට 100 අතර අගයත පරාසය  විිදී ඇත.  

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය ාතමශ  ඒ   50 ට සමාන නේ අාාළ අාශය පසුගිය මාසය හා සැසඳීකේ දී කනාකවන්ව පැවතී ඇත.  

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය ාතමශ  ඒ   50 ට වඩා වැඩි නේ අාාළ අාශය පසුගිය මාසය හා සැසඳීකේ දී වතමධානයක්ස කපතනුේ  රයි.  

ගැනුේ  ළමනා රුවතකේ ාතමශ ය ාතමශ  ඒ   50 ට වඩා අඩු නේ අාාළ අාශය පසුගිය මාසය හා සැසඳීකේ දී සාක ෝානයට කක්සවී ඇති 

බව කපතනුේ  රයි. 

ියුදිය 

කමම සමීක්සෂණකයි නියැදි රාමුව ක්ව  අතමථසාධා  අරමුාල් කාපාතමතකේතුකවත කබාගතනා කා බ්නාිර පළාකති ්ථානගත වී ඇති 

විශාක සමාගේ මත පානේ වී ඇත. ාළ කද්ශීය නිෂ්පාදිතයට ාක්සවන ආාශි  ාාය ත්වය පානේ  ර ගනිමිත නිෂ්පාාන සහ ක්වා  ටයුු 

සඳහා මාසි ව අවම වශකයත ප්රතිාාර 100 බැගිත වූ ඉකක්ස යක්ස පවත්වාකගන යනු ඇත.  

විචකයයන්නවද ංර්ථ  ිූපපතයන්න 

ක්වා නියුක්සතිය    : සමාගම සඳහා ක්වය කබාකාන ක්ව යත ගණන  

ගැනුේ කතාගය    : නිෂ්පාානය සඳහා කයාාාගැනීකේ අරමුණිත මික දී කගන ගබඩාකවි තබා ඇති අමු ද්රවය 

ඇණවුමක්ස සැපයීමට සැපයුේ රුවතට ගතවන  ාකය : සැපයුේ රුකවුට ඇණවුමක්ස කබාදීකමත පසු එය  තමමාතත ශාකාවට කැබීමට 

ගතවන  ාකය 

නිමකිරීමට නියමිත  ාතමයයත  : වයාපාරි  ක්රියා ාර ේ ඉහළයාම කේුකවත නිම කිරීමට කනාහැකි වූ ඇණවුේ  

අකනුත් විාකයයත ඒවා නේ කිරීම සඳහා කයාාා ඇති වානාතමථකයතම පැහැදිලි කේ. 

 

 


