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පුවත්පත් ිවේදනය 
 

ිකුත් කවේ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය  2020 මාර්තු මස 30  දින 

 

විවේශීය අංශවේ ක්රියාකාරිත්වය - 2020 ජනවාරි 

 

සමස්ත ිරීක්ෂණ 

අපනයන ආදායම අඩුවීමත් ආනයන වියදම වැඩිවීමත් සමඟ 2019 ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2020 ජනවාරි මස පවළඳ 

හිඟය පුළුල් විය. 2019 අවසානය වනවිට සංචාරක කර්මාන්තය පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයන්පේ බලපෑපමන් ක්රමපයන් යථා 

තත්ත්වයට පත්ුවද, 2020 ජනවාරි මස පකාපරෝනා වවරසය (COVID-19) වයාේිය පේතුපවන් එම යථා තත්ත්වයට පත්වීපේ 

ප්රවණතාව ආපසු බලපෑමට ලක්විය. 2020 ජනවාරි මස විපේශ පස්කවා නියුක්ිකයන්පේ පේෂණ පපර වසරට සාපේක්ෂව 

වැඩිවීමක් වාර්තා කපේය. පේ අතර, 2020 ජනවාරි මස රාජය සුරැුේපත් පවළඳපපාපළහි විපේශීය ආපයෝජන ශුේධ ලැබීමක් 

වාර්තා කළ අතර සමස්කතයක් පලස පකාළඹ පකාටස්ක පවළඳපපාළ පවින් ශුේධ පෙවීමක් දැකිය හැකි විය. 2020 ජනවාරි මස 

ශ්රී ලංකා රුපියල සමස්කතයක් පලස ස්කථාවරව පැවපතමින් එ.ජ. ප ාලරයට එපරහිව අිප්රමාණය ුවද පකාපරෝනා වසංෙතය 

හමුපේ එ.ජ. ප ාලරය සහ ජපන් පයන් ශක්ිමත් වීම පේතුපවන් මාර්තු මාසපේ දී පබාපහෝ නැගී එන පවළඳපපාළ විනිමය 

අනුපාිකයන්හි ප්රවණතාවයට  සමානව ියුණු පලස අවප්රමාණය විය. 

 ශ්රි ලංකා මහ බ ංකුව විසින් වවළඳ භාණ්ඩ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ව ඩිදුර ව ාරතුරු ඇතුළත් ‘මාසික වවළඳ විවරණිකාව’ ප්රකාශයට පත් කරනු 
ලබන අ ර එය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ වවබ් අඩවිවයන් ලබා ග  හ ක.  සංඛ්යාති > ආර්ථික දර්ථශක > මාසික වවළඳ විවරණිකාව 

https://www.cbsl.gov.lk/si/node/6181 

https://www.cbsl.gov.lk/si/node/6181
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සංඛ්යා සටහන 1:  විවේශීය අංශවේ ක්රියාකාරිත්වවයහි සාරාංශය (අ) 

කාණ්ඩය 

ජන. - 

දෙසැ. 

2019 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

වවනස 

2019/18 

(%) 

ජන.  

2019 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

ජන.2020 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

වවනස 

ජන.  

 20/ ජන.  

 19 

(%) 

අපනයන 11,940 0.4 1,038 1,005 -3.2 

ආනයන 19,937 -10.3 1,655 1,735 4.8 

කවළඳ කේෂය (ශුද්ධ) -7,997  -617 -730  

සංචාර  ඉපැයීේ 3,607 (b) -18.0 460 (b) 431 (c) -6.5 

විකද්ශ ක්වා නියුක්සති යන්කේ කේෂණ  6,717 -4.3 545 581 6.5 

ක ාළඹ ක ාට් කවළඳකපාළ කවත වූ 

ලැබීේ (ශුද්ධ) (ඈ) 
-35  -14 -16  

රාජය අංශකේ ලැබීේ (දළ)  6,561  286 140  

      භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුේ ර 596  72 59  

      දිගු ාලීන ණය   1,565  213 81  

      ජාතයන්තර ්වවරීත්ව බැඳුේ ර 4,400  - -  

ජා.මූ. අරමුදල - වි්ීර්ණ ණය පහසු ම  328  - -  

විකද්ශ  ඍජු ආ කයෝජන (ඉ) 1,204     

සම්ත කේෂය 377  -990 105  

 

මූලයන්: ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව, ශ්රී ලං ා සංචාර  සංවර්ධන අධි ාරිය, ක ාළඹ ක ාට් කවළඳකපාළ, ශ්රී ලං ා ආකයෝජන මණ්ඩලය 

 

(අ) තාව ාලි     

(ආ) ශ්රී ලං ා සංචාර  සංවර්ධන අධි ාරිය විසින් 2019 වර්ෂය සඳහා සිදු  ළ සමීක්සෂණයට අනුව ඇ්තකේන්ු  ළ සංචාර යකු කමරට ගත  රන 

සාමානය  ාලය සහ සංචාර යකුකේ සාමානය වදනි  වියදමට අනුව සංකශෝධිතය. 

(ඇ) ශ්රී ලං ා සංචාර  සංවර්ධන අධි ාරිය විසින් 2020 වර්ෂය සඳහා එහි සමීක්සෂණ ප්රතිඵල නිකුත් කිරීකමන් පසු කමම තාව ාලි  ඇ්තකේන්ු 

සංකශෝධනය විය හැකිය. 

(ඈ)  ද්විීයි  සහ ප්රාථමි  කවළඳකපාළ ගනුකදනු ඇුළත් කේ. 

(ඉ)     ශ්රී ලං ා ආකයෝජන මණ්ඩලය විසින් වාර්තා  ළ පරිදි ඍජු ආකයෝජන සමාගේ කවත වූ විකද්ශීය ණය සහ ක ාට් කවළඳකපාළ කවත වූ ශුද්ධ ඍජු 

ආකයෝජන ඇුළත් කේ. 

 

 

දෙළඳ හිඟය හා දෙළඳ මිල අනුපාතය  

▪ 2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේ දී දෙළඳ ගිණුදේ හිඟය 2019 වසපර් ජනවාරි මාසපේ 

දී වාර්තා වූ එ.ජ. ප ාලර් මිලියන 617 සිට එ.ජ. ප ාලර් මිලියන 730 ක් දක්වා පුළුල් වූ 

අතර ඒ සඳහා පපර වසපර් අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව අපනයන පහත වැටීම සහ 

ආනයන ඉහළ යෑම පේතු විය. පවළඳ ගිණුපේ හිඟය පුළුල් වීම සඳහා බලපෑ ප්රධාන 

අයිතම රූප සටහන 1 මගින් දැක්පේ. 

▪ පේ අතර, අපනයන හා ආනයන මිල ෙණන් අතර අනුපාතය දැක්පවන දෙළඳ මිල 

අනුපාතය 2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේ දී පපර වසපර් අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව 

සියයට 3.7 කින් පහත වැටුණු අතර පේ සඳහා ආනයන මිල ෙණන් පහළ යෑපේ 

පේෙයට ව ා වැඩි පේෙයකින් අපනයන මිල ෙණන් පහළ යෑම පේතු විය.  
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රූප සටහන 1: වවළඳ හිඟය පුළුල්  වීම සඳහා දායක වූ ප්රධාන අයිතම :  

2020 ජනවාරි  (එ.ජ. වඩාලර් මිලියන) 

  

මූලයන්: ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

  

රූප සටහන 2: මාසික වවළඳ හිඟය (2019 – 2020) රූප සටහන 3: වවළඳ මිල අනුපාතය (2019 – 2020) 

  

මූලයන්: ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව             මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

වවළඳ භාණ්ඩ අපනයන ක්රියාකාරිත්වය 

▪ 2019 වසපර් ජූලි මාසපේ සිට දක්නට ලැබුණු පපර වසපර් අනුරූප මාසයට 

සාපේක්ෂව අපනයන පහත වැටීපේ ප්රවණතාව තවදුරටත් පැවපතමින් 2020 වසපර් 

ජනවාරි මාසපේ දී දෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම එ.ජ. ප ාලර් මිලියන 1,005 ක් 

දක්වා සියයට 3.2 කින් පහත වැටුණ අතර ඒ සඳහා  2019 වසපර් ජනවාරි මාසයට 

සාපේක්ෂව සියලුම ප්රධාන කාණ් වල අපනයන පහත වැටීම පේතු විය.  

▪ සුළු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිත හැර කෘෂිකාර්මික අපනයන යටපත් වර්ෙ කර ඇි 

අපනුත් සියලුම උප කාණ් වල අපනයන ආදායම පහත වැටීම පේතුපවන් 2020 

ජනවාරි මාසපේ දී කෘෂිකාර්තමික අපනයන ආදායම පපර වසපර් අනුරූප මාසයට 

සාපේක්ෂව පහත වැටුණි. පත් අපනයන පරිමාව සහ සාමානය අපනයන මිල ෙණන් 



4 

 

 

 

යන පදකම පහත වැටීපේ ප්රිඵලයක් පලස පත් අපනයන ආදායම පහත වැටුණි. මීට 

අමතරව, ප්රධාන වශපයන් ුළුබඩු  යටපත් වර්ෙ කර ඇි උප කාණ්  

පබාපහෝමයක අපනයන පරිමාව පහත වැටීම සහ සාදික්කා, වසාවාසි හැර 

අපනුත් උප කාණ් වල අපනයන මිල ෙණන් පහත වැටීම පේතුපවන් 2020 වසපර් 

ජනවාරි මාසපේ දී ුළුබඩු අපනයන ආදායම පහත වැටුණි. ඇපමරිකා එක්සත් 

ජනපදය පවින් වූ ඉල්ලුම අඩු වීම සමෙ  මුහුදු ආහාර අපනයන ආදායම පහත 

වැටුණි. පේ අතර, ප්රධාන වශපයන්  පපාල් මද ආශ්රිත නිෂ්පාදිත යටපත් වර්ෙකර 

ඇි දිසිඳි පපාල් සහ පපාල් මද ආශ්රිත පනාවන නිෂ්පාදිත යටපත් වර්ෙ කර ඇි 

පපාල් පකඳි අපනයන ආදායම   පහත වැටීම පේතුපවන් පපාල් නිෂ්පාදිත අපනයන 

ආදායම පහත වැටුණි. පමයට පවනස්කව යමින්, ප්රධාන වශපයන් පුවක් සහ බුලත් 

අපනයන ඉහළ යෑම පේතුපවන් පමම මාසපේදී සුළු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිත 

අපනයන ආදායම ඉහළ ගිපේය.  

▪ ඛනිජපතල් නිෂ්පාදිත, රසායනික නිෂ්පාදිත සහ මැණික්, දියමන්ි හා 

ස්කවර්ණාභරණ අපනයන හැර අපනුත් සියලුම උප කාණ් වලින් ලද ආදායම පහත 

වැටීම පේතුපවන් 2019 වසපර් ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2020 වසපර් ජනවාරි 

මාසපේදී කාර්තමික අපනයන ආදායම පහත වැටුණි. සකස්ක කළ දුේපකාළ සහ 

විවිධ ආහාර සැකසුේ අපනයන පහත වැටීම පේතුපවන් ආහාර, පාන වර්ෙ හා 

දුේපකාළ අපනයන ආදායම පහත වැටුණි. මීට අමතරව, ප්රධාන වශපයන් ටයර් 

අපනයනය පහත වැටීම පේතුපවන් රබර් නිෂ්පාදිත අපනයන ආදායම පහත 

වැටුණි. යුපරෝපා පවළඳපපාළ පවින් වූ අපනයන ආදායම ඉහළ ගියද, ඇපමරිකා 

එක්සත් ජනපදය පමන්ම ඉන්දියාව, දුණු පකාරියාව සහ පමක්සිපකෝව වැනි 

සාේප්රදායික පනාවන පවළඳපපාළ පවින් වූ අපනයන ආදායම පහත වැටීම 

පේතුපවන් පරදිපිළි හා ඇඟලුේ අපනයන ආදායම සුළු වශපයන් පහත වැටුණි. තවද, 

සියලුම උප කාණ් වල අපනයන අඩුවීම පේතුපවන් යන්ර සූර හා යාන්ික 

උපකරණ අපනයන ආදායම පහත වැටුණි. පමයට පවනස්කව යමින්, නැේ සඳහා 

භාවිත කරන ඉන්ධන අපනයන පරිමාව හා මිල ෙණන් ඉහළ යෑම පේතුපවන් නැේ 

සහ ගුවන් යානා සඳහා පයාදා ෙනු ලබන ඉන්ධන අපනයන ආදායම ඉහළ යෑම 

පමන්ම නැේතා අපනයන ආදායම ඉහළ යෑම පේතුපවන් ඛනිජපතල් නිෂ්පාදිත 

අපනයන ආදායම සැලකිය යුතු පලස ඉහළ ගිපේය.  

▪ සියලුම උප කාණ් වල පහළ ක්රියාකාරීත්වය පේතුපවන් 2020 ජනවාරි මාසපේදී 

පපර වසපර් අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව ඛනිජ නිෂ්පාදිත අපනයන ආදායම 

පහත වැටුණි.  

▪ 2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේදී පපර වසපර් අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව අපනයන 

පරිමා දර්ශකය සියයට 2.9 කින් ඉහළ ගිය අතර, අපනයන මිල දර්ශකය සියයට 6.0 
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කින් පහත වැටුණි. පේ අනුව 2019 වසපර් ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව අපනයන 

පහත වැටීම සදහා අපනයන මිල ෙණන් පහත වැටීම  මුළුමනින්ම පේතු වූ බව 

පිළිබිඹු පේ. 

 

රූප සටහන 4: මාසික අපනයන ක්රියාකාරිත්වය රූප සටහන 5: අපනයන පරිමා දර්ශකය 

  

මූලයන්: ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව   මූලය:  ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 
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සංඛ්යා සටහන 2: වවළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම (අ) 

කාණ්ඩය 

2019 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

වවනස 

2019/18 

(%) 

ජන.2019 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

ජන.2020 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

වවනස  

ජන. 20/ ජන. 19 

(%) 

1. කාර්මික අපනයන   9,426.3 1.8 826.4 812.6 -1.7 

ආහාර, පාන වර්ෙ හා දුේපකාළ 447.0 -3.3 53.1 35.5 -33.2 

සත්ත්ව ආහාර 129.0 19.7 16.8 8.7 -48.4 

පරදිපිළි හා ඇඟලුේ 5,596.5 5.2 475.9 474.0 -0.4 

එයින් ඇඟලුේ 5,205.5 4.9 444.5 436.0 -1.9 

         පරදිපිළි  284.3 9.3  2.9 27.2 18.8 

         පවනත් පරදිපිළි සැකසුේ 106.7 10.2 8.4 10.8 27.7 

රබර් නිෂ්පාදන 866.1 -1.1 80.7 70.2 -13.0 

මැණික්, දියමන්ි හා ස්කවර්ණාභරණ 305.7 10.0 24.1 24.7 2.3 

යන්රසූර හා යාන්ික උපකරණ 400.0 -8.0 36.8 30.5 -17.2 

ප්රවාහන උපකරණ 145.9 21.3 8.8  .2 -18.5 

ඛනිජ පතල් නිෂ්පාදිත 521.1 -16.2 37.5 82.8 120.9 

රසායනික නිෂ්පාදිත 176.3 5.7 14.9 15.2 2.0 

දැව හා ක දාසි නිෂ්පාදිත 129.4 -7.9 12.1 10.0 -17.2 

මුද්රණ කර්මාන්තය ආශ්රිත නිෂ්පාදිත 48.3 52.4 6.1 4.8 -21.5 

සේභාණ් , සංචාරක භාණ්  හා පාවහන් 102.9 - 0.3 13.1 5.6 -57.6 

ේලාස්කික් හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදිත 73.5 -5.4 6.8 5.5 -19.2 

මූල පලෝහ හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදිත 176.5 6.7 14.1 12.8 -9.6 

පිඟන් මැි නිෂ්පාදිත 30.1 -3.9 2.4 2.1 -12.0 

පවනත්  278.1 -0.3 23.2 23.1 -0.4 

2. කෘෂිකාර්මික අපනයන 2,461.9 -4.6 207.6 188.7 -9.1 

පත් 1,346.4 -5.7 110.8 99.7 -10.0 

රබර් 24.2 -23.4 2.8 2.7 -3.3 

පපාල් 329.5 6.0 25.7 24.6 -4.5 

ුළුබඩු 312.5 -13.2 27.8 19.5 -30.0 

එළවළු 32.0 13.3 2.7 2.6 -0.4 

සකස්ක පනාකළ දුේපකාළ 34.7 -2.4 2.1 1.6 -23.0 

සුළු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිත 120.0 1.4 8 4 14.3 71.1 

මුහුදු ආහාර 262.5 -1.3 27.4 23.7 -13.5 

3. ඛනිජ අපනයන 33.9 -1.4 2.4 2.0 -15.4 

4.  වර්ෙ පනාකළ අපනයන 17.9 0.6 1.7 1.5 -9.6 

මුළු අපනයන 11,940.0 0.4 1,038.1 1,004.9 -3.2 

(අ) තාව ාලි  

 

මූලයන්:   ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ජාති  මැණික්ස හා ්වර්ණාභරණ අධි ාරිය, ලං ා ඛනිජ කතල් නීතිගත සං්ථාව සහ අකනකුත් ඛනිජ කතල් 

අපනයන රුවන්, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

 

 

 



7 

 

 

 

වවළඳ භාණ්ඩ ආනයන ක්රියාකාරිත්වය 

▪ 2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේදී දෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම පපර වසපර් 

අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව අඛණ් ව පදවැනි මාසයටත් එ.ජ.ප ාලර් මිලියන 

1,735 ක් දක්වා සියයට 4.8 කින් ඉහළ ගිය අතර පේ සදහා පාරිපභෝගික භාණ්  

සහ ආපයෝජන භාණ්  ආනයනය ඉහළ යෑම පේතු විය.  

▪ ආහාර හා පාන වර්ෙ සහ ආහාරමය පනාවන පාරිපභෝගික භාණ්  ආනයන 

යන පදඅංශපයහිම ආනයන ඉහළ යෑම පේතුපවන් 2020 වසපර් ජනවාරි 

මාසපේදී පාරිදභෝගික භාණ්ඩ ආනයන වියදම ඉහළ ගිපේය. පේ අනුව, 

ආහාර හා පාන වර්ෙ යටපත් කාණ්  කර ඇි එළවළු (ප්රධාන වශපයන් පලාු 

ලූණු), කිරි නිෂ්පාදිත  (ප්රධාන වශපයන් කිරිපිි), සීනි සහ ුළු බඩු (ප්රධාන 

වශපයන් මිරිස්ක) ආනයනය ඉහළ ගිපේය. පේ අතර, ආහාරමය පනාවන 

පාරිපභෝගික භාණ්  සැලකූ විට, 2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේදී පපෞේෙලික රථ 

වාහන ආනයන වියදම  පපර වසපර් අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂව අඛණ් ව 

පදවැනි මාසයටත් ඉහළ ගිපේය. පකපස්ක ුවද, 2019 වසපර් පදසැේබර් මාසයට 

සාපේක්ෂව පමම මාසපේදී පපෞේෙලික රථ වාහන ආනයන වියදම කැපී 

පපපනන පලස පහත වැටුණි. පමයට පවනස්කව යමින්, පාන වර්ෙ (ප්රධාන 

වශපයන් මදයසාර සහිත පාන වර්ෙ) සහ මුහුදු ආහාර (ප්රධාන වශපයන් ින් 

මාළු) ආනයනය 2019 වසපර් ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව පහත වැටුණි.  

▪ පේ අතර, යන්රසූර හා උපකරණ සහ ප්රවාහන උපකරණ ආනයන ඉහළ යෑම 

පේතුපවන් 2020 ජනවාරි මාසපේදී ආදයෝජන භාණ්ඩ ආනයන වියදම ඉහළ 

ගිපේය. ප්රධාන වශපයන් ටර්බයින, විදුලි සංපේශ පමවලේ සහ විදුලිපයන් ක්රියා 

කරන යන්ර සූර හා උපකරණ ආනයන ඉහළ යෑම පේතුපවන් යන්රසූර හා 

උපකරණ ආනයන වියදම ඉහළ ගිපේය. පේ අතර, දුේරිය එන්ින් හා මැදිරි වැනි 

දුේරිය උපකරණ සහ පලාරි රථ ආනයන වියදම ඉහළ යෑම පේතුපවන් ප්රවාහන 

උපකරණ ආනයන වියදම ඉහළ ගිපේය. පකපස්ක ුවද, 2020 ජනවාරි මාසපේ දී 

පාලේ සහ පාලේ පකාටස්ක ආනයන වියදම  අඛණ් ව ඉහළ ගිය ද  ප්රධාන 

වශපයන් යක  හා වාපන් සහ යක  දඬු වැනි ඒ ආශ්රිත උපාංෙ ආනයන වියදම 

පහත වැටීම පේතුපවන් පො නැගිලි ද්රවය  ආනයන වියදම පහත වැටුණි.  

▪ ප්රධාන වශපයන් ඉන්ධන ආනයන වියදම පහත වැටීම පේතුපවන් 2020 වසපර් 

ජනවාරි මාසපේදී අන්තර්ත භාණ්ඩ ආනයන වියදම පහත වැටුණු අතර, 2019 

වසපර් ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව පබාරපතල්  සහ පිරිපහදු කළ ඛනිජ පතල් 

සඳහා වූ සාමානය ආනයන මිල ෙණන් ඉහළ ගිය ද ඉන්ධන යටපත් වර්ෙ කර 



8 

 

 

 

ඇි පබාරපතල්, පිරිපහදු කළ  ඛනිජපතල් සහ ෙල් අගුරු යන සියලුම උප 

කාණ් වල ආනයන පරිමාව අඩුවීම ඉන්ධන ආනයන වියදම පහත වැටීම සඳහා 

පේතු විය. මීට අමතරව, 2020 ජනවාරි මාසපේ දී මූල පලෝහ (ප්රධාන වශපයන් 

යක  හා වාපන්), ිරිඟු සහ ඛනිජ නිෂ්පාදිත  (ප්රධාන වශපයන් සිපමන්ි 

ක්ලින්කර) ආනයනය පහත වැටුණි. පකපස්ක ුවද, ප්රධාන වශපයන් පරදි  සහ 

පකඳි වර්ෙ ආනයනය ඉහළ යෑම පේතුපවන් පරදිපිළි හා පරදිපිළි උපාංෙ 

ආනයන වියදම ඉහළ ගිපේය.  

▪ 2020 ජනවාරි මාසපේ දී ආනයන පරිමා දර්ශකය සියයට 7.3 කින් ඉහළ ගිය අතර 

ආනයන මිල දර්ශකය සියයට 2.3 කින් පහත වැටුණි. පේ අනුව, 2019 වසපර් 

ජනවාරි මාසයට සාපේක්ෂව පමම මාසපේදී ආනයන ඉහළ යෑම සඳහා පරිමාව 

ඉහළ යෑම මුළුමනින්ම පේතු වූ බව පිළිඹිබු පේ.  

 

රූප සටහන 6: මාසික ආනයන ක්රියාකාරිත්වය රූප සටහන 7:  ආනයන පරිමා දර්ශකය 

  

මූලයන්: ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව මූලය:  ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 
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සංඛයා සටහන 3: දෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන වියෙම (අ) 

කාණ්ඩය 

2019 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

වවනස 

2019/18 

(%) 

ජන.  

2019 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

ජන. 

2020 

(එ.ජ.වඩා. 

මිලියන) 

වවනස 

ජන. 20/ 

ජන. 19 

(%) 

1.  පාරිවභෝගික භාණ්ඩ 3,956.5 -20.5 300.5 371.8 23.7 

ආහාර හා පාන වර්ග 1,426.9 -11.2 111.2 147.5 32.7 

ධානය හා ඇඹරුේ  ර්මාන්තය ආශ්රිත 

නිෂ්පාදිත ෂ්පාදිත 

36.1 -71.4 4.0 5.4 37.0 

    එයින් සහල් 12.8 -88.0 2.3 2.2 -7.5 

 කිරි නිෂ්පාදිත 311.9 -6.1 17.9 36.3 103.0 

එළවළු 310.0 2.0 24.6 35.9 46.0 

මුහුදු ආහාර 214.6 8.8 18.4 17.2 -7.0 

සීනි හා රස ැවිලි 201.2 -19.4 14.9 20.0 34.1 

කුළුබඩු 115.4 1.3 8.8 10.3 18.1 

පාන වර්ග 83.3 -4.5 9.3 7.8 -16.3 

කවනත් ආහාර හා පාන වර්ග 154.4 -21.0 13.3 14.6 9.9 

ආහාරමය කනාවන පාරිකභෝගි  භාණ්ඩ 2,529.6 -25.0 189.3 224.2 18.4 

කපෞද්ගලි  රථවාහන 815.7 -48.2 49.5 63.3 27.8 

කබකහත් හා ඖෂධීය නිෂ්පාදිත 552.6 3.9 41.3 48.8 18.2 

කරදිපිළි හා උපාංග  275.1 -11.3 28.4 30.2 6.5 

ගෘහ උප රණ 206.6 -11.0 14.3 20.0 39.7 

විදුලි සංකද්ශ කමවලේ 247.2 -9.3 20.4 23.3 14.4 

ගෘහ හා දැව භාණ්ඩ 171.9 1.5 13.4 17.8 33.2 

කවනත් ආහාරමය කනාවන පාරිකභෝගි  

භාණ්ඩ 

260.5 -8.2 22.1 20.7 -6.1 

2.  අන්නතර් භාණ්ඩ 11,369.6 -9.0 956.1 934.5 -2.3 

ඉන්ධන 3,891.6 -6.3 329.0 291.9 -11.3 

        එයින් කබාරකතල් 970.7 -0.8 87.8 46.9 -46.6 

                  පිරිපහදු  ළ ඛනිජකතල් 2,706.4 -7.9 186.0 207.2 11.4 

                  ගල් අඟුරු 214.6 -9.3 55.2 37.8 -31.5 

දියමන්ති, අගනා ගල් හා කලෝහ වර්ග 201.4 -64.8 16.6 13.9 -16.0 

       එයින් රත්රන් 2.6 -99.4 0.1 0.2 83.3 

කරදිපිළි හා කරදිපිළි උපාංග 2,909.4 1.8 262.5 300.8 14.6 

රසායනික නිෂ්පාදිත 831.5 -8.0 76.1 74.1 -2.7 

ප්ලා්ික්ස හා ඒ ආශ්රිත නිෂ්පාදිත 612.9 -12.1 53.0 49.7 -6.1 

 ඩදාසි හා ඝන  ඩදාසි හා ඒ ආශ්රිත 

නිෂ්පාදිත 

457.3 -13.6 38.6 38.1 -1.2 

මූල කලෝහ 562.8 -17.6 46.7 25.2 -46.1 

කපාකහාර  221.4 -15.4 3.7 6.0 59.5 

තිරිඟු හා ඉරිඟු  346.4 -7.3 14.5 8.9 -38.5 

ආහාර සැ සුේ 227.7 -23.3 23.3 26.0 11.9 

 ෘෂි ාර්මි  කයදවුේ 187.9 -9.5 15.3 20.7 35.6 

ඛනිජ නිෂ්පාදිත  243.3 34.1 17.5 12.8 -27.2 

 කවනත් අන්තර් භාණ්ඩ 676.1 -12.2 59.5 66.5 11.8 

3.  ආවයෝජන භාණ්ඩ 4,602.6 -1.9 398.5 428.2 7.5 

යන්ත්රසූත්ර හා උප රණ 2,489.7 -0.1 231.2 258.7 11.9 

කගාඩනැගිලි ද්රවය 1,508.7 -1.0 132.0 119.3 -9.6 

ප්රවාහන උප රණ 596.6 -10.7 34.8 49.9 43.4 

කවනත් ආකයෝජන භාණ්ඩ 7.6 25.5 0.5 0.4 -30.9 

4.  වර්ග වනාකළ ආනයන 8.3 -88.9 0.3 0.9 164.1 

මුළු ආනයන   19,937.1 -10.3 1,655.5 1,735.3 4.8 

 (අ) තාව ාලි  

 

මූලයන්:   ශ්රී ලං ා කර්ගුව, ලං ා ඛනිජ කතල් නීතිගත සං්ථාව, ලං ා අයි.ඕ.සී. සමාගම, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 
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ජංගම ගිණුම වවත වාර්තා වූ අවනකුත් ප්රධාන ලැබීේ 

• පකාපරෝනා වවරසපේ (COVID-19) වයාේිය ද සමෙ 2020 වසපර් ජනවාරි 

මාසය තුළදී සංචාරක අංශය පසුබෑමට ලක් වූ අතර, එමගින් පාස්කු ඉරු දින 

සිදු වූ ප්රහාරවලින් පසු සංචාරකයින්පේ පැමිණීේ යථා තත්ත්වයට පත් වීපේ 

ප්රවණතාව පවනස්ක විය.   2019 වසපර් ජනවාරි මාසපේ වාර්තා වූ 244,239 ට 

සාපේක්ෂව, සංචාරක පැමිණීේ 2020 වසපර් ජනවාරි මාසය තුළදී සියයට 

6.5 කින් 228,434 ක් දක්වා අඩු විය.   2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේ දී, රුසියාව, 

පපෝලන්තය සහ යුක්පර්නය යන රටවල්වලින් පමරටට පැමිණි සංචාරකයින් 

ෙණන ඉහළ ගිය අතර, ඕස්කපේලියාව, ප්රංශය, එක්සත් රාජධානිය, ජර්මනිය 

සහ චීනය වැනි ප්රධාන රටවල්වලින් පැමිණි සංචාරකයින් ෙණන අඩු විය.  

• 2020 වසපර් ජනවාරි මාසපේ දී සංචාරක ඉපැයීේ, 2019 ජනවාරි මාසපේ දී 

වූ එ.ජ. ප ාලර් මිලියන 460 ට සාපේක්ෂව, එ.ජ. ප ාලර් මිලියන 431ක් පලස 

තාවකාලිකව ඇස්කතපේන්තු කර  ඇත.  

• පේ අතර, 2020 ජනවාරි මාසපේ දී විදේශ දේො නියුක්තිකයන්දේ 

දේෂණ එ.ජ. ප ාලර් මිලියන 581ක් දක්වා පපර වසපර් අනුරූප මාසයට 

සාපේක්ෂව, සියයට 6.5 ක වැඩිවීමක් වාර්තා කපේය. 

 

 

 

 

 

 

 

  රූප සටහන 8:  සංචාරක පැමිණීේහි ප්රධාන මූලාශ්ර    

මූලයන්: ශ්රී ලං ා සංචාර  සංවර්ධන අධි ාරිය, බලපත්රලාභී බැංකු,     

                ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව  
මූලය∶ ශ්රී ලං ා සංචාර  සංවර්ධන අධි ාරිය 

 

රූප සටහන 9: සංචාරක ඉපැයීේ  සහ විවේශ වස්වා  

ියුක්ිකයන්නවේ වේෂණ 
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මූලය ලැබීේ 

• 2020 වසකර් ජනවාරි මාසකේදී රුපියල්වලින් නාමනය  රන ලද රාජය 

සුරැකුේපත් කවළඳකපාකළහි වූ විකද්ශීය ආකයෝජන එ.ජ. කඩාලර් මිලියන 19  

ශුද්ධ ලැබීමක්ස වාර්තා  කේය. 

• 2020 වසකර් ජනවාරි මාසකේදී ප්රාථමි  හා ද්විීයි  කවළඳකපාළ ගනුකදනුවලින් 

සමන්විත ක ාළඹ ක ාට් කවළඳකපාකළහි විකද්ශීය ආකයෝජන එ.ජ. කඩාලර් 

මිලියන 16  ශුද්ධ කගවීමක්ස වාර්තා  කේය.  

• තවද, 2020 වසකර් ජනවාරි මාසකේදී රජය කවත වූ දිගු  ාලීන ණය එ.ජ. කඩාලර් 

මිලියන 85  ශුද්ධ කගවීමක්ස වාර්තා  කේය.  

ජාතයන්නතර සංචිත 

• ජනවාරි මාසපේ පමන්ම මාර්ු මස පළමු සතිය දක්සවා පුළුල් කලස ්ථාවරව 

පැවැති ශ්රී ලං ා රුපියල, පකාපරෝනා වවරසය පැතිරීමත් සමඟ කවළඳකපාළ 

තුළ සමකප්ක්ෂණාත්ම  හැසිරීම කේුක ාටකගන එතැන් සිට තියුණු කලස 

අවප්රමාණය විය. ඒ අනුව 2020 වසකර් මාර්ු 30 දින වන විට රුපියල, එ.ජ. 

කඩාලරයට එකරහිව සියයට 4.7 කින් අවප්රමාණය විය. අකනකුත් විකද්ශ වයවහාර 

මුදල්වල හැසිරීම පිළිබිඹු  රමින් 2020 මාර්ු 30 දක්සවා  ාලපරිච්කේදය ුළදී 

රුපියල, එ.ජ. කඩාලරය, යූකරෝ හා ජපන් කයන්වලට සාකප්ක්ෂව අවප්රමාණය වූ 

අතර ්ටර්ලින් පවුම,  ැකන්ඩියානු කඩාලරය, ඕ්කේලියානු කඩාලරය සහ 

ඉන්දියානු රුපියලට සාකප්ක්ෂව අතිප්රමාණය විය. 

 රූප සටහන 10: දළ ිල සංචිත සහ සංචිත ප්රමාණාත්මකභාවය   

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලය ∶ ශ්රී ලං ා සංචාර  සංවර්ධන අධි ාරිය   

 

         මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 
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විිමය අනුපාිකවේ හැසිරීම  

• ජනවාරි මාසපේ පමන්ම මාර්ු මස පළමු සතිය දක්සවා පුළුල් කලස ්ථාවරව 

පැවැති ශ්රී ලං ා රුපියල, පකාපරෝනා වවරසය පැතිරීමත් සමඟ කවළඳකපාළ 

තුළ සමකප්ක්ෂණාත්ම  හැසිරීම කේුක ාටකගන එතැන් සිට තියුණු කලස 

අවප්රමාණය විය. ඒ අනුව 2020 වසකර් මාර්ු 30 දින වන විට රුපියල, එ.ජ. 

කඩාලරයට එකරහිව සියයට 4.7කින් අවප්රමාණය විය. අකනකුත් විකද්ශ වයවහාර 

මුදල්වල හැසිරීම පිළිබිඹු  රමින් 2020 මාර්ු 30 දක්සවා  ාලපරිච්කේදය ුළදී 

රුපියල, එ.ජ. කඩාලරය, යූකරෝ හා ජපන් කයන්වලට සාකප්ක්ෂව අවප්රමාණය වූ 

අතර ්ටර්ලින් පවුම,  ැකන්ඩියානු කඩාලරය, ඕ්කේලියානු කඩාලරය සහ 

ඉන්දියානු රුපියලට සාකප්ක්ෂව අතිප්රමාණය විය. 

 

රූප සටහන 11: එ.ජ. වඩාලරයට සාවේක්ෂව රුපියවලහි අගය 

 

                                                                                                                     මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

 
සංඛ්යා සටහන 4: වතෝරාගත් වයවහාර මුදල් ඒකකවලට සාවේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියවලහි වවනස්වීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                       මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

 

 

 

මුදල් ඒකකය 2018 2019 

2020 

(මාර්තු 30 දක්වා) 

අවප්රමාණය (-)/ 

අිප්රමාණය (+) 

එ.ජ. කඩාලරය -16.4% +0.6% -4.7% 

යුකරෝ -12.7% +2.6% -3.6% 

්ටර්ලින් පවුම -11.4% -2.8% +0.9% 

ජපන් කයන් -18.1% -1.0% -5.8% 

 ැකන්ඩියානු කඩාලරය -9.3% -3.7% +2.6% 

ඕ්කේලියානු කඩාලරය -7.6% +1.3% +8.7% 

ඉන්දියානු රුපියල -8.7% +2.6% +0.9% 
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දකාදරෝනා වෙරසය (COVID-19) පැිරී යාම මධ්යදේ විදේශීය අංශදේ ප්රෙණතා 

පෙෝලීය හා පේශීය පවළඳපපාළ අවිනිශ්චිතතාවයන් විසින් ඇි කරන ලද මූලික පී නය, 

විපශ්චෂපයන් 2020 මාර්තු මස අෙ භාෙපේදී පේශීය විපේශ විනිමය පවපළඳපපාළ මගින් අත්විඳින ලදී. 

මූලික වශපයන් සමපේක්ෂන පවළඳපපාළ හැසිරීම සහ රාජය සුරැකුේපත් පවළඳපපාළ පවින් වූ 

විපේශ ආපයෝජන පෙවීේ පේතුපවන් ශ්රී ලංකා රුපියපලහි කැපී පපපනන අවප්රමණය වීමක් දක්නට 

ලැබුණි. පේශීය විපේශ විනිමය පවළඳපපාළ තුළ යේ මැදිහත් වීමක් සිදුකිරීම, සියලුම පුේෙලික 

පමෝටර් රථ සහ අතයවශය පනාවන පාරිපභෝගික භාණ්  ආනයනය අත්හිටුවීම, ෙමන් වියදේ 

සඳහා එ. ජ. ප ාලර් 5,000 ක් දක්වා උපරිමයකට යටත්ව විපේශ මුදල් නිුත් කිරීම සහ ශ්රී ලංකාපේ 

බලපරලාභී බැංු විසින් ශ්රී ලංකා ජාතයන්තර ස්කවවරීත්ව බැඳුේකර මිලදී ෙැනීම අත්හිටුවීම 

ඇතුළු හදිසි පමපහයුේ සහ ප්රිපත්ිමය පියවර ෙණනාවක් ශ්රී ලංකා මහ බැංුව විසින් 

ක්රියාත්මක කරන ලදී. 

පේශීය පබාරපතල් මිල ියුණු පලස පහත වැටීම පේතුපවන් ලැපබන ප්රිලාභ උපපයෝගී කර 

ෙැනීමට හැකිවන පරිදි පේශීය වශපයන් ස්කථාවර බලශක්ි මිල පවත්වා ෙැනීම සඳහා රජය විසින් 

ඉන්ධන මිල ස්කථායීකරණ අරමුදලක් පිහිටුවන ලදී. 

 


