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කාල සීමාව ඒකකය 2018 2019
ප්රතිශතාත්මක 

වවනස

නිෂ්පාදනය

   දේ               ජනවාරි කි. ග්රෑ. මිලියන 24.3 23.2 -4.4

   රබර්ථ ජනවාරි කි. ග්රෑ. මිලියන 6.7 7.3 8.6

   දපාල් ජනවාරි දගඩි මිලියන 183.4 249.7 36.2

   
මාළු ජනවාරි කි. ග්රෑ. මිලියන 42.4 40.1 -5.5

2016/2017 2017/2018

   වී    මහ  (අ) කි. ග්රෑ. මිලියන 2,396.9 2,891.5 20.6

2017 2018

   යල  (ආ) කි. ග්රෑ. මිලියන 1,532.9 0.0 0.0

2017 2018

  විදුලිබල උේපාදනය ජනවාරි - දනාවැම්බර්ථ ගි.දවා.පැ. 14,670.8 15,254.4 4.0

2018 2019

  කාර්ථමික නිෂ්පාදන දර්ථශකය ජනවාරි 2015 = 100 108.7 108.8 0.1

විවේශීය අංශය 2017 2018

  විදේශීය දවළඳාම

       අපනයන දදසැම්බර්ථ ද ාලර්ථ මිලියන 1,019.5 1,033.4 1.4

       ආනයන දදසැම්බර්ථ 2,048.5 1,734.6 -15.3

       දවළඳ දේෂය දදසැම්බර්ථ -1,029.0 -701.2

  දගවුම් දේෂය 2017 2018  

       දවළඳ ගිණුම පළමු මාස නවය ද ාලර්ථ මිලියන -4,415 -5,136 16.34

       ජාංගම ගිණුම පළමු මාස නවය -1,212 -2,206 82.01

       ජාංගම සහ ප්රාේධන ගිණුම් පළමු මාස නවය -1,201 -2,192 82.60

       මූලය ගිණුම (ශුේධ) පළමු මාස නවය -313 -3,247 938.61

2017 2018 2018

වදසැම්බර් 

අවසානයට

වනාවැම්බර් 

අවසානයට

වදසැම්බර් 

අවසානයට

   මුළු සාංචිත (ඇ) ද ාලර්ථ මිලියන 10,436 9,709 9,583

       

රාජ්ය මූලය අංශය 2017 2018

  ආදායම් සහ ප්රදාන ජන-සැේ රු. මිලියන 1,330,596 1,422,367 6.9

  පුනරාවර්ථතන වියදම් ජන-සැේ රු. මිලියන 1,437,823 1,577,759 9.7

 මුදල් සහ වකාටස් වවළඳවපාළ 2017 2018

  මුදල් සැපයුම

  පටු මුදල්  M1 දදසැම්බර්ථ අවසානයට රු. මිලියන 793,299.18 830,793.26 4.73

  පුළුල් මුදල්    M2 දදසැම්බර්ථ අවසානයට රු. මිලියන 5,665,313.22 6,427,329.58 13.45

  ඒකාබේධ පුළුල් මුදල් සැපයුම (M2b)
(ඈ) දදසැම්බර්ථ අවසානයට රු. මිලියන 6,308,061.54 7,128,296.69 13.00

  පුළුල් මුදල්  M4 දදසැම්බර්ථ අවසානයට රු. මිලියන 7,795,919.49 8,729,588.03 11.98

  දකාටස් දවළඳදපාළ  2018 2019

   සමස්ත දකාටස් මිල දර්ථශකය (ASPI) දපබරවාරි අවසානයට 1985 = 100 6,551.78 3,710.14 -11.23

   එස් ඇන්හ් පී ශ්රී ලාංකා 20 දර්ථශකය (S&P SL20) දපබරවාරි අවසානයට 2004 =1000 2,978.91 -19.71

   දවළඳදපාළ ප්රාේධනීකරණය දපබරවාරි අවසානයට රු. බිලියන 3,046.35 2,718.58 -10.76

       

මිල ගණන් 2018 2019

ජනවාරි 2013 = 100 5.4 1.2

2018 2019

දපබරවාරි 2013 = 100 4.5 4.0

දපබරවාරි මාසදයන්හ අවසන්හ 

වන මාස 12
6.4 4.1

වතෝරාගත් ආර්ික දර්ශකයන්ි සාරාංශය

2019 වපබරවාරි

  (අ) සැේ.\ඔක්. - මාර්ථු\අදේල් (ඇ) ආසියානු නිෂ්කාශන සාංගමදේ ඉපැයුම් 

       ඇුළේ දේ .

I

  (ආ) අදේල්\මැයි - අදගෝ.\සැේ. (ඈ) අක්දවරල බැාංකු ඇුළේ දේ .

  ජා.පා.මි.ද (දපර වසරට සාදේක්ෂව ප්රිශත 

  දවනස)

  දකා.පා.මි.ද. (දපර වසරට සාදේක්ෂව ප්රිශත 

  දවනස)
  දකා.පා.මි.ද. (දපර වසරට සාදේක්ෂව ප්රිශත 

  දවනස)
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එ.ජ. ද ාලර්ථ 

ිලියන විදේශීය වේකම් 2013- 2017
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2017 
(ආ) 2018 17/16 

(ආ) 18/17 2017 
(ආ) 2018

කෘෂිකර්ම 159,478 164,700 -3.0 3.3 -6.6 7.6

කර්මාන්ත 627,505 639,622 5.3 1.9 42.5 17.6

සේවා 1,361,395 1,415,107 2.8 3.9 49.2 77.9

භාණ්ඩ හා සේවා මත අයසකසෙන බදු -සහනාධාෙ 214,321 212,198 5.4 -1.0 14.9 -3.1

ද.දේ.නි 2,362,697.67          2,431,626.59          3.2 2.9 100.0 100.0

2017 2018 17/16 18/17 2017 2018

කෘෂිකර්ම 153,752 160,251 -3.1 4.2 -7.8 8.2

කර්මාන්ත 552,373 565,199 5.6 2.3 45.4 16.2

සේවා 1,307,232 1,367,864 2.7 4.6 53.8 76.6

භාණ්ඩ හා සේවා මත අයසකසෙන බදු -සහනාධාෙ 169,765 168,976 3.4 -0.5 8.5 -1.0

ද.දේ.නි 2,183,122.12          2,262,289.66          3.0 3.6 100.0 100.0

2017 2018 17/16 18/17 2017 2018

කෘෂිකර්ම 147,784 155,997 -4.4 5.6 -9.8 11.1

කර්මාන්ත 691,150 699,263 3.7 1.2 34.9 11.0

සේවා 1,215,419 1,271,819 4.3 4.6 71.6 76.4

භාණ්ඩ හා සේවා මත අයසකසෙන බදු -සහනාධාෙ 100,893 101,999 2.3 1.1 3.2 1.5

ද.දේ.නි 2,155,246.73          2,229,076.83          3.4 3.4 100.0 100.0

2016 2017 16/15 17/16 2016 2017

කෘෂිකර්ම 644,262 639,279 -3.8 -0.8 -6.6 -1.7

කර්මාන්ත 2,399,285 2,509,829 5.8 4.6 34.0 37.0

සේවා 5,124,016 5,289,407 4.7 3.2 59.3 55.3

භාණ්ඩ හා සේවා මත අයසකසෙන බදු -සහනාධාෙ 866,727 894,702 6.3 3.2 13.2 9.4

ද.දේ.නි 9,034,290.00          9,333,217.00          4.5 3.3 100.0 100.0

(අ) තාවකාලික මූලාශ්රය: ජනසේඛන හා සංඛයාසේඛන සෙපාර්තසේන්ුව

(ආ) සංස ෝධිත

සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

දත් නිෂ්පාදනය 

ජනවාරි කි. ග්රෑ. මිලියන 24.3 23.2 -1.1 -4.4

රබර් නිෂ්පාදනය 

ජනවාරි කි. ග්රෑ. මිලියන 6.7 7.3 0.6 8.6

දපාල් නිෂ්පාදනය 

ජනවාරි සෙඩි 183.4 249.7 66.4 36.2

වී නිෂ්පාදනය 2016/2017 2017/2018
(අ)

  මහ  
(ආ)

කි. ග්රෑ. මිලියන 2,396.9 2,891.5 494.6 20.6

2018 2019
(අ)

 යල 
(ඇ) 1,532.9

මත්සය නිෂ්පාදනය 2018 2019

ජනවාරි කි. ග්රෑ. මිලියන 42.4 40.1 -2.3 -5.5

(අ) තාවකාලික  

(ආ) සැප්. / ඔක්. - මාර්./ අසේේ.    (ඇ)  අසේේ / මැයි - අසෙෝ / සැප්.

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

ආර්ික ක්රියාකාරකම

1 ෙැනි කාර්ුෙ - 2018 
(අ) (ආ)

(රු. මිලියන)   ෙර්ධන දේගය (%) ෙර්ධනයට ඇති දායකත්ෙය (%)

ආර්ික ක්රියාකාරකම

ොර්ික - 2017 
(අ) (ආ)

(රු. මිලියන)   ෙර්ධන දේගය (%) ෙර්ධනයට ඇති දායකත්ෙය (%)

ආර්ික ක්රියාකාරකම

3 ෙැනි කාර්ුෙ - 2018 
(අ)

(රු. මිලියන)   ෙර්ධන දේගය (%) ෙර්ධනයට ඇති දායකත්ෙය (%)

ආර්ික ක්රියාකාරකම

2 ෙැනි කාර්ුෙ- 2018 
(අ)(ආ)

(රු. මිලියන)   ෙර්ධන දේගය (%) ෙර්ධනයට ඇති දායකත්ෙය (%)

1. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (2010 ස්ථාවර මිල අනුව )

2. කෘෂිකර්මාන්තය

1



සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

කර්මාන්ත අංශයට විදුලිබල  අදලවිය

  සනාවැේබර් ගි.සවා.පැ. 336 361 25 7.5

  ජනවාරි -   සනාවැේබර් 3,707 3,936 229 6.2

දැවි දතල් අදලවිය

  සෙසැේබර් සම.ස ා.’000 71 85 14 19.8

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 1,041 938 -103 -9.9

කාර්මික අපනයන 2017 2018
(අ)

  ඛනිජ සතේ අපනයන රු. මිලියන

සෙසැේබර් 9,560 9,529 -32 -0.3

ජනවාරි - සෙසැේබර් 66,280 101,467 35,187 53.1

  සවනත් කාර්මික අපනයන රු. මිලියන

සෙසැේබර් 112,395 136,930 24,536 21.8

ජනවාරි - සෙසැේබර් 1,236,295 1,404,733 168,438 13.6

කාර්මික අපනයන

  ඛනිජ සතේ අපනයන එ.ජ. සඩාලර් මිලියන

සෙසැේබර් 62 53 -10 -15.2

ජනවාරි - සෙසැේබර් 434 622 188 43.2

  සවනත් කාර්මික අපනයන එ.ජ. සඩාලර් මිලියන

සෙසැේබර් 734 760 26 3.6

ජනවාරි - සෙසැේබර් 8,108 8,636 528 6.5

(අ) තාවකාලික  

ලක්ෂ්යමය

2018 
(අ)

2019 
(ආ) දෙනස % 

107.3 104.1 -3.0

98.1 105.3 7.3

108.6 87.3 -19.6

87.7 94.8 8.1

114.3 119.4 4.4

112.0 102.1 -8.8

104.2 91.2 -12.5

83.2 92.6 11.4

104.0 123.2 18.6

108.1 114.9 6.3

110.0 84.8 -22.9

78.6 88.7 12.9

111.5 119.5 7.2

115.6 116.7 0.9

129.9 133.6 2.9

123.1 127.8 3.8

97.0 78.4 -19.2

116.4 98.1 -15.7

90.6 100.9 11.5

87.5 64.9 -25.8

108.7 108.8 0.1

(අ) සංස ෝධිත    (ආ) තාවකාලික

ෙෘහභාණ්ඞ නිෂ්පාෙන

අසනකුත් නිෂ්පාෙන

කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය

ෙබර් සහ ප්ලාේික් ද්රවය නිෂ්පාෙන

සවනත් සලෝහ සනාවන ඛණිජමය ද්රවය නිෂ්පාෙන

මූලික සලෝහ වර්ෙ නිෂ්පාෙන

පිරිසකසන ලෙ සලෝහ නිෂ්පාෙන (යන්ර සූර සහ උපකෙණ හැෙ )

විදුලි උපකෙණ නිෂ්පාෙන

යන්ර සූර සහ උපකෙණ නිෂ්පාෙන (සවනත් තැනක සඳහන් සනාවන)

මූලික ඖෂධ සහ ඖෂධ හා සේබන්ධ සැකසීේ නිෂ්පාෙන

ආහාෙ නිෂ්පාෙන

බීම වර්ෙ 

දුේසකාළ ආශ්රිත නිෂ්පාෙන

සෙදි නිෂ්පාෙන

ඇඟලුේ නිෂ්පාෙන

සේ සහ සේබන්ධ ද්රවය නිෂ්පාෙන

ෙෘහ භාණ්ඩ හැෙ , ෙැව හා ලීසයන් කෙන ලෙ නිෂ්පාෙන , පිදුරු වලින් හා සොතන ලෙ නිෂ්පාෙන

කඩොසි සහ කඩොසි ද්රවය නිෂ්පාෙන

මුද්රණය සහ පිෙත කෙන ලෙ මාධය නිෂ්පාෙන

අඟුරු සහ පිරිපහදු කළ ඛණිජ සතේ නිෂ්පාෙන

ෙසායනික ද්රවය සහ ෙසායනික ද්රවය ආශ්රිත නිෂ්පාෙන

අයිතමය 
ජනොරි

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

3. කර්මාන්ත

කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය (කා.නි.ද) (2015=100) 
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වයාපාෙ තත්වය

(මට් ම)

ලාභොයිත්වය

(සපෙ කාර්ුව  සාසප්ක්ෂව )

ලාභොයිත්වය

(සපෙ වසෙ  සාසප්ක්ෂව )

පුහුණු ශ්රමය සුලභතාවය

(සපෙ වසෙ  සාසප්ක්ෂව )

ඉේලුම

(සපෙ වසෙ  සාසප්ක්ෂව )

විකුණුේ

(සපෙ වසෙ  සාසප්ක්ෂව )

ධාරිතා උපසයෝජනය

(සපෙ වසෙ  සාසප්ක්ෂව )

ෙර්ය\මාසය ජන. දපබ. මාර්ු අදේල් මැයි ජුනි ජූලි අදගෝ. සැප්. ඔක්ෂ්. දනාෙැ. දදසැ.

2016 51.9 55.3 60.7 41.6 47.9 55.1 50.6 53.5 57.7 56.5 58.4 58.3

2017 56.2 57.1 66.5 41.8 57.9 56.1 54.3 54.4 59.0 54.8 58.8 59.1

2018 51.7 55.6 65.6 45.5 60.6 57.6 57.2 58.2 54.1 58.2 54.3 53.7

2019 54.4 50.6 - - - - - - - - - -

2016 58.0 59.3 61.6 54.7 58.1 56.3 57.8 61.2 57.7 59.3 59.7 59.8

2017 57.5 57.3 60.8 54.2 55.3 59.2 59.1 60.1 57.0 55.3 57.4 61.2

2018 56.6 58.4 58.0 53.2 56.9 58.7 57.8 57.0 53.0 55.5 52.6 54.7

2019 55.8 53.0 - - - - - - - - - -

දුෙකථන (ේථාවෙ දුෙකථන)

  රැහැන්  සහිත දුෙකථන සංඛයාව

ජංෙම දුෙකථන

  සපාදු දුෙකථන කුි

 අන්තර්ජාල ග්රාහක සංඛයාව 
(ආ)

  (ජංෙම අන්තර්ජාල සේබන්ධතා ඇුළත්ව )

දුෙකථන ඝනත්වය

  (ජංෙම දුෙකථන හැෙ)

දුෙකථන ඝනත්වය

  (ජංෙම දුෙකථන ඇුළුව)

(අ) තාවකාලික     

(ආ) ජංෙම අන්තර්ජාල සේබන්ධතා ඇුළත්ව

පුද්ෙලයින් 100 ක 143.3 159.5 16.2 11.3

සංඛයාව 5,641,748 7,125,967 1,484,219 26.3

පුද්ෙලයින් 100 ක 11.6 11.6 -0.1 -0.5

සංඛයාව 28,228,635 32,049,932 3,821,297 13.5

සංඛයාව 5,141 5,091 -50 -1.0

  රැහැන්  ෙහිත දුෙකථන සංඛයාව සංඛයාව 1,306,061 1,302,954 -3,107 -0.2

සංඛයාව 2,496,014 2,509,331 13,317 0.5

සංඛයාව 1,189,953 1,206,377 16,424 1.4

අයිතමය ඒකකය 3 ෙන කාර්ුෙ 2017 
(අ)

3 ෙන කාර්ුෙ 2018 
(අ)

දෙනස

සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

(123)

ගැනුම් කළමනාකරුෙන්දේ දර්ශකය - 

නිෂ්පාදන

ගැනුම් කළමනාකරුෙන්දේ දර්ශකය - දේො

(126)

(අ) ඉහත වගුසවහි වයාපාෙ මතය පිළිබඳ ෙර් ක සඳහා ඒ ඒ කාර්ු ුළදී වාර්තා වූ අෙයන් ෙක්වා ඇති අතෙ වෙහන් ුළ සඳහන් කෙ ඇත්සත් අොළ කාර්ුව  සපෙ

  කාර්ුව ුළ දී පවත්නා  කාර්ුව පිළිබඳ සතාෙුරු ලබාසෙන්නන්සේ අසප්ක්ෂා පිළිබිඹු වන ෙර් ක සේ . 

(127) (134) (130) (126) (126) (127)

(127) (130)

131 117 114 120 128 116 115 -

(125) (129) (135) (131) (136) (143)

(124) (120)

127 116 114 114 119 118 120 -

(126) (138) (132) (134) (137) (137)

(96) (93)

132 116 110 108 122 111 116 -

(102) (94) (91) (89) (99) (95)

- (97)

92 90 89 97 96 95 93 -

- - - - - -

(106) -

- - - - - - 69

(92) (98) (104) (109) (108) (105)

0

81 74 79 92 89 72 - -

(106) (106) (99) (107) (107) (101)

95 85 95 97 87 78 66 -

(101) (73)

ෙයාපාර මතය පිළිබඳ දර්ශක (BSI) 
(අ)

2017 2018

1 ෙන කාර්ුෙ 2 ෙන කාර්ුෙ 3 ෙන කාර්ුෙ 4 ෙන කාර්ුෙ 1 ෙන කාර්ුෙ 2 ෙන කාර්ුෙ 3 ෙන කාර්ුෙ 4 ෙන කාර්ුෙ

4. වයාපාර අදේක්ෂා පිළිබඳ සමීක්ෂණය

6. විදුලි සංදේශ

5. ගැනුම් කළමනාකරුවන්දේ දර්ශකය

3



සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

දබාරදතල් ආනයන සම.ස ා.’000

  සෙසැේබර් 187 192 5 2.7

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 1,591 1,674 83 5.2

අදනකුත් ඛ්නිජ දතල් ආනයන සම.ස ා.’000

  සෙසැේබර් 497 342 -155 -31.2

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 4,895 4,959 64 1.3

භූමිදතල් අදලවිය සම.ස ා.’000

  සෙසැේබර් 17 19 3 15.5

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 161 210 49 30.5

දපට්රල් අදලවිය සම.ස ා.’000

  සෙසැේබර් 111 116 6 5.2

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 1,250 1,329 80 6.4

ඩීසල්  අදලවිය සම.ස ා.’000

  සෙසැේබර් 184 169 -14 -7.9

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 2,301 2,118 -183 -8.0

විදුලිබල උත්පාදනය ගි.සවා.පැ. 2017 2018

  දදසැම්බර් 1,211 1,268 57 4.7

  ලං.වි.ම. - ජල විදුලිබලය 442 424 -17 -3.9

  ද්රව ඉන්ධන 174 243 69 39.3

  ෙේඅඟුරු 287 296 9 3.0

  සුළං  0.05 0.00 -0.05 -100.0

  සපෞද්ෙලික අං ය 307 305 -2 -0.8

  සාේරොයික සනාවන පුනර්ජනනීය බල ක්තිය 146 118 -28 -19.2

  ජනොරි - දදසැම්බර් 14,671 15,254 584 4.0

  ලං.වි.ම. - ජල විදුලිබලය 3,059 5,149 2,091 68.4

  ද්රව ඉන්ධන 2,529 1,886 -643 -25.4

  ෙේඅඟුරු 5,103 4,764 -340 -6.7

  සුළං 2.2 1.3 -0.9 -41.6

  සපෞද්ෙලික අං ය 3,978 3,454 -524 -13.2

  සාේරොයික සනාවන පුනර්ජනනීය බල ක්තිය 1,462 1,714 252 17.2

(අ) තාවකාලික  

සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

මහ දකාළඹ නිොස සැලසුම් අනුමත කිරීදම් දර්ශකය 
(ආ) 1995 = 100

  1 වන කාර්ුව 121.6 110.4 -11.2 -9.2

  2 වන කාර්ුව 108.5 94.2 -14.4 -13.2

සිදමන්ති  

සද්ශීය නිෂ්පාෙනය
 (ඇ) සම.ස ා.’000

  සනාවැේබර් 203 207 4 2.1

  ජනවාරි  - සනාවැේබර් 2591 2553 -37 -1.4

ආනයන 
(ඈ) සම.ස ා.’000

  සනාවැේබර් 818 276 -542 -66.3

  ජනවාරි  - සනාවැේබර් 5226 4715 -512 -9.8

එකුව සම.ස ා.’000

  සනාවැේබර් 1021 483 -538 -52.7

  ජනවාරි  - සනාවැේබර් 7817 7268 -549 -7.0

(අ) තාවකාලික

(ඇ) සමේත සද්ශීය සිසමන්ති නිෂ්පාෙනය

(ආ) මහ සකාළඹ රසද් සේ පිහි ා ඇති මහ නෙෙ සභා 5ක්, නෙෙ සභා 7ක් සහ 

     රාසද්ශීය සභා 8ක් විසින් අනුමත කෙන ලෙ නිවාස සැලසුේ ඇුළත්ය .

(ඈ) සමේත සිසමන්ති ආනයන

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

7. බලශක්තිය

8. නිවාස සහ ඉදිකිරීම්

4



සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

දමෝටර් රථ නෙ ලියාපදංචිය

 ජනොරි සංඛ්යාෙ 43,346 37,578 -5,768 -13.3

  බේ ෙථ 356 181 -175 -49.2

  සමෝ ර් ෙථ 6,016 4,294 -1,722 -28.6

  ත්රී සෙෝෙ ෙථ 1,685 1,838 153 9.1

 ද්විත්ව කාර්ය වාහන 
(ආ) 1,551 1,302 -249 -16.1

  යුරු පැදි 31,709 28,375 -3,334 -10.5

 භාණ්ඩ රවාහන වාහන 
(ඇ) 1,085 786 -299 -27.6

 ඉඩේ වාහන 
(ඈ) 940 802 -138 -14.7

 සවනත් 
(ඉ) 4 0 0 -

(අ) තාවකාලික     

(ආ) සින්ෙේ කැබ් ෙථ ඇුළත්ව

(ඇ) සලාරි, අසනකුත් භාණ්ඩ රවාහන වාහන සහ විසේෂ කාර්ය වාහන

(ඈ) ට්රැක් ර්, අත් ට්රැක් ර් සහ සවනත් ඉඩේ වාහන

(ඉ) සකාඩ්රරිසයිකේ හා සමෝ ර් නිවාස 

සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

පැමිණි නැේ සංඛ්යාෙ   ෙණන

    ජනවාරි 436 405 -31 -7.1

බහලු දමදහයුම් ප්රමාණය

  දේශීය TEUs

   ජනවාරි 121,771 105,922 -15,849 -13.0

  ප්රතිනැේගත කිරීම් TEUs

   ජනවාරි 436,303 485,322 49,019 11.2

  තැන් මාරු දමදහයුම් TEUs

  ජනවාරි 6,079 13,121 7,042 115.8

  සමේත බහලු දමදහයුම් ප්රමාණය TEUs

    ජනවාරි 564,153 604,365 40,212 7.1

භාණ්ඩ හැසිරවීම

  නැේ භාණ්ඩ දගාඩබෑම සම.ස ා.

    ජනවාරි 4,999,804 5,236,185 236,381 4.7

  නැේ භාණ්ඩ පැටවීම සම.ස ා.

    ජනවාරි 3,391,647 3,739,517 347,870 10.3

  මුලු නැේ භාණ්ඩ දමදහයුම් ප්රමාණය සම.ස ා.

  ජනවාරි 8,391,451 8,975,702 584,251 7.0

(අ) තාවකාලික  

  TEUs = අඩි 20   සමාන බහලු ඒකක 

  අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

දෙනස

  අයිතමය ඒකකය 2016 2017
 (අ)

දෙනස

9. ප්රවාහන

10. වරාය දස්වා
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සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතය

 ජාතික පාරිදභෝගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද) - මුපිට 2013=100

  ජනවාරි 125.8 127.3 1.5 1.2

  ජනවාරි මාසසයන් අවසන් වන මාස 12 123.1 125.3 2.2 1.8

 ජාතික පාරිදභෝගික මිල දර්ශකය (ජා.පා.මි.ද) - මූලික

  ජනවාරි 123.9 130.2 6.3 5.1

  ජනවාරි මාසසයන් අවසන් වන මාස 12 123.0 126.3 3.3 2.7

2018 2019

දකාළඹ පාරිදභෝගික මිල දර්ශකය  (දකා.පා.මි.ද.) - මුපිට 2013=100

  සපබෙවාරි 121.9 126.8 4.9 4.0

  සපබෙවාරි මාසසයන් අවසන් වන මාස 12 120.0 124.9 4.9 4.1

දකාළඹ පාරිදභෝගික මිල දර්ශකය  (දකා.පා.මි.ද.) - මූලික

  සපබෙවාරි 125.8 132.6 6.8 5.4

  සපබෙවාරි මාසසයන් අවසන් වන මාස 12 123.5 128.3 4.8 3.8

2018 2019

දපබරොරි දපබරොරි සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

සහල් රු./කි.ග්රෑ.

  සේබා 110.00 107.67 -2.33 -2.1

  තේබපු සහේ 77.50 85.00 7.50 9.7

  නිවුඩු සහේ (ෙු) 80.00 80.00 0.00 0.0

දෙනත් ආහාර අයිතම රු./කි.ග්රෑ.

  වියළි මිරිේ (ආනයනය කෙන ලෙ) 268.75 325.00 56.25 20.9

  ෙුළූණු (සද්ශීය) 180.00 186.67 6.67 3.7

  සලාකු ළූණු (සද්ශීය) ලැ.සනා. 75.00 - -

  පරිප්පු (ඕේසේලියානු) 170.00 190.00 20.00 11.8

  අර්තාපේ (සද්ශීය) 142.50 148.75 6.25 4.4

  බිත්තෙ (එකක්) 14.83 19.75 4.92 33.2

  සුදු සීනි 110.00 100.00 -10.00 -9.1

ලැ.සනා. - ලැබී සනාමැත

ජනගහනය '000 21,203 21,444

  මධය වාර්ෂික ජනෙහන වර්ධනය රති තය 1.1 1.1

2017
 (අ)(ඇ)

2018 
(අ)(ඇ)

දතෙන කාර්ුෙ දතෙන කාර්ුෙ

ශ්රම බලකා සහභාගිත්ෙ අනුපාතිකය රති තය 53.6 51.8

දේො වියුක්ෂ්ති අනුපාතිකය 4.2 4.1

  කෘෂිකර්මාන්ත 24.3 25.3

  කර්මාන්ත 29.1 28.7

  සේවා 46.6 46.0

2017 2018 
(අ)

ෙැටුප්   දදසැම්බර්   දදසැම්බර්

රාජය අංශදේ දේෙකයන් 2012 = 100

  නාමික වැටුප් අනුපාතය 160.8 161.0

 මූර්ත වැටුප් අනුපාතය 
(ඉ) 126.6 126.3

අවිධිමත් දපෞේගලික අංශදේ දේෙකයන්  2012 = 100 160.2 176.4

කෘිකර්මාන්ත

  නාමික වැටුප් අනුපාතය 159.9 182.8

    මූර්ත වැටුප් අනුපාතය (ඉ) 126.0 143.4

කර්මාන්ත

  නාමික වැටුප් අනුපාතය 165.1 178.0

   මූර්ත වැටුප් අනුපාතය (ඉ) 130.0 139.6

දේො

  නාමික වැටුප් අනුපාතය 155.6 172.2

   මූර්ත වැටුප් අනුපාතය (ඉ) 122.5 135.1

(අ) තාවකාලික.   (ආ) 2012 ජන හා නිවාස සංෙණනය පෙනේ සකා සෙන සකේ සකා  ඇත .  

(ඇ) වයස අවු.15 සහ ඊ  වැඩි කුටුමබ ජනෙහනය 

(ඈ)  ජාතයන්තෙ රමිත කර්මාන්ත වර්ීකෙණ 4 වන සංස ෝධනය මත පෙනේ සේ .  

(ඉ) ජාතික පාරිසභෝගික මිල ෙර් කය අනුව (2013=100)   

  අයිතමය 2018 2019
දෙනස

  අයිතමය ඒකකය
දෙනස

  අයිතමය ඒකකය 2016
(අ)(ආ)

2017
(අ)(ආ)

ඒකකය

ආර්ික ක්රියාකාරිත්ෙය අනුෙ දේො නියුක්ෂ්තිය (ඈ)  (මුළු දේො නියුක්ෂ්තිදයන් ප්රතිශතයක්ෂ් දලස )

11. මිල දර්ශකය

12. සිල්ලර මිල ගණන්ි සාමානයය - පිටදකාටුව දවළඳදපාළ

13. ජනගහනය, දස්වා වියුක්ිය සහ වැටුේ ප්රමාණ දර්ශක
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2017 2018
(අ)

ජන-සැප් ජන-සැප් සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතය

 ආදායම් සහ ප්රදාන 
(ආ) රු. මිලියන 1,330,596 1,422,367 91,771 6.9

 සමේත ආදායම 
(ආ) රු. මිලියන 1,328,149 1,416,822 88,673 6.7

 ප්රදාන
 (ආ) රු. මිලියන 2,447 5,545 3,098 126.6

 පුනරාෙර්ථන වියදම්
 (ආ) රු. මිලියන 1,437,823 1,577,759 139,936 9.7

 ප්රාේධන වියදම් සහ ශුේධ ණය ලබා දීම්
 (ආ) රු. මිලියන 452,141 441,728 -10,413 -2.3

 මූලයනය
 (ආ) රු. මිලියන 559,368 597,120 37,752 6.7

  සද්ශීය ණය 243,971 323,161 79,190 32.5

  භාණ්ඩාොෙ බිේපත් -22,514 77,482 99,997 -444.1

  භාණ්ඩාොෙ බැඳුේකෙ 58,003 234,020 176,017 303.5

  රුපියේ ණය  -  -  -

  සවනත් 208,483 11,658 -196,824 -94.4

  විසද්ශීය ණය 315,397 273,959 -41,438 -13.1

2017 2018

දදසැම්බර් 

අෙසානයට

සැප්තැම්බර් 

අෙසානයට 
(අ)

සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

  රජදේ සමේත දනාදගවූ ණය ප්රමාණය රු. මිලියන 10,313,045 11,271,389 958,344 9.3

  මුළු දේශීය ණය රු. මිලියන 5,594,427 5,802,289 207,862 3.7

  පරිණත කාලය 

  සකි කාලීන 1,031,181 1,091,294 60,113 5.8

  භාණ්ඩාොෙ බිේපත් 697,154 770,989 73,835 10.6

  මහ බැංකු අත්තිකාෙේ 199,801 224,744 24,943 12.5

  මධයම හා දිගු කාලීන 4,563,246 4,710,995 147,750 3.2

  භාණ්ඩාොෙ බැඳුේකෙ 3,822,620 4,006,868 184,249 4.8

  රුපියේ ණය 24,088 24,088  -  -

  ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුේකෙ 637,886 568,807 -69,079 -10.8

  ආයතන

  බැංකු සනාවන ආයතන 3,265,883 3,473,212 207,329 6.3

  බැංකු  2,328,544 2,329,077 533 0.0

 මුළු විදේශ ණය රු. මිලියන 4,718,618 5,469,099 750,482 15.9

  සහනොයී ණය 2,130,482 2,302,218 171,736 8.1

  බහු පාර් වීය 954,662 1,075,028 120,366 12.6

  ජාතයන්තෙ සංවර්ධන සංෙමය 338,200 359,006 20,806 6.2

  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 530,469 621,193 90,724 17.1

  ද්විපාර් වීය 1,175,820 1,227,190 51,370 4.4

  ජපානය 358,772 392,458 33,686 9.4

     සහනොයී සනාවන ණය 2,588,135 3,166,881 578,745 22.4

 (අ) තාවකාලික

 (ආ) ආොයේ, වියෙේ සහ මූලයමය සංඛයාවන් ආර්ික වර්ීකෙණය මත පෙනේ සේ 

 (ඇ) ජාතයන්තෙ මූලය අෙමුෙල  ඇති වෙකීේ හැෙ

  අයිතමය ඒකකය
දෙනස

 දෙනස

14. රාජය මූලය අංශය
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ජනොරි දදසැම්බර්

ආරම්භයට  අෙසානයට 
(අ) සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

පටු මුදල් සැපයුම (M1) රු. මිලියන

2017 776,624.46 793,299.18 16,674.72 2.15

2018 793,299.18 830,793.26 37,494.08 4.73

  මහජනයා සවතැති වයවහාෙ මුෙේ

2017 429,501.83 439,396.14 9,894.31 2.30

2018 439,396.14 473,066.13 33,669.99 7.66

  මහජනයා සු ඉේලුේ තැන්පු

2017 347,122.63 353,903.05 6,780.42 1.95

2018 353,903.05 357,727.13 3,824.08 1.08

පුළුල් මුදල් සැපයුම (M2) 
(1) රු. මිලියන

2017 4,823,559.07 5,665,313.22 841,754.15 17.45

2018 5,665,313.22 6,427,329.58 762,016.36 13.45

  මහජනයා සු කාලීන සහ ඉතිරිකිරීසේ තැන්පු

       (ආසන්න මුෙේ) රු. මිලියන

2017 4,046,934.62 4,872,014.04 825,079.42 20.39

2018 4,872,014.04 5,596,536.33 724,522.29 14.87

  ුඩු දුන් සාධක  (M2) රු. මිලියන

 ශුේධ විදේශීය ෙත්කම් 
(2)

2017 167,110.96 534,862.96 367,752.00 220.06

2018 534,862.96 548,448.09 13,585.13 2.54

  දේශීය ණය

2017 5,849,104.03 6,616,025.79 766,921.76 13.11

2018 6,616,025.79 7,682,926.37 1,066,900.58 16.13

  ෙජය සවත (ශුද්ධ)   1,801,706.54 2,114,526.19 312,819.66 17.36

  ොජය සංේථා සවත 342,354.20 432,853.51 90,499.31 26.43

  සමුපකාෙ සවත 2,635.04 2,222.30 -412.74 -15.66

  අසනකුත් සපෞද්ෙලික අං ය සවත 4,469,330.02 5,133,324.38 663,994.35 14.86

 අදනකුත් අයිතම (ශුේධ) 
(3)

2017 -1,192,655.92 -1,485,575.53 -292,919.62 -24.56

2018 -1,485,575.53 -1,804,044.88 -318,469.35 -21.44

ඒකාබේධ පුළුල් මුදල් සැපයුම (M2b) 
(3) රු. මිලියන

2017 5,405,596.07 6,308,061.54 902,465.47 16.70

2018 6,308,061.54 7,128,296.69 820,235.15 13.00

  ගලපන ලද මහජනයා සු කාලීන සහ

  ඉතිරිකිරීදම් තැන්පු (ආසන්න මුදල්)

2017 4,628,971.61 5,514,762.36 885,790.74 19.14

2018 5,514,762.36 6,297,503.43 782,741.08 14.19

  ුඩු දුන් සාධක  (M2b) රු. මිලියන

 ශුේධ විදේශීය ෙත්කම් 
(3)

2017 -231,238.08 121,537.90 352,775.98 152.56

2018 121,537.90 -67,007.05 -188,544.95 -155.13

  දේශීය ණය

2017 6,671,677.36 7,504,714.63 833,037.28 12.49

2018 7,504,714.63 8,831,966.15 1,327,251.51 17.69

  ෙජය සවත (ශුද්ධ)  2,168,517.28 2,515,235.09 346,717.81 15.99

  ොජය සංේථා සවත 536,982.21 755,379.61 218,397.41 40.67

  සමුපකාෙ සවත 2,635.04 2,222.30 -412.74 -15.66

  අසනකුත් සපෞද්ෙලික අං ය සවත 4,796,580.11 5,559,129.15 762,549.03 15.90

 අදනකුත් අයිතම (ශුේධ) 
 (3)

2017 -1,034,843.21 -1,318,191.00 -283,347.79 -27.38

2018 -1,318,191.00 -1,636,662.41 -318,471.41 -24.16

සංචිත මුදල් රු. මිලියන

2017 856,146.74 939,793.29 83,646.55 9.77

2018 939,793.29 961,096.31 21,303.02 2.27

මුදල් ගුණකය

M1 ගුණකය

2017 0.91 0.84

2018 0.84 0.86

M2  ගුණකය

2017 5.63 6.03

2018 6.03 6.69

M2b ගුණකය

2017 6.31 6.71

2018 6.71 7.42

(1) M2 = M1 + ආසන්න මුෙේ (කාලීන සහ ඉුරුේ තැන්පු)

(අ) තාවකාලික

  අයිතමය ඒකකය
දෙනස

(2) 2002 වසසර් ජනවාරි මස ආෙේභසේ සි  මහ බැංකුව සු ශුද්ධ විසද්ශීය වත්කේ සවළඳසපාළ විනාකම මත පෙනේ සේ . සමය ශුද්ධ විසද්ශීය වත්කේ සහ අසනකුත් 

     අයිතම (ශුද්ධ) මගින් පිළිබිඹු සේ .

(3) ශ්රී ලංකාව ුළ වූ වාණිජ බැංකු සු සද්ශීය බැංකු ඒකකවල සහ අක්සවෙල බැංකු ඒකකවල ෙත්ත මත ෙණනය කෙන ලෙ ඒකාබද්ධ පුළුේ මුෙේ සැපයුම මත පෙනේ සේ . 

  සන්වාසිකයන් සු විසද්ශීය වයවහාෙ මුෙේ තැන්පු ෙ ඇුළත් සේ .  M2b , M1  සහ ෙලපන ලෙ ආසන්න මුෙේහි එකුව සේ. සද්ශීය බැංකු ඒකක මත පෙනේ වන මුෙේ 

  සැපයුසමහි සහ ඒකාබද්ධ මුෙේ සැපයුසමහි  M1 එක හා සමාන සේ.

15. මුදල් සමස්ත සහ තුඩුදුන් සාධක
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ජනොරි දදසැම්බර්

ආරම්භයට  අෙසානයට 
(අ) සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

පුළුල් මුදල් සැපයුම (M4) 
(4) රු. මිලියන

2017 6,630,256.24 7,795,919.49 1,165,663.25 17.58

2018 7,795,919.49 8,729,588.03 933,668.54 11.98

  මහජනයා සු කාලීන සහ ඉතිරිකිරීදම් තැන්පු (ආසන්න මුදල්) 

2017 5,903,674.01 7,068,896.90 1,165,222.89 19.74

2018 7,068,896.90 7,969,801.30 900,904.40 12.74

  ුඩු දුන් සාධක  (M4)

  ශුේධ විදේශීය ෙත්කම්

2017 -383,194.18 -34,170.04 349,024.13 91.08

2018 -34,170.04 -133,664.68 -99,494.63 -291.18

  දේශීය ණය

2017 8,763,292.09 9,841,760.62 1,078,468.54 12.31

2018 9,841,760.62 11,355,064.29 1,513,303.66 15.38

  ෙජය සවත (ශුද්ධ) 2,778,945.96 3,098,560.32 319,614.36 11.50

  ොජය සංේථා සවත 536,982.21 755,379.61 218,397.41 40.67

  සපෞද්ෙලික අං ය සවත 6,525,832.46 7,501,124.36 975,291.90 14.95

  අදනකුත් අයිතම (ශුේධ)

2017 -1,749,841.67 -2,011,671.09 -261,829.42 -14.96

2018 -2,011,671.09 -2,491,811.58 -480,140.49 -23.87

මුදල් ගුණකය

M4 මුදල් සංගුණකය

2017 7.74 8.30

2018 8.30 9.08

(අ) සංස ෝධිත

2017 2018

දදසැම්බර් 

අෙසානයට

දදසැම්බර් 

අෙසානයට 
(අ)

සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

දේශීය බැංකු ඒකක (DBUs)

ොණිජ බැංකු 
(1)

  ණය සහ අත්තිකාරම් (සමේත එකුෙ) රු. මිලියන 4,890,777.48 5,755,753.79 864,976.31 17.69

  ආදයෝජන (සමේත එකුෙ)

  භාණ්ඩාොෙ බිේපත් රු. මිලියන 428,452.27 447,299.18 18,846.91 4.40

 අසනකුත් ොජය සුරැකුේපත් 
(2) 1,022,460.70 1,008,508.50 -13,952.19 -1.36

  අසනකුත් ආසයෝජන 116,741.01 110,740.20 -6,000.81 -5.14

  සමේත තැන්පු රු. මිලියන 5,992,692.52 6,894,212.57 901,520.05 15.04

  ොණිජ බැංකු ද්රෙශීලතාෙය

  අතිරික්ෂ්ත සංචිත සහ අතැති මුදල් රු. මිලියන 111,285.44 110,085.31 -1,200.14 -1.08

2017 2018

  ඒක්ෂ්ණ දෙළඳදපාළ ණය ගැනීම් - දදසැම්බර් මස අෙසාන සතිය රු. මිලියන 86.67 70.70 -15.97 -18.43

  අක්ෂ්දෙරළ බැංකු ඒකක  (OBUs) 2017 2018

දදසැම්බර් 

අෙසානයට

දදසැම්බර් 

අෙසානයට
(අ)

අක්ෂ්දෙරළ බැංකු ඒකක (OBUs) ෙණන 25 25

සමේත ෙත්කම්/ෙගකීම් රු. මිලියන 1,509,782.79 1,884,663.73 374,880.94 24.83

  ෙත්කම්

  ණය සහ අත්තිකාෙේ - සන්වාසික 1,252,679.95 1,544,790.74 292,110.80 23.32

  ණය සහ අත්තිකාෙේ - අසන්වාසික 242,167.57 310,683.16 68,515.59 28.29

   අසනකුත් වත්කේ 14,935.28 29,189.83 14,254.55 95.44

  ෙගකීම්

  තැන්පු සහ ණය ෙැනීේ - සන්වාසික 685,271.10 899,406.85 214,135.75 31.25

  තැන්පු සහ ණය ෙැනීේ - අසන්වාසික 676,007.47 786,462.62 110,455.16 16.34

  අසනකුත් වෙකීේ 148,504.23 198,794.26 50,290.03 33.86

ජාතික ඉතිරි කිරීදම් බැංකුෙ

  කාලීන හා ඉතිරි කිරීසේ තැන්පු රු. මිලියන 714,362.22 817,104.74 102,742.52 14.38

(2) රුපියේ සුරැකුේපත් සහ ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුේකෙ ඇුළත් සේ .

(අ) තාවකාලික

(1) ණය ෙැනීේ, අයිො සහ මිලදී ෙත් බිේපත් සහ වට් ේ කළ බිේපත් (ආනයන, අපනයන සහ සද්ශීය බිේපත් අන්තර්ෙත වන අතෙ එකු සවමින් පවත්නා මුෙේ ශීර්ෂ 

     ඇුළත් සනාසේ.)

  අයිතමය ඒකකය

(4) ඒකාබද්ධ පුළුේ මුෙේ සැපයුසමහි ෙත්ත (සද්ශීය බැංකු ඒකක සහ අක්සවෙළ බැංකු ඒකක ) සහ බලපරලාභී මුෙේ සමාෙේ (LFCs) සහ බලපරලාභී විසේෂිත බැංකුවල (LSBs) 

    'ෙනුසෙනු අන්තර්ෙත වන මුෙේ සමීක්ෂණය මත පෙනේ සේ .

  අයිතමය ඒකකය

දෙනස

දෙනස

(මුදල් සමසත් සහ තුඩුදුන් සාධක සම්බන්ධයි…)

16. බැංකු අංශය
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ොර්ික ලක්ෂ්යමය

දෙනස 

(පදනම් අංක)

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික 
(1)

 (අෙසාන සතිය) ඵලොව

  දින 91 සියය 8.24 9.55 131

  දින 182 8.52 9.87 135

  දින 364 9.59 10.67 108

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ඵලදා අනුපාතික 
(1)

  වසෙ 2 - - -

  වසෙ 3 9.85 - -

  වසෙ 4 - - -

  වසෙ 5 - - -

  වසෙ 6 - - -

  වසෙ 10 - - -

බරිත සාමානය තැන්පු අනුපාතිකය 
(2) සියය 9.05 8.88 -17

බරිත සාමානය ේථාෙර තැන්පු අනුපාතිකය 
(3) සියය 11.45 10.96 -49

බරිත සාමානය ප්රමුඛ් ණය දපාලී අනුපාතිකය 
(4)

 (අෙසාන සතිය) සියය 11.43 12.51 108

ඒක්ෂ්ණ මුදල් දෙළඳදපාළ අනුපාතිකය සියය 8.12-8.15 8.96-9.00 0

නිතය තැන්පු පහසුකම් අනුපාතිකය 
(5) සියය 7.25 8.00 75

නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 
(6) සියය 8.75 9.00 25

ශ්රී ලංකා අන්තර් බැංකු ඒක්ෂ්ණ අනුපාතිකය (SLIBOR) 
(7)

  දින 1 සියය 8.15 9.00 85

  දින 7 සියය 8.40 9.32 92

  මාස 1 සියය 9.19 10.25 106

  මාස 3 සියය 10.00 11.00 99

  මාස 6 සියය 10.73 11.51 78

  මාස 12 සියය 11.58 11.97 39

2018 ජනොරි 2019 ජනොරි 

බරිත සාමානය ණය දපාලී අනුපාතිකය 
(8) සියය 14.06 14.44 38

තැන්පු අනුපාතික සියය 2017 දදසැම්බර් 2018 දදසැම්බර්

  වාණිජ බැංකු 0.50-9.50 0.50-8.50

     ජාතික ඉතිරි කිරීසේ බැංකුව 4.00 4.00 0

ේථාෙර තැන්පු අනුපාතික සියය 

  වාණිජ බැංකු  (මාස 12) 4.89-15.00 4.53-15.00

  ජාතික ඉතිරි කිරීසේ බැංකුව  (මාස 12) 11.00 10.50 -50

දගුකාලීන ණය දපාලී සියය 2017 දදසැම්බර් 2018 දදසැම්බර්

  උකේ හා ආසයෝජන බැංකුව 10.50-20.00 10.50-20.00

  ජාතික ඉතිරි කිරීසේ බැංකුව 13.00-16.00 6.75-16.25

  ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 5.00 5.00

(1) මාසය ුළ සිදු වූ අවසාන සවන්සද්සිය සඳහා බරිත සාමානය ඵලො අනුපාතිකය

(2) බරිත සාමානය තැන්පු අනුපාතිකය මාසිකව ෙණනය කෙනු ලැසබ් .

(3) බරිත සාමානය ේථාවෙ තැන්පු අනුපාතිකය මාසිකව ෙණනය කෙනු ලැසබ් .

(4) බරිත සාමානය රමුඛ ණය සපාලී අනුපාතිකය සතිපතා ෙණනය කෙනු ලැසබ් .

(5) රතිමිලදීෙැනුේ අනුපාතිකය 2014 ජනවාරි 02 දින සි  නිතය තැන්පු පහසුකේ අනුපාතිකය සලස රතිනාමකෙණය කෙන ලදී .

(6) රතිවිකුණුේ අනුපාතිකය 2014 ජනවාරි 02 දින සි  නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය සලස රතිනාමකෙණය කෙන ලදී .

(7) මාසසේ අවසන් ොජකාරී දින  රතිනාමකෙණය කෙන ලදී .

(8) බරිත සාමානය ණය සපාලී අනුපාතිකය මාසිකව ෙණනය කෙනු ලැසබ් .

  අයිතමය ඒකකය 2018 දපබරොරි 2019 දපබරොරි

17. දපාලී අනුපාික
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2017 2018 2018

දදසැම්බර් 

අෙසානයට

දදසැම්බර් 

අෙසානයට

ජනොරි  

අෙසානයට 
(ආ)

මුළු සක්රීය කාඩ්පත් ගණන අංකය 1,459,883 1,648,884 1,656,935

  සද්ශීය  (සද්ශීය ව සයන් පමණක් පිළිෙත්) 24,258 20,638 22,203

  සෙෝලීය  (සෙෝලීය ව සයන් පිළිෙත්) 1,435,625 1,628,246 1,634,732

දනාපියවූ දේය රු. මිලියන 88,486.52 107,814.41 105,607.04

  සද්ශීය  (සද්ශීය  ව සයන් පමණක් පිළිෙත් ) 724.84 25,836.00 25619.34

  සෙෝලීය  (සෙෝලීය ව සයන් පිළිෙත්) 87,761.67 81,978.40 79987.70

(අ) බලපරලාභී වාණිජ බැංකු විසින් නිකුත් කෙන ලෙ  (LCBs)

(ආ) තාවකාලික

2018 2019

ජන -  දදසැ ජනොරි 
(අ)

ොණිජ පත්රිකා නිකුු 
(ආ) රු. මිලියන

  සමේත නිකුු 6,512.32 1,857.53 2,012.80

  සනාපියවූ (අොළ කාලපරිච්සේෙය අවසානය වන වි ) 1,745.49 1,149.92 1,149.65

(අ) තාවකාලික

(ආ) බලපරලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපරලාභී විසේෂිත බැංකු සපයන ලෙ ෙත්ත පෙනේව

2018 2019

දපබරොරි දපබරොරි  
(අ) සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

සමේත දකාටේ මිල දර්ශකය (ASPI) 1985=100 6,551.78 5,816.29 -735.49 -11.23

එේ ඇන්ඩ් පී ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකය  (S&P SL20) 2004=1,000 3,710.14 2,978.91 -731.23 -19.71

දෙළඳදපාළ ප්රාේධනීකරණය රු. බිලියන 3,046.35 2,718.58 -327.77 -10.76

විජාතික ගනුදදනු 
(අ) රු. මිලියන

  මිලදී ෙැනුේ 8,710.17 5,504.85 -3,205.32 -36.80

  විකුණුේ 6,688.05 8,150.80 1,462.75 21.87

  ශුද්ධ මිලදී ෙැනුේ 2,022.13 -2,645.94 -4,668.07 -230.85

(අ) මාසය සඳහා මුළු රමාණය

දෙනස

ණය කාඩ්පත් 
(අ) ඒකකය

  අයිතමය ඒකකය 2017

  අයිතමය ඒකකය

18. ණය කාඩ්පත්

19. වාණිජ පත්රිකා නිකුතු

20. දකාටස් දවළඳදපාළ
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සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

අපනයන  රු. මිලියන

  සනාවැේබර් 156,137 186,110 29,973 19.2

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 1,732,440 1,933,533 201,094 11.6

ආනයන

  සනාවැේබර් 313,729 312,395 -1,334 -0.4

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 3,198,572 3,606,644 408,071 12.8

දෙළඳ දේය

  සනාවැේබර් -157,591 -126,284 31,307

  ජනවාරි - සනාවැේබර් -1,466,133 -1,673,111 -206,978

අපනයන එ.ජ. සඩාලර් මිලියන

  සනාවැේබර් 1,020 1,033 14 1.4

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 11,360 11,890 529 4.7

ආනයන

  සනාවැේබර් 2,048 1,735 -314 -15.3

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 20,980 22,233 1,253 6.0

දෙළඳ දේය

  සනාවැේබර් -1,029 -701 328

  ජනවාරි - සනාවැේබර් -9,619 -10,343 -724

සංචාරක කර්මාන්තය 2018 2019 
(අ)

සංචාරක පැමිණීම් සං ඛයාව

ජනවාරි 238,924 244,239

සපබෙවාරි 235,618 252,033

ජනවාරි - සපබෙවාරි 474,542 496,272

 සංචාරක ඉපැයීම් එ.ජ. සඩාලර් මිලියන

ජනවාරි 448 
(ආ)

458 
(ඇ)

සපබෙවාරි 442 
(ආ)

473 
(ඇ)

ජනවාරි - සපබෙවාරි 891 
(ආ)

932 
(ඇ)

 රු. මිලියන

ජනවාරි 68,975 
(ආ)

83,496
 (ඇ)

සපබෙවාරි 68,488 
(ආ)

84,554
 (ඇ)

ජනවාරි - සපබෙවාරි 137,464 
(ආ)

168,050
 (ඇ)

2.2

4.6

2.2

4.6

21.1

22.3

(අ) තාවකාලික

(ආ) සිසලෝන් ලංකා සංචාෙක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලෙ වාර්ෂික සමීක්ෂණය අනුව ෙත්ත සංස ෝධනය කෙ ඇත

(ඇ) සංචාෙකසයකු සමෙ  ෙත කෙන සාමානය කාලය සහ සංචාෙකසයකුසේ සාමානය දෙනික වියෙම පිළිබඳ සංචාෙක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

      2019 වසෙ සඳහා සිදු කෙනු ලබන සමීක්ෂණසේ රතිඵල මත සංස ෝධනය විය හැකිය .

7.0

7.0

23.5

ප්රතිශතාත්මක දෙනස

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

21. විදේශීය දවළඳාම
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සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

ප්රධාන ආනයන

 පාරිදභෝගික භාණ්ඩ - මුළු එකුෙ  රු. මිලියන

  සෙසැේබර් 66,403 64,298 -2,105 -3.2

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 686,424 806,608 120,185 17.5

ආහාර හා පාන ෙර්ග

  සෙසැේබර් 27,801 24,244 -3,557 -12.8

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 280,646 259,659 -20,987 -7.5

එළෙළු

  සෙසැේබර් 6,219 4,697 -1,522 -24.5

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 56,097 49,140 -6,957 -12.4

සීනි 

  සෙසැේබර් 3,701 4,719 1,018 27.5

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 39,041 40,045 1,005 2.6

කිරි නිෂ්පාදත

  සෙසැේබර් 3,803 5,988 2,186 57.5

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 48,145 54,002 5,857 12.2

දෙනත් ආහාර හා පාන ෙර්ග

  සෙසැේබර් 14,079 8,839 -5,239 -37.2

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 137,363 116,471 -20,891 -15.2

ආහාරමය දනාෙන පාරිදභෝගික භාණ්ඩ

  දදසැම්බර් 38,602 40,054 1,452 3.8

  ජනොරි - දදසැම්බර් 405,778 546,949 141,171 34.8

රථොහන 

  සෙසැේබර් 14,600 13,925 -676 -4.6

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 117,811 254,586 136,775 116.1

දබදහත් හා ඖධීය නිෂ්පාදත 

  සෙසැේබර් 6,976 7,813 837 12.0

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 79,299 86,546 7,247 9.1

දෙනත් ආහාරමය දනාෙන පාරිදභෝගික භාණ්ඩ

  සෙසැේබර් 17,026 18,316 1,290 7.6

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 208,668 205,817 -2,851 -1.4

 අන්තර් භාණ්ඩ - මුළු එකුෙ

  දදසැම්බර් 182,824 177,062 -5,762 -3.2

  ජනොරි - දදසැම්බර් 1,743,719 2,027,460 283,741 16.3

ඉන්ධන 

  සෙසැේබර් 66,355 57,149 -9,206 -13.9

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 522,470 674,295 151,825 29.1

දරදපිළි හා දරදපිළි උපාංග 

  සෙසැේබර් 35,608 43,492 7,884 22.1

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 415,386 465,334 49,949 12.0

දයමන්ති, අගනා ගල් හා දලෝහ ෙර්ග 

  සෙසැේබර් 14,610 3,600 -11,010 -75.4

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 117,845 90,070 -27,774 -23.6

තිරිඟු 

  සෙසැේබර් 46 3,740 3,695 8,077.6

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 46,239 53,918 7,679 16.6

දෙනත් අන්තර් භාණ්ඩ

  සෙසැේබර් 66,206 69,082 2,875 4.3

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 641,779 743,842 102,063 15.9

 ආදයෝජන භාණ්ඩ - මුළු එකුෙ 

  සෙසැේබර් 64,141 70,955 6,813 10.6

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 746,175 760,942 14,767 2.0

යන්රසූර හා උපකරණ

  සෙසැේබර් 35,165 36,019 854 2.4

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 399,453 404,175 4,722 1.2

දෙනත් ආදයෝජන භාණ්ඩ

  සෙසැේබර් 28,977 34,936 5,959 20.6

  ජනවාරි - සෙසැේබර් 346,722 356,766 10,044 2.9

 මුළු ආනයන 
(ආ)

  දදසැම්බර් 313,729 312,395 -1,334 -0.4

  ජනොරි - දදසැම්බර් 3,198,572 3,606,644 408,071 12.8

 (අ) තාවකාලික

… සැලකිය යුු සනාසේ

(ආ) සර්ගුව මගින් ලබාෙන්නා ෙත්තවල කාල පමාවක් සහිතව වාර්තා වන ඉන්ධන ආනයන අෙයන් සඳහා නිවැෙදි මාසික ෙත්ත ඇුළත් කිරීම සඳහා එසේ 

  ලබාෙන්නා ෙත්ත ෙළපනු ලබයි . ෙැළපීේ සිදු කිරීම සඳහා සමම ෙත්ත අොළ ආයතනවලින් ඍජුවම ලබාෙනී .

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

ආනයන
( විදේශීය දවළඳාම සම්බන්ධයි ........)
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සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

ප්රධාන ආනයන

 පාරිදභෝගික භාණ්ඩ - මුළු එකුෙ එ.ජ. සඩාලර් මිලියන

  දදසැම්බර් 433.6 357.0 -76.6 -17.7

   ජනොරි - දනාෙැම්බර් 4,502.5 4,979.7 477.1 10.6

ආහාර හා පාන ෙර්ග

  සෙසැේබර් 181.5 134.6 -46.9 -25.8

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 1,841.1 1,606.1 -235.0 -12.8

 එළෙළු

  සෙසැේබර් 40.6 26.1 -14.5 -35.8

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 368.0 304.0 -64.1 -17.4

සීනි 

  සෙසැේබර් 24.2 26.2 2.0 8.4

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 256.2 248.0 -8.2 -3.2

කිරි නිෂ්පාදත

  සෙසැේබර් 24.8 33.2 8.4 33.9

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 315.8 332.3 16.5 5.2

දෙනත් ආහාර හා පාන ෙර්ග

  සෙසැේබර් 91.9 49.1 -42.8 -46.6

   ජනවාරි - සනාවැේබර් 901.0 721.8 -179.2 -19.9

ආහාරමය දනාෙන පාරිදභෝගික භාණ්ඩ

  දදසැම්බර් 252.1 222.4 -29.7 -11.8

  ජනොරි - දනාෙැම්බර් 2,661.5 3,373.6 712.1 26.8

රථොහන 

  සෙසැේබර් 95.3 77.3 -18.0 -18.9

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 772.7 1,573.5 800.8 103.6

දබදහත් හා ඖධීය නිෂ්පාදත 

  සෙසැේබර් 45.5 43.4 -2.2 -4.8

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 520.0 532.0 12.0 2.3

දෙනත් ආහාරමය දනාෙන පාරිදභෝගික භාණ්ඩ

  සෙසැේබර් 111.2 101.7 -9.5 -8.5

   ජනවාරි - සනාවැේබර් 1,368.8 1,268.1 -100.7 -7.4

 අන්තර් භාණ්ඩ - මුළු එකුෙ

  දදසැම්බර් 1,193.8 983.1 -210.6 -17.6

  ජනොරි - දනාෙැම්බර් 11,435.8 12,488.0 1,052.3 9.2

ඉන්ධන 

  සෙසැේබර් 433.3 317.3 -115.9 -26.8

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 3,427.9 4,151.9 724.0 21.1

දරදපිළි හා දරදපිළි උපාංග 

  සෙසැේබර් 232.5 241.5 9.0 3.9

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 2,724.2 2,858.5 134.3 4.9

දයමන්ති, අගනා ගල් හා දලෝහ ෙර්ග 

  සෙසැේබර් 95.4 20.0 -75.4 -79.0

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 772.4 572.7 -199.7 -25.9

තිරිඟු 

  සෙසැේබර් 0.3 20.8 20.5 6,854.1

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 303.2 334.1 30.8 10.2

දෙනත් අන්තර් භාණ්ඩ

  සෙසැේබර් 432.3 383.6 -48.7 -11.3

   ජනවාරි - සනාවැේබර් 4,208.0 4,570.8 362.8 8.6

 ආදයෝජන භාණ්ඩ - මුළු එකුෙ 

  දදසැම්බර් 418.8 394.0 -24.8 -5.9

  ජනොරි - දනාෙැම්බර් 4,894.7 4,690.4 -204.3 -4.2

යන්රසූර හා උපකරණ

  සෙසැේබර් 229.6 200.0 -29.6 -12.9

  ජනවාරි - සනාවැේබර් 2,620.6 2,491.6 -129.0 -4.9

දෙනත් ආදයෝජන භාණ්ඩ

  සෙසැේබර් 189.2 194.0 4.8 2.5

   ජනවාරි - සනාවැේබර් 2,274.1 2,198.7 -75.4 -3.3

 මුළු ආනයන 
(ආ)

  දදසැම්බර් 2,048.5 1,734.6 -313.9 -15.3

  ජනොරි - දනාෙැම්බර් 20,979.8 22,232.7 1,252.9 6.0

(අ) තාවකාලික     

(ආ) සර්ගුව මගින් ලබාෙන්නා ෙත්තවල කාල පමාවක් සහිතව වාර්තා වන ඉන්ධන ආනයන අෙයන් සඳහා නිවැෙදි මාසික ෙත්ත ඇුළත් කිරීම සඳහා එසේ 

ලබාෙන්නා ෙත්ත ෙළපනු ලබයි . ෙැළපීේ සිදු කිරීම සඳහා සමම ෙත්ත අොළ ආයතනවලින් ඍජුවම ලබාෙනී .

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ)

දෙනස

( විදේශීය දවළඳාම සම්බන්ධයි ........)
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සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

ප්රධාන අපනයන

  දත් රු. මිලියන

   සෙසැේබර් 19,439 21,082 1,643 8.5

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 233,338 231,750 -1,588 -0.7

  රබර්

   සෙසැේබර් 499 341 -158 -31.7

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 5,920 5,088 -831 -14.0

  දපාල් 

   සෙසැේබර් 2,893 4,299 1,405 48.6

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 53,037 50,465 -2,572 -4.8

  කුළුබඩු

   සෙසැේබර් 4,999 5,396 397 7.9

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 61,994 58,701 -3,294 -5.3

  සුළු කෘිකාර්මික නිෂ්පාදත

   සෙසැේබර් 1,443 1,496 53 3.6

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 21,147 19,137 -2,010 -9.5

  දරදපිළි හා ඇඟලුම්

   සෙසැේබර් 71,979 88,864 16,885 23.5

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 767,254 865,975 98,721 12.9

  මැණික්ෂ්, දයමන්ති හා ේෙර්ණාභරණ 

   සෙසැේබර් 3,176 3,397 221 6.9

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 39,258 44,963 5,705 14.5

  රබර් නිෂ්පාදත

   සෙසැේබර් 11,429 13,763 2,334 20.4

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 127,426 142,298 14,872 11.7

  ඛ්නිජමය අපනයන

   සෙසැේබර් 9,560 9,529 -32 -0.3

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 66,280 101,467 35,187 53.1

 මුළු අපනයන 
(ආ)

   සෙසැේබර් 156,137 186,110 29,973 19.2

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 1,732,440 1,933,533 201,094 11.6

ප්රධාන අපනයන

  දත් එ.ජ. සඩාලර් මිලියන

   සෙසැේබර් 126.9 117.1 -9.9 -7.8

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 1,529.8 1,428.5 -101.3 -6.6

  රබර්

   සෙසැේබර් 3.3 1.9 -1.4 -41.9

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 38.9 31.6 -7.3 -18.8

  දපාල් 

   සෙසැේබර් 18.9 23.9 5.0 26.3

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 347.9 311.0 -36.9 -10.6

  කුළුබඩු

   සෙසැේබර් 32.6 30.0 -2.7 -8.2

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 406.2 360.2 -46.0 -11.3

  සුළු කෘිකාර්මික නිෂ්පාදත

   සෙසැේබර් 9.4 8.3 -1.1 -11.9

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 138.7 118.4 -20.3 -14.7

  දරදපිළි හා ඇඟලුම්

   සෙසැේබර් 470.0 493.4 23.4 5.0

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 5,031.9 5,317.7 285.7 5.7

  මැණික්ෂ්, දයමන්ති හා ේෙර්ණාභරණ 

   සෙසැේබර් 20.7 18.9 -1.9 -9.1

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 257.5 278.0 20.5 8.0

  රබර් නිෂ්පාදත

   සෙසැේබර් 74.6 76.4 1.8 2.4

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 835.4 875.3 39.9 4.8

  ඛ්නිජමය අපනයන

   සෙසැේබර් 62.4 52.9 -9.5 -15.2

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 434.3 622.1 187.8 43.2

 මුළු අපනයන 
(ආ)

   සෙසැේබර් 1,019.5 1,033.4 13.9 1.4

   ජනවාරි - සෙසැේබර් 11,360.4 11,889.6 529.2 4.7

(අ) තාවකාලික 

(ආ) සර්ගුව මගින් ලබාෙන්නා ෙත්තවල කාල පමාවක් සහිතව වාර්තා වන ඛනිජසතේ නිෂ්පාදිත සහ මැණික් , දියමන්ති හා ේවර්ණාභෙණ අපනයන අෙයන් සඳහා 

නිවැෙදි මාසික ෙත්ත ඇුළත් කිරීම සඳහා එසේ ලබාෙන්නා ෙත්ත ෙළපනු ලබයි . ෙැළපීේ සිදු කිරීම සඳහා සමම ෙත්ත අොළ ආයතනවලින් ඍජුවම ලබාෙනී .

  අයිතමය ඒකකය 2017 2018 
(අ) දෙනස

අපනයන
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2017 2018

දදසැම්බර්  දදසැම්බර් 
(අ) සංඛ්යාත්මක ප්රතිශතාත්මක

අපනයන පරිමා

  සත්  කි.ග්රෑ.මිලියන 24.0 25.3 1.4 5.8
  ෙබර්  කි.ග්රෑ.මිලියන 1.3 0.9 -0.4 -29.3
  සපාේ  සෙඩි මිලියන 17.1 42.7 25.7 150.3

අපනයන මිල ගණන්

  සත් රු./කි.ග්රෑ. 811.05 831.64 20.59 2.5
එ.ජ. ඩ ාලර්/කි.ග්රෑ. 5.30 4.62 -0.68 -12.8

  ෙබර් රු./කි.ග්රෑ. 372.47 359.90 -12.56 -3.4
එ.ජ. සඩාලර්/කි.ග්රෑ. 2.43 2.00 -0.43 -17.8

  සපාේ රු./සෙඩි 80.16 53.19 -26.97 -33.6
එ.ජ. සඩාලර්/සෙඩි 0.52 0.30 -0.23 -43.6

 සාමානය දළ මිල ගණන්

  සත් රු./කි.ග්රෑ. 621.74 570.52 -51.23 -8.2
  ෙබර් රු./කි.ග්රෑ. 332.80 272.88 -59.93 -18.0
  සපාේ රු./සෙඩි 66.80 29.18 -37.61 -56.3

විකුණුම් ප්රමාණය

     සත්  කි.ග්රෑ.මිලියන 16.9 18.0 1.1 6.4
ආනයන පරිමා

  සහේ සම. ස ා. '000 99.0 4.3 -94.7 -95.7
  තිරිඟු හා ඉරිඟු සම. ස ා. '000 10.8 93.4 82.7 767.7
  සීනි සම. ස ා. '000 55.5 76.9 21.4 38.7
  සබාෙසතේ බැෙේ  '000 1431.4 1469.1 37.7 2.6

ආනයන මිල ගණන් (සාමාන ය)

  සහේ රු./සම.ස ා. 63057.54 119545.94 56488.40 89.6
එ.ජ. සඩාලර්/සම.ස ා. 411.74 663.78 252.05 61.2

  තිරිඟු හා ඉරිඟු රු./සම.ස ා. 38966.30 47953.55 8987.25 23.1
එ.ජ. සඩාලර්/සම.ස ා. 254.43 266.26 11.83 4.7

  සීනි රු./සම.ස ා. 66735.81 61368.90 -5366.91 -8.0
එ.ජ. සඩාලර්/සම.ස ා. 435.75 340.75 -95.00 -21.8

  සබාෙසතේ රු./බැෙලය 10234.28 11199.25 964.98 9.4
එ.ජ. සඩාලර්/බැෙලය 66.82 62.18 -4.64 -6.9

(අ) තාවකාලික  

මුළු අපනයන

  විනාකම

  පරිමාව

  ඒකක විනාකම

මුළු ආනයන

  විනාකම

  පරිමාව

  ඒකක විනාකම 

දෙ                     ළඳ මිල අනුපාතය 

(අ) එ.ජ. සඩාලර්වලින් අෙය කෙන ලෙ    (ආ) තාවකාලික

2017 2018 2018 2019

දදසැම්බර් දනාෙැම්බර් දදසැම්බර් ජනොරි

විදේශීය ෙත්කම්  
(අ) (ආ)

ෙළ නිල සංචිත එ.ජ.සඩාලර් මිලියන 7,959 7,005 6,919 6,152

රු. මිලියන 1,216,514 1,258,657 1,264,445 1,106,656

මුළු සංචිත එ.ජ.සඩාලර් මිලියන 10,436 9,709 9,583 ලැ.සනා

රු. මිලියන 1,595,264 1,744,344 1,751,224 ලැ.සනා

විනිමය අනුපාතික (කාලපරිච්දේදය සඳහා සාමානයය )
(ඇ)

රු /වි.ෙැ.හි

රු /එ.ජ.සඩාලර්

රු /ේ ර්ලින් පවුේ

රු /ඉන්දියානු රුපියේ

රු /ජපන් සයන් 

රු /යුසෙෝ 

ඉදරි විනිමය අනුපාතික 
(ඇ) රු /එ.ජ.සඩාලර්

මාස 1

මාස 3

මාස 6

(ආ) ආසියානු නිෂ්කා න සංෙමසේ ඉපැයුේ අන්තර්ෙතය .

(ඇ) සැබෑ ෙනුසෙනු මත පෙනේ වූ සපබෙවාරි මාසසේ අවසන් වැඩ කෙන දින පහ සඳහා සාමානයය 

185.34

(අ) ජා.මූ. අෙමුෙසේ උපසෙේ පරිදි මහා භාණ්ඩාොෙසේ නිසයෝජය සේකේසේ විසේෂසයන් ගිණුේ ඇුළත්වන පරිදි සහ යුෙ අවොනේ ෙක්ෂණය සඳහා 

     ේථානෙත කිරීම  සංචිත ෙත්ත සංස ෝධනය කෙ ඇත . 2002 ඔක්සතෝබර් මස සි  විසද්ශීය වත්කේ ,  සවළඳසපාළ අෙය මත පෙනේව ෙණනය කෙ ඇත .

2.51

1.62

202.86

180.72

182.69

දපබරොරි  2018 දපබරොරි  2019

දපබරොරි  2019

93.3 89.4

86.9 91.7

224.82

154.86

216.62

2.41

1.44

191.39

248.75

178.73

232.50

  අයිතමය ඒකකය

81.1 82.0

183.3 155.2

196.5 173.6

141.9 143.8

175.1 175.5

  අයිතමය ඒකකය
දෙනස

   අයිතමය
20182017

දදසැම්බර් දදසැම්බර් 
(ආ)

ප්රධාන අපනයන හා ආනයන - පරිමා හා මිල ගණන්

( විදේශීය දවළඳාම සම්බන්ධයි ........)

දවළඳ දර්ශක ( 2010 = 100 ) (අ)

22. ජාතයන්තර මූලය
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එ.ජ.ද ාලර්  මිලියන

බැර හර ශුේධ බැර හර ශුේධ බැර හර ශුේධ බැර හර ශුේධ

භාණ්ඩ හා දේො 14,176 18,591 -4,415 15,224 20,360 -5,136 17,448 23,442 -5,994 19,120 25,401 -6,281

භාණ්ඩ 
(ඈ) 8,424 15,264 -6,839 8,898 16,851 -7,953 10,310 19,183 -8,873 11,360 20,980 -9,619

  සවළඳ භාණ්ඩ 8,424 14,829 -6,405 8,898 16,410 -7,513 10,310 18,809 -8,499 11,360 20,330 -8,970

  මූලය සනාවන ෙරන් - 435 -435 - 441 -441 - 374 -374 - 650 -650

දේො 5,752 3,327 2,424 6,326 3,509 2,817 7,138 4,259 2,879 7,760 4,421 3,338

  රවාහන 1,789 1,273 516 1,945 1,362 583 2,250 1,618 632 2,376 1,688 688

  මුහුදු රවාහන 828 599 229 892 637 255 1,059 779 281 1,096 790 306

  නැේ කුලී 828 599 229 892 637 255 1,059 779 281 1,096 790 306

  ගුවන් රවාහන 961 674 287 1,054 726 328 1,191 840 351 1,280 898 382

  මී ොේු 869 608 262 955 655 300 1,073 753 320 1,158 810 348

     ගුවන් කුලී 92 67 25 99 71 28 118 87 31 122 88 34

 සංචාෙක 
(ඉ) 2,878 1,195 1,684 3,212 1,257 1,955 3,518 1,542 1,977 3,925 1,599 2,326

  ඉදිකිරීේ 52 23 28 55 24 31 63 29 34 69 32 37

  ෙක්ෂණ හා විශ්රාම වැටුප් 93 72 21 98 75 23 121 89 32 123 94 29

  මූලය සේවා 195 313 -119 201 321 -120 252 403 -151 263 415 -152

  විදුලි සංසද්  හා පරිෙණක සේවා 688 342 345 756 356 400 858 443 416 926 455 471

  විදුලි සංසද්  සේවා 105 82 23 110 83 27 134 105 29 140 110 30

  පරිෙණක සේවා 583 261 322 646 273 373 724 337 387 786 345 440

  සවනත් වයාපාරික සේවා 32 52 -20 34 53 -20 42 67 -25 44 69 -25

  ෙජසේ භාණ්ඩ හා සේවා වියෙේ (සවනත් තැනක සඳහන් සනාවන )25 56 -31 25 61 -36 33 68 -35 34 69 -35

ප්රාථමික ආදායම් 127 1,658 -1,530 186 1,896 -1,710 127 2,329 -2,202 160 2,515 -2,355

  සේවක වැටුප් 20 72 -52 21 76 -55 20 88 -67 26 96 -70

  ආසයෝජන ආොයේ 107 1,585 -1,478 165 1,819 -1,654 107 2,241 -2,134 134 2,418 -2,285

  සෘජු ආසයෝජන 20 478 -458 17 516 -498 15 949 -935 14 934 -920

  ලාභාං 11 324 -313 10 334 -325 15 500 -485 14 431 -417

     රති-ආසයෝජිත ඉපැයුේ 10 154 -144 7 181 -174 - 450 -450 - 503 -503

  විවිධ ආසයෝජන - 699 -699 - 756 -756 - 829 -829 - 952 -952

  හිමිකේ - 62 -62 - 67 -67 - 73 -73 - 80 -80

  සපාලී - 636 -636 - 688 -688 - 756 -756 - 873 -873

  සකිකාලීන - 6 -6 - 4 -4 - 1 -1 - 6 -6

     දිගුකාලීන - 631 -631 - 684 -684 - 755 -755 - 866 -866

  අසනකුත් ආසයෝජන 40 409 -369 55 548 -493 45 462 -418 55 532 -477

  සංචිත වත්කේ 47 47 93 - 93 47 - 47 64 - 64

ේවිතීයික ආදායම් 5,368 635 4,733 5,284 644 4,640 7,260 807 6,453 7,175 848 6,327

 ෙජය 
(ඊ) 10 - 10 7 - 7 19 - 19 11 - 11

  සපෞද්ෙලික සංක්රාම  5,358 635 4,723 5,277 644 4,632 7,242 807 6,434 7,164 848 6,316

   සේවා නියුක්තිකයින්සේ සේෂණ 5,358 - - 5,277 - - 7,242 - - 7,164 - -

ජංගම ගිණුම 19,671 20,884 -1,212 20,694 22,900 -2,206 24,835 26,578 -1,742 26,455 28,764 -2,309

ප්රාේධන ගිණුම 34 22 12 34 20 14 56 31 25 40 29 11

  රාේධන සංක්රාම 34 22 12 34 20 14 56 31 25 40 29 11

 ෙජය 
(උ) 19 - 19 14 - 14 35 - 35 20 - 20

  සපෞද්ෙලික රාේධන සංක්රාම 15 22 -7 21 20 1 21 31 -10 20 29 -9

ජංගම සහ ප්රාේධන ගිණුම 19,705 20,906 -1,201 20,728 22,920 -2,192 24,892 26,609 -1,717 26,495 28,793 -2,298

(අ) ඉහත ඉදිරිපත් කිරීම හැකිතාක් දුෙ  ජාතයන්තෙ මූලය අෙමුෙසේ සෙවුේ ුලන අත්සපාසතහි (BPM) 6 වන සංේකෙ ණය (2009)   අනුව ඉදිරිපත් කෙ ඇත . (අ.පි.බ.)

(ආ) තාවකාලික

(ඇ) සංස ෝධිත

(ඈ) අපනයන, නැ.වි.ස අෙය අනුවත් ආනයන, මි.ෙ.ෙැ. අනුවත් වාර්තා කෙ ඇත .

(ඉ) අසන්වාසිකයන්  සැපයූ මී සේවාවන් , රවාහන සේවාවන්හි ඇුළත් සේ .

(ඊ) විවිධ සයෝජනා ක්රම , ආහාෙ හා සවළඳ ද්රවය , මූලය හා තාක්ෂණික ආධාෙ ව සයන් ලැබුණු රොන ඇුළත්සේ .

(උ)වයාපෘති ආධාෙ සලස ලැබුණු රොන ඇුළත් සේ

ජංගම හා ප්රාේධන ගිණුම

2017 2018
2016 

(ඇ)
2017 

(ආ)

පළමු මාස නෙය  
(ආ)

පළමු මාස නෙය  
(ආ)

දගවුම් තුලනය - BPM6 සංස්කරණයට අනුව සම්මත ඉදිරිපත් කිරීම (අ)
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 එ.ජ.සඩාලර් මිලියන 

මූලය 

ෙගකීම්ි 

ශුේධ 

දෙනේවීම්

මූලය ෙත්කම්ි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීම්

මූලය ෙගකීම්ි 

ශුේධ දෙනේවීම්

මූලය 

ෙත්කම්ි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීම්

මූලය ෙගකීම්ි 

ශුේධ දෙනේවීම්

මූලය ෙත්කම්ි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීම්

මූලය ෙගකීම්ි 

ශුේධ දෙනේවීම්

මූලය ෙත්කම්ි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීම්

මූලය ගිණුම 2,232 1,919 2,744 -503 2,213 31 5,128 2,944

සෘජු ආදයෝජන 411 54 1,408 54 897 237 1,375 72

හිමිකේ සහ ආසයෝජන අෙමුෙේ සකා ේ 91 51 170 51 710 235 535 68

  රති-ආසයෝජිත ඉපැයුේ හැෙ හිමිකේ -63 41 -11 44 260 235 32 68

  සෘජු ආසයෝජකයින් විසින් සෘජු ආසයෝජන වයාපාෙයන්හි -63 41 -11 44 260 235 32 68

- ආසයෝජන මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි සමාෙේ 18 - 76 - 107 - 38 -

- සකාළඹ සකා ේ සවළඳසපාසළහි ලියාපදිංචි සමාෙේ -81 - -87 - -5 - -80 -

- අසනකුත් සමාෙේ - - - - 158 - 74 -

  රති-ආසයෝජිත ඉපැයුේ 154 10 181 7 450 - 503 -

  ණය උපකෙණ 320 3 1,238 3 187 2 840 4

  සෘජු ආසයෝජකයින් විසින් සෘජු ආසයෝජන වයාපාෙයන්හි 320 3 1,238 3 187 2 840 4

-  ආසයෝජන මණ්ඩලසේ ලියාපදිංචි සමාෙේ 262 - 1,238 - 105 - 732 -

  සකා ේ හිමියන්සේ අත්තිකාෙේ 221 - 1,169 - 111 - 753 -

  අන්තර් සමාෙේ ණය ෙැනීේ 72 - 69 - 83 - 99 -

  ණය ආපසු සෙවීේ -31 - - - -88 - -119 -

- සකාළඹ සකා ේ සවළඳසපාසළහි ලියාපදිංචි සමාෙේ 58 - - - 82 - 107 -

- අසනකුත් සමාෙේ - - - - - - - -

විවිධ ආදයෝජන  1,552 - 880 - 993 - 1,772 -

  හිමිකේ සහ ආසයෝජන අෙමුෙේ සකා ේ 347 - 124 - 24 - 359 -

- සකාළඹ සකා ේ සවළඳසපාසළහි ලියාපදිංචි සමාෙේ 347 - 124 - 24 - 359 -

  ණය සුරැකුේපත් 1,205 - 756 - 969 - 1,413 -

  මහ බැංකුව - - - - - - - -

  මහ බැංකුව හැෙ තැන්පු භාෙෙන්නා ආයතන -500 - -1,250 - - - -500 -

  සකිකාලීන - - - - - - - -

  දිගුකාලීන -500 - -1,250 - - - -500 -

  ෙජය 1,705 - 2,006 - 969 - 1,913 -

  සකිකාලීන (භාණ්ඩාොෙ බිේපත් ) 41 - -61 - 36 - 81 -

  දිගුකාලීන 1,664 - 2,067 - 932 - 1,832 -

  භාණ්ඩාොෙ බැඳුේකෙ 192 - -407 - -361 - 360 -

  ශ්රී ලංකා සංවර්ධන බැඳුේකෙ -28 - -26 - -207 - -28 -

  ේදවරීත්ව බැඳුේකෙ 1,500 - 2,500 - 1,500 - 1,500 -

මූලය ෙයූත්පන්න -  -  -  -  -  -  -  -  

අදනකුත් ආදයෝජන 268 -58 456 149 323 266 1,981 102

  මුදල් සහ තැන්පු -667 -132 -231 29 -609 5 -228 78

  මහ බැංකුව -401 - -1 - -701 - -402 -

  සකිකාලීන -1 - -1 - -1 - -2 -

  දිගුකාලීන -400 - - - -700 - -400 -

  මහ බැංකුව හැෙ තැන්පු භාෙෙන්නා ආයතන -266 -132 -230 29 92 5 173 78

  සකිකාලීන -266 -248 -230 -170 92 -4 173 11

  දිගුකාලීන - 116 - 199 - 9 - 67

   ෙජය - - - - - - - -

   අසනකුත් අං - - - - - - - -

  ණය 1,416 - 475 - 793 - 1,839 -

   මහ බැංකුව -68 - 252 - -123 - 184 -

  ජා .මූ අෙමුෙසලන් ලෙ ණය -68 - 252 - -123 - 184 -

  සවනත් සකිකාලීන - - - - - - - -

  සවනත් දිගුකාලීන - - - - - - - -

  මහ බැංකුව හැෙ තැන්පු භාෙෙන්නා ආයතන 410 - 279 - -507 - 271 -

  සකිකාලීන -72 - 254 - -608 - -280 -

  දිගුකාලීන 482 - 25 - 100 - 551 -

  ෙජය 993 - -298 - 1,287 - 1,215 -

  සකිකාලීන - - - - - - - -

  දිගුකාලීන 993 - -298 - 1,287 - 1,215 -

  අසනකුත් අං 
(ඌ) 81 - 242 - 136 - 170 -

  සකිකාලීන - - - - - - - -

     දිගුකාලීන 81 - 242 - 136 - 170 -

  දෙළඳ ණය හා අත්තිකාරම් -162 53 587 156 84 -118 309 54

  මහ බැංකුව හැෙ තැන්පු භාෙෙන්නා ආයතන - 24 0 2 0 -3 0 17

  සකිකාලීන - 24 0 2 0 -3 0 17

  අසනකුත් අං 
(එ) -162 28 587 154 84 -115 309 38

     සකිකාලීන -162 28 587 154 84 -115 309 38

  අදනකුත් ලැබිය යුු/දගවිය යුු ගිණුම් -319 22 -376 -36 55 379 61 -31

  මහ බැංකුව -319 - -376 - 55 - 61 -

 සකිකාලීන 
(ඒ) -319 - -376 - 55 - 61 -

  මහ බැංකුව හැෙ තැන්පු භාෙෙන්නා ආයතන - 22 - -36 - 379 - -31

     සකිකාලීන - 22 - -36 - 379 - -31

  විදේ ගැනුම් ිමිකම් - - - - - - - -

සංචිත ෙත්කම් 1,923 -706 -472 2,771

    මූලය ෙරන් -  -103 -  -  

  ේසේෂ ෙැනුේ හිමිකේ -  -4 -5 2

  ජා.මු. අෙමුෙසේ සංචිත මට් ම -  -  -  -  

  අසනකුත් සංචිත වත්කේ 1,923 -599 -467 2,768

  මුෙේ සහ තැන්පු 354 -1,215 -1,267 393

  මූලය අධිකාරීන්හි හිමිකේ 1,126 -826 -1,365 859

  සවනත් ආයතනවල හිමිකේ -772 -389 98 -465

  සුරැකුේපත් 1,569 616 800 2,375

  ණය සුරුකුේපත් 1,569 616 800 2,375

     දිගුකාලීන 1,569 616 800 2,375

මූලය ගිණුම (ශුේධ ) (ෙත්කම්-ෙගකීම්) -313 -3,247 -2,182 -2,184

වැෙදීේ සහ අත්හැරීේ 888 -1,055 -465 114

(ඌ) ෙජය සු වාණිජ වයවසායයන්  සහ සපෞද්ෙලික අං සේ සමාෙේ ඇුළත් සේ .

(එ) ලංකා ඛනිජ සතේ නීතිෙත සංේථාව සහ සපෞද්ෙලික අං සේ සමාෙේ වල සවළඳ ණය ඇුලත් සේ .

(ඒ) ආසියානු නිෂ්කා න සංෙමසේ වෙකීේහි ශුද්ධ ෙනුසෙනු ඇුළත් සේ . 

… සැලකිය යුු සනාසේ

මූලය ගිණුම

2017 2018
2016 

(ඇ)
2017

 (ආ)

 පළමු මාස නෙය 
(ආ)

 පළමු මාස නෙය 
(ආ)

දගවුම් තුලනය - BPM6 සංස්කරණයට අනුව සම්මත ඉදිරිපත් කිරීම (අ) (සම්බන්ධයි... )
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