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කාල සීමාව ඒකකය 2018 2019

වාර්ික ලක්ෂමය 

පදනම මත ප්රතිශත 

වවනස

මූර්ත අංශය

   දත්                 අදේල් කි. ග්රෑ. මිලියන 27.9                                 23.6                             -15.4

   රබර්   අදේල් කි. ග්රෑ. මිලියන 6.3                                   7.2                               14.1

   දපාල්   අදේල් දගඩි මිලියන 199.4                               259.3                           30.1

   
මාළු   අදේල් කි. ග්රෑ. මිලියන 45.8                                 42.2                             -7.8

   වී    මහ  
(අ) කි. ග්රෑ. මිලියන 2,396.9                             2,901.7                        21.1

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

  විදුලිබල උත්පාදනය  දපබරවාරි ගි.දවා.පැ. 1,151.6                             1,211.3                        5.2

  කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය අදේල් 2015 = 100 97.7                                 96.9                             -0.8

අදේල් 2013 = 100 1.6                                   3.6                               

  මැයි 2013 = 100 4.0                                   5.0                               

  මැයි මාසදයන් අවසන් වන 

මාස 12
5.7                                   4.2                               

රාජ්ය මූලය අංශය 2017 2018

  ආදායම් සහ ප්රදාන ජ්න-දදසැ රු. මිලියන 1,839,562 1,932,459 5.0

  පුනරාවර්තන වියදම් ජ්න-දදසැ රු. මිලියන 1,927,693 2,089,713 8.4

 මුදල් සහ වකාටස් වවළඳවපාළ 2018 2019

  මුදල් සැපයුම

  පටු මුදල්  M1 අදේල් අවසානයට රු. මිලියන 812,548.43 828,316.98 1.94

  පුළුල් මුදල්    M2 අදේල් අවසානයට රු. මිලියන 6,043,711.55 6,585,518.92 8.96

  ඒකාබේධ පුළුල් මුදල් සැපයුම(M2b)
(ඇ) අදේල් අවසානයට රු. මිලියන 6,691,729.81 7,294,223.71 9.00

  පුළුල් මුදල්  M4 අදේල් අවසානයට රු. මිලියන 8,218,009.26 8,966,331.01 9.11

  දකාටස් දවළඳදපාළ  

   සමස්ත දකාටස් මිල දර්ශකය (ASPI) මැයි අවසානයට 1985 = 100 6,398.44 5,310.95 -17.00

   එස් ඇන්ඩ් පී ශ්රී ලාංකා 20 දර්ශකය (S&P SL20) මැයි අවසානයට 2004 =1000 3,567.04 2,469.82 -30.76

   දවළඳදපාළ ප්රාේධනීකරණය මැයි අවසානයට රු. බිලියන 2,989.02 2,502.27 -16.28

විවේශීය අංශය 2018 2019

  විදේශීය දවළඳාම

       අපනයන අදේල් ද ාලර් මිලියන 795.1 798.1 0.4

       ආනයන අදේල් ද ාලර් මිලියන 1,793.6 1,595.6 -11.0

       දවළඳ දේෂය අදේල් ද ාලර් මිලියන -998.6 -797.5

  දගවුම් දේෂය 2017 2018  

       දවළඳ ගිණුම සිව්වන කාර්තුව ද ාලර් මිලියන -1,875 -1,470 -21.6

       ජ්ාංගම ගිණුම සිව්වන කාර්තුව ද ාලර් මිලියන -1,084 -815 -24.8

       ජ්ාංගම සහ ප්රාේධන ගිණුම් සිව්වන කාර්තුව ද ාලර් මිලියන -1,085 -815 -24.9

       මූලය ගිණුම (ශුේධ) සිව්වන කාර්තුව ද ාලර් මිලියන -1,649 -623 -62.2

2018 2019 2018

වපබරවාරි මාර්ු අවේල්

අවසානයට අවසානයට අවසානයට

   මුළු සාංචිත 
(ඈ) ද ාලර් මිලියන 8,655 10,509 ලැ.දනා

       

  ජ්ා.පා.මි.ද (වාර්ෂික ලක්ෂමය පදනම මත   

  ප්රිශත දවනස)

අයිතමය

වතෝරාගත් ආර්ික දර්ශකයන්ි සාරාංශය

2019 මැයි

  දකා.පා.මි.ද. (වාර්ෂික ලක්ෂමය පදනම මත   

  ප්රිශත දවනස)

I

  (අ) සැේ.\ඔක්. - මාර්තු\අදේල්

(ඈ) ආසියානු නිෂ්කාශන සාංගමදේ ඉපැයුම් 

       ඇතුළත් දව්.

  (ආ) අදේල්\මැයි - අදගෝ.\සැේ.

(ඇ) අක්දවරල බැාංකු ඇතුළත් දව්.



කෘෂිකර්ම

කර්මාන්ත

සේවා

භාණ්ඩ හා සේවා මත අයසකසෙන බදු -

සහනාධාෙ

ද.දේ.නි

කෘෂිකර්ම

කර්මාන්ත

සේවා

භාණ්ඩ හා සේවා මත අයසකසෙන බදු -

සහනාධාෙ

ද.දේ.නි

(අ) තාවකාලික

(ආ) සංස ෝධිත

වයාපාෙ තත්වය

(මට්ටම)

ලාභදායිත්වය

(සපෙ කාර්ුවට සාසේක්ෂව)

ලාභදායිත්වය

(සපෙ වසෙට සාසේක්ෂව)

පුහුණු ශ්රමය සුලභතාවය

(සපෙ වසෙට සාසේක්ෂව)

ඉල්ලුම

(සපෙ වසෙට සාසේක්ෂව)

විකුණුම්

(සපෙ වසෙට සාසේක්ෂව)

ධාරිතා උපසයෝජනය

(සපෙ වසෙට සාසේක්ෂව)

ද.දේ.නි. හි දෙනස්වීදේ දායකත්ෙය (%)

2018 
(ආ)

8.6

2019 1 ෙන කාර්තුෙ 
(අ)

703,548 724,691 1.7 3.0

153,947 162,364 5.1 5.5

13.3

ආර්තික ක්රියාකාරකම රු. මිලියන ෙර්තධනය (%)

2018 
(ආ) 2019 18/17 

(ආ) 19/18

2,242,552 2,326,273 4.0 3.7

101,999 103,747 1.1 1.7

1,283,058 1,335,470 5.5 4.1

2,495,721 2,518,964 4.1 0.9

642,366 672,923 -0.4 4.8

ආර්තික ක්රියාකාරකම රු. මිලියන ෙර්තධනය (%)

2017 
(ආ) 2018 17/16 

(ආ) 18/17

2018 ොර්තික 
(අ)

ද.දේ.නි. හි දෙනස්වීදේ දායකත්ෙය (%)

2017 
(ආ)

-0.7

32.0

9,344,839 9,644,728 3.4 3.2

895,645 891,993 3.3 -0.4

5,311,107 5,560,849 3.6 4.7

ෙයාපාර මතය පිළිබඳ දර්තශක (BSI) 
(අ)

2017 2018

1 ෙන 

කාර්තුෙ

2 ෙන 

කාර්තුෙ

3 ෙන 

කාර්තුෙ

4 ෙන 

කාර්තුෙ

1 ෙන 

කාර්තුෙ

2 ෙන 

කාර්තුෙ

3 ෙන 

කාර්තුෙ

4 ෙන 

කාර්තුෙ

95 85 95 97 87 78 66 61 74

(106) (106) (99) (107) (107) (101) (101) (73) (81)

81 74 79 92 89 72 - - -

(106) - -

- - - - - - 69

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

87 83

- - - - - - - (97) (110)

92 90 89 97 96 95 93 93 100

(96) (93) (97)

132 116 110 108 122 111 116

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

125 120

(126) (138) (132) (134) (137) (137) (124) (120) (131)

127 116 114 114 119 118 120 127 125

(127) (130) (127)

131 117 114 120 128 116 115

(125) (129) (135) (128) (136) (143)

(128)

(අ) ඉහත වගුසවහි වයාපාෙ මතය පිළිබඳ දර් ක සඳහා ඒ ඒ කාර්ු ුළදී වාර්තා වූ අගයන් දක්වා ඇති අතෙ වෙහන් ුළ සඳහන් කෙ ඇත්සත් 

     අදාළ කාර්ුවට සපෙ කාර්ුව ුළ දී පවත්නා  කාර්ුව පිළිබඳ සතාෙුරු ලබාසදන්නන්සේ අසේක්ෂා පිළිබිඹු වන දර් ක සේ .

121 120

(127) (134) (130) (126) (126) (127) (123) (126)

1

76.8

1.3

100.0

2019

10.1

25.3

62.6

2.1

100.0

59.4

9.4

100.0

2018

10.2

7.8

83.3

-1.2

100.0

(104)

-

(123)

 -

(119)

-

(121)

2 ෙන 

කාර්තුෙ

2019

 -

(72)

-

-

-

(103)

 -

1 ෙන 

කාර්තුෙ

1. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (2010 ස්ථාවර මිල අනුව )

2. වයාපාර අදේක්ෂා පිළිබඳ සමීක්ෂණය
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කා4
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කා1

% දවනස මූර්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

කාර්ුව
-4

0

4

8

2014 2015 2016 2017 2018

% 
වාර්ික ද.දේ.නි වර්ධන දේගය

කෘෂිකර්මාන්ත

කර්මාන්ත

සේවා

ද.සද.නි

වර්ෂය



වත් නිෂ්පාදනය 'කි. ග්රෑ. මිලියන 

  අදේල් 27.9 23.6 -15.4

  ජ්නවාරි - අදේල් 101.7 96.6 -5.1

රබර් නිෂ්පාදනය 'කි. ග්රෑ. මිලියන 

  අදේල් 6.3 7.2 14.1

  ජ්නවාරි - අදේල් 27.1 28.6 5.8

වපාල් නිෂ්පාදනය දගඩි

  අදේල් 199.4 259.3 30.1

  ජ්නවාරි - අදේල් 781.4 1,036.7 32.7

මත්සය නිෂ්පාදනය 'කි. ග්රෑ. මිලියන 

  අදේල් 45.8 42.2 -7.8

  ජ්නවාරි - අදේල් 178.3 175.2 -1.7

ී නිෂ්පාදනය 'කි. ග්රෑ. මිලියන 2018 2019
(අ)

  මහ  
(ආ) 2,396.9 2,901.7 21.1

  යල 
(ඇ) 1,532.9 - -

(අ) තාවකාලික          

(ආ) සැේ. / ඔක්. - මාර්./ අදේල්.          (ඇ)  අදේල් / මැයි - අදගෝ / සැේ.

(අ) සාංදශෝධිත    (ආ) තාවකාලික

    අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

වාර්ික 

ලක්ෂමය 

පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම 

මත ප්රතිශත වවනස2018 
(අ)

2019 
(ආ)

ආහාර නිෂ්පාදන 103.7 93.4 -9.9

අයිතමය 

අවේල්

බීම වර්ග 94.9 111.3 17.3

දුම්දකාළ ආශ්රිත නිෂ්පාදන 76.0 52.5 -30.9

දරදි නිෂ්පාදන 90.1 83.7 -7.0

ඇඟුම් නිෂ්පාදන 102.0 110.2 8.1

සම් සහ සම්බන්ධ ද්රවය නිෂ්පාදන 109.2 100.6 -7.8

ගෘහ භාණ්  හැර, දැව හා ලීදයන් කරන ලද නිෂ්පාදන , පිදුරු වලින් හා දගාතන ලද 

නිෂ්පාදන
95.7 87.7 -8.4

ක දාසි සහ ක දාසි ද්රවය නිෂ්පාදන 96.6 73.1 -24.4

මුද්රණය සහ පටිගත කරන ලද මාධය නිෂ්පාදන 96.8 81.6 -15.8

අඟුරු සහ පිරිපහදු කළ ඛණිජ් දතල් නිෂ්පාදන 96.0 112.1 16.8

රසායනික ද්රවය සහ රසායනික ද්රවය ආශ්රිත නිෂ්පාදන 78.5 90.2 15.0

මූලික ඖෂධ සහ ඖෂධ හා සම්බන්ධ සැකසීම් නිෂ්පාදන 89.0 104.1 16.9

රබර් සහ ේලාස්ටික් ද්රවය නිෂ්පාදන 82.2 100.9 22.8

දවනත් දලෝහ දනාවන ඛණිජ්මය ද්රවය නිෂ්පාදන 90.4 83.1 -8.1

මූලික දලෝහ වර්ග නිෂ්පාදන 107.9 107.3 -0.5

පිරිසකසන ලද දලෝහ නිෂ්පාදන (යන්ර සූර සහ උපකරණ හැර) 90.6 98.7 9.0

විදුලි උපකරණ නිෂ්පාදන 98.2 92.4 -5.8

යන්ර සූර සහ උපකරණ නිෂ්පාදන (දවනත් තැනක සඳහන් දනාවන) 98.7 82.4 -16.5

ගෘහභාණ්ඞ නිෂ්පාදන 89.3 82.0 -8.2

2

අදනකුත් නිෂ්පාදන 94.6 60.6 -35.9

කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය 97.7 96.9 -0.8

3. කෘිකර්මාන්තය

4. කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය (කා.නි.ද) (2015=100) 
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21
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29

33

කි. ග්රෑ. මිලියන. දේ
2018

2019

මාසය

4.0

6.0

8.0

10.0

කි. ග්රෑ. මිලියන.
රබර්

2018

2019

මාසය

95

100

105

110

115

120

දර්ශකය
කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය

2018

2019

සතිය



ජ්න. වපබ. මාර්ු අවේල් මැයි ජුනි ජූලි අවගෝ. සැප්. ඔක්. වනාවැ. වදසැ.

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

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

54.4 50.6 66.9 41.0 50.7 - - - - - - -

විදුලිබල උත්පාදනය

 වපබරවාරි

     ලාං.වි.ම. - ජ්ල විදුලිබලය

                    ද්රව ඉන්ධන 

                    ගල්අඟුරු 

                    සුළාං  

     දපෞේගලික අාංශය

               සාම්ප්රදායික දනාවන පුනර්ජ්නනීය බලශක්ිය

ජ්නවාරි  - වපබරවාරි

     ලාං.වි.ම. - ජ්ල විදුලිබලය

                    ද්රව ඉන්ධන 

                    ගල්අඟුරු 

                    සුළාං  

     දපෞේගලික අාංශය

               සාම්ප්රදායික දනාවන පුනර්ජ්නනීය බලශක්ිය

කර්මාන්ත අංශයට විදුලිබල  අවලවිය 

 දපබරවාරි

 ජ්නවාරි  - දපබරවාරි

ඩීසල්  අවලවිය 

 මාර්තු

 ජ්නවාරි - මාර්තු

වපට්රල් අවලවිය 

 මාර්තු

 ජ්නවාරි - මාර්තු

දැවි වතල් අවලවිය

 මාර්තු

 ජ්නවාරි - මාර්තු

භූමිවතල් අවලවිය

 මාර්තු

 ජ්නවාරි - මාර්තු

වබාරවතල් ආනයන

 මාර්තු

 ජ්නවාරි - මාර්තු

 මාර්තු

 ජ්නවාරි - මාර්තු

ඒකකය 2017 2018 
(අ)

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම 

මත ප්රතිශත වවනස

වර්ෂය

2017

2018

2019

   අයිතමය

මහ වකාළඹ නිවාස සැලසුේ අනුමත කිරීවේ දර්ශකය 
(ආ)

  3 වන කාර්තුව

  4 වන කාර්තුව

සිවමන්ති  

-2.5

112.6 119.9 6.5

1995 = 100

129.5 126.3

දම.දටා.’000

208 264 27.1

දේශීය නිෂ්පාදනය 
(ඇ)

  දපබරවාරි

447 539 20.6

දම.දටා.’000

  ජ්නවාරි  - දපබරවාරි

ආනයන 
(ඈ)

  දපබරවාරි

  ජ්නවාරි  - දපබරවාරි

433 230 -46.8

813 621 -23.7

  දපබරවාරි

  ජ්නවාරි  - දපබරවාරි

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම 

මත ප්රතිශත වවනස

1,260 1,160 -8.0

දම.දටා.’000

640 494 -22.8

ගි.දවා.පැ.

  අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

එකතුව

1,152 1,211 5.2

179 287 60.2

0.08 0.00 -100.0

262 266 1.5

226 229 1.5

485 429 -11.4

79 83 5.4

 ගි.දවා.පැ.  

332 349 5.3

2,392

443

496

864

0.13

589

178

2,508

629

512

780

1,382 1,199 -13.2

3

111 92 -16.9

දම.දටා.’000

21 20 -5.1

මෙ.ම ා.’000

96 187 95.2

අවනකුත් ඛනිජ් වතල් ආනයන මෙ.ම ා.’000

62.9

4.0

5.8

-11.2

-2.1

554 484 -12.5

114 119 4.2

283

567

324

298

461

4.8

42.1

3.3

-9.8

-100.0

-0.4

-1.1

714 5.6

228 11.4

57

(ආ) මහ දකාළඹ ප්රදේශදේ පිිටා ඇි මහ නගර සභා 5ක්, නගර සභා 7ක් සහ ප්රාදේශීය සභා 8ක් විසින් 

       අනුමත කරන ලද නිවාස සැලසුම් ඇතුළත්ය.
(අ) තාවකාලික

(ඇ) සමස්ත දේශීය සිදමන්ි නිෂ්පාදනය (ඈ) සමස්ත සිදමන්ි ආනයන

589

343

264

55

දම.දටා.’000

දම.දටා.’000

676

205

දම.දටා.’000

0.00

587

176

5. ගැනුම් කළමනාකරුවන්දේ දර්ශකය - නිෂ්පාදන

6. නිවාස සහ ඉදිකිරීම්

7. බලශක්තිය

275

300

325

350

375

400

ගි.දවා.පැ. ලංවිම මඟින් කර්මාන්ත සඳහා විදුලි බල අදලවිය

2018

2019

මාසය



ජ්න. වපබ. මාර්ු අවේල් මැයි ජුනි ජූලි අවගෝ. සැප්. ඔක්. වනාවැ. වදසැ.

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

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

55.8 53.0 56.3 45.3 44.7 - - - - - - -

(අ) තාවකාලික                                     

(ආ) ජ්ාංගම අන්තර්ජ්ාල සම්බන්ධතා ඇතුළත්ව

වමෝටර් රථ නව ලියාපදංචිය

අවේල්

    බස් රථ 

    දමෝටර් රථ 

    ත්රී දරෝද රථ 

    ේවිත්ව කාර්ය වාහන 
(ආ)

    යතුරු පැදි 

    භාණ්  ප්රවාහන වාහන 
(ඇ)

    ඉ ම් වාහන 
(ඈ)

    දවනත් 
(ඉ)

ජ්නවාරි - අවේල්

    බස් රථ 

    දමෝටර් රථ 

    ත්රී දරෝද රථ 

    ේවිත්ව කාර්ය වාහන 
(ආ)

    යතුරු පැදි 

    භාණ්  ප්රවාහන වාහන 
(ඇ)

    ඉ ම් වාහන 
(ඈ)

    දවනත් 
(ඉ)

(අ) තාවකාලික                               

(ආ) සින්ගල් කැබ් රථ ඇතුළත්ව

(ඇ) දලාරි, අදනකුත් භාණ්  ප්රවාහන වාහන සහ විදේෂ කාර්ය වාහන

(ඈ) ට්රැක්ටර්, අත් ට්රැක්ටර් සහ දවනත් ඉ ම් වාහන

(ඉ) දකාඩ්රිසයිකල් හා දමෝටර් නිවාස 

2017 සිව්වන කාර්ුව 
(අ)

2018 සිව්වන කාර්ුව 
(අ)

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස

වර්ෂය

2017

2018

2019

අයිතමය ඒකකය

දුරකථන (ස්ථාවර දුරකථන) සාංඛයාව 2,603,178 2,484,616 -4.6

  රැහැන්  සිත දුරකථන සාංඛයාව සාංඛයාව 1,198,483 1,215,967 1.5

  රැහැන්  රිත දුරකථන සාංඛයාව සාංඛයාව 1,404,695 1,268,649 -9.7

ජ්ාංගම දුරකථන සාංඛයාව 28,199,083 32,528,104 15.4

  දපාදු දුරකථන කුටි සාංඛයාව 5,137 5,091 -0.9

  අන්තර්ජ්ාල ග්රාහක සාංඛයාව 
(ආ) සාංඛයාව 5,904,260 7,263,161 23.0

  (ජ්ාංගම අන්තර්ජ්ාල සම්බන්ධතා ඇතුළත්ව)

12.1 11.5දුරකථන ඝනත්වය පුේගලයින් 100 කට -5.0

  (ජ්ාංගම දුරකථන හැර)

  අයිතමය ඒකකය 2018 2019
(අ)

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස

දුරකථන ඝනත්වය

  (ජ්ාංගම දුරකථන ඇතුළුව)

පුේගලයින් 100 කට 143.6 161.6 12.5

235 101 -57.0

6,780 2,734 -59.7

සංඛයාව 41,079 27,364 -33.4

29,667 21,311 -28.2

708 373 -47.3

1,520 1,158 -23.8

1,463 886 -39.4

සංඛයාව 165,551 131,035 -20.8

1,171 502 -57.1

683 690 1.0

23 111 382.6

5,915 4,429 -25.1

119,612 100,247 -16.2

25,361 13,913 -45.1

6,393 6,793 6.3

4

33 185

3,626 2,231 -38.5

3,440 2,735 -20.5

460.6

8. ගැනුම් කළමනාකරුවන්දේ දර්ශකය - දස්වා

9. විදුලි සංදේශ

10. ප්රවාහන

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

සංඛ්යාව
නව ලියාපදිංචිය 2018

2019

මාසය



    

පැමිණි නැව් සංඛයාව   ගණන

    අදේල් 405 377

    ජ්නවාරි - අදේල් 1,672 1,563

බහලු වමවහයුේ ප්රමාණය  

  වේශීය TEUs

    අදේල් 100,800 99,688

    ජ්නවාරි - අදේල් 459,492 414,442

   ප්රතිනැව්ගත කිරීේ TEUs

    අදේල් 441,437 482,910

    ජ්නවාරි - අදේල් 1,770,010 1,922,939

  තැන් මාරු වමවහයුේ TEUs

    අදේල් 5,029 14,276

    ජ්නවාරි - අදේල්  24,123 50,241

  සමස්ත බහලු වමවහයුේ ප්රමාණය TEUs

    අදේල් 547,266 596,874

    ජ්නවාරි - අදේල් 2,253,625 2,387,622

භාණ්ඩ හැසිරීම

  නැව් භාණ්ඩ වගාඩබෑම දම.දටා.

    අදේල් 4,847,835 4,939,471

    ජ්නවාරි - අදේල් 19,912,501 20,706,666

  නැව් භාණ්ඩ පැටීම දම.දටා.

    අදේල් 3,422,420 3,847,267

    ජ්නවාරි - අදේල් 13,828,423 15,056,925

  සමස්ත නැව් භාණ්ඩ වමවහයුේ ප්රමාණය දම.දටා.

    අදේල් 8,270,255 8,786,738

    ජ්නවාරි - අදේල් 33,740,924 35,763,591

(අ) තාවකාලික                               

      TEUs = අඩි 20 ට සමාන බහු ඒකක 

 ජ්ාතික පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (ජ්ා.පා.මි.ද) - මුපිට 2013=100

   අදේල් 122.9 127.3

  අදේල් මාසදයන් අවසන් වන මාස 12 123.9 126.2

 ජ්ාතික පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (ජ්ා.පා.මි.ද) - මූලික

   අදේල් 124.8 132.6

  අදේල් මාසදයන් අවසන් වන මාස 12 123.6 128.1

වකාළඹ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (වකා.පා.මි.ද.) - මුපිට 2013=100

  මැයි 122.9 129.0

  මැයි මාසදයන් අවසන් වන මාස 12 121.2 126.3

වකාළඹ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය (වකා.පා.මි.ද.) - මූලික

  මැයි 126.4 134.2

  මැයි මාසදයන් අවසන් වන මාස 12 124.5 130.1

-9.8

   අයිතමය ඒකකය 2018  2019 
(අ)

වාර්ික ලක්ෂමය 

පදනම මත ප්රතිශත 

වවනස

-6.9

-6.5

-1.1

4.0

9.4

8.6

183.9

108.3

9.1

5.9

1.9

12.4

8.9

6.2

6.0

6.3

   අයිතමය 2018 2019

වාර්ික ලක්ෂමය 

පදනම මත ප්රතිශත 

වවනස

පාදක වර්ෂය

3.6

1.9

5

6.2

4.4

3.7

5.0

4.2

11. වරාය දස්වා

12. මිල දර්ශක
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2019

මාසය
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මාසය
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% ජා.පා.මි.ද. - වාර්ික සාමානය

2018

2019

මාසය



  

සහල් රු./කි.ග්රෑ.

       සම්බා -15.9

       තම්බපු සහල් 1.0

       නිවුඩු සහල් (රතු)  -6.3

වවනත් ආහාර අයිතම රු./කි.ග්රෑ.

       වියළි මිරිස් (ආනයනික) 13.2

       රතුළූණු (දේශීය) 14.1

       රතුළූණු (ආනයනික) 16.4

       දලාකු ළූණු (දේශීය) -

       දලාකු ළූණු (ආනයනික) -6.8

       පරිේපු (මයිසූර්) -2.7

       අර්තාපල් (දේශීය) 15.3

       බිත්තර (එකක්) 12.9

       සුදු සීනි -8.3

ලැ.දනා. - ලැබී දනාමැත

ශ්රම බලකා සහභාගිත්ව අනුපාතිකය ප්රිශතය 54.1 51.8

වස්වා වියුක්ති අනුපාතිකය 4.2 4.4

    කෘෂිකර්මාන්ත 26.1 25.5

    කර්මාන්ත 28.4 27.9

    දස්වා 45.5 46.6

(අ) වයස අවු.15 සහ ඊට වැඩි කුටුමබ ජ්නගහනය     (ආ)තාවකාලික

(ඇ)  ජ්ාතයන්තර ප්රමිත කර්මාන්ත වර්ීකරණ 4 වන සාංදශෝධනය මත පදනම් දව්.

2018 2019
(අ)

රාජ්ය අංශවේ වස්වකයන්

   නාමික වැටුේ අනුපාතය 161.0 162.2

    මූර්ත වැටුේ අනුපාතය 
(ආ) 130.6 127.0

අවිධිමත් වපෞේගලික අංශවේ වස්වකයන්    168.9 176.9

කෘිකර්මාන්ත

   නාමික වැටුේ අනුපාතය 170.9 185.1

    මූර්ත වැටුේ අනුපාතය 
(ආ) 138.7 145.0

කර්මාන්ත

   නාමික වැටුේ අනුපාතය 171.4 179.7

    මූර්ත වැටුේ අනුපාතය 
(ආ) 139.1 140.7

වස්වා

   නාමික වැටුේ අනුපාතය 165.5 170.8

    මූර්ත වැටුේ අනුපාතය 
(ආ) 134.2 133.8

(අ) තාවකාලික.   

(ආ) ජ්ාික පාරිදභෝගික මිල දර්ශකය අනුව (2013=100)   

   අයිතමය 2018 මැයි 2019 මැයි

 

ඒකකය

75.00

109.00 91.67

13.83 15.62

109.05 100.00

123.38 120.00

154.24 177.86

අවේල්

   අයිතමය ඒකකය

ආර්ික ක්රියාකාරිත්වය අනුව වස්වා නියුක්තිය 
(ඇ)

  

(මුළු වස්වා නියුක්තිවයන් ප්රතිශතයක් වලස)

2017 
(අ)

2018 
(අ)(ආ)

2012 = 100

 අයිතමය ඒකකය

2012 = 100
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වාර්ික ලක්ෂමය 

පදනම මත ප්රතිශත 

වවනස

149.29 173.81

92.52 86.19

153.13 174.76

ලැ.දනා ලැ.දනා

282.62 320.00

88.19 89.05

80.00

14. දස්වා වියුක්තිය 

15. වැටුේ ප්රමාණ දර්ශක

13. සිල්ලර මිල ගණන්ි සාමානයය - පිටදකාටුව දවළඳදපාළ
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4

5

6
%

දස්වා වියුක්ති අනුපාතිකය

කාර්ුව



2017 2018 
(අ)

ජන-දෙසැ ජන-දෙසැ

 ආොයම් සහ ප්රොන 
(ආ) රු.මිලියන 1,839,562 1,932,459

  සමස්ත ආොයම 
(ආ) රු.මිලියන 1,831,531 1,919,973

         බදු ආදායම 1,670,178 1,712,318

         බදු නනාවන ආදායම 161,353 207,656

  ප්රොන 
(ආ) රු.මිලියන 8,031 12,486

  පුනරාවර්ථන වියෙම් 
(ආ) රු.මිලියන 1,927,693 2,089,713

  ප්රාග්ධන වියෙම් සහ ශුද්ධ ණය ලබා දීම් 
(ආ) රු.මිලියන 645,363 603,515

  මූලයනය 
(ආ) රු.මිලියන 733,494 760,769

        නේශීය ණය 294,251 437,234

                    භාණ්ඩාගාර බිල්පත් -81,666 52,885

                    භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 109,146 374,542

                    නවනත් 266,772 9,807

        විනේශීය ණය 439,243 323,535

2017 2018

දෙසැම්බර් අවසානයට
දෙසැම්බර් අවසානයට 

(අ)

  රජදේ සමස්ත දනාදෙවූ ණය ප්රමාණය රු. මිලියන 10,313,045 11,271,389

  මුළු දද්ශීය ණය රු. මිලියන 5,594,427 5,802,289

  පරිණත කාලය 

      නකටි කාලීන 1,031,181 1,091,294

               භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 697,154 770,989

               මහ බැැංකු අත්ිකාරම් 199,801 224,744

      මධ්යම හා දිගු කාලීන 4,563,246 4,710,995

                භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 3,822,620 4,006,868

                රුපියල් ණය 24,088 24,088

                ශ්රී ලැංකා සැංවර්ධ්න බැඳුම්කර 637,886 568,807

  ආයතන

      බැැංකු නනාවන ආයතන 3,265,883 3,473,212

      බැැංකු  2,328,544 2,329,077

 මුළු විදද්ශ ණය රු. මිලියන 4,718,618 5,469,099

     සහනදායී ණය 2,130,482 2,302,218

        බහු පාර්ශවීය 954,662 1,075,028

                          ජාතයන්තර සැංවර්ධ්න සැංගමය 338,200 359,006

                          ආසියානු සැංවර්ධ්න බැැංකුව 530,469 621,193

        ේවිපාර්ශවීය 1,175,820 1,227,190

                          ජපානය 358,772 392,458

      සහනදායී නනාවන ණය 2,588,135 3,166,881

 (අ) තාවකාලික

 (ආ) ආදායම්, වියදම් සහ මූලයමය සැංඛ්යාවන් ආර්ික වර්ීකරණය මත පදනම් නේ 

-6.5

  අයිතමය ඒකකය දවනස (%)

5.0

4.8

28.7

55.5

8.4

2.5

3.7

3.7

48.6

164.8

243.2

-96.3

-26.3

දවනස (%)

9.3

0.0

5.8

10.6

12.5

3.2

4.8

0.0

-10.8

6.3
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16. රාජ්ය මූල්ය අංශය 
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රු. බිලියන රජ්යේ ආදායම් සහ වියදම්

ආදායම

වියදම

කාර්තුව



ජ්නවාරි අවේල්

ආරේභයට   අවසානයට 
(අ) සංඛයාත්මක ප්රතිශතාත්මක

පටු මුදල් සැපයුම (M1) රු. මිලියන                             

2018  793,299.18 812,548.43 19,249.25 2.4

2019  830,793.26 828,316.98 -2,476.27 -0.3

       මහජ්නයා දවතැි වයවහාර මුදල්

2018 439,396.14 462,215.87 22,819.73 5.2

2019 473,066.13 463,800.84 -9,265.29 -2.0

      මහජ්නයා සතු ඉල්ුම් තැන්පතු

2018 353,903.05 350,332.57 -3,570.48 -1.0

2019 357,727.13 364,516.14 6,789.01 1.9

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

2018  5,665,313.22 6,043,711.55 378,398.33 6.7

2019  6,427,329.58 6,585,518.92 158,189.33 2.5

      මහජ්නයා සතු කාලීන සහ ඉිරිකිරීදම් තැන්පතු

       (ආසන්න මුදල්) රු. මිලියන

2018 4,872,014.04 5,231,163.12 359,149.07 7.4

2019 5,596,536.33 5,757,201.93 160,665.61 2.9

            ුඩු දුන් සාධක  (M2) රු. මිලියන

              ශුේධ විවේශීය වත්කේ 
(2)

2018  534,862.96 585,641.65 50,778.68 9.5

2019  548,448.09 596,972.28 48,524.19 8.8

              වේශීය ණය

2018 6,616,025.79 6,994,419.63 378,393.84 5.7

2019  7,682,926.37 7,806,708.42 123,782.05 1.6

                             රජ්ය දවත (ශුේධ)   2,114,526.19 2,217,060.15 102,533.96 4.8

                             රාජ්ය සාංස්ථා දවත 432,853.51 450,262.81 17,409.30 4.0

                             සමුපකාර දවත 2,222.30 3,123.85 901.55 40.6

                             අදනකුත් දපෞේගලික අාංශය දවත 5,133,324.38 5,142,509.31 9,184.94 0.2

             අවනකුත් අයිතම (ශුේධ) 
(3)

2018 -1,485,575.53 -1,536,349.73 -50,774.20 -3.4

2019 -1,804,044.88 -1,818,161.79 -14,116.91 -0.8

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

2018 6,308,061.54 6,691,729.81 383,668.28 6.1

2019 7,128,296.69 7,294,223.71 165,927.02 2.3

      ගලපන ලද මහජ්නයා සු කාලීන සහ

      ඉතිරිකිරීවේ තැන්පු (ආසන්න මුදල්)

2018 5,514,762.36 5,879,181.38 364,419.02 6.6

2019 6,297,503.43 6,465,906.73 168,403.29 2.7

            ුඩු දුන් සාධක  (M2b) රු. මිලියන

               ශුේධ විවේශීය වත්කේ 
(3)

2018 121,537.90 119,446.89 -2,091.00 -1.7

2019 -67,007.05 109,129.83 176,136.88 262.9

               වේශීය ණය

2018 7,504,714.63 7,947,967.32 443,252.68 5.9

2019 8,831,966.15 8,863,890.24 31,924.09 0.4

                            රජ්ය දවත (ශුේධ)  2,515,235.09 2,593,853.69 78,618.60 3.1

                            රාජ්ය සාංස්ථා දවත 755,379.61 725,710.65 -29,668.96 -3.9

                            සමුපකාර දවත 2,222.30 3,123.85 901.55 40.6

                            අදනකුත් දපෞේගලික අාංශය දවත 5,559,129.15 5,541,202.64 -17,926.51 -0.3

              අවනකුත් අයිතම (ශුේධ)  
(3)

2018 -1,318,191.00 -1,375,684.40 -57,493.40 -4.4

2019 -1,636,662.41 -1,678,796.36 -42,133.95 -2.6

සංචිත මුදල් රු. මිලියන

2018 939,793.29 1,000,061.39 60,268.10 6.4

2019 961,096.31 924,228.93 -36,867.38 -3.8

මුදල් ගුණකය

            M1 ගුණකය

2018 0.84 0.81

2019 0.86 0.90

            M2  ගුණකය

2018 6.03 6.04

2019 6.69 7.13

            M2b ගුණකය

2018 6.71 6.69

2019 7.42 7.89
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(අ) තාවකාලික

    අයිතමය ඒකකය
වවනස (අවේල්  අවසානයට)

(2) 2002 වසදර් ජ්නවාරි මස ආරම්භදේ සිට මහ බැාංකුව සතු ශුේධ විදේශීය වත්කම් දවළඳදපාළ වටිනාකම මත පදනම් දව් . දමය ශුේධ විදේශීය වත්කම් සහ අදනකුත් අයිතම (ශුේධ) මගින් පිළිබිඹු දව්.

(3) ශ්රී ලාංකාව තුළ වූ වාණිජ් බැාංකු සතු දේශීය බැාංකු ඒකකවල සහ අක්දවරල බැාංකු ඒකකවල දත්ත මත ගණනය කරන ලද ඒකාබේධ පුළුල් මුදල් සැපයුම මත පදනම් දව්. දන්වාසිකයන් සතු විදේශීය වයවහාර මුදල් තැන්පතු ද 

ඇතුළත් දව්.  M2b , 

(1) M2 = M1 + ආසන්න මුදල් (කාලීන සහ ඉතුරුම් තැන්පතු)

17. මුදල් සමස්ත සහ ුඩුදුන් සාධක



ජ්නවාරි අවේල්

ආරේභයට   අවසානයට 
(අ) සංඛයාත්මක ප්රතිශතාත්මක

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

2018 7,795,919.49 8,218,009.26 422,089.77 5.4

2019 8,729,588.03 8,966,331.01 236,742.97 2.7

      මහජ්නයා සු කාලීන සහ ඉතිරිකිරීවේ තැන්පු 

      (ආසන්න මුදල්)

2018 7,068,896.90 7,482,467.44 413,570.54 5.9

2019 7,969,801.30 8,208,241.63 238,440.33 3.0

            ුඩු දුන් සාධක  (M4)

              ශුේධ විවේශීය වත්කේ

2018 -34,170.04 -40,320.65 -6,150.60 -18.0

2019 -133,664.68 50,771.95 184,436.63 138.0

               වේශීය ණය

2018 9,841,760.62 10,409,356.29 567,595.66 5.8

2019 11,355,064.29 11,443,518.49 88,454.20 0.8

                             රජ්ය දවත (ශුේධ) 3,098,560.32 3,210,573.76 112,013.44 3.6

                             රාජ්ය සාංස්ථා දවත 755,379.61 725,710.65 -29,668.96 -3.9

                             දපෞේගලික අාංශය දවත 7,501,124.36 7,507,234.08 6,109.72 0.1

               අවනකුත් අයිතම (ශුේධ)

2018 -2,011,671.09 -2,151,026.38 -139,355.30 -6.9

2019 -2,491,811.58 -2,527,959.43 -36,147.85 -1.5

මුදල් ගුණකය

            M4 මුදල් සංගුණකය

2018 8.30 8.22

2019 9.08 9.70

(අ) සාංදශෝධිත

2018 2019

    අවේල් අවසානයට     අවේල් අවසානයට 
(අ) සංඛයාත්මක ප්රතිශතාත්මක

වේශීය බැංකු ඒකක (DBUs)

වාණිජ් බැංකු 
(1)      

      ණය සහ අත්තිකාරේ (සමස්ත එකුව) රු. මිලියන 5,085,078.84 5,634,438.61 549,359.78 10.8

      ආවයෝජ්න (සමස්ත එකුව)

          භාණ් ාගාර බිල්පත් රු. මිලියන 504,546.36 542,375.96 37,829.60 7.5

 

          අදනකුත් රාජ්ය සුරැකුම්පත් 
(2) 1,058,939.19 1,179,159.30 120,220.12 11.4

          අදනකුත් ආදයෝජ්න 115,155.81 108,566.18 -6,589.63 -5.7

     සමස්ත තැන්පු රු. මිලියන 6,335,623.46 7,030,324.40 694,700.93 11.0

 

  වාණිජ් බැංකු ද්රවශීලතාවය

       අතිරික්ත සංචිත සහ අතැති මුදල් රු. මිලියන 113,795.22 143,165.54 29,370.32 25.8

2018 2019

  ඒක්ෂණ වවළඳවපාළ ණය ගැනීේ - අවේල් මස අවසාන සතිය රු. මිලියන 79.46 119.83 40.37 50.8

    

  අක්වවරළ බැංකු ඒකක  (OBUs) 2018 2019

     අවේල්  අවසානයට     අවේල්  අවසානයට 
(අ)   

අක්වවරළ බැංකු ඒකක (OBUs) ගණන 25 25

සමස්ත වත්කේ/වගකීේ රු. මිලියන 1,589,137.33 1,746,688.09 157,550.75 9.9

     වත්කේ

         ණය සහ අත්ිකාරම් - දන්වාසික 1,294,532.47 1,418,074.01 123,541.54 9.5

         ණය සහ අත්ිකාරම් - අදන්වාසික 280,624.49 295,267.48 14,643.00 5.2

          අදනකුත් වත්කම් 13,980.38 33,346.60 19,366.21 138.5

      වගකීේ

        තැන්පතු සහ ණය ගැනීම් - දන්වාසික 774,671.74 861,355.53 86,683.79 11.2

        තැන්පතු සහ ණය ගැනීම් - අදන්වාසික 656,424.93 689,070.76 32,645.83 5.0

        අදනකුත් වගකීම් 158,040.66 196,261.80 38,221.13 24.2

ජ්ාතික ඉතිරි කිරීවේ බැංකුව

           කාලීන හා ඉිරි කිරීදම් තැන්පතු රු. මිලියන 748,106.91 844,527.92 96,421.01 12.9
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(2) රුපියල් සුරැකුම්පත් සහ ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන බැඳුම්කර ඇතුළත් දව්.

(අ) තාවකාලික

(1) ණය ගැනීම්, අයිරා සහ මිලදී ගත් බිල්පත් සහ වට්ටම් කළ බිල්පත් (ආනයන, අපනයන සහ දේශීය බිල්පත් අන්තර්ගත වන අතර එකතු දවමින් පවත්නා මුදල් ශීර්ෂ ඇතුළත් 

     දනාදව්.)

   අයිතමය ඒකකය
වවනස (අවේල්  අවසානයට)

(4) ඒකාබේධ පුළුල් මුදල් සැපයුදමි දත්ත (දේශීය බැාංකු ඒකක සහ අක්දවරළ බැාංකු ඒකක) සහ බලපරලාභී මුදල් සමාගම් (LFCs) සහ බලපරලාභී විදේෂිත 

     බැාංකුවල (LSBs) ගනුදදනු අන්තර්ගත වන මුදල් සමීක්ෂණය මත පදනම් දව්.

අයිතමය ඒකකය

වවනස

(මුදල් සමස්ත සහ ුඩුදුන් සාධක සම්බන්ධයි …)

18. බැංකු අංශය
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වාර්ික ලක්ෂයමය

වවනස 

(පදනේ අංක)

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතික 
(1)

 (අවසාන සතිය) ඵලදාව   

            දින 91 සියයට 8.34 8.52 18

            දින 182 8.93 8.63 -30

            දින 364  9.62 8.88 -74

භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර ඵලදා අනුපාතික 
(1)

             වසර 2 - - -

             වසර 3 10.51 - -

             වසර 4 - - -

             වසර 5 - - -

             වසර 6 - - -

             වසර 10 10.72 - -

බරිත සාමානය තැන්පු අනුපාතිකය 
(2) සියයට 8.91 9.00 9

බරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පු අනුපාතිකය 
(3) සියයට 11.23 11.19 -4

බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය වපාලී අනුපාතිකය 
(4)

 (අවසාන සතිය) සියයට 11.19 11.82 63

ඒක්ෂණ මුදල් වවළඳවපාළ අනුපාතිකය සියයට 7.90-7.95 7.90-8.00 0

නිතය තැන්පු පහසුකේ අනුපාතිකය 
(5) සියයට 7.25 7.50 25

නිතය ණය පහසුකේ අනුපාතිකය 
(6) සියයට 8.50 8.50 0

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

                     දින 1 සියයට 7.95 8.04 9

                     දින 7 සියයට 8.26 8.67 41

                     මාස 1 සියයට 8.79 8.98 19

                     මාස 3 සියයට 10.01 9.86 -15

                     මාස 6 සියයට 10.60 10.80 20

                     මාස 12 සියයට 11.34 11.57 23

2018 අවේල් 2019 අවේල් 

බරිත සාමානය ණය වපාලී අනුපාතිකය 
(8) සියයට 14.13 14.47 34

තැන්පු අනුපාතික සියයට 2018 අවේල් 2019 අවේල් 

      වාණිජ් බැාංකු 0.50-9.50 0.20-7.50

      ජ්ාික ඉිරි කිරීදම් බැාංකුව 4.00 4.00

ස්ථාවර තැන්පු අනුපාතික සියයට

      වාණිජ් බැාංකු  (මාස 12) 4.53-15.00 4.00-15.00

      ජ්ාික ඉිරි කිරීදම් බැාංකුව  (මාස 12)  10.50 10.50

දගුකාලීන ණය වපාලී සියයට 2018 අවේල් 2019 අවේල් 

        උකස් හා ආදයෝජ්න බැාංකුව 10.50-20.00 10.50-20.00

        ජ්ාික ඉිරි කිරීදම් බැාංකුව 12.75-15.75 3.46-17.00

        ජ්ාික නිවාස සාංවර්ධන අධිකාරිය 5.00 5.00-6.00

(1) මාසය තුළ සිදු වූ අවසාන දවන්දේසිය සඳහා බරිත සාමානය ඵලදා අනුපාිකය

(2) බරිත සාමානය තැන්පතු අනුපාිකය මාසිකව ගණනය කරනු ලැදබ් .

(3) බරිත සාමානය ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාිකය මාසිකව ගණනය කරනු ලැදබ් .

(4) බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය දපාලී අනුපාිකය සිපතා ගණනය කරනු ලැදබ් .

(5) ප්රිමිලදීගැනුම් අනුපාිකය 2014 ජ්නවාරි 02 දින සිට නිතය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාිකය දලස ප්රිනාමකරණය කරන ලදී.

(6) ප්රිවිකුණුම් අනුපාිකය 2014 ජ්නවාරි 02 දින සිට නිතය ණය පහසුකම් අනුපාිකය දලස ප්රිනාමකරණය කරන ලදී.

(7) මාසදේ අවසන් රාජ්කාරී දිනට ප්රිනාමකරණය කරන ලදී.

(8) බරිත සාමානය ණය දපාලී අනුපාිකය මාසිකව ගණනය කරනු ලැදබ් .

   අයිතමය ඒකකය 2018 මැයි 2019 මැයි
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19. දපාලී අනුපාතික
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ත්රෛමාසික භාණ්ඩාගාර බිල්පේ ඵලදා අනුපාතික
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සතිය
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ස්ථාවර තැන්පු පහසුකම් සහ ස්ථාවර ණය පහසුකම්

ේථා. තැන්පතු

ේථා. ණය

සතිය



2018 2019 2019

වදසැේබර් 

අවසානයට
මාර්ු අවසානයට

අවේල්  

අවසානයට 
(ආ)

මුළු සක්රීය කාඩ්පත් ගණන අංකය 1,648,884 1,720,078 1,712,867

            දේශීය  (දේශීය වශදයන් පමණක් පිළිගත්) 20,638 20,554 21,689

            දගෝලීය  (දගෝලීය වශදයන් පිළිගත්) 1,628,246 1,699,524 1,691,178

වනාපියවූ වේෂය රු. මිලියන 107,814.41 107,977.47 110,275.11

            දේශීය  (දේශීය  වශදයන් පමණක් පිළිගත්) 25,836.00                25,867.63                  26,157.73                   

            දගෝලීය  (දගෝලීය වශදයන් පිළිගත්) 81,978.40                82,109.84                  84,117.38                   

(අ) බලපරලාභී වාණිජ් බැාංකු විසින් නිකුත් කරන ලද  (LCBs)

(ආ) තාවකාලික

2019 2019

මාර්ු අවසානයට
අවේල්  

අවසානයට 
(අ)

වාණිජ් පත්රිකා නිකුු 
(ආ) රු. මිලියන

         සමස්ත නිකුතු 1,857.53 363.37 923.98

         දනාපියවූ (අදාළ කාලපරිච්දේදය අවසානය වන විට) 1,149.92 1,357.75 1,763.09

 

(අ) තාවකාලික

(ආ) බලපරලාභී වාණිජ් බැාංකු සහ බලපරලාභී විදේෂිත බැාංකු සපයන ලද දත්ත පදනම්ව

2018 2019

මැයි මැයි

සමස්ත වකාටස් මිල දර්ශකය (ASPI) 1985=100 6,398.44 5,310.95 -17.0

එස් ඇන්ඩ් පී ශ්රී ලංකා 20 දර්ශකය  (S&P SL20) 2004=1000 3,567.04 2,469.82 -30.8

වවළඳවපාළ ප්රාග්ධනීකරණය රු. බිලියන 2,989.02 2,502.27 -16.3

  

විජ්ාතික ගනුවදනු 
(අ) රු. මිලියන

    මිලදී ගැනුම් 6,916.93 1,763.37 -74.5

    විකුණුම් 7,608.51 2,955.06 -61.2

    ශුේධ මිලදී ගැනුම් -691.58 -1,191.69 -72.3

(අ) මාසය සඳහා මුළු ප්රමාණය

වාර්ික ලක්ෂමය 

පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස
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ණය කාඩ්පත් 
(අ) ඒකකය

ඒකකය

   අයිතමය ඒකකය 2018

   අයිතමය

20. ණය කාඩ්පේ

21. වාණිජ පත්රිකා නිකුු

22. දකාටස් දවළඳදපාළ
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2019
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සතිය



අපනයන  රු. මිලියන

මාර්තු 172,495 202,850

අදේල් 124,136 139,510

ජ්නවාරි - අදේල් 586,902 706,794

ආනයන

මාර්තු 308,113 308,513

අදේල් 280,049 278,908

ජ්නවාරි - අදේල් 1,204,301 1,144,942

වවළඳ වේෂය

මාර්තු -135,618 -105,663

අදේල් -155,913 -139,398

ජ්නවාරි - අදේල් -617,399 -438,149

අපනයන එ.ජ්. ද ාලර් මිලියන

මාර්තු 1,108 1,137

අදේල් 795 798

ජ්නවාරි - අදේල් 3,784 3,954

ආනයන

මාර්තු 1,979 1,729

අදේල් 1,794 1,596

ජ්නවාරි - අදේල් 7,765 6,412

වවළඳ වේෂය

මාර්තු -871 -592

අදේල් -999 -797

ජ්නවාරි - අදේල් -3,981 -2,458

2018 2019 
(අ) 2018 2019 

(අ)

මුළු අපනයන

     වටිනාකම 154.2 158.2 110.7 111.1

     පරිමාව 177.0 195.8 101.2 110.7

     ඒකක වටිනාකම 87.1 80.8 109.4 100.3

මුළු ආනයන

     වටිනාකම 177.1 154.7 160.5 142.8

     පරිමාව 187.4 170.8 168.0 154.2

     ඒකක වටිනාකම 94.5 90.6 95.5 92.6

වව                     ළඳ මිල අනුපාතය 92.2 89.2 114.5 108.3

(අ) තාවකාලික    (ආ) එ.ජ්. ද ාලර්වලින් අගය කරන ලද
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   අයිතමය
මාර්ු අවේල්
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-0.4

-4.9

   අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ) වාර්ික ලක්ෂමය පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස

23. විදේශීය දවළඳාම 

දවළඳ දර්ශක (ආ) ( 2010 = 100 ) 
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මිලියන. ආනයන

2018

2019

මාසය



ප්රධාන ආනයන  

 පාරිවභෝගික භාණ්ඩ - මුළු එකුව  රු. මිලියන

මාර්තු 74,305 62,782

අදේල් 65,515 53,858

ජ්නවාරි - අදේල් 276,140 217,824

ආහාර හා පාන වර්ග

මාර්තු 27,609 24,630

අදේල් 19,736 21,419

ජ්නවාරි - අදේල් 101,192 81,614

එළවළු

මාර්තු 4,363 4,857

අදේල් 3,217 3,649

ජ්නවාරි - අදේල් 18,452 16,536

සීනි 

මාර්තු 4,551 3,565

අදේල් 2,634 2,636

ජ්නවාරි - අදේල් 16,187 11,368

කිරි නිෂ්පාදත

මාර්තු 5,359 7,241

අදේල් 3,450 6,869

ජ්නවාරි - අදේල් 17,882 18,456

වවනත් ආහාර හා පාන වර්ග

මාර්තු 13,335 8,967

අදේල් 10,434 8,265

ජ්නවාරි - අදේල් 48,672 35,253

ආහාරමය වනාවන පාරිවභෝගික භාණ්ඩ

මාර්ු 46,696 38,153

අවේල් 45,779 32,439

ජ්නවාරි - අවේල් 174,948 136,210

රථවාහන 

මාර්තු 23,366 12,874

අදේල් 24,635 8,314

ජ්නවාරි - අදේල් 80,228 38,811

වබවහත් හා ඖෂධීය නිෂ්පාදත 

මාර්තු 7,380 7,873

අදේල් 6,047 6,957

ජ්නවාරි - අදේල් 26,176 28,851

වවනත් ආහාරමය වනාවන පාරිවභෝගික භාණ්ඩ

මාර්තු 15,950 17,406

අදේල් 15,097 17,167

ජ්නවාරි - අදේල් 68,544 68,549

 අන්තර් භාණ්ඩ - මුළු එකුව

මාර්ු 174,687 176,128

අවේල් 152,768 154,268

ජ්නවාරි - අවේල් 671,537 653,062

ඉන්ධන 

මාර්තු 61,976 72,776

අදේල් 51,026 51,569

ජ්නවාරි - අදේල් 217,492 234,625

වරදපිළි හා වරදපිළි උපාංග 

මාර්තු 30,925 38,164

අදේල් 29,915 38,282

ජ්නවාරි - අදේල් 136,852 162,175

දයමන්ති, අගනා ගල් හා වලෝහ වර්ග 

මාර්තු 23,411 2,630

අදේල් 15,440 2,955

ජ්නවාරි - අදේල් 73,547 11,524

තිරිඟු 

මාර්තු 4,973 2,018

අදේල් 3,486 5,745

ජ්නවාරි - අදේල් 19,701 14,385

වවනත් අන්තර් භාණ්ඩ

මාර්තු 53,401 60,540

අදේල් 52,901 55,717

ජ්නවාරි - අදේල් 223,944 230,353

 ආවයෝජ්න භාණ්ඩ - මුළු එකුව 

මාර්ු 58,956 69,471

අවේල් 61,626 70,631

ජ්නවාරි - අවේල් 246,699 273,624

යන්රසූර හා උපකරණ

මාර්තු 32,790 38,171

අදේල් 33,664 36,666

ජ්නවාරි - අදේල් 134,449 151,605

වවනත් ආවයෝජ්න භාණ්ඩ

මාර්තු 26,166 31,300

අදේල් 27,962 33,964

ජ්නවාරි - අදේල් 112,250 122,019

 මුළු ආනයන 
(ආ)

මාර්ු 308,113 308,513

අවේල් 280,049 278,908

ජ්නවාරි - අවේල් 1,204,301 1,144,942

(අ) තාවකාලික   

… සැලකිය යුතු දනාදව්.
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   අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

(ආ) දර්ගුව මගින් ලබාගන්නා දත්තවල කාල පමාවක් සිතව වාර්තා වන ඉන්ධන ආනයන අගයන් සඳහා නිවැරදි මාසික දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා එදස් ලබාගන්නා දත්ත ගළපනු ලබයි . ගැළපීම් සිදු 

කිරීම සඳහා දමම දත්ත අදාළ ආයතනවලින් සෘජුවම ලබාගනී .

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස
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විදේශීය දවළඳාම - ආනයන සංයුතිය



සංඛයාත්මක

ප්රධාන ආනයන

 පාරිවභෝගික භාණ්ඩ - මුළු එකුව එ.ජ්. ද ාලර් මිලියන

මාර්ු 477.1 351.9

අවේල් 419.6 308.1

ජ්නවාරි - අවේල් 1,780.0 1,220.4

ආහාර හා පාන වර්ග

මාර්තු 177.3 138.0

අදේල් 126.4 122.5

ජ්නවාරි - අදේල් 652.7 457.4

 එළවළු

මාර්තු 28.0 27.2

අදේල් 20.6 20.9

ජ්නවාරි - අදේල් 119.1 92.6

සීනි 

මාර්තු 29.2 20.0

අදේල් 16.9 15.1

ජ්නවාරි - අදේල් 104.4 63.7

කිරි නිෂ්පාදත

මාර්තු 34.4 40.6

අදේල් 22.1 39.3

ජ්නවාරි - අදේල් 115.3 103.9

වවනත් ආහාර හා පාන වර්ග

මාර්තු 85.6 50.3

අදේල් 66.8 47.3

ජ්නවාරි - අදේල් 313.8 197.3

ආහාරමය වනාවන පාරිවභෝගික භාණ්ඩ

මාර්ු 299.9 213.8

අවේල් 293.2 185.6

ජ්නවාරි - අවේල් 1,127.4 762.9

රථවාහන 

මාර්තු 150.0 72.2

අදේල් 157.8 47.6

ජ්නවාරි - අදේල් 516.6 217.4

වබවහත් හා ඖෂධීය නිෂ්පාදත 

මාර්තු 47.4 44.1

අදේල් 38.7 39.8

ජ්නවාරි - අදේල් 168.7 161.6

වවනත් ආහාරමය වනාවන පාරිවභෝගික භාණ්ඩ

මාර්තු 102.4 97.5

අදේල් 96.7 98.2

ජ්නවාරි - අදේල් 442.1 384.0

 අන්තර් භාණ්ඩ - මුළු එකුව

මාර්ු 1,121.7 987.1

අවේල් 978.4 882.5

ජ්නවාරි - අවේල් 4,329.8 3,656.8

ඉන්ධන 

මාර්තු 398.0 407.9

අදේල් 326.8 295.0

ජ්නවාරි - අදේල් 1,402.0 1,313.6

වරදපිළි හා වරදපිළි උපාංග 

මාර්තු 198.6 213.9

අදේල් 191.6 219.0

ජ්නවාරි - අදේල් 882.7 907.6

දයමන්ති, අගනා ගල් හා වලෝහ වර්ග 

මාර්තු 150.3 14.7

අදේල් 98.9 16.9

ජ්නවාරි - අදේල් 474.0 64.6

තිරිඟු 

මාර්තු 31.9 11.3

අදේල් 22.3 32.9

ජ්නවාරි - අදේල් 127.1 81.0

වවනත් අන්තර් භාණ්ඩ

මාර්තු 342.9 339.3

අදේල් 338.8 318.7

ජ්නවාරි - අදේල් 1,444.1 1,290.0

 ආවයෝජ්න භාණ්ඩ - මුළු එකුව 

මාර්ු 378.6 389.3

අවේල් 394.7 404.1

ජ්නවාරි - අවේල් 1,590.7 1,532.9

යන්රසූර හා උපකරණ

මාර්තු 210.6 213.9

අදේල් 215.6 209.8

ජ්නවාරි - අදේල් 866.9 848.8

වවනත් ආවයෝජ්න භාණ්ඩ

මාර්තු 168.0 175.4

අදේල් 179.1 194.3

ජ්නවාරි - අදේල් 723.8 684.1

 මුළු ආනයන 
(ආ)

මාර්ු 1,978.5 1,729.0

අවේල් 1,793.6 1,595.6

ජ්නවාරි - අවේල් 7,764.6 6,412.5

(අ) තාවකාලික           
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(ආ) දර්ගුව මගින් ලබාගන්නා දත්තවල කාල පමාවක් සිතව වාර්තා වන ඉන්ධන ආනයන අගයන් සඳහා නිවැරදි මාසික දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා එදස් ලබාගන්නා දත්ත ගළපනු ලබයි. ගැළපීම් සිදු 

කිරීම සඳහා දමම දත්ත අදාළ ආයතනවලින් සෘජුවම ලබාගනී.

   අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස

-26.3

-31.4

-22.1

-29.9

-2.8

( විදේශීය දවළඳාම සම්බන්ධයි ........)



ප්රධාන අපනයන

  වත් රු. මිලියන

   මාර්තු 21,568 22,460 4.1

   අදේල් 17,117 17,300 1.1

   ජ්නවාරි - අදේල් 74,186 79,702 7.4

  රබර්

   මාර්තු 569 578 1.6

   අදේල් 365 439 20.2

   ජ්නවාරි - අදේල් 2,190 1,943 -11.3

  වපාල් 

   මාර්තු 4,801 6,207 29.3

   අදේල් 3,536 4,171 17.9

   ජ්නවාරි - අදේල් 15,664 19,947 27.3

  කුළුබඩු

   මාර්තු 3,671 4,315 17.6

   අදේල් 2,775 2,766 -0.3

   ජ්නවාරි - අදේල් 14,881 17,261 16.0

  සුළු කෘිකාර්මික නිෂ්පාදත

   මාර්තු 1,840 1,702 -7.5

   අදේල් 1,633 1,296 -20.7

   ජ්නවාරි - අදේල් 6,354 6,181 -2.7

  වරදපිළි හා ඇඟලුේ

   මාර්තු 75,816 95,055 25.4

   අදේල් 52,860 62,503 18.2

   ජ්නවාරි - අදේල් 258,580 327,451 26.6

  මැණික්, දයමන්ති හා ස්වර්ණාභරණ 

   මාර්තු 6,024 5,727 -4.9

   අදේල් 2,717 4,013 47.7

   ජ්නවාරි - අදේල් 16,546 18,982 14.7

  රබර් නිෂ්පාදත

   මාර්තු 13,360 14,743 10.4

   අදේල් 8,635 9,241 7.0

   ජ්නවාරි - අදේල් 43,503 51,128 17.5

  
ඛනිජ් වතල් නිෂ්පාදන

   මාර්තු 5,807 8,562 47.5

   අදේල් 5,888 7,496 27.3

   ජ්නවාරි - අදේල් 26,850 29,777 10.9

  ඛනිජ්මය අපනයන

   මාර්තු 338 802 136.9

   අදේල් 300 398 32.4

   ජ්නවාරි - අදේල් 1,604 2,023 26.1

  මුළු අපනයන 
(ආ)

   මාර්ු 172,495 202,850 17.6

   අවේල් 124,136 139,510 12.4

   ජ්නවාරි - අවේල් 586,902 706,794 20.4

ප්රධාන අපනයන

  වත් එ.ජ්. ද ාලර් මිලියන

   මාර්තු 138.5 125.9 -9.1

   අදේල් 109.6 99.0 -9.7

   ජ්නවාරි - අදේල් 478.1 446.2 -6.7

  රබර්

   මාර්තු 3.7 3.2 -11.3

   අදේල් 2.3 2.5 7.4

   ජ්නවාරි - අදේල් 14.1 10.9 -23.0

  වපාල් 

   මාර්තු 30.8 34.8 12.9

   අදේල් 22.6 23.9 5.3

   ජ්නවාරි - අදේල් 100.9 111.7 10.7

  කුළුබඩු

   මාර්තු 23.6 24.2 2.6

   අදේල් 17.8 15.8 -11.0

   ජ්නවාරි - අදේල් 96.0 96.4 0.4

  සුළු කෘිකාර්මික නිෂ්පාදත

   මාර්තු 11.8 9.5 -19.3

   අදේල් 10.5 7.4 -29.1

   ජ්නවාරි - අදේල් 41.0 34.6 -15.5

  වරදපිළි හා ඇඟලුේ

   මාර්තු 486.8 532.7 9.4

   අදේල් 338.6 357.6 5.6

   ජ්නවාරි - අදේල් 1,667.2 1,831.8 9.9

  මැණික්, දයමන්ති හා ස්වර්ණාභරණ 

   මාර්තු 38.7 32.1 -17.0

   අදේල් 17.4 23.0 32.0

   ජ්නවාරි - අදේල් 106.7 106.3 -0.3

  රබර් නිෂ්පාදත

   මාර්තු 85.8 82.6 -3.7

   අදේල් 55.3 52.9 -4.4

   ජ්නවාරි - අදේල් 280.5 285.8 1.9

  
ඛනිජ් වතල් නිෂ්පාදන

   මාර්තු 37.3 48.0 28.7

   අදේල් 37.7 42.9 13.7

   ජ්නවාරි - අදේල් 173.2 166.9 -3.6

  ඛනිජ්මය අපනයන

   මාර්තු 2.2 4.5 106.8

   අදේල් 1.9 2.3 18.3

   ජ්නවාරි - අදේල් 10.3 11.3 9.6

  මුළු අපනයන 
(ආ)

   මාර්ු 1,107.7 1,136.9 2.6

   අවේල් 795.1 798.1 0.4

   ජ්නවාරි - අවේල් 3,783.7 3,954.2 4.5

(අ) තාවකාලික 

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම මත 

ප්රතිශත වවනස

15

(ආ) දර්ගුව මගින් ලබාගන්නා දත්තවල කාල පමාවක් සිතව වාර්තා වන ඛනිජ්දතල් නිෂ්පාදිත සහ මැණික් , දියමන්ි හා ස්වර්ණාභරණ අපනයන අගයන් සඳහා නිවැරදි මාසික දත්ත ඇතුළත් කිරීම 

සඳහා එදස් ලබාගන්නා දත්ත ගළපනු ලබයි. ගැළපීම් සිදු කිරීම සඳහා දමම දත්ත අදාළ ආයතනවලින් සෘජුවම ලබාගනී.

   අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

විදේශීය දවළඳාම - අපනයන සංයුතිය



2018 2019 
(අ) 2018 2019 

(අ)

අපනයන පරිමා     

    දත්  කි.ග්රෑ.මිලියන 26.1                       26.4                       20.9                       20.8                       -0.4

    රබර්  කි.ග්රෑ.මිලියන 1.7                         2.0                         1.0                         1.5                         49.9

    දපාල්  දගඩි මිලියන 28.4                       64.4                       21.5                       46.8                       117.3

අපනයන මිල ගණන්     

    දත් රු./කි.ග්රෑ. 825.26                   850.48                   819.82                   832.00                   1.5

එ.ජ. ඩ ොලර්/කි.ග්රෑ. 5.30                       4.77                       5.25                       4.76                       -9.4

    රබර් රු./කි.ග්රෑ. 341.24                   292.27                   363.12                   291.27                   -19.8

එ.ජ්. ද ාලර්/කි.ග්රෑ. 2.19                       1.64                       2.33                       1.67                       -28.4

    දපාල් රු./දගඩි 82.23                     48.21                     79.02                     44.73                     -43.4

 එ.ජ්. ද ාලර්/දගඩි 0.53                       0.27                       0.51                       0.26                       -49.4

 සාමානය දළ මිල ගණන්     

    දත් රු./කි.ග්රෑ. 614.18                   586.00                   607.47                   578.84                   -4.7

    රබර් රු./කි.ග්රෑ. 280.33                   267.32                   265.00                   265.15                   0.1

    දපාල් රු./දගඩි 53.80                     29.61                     51.81                     27.36                     -47.2

විකුණුේ ප්රමාණය

     දත්  කි.ග්රෑ.මිලියන 20.99                     22.30                     17.20                     24.61                     43.1

ආනයන පරිමා

     සහල් දම. දටා. '000 71.24                     1.93                       34.62                     1.21                       -96.5

     ිරිඟු හා ඉරිඟු දම. දටා. '000 121.00                   42.01                     86.50                     118.01                   36.4

     සීනි දම. දටා. '000 69.30                     58.26                     41.56                     42.21                     1.6

     දබාරදතල් බැරල්  '000 734.78                   1,435.95                678.15                   733.85                   8.2

ආනයන මිල ගණන් (සාමාන ය)

     සහල් රු./දම.දටා. 64,949.34              87,851.44              64,174.41              96,352.70              50.1

එ.ජ්. ද ාලර්/දම.දටා. 417.07                   492.36                   411.02                   551.21                   34.1

     ිරිඟු හා ඉරිඟු රු./දම.දටා. 41,798.96              51,135.06              41,538.43              49,695.37              19.6

එ.ජ්. ද ාලර්/දම.දටා. 268.41                   286.58                   266.04                   284.30                   6.9

     සීනි රු./දම.දටා. 65,676.42              61,186.04              63,383.22              62,458.54              -1.5

එ.ජ්. ද ාලර්/දම.දටා. 421.74                   342.91                   405.95                   357.31                   -12.0

     දබාරදතල් රු./බැරලයට 10,585.05              12,662.55              11,602.36              13,213.24              13.9

එ.ජ්. ද ාලර්/බැරලයට 67.97                     70.97                     74.31                     75.59                     1.7

(අ) තාවකාලික   

සංචාරක පැමිණීේ

අදේල් සාං ඛයාව -7.5

ජ්නවාරි - අදේල් 2.2

 සංචාරක ඉපැයීේ

අදේල් එ.ජ්. ද ාලර් මිලියන -7.5

ජ්නවාරි - අදේල් 2.2

අදේල්  රු. මිලියන 3.6

ජ්නවාරි - අදේල් 17.8

විවේශ වස්වා නියුක්තිකයන්වග් වේෂණ ලැබීේ 

අදේල් එ.ජ්. ද ාලර් මිලියන 2.3

ජ්නවාරි - අදේල් -13.8

(අ) තාවකාලික 

(ආ)  සාංචාරක සාංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කරන ලද නවතම සමීක්ෂණදේ ප්රිඵල මත සාංදශෝධනය කර ඇත.

2,171

541

2,520

166,975

907,575

313 
(ඇ)

1,740 
(ඇ)

54,786 
(ඇ)

304,666 
(ඇ)

554

339 
(ආ)

1,667 
(ආ)

52,879 
(ආ)

258,562 
(ආ)

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම 

මත ප්රතිශත වවනස

වාර්ික ලක්ෂමය පදනම 

මත ප්රතිශත වවනස 

(අවේල්)

(ඇ) සාංචාරකදයකු දමරට ගත කරන සාමානය කාලය සහ සාංචාරකදයකුදේ සාමානය දදනික වියදම පිළිබඳ සාංචාරක 

      සාංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 2019 වසර සඳහා සිදු කරනු ලබන සමීක්ෂණදේ ප්රිඵල මත සාංදශෝධනය විය හැකිය.
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   අයිතමය ඒකකය

   අයිතමය ඒකකය 2018 2019 
(අ)

මාර්ු අවේල්

180,429

888,353

විදේශීය දවළඳාම - ප්රධාන අපනයන හා ආනයන (පරිමා හා මිල ගණන්) 

24. සංචාරක කර්මාන්තය
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එ.ජ. දඩාලර් මිලියන.
දේ අපනයන
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එ.ජ. දඩාලර් මිලියන.
රබර් අපනයන

2018

2019

මාසය



2018 2019 2019 2019

වදසැේබර් වපබරවාරි මාර්ු අවේල්

විවේශීය වත්කේ  
(අ) (ආ)

දළ නිල සාංචිත එ.ජ්.ද ාලර් මිලියන 6,919 6,035 7,629 7,214

රු. මිලියන 1,264,445 1,085,117 1,343,728 1,265,773

දළ නිල සාංචිතවල සාංචිත ප්රමාණාත්මකභාවය ආනයනික මාස 3.7 3.4 4.3 4.1

මුළු සාංචිත එ.ජ්.ද ාලර් මිලියන 9,583 8,655 10,509 ලැ.දනා

රු. මිලියන 1,751,224 1,556,175 1,850,939 ලැ.දනා

මුළු සාංචිතවල සාංචිත ප්රමාණාත්මකභාවය ආනයනික මාස 5.2 4.9 6.0 ලැ.දනා

විනිමය අනුපාතික (කාලපරිච්වේදය සඳහා සාමානයය)

 රු /වි.ගැ.ි

රු /එ.ජ්.ද ාලර්

 රු /ස්ටර්ලින් පවුම්

රු /ඉන්දියානු රුපියල්

රු /ජ්පන් දයන් 

රු /යුදරෝ 

ඉදරි විනිමය අනුපාතික 
(ඇ) රු /එ.ජ්.ද ාලර්

මාස 1

මාස 3

මාස 6

නාමික සඵල විනිමය අනුපාතික (නා.ස.වි.අ.) සහ මූර්ත සඵල විනිමය අනුපාතිකවල (මූ.ස.වි.අ.) දර්ශක අගයන් (කාලපරිච්වේදය සඳහා සාමානයය)

අවේල් 2018 අවේල් 2019

නා.ස.වි.අ. (2017 = 100) 
(ඈ) 94.55 89.40

මූ.ස.වි.අ. (2017 = 100) 
(ඉ) 94.72 90.80

(ආ) ආසියානු නිෂ්කාශන සාංගමදේ ලැබීම් අන්තර්ගතය.

(ඇ) සැබෑ ගනුදදනු මත පදනම් වූ මැයි මාසදේ අවසන් වැ  කරන දින පහ සඳහා සාමානයය 

(ඈ) නා.ස.වි.අ. යනු දවළද හවුල්කරුවන් සහ තරඟකරුවන්දගන් සමන්විත රටවල් 24 ි නාමික විනිමය අනුපාිකයන්දේ බර තබන ලද සාමානයයයි. බර 

      ප්රමාණය පැසට ඇතුළත් එක් එක් රට සමග සිදු කරන දවළදාදමි වැදගත්කම මත පදනම් දව් .

157.90 176.44

213.05 226.88

1.44 1.60

186.90 197.40

   අයිතමය ඒකකය

මැයි 2018 මැයි 2019
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2.34 2.53

(අ) ජ්ා.මූ. අරමුදදල් උපදදස් පරිදි මහා භාණ් ාගාරදේ නිදයෝජ්ය දල්කම්දේ විදේෂ දයන් ගිණුම් ඇතුළත්වන පරිදි සහ යුද අවදානම් රක්ෂණය සඳහා 

      ස්ථානගත කිරීමට සාංචිත දත්ත සාංදශෝධනය කර ඇත . 2002 ඔක්දතෝබර් මස සිට විදේශීය වත්කම්,  දවළඳදපාළ අගය මත පදනම්ව ගණනය කර ඇත.

224.91 243.76

මැයි 2019

177.02

178.64

180.84

 (ඉ) මූ.ස.වි.අ. ගණනය කරනුදේ පැසට ඇතුළත් මුදල් වර්ග අයත් රටවල උේධමන දවනස (දකා.පා.මි.ද. මත පදනම්ව) නා.ස.වි. අනුපාිකයට ගැළපීම මගිනි. 

      2019 වසදර් මූ.ස.වි.අ. දර්ශක අගයන් තාවකාලික දව්.

25. ජාතයන්තර මූලය
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එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන

දළ නිල සංචිත සහ ආනයනික මාස

දළ නිල සංචිත (වම් අක්ෂය)

ආනයනික මාස (දකුණු අක්ෂය)

මාසය

ආනයනික 
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එ.ජ. දඩාලර් 

මිලියන සමුච්චචිත පුේගලික දේෂණ ලැබීම්
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මාසය
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සඵල විනිමය අනුපාතිකවල මාසික දර්ශක සාමානයය 

මුදල් වර්ග 24 පැස අනුව (2017=100)

නා.ස.වි.අ. 

මූ.ස.වි.අ. 

මාසය

දර්ශක අංක 

130

140

150

160

170

180

190

එ.ජ. දඩාලරයට 

රුපියල් එ.ජ. දඩාලරයට එදරිව රුපියදල් අගය 

සතිය



එ.ජ්.වඩාලර් මිලියන

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

භාණ්ඩ හා වස්වා 4,935 6,810 -1,875 5,019 6,489 -1,470 19,084 25,401 -6,317 20,264 26,841 -6,577

භාණ්ඩ 
(ඈ) 2,936 5,716 -2,780 2,992 5,382 -2,390 11,360 20,980 -9,619 11,890 22,233 -10,343

     දවළඳ භාණ් 2,936 5,501 -2,565 2,992 5,381 -2,389 11,360 20,330 -8,970 11,890 21,794 -9,904

     මූලය දනාවන රරන් 215 -215 1 -1 650 -650 439 -439

වස්වා 1,999 1,094 905 2,027 1,108 919 7,724 4,421 3,302 8,374 4,608 3,766

    ප්රවාහන 578 414 163 559 428 130 2,340 1,688 652 2,486 1,737 750

         මුහුදු ප්රවාහන 260 191 69 226 198 28 1,064 790 274 1,134 819 315

              නැව් කුලී 260 191 69 226 198 28 1,064 790 274 1,134 819 315

        ගුවන් ප්රවාහන 318 224 94 333 230 103 1,277 898 379 1,353 918 435

             මී ගාස්තු 289 203 86 308 208 100 1,158 810 348 1,227 827 400

             ගුවන් කුලී 29 21 8 25 22 3 118 88 30 126 91 35

    සාංචාරක 
(ඉ) 1,047 404 643 1,130 385 745 3,925 1,599 2,326 4,381 1,660 2,721

    ඉදිකිරීම් 17 8 9 10 9 2 69 32 37 65 33 32

    රක්ෂණ හා විශ්රාම වැටුේ 30 22 8 32 23 9 123 94 29 130 97 33

    මූලය දස්වා 69 102 -34 41 110 -69 263 415 -152 242 447 -205

    විදුලි සාංදේශ හා පරිගණක දස්වා 238 113 125 239 120 119 926 455 471 995 484 511

          විදුලි සාංදේශ දස්වා 35 28 7 37 29 8 140 110 30 147 112 35

           පරිගණක දස්වා 203 84 118 201 91 110 786 345 440 848 372 475

    දවනත් වයාපාරික දස්වා 11 17 -6 7 18 -12 44 69 -25 40 75 -34

    රජ්දේ භාණ්  හා දස්වා වියදම් (දවනත් තැනක 

    සඳහන් දනාවන)
9 13 -4 9 14 -5 34 69 -35 35 75 -41

ප්රාථමික ආදායේ 46 848 -802 67 935 -868 173 2,492 -2,319 262 2,661 -2,399

    දස්වක වැටුේ 6 24 -18 7 25 -19 26 96 -70 28 102 -74

    ආදයෝජ්න ආදායම් 39 824 -785 61 909 -849 147 2,395 -2,249 234 2,560 -2,325

       සෘජු ආදයෝජ්න 7 449 -443 6 452 -446 27 915 -888 23 790 -767

             ලාභාාංශ 4 103 -99 3 368 -365 14 414 -400 13 565 -552

             ප්රි-ආදයෝජිත ඉපැයුම් 3 346 -343 2 84 -81 13 500 -487 10 225 -215

       විවිධ ආදයෝජ්න 257 -257 303 -303 954 -954 1,059 -1,059

             ිමිකම් 20 -20 24 -24 82 -82 92 -92

             දපාලී 237 -237 279 -279 873 -873 967 -967

                දකටිකාලීන 1 -1 1 -1 6 -6 4 -4

                දිගුකාලීන 236 -236 278 -278 866 -866 963 -963

        අදනකුත් ආදයෝජ්න 15 118 -102 25 155 -130 55 526 -471 88 711 -623

        සාංචිත වත්කම් 17 17 30 30 64 64 123 123

ේවිතීයික ආදායේ 1,807 213 1,593 1,739 216 1,523 7,175 848 6,327 7,023 860 6,163

    රජ්ය 
(ඊ) 1 1 0 0 11 11 8 8

           දපෞේගලික සාංක්රාම  1,806 213 1,593 1,739 216 1,523 7,164 848 6,316 7,015 860 6,155

                   දස්වා නියුක්ිකයින්දේ දේෂණ 1,806 1,739 7,164 7,015

ජ්ංගම ගිණුම 6,787 7,871 -1,084 6,825 7,640 -815 26,432 28,741 -2,309 27,549 30,363 -2,814

ප්රාග්ධන ගිණුම 6 7 -1 7 7 0 40 29 11 42 27 14

         ප්රාේධන සාංක්රාම 6 7 -1 7 7 0 40 29 11 42 27 14

                 රජ්ය 
(උ) 1 1 1 1 20 20 14 14

                  දපෞේගලික ප්රාේධන සාංක්රාම 5 7 -2 7 7 -1 20 29 -9 28 27 0

ජ්ංගම සහ ප්රාග්ධන ගිණුම 6,793 7,878 -1,085 6,832 7,647 -815 26,472 28,770 -2,298 27,590 30,390 -2,799

(අ) ඉහත ඉදිරිපත් කිරීම හැකිතාක් දුරට ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදදල් දගවුම් තුලන අත්දපාදති (BPM) 6 වන සාංස්කර ණය (2009) ට අනුව ඉදිරිපත් කර ඇත. (අ.පි.බ.)

(ආ) සාංදශෝධිත

(ඇ) තාවකාලික

(ඈ) අපනයන, නැ.වි.ස අගය අනුවත් ආනයන, මි.ර.ගැ. අනුවත් වාර්තා කර ඇත.

(ඉ) අදන්වාසිකයන්ට සැපයූ මී දස්වාවන්, ප්රවාහන දස්වාවන්ි ඇතුළත් දව් .

(ඊ) විවිධ දයෝජ්නා ක්රම, ආහාර හා දවළඳ ද්රවය, මූලය හා තාක්ෂණික ආධාර වශදයන් ලැබුණු ප්රදාන ඇතුළත්දව්.

(උ)වයාපෘි ආධාර දලස ලැබුණු ප්රදාන ඇතුළත් දව්
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ජ්ංගම හා ප්රාග්ධන ගිණුම

2017 2018
2017 

(ආ)
2018 

(ඇ)

සිව්වන කාර්ුව   
(ආ)

සිව්වන කාර්ුව   
(ඇ)

දගවුම් ුලනය - BPM6 සංස්කරණයට අනුව සම්මත ඉදිරිපේ කිරීම (අ)



 එ.ජ්.ද ාලර් මිලියන 

මූලය වගකීේි 

ශුේධ වවනස්ීේ

මූලය වත්කේි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීේ

මූලය වගකීේි 

ශුේධ වවනස්ීේ

මූලය වත්කේි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීේ

මූලය වගකීේි 

ශුේධ වවනස්ීේ

මූලය වත්කේි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීේ

මූලය වගකීේි 

ශුේධ වවනස්ීේ

මූලය වත්කේි 

ශුේධ අත්කර 

ගැනීේ

මූලය ගිණුම 2,682 1,034 573 -49 5,061 2,938 2,737 -591

සෘජු ආවයෝජ්න 961 18 352 17 1,373 72 1,611 68

ිමිකම් සහ ආදයෝජ්න අරමුදල් දකාටස් 441 17 342 15 532 68 463 58

      ප්රි-ආදයෝජිත ඉපැයුම් හැර ිමිකම් 95 14 259 12 32 55 238 48

      සෘජු ආදයෝජ්කයින් විසින් සෘජු ආදයෝජ්න වයාපාරයන්ි 95 14 259 12 32 55 238 48

               - ආදයෝජ්න මණ් ලදේ ලියාපදිාංචි සමාගම් 19 41 38 118

               - දකාළඹ දකාටස් දවළඳදපාදළි ලියාපදිාංචි සමාගම් 1 46 -80 -51

               - අදනකුත් සමාගම් 74 171 74 171

     ප්රි-ආදයෝජිත ඉපැයුම් 346 3 84 2 500 13 225 10

     ණය උපකරණ 520 1 10 2 840 4 1,148 10

     සෘජු ආදයෝජ්කයින් විසින් සෘජු ආදයෝජ්න වයාපාරයන්ි 520 1 10 2 840 4 1,148 10

               -  ආදයෝජ්න මණ් ලදේ ලියාපදිාංචි සමාගම් 470 -59 732 1,077

                     දකාටස් ිමියන්දේ අත්ිකාරම් 532 245 753 1,414

                     අන්තර් සමාගම් ණය ගැනීම් 26 20 99 89

                     ණය ආපසු දගවීම් -88 -324 -119 -426

               - දකාළඹ දකාටස් දවළඳදපාදළි ලියාපදිාංචි සමාගම් 50 68 108 71

               - අදනකුත් සමාගම්

විවිධ ආවයෝජ්න       219 0 -761 1,771 0 129

   ිමිකම් සහ ආදයෝජ්න අරමුදල් දකාටස් 12 -139 359 -4

                - දකාළඹ දකාටස් දවළඳදපාදළි ලියාපදිාංචි සමාගම් 12 -139 359 -4

   ණය සුරැකුම්පත් 208 0 -622 1,413 0 134

      මහ බැාංකුව

      මහ බැාංකුව හැර තැන්පතු භාරගන්නා ආයතන 0 -100 -500 0 -1,350

          දකටිකාලීන 

          දිගුකාලීන 0 -100 -500 0 -1,350

      රජ්ය 208 -522 1,913 1,484

          දකටිකාලීන (භාණ් ාගාර බිල්පත්) 39 -36 81 -96

          දිගුකාලීන 168 -487 1,832 1,580

            භාණ් ාගාර බැඳුම්කර 168 -487 360 -894

            ශ්රී ලාංකා සාංවර්ධන බැඳුම්කර 0 -28 -26

            ස්දවරීත්ව බැඳුම්කර 1,500 2,500

මූලය වයූත්පන්න - - - - - - - -

අවනකුත් ආවයෝජ්න 1,501 154 982 230 1,916 82 997 343

    මුදල් සහ තැන්පු 439 211 -402 51 -228 78 -632 80

        මහ බැාංකුව -1 -402 -1

           දකටිකාලීන -1 -2 -1

           දිගුකාලීන -400

        මහ බැාංකුව හැර තැන්පතු භාරගන්නා ආයතන 439 211 -402 51 173 78 -631 80

           දකටිකාලීන 439 259 -402 -19 173 11 -631 -189

           දිගුකාලීන -49 70 67 268

      රජ්ය

      අදනකුත් අාංශ

     ණය 334 1,339 1,889 1,568

      මහ බැාංකුව 252 184 252

            ජ්ා.මූ අරමුදදලන් ලද ණය 252 184 252

            දවනත් දකටිකාලීන 

            දවනත් දිගුකාලීන

      මහ බැාංකුව හැර තැන්පතු භාරගන්නා ආයතන -139 418 271 697

           දකටිකාලීන -208 590 -280 844

           දිගුකාලීන 68 -172 551 -146

      රජ්ය 234 846 1,223 558

           දකටිකාලීන

           දිගුකාලීන 234 846 1,223 558

      අදනකුත් අාංශ 
(ඌ) -13 74 211 61

           දකටිකාලීන

           දිගුකාලීන -13 74 211 61

    වවළඳ ණය හා අත්තිකාරේ 349 -3 -169 28 195 35 224 148

       මහ බැාංකුව හැර තැන්පතු භාරගන්නා ආයතන -8 -12 17 -10

            දකටිකාලීන -8 -12 17 -10

       අදනකුත් අාංශ 
(එ) 349 4 -169 39 195 18 224 157

           දකටිකාලීන 349 4 -169 39 195 18 224 157

    අවනකුත් ලැබිය යුු/වගවිය යුු ගිණුේ 380 -53 214 152 61 -31 -162 116

       මහ බැාංකුව 380 214 61 -162

            දකටිකාලීන 
(ඒ) 380 214 61 -162

      මහ බැාංකුව හැර තැන්පතු භාරගන්නා ආයතන -53 152 -31 116

           දකටිකාලීන -53 152 -31 116

    විවේෂ ගැනුේ ිමිකේ - - - - - - - -

සංචිත වත්කේ 861 -297 2,784 -1,002

    මූලය රරන් -103

    ව්දේෂ ගැනුම් ිමිකම් 2 1 2 -3

    ජ්ා.මු. අරමුදදල් සාංචිත මට්ටම

    අදනකුත් සාංචිත වත්කම් 859 -297 2,782 -896

        මුදල් සහ තැන්පතු 39 203 393 -1,012

            මූලය අධිකාරීන්ි ිමිකම් -267 456 859 466

            දවනත් ආයතනවල ිමිකම් 306 -253 -465 -1,478

        සුරැකුම්පත් 820 -494 2,389 122

            ණය සුරුකුම්පත් 820 -494 2,389 122

                දිගුකාලීන 820 -494 2,389 122

        අදනකුත් ිමිකම් 0 -7 0 -6

මූලය ගිණුම (ශුේධ ) (වත්කේ-වගකීේ) -1,649 -623 -2,123 -3,328

වැරදීම් සහ අත්හැරීම් -564 193 175 -529

(ඌ) රජ්ය සතු වාණිජ් වයවසායයන්  සහ දපෞේගලික අාංශදේ සමාගම් ඇතුළත් දව්.

(එ) ලාංකා ඛනිජ් දතල් නීිගත සාංස්ථාව සහ දපෞේගලික අාංශදේ සමාගම් වල දවළඳ ණය ඇතුලත් දව් .

(ඒ) ආසියානු නිෂ්කාශන සාංගමදේ වගකීම්ි ශුේධ ගනුදදනු ඇතුළත් දව්. 

… සැලකිය යුතු දනාදව්
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මූලය ගිණුම

2017 2018
2017 

(ආ)
2018 

(ඇ)

සිව්වන කාර්ුව   
(ආ)

සිව්වන කාර්ුව   
(ඇ)

දගවුම් ුලනය - BPM6 සංස්කරණයට අනුව සම්මත ඉදිරිපේ කිරීම (අ) (සම්බන්ධයි... )
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