
 
 

  

  

2016 ජූලි මාවයේ දී වියේශීය අංයේ ක්රියාරාත්වලය 

වමවත් නිරීක්ණ 

වලෂ හිඟය අඩු වීම, වංචාර ඉඳැයීම් ඉශෂ යෑම වශ මය ිණණුම වලත ව ැබීම් ඉශෂ 

යෑම වමඟ 2016 ජූලි මාවවේ දී විවේශීය අංවේ ක්රියාාත්වයලය ලධනධනය වියඅ අඳනයන 

අඩුවීමට ලඩා ලැඩි වේයකින් ආනයන අඩු වීම වශේතුවලන් ජූලි මාවය තුෂ දී වලෂ හිඟය 

අඩු වියඅ ඳසුිණය ලවවධන ජූලි මාවය වමඟ වැවදීවම් දී  මාවය තුෂ වංචාර ඉඳැයීම් ඉශෂ 

ිණය අතර විවේ වවේලා නියුක්තියන්වේ වරේණ අඩු වියඅ දව ලන ජාතයන්තර 

ව්වලරීවයල බැඳුම්ර නිකුතුල  යටවවය ැබුණු එඅජඅවඩොධන මිලියන 1,500, ඒාබේධ 

ණය ඳශසුම යටවවය ැබුණු එඅජඅවඩොධන මිලියන 300 ශා වොෂඹ වොටව් වලෂවඳොෂ 

වශ රාජය සුැකකුම්ඳවය වලෂවඳොෂ වලත ශුේධ ැබීම් ලාධනතා වීම වමඟ මය ිණණුම වලත 

ව ැබීම් ක්තිමවය ව අතර එමිණන් වවුම් වේය මත තිබ පීඩනය ද අඩු වියඅ 

අපනයන ක්රියාරාත්වලය 

2015 මාධනතු මාවවේ සිට ආරම්භ ව වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල  

අඳනයන ආදායම අඩු වීවම් රලණතාල තලදුරටවය වඳන්නුම් රමින්, 2015 ජූලි මාවවේ දී  

එඅජඅවඩොධන මිලියන 932 ක් ව අඳනයන ආදායම 2016 ජූලි මාවවේ දී එඅජඅවඩොධන මිලියන 

891 ක් දක්ලා වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල සියයට 4.4 කින් අඩු වියඅ 

ෘෂිාධනමි වශ ාධනමි අඳනයනවේ මන්දාමී ක්රියාාත්වයලය, ජාතයන්තර 

වලෂවඳොවෂහි වලෂ භාණ්ඩ මි ණන් අඩු වීම වශ වේශීය වැඳයුම ඳශත ලැටීම, වමම 

ආර්ථිර පර්යේණ යෙපාර්තයේන්තුල 

2016  ඔක්යතෝබර් මව 17 ලැනි දින 
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අඩු වීම වශා රධාන ලවයන් දාය වියඅ 2015 ජූලි මාවයට වාවේක්ල ඉරානය වලත සිදු 

රන ද වවය අඳනයනය ලැඩි වුලද, විවේවයන්ම රුසියාල වශ මැදවඳරදි රටලලින් වවය 

වශා ව ඉල්ලුම අඩු වීම වශේතුවලන් 2016 ජූලි මාවවේ දී වවය අඳනයන ආදායම, වඳර 

ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල එඅජඅවඩොධන මිලියන 108 ක් දක්ලා සියයට 

14අ8 කින් අඩු වියඅ තලද, 2016 ජූලි මාවවේ දී කුළුබඩු අඳනයන ආදායම, වඳර ලවවධන 

අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල සියයට 31අ8 කින් වැකිය යුතු වව අඩු ව අතර, 

කුරුඳු වශ වාදික්ා ශා ලවාලාසි අඳනයනවේ වැකිය යුතු ලධනධනයක් වඳන්වුලද, රධාන 

ලවයන් අඩු වේශීය වැඳයුම වශේතුවලන් ම්මිත්ව් අඳනයනවේ ව අඩු ක්රියාාත්වයලය වම් 

වශා වශේතු වියඅ වමයට අමතරල, නැේ වශා භාවිතා රනු බන ඉන්ධන අඳනයන 

ඳත්මාල වශ වාමානය මි යන වදවහිම සිදු ව අඩු වීම වශේතුවලන් වඳර ලවවධන අනුරඳ 

ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල වමම මාවවේ ණිජවතල් නිඳ්ාදිත අඳනයන ආදායම 

සියයට 24අ7 කින් අඩු වියඅ 2016 ජූලි මාවවේ දී මුහුදු ආශාර අඳනයන ආදායම, වඳර 

ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල අඳනයන ලටිනාම වශ ඳත්මාල යන 

වදයාාරවයන්ම අඩු වියඅ වවවේ වුලද, යුවරෝඳා වංමය වලත සිදු රන ද මුහුදු ආශාර 

අඳනයන ආදායම, වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල සියයට 19අ9 කින් 

ලධනධනය ව අතර, වම් වශා රධාන ලවයන් යුවරෝඳා වංමය විසින් ්රී ංාල වලත 

ඳනලා තිබ මවයවය අඳනයන තශනම 2016 ජුනි මාවවේ අ සිට ඉලවය කිරීම වශේතු වියඅ 

වමම තවයවයලයට වලනව්ල යමින්, මුළු අඳනයන ආදායවමන් සියයට 48 ක් ඳමණ ලන 

වරදිපිළි ශා ඇඟලුම් අඳනයන ආදායම, වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල 

එඅජඅවඩොධන මිලියන 426 ක් දක්ලා සියයට 3අ0 කින් ලධනධනය ව අතර, යුවරෝඳා වංමයට 

වශ ැනඩාල, චීනය ඕව්වේලියාල වශ එක්වවය අරා එ එමීධන රාජයය ලැනි වාම්රදාික 

වනොලන වලෂවඳොෂ වලත සිදු රන ද ඉශෂ ඇඟලුම් අඳනයනය වම් වශා වශේතු වියඅ 

තලද, ඳාලශන් වශ වංචාර භාණ්ඩ යන උඳ ාණ්ඩයන්වේ ඉශෂ ක්රියාාත්වයලය පිළි එ  

රමින් වම් භාණ්ඩ, වංචාර භාණ්ඩ ශා ඳාලශන් අඳනයන ආදායම 2016 ජූලි මාවවේ දී 

වැකිය යුතු වව ලධනධනය ව අතර, යන්ත්රසත්ර ශා යාන්්රි උඳරණ, ම වෝශ ශා ම 

වෝශ නිඳ්ාදිත වශ එෂලළු අඳනයනය ද 2015 ලවවධන අනුරඳ මාවය වමඟ වැවඳීවම් දී 

ලධනධනය වියඅ 

වමුච්චිත ලවයන් වැකූ විට, 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී අඳනයන ආදායම, වඳර 

ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල එඅජඅවඩොධන මිලියන 5,999 ක් දක්ලා සියයට 

5අ6 කින් අඩු ව අතර, වම් වශා රධාන ලවයන් රලාශන උඳරණ, නිජවතල් 

නි්ඳාදිත, වවය වශ කුළුබඩු අඳනයන ආදායම අඩු වීම වශේතු වියඅ 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව 

ශත තුෂ ්රී ංාවේ රධානතම වලෂ භාණ්ඩ අඳනයන වලෂවඳොෂ වව ඇවමත්ා 
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එක්වවය ජනඳදය, එක්වවය රාජධානිය, ජධනමනිය, ඉන්දියාල වශ ඉතාලිය ඳැලති අතර, වමම 

රටලල් වලත ෂ අඳනයන මුළු අඳනයනලලින් සියයට 53 ක් ඳමණ වියඅ 

වංඛ්යා වටශන 1: අපනයන ආොයම 
 

 

රාණ්ඩය 

2015 ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

2016 ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

යලනව  
(සියයට) 

2015  

ජන-ජූලි 

 (එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

2016  

ජන-ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

යලනව  
(සියයට) 

1. රාර්මිර අපනයන 682.4 678.5 (0.6) 4,836.7 4,660.4 (3.6) 

වරදිපිළි ශා ඇඟලුම් 413.1 425.6 3.0 2,818.5 2,940.2 4.3 

රබධන නි්ඳාදිත 71.8 68.2 (5.1) 469.8 440.2 (6.3) 

නිජවතල් නි්ඳාදිත  40.1 30.1 (24.7) 264.1 162.4 (38.5) 

යන්ත්රසත්ර ශා යාන්්රි උඳරණ 27.1 29.1 7.4 177.9 171.6 (3.5) 

වම් භාණ්ඩ, වංචාර භාණ්ඩ ශා ඳාලශන් 12.6 19.6 55.5 84.3 101.2 20.0 

මැණික්, දියමන්ති ශා ව්ලධනණාභරණ   23.7 18.3 (23.0) 205.4 166.6 (18.9) 

ම වෝශ වශ ඒ ආශ්රිත නි්ඳාදිත  4.4 6.1 39.6 35.1 42.9 22.2 

වවයල ආශාර  7.4 4.8 (34.6) 45.9 37.9 (17.4) 

වලනවය 82.2 76.7 (6.6) 735.6 597.3 (18.8) 

2. රෘෂිරාර්මිර අපනයන 245.3 207.9 (15.2) 1,490.1 1,312.6 (11.9) 

වවය 126.5 107.8 (14.8) 809.4 726.1 (10.3) 

කුළුබඩු 48.5 33.1 (31.8) 219.2 158.4 (27.8) 

වඳොල් 34.3 31.8 (7.3) 208.5 206.0 (1.2) 

සුළු ෘෂිාධනමි නි්ඳාදිත 14.4 14.9 3.9 98.6 71.8 (27.2) 

මුහුදු ආශාර  15.1 14.2 (5.8) 100.9 97.7 (3.2) 

එෂලළු 2.0 3.1 58.2 18.1 16.3 (9.7) 

වලනවය 4.6 3.0 (34.1) 35.3 36.3 2.8 

3. ඛ්නිජ ශා යලනව අපනයන 4.4 4.7 7.9 29.7 25.9 (12.7) 

මුළු අපනයන 932.1 891.2 (4.4) 6,356.5 5,998.9 (5.6) 

  

   මයන්:  ්රී ංා වධනවල 
 ජාති මැණික් වශ ව්ලධනණාභරණ අධිාත්ය 
 ංා නිජ වතල් නීතිත වංව්ථාල ශා අවනකුවය නිජ වතල් අඳනයනරුලන් 
 ්රී ංා මශ බැංකුල 

 

ආනයන ක්රියාරාත්වලය 

2015 ජූලි මාවවේ දී එඅජඅවඩොධන මිලියන 1,534 ක් ව ආනයන වියදම 2016 ජූලි මාවවේ දී 

එඅජඅවඩොධන මිලියන 1,433 ක් දක්ලා වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල  

සියයට 6අ6 කින් අඩු වියඅ රථලාශන ආනයන වියදවම් වැකිය යුතු අඩු වීම වමන්ම 

ඉන්ධන වශ තිත්ඟු ආනයන වියදවම් අඩු වීම ද ආනයන වියදම අඩු වීම වශා විා වව 

දාය වියඅ රථ ලාශන ආනයනය අඩු කිරීම වශා රජය විසින් නු ැබ රතිඳවයතිමය 

ක්රියාමාධනල බඳෑම පිළි එ  රමින්, ඳාත්වභෝිණ භාණ්ඩ යටවවය ලධන ර ඇති 
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වඳෞේලි රථලාශන ආනයන වියදම වශ ආවයෝජන භාණ්ඩ යටවවය ලධන ර ඇති 

රලාශන උඳරණ ආනයන වියදම් 2016 ජූලි මාවවේ දී  පිළිවලළින් සියයට 63අ7 කින් වශ 

සියයට 29අ4 කින් වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල වැකිය යුතු වව 

අඩු වියඅ වමෝටධන රථ, වදමුහුන් විදුවය රථ ලාශන, වමෝටධන බිකසිල්, බව්, ෘෂිාධනමි 

ට්රැක්ටධන වශ රීවරෝද රථ ආනයනය වමම මාවවේ දී වැකිය යුතු වව අඩු වියඅ වඳර 

ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදය වමඟ වැවඳීවම් දී ඉන්ධන ආනයන වියදම එඅජඅවඩොධන 

මිලියන 142 ක් දක්ලා සියයට 18අ6 කින් අඩු ව අතර, වම් වශා රධාන ලවයන් 

වබොරවතල් වශ ල්අඟුරුල වාමානය ආනයන මි අඩු වීමවය වමඟ, පිත්ඳශදු ෂ 

නිජවතල් ආනයන ඳත්මාල ද වැකිය යුතු වව අඩු වීම වශේතු වියඅ ජාතයන්තර 

වලෂවඳොවෂහි වතල් මි අඩු වීමවය වමඟ 2016 ජූලි මාවවේ දී වබොරවතල් බැරය 

වාමානය ආනයන මි එඅජඅවඩොධන 46අ10 ක් දක්ලා අඩු ව අතර, එය ඳසුිණය මාවවේ දී 

බැරයක් වශා එඅජඅවඩොධන 50අ95 ක් ද 2015 ජූලි මාවවේ දී බැරයක් වශා 

එඅජඅවඩොධන 60අ49 ක් ද වියඅ තලද, 2016 ජූලි මාවවේ දී වඳර ලවවධන අනුරඳ 

ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල තිත්ඟු ආනයන වියදම සියයට 70අ5 කින් වැකිය යුතු වව 

අඩු ව අතර, වම් වශා රධාන ලවයන් තිත්ඟු ආනයන ඳත්මාල වශ මි අඩු වීම වශේතු වියඅ 

වමයට අමතරල, රවායනි නිඳ්ාදිත, ම වෝශ, ෘෂිාධනමි වයදවුම්, එෂලළු, කිත් 

නි්ඳාදිත වශ වශල් ආනයනය වමම මාවවේ දී වමව්ත ආනයන වියදවම් අඩු වීමට 

වැකිය යුතු වව දාය වියඅ වවවේ වුලද, උඳ ාණ්ඩ සියල්ම ඳාවශේ ලධනධනයන් 

පිළි එ  රමින් 2016 ජූලි මාවවේ දී වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල 

යන්ත්රසත්ර ශා උඳරණ වශ වොඩනැිණලි ්රේ ය ආනයන වියදම පිළිවලළින් සියයට 25අ4 

කින් වශ සියයට 14අ4 කින් වැකිය යුතු වව ලධනධනය වියඅ තලද, 2016 ජූලි මාවවේ දී 

වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල නිජ නිඳ්ාදිත ආනයන වියදම සියයට 

125අ4 කින් වැකිය යුතු වව ලධනධනය ව අතර, වම් වශා රධාන ලවයන් සිවමන්ති 

ක්ලින්ර විා වව ආනයනය කිරීම වශේතු වියඅ වමයට අමතරල, වමම මාවවේ දී රත්රන් 

ආනයනය වැකිය යුතු වව ලධනධනය ව අතර, වම් වශා රත්රන් විා රමාණයක් 

ආනයනය කිරීම වශ වඳර ලවවධන අනුරඳ මාවවේ දී රත්රන් ආනයනය වනොකිරීම වශේතු වියඅ 

ඒ අතරම, 2016 ජූලි මාවවේ දී වබවශවය වශ ඖධීය නිඳ්ාදිත, ෘශ උඳරණ, 

රඳාලනය ශා වනීඳාරක් ්රලය වශ වරදිපිළි ශා උඳාං ආනයන වියදම් ද ලධනධනය වියඅ 

වමුච්චිත ලවයන් වැකූ විට, 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී ආනයන වියදම 

එඅජඅවඩොධන මිලියන 10,754 ක් දක්ලා සියයට 2අ9 කින් අඩු ව අතර, වම් වශා රධාන 

ලවයන් ඉන්ධන, රථ ලාශන වශ වශල් ආනයනවේ ලාධනතා ව අඩු වීම වශේතු වියඅ 2016 

ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී චීනය, ඉන්දියාල, සිංේපරුල, ජඳානය වශ එක්වවය අරා එ 
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එමීධන රාජයය රධාන ආනයන රභලයන් ව අතර, එම රටලලින් රන ද ආනයන මුළු 

ආනයනලලින් සියයට 57 ක් ඳමණ වියඅ  

වංඛ්යා වටශන 2: ආනයන වියෙම 

 

රාණ්ඩය 

2015 ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 
මිලියන) 

2016 ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 
මිලියන) 

යලනව  

(සියයට) 

2015  

ජන-ජූලි 

 (එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

2016  

ජන-ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

යලනව  

(සියයට) 

1.  පාත්යභෝගිර භාණ්ඩ 414.7 323.4 (22.0) 2,722.1 2,431.1 (10.7) 

ආශාර ශා ඳානලධන 132.7 120.8 (9.0) 1,003.3 896.5 (10.6) 

එෂලළු 34.0 29.7 (12.6) 237.7 228.1 (4.0) 

කිත් නි්ඳාදිත 23.4 19.5 (16.5) 145.8 139.0 (4.7) 

කුළුබඩු 8.8 9.8 11.6 64.4 76.7 19.1 

වතල් ශා වම්දය 3.5 3.6 2.2 21.2 20.8 (1.8) 

වලනවය ආශාර ශා ඳාන ලධන 63.0 58.2 (7.6) 534.3 431.9 (19.2) 

ආශාරමය වනොලන ඳාත්වභෝිණ භාණ්ඩ 282.0 202.6 (28.2) 1,718.8 1,534.6 (10.7) 

රථ ලාශන 147.9 53.6 (63.7) 744.4 472.9 (36.5) 

වබවශවය ශා ඖධීය නි්ඳාදිත 39.3 45.4 15.4 267.9 309.7 15.6 

වලනවය ආශාරමය වනොලන ඳාත්වභෝිණ භාණ්ඩ 94.8 103.6 9.3 706.6 752.0 6.4 

2.  අන්තර් භාණ්ඩ 752.0 704.7 (6.3) 5,703.9 5,485.1 (3.8) 

ඉන්ධන 174.8 142.3 (18.6) 1,648.2 1,320.2 (19.9) 

රවායනි නි්ඳාදිත 79.0 65.7 (16.8) 501.8 501.6 (0.0) 

නිජ නිඳ්ාදිත 20.4 46.0 125.4 126.0 128.2 1.7 

දියමන්ති වශ අනා ල් ශා වෝශ ලධන 10.1 32.5 222.9 127.4 245.5 92.7 

ම වෝශ 33.3 25.0 (24.9) 277.9 215.2 (22.6) 

තිත්ඟු ශා ඉත්ඟු 25.1 8.3 (66.9) 200.0 141.4 (29.3) 

වලනවය 409.3 384.8 (6.0) 2,822.7 2,933.1 3.9 

3.  ආයයෝජන භාණ්ඩ 365.8 403.1 10.2 2,643.6 2,829.9 7.0 

යන්ත්රසත්ර ශා උඳරණ 179.1 224.7 25.4 1,321.8 1,596.5 20.8 

වොඩනැිණලි ්රලය 105.7 120.9 14.4 723.2 881.6 21.9 

රලාශන උඳරණ 80.8 57.0 (29.4) 595.8 347.9 (41.6) 

වලනවය ආවයෝජන භාණ්ඩ 0.2 0.6 153.6 2.7 3.8 40.9 

4. ලර්ග යනොරෂ ආනයන 1.4 1.6 11.4 11.0 7.7 (29.5) 

මුළු ආනයන 1,533.9 1,432.8 (6.6) 11,080.6 10,753.8 (2.9) 
 

 

                                 මයන්:   ්රී ංා වධනවල 
 ංා නිජ වතල් නීතිත වංව්ථාල 
 ංා අිකඅඕඅසීඅ වමාම 
 ්රී ංා මශ බැංකුල 
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රූප වටශන 1: අපනයන වශ ආනයන ක්රියාරාත්වලය 
 

 

  

 

 

 

 
 

                                 මයන්:   ්රී ංා මශ බැංකුල 
 ්රී ංා වධනවල 

 

යලෂඳ යේය 

අඳනයන අඩු වීමට වාවේක්ල ආනයනවේ සිදු ව විා අඩු වීම වශේතුවලන් 2016 ජූලි 

මාවවේ දී වඳර ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල වලෂ හිඟය එඅජඅවඩොධන 

මිලියන 542 ක් දක්ලා සියයට 10අ0 කින් අඩු වියඅ වවවේ වුලද, 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව ශත 

තුෂ දී වමුච්චිත වලෂ හිඟය 2015 ලවවධන අනුරඳ ාඳත්ච්වේදවේ දී ඳැලති එඅජඅවඩොධන 

මිලියන 4,724 ට වාවේක්ල එඅජඅවඩොධන මිලියන 4,755 ක් දක්ලා ලධනධනය වියඅ 

වංචාරර ඉපැයීේ 

2016 ජූලි මාවය තුෂ දී වංචාර ඳැමිණීම් සියයට 19අ1  ලාධනෂි ලධනධනයක් ලාධනතා 

රමින් 209,351 ක් දක්ලා ඉශෂ ිණවේයඅ ඒ අනුල, 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී 

වංචාර ඳැමිණීම් 1,173,618 ක් ව අතර එය 2015 ලවවධන අදාෂ ාඳත්ච්වේදයට 

වාවේක්ල සියයට 16අ7  ලැඩිවීමකිඅ චීනය, ඉන්දියාල, එක්වවය රාජධානිය, ජධනමනිය වශ 

රංය 2016 ජූලි මාවය තුෂ දී වංචාරිකන් ඳැමිණීවම් රධාන මා්ර ඳශ ව අතර, එම 

රටලලින් ඳැමිණි වංචාරිකන් වංයාල එම මාවය තුෂ දී සිදු ව වමවත් වංචාර 

ඳැමිණීම්ලලින් සියයට 49අ8 ට දාය වියඅ 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී වමුච්චිත 

වංචාර ඉඳැයීම්1 2015 ලවවධන අදාෂ ාඳත්ච්වේදවේ දී ලාධනතා ව එඅජඅවඩොධන මිලියන 

1,667අ1 වමඟ වැවඳීවම් දී එඅජඅවඩොධන මිලියන 1,945අ2 ක් දක්ලා ලධනධනය වියඅ  

                                                 
1  වංචාර ඉඳැයීම් තාලාලි ඇව්තවම්න්තු ලන අතර, 2016 ලවර වශා ්රී ංා වංචාර රලධනධන අධිාත්ය විසින් නිකුවය 

රනු බන ඇව්තවම්න්තුත වාමානය වදනි වියදම වශ වංචාරයකු වමරට ත රන වාමානය ාසීමාල පිළිබල 
සිදු වවරන වමීක්ණවේ ලාධනතාල අනුල වංවෝධනය විය ශැකියඅ 
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වියේ යවේලා නියුක්තිරයින්යේ යරේණ 

2016 ජූලි මාවවේ දී විවේ වවේලා නියුක්තියන්වේ වරේණ එඅජඅවඩොධන මිලියන 572අ8 

ක් ව අතර, එය 2015 ලවවධන ජූලි මාවවේ දී ලාධනතා ව එඅජඅවඩොධන මිලියන  

599අ3 ශා වැවඳීවම් දී සියයට 4අ4  අඩුවීමකිඅ විවේ වවේලා නියුක්තිිකන්වේ වරේණ අඩු 

වීම වශා මැදවඳරදි රටල ආධනථියන්හි ඳලවයනා මන්දාමී ව්ලරඳයවය, නුපුහුණු 

අංය යටවවය ලන ්රම වං්රමණ අඩු වීමවය වශේතු විය ශැකියඅ වවවේ වුලවය, 2016 ලවවධන 

ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී විවේ වවේලා නියුක්තිිකන්වේ වමුච්චිත ැබීම් එඅජඅවඩොධන මිලියන 

4,185අ9 ක් ව අතර එය 2015 ලවවධන අදාෂ ාඳත්ච්වේදයට වාවේක්ල සියයට 3අ8  

ලැඩිවීමකිඅ 

මූය ැබීේ 

්රී ංාල එඅජඅවඩොධන මිලියන 500  (ලවර 5අ5  ල්පිරීවම් ායක් වහිතල) වශ 

එඅජඅවඩොධන  එලියනය (ලවර 10  ල්පිරීවම් ායක් වහිතල) දව ලැනි වශ රථම 

ේවිවයල ලාත් ජාතයන්තර ව්වලරීවයල බැඳුම්ර නිකුවය රන දීඅ ලවර 5අ5  ඳත්ණත 

ායක් වහිත බැඳුම්රය වශා එඅජඅවඩොධන  එලියන 2අ5 ක් ද, ලවර 10  ඳත්ණත 

ායක් වහිත බැඳුම්රය වශා එඅජඅවඩොධන  එලියන 3අ0  ද ඇණවුම් රමාණයක් 

ැබුණිඅ ලවර 5අ5  වශ ලවර 10  ඳත්ණත ායක් වහිත බැඳුම්ර ේවිවයලයම මලි 

මි මට්ටම් ලන සියයට 6අ125 වශ සියයට 7අ125 ට ලඩා අඩු කූඳන වවීමක් වහිත ව අතර 

එය පිළිවලළින් සියයට 5අ750 වශ සියයට 6අ825 ක් වියඅ  

2016 ජූලි මාවවේ දී වොෂඹ වොටව් වලෂවඳොෂ ලාධනතා ෂ විවේශීය ආවයෝජනල 

ශුේධ ැබීම් එඅජඅවඩොධන මිලියන 10අ1 ක් වියඅ වවවේ නමුවය, 2016 ජූලි මාවය අලවානය 

ලන විට වොෂඹ වොටව් වලෂවඳොවෂහි වමුච්චිත විවේශීය ආවයෝජන එඅජඅවඩොධන 

මිලියන 30අ8  ශුේධ වවීමක් ලාධනතා ෂ අතර, එය ේවිතීයී වලෂවඳොෂ වලත ව 

එඅජඅවඩොධන මිලියන 32අ2  ශුේධ වවීමකින් වශ රාථමි වලෂවඳොෂ වලත ව 

එඅජඅවඩොධන මිලියන 1අ4  ැබීමකින් වමන්විත වියඅ 2016 අවරේල් මව අ භාවේ 

රලණතාල අණ්ඩල ඳැලවතමින් රාජය සුැකකුම්ඳවය වලෂවඳොෂ  තුෂට 2016 ජූලි මාවවේ 

දී එඅජඅවඩොධන මිලියන 238අ5  ශුේධ ැබීමක් ලාධනතා වෂේයඅ වවවේ නමුවය, 2016 

ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී රාජය සුැකකුම්ඳවය වලෂවඳොෂ වලත ව වමුච්චිත විවේශීය 

ආවයෝජන 2015 ලවවධන අදාෂ ාඳත්ච්වේදවේ දී ලාධනතා ව එඅජඅවඩොධන මිලියන 424අ7  

ශුේධ වවීමට වාවේක්ල එඅජඅවඩොධන මිලියන 133අ3  ශුේධ වවීමක් වියඅ එඅජඅවඩොධන 

මිලියන 300  ඒාබේධ ණය ඳශසුම ැබීමවය වමඟ මය ිණණුම තලදුරටවය ක්තිමවය 

වියඅ 2016 ලවවධන ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී රජය වලත ැබුණු දිවාලීන ණය රමාණය ලවවධන 
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2015 එම ාඳත්ච්වේදවේ දී ලාධනතා ෂ එඅජඅවඩොධන මිලියන 169අ9  ශුේධ ැබීමට 

වාවේක්ල එඅජඅවඩොධන මිලියන 22අ0  ශුේධ වවීමක් ලාධනතා වෂේයඅ 

යගවුේ තුනයේ වමවත් තවවලය 

2016 ඳෂමු මාව ශත තුෂ දී වමව්ත වවුම් තුනය 2015 ලවවධන අදාෂ ාඳත්ච්වේදය 

තුෂ ලාධනතා ෂ එඅජඅවඩොධන මිලියන 1,229අ6  හිඟයට වාවේක්ල එඅජඅවඩොධන මිලියන 

356අ0  අතිත්ක්තයක් ලාධනතා ර ඇතැික ඇවත්වම්න්තු ර ඇතඅ  

ජාතයන්තර වංිත වශ විනිමය අනුපාතිරයේ ශැසිරීම 

ේවිවයල ලාත් ජාතයන්තර ව්වලරීවයල බැඳුම්ර නිකුතුවලන් වශ ඒාබේධ ණය ඳශසුම 

මිණන් ද ැබීම් වමඟ 2016 ජූලි මාවය අලවානය ලන විට ්රී ංාවේ දෂ නි වංචිත 

රමාණය එඅජඅවඩොධන  එලියන 6අ5 දක්ලා ලැඩි වියඅ දෂ නි වංචිත රමාණය ආනයනි 

මාව 4අ2 ට වමාන ව අතර මුළු විවේශීය ලවයම් රමාණය ආනයනි මාව 5අ7 ට 

වමාන ලන ඳත්දි එඅජඅවඩොධන  එලියන 8අ9 ක් වියඅ  

2015 ලවර අලවානවේ සිට 2016 ඔක්වතෝබධන මව 14 ලැනි දින දක්ලා ාඳත්ච්වේදය තුෂ 

්රී ංා රුපිය එඅජඅවඩොරයට එවරහිල සියයට 1අ9  අලරමාණය වීමක් ලාධනතා 

වෂේයඅ තලද, අවනකුවය විවේ ලයලශාර මුදල්ල විනිමය අනුඳාති ශැසිරීම පිළි එ  

රමින් වමම ාඳත්ච්වේදය තුෂ ්රී ංා රුපිය යවරෝලට එවරහිල සියයට 3අ0 කින් 

ද, ජඳන් වයන්ලට එවරහිල සියයට 15අ5 කින් ද, ැවන්ඩියානු වඩොරයට එවරහිල 

සියයට 6අ7 කින් ද, ඕව්වේලියානු වඩොරයට එවරහිල සියයට 5අ8 කින් ද, ඉන්දියානු 

රුපියට එවරහිල සියයට 1අ4 කින් ද අලරමාණය ව අතර, ව්ටධනලින් ඳවුමට එවරහිල 

සියයට 18අ8 කින් අධිරමාණය වියඅ 
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වංඛ්යා වටශන 3: වියේශීය අංයේ ක්රියාරාත්වලයය ස වාරාංය (අ) 

 

රාණ්ඩය 2015 ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

2016 ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 

මිලියන) 

යලනව  

(සියයට) 

2015  

ජන-ජූලි 

 (එ.ජ.යඩො. 
මිලියන) 

2016  

ජන-ජූලි 

(එ.ජ.යඩො. 
මිලියන) 

යලනව  

(සියයට) 

අඳනයන 932.1 891.2 -4.4 6,356.5 5,998.9 -5.6 

ආනයන 1,533.9 1,432.8 -6.6 11,080.6 10,753.8 -2.9 

වලෂ වේය  (අතිත්ක්තය (+)/හිඟය (-)) -601.8 -541.6 -10.0 -4,724.1 -4,754.9 0.7 

වංචාර ඉඳැයීම්   291.4(ආ) 347.0 19.1 1,667.1(ආ) 1,945.2 16.7 

විවේ වවේලා නියුක්තිිකන්වේ වරේණ   599.3 572.8 -4.4      4,032.0 4,185.9(ආ) 3.8 

වොෂඹ වොටව් වලෂවඳොෂ වලත ව ැබීම්   
(ශුේධ) (ඇ) 

-4.8 10.1 309.0 40.0 -30.8 -177.0 

රාජය අංවේ ැබීම්  (ඈ) 191.8 2,167.2 1,030.0 1,970.6 3,286.3 66.8 

එිකන්,       

       භාණ්ඩාාර  එල්ඳවය වශ භාණ්ඩාාර බැඳුම්ර 83.8 308.4 267.9 631.3 909.5 44.1 

ජාතයන්තර ව්වලරීවයල බැඳුම්ර - 1,500.0 - 650.0 1,500.0 130.8 

ඒාබේධ ණය ඳශසුම - 300.0 - - 300.0 - 

දිවාලීන ණය 98.8 57.7 -41.6 629.9 563.3 -10.6 

විවේශීය වෘජු ආවයෝජන (ඉ) - - - 533.8 335.9 -37.1 

   මයන්:  ්රී ංා ආවයෝජන මණ්ඩය 
 ්රී ංා වධනවල 
 ්රී ංා මශ බැංකුල 
 ්රී ංා වංචාර වංලධනධන අධිාත්ය 
 වොෂඹ වොටව ්වලෂවඳොෂ 

(අ) තාලාලි 

(ආ) වංවෝධිත 

(ඇ) රාථමි වශ ේවිතිික වලෂවඳොෂ නුවදනු ඇතුෂවය වේඅ 

(ඈ) රජයට ැබුණු රාේධන වශ ජංම වං්රාම, භාණ්ඩාාර  එල්ඳවය ශා බැඳුම්ර මත විවේ ආවයෝජයන් විසින් 
රන ද ආවයෝජන, ජාතයන්තර ව්වලරීවයල බැඳුම්ර, ඒාබේධ ණය ඳශසුම් වශ රජයට ැබුණු දිවාලීන 
ණය යනාදිය රාජය අංවේ ැබීම් තුෂ ඇතුෂවය වේඅ 

(ඉ) දවයත ඳලතිනුවේ ඳෂමු මාව ශය වශා ලන අතර, ්රී ංා ආවයෝජන මණ්ඩය විසින් ලාධනතා ෂ ඳත්දි වෘජු 
ආවයෝජන වමාම් වලත ව විවේශීය ණය ඇතුෂවය වේඅ 

 


