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ශ්රී2 කාකා  බ ංකාකුව “ ෑතකාලීන ආර්ථික ප්රmවතතා:  2019 සුවිවේෂ 

සිදුවීේ සබ 2020 අවේක්ෂාවන්” ප්රmකායය  පත් කයි 

 

ශ්රීර කා ා මබ බැාවව “මෑත ාලීන ආර්ථි  ප්රmවණතා: 2019 සුවිකේෂ සිදුවීේ 

සබ 2020 අකේක්ෂාවන්”  ප්රm ානනය අෙ දින විෙුාත් ම මායෂකයන් එළි ෙක්වන කදී.  

කමම ප්රm ානනය ශ්රීර කා ා මබ බැාවකව කවබ් අඩවිය බරබා සිාබක, කෙමළ සබ 

ඉාග්රීරසි යන ෂාෂා තුකනන්ම බා ත  ළ බැයය.1  

“මෑත ාලීන ආර්ථි  ප්රmවණතා” ප්රm ානනකයි  අන්තර් ත වන පිදදි 2019 

වසකර් ශ්රීර කා ා ආර්ථි කේ රි යා ාිදත් මවය ළිළිබස සමස්ත නික්ක්ෂණය පබත 

ෙැක්කව. 

                                                           
1
 සිාබක මායෂ ප්රm ානනය සසබා කවබ් කයොුව: https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රm ානන/මෑත ාලීන-ආර්ථි -

ප්රmවණතා/මෑත ාලීන-ආර්ථි -ප්රmවණතා-2019-සුවිකේෂ-සිදුවීේ-සබ-2020-අකේක්ෂාවන්  

https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා-2019-සුවිශේෂ-සිදුවීම්-සහ-2020-අපේක්ෂාවන්
https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා-2019-සුවිශේෂ-සිදුවීම්-සහ-2020-අපේක්ෂාවන්
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2019 වසකර් පළු ෂා කේ දී, පාස්ව ඉරු දින සිදු වූ ප්රmබාරවක බකපෑම ෙ 

ඇතුළුව, මූලි  වනකයන් කේශීයව පැන නැගුණ අභිකයෝ  මයෂකේ, ශ්රීර කා ා 

ආර්ථි ය මන්ෙ ාමී වර්යනයක් වාර්තා  කේය. ඒ අනුව, 2019 වසකර් පළු ෂා කේ 

දී ආර්ථි ය සියයට 2.6   පබළ වර්යන කව යක් වාර්තා  ළ අතර, 2018 වර්ෂකේ 

අනුරූප  ාකපිදච්කේෙකේ දී ආර්ථි  වර්යන කව ය සියයට 3.9 ක් විය. ආර්ථි කේ 

මන්ෙ ාමී වර්යනයට සම ාමීව 2019 පළු ෂා ය තුළ දී විරැයයා අනුපාති ය ෙ 

ඉබළ ගිකේය.  

සැපයුේ අානකේ මතු වූ තත් මත් මව කේතුකවන් විදන් වර විචකනයන් පැවතිය ෙ, 

වර්ෂකේ කේ ෙක්වා  ාකය තුළ උේයමනය අකේක්ෂිත පරාසය තුළ අඛණ්ඩව 

පැවතුණි. පාිදකෂෝගි  මික ෙර්න ය තුළ නිවාස වලී සසබා යේ  ාකසීමාව ට 

වරක් සිදු  ළ  ැළපීම කේතුකවන් මූලි  උේයමනය 2019 වසකර් ජනවාිද මාසකේ දී 

වැඩි වුවෙ, එි  බකපෑම 2020 ජනවාිද මාසය වන විට පබව යනු ඇත.  

ශ්රීර කා ා මබ බැාවව නමෂශීලී උේයමන ඉකක්  රණය කවත  ඩිනමින් 

කයොු කවමින් සිටින අතර, උේයමනය මැෙ තනි අ ය  මට්ටකේ ස්ථායීව පවත් මවා 

 ැනීකේ අරුණින්, වැඩිදියුණු  ළ ුෙල් ප්රmතිපත් මති රාුවක් යටකත් ම, ඉදිිද ෙැක්මක් 

සි තව ුෙල් ප්රmතිපත් මතිය අඛණ්ඩව රි යාත් මම   රන කදී. මනාව පාකනය වූ 

උේයමනය සබ උේයමන අකේක්ෂා මයෂකේ, මන්ෙ ාමී ආර්ථි  වර්යනය, ුෙල් බා 

ණය වර්යනකේ අඛණ්ඩ පබළ යෑම සබ ක ෝලීය වනකයන් ුෙල් ප්රmතිපත් මතිය 

ලිි ල්වීම සක ා බකමින්, 2019 වසකර් දී ශ්රීර කා ා මබ බැාවව ලිි ල් ුෙල් ප්රmතිපත් මති 

ස්ථාවරයක්  රා කයොු විය. ක කස් වුවෙ, ඉදිිදකේ දී සිදු යක්මට නියමිත වැටුේ ඉබළ 

ෙැමීම කේතුකවන් ුෙල් ප්රmතිපත් මතිය සසබා වන ඉදිිද මාර්ක ෝපකේන ළිළිබසව 

සැකයලිමත් ම විය යුතුය.  

ුෙල් ප්රmතිපත් මතිය ලිි ල් රණය බුකව වුවෙ, නාමි  බා මූර්ත කවළසකපොක 

කපොලී අනුපාති  ඉබළ මට්ටම  පැවතීම කේතුකවන් ුෙල් ප්රmතිපත් මති රි යාමාර්  

සේකේුෂණය  ඩිනේ යක්ම සසබා මූකෂ ආයතනවක තැන්පතු කපොලී අනුපාති  

මත උපිදම සීමා පැනවීමට ශ්රීර කා ා මබ බැාවවට සිදු විය. තැන්පතු කපොලී 
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අනුපාති  සබ අරුෙල් ළිිදවැය අඩුවීමත් ම සමඟ, මබ බැාවව විසින් බකපත්ර්කාී 

බැාවවක තැන්පතු කපොලී අනුපාති  මත පනවා තිබූ උපිදම සීමා සැේතැේබර් 

මාසකේ දී ඉවත් ම  ළ අතර, ආර්ථි  රි යා ාර ේ වර්යනය යක්ම සසබා ණය 

අනුපාති  මත උපිදම සීමා පනවන කදී.  කේ අතර, මූකෂ අානය නක්තිමත් මව පැවති 

අතර, දුෂ් රතාවයට පත් ම ුෙල් සමා ේ යි පය   ැටලු නිරා රණය යක්මට 

තීරණාත් මම  රි යාමාර්   න්නා කදී. 

පාස්ව ඉරු දින සිදු වූ ප්රmබාරවලින් පසුව සාචාර  අානය පසුබෑම ට කක්වීම 

බුකව විකේශීය අානය  ේපනවකට ඔකරොත් මතු දීකේ බැයයාව ළිළිබිඹු ක කරමින් 

නක්තිමත් ම විය. ආනයන වියෙම පබළ යෑම සබ අපනයන ආොයම ඉබළ යෑම 

කේතුකවන් 2019 වසකර් පළු මාස අට තුළ දී කවළස ි ඟය 2018 වසකර් අනුරූප 

 ාකපිදච්කේෙය සමඟ සැසඳීකේ දී සැකයය යුතු කකස අඩු විය. කවළස ි ඟය අඩු වීම 

සබ කස්වා ගිණුම  කවත වූ ඉබළ කැබීේ වසකර් පළු  ාර්තුකව දී ජා ම ගිණුකේ 

අතිිදක්තයක් වාර්තා යක්මට උප ාක් වුවෙ, වසකර් කෙවන  ාර්තුකව දී සාචාර  

ඉපැයීේ සැකයය යුතු කකස අඩු වීම සබ විකේන කස්වා නියුක්ති යන්කේ කේුෂණ 

මන්ෙ ාමී වීම කේතුකවන් වසකර් පළු ෂා කේ දී ජා ම ගිණුකේ සුළු ි ඟයක් 

වාර්තා විය.  

කේ අතර, ප්රmයාන වනකයන් ජාතෂන්තර ස්ෛවක්ත් මව බැඳුේ ර නිවත් ම යක්ම 

කේතුකවන් මූකෂ ගිණුම නක්තිමත් ම විය. කමම ප්රmවණතා බුකව ෙළ නික සාිතත 2018 

වසර අවසානකේ පැවති එ.ජ. කඩොකර් බිලියන 6.9 සිට 2019 වසකර් සැේතැේබර් 

අවසානය වන විට  එ.ජ. කඩොකර් බිලියන 7.6 ෙක්වා ඉබළ ගිය අතර වසකර් කේ ෙක්වා 

 ාකය තුළ දී ශ්රීර කා ා රුළියක එ.ජ. කඩොකරයට සාකේක්ෂව අතිප්රmමාණය වී ඇත.  

රාජෂ මූකෂ අානය සැකූ  විට, රාජෂ මූකෂ ඒ ා්රරතාව පවත් මවාක න යෑම 

සසබා රජකේ අඛණ්ඩ ප්රmයත් මන බුකව වුවෙ, ප්රmයාන රාජෂ මූකෂ ෙර්න  මගින් 

ළිළිබිඹු වන පිදදි රජකේ අයවැය  ටයුතු 2019 වසකර් පළු මාස බත තුළ දී දුර්වක 

විය. කපෞේ ලි  වාබන ආනයනය සීමා යක්ම සසබා පනවනු කැබූ ප්රmතිපත් මති 

රි යාමාර් වක බකපෑම, පාස්ව ඉරු දින සිදු වූ ප්රmබාරවලින් පසු ආර්ථි  
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රි යා ාර ේවක සිදු වූ පබළ යෑම සබ 2019 අයවැය මගින් ප්රm ානයට පත් ම  රන කෙ 

ඇතැේ ආොයේ කයෝජනා රි යාත් මම  යක්කේ දී සිදු වූ ප්රmමාෙය කේතුකවන් කමම 

 ාකය තුළ දී රජකේ ආොයම අඩු විය. එකස් වුවෙ, නව කේශීය ආොයේ පනත 

රි යාත් මම  යක්ම කේතුකවන් ආොයේ බදු රැස්යක්කමි  වර්යනයක් කපන්නුේ 

ක ිදණි. රාජෂ ආොයකේ පබළ යෑම සබ රාජෂ වියෙේ ඉබළ යෑම සමඟ 2019 වසකර් 

පළු මාස බත තුළ දී සමස්ත අයවැය ි ඟය ඇස්තකේන්තු ත ෙ.කේ.නි.කයි  

ප්රmතිනතයක් කකස 2018 වසකර් අනුරූප  ාකපිදච්කේෙකේ දී වාර්තා  ළ සියයට 3.2 

සිට සියයට 4.4 ෙක්වා ළිිදහීම ට කක් වූ අතර, රජකේ නිර්-ඉතුරුේ ළිළිබිඹු ක කරන 

වර්තන ගිණුකේ ි ඟය පුළුල් විය. රාජෂ ආොයම සබ කපොලී කනොවන වියෙේ අතර 

පරතරය ෙැක්කවන ප්රmාථමි  කේෂය, 2017 සබ 2018 වසරවක දී වාර්තා  ළ 

අතිිදක්ත තත් මත් මවය කවනස්  රමින් 2019 වසකර් පළු මාස බත තුළ දී ි ඟයක් 

වාර්තා  කේය.  

ජාතෂන්තර මූකෂ අරුෙකල් (ජා.මූ. අරුෙක) විස්තීර්ණ ණය පබසු ම මගින් 

සබාය වන රජකේ වෂයබාත් මම  ප්රmතිසාස් රණ වැඩසටබන අඛණ්ඩව රි යාත් මම  වූ 

අතර එි  බය වන සමාකකෝචනය සාර්ථ ව නිමා යක්මත් ම සමඟ එම පබසු කමි  

බත් ම වන වාිද ය 2019 කනොවැේබර් මාසය ුකදී කැකබනු ඇතැයි අකේක්ෂා ක කර්.2 

 ආර්ථි කේ ක ටි ාලීන කමන්ම මැදි ාලීන ඉදිිද ෙැක්ම, මැතිවරණ  ාකකේ දී 

බා ඉන් පසුව පවත් මවා ක න යනු කබන ප්රmතිපත් මති විනය අනුව කබොකබෝදුරට තීරණය 

වනු ඇත.    

 

 

                                                           
2 2019 කනොවැේබර් 01 වන දින ජා. මූ. අරුෙකකි  වියාය   මිටුව, විස්තීර්ණ ණය පබසු මට අොළ බයවන සමාකකෝචනය 

සේපූර්ණ  රන කදී. ප්රmාථමි  කේෂය ළිළිබස 2019 ජූනි අවසානය සසබා වූ  ාර්යසායන නිර්ණාය ය සසබා අනුූ ක කනොවීම 

කවනුකවන් සබනයක් කබාදුන් අතර, ඒත් ම සම ම බයවන සමාකකෝචනය සේපූර්ණ  රමින් විකේෂ  ැනුේ ි මි ේ (වි. ැ.ි .) 

මිලියන 118.5   (ෙළ වනකයන් එ.ජ. කඩොකර් මිලියන 164 ක් පමණ) වාිද ය ුොබැක්මට අව ානය සැකසුණි. ඒ අනුව කමම 

පබසු ම යටකත් ම කේ ෙක්වා සිදු  ළ සමස්ත ුොබැක්ේ ප්රmමාණය වි. ැ.ි . මිලියන 952.23 ක් (ෙළ වනකයන් එ.ජ. කඩොකර් බිලියන 

1.31 ක් පමණ) ෙක්වා ඉබළ යනු ඇත.  
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2019 වසවර් ශ්රී2 කාකා ආර්ථිකය සාක්ප්ේතයක් වකස 
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