
 

 

 

 

 
ශ්රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදලේ නිලධාරී කණ්ඩායම සිය සංචාරය අවසන් කරයි 

2020 පෙබරවාරි 08 දින 

 

සාමාජික රටක සංචාරය අවසන් කිරීපමන් ෙසු ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදපේ (ජා.මූ. අරමුදපේ) දූත් 

මණ්ඩල්ය විසින් ඉදිරිෙත් කරනු ල්බන මූලික නිරීක්ෂණ, එම දූත් මණ්ඩල් සංචාර අවසානපේ 

නිකුත් පකපරන පුවත් ෙත් නිපේදන තුළ අන්ත්ර්ගත් පේ. පමම ප්රකාශනපයහි ඇති අදහස් ජා.මූ. 

අරමුදපේ නිල්ධාරී කණ්ඩායපේ අදහස් වන අත්ර, එමගින් ජා.මූ. අරමුදපේ විධායක මණ්ඩල්පේ 

මත්ය අත්යවශයපයන්ම පිළිබිඹු පනාපේ. පමම දූත් පමපහය ජා.මූ. අරමුදපේ විධායක මණ්ඩල්පේ 

සාකච්ඡාවල්ට බඳුන් පනාපේ. 
 

 

• ෙසුගිය අපේේ මාසපේදී සිදු වූ ත්රස්ත්වාදී ප්රහාරවලින් අනතුරුව ආර්ිකය නැවත් යථා 

ත්ත්ත්වයට ෙත්පවමින් ෙවතින අත්ර, 2020 වසපර්දී ආර්ිකය සියයට 3.7 කින් වර්ධනය වනු 

ඇත්ැයි පුපරෝකථනය පකපර්. 

 

• ප්රතිෙත්ති මනාව පෙළ ගැස්ීම, ත්රගකාරිත්වය ඉහළ නැංීම සහ ශ්රී ල්ංකාපේ සර්ව 

සහභාගීත්වයක් සහිත් වර්ධනයට දායකත්වයක් සැෙයීම අරමුණු කරගත් වුහාත්මක හා 

ආයත්නික ප්රතිසංස්කරණ අවශය පේ.   

 

• ඉහළ ණය මට්ටේ සහ ප්රතිමූල්යන අවශයත්ා හමුපේ සාර්ව ආර්ික ස්ථායීත්ාවය සහ 

පවළඳ පොළ විශ්වාසය ෙවත්වා ගැනීම සඳහා රාජය මූල්ය විචක්ෂණශීලීත්වය තීරණාත්මක 

පේ.  

 
නව රජපේ ප්රධානීන් හමුීම සහ එහි ප්රතිෙත්ති නයාය ෙත්රය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මැනුඑල්ා 

පගාපරති (Manuela Goretti) මහත්මියපේ ප්රධානත්වපයන් යුතු ජා.මූ. අරමුදපේ නිල්ධාරී 

කණ්ඩායමක් 2020 ජනවාරි 29 - පෙබරවාරි 07 කාල්ය තුළදී පකාළඹට ෙැමිණි අත්ර, සිය සංචාරය 

අවසානපේ පගාපරති මහත්මිය විසින් ෙහත් ප්රකාශය සිදු කරන ල්දී. 

 

“මෑත්කාලීන ආර්ික ප්රවණත්ා සහ රපට් ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ නයාය ෙත්රය පිළිබඳව ජා.මූ. 

අරමුදපේ නිල්ධාරී කණ්ඩායම සහ ශ්රී ල්ංකා බල්ධාරීන් අත්ර ඵල්දායී සාකච්ඡාවන් ෙැවැත්ුණි. රපටහි 

ඉහළ රාජය ණය මට්ටම සහ ප්රතිමූල්යන අවශයත්ා හමුපේ සාර්ව ආර්ික ස්ථායීත්ාව සහතික කිරීම 

සඳහා රාජය මූල්ය ඒකාග්රත්ාවය, විචක්ෂණශීලී මුදේ ප්රතිෙත්තිය සහ ජාත්යන්ත්ර සංචිත් පගාඩනැංීම 

සඳහා වන තිරසාර ප්රයත්නයන් අවශය පේ. රපටහි වර්ධන විභවත්ාවය සහ සර්ව සහභාගීත්වය 



 

 

 

 

ප්රවර්ධනය කිරීම ඉහළ නැංීම අරමුණු කරගත් වුහාත්මක සහ ආයත්නික ප්රතිසංස්කරණ ඉත්ා 

තීරණාත්මක පේ. 

 

“ෙසුගිය අපේේ මාසපේ සිදු වූ ත්රස්ත්වාදී ප්රහාරයන්පගන් අනතුරුව ආර්ීකය ක්රමපයන් යථා 

ත්ත්ත්වයට ෙත්පවමින් ෙවතී. 2019 වසපර්දී මූර්ත් ද.පේ.නි.පේ වර්ධනය සියයට 2.6 ක් පල්ස 

ඇස්ත්පේන්තු කර ඇත්. නිෂ්ොදන අංශපේ සිදු වූ ශක්තිමත් වර්ධනය සහ වසපර් පදවන භාගපේ දී 

සංචාරක හා ඒ ආශ්රිත් පස්වාවන් යථා ත්ත්ත්වයට ෙත්ීම පේ සඳහා  පහ්තු විය. නිත්ර නිත්ර 

යාවත්කාලීන වන දර්ශක ත්වදුරටත් වැඩිදියුණු වූ අත්ර, සංචාරක කර්මාන්ත්ය යථා ත්ත්ත්වයට 

ෙත්වනු ඇත්ැයිද නව පකාපරෝනා වවරසය මගින් සංචාරක ෙැමිණීේ සහ අපනකුත් ආර්ික 

ක්රියාකාරකේ පකපරහි සැල්කිය යුතු සෘණාත්මක බල්ෙෑමක් සිදු පනාවනු ඇත්ැයි ද යන උෙකේෙන 

මත් 2020 වසපර්දී ආර්ික වර්ධනය සියයට 3.7 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත්ැයි අපේක්ෂා පකපර්. ශ්රී 

ල්ංකා මහ බැංකුපේ ඉල්ක්කයට අනුව උේධමනය සියයට 4.5 ක ෙමණ මට්ටමක ෙවතිනු ඇත්ැයි 

පුපරෝකථනය කර ඇත්. 2019 වසපර් දී ආනයන වියදම සැල්කිය යුතු පල්ස ෙහළ වැටීපමන් අනතුරුව, 

2020 වසපර් දී ජංගම ගිණුපේ හිඟය, ද.පේ.නි.පේ ප්රතිශත්යක් වශපයන් සියයට 3 කට ආසන්න වන 

ෙරිදි පුළුේ වනු ඇත්ැයි අපේක්ෂා පකපර්.   

 

“මූලික දත්ත මගින් පෙන්නුේ පකපරන පරිදි, දුර්වල ආදායම් කාර්යසාධනය සහ වියදම් එහි 

ඇස්ත්පේන්තු ඉක්මවා යාම හහේතුහවන් විසේීර්ණ ණය පහසුකම යටහත් ඉල්ක්කයක් වූ ප්රාථමික 

පශ්ෂපේ අතිරික්තය 2019 වසහර්දී සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් මගහැරී ඇති අතර, එය ද.හේ.නි. පේ 

ප්රතිශත්යක් පල්ස සියයට 0.3 ක හිඟයක් පල්ස වාර්ත්ා පේ. සංචාරය අත්රතුර දී බලධාරීන් සමඟ 

ෙවත්වන ල්ද සාකච්ඡාවල්ට අනුව වර්තමාන ප්රතිපත්ති යටහත්, අලුතින් ක්රියාත්මක කරන ලද බදු අඩු 

කිරීේ සහ නිදහසේ කිරීම්, හේශීය වශපයන් ෙවත්නා හිඟ මුදල් පියීම සහ 2019 වර්ෂපයන් ඉදිරියට 

පගන එන ල්ද ප්රාග්ධන වියදම් වැඩිවීම හහේතුහවන් 2020 වසපර් ප්රාථමික පශ්ෂපේ හිඟය ද.හේ.නි. පේ 

ප්රතිශත්යක් පල්ස සියයට 1.9 ක් දක්වා පුළුල් විය හැකිය. ණය තිරසාරභාවය සඳහා ඇති විය හැකි 

අවදානේ සහ මැදිකාලීනව ෙවතින විශාල ප්රතිමූලයයන අවශයතා හමුපේ සාර්ව ආර්ික සේථා යීතාවය 

ත්හුරු කිරීම සඳහා රාජ්ය මූලය ඒකාග්රතාවය කඩිනේ කිරීම සඳහා වන ක්රියාමාර්ග අතයවශය වනු 

ඇත. ීරණාත්මක සමාජ් හා ආහයෝජ්න අවශයතා සඳහා අවකාශය සල්සා ගන්නා අත්රතුර රාජ්ය 

පරිපාලනහේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ ආදායම් එක්ැස් කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට පියවර 

ගැනීම ඉහළ රාජ්ය ණය ප්රමාණය අඩු කරගැනීමට උපකාරී විය හැකිය. රාජ්ය මූලය නීති ශක්තිමත් 

කිරීම සඳහා අදාළ නීති සම්පාදනය කඩිනේ කිරීම තුළින් ප්රතිෙත්ති මනාව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

කැෙීම, විශේවාසය ප්රතිස්ථාෙනය කිරීම සහ මැදිකාලීනව තිරසාරභාවය ෙවත්වා පගන යෑම ත්හුරු 

වනු ඇත්. 

 

“ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව විචක්ෂණශීලී හා දත්ත් මත් ෙදනේ වූ මුදේ ප්රතිෙත්තිය ත්වදුරටත් අනුගමනය 

කළ යුතු අත්ර, ක්රමිකව දියුණු වන සාර්ව ආර්ික ත්ත්ත්වයන්ට අනුකූල් වන ෙරිදි පවනස් කිරීමට 

සූදානේව සිටිය යුතුය. ජනාධිෙතිවරණපයන් ෙසුව සහ බදු ෙහත් පහලීමක් ප්රකාශයට ෙත් කිරීපමන් 

ෙසු පවළඳපොළ පීඩනය හමුපේ විස්තීර්ණ ණය ෙහසුකම තුළින් සහාය දක්වන වැඩසටහන යටපත් 

2019 වසපර් පදසැේබර් අවසානය සඳහා වූ ශුේධ ජාත්යන්ත්ර සංචිත් ඉල්ක්කය ළඟා කර ගත් පනාහැකි 

වූ අත්ර,එම ෙරත්රය එ.ජ. පඩාල්ර් මිලියන 100 ක් ෙමණ විය. පකපස් ුවත්, එත්ැන් සිට පවළඳපොළ 

ත්ත්ත්වයන් ස්ථාවර විය. නමයශීලී විනිමය අනුොතිකයක් යටපත් කේෙනවල්ට ඔපරාත්තු දීපේ 

හැකියාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සංචිත් ආරක්ෂණ නැවත් පගාඩනැඟීම සඳහා උත්සාහ ගැනීම අවශය 



 

 

 

 

පේ. අන්ත්ර්ජාතික ප්රශස්ථ භාවිත්යන්ට අනුකූල්ව නව මහ බැංකු ෙනත් අනුමත් කිරීම ශ්රී ල්ංකා මහ 

බැංකුපේ ස්වාධීනත්වය සහ ොල්නය ත්වදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ නමයශීලී උේධමන 

ඉල්ක්කකරණය අත්කර ගැනීමට සහාය ීම සඳහා තීරණාත්මක පියවරකි. 

 

“විපශ්ෂපයන් බැංකු පනාවන මූල්ය ආයත්න ක්පෂ්ත්රපේ යේ අවදානේ සහගත් ත්ත්ත්වයන් වරින්වර 

ෙැවතුණද සමස්ත්යක් වශපයන් මූල්ය ෙේධතිය ස්ථාවරව ෙවතී. මූල්ය අත්රමැදි කටයුතුවල් 

අනපේක්ිත් පවනස් ීේ සහ අකාර්යක්ෂමත්ාවයන් වළක්වා ගනු වස් ණය අනුොතිකයන් මත් ෙනවා 

ඇති උෙරිම සීමාවන් සහ කුඩා හා මධය ෙරිමාණ වයවසායයන් සඳහා ල්බා දී ඇති ණය ආෙසු පගීපේ 

සහනයන් ආදී පියවරයන් ත්ාවකාලික විය යුතුය. ත්ැන්ෙතු ල්බා ගන්නා මූල්ය ආයත්න හා සේබන්ධ 

නියාමනය, අධීක්ෂණය සහ නිරාකරණ රාමු ශක්තිමත් කිරීම හා අනුකූල් කිරීපේ අරමුණින් බැංකු 

ෙනත් නීකරණය කිරීම මූල්ය ස්ථායිත්ාව ආරක්ෂා කිරීමට උෙකාරී පේ. 

 

“ශ්රී ල්ංකාපේ ආර්ික ශකයත්ාවයන් මුළුමනින්ම ප්රපයෝජනයට ගැනීමටත් සමාජ සහභාගීත්වය වැඩි 

දියුණු කිරීමටත්, වර්ධනය ඉහළ නංවන වුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සමඟ බල්ධාරීන් ඉදිරියට යා 

යුතුය. රජය සතු වාණිජ වයවසායයන් ශක්තිමත් වාණිජ ෙදනමක් මත් ක්රියාත්මක ීමට ඉඩ සල්සමින් 

ඒවාපයහි කාර්යක්ෂමත්ාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන රජපේ සැල්සුේ, දූත් කණ්ඩායපේ පිළිගැනීමට 

ල්ක් විය. විපශ්ෂපයන්ම බල්ශක්ති අංශපේ ොල්නය සහ විනිවිදභාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ 

ෙැහැදිලි කැෙීමක් සහ දූෂණය මැඩෙැවැත්ීම සඳහා වූ නව ප්රයත්නයන් තුළින් පමම සැල්සුේ සඳහා 

සහය ල්ැබිය යුතුය. වයාොරික වාත්ාවරණය වැඩිදියුණු කිරීම, පවළඳාම සඳහා ඇති විවෘත්භාවය සහ 

ආපයෝජන ප්රවර්ධනය කිරීම සහ පේශගුණික විෙර්යාසයන් පගන් එේල් වන අභිපයෝගයන්ට ප්රතිචාර 

දැක්ීම ඇතුළුව තිරසාර යටිත්ල් ෙහසුකේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දැඩි ප්රයත්නයන් අවශය පේ. ශ්රී 

ල්ංකාව, ඉහළ කාන්ත්ා ශ්රම බල්කා සහභාගිත්වය, සමාජ ආරක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සහ අධයාෙනය 

හා කුසල්ත්ා සඳහා ත්වදුරටත් ආපයෝජනය කිරීම තුළින්  වාසි ල්බා ගනු ඇත්”. 

 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදපේ දූත් පිරිස ජනාධිෙති පේකේ පී.බී. ජයසුන්දර, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුපේ 

අධිෙති ඩබ්ලලිේ.ඩී. ල්ක්ෂ්මන්, භාණ්ඩාගාර පේකේ එස.්ආර්. ආටිගල්, පජයෂ්ඨ නිපයෝජය අධිෙති 

පී.එන්. ීරසිංහ යන මහත්වරුන් පමන්ම පවනත් රාජය නිල්ධාරීන්, වයාොරික ප්රජාව, සිවිේ සමාජපේ 

සහ ජාත්යන්ත්ර ආයත්නයන්හි නිපයෝජිත්යන් ද හමු විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකාව : ලත්ෝරාගත් ආර්ථික දර්ථශක 

         

 2016 2017 2018 2019  2020 

    විස්තීර්ණ ණය  
ෙහසුකපමහි  

6 වන 
සමාපල්ෝචනය 

ඇස්ත්පේන්තුගත්  විස්තීර්ණ ණය  
ෙහසුකපමහි  

6 වන 
සමාපල්ෝචනය 

පුපරෝ. 

         

         

නිමැවුම         

මූර්ත් දළ පේශීය නිෂ්ොදිත්පේ (ද.පේ.නි. පේ) 
වර්ධනය (%) 

4.5 3.4 3.2 2.7 2.6  3.5 3.7 

         

මිල         

උේධමනය (සාමානයය, %) 1/ 4.0 6.6 4.3 4.4 4.3  4.8 4.8 

         

මධයම රජලේ මූලය         

ආදායම සහ ප්රදාන (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) 14.1 13.7 13.4 12.8 12.2  13.9 11.3 

වියදම (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) 19.5 19.2 18.6 18.6 18.4  19.2 19.2 

ප්රාථමික පශ්ෂය  (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) -0.2 0.0 0.6 0.2 -0.3  0.7 -1.9 

සමස්ත් පශ්ෂය (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) -5.3 -5.5 -5.3 -5.7 -6.2  -5.3 -7.9 

මධයම රජපේ ණය (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) 79.0 77.4 83.3 83.2 84.2  82.4 84.6 

රාජය ණය (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) 2/ 84.1 82.7 90.0 89.9 91.0  89.2 91.4 

         

මුදේ සහ ණය         

පුළුේ මුදේ (% පවනස) 18.4 16.7 13.0 7.0 7.0  10.6 10.3 

පෙෞේගලික අංශය පවත් වූ ණය (% පවනස) 21.6 14.7 15.9 5.7 4.5  10.7 10.1 

         

ලගවුම් තුලනය         

ජංගම ගිණුම (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) -2.1 -2.6 -3.2 -2.6 -2.5  -2.8 -2.9 

විපේශීය ඍජු ආපයෝජන (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) 0.8 1.5 1.7 1.7 1.4  1.7 1.4 

සංචිත් (එ.ජ. පඩාල්ර් මිලියන) 6019 7959 6919 8168 7642  9120 8190 

සංචිත් (ආනයනික මාස) 2.8 3.6 3.4 3.6 3.4  3.8 3.4 

විපේශීය ණය (ද.පේ.නි.පේ % පල්ස) 56.3 57.5 58.8 63.8 63.9  62.3 62.1 

         

         

         

මූල්යන්: ශ්රී ල්ාංකික බල්ධාරීන් ල්බාදුන් දත්ත් සහ ජා.මූ.අරමුදපේ නිල්ධාරින්පේ ඇස්ත්පේන්තු 

1/ පකාළඹ ොරිපභෝගික මිල් දර්ශකය          

2/ මධයම රජපේ ණය, රජය ඇෙ වූ ණය, සහ ජා.මූ. අරමුදල් සමඟ පනාපියවා ඉතිරිව ඇති ණයවලින් සමන්විත් පේ. 2019 වසර සඳහා ඇති 
මූලික දත්ත්වල් වයාෙෘති වියදේ සඳහා අනුමත් වූ විපේශීය මූල්යන ණය මුදේ මුදා හැරීේ අන්ත්ර්ගත් වන අත්ර, ඒවා 2020 වසර තුළ වාර්ත්ා 
ගත් කර ඇත්.   

 

 

 

 
 


