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ශ්රී කාකා මබ ංකාකුව 2019 වසර සඳබා වන සිය වාර්ික වාර්තාව ිකුත් කරයි 

1949 අාක 58 දරන මුදල් න ීති  පනවත් 35 වන වගන්නති යට අනුව , ශ්රී කාකා මබ 

ංකාකුවේ මුදල් ම ණ්ඩකවේ  70 වකි වාර්ික වාර්තාව මබ ංකාකු අ ධිපති ,  

වේශමානය මබාාාර්ය ඩ්ලිවේ. ඩී. කක ෂ්මන්න මබතා විසින්න ගරු අග්රමාතය සබ මුදල් , 

ආර්ික බා ප්රති පත්ති  සාවර්ධනන අමාතය, මහින්නද රාජපක්ෂ  මකති ුමා වවත 

ප ළිගන්නවන කදී. 

 

[ශ්රී කාකා මබ ංකාකුවේ අධිපති , වේශමානය මබාාාර්ය ඩ්ලිවේ. ඩී. කක ෂ්මන්න මබතා විසින්න 2019 වසර සඳබා වූ වාර්ික 

වාර්තාව ගරු අග්රාමාතය, මුදල් , ආර්ික බා ප්රති පත්ති  සාවර්ධනන අමාතය මහින්නද රාජපක්ෂ  මකති ුමා වවත පළිගකන්නීම. 

ශ්රී කාකා මබ ංකාකුවේ වජයෂ්න ිවය්ජය අධිපති  ආාාර්ය පී. නන්නදකාල් ීරසිාබ මබතා සබ ආර්ික පර්වේෂණ 

අධනයකෂ ආාාර්ය ාන්නරනාත් අමරවකකර මබතා ද ඡායාරූපවේ වවති .] 
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ශ්රී කාකා මබ ංකාකුවේ වාර්ික වාර්තාවවන්න පළිඹු ව වන 2019 වසවර් ශ්රී කාකා 

ආර්ිකය පළිංඳ සාරාාශයක පබත දකකවේ. 

 

සමකත ිරීකෂණ 

ශ්රී කා ා ්ථිකය කක රියා ාත්වයවය, 19 ව වේකථික මූථිකත වථිකධනය ප ළිබඳව ේක ා බැලීකේ දී 

තවදුරටවය දුථිකවක තවයවයවය  පැවතුණු නමුවය, ේාථිකව ්ථිකය  ් ථාය ී ර ණ රියාමාථික  

කේතුකවන් විකේශ අා ශකක අේමතුලිතතා යේ තරම ට නිවැරදි වූ අතර උේධමන ප ීඩනයන් 

ේාමාන යකයන් පළළ ම්ටම  පැවතුි.. පා්කු  රු  දින ිදදු වූ ්ර්ත ්රළාර කේතුකවන් 

ේාචාර  අා ශය කවත දැඩි බකප ෑමක්ස ලල්ක වූ අතර, මන්ද ාී  ්ථිකය  වථිකධනය වඩාවය 

අයළපවය තවයවයවය ට පවය  රමින් ේළ වයාපාර  විවාවාේය තවදුරටවය අ ක  රමින් ලම 

්රළාරයන්හි  අහි ත ර ්රති ඵක ේම්ත ් ථිකය ය ක කරහි  ම බකපෑේ ඇති   කේය. 19 ව වේර 

තුළ දී ක වුේ තුකනය ේළ විනිමය අනුපාති ය මත වූ පීඩන අ ක කිරීම අරමු ණු  ර වය 

්රතිපවයති රියාමාථික  අ්ඩවඩව රියාවයම  වූ අතර , ලම රියාමාථික  ේළ ්ථිකය ය නැවත 

න ා ිදටුවීම ේඳළා  න්නා කද පයවර රාජය මූක ය අාශකක  ාථිකයේා ධනය ේැකකිය යුතු කකේ 

දුථිකවක වීමට කේතු විය. ේමාළාර රල්ුම මන්ද ාී ව පැවත ීම කේතුකවන් වේර තුළ 

දී උේ ධමනය තවදුරටවය පළ ළ ම්ටම  පැවතු ණ අතර, අයළපවය  ාකග ි.  තවයවයවයන්කේ 

බකපෑකමන් කේශීය ්ළාර  ේැපයුේවකට වූ බා ධා කේතුකවන් පාත්ක ෝගි  මික   ණන්වක යේ 

විචකනයක්ස ඇති විය. මන්ද ාී  ්ථිකය  රියා ාත්වයවය ේළ වයාපාර විවාවාේය දුථිකවක වීම 

කේතුකවන් කපෞේ ලි  අාශය කවත ේපයන කද  ණකයහි  වථිකධනය ේැකකිය යුතු කකේ අ ක වූ 

අතර , ලය මූකය අාශකක රියා ාත්වයවය ක කරහි  අහි ත ර කකේ බකපෑක.ය. උේ ධමනය 

පළ ළ ම්ටම  පැවතීම, උේ ධමන අකක්ාවන් මනාව පාකනය වී තිබීම ේළ විකේශීය අා ශය 

මත වූ පීඩන අ කවීම මධයකක ්ථිකය  රියා ාත්වයවයට ේළාය වීකේ අවශයතාව ේැකකිල්කට 

 නිමින් ශ්රී කා ා මළ බැාකු ව විිදන් ලිහි ල් මුදල් ්රතිපවයති ් ථාවරයක්ස ඇර අ අතර , 

කව ළඳකපා ළ කපාලී අනුපාති  අ ක කිරීම අරමු ණු  ර වය නියාමන රියාමාථික  ්්ක් මුදල් 

්රතිපවයති රියාමාථික  ්ථිකය ය කවත ේේකේෂණයණය වීම  ඩිනේ කිරීම ේඳළා අව ශය පයවර 

 න්නා කදී. 
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සාර්ව ආර්ික ඉදිරි දකකම 

්ථිකය ය නැවත න ා ිදටුවීම ේඳළා  න්නා කද රියාමාථික වක ්රති ඵක ේළ වයාපාත්  

්රජාවකේ විවාවාේය රළළ නැාකවන බව 1919 වේර ්රේ  කක දී කේශීය ්ථිකය  

රියා ාර ේ තුළින් කපන්නුේ   ළද, ක ාවිඩ්- ව වේා තය වයාකත වීම, ශ්රී කා ාව ඇතු  

ිදයු රටවල් විිදන් අනු මනය  රන කද පාකන රියාමාථික  ේළ ලහි  ්රතිඵකයක්ස කකේ 

ක ෝලීය ් ථිකය කක පුකරෝ  තනය  ර ඇති පත්හීම කේතුකවන් 1919 වේකථික දී රකටහි  ් ථිකය  

රියා ාත්වයවය පළිබඳව තවදුරටවය අවිනිවාතතතා ඇති  කේය. කමමගින්, නුදුු  අනා තකක 

්ථිකය කක ිදයු පාථිකවාව ු වන්ට දු ෂ් රතා ඇති  රමින් ්ථිකය  වථිකධනය, රාජය මූක ය, 

විකේශීය ේළ මූකය අා ශවක  ාථිකයේාධනය මත දැඩි බකපෑේ ලල්කවීමට රඩ ඇත. පළ ළ 

උේධමන වාතාවරණය ළමුක. මුදල් ්රතිපවයති ලිහි ල් ර ණය ේඳළා පැවති අව ාශය ේළ 

බැාකු  අාශකක ේේමත ම්ටමට වඩා රළ ළින් පවවයවාක න යන ්රාේධන ේළ රවශීකතා 

්වාර්ණ මගින් ඇති   බැාකු  අාශකක අව ා ශය කේතුකවන් , වයාපාර කමන්ම පුේ කයන් 

මුහ ණ කදන අපළසුතා අවම කිරීම ේඳළා වූ රජකක ්රයවයනවකට ේළාය වීමට ශ්රී කා ා මළ 

බැාකු වට ළැකියාව කැබුි.. ක ාවිඩ්- ව වේා තය කේතුකවන් ්ථිකය කක තාව ාලි  
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පසුබෑමක්ස ඇති වුවද, දිග ාලීනව පැවති වුළාවයම   ැටු විේම ම ේළ කේශීය නිෂ්පාදනය 

පු ල් කිරීම, අපනයන රළ ළ නැාවීම, විකේශීය ේෘජු ්කයෝජන ් ථිකෂණයණය  ර  ැනීම, 

නකවෝවයපාදන ේඳළා පළසු ේ ේැකසීම, නිෂ්පාදන ේාධ වක ඵකදායීතාව ළා 

 ාථිකයක්සෂණයමතාව රළළ නැාවීම ේළ අවශය අව්ථාවන්හි  දී උපකයෝී   ර ැනීමට ළැකි කකේ 

්රතිපවයති අව ාශයන් ේේපාදනය තුළින්  ්ථිකය  වථිකධනය ේඳළා ේළාය වන 

්රතිේා් රණ ්රමාදයකින් කතාරව රියාවට නැාවුවකළාවය රදිත්කක දී තිරේර ළා ේැමට 

්රතිකා  කැකබන ් ාරකක ්ථිකය  ්ර තියක්ස අවයපවය  ර  ැනීම ේළ ේමෘේධිමවය ජාතියක්ස 

බවට පවයවීම යන අකකක්සිත ්රතිඵක ළාා  ර  ැනීමට ශ්රී කා ාවට ළැකිවනු ඇත. 
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සාර්ව ආර්ික සාවර්ධනනයන්න  

මූර්ත අාශවේ වර්ධනනයන්න  

ජනකල්්න ළා ේා්යාකල්්න කදපාථිකතකේන්තුව විිදන් නිකු වය  රනු කැ ද ද.කේ.නි.කක 

තාව ාලි  ඇ්තකේන්තුවකට අනුව , ශ්රී කා ා ්ථිකය ය 19 ව වේකථික දී වාථිකතා  ළ ිදයයට 

3.3  වථිකධනයට ේාකකක්සෂණයව 19 ව වේකථිකදී ිදයයට 1.3  අ ක වථිකධනයක්ස වාථිකතා  කේය. 

්ථිකය කක ිදයුම ්රධාන අාශ ධනාවයම  නමුවය අ ක වථිකධන ක. යක්ස වාථිකතා  කේය. 

                              

 

වියදේ ්රක.ශය මත පදනේ වූ ද.කේ.නි.කක ඇ්තකේන්තුවකට අනුව , පත්ක ෝජන වියදේ රළළ 

යෑම ේළ විකේශීය අාශකක  ාඩවඩ ළා ක්වා ගිණුකේ කවාෂණයය වථිකධනය වීම 19 ව වේකථික 

්ථිකය  වථිකධනය ේඳළා ්රධාන වශකයන් කේතු විය. 

                              



6 
 

 



7 
 

 

 

 



8 
 

මන්ද ාී  වූ ්ථිකය  රියා ාත්වයවය පළිඹු     රමින් 19 ව වේකථික දී ිදයයට 4.4 ක්ස වූ කිකියා 

වියුක්සතිය 19 ව වේකථික දී ිදයයට 4.වක්ස දක්සවා රළ ළ ගිකකය. 19 ව වේකථික දී, පළිකවළින්, ිදයයට 

3.9ක්ස ේළ ිදයයට 7. ක්ස වූ පුු ෂණය ළා ් ී කිකියා වියුක්සති අනුපාති  19 ව වේකථික දී, පළිකවළින්, 

ිදයයට 3.3ක්ස ේළ ිදයයට 7.4ක්ස දක්සවා රළ ළ ගිකකය. 

                        

 

 

 



9 
 

උේධනමනය 

ේැපයුේ පාථිකවාවකක මතු වූ තාවා ාලි  බාධා මධයකක වුවද, මූලි  වශකයන් රල්ුේ 

තවයවයවයන් මන්ද ාී  වීම ේළ උේධමන අකකක්සෂණයා මනා කකේ පාකනය කිරීම කේතුකවන් 19 ව 

වේකථික ද මතුපට උේධමනය කමන්ම මූලි  උේධමනය ද අකකක්සිත ිදයයට  4-6 අතර පරාේය 

තුළ විචකනය විය.  
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විවේශ අාශවේ වර්ධනනයන්න 

්නයන වියදම අ ක කිරීම ේඳළා  නු කැ ද ්රතිපවයතිමය රියාමාථික  කේතුකවන්, කවළඳ ේළ 

ජා ම ගිණුේවක කවාෂණයයන්  ැපී කපකනන කකේ වථිකධනය විය. 19 ව වේකථික දී රජය විිදන් 

විකේශීය වයවළාර මුදල්වලින් ිදදු  රන කද රළ ළ ්රමාණය  ණය ක්වා ර ණ ක වීම ළමුක. 

වුවද, රජය ේළ ශ්රී කා ා මළ බැාකු ව කවත ේැකකිය යුතු ්රමා ණය  විකේශ විනිමය කැබීම 

කේතුකවන් 19 ව වේර අවේානය වන විට ද ළ නික ේාතත වථිකධනය විය. 19 ව වේකථික දී කේශීය 

ළා ක ෝලීය ්රවණතාවකට ්රතිචාර දක්සවමින් විවිධ ් කයෝජන ක වීේ ළමුක. යේ තාව ාලි  

විචකතාවක්ස කපන්නුේ  ළ ද ජා ම ගිණුකේ ේැකකිය යුතු වථිකධනය කේතුකවන් විනිමය 

අනුපාති ය ේම්තයක්ස වශකයන් ්ථාවරව පැවතුි.. 
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රාජය මූකය අාශවේ වර්ධනනයන්න 

රාජය ්දායකේ  ැපී කපකනන අ ක වීම ේළ රජකක වියදේ රළළ යෑම මධයකක, 19 ව වේකථික දී 

රාජය මූකය ක් ා්රතා රියාවලිය ේැකකිය යුතු අයෝකයෝ වකට කක්සවිය. 

                     

 

මධයම රජකක ණය ද.කේ.නි.කයහි  ්රතිශතයක්ස කකේ 19 ව වේර අවේානයට පැවති ිදයයට 

ව3.7  ිදට 19 ව වේර අවේානකක දී ිදයයට ව6.වක්ස දක්සවා වැඩි විය. ්රධාන වශකයන්, අයවැය 

හි ාය පයවා  ැන ීම ේඳළා ුදේධ ණය  ැනීේවක වැඩි වීම ේළ 19 ව වේකථික දී ේාකකක්සෂණයව 

නාමි  ද.කේ.නි.කක වූ මන්ද ාී  වථිකධනය කමම වැඩි වීම ේඳළා කේතු විය. 
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මුදල් අාශවේ වර්ධනනයන්න 

රල්ුකමන් ඇතිවන උේධමන පීඩන අ ක ම්ටම  පවතින ේළ මනාව පාකනය වූ උේධමන 

අකක්ාවන් පවතින වාතාවරණයක්ස තුළ ්ථිකය   ටයුතු ය ළි න ා ිදටුවීමට ේළාය වීම ේළ 

කපෞේ ලි  අාශයට ේපයන කද ණකයහි  මන්ද ාී  වථිකධනය ේඳළා විේඳුේ කබාදීකේ අරමු ණ 

ඇතිව ශ්රී කා ා මළ බැාකු ව 19 ව වේර තුළ දී ලිහි ල් මුදල් ්රතිපවයති ් ථාවරයක්ස අනු මනය 

 කේය. 

                  

 
බැාකු  අාශකක ුදේධ කේශීය වවය ේ වථිකධනය මන්ද ාී  වීමවය ේමා 19 ව වේර තුළ දී පු ල් 

මුදල් ේැපයුකේ  (M2b) වථිකධනය අ්ඩවඩව පළළ ගිකකය. ශ්රී කා ා මළ බැාකු ව විිදන් මුදල් 

තවයවයවය ලිහි ල් කිරීම ේඳළා  නු කැ ද රියාමාථික  කේතුකවන් වේකථික අවේාන  ාකය තුළ දී 

කපෞේ ලි  අාශයට ේපයන කද ණය ්රමාණය යථා තවයවයවයට පවයවීමක්ස දක්සනට කැබුණ ද, 

කවළඳකපාකළහි  රළළ ම්ටම  පැවතුණු කපාලී අනුපාති , ්රතිපවයති අවිනිවාතතතාව, 

විකවාෂණයකයන්ම පා්කු  රු  දින ්රළාරවලින් අනතුු ව දුථිකවක වූ ්  කයෝජ  වි වාවාේය ේළ වේර 

තුළ පැවති  මන්ද ාී  ්ථිකය   ටයුතු මධයකක 19 ව වේර තුළ දී කපෞේ ලි  අාශයට 

ේපයන කද ණය වථිකධනය මන්ද ාී  විය. 
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මූකය අාශවේ වර්ධනනයන්න 

පළළ ම්ටම  පැවති ්ථිකය  වථිකධනය, ්රතිපවයති අවිනිවාතතතාව ේළ පා්කු  රු  දින 

්රළාර නිේා ්කයෝජ ිනන්කේ විවාවාේය පත්හීම කේතුකවන් ඇති වූ අයෝකයෝ ාවයම  

වයාපාත්  වාතාවර ණය කේතුකවන් වවය ේ පදනම, ණයවක ගණාවයම  ාවය ේළ මූකය 

්යතනවක ඵකදායීතාව යන  ු ණු අනුව මූකය අාශකක  ාථිකයේාධනය මන්ද ාී  විය. ණය 

ේඳළා වූ අ ක රල්ුම ේළ ණයවක ගණාවයම  ාවය පත්කළන වාතාවර ණය   ණය පළිබඳ 

පත්ක්සේා බැලීම රළළ නැාවීම යනාදී  ු ණු කේතුක ාටක න මූකය අාශකක ්රමු්්ථානය 

දරන බැාකු   අාශය , කපර වේරට ේාකකක්සෂණයව කමම වේකථික දී මන්ද ාී  වථිකධනයක්ස  කපන්නුේ 

  කේය. අහි ත ර කවළඳකපාළ තවයවයවයන් ේළ අාශකක පවතින දුථිකවකතා කේතුකවන් 

බකප්රකාී  මුදල් ේමා ේ ේළ විකවාිත  ල්බදු මූකය රණ ේමා ේවක  ාථිකයේාධනය 

පළළ ගිකකය. කේ අතර, මුදල් විුදේධි ර ණය වැළැක්සවීම ේළ ්ර්තවාදයට මුදල් ේැපයීම 

මැඩපැවැවයවීම කවනුකවන් ශ්රී කා ාව කබා ඇති ේැකකිය යුතු ්ර තිය ේක ා බකා මූකය 

 ාථිකයේා ධන බක ාය විිදන් 19 ව ්ක්සකතෝබථික මාේකක දී ශ්රි කා ාව ලහි  අ  කල්්නකයන් 

රවවය  රන කදී. 
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මෑත කාලීන වර්ධනනයන්න සබ කාලීන ගකටලු පළිංඳ විවේෂ සටබන්න කකයිකුව 

19 ව වාථිකි  වාථිකතාක. ඇතුළවය පළත දැක්සකවන විකවාෂණය ේටළන් මගින්   කවනි 

පත්ච්කේදකයහි   .5 ක ාටකේහි  අවධාරණය  ළ  ැටු ේළ අයෝකයෝ වකට අමතරව, 

මෑත  ාලීන වථිකධනයන් ේළ  ාලීන  ැටු පළිබඳව විවාකල්ෂණයණය  රින. 

1. ශ්රී කා ාව රළ ළ මැදි ්දායේ  ා ඩවඩකක රට  තවයවයවයට උේ් වීම 

2. ක ාවිඩ්-1ව ේළ ශ්රී කා ාවඅ අයෝකයෝ , ්රතිපවයති රියාමාථික  ේළ රදිත් දැක්සම 

3. ශ්රී කා ාක. ්ථිකය  උඩ්යායනය (Takeoff) - අවශයතාව ේළ ූදදානම 

4.  ෘි ාථිකමාන්තය ේඳළා නවීන තාක්සෂණයණය කයාදා  ැනීම 

5. ගිේ ්ථිකය කක නැී  ්ම ේළ ් ළා බැඳුණු අයෝකයෝ  

6. තිරේාර වථිකධනය ළා ේාවථිකධනය බක  ැන්වීම 

7. මැදි ්දායේ උගකකන් මිදීම ේඳළා අධයාපන ්රතිේා් රණය 

8. ක් ා ෘති තා ඹුඳ දැී මඅ ඩිජිටල් රණය ේාේ්රදාින  ේා්යාන රියාවලියට 

බකපාන්කන් ක ක්ද? 

9. පා්කු  රු  දින ්රළාරකක බකපෑම 

10. රාජය ්දායම පළළ ම්ටම  පැවතීම මධයකයහි  ඵකදායී කකේ රජකක වියදම 

 ළමනා රණය කිරීකේ වැද වය ම 

11. ේමානුපාති වයවයඅ නියාමනයන්, බකප්රකාී  බැාකු වක වයාපාර ් ෘතීන් ේමා 

අනු ත කිරීම 

12. රජකක සුකිකු ේපවයවක ්රතිමිකදී ැනුේ ේළ ්රතිවිකු ණුේ  නුකදනු ්රමිති ත 

 කිරීම 

13.  ශ්රී කා ාව තුළ අවි ධිමවය කකේ රියාවයම  වන මුදල් ණයට දීකේ වයාපාර නියාමනය 

කිරීකේ අවශයතාවය 

14. ්රධාන ්ථිකය  ්රතිපවයතිමය කවන්වීේ ේළ රියාමාථික : 19 ව 

 

 

 

 

 

 
 


