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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 

30, ජනාධිපති මාවත, ක ොළඹ 01, ශ්රී ලං ාව 

දුර ථන අං  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ ආර්ථික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්තුව 

 

දිනය 2020 ජූලි මස 31 වන දින 

 

 

 
 

මහ බ ැංකුවේ සාර්ව ආර්ථික පුව ෝකථන පිළිබඳ ප ළවන සාවදය මාධ්ය 

වාර්තා මහ බ ැංකුව ප්රතික්වේප ක යි 

 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් සිදු  රන ලද බවට ඇතැේ මාධ්යන්හි පළ වී ඇති සාර්ව 

ආර්ථි  පුකරෝ ථන පිළිබඳ සාවදය වාර්තා කවත මහ බැංකුකේ අවධ්ානය කයොමු 

වී ඇත.   

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ වාර්ෂි  වාර්තාව 2020 අකේල් මාසකේ දී ප්ර ාශයට පත් 

කිරීකමන් අනතුරුව එහි සාර්ව ආර්ථි  පුකරෝ ථන සඳහා කිසිදු යාවත් ාලීන 

කිරීමක් ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් මහජනතාව කවත නිකුත්  ර කනොමැත. 

ක ොවිඩ්-19 වසංගතය මගින් නිර්මාණය  ර ඇති තත්ත්වයන් යටකත් සාර්ව 

ආර්ථි  පුකරෝ ථන සඳහා නිරන්තර යාවත් ාලීන කිරීේ අවශය වන අතර, 

එමනිසා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් ආර්ථි  ක්රියා ාර ේ පිළිබඳ සේමත දර්ශ  

ලැකබන අයුරින් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය  රමින් සිටී. එකස්ම, තත් ාලීනව ලබා ගත 
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හැකි සාේප්රදායි  කනොවන දර්ශ  ද ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව එහි විශ්කල්ෂණ සහ 

ප්රතිපත්ති මාර්කගෝපකේශන සඳහා කයොදා ගනිමින් සිටී.  

 

ක කස් කවතත්, මහ බැංකුකේ සාර්ව ආර්ථි  පුකරෝ ථන පුළුල් කලස සංකශෝධ්නය 

කිරීම සඳහා අවශය වන ප්රධ්ාන සාධ් යක් වන 2020 වසකර් පළමු  ාර්තුව සඳහා 

වන දළ කේශීය නිෂ්පාදිතකේ ඇස්තකේන්තු, ජනකල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන 

කදපාර්තකේන්තුව විසින් ප්ර ාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. එම දත්ත නිකුත් වූ පසු 

මහ බැංකුව විසින් සංකශෝධිත පුකරෝ ථන ප්ර ාශයට පත්  රනු ඇත. එමනිසා, 

2020 වසර සඳහා දළ කේශීය නිෂ්පාදිතය සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් සංක ෝචනය 

වන බව සහ අයවැය හිඟය විශාල කලස පුළුල් වන බව මහ බැංකුව විසින්  

පුකරෝ ථන සංකශෝධ්නය  ර ඇතැයි පළවන වාර්තා මුළුමනින්ම අසතය සහ 

මහජනතාව කනොමග යවන සුළු බවට  ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් තරකේ 

අවධ්ාරණය  රයි. 

 

 


