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නිකුත් කළේ : ආර්ථික පර්ථළේෂණ ළෙපාර්ථතළේන්තුව  
 

දිනය  : 2020 ඔකළතෝබර්ථ 31 දින  

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව "මෑතකාලීන ආර්ථික ප්රවණතා: 2020 සුවිළේෂ සිදුවීේ සහ 

2021 අළේකෂා" ප්රකාශනය නිකුත් කරයි 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් "මෑතකාලීන ආර්ථික ප්රවණතා: 2020 සුවිශේෂ සිදුවීම් සහ 2021 

අශේක්ෂා" ප්රකාශනය අද දින එළිදක්වන ලදී. ශමම ප්රකාශනය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුශේ ශවබ් 

අඩවිය හරහා භාෂා ත්රිත්වශයන් ම බාගත කර ග නීමට හ කියාව ඇත.1 

  

ආර්ථික ප්රවණතා යාවත්කාලීන කිරීමට අමතරව, 2020 ඔක්ශතෝබර්ථ මස ම ද දක්වා ඇති 

ශතාරතුරු ස ලකිල්ලට ගනිමින්, 2020 අශේල් මාසශේ දී ප්රකාශයට පත් කරන ලද ම දි කාලීන 

සාර්ථව ආර්ථික රාමුශවහි යාවත්කාලීන කිරීමක් ද ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් "මෑතකාලීන 

ආර්ථික ප්රවණතා" තුළින් ශමවර ඉදිරිපත් කර ඇත. ශමම වසශර්ථ වාර්ථතාව ප්රකාශයට 

පත්වනුශේ ශකාවිඩ්-19 වසංගතය ශේතුශවන් විවිධාකාර සමාජ ආර්ථික අභිශයෝග සහ 

අවිනිේිතතාවලට ශ්රී ලංකාව මුහුණ ශදමින් සිටින තීරණාත්මක සංධිස්ථානයක දී ය. 

  

ශමම ප්රකාශනයට අනුව, මෑත වසරවල දී විභවතාවයට වඩා අඩු වර්ථධනයක් ශපන්නුම් කළ  

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය, ශකාවිඩ්-19 වසංගතශේ වයාේතිය මධයශේ නවමු අභිශයෝග රැසකට 

මුහුණ දුන්ශන්ය. ජනශල්ඛන හා සංඛයාශල්ඛන ශදපාර්ථතශම්න්තුශේ තාවකාලික 

                                                             
1 සිංහල ප්රකාශනය සදහා වෙබ් වයාමුෙ : https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-
ප්රෙණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රෙණතා-2020-සුවිවශේෂ-සදුවීම්-සහ-2021-අවේක්ෂා 
 

 
 

සන්තනිළ ෙන ළෙපාර්ථතළේන්තුව 
30, ජනාධිපති මාවත, ශක ළ  01, ශ්රී ලංකාව 

දුරකථන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ස් : 2346257,  2477739 

 -ශම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
ශවබ් අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 

https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා-2020-සුවිශේෂ-සිදුවීම්-සහ-2021-අපේක්ෂා
https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා-2020-සුවිශේෂ-සිදුවීම්-සහ-2021-අපේක්ෂා
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ඇස්තශම්න්තුවලට අනුව, රට තුළ ශකාවිඩ්-19 වසංගතය වයාේත වීම සහ සමාජ හා ආර්ථික 

කටයුතු සීමා කිරීම, ශගෝලීය ආර්ථික ක්රියාකාරකම් මන්දගාමී වීම සහ රට තුළ ප වති 

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන්හි සමස්ත බලපෑම පිළිබිඹු කරමින්, ආර්ථීකය, ශපර 

වසශර්ථ පළමු කාර්ථතුවට සාශේක්ෂව 2020 වසශර්ථ පළමු කාර්ථතුව තුළ දී සියයට 1.6කින් 

සංශකෝචනය විය. වසංගතශේ වයාේතියත් සමඟ ආර්ථිකයට ඇති වූ අවහිරතාවන්ශේ සතය 

ස්වභාවය සහ ශමම වසර තුළ දී අලුතින් එකතු වූ ක්රියාකාරකම් ශමන් ම, ව ඩි කිරීශම් නව 

ක්රමශේද ග්රහණය කර ග නීශම් ඇති අපහසුතාවය පිළිබඳ සඳහන් කරමින් ජනශල්ඛන හා 

සංඛයාශල්ඛන ශදපාර්ථතශම්න්තුව විසින් ශදවන කාර්ථතුව සඳහා දළ ශේශීය නිෂ්පාදිතශේ 

ඇස්තශම්න්තු නිකුත් කිරීම පමා කර ඇත. ශකශස් ශවතත්, 2020 වසශර්ථ ඔක්ශතෝබර්ථ මාසශේ 

දී රට තුළ ශකාවිඩ්-19 වයාේතිය න වත ඉහළ යෑම සහ එහි ප්රතිඵලයක් ශලස ගනු 

ල බූ ම ඩලීශම් ක්රියාමාර්ථගවලට ශපරාතුව නිකුත් වී ඇති දත්තවලට අනුව ආර්ථිකශේ අංශ 

රාශියක ක්රියාකාරකම් ශේගවත්ව යථා තත්ත්වයට පත්වීශම් ස්වභාවයක් ශපන්නුම් කශේය.  

 

රජශේ සහ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුශේ සාමූහික ප්රයත්න තුළින් ආර්ථික කටයුතු යථා තත්ත්වයට 

පත්වීම සඳහා පහසුකම් ස ලසුණි. වසංගතශේ බලපෑමට ලක් වූ වයාපාර සහ පුේගලයන් 

ශවත උපකාර කිරීම සඳහා සහන ස ලසීශම් ක්රියාමාර්ථග සහ විශාල පරිමාණශේ ප්රතිපත්ති  

සානුබල හඳුන්වා ශදනු ල බීය. වසංගතය මගින් ඇති කරන ලද ශපර ශනාවූ විරෑ අයහපත් 

වාතාවරණය යටශත්, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් කිහිප වතාවක් ප්රතිපත්ති ශපාලී අනුපාතික 

අඩු කිරීම සහ වයවස්ථාපිත සංිත අනුපාතය අඩු කිරීම ඇතුළු මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල්කරණ 

ක්රියාමාර්ථග ගණනාවක් ක්රියාවට නංවනු ල බීය. එම ක්රියාමාර්ථග තුළින් ශවළඳශපාළට ඉහළ 

ද්රවශීලතාවයක් ස පයුණු අතර, ණය ග නීම් සඳහා වන පිරිව ය ස ලකිය යුතු ශලස පහළ 

ව ටුණි. ශකාවිඩ්-19 වසංගතය මගින් ඇති කළ අහිතකර බලපෑම්, කුඩා හා මධයම පරිමාණ 

වයවසායයන්ශේ අවශයතා සපුරාලීම සඳහා සහනදායී ණය ශයෝජනා ක්රම ශමන් ම, 

වසංගතය මගින් බලපෑමට ලක් වූ වයාපාර සහ පුේගලයන්ට ලබා දුන් ණය ආපසු ශගවීම 

සඳහා සහන කාලයක් හඳුන්වාදීමට ද ශේතු විය. ශමම ක්රියාමාර්ථග සඳහා ප්රතිචාර  

දක්වමින්, ශපර මාසවලදී දක්නට ල බූ මන්දගාමී ප්රවණතාව ශවනස් කරමින්, 2020 වසශර්ථ 

අශගෝස්තු සහ ස ේත ම්බර්ථ මාසවල දී ශපෞේගලික අංශයට ලබා දුන් ණය ස ලකිය යුතු ශලස 

ඉහළ ගිශේය. ප්රාථමික ශවන්ශේසිය තුළ දී භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිල දී ග නීම හරහා ශ්රී ලංකා 

මහ බ ංකුව විසින් රජයට අවශය අරමුදල් සපයන ලදී. 2020 වසශර්ථ ස ේත ම්බර්ථ මාසශයන් 

අවසන් වන මාස නවයක කාලපරිච්ශේදය තුළ දී පුළුල් මුදල් ස පයුශම් වර්ථධනශයහි ඉහළ යෑම 

ශකශරහි රාජය අංශය සඳහා ලබා දුන් ණය ඉහළ යෑම ප්රධාන වශශයන් දායක විය. තව ද, 

ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා සහාය දක්වමින්, ශේශීය හා ශගෝලීය ආර්ථික 
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කටයුතු මන්දගාමී වීම තුළින් ප න න ගුණු අහිතකර බලපෑම්වලට මූලය පේධතිය 

ශක්තිමත්ව මුහුණ දුන්ශන්ය.  

 

ශම් අතර, වසංගතශේ මුල් අදියරවල දී ද ඩි ශලස බලපෑමට ලක්වූ විශේශීය අංශය, ශවළඳ 

ශේෂශයහි ව ඩිදියුණු වීම, විශේශ ශස්වා නියුක්තිකයන්ශේ ශේෂණ ල බීම් යථා තත්ත්වයට 

පත් වීම, විනිමය අනුපාතිකය ස්ථාවර වීම සහ විශේශ නිල සංිත ප්රමාණවත් මට්ටමක 

ප වතීම සමඟ ස ලකිය යුතු ශලස න වත යථා තත්ත්වයට පත්විය. අතයවශය ශනාවන 

භාණ්ඩ ආනයන හා සමහර විශේශ විනිමය ශගවීම් සඳහා පනවන ලද සීමා කිරීම් ශමන් ම, 

ශලෝක ශවළඳශපාශේ ශතල් මිල ගණන් අඩු මට්ටමක ප වතීම, විශේශීය අංශශේ ස්ථායීතාව 

ශකශරහි සාධනීය ශලස බලපෑශේය. රජය හා මහ බ ංකුව විසින් ගනු ල බූ පූර්ථශවෝපායික 

ක්රියාමාර්ථග සහ 2020 ජූනි මාසශේ සිට විශේශ ශස්වා නියුක්තිකයන්ශේ ශේෂණවල ල බීම් 

අශේක්ිත මට්ටම ඉක්මවමින් යථා තත්ත්වයට පත්වීම, ශගෝලීය වශශයන් දිගින් දිගට ම 

පනවා ඇති සංචාරක සීමා  ශේතුශවන් සංචාරක ඉප යීම්වල සිදු වූ ස ලකිය යුතු පහළ යෑශමහි 

බලපෑම කිසියම් දුරකට සමනය කිරීමට උපකාරි විය.  ශගෝලීය මූලය ප්රවාහ ශකශරහි 

වසංගතය මගින් ඇති වූ බලපෑම් ශේතුශවන්, ශගවුම් තුලනශයහි මූලය ගිණුම අඩු 

ක්රියාකාරිත්වයක් ශපන්නුම් කශේය. ශකශස් ශවතත්, ශේශීය විශේශ විනිමය ශවළඳශපාශළන් 

ශුේධ විශේශ විනිමය මිල දී ග නීම ද ඇතුළුව, රජය සහ මහ බ ංකුව ශවත ල බුණු විශේශ 

විනිමය ල බීම්වල ප්රතිඵලයක් ශලස දළ නිල සංිත ප්රමාණවත් මට්ටමක ප වතුණි.  

 

අහිතකර සමශේක්ෂණ තත්ත්වයන් සහ ස්වවරීත්ව ශේණිගත කිරීම් පහළ ද මීම මධයශේ 

වුව ද, 2020 වසශර්ථ ඔක්ශතෝබර්ථ මුල් කාලශේ දී කල් පිරුණු ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව 

බ ඳුම්කරය පියවීම ද ඇතුළුව සියලු ණය ශස්වාකරණ වගකීම් සපුරාලීමට රජයට හ කි විය. 

ශම් අතර, ආර්ථික කටයුතු මන්දගාමී වීම මධයශේ රජශේ ආදායම් පහළ යෑම ශේතුශවන්, 

රාජය ආදායම ස ලකිය යුතු ශලස අඩු වූ අතර, පසුගිය වසශර්ථ දී ශනාපියවූ බිල්පත් විශාල 

ප්රමාණයක් ඉදිරියට ශගන ඒම ශේතුශවන් රජශේ වියදම් කළමනාකරණ ප්රයත්න ශවත 

අහිතකර බලපෑමක් ඇති විය. ම දිකාලීනව අයව ය හිඟය අඩු කිරීම සඳහා වන රජශේ 

ස ලසුම්, ඉදිරි කාලශේ දී සාර්ථව ආර්ථික ස්ථායීතාවශයහි සහ රාජය ණශයහි තිරසාරත්වය 

තහවුරු කිරීශමහි ලා ඉතා තීරණාත්මක ශේ.  

 

ශම් අතර, ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යෑම ශේතුශවන් උේධමනශයහි තාවකාලික ඉහළ යෑමක් 

දක්නට ල බුණ ද, 2020 වසශර්ථ ශම්  දක්වා කාලය තුළ දී උේධමනය සියයට 4-6 අතර 

ඉලක්කගත පරාසයක් තුළ ශබාශහෝ දුරට පවත්වා ග නීම සඳහා මන්දගාමී ඉල්ලුම් තත්ත්ව 

සහ මනාව පාලනය වූ උේධමන අශේක්ෂා උපකාරි විය. ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුශේ නමයශීලී 
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උේධමන ඉලක්කකරණ රාමුව තුළ, සුදුසු ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමත් සමඟ ම දිකාලීනව 

උේධමනය ශමම පරාසය තුළ පවත්වා ග නීමට අශේක්ිතය. ශම් අතර, රජශේ වර්ථධනාභිමුඛ 

ප්රතිපත්තිවල සහාය ඇතිව, ආර්ථිකය වර්ථධනය 2021 වසශර්ථ දී න වත ඉහළ යනු ඇත යි ද , 

ම දිකාලීනව ඉහළ ආර්ථික වර්ථධන ප්රවණතාවක් පවත්වා ගනු ඇත යි ද අශේක්ෂා ශකශර්ථ. 

ශේශීය නිෂ්පාදනය ඉහළ න ංවීම සඳහා වන ප්රතිපත්ති තුළින් ආර්ථිකශේ විශේශීය අංශය මත 

වන පීඩනය තිරසාර පදනමකින් ලිහිල් වනු ඇත යි අශේක්ිතය. ශකශස් ශවතත්, ඉදිරි කාලය 

තුළ ශේශීය ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් වීශම් සහ න වත න ඟී සිටීශම් ප්රමාණය සහ එහි 

ශේගය තීරණය කිරීශමහිලා ශේශීය හා ශගෝලීය වශශයන් ශකාවිඩ්-19 වසංගතය ම ඩලීශම් 

සාර්ථථකත්වය ඉතා තීරණාත්මක ශේ.  

 

 


