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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව "මෑතකාලීන ආර්ථික ප්රවණතා: 2021 

සුවිශේෂ සිදුවීම් සහ 2022 අශේක්ෂා" ප්රකාශනය නිකුත් කරයි 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව "මෑත කාලීන ආර්ථික ප්රවණතා: 2021 සුවිශේෂ සිදුවීම් සහ 2022 අශේක්ෂා" 

ප්රකාශනය අද දින විදුත් මාධ්යශයන් එළි දක්වන ලදී. ශමම ප්රකාශනය ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුශේ ශවබ් අඩවිය 

හරහා සිංහල, ශදමළ සහ ඉංග්රීසි යන භාෂා තුශනන්ම බාගත කළ හ කිය.1 

 

"මෑත කාලීන ආර්ථික ප්රවණතා" ප්රකාශනශයහි අන්තර්ථගත වන පරිදි 2021 වසශර්ථ ශ්රී ලංකා ආර්ථිකශේ 

ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සමස්ත නිරීක්ෂණය, 1වන පරිච්ශේදශේ ඇතුලත් වන විශේෂ සටහන් සහ එහි 

පළවී ඇති ශතාරතුරු රූපසටහන පහත ද ක්ශේ. 

 

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය 2020 වසශර්ථ දී ශකාවිඩ්-19 වසංගතය මගින් ඇති කළ පසුබෑශමන් අනතුරුව ශක්තිමත් 

ශලස න ගී සිටිශේය. ආර්ථිකශේ ප්රධ්ාන අංශ පුළුල් ශලස යථා තත්ත්වයට පත්ශවමින්, 2021 වසශර්ථ පළමු 

භාගශේ දී මූර්ථත ආර්ථිකය වාර්ථික ලක්ෂයමය පදනම මත 8.0%කින් වර්ථධ්නය විය. රජය සහ මහ බ ංකුව 

විසින් පුළුල් පරාසයක විහිදුණු වයාපාර සහ පුද්ගලයින් ශවත ලබා ශදන ලද සුවිශේෂී ප්රතිපත්ති 

උත්ශත්ජන, දීපවයාේත එන්නත්කරණ ව ඩසටහන හා සමගාමීව ශතෝරාගත් සංචරණ සීමා ක්රමශයන් 

ඉවත් කිරීම සහ ශගෝලීය ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සාමානය තත්ත්වයට පත්වීම, ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට 

පත්වීම සඳහා ශේතුවිය. 

 

අශනකුත් ඍජු මූලය පහසුකම් සපයන අතර, ලිහිල් බදු ක්රමයක් හඳුන්වා ශදමින් 2019 වසර අවසානශේ දී 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද රාජය මූලය උත්ශත්ජන ක්රියාමාර්ථග රජය අඛණ්ඩව පවත්වාශගන ගිශේය. 

වයාපාර සහ පුද්ගලයින් ශවත ලබා දුන් විශාල පරිමාණශේ ණය සහන 2021 වසශර්ථ දී තවදුරටත් ලබා දුන් 

අතර, එමගින් වසංගත වයාේතිශේ රැලි කිහිපයක් මධ්යශේ ආර්ථිකශේ පාර්ථේවකරුවන් මුහුණ දුන් මූලය 

ප්රවාහ අවහිරතා මගින් ඇති කළ බලපෑම යම්තාක් දුරට සුමටනය කිරීමට උපකාරී විය. 2020 වසර තුළ දී 

මහ බ ංකුව විසින් ලබා දුන් ශපර ශනාවූ අන්දශම් මුදල් ප්රතිපත්ති සහාය ශමන්ම, 2021 වසශර්ථ ජනවාරි 

මාසශේ සිට අශගෝස්තු මාසය ම ද දක්වා එම මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය පවත්වාශගන යෑම ශේතුශවන් 

ශවළඳශපාළ ශපාලී අනුපාතික ඉතිහාසශේ ප වති අඩුම මට්ටම් දක්වා පහළ ගිය අතර, එමගින් ආර්ථිකය 

යළි නගා සිටුවීමට අවශය ආශයෝජන සඳහා පහසුකම් සලසමින් වයාපාර සහ පුද්ගලයින් ශවත ණය ලබා 

දීම සිදු විය. 

 

ශගෝලීය මූලය ශවළඳශපාළ ශවත වූ සීමිත ප්රශේශය මධ්යශේ ශද්ශීය ශවළඳශපාළ ශපාලී අනුපාතික පහළ 

මට්ටමක ප වතීශම් වාතාවරණය තුළින් රාජය මූලය කටයුතු සඳහා ප්රතිලාභ අත් විය. තවද, වසංගතය 

හමුශේ පුළුල් වූ මූලයන පරතරය පියවීම සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ග නීම තුළින් මහ බ ංකුව විසින් 

රජය ශවත විශාල අරමුදල් ප්රමාණයක් ලබා ශදන ලදී. ශකශස් ශවතත්, විශද්ශීය අංශශේ අසමතුලිතතා 

සඳහා පිළියම් ශයාදන අතරම, ම දි කාලීනව ඇති විය හ කි උද්ධ්මනාත්මක පීඩන වළක්වා ග නීම සඳහා 

2021 වසශර්ථ අශගෝස්තු මාසය ම ද දී ප්රධ්ාන ප්රතිපත්ති ශපාලී අනුපාතික සහ වයවස්ථාපිත සංචිත 

අනුපාතය (2021 වසශර්ථ ස ේත ම්බර්ථ මාසශේ සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි) ඉහළ නංවමින් මහ බ ංකුව මුදල් 

ප්රතිපත්තිය ද ඩි කිරීමට පියවර ගත්ශත්ය. 

 

 

 
1 සිංහල ප්රකාශනය සදහා වෙබ් වයාමුෙ: https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රෙණතා/මෑතකාලීන-

ආර්ථික-ප්රෙණතා-2021-සුවිවශේෂ-සදුවීම්-සහ-2022-අවේක්ෂා 

ආර්ථික පර්ථයේෂණ යෙපාර්ථතයේන්තුව 

2021 ශනාව ම්බර්ථ මස 11 දින 

https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා-2021-සුවිශේෂ-සිදුවීම්-සහ-2022-අපේක්ෂා
https://www.cbsl.gov.lk/si/ප්රකාශන/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා/මෑතකාලීන-ආර්ථික-ප්රවණතා-2021-සුවිශේෂ-සිදුවීම්-සහ-2022-අපේක්ෂා


 

2 

 

ශවළඳ භාණ්ඩ අපනයන, වසංගතයට ශපර ප වති මට්ටම් දක්වා ළඟා වූ අතර, ආර්ථික ක්රියාකාරකම් 

සාමානය තත්ත්වයට පත්වීම ශමන්ම, ශගෝලීය ශවළඳශපාළ තුළ සියලුම ප්රධ්ාන ශවළඳ භාණ්ඩවල මිල 

ගණන් ඉහළ යෑම නිරූපණය කරමින් ආනයන වියදම ද ඉහළ ගිශේය. වසංගත තත්ත්වය තුළ විශද්ශ 

විනිමය ප්රවාහ ගලා ඒම සීමා වීම මධ්යශේ, සමශේක්ෂණ ක්රියාකාරකම් මගින් ශද්ශීය විශද්ශ විනිමය 

ශවළඳශපාළ තුළ තවදුරටත් පීඩනයක් ඇති කළ අතර, ඒ ශේතුශවන් අපනයන ඉප යීම් රුපියල් බවට 

පරිවර්ථතනය කිරීම සඳහා අනිවාර්ථය අවශයතා ප නවීමට, විශද්ශ විනිමය අනුපාතික නිර්ථණය සඳහා 

මාර්ථශගෝපශද්ශ ස පයීමට, සහ ඉන් අනතුරුව අතයවශය ආනයන ශවනුශවන් මූලය සහාය ස පයීම සඳහා 

ම දිහත් වීමට මහ බ ංකුවට සිදු විය. ශම් අතර, දිගු කලක සිට පසුබෑමට ලක් වී ඇති සංචාරක කර්ථමාන්තය 

ශේතුශවන් ශස්වා ශවළඳාම් අංශශේ ක්රියාකාරිත්වය දුර්ථවල ව ප වති අතර, ශගෝලීය සංචාරක කටයුතු 

න වත ආරම්භ වීම සහ ශකාවිඩ්-19 සඳහා වූ එන්නත්කරණ ව ඩසටහන් ශේගවත් වීමත් සමඟ එම අංශය 

ශේගශයන් යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇත යි අශේක්ෂා ශකශර්ථ. රටවල් අතර සංචරණය යළි ආරම්භ වීම, 

විශද්ශ ශස්වා නියුක්තිය සඳහා පිටත්වන සංඛයාව අඩු වීම, සහ බ ංකු පද්ධ්තිශයන් පරිබාහිරව විනිමය 

ප්රතිලාභ ශසවීමත් මූලික වශශයන් පිළිබිඹු කරමින්, වසංගතය මධ්යශේ ස්ථාවරව ප වති විශද්ශ ශස්වා 

නියුක්තිකයින්ශේ ශේෂණ ල බීම් මෑත මාසවල දී මන්දගාමී විය. 

 

විශද්ශීය අංශය තුළ මෑත කාලීනව ඉහළ ගිය අවදානම් සහ විශද්ශ විනිමය ප්රවාහ මන්දගාමී වීම 

ශේතුශවන් මූලය පද්ධ්තිය තුළ දක්නට ල බුණු පීඩන සඳහා රජශේ සහ මහ බ ංකුශේ ඒකාබද්ධ් ප්රයත්න 

මගින් විසඳුම් ලබා දීම සිදු ශේ. ශවළඳ භාණ්ඩ සහ ශස්වා අපනයන ශමන්ම, විශද්ශ ශස්වා නියුක්තිකයින්ශේ 

ශේෂණ ශලස ද ල ශබන රශට් විශද්ශ විනිමය ඉපයීම් ප්රවර්ථධ්නය සඳහා සාමූහික ක්රියාමාර්ථග ගනිමින් සිටියි. 

ශමම ප්රයත්නවල සහාය ඇතිව විශද්ශීය ජංගම ගිණුශම් ශේෂය ම දි කාලීනව ව ඩිදියුණු වනු ඇත යි 

අශේක්ෂා ශකශර්ථ. මහා පරිමාණ වයාපෘති සඳහා වන විශද්ශ ඍජු ආශයෝජන හා උපායමාර්ථගික ශනාවන 

වත්කම් මුදල් වටිනාකම් බවට පරිවර්ථතනය කිරීම ඇතුළු අශනකුත් ක්රියාමාර්ථග මගින් ඉදිරි කාලය තුළ දී 

රජය ශවත ස ලකිය යුතු මට්ටශම් ණය ශනාවන විශද්ශ විනිමය ල බීම් ආකර්ථෂණය කර ග නීමට හ කිවනු 

ඇත යි අශේක්ෂා කරන අතර, එමගින්, ද නට සාකච්ඡා මට්ටශම් පවතින මූලය පහසුකම්හි සහාය ද ඇතිව, 

විශද්ශ ණය ශස්වාකරණය සඳහා පහසුකම් ස පශයනු ඇත. ශකටි කාලීන විචලනයන් ප වතිය ද, දළ නිල 

සංචිත ඉදිරි කාලපරිච්ශේදය තුළ දී ප්රමාණවත් මට්ටම් දක්වා ව ඩි වනු ඇත යි අශේක්ෂා ශකශර්ථ. මූර්ථත 

සඵල විනිමය අනුපාතික දර්ථශක මගින් ශපන්නුම් කරන පරිදි විනිමය අනුපාතික අඛණ්ඩව තරගකාරී 

මට්ටමක පවතී. 

 

ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව ශේණිගත කිරීශම් නිශයෝජිත ආයතන ඇතුළු විවිධ් පාර්ථේවයන් විසින් ශ්රී 

ලංකාශේ විශද්ශ ණය ශස්වාකරණ ශකයතාව පිළිබඳව සිදුකරන ලද සමශේක්ෂණ හමුශේ වුවද, රජය 

සියලුම විශද්ශ විනිමය වගකීම් පියවීය. ශම් අතර, වසංගතය හමුශේ පුළුල් වූ අයව ය හිඟය, ආර්ථික 

කටයුතු සාමානයකරණය වීම සහ රජශේ ස ලසුම්ගත වියදම් තාර්ථකීකරණය කිරීම සමඟ ම දි කාලීනව 

අඩුවනු ඇත යි අශේක්ෂා ශකශර්ථ. 

 

ශම් අතර, ප්රධ්ාන වශශයන් ආහාර මිල ගණන් අඛණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක ප වතීම, පරිපාලිත මිල ගණන් 

කිහිපයකට සිදු කළ සංශශෝධ්න සහ ශගෝලීය භාණ්ඩ මිල ගණන් ඉහළ යෑමට සමගාමීව ශතෝරාගත් 

ආනයන භාණ්ඩවල මිල පාලන ලිහිල් කිරීම ශේතුශවන් මතුපිට උද්ධ්මනය 4-6% අතර ඉලක්කගත 

පරාසශේ ඉහළ සීමාව අභිබවා ගිශේය. ආර්ථිකශේ සමස්ත ඉල්ලුම් තත්ත්වයන් ශක්තිමත් වීම පිළිබිඹු 

කරමින්, මෑත කාලශේ දී මූලික උද්ධ්මනය ද ඉහළ ගිශේය. ශකටි කාලීනව මතුපිට උද්ධ්මනය ඉලක්කගත 

මට්ටමට වඩා ඉහළින් ප වතිය හ කි වුවද, අවශය පරිදි සුදුසු පූර්ථශවෝපායික ප්රතිපත්ති තුළින් නමයශීලී 

උද්ධ්මන ඉලක්කකරණ රාමුව යටශත්, ම දි කාලීනව උද්ධ්මනය ඉලක්කගත පරාසය තුළ පවත්වාශගන 

යමින් ආර්ථිකයට එහි විභව වර්ථධ්න මාවත ශවත ළඟා වීම සඳහා අවශය සහාය ලබා දීම සහතික කිරීමට 

මහ බ ංකුව ක ප වී සිටියි.  

 

වසංගතශේ බලපෑමට ලක්වූ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ගනු ල බූ පියවර මධ්යශේ, ශද්ශීය හා විශද්ශීය 

ආශයෝජකයින්ශේ සහාය ඇතිව, අපනයනාභිමුඛ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් නිර්ථමාණය කිරීම සහ ආර්ථික 

ක්රියාකාරකම් විවිධ්ාංගීකරණය සඳහා වූ රජශේ ප්රයත්න, ම දි කාලීනව ශ්රී ලංකා ආර්ථිකශේ වර්ථධ්න 

ගමයතාව තිරසාරව පවත්වා ග නීමට සහ ආර්ථිකශේ ස්ථාවර බව ව ඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. 
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