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 ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 2021 වසර සඳහා වන සිය වාර්ෂික වාර්ෂතාව නිකුත් කරයි 

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 35වන වගන්තතියට අනුව, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ මුදල් 

මණ්ඩලතේ 72ව නි වාර්ෂික වාර්ෂතාව මහ බ ංකු අධිපති, ආචාර්ෂය පී. නන්තදලාල් වීරසංහ මහතා 

විසන්ත ගරු මුදල් අමාතය, එම්. යූ. එම්. අලි සබ්රි ම තිතුමා තවත අද දින (2022 අතේල් මස 29) 

පිළිගන්තවන ලදී. 
 

 

 

[ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ අධිපති ආචාර්ෂය පී. නන්තදලාල් වීරසංහ මහතා විසන්ත 2021 වසර සඳහා වූ වාර්ෂික 

වාර්ෂතාව ගරු මුදල් අමාතය, එම්. යූ. එම්. අලි සබ්රි ම තිතුමා තවත පිළිග න්තවීම. භාණ්ඩාගාර තල්කම්       

තේ. එම්. එම්. සිවර්ෂධන මහතා, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ සහකාර අධිපති ඒ. ආර්ෂ. තේ. විතේතේකර මහතා, 

ආර්ෂික පර්ෂතේෂණ අධයේෂ ආචාර්ෂය පී. තේ. ජී. හිේචන්තර මහතා, ආර්ෂික පර්ෂතේෂණ අතිතර්ෂක 

අධයේෂවරුන්ත වන ආචාර්ෂය එේ. තෙගජීවන්ත මහේිය සහ ආචාර්ෂය ඊ. ඩබ්රලිේ. තේ. තේ. බී. ඇහ තල්තපාල 

මහතා ද තමම අවේථාවට සහභාගී වූහ.] 

 

 

ආර්ෂික පර්ෂයේෂණ යෙපාර්ෂතයේන්තුව  

2022 අයේල් මස 29 වන දින 
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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයේ වාර්ෂික වාර්ෂතායවන්ත පිළිබිඹු වන පරිදි 2021 වසයර්ෂ ශ්රී ලංකා 

ආර්ෂිකය පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත ෙ ක්යේ. 

ශ් ර ීලංකා ආර්ෂිකය 2020 වසතර්ෂ දී වසංගතතේ බලපෑම තේතුතවන්ත සංතකෝචනය වීතමන්ත 

අනතුරුව 2021 වසතර්ෂ දී යථා තේේවයට පේ වුවද, දශ්ක කිහිපයේ මුළුල්තල් ග ඹුින්ත මුල් 

බ සගේ වුහාේමක ග ටල  සහ දුර්ෂවලතා කිහිපයේ න වත ඉේමතු වීතමහි ප රතිඵලයේ තලස 

2022 වසතර්ෂ මුල් කාලතේ දී තපර තනාවූ ආකාරතේ සමාෙ-තේශ්පාලන අර්ෂුදයන්තට මුහුණ 

දුන්තතන්තය. තකාවිඩ්-19 වසංගතය සහ තගෝලීය හා තේශීය වශ්තයන්ත ඇති වූ අතනකුේ විවිධ 

ආකාරතේ බාධා මගින්ත ආර්ෂිකයට බලපෑම් ඇති වන අවේථාව වන විටේ, කම්පනවලට 

ඔතරාේතු දීමට අවශ්ය ේවාරේෂක තනාම තිකම තේතුතවන්ත, ශ් ර ී ලංකා ආර්ෂිකය දුර්ෂවල 

තේේවයක ප වතුණි. 2019 වසර අවසානතේ දී බදු වුහතයහි සදු කළ තවනේකම් තේතුතවන්ත 

තවදුරටේ සීමා වූ රාෙය මූලය අවකාශ්ය, ආර්ෂිකතේ එව නි දුර්ෂවලතාවලට ප රධාන වශ්තයන්ත 

තේතු විය. තලෝකතේ අතනකුේ රටවල් තමන්තම ශ් රී ලංකාව ද, ආර්ෂිකතේ දිගුකල් පවතින පසුබෑම 

සහ ජීවතනෝපායන්ත තකතරහි ඇතිවන බලපෑම් වළේවාලින්ත ආර්ෂිකය සුරේිත කිරීතම් අරමුණු 

ඇතිව වසංගතයට මුහුණදීම සඳහා ක රියාමාර්ෂග ක රියාවට න ංවීය. තකතේ තවතේ, රාෙය මූලය 

අංශ්තේ ප රමාණවේ ප රතිපේතිමය අවකාශ්යේ තනාම තිකම තහෝ රාෙය මූලය අංශ්ය තුළින්ත 

ප රමාණවේ ඉේමන්ත ම දිහේවීම් සදු තනාවීම 

තේතුතවන්ත, ආර්ෂිකතේ පවතින විතේිත 

දුර්ෂවලතා ස ලකිල්ලට ගනිින්ත, සුවිතේෂී 

මුදල් ප රතිපේති ලිහිල් කිරීම්, තවළඳතපාළට 

සහ රෙයට ප රමාණවේ රවශීලතා ස පයීම් 

සහ විතේශ් හා මූලය අංශ්තේ ප රතිපේති 

හරහා ආර්ෂිකය ආරේෂා කර ග නීමට ද ඩි 

තලස ම දිහේ වීමට ශ් රී ලංකා මහ බ ංකුවට 

සදු විය. මහ බ ංකුව සහ රෙය විසන්ත 

ක රයිාේමක කරන ලද අතිශ්ය ලිහිල් සාර්ෂව 

ආර්ෂික ප රතිපේති ප තේෙය,  2020 වසතර්ෂ දී 

ඉතිහාසගත තලස සංතකෝචනය වූ ආර්ෂිකය, 2021 වසතර්ෂ දී යථා තේේවයට පේ වීම සඳහා 

සහාය ස ලසූ අතර, ආර්ෂික පාර්ෂේවකරුවන්තතේ විශ්ාල තකාටසකට වසංගතය මගින්ත වූ බලපෑම 

අවම කිරීමට ද සහාය ස ලසුණි. රාෙය සහ තපෞේගලික යන තදඅංශ්යටම කාරක ප රාේධන සහ 

ආතයෝෙන සඳහා අඩු පිිව යේ යටතේ අරමුදල් පහසුකම් ස ලසුණු අතර, එමගින්ත තමම දුෂ්කර 

කාලය තුළ අඛණ්ඩ රඳා ප ව ේම තහවුරු කිරීමටේ, යම් වර්ෂධනයේ ද සමඟින්ත කර්ෂමාන්තත 

ක රයිාකාරීව පවේවා ග නීමටේ උපකාරී වීම හරහා රාෙය තේවා, උපතයෝගිතා තේවා සහ භාණ්ඩ 
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හා තේවා මහෙනතාවට තමන්තම අතනකුේ අතයවශ්ය ස පයුම් දාමයන්ත සඳහා අඛණ්ඩව ස පයීම 

සහතික කතේය. තකතේ තවතේ, වසංගතතේ උච්චතම අවේථාතේ දී ගනු ල බූ තපර තනාවූ 

ආකාරතේ ප රතිපේති ක රියාමාර්ෂග සමඟ, අතේේිත රාෙය මූලය සහාය ප රමාණවේ තලස 

තනාල බීම තේතුතවන්ත, ප රතිපේති උේතේෙන ක රියාමාර්ෂගවලින්ත බ හ ර වීමට ප වති අවකාශ් සීමා 

වීමේ සමඟ 2021 වසතර්ෂ දී සාර්ෂව ආර්ෂික ේථායීතාව තකතරහි අනතේේිත බලපෑම් ඇති වූ 

අතර, එම බලපෑම් 2022 වසතර්ෂ මුල් කාලතේ දී තවදුරටේ උග ර විය. තවද, තේශීය විතේශ් විනිමය 

තවළඳතපාතේ අඩු රවශීලතාව මධයතේ 

විනිමය අනුපාතිකය මත ඇති වූ පීඩන 2021 

වසතර්ෂ දී සහ 2022 මුල් කාලතේ දී තීව ර වීම 

හමුතේ, විනිමය අනුපාතිකතයහි සදු වන 

විශ්ාල අවප රමාණය වීමේ මගින්ත සමාෙයට 

අහිතකර තලස බලපෑම් ඇති විය හ කි බවට 

අවධානය තයාමු වී තිුණු පසුබිමක වුවද, 

තවළඳතපාළ ප වති මට්ටමට සාතේේෂව 

විනිමය අනුපාතිකතේ නිස ග ළපීමක 

අවශ්යතාවේ ඇති වූ බ වින්ත 2022 මාර්ෂතු මස 

මුල් කාලතේ දී එය ක රමානුකූලව සදු වීමට ඉඩ හ ිණි. තකතේ තවතේ, ඉන්තපසුව, 2022 මාර්ෂතු මස 

මුල් කාලතේදීම විනිමය අනුපාතිකය නමයශීලිවීමට ඉඩ ලබා දීතමන්ත පසුව විනිමය අනුපාතිකය 

නිස මට්ටම ඉේමවා විශ්ාල තලස අවප රමාණය වීම තේතුතවන්ත අතේේිත ප රතිඵල ලබා ග නීමට 

යම් බාධාවේ ඇති වූ අතර එමගින්ත තේශීය විතේශ් විනිමය තවළඳතපාළ තුළ ප වති ස ලකිය යුතු 

රවශීලතා පීඩන තමන්තම තවළඳතපාළ නිව රදි කිරීතම් ප රමාදය පිළිබිඹු විය. 

පසුගිය දශ්කයකට ව ඩි කාලයේ තුළ 

සාර්ෂව ආර්ෂික ේථායීතාව සඳහා 

ශ්ේතිමේම සාධකය වූ ිල ේථායීතාව 2021 

වසතර්ෂ තදවන භාගතේ සට අභිතයෝගයට 

ලේව ඇති අතර, ඒ සඳහා තගෝලීය හා තේශීය 

ස පයුම් මත පදනම් වූ තේතු තමන්තම සීිත 

රාෙය මූලය අවකාශ්ය මධයතේ තපර තනාවූ 

පිදි මහ බ ංකුතවන්ත ලබා දුන්ත මූලය සහාය 

ඇතුළු සුවිතේෂී මුදල් ලිහිල්කරණතේ පසු 

බලපෑම මූලික වශ්තයන්ත තේතු තකාටතගන 

ිල මත අධික ඉල්ලම් පීඩන ඇති වීතමහි ඒකාබේධ බලපෑම තේතු විය. තවද, තේශීය විතේශ් 

විනිමය තවළඳතපාතළහි විශ්ාල වශ්තයන්ත රවශීලතාව හිඟයේ පවතින වාතාවරණයේ තුළ, 
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අතයවශ්ය ආනයන මූලයනය කිරීතම් ද ඩි අවශ්යතාව තමන්තම ස ලකිය යුතු ණය තේවාකරණ 

වගකීම් හමුතේ ප රමාණවේ තනාවන මට්ටමක ප වති නිල සංචිත මගින්ත පිළිබිඹු වූ ඉහළ යන 

තගවුම් තේෂ පීඩන තේතුතවන්ත 2021 වසර අවසානතේ සට විතේශීය අංශ්ය ද ඩි අවදානම් 

තේේවයේ ආසන්තනතේ ප වතිණි. විදුලිබල හා බලශ්ේති ේතෂ්ත රතේ පවතින ග ටලකාරී 

තේේවය සහ අතයවශ්ය භාණ්ඩ හා අමුරවයවල උග ර හිඟය තමන්තම ආර්ෂිකතේ සෑම අංශ්යකටම 

තමමගින්ත ඇති විය හ කි බලපෑම් යනාදිය කඩිනින්ත තනාවිසඳන්තතන්ත නම් එමගින්ත ආර්ෂික 

කටයුතුවලට විශ්ාල තලස බාධා ඇති විය හ කිය. තමම අහිතකර තේේවයන්ත නිරාකරණය 

කිරීමට තහෝ කල් ද මීමට වින්ත වර ගන්තනා ලද අසම්ූර්ෂණ ක රියාමාර්ෂග සහ ප රතිපේති පියවර 

අසාර්ෂථක වී ඇති බව තහෝ එමගින්ත නව ග ටල නිර්ෂමාණය කර ඇති බව තපනී යයි. ඉතිහාසතේ 

තමතතේ ප වති ඉහළම රාෙය ණය මට්ටම, රාෙය මූලය තේෂයන්ත තවදුරටේ දුර්ෂවල වීම සහ 

අතිශ්යින්ත පහළ ේවවරීේව තේණිගත කිරීම් තේතුතවන්ත, ආර්ෂිකය න වත සාමානය තේේවයට 

තගන ඒම පිණිස ඉහත ද ේ වූ තේශීය ආර්ෂික තේේවයන්ත ලිහිල් කිරීම සඳහා ස ලකිය යුතු 

ම දිහේවීමේ සදු කිරීමට රාෙය මූලය අංශ්යට ඇති හ කියාව ඉතා සීිතය. එහි ප රතිඵලයේ තලස, 

සාර්ෂව ආර්ෂික ේථායීතාවය තවදුරටේ 

පිිහීම ව ළ ේවීමට සහ ිල ේථායීතාව 

න වත ඇති කිරීමට මුදල් ප රතිපේතිය ඉතා 

ද ඩි කිරීම ආදී ක රියාමාර්ෂග තුළින්ත මහ 

බ ංකුව 2022 අතේල් මස මුල් කාලතේ දී 

කඩිනම් ක රියාමාර්ෂග ගේතේය. තමම 

ප රතිපේති ක රියාමාර්ෂග මගින්ත දිගු කාලීන 

වශ්තයන්ත ආර්ෂිකතේ සෑම අංශ්යකටම 

ප රතිලාභ ල තබන පිදි වූ වර්ෂධනයේ සඳහා 

අවශ්ය සාධකයේව පවතින ස ලකිය යුතු 

වුහාේමක ප රතිසංේකරණ සදු කිරීම 

ආරම්භ කිරීම මගින්ත ම දි කාලතේ සට දිගු කාලීනව සාර්ෂව ආර්ෂික ේථායීතාව යළි ඇති කරනු 

ඇත. 

තම් සම්බන්තධතයන්ත, ශ් ර ීලංකා මහ බ ංකුව ක රියාවට න ංවූ ප රතිපේතිවලට අනුරූපීව රෙය 

විසන්ත ද වුහාේමක ප රතිසංේකරණ ගණනාවේ තම් තමාතහාතේ ක රියාේමක කිරීම අතයවශ්ය 

තේ. දිගු කාලයේ තිේතේ ප රමාද වූ සහ අතීතතේ තබාතහෝ විට න වත හ රවූ ශ්ේතිමේ රාෙය 

මූලය ප රතිසංේකරණ ක රයිාවට න ංවීම මගින්ත, වර්ෂතමානතේ පවතින සංකීර්ෂණ ග ටලකාරී ආර්ෂික 

තේේවයන්තහි ප හ දිලි තවනසේ ඇති කරනු ඇත. රෙතේ ආදායම ඉහළ මට්ටමේ කරා වර්ෂධනය 

කිරීම සහ රෙතේ වියදම් සීමා කිරීම හා ප රමුඛතා හඳුන්තවාදීම මගින්ත අයව ය හිඟය තිරසාර තලස 

අඩු කිරීම, ඉදිි කාලතේ දී රෙතේ ණය ග නීම් ප රසාරණය වීම අවම කර ග නීමට උපකාරී වනු 
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ඇත. තවද, වේමන්ත ආර්ෂික ග ටලව  විසඳීමට 

ගනු ලබන  ඕනෑම ඉදිි පියවරේ සඳහා රාෙය 

ණය තිරසාරභාවය සාේෂාේ කර ග නීම සහ 

පවේවාතගන යෑම සඳහා වන පුළුල් සහ 

ප හ දිලි ප රතේශ්යේ අතයවශ්ය තේ. තමම 

අතයවශ්ය රාෙය මූලය තවනේකම් සඳහා, 

අතනකුේ ක රියාමාර්ෂග ගන්තනා අතරම, රාෙය 

යාන්තත රණය තුළ යහපාලනය සහ වගවීතම් 

යාන්තත රණ ආයතනගත කිරීම, සමේත රාෙය 

අංශ්තේ ස ලකිය යුතු තලස ඵලදායිතා ව ඩිදියුණු 

කිරීම සහ තේවා ස පයීම, මනාව ඉලේක කළ 

සමාෙ ආරේෂණ ොල ශ්ේතිමේ කිරීම සහ පිිව ය පිළිබිඹුවන ි ල වුහයන්ත හඳුන්තවා දීම මගින්ත 

ඇතිවන මූලයමය වශ්තයන්ත ේවාධීන සහ 

ේවායේත රෙය සතු වාණිෙ වයාපාරවල 

සහාය ල බිය යුතුය. රාෙය ආයතනවල 

මහෙන වගවීම සහතික කිරීම සඳහා නීතිමය 

රාමු ශ්ේතිමේ කිරීම අවශ්ය වන අතරම, 

අදාළ බලධාරීන්ත විසන්ත ප රතිපේති සම්පාදනතේ 

දී සහ ක රියාේමක කිරීතම් දී පවතින වනතික 

බලතල ක රියාේමක කිරීම මගින්ත රට තුළ 

කල්පවේනා ආර්ෂික සුබසාධනයේ සහතික 

කරනු ඇත. තමම තවනේකම් මගින්ත 

තපෞේගලික අංශ්තේ ඉහළ සහභාගීේවය සහතික තකතරන අතර, රාෙය අංශ්ය විසන්ත ආර්ෂිකය 

තුළ පහසුකම් සපයන්තතනකුතේ භූිකාව අඛණ්ඩව සදු තකතරනු ඇත. 

ශ් ර ී ලංකාව දිගු කාලයේ තිේතේ 

අේවිඳිනු ලබන ‘ේවිේව හිඟය’ මගින්ත තගවුම් 

තුලනතේ ග ටල සඳහා තිරසාර විසඳුම් 

තසවීතම් ව දගේකම අවධාරණය කරයි. 

විතේශීය ෙංගම ගිණුතම් හිඟය සහ අයව ය 

හිඟය කළමනාකරණය කළ හ කි මට්ටමේ 

දේවා අඩු කර ග නීම ඉලේක කර ගනිින්ත 

අදාළ පාර්ෂේවකරුවන්තතේ සහාය ඇතිව 

සකේ තකතරන, තවනේවන තේශ්පාලන 
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පාලන තන්තත රයන්තතේ බලපෑතමන්ත නිදහේ ොතික ප රතිපේති, තමම ප රයේනතේදී අතයවශ්ය තේ. 

තවද, තගවුම් තුලනතේ විතේශීය ණය මූලයකරණය සඳහා වූ අවශ්යතාව අඩු කරන අතරම, 

විතේශ් සංචිත ඉහළ න ංවීම සඳහා තවනේ ණය තනාවන විතේශ් විනිමය ඉප යීතම් මූලාශ් ර තවත 

අවධානය තයාමු කළ යුතු තේ. හිතකර වයාපාික පිසරයේ තගාඩන ංවීම සහ විතේශීය ඍජු 

ආතයෝෙන ප රවර්ෂධනය කිරීම ද තමම විතේශීය අංශ්ය ේථායී කිරීතම් ව ඩපිළිතවළට ඇතුළේ විය 

යුතුය. 

සාර්ෂව ආර්ෂික ේථායීතාව, සමාෙ සහජීවනය සහ තේශ්පාලන ේථාවරේවය එකිතනක 

හා සම්බන්තධ වී ඇති ආකාරය සහ එේ එේ අංශ් මත අතනේ අංශ්තයන්ත සදුවන බලපෑම මෑත 

කාලීනව ශ් රී ලංකාව විසන්ත මුහුණ තදනු ලබන සදුවීම්වලින්ත තපන්තනුම් කරයි. ඒ අනුව, ආර්ෂික 

අේථාවරේවය, සමාෙ තනාසන්තසුන්තතාවය සහ තේශ්පාලන අේථාවරේවය යන ද නට පවේනා 

ග ටල ත රිේවය සඳහා වන සමේත විසඳුම තලස ශ් රී ලංකා ආර්ෂිකය න වත පණ ගන්තවා නව 

මානයකට තගන ඒමට තමම සයල අංශ් ආවරණය කළ යුතුය. ණය වගකීම් ක රමානුකූලව සහ 

එකඟතාවයකින්ත යුතුව ප රතිවුහගත කිරීම සඳහා රෙය විසන්ත විතේශීය ණය තේවාකරණ තගවීම් 

යම් කාල සීමාවේ සඳහා අේහිටුවීම, ොතයන්තතර මූලය අරමුදල සමඟ ආර්ෂික ග ළපුම් 

ව ඩසටහනේ කරා එළ ඹීම, රෙතේ වියදම් අඩු කිරීම හා රෙතේ ආදායම ඉහළ න ංවීම සඳහා 

ක පවීම සහ තනාබ ඳි තේශ්පාලන හා ආර්ෂික රාෙයතාන්තත රික කටයුතු අඛණ්ඩව පවේවාතගන 

යෑම ආදී ආර්ෂික ග ටල විසඳා ග නීමට දරන අඛණ්ඩ උේසාහය මගින්ත ඉදිි කාලතේ දී සාර්ෂව 

ආර්ෂික ේථායීතාව න වත ළඟා කර ග නීමට අතේේෂා තකතර්ෂ. සමාෙ සහජීවනය න වත 

සහතික කිරීම සහ තේශ්පාලන ේථාවරේවය න වත ේථාපිත කිරීම තමන්තම අඛණ්ඩ 

තේශ්පාලනික සහතයෝගය මත තමම ප රයේනවල සමේත සාර්ෂථකේවය රඳා පවතින අතර, එය 

තමම ප රතිසංේකරණ ඉදිියට පවේවාතගන යෑම සඳහා අතයවශ්ය තේ. 
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