ආචාර්ය සුමිල තරංගා වානගුරු
අතිරර්ක අධ්යක්ෂ
ආර්ික පර්රේෂණ රෙපාර්තරේන්තුව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව

2020 ම යි

වයවස්ථානුකූල අවශ්යතාව
මුෙල් නීති පනරත් 35 වන වගන්තතිය අනුව:
... සෑම මූල්ය වර්ෂයක් අවසාන වීමමන් පසුව

මාස හතරක් ඇතුළත මහ බ ැංකුමේ තත්තත්තවය සහ
මූල්ය වර්ෂය තුළ මුදල් මණ්ඩල්ය මගින්
අනුගමනය කරන ල්ද ප්රතිපත්තති හා
ව ඩපිළිමවමළහි සමාමල්ෝචනයක් සහ මමම
ප්රතිපත්තති හා ව ඩපිළිමවළ සඳහා පාදක වූ
ආර්ික හා මූල්ය තත්තත්තවයන්මේ
විශ්මල්ෂණයකින් යුතු වාර්ික වාර්තාවක්
ප්රකාශයට පත්ත කිරීම හා මුදල් විෂය භාර
අමාතයවරයාට ඉදිරිපත්ත කිරීම මුදල් මණ්ඩල්ය
විසින් සිදු කළ යුතු මේ...
2019 වර්ෂය සඳහා වන රමම වාර්තාව
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුරේ මුෙල් මණ්ඩලරයහි හ ත්තෑ වන වාර්ික වාර්තාවයි
2

වාර්ික වාර්තාරේ රපළග ස්ම
I වන මවළුම

- ආර්ිකමේ තත්තත්තවය, එහි ක්රියාකාරිත්තවය, ග ටලු සහ ප්රතිපත්තති
සැංඛ්යාමල්ඛ්න පරිශිෂ්ටය
විමශ්ෂ සැංඛ්යාමල්ඛ්න පරිශිෂ්ටය

II වන මවළුම - ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුමේ ගිණුම් සහ කටයුතු
- මහ බ ැංකුමේ සහ ශ්රී ල්ැංකාමේ බ ැංකු ආයතනවල් ව ඩ කටයුතු
හා මමමහයුම්වල්ට අදාළව රජය සහ මුදල් මණ්ඩල්ය විසින්
වසර තුළදී ක්රියාත්තමක කරනු ල් බූ පරිපාල්න ක්රියාමාර්ග

- මහ බ ැංකුමේ සහ ශ්රී ල්ැංකාමේ බ ැංකු ආයතනවල් ව ඩ කටයුතු
හා මමමහයුම්වල්ට අදාළව 2019 වසමර්දී සම්මත කරන ල්ද
ප්රධාන නීති අණපනත්ත
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ආර්ිකරේ තත්ත්වය, එහි ක්රියාකාරිත්වය,
ග ටලු සහ ප්රතිපත්ති
1. ආර්ික, මිල් සහ මූල්ය පද්ධති ස්ථායීතාව, ඉදිරි ද ක්ම
සහ ප්රතිපත්තති
2. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම සහ ආදායම
3. ආර්ික සහ සමාජ යටිතල් පහසුකම්
4. මිල්, ව ටුප්, මස්වා නියුක්තිය සහ ඵල්දායිතාව
5. විමද්ශීය අැංශමේ ප්රවණතා හා ප්රතිපත්තති
6. රාජය මූල්ය ප්රතිපත්තතිය හා රාජය මූල්ය කටයුතු
7. මුදල් ප්රතිපත්තතිය, මුදල්, ණය සහ මපාලී අනුපාතික
8. මූල්ය අැංශමේ ක්රියාකාරිත්තවය සහ පද්ධති ස්ථායීතාව
4

1 වන පරිච්රේෙය
ආර්ික, මිල සහ මූලය පද්ධ්ති
ස්ථායීතාව, ඉදිරි ෙ ක්ම සහ
ප්රතිපත්ති

5

සාර්ව ආර්ික
ස්ථායීකරණ
ක්රියාමාර්ග

විමද්ශීය අැංශමේ ශක්තිමත්ත ස්ථාවරත්තවය
•
•
•

මවළඳ සහ ජැංගම ගිණුම්වල් හිගයන් අඩු වීම
ස්ථාවර විනිමය අනුපාතිකය
ඉහළ සැංචිත මට්ටම

උද්ධමනය
3.6

අඩු ආර්ික
වර්ධ්නය

3.3

වර්ධ්නය
තවදුරටත්
අඩුවිය

2.3
2017

2018

2019

වයාපාර
විශ්වාසය


පාස්කු ප්රහාර

මූලය අංශ්රේ
මන්තෙගාමී
ක්රියාකාරිත්වය

2019 වසරර් දී
ශ්රී ලංකාරේ ආර්ික ප්රවණතා
6.8

රාජය මූල්ය
ඉල්ක්කවලින්
බ හ ර වීම
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අයව ය හිඟය
(ද.මද් නි.මයහි % ක්
මල්ස)

ඉල්ලුම
අඩු විය

උද්ධ්මනය ඉලක්කගත මට්ටමක ප වුණි.

රපෞද්ගලික අංශ්රේ
ණය වර්ධ්නය 

5.3

කාලගුණික
විපර්යාස
රහ්ුරවන්ත
රකටිකාලීන
ඉහළ යෑේ
වාර්තා වුවෙ

14.6

රගෝලීය වර්ධ්නයන්ත ෙ
රද්ශීය ආර්ිකයට
ස ලකිය යුු බලපෑේ
ඇති කරළ්ය
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4.3
රපෞද්ගලික අංශ්රේ ණය වර්ධ්නය
(වාර්ික පෙනම මත, %)

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුරේ
ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය
6

නියාමන ක්රියාමාර්ග
ආධාරමයන්
ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තතියක්
ක්රියාත්තමක කිරීම

ශ්රී ලංකාරේ ආර්ික කටයුුවලට සහාය වීම

2020 වර්ෂය
ආරම්භමේදී ආර්ිකය
පුනර්ීවනය කිරීම
සහ වයාපාරික
විශ්වාසය ව ඩිදියුණු
කිරීම සඳහා ගනු ල් බූ
ප්රතිපත්තතිමය
COVID-19
ක්රියාමාර්ගවල්ට
මද්ශීය ආර්ික
ක්රියාකාරකම්
ඉක්මනින්ප්රතිචාර
දක්වන බව දක්නට
ල් බුණි.

ශ්රී ලංකාරේ ඉදිරි ෙ ක්ම: 2020
වසරර් දී සහ ඉන්ත ඔබ්බට
පාල්නය කිරීමම්
පියවර

දීර්ඝ කාලීන වුහාත්මක ග ටලු විසඳීම සහ
රද්ශීය නිෂ්පාෙනය ව ඩි දියුණු කිරීම
නරවෝත්පාෙන
සඳහා පහසුකේ
ස පයීම

ප්රතිපත්ති ආරක්ෂක
ව ඩි දියුණු කිරීම
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ෙ. රද්. නි. රයහි වර්ධ්නය
රාජය මූලය අංශ්ය
විරද්ශීය අංශ්ය
මූලය අංශ්ය

මගෝලීය ආර්ිකමේ
පුමරෝකථනය කළ
පසුබෑම

වසැංගතමයන් තාවකාලික පසුබෑමක් ප වතියද, ආර්ික වර්ධනය ඇති
මකමරන සුදුසු ප්රතිසැංස්කරණ නිසි කල්ට ක්රියාත්තමක කිරීම…

විරද්ශීය සෘජු
ආරයෝජන
ආකර්ෂණය

රකටි කාලීනව ශ්රී ලංකාව ෙ ඩි බලපෑමකට ලක්වනු
ඇත යි අරේක්ෂා රකරර්.

අපනයන දිශ්ානතිය
ව ඩි දියුණු කිරීම

නිෂ්පාෙන සාධ්කවල ඵලොයිතාව සහ
කාර්යක්ෂමතාව ව ඩි දියුණු කිරීම

ශ්රී ලංකාරේ තිරසාර හා
සමානාත්මතාවරයන්තයුු
ආර්ික වර්ධ්නයක් ඇති
කිරීම

බලපෑමට ලක්ූ වයාපාර සහ පුද්ගලයින්ත මත
ඇති වන පීඩනය ලිහිල් කිරීමට රජය ගන්තනා
උත්සාහයන්තට සහාය වීමට තමන්ත සුව ඇති
අවකාශ් ඔස්රස් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට හ කි
විය…
මුදල් ප්රතිපත්තති
අවකාශය

අඩු
උද්ධමනය

බ ංකු අංශ්රේ
අවකාශ්ය

ප්රාේධනය සහ
ද්රවශීල්තා ආරක්ෂක
පවත්තවා ග නීම

2 වන පරිච්රේෙය
ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියෙම
සහ ආොයම

3 වන පරිච්මේදය
ආර්ික සහ සමාජ යටිතල
පහසුකේ

4 වන පරිච්රේෙය
මිල, ව ටුේ, රස්වා නියුක්තිය
සහ ඵලොයිතාව
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2019 වසරර් දී ආර්ික වර්ධ්න රේගය මන්තෙගාමී ූ අතර, ආර්ිකය මූර්ත වශ්රයන්ත 2.3%කින්ත
වර්ධ්නය විය...
• ආර්ිකරේ සියලුම ප්රධ්ාන අංශ් 2019 වසරර් දී ධ්නාත්මක නමුත්,
මන්තෙගාමී වර්ධ්න රේගයන්ත වාර්තා කරළ්ය.
– ද ඩි අහිතකර කාල්ගුණික තත්තත්තව මගින්, විමශ්ෂමයන් මත්ත, රබර්,
මුහුදු මත්තසය හා ජල්ීවී වගා අැංශ ඇතුළත්ත කෘිකාර්මික අංශ්යට
බල්පෑම් ඇති විය
– ඉදිකිරීම් හා පතල් ක ණීම් කටයුතුවල් ඇති වූ පිබිදීමම් සහමයෝගය ද
ඇතිව කර්මාන්තත අංශ්ය 2.7%කින් වර්ධනය විය.
– නවාත න්, ආහාර පාන මස්වා ක්රියාකාරකම්වල් අඩු වීම සහ මතාග
හා සිල්ල්ර මවළඳාම මන්දගාමී වීම මහ්තුමවන් රස්වා අංශ්රේ
වර්ධනය 2.3%ක් දක්වා ස ල්කිය යුතු මල්ස පහත ව ටුණි.

ශ්රී ලංකාව ඉහළ ම දි ආොයේ ලබන රටක් රලස වර්ීකරණය කරන
ලදි…
• රකරස් රවතත්, ඒක පුද්ගල ෙළ රද්ශීය නිෂ්පාදිතය, 2018 වසරර් දී ූ
එ.ජ. රඩාලර් 4,079ක සිට 2019 වසරර් දී එ.ජ. රඩාලර් 3,852ක් ෙක්වා
පහත ව ටී ඇත. එයට රහ්ු:
– අඩු ආර්ික වර්ධන මේගය
– රුපියමල්, වාර්ික සාමානයය මල්ස අවප්රමාණය වීම
9

පරිර ෝජන වියෙේ සහ ශුද්ධ් විරද්ශීය ඉල්ලුම ව ඩි දියුණු වීම ආර්ික වර්ධ්නයට සහාය විය…
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−

ෙළ රද්ශීය නිෂ්පාදිතරේ වියෙේ ප්රරේශ්ය අනුව, 2019 දී

−

පරිමභෝජන වියදම් (ද.මද්.නි.මයන් 78.7%) 6.9%ක වර්ධනයක් වාර්තා කමළ්ය

−

ආමයෝජන 5.9%ක පහළ යාමක් වාර්තා කරමින් තවදුරටත්ත පහත ව ටුණි

−

ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක් මල්ස, ආමයෝජන, 2018 දී වාර්තා වූ 30.4%ක සිට 27.4%ක් දක්වා අඩු විය

−

ආනයනවල තියුණු පහත ව ටීමක් සමඟ රවළඳ රශ්්ෂරේ වර්ධ්නයක් වාර්තා වුව ෙ ශුද්ධ් විරද්ශීය ඉල්ලුම අඛණ්ඩව සෘණ
අගයක ප වුණි.

−

ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස, රද්ශීය ඉතිරිකිරීේ, 2018 වසරර් දී
වාර්තා ූ 23.0%ක සිට 2019 වසරර් දී 21.3%ක් ෙක්වා අඩු විය

−

නමුත් ආරයෝජන වියෙේවල ස ලකියයුු පහළයෑම රහ්ුරවන්ත,

−

ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශතයක් මල්ස, මද්ශීය ඉතුරුම්-ආමයෝජන
පරතරය, 2018 වසමර් දී වාර්තා වූ 7.4%ක සිට 2019 වසමර් දී
6.1%ක් දක්වා අඩු විය

−

ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශතයක් මල්ස, ජාතික ඉතුරුම්-ආමයෝජන
පරතරය 2018 වසමර් දී වාර්තා වූ 3.1%ක සිට 2019 වසමර් දී
2.1%ක් දක්වා අඩු විය

ආර්ික ක්රියාකාරකේහි පහළ යෑම පිළිබිඹු රකරරමින්ත, 2018 වසරර් දී 4.4%ක් ූ රස්වා
වියුක්ති අනුපාතිකය 2019 වසරර් දී 4.8%ක් ෙක්වා ඉහළ ගිරේය…
• ශ්රම බල්කා සහභාගිත්තව අනුපාතිකමේ ඉහළම ස්ී පුරුෂ පරතරයක් ඇති රටවල් 20 අතර ශ්රී ල්ැංකාව රැඳී සිටී

• තරුණ, කාන්තා හා අධයාපන සුදුසුකම් ල්ත්ත කාණ්ඩ අතර විරැකියාව අඛ්ණ්ඩව ඉහළ මට්ටමක ප වතුණි.
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ෙ ඩි රාජය මූලය සීමා ප වතිය ෙ 2019 වසරර් දී රරට් ආර්ික යටිතල පහසුකේ පුළුල් කිරිරේ
කටයුුවල රජය නිරත විය...
• ෙක්ිණ අධිරේී මාර්ගය
දීර්ඝ කිරීරේ වයාපෘතිය
සහ පිටත වටරවුේ මහා
මාර්ග වයාපෘතිරේ iii
අදියරරහි ව ඩ අවසන්ත
කරන ලදී.

• උමා ඔය වයාපෘතිය
යටරත් ජලාශ් හතරක්
2019 ඔක්රතෝබර්
මාසරේ දී මහ
ජනතාව සඳහා විවෘත
කරන ලදී.
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•

2019 ජනවාරි මාසරේ දී වරාය නගර
වයාපෘතිය යටරත් ඉඩේ රගාඩ කිරීරේ
කටයුු අවසන්ත විය.

•

වයාපෘතිය යටරත් රගාඩ කරන ලෙ ඉඩේ රකාළඹ දිස්ික්කරේ
රකාටසක් සහ නාගරික සංවර්ධ්න අධිකාරිරේ අධීක්ෂණය යටරත්
පවතින නාගරික සංවර්ධ්න කලාපයක් රලසත් ප්රකාශ්යට පත් කරන
ලදී.

ඉහළ යන බලශ්ක්ති ඉල්ලුම ස පිරීරේ දී රටට අභිරයෝගවලට මුහුණ දීමට සිදු විය ...
•

විදුලිබල් උත්තපාදනය ගි.මවා.ප . 15,879ක් දක්වා
සියයට 3.3කින් වර්ධනය විය.
විදුලිබල් අමල්විය ගි.මවා.ප . 14,612ක් දක්වා
සියයට 3.7කින් වර්ධනය විය.
වියළි කාල්ගුණික තත්තත්තව මහ්තුමවන් ජල් විදුලිබල්
උත්තපාදනය අඩු වූව ද, ඉහළ යන විදුලිබල් ඉල්ලුම
ද වි මතල් සහ ගල් අඟුරු බල් උත්තපාදනමයන්
සපුරා ගන්නා ල්දී.
ල්ැං.වි.ම. 2019 මාර්තු සහ අමේල් මුල් භාගමේ දී
ස ල්සුම් සහගත විදුලිබල් කප්පාදුවකට මයාමු විය.

•
•

•

•

•
•

•
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මෙන්ට් බ රල්යක සාමානය මිල් 2018 වසමර් ප වති එ.ජ. මඩාල්ර්
71.76 සිට 2019 වසමර් දී බ රල්යකට එ.ජ. මඩාල්ර් 64.04ක්
දක්වා සියයට 10.7කින් පහත ව ටුණි.
ඛ්නිජ මතල් නිෂ්පාදිතවල් මද්ශීය සිල්ල්ර මිල් ගණන් 2019
ස ප්ත ම්බර් දක්වා ක්රමානුකූල්ව සැංමශෝධනය මකරුණි.
ද වි මතල් පාදක කරගත්ත බල්ශක්ති උත්තපාදනය ඉහල් යෑම සහ
ප්රවාහන අැංශමේ ඇති වූ ඉහළ ඉල්ලුම හමුමේ 2019 වසමර් දී
මද්ශීය මවළඳමපාමල් ඛ්නිජ මතල් නිෂ්පාදිත අමල්විය සියයට
4.8කින් වර්ධනය විය.
මකාවිඩ්-19 වසැංගතය හමුමේ 2020 ජනවාරි මස මතවන සතිමේ
සිට මතල් මිල් ගණන් ස ල්කිය යුතු පහළ යාමක් මපන්නුම්
කමළ්ය.

විදුලි සංරද්ශ් අංශ්ය 2019 වසරර් දී පුළුල් ූ අතර ජල ස පයුම සඳහා ූ ප්රරේශ්ය ඉහළ
න ංවීමට රජය විසින්ත ප්රයත්න ෙරන ලදී...

• දුරකථන ඝනත්වය:
- පුද්ගලයන්ත සියයකට සේබන්තධ්තා 161.4ක්
• අන්තතර්ජාල ඝනත්වය:

- පුද්ගලයන්ත සියයකට සේබන්තධ්තා 61.5ක්

ආරක්ිත පානීය ජලය සඳහා ප්රරේශ්ය
- 91.9% (2019)
නල ජලය සඳහා ප්රරේශ්ය
– 51.8% (2019)
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පාස්කු ඉරු දින ප්රහාර නිසා රද්ශීය ප්රවාහන ක්රියාකාරකේ පසුබෑමකට ලක් ූව ෙ, වරාය රමරහයුේ
කටයුුවල වර්ධ්නයක් වාර්තා විය ...

පාස්කු ඉරු දින ප්රහාරවලින් පසුව ආරක්ෂිත මහ්තු මත පුද්ගල් ගමනාගමනය අඩු වීම සහ ආර්ික කටයුතුවල් පහත ව ටීම හමුමේ
2019 වසමර් දි මහා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග සහ ගුවන් මගින් සිදු කරන ල්ද මගී සහ භාණ්ඩ ප්රවාහනය යන මදඅැංශමේ ම පසුබෑමක් ඇති
විය
රමරහයවන ලෙ සමස්ත ාණ්ඩ ප්රමාණය මම.මටා. මිලියන 106.98ක් දක්වා සියයට 1.9කින් වර්ධනය විය
බහලු රමරහයුේ ප්රමාණයඅඩි විස්සට සමාන බහලු ඒකක මිලියන 7.2ක් දක්වා සියයට 2.6කින් වර්ධනය විය
බහලු ප්රති න ේගත කිරීේ ප්රමාණයඅඩි විස්සට සමාන බහලු ඒකක මිලියන 5.96ක් දක්වා සියයට 4.4කින් වර්ධනය විය
ශ්රී.ලං.ව.අ. අඛණ්ඩව රෙවන වරටත් රගෝලීය වරාය සමුළුරේ දී 2019 වසරර්
වරාය අධිකාරිය රලස සේමාන ල බිය
රකාළඹ ජාතයන්තතර බහලු පර්යන්තතය අඛණ්ඩව රතවන වරටත් අඩි විස්සට
සමාන බහලු ඒකක මිලියන 4 කාණ්ඩය යටරත් ආසියාරේ රහාඳම බහලු
පර්යන්තතය රලස රත්රුණි
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අධ්යාපන හා රසෞඛය රස්වා ව ඩිදියුණු කිරීම සඳහා රජය අඛණ්ඩව ක්රියා කරළ්ය …
• අධයාපනයට සමාන ප්රමේශයක් ල්බා දීම ව ඩිදියුණු කිරීම හා රැකියා මවළඳමපාමල් මවනස්වන නිපුණතා
ඉල්ලුම සපුරාලීම පිණිස 'වසර 13 ක සහතික කළ අධයාපනය' සහ ‘ළඟම පාසල් මහාඳම පාසල්’ ව ඩසටහන්
අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත්තමක විය.
• 2019 ජුනි මාසමේ දී උසස් අධයාපන (තත්තත්තව සහතික හා ප්රතීතන මකාමිෂන් සභා) පනත්ත මකටුම්පත ග සට්
කරන ල්ද අතර අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්මේ අදහස් හා නිරීක්ෂණ සඳහා ද එය මයාමු කරන ල්දී.
• වසර 13 ක සහතික කළ අධයාපන ව ඩසටහන යටමත්ත රාජය අැංශමේ තාක්ෂණ විදයාල් හා කාර්මික විදයාල්
විසින් පිරිනමනු ල්බන ග්ර ෆික් ස ල්සුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, මවබ් ස ල්සුම් කිරීම, මමෝටර් රථ හා විදුලි පාඨමාල්ා
සඳහා සිසුන් 798 මදමනකු බඳවා ගන්නා ල්දී.
මල්ෝක මසෞඛ්ය සැංවිධානය විසින් ශ්රී ල්ැංකාව;
• මවමගන් දරුවාට මානව ප්රතිශක්ති ඌණතා වවරසය (HIV) සහ සිෆිලිස් සම්මේෂණය මනාවන
• මද්ශීයව මබෝවන සරම්ප තුරන් කරන ල්ද සහ රුමබල්ල්ා පාල්නය කර ඇති රටක් බව ප්රකාශයට පත්ත කමළ්ය.

• මඩැංගු, මී උණ සහ ඉන්්්ලුමවන්සා ව නි මබෝවන මරෝගවලින් ශ්රී
ල්ැංකාව තවමත්ත පීඩාවට ල්ක් වී ඇත.
• මකාවිඩ්-19 වසැංගතය 2020 දී ශ්රී ල්ැංකාව තුළ බරපතල් මසෞඛ්ය
ග ටලු ඇති කර ඇති අතර එය සමාජ ආර්ික සාධක මකමරහි ද
ස ල්කිය යුතු බල්පෑමක් ඇති කරනු ඇත.
• උග්ර හා නිදන්ගත මබෝමනාවන මරෝග පාල්නය කිරීම සඳහා රජය
විවිධ ආකාරමේ අවදානම් අවම කිරීමම් ව ඩසටහන්, පරීක්ෂණ සහ
මසෞඛ්ය අධයාපන සහ මසෞඛ්ය ප්රවර්ධන ව ඩසටහන් ක්රියාත්තමක
කමළ්ය.
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රසෞඛය හා අධ්යාපනය සඳහා රජරේ වියෙම

ෙරිද්රතාවය ුරන්ත කිරීරේ අරමුණින්ත රජය විසින්ත සමාජ සු සාධ්න ව ඩසටහන්ත අඛණ්ඩව
වයාේත කරන ලදී…..
• ජනගහන දරිද්රතා දර්ශකය ක්රමමයන් පහළ
යමින් ප වතියද, විශාල් පිරිසක් දරිද්රතා
මර්ඛ්ාවට මදක් ඉහළින් ීවත්ත මවති.
• 2019 අමගෝස්තු මාසමේ දී පවුල්
433,594කට අලුතින් සමෘද්ි ප්රතිල්ාභ ල්බා
මදන ල්දී.
• ඒ අනුව ශ්රී ල්ැංකාමේ සමස්ත ගෘහ
ඒකකවලින් ආසන්න වශමයන් සියයට
33ක් පමණ සමෘද්ි ප්රතිල්ාභ ල්බති.
ප්රධ්ාන සු සාධ්න ව ඩසටහන්ත - ප්රතිලාභී පවුල් සංඛයාව සහ ප්රොනයන්තහි වටිනාකම
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2019 වසර ුළ දී උද්ධ්මනය සමස්තයක් රලස අඩු මට්ටමක ප වුන ෙ, 2019 වසර අවසානය
වනවිට ස පයුේ සාධ්ක රහ්ු කරරගන එහි ඉහළ යෑමක් නිරීක්ෂණය විය…
• මතුපිට උද්ධමනය 2019 වසර තුළ දී සමස්තයක් මල්ස
ඉහළ යෑමම් ප්රවණතාවයක් මපන්නුම් කමළ්ය.
• මකා.පා.මි.ද. පදනම් කරගත්ත මතුපිට උද්ධමනය (වාර්ික
ල්ක්ෂයමය පදනම මත), 2018 වසර අවසානය වන විට
ප වති සියයට 2.8 සිට 2019 වසර අවසන් වන විට සියයට
4.8ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර, ජා.පා.මි.ද. පදනම් කරගත්ත
මතුපිට උද්ධමනය (වාර්ික ල්ක්ෂයමය පදනම මත),
2017 වසමර් සිට ප වති ඉහළම අගය වාර්තා කරමින්,
2018 වසමර් ප වති සියයට 0.4 සිට 2019 වසර අවසන්
වන විට සියයට 6.2ක් දක්වා ඉහළ ගිමේය.
• ප්රධාන වශමයන් නිවාස කුලී ව ඩිවීම මහ්තුමවන් 2019
ජනවාරි මාසමේ දී මූලික උද්ධමනය ඉහළ ගිය අතර, ඉන්
අනතුරුව එය මබාමහෝ දුරට තනි ම දි අගය පරාසයක
ප වතුණි.

• මතුපිට උද්ධමනමේ ප්රවණතාවල්ට සමගාමීව 2019 වසමර් දී ආයතනික අැංශමේ උද්ධමන අමප්ක්ෂා මබාමහෝ දුරට තනි ම දි
අගය මට්ටමට වඩා පහළ මට්ටමක ප වතුණි.
• සාමානය මිල් මට්ටම මත ව ටුප් නිසා ඇති වන ඉල්ලුමම් පීඩනය 2019 වසමර් දී අඩු අගයක් විය.
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5 වන පරිච්රේෙය
විරද්ශීය අංශ්රේ ප්රවණතා
සහ ප්රතිපත්ති
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අපනයන මගින්ත ලෙ ආොයම 2019 වසරර් දී සුළු වශ්රයන්ත වුවෙ
අඛණ්ඩව වර්ධ්නය විය.…
අපනයන සංයුතිය- 2019

• අපනයන ආොයම එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 11,940ක් ෙක්වා
0.4%කින්ත ඉහළ ගිරේය
- කාර්මික අපනයන ආදායම ඉහළ ගිය අතර කෘි
කාර්මික සහ ඛ්නිජ අපනයන ආදායම පහත ව ටුණි.
• අපනයන ඉහළ යෑමට ප්රධ්ාන වශ්රයන්ත රහ්ු ූරේ :
−
−
−
−
−

මරදිපිළි හා ඇඟලුම් (5.2%)
ම ණික්, දියමන්ති හා ස්වර්ණාභරණ (10.0%)
ප්රවාහන උපකරණ (21.3%)
සත්තත්තව ආහාර (19.7%)
මපාල් (6.0%)

−
−
−
−

මත්ත (-5.7%)
කුළුබඩු (-13.2%)
ඛ්නිජ මතල් නිෂ්පාදිත (-16.2%)
සම් භාණ්ඩ, සැංචාරක භාණ්ඩ හා පාවහන් (-30.3%)

• අපනයන පහළ යෑේ වාර්තා ූරේ :

• ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙය ශ්රී ලංකාරේ අපනයන සඳහා
ප්රධ්ානතම ග නුේකරුවා (26%) ූ අතර ඉන්ත අනුරුව
එක්සත් රාජධ්ානිය (8%) සහ ඉන්තදියාව (6%) ප වුණි.
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අපනයන රවළඳ දිශ්ාව

ප්රධ්ාන වශ්රයන්ත ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම රහ්ුරවන්ත 2019
වසරර් දී ආනයන වියෙම ස කිය යුු අඩුවීමක් වාර්තා කරළ්ය …
ආනයන සංයුතිය- 2019

• ආනයන වියෙම එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 19,937ක් ෙක්වා
10.3%කින්ත පහළ ගිරේය:
− සියලුම ප්රධාන කාණ්ඩවල් ආනයන පහළ ගිමේය.
• ආනයන අඩුවීමට ප්රධ්ාන වශ්රයන්ත රහ්ු ූරේ:
− මපෞද්ගලික රථවාහන (-48.2%)
− ඉන්ධන (-6.3%)
− සහල් (-88.0%)
− රත්රන් (-99.4%)
− මූල් මල්ෝහ (-17.6%)

• ආනයන ඉහළ යෑේ වාර්තා ූරේ :
− මරදිපිළි හා මරදිපිළි උපාැංග (1.8%)
− මබමහත්ත හා ඹෞෂධීය නිෂ්පාදිත (3.9%)
− ඛ්නිජ නිෂ්පාදිත (34.1%)
• චීනය සහ ඉන්තදියාව (20%) ශ්රී ලංකාරේ ප්රධ්ාන ආනයන
ප්ර ව ූ අතර ඉන්ත අනුරුව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජය
(8%) ප වුණි.
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ආනයන රවළඳ දිශ්ාව

පසුගිය වසර පහ ුළදී අඛණ්ඩව පුළුල් ූ රවළඳ හිඟය 2019 වසරර්දී
ස ලකිය යුු රලස අඩු විය…
Exports, Imports and Trade Deficit (USD bn)

• රවළඳ හිඟය 2018 වසමර් දී වාර්තා වූ
එ.ජ. මඩාල්ර් මිලියන 10,343 සිට
2019 වසමර් දී එ.ජ. මඩාල්ර් මිලියන
7,997 දක්වා එ.ජ. රඩාලර් මිලියන
2,346කින්ත අඩු විය.
• ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස
රවළඳ හිඟය 2018 වසමර් දී වාර්තා වූ
11.7% සිට 2019 වසමර් දී 9.5%ක්
ෙක්වා පහත ව ටුණි
• 2018 වසරට සාමප්ක්ෂව 2019 වසමර්
දී අපනයන මිල් දර්ශකය
(-6.3% කින්) සහ ආනයන මිල්
දර්ශකය (-4.8%කින්) යන මදකම
පහත ව ටීම මහ්තුමවන් 2019 වසමර්
දී රවළඳ මිල අනුපාතය 1.6%කින්ත
පහත ව ටුණි.
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Terms of Trade and Trade Indices

පාස්කු ඉරු දින සිදු ූ ප්රහාරවලින්ත පසුව ක පී රපරනන රලස පහත
ව ටුණු සංචාරක ඉප යීේ ක්රමරයන්ත යථා තත්ත්වයට පත්විය…
• 2019 වසමර් පළමු කාර්තුමේ දී සැංචාරක ප මිණීම්
කාර්තුවක් සඳහා වූ ඉහළම සැංඛ්යාව වාර්තා කරන ල්දී.

Monthly Tourist Arrivals - 2019

• මකමස් වුවද, පාස්කු ඉරු දින සිදු ූ ප්රහාරවලට පසු
2019 වසමර් අමේල් මාසමේ අග භාගමේ සිට සැංචාරක
ප මිණීම් ක පී මපමනන මල්ස පහත ව ටුණි.
• මමහි ප්රතිඵල්යක් මල්ස, 2019 වසමර් දී සංචාරක
ප මිණීේ සැංඛ්යාව 18.0%කින් පහත ව ටුණි.
− 2019: 1,913,702
− 2018: 2,333,796
• සංචාරක ඉප යීේ ප්රමාණයද එ.ජ. මඩාල්ර් බිලියන
3.6ක් දක්වා 17.7%කින් පහත ව ටුණි.
• රමට් ආරක්ෂක තත්තත්තවය ඉහළ න ැංවීම, වයාපාර සඳහා
මුල්යමය සහාය ල්බාදීම හා සැංචාරක ප්රවර්ධනය සිදු
කරන අතරම ගනු ල් බූ කඩිනේ ප්රතිපත්තිමය
ක්රියාමාර්ග මහ්තුමවන් 2019 වසමර් අග භාගය වන විට
සංචාරක ප මිණීේ ක්රමරයන්ත යථා තත්ත්වයට පත්විය.

• මකමස් වුවද, රකාවිඩ්-19 වසැංගත තත්තත්තවය
මහ්තුමවන් වර්තමානය වන විට සැංචාරක ප මිණීම්
න වතී ඇත.
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Tourist Arrivals and Earnings from Tourism

2019 වසරර් දී රස්වා ගිණුරේ අතිරික්තය සහ විරද්ශ් රස්වා
නියුක්තිකයින්තරේ රේෂණ අඩු ූ අතර, ප්රාථමික ආොයේ ගිණුරේ
හිඟය රබාරහෝදුරට රනාරවනස්ව ප වුණි...
• 2019 වසරර් දී රස්වා ගිණුම රවත ූ ශුද්ධ්
ල බීේ එ.ජ.රඩාලර් මිලියන 2,849ක් ෙක්වා
අඩු විය.
(2018: එ.ජ.මඩාල්ර් මිලියන 3,766)
2019 වසරර් දී සංචාරක ඉප යීේ
ස ලකිය යුු රලස අඩු ූ අතර ප්රවාහන
රස්වා සුළු වශ්රයන්ත අඩු විය:
− සැංචාරක ඉප යීම්: 17.7%කින්ත අඩු විය.
− 2019 වසමර් දී ප්රවාහන මස්වා ල් බීම්
එ.ජ.රඩාලර් මිලියන 2,339ක් විය.
(2018: එ.ජ.මඩාල්ර් මිලියන 2,486)
− 2019 වසමර්දී පරිගණක මස්වා අැංශය
(මතාරතුරු තාක්ෂණය/ වයාපාර ක්රියාවලි
බාහිර මූල්ාශ්ර මවත ප වරීම) හිතකර
මට්ටමකින් අඛ්ණ්ඩව වර්ධනය වූ අතර
එ.ජ.රඩාලර් මිලියන 899ක අගයක් ගනු
ල් බීය.
(2018: එ.ජ.මඩාල්ර් මිලියන 848)
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• 2019 වසරර්දී ප්රාථමික ආොයේ ගිණුරේ
හිඟය එ.ජ.රඩාලර් මිලියන 2,426ක්
ෙක්වා සුළු වශ්රයන්ත ව ඩි විය.
(2018: එ.ජ.මඩාල්ර් මිලියන 2,385)
ප්රාථමික ආොයේ ගිණුම රවතින්ත ූ රගවීේ
ප්රධ්ාන වශ්රයන්ත ව ඩිවීමට රහ්ු ූරේ:
− සෘජු ආමයෝජන වයපාරයන්හි ල්ාභාැංශ මගවීම්
ඉහළ යෑම
− ජාතයන්තර ස්වවරීත්තව බ ඳුම්කර සඳහා කූපන
මගවීම් ඉහළ යෑම
රකරස්රවතත්, 2018 හා ස සඳීරේදී ණය සහ ණය
සුරැකුේපත් සඳහා ූ රපාලී රගවීේ පමණක් සුළු
වශ්රයන්ත ව ඩි විය.

• විරද්ශ් රස්වා නියුක්තිකයින්තරේ රේෂණ ෙ අඩු විය.
ම ද මපරදිග කල්ාපමේ භූ-මද්ශපාල්නික ප්රවණතාවල්
බල්පෑම මහ්තුමවන් විමද්ශ මස්වා නියුක්තිකයින්මේ
මේෂණ එ.ජ.රඩාලර් මිලියන 6,717ක් දක්වා 4.3%කින්ත
අඩු විය (2018: එ.ජ.මඩාල්ර් මිලියන 7,015)

සමස්තයක් වශ්රයන්ත, රවරළඳ හිඟරයහි ස ලකිය යුු අඩු වීමත් සමග 2019
වසරර් දී විරද්ශීය ජංගම ගිණුරේ හිඟය ක පී රපරනන රලස අඩු විය ...
2019 වසරර් ජංගම ගිණුරමහි සංයුතිය :

රවරළඳ රශ්්ෂය

• රවළඳ හිඟය : එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 7,997
(2018: එ.ජ. මඩාල්ර් මිලියන 10,343)
• රස්වා ගිණුරමහි අතිරික්තය : එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 2,849
(2018: එ.ජ. මඩාල්ර් මිලියන 3,766)
• ප්රාථමික ආොයේ ගිණුරේ හිඟය : එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 2,426
(2018: එ.ජ. මඩාල්ර් මිලියන 2,385)
• ද්විතීයික ආොයේ ගිණුරේ අතිරික්තය: එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 5,766
(2018: එ.ජ. මඩාල්ර් මිලියන 6,163)
රවරළඳ රශ්්ෂය, ජංගම ගිණුරේ රශ්්ෂය සහ සමස්ත රශ්්ෂය

ජංගම ගිණුරේ රශ්්ෂය

රකාවිඩ්-19 වසංගතය රහ්ුරවන්ත 2020 වසරර්
ජංගම ගිණුරේ හිඟය ස ලකිය යුු රලස පුළුල් වීමට
ඉඩ ඇත…
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2019 වසරර් දී රජය විසින්ත ස ළකිය යුු ප්රමාණයක ණය ආපසු රගවීේ සිදු කිරීම මධ්යරේ වුවෙ,
ඉහළ ල බීේ ප්රමාණයක් සමගින්ත මූලය ගිණුම වර්ධ්නය විය...
2019 වසරර්දී මූලය ගිණුම රවත ූ ප්රධ්ාන ල බීේ:
•
•
•

•

එ.ජ. රඩාලර් බිලියන 4.4ක ජාතයන්තතර ස්වවරීත්ව බ ඳුේකර
නිකුු රෙක
රජය රවත ූ එ.ජ. රඩාලර් බිලියන 1.6ක ණය ල බීේ
එ.ජ. රඩාලර් බිලියන 1.2ක විරද්ශීය ඍජු ආරයෝජන
(ආරයෝජන මණ්ඩලරේ සමාගේ රවත ූ ණය ඇුළුව)
ජා.මූ. අරමුෙරල් විස්තීර්ණ ණය පහසුකරමහි හයවන සහ
හත්වන වාරික රලස ල බුණු එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 327

2019 වසරර්දී මූලය ගිණුම රවතින්ත ූ ප්රධ්ාන රගවීේ:
•
•
•
•
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මූලය ගිණුම රවත ූ ප්රධ්ාන ල බීේ සහ රගවීේ

එ.ජ. රඩාලර් බිලියන 1.7ක රජරේ ණය ආපසු රගවීේ
එ.ජ. රඩාලර් බිලියන 1.5ක කල්පිරුණු ජාතයන්තතර ස්වවරීත්ව
බ ඳුේකර රෙකක ආපසු රගවීේ
එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 333ක රාජය සුරැකුේපත් ( ාණ්ඩාගාර
බිල්පත් සහ බ ඳුේකර) (ශුද්ධ්)
ජාතික ඉතිරිකිරීරේ බ ංකුව විසින්ත නිකුත් කර, කල්පිරුණු
ජාතයන්තතර බ ඳුේකරරයහි එ.ජ. රඩාලර් මිලියන 250ක ආපසු
රගවීේ)

මූලය ගිණුම (ශුද්ධ්)

2019 අවසානය වනවිට රගවුේ ුලනය සමස්ත අතිරික්තයක්
වාර්තා කළ අතර, ෙළ නිළ සංචිත ව ඩි විය…
• සමස්ත රශ්්ෂය

ෙළ නිළ සංචිත සහ මුළු විරද්ශීය වත්කේ

− 2019: එ.ජ.රඩාලර් මිලියන 377ක
අතිරික්තය
− 2018: එ.ජ.මඩාල්ර් මිලියන 1,103ක හිඟය

• ෙළ නිළ සංචිත
− 2019: එ.ජ.රඩාලර් බිලියන 7.6
(ආනයනික මාස 4.6)
− 2018: එ.ජ.මඩාල්ර් බිලියන 6.9
(ආනයනික මාස 3.7)

• 2019 අවසානය වනවිට ෙළ නිළ සංචිත තත්ත්වය ව ඩිවීමට රහ්ු ූරේ;
− නව ජාතයන්තතර ස්වවරීත්ව බ ඳුේකර නිකුු රෙකක් ුළින්ත ූ ල බීේ
− ජා.මූ. අරමුෙරල් විස්තීර්ණ ණය පහසුකරමහි වාරික රෙකක් ල බීම
− රද්ශීය විරද්ශ් විනිමය රවළඳරපාරළන්ත විරද්ශ් විනිමය මිලදී ග නීම
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ෙළ නිළ සංචිත

2019 වසර ුළ දී ශ්රී ලංකා රුපියල 0.6%කින්ත අතිප්රමාණය විය…
• 2018 වසමර් දී සිදුවූ තියුණු අවප්රමාණමයන් පසුව යම් අස්ථාවරත්තවයක් මධයමේ වුවද, විනිමය අනුපාතිකය
2019 වසමර්දී නිව රදි වීමක් මපන්නුම් කමල්ය.
• මහ බ ැංකුව 2019 වසමර්දී මද්ශීය විමද්ශ විනිමය මවමළඳමපාමළන් ශුද්ධ පදනම මත එ.ජ.මඩාල්ර්
මිලියන 387 ක් අවමශෝෂණය කර ගන්නා ල්දී. (2018 : එ.ජ.මඩාල්ර් බිලියන 1.12 ක ශුද්ධ ස පයුමක්)
• මූර්ත සඵල් විනිමය අනුපාතික 2019 වසමර්දී ඉහළ ගිය නමුත්ත එය පදනම් වර්ෂමේ මට්ටමට වඩා පහළ
මට්ටමක ප වතුණි.
• මකමස් මවතත්ත, COVID-19 වසැංගතය ප තිරීමත්ත සමඟ විනිමය අනුපාතිකය 2020 වසමර් මාර්තු සහ අමේල්
මාසවල් ස ල්කිය යුතු විචල්නයක් මපන්නුම් කමළ්ය.
විනිමය අනුපාතිකරේ රවනස්වීේ
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6 වන පරිච්රේෙය
රාජය මූලය ප්රතිපත්තිය හා රාජය
මූලය කටයුු
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2019-2020 කාල පරිච්රේෙය ුළ දී රජය විසින්ත අවස්ථා කිහිපයකදීම රාජය
මූලය ලිහිල්කරණ ක්රියාමාර්ග හඳුන්තවා රෙන ලදී...
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•

පාස්කු ඉරුදින ප්රහාර ප්රහාරවලින්ත ඇති ූ විනාශ්කාරී බලපෑේ වලට ප්රතිචාර වශ්රයන්ත ක්රියාත්මක ූ
ක්රියාමාර්ග
– මහෝටල් සහ සැංචාරක කටයුතු ක්රියාකරවන්නන් සඳහා එකතු කළ අගය මත බදු අනුපාතිකය
15% සිට 7% දක්වා අඩු කිරීම
– ආරක්ෂක උපකරණ ආනයන බද්මදන් නිදහස් කිරීම

•

වසර ගණනාවක් පුරා අරේක්ිත මට්ටමට වඩා පහළ මට්ටමක පවත්වන ආර්ික වර්ධ්නයට
පිළියේ රයදීම සඳහා ජනාධිපතිවරණරයන්ත පසුව ක්රියාත්මක කළ ක්රියාමාර්ග
– 2017 අැංක 24 දරණ මද්ශීය ආදායම් පනත සැංමශෝධනය කිරීම
– මූල්ය මස්වා හ ර අමනකුත්ත අැංශ සඳහා එකතු කළ අගය මත බදු පුළුල් පදනමකින් 8% දක්වා
අඩු කිරීම
– ජාතිය මගාඩන ගීමම් බද්ද හා රඳවා ග නීමම් බද්ද ඉවත්ත කිරීම
– රජමේ පුනරාවර්තන වියදම් සහ ප්රාේධන වියදම් සීමා කිරීම

•

රකාවිඩ්-19 වසංගතරේ ප තිරීමට ප්රතිචාර වශ්රයන්ත හඳුන්තවා දුන්ත ක්රියාමාර්ග
– මසෞඛ්ය පහසුකම් සඳහා අවශය වියදම් ප්රතිපාදන ස පයීම
– අතයවශය ආහාර ද්රවය සඳහා උපරිම සිල්ල්ර මිල් ගණන් ප නවීම
– සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්තවාග නීමට අදාළ නිමයෝග බල්ප ව ත්තමවන කාල්වල්දී අතයවශය
ආහාර ද්රවය මබදාහ රීම සඳහා පහසුකම් ස ල්සීම
– වසැංගතය ප තිර යාම සීමා කිරීම සඳහා අමනකුත්ත අවශය නියාමන ක්රියාමාර්ග ග නීම
– අඩු ආදායම්ල්ාභී සහ ආර්ික වශමයන් ශක්තිමත්ත මනාවන අවධානය ල් බිය යුතු පවුල් සහ
පුද්ගල්යින් සඳහා එකවර මගවන දීමනාවක් මල්ස රුපියල් 5,000ක මුදල් ආධාර ල්බා දීමම්
මයෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්තමක කිරීම

රජරේ ආොයම නාමික වශ්රයන්ත රමන්තම ෙළ රද්ශීය
නිෂ්පාෙනරයහි ප්රතිශ්තයක් රලස පහළ ගිරේය…
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රජරේ ආොයම (ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස)
16

ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක් මල්ස

• රජමේ ආදායම ද.මද්.නි.මයහි
ප්රතිශතයක් මල්ස 2018 වසමර්
ප වති 13.4% සිට 2019 වසමර් දී
12.6 % දක්වා අඩු විය.
• නාමික වශමයන් මුළු ආදායම
රුපියල් බිලියන 1,890.9 දක්වා
1.5%කින් අඩු විය.
• ආදායම් බදුවලින් ල්ද ආදායම
ස ල්කිය යුතු මල්ස ඉහළ ගිය ද,
නිෂ්පාදන/සුරා බදු, එකතු කළ
අගය මත බද්ද, විමශ්ෂ මවළඳ
භාණ්ඩ බද්ද, මසස් බද්ද සහ
වරාය හා ගුවන්මතාටුපළ
සැංවර්ධන බදු මගින් ල්ද ආදායම
අඩු වීමම් ප්රතිඵල්යක් මල්ස මුළු
ආදායම පහළ ගිමේය.
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බදු ආදායම

මූල්ය: මුදල්, ආර්ික හා ප්රතිපත්තති සැංවර්ධන අමාතයාැංශය

රාජය ආරයෝජන අඩුවුවෙ, පුනරාවර්තන වියෙේ ඉහළ යෑම
රහ්ුරවන්ත මුළු වියෙම සහ ශුද්ධ් ණය දීේ නාමික වශ්රයන්ත
රමන්තම ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලසෙ ඉහළ ගිරේය…
• මුළු වියදම හා ශුද්ධ ණය දීම් ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක් මල්ස 2018 වසමර් ප වති
18.7% සිට 2019 වසමර් දී 19.4% දක්වා ඉහළ ගිය අතර, නාමික වශමයන් මුළු වියදම
හා ශුද්ධ ණය දීම් රුපියල් බිලියන 2,915.3ක් දක්වා 8.2%කින් ඉහළ ගිමේය.
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රජරේ වියෙම (ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස)
25
20.9
ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක් මල්ස

• පුනරාවර්තන වියදම් ද.මද්.නි.මයහි
ප්රතිශතයක් මල්ස 2018 වසමර්
ප වති 14.5% සිට 2019 වසමර් දී
15.4% දක්වා ඉහළ ගිය අතර,
නාමික වශමයන් පුනරාවර්තන
වියදම රුපියල් බිලියන 2,301.2ක්
දක්වා 10.1%කින් ඉහළ ගිමේය.
• සහනාධාර හා ප වරුම්, ව ටුප් හා
මේතන, සහ මපාලී මගවීම් මත වන
වියදම ඉහළ යාම පුනරාවර්තන
වියදම ඉහළ යාමට මහ්තු විය.
• ප්රාේධන වියදම් හා ශුද්ධ ණය දීම්
2018 වසමර් ප වති 4.2% සිට
2019 වසමර් දී 4.1% දක්වා අඩු
විය.
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පුනරාවර්තන වියදම්

මූල්ය: මුදල්, ආර්ික හා ප්රතිපත්තති සැංවර්ධන අමාතයාැංශය

රාජය ආොයරේ ස ලකිය යුු අඩුවීම සහ පුනරාවර්තන වියෙේ ඉහළ යෑම
මධ්යරේ 2019 වසරර් දී රාජය මූලය රශ්්ෂයන්ත පසුබෑමට ලක් විය…
• සමස්ත අයව ය හිඟය ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක් මල්ස 2018 වසමර් ප වති 5.3%
(රුපියල් බිලියන 760.8) සිට 2019 වසමර් දී 6.8% (රුපියල් බිලියන 1,016.5) දක්වා
ඉහළ ගිමේය.
• වර්තන ගිණුමම් හිඟය
ප්රධ්ාන රාජය මූලය රශ්්ෂයන්ත
ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක්
(ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස)
මල්ස 2018 වසමර් වාර්තා වු
1.2% (රුපියල් බිලියන
169.7) සිට 2019 වසමර් දී
2.7% (රුපියල් බිලියන
410.3) දක්වා ප්රසාරණය විය.
• ප්රාථමික මශ්ෂය
ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක්
මල්ස 2018 වසමර් දී වාර්තා
කළ 0.6% (රුපියල් බිලියන
91.4)ක අතිරික්ත මශ්ෂයට
සාමප්ක්ෂව 2019 වසමර් දී
0.8% (රුපියල් බිලියන
115.1)ක හිඟයක් බවට පත්ත
විය.
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2019 වසරර් දී අයව ය හිඟය මූලයනය කිරීරේදී රජය ව ඩි
වශ්රයන්ත රද්ශීය මූලාශ්ර මත රඳා ප වුණි...

• සමස්ත මූල්ය අවශයතාවමයන් ශුද්ධ මද්ශීය මූල්යනය 2018 වසමර් ප වති 57.5%
(රුපියල් බිලියන 437.2) සමඟ ස සඳීමම්දී 2019 වසමර් දී 69.1% (රුපියල් බිලියන
702.4)ක් විය.

• විමද්ශීය මූල්ාශ්ර මඟින් සිදුකළ ශුද්ධ
මූල්යනය 2018 වසමර් ප ව ති 42.5%
(රුපියල් බිලියන 323.5) සිට 2019
වසමර් දී 30.9% (රුපියල් බිලියන
314.1) දක්වා ස ල්කිය යුතු මල්ස අඩු
විය.
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අයව ය හිඟය මූලයනය (ශුද්ධ්)
(ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස)
8

7
ෙ.රද්.නි. රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස

– බ ැංකු මනාවන අැංශමයන් සිදු කළ ශුද්ධ
මූල්යනය රුපියල් බිලියන 509.3 දක්වා
ස ල්කිය යුතු මල්ස ව ඩි වූ අතර, එය
සමස්ත ශුද්ධ මද්ශීය මූල්යනමයහි
ප්රතිශතයක් මල්ස 2018 වසමර් ප වති
75.0% (රුපියල් බිලියන 327.8)ට
සාමප්ක්ෂව 2019 වසමර් දී 72.5% ක්
විය.
– බ ැංකු අැංශමයන් සිදු කළ මූල්යනය 2019
වසමර් දී රුපියල් බිලියන 193.1ක් වූ
අතර එය සමස්ත ශුද්ධ මද්ශීය
මූල්යනමයහි ප්රතිශතයක් මල්ස ගත්ත විට
27.5% ක් විය.
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මද්ශීය බ ැංකු මනාවන ණය ග නීම්

විමද්ශීය ණය ග නීම්

මූල්ය: මුදල්, ආර්ික හා ප්රතිපත්තති සැංවර්ධන අමාතයාැංශය

ඉහළ ගිය අය ව ය හිඟය පියවා ග නීම සඳහා ූ ශුද්ධ් ණය ග නීේ
ව ඩි වීරමහි සහ සාරේක්ෂව පහළ මට්ටමක ප වති නාමික
ෙ.රද්.නි.රයහි බලපෑම පිළිබිඹු රකරරමින්ත ෙ.රද්.නි.රයහි
ප්රතිශ්තයක් රලස මධ්යම රජරේ ණය ඉහළ ගිරේය…
•

මධ්යම රජරේ රනාපිය ූ ණය
(ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස)
100
90

ෙ.රද්.නි.රයහි ප්රතිශ්තයක් රලස
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මූල්ාශ්රය: මුදල්, ආර්ික හා ප්රතිපත්තති සැංවර්ධන අමාතයාැංශය
ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව
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– මද්ශීය හා විමද්ශීය ණය
ද.මද්.නි.මයහි ප්රතිශතයක් මල්ස
පිළිමවලින් 2018 වසර අවසාන වන
විට ප වති 42.2% සහ 41.5% සිට
2019 වසර අවසාන වන විට 44.1%
සහ 42.6% දක්වා ව ඩි විය.

70
60

මධයම රජමේ ණය ද.මද්.නි.මයහි
ප්රතිශතයක් මල්ස 2018 වසර
අවසානයට ප වති 83.7% සිට 2019
වසර අවසානමේ දී 86.8% දක්වා ඉහළ
ගිමේය.

•

නාමික වශමයන් මධයම රජමේ
මනාපියවූ ණය ප්රමාණය 2019 වසර
අවසාන වනවිට රුපියල් බිලියන
13,031.5ක් දක්වා 8.3% (රුපියල්
බිලියන 1,001) කින් ව ඩිවිය.

7 වන පරිච්රේෙය
මුෙල් ප්රතිපත්තිය, මුෙල්, ණය සහ
රපාලී අනුපාතික
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පහළ මට්ටමක පවතින ආර්ික ක්රියාකාරකේ යළි නඟා සිටුවීරේ අරමුණින්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 2019 ම යි
මාසරේදී ලිහිල් මුෙල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරයක් ක්රියාවට න ංූ අතර, එය 2019 අරගෝස්ු මාසරේදී සහ 2020
මුල් කාලය ුළදී තවදුරටත් ලිහිල් කරන ලදී...
•

පහළ උද්ධ්මනය, මනාව පාලනය ූ උද්ධ්මන අරේක්ෂා, සාරේක්ෂ වශ්රයන්ත ස්ථාවර විරද්ශීය අංශ්ය සහ වඩාත් ලිහිල් ූ
රගෝලීය මුෙල් ප්රතිපත්ති යනාදිරයහි සහාය ලබමින්ත

•

රකාවිඩ්-19 වසංගතය ප තිරීමත් සමඟ ආර්ික කටයුුවලට සහය වීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත 2020 මාර්ු සහ
අරේල් මාසවලදී මුෙල් ප්රතිපත්තිය ලිහිල් කරළ්ය.
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත 2019 මාර්ු සිට 2020 අරේල් මුල් කාලය ෙක්වා ප්රතිපත්ති රපාලී අනුපාතික පෙනේ අංක 200කින්ත සහ වයවස්ථාපිත සංචිත
අනුපාතය ප්රතිශ්තාංක 2.0කින්ත අඩු කරන ලදී.
9.0%

•
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උද්ධ්මනය ම දි කාලීනව ම දි තනි අගයක මට්ටරේ ස්ථාවරව පවත්වා ග නීම සහ එමගින්ත ආර්ික වර්ධ්නය එහි වි ව මට්ටමට
ළඟාවීමට සහය වීරේ අරමුණින්ත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සිය මුෙල් ප්රතිපත්තිය නමයශීලි උද්ධ්මන ඉලක්කකරණ රාමුවකට
අනුකූලව ක්රියාත්මක කරළ්ය

ප්රතිපත්ති රපාලී අනුපාතික අඩු කළෙ, රවළඳරපාළ රපාලී අනුපාතික පහළ යෑරේ ඉතා මන්තෙගාමී
තත්ත්වයක් රපන්තනුේ කළ බ වින්ත මහ බ ංකුව රපාලී අනුපාතික මත උපරිම සීමා ප නවීය…
• අරමුදල්වල් පිරිව ය අඩු කිරීම සඳහා මහ බ ැංකුව 2019 අමේල් මාසමේදී ත න්පතු අනුපාතික මත උපරිම මපාලී
අනුපාතික සීමා ප නවූ අතර, මද්ශීය මුදල් මවළඳමපාමළ් ප්රමාණවත්ත ද්රවශීල්තාවයක් පවත්තවාමගන ගිමේය.
• එමහත්ත, ණය මපාලී අනුපාතික පහළ යෑම ඉතා මන්දගාමී තත්තවයක් මපන්නුම් කල් බ වින් තාවකාලික පියවරක්
මල්ස මහ බ ැංකුව විසින් 2019 ස ප්ත ම්බර් මාසමේදී බල්පත්රල්ාභී බ ැංකුවල් ණය අනුපාතික මත උපරිම මපාලී
අනුපාතික සීමා ප නවූ අතර ත න්පතු අනුපාතික මත වූ උපරිම සීමා ඉවත්ත කරන ල්දී.
• එහි ප්රතිඵල්යක් මල්ස මවළඳපල් ණය අනුපාතික ක්රමිකව පහළ යෑම ආරම්භ විය.
• 2019 වසර තුළදී රජමේ සුරැකුම්පත්ත මත ඵල්දා අනුපාතික ස ල්කිය යුතු මල්ස අඩු විය.

රද්ශීය මුෙල් රවළෙරපාළ රුපියල් ද්රවශීලතාව සහ ද්රවශීලතා
කළමනාකරණය
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වාණිජ බ ංකු ණය සහ ත න්තපු අනුපාතික

ාණ්ඩාගාර බිල්පත් සෙහා ප්රාථමික රවළෙරපාළ ඵලො අනුපාතික

2019 වසර ුළ දී මුෙල් සමස්තවල මන්තෙගාමීවීමක්…
• 2019 මාර්ු මාසරේ දී වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය
ප්රතිශ්තාංක 1.00කින්ත අඩුකිරීරමහි බලපෑම පිළිබිඹු රකරරමින්ත,
2019 වසර ුළ දී සංචිත මුෙල් පහළ යෑමක් වාර්තා කරළ්ය.

මුෙල් සමස්තවල වාර්ික ලක්ෂයමය වර්ධ්නය

• බ ංකු පද්ධ්තිරේ ශුද්ධ් රද්ශීය වත්කේහි අඩු වර්ධ්නය රහ්ුරවන්ත
2019 වසර ුළ දී පුළුල් මුෙල් (M2b) වර්ධ්නය අඛණ්ඩව
මන්තෙගාමී විය.
‐

මපෞද්ගලික සහ රාජය යන මදඅැංශය සඳහාම ල්බා දුන් ණය
මන්දගාමී වීම මහ්තුමවන් වසර තුළ දී බ ැංකු පද්ධතිමේ ශුද්ධ
මද්ශීය වත්තකම් ඉහළ යෑම මන්දගාමී විය.

‐

2019 වසර තුළ දී බ ැංකු පද්ධතිමේ ශුද්ධ විමද්ශීය වත්තකම්
ඉහළ ගිමේය.
රද්ශීය ණරයහි වාර්ික ඉහළ යෑම
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2018 වසර හා ස සදීරේ දී බ ංකු අංශ්ය විසින්ත රජයට සපයන ලෙ ශුද්ධ් ණය ප්රමාණය 2019 වසර ුළ දී
මන්තෙගාමීව වුව ෙ, අඛණ්ඩව ඉහළ ගිරේය…
• බ ැංකු පද්ධතිය විසින් රජයට සපයන ල්ද ශුද්ධ ණය ප්රමාණය 2018 වසමර් වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 348.2ක ඉහළ යෑම හා
ස සදීමම්දී 2019 වසර තුළ දී රුපියල් බිලියන 250.4කින් ඉහළ ගිමේය.
• බල්පත්රල්ාභී වාණිජ බ ැංකු විසින් රජයට සපයන ල්ද
ශුද්ධ ණය ඉහළ ගිමේය.
– වාණිජ බ ැංකු මවත ති රජමේ මනාපිය වූ බ ැංකු
අයිරා මශ්ෂය වසර තුළ දී පහළ ගියද, රජමේ
සුරැකුම්පත්ත මත වූ ආමයෝජන ඉහළ යෑම මම්
සඳහා මහ්තු විය.
• ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව විසින් රජය මවත ල්බාදුන් ශුද්ධ
ණය ප්රමාණය පහළ ගිමේය.
– මුදල් මවමළඳමපාළ ද්රවශීල්තාව වර්ධනය වීමත්ත
සමග ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුමේ ප්රතිවිකුණුම්
ගනුමදනු පහළ යෑම මහ්තුමවන් ශ්රී ල්ැංකා මහ
බ ැංකුව සතු රජමේ සුරැකුම්පත්ත මතාගය පහළ
යෑම මම් සඳහා මහ්තු විය.
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ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව සු රජරේ සුරැකුේපත් රතාගය සහ රජයට ලබා දුන්ත තාවකාලික
අත්තිකාරේ

රජය සු වයාපාර වයවසායයන්ත බ ංකු අංශ්රයන්ත ලබා ගන්තනා ලෙ ණය ෙ, 2018 වසරට සාරේක්ෂව
2019 වසරර් දී අඩු රේගයකින්ත වර්ධ්නය විය...
•

2018දී වාර්තා ූ රු. බිලියන 218.4 ක වර්ධ්නයට
සාරේක්ෂව, 2019දී රජය සු වයාපාර වයවසායයන්ත
මගින්ත ලබා ගන්තනා ලෙ ණය රු. බිලියන 62.6ක
වර්ධ්නයක් වාර්තා කළ අතර, එමගින්ත 2019 අවසානය
වන විට රජය සු වයාපාර වයවසායයන්ත බහුතරයක
පිරිහුණු මූලය තත්ත්වය අර්ධ් වශ්රයන්ත පිළිබිඹු
රකරරයි.
– දුර්වල මූලය කාර්ය සාධ්නය පිළිබිඹු කරමින්ත,
මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිය, ලංකා ඛනිජ රතල්
නීතිගත සංස්ථාව, ජලසේපාෙන හා ජලාපවාහන
මණ්ඩලය සහ රාජය ඖෂධ් නීතිගත සංස්ථාව
මගින්ත ලබා ගන්තනා ලෙ ණය වසර ුළදී ඉහළ
ගිරේය.
– රකරස් වුවෙ, වසර ුළදී සමුපකාර රතාග රවරළඳ
සංස්ථාව, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ ලංකා
රපාරහාර සමාගම බලපත්රලාභී වාණිජ බ ංකු රවත
සිය වගකීේ රු. බිලියන 5.7කින්ත ආපසු රගවන
ලදී.
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ප්රධ්ාන රාජය සංස්ථා විසින්ත ලබා ගත් ණය - 2019 (රු. මිලියන)

රාජය සංස්ථාව

මුළු වටිනාකම

රෙස -18

755,380

රෙස -19

817,953

රවනස
(රෙස -19/රෙස 18)

62,574

එයින්,
මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිය

139,666

167,571

27,905

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

67,265

88,249

20,983

ලංකා ඛනිජ රතල් නීතිගත සංස්ථාව

293,231

307,676

14,445

ජලසේපාෙන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය

64,949

73,450

8,502

රාජය ඖෂධ් නීතිගත සංස්ථාව

1,882

3,670

1,788

සමුපකාර රතාග රවරළඳ සංස්ථාව

8,959

7,035

(1,924)

ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

12,803

10,919

(1,884)

ලංකා රපාරහාර සමාගම

15,086

13,203

(1,883)

වසර ුළ ප වති මන්තෙගාමී ආර්ික කටයුු සහ 2019 වසර මුල් අවධිරේ ප වති දුර්වල ආරයෝජක විශ්්වාසය
පිළිබිඹු රකරරමින්ත, රපෞද්ගලික අංශ්ය රවත සපයන ලෙ ණරයහි වර්ධ්නය 2019 වසර ුළ දී ස ලකිය යුු රලස
පහළ ගිරේය…

වාණිජ බ ංකු විසින්ත රපෞද්ගලික අංශ්යට ලබා දුන්ත ණය

• 2009 වසමරන් පසුව වාර්තා වූ අඩුම වාර්ික වර්ධනය වාර්තා
කරමින්, 2019 වසර අවසානමේදී මපෞද්ගලික අැංශය මවත සපයන
ල්ද ණමයහි වර්ධනය සියයට 4.3 දක්වා මන්දගාමී විය.
• මකමස් මවතත්ත, මුදල් ප්රතිපත්තති ලිහිල් කිරීමම් ක්රියාමාර්ගවල් සහාය
ඇතිව ණය ල්බා දීමම් යම් යථා තත්තත්තවයකට පත්තවීමක් 2019 වසමර්
අවසාන කාල්ය තුළදී දක්නට ල් බුණි.
• 2019 වසර තුළදී සියලුම ප්රධාන ආර්ික අැංශ සඳහා සපයන ල්ද ණය
වර්ධනය අඛ්ණ්ඩව මන්දගාමී විය.
– කෘිකාර්මික අැංශය සඳහා සපයන ල්ද ණය වර්ධනය 2018 වසර
අවසානමේ ප වති සියයට 14.0ක වර්ධනය හා ස සඳීමම්දී 2019 වසර
අවසානමේදී සියයට 0.2 දක්වා ස ල්කිය යුතු මල්ස මන්දගාමී විය.
– කර්මාන්ත අැංශයට සපයන ල්ද ණය වර්ධනය 2018 වසර අවසානමේ
ප වති සියයට 15.3 සිට 2019 වසර අවසානමේදී සියයට 3.1ක් දක්වා
මන්දගාමී විය.
– මස්වා අැංශය සඳහා සපයන ල්ද ණය වර්ධනය 2018 වසර අවසානමේ
ප වති සියයට 17.8ක වර්ධනය හා ස සඳීමම්දී 2019 වසර අවසානමේදී
සියයට 3.1 දක්වා මන්දගාමී විය.
– 2019 වසමර් පළමු භාගය තුළදී සියයට 20කට වඩා වර්ධනය වූ
මපෞද්ගලික ණය සහ අත්තතිකාරම්, 2018 වසර අවසානමේදී වූ සියයට
20.3ක වර්ධනය හා ස සඳීමම්දී 2019 වසර අවසානමේදී සියයට
11.9ක මධයස්ථ වර්ධනයක් වාර්තා කමළ්ය.
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ප්රධ්ාන අංශ්වලට ලබාදුන්ත රපෞද්ගලික අංශ්රේ ණයවල වාර්ික
ලක්ෂයමය වර්ධ්නය (%)

8 වන පරිච්රේෙය
මූලය අංශ්රේ කාර්යසාධ්නය සහ
පද්ධ්ති ස්ථායීතාව
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2019 වසරර් දී බ ංකු අංශ්ය අඩු රේගයකින්ත වර්ධ්නය විය...
• බ ැංකු අැංශමේ වත්තකම්වල් අඩු වර්ධනය, ණය සඳහා ඇති අඩු
ඉල්ලුමම් ප්රතිඵල්යක් වන අතර, අක්රීය ණය ව ඩිවීම මහ්තුමවන්
බ ැංකු විසින් ණය පරීක්ෂාව ද ඩි කරන ල්දී.

බ ංකු අංශ්රේ ලා ොයිත්ව ෙර්ශ්ක

• වත්තකම්වල් ගුණාත්තමකභාවය පිරිහීම, මමමහයුම් පිරිව ය ඉහළ
යෑම සහ බදු ව ඩිවීම මහ්තුමවන් බ ැංකු අැංශමේ ල්ාභදායීත්තවය
ස ල්කිය යුතු මල්ස පහත ව ටුණි.
• බ ැංකු පද්ධතිය ප්රාේධනය සහ ද්රවශීල්තාව නියමිත අවම
අවශයතාවන්ට වඩා ඉහළ අගයක පවත්තවා ගනිමින් එම අැංශමේ
ස්ථාවරත්තවය මපන්නුම් කමළ්ය.

බ ංකු අංශ්රේ ප්රාේධ්න ප්රමාණාත්මකතාව
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2019 වසරර් දී බලපත්රලාභී මුෙල් සමාගේ සහ විරශ්්ිත කල්බදු මූලයකරණ සමාගේ අංශ්රේ
කාර්යසාධ්නය පිරිහීමට ලක්විය...
• සෘණාත්තමක ණය වර්ධනය, ල්ාභදායීත්තවය පහළ යෑම සහ අක්රීය
ණය ව ඩි වීම සමඟ බල්පත්රල්ාභී මුදල් සමාගම් සහ විමශ්ිත
කල්බදු මූල්යකරණ සමාගම් අැංශමේ කාර්යසාධනය පහළ
ගිමේය.
• ප්රධාන වශමයන් මපාලී මනාවන වියදම් සහ අක්රීය ණය සඳහා
මවන්කිරීම් ඉහළ යෑම මහ්තුමවන් 2019 වසර තුළදී මමම
අැංශමේ ල්ාභදායීත්තවය ස ල්කිය යුතු මල්ස පහත ව ටුණි.

• පාස්කු ඉරු දින ප්රහාරමේ ප්රතිඵල්යක් වශමයන්
ආර්ික කටයුතු මන්දගාමී වීම ණය ල්බා දීමම්
කටයුතු අඩුවීම සහ ණය සහන ල්බා දීමම්
ව ඩසටහනවල් පසු බල්පෑම මධයමේ අක්රීය ණය
අනුපාතය ඉහළ ගිමේය.
• ද්රවශීල්තා වත්තකම් ප්රමාණය අවම නියාමන
අවශයතාවල්ට වඩා ඉහළ අගයක පවත්තවා ගනිමින්
ප්රාේධනය යහපත්ත මට්ටමක පවත්තවා ග නීමත්ත සමඟ
සමස්තයක් මල්ස මමම අැංශය ස්ථාවරව ප ව තුණි.
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බලපත්රලාභී මුෙල් සමාගේ සහ විරශ්්ිත කල්බදු මූලයකරණ සමාගේ අංශ්රේ
ලා ොයිත්ව ෙර්ශ්ක

බලපත්රලාභී මුෙල් සමාගේ සහ විරශ්්ිත කල්බදු මූලයකරණ සමාගේ අංශ්රේ අක්රීය ණය
පහසුකේ සහ රවන්තකිරීේ ආවරණයන්ත

2019 වසර ුළ දී රකාළඹ වයාපාර වස්ු හුවමාරුව මිශ්ර වර්ධ්නයක් රපන්තවීය...
• 2019 වසර තුළ දී සමස්ත මකාටස් මිල්
දර්ශකය, මවළඳමපාළ ප්රාේධනීකරණය, මිල්
ඉප යුම් අනුපාතය සහ ද.මද්.නි.මයහි
ප්රතිශතයක් මල්ස මවළඳමපාළ
ප්රාේධනීකරණය අනුව මකාළඹ වයාපාර
වස්තු හුවමාරුව වර්ධනයක් මපන්නුම් කළද,
එස් ඇන්ඩ් පී ශ්රී ල්ැංකා 20 දර්ශකය පහත
ව ටුණි.

• 2018 වසරට සාමප්ක්ෂව අඩු මේගයකින්
වුවද, මකාළඹ වයාපාර වස්තු හුවමාරුමවන්
විමද්ශ විනිමය අඛ්ණ්ඩව ගල්ා යෑම සිදු විය.
− මකාළඹ වයාපාර වස්තු හුවමාරුමේ
ද්විතීයීක මවළදමපාළ තුළ ශුද්ධ විමද්ශ
විනිමය ගල්ා යෑම් රුපියල් බිලියන
11.7කි. (2018: ශුද්ධ විමද්ශ යෑම්
රුපියල් බිලියන 23.2ක් විය)
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රකාළඹ රකාටස් රවළඳරපාළ සමස්ත රකාටස් මිල ෙර්ශ්කය, එස් ඇන්තඩ් පී ශ්රී ලංකා 20
ෙර්ශ්කය සහ වෙනික පිරිව ටුම

ම දි කාලීන
පුරරෝකථන, ග ටලු
සහ අභිරයෝග
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ග ටලු සහ අභිරයෝග…
1. විරද්ශීය ණය රස්වා රස්වාකරණ රගවීේ ව ඩිවීම ශ්රී ල්ැංකාමේ ම දිකාලීන සාර්ව ආර්ික
ස්ථාවරත්තවයට අවදානමක් ඇති කළ හ කි අතර, එම නිසා රමට් විමද්ශ විනිමය ඉප යීම් ඉහළ
න ැංවීම සඳහා පියවර ග නීමට අවශයව ඇත.

2. මකාවිඩ්-19 වසැංගතය ප තිරීම මහ්තුමවන් නුදුරු අනාගතමේදී රාජය මූල්ය ඊට අදාළ ඉල්ක්ක
මවතින් බ හ ර වීම මනාව ළ ක්විය හ කි බ වින් ම දි කාලීනව රාජය මූලය ඒකාග්රතාව ශක්තිමත්ත
කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ග නීම අතයවශය වන අතර අමප්ක්ිත ආර්ික සහභාගිකරුවන් මවත
ප්රතිල්ාභ කාර්යක්ෂම සහ ඵල්දායි මල්ස සම්මේෂණය වීමම් අවශයතාවය ද අවධාරණය කරනු
ල්බයි.
.3. ප්රාථමික අපනයන මවමළඳ භාණ්ඩ මිල් ගණන් වල් සිදුවන ස ල්කිය යුතු උච්චාවචනය මධයමේ
අපනයන අැංශය තුළ ල්ැංකාමේ ක්රියාකාරිත්තවය ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා මද්ශීය නිෂ්පාදනය
ව ඩිදියුණු කිරීම සහ කලාපීය හා රගෝලීය අගයොමය ුළ ලංකාරේ සහ ාගිත්වය ඉහළ න ැංවීම
අතිශයින් ව දගත්ත මේ.

4. පාස්කු ඉරුදින ප්රහාර සහ මකාවිඩ්-19 වසැංගතමයන් ඇතිවූ පසුබෑමමන් පරිබාහිරව, ම දි කාලීනව
ශ්රී ලංකාරේ සංචාරක කර්මාන්තතය ප්රවර්ධනය කිරීම හා තිරසාරව පවත්තවාමගන යෑම සඳහා නවීන
තාක්ෂණය ාවිත කළ යුුව ඇත.
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ග ටලු සහ අභිරයෝග…
5. ශ්රී ල්ැංකාමේ වර්ධන ශකයතා ඉහළ න ැංවීම සඳහා රමට් තරගකාරීත්තවය ව ඩිදියුණු කිරීමත්ත, ජාතික

ප්රතිපත්තිවල අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීමත් පිළිබඳව අවධානය මයාමු කරමින් පුළුල් ජාතික කාර්මික
ප්රතිපත්තියක් ක්රියාත්තමක කිරීම අතයවශය මේ.
6. ශ්රී ල්ැංකාමේ නිෂ්පාදන අැංශය අඩු ඵල්දායීතාව නිසා බල්පෑමට ල්ක්ව ඇති අතර, එහි ප්රතිඵල්යක් මල්ස එම
අැංශමේ දක්නට ල් මබන මන්දගාමී වර්ධනය සහ රගෝලීය රවළඳරපාල ුළ ශ්රී ලංකාරේ අපනයනවල අඩු
තරඟකාරීත්වය තුළින් ශ්රම බල්කාමේ ගුණාත්තමකභාවය ව ඩි දියුණු කිරීමම් සහ පර්මේෂණ හා සැංවර්ධන
කටයුතු තුළින් ඵල්දායීතාව ඉහළ න ැංවීමම් අවශයතාව අවධාරණය මකමර්.

7 ශ්රී ල්ැංකාව පසුගිය කාල්මේ දී සමාජයීය හා මානව ප්රාේධන සැංවර්ධන අැංශවල් ඉල්ක්ක සපුරා ගත්තත ද,
ආර්ිකමේ ආදායම් තත්තත්තවය ඉහළ යෑමත්ත සමඟ නව අභිමයෝග රැසක් මතුව ඇති අතර ඉහළ හා තිරසාර
වර්ධ්නයක් සඳහා පහසුකේ ස ලසීමට ශ්රම බලකාය ප්රමාණවත් තරේ සුදුසුකේ සපුරා ඇත්ෙ යි තක්රස්රු කිරීම
අවශය මේ.
8. කෘිකාර්මික නිෂ්පාදිත සඳහා ගබඩා පහසුකේ ප්රමාණවත් රනාවීම සහ කෘිකාර්මික මවළඳ භාණ්ඩ සඳහා
මූල්යන විකල්ප මනාම තිවීම මහ්තුමවන් ආහාර මිමල්හි තියුණු උච්චාවචන සිදු වීම සහ නිෂ්පාදකයින්ට
ල් මබන මගාවිමපාළ මිල් ගණන් පහළ මට්ටමක පවතී.
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9. මේගවත්ත සහ ස මට ප්රතිල්ාභ ල්බා මදන ආර්ික වර්ධනයක් සහතික කිරීම සඳහා යටිතල් පහසුකම් ව දගත්ත
වුව ද, එව නි රබාරහෝ යටිතල පහසුකේ සංවර්ධ්න වයාපෘතිවල ප්රගතිය මෑත වසරවල දී මන්තෙගාමී වී ඇති
බ වින් එම වයාපෘතිවල් සෘණ බාහිරතා පිළිබඳව ද සල්කා බල්මින් ඒ සඳහා පුද්ගලික අංශ්රේ ම දිහත්වීම
ප්රවර්ධනය කිරීම අවශය මේ.

10. බල්ශක්ති උත්තපාදන සැංයුතිය පිලිබඳ ස්ථාවර ප්රතිපත්තතියක් තුළින් බලශ්ක්ති සුරක්ිතතාවය තහවුරු කිරීම
සහ දිගු කාලීන උත්තපාදන විකාශ ස ල් ස්ම කාමල්ෝචිතව ක්රියාත්තමක කිරීම ආර්ීක වර්ධනය තිරසාරව
පවත්තවා මගන යන අතර ආර්ිකය මත පවතින මූල්යමය බර අඩු කිරීම සඳහා ද ඉතා ව දගත්ත මේ.
11. විශාල් වශමයන් රජමේ මුල්ය සහාය මත රඳා පවත්තනා දුර්වල් කර්යසාධනයක් පිළිබිඹු කරන රජය සතු වාණිජ
වයවසායයන් අඛ්ණ්ඩව ජාතික පිරිව ය මත පීඩනයක් ඇති කරන මහයින්, එව නි රජය සතු වාණිජ
වයවසායයන්වල් ප්රතිසැංස්කරණ සිදු කිරීම අතයවශය මේ.
12. අක්රමවත්ත කාල්ගුණික රටා සහ ඉහළ යමින් පවතින ජල් ඉල්ලුම මධයමේ, ජල සුරක්ිතතාව ශ්රී ල්ැංකාව තුළ
බරපතල් ග ටලුවක් බවට පත්තව ඇති අතර, උස්සාන වාරි ස පයුම් පද්ධති සහ ව සි ජල්ය රැස් කිරීමම් ක්රම
ඇතුළු ව ඩි දියුණු කළ ජල කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ක්රියාත්මක කිරීම කඩිනේ අවශ්යතාවක්ව පවතී.
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ග ටලු සහ අභිරයෝග…
13. රජමේ අයව ය මත ස ල්කිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරමින් ශ්රී ලංකාව රද්ශ්ගුණික විපර්යාස මගින්ත ප න නඟින අවොනේවලට
ශීඝ්රරයන්ත ාජනය රවමින්ත පවතින අතර, එම ග ටලු සඳහා විසඳුම් මල්ස පාරිසරික බදු ප්රතිසංස්කරණ සහ හරිත මූලයයන
ක්රමරේෙයන්ත ව නි ප්රතිසැංස්කරණ සිදු කිරීම අවශයව ඇත.

14. ස පයුේ අංශ්රේ නිරන්තතරරයන්ත ඇතිවන අවහිරතා රහ්ුරවන්ත ප න නඟින මිල පීඩන මගින් අඩු සහ ස්ථාවර උද්ධමනයක්
පවත්තවා ග නීම සඳහා ශ්රී ල්ැංකා මහ බ ැංකුව දරන උත්තසාහයට බාධා ඇති කළ හ කි අතර, ආහාර උද්ධමනය පාල්නය සඳහා
මුදල් ප්රතිපත්තතිය මහාඳ උපකරණයක් මනාවන මහයින් ආහාර උද්ධමනය පාල්නය සදහා රාජය මූල්ය ප්රතිපත්තතිමේ සහාය
අවශය මේ. .
15. මුෙල් ප්රතිපත්ති සේරේෂණ ක්රියාවලිරයහි පවතින අනිසි ප්රමාෙ මගින් මූර්ත ආර්ිකය මවත මුදල් ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර්ග
සම්මේෂණය වීමම් කාර්යක්ෂමතාවයට බාධා පමුණුවයි.

16. ශ්රී ල්ැංකාව අඩු රපාලී අනුපාතික වුහයක් කරා මයාමු වීමත්ත සමඟ, ඉතිරි කරන්නන්මේ, විමශ්ෂමයන්ම, මජයෂ්ඨ
පුරව සියන්මේ, ීවත තත්තත්තවය සහතික කිරීම සඳහා සාධ්ාරණ ප්රතිලා යක් සහිත නව මූලය නිෂ්පාෙන හඳුන්තවාදීම අතයවශය
මේ.
17. ආර්ික වර්ධනයට පහසුකම් ස ල්සීම සඳහා මූල්ය පද්ධතිමේ ඔමරාත්තතු දීමම් හ කියාව සහ එහි ශකයතාව ඉහළ න ැංවීම
මවනුමවන් මූලය අංශ්රේ ඒකාබද්ධ් කිරීේ ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා පූර්මවෝපායී සහ කාමල්ෝචිත ක්රියාමාර්ග අවශය මේ.

52

ග ටලු සහ අභිරයෝග…
18. ‘නව මකාළඹ’ සැංවර්ධනයත්ත සමඟ මගෝලීය මූල්ය මක්න්ද්රස්ථානයක් වීමට ශ්රී ල්ැංකාව අමප්ක්ෂා
කරන මහයින්, මූලය අංශ්රේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ න ංවීම සහ එම අංශ්ය පුළුල් කිරීම
අතයවයශ මේ.

19. ශ්රී ල්ැංකාව මල්ෝකමේ මසසු රටවල් සමඟ පුද්ගල් සහ භාණ්ඩ සැංචල්නය ඔස්මස් ව ඩි වශමයන්
සම්බන්ධ මවමින් පවතින තත්තත්තවයන් තුළ මකාවිඩ්-19 වසැංගතමේ ශීඝ්ර ප තිර යෑමමන්ද ප හ දිලි
වන පරිදි ආරේක්ෂණ සහ නිරරෝධ්ායන කටයුු සඳහා ශ්ක්තිමත් ප්රතිපත්ති රාමුවක් ක්රියාත්මක
කිරීම අතයවශය මේ.

20. මකාවිඩ්-19 වසැංගතය ප තිරීම හා මවනත්ත හදිසි අවස්ථා ව නි උපද්රවයන්මගන් ප න නගින
සමාජ-ආර්ික බල්පෑම් විසඳීම සඳහා ආපො කළමනාකරණ ස ලසුේ සහ සමාජ ආරක්ෂණ
ව ඩසටහන්ත සවිමත් කිරීරේ ව ෙගත්කම අවධාරණය කරයි.

21. මකාවිඩ්-19 වසැංගතය සහ ඉක්බිතිව ඇති වූ මගෝලීය ප්රතිචාර මගින්, අතීතමේදී අර්බුදකාරී
අවස්ථාවල් මයාදා ගන්නා ල්ද ප්රතිපත්තති ප්රතිචාරවල්ට වඩා ස ල්කිය යුතු මල්ස මවනස් ප්රතිපත්තති
ප්රතිචාර අවශය වන, ග ටලුකාරී තත්තත්තව කිහිපයක් ඉස්මතු කර දී ඇත.
− වසැංගතමේ බහුවිධ බල්පෑම්වල්ට මුහුණ දීම සඳහා මබාමහෝ රටවල් මකටි කාලීනව
ආරක්ෂණවාදී පියවර අනුගමනය කළ හ කි වුවද, දිගු කාලීනව මවනස් ස්වරූපයකින් වුවද,
සියලු රටවල් මගෝලීයකරණය න වත ව ළඳගනු ඇත.
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B2: රකාවිඩ්-19 සහ ශ්රී ලංකාව:
අභිරයෝග, ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග සහ ඉදිරි ෙ ක්ම
• 2019 වසර අවසානමේ දී චීනමේ ප්රථම වරට අනාවරණය වූ මකාවිඩ්-19 වවරසය මල්ාව පුරා මේගමයන් වයාප්ත
වූ අතර මල්ෝක මසෞඛ්ය සැංවිධානයට එය වසැංගත තත්තත්තවයක් මල්ස ප්රකාශයට පත්ත කිරීමට සිදුවිය.
• ශ්රී ල්ැංකාව මම් වන විට වවරසමේ වයාප්තිය පාල්නය කිරීම සම්බන්ධව යම් සාර්ථකත්තවයක් ල්බා ඇති අතර,
වවරසය මහ්තුමවන් වසර තුළදී ශ්රී ල්ැංකාමේ ආර්ිකයට ස ල්කිය යුතු බල්පෑමක් ඇති වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාරේ ආර්ික බලපෑම
• මද්ශීය වශමයන් වවරසය පාල්නය කිරීමම් ක්රියාමාර්ග ප්රධාන
ආර්ික අැංශ කිහිපයකට බල්පානු ඇත.
• ශ්රී ල්ැංකාමේ ප්රධාන මවළඳ හවුල්කරුවන්මේ වර්ධන මේගය පහළ
යනු ඇත යි පුමරෝකථනය කර ඇති අතර එය රමට් අපනයනය
මකමරහි බල්පානු ඇත.
• වර්තමාන වසැංගත තත්තත්තවය දිගු කල් පවතින්මන් නම් එය
සැංචාරක කර්මාන්තයට අහිතකර මල්ස බල්පානු ඇත.
• ම ද මපරදිග, යුමරෝපා සැංගමය සහ ඈත මපරදිග ආසියාව මවතින්
විමද්ශ මස්වා නියුක්තිකයන්මේ මේෂණ ල් බීම්වල්ට ඇඩි මල්ස
බල්පානු ඇත.
• විමද්ශීය ඍජු ආමයෝජන මමන්ම ණය ඉහළ න ැංවීමම් පිරිව ය
මකමරහි වසැංගත වයාප්තිය ආශ්රිතව පවතින අවිනිශ්චිතභාවය
මහ්තුමවන් වන බල්පෑම්
• වසැංගත වයාප්තිය පාල්නය කිරීම සඳහා මූල්ය සම්පත්ත මයදවීම
මගින් ආර්ික ප්රගතිය මන්දගාමී වනු ඇත

ආර්ිකය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීරේ පියවර ක්රියාත්මක කිරීම

මුෙල් සහ මූලය
අංශ්රේ ක්රියාමාර්ග

රට කුළට ප්රරේශ්වීම
පාලනය කිරීම සහ
රසෞඛය අංශ්රේ ප්රතිපත්ති

• ප්රතිපත්තති අනුපාතික, වයවස්ථාපිත සැංචිත
අනුපාතය සහ බ ැංකු අනුපාතික පහළ දමන
ල්දී.
• විවිධ් අංශ් සඳහා ණය ආපසු පියවීරේ සහන

කාලයක් ලබාදීම
• රසෞගයා රකාවිඩ්-19 පුනරුෙ පහසුකම
(Saubagya COVID-19 Renaissance
Facility) සහ නව විස්තීර්ණ ග්රාමීය ණය
රේජනා ක්රමය ( New Comprehensive
Rural Credit Scheme)
• අතයවශය මනාවන භාණ්ඩ ආනයනය සීමා
කිරීම
• ප්රාේධන ගල්ා යෑම සඳහා තාවකාලික සීමා
ප නවීම
• විමද්ශගත ශ්රී ල්ාැංකිකයන්මේ විමද්ශ විනිමය

රාජය මූල්ය
ක්රියාමාර්ග

• සංචාරක, ඇඟලුේ සහ රතාග හා සිල්ලර

රවළඳ අංශ්වල නිය ලී සිටින වයාපාර සඳහා
විවිධ් සහන
• රතෝරාගත් අතයවහය ාණ්ඩ සඳහා උපරිම
සිල්ලර මිල ගණන හඳුන්තවා දීම
• අඩු ආොයේ පවුල් සඳහා එකවර රගවීමක්
රලස ලබාරෙන රු.5,000 ක දීමනාව
• හිඟ වාරික පියවීම සඳහා අරමුෙල් රවන්ත
කිරීම
• ඉන්ධන ිල් ස්ථායීකරණ අරමුදල් පිහිටුවීම
• එකතු කළ අගය මත බදු ( VAT )
මගවීමම්දී සහන කාල්යක් ල්බාදීම

ශ්රී ලංකාරේ රද්ශීය ඉල්ලුම සමස්ත ඉල්ලුරේ ස ලකිය යුු ප්රමාණයක් නිරයෝජනය
කරන බ වින්ත රද්ශීය ආර්ික ක්රියාකාරකේ සාමානය තත්ත්වයට
ත න්පතු ආකර්ෂණය කර ග නීම සඳහා
රැරගන ඒ්මට අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ග නීම කුළින්ත ශ්රී ලංකාව රමම තත්ත්වරයන්තවිමශ්
මිදීෂයථා
තත්ත්වයට
ප මිණීම
ත න්පතු
ගිණුමක් හඳුන්වා
දීම ඉක්මන්ත වනු ඇත.
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B3: ශ්රී ලංකාරේ ආර්ික උඩ්ඪායනය (Takeoff) - අවශ්යතාව සහ සූොනම
• 2009 දී අ යන්තතර යුධ්මය වාතාවරණය අවසන්ත වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ස්ථාවර ප්රගතියක් අත්කර ගනිමින්ත ඉන්තපසු
වසර ුනක් ුළ සියයට 8ට වඩා ඉහළ වර්ධ්නයක් වාර්තා කරළ්ය
– රකරස් රවතත්, පසුගිය වසරවල ආර්ික වර්ධ්න රේගය අඩුවීම මධ්යරේ එහි ප්රගතිය මන්තෙගාමී විය

ග ටලු සහ අභිරයෝග
•

නිව රදි රලස කළමනාකරණය රනාූ රාජය
මූලය රමරහයුේ කටයුු

•

අඩු අපනයන කාර්යසාධ්නය සහ විරද්ශීය සෘජූ
ආරයෝජන

•

අඩු කාන්තතා ශ්රම සහ ාීත්වය සහ අඩු පුහුණු
ශ්රමය

•

සහාය රනාෙක්වන නීතිමය රාමු

•

වයස්ගත ජනගහනය

•

රද්ශ්පාලන අස්ථාවරත්වය සහ ප්රතිපත්ති
අවිනිශ්්චිතතාව

ප්රතිපත්ති
•
•
•
•
•
•
•
•
•

රාජය මුලය ඒකාග්රතාව සහ අමනකුත්ත ප්රතිසැංස්කරණ
අපනයන නිෂ්පාෙන හා රවළඳපළ විවිධ්ාංීකරණය කිරීම
බහුපාර්ශ්විය උපායමාර්ගික ආර්ික හවුල්කාරිත්වය
වනතික, ආයතනික හා ශ්රම රවළඳරපාළ ප්රතිසංස්කරණ
උසස් නිපුණතා අධ්යාපනය සඳහා ආමයෝජනය කිරීම
තෘතියික අධ්යාපනය සෙහා ප්රරේශ්ය පුළුල් කිරීම
ව ඩිදියුණු කළ බුද්ධිමය රද්පළ අයිතිවාසිකේ සඳහා අවශයතාවය
නරවෝත්පාෙන ප්රවර්ධ්නය කිරීම
උසස් යටිතල පහසුකේ සඳහා ප්රරේශ්ය ව ඩි දියුණු කිරීම
(උදා: විදුලි සන්මද්ශ සහ පුළුල් පරාස අන්තර්ජාල් පහසුකම් )
• වයවසායකත්වය ව ඩි දියුණු කිරීම සහ වයාපාර කිරීම ප්රවර්ධ්නය කිරීම
• ජාතික ප්රතිපත්ති සහ දිගු කාලීන ආර්ික අරමුණු පිළිබඳ සේමුතියක අවශයතාව

"ම දි අොයේ උගුල" මග හ රීමට සහ ස මට සමානව ප්රතිලා ල රබන තිරසාර වර්ධ්නයක් සහිත ඉහළ ආොයේ කාණ්ඩරේ
ජාතියක් බවට පත්වීමට උඩ්ඪායනය වීම සඳහා සුදුසු ආර්ික ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම අතයාවශ්ය රේ
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ස්ූතියි

