
2020 මහ බ ැංකු වාර්ෂික වාර්ෂතාවවන් පිළිබිඹුවව  

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය, 

අභියයෝග සහ ඉදිරි දැක්ම



ව්යව්ස්ථානුකූල අව්ශ්යතාව්

මුදල් නීති පනයතහි 35ව්න ව්ගන්තතිය:

... සෑම මුදල් වර්ෂෂයක් අවසා  වීවමන් පසුව 
මාස හතරක් ඇතුළත ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුවේ 

තත්තත්තවය ද, එම මුදල් වර්ෂෂය තුළ මුදල් 
මණ්ඩලය මගින් අනුගම ය කර  ලද 

ප්රතිපත්තති හා ක්රියාමාර්ෂග පිළිබඳ 
සමාවලෝච යක් සහ වමම ප්රතිපත්තති හා
ක්රියාමාර්ෂග අනුගම ය කිරීමට වේතු වූ

ආර්ෂික හා මූලය තත්තත්තවයන්වේ 
විශ්වල්ෂණයක් ද ඇතුළත්ත වාර්ෂික 

වාර්ෂතාවක් මුදල් විෂය භාර අමාතයවරයාට 
ඉදිරිපත්ත කිරීම හා ප්රකාශයට පත්ත කිරීම මුදල් 

මණ්ඩලය විසින් සිදු කළ යුතු වේ... 

2020 ව්ර්ථෂය සඳහා ව්න යමම ව්ාර්ථතාව් ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුයේ මුදල් මණ්ඩලයයහි හැත්තෑ එක් ව්න ව්ාර්ථික 

ව්ාර්ථතාව්යි.
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ව්ාර්ථික ව්ාර්ථතායේ යපළගැස්ම

I ව්න යව්ළුම I යකාටස - ආර්ෂිකවේ තත්තත්තවය, එහි ක්රියාකාරිත්තවය, ප්රතිපත්තති සහ 

ග ටලු 

සැංඛ්යාවල්ඛ්  පරිශිෂ්ටය

විවශ්ෂ සැංඛ්යාවල්ඛ්  පරිශිෂ්ටය

II ව්න යව්ළුම II යකාටස - ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුවේ ගිණුම් සහ කටයුතු

III යකාටස - මහ බ ැංකුවේ සහ ශ්රී ලැංකාවේ බ ැංකු ආයත වල ව ඩකටයුතු 

හා වමවහයුම්වලට අදාළ රජය හා මුදල් මණ්ඩලය විසින් වසර 

තුළදී උපවයෝගී කරගනු ල බූ පරිපාල  විධිවිධා  

IV යකාටස - 2020 දී සම්මත කර  ලද මහ බ ැංකුවේ සහ ශ්රී ලැංකා බ ැංකු 

ආයත වල ව ඩකටයුතු හා වමවහයුම්වලට අදාළ නීති 

අණප ත්ත
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I යකාටස - ආර්ථිකයේ තත්ත්ව්ය, එහි ක්රියාකාරිත්ව්ය, ප්රතිපත්ති 
සහ ගැටලු

1. ආර්ෂික, මිල සහ මූලය පද්ධති ස්ථායීතාව, ඉදිරි ද ක්ම සහ ප්රතිපත්තති 

2. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම , ආදායම සහ වස්වා නියුක්තිය

3. ආර්ෂික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම් 

4. මිල සහ ව ටුප්

5. විවද්ශීය අැංශවේ ප්රවණතා හා ප්රතිපත්තති

6. රාජය මූලය ප්රතිපත්තතිය හා රාජය මූලය කටයුතු

7. මුදල් ප්රතිපත්තතිය, වපාලී අනුපාතික, මුදල් සහ ණය

8. මූලය අැංශවේ කාර්ෂයසාධ ය සහ පද්ධති ස්ථායීතාව
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ආර්ථික, මිල සහ මූලය

පද්ධති ස්ථායීතාව, ඉදිරි 

දැක්ම සහ ප්රතිපත්තති

1
ව්න 

පරිච්යේදය

රජය හා මහ බැංකුව් විසින්ත සිදු කරන ලද සුවියේෂී 

ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම් තුළින්ත, 2020 ව්සයර්ථ දී ශ්රී ලංකා 

ආර්ථිකය සංකීර්ථණ අභියයෝගයන්තට කාර්ථයක්ෂම යලස

මුහුණ දුන්තයන්තය.

යකාවිඩ්-19 ව්සංගතයයන්ත පැන නැගුණු ගැටලු යේතුයව්න්ත 

සමාජ ආර්ථික බලපෑම් ඇති ීම සහ, එහි ප්රතිඵලයක් යලස 

කුටුම්භ ඒකක හා ව්යාපාර යව්ත වූ බලපෑම අව්ම කිරීම 

සඳහා යමම ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම් අතයව්ශ්ය විය.

එයස්ම, ආර්ථිකය තුළ විේව්සනීයත්ව්ය තහවුරු කිරීමටත්, 

එමගින්ත සාර්ථව් ආර්ථික හා මූලය පද්ධති ස්ථායීතාව් මත 

ඇති යකයරන දැඩි පීඩනය ව්ළක්ව්ාලීමටත් එව්ැනි 

මැදිහත්ීම් අව්ශ්ය විය.. 



2020 ව්සර ආරම්භයේ දී ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය …

4.0

1.3

2.3

1.6

Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019 Q4-2019

මූර්ථත දළ යද්ශීය නිෂ්පාදිතයේ ව්ර්ථධනය(%)

පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරයේ විනාශ්කාරී බලපෑම්ව්ලට මුහුණ දීයමන්ත පසු…

… සහ 2019 ව්සර තුළ පැව්ති අස්ථාව්ර යද්ශ්පාලන ව්ාතාව්රණයයන්ත  අනතුරුව් 

2020 ව්සර ආරම්භයේ දී ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය නැව්ත යථා තත්ත්ව්යට පත් ීයම් ගමන්ත මගකට අව්තීර්ථණව්
සිටි  අතර, 

2019 ව්සර අව්සානය ව්න විට ව්ැඩිදියුණු වූ යද්ශ්පාලන ස්ථාව්රත්ව්ය මගින්ත අයේක්ෂාව්න්ත සැලකිය යුතු 
යලස ඉහළ නැංවිණි...

So
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එල් එම් ඩී නීල්සන්ත ව්යාපාර විේව්ාසය පිළිබඳ 

දර්ථශ්කය

2019 දක්ව්ා පසුගිය ව්සර 05 තුළ

පළමු කාර්ෂතුව වදව  කාර්ෂතුව වතව  කාර්ෂතුව සිේව  කාර්ෂතුව



2020 ව්සර ආරම්භයේ පැව්ති අභියයෝග…

• 2019 වසර අවසන් ව  විට ශ්රී ලැංකාව මුහුණ දුන් ප්රධා තම අභිවයෝගය වූවේ වසර කිහිපයක් ම අඩු 

වර්ෂධ  වේගයක් වපන්නුම් කළ ආර්ෂිකය පු ර්ෂීව ය කිරීමයි

• ඒ අනුව, රජය සහ මහ බ ැංකුව විසින් ආර්ෂිකය පු ර්ෂීව ය අරමුණු කර ගත්ත ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක 

කර  ලදී

• රාජය ආදායවම් පහළ යෑමක් සිදු වුව ද, වයාපාරවලට සහ ආර්ෂික වර්ෂධ යට සහාය වීම රාජය මූලය 

ප්රතිපත්තතිවේ අරමුණ විය

• අඩු උද්ධම කාරී පසුබිඹමක, ලිහිල් මුදල් ප්රතිපත්තතිය තුළින් ආර්ෂික වර්ෂධ ය සඳහා අඛ්ණ්ඩව සහාය 

ස පයීම අවප්ක්ෂා වකරිණි

• වර්ෂධ ාභිමුක ප්රතිපත්තති වාතාවරණයට සහවයෝගය ද ක්වීම සඳහා දීර්ෂඝ කාලී ව පවති  

වුහාත්තමක ග ටලු විසඳීම සහ වද්ශීය නිෂ්පාද ය ව ඩි දියුණු කිරීම අතයවශය විය
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යකයස් යව්තත්, යකාවිඩ්-19 ව්සංගතය පැතිරීම හා ව්සංගතය පැතිරීම ව්ැළැක්ීම සඳහා 

ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ථග හමුයේ ආර්ථිකයේ සියලුම පාර්ථේව්කරුව්න්ත යමන්තම ආර්ථිකය යළි යථා 

තත්ත්ව්යට පත්ීයම් ක්රියාව්ලියද දැඩි දුෂ්කරතාව්ලට මුහුණ දුන්තයන්තය...



ව්සංගතය හා ඉන්ත ඇතිවූ අහිතකර ප්රතිිිවිපාක මැඩපැව්ැත්ීම සඳහා රජය සහ 

මහ බැංකුව් විසින්ත ප්රතිපත්ති හා යමයහයුම් ක්රියාමාර්ථග රාශියක් යගන තියේ …

යසෞඛ්ය හා ප්රජාව් ආශ්රිත ක්රියාමාර්ථග

සංචරණය ආශ්රිත සීමා

පීසීආර්ථ පරීක්ෂණ සහ ශීඝ් ර 
ප්රතියද්හජනක පරීක්ෂා (PCR and Rapid 
Antigen Tests

යසෞඛ්ය පහසුකම් සැපයීම

ප්රජා දැනුම්ව්ත් කිරීයම් ව්ැඩසටහන්ත

පූර්ථයව්ෝපායික එන්තනත්කරණ 

ව්ැඩසටහන්ත

මුදල්, රාජය මූලය සහ යව්නත් ක්රියාමාර්ථග

අව්ශ්යතා සහිත පවුල් සඳහා රාජය මූලය 

සානුබල සහ මූලයාධාර

මුදල් ප්රතිපත්ති ලිහිල් කිරීයම් ක්රියාමාර්ථග

කාරක ප්රාග්ධන ණය

ඉදිකිරීම් සහ යව්නත් අංශ් සඳහා 

ද්රව්ශීලතා පහසුකම්

ණය ආපසු යගීම සඳහා සහන කාලයක්

ලබා දීම සහ මූලය අංශ්යේ නියාමන 

ක්රියාමාර්ථග
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යමම වියේෂ ප්රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම් 2020 ව්සයර්ථ දී ඇති වූ සංකීර්ථණ අභියයෝගයන්තට 

සාර්ථථකව් මුහුණ දීමට උපකාරී විය…

වකාවිඩ්-19 වසැංගතවයහි පළමු හා වදව  රැල්ල සාවප්ක්ෂ වශවයන් අඩු මරණ අනුපාතිකයක් සමඟ 

සාර්ෂථකව කළම ාකරණය කර  ලදි…

වසවර්ෂ අවසා  කාර්ෂතුවේ දී මතු වූ වදව  රැල්ල නිසා යථා තත්තත්තවයට පත්තවීවම් ක්රියාවලියට බාධා ඇති 

වූව ද, 2020 වසවර්ෂ වදව  භාගවේ දී ආර්ෂිකය යථා තත්තත්තවයට පත්තවීවම් ප්රබල සලකුණු වපන්නුම් 

කවේය.

වසැංගතය ප තිරීමත්ත සමඟ ඒ සඳහා මුහුණ දීවම් හ කියාව ව ඩිදියුණු කරමින් රාජය හා වපෞද්ගලික අැංශ 

නිවවස් සිට රාජකාරි කටයුතු කිරීමට වපළුවණි...

ණය ආපසු වගවීම සඳහා සහ  කාලයක් ලබා දීම, අඩු පිරිව ය මූලය ය සඳහා වූ ප්රවේශය ඉහළ යෑම

වමන්ම අඩු බදු ක්රමය වේතුවවන් වයාපාරිකයින්ට සහ පුද්ගලයන්ට අභිවයෝග සඳහා සාර්ෂථකව මුුුහුණ 

දීමට හ කි විය…

එවහත්ත, ඉදිරිවේ ස ලකිය යුතු අභිවයෝග රැසක් පවී

− වසැංගතය   වත හිස එසවීම සහ එමගින් ආර්ෂිකයට ඇතිව  අහිතකර බලපෑම කළම ාකරණය

− සීමිත මූලය ගලා ඒම් මධයවේ විශාල විවද්ශීය ණය වස්වාකරණ වගවීම් කළම ාකරණය 

− පුළුල් බලපෑමක් ඇති කර  ප්රතිසැංස්කරණ තුළින් වද්ශීය ආර්ෂිකය ශක්තිමත්ත කිරීම

− ආර්ෂිකය යථා තත්තත්තවයට පත්තවීවම් ක්රියාවලිය ස්ථාවරව වූ පසු රාජය මූලය හා මුදල් ප්රතිපත්තතිවලින් 

ලබා වද  සහාය කාලානුරූපීව අඩු කිරීමට අවශය කටයුතු කළම ාකරණය කිරීම
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මූර්ථත

ද. යද්. නි.
-3.6%

ආවයෝජ  වියදම්

2019

-2.1
2020

-1.4

ශුද්ධ වියද්ශ් 

ඉල්ලුම අඩුීම,

-3.5%

ඒක පුද්ගල 
දළ යද්ශීය නිෂ්පාදිතය

(එ.ජ. යඩාලර්ථ)

3,852
(2019) 3,682

(2020)

භාණ්ඩ 

ආ ය  

අඩුවීම

භාණ්ඩ 

අප ය  

අඩුවීම

යව්ළඳ හිඟය

ජාතික ඉතුරුම්-ආවයෝජ පරතරය 

(ද. වද්. නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස)
සංචාරක අංශ්ය

4.8%
5.5%

2019 2020

ස ේවා 

වියුක්තිය

වියද්ශ් යස්ව්ා 

නියුක්තිකයින්තයග් 

යේශ්ණ සැලකිය යුතු

ප්රගතියක් ව්ාර්ථතා 

කයේය

දළ නිල සංචිත

එ.ජ. යඩාලරයට 

සායේක්ෂව් ශ්රී ලංකා

රුපියල අව්ප්රමාණය ීම

සියයට 2.6කට සීමා විය.

2020 දී ශ්රී ලංකා 
ආර්ථිකය

2

3

4

5

6

7

Jan-20 Dec-20

%

මතුපිට උද්ධමනය සමස්තයක්

ව්ශ්යයන්ත අයේක්ිත පරාසය

තුළ පැව්තුන අතර මූලික 

උද්ධමනය පහළ මට්ටමක 

පැව්තුණි…

රජයේ සමස්ත අයව්ැය හිඟය
(ද. යද්. නි.යයහි ප්රතිශ්තයක් යලස)

ආදායම
2019: 12.6

2020: 9.1

2019

-9.6

2020

-11.1
ප්රාග්ධන

වියදම් 

2019: 6.1

2020: 3.3

පුනරාව්

ර්ථතන 

වියදම්

2019: 16.1

2020: 17.0

ස්වව්රීත්ව් ණය 

යේණිගත කිරීයම්

ආයතන විසින්ත ශ්රී

ලංකායේ ණය 

යේණිය පහත 

යහලීම සහ 

අහිතකර යගෝලීය 

මූලය යව්ළඳයපාළ 

තත්ත්ව්යන්ත මධයයේ

වියද්ශ් මූලයනය 

සඳහා වූ ප්රයේශ්ය 

සීමිත විය…

…2020 ව්සර තුළ දී 
අයව්ැය හිඟය යද්ශීය

මූලාශ්ර තුලින්ත 
මූලයනය යකරුණි

101.0
(2020)

86.8
(2019)

මධයම රජයේ යනාපිය වූ ණය
(ද. යද්. නි.යයහි ප්රතිශ්තයක්

යලස)

මධයම රජයේ සමස්ත ණය 
ප්රමාණයේ ප්රතිශ්තයක් යලස 

සමස්ත යනාපියවූ වියද්ශීය ණය 
ප්රමාණය (%)

47.6
(2019)

40.0
(2020)

ප්රතිපත්ති

යපාළී 

අනුපාතික

250 

පදනම් අංක

M2b

ව්යව්ස්ථාපි

ත සංචිත 

අනුපාතිකය

300 

පදනම් අංක

බැංකු

අනුපාතිකය

650 

පදනම් අංක

සහන ණය 

යයෝජනා ක්රම

රජයට අව්ශ්ය 

මූලය පහසුකම්

සැපයීම

මූලය පද්ධති

ස්ථායිතාව්

පව්ත්ව්ා 

ගැනීම 

තහවුරු 

කරන ලදී

10

වදස -20.ජ . - 20 

වපෞද්ගලික

අැංශයට

ලබා වද  

ලද ණය

රජයට

ලබා වද 

ලද ණය



ජාතික නිෂ්පාදිතය, 
වියදම, ආදායම හා 

යස්ව්ා නියුක්තිය,

ආර්ථික සහ සමාජ 
යටිතල පහසුකම් 

හා

මිල සහ ව්ැටුේ 

2, 3 සහ 4
පරිච්යේද



යකාවිඩ්-19 ව්සංගතයේ බලපෑම පිළිබිඹු කරමින්ත 2020 ව්සයර්ථ දී ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය 

පසුබෑමට ලක් විය…

• ව්සයර්ථ යදව්න කාර්ථතුයේ දී 

ආර්ථිකය, ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය 

පදනම මත, සියයට 16.4කින්ත 

සංයකෝචනය ීම, 2020 ව්සයර්ථ දී 

ආර්ථිකයේ සමස්ත 

සංයකෝචනයක් ව්ාර්ථතා ීම සඳහා

ප්රධාන ව්ශ්යයන්ත යේතු විය 

කෘෂිකර්මාන්තය

7.7%

කර්මාන්ත

27.9%

ස ේවා

64.4%

දළ අගය එකතු කිරීමට දක්ව්න 

දායකත්ව්ය 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2020 පළමු
කාර්තුව

2020 දෙවන
කාර්තුව

2020 දෙවන
කාර්තුව

2020 සිව්වන
කාර්තුව

සි
ය
ය
ට

කෘෂිකර්තමාන්ෙය කර්තමාන්ෙ ද ේවා ෙ.දේ.නි.

ආංශික ව්ර්ථධන යේගය (අ)

(අ) 2010 පද ම් වර්ෂෂය යටවත්ත නිකුත්ත කර  ලද ද.වද්.නි. ඇස්තවම්න්තු මත පද ම් වේ 

මූලය: ජ වල්ඛ්  හා සැංඛ්යාවල්ඛ්  වදපාර්ෂතවම්න්තුව 

ඉදි කිරීම් 

වරදිපිළි සහ ඇඟලුම් නිෂ්පාද ය

සම් හා සම් ආශ්රිත භාණ්ඩ 

නිෂ්පාද ය 

පතල් සහ ක ණීම්

ආහාර, බීම සහ 

දුම්වකාළ 

නිෂ්පාද  නිපදවීම 

ධීවර 

වතල් සහිත පලතුරු වබෝග 

වත්ත වගාව 

ව  වගාව හා ද ව 

සත්තත්තව නිෂ්පාද  

එළවළු වගාව 

වී වගාව 

වී හ ර අව කුත්ත ධා ය වගාව 

පලතුරු වගාව

මූලය සහ මූලය අතරම දි 

වස්වාවන් 

විදුලි සැංවද්ශ 

වතාග සහ සිල්ලර 

වවළඳාම 

මගී සහ භාණ්ඩ ප්රවාහ  සහ 

ගබඩා පහසුකම් 

වව ත්ත වපෞද්ගලික වස්වා 

 වාත න් හා ආහාරපා  

ස පයීවම් වස්වා 

කර්ථමාන්තත අංශ්ය : 

යස්ව්ා අංශ්ය : 

කෘිකර්ථමාන්තත අංශ්ය : 

12

මූලය: ජ වල්ඛ්  හා සැංඛ්යාවල්ඛ්  වදපාර්ෂතවම්න්තුව 

ආර්ථික කටයුතු 

ව්ාර්ථික ව්ර්ථධන 

අනුපාතිකය %

2019 2020

කෘිකර්ෂමාන්තය, ව වගාව සහ ධීවර 1.0 -2.4

කර්ෂමාන්ත 2.6 -6.9

වස්වා 2.2 -1.5

භාණ්ඩ මත බදු අඩු කිරීම සහ ාධාර 2.4 -8.0

ද.යද්.නි. 2.3 -3.6



ආයයෝජන වියදම් සහ ශුද්ධ වියද්ශ් ඉල්ලුම දුර්ථව්ල වූ අතර 2020 ව්සයර්ථ දී පරියභෝජන 

වියදම් සුළු ව්ශ්යයන්ත ව්ර්ථධනය විය…

2020 දී , පව්ත්නා යව්ළඳයපාළ මිල ගණන්ත යටයත්, ද.යද්.නි.හි වියදම් ප්රයේශ්යට අනුව්,

– 2019 වසවර්ෂ දී සියයට 5.5ක සැංවකෝච යක් වාර්ෂතා කළ දළ වද්ශීය ප්රාේධ  සම්පාද ය (ද.වද්.නි.න් සියයට 25.2), 2020 වසවර්ෂ දී, සියයට 

6.2කින් තවදුරටත්ත පහළ ගිවේය. 

– ජාතයන්තර ඉල්ලුම මන්දගාමී වීම, වද්ශ සීමා වසා ද මීම වේතුවවන් සැංචාරක කර්ෂමාන්තයට ද ඩි වලස බලපෑමක්  ඇතිවීම වමන්ම 

විවද්ශ අැංශය වවත එල්ල වී ඇති පීඩ ය අවම කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ආ ය  සීමා ප  වීම ඇතුළු සියලු කරුණුවල ඒකාබද්ධ 

බලපෑම පිළිබිඹුව කරමින් භාණ්ඩ හා වස්වා සඳහා වූ ශුද්ධ විවද්ශ ඉල්ලුම සියයට 3.5කින් පහළ ගිවේය

– වකවස් වවතත්ත, පරිවභෝජ  වියදම් (ද.වද්.නි. දක්ව  ලද දායකත්තවය සියයට 81.1), 2019 වසවර්ෂ දී දක් ට ල බුණු සියයට 7.4ක 

වර්ෂධ යට සාවප්ක්ෂව, 2020 වසවර්ෂ දී සියයට 2.1ක වර්ෂධ යක් වාර්ෂතා කර තිවේ 

ඉතිරිකිරීම්, ආයයෝජන හා ඉතුරුම්-ආයයෝජන පරතරය 

(ද.යද්.න.යයහි ප්රතිශ්තයක් යලස)

Sources: Department of Census and Statistics
Central Bank of Sri Lanka

• ද.යද්.නි.හි ප්රතිශ්තයක් යලස යද්ශීය ඉතිරිකිරීම්, 2019 ව්සයර්ථ දී 
පැව්ති සියයට 20.7ක  සිට 2020 ව්සයර්ථ දී සියයට 18.9 දක්ව්ා අඩු විය

– පුද්ගලික ඉතුරුම්  සියයට 10.0කින් වර්ෂධ ය වුව ද, රාජය නිර්ෂ-
ඉතුරුම් ව ඩිවීම වද්ශීය ඉතිරිකිරීම් පහත ව ටීමට වේතු විය

• ද.යද්.නි.හි ප්රතිශ්තයක් යලස ජාතික ඉතිරිකිරීම්, 2019 ව්සයර්ථ දී 
පැව්ති සියයට 24.7ක සිට 2020 ව්සයර්ථ දී සියයට 23.9ක් දක්ව්ා අඩු
විය

– විවද්ශීය ශුද්ධ ජැංගම සැංක්රාම ව ඩිවීම ජාතික ඉතුරුම් පහත ව ටීම 
සීමා කිරීමට උපකාරී විය

– ජාතික ඉතුරුම්වලට වඩා ආවයෝජ  ීව්ර වලස පහත ව ටීම 
වේතුවවන් ජාතික ඉතුරුම්-ආවයෝජ  පරතරය, 2019 වසවර්ෂ දී 
ප වති  ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස සියයට -2.1 සිට 2020 වසවර්ෂ දී 
සියයට -1.4 දක්වා අඩු විය. 
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යකාවිඩ්-19 ව්සංගතය මධයයේ ආර්ථික ක්රියාකාරකම් මන්තදගාමී විම පිළිබිඹු කරමින්ත 

2019 ව්සයර්ථ දී සියයට 4.8 ක් වූ  විරැකියාව් 2020 ව්සයර්ථ දී සියයට 5.5ක්  දක්ව්ා ඉහළ

ගියේය…

• ශ්රම බලකා සහභාගීත්ව් අනුපාතිකය (ශ්ර.බ.ස.අ) 2019 ව්සයර්ථ දී පැව්ති සියයට 52.3ක සිට 2020 

ව්සයර්ථ දී සියයට 50.6ක් දක්ව්ා අඩු විය

පුරුෂ ශ්ර.බ.ස.අ. : 73.0% → 71.9% ස්ී ශ්ර.බ.ස.අ.: 34.5% → 32.1%

• යස්ව්ා නියුක්ත ජනගහනය 2019 ව්සයර්ථ ව්ාර්ථතා වූ මිලියන 8.181ක සිට 2020 ව්සයර්ථ දී මිලියන 

7.999ක් දක්ව්ා අඩු විය. රැකියා පහත ව ටීමට ප්රධා  වශවයන් වේතු වූවේ කර්ෂමාන්ත හා වස්වා 

කටයුතුවල රැකියා නියුක්තිය අඩුවීමයි.

වස්වා නියුක්තිවේ දායකත්තවය 2019 2020

කෘිකර්ෂමාන්ත 25.3% 27.1%

කර්ෂමාන්ත 27.6% 26.9%

වස්වා 47.1% 46.0%

ශ්රම යව්ළඳයපාළ දර්ථශ්ක 
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යස්ව්ා වියුක්ති අනුපාතිකය (%)



යකාවිඩ් -19 ආශ්රිතව් මතු වූ සීමා මධයයේ යබෝ යනාව්න යරෝග සහිත පුද්ගලයින්තයග් අව්ශ්යතා 

සපුරාලීම සඳහා රාජය යසෞඛ්ය යස්ව්ා පද්ධතිය නව්ය ප්රයත්නයන්ත අනුගමනය කයේය

යකාවිඩ්-19 ව්සංගත ව්යාේතියේ පළමු රැල්ල සහ යදව්නි රැල්ල මැඩපැව්ැත්ීයම් දී ශ්රී ලංකාව් දැඩි 

අභියයෝගව්ලට මුහුණ දුන්ත නමුත්, යසෞඛ්ය අංශ්යේ  සහ අයනකුත් පාර්ථේව්කරුව්න්තයග් ඒකාබද්ධ 

ක්රියාමාර්ථග යේතුයව්න්ත 2020 ව්සයර්ථ දී යරෝගීන්ත ගණන පාලනය හැකි මට්ටමක පව්ත්ව්ා ගැනීමට ශ්රී 

ලංකාව්ට හැකි විය

යකාවිඩ්-19 අභියයෝග මධයයේ යසෞඛ්ය යස්ව්ා අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ායගන යන ලදී...
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තහවුරු කරන ලද යකාවිඩ්-19 යරෝගීන්ත සංඛ්යාව් 

සහ සිදු කරන ලද පී.සී.ආර්ථ. පරීක්ෂණ (වදනික

අගය)

2020 යදසැම්බර්ථ අග 2021 මාර්ථතු අග 

ආසාධිත සංඛ්යාව් 43,299 92,706 

පුද්ගලයින්ත මිලියනයකට යරෝගීන්ත 1,946 4,229

මරණ අනුපාතය 0.47% 0.61%

එන්තනත්කරණය - පුද්ගලයින්ත 100කට 
මාත්රා 4.2
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2
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2
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2
1



2020 මාර්ථතු මාසයේ සිට බස්නාහිර පළාත පුරා දීර්ථඝ්තම කාලයක් පුරාව්ට ද, 

ව්රින්ත ව්ර රට පුරා ද පාසල් සහ විේව්විදයාල ව්සා දැමීම මධයයේ වුව් ද, අධයාපන 

කටයුතු අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ායගන යාම සඳහා ඊ-තක්සලාව්, ගුරුයගදර සහ 

ඉයගනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය ව්ැනි නව් ව්ැඩසටහන්ත කිහිපයක් ආරම්භ

කරන ලදී

යපර යනාවූ විරූ අභියයෝග මධයයේ රජය විසින්ත අධයාපන යස්ව්ා සැපයීම අඛ්ණ්ඩව් සිදු 

කරන ලදී... 
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අධයාප  කටයුතු ඩිජිටල් වේදිකා වවතට වේගවයන් සැංක්රමණය වීම අගය කළ 

හ කි වුව ද, විවශ්ෂවයන් ම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ළමයින්, දුෂ්කර පළාත්තවල 

ීවත්ත ව  ළමුන් සහ වතාරතුරු හා විදුලි සැංවද්ශ තාක්ෂණ පහසුකම් අඩු සිසුන් 

වමන්ම විවිධ ඉවගනුම් දුෂ්කරතාවලින් වපවළන් න් ස ලකු විට, එව නි ක්රමවේදවල 

කාර්ෂයක්ෂමතාව සම්බන්ධවයන් ග ටලු මතු වී තිවේ...

ආර්ථිකයේ ශ්රම අව්ශ්යතා හඳුනාගැනීම සඳහා අධයාපන අංශ්ය විසින්ත රාජය 

සහ යපෞද්ගලික පාර්ථේව්කරුව්න්ත සමඟ කටයුතු කිරීමට යමන්තම, කුසලතා ඉහළ 

නැංීම හා නව් කුසලතා ඇති කිරීම යකයරහි අව්ධානය යයාමු කළ යුතුය...



සමාජ ආර්ථික කටයුතු සීමා කර තිබූ කාලයේ දී අඩු ආදායම්ලාභී හා අව්දානමට ලක්විය 

හැකි ගෘහ ඒකකව්ල සමාජ ආර්ථික යහපැව්ැත්ම ඉහළ නැංීමට රජය පියව්ර 

ගත්යත්ය...
දරිද්රතා දර්ථශ්කය - 2016 දිස්ික්ක දත්ත 

මත පදනම් වූ තිව්රතා සිතියම 

2020 දී,

ආරක්ිත පානීය ජලය සඳහා ප්රයේශ්ය

93.2% (2019 දී 91.9%)

නල ජලය සඳහා ප්රයේශ්ය

53.1% (2019 දී 51.8%) 

රජය අව්දානමට ලක් විය හැකි ගෘහ ඒකකයකට රු. 5,000.00ක් බැගින්ත වූ දීමනාව්ක්

අව්ස්ථා යදකක දී ලබා දීමට කටයුතු කයේය

සමස්ත ජනතාව්ට 
පිරිසිදු හා ආරක්ිත 
පානීය ජලය සැපයීම
සහතික කිරීම 
සඳහා රජය 
අඛ්ණ්ඩව් ප්රයත්න 
දැරීය. 

පසුගිය දශ්ක කිහිපය තුළ දී දරිද්රතාව් 

සැලකිය යුතු යලස පහළ ගියද, පළාත්

සහ දිස්ික්ක අතර දරිද්රතා මට්ටම්ව්ල 

සැලකිය යුතු විෂමතා දක්නට හැකිය.

17

ප්රධාන සුභසාධන ව්ැඩසටහන්ත - ප්රතිලාභී පවුල් සංඛ්යාව් සහ ප්රදානයන්තහි ව්ටිනාකම



• යකාවිඩ්-19 ආශ්රිත සීමා පැනීම් මධයයේ අතථය සම්බන්තධතා හරහා ආර්ථික ක්රියාකාරකම් අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ායගන 

යෑමට විදුලි සංයද්ශ් අංශ්ය පහසුකම් සැලසුයේය 

• ‘නිව්යස් සිට ව්ැඩ කිරීයම්’ ක්රමයේදය හඳුන්තව්ාදීම සහ සංචරණ සීමා පැනීම සමඟ අන්තතර්ථජාල භාවිතයේ සැලකිය යුතු 
ව්ර්ථධනයක් දක්නට ලැබුණි

යකාවිඩ්-19 මගින්ත නිර්ථමාණය කරනලද අභියයෝගව්ලට විදුලි සංයද්ශ් අංශ්ය 

පූර්ථයව්ෝපායිකව් අනුගත විය...

දුරකථන ඝ්නත්ව්ය - 143.0

අන්තතර්ථජාල ඝ්නත්ව්ය - 79.9
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යරෝඩ්බෑන්තඩ් දත්ත භාවිතය 



ව්සයර්ථ යදව්න කාර්ථතුව් තුළ දීපව්යාේතව් ආර්ථික හා සමාජ කටයුතු සීමා කිරීම යේතුයව්න්ත 

බලශ්ක්ති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු යලස පහළ ගිය අතර, ඉන්ත අනතුරුව් එය ව්සංගත තත්ත්ව්යට

යපර පැව්ති මට්ටමට ක්රමයයන්ත ළඟාවිය...

• යබාරයතල් (යරන්තට්) බැරලයක මියලහි සාමානයය පසුගිය ව්සයර්ථ පැව්ති එ.ජ. 

යඩාලර්ථ 64.04ට සායේක්ෂව් 2020 දී එ.ජ. යඩාලර්ථ 43.35 ක් දක්ව්ා සියයට 32.3කින්ත අඩු 

විය. 2000 ව්සයර්ථ සිට යම් දක්ව්ා ව්ාර්ථතා වූ යරන්තට් යබාරයතල් බැරලයක අඩුම මිල 

2020 අයේල් මැද භාගයේ දී ව්ාර්ථතා විය

• අසාමානය යලස ජාතයන්තතර යව්ළඳයපායේ පහළ ගිය යතල් මියලහි ප්රතිලාභ 

ආර්ථිකය පුරා සාධාරණ යලස යබදා හැරීම සහතික කිරීයම් සඳහා යද්ශීය ඉන්තධන 

මිල ගණන්ත සංයශ්ෝධනය කිරීම යව්නුයව්න්ත 2020 මාර්ථතු මාසයේ දී ඉන්තධන මිල

ස්ථායීකරණ අරමුදල පිහිටුව්න ලදී

• ව්සර තුළ දී, යද්ශීය යව්ළඳයපායේ ඛ්නිජ යතල් නිෂ්පාදන විකුණුම් සියයට 16.8කින්ත 

පහළ ගියේය.

• 2020 ව්සයර්ථ දී සමස්ත විදුලි උත්පාදනය ගි.යව්ා.පැ.

15,714ක් දක්ව්ා සියයට 1.3කින්ත පහළ ගියේය 

• විදුලිය සඳහා ගෘහස්ත අංශ්යේ ඉල්ලුයමහි ව්ර්ථධනය 

ඉක්මව්ා කර්ථමාන්තත අංශ්යේ ඉල්ලුම පහළ යෑම 

යබායහෝ දුරට යේතුයකාටයගන, 2020 ව්සයර්ථ දී මුළු

විදුලිබල අයලවිය ගි.යව්ා.පැ. 14,287ක් දක්ව්ා සියයට 

2.2කින්ත අඩු විය 
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ජාතයන්තතර යව්ළඳයපායේ යබාරයතල් (යරන්තට්) 

සාමානය මිල සහ ලං.ඛ්.නී.සං. යබාරයතල් ආනයන මිල

විදුලිබල උත්පාදන සංයුතිය



ප්රව්ාහන කටයුතු සහ ව්රාය යමයහයුම් ව්සර තුළ දී පසුබෑමට ලක් විය...
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මගී කියලෝමීටර 

(බිලියන)- ශ්රී ලං.ග.ම. 
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මගී කියලෝමීටර 

(බිලියන) -

යපෞද්ගලික අංශ්ය
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මගී කියලෝමීටර 

(මිලියන)
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භාණ්ඩ යටාන්ත 

කියලෝමීටර (මිලියන)
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(මිලියන)
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භාණ්ඩ 

(යම.යටා.'000)

32.2%

65.8%

46.6%

1.1%
76.5%

54.3%

භාණ්ඩ හැසිරීම්

බහලු යමයහයුම්

බහලු ප්රතිනැේගත 

කිරීම්

3.8%
යම.යටා. 

මිලියන 102.91

5.2%

අඩි විස්සට 

සමාන බහලු 

ඒකක යම.යටා. 

මිලියන 6.86

3.2%

අඩි විස්සට 

සමාන බහලු 

ඒකක යම.යටා.

මිලියන 5.77

මහාමාර්ථග ප්රව්ාහනය දුම්රිය ප්රව්ාහනය ගුව්න්ත යස්ව්ා

බහලු යමයහයුම්, ප්රතිනැේගත කිරීම් සහ නැේ 

පැමිණීම්
ව්රාය ක්රියාකාරකම්ව්ල ක්රියාකාරිත්ව්ය 
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• මාතර සිට හම්බන්තයතාට දක්ව්ා

දක්ිණ අධියේගී මාර්ථගය දීර්ථඝ්

කිරීයම් ව්යාපෘතිය 2020 දී 

අඛ්ණ්ඩව් ක්රියාත්මක විය.

• යගාඩගම, පාලටුව්, 

යබලිඅත්ත සහ බරව්කුඹුක 

සම්බන්තධ කරන අධියේගී 

මාර්ථග යකාටස 2020 

යපබරව්ාරි මාසයේ දී 

මහජනයාට විව්ෘත විය.

• අන්තදරව්ැව් හරහා මත්තල 

සිට හම්බන්තයතාට දක්ව්ා 

දියව්න අධියේගී මාර්ථගය ද

2020 දී නිම කරන ලදී.

• මධයම අධියේගී මාර්ථගයේ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු 2020 දී ද 

අඛ්ණ්ඩව් සිදු විය.

• 2020 දී යකාළඹ ව්රාය නගර ව්යාපෘතියේ සංව්ර්ථධන 

කටයුතු ද අඛ්ණ්ඩව් සිදු විය.

• බාහිර උපයයෝගිතා සැපයුම් යටිතල පහසුකම් 

ඉදිකිරීයම් කටයුතු ව්සර තුළ දී සිදුයව්මින්ත පැව්තුණි 

• මූලය හා ව්ාණිජ මධයස්ථානය ඉදිකිරීයම් මූලික 

කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී

• යමම ව්යාපෘතිය දකුණු ආසියානු කලාපයේ වියේෂ 

ආර්ථික කලාපයක් බව්ට පත් ව්නු ඇතැයි 

අයේක්ෂා යකයර්ථ. 

යකාළඹ ව්රාය නගර ආර්ථික යකාමිෂන්ත සභා පනත් 

යකටුම්පත 2021 මාර්ථතු 24 දින ගැසට් කරන ලදී 

ව්සංගතය නිසා ඇති වූ බාධා මධයයේ වුව් ද, 2020 දී යභෞතික යටිතල පහසුකම් 

ව්යාපෘති කිහිපයක් අඛ්ණ්ඩව් ක්රියාත්මක විය... 
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2020 ව්සර තුළ දී මතුපිට උද්ධමනය, සමස්ථයක් ව්ශ්යයන්ත සියයට 4 - 6 අතර අයේක්ිත

පරාසයේ පැව්ති අතර, මූලික උද්ධමනය පහළ මට්ටමක පැව්තුණි…

• යකා. පා. මි. ද.යේ ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය යව්නස 

මගින්ත මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය පහළ ගිය 

අතර, එය 2019 යදසැම්බර්ථ මාසයේ දී ව්ාර්ථතා වූ 

සියයට 4.8ට අගයට සායේක්ෂව්  2020 ව්සර 

අව්සානයේ දී සියයට 4.2ක් යලස ව්ාර්ථතා විය

• ජා. පා. මි. ද.යේ ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය යව්නස 

මගින්ත මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය 2019 

යදසැම්බර්ථ මාසයේ දී ව්ාර්ථතා වූ සියයට 6.2ට

අගයට සායේක්ෂව් 2020 ව්සර අව්සානයේ දී 

සියයට 4.6ක් දක්ව්ා පහළ ගියේය

• යකා. පා. මි. ද. සහ ජා. පා. මි. ද. අනුව් මනිනු 

ලබන පරිදි, මූලික උද්ධමනය, 2020 ව්සර 

මුළුල්යල් පහළ මට්ටමක පැව්තුණි
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ව්සංගතය යේතුයව්න්ත ඇති වූ සැපයුම් අව්හිරතා නිසා වියේෂයයන්ත ම, ඇතැම් අතයව්ශ්ය ආහාර ද්රව්යව්ල මිල ඉහළ මට්ටමක 

පැව්තීම යේතුයව්න්ත ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමන පීඩනය ඉහළ යෑම මධයයේ වුව් ද, අඩු ඉල්ලුම් තත්ත්ව්යන්ත, මනාව් පාලනය වූ 

උද්ධමන අයේක්ෂා සහ පහළ දැමූ පරිපාලිත මිල ගණන්ත, උද්ධමනය ඉලක්කගත මට්ටයමහි පව්ත්ව්ා ගැනීමට උපකාර විය.

යකාළඹ පාරියභෝගික මිල දර්ථශ්කයට අනුව් මතුපිට, ආහාර හා
ආහාර යනාව්න උද්ධමනය (ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය)



වියද්ශීය අංශ්යේ ප්රව්ණතා
සහ

ප්රතිපත්ති

5
ව්න 

පරිච්යේදය
රජය සහ මහ බැංකුව් විසින්ත ගනු 

ලැබූ කාලීන ප්රතිපත්ති 

ක්රියාමාර්ථගව්ල සහාය ඇතිව්, 

වියද්ශීය අංශ්ය 2020 ව්සර තුළ දී 

මුහුණ දීමට සිදු වූ ප්රබල බාධකයන්තට 

එයරහිව් ක්රියාත්මක විය…



• 2020 ව්සයර්ථ දී අපනයන ඉපැයීම් එ.ජ. යඩාලර්ථ මිලියන 10,047ක්

දක්ව්ා සියයට 15.9කින්ත පහත ව්ැටුණි :

• අපනයන ඉපැයීම් පහත ව්ැටුණු ප්රධාන අයිතම : 

╴ ඇඟලුම් (-24.3%)

╴ ඛ්නිජ වතල් නිෂ්පාදිත (-28.3%)

• යපෞද්ගලික සනීපාරක්ෂක උපකරණ සහ ඇතැම් 

කෘිකාර්ථමික අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ ගියේය :

╴ ප්ලාස්ටික් හා උපාැංග (140.0%)

╴ නිමකළ වරදිපිළි (110.3%)

• එක්සත්ත ජ පදය (25%) ශ්රී ලැංකාවේ අප ය  සඳහා ප්රධා  

ග නුම්කරුවා වූ අතර, ඉන් පසුව එක්සත්ත රාජධානිය (9%) සහ 

ඉන්දියාව (6%) ප්රධා  ග නුම්කරුවන් විය 

අපනයන ඉපැයීම් යකටි කාලපරිච්යේදයක්  තුළ දී ව්සංගතයට යපර පැව්ති
මට්ටමට නැව්ත ළඟා විය... අප ය  සැංයුතිය - 2020

අප ය  වවළඳ දිශාව - 2020
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• 2020 ව්සයර්ථ දී ආනයන වියදම එ.ජ. 

යඩාලර්ථ මිලියන 16,055ක් දක්ව්ා 

සියයට 19.5කින්ත අඩු විය:

• ආනයන වියදම පහත ව්ැටුණු ප්රධාන

අයිතම :

╴ ඉන්ධ  (-34.7%)

╴ වරදිපිළි හා වරදිපිළි උපාැංග (-19.7%)

╴ වපෞද්ගලික රථවාහ  (-65.3%)

• ආනයන වියදම ඉහළ ගිය ප්රධාන 

අයිතම :

╴ වතල් හා වම්ද (ප්රධා  වශවයන් 

වපාල්වතල්) (263.7%)

╴ සීනි හා රසක විලි (37.7%)

╴ වබවහත්ත හා ඖෂධීය නිෂ්පාදිත (7.8%)

• ශ්රී ලංකායේ ප්රධාන ආනයන මූලයන්ත 

යලස ප්රධාන ව්ශ්යයන්ත චීනය (22%) හා

ඉන්තදියාව් (19%) ද ඉන්ත පසුව් එක්සත්

අරාබි එමීර්ථ රාජයයද (6%) පැව්තුණි

අතයව්ශ්ය යනාව්න භාණ්ඩ ආනයන සීමා කිරීමට ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ථග සහ යලෝක යව්ළඳයපායළහි 
ඛ්නිජ යතල් මිල ගණන්ත සැලකිය යුතු යලස අඩු මට්ටමක පැව්තීම, 2020 ව්සයර්ථ ආනයන වියදම පහළ
යෑම සඳහා යේතු විය...
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ආනයන යව්ළඳ දිශ්ාව් - 2020

ආනයන සංයුතිය - 2020



ඒ අනුව්, යව්ළඳ හිඟය කැපී යපයනන යලස අඩු විය…

යව්ළඳ හිඟය යපර ව්සරට සායේක්ෂව් එ.ජ. යඩාලර්ථ මිලියන 6,008ක් දක්ව්ා එ.ජ. යඩාලර්ථ මිලියන 1,989කින්ත අඩු විය

අපනයන, ආනයන සහ යව්ළඳ හිඟය 

(එ.ජ. යඩාලර්ථ බිලියන) 
යව්ළඳ මිල අනුපාතය සහ 

යව්ළඳ දර්ථශ්ක
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වියද්ශීය ජංගම ගිණුයම් හිඟය අඩු වූ අතර, මූලය ගිණුම යව්ත වූ ලැබීම් ද අඩු විය… 

වියද්ශ් යස්ව්ා 

නියුක්තිකයින්තයග්

යේෂණව්ල හැසිරීම 

පිළිබඳ ව්ැඩිදුර 

විේයල්ෂණයක් 

වියේෂ සටහනක්

මඟින්ත ඉදිරිපත් කර 

ඇත...
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• මූලය ගිණුම යව්ත ලැබුණු ප්රධාන ලැබීම් අතරට චීන සංව්ර්ථධන බැංකුයව්න්ත ලද එ.ජ. යඩාලර්ථ මිලියන 500ක 

වියද්ශ් විනිමය කාලීන මූලය පහසුකම, ඉන්තදියානු සංචිත බැංකුව් විසින්ත ආසියානු කලාපීය සහයයෝගීතා 

මූලය සංවිධානය යටයත් එ.ජ. යඩාලර්ථ මිලියන 400ක වියද්ශ් විනිමය හුව්මාරු පහසුකම සහ වියද්ශීය 

ඍජු ආයයෝජන (ණය ද ඇතුළුව්) ආකාරයයන්ත වූ එ.ජ. යඩාලර්ථ මිලියන 670ක ලැබීම් ඇතුළත් විය.

• ප්රධාන යගීම් අතරට රාජය සුරැකුම්පත් යව්ළඳයපාළ යව්තින්ත වූ වියද්ශීය ආයයෝජන යගීම් සහ 2020

ඔක්යතෝබර්ථ මාසයේ දී සිදු කරන ලද එ.ජ. යඩාලර්ථ බිලියන 1ක් වූ කල් පිරුණු ජාතයන්තතර ස්වව්රීත්ව් 

බැඳුම්කර ආපසු යගීම ඇතුළත් විය.



2020 : එ.ජ. යඩාලර්ථ බිලියන 5.7
(ආනයනික මාස 4.2)

2019 : එ.ජ. යඩාලර්ථ බිලියන 7.6 
(ආනයනික මාස 4.6)

දළ නිල සංචිත 
ශුද්ධ ජාතයන්තතර සංචිතව්ල යව්නසට සමාන ව්න

සමස්ත යේෂය, 2019 ව්සයර්ථ දී ව්ාර්ථතා කළ 

අතිරික්තයට සායේක්ෂව් 2020 ව්සයර්ථ දී හිඟයක්

ව්ාර්ථතා කයේය.

දළ නිල සංචිත සහ මුළු වියද්ශීය ව්ත්කම්යගවුම් තුලනය
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වියද්ශීය ණය යස්ව්ාකරණ යගීම් සහ වියද්ශ් විනිමය ලැබීම් සීමිත ීම මධයයේ දළ නිල 
සංචිත අඩු විය…



ශ්රී ලංකායේ යනාපියව්ා ඉතිරිව් ඇති වියද්ශීය ණය 2020 ව්සයර්ථ දී අඩු විය…

මුළු වියද්ශීය ණය තත්ත්ව්ය

2020 ව්සර අව්සානය ව්න විට: එ.ජ. යඩාලර්ථ බිලියන 49.2                            
(ද.යද්.නි.යයහි ප්රතිශ්තයක් යලස 60.9%)

2019 වසර අවසා ය ව  විට: එ.ජ. වඩාලර්ෂ බිඹලිය  54.8                            
(ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස 65.3% )

වියද්ශීය ණය

වියද්ශීය ණය යස්ව්ාකරණ යගීම්

2020 : එ.ජ. යඩාලර්ථ බිලියන 4.4

2019 : එ.ජ. වඩාලර්ෂ බිඹලිය  5.8 

2020 ව්සයර්ථ දී වියද්ශීය ණය පහළ යෑමට ප්රධාන 

ව්ශ්යයන්ත යේතු වූයේ

− 2020 වසවර්ෂ ඔක්වතෝම්බර්ෂ මාසවේ දී කල්පිරුණු එ. ජ. වඩාලර්ෂ 

බිඹලිය  1ක ජාතයන්තර ස්වවරීත්තව බ ඳුම්කරයක් පියවීම

− රජය ලබාගත්ත ණයවල ව ාපියවා ඉතිරිව ඇති ප්රමාණය අඩු 

වීම

− රුපියල්වලින්  ාම ය කර ඇති රාජය සුරැකුම්පත්තවල

අවන්වාසිකයින් සතු ආවයෝජ  පහළ යෑම 

− ශ්රී ලැංකාවේ ව ාපියවා ඉතිරිව ඇති ජාතයන්තර ස්වවරීත්තව  

බ ඳුම්කරවල වන්වාසිකයින් සතු ආවයෝජ  ඉහළ යෑම

− ශ්රී ලැංකාවේ ව ාපියවා ඉතිරිව ඇති ජාතයන්තර ස්වවරීත්තව 

බ ඳුම්කරවල වවළඳවපාළ වටි ාකම ස ලකිය යුතු වලස අඩු 

වීම

වියද්ශීය මූලයකරණ එක්රැස් කිරීයම් අභියයෝග 

හමුයේ වුව්ද, ශ්රී ලංකාව් ණය යස්ව්ාකරණය

කිරීම පිළිබඳ වූ යනාබිඳුණු ව්ාර්ථතාව් තව්දුරටත් 

පව්ත්ව්ායගන ගියේය…
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• 2020 වසවර්ෂ මාර්ෂතු මස සිට අවේල් මස දක්වා කාලය තුළ සහ 2020 වසවර්ෂ අග භගවේදී ප වති පීඩ  හමුවේ වුව ද, විනිමය අනුපාතිකවේ 

ප වති ස ලකිය යුතු විචල යන් කාවලෝචිත ක්රියාමාර්ෂග තුළින් වළක්ව  ලදී.

• සමස්තයක් වලස, 2020 වසර තුළ ශුද්ධ පද ම මත වද්ශීය විවද්ශ විනිමය වවළඳවපාවළන් විවද්ශ විනිමය අවවශෝෂණය කර ඇත. (එ.ජ. 

වඩාලර්ෂ මිලිය  283)

• රවටහි වවළඳ තරගකාරීත්තවය වපන්නුම් කරමින් මූර්ෂත සඵල විනිමය අනුපාතික දර්ෂශක පද ම් වර්ෂෂවේ (2017=100) සීමාවට වඩා අඩු 

අගයක ප වතුණි. 

2020 ව්සයර්ථ දී එ.ජ. යඩාලරයට සායේක්ෂව් රුපියයලහි අව්ප්රමාණය සියයට 2.6කට 
සීමා විය…

විනිමය අනුපාතිකය හා යද්ශීය වියද්ශ් විනිමය යව්ළඳයපාළ 

තුළ මහ බැංකුයේ මැදිහත්ීම 

සඵල විනිමය අනුපාතික දර්ථශ්ක (2017=100)

මුදල් ව්ර්ථග 24 පැස අනුව් 
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රාජය මූලය ප්රතිපත්තිය හා 
රාජය මූලය කටයුතු

6 ව්න 

පරිච්යේදය

2020 ව්සර ආරම්භ ව්න විට රාජය 
මූලය ප්රතිපත්තිය මගින්ත මන්තදගාමීව් 
පැව්ති ආර්ථිකයට සහාය සැපයීම
යකයරහි වියේෂ අව්ධානයක් යයාමු 
කර තිබිණි. යකයස් යව්තත්, 
ව්සංගතයේ බලපෑම යේතුයව්න්ත 2020
ව්සර තුළ දී රාජය මූලය කටයුතු 
සැලකිය යුතු අභියයෝගයන්තට මුහුණ 
දුන්ත අතර, සමස්ත රාජය මූලය 
කාර්ථයසාධනය අයේක්ෂා කළ 
මට්ටමට ව්ඩා දුර්ථව්ල විය…



විවිධ අභියයෝග මධයයේ වුව් ද, ආර්ථික ක්රියාකාරකම් කඩිනමින්ත යථා තත්ත්ව්යට පත් 
කිරීම සහ ආර්ථිකය ඉහළ ව්ර්ථධන මාව්තක් කරා යයාමු කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා, 
ව්සංගතයයන්ත පීඩාව්ට පත් ව්යාපාර සහ පුද්ගලයින්ත හට රජය අඛ්ණ්ඩව් සහාය විය…

• වසැංගතය මධයවේ 2020 වසර තුළ දී මුහුණ දුන් ස ලකිය යුතු අභිවයෝග වේතුවවන් 
ආදායම් රැස් කිරීම අවප්ක්ිත මට්ටමට වඩා පහළ මට්ටමක ප වති අතර, පු රාවර්ෂත  
වියදම් ඉහළ ගිවේය.

• රාජය මූලය කටයුතු මත ව්න

ඉහළ පීඩනය පිළිබිඹු 

කරමින්ත, 2020 ව්සයර්ථ දී ප්රධාන 

රාජය මූලය යේෂ 

පසුබෑමකට ලක් වූ අතර, 

එමගින්ත 2020 ව්සර අව්සානය 

ව්න විට මධයම රජයේ 

යනාපියවූ ණය ඉහළ ගියේය.

රාජය මූලය කාර්ථයසාධනයයහි සාරාංශ්ය 

(ද.යද්.නි.යයහි ප්රතිශ්තයක් යලස)
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බදු ආදායම සැලකිය යුතු යලස පහත ව්ැටීම පිළිබිඹු කරමින්ත, ද.යද්.නි.යයහි 
ප්රතිශ්තයක් යලස, බදු ආදායම 2019 ව්සයර්ථ දී පැව්ති සියයට 12.6 සිට 2020 ව්සයර්ථ දී
සියයට 9.1 දක්ව්ා අඩු විය...

• වමම ප්රතිඵලයට වේතු වූවේ ආර්ෂික කටයුතු සැංවකෝච ය වීම නිසා ආදායම් 

ල බීවම් මාර්ෂග දුර්ෂවල වීම වමන්ම, 2019 වසර අවසන් භාගවේ සිට බදු 

සැංවශෝධ  හරහා ක්රියාත්තමක කර  ලද රාජය මූලය උත්තවත්තජ  ක්රියාමාර්ෂගයි

රාජය ආදායයම් සංයුතිය - 2020

රාජය ආදායම පිළිබඳ සම්පිණ්ඩනය
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ප්රාග්ධන වියදම් කැපී යපයනන යලස පහත ව්ැටීම යේතුයව්න්ත මුළු වියදම 
සහ ශුද්ධ ණය දීම් පහළ ගියේය…

• වියදම් අැංශය ස ලකූ විට, රුපියල් බිඹලිය  422.6ක් වූ

ව ාපියවූ හිඟ මුදල් වගවීම හා සම්බන්ධ වියදම 2020

වසවර්ෂ සිට 2019 වසරට විත න් කරමින් මුදල් 

අමාතයාැංශය රාජය මූලය සැංඛ්යා වල්ඛ් වලට ග ළපුමක් 

සිදු කවේය.

• ඒ අනුව, ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස 2019 වසවර්ෂ දී

සියයට 22.2ක් වූ  මුළු වියදම් සහ ශුද්ධ ණය දීම් 2020

වසවර්ෂ දී සියයට 20.3ක අගයක් වාර්ෂතා කවේය.

– ප්රධා  වශවයන් ව ටුප් හා වේත , සහ ාධාර හා ප වරුම්

වමන්ම, වපාලී වගවීම් සඳහා ද රීමට සිදු වූ වියදම් ඉහළ යෑම

වේතුවවන්, 2019 වසවර්ෂ දී ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස

සියයට 16.1ක් වූ පු රාවර්ෂත  වියදම්, 2020 වසවර්ෂ දී සියයට 

17.0ක් දක්වා ඉහළ ගිවේය.

– ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස ප්රාේධ  වියදම් 2019 වසවර්ෂ

වාර්ෂතා වූ සියයට 6.1ට සාවප්ක්ෂව, 2020 වසවර්ෂ දී සියයට 

3.3ක් දක්වා ස ලකිය යුතු වලස පහළ ගිවේය.
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රාජය පුනරාව්ර්ථතන වියදයම් සංයුතිය - 2020 (අ)



2020 ව්සයර්ථ දී ප්රධාන රාජය මූලය යේෂ සැලකිය යුතු යලස පහත ව්ැටීම සඳහා 

ව්සංගතයේ බලපැම් යේතු විය...

• ව ාපියවූ වගවීම් සඳහා ව  ග ළපීම්වලට පසු, ද.වද්.නි.වයහි 

ප්රතිශතයක් වලස සමස්ත අයව ය හිඟය 2019 වසරට අදාළ වූ සියයට 9.6

සිට 2020 වසවර්ෂ දී සියයට 11.1ක් දක්වා ඉහළ ගිවේය.

• වර්ෂත  ගිණුවම් හිඟය ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස, 2019 වසවර්ෂ දී 

වාර්ෂතා වූ සියයට 3.6 සිට 2020 වසවර්ෂ දී සියයට 7.9ක් දක්වා ව ඩි විය.

• ප්රාථමික වශ්ෂවේ හිඟය, ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස 2019 වසවර්ෂ දී 

වාර්ෂතා කළ සියයට 3.6ට සාවප්ක්ෂව, 2020 වසවර්ෂ දී සියයට 4.6ක් වාර්ෂතා 

කවේය.
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ප්රධාන රාජය මූලය දර්ථශ්ක

(ද.යද්.නි.යයහි ප්රතිශ්තයක් යලස)

ප්රධාන රාජය මූලය යේෂ

(ද.යද්.නි.යයහි ප්රතිශ්තයක් යලස)



2020 ව්සයර්ථ දී අයව්ැය හිඟය මූලයයනය කිරීම සඳහා යද්ශීය ප්රභව්යන්ත යයාදා ගන්තනා ලදී…

• වසර තුළ ව ාපියවූ ණය වතාගය ඉහළ යෑම වමන්ම දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතය 

සැංවකෝච ය වීවමහි ඒකාබද්ධ බලපෑම පිළිබිඹුව කරමින්, ව ාපියවූ මධයම රජවේ 

ණය ප්රමාණය, ද.වද්.නි.වයහි ප්රතිශතයක් වලස, 2019 වසර අවසා යට ප වති

සියයට 86.8ට සාවප්ක්ෂව, 2020 වසර අවසන් ව  විට සියයට 101.0 දක්වා ඉහළ 

  ගුණි.

අහිතකර යව්ළඳයපාළ සමයේක්ෂණයන්ත මධයයේ වුව් ද, රජය, සිය ණය යස්ව්ාකරණය සම්බන්තධයයන්ත යමයතක් පව්ත්ව්ා

ගන්තනා ලද යනාබිඳුණු ව්ාර්ථතාව් අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ා ගැනීමට කටයුතු කයේය…

මධයම රජයේ යනාපිය වූ ණය 

• මුළු ණය ප්රමාණයට සාවප්ක්ෂව විවද්ශීය ණය ප්රමාණය 

2019 වසර අවසා වේ දී ප වති සියයට 47.6ක සිට 2020 

වසර අවසා ය ව  විට සියයට 40.0ක් දක්වා පහත ව ටුණි

• විවද්ශීය මූලාශ්රවලට වඩා වද්ශීය මූලාශ්ර ඔස්වස් අයව ය 

මූලය ය කිරීමට රජය වයාමු වීම වමන්ම, අහිතකර වගෝලීය 

වවළඳවපාළ තත්තත්තවයන් මධයවේ විවද්ශීය මූලය ය සඳහා 

වූ සීමීත ප්රවේශය වමයින් පිළිබිඹුව විය.
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මුදල් ප්රතිපත්තිය, 
යපාලී අනුපාතික, 

මුදල් සහ ණය

7ව්න 

පරිච්යේදය

අරමුදල් පිරිව්ැය අඩු කිරීම, මුදල් 
යව්ළඳයපාළ තුළ ප්රමාණව්ත් 
ද්රව්ශීලතාව්ක් පැව්තීම තහවුරු කිරීම, 
සහ ව්සංගතය මගින්ත නිර්ථමාණය 
කරන ලද අභියයෝගාත්මක 
තත්ත්ව්යන්ත යටයත් මූලය පද්ධතියේ
සුමට ක්රියාකාරිත්ව්යක් තහවුරු කිරීම 
අරමුණු කරගනිමින්ත මහ බැංකුව් විසින්ත 
2020 ව්සර තුළ දී අතිශ්යින්තම ලිහිල් 
මුදල් ප්රතිපත්තියක් ක්රියාව්ට නංව්න 
ලදී…



අඩු උද්ධමන තත්ත්ව්යත් සමඟ ව්සංගතයේ බලපෑම්ව්ලින්ත යථා තත්ත්ව්යට පත්ීම සහ 

ආර්ථික ව්ර්ථධන යේගය නැව්ත ළඟා කර ගැනීම සඳහා ආර්ථිකයට සහාය දැක්ීයම්

අරමුණින්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් 2020 ව්සර තුළ දී මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාව්රය අඛ්ණ්ඩව් 

ලිහිල් කයේය…
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• ප්රතිපත්තති වපාලී අනුපාතික පද ම් අැංක 250කින් අඩු කර  
ලද අතර, වයවස්ථාපිත සැංචිත අනුපාතය ප්රතිශතාැංක 
3කින් අඩු කර  ලදී

• බ ැංකු අනුපාතිකය, පද ම් අැංක +300ක ආන්තිකයක්
සහිතව, නිතය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය හා අනුකුලව 
ස්වයැංක්රීයව ග ළපීමට ඉඩ සලස  ලද අතර, එහි 
ප්රතිඵලයක් වලස එය 2020 වසවර්ෂ දී පද ම් අැංක 650කින්
අඩු විය

• වසෞභාගයා වකාවිඩ්-19 පු රුද සහ  ණය පහසුකම 
යටවත්ත සහ දායී ණය වයෝජ ා ක්රම හඳුන්වා වද  ලදී

නිතය යපාලී අනුපාතික යකාරියඩෝව්,

බරිත සාමානය ඒක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය,

ව්යව්ස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය සහ බැංකු 

අනුපාතිකය

• ඉතා ඉහළ වපාලී අනුපාතික පහළ ද මීම සඳහා නියාම  
ක්රියාමාර්ෂග ක්රියාත්තමක කවේය

• වද්පළ ඇපකර සහිත නිවාස ණය සඳහා වසරකට සියයට 
7ක උපරිම වපාලී අනුපාතිකයක් හඳුන්වා වද  ලදී

• බ ැංකු සඳහා ක්ුද්ර, කුඩා හා මධය පරිමාණ වයාපාර 
අැංශවයහි ප්රමුඛ් අැංශවලට ණය ලබා දීවම් ඉලක්ක හඳුන්වා 
දීමට  ීරණය කර  ලදී

• වසැංගතය මධයයවේ රජවේ මුදල් ප්රවාහ ල බීම්හි ප වති 
දුෂ්කරතා ස ලකිල්ලට ගනිමින්, ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව 
රජයට අවශය මූලයමය සහාය ලබා දුන්වන්ය

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් 

2020 ව්සයර්ථ දී උපයයෝගී

කර ගත් මුදල් ප්රතිපත්ති

උපකරණ පිළිබඳව් 

වියේෂ සටහනක් මඟින්ත

තව්දුරටත් සාකච්ඡා 

කර ඇත…



යමම ප්රතිපත්තිමය, යමයහයුම් සහ නියාමන ක්රියාමාර්ථගව්ල බලපෑම පිළිබිඹු 

කරමින්ත, සමස්ත යව්ළඳයපාළ ණය අනුපාතික ඉතිහාසයේ යමයතක් පැව්ති 

අව්ම මට්ටම දක්ව්ා පහත ව්ැටුණි… 

39

යතෝරාගත් යව්ළඳයපාළ යපාලී අනුපාතිකයන්තයග් හැසිරීම

යපාලී අනුපාතික යව්නස්ීම්

යපාලී අනුපාතිකය 2020 අව්සානයට
2019 අව්සානයේ සිට

2020 අව්සානය දක්ව්ා

ප්රිශතයක්ත සෙ පදනම් අංකවෙ සවන 

මාසික බරිත සාමා ය ප්රමුඛ් ණය අනුපාතිකය 5.74 -426

බරිත සාමා ය ණය අනුපාතිකය 10.29 -330

බරිත සාමා ය  ව ණය අනුපාතිකය 8.38 -442

බරිත සාමා ය ඒකක්ෂණ මුදල් අනුපාතිකය 4.55 -290

දි  91 භාණ්ඩාගාර බිඹල්පත්ත ඵලදා අනුපාතිකය 4.69 -282

දි  182 භාණ්ඩාගාර බිඹල්පත්ත ඵලදා 

අනුපාතිකය
4.80 -322

දි  364 භාණ්ඩාගාර බිඹල්පත්ත ඵලදා 

අනුපාතිකය
5.05 -340

බරිත සාමා ය ත න්පතු අනුපාතිකය 5.80 -240

බරිත සාමා ය ස්ථාවර ත න්පතු අනුපාතිකය 7.14 -291

බරිත සාමා ය  ව ත න්පතු අනුපාතිකය 4.93 -396

බරිත සාමා ය  ව ස්ථාවර ත න්පතු 

අනුපාතිකය 
5.08 -409



• 2020 ව්සර අව්සානය ව්න විට යපෞද්ගලික අංශ්යට 

ලබා දුන්ත ණය සියයට 6.5ක ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය 

ව්ර්ථධනයක් ව්ාර්ථතා කරමින්ත ව්සර තුළ දී රුපියල් 

බිලියන 374.1කින්ත ඉහළ ගියේය

යපෞද්ගලික 

ණය සහ 

අත්තිකාරම්

ඉහළ යෑම 

ප්රධාන 

ව්ශ්යයන්ත 

යේතු යව්මින්ත, 

2020 ව්සයර්ථ 

යදව්න 

භාගයේ දී 

යපෞද්ගලික 

අංශ්ය යව්ත 

සපයන ලද 

ණය ඉහළ 

ගියේය

ප්රධාන අංශ්ව්ලට ලබා දුන්ත යපෞද්ගලික අංශ්යේ ණයව්ල ව්ාර්ථික 

ලක්ෂයමය ව්ර්ථධනය (සියයට)

මහ බැංකුව් විසින්ත සිදු කරන ලද නව් සමීක්ෂණයක් මගින්ත

මනිනු ලබන යපාලී අනුපාතිකව්ල හැසිරීම සහ ක්ුද්ර, කුඩා හා 

මධය පරිමාණ ව්යාපාර සඳහා ව්න ණය පිළිබඳව්, වියේෂ 

සටහනක් මගින්ත විස්තර කර ඇත. 
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බලපත්රලාභී ව්ාණිජ බැංකු විසින්ත යපෞද්ගලික අංශ්යට ලබා දුන්ත ණය ක්රමයයන්ත ඉහළ 
යෑමක් 2020 ව්සයර්ථ අග භාගය ව්න විට නිරීක්ෂණය විය…

ව්ාණිජ බැංකු විසින්ත යපෞද්ගලික අංශ්යට ලබා දුන්ත ණය



2020 ව්සර තුළ දී බැංකු අංශ්ය මගින්ත රජය යව්ත ලබා දුන්ත ශුද්ධ ණය සැලකිය යුතු යලස 

ඉහළ ගියේය…

ව්සංගතය යේතුයව්න්ත ඇති වූ අවිනිේචිතතා මධයයේ රාජය 
මූලය කටයුතු පව්ත්ව්ායගන යෑම සඳහා මහ බැංකුව් සහ 
බැංකු අංශ්ය රජයට අව්ශ්ය මූලය පහසුකම් සැපයීය
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රාජය අංශ්ය යව්ත ලබා දුන්ත ණය ප්රසාරණය (ව්ාර්ථික යව්නස, රුපියල් 

බිලියන)

යද්ශීය ණයයහි ව්ාර්ථික ඉහළ යෑම



බැංකු පද්ධතියේ ශුද්ධ වියද්ශීය ව්ත්කම් පහත ව්ැටීම මධයයේ යද්ශීය ණය ව්ර්ථධනයේ

ප්රතිඵලයක් යලස පුළුල් මුදල් සැපයුම ශීඝ්ර යලස ප්රසාරණය විය…
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පුළුල් මුදල්ව්ල (M2b) ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය යව්නස සඳහා තුඩු දුන්ත සාධක

(ව්ත්කම් අනුව්)
මුදල් සමස්තව්ල ව්ාර්ථික ලක්ෂයමය ව්ර්ථධනය



මූලය අංශ්යේ 
කාර්ථයසාධනය සහ 

පද්ධති ස්ථායීතාව්

8 ව්න 

පරිච්යේදය

ව්සංගතය යේතුයව්න්ත ආර්ථිකයට

අව්ශ්යව්න සුවියේෂී සහාය සැපයීම 

සඳහා මූලය අංශ්ය සවිබල ගන්තව්න

අතර ම‚ මූලය ආයතනව්ල 

අභිප්රායයන්ත සුරක්ිත කිරීම යමන්තම 

එම ආයතනව්ල තැන්තපතුකරුව්න්ත 

ආරක්ෂා කරගැනිම ඉලක්ක කර 

ගනිමින්ත විවිධ ක්රියාමාර්ථග 

හඳුන්තව්ාදීම හරහා ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව් විසින්ත මුලය පද්ධතියයහි 

ස්ථායීතාව් පව්ත්ව්ා ගැනීම තහවුරු 

කරන ලදී.



2020 ව්සර තුළ දී බැංකු අංශ්ය මධයස්ථ ව්ර්ථධනයක් යපන්තනුම් කයේය ...

• ව්සංගතයේ බලපෑම් යේතුයව්න්ත ඇති වූ අභියයෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරයයන්ත 
මතුව්න අව්දානම් මධයයේ වුව්ද, බැංකු අංශ්ය මධයස්ථ ව්ර්ථධනයක් යපන්තනුම් 
කයේය

• ව්සංගතය හමුයේ මතු වූ ගැටලු යේතුයව්න්ත ණයව්ල ගුණාත්මකභාව්ය පිරිහීම 
සහ වියද්ශ් විනිමය ගලා ඒම මධයස්ථ ීම බැංකු අංශ්යේ යමයහයුම් හා
සම්බන්තධ ප්රධාන සාර්ථව් විචක්ෂණශීලී ගැටලු විය

44



බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් සහ වියේිත කල්බදු මූලයකරණ සමාගම් අංශ්යේ 

කාර්ථයසාධනය 2020 ව්සර තුළ දී පසුබෑමට ලක් විය…
• ප්රධාන ව්ශ්යයන්ත ව්සංගත ආශ්රිත බාධාව්න්ත සහ මහජන විේව්ාසය පහත ව්ැටීමයේතුයව්න්ත ව්ත්කම් පදනයම් අඩුීම, ණය

සහ තැන්තපතු සහ ලාභදායිතාව්ය සහ ව්සර තුළ අක්රීය ණය ව්ැඩිීම තුළින්ත බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් සහ වියේිත
කල්බදු මූලයකරණ සමාගම් අංශ්යයහි මන්තදගාමී කාර්ථයසාධනය පිළිබිඹු විය
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• යකාවිඩ්-19 ව්සංගතයයන්ත බලපෑමට ලක් වූ ව්යාපාර සහ පුද්ලයින්තට සහන සැලසීම සඳහා මූලය පද්ධතිය සවිබල ගන්තව්න

අතර‚ ඉහත ප්රතිඑල මගින්ත බැංකු අංශ්යට‚ බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ වියේිත කල්බදු මූලයකරණ සමාගම්ව්ලට ඇති
අහිතකර බලපෑම කළමනාකරණය කිරීයම් අරමුණින්ත යුතුව් මහ බැංකුව් නියාමන සහන ගණනාව්ක් ලබා දුන්තයන්තය.



ව්සංගතය ආරම්භයේදී  විශ්ාල පසුබෑමක් ව්ාර්ථතා කළ යකාළඹ යකාටස් හුව්මාරුව් ඉන්ත 

අනතුරුව් යථා තත්ත්ව්යට පත්යව්මින්ත 2020 ජූලි මස මැද භාගයේ සිට සැලකිය යුතු

ව්ර්ථධනයක් යපන්තනුම් කයේය…

• 2020 ව්සර තුළ දී ශුද්ධ වියද්ශ් ආයයෝජන පිටතට ගලා යෑමක් ව්ර්ථතා කළ ද, යකාටස් ආයයෝජනය සඳහා යද්ශීය 
ආයයෝජකයින්තයග් රුචිය ඉහළ යෑම  යම් සඳහා ප්රධාන ව්ශ්යයන්ත යේතුවිය.
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මිල දර්ථශ්ක සහ යව්ළඳයපාළ ප්රාග්ධනීකරණයයහි හැසිරීම යකාටස් යව්ළඳයපායළහි වියද්ශ් සහභාගීත්ව්ය



මැදි කාලීන සාර්ථව්
ආර්ථික දැක්ම



මැදි කාලීන 
සාර්ථව් ආර්ථික
දැක්ම(අ)
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ශ්රී ලංකාව් තුළ වදනිකව් ව්ාර්ථතා ව්න යකාවිඩ්-19 ව්ැළඳුණු යරෝගීන්ත සංඛ්යාව්

සාර්ථව් ආර්ථික දැක්ම සඳහා ව්න අව්දානම්...

• 2020 ව්ාර්ථික ව්ාර්ථතායව්න්ත ඉදිරිපත් කර ඇති මැදි කාලීන දැක්ම 2021 ව්සයර්ථ අයේල් 

මස  මැද භාගයේ දී  පුයරෝකථනය කර අව්සන්ත යකරිණි.

• යකයස් යව්තත්, එතැන්ත සිට යකාවිඩ්-19 ව්සංගතය පැතිරීම විශ්ාල ව්ශ්යයන්ත ඉහළ 

යගාස් ඇති අතර, පුයරෝකථනව්ලට බලපාන අවිනිේචිතතා තව්දුරටත් පව්තින බව් 

යපන්තනුම් කරයි.

• එබැවින්ත, ව්ාර්ථික ව්ාර්ථතායේ ඉදිරිපත් කර ඇති දැක්ම ඉදිරි කාල සීමාව් තුළ දී 

සංයශ්ෝධනය විය හැකිය.
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2021 අයේල් මස 22ව්න දිනට
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තව්ද, ජනයල්ඛ්න හා සංඛ්යා 

යල්ඛ්න යදපාර්ථතයම්න්තතුව් විසින්ත 

2021 මැද භාගයේ දී ජාතික 

ගිණුම් ඇස්තයම්න්තතුව්ල පදනම් 

ව්සර යව්නස් කර ප්රකාශ්යට 

පත් කිරීමට නියමිතය. 2015 

ව්සර නව් පදනම් ව්සර ව්න 

බැවින්ත, එයස් පදනම් ව්සර 

යව්නස් කිරීම යේතුයව්න්ත 2015

ව්සයර්ථ සිට ජාතික ගිණුම් සහ ඒ 

හා සම්බන්තධ අනුපාතික නැව්ත 

නිර්ථව්චනය කිරීම අව්ශ්ය ව්නු 

ඇත.

අවේ.-20 ම යි-20 ජූනි-20 ජූලි-20 අවගෝ.-20 ස ප්.-20 ඔක්.-20 ව ාව .-20 වදස .-20 ජ .-21 වපබ.-21 මාර්ෂ.-21 අවේ.-21 ම යි-21



ව්ාර්ථික ව්ාර්ථතායව්න්ත ඉදිරිපත් කරන ලද මැදි කාලීන සාර්ථව් ආර්ථික දැක්ම...

• ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය 2021 ව්සයර්ථ දී යේගව්ත් යලස යථා තත්ත්ව්යට පත්ව්නු ඇතැයි ද, ආර්ථික ව්ර්ථධනය 

මූලික කරගත් ප්රතිපත්තිමය සහයයෝගය තුළින්ත මැදි කාලීනව් ඉහළ ව්ර්ථධන යේගයක් පව්ත්ව්ා යගන 

යනු ඇතැයිද අයේක්ෂා යකයර්ථ

• මුදල් සහ මූලය ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථගව්ලට පමණක් ආර්ථික පුනර්ථීව්නය හා ව්ර්ථධන යේගය නැව්ත ළඟාකර ගැනීම කළ යනාහැක

• යම් සඳහා රජය විසින්ත ගනු ලබන පුළුල් පරාසයක වූ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ අව්ශ්යය යේ

• සාර්ථව් ආර්ථික ස්ථායීතාව් පව්ත්ව්ා ගැනීම සඳහා නුදුරු අනාගතයේ වියද්ශීය අංශ්ය මත ඇති ව්න 

පීඩන සුපරීක්ෂාකාරීව් කළමනාකරණය කිරීම ඉතා ව්ැදගත් ව්න අතරම, ණය බර ඇති යනාකරන 

වියද්ශ් විනිමය ලැබීම් ආකර්ථෂණය කර ගැනීයම් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම තුළින්ත මැදි කාලීනව් යමම 

අංශ්යයහි අභියයෝග සඳහා මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව් ව්ර්ථධනය ව්නු ඇතැයි අයේක්ෂා යකයර්ථ

• රජයේ ප්රතිපත්ති නයාය පත්රයට අනුකූලව්, ආර්ථික ක්රියාකාරකම්ව්ල අයේක්ිත ව්ර්ථධනයයහි බලපෑම 

තුළින්ත රාජය මූලය අංශ්ය මැදි කාලීනව් ව්ර්ථධනය ව්නු ඇතැයි අයේක්ෂා යක යර්ථ

• සමස්ත ඉල්ලුම යථා තත්ත්ව්යට පත්ව්න විට අතිරික්ත ප්රතිපත්ති උත්යත්ජනයන්ත කාලානුරූපීව් අඩු 

කරගැනීම සඳහා සුදුසු ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීමත් සමඟ උද්ධමනය මැදි කාලීනව් ඉලක්කගත 

පරාසය තුළ පව්ත්ව්ා ගැයනනු ඇතැයි අයේක්ෂා යකයර්ථ

• අයේක්ිත පරිදි අඩු උද්ධමන ව්ාතාව්රණයක් පව්ත්ව්ා ගැනීම, අඩු යපාලී අනුපාතික ව්යූහය

පව්ත්ව්ායගන යෑම සඳහා උපකාරී ව්නු ඇති අතර, ඉතිරි කරන්තනන්ත හට ප්රමාණව්ත් මූර්ථත ප්රතිලාභ ලබා 

යදන අතරම, අඩු පිරිව්ැයකින්ත යපෞද්ගලික අංශ්ය යව්ත ව්න ණය සැපයුමට පහසුකම් සලසමින්ත 

අයේක්ිත පරිදි ආර්ථික ව්ර්ථධනය ඉහළ නංව්ා ගැනීමට සහාය සැලයසනු ඇත
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ගැටලු සහ 
ප්රතිපත්ති



ගැටලු සහ ප්රතිපත්ති…

ඵලදායිතාව්යේ මන්තදගාමී ප්රගමනය ශ්රී ලැංකාවේ තිරසාර ආර්ෂික වර්ෂධ යක් අත්ත කර ග නීම සඳහා ප්රධා  අභිවයෝගයක්ව 

පවී.01
අප ය  අැංශය පු ර්ෂීව ය කිරීම සඳහා සහ දීර්ෂඝ කාලී ව පවත්ත ා ග ටලු පිළිබඳ අවධා ය වයාමු කරමින් කලක සිට කළ 

යුතුව් තිබූ ව්ුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පියවර ගන් ා අතරතුර, හඳුනාගත් අපනයන අංශ් 

ප්රව්ර්ථධනයට ප්රමුඛ්තාව් ලබා දීම ඉතා ව දගත්ත වේ.02
වස්වා අප ය යන්හි භාවිතයට ව ාගත්ත විභවතාවන් ඵලදායී වලස උපවයෝගී කර ගනිමින් යස්ව්ා අපනයනය ව්ැඩි දියුණු කිරීම, 

ශ්රී ලැංකාවේ විවද්ශීය ජැංගම ගිණුම වවත ල බීම් වර්ෂධ ය කිරීම සඳහා වේතු ව  ප්රමුඛ් උපාය මාර්ෂගයක් වේ.03
වකාවිඩ්-19 වසැංගතය හමුවේ නිර්ෂමාණය වූ නව් සාමානය තත්ත්ව්ය යටයත් සංචාරක අංශ්යේ ක්රියාකාරිත්ව්ය අඛ්ණ්ඩව් 

පව්ත්ව්ායගන යෑම සඳහා විවද්ශීය වමන්ම වද්ශීය සැංචාරකයින් ආකර්ෂෂණය කර ග නීම සඳහා සැංචාරක අැංශය තුළ නව්ය 

උපායමාර්ථග ක්රියාත්තමක කිරීම අවශය වේ. 04
යකාළඹ ව්රාය නගරය යනු දකුණු ආසියාවේ ඇති එම වර්ෂගවේ පළමු වයාපෘතිය ව  අතර, ආවයෝජකයින්ට හිතකර 

වාතාවරණයක් කඩි මින් ලබා දීම තුළින් උපායමාර්ථගික ආයයෝජන ආකර්ථෂණය කර ගැනීම සඳහා රයටහි ඇති හැකියාව් 

මත එමගින් සමාජ ආර්ථික ප්රතිලාභ රාශියක් රටට අත්තකර වදනු ඇත යි අවප්ක්ෂා වකවර්ෂ. 05
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ස ලකිය යුතු ප්රමාණයක වියද්ශීය ඍජු ආයයෝජන ව්ැඩි ව්ශ්යයන්ත ආකර්ථෂණය කර ගැනීමට රට අඛ්ණ්ඩව් අසමත් ීම 

තුළින්, දිගු කාලීන දැක්මක් සහිතව් ස්ථාව්ර ප්රතිපත්ති රාමුව්ක් පවත්තවා වග  ය  අතරම, වුහාත්තමක, ආයතනික සහ 

ප්රතිපත්තතිමය බාධාවන්වලට පිළියම් යයදීයම් ඇති ව්ැදගත්කම වපන්වා වදයි. 06

සාර්ෂව ආර්ෂික ස්ථායීතාවය තහවුරු කිරීමට සහ දිගු කාලී  ආර්ෂික වර්ෂධ ය ඉහළ   ැංවීමට ඇති බාධා ව ළ ක්වීම සඳහා, වියද්ශීය 

ණයයහි ප්රසාරණය අඩු කර ගත යුතුව ඇති අතර, ඒ සඳහා යද්ශීය ජංගම ගිණුයම් යේෂය සහ රාජය මූලය යේෂය ව්ැඩි 

දියුණු කිරීම අවශය වේ. 07

රජය විසින් ක්රියාමාර්ෂග ගත යුතුව පවති  ප්රධාන රාජය මූලය අභියයෝග වලස රාජය ආදායම දිගින් දිගටම අඩු මට්ටමක ප වීම, 

පු රාවර්ෂත  වියදම අඩු කිරීමට අපහසු වීම, අයව ය හිඟයයන් මූලය ය කිරීවම් අවශයතා ඉහළ යෑම සහ ඒවාවේ ප්රතිඵලයක් වලස 

ණය මට්ටම ඉහළ යෑම වමන්ම රාජය වයවසායයන්වේ මූලය කාර්ෂය සාධ ය ව ඩිදියුණු කිරීවම් අවශයතාව සඳහන් කළ හ කිය. 08

ඉදිරි කාලය තුළ දී ප්රතිපත්ති සකස් කරන විට, යකාවිඩ්-19 ව්සංගතය මගින්ත ජනගහනයේ අඩු ව්රප්රසාදිත යකාටස් 

යකයරහි විෂමානුපාතික බලපෑමක් එල්ල කර ඇති බව සහ ආදායම් සම්බන්ධවයන් පමණක් ව ාව, වකටි කාලී ව සමාජ 

ආර්ෂික යහප ව ත්තමට හා දිගු කාලී ව ඵලදායීතාවට බලපා  අව කුත්ත ප තිකඩවලට සම්බන්ධ විෂමතා ද උග්ර කර ඇති බව නිසි 

අව්ධානයට ලක් කළ යුතුය. 
09
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කෘිකාර්ෂමික නිෂ්පාද ය ඉහළ   ැංවීම තුළින් ආර්ෂික වර්ෂධ ය වේගවත්ත කර  අතරතුර ආහාර සුරක්ිතතා ග ටලු විසඳීම සහ 

විවද්ශීය අැංශවේ පීඩ යන් ලිහිල් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකායේ ආහාර ස්ව්යංයපෝිතභාව්ය ඉහළ නැංීම අතිශය ව දගත්තවේ. 10

ඉහළ ආදායම් ලබ  ආර්ෂිකයක් බවට රට පත්තකිරීම සඳහා දායක විය හ කි පරිදි, කම්පනව්ලට ඔයරාත්තු යදන සහ අව්ශ්ය

පරිදි යව්නස්ව්න ගතික ශ්රම බලකායක්, නිර්ෂමාණය කිරීම සඳහා කඩිනම් ශ්රම යව්ළඳයපාළ ප්රතිසංස්කරණව්ලට වයාමු වීවම් 

අවශයතාව අවධාරණය කරමින් ශ්රී ලංකායේ ශ්රම බලකායේ ඇති අස්ථාව්රතා සහ එය මුහුණ යදන අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ත

වකාවිඩ්-19 වසැංගතය මගින් ඉස්මතු කර ද ක්වීය. 
11

සමාජයේ සෑම යකාටසකටම ප්රතිලාභ ලැයබන පරිදි සහ තිරසාරාත්මක ව්ර්ථධනයක් උදා කිරීම සඳහා ක්ුද්ර, කුඩා සහ 

මධය පරිමාණ ව්යාපාර අතිශය ව දගත්ත බවට පුළුල් පිළිග නීමක් ඇති අතර, එමගින් වමම අැංශය  ගා සිටුවීම සඳහා සුවිවශ්ෂී 

ප්රතිපත්තතිමය ම දිහත්තවීම් ස ලසුම් කිරීවම් අවශයතාව ඉස්මතු වකවරයි. 12

ද  ට පවත්ත ා අඩු උද්ධම , අඩු වපාලී අනුපාතික පරිසරය තුළ ආර්ෂිකවේ ඇති ව  අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ශ්රී ලංකායේ මූලය 

අංශ්ය ශීඝ්ර යව්නස්ීමකට ලක් ීම අවශය වේ. 13
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ගැටලු සහ ප්රතිපත්ති…

රවට් වපාලී අනුපාතික වුහය තනි ඉලක්කමක මට්ටවම් පවතිනු ඇත යි අවප්ක්ෂා කර  බ වින්, විවිධ විේව්ාස කළ යනාහැකි 

පාර්ථේව් විසින්ත ප්රව්ර්ථධනය කරනු ලබන දීමනා සහ අව්ස්ථා පිළිබඳව් මහජනතාව් ව්ඩාත් සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතුය. 14

වසැංගතය විසින් ඇති කර  ලද අ වප්ක්ිත තත්තත්තවයන් හමුවේ ඩිජිටල් යගවුම් ක්රම භාවිතය ඉහළ ගිය ද, ශීඝ්රයයන්ත ව්ැඩි දියුණු 

ව්න තාක්ෂණය සඳහා මූලය අංශ්යේ පාර්ථේව්කරුව්න්තයග් සූදානම සහ තාක්ෂණය උපවයෝගී කර ග නීම සඳහා මහජ තාව 

අතර මූලය සාක්ෂරතාව්ය ව්ැඩිදියුණු කිරීම අවශය වේ.15

ශ්රී ලංකාව් තුළ පාරිසරික ගැටලු මගින් සාර්ෂව ආර්ෂිකයට ඇති කරනු ලබ  ස ලකිය යුතු බලපෑම ක්රමවයන් ඉහළ යෑම මගින් 

තිරසාර සැංවර්ෂධ  ප්රතිපත්තති රාමුවක ඇති ව දගත්තකම වඩාත්ත තහවුරු වකවර්ෂ.16

නිව්ැරදි සහ නියමිත කාලයට නිකුත් ව්න දත්ත, යතාරතුරු පදනම් කර ගත් සමාජයන්තහි ප්රමුඛ් කාර්ථයභාරයක් ඉටු 

කරයි. 17
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වියේෂ සටහන්ත



වි. .1 යකාවිඩ්-19 ව්සංගත තත්ත්ව්ය හමුයේ ශ්රී ලංකායේ ආහාර සුරක්ිතතාව්

• වකාවිඩ්-19 වසැංගත කාලපරිච්වේදය තුළ ීව්ර වූ ආර්ෂික හා සමාීය ග ටලු  රැස අතරින්, ආහාර සුරක්ිතතාවට අදාළ ග ටලු  පිළිබඳව 

වද්ශීය වශවයන් වමන්ම වගෝලීය වශවයන් ද ප්රතිපත්තති සම්පාදකයින්වේ, විද්වතුන්වේ සහ සාමා ය ජ තාවවේ ඉහළ අවධා යක් 

වයාමු වී ඇත. 

• වසැංගත කාලපරිච්වේදය තුළ දී ආහාර නිෂ්පාද ය අඛ්ණ්ඩව සිදු කිරීම හා වබදා හ රීම සඳහා ක්රියාමාර්ෂග ගනු ල බුව ද, වගෝලීය හා 

වද්ශීය වශවයන් ක්රියාත්තමක වූ ආර්ෂික හා සමාජ කටයුතු සීමා කර ත බීම් සහ සැංචරණ සීමා ප  වීම් ව නි වපර ව ාවූ විරූ වසැංගත 

නිවාරණ පියවර සමඟ රවට් ආර්ෂික කටයුතු වකවරහි අවහිරතා ඇති වූ අතර, ඒ වේතුවවන් ස පයුම් දාම සහ ජ තාවවේ

ීවව ෝපායන් වකවරහි වමන්ම, එමගින් ආහාර සුරක්ිතතාවට ද බලපෑම් එල්ල විය.

යකාවිඩ්-19 ව්සංගතය මධයයේ ආහාර සුරක්ිතතාව් සහතික කිරීම 

සඳහා අනුගමනය කළ ප්රතිපත්ති

• සමාජ ආරක්ෂණ ව ඩසටහන් පුළුල් කිරීම

• ඉලක්කගත වපෝෂණ ආධාරක ව ඩසටහන් අඛ්ණ්ඩව පවත්තවා වග  යෑම

• ස පයුම් දාමවේ පාර්ෂශ්වකරුවන්ට ව ාස ලී සිටීම සඳහා හදිසි මූලය 

අවශයතා සපුරාලීම පිණිස පහසුකම් ස පයීම

• රජය විසින් ආහාර ද්රවය මිලදී ග නීම සහ මහජ යා අතර ඒවා වබදා 

හ රීම 

• වද්ශීය කෘිකර්ෂමාන්තය දිරිමත්ත කිරීම

• ආහාර ස පයුම් දාමයට සහභාගීවන් න් විසින් වසෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ 

වරගුලාසි ද ඩි වලස පිළිප දීම

ඉදිරි දැක්ම

• කෘිකාර්ෂමික අැංශවේ ඵලදායිතා මට්ටම් ව ඩිදියුණු කිරීම

• අවලවිකරණය හා ආහාර වබදා හ රීවම් ක්රම ව ඩිදියුණු කිරීම 

• ආහාර නිෂ්පාද  දත්තත වගානු පිහිටුවීම හා රාජය අැංශවේ වබදා හ රීවම් 

මාර්ෂග ශක්තිමත්ත කිරීම

• ශීතාගාර ද ඇතුළුව ගබඩාකරණ පහසුකම් සහ ප්රවාහ  වස්වා ව ඩිදියුණු 

කිරීම 

• ආර්ෂික වශවයන් අවදා මට ලක්විය හ කි පුද්ගල කණ්ඩායම්වලට ආදායම් 

උත්තපාද ය කිරීවම් අවස්ථා ඇති කිරීම 

• වසෞඛ්ය සම්පන්  ආහාර පුරුදු සහ වසෞඛ්ය සම්පන්  ආහාර වත්තරීම් 

ප්රවර්ෂධ ය කිරීම සඳහා වපෝෂණය හා ආහාර සුරක්ිතතාව පිළිබඳව 

මහජ යා ද නුම්වත්ත කිරීම
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ව්ැඩි දියුණු වූ යගෝලීය යේණිගත කිරීම්∶ ආයයෝජක ආකර්ථෂණය උයදසා මූලික යේ

• ආවයෝජකයින්වේ ආකර්ෂෂණය වර්ෂධ ය සඳහා වතෝරාගත්ත 

වගෝලීය දර්ෂශකවල  වතම වේණිගත කිරීම්වල ද ක්වව  

පරිදි ප්රධා  ක්වෂ්ත්ර කිහිපයක් ප්රමුඛ්තා අැංශ වලස 

හඳු ාගත හ කිය

• පහත දර්ෂශකවල ව ඩිදියුණුවක් ළඟා කර ග නීම මගින්

තරගකාරිත්තවය   වත ස්ථාපිත කළ හ කිය

− වයාපාර පවත්තවාවග  යෑවම් පහසුව පිළිබඳ දර්ෂශකය

− වගෝලීය තරගකාරිත්තවය පිළිබඳ දර්ෂශකය

− දූෂණ සැංජා   දර්ෂශකය

• වකාළඹ වරාය  ගර වකාමිසම ස්ථාපිත කිරීම මගින්

වලාව පුරා ව  ආවයෝජ  ආකර්ෂෂණ මධයස්ථා  හා 

සමා වම වයාපාර පවත්තවාවග  ය වම් පරිසරයක් 

නිර්ෂමාණය කරමින් ඒ හරහා  විවද්ශීය සෘජු ආවයෝජ  

ගලා ඒම් ඉහළ මට්ටමකට ඔසවා ත වබනු ඇත යි 

අවප්ක්ෂා වකවර්ෂ.

ආයයෝජක ආකර්ථෂණය ඉහළ නැංීම සඳහා 

ව්ැඩිදියුණු කළ යුතු ප්රධාන ක්යෂ්ත්ර

• වනතික ක්රියාදාමයන්ත

• රාජය ප්රතිපත්තිය

• බදු ව්ුහය

• සාර්ථව් ආර්ථික ස්ථායිතාව්

• යව්ළඳ විව්ෘතභාව්ය

• ශ්රම යව්ළඳයපාළ

• යතාරතුරු තාක්ෂණයට අනුගත ීම

• යටිතල පහසුකම් ජාලය

වි. .2

අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්නා ඉතුරුම්-ආයයෝජන පරතරය මධයයයේ‚ ප්රමාණව්ත් වියද්ශ් ආයයෝජන ආකර්ථෂණය කර ගැනීමට අසමත් 
ීම සංව්ර්ථධන  යව්ත වූ ශ්රී ලංකායේ  ගමන්ත මයගහි යේගය අඩාල කරන ප්රධාන බාධකයක් බව්ට පත්ව් ඇත. 
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යමම ක්යෂ්ත්ර ව්ල පව්තින දුර්ථව්ලතා විසඳාලීම ඉලක්ක 

කරගත් ප්රතිසංස්කරණ හරහා යද්ශීය සහ වියද්ශීය 

ආයයෝජකයින්ත මගින්ත කරනු ලබන ආයයෝජන ඉහළ 

නැංීම සඳහා පහසුකම් සැලයසනු ඇත.



තාක්ෂණ ප්රතිග්රහණය සහ සයිබර්ථ 
ආරක්ෂාව් යකයරහි යකාවිඩ්-19 හි 
බලපෑම්

ව්සංගතයේ ප්රතිඵලයක් යලස ආර්ථික හා සමාජ කටයුතු 

සීමා කිරීම සහ පසුව් සයිබර්ථ අපරාධ ව්ැඩිීම මධයයේ

යතාරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්තධ යස්ව්ා සඳහා ඉහළ

ඉල්ලුමක් ඇතිීයම් පසුබිම යේතුයව්න්ත සයිබර්ථ ආරක්ෂාව් 

ව්ැඩි අව්ධානයට ලක්විය.

යතාරතුරු තාක්ෂණ 

යස්ව්ා සඳහා ඇති ඉහළ

ගිය ඉල්ලුම

ඉහළ ගිය සයිබර්ථ ප්රහාර 

ගණන

අභියයෝග ජය ගන්තයන්ත යකයස්ද?
• සයිබර්ෂ ප්රහාර සඳහා ඔවරාත්තතු දීවම් හ කියාව ශක්තිමත්ත 

කිරීම

• වයාපාර අඛ්ණ්ඩතා ස ලසුම්කරණය (BCP)

•  වතම සයිබර්ෂ ආරක්ෂණ පාල  සහ තාක්ෂණික ක්රම 

ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ත අයව යක් වවන් කිරීම

• පරිශීලක ද නුවත්තභාවය ඉහළ   ැංවීම

වි. .9යකාවිඩ්-19 යේතුයව්න්ත 
රැකියා පටිපාටීන්ත  නිව්යස්
සිට රැකියායේ නිරත ීම
දක්ව්ා විතැන්ත  ීම

B06

වියේෂයයන්තම, සම්මත රැකියා චර්ථයා හා පිළියව්ත්  

සම්බන්තධයයන්ත ව්සංගතය කාල පරිච්යේදය තුළ ශ්රම 

යව්ළඳයපාළට ඇති කළ යපර යනාවූ විරූ බලපෑම් 

මධයයේ, ව්යාපාර අඛ්ණ්ඩව් පව්ත්ව්ායගන යෑයම් 

තාව්කාලික පියව්රක් යලස නිව්යස් සිට රැකියායේ නිරත 

ීයම් ක්රමය (Work from home) ව්ඩාත් ජනප්රිය විය. 

නිවවස් සිට රැකියාවේ නිරත වීවම් ක්රමය වඩා සාර්ෂථක කරග නීමට සහ එමගින් 

අවප්ක්ිත උපරිම ප්රතිලාභ ලබා ග නීමට  ම්, එය ප්රාවයෝගිකව ක්රියාත්තමක කිරීවම් දී 

ඇති ව  දුෂ්කරතා සහ අභිවයෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා පහසුකම් සපයන් න්වේ

අවධා ය වයාමු කිරීම අතයාවශය වේ.

වි. .3

ව්ාසි අව්ාසි
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• ගම ාගම  කාලය හා ඒ 

ආශ්රිත වියදම් අඩුවීම

• ඉහළ  මයතාව

• වමවහයුම් පිරිව ය අඩුවීම

• ස්ී ශ්රම සහභාගීත්තවය 

ඉහළ යෑවම් ඉඩප්රස්ථා

• කාබන් විවමෝච ය‚ රථ 

වාහ  තදබදය සහ වතල් 

ආ ය ය අඩුවීම

• නිවවස් සිට ව ඩ කිරිම සෑම 

කර්ෂමාන්තයක්ම ‚රැකියා 

ස්වාභවයක්ම සඳහා වයාදාගත 

ව ාහ කි වීම

• වභෞතික සහ වතාරතුරු 

තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් හා

උපකරණ ප්රමාණය සහ එහි 

ගුණත්තවය ප්රමාණවත්ත ව ාවීම

• පහළ මට්ටවම් පවති  ඩිජිටල්

සාක්ෂරතාවය

• සහ පරිගණක දත්තත 

ආරක්ෂණය සම්බන්ධවයන් 

පවති  ග ටලු



ඉහත කරුණු ව්ලට අමතරව්‚ 2020 ව්ාර්ථික ව්ාර්ථතාව් මගින්ත ව්සංගත කාලපරිච්යේදය 
තුළ මහ බැංකුයේ යමයහයුම් යමන්තම අදාළ යව්නත් ආයතන විසින්ත ගනු ලැබූ
ක්රියාමාර්ථග පිළිබඳ යතාරතුරු ඉදිරිපත් කරයි…

• 10ව්න වියේෂ සටහන: ප්රධාන ආර්ථික ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ථග

• මුදල් ප්රතිපත්තතිය

• විවශ්ෂ ණය වයෝජ ා ක්රම

• මූලය අැංශය

• මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තවාදය සඳහා මුදල් ස පයීමට එවරහිව ක්රියා කිරීම

• විවද්ශ විනිමය කළම ාකරණය සහ ජාතයන්තර වමවහයුම්

• මිල ගණන් සැංවශෝධ 

• බදු සැංවශෝධ 

• ආ ය  හා අප ය  පාල  වදපාර්ෂතවම්න්තුවේ නියාම 

• රජවේ වියදම්

• ණය කළම ාකරණය

• II යකාටස∶ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ ගිණුම් සහ යමයහයුම් කටයුතු 

• III යකාටස: මහ බ ැංකුවේ සහ ශ්රී ලැංකාවේ බ ැංකු ආයත වල ව ඩකටයුතු හා වමවහයුම්වලට අදාළ 
රජය හා මුදල් මණ්ඩලය විසින් වසර තුළදී උපවයෝගී කරගනු ල බූ ප්රධාන පරිපාලන විධිවිධාන 
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ස්ූතියි.
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යකාවිඩ්-19 ව්සංගතය යගෝලීය ආර්ථිකයට සහ යලෝක යව්ළඳාමට මින්ත  යපර 
යනාවූ විරූ ආකාරයේ බලපෑමක් සිදු කළ අතර, එහි අහිතකර බලපෑම්
අව්ම කර ගැනීම උයදසා රජයට විවිධ පියව්ර අනුගමනය කිරීමට සිදු විය…

• ආ ය  විකල්ප හඳුන්වා දීම සහ අප ය  ප්රවර්ෂධ ය තුළින් 

වද්ශීය නිෂ්පාදකයින්ට සහාය දක්ව  වවළඳ ප්රතිපත්තතියක් 

දියත්ත කිරීම වකවරහි රජවේ අවධා ය වයාමු විය 

• 2020 වසවර්ෂ අවේල් සිට වදස ම්බර්ෂ දක්වා ව  කාලපරිච්වේදය 

තුළ ආ ය  වියදවමහි සමස්ත පහළ යෑවමන් සියයට 36කට

පමණ (එ.ජ. වඩාලර්ෂ බිඹලිය  1.3 කට පමණ) දායක වූවේ 

ආ ය  සීමා කිරීමට ලක් වූ භාණ්ඩයි

• වසර 28කට පසුව පළමු වරට අප ය  සැංවර්ෂධ  අමාතය 

සභාව 2020 වසවර්ෂ දී රැස් විය

• චී ය, ඉන්දියාව සහ තායිලන්තය සමග වයෝජිත හවුල්කාරීත්තව

ගිවිසුම් හා සම්බන්ධ නිල ද්වි පාර්ෂශ්වික සාකච්ඡා 2018 වසවර්ෂ

සිට අඩු ප්රගතියක් වපන්නුම් කර ඇත

63

ශ්රී ලංකාව් ව්රණීය යව්ළඳ ගිවිසුම් යටයත් 

සිදුකල අපනයන 


