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වාර්ෂික

වාර්ෂතාව

2021

2021 මහ බ ැංකු වාර්ෂික වාර්ෂතාවවන් පිළිබිඹුවව  

ශ්රී ලංකා ආර්ෂිකය, 

අභියයෝග සහ ඉදිරි දැක්ම

ආචාර්ය ලසිත පත්බේරිය 
නිය ෝජ්ය අධ්යක්ෂ 

ආර්ථික පර්ථයේෂණ යෙපාර්ථතයේන්තුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
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ව්යව්ස්ථානුකූල අව්ශ්යතාව්…
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2021 ව්ර්ෂය සඳහා ව්න බෙෙ ව්ාර්තාව් 

ශ්රී ලංකා ෙහ බ ංකුබේ මුදල් ෙණ්ඩලබයහි

හ ත්තෑ බදව්න ව්ාර්ික ව්ාර්තාව්යි

මුදල් නීති පනබතහි 35ව්න ව්ගන්තතිය:

... සෑම මුෙල් වර්ථෂ ක් අවසාන වීයමන්ත පසුව මාස 

හතරක් ඇුළත ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයේ තත්තත්තව  ෙ, 

එම මුෙල් වර්ථෂ  ුළ මුෙල් මණ්ඩල  මගින්ත 

අනුගමන  කරන ලෙ ප්රතිපත්තති හා ක්රි ාමාර්ථග පිළිබඳ 

සමායලෝචන ක් සහ යමම ප්රතිපත්තති හා ක්රි ාමාර්ථග 

අනුගමන  කිරීමට යහේු වූ ආර්ථික හා මූලය

තත්තත්තව න්තයේ විශේයල්ෂණ ක් ෙ ඇුළත්ත වාර්ථික 

වාර්ථතාවක් මුෙල් විෂ  භාර අමාතයවර ාට ඉදිරිපත්ත 

කිරීම හා ප්රකාශ ට පත්ත කිරීම මුෙල් මණ්ඩල  විසින්ත 

සිදු කළ යුු යේ... 
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ව්ාර්ික ව්ාර්තාබේ බපළග ස්ෙ…
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I ව්න බව්ළුෙ I බකාටස - ආර්ථිකයේ තත්තත්තව , එහි ක්රි ාකාරිත්තව , ප්රතිපත්තති සහ ග ටලු 

සංඛ්යායල්ඛ්න පරිශිෂේට 

වියශේෂ සංඛ්යායල්ඛ්න පරිශිෂේට 

II ව්න බව්ළුෙ II බකාටස - ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයේ ගිණුේ සහ කටයුු

III බකාටස - මහ බ ංකුයේ සහ ශ්රී ලංකායේ බ ංකු ආ තනවල ව ඩකටයුු හා 

යමයහයුේවලට අොළ රජ්  හා මුෙල් මණ්ඩල  විසින්ත වසර ුළදී 

උපය ෝගී කරගනු ල බූ පරිපාලන විධිවිධ්ාන 

IV බකාටස - 2021 වසයර්ථ දී සේමත කරන ලෙ මහ බ ංකුයේ සහ ශ්රී ලංකායේ 

බ ංකු ආ තනවල ව ඩකටයුු හා යමයහයුේවලට අොළ ප්රධ්ාන 

නීති අණපනත්ත
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I බකාටස - ආර්ිකබේ තත්ත්ව්ය, එහි ක්රියාකාරිත්ව්ය, ප්රතිපත්ති සහ ග ටු…

4

1. ආර්ික, මිල සහ මූලය පද්ධති ස්ථායීතාව්, ඉදිරි ද ක්ෙ සහ ප්රතිපත්ති 

2. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදෙ, ආදායෙ සහ බස්ව්ා නියුක්තිය

3. ආර්ික සහ සොජ යටිතල පහසුකම් 

4. මිල සහ ව් ටුප්

5. විබද්ශීය අංශ්බේ ප්රව්ණතා හා ප්රතිපත්ති

6. රාජය මූලය ප්රතිපත්තිය හා රාජය මූලය කටයුතු

7. මුදල් ප්රතිපත්තිය, බපාලී අනුපාතික, මුදල් සහ ණය

8. මූලය අංශ්බේ ක්රියාකාරිත්ව්ය සහ පද්ධති ස්ථායීතාව්
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බම් ව්න විට ශ්රී ලංකා ආර්ිකය 

ඉතිහාසබේ කිසිදා අත් බනාවිඳි ෙට්ටබම් 

පීඩාකාරී තත්ත්ව්යකට පත්ව් ඇත…

මුදල් නීති පනබත් අව්ශ්යතාව්යක් ව්න 2021 ෙහ බ ංකු ව්ාර්ික ව්ාර්තාබව්හි 

ප්රධාන ව්ශ්බයන්ත 2021 ව්සබර් කාර්යසාධනය ඇතුළත් බේ…

අව්ෙ ෙට්ටබම් නිල 
සංචිත

ඇත ම් විබද්ශීය ණය 
බගවීම් නව්තා ඇත

ඉහළ උද්ධෙනය විනිෙය අනුපාතිකය 
ස ලකිය යුතු බලස 
අව්ප්රොණය වීෙ

ඉතා අඩු රාජය මූලය 
අව්කාශ්ය

ආර්ිකබේ
ක්රියාකාරිත්ව්යට බාධා 

පමුණුව්න
බලශ්ක්ති අර්ුදය

සොජ හා බද්ශ්පාලන 
බනාසන්තසුන්තතාව්
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ආර්ික, මිල සහ
මූලය පද්ධති

ස්ථායීතාව්, ඉදිරි
ද ක්ෙ සහ ප්රතිපත්ති
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ද.යේ.නි. 

වර්ෂධනය %

මතුපිට උේධමනය

ප්රධාන රාජය මූලය බශ්්ෂ 

(ෙ.යේ.නි.ය හි ප්රතිශත ක් යලස)

ෙධයෙ රජබේ ණය 

(ෙ.යේ.නි.ය හි ප්රතිශත ක් 

යලස)

86.9%
2019

100.6%
2020

104.6%
2021

ස්වව්රීත්ව් බර්ණිගත කිරීම් 

පහළ දො ඇත..

ව්ර්තන 

ගිණුබම් 

බශ්්ෂය 

-12.2%
(2021)

-11.1%
(2020)

-7.7%
(2021)

--7.9%
(2020)

ප්රාථමික

බශ්්ෂය

-6.0%
(2021)

--4.6%
(2020)

සෙස්ත 

අයව් ය 

බශ්්ෂය 

රාජ්ය ආදායම අයේක්ිත මට්ටමට වඩා අඩු වීම 

සහ රාජ්ය වියදම ඉලක්කගත මට්ටම ඉක්මවා 

යෑම යේතුයවන් අයවැය හිඟය තවදුරටත් දුර්ෂවල 

වී ඇති අතර රාජ්ය ණය යතාගය ඉහළ යගාස් 

ඇත…

විබද්ශීය අංශ්ය බපර බනාවූ ආකාරබේ 

අභිබයෝගව්ලට අඛණ්ඩව් මුහුණ දුණි… 

20212020

එ. ජ්. 

යඩාලර්ෂ

බිලියන 

1.2

එ. ජ්. 

යඩාලර්ෂ 

බිලියන 

3.3 

ජ්ංගම ගිණුයේ හිඟය 

සැලකිය යුතු යලස 

පුළුල් විය ...

එ. ජ්. යඩාලර්ෂ 

බිලියන 12.5

අපනයන

එ. ජ්. 

යඩාලර්ෂ 

බිලියන 20.6

ආනයන

එ. ජ්. යඩාලර්ෂ 

බිලියන 5.7

එ. ජ්. යඩාලර්ෂ 

බිලියන 3.1

2020 2021

දළ නිල 

සංචිත 

අඩු විය...

විනිෙය 

අනුපාතිකය 

ස ලකිය යුතු

බලස 

අව්ප්රොණය 

විය...

යවළඳ හිඟය වැඩි විය...

මුදල් ප්රතිපත්ති ද ඩි කිරීෙ 

2021 අබගෝස්තු ෙස ආරම්භ 

විය…

• ප්රධාන ප්රතිපත්ති බපාලී අනුපාතික:   පදනම් අංක 900 (2021 
අයගෝසේු සිට)

• ව්යව්ස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය:  පදනම් අංක 200

• බතෝරාගත් බද්ශීය ණය උපකරණ ෙත පනව්ා 

තිබූ උපරිෙ බපාලී අනුපාතික සීො 

ඉහළ න ංවීෙ/ඉව්ත් කිරීෙ 

ශ්රී ලංකා ෙහ බ ංකුව් සහ රජය, 2021 ව්සබර් ව්සංගතබයන්ත පසු ආර්ිකය 
යථා තත්ත්ව්යට පත් කිරීෙ සඳහා සහාය විය…

රාජය මූලය අංශ්බේ 

කාර්යසාධනය ස ලකියයුතු 

බලස දුර්ව්ල විය…

2021 ව්සර සහ 2022 ව්සබර් මුල් කාලබේ දී 

ශ්රී ලංකා ආර්ිකය සංක්ිප්තයක් බලස…

එ. ජ්. 

යඩාලර්ෂ 

බිලියන  

8.1

එ. ජ්. 

යඩාලර්ෂ 
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උේධ්මන ඉලක්කගත පරාස යකා.පා.මි.ෙ.(2013=100)
ජ්ා.පා.මි.ෙ.(2013=100)

මූර්ත ආර්ිකය 2021 ව්සබර් දී

යථා තත්ත්ව්යට පත් විය…

-3.6

3.7

2020 2021

2020

5.1 %
2021

5.5 %

22.0%46.6%29.8%

ශ්රම බලකා සහභාගීත්වයයස්වා වියුක්තිය 

උේධමනය සැලකිය යුතු යලස ඉහළ ගියේය…

මතුපිට 

උේධමනය

(අයේල් - 2022)

ආහාර කාණ්ඩයේ 

උේධමනය
(අයේල් - 2022)

ආහාර යනාවන 

කාණ්ඩයේ 

උේධමනය
(අයේල් - 2022)
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බව්ළඳබපාළ බපාලී අනුපාතික ක්රෙබයන්ත ඉහළ යෑෙ ආරම්භ 

විය…
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ඉදිරි ගෙන්තෙග : 2022 සහ ඉන්ත ඉදිරියට

• ආර්ික ව්ර්ධනය න ව්ත නිව් රදි ොව්තකට 

බයාමු කිරීෙ සඳහා සාර්ව් ආර්ික 

ස්ථායීකරණ ව් ඩපිළිබව්ළක් අව්ශ්ය බේ

• ෙනාව් ඉලක්ක කළ සොජ ආරක්ෂණ ජාල 

ශ්ක්තිෙත් කිරීෙ 

• ආදායම් ව් ඩි දියුණු කිරීබම් ක්රියාොර්ග සහ 

වියදම් සීො කිරීෙ හා ප්රමුඛතා හඳුන්තව්ාදීෙ 

තුළින්ත රාජය මූලය ඒකාග්රතාව් ඇති කිරීෙ 

• රාජය ණය තිරසාරභාව්ය ළඟා කර ග නීෙ

• රජය සතු ව්ාණිජ ව්යාපාරව්ල ව්ුහාත්ෙක 

ප්රතිසංස්කරණ

• මිල ස්ථායීතාව් න ව්ත ලඟා කර ග නීෙ සඳහා සුදුසු 

මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාොර්ග ග නීෙ 

• ෙහ බ ංකුව් රාජය මූලය අව්ශ්යතා මූලයනය 

ක්රොනුකූලව් අඩු කිරීෙ

• ෙහ බ ංකු බශ්්ෂ පත්රය ශ්ක්තිෙත් කිරීෙ

• මූලය පද්ධතිබේ ස්ථායීතාව් පව්ත්ව්ා ග නීෙ

• ජාතයන්තතර මූලය අරමුදල සෙඟ ආර්ික ග ලපුම් 

ව් ඩසටහනක් සඳහා බයාමු වීෙ 

• විබද්ශීය ණය ප්රතිව්ුහගත කිරීෙ

• මූලය හිඟයන්ත පියව්ා ග නීෙ සඳහා මූලයන සපයා 

ග නීබම් විකල්ප ක්රෙ බව්ත බයාමු වීෙ

• විනිෙය අනුපාතිකය, අධික විචලනයකින්ත බතාරව්, 

නෙයශීලීව් පව්තින බව්ට සහතික වීෙ 

• ණය බනාව්න විබද්ශ් විනිෙය ල බීම් ව් ඩිදියුණු කිරීෙ
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ව්ත්ෙන්ත අර්ුදබයන්ත බගාඩ ඒෙ සඳහා ඒකාබද්ධ සාර්ව් ආර්ික ප්රතිපත්ති අව්ශ්ය බේ
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වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2021

ජාතික නිෂ්පාදිතය, 
වියදෙ, ආදායෙ සහ 
බස්ව්ා නියුක්තිය,

ආර්ික සහ සොජ 

යටිතල පහසුකම් 

හා 

මිල සහ ව් ටුප්



වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2021

ශ්රී ලංකා ආර්ිකය  ව්සංගත තත්ත්ව්බේ ද ඩි බලපෑම් බහ්තුබව්න්ත 2020 ව්සබර් දී ව්ාර්තා 
කළ පසුබෑබෙන්ත පසුව්, 2021 ව්සබර් දී ව්ර්ධනයක් ව්ාර්තා කබළ්ය…

මූල : ජ්නයල්ඛ්න හා සංඛ්යායල්ඛ්න යෙපාර්ථතයේන්තුව 

ආර්ික කටයුතු 
ව්ාර්ික ව්ර්ධන අනුපාතිකය %

2020 2021

කෘිකර්ථමාන්තත , වනවගාව සහ ධීවර -2.2 2.0

කර්ථමාන්තත -6.9 5.3

යසේවා -1.6 3.0

භාණ්ඩ මත බදු අඩු කිරීම සහනාධ්ාර -8.1 4.9

ද.බද්.නි. -3.6 3.7

• කෘිකර්ොන්තතය, කර්ොන්තත 

සහ බස්ව්ා කටයුතු  යන 

ප්රධාන ආර්ික කටයුතු

ත්රිත්ව්යෙ  2021 ව්සබර්  දී

ව්ර්ධනය විය

යරදිපිළි සහ ඇඟලුේ නිෂේපාෙන  

ආහාර සහ බීම වර්ථග නිෂේපාෙන 

රබර්ථ සහ ප්ලාසේික් ද්රවය නිෂේපාෙන 

ඉදි කිරීේ 

අඟුරු සහ පිරිපහදු කළ ඛ්නිජ්

යතල් ද්රවය නිෂේපාෙන 

මලාපවහන කටයුු සහ 

කසළ කළමනාකරණ 

යතල් සහිත පලුරු යභෝග වගාව 

සත්තත්තව නිෂේපාෙන 

යත්ත වගාව

කුළුබඩු  වගාව 

වන වගාව හා ෙ ව 

වී වගාව

පලුරු වගාව

එළවළු වගාව

මූලය සහ මූලය අතරම දි යසේවාවන්ත 

යතාග සහ සිල්ලර යවළඳාම

යේපළ යවළොේ කටයුු 

යසෞඛ්ය යසේවා කටයුු 

කර්ොන්තත අංශ්ය: 

බස්ව්ා අංශ්ය : 

කෘිකර්ොන්තත අංශ්ය: ආංශික ව්ර්ධන බේගය (අ)

(අ) 2010 පෙනේ වර්ථෂ  ටයත්ත නිකුත්ත කරන ලෙ ෙ.යේ.නි. ඇසේතයේන්තු

මත පෙනේ යේ
ජ්නයල්ඛ්න හා සංඛ්යායල්ඛ්න යෙපාර්ථතයේන්තුව ෙ නට ෙළ යේශී නිෂේපාදිතය හි පෙනේ වර්ථෂ යවනසේ කිරීයේ ක්රි ාවලි ක ය දී සිින අතර සංයශෝධිත ෙත්තත නුදුයර්ථ දී
ලබා දීමට නි මිත .

මූල : ජ්නයල්ඛ්න හා සංඛ්යායල්ඛ්න යෙපාර්ථතයේන්තුව
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දළ අගය එකතු කිරීමට දක්වන දායකත්වය 

කෘිකර්ොන්තතය

7.6%

කර්ොන්තත

28.4%

බස්ව්ා

64.0%
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කෘිකර්ථමාන්තත කර්ථමාන්තත යසේවා ෙ.යේ.නි.
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2021 ව්සබර් දී ආබයෝජන සහ පරිබභෝජන වියදම් ව්ර්ධනය වූ අතර ශුද්ධ විබද්ශීය 

ඉල්ුෙ දුර්ව්ල විය…

• වියදම් ප්රබේශ්ය යටබත් පව්ත්නා බව්ළඳබපාළ මිලට දළ බද්ශීය නිෂ්පාදිතය අනුව්

– 2020 ව්සබර් දී 4.2%ක සංබකෝචනයක් ව්ාර්තා කළ දළ බද්ශීය ප්රාග්ධන සම්පාදනය (ද.බද්.නි.බයන්ත 27.7%කි), 2021 ව්සබර් දී 

23.2%කින්ත ඉහළ ගිබේය

– භාණ්ඩ හා බස්ව්ා අපනයනයව්ලට සාබප්ක්ෂව් ආනයන සඳහා ප ව්ති ඉහළ ව්ර්ධනය  පිළිබිඹු කරමින්ත, භාණ්ඩ හා බස්ව්ා සඳහා වූ ශුද්ධ 

විබද්ශීය ඉල්ුෙ 31.6%කින්ත සංබකෝචනය විය

– බකබස් බව්තත්, පරිබභෝජන වියදම් (ද.බද්.නි.බයන79.9%කි), 2020 ව්සබර් ව්ාර්තා කරන ලද 2.0%ක ව්ර්ධනයට සාබප්ක්ෂව්, 2021 

ව්සබර් දී 9.9%ක ස ලකිය යුතු ව්ර්ධනයක් ව්ාර්තා කබළ්ය
ඉතිරිකිරීේ, ආයයෝජ්න සහ ඉතුරුේ-ආයයෝජ්න පරතරය 

(ද.යේ.නි.යයහි ප්රතිශතයක් යලස) (අ)
• ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස බද්ශීය ඉතුරුම්, 2020 ව්සබර් දී ව්ාර්තා වූ 

18.7%ට සාබප්ක්ෂව්, 2021 ව්සබර් දී 20.1%ක් විය

• දළ බද්ශීය නිෂ්පාදිතබේ ප්රතිශ්තයක් බලස ජාතික ඉතුරුම්, 2020 ව්සබර් දී 

ව්ාර්තා කරන ලද 23.6% සිට 23.8% දක්ව්ා, 2021 ව්සබර් දී  සුළු ව්ශ්බයන්ත 

ව්ර්ධනය විය

– ආබයෝජනව්ල ව්ර්ධනයට ව්ඩා ජාතික ඉතුරුම්ව්ල සංසන්තදනාත්ෙක අඩු 

ව්ර්ධනය බහ්තුබව්න්ත, ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස ජාතික ඉතුරුම්-

ආබයෝජන පරතරය 2020 ව්සබර් දී ව්ාර්තා වූ -1.6% සිට 2021 ව්සබර් දී

-3.9%ක් දක්ව්ා ව් ඩි විය
Sources : Department of Census and Statistics

Central Bank of Sri Lanka
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(අ) ද.වේ.නිවයහි ඇස්තවේන්ු මත පද ේව (පද ේ වර්ෂෂය 2010) මූලයන්: ජ වේඛ  හා සැංඛයාවේඛ  වදපාර්ෂතවේන්ුව

ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව
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බලශ්ක්ති ක්බෂ්ත්රබේ රජය සතු ප්රධාන ව්ාණිජ ව්යව්සායයන්තහි ක්රියාකාරිත්ව්ය අඛණ්ඩව් 

දුර්ව්ල ෙට්ටෙක ප ව්තිණි....

• බෙන්තට් බබාරබතල් බ රලයක මිබලහි සාොනයය  බපර ව්සබර් ප ව්ති බඩාලර් 

43.35ට සාබප්ක්ෂව්, 2021 ව්සබර් දී  බඩාලර් 70.80 දක්ව්ා 63.3%කින්ත ව්ර්ධනය 

විය. 2008 ව්සබරන්ත පසු ව් ඩිෙ බෙන්තට් බබාරබතල් මිල ව්ාර්තා වූබේ 2022 ව්සබර් 

ොර්තු ොසබේදී ය

• ව්සර එකහොරකට ව් ඩි කාලයකට පසුව් 2021 ව්සබර් දී රජය විසින්ත ප්රධාන ඛනිජ 

බතල් නිෂ්පාදිතව්ල බද්ශීය සිල්ලර මිල ගණන්ත ඉහළ ද මීෙ සඳහා බගෝලීය බබාර 

බතල් මිල ගණන්ත අඛණ්ඩව් ඉහළ යෑෙ බහ්තු විය. 

• ව්සර තුළ දී, බද්ශීය බව්බළඳබපාළ තුළ සෙස්ත ඛනිජ බතල් නිෂ්පාදිත අබලවිය 7.7% 

කින්ත පහත ව් ටුණි

• 2021 ව්සබර් ආර්ික ක්රියාකාරකම් යථා තත්ත්ව්යට පත් වීෙත් සෙග විදුලිබලය සඳහා වූ ඉල්ුෙ 

අඛණ්ඩව් ඉහළ ගිබේය

• 2021 ව්සර තුළ දී, විදුලි බල උත්පාදනය ගි.බව්ා.ප  16,716ක් දක්ව්ා 6.4%කින්ත ව්ර්ධනය විය

• ව්සර තුළදී, අඩු පිරිව් යක් සහිත ජල විදුලි බල උත්පාදනය ෙත ව් ඩි ව්ශ්බයන්ත රඳා ප ව්ති අතර, ව් ඩි 

පිරිව් යක් සහිත ද්රව් ඉන්තධන පදනම් කරගත් විදුලි බල උත්පාදනය ෙත ව්න රැඳියාව් අඩු විය

• ජල විදුලි උත්පාදනබේ දායකත්ව්ය ඉහළ යෑෙ, 2021 ව්සර තුළ ලං.වි.ෙ.බේ මූලය කාර්ය සාධනය ඉහළ 

න ංවීෙට උපකාරී වී ඇති නමුත්, ව්සර තුළ බෙන්තෙ පසුගිය කාලය තුළ සිදු වූ අලාභ පියව්ා ග නීෙට බෙය 

ප්රොණව්ත් බනාවීය
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ව්සංගතයට බපර ප ව්ති ෙට්ටම් ඉක්ෙව්ා ගිය බෙබහයුම් ක්රියාකාරකම් ෙට්ටම් ව්ාර්තා කරමින්ත 

2021 ව්සබර් දී ව්රාය ක්රියාකාරකම්ව්ල සෙස්ත කාර්යසාධනය ශීඝ්ර බලස යථා තත්ත්ව්යට පත් 

විය…

බහු බෙබහයුම්, ප්රතින ේගත කිරීම් සහ න ේ ප මිණීම්

ව්සර තුළ දී බකාළඹ ව්රාබේ ප්රධාන යටිතල පහසුකම් සංව්ර්ධන 

කටයුතු ව්ඩාත් ස්ථාව්ර බලස අඛණ්ඩව් සිදු විය

• න .බ.ප.බයහි බදව්න අදියබර් ඉදිකිරීම් කටයුතු 2022 ව්සබර් ජනව්ාරි 

ොසබේ දී ආරම්භ කබළ්ය

• බ.බ.ප. සඳහා ඉදිකිරීෙ, ක්රියාත්ෙක කිරීෙ, අයිතිය ප ව්රීෙ පදනම් කර ගත් 

ගිවිසුෙක් (Built-Operate-Transfer agreement) ව්සර 35ක කාලයක් 

සදහා අත්සන්ත කරන ලදී

• න .බ.ප. සහ බ.බ.ප. බයහි ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබව්ළින්ත, 2025 සහ 2026 

ව්න විට නිෙ කිරීෙ හරහා බකාළඹ ව්රාබේ ධාරිතාව් අඩි විස්බස් බහු ඒකක 

මිලියන 6කින්ත ඉහළ න ංවීෙට අබප්ක්ෂා බකබර්

ජාතයන්තතර බර්ණිගත කිරීම් තුළ බකාළඹ 

ව්රාය අඛණ්ඩව් ඉහළ ස්ථානයන්තහි බර්ණිගත 

විය
• බහාුම් ව්රාය කාර්ය සාධන දර්ශ්කය – 17 ව්න 

ස්ථානය

• ව්රායයන්ත සඳහා වූ නිශ්්චිත නාවික ගෙනා ගෙන 

සම්බන්තධතා පිළිබඳ දර්ශ්කය – 17 ව්න ස්ථානය

ව්රාය ක්රියාකාරකම්ව්ල ක්රියාකාරීත්ව්ය
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බකාවිඩ්-19 ව්යාප්තිය ෙ ඩප ව් ත්වීෙ සඳහා බසෞඛය අංශ්ය මුලිකත්ව්ය බගන කටයුතු කළ අතර
අධයයන කටයුතු පව්ත්ව්ාබගන යාෙ සඳහා අධයාපන ක්බෂ්ත්රය ෙංගත අධයාපන ක්රෙය 'නව්
සාොනයකරණ' තත්ව්යට අනුගතවිණි…

• සෙස්ත සොජ ආර්ික යහප ව් ත්ෙ සහතික කිරීෙ සඳහා අව්ශ්ය ආර්ික ක්රියාකරකම්ව්ල අඛණ්ඩතාව් 

පව්ත්ව්ාබගන යෑෙට පහසුකම් සලසමින්ත, වව්රසය ප තිරීෙ පාලනය සඳහා රජය සුපරික්ෂාකාරීව් 

කාලීන හා සුදුසු සංචරණ සීො කිරීම් අනුගෙනය කබළ්ය. 

• 2021 ව්සබර් දී බකාවිඩ්-19 ව්සංගතය ව්යාප්ත වුව්ද, බගෝලීය ව්ශ්බයන්ත පිළිගත් එන්තනත්කරණ 

ව් ඩසටහන ක්රියාව්ට න ංවීෙත් සෙඟ ශ්රී ලංකාව්ට බරෝගීන්ත සංඛයාව් අව්ෙ කරග නීෙට හ කිවිය.

පාසල් ව්රින්ත ව්ර ව්සාද මීෙ බහ්තුබව්න්ත 

බකාවිඩ්-19 ව්සංගතබේ අභිබයෝග ජය ගනිමින්ත අධයාපන 

කටයුතු අඛණ්ඩව් සිදු කරබගන යෑෙ සඳහා විවිධ නව් 

ක්රෙබේද අනුගෙනය කිරීෙට අව්ශ්ය විය.

ශ්රී ලංකාබේ බකාවිඩ්-19 එන්තනත්කරණ ව් ඩසටහබනහි තත්ත්ව්ය (2022.04.05 ව්න දිනට)

1 ොත්රාව් (ව්සර 12 ඉක්ෙවූ 

ජනග්රහණබයන්ත)

2 ොත්රාව් (ව්සර 12 ඉක්ෙවූ 

ජනග්රහණබයන්ත)

ව්ර්ධක ොත්රාව් (පූර්ණ එන්තනත්කරණය ලක්වූ 

ජනග්රහණබයන්ත)

97% 82% 55%
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ද නටෙත් පව්තින විෂෙතා තව්දුරටත් පුළුල් වීෙත් සෙඟ, දිළිඳුකෙ තුරන්ත කරලීෙ 
සම්බන්තධබයන්ත ලබා ඇති ප්රගතිය බකාවිඩ්-19 ව්සංගතය බහ්තුබව්න්ත බලපෑෙට ලක් වී ඇත…

රජය විසින්ත අව්ස්ථා බදකක දී අව්දානෙට 

ලක්වියහ කි පවුල් සඳහා රුපියල් 5,000ක 

දීෙනාව්ක් ලබාබදන ලදී

රු. බිලියන 22.3

දරිද්රතාව්යට අදාළ බහුවිධ ොනයන්තට අනුව් දළ ව්ශ්බයන්ත ශ්රී ලාංකිකයන්ත හය බදබනකුබගන්ත 

එක් අබයකු දුප්පත් ව්න අතර දරිද්රතාව්බයන්ත බපබළන ජනබකාට්ඨාසය, දිස්ත්රික්ක අතර 

ස ලකිය යුතු ෙට්ටබම් විෂෙතාව්යක් සහිතව් බර ත බූ එෙ බහුොන දර්ශ්කව්ලට අනුව් 

සාොනයබයන්ත 42%ක් පෙණ ව්න විහිනතාව්යක් අත්දකින බව් අනාව්රණය බේ…

පව්තින සියුෙ සොජ ආරක්ෂණ ව් ඩසටහන්ත අඛණ්ඩව් පව්ත්ව්ාබගන 

යන අතරතුර ජනගහනබේ අව්දානෙට ලක්වියහ කි කණ්ඩායම් ඉලක්ක 

කරගනිමින්ත සොජ ආරක්ෂණ පියව්ර කිහිපයක් රජය ආරම්භ කබළ්ය...

එක් පවුලකට රුපියල් 2,000 බ ගින්ත 

වූ දීෙනාව්ක්ද  ලබාබදන ලදී
(රජය විසින්ත ලබාබදන කිසිඳු දීෙනා ව් ඩසටහනකින්ත 

ආධාර බනාලබන පවුල් ඉලක්ක කරගනිමින්ත)

රු. බිලියන 11.8

බහුමාන දරිද්රතා දර්ෂශකය

දිස්ික් මට්ටයේ දත්ත-2019

ප්රධාන සුබසාධන ව් ඩසටහන්ත - ප්රතිලාභී පවුල් සංඛයාව් සහ ප්රදානයන්තහි ව්ටිනාකෙ
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බපාදු මිල ෙට්ටෙ, 2021 ව්සර තුළදී සෙස්තයක් ව්ශ්බයන්ත ඉහළ යෑබම් ප්රව්ණතාව්ක් බපන්තනුම් 

කළ අතර, ව්සර අව්සාන කාලපරිච්බේදබේ දී ක පී බපබනන ඉහළ යෑෙක් ව්ාර්තා කබළ්ය…

• ජාතයන්තතර බව්ළඳබපාබළහි ආහාර සහ ආහාර බනාව්න කාණ්ඩව්ල අයිතෙව්ල මිල ඉහළ යෑම්, භාණ්ඩ ප්රව්ාහන ගාස්තු 

ව් ඩි වීම්, අභයන්තතර ස පයුම් ජාල තුළ ඇති වූ අව්හිරතා, විවිධ මිල සංබශ්ෝධන හරහා ඇති වූ සෘජු සහ ව්ක්ර බලපෑම් සහ 

බකාවිඩ්-19 ව්සංගත තත්ත්ව්ය සාර්ථකව් පාලනය කිරීෙත් සෙඟ ඉල්ුෙ ඉහළ යෑෙ බද්ශීය අයිතෙව්ල මිල බකබරහි 

ස ලකිය යුතු බලපෑෙක් ඇති කබළ්ය

• බපාදු මිල ෙට්ටබම් ඉහළ යෑෙ සඳහා ආහාර කාණ්ඩය තුළ ඇතුළත් නිතර මිල උච්චාව්චනය ව්න ආහාර කාණ්ඩයට 

අයත් අයිතෙව්ල මිල විචලනයන්ත ව් ඩිෙ දායකත්ව්යක් දක්ව්න ලදී

• 2021 ව්සබර් අව්සාන කාලපරිච්බේදබේ දී නිතර මිල උච්චාව්චනය ව්න ආහාර කාණ්ඩබේ අයිතෙව්ල මිල ස ලකිය යුතු 

බලස ඉහළ ගිබේය

• නිතර මිල උච්චාව්චනය ව්න ආහාර කාණ්ඩබේ අයිතෙව්ල හ ර අබනකුත් ආහාර අයිතෙව්ල මිල 2021 ව්සර තුළදී 

අඛණ්ඩව් ඉහළ ගිබේය

• ආහාර බනාව්න කාණ්ඩබේ අයිතෙව්ල මිල ගණන්ත 2021 ව්සර තුළදී අඛණ්ඩව් ඉහළ ගිය අතර, 2021 ව්සබර් අව්සාන

කාලපරිච්බේදබේ දී එෙ ඉහළ යෑබම් බේගය තව්දුරටත් ශීඝ්ර විය 
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2021 ව්සබර් දී විධිෙත් සහ අවිධිෙත් බපෞද්ගලික අංශ්බේ බස්ව්කයන්තබග් මූර්ත ව් ටුප් ඉහළ යෑෙක් 

බපන්තනුම් කළ අතර, රාජය අංශ්බේ බස්ව්කයන්තබග් මූර්ත ව් ටුප් පහළ  යෑෙක් බපන්තනුම් කරන ලදී…

• අවිධිෙත් බපෞද්ගලික අංශ්බේ ව් ටුප් ප්රොණ දර්ශ්කය

(2012=100) ෙගින්ත ෙනිනු ලබන අවිධිෙත් බපෞද්ගලික 

අංශ්බේ බස්ව්කයන්තබග් නාමික ව් ටුප් 2021 ව්සර තුළ 

සෙස්තයක් බලස ඉහළ යෑබම් ප්රව්ණතාව්ක් බපන්තනුම් 

කබළ්ය 

• පඩි පාලක සභා ෙගින්ත පාලනය ව්න බස්ව්කයන්තබග්

අව්ෙ ව් ටුප් ප්රොණ දර්ශ්කය (1978 බදස ම්බර්=100) 

ෙගින්ත ෙනිනු ලබන විධිෙත් බපෞද්ගලික අංශ්බේ

බස්ව්කයන්තබග් නාමික ව් ටුප් 2020 ව්සරට සාබප්ක්ෂව් 

2021 ව්සබර් දී 74.4%කින්ත ස ලකිය යුතු බලස ඉහළ 

ගිබේය

• රාජය අංශ්බේ ව් ටුප් ප්රොණ දර්ශ්කය (2016=100) 

ෙගින්ත ෙනිනු ලබන රාජය අංශ්බේ බස්ව්කයන්තබග් නාමික 

ව් ටුප්, පසුගිය ව්සරට සාබප්ක්ෂව් 2021 ව්සබර් දී

බනාබව්නස්ව් ප ව්තුණි

2021 වසයර්ෂ අවිධිමත් යපෞේගලික අංශයේ නාමික වැටුේ 

ප්රමාණ දර්ෂශකයේ විචලනය

17



වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2021

2020 ව්සරට සාබප්ක්ෂව් 2021 ව්සබර් දී බබාබහෝ රෙ බව්ළඳබපාළ දර්ශ්කව්ල ව්ර්ධනයක්

දක්නට ල ුණ ද රෙ බව්ළඳබපාළ පූර්ව් ව්සංගත ෙට්ටෙට තව්ෙත් ළඟා වී බනාෙ ත…
• රෙ බලකාය, 2020 ව්සබර් ව්ාර්තා වූ මිලියන 8.467 සිට 2021 ව්සබර් දී මිලියන 8.553ක් දක්ව්ා ඉහළ ගිබේය

• රෙ බලකා සහභාගීත්ව් අනුපාතිකය, 2020 ව්සබර් ව්ාර්තා වූ 50.6% සිට 2021 ව්සබර් දී 49.9% දක්ව්ා පහළ ගිබේය

• බස්ව්ා නියුක්ත ජනගහනය 2020 ව්සබර් ව්ාර්තා වූ මිලියන 7.999 සිට 2021 ව්සබර් දී මිලියන 8.114ක් දක්ව්ා ඉහළ ගිබේය. යසේවා නියුක්ති  

ඉහළ  ෑම සඳහා කෘි කාර්ථමික හා යසේවා කටයුුවලට අොළ රැකි ා අවසේථා ඉහළ  ෑම යහේු වි 

• බස්ව්ා වියුක්ති අනුපාතිකය 2020 ව්සබර් ව්ාර්තා වූ 5.5% සිට 2021 ව්සබර් දී 5.1%ක් දක්ව්ා පහළ ගිබේය

බස්ව්ා වියුක්ති අනුපාතිකය (%)

18

පුරුෂ ශ්රම බලකා 

සහභාගීත්තව අනුපාතික :
71.9% → 71.0% 

සේී ශ්රම බලකා

සහභාගීත්තව අනුපාතික :
32.0% → 31.8%

බස්ව්ා නියුක්ති දායකත්ව්ය 2020 2021

කෘිකාර්ථමික 27.1% 27.3%

කර්ථමාන්තත 26.9% 26.0%

යසේවා 46.0% 46.7%
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විබද්ශීය අංශ්බේ
ප්රව්ණතා සහ

ප්රතිපත්ති
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මූලිකව්ෙ බව්ළඳ හිඟබයහි පුළුල් වීෙ සහ විබද්ශ් බස්ව්ා නියුක්තිකයන්තබග් බේෂණව්ල අඩු වීෙ 
පිළිබිඹු කරමින්ත 2021 ව්සබර් දී විබද්ශීය ජංගෙ ගිණුබම් හිඟය ස ළකිය යුතු බලස ඉහළ 
ගිබේය…

• මූලය ගිණුෙ බව්ත වූ ප්රධාන ල බීම් සඳහා, චීන සංව්ර්ධන බ ංකුබව්න්ත ලද එ.ජ. බඩාලර් මිලියන 810ක විබද්ශ් විනිෙය කාලීන මූලය

පහසුකම්, 2021 ව්සබර් අබගෝස්තු ොසබේ දී ජා.මූ. අරමුදබලන්ත ලද එ.ජ. බඩාලර් මිලියන 787ක් පෙණ වූ වි.ග .හි. බව්න්ත කිරීෙ,

සහ විබද්ශීය සෘජු ආබයෝජන (ණය ඇතුළුව්) බලස වූ එ.ජ. බඩාලර් මිලියන 784ක ල බීම් අන්තතර්ගත බේ

• ප්රධාන බගවීම් සඳහා, රුපියල්ව්ලින්ත නාෙනය කරන ලද රාජය සුරැකුම්පත්හි විබද්ශීය ආබයෝජන බගවීම් සහ 2021 ව්සබර් ජූලි

ොසබේ දී කල් පිරුණු එ.ජ.බඩාලර් බිලියන 1ක ජාතයන්තතර ස්වව්රීත්ව් බ ඳුම්කරබයහි පියවීම් ඇතුළත් විය.

අපනයන, ආනයන සහ බව්ළඳ හිඟය (එ.ජ.බඩාලර් බිලියන)
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ව්ාර්තාගත අපනයන ව්ර්ධනය ඉක්ෙව්ා ආනයන ස ලකිය යුතු බලස ව් ඩිවීෙ බහ්තුබව්න්ත 
බව්ළඳ හිඟය පුළුල් විය…

• අපනයන ආදායෙ

එ.ජ.බඩාලර් මිලියන

12,499ක ව්ාර්තාගත ඉහළ

අගයක් දක්ව්ා 24.4%කින්ත 

ඉහළ ගිබේය.

- සි ලුම ප්රධ්ාන අපන න 

කාණ්ඩවල ආො ම ඉහළ

ගියේ .

• අපනයන ඉහළ යෑෙට ප්රධාන 
ව්ශ්බයන්ත බහ්තු වූබේ:

- යරදිපිළි හා ඇඟලුේ (22.9%)

╴ රබර්ථ නිෂේපාදිත (33.6%)

• අපනයන පහළ යෑෙ ව්ාර්තා වූබේ:

╴ පුේගලික සනීපාරක්ෂක උපකරණ 
සඳහා වන ඉල්ලුම අඩු වීම 
යහේුයවන්ත ප්ලාසේික් හා
උපාංගවල (-55.4%)

• අපනයන ආදායෙ ඉහළ යෑෙ සඳහා 
අපනයන පරිොව් ඉහළ යෑෙ ස ලකිය 
යුතු බලස දායක විය. 

• ආනයන වියදෙ

එ.ජ.බඩාලර් මිලියන 20,637ක්

දක්ව්ා 28.5%කින්ත

ඉහළ ගිබේය:

╴ සි ලුම ප්රධ්ාන ආන න 
කාණ්ඩවල වි ෙම ඉහළ 
ගියේ . 

• ආනයන ඉහළ යෑෙට ප්රධාන 
ව්ශ්බයන්ත බහ්තු වූබේ:

╴ ඉන්තධ්න (47.2%)

╴ යරදිපිළි හා උපාංග (31.3%)

• ආනයන පහළ යෑම් ව්ාර්තා වූබේ: 

╴ යපායහාර (-38.9%)

- යබයහත්ත හා ඖෂධී 

නිෂේපාදිත (48.2%)

• ආනයන වියදම් ව් ඩිවීෙ

සඳහා ආනයන පරිොව් හා

ආනයන මිල ගණන්ත යන

බදඅංශ්යෙ බහ්තු විය.

2021 ව්සබර් දී බව්ළඳ හිඟය ස ලකිය යුතු බලස පුළුල් වීෙට:

• යවළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන්ත ඉහළ  ෑම

• ආර්ථික කටයුු සාමානය තත්තත්තව ට පත්ත වීම

• එන්තනත්ත ව නි ඖෂධී  අයිතම සඳහා වූ ආන න වි ෙම ඉහළ  ෑම

• ආන න මත පනවා තිබූ ඇත ේ සීමා ලිහිල් කිරීම
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විබද්ශ් විනිෙය ල බීම් සීො වීෙ සහ විබද්ශීය ණය බස්ව්ාකරණ බගවීම් ෙධයබේ දළ නිල 
සංචිත පහළ ගිබේය…

2021 : එ.ජ.බඩාලර් බිලියන 3.1
(ආනයනික ොස 1.8)

2020 : එ.ජ්. යඩාලර්ථ බිලි න 5.7
(ආන නික මාස 4.2)

දළ නිල සංචිත
2020 ව්සබර් දී බෙන්තෙ 2021 ව්සබර්දී ද සෙස්ත බශ්්ෂය

හිඟයක් ව්ාර්තා කබළ්ය

දළ නිල සංචිත සහ මුළු විබද්ශීය ව්ත්කම්බගවුම් තුලනය
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2021 ව්සබර් දී ශ්රී ලංකාබේ මුළු විබද්ශීය ණය තත්ත්ව්ය ඉහළ ගිබේය…

මුළු විබද්ශීය ණය ප්රොණය

2021 ව්සර අව්සානබේ දී : එ.ජ. බඩාලර් බිලියන 50.7 (ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස
60.0%)

2020 වසර අවසානයේ දී : එ.ජ්. යඩාලර්ථ බිලි න 49.0 (ෙ.යේ.නි.ය හි ප්රතිශත ක් යලස 60.5%)

විබද්ශීය ණය බස්ව්ාකරණ බගවීම් 

2021 : එ.ජ. බඩාලර් බිලියන 4.5 

2020 : එ.ජ්. යඩාලර්ථ බිලි න 4.6

2021 ව්සබර් දී ශ්රී ලංකාබේ මුළු විබද්ශ් ණය 

තත්ත්ව්ය ප්රධාන ව්ශ්බයන්ත ව් ඩි වීෙට බහ්තු 

වූබේ,

− චීන සංව්ර්ධන බ ංකුබව්න්ත ලබාගත් විබද්ශ් විනිෙය කාලීන 

මුලය පහසුකම් බදකක් ල බීෙ

− චීන ෙහජන බ ංකුව් සහ බංගලාබද්ශ් බ ංකුව් සෙඟ නව් 

ද්විපාර්ශ්්වික විබද්ශ් විනිෙය හුව්ොරු පහසුකම්ව්ලට එළීෙ

− ව්සර තුළ දී ඍජු ආබයෝජන ව්යාපාර කිහිපයක් බව්ත අන්තතර් 

සොගම් ණය සහ බකාටස් හිමියන්තබග් අත්තිකාරම් ල ුණු 

බ වින්ත, ඍජු ආබයෝජන ව්යාපාරව්ල අන්තතර් සොගම් ණය 

ඉහළ යෑෙ

−මුදල් හා ත න්තපතුව්ල ස ලකිය යුතු ඉහළ යෑෙ බහ්තුබව්න්ත 

ත න්තපතු භාරගන්තනා ආයතනව්ල බනාපියව්ා ඉතිරිව් ඇති 

විබද්ශීය ණය ප්රොණය ව් ඩි වීෙ

විබද්ශීය ණය
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2021 ව්සබර් දී ස්ථායී ෙට්ටෙක පව්ත්ව්ා ගත් විනිෙය අනුපාතිකය, විබද්ශීය අංශ්බේ ෙතුව්න ග ටු 
සලකා බලමින්ත ෙහ බ ංකුව් විසින්ත 2022 ව්සබර් ොර්තු ෙස මුල සිට ක්රොනුකූල ග ලපීෙක් සඳහා ඉඩ 
හරින ලදී…

• බද්ශීය විබද්ශ් විනිෙය බව්ළඳබපාබළහි සීමිත විබද්ශ් ව්යව්හාර මුදල් ද්රව්ශීලතාව්ක් ප ව්තීෙ බහ්තුබව්න්ත, විබශ්්ෂබයන්තෙ 2021 ව්සබර් පළමු ොස හතර තුළ දී, ශ්රී 

ලංකා රුපියල යම් උච්චාව්චනයක් සෙඟින්ත අව්ප්රොණය වීබම් පීඩනයක් බපන්තනුම් කබළ්ය.

• තව්ද, ෙහ බ ංකුව් 2021 ව්සබර් දී, ශුද්ධ පදනෙ ෙත, එ.ජ. බඩාලර් මිලියන 747ක් සපයමින්ත බද්ශීය විබද්ශ් විනිෙය බව්ළඳබපාළ කටයුතු සඳහා ෙ දිහත් විය.

• ශ්රී ලංකා රුපියබලහි අඛණ්ඩ විබද්ශීය තරඟකාරීත්ව්ය පිළිබිඹු කරමින්ත, මූර්ත සඵල විනිෙය අනුපාතික දර්ශ්ක, 2021 ව්සබර් දී පදනම් ව්ර්ෂබේ සීොව්ට 

(2017=100) පහළින්ත ප ව්තුණි

• බද්ශීය විබද්ශ් විනිෙය බව්ළඳබපාළ තුළ දක්නට ල ුණු ඉහළ පීඩනය බහ්තුබව්න්ත, විනිෙය අනුපාතිකය තීරණය කිරීබම්දී ව් ඩි නෙයශීලීභාව්යකට ඉඩ 

ස ලසීබෙන්ත පසු, විනිෙය අනුපාතිකය ස ලකිය යුතු ඉහළ ප්රොණයකින්ත අව්ප්රොණය විය.

එ.ජ. බඩාලරයට සාබප්ක්ෂව් රුපියබල් අගය සඵල විනිෙය අනුපාතික දර්ශ්ක (2017=100)

මුදල් ව්ර්ග 24 ප ස අනුව් 
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රාජය මූලය 
ප්රතිපත්තිය හා රාජය 

මූලය කටයුතු
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ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස රාජය ආදායෙ ඓතිහාසිකව් ව්ාර්තා වූ පහළෙ අගය 
දක්ව්ා පහත ව් ටුණි…

• රජබේ ආදායෙ, නාමික ව්ශ්බයන්ත, ව්ාර්ික ලක්ෂයෙය පදනෙ ෙත 
6.5%කින්ත ව්ර්ධනය වුව්ද, එය ද.බද්,නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස,  2020 
දී ව්ාර්තා වූ 9.1% සිට 2021 ව්සබර් දී 8.7%ක් දක්ව්ා අඩු විය

• ලිහිල් බදු තන්තර ක් අඛ්ණ්ඩව පවත්තවායගන  ාම

• බාහිර අංශයේ පීඩන  ලිහිල් කිරීමට පනවා ඇති ආන න සීමා කිරීේ 

• ආර්ථික   ථා තත්තත්තව ට පත්ත වීම මන්තෙගාමී වීම යහේුයවන්ත 

ෙ.යේ.නි.ය හි ප්රතිශත ක් යලස රාජ්ය ආො ම සහ බදු ආො ම පහත ව ටුණි 

රාජය ආදායබම් සංයුතිය - 2021
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ද.යේ.නි.යයහි ප්රතිශතයක් යලස මුළු වියදම සහ ශුේධ ණය දීේ,  2020 වසයර්ෂ දී 
වාර්ෂතා වූ 20.2% සිට 2021 වසයර්ෂ දී 21.0%ක් දක්වා ඉහළ ගියේය…

රාජ්ය පුනරාවර්ෂතන වියදේ සංයුතිය - 2021 • මුළු වියදම සහ ශුේධ ණය දීේ,  2020 වසයර්ෂ දී 

වාර්ෂතා වූ රුපියල් බිලියන 3,041.0 සිට 2021 වසයර්ෂ දී 

රුපියල් බිලියන 3,521.7ක් දක්වා රුපියල් බිලියන 

480.7කින් ඉහළ ගියේය

• වැටුේ හා යේතන සහ යපාලී යගවීේ සඳහා වන

වියදේ ඉහළ යෑම පිළිබිඹු කරමින්, පුනරාවර්ෂතන 

වියදේ 2020 වසයර්ෂ දී වාර්ෂතා වූ රුපියල් බිලියන 

2,548.4ට සායේක්ෂව, 2021 වසයර්ෂ දී රුපියල් බිලියන 

2,747.5ක් දක්වා ඉහළ ගියේය 

• පුනරාවර්ෂතන වියදේ, ද.යේ.නි. හි ප්රතිශතයක් යලස 

2020 වසයර්ෂ දී වාර්ෂතා වූ 17% සිට 2021 වසයර්ෂදී 16.3% 

දක්වා පහළ ගිය අතර, ප්රාග්ධන වියදේ සහ ශුේධ

ණය දීේ 2020 වසයර්ෂදී වාර්ෂතා වූ 3.3% හා සසඳන

විට 2021 වසයර්ෂදී 4.6%ක් දක්වා ඉහළ ගියේය
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2021 ව්සබර් දී ප්රධාන රාජය මූලය බශ්්ෂයන්ත දුර්ව්ල වූ අතර, අයව් ය හිඟය මූලයකරණය 
බද්ශීය මූලාර හරහා සපුරා ගන්තනා ලදී…

• ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස සෙස්ත අයව් ය හිඟය, 2020 ව්සබර් දී ව්ාර්තා වූ 11.1% (රුපියල් බිලියන 1,667.7) සිට 2021 ව්සබර් දී 12.2%ක් (රුපියල් බිලියන 

2,057.9ක්) දක්ව්ා ව් ඩි විය

• ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස ව්ර්තන ගිණුබම් හිඟය, 2020 ව්සබර් දී ව්ාර්තා වූ 7.9%ට (රුපියල් බිලියන 1,180.4ට) සාබප්ක්ෂව් ස ලකිය යුතු බව්නසක් නිරූපණය 

බනාකරමින්ත 2021 ව්සබර් දී 7.7%ක් (රුපියල් බිලියන 1,290.4ක්) ව්ශ්බයන්ත ව්ාර්තා විය

• ප්රාථමික බශ්්ෂබේ හිඟය, ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස 2020 ව්සබර් දී ව්ාර්තා වූ 4.6%ට (රුපියල් බිලියන 687.4ට) සාබප්ක්ෂව්, 2021 ව්සබර් දී 6.0%ක් (රුපියල් බිලියන 

1,009.5ක්) දක්ව්ා දුර්ව්ල විය

ප්රධාන රාජය මූලය දර්ශ්ක (ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස)
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ෙධයෙ රජබේ බනාපියවූ ණය 2021 ව්සබර් දී ග ටුකාරී බලස ඉතා ඉහළ ෙට්ටෙකට 
ව් ඩි විය…

• 2021 ව්සබර් දී ණය ආපසු බගවීම් සහ බපාලී බගවීම්ව්ල ඉහළ යෑෙ බහ්තුබව්න්ත නාමික ව්ශ්බයන්ත සෙස්ත ණය බස්ව්ාකරණ බගවීම් රුපියල් බිලියන 2,375.6ක් දක්ව්ා 

22.4%කින්ත ඉහළ ගිබේය

• 2020 ව්සර අව්සානබේ ද.බද්.නි.බයන්ත 100.6%ක් වූ ෙධයෙ රජබේ බනාපියවූ ණය, 2021 ව්සර අව්සන්ත ව්න විට ද.බද්.නි.බයන්ත 104.6%ක් දක්ව්ා ව් ඩි විය

ෙධයෙ රජබේ ණය බස්ව්ාකරණ බගවීම් (ද.බද්.නි.බයහි ප්රතිශ්තයක් බලස) ෙධයෙ රජබේ බනාපියවූ ණය
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මුදල් ප්රතිපත්තිය, 
බපාලී අනුපාතික, 

මුදල් සහ ණය
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ෙහ බ ංකුව් 2021 ව්සබර් අබගෝස්තු ොසබේ සිට සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාව්රය ද ඩි කිරීෙ ආරම්භ 

කබළ්ය…

• බකාවිඩ්-19 ව්සංගතබේ රැළි ගණනාව්ක බලපෑෙ අව්ෙ කිරීෙ සඳහා සුවිබශ්්ෂී මුදල් 

ප්රතිපත්ති ලිහිල්කරණය 2021 ව්සබර් පළමු භාගය තුළදී ද අඛණ්ඩව් පව්ත්ව්ාබගන යෑෙ 

අව්ශ්ය විය

• රජබේ හදිසි මූලය අව්ශ්යතා සපුරාලීෙ සඳහා ෙහ බ ංකුව් විසින්ත  ස ලකිය යුතු ප්රොණයක 

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ග නීෙ ෙගින්ත රජය බව්ත මූලයෙය සහාය ලබා බදන ලදී 

ප්රධාන ප්රතිපත්ති උපකරණව්ල සහ 

බෙබහයුම් ඉලක්කබේ හ සිරීෙ 

• ආර්ිකබේ දක්නට ල ුණු ඇත ම් අසෙතුලිතතා, විබශ්්ෂබයන්ත ඉල්ුම් පීඩන ඇති වීෙ 

සහ විබද්ශීය අංශ්බයහි හා බද්ශීය මූලය බව්ළඳබපාළ තුළ ඇති වූ පීඩන දක්නට ල බීෙ

• ෙහ බ ංකුබේ ප්රතිපත්ති බපාලි අනුපාතික 2021 ව්සබර් අබගෝස්තු ෙස ෙ ද දී පදනම් අංක 

50 බ ගින්ත ඉහළ නංව්න ලදී. ව්යව්ස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය ද 2021ව්සබර්  ස ප්ත ම්බර් 

ෙස සිට ක්රියාත්ෙක ව්න පරිදි ප්රතිශ්තාංක 2කින්ත 4.0%ක් දක්ව්ා ඉහළ නංව්න ලදී

• විබද්ශීය අංශ්බේ අඛණ්ඩව් පව්තින පීඩන බෙන්තෙ ලිහිල් රාජය මූලය ප්රතිපත්ති ස්ථාව්රය 

ෙධයබේ උද්ධෙනය අබප්ක්ිත ෙට්ටම්ව්ලට ව්ඩා ඉහළ යෑෙත් සෙග 2021 ව්සබර්  

අබගෝස්තු ොසබේ සිට අනුගෙනය කළ මුදල් ප්රතිපත්ති ක්රියාොර්ග 2022 ව්සබර්දී ව්ඩාත් 

ද ඩි විය 

එව් නි උද්ධෙන පිඩනව්ල බලපෑම්ව්ලට මුහුණ දීබම් අව්ශ්යතාව්ය හඳුනාබගන සහ අහිතකර උද්ධෙන අබප්ක්ෂා ව්ර්ධනය වීෙ ව් ළ ක්වීෙ සඳහා 2022

ව්සබර්  ජනව්ාරි සිට අබේල් දක්ව්ා කාලය තුළ දී ප්රතිපත්ති බපාලී අනුපාතික සෙස්තයක් බලස පදනම් අංක 850කින්ත ඉහළ නංව්න ලදී
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වකාළඹ පාරිව ෝගික මිල දර්ෂශකය ජාතික පාරිව ෝගික මිල දර්ෂශකය 

ඉල්ුම් සහ ස පයුම් යන බදඅංශ්ව්ල ප්රව්ණතා බහ්තුබව්න්ත, 2021 ව්සබර් දී උද්ධෙනය ඉහළ 

ගිබේය…

• බකා.පා.මි.ද. ෙත පදනම් වූ ව්ාර්ික ලක්ෂයෙය 

ෙතුපිට උද්ධෙනය 2021 ව්සර අව්සානය ව්න 

විට 12.1%ක් දක්ව්ා ඉහළ ගිය අතර, 2022

ව්සබර්  අබේල්  ොසබේ දී 29.8%ක් විය

• ස ලකිය යුතු මුදල් ලිහිල්කරණබේ පසු කාලීන 

බලපෑෙ පිළිබිඹු කරමින්ත මූලික උද්ධෙනය ද, 

2021 ව්සබර් බදව්න භාගබේ දී ඉහළ යෑබම්

ප්රව්ණතාව්ක් බපන්තනුම් කබළ්ය

• ශ්රී ලංකා ෙහ බ ංකුබේ උද්ධෙන අබප්ක්ෂා 

පිළිබඳ සමීක්ෂණය ෙගින්ත ෙනිනු ලබන 

උද්ධෙන අබප්ක්ෂා, පව්තින උද්ධෙන 

ප්රව්ණතාව්ල බලපෑෙ පිළිබිඹු කරමින්ත 2021 

ව්සබර් දී ඉහළ ෙට්ටෙක ප ව්තුණි
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මූලය: ජ වේඛ  හා සැංඛයාවේඛ  වදපාර්ෂතවේන්ුව

මූලය: ජ වේඛ  හා සැංඛයාවේඛ  වදපාර්ෂතවේන්ුව
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ද ඩි මුදල් සහ ද්රව්ශීලතා තත්ත්ව්යන්තට ප්රතිචාර ව්ශ්බයන්ත බව්ළඳබපාළ බපාලී අනුපාතික 

ඉහළ යමින්ත පව්තී... 

බපාලී අනුපාතික 

2020

අව්සාන

බේදී 

2021

අබගෝස්තු 

18 ව් නි 

දිනට

2021

අව්සාන

බේදී 

2022

ෙ යි 06

ව් නි 

දිනට

2020 

අව්සානබේ 

සිට 2021 

අව්සානය 

දක්ව්ා 

2021

අබගෝස්තු 

18 ව් නි දින

සිට බම් දක්ව්ා

2021 

අව්සානබේ සිට

බම් දක්ව්ා

% % % %
පදනම් 
අංකව්ල 
බව්නස

පදනම් අංකව්ල 
බව්නස

පදනම් අංකව්ල 
බව්නස

බරිත සාොනය ඒක්ෂණ මුදල් 

අනුපාතිකය 4.55 5.09 5.95 14.50 140 941 855

දින-91 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 

අනුපාතිකය 4.69 5.33 8.16 23.48 347 1438 1155

දින-182 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 

අනුපාතිකය 4.80 5.34 8.33 23.85 353 1739 1440

දින-364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් 

අනුපාතිකය 5.05 5.32 8.24 23.92 319 1804 1512

බරිත සාොනය ප්රමුඛ ණය බපාලී

අනුපාතිකය- සතිපතා 5.81 5.71 8.61 19.55 280 473 183

බරිත සාොනය ප්රමුඛ ණය බපාලී

අනුපාතිකය- ොසික 5.74 5.70 8.33 13.02 259 377 114

බරිත සාොනය ණය බපාලී අනුපාතිකය 10.29 9.45 9.87 10.35 -42 68 26

බරිත සාොනය නව් ණය බපාලී 

අනුපාතිකය 8.38 8.09 9.48 10.73 110 198 59

බරිත සාොනය ත න්තපතු අනුපාතිකය 5.80 4.77 4.94 5.52 -86 40 23

බරිත සාොනය ස්ථාව්ර ත න්තපතු

අනුපාතිකය 7.14 5.67 5.94 6.84 -120 63 36

බරිත සාොනය නව් ත න්තපතු 

අනුපාතිකය 4.93 4.99 6.45 7.68 152 151 5

බරිත සාොනය නව් ස්ථාව්ර ත න්තපතු 

අනුපාතිකය 5.08 5.15 6.67 8.06 159 160 8

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඵලදා අනුපාතිකව්ල සහ 

බතෝරාගත් බව්ළඳබපාළ බපාලී අනුපාතිකව්ල හ සිරීෙ
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බරිත සාමා ය ප්රමුඛ ණය වපාලී අනුපාතිකය- මාසික

බරිත සාමා ය ත න්පු අනුපාතිකය

බරිත සාමා ය ස්ථාවර ත න්පු අනුපාතිකය

බරිත සාමා ය ණය වපාලී අනුපාතිකය

බරිත සාමා ය  ව ත න්පු අනුපාතිකය

බරිත සාමා ය  ව ණය වපාලී අනුපාතිකය

දි  364  ාණ්ඩා ාර බිේපත් අනුපාතිකය

දි  182  ාණ්ඩා ාර බිේපත් අනුපාතිකය
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2021 ව්සර තුළ දී බපෞද්ගලික අංශ්ය බව්ත සපයන ලද ණය ස ලකිය යුතු බලස ඉහළ ගිය අතර, රජබේ

ඉහළ ගිය අරමුදල් අව්ශ්යතාව් බද්ශීය බ ංකු පද්ධතිබයන්ත විශ්ාල ව්ශ්බයන්ත සපුරා ගන්තනා ලදී... 

• බලපත්රලාභී ව්ාණිජ බ ංකු විසින්ත බපෞද්ගලික අංශ්ය බව්ත සපයන ලද 

ණය 2021 ව්සබර් දී රුපියල් බිලියන 810.5කින්ත ඉහළ ගිබේය

බද්ශීය ණබයහි ව්ාර්ික ඉහළ යෑෙ

• 2021 ව්සර තුළ දී ෙහ බ ංකුව් විසින්ත රජය බව්ත සපයන ලද ශුද්ධ

ණය රුපියල් බිලියන 1,225.2කින්ත ඉහළ ගිබේය

• දුර්ව්ල මූලය තත්ත්ව්ය සහ දිගු කාලීනව් පව්තින ග ටු පිළිබිඹු 

කරමින්ත, රජය සතු ව්ාණිජ ව්යාපාර, බ ංකු පද්ධතිය බව්තින්ත ලබා ගත් 

ණය 2021 ව්සර තුළ දී අඛණ්ඩව් ඉහළ ගිබේය

රාජය අංශ්යට ලබා දුන්ත ණය ප්රසාරණය 
(ව්ාර්ික බව්නස්වීෙ, රුපියල් බිලියන)
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බ ංකු පද්ධතිබේ ශුද්ධ විබද්ශීය ව්ත්කම් පහළ යෑෙ බහ්තුබව්න්ත 2021 ව්සර අව්සානය ව්න 

විට පුළුල් මුදල් ස පයුබෙහි ව්ර්ධනය ෙන්තදගාමී විය…

පුළුල් මුදල්ව්ල (M2b) ව්ාර්ික ලක්ෂයෙය බව්නස සඳහා 

තුඩු දුන්ත සාධක (ව්ත්කම් අනුව්)
මුදල් සෙස්තව්ල ව්ාර්ික ලක්ෂයෙය ව්ර්ධනය
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මූලය අංශ්බේ 
ක්රියාකාරිත්ව්ය සහ 
පද්ධති ස්ථායීතාව්



වාර්ෂික වාර්ෂතාව 2021

2021 ව්සබර් දී බ ංකු අංශ්ය ෙධයස්ථ බේගයකින්ත ප්රසාරණය විය...

• බපාලී ආදායබෙහි, බපාලී බනාව්න ආදායබෙහි ඉහළ යෑෙ සහ බපාලී 
වියදම් ව්ල පහළ යෑෙ බහ්තුබව්න්ත බ ංකු අංශ්බේ ලාභදායීත්ව්ය බපර 
ව්සරට සාබප්ක්ෂව් ව්ර්ධනය විය

• ප්රධාන ව්ශ්බයන්ත, ණය හා අත්තිකාරම් සහ ආබයෝජනව්ල ව්ර්ධනය 
බහ්තුබව්න්ත බ ංකු අංශ්බේ ව්ත්කම් පදනෙ ව්ර්ධනය විය

• 2021 ව්සර තුළ සාබප්ක්ෂ ව්ශ්බයන්ත ණය සහ අත්තිකාරම් ඉහළ 
ව්ර්ධනයක් බපන්තවීෙ බහ්තුබව්න්ත, දළ අක්රීය ණය අනුපාතය අඩු විය

• සංචාරක ව්යාපාරය යථා තත්ත්ව්යට පත්වීෙ ෙන්තදගාමී වීෙ, බේෂණ 
ඉප යීම්ව්ල අඩු වීෙ, අපනයන ආදායම්ව්ල පරිව්ර්තනය ෙන්තදගාමී වීෙ, 
ආනයන වියදම් ව් ඩි වීෙ සහ ස්වව්රීත්ව් බර්ණිගත කිරීෙ පහත ව් ටීෙ 
බහ්තුබව්න්ත බද්ශීය විබද්ශ් විනිෙය බව්ළඳබපාළ ද්රව්ශීලතාව්ය ද ඩි 
බලපෑෙකට ලක්විය

බ ංකු අංශ්බේ ලාබදායීත්ව් දර්ශ්ක 
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බලපත්රලාභී මුදල් සොගම් සහ විබශ්්ිත කල්බදු මුලයකරණ සොගම් අංශ්බේ 
කාර්යසාධනය 2021 ව්සර තුළ ව්ර්ධනය විය…

• ණය ව්ර්ධනය සහ ලාභදායීත්ව්ය බහ්තුබව්න්ත බලපත්රලාභී මුදල් සොගම් සහ 
විබශ්්ිත කල්බදු මුලයකරණ සොගම් අංශ්ය ස ලකිය යුතු ව්ර්ධනයක් ව්ාර්තා 
කබළ්ය.

• බපාලී වියදම් පහළ යෑෙ සහ බපාලී බනාව්න ආදායෙ ඉහළ යෑෙ බහ්තුබව්න්ත 
බලපත්රලාභී මුදල් සොගම් සහ විබශ්්ික කල්බදු  මූලයකරණ සොගම් අංශ්බේ 
කාර්යසාධනය ව්ර්ධනය විය.

• දළ අක්රීය ණය අනුපාතය බපර ව්සරට සාබප්ක්ෂව් පහත බගාස් තිුණ ද, 
බෙෙ අංශ්බේ ශුද්ධ අක්රීය ණය අනුපාතය තව්දුරටත් ඉහළ ෙට්ටෙක ප ව්තුණි.

• බෙෙ අංශ්ය අව්ෙ නියාෙන අව්ශ්යතාව්ලට ව්ඩා හිතකර ප්රාග්ධන හා
ද්රව්ශීලතාව්යක් පව්ත්ව්ා ගනිමින්ත ස්ථාව්රව් ප ව්තිණි

බලපත්රලාභී මුදල් සොගම් සහ විබශ්්ිත කල්බදු මුලයකරණ අංශ්බේ 

ලාබදායීත්ව් දර්ශ්ක 

බලපත්රලාභී මුදල් සොගම් සහ විබශ්්ිත කල්බදු මුලයකරණ අංශ්බේ  අක්රීය ණය පහසුකම් සහ 

බව්න්තකිරීම් ආව්රණයන්ත 
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අඛණ්ඩව් පව්තින ව්ුහාත්ෙක ග ටු ෙගින්ත රබට් ආර්ික අබප්ක්ෂා 

යටපත් කර ඇති අතර, තිරසාර සාර්ව් ආර්ික ස්ථායීතාව් සහ ආර්ිකබේ 

සෑෙ අංශ්යකටෙ ප්රතිලාභ ල බබන ව්ර්ධනයක් සහතික කිරීෙ සඳහා එෙ ග ටුව්ලට 

කඩිනමින්ත පිළියම් බයදිය යුතුය…
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ග ටු සහ ප්රතිපත්ති…

01

02

යකාළඹ වරා  නගර  වයාපෘති  ුළින්ත ආර්ථික ට ල බිය හ කි ප්රතිලාභ ප්රශ්ස්ත ෙට්ටමින්ත අත්තකර ග නීම 

සඳහා අබප්ක්ිත විබද්ශීය ඍජු ආබයෝජන ල බීම් කඩිනම් කිරීෙට ක්රි ාමාර්ථග ග නීම අවශය යේ.03

භාණ්ඩ හා යසේවා අපන නවලින්ත ල යබන ශුේධ් ගලා ඒේ ඉහළ න ංවීයමන්ත යමන්තම යසේවා නියුක්තික න්තයේ යේෂණ

ප්රවර්ථධ්න කිරීම ුළින්ත ජංගෙ ගිණුබම් තිරසාර බශ්්ෂයක් සාක්ෂාත්ත කර ග නීම, වියේශී අංශයේ අසමුලිතතා

මගින්ත ප න නගින උග්ර අව්දානම් තත්ත්ව්යන්ත මඟහරවා ග නීම සඳහා අතයවශය යේ.

ඉහළ වියේශ විනිම ණ යසේවාකරණ අවශයතා සහ ණ ආපසු යගවීම සඳහා රාජ්ය මුලය අවකාශ අඩු වීම හමුයේ

විබද්ශීය අංශ්බේ ස්ථාව්රත්ව්ය සහතික කිරීම සඳහා වියේශී අංශයේ ඔයරාත්තු දීයේ හ කි ාව ශක්තිමත්ත

කිරීමට ඉදිරියේදී ණය බනාව්න විබද්ශ් මුලය ල බීම් ආකර්ෂණය කර ග නීෙ ෙ ඩි අවශයතාව ක් බවට

පත්තව ඇත.

40
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රජ්යේ ෙධය කාලීන රාජය මුලය ඉලක්ක සාක්ෂාත්ත කර ග නීම රඳා පවතින්තයන්ත, රජ්යේ අරමුණු හා ග ළයපන, 

නිතර යවනසේ යනාවන, ෙ නවින්ත සම්බන්තීකරණය කළ සහ සාක්ි ෙත පදනම් කර ගත් ප්රතිපත්තති 

ක්රි ාමාර්ථග ග නීම මත .
05

ආය ෝජ්කයින්ත, ණ  හිමි න්ත සහ යශ්රේණිගත කිරීයේ ආ තන සඳහා ග ටලු මු කරමින්ත, පසුගි  ෙශක කිහිප  පුරා 

රාජ්ය අංශයේ දුර්ථවල ක්රි ාකාරිත්තව  යහේුයවන්ත ෙධයෙ රජබේ ණය ප්රොණය තියුණු බලස ඉහළ යෑෙ
රාජ්ය මුලය අංශයේ ප්රධ්ාන ග ටලුවක් යලස තවදුරටත්ත පවතී.

06

පසුගි  වසර කිහිප  ුළ අඛණ්ඩව් ආදායම් රැස්කිරීෙ අඩු වීෙ රාජ්ය මුලය අංශ  දුර්ථවලව ප වතීමට සහ සාර්ථව 

ආර්ථික අසමුලිතතාවන්තට මුලික වශය න්ත යහේු වී ඇති නිසා, ආදායම් රැස් කිරීෙ සඳහා තිරසාර 

ක්රියාොර්ග බයාදා ග නීබම් ෙ ඩි අවශයතාව යපන්තනුේ යකයර්ථ.
04

07
යකාවිඩ්-19 වසංගත  නිසා රයේ ආර්ථිකයේ ඇති වූ පසු බ සීමත්ත සමඟ කටයුු කරන අවසේථාවක, ආර්ථික 

ක්රි ාකාරකේ පුනර්ථීවන  කිරීම උයෙසා, ගුණාත්තමක බව සහ කාර්ථ ක්ෂමතාව සේබන්තධ්ය න්ත රාජය අංශ්බේ 

බස්ව්ා ස පයීෙ ව ඩිදියුණු කිරීයේ අවශයතාව යපරට වඩා තීරණාත්තමක සාධ්ක ක් බවට පත්ත වී ඇත.
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මුලයන  සඳහා විකල්ප මුලාශ්ර හඳුනා ග නීම යමන්තම, බ ංකු පේධ්තිය හි මුලය ශක්ති  ව ඩි දියුණු කිරීමට හ කිවන 

පරිදි දිගු කාලීන වුහාත්තමක ප්රතිසංසේකරණ ක්රි ාත්තමක කිරීම හරහා මුලය පහසුකේ ලබාග නීයේදී රාජය අංශ්ය 

විසින්ත ෙහ බ ංකුව් ඇතුළු බ ංකු පද්ධතිය ෙත අධික බලස රඳා ප ව්තීෙ අඩු කළ යුු .
08

ආහාර උද්ධෙනය නිසා ඇතිවන සාමානය මිල මේටේ නිරන්තතර උච්චාවචන  වීම සහ එ   ේ කාල ක් 

ඒකාකාරීව ප වතීම නිසා උද්ධෙනය ඉලක්කගත පරාසය තුළ පව්ත්ව්ා ග නීෙට සහ උේධ්මන අයප්ක්ෂා 

පාලන  කිරීමට මහ බ ංකුව ෙරන උත්තසාහ න්ත දුර්ථවල කරන බ වින්ත කායලෝචිත සහ තිරසාර පෙනමක් මත රජ්යේ 

ම දිහත්ත වීම මගින්ත එ  පාලන  කළ යුු .

09

10
බලශ්ක්ති අංශ්යට අොළ රාජය ව්ාණිජ ව්යව්සායයන්ත ධනාත්ෙක බාහිරතා නිර්ොණය කරමින්ත ආර්ික 

ව්ර්ධනබේ නියමුව්න්ත යලස ක්රි ා කල යුු අතර, ආර්ථිකයේ බලශ්ක්ති සුරක්ිතභාව්ය සහතික යකයරන 

ආකාරයේ සියු ප තිකඩ ආව්රණය ව්න ස ල ස්ෙක් බලශ්ක්ති අංශ්ය සඳහා සකසේ කිරීමට එම අංශය හි 

සි ලුම පාර්ථශේවකරුවන්ත එක්ව ක්රි ා කිරීයේ ෙ ඩි අවශයතාවක් පවතී.

11
අපනයන කර්ොන්තත වර්ථධ්න  සහ විවිධ්ාංගීකරණ  කිරීමට උපා  මාර්ථග සකසේ කරන අතරම, වසංගත තත්තත්තව  

මගින්ත ඇති වූ අවොනේවලට සහ යගෝලී  යවළඳයපාළ සහ භාණ්ඩ මිල ගණන්තවලට බලපාන යගෝලී  ග ටලුවලට 

ඔබරාත්තු දීබම් හ කියාව් සහ ධාරිතාව්ය යගාඩනඟා ගත යුු .
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අතයවශය භාණ්ඩ රට ුළ පවත්තවායගන  ෑම සහතික කිරීමට, ආන න ආයේශන කර්ථමාන්තත දියුණු කිරීමට සහ 

අපන න ආො ම ඉහළ න ංවීමට, ව්ඩා ශ්ක්තිෙත් කාර්මික ප්රතිපත්ති සහ උපාය ොර්ග අනුගමන  කිරීම 

අවශය යේ.
12

නිදහස් /ව්රණීය බව්ළඳ ගිවිසුම් මත ෙ ඩි යලස පෙනේ යනාවී අපනයන අංශ් සංවර්ථධ්න කල යුු .13

14
විබද්ශ්යන්තහි උසස් අධයාපනය හ දෑරීෙ සඳහා ඉහළ ගි  ඉල්ලුම සහ ස ලකි යුු යලස ඉහළ වියේශ විනිම  

වි ෙේ ුළින්ත බද්ශීය ව්ශ්බයන්ත පව්තින උසස් අධයාපන අව්ස්ථා සේබන්තධ් ග ටලු කඩිනමින්ත විසඳා ග නීයේ 

අවශයතාව ඉසේමු කරයි.

15
නිෙහස ල බීයමන්ත පසුව කෘිකාර්මික අංශ්බේ පරිවර්ථතන සිදු වුවෙ, එම අංශයේ සෙස්ත ඵලදායීතාව් ඉහළ 

න ංවීම සඳහා ආහාර සුරක්ිතතාව සහ කාර්ථ ක්ෂම පරිසර පේධ්ති කළමනාකරණ  සහතික කරමින්ත, එම අංශයේ 

යසේවකයින්තට හිතකර මේටයේ ආො ේ උත්තපාෙන  යකයරන තිරසාර කෘිකාර්මික අංශ්යක් නිර්ොණය 

කිරීබම් අඛණ්ඩ අරගලයක ශ්රී ලංකාව පසුයේ.
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ශ්රී ලංකායේ ක්ුද්ර, කුඩා හා ෙධයෙ පරිොණ ව්යාපාර ආර්ථික  වර්ථධ්න  සඳහා ප්රධ්ාන වශය න්ත ො ක වන 

අතර එම වයාපාර තවදුරටත්ත වර්ථධ්න  වීම සඳහා ව ඩි හ කි ාවක් ප වති ෙ එම වයාපාර යනාය කුත්ත බාධ්ාවන්තට 

මුහුණ යෙන බ වින්ත ඒ සඳහා ජාතික ෙට්ටබම් ප්රතිපත්ති ප්රමුඛතා ක්රියාව්ට න ංවීෙ අවශය යේ.
16

ප්රතිපත්තති ක්රි ාමාර්ථග ගණනාවක් යගන තිබුණෙ, යකාවිඩ්-19 වසංගත  විසින්ත තවදුරටත්ත උග්ර කර ඇති අපද්රව්ය 

කළෙණාකරන ග ටු මගින්ත ශ්රී ලංකාව අඛ්ණ්ඩව දුෂේකරතාව ට පත්තව සිටී.17

18
ශ්රී ලංකායේ සේවභාවික සේපත්ත මනා යලස සංරක්ෂණ  කිරීම ආර්ථික ට පරිසර පද්ධතිබේ ඉහළෙ විභව්තාව් 

ඇති කර ග නීමට හ කිවන පරිදි සේවභාවික සේපත්ත  ථා තත්තත්තව ට පත්ත කිරීේ සඳහා "හරිත" සංව්ර්ධනය 
යකයරහි අවධ්ාන  ය ාමු කිරීම ඉතා ව ෙගත්ත කාලීන අවශයතාවක් යලස පවතී.

19
තිරසාර සංවර්ථධ්න ඉලක්ක  ටයත්ත, 2030 වසර වනවිට සියු ආකාරබේ ෙන්තදබපෝෂණය තුරන්ත කිරීබම් සි  

ඉලක්ක  සපුරා ග නීම සඳහා රජ්  ප්ර ත්තන ෙ රුවෙ, බකාවිඩ් ව්සංගතය සහ කෘිකාර්මික භාණ්ඩ සම්බන්තධ

ෙෑතකදී දක්නට ලද ස පයුම් අංශ්බේ කම්පන නිසා වන බලපෑේ මගින්ත රට බෙබතක් අත්කර බගන 

ඇති ප්රගතියට තර්ජනයක් එල්ල විය හ කි අතර, දිගු කාලීන සංවර්ථධ්න  යකයරහිෙ බලපෑේ ඇති කළ හ කි .
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ශ්රම බලකාය න්ත ස ලකි යුු යකාටසක් ආර්ථිකයේ වර්ථධ්න හා සංවර්ථධ්න ක්රි ාවලිය හි විෂ  පථය න්ත පිටත රැඳී 

සිින බව පසුගි  ෙශක ුනක කාල  පුරා ශ්රී ලංකාබේ කාන්තතා රෙ බලකා සහභාගීත්ව්බේ විශ්ාල 

ව්ර්ධනයක් බනාතිබීෙ ුළින්ත යපන්තනුේ කරන අතර, යකාවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑේවලින්ත මිදී ආර්ථික  

යේගය න්ත  ථා තත්තත්තව ට පත්ත වීමට සහ ඉහළ ව්ර්ධන ොව්තක් කර බයාමු වීෙට ෙරන ප්ර ත්තන  හමුයේ ඒ 

පිළිබඳව කඩිනම් අව්ධානයක් ය ාමු කිරීම අවශයවන බව එමගින්ත අවධ්ාරණ  කරයි 

20

බෙව් නි පසුබිෙක් තුළ, ඉදිරිබේදී ඇතිවිය හ කි අහිතකර ආර්ික ප්රතිවිපාකව්ලට මුහුණ බදමින්ත 

හදිසි අව්ස්ථාව්න්තට අනුරූපීව් ආර්ිකය පව්ත්ව්ාබගන යෑෙ සඳහා රජය සහ සියුෙ 

පාර්ශ්්ව්කරුව්න්තබග් සාමුහික ප්රයත්නය අව්ශ්ය ව්න අතර, විබද්ශීය අංශ්බේ සහ රාජය මුලය අංශ්බේ 

ඉදිරි ද ක්ෙ පුනර්ීව්නය කිරීෙ සඳහා සහ ඉදිරිබේදී සාර්ව් ආර්ික ස්ථායීතාව් ආරක්ෂා කිරීෙ සඳහා 

ව්ුහාත්ෙක ග ටුව්ලට පිළියම් බයදීෙ කඩිනම් ප්රමුඛතාව්ක්ව් පව්තී.
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වියේෂ 
සටහන්

1. ජාතයන්තතර මූලය අරමුදබල් ව් ඩසටහන්තව්ල ව් දගත්කෙ

2. ෙ දි හා දිගු කාලීනව් ශ්රී ලංකාබේ විබද්ශීය අංශ්බේ ස්ථායීතාව් ළඟා කර 

ග නීෙ

3. රාජය මූලය ඒකාග්රතාව්ය: සාර්ව් ආර්ික රාජය මූලය ස්ථායීතාව් සඳහා 

ගෙන්තෙග

4. ක්ුද්ර, කුඩා හා ෙධය පරිොණ ව්යාපාර ආර්ික උත්බත්ජකයක් බලස 

ප්රව්ර්ධනය කිරීෙ සහ අභිබයෝග

5. ශ්රී ලංකාව් පශ්්චාත් ව්සංගත යථා තත්ත්ව්යට පත්වීබම් කාල සීොව් තුළ 

සංචාරක කර්ොන්තතබේ භූමිකාව්

6. අවිධිෙත් මුදල් හුව්ොරු ක්රෙ ෙඟින්ත රටක මූලය බව්ළඳබපාළට සහ 

ආර්ිකයට ඇති කරන බලපෑෙ

7. ආර්ික ව්ර්ධනයට සහය සපයන්තනන්ත බලස රාජය ව්යව්සායයන්ත 

ප්රතිව්ුහගත කිරීෙ

8. ෙෑත කාලීන බගෝලීය උද්ධෙන තත්ත්ව් පිළිබඳ සොබලෝචනය

9. බකාවිඩ්-19 සහන සහ ණය පොකාලයන්ත: අභිබයෝගයන්ත සහ ඉදිරි ද ක්ෙ

10. ශ්රී ලංකාව් සඳහා වූ මූලය අන්තතර්ගතභාව්ය පිලිබඳ ජාතික උපාය ොර්ගය: 

උසස් ීව්න තත්ත්ව්ය උබදසා උසස් ගුණාත්ෙකභාව්බයන්ත යුතු මුලය 

අන්තතර්ගතභාව්යක් ඇති කිරීෙ

11. මූලය තාක්ෂණබේ (Fintech) ආක්රෙණය: බ ංකු අීක්ෂකව්රුන්ත සඳහා 

ඉදිරි ෙග

12. ප්රධාන ආර්ික ප්රතිපත්තිෙය ක්රියාොර්ග: 2021



වාර්ෂික වාර්ෂතාව 202147

ස්ූතියි
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ජාතයන්තතර මූලය (ජා.මූ.) අරමුදබල් ව් ඩසටහන්තව්ල ව් දගත්කෙවි.ස.01

• ජ්ා.මූ. අරමුෙල, ජ්ාතයන්තතර සංචිත න වත යගාඩ න ංවීම, විනිම  අනුපාතික  සේථාවර කිරීම, ආන න වි ෙේ සඳහා යගවීේ අඛ්ණ්ඩව සහතික කිරීම සහ ආර්ථික වර්ථධ්න  

ප්රතිසේථාපන  කිරීම ඇුළුව මූලික ග ටලු නිරාකරණ  කිරීම අරමුණු කර ගනිමින්ත යගවුේ ුලන ග ටලු අත්තවිඳින සාමාජික රටවලට සහ  වීම සඳහා සි  ව ඩසටහන්ත 

 ටයත්ත ණ  ලබා යෙයි. 

• ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් ව ඩසටහනක අරමුණු, ප්රතිපත්තති සහ යකාන්තයේසි රඳා පවතින්තයන්ත රටකට ආයේණික වූ ආර්ථික තත්තත්තව න්ත පෙනේව  .

• රයටහි බලධ්ාරීන්ත, ජ්ා.මූ. අරමුෙල සමඟ එකඟත්තව  ඇතිකර ගන්තනා වූ ප්රතිපත්තතිම  බ ඳීේවලට පූර්ථව ක්රි ාවන්ත, ප්රමාණාත්තමක කාර්ථ  සාධ්න නිර්ථණා ක, ෙර්ථශක ඉලක්ක 

සහ වුහාත්තමක මිණුේ ෙඬු ඇුළත්ත යේ.

ශ්රී ලංකාව් සහ ජා.මූ. අරමුදල අතර අතීතබේ සිට පව්තින සබඳතාව්
• 1950 වසයර්ථ දී ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් සාමාජිකත්තව  ලබා ග නීයමන්ත පසු ශ්රී ලංකාව ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් 

ව ඩසටහන්ත ෙහස කට සහභාගී වී ඇත.
• ශ්රී ලංකාවට සේපූර්ථණ අරමුෙල් ප්රතිපාෙන ලබා දී තියබන වඩාත්තම සාර්ථථකම ව ඩසටහන 2009 

වසයර්ථ දී ආරේභ කරන ලෙ සමීපසේථ ණ  පහසුකම වි .
• යපර ප වති ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් ව ඩසටහන්ත මූලික වශය න්ත අවධ්ාන  ය ාමු කරනු ල බුයේ 

වියේශ සංචිත ව ඩිදියුණු කිරීම සහ මුෙල් ප්රතිපත්තති  ක්රි ාත්තමක කිරීම යකයරහි . 
• ඉන්තධ්න මිල සූර ක් හඳුන්තවා දීම, මහ බ ංකුයේ සේවාධීනත්තව  ව ඩිදියුණු කිරීම, නමයශීලී 

විනිම  අනුපාතික ප්රතිපත්තති  සහ ආො ේ මත පෙනේ වූ රාජ්ය මූලය ඒකාග්රතාව  ඇුළත්ත 
අතයවශය වුහාත්තමක ප්රතිසංසේකරණ ෙ ක්රි ාත්තමක වි . 

• 2016 වසයර්ථ විසේතීර්ථණ ණ  පහසුකේ ව ඩසටහන  ටයත්ත පාසේකු ඉරු දින ප්රහාර න්තයගන්ත 
පසුව රාජ්ය ආො ේ ස ලකි  යුු යලස පහළ  ෑම යහේුයවන්ත, ශ්රී ලංකාවට රාජ්ය මුලය 
ඉලක්ක සපුරා ග නීමට යනාහ කි වූ නමුත්ත වුහාත්තමක ප්රතිසංසේකරණ සේබන්තධ්ය න්ත ස ලකි  
යුු ප්රගති ක් ලබා ඇත

• 2009 වසයර්ථ ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් සමීපසේථ ණ  පහසුකේ ව ඩසටහන  ටයත්ත ශ්රී ලංකාව ශුේධ් 
ජ්ාතයන්තතර සංචිත ඉලක්ක, ශුේධ් යේශී  මූලයකරණ , සංචිත මුෙල් ෙර්ථශක ඉලක්ක සහ එක් 
වුහාත්තමක මිනුේ ෙඬුවක් හ ර අයනකුත්ත මිනුේ ෙඬු සි ල්ල සපුරා ඇත. 

• ජ්ා.මූ. අරමුෙල විසින්ත ශ්රී ලංකාවට යබායහෝ තාක්ෂණික සහා න්ත ෙ ලබා දී ඇත
• යබායහෝ ව ඩසටහන්තවලට සහභාගී වුව ෙ, බලධ්ාරීන්ත විසින්ත ශ්රී ලංකාව ුළ සාර්ථථකව 

ක්රි ාත්තමක කර ඇත්තයත්ත ව ඩසටහන්ත කිහිප ක් පමණි. 
• යේ සඳහා ප්රධ්ාන වශය න්ත යහේු වී ඇත්තයත්ත වියශේෂය න්තම වුහාත්තමක ප්රතිසංසේකරණවලට 

අොළව යකාන්තයේසි සපුරාලීමට අවශය ක පවීයේ දුර්ථවලතාව යි.

ජා.මූ. අරමුදල සෙඟ අනාගත ව් ඩසටහනකින්ත ශ්රී ලංකාව්ට ඇති බලපෑම්
• වත්තමන්ත පසුබිම ුළ, අභිය ෝගාත්තමක ආර්ථික තත්තත්තව න්ත ජ්  ග නීම සඳහා ජ්ා.මූ.අ. ව ඩසටහනක් 

ව ෙගත්ත වනු ඇත.
• වර්ථතමානයේ පවතින පහළ වියේශ සංචිත මේටම යහේුයවන්ත ස ලකි  යුු ඉහළ ණ  යසේවාකරණ  

කිරීම අතිශයින්ත අභිය ෝගාත්තමක වනු ඇත.
• ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් ව ඩසටහනකට ඇුළත්ත වීම ුළින්ත අමතර මූලයකරණ  සඳහා ප්රයේශ  ලබා දීම 

සහ ආය ෝජ්ක න්තයේ විශේවාස  වර්ථධ්න  කරයි.
• සාර්ථව ආර්ථික ප්රතිපත්තති මාලාවක් ක්රි ාත්තමක කිරීම ුළින්ත සමසේත සාර්ථව ආර්ථික  සේථාවර කිරීමට 

බලායපායරාත්තු වන අතර එමගින්ත ණ  යනාවන මූලය ල බීේ ප්රවර්ථධ්න  යකයරනු ඇත.
• අනාගතයේ ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් ව ඩසටහනක් ුළදී ගත හ කි ප්රධ්ාන ක්රි ාමාර්ථග කිහිප ක් අතරට රාජ්ය 

මූලය ඒකාග්රතාව , සුදුසු මුෙල් ප්රතිපත්තති සේථාවර , විනිම  අනුපාතිකය හි නමයශීලීභාව , රාජ්ය 
මූලය අවශයතා මූලයන  ක්රමානුකූලව අඩු කිරීම, රජ්  සු වාණිජ් වයවසා  න්ත ප්රතිසංසේකරණ  
කිරීම  නාදි  ඇුළත්ත යේ.

• සාර්ථව ආර්ථික සේථායීකරණ පි වර න්ත ආර්ථික ට අසීරු යවනසේකේ සිදු කළ හ කි නමුත්ත වත්තමන්ත 
ආර්ථික අර්ථබුෙ  සලකා බ ලීයේ දී ඒවා අතයවශය වී ඇත.

• සුදුසු ක්රි ාමාර්ථග හරහා තිරසාර යලස වියේශී  ණ  කළමණාකරණ  කිරීම ශ්රී ලංකාව විසින්ත සහතික 
කළ යුු .

• ණ  වගකීේ ක්රමානුකූලව සහ එකඟතාවය න්ත ප්රතිවූහගත කිරීම සඳහා, වියේශී ණ  
යසේවාකරණ  කිරීම තාවකාලිකව අත්තහිටුවන බව රජ්  ෙ නටමත්ත නියේෙන  කර ඇත.

• තවෙ, ජ්ා.මූ. අරමුෙයල් ව ඩසටහනක් සාර්ථථක යලස සාකච්ඡා කර ක්රි ාත්තමක කිරීම සඳහා 
යේශපාලන හා සමාජ් සේථාවරත්තව ක් ළඟා කර ගත යුු . 
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වි.ස.02

විබද්ශීය අංශ්ය: ව්ත්ෙන්ත තත්ත්ව්ය සහ 

ග ටු

1. අඛණ්ඩව් ඉහළ යන ජංගෙ ගිණුබම් හිඟයන්ත

2. පාස්කු ඉරු දින ප්රහාර සහ බකාවිඩ්-19 ව්සංගතය 

බහ්තුබව්න්ත ජංගෙ ගිණුෙට ඇති වූ  අහිතකර 

බලපෑම්

3. මූලය ගිණුබම් දුර්ව්ල කාර්ය සාධනය

4. විබද්ශීය ණය ෙට්ටෙ ඉහළ යෑෙ

5. විබද්ශීය ණය බස්ව්ාකරණ බගවීම්

6. දළ නිල සංචිත පහත ව් ටීෙ

7. විනිෙය අනුපාතිකය ෙත ඇති වූ ස ළකිය යුතු 

පීඩනය

• බගෝලීය ආර්ිකබේ  අහිතකර ව්ර්ධනයන්ත සහ බකාවිඩ්-19 ව්සංගතය නිසා ඇති වූ බලපෑම් ෙධයබේ, ශ්රී ලංකාබේ විබද්ශීය අංශ්ය ෙෑත ව්සරව්ල බපර 

බනාවූ විරූ අභිබයෝගව්ලට මුහුණ බදමින්ත  සිටියි. 

• තිරසාර විබද්ශීය ණය තත්ත්ව්යකින්ත සහ කළෙනාකරණය කළ හ කි ජංගෙ ගිණුම් හිඟයකින්ත සෙන්තවිත ව්න, විබද්ශීය අංශ්බේ දිගුකාලීන ස්ථායීතාව්ය 

ඉලක්ක කරගත් ප්රතිපත්ති ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ව් දගත් බේ.

අ. බද්ශීය විබද්ශ් විනිෙය බව්බළඳබපාබළහි ද්රව්ශීලතා තත්ත්ව්යන්ත

ව් ඩිදියුණු කිරීෙට සහ සංචිත බගාඩන ගීෙට

ආ. විබද්ශ් බස්ව්ා නියුක්තිකයන්තබග්  බේෂණ ව් ඩි කිරීෙට

ඇ. විබද්ශ් මූලය ආධාර සුරක්ිත කිරීෙට

ෙහ බ ංකුව් සහ රජය ක්රියාොර්ග රැසක් බගන ඇත.

1. ජාතයන්තතර මූලය අරමුදබල් සහය ලබන ආර්ික ග ලපුම් 

ව් ඩසටහනකට අනුකූලව් පුළුල්  සාර්ව් ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ 

ක්රියාත්ෙක කිරීෙ

2. විබද්ශීය ණය තිරසාර බව් සහතික කිරීබම් අව්ශ්යතාව්ය

3. දළ නිල සංචිත යහපත්  ෙට්ටෙක පව්ත්ව්ාබගන යෑෙ

4. කලාපීය සහබයෝගීතාව් ශ්ක්තිෙත් කිරීෙ

1. ණය බනාව්න විබද්ශ් විනිෙය ල බීම් ශ්ක්තිෙත් කිරීෙ

අ. බව්ළඳ භාණ්ඩ හා බස්ව්ා අපනයන අංශ් ප්රව්ර්ධනය කිරීෙ

ආ. විබද්ශ් බස්ව්ා නියුක්තිකයන්තබග් බේෂණ ඉහළ න ංවීෙ

ඇ. විබද්ශීය ඍජු ආබයෝජන ආකර්ෂණය කර ග නීෙ

ස්ථායීතාව්ය න ව්ත ඇති

කරග නීෙ සඳහා වූ

බකටිකාලීන ක්රියාොර්ග 

ෙ දි කාලීන ක්රියාොර්ග 

දිගු කාලීන ක්රියාොර්ග
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වි.ස.03

ශ්රී ලංකායේ රාජ්ය මූලය අංශය වසංගතය නිසා දැඩි

බලපෑමකට ලක් වූව ද, වත්මන් දුර්ෂවල රාජ්ය මූලය තත්ත්වය 

සහ එහි ප්රතිඵලයක් යලස ඇති වී තියබන සාර්ෂව ආර්ෂික 

ගැටලු සේූර්ෂණයයන් ම වසංගත තත්ත්වය යේතුයවන්

පමණක් නිර්ෂමාණය වී යනාමැති අතර, එම ගැටලු රාජ්ය මූලය 

අංශයයහි දිගු කාලයක සිට පවතින සහ යනාවිසඳුනු 

ගැටලුවල පිළිබිඹුවක් යේ.

දුර්ව්ල රාජය මූලය තත්ත්ව්යන්ත නිසා හට ගන්තනා අහිතකර සාර්ව් 

ආර්ික අසෙතුලිතතා නිසාබව්න්ත, වියශේෂය න්ත ම ම දි කාලීනව සිට දිගු 

කාලීනව ෙක්වා සාර්ථව ආර්ථික සේථායීතාව තහවුරු කර ග නීම සඳහා, 

ෙ නවින්ත ස ලසුම් කරන ලද රාජය මූලය ඒකාග්රතා ක්රියාොර්ග 

ග නීෙ ශ්රී ලාංකික ආර්ිකයට බබබහවින්ත ඵලදායී ව්නු ඇත 

ඉදිරි ගෙන්තෙග
• රාජය මූලය ඒකාග්රතා ප්රතිපත්ති ොලාව් ‘ආර්ික ව්ර්ධන හිතකාමී’ ආකාරයකින්ත ස ලසුම් කිරීෙ සඳහා ප්රොණාත්ෙකව් කුඩා රාජය මූලය ගුණකයන්ත

සහිත රාජය මූලය උපකරණ භාවිත කිරීෙ

• ව් ට් බදු පදනෙ පුළුල් කිරීෙ, අත්තිකාරම් පුද්ගල ආදායම් බදු/ පුද්ගලික ආදායම් බදු අනුපාත ව් ඩි කිරීෙ සහ බදු පරිපාලනය සහ බදු අය කිරීම්

බලාත්ෙක කිරීබම් ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ

• රජබේ නව් බඳව්ා ග නීම් සහ ව් ටුප් සංබශ්ෝධනව්ල දී දූරදර්ශීව් කටයුතු කිරීෙ සහ සහනාධාර ව් ඩසටහන්ත ව්ඩා බහාඳින්ත ඉලක්කගත කිරීෙ

• බපාදුබේ සෑෙ අංශ්යකින්ත ෙ වියදම් කප්පාදු කිරීෙක් සිදු කිරීෙ බව්නුව්ට, ‘මුදල සඳහා ව් ඩි අගයක්’ ලබා බදන ක්රබෙෝපායයන්ත ඔස්බස් ස ලකිය යුතු

බලස ප්රාග්ධන වියදම් කපා හ රීෙ

• ආර්ික ව්ර්ධනය ප්රව්ර්ධනය කරන ආබයෝජන සහ දිගු කලක සිට ක්රියාව්ට න ංවීෙට නියමිත, එබහත් ක්රියාත්ෙක බනාබකරුණු, ව්ුහාත්ෙක

ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්ෙක කිරීෙ → පිරිව් ය පිළිබිඹු කරන මිලකරණ යාන්තත්රණ, කාර්යක්ෂෙතාව් ව් ඩි කිරීෙ සඳහා ආයතනික ප්රතිව්ුහගත කිරීම් සහ

බව්ළඳබපාළ ෙත පදනම් වූ නිෂ්පාදන සහ බස්ව්ා ස පයීම් ව් නි රාජය ව්යව්සායයන්තට අදාළ ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාව්ට න ංවීෙ

• රාජය මූලය ඒකාග්රතාබව්හි ප්රගතිය අීක්ෂණය සඳහා නීතිෙය සහ පරිපාලනෙය ව්ශ්බයන්ත ප්රතිසංස්කරණ සිදු කිරීෙ
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ක්ුද්ර, කුඩා හා ෙධය පරිොණ ව්යාපාර ආර්ික උත්බත්ජකයක් බලස 

ප්රව්ර්ධනය කිරීෙ සහ අභිබයෝග
වි.ස.04

ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාර සහ විශ්ාල ව්යාපාරව්ල 

ෙධයස්ථ ප්රතිශ්ත (%)

51

• සීමිත මුලය ප්රබේශ්ය 

• සීමිත ව්යාපාර කුසලතා සහ ොනව් සම්පත් රඳව්ා ග නීෙට බනාහ කි වීෙ

• නියාෙන බාධක සහ එකිබනක බනාග ළබපන ප්රතිපත්ති 

• අඩු බව්ළඳබපාළ බකාටස සහ බව්ළඳබපාල බව්ත පව්තින සීමිත ප්රබේශ්ය 

• ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාර පිලිබඳ බතාරතුරු සහ දත්තව්ල හිඟය 

• ව්සංගතබේ හා අබනකුත් ප්රව්ණතාව්න්තහි බලපෑෙ 

• ස්ී-පුරුෂ භාව්ය ෙත පව්තින අසොනතා

• මුලයන දුෂ්කරතා සඳහා පිළියම් බයදීෙ
– ණය ඇප ආව්රණ බයෝජනා ක්රෙ 
– සංව්ර්ධන බ ංකු 
– ප්රතිපත්ති ෙත පදනම් වූ ණය ලබා දීම් විකල්ප මුලයන ක්රෙ 
– …

• ජයග්රාහකයන්තට සහාය ලබා දීෙ 
• සමුහගත කිරීෙ සහ සම්බන්තධතා ව් ඩි දියුණු කිරීෙ 
• ඉලක්කගත සහාය

– ප්රමුඛතාකරණය 
– බතාරතුරු තාක්ෂණ භාවිතය ප්රව්ර්ධනය

– …
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• ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාර විශ්ාල ආයතන සඳහා පදනෙ සපයන ොධයයක් බලස ක්රියාකිරීෙ ෙගින්ත ව් දගත් 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, එව් නි විශ්ාල ආයතන හරහා ස පයුම් දාෙ ප්රසාරණය වීෙ ඔස්බස් ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ 

ව්යාපාරව්ල ව්යාපාර කටයුතු ප්රව්ර්ධනය කරයි

• ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාර, ජනගහනබේ විශ්ාල බකාටසකට රැකියා අව්ස්ථා සපයයි. එෙගින්ත ෙහජනයාබග් බගවීබම් 

ශ්ක්තිය ව් ඩි කිරීෙ සඳහා සහාය ව්න අතර පරිබභෝජනය ඉහළ න ංවීෙ සහ සෙස්ත ආර්ික ව්ර්ධනය ව් ඩි දියුණු කිරීෙ සිදු කරයි

• ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාර, සියුෙ ආකාරබේ සොජ සමුහයන්ත පුරා විහිදී ප ව්බතමින්ත අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්ව්ල 

ආදායම් ෙට්ටම් ඉහළ න ංවීෙ සඳහා බබබහවින්ත දායකත්ව්ය සපයන අතර එෙඟින්ත ආදායම් ව්යාප්තිබයහි අසොනතා අව්ෙ කිරීෙට 

දායක බේ

• ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාරව්ලට ඒව්ාබයහි අදාළ ව්යාපාරික පරිසරයන්ත තුළ තරගකාරීත්ව්ය ඉහළ න ංවිය හ කි අතර 

නබව්ෝත්පාදන අදහස් දිරිෙත් කළ හ කිය

• තිරසාර සංව්ර්ධන ඉලක්ක අත්පත් කර ග නීබම්දී ව් දගත් කාර්යභාරයක් ක්ුද්ර, කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාර ඉටු කරන අතර, 

එෙගින්ත ආබයෝජක විශ්්ව්ාසය ව් ඩිදියුණු කිරීෙ හරහා  ආර්ිකයන්තට සහය ලබා දීෙ සඳහා ව්ක්ර භූමිකාව්ක් ද ඉටු කරයි

• කුඩා හා ොධය පරිොණ ව්යාපාරව්ලට යම්තාක් ප්රොණයකට ආර්ිකයක ඔබරාත්තු දීබම් ශ්ක්තිය ව් ඩි දියුණු කළ හ කිය
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ශ්රී ලංකාව් පශ්්චාත් ව්සංගත යථා තත්ත්ව්යට පත්වීබම් කාල සීොව් 
තුළ සංචාරක කර්ොන්තතබේ භූමිකාව්

වි.ස.05

‘නව් සාොනය’ තත්ත්ව්ය තුළ සංචාරක කර්ොන්තතය 
• බසෞඛය හා සනීපාරක්ෂක ක්රියාොර්ගව්ල ව් දගත්කෙ
• ඉහළ ඝනත්ව් සංචාරක කර්ොන්තතය බව්නුව්ට සොීය ව්ශ්බයන්ත

දුරස්ථ සංචාරක කර්ොන්තතය
• බබාබහෝ සංචාරකයින්ත X සහ Y පරම්පරාව්ට (තරුණයින්ත) අයත් බේ.
• රැඳී සිටීබම් කාලය සහ වියදම් ව් ඩි වී ඇත
• අව්සාන බොබහාබත් බව්න්ත කිරීම් සහ අව්ලංගු කිරීම්
• ඩිජිටල් බනාෙෑඩ්කරණය (ත නින්ත ත නට යමින්ත ඩිජිටල් තාක්ෂණය

හරහා ව් ඩ කිරීෙ) සහ සංචාරක ස්ථානව්ල දිගුකල් ගත කිරීෙ
• පුද්ගලික සුව්තාව්බේ සහ ොනසික බසෞඛය පිළිබඳ උනන්තදුව්
• ස්ව්භාවික පරිසරය බකබරහි ව් ඩි ස ලකිල්ල

• බයදවුම් සඳහා විබද්ශ් විනිෙය පිටතට ගලා යෑෙ ඉතා අව්ෙ ව්න නිසා සංචාරක කර්ොන්තතය ශුද්ධ විබද්ශ් විනිෙය ඉප යීබම් ප්රධාන මූලාරයක් බලස පව්තී. එබස්ෙ, සංචාරක
කර්ොන්තතය ආර්ික ව්ර්ධනයට,බස්ව්ා නියුක්තියට සහ කලාපීය ආදායම් විෂෙතා අව්ෙ කිරීෙට ද දායක බේ.

• සංචාරක කර්ොන්තතය, 2014 සහ 2019 කාලපරිච්බේදය තුළ විබද්ශ් විනිෙය ඉප යීබම් බතව්න විශ්ාලතෙ මූලාරය වූ අතර, 2018 ව්සර දක්ව්ා ස්ථාව්ර බලස ව්ර්ධනය විය.
• 2018 ව්සබර් දී, ඇඟුම් අපනයන ඉප යීම්ව්ලින්ත බරදිපිළි ආනයන වියදම් අඩු කළ විට ල බබන ශුද්ධ ඇඟුම්, බත්, රබර් නිෂ්පාදිත ව් නි අපනයනයන්තට ව්ඩා ව් ඩි ආදායෙක්

සංචාරක කර්ොන්තතය ෙඟින්ත උපයා ඇත. විබද්ශ් බස්ව්ා නියුක්තිකයන්තබග් බේෂණ, සංචාරක කර්ොන්තතබේ ඉප යීම්ව්ලට ව්ඩා ව් ඩි වූ නමුත්, පහළ බගාස් ඇත.
• දිගින්ත දිගටෙ පව්තින බව්ළඳ හිඟයන්ත සහ විශ්ාල විබද්ශ් විනිෙය ණය බර නිසා ව්ර්තොනබේ විබද්ශීය අංශ්ය ෙත ඇති පීඩනය බහත්ුබව්න්ත, ආර්ිකබේ ඔබරාත්තු දීබම් හ කියාව්

පව්ත්ව්ා ග නීෙ සඳහා සංචාරක කර්ොන්තතයට ප්රධාන කාර්යයභාරයක් ප ව්රී ඇත.

• බගෝලීය සංචාරක කර්ොන්තතය, 2019 ව්සර දක්ව්ා ස්ථාව්ර බලස
ව්ර්ධනය විය.

• සංචාරක කර්ොන්තතය, 2024 ව්සබර් දී 2019 ව්සබර් ප ව්ති ෙට්ටෙ
දක්ව්ා ඉහළ යනු ඇත.

• සංචාරය කිරීෙට ඇති ද ඩි ආශ්ාව් සහ පුද්ගල ඉතිරිකිරීම් ස ලකිය යුතු
ප්රොණයක් වියදම් කිරීෙට ඇති සුදානෙ

• සාර්ව් ආර්ික ග ටු පව්තින කුඩා රටව්ල් සංචාරක කර්ොන්තතය ෙත
බබබහවින්ත රඳා පව්තී - එක්සත් ජාතීන්තබග් මූලය අරමුදල

ඉදිරි ද ක්ෙ
සංචාරක ප්රතිපත්තිය, ක බිනට් අනුෙ තිය අබප්ක්ෂාබව්න්ත සිටී. 2022-2025 උපායොර්ගික 
ක්රියාකාරී ස ල ස්ෙ පව්තින අතර පහත ක්රියාොර්ග බකබරහි ද තව්දුරටත් අව්ධාරණය කිරීෙ 
අව්ශ්ය බේ,
• සංචාරක කර්ථමාන්තතයේ නව අවසේථා හඳුනා ග නීම– අධ්යාපන , පුේගල සුවතාව , පරාර්ථථකාමී

කටයුු
• සේවභාවධ්ර්ථම සංරක්ෂණ කිරීම– ෙර්ථශනී සේථාන සහ රක්ිත ප්රයේශවල ඉදිකිරීේ, ශබ්ෙ දූෂණ ,

සත්තත්තව ආරක්ෂණ ආදි 
• සංචාරක ායේ ගමන්ත මග සහ ඔවුන්තයේ ග ටලු පිළිබඳ අවධ්ාන ය ාමු කිරීම
• ඩිජිටල් තාක්ෂණ ව ඩි වශය න්ත භාවිත කිරීම– යතාරුරු ස පයීම, සංචාරකයින්ත අඩුයවන්ත

සංචාර කළ සේථාන යවත ය ාමු කිරීම, සේබන්තධ්තා රහිත යගවීේ ක්රමයේෙ ආදි 
• යතාරුරු ජ්ාල  ව ඩිදියුණු කිරීම– සංචාරක ස ටලයිේ ගිණුේකරණ  සහ සංචාරක ආ තන න්තහි 

යවළඳයපාළ පර්ථයේෂණ හ කි ාවන්ත
• මුලය ආ තන මත සංචාරක කර්ථමාන්තතයේ බලපෑම කළමනාකරණ කිරීම
• සංචාරක අංශ ුළ අවිධිමත්ත බව අඩු කිරීම
• සංචාරකයින්ත අතර විවිධ්ත්තව දිරිමත්ත කිරීම
• අපන න විවිධ්ාංගීකරණ කර සංචාරක කර්ථමාන්තත මත රඳා ප වතීම ක්රමය න්ත අඩු කිරීම
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• අවිධිෙත් මුදල් හුව්ොරු ක්රෙ, විවිධ රටව්ල මුදල් හුව්ොරු කිරීබම් බස්ව්ාව්න්ත ස පයීෙ සඳහා බලපත්ර බනාෙ ති හව්ාලා, හුන්තඩි බහෝ උන්තඩියල් ව් නි නියාෙනයට ලක්

බනාබකබරන බව්ළඳබපාළ බස්ව්ා සපයන්තනන්තබගන්ත සෙන්තවිත බේ.

• නියාෙන රාමුව්ක් බනාෙ තිකෙ, අරමුදල් උපයාගත් මූලාරය සහ භාවිතය බකබරහි අව්ධානය බයාමු බනාවීෙ සහ නීතිෙය ක්රියාොර්ග ආරම්භ කිරීෙට අපහසු වීෙ බහත්ුබව්න්ත

මුදල් විශුද්ධිකරණබයහි නිය බළන්තනන්ත සහ ත්රස්තව්ාදයට මුදල් සපයන්තනන්ත විසින්ත හව්ාලා / උන්තඩියල් අනිසි බලස භාවිතයට බබබහවින්ත ඉඩකඩ පව්තී.

• එබ වින්ත, රටක මූලය පද්ධතිබයහි සහ ආර්ික ක්රියාකාරකම්ව්ල සුෙට ක්රියාකාරිත්ව්යට බෙෙ ක්රෙ අහිතකර බලස බලපෑ හ කිය. විබශ්්ෂ සටහබන්ත සාකච්ඡා කර ඇති ඇත ම්

බලපෑම් පහත පරිදි බේ:

• පසුගිය කාලය තුළ ශ්රී ලංකා බව්බළඳබපාබළ් එව් නි ක්රියාකාරකම් ව්යාප්ත වීෙ සහ ආර්ිකයට ඇති විය හ කි බලපෑෙ ස ලකිල්ලට ගනිමින්ත ෙහ බ ංකුව් විසින්ත පහත පියව්ර බගන ඇත.

▪ පුව්ත්පත්, රූපව්ාහිනිය ව් නි විවිධ ොධය හරහා ෙහජනතාව් ද නුව්ත් කිරීබම් ව් ඩසටහන්ත (සාකච්ඡා, බපාදු නිබේදන, ද න්තවීම්, ලිපි) ප ව් ත්වීෙ

▪ නීතිය බලාත්ෙක කිරීබම් බලධාරීන්ත විසින්ත අරමුදල් මුලාරය විෙර්ශ්නය කරන තුරු හව්ාලා/උන්තඩියල් ගනුබදනුව්ලින්ත ල බබන අරමුදල් ගනුබදනු සඳහ ා බයාදා ග නීබම් හ කියාව්

අත්හිටුවීෙ

▪ විබද්ශීය රමිකයින්ත ඔවුන්තබග් ඉප යීම් විධිෙත් ක්රෙ හරහා බේෂණය කිරීෙ දිරිග න්තවීෙ සඳහා මූලය දිරිග න්තවීම් හඳුන්තව්ා දීෙ

• ජාතයන්තතර අත්ද කීම් අනුව්; බලපත්ර බනාෙ තිව් බෙෙ ක්රියාකාරකම්ව්ල නිය ලීෙ සීො කිරීෙ, ජාතයන්තතර මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්රස්තව්ාදයට මුදල් ස පයීබම් අව්ශ්යතාව්ලට අනුකූලව් නීතිෙය

ප්රඥප්ති හරහා ලියාපදිංචිය සඳහා අව්ශ්යතා ප නවීෙ සහ ක්රියාකාරකම් අීක්ෂණය කිරීෙ සහ විධිෙත් බ ංකු ක්රෙ විබශ්්ෂබයන්ත, ප්රාබද්ශීය ව්ශ්බයන්ත ව්යාප්ත කිරීෙ හව්ාලා ව් නි අවිධිෙත් මුදල්

හුව්ොරු ක්රෙව්ලින්ත ආර්ිකයට සිදුව්න අහිතකර බලපෑම් පාලනය කිරීෙට බගන ඇති පියව්ර බේ.

• ශ්රී ලංකාව් තුළ හඳුනාබගන ඇති හව්ාලා ව්ර්ගබේ පද්ධති විධිෙත් කිරීෙ සඳහා සුදුසු නීතිෙය රාමුව්ක් හඳුන්තව්ාදීෙ අව්ශ්ය ව්න අතර බලධාරීන්ත බම් සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කරමින්ත සිටී.

ආර්ිකය ෙත හව්ාලා/උන්තඩියල් ඇති කරන බලපෑෙ

• බදු ආො ම අඩු වීම

• අඩු තක්යසේරු කර ඇති යගවුේ යශේෂ 

• වියේශ සංචිත අඩු වීම

• මුෙලට ඇති ඉල්ලුයේ අසේථාවරත්තව 

• අකාර්ථ ක්ෂම මුෙල් ප්රතිපත්තති 

• බ ංකු පහසුකේ ලබා ග නීමට ඇති හ කි ාව සීමා වීම

• ජ්ාතික ආරක්ෂාවට තර්ථජ්න එල්ල වීම

53
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ආර්ික ව්ර්ධනයට සහාය සපයන්තනන්ත බලස රාජය ව්යව්සායයන්ත 
ප්රතිව්ුහගත කිරීෙ

54

පිරිව   පිළිබිඹු
යකයරන මිලකරණ
ප්රතිපත්තති හඳුන්තවාදීම 

උපා මාර්ථගික 
දිශානති  ව ඩිදියුණු 

කිරීම 

මුලය විනිවිෙභාව  
සහ වගවීම ව ඩි 

දියුණු කිරීම 

සාංගමික පාලන 
ශක්තිමත්ත කිරීම 

රාජය ව්යව්සායයන්ත ෙගින්ත නිර්ොණය 

කර ඇති ස ලකිය යුතු සාර්ව් ආර්ික 

බලපෑම් සෙඟ රාජය අංශ්ය ෙත ඉහළ

පීඩනයක්  ඇති කර ඇත

පසුගි  ෙශක ුන පුරාවට, බලයට පත් වූ රජයන්ත පුද්ගලීකරණය 

කිරීෙ සහ ජනසතු කිරීෙ යන ප්රතිපත්ති අතර බදෝලනය විය.

ව්ර්තොනබේදී, විදුලිබල, බලශ්ක්ති, මුලය හා රක්ෂණ,ජලය, ගුව්න්ත බස්ව්ා, 

බසෞඛය සහ අධයාපනය ඇතුළු අංශ් කිහිපයක 

රාජය ව්යව්සායයන්ත 400කට අධික සංඛයාව්ක් 

ක්රියාත්ෙක බේ 
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ෙෑත කාලීන බගෝලීය උද්ධෙන තත්ත්ව් පිළිබඳව් සොබලෝචනය

55

ඉතිහාසය තුළ උද්ධෙනය ඉහළ ගිය අව්ස්ථා 

▪ සාධ්ක ගණනාවක් යහේු යකාටයගන යගෝලී ව යමන්තම යේශී ව උේධ්මනය හි ඉහළ  ෑේ ෙක්නට ල බුණෙ, උේධ්මන  සාමානයය න්ත පහළ  ෑයේ ප්රවණතාවක් යපන්තනුේ කයළේ .
▪ එව නි උේධ්මනය හි ෙක්නට ලෙ ඉහළ  ෑේ සඳහා මුල් වූ සාධ්ක අතර, ප්රධ්ාන වශය න්ත යතල් සහ අහාර ඇුළු භාණ්ඩ මිල ඉහළ  ාම, යේශී ව මිල පාලන න්ත ඉවත්ත කිරීම,ස පයුේ හිඟ  හා ඉල්ලුම ඉහළ 

 ාම යමන්තම ප්රතිපත්තතිම  යෙෝෂ සහ යකාවිඩ්-19 යහේුයවන්ත ස පයුේ ොම ට වූ අවහිරතා ප්රධ්ාන යේ 

▪ ජ්නප්රි  යේශපාලන සංසේකෘති , ඉහළ අ ව   හිඟ න්ත හා මහා බ ංකු මගින්ත එම හිඟ න්ත මුලයන  කිරීම,ඉහළ රජ්යේ වි ෙේ, ඉහළ යුධ් වි ෙේ, අඩු ඵලොයිතාව, නිරන්තතරය න්ත සිදුවන යේශගුණික කේපන, 

දිගින්ත දිගටම පවතින ආර්ථික නිය ෝජිත න්තයේ ඉහළ උේධ්මන අයප්ක්ෂා,අධි මුෙල් ස පයුම සහ තිරසාර යනාවන විනිම  අනුපාතික යහේුයවන්ත, ඉහළ උේධ්මන තත්තත්තව න්ත දියුණු  රටවලට වඩා සංවර්ථධ්න  

යවමින්ත පවතින හා න ඟී එන ආර්ථිකවල ව ඩි කාල ක් පුරා පවතී.
▪ ඉහළ උේධ්මනකාරී තත්තත්තව න්තට විසඳුේ ලබායෙන ප්රතිපත්තති ප්රතිචාර අතරට, රජ්යේ සුදුසු රාජ්ය මුලය ප්රතිපත්තති සමඟ මුෙල් ප්රතිපත්තති  ෙ ඩි කිරීම, මිල පාලන න්ත සහ සහනාධ්ාර, විනිවිෙභාවය න්ත යුු සහ 

සේවාධීන මහබ ංකු කටයුු,මුෙල් ආධ්ාර ව නි ආරක්ෂණ ජ්ාල ම දිහත්තවීේ සහ රාජ්ය මුලය නීති ව නි ප්රතිපත්තති ක්රි ාවට න ංවීම ඇුළත්ත යේ .
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බකාවිඩ්-19 සහන සහ ණය පො කාලයන්ත: අභිබයෝගයන්ත සහ ඉදිරි 
ද ක්ෙ

① ② ③

හඳුන්තව්ා දීෙ ශ්රී ලංකා ෙහ බ ංකුව් අබනකුත් ෙහ බ ංකු විසින්ත ලබා දුන්ත සහන මූලය ආයතනව්ලට ඇති අභිබයෝග 

• යකාවිඩ්-19 වසංගත  නිසා ශ්රී ලංකාව 

සහ යලාව පුරා ආර්ථික න්ත මුහුණ යෙන 

අභිය ෝග සහ දුෂේකරතා

• ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්ත හඳුන්තවා යෙනු ල බූ සහන ප යක්ජ් 

• ණ  සහන කාලය න්ත ඔබ්යබ් ඇති සහන  

• අයනකුත්ත මහ බ ංකු විසින්ත හඳුන්තවා යෙනු ල බූ සහන ප යක්ජ් 

• යපාලී අනුපාතවල අවශයතාව කුමක් ෙ? යපාලී අනුපාත  බින්තදුව

 ටයත්ත ණ  සහන හඳුන්තවා දි  හ කි ෙ?

• අක්රී  ණ  ව ඩි වීම සහ ප්රධ්ාන කාර්ථ සාධ්න ෙර්ථශක මත ඇතිවන බලපෑම 

• ද්රවශීලතාව  පවත්තවා ග නීේ සහ ණ  ආපසු යගවීයේ වගකීේ ගරු කිරීම 

• සීමිත සේපත්ත කළමනාකරණ  සහ අතයවශය යසේවා ලබා දීම 

• වයාපාර ස ලසුේ යවනසේ කිරීම, උපා මාර්ථගික දිශානති  සහ ප්රමුඛ්තා න වත 

සකසේ කිරීම  

④ ⑤ ⑥

ණය සහන ඉව්ත් කිරීෙ ණය සහනව්ලින්ත ඔේබේ ඇත්බත් කුෙක් ද? 
ඉදිරි ෙග

ස ෙට ප්රතිලාභ ල බබන, තිරසාර පුනර්ීව්නය සහ ව්ර්ධනය සඳහා වූ අබප්ක්ෂා

• නිසි කලට යපර යහෝ පමා වී යහෝ ණ  

සහන ඉවත්ත කිරීම හානිකර වන්තයන්ත 

ඇයි?

• ණ  සහන ඉවත්ත කිරීයේ දී, යමම කරුණු 

යෙක අතර සමබරතාවක් ඇති කර 

ගන්තයන්ත සහ සි ලු පාර්ථශේවකරුවන්තයේ

අයප්ක්ෂා කළමනාකරණ  කරන්තයන්ත 

යකයසේ ෙ?

• නව සාමානය තත්තත්තව   ටයත්ත දී මුෙල් ප්රවාහ සහ වයාපාර 

ශකයතා සලකා බලා ණ  ප්රතිවුහගත කිරීම 

• වයාපාරවලට (ණ  ලබා ගන්තනන්තට) සහ බ ංකුවලට (ණ  ලබා 

යෙන්තනන්තට) තම වයාපාර ආකෘතීන්ත පිළිබඳව  ළි සිතා බ ලීමට 

උනන්තදු කිරීම - නව වයාපාර අවසේථා, කාර්ථ ක්ෂමතාව වර්ථධ්න , 

ප්රාේධ්න  අලුතින්ත ය ෙවීම, විකල්ප/ අඩු වි ෙේ ක්රම 

• ශකයතාව  සහිත ආ තනවලට  ළි  ථා තත්තත්තව ට පත්ත කිරීම 

සඳහා ප්රාේධ්න  ය ෙවීේ 

• වසංගතය න්ත උගත්ත පාඩේ පිළිබඳව සලකා බ ලීම සහ වයාපාර වඩාත්ත තිරසාර 

කිරීම සඳහා දිගු කාල ක සිට සිදු කළ යුුව තිබූ ප්රතිසංසේකරණ සිදු කිරීමට 

වසංගත  අවසේථාවක් කර ග නීම 

• මිනිසා විසින්ත නිර්ථමාණ  කළ සහ සේවභාවික වයසන න්තට මුහුණ දීමට මූලය 

අංශ  සහ ණ  ග ණුේකරුවන්ත සූොනේ කිරීම සහ ඔවුන්තයේ ඔයරාත්තු දීයේ 

හ කි ාව ඇති කිරීම 

• පශේචාත්ත වසංගත කාල  ුළ ස මට ප්රතිලාභ ල යබන යසේ ආර්ථික   ථා 

තත්තත්තව ට පත්තවීම සඳහා ප්රායේශී , ප්රජ්ාව විසින්ත යමයහ වනු ලබන, කාන්තතාවන්ත 

විසින්ත යමයහ වනු ලබන, හරිත සහ සමාජ් වයවසා  න්තට සහ  වීම 
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ශ්රී ලංකාව් සඳහා වූ මූලය අන්තතර්ගතභාව්ය පිළිබඳ ජාතික උපාය ොර්ගය: 
උසස් ීව්න තත්ත්ව්යක් උබදසා උසස් ගුණාත්ෙකභාව්බයන්ත යුතු මූලය 
අන්තතර්ගතභාව්යක් ඇති කිරීෙ

ප්රධාන ප්රතිපත්තිෙය 

ක්බෂ්ත්ර

ඩිජිටල් මූලය සහ යගවීේ

පාරියභෝගික ආරක්ෂණ 

මූලය සාක්ෂරතාව  සහ ධ්ාරිතා සංවර්ථධ්න 

ක්ුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වයවසා  මූලය

අබප්ක්ිත බලපෑෙ
පිරිව   කාර්ථ ක්ෂමතාවකින්ත සහ ශකයතාව කින්ත යුු ඩිජිටල් 

මූලය යසේවා යබො හ රීමට පහසුකේ ස ලසීම සඳහා අවශය 

වඩාත්ත හිතකර නි ාමන පරිසර ක් සහ ඩිජිටල්  ිතල 

පහසුකේ

ආො ේ උත්තපාෙන  සහ වඩාත්ත විධිමත්ත රැකි ා අවසේථා 

නිර්ථමාණ  කිරීම සඳහා ක්ුද්ර, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 

වයවසා න්තවලට වඩාත්ත ඵලොයී වීමට අවශය මුලය

නිෂේපාෙන සහ යසේවා සඳහා ප්රයේශ  ව ඩි කිරීම

අනාගත ශ්රී ලාංකික න්ත සි  මූලික මූලය අවශයතා ඵලොයී 

යලස සපුරාලීම සඳහා පාරියභෝගිකයින්තයේ නිව රදි මූලය 

ෙ නුම, කුසලතා සහ හ සිරීම පුළුල් කිරීම

ගනුයෙනුකරුවන්තයේ  හප ව ත්තම ප්රවර්ථධ්න  කිරීම සඳහා 

සි ලු ආකාරයේ මූලය යසේවා සප න්තනන්තයේ යවළඳයපාළ 

හ සිරීම ශක්තිමත්ත කිරීම

• ශ්රී ලංකාබේ සියු පුද්ගලයින්ත සහ ව්යව්සායයන්තට තෙ ීව්න ෙට්ටෙ ඉහළ නංව්ා ගනිමින්ත, ආර්ික ව්ර්ධනය සඳහා දායක විය හ කි ඉහළ ගුණාත්ෙකභාව්යකින්ත යුතු, ව්ඩාත්

සුදුසු, ආරක්ිත සහ ද රිය හ කි මූලය නිෂ්පාදන හා බස්ව්ා බව්ත ද නුම්ව්ත්, සාධාරණ සහ සොනාත්ෙතාබයන්ත යුතු ප්රබේශ්යක් සහතික කිරීෙ සඳහා ශ්රී ලංකාව් තුළ මූලය

අන්තතර්ගතභාව්ය සාක්ෂාත් කර ග නීෙ සඳහා ප්රථෙ ව්රට සියලූෙ පාර්ශ්ව්කරුව්න්තට දිගු කාලීන, විසත්ීරණ සහ ෙනා සම්බන්තීකරණයකින්ත යුතු වූ ප්රබේශ්යක් ලබා බදමින්ත ශ්රී

ලංකා ෙහ බ ංකුව් විසින්ත 2021 ව්සබර් ොර්තු ොසබේ දී මූලය අන්තතර්ගතභාව්ය පිළිබඳ ජාතික උපාය ොර්ගය දියත් කරන ලදී.

අරමුණු

රට ුළ මනාව සේථාපිත ඩිජිටල් මූලය සහ 

යගවීේ පේධ්ති ක ප ව ත්තම

සුදුසු සහ ෙ රි  හ කි මූලය නිෂේපාෙන සහ 

යසේවා යවත ප්රයේශ වීයේදී ක්ුද්ර, සුළු හා 

මධ්ය පරිමාණ වයවසා න්ත මුහුණ යෙන බාධ්ා 

ඉවත්ත කිරීම

මූලය නිෂේපාෙන සහ යසේවා ලබා

ග නීම සහ භාවිත  ඉහළ න ංවීම 

සඳහා පුේගල න්ත සහ ක්ුද්ර, සුළු හා 

මධ්ය පරිමාණ වයවසා න්ත අතර 

ඉහළ මූලය සාක්ෂරතාවක් ප වතීම

මනා යලස ස ලසුේ කළ නි ාමන රාමු සහ 

මූලය පාරියභෝගික ආරක්ෂාව සුරක්ිත 

කිරීම සඳහා මූලය නිෂේපාෙන සහ යසේවා 

භාවිත 
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මූලය තාක්ෂණබේ (Fintech) ආක්රෙණය : බ ංකු අීක්ෂකව්රුන්ත 
සඳහා ඉදිරි ෙග

① ②

හ ඳින්තවීෙ සාම්ප්රදායික බ ංකුකරණයට බලපාන මූලය තාක්ෂණ නබව්ෝත්පාදනයන්ත 

• සාේප්රොයික බ ංකුකරණ ට අභිය ෝගකරුයවකු යලස මූලය

තාක්ෂණයේ න ගී සිටීම ඉහළ තරඟකාරීත්තව , ඉහළ

කාර්ථ ක්ෂමතාව සහ අතරම දි පිරිව  අඩු වීම සඳහා ඉඩ සලසයි.

• තාක්ෂණ , ෙත්තත පාලන  සහ යවළඳයපාළ හ සිරීම සේබන්තධ්

අවොනේ ඇති කිරීම; සහ බ ංකු අධීක්ෂකවරුන්ත නවීන තාක්ෂණ 

ක්රමයේෙ අනුගමන  කිරීයේ අවශයතාව

• විවෘත බ ංකුකරණ (යතවන පාර්ථශේවී  යේදිකාවන්ත හරහා

බ ංකුකරණ  පුළුල් කිරීම), අතථය බ ංකුකරණ  (ශාඛ්ා රහිත 

බ ංකුකරණ ), සහ ඩිජිටල් මුෙල්

• විවෘත එයහත්ත ප්රයේශේ සහගත නි ාමන ප්රයේශ ක් අනුගමන  

කිරීයේ අවශයතාව  සහ අධීක්ෂණවරුන්ත අධීක්ෂණ තාක්ෂණ භාවිත 

කිරීයේ අවශයතාව 

③ ④

බ ංකු අීක්ෂකව්රුන්ත සඳහා ව්න අීක්ෂණ තාක්ෂණ හ කියාව්න්ත ශ්රී ලංකා ෙහ බ ංකුව් විසින්ත ද නටෙත් බගන ඇති පියව්රයන්ත

• අධීක්ෂණ යතාරුරු පේධ්ති, උසසේ ෙත්තත විශේයල්ෂණ පෙනේ වූ පූර්ථව 

අනුරු ඇඟවීයේ සංඥා, විෂමාචාර සහ මූලය අපරාධ් 

හඳුනාග නීයේ නිරීක්ෂණ හ කි ාව, සහ යපාදු සහ යපාදු යනාවන 

වුහගත යනාවන ෙත්තතවලින්ත අධීක්ෂණ  පිළිබඳ තීක්ෂේණ ෙ ක්මක් 

ලබා දීමට කෘතිම බුේධි  භාවිත කිරීම

• තාක්ෂණික අවොනේ කළමනාකරණ  සහ ඔයරාත්තු දීයේ හ කි ාව 

පිළිබඳ නි ාමන රාමුව, නි ාමන පරීක්ෂණ අවකාශ රාමුව, සහ 

ගනුයෙනුකරු හඳුනා ග නීයේ (KYC data sharing) ෙත්තත හුවමාරුව 

පිළිබඳ සංකල්ප  සනාථ කිරීම (Proof of concept).
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