2022.03.23 දින
සර්ව පාක්ෂික සමුළුවට මහ බ ැංකු අධිපති විසින්
ඉදිරිපත් කිරීම
අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, පක්ෂ නායකයිනි,
මැති ඇමතිවරුනි,
1.

ද නට පවතින ආර්ික අර්ුදය

අද අපි මුහුණ දදන ආර්ථික අර්ථුදය ඉතා දැවැන්ත එකක් බව
මුළු ද ෝකයම දන්නවා. වසර 2ක් තුළ මුළු ද ෝකයටම දකෝවිඩ්
වසංගතදයන් බැට වැදදන විට විවිධ රටව

ආර්ථිකයන් දැවැන්ත

ද ස අර්ථුදකාරී මට්ටම් ව ට වැදටනවා අපි නිරීක්ෂණය කළා.
දමවැනි ප්රශ්න සෑම රටක්ම පාදේ අත්වවින්දා.

දකාවිඩ් වසංගතය ක්රම ක්රමදයන් ද ෝකය දව ා ගැනීමට පටන්
ගන්නා විට, සමහර රටවල් ශක්තිමත්ව ආර්ථික පදනමක සිටියා.
එදහත්ව, සමහර රටවල්, විවිධ දේතූන් නිසා දුර්ථව

2015 සිට 2019 දක්වා කා ය තු දී, ශ්රී

වී තිුණා.

ංකාදේ ආර්ථික වර්ථධන

දේගය ක්රම ක්රමදයන් 7% සිට 2% දක්වා කඩා වැටුණා. විදේශීය ණය
ඇ. දඩා. බිලියන 15 කින් වර්ථධනය වුවද, විදේශ සංචිත ප්රමාණය ඇ.
දඩා. බිලියන 1 කින් පමණ පහළ දගාස් තිුණා.
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පාස්ු ඉරිදා ප්රහාරදයන් පසු, සංචාරක ක්දේත්රය අඩා
වසරකට දගවීමට තිබූ විදේශීය ණය දස්වා මුද

වී තිුණා.

ඇ. දඩා. බිලියන 2

පමණ සිට බිලියන 6 පමණ දක්වා වැඩිවී තිුණා. රුපියදල් අගය ඇ.
දඩා රයට සාදේක්ෂව රු. 131 සිට රු. 182 දක්වා කඩා වැටී තිුණා.

දම් ආකාරයට දුර්ථව

වී තිු ශ්රී

ංකා ආර්ථිකයකට දකෝවිඩ්

වසංගත පහර වැදුනු විට ඊට ඔදරාත්වතු දිය හැකි ශක්තියක් ඇත්වත
වශදයන්ම තිුදේ නැහැ. එදහයින් විවිධ ක්රමදේද සහ නව මාර්ථග
ඔස්දස් දමම අර්ථුදයට මුහුණ දදන්නට ශ්රී

ංකා රජයට සහ මහ

බැංුවට සිදු වුණා.

එම අභිදයෝග විග්රහ ක දහාත්ව, එන්නත්වකරණය සඳහා දැවැන්ත
මුද ක් දවන් කරන්නට සිදු වීම: රුපියල් බිලියන 4,100 ක පමණ
“දමාරදටෝරියම්” (ණය කල් දැමීමක්)

බා දීම: රට අගුලු

දැමීම

(Lockdown) නිසා රුපියල් බිලියන දාහකටත්ව අධික ආර්ථීක
ක්රියාකාරකම් රටට අහිමි වීම: රජදේ ආදායම දැඩි ද ස අඩුවීම
දේතුදවන්, රජදේ දගවීම් සඳහා මහ බැංුවට මුදල් සපයා දීමට සිදු
වීම: සංචාරක ක්දේත්රදයන් සාමානයදයන්

ැදබන වාර්ථික විදේශ

විනිමය ග ා ඒම ඇ. දඩා. බිලියන 4.5 සිට ශූනය මට්ටමකට ආසන්න
අගයකට පත්වවීම:
2

විවිධ දේතූන් නිසා විදේශ විනිමය දේෂණ 2021 මැද කා දේ සිට
දැවැන්ත ද ස අඩු වීම:

රුසියානු-යුක්දර්ථන යුේධය හට ගැනීම

හරහා දබාර දතල් බැර යක මි

ඇ. දඩා. 130 දක්වා පමණ ශීඝ්ර

ද ස වැඩිවීම: මුළු ද ෝකදේම උේධමනය දශක 4 ක පමණ කා යක්
තු

ඉහ තම අගය වාර්ථතා කිරීම, ඇතුලු අභිදයෝගයන් අපට දපනී

යනවා.

දම් සියලු බ පෑම්ව

ප්රතිඵ යක් වශදයන්, සැපයුම් පාර්ථශ්වදේ හට

ගැනුනු පීඩනයන් සමඟම සමස්ත ඉල්ලුදම් ඉහළ යෑමක් ද නිසා,
අදේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා මි

ගණන් ඉහළ දගාස් ඇති බව

රහසක් දනාදේ. ඒ අතරම, පවතින සීමිත විදේශ විනිමය තත්වත්වවය
නිසා විවිධ අවශයතා (එනම්, ණය දස්වාකරණය, ඉන්ධන හා
අදනුත්ව අතයවශය භාේඩ ආනයන වියදම් පියවීමට සහ දසසු
අතයවශය විදේශ විනිමය දගවීම් යනාදිය) අතර එම සීමීත විදේශ
විනිමය දබදාහැරීමට සිදු වී තිදබනවා. එදමන්ම, රට දවත ග ා එන
අතයවශය දනාවන සහ හදිසි අවශයතාවක් දනාමැති ආනයන
සඳහා ද දමම සීමිත විදේශ විනිමය වැය වී තිදබනවා.
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ඒ අතරම, ජ ාශව

අඩු දවමින් පවතින ජ

හිඟය දේතුදවන් විදුලිබ

සැපයුම විටින් විට සීමා කිරීමටත්ව සිදු වී

තිදබනවා. පිරිවැයට වඩා අඩු මි

ගණන් සහ ගාස්තු දිගින් දිගටම

පවත්වවාදගන යෑම දේතුදවන්, අදා
තත්වත්වවය දුර්ථව

මට්ටම සහ ඉන්ධන

රාජය වයවසායන්දේ මූ ය

වීම ද තවත්ව අර්ථුදයකි. ඒ නිසා, ආහාර, ඖෂධ,

ඉන්ධන, ගල් අඟුරු, ගෑස් වැනි අතයවශය ආනයන සඳහා 2021
අදගෝස්තු මාසදේ සිට අද දක්වා, එක්සත්ව ජනපද දඩා ර්ථ මිලියන
1,800 කට වඩා විදේශ විනිමය දැඩි දුේකරතා මධයදේ වූවද, මහ
බැංුව දවළඳදපාළ දවතට සැපයීදමන් දමම උග්ර තත්වත්වවය
සෑදහන මට්ටමකට සමනය කරන්නට කටයුතු ක ා.

දමවන් සියලු සාධක දදස බ න විට අද පවතින ආර්ථික අර්ථුදය
ඉතා දරුණු එකක් බව නිසැකවම කියන්නට සිදුදවනවා.
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2.

මමම විමේශ විනිමය අර්ුදයට මූලික මේතු

• විමේශ ණය අර්ුදය

ශ්රී

ංකාදේ අද පවතින විදේශ ණය අර්ථුදයට මූලික දේතුවක් ද ස

අප දකින්දන් රදට් විදේශීය ණයබරතාවය, 2015 සිට 2019 දක්වා
අවුරුදු 5 ක කා ය තු දී ඉතා ශීඝ්ර ද ස වැඩිවීමයි. රටක විදේශීය
ණය ප්රමාණය වැඩි වන විට, දේශීය ණය ප්රමාණය වැඩි වීදමන්
ඇතිවන අවදානමට වඩා දබදහවින් වැඩිය.

2015 සිට 2019 දක්වා අවුරුදු 5 තුළ විදේශීය ණය ප්රමාණය ඇ. දඩා.
බිලියන 23.4 සිට ඇ. දඩා. බිලියන 38.7 දක්වා 65% කින් වැඩිවුණා.
ඊටත්ව වඩා භයානකව, ජයාතන්තර සසරීය බැඳුම්කර වන
වාණිජමය ණය, ඇ.දඩා. බිලියන 5.0 සිට ඇ.දඩා. බිලියන 15.0 දක්වා
200%කින් වැඩි වුණා. එදහත්ව, රදට් ආර්ථිකදේ දළ දේශීය
නිේපාදිතය වැඩිවුදේ ඇ.දඩා. බිලියන 79.4 සිට 84.0 දක්වා 5.8% කින්
පමණයි.
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දමම දැවැන්ත දනාගැ පීම (mis-match) දේතු දකාට දගන, 2019
සිට රජදේ ණය දස්වාකරණය (Debt Servicing) සඳහා අවශය වූ ඇ.
දඩා. බිලියන 6 ක පමණ මුද

දගවා ගැනීම ඉතා විශා

අභිදයෝගයක් වුණා. එද ස ණය දස්වාකරණය සඳහා 2014 දී අවශය
වූදේ ඇ.දඩා. බිලියන 2 ක පමණ මුද ක් පමණි. යම් දහයකින්, එදා
2014 දී තිු ඇ.දඩා. බිලියන 79.4 ක දළ දේශීය නිේපාදිතය, 2019 වන
විට 65% කින් පමණ වැඩි වී ඇ.දඩා. බිලියන 131.0 ක් පමණ අගයකට
වැඩි වී තිුණා නම්, දමම අභිදයෝගය දරුණු එකක් වන්දන් නැහැ.
එදහත්ව, 2019 වන විට ආර්ථිකදේ අගය වැඩි වී තිුදේ ඇ.දඩා.
බිලියන 84 ක් දක්වා පමණයි. එදහයින් දමම විදේශ ණය ආපසු
දගවීම සහ ණය දස්වා කිරීම ඉතා දුේකර අභිදයෝගයක් බවට
පත්වවුණා.
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වගුව: මධ්යම රජමේ මනාපියවූ විමේශ වයවහාර මුදල් ණය

එ.ජ. දඩා ර්ථ මිලියන
2014

2019

2020

2021

2022

මදස .

මදස .

මදස .

31

31

31

31

28

මදස . මපබ.

ණය උපකරණය/ ණය වර්ගය
ශ්රී

ංකා සංවර්ථධන බැඳුම්කර

2,984

3,084

2,639

2,295

2,089

150

925

1,220

695

449

-

1,333

1,500

2,223

2,224

15,309

18,293

19,084

18,943

19,017

5,000

15,050

14,050

13,050

12,550

63

55

49

48

23,443

38,748

38,548

37,255

36,377

79.4

84.0

81.0

n/a

n/a

(SLDB)
අක්දවරළ බැංු ඒකක (FCBU)
ණය ගැනීම්
සාමුහික (Syndicated) සහ කාලීන
ණය
වයාපෘති ණය
ජාතයන්තර ස්සවරීත්වව
බැඳුම්කර (ISBs)
දවනත්ව
මුළු විමේශ වයවහාර මුදල් ණය
දළ මේශීය නිෂ්පාදිතය
(USD billion)

එ.ජ. දඩා ර්ථ මිලියන
2014

2019

2020

2021

2022

විමේශ වයවහාර මුදල් ණය
මේවාකරණ මගවීම්

2,102

5,560

5,940

6,366

7,024
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• මකෝවිඩ් වසැංගතමයන් සහ රට අගුළු ද මීමමන් සිදු වූ
පාඩුව

ඒ සමඟම දකෝවිඩ් වසංගතය ඔස්දස් රට අගුලු දැමීමට (Lock-Down)
සිදුවනවාත්ව සමගම ආර්ථික වර්ථධන දේගය තවදුරටත්ව කඩා
වැටීදමන් 2020 අගවන විට, දළ දේශීය නිේපාදිතය ඇ.දඩා. බිලියන
81 දක්වා අඩු වීදමන් දමම තත්වත්වවය තව දුරටත්ව අසීරු මට්ටමකට
පත්ව වුනා. එදහයින්, 2021 දී යම් මට්ටමකට වර්ථධනයක් ඇති වූවද
දිගින් දිගටම සිදු වී තිු අවපාතය නැවත හැරවීම, නව පා නයටත්ව
ඉතා දුේකර අභිදයෝගයක් වී තිදබනවා.

දකාවිඩ් වසංගතය ඉදිරිදේදී දබාදහෝ දදදනුදේ මතය වී තිුදන්
ජනතාවදේ ජීවිත දේරා ගැනීම සඳහා රට ඉතා තියුණු
දැමීමකට භාජනය ක
කා යක් තු

අගුළු

යුතු බවයි. එම මතය ඔස්දස්, ඉතා දිගු

2020 දී සහ 2021 දී රට අගුළු දා තිබූ බව අප සියලු

දදනාම දහාදින් දන්නවා.

එදහයින්,

කර්ථමාන්ත සහ වයාපාර

දැවැන්ත අර්ථුදයකට පත්වවූ අතර, ුඩා සහ මධයම පරිමාණදේ
වයාපාරිකයන්ටද දරුණු පීඩාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවුණා.
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දමම තත්වත්වවය ඔස්දස් 2020 දී ශ්රී
පමණ සංදකෝචනය වුණා.

ංකාදේ ආර්ථිකය 3.5% කින්

එපමණක් දනාව 2021 දී ද ආර්ථික

වර්ථධන දේගය වාර්ථතා කර ඇත්වදත්ව 4% ක පමණ අඩු අගයක්ය. දමම
පාඩුව රදට් ආර්ථිකය දුර්ථව

මට්ටමකට දයාමු ක

බව සතය වන

අතර, එහි විපාක වැඩි දුරටත්ව දරුණු වූදේ, 2019 අග වන විට
ආර්ථිකය දැවැන්ත ද ස දුර්ථව

වී තිබූ නිසාය.

එදහයින්

විදශ්ෂදයන්ම බාහිර අංශයට එල් වූ අභිදයෝගය ඉතා දරුණු එකක්
වුණි. දම් පිළිබඳව දකටි විග්රහයක් දමහිදී

අවශය යැයිද මා

සිතනවා.

විදේශ විනිමය හිඟය හරහා සෑම පැත්වතකින්ම ශ්රී
තියුණු ප්රහාරයක් එල්

ංකා ආර්ථිකයට

වූදේ කරුණු කිහිපයක් නිසාය. එයින් එකක්

නම්, දපර කියු ආකාරයට විදේශ විනිමදයන්

බා දගන තිබූ රාජය

ණය ප්රමාණය, 2015 සිට 2019 දක්වා අවුරුදු 5 ක කා යක් තු දී
65%කින් වැඩිවීමයි.
සංචාරක

අදනක නම් 2020 සහ 2021 තු දී පමණක්

ක්දේත්රදයන්

ශ්රී

ංකාවට

සාමානයදයන්

ැබීමට

නියමිතව තිු විදේශ විනිමය ග ා එමම් ඇ. දඩා. බිලියන 9කින් පමණ
අඩු වීමයි. ඊට අමතරව 2021 දී විදේශ දස්වක දේෂණ හරහා විදේශ
විනිමය ග ා ඒම් ඇ. දඩා. බිලියන 1.5 කින් පමණ ද අඩු වී තිුණා.
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දමහිදී අපට ඉදගනගත හැකි පාඩම නම්, ජනතා ජීවිත ඉතා අගය
ක

යුතු අතර, ජනතා ජීවදනෝපායද අගය ක

යුතු බවය. රට අගුළු

දැමිය යුතුයැයි සමහරු කීවද රට අගුළු දැමීදමන් පසුව, ඊට පසු
කද ක රටට සහ ආර්ථිකයට මුහුණපාන්නට සිදුවන තත්වත්වවය සහ
පීඩනය ඉතා දැවැන්ත අර්ථුදයක් වන බවත්ව දත්වරුම්ගත යුතුය.

එදස් නම්, ඉදිරි කා ය තුළ දී කිසිදු ආකාරදේ රට අගුළු දැමීමක්
අපට දරාගත දනාහැකි වන බවද දසෞඛ්ය මාර්ථදගෝපදේශ (Health
Guidelines) පිළිපදිමින් සහ නව සාමානයකරණ (New Normal)
කා පරිච්දේදය තුළ අප කටයුතු ක

යුතු බවද, අප දහාඳින් මතක

තබා ගත යුතුය.

3.

ද නට පවතින මූලික අභිමයෝග වලට විසඳුම්

අද වන විට මුළු ද ාකදේම භාේඩ හා දස්වා මි

ගණන් ඉතා ශීඝ්ර

ද ස වැඩිදවමින් තිදබනවා. ඉන්ධන, ගල් අඟුරු, ගෑස්, ආහාර ද්රවය,
නැේ ගාස්තු, අහස්යාත්රා ගාස්තු, දපාලී අනුපාත යනාදීය දිදනන් දින
ඉහ

යමින් තිදබනවා.
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ඇමරිකා එක්සත්ව ජනපදදේ සහ බ්රිතානයදේ අද පවතින උේධමන
දේගයන් එම රටව
අගයන්. ඒ රටව

වසර 40 කින් වාර්ථතා වී ඇති ඉහළතම

දපාලී අනුපාත වැඩිදවමින් පවතිනවා.

දමම

පසුබිම ඔස්දස්, ශ්රී ංකාව වැනි සංවර්ථධනය දවමින් පවතින රටව ට
එල්

වන පීඩනයද ඉතා දැවැන්තයි.

2019 අගවන විට, ශ්රී

ංකා ආර්ථිකය පත්වව තිබූ දුර්ථව

මට්ටම නිසා

එම පීඩනව

අයහපත්ව බ පෑම ඊටත්ව වඩා දරුණු වී තිදබනවා.

එදහයින් ශ්රී

ංකාව වැනි රටව ට දඩා ර්ථ, ගෑස්, ඉන්ධන සහ විදුලිය

හිඟ වීම හරහා ජන ජීවිතයට පීඩනයක් ඇති වූ බව කණගාටුදවන්
දහෝ අපට පිළිගන්නට සිදු දවනවා. ඒ අතරම, සමහර අවස්ථාව දී
සමහර ජන දකාටස්ව
වු

බවද

හැසිරීම හරහා එම පීඩනය වඩාත්ව තියුණු

අකමැත්වදතන්

වුවත්ව

අපට

කියන්නට

සිදුවනවා.

උදාහරණයක් වශදයන්, සමහර අපනයනකරුවන්, දනාදැනුවත්වව
දහෝ, තමන්ට

ැදබන විදේශ විනිමය තමන් ළගම රඳවා ගනිමින්

දහෝ දවළඳදපාළට දයාමු දනාකරමින් විදේශ විනිමය අර්ථුදය තව
දුරටත්ව උග්ර කිරීමට ක්රියා දකාට තිදබනවා. ඒම වදේම සමහර
ආනයනකරුවන්, දනාදැනුවත්වව දහෝ, හැකි ඉක්මනින් අවශය
ප්රමාණයටත්ව වඩා විදේශ භාේඩ ආනයනය කිරීම තුලින් විදේශ
විනිමය පීඩනයට සහදයෝගය දී තිදබනවා.
11

තවත්ව සමහරු දවළදදපා
ඉහ

මට්ටදම්

ාභ

පතුරුවමින් අසීමිත

ාභ

තු

යම් හිඟයක් දැක විගස, ඒ තුළින්

බාගැනීදම් අරමුණින් විවිධ කටකතා
බාගන්නට උත්වසාහ දගන තිදබනවා.

දමවන් පසුබිමක රට මුහුණ දී ඇති අභිදයෝගයන්, අවශය
ප්රමාණයටත්ව වඩා

වඩා ඉහ

පීඩනයකට දගාදුරු වී තිදබනවා.

එපමණක් දනාව, විදේශ විනිමය හිඟයක් පිළිබදව දිනපතා මාධය
වාර්ථතා පළ කිරීම හරහා, එම ප්රශ්නය තවත්ව උග්ර කරවීමක්ද සිදු වී
තිදබනවා. අවාසනාවකට දමන්, දමම ප්රශ්නය ජාතයන්තරයට
භාජනය කරමින්, ඊටත්ව වඩා විශා

අර්ථුදයකට ශ්රී

ංකාව දගාදුරු

කරන්නට, සමහරු ඕනෑකමින්ම දැඩි උත්වසාහයක් ගන්නා බවද
කණගාටුදවන් වුවද අපට කියන්නට දවනවා.

දපෝලිම් සහ බඩු මි

වැඩි වීම හරහා ජනතාවට එල් වන පීඩනය

සහ විඳින්නට වන දුක ගැන අප සියළු දදනාම කණගාටු දවනවා. ඒ
පිලිබඳව අපි සංදේදී බවත්ව කිව යුතුමය. එදස් වුවද, සමහර
අවස්ථාව දී රට ඉදිරිදේ ඇති දභෞතික තත්වත්වවය සළකා බ න විට,
බ ධාරීන්ට ගත හැකි තීරණ සංකීර්ථණය: අභිදයෝගාත්වමකය:
දුේකරය.
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උදාහරණයක්

වශදයන්

රටක්

වශදයන්

ණය

දනාදගවා

සිටියදහාත්ව, එයින් සිදුවිය හැකි විපාක දරුණු විය හැකිය. ඒ සමඟම,
දපර දගන ඇති ණය දගවීම හරහා විදේශ විනිමය අඩුවීම නිසා, ජන
ජීවිතයට බාධා සිදු වුවදහාත්ව, එයින් සිදුවිය හැකි විපාකද දරුණු විය
හැකිය. දමවන් දුේකර අවස්ථා ව දී, එක් ක්දේත්රයකට දහෝ
වැඩපිළිදව කට වැඩි ප්රමුඛ්තාවයක් දීමට සිදුවන්දන් මධයම කාලීන
සහ දිගු කාලීන විපාක ව

භයානක කම තක්දස්රු කරමිනි.

එදහයින්, පීඩනයට දගාදුරු වන සමහර ජනදකාටස් ව ට රජය
සහ බ ධාරීන් ගන්නා තීරණවලින්

සිදුවන දිගු කාලීන ප්රතිඵ

පිලිබඳව වැරදි අවදබෝධ මතුවිය හැකි වුවද, එවන් තීරණ ගැනීමට
රජයකට සහ අදා

බ ධාරීන්ට සිදුවනු ඇත.

විදේශීය අංශය ශක්තිමත්ව කිරීම සහ විදේශ විනිමය

ැබීම් දිරිමත්ව

කිරීම සඳහා විනිමය අනුපාතිකදේ ඉහළ නමයශීලී බවක් සඳහා ඉඩ
හැරීමට කා ය එළඹ ඇති බව, මෑතකදී, අකැමැත්වදතන් දහෝ ශ්රී
ංකා මහ බැංුවට තීරණය කිරීමට සිදු වුනා. විනිමය අනුපාතිකය
අවප්රමාණය කිරීම සඳහා තීරණය ගනු

ැුදේ ආර්ථිකදේ පවතින

තත්වත්වවය සහ දගෝලීය ආර්ථිකදේ ප්රවණතා පිළිබඳව මනාව ස කා
බැලීමකින් අනතුරුවයි.
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විනිමය අනුපාතිකයට

සිදු

කළ දමම දවනස් කිරීම

මගින්

අපනයනකරුවන් දිරිමත්ව කිරීමක් දේ යැයි අප අදේක්ෂා කරනවා.
එදමන්ම, අතයවශය දනාවන ආනයන අසධර්ථයවත්ව දකදරනු
ඇතැයිද අප සිතනවා. තවද, දමම පියවර මගින් විදේශ විනිමය
ැබීම් තවදුරටත්ව දිරිමත්ව කිරීමටත්ව, එමගින් විනිමය අනුපාතිකය
දැනට පවතින අනුපාතිකයට වඩා පහළ මට්ටමක ස්ථාවර කිරීමටත්ව
අප බ ාදපාදරාත්වතු දවනවා.

දම් අනුව, නැවතත්ව විනිමය අනුපාතිකදයහි ස්ථායී තත්වත්වවයක් ඇති
වූ පසුව, ඇතැම් භාේඩව ට අදාළ සැපයුම්ව ට අදාළව සිදුවන
වර්ථධනදේ බ පෑදමන්, මි

ගණන් ක්රමදයන් පහළ වැදටනු ඇතැයිද

මහ බැංුව අදේක්ෂා කරනවා.

සමහර විට,

වඩාත්ව ශක්තිමත්ව ආර්ථික අඩිතා මක් තිුණානම්

දහෝ සැ කිය යුතු විදේශ සංචිත ප්රමාණයක් දකාවිඩ් වසංගතයට
දපර රට සතුව තිුණා නම්, දමතරම් දුේකර තත්වත්වවයටක දනාවැටී
කටයුතු කරන්නට අපට ඉඩ තිුණා.
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එදහත්ව, එවැනි තත්වත්වවයක් දනාතිු නිසා, සමහර අවස්ථා ව දී
ජනතාවට වැඩි පීඩනයක් දයාමු වීම පිළිබඳව කණගාටු වන ගමන්ම,
ඉදිරි කා දේදී ආර්ථිකය වඩාත්ව යහපත්ව අතට හැදරනවාත්ව සමගම
එම පීඩනය යම් තරමකට අවම කර ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයිද කිව
යුතුය.

4.

මම් වනවිට “මුදල් අච්චු ග සීම” සහ සහ එය න වත

හරවා ග නීම

විදශ්ෂදයන් ම ආර්ථික වර්ථධනය මන්දගාමී දවමින් පැවතීම
සැ කිල් ට ගනිමින්,

දමම රජය ආරම්භදේ දී ගනු

ැබූ ප්රධාන

ප්රතිපත්වතිමය තීරණයක් වූදේ බදු අනුපාතික අඩු කිරීම සහ අඩු බදු
ක්රමයක්

පවත්වවාදගන

යෑමයි.

කිරීදමන්

අදේක්ෂා

දකරුදේ

දමම

ප්රතිපත්වතිය

දපෞේගලික

ක්රියාත්වමක

අංශයට

සහ

මහජනතාවට වැඩි වශදයන් මුදල් ඉතිරි කර ගැනීම සහ ඔවුන්දේ
අතිරික්ත

මුදල්

කාර්ථයක්ෂමව

හා

ඵ දායී

ද ස

ආර්ථික

ක්රියාකාරකම් සඳහා ආදයෝජනය කිරීමට ඉඩ ස සා දීමයි. එමගින්
ආර්ථික වර්ථධනයට සහාය වූ අතරම, අනාගතදේ දී කර්ථමාන්ත
අංශය දමන්ම අදනුත්ව අංශ ද ශක්තිමත්ව වී රජදේ බදු මුදල් වැඩි වී
රාජය ආදායම ද වර්ථධනය කර ගැනීම අදේක්ෂාවක් වුණා.
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දකදස් නමුත්ව, 2020 මුල් කා දේදීම දකාවිඩ්-19 වසංගතය
පැතිරීමත්ව සමඟ වයාපාර දබාදහෝ දුේකරතාවන්ට භාජනය වුනා.
එහිදී ආර්ථිකය අදේක්ිත ද ස යථා තත්වත්වවයට පත්වවීමට බාධා
ඇති කරන අන්දදම් දභෞතික සීමාවන් (Movement Restrictions)
පැනවීමට රජයට සිදු වුණා. ඒ අනුව, රාජය ආදායම් අහිමිවීම්
මධයදේ, රාජය මූ ය දමදහයුම් සුමටව පවත්වවාදගන යෑම සඳහා
රජයට අවශය අරමුදල් සැපයීමට මහ බැංුවට සිදු වුණා. තවද,
බැංු සහ පීඩාවට පත්ව සමාගම්ව ට සහ ජනතාවට උපකාර කිරීම
සදහා බැංු දවත වැඩි මුදල් ප්රමාණයක් සපයන්නටත්ව මහ බැංුවට
සිදු වුනා. වසංගත තත්වත්වවය හමුදේ ක්ුද්ර හා ුඩා වයාපාර
පවත්වවාදගන යෑම සඳහා සහාය වීමට පවා සහනදායී ණය දයෝජනා
ක්රම ද ක්රියාත්වමක කිරීමට සිදු වුනා.

කාලීන අවශයතා සැ කිල් ට ගනිමින්, මහ බැංුව, රාජය අංශයට
සහාය දදන අතරම, දපෞේගලික අංශදේ අරමුදල් පිරිවැය අඩු කිරීම
සඳහා දපාලී අනුපාතික ඉතිහාසදේ දමදතක් පැවති අවම මට්ටම්
දක්වා අඩුදකාට පවත්වවාදගන සිටියා. දමම ප්රතිපත්වති දනාවී නම්,
මූ ය දවදළඳදපාළ සහ ආර්ථිකය දැඩි අවපාතයකට

ක් වීමට ඉඩ

තිබූ අතර, මහජනතාවට මීටත්ව වඩා අපහසු කා යක් ඇතිවීමට ඉඩ
තිුණා.
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ඒ අතර, රට ක්රම ක්රමදයන් දකාවිඩ් පීඩනදයන් නිදහස් වනවාත්ව
සමඟම, 2021 අදගෝස්තු මාසදේ සිට මහ බැංුව වඩාත්ව තියුණු මුදල්
ප්රතිපත්වතියක් ක්රියාත්වමක කරන්නට දයදුනා. උේධමන පීඩන
පා නය කිරීම සඳහා ප්රතිපත්වති දපාලී අනුපාතික ඉහළ දමන
අතර, වසංගත කා ය තුළ දී

බා දුන් මුදල් සානුබ

ද

(Monetary

Stimuli) ක්රමානුු ව අඩු කිරීමට ද ක්රියා කළා. ඒ අනුව, දමම වසර
තුළ දී මහ බැංුව සිය රාජය සුරැුම්පත්ව දතාගය රුපියල් බිලියන
500කින් අඩු කිරීමට අදේක්ෂා කරනවා.

5.

රුපියල නමයශිලී කිරීම සහ මපාලී අනුපාතිකය ඉහළ

යෑම

ශ්රී

ංකා මහ බැංුදේ මුදල් මේඩ ය 2022 වසදර්ථ මාර්ථතු 04 වැනි

දින පුළුල් ප්රතිපත්වති මා ාවක් ප්රකාශයට පත්ව කළා. තවද, දගෝලීය
දමන්ම දේශීය වශදයන් ඇතිදවමින් තිබූ සාර්ථව ආර්ථික සහ මූ ය
දවදළඳදපාළ ප්රවණතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් උේධමනය,
විදේශීය අංශය සහ මු ය අංශදේ ස්ථායීතාව ළඟා කර ගැනීදම්
අරමුණින් තවදුරටත්ව සුදුසු ක්රියාමාර්ථග ගැනීමට සුදානමින් සිටින බව
ද එහිදී දැනුම් දුන්නා.
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දමම ප්රතිපත්වති මා ාදේ දකාටසක් ද ස, 2022 වසදර්ථ මාර්ථතු 07 දින
සිට

ක්රියාත්වමක

නමයශීලීභාවයක්

වන

පරිදි

විනිමය

අනුපාතිකදේ

ඉහළ

බා දදන්නට මුදල් මේඩ ය තීරණය ක ා. එය

පහසු තීරණයක් දනාවූවද, අප ආර්ථිකයට ඒම අවස්තාදේදී මුහුණ
දදන්නට තිු අභිදයෝග මැද, එය ගත යුතුම තීරණයක් ද ස මහ
බැංුවට දපනී ගියා.

විනිමය අනුපාතිකය වඩා නමයශීලී ද ස තීරණය වීමට ඉඩ හැරීමත්ව
සමඟ අවිධිමත්ව විදේශ විනිමය දවළඳදපාළ දුර්ථව

වනු ඇතැයි

දබාදහෝ දදනාදේ මතය වී තිු බව අප දන්නවා. ඒ අතර, විදේශ
දස්වා නියුක්තිකයන්දේ දේෂණ සහ අපනයන ආදායම් ආර්ථිකය
දවත ග ා ඒම ඉහළ යනු ඇතැයිද මහ බැංුව අදේක්ෂා කරනවා.
විනිමය අනුපාතිකය සාධාරණ මට්ටමක ස්ථාවර වනු ඇති බවටත්ව,
දළ නි

සංචිත ප්රමාණය ඉහළ නංවා ගැනීමට මහ බැංුවට

හැකිවනු ඇති බවටත්ව දමමඟින් බ ාදපාදරාත්වතු වන අතර, රට
දවත ප්රමාණවත්ව ද ස විදේශ විනිමය ග ා ඒම එමගින් සිදුවනු
ඇතැයිද අදේක්ෂා දකදර්ථ.
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තවද, වසංගතය ආරම්භදේදීම, කාලීන අවශයතාවය සැ කිල් ට
ගනිමින්, මහ බැංුව රාජය අංශයට සහාය වූ අතරම, දපෞේගලික
අංශයටද අරමුදල් පිරිවැය (Cost of Funds) අඩු කිරීම සඳහා දපාලී
අනුපාතික ඉතිහාසදේ වූ පහළම මට්ටම දක්වා අඩු ක ා.

ඒ ආකාරයට රාජය ආදායම් අඩු වීම මධයදේ, රාජය මූ ය දමදහයුම්
සුමටව ක්රියාත්වමක කරවීම සඳහා රජයට අවශය අරමුදල්ද මහ
බැංුව සපයා දුන්නා. දකදස් දවතත්ව, අඩු දපාලී අනුපාතිකයක් දිගු
කා යක් පුරා පැවතීම මගින් ඉල්ලුම මත වන පීඩනය ඉහළ යමින්
උේධමනය ඉහළ යාමට දේතු වන නිසා, 2021 වසදර්ථ අදගෝස්තු
මාසදේ සිට මහ බැංුව සිය ප්රතිපත්වති දපාලී අනුපාතික (Policy
Rates) ඉහළ නැංවීම සහ වයවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය (Statutory
Reserve Ratio) ඉහළ නැංවීම මගින් ලිහිල් මුදල් තත්වත්වවය දවනස්
කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කළා. ඉන් අනතුරුව ඇති වූ ආර්ථික
ප්රවණතා නිරීක්ෂණය කරමින්, ආර්ථික ස්ථාවරත්වවය ඇති කර
ගැනීම සඳහා මහ බැංුව දපාලී අනුපාත දදවරක්ම දම් කා ය තුළදී
ඉහළ නංවා තිදබනවා.
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6.

අනාගතමේදී රජය සහ මහ බ ැංකුව ඉදිරිමේ ඇති

විකල්ප

සුවිදශ්ෂී අභිදයෝග සඳහා සුවිදශ්ෂී විසඳුම් අවශය දවනවා.
එදමන්ම, සුවිදශ්ෂී කා සීමාවන් අපට සැ කිය යුතු දවනස්කම් සිදු
කිරීමට අවස්ථාවන් දවනවා. එදමන්ම එවන් වකවානු ඉතා වැදගත්ව
සහ

අතයවශය

ප්රතිසංස්කරණ

හඳුන්වා

දීමටත්ව,

ක්රියාත්වමක

කිරීමටත්ව උපකාරී දවනවා. ශක්තිමත්ව ආයතන බිහි කිරීමටත්ව,
දවනස්වීම්

සඳහා

මුහුණ

දීමට

ආර්ථිකදේ

සියලුම

පාර්ථශ්වකරුවන්දේ කැපවීම ප්රදර්ථශනය කරමින් අනාගතයට මග
පාදා ගැනීමටත්ව, දමය සුදුසු කා යක් ද සත්ව දබාදහෝ

ආර්ථික

විශ්දල්ෂකයින් විශ්වාස කරනවා.
ඒ අනුව, වර්ථතමාන අභිදයෝගාත්වමක තත්වත්වවය ජය ගැනීම සඳහා
ගත හැකි දහාඳම ප්රතිපත්වති විකල්ප ක්රියාමාර්ථග මහ බැංුව විසින්
ස කා බ න අතර, තවදුරටත්ව ප්රතිපත්වතිමය ක්රියාමාර්ථග හඳුන්වා
දීම සහ සුදුසු පරිදි ප්රතිපත්වති ස්ථාවරයන් දවනස් කිරීමත්ව සිදු
කරන්නට හැකි දවනවා.
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එදමන්ම, වත්වමන් ආර්ථික අභිදයෝග ජය ගැනීම සඳහා රජය සහ
මහ බැංුව දගන ඇති ක්රියාමාර්ථග ඒකාබේධ ප්රයත්වනයක් ද ස
කඩිනමින් ක්රියාත්වමක කළ යුතුව ඇති බැවින්, රජදේ ආර්ථික හා
මූ ය උපදේශක ද ස, පුළුල් ක්රියාමාර්ථග අටක් කඩිනමින් ස කා
බ න ද ස මාර්ථතු මස මු දී මහ බැංුව රජදයන් ඉල් ා සිටියා. ඒමවා
නම්:
i.

අතයවශය දනාවන සහ හදිසි දනාවන ආනයන අසධර්ථයමත්ව
කිරීමට ක්රියාමාර්ථග ගැනීම

ii.

පිරිවැය පදනම් කරදගන ඉන්ධන මි

සහ විදුලි ගාස්තු

කඩිනමින් වැඩි කිරීම
iii.

විදේශ දේෂණ සහ ආදයෝජන දිගින් දිගටම දිරිගැන්වීම

iv.

පුනර්ථජනනීය බ ශක්ති කරා කඩිනමින් දයාමුවන අතරම,
බ ශක්ති සංරක්ෂණ ක්රියාමාර්ථග ක්රියාත්වමක කිරීම

v.

තිරසාර පදනමක් මත බදු වැඩිකිරීම් හරහා රජදේ ආදායම
ඉහළ නැංවීම

vi.

කඩිනමින් විදේශ මූ ය සහ ණය දනාවන විදේශ විනිමය ග ා
ඒමට සැ ැස්වීම

vii.

උපායමාර්ථගික දනාවන සහ ඌණ උපදයෝගී වත්වකම් කඩිනමින්
මූ යකරණය කිරීම, සහ

viii. අතයවශය දනාවන සහ හදිසි දනාවන ප්රාේධන වයාපෘති කල්
දැමීම
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මහ බැංුදේ දයෝජනා අනුව ශ්රී

ංකා රජය දැනටමත්ව අතවශය

දනාවන හා හදිසි දනාවන ආනයන සීමා කිරීම, පිරිවැය පිළිඹිු වන
පරිදි ඉන්ධන මි

සංදශෝධනය කිරීම යන කාර්ථයයන්, දුේකරතා මැද

වූවත්ව ක්රියාවට නංවා තිබීම අප අගය කරනවා.
ඉහත

සඳහන්

අට

වැදෑරුම්

දයෝජනා

රට

මුහුණදී

සිටින

අභිදයෝගාත්වමක ආර්ථික තත්වත්වවදයන් මිදීම සඳහා සහ දකාවිඩ්
වසංගතය

ආශ්රිතව

ගනු

ැබූ

ප්රතිපත්වති

ලිහිල්

කිරීම්වලින්

ක්රමානුකූ ව ඉවත්ව වීම සඳහා සහාය වනු දනාඅනුමානයි.
තවද, දමමගින් තාවකාලිකව, දකටි කා යක් තුළ, ජනතාවදේ
සදනික කටයුතුව ට යම් බාධා සහ දුේකරතා ඇති දවන්නට
පුළුවන් බවත්ව අපි දහාඳින් දන්නවා. භාේඩ හා දස්වාව
සැළකිය යුතු

මි

ගණන්

වැඩිවීමකට භාජනය වන බවත්ව අප දන්නවා. දැඩි

රාජය මූ ය, මුදල් සහ මූ ය තත්වත්වවයන් දේතුදවන් ආර්ථිකදේ යම්
පසුබෑමක් ඇති දවන්නටත්ව පුළුවන් බවත්ව කිව යුතුයි.
එදහත්ව, ඒ සමඟම රජය සහ මහ බැංුව විසින් ගන්නා දමම
ප්රතිපත්වති ක්රියාමාර්ථග අප රදට් ආර්ථිකය ඉතා ඉක්මනින් ස්ථාවර
කිරීමට ඉවහල් වනු ඇති බවත්ව කිව යුතුමය.
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7.

ජාතයන්තර

මූලය

අරමුදමලන්

ලබා

ග නීමට

බලාමපාමරාත්තු වන සහය

වර්ථතමානදේ අඩු මට්ටදම් පවතින විදේශ සංචිත ස කා බැලීදම් දී,
නුදුරු අනාගතදේ දී පියවීමට ඇති ණය දස්වාකරණ දගවීම් නිසි
කා යට පියවීදම් අභිදයෝගයන්ට මෑතකාලීනව ශ්රී

ංකාව මුහුණ

දදමින් සිටිනවා. ඉහළ විදේශ ණය දස්වාකරණ දගවීම් සහ විදේශ
විනිමය

ග ා

ඒම

අඩුවීම

මධයදේ,

දේශීය

විදේශ

විනිමය

දවදළඳදපාළ තුළ ද්රවශී තාදේ යම් අඩු වීමක්ද සිදු වී තිදබනවා.
ජාතයන්තර ණය දේණිගත කිරීදම් ආයතනවලින් සිදු කර ඇති
අහිතකර ස්සවරීත්වව දේණිගත කිරීම් දේතුදවන්, රජය සහ බැංු
යන දදඅංශයට ම ජාතයන්තර දවදළඳදපාළ දවත ඇති ප්රදේශ වීදම්
අවස්ථාවන් සීමා වී තිදබනවා. ඉන්ධන, ගෑස් සහ අදනුත්ව
අතයවශය භාේඩ වැනි අතයවශය ආනයන සඳහා වන විදේශ
විනිමය ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ප්රමාණවත්ව පරිදි විදේශ විනිමය
සැපයීදම් දී ශ්රී

ංකාදේ බැංු අංශය විවිධ අභිදයෝගව ට මුහුණ

දදමින්ද සිටිනවා.
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දමම තත්වත්වවය තුළ, සාර්ථව ආර්ථික හා මූ ය පේධති ස්ථාවරත්වවය
පවත්වවා ගැනීම සඳහා නුදුරු අනාගතදේ දී සැ කිය යුතු විදේශ මූ ය
ප්රමාණයක් බා ගැනීදම් අවශයතාවක් පවතිනවා. දම් සඳහා අවශය
ප්රතිපත්වතිමය සහ වුහාත්වමක ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්වමක කරන
අතරම, ශ්රී

ංකාව සාමාජිකදයු වන ජාතයන්තර මූ ය අරමුදදල්

පහසුකම් ස සා ගන්නටත්ව රජය අදහස් දකාට තිදබනවා.
ජාතයන්තර

මූ ය

අරමුද

සමඟ

සම්බන්ධ

වීම

තුළින්

ආදයෝජකයින්දේ විශ්වාසය වැඩි දකදරන අතර, ණය දනාවන ග ා
ඒම් දිරිමත්ව කරනු ඇතැයි යන විශ්වාසද විපක්ෂය ඇතුළු දබාදහෝ
විදශ්ෂඥයින් පළදකාට තිදයනවා.
එදමන්ම සාර්ථව ආර්ථික ස්ථායීතාව සහ ණය තිරසාරත්වවය
නැවතත්ව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා විශ්වසනීය උපාය මාර්ථගයක්
ක්රියාවට නැංවීදම් කඩිනම් අවශයතාවය පිළිබඳව ජාතයන්තර මූ ය
අරමුද ත්ව මෑතකදී ශ්රී

ංකාවට අවධාරණය කර තිදබනවා. දම්

අතරම, ඉදිරිදේ දී විවිධ ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධදයන් IMF සමඟ
ගණුදදණු කරන විට, ඔවුන්දේ ප්රතිපත්වති දැඩි විය හැකි බවද අප
මතක තබාගත යුතුයි .
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8.

සමාප්තතිය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, පක්ෂ නායකයිනි,
මැති ඇමතිවරුනි,
දම් වනවිට ශ්රී

ංකා ආර්ථීකය ඉතා තීරණාත්වමක අදියරකට පිවිස

තිදබනවා. ඊළඟ සති සහ මාස කිහිපය තුළදී රටක් හැටියට අප
ගන්නා තීරණ අප රදට් මුළු අනාගතයටම බ පානු ඇත. එදහයින්
සියළුම දේශපා න පක්ෂ සහ ඒමවාදේ නායකයින්, තමනමදේ
දේශපා න වුහය ුමක් වූවත්ව, රදට් ආර්ථීකය ස්ථායි කරවීම
සඳහා තමන්දේ පූර්ථණ දායකත්වවය

බා දදන්දන් නම්, එය

ඉතා අගනා ක්රියාවක් ද ස අප දකිනවා. විවිධ අවස්ථාව දී මතුවන
ප්රශ්න හමුදේ

තාවකාලික දේශපා න ජයග්රහණ

බා ගැනීමට

උත්වසහ කරනවා දවනුවට දකටි කා යක් තුළදී මුළු රටම ස්ථායි
කරවීම සඳහා සියළුදදනාම කටයුතු කරන්දන් නම්, එය අප රට සහ
ආර්ථිකය දවනුදවන් ඉටුකරන මහඟු දස්වයක් වන්දන්ය.
අද දින අප රදට් දබාදහෝ පක්ෂ නායකයින් එකට රැස්වී දමම
ආර්ථික අභිදයෝග ගැන සාකච්ඡා කිරීමට එකතුවීම අප රදට් විශා
ජයග්රහණයක් ද ස අපට හදුන්වන්නට පුළුවන්.
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ඒ හරහා සියළුදදනා තමන්දේ පූර්ථණ ශක්තිය සහ සහදයෝගය
දයාදවමින් ආර්ථිකය මුහුණ දදන දමම අභිදයෝග ජය ගන්නට
ශක්තිය

බා දදන්දන් නම්, අපි වර්ථතමානදේ මුහුණ දදන දමම

ආර්ථික අර්ථුද වැඩික ක් යන්නට මත්වදතන් තිරසාර ද ස අපට
ජයගත හැකි දේ යැයි මා තරදේම විශ්වාස කරනවා.
අද දින දමම අතිශයින් වැදගත්ව සමුළුව ඉදිරිදේ අදහස් කිහිපයක්
තබන්නට මට අවස්ථාව

බාදුන් අතිගරු ජනාධිපති දගෝඨාභය

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මාදේ අවංක ස්තූතිය පුද කරනවා.
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