
 
 

  

  
 

 

 

UN-ESCAP පරාමිතීන්ට අනුව ශ්රීඑ ලංකාවේ ණය දර්ශක තවදුරටත් යහපත් අතට  

 

ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපයන් සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්වේ ආර්ථික සහ සමාජ වකොමිසමට 

(UN-ESCAP) අදාළ සඵල ණය කළමනාකරණ අත්වපොතට අනුව ගණනය කරන ලද ශ්රීඑ 

ලංකාවේ විවේශ ණවයහි තිරසාර බව මනින දර්ශක තවදුරටත් වැඩිදියුණු වී ඇත.  විවේශ ණය 

අවදානමට ලක් වීවේ හැකියාව තක්වසේරු කිරීම සඳහා වූ විවේශ ණය දර්ශක හවයන් පහක් 

යටවත්, 2013 වසවර්දී ශ්රීඑ ලංකාව, අඩු ණයගැති රටක් වලස සථ්ානගත වී ඇත.  ඉතිරි 

දර්ශකය තුළින් ශ්රීඑ ලංකාව මධ්යංස්ථ ණයගැති රටක් වලස සථ්ානගත වී ඇත.  එවසේම 2012 

වසරට සාවේක්ෂව 2013 වසවර්දී, ශ්රීඑ ලංකාව විවේශ ණය දර්ශක හවයන් පහක් තවදුරටත් 

වනොකඩවා වැඩි දියුණු කරවගන ඇති බව වමම දර්ශක වලින් වපන්නුේ කරයි.     

 

අත්වපොවත් නිර්වචනය කර ඇති පරාමිතීන්ට අනුකූලව ගණනය කරන ලද ශ්රීඑ ලංකාවේ 

විවේශ ණය දර්ශකයන්වේ තීරණාත්මක අගයන් වගු අංක 1 න් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

රාජං ණය වදපාර්තවේන්තුව 
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වගු අංක 1 
ශ්රීඑ ලංකාවේ විවේශ ණය අවදානවේ තක්වසේරුව - 2013  

(UN-ESCAP සඵල ණය කළමනාකරණ අත්වපොවත් නිර්වචනය කර ඇති පරාමිතීන්ට 
අනුව) 

 
 

 විවේශ ණය දර්ශක සේබන්ධ්ය 

තීරණාත්මක අගයන් 

ශ්රීඑ ලංකාවේ ණය 

දර්ශක 

දර්ශක අඩු 

ණයගැති 

බව 

මධ්යංස්ථ 

ණයගැති 

බව 

ඉහළ 

ණයගැති 

බව 

2012 2013(අ) 

මුදාහරින ලද මුළු වනොපියවූ විවේශ ණය/දළ 

ජාතික ආදායම   

 

<30% >30% 

සහ 

<50% 

>50% 37.2% 35.1% 

මුදාහරින ලද මුළු වනොපියවූ විවේශ ණය/භාණ්ඩ 

අපනයන සහ වසේවක වන්දි හා වසේවක වේේෂණ 

ඇතුළත් සාධ්යක වනොවන වසේවා 

 

<165% >165% 

සහ 

<275% 

>275% 111.1% 106.6% 

මුළු විවේශ ණය වසේවාකරණය/ භාණ්ඩ 

අපනයන සහ වසේවක වන්දි හා වසේවක වේේෂණ 

ඇතුළත් සාධ්යක වනොවන වසේවා 

<18% >18% 

සහ 

<30% 

>30% 11.4% 11.2% 

විවේශ ණය වපොලී වසේවාකරණය/ භාණ්ඩ 

අපනයන සහ වසේවක වන්දි හා වසේවක වේේෂණ 

ඇතුළත් සාධ්යක වනොවන වසේවා 

<12% >12% 

සහ 

<20% 

>20% 3.6% 3.9% 

ශුේධ්ය වර්තමාන අගය/දළ ජාතික ආදායම 

 

<48% >48% 

සහ 

<80% 

>80% 40.4% 39.8% 

ශුේධ්ය වර්තමාන අගය/ භාණ්ඩ අපනයන සහ 

වසේවක වන්දි හා වසේවක වේේෂණ ඇතුළත් සාධ්යක 

වනොවන වසේවා 

<132% >132% 

සහ 

<220% 

>220% 124.9% 121.0% 

   

(අ) තාවකාලික  මූලාශ්ර%ය : Manual on Effective Debt 

Management, UN-ESCAP, 2006 

(ආ) ශ්රීඑ ලංකාවේ 2012 සහ 2013 වසවර් පරාමිතීන් ගණනය කර ඇත්වත් 

අත්වපොවත්  නිර්වචනයන්ට අනුකූලවය.  

              ශ්රීඑ ලංකා මහ බැංවව 

 


