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 තවදුරටත්, රාජ්ය ආදායම් එක්රැස් කිරීම මගින් සමාජ් සසේවා සඳහා වන වියදම් සිදු 

කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන අතර, රාජ්ය යය ්රමායය තවදුරටත් අඩු වනු ඇත. 

රාජ්ය වයවසායයන්හි ්රතිසසසස්රරය සිදු කිරීම, රාජ්ය ූල්ය අවදානම අවම කිරීම 

සඳහා තීරයාත්මර වනු ඇත. 

 විනිමය අනුපාතිසරසේ නමයශීලීතත්වය ඉහළ මට්ටමර පැවතීම සහ සසචිත 

ආරක්ෂය මගින් විසේශීලය අසශසේ රම්පනව්ට ඔසරොත්තු දීසම් හැකියාව 

ශක්තිසමත් වනු ඇත. 

 ශ්රි ්සරාසව ව ා තිසරසාර සහ සර්ව සහභාගිත්වයකින් යුත් ආර්ථිර වර්ධනයක් 

සඳහා පදනම ස ො නැගීම සඳහා ආයතන ශක්තිසමත් කිරීම සහ වූහාත්මර 

්රතිසසසස්රරය රිනනම් කිරීම ූලිකර අවශයතාවක් සව. 

සරොළඹ දී  සහ සවොෂින්ටන් නුවර පැවතිස වසන්ත සෘතුසව රැසව්ීම් අතරතුරදී බ්ධාරීන් 

සමඟ සිදු රළ සාධනීය සාරච්ඡාවිකන් අනතුරුව ශ්රී ්සරාව පිළිබඳ ජ්ා.ූල. අරමුදසේ දූත 

පිරිසසේ ්රධානී, මැනුඑ්ා ස ොසරතිස (Manuela Goretti) මහත්මිය විසින් පහත සඳහන් 

්රරාශය නිුතත් රරන ්දී. 

සමම ්රරාශසේ අ සගු අදහස් ජ්ාතයන්තර ූල්ය අරමුදසේ ජජ්ා.ූල. අරමුදසේ) 

නි්ධාරීන්සේ මතය වන අතර, එමගින්   ජ්ා.ූල. අරමුදසේ විධායර මණ් ්සේ මතය 

අතයවශ යසයන් පිළිබිඹු සනොසව. සම් දක්වා නිරීක්ෂයය සරොට ඇතිස රරුණු පදනම් 

රරස න, රළමනාරාරිත්වසේ අනුමැතිසයට යටත්ව, ජ්ා.ූල. අරමුදසේ නි්ධාරීන් 

විසින් වාර්තාවක් පිළිසය් රරනු ්බන අතර, එය ජ්ා.ූල. අරමුදසේ විධායර 

මණ් ්සේ සාරච්ඡා කිරීමටත්, තීරය  ැනීම සඳහාත් ඉදිරිපත් සරසර්.  
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“ජ්ා.ූල. අරමුදසේ නි්ධාරි රණ් ායම, තුන් අවුරුදු විසත්ීර්ය යය පහසුරම මගින් 

සහාය ්බන ආර්ථිර ්රතිසසසස්රරය වැ සටහනසනහි සිවවන සමාස්ෝචනය පිළිබඳ  

ශ්රී ්සරා බ්ධාරීන් සමඟ එරඟතාවයරට එළැඹිසේය. බ්ධාරීන් විසින් රාජ්ය ූල්ය 

ඒරාග්රතාව සාර්ථරව තවදුරටත් පවත්වාස න යමම සහ ජ්ාතයන්තර සසචිත ශක්තිසමත් 

කිරීම මගින්”””, වැ සටහන යටසත් සදසැම්බර් මස අවසානය සඳහා පැවතිස සියලුම 

්රමායාත්මර රාර්යසාධන නිර්යායර සුරරා  න්නා ්දී. අයහපත් රා්ගුය තත්ත්වය 

සහේතුසවන් ආහාර මි්  යන් ඉහළ යමම හමුසව උේධමනය, සදසැම්බර් මාසය සඳහා වූ 

ඇතුළත සීමාසවහි ඉහළම අ ය ඉක්මවුවද, එතැන් සිට නැවතත් ඇතුළත සීමාව තුළට 

පැමිය ඇත. ඇතැම් ්රමාදයන් හමුසව වුවද, සම්පූර්ය කිරීමට ඇතිස සියලුම වූහාත්මර 

නිර්යායර ක්රියාත්මර කිරීම සඳහා බ්ධාරීු පියවර  නිමින් සිටිතිස.” 

“රා්ගුණිර තත්ත්වය ආශ්රිතව ඇතිසවූ රම්පනව් බ්පමම සහේතුසවන් 2017 වසසර්දී 

වර්ධනය මන්ද ාමී වුවද, පසුව, රෘෂිරර්මාන්තය යථා තත්ත්වයට පත් සවමින් ආහාර 

මි්  යන් පහළ වැටුණු අතර, ආර්ථිරය ද යථා තත්ත්වයට පත්සවමින් පවතී. 2018 

වසසර්දී ද.සේ.නි.සයහි වර්ධනය සියයට 4.0 ර මට්ටමරට පත් වනු ඇතිස අතර, 

උේධමනය සියයට 5.0 ට ව ා අඩුසවන් පවතිසනු ඇතැයි අසේක්ෂා සරසර්. අපනයන 

යථා තත්ත්වයට පත් සවමින් ඇතිස අතර මමතදී නිුතත් රළ ස්වවරීත්ව බැඳුම්රර 

නිුතතුව සරසරහි සාර්ථර අධි දායරත්වයක් ්ැබුණි. සරසසේ වුවද, රසටහි රාජ්ය යය 

තත්ත්වය තවදුරටත් සැ්කිය යුතු ඉහළ මට්ටමර පැවතීම, ඉහළ ්රතිසූල්යන අවශයතා 

පැවතීම සහ විසේශ අසශසේ බාහිර ආරක්ෂය (External Buffers) අඩු මට්ටමර පැවතීම 

සහේතුසවන් ආර්ථිරය තවදුරටත් අහිතරර රම්පනයන් සඳහා අවදානමක් සපන්වයි.”   

“ජ්ා.ූල. අරමුදසේ විසත්ීර්ය යය පහසුරම මගින් සහාය ්ැසබන වැ සටහනරට 

අනුකූ්ව සව්යසක්රීය ඉන්ධන මි් නියාමන යාන්රයයට රැබිනට් මණ් ්සේ 

අනුමැතිසය ්ැබීමට යටත්ව 2018 වසසර් ජුනි මාසසේදී හතරවන සමාස්ෝචනය 

අවසාන කිරීම සඳහා ශ්රී ්සරාව විසින් රරන ්ද ඉේීතම විධායර මණ් ්ය විසින් 

ස්රා බ්නු ඇතැයි අසේක්ෂා සරසර්. සමම ක්රියාමාර් ය 2018 වසසර්දී බ්ශක්තිස 

මි්රරය ්රතිසසසස්රරය සම්පූර්ය කිරීම සවනුසවන්  නු ්බන ්රධාන පියවරක් වනු 

ඇත.  තවද, රජ්ය සතු වාණිජ් වයවසායව් පා්නය ශක්තිසමත් කිරීමට සහ එමගින් 

රාජ්ය ූල්ය මත ඇතිස අවදානම අවම කිරීමට අවශය ්රයත්න දැරිය යුතු සව. සමාජ්ීය 
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ඉ්ක්ර සුරරා  ැනීමට සහ යය රළමනාරරයය වැිනදියුණු කිරීමට, සේශීලය ආදායම් 

පනත සහ 2018 අයවැසයහි ඇතිස ආදායම් උත්පාදනය කිරීසම් අසනුතත් ක්රියාමාර්  

ක්රියාත්මර කිරීසම් ්ර තිසයක් අත්පත් රර  ැනීම අතයවශය සව. උේධමන ීඩ නය අඩු 

කිරීම සරසරහි ශ්රී ්සරා මහ බැසුතව නිරන්තර විමසිිකමත්භාවයකින් රටයුතු රළ යුතු 

අතර, අඛණ් ව සසචිත ඉහළ නසවා  ැනීමට සහ විනිමය අනුපාතිසරසයහි ඉහළ 

නමයශීලීත බවක් පවත්වා  ැනීමට රටයුතු රළ යුතුය.” 

“ජ්ා.ූල. අරමුදසේ විසත්ීර්ය යය පහසුරම මගින් සහාය ්ැසබන වැ සටහන යටසත් 

ආර්ථිරයට රම්පන මගින් සිදුවිය හැකි බ්පමම්ව්ට ඔසරොත්තු දීසම් හැකියාව 

වර්ධනය කිරීමට සහ සර්ව සහභාගිත්වයක් සහිත සවිමත් ආර්ථිර වර්ධනයක් ඇතිස රර 

 ැනීම සඳහා ්රතිසසසසර්රය අඛණ් ව ක්රියාත්මර කිරීම තීරයාත්මර සව. රාජ්ය ූල්ය 

නීතිස (Fiscal Rules) ව ාත් ශක්තිසමත් කිරීම සහ රජ්ය සතු වාණිජ් වයවසායව් පා්නය 

ශක්තිසමත් කිරීම හරහා රාජ්ය ූල්ය ඒරාග්රතාව තවදුරටත් ඉදිරියට ස න යමම  මුදේ සහ 

විනිමය අනුපාතිසර ්රතිසපත්තිස රාමුව නවීරරයය කිරීම  විසේශ සවළඳාම ිකහිේ කිරීම  

රා්ගුණිර බ්පමම් සහ ස්ත්රී ුරරුෂ අසමානතාව අඩු කිරීම පිණිස වූ අයවැයරරය 

්රතිසපත්තිස හරහා සර්ව සහභාගිත්වයක් සහිත ආර්ථිර වර්ධනය ඉහළ නැසවීම සඳහා 

්රතිසසසස්රරය වැ සටහන සව වත් කිරීම සමන්ම, ව ාත් සහොඳින් ඉ්ක්ර ත සමාජ් 

ආරක්ෂය වැ සටහනක් ක්රියාත්මර කිරීම මගින් බ්ධාරීන් සිය ‘2025 දැක්ම’ යටසත් 

වූ අරමුණු ඉදිරියට ස න යා යුතුය.”  


