
 
 
 

  

 

ජාත්යලන්තත්ය මූල්ලමර ුදල්,මශ්රීතම්ාවා වමස්තරී්ණ ණමණපමසුකමව ි හමුපමනි ම
තිා ්ෝචනපමපිළිබඳම ්ධාරීමිට්ට ේමඑවඟත්යානවටමඑළ ෙයි 

2019මතිප්ත්යිේබණ ම24මදින 

 

 

 

 

 

 ආණ ථිවපම රඛණ්ඩනම පථාම ත්යත්ත්නපටම සත්වීිම තුම තිාජම ර ුදණුම තඳුාම තුාපම

වීිටමම රනවාශපම ත්තමින්ත,ම  ාජලමණපම ති තා භානපම සනත්නාම ගිනීිටම රනශලමම

 ාජලම ූල්ලම ස්නපම තුම ආපත්ය වම ප්රසතිතාතීව ණම  ව   හම ශ්රීතම ්ාාකවම

බ්ධාරීන්ත ේමඇතිමවිසවීිමමරපිමරගපමව ුද. 

 ජාත්යලන්තත්ය නම පිළිගත්ම තේිත්යපන්තටම රුකූල්නම ශ්රීතම ්ාවාම ිුම බිාකුව වම නීතිිපම

 ාුදන,මසා්නප,මනගවීිමතුමස් ස්ලභානපමශක්තිිත්මව මින්තමඉදිරි ේදීමුඳුන්තනාම

දීිටම  පමිත්යම නනම ිුම බිාකුවම සනත්ය,ම නිලශීලී ම ද්ධධිනම ඉ්ක්ව ණපම තුර ාම

ගිනී ේම ස මලික්ිමතුළමනිලගත්මතන්තධිතීථානපක්මබනටමසත්මනුකමඇත්ය.ම 

  නළඳම තුම ආ පෝජනම ලි හල්ව ණප,ම  ාජලම රාශපම තතුම නලනතාපන්ත හම

ප්රසතිතාතීව ණම තුම ූෂණණම ස්  ෝී ම දත්තාුපන්තම  වගනත්ම කරීි,ම ශ්රීතම ්ාවා වම

ත්ය ගවාරිත්නපමතුමිිදිවාී නමනණ ධනපමශක්තිිත්මකරීිටමනිලගත්මනුකමඇත්ය. 

 ිිමප්රසවාශන ේමරඩාු මරලුතීමජාත්යලන්තත්ය මූල්ලමර ුදල ල්ම(ජා.ූල.මර ුදල ල්)ම

 ්ධාරීන්ත ේම ිත්යපම නනම රත්ය ,ම එිගින්තම ජා.ූල.ම ර ුදල ල්ම ස්ධාපවම ිණ්ඩ් ේම

ිත්යපම රත්යලනශල පන්තම පිළිිඹු ම  න  ව.ම  ේම ලක්නාම  රීක්ණණපම  ව ටම ඇතිම

වරුණුම සලනේම ව  ගන,ම වළිනාවාරිත්න ේම රුකිිතිපටම පටත්න,ම ජා.ූල.ම

ර ුදල ල්ම ්ධාරීන්තමස්සින්තමනාණ ත්යානක්මපිළි පළමව ුකම්බනමරත්ය ,මඑපමජා.ූල.ම

ර ුදල ල්ම ස්ධාපවම ිණ්ඩ් ේම තාවච්ඡාම කරීිටත්,ම ර් ණම ගිනීිම තඳුාත්ම

ඉදිරිසත්ම ව ණ . 
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සිවම රවුරුදුම ස්තීර්ණ ණම ණපම සුකමවේම ති්කමිම පට ත්ම ක්රිනපාත්ිවම  ව  නම 

ශ්රීතම ්ාවා වම ආණ ථිවම ප්රසතිතාතීව ණම නිඩතටුනම පට ත්ම ුපම නි ම තිා ්ෝචනපම

සිනිත්වීිම තඳුාම ිිුකඑ්ාම  ග   තිම (Manuela Goretti) ිුත්මිප ේම

ප්රසධානත්න පන්තම ුතතුම ජා.ූල.ම ර ුදල ල්ම  ්ධාරීම වණ්ඩාපික්ම 2019ම තිප්ත්යිේබණ ම 

10-25මවා්පමතුළම දීම  ව ළෙටම සිමිණිම රත්ය ,ම සිපම තාචා පම රනතාන ේම  ග   තිම

ිුත්මිපමස්සින්තමසුත්යමප්රසවාශපමසිදුමව නම්දී: 

“ස්තීර්ණ ණමණපම සුකමවිම පට ත්ම ක්රිනපාත්ිවම  ව  නම නිඩතටු න හම ුපම නි ම

තිා ්ෝචනපම පිළිබඳනම ජා.ූල.ම ර ුදල ල්ම  ්ධාරීම වණ්ඩාපිම තුම ශ්රීතම ්ාවාම

බ්ධාරීන්තම රත්ය ම රන බෝධත්යානන්තටම එළඹිණි.ම  ිිම තිා ්ෝචනපම තඳුාම තුර ාලිපම

ුතතුමසිපලුිමවාණ පපන්තමතුමනු ුාත්ිවමමිණුේමල නම ිමකරීිටමරනශලමපිපන මළළඟම

තතිමක හසපමතුළමදීමබ්ධාරීන්තමස්සින්තමගුකමඇත්ය. 

“ර ප්රසයල්මිාත ේමදීමසිදුම ඛම නලනීපමර තීත්යමප්රසුා  පන්තමසකමනම  ට්මආ ක්ණවමත්යත්ත්නපම

පථාමත්යත්ත්නපටමසත්මකරීිටමතුමඉන්තමආණ ථිවපටමඇතිම ඛමවේසන ප හමබ්සෑිමරනිම

කරීිටමබ්ධාරීන්තමස්සින්තමගුකම්ිබූමදත්තාුපන්තමූෂත්යමපිරි තයමසිතකමිටම්ක්ම ව.ම2019ම

නත මතඳුාම ඛමූලණ ත්යමලළම ්ධශීලපම ණීසාදිත්ය ේම(ල. ්ධ. . ේ)මනණ ධනපමසිපපටම2.7මක්ම

 ්තමතා ශෝධනපමව මඇතිමරත්ය මතාචා වමසිමිණීේමතුමඒමආශ්රිේත්යමආණ ථිවමවටුතතුම

ක්ම ිාුකූල්නමපථාමත්යත්ත්නපටමසත්වීිමතිඟම2020මනත ණ දීම ල. ්ධ. . ේමනණ ධනපම

සිපපටම 3.5ම ක්ම ලක්නාම ඉුළම පුකම ඇත්යියිම ුර  ෝවථනපම  ව ණ .ම 2019-20ම

වා්සරිච් ේලපම තුළම දීම ද්ධධිනපම සිපපටම 4.5මක්ම සිණම තීථායීම ිට්ටිවම සනතිුකම

ඇත්යියිම ර ප්ක්ණාම  ව ණ .ම ිෑත්යවාී නනම තාචා වම සිමිණීේම තුම ස් ්ධශම  තයනාම

 ුතක්තිවයින්ත ේම  ප්රසයණණම රඩුම වුනල,ම 2018ම නත ම රනතාන ේම සිදුම  ඛම ස් ිපම

රුකසාතිව ේමගි්පීිමආධා  පන්තමආනපනමසුළමපාිමතුමරසනපනමශක්තිිත්මවීිම

ුුද වම2019මනත ණ දීමජාගිමගිණු ේම හඟපමල. ්ධ. . ප හමප්රසතිශත්යපක්ම ්තමසිපපටම

2.6මක්මලක්නාමසුළමපුකමඇත්යියිමුර  ෝවථනපම ව ණ . 

“ින්තලගාමීම ගෝී පම ස ලික්ිමතුමශ්රීතම්ාවා වමඉුළම ාජලමණපමප්රසිාණපමුුද වම

තාණ නම ආණ ථිවම තීථායීත්යානම සනත්නාම ගිනීිටම ස්චක්ණණශීලී ම ප්රසතිසත්තිම සනත්නා ගනම

පාිමතුමආපත්ය වමප්රසතිතාතීව ණමක්රිනපාත්ිවමකරීිමර් ණාත්ිවම ව. 
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“2018ම නත ණ ම දීම  ඛම  ්ධශසා් වම රතීථාන භානපම තුම සාතීකුවම ප්රසුා පන්ත හම ප්රසතිල්,ම

 ාජලම ූල්ලම ක්රිනපාවාරිත්නපම  ව   හම ති්කපම ුතතුම බ්සෑික්ම ඇතිම ව යි.ම 2018ම

නත ණ මසිටමඉදිරිපටම ගනමඑනම්ලමස් ්ධශීලපමූල්ලනපන්ත ගන්තමුතතුමප්රසාේධනමනලාසිතිම

තුම  හඟම ුදලල්ම පිපවීිම  යුතු නන්තම නත ණ ම ුදල්ම වා්පම තුළදීම ස්පලේම එක්රැතීම වීිම

 ින්තිම ර තීත්යනාදීම ප්රසුා පන්ත ගන්තම සකමනම න්රිම ආලාපේම තිුතණුම  ්තම සුළම පෑිමම

 යුතු නන්තමජූ මරගම ාජලමූල්ලමඉ්ක්වපමස්ශා්මප්රසිාණපකන්තමිඟමුිරිණි.මසතීමනනම

තිා ්ෝචන ේමදීමඑවඟත්යානපවටමසිමිණිමනිඩතටුන්තමඉ්ක්වමත්යනදු ටත්මළඟාමස්පම

 න ුිකම ිට්ටිවම සිනතුනම ල,ම 2019ම රපනි ප හම ඉතිරිනම ඇතිම ආලාපේම තේබන්තධම

ක්රිනපාිාණ ගමක්රිනපානටමනිාවීිමතුමස්චක්ණණශීලී මස්පලේමවළිනාව ණපමතුළින්තම2019ම

නත ණ ම දීම ල. ්ධ. . ේම ප්රසතිශත්යපක්ම  ්තම සිපපටම 0.2ම වම ප්රසාථමිවම  ාජලම ූල්ලම

රතිරික්ත්යපක්මළඟාමව මගිනීිටමබ්ධාරීහුමවිසමවීමසිටිති.ම 

ම“නිඩතටුනමපට ත්මරත්ව මගත්මප්රසති්ාභමආ ක්ණාමව මගිනීිට,මඉුළමිට්ටිවම

සනතිනම ාජලමණපමසුළමලිමීිටමතුමනඩාත්මඉ්ක්වගත්යමතිාජමතුමප්රසාේධනමස්පලේම

තඳුාමඉඩවඩමත්තාමදීිටමිිදිවාී නනමතුම2020මනත ණ දීමආලාපේමිත්යමසලනේම ඛම

 ාජලමූල්ලමඒවා්රසත්යානම ඉදිරිපටම ගනමපෑිමතඳුාමබ්ධාරීන්තම ලක්නනමවිසවීිම ූෂත්යම

ිණ්ඩ් ේම රගපමකරීිටම ්ක්ම ස්ප.ම බදුම සලනිම ුරළුල්මකරීිම තුම බදුම රුකූල්ත්යානම

තුතිවමකරීිමතුළින්තම ාජලමආලාපේමනණ ධනපමකරීිමතුමස්පලේමවළිනාව ණ ප හම

වාණ පක්ණිත්යානම ශක්තිිත්ම කරීිටම රඛණ්ඩනම පිපන ම ගත්යම ුතතුම  ව.ම  ාජලම ණපම

ති තා ම ිට්ටිවම සනත්නාම ගිනීිම තඳුාම ජාත්යලන්තත්ය ම නශ පන්තම පිළිගත්ම

්රිි වලපන්තටමරුකූල්මනනමසරිදි,ම තීනාී නම ාජලමණපමවළිනාව ණමආපත්යනපක්ම

පි හටුවීිටම තුම  ාජලම ූල්ලම නීතිම නිනත්යම තවතීම කරීිටම බ්ධාරීන්ත ේම ිිදිවාී නම

ති්කමේම ූෂත්යම ිණ්ඩ් ේම ඇගයීිටම ්ක්ම ස්ප.ම ස්දුලිබ්ම රාශ ප හම පිරිනිපම

රවාණ පක්ණිත්යාම තුම තුනාධා ම ිනානම වළිනාව ණපම ව ම ග මින්තම බ්ශක්තිම

රාශ ප හම ප්රසතිතාතීව ණම ශක්තිිත්ම කරීිම  ින්තිම ශ්රීත්ාවන්තම ු නන්තම  තයන ප හම

ූල්ලිපම ක්රිනපාවාරිත්නපම නණ ධනපම කරීි,ම  ාජලම ූල්ලම රනලානේම රනිම ව ම ගිනීිම

තඳුාමරනශලමනනමනිලගත්මපිපන ම ව.ම 
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“ශ්රීතම ්ාවාම ිුම බිාකුව වම ස්චක්ණණශීලී ම තුම ලත්ත්යම ිත්යම සලනේම  ඛම ුදලල්ම ප්රසතිසත්තිම

ප්රස වශපම තුම නිඩතටු න හම එවඟත්යානන්තටම රුකූල්ම නනම සරිදිම තාචිත්යම ිට්ටේම

ශක්තිිත්ම කරීිම තඳුාම නනම එ හම විසවීිම තඳුාම ූෂත්යම පිරිතම තුාපම ලික්වීප.ම ලිඩිම

 ගෝී පමූල්ලමත්යත්ත්නපන්තම  යුතු නන්තමඇතිමස්පම ුිකම පීඩනපමර්ව්රටම වුන ු ත්,ම ිුම

බිාකුවන,ම ස් ිපම රුකසාතිවපම රඛණ්ඩනම නිලශීලී නම සිනර්ිටම ඉඩම දිපම ුතතුම රත්ය ,ම

ස් ්ධශම ස් ිපම නළඳ ස ළම නත්යමසිදුමව නමිිදිුත්වීේමරධිවම ම ස්ච්නපන්තමරනිම

කරීිම තඳුාම සීිාම වළම ුතතුප.ම නනම ිුම බිාකුවම සනත්ය,ම ජාත්යලන්තත්ය නම පිළිගත්ම

්රිි වලපන්තටමරුකූල්නමිුමබිාකුව වමර ුදණු,මසා්නප,මනගවීිමතුමස් ස්ලභානපම

ශක්තිිත්මකරීිමතුළින්තමනිලශීලී මද්ධධිනමඉ්ක්ව ණපක්ම නත්යම ප ුදමවීිමතඳුාම

නනම ස මලික් ි හමනිලගත්මතන්තධිතීථානපක්ම ව. 

“ර තීත්යම ප්රසුා පන්ත ගන්තම රනතුරුනම තාචා වම රාශපටම සුකමවේම ති්සීිම තඳුාම තුම

ණපමත්යත්ත්නපන්තමසුකමමව වීිමතඳුා,මණපමආසකමම ගවී ේදීමතුනමති්සීිම ින්තිම

බිාකුවම  ස ී ම රුකසාතිවම ිත්යම දසරිිම සීිාම සිනවීිම පනාදීම ත්යානවාලිවම පිපන පන්තම 

ශ්රීතම්ාවාමිුමබිාකුවනමස්සින්තමක්රිනපාත්ිවමව මඇත්ය.මණපමු ණාත්ිවභානපමදුණ න්මවීිම

තුම ්ාභලායීත්නපම සුළම පෑිම ුුද වම ූල්ලම ස්ධධතිපටම සිදුම ස්පම ුිකම රන හ ත්යාම

නිළික්වීිමතඳුාමණපමත්යත්ත්නපන්තම තීථාන ම ඛමනුාිම ිිමත්යානවාලිවමපිපන පන්තමම

ඉනත්ම වළම ුතතුප.ම බිාකුවම ුාම බිාකුවම  න නනම ූල්ලම ආපත්යනන්ම  පාිනම තුම

රී ක්ණණම  ාුදනමශක්තිිත්මකරීිමතඳුාම ල ුකම්බනමදත්තාුපන්තම ූෂත්යම පිරිතම ස්සින්තම

රගපනම්දී.මතාණ නමස්චක්ණණශීලී මප්රසතිසත්තිම ාුදනමුාමආත්යතිමසරීක්ණාම(stress testing) 

ුිකපානන්තමනිඩිදිුතණුමකරීිමතුමරනලානේම ාුදනමඉුළමනිාවීිමතඳුාම ඛම   ශ්රීත ්ාවාම

ිුමබිාකුව න හමති්කමේමූල්ලමස්ධධතිමතීථායීත්යානපමතඳුාමලාපවත්නපමතසපුකමඇත්ය.ම

ුදලල්ම ස්ශු්ධධිව ණපම නිළික්වීිම ශක්තිිත්ම කරීිම තුම ර තීත්යනාදීම ක්රිනපාම ූල්ලනපම

කරීිටමඑ   හනමක්රිනපාත්ිවමවීිමතේබන්තධ පන්තමබ්ධාරීන්තමප්රසගතිපක්මරත්ව ම ගනම

ඇත්ය. 

“ ාජලමආලාපිම ව   හමඇතිමස්පමුිකමබ්සෑිටමපිළිපේම ප ලනමරත්ය තු ම නළඳම

තුම ආ පෝජනම පාන්තර ණපන්තම ්රිි පන්තම ලි හල්ම කරීිම තුළින්තම ත්ය ගවාරිත්නපම තුම

ිිදිවාී නම නණ ධනපම ඉුළම නිාවීිම තඳුාම ශ්රීතම ්ාාකවම බ්ධාරීන්තම ස්සින්තම රඛණ්ඩනම

ති්කමේම ක්රිනපාත්ිවම කරීිම ූෂත්යම පිරි තයම සිතකමිටම ්ක්ම ස්ප.ම ස් ශයණ පන්තිම  ාජලමම
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රාශ ේමආපත්යනමසා්නපමතුමස් ස්ලභානපමඉුළමනිාවීිමතුම ූෂණණපමරනිමකරීිම

 ින්තිමවාන්තත්යානන්තමආණ ථිවිපමනශ පන්තමතස්බ්මගින්තවීිමප්රසනණ ධනපමකරීිමතඳුාම

ගුකම්බනමදත්තාුපන්තමඉුළමනිාවීිමතුමතිාජමකමභතාධනමතා්රිාිමනඩාත්මරනශලම

නනම ුර්ධග්යින්තම  නත්යිම ්බාම දීිම  ව   හම ඉ්ක්වමකරීිම ආදිපම තඳුාම නනම ිනාම

විසවීිමතුළින්තම ිිමති්කමේමතඳුාමලාපවත්නපක්මතිසයිපමුතතුම ව.ම 

“ජාත්යලන්තත්ය මූල්ලමර ුදල ල්මූෂත්යමපිරිතම ිිමතාචා  ේදීමර්රසාිාත්යලමස්්රිිසිාු,මුදලල්ම

රිාත්යලමති වී ,ම ුදලල්ම  ාජලම රිාත්යලම ස්්රිි ත්න,ම ශ්රීතම්ාවාම ිුමබිාකුව වම රධිසතිම

කුවිා තීනාමි,ම භාණ්ඩාගා ම  ල්වේම ති තුාග,ම  ජලණීනම   පෝජලම රධිසතිම වී සිාුම

පනමිුත්නරුන්ත,ම නනත්ම ාජලම ්ධාරීන්තමතුමසාණ ලි ේන්තතුමස්සක්ණ ේ,මනලාසාරිවම

ප්රසජා ව,මසිස්ල්මතිාජ ේමතුමජාත්යලන්තත්ය මආපත්යනපන්ත හම  පෝිතත්යපන්තමලමුුදමස්ප.”ම 


