
 
 

  

  
 

ෆිච් (Fitch) ණය ශ්රේසණිගත ක රීමේශ්රේආ තයක ය සින් න කුත්   

කරනු ලැබූ ප්ර කාශශ්රේේ අ නකර් කයට මහ බැැංත්ව  

දැඩි සිශ්රේරෝධය පළ කරයි 

2019 න ොවැම්බර් මස 21 ව  දි  ෆිච් ණය නේ ණිගත ක රීමේනම් තයක ය  

“ශ්රී  කාවේනම මැවරව ණ රේවරලකය මගින් රේවරත්තවර විනිශ්චිතකකේ වැි  ව ි” (Sri Lanka 

Election Result Increases Policy Uncertainty”) ය  න්තමේව යටන්ත ිශකු්ත ව නු කැබූ 

රේවේයයට ශ්රී  කාවේ මබ බැාකුව ඩැි ව ිනන ය ය තක ව නු කබි. එමගින්, 

ජ ේධිතවරව ණනේ රේවරලක සබ වවර ු  ජ ේධිතවරතුමේ ිනසින්  ේජවේරි භේ   ැනීම බේ 

ඩැ ට සිදු නවන මින් තව්ත ේ රේ ේ  ත්තවීම් පිළිබඳව නවකඳනතොනකන් නතන්නුම් ව   

කඩ   ේ්තමව රේවරාේ යට සබමුලින්ම රේවරිනු ද්  ක්ත්තවයක් ිශරූතණය නවන ි.  

නද්ශීය ිනනද්ය ිනිශමය නවකඳනතොක නමන්ම ණය සබ නවොටස් නවකඳනතොක ඩ නම් ව ිනට 

මැවරව ණ රේවරලකය පිළිබඳව   ේ්තමව රේවරාේ  ඩක්වේ  ක. මැවරව ණය වවසේ  වීනම් 

සිට  ක වූ දි  බක  තුක ශ්රී  කාවේ ු පියක එ.ජ. න ොක යට සේනේක්ෂව ු පියකවට වධිව 

රේමේණයරීන් වවරරේමේණය වී  ක. නමම වේකය තුක, ඉදිරි ිනිශමය නවකඳනතොනේ වධිමිනකහි 

(Forward Permia) ශීඝ්රර තබක යමමක් නතන්වූ වක  එමගින් ු පියක කවදු ට්ත වවරරේමේණය 

වීනම් වනේක්ෂේ ඉබක  ැාවීය. 2019 න ොවැම්බර් මස 20 ව  දි  තැවැ්තවූ භේණ් ේ ේ  

බිේත්ත නවන්නද්සිනේ දී  ජනේ සුරැකුම්ත්ත නවකඳනතොනකහි රේේථමිමිව නවකඳනතොක ලකඩේ 

ස නකුශ්රේේද  ශ්රේදපාර්කශ්රේආ නතුව 

2019 ශ්රේ ොවැආබර් මස 21 වැකු දි  
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වනුතේවරව ශීඝ්රර නකස තබක වැුණු  වක  ද්ිනවරීව නවකඳනතොක ලකඩේ වනුතේවරව ඩ 

සමස්කයක් නකස  සැකරීය යුතු නකස වඩු ිනය. නම් වක , නමම සවරය ත ම්භනේ සිට 

ජේකතන්ක  ස්ෛවමේ්තව බැුමම්ව වක ලකඩේ වනුතේවරව ්රසමව්තව බැසිමේ  ක. ිනනද්ශීය 

තනයයජවින් ිනසින් ශ්රී  කාවේ ු පියේවලින්  ේම ය ව   කඩ  ජනේ සුරැකුම්ත්තවක 

සැකරීය යුතු රේමේණයව ව මුඩේ වඛණ් ව තනයයජ ය ව   ක. කවඩ, නවොකඹ නවොටස් 

නවකඳනතො නේ සමස්ක නවොටස් මික ඩර්යවය තසුගිය දි  රීහිතය තුක දී සැකරීය යුතු නකස 

ඉබක න ොස්  ක. නමම   ේ්තමව නවකඳනතොක රේවණකේ න ොසකවේ බැමේම ෆිච් ණය 

නේ ණිගත ක රීමේනම් තයක ය ිනසින් ිශකු්ත වක රේවේයනේ ඩැරීය බැරී රේ ේ  නඩයෂයරී. 

 ව  ජය කවම්ත ස්ථමිේපික නවන මින් තවවර  බැිනන් එහි ිශ්චිතක රේවරත්තවර දියේ වරය 

සබ ඒ මගින්  වර ිනය බැරී  රේවරලක පිළිබඳව රීසිදු ින්චනේෂවයකු ිනසින් වඩබස් තක රීමේම 

සඳබේ ඉක්මන් වැි  බව මබ බැාකුනම මකය නම. නද්යතේකිශව විනිශ්චිතකකේ තබව යමම 

තුළින් ඉබක සඳබන් ව   කඩ   ේ්තමව නවකඳනතොක ක්ත්තවයන් ඉදිරි වේකතරිච්නේඩය 

තුක දී කවදු ට්ත යක්වරම්ත වීනම් ඉබක බැරීයේවක් තවතී.  ජය ිනසින් නම් ඩක්වේ බුමන්වේ 

නඩ  කඩ මූලිව ක්රිකයේමේර්  තුළින්  ව තරිතේක ය තුක ව්්තතීමය සබ යක්වරම්ත තේක  

වලබයක් තව්තවේන   යමම සඳබේ ව  වවර ු  ජ ේධිතවරතුමේනේ වධිෂ්ඨේ ය ඩැරීය 

බැරීය. 

නම් වනුව, දුර්වක උතවේත  මක තඩ ම්ව ෆිච් ණය නේ ණිගත ක රීමේනම් තයක ය ිනසින් 

ිශකු්ත ව   කඩ රේවේයනේ වන්කර් කය සකත නවකඳනතොක වර්  යන් බේ වනේක්ෂේ 

සමඟ රීසිනස්්තම න ො ැකනත  බැිනන් එය වනුමක වක න ොබැරීය. 

 


