
 

 
 

  

  
 

 

සියලු ණය සේවාකරණ වගකීම් ඉටු කිරීමට ඇති කැපවීම ශ්රී ලංකාව යළිත් 

අවධාරණය කරනු ලබයි 

 

තම ණය සේවාකරණ සෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජයට ඇති හැකියාව 

සම්බන්ධසයන් මෑත කාලීන මාධය වාර්තා මගින් ප්රශ්න කරමින් විවිධ අනුමානයන් 

ඉදිරිපත් කර ඇති බව රජයට සපනී සොේ ඇත. ශ්රී ලංකාව ේවවරී ණය අර්ුදයකට 

පත් වීසම් අවදානමක් ඇති බව ඇඟවීම සඳහා එවැනි තත්ත්වයන්ට පත්ව ඇතැයි 

පැවසසන සවනත් ේවවරී රාජයයන් සමෙ සංසන්දනය කරමින් සමහර මාධයයන් 

විසින් සිදු කරනු ලබන අනුමානයන් පිළිබඳව රජය සිය අප්රසාදය පළ කරනු ලබයි. ශ්රී 

ලංකා රජය විසින් සමවැනි පදනම් විරහිත ප්රකාශයන් තරසේ ප්රතික්සේප කරනු ලබන 

අතර, ඉදිරිසේදී  සිදු කිරීමට නියමිත සියලුම ණය සේවාකරණ සෙවීම් නියමිත කාලයට 

සිදු කරනු ලබන බවට සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සවත නැවත නැවතත් අවධාරණය කරනු 

ලැසේ. 

 

ශ්රී ලංකා රජසේ ජාතයන්තර ේවවරීත්ව බැඳුම්කර වල ඵලදා අනුපාතිකයන්හි සිදු වූ 

මෑත කාලීන විචලනයන්, සකාවිඩ්-19 වසංෙත කාල සීමාව තුළ නැගී එන සහ ප්රමුඛ 

සවළඳසපාල ආර්ික බහුතරයක් තුළ දක්නට ලැසබන තත්ත්වයන්ට වඩා සවනේ 

සනාසේ.  එවැනි විචලන තත්ත්වයක් යටසත් වුවද, සෙෝලීය ආයතනික ආසයෝජකයින්, 

අරමුදල් කළමණාකරුවන් සහ විශ්සල්ෂකයින් විසින් ශ්රී ලංකාසේ ණය කළසෙහි 

ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ඉහළ විශ්වාසයකින් ආසයෝජන සඳහා ශ්රී ලංකා ණය 

උපකරණ නිර්සේශ කිරීම සැලකිය යුතු කරුණකි. 

 

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සහ රාජය අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම අනසේක්ිත සලස කල් 

දැමීමට සිදුවීම, අවිනිශ්ිත ප්රතිපත්තිමය සැලසුමක් සහෝ ක්රියාපටිපාටිමය 

අත්හිටුවීමක් සලස කිසිදු විටක සනාසැළකිය යුතු බවත්, එම ක්රියාමාර්ෙ සකෝවිඩ්-19 

වසංෙතසේ වයාේතිය පාලනය කිරීමට අනුෙමනය කරනු ලැබූ සසෞඛය ප්රතිපත්ති 

ප්රතිචාරයන්හි ප්රතිඵලයක් බවත් රජය විසින් පැහැදිලි කරනු ලබයි. තවද, රසේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවේථාවට අනුව වාර්ික අයවැයක් සම්මත කර සනාමැති අවේථාවක දී 

මහ මැතිවරණයකින් පසු නව පාර්ලිසම්න්තුව කැඳවා මාස තුනක කාලයක් දක්වා 

රාජය සමසහයුම් කටයුතු සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට අතිෙරු ජනාධිපතිවරයාට බලය 

සන්නිසේදන සදපාර්තසම්න්නුව 
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ඇත.  සම් අනුව, රාජය සමසහයුම් කිසිදු බාධාවකින් සතාරව ක්රියාත්මක වන අතර, මහ 

මැතිවරණය පවත්වනු ලබන දිනය හා සම්බන්ධ අවිනිශ්ිතතා සේේඨාධිකරණය 

විසින් ඒ පිළිබඳව ලබා දීමට නියමිත තීන්දුසවන් පසුව පහව යනු ඇත. 

 

මීට සමොමීව, වියදම් අුකිරීම සඳහා රජය විසින් දැනටමත් පියවර සෙන ඇති අතර, 

රජසේ අයවැය ඉදිරිපත් කිරීම ප්රමාද වීම නිසා සමම වසසර් අමතර විදයම් සඳහා ඇති 

අවකාශය නිතැතින්ම සීමා වනු ඇත. තවද, සමම වසසර් සම් දක්වා කාලය තුළදී සේශීය 

හා විසේශීය ප්රභවයන්ට අදාළ රජසේ මූලයන පිරිවැය සැලකිය යුතු සලස අු වී තිසේ.   

මූලයනය නියමයන් හා සකාන්සේසි ඵලදායී සලස වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පූර්සවෝපායී 

ක්රියාමාර්ෙ සලස සවළඳසපාළ පදනම් කරෙත් විවිධ මූලය ප්රභවයන්සෙන් සහ නිල 

මූලය ප්රභවයන්සෙන් අරමුදල් රැේ කර ෙැනීමට රජය විසින් පියවර ෙන්නා ලදී.  සලාව 

පුරා පවතින අේථාවර සවළඳසපාළ තත්ත්ව යටසත් රජය විසින් මෑත කාලීනව 

ජාතයන්තර බැඳුම්කරයක් නිකුත් කිරීමට අසේක්ෂා සනාකරන බැවින් ජාතයන්තර 

බැඳුම්කර සවළඳසපාසේ පවත්නා ඵලදායිතා අනුපාතිකයන්හි බලපෑම අදාල සනාවනු 

ඇත. ණය කළමනාකරණසයහි අවදානම සහ පිරිවැය මත ප්රතිලාභ ලබාෙැනීම සඳහා 

ේවිපාර්ශ්වික හා බහුපාර්ශ්වික මූලයන මූලාශ්ර පිළිබඳව අවධානය සයාමුකරනු ලබන 

අතර, සම් සඳහා සාකච්ඡා සිදු සකසරමින් පවතී. තවද, ශ්රී ලංකාව අසනකුත් කලාපීය 

මහ බැංකු සමඟ හුවමාරු ගිවිසුම්වලට (SWAP) එළඹීමට කටයුතු කරමින්  සිටින අතර, 

සතෝරාෙත් විසේශීය මූලාශ්රයන්සෙන් ඒකාබේධ ණය ලබා ෙැනීමටද කටයුතු 

සූදානම්  සකසරමින් පවතී.  

 

සම් අතර, සකාවිඩ්-19 වසංෙතය පැතිර යාසමන් ශ්රී ලංකාසේ ආර්ිකසේ ඇති වූ 

බලපෑම අසේක්ෂා කළ කාලයට සපර යථා තත්ත්වයට පත්වීම, ඉදිරි කාල පරිච්සේදය 

තුළ රාජය  මූලය සමසහයුම් ඒකාග්රතාව ඇති කිරීමට රජය ෙන්නා උත්සාහයන්ට 

සහය ලබාසදනු ඇත. ආර්ික කටයුතුවලට අවම බලපෑමක් ඇතිවන පරිදි, සකටි 

කාලයක් තුළ වසංෙතය පැතිරීම සාර්ථකව පාලනය කිරීමට ශ්රී ලංකාවට හැකිව  

තිසේ. ශ්රී ලංකාව මාර්තු මස සදවන භාෙය, අසේල් මස, සහ මැයි මස පළමු භාෙය යන 

සති අටක කාල සීමාවක් සඳහා අර්ධ වශසයන් සංචරණ සීමා පනවන ලදී. සමම කාලය 

තුළදී ද සබාසහෝ කාර්යාල, මූලය ආයතන, කර්මාන්තශාලා, සබදාහැරීසම් සේවා, 

කෘිකාර්මික සේවා, රාජය සේවා ආදිය ක්රියාත්මක විය. සෑම වසරකම අසේල් මාසය 

උත්සව සමයක් වන නිසා සමම කාලසීමාව තුළදී ආර්ික ක්රියාකාරකම් නිතැතින්ම 

පහළ මේටමක පවතී. රජය සහ මහ බැංකුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද 

උත්සත්ජන ක්රියාමාර්ෙ තුළින්, වසංෙතය පැතිරීයාසමන් පීඩාවට පත් වූ පුේෙලයන්ට 

සහ වයාපාරවලට   කඩිනමින් නැවත නැගී සිටීමට සහය ලැසබනු ඇතැයි අසේක්ෂා 

සකසර්. ඒ අනුව, 2020 වසසර් දී ශ්රී ලංකාසේ ආර්ිකය සියයට 1.5ක පමණ වර්ධනයක් 

අසේක්ෂා කරන අතර, එයින්  වැඩි ප්රමාණයක් වසසර් සදවන භාෙසේ දී සිදුවනු ඇත. 

 

ශ්රී ලංකාසේ අපනයන හා සංචාරක අංශ කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සූදානම් 

සවමින් සිටින අතර, එමඟින් විසේශීය අංශයට ඇති පීඩනය ලිහිල් සකසරමින් ආර්ික  

ක්රියාකාරකම් සේෙසයන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහය වනු ඇත. නවතම 

සවළඳපළ සතාරතුරු වලට අනුව, සසෞඛය සහ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ උපකරණ 

නිේපාදනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා කර්මාන්තශාලාවලට නව අතිසර්ක ඇණවුම් ලැබී 

තිසේ. ප්රධාන ආනයනකරුවන්සේ පැවති ඉහළ ඉල්ලුම සේතුසවන්, සත් වැනි ශ්රී 

ලංකාසේ සාම්ප්රදායික අපනයන භාණ්ඩඩ සඳහා සවන්සේසී වලදී  වාර්තාෙත ඉහළ 

මිලක් ලැබී තිසේ. අමතර සසෞඛය ආරක්ෂක  ක්රමසේදයන් අනුෙමනය කරමින් 

සංචාරකයින් නැවත පිළිෙැනීම සඳහා ඉක්මනින් නැවත කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 

සහෝටල්  සූදානමින් සිටී. එපමණක් සනාව, ඉන්ධන ආනයන වියදසම් අු වීම සහ 

අතයවශය සනාවන සවළඳ භාණ්ඩඩ ආනයනය සඳහා පනවා ඇති තාවකාලික සීමාවන් 



සවළඳ සශ්ෂයට ඇති අහිතකර බලපෑම අවම කිරීමට පිටුවහලක් වනු  ඇතැයි 

අසේක්ෂා සකසර්. සම් අනුව, සකාවිඩ්-19 වයාේතිය සේතුසවන් සංචාරක, ප්රවාහන 

අංශය සහ විසේශ සේවා නියුක්තිකයන්සේ සේෂණ සකසරහි තාවකාලික අහිතකර 

බලපෑම් ඇති වුවද,  සවළඳ ගිණුසම් හිඟය පහළයෑම මඟින් 2020 වසසර් දී ජංෙම 

ගිණුසම් හිඟය පහළ මේටමකින් පවත්වා ෙැනීමට හැකි වනු ඇතැයි අසේක්ෂා සකසර්. 

පදනම් විරහිත අනුමානයන් සහ සැසඳීම් වලට පටහැනිව, ශ්රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට 

පත්වීමට දැනටමත් පියවර සෙන ඇති අතර ක්රමිකව රට පුරා වයාපාර විවෘත සවමින් 

පවතී. සමම පසුබිම තුළ, ඇතැම් ජාතයන්තර සේණිෙත කිරීසම් ආයතන විසින් මෑත 

කාලීනව කරන ලද අවදානම් තක්සේරු කිරීසම් සහ සේණිෙත කිරීසම් තීරණ පිළිබඳව 

ශ්රී ලංකා රජය නිසැකවම එකඟ සනාසේ. 

 

අවසාන වශසයන්, අතීතසේ දුේකර කාල සීමා වලදී පවා ශ්රී ලංකාව සිය සියලු ණය 

සේවාකරණ වෙකීම් නියමිත කාලය තුළ සිදු කිරීමට ඇති කැපවීම සපන්නුම් කර ඇති 

ආකාරසයන්ම අනාෙතසේදී ද සියලුම ආසයෝජන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ 

සම්බන්ධ සවමින් එම වෙකීම් අඛණ්ඩඩවම ඉටු කරන බව රජය අවධාරණය කරනු 

ලබයි . 

 


