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සාර්ව ආර්ික සහ මූල්ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික 

පපර දැක්පමහි ප්රකාශයට පත් කර ඇති පරිදි විපද්ශ විනිමය ල්ැබීම් සුරක්ිත 

කිරීපම් ප්රගතිය 

සාර්ව ආර්ික සහ මූල්ය පද්ධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික පපර 

දැක්පමහි ප්රකාශයට පත් කළ පරිදි, විපද්ශ විනිමය ල්ැබීම් සුරක්ිත කිරීම සම්බන්ධපයන් මහ 

බැැංකුව සහ රජය ල්බා ඇති ප්රගතිය පිළිබඳව ශ්රී ල්ැංකා මහ බැැංකුව පහත සඳහන් පතාරතුරු 

ආපයෝජකයින් සහ සාමානය ජනතාව පවත ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.  

ශ්රී ල්ැංකා මහ බැැංකුව සහ රජය, පවනත් රජයන්, මහ බැැංකු, මූල්ය ආයතන සහ ආපයෝජකයින් 

සමඟ සෘජු නියැලීම් මාල්ාවක් ආරම්භ කර ඇත. 

ඌන උපපයෝජිත සහ/පහෝ උපාය මාර්ික පනාවන වත්කම්වලින් මුදල් රැස් කිරීපම් කටයුතුවල්ට 

අදාළව සැංවර්ධන වයාපෘති සම්බන්ධපයන් අවපබෝධතා ිවිසුම් කිහිපයකට එළඹ ඇත. චාමර්ස් 

භූමිය හා වන් පගෝල් ප ේස් සැංකීර්ණය පිටුපස ඇති පද්පළ සම්බන්ධ එකඟතාවන්ට අදාළව 

පමණක් අපේක්ිත ල්ැබීම් එ.ජ. ප ාල්ර් මිලියන 200ක් පමණ වන අතර ඒ සඳහා අත්තිකාරම් 

පගවීමක් නුදුපර්දී ම අපේක්ෂා පකපර්. ආපයෝජනය පිළිබඳ විස්තර ඉදිරි සතිවල් දී ප්රකාශයට පත් 

කරනු ඇත. 

මීට අමතරව, පකා ළඹ වරාපේ බටහිර බහලුම් පර්යන්තය සඳහා වන එ.ජ. ප ාල්ර් මිලියන 650ක 

ආපයෝජනයට අදාළ කටයුතු ඉන්දියානු අදානි සමූහ වයාපාරය, ශ්රී ල්ැංකා පාර්ශවකරු පල්ස 

පජෝන් කීල්ස් පහෝල්ින්සස් සමාගම සහ ශ්රී ල්ැංකා වරාය අධිකාරිය මෑතකදී අවසන් කර ඇත. 

බල්ශක්ති සැංයුතියට ද්රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) එකතු කරමින් ශ්රී ල්ැංකාපේ බල්ශක්ති 

ක්පේත්රය පරිවර්තනීය පවනසක් සිදු පකපරන තවත් ප්රධාන විපද්ශීය ආපයෝජනයක් වන 

ඇපමරිකානු නිේ ප ෝට්රස් එනර්ජි සමාගම විසින් පවස්් පකෝස්් විදුලි බල්ාගාරපේ පකාටසක් 

පවනුපවන් සිදු කරනු ල්බන ආපයෝජනයන්ට අදාළව එ.ජ. ප ාල්ර් මිලියන 250ක ල්ැබීමක් සිදු වන 

අතර , එම ආපයෝජනපේ පළමු වාරිකය 2021 වසපර් පනාවැම්බර්/පදසැම්බර් මාසවල්දී අපේක්ෂා 

පකපර්. 

අසල්වැසි මහ බැැංකු සමඟ විපද්ශ විනිමය හුවමාරු පහසුකම්වල්ට අදාළ ිවිසුම් කිනම් කිරීම 

සඳහා ද සාකච්ඡා පැවැත්පේ. විපේෂපයන් ම, ඉන්දියානු සැංචිත බැැංකුව, චීන මහජන බැැංකුව සහ 

මැදපපරදිග මහ බැැංකු කිහිපයක් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් පවතී. 

සන්නනිපේදන පදපාර්තපම්න්නුව  
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පම් අතර, විපද්ශ රජයකට අනුබද්ධ ආයතනයකින් එ.ජ. ප ාල්ර් බිලියන 1.5ක දිගුකාලීන ණය 

පිරිනැමීමකට අදා ළ කටයුතු ශ්රී ල්ැංකා රජය විසින් සිදු කරපගන යනු ල්බයි. රජය විසින් සිදු කරන 

ල්ද ඒකාබද්ධ ණය පහසුකම පවනුපවන් කළ පයෝජනා කැඳවීම්වල්ට ප්රතිචාර වශපයන් පයෝජනා 

කිහිපයක් ද ල්ැබී ඇති අතර, ඒේ පිළිබඳ කටයුතු දැනට සිදු පකපරමින් පවතී.   

මෑත කාල්පේ දී කැපී පපපනන ප්රගතියක් පපන්නුම් කළ අපනකුත් අැංශ වනුපේ: 

අ) 2021 වසපර් ජූනි-සැේතැම්බර් කාල්ය තුළ අපනයන ඉපැයීම් මාසිකව එ.ජ. ප ාල්ර් 

බිලියන 1 ඉක්මවා යාම සහ 2021 වසපර් ඔක්පතෝබර් මාසය තුළ අපනයන ආදායම ආපසු 

පමරටට පගන්වා ගැනීපම් හා ශ්රී ල්ැංකා රුපියල්වල්ට හැරවීපම් කැපී පපපනන වර්ධනය 

ආ) ශ්රම සැංක්රමණය, විපේෂපයන් මැද පපරදිග පවත, ශීඝ්රපයන් ඉහළ යෑම 

ඇ) මාසික ල්ක්ෂයමය පදනම මත සැංචාරක පැමිණීම්වල් කැපී පපපනන වර්ධනයත් සමඟ 

සැංචාරක වයාපාරය යථා තත්ත්වයට පත්වීපම් ක්රියාවලිය අඛණ් ව පවත්වාපගන යෑම, 

සහ 

ඈ) මැද පපරදිග සහ අපනකුත් කල්ාපීය ආර්ිකයන් සමඟ ඛනිජ පතල් සම්බන්ධ ණය 

පහසුකම පිළිබඳ සාකච්ඡා අඛණ් ව පැවැත්වීම. පමහි එ.ජ. ප ාල්ර් මිලියන 500ක 

ඉන්දියානු ණය පහසුකමක් සහ දැනට සාකච්ඡා පවමින් පවතින එ.ජ. ප ාල්ර් බිලියන 

3.6ක දිගු කාලීන ණය පහසුකමක් ඇතුළත් පේ. 

පද්ශීය පවළඳපපාළ තුළ, රාජය සුරැකුම්පත් මත ඵල්දා අනුපාතික ඉහළ යාමට ඉ  ල්බා දී ඇති 

අතර, එමින් රජපේ අරමුදල් අවශයතාවය මූල්යනය කිරීම සඳහා මහ බැැංකුවට ඇති පී නය 

ලිහිල් පේ. පවළඳපපාළ සමතුලිතතාවය පබාපහෝ දුරට ළඟා කරපගන ඇති බව සතිපතා රාජය 

සුරැකුම්පත් පවන්පද්සිපේ දී ආපයෝජකයින්පස හැසිරීපමන් පපන්නුම් කරන අතර, පපාලී 

අනුපාතිකවල් ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් ඉදිරි කාල්ය තුළ නිරීක්ෂණය වනු ඇත. 

පපෞද්ගලික අැංශය පවත ල්ැපබන ණය ප්රවාහ පමන්ම පකාටස් පවළඳපපාපේ හැසිරීම් මින් 

පපන්නුම් කරන පරිදි ආර්ිකපේ පද්ශීය ආපයෝජන ඉහළ පගාස් ඇත. ඉතිහාසපේ පළමු වරට 

පකාළඹ පකාටස් පවළඳපපාළ සියලු පකාටස් මිල් දර්ශකය (ASPI) ඒකක 10,000 සීමාව ඉක්මවා 

පගාස් ඇත. 2021 වසපර් අපගෝස්තු මාසපයන් අවසන් වන මාස අට තුළ දී බල්පත්රල්ාභී වාණිජ 

බැැංකු විසින් පපෞද්ගලික අැංශය පවත ල්බා දුන් ණය ඉහළ යෑම රුපියල් බිලියන 625ක් විය. පමම 

ප්රවණතා මින් 2021 වසපර් දී ආර්ික වර්ධනය සියයට 5කට ආසන්න ම්ටමක් ළඟා කර 

ගැනීමට හැකිවනු ඇති බව  පපන්නුම් කරයි. 


