සන්නියේදන යදපාර්තයේන්නතුව
2021 ඔක්යතෝබර් 28

මූඩීස්

-3.0%
-7.6%
-0.6%
ආයතනයේ කාලානුරූපී යනාවන සහ පිළිගත යනාහැකි යේණිගත
-3.0%
-4.7% පක්ෂග්රාහීභාවය පිළිබඳ ගැටලු නැවත ඉස්මතු කරයි

මූඩීස් ආය ෝජන යස්වාව විසින් මෑතකදී සිදු කරන ලද ණ
යකාට යගන සිදු කරන ලද ණ

යේණිගත කිරීයේ ඇගයීම සහ එ

යේණිගත කිරීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා රජ

ක්රි ාවලි , යම ට මාස තුනකට යපර යේ ආකාර ටම ණ
සමායලෝචන කට

කිරීම

දැඩි අප්රසාද

පාදක

පළ කරයි. යමම

යේණිගත කිරීම පහත යහලීම සඳහා

ටත්ව පවත්වා ගැනීයමන් අනතුරුව සිදු කර ඇත. නැවත වතාවක්, ශ්රී ලංකාව

සේබන්ධය න් මූඩීස් ආ තනයේ අතාර්කකික යේණිගත කිරීම, වැදගත් සිදු වීමකට දින කිහිප කට යපර,
එනේ 2022 වසර සඳහා වන රජයේ අ වැ
අනවශය ඉක්මන්භාව

ප්රකාශ ට පත් කිරීමට යපර, සිදු වීම තුළින් ඔවුනට ඇති

යපන්ුේ කරන අතරම, රජයේ මූලයන සැලසුේවලට අ වැය හි ස්වභාව

අදාළ

යනාවන බවට මූඩීස් විශ්යේෂකයින් සමඟ සිදු කරන ලද සාකච්ඡාවලදී ඔවුන්යගන් ප්රකාශ වූ මත
පැහැදිලිවම එවැනි විශ්යේෂකයින්යේ පවත්නා අනවයබෝධ

විදහා දක්වයි. යමමගින් යමවැනි ආ තනවල

පාලනය හි ඇති දුර්කවලතා පිළිබිඹු යකයරන අතර, යමම ආ තන නැගී එන යවළඳයපාළ ආර්කික න්හි
ධනාත්මක වර්කධන න් සහ අයේක්ෂාවන් ක්රමාුකූලව යනාසලකා හැර ඍණාත්මක අවදානේ සඳහා වැඩි
බරක් ය ාදවන බව යපන්ුේ කරයි. 2021 වසයර්ක ඔක්යතෝබර්ක මස 26 වන දින ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මගින්
ප්රකාශ ට පත් කළ පරිදි, රයටහි වියේශ අංශ

ශක්තිමත් කිරීමට අුගමන

කරන ලද ක්රි ාමාර්කග රැසක

නවතම ප්රවණතා යමන්ම, ඉන් කිහිප ක අයේක්ිත ප්රතිඵල දැනටමත් ලැබී ඇති බව ණ
කිරීයේ ඇගයීයේ දී අවධාන ට ලක් කිරීමට මූඩීස් ආ තන
දුර්කවලතා" සහ "අභිය ෝගාත්මක යේශී

යේණිගත

අසමත්ව ඇත. එපමණක් යනාව, "පාලන

යේශපාලන වාතාවරණ " පිළිබඳව සඳහන් කරන විට,

ප්රජාතන්රවාදී පසුබිමක් තුළ රටෙහි පවත්නා යහාඳින් ස්ථාපිත වූ යේශපාලන ස්ථාවරත්ව
යේණිගත කිරීයේ ආ තනයේ යනාදැුවත්භාව , සහ පසුගි

කාල

පිළිබඳව

තුළ දී රටක් වශය න් මුහුණ දුන්

විවිධ දුෂ්කරතාවල දී ශ්රී ලංකාව යවුයවන් යපනී සිටි ආය ෝජකයින් අපහසුතාව ට පත් යනාකරමින් එම
අහිතකර බාහිර තත්ත්ව න්යගන්
අභිය ෝග යකයරහි යමම ආ තන

ථා තත්ත්ව ට පත්වීයේ දී රටක් වශය න් මුහුණ යදු ලැබූ

පැහැදිලිවම සංයේදී යනාවන බව එම ඇගයීම මගින් යහලිදරේ යේ.

2021 වසයර්ක ඔක්යතෝබර්ක 01 වන දින ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ස
දැක්යමහි ප්රකාශිත ස

මාසික උපා

ේවිපාර්කශ්වික මූලාශ්ර සමඟ රජ

මාසික යපර

මාර්කග ට අමතරව, ුදුරු අනාගතයේ දී ලැබීමට නි මිත, විවිධ

අවසන් එකඟතාව කට පැමියණමින් පවතින, මැදි හා දිගුකාලීන අරමුදේ

පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමට මූඩීස් ආ තන

අසමත් වී ඇත. යමම ණ

1

පහසුකේ අතර, ඛනිජ යතේ ලබා

ගැනීම සඳහා ඉන්දි ාව සහ මැද යපරදිග රටවලින් එ.ජ. ය ාලර්ක බිලි න කිහිප ක ණ
ේවිපාර්කශ්වික දිගුකාලීන ණ ක් යලස මැද යපරදිග රටකින් විශාල වියේශ විනිම
වැ පිළියවළ සහ දැනට ඇගයීමට ලක් යවමින් පවතින ඒකාබේධ ණ

පහසුකේ,

ණ ක් ලබා ගැනීයේ

පහසුකම සඳහා ලැබී ඇති ය ෝජනා

ද ඇතුළත් යේ. මීට අමතරව, දැනටමත් ලැබීමට නි මිත ප්රමුඛතාව ලබා දී ඇති වයාපෘති ආශ්රිත ණ
පහසුකේ මගින් රජ

යවත සැලකි

සමඟ ේවිපාර්කශ්වික වියේශ විනිම

යුතු මුදේ ප්රමාණ ක් ලැබීමට අයේක්ෂා යකයර්ක. මහ බැංකු කිහිප ක්
හුවමාරු පහසුකේ සේබන්ධය න් මෑතක දී පැවැත් වූ සාකච්ඡා තුළින්

ද ුදුරු අනාගතයේ දී රටට අමතර සහ ක් ලැයබු ඇතැයි අයේක්ෂා යකයර්ක.

එවැනි මුදේ ප්රවාහ සැලකිේලට යනායගන, රජයේ ණ

ආපසු යගවීයේ හැකි ාව පිළිබඳ

ේකිසි ඇගයීමක්

සිදු කිරීම මගින්, සත්යටෙන් ටත්ාරවූ පූර්කව නිගමන ක් යපන්ුේ කරයි. යකාවිඩ්-19 වසංගතයේ අහිතකර
බලපෑේ හමුයේ ශ්රී ලංකාව ශක්තිමත් යලස නැගී සිටින අවස්ථාවක, එවැනි පක්ෂග්රාහී ඇගයීමක් මත
පදනේව යේණිගත කිරීම අසාධාරණ යමන් ම රයේ අනාගත අයේක්ෂාවලට ද අනර්කථදා ක . ජාතයන්තර
යේණිගත කිරීයේ ආ තන ක එවැනි ක්රි ාවක් මගින් ආය ෝජක ප්රජාව යවත සිදු යකයරන දැුේදීමක
වලංගුභාව
ආ තන
දින

සේබන්ධය න් ගැටලු ඇති වන බව වියශ්ෂය න් පැවසි
විසින් ශ්රී ලංකාව ණ

යුතු නැත. යකයස් යවතත්, මූඩීස්

පැහැර හැරීයේ විශාල අවදානමක සිටින බව ප්රකාශ කළද, කේපිරීයේ

යතක් ශ්රී ලංකායේ ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැඳුේකරවල හිමිකාරීත්ව

ෑමට ජාතයන්තර ආය ෝජකයින්යේ ඇති කැමැත්ත තුළින් ශ්රී ලංකාව
යකයරහි ඔවුන් විශ්වාස

අඛණ් ව පවත්වා යගන

ථා තත්ත්වට පත් වීයේ සැලසුේ

තබා ඇති බව පැහැදිලි .

ආර්කික ක්රි ාකාරකේ සාමානය තත්ත්ව ට පත්යවමින් පවතින පසුබිමක, 2021 යනාවැේබර්ක 12 වැනි දින
ඉදිරිපත් කිරීමට නි මිත ඉදිරි වසර සඳහා වන අ වැ
නි ැයලමින් සිටින අතර, සංචාරක වයාපාර
මුදේ රැස් කිරීම ඇතුළුව ණ
තත්ත්ව ට පත්වීයේ සැලකි

සකස් කිරීයේ ක්රි ාවලිය හි ශ්රී ලංකා රජ

සහ ඌන උපය ෝජිත උපා

යනාවන වියේශ මුදේ උත්පාදන

මාර්කගික යනාවන වත්කේවලින්

කරන යවනත් ක්රි ාකාරකේ

යුතු තත්ත්ව ක් ශ්රී ලංකාව දැනටමත් අත්විඳිමින් සිටී. අ වැ ට යපර යමම

කාලාුරූපී යනාවන යේණිගත කිරීයේ තීරණ

මගින් යපන්ුේ කරු ලබන්යන් රයටහි කාර්ක සාධන

සහ අයේක්ිත ගමන් මග පිළිබඳ ඇගයීම සිදු කිරීම සඳහා මූඩීස් ආ තන
සැලකිේලට යගන යනාමැති බවයි. බාහිර අභිය ෝග සමන

ප්රතිසංස්කරණ සඳහා දිශානති

සකසන රජයේ අ වැ

අදාළ සි ලු යතාරතුරු

කිරීමට සහ රාජය මූලය ක්රි ාකාරීත්ව

කාලයේ සිට මැදි කාලීනව වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වන ප්රතිපත්තිම

හිඟ

මූලයන

රටකට වැදගත් ප්රකාශන ක් බව වියශ්ෂඥ
මූලයන

ද ඇතුලත්ව

කිරීයේ සි ලුම අංශ න් නීතයාුකූලව යපන්ුේ යකයරන අතර එමගින් රාජය

මූලය අංශයේ පැහැදිලි දිශානති ක් පිළිබිඹු කරයි. එබැවින්, සි
එළඹීයේදී, අ වැ

යකටි

මුලපිරීේ සහ වුහාත්මක

දැුමක් යනාමැති පුේගලය කු පවා වටහාගු ඇත. විසර්කජන පනත තුළින්, වියේශී
අ වැ

ථා

යේණිගත කිරීයේ ක්රි ාමාර්කග ට

ප්රකාශ ට පත් කිරීමත් සමඟ නිකුත් යකයරන එවැනි වැදගත් යතාරතුරු යනාසලකා

හැරීම මගින්, ඉදිරි අ වැ

සඳහා නිසි සැලකිේලක් දැක්වීමට මූඩීස් ආ තන

දනවන කරුණකි.
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අයපායහාසත් වීම විමති

මූඩීස් ආෙත්නෙ මඟින් සිදු කරන ලද ටමම ක්රිොව ශ්රී ලංකාවෙ නවමු අත්දැකීමක් ටනාවන අත්ර ටමවැනි
ආකාරටේ අයුත්ි සහගත් ණෙ ටේණිගත් කිරීම් පිලිබඳ ක්රිොමාර්ග මීෙ ටපර ද මූඩීස් ආෙත්නෙ විසින්
සිදු කර ඇත්. නිදසුනක් වශටෙන්, ටකාවිඩ් 19 වසංගත්ෙ ආරම්භටේදී සහ ශ්රී ලංකා රජෙ චීන සංවර්ධන
බැංකුව සමඟ විටේශ මුදල් කාලීන ණෙ පහසුකම අත්සන් කිරීමත් සමඟ 2020 අටේල් මස 17 දින මූඩීස්
ආෙත්නෙ විසින් ශ්රී ලංකාව ණෙ ටේණිගත් කිරීම් වලින් පහත් දැමීම සඳහා සමාටලෝචනෙට ෙෙත්ව ත්බන
ලද අත්ර ඒ ටේතුටවන් එම ණෙ පහසුකම ක්රිොත්මක කිරීම සහ අරමුදල් ලැබීම ප්රමාද විෙ. එම ණෙ
ටේණිගත් කිරීම පහත් ටහළීම ජාත්යන්ත්ර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කරෙක් ඔක්ටත්ෝබර් මස කල් පිරීමෙ ඉත්ා
ආසන්නටේ එනම් 2020 වසටර් සැප්ත්ැම්බර් මස 28 වන දින සිදු කරන ලදී. ත්වද, ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව
බංග්ලාටේශ බැංකුව සමඟ විටේශ විනිමෙ හුවමාරු පහසුකම සම්බන්ධ අවසන් එකඟත්ාවෙකෙ
පැමිටණමින් පැවිෙදී සහ කල් පීරීමෙ නිෙමිත් ජාත්යන්ත්ර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර නැවත් ටගවීමෙ
සූදානම්ව සිටි අත්රතුර දී මූඩීස් ආෙත්නෙ විසින් 2021 ජූලි 19 දින ශ්රී ලංකාව ණෙ ටේණිගත් කිරීම් වලින්
පහත් දැමීම සඳහා සමාටලෝචනෙෙ ෙෙත්ව ත්බන ලදී. ටමවැනි ගැෙළුකාරී ක්රිොවන් නිසා මූඩීස්
ආෙත්නටේ ක්රිොවන්, ආර්ික ප්රිලාභ මත් පමණක් පදනම්ව ක්රිොත්මක ටේදැයි සැකෙක් ටමන්ම
ඔවුන්ටග් විශ්වසනීෙත්වෙ පිළිබඳව ගැෙළු ඇි කරයි.
ශ්රී ලංකා රජෙ සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ජාත්යන්ත්ර ආටෙෝජක ප්රජාව ඇතුළු සිෙලුම
පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සමීපව කෙයුතු කරමින් සිටියි. පසුගිෙ කාලෙ පුරා, සිදු කර ඇි පරිදි, රජටේ
කැමැත්ත් සහ ඉදිරි සිෙලු ණෙ ටස්වා වගකීම් ආපසු ටගවීටම් හැකිොව පිළිබඳව ආටෙෝජකයින්ටග් කිසිෙම්
සැකෙක් ඇත්නම් එෙ දුරු කිරීමෙ එවැනි මැදිහත්වීම් උපකාර වී ඇත්. 2021 වර්ෂටේ පළමු අර්ධටේ දී,
සිෙෙෙ 8.0ක මූර්ත් දළ ටේශීෙ නිෂ්පාදිත්ටේ වර්ධනෙක් සමඟින්, ශ්රී ලංකා ආර්ිකෙ පුළුල් පදනමක් මත්
ෙථා ත්ත්ත්වෙෙ පත් වීටම් ප්රබල සලකුණු ටපන්ුම් කර ඇත්. එන්නත් කිරීටම් වැඩසෙහන උපරිම
ධාරිතාවය න් ක්රි ාත්මක යවමින් ජනගහනටෙන් සිෙෙෙ 60 කෙ වැඩි ප්රමාණෙක් සඳහා මාත්රා ටදකම
ලබා දී ඇි අත්ර වසර 30 ෙ වැඩි ජනගහනටෙන් සිෙෙෙ 100 කෙ ආසන්න ප්රමාණෙක් සම්පුර්ණටෙන්
එන්නත් කර ඇත්. එමඟින්, 2022 වර්ෂටේ දී ආර්ික ක්රිොකාරකම් ශක්ිමත්ව ෙථා ත්ත්ත්වෙෙ පත් වු
ඇත්ැයි විශ්වාසෙක් ඇිටකටර්. සංචාරක වයාපාරටේ පිබිදීම සහ ටවළඳ භාණ්ඩ අපනෙන, ටස්වා
අපනෙන, විටේශ ටස්වා නියුක්ිකෙන්ටග් ටේෂණ ටමන්ම ටේශීෙ හා විටේශීෙ ආටෙෝජන හරහා විටේශ
විනිමෙ ඉපැයීම් ශක්ිමත් කිරීටම් ප්රෙත්නෙන්ටග් සාර්ථකත්වෙත් සමඟ මධය කාලීන ආර්ික වර්ධන
මාවත් ශක්ිමත් වු ඇත්. මූඩීස් ටේණිගත් කිරීටම් ආෙත්නෙ විසින් මතු කරන ලද අස්ථාන බිෙ මධයටේ
වුවද ඉත්ා ටකටි කාලෙක් තුළ ටවළඳ භාණ්ඩවල කාර්ෙ සාධනෙ සහ ටස්වා ටවළඳාම වැඩිදියුණු වීම තුළින්
ආර්ිකටේ විභව මට්ෙම කරා ළඟා වීටම් හැකිොව ටපන්ුම් කර ඇත්. විටශ්ෂටෙන්ම ටගෝලීෙ
වසංගත්ෙක් පවින අවස්ථාවකදී අත්ාර්කික, ස්ිික ක්රමටේදෙක් මත් පදනම්ව ශ්රී ලංකාටේ ටේණිගත්
කිරීම පහත් ටහලීටමන් රටෙහි ටමම විභවෙ අඩාල කිරීමෙ මූඩීස් ටේණිගත් කිරීටම් ආෙත්නෙ දරන
උත්සාහෙ දැඩි කලකිරීමක් ඇිකරයි. විෙදම් ත්ාර්කීකරණෙ හරහා රාජය මූලය ඒකාග්රත්ාවෙ සඳහා
රජටේ කැපවීමෙ ආර්ික ක්රිොකාරකම් සාමානයකරණෙෙ පත්වීම මඟින් රාජය ආදාෙම ක්රමාුකූලව
ඉහළ නැංවීමෙ සහෙ වන අත්ර එමඟින් රාජය මූලය හිඟෙ අඩු ටකටරන බව මූඩීස් ටේණිගත් කිරීටම්
ආෙත්නෙ විසින් හඳුනාටගන ටනාමැත්. රජෙ විසින් ක්රිොවෙ නංවන ලද වර්ධනෙෙ හිත්කර
ප්රිසංස්කරණ මගින් සංක්රාන්ි කාල සීමාව තුළ ෙම් ගැලපුම් පිරිවැෙක් දැරීමෙ සිදු වුව ද, මධය කාලීනව
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ටේශීෙ නිෂ්පාදන ප්රමුඛ කරගත් අපනෙන-අභිමුඛ ආර්ිකෙක් සඳහා පදනම දමා ඇත්. රජෙ සතු එම
හැකිොව සහ කැපවීම ටනාසලකා හැරීම මූඩීස් ආෙත්නෙ විසින් ටනාදුවත්භාවටෙන් යුතු නිගමනවලෙ
එළඹීමෙ තුඩු දී ඇත්.
ටමම පසුබිම ෙෙටත් වුවද, ඉදිරි කාලසීමාව තුළ දී ශ්රී ලංකාව අනාගත් ණෙ වගකීම් ආපසු ටගවීම
සම්බන්ධටෙන් කැපවී කෙයුතු කරන බව ජාත්යන්ත්ර ආටෙෝජක ප්රජාව ඇතුළු සිෙලුම පාර්ශ්වකරුවන්
ටවත් නැවත් සහික කිරීමෙ රජෙ අටප්ක්ෂා කරයි. එටමන්ම, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ආටෙෝජකෙන් සමග
ඍජු සම්බන්ධත්ා දිරිමත් කරන අත්ර, බාහිර ආෙත්නවල පදනම් විරහිත් නිටේදනවලින් පසුබෙ ටනාවී
නිරන්ත්රව මුහුණෙ මුහුණ සාකච්ඡා පැවැත්වීම සඳහා ද ආටෙෝජකයින්ෙ ආරාධනා කරු ලබයි.

4

