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ෆිච් ණය ශ්රේණිගත කිරීශ්රේ ආයතනය මගින් ශ්රී ලංකා ශ්රේණිගත 

කිරීම හදිසි ශ්රලස පහත ශ්රහළීශ්රේ ක්රියාවට රජය තරශ්රේ  

විශ්රරෝධය පළ කරයි. 
 

 

සමස්ත ල ෝකයම ලකොවිඩ්-19 වසංගතලේ වයොප්තීන් කිහිපයක් සමඟ සටන් වදිමින් 

සිටින අවස්ථොවක ශ්රී  ංකොලේ සිදුවන ධනොත්මක වර්ධනයන් හඳුනො ගැනීමට අසමත් වී 

ඇති බව ලපන්ුම් කරමින් 2021 වසලර් ලෙසැම්බර් 17 වන දින අනවශ්ය හදිසි පියවරක් 

ල ස ෆිච් ණය ලේණිගත කිරීලම් ආයතනය (ෆිච් ලර්ටින්ස්) ශ්රී  ංකොලේ ජොතයන්තර 

ස්වවරීත්ව ණය ලේණිගත කිරීම පහත ලහළුලේය. ලමම ක්රියොව, මෑතක දී, එනම් 

2022  වර්ෂය සඳහො වන අයවැය වොර්තොව ප්රකොශ්යට පත් කිරීමට දින කිහිපයකට ලපර, 

මූඩීස් ආලයෝජන ලස්වොව විසින් සිදු කරන  ෙ සොධොරණ ලනොවන ණය ලේණිගත කිරීම් 

පහත ලහළීම හො සමොන ලේ. විලේෂලයන් ම ආර්ිකලේ සියලු අංශ්ව  නව ප්රවණතො සහ 

ුදුලර් දී  ැබීමට නියමිත විලේශ් විනිමය ප්රවොහ සම්බන්ධලයන් ශ්රී  ංකො බ ධොරීන් විසින් 

ෆිච් ආයතනය ලවත නිරන්තරලයන් සිදු කළ යොවත්කොලීන කිරීම පිළිබඳ සැ කිල් ට ගත් 

ක , ශ්රී  ංකො ලේණිගත කිරීම පහත ලහළීමට සඳහො ජොතයන්තරව පිළිගත් ලේණිගත 

කිරීලම් නිලයෝජිතොයතනයකට මතු වූ හදිසි අවශ්යතොව  ලත්රුම්ගත ලනොහැකිය. 

 

විලේෂලයන් ම, 2021 වසලර් තුන්වන කොර්තුලේ දී පැනවීමට සිදු වූ ආර්ික හො සමොජ 

කටයුතු සීමො කිරීලම් ක්රියොමර්ග මධයලේ වුව ෙ, ලමම කොර්තුව තුළ රලේ මූර්ත ආර්ිකලේ 

ෙැඩි පසුබෑමක් ඇති වීම වළක්වො ගැනීමට හැකි වූ අතර, නව සොමොනය තත්ත්වයට 

අුවර්තනය වීමට ශ්රී  ංකොව සතු හැකියොව එමගින් ලපන්ුම් ලකලර්. 2021 වසලර් දී 

සියයට 4කට වැඩි වර්ධනයක් ඇති වීමට ඇති ප්රබ  හැකියොව යලි තහවුරු කරමින්, මූර්ත 

ෙළ ලේශීය නිෂ්පොදිතය, 2021 වසලර් ජනවොරි-සැප්තතැම්බර් කො ය තුළ දී සියයට 4.4කින් 

(වොර්ික  ක්ෂයමය පෙනම මත) වර්ධනය විය. ආර්ික ක්රියොකොරකම් පිළිබඳව නිතර 

නිකුත් ලකලරන ෙත්ත මගින් ලපන්ුම් ලකලරන්ලන් වසංගතයට ලපර පැවති මේටම 

අභිබවො යමින් ආර්ික ක්රියොකොරකම් ලේගවත්ව යථො තත්ත්වයට පත්වීලම් ස්වභොවයකි. 

සන්ිශ්රේදන ශ්රදපාර්තශ්රේන්ුව  
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නිෂ්පොෙන ගැුම් කළමනොකරුවන්ලේ ෙර්ශ්කය 2021 වසලර් ලනොවැම්බර් මොසලේ දී 

61.9ට ළඟො වූ අතර, එය ලනොවැම්බර් මොසයක වොර්තො වූ ඉහළම අගය වොර්තො කරමින් 

වසංගතයට ලපර පැවති මේටමට සොලප්තක්ෂව ඉහළ අගයක් ගත්ලත්ය. 2021 වසලර් දී 

පැවති මූලික මහජන ලකොටස් නිකුතු විශ්ො  ප්රමොණයත් සමඟ ලකොළඹ ලකොටස් 

ලවළඳලපොලළහි ෙර්ශ්ක ඉතිහොසලේ ලමලතක් වොර්තො වූ ඉහළ ම මේටම් කරො ළඟො විය. 

පසුගිය වසලර් අුරූප කො පරිච්ලේෙය තුළ දී පුේගලික අංශ්ය ලවත  බො දුන් රුපියල් 

බිලියන 260ක පමණ ණය ප්රමොණයට සොලප්තක්ෂව, 2021 වසලර් ඔක්ලතෝබර් ෙක්වො මොස 

ෙහය තුළ දී  බො දුන් ණය ප්රමොණය රුපියල් බිලියන 685කින් ඉහළ ගිලේය.    

 

අපනයන ඉපැයීම් වොර්තොගත ල ස ඉහළ යෑම ලේතුලවන්, 2021 වසලර් මැයි මොසලේ සිට 

ලවළඳ හිඟය මොසික  ක්ෂයමය පෙනම මත අඛණ්ඩව පහළ ගිලේය. ලවළඳ භොණ්ඩ 

අපනයන ඉපැයීම් 2021 වසලර් ඔක්ලතෝබර් මොසලේ දී ලමලතක් වොර්තො කළ ඉහළම අගය 

වොර්තො කළ අතර, 2021 වසලර් ලනොවැම්බර් මොසලේ අපනයන ඉපැයීම් ලමම වොර්තොව 

අභිබවො ලගොස් ඇති බව මූලික ෙත්ත මගින් ලපන්ුම් කරයි. සමලප්තක්ෂණ මත පෙනම් වූ 

අපගමන කිහිපයක් හැරුණු විට, 2021 වසලර් අලේල් මොසලේ සිට විනිමය අුපොතිකය 

ස්ථොවරව පැවීමත් සමඟ අපනයන ආෙොයම සහ ලවනත් විලේශ් විනිමය ඉපැයීම් ශ්රී 

 ංකො රුපියල්ව ට පරිවර්තනය කිරීම ෙ මෑත සතිව  දී සැ කිය යුතු ල ස ඉහළ ලගොස් 

ඇත. මොසිකව සංචොරක පැමිණීම්ව  ලේගවත්  වර්ධනයක් ෙක්නට  ැබුණු අතර, 

වොර්ිකව රටට අහිමි වූ එ.ජ. ලඩො ර් බිලියන 5ක පමණ විලේශ් විනිමය ආෙොයමක් ඉදිරි 

කො පරිච්ලේෙය තුළ දී නැවත  ැලබමින් පවතින ස්වභොවයක් එමගින් ලපන්ුම් ලකලර්. 

 

ශ්රම සංක්රමණය නැවත ආරම්භ කිරීම, විලේෂලයන් ම මැෙලපරදිග ලවතින් ශ්රී  ොංකික 

ශ්රමිකයින් සඳහො වන ඉල්ලුම ඉහළ යෑම සහ ආකර්ෂණීය දිරිගැන්වීලම් පැලක්ජයක් 

හරහො විධිමත් මොර්ග ඔස්ලස් විලේශ් ලස්වො නියුක්තිකයින්ලේ ලේෂණ  ැබීම් පහසු 

කිරීමට ෙරන ප්රයත්න ලේතුලවන් විලේශ් ලස්වො නියුක්තිකයින්ලේ ලේෂණ රට ලවත  

 ැබීම් පිළිබඳ වන අලප්තක්ෂො ඉතො යහපත් ලේ. එවැනි ක්රියොමොර්ග සමඟින් විලේශීය ජංගම 

ගිණුලම් ලේෂය වර්ධන හිතකොමී මේටමින් පවත්වො ලගන යෑමට අලප්තක්ෂො කරන අතර, 

එමගින්, උපොය මොර්ගික ලනොවන සහ ඌන උපලයෝජිත වත්කම්වලින් අලප්තක්ිත මුෙල් 

රැස් කිරීමට අමතරව, ලකොළඹ වරොය නගරලේ සහ කොර්මික ක ොපව  හඳුනොගත් 

වයොපෘති සඳහො සෘජු ආලයෝජන හරහො මූ ය ගිණුම ලවත හිමිකම් ප්රොේධනය  බො 
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ගැනීමට ඉඩ සැ සීමට අලප්තක්ෂො ලකලර්. ලමම ප්රවණතො සහ දිවයින පුරො ක්රියොත්මක වන 

ලේගවත් එන්නත්කරණ වැඩසටහන මගින් ලකටි සහ මැදි කොලීනව ආර්ිකලේ විභවයට 

ළඟො වීමට හැකි වු ඇත. 

 

2022 වර්ෂය සඳහො වන අයවැය වොර්තොව මගින් හඳුන්වො දුන් මූ ය ප්රතිසංස්කරණ සඳහො 

නිසි පිළිගැනීමක්  බොදීමට ෙ ෆිච් ලේණිගත කිරීලම් ආයතනය අසමත් වී ඇත. නව බදු 

ක්රියොමොර්ග හඳුන්වො දීමත්, බදු පරිපො නය පේධතිලේ වැඩිදියුණු කිරීමත් සමඟ 

ආර්ිකලේ පුනර්ීවනය ෙ තුළින් 2022 වසලර් දී රජලේ ආෙොයලම් සැ කිය යුතු වැඩි වීමක් 

අලප්තක්ෂො ලකලර්. රොජය අංශ්ලේ නියුතු ලස්වකයින්ලේ විශ්රොම යන වයස් සීමොව වැඩි 

කිරීම සහ රජය සතු වොණිජ වයවසොයයන්ලේ වයොපොර ශ්කයතොව ඉහළ නැංවීමට පියවර 

ගැනීම සැ කිය යුතු රොජය ප්රතිසංස්කරණ වන අතර, රොජය ආයතනව ට වියෙම් කිරීමට 

මුළු වර්ෂය සෙහො ලෙු  බන විවෘත බ ය (annual warrant) කොර්තුලවන් කොර්තුවට 

(quarterly warrant) නිකුත් කිරීම තුලින් මූ ය ප්රතිපොෙන භොවිතො කිරීම පිළිබඳ රොජය 

ආයතන තුළ මූ ය විනය ඇති කිරීම ෙ, ඒ හරහො රොජය වියෙම පො නය කිරීම ෙ සිදු ලේ. 

එවැනි ආෙොයම් සහ වියෙම් සම්බන්ධලයන් ගු  බන ක්රියොමොර්ග හරහො, රොජය ණය 

තිරසොර මේටමකින් පවත්වො ගැනීමට ෙොයක වන අන්ෙමින්, රොජය මූ ය හිඟය සහ රජලේ 

මූ ය අවශ්යතො අඩු කිරීමට මග පෑලෙු ඇත. 

 

අලප්තක්ිත රොජය මූ ය ඒකොග්රතො ප්රතිපත්ති ගමන් මගට ලේශීය ලවලළඳලපොළ 

ධනොත්මක ප්රතිචොර ෙක්වො ඇති අතර, මූලික වැඩි වීමකින්  අනතුරුව ලපොලී අුපොතික 

ලවළඳලපො  නිෂ්කොශ්න මේටලම් ස්ථොවර වී ඇත. ප්රොථමික ලවන්ලේසි ලවලළඳලපොළ තුළ 

ඇණවුම් ෙොයකත්වය ඉහළ යෑම සහ සක්රීය විවට ලවලළඳලපොළ ලමලහයුම් කටයුතුව  

ප්රතිඵ යක් ල ස මහ බැංකුව සතු රජලේ සුරැකුම්පත්ව  සැ කිය යුතු අඩු වීමක් ෙක්නට 

 ැලේ. 

 

ඉදිරි මොසව  දී ණය ලගවීම් පැහැර හැරීමට ඇති සම්භොවිතොව ඉහළ ලගොස් ඇතැයි ෆිච් 

ලේණිගත කිරීලම් ආයතනය විසින් සිදු කරන  ෙ පෙනම් විරහිත ප්රකොශ්ව ට පටහැනිව, 

රජය සහ මහ බැංකුව විසින් මිත්ර ජොීන්ලගන් අරමුෙල් සපයො ගැනීම සඳහො සහොය  බො 

ගැනීමට ගු  බන ක්රියොමොර්ග ඵ ෙොයි ලවමින් පවතින අතර, එමගින් ඉදිරි කො ය තුළ දී 

ලගවුම් ලේෂය මත පීඩනය සමනය කිරීමට හැකිලේ. සොර්ව ආර්ික සහ මූ ය පේධති 
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ස්ථොයිතොව සහතික කිරීම සඳහො ඉදිරිපත් කළ සය මොසික ලපර ෙැක්ම මගින් 2021 වසලර් 

ලෙසැම්බර් මස වන විට සහ 2022 වසලර් මොර්තු මස වන විට අලප්තක්ිත මුෙල් ප්රවොහ ග ො 

ඒම් පිළිබඳව පැහැදිලිව ප්රකොශ්යට පත් කර ඇති අතර, ලමම ග ො ඒම් නියත වශ්ලයන් 

 ැලබු ඇති බවටත් 2021 වසර අවසොනය වන විට ෙළ නි  සංචිත මේටම එක්සත් 

ජනපෙ ලඩො ර් බිලියන 3කට වඩො ඉහළින් පවතිු ඇති බවටත් රජය සහ මහ බැංකුව 

නිසැකව විේවොස කරයි. ෆිච් ලේණිගත කිරීලම් ආයතනය විසින් චීන මහජන බැංකුව 

සමඟ ඇති ඇමරිකොු ලඩො ර් බිලියන 1.5ක් පමණ වන ේවිපොර්ේවික මුෙල් හුවමොරු 

ගිවිසුම් පහසුකම සම්ූර්ණලයන්ම ලනොස කො හැර ඇති බව ලපලනන අතර, එම 

පහසුකම ප්රලයෝජනයට ගැනීමට නියමිතව පවී. ලමම ීරණයට එළඹීලම් දී ඉන්දියොව 

සහ මැෙ ලපරදිග හො අලනකුත් ක ොපීය ආර්ිකයන් සමඟ පැවති ඉහළ ත ලේ 

රැස්වීම්වලින් පසුව බ ොලපොලරොත්තු වන ණය පහසුකම් සහ අලනකුත් මුෙල් ප්රවොහ ග ො 

ඒම් පිළිබඳව ෆිච් ලේණිගත කිරීලම් ආයතනය නිසි අවධොනය ලයොමු කර ලනොමැත. 

 

ලේණිගත කිරීලම් නිරවෙය බව පරීක්ෂො කළ හැකි ප්රථම දිනය වන 2021 වසලර් 

ලෙසැම්බර් 31 දින ලතක් ලනොසිට ශ්රී  ංකො ලේණිගත කිරීම පහත ලහළීමට ෆිච් 

ආයතනය ීරණය කිරීම මගින් අන් කිසිවක් ලනොව ඔවුන්ලේ ලනොසැ කිලිමත්කම 

ලපන්ුම් කරන අතර, ලමම පහත ලහළීම මත පෙනම්ව ීරණ ගැනීලමන් 

ආලයෝජකයින්ට සිදු විය හැක්ලක් හොනියක් පමණකි. ඉදිරි කො පරිච්ලේෙය තුළ දී ශ්රී 

 ංකොව සියලු ණය ලස්වොකරණ ලගවීම් සිදු කරන බවට රජය පැහැදිලි සහතිකයක්  බො 

දී ඇති අතර, පසුගිය වසර ලෙකක කො ය තුළ ලකොවිඩ්-19 වසංගතය ලේතුලවන් ඇති වූ 

ෙැඩි ආර්ික පීඩන තත්ත්ව යටලත් පවො ශ්රී  ංකොව එකදු ලගවීමක්වත් ප්රමොෙ කර 

ලනොමැති බව ෙ සඳහන් කළ යුතුය. 

 

එබැවින්, ලමම සොධොරණ ලනොවූ ලේණිගත කිරීලම් ක්රියොලවන් අවධර්යයට පත් ලනොවන 

ල සත්, ඒ ලවුවට ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පහව යෑමට අලප්තක්ිත කැළඹිලි සහිත 

ස්වභොවය සමනය කිරීමට ශ්රී  ංකොව සමඟ කටයුතු කරන ල සත් ජොතයන්තර 

ආලයෝජන හවුල්කරුවන් ඇතුළු ආර්ිකලේ සියලුම පොර්ේවකරුවන්ලගන් ඉල් ො සිටිමු. 

සය මොසික ලපර ෙැක්ලමහි බ ොලපොලරොත්තු වූ පරිදි අලප්තක්ිත විලේශ් විනිමය  ැබීම්ව  

ප්රගතිය පිළිබඳ සවිස්තරොත්මක මොධය නිලේෙනයක් ලමම සතිලේ දී ප්රකොශ්යට පත් 

ලකලරු ඇත. 


