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 2022 වසරේ ජනවාරි මාසරේ දී කල්පිරෙන ජාත්යන්ත්ෙ 

ස්වවරීත්ව බැඳුම්කෙ රවනුරවන් ෙජයට ඇති විරේශීය ණය වගකීම ියවීම 

සඳහා ියවෙ රගන තිබිය දී එස් ඇන්් පී ආයත්නය විසින් අසාධාෙණ රෙස 

ශ්රී ෙංකාරේ ණය රේණිගත් කිරීම පහත් රහළීම 

ශ්රී ලංකා රජය විසින් සිය කල්පිරරන විරේශ ණය වගකීම් ආපසු රගවීමට 

ප්රමාණවත් අරමුදල්ප නිසි පරිදි සම්පාදනය කර ඇති අවස්ථාවක, සහ 2022 වසරේ ජනවාරි 

18 දින කල්පිරරන ජාත්යන්ත්ර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර ඇතුළු ණය රස්වාකරණ රගවීම් 

ියවීමට ඇති දැඩි කැපවීම ිළිබඳව නැවත් නැවත්ත් සහතික කර ඇති පසුබිමක, එස් 

ඇන්් පී රගෝලීය ණය රේණිගත් කිරීරම් ආයත්නය විසින් අද දින සිදු කරන ලද ණය 

රේණිගත් කිරීමට අදාළ නිරේදනය සම්බන්ධරයන් ශ්රී ලංකා රජය කණස්සල්පලට පත් වී 

ඇත්.  

ජාත්යන්ත්ර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර කල්පිරීම් රවනුරවන් ඇති ණය වගකීම 

ියවීමට මඳකට රපරාතුව රේණිගත් කිරීම පහත් රහළීරම් ක්රියාමාේග සිදු කිරීමට එස් 

ඇන්් පී ආයත්නය ඇතුළු අරනකුත් ණය රේණිගත් කිරීරම් ආයත්න පුන පුනා කටයුතු 

කිරීරම් ස්වභාවය රමම ියවර මගින් ිළිබිඹු රකරේ. සමස්ත් රලෝකයම රකාවි්-19 

වසංගත්රේ යළි යළිත් මතුවන වයාප්තීන් සමඟ සටන් කරමින් සිටින පරිසරයක් තුළ,     

ශ්රී ලංකාරේ සිදුරවමින් පවතින ධනාත්මක වේධනයන් රවත් නිසි අවධානයක් රයාමු 

කිරීමට රමම ණය රේණිගත් කිරීම තුළ දී එස් ඇන්් පී ආයත්නය අසමත්ව ඇත්. 

විරේෂරයන් ම ආේිකරේ සියලුම අංශ තුළ සිදු වන නවත්ම වේධනයන් සහ විරේශ 

විනිමය ලැබීම් ඉහළ නැංවීමට ගන්නා ලද රබාරහෝ ක්රියාමාේග ිළිබඳව ශ්රී ලංකා 

බලධාරීන් විසින් එස් ඇන්් පී ආයත්නය නිරන්ත්රරයන් යාවත්කාලීන කරන බැවින්,  

ජාත්යන්ත්රව ිළිගත් රේණිගත් කිරීරම් නිරයෝජිත්ායත්නයකට රමරලස ක්ෂණික ණය 

රේණිගත් කිරීම සඳහා ියවර ගැනීමට ත්රම් මතු වූ අවශයත්ාව රත්රුම්ගත් රනාහැකි 

ය. ඇත්ත් වශරයන් ම, විරේශ විනිමය රට තුළට ගලා ඒම වැඩි කිරීමට බලධාරීන් විසින් 

ගනු ලබන ප්රයත්නවලට බාධා ඇති කිරීමට සහ ප්රමාද කිරීමට නැවත් නැවත්ත් සිදු 

සන්ිරේදන රදපාේත්රම්න්ුව  

2022 ජනවාරි මස 12 දින 
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රකරුණු රමවැනි රේණිගත් කිරීරම් ක්රියාවන් රේතු වී ඇති අත්ර, ආරයෝජකයන්රේ 

විේවාසයට, රට තුළට ආරයෝජන ගලා ඒමට ඇති ඉඩ ප්රස්ත්ාවලට සහ රරේ නිල සංචිත් 

ක්රමරයන් රගාඩනැගීමට රමවැනි ක්රියා අහිත්කර රලස බලපා තිරේ. එරමන් ම, ණය 

රේණිගත් කිරීරම් මෑත් කාලීන ියවර මගින් සංචිත් රගාඩ නැගීරම් රේගය අඩාල කර 

ඇති අත්ර, එවැනි නිරේදන මත් ක්රියා කළ ආරයෝජකයින්ට හානිකර රලස බලපා ඇත්. 

එස් ඇන්් පී ආයත්නය විසින් ධනාත්මක වේධනයන් නිරීක්ෂණය රනාරවත්ැයි  

සඳහන් කර තිබුණ ද, ප්රධාන ආේික සහ මුලය දේශක, මෑත් දී ප්රකාශයට පත් කළ        

අය වැය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද සය මාසික රපර දැක්ම 

මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද ියවර සහ සැලසුම් සමඟ අනුගත්ව පවී. නුදුරු කාලීන 

මුලයන පහසුකම් ලබාගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විවිධ 

ේවීපාේේවික මූලාශ්ර සමඟ සිදු කරන සැලසුම් අවසන් රවමින් පවතින අත්ර, එම 

පහසුකම් ඉදිරිරේ දී ලැබීමට නියමිත්ය. රකාවි් වසංගත්ය රේතුරවන් ශ්රී ලංකා 

ආේිකය අභිරයෝග ගණනාවකට මුහුණ දුන්න ද, සියලුම ප්රධාන දේශකවල ධනාත්මක 

වේධනයන්රගන් රපන්නුම් රකරරන ආකාරයට ආේික කටයුතු යථා ත්ත්ත්වයට 

පත්රවමින් ඇති බවට පැහැදිලිව ප්රකාශ රේ. සංචාරක කේමාන්ත්ය දියුණු රවමින් 

පවතින අත්ර අපනයන අඛණ්ඩව වේධනය රවමින් පවී. විරේශ රස්වා 

නියුක්තිකයින්රේ රේෂණ ලැබීම් ඉහළ නැංවීම සඳහා ගනු ලැබූ ක්රියාමාේග ද අරප්තක්ිත් 

ප්රතිඵල ලබා රදමින් පවී. ද්රවශීලත්ා පහසුකම් හා රවරළඳ මූලයනයන් ඇතුළු රජයක් 

විසින් ත්වත් රජයකට ලබා රදන මූලයන පහසුකම් සහ මහ බැංකු අත්ර මුදල්ප හුවමාරු 

ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා කලාපීය රටවල්ප සමඟ ඉහළ ත්ලරේ සාකච්ඡා හරහා 

ියවර ගැරන්. රමම ක්රියාදාමයන් මගින් ශ්රී ලංකා ආේිකය ශීඝ්රරයන් යථා ත්ත්ත්වයට 

පත්වීරම් ක්රියාවලිය ශක්තිමත් සහ රේගවත් කරනු ඇත්ැයි අරප්තක්ෂා රකරේ. 

සය මාසික ඉදිරි දැක්ම මගින් අරප්තක්ෂා කළ පරිදි සිදු වූ විරේශ විනිමය ලැබීම් 

රේතුරවන්, 2021 වසර අවසානය වන විට සංචිත් ත්ත්ත්වය එ.ජ. රඩාලේ බිලියන 3කට 

වඩා ඉහළ ගිය අත්ර, නුදුරු කාලය තුළ දී ද, එම මේටම ණය රනාවන සහ මූලයන ප්රවාහ 

තුළින් ක්රමානුකූලව රගාඩ නගා ගනිමින් පවත්වා රගන යාමට අරප්තක්ිත්ය. රමයට 

අමත්රව, පසුගිය කාලය තුළ දී ශ්රී ලංකා රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගනු ලැබූ 

විවිධ ක්රියාමාේග රේතුරවන් විරේශීය ණය ප්රතිශත්ය අඩු විය. එබැවින්, රරේ සමස්ත් ණය 

කළඹට සාරප්තක්ෂව සංචිත් මේටම්වල නිරරප්තක්ෂ වටිනාකම පමණක් සැසඳීම         

නුසුදුසු ය. 
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එබැවින්, රජයට ඇති ඉදිරි ණය වගකීම් ියවීම සඳහා විරේශ විනිමය ගලා ඒම් 

ත්හවුරු කරගැනීම සම්බන්ධරයන් රජය සහ මහ බැංකුව විසින් මෑත් කාලීනව ලබා ඇති 

ප්රගතියට නිසි ිළිගැනීමක් ලබා දීමට එස් ඇන්් පී ආයත්නය විසින් ණය රේණිගත් 

කිරීම පහත් රහළීමට සිදු කරන ලද ඇගැයුරම් දී  පැහැදිලිව ම අරපාරහාසත් වී ඇත්.  

රමවැනි පසුබිමක් තුළ ඉදිරි කාලපරිච්රේදරේ දී රජයට  රගවීමට ඇති සියලු ම 

ණය වගකීම් ියවීමට සහ ණය රස්වාකරණය සම්බන්ධරයන් පවතින නිකැළැල්ප 

වාේත්ාව ඉදිරියටත් පවත්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව කැපවී සිටින බව ජාත්යන්ත්ර 

ආරයෝජක ප්රජාව ඇතුළු සියලුම පාේේවකරුවන්ට නැවත් සහතික කිරීමට රජය 

අරප්තක්ෂා කරයි. බාහිර ආයත්නවලින් සිදු කරන පදනම් විරහිත් නිරේදනවලට අවධානය 

රයාමු රනාරකාට ආරයෝජකයන් ශ්රී ලංකා රජය සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීම අගය කරන 

අත්ර, නිරන්ත්ර සෘජු සාකච්ඡා පවත්වා ගැනීම සඳහා රජය ආරයෝජකයන් හට 

ආරාධනා කරයි. 

 


