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ඉදිරි ණය වගකීම් පියවීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ කැපවීම  

නැවත අවධාරණය කිරීම 

 
ශ්රී ලංකාව ස්වවරීත්ව ණය ගෙවීම් පැහැර හැරීමක් අභියස සිටින බවට මෑතකදී පළවූ ඇතැම් 

මාධ්ය වාර්තා පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුගේ අවධ්ානය ගයාමු වී තිගේ. එවැනි ප්රකාශ පදනම් 

රහිත බව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව අවධ්ාරණය කරන අතර, ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුව ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද විශ්වසනීය නිල දත්ත තිබියදීත් ගමම වාර්තාවල 

පැහැදිලිවම සාවදය වන කරුණු අඩංගු වීම කනොටුවට කරුණකි. එබැවින්, සියලු ඉදිරි ණය 

වෙකීම් පියවීමට සහ එමඟින් ශ්රී ලංකාගේ ගනාකැළැල් ණය ගස්වාකරණ ගෙවීම් වාර්තාව 

අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමට රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කැපවී සිටින බවට ගේශීය සහ 

විගේශීය ආගයෝජක ප්රජාව සහ මහජනතාව ගවත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහතික ගේ. 

 

2022 වසගර් ජනවාරි මාසගේදී කල් පිරුණු එ.ජ. ගඩාලර් මිලියන 500ක ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව 

බැඳුම්කරය සාර්ථක ගලස පියවීමට ශ්රී ලංකාව සමත් වූගේ එවැනි පියවීමක් කළ ගනාහැකි වනු 

ඇති බවට සමහර පාර්ශ්වයන් අතර ඍණාත්මක අනුමාන කිරීම් තිබියදීය. 2020 වසගර් ජනවාරි 

මස පටන් එ.ජ. ගඩාලර් බිලියන 2.5ක මුළු වටිනාකමක් සහිත ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර 

ආපසු ගෙවීම් සමඟ දැනට ගනාපියවා ඉතිරිව ඇති ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර ප්රමාණය 

එ.ජ. ගඩාලර් බිලියන 12.55ක් දක්වා අඩු වී ඇති අතර, එය 2022 වසගර් ජුලි මාසගේදී එ.ජ. ගඩාලර් 

බිලියන 11.55ක් දක්වා තවදුරටත් අඩු වනු ඇත . එය ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කර ණය 

ප්රමාණය දළ ගේශීය නිෂ්පාදිතගයහි ප්රතිශතයක් ගලස සියයට 10ක් දක්වා පමණ ක්රමානුකුලව 

අඩු කර ෙැනීගම් රජගේ අරමුණ සමඟ පුළුල්ව අනුකූල ගේ. ගමම අරමුණු ගවනුගවන්, 2022 වසගර් 

ජුලි මාසගේදී කල් පිගරන එ.ජ. ගඩාලර් බිලියන 1ක ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බැඳුම්කරයද ඇතුළු, 

ඉදිරි ණය වෙකීම් පියවීම සඳහා ේවිපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික අරමුදල් සැලසුම් ෙණනාවක් 

හරහා විකල්ප විගේශ විනිමය ලැබීම් සුරක්ිත කර ෙැනීමට රජය සහ මහ බැංකුව දැනටමත් 

අවශය පියවර ගෙන ඇත. ගමම පසුබිම තුළ, අගේක්ිත විගේශ විනිමය ලැබීම් අත්කරෙැනීම් සහ 

එමඟින් ජාතයන්තර සංචිත ගොඩනැගීම තුළින් ස්වවරීත්ව ණය කිසිදු බාධ්ාවකින් ගහෝ පැහැර 

හැරීමකින් ගතාරව පියවීමට හැකි බවට රජයට සහතික විය හැකි නිසා, ණය ප්රතිවුහෙත කිරීම 

පිළිබඳව ආගයෝජකයින් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීගම් අවශයතාවයක් (ගමම මාධ්ය වාර්තාවල 

දක්වා ඇති ආකාරයට) ගම් ගමාගහාගත්දී මතු ගනාගේ. 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්නුව  
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ඒ අනුව, අනාෙත ණය වෙකීම් පියවීමට ශ්රී ලංකාවට ඇති හැකියාව සම්බන්ධ්ගයන් දුර්මත 

පතුරුවා හරින ඇතැම් පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සාවදය කරුණු, ගනාමඟ යවන සුලු මත සහ වැරදි 

අර්ථකථනවලින් ගනාමඟ ගනායන ගලස මහජනතාව සහ ආගයෝජක ප්රජාව ගවත මහ බැංකුව 

විසින් දැනුම් ගදනු ලැගේ. 


