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ශ්රී ලංකාවට පැමිණි ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදලේ නිලධාරී කණ්ඩායම සිය සංචාරය අවසන් කරයි 

2022 ජූනි 30 දින 

 

සාමාජික රටක සංචාරය අවසන් කිරීමමන් පසු ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදමේ (ජා.මූ. අරමුදමේ) දූත් 

මණ්ඩල්ය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ල්බන මූලික නිරීක්ෂණ, එම දූත් මණ්ඩල් සංචාරය අවසානමේ 

නිකුත් මකමරන පුවත්පත් නිමේදන තුළ අන්ත්ර්ගත් මේ. මමම ප්රකාශනමයහි ඇති අදහස් ජා.මූ. 

අරමුදමේ නිල්ධාරී කණ්ඩායමේ අදහස් වන අත්ර, එමගින් ජා.මූ. අරමුදමේ විධායක මණ්ඩල්මේ 

මත්ය අත්යවශයමයන්ම පිළිබිඹු මනාමේ.  

 

• ජා.මූ. අරමුදමේ විස්ීර්ණ ණය පහසුකමක් මගින් සහාය වන ආර්ික ප්රතිපත්ති සහ 

ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳව අදාළ බල්ධාරීන් සමඟ ජා.මූ. අරමුදමේ කණ්ඩායම සාර්ථක හා ඵල්දායී 

සාකච්ඡා පවත්වන ල්දී. 

• විස්ීර්ණ ණය පහසුකම පිළිබඳ නිල්ධාරී මට්ටමේ එකඟත්ාවකට නුදුමර්දී එළඹීම සඳහා සිදුකළ 

සාකච්ඡාවල් සැල්කිය යුතු ප්රගතියක් ඇතිවූ අත්ර එම සාකච්ඡා ඉදිරිමේදී මාර්ගගත් ක්රමය යටමත් 

අඛණ්ඩව සිදුකරනු ඇත්. 

• සාර්ව ආර්ික ස්ථාවරත්වය සහ ණය තිරසාරභාවය නැවත් ස්ථාපිත් කරන අත්ර, දිළිඳු හා 

අවදානමට ල්ක්විය හැකි අය ආරක්ෂා කිරීම, මූල්ය ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම සහ දූෂණ 

අවදානේ වැළැක්ීය සඳහා වුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ මේගවත් කිරීම සහ ශ්රී ල්ංකාමේ වර්ධන 

විභවය අත්කර ගැනීම, ජා.මූ. අරමුදමේ නව වැඩසටහමන් පරමාර්ථ වනු ඇත්. 

පීටර් බෲවර් (Peter Breuer) සහ මසහිමරෝ මනාසාකි (Masahiro Nizaki) යන මහත්වරුන්මේ 

නායකත්වමයන් යුත් ජා.මූ. අරමුදමේ දූත් කණ්ඩායමක් ශ්රී ල්ංකාවට ජා.මූ. අරමුදමේ සහාය ල්බාදීමට 

සහ බල්ධාරීන්මේ පුළුේ ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට 2022 වසමර් ජූනි 

20 සිට 30 දක්වා කාල්ය තුළදී මකාළඹට පැමිණියහ. ජා.මූ. අරමුදල්හි ආසියා සහ පැසිෆික් කල්ාපීය 

මදපාර්ත්මේන්තුමේ නිමයෝජය අධයක්ෂ ඈන්-මරී ගුේමේ-වුේෆ් (Anne-Marie Gulde-Wolf) 

මහත්මිය ප්රතිපත්ති සාකච්ඡාවල්ට සහභාගී විය. 

දුත් මණ්ඩල්මේ සංචාරය අවසානමේදී බෲවර් සහ මනාසාකි මහත්වරුන් විසින් පහත් සඳහන් ප්රකාශය 

නිකුත් කරන ල්දී: 

 

“ශ්රී ල්ංකාව දැඩි ආර්ික අර්ුදයකට මුහුණ මදමින් සිටී. ශ්රී ල්ංකා ආර්ිකය 2022 වසමර්දී සැල්කිය 

යුතු මල්ස සංමකෝචනය වනු ඇත්ැයි අමේක්ෂා කරන අත්ර උද්ධමනය වැඩි මට්ටමක පවතින අත්ර එය 

ඉහළ යමින් පවී. ජාත්යන්ත්ර සංචිත් ඉත්ා පහළ මට්ටමක පැවීම නිසා අත්යවශය භාණ්ඩ ආනයනය 

සඳහා අහිත්කර බල්පෑේ සිදුකර ඇත්. රටට පැමිණ සිදු කළ මමම සංචාරමේදී, නිල්ධාරී කණ්ඩායම ශ්රී 

ල්ංකාමේ ජනත්ාව දැනට මුහුණ පා ඇති දුෂ්කරත්ා නිරීක්ෂණය කළ අත්ර විමශ්ෂමයන් දිළිඳු සහ 
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අවදානමට ල්ක්විය හැකි ජනත්ාව මමම අර්ුදමයන් අසමාන මල්ස බල්පෑමකට ල්ක් ී ඇති බවත් 

නිරීක්ෂණය කරන ල්දී. ජා.මූ. අරමුදමේ ප්රතිපත්ති වල්ට අනුව ශ්රී ල්ංකාවට සහාය ීමට මමම දුෂ්කර 

කාල්මේදී අමේ කැපීම අපි නැවත් ත්හවුරු කරන්මනමු. 

 

“අමේේ මස මුල් සිට බල්ධාරීන් ක්රියාත්මක කළ මුදේ හා රාජය මුල්ය ප්රතිපත්තිය සහ අමනකුත් 

ක්රියාමාර්ග මමම අර්ුදයට පිළියේ මල්ස ත්ැබූ වැදගත් පළමු පියවරයන් විය. නිල්ධාරී කණ්ඩායම ශ්රී 

ල්ංකා බලධාරීන් සමඟ ජා.මූ. අරමුදමේ විස්ීර්ණ ණය පහසුකම ආධාරමයන් සිදු කරන ආර්ික 

ප්රතිපත්ති සහ ප්රතිසංස්කරණ පිලිබඳ සාර්ථක සහ ඵල්දායි සාකච්ඡා සිදු කරන ල්දී. නිල්ධාරී කණ්ඩායම 

සහ බල්ධාරීන් සාර්ව ආර්ික සහ වුහාත්මක ප්රතිපත්ති පැමක්ජය ීරණය කිරීම පිළිබඳ සැල්කිය යුතු 

ප්රගතියක් අත්කර ගත්මත්ය. විස්ීර්ණ ණය පහසුකම සේබන්ධමයන් නුදුමර්දීම නිල්ධාරී මට්ටමේ 

එකඟත්ාවකට එළඹීම අරමුණු කර ගනිමින් සාකච්ඡා ඉදිරිමේදී මාර්ගගත් ක්රමය යටමත් අඛණ්ඩව සිදු 

කරනු ඇත්. රජමේ ණය තිරසාර මනාවන බවට ත්ක්මස්රු කර ඇති නිසා විධායක මණ්ඩල්මේ 

අනුමැතිය ල්බා ගැනීම සඳහා ණය තිරසාරභාවය නැවත් ස්ථාපිත් කර ගැනීමට ශ්රී ල්ංකාමේ ණය 

හිමියන්මගන් ප්රමාණවත් මුල්යනයන් පිළිබද සහතිකයන් අවශය මේ. 

“මමම පසුබිම තුළ, සාර්ව ආර්ික අසමතුලිතතා නිවැරදි කිරීම, රාජ්ය ණය තිරසාරභාවය යථා 

තත්තත්තවයට පත්ත කිරීම සහ ශ්රී ලංකාව ආර්ීක වර්ධනමේ විභව මට්ටම මවත ළඟා වීම සඳහා පුළුල් 

ආර්ික වැඩසටහනක් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවන්ිදී අවධානය මයාමු විය. දිළිඳු සහ 

අවදානමට ල්ක්විය හැකි ජනත්ාව සඳහා ප්රමාණවත්ත ආරක්ෂාවක් සහතික කරන අතරම, ඉහළ ගිය 

රාජ්ය මූලය ි ඟය අඩු කිරීමම් අවශ්යතාවය ඇතුළුව, සංචාරය අතරතුර සාකච්ඡා සැලකිය යුතු ප්රගතියක් 

අත්කර ගත්මත්ය. ආදායම් අඩු මට්ටමක පවතින බැවින්, මමම අරමුණු සාක්ෂාත්ත කර ගැනීම සඳහා 

පුළුේ ප්රතිඑල ඇති වන බදු ප්රතිසංස්කරණ කඩිනමින් අවශ්ය මේ. විසඳුම් මසවීමට අවශ්ය අමනකුත්ත 

අභිමයෝග අතරට, උද්ධමනය ඉහළ යාම, දැඩි මගවුම් තුලන පීඩනය අවම කිරීම, දූෂණ අවදානම් අවම 

කිරීම සහ ආර්ික වර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම මවනුමවන් වන ප්රතිසංස්කරණ ඇතුළත්ත මේ. බලධාරීන් 

ඔවුන්මේ ආර්ික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සකස් කිරීමම්දී සැලකිය යුතු ප්රගතියක් ලබා ඇති අතර 

ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව සිදු කරමගන යාමට අපි බලාමපාමරාත්තතු මවමු. 

“ජා.මූ. අරමුදමේ දූත පිරිස ජ්නාධිපති මගෝඨාභය රාජ්පක්ෂ, අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය රනිල් 

වික්රමසංහ, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුමේ අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසංහ, භාණ්ඩාගාර මල්කම් 

මක්.එම්. මින්ද සරිවර්ධන යන මහත්තවරුන් සහ, රජ්මේ සහ මහ බැංකුමේ අමනකුත්ත මජයෂ්ඨ 

නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්තවිය. තවද, ඔවුන් පාර්ලිමම්න්තු මන්ීවරුන්, මපෞද්ගලික අංශ්ය, 

සවිල් සමාජ් සංවිධාන සහ සංවර්ධන පාර්ශ්්වකරුවන් ද හමු විය. 

“බලධාරීන්මේ අවංක ප්රමේශය සහ උණුසුේ ආගන්තුක සත්කාර මවනුමවන් ඔවුන්ට ස්ූති කරන 

අතර, ශ්රී ලංකාවට සහ එි ජ්නතාවට සහාය දැක්වීම සඳහා අපමේ සාකච්ඡා අඛණ්ඩව පවත්තවාමගන 

යෑමට ඉත්ා ඕනෑකමින් බල්ාමපාමරාත්තුමවන් සටිමු.” 

 


