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මහබ ැංකු අධිපති 

 ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසැංහ  

 
ම යි 23 වන සඳුදා, 2022 

හිල්ටන් හහෝටලහේ, the Blue ශාලාහේදී  
 

'හමරට ආර්ිකහේ තත්තත්තවය සහ ජාතයන්තර මූලය අරමුදහල් (IMF) ප්රහේශය’ 
 
'මෙරට ආර්ථිකමේ තත්තත්තවය සහ ජාතයන්තර මූල්ය අරමුදමේ (IMF) ප්රමේශය’ යන මත්තොව යටමත්ත පැවති මප්රස් 
ක්ල්බ් උත්තසවමේ (Press Club Event) ප්රධාන මේශනය පවත්තවමින් ශ්රී ල්ංකා ෙහ බැංකු (CBSL) අධිපති ආචාර්ථය 
නන්දල්ාේ වීරසංහ ෙහතා පැවසුමේ ශ්රී ල්ංකාව නිදහසන් පසු මුහුණ මදන දරුණුතෙ ආර්ථික අර්ථුදය මෙය වනාන් 
බවත්ත, පුලුේව පැතිරුනු සොජ මනාසන්සුන්තාවය මේ මහ්තුමවන් හට ගත්ත බවත්තය.. 

 
මෙෙ උත්තසවය ශ්රී ල්ංකා පුවත්තපත්ත ආයතනය (SLPI) විසන් සංවිධානය කරන ල්ද අතර සාකච්ඡාව මෙමහයවනු 

ල්ැුමේ ද සන්මේ ටයිේස් (The Sunday Times) වයාපාරික කර්ථතෘ ෆයිසාේ සෙත්ත ෙහතා විසනි. ආරේභක 
මේශනය ශ්රී ල්ංකා පුවත්තපත්ත ආයතනමේ (SLPI) සභාපති කුොර්ථ නමේසන් ෙහතා විසන් පවත්තවන ල්දී. 

 
දැනට ශ්රී ල්ංකාව මුහුණ දී සටින ප්රධාන ගැටලු අතරට මගවුේ මශ්ෂය සහ විමේශ විනිෙය අර්ථුදය ඇතුළත්ත බව ආචාර්ථය 
වීරසංහ ෙහතා මපන්වා දුන්මන් දැනට පවතින මූල්ය තත්තත්තවය පිළිබඳ දළ විශ්මේෂණයක් ල්බා මදමිනි. 

 
“දැනට අප මුහුණ මදන ප්රධාන ප්රශ්නවලින් එකක් වන්මන් දැනට පවතින ද්රව සංචිත ෙට්ටෙ සතියක වටිනාකමින් 
යුත්ත ආනයන සඳහා පවා මුදේ සැපයීෙට ප්රොණවත්ත මනාවන විමේශ විනිෙය අර්ථුදයයි. දැනට ශ්රී ල්ංකාමේ ණය බැඳීේ 
වසරකට ම ාල්ර්ථ බිලියන 6 ක් පෙණ වන අතර එය ඉදිරි වසර කිහිපය සඳහා මගවිය යුතුයි. නමුදු ශ්රී ල්ංකාමේ වත්තෙන් 
සංචිතය මෙයට වැ  ඉතා අඩු අගයක පවතී.” ජාතයන්තර මුල්ය අරමුදමේ (IMF) වැ පිළිමවල් අවසන් වනතුරු 
අතයාවශය භාණ්  අඛණ් ව සැපයීෙට හැකිවීෙ සහතික කිරීෙට ෙහ බැංකුමේ වත්තෙන් අවධානය බව ආචාර්ථය 
වීරසංහ ෙහතා  අවධාරණය කමළ්ය. 

 
ජාතයන්තර මූල්ය අරමුදමේ වැ පිළිමවල් සාක්ෂාත්ත කර මගන ඇති බැවින් ආර්ථිකය ස්ථාවර වීෙට තවත්ත ොස හයක් 
මහෝ හතක් ගතවනු ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත්ත පැවසීය. “මෙෙ අවස්ථාමේදී පවා උේධෙන අනුපාතය 30-40% අතර 
පවතිනු ඇති අතර එය ශ්රී ල්ංකා ෙහ බැංකුවට පහත මහලීෙට මනාහැකි වනු ඇත. මෙහි ප්රතිපල්යක් මල්ස වැඩි පිරිසක් 
දරිද්රතා මර්ථඛාමවන් පහළට වැටීමෙන් පී ාවට පත්ත වනු ඇත. 

 
මේක්ෂකයන්මේ ප්රශ්නවල්ට පිළිතුරු මදමින් ආර්ථික අර්ථුදය තවදුරටත්ත විස්තර කරමින් සහභාගි වූවන් සෙඟ පැවති 
අන්තර්ථ ක්රියාකාරී සැසයකින් අනතුරුව මප්රස් ක්ල්බ් උත්තසවය අවසන් විය. මෙෙ අවස්ථාවට මජයෂ්ඨ ොධයමේදීන්, 
රාජය තාන්ිකයින්, විේවතුන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සටියහ. 

 


