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දිනය  2020 ජූලි ෙස 27 

 

ශ්රි ලංකා ෙෙ බ ංකුව ඉන්දියානු සංචිත් බ ංකුව සෙඟ මුෙල් හුවොරු ගිවිසුෙකට 

එළළේ 

දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයයෝගීතා සංවිධානයේ (SAARC) රටවල් යවත 2019-2022 කාලය 

සඳහා පිරිනමනු ලබන මුදල් හුවමාරු පහසුකම් රාමුව යටයේ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව,  

ඉන්දියානු සංචිත බ ංකුව සමග මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමකට 2020 ජූලි මස 24 වන ින එළඹිණි. 

යමමගින්ද රයේ යකටිකාලීන යගවුම් යේෂ අවශ්යතාවන්ද මූලයනය කරග නීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

මහ බ ංකුවට පහසුකමක් ස ලයේ. 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව යමම  මුදල් හුවමාරු පහසුකම සඳහා එළඹීයමහි අරමුණ වූයේ ේථාවර 

වියේශ් විනිමය සංචිත තේේවයක්  සුරක්ිත කර ගනිමින්ද,  ප්රමාණවේ යකටිකාලීන වියේශ් 

විනිමය ද්රවශීලතාවයක් පවේවා ග නීමයි. ශ්රී ලංකාව ද නට මුහුණ දී සිටින අභියයෝගාේමක 

බාහිර ආර් ථික පරිසරයට ප්රධානම යේතුව වනුයේ යකාවිඩ් - 19 වසංගත තේවයයි.  

යමම මුදල් හුවමාරු පහසුකම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුයේ මුදල් මණ්ඩලයේ නිර්  යේශ් 

යටයේ ක බිනේ අමාතය මණ්ඩල අනුම තිය ල බී ඇත. යමම මුදල් හුවමාරු පහසුකම යටයේ, 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවට එක්සේ ජනපද යඩාලර් මිලියන 400ක් ප්රථමයයන්ද මාස තුනක 

කාලයක් සඳහා ලබා ගත හ කිය. දකුණු ආසියානු කලාපීය සහයයෝගීතා සංවිධානයේ රටවල් 

යවත පිරිනමනු ලබන මුදල් හුවමාරු පහසුකම් රාමුයවහි යකාන්දයේසිවලට අනුකූලව, පසුව, 

යමම මුදල් හුවමාරු පහසුකම වරකට යතමේ කාලපරිච්යේදයක් බ ගින්ද යදවරක් න වත 

ලබාගත හ කිය. 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව යවනුයවන්ද යජයෂ්ඨ නියයෝජය අධිපති ආචාර් ය පී. නන්දදලාල් වීරසිංහ 

මහතා ද, ඉන්දියානු සංචිත බ ංකුව යවනුයවන්ද එහි කලාපීය අධයක්ෂක අයේ කුමාර්       

මහතා ද යමම ගිවිසුමට අේසන්ද ත බූහ. 

 
 

සන්නිළ ෙන ළෙපාර්ත්ළම්න්තුව 
30, ජනාධිපති මාවත, යක ළ  01, ශ්රී ලංකාව 

 රකථන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ේ : 2346257,  2477739 

 -යම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
යව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 



යමම පහසුකමට අමතරව, වියේෂ ේවිපාර්ේවික මුදල් හුවමාරු ගිවිසුමක් යටයේ, අතියර්ක 

වශ්යයන්ද එක්සේ ජනපද යඩාලර් බිලියන එකක මුදල් පහසුකමක් ලබාග නීම සඳහා 

ඉන්දියානු සංචිත බ ංකුව සමඟ ද නට සාකච්ඡා යකයරමින්ද පවතින බව ද සඳහන්ද  කිරීම 

ව දගේ යේ. 

 


