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නිල සංචිත තත්තත්තවයෙහි සංයුතිය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම 

 

මහ බ ැංකුවක ජාත්යන්ත්ර සැංචිත් කළමනාකරණය යනු ගතික සහ ත්ාක්ෂණික ක්රියාවලියක් 

වන අත්ර, එය සාමානයයයන් ස ලසුම් කර ඇත්යත් රටක වියේශ වත්කම් අවශය වියටක 

උපයයෝගි කරගත් හ කි බව සහ නිශ්චචිත් පරාසයක අරමුණු සාක්ෂාත් කර ග නීම සඳහා 

පාලනය කළ හ කි බව සහතික කිරීම සඳහා ය. ඒ අනුව, ආයයෝජන උපකරණවල වත්කම් 

සැංයුතිය, වයවහාර මුදල් මිශ්රණය, ද්රවශීලත්ා අවශයත්ා, කල් පිරීයම් කාලසීමාව, ලාභදායිත්වය, 

ආරක්ෂාව යනාදිය සම්බන්ධයයන් උචිත් සැංචිත් කළමනාකරණ ප්රතිපත්ති අනුගමනය කිරීම 

රටින් රටට යවනස් විය හ කි අත්ර, එය රයටහි වියශ්චෂිත් ත්ත්ත්වයන් සහ ආර්ථික ප්රමුඛත්ා මත් 

රඳා පවතී. 

 

යමම පසුබිම තුළ, 2021 යදස ම්බර්ථ මස අවසන් වන විට ජාත්යන්ත්ර සැංචිත් ත්ත්ත්වයයහි 

සැංයුතිය යවනස් වීම සම්බන්ධයයන් යනාමග යවන සුළු සහ ව රදි අර්ථථකථන යගන යදන මාධය 

වාර්ථත්ා කිහිපයක් යකයරහි මහ බ ැංකුයේ අවධානය යයාමු වී තියේ. ඒ අනුව, ඉහත් දක්වා ඇති 

සැංචිත් කළමනාකරණ ක්රියාවලියේ සියලුම අැංශ සලකා බලා, නිල සැංචිත් සැංයුතියේ යවනස්කම් 

සැංචිත් කළමනාකරණ අවශයත්ා සහ ප්රමුඛත්ාවලට අනුකූල වන බව ප හ දිලි කිරීමට මහ 

බ ැංකුව අයේක්ෂා කරයි. ඇත්ත් වශයයන්ම, 2008 වසර අවසානය වන විට රයේ රන් සැංචිත්ය එ. 

ජ. ය ාලර්ථ මිලියන 92ක් (එ. ජ. ය ාලර්ථ බිලියන 2.6ක දළ නිල සැංචිත්වලින් සියයට 3.6 ක්) පමණක් 

වූ නමුත්, 2014 වසර අවසානය වන විට, රන් සැංචිත්ය එ. ජ. ය ාලර්ථ මිලියන 893 (එ. ජ. ය ාලර්ථ 

බිලියන 8.2 ක දළ නිල සැංචිත්වලින් සියයට 10.9ක්) දක්වා ක්රමයයන් ව ඩි විය. එබ වින්, වියේශ 

සැංචිත්යයහි රන් වත්කම් යකාටස, පවතින සැංචිත් කළමනාකරණ ප්රමුඛත්ාවලට අනුකූලව රන් 

සැංචිත් මිලදී ග නීම, රඳවා ග නීම යහෝ විකිණීම  පිළිබද මහ බ ැංකුයේ තීරණ පිළිබිඹු කරමින්, 

වරින් වර යවනස් විය හ කි බව ප හ දිලි යේ. 

 

ඒ අනුව, සැංචිත් කළයේ ද්රවශීලත්ාව ඉහළ න ැංවීයම් අවශයත්ාව මත් පදනම්ව 2021 අවසන් වන 

විට මහ බ ැංකුයේ රන් සැංචිත්ය ය ාලර්ථ මිලියන 175 (එ.ජ.ය ාලර්ථ බිලියන 3.1 ක දළ නිල 

සැංචිත්වලින් සියයට 5.6) දක්වා අඩු විය හ කි වුවත්, ඉදිරියේදී වියේශ සැංචිත් කළයේ සැංයුතියයහි 

යවනස් වීමක් අවශය වන මේටමක් දක්වා වර්ථධනය වන විට, එහි රත්රන් යලස පවතින ප්රමාණය 

ව ඩි කිරීයම් අවශයත්ාව පිළිබඳ මහ බ ැංකුව සලකා බලනු ඇත්. 

 

සන්නනිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 
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