
 
 

 
 
අපනයන ඉපැයීම් රට වෙත ගෙන්වා ෙැනීම සහ ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට හුෙමාරු කිරීම: 

වමම ක්රියාමාර්ගෙල අෙශ්යතාෙය කුමක්ද  ? 

 

2021 පෙබරවාරි මස 18 වන දින මුදල් මණ්ඩලය විසින්, අෙනයන මගින් උපයන ලද මුදල් ශ්රී 

ලංකාව පවත ගෙන්වා ෙැනීම හා එකී මුදල් ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට හුවමාරු කිරීමට අදාළ රීති 

ප්රකාශයට පත් කළ අතර, ගේ සේබන්ධගයන් ගමගෙයුේ උපගෙස් බලෙත්රලාභි බ ංකු පවත නිකුත් 

කරන ලදී.  

 

අෙනයන මගින් උපයන ලෙ මුදල් ශ්රී ලංකාව ගවත පෙන්වා ෙ නීම සම්බන්ධපයන් ද නට ෙවතින 

රීතිවලට අමතරව ඉහත රීති සහ පමපහයුම් උෙපදස් නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ්වා නිකුත් කරනු 

ලැබුගේ රපටහි විපේශ විනිමය තත්ත්වය ශක්තතිමත් කිරීම සහ විනිමය අනුොතගේ අධික විචලන 

සඳහා පේතුවන සමගේක්ෂණ ක්රියාකාරකම් සීමා කිරීම සඳො ය. 

 

පමම රීති සහ පමපහයුම් උෙපදස් නිකුත් කළ පසු, එමගින් ශ්රී ලංකාපේ අෙනයනකරුවන් සිය 

වයාොර ගේශීය වශගයන් පුළුල් කිරීම සේබන්ධගයන් අධධර්යවත් වන බවට ඇත ම් මාධය 

වාර්තා පළ වී තිබිණි. අෙනයනකරුවන් විසින් නිතයානුකූලව උෙයාෙත් මුදල් බ ංකු ෙේධතිය 

සහ රජය මගින් අයථා ගලස අය කර ෙන්නා බව ෙ ගමම වාර්තා මගින් කියැවිණි. 

  

ශ්රී ලංකාපේ පබාපහෝ අෙනයනකරුවන් ද නටමත් ඔවුන්ගේ විපේශ විනිමය ඉෙ යීම්වලින් විශාල 

ගකාටසක් ශ්රී ලංකාව පවත ගේෂණය කරන බව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව පැෙැදිලි කර සිටියි. එගස්ම, 

පමම අෙනයනකරුවන් විසින් පේශීයව සිදුකරන පෙවීම් සඳහා පමගස් ගේෂණය ගකගරන විපේශ 

විනිමය ඉෙ යීම්වලින් ස ලකිය යුතු ගකාටසක්  ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට ෙරිවර්තනය කරනු ලබයි. 

එම නිසා විපේශ විනිමය ඉෙ යීම් ශ්රී ලංකාව පවත ගේෂණය කර, එයින් සියයට 25ක්ත ශ්රී ලංකා 

රුපියල්වලට හුවමාරු කිරීපම් අවශයතාව අෙනයනකරුවන් ගවත විශාල බලෙෑමක්ත ඇති 

පනාකරයි. තවද, අෙනයන වයාපාරවල පේශීය අෙය එකතු කිරීම කර්මාන්තගයන් කර්මාන්තයට 

පවනස් වන අතර, විපේශ විනිමය ඉෙ යීම්වලින් සියයට 25ක්ත ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට හුවමාරු  

කිරීපම් අවශයතාව මගින් පේශීය අෙය එකතු ක ිරීම එම මට්ටමටවත් තවමත් ළොවී පනාම ති 

සන්නිවේදන වදපාර්තවම්න්නුෙ  

2021 වපබරොරි 23 
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අෙනයන අංශවලට එගස් කිරීම සඳො දිරි ෙන්වනු ඇත. ගමවැනි ක්රියාමාර්ෙ අප කලාපගේ 

ශක්තතිමත් අෙනයන කාර්යසාධනයක්ත පෙන්නුම් කර ඇති ආර්ිකයන් අතර ෙ භාවිත ගේ. එම 

රටවල ගේ සේබන්ධ ගරගුලාසි විවිධාකාර ෙැඩි ස්වභාවයන් ෙන්නා අවස්ථා ෙ පවතී.  

 

තවෙ , අෙනයන මගින් උපයන ලද විගේශ මුෙල්වලින් සියයට 25ක්ත ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට 

ෙරිවර්තනය කිරීපමන් ෙසුව එම රුපියල්වල හිමිකාරිත්වය ෙ තවදුරටත් අපනයනකරු සතු වන 

අතර, විගේශ මුෙල්වලින් ඉතිරි සියයට 75 ෙ අෙනයනකරුවන්පේ අභිමතය ෙරිදි ආනයනික 

පයදවුම් මිලදී ෙ නීමට, විපේශ මුදල්වලින්ම ඉතිරි කිරීමට පහෝ තවදුරටත් ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට 

හුවමාරු කිරීමට ගයාො ෙත ෙැකි බව ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව අවධාරණය කරයි.     

 

බලපත්රලාභී බැංකුවලට අපනයනකරුවන් එගස් හුවමාරු කරන විගේශ මුෙල්වලින් සියයට 50ක් 

(එනේ අපනයනකරුවන්ගේ සමස්ත විගේශ විනිමය ඉපැයීේවලින් සියයට 12.5ක්) මෙ බැංකුවට 

විකිණීගේ අවශයතාවක් නියම කර ඇත්ගත් රගේ විගේශ විනිමය සංචිත, ණය ගනාවන මූලාශ්ර 

ගයාො ක්රමගයන් ඉෙළ මේටමකට ගොඩ නංවා ෙැනීමටයි. ෙැනටමත් ෙදුන්වා දී ඇති විවිධ 

පෙසුකේ සෙ රාජ්ය මූලය ො මුෙල් ප්රතිපත්තිවල සෙගයෝෙය ෙ සමඟ රගේ විගේශ විනිමය උපයා 

ගෙන අංශ ප්රවර්ධනය ගකගරමින් පවතින අතර, ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව විසින් එගස් විගේශ මුෙල් 

අවගශෝෂණය කිරීම තුළින් ශ්රී ලංකාවට විගේශ ණය මත යැපීගමන් මිදී රගටහි ම  අරමුෙල් මත 

රඳා පැවතීමට ෙැකිවනු ඇත. ඒ අතර ම, ගමමගින් ශ්රී ලංකාගේ ණය තත්ත්වය ශක්තිමත් වීම, 

විනිමය අනුපාතගේ ස්ථාවර බව වැඩිදියුණු වීම සෙ ආර්ිකගයහි අභිගයෝෙවලට මුහුණදීගේ 

ෙැකියාව වර්ධනය වීම සාක්ෂාත් වනු ඇත. 

 

   

 

 


