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දේශීය දෙළඳද ොදේ විදේශ මුදල් ද්රෙශීලතොෙය පිළිබඳ
ශ්රී ලංකො මහ බ ංකුදේ අධි ති
දේශමොන්ය මහොචොර්ය ඩබ්ලිේ. ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතොදේ ප්රකොශය
පසුගිය දින කිහිපය තුළ, බ ැංකු මගින් ආනයන සඳහා පහසුකම් ස ලසීමට නනාහ කි වන
අන්දමින් නේශීය නවළඳනපානේ විනේශ මුදල් ද්රවශීලතාවනේ හිඟයක් පවතිතැයි යන
උපකල්පනය යටතේ විවිධ පුේගලයින් සහ මාධය විසින් අදහස් දක්වා තිබුණි. සමහර
මාධය විසින් ප්රකාශයට නහෝ ප්රසිේියට පත් කරන ලද වාර්තා තුළ අන්තර්ගත බරපතල
සෘණාේමක අදහස් රටට ඉතා හානිකර විය හ කි ය. නම් සම්බන්ධනයන් පවතින සතය
තත්ත්වය ප හ දිලි කිරීම තමම ප්රකාශතේ අරමුණ තවයි.
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දී අික තෙස විනේශ මුදල් ණය ග නීම් නේතුනවන්, නුදුරු
කාලනේ දී පියවීමට නියමිත ණය නස්වාකරණ වගකීම් ඉටු කිරීමට ශ්රී ලැංකාවට ඇති
හ කියාව පිළිබඳ අහිතකර අදහස් දැක්වීම්, 2019/2020 දී වත්මන් රජය පිහිටුවන කාලය
වනවිටත් දක්නට ල බුණි. එව නි සමනේක්ෂණ ප වතිය ද, විනේෂනයන් ම COVID-19
වසැංගතය නේතුනවන් අපනේ සැංචාරක අැංශනයන් ෙැතෙමින් තිබුණු මුදල් ප්රවාහ
තෙතහවින් අඩු ීතමන් ඇති වූ පීඩනය මධයනේ වුව ත්, සියලු නියමිත තගීම් ඉටු කිරීම
සම්බන්ධනයන් ලැංකාව තබා ඇති නික ළ ල් වාර්තාව තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින්, ශ්රී
ලැංකා රජය සිය බාහිර ණය නස්වාකරණ වගකීම් සියල්ෙ නියමිත නේලාවට සපුරාලීතම්
ස්ථාවරය න වත න වතත් සහතික කර ඇත.
විනේශ මුදල් ප්රවාහ අඩුවීම මධයනේ වුව ද, නමම අසීරු කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට හ කි වන
ආකාරයට, නතෝරාගත් අතයවශය නනාවන ආනයන මත සීමා ප නවීමට ශ්රී ලැංකාව
කටයුතු කනේ ය. නමම සමහර සීමාවන් ක්රමනයන් ඉවත් නකනරමින් තිබුණ ද, COVID-19හි
රැළි කිහිපයක් ඔස්තස් දිගින් දිගටම මතුවන අභිනයෝග හමුනේ, අතයවශය නනාවන හා
හදිසි නනාවන ආනයන තවදුරටත් සීමා කර තො ගැනීතම් අවකාශය පවතින බව මහ
බ ැංකුනේ අදහසයි.
පසුගිය වසර එක හමාර තුළ රජය සහ මහ බ ැංකුව විසින් ගනු ල බූ ක්රියාමාර්ගවල
ප්රතිඵලයක් නලස, කල් පිනරන ණය නස්වාකරණ වගකීම් සාර්ථකව පියවන අතර ම, දළ
නේශීය නිෂ්පාදිතනේ අනුපාතයක් නලස විනේශ ණය ප්රමාණය සියයට 40ක් පමණ දක්වා
ස ලකිය යුතු නලස අඩු කර ගැනීමටේ විනේශ ණයවල මුහුණත වටිනාකම 2019
අවසානනේ දී ප වති එ.ජ. න ාලර් බිලියන 34.1ක සිට 2021 මාර්තු අවසානය වන විට එ.ජ.
න ාලර් බිලියන 32.2ක් දක්වා පහළ දමා ගැනීමටේ රජයට හ කි ව තිනේ. දිගු කාලයක්

තිස්තස් ශ්රී ෙංකාව එ.ජ. න ාලර් බිලියන 10ක නවළඳ පරතරයකට මුහුණ තදමින් සිටී. එය
ශ්රී ලැංකාව අවදානම් සහගත තත්ත්වයකට පත් කරන බ වින්, ප්රනේශම්කාරී
ප්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ග ඔස්නස්, ඒ සඳහා පිළියම් නයදීම ශ්රී ලැංකානේ යහපතට නේතු
වන බව මතේ විශ්වාසයයි. නමය සිදු කරන අතර ම, රනේ කීර්තිනාමයට සහ ශ්රී ලැංකා
ආර්ිකය හා මූලය පේධතිය නකනරහි ආනයෝජකයින් තබා ඇති විේවාසය පලුදු නනාවන
අන්දමින් අපි අපනේ ණය නස්වාකරණ වගකීම් සපුරාලීම අඛණ් ව සිදු කරමින් සිටිමු.
නේශපාලන නේතු මත ක්රියා කරමින් ශ්රී ලැංකානේ ඇත ම් නකාටස්, විනිමය අනුපාතිකනේ
ඉදිරි ගමන්මග පිළිෙඳවේ, ණය වගකීම් ඉටු කිරීමට රජයට ඇති හ කියාව
සම්ෙන්ධතයනුේ දිගින් දිගට ම ඍණාත්මක සමනේක්ෂණතයහි තයදී සිටිනු දක්වනට ඇත.
නපෞේගලික වාසි අරමුණින් තකතරන එව නි සමනේක්ෂණ, දේත මගින් තහවුරු කළ
තනාහැකි මතයක්ව තගාඩනැගීමට තවර දරන අතර, එය සාමානය ජනතාවට නමන්ම
වයාපාරික ප්රජාවට ද අහිතකර ය. නමම සමනේක්ෂණ ක්රියාකාරකම් නිසාම විනේශ
විනිමය
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අසමෙරතාවක්ව නිර්මාණය කර ඇත. නකනස් වුවද, නවළඳ කටයුතුවලට අනවශය බාධා
සිදුව න ති බව රජය සහ මහ බ ැංකුව සහතික කරන අතර, ආනයන ක්රියාවලිනේ දී
අතරම දි සහ ප්රාේධන භාණ්

ආනයනයට ප්රමුඛතාව ලබා දී ඇති බව අවධාරණය

කරමු. 2021 වසනර් මාර්තු, අනේල් සහ ම යි යන මාසවලදී සමස්ත ආනයන වටිනාකනමහි
සාමානය අගය එ.ජ. න ාලර් බිලියන 1.7ක් ව නි ස ලකිය යුතු ඉහළ මේටමක ප වතුණි.
නමම මාසවල ප වති ඉහළ ආනයන වටිනාකම්වලින් නිරූපණය වනුතේ මාධය
වාර්තාවලින් ප්රකාශයට පත්වන පරිදි ආනයනකරුවන්, විනේෂනයන් ම අතයවශය
භාණ්

ආනයනකරුවන්, අික නලස අපහසුතාවයට පත් වී නනාම ති බවය. සියලුම

වාණිජ බ ැංකුවල සහභාගිත්වනයන් යුතුව, මහ බ ැංකුව දැනට සිදු කරමින් සිටිනුතේ
විචක්ෂණශීලී නලස ආනයන සහ විනේශ සැංචිත කළමනාකරණය කිරීමයි. ඉදිරි මාස
කිහිපය තුළදී විනිමය ප්රවාහ ඉහළ යාමට නියමිතය. එතස් වූ කෙ ඉදිරි ප්රතිපත්ති සකස්
කිරීතම් දී මහ බ ැංකුව රතේ නේෂ පත්රය හා බාහිර සාර්ව ආර්ික තත්ත්වයන් නැවත
ඇගයීමට ලක් කරනු ඇත.
මුදල් ප්රවාහවල පවතින නනාග ලපීම් කළමනාකරණය කිරීනම් අන්තර්කාලීන විසඳුමක්
වශනයන්, විනේශ විනිමය නවළඳනපානළහි ස්ථාවරත්වය පවත්වා නගන යෑම සහතික
කිරීම සඳහා මහ බ ැංකුව බ ැංකු අැංශය සමඟ එක්ව සමීපව කටයුතු කරමින් සිටියි. බ ැංකු
අැංශනේ ප්රධාන නිලධාරීන් සමඟ මහ බ ැංකුව නිරන්තරව සාකච්ඡා පවත්වන අතර,
අතයවශය හා හදිසි ආනයනවලට ප්රමුඛත්වය ලබා නදමින් සහ සමනේක්වෂණ ස්වභාවනේ
ආනයන අධධර්යමත් කරමින් විනේශ විනිමය නගවීම් කළමනාකරණය කිරීමට බ ැංකු
ප්රජාව අනනයානය වශනයන් එකඟ වී ඇත. ආේම වාසි ඉහළින් අගයන පාර්ේවයන් විසින්
නමනලස අනවශය නලස හුවා දක්වනු ලබන්නන් බ ැංකු විසින් ගනු ලබන එව නි
විචක්ෂණශීලී ක්රියාමාර්ගයන් ය.

අපනයන ඉප යීම් තකාටසක්ව අනිවාර්යනයන් රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීමේ
සමනේක්ෂණ ක්රියාකාරකම් අ ාල කිරීමේ අරමුණු තකාට ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව විසින්
ගනු ල බූ අදාළ නියාමන ප්රතිපත්ති මගින් බ ැංකු ප්රජාව ගන්නා ක්රියාමාර්ගවෙට සහාය
ලබා දී ඇත. වාණිජ බ ැංකුවලට සහ වයාපාරික ආයතනවලට විනේශ මුදලින් අරමුදල්
ණයට ග නීමට මහ බ ැංකුව අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එබ වින්, නිල සැංචිත මත රඳා
තනාපැවතී ආනයන සඳහා මුදල් නයදවීමට බ ැංකු පේධතියට ඉ

ස ලසී ඇත. එමගින් එකී

ෙැංකු බාධාවකින් නතාරව ණය නස්වාකරණ ක්රියාවලිය අඛණ් ව කර නගන යෑනම්
ජාතික ප්රයත්නයට සහාය තවමින් ක්රියා කරයි.
වර්තමානනේ දී, ශ්රී ලැංකානේ ණය නස්වාකරණ වගකීම් කළමනාකරණය කිරීම නකනරහි
අපනේ අවධානය විතශ්ෂතයන් නයාමුව ඇත. නම් සම්බන්ධනයන්, චීන මහජන බ ැංකුව
සමඟ අේසන් තකාට ඇති, දළ වශනයන් එ.ජ. න ාලර් බිලියන 1.5ක විනේශ මුදල් හුවමාරු
ගිවිසුතමන් තතාරව ගේකෙ, අපනේ නිල විනේශ සැංචිතය එ.ජ. න ාලර් බිලියන 4ක් නේ.
රජනේ ණය නස්වාකරණ නේතුනවන් ඉදිරි කාල සීමාව තුළ නමම විනේශ සැංචිත මේටනම්
නකටි කාලීන උච්චාවචන ප වතිය හ කි වුව ද, රටට ගලා එන විනේශ විනිමය ප්රවාහ තුළින්
සැංචිත ප්රමාණවත් මේටමින් පවත්වා ග නීම සඳහා සුදුසු මූලයකරණ උපායමාර්ග සකස්
කර ඇත. නකටි කාලයක් තුළ, විනේෂනයන් නව ආනයෝජන අැංශය හරහා අනේක්ෂා කරන
ණය නනාවන ල බීම් සහ බහුපාර්ශ්ීය හා ේවිපාර්ශ්ීය ප්රභවයන්නගන් රජයට ල නබන
නවනත් ල බීම් තමකී උපායමාර්ග අතර ඇත. මහ බ ැංකුව අනේක්ෂා කරන ල බීම් අතරට
2021 ජූලි මාසනේදී බැංේලානේශ මහ බ ැංකුනවන් ලබා ග නීමට ස ලසුම් කර ඇති එ.ජ.
න ාලර් මිලියන 250ක මුදල් හුවමාරු පහසුකම, 2021 අනගෝස්තු මාසනේදී ඉන්දියානු
සැංචිත බ ැංකුව සමඟ එළ ඹීමට නියමිත එ.ජ. න ාලර් මිලියන 400ක දකුණු ආසියානු
කලාපීය සහනයෝගිතා මූලය සැංවිධාන මුදල් හුවමාරු පහසුකම සහ ඉන්දියාව සමඟ
ද නට සාකච්ඡා මේටනම් පවතින එ.ජ. න ාලර් මිලියන 1,000ක විනේෂ මුදල් හුවමාරු
පහසුකම අයත් නේ. නමම ල බීම්වලට අමතරව, 2021 අනගෝස්තු මාසනේ දී ජාතයන්තර
මූලය අරමුදනල් විනේෂ ග නුම් හිමිකම් ප්රතිපාදන යටනත් ආසන්න වශනයන් එ.ජ. න ාලර්
මිලියන 800ක් ල නබනු ඇත යි අනේක්ෂා තකතර්. මහ බ ැංකුවට ණය නනාවන ල බීම්
මගින් නිල සැංචිත නගා න ගීමට උපකාරී වන පරිදි අපනයන ආදායම සහ විනේශ නස්වා
නියුක්තිකයින්නේ නේෂණ මහ බ ැංකුව විසින් නවළඳනපාළන් මිලදී ග නීතම් ක්රමයක්ව
හදුන්වා දී ඇත. ඒ හරහා ඉදිරිනේ දී ආසන්න වශනයන් එ.ජ. න ාලර් මිලියන 700ක්
වාර්ිකව ල නබනු ඇත යි අනේක්ෂා නකනර්. නන්වාසික හිමිකරුවන් සතු ඉදිරිතේදී කල්
පිතරන ශ්රී ලැංකා ජාතයන්තර ස්ධවරීත්ව බ ඳුම්කරවල මුදල් ආපසු නමරටට නගන්වා
ග නීම සඳහා එකී තන්වාසිකයන් නපාළඹවා ග නීමට ද පියවර නගන තිනේ. ඉදිරිතේ කල්
පිතරන ජාතයන්තර ස්ධවරීත්ව බ ඳුම්කරවලින් සියයට 30ක් ශ්රී ලාැංකික හිමිකරුවන්
සතු බව තමහිො සඳහන් කළ යුතු ය. එපමණක් නනාව, මූර්ත අැංශනේ ක්රියාකාරකම්
සඳහා සහාය වනු පිණිස බ ැංකු අැංශය සහ ආයතනික අැංශය ද සහන තපාළී අනුපාතික
යටනත් මූලය ප්රවාහ ව ඩි කර ගනිමින් සිටී. මෑතදී සිදු කරන ලද අදාළ විනේශ විනිමය
නරගුලාසි ලිහිල් කිරීම භාවිත කරමින් නපෞේගලික අැංශනේ ආයතන විනේශීය අරමුදල්

රැස් කරනු ඇත යි ද ඉදිරි කාලපරිච්නේදය තුළ ල බීමට නියමිත නමම ප්රවාහවලින්
සමහරක් නිල සැංචිතවලට ද එකතු වනු ඇත යි ද අනේක්ෂා නකනර්. මෑතක දී නීතිගත
නකරුණු නකාළඹ වරාය නගර නකාමිෂන් සභාව හරහා ආර්ිකයට ල නබන ණය
නනාවන විනේශ විනිමය ප්රවාහවෙ විශ්ාෙ වර්ධනයක්ව අතේක්විතය.
සමස්තයක් වශනයන්, වර්තමානනේ නේශීය නවළඳනපානේ දක්නට ල නබන විනේශ මුදල්
ද්රවශීලතා තත්ත්වය තාවකාලික බවත්, අික තෙස සමනේක්ෂණීය ක්රියාකාරකම් මගින්
නමනහයවනු ලබන බවත් මාධයයට, මහජනතාවට, වයාපාරික ප්රජාවට සහ ආනයෝජක
ප්රජාවට දන්වා සිටීමට මම ක ම ත්නතමි. අනවශය බාධාවන්නගන් නතාරව, තත්ත්වය
මනාව කළමනාකරණය කිරීම සමස්තයක් වශනයන් රටට වාසිදායක වන බ වින්, ජාතික
අවශයතාවක් නනාවන අනවශය සමනේක්ෂණ ක්රියාකාරකම්වලින් ව ළකී ඉවසිලිවන්තව
කටයුතු කරන නලස නවළඳනපානේ සිටින සියලු පාර්ේවකරුවන්නගන් අපි ඉල්ලා සිටිමු.

