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ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදලේ විලේෂ ගැනුම් හිමිකම් (වි.ගැ.හි) ලෙන් කිරීම්  සහ 

බංගල්ාලේශ බැංකුෙ සමඟ ඇති කරගත් විලේශ විනිමය හුෙමාරු ගිවිසුම 

යටලත් ෙන මූලික ල්ැබීම් ශ්රී ල්ංකාෙ ලෙත් ල්ැලබයි. 

 

2021 වසරේ අර ෝස්තු මාසරේ දී, ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදරේ ර ෝලීය වි. ැ.හි රවන් 

කීරීම යටරේ ල්ැබීමට නියමිත් වූ ප්රමාණය සහ ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව හා බං ල්ාරේශ 

බැංකුව අත්ර ඇති කර ේ ේවිපාේශවික විරේශ විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම යටරේ වූ මූලික  

ල්ැබීම්  ශ්රී ල්ංකාව රවත් ල්ැබුණි.  

එ.ජ. ර ාල්ේ මිලියන 787කට සමාන වි. ැ.හි රවන් කිරීමක් ශ්රී ල්ංකාව රවත් ල්ැබුණු අත්ර, 

බං ල්ාරේශ බැංකුව සමඟ වන විරේශ විනිමය හුවමාරු ගිවිසුම යටරේ එ.ජ. ර ාල්ේ 

මිලියන 150ක් ල්ැබුණි. 

2021 අර ෝස්තු 23 වන දින ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් විසින් එහි දැනට පවතින 

සාමාජිකයන්රේ රකෝටා ප්රමාණරයන්   සමානුපාතික වන රල්ස, එ.ජ. ර ාල්ේ බිලියන 

650කට සමාන වි. ැ.හි රවන් කිරීමක් සිය සාමාජික රටවේ අත්ර රබදා හරින ල්දී. 

රමමගින් රකාවිඩ්-19 වසං ත්ය රේුරවන් ඇති වූ රපර රනාවූ අේබුදකාරී අවස්තථාව 

හමුරේ, රටවල් විරේශ විනිමය සංචිත්වල්ට අතිරේකව මුදේ සපයමින් සහ ව ා අධික 

පිරිවැයකින් යුු රේශීය හා/රහෝ විරේශීය ණය මත් යැපීම අඩු කරමින්, ර ෝලීය 

ආේිකයට අතිරේක ද්රවශීල්ත්ාවයක් සැපරයයි. වසං ත්ය රේුරවන් ඇති වන 

අහිත්කර බල්පෑම්වල්ට එරරහි ක්රියාමාේ  රේ වේ කරමින් සිය ආේික ශක්තිමේ 

කිරීමට  වි. ැ.හි ප්රතිපාදන මගින් ල්බා දී ඇති අවස්තථාව භාවිත් කිරීමට රටවල්ට හැකිය. 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදරල්හි වි. ැ.හි රවන් කිරීම  යනු එම  අරමුදල් රවතින් ල්බා රදන 

ණයක් රනාවන අත්ර, ඒ හා බැදුණු විරේෂ රකාන්රේසි රනාමැත්. මීට රපර, ජාත්යන්ත්ර 

මූල්ය අරමුදල් විසින් 2009, 1979-81 සහ 1970-72 යන කාල් වකවානුවල් දී සාමාජික 

රටවල්ට වි. ැ.හි ප්රතිපාදන රවන් කර තිබුණි. 

බං ල්ාරේශ බැංකුව  සමඟ ඇතිකර ේ  එ.ජ. ර ාල්ේ මිලියන 200ක් වන විරේශ විනිමය 

හුවමාරු පහසුකම රදරට අත්ර ආේික හා මූල්ය සහරයෝගීත්ාව ශක්තිමේ කිරීරම් 

අරමුණින් ඇති කර ේත්කි. මාස 3ක කාල්යක් සඳහා ල්බා දී ඇති රමම මුදේ හුවමාරු 

පහසුකම, අනුරුව සමාන අනුරූප කාල්පරිච්රේද රදකක් යටරේ යාවේකාලීන 

කිරීමට හැකියාවක් පවතින අත්ර එය එ.ජ. ර ාල්ේ මිලියන 50, එ.ජ. ර ාල්ේ මිලියන 100 

සහ එ.ජ. ර ාල්ේ මිලියන 50ක් වශරයන් රකාටස්ත ුනකින් ල්බා රදනු ඇත්. මින් පළමු 

රකාටස්ත රදක දැනටමේ ල්ැබී ඇත්. 

චීන සංවේධන බැංකුරවන් ල්බා  ේ ඒකාබේධ ණය පහසුකරම් ඉතිරි ප්රමාණය වන එ.ජ.  

ර ාල්ේ මිලියන 300 කට ආසන්න මුදල්ක් නුදුරේදීම ශ්රී ල්ංකාවට ල්ැබීමට නියමිත්ය. රමම 

ල්ැබීමේ සමඟ චීන සංවේධන බැංකුරේ එ.ජ. ර ාල්ේ බිලියන 1.3ක ඒකාබේධ ණය 

පහසුකම යටරේ වන ල්ැබීම සම්ුේණ රේ.  

සන්නිලේදන දෙපාර්තදේන්තුව  
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රමම විරේශ විනිමය ල්ැබීම් රරේ දළ නිල් සංචිත් වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන අත්ර,  

රමමගින්  රේශීය විරේශ විනිමය රවරළඳරපාළ ුළ ද්රවශීල්ත්ා ත්ේේවයන් ත්වදුරටේ 

පහසු කිරීමට මහ බැංකුවට ඉ  සල්සයි. රජය රවත් ල්ැරබන ණය රනාවන විරේශ විනිමය 

ල්ැබීම් ඇුළු අරේක්ිත් ල්ැබීම් රේුරවන්  ඉදිරි කාල්ය ු ළ දී ශ්රී ල්ංකාරේ විරේශ විනිමය 

සංචිත් ත්වදුරටේ ඉහළ යනු ඇත්ැයි අරේක්ෂා රකරේ.         

 


