
 

 

 

 

දැනුවත් කිරීමේ සටහන 

 

2022 වර්ෂමේ කල් පිමෙන ශ්රී ලංකාමේ ජාත්යන්ත්ෙ ස්වවරීත්ව බැඳුේකෙ 

වට්ටේ මිල ගණන් සහිත්ව ලංසු ත්ැබුනද, අවශ්ය ප්රමාණයන් මිලදී ගැනීමට 

මනාහැකි වීම 

 

2021.10.01 දින ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද “සාර්ව ආර්ික හා මුලය 

පද්ධති ස්ථයීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික පපර ද ක්ම” ට අනුව ඉදිරි වසර 

තුන අවසන් වන විට දළ පද්ශීය නිශ්පාදිතපයන් 10% ක පමණ ප්රමාණයකට ජාතයන්තර 

ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර ණය ප්රමාණය ක්රමිකව අඩු කළ යුතු පේ.  පම් අතර, ඒ් හා 

සමගාමීව, එළ පෙන 2022 ජනවාරි මාසය තුළ සහ ජූලි මාසය තුළ කල් පිපරන 

ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර 2021 ස ප්ත ම්බර් මාසය තුළ වට්ටම් සහිත මිල 

ගණන් වලට හුවමාරු වීම පේතුපවන්  එම ජාතයන්තර බ ඳුම්කරයන් ආපසු මිලදී 

ග නීපම් හ කියාව, අන්තර්ජාතික බ ංකු සහ ප්රධාන ආපයෝජන ස ලසුම්කරුවන් 

ගණනාවක් හරහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින්  විමසන්නට පයදිණි.   

 

පහත ද ක්පවන ප්රස්ථාරය මඟින්, ශ්රී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කරන ලද, පම් වන විට 

පියවීමට ඇති සියලුම අන්තර්ජාතික ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර වල ද්විතීයික පවපළඳපපාළ 

ඵළදා අනුපාතික  විචලනයන් පපන්නුම් පකපර්. පමම ප්රස්ථාරයට අනුව, 2021.09.24 දින, 

සියයට 69ක් දක්වා උපරිම ඵළදා අනුපාතික අගයකට ළඟා වූ  2022 ජනවාරි මස පරිණත 

වන අන්තර්ජාතික ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කරය, 2021.10.01 දින ක්රමිකව සියයට 47ක ඵළදා 

අනුපාතික අගයන් දක්වා අඩු වූ අතර, වර්තමානපයහි සියයට 40 ක ඵළදා අනුපාතික 

මට්ටමක ගනුපදනු පකපර් (ඵළදා අනුපාතික විචලනයන් පපන්නුම් කිරීමට    සලකුණ 

භාවිත කර ඇත). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රාජය ණය පදපාර්තපම්න්තුව 

2021 ඔක්තෝබර් 11 

 



ප්රස්ථාර අංක 1 - ශ්රී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කරන ලද ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව 

බ ඳුම්කර සඳහා 2021 වසපර් පම් දක්වා වාර්තා වූ ද්විතියික 

පවපළඳපපාළ පපාළී අනුපාත විචලනයන් 

 
මූලාශ්රය: බ්ලූම්බර්් 

 

 

එම විමසන ලද පතාරතුරු ආශ්රිතව හ පඟනුපේ, 2021 ස ප්ත ම්බර් මස අග භාගපේදී 

ප වති වට්ටම් සහිත මිලට 2022 ජනවාරි මස පරිණත වීමට නියමිත ජාතයන්තර 

ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර විකිණීම සඳහා බ ඳුම්කර හිමියන් ක පී පපපනන උනන්ුවක් 

පනාද ක්වූ බවයි. ඒ අනුව  නිකුත් කරන්නාට සාධාරණ පිරිව ය ප්රතිලාභයක් ල පබන පස් 

ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර  ස ලකිය යුතු ප්රමාණයක් ආපසු මිලදී ග නීමට 

හ කියාවක් පනාම ති වනු ඇත. එපමන්ම විමර්ශන වලදී තවුරටත් තහවුරු වූපේ, 2022 

ජනවාරි මස පරිණත වීමට නියමිත ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර සමස්ත 

වටිනාකපමන් අවම වශපයන් සියයට 5ක ප්රමාණයක් පහෝ  ප්රකාශ කළ වට්ටම් සහිත මිල 

ගණන් යටපත් විකිණීමට පනාතිබූ බවයි. 

 

සමස්තයක් පලස ගත් කළ, ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර ආපසු මිලට ගැනී්ේ 

උත්සාහය පිළිබඳ මහ බැැංකු නිරීකෂණ පහත පරිදි ්ේ: 

• ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුේකර ආ්යෝජකයින් විසින් 2021 සැප්තැේබර් මස 

අෛසාන භාග්ේදී පැෛති ෛට්ටේ සහිත මිලට අ්ලවි කළ හ කි බැඳුේකර ප්රමාණය 

ඉතා සුළු ය. එබ වින් පවත්නා පවළඳපපාපලන් සුළු ප්රමාණයක් නිකුත් කරන්නා 

විසින් මිලට ග නීම ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර කල්පිරීම දක්වා තබා 

ගන්නා විශාල සංඛ්යාවක් වූ හිමිකරුවන් සඳහා වන අසාධාරණයක් පලස 

ස ලපක්. 

• ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුේකර හිමියන්පගන් බහුතරයක, මිල ගණන් සම 

මිලට පහෝ ඒ ආසන්න මිල මට්ටමක පවත්නා විට පමණක් ඉහත සඳහන් කළ ශ්රී 

ලැංකා රජ්ේ ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුේකර ආපසු මිලට ගැනී්ේ උත්සාහය 

සමඟ හවුල් වීමට සූදානේ බෛ පැහැදිලි ය. පමම තත්ත්වය යටපත්, ආපසු මිලට 

ගැනී්ේ ක්රියාෛලියක මඟින් ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කරන්නාට 

සැලකිය යුතු මට්ටමක මිල පහෝ පපාළී ප්රතිලාභයක පනාල පබ්ල. 



• ඉහත සඳහන් පරිදි ආ්යෝජකයන්ප් හැසිරී්මන් ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ 

බැඳුේකර නිකුත්කරන්නා්ේ ෛගකීේ ඉටු කිරීමට ඇති හැකියාෛ සහ වාර්තාගත 

නිකැළැල් ණය ්ස්ෛාකරණය පිළිබඳෛ ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුේකර 

හිමියන්්ේ අඛණ්ඩ විශ්ෛාසය ්පන්ුේ ්ක්ර්. එම නිසා, 2022 දී සිදුවිය හැකි 

අෛදානමක පිළිබඳෛ යේ යේ අැංශ විසින් මතු කරන ලද ග ටළු ආපයෝජකයන්ප් 

පමම හ සිරීම තුළින් පිළිඹිබු පනාවන බව ප හ දිලි පේ.   

 

• ආ්යෝජකයින්ප් මනාපය අඛ්ණ්ඩව පවතින්පන්, ඉහත ශ්රී ලැංකා රජ්ේ 

ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුේකර ආ්යෝජන තව ුරටත් රඳවා තබා ගැනීම 

පකපරහි බෛ ්ප්න්. එබැවින්, ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුේකර ආ්යෝජකයින් 

විසින්, ශ්රී ලැංකා රජ්ේ එම බැඳුේකර තබා ගැනීමට ඇති දැඩි රුචිකත්වය 

්ේතු්ෛන්, 2022 ජාතයන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුේකර න වත මිලට ගැනීම සඳහා 

මහ බැැංකුෛ විසින් කරන්නට පයපදන උත්සාහයන් සාර්ථක ප්රතිඵලයක ලබා 

පනාපදනු ඇත.  

 


