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අපනයන ආදායම ශ්රී ලංකා රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වන නව නීති 

මගින් රටට බහුවිධ ප්රතිලාභ අත්වන අතර විදේශයන්ි දේවය කරන ශ්රී ලාංකිකයන් 

විසින් සිදු කරනු ලබන දේෂණ දකදරි කිසිදු බලපෑමක් නැත 

 

 

ක ොවිඩ්-19 වසංගතකෙන් දැඩි බලපෑම ට ලක්වී ඇති ශ්රී ලං ොව, සොර්ව-ආර්ි  සහ මූලය 

පද්ධති ස්ථොයීතොව සහති  කිරීම සඳහො කෙොමු වූ මොවත ට අවතීර්ණ ී ඇත. වසංගතෙ 

කේතුකවන් රටට විකද්ශ විනිමෙ ආදොෙම් සැලකිෙ යුතු කලස අහිමි වුව ද, රජෙ සහ ශ්රී ලං ො මහ 

බැංකුව විසින් රොජය මූලය, මුදල් සහ මහජන කසෞඛ්ය ආදී විවිධ පැති තුළින් සපෙන ලද කපර 

කනොවූ විරූ සහකෙෝගෙ, ආර්ි ෙ කමන්ම විකද්ශ විනිමෙ උපෙන ඇතැම් අංශ ශක්වතිමත් කලස 

නැවත ෙථො තත්ත්වෙට පත්ීම සඳහො උප ොරී ී තිකේ. ඉදිරි  ොලපරිච්කේදෙ තුළ සංචොර  

අංශෙ ද  ැපී කපකනන කලස ෙථො තත්ත්වෙට පත්වනු ඇතැයි අකේක්වෂො  රන අතර, විධිමත් 

මොර්ග ඔස්කස් විකද්ශ කස්වො නියුක්වති යින්කේ කේෂණ ගලො ඒම වැඩිදියුණු කිරීමට ඒ ොබද්ධ 

උත්සොහෙන් ගනු ලැකේ. ශ්රී ලං ොකේ විකද්ශ විනිමෙ කවළඳකපොකේ මෑත ොලීන ආතතීන්, 

ආර්ි ෙ විවිධ ආ ොරකේ  ම්පනෙන්ට නිරොවරණෙ ක කරන විකද්ශ ණෙ ගැනීම් වැඩි කිරීමට 

සොකේක්වෂව, ආර්ි ෙ ශක්වතිමත් කිරීම සඳහො විකද්ශ විනිමෙ ඉපැයීම් මත ෙැපීම ක්රමොනුකූලව 

වැඩි කිරීකම් අවශයතොව කපන්වො දී ඇත. 

 

මෙෙ පසුබිෙ තුළ, 2021 වසකර් මපබරවාරි ොසමේ දී, දැනට පවතින මවළඳ භාණ්ඩ 

අපනයනමයන් ලැමබන ආදායෙ රට මවත මෙන්වා ෙැනීමේ අවශ්යතාව ශ්ක්තිෙත් කිරීෙට සහ 

නිශ්චිත කාලසීොවක්ත තුළ එෙ ආදායමෙන් යේ මකාටසක්ත රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීෙ 

සහික කිරීෙට, ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුව විසින් මුදල් නීි පනමත් විධි විධාන යටමත් රීි නිකුත් 

කරන ලදී. අසල්වැසි රටවල නීිරීිවලට සොන වූ මෙෙ රීි වයාපාරික ප්රජාවමේ ඉල්ීේ ෙත 

වරින් වර මනොව සංකශෝධනෙ කර ඇි අතර, අපනයන ආදායේ රට මවත මෙන්වා ෙැනීෙ සහ 

එෙ ආදායමෙන් යේ මකාටසක්ත රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීෙ ඉහළ යෑෙත් සෙඟ මේශීය 

මවළඳමපාළ මුහුණ මදන විමේශ් විනිෙය ද්රවශීලතා ෙැටලු යේ තරෙකට මහෝ ලිහිල් කිරීෙට ද එෙ 

රීි ඉවහල් විය. මීට අෙතරව, මපර සඳහන් කළ රීි යටමත් බලපත්රලාභී බැංකු විසින් 

පරිවර්තනය කරන ලද අපනයන ආදායෙ අනිවොර්ෙකෙන් විකිණීෙත් සෙඟ, වසර තුළ මේ දක්තවා 

ෙම් සැලකිෙ යුතු විමේශ් විනිෙය ප්රොණයක්ත මවළඳමපාමළන් මිලදී ෙැනීෙට ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුව 

සෙත් ව ඇති අතර, පසුගිය සි කිහිපය තුළ රටට අතයවශ්ය භාණ්ඩ ආනයනයට අදොළ 

කගීම්වලින් ෙම් ප්රමොණෙක්ව පිෙීම සඳහා ශ්රී ලං ො මහ බැංකුව විසින් එම විකද්ශ විනිමෙ  මයාදා 

ගන්නො ලදී.  

 

2021 වසකර් ඔක්වකතෝබර් 28 දින නිකුත්  රන ලද නව රීති ෙටකත්, අපනෙන ආදොෙකමන් සිෙෙට 

25   අවම අනිවොර්ෙ පරිවර්තන අනුපොතෙ ලිහිල්  ර ඇති අතර, ඒ කවනුවට, පහත  ටයුතු 

සඳහො අපනෙන ආදොෙම භොවිත කිරීමට අපනෙන රුවන්ට අවස්ථොව සලසො දී ඇත; 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

2021 වනාවැේබර් 08 
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-0.6% 

-3.0% 

-4.7% 

 



2 
 

අ) ජංෙෙ සංක්රාෙ සේබන්ධමයන් වන මේෂණ මෙවීේ; 

ආ) අවසර දී ඇි පරිදි විමේශ් මුදල් මනෝට්ටු ආපසු ෙැනීෙ; 

ඇ) ණය මේවාකරණ වියදේ සහ විමේශ් මුදල් ණය ආපසු මෙවීෙ; 

ඈ) ඉදිරි ොසයක්ව සඳහො අවශය  භාණ්ඩ මිලදී ෙැනීෙ සහ මේවා ලබා ෙැනීෙ;   සහ 

ඉ) එමේ ලැබී ඇති අපනයන ආදායමෙන් සියයට දහයක්ත දක්තවා විමේශ් මුදලින් ශ්රී ලංකා 

සංවර්ධන බැඳුේකරවල ආමයෝජනය කිරීෙ සේබන්ධමයන් මෙවීේ, 

 

ඉහත සඳහන් අවශයතො සඳහො අපනයන ආදායකමන් ක ොටසක්ව උපමයෝගී කර ෙැනීමෙන් පසු 

ඉිරි වන මුදල ශ්රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය. විවිධ රටවල් විසින් අනුෙෙනය 

කරනු ලබන මෙෙ ක්රෙය මගින් විශ්ාල ආනෙන අන්තර්ෙතයක්ත සහිත අපනයන සඳහා 

බලපෑෙක්ත මනාවන බව මපන්නුේ  ර ඇත. එකමන්ම, ඉහළ මේශීය අෙය එකතු කිරීෙක්ත සහිත 

අපනයන සඳහො ලැකබන ආදොෙකමන් විමේශ් මුදල් මූලය බැඳීේ සපුරාීමෙන් පසු වැඩි ප්රිශ්තයක්ත 

රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීෙට හැකියාව ලැකේ. 

 

මීට අමතරව, වර්ධනෙ කවමින් පවතින කස්වො අපනෙන අංශකේ වැදගත් ම සහ රජෙ විසින් 

ඔවුන්කේ ක්රිෙො ොර ම් පුළුල් කිරීම සඳහො  ොලෙත් සමඟ එම අංශ කවත ලබො දී ඇති සහන 

සල ො බලො, අපනෙන ආදොෙකමන් ෙම් ප්රමොණෙක්ව රුපිෙල්වලට පරිවර්තනෙ කිරීකම් අවශයතොව 

කස්වො අපනෙන සඳහො ද දීර්ඝ  ර ඇත. එෙ ශ්රී ලං ොකේ කන්වොසි කෙකු විසින් අකන්වොසි  

පුද්ගලකෙකුට සපෙනු ලබන කස්වො (වෘත්තිමෙ, වෘත්තීෙ, කහෝ වයොපොරි  කස්වො ඇතුළුව) සඳහො 

විකද්ශ විනිමෙ වශකෙන් ලබන කගීම් කලස රීති වල අර්ථ දක්වවො ඇත. ඒ අනුව, කස්වො අපනෙන 

කලස කනොසැලක න, විකද්ශගත ශ්රී ලොංකි ෙන් විසින් සිදු  රනු ලබන කේෂණ කමම රීති වලට 

ෙටත් කනොකේ. 

 

භොණ්ඩ අපනෙන කමන්ම කස්වො අපනෙන ද එ  කලස අදොළ වන  නව නීති ක්රිෙොත්ම  කිරීම 

තුළින් කද්ශීෙ කවළඳකපොළ කවත වැඩි විකද්ශ මුදල් ද්රවශීලතොවක්ව සැපයීම අකේක්වෂො  රන අතර, 

එමගින් ආනෙනි  භොණ්ඩ මිලදී ගැනීම, විකද්ශ අධයොපනෙ, විකද්ශ සංචොර සහ කසෞඛ්ය විෙදම් 

ආදිෙ ඇතුළු අතයවශය කගීම් සඳහො ශ්රී ලොංකි ෙන්ට සොධොරණ විනිමෙ අනුපොති ෙ ට විකද්ශ 

විනිමෙ ලබො දීම සහති  ක කර්. මීට අමතරව, බැංකු විසින් වොර්තො  රන අපනෙන ආදොෙම් 

රුපිෙල්වලට පරිවර්තනෙ කිරීකම් විවිධ ප්රමොණෙන් හරහො, ආර්ි කේ සෑම අපනෙන අංශෙ ම 

සැබෑ “අගෙ එ තු කිරීම” හඳුනො ගැනීමට කමම රීති මගින් හැකිෙොව ලැකේ. 

 

අපනෙන රුවන්, සිෙ කමකහයුම් හරහො රට කවත ලැකබන ශුද්ධ විකද්ශ විනිමෙ හඳුනොගනිමින් 

සහ එවැනි ආදොෙම් ශ්රී ලං ො රුපිෙල් බවට පරිවර්තනෙ  ළ විට රටට ලැකබන ප්රතිලොභ 

සැලකිල්ලට ගනිමින්, රජෙ විසින් සපෙනු ලබන විවිධ බදු සහන සහ අකනකුත් වොසි භුක්වති විඳිනු 

ලැකේ. එබැවින්, කමවැනි අකේක්විත ප්රතිඵල සොක්වෂොත්  ර ගැනීම තුළින් එවැනි අංශ සඳහො 

අඛ්ණ්ඩව සහන ලබොදීමට රජෙට හැකි කේ. විකද්ශ විනිමෙ ඉපැයීම් සම්ූර්ණකෙන් ම කමරටට 

කගන්වො ගැනීම සහ එෙ ශ්රී ලං ො රුපිෙල්වලට පරිවර්තනෙ කිරීම වැඩි කිරීම මගින් විනිමෙ 

අනුපොති කේ ස්ථොයීතොව සහති  කිරීමට සහ සොර්ව ආර්ි කේ සහ මූලය පද්ධතිකේ 

ස්ථොයීතොවට සහොෙ වනු ඇත.  

 


