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අපේක්ෂිත විපේශ විනිමය ලැබීම් සහ නිල සංචිත තත්තත්තවය 

 

දැනට ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග තුළින් 2021 වසර අවසාන වන විට නිල සංචිත ප්රමාණය එ.ජ. 

ඩ ාලර් බිලියන 3කට ව ා ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති බවට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

මහජනතාවට දැනුම් දෙයි. ඩකාවිඩ්-19 හි ආර්ික බලපෑම් ඩේතුඩවන් ඇති වූ බාධක සහ 

විඩේශීය අංශඩේ අහිතකර වර්ධනයන් ඩේතුඩවන් පැන නැඟුණු අභිඩයෝග මධයඩේ වුවද, ශ්රී 

ලංකා ආර්ිකය 2021 වසර පුරාවට බාහිර කම්පනවලට ඔඩරාත්තතු දීඩම් හැකියාව ඩපන්නුම් 

කඩේය. එඩේම, ජාතයන්තර ේවවරීත්තව බැඳුම්කර ඩගවීම් ඇතුළු විඩේශීය ණය ආපසු 

ඩගවීඩමන් ශ්රී ලංකාව සිය ණය බැඳීම් සාර්ථකව ඉටු කඩේය. පවතින විඩේශීය ණය තිරසාර 

ඩලස කලමනාකරණය කර ගත හැකි වන පරිදි ණය ඩනාවන ප්රවාහයන් දිරිමත්ත කිරීම 

ඩකඩරහි අවධානය ඩයාමු කරමින් නිල සංචිත නැවත ඩගා  නැඟීම සඳහා ගත හැකි ක්රියා 

මාර්ග සඳහා වසර ආරම්භඩේ සිට මහ බැංකුව සහ රජය ක්රියාකාරීව කටයුතු කරමින් සිටී. 

2021 වසදේ ඔකඩතෝබර් මාසඩේ සිට ඩමම ප්රයත්තනයන් ඩේගවත්ත කරන ලේඩේ සාර්ව ආර්ික 

සහ මූලය පේධති ේථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික ඩපර දැකම ප්රකාශයට 

පත්ත කිරීමත්ත සමඟ වන අතර, එමඟින් ඩකටි කාලීනව නිල සංචිත ඩගා  නැඟීම සඳහා 

අඩේකිත ඉලකක දැකවීය. 

 

සය මාසික දෙර ෙැක්දමහි ප්රකාශිත ෙරිදි, නුදුදේදී විදේශ විනිමය ලැබීම් ගණනාවක් 

අදේක්ෂා දකදේ. මහ බැංකුවට ලැඩබන ප්රධාන විඩේශ විනිමය ලැබීම් අතර මැද ඩපරදිග සහ 

අඩනකුත්ත කලාපීය මහ බැංකු සමඟ එ.ජ. ඩ ාලර් බිලියන 2.0ක පමණ විදේශ විනිමය 

හුවමාරු පහසුකම් ඇතුළත්ත ඩේ. රජය විසින්, ේීොේශවික මූලයන ෙහසුකම් ලබාගැනීම්, 

ඒකාබේධ ණය ෙහසුකම් ලබාගැනීම් ඩමන්ම බහුපාර්ශවික සංවිධාන තුළින් ණය ලබා 

ගැනීඩම් ක්රියාවලියක ද ඩයදී සිටී. මීට අමතරව, බලධාරීන් විසින් ඉහළ මට්ටදම් විදේශ 

සංචාරවලදී සාකච්ඡා කරන ලෙ අදේක්ිත විදේශ විනිමය ෙහසුකම් ලැබීම් ෙ ඉදිරිදේදී 

සාේථක වනු ඇත. තවෙ, විදේශ දේවා නියුක්ිකයින්දේ දේෂණ සඳහා හඳුන්වා දී ඇි දිරි 

දීමනා ක්රමය සහ අෙනයන ආොයම් නැවත දමරටට දගන්වා ගැනීම හා ෙරිවේතන කිරීදම් 

අවශයතා වැනි විදේශ විනිමය දවදළඳදොදේ ෙැි කිහිෙයක් සම්බන්ධදයන් මහ බැංකුව 

විසින් කරන ලෙ මැදිහත්වීම් මඟින් දේශීය විදේශ විනිමය දවළඳදොදේ ද්රවශීලතාව 

සන්නනිපේදන පදපාර්තපම්න්නුව 
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වැඩිදියුණු වනු ඇි අතර එමඟින් මහ බැංකුවට නිල සංචිත තවදුරටත්ව දගාඩනගා ගැනීමට 

හැකි දේ. විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වව යාදම් මෑත කාලීන වේධනයත්ව සහ සංචාරක 

ෙැමිණීම්වල ක්රමික වේධනයත්ව සමඟ ඉදිරි කාලය තුළ විදේශීය අංශය වඩා යහෙත්ව 

තත්වත්වවයට ෙත්ව වනු ඇතැයි අදේක්ෂා කරන අතර එමගින් වේතමානදේ ෙක්නට ලැදබන 

පීඩනයන් යම් දුරකට සමනය වනු ඇතැයි අදේක්ෂා දකදේ. දමම අදේක්ිත විදේශ විනිමය 

ගලාඒම් සමඟ නිල සංචිත තත්වත්වවය 2022 වසර පුරා හිතකර මට්ටමක ෙවිනු ඇි බවට 

රජය සහ මහ බැංකුව අදේක්ෂා කරයි. 

 


