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අපේක්ෂිත විපේශ විනිමය ලැබීම් සාක්ෂෂාත් කර ගැනීම සහ නිල විපේශ 

සංචිත තත්ත්වය  

 
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් 2021 වසරේ රෙස ම්බේ මස 22වන දින ප්රකාශයට පත් කළ 

පරිදි අරේක්ෂිත විරේශ මුෙල් ගලා ඒම සිදුරවමින් පවතින අතර, මෑත කලීනව සිදු වූ 

ල බීම්  සමඟ නිල විරේශ සංචිත තත්ත්වය රම් වන විට එ.ජ. ර ාලේ බිලියන 3.1ක්ෂ පමණ 

ෙක්ෂවා ළඟා වී ඇති බව සහ 2021 වසර අවසන් වන විට ෙ එම මට්ටරම්ම පවතිනු ඇත යි 

අරේක්ෂෂා කරන බව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව මහජනතාවට ෙ නුම් රෙයි. මීට අමතරව, 

සාේව ආේික හා මූලය පේධති ස්ථායීතාව සහතික කිරීම සඳහා වන සය මාසික රපර 

ෙ ක්ෂරමහි ෙක්ෂවා ඇති පරිදි, ෙ නට සාකච්ඡා රකරරමින් පවතින අරනකුත් පහසුකම් 

කිහිපයක්ෂ සම්බන්ධරයන් වන විරේශ මුෙල් ල බීම්, 2022 වසරේ ජනවාරි මස ආරම්භරේ 

දී ල රබනු ඇත යි අරේක්ෂෂා රකරේ.  

 

විරේශ රස්වා නියුක්ෂතිකයින්රේ රේෂණ සඳහා දිරි දීමනා ක්රම හඳුන්වා දීම සහ  අපනයන 

ආොයම රමරටට රගන්වා ග නීරම් හා පරිවේතනය කිරීරම් නීතිරීති ව නි රේශීය 

රවළඳරපාරළහි  විරේශීය මුෙල් ද්රවශීලතාව ඉහළ ෙ මීම සඳහා ගත් ක්රියාමාේග නිල 

විරේශ සංචිත තවදුරටත් රගා න ගීමට උපකාරී වනු ඇත. සංචාරක ක්ෂරේත්රරේ 

අරේක්ෂිත යථා තත්ත්වයට පත් වීම සහ අපනයනවල ශක්ෂතිමත් ක්රියාකාරීත්වය 

සමඟින්, විරේශීය අංශය තවදුරටත් ශක්ෂතිමත් වනු ඇත. ඒ අනුව, 2022 වසර පුරාවටම 

විරේශ සංචිත තත්ත්වය හිතකර මට්ටමක පවතිනු ඇති බවට රජරයහි සහ මහ 

බ ංකුරවහි විශ්වාසය රේ. 

 

රමව නි පසුබිමක්ෂ තුළ, විරේශ මුෙල් ල බීම් ප හ දිලිවම ල රබනු ඇති බව සහතික වී 

තිබියදීත්, ඇත ම් ණය රේණිගත කිරීරම් ආයතන විසින් ස්වවරීත්ව රේණිගත කිරීම් 

පහත රහළීමට ගත් හදිසි තීරණ රේතුරවන්  ශ්රී ලංකා රජය විසින් නිකුත්  කළ 

ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කරවල ේවිතීයික රවළඳරපාළ ආරයෝජකයන් හට 

අනවශය පාඩු සිදුවී ඇත. එව නි රේණිගත කිරීම් ක්රියාවන් ආරයෝජකයින්රේ විශ්වාසය 

රකරරහි සෘණාත්මකව බලපා ඇති අතර, එව නි අනවශය හා ප්රශ්නකාරී ක්රියාවන් සිදු 

රනාවුරන් නම්, ල බීමට තිබූ ඇත ම් අරේක්ෂිත විරේශ මුෙල් අනවශය ප්රමාෙයකින් 

රතාරව මීට රපර වුවෙ ල බීමට ඉ  තිබුණි. 

 

සන්නනිපේදන පදපාර්තපම්න්නුව 

 
2021 පදසැම්බර් 29 
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