
 

1 
 

 

 

 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදලේ හත්රවන වගන්ියට (Article IV) අදාල් වාර්ත්ාව 

පිළිබඳ ශ්රී ල්ංකා මහ බ ංකුලේ අදහස් ද ක්වීම 

 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් ශ්රී ල්ංකාව පිළිබඳ හත්රවන වගන්ියට අදාළ නිල්ධාරීන්ගේ 

වාර්ත්ාව ප්රකාශයට පත් කර ඇත්. එම හත්රවන වගන්ිගේ ක්රියාවලිය පහත් දැක්ගවන පරිදි 

සිදුවිය.     

  

අ)    2021 වසගර් ගදසැම්බර් මාසගේදී ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදගේ නිල්ධාරී කණ්ඩායමක්      

ශ්රී ල්ංකාගේ සංචාරයක නිරත් වූ අත්ර, එහිදී මුදේ අමාත්යාංශය සහ ශ්රී ල්ංකා මහ 

බැංකුව ගමන්ම ත්වත් රාජය ආයත්න කිහිපයක්, මූල්ය ආයත්න, ගපෞද්ගලික අංශගේ 

ආයත්න සහ පුද්ගල්යින් සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්ීම, 

ආ)  ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදගේ මූල්ස්ථානයට නැවත් පැමිණීගමන් පසු නිල්ධාරී කණ්ඩායම 

වැඩිදුර පැහැදිළි කිරීම් ඉේල්ා සිටීම, 

ඇ)  හත්රවන වගන්ිය පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදගල්හි විධායක මණ්ඩල්ගේ 

සාකච්ඡා පැවැත්ීම සහ ඒ වන විට ශ්රී ල්ංකා බල්ධාරීන් වාර්ත්ාව ප්රකාශයට පත් 

කිරීමට ප්රිපත්ිමය වශගයන් එකඟත්ාවය පළකිරීම, 

ඈ)  විධායක මණ්ඩල් සාකච්ඡාව අවසන් වූ පසු ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් මාධය 

නිගේදනයක් නිකුත් කිරීම, 

ඉ)  හත්රවන වගන්ිය යටගත් වූ උපගද්ශනගයන්  ල්බාගත්  ගත්ාරතුරු  පිළිබඳව අිගරු 

ජනාධිපිතුමා දැනුවත් කිරීම සඳහා ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදගල්හි නිල්ධාරී 

කණ්ඩායමක්  දිවයිනට පැමිණීම, 

ඊ) ශ්රී ල්ංකා බල්ධාරීන් විසින් අවසන් අවසරය ල්බාදීමට කටයුතු කිරීම, සහ 

උ)  අවසන් වාර්ත්ාව 2022 මාර්තු 25 දින ප්රකාශයට පත් කිරීම. 

  

ගම් අත්ර, රජයට ප්රිපත්ිමය කරුණු පිළිබඳව ත්වදුරටත් සවිස්ත්රාත්මක විශ්ගේෂණ 

සැපයීම සහ ඒ පිළිබඳව රජය සමඟ අඛණ්ඩව සමීප සංවාදයක නිරත් ීමට අමත්රව, මහ 

බැංකුව සිය විශ්ගේෂණ අඛණ්ඩව ප්රකාශයට පත් කර ඇත්. 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව  

 
2022 මාර්ු 26 
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ත්වද, මුදේ අමාත්යාංශය සහ ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව දැනටමත් ප්රිපත්ි ක්රියාමාර්ග 

කිහිපයක් ක්රියාත්මක කර ඇත්. එම ප්රිපත්ීන් වනුගේ, 2021 වසගර් අගගෝස්තු මාසගේ සිට 

දැඩි මුදේ ප්රිපත්ියක් ක්රියාත්මක කිරීම, විනිමය අනුපාිකගයහි නමයශීලී බවක් සඳහා 

ඉඩ හැරීම, විගද්ශ විනිමය ගවළඳගපාළ ගනුගදනුවල්ට ඇි සීමාකිරීම් ඉවත් කිරීම, ආදායම් 

ඉහළ නැංීමට සැල්සුම් කළ පියවර ක්රියාත්මක කිරීම සහ ප්රධාන භාණඩ සදහා ගවළඳගපාළ 

මත් පදනම්ව මිල් ගැල්පීමට ඉඩ හැරීම යනාදියයි. 

 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් සමඟ සමීප සම්බන්ධත්ාවයක් අගේක්ෂා කරන බව රජය ගපන්වා 

දීමත් සමඟ, ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුව එවැනි සම්බන්ධත්ාවයකට සහගයෝගය දැක්ීමට 

සූදානම්ව සිටී. 

 
 

 


