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අත්යවශ්ය ආහාර ද්රවය ආනයනය සඳහා අවශ්ය වන විදේශ් විනිමය බ ැංකු 

පේධතිය තුළින් සපයා ග නීම සඳහා ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව සිය ක පවීම න වත් 

ත්හවුරු කරයි 

ශ්රී ලංකාවට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ දී, විවෘත ගිණුේ ක්රම (Open Account Payment 

Terms) ම ෝ භාණ්ඩ විකිණීමමන් පසු මුදල් මෙවීමේ පදනම යටමේ මෙවීේ  (Consignment 

Account Terms) ක්රම භාවිතය මකාන්මේසි සහිතව සීමා කරමින්, මුදල් අමාතාංශය විසින් 

2022 වසමේ මැයි මස 06 දින, 2022 අංක 07 දරන මෙවීේ ක්රම සඳ ා වූ ආනයන පාලන 

මරගුලාසි, 2022 වසමේ මැයි මස 20 දින සිට බලපැවැේමවන පරිදි නිකුේ කරන ලදී.  

මමම ක්රියාමාේෙය, මේශීය බැංකු පේධතිය තුළ විමේශ විනිමය ද්රවශීලතා තේේවයන් 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා ශ්රී ලංකා ම  බැංකුව ස  රජය විසින් ක්රියාේමක කරනු ලබන 

අමනකුේ විවිධ ක්රියාමාේෙ සමඟ සේබන්ධ මේ. 

ඉ ත සඳ න් කළ මෙවීේ ක්රම මත සීමා පැනවීම මේතුමවන් රට තුළ අතවශ ආ ාර 

ද්රවවල විශාල හිඟයක් ඇති වන බවට මවළඳ ප්රජාව  ා සේබන්ධ විවිධ පාේශව අද ස් 

මතු කරන බව ශ්රී ලංකා ම  බැංකුමේ අවධානයට ලක්ව ඇත.  

මමම පසුබිම යටමේ, ඉදිරි කාලය තුළ දී ආ ාර ද්රව ද ඇතුළු අතවශ භාණ්ඩ 

ආනයනය කිරීම සඳ ා බැංකු පේධතිය තුළ විමේශ විනිමය පවේවා ෙැනීම සඳ ා ම  

බැංකුව සිය කැපවීම නැවත ත වුරු කරයි. තවද, මෙවීමේ ක්රම මත පනවා ඇති සීමා 

නිසා, ආ ාර ද්රව ඇතුළු අතවශ භාණ්ඩ හිඟයක් ඇති මනාවන බව ස  අපනයන 

භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයින්ට බාධා ඇතිවීමක් මනාවන බව ත වුරු කිරීම සඳ ා ෙනිමින් 

පවේනා ක්රියාමාේෙයන් සේබන්ධමයන් ශ්රී ලංකා ම  බැංකුව ප ත සඳ න් කරුණු 

මකමරහි අවධාරණය මයාමු කරයි. 

අ). ම  බැංකුව බැංකු ප්රජාව සමඟ අතවශ භාණ්ඩ ආනයනය සඳ ා ප සුකේ 

සැලසීම ස තික කිරීම සඳ ා අඛණ්ඩ සංවාදයක නිරත මේ. මෙවීේ ක්රම මත සීමා 

සන්නිදේදන  දදපාර්ත්දේන්තුව  
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පැනවීම ස  විනිමය අනුපාත නිේණය කිරීමේ යාන්රණය  ඳුන්වා දීමමන් පසුව 

අවිධිමේ මවළඳමපාළ ක්රියාකාරකේ සැලකිය යුතු මලස මන්දොමී වී ඇත. මමහි 

ප්රතිඵලයක් මලස, බැංකු පේධතිය  ර ා විමේශ විනිමය ෙලා ඒම සිදු වී බැංකු පේධතිය 

තුළ විමේශ විනිමය ද්රවශීලතාව ඉ ළ යෑමක් දක්නට ලැමේ. මමම ප්රවණතාවය ඉදිරි 

කාලය තුළ දිෙටම පවතිනු ඇතැයි අමේක්ෂා කරන අතර, එමඟින් 2022 වසමේ මාේතු 

මාසමේ සිට සිදු වූ විමේශ විනිමය අනුපාතිකමේ ශීඝ්ර අවප්රමාණය වීම නිවැරදි කිරීම 

මේෙවේ වනු ඇත. මේශීය විමේශ විනිමය මවළඳමපාළ එමස් ය පේභාවයට පේවීම ස  

එමඟින් ද්රවශීලතා තේේවය ඉ ළ යෑම, අතවශ භාණ්ඩ ආනයනය සඳ ා විමේශ 

විනිමය මයාමු කිරීමට ස ාය මේ.  

ආ) ශ්රී ලංකා ම  බැංකුව අතවශ භාණ්ඩ ආනයනය කරන මවළඳ සංෙමය ස  

අමනකුේ පාේශව සමඟ මේ සේබන්ධමයන් දැනටමේ සාකච්ඡා ආරේභ කර  ඇත. 

ඒ අනුව, මවළඳ අමාතාංශය, පාරිමභෝගික කටයුතු පිලිබඳ අධිකාරිය ස  ශ්රී ලංකා 

මේගුමේ ස භාගීේවමයන් දැනට මවළඳමපාමළහි ඇති අතවශ භාණ්ඩ ප්රමාණය 

ස  ඉදිරි කාලමේදී ඒවාමේ මාසික අවශතාවය  ඳුනාෙැනීම පිලිබඳ මූලික 

තක්මස්රුවක් සිදු මකමේ. එවැනි මතාරතුරු මත පදනේව, අතවශ භාණ්ඩ 

ආනයනය කිරීම සඳ ා පවතින ණය ප සුකම භාවිත කිරීමට ඉන්දීය රජය එකඟ වී 

ඇති දැනට පවතින වැඩපිළිමවළේ ඇතුළේව, අතවශ භාණ්ඩ අවශ ප්රමාණමයන් 

ස  අවශ කාල පරාසයන් තුළ ආනයනය කිරීම ස තික කිරීමට වැඩපිළිමවළක් 

ක්රියාේමක මකමේ. 

ඇ) අතවශ ආ ාර ද්රව ආනයනකරුවන්මේ ස  මවමළඳුන්මේ සංෙමය සමඟ මෑත 

දී සිදුකල  සාකච්ඡාවල දී ඔවුන් අවිධිමේ මවළඳමපාළ ක්රියාකාරකේවල මනාමයමදන 

බවේ මමම ආේිකමය වශමයන් අභිමයෝොේමක කාල සීමාව තුළ සිය උපරිම 

ස මයෝෙය ලබා මදන බවට ම  බැංකුවට ස තික වන ලදී. ඒ අනුව, ඉදිරි කාලය 

තුළ අතවශ ආ ාර ද්රව ප්රමාණවේ බව ස තික කිරීම සඳ ා වන සාමූහික 

ප්රයේනයන්, ඉන්දියානු ණය ප සුකම යටමේ සිදු මකමරන වැඩසට න් ද ඇතුළුව, 

ක්රියාේමක වනු ඇත. 

ඈ)  ශ්රී ලංකා ම  බැංකුව, ශ්රී ලංකා මේගුව ස  මවළඳ අමාතාංශය, අමනකුේ ආයතන 

සමඟ එක්ව මේගුව තුළ පවතින ආනයනය  කරන ලද  භාණ්ඩ මුදා  ැරීමේ කටයුතු 

සිදු කරමින් සිටින අතර, එමඟින් මවමළඳුන්ට වන පිරිවැය අවම කර ෙැනීමට  ැකි 



3 
 

වන අතරම ප්රමුඛතාවක් මලස භාණ්ඩ මතාෙ මවළඳමපාළට නිකුේ කිරීම ද සිදුකළ 

 ැක. 

ඉ)  අපනයනකරුවන්ට ඔවුන්මේ අපනයන සඳ ා අවශ අමුද්රව ආනයනය කිරීමේ දී 

ස  ඔවුන්මේ අපනයන ආදායම විවෘත ගිණුමේ මෙවීේ/ භාණ්ඩ ගිණුේ මකාන්මේසි 

යටමේ මෙවීේ සිදුකිරීම සඳ ා ප සුකේ සැලසීමට දැනටමේ ක්රියාමාේෙ ෙනිමින් 

පවතී. තවද, මමම අපනයනකරුවන්ට සැපයුේ සපයන විමේශ මුදලින් මෙවීේ ලබන 

මේශීය සැපයුේකරුවන්ටද විවෘත ගිණුේ මෙවීේ/භාණ්ඩ ගිණුේ මකාන්මේසි යටමේ 

මෙවීේ කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත. 

මමම අභිමයෝොේමක තේේවයන් යටමේ වෙකීමමන් ක්රියා කරන මලස ශ්රී ලංකා ම  

බැංකුව මවළඳ ප්රජාවමෙන් ස  සාමාන ජනතාවමෙන් නි තමානීව ඉල්ලා සිටියි. 

පවතින තේේවය යටමේ, මවළඳ ප්රජා මට්ටමින් ආ ාර ද්රව ඇතුළුව අතවශ භාණ්ඩ 

අවශ ප්රමාණයට වඩා ආනයනය කිරීම ස  මතාෙ මොඩෙැසීම මමන්ම පාරිමභෝගික 

මට්ටමින් ඒවා අවශ ප්රමාණයට වඩා මිල දී තබා ෙැනීම ද නුසුදුසුය. අතවශ භාණ්ඩ 

අඛණ්ඩව සැපයීම ස තික කිරීම සඳ ා පවතින සීමිත විමේශ විනිමය ප්රමාණය මයාදා 

ෙැනීම සේබන්ධමයන් රට මුහුණ දී ඇති බාධාවන් සැලකිල්ලට ෙනිමින්, අඩු විමේශ 

විනිමය ද්රවශීලතාව මනාව කළමනාකරණය කිරීම ආේිකමේ සියලුම 

පාේශවකරුවන්මේ යුතුකම මේ. රට නැවත ශක්තිමේ ස්ථාවරයකට පැමිණි පසු ස  

විමේශීය අංශමේ  පීඩනයට ඔමරාේතු දීමට  ැකි වූ පසු, ඉදිරි කාලය තුළ දී  මවළඳ 

ප්රජාවට ස  සාමාන ජනතාවට සමාන මලස ප්රතිලාභ හිමි වනු ඇත. 

 


