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මෙමෙක් පැවති දරුණුෙෙ ආර්ථික අර්ථුදයට මුහුණ දීෙ සඳහා ආර්ථිකමේ සියලුෙ 

පාර්ථ්වකරුවන් “සාධාරණ මෙස ක්රියා කිරීමේ” වැදගත්කෙ 

 

රජය සහ මහ බ ැංකුව මහජනතාව මත පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතාවන් අඩු කිරීම සඳහා විවිධ 

ක්රියාමාර්ථග ගනිමින් සිටී. වත්මන් අර්ථුදයට සහ එහි ප්රතිඵලයක් ලලස පවතින දුෂ්කරතාවලට 

දායක වන එක් ප්රධාන සාධකයක් වනුලේ බ ැංකු පද්ධතිය තුළ විලද්ශ විනිමය ද්රවශීලතාව 

ලනාම තිකමයි. විලද්ශ විනිමය ද්රවශීලතාවලේ හිඟය ඉන්ධන ඇතුළු අතයවශය ආනයන 

ස පයීමට බලපා ඇත. බ ැංකු පද්ධතිය තුළ ප්රමාණවත් විලද්ශ විනිමය ද්රවශීලතාවයක් සහතික 

කිරීම සඳහා, අපනයන ඉප යීම් රුපියල් වලට පරිවර්ථතනය කිරීලම් අවශයතා ප නවීමට මහ 

බ ැංකුවට සිදු විය. තවද, විලද්ශ විනිමය පිටතට ගලායාම අධධර්ථයමත් කිරීම සඳහා රජය සහ 

මහ බ ැංකුව විසින් ඇත ම් ආනයන හා ලගවීම් ක්රම මත සීමා ප නවීම සහ ආන්තික අවශයතා 

හඳුන්වාදීම් ලමන්ම, අවිධිමත් විලද්ශ විනිමය ලවළඳලපාළ හරහා ගමන් ලනාකර විධිමත් බ ැංකු 

පද්ධතිය ලවත විලද්ශ විනිමය ගලා ඒම දිරිමත් කිරීම ව නි ක්රියාමාර්ථගයන් ලගන ඇත.  ලමම 

නියාමන ක්රියාමාර්ථගවල සාර්ථථකත්වය සහ අලේක්ිත ප්රතිඵල ලබා ග නීලම් හ කියාව රඳා 

පවතින්ලන් ලවළඳ ප්රජාලේ සහ බ ැංකු පද්ධතිලයන් ල ලබන සහලයෝගය සහ සහලයෝගීතාවය 

මතය. ලකලේ ලවතත්, ඇත ම් ලවළඳලපාළ පාර්ථශවකරුවන් ලමම ලරගුලාසිවලට 

සම්ුර්ථණලයන්ම අනුකූල ලනාවන බව ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුලේ අවධානයට ලක්ව ඇත. එව නි 

ක්රියාවක් අඛණ්ඩව කරලගන ගියලහාත්, දුෂ්කර හා අසාමානය තත්වයන් යටලත් සියලුම 

පාර්ථ්වකරුවන්ලගන් බලාලපාලරාත්තු වන ‘සමසේ විඳ දරා ගැනීසේ’ සදාචාරාත්මක වගකීම 

යටපත් කරන අතරම, දුෂ්කර කාලවලදී රජලයන් අලේක්ෂා කරන සහලයෝගය ජනතාවට අහිමි 

වනු ඇත. 

සමවැනි පසුබිමක් තුළ, ජාතිසේ යහපත උසදසා සියලු සරගුලාසිවලට අනුකූල වීම දැඩි සලස 

නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වන පරිදි ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ඉදිරිසේදීත් ගන්නා බව 

ආර්ථිකසේ සියලුම පාර්ථ්වකරුවන්හට නැවත අවධාරණය කිරීමට මහ බැැංකුව අසේක්ෂා කරයි. 

ලරගුලාසි වලට අනුකුල ලනාවන ක්රියාවක් හඳුනාගනු ලැබුවසහාත්, අදාළ නීතිමය විධිවිධාන තුළ 

දැඩි ක්රියාමාර්ථග ගනුල ලබනු ඇත. 

සන්නිවේදන මදපාර්ථෙමේන්ුව  
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අපනයන ආදායේ අධීක්ෂණ පද්ධතිය (EPMS) සහ සමේත සද්ශසීමා අතර ගනුසදනු සහ සද්ශීය 

විසද්ශ මුදල් ගනුසදනු අධීක්ෂණ පද්ධතියක් වන ජාතයන්තර ගනුසදනු වාර්ථතාකරණ පද්ධතිය 

(ITRS) හරහා විසද්ශ විනිමය ගනුසදනු අධීක්ෂණය කිරීසේ හැකියාව මහ බැැංකුව විසින් සවිමත් 

කර තිබීම ද  සුවිස්ෂී කරුණකි. සමම පද්ධතීන් මඟින් විසද්ශ විනිමය ගලා ඒම සහ පිටතට 

ගලායාම පිළිබඳ නිරන්තර අධීක්ෂණය සඳහා පහසුකේ සලසයි. තවද, යේ අක්රමිකතා හඳුනා 

ගැනීමට විගණන ආයතන වැනි ේවාධීන වෘත්ීයමය ආයතනවල සහාය ද ලබා ගැසන්. 

එබ වින්, ද නට පවතින ලරගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන ලලස බලපත්රලාභී බ ැංකු සහ 

ලවළඳ ප්රජාව ලවතින් ඉල්ලා සිටින අතර, අතිශය අභිලයෝගාත්මක තත්ත්වයන් යටලත් 

ආර්ථිකලේ සියලුම පාර්ථශවකරුවන්ට අවශය සහය ලබාදීමට රජය සහ මහ බ ැංකුව දරන 

ප්රයත්නයන්ට දායක වන ලලසද ඉල්ලා සිටී. නියමිත කාල සීමාව තුළ සියලුම අපනයන ආදායම 

න වත ලමරටට ලගන්වා ග නීමටත් ලරගුලාසිවලට අනුකූලව ඉතිරි ඉප යීම් බ ැංකු පද්ධතිය 

හරහා රුපියල් වලට පරිවර්ථතනය කරන ලලසත් අපනයන ලවළඳ ප්රජාවට නියම කර ඇත. විලද්ශ 

විනිමය ගනුලදනු සම්බන්ධලයන් වන සියලුම ලරගුලාසි ද ඩි ලලස පිළිප දීම සහතික කරන ලලස 

බ ැංකු ප්රජාවලගන් ඉල්ලා සිටී. 

රජය සහ මහ බ ැංකුව නුදුරු කාලීනව ආර්ථික පීඩනයන් සමනය කිරීමට අවශය විලද්ශීය මූලය 

සුරක්ිත කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ උත්සාහයන් ගනිමින් සිටී. ආර්ථික ග ලුම් ව ඩසටහනක් සඳහා 

ජාතයන්තර මූලය අරමුදල සමඟ ලකලරන සාකච්ඡාවල ක පී ලපලනන ප්රගතියක් දක්නට ඇත. 

නීති සහ මූලය උපලද්ශකයන්ලේ සහාය ඇතිව ණය ප්රතිවුහගත කිරීලම් ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක 

ලවමින් පවතී. ආර්ථිකලේ දිගුකාලීන වුහාත්මක ග ටලු මඟහරවා ග නීම සඳහා අවශය 

ප්රතිසැංේකරණ ක්රියාත්මක කිරීමට රජය සහ මහ බ ැංකුව ක පවී සිටී. 

වත්මන් ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ පීඩාවන් ජය ග නීම සඳහා සියලුම පාර්ථ්වකරුවන්ලගන් 

ස ලකිය යුතු සහ සාමූහික උත්සාහයක් අවශය බව මහ බ ැංකුව න වත අවධාරණය කරයි. 

ඕනෑම පාර්ථ්වකරුවන් කණ්ඩායමක ව රදි ක්රියා නිසා ආර්ථික අර්ථුදය උග්රවීම ලනාව ළ ක්විය 

හ කි අතර එමඟින් ුළුල්ව ප තිරුණු අහිතකර බලපෑම් ඇති කරනු ඇත. ජාතිය ඉක්මනින් යථා 

තත්ත්වයට පත් වීමට සහ ලමම අර්ථුදලයන් ශක්තිමත්ව න ගී සිටීම සඳහා හෘද සාක්ියට 

එකඟව වගකීලමන් යුතුව කටයුතු කිරීමත්, ලමම අවශය ලමාලහාලත්දී ලනාපිරිලහලා සහාය 

ද ක්වීමත් ස මලේ යුතුකමයි. 

 

 

 
 


