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දැනුම්වත් කිරීමම් සටහන 

විදේශීය අංශදේ ස්ථායීතාව සහ සමස්ත මූල්ය පේධතිදේ ස්ථායීතාව සඳහා 

අපනයන ඉපැයීම් රට මවත දෙන්වා ෙැනීමම් හා එම මුදල් ශ්රී ල්ංකා 

රුපියල්වල්ට පරිවර්තනය කිරීදම් වැදෙත්කම 

 

වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක් වූ 2020 වසරට සායේක්ෂව, 2021 වසයේ දී ශ්රී ලංකායේ යවළඳ 

අපනෙන අංශෙ සැලකිය යුතු වැඩි දියුණු වීමක් යපන්ුම් කර තියේ. නවතම යේගු දත්තවලට 

අුව, 2020 වසයේ එක්සත් ජනපද ය ාලේ මිලිෙන 837ක් වූ අපනෙන ඉපැයීම්වල මාසික 

සාමානය අගෙට සායේක්ෂව 2021 වසයේ අයගෝස්තු මාසයයන් අවසන් වූ මාස අට ුළ අපනෙන 

ඉපැයීම්වල මාසික සාමානයෙ එක්සත් ජනපද ය ාලේ මිලිෙන 985ක් වූ අතර, 2021 වසයේ ජූනි-

අයගෝස්තු කාලෙ ුළ අපනෙන ඉපැයීම්වල මාසික සාමානයෙ එක්සත් ජනපද ය ාලේ මිලිෙන 

1,064ක් විෙ1. ශ්රී ලංකාව ඇුළු යබාය ෝ රටවල විශාලතම වියේශ විනිමෙ උපෙන්නා (විවිධ 

නිෂ්පාදනවලින් සමන්විත) යවළඳ භාණ්  අපනෙන අංශෙ වන බැවින් යමෙ අගෙ කළ  ැකි 

ප්රවණතාවකි. 

1977 වසයේ සිට සෑම වසරකම ශ්රී ලංකායේ යවළඳ හිඟෙක් පැවති අතර, යවළඳ භාණ්  ආනෙන 

සහ අපනෙන අතර පරතරෙ, සාමානයයෙන් වියේශීෙ ජංගම ගිණුම යවත වූ යවනත් ලැබීම් 

(සංචාරක  ා යවනත් යස්තවා ලැබීම් ස  වියේශ යස්තවා නියුක්තිකෙන්යේ යේෂණ වැනි)  ා මූලය 

ලැබීම් (ආයෙෝජන ස  ණෙ ගැනීම් වැනි) මගින් මුලයෙනෙ යකයරයි.  

යමම පසුබිම තුළ, වියේෂයයන් වසංගතය ආශ්රිත පීඩන යේතුයවන් වියේශ විනිමය ලැබීයම් 

යමවැනි අයනකුත් ප්රධාන මාර්ග මත අයහපත් බලපෑම් ඇති වීමත් සමඟ, වියේශ විනිමෙ 

යවයළඳයපාළ ුළ මෑතකාලීනව වූ ඇතැම් ප්රවණතා යේුයවන්, ප ත විස්තතර යකයරන පරිදි 

ගැටලු කිහිපයක් උේගතව තියේ: 

(අ) යර්ගුව විසින් වාර්තා කරන ලද එක්සත් ජනපද යඩාලර් මිලියන 985ක මාසික සාමානය 

අපනයනවලට (භාණ්ඩ ප්රවාහ) සායේක්ෂව, බැංකු විසින් වාේතා කරන ලද පරිදි රට යවත 

 
1 2021 අයගෝස්තතු සඳහා වන යතාරතුරු මූලික දත්ත යේ. යමහි දැක්යවන ශ්රී ලංකා යර්ගුයවන් ලබා ගත් 

අපනයන සහ ආනයන පිළිබඳ දත්තවල, මහ බැංකුව විසින් සිදු කළ ගැළපීම් ද ඇතුළත් යේ. 

ආර්ථික පර්ථමේෂණ මදපාර්ථතමම්න්තුව  

2021 සැප්තැම්බර් මස 27 දින 

 



2 
 

ලැබී ඇති අපනෙන ඉපැයීම්වල (මූලය ප්රවාහ) මාසික සාමානයෙ එක්සත් ජනපද යඩාලර් 

මිලියන 640ක් පමණ යේ. ඒ අනුව, යමම අගෙයන් යදක අතර එක්සත් ජනපද යඩාලර් 

මිලියන 345ක පරතරයක් පවතී. එබැවින්, යමම නිරීක්ෂණෙ අපනයනකරුවන් සිෙ 

අපනයන ඉපැයීම් සියයට සියයක් රට යවත රැයගන ආ යුතු බවට වන නියාමනයට 

අනුකූල වන්යන් ද ෙන බරපතල ප්රේනය මතු කරයි. 

 (ආ) වියේශ විනිමය අනුපාතිකයේ යවනස්තවීම් පිළිබඳව අනිසි සමයේක්ෂණ යේතුයවන් 2020 

වසයර් ජනවාරි සිට 2021 වසයර් ජූලි දක්වා කාලය තුළ අපනයන ඉපැයීම් රුපියල්වලට 

පරිවර්තනය කිරීයම් මැළිකමක් ඇති බව දක්නට ලැබුණු අතර, එමගින් යේශීය වියේශ 

විනිමය යවයළඳයපාළ යවත වන ලැබීම් සීමා වී, එහි ප්රතිඵලයක් යලස බැංකු අංශය සතු 

වියේශ විනිමය තැන්පතු යේෂය එක්සත් ජනපද යඩාලර් බිලියන 1.9කින් සැලකිය යුතු 

යලස ඉහළ යගාස්ත ඇත. මීට අමතරව, රට ුළ ණෙ මත අෙ යකයරන යපාලී අනුපාතික 

පහළ මට්ටමක පැවතීම යේතුයවන් ඇතැම් අපනයනකරුවන් සිය යයදවුම් අවශයතා 

සපුරා ගැනීම සඳහා මුදල් ණයට යගන ආනයනය කිරීම වඩාත් වාසිදායක යලස සැලකූ 

අතර, එෙ යවයළඳයපාළ මත තවදුරටත් පීඩන ඇති කයේෙ. 

(ඇ) දැනට පවතින දත්ත මගින් යපන්නුම් කරන පරිදි, අපනයන ඉපැයීම් සියයට සියයක් රට 

යවත ලැයේ නම් සහ එම ඉපැයීම් සියයට සියයක් ශ්රී ලංකා රුපියල් බවට පරිවර්තනය 

යකයේ නම්, යේශීය යවළඳයපාළ ුළට මාසිකව අපනයන ඉපැයීම් වශයෙන් ලැයබන 

වියේශ විනිමය ප්රමාණෙ එක්සත් ජනපද යඩාලර් මිලියන 985ක් විෙ  ැකිව තිබූ අතර, 

එක්සත් ජනපද යඩාලර් මිලියන 1,670ක් වන මාසික සාමානය ආනෙන විෙදම සමඟ, 

අපනයන ඉපැයීම් සහ ආනයන වියදම් අතර මාසික සාමානය පරතරය එක්සත් ජනපද 

යඩාලර් මිලියන 685ක් විෙ  ැකිව තිබුණි. එය රට යවත ලැයබන යවනත් වියේශ විනිමය 

ලැබීම් භාවිත කිරීයමන් පහසුයවන් මූලයනෙ කර ගත  ැකිව තිබුණි. 

 (ඈ) යපාදු වශයෙන් පසුගිය සංඛ්යායල්ඛ්න මගින් සහ වියේෂයයන් 2021 ජූලි/අයගෝස්තතු කාලය 

තුළ ලැබූ අත්දැකීම් මගින් යපන්නුම් කරන පරිදි, අපනයන ඉපැයීම් සම්ූර්ණ වශයයන් 

යමරටට රැයගන යනාඒම යේතුයවන් සාමානයයයන් මාසයක දී ශ්රී ලංකා රුපිෙල්වලට 

පරිවේතනෙ යකයරන අපනෙන ඉපැයීම් ප්රමාණය ස  ආනෙන විෙදම අතර පවතින 

පරතරය යබයහවින් ඉහළ ෙ.  

අපනෙන කටයුු ුළින් ජනනෙ වන වියේශ විනිමෙ නිසි පරිදි රටට යගන්වා ගැනීම ස  එෙ 

යේශීෙ මුදලට පරිවේතනෙ කිරීම ස තික කිරීම සඳ ා රටකට අවශයතාවක් ඇති බව සඳ න් 

කිරීම ද යුක්ති සහගත ය. එම නිසා, යබාය ෝ නැගී එන යවළඳයපාළ ආේික ුළ යවළඳ භාණ්  

 ා යස්තවා අපනෙන ඉපයීම් සිෙ රට යවත යගන්වා ගැනීයම් ස  යේශීෙ මුදල් ඒකකවලට 

පරිවේතනෙ කිරීයම් අවශයතා පනවා ඇත. රටකින් රටකට අත්දැකීම් යවනස්ත වන අතර, 
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කාලොයේ ඇවෑයමන්, එවැනි ණෙ යනාවන ගලා ඒම් ුළින් රටක වියේශ විනිමෙ සංචිත 

යගා නැගීමත් සමඟම, රටවල් යමකී අවශයතා ක්රමයෙන් ලිහිල් කර ඇත. බංගලායේශෙ, 

ඉන්දිොව, ඉන්දුනීසිොව, මැයල්සිොව, යන්පාලෙ, පකිස්තතානෙ ස  තායිලන්තෙ වැනි කලාපීෙ 

ආේිකෙන්හි වේතමානයේ පනවා ඇති අපනෙන ඉපැයීම් සිෙ රටවල් යවත යගන්වා ගැනීයම් 

අවශයතා අපනෙනෙ කළ දින සිට මාස 3  ා අවුරුදු 2 අතර පරාසෙක පවතී.  බංගලායේශෙ, 

ඉන්දිොව, පකිස්තතානෙ ස  තායිලන්තෙ ෙන රටවල භාණ්   ා යස්තවා ෙන ේවිත්වෙම මත 

අපනෙන ඉපැයීම් සිෙ රට යවත යගන්වා ගැනීයම් අවශයතා පනවා ඇති අතර, යන්පාලෙ, 

මැයල්සිොව ස  ඉන්දුනීසිොව ෙන රටවල භාණ්  අපනෙන සඳ ා පමණක් එම අවශයතාව 

පනවා ඇත. බංගලායේශෙ, ඉන්දිොව, පාකිස්තතානෙ ස  තායිලන්තෙ ෙන රටවල්,  සිෙ රට යවත 

රැයගන එන අපනෙන ඉපැයීම් ප්රමාණෙ ස  එහි ස්තවභාවෙ යමන්ම ඒවායේ භාවිතෙ මත 

පදනම්ව, එම අපනෙන ඉපැයීම් විවිධ ප්රතිශතවලින් අදාළ රයේ යේශීෙ මුදල් ඒ්කක බවට 

පරිවේතනෙ කිරීම සඳ ා නීති පනවා ඇත. අපනෙන ඉපැයීම් රට යවත යගන ඒම ස  යේශීෙ 

මුදල් ඒකකවලට පරිවේතනෙ කිරීම සඳ ා වන අවශයතා එයස්ත පැනවීම මගින් අපනෙන අංශෙ 

සඳහා සෘජුවම අවශය වන අතරමැදි  ා ආයෙෝජන භාණ්  ආනෙන යමන්ම, අපනෙන අංශෙ 

ඇුළු සිෙලු අංශ සඳ ා වක්ර යෙදවුම් වන රටට අතයවශය ඉන්ධන ස  වවදය අවශයතා 

ආනෙන සඳහා වන වියේශ විනිමෙ ඉල්ලුම සපුරාලීම ස තික යකයේ. 

එබැවින්, අපනෙනවල සැබෑ අරමුණ සාක්ෂාත් වන පරිදි, සාධාරණ කාලෙක් ුළදී අපනෙන 

ආදාෙම සම්ූේණයෙන්ම රට යවත යගන්වා ගැනීම ස , අපනෙනකරුවන්යේ ගිණුම්වල 

දැනටමත් ඒකරාශී වි තියබන අපනෙන ඉපැයීම් ලැබීම් ද ඇුළුව, එයලස රට යවත ලැයබන 

අපනෙන ආදාෙම් යේශීෙ මුදල් බවට පරිවේතනෙ කිරීම ස තික කිරීම සඳ ා (බදු අඩු කිරීම 

ස  අයනකුත් උත්යත්ජන ගණනාවක් ලබා දීම ඔස්තයස්ත අපනෙන අංශෙට ස ාෙ වන) රජෙ ස  

(මිල ස  ආේික ස්තථායීතාව යමන්ම මුලය පේධති ස්තථායීතාව ත වුරු කිරීම අයේක්ෂා යකයරන) 

ම  බැංකුව පිෙවර ගැනීම සාධාරණ වු ඇත.  

යපාදුයේ පිළිගත හැකි කරුණක් නම් අපනෙනෙකට එහි අරමුණ ළඟා කරගත  ැක්යක්, 

අපනෙනෙ මගින් ජනනෙ යකයරන වියේශ විනිමෙ ප්රවා ෙ අවසානයේ රයේ මුලය පේධතිෙ 

ුළට යේශීෙ වයව ාර මුදල් යලස ඇුළත් වීයමන් පසුව යන්නයි. අපනෙන ඉපැයීම් අවසාන 

වශයෙන් යේශීෙ වයව ාර මුදල්වලට පරිවේතනෙ යනාවන්යන් නම් යමම අරමුණ සාක්ෂාත් 

කරගත යනා ැකි වු ඇත. ඒ අුව, යමම අරමුණ ළඟා කර ගැනීමට මග පාදන  ක්රිොමාේග 

ක්රිොත්මක කිරීම ස  අධීක්ෂණෙ ස තික කිරීම සඳ ා අවශය පේධති ශක්තිමත් කිරීම 

සම්බන්ධයෙන් පිෙවර ගත යුුව ඇත. අපනෙන ුළින් සැපයෙන වියේශ විනිමෙ ද්රවශීලතාව 

ස  ආනෙන සඳ ා වන වියේශ විනිමෙ ද්රවශීලතා ඉල්ලුම අතර මාසික සාමානය පරතරෙ ම  

බැංකුව සිෙ වාේතා මගින් ප්රකාශෙට පත්කර ඇති මේටම් දක්වා අඩුකරගත  ැකි වු ඇත්යත් 

එවිට ෙ.  


