
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

සංචාරක කර්මාන්තය සහ වවළඳාම තුළ ඉන්ියානු 

රුපියල් භාවිතා කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ිකය යථා 

තත්වයට පත් කිරීමට සහ වර්ධනයට උපකාරී වේ 

 

ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර ආර්ික ගනුකෙනු සඳහා 

ඉන්දියානු රුපියල් භාවිතා කිරීම සම්බන්දධකයන්ද ඉන්දියානු මහ 

කකාමසාරිස් කාර්යාලය විසින්ද සංවිධානය කරන ලෙ 

සාකච්ඡාවක් 2023 මාර්ු 2 වන ින පැවැත්වවිණ. ලංකා බැංකුව, 

ඉන්දියානු රාජ්ය බැංකුව සහ ඉන්දියානු බැංකුව ඔවුන්දකේ 

අත්වෙැකීම් කබො ගත්ව අතර 2022 වසකර්දී ඉන්දියානු සංචිත 

බැංකුව සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ද ක්රියාත්වමක කිරීකම් 

රාමුව නිර්මාණය කිරීකමන්ද අනුරුව අොළ 

කවාස්කරා/කනාස්කරා ගිණුම් හරහා ඉන්දියානු රුපියල් වලින්ද 

නම් කරන ලෙ කවළඳ ගනුකෙනු සිදු කිරීම ආරම්භ කළ බව 

පැමිණ සිටි පිරිසට ෙැනුම් දුන්දකන්දය. කම් සඳහා සභභාගී වන 

බැංකු විසින්ද ෙ ඉන්දියානු රුපියල්වලින්ද නම් කරන ලෙ පියවීම්ි 

ප්රතිලාභ විස්තර කරන ලදී. කකටි කාලයක් ගත වීම, අඩු 

විනිමය පිරිවැය සහ කවළඳ ණය සඳහා වඩා පහසු අවස්ථාවන්ද 

පැවතීම වැනි ප්රතිලාභ කම් අතර කේ. සංචාරක කර්මාන්දතය 

සහ ආගන්දුක සත්වකාර ක්කේත්රයට කමම වැඩසටහකන්ද 



සුබොයි බලපෑම ෙ කමි දී මුකර ෙැක් වූ අතර මුෙල් රැස්කිරීම 

කේගවත්ව කිරීමට උපකාරී වීම සහ ඒවා අකනකුත්ව අංශයන්ද 

විසින්ද භාවිතා කළ හැකි වීම ෙ කමි දී විකේෂකයන්ද මු කරන 

ලදී.  

2. ඉන්දදීය සංචිත බැංකුකේ කණ්ඩායමක් අන්දතර්ජ්ාලය 

ඔස්කස් කමම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වූ අතර අවසරලත්ව 

ප්රාේධන ගිණුම් ගනුකෙනුවලට අමතරව භාණ්ඩ කමන්දම කස්වා 

ගනුකෙනු සම්බන්දධ ජ්ංගම ගිණුම් පියවීම සඳහා ඉන්දියානු 

රුපියල් භාවිතා කිරීකම් හැකියාව ෙ පැවතින බව සඳහන්ද 

කකේය. ඉන්දියානු සංචිත බැංකු කණ්ඩායම ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව සමඟ සමීප සහකයෝගීතාවයකින්ද කටයුු කරන බව 

පැවසූ අතර කමම ක්රියාවලියට තවදුරටත්ව පහසුකම් සැලසීම 

සඳහා සංචිත බැංකුකේ කැපවීම අවධාරණය කකේය.  

3. මුෙල් රාජ්ය අමාතය කෂහාන්ද කස්මසිංහ මහතා කෙරට 

අතර සමීප ආර්ික සම්බන්දධතාවය අගය කළ අතර ශ්රී 

ලංකාවට ජ්ාතයන්දතර මූලය අරමුෙකල් සහය ලබාගැනීම සඳහා 

අවශය කකකරන ශක්තිමත්ව මූලය සහතික ලබා දීම ඇුළුව 

පසුගිය වසර ුළ ඉන්දියාව විසින්ද ශ්රී ලංකාවට ලබා දුන්ද මූලය 

සහ මානුෂීය සහය සම්බන්දධකයන්ද ඉන්දියාවට ස්ුතිය පළ 

කකේය. ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දෙලාල් 

වීරසිංහ මහතා ඉන්දියානු රුපියල්වලින්ද නම් කරන ලෙ 

ගනුකෙනු ක්රියාවට නැංවීම සඳහා ලබා දුන්ද අවස්ථාවට 

ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලංකාකේ වයාපාරික ප්රජ්ාවකගන්ද ඉහළ 

ඉල්ුමක් පවතින බව සඳහන්ද කකේය. කාලයත්ව සමඟ කමම 

පහසුකම ප්රාේධන සහ ජ්ංගම ගිණුම් ගනුකෙනුවල සමස්ත 



පරාසය සඳහා ම වයාප්ත කරන කලස එුමා ආරාධනා 

කකේය. ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිුමා ශ්රී ලංකාකේ සහ 

ඉන්දියාකේ විවිධාකර පාර්ශවකරුවන්ද කමම සාකච්ඡාව සඳහා 

සහභාගී වීම සම්බන්දධකයන්ද සිය ප්රශංසාව පළ කකේය. කම් 

සඳහා 300කට අධික පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර අන්දතර්ජ්ාලය 

ඔස්කස් ෙ විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.  

4. ශ්රී ලංකාකේ ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් බාේකල් 

මහතා කමම පියවර කවළඳ සහ ආකයෝජ්න ක්රමකේෙ හරහා 

වඩා ශක්තිමත්ව සහ සමීප ආර්ික සහකයෝගීතාවයක් 

කගාඩනැගීමට කෙරට විසින්ද ඒකාබද්ධව ෙරන ප්රයත්වනයට මනා 

පිටිවහලක් වන බව ප්රකාශ කකේය. ඩිජිටල් කගවීම් ක්කේත්රය 

ුළ ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර කම් වන විට ක්රියාත්වමක 

සහකයෝගීතාවය සහ කෙරට අතර ආර්ික සම්බන්දධතාවය 

ඉහළ නැංවීමට එයට ඇති හැකියාව සම්බන්දධකයන්ද ෙ එුමා 

අෙහස් ෙැක්වීය.  

 

5. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, ශ්රී ලංකා රජ්ය, සංචාරක ක්කේත්රකේ 

නිරත වූවන්ද, මාධය ක්කේත්රකේ නියැකළන්දනන්ද, බැංකු 

නිකයෝජිතයන්ද, ආර්ික විෙයාඥයන්ද සහ මාධයකේදීන්ද ඇුළු 

වයාපාරික සහ කර්මාන්දත නිකයෝජිතයන්ද රැසක් ශ්රී ලංකාව 

නිකයෝජ්නය කරමින්ද කම් සඳහා සහභාගී වූහ. ඉන්දියාව 

නිකයෝජ්නය කරමින්ද ඉන්දියානු සංචිත බැංකුකේ, ඉන්දියානු 

රජ්කේ, කවළඳ සහ කර්මාන්දත සංගම් සහ අපනයන ප්රවර්ධන 

කවුන්දසිලවල නිකයෝජිතකයෝ අන්දතර්ජ්ාලය ඔස්කස් කම් සඳහා 

සහභාගී වූහ.  
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