
 
 

  

  
 

මෑත කාලීන ප්රaතිපත්තතිප ීරණ  ෙළඳපෙත ඳ    ෙත ලී නුපතාතිපක ෙළත 

 සම්ෙප්රaේ්ෂණය   මෙම් කාර් ක්ෂණයම්තාළ ළැඩිදියුණු කිරීම 

ෙළඳපෙත ඳ    ෙත ලී නුපතාතිපකළල තහඳ  ෑමක් ඇතිප කණමම සපහා තසුගි  මාස එෙක ඳහක 

කාල  තුඳ ශ්රීල ලාකා මහ ංැාව ළ දල් හ හා යා ාමන ප්රaතිපත්තතිප ණ නාළක් ෙණන ඇත. ෙමම ක්රික ාමාර්ණ 

නතණට, මහ ංැාව ෙේ යාතැ තැ්පතතු තහසුකම් නුපතාතිපක  (SDFR) සහ යාතැ    තහසුකම් 

නුපතාතිපක   (SLFR) ත්නම් නාක 100 කි්ප පි ළණ ේකකි්ප නඩු කිරීම, ංලතත්රණලාී  ළාිජ  ංැාව ළල 

රුපි  හ තැ්පතතු ළණකීම්ළලට න්ාඳ ළැළස්ාාපිත සාිතත නුපතාත  ප්රaතිපතතාාක 2.50 කි්ප තහත 

්මමි්ප ඒ හණහා මූලැ ෙළඳපෙත ඳ ෙළත රුපි  හ ිලිය න 150 ක තම  නතිපරික්ත ද්ර5ළීලලතාළක් 

සැතයීම සහ ංලතත්රණලාී  මූලැ ය තන මගි්ප පිරිනමුප ලංන රුපි  හ තැ්පතතු ෙත ලී නුපතාතිපක මත 

සීමා තැනමම මගි්ප එම ය තනළල මහ න නණදල් හ රැස් කිරීෙම් පිරිළැ  තහඳ ්ැමීම  නාදි  ඇතුඳ්ත 

ෙේ.  

මනාළ තාලන  වූ උද්ධමන  හා උද්ධමන නෙේක්ෂණයා මධැෙේ, යර්ථික ක්රික ාකාණකම්ළලට සහෙ යණ  

්ැක්මෙම් නණදල  සහිතළ ශ්රීල ලාකා මහ ංැාව ළ ෙමම ක්රික ාමාර්ණ ෙණන ඇත. තළ්, තාස්ව  ඉරි්ා සිදු වූ 

ප්රaහාණෙ ්ප තසු යර්ථික ට ඇතිප වූ තසුංෑම සම  ෙළඳපෙත ඳ    ෙත ලී නුපතාතිපක තහඳ ්ැමීෙම් 

නළතැතාළ තළදුණට්ත ීර්රය ම ඇත. එෙම්පම, විවිධ සාධක ෙහේ්තුෙක ටෙණන ෙමම ළසණ යණම්භෙේ සිට 

ෙතෞද්ණියක නාත  ෙළත සත න ල්    ළර්ධන  තිපයුණු ෙලස තහඳ ෙණ ස් ඇතිප නතණ, නක්රීො     

ළර්ධන  ම ඇත.    ප්රaසාණ   ම්ප්ණාමී මම සහ නක්රීො     ළැඩිමම සපහා ඉහඳ මට්ටෙම් තළතිපන 

නාමික සහ මූර්ත     ෙත ලී නුපතාතිපක එක් ප්රaධාන ෙහේ්තුළක් ම ඇතිප ංළ ශ්රීල ලාකා මහ ංැාව ෙේ න්හස 

ස්පයාෙේ්න ේතාර්තෙම්්පතුළ 

2019 සැේතැම්ංර් මස 24 ළැයා දින 
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ෙේ. එෙම්පම, සමාන යර්ථික ්ප සම  සැසදීෙම් දී ශ්රීල ලාකාෙේ මූර්ත     ෙත ලී නුපතාතිපක  පිළිණත 

ෙන හැකි ඉහඳ මට්ටමක තළතිපන නතණ, තසුගි  ළසණ 10 තුඳ දී ණට තුඳ තැළතිප නඩු උද්ධමන 

ළාතාළණ   ෙම්පම ෙ යජිත නමැීලලී උද්ධමන ඉලක්කකණ  ණාදලළ  ටේත උද්ධමන  සි  ට 4-6 

තණාසෙේ තළ්තළා ණැනීෙම් නෙේක්ෂණයා සම  ් නුපකූල ෙන ෙේ.  

ඒ නුපළ, දල් හ මණ්ඩල  විසි්ප 1949 නාක 58 ්ණන සාෙතයධිත දල් හ නීතිප තනේත  

104 (1) (b)  න ළණ්පතිප   ටේත ංලතත්රණලාී  ංැාව ළල රුපි  හ    සහ න්තතිපකාණම් සපහා න්ාඳ 

ළන ෙත ලී නුපතාතිපක, ඇතැම් ංැහැණ කිරීම්ළලට  ට්තළ, 2019 නෙප්රaේ් හ 30 ළන දින තැළතිප ෙත ලී 

නුපතාතිපකළලට සාෙේක්ෂණයළ 2019 ඔක්ෙතයංර් 15 දින ළන විට නළම ළතෙ ්ප ත්නම් නාක 200 කි්ප 

නඩු කණන ෙලස යා ම කණන ලදී. 

එෙම්පම, 2019 ෙන ළැම්ංර් 01 ළන්ා සිට ංලතැළැ්තෙළන තරිදි,   ත්ත (credit cards) සපහා න්ාඳ 

උතරිම ෙත ලී නුපතාතිපක  ළසණකට සි  ට 28 ක් ළන නතණ, පූර්ළ නුපමත කණන ල් තාළකාියක නයිණා 

(temporary overdrafts) සපහා න්ාඳ ළන උතරිම ෙත ලී නුපතාතිපක  ළසණකට සි  ට 24 ක් ළුප ඇත. 

2019 ඔක්ෙතයංර් 15 ළන දින සිට ංලතැළැ්තෙළන තරිදි, නුපමත ප්රaමා  ්ප ඉක්මළා  න ෙහය හි  

කාලසීමාළ්පට න්ාඳ හි  ෙණමම්  මත ්ණ්ඩන ෙත ලී නුපතාතිපක ළසණකට ත්නම් නාක 400 ක උතරිම 

සීමාළකට  ට්ත ළුප ඇත.  

සෑම ංලතත්රණලාී  ළාිජ  ංැාව ළක්ම එහි ංරිත සාමානැ ප්රaදල     නුපතාතිපක  (AWPR), 2019 

නෙප්රaේ් හ මස 26 ළන ්ා ළාර්තා කණන ල් මට්ටෙම් සිට 2019 ේසැම්ංර් මස 27 ළන දින ළන විට ත්නම් 

නාක 250 කි්ප නඩු කණුප ඇතැයි නෙේක්ෂණයා ෙකෙර්. 2019 ෙන ළැම්ංර් මස 01 ළන දින ළන විට ංරිත 

සාමානැ ප්රaදල     නුපතාතිපක , 2019 නෙප්රaේ් හ මස 26 ළන දින ළාර්තා වූ නණෙ හි සිට නළම ළතෙ ්ප 

ත්නම් නාක 150 කි්ප නඩු වි  යුතු . 

මූලැ තද්ධතිප  හණහා දල් හ ප්රaතිපත්තතිප  ළඩා කාර් ක්ෂ්ණයමළ සම්ෙප්රaේ්ෂණය   මම සහතිපක කිරීම සපහා මහ 

ංැාව ළ විසි්ප ෙළඳපෙත ඳ    ෙත ලී නුපතාතිපකළල ප්රaළ තා න ණ්ඩළ නීකක්ෂණය   කණුප ඇත. ෙමම 

යා ම  2020 මාර්තු මස ළන විට නැළත්ත සමාෙලයචන  කිරීමට මහ ංැාව ළ නෙේක්ෂණයා කණයි.  

 


