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වකොව ෝනා (COVID-19) වසංගතය වයාප්ත ත ම ම මධ්යයවේ ආර්ථික 

ක්රිනයාකාරිත්වයට සහායම ම සඳහා ශ්රීි ලංකා මහ බ ංකුව මුදල් ප්ර තිපපත්තිපය 

තවදු ටත් ලිහිල් ක යි 

ශ්රීය කා ා මහ බැාකුකේ මුදල් මණ්ඩකය, 2020 මාර්තු 16 වැනි දින පැවැති හදිසි 

රැස්වීකේදී, 2020 මාර්තු 17 දින සිට ක්රිමයාමකම  වන පදිදි ශ්රීය කා ා මහ බැාකුකේ 

නිතී තැ්පපතු පහුක ේ අනුපාති ය (SDFR) සහ නිතී ණය පහුක ේ 

අනුපාති ය  (SLFR), පිළිකවළි්ප, සියයට 6.25 සහ සියයට 7.25 දක්වා පදනේ අා   

25 කි්ප අඩු කිරීමට සහ බකපත්රුකාී  වාිජජ බැාකුවක සියු  ුපපියල් තැ්පපතු 

වගකීේ සඳහා අදාළ වීවස්ථාපිත සාිතත අවශ්යීතාව වර්තමාන සාිතත 

පවමකවාකගන යෑකේ  ාක පදිච්කේදකේ සිට ක්රිමයාමකම  වන පදිදි  සියයට 4.00 දක්වා 

ප්ර්තිශ්යතාා  1.00 කි්ප අඩු කිරීමට තීරණය  කේය. කගෝලීය වශ්යකය්ප සීඝ්රවකය්ප 

වීාප්ත ත වන ක ොකරෝනා (COVID -19)  වසාගතය සහ ශ්රීය කා ාව තුළ  ය තවදුරටමක 



වීාප්ත තවීකේ හැකියාව සමආ ්ර්ක    ටතුතු සඳහා සහාය දැක්වීකේ හදිසි 

අවශ්යීතාව සැකකිල්කට ගනිින්ප මුදල් මණ්ඩකය කමම තීරණය ගනු කැීය. 

2019 වසකර් අවසානය දක්වා සැකකිය තුතු  ාක පරාසයක් පුරා අඩු මට්ටම  පැවති 

ශ්රීය කා ාකේ ්ර්ක   වර්ධනය, රාජී ූලකී හා මුදල් ප්ර්තිපමකතිවක උමකකමකජ  

ක්රිමයාමාර්ග සහ ජනාධිපතිවරණකය්ප පුක නැවත ළහළ ය ය ්කයෝජ  

විශ්වාසකයහි ප්ර්තිලකයක් කකස යථා තමකමකවයට පමකවීම ්රේභ විය. ක කස් 

කවතමක, ක ොකරෝනා වසාගතකයහි වීාප්ත තියමක සමආ,  ය විවිධ මාර්ග හරහා 2020 

වසර තුළදී කේශිය ්ර්ක    ටතුතු ක කරහි අඛණ්ඩව බකපෑේ  රනු ඇතැයි 

කප්පනුේ  රින්ප පවතී.    

මනාව පාකනය වූ උේධමන අකප්ත ක්ෂා සහ උේධමනය මත ළල්ලුේ පීඩන කනොමැති 

වාතාවරණයක් හමුකේ, කේශීය ්ර්ක    ටතුතු යථා තමකමකවයට කගන ඒමට සහාය 

වීම සඳහා අද දින ගමක කමම තීරණයට කපර, ශ්රීය කා ා මහ බැාකුව විසි්ප වසකර් කේ 

දක්වා  ාකය තුළ පියවර ගණනාවක් කගන ඇත. ඒ යටකමක, ශ්රීය කා ා මහ බැාකුකේ 

ප්ර්තිපමකති කපොලී අනුපාති  2020 ජනවාදි 30 දින සිට ක්රිමයාමකම වන පදිදි පදනේ 

අා  50 කි්ප අඩු කිරීම, සක්රී0ය සහ අක්රී0ය  ාණ්ඩ කදවර්ගකේම ණය ගැණුේ ුපව්ප 

සඳහා වූ ණය සහන වැඩසටහන ක්රිමයාමකම  කිරීම සඳහා පහුක ේ සැකසීම සහ 

අක්රී0ය ණය නැවත යථා තමකමකවයට පමක කිරීම සඳහා වූ ණය ඇප ්වරණ රහමය 

ක්රිමයාමකම  කිරීම ඇතුළමක වූ අතර, මුදල් නීති පනකමක 2019 අා  02 දරන විධානය 

අනුව කවළඳකපොළ ණය අනුපාති  දිගටම පහළ යෑම තහවුුප කිරීම සඳහා ූලකී 

කවළඳකපොළ සමආ සාවාදයක් පවමකවාකගන යන කදී. මතුවන තමකමකවය්ප 

කේතුක ොටකගන ඇති විය හැකි බකපෑේවකට මුහුණදීම සඳහා අවශ්යී පදිදි 

ද්රුවශීකතාව සැපයීමටද ශ්රීය කා ා මහ බැාකුව විසි්ප ූලකී කවළඳකපොළ කවත සහති  

වන කදී. අද දින ග්පනා කද තීරණය දැනට ක්රිමයාමකම  ළහත සඳහ්ප පියවර සඳහා 

තවදුරටමක සහාය සපයනු ඇත.    

 



බකපත්රුකාී  වාිජජ බැාකු ප්ර්මුඛ සියු  ූලකී ්යතන විසි්ප, ප්ර්තිපමකති කපොලී 

අනුපාති ය්පහි වසකර් කේ දක්වා  ාකය තුළදී සිදු  රන කද පදනේ අා  75   

සමුච්ිතත අඩුවීකමහි සේපූර්ණ ප්ර්තිකා භය කම්පම, වීවස් ථාපිත සාිතත අනුපාතය 

අඩු කිරීම හරහා අරමුදල් පිදිවැය පහළයෑකේ ප්ර්තිකාභය, තවදුරටමක ප්ර්මාදයකි්ප 

කතොරව කවළඳකපො ළ ණය කපොලී අනුපාති  මය ්ප පි ළිබ ඹු වීම සහති  කිරීකේ 

අවශ්යීතාව මහ බැාකුව විසි්ප නැවතමක අවධාරණය  රනු කබයි. මීට අමතරව , 

ූලක ී  කව ළඳකපො ළ තුළ  කබක ාරී තමකමකවය්ප ඇති කිරීමට තුඩු කදන සමකප්ත ක්ෂනණ 

(Speculative) ක්රිමයා ාර ේවක කයදීකම්ප ව ළකින කකසද මහ බැාකුව විසි්ප ූලකී 

්යතනවලි්ප ළල්කා සිටී. 

 

මහ බැාකුව විසි්ප මනාව අමකහදා බකන කද වීාපාර අඛණ්ඩතා සැ ුකේ 

ස්ථානගත  ර ඇති අතර,  මය ්ප අව ශ්යී අවස් ථාව්පහිදී ක්රිමයාමකම  වී, මුදල් හා 

විදතමක ගනුකදනුවකට කිසිදු බාධාවක් ඇති කනොවීමමක, රජකේ කම්පම මහ බැාකුකේ 

වගකීේ නිසි කේකාවට පියවීමමක සහති  ක කර්. 

 

ක ොකරෝනා (COVID – 19) වසාගතකේ ්ර්ක   බකපෑම අවම කිරීමට අවශ්යී රාජී 

ූලකී සහ මුදල් ප්ර්තිපමකති ක්රිමයාමාර්ග සේබ්පධී රණය කිරීම සඳහා මහ බැාකුව 

රජය සමආ සමීපව  ටතුතු  රින්ප සිටියි. විකශ්ෂකය්පම, පවතින අසාමානී 

තමකමකවය්පට සාර්ථ ව මුහුණ දීම සඳහා රජයට අවශ්යී අරමුදල් ුකමටව රැස් 

කිරීකේදී මහ බැාකුව රජය සමආ  ටතුතු  රනු ඇත. 

  

ශ්රීය කා ා මහ බැාකුව කගෝලීය හා කේශීය කවළඳකපො ළ ප්ර්වණතාව්ප සමීපව 

නිරීක්ෂනණය  රින්ප අවශ්යී පදිදි තවදුරටමක ප්ර්තිපමකති, නියාමන සහ කමකහතුේ 

ක්රිමයාමාර්ග ගනු කබන අතර, හදිසි සහාය අවශ්යී පුේගක  ාණ්ඩය්ප කවත  ාලීනව 

අවශ්යී ක කරන සහායය්ප කැීම සහති  කිරීම අරමු ණු  ර ගනිින්ප , මහ 

බැාකුකේ ක්රිමයාමාර්ග ්ර්ක  ය කවත සේකේුෂණය වීම සහ ූලකී කවළඳකපොළ ුකමට 

ක්රිමයා ාදිමකවය තහවුුප කිරීම සඳහා සෑම ූලකී ්යතනය ම ක්රිමයා ාදිමකවය 

නිරීක්ෂනණය  රනු ඇත. 

 


