
1 
 

 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

30, ජනාධිපති මාවත, ක ාළඹ 01, ශ්රී ලං ාව 

දුර ථන අං  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆැක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිය  www.cbsl.gov.lk 

 

පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ ආර්ික පර්වේෂණ වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය 2020 වපබරවාරි 24 දින 

 
 
 
 

 

ශ්රී ලංකා අන්නතර් බ ංකු අර්පණ අනුපාතික (SLIBOR) ගණනය කිරීම සහ 

ප්රකාශයට පත් කිරීම  න ව ත්ීම 

 

 

ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2020 ජූලි මස 01 වැනි දින සිට බලපැවැත්කවන 

පරිදි ශ්රී ලං ා අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාති  (SLIBOR) ගණනය කිරීම සහ ප්ර ාශයට 

පත් කනාකිරීමට තීරණය  රන ලදී. කමම තීරණයට එළඹීම සඳහා ප්රධාන වශකයන් 

සැලකිල්ලට භාජනය වූ  රුණු වනුකේ කේශීය මූලය කවළඳකපාළ තුළ ණය උප රණ සඳහා 

වන පදනේ මිල තීරණය කිරීකේදී ශ්රී ලං ා අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාති  භාවිත කිරීම 

අවම වීම, ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාති  (LIBOR) ඇතුළුව එවැනි අර්පණ 

අනුපාති  ගණනය කිරීම හා ප්ර ාශයට පත් කිරීකමන් කගෝලීය වශකයන් බැහැරවීකේ 

ප්රවණතාව, අන්තර් බැංකු කවළඳකපාකළහි දිගු ාලීන පරිණත  ාල සීමාවන් සඳහා 

පවතින අඩු පරිමාවන් හමුකේ අර්පණ අනුපාති  වාර්තා කිරීම නවතාලීම සඳහා 

බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු විසින්  රන ලද ඉල්ලීේ සහ කේශීය මූලය කවළඳකපාළ තුළ 

වි ල්ප පදනේ කපාලී අනුපාති  පැවතීම යනාදියයි. 

  

දැනට ශ්රී ලං ා අන්තර් බැංකු අර්පණ අනුපාති  හා සේබන්ධිත ණය කහෝ අත්ති ාරේ 

සහිත කේශීය මූලය කවළඳකපාළ ආයතනය ට කහෝ පුේගලකයකුට ඇති විය හැකි 

අපහසුතාවන් වැළැක්සවීම සඳහා ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු 
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වාර්තා  රනු ලබන අර්පණ අනුපාති  පදනේ  රගනිමින් ශ්රි ලං ා අන්තර් බැංකු 

අර්පණ අනුපාති  2020 ජූනි මස 30 වැනි දින දක්සවා අඛණ්ඩව ප්ර ාශයට පත්  රනු ඇත. 

කමම  ාලය අතරතුර අදාළ මූලය ක්වා සැපයුේ රු සමඟ සා ච්ඡා  ර සුදුසු 

ආන්ති යක්ස සහිතව, මහ බැංකුකේ ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති , බරිත සාමානය ඒක්සෂණ 

මුදල් අනුපාති ය (AWCMR), බරිත සාමානය ප්රමුඛ ණය අනුපාති ය (AWPR), භාණ්ඩාගාර 

බිල්පත් ඵලදා අනුපාති  යනාදී වි ල්ප කපාලී අනුපාති  කවතට මාරු වන කලස 

කවළඳකපාළ සහභාගිවන්නන් හට උපකද් කදනු ලැකබ්.  

 

කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාති  හරහා ආර්ි යට මුදල් ප්රතිපත්තිය හා මුදල් තත්ත්වයන් 

සේකේෂණ වීකමහි  ාර්යක්ස්මතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා පිරිවැය පිළිබිඹු  රන වි ල්ප 

පදනේ අනුපාති යක්ස හඳුන්වාදීකේ ක්රියාවලිය  ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව කේ වන විට  

නිරතවන බවද කමමඟින් දැනුේ කදනු ලැකබ්. 

  

 

 


