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දිනය  :  2017.12.05 

 

ධර්බුෙතන්ට පත්වී ඇති මුෙල් සමාගේ සේබන්ධව ගනු ල්බන නිතාමන ක්රිතාමාර්ග 

2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරනය තේ ම මුදල් ව්යාපාරාර කේතු ක කර ගන තාස හා ා 

 හන්ට්රල් නන් ව්්ට්මසන්්ම්ට නන්්  ිනනනන්්ට ීඑලල්ී  යතයනත  ව්ය බාා ී  ිබූ ාබපාරත්රත 

අ  ෝසි කිරී ේ නි ේදනතක් නිකුම කිරීසේ ශ්රී බංකා ස  ාකංකු ේ මුදල් සඩලයබත සිසින් 

2017.11.06 ව්න දින තීරණත කරන බදි.  

යතයන ේ දුර්ව්බ කළසනාකරණත හ  කළසනාකාරිමව්ත සිසින් සිදු කළ අක්රසව්ම 

ගනු දනු නිහා  හන්ට්රල් නන් ව්්ට්මසන්්ම්ට නන්්  ිනනනන්්ට ීඑලල්ී  යතයනත 2013 ව්ර්ෂ ේ 

සිේ ාබව්ම ද්රව්ීලබයා අර්ුදද ව්බේ මුුණණ  දිනන් සිියි..  සස යතයන ේ අ්යක්ෂව්රුන් 

හ   යයෂ්ඨ ක කළසනාකාරිමව්ත සිසින් ව්යාපාරාර ේ ව්මකේ ව්බ ව්ියනාකස ව්ංිනිකව් ව්ක  

අගතකින්  පාරන්ව්ා නිබ අයර ලස ව්මකේ ව්යාය   ෝ  ව්නම ාකම්ේ ව්බේ තේම ාව්, ඒ  ා 

හේාන්්  ල්ඛණ පාරරික්ෂාව්ේ බක් කිරී ේී  අනාව්රණත වී නය.  

 හන්ට්රල් නන් ව්්ට්මසන්්ම්ට නන්්  ිනනනන්්ට ීඑලල්ී  යතයනත 2014 ව්ර්ෂ ේ සිේ ව්යාපාරාර 

කේත ක ව්බ  තී   නොසකිබ අයර  සස කාබත  කළී  ශ්රී බංකා ස  ාකංකුව් සිසින්,  සස 

යතයන ේ ය තෝයනත කර ව්යාපාරාර කේතු ක තතායමව්තේ පාරම කිරීස හා ා නනන්දුව්ක් 

දකක්ව සිසි්  ේීලත හ  සි ේීලත යතයන/ පුේගබි.න් ගණනාව්ක් හසග හාකච්ඡා කරන 

බී .  සස යතයන ේ ව්යාපාරාර කේතු ක තතායමව්තේ පාරම කිරී ේ ඕනනස හකබක්ටසක් 

ක්රිතාමසක කිරීස හා ා අව්ස ව්ෙ තන් රුයලතල් ලියනතන 3 ක පාරසණ ය තෝයනතන් අව්ෙය 

 
 

  නිළ  න ළ     ළ     
30,            ,       01,         

          : 2477424, 2477423, 2477418 

     : 2346257,  2477739 

 -    : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
         : www.cbsl.gov.lk 
 

 

  ත් ත් නිළ  නය 



ව්න අයර, පාරසුගිත ව්හර 4 ක පාරසණ කාබතක සිේ යකන්පාර ක මුදල්   ෝ ඒ  ා හේාන්් කිසිස 

 පාරොලී මුදබක් යකන්පාරමකරුව්න්ේ  ගව්ා  නොසකිබ ාකසින් යකන්පාර ක මුදල් ව්යනන් අව්ස 

ව්ෙ තන් 30 - 40% ක ප්රසාණතක්   ෝ නයා නක්සනින්ස යපාරසු  ගසිත තු ක  ාව් මුදල් 

සඩලයබත යව්දුරේම පාරක කදියන කිරීසේ අද ්ට කරි.. ල සන්ස නව් ය තෝයකතන් 

සිශ්ව්ාහදාි. සිත තු ක අයර, සි ේීලත ය තෝයකි.න් නීයයානුල බ ක්රස ේද ස්ට ්ට ශ්රී බංකාව් 

 ව්ය මුදල් හේ ේෂණත කබ තු කත.  

 සස යතයන ේ මුළු යකන්පාර ක ප්රසාණත රුයලතල් ලියනතන 3.5 ක් පාරසණ ව්න අයර, මුළු 

යකන්පාරමකරුව්න් ේ ප්රසාණත 4,092 ක් පාරසණ  ේ. ලස යකන්පාරමකරුව්න් ගන් 2,501 ක 

ප්රසාණතක යකන්පාර ක ව්බ ව්ියනාකස රුයලතල් 600,000 ේ අඩු  ේ. ශ්රී බංකා යකන්පාර ක රක්ෂණ 

හ  ද්රව්ීලබයා ය්ාරක අරමුදබ තේ ම දකනේ පාරව්ිබන  රගුබාසි ව්බේ අනුව් යකන්පාර ක 

රක්ෂණාව්රණ තන් ලක් යකන්පාරමකරු ව්කුේ බක ාන රක්ෂණ යව්රණ ේ නපාරරිස මුදල් 

ප්රසාණත රු. 300,000 ව්න අයර, මුදල් සඩලයබත සිසින් කුයා යකන්පාරමකරුව්න් ේ යමමව්ත 

හබකා ාබා  ගසිත  කකි නපාරරිස රක්ෂණ මුදල් ප්රසාණත රු. 300,000 සිේ රු.600,000 දක්ව්ා 

 දගුණතක් කිරීසේ තීරණත කර නය. ඒ  අනුව්  හන්ට්රල් නන් ව්්ට්මසන්්ම්ට නන්්  ිනනනන්්ට 

ීඑලල්ී  යතයන ේ යකන්පාරමකරුව්න් ගන් 61% ක පාරසණ ප්රසාණතකේ සිත හේූරර්ණ 

යකන්පාර ක මුදබ යපාරසු බාා ගකනීසේ  කකිතාව් බක ානු නය. 

2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාරාර පාරන ම ප්රිබපාරාදන ව්බේ අනුව් ලස පාරන ම හා න් 

කාබපාරරිච් ේදත  කළ ාබපාරත්රත අව්බංගු කිරී ේ නි ේදනතේ ල රිවව්  හන්ට්රල් 

නන් ව්්ට්මසන්්ම්ට නන්්  ිනනනන්්ට ීඑලල්ී  යතයනතේ මුදල් සඩලයබත  ව්ය සි රෝ්යා 

නදිරිපාරම කිරීසේ  කකිතාව් නිබ ාව් ලස යතයන ේ යකන්පාරමකරුව්න්ේ හ  අ නකුම 

නනන්දුව්ක් දක්ව්න පාරාර්ශ්ව්තන්ේ  සසගින් දකනුේ ී සේ කකසකම යමු.  සස යතයනත 

හා ා ය තෝයනත කිරීසේ කකසකමය ප්රකාෙ කරන බද ය තෝයකතකු  ව්ය අරමුදල් නිබ 

ාව් ය වුරු කිරීසේ ශ්රී බංකා ස  ාකංකුව් සිසින් බාාදුන් කාබී සාව්ද අව්්ටතා කිිවපාරතකී ස 

ී ර්ඝ කබද ලස අව්ෙයයාව් හේූරර්ණ කිරීසේ ය තෝයකතා  ස යක් හසම වී නකය. 

ද ්ටේනන්යර්්   ක්ර ්ම ිනනනන්්ට යනිනේ්  හ  සිිය ිනනනන්්ට  කෝපාර ර්ෂන් යනිනේ්  තන යතයන 

හේාන්්ව් නිරාකරණත සිත තු ක නනිබක ගකේළු පාරව්ිබන ාකසින්, මුදල් සඩලයබත සිසින් ලස 

යතයන  ව්ය ාබපාරත්ර අව්බංගු කිරී ේ නි ේදන නිකුම කර  නොසකය.  

යව්ද,  සස යතයනතන්ිව සිදුව් නිබ අක්රිනකයාව්බේ හ  යකන්පාරමකරුව්න් ේ මුදල් 

අව්භාසියතන්ේ ව්ගකිව් තු ක සිතළු පාරාර්ෙව්ව්බේ ල රිවව් ගය  කකි සිතළුස නනිබක 



ක්රිතාසාර්ග ගකනීසේද ශ්රී බංකා ස  ාකංකුව් සිසින් නදිරි ේී  කේතු ක කරනු බාන ාව්ද 

දන්ව්ා සිියනු බක ේ. 

 

 

 


