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භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර වේවාකරන වගවීේ පිළිබඳව පැහැදිළි කිරීම 

ප්රමාණවත් අරමුෙල් කනාමැති වීම කේුකවන්ත භාණ්ඩාගාර බැඳුේ ර  ල්ිරීකේ දිනට 

කපර අොල කගවීේ සිදුකිරීමට කනාහැකි බව ඉ්මු ර කපන්තවන සාවෙය මාධ්ය 

වාර්තා පළවී ඇති බව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව නිරීක්සෂණය  ර ඇත. 

ඉහත සඳහන්ත මාධ්ය වාර්තා නිරවෙයතාවකයන්ත කතාර බව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 

සඳහන්ත  රන අතර, රජකේ කේශීය සහ විකේශීය ණය ක්වා රණ කගවීේ නියමිත 

පරිදි අඛණ්ඩව සිදුකිරීම මගින්ත ඉතා යහපත් වාර්තාවක්ස පවත්වාකගන යන බවෙ 

අවධ්ාරණය  රයි. ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව නිකයෝජිත  ාර්යයක්ස වශකයන්ත රජය 

කවනුකවන්ත රාජය ණය  ළමණා රණය  සිදු රන අතර, නියමිත ක්රියා පටිපාටීන්තට 

අනුව  ල් ිකරන දිනට කපර කනාව,  ල් ිකරන දිනකේදී අොළ කපාළී සහ ණය ආපසු 

කගවීේ සිදු  ර ඇත. 

2018 වර්ෂකේ කේ ෙක්සවා  ාලය ුල භාණ්ඩාගාර බිල්පත්  ල් ිරීේ (ඊට අොල කපාළිය 

ෙ සමග) කමන්තම භාණ්ඩාගාර බැඳුේ ර  ල්ිරීේ සහ කූපන්ත කපාළී කගවීේෙ නියමිත 

දිනයන්තට සිදුකිරීම ුලින්තෙ ණය ක්වා රණ වගකීේ ියවීම සඳහා රජය සුව 

ප්රමාණවත් ද්රවශීලතාවයක්ස පවතින බව විෙහා ෙැක්සකවයි. පහත වගුකේ ෙැක්සකවන පරිදි 

2018 වර්ෂය ුළ දී කේ වන කතක්ස සිදු  ළ රුියල් මිලියන 324,448 ක්ස වූ භාණ්ඩාගාර 

බැඳුේ ර  ල්ිරීේ සෙහා වූ කගවීේ සහ කූපන්ත කපාලී කගවීේ හා සැසදීකේදී 



භාණ්ඩාගාර බැඳුේ ර නිකුත් කිරීකමන්ත උපයනු ලැබූ මුෙල රුියල් මිලියන 220,020 ක්ස 

පමණි. 

භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර වේවා වගවීේ (01.01.2018 සිට 25.04.2018 දක්වා) 

රුපියල් මිලියන වලින්න 

 ල්ිරීේ සෙහා කගවීේ කූපන්ත / කපාළී කගවීේ මුළු කගවීේ 

187,638.32 136,809.71 324,448.03 

 

මීට සමගාමීව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව සුව පැවති භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්රමාණය 

2017.04.25 දින තිබූ  රුියල් මිලියන 293,039 සිට 2018.04.25 දින වනවිට රුියල් මිලියන 

69,114 ෙක්සවා සැලකිය යුු අඩු වීමක්ස කපන්තනුේ  රයි. 

ආකයෝජ යන්ත කිහිප කෙකනකුකේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුේ ර 

වලට අොලව සිදු ල කපාළී සහ  ල්ිරීේ සෙහා වූ කගවීේ අත්හිටවන ලෙ ප්රාථමි  

අකලවි රුකවකුකේ ගිණුකේ පවතින අතර, එම කගවීේ සුදුසු නීතිමය අනුමැතියක්ස 

ලැබුණු විට ඉදිරිකේදී නිෙහ් කිරීම සිදු රන බවෙ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව තවදුරටත් 

පැහැදිළි  රනු ලබයි.  


