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ණය අනුපාත පහත දැමීම මගින්න සුළු හා මධ්ය පරිමාණ වයවසායකයින්න වවත 

ණය සැපයීේ වයාමු කරවීම සඳහා ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග 

කවළඳකපාළ ද්රවශීලතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය පහත කහළීම 

සහ එක්ස දින කපාලී අනුපාති  අඩු කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග ලබා කගන තිබියදී, බලපත්රලාභී 

බැංකු හා බැංකු කනාවන මූලය ආයතන මගින් ණය ලබා දීකේදී, අධි  කපාලී අනුපාත අය 

කිරීම  සහ තැන්පතු සඳහා ඉතා ඉහළ කපාලී අනුපාත ලබා දීම ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් 

නිරීක්සෂණය  ර ඇත. විකේෂකයන්ම, මනා කලස පාලනය  රන ලද උද්ධමනයක්ස හා උද්ධමන 

අකේක්සෂාවක්ස පවත්වා කගන යනු ලබන වටපිටාවක්ස තුළ, ශ්රී ලං ාකේ මූර්ත කපාලී අනුපාත 

 ලාපකේ අකනකුත් ආර්ි යන් හා සැසඳීකේදී අධි ව පවතින බව කපනී යන  රුණකි.  

ඒ අනුව, ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විසින් බලපත්රලාභී බැංකු හා බැංකු කනාවන මූලය ආයතන 

විසින් තැන්පතු සඳහා ලබා කදනු ලබන කපාලී අනුපාත පහත දමන කලසට ඉල්ලීමක්ස  රන 

ලද අතර එමගින් මූලය අංශය හරහා මුදල් ප්රතිපත්ති සේකේෂණය  ඩිනේ කිරීමට සහ ඒ 

අනුව බලපත්රලාභී බැංකු විසින් විකේෂකයන් සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාරවලට හා කපාදුකේ 

ණය ලබා දීකේදී අය  රන කපාලී අනුපාත පහත කහළීම මගින් මූර්ත ආර්ි ය කවත ණය 

ප්රවාහ ඉහළ නැංවීමට අකේක්සෂා ක කර්. 

බලපත්රලාභී බැංකු හා බැංකු කනාවන මූලය ආයතන මගින් ඉතිරි කිරීකේ සහ මාස 3 ට අඩු 

අකනකුත් තැන්පතු සඳහා ලබා කදන කපාලී අනුපාත නිතය තැන්පතු පහසු ේ අනුපාතය 



 
 

මත පදනේ වන අතර එයට වඩා වැඩි  ාලසීමාවකින් යුතු තැන්පතු සඳහා කපාලී අනුපාත 

දින 364 භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අනුපාතය මත පදනේ වනු ඇත. වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ළමුන් 

සඳහා වන ඉතිරි කිරීකේ ගිණුේ සහ කජයෂ්ඨ පුරවැසියන්කේ වසර ට කහෝ ඊට වැඩි 

 ාලසීමාවකින් යුතු ්ිර තැන්පතු සඳහා පදනේ අං  50 ක්ස (50 basis points) දක්සවා අමතර 

කපාලියක්ස ලබා දීමට බැංකු හා බැංකු කනාවන මූලය ආයතනවලට හැකියාවක්ස ඇත. කමයට 

අමතරව බැංකු කනාවන මූලය ආයතන විසින් නිකුත්  රනු ලබන ණය උප රණ සඳහා ද 

උපරිම කපාලී අනුපාත සීමාවන් අදාළ කේ. කමකී ක්රියාමාර්ග ගන්නා අතරතුර 

තැන්පතු රුවන් හට සැලකිය යුතු මූර්ත ප්රතිලාභයක්ස ලැකබන පරිදි තැන්පතු කපාලී අනුපාත 

තරග ාරීව පවත්වා කගන යනු ඇතැයි අකේක්සෂා ක කර්.  

ඉහත ක්රියාමාර්ග මගින් මූලය අංශය විසින් අරමුදල් කවනුකවන් දරනු ලබන අධි  පිරිවැය අඩු 

වන අතර, ඉදිරි ක ටි  ාලය තුළදී සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාර සඳහා ලබා කදන ණය 

සඳහා වන කපාලී අනුපාත පදනේ අං  200 කින් (200 basis points) පමණ අඩු කවතැයි ශ්රී ලං ා 

මහ බැංකුව අකේක්සෂා  රයි. 2018 කනාවැේබර් සහ 2019 මාර්තු යන  ාලසීමාවන්ි දී පියවර 

කද ක්ස යටකත් වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය පදනේ අං  250 කින් (250 basis points) පහත 

කහලන ලද අතර එමගින් කේ වන විටත් අරමුදල් සඳහා දැරිය යුතු පිරිවැය අඩු වී ඇත. එමගින් 

තැන්පතු හා ණය කපාලී අනුපාත අතර පරතරය අඩු කවතැයි අකේක්සිතය. ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව විසින් බැංකු හා බැංකු කනාවන මූලය ආයතන තැන්පතු හා ණය කපාලී 

අනුපාති යන්කේ හැසිරීම සමීපව නිරීක්සෂණය  රනු ඇති අතර අනාගතකේ දී සුදුසු පරිදි 

අමතර ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ද  ටයුතු  රනු ඇත. 


