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දිනය  2019 ජුලි 18 

 

සුළු හා මධ්ය පිමමා  වයවසායකිනන්න වවත  ය සපපීමේ වයාු  කවීමම සහහා ්රී 

ලංකා මහ බපංකුව ගත් පියවව.  

 

මූකය අායය රරරා ුදලල් ්රතිප්ති මේකේෂණය ය  නමනේ රීමේකේ අක්ක්සෂණයාව කපරලැවව,  

2019 අකේල් 29 වන න න ට  ක්රියා්ම  වන පවන , බකපත්රකාී  බැාු  රා බැාු  කනාවන මූකය 

ආයතන විටන් තැන්පතු මඳරා කබා කලනු කබන කපාලී අනුපාත පරත ලමන කකම  ශ්රී කා ා 

මර බැාු ව විටන් ඉල්ලීමක්ස  රන කදී. එ මගින්  බකපත්රකාී  බැාු  විටන් විකෂෂණයකයන් ුළු 

රා මධ්ය පවමා  වයාපාරවක  රා කපාදුකණ  ය කබා දීකේදී අය  රන කපාලී අනුපාත පරත 

කරකනු ඇතැයිල මූර්ත ආර්ි ය කවත  ය ්රවාර ඉරළ නැාීමම  රැරීකවතැයි ල අක්ක්සෂණයා 

ක වණි.  

 

ඒ අනුව බකපත්රකාී  බැාු  රා බැාු  කනාවන මූකය ආයතන මගින් ඉතිව රීමේකේ මර මාම 3 

  අඩු අකනු ් තැන්පතු මඳරා කබා කලන කපාලී අනුපාත නිතය තැන්පතු පරුළ ේ 



 
 

අනුපාතය ( SDFR ) මත පලනේ වන අතර එය  වඩා වැනම  ාකසීමාවරීන් යුතු තැන්පතු මඳරා 

කෙවන කපාලී අනුපාත න න 364 භාණ්ඩාොර බිල්ප් අනුපාතය මත පලනේ කණ.  

 

වයව්ථාිතත මාිතත අනුපාතය (SRR ) පරක ලැමීම මඟින් ල ශ්රී කා ා මරා බැාු ව කීය ය ුදලල් 

කවළඳකපාක  මැකරීය යුතු රුිතයල් ද්රවය කතාවයක්ස මැපූ  අතර එය  අමතරව 2019 මැයි 31 

වන න න ට  ටය ්රතිප්ති කපාලී අනුපාති  ල පලනේ අා  00 රීන් අඩු කයය. එි  බකපමම, 

නිතය තැන්පතු පරුළ ේ අනුපාතය රා බැුණු  ඉතුරුේ තැන්පතු කපාලී අනුපාතයන්ක  

පරක යාම මඟින් මෘජුව ිතලිබිඹු කණ. 

 

2019 ජුලි 01 න න ට  ක්රියා්ම  වන පවන  2019 වමකර් තුන් වන  ාර්තුව මඳරා බැාු  මර 

බැාු  කනාවන මූකය ආයතනයන්ක  තැන්පතු මඳරා බකපැවැ්කවන පලනේ කපාලී අනුපාත 

(reference rates) තවදුර ් මාකයෝධ්නය  රන කදී. එකමන්ම ඉතුරුේ රා ්ථාවර තැන්පතු 

මඳරා කබා න ය රැරී උපවම  ය අනුපාත ිතලිකවලින් පලනේ අා  (basis points) 00 රීන් මර 

171 රීන් තවදුර ් පරත ලමනු කැබූ නිමා බැාු  මර බැාු  කනාවන මූකය ආයතනයන්ක  

අරුදලල් ිතවවැය අඩුකවනු ඇත. 2019 අකේල් 26 වන වි  12.24% ක්ස කකම පැවති බවත මාමානය 

්රුද   ය කපාලී අනුපාති ය 2019 ූලලි 12 වන වි  10.97% ක්ස ලක්සවා අඩුීම ඇත.  

 

වේ අනුව , බපංකු හා බපංකු වනාවන මූලය යයතනයන්නවේ   ය වපාී  අනුපාත තව 

දුවටත් නුදුරු අනාගතවේදීම අඩුවනු ඇතපින ්රී ලංකා මහ බපංකුව අව්ෂ ා 

කවන අතව විවේ වයන්න සුළු හා මධ්ය පිමමා  වයාපාිමකයන්න ඇුළු  ය 

ගපනුේකරුවන්න හට අඩු වපාී  අනුපාත යටවත්  ය පහසුකේ ලබා ගපනීමට 

හපකිවනු ඇතපින අව්ෂ ා වකවවින. ්රී ලංකා මහ බපංකුව වින්න්න බපංකු වපාී  

අනුපාතිකයන්නවේ  හපන්රීම සමීපව ිරීෂ  ය කවන අතව මනා වලස පාලනය 

කව ඇති උද්ධ්මන පීඩනය සපලකිල්ලට ගිමින්න යර්ික වර්ධ්නයට රුකුලෂ වන 

පිමදි සුදුසු අමතව ක්රියාමාර්ග ගපනීමට ද අනාගතවේ දී කටයුු කවනු ඇත.  

 


