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පුවත්පත් ිවේදනය 

ිකුත් කවේ සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව 

 

දිනය 2019 සැප්තැේබර් මස 30 දින 

 
 
 
 

මූඩීස් ආවයෝජක වස්වාව විසින්න ශ්රී ලංකාවේ බැංකු අංශය පිළිබඳව කරන 

ලද ප්රකාශය සේබන්නධවයන්න ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ අදහස් දැක්වීම 

 
 

2019 සැප්තැේබර් මස 27 වැනි දින මූඩී් ආකයෝජ  ක්වාව මඟින් “ශ්රී ලං ාකේ ණය 

අනුපාති  අඩු කිරීම බැංකුවල ණය කේණිගත කිරීම ක කරහි ඍණ බලපෑමක්ස ඇති  රයි” 

යන මැයින් බැංකු අංශය පිළිබඳව ප්ර ාශයක්ස නිකුත්  ර ඇත. කේ සේබන්ධකයන් ගත්  ළ, ශ්රී 

ලං ා  මහ බැංකුකේ අදහස වන්කන් මූඩී් ආයතනය කමම නිගමනයට එළඹීකේදී සේූර්ණ 

කතාරතුරු සැලකිල්ලට කගන කනාමැති බැවින් එය පිළිගත කනාහැකි ප්ර ාශයක්ස වන බවයි.  

 

මනාව පාලනය වූ උද්ධමන අකප්ක්සෂා මධයකේ, ණය සහ මුදල් සම්ත වර්ධනය පහළ යෑම 

සහ ආර්ි  වර්ධනය මන්දගාමීවීම කේතුකවන් පසුගිය මාස එක ාළහ තුළදී ශ්රී ලං ා මහ 

බැංකුව විසින් මුදල් ප්රතිපත්ති සහ මුදල් තත්ත්ව ලිහිල් කිරීම සඳහා ක්රියාමාර්ග රාශියක්ස  

කගන ඇත. කමම ක්රියාමාර්ග අතර, අව්ථාවන් කද  දී වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 

ප්රතිශතාං  2.50 කින් අඩු කිරීම තුළින් බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකුවලට ආදායේ ජනිත  රවන 

ක්රියා ාර ේවල ආකයෝජනය කිරීම සඳහා රුපියල් බිලියන 150   පමණ අමතර අරමුදල් 

ප්රමාණයක්ස සැපයීම සිදුවිය. වයව්ථාපිත සංචිත අනුපාතය අඩු කිරීම හරහා කද්ශීය මුදල් 

කවළඳකපාකළහි රුපියල් ද්රවශීලතාවද වර්ධනය වූ අතර, 2019 මැයි සහ අකගෝ්තු මාස තුළදී 
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පියවර කද  දී ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති  පදනේ අං  100 කින් අඩු කිරීම හරහා 

තවදුරටත් මුදල් කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාති  අඩු විය. 

 

2019 අකේල් මාසකේදී බලපත්රලාභී  බැංකු මත පනවනු ලැබූ තැන්පතු සඳහා උපරිම කපාලී 

අනුපාති  (කමය 2019 සැප්තැේබර් මාසකේදී ඉවත්  රන ලදී) මගින් බැංකු අතර තැන්පතු 

රැ්කිරීම සඳහා පැවතුණු අහිත ර තරඟ ාරිත්වය සීමා කිරීම සහ බැංකුවලට ණය කපාලී 

අනුපාති  පහළ දැමීමට සහාය ලබා දීම අකප්ක්සෂා  රන ලදී. බැංකු සමඟ සා ච්ඡා කිරීකමන් 

අනතුරුව තාව ාලි ව පනවන ලද තැන්පතු මත වූ උපරිම සීමාව කේතුකවන් 2019 අකේල් 

මාසය අවසානකේ සිට  මාස හතර   ාලයක්ස තුළදී බරිත සාමානය නව තැන්පතු අනුපාති ය 

(AWNDR) පදනේ අං  284 කින් පහළ ගිකේය. ක ක් කවතත්, බැංකු සමඟ අඛණ්ඩව සා ච්ඡා 

 ළද, ක ටි  ාලීන අරමුදල් සහ රජකේ සුරැකුේපත් මත වූ කපාලී අනුපාති  කමන්ම තැන්පතු 

කපාලී අනුපාති වල වූ පහළ යෑමට අනුකූලව කබාකහෝ කවළඳකපාළ ණය කපාලී අනුපාති  

පහළ යෑකේ  නැඹුරුවක්ස කපන්නුේ කනා කේය. 

 

කමම වාතාවරණය තුළ ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව 2019 සැප්තැේබර් මස 24 වැනි දින බලපත්රලාභී 

බැංකු ණය කපාලී අනුපාති  මත උපරිම සීමා පනවන ලදී. අඩු  ළ වයව්ථාපිත සංචිත 

අනුපාතය, අඩු වූ මුදල් කවළඳකපාළ කපාලී අනුපාති , අඩු  ළ ප්රතිපත්ති කපාලී අනුපාති  සහ 

අඩු වූ තැන්පතු කපාලී අනුපාති  කේතුකවන් අරමුදල් පිරිවැය සැලකිය යුතු කලස පහළ යෑම 

සමඟ ණය කපාලී අනුපාති  අඩු කිරීම සඳහා බැංකුවලට ප්රමාණවත්  ාලයක්ස ලබාදීම තුළින්, 

බැංකු පද්ධතිකේ සුමට ක්රියා ාරිත්වයට කමන්ම ලාභදායීත්වයට ඇතිවන බලපෑම අවම 

කිරීමට ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව  ටයුතු  කේය. අකනකුත් සාධ  ්ථාවරව තබා ගනිමින් ණය 

කපාලී අනුපාති  මත සීමා පැනවීම තුළින් බැංකු පද්ධතිකේ කපාලී ආන්ති වල සැලකිය යුතු 

කවනසක්ස කනාවනු ඇතැයි ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව විශ්වාස  රයි. 2020 වසකර් මාර්තු මාසකේදී 

කමම ක්රියාමාර්ගය නැවත සමාකලෝචනය  රන බවටද මහ බැංකුව නිකේදනය  ර ඇත.    

 

තවද, වඩාත් තාත්වි  නාමි  හා මූර්ත කපාලී අනුපාති යන්කේ සහාය ඇතිව ආර්ි  

ක්රියා ාරිත්වය ක්රමානුකූලව වර්ධනය වනු ඇතැයි අකප්ක්සෂා  රන අතර, එමඟින් ණය සඳහා 

වන ඉල්ුම වැඩි වනු ඇත. එය, පහළ කපාලී අනුපාති  යටකත් ණය ගන්නන්කේ ණය ආපසු 

කගවීකේ හැකියාව වැඩිදියුණු වීම සමඟ ඉදිරිකේදී බලපත්රලාභී බැංකු ශක්සතිමත් කිරීමට සහාය 

වනු ඇති අතර, අක්රීය ණය ඉහළ යෑකේ අභිකයෝගය සඳහාද විසඳුමක්ස වනු ඇත. එමනිසා, මූඩී් 

ආයතනය දරන අදහස කමන් කනාව, බලපත්රලාභී බැංකුවල ණය අනුපාති  සීමා පැනවීම 

ඒවාකේ ණය කේණිගත කිරීම ක කරහි ධනාත්ම ව බලපාන බව ශ්රී ලං ා මහ බැංකුකවහි 

අදහස කේ. 

 


