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කළේ 

: බ ැංකු නනොවන මූල්ය යතනන ධීක්ෂණ  න පොර්නනේන්තුව 

 

දිනය  : 2019.12.06 

 
විවිධ ක්රමවළදයය්  යතළත් මවජනනයගළන්  ුදය්  ැන් පතු  ාග  නනීමව 

 

විවිධ යතනන විසින්ත නනොනතකුත් ක්රමවනද තන්ත තතනත් මවජනනතොනනන්ත ුද ්  න න්තපු ාොගන ීමනේ 

කොර්තනතහි නතන න බව ශ්රී ල්ැංකො මවජ බ ැංකුනද ධවධොනතත නතොුද වී ඇන.  නමවව නි සමවජග ක්රමවනද තන්ත නල්ස 

නපොනගොන්තු නනෝට්ටු, වොණින පත්ර සජ  තකග නිකුත් ිරීමමව මවිනන්ත ුද ්  ක්රැස්  ිරීමමව සහජන්ත ක  ජ ක. 

නමවව නි මූල්ය පපකග  වාොත් යකර්ශනීමත වීමව සහජො හජ  ්රතිලල්ොා ිරිනන ීමමව     ිරත ජ ිර ල්්ෂණ තිර. 

නමව වයොපොිනක කත ු සහජො ධවශනය ධගුද ්  සේපො නත කග න ීමමව සහජො නමවව නි මවොර්න විනන්ත ුද ්  

ක්රැස්  ිරීමමව  සිු වුව  කමව මූල්ය පපකග  නකනගේ ුගත නමව යනතෝනන සහජො නතෝනය වන්තනන්ත   තන්තන 

නකනගහි   ධවධොනත නතොුද ක   ුව ඇන. 

කනජත් සමවජග යතනන විසින්ත මවජනනතො නවන ්රමවො වත් සජ නිව ගි  නනොගුු නජළි ිරීමමවිරන්ත නනොගව 

නමවබඳු පපකග  මවිනන්ත මවජනනතොනනන්ත ුද ්  න න්තපු ාොගනන්තනො බව ශ්රී ල්ැංකො මවජ බ ැංකුව විසින්ත 

නිීම්ෂණ ත කගනු ල් බ ඇන.  නමවව නි නත්ත්වත් ු  ුද ්  යනතෝනනත ිරීමනේ දී නමවන්ත යනතෝනනත කගනු 

ල්බන මූල්ය පපකග න  ස බ  ් වොාොවත, කව නි පපකග  නිකුත් ිරීමනේ ක්රමවනද ත ධනුනමවනත කග ඇත් ? 

කකී මූල්ය පපකග  වල් ීමතිලමවත නත්ත්වත කුමව් ? සජ කව නි යනතෝනන වල් ඇතිල ධව ොනේ නත්ත්වත 

කුමව්  තනොදී කුණු ිරළිබහව හනො ස ල්ිර් නල්න්ත කුණු සල්කො බ ිනත  ු බව ශ්රී ල්ැංකො මවජ බ ැංකුව 

ධවධොග ත කග සිටියි. 

නව  නපොනගොන්තු නනෝට්ටු, වොණින පත්ර සජ  තකග නිකුත් ිරීමමව මවිනන්ත ුද ්  ක්රැස්  ිරීමනේදී ධනුනමවනත 

කගනු ල්බන ක්රමවනද ත, කමව යනතෝනනතන්තත ධ ොල් නිතමවතන්ත ජො නකොන්තනේසි, යනතෝනනත කගන ල්  ුද ්  

යපසු න ීමමවත ධ ොල් ක්රිතොපටිපොටිත යි ත බ ැංකුවක නජෝ ුද ්  සමවොනමවක ුද ්  න න්තපත් ිරීමමවත සජ කමව 

ුද ්  යපසු ල්බො න ීමමවත ධ ොල් ක්රමවනද තත වාො නවන්  වන බව   ශ්රී ල්ැංකො මවජ බ ැංකුව විසින්ත මවජනනනොව 

නවන  න්තවො සිටී.  බ ැංකුවල් සජ ුද ්  සමවොනේ වල් කගනු ල්බන න න්තපු ශ්රී ල්ැංකො න න්තපු ග්ෂණ  ජො 

 
 

 ් නිළදයන ළයපතග ැළ ් ු   
30, නනො පතිල මවොවන, නක    01, ශ්රී ල්ැංකොව 

ුගක න ධැංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ්්  : 2346257,  2477739 

 -නේ්  : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
නව  ධාවිත : www.cbsl.gov.lk 
 

 

  ත්පතත් නිළදයනය 



ද්රවීලල්නො යධොගක නතෝනනො ක්රමවත තතනත් යවග ත නකනර්.  කනජත් නපොනගොන්තු නනෝට්ටු, වොණින පත්ර සජ 

 තකග තතනත් කගනු ල්බන යනතෝනන හජන න න්තපු ග්ෂණ  ක්රමවත තතනත් සුුසුකේ ල්බන න න්තපු නල්ස 

නනොස ල්නකන බ වින්ත කකී යනතෝනන යපසු නනවීමව සේබන්තධව ඇතිලවන න තළු වල්දී යනතෝනකතන්තත න න්තපු 

ග්ෂණ  හිමිකමව් ල්බො නන නනොජ ක. 

නව ,   නත පවතිලන න න්තපු ග්ෂණ  ක්රමවත තතනත් ශ්රී ල්ැංකො මවජ බ ැංකුව විසින්ත නිතොමවනත කගනු ල්බන 

බ ැංකු වල් නජෝ ුද ්  සමවොනේ වල් කගනු ල්බන න න්තපු සහජො ක් න න්තපත්කු නවකුත ුිරත්  ල්්ෂණ ජතක 

(ු.600,000.00) පපිනමවත්  ්වො ග්ෂණ  ුද ්  ල්බො නන ජ ක. 

හජන සහජන්ත කුණු ධනුව, හජන කී මූල්ය පපකග  තතනත් විවිධ යතනන වල් යනතෝනනත ිරීමනේ දී හනො 

ස ල්ිරිනමවත්ව කත ු ිරීමනමවන්ත නවනජස මවජන්තසිනතන්ත පපතො නන්තනො ල්  ුද ්  යග්ෂණොකග නන ජ ිරවනු 

ඇන.  

නකන්  නවනත්, කකී මූල්ය පපකග  වල් යනතෝනනත ිරීමමවත පනන්තුව්  ්වන ධත කමව යනතෝනනතන්තත 

ධ ොල් ිනතිරතවිින සජ කමව න් ඛන වල් ධාැංගු නකොන්තනේසි ජො නිතමවතන්ත ්රතිලල්ොා ්රමවො තන්ත නමවන්තමව ක් ිරීම නේ 

දී නජෝ  ත නපග ුද ්  ල්බො න ීමමවත ඇතිල ජ ිරතොව යදී නනොගුු ිරළිබහ හනො පීම්ෂණොකොීමව, විමවසො බ ලීනමවන්ත 

පසුව නමව යනතෝනන සිු කල්  ු බව ශ්රී ල්ැංකො මවජ බ ැංකුව ව දුුගතත්  න්තවො සිටියි.   


