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පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ සන්නිකේදන කදපාර්තකේන්තුව 

 

දිනය 2020 මාර්තු 19 වන දින  

  

වකොව ෝනා (COVID -19) වසංගතය පැති  යාම වේතුවවන් විනිමය 

අනුපාතිකය මත ඇති වන පීඩනය ලිහිල් කිරීම සහ මූල්යර වවඳපවපොඳ තුඳ 

ඇති විය හැකි වනොසන්සුන්කාරීත්වය වැඳැක්වීම සපහා ශ්රීඳ ල්යංකා මහ 

බැංකුව කඩිනේ ක්රිනයාමාර්ග හන්න්වා වදි. 

ක ොකරෝනා වසාගතය පැතිර යෑම කේතුකවන් විනිමය අනුපාති ය මත ඇති වන 

පීඩනය ලිහිල් කිරීම සහ මූකු කවළපකපොළ තුළ ඇති විය හැකි 

කනොසන්සුන් ාරීත්වය වැළැක්වීම සපහා 1949 අා  58 දරන මුදල් නීති පනකත්, 1988 

අා  30 දරන බැාකු පනකත් සහ 2017 අා  12 දරන විකේශ විනිමය පනකත් 

විධිවිධාන ප්රත ාරව ශ්රීට කා ා මහ බැාකුව වින්න් රි2යාමාර්ග ගානාවක් හන්න්වා 

කදනු කැකබ්. 

ඒ අනුව වහාම රි2යාත්ම  වන පදිදි ිදිදි මාස තුන   ාකය තුළ බකපත්ර්කාී 

වාණිජ බැාකු සහ ජාති  ිතිදි කිරීකේ බැාකුව පහත සපහන් රි2යාමාර්ගවක  

අනුගත විය යුතුය.  



1. බැාකු පනත ය කත් නිකුත්  ර ඇති 2020 අා  01 දරන විධාන මගින් 

විකේෂකයන් ිවත්  ර ඇති කමෝ ර් වාහන හැර න්යලුම වර්ගකේ කමෝ ර් 

වාහන ායවර ලිපි ය කත් ආනයනය කිරීම  සපහා පහසු ේ සැකසීම 

අත්හිටුවීම. 

2. බැාකු පනත ය කත් නිකුත්  ර ඇති 2020 අා  01 දරන විධානකයහි සපහන් 

 ර ඇති අතුවශු කනොවන ාා්ඩඩ ායවර ලිපි, ප්රතති්රසහාය මත ලියවිලි 

කබා දීකේ ක ොන්කේන් මත සහ කපර කගවීේ (මුදල් අත්ති ාරේ) ක්ර මය ය කත් 

ආනයනය කිරීම සපහා පහසු ේ සැකසීම අත්හිටුවීම. 

3. ශ්රීට කා ාකේ බකපත්ර්කාී බැාකු වින්න් ශ්රීට කා ා ජාතුන්තර ස්ෛවරීත්ව 

බැන්ේ ර මික දී ගැනීම අත්හිටුවීම. 

මී  අමතරව, විකේශ විනිමය හුවමාරු    යුතු සපහා බකයකත් කවළන්න් වින්න් 

ගමන් වියදේ සපහා නිකුත්  ළ හැකි විකේශ මුදල් ප්රතමාාය එ.ජ. කඩොකර් 5000   

(කහෝ ඒ හා සමාන කවනත් විකේශ වුවහාර මුදල් ප්රතමාාය ) උපදිමයක්  ය ත් විය 

යුතුය. 

ක ොකරෝනා වසාගතය පැතිර යෑම මධුකේ වුවද, කවළපපළ තුළ සුම  

රි2යා ාදිත්වයක් සහ කවළපපළ විේවාසය පවත්වා ගැනීම සපහා ප්රතමාාවත් 

ද්රිවීලකතාවයක් පවත්වා ගැනීම තහවුරු  රන අතර ම, මහ බැාකුව වින්න් 

කවළපපළ ප්රතවාතා අණ්ඩඩව අීකක්ෂාය  රන අතර,  අවශු රි2යාමාර්ග 

ිදිදිය ත් ගනු කබනු ඇත.      

 


