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නිකුත් කවේ බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන  අධීක්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව 
 

දිනය  2020 මොර්ු 31  

 

වකොව ෝනො වයසනය  (COVID-19) මගින් බලපෑමට ලක් වූ වයොපො  හො පුද්ගලයන් 

සඳහො අවශ්ය සහන ලබොදීම පහසු කිරීම උවදසො බලපත්රලොභී මූලය සමොගම් සහ 

විවේෂිත කල්බදු මූලයක ණ සමොගම් සඳහො නමයශීලී  ක්රියොමොර්ග රැසක් ශ්රී ලංකො 

මහ බ ංකුව ක්රියොවට නංවයි   

 

න ොන ෝනො වයසනය නෙවත් COVID–19 මගින්ත බල්පෑමට ල්ක් වූ වයොපො  ෙො පුද්ගල්යින්ත සඳෙො සෙන 

ස ල්සීම උනෙසො අවශ්ය නමයශීලීත්වය බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන  ක්නේත්රයට ල්බොදීනේ  අ මුණින්ත   

ශ්රී ල්ැං ො මෙ බ ැංකුනේ මුෙල්  මණ්ඩල්ය බල්පත්රල්ොභී මූල්ය සමොගේ (බ.මු .ස) සෙ විනේෂිත  ල්බදු 

මූල්ය  ණ සමොගේ (වි. . මු.ස) සඳෙො සුවිනේෂී නියොමන ක්රියොමොර්ග රැසක් ෙඳුන්තවො දීමට තී ණය 

   ඇත .  

ඒ අනුව බ.මු .ස.  සෙ වි. . මු.ස මුහුණදී ඇති අර්ුෙ ොරී තත්ත්වයන්ත ස ල්කිල්ල්ට ගනිමින්ත   ප්රොග්ධන 

වර්ධන අවශ්යතොවයන්ත සඳෙො  ල් දිගුවක් ල්බොදීම ඇුළු තවත් නියොමන අවශ්යතොවයන්ත නමයශීලී 

කිරීම තොව ොලි  පියව ක් නල්ස ශ්රී ල්ැං ො මෙ බ ැංකුව විසින්ත ගන්තනො ල්දී .  

ඒ අනුව න ොන ෝනො වයසනය මගින්ත බල්පෑමට ල්ක් වූ වයොපො  ෙො පුද්ගල්යන්ත සඳෙො අවශ්ය සෙන 

ස ල්සීම සඳෙො බ.මු .ස.  සෙ වි. . මු.ස නවත ව ඩිදු ටත් ඉඩ ඩ  ල්බො දීනේ අ මුණින්ත පෙත සඳෙන්ත 

සුවිනේෂී ක්රියොමොර්ග  ඩිනමින්ත ෙඳුන්තවොදීමට මුෙල් මණ්ඩල්ය තී ණය    ඇත.  

අ). මෙජන ත න්තපු ෙදිසි ආපසු ග නීේ සෙ ණය වොරි  නනොනගවීම මත බ.මු .ස.  සෙ වි. . මු.ස  

විසින්ත මුහුණ නෙන ද්රවශීල්තො ග ටළු ලිහිල් කිරීම සඳෙො ස්ථොව  ත න්තපු, ඉතිරිකිරීනේ ත න්තපු සෙ 

ණය මත පවත්වො ගත යුු සැංස්ථොපිත අවම ද්රවශීල් වත් ේ ප්රමොණය අඩු කිරීම. 

ආ).  අවම මූලි  ප්රොග්ධන අවශ්යතොවය සපු ොලීම සඳෙො නියමිත  අවසොන දිනය තව වස කින්ත දීර්ඝ 

කිරීම. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන නෙ   ප්රොග්ධන අවශ්යතො සපු ො ග නීම 2020 ජනවොරි මස පළනවනිෙො 

සිට 2020 නෙස ේබර් 31 ෙක්වො ෙ , රුපියල් බිලියන 2.5   ප්රොග්ධන අවශ්යතොවය 2021 ජනවොරි මස 

පල්නවනි දින සිට 2021 නෙස ේබර් මස 31 දින ෙක්වො ෙ දීර්ඝ   න ල්දී . 



ඇ). වත් ේ මත බ  ත බූ ප්රොග්ධන ප්රමොණොත්ම  අනුපොති ය ඉෙළ ෙ මීේ පිණිස 2020 ජූලි මස 

පළවන දින සිට සෙ 2021 ජූලි මස පළවන දින සිට ප ව ති නියමය තවත් වස කින්ත එනේ 2021 ජූලි මස 

පල්නවනි දින සිට සෙ 2022 ජුලි මස පළනවනි දින ෙක්වො පිළිනවලින්ත දීර්ඝ   න ල්දී. 

ඈ). බ ැංකු නනොවන මූල්ය අධික්ෂණ නෙපොර්තනේන්තුව නවත  ොලීනව සිදු  ළ යුු   වයවස්ථොපිත 

වර්තො  ණය සඳෙො බ.මු .ස.  සෙ වි. . මු.ස නවත අතිනර්  සෙන  ොල්යක් නල්ස වයොපොරි   ටයුු 

යථො තත්ත්වයට පත්ව සති නෙ    ොල්යක් ුළ එම වොර්තො ඉදිරිපත් කිරීම සඳෙො ඉඩ ල්බොනෙන ල්දී .  

ඉ).  තවෙ ශ්රී ල්ැං ො ත න්තපු  ක්ෂණ සෙ ද්රවශීල්තො ආධො  ය නයෝජනො ක්රමය යටනත් බ.මු .ස 

සඳෙො   ද්රවශීල්තො ආධො  ල්බොදීනේ ව ඩසටෙනක්   ක්රියොත්ම   කිරීනේ ශ්ො යතොවය පිළිබඳව ශ්රී ල්ැං ො 

මෙ බ ැංකුව අධයයනය   මින්ත සිටී. 

 බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන ක්නේත්රනයහි ප්රගතිය සෙ  අඛණ්ඩ ප ව ත්ම තෙවුරු කිරීම සඳෙො   ශ්රී 

ල්ැං ො මෙ බ ැංකුව විසින්ත  බ.මු .ස.  සෙ වි. . මු.ස  සු ද්රවශීල්තොවය සෙ ප්රොග්ධන මට්ටේ ඉතො සමීපව 

අධීක්ෂණය   නු ල්බන අත  සියළුම සමොගේ සිය වත් ේ සෙ අවෙොනේ වුෙය ක්රමොනුකූල්ව 

 ළමනො  ණය   න නල්ස ඉල්ල්ො සිටී. 

 

  

 


