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වකාවිඩ්–19 වයාප්තිය මධ්යවේ  බ ැංකු වවත ද්රවීලතතාව තබාදීම සඳහා ශ්රී තැංකා 

මහ බ ැංකුව විසින්න ක්රියාවන නැංව ල තබන විවිව න ියාමන ක්රියාමාර් . 

ක ාවිඩ්-19 මගින්ත බකපෑමට පත් පුද්ගකයන්ත සහ වයාපාර සාහා සහන සැකමම කවනුකවන්ත 

ක්රියාත්ම   රන කෙ ණය සහන කයනජනා රමය සහ බැාකුවක අකනකුත් හිසි  ්රවීලකතා 

අවශ්යතා කේුකවන්ත බකපත්රකාී  වාිජජ බැාකු හා බකපත්රකාී  විකෂිතත බැාකු 

(බකපත්රකාී  බැාකු  වක ්රවීලකතාවයට සහ අකනකුත් ප්රධාාන  ාර්ය සාධාන ෙර්ශ් යන්ත හට 

ි දුවිය හැකි අහිත ර බකපෑම සක මින්ත, බැාකු වක ්රවීලකතා ම්ටේ ශ්ක්සතිමත් කිීමකේ 

අවශ්යතාවය ශ්රී කා ා මහ බැාකුකම දලෙල් මඩලඩකය විි න්ත සැකකිල්කට කගන ඇත. 

කේ අනුව, දලෙල් මඩලඩකය විි න්ත කමම සුවිකෂෂී  ාකකේදී බැාකු වක හිසි  ්රවීලකතා අවශ්යතා 

සපුරාගැනීම සහ කනා ඩවා ණය පහසු ේ සැකමම තහවුරු කිීමම සාහා, බැාකු පනත සහ 

දලෙල් නීති පනත ප්ර ාරව, බැාකු වක ්රවීලකතා ම්ටේ ශ්ක්සතිමත් කිීමම සාහා පහත සාහන්ත 

අති විකෂෂ නියාමන ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්ම  කිීමමට රණරණය  ර ඇත. 

අ.   ආර්ි ය ුක ඉල්ුම වැඩි කිීමම සාහා බැාකු ක්සකේත්රය විි න්ත සහනොයී කපාළී අනුපාත 

යටකත්  ාර  ප්රාග්ධාන ණය සහ අකනකුත් ණය පහසු ේ කබාදීම තහවුරු  රනු පිිජස 

ප්රතිූලකය පහසු ේ සහ අකනකුත් ණය පහසු ේ ස්ක් අමතර අරදලෙල් සැපයීම. 



ආ.  2021 ජුනි 30 ිසන ෙක්සවා ∶ 

(i) වයව්ථාපිත ්රවීලක වත් ේ අනුපාතය ගණනය කිීමම සාහා ක ාන්තකද්ි  

වකට යටත්ව ඇතැේ වත් ේ ්රවීලක වත් ේ ක් සැකකීමට බකපත්රකාී  බැාකු 

කවත අවසර කබා දීම, සහ 

(ii) ්රවීලකතා ආවරණ අනුපාතය සහ ුදද්ධා ්ථායී අරදලෙල් අනුපාතය සාහා අවම 

අවශ්යතාවය, වැඩි ිසුණු   රන කෙ සුපීමක්සෂණය සහ නිරන්තතර 

වාර්තා රණයට යටත්ව, 90% ෙක්සවා අඩු කිීමම. 

ඇ.  පිලිගතහැකි ඇප සුරැකුේ සහ ්රවීලකතා පුකරන ථන පෙනේව ශ්රී කා ා තැන්තපු 

රක්සෂණ සහ ්රවීලකතා ආධාාර  කයනජනාරමය යටකත් ්රවීලකතා පහසු ේ කහන හිසි  

ණය සහ අත්ති ාරේ කබා දීකේ රාදලව යටකත් බකපත්රකාී  බැාකු කවත රුපියල් ණය සහ 

අත්ති ාරේ කබා දීම. 

කේ අතර, කමකී සුවිකෂෂී අව්ථාකමදී බැාකු වක ්රවීලකතා ම්ටේ ශ්ක්සතිමත් කිීමකේ අරදලණ 

කපරෙැරිව, දලෙල් මඩලඩකය විි න්ත බකපත්රකාී  බැාකු වක ඇතැේ අිමමතානුසාීම කගීමේ 

(discretionary payments  මමා කිීමමට රණරණය  ර ඇත. කේ අනුව, 2020 කෙසැේබර් 31 ෙක්සවා 

වූ මමිත  ාකය ට බකපත්රකාී  බැාකුවක දලෙල් කාභාාශ් ප්ර ාශ්යට පත්කිීමම කහන කාභ  

කමරටින්ත බැහැර කිීමම, තම ක ාට් නැවත මිකදී ගැනීම,  ළමණා රන දීමනා කහන අධායක්සෂ 

මඩලඩක සාහා කගීමේ ඉහළ ෙැමීම නැවැත්ීමමට නිකයනග  ර ඇත. කමයට අමතරව, ඉහත 

සාහන්ත  ාක මමාව ුක බකපත්රකාී  බැාකු විි න්ත ි දු රනු කබන අතයාවශ්ය කනාවන සහ 

ප්රාග්ධාන වියෙේ ි දුකිීමකේ දී හැකිතාක්ස දුරට විචක්සෂණීලලී ීමම කහන වැකකී ි ටීමට අවශ්යකම. 

ක ාවිඩ්-19 වයාප්තතිය නිසා බැාකු විි න්ත දලහුණපා ඇති සේපත් හිඟතාවය සහ ෙැනට පවතින 

කවළාකපාළ තත්ත්වය සැකකිල්කට ගනිමින්ත, කද්ීලය වශ්කයන්ත පද්ධාතිමය වැෙගත් මක්ස ඇති 

බැාකු සාහා වාර්ිත  ඇගුණම 2020 වසර සාහා කනාපැවැත්ීමමට සහ කද්ීලය වශ්කයන්ත 

පද්ධාතිමය වැෙගත් මක්ස ඇති බැාකු කකස 2019 කෙසැේබර් මස දී ප්ර ාශ්යට පත් ක බැාකු 

2020 වසර සාහා ෙ එකකස සැකකීමට දලෙල් මඩලඩකය විි න්ත රණරණය  ර ඇත. 

බකපත්රකාී  බැාකු වක අධායක්සෂ මඩලඩක සහ කජයේඨ  ළමණා ාීමත්වය හට ඒ ඒ බැාකු 

වක ්රවීලකතා ම්ටේ සමීපව නිීමක්සෂණය කිීමමට සහ අති විකෂෂ නියාමන ක්රියාමාර්ග නිසා 

හටගන්තනා ්රවීලක අරදලෙල් විචක්සෂණීලලීව අොළ  ටුණු සාහා පමණක්ස කයාො ගන්තනා බවට 

සහති  කිීමමට  ටුණු  රන කකස ෙැඩිව උපකේ දී ඇත. කමම අති විකෂෂ ක්රියාමාර්ග 

ස්ක් ආර්ි   ටුණු යළි ප්රාණවත් කිීමම සාහා බැාකු විි න්ත විචක්සෂණීලලිව අ්ඩලඩ ණය 

ප්රවාහ ආර්ි යට සපයනු ඇතැයි ශ්රී කා ා මහ බැාකුව විි න්ත අකප්තක්සෂා  රන අතර එමන්න්ත, 



ූලකය ක්සකේත්රය ෙ ඇුළු ආර්ි කේ ි යළුම අාශ් ප්රතිකාභ කබනු ඇත. මීට කපර කනාවූ 

කමවැනි  ාක ව වානුව  කේ වන කතක්ස කගන ඇති ි යළු ක්රියාමාර්ග වක අකප්තක්සිතත ප්රතිලක 

කඟා ර ගැනීම සාහා ක ාට් හිමි රුවන්ත ෙ  ඇුළු බැාකු ක්සකේත්රකේ ි යළුම සේබන්තධිත 

පාර්ශ්වයන්තකග් සහකයනගය ශ්රී කා ා මහ බැාකුව අකප්තක්සෂා  ර ි ටී. 

 

 


