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සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 

30, ජනධිඳති භවත, ක ොළම 01, ශ්රී කා ව 

දුර ථන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

ෆක්ස් : 2346257,  2477739 

ඊ-කේරූ : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  

කවබ් අඩවිඹ  www.cbsl.gov.lk 
 

පුවත්පත් නිවේදනය 

නිකුත් කවේ සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්තුව 

 

දිනය 2020 ජූනි මස 25 වැනි දින 

වසංගත සමවේ මහ බැංකු වමවහවර 

වසංගත සමවේ මහ බැංකු වමවහවර සහ එමගින්     

මහජනතාවට ලැබුණු සහන හා ප්රතිලලා  

වකොවිඩ් -19 අභිවයෝගය හමුවේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සිදු කවේ වමොනවා ද? 

ක ොවිඩ්-19 කගෝරෘඹ වසාගතකේ අභිකඹෝගඹ සර්ථ ව භඩ ඳවත්වීභ සහ ව                     

රජකේ ඳහදිර හ  ඩිනේ වඩපිළිකවක සභග එක් ව ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් එභ කගෝරෘඹ 

වසාගතකඹන් ආර්ථි ඹට එරූක වන දඩි ඵකඳ්භ අවභ කිරීභ සහ  ඩිනේ වත්, තිරසර වත් 

පිළිඹේ සහ පිඹවර රැසක් හඳුන්ව කදන කදි. ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ එභ ක්ෂණි  ධනත්භ  

ප්රතිාරඹ, කකොව පුර භහ ඵාකුවක ක්රිඹ ර ේ පිළිඵව නිරන්තර විභසුකභ න් සිටින 

ජතයන්තර භධය භගින් ඳව ඳසසුභට කක්  රනු කබිණි. උදහරණ වශකඹන් ‚ක ොකරෝන 

වයිරසකඹන් මකය කවළකඳොළට සිදු වන ඵකඳ්ේ හඳුනකගන ජනතවට සහන සකසීභ සහ 

මුරන් භ ප්රතිඳත්තිභඹ කඳොරෘ අනුඳති  අඩු  ළ භහ ඵාකුව‛ කකස ‚www.centralbanknews.info‛ 

වනි භධය විසින් ශ්රී කා  භහ ඵාකුව නේ  ර තිබීභ දක්විඹ හකි ඹ.  

ක ොකරෝන වයිරසකේ අභිකඹෝගඹ හමුකේ සහ ඇඳිරි නීතිඹ ඇතුළු සභජ සීභවන් ඹටකත් 

ආර්ථි ඹ  ඩ කනොවටී ඳවත්ව ගනීභ සහත්, ආර්ථි ඹ දඩි පීඩනඹ ට කක් වීභ නිස ඇති 

විඹ හකි අහිත ර ඵකඳ්ේවරන් සභස්ත භහජනතව ආරක්ෂ කිරීභ සහත් ශ්රී කා  භහ 

ඵාකුව පුළුරූ  ර්ඹබරඹක් ඉටු  කේ ඹ. එහිදී සභස්ත ආර්ථි ඹට සේඵන්ධ විවිධ අාශ  ර 

විහිදී ඹන ප්රතිඳත්ති සහ ක්රිඹභර්ග රභනුකුකව සහ උඳරභීලරෘව දිඹත් කිරීභට භහ ඵාකුව 

විසින්  ටයුතු  රන කදි. 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව යනු මුදල් හා මුලය ප්ධතතිලවයි  මහ වගදරි  

භහජනතවකේ සුඵසිද්ධිඹ උකදස රකේ ආර්ථි ඹ ස්ථවරව ඳවතීභ අතයවශය කේ. මුදකරූ අගඹ 

සහ බණ්ඩ හ කස්වවක මික භේටේ නිරන්තර කවනස් ේවකට කක් කනොවීභත්, රකේ මකය, 
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ඵාකු සහ කගවීේ ඳද්ධති සුරක්ෂිතව සහ ස්ථවරව තිබීභත්, ආර්ථි කේ සුභට ක්රිඹ රීත්වඹට 

සහ ජනත සුඵසිද්ධිඹට අතයවශය භ සධ  කේ. රැකි රක්ෂවන්, ඉඳයීේ සහ විඹදේ ඇතුළු 

ආර්ථි  ක්රිඹ ර ේ කභන් භ ඳරිකබෝජන අවශයත ද සපුර ගනිමින් ජන ජීවිතඹ සුභට කකස 

ගක ඹන්කන් එවිට ඹ. කේ සධ  ඇතුළත් ආර්ථි  ඳසුබිභ සභනය ජනතවකේ ජීවිතඹ ඳහසු 

 රන ප්රධන සහ අතයවශය ඹටිතක ඳහසු භක් වනි ඹ.  

රට  ආර්ථි  ප්රතිඳත්ති සේඳදනඹ  රමින් ජනතවට කසත සකසීභ සහ මුදරූ හ මුකය  

ඳද්ධතිඹ රැ  ගනීභට  ටයුතු  රන ප්රධන ආඹතනඹ වනුකේ එරට භහ ඵාකුවයි. ඒ අනුව, ශ්රී        

කා ව තුළ ද විවිධ අාශ ගණනවක් ආවරණඹ  රමින් කභභ ආර්ථි  ඳදනභ ශක්තිභත්ව සහ 

සජීවීව ඳවත්ව ගනු කඵනුකේ කභරට ප්රධනතභ මුකය ආඹතනඹ වන ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසිනි. 

රකේ මුදරූ ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹත්භ  කිරීභ කහවත් අවශය ඳරිදි කඳොරෘ අනුඳති , මුදරූ හ ණඹ 

භේටේ ඳවත්ව ගනීභ, මකය කවළකඳොළට අවශය අරමුදරූ නිසි ඳරිදි ඳවත්ව කගන ඹභ, මුකය 

ඳද්ධතිඹ ස්ථවරව ඳවත්ව ගනීභ සහ නිඹභනඹ කිරීභ, කද්ීලඹ මුදරූ කවළකඳොළ 

 ළභන රණඹ කිරීභ, විකද්ශ මුදරූවකට සකේක්ෂව ශ්රී කා  රුපිඹකරූ අගඹ ස්ථවර භේටභ  

ඳවත්ව ගනීභ, රකේ විකද්ශ විනිභඹ සාචිත  ළභන රණඹ, වයවහර මුදරූ නිකුත් කිරීභ, රජය 

ණඹ  ළභන රණඹ, ජති  කගවීේ සහ පිඹවීේ ඳද්ධතිඹ ඳවත්ව ගනීභ, කස්ව  අර්ථ සධ  

අරමුදක කභන් භ තන්ඳතු රක්ෂණ සහ ද්රවීලකත අරමුදක ද  ළභන රණඹ කිරීභ ඹනදි 

 ර්ඹඹන් රැසකින් භහ ඵාකුකේ සභස්ත  ර්ඹබරඹ සභන්විත කේ.  

කේ  ර්ඹබරඹ භසඹ ට වරක් කහෝ දින ට ඳඹ කිහිඳඹක් වශකඹන් විකේ  සුව විඳිමින් සිදු 

 ළ හක් ක් කහෝ අතිශඹ සරක  ටයුත්තක් කහෝ කනොකේ. එඹ නිරීක්ෂණ සහ අධීක්ෂණ 

සහිතව ප්රතිඳත්තිභඹ තීරණ ගනිමින් සහ අවදනේ  ළභන රණඹ  රමින් නිතිඳත 

නිරන්තරකඹන් නිරත විඹ යුතු ක්රිඹදභඹකි. රජඹට සහ භහජනතවට ඵධවකින් කතොරව 

 ර්ඹක්ෂභ අයුරින් එදිකනද  ටයුතු සිදු  ර ගනීකේ අවස්ථව උද  ර කදනුකේ භහ ඵාකුව 

විසින් සිදු ක කරන කභභ වදගත් වත්, තීරණත්භ  වත් ක්රිඹදභඹ භගිනි.  භහ ඵාකුව විසින් 

එඹ සිදු  ළ යුතු වන්කන් භහජනතව විසින් භ දුන් වරභක් වන ‘මුදරූ නීති ඳනත’ නේ නීතිභඹ 

රමුව භත  ටයුතු  රමින් වීභ ද සකකිඹ යුතු  රුණකි. 

මහ බැංකුව ඉටු කරන ජාතිලක වගකීම 

ඳසුගිඹ දශ  හත පුර භ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් ඉටු  රමින් සිටිනුකේ ජති  වගකීභකි. 

ඉතිහසඹ පුර ශ්රී කා  භහ ඵාකුව ශ්රී කා කේ ආර්ථි  සහ මික ස්ථයීතවත්, මුකය ඳද්ධති 

ස්ථයීතවත් ආරක්ෂ  ර ගනිමින් ද, රජඹ කවනුකවන් විකද්ශ විනිභඹ  ටයුතු, රජය ණඹ සහ 

විකද්ශ සාචිත  ළභන රණඹ කිරීකේ නිකඹෝජිත  ර්ඹඹන් ඉටු  රමින් ද ආර්ථි කේ 

සභඵරතව සහ ස්ථවරත්වඹ තහවුරු කිරීභට අනවරත හ දුෂ් ර අරගකඹ  කඹදී ඇත. භහ 

ඵාකුව සභ විට භ  ඳ වී ක්රිඹ  කේ ආර්ථි ඹ ඹහඳත් කිරීභ ඔස්කස් භහජනතවට සහන 

සකසීභත්, අන්තර් ජති  වශකඹන් කද්ීලඹ ආර්ථි ඹට ඇති පිළිගනීභ සක්ෂත් කිරීභත් අරමුණු 

 ර ගත් සිඹ නිහඬ ජති  කභකහවර සර්ථ ව ඉටු කිරීභ සහ ඹ. භහ ඵාකුකේ  ර්ඹබරඹ 

ඵරේ ඵරූභට කනොකඳකනන, භහජනතවකේ සුඵකසත සකසීභ සහ ව දිගු  රෘන ක්රිඹවරඹකි.  

ඒ ආ රකඹන් භ, කේ සිඹවකස් දුෂ් ර අභිකඹෝගඹක් වන කභභ ක ොවිඩ් වයිරසකේ අවදනභ 

හමුකේ ද ශ්රී කා  භහ ඵාකුව කනොඳකිළව,  ර්ඹක්ෂභව සහ අ ේපිතව එභ වගකීභ ඉටු  ළ 

ඵව සහ ඉටු  රමින් සිටින ඵව භහජනතව කවත කභයින් දනුේ කදනු කකබ්. විකේෂකඹන් අර්බුද 

 කඹන්හි දී සහ විවිධ සභජ අභිකඹෝග ඳවත්න සභඹන්හි දී ඳව ශ්රී කා  භහ ඵාකුව සිඹ 

වගකීභ නිසි කකස ඉටු  ර ඇති ඵවට ඉතිහසඹ සක්ෂි දරයි.  

එරූ.ටී.ටී.ඊ. ත්රස්තවදීන් විසින් 1996 වසකර්දී භහ ඵාකු කගොඩනගිරූක කදදරවන්නට උත්සහ 

 රන කද්කද් රකේ ආර්ථි කේ ක ොඳු නරටිඹ බි දමීකේ අරමුකණනි. එකහත් එභ අභිකඹෝගඹට 

මුහුණ කදමින් වහ ක්රිඹත්භ  ව භහ ඵාකුව ඒ සකසුේ වයර්ථ ක ොට රකේ ආර්ථි ඹ නිසි ඳරිදි 
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ඳවත්ව කගන ඹභට  ටයුතු  කේ ඹ. ආර්ථි  යුද්ධඹ ජඹ ගනීකේ නිහඬ කභකහවර එකස් භහ 

ඵාකුව විසින් දිගින් දිගට භ ඉටු  රනු කඵ ඇත. එකකස භ ඳසුගිඹ  කකේ ක ොවිඩ්-19 වයිරසකේ 

තර්ජනකඹන් අඩඳණව ගිඹ සභජ ආර්ථි  වුහඹ ඹළි ඳණ ගන්වීභ උකදස ද  රන් භ 

ක්රිඹත්භ  ව භහ ඵාකුව, ඒ සහ සකසුේ ස ස්  රමින් සහ අවශය නිසි ක්රිඹභර්ග ගනිමින් 

සක්රීඹව  ටයුතු  කේ අවශය සිඹරෙ භ ප්රතිඳත්ති සහ සකසුේ කනොඳභව දිඹත්  රමිනි. ක ොවිඩ් 

සභජ තහාචි සභකේ ඳවති ඇඳිරි නීතිඹ භධයකේ ඳව ශ්රී කා  භහ ඵාකුව නිතිඳත අවදිකඹන් 

සිටිමින් සිඹ ජති  වගකීේ උඳරිභ වශකඹන් ඉටු  රන කදි.  

කේ ආ රකඹන් ක ොවිඩ්-19 වසාගත සභකේ දී කභරට මුදරූ හ මුකය ප්රතිඳත්තිඹ, කභකහයුේ 

ක්රිඹභර්ග ඹනදිඹ නිසි ඳරිදි ඳවත්ව ගනිමින්, මකය ආඹතන ඳද්ධතිඹ සහ ජති  කගවීේ 

පිඹවීේ ඳද්ධතිඹ ඇතුළුව කඳොදුකේ ශ්රී කා  ආර්ථි ඹ ආරක්ෂ  ර ගනීකේ අරමුණින් ශ්රී කා  

භහ ඵාකුව විසින් ක්රිඹත්භ   රන කද ප්රතිඳත්ති සහ ක්රිඹභර්ග පිළිඵව සක වින් කහෝ 

භහජනතව දනුේවත් කිරීභ කභභ නිකේදනකේ අරමුණයි. 

වසංගත සමවේ මහ බැංකුව ගත් පියවර මගින් ආර්ථිකයට සහ මහජනතාවට ි මි වූ 

ප්රතිලලා  

භහ ඵාකුව සහ භ ඳවරන කද වගකීේ නිසි කකස ඉටු  රන අතර භ, වසාගත අභිකඹෝගඹ ජඹ 

ගනීකේ රජකේ ක්රිඹ භර්ගඹන්ට අවශය ව මුදරූ සේඳදනඹ කිරීභ ද ප්රමු  භ  ටයුත්තක් කකස 

ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් කනො ඩව භ සිදු  රන කදි. එභගින් අතයවශය ව කසෞ ය කභකහයුේ  

ක්රිඹත්භ  කිරීභටත්, ජනතවට විවිධ ආර්ථි  සහන සකසීභටත් රජඹට හකිඹව කබිණි. භහ 

ඵාකුකේ ක්රිඹ රීත්වඹ කේතුකවන් ඳසුගිඹ දස වසර   කඹ තුළ ඳවත්ව ගනු කබ 

ආ රකඹන් භ රකේ බණ්ඩ හ කස්වවක මික භේටභ දඩි උච්ාවානඹන්කගන් කතොරව ඳවත්ව 

ගනීභට හකි ව අතර වසාගත සභකේ දී ජනතවකේ මර  ජීවන අවශයත ඉටු  ර ගනීභට 

හකිඹව කබුකණ් ඒ ඔස්කස් දීර්ඝ  රෘනව ආරක්ෂ ව මික ස්ථවරත්වඹ නිස ඹ. රකේ ඵාකු හ 

මුකය ඳද්ධතිකේ මුදරූ තන්ඳත් කිරීභ සහ කස්ව කඵ ගනීභ පිළිඵ භහජන විේවසඹ එකකස භ 

ඳවත්ව ගනීභට භහ ඵාකුව විසින් පිඹවර ගන්න කද අතර ඇඳිරි නීතිඹ සහ සභජ සීභවන් 

ඳනව අවස්ථවක දී ඳව රකේ ඵාකු සහ මුකය කස්ව භහජනතව කවත සඳඹනු කබිණි. රකේ 

විකද්ශ සේඳත් සහ රජය ණඹ නිසි කකස  ළභන රණඹ කිරීභ සේඵන්ධ වගකීේ ද භහ ඵාකුව 

විසින් අ ණ්ඩ ව ඉටු  රනු කබකේ රටක් වශකඹන් ශ්රී කා වට හිමි ජතයන්තර පිළිගනීභ 

ආරක්ෂ  ර ගනිමිනි.   

භහ ඵාකුව විසින් ආර්ථි කේ කඳොරෘ අනුඳති   රූ තිඹ අඩු කිරීභට ගත් ක්රිඹභර්ග 

කේතුකවන් ආර්ථි ඹට ණඹ කඵ දීකේ හකිඹව වඩි වී, ඒ තුළින් ආර්ථි   ටයුතු ඉහළ නාවීභට 

අවශය සවිඵකඹ උත්ඳදනඹ විඹ. කවකළකඳොළ කඳොරෘ අනුඳති  සකකිඹ යුතු කකස අඩු කිරීභට 

කභභගින් හකි ව අතර දනට කගන ඇති ක්රිඹභර්ගවක ප්රතිපකඹක් කකස එභ කඳොරෘ අනුඳති  

ඉදිරිකේ දී තවදුරටත් අඩු වනු ඇතයි අකේක්ෂ ක කර්. එහි වසිඹ ද ගක ඹනු ඇත්කත් සභනය 

ජනතව සහ රජඹ කවත ඹ. වණිජ ඵාකු විසින් භහ ඵාකුකේ තන්ඳතු කකස අනිවර්ඹකඹන් භ 

ඳවත්ව කගන ඹ යුතු මුදරූ ප්රභණඹ වවයවස්ථපිත සාචිත අනුඳතඹ  අඩු කිරීභ ද ඒ සභග භ සිදු 

 රන කදි. ඒ අනුව, භහජනතවකේ ස්භ රුපිඹරූ තන්ඳතුවකින් භ 5%ක් කකස තඵ ගත යුතුව 

ඳවති තන්ඳතු අවශයතව වරින් වර ඳහත කහළන කද අතර කේ වන විට එඹ 2% දක්ව භ අඩු 

 ර ඇත. කභභ ක්රිඹභර්ගඹ හරහ භහ ඵාකුකේ රව කගන ඳවති වණිජ ඵාකුවක 

තන්ඳතුවරන් රුපිඹරූ ක ෝටි 18,000 ට ආසන්න මුදකක් ආඳසු වණිජ ඵාකු කවත නිදහස් කිරීභ 

සිදු විඹ. කේ පිඹවර ඔස්කස් අභතර අවදනභකින් කතොරව වඩි ණඹ ප්රභණඹක් නිකුත් කිරීකේ 

හකිඹව ඵාකුවකට කඵ කදන කද අතර භහජනතවකේ මුදරූ අවශයත සපුරරෘභට එඹ 

නිස ව භ උඳ රී කේ.  

වසාගත සභකේ රජකේ විඹදේ සහ මුදරූ සඳයීභ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් කනොපිරිකහළ ඉටු 

 ළ සුවිකේෂ  ර්ඹඹකි. අරෙතින් මුදරූ අච්චු ගසමින් රජකේ ණඹ උඳ රණ නිතිඳත මික දී ගත් 
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භහ ඵාකුව එභගින් 2020 භර්තු 11 සිට ජනි 22 අතර  කකේ දී ඳභණක් රුපිඹරූ ක ෝටි 23,200  

ඳභණ මුදකක් රජඹ කවත කඵ දී ඇත. ශ්රී කා  භහ ඵාකුව 2019 වසකර් වර්ත  ළ  ද්ධ 

කබකඹන් රුපිඹරූ ක ෝටි 2,400  මුදකක් ද 2020 වසකර් දී රජඹ කවත මුද හරිනු කබිණි. කභභ 

වසාගත තත්ත්වඹ කඳර කනොව විර  ේඳනඹක් ආර්ථි ඹට එරූක ක ොට ඇති ඵවින් මකය 

ආඹතනවකට ඳන නගිඹ හකි හදිසි මුදරූ අවශයත කවනුකවන් අවශය අරමුදරූ කද්ීලඹ මකය 

කවළකඳොළට සඳයීභට සුදනේ ඵව ආරේබකේ සිට භ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව කවළකඳොළ කවත 

දන්වී ඹ. ඒ අනුව වසාගත සභකේ ඉහළ ගිඹ භහජනතවකේ මුදරූ ඉරූරෙභ සපුරකමින් සහ 

උද්ධභනඹ වළ කමින් ආර්ථි ඹට මුදරූ නිකුත් කිරීභ ද දිගින් දිගට භ සිදු  රනු කබිණි. භර්තු 

භස මුක සිට අකේරූ භස භද දක්ව ඳභණක් නිකුත්  රන කද වයවහර මුදරූ ප්රභණඹ රුපිඹරූ 

ක ෝටි 16,700 ඉක්භවයි.  

කේ ආ රකඹන් රජකේ සහ ආර්ථි කේ මුදරූ අවශයත සපුරන අතර රජය ණඹ 

 ළභන රණඹ කිරීභ ද, රජකේ විකද්ශ වත් ේ සුරක්ෂිත කිරීභ ද භහ ඵාකුව විසින් සිදු  රන 

කදි. විකේෂකඹන් භ රජකේ විකද්ශ ණඹ කගවීභ කිසිකස්ත් භ අතඳසු කනොවන ආ රකඹන් භහ 

ඵාකුව  ටයුතු  ර ඇති අතර 2020 අකේරූ - ජනි අතර  කකේ දී එක්සත් ජනඳද කඩොකර් 

මිරඹන 1,007   රජය ණඹ ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ විකද්ශ වත් ේ සාචිත කඹොද ගනිමින් කගව 

දභනු කබිණි. වසාගත  කඹ තුළ රුපිඹක ඵරූදු කනොවී ස්ථවරව ඳවත්ව ගනු කබකේ රටට 

ප්රභණවත් තරේ විකද්ශ විනිභඹ කනොකකඵන අති දුෂ් ර තත්ත්වඹක් ඹටකත් වීභ විකේෂත්වඹකි. 

කේ ආ රඹට වසාගත තත්ත්වඹට රටක් කකස මුහුණ දීකේ අභිකඹෝගඹ ජඹ ගනීභ සහ භහ 

ඵාකුව විසින් රජඹට තභ උඳරිභ සහකඹෝගඹ කඵ දී තිකඵන්කන් භහ ඵාකු ප්රතිඳත්තිභඹ උඳාග 

ඔස්කස් භහජනතව කවත අහිත ර ආර්ථි  පීඩනඹක් එරූක වීභ ද උඳරිභ වශකඹන් 

වළක්වකමින් වීභ තවත් සුවිකේෂ  රුණකි.  

එකස් භ, මුකය ඳද්ධතිකේ සුරක්ෂිතතව ඳවත්ව ගනීභ සහ ඵාකු ඳද්ධතිකේ ඳවතින සභස්ත 

අරමුදරූ ප්රභණඹ වද්රවීලකතව  අතිරික්ත භේටභ  ඳවතිඹ දී ඳව, මකය ආඹතනඹ ට නන්භ 

හදිසි අවස්ථව  දී මුදරූ කඵදීභ සහ භහ ඵාකුව අදළ නනති  රමුව තුළ ක්රිඹ  ර ඇති 

අතර, ස්භ ඵාකුව  භ ප්රභණවත් අතිරික්ත අරමුදරූ ප්රභණඹක් ඳවතීභ ද සහති   ර ඇත. ඒ 

තත්ත්වඹ ඇති කිරීභ උකදස, දිගු  රෘන ඳදනභ භත භහ ඵාකුකවන් වණිජ ඵාකුවකට අරමුදරූ 

කඵ දීභ තවදුරටත් වඩි  රන කදි.  තවද, රජකේ ණඹ ගනීකේ වඩපිළිකවළට සහඹක් කකස 

ඵාකු කනොවන ප්රථමි  කවකළඳුන් හට ඔවුන්කේ හදිසි අරමුදරූ අවශයත කවනුකවන් 2019 

සේතේඵර් භසකේ දී හඳුන්ව දුන් ද්රවීලකත ආධර  ඳහසු භ අ ණ්ඩව ඳවත්වකගන ගිඹ 

අතර, ඒ අනුව, 2020 භර්තු සිට කේ දක්ව  කඹ තුළ භහ ඵාකුව විසින් ක ටි  රෘන හ දිගු 

 රෘන වශකඹන් රුපිඹරූ ක ෝටි 13,000 ට ආසන්න මුදකක් එභ මකය ආඹතන කවත මුද හර 

ඇත.   

ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් රජය මකය  ළභන රණ සහ ණඹ කස්ව රණ කගවීේ සිදු කිරීභ ද 

ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ හමුකේ සිදු ව  විවිධ ඵධ  භද අ ණ්ඩව ඉදිරිඹට කගන ඹන කදි.  ඒ අනුව, 

බණ්ඩගර බිරූඳත්, බණ්ඩගර ඵඳුේ ර සහ ශ්රී කා  සාවර්ධන ඵඳුේ ර නිකුත් කිරීභ 

අ ණ්ඩවභ සිදු  ළ අතර, එභගින් 2020 වසකර් කේ දක්ව රුපිඹරූ ක ෝටි 100,000ක් ඉක්භ ව 

අරමුදරූ රැස් ර රජඹට කඵ දීභට ශ්රී කා  භහ ඵාකුවට හකිඹව කබුණි. 2020 වසකර් ජනි 

භසකේ භද වන කතක් ව භස 3   ක සීභව තුළ දී රජය සුරැකුේඳත් කවන්කද්සි භගින් රජඹ 

කවත රැස්  ර දුන් මුදරූ ප්රභණඹ රුපිඹරූ ක ෝටි 60,000ක් විඹ. තව ද, රජකේ අරමුදරූ 

අවශයතවඹ නිසි කකස සපුරරෘභ සහ ඳවති රභකේදඹ ව එක් භසඹක් තුළ බණ්ඩගර 

ඵඳුේ ර කවන්කද්සි එ ක් ඳවත්වීභ තව දුරටත් පුළුරූ  රමින් භයි සහ ජනි භස තුළ දී 

බණ්ඩගර ඵඳුේ ර කවන්කද්සි කද  ඵගින් ඳවත්වීභට ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් පිඹවර 

ගන්න කදි.  
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ආර්ථි  වශකඹන් ඳසුඵ්භට කක් ව වයඳරවකට සහ සභනය ජනතවට ඉත අඩු කඳොරෘ 

අනුඳති  ඹටකත් ණඹ කඵ දීකේ වඩසටහන් කිහිඳඹක් භ භහ ඵාකුව විසින් ආරේබ ක රිණි. 

එභගින් වයඳර  ටයුතු ඹථ තත්ත්වඹට ඳත්  ර ගනීභටත්, හදිසි මුදරූ අවශයත පිඹව 

ගනීභටත් භහජනතවට හකිඹව කබිණි. කාක්ඳත්වරන්  රන කගවීේ ඇතුළු මුදරූ ගනුකදනු 

 ර්ඹක්ෂභව සිදු කිරීභ සහ රකේ කගවීේ හ පිඹවීේ ඳද්ධතිඹ ඵධවකින් කතොරව ක්රිඹත්භ  

ව ඵව ද කනොරහසකි.  

ක ොවිඩ්-19 වසාගතකඹන් පීඩවට ඳත්වවන් සහ ණඹ වරි  අඹ කනො ර සිටීකේ වඩපිළිකවක 

ක්රිඹත්භ  කිරීභට රුපිඹරූ ක ෝටි 5,000  ණඹ ප්රතිමුකය රණ කඹෝජන රභඹක් හඳුන්ව කදන 

කදි. කේ සහ අවශය වන මුදරූ භහ ඵාකුව විසින් සිඹ සාචිතවරන් මුද හරින කදි. කවනත් සහන 

කනොකබ පුද්ගකඹන් සහ ද දින 60  උඳරිභඹක් දක්ව ණඹ වරි  අඹ කනො ර සිටීකේ වඩ 

පිළිකවළක් ක්රිඹත්භ  කිරීභට භහ ඵාකුව  ටයුතු  කේ ඹ. කේ පිඹවර භගින් සභජ තහාචි 

සභකේ ආදඹේ කනොකබී ගිඹ ඵාකු ගනුකදනු රුවන්ට විශක මුකය සහනඹක් පිරිනමිණි.     

මුකය අාශකේ සහන කඵ දීේ තව දුරටත් පුළුරූ  රමින් ඵාකු විසින් උ ස් ණඹ සහ අඹ 

ක කරන උඳරිභ වර්ෂි  කඳොරෘ අනුඳති ඹ 12%  උඳරිභඹ ට සීභ කිරීභට භහ ඵාකුව 

 ටයුතු  කේ ඹ.  

මුකය සභගේ සහ  රූඵදු සභගේවකට අදළ ද්රවීලක වත් ේ අනුඳත ඳහත දමීකභන් සහ       

ශ්රී කා  තන්ඳතු රක්ෂණ සහ ද්රවීලකත ආධර  අරමුදක භගින් මුදරූ සභගේවකට රුපිඹරූ 

ක ෝටි 2,000  ද්රවීලකත ඳහසු භක් සකසීකභන් මුකය අාශකේ ආඹතනවකට ඇති විඹ හකි 

අඳහසුත  ළභන රණඹ  ර දීභට ද භහ ඵාකුව සක්රීඹ කකස භදිහත් වී ඇත. කේ ආ රකඹන් 

ඒ ඒ ජන ක ොටස් මුහුණ කදන විවිධ රකේ මුදරූ අර්බුදඹන් සහ සහන සකසීභට                   

ශ්රී කා  භහ ඵාකුවට හකිඹව කබිණි. තව ද තන්ඳතු රක්ෂණ අරමුදක භගින් අසභත් ව මුකය 

සභගේවක තන්ඳත් රුවන් කවත රක්ෂණ වන්දි කගවීභ ද  ඩිනේ  රන කද අතර එභගින් ද 

භහජනතව දුෂ් රතවන්ට ඳත්වීභ වකක්වන කදි. කස්ව  අර්ථ සධ  අරමුදක භනව 

 ළභන රණඹ කිරීභ භගින් කඳෞද්ගර  අාශකේ කස්ව ඹන්කේ ඉතුරුේ සුරක්ෂිත කිරීභ ද භහ 

ඵාකුව කේ හදිසි තත්ත්වඹ හමුකේ කනොකවනස්ව ඉටු  ළ වගකීභකි. කේ සිඹරූක භගින් ක ොවිඩ්-

19 වයිරසකේ අභිකඹෝගඹ හමුකේ මකය අාශඹ ආරක්ෂ  ර ගනීභට භහ ඵාකුවට හකි විඹ. 

ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ ඳතිර ඹ්භත් සභඟ විකද්ශි ඹන් ශ්රී කා ව තුළ සිදු  ර තිබ ආකඹෝජන 

විකේෂකඹන් භ රජකේ සුරැකුේඳත්වක  ර තිබ ආකඹෝජන රටින් පිටතට ගක ඹ්භ කේගවත් විඹ. 

අඳනඹන ආදඹභ, සාාර  ඉඳයීේ, විකද්ශ කස්ව නියුක්ති ඹන්කේ කේෂණ සහ විකද්ශ 

ආකඹෝජන වශකඹන් ව විනිභඹ කබීේ ඉත අවභ භේටභ  ඳවතීභත් සභග විකද්ශඹන්ට 

ආකඹෝජන ගක ඹභ නිස විනිභඹ අනුඳතඹ අවප්රභණඹ විකේ නුරරුවක් ද ඳවතුණි. එහි 

ප්රතිපකඹක් කකස ශ්රී කා  රුපිඹකකහි අගඹ පිරිහීභ වළ රෘභට විකද්ශ විනිභඹ කවළකඳොළවක 

ඇති දඩි පීඩනඹ රහිරූ කිරීභ අතයවශය විඹ. කේ සහ  ඩිනේ ක්රිඹ භර්ගඹන් රැසක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ භහ ඵාකුව විසින් සිදු  ළ තවත් වදගත් භදිහත් වීභකි. ඒ අනුව වහන ආනඹනඹ සහ 

අතයවශය කනොවන බණ්ඩ ආනඹනඹ සහ ඳහසු ේ සකසීභ තව ර ව අත්හිටුවන කකස 

ඵාකුවකට උඳකදස් කඵ දී ඇත. විකද්ශ මුදරූ පිටරටවකට ඹවීභ සේඵන්ධ සීභවන් ඳනවීභට ද 

 ටයුතු  ර ඇත. කේ ක්රිඹභර්ග ඔස්කස් භහ ඵාකුව විසින් සිදු  ර ඇත්කත් කද්ීලඹ ආර්ථි ඹට 

සහ මුකය ඳද්ධතිඹට පීඩනඹක් කඹොමු වීභ තුළින් කඳොදු භහජනතවකේ එදිකනද ආර්ථි  

 ටයුතුවකට අහිත ර ඵකඳ්ේ ඇතිවීභට තිබ ඉඩ ඩ අහුර දමීභ සහ කද්ීලඹ  ර්භන්ත වඩි 

දියුණු  ර ගනීභ සහ අවස්ථවන් කඵ දීභයි. වසාගත තත්ත්වඹ කේතුකවන් ඇති ව 

අවිනිේචිතතවඹ හමුකේ විකද්ශ සාචිත භේටභට ඵකඳ්භක් කනොවන ඳරිදි, විකද්ශ විනිභඹ 

කවළකඳොළට අවශය අරමුදරූ සඳයීභ සහ විවිධ විකද්ශ විනිභඹ හුවභරු ගිවිසුේ කවන්කද්සි 

රභඹ ක්රිඹත්භ   රන කද අතර එභ කවන්කද්සි හරහ කද්ීලඹ විකද්ීලඹ විනිභඹ කවළකඳොළ 

කවත එක්සත් ජනඳද කඩොකර් ක ෝටි 28ක් සඳඹන කදි. 
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රකේ ජති  කගවීේ සහ පිඹවීේ ඳද්ධතිඹ කනො ඩව භ නිසි කකස ඳවත්ව ගන්න කද්කද් ද         

ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසිනි. එභගින් කද්ීලඹ සහ විකද්ීලඹ වශකඹන් ද සිදු වන ගනුකදනු සහ 

අ ණ්ඩව ඳහසු ේ සකසීකභන් ආර්ථි කේ සුභට ක්රිඹ රීත්වඹ තහවුරු  රනු කබිණි. ඵාකු 

භගින් ක්ෂණි ව ආඳසු කඵ ගත හකි මුදරූ සීභවන් ඉහළ දභන කද අතර අන්තර්ජකඹ සහ 

විදුත් උඳාග භගින් ඵාකු ගනුකදනු සිදු කිරීකේ අවස්ථවන් පුළුරූ  රන කදි. මුකය ඳද්ධතිඹ තුළ 

ගනුකදනු සිදුකිරීභ සහ ඳහසු ේ සකසීභ ඒ ආ රකඹන් පකදයීව සකසුේ කිරීභ නිස සභජ 

තහාචි සභකේ වුව ද සිඹ ආර්ථි  ක්රිඹ ර ේ ඳවත්ව ගනීභට භහජනතවට හකිඹව කබිණි. 

ඵාකු සහ අකනකුත් මකය ආඹතනවක ශ  කවත කනොකගොස් නිවකස් සිට භ තභ  ටයුතු සිදු 

කිරීභට අවශය ඉකකක්කරොනි  ඵාකු  ටයුතු සහ රඹඳදිාචි වීකේ ඳහසු ේ 

ගනුකදනු රුවන්ට කඵ දුන් අතර එභ කස්වවන් රඹඳදිාචි වීකේ ගස්තුවරන් ද නිදහස්  රන 

කදි. ඒ සභග භ දුර ථන හ කවනත් සන්නිකේදන රභවරන් ගනුකදනු රු හඳුනකගන ඳසු දින  

දී නවත ඵාකු ශ  කවත කගොස් තභ අනනයතව ඔේපු කිරීකේ ක ොන්කද්සිඹට ඹටත් ව 

ඉකකක්කරොනි  මුදරූ ඳසුේබි වVirtual Wallets) ඳහසු භ කඵ දීභට ද පිඹවර ගනුණි. 

ඉකකක්කරොනි  ගනුකදනු සහ වඩි නුරරුවක් ඇති කිරීකේ අරමුණින් ඒව භගින් ගනුකදනු 

කිරීකේ සීභවන් තව ර ව රහිරූ කිරීභ ද සිදු විඹ. අන්තර්ජකඹ හරහ  රන ඇණවුේවකට 

බණ්ඩ සඳයීකේ දී එභ කවළඳුන්ට ඳනව තිබ ඹේ ඹේ සීභවන් ද කේ  කඹ තුළ දී රහිරූ  රන 

කද අතර ඊට අභතරව ‘කා  කේ’ (LankaPay) භාගත කගවීේ කේදි ව හරහ රජය හ 

කඳෞද්ගර  ආඹතන කවත ක කරන කගවීේවක උඳරිභ සීභව ද ඉහළ දභන කදි. භහජනතවට 

ඵාකුවරන් මුදරූ කඵ ගනීභට ඇති හකිඹව අවහිර කනොවීභ සහ හදිසි අවශයතවක් කකස 

සක  ඵාකු කවත ඳනව තිබ විවිධ සීභවන් රහිරූ  රනු කබිණි. කද්ීලඹ වශකඹන් ඳභණක් 

කනොව විකද්ීලඹ වශකඹන් ද රජකේ ණඹ කගවීේ ඇතුළු අන්තර්ජති  ගනුකදනු සහ අවශය 

විකද්ශ මුදරූ අ ණ්ඩ ව සඳඹ ගනීභට අවශය ඳසුබිභ ස ස කදනු කබුකේ ද භහ ඵාකුව විසිනි.  

නිවසට ඳමිකණන කවකළන්දන්කගන් ඹභක් මිකදී ගන්නටවත් අකත් මුදකක් කනොභති ව සිටි 

අවස්ථවන්හි දී පිටරට කස්වඹ  රන තභ ඥතීන් එව මුදරූ ඳව නිවසට භ කගනවිත් දීකේ 

කස්වවන් සඳයීභ සහ භහ ඵාකුකේ අනුභතිඹ කඵ කදන කදි. එකස්භ ස්වඹාක්රීඹ මුදරූ ආඳසු 

ගනීකේ ඹන්ත්ර වATM  කවත කගොස් මුදරූ ගනීභ ද, අවදනේ  ර්ඹඹක් ව සභකේ ජාගභ ATM 

ඹන්ත්ර භගින් මුදරූ කඵ ගනීකේ ඳහසු ේ ගනුකදනු රුවන්කේ නිකවස්වකට භ කගොස් කඵ දීභට 

ද භහ ඵාකුකේ අනුභතිඹ කඵ කදන කදි. රකේ කජයෂ්ප පුරවසිඹන් කවත ඹේ ඹේ සහන 

සකසීභට ද අභත  කනො ළ භහ ඵාකුව ATM ඹන්ත්ර භගින් මුදරූ කඵ ගනීකේ දී ඒ සහ කගවිඹ 

යුතු අභතර ගස්තුවරන් කජයෂ්ප පුරවසිඹන් නිදහස්  රන කකස ඵාකු කවත උඳකදස් දුන්කන් ඹ. 

ඇඳිරි නීතිඹ තුළ සිරගතව සිටි ස්භ තරතිරභ  භ භහජනතවට මුදරූ කඵ ගනීකේ අවහිරත 

ඇති කනොවන්නට භහ ඵාකුව එකස් වග ඵක ගත්කත් ඹ. 

භහජනතවට සහන කඵ කදන අතකර් එභ සහන ක්රිඹත්භ   රන ඵාකුවකට ද සිඹ  ර්ඹඹන් 

ඳහසු  රගනීභ සහ ඳහසු ේ සකසනු කබිණි. ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකුවක මුදරූ කනෝේටු 

තන්ඳතු සහ අඹ ක කරන කස්ව ගස්තුව අකේරූ 1 වන ද සිට භස තුන   කඹක් දක්ව අඹ 

කනොකිරීභට තීරණඹ කිරීභ එක් නිදසුනකි. රුපිඹරූ ඳන් කක්ෂඹට වඩ අඩු වටින මින් යුත් 

කාක්ඳත්වක වකාගු  කඹ ද භයි 31 වන දින දක්ව දීර්ඝ  ළ අතර කස්ව  අර්ථ සධ  

අරමුදකරූ ප්රතිකබ කගවීභ සහ භහ ඵාකුකවන් නිකුත්  රන කද කාක්ඳත්වක වකාගු  කඹ 

ජුනි 30 දක්ව දීර්ඝ  රනු කබිණි. 

ඉහතින් දක්වන කද්කද් භහ ඵාකුව විසින් ක ොවිඩ්-19 වසාගත සභකේදී ක්රිඹත්භ   රනු කබ 

ප්රධන භ ප්රතිඳත්ති සහ ක්රිඹභර්ගවරන් කිහිඳඹක් ඳභණි. වසාගත සභකේ දී කසෞ ය සකසුේ 

සහ ජනත සහන වයඳිති ක්රිඹත්භ  කිරීභට ද, භහජනතවට අඳහසුවක් කනොවන ඳරිදි 

අතයවශය බණ්ඩ කඵකගන, අඩු පිරිවඹක් සහිතව එදිකනද අවශයත ඉටු  රගනීභට ද, 

රජකේ  ටයුතු ඳහසු  ර ගනීභට ද අවශය ඳසුබිභ ස ස්  රන කද්කද් ශ්රී කා  භහ ඵාකුව 

විසින් ක්රිඹත්භ   රන කද ඉහත කී සහ කනොකී ප්රතිඳත්ති සහ පිඹවරඹන් භගින් ඵව කේ අනුව 
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ඳහදිර වනු ඇත. උද්ගත ව හදිසි අවස්ථකේ දී රටක් වශකඹන් මුහුණ දුන් අභිකඹෝගඹ ජඹ ගනීභ 

සහ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව සිඹ උඳරිභ දඹ ත්වඹ රජඹ සහ භහජනතව කවත සඳඹන කද 

අතර එහිදී භහ ඵාකුව සතු සිඹරෙ භ උඳාග වTools) ඳභණක් කනොව නව රභකේදඹන් ද කඹොද 

කගන ඇත. කේ  ර්ඹබරඹ භහ ඵාකුව විසින් ඉස්ඳසුවකින් කතොරව අ ණ්ඩව කේ වන විට ද 

සිදු  රමින් සිටියි. 

කකොව ස්භ රට  භ ඳකේ භහ ඵාකු කේ දුෂ් ර අවස්ථකේ  ඩිනේ ප්රතිාර දක්ව ඇත. එකහත් 

එභ ප්රතිාර එක් එක් රටවක ආර්ථි ඹන්හි ස්වබවඹන්ට ද, වර්ධන හ සාවර්ධන භේටේවකට ද 

අනුකක ව ඒව ඹ. එකභන් භ ඒව රජය මකය අාශකඹහි ශක්තිභත් ඵව භත ඳදනේ ව ප්රතිාර ඵව 

ද කිව යුතු ඹ. විකේෂකඹන් භ රජකේ ආදඹේ භේටභ, විඹදේ අවශයත, ණඹ සේඳදන හකිඹව 

ඹනදිඹ භත ද එභ පිඹවර ර ඳවතී. කඵොකහොභඹක් භහ ඵාකු සිඹ  ර්ඹ බරඹ උඳරිභ 

අන්දමින් ඉටු  රන්නට සේප්රදකඹන් ඔබ්ඵට කගොස් තිකබ්. එකහත් එකස් කිරීකේ දී එඹට අදළ 

නීති ඳද්ධතිඹ සභග අනුකකව  ටයුතු කිරීභත්, ආර්ථි කේ දිගු  රෘන අවසි හ ක ටි  රෘන 

වසි අතර තුකනඹක් ඳවත්ව ගනීභත් අවශය කේ. 

ක ොවිඩ්-19 වසාගතකේ වයේතිඹත් සභඟ ආර්ථි  ක්රිඹ ර ේ සහ සහඹ වීභට ශ්රී කා  

භහ ඵාකුව විසින් ගනු කබ ප්රධන ප්රතිඳත්ති හ කභකහයුේ ක්රිඹභර්ග ඇතුළත් කයිස්තුවක් 

ඳහතින් දක්ව ඇත. 

 

වකොවිඩ්-19 වසංගතවේ වයාප්තිතිලයත් සමආ ආර්ථික රියාකාරකේ සඳහා  සහාය වීමට 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගනු ලැබූ ප්රතාන ප්රතිලපත්තිල හා වමවහුමේ රියාමාර්ග 

 

1. වපොලී අනුපාතිලක අඩු කිරීම, වවළඳවපොළ අරමුදල් ප්රමායය ඉහළ නැංවීම සහ 

රජය වවත අරමුදල් සැපයීම 

 

 2020 ජනවරි 30 වනි දින: ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ වයේත වීභත් සභඟ එභගින් ආර්ථි ඹට 

වන ඵකඳ්භ අවභ කිරීකේ අරමුණින් ශ්රී කා  භහ ඵාකුව සිඹ ප්රතිඳත්ති කඳොරෘ අනුඳති , 

එනේ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව වණිජ ඵාකුවකට ණඹ කඵ දීකේ දී සහ වණිජ ඵාකු ඔවුන්කේ 

අතිරික්ත මුදරූ භහ ඵාකුකේ තන්ඳතු කකස ඳවත්ව ගනීකේ දී අදළ වන කඳොරෘ 

අනුඳති ,  0.5%කින් ඳහත  කහකන කද අතර ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ එභ ක්ෂණි  ප්රතිාරඹ 

භහ ඵාකු රණඹ පිළිඵ නිරන්තරකඹන් අවධනකඹන් සිටින ‚www.centralbanknews.info‛ 

වනි ජතයන්තර භධය භගින් ඳව ඳසසුභට කක් ක රුණි.   

 2020 කඳඵරවරි 26 වනි දින: ශ්රී කා  භහ ඵාකුව 2019 වසකර් දී උඳඹ ගත්  ද්ධ කබඹ, 

එනේ රුපිඹරූ ක ෝටි 2,400  මුදකක් රජඹ කවත කඵ කදන කදි. 

 2020 භර්තු 05 වනි දින: භහ ඵාකුකේ කඳොරෘ අනුඳති  අඩු අගඹ  එකකස භ ඳවත්ව 

ගනිමින් මකය ආඹතනවකට ක ොවිඩ්-19 වසාගතකේ ඵකඳ්භ කේතුකවන් ඳන නගිඹ හකි 

හදිසි මුදරූ අවශයත කවනුකවන් අවශය අරමුදරූ කද්ීලඹ මකය කවළකඳොළට සඳයීභට සුදනේ 

ඵව ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් කවළකඳොළ කවත දන්ව සිටින කදි. 
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 2020 භර්තු 13 වනි දින: විකේෂ අවස්ථවක් කකස සක  ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් රජකේ 

හදිසි මුදරූ අවශයත සපුරරෘභ සහ මුදරූ කඵදීභට රුපිඹරූ ක ෝටි 5,000  වටින භකින් 

යුතු බණ්ඩගර බිරූඳත් ප්රථමි  කවළකඳොළන් මිකදී ගනීභ සිදු  රන කදි. 

 2020 භර්තු 16 වනි දින: ශ්රී කා  භහ ඵාකුව වණිජ ඵාකුවකට ණඹ කඵදීකේ දී සහ වණිජ 

ඵාකුවරන් තන්ඳතු කඵගනීකේ දී අදළ වන කඳොරෘ අනුඳති  තවදුරත් 0.25%කින් අඩු 

 කේ ඹ. වණිජ ඵාකු විසින් භහජනතවකේ ස්භ රුපිඹරූ තන්ඳතුවකින් භ 5%ක් කකස භහ 

ඵාකුකේ තඵ ගත යුතුව ඳවති තන්ඳතු අවශයතව වවයවස්ථපිත සාචිත අනුඳතඹ  4%ක් 

දක්ව 1%කින් ඳහත කහකන කදී. කභභ ක්රිඹභර්ගඹ හරහ භහ ඵාකුකේ රව කගන ඳවති 

වණිජ ඵාකුවක තන්ඳතු රුපිඹරූ ක ෝටි 6,500  මුදකක් වණිජ ඵාකු කවත නිදහස් කිරීභ 

සිදු විඹ. 

 2020 භර්තු 23 වනි දින: ඉන්ධන මික ස්ථවරව ඳවත්වකගන ඹ්භ ඳහසු  රරෘභ සහ 

අවශය විකේෂ අරමුදකක් පිහිටුවීකේ අරමුණින් රුපිඹරූ ක ෝටි 5,000  මුදකක් රජඹට කඵ දීභ 

සහ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව ප්රථමි  කවළකඳොකළන් බණ්ඩගර බිරූඳත් මික දී ගන්න කදි. 

 2020 භර්තු 24 වනි දින: වසාගතඹ නිස ඵකඳ්භට කක් ව වයඳරි ඹන්ට සහ පුද්ගකයින්ට 

ඳහසු ේ සකසීකේ අරමුණින්  විවිධ සහන කඵ දීභට ශ්රී කා  භහ ඵාකුව, වණිජ ඵාකු 

සහ රෘසිා සභගේවකට නිකඹෝග නිකුත්  රන කදි. ඒ අනුව, ණඹ හ කඳොරඹ කගවීභ ප්රභද 

කිරීභ, 4%  කඳොරෘ අනුඳති ඹට  ර  ප්රේධන ණඹ කඵ දීභ, ණඹ  ඩ්ඳත් සහ 

කනොකගවීභ  දී අඹ  රනු කඵන කඳොරඹ සහ අතිකර්  ගස්තු කභන් භ කගවිඹ යුතු අවභ මුදක 

අඩු කිරීභ, කාක්ඳත්  රූ පිරීකේ  කඹ දීර්ඝ කිරීභ සහ ඇඳිරි නීතිඹ ක්රිඹත්භ  ව  කකේ දී 

භහජනතවකේ මකය අවශයත ඉටු  ර ගනීභ සහ වණිජ ඵාකු ශ  විවිතව ඳවත්ව 

කගන ඹ්භට නිකඹෝග  රන කදි. 

 2020 භර්තු 25 වනි දින: වසාගතකේ ඵකඳ්භට කක් ව වයඳර හ පුද්ගකඹන් කවනුකවන් ව 

ඉහත නිකඹෝගඹ ඵකඳත්රකී  මුදරූ සභගේවකට අදළව ද නිකුත්  රන කදි.  

 2020 භර්තු 27 වනි දින: 2020 භර්තු 25 වන දිකනන් ආරේබ වන ඳරිදි, ස්වඹා රැකිඹ වයඳර 

සහ පුද්ගකයින් ද ඇතුළු, ක ොවිඩ්-19 වසාගතකේ ඵකඳ්භ එරූක ව වයඳරවකට සහඹ වීභ 

සහ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් රුපිඹරූ ක ෝටි 5,000  ේ රතිමකය වඩසටහනක් ආරේබ 

 රන කදි. කභභ ප්රතිමකය ඳහසු භ කඵ ගනීභ සහ වන සුදුසු ේ දනුේ කදමින්, 

ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකු, ඵකඳත්රකී  විකේෂිත ඵාකු, ඵකඳත්රකී  මුදරූ සභගේ සහ රෘසිා 

සභගේවකට ඉහත දක්ව ඳරිදි නව නිකඹෝග නිකුත්  රන කද අතර, කභභ ප්රතිමකය රණ 

ඳහසු භ ඵකගන්වීභ සහ කභකහයුේ භර්කගෝඳකද්ශ ද එභගින් ඉදිරිඳත් ක රිණි. කභභ 

සහන අතරට, ණඹ නවත කගවීේ (කඳොරඹ ද ඇතුළත් ණඹ වරි ඹ) තව ර ව අත්හිටුවීභ 

සහ සුදුසු ේ කත් ගනුකදනු රුවන් සහ වර්ෂි ව 4%  කඳොරෘ අනුඳතඹ ට කඵ කදන 

 ර  ප්රේධන ණඹ ආදි ඹ ද ඇතුළත් කේ.  

 2020 භර්තු 30 වනි දින: 

o ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකු සහ ව අවශය අරමුදරූ කඵ ගනීභ සහ භහ ඵාකුව 

දිගු  රෘන ද්රවීලකත ආධර සඳයීභ දින 14 සිට දින 90ක් දක්ව දීර්ඝ  රන කදි. කභභ 
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ඳහසු භ ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකුවකට ඔවුන්කේ දිගු රෘන මුදරූ අවශයත 

නිේචිතව භ කඵ ගනීභට ඉවහරූ විඹ. 

o නදනි  ඳහසු භට අභතරව ඵාකු කනොවන ප්රථමි  කවකළඳුන්ට දිගු  රෘනව 

අවශය අරමුදරූ සඳයීභ ආරේබ  රන කදි. 

 2020 අකේරූ භස 03 වනි දින: ශ්රී කා  භහ ඵාකුව වණිජ ඵාකුවකට ණඹ කඵදීකේ දී සහ 

වණිජ ඵාකුවරන් තන්ඳතු කඵ ගනීකේ දී අදළ වන කඳොරෘ අනුඳති  තව දුරටත් 

0.25%කින් අඩු  කේ ඹ.   

 2020 අකේරූ 03 වනි දින: අකේරූ භසකේ දී රජය කස්ව ඹන්ට වටුේ කගවීභට රජඹට 

ඳහසු ේ සකසීභ සහ රුපිඹරූ ක ෝටි 6,000  බණ්ඩගර බිරූඳත් භහ ඵාකුව විසින් 

ඳ රථමි  කවළකඳොකළන් මිකදී ගන්න කදි. 

 2020 භර්තු 25 වනි දින:  බණ්ඩගර බිරූඳත් කවන්කද්සිකේ සිට, බණ්ඩගර බිරූඳත් නිකුත් 

කිරීකේ දී ඹේ හිඟඹක් ඇතිවුවකහොත් එභ හිඟඹ පිඹවීභ සහ භහ ඵාකුව විසින් 

බණ්ඩගර බිරූඳත් ප්රථමි  කවළකඳොකළන් මික දී ගනීභ ආරේබ  රන කදි. එතන් සිට, 

භහ ඵාකුව එවනි අඩුඳඩු සපුරරෘභ සහ රුපිඹරූ ක ෝටි 6,740ක් වටින බණ්ඩගර 

බිරූඳත් මික දී කගන ඇත. 

 2020 අකේරූ භස 16 වනි දින: වණිජ ඵාකුව ට කවනත් කිසිදු ආ රඹකින් සිඹ අරමුදරූ 

සඳඹ ගනීභට කනොහකි අවස්ථව  දී භහ ඵාකුකවන් ණඹ කඵ ගනීභට අදළ වන ඵාකු 

කඳොරෘ අනුඳති ඹ 2003 වසකර් සිට ඳවති 15%  ඉහළ භේටභ  සිට ප්රථභ වරට 10%ක් 

දක්ව 5%කින් අඩු  රන කදි. තව ද, ඵාකු අනුඳති ඹ භහ ඵාකුකේ ප්රධන කඳොරෘ 

අනුඳති  ඳහළ දමීභට අනුකකව ගළපීභට ද තීරණඹ  රන කදී. 

 2020 අකේරූ 16 වනි දින: වණිජ  ඵාකු විසින් නදනි ව භහ ඵාකුකේ ඳවත්ව ගත යුතු අවභ 

තන්ඳතු වසාචිත  අවශයතව 90% සිට 20% දක්ව අඩු  රන කදි. කභභගින් වණිජ ඵාකුවකට 

ඔවුන්කේ නදනි  ද්රවීලකත අවශයතවඹන් වඩත් කහොඳින්  ළභන රණඹ  ර ගනීභට 

හකිඹව කබුණි. 

 2020 අකේරූ 27 වනි දින: ක ොවිඩ්-19 වසාගතකඹන් පීඩවට ඳත් අඩු ආදඹේකී  

පුද්ගකඹන්ට සහන සකසීභ අරමුණු  ර ගනිමින් රන් බණ්ඩ උ ස් කඳොරෘ අනුඳති ඹ 

වසර ට 12%ක් කහෝ භසඹ ට 1%ක් කකස වසර ට අඩු  කඹ ට කඵ ගන්න  උ ස් ණඹ 

සහ උඳරිභ කඳොරෘ අනුඳති ඹන්ට ඹටත්ව අඹ  ර ගන්න කභන් වණිජ ඵාකුවකට 

උඳකදස් කඵ කදන කදි.  

 2020 අකේරූ 28 වනි දින: ණඹ ඳහසු ේ වඩසටහන ඹටකත් ණඹ කඵ ගනීභ සහ සුදුසු ේ 

සහිත පුද්ගකයින්කේ ණඹ අඹදුේඳත් බර ගනීකේ අවසන දිනඹ 2020 භයි 15 දින දක්ව 

දීර්ඝ  ළ ඵව වණිජ ඵාකු කවත දනුේ කදන කදි.  

 2020 භයි 04 වනි දින:  ඵාකු කනොවන ප්රථමි  කවකළඳුන් හට ඔවුන්කේ හදිසි අරමුදරූ 

අවශයත සපුර ගනීභ කවනුකවන් ද්රවීලකත ආධර  ඳහසු ේ වඩසටහනක්  ආරේබ 

 රන කදි.  
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 2020 භයි 06 වනි දින: ශ්රී කා  භහ ඵාකුව වණිජ ඵාකුවකට ණඹ කඵදීකේ දී සහ වණිජ 

ඵාකුවරන් තන්ඳතු කඵගනීකේ දී අදළ වන කඳොරෘ අනුඳති  නවතත් 0.5%කින් අඩු  කේ 

ඹ. මකය ආඹතනවකට හදිසි අවස්ථව  දී භහ ඵාකුකවන් ණඹ කඵ ගනීභට අදළ වන ඵාකු 

අනුඳති ඹ ද 0.5%කින් තවදුරටත් ඳහත කහකන කදී.  

 2020 ජනි 16 වනි දින: වණිජ ඵාකු විසින් භහ ඵාකුකේ තන්ඳතු කකස ඳවත්ව කගන ඹනු 

කඵන මුදරූ ප්රභණඹ වවයවස්ථපිත සාචිත අනුඳතඹ  2%කින් තවදුරටත් ඳහළ දභන කදි. 

කභභ තීරණඹ හරහ වඩි වශකඹන් ණඹ කඵ දීභට වණිජ ඵාකුවකට ඇති අරමුදරූ ප්රභණඹ 

රුපිඹරූ ක ෝටි 11,500කින් ඉහළ ගිකේ ඹ. 

 2020 ජනි 16 වනි දින: ආර්ථි  ක්රිඹ ර ේ ඹළි නග සිටුවීභ සහ වසාගතඹ කේතුකවන් 

විඳතට ඳත් වයඳරි  අාශවකට වඉදිකිරීේ හ අකනකුත් අවශය අාශ  සහ 4%  කඳොරෘ 

අනුඳති ඹක් ඹටකත් ණඹ කඵ දීභට භහ ඵාකුව විසින්  නව ණඹ කඹෝජන රභ තුනක්  

ක්රිඹවට නාවන කදි. 

o ඒ අනුව, 2020 භර්තු භස 27 වනි දින හඳුන්ව දුන් ප්රතිමකය රණ කඹෝජන රභඹ 

ඹටකත් කඵ දී තිබ රුපිඹරූ ක ෝටි 2,800ට අභතරව ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් 

ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකුවකට 1%  සහන කඳොරෘ අනුඳති ඹක් ඹටකත් පුළුරූ 

ඳරසඹ  ඇඳ ර කඳොකරොන්දු භත අරමුදරූ කඵ කදනු ඇති අතර, එභ ඳහසු භ 

කද්ීලඹ වයඳර කඵොකහොභඹක් සහ  කඵදී ඹභ සහති   රමින් ඵකඳත්රකී  වණිජ 

ඵාකු විසින් එභ අරමුදරූ 4%  කඳොරෘ අනුඳති ඹක් ඹටකත් වයඳරවකට කඵ කදනු 

ඇත. කභභ කඹෝජන රභඹ සහ දනට ඳවතින ප්රතිමකය කඹෝජන රභඹ භගින් 

ක ොවිඩ්-19 වසාගතකඹන් ඵකඳ්භට කක්ව වයඳර සහ සේපර්ණ වශකඹන් රුපිඹරූ 

ක ෝටි 15,000ක් සඳකඹනු ඇත. 

o මීට අභතරව, ඉදිකිරීේ අාශකේ වයඳර විසින් අතීතකේ සිදු  රන කද ක ොන්ත්රත් 

වයඳිති සහ කබිඹ යුතු මුදකට සභනව රජඹ විසින් නිකුත් ක කරන ඇඳ රඹක් 

භත ඉහත  සහන් සහනදයි කඳොරෘ අනුඳති  ඹටකත් ණඹ කඵ ගනීභ සහ ශ්රී 

කා  භහ ඵාකුව විසින් අරමුදරූ සේඳදනඹ  රනු කඵන අතර එභ වයඳර සහ 

භ කවන් ව ණඹ කඹෝජන රභඹක් ද හඳුන්ව කදනු ඇත. 

 

2. විව්ධශ විනිමය ප්රවාහ කළමනාකරයය, විනිමය අනුපාතිලකවේ ්ථාාවරත්වය 

පවත්වා ගැනීම සහ ජාතයන්තර සංිතත ආර්ෂෂා කර ගැනීම සඳහා වගන ඇතිල 

පියවර  

 

 2020 භර්තු 19 වනි දින: ක ොවිඩ්-19 වසාගතකේ ඵකඳ්භ කේතුකවන් විනිභඹ අනුඳති ඹට 

ඇතිවන පීඩනඹ සහ මකය කවළකඳොළ තුළ ඇති වන ආතතිඹ රහිරූ කිරීකේ අදහසින්             

ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකු සහ ජති  ඉතිරිකිරීකේ ඵාකුව කවත 

ඵාකු ඳනත් විධන නිකුත්  රන කද අතර ඒ අනුව; 

o ඳහත සහන් ද් ආනඹනඹ කිරීභ සහ ඳහසු ේ සඳයීභ අත්හිටුවීභ;  
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− ණඹවර රපි ඹටකත්, ඵාකු ඳනත් විධන තුළින් විකේෂකඹන්භ ඵහර  ර ඇති 

ඒ ්ව හර අකනකුත් සිඹරෙභ වර්ගකේ කභෝටර් රථ; 

− ණඹවර රපි, ප්රති්රහණඹ භත රඹවිර කඵද ්  භ සහ අත්ති රේ කගවීේ 

ඹටකත් විධනඹන්හි දක්ව ඇති අතයවශය කනොවන බණ්ඩ;  

o ශ්රී කා  ජතයන්තර ස්නවරීත්ව ඵඳුේ ර මිකදී ගනීභ අත් හිටුවීභ. 

කභභ පිඹවර කද  භ භස තුන   කඹක් සහ හඳුන්ව කදන කදි. 

 2020 භර්තු 19 වනි දින: ඉරූරෙභ කේතුකවන් විනිභඹ අනුඳති ඹට ඇති වන පීඩනඹ තව 

දුරටත් රහිරූ කිරීභ සහ ශ්රී කා කේ කන්වසි යින්ට නන්භ  ටයුත්තක් සහ ක කරන 

විකද්ශ සාාරවක දී ගභන් විඹදේ කකස කගන ඹභට කඳර අනුභතිඹ දී තිබ එ.ජ. කඩොකර් 

10,000  මුදක ඳහත කහකමින්, එ.ජ. කඩොකර් 5,000  වකහෝ ඒ හ සභන වටින භ  කවනත් 

විකද්ශ වයවහර මුදරූ  උඳරිභඹ ට ඹටත්ව විකද්ශ මුදරූ නිකුත්  රන කභන් ශ්රී කා  භහ 

ඵාකුව ඵකඹකත් කවකළඳුන්ට විධන නිකුත්  කේ ඹ. 

 2020 භර්තු 20 වනි දින: 2020 භර්තු 19 වන දින නිකුත්  රන කද ඵාකු ඳනකත් විධනඹන්ට 

සභගමීව, ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් කගවීේ භත කරූ න සහ විවිත ගිණුේ රභඹ ඹටකත් 

ඇතේ අතයවශය කනොවන ඳරිකබෝගි  බණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභ සහ විකද්ශ විනිභඹ 

නිකුත් කිරීේ ද වහභ ක්රිඹත්භ  වන ඳරිදි 2020 ජනි 20 වන දිනඹ කතක් භස තුන  

 කඹක් සහ අත්හිටුවන කකස ඵකඹකත් කවළඳුන්ට විධන ද නිකුත්  රන කදි. 

 2020 භර්තු 20 වනි දින: වසාගත තත්ත්වඹ කේතුකවන් ඇති ව අවිනිේචිත තත්ත්වඹන් 

හමුකේ විකද්ශ සාචිත භේටභට ඵකඳ්භක් කනොවන ඳරිදි, විකද්ශ විනිභඹ කවළකඳොළට 

ද්රවීලකතවඹ සඳයීභ සහ විකුණුේ-ගණුේ විකද්ශ විනිභඹ හුවභරු ගිවිසුේ වSell-Buy Forex 

SWAP  කවන්කද්සි රභඹ ක්රිඹත්භ   රන කදි. කභභ කවන්කද්සි හරහ කභරට විකද්ශ විනිභඹ 

කවළකඳොළ කවත එ.ජ. කඩොකර් ක ෝටි 28ක් සඳඹන කදී.  

 2020 අකේරූ 02 වනි දින: රට තුළ ඳවතින විකද්ශ මුදරූ සාචිත භේටභ ආරක්ෂ  ර ගනීකේ 

අරමුණින්, විනිභඹ අනුඳති ඹ භත ඳවත්න පීඩනඹ අවභ කිරීකේ අවශයතව සහ  

ක ොවිඩ්-19 වසාගත තත්ත්වඹ නිස ශ්රී කා  ආර්ථි ඹට ඇති විඹ හකි අඹහඳත් ඵකඳ්භ 

සක  ඵක, ගරු මුදරූ අභතයතුභ විසින් ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ මුදරූ භණ්ඩකකේ නිර්කද්ශ 

භත ශ්රී කා කවන් ඵහරට අරමුදරූ කේෂණඹ කිරීභ සහ භස තුන   ක සීභව ට අදළ 

වන ඳරිදි ඳහත සහන් තව ර  නිඹභන ක්රිඹභර්ග ඳනවන කදි.   

o ඳහත සහන් ආකඹෝජන හර  ශ්රී කා ව තුළ කන්වසි  පුද්ගකඹන් විසින් විකද්ශ 

රට  ආකඹෝජන සිදු කිරීකේ අරමුණින් ප්රතිමු  ආකඹෝජන ගිණුේ වOutward Investment 

Accounts  හරහ කා කවන් ඵහරට මුදරූ කේෂණඹ කිරීභට කඵ දී ඇති කඳොදු 

අවසරඹ අත්හිටුවන කදි.   

− විකද්ශ විනිභඹ ඳනකත් ප්රතිඳදන ඹටකත් ආකඹෝජ ඹ විසින් ශ්රී කා කවන් 

ඵහර කන්වසි  පුද්ගකකඹකුකගන් විකද්ශ වයවහර මුදරූවරන් කඵ ගත් 
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ණඹ මුදකක් භගින් එකී ආකඹෝජන මකයනඹ කිරීභට නිඹමිත අවස්   ථව  දී 

කහෝ  

− ආකඹෝජන සිදු කිරීභට නිඹමිත රකටහි නිඹභන අවශයතවඹක් සපුරරෘභ 

සහ සිදු  රන ආකඹෝජන 

o ජාගභ ගනුකදනු සහ වන කේෂණ හර,  ශ්රී කා ව තුළ කන්වසි  පුද්ගකඹන් විසින් 

ඳවත්ව කගන ඹනු කඵන වයඳරි  විකද්ශ විනිභඹ ගිණුේ හ පුද්ගර  විකද්ශ 

විනිභඹ ගිණුේ හරහ සිදු  රන ප්රතිමු  කේෂණ අත්හිටුවන කදි. 

o දනටභත් සාරභණි  දීභනවට හිමි ේ ඳ ඇති විගමි ඹන් විසින් ප්රේධන 

ගනුකදනු රුපිඹරූ ගිණුේ හරහ සාරභණි  දීභනව ඹටකත් අරමුදරූ විකද්ශ රට ට 

ඹවීභ අත්හිටුවන කදි. 

o ඳළමු වරට සාරභණ දීභනව ඉරූක සිටින විගමි ඹන් සහ කඵ කදන සාරභණ 

දීභනව එ.ජ. කඩොකර් 30,000  උඳරිභඹ ට සීභ  ර ඇත. 

o ඳහත දක්ව ඇති  රුණු සේපර්ණ වී ඇති විට, 2017 අා  1 දරන විකද්ශ විනිභඹ 

වඅවසර කත් නිකඹෝජිතයින් භගින් සිදු  රනු කඵන විකද්ශ විනිභඹ ප්රේධන ගනුකදනු  

කරගුකසිකඹහි ඳළමු උඳ කරූ නකේ සහන් කඳොදු අවසරඹ ඹටකත් නිේචිතව දක්ව 

ඇති සීභවන් ඉක්භව ඹන සහ ඳහත සහන්  අවශයතවන් සපුරකන ආකඹෝජන 

සහ, එක් එක් ආකඹෝජන භත ඳදනේව,  ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ මුදරූ භණ්ඩකඹ 

භගින් විකේෂ අවසර කඵ දීභ;  

− විකද්ශ විනිභඹ ඳනකත් ප්රතිඳදන ඹටකත්, ආකඹෝජ ඹ විසින් ශ්රී කා කවන් 

ඵහර කන්වසි  පුද්ගකකඹකුකගන් විකද්ශ වයවහර මුදරන් කඵ ගත් ණඹ 

මුදකක් භගින් එකී ආකඹෝජනඹ මකයනඹ කිරීභ, කහෝ  

− ආකඹෝජනඹ සිදු කිරීභට නිඹමිත රකටහි නිඹභන අවශයතවක් සපුරරෘභ 

සහ ආකඹෝජන සිදු කිරීභ.  

 2020 අකේරූ 03 වනි දින: ක ොවිඩ්-19 වයේත වීකභන් පීඩවට ඳත් වයඳර සහ පුද්ගකයින්ට 

සහඹ වීභ සහ ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් ගනු කබ අකනකුත් නිඹභන ක්රිඹභර්ගවකට 

සභගමීව, ශ්රී කා කේ වයඳරි  විකද්ශ විනිභඹ ගිණුේ හිමිඹන්ට නන් භ විකද්ශ වයවහර 

මුදකකින් කඵ දුන් ණඹ ආඳසු අඹ  ර ගනීකේ දී ගනුකදනු රුවන්ට විකද්ශ වයවහර මුදරන් 

ණඹ ආඳසු කගවීභට අඳහසුත ඇති නේ, අවශය ඳරිදි, අවසන වි රූඳඹ කකස එභ ණඹ කද්ීලඹ 

වයවහර මුදරන් ඇති ණඹක් ඵවට ඳරිවර්තනඹ  කිරීභටත් භහ ඵාකුව අවසර කඵ දුන්කන් ඹ.   

 2020 අකේරූ 08 වනි දින:  ගරු මුදරූ අභතයවරඹ මුදරූ භණ්ඩකඹ සභඟ ස ච්ා  ර, අභතය 

භණ්ඩකකේ අනුභතිඹ ද ඇතිව, ද්විත්ව පුරවසිඹන් සහ කාකි  සේබවඹක් ඇති කවනත් 

රටවක පුරවසිඹන් ඇතුළුව ශ්රී කා කේ කහෝ ඉන් පිටත වසඹ  රන නන් භ ශ්රී කාකි කඹකුට 

කභන් භ විකද්ශඹන් හි ඇති අරමුදරූ, සාස්ථපිත භණ්ඩක, ආඹතන, සාගේ සහ කභරට සුබ 

සිද්ධිඹ ඳතන අකනකුත් ඳර්ේවඹන්ට ඳහත සහන් අාගඹන්කගන් සභන්විත විකේෂ තන්ඳතු 

ගිණුභක් හඳුන්ව කදමින් නිඹභන නිකුත්  රන කදි. 
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o අවභ  රූ පිරීකේ සීභව: භස 06කි. 

o කගවිඹ යුතු කඳොරඹ: සභනය තන්ඳතු සහ අදළ වන තන්ඳතු කඳොරෘ 

අනුඳතවකට වඩ වර්ෂි ව ප්රතිශතා  එ ක් සහ ප්රතිශතා   කද ක් පිළිකවළින් 

භස 06  සහ භස 12  විකේෂ තන්ඳතු ගිණුේ සහ, තන්ඳතුව  රූපිරීකේ දී 

කගවනු කකබ්. 

o මුදරූ කේෂණඹ: තන්ඳතු  රූ පිරීකේ දී කවනත් විකද්ශ වයවහර මුදක ට 

ඳරිවර්තනඹ කිරීභට කහෝ ශ්රී කා කවන් පිටතට කේෂණඹ කිරීභට  ඵධවක් 

කනොභත. 

 2020 අකේරූ 15 වනි දින: ඉන්දිඹනු සාචිත ඵාකුව සභඟ එ.ජ. කඩොකර් ක ෝටි 40  ද්වි 

ඳර්ේවීඹ විකද්ශ විනිභඹ හුවභරු ඳහසු භක් සහ අනුභතිඹ කඵ කගන ඇති අතර, ඒ 

සහ සිඹරෙභ අවශයතවඹන් ශ්රී කා  භහ ඵාකුව සපුර ඇත.  

 2020 අකේරූ 16 වනි දින: විකදස්ගත රැකිඹ නියුක්ති ඹන්ට විකද්ශ වයවහර මුදකකින් කඵ 

දුන් ණඹ ආඳසු අඹ ර ගනීකේ දී ගනුකදනු රුවන්ට එවනි ණඹ විකද්ශ වයවහර මුදරන් 

පිඹවීභ අතිශයින් අඳහසු අවස්ථවක දී, අවශය ඳරිදි, අවසන වි රූඳඹ කකස එභ ණඹ 

රුපිඹරූවරන් අඹ  ර ගනීභට භහ ඵාකුව ඵකඹකත් නිකඹෝජිතඹන්ට අවසර කඵ දුන්කන් ඹ.   

 2020 අකේරූ 24 වනි දින: විනිභඹ අනුඳති කඹහි අධි  උච්ාවානඹන් ඳකනඹ කිරිභට ශ්රී 

කා  භහ ඵාකුව විසින් විකද්ශ විනිභඹ කවළකඳොළ කවත ඉදිරි භදිහත්වීේ සිදු  රන කදි.  

 වණිජ ඵාකුවක  ද්ධ විවිත තත්ත්වඹ වNet Open Position  කතෝරගත් ඳදනභ ඹටකත් සීභ 

කිරීභ හරහ විකද්ශ විනිභඹ කවළකඳොකළහි සභකේක්ෂණ ගනුකදනු වළක්වීභට  ටයුතු 

 රන කදි. 

 2020 ජනි 16 වනි දින: රජකේ ද්රවීලකත අවශයත සපුර ගනීභට නිේ කඹෝර්ක් කෆඩරරූ 

සාචිත ඵාකුකවන් එ.ජ. කඩොකර් ක ෝටි 100  ප්රතිමිකදි ගනීේ වRepo  ඳහසු භක් සහ 

අනුභතිඹ ගන්න කදි. 

 

3. මූලය අංශවේ ්ථාායීතාව පවත්වාවගන යාමට ගත් රියාමාර්ග 

 

 2020 භර්තු භස 27 වනි දින: ඵාකු ක්කෂ්ත්රකඹහි සුරක්ෂිත ඵව හ ස්ථවරත්වඹ සහ 

ඵකඳන ප්රේධන සහ ද්රවීලක අතිරික්තඹන් හ අකනකුත් සධ  සකකිරූකට ගනිමින්, 

ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ භගින් ඵකඳ්භට කක් ව වයඳර හ පුද්ගකඹන් සහ සහන සකසීභ 

සහ අවශය නභයීලරත්වඹ ඵකඳත්රකී  ඵාකුවකට කඵ දීකේ අරමුණින් ඳහත සහන් 

සුවිකේෂි ක්රිඹභර්ග හඳුන්ව කදන කදි. 

o කද්ීලඹ වශකඹන් ඳද්ධතිභඹ වදගත් භක් සහිත ඵාකු වD-SIBs  සහ එකස් කනොවන 

ඵාකු සහ, පිළිකවළින්, ඳදනේ අා  100 සහ 50 ඵගින් තභ ප්රේධනඹ සුරැකීභ 

සහ ඇති අතිරික්තඹන් ඳහත දමීභට අවස්ථව සකස දීභ. 
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o කවනත් කිසිඳු සහනඹක් සහ හිමි ේ කනොකඵන ගනුකදනු රුවන්කගන් භර්තු 

භස තුළ දී අඹ වීභට නිඹමිත ණඹ හ අත්ති රේ වරි  සහ දින 60   රූ දිගුවක් 

කඵ දීභට ඵකඳත්රකී  ඵාකු කවත අවසර දී ඇති අතර අදළ දින 60 අවසන් වන තුරු 

එභ ණඹ ඳහසු ේ, කගවීභ ඳහර ඇති කස් කනොසකකිඹ යුතු ඹ.  

o ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ නිස ගනුකදනු රුවන් මුහුණ ඳ ඇති ගටරෙ කේතුකවන් 

2020.03.16 සිට 2020.06.30 දක්ව  ක සීභව තුළ දී ණඹ ගිවිසුේ සහ ආඳසු කගවීකේ 

 ක සීභ සහ  රනු කඵන සිඹරෙ කවනස් කිරීේ ණඹ සහ අත්ති රේ 

වර්ගී රණඹ සහ ණඹ හනි රණඹ ගණනකේ දී ‘ප්රතිවුහගත’ කකස සකකීභ 

කවනුවට ‘සාකශෝධන’ කකස සකකීභට ඵාකු කවත අවසර දීභ. 

o ඹේ ගනුකදනු රුවකුකේ මුළු අක්රීඹ ණඹ ඳහසු ේ ප්රභණඹ, ඔහු කවත කඵ දී ඇති 

මුළු ණඹ ඳහසු ේ ප්රභණකඹන් 30% ඉක්භවන විට එභ ගනුකදනු රු කවත කඵ දී 

ඇති මුළු ණඹ ප්රභණඹ භ අක්රීඹ ගණකේ ක සකකීභට ඇති නිඹභන අවශයතවඹ 

ඉවත් කිරීභ. 

o කිසිඹේ ණඹක් විකද්ශ මුදරන් පිඹව ගනීභට ඇති හකිඹවක් කනොභති විකට , 

අවසන වි රූඳඹ වශකඹන්, ඵාකු විසින් නිේචිත ක ොන්කද්සි සපුරරෘභ තහවුරු 

කිරීභට ඹටත්ව, එභ ණඹ රුපිඹරූවරන් පිඹව ගනීභට ඵාකු කවත අවසර කඵ දී 

ඇත. 

o 2020 වසර අවසනඹ වන විට වඩි  ළ ප්රේධන අවශයතවඹන් සපුර ගත යුතුව 

තිබ ඵාකු හට එකී අවශයත සපුර ගනීකේ අවසන දිනඹ 2022 වසර අවසනඹ 

කතක් දීර්ඝ කිරීභ. 

o නිඹභනකේ දී හඳුන ගත් සකකිඹ යුතු  රුණු නිවරදි කිරීභ සහ කඵ දී ඇති  ක 

සීභවන් ඵාකු අධීක්ෂණ කදඳර්තකේන්තුව හ ස ච්ා  ර ඒවකේ, 

වදගත් භ/ඵරෑරුේ භ සක  ඵක අවශය නේ නවත ස ස් කිරීභට අවසර දීභ 

සහ නිඹභනකේ දී හඳුන ගත්  රුණු/කසොඹ ගනීේ සහ නිවරදි කිරීකේ 

ක්රිඹභර්ග ගනීකේ  ක සීභව 2020 භයි 30 දක්ව ඇති ඵාකු සහ අභතර භස 

3   කඹක් කඵ දීභ. 

o ඹළි දනුේ කදන තුරු, ඵකඳත්රකී  ඵාකු විසින් ඵාකු අධීක්ෂණ කදඳර්තකේන්තුව 

කවත  රෘනව සිදු  ළ යුතු වයවස්ථපිත වර්ත රණඹන් සහ නිඹමිත  ක 

සීභව සති කද කින් දීර්ඝ කිරීභ සහ  ර්තුභඹ මකය වර්ත ප්ර ශනඹ සහ 

නිඹමිත  ක සීභව භසකින් දීර්ඝ කිරීභ. 

 2020 භර්තු 31 වනි දින: ඵකඳත්රකී  මුදරූ සභගේ සහ විකේෂිත  රූඵදු මකය රණ 

සභගේවකට, ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ භගින් ඵකඳ්භට කක් ව වයඳර හ පුද්ගකයින් හට 

සහන සකසීභට අවශය නභයීලරත්වඹ කඵ දීභට ඳහත සහන් ඳරිදි සුවිකේෂි නිඹභන 

ක්රිඹභර්ග රැසක් හඳුන්ව දී ඇත.  

o තන්ඳතු රුවන් විසින් හදිසිකේ මුදරූ ආඳසු ගනීභ සහ ණඹ වරි  නිසි ඳරිදි 

කගවීභට ඇති අඳහසුතව සක  ඵක, වහභ ක්රිඹත්භ  වන ඳරිදි, භස හඹ  
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 කඹක් සහ ඵකඳත්රකී  මුදරූ සභගේ විසින් ඳවත්ව කගන ඹ යුතු ද්රවීලක 

වත් ේ අවශයතව අඩු  රන කදී. එනේ, ස්ථවර තන්ඳතු සහ ඳවරිඹ කනොහකි 

සහති  තන්ඳතුවකට අදළව එඹ 10% සිට 6% දක්ව ද, ඉතුරුේ තන්ඳතුවකට 

අදළව 15% සිට 10% දක්ව ද, ණඹ ගනීේවකට අදළව 10% සිට 5% දක්ව ද, අනුභත 

රජකේ සුරැකුේඳත්වකට අදළව 7.5% සිට 5% දක්ව ද වශකඹන් වයවස්ථපිත 

ද්රවීලකත අවශයතව අඩු  රන කදි. මීට සභගමීව, විකේෂිත  රූඵදු මකය රණ 

සභගේ විසින් ඳවත්වකගන ඹ යුතු අවභ ද්රවීලක වත් ේ අවශයතව ද 10% සිට 5% 

දක්ව අඩු  රන කදි. 

o අවභ මර  ප්රේධන අවශයතවඹ සපුර රෘභ සහ නිඹමිත අවසන දිනඹ තව 

වසරකින් දීර්ඝ කිරීභ: ඒ අනුව රුපිඹරූ ක ෝටි 200 ප්රේධන අවශයත සපුර ගනීභ 

2020 ජනවරි භස ඳළකවනිද සිට 2020 කදසේඵර් 31 දක්ව ද, රුපිඹරූ ක ෝටි 250  

ප්රේධන අවශයතවඹ 2021 ජනවරි භස ඳළකවනි දින සිට 2021 කදසේඵර් භස 31 

දින දක්ව ද දීර්ඝ  රන කදි. 

o වත් ේ භත ඵර තබ ප්රේධන ප්රභණත්භ  අනුඳති ඹ ඉහළ දමීභ පිණිස 2020 

ජර භස ඳළවන දින සිට සහ 2021 ජර භස ඳළවන දින සිට ඳවති නිඹභඹ තවත් 

වසරකින්, එනේ 2021 ජර භස ඳළකවනි දින සිට සහ 2022 ජර භස ඳළකවනි දින 

දක්ව පිළිකවළින් දීර්ඝ  රන කදි. 

o ඵාකු කනොවන මකය ආඹතන අධීක්ෂණ කදඳර්තකේන්තුව කවත  රෘනව සිදු  ළ 

යුතු වයවස්ථපිත වර්ත රණඹ සහ ඵකඳත්රකී  මුදරූ සභගේ සහ විකේෂිත 

 රූඵදු මකය රණ සභගේ කවත අතිකර්  සහන  කඹක් කකස වයඳරි   ටයුතු 

ඹථ තත්ත්වඹට ඳත්ව සති කද    කඹක් තුළ එභ වර්ත ඉදිරිඳත් කිරීභ සහ 

ඉඩ කඵකදන කදි. 

 2020 අකේරූ භස 08 වනි දින: ඵකඳත්රකී  ක්ුදද්ර මකය සභගේවක ද්රවීලකත දුෂ් රත සපුර 

ගනීභ සහ, 2020 අකේරූ 08 දින අවභ ද්රවීලකත වත් ේ අනුඳතඹ ඳවත්වකගන ඹ්භ 

පිළිඵ 2016 අා  4 දරන ක්ුදද්ර මකය ඳනත ඹටකත් ද්රවීලක වත් ේ ඳවත්වකගන ඹ්කේ 

අවශයතවඹ පිළිඵ විධනඹ වහභ ක්රිඹත්භ  වන ඳරිදි ඉවත්  රන කදි. 

 2020 භයි භස 05 වනි දින: වයවස්ථපිත ද්රවීලක වත් ේ අනුඳතඹ ගණනඹ කිරීභ සහ 

ක ොන්කද්සිවකට ඹටත්ව ඳහත වත් ේ 2021 ජුනි 30 දක්ව ද්රවීලක වත් ේ කස් සකකීභට 

ඵකඳත්රකී  ඵාකු කවත අවසර කඵ දී ඇත. 

o රජඹට අඹත් වයඳර සහ කඵ දී ඇති ණඹ∶ වරජඹ භගින් ඇඳ ර කඵදී ඇති 

වර්ෂඹ ට අඩු  කඹක් තුක  රූ පිකරන, මකය වර්ත රණඹ සහ ශ්රී කා  මකය 

වර්ත රණ ප්රමිත අා  9∶ මකය උඳ රණ, අනුව අදිඹර 1 ඹටකත් වර්ගී ිත ණඹ, 

10%   අවදනභ සහ ආන්ති ඹක් වHair Cut) සහිතව.  

o කජයෂ්ප පුරවසිඹන් සහ වන විකේෂ තන්ඳතු කඹෝජන රභඹට අදළව ඵාකු 

කවත කගවිඹ යුතු කඳොරෘ සහනධරඹ. 
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o ඵාකු විසින් කවනත් ඵාකු කවත තඵ ඇති ස්ථවර තන්ඳතු∶ ව රූපිරීකේ  කඹ 

වර්ෂඹ ට වඩ වඩි, එකහත් වර්ෂ කද   කනොඉක්භවන තන්ඳතු සහ  

20%  අවදනභ සහ ආන්ති ඹක් සහ  රූපිරීකේ  කඹ වර්ෂ කද  ට වඩි 

තන්ඳතු සහ 30%  අවදනභ සහ ආන්ති ඹක් සහිතව.  

o තන්ඳතු ඇඳ කකස තබ ණඹ∶ තන්ඳතු වරන් 20%  වටින භක් දක්ව. 

o ගනුකදනු රුවන්කේ ණඹ පිඹවීභ සහ කස්ව  අර්ථසධ  අරමුදරන් කබිඹ යුතු 

මුදරූ. 

 2020 භයි භස 05 වනි දින: ද්රවීලකත ආවරණ අනුඳතඹ සහ  ද්ධ ස්ථයී අරමුදරූ අනුඳතඹ 

සහ අවභ අවශයතවඹ, වඩි දියුණු  රන කද සුඳරීක්ෂණඹ සහ නිරන්තර 

වර්ත රණඹට ඹටත්ව, 2021 ජනි 30 කතක් 90% දක්ව අඩු කිරීභ.  

 2020 භයි භස 06 වනි දින: ක ොවිඩ්-19 නිස ඵකඳ්භට ඳත් පුද්ගකඹන්, ස්වඹා රැකිඹ සහ 

වයඳර සහ සහන කඵ දීභ සේඵන්ධකඹන්  ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් නිකුත්  රන කද 

2020 අා  04, 05 සහ 06 දරන ාරකරූ , 2020 භර්තු 27 වනි දිනති වනි දින: අති විකේෂ 

නිඹභන ක්රිඹභර්ග පිළිඵ රපිඹ සහ ඵකඳත්රකී  ඵාකු විසින් රන් බණ්ඩ උ ස් 

අත්ති රේ සහ අඹ  ළ හකි උඳරිභ කඳොරෘ අනුඳත සේඵන්ධ 2020 අා  01 දරන මුදරූ 

නීති ඳනත් විධනඹ ආශ්රකඹන් නිති අසන ඳන සහ පිළිතුරු ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ නික 

කවබ් අඩවිකේ ඳක  රන කදි. 

 2020 භයි භස 13 වනි දින: කභකී සුවිකේෂි අවස්ථකේ දී ඵාකුවක ද්රවීලකත භේටේ 

ශක්තිභත් කිරීකේ අරමුණ කඳරදරිව, මුදරූ භණ්ඩකඹ විසින් ඵකඳත්රකී  ඵාකුවක  ඳහත 

අභිභතනුසරී කගවීේ වDiscretionary Payments) 2020 කදසේඵර් 31 දක්ව සීභ කිරීභට තීරණඹ 

 රන කදි.  

o දනටභත් ප්ර ශ  ර කනොභති 2019 වසර සහ කබාශ හ 2020 වසර සහ 

අතුරු කබාශ ප්ර ශඹට ඳත් කිරීභ. 

o දනටභත් ප්ර ශ  ර කනොභති 2019 හ 2020 වසර සහ කබාශ කභරටින් ඵහර 

කිරීභ. 

o තභ ක ොටස් නවත මික දී ගනීභ. 

o  ළභන රණ දීභන කහෝ අධයක්ෂ භණ්ඩක සහ කගවීේ ඉහළ දමීභ. 

 කභඹට අභතරව, ඉහත සහන්  ක සීභව තුළ ඵකඳත්රකී  ඵාකු විසින් සිදු  රනු කඵන 

ප්රාරණඹ, කවළ ප්රවර්ධනඹ, අනු්රහ ත්ව, ප්රවහන විඹදේ හ පුහුණුවීේ වනි අතයවශය 

කනොවන විඹදේ සහ ප්රේධන විඹදේ සිදු කිරීකේ දී හකි තක් දුරට විාක්ෂණීලරෘ වීභ කහෝ 

වළකී සිටීභට අවශය කේ. 

 2020 ජුනි භස 12 වනි දින: මීට අභතරව, ක ොවිඩ්-19 වසාගතකඹන් පීඩවට ඳත් ව 

වයඳරවකට කභන් භ තනි පුද්ගකයින්ට සහඹ වීභට ක්රිඹත්භ   රන කද ණඹ සහන 

කඹෝජනවරෘන් සහ අවශය ද්රවීලක තත්ත්වඹ වඩි දියුණු කිරීකේ අදහසින් සහ ඵකඳත්රකී  

මුදරූ සභගේවක අකනකුත් හදිසි අරමුදරූ අවශයත සපුර ගනීභ සහ රුපිඹරූ ක ෝටි 

2,000  වටින භකින් යුතු ද්රවීලකත ඳහසු භක් කඵ දීභට ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ මුදරූ 
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භණ්ඩකඹ විසින් 2020 අකේරූ 15 කවනි දින තීරණඹ  රන කදි. කභභ සහනඹ කඵ කදන්කන් ශ්රී 

කා  තන්ඳතු රක්ෂණ හ ද්රවීලකත ආධර  වඩසටහන ඹටකත් ණඹ සහන කඵ දීභ 

නිස අහිමි වන කඳොරෘ ආදඹභ කේතුකවන් ඇති විඹ හකි උඳරිභ අකබඹ ඳදනේ  ර කගන 

සභනුඳති  ඳදනමින් ඹ. 

 2020 ජුනි භස 19 වනි දින: ඵාකුව කවත කකඵන නව විකද්ශ මුදරූ ප්රවහ බවිත කිරීකභන් 

මික දී ගනු කඵන ජතයන්තර ස්නවරී ඵඳුේ ර සහ අදළ කනොවන ඳරිදි ජතයන්තර 

ස්නවරී ඵඳුේ ර මික දී ගනීභට 2020 භර්තු 19 දින ඳනව සීභ භස 3ක් සහ නවත දීර්ඝ 

 රන කදි. 

 

4. වයවහාර මුදල් වමවහුමේ කටුමතු හා වගවීේ සහ පියවීේ ප්ධතතිල බාතාවකින් 

වතොර ව පවත්වාවගන යෑම සඳහා ගන්නා ලද රියාමාර්ග 

 

 ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකු සහ අකනකුත් මකය ආඹතනවක සහබගීත්වඹ ඇතිව කගවීේ සහ 

පිඹවීේ  ටයුතු ඵධවකින් කතොරව ඳවත්ව කගන ඹ්භ සහ වයඳර අ ණ්ඩත සකසුභ 

ක්රිඹවට නාවන කදි. 

 ජතයන්තර ගනුකදනු සහ අවශය විකද්ශ විනිභඹ අවශයත සපුර ගනීභ පිණිස ද්රවීලකත 

 ළභන රණ  ටයුතු අ ණ්ඩව ඳවත්ව ගනුණි. 

 2020 භර්තු 17 වනි දින: රට වස දමු  කඹ තුළ භහජනතවකේ මුදරූ ඉරූරෙභ සපුරරෘභට 

හකි වන ඳරිදි ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකු කවත ඳවති හදිසි මුදරූ තන්ඳතු ආඳසු ගනීකේ 

සිඹරෙ භ සීභවන් වප්රභණඹ හ වර ගණන  2020 භයි 21 වන දින දක්ව රහිරූ  රන කදි. 

 ගභනගභනඹ සහ සීභ ඳනව තිබ  කඹ තුළ දී ඉකකක්කරොනි  ඵාකු  ටයුතු සහ 

ඳන නගුණු අවශයත සපුර ගනීභ පිණිස ගනුකදනු රුවන් කවත ඳහත සහන් ඳහසු ේ 

සඳඹන කදි. 

o 2020 භර්තු 20 වනි දින: මකය ආඹතන කවතින් ඉකකක්කරොනි  ඵාකු ඳහසු ේ කඵ 

ගනීභ සහ ගනුකදනු රුවන් රඹඳදිාචි වීකේ දී අඹ ක කරන ගස්තු සහ අකනකුත් 

කස්ව ගස්තු අඹ කනොකිරීභටත්, ගනුකදනු රු ඵාකු ශ  කවත කනොඳමිණ 

රඹඳදිාචි වීභට අවශය ඳහසු ේ සකසීභටත් උඳකදස් නිකුත්  රන කදි. කභකකස 

රඹඳදිාචි වවන් ඳසුව හමු වී අනනයතව සහති   රන කභන් මකය ආඹතන වකට 

උඳකදස් කඵ කදන කදි. 

o 2020 භර්තු 26 වනි දින: දුර ථන හ කවනත් සන්නිකේදන රභ භගින් ගනුකදනු රු 

හඳුනකගන ඉකකක්කරොනි  මුදරූ ඳසුේබි ඳහසු ේ සහ රඹඳදිාචි වීකේ අවසරඹ 

මකය ආඹතන කවත කඵ කදන කදි. 

 2020 භර්තු 30 වනි දින: විදුත් මුදරූ ගනුකදනුවකට ඳහසුවක් වීභ සහ විදුත් මුදරූ 

ඳසුේබිවක සීභව රුපිඹරූ 10,000 සිට රුපිඹරූ 25,000 දක්ව වඩි කිරීභට තීරණඹ විඹ. 
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 2020 අකේරූ 01 වනි දින: කා  ක්රඹර් සභගකභන් සඳඹ ඇති JustPay ඳහසු භ භගින් 

ජාගභ දුර ථන කඹදුේ බවිත  ර සිදු ක කරන ගනුකදනුවක සීභව රුපිඹරූ 10,000 සිට 

රුපිඹරූ 25,000 දක්ව වඩි ක රිණි. 

 මුදරූ කඵ ගනීකේ ඳහසු ේ වඩි දියුණු කිරීභ සහ ඳහත සහන් අනුභතීන් කදන කදි. 

o 2020 අකේරූ 02 වනි දින: පිට රටවරන් එවන මුදරූ නිවසට භ කගන කගොස් දීකේ කස්ව 

ආරේබ කිරීභ සහ එභ කස්ව සඳඹන්කනකුට අවසර කඵ කදන කදි. 

o 2020 අකේරූ 04 වනි දින: ස්වඹාක්රීඹ මුදරූ ආඳසු ගනීකේ ඹන්ත්ර (ATM) කවත කගොස් 

මුදරූ කඵ ගනීකේ අඳහසුතව සක  නිවසටභ කගන කගොස් මුදරූ කඵ දීභට වණිජ 

ඵාකුව ට අවසර කඵ කදන කදි.  

 2020 අකේරූ 06 වනි දින: ඵාකුවක ස්වඹාක්රීඹ මුදරූ ආඳසු ගනීකේ ඹන්ත්ර වATM) භගින් මුදරූ 

කඵ ගනීකේ දී කගවිඹ යුතු අභතර ගස්තුවරන්  කජයේෂ්ප පුරවසිඹන් නිදහස් කිරීභ සහ 

රජකඹන්  රන කද ඉරූරෘභ අනුව මකය ආඹතන කවත උඳකදස් භකවක් නිකුත්  රන කදි. 

 2020 අකේරූ 10 වනි දින: කභභ  කඹ තුළ අන්තර්ජකඹ හරහ ක කරන මික දී ගනීේ වඩි 

කිරීභට ඳහසු ේ සකසනු වස් විදුත් මුදරූ ඳද්ධතිවක කවකළඳුන් සහ තිබ සීභවන් රහිරූ 

ක රිණි. 

 2020 භයි 12 වනි දින: උද්ගත වී තිබුණු තත්ත්වඹ සකකිරූකට කගන මුදරූ කනෝේටු තන්ඳතු 

සහ ඵකඳත්රකී  වණිජ ඵාකුවරන් අඹ ක කරන කස්ව ගස්තු 2020 අකේරූ 01 වන ද සිට 

2020 ජනි 30 වන ද දක්ව භස තුන   කඹක් සහ අඹ කනොකිරීභට තීරණඹ ක රිණි. 

 2020 භයි 15 වනි දින: රුපිඹරූ 500,000ට වඩ අඩු වටින ේ සහිත කාක්ඳත්වක වකාගු 

 කඹ දීර්ඝ  රන කදි. 

 2020 ජනි 04 වනි දින: ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ කස්ව  අර්ථසධ  අරමුදකරූ ප්රතිකබ  කගවීකේ 

කාක්ඳත්වක වකාගු  කඹ 2020 ජනි 30 දක්ව දීර්ඝ  රන කදි. 

 2020 ජනි 08 වනි දින: ‘කා  කේ’ වLankaPay  භාගත කගවීේ කේදි ව හරහ රජකේ සහ 

අකනකුත් ආඹතන කවත  රන කගවීේවක උඳරිභ අගඹ වඩි කිරීභ සහ වන කගවීේ සහ 

පිඹවීේ ාරකරූ ඹ නිකුත්  රන කදි. 

 මීට අභතරව, ගභනගභනඹ සිභ ක ොට තිබ  කඹ තුළ ඉකකක්කරොනි  ගනුකදනු ඳහසු 

 රවීකේ අරමුණින් ජාගභ දුර ථන බවිතකඹන් ක කරන කගවීේ සහ අවශය අනුභතිඹ 

ඹේ සීභවන්ට ඹටත්ව කඵ කදන කදි. 

 

5. රාජය යය කළමනාකරයය සේබන්තව ගත් රියාමාර්ග සහ යය ව්ථවාකරය  

වගවීේ අඛණ්ඩව සිදු කිරීම 

 

 ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් රජය ණඹ  ළභන රණ සහ ණඹ කස්ව රණ කගවීේ සිදු 

කිරීභ ක ොවිඩ්-19 වසාගතඹ හමුකේ සිදු ව  විවිධ ඵධ  භද අ ණ්ඩව ඉදිරිඹට කගන ඹන කදි. 

ඒ අනුව, බණ්ඩගර බිරූඳත්, බණ්ඩගර ඵඳුේ ර සහ ශ්රී කා  සාවර්ධන ඵඳුේ ර 

නිකුත් කිරීභ අ ණ්ඩව භ සිදු  ළ අතර, එභගින් 2020 වසකර් කේ දක්ව රුපිඹරූ ක ෝටි 
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100,000ක් ඉක්භව අරමුදරූ රැස්  ර රජඹට කඵ දීභට ශ්රී කා  භහ ඵාකුවට හකිඹව 

කබුණි. 2020 වසකර් ජනි භසකේ භද වන කතක් ව භස 3   ක සීභව තුළ දී රජය 

සුරැකුේඳත් කවන්කද්සි භගින් සිදු  රනු කබ මකයනඹ කිරීේ රුපිඹරූ ක ෝටි 60,000ක් විඹ. තව 

ද, රජකේ අරමුදරූ අවශයතව නිසි කකස සපුරරෘභ සහ ඳවති රභකේදඹ ව එක් භසඹක් 

තුළ බණ්ඩගර ඵඳුේ ර කවන්කද්සි එ ක් ව01  ඳවත්වීභ තව දුරටත් පුළුරූ  රමින් භයි 

සහ ජනි භස තුළ දී බණ්ඩගර ඵඳුේ ර කවන්කද්සි කද  ව2   ඵගින් ඳවත්වීභට ශ්රී කා  

භහ ඵාකුව පිඹවර ගන්න කදි. 

 2020 භයි භස 13 වනි දින: කඳොත් අගඹට නිකුත්  ළ බණ්ඩගර ඵඳුේ ර රුපිඹරූ ක ෝටි 

10,000 භගින් රජය ඵාකු තුළින් රජඹ කඵ ගත් ඵාකු අයිරකේ කේෂඹ අඩු  රරෘභ ඇතුළු 

අකනකුත් රජකේ මුදරූ ප්රවහ  ළභන රණ උඳ රණවක ගකපීභක් සිදු කිරීභට ශ්රී කා  

භහ ඵාකුව දඹ ත්වඹ දක්වන කදි. 

 සභජ දුරස්ථබවඹ ආරක්ෂ  රරෘභ සහ  ර්ඹක වස තබ  ක සීභකේ දී ඳව ශ්රී කා  

භහ ඵාකුව විසින් ණඹ කස්ව ර ණ කගවීේ අ ණ්ඩව සිදු  ළ අතර ඒ ඹටකත් රුපිඹරූ ක ෝටි 

150,000 ට අධි  කගවීේ 2020 වසකර් කේ දක්ව සිදු කිරීභ තුළින් ශ්රී කා කේ ණඹ 

කස්ව රණ කගවීේ අ ණ්ඩව සිදු කිරීකේ වර්තව තව දුරටත් ඳවත්වකගන ඹ්භට ශ්රී කා  

භහ ඵාකුව දඹ ත්වඹ සඳයී ඹ.  

 සභනයකඹන් රජකේ ණඹ කස්ව රණ කගවීේවක ඹේ ක ොටසක් සිදු කිරීභ සහ රජකේ 

විකද්ශ සාචිත බවිත  රනු කඵයි. කඳර කනොව විර කකස විකද්ශ මකය කවළකඳොළ 

තත්ත්වඹන් අඹහඳත් වීභ කේතුකවන් රජඹට අවශය ඳරිදි විකද්ශ විනිභඹ ද්රවීලකතව රව 

ගනීභ අඳහසු වීභ කේතුකවන්, 2020 අකේරූ භස 08 වනි දින සිට ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් 

අ ණ්ඩව විකද්ශ විනිභඹ ද්රවීලකතව රජඹට කඵ දීභ සහ තභ විකද්ශ සාචිත  බවිත 

 රන කදි. කභකකස රජකේ විකද්ශ ණඹ කස්ව රණ කගවීේ සහ ශ්රී කා  භහ ඵාකුකේ 

විකද්ශ සාචිත කඹොදව ගනීභ සිදු  ළ අතර ඒ ඹටකත් 2020 අකේරූ භස 08 වනි දින සිට ජනි 22 

වනි දින දක්ව ව  කඹ තුළ දී ශ්රී කා  භහ ඵාකුව විසින් එ.ජ. කඩොකර් ක ෝටි 100.7ක් තභ 

විකද්ශ සාචිත මුද හරීභ තුළින් විකද්ශ ණඹ කස්ව රණඹ සිදු  රනු කබී ඹ. 

 

 

 ර ගනීභ අඳහසු ව විට ශ්රී කා  රුපිඹරූවරන්  


