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දිනය  2020 ජූලි මස 24  

 

 

ඇළෙරිකාළේ නිව්යෝර්ක් ්ෙඩරල් සංචිත බ ංකුව සමග ්යෝජිත ප්රතිමිලදීග නුම් 

ගිවිසුම පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව  සිදුකරන ප හ දිලි කිරීමයි 

 

අවශ්ය අවස්ථාවල දී එක්සත් ජනපද ඩ ාලර් ද්රවශීල අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට ඩ ාදා ගැනීඩේ 

තාවකාලික මූලාශ්ර ක් වශ්ඩ න්  ඇවමරිකාවේ නිවඩ ෝර්ක් ඩෙ රල් සංචිත බැංකුව සමග   

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පසුගිය දිවනක ගිවිසුමකට එළඹිණි. ඩමම පහසුකම ශාස්ත්රීය 

වචනවලින් හැදින්නවවනුවේ, "විඩේශීය සහ අන්තර්ජාතික මූලය අධිකාරීන්" සඳහා වූ එක්ින 

ප්රතිමිලදීගැනුේ පහසුකමක් (Overnight Repurchase Facility) වශ්ඩ ි. ඩලාව පුරා ඩබාවහෝ  

මහ බැංකු සි  ඩකටිකාලීන ඩ ාලර් ද්රවශීල අවශ්යතා සපුරාගැනීඩේ ක්රමඩවද ක් ඩලස ඩමම 

පහසුකම භාවිතා වකාට ඇත. අපවේ දීර්ඝ කාලීන විවේශීය විිමය ආඩ ෝජන කළඹ පිළිබඳ 

හිසි වුහමය ඩවනස්කේ සිදු කිරීමකින් ඩතාරව, අවශ්ය අවස්ථාවන්ි දී, ඩකටිකාලීන 

අරමුදල් අවශ්යතා සපුරා ගැනීමට මහ  බැංකුවකට ඩමම පහසුකම මගින්  ඉ  සැලඩස්. 

 

වකාවිඩ්-19 (COVID-19) හා බැඳුණු අවිිශ්චිත තත්තත්තවයන්නට මුහුණ දීවේ සැලසුේවල 

වකාටසක් වලස, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඉහත කී  ප්රතිමිලදීගැනුේ ගිවිසුමට එළඹීවේ දී ඒ සඳහා 

වයදවූවේ, ස්ත්රවකීය විවේශ විිමය සංචිතඩ ි ඇුළත්ත එක්සත් ජනපද ව ාලර් බිලියනයක් 

පමණක් වටිනා භාණ් ාගාර බැඳුේකර ප්රමාණයකි. ඩමමගින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට, අවශ්ය 

 
 

  නිළේ න ළ     ළ     
30,  නා ප  මාවත, වක ළ  01,   ලංකාව 

 රක න අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ස්ත්ර : 2346257,  2477739 

 -වේ  : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වව  අ විය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

  ත් ත් නිළේ නය 



අවස්ථාවල දී, එක්සත් ජනපද ව ාලර් බිලියනයක් දක්වා අරමුදල් සප ා ගැනීමට පහසුකේ 

හිමි වේ.   ලංකා මහ බැංකුව වමම ප්රතිමිලදීගැනුේ පහසුකම පියවා දැමූ විට ඇවමරිකානු 

ඩෙ රල් සංචිත බැංකුව උකස්ත්ර කළ බැඳුේකර නැවත අප ඩවත ිදහස්ත්ර කරනු ඇත. එවස්ත්ර වූ 

විට ශ්රී  ලංකා මහ බැංකු සංචිතඩ ි කිසි  වවනසක් සි  වනාවේ. ඒ සඳහා ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුවට දැරීමට සි වන පිරිවැය වනුඩේ සියයට 0.35ක් පමණ වන වාර්ික ප්රතිමිලදීගැනුේ 

ගාස්ත්රුව පමණි. 

 

වේ වන විට ශ්රී ලංකා මහ  බැංකුව ඩෙ රල් සංචිත බැංකුව සමග ඩමම ගිවිසුමට එළඹ සිටිය ද 

කිසිදු ණ  ගැනීමක් තවමත්ත සි කර ඩනාමැත. ඕනෑම අවස්ථාවක දී අදාළ පහසුකමින් 

ඉවත්ීඩේ අයි ය ශ්රී ලංකා මහ  බැංකු අභිමතය යටවත්ත පවතී. 

 

ඒ අනුව, එක්සත් ජනපද ඩ ාලර් බිලි න 4.5ක් වටිනා එක්සත් ජනපද භාණ් ාගාර 

සුරැකුේපත් ඇප ට තබමින් අප එක්සත් ජනපද ඩ ාලර් බිලි න ක ණ  පහසුකමක් 

ලබාගන්නට යන බවට මාධ්යයන්නහි පැ ර ඇ  ප්රකාශ්  සේූර්ණවයන්න අසතය ප්රකාශ් කි. 

ඩමවැනි පහසුකේ ඉතා සාමානය, එවස්ත්රම අවශ්ය වූ විට භාවිතා කළ හැකි ස්වාධීන මූලය 

පහසුකමක් වන බව  ශ්රී ලංකා මහ  බැංකුව අවධ්ාරණ  කර සිටී. 

 

 


