
  
නිකුත් කළේ : බ ැංකු නනොවන මූල්ය යතනන ධීක්ෂණ  නපාෝනනන්තුව 

 

දිනය  : 2021 ධනේල් 16 

 

බලපත්රලභී  ුදල්  මාභම්  ිසින්  ිසළශ  ුදල්  යය  මනීමා මහාභ පාුකක්  මනලීමා  

නියභාන රභුදවක් ාඳු් වභ දීා 

බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන ිසින් නා වයොාොප ළුල්ල් රීම ා මා ො ධ  පිරිව ත් මහින ිසනේශීත 

මූල්ොශ්රත්නම් ධපුදපල් ල්බො ම නීා නායශීී කපනු වස් ශ්රී ල්ැංකො ා  බ ැංකුනම ුදපල් ාඩලයල්ත ිසින් 

2021 ධනේල් 0  දින බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන නවන ිසනේශ ුදපල්  තට ම නීන වල්ට ධපොළ ව ිසධිිසධොන 

ානවන ල්දී. නාා ිසධිිසධොනත්නේ ාපාෝථත ව්න් බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමනහි ිසනේශ ධපුදපල් 

ාගි් ඇති කපනු ල් බිත   රී මූල්ය ිසචල්නත් ස්ථොයී රීම ා ම  එව නි ිසනේශ ුදපල්  තට ම නීන 

මා ො ධවපොනන කළානොකප  පොුදව් ම ායීා ත. 

නාා ිසධිිසධොනත් ා නවීාට නාප, ශ්රී ල්ැංකො ා  බ ැංකුව ිසින්, ජොතික ව පමත්කා් මහින 

කෝතත් මා ො උානතෝගී කපම නීා, ධවුරුදු 5 ට ව ඩි කල්පිම න, ිසච්ෂණ ශීී ධවශයනො මාම 

ධනුකූල් වීන යදී නි් ොතක ම පිරූ බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන මා ො ධපොළ ඉල්ීා මල්කො බල්ො ුදල් 

වත්කන වලි් ිනතතට 10 ් ප්ව ො ිසනේශ ුදපල්  තට ම නීනවල්ට ධවමප ල්බො දී ඇන. 

බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන රීහිාත් නා වයොාොප කටතුතු මා ො මොනේ්ෂණව ධ  ිසතපාරී් ිසනේශ 

 ත ල්බො නමන තිබීා, ඔවු්නේ  ත යාසු නමවීනන වෝනො මතුටුපොතක වීා ම  ව්නාොන නවළාාල් 

නත්ත්වත් ම ල්රීල්ල්ට නමන ා න ධැංමත්නම් මා්ිසන නව ිසධොනත්  ඳු්වො දී ඇන. 

• ප්රොේධනත ම  රවශීල්නො ා්ටන, උානතෝගී කපම නීනන ධපුදණු, සුරැකුනාහි ස්වභොවත ම  

 ත නේණිගතමන රීම ා ඇතුල්ව එ් එ් මාොමනන මාස්න රිතොකොරිත්වත ාන ාපනනව, ධදිතප 

තුන් තටනත් මාොමනන ුදල් වත්කනවලි් ිනතතට 20 ් ප්වො ිසනේශ ුදපල්  තට ම නීාට 

බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන වල්ට ධවමප ඇන. 

• මාොමාක ුදල් වත්කනවලි් ිනතතට 10 ් ප්වො වන ඕනෑා ිසනේශ ුදපල්  ත ම නීාකට ශ්රී 

ල්ැංකො ා  බ ැංකුනම ධනුා තිත ධවශය නනොවන ධනප පූ්ව ප නුනදීා ප්රාො වත් නම.  

• ිනතතට 10 ඉ්ාවන  ත ම නීන මා ො ශ්රී ල්ැංකො ා  බ ැංකුනවහි පූ්ව ධනුා තිත ධවශය නම. 

• ිසනේශ ුදපල්  තට ම නීනන කොල්ත වමප 2 ් න ෝ ඊට ව ඩි ිසත තුතුත. 



• මනු ල්බන  ත ුදපල් වලි් උත්ාොපනත වන ිසනේශ ිසනිාත ධවපොනා යවප ත රීම ා 

(Hedging) මා ො ශ්රී ල්ැංකො ා  බ ැංකුව බල්ාත්රල්ොී  වොණිගතජ බ ැංකු  ප ො ා සුකන මල්මො ඇති 

ධනප  ත නාොී නමවීන වල්ට ධපොළ ිසනේශ ිසනිාත ධවපොනා කළානොකප ත රීම ාට 

බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන ිසින් සුදුසු වුත්ා්න උාකප  නතොපො මන තුතුත.  

• බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන ිසින් එව නි ිසනේශ ුදපල්  තට ම නීනන පිරිව ත ශ්රී ල්ැංකො ා  

බ ැංකුව ිසින් නිතා කප ඇති සීාොව් තුළ ාවත්වො ම නීා ධවශය නම. 

මාස්නත් නල්ම මත් කල්, නව ිසධොනත් ාඟි් ය්ිකනේ මැංව්ධන කටතුතු මා ො ඉව ල් වන 

බල්ාත්රල්ොී  ුදපල් මාොමන වල් ධනොමන වයොාොප ළුල්ල් රීම න මා ො ිසච්ෂණ ශීී යකොපතරී් 

ිසනේශීත මූල්ොශ්රත්නම් ධපුදපල් ල්බො ම නීාට ව ඩි නායනොවත් ල්බො දී ඇන. 


