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බලපත්රලාභී වාණිජ බ ැංකු සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බ ැංකුමේ ණයවර ලිපි 

හා ප්රතිග්රහණය මත ලියවිලි ලබාදීමේ මකාන්මේසි යටමේ, මතෝරාගේ 

අතයවශ්ය මනාවන/ හදිසි මනාවන භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා 

ආන්තික මුදල් ත න්පතු අවශ්යතාව 

 

බලපත්රලාභී වාණිජ බ ැංකු සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බ ැංකුමේ ණයවර ලිපි 

(Letters of Credit) හා ප්රතිග්රහණය මත ලියවිලි (Documents against Acceptance) 

ලබාදීමේ මකාන්මේසි යටමේ, අතයවශ්ය මනාවන/හදිසි මනාවන 

ස්වභාවමේ මතෝරාගේ භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ දී සියයට සියයක 

ආන්තික මුදල් ත න්පතු අවශ්යතාවක් (100 per cent cash margin deposit 

requirement) වහාම ක්රියාේමක වන පරිදි ප නවීමට ශ්රි ලැංකා මහ බ ැංකුමේ 

මුදල් මණ්ඩලය 2021 ස ප්ත ේබර් මස 08 වන දින ප වති රැස්විමේදී තිරණය 

කළේය. ආන්තික මුදල් ත න්පතු අවශ්යතාව ප නවීමට ගේ තීරණය, 

විමේෂමයන්ම සමමප්ක්ෂණ ස්වභාවමේ අධික ආනයන අධෛර්යමේ 

කිරීම ඔස්ළස් විනිමය අනුපාතිකමේ ස්ථාවරභාවය සහ විමේශ් මුදල් 

මවමෙඳමපාෙ ද්රවශීලතාව රැක ග නීම සඳහා දැනටමත් සිදු මකමරන 

උේසාහයන්ට සහය වනු ඇත යි අමප්ක්ෂා මකමර්.  

 

ආන්තික මුදල් ත න්පතු අවශ්යතාවන්ට යටේ වන නිෂ්පාදන කාණ්ඩවල 

සාරාැංශ්යක් සමඟ 2019, 2020 සහ 2021 වසමර් මේ දක්වා (තාවකාලික) එළස් 

ආන්තික මුදල් ත න්පතු අවශ්යතාවයන්ට යටත් වන  සෑම කාණ්ඩයකම 

ආනයන වියදේ පිළිබඳ මතාරතුරු පහත වගුමේ දක්වා ඇත. 

සන්නිවේදන වදපාර්තවේන්නුව  
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100% ආන්නික මුදල් තැන්නපු අවශ්යතාවන්නට යටත් වන 

අතයවශ්ය වනාවන/හදිසි වනාවන ආනයනවල සාරාාංශ්ය 
 

 

කාණ්ඩය 

සාංවයෝජිත 

වර්ීකරණ  

වේත 

ගණන 

ආනයන වියදම  

(එ .ජ. වඩාලර් මිලියන) 

2019 2020 
2021   

ජන-ජූලි 

විදුලි සංදේශ උපකරණ (ජංගම දුරකථන සහ 

ස්ථාවර දුරකථන වැනි) 
5 247.3 268.4 250.3 

ගෘහ උපකරණ (විදුලි පංකා, රූපවාහිනී, 

ශීතකරණ, දරදි දසෝදන යන්ත්ර, ඩිජිටල් 

කැමරා, දකාණ්ඩය සකසන උපකරණ, ජලය 

උණු කරන උපකරණ, විදුලි ලාම්පු, උදුන්ත් වැනි) 

82 203.8 171.7 160.6 

දරදිපිළි සහ උපාංග (ළදරු ඇඳුම්ප, සංකුචික 

දම්පස්, ජර්සි, රාත්රී ඇඳුම්ප සහ පිජාමා, කබා, 

කමිස සහ බ්ලවුස්, ඇඳුම්ප කට්ටල, ජව ඇදුම්ප 

කට්ටල සහ පිහිනුම්ප ඇඳුම්ප, ටී ෂර්සට්, යට ඇඳුම්ප, 

පාවහන්ත්, අත් ඔරදලෝසු, අව් කණ්ණාඩි, 

දවනත් උපාංග වැනි) 

266 162.6 129.9 102.3 

ගෘහ උපකරණ සහ ගෘහ භාණ්ඩ (ගෘහ 

භාණ්ඩ, ලාම්පු සහ ආදලෝකකරණ උපාංග, 

විිතුරු නිෂ්පාදන, පිඟන්ත් භාණ්ඩ සහ 

මුළුතැන්ත්දගයි උපකරණ, ඇඳ ඇතිරිලි වැනි) 

121 103.5 77.6 63.8 

රබර්ස ටයර්ස 10 42.2 28.5 40.1 

වායු සමීකරණ යන්ත්ර 15 50.4 43.0 34.4 

පලතුරු (නැවුම්ප ඇපල්, මිදි, දදාඩම්ප සහ වියළි 

පලතුරු, පළතුරු යුෂ වැනි) 
11 65.5 50.1 33.6 

සුවඳ විලවුන්ත් සහ දස්දුම්ප ද්රවය (සුවඳ විලවුන්ත්, 

දව්ශ නිරූපණ උපාංග වැනි) 
23 34.8 22.6 19.9 

පාන  වර්සග (බියර්ස, වයින්ත්,  දබෝතල්කල  ජලය 

සහ දවනත් බීම වැනි) 
24 58.0 27.7 11.8 

දවනත් ආහාර සහ පාන වර්සග (ධානය 

සැකසීම, පිෂ්ඨය, ද ාකලට්, දමෝල්ට්, කටු 

ගැලවූ මාළු, චීස්, බටර්ස වැනි ) 

36 43.5 33.9 26.5 

දවනත් ආහාර දනාවන පාරිදභෝගික භාණ්ඩ 

(සංගීත භාණ්ඩ, දුම්පදකාළ නිෂ්පාදන, 

දසල්ලම්ප බඩු, ලිපි ද්රවය වැනි) 

30 46.4 17.8 10.1 

එකුව 623 1,057.9 871.2 753.4 


