
 

 
 

 

නිත්ය පහසුකම මත් වන ඉහළ රැඳියාව අඩු කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

ක්රියාමාර්ග හඳුන්වා දෙනු ලබයි 

2022 ප්රථම භාගය තුළදී සැලකිය යුතු ලලස ඉහළ මට්ටමක පැවති ලේශීය මුදල් ලවළඳලපාළ  හිඟ 

ද්රවශීලතා තත්තත්තවය, 2022 අවසාන භාගලේ දී අඩු විය. ලකලේ ලවතත්ත, මුදල් ලවළඳලපාළ 

ද්රවශීලතා තත්තත්තවලයහි  වර්ධනයක් සිදු වුවද, ලේශීය මුදල් ලවළඳලපාලළහි  ගනුලදනු අඩු 

මට්ටමක පැවතීම ලේතුලවන් ලවළඳලපාළ ලපාලී අනුපාතික අඛණ්ඩවම ඉහළ මට්ටමක 

පැවතිණ. ලේ අතර, ලබාලහාමයක් බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකු සිය වයූහාත්තමක ද්රවශීල අවශ්යතා 

ඉටුකර ගැනීලේදී ලවළඳලපාළ පදනේ කරගත්ත විකල්ප අරමුදල් සේපාදන අවේථාවන් පිළිබඳව 

සලකා බැලීමකින් ලතාරව මහ බැැංකුලේ විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත්ත වන එක්ින නිතය 

පහසුකම මත ලබාලහෝ ලසයින් අඛණ්ඩවම රඳා පැවති බව දක්නට ලැබුණි. අවශ්ය අරමුදල් 

සේපාදනය සඳහා පවතින අලනකුත්ත සියලුම අවේථාවන් භාවිතා කිරීලමන් අනතුරුව අවසාන 

අවේථාව ලලස භාවිතයට ගැනීමට තිලබන මහ බැැංකුව විසින් ලබාලදන එක්ින පහසුකම මත 

වන ඉහළ රැඳියාව අඩු කිරීමට ලබාලහාමයක් බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකු නිසි ක්රියාමාර්ග ගනු 

ලබන බවක් ලපන්නුේ කර නැත. බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකුවල ලමවැනි හැසිරීේ ප්රධාන වශ්ලයන් 

අන්තර් බැැංකු ඒක්ෂණ මුදල් ලවළඳලපාළ සහ ප්රතිවිකුණුේ ලවළඳලපාළ සක්රීය කරවීම සඳහා මහ 

බැැංකුව විසින් දරනු ලබන ප්රයත්තනයට අහිතකර ලලස බලපෑේ ඇති කරන අතර, ලගවීේ හා 

පියවීේ පේධතිය අවහිර වීමට ඇති හැකියාව ඉහළ නැංවමින් ආර්ිකය ලවත සුමට ලලස අරමුදල් 

ගලා යෑලේ ක්රියාවලිය මත බාධා ඇති කරයි.  

ඒ අනුව, මුදල් සහ මූලය පේධතිලේ ේථායිතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම ලමන්ම ඉහත සඳහන් 

අවදානේ හඳුනාලගන ඒවා පාලනය කිරීම ඇතුළුව සාර්ව ආර්ික ේථායිතාව නැවත ේථාපිත 

කිරීම අරමුණු ලකාටලගන 2022 අලේල් මාසලේ සිට ගනු ලැබූ ප්රතිපත්තති ක්රියාමාලාලවහි අැංගයක් 

ලලස විවට ලවළඳලපාළ කටයුතු යටලත්ත වන නිතය පහසුකම ලබාගැනීම මත සීමා පැනවීමට      

ශ්රී ලැංකා මහ බැැංකුව විසින් තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව, 2023 ජනවාරි මස 16 වන ින සිට 

බලපැවැත්තලවන පරිි බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකුවලට සිය අතිරික්ත ද්රවශීලතාව නිතය තැන්පතු 

පහසුකම යටලත්ත එක්ින පදනම මත තැන්පත්ත කිරීමට සහ ලපාලී ආදායමක් උපයා ගැනීමට 

තිබූ අවේථාව ිනදර්ිත මසකට උපරිම අවේථා පහක් දක්වා සීමා කරන ලදී. ඒ අතරම, ිනය 

සන්නිලේදන ලදපාර්තලේන්තුව 
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අවසානලේදී මහ බැැංකුව හරහා සිය හිඟ ද්රවශීලතා අවශ්යතා තවදුරටත්ත සපුරා ගැනීමට 

බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකු සඳහා සුරැකුේ මත ලබාලදන නිතය ණය පහසුකම අදාළ ිනකදී 

බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකුවක වයවේථාපිත සැංචිත අවශ්යතාවලයන් සියයට 90 ක් දක්වා සීමා 

වනු ඇත. 

ලේශීය මුදල් ලවළඳලපාලළහි වර්තමාන සහ අලේක්ිත ප්රවණතා ලමන්ම බලපත්රලාභී වාණිජ 

බැැංකු විසින් නිතය පහසුකම භාවිතා කරන ආකාරය ඉතා විමසිලිමත්ත ලලස සලකා බැලීලමන් 

අනතුරුව ලමම ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්තමක කරන ලදී. නිතය පහසුකම මත සීමා පැනවීම හරහා 

බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකු මහ බැැංකුව විසින් ලබාලදනු ලබන එක්ින පහසුකම මත අනවශ්ය 

ලලස රඳා පැවතීම අඩු කිරීම ලමන්ම පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ලබාලහෝදුරට අක්රීයව පැවති 

ලේශීය මුදල් ලවළඳලපාළ නැවත සක්රීය කිරීමටත්ත බලපත්රලාභී වාණිජ බැැංකු ඔවුලනාවුන් අතර 

ගනුලදනු සිදු කිරීම ිරිමත්ත කිරීමටත්ත අලේක්ෂා ලකලර්. ලමවැනි ක්රියාමාර්ග මූලය ආයතන අතර 

තැන්පතු සඳහා වන හිතකර ලනාවන  තරගකාරිත්තවය ඉවත්ත කරනු ඇති අතර, ලවළඳලපාළ 

ද්රවශීලතා තත්තත්තවය වර්ධනය වීමත්ත සමගම ඉිරිලේදී ලවළඳලපාළ ලපාලී අනුපාතික වයූහය 

(තැන්පතු හා ණය ලපාලී යන අනුපාතික ලදවර්ගයම) අඩු වීමට ලේතු වනු ඇතැයි ද එමඟින් මූලය 

පේධතිලයහි ේථායිතාව ආරක්ෂා කරගැනීමට සහ ශ්රී ලැංකා ආර්ිකලයහි ේථායිතාව නැවත 

ඇති කරගැනීමට ලේතු වනු ඇතැයි ද අලේක්ෂා ලකලර්.     


