
 
 

 

 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

2021 සැප්තැම්බර් 24           චක්රලල්ඛය           2021 අංක 08 
 

ලංකා රර්ටින් ඒජන්ි ලිමිටඩ් පිළිගත හැකි ණය රේණිගත කිරීරම් ආයතනයක් රලස පිළිගැනීම 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ලංකා රේටින් ඒජන්සි ලිමිටඩ් ආයතනය පහත සඳහන් අරමුණු සඳහා පිළිගත හ කි 

බාහිර ණය තක්රේරු කිරීරේ ආයතනයක් රලස පිළිගනු ලබයි. 

 

i. 2018 අංක 01 දරන ණය රේණිගත කිරීේ චක්රරේඛය; 

ii. 2018 අංක 03 දරන මුදේ වයාපාර පනත් විධාන - බලපත්රලාභී මුදේ සමාගේ සඳහා ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මක 

අවශ්යතා සහ 2018 අංක 03 දරන කේබදු මූලයකරණ පනත් විධාන - විරේෂිත කේබදු මූලයකරණ 

සමාගේ සඳහා ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මක අවශ්යතා;   

iii. 2020 අංක 01 දරන මුදේ වයාපාර පනත් විධාන - ණය පහසුකේ වේීකරණය සහ මිනුේකරණය සහ 

2020 අංක 01 දරන කේබදු මූලයකරණ පනත් විධාන - ණය පහසුකේ වේීකරණය සහ මිනුේකරණය; 

iv. 2021 අංක 04 දරන මුදේ වයාපාර පනත් විධාන - විරේශ් වයවහාර මුදේ ණය ග නීේ සහ 

v. බලපත්රලාභී මුදේ සමාගේ සහ විරේෂිත කේබදු මූලයකරණ සමාගේ සඳහා වූ අරනකුත් නියාමන 

අවශ්යතා. 

 

ඒ අනුව, 2018 අංක 03 දරන මුදේ වයාපාර පනත් විධාන - බලපත්රලාභී මුදල සමාගේ සඳහා ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මක 

අවශ්යතා සහ 2018 අංක 03 දරන කේබදු මූලයකරණ පනත් විධාන - විරේෂිත කේබදු මූලයකරණ සමාගේ සඳහා 

ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මක අවශ්යතා හි උපරේඛන 1 හි 2 රකාටස වන අවදානම අනුව බර තබන වත්කේ හි 2.3 

රකාටස යටරත් සඳහන් අංක 5 වගුව ඇමුණුරමහි පරිදි සංරශ්ෝධනය කර ඇත. 

 

රේ පී ගමලත්  

අධයක්ෂ  

බ ංකු රනාවන මූලය ආයතන අධීක්ෂණ රදපාේතරේන්ුව 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

වගු අංක 5 - ශ්රී ලංකාරේ ණය රේණිගත කිරීරම් නිරයෝජිතායතනවල අංකනය 

 

ෆිච් රර්ටින් 

ලංකා 
ඉක්රා ලංකා 

ලිමිටඩ් 
ලංකා රර්ටින් 

ඒජන්ි ලිමිටඩ් 

ප්රාග්ධන අනුපාත 

සඳහා රේණිගත 

කිරීරම් පරිමාණය 

AAA (lka) (SL)AAA AAA AAA 

AA+ (lka) (SL) AA+ AA+ AA+ 

AA(lka) (SL) AA AA AA 

AA- (lka) (SL) AA- AA- AA- 

A+ (lka) (SL) A+ A+ A+ 

A(lka) (SL)A A A 

A- (lka) (SL) A- A- A- 

BBB+(lka) (SL) BBB+ BBB+ BBB+ 

BBB (lka) (SL) BBB BBB BBB 

BBB-(lka) (SL) BBB- BBB- BBB- 

BB+(lka) (SL) BB+ BB+ BB+ 

BB (lka) (SL) BB BB BB 

BB- (lka) (SL) BB- BB- BB- 

B+ (lka) (SL) B+ B+ B+ 

B (lka) (SL) B B B 

B-(lka) සහ එයට අඩු (SL) B- සහ එයට අඩු B- සහ එයට අඩු B- සහ එයට අඩු 

 

 

 


