
  

නිකුත් කළේ රාජ්ය ණය ළෙපාර්තළේන්තුව 
 

දිනය  2019 මාර්ු මස 08 

 

 

ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්තික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ය 

එක්සත් ජ්නපෙ ළ ාලර් බිලියන 2.4ක ජ්ාතයන්තතර ස්වවරීත්ව බැඳුේකර නිකුුව 

එක්සත් ජනපද ඩ ොලර් බැඳුම්කර ඩෙළඳඩපොළ ඩෙත නැෙත පැමිණීම සනිටුහන් කරමින්, ශ්රී ලංකො 

ප්රජොතොන්ික සමොජෙොදී ජනරජය (“ශ්රී ලංකොෙ”) ඩෙනුඩෙන් ශ්රී ලංකො මහ බැංකුෙ විසින් ෙසර 5ක 

පරිණත කොලයකින් යුත් එක්සත් ජනපද ඩ ොලර් බිලියන 1.0 ක් හො ෙසර 10ක  පරිණත කොලයකින් 

යුත් එක්සත් ජනපද ඩ ොලර් බිලියන 1.4ක ප්රමුඛ සුරැකුම් රහිත ස්ථොෙර අනුපොත බැඳුම්කර 

(බැඳුම්කර) ඩදකක්, පිළිඩෙලින් 2024 මොර්ු 14 සහ 2029 මොර්ු 14 යන කල් පිරීම් දින සහිතෙ 2019 

මොර්ු 07 ෙන දින  නිකුත් කරන ලදී.  ඩමම බැඳුම්කර සඳහො මූඩීස් ඉන්ඩෙස්ටර් සර්විස් (Moody’s 

Investor Service), ස්ටෑන් ර්් ඇන්් පුෙර්ස් (Standard and Poor’s ) සහ ෆිච් ඩර්ටින්සස් (Fitch Ratings) 

යන ආයතන මගින් පිළිඩෙලින් ‘B2’ , ‘B’ සහ ‘B’ යන ඩේණිගත කර තිඩේ.   

ඩමය 2007 ෙසඩර් සිට ජොතයන්තර බැදුම්කර ඩෙළඳඩපො ඩළහි ශ්රී ලංකොෙ සිදුකළ දහුන් ෙන 

එක්සත් ජනපද ඩ ොලර් බැඳුම්කර නිකුුෙ සනිටුහන් කරන අතර, එමගින්  ෙසර ගණනොෙක් පුරො 

ශ්රී ලංකොෙ ඩෙත අඛණ් ෙ ලැඩබන ජොතයන්තර ආඩයෝජක සහඩයෝගය ප්රබල ඩලස ඩපන්නුම් 

ඩකඩර්.  ඩමම සොර්ථක ගනුඩදනුඩේ ඒකොබද්ධ නියමු කළමනොකරුෙන් සහ  ඩපොත් පෙත්ෙොගන්නන් 

(Bookrunners) ඩලස බී ඕ සී ඉන්ටර්නැෂනල් (BOC International),  සිටිගෲප් (Citygroup), ඩ ොය ඩෂ බෑන්ක් 

(Deutsche Bank), එච් එස් බී සී (HSBC), ඩේ පී ඩමෝර්ගන් (J P Morgan), එස් එම් බී සී නිඩකෝ (SMBC Nikko)  

හො ස්ටෑන් ර්් චොර්ට් බැංකුෙ (Standard Chartered Bank) කටයුු කරන ලදී.   

ශ්රී ලංකොෙ සඳහො, ජොතයන්තර මූලය අරමුදඩල් විස්ීරණ ණය පහසුකඩමහි පස්ෙැනි සමොඩලෝචනය 

පිළිබඳ නිලධොරී ම්ටඩම් එකඟතොෙය මගින් ඇති වූ ධනොත්මක ප්රෙණතොෙ ෙොසිදොයක ඩලස 

ඩයොදොගනිමින් සහ ශක්තිමත් ඩෙළඳඩපොල පසුබිම උපඩයෝගී කරගනිමින් ආසියොනු කලොපඩේ 2019 

මොර්ු 07 ෙන දින උදෑසන ශ්රී ලංකොෙ විසින් ගනුඩදනුෙ නිඩේදනය කරන ලදී.  ඒකොබද්ධ 

හවුල්කොරීත්ෙය විසින් ඩමම නෙ, ෙසර 05ක සහ ෙසර 10ක පරිණත කොලය සහිත ණය කොණ්  

සඳහො පිළ ිඩෙළින් 7.20%ක් සහ 8.20%ක් ඩලස ඩකොන්ඩද්සි සහ මූලික මිල මොර්ඩගෝපඩද්ශ නිකුත් 

කරන ලදී. අනුරුෙ, පුළුල් පරොසයක පැතිරුණු ඉහළ ගුණොත්මකභොෙයකින් යුු 

ආඩයෝජකයන්ඩස දැඩි උනන්දුෙ ඩේු ඩකොට ෙසර 5 ක පරිණත කොලය සඳහො 6.90%ක් දක්ෙොත් 

(+/- පදනම් අංක 5ක්) සහ ෙසර 10 ක පරිණත කොලය සඳහො 7.90% දක්ෙොත් (+/- පදනම් අංක 5ක්) 

 
 

සන්තනිළ ෙන ළෙපාර්තළේන්තුව 
30, ජනො පති මොෙත, ඩක ළ  01, ශ්රී ලංකොෙ 

දුරකථන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ස් : 2346257,  2477739 

 -ඩම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
ඩෙේ අ විය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 



මිල මොර්ඩගෝපඩද්ශන දැඩිකිරීමට ශ්රී ලංකොෙට හැකියොෙ ලැබිණ.  අෙසොනඩේදී, ෙසර 5 සහ ෙසර 10 

ණය කොණ්  ඩදක සඳහොම බැඳුම්කර මිලකරණය  නිේඩයෝර්ක් ඩෙළඳඩපොල සක්රීය කොල පරොසය 

ුළදී පිළිඩෙළින්  6.85% ක සහ 7.85% ක ඵලදො අනුපොත සහිතෙ මූලික මිල මොර්ඩගෝපඩද්ශයට ෙ ො 

පදනම් අංක 25 කට ෙ ො අඩු අගයකින් සිදු කරන ලදී.   

අෙසොන ඇණවුම් ඩපොඩතහි ෙසර 5 හි ණය කොණ් ය සඳහො ගිණුම් 190ක් හරහො එක්සත් ජනපද 

ඩ ොලර් බිලියන 2.7කට අ කෙද, ෙසර 10හී ණය කොණ් ය සඳහො ගිණුම් 252 ක් හරහො එක්සත් 

ජනපද ඩ ොලර් බිලියන 4.8කට අ කෙද ඇණවුම් ලැබිණ.  මින් පැහැදිලිෙ ඩපන්නුම් කරනුඩේ ශ්රී 

ලංකොඩේ ආර්ික ෙර්ධන ඩේගඩයහි ධනොත්මක පැතික  ඩකඩරහි ආඩයෝජකයන් ුළ ඇති 

අඛණ්  විශ්ෙොසයය.   

ඇණවුම් ඩපොඩතහි ණය කොණ්  ඩදකම ඉතො ඩහොදින් විවිධොංගීකරණය වී ඇත.  පස් අවුරුදු 

කොණ් ඩයන් 39%ක් එක්සත් ජනපද ආඩයෝජකයන්ඩගන්ද, 38%ක් යුඩරෝපො ආඩයෝජකයන්ඩගන්ද , 

ඉතිරි 23% ආසියොනු ආඩයෝජකයන්ඩගන්ද සමන්විත ඩේ.  ආඩයෝජක ෙර්ගය අනුෙ 91%ක් අරමුදල් 

කළමනොකරුෙන්ටද, 5%ක් රක්ෂණ හො විශ්රොම අරමුදල් සඳහො ද, 3%ක්  බැංකු සඳහො ද සහ 1%ක් 

අඩනකුත් ආඩයෝජකයන් ඩෙතද ඩබදී යන ලදී.   දස අවුරුදු කොණ් ඩයන් 44%ක් එක්සත් ජනපද 

ආඩයෝජකයන්ඩගන්ද, 39%ක් යුඩරෝපො ආඩයෝජකයන්ඩගන්ද, ඉතිරි 17% ආසියොනු 

ආඩයෝජකයන්ඩගන්ද සමන්විත ඩේ.  ඩමය ආඩයෝජක ෙර්ගය අනුෙ, ඩබදො ඩෙන් කිරීඩම්දී දස අවුරුදු 

කොණ් ය  90%ක් අරමුදල් කළමනොකරුෙන්ටද, 5%ක් රක්ෂණ හො විශ්රොම අරමුදල් සඳහො ද, 4%ක්  

බැංකු  සඳහො ද 1%ක් අඩනකුත් ආඩයෝජකයන් ඩෙත ද ඩබදී යන ලදී.  

සිංගප්ූරු විනිමය සුරැකුම්පත් ඩෙළඳ සමොගඩමහි (Singapore Exchange Securities Trading Limited-The 

SGXST), ලැයස්ුගත කිරීමට හො මිල තැබීමට අමතරෙ, ශ්රී ලංකොෙ සඳහො ප්රථම ෙරට ඩමම බැඳුම්කර 

ලන් න් ඩකොටස් හුෙමොරුඩේ (London Stock Exchange-LSE), ජොතයන්තර සුරැකුම්පත් ඩෙළඳඩපොඩළහි 

(LSE’s International Securities Market-ISM) ලැයස්ුගත කිරීමට ද අඩප්ක්ිතය.   

 

සටහන: 

ඩමම පුෙත්පත් නිඩේදනය එක්සත් ජනපදය ුළ සුරැකුම්පත් විකිණීම සඳහො ඉදිරිපත් කිරීමක් 

ඩනොඩේ.  ඩමහි දක්ෙො ඇති සුරැකුම්පත් 1933 එක්සත් ජනපද සුරැකුම්පත් පනත, සංඩශෝ ත 

(“සුරැකුම්පත් පනත”) යටඩත් ලියොපදිංචිය ලබො නැති අතර, ඉදිරිඩේදී ද ලියොපදිංචි කරනු ඩනොලබනු 

ඇත.  තෙද, එක්සත් ජන පදඩේ කිසිදු සුරැකුම්පත් නීතියකට ඩහෝ එක්සත් ජන පදඩේ ලියොපදිංචි 

ඩනොමැතිෙ ඉදිරිපත් කිරීමට ඩහෝ විකිණීම කළ ඩනොහැකි අතර, අදොළ නිදහස් කිරීම් ෙලින් ඩහෝ 

සුරැකුම්පත් පනත යටඩත් ලියොපදිංචි වීම අෙශය ඩනොෙන සහ එක්සත් ජනපදඩේ අදොළ 

සුරැකුම්පත් නීති ෙලට යටත් ඩනොෙන ගනුඩදනු ඩේ.  එක්සත් ජනපදය ුළ සුරැකුම්පත් ප්රසිද්ධ 

නිකුුෙක් සිදුකරනුඩේ නිකුත් කරන්නොඩගන් ලබො ගන්නො සහ නිකුත් කරන්නො පිළිබඳෙ සවිස්තර 

ඩතොරුරු අ ංගු ප්රකොශ පිකොෙක් මගිනි.  ඩමම පුෙත්පත් නිඩේදනඩේ කිසිෙක් සුරැකුම්පත් 

විකිණීමට ඩහෝ මිලදී ගැනීමට කරනු ලබන ඉදිරිපත් කිරීමක් ඩනොෙන අතර, එෙැනි ඉදිරිපත් කිරීමක් 

ඩහෝ විකිණීමක් ඕනෑම අ කරණයක නීති  විඩරෝධී ඩලස සැලඩක්. ඩේණිගත කිරීම, සුරැකුම්පත් 

මිලදි ගැනීම, විකිණීම ඩහෝ තබො ගැනීම නිර්ඩද්ශ කිරීමක් ඩනොෙන අතර, ඩේණිගත කිරීඩම් 

ආයතනය විසින් ඕනෑම අෙස්ථොෙක, අඩුකිරීම ඩහෝ ආපසු ගැනීඩම් ඩහෝ අත්හිටු වීඩම් කටයුු ෙලට 

යටත් විය හැක.   


