
 

නිකුත් කළේ :  ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව  
 

දිනය   : 2019 මාර්තු මස 19 

 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ජාත්යන්ත්ර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීම 

 

ශ්රී ලංකා රජය වවනුවවන් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් නිකුත් කළ වසර 5ක සහ වසර 

10ක  පරිණත කාලයන් සහිත ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීවම් දී 

අනුගමනය කරන ලද වමවහයුම් ක්රියාවලිය සහ එම බ ඳුම්කරවල ඵලදායිතා 

අනුපාතයන් පිළිබඳ ව මෑත කාලීන ව මුද්රිත මායන්හි පළ වූ ලිපි සම්බන්වයන් 

පහත ද ක්වවන ප හ දිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව අවේක්ෂා 

කරයි. 

 

(අ) ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීවම් දී 

ජනාධිපති කාර්තයාලය, මුදල් අමාතයාංශය, ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, 

අමාතය මණ්ඩලය සහ ගරු නීතිපති වදපාර්තතවම්න්ුව යනාදී ආයතන හා එක් ව 

ප හ දිලි වමවහයුම් ක්රියාවලියක් 2007 වර්තෂවේ සිට අනුගමනය කරනු ලබයි. 

(ආ) ක බිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද, මුදල් අමාතයාංශවේ සහ ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුවේ නිලාරීන්වගන් සමන්විත තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් සහ තරගකාරී 

ඇගයුම් ක්රියාවලියක් මත පදනම් ව මුදල් මණ්ඩලවේ හා අමාතය මණ්ඩලවේ 

 
 

 න්නිළ  න ළ  ා ත්ළම්න් ව 
30, ජනාධිපති මාවත, වක ළ  01, ශ්රී ලංකාව 

 රක න අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

  ක්ස් : 2346257,  2477739 

 -වම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වව  අඩවිය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත් ත් නිළ  නය 



අනුම තියට යටත් ව සු සු පරිදි වතෝරා ගනු ල බූ නියමු කළමනාකරුවවකු වහෝ නියමු 

කළමනාකරුවන් කිහිප වදවනකුවේ සහය ඇති ව, ක බිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් 

කරන ලද, මුදල් අමාතයාංශවේ සහ ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිලාරීන්වගන් සමන්විත 

වමවහයුම් කමිටුවක් විසින් ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීවම් 

ක්රියාවලිය වමවහයවනු ලබයි.  තාක්ෂණික ඇග යීම් කමිටුව සහ පාලන කමිටුව අතර 

ප ව ත්වවන සාකච්ඡා පිළිබඳ නියමාකාවරන් වාර්තතා සටහන් තබා ගනු ලබන අතර, 

වමවහයුම් කමිටුව මගින් ගනු ලබන සියලු ම තීරණ මුදල් මණ්ඩලවේ  හා ක බිනට් 

අමාතයවරුන්වේ අනුම තියට යටත් වේ. 

(ඇ) ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කරනු ලබන්වන් ඇවමරිකා එක්සත් 

ජනපදවේ නිේවයෝර්තක් ප්රාන්ත නීතිය අනුව ය. ගරු නීතිපති කාර්තයාලයට අමතර ව, 

නිකුත් කිරීවම් ක්රියාවලිය හා සම්බන් ව ජාතයන්තර නීති උපවේශකවරුන් 

වදවදවනකු සහ වේශීය නීති උපවේශකවරුන් වදවදවනකු අමාතය මණ්ඩල පූර්තව 

අනුම තිය සහිත ව පත් කරනු ල ව .  ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් 

කිරීම සම්බන් සියලු ම වල්ඛන වමම නීති උපවේශකවරුන්වේ පූර්තව අනුම තියට 

යටත් වන අතර, ගරු නීතිපති කාර්තයාලය විසින් අවසන් අනුම තිය ලබා වේ. 

(ඈ) ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර නිකුත් කරනු ලබනුවේ ස් ාවර ඵලදායීතා 

(Coupon) අනුපාතයක් සහිතව මුහුණත වටිනාකම අනුව ය. වමම බ ඳුම්කර නිකුත් 

කිරීම පිළිබඳ ඉලක්කගත ඵලදායීතා අගයන් ගණනය කිරීවම් දී නව නිකුත් කිරීම 

ආරම්භ කරන අවස් ාවේ දී, පවත්නා සම්මත (Benchmark) අවදානම් රහිත නිදහස් 

වපාලී අනුපාත ේවිතීයික වවවළඳවපාළ සාාරණ වටිනාකම් (Fair Value), නව නිකුත් 

කිරීවම් වාරිකයන්, ජාතයන්තර ප්රාේන වවවළඳවපාළ තත්ත්වයන්, වවනත් න ගී එන 

හා පූර්තව සංවර්තන ( Frontier)  වවවළඳවපාළ ආර්තිකයන්හි ස්වවරීත්ව නිකුත් කිරීම් 

සහ ශ්රී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කර ඇති සමාන පරිණත කාල සහිත බ ඳුම්කරයන්හි 

ඵලදායීතා අනුපාතයන් සලකා බලනු ල ව . නව ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර 

නිකුත් කිරීම නිවේදනය කරන විට, ආරම්භක ඵලදායීතා අනුපාතික මග වපන්ීම 

වහවත් මුලික මිල මාර්තවගෝපවේශ වවවළඳවපාළ වවත  ද නුම් වදනු ල ව .   බ ඳුම්කර 

නිකුත් කිරීවම් දී ආවයෝජකයින් ආකර්තෂණය කර ග නීම සඳහා සහ ඇණවුම් වපාත 

වහවත් ආවයෝජක ඉල්ලුම සටහන් කිරීම (Order Book Building) සඳහා ආරම්භක මග 



වපන්ීවම් ඵලදායීතා අනුපාතික අගය බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීවම් දී ඉලක්කගත අගයට  

වඩා සුළු ප්රමාණයකින් ඉහළ අගයක් ගනී.   වකවස් වවතත්, බ ඳුම්කර මිල ගණනය 

සඳහා අවසාන ඵලදායීතා මග වපන්ීම, (සාමානයවයන් වමය ඉලක්කගත ඵලදායීතා 

අගය වේ) නිවේදනය කරනු ලබන අතර, සාමානයවයන් ලංසුකරුවන්වගන් වකාටසක් 

අඩු ඵලදායීතාවක් ලබා වදන මග වපන්ීම වේුවවන් සිය ලංසු ත බීම අත්හිටුවයි. 

(ඉ) නව ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර මිල ගණනවයන් පසු ව, එනම් නව නිකුු 

දිනයට පසු ව එළ වබන වවළඳ දිනවේ දී එම බ ඳුම්කරවල ේවිතීයික වවවළඳවපාළ 

ගනුවදනු ආරම්භ වේ. ජාතයන්තර බ ඳුම්කර වවවළඳවපාළ ුළ ේවිතීයික 

වවවළඳවපාළ ඵලදායීතා අනුපාතිකයට බලපානු ල බූ ස ලකිය යුු පශ්චාත් නිකුු 

සංවර්තනයක් සි  වනා වූවේ නම්, ේවිතීයික වවළඳවපාවළහි ගනුවදනු සි  වන 

ඵලදායීතා අනුපාතිකය නිකුත් කරන්නා සහ ආවයෝජකයින් යන වදපාර්තශ්වය ම 

සඳහා අවසන් ඵලදායි මාර්තවගෝපවේශ අනුපාතිකය සාාරණීකරණය කිරීමක් වනු 

ඇත.  නිදසුනක් වශවයන්, රජය විසින් මෑතක දී නිකුත් කරන ලද වසර 5ක හා වසර 

10ක පරිණත කාලයන් සහිත ජාතයන්තර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කරවල නිකුත් කරන ලද 

ඵලදායීතා අනුපාතික සහ පසුකාලීන ේවිතීයික වවවළඳවපාළ ඵලදායීතා අනුපාතික 

පහත වගුවේ දක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වගුව 1 :- රජය විසින් 2019.03.07 දින නිකුත් කරන ල  ව ර 5  හ ව ර 10 

ජාත්යන්ත්ර ස්වවරීත්ව බ ඳුම්කර වල නිකුත් කරන ල  ලල ාිතත්ා නුප ාිකක  හ 

 සුකාලීන ද්වවිිකිතක ළවළඳළ ාල ලල ායීත්ා නුප ාිකක. 

දිනය 

වසර 5                          

(6.85 03/2024) 
ව ර 5                          

එ.ජ.භා* 

ලල ායීත්ා 

නුප ාිකකය 

වසර 10                          

(7.85 03/2029) 
ව ර 10                          

එ.ජ.භා* 

ලල ායීත්ා 

නුප ාිකකය 

ලල  ායීත්ා 

නුප ාිකකය මිළ 

ලල ායීත්ා 

නුප ාිකකය මිළ 

07.03.2019 

(නිකුු දිනය) 6.850 100.00 2.442 7.850 100.00 2.640 

11.03.2019 6.865 99.937 2.443 7.752 100.674 2.640 

12.03.2019 6.825 100.105 2.409 7.667 101.261 2.602 

13.03.2019 6.808 100.176 2.431 7.617 101.611 2.622 

14.03.2019 6.863 99.946 2.431 7.656 101.336 2.631 

         මූලාශ්රය:-   ූම්බර්තේ 

* - එ.ජ.භා - එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර 

 

 

 


