
 
 

     

  
 

�ෙ�ශ �ෙ�ශ �ෙ�ශ �ෙ�ශ සං�ත කළමනාකරණෙය� මහ බැං�ව සං�ත කළමනාකරණෙය� මහ බැං�ව සං�ත කළමනාකරණෙය� මහ බැං�ව සං�ත කළමනාකරණෙය� මහ බැං�ව සැළ�ය�� සැළ�ය�� සැළ�ය�� සැළ�ය�� ලාභ උපයා �ෙ ලාභ උපයා �ෙ ලාභ උපයා �ෙ ලාභ උපයා �ෙ  

! ලංකා මහ බැං�ව "ක බැ#$කරවල ආෙයෝජනය �(ෙම� �ශාල පා) ලැ* බවට ෙචෝදනාකර.� පළ / 

ඇ� ඒක පා2ශ/්ය මාධ5 වා2තා 67බඳ ව මහ බැං�ෙ9 අවධානය ෙයො< / �ෙ . �ප>ෙ? ම�@වරය� 

ෙA ඉCDම පEF ! ලංකා මහ බැං�ව පා2Gෙ$��ෙ9 ෙපොH ව5ාපාර 67බඳ කාරක සභාව (ෙකෝJ) ෙවත 

කැඳවා  ඇ� බවL ද ඇතැ$ වා2තාවල සඳහ� ය. ෙපොH ව5ාපාර 67බඳ කාරක සභාව හ<ෙ9 ! ලංකා මහ 

බැං�ෙ9 කට�� �ම2ශනය සාමාන5 Mයා පNපාNය අOව PH/මL �නා �ප>ෙ? ම�@වරය� ෙA 

ඉCDමL අOව PHQවL ෙනො ෙ9. එෙහS�, �ෙ�ශ සං�ත කළමනාකරණය 67බඳ සැබෑ වාතාවරණය 

පැහැF7 �(මට මහ බැං�ව අෙJ>ා කරS. 

 

සමස්ත සං�තය�V ආර>ාවW, වNනාකම ඉහළ නැං/මW තහXY කරග�නා අතර ම එය  

ආෙයෝජනෙය� සැළ�ය �� ආදායමL උපයා ගැ[ෙ$ අර<ණ ඇ� ව මහ බැං�ව �ෙ�ශ සං�ත 

කළමනාකරණය කරS. ප\]ය වසර 10 �ළ ආෙයෝජන Mයාකාරක$වලට අදාළ දWත 1 වන ව`ෙවV 

දLවා ඇත. එම ව`ෙව� පැහැF7 වන ආකාරයට, ප\]ය වසර ෙදක �ළ සං�ත කළමනාකරණ 

කට��වG� කළ ඉපැa$ ෙපොH b2ණායකය වන එLසW ජනපද ෙෆඩරC අර<දC අOපා�කයට ඉතා 

ඉහ7� පැවැ� බවW, 2010 වසෙ2 f එLසW ජනපද ෙඩොල2 දශ ල> 341 L සහ 2011 වසෙ2 f එLසW 

ජනපද ෙඩොල2 දශ ල> 430 L ද උපයාෙගන ඇ� බවW තහXY ෙවS. 2011 වසෙ2 ඉපැa$ "ක 

බැ#$කරවG� PHQ අලාභය�ට කළ ෙව� �($වG� ප\ ඉ�E Q අගය වන අතර, ඉතා ඉLමb� 

ෙවනස්වන සහ අiෙයෝගාWමක ෙගෝDය වාතාවරණයL �ළ PH�ය හැ� �Pය$ අලාභයL ෙ9 න$ එයට 

ද අවශ5 ෙව� �($ කර.� ම සමස්ත ආෙයෝජන අගය ඉහළ නංවාගැ[ම �7� අදාළ ආෙයෝජන 

කළමනාකරණ MයාවGය ඉතා සා2ථක  බව  පැහැF7    ෙ9. 2006 වසෙ2 Pට 2011 වසර දLවා කාලය �ළ 

�ෙ�ශ සං�ත ආෙයෝජනෙය� ! ලංකා මහ බැං�ව උපයා ඇ� ලාභය වන එLසW ජනපද ෙඩොල2 දශ ල> 

1,243 ක <දල එයට ෙපර වසර 10 �ළ f ඉපැl ලාභයට වඩා සැළ�ය�� ෙලස වැm බව සඳහ� �(ම ද 

ෙමV f ඉතා වැදගW ෙවS. 

 

! ලංකා මහ බැං�ව  

 
2012 nG  nG  nG  nG 7 7 7 7 වැb Fනවැb Fනවැb Fනවැb Fන 



  

1 වන ව`ව 
සං�ත කළමනාකරණෙය� ඉපැl ලාභය: 2001 - 2011 
 

 

අSතමයඅSතමයඅSතමයඅSතමය 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ලාභය ලාභය ලාභය ලාභය ((((එඑඑඑ. . . . ජජජජ. . . . ෙඩොෙඩොෙඩොෙඩො. . . . 
දශ ල>දශ ල>දශ ල>දශ ල>)))) 52.7 67.5 54.5 75.6 71.1 100.7 125.0 145.2 100.9 341.2 430.2 

මහ බැං� සං�තමහ බැං� සං�තමහ බැං� සං�තමහ බැං� සං�ත    
((((සාමාන5සාමාන5සාමාන5සාමාන5යයයය)))) ( ( ( (එඑඑඑ. . . . ජජජජ. . . . 
ෙඩොෙඩොෙඩොෙඩො. . . . දශ ල>දශ ල>දශ ල>දශ ල>))))     921     1,228  

   

1,756     1,812  

   

1,940  

   

2,322  

   

2,582  

   

2,864  

   

2,607  

   

5,537  

   

6,557  

�ෙ�ශ සං�තවG� �ෙ�ශ සං�තවG� �ෙ�ශ සං�තවG� �ෙ�ශ සං�තවG� 
ලාභ ඉපැ�$ ලාභ ඉපැ�$ ලාභ ඉපැ�$ ලාභ ඉපැ�$ 
පපපප�ශතය�ශතය�ශතය�ශතය    5.72       5.49  

     

3.10       4.17  

     

3.66  

     

4.34  

     

4.84  

     

5.07  

     

3.87  

     

6.16  

     

6.56  

ෙෆඩෙෆඩෙෆඩෙෆඩරC සං�ත රC සං�ත රC සං�ත රC සං�ත 
අOපාතයඅOපාතයඅOපාතයඅOපාතය    
((((සාමාන5සාමාන5සාමාන5සාමාන5යයයය))))     3.75 1.67 1.10 1.23 3.25 5.02 5.00 1.96 0.25 0.25 0.25 

 
 

"ක ආෙයෝජනය� කරන අවස්ථාෙ9 f, AAA ෙශේuය ඇ� �ෙරෝvය wල5 ස්ථාවරWව අර<දෙලV 6xබලය 

"Pයට �yz බැ�� "PෙයV ෙශේuගත �(ම ආෙයෝජන ම{ටමට වඩා අ) ම{ටමක පැවැ�ය ද "ක 

බැ#$කරවල ආෙයෝජනය ඉතා යහපW බව 67ගැub. "ක බැ#$කරවල කරන ලද ආෙයෝජනය මහ 

බැං�ෙ9 සමස්ත �ෙරෝvය ආෙයෝජනය�ෙග� ඉතා �ඩා පමාණයL Q අතර එS� PHQ අලාභය 

අෙන�W ආෙයෝජනවG� ලැ* ඉහළ ඉපැa$වG� ඉතා පහ\ෙව� 6යවා දැ.ය හැ� �ය. 

එLසW ජනපද ෙඩොල2, lෙරෝ, ජපාන ෙය�, ඕස්ෙ}GයාO ෙඩොල2, ස්ට2Gං පX$ සහ ර� වැb ~�C 

පරාසයක පැ�Yz ආෙයෝජනය� ෙම� ම ස්ථාවර ආදාය$, <දC ෙවෙළඳෙපොළ සහ අෙන�W රාජ5 

wල5 අර<දC ද ඇ�ළW ��ධ ආෙයෝජන උපකරණය� තW - කාලෙ? f PHවන .ල උ�ඡාවචනයනට 

යටW වන  බවW ෙප�වාfමට මහ බැං�ව කැමැ� ය. Pය� �ෙ�ශ සං�ත කළමනාකYව�ට එ බ# .ල 

උ�ඡාවචනය� �ශාල අiෙයෝගයL වන අතර,  තම ප�පW� උපාය මා2ගවලට අOගත ෙව.� සාමාන5 

ප�ලාභය�ට වඩා වැm ප�ලාභයL උපයාfමට ෙම� ම ගත Q කාලෙ? f තම සං�තවල වNනාකම ඉහළ 

නංවාගැ[මට ද මහ බැං�ව සමW ව �ෙ . අනාගතෙ? f ද එය එ ෙසේ ම PH කළ හැ� බවට මහ බැං�වට 

�ශව්ාස ය. එ බැ�� මහ බැං�ව අප�2�යට පW�(ෙ$ අර<ෙණ� සකසා ඇ� ඒක පා2ශ්/ය වා2තා සහ 

අbP �යග�ව�න� ම]� ආ2�කය �ළ අ�bශ්�ත හැ�$ ජbත කර/ම ඉතා කණගාxදායක කYණ�.  

 


