
 

නිකුත් කළේ :  රාජ්ය ණය  ණෙපාා්තමෙන්තුව 
 

දිනය  :  2018 ණඅෙරේල් ම ණ   ණ12 

 
ශ්රී ණකා ා ණරජ්ාමා්තත්රි  ණ  ාජ්වාදී ණජ්නරජ්  

එක් ත් ණජ්නාප ණෙ ොක්ත ණබිලි න ණ2.5ක් ණවටිනා ණජ්ාමය්තමර ණ වෛවීතත්ව ණැඳුමන ර ණිකුතුව 

එක්සත් ජනපද ණඩ ොලර් බැඳුම්කර ඩෙළඳඩපොළ ඩෙත නැෙත පැමිණීම සනිටුහන් කරමින්, ශ්රී ලාකප රජපතපන්ත්රික 

සමපජෙපදී  ජනරජය (“ශ්රී ලාකපෙ”) ඩෙනුඩෙන් ශ්රී ලාකප මහ බැාව ෙ (“ශ්රී ල ම බැ”), ෙසර 5 ක පරිණත කපලයකින් 

යුත් එක්සත් ජනපද ණඩ ොලර්  බිලියන 1.25ක් හප ෙසර 10 ක පරිණත කපලයකින් යුත් එක්සත් ජනපද ණඩ ොලර්  

බිලියන 1.25ක ඩජෙෂ්ඨ ස රැකව ම් රහිත ස ථපෙර අනුපපත පත්රිකප (පත්රිකප), අනුපිළිඩෙළින් 2023 අඩරේල 18 සහ 

2028 අඩරේල 18 යන කල පිරීම් දින සහිතෙ 2018 අඩරේල 11 ෙන දින නිව ත් කරන ලදී. ඩමම පත්රිකප සඳහප ඩීස්ස  

ඉන්ඩෙස ටර් සර්විස  (Moody’s Investors Service), ස ටෑන් ර්ඩ් ඇන්ඩ් පුෙර්ස  (Standard and Poor’s) සහ ෆිච් 

ඩර්ටින්ග්ස  (Fitch Ratings) යන ආයතන මගින් පිළිඩෙළින් 'B 1', 'B +' සහ 'B +' යන ඩරේණිගත ත කිරීම් ලබප ඩදන 

ලදී. 

ඩමය 2007 ෙසඩර් සිට ජපතෙන්තර බැඳුම්කර ඩෙළඳඩපොඩළහි ශ්රී ලාකපෙ සි ක කළ ඩදොඩළොස  ෙන එක්සත් ජනපද ණ

ඩ ොලර් බැඳුම්කර නිව තුෙ සනිටුහන් කරයි. ඩමය ශ්රී ලාකපෙ තුළ සි කවූ විශපලතම අක්ඩෙරළ බැඳුම්කර නිව තුෙ 

නිඩයෝජනය කරන අතර එය ෙසර  ණනපෙක් පුරප ශ්රී ලාකපෙ ඩෙත අඛණ් ෙ ලැඩබන ජපතෙන්තර ආඩයෝජක 

සහඩයෝ ය රබල ඩලස ඩපන්නුම් කරයි. ඩමම සපර්ථක  නුඩදනුඩ  කකපබ්ධ  නියු  කළමනපකුවෙන් සහ  ඩපොත් 

පෙත්ෙප න්නන් (Bookrunners) ඩලස සිටි ෘප් (Citygroup), ඩ ොයිෂ්ඨ  බෑන්ක් (Deutsche Bank), එච්එස බීසී 

(HSBC), ඩේ.පී.ඩමෝර් න් (J.P.Morgan) හප ස ටැන් ර්ඩ් චපර්ටර්ඩ් බැාව ෙ (Standard Chartered Bank) කටයුතු 

කරන ලදී.   

අභිඩයෝ පත්මක ඩෙළඳඩපොළ පරිසරයක රැ කරැ නිව තු කවුළු හඳුනප  නිමින්, 2018 අඩරේල 11 ෙන දින ආසියපනු 

කළපපඩේ උදය කපලඩේදී ශ්රී ලාකපෙ විසින්  නුඩදනුෙ නිඩ දනය කරන ලදී. කකපබ්ධ  හවුලකපරිත්ෙය විසින් 

ඩමම නෙ, ෙසර 5 ක සහ ෙසර 10 ක පරිණත කපළ සහිත ණය කපණ්  සඳහප පිළිඩෙළින් 6.00%ක් සහ 7.00%ක් 

ඩලස ඩකොන්ඩ්ධසි සහ ඩීලික මිල මපර්ඩ ෝපඩ්ධශ නිව ත් කරන ලදී. ණය කපණ්  ඩදඩකහිම මිල මපර්ඩ ෝපඩ්ධශ, 

පදනම් අාක 25කින් පහළ දැමීමට නිව ත් කරන්නපට හැකියපෙ ලබප ඩදමින්, ඉහළ ගුණපත්මක බෙකින් යුතු 

ආඩයෝජකයන් පුළුල පරපසයක් සහිතෙ දැඩි උනන් කෙක් ඩමම  නුඩදනුෙ සඳහප දක්ෙන ලදී. අෙසපනඩේදී, ෙසර 5 

 
 

  නිළ  න ළ     ළ     
30,            ,       01,         

          : 2477424, 2477423, 2477418 

     : 2346257,  2477739 

 -    : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
         : www.cbsl.gov.lk 
 

 

  ත් ත් නිළ  නය 



ෙසර 10 ණය කපණ්  සඳහප පත්රිකප මිලකරණය නි ඩයෝර්ක් පැය කපල පරපසය තුළදී පිළිඩෙළින් 5.75%ක සහ 

6.75% ක කූපන් අනුපපතිකය  සහිතෙ ඩීලික මිල මපර්ඩ ෝපඩ්ධශයට ෙ ප අඩු අ යකින් සි ක කරන ලදී.    

අෙසපන ඇණවුම්  ඩපොඩතහි ෙසර 5 හි ණය කපණ් ය සඳහප ගිණුම් 235කට අධික රමපණයක් තුළින් එක්සත් 

ජනපද ණඩ ොලර් බිලියන 3.0 කට අධිකෙ ද, ෙසර 10 හි ණය කපණ් ය සඳහප ගිණුම් 190 කට ෙ ප ෙැඩි රමපණයක් 

තුළින් එක්සත් ජනපද ඩ ොලර් බිලියන 3.5කට අධිකෙ ද ඇණවුම් ලැබිණ. ඩමයින් පැහැදිළිෙ ඩපන්නුම් කරනුඩේ 

ශ්රී ලාකපෙ සහ එහි  ආර්කක දැක්ම ඩකඩරහි  ආඩයෝජකයන් තුළ ඇති අඛණ්  විශ ෙපසයයි.  

ඇණවුම් ඩපොඩතහි ණය කපණ්  ඩදකම ඉතප ඩහොඳින් විවි පාගීකරණය වී  ඇත. පස  අවුුව ක කපණ් ඩයන් 66%ක් 

එක්සත් ජනපද ආඩයෝජකයන්ඩ න් ද, 24%ක් යුඩරෝපප ආඩයෝජකයන්ඩ න් ද, ඉතිරි 10% ආසියපනු 

ආඩයෝජකයන්ඩ න් ද සමන්විත ඩ . ආඩයෝජක ෙර් ය අනුෙ 92%ක් අරු දල කළමනපකුවෙන්ටද, 5%ක් රක්ෂ්ඨණ 

හප විරපම අරු දලෙලට ද, 2% ක් බැාව ෙලට ද සහ 1% ක් ඩපෞ්ධ ලික බැාව ෙලට ද ඩබදී යන ලදී. දස අවුුව ක 

කපණ් ඩයන් 65%ක් එක්සත් ජනපද ආඩයෝජකයන්ඩ න් ද, 29%ක්  යුඩරෝපප ආඩයෝජකයන්ඩ න් ද සහ ඉතිරි 6%  

ආසියපනු ආඩයෝජකයන්ඩ න් ද සමන්විත ඩ . ඩමය ආඩයෝජක ෙර්  අනුෙ,  ඩබදප ඩෙන් කිරීඩම්දී  පස  අවුුව ක 

කපණ් ය හප සමපන ඩ . එනම් 92%ක් අරු දල කළමනපකුවෙන්ට ද, 5%ක් රක්ෂ්ඨණ හප විරපම අරු දලෙලට  ද, 

2% ක් බැාව ෙලට ද සහ 1%ක් ඩපෞ්ධ ලික බැාව ෙලට ද ඩබදී යන අයුරින් ඩ .   

  

සටහන: 

ඩමම පුෙත්පත් නිඩ දනය එක්සත් ජනපදය තුළ රැකව ම්පත් විකිණීම සඳහප ඉදිරිපත් කිරීමක් ඩනොඩ . ඩමහි දක්ෙප ඇති 

රැකව ම්පත් 1933 එක්සත් ජනපද රැකව ම්පත් පනත, සාඩශෝධිත (“රැකව ම්පත් පනත”) යටඩත් ලියපපදිාචිය ලබප නැති අතර, 

ඉදිරිඩේ ද ලියපපදිාචි කරනු ඩනොලබනු ඇත. තෙද, එක්සත් ජනපදඩේ කිසි ක රැකව ම්පත් නීතියකට ඩහෝ එක්සත් ජනපදඩේ  

ලියපපදිාචි ඩනොමැතිෙ ඉදිරිපත් කිරීමට ඩහෝ විකිණීම කළ ඩනොහැකි අතර, අදපළ නිදහස  කිරීම්ෙලින් ඩහෝ රැකව ම්පත් පනත 

යටඩත් ලියපපදිාචි වීම අෙශෙ ඩනොෙන සහ එක්සත් ජනපදඩේ අදපළ රැකව ම්පත් නීතිෙලට යටත් ඩනොෙන  නුඩදනු  ඩ . 

එක්සත් ජනපදය තුළ රැකව ම්පත් රසි්ධ  නිව තුෙක් සි ක කරනුඩේ නිව ත් කරන්නපඩ න් ලබප  න්නප සහ නිව ත් කරන්නප 

පිළිබඳෙ සවිස තර ඩතොරතුුව අ ාගු රකපශ පත්රිකපෙක් මගිනි. ඩමම පුෙත් පත් නිඩ දනඩේ කිසිෙක් රැකව ම්පත් විකිණීමට ඩහෝ 

මිලදී  ැනීමට කරනු ලබන ඉදිරිපත් කිරීමක් ඩනොෙන අතර, එෙැනි ඉදිරිපත් කිරීමක් ඩහෝ විකිණීමක් ඕනෑම අධිකරණයක නීති 

විඩරෝධී ඩලස සැලඩක්. ඩරේණිගත ත කිරීම, රැකව ම්පත් මිලදී  ැනීම, විකිණීම ඩහෝ තබප  ැනීම නිර්ඩ්ධශ කිරීමක් ඩනොෙන අතර, 

ඩරේණිගත ත කිරීඩම් ආයතනය විසින් ඕනෑම අෙස ථපෙක, අඩු කිරීම ඩහෝ ආපරැ  ැනීඩම් ඩහෝ අත්හිටුවීඩම් කටයුතුෙලට යටත් 

විය හැක .   

 

  

 


