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දිනය 2019 අවේෙල 11 වැනි දින  

 

 

ශ්රීි කාක  මහ බ ාකුව විසින් තිරස ර මූකා ිළිබබ  ශ්රීි ක ාය ය ළ ර ක මමම දියත් ළකළේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රීි කා ා  බ ංැාවේවේ ව ෙිෂ්ඨ න නිව ් ෙි අිපපි, ආචාර්  පී. නන්දකාල වීරසාබ  බතා විසන් ිරසාර 

මූකෙි ිළිබං  ශ්රීි කාාය   වපර දැම    ාතෙින්තර මූකෙි සා්ථාාවේ ිරසාර ංැාවේ  ාකව  වල්ීය  බුවවේ ී 

දි ත්  රන කී. 

 

 
 

සන්නිළ කන ළක  ේ ළ න් ව 
30,  නාිපපි  ාවත, ව     01, ශ්රීි කා ාව 

 ර ාන අා  : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැම ්ථ : 2346257,  2477739 

 -වේල : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වව  අ වි  : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත් ත් නිළ කනය 



ශ්රීි කා ා  බ ංැාවේව විසන් ිරසාර මූකෙි ිළිබං  වූ ශ්රීි කාාය   වපර දැම    2019 අවේෙල 10 වැනි 

දින එම සත්  නපදව  වව ෂින්ටන් නුවර පැවැි  ාතෙින්තර මූකෙි සා්ථාාවේ (International 

Finance Corporation, IFC) ිරසාර ංැාවේ  ාකව  (Sustainable Banking Network, SBN) වල්ීය  

බුවවේී දි ත්  රන කී. ව   වපර දැම   තුිබන් මූකෙි නි ා  ිනන් සබ මූකෙි ආ තන ස බා 

පුළුල  ඟ වපන්වී ම  ඉදිරිපත්  ර ඇි අතර, මූකෙි ආ තන විසන් මූකෙින   රන වෙිාපිිවකට 

අනුංද්ිපත පාරිසරි , ස ා යී  සබ පාකන (Environmental, Social and Governance, ESG) අවදානේ 

ඵකදායී වකස    නා රණ  කිරී ත්,  ාකගුණි  හිත ාමී, ස ා යී  අන්තර්ලි  (Socially 

Inclusive) බරිත වෙිාපාර ස බා වැ අ අනුග්රාාබ ත්ව ම  දැම වී ත් අවේම ෂා  රින. 

 

පාරිසරි , ස ා යී  සබ පාකන අවදානේ සබ ිරසාර මූකෙි අව්ථාාවන්ට ප්රSිචාර දැම වී  

ස බා  ාර්වල්පවද්ශ සබ නිර්වද්ශ සැපයී   ගින් මූකෙි ම වෂ්ඨ ්ර්ව  - එනේ ංැාවේ සබ මූකෙි 

අාශ , ප්රSාග්ධන වවව  වප   සබ රම ෂණ අාශවක - දා  ත්ව  පුළුල කිරී ත් ව ාත් ශම ි ත් 

ිරසාර බරිත ආර්ථි  ම  වල  නැගී ත් ව   වපර දැම ව හි අරුවණ වවින.    ශ්රීි කා ා  බ 

ංැාවේව විසන් ස ්ථ  රන කද ිරසාර මූකෙි ිළිබං  වපර දැම   ස බා වල ේ  ාර් ාක  සබ 

තාම ෂණි  උපවද්ශ  වකස වක්  ංැාවේව බා අනුංද්ිපත  ාතෙින්තර මූකෙි සා්ථාාව  ටුතතු 

 රනු කැබූ අතර, වේ ස බා මූකෙි අනුග්රාබ  එම සත්  ාීනන්වග් සාවර්ධන වැ සටබන (United 

Nations Development Programme, UNDP)  ටවත් වන ජ ව විවිධත්ව  ස බා වූ මූකෙි වෙිාපිි  

(Biodiversity Finance Initiative, BIOFIN) ඔ්ථව්ථ ප්රSදාන   රන කී. ශ්රීි කා ා ංැාවේ වනවන්වග් 

සාල  , ද  ිනනෑන්්ථ බවු්ථ ඇවස්සව ෂන්, ශ්රීි කා ා රම ෂණ නි ා න ව  මිෂන් සභාව සබ 

විනි   සබ සුරැවේේපත් ව  මිෂන් සභාව  න පාර්ශ්ව වනවන්වග් අදබ්ථ සබ ව ් නා ව   

වපර දැම   ස ්ථ කිරිව හි කා කංා ලන්නා කී. 

 

ශ්රීි කා ාව තු  ිරසාර මූකෙි  ටුතතු ්රිේ ාත්   කිරී  ස බා උපා  ාර්ගි  ්රිේ ා ාර ේ 

 ාකාවම   ව   වපර දැම   තුිබන් බඳුන්වා ී ඇි අතර අදා  පාර්ශ්ව වනවන් විසන් ව ටි,  ධෙි 

සබ දිගු ාීයන වශව න් ්රිේ ාවේ ව දවි  ුතතු ්රිේ ා ාරී සැකැ්ථ ම  ද සේපාදිත . 2030 ඉදිරි 

දැම   මූකෙින  කිරී , මූකෙි වවව  වප   තු  පාරිසරි , ස ා යී  සබ පාකන  න සාරච  

අනුලත කිරී , මූකෙි අන්තර්ලතභාව , ිරසාර මූකෙි ිළිබං  දැනු  වර්ධන  කිරී ,  ාතෙින්තර 

සබව ්ගීතාව සබ ප්රSලි ස ාවක්චන  බා වාර්තා රණ   න අාශ වපර දැම ව හි ඇි ස  

වැදෑවනේ උපා  ාර්ගි  ්රිේ ා ාර ේ වේ. 


