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දිනය 2019 ජුනි මස 25 

 
 

ශ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්තික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ය 

එක්සත් ජ්නපෙ ළ ාලර් බිලියන 2.0 ක් වටිනා ජ්ාතයන්තතර ස්වවරීත්ව බැඳුේකර නිකුුව 

ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුම්කර වෛළඳව ාල වෛත් නැෛත්  ැමිණීම සනිටුහන් කරමින්, ශ්රී ලංකා 

ප්රජාත්ාන්ික සමාජෛාදී ජනරජය ("ශ්රී ලංකාෛ") වෛනුවෛන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුෛ විසින් ෛසර 5 ක 

 රිණත් කාලයකින් යුත් එක්සත් ජන ද ව ාලර් මිලියන 500ක හා ෛසර 10ක (දිගු)  රිණත් කාලයකින් 

යුත් එක්සත් ජන ද ව ාලර් බිලියන 1.5ක ප්රමුඛ සුරැකුම් රහිත් ස්ථාෛර අනු ාත් බැඳුම්කර (බැඳුම්කර) 

වදකක්, පිළිවෛළින් 2024 මාර්ු 28 සහ 2030 මාර්ු 28 යන කල් පිරීම් දින සහිත්ෛ 2019 ජුනි 24 ෛන දින 

නිකුත් කරන ලදී. වමම බැඳුම්කර සඳහා මූඩීස් ඉන්වෛස්ටර් සර්විස් (Moody’s Investor Service), 

ස්ටැන් ර්් ඇන්් පුෛර්ස් (Standard and Poor’s) සහ ෆිච් වර්ටින්සස් (Fitch Ratings) යන ආයත්න මගින් 

පිළිවෛළින් ‘B2’, ‘B’ සහ ‘B’ යන වේණිගත් කිරීම් ලබා වදන ලදී. 

වමය 2007 ෛසවර් සිට ජාත්යන්ත්ර බැඳුම්කර වෛවළඳව ාවළහි ශ්රී ලංකාෛ සිදු කළ දහහත්ර ෛන 

එක්සත් ජන ද ව ාලර් බැඳුම්කර නිකුුෛ ෛන අත්ර, වමම  ෛසර ුළ  සිදු කළ වදෛැනි නිකුුෛ 

සනිටුහන් කරයි. ෛසර 10ක (දිගු) බැඳුම්කර නිකුුෛ, වමවත්ක් ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුම්කර 

වෛළඳව ාල ුළ සිදු කළ දීර්ඝත්ම කල් පිරීමක් සහිත් නිකුුෛ ෛන අත්ර, එමඟින් ෛසර ගණනාෛක් 

පුරා ශ්රී ලංකාෛ වෛත් අඛණ් ෛ ලැවබන ජාත්යන්ත්ර ආවයෝජක සහවයෝගය සහ රවේ ආර්ික 

මූලධර්ම හා දිගුකාලීන ෛර්ධන අවේක්ෂාෛන් වකවරහි ඔවුන් ුළ  ෛතින විශ්ෛාසය ප්රබල වලස 

ව න්නුම් කරයි. එවමන්ම  ෛසර 10ක (දිගු) බැඳුම්කර නිකුුෛ, ශ්රී ලංකාවේ අනාගත් ණය වස්ෛාකරණ  

ෛගකීම් සහ ණය කළමනාකරණ උ ාය මාර්ග සමඟ අනුකූල ෛන  රිදි නිසි වලස අර්ථ දක්ෛා ඇත්. 

වමම සාර්ථක ගනුවදනුවෛහි ඒකාබද්ධ නියමු කළමනාකරුෛන් සහ ව ාත්  ෛත්ෛාගන්නනන් 

(Bookrunners) වූවේ බී ඕ සී ඉන්ටර්නැෂනල් (BOC International), සිටිගෘේ (Citigroup), ව ායිෂ් බෑන්ක් 

(Deutsche Bank), එච් එස් බි සී   (HSBC), වේ. පී. වමෝර්ගන් (J.P. Morgan), එස් එම් බි සී නිවකෝ (SMBC Nikko) 

සහ ස්ටැන් ර්් චාර්ටර්් බැංකුෛ (Standard Chartered Bank) යන ආයත්නයන්ය. 

 
 

සන්තනිළ ෙන ළෙපාර්තළේන්තුව 
30, ජනා  ති මාෛත්, වක ළ  01, ශ්රී ලංකාෛ 

දුරකථන අංක : 2477424, 2477423, 2477418 

 ැක්ස් : 2346257,  2477739 

 -වම්ල් : dcommunications@cbsl.lk, communications@cbsl.lk  
වෛ  අ විය : www.cbsl.gov.lk 
 

 

 වත්පත් නිළ ෙනය 



හිත්කර වෛළඳව ාල  රිසරයක ෛාසි සහගත් ත්ත්ෛයන් ප්රවයෝජනයට ගනිමින්, 2019 ජුනි 24 ෛන දින 

ආසියානු කලා වේ උදය කාලවේදී ශ්රී ලංකාෛ විසින් බැඳුම්කර නිකුුෛ නිවේදනය කරන ලදී. ඒකාබද්ධ 

හවුල්කාරීත්ෛය විසින් වමම නෛ, ෛසර 5ක සහ ෛසර 10ක (දිගු)  රිණත් කාල සහිත් ණය කාණ්  

සඳහා පිළිවෛළින් 6.60%ක් සහ 7.80%ක් වලස වකාන්වද්සි සහ මූලික මිල මාර්වගෝ වද්ශ නිකුත් කරන 

ලදී. අනුරුෛ, පුළුල්  රාසයක  ැතිරුණු, ඉහළ ගුණාත්මකභාෛයකින් යුු ආවයෝජකයන්වස දැඩි 

උනන්දුෛ වේු වකාට ෛසර 5ක  රිණත් කාලය සඳහා 6.40%ක් දක්ෛාත් (+/-  දනම් අංක 5) සහ ෛසර 

10ක (දිගු)  රිණත් කාලය සඳහා 7.60%ක් දක්ෛාත් (+/-  දනම් අංක 5)  මිල මාර්වගෝ වද්ශන දැඩි 

කිරීමට ශ්රී ලංකාෛට හැකියාෛ ලැබිණි. 

අෛසානවේදී, ෛසර 5 සහ  ෛසර 10 (දිගු) ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුම්කර වදක සඳහාම බැඳුම්කර 

මිලකරණය නිේවයෝර්ක් වෛළඳව ාල සක්රීය කාල  රාසය ුළදී පිළිවෛළින් 6.35%ක සහ 7.55%ක ඵලදා    

අනු ාත් සහිත්ෛ මූලික මිල මාර්වගෝ වද්ශයට ෛ ා  දනම් අංක 25කට ෛ ා අඩු අගයකින් සිදු කරන 

ලදී. 

අෛසාන ඇණවුම් ව ාවත්හි ෛසර 5හි ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුම්කර සඳහා ගිණුම් 165කට අ ක 

ප්රමාණයක් ුළින් එක්සත් ජන ද ව ාලර් බිලියන 1.8 කට අ කෛ ද,  ෛසර 10හි (දිගු) ණය කාණ් ය 

සඳහා ගිණුම් 290කට ෛ ා ෛැඩි ප්රමාණයක් ුළින් එක්සත් ජන ද ව ාලර් බිලියන 4.4කට අ කෛ ද, 

එක්සත් ජන ද ව ාලර් බිලියන 6.2ක (ුන් ගුණය ඉක්මවූ) මුළු ඇණවුම් දායකත්ෛයක් ලැබී තිබුණි. 

වමමගින්  ැහැදිලිෛ ව න්නුම් කරනුවේ ශ්රී ලංකාෛ සහ එහි ආර්ික දැක්ම වකවරහි ආවයෝජකයන් 

ුළ ඇති අඛණ්  විශ්ෛාසය සහ ධනාත්මක දැක්ම යි. 

ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බැඳුම්කර සඳහා වූ ඇණවුම් ව ාත් ඉත්ා වහාඳින් විවිධාංගීකරණය වී ඇත්. 

 ස් අවුරුදු කාණ් වයන් 30%ක් එක්සත් ජන ද ආවයෝජකයන්වගන් ද, 50%ක් යුවරෝ ා, මැද ව රදිග 

හා අප්රිකානු ආවයෝජකයන්වගන් ද, ඉතිරි 20% ආසියානු ආවයෝජකයන්වගන් ද සමන්විත් වේ. 

ආවයෝජක ෛර්ගය අනුෛ 80%ක් අරමුදල් කළමනාකරුෛන්ට ද, 9%ක් රක්ෂණ, විශ්රාම අරමුදල් හා 

සංස්ථාෛලට ද, 8%ක් බැංකු භාණ් ාගාරෛලට ද, 3%ක් ව ෞද්ගලික බැංකුෛලට සහ අවනකුත් 

ආවයෝජකයන්ට ද වබදී වගාස් ඇත්. දස අවුරුදු කාණ් වයන් 44%ක් එක්සත් ජන ද 

ආවයෝජකයන්වගන් ද, 40%ක් යුවරෝ ා, මැද ව රදිග හා අප්රිකානු ආවයෝජකයන්වගන් ද, ඉතිරි 16% 

ආසියානු ආවයෝජකයන්වගන් ද සමන්විත් වේ. වමය ආවයෝජක ෛර්ගය අනුෛ වබදා වෛන් කිරීවම්දී 

87%ක් අරමුදල් කළමනාකරුෛන්ට ද, 6%ක් රක්ෂණ, විශ්රාම අරමුදල් හා සංස්ථාෛලට ද, 5%ක් බැංකු 

භාණ් ාගාරෛලට ද, 2%ක් ව ෞද්ගලික බැංකු ෛලට සහ අවනකුත් ආවයෝජකයන්ට ද වබදී වගාස් ඇත්. 

සටහන: 

වමම පුෛත් ත් නිවේදනය එක්සත් ජන දය ුළ සුරැකුම් ත් විකිණීම සඳහා ඉදිරි ත් කිරීමක් වනාවේ. වමහි 

දක්ෛා ඇති සුරැකුම් ත් 1933 එක්සත්  ජන ද සුරැකුම් ත්  නත්, සංවශෝ ත් ("සුරැකුම් ත්  නත්") යටවත් 

ලියා දිංචිය ලබා නැති අත්ර, ඉදිරිවේදී ලියා දිංචි වනාකරනු ඇත්. ත්ෛ ද, එක්සත් ජන දවේ කිසිදු සුරැකුම් ත්  

නීතියකට වහෝ එක්සත් ජන දවේ ලියා දිංචි වනාමැතිෛ ඉදිරි ත් කිරීමට වහෝ විකිණීම කළ වනාහැකි අත්ර, අදාළ 

නිදහස් කිරීම්ෛලින් වහෝ සුරැකුම් ත්  නත් යටවත් ලියා දිංචි වීම අෛශය වනාෛන සහ එක්සත් ජන දවේ අදාළ 

සුරැකුම් ත් නීතිෛලට යටත් වනාෛන ගනුවදනු වේ. එක්සත් ජන දය ුළ සුරැකුම් ත් ප්රසිද්ධ නිකුුෛක් සිදු 

කරනුවේ නිකුත් කරන්නාවගන් ලබා ගන්නා සහ නිකුත් කරන්නා පිළිබඳෛ සවිස්ත්ර වත්ාරුරු අ ංගු ප්රකාශ 

 ිකාෛක් මගිනි. වමම පුෛත් ත් නිවේදනවේ කිසිෛක් සුරැකුම් ත් විකිණීමට වහෝ මිලදී ගැනීමට කරනු ලබන 

ඉදිරි ත් කිරීමක් වනාෛන අත්ර, එෛැනි ඉදිරි ත් කිරීමක් වහෝ විකිණීමක් ඕනෑම අ කරණයක නීති විවරෝධී වලස 

සැලවක්. වේණිගත් කිරීම, සුරැකුම් ත් මිලදී ගැනීම, විකිණීම වහෝ ත්බා ගැනීම නිර්වද්ශ කිරීමක් වනාෛන අත්ර, 

වේණිගත් කිරීවම් ආයත්නය විසින් ඕනෑම අෛස්ථාෛක, අඩු කිරීම වහෝ ආ සු ගැනීවම් වහෝ අත්හිටුවීවම් 

කටයුුෛලට යටත් විය හැක. 

 


