
 

 

 
 

බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් ශ්රී ලැංකා ස් වරෛීත්ව බ ඳුම්කරවල ආයයෝජනය කිෛීම  

 
 

බලපත්රලාභී  බ ැංකු විසින් ශ්රී  ලැංකා   රජයේ   ජාත්යන්ත්ර  ස්වෛරීත්ෛ  බ ඳුම්කර හා  ශ්රී ලැංකා සැංෛර්ධන 

බ ඳුම්කරෛල යකයරන ආයයෝජනයන් සම්බන්ධෛ, බ ැංකු ක්යේත්රයේ ස්ථාෛරත්ෛයට අඛණ්ඩෛ හානි 

යකයරන අයුරින් හා   සමයේක්ෂණයන් දිරි ග න්යෛන පරිදි ණය යේණිගත් කිරීයම් ආයත්න විසින්  සිදු 

යකයරන ප්රකාශයන් ප්රතික්යේප කරමින්, ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුෛ මහජනත්ාෛට  සහ ආයයෝජක ප්රජාෛට 

පහත් සඳහන් යත්ාරතුරු ලබා දීමට අයේක්ෂා කරයි. 

 
 

ආයයෝජන අෛස්ථාෛන් සලසා දීම  සහ වියේශ අරමුදල් යමරටට ගලා ඒම ත්ෛදුරටත් දිරිමත් කිරීයම්  

අරමුණින්, පහත් සඳහන් දෑ ඇතුළත්ෛ අෛදානම් කළමනාකරණය කිරීයම් සියලු ක්රියාමාර්ග  ස ලකිල්ලට 

ගනිමින් වියේශයන්යගන් රැස්කරගන්නා ලද අරමුදල් ශ්රී ලැංකා ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බ ඳුම්කර සහ ශ්රී 

ලැංකා සැංෛර්ධන බ ඳුම්කරෛල, සම සමෛ ආයයෝජනය කිරීයම් අෛසරය ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුෛ විසින් 

බලපත්රලාභී ෛාණිජ බ ැංකු සහ ජාතික ඉතිරිකිරීයම් බ ැංකුෛ යෛත් ලබාදී  ඇත්. 
 

 

• ප්රාග ් ධන ප්රමාණාත්මකතාව - ර ජය යෛත් ඇති වියේශ විනිමය නිරාෛරණ නිසා ඇතිවිය හ කි 

ණය අෛදානම අෛම කිරීම සඳහා බාසල් III ප්රාග්ධන රාමුෛ යටයත් ප්රාග්ධන යෛන්කිරීමක් 

සිදුකිරීම ට නියම කිරීම සහ යෛළඳාම පිණිස ත්බා ගන්නා රාජය සුරැකුම්පත් ආයයෝජන (trading 

book investments) සඳහා ද යපාදුයේ ප්රාග්ධන යෛන්කිරීමක් සිදු කිරීමට නියම කර තිබීම. 

 

• වියේශ විනිමය ණය සීමා - වියේශ විනිමය ණය නිසා ඇතිවිය හ කි අෛදානම් මගහරෛා ග නීම 

සඳහා බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් සිදුකරනු ලබන වියේශ විනිමය ණය ග නීම් ඒ ඒ බ ැංකුයේ බාහිර 

ණය යේණිගත්කිරීම සහ ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මකත්ා අනුපාත්ය මත් පදනම්ෛ ගණනය කරනු 

ලබන සීමාෛකට යටත්ෛ සිදුකරන යලස නියම කර ඇත්. යමම සීමාෛන් ඒ ඒ බ ැංකුයේ නෛත්ම 

විගණනය කළ මූලය ෛාර්ත්ා අනුෛ, මුළු ෛත්කම් ප්රමාණයයන් 5% සහ 10% අත්ර  වූ ප්රතිශත්යක් 

යලස නියම  කර තිබීම. 

 

• වියේශ මුදල් ද්රවශීලතා අනුපාතය - බලපත්රලාභී බ ැංකුෛල වියේශ මුදල් ද්රෛශීලත්ා මට්ටම්, 

බාසල් III රාමුෛ යටයත් හඳුන්ෛාදී ඇති ද්රෛශීලත්ා ආෛරණ අනුපාත්ය සහ එම අනුපාත්ය 

නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා යයාදා ඇති යමෛලම් ආධාරයයන් නිරන්ත්රයයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට 

කටයුතු යයාදා ඇති අත්ර, එමගින්, බලපත්රලාභී බ ැංකු හට සිය වියේශ විනිමය ෛගකීම් පියවීම 

සඳහා ප්රමාණෛත් පරිදි ද්රෛශීල වියේශ විනිමය ෛත්කම් පෛත්ෛායගන යාම ත්හවුරු  කර   තිබීම. 

 

• ඒකාබේධ අවදානම් කළමනාකරණ රාමුව - බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් මුහුණයදනු ලබන 

ෛත්කම් හා ෛගකීම් කල්පිරීම් යනාපෑහීයම් අෛදානම ඇතුළු විවිධ අෛදානම් නිරීක්ෂණය, කළමනා 

කරණය සහ ඒෛා සඳහා සාර්ථකෛ මුහුණ දීමට ප්රමාණෛත් යලස  ප්රාග්ධනය පෛත්ෛායගන යාම 

ත්හවුරු කිරීම සඳහා බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් ඒ ඒ බ ැංකුෛ සඳහා එ්කාබේධ අෛදානම් 

කළමනාකරණ රාමුෛක් ක්රියාත්මක කළ යුතු වීම. යමමගින් ඉදිරියේදී මුහුණපෑමට සිදුවිය හ කි 

අෛදානම්, එෛ නි අෛදානම් සඳහා සාධක විය හ කි ප්රභෛයන් හා එෛ නි අෛදානම් විචක්ෂණශීලීෛ 

හඳුනාග නීම, නිරීක්ෂණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සදහා ක්රමයේදයන් ආෛරණය කර ඇත්. 

 

• යවළඳපළ අවදානම සහ වියේශ විනිමය අවදානම් කළමනාකරණ රාමුව - බලපත්රලාභී 

බ ැංකුෛල වියේශ විනිමය අෛදානම් අෛම කිරීම සඳහා බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් සිය යෛළඳපළ 

අෛදානම් කළමනාකරණය, වියේශ විනිමය යෛළඳ කටයුතු, යෛළඳපළ හ සිරීම සහ භාණ්ඩාගාර 

යමයහයුම් ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුවීම . 

සන්නියේදන යදපාර්ත්යම්න්තුෛ 

2021.07.05 



 

 

යෛළඳයපාළ තුළ ඇති ආයයෝජන අෛස්ථා අනුෛ,  බලපත්රලාභී ෛාණිජ බ ැංකු සහ ජාතික ඉතිරිකිරීයම් 

බ ැංකුෛ විසින් වියේශ ප්රභෛයන්යගන් අරමුදල් රැස්කර ග නීම, හුයදක්ම එම බ ැංකුෛල යේෂ පත්රෛල 

ශක්තිය සහ අෛදානම් අෛම කිරීයම් විචක්ෂණශීලී පිළියෛත් අනුගමනය කිරීම මත් පදනම්යේ. 

 

යමරට බ ැංකු ක්යේත්රයේ ඔයරාත්තු දීයම් හ කියාෛ යපන්නුම් කරමින්, සියලුම බලපත්රලාභී බ ැංකු, බාසල් III 

ජාත්යන්ත්ර ප්රමිතින් මත් පදනම් වූ ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මකත්ා හා ද්රෛශීලත්ා අෛශයත්ාෛන්ට සහ 

අයනකුත් ප්රධාන විචක්ෂණශීලී අෛශයත්ාෛන්ට අනුකූල බෛ ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුෛ අෛධාරණය කර සිටී. 

 

ත්ෛද, සියලුම ණය යගවීයම් ෛගකීම් නියමිත් යේලාෛට සපුරාලනු ඇති බෛට සහතික කිරීයම් ස්ථාෛරය ශ්රී 

ලැංකා රජය න ෛත් අෛධාරණය කර ඇති අත්ර එමඟින් ණය සම්බන්ධ සියලු ෛගකීම් ඉටු කිරීම පිළිබඳ ශ්රී 

ලැංකායේ යනාක ළ ල් ෛාර්ත්ාෛ අඛණ්ඩෛ පෛත්ෛා යගන යාම පිළිඹිබු යකයර්.  යම් අනුෛ, 2021 ජූලි 27 ෛන 

දින කල් පියරන එ.ජ. යඩාලර් බිලියනයක ජාත්යන්ත්ර ස්වෛරීත්ෛ බ ඳුම්කර පියවීමට අෛශය කටයුතු යම් 

ෛනවිටත් සම්පාදනය කර ඇත්.  


