
 
 
 
 
 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ශ්රී ලංකා හරිත මූලය වර්ගීකරණය හඳුන්වා දෙනු ලබයි. 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් 2022 ම යි 06 ව නි දින මහ බ ංකුවේ ව ෝන් එක්ස්ටර්  ාත්යන්ත්ර සම්මන්රණ 

ශාලාවේ දී ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණය (Sri Lanka Green Finance Taxonomy) හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.                

ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණය යනු පාරිසරික වශවයන් තිරසාර ආර්ික ක්රියාකාරකම් නිර්වචනය කර 

වර්ීකරණය කරන පද්ධතියක් වන අත්ර, එය 2019 දී මහ බ ංකුව විසින් හඳුන්වා දුන් ශ්රී ලංකාව සඳහා වන 

තිරසාර මූලය වපර ද ක්වමහි (Roadmap for Sustainable Finance in Sri Lanka) දක්වා ඇති ප්රධාන 

අංගයකි. වමම වර්ීකරණය  ාත්යන්ත්ර මනා පරිචයන්ට වමන් ම, වද්ශීය තත්වයන්ට අනුකූලව සකස් කර 

ඇති බ වින් මූලය වවවෙඳවපාෙ ක්රියාකාරීන්ට වද්ශීය වමන් ම විවද්ශීය වවවෙඳවපාෙ හරහා හරිත් කටයුතු 

සඳහා අඩු පිරිවැය සහිත අරමුදල් රැස් කිරීමට හ කි වනු ඇති බවට අවේක්ෂා වකවර්.   

ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණය, විවිධ මූලය උපකරණ (බ ංකු ණය, ණය උපකරණ, කෙඹ කෙමනාකරණය 

සහ ආවයෝ න අරමුදල් ව නි) පිරිනමන සියලුම වද්ශීය සහ විවද්ශීය වවවෙඳවපාෙ ක්රියාකාරීන්ට, විශාල 

සමාගම් වලට වමන් ම  ාතික සහ පොත් පාලන ආයත්න සඳහා අදාෙ වේ. එය කර්මාන්ත් පිළිබඳ ස ලසුම් 

සකසන බලධාරීන්ට  පරිශිලකයක් වලස භාවිත්ා කෙ හ කි අත්ර, වනාන්ත්ර සහ ද ව ක පීම, කෘෂිකර්මාන්ත්ය, 

නිෂ්පාදන, විදුලි බල උත්පාදනය, සම්වේෂණය සහ වබදා හ රීම, ගෑස් , වාෂ්ප සහ වායු සමීකරණ ස පයුම,  ල 

ස පයුම, මලාපවහන සහ අපද්රවය කෙමනාකරණය, ඉදිකිරීම්, ප්රවාහනය සහ ගබඩා කිරීම, මූලය වස්වා සහ 

සංචාරක සහ විවනෝදාස්වාදය ව නි ආර්ික ක්රියාකාරකම් පරාසයක් ආවරණය වන හරිත් කර්මාන්ත් සඳහා 

සහාය වීමට පොත් පාලන ආයත්න සඳහා පදනමක් වලස ද වයාදා ගත් හ ක. 

ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණය  ාත්යන්ත්ර මූලය සංස්ථාවේ (International Finance Corporation - IFC) 

ත්ාක්ෂණික සහ මූලය සහාය ඇතිව සකස් කරන ලද අත්ර වමම ක්රියාවලිය සඳහා තිරසාර බ ංකු හා මූලය  ාලය 

(Sustainable Banking and Finance Network - SBFN) සහ  ාත්යන්ත්ර මූලය සංස්ථාවේ හරිත් බ ඳුම්කර 

සන්නිවේදන දෙපාර්තදේන්ුව 

2022 මැයි 12 



ත්ාක්ෂණික සහය ව ඩසටහන (IFC Green Bond Technical Assistance Program) පහසුකම් සපයන ලදී. 

 ාත්යන්ත්ර ත්ාක්ෂණික විවශ්ෂඥ මණ්ඩලයක්, වද්ශීය විවශ්ෂඥයින් වන වමාරටුව විශ්ව විදයාලවේ ආචාර්ය 

තුසිත් සුගත්පාල සහ ක ලණිය විශ්වවිදයාලවේ ආචාර්ය මධුරිකා නානායක්කාර යන මහත්ම මහත්මීන්වේ සහ             

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ නිලධාරීන්වේ සහය ඇතිව වමම වර්ීකරණය සකස් කරන ලදී. වර්ීකරණය වකටුම්පත් 

කිරීම සඳහා විවිධ ර වේ අමාත්යාංශ, මූලය ආයත්න, මූලය අංශවේ සංගම්, අවනකුත් මූලය අංශ නියාමකයින් 

සහ මූලය වස්වා සපයන ආයත්න ඇතුළු විවිධ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පුළුල් උපවද්ශන ක්රියාවලියක නිරත් විය. 

ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණය දියත් කිරීවම් අවස්ථාවට  ාත්යන්ත්ර මූලය සංස්ථාවේ ශ්රී ලංකාව සහ 

මාලදිවයින සඳහා වන කෙමනාකාරිනි ලීසා කීස්්න්ර් (Lisa Kaestner) මහත්ිය සහ නිලධාරීන්, අමාත්යාංශ 

වල්කම්වරුන් සහ රා ය ආයත්නවල ව යෂ්ඨ නිලධාරීන්,  ාත්යන්ත්ර සහ වද්ශීය විවශ්ෂඥයන්,  ාත්යන්ත්ර 

ආයත්නවල සහ හවුල්කාර ආයත්නවල නිවයෝජිත්යන්, මූලය ආයත්නවල නිවයෝජිත්යන් සහ මහ බ ංකුවේ 

නිලධාරීන් සහභාී විය. උත්සවවේ ප්රධාන වද්ශනය පවත්වින් ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුවේ අධිපති ආචාර්ය පී. 

නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්ා, රට මුහුණ වදන වත්මන් ආර්ික අභිවයෝග සහ දකාවිඩ් - 19 වසංගත්වයන් පසු රට 

යථා ත්ත්ත්වයට පත්වීම යන සන්දර්භය තුෙ රව් මූලය පද්ධතියට තිරසාරභාවය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා 

පරිපූර්ණ උපාය මාර්ගයක් ප්රවර්ධනය කිරීවම් සහ සංවර්ධනය කිරීවම් ව දගත්කම අවධාරණය කවේය. ශ්රී ලංකා 

හරිත් මූලය වර්ීකරණය මූලය ආයත්න, ආවයෝ කයන්, සමාගම් සහ හරිත් බ ඳුම්කර නිකුත් කරන්නන්ට අඩු 

කාබන් විවමෝචනයක් සහිත්, වද්ශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔවරාත්තු වදන සහ සම්පත් කාර්යක්ෂම ආර්ිකයක් 

කරා සංක්රමණය වීමට මග වපන්වන තීරණාත්මක වමවලමක් වනු ඇති බව ද අධිපතිවරයා  අවධාරණය කවේය. 

ප්රධාන වද්ශනවයන් අනතුරුව ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණය පිළිබඳ හ ඳින්වීමක් ස පයීම සඳහා ස සියක් 

සහ ‘හරිත් මූලය වර්ීකරණය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ හරිත් මූලය කටයුතු වේගවත් කිරීම’ පිළිබඳ මාර්ගගත සංවාද 

සැසියක් පවත්වන ලදී. වර්ීකරණය පිළිබඳ ස සිය සඳහා  ාත්යන්ත්ර මූලය සංස්ථාවේ වවයි යුවාන්, ආචාර්ය 

තුසිත් සුගත්පාල වමන්ම වමම වර්ීකරණය සංවර්ධනය කිරීමට දායක වූ  ාත්යන්ත්ර විවශ්ෂඥයන් වන වබාලු 

ව න්ේ සහ බ්රි ් බුල් සහභාී විය. තිරසර බැංකු හා මූලය ජාලදයහි වගෝලීය සම්බන්ීකාරක වරාන්ේ ස න්ේ 

විසින් සාකච්ඡාව වමවහයවන ලද අත්ර, එහිදී හරිත් මූලය අවස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා වමම වර්ීකරණය මූලය 

ආයත්නවලට සහාය විය හ කි ආකාරය පිළිබඳව අවධානය වයාමු විය. චීන හරිත් මූලය කිටුවේ සභාපති සහ 



G20 තිරසාර මූලය අධයයන කණ්ඩායවම් සම සභාපති ආචාර්ය මා ජුන්,  ාත්යන්ත්ර මූලය සංස්ථාවේ ව යෂ්ඨ 

කර්මාන්ත් විවශ්ෂඥ පුෂ්කලා ලක්ෂ්ි රත්න්, Climate Bond Initiative හි වශෝන් කිඩ්නනි සහ BNP Paribas 

තිරසාර ප්රාේධන වවවෙඳවපාෙ APAC හි ප්රධානී චඔනි හුඇන්ේ වමම සාකච්ඡාවට දායක වූහ. 

පහත් සබ ඳිය භාවිත්වයන් ශ්රී ලංකා හරිත් මූලය වර්ීකරණයට ප්රවේශ විය හ ක: 

https://www.cbsl.gov.lk/sl-green-finance-taxonomy 
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