
 
  
 

බ ැංකු ක්ෂේත්රයට සහාය වීම සඳහා ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව විසින් ක්රියාත්මක කරනු 

ලබන සුවිෂේෂී ක්රියාමාර්ග 

පවතින සාර්ව ආර්ික තත්තත්තවයන් සහ එමගින් බ ැංකු ක්ෂේත්රයට ඇති ෂකෂෙන බලපෑම ස ලකිල්ලට 

ෂෙන, බ ැංකු ක්ෂේත්රෂේ සවිමත්තභාවය පවත්තවා ෙනිමින් ආර්ිකය ෂවත ණය ප්රවාහ ස පයීමට සහ ඵලදායී 

මූලය අතෙම දිකෙණය සඳහා පහසුකම් ස ලසීම ට බ ැංකු අැංශයට සහය වීම සඳහා පහත සඳහන් නියාමන 

ක්රියාමාර්ෙ ක්රියාත්තමක කිරීමට ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව තීෙණය කෙ ඇත. 

 

• බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින්, අවශය කාලයන්ිදී ප්රෂයෝජනයට ෙ නීම සඳහා අමතෙ ප්රාග්ධන 

ස්ථෙයක් ෂලස, අවදානම මත බෙ ත බූ වත්තකම් වලින් 2.5% ක අෙයක ප  ාග්ධන සැංෙක්ෂක 

ස්වාෙක්ෂකයක් (Capital Conservation Buffer) පවත්තවාෂෙන යනු ලබයි. ෂමම  පවතින තත්තත්තවයන් 

හමුෂේ, අවශයතාවය පරිදි, ෂමම ප  ාග්ධන සැංෙක්ෂක ස්වාෙක්ෂකය (2.5% ක් දක්වා) භාවිතයට 

ෙ නීමට ෂයෝජිත නියාමන ක්රියාමාර්ෙ යටෂත්ත සියළුම බලපත්රලාභී බ ැංකු ෂවත අවසෙය ල ෂබනු 

ඇත. ෂකෂස් ෂවතත්ත, එෂස් ප  ාග්ධන සැංෙක්ෂක ස්වාෙක්ෂකයක් භාවිතයට ෙන්නා බලපත්රලාභී 

බ ැංකු විසින් ෂකාටස් ිමියන් ෂවත ලාභාැංශ ෂබදා හ රීම/ලාභ මේ ෙට ෂවත ය වීම යනාදිය සීමා 

කිරීම  සහ ප  ාග්ධන සැංෙක්ෂක ස්වාෙක්ෂකය වසෙ තුනක කාලයක් තුලදී යලි ප ව ති මට්ටමට 

වර්ධනය කෙෙ නීම සඳහා ප්රාග්ධන වර්ධක ස ල ස්මක් ඉදිරිපත්ත කිරීම යන ෂකාන්ෂේසි ස පිරිය 

යුතු ෂේ. 

 

• ඉහළ දමන ලද අවම ප්රාග්ධන අවශයතා ස පිරීම සඳහා බලපත්රලාභී බ ැංකු ෂවත 2022.12.31 දක්වා 

ප වති කාල සීමාව 2023.12.31 දක්වා වසෙකින් දීර්ඝ ෂකෂර්. ෂමෂලස 2022.12.31 වන විට අවම 

ප්රාග්ධන අවශයතා සපුොලීමට ෂනාහ කි වන බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් 2022.12.31 දින වන විට 

සුදුසු මූලය ආයතන හා ඒකාබේධ වීමට ෂහෝ ඒකාබේධ කෙෙ නීමට අදාළ ස ලසුම් ද ඇතුළුව සිය 

ප්රාග්ධන වර්ධක ස ලසුම් ඉදිරිපත්ත කල යුතු අතෙ, එව නි බලපත්රලාභි බ ැංකු විසින් අදාළ අවම 

ප්රාග්ධන අවශයතා සපුෙන ෂතක් ෂකාටස් ිමියන් ෂවත ලාභාැංශ ෂබදා හ රීම/ලාභ මේ ෙට ෂවත 

ය වීෂමන් ව ලකී සිටිය යුතු ෂේ. 

 

• තවද, ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්තමකතා අනුපාතය (Capital Adequacy Ratio) ෙණනය කිරීෂම් දී ෂමෂහයුම් 

අවදානම සඳහා අවදානම් මත බෙ තබන ලද වත්තකම් (Risk Weighted Assets) ෙණනය කිරීම සඳහා  

ප්රමිතිෙත ප්රෂේශය (Standardised Approach) ෂහෝ වවකල්පිත ප්රමිතිෙත ප්රෂේශය (Alternative 

Standardised Approach)  ව නි ව ඩි දියුණු කල ක්රියාපටිපාටියක් අධීක්ෂණ සමාෂලෝචනයට යටත්තව 

ෂයාදා ෙ නීමට  බලපත්රලාභී බ ැංකු දිරිමත්ත කෙනු ල ෂේ. 

 

• මෑත කාලීනව, ෂපාලී අනුපාත ඉහළ න ැංවීම ෂේතුෂවන්, ශ්රී ලැංකා රුපියල් වලින් නාමිත ොජය 

සුරැකුම්පත්ත, ෂවළඳෂපාල මිල මත අෙය කිරීෂම් දී (Mark to Market) ඇතිවන, උපලේි ෂනාකල 

අලාභයන් (Unrealised Losses) ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්තමකතා අවශයතාවයන් ෙණනෂේ දී ෂකාන්ෂේසි 

වලට යටත්තව, 2024 වසෂර් ෂදවන කාර්තුව දක්වා ෂකාටස් වශෂයන් ෙ ලපීමට බලපත්රලාභී බ ැංකු 

ෂවත නමයශීලීත්තවය ලබා දී ඇත. 

 

• ජාතයන්තෙ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව, ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්තමකතා අවශයතාවයන් සඳහා ෂවනත්ත 

විස්තීෙණ ආදායම් (Other Comprehensive Income) ෂයාදාෙ නීෂම් දී බලපත්රලාභී බ ැංකු ෂවත 

නමයශීලීත්තවයක් ලබා දී ඇත. 

 

සන්නිෂේදන ෂදපාර්තෂම්න්තුව 

2022.05.25 



• මීට අමතෙව, බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් 2022 වසෙ තුලදී ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව ෂවත ඉදිරිපත්ත කල 

යුතු අභයන්තෙ ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්තමකතා තක්ෂස්රුකෙණ ක්රියාවලිය (Internal Capital Adequacy 

Assessment Process) පිළිබඳ වාර්තාව භාෙ දීෂම් අවසාන දිනය 2022.06.30 දක්වා මාසයකින් දීර්ඝ 

කෙන ලදී. 

 

• බලපත්රලාභී බ ැංකු වලට ඔවුන්ෂග් ද්රවශීලතා මට්ටම් සකස්කෙ ෙ නීමට සහාය වීම සඳහා ෂකටි 

කාලීන පියවෙක් ෂලස, අවම ද්රවශීලතා ආවෙණ අනුපාතය (Liquidity Coverage Ratio) සහ ශුේධ 

ස්ථායී අෙමුදල් අනුපාතය (Net Stable Funding Ratio) 2022.09.30 දක්වා 90%ක මට්ටමක 

පවත්තවාෂෙන යාමට නමයශීලීත්තවය ලබා දී ඇත.  

 

තවද ෂමම සුවිෂේෂී තත්තවයන් යටෂත්ත බලපත්රලාභී බ ැංකුවල ද්රවශීලතාවය සහ ප්රාග්ධන තත්තත්තවයන් 

ශක්තිමත්ත කිරීෂම් අෙමුණින්, 2022 වර්ෂය සඳහා වන මූලය ප්රකාශන අදාළ බ ැංකුෂේ බාිෙ විෙණකවරුන් 

විසින් විෙණනය කෙන ෂතක් බලපත්රලාභී බ ැංකුවල මුදල් ලාභාැංශ ෂෙවීම සහ ලාභ මේ ෙට ෂවත ය වීම 

සීමා කිරීමටත්ත, 2022 ෂදස ම්බර් 31 දක්වා සිය ෂකාටස් ආපසු මිලට ෙ නීම, කළමනාකෙණ දීමනා ව ඩි 

කිරීම සහ අධයක්ෂ මණ්ඩලය ෂවත ෂෙවීම් ආදී අභිමතානුසාරී ෂෙවීම් සීමා කිරීමටත්ත ශ්රී ලැංකා මහ 

බ ැංකුව විසින් 2022 ම යි 06 දින තීෙණය කෙ ඇත.   

 

බලපත්රලාභී බ ැංකු තම සුෙක්ිතතාව සහ ශක්තිමත්තභාවය ව ඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශය කටයුතු 

සම්පාදනය කෙන අතෙම ආර්ිකය යථා තත්තත්තවයට පත්තකිරීමට සහය වීම සඳහා ෂමම අභිෂයෝොත්තමක 

තත්තත්තවයන් හමුෂේ බ ැංකු කටයුතු පවත්තවා ෂෙන යාමට අවශය නමයශීලීත්තවය සහ අවස්ථාවන් ලබා  දීෂම් 

අෙමුණින් ඉහත ක්රියාමාර්ෙ හඳුන්වාෂදන ලදී. බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් ෂමකී ප්රතිපත්තති ක්රියාමාර්ෙ 

ක්රියාත්තමක කිරීම සම්බන්ධව ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව විසින් වරින් වෙ සමාෂලෝචනය ෂකෂෙනු ඇති අතෙ, 

බ ැංකු ක්ෂේත්රෂේ ඔෂොත්තතු දීෂම් හ කියාව පවත්තවා ෙ නීමට සහාය වන අතෙම, පාරිෂභෝගිකයින්ෂග් සහ 

සමස්ත ආර්ිකෂේම අභිවෘේිය අෙමුණු කෙෙනිමින් බලපත්රලාභී බ ැංකු විසින් ෂමකී සහනයන් ෂයාදා 

ෙනු ඇත යි ද අෂේක්ෂා ෂකෂර්. 


