
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
 
 
 

 

ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිය (ITRS) හඳුන්වා දෙයි 
 

බ ැංකු පද්ධතිය හරහා සිදුවන ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු සහ දද්ශීය විදද්ශ මුෙල් ගනුදෙනු අධීක්ෂණ පද්ධතියක් 

ක්රියාත්මක කිරීදේ අවශයත්ාවය හඳුනා ගනිමින්, බලපත්රලාභී වාණිජ බ ැංකු සහ බලපත්රලාභී විදශේෂිත් බ ැංකුවල 

සහභාගීත්වය සහිත්ව ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිය නමින් නව ෙත්ත් රැසේ 

කිරීදේ පද්ධතියක් ක්රියාත්මක කර ඇත්. ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිය යනු දද්ශසීමාවන් අත්ර 

සිදුවන ගනුදෙනු සහ දද්ශීය විදද්ශ මුෙල් ගනුදෙනු පිළිබඳ සවිසේත්රාත්මක ෙත්ත් රැසේ කිරීදේ පද්ධතියක් වන අත්ර, 

මෙෙගින් දැනට පවතින ෙත්ත්යන්හි අඩුපාඩු රාශියක් පිරවීමට හැකිවනු ඇත. එදමන්ම එය සැංඛ්යානමය සහ 

නියාමන අරමුණු සඳහා විවිධ ප තිකඩ රැසක ෙත්ත් ස පයීදමන් ප්රතිපත්ති සේපාෙනයට උපකාර වනු ඇත්. 

අපනයන ඉප යීේ, ආනයන, දත්ාරතුරු ත්ාක්ෂණය මත් පෙනේ වූ වයාපාර ක්රියාවලි බාහිර මුලාශ්ර දවත් ප වරීම 

ව නි දසේවා ගිණුදේ ගනුදෙනු, විදද්ශ දසේවා නියුක්තිකයන්දේ දේෂණ, මූලය ගිණුේ ගනුදෙනු ඇතුළු දගවුේ තුලන 

සැංඛ්යාන ව ඩි දියුණු කිරීම සහ ත්වත් දබාදහෝ සැංඛ්යාන ෙත්ත් ආොන ඇතුළුව අරමුණු ගණනාවක් ජාත්යන්ත්ර 

ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිය මඟින් ඉටු කරනු ඇත්. නියාමන අවශයත්ා සඳහා බ ැංකු විසින් ෙත්ත් වාර්ත්ා කිරීදේ 

අරමුණ ෙ ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිය මඟින් ඉටුකර ගත හැකිය. අනාගත ප්රතිපත්තති තීරණ සඳහා 

උපකාරී වන අධ්යාපනය, වවදය, සංචාරක සහ මවනත්ත අරමුණු සඳහා රටින් ගලායන විමේශ විනිෙය ප්රවාහයන්හි 

ප්රභවයන් සම්බන්ිත මතාරතුරු ලබා ග නීමට ද ජාතයන්තර ගනුමදනු වාර්තාකරණ පේධ්තිමේ දත්තත ොයක දේ.   

බ ැංකු මගින් සිදු කරන ෙත්ත් වාර්ත්ාකරණයට පහසුකේ සලසමින් ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිය 

මඟින් මහ බ ැංකුදවහි දත්ාරතුරු රැසේ කිරීේ ෙ මධයගත් කරනු ඇත්. ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිදයහි 

පළමු අදියර 2022 වසමර් ජූනි 21 සිට සජීවීව ක්රියාත්මක දේ. දමම පද්ධති වයාපෘතිදේ මීළඟ අදියරයන්හිදී 

ත්වදුරටත් මහ බ ැංකුදේ ෙත්ත් වාර්ත්ාකරණය මධයගත් කරමින් පහසුකේ ස ලසීමට ෙ අදේක්ෂා දකදර්. 

සියලුම බ ැංකු, මහ බ ැංකුව විසින් ව ඩි දියුණු කරන ලෙ ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිදේ දවබ් අඩවිය 

හරහා, ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතියට අොළ මාර්දගෝපදද්ශයන්ට අනුව, වයාපෘතිදේ පළමු 

අදියරට අොළ ගනුදෙනු සේබන්ධ දත්ාරතුරු වාර්ත්ා කළ යුතුය. ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුව තුළ සේථාපිත් කර ඇති 

ජාත්යන්ත්ර ගනුදෙනු වාර්ත්ාකරණ පද්ධතිදේ අධීක්ෂණ ඒකකය මඟින් වාර්ත්ාවන ෙත්ත්වල නිරවෙයත්ාවය, 

කාදලෝචිත්භාවය සහ ආවරණය සහතික කිරීම සඳහා දිනපත්ාම බ ැංකු සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇත්. 

1949 අැංක 58 ෙරන මුෙල් නීති පනත්, 1988 අැංක 30 ෙරන බ ැංකු පනත් සහ 2017 අැංක 12 ෙරන විදද්ශ විනිමය 

පනත් මගින් ලබා දී ඇති බලත්ල මත් පෙනේව දමම වාර්ත්ාකරණ අවශයත්ා ක්රියාත්මක දේ.  

 ආර්ික පර්දේෂණ දෙපාර්ත්දේන්ුව 

2022 ජුනි 21 


