
ලංකා බ ංකුව සිය 83 ව නි සංවත්සරය ශක්තිමත්ව හා ස්ථාවරව සමරයි 
 
 
 
ශ්රී ලංකාවේ අංක 1 බ ංකුව ලංකා බ ංකුව විසින් සිය 83 ව නි සංවත්සරය පසුගිය දා සමරනු ල බූ අතර, 

ඒ වවනුවවන් වූ උත්සවය වකාළඹ 01 පිහිටි ලංකා බ ංකුවේ ප්රධාන කාර්යාලවේ දී ප ව ත්විණි. ලංකා 

බ ංකුවේ සභාපති කාංචන රත්වත්වත් මහතා ඇතුළු අධයක්ෂක මණ්ඩලවේ සහ මහා කළමනාකරු 

වක්. ඊ. ඩී. සුමනසිරි මහතාවේ ප්රධානත්වවයන් ප ව ත්ුණු වමම උත්සවය සර්ව ආගමික 

වතාවත්වලින් අනතුරුව ආරම්භ වකරුණු අතර, ලංකා බ ංකුවේ ආයතනික හා විධායක 

කළමනාකාරිත්වවේ සාමාජික සාමාජිකාවවෝ, කාර්යමණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවවෝ සහ 

ගනුවදනුකරුවවෝ  ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්වතෝ රැසක් ද වමම උත්සවය සඳහා සහභාගි වූහ.  

සංවත්සර ස මරුම සංවක්තවත් කරමින්  'My Health Savings' නමින් වසෞඛ්ය ඉතුරුම් ගිණුමක් 

හඳුන්වා දීම සහ විවදස්ගත ශ්රී ලාංකිකයින් වවත ගුණාත්මක වස්වාවක් ලබා දීම වවනුවවන් 'Foriegn 

Circle' ජාතයන්තර ගනුවදනුකාර වස්වා මධයස්ථානය විවෘත කිරීම සිදුවකරුණි. ඊට අමතරව ලංකා 

බ ංකුවේ ප්රථම ශාඛ්ාව වන වකාළඹ වකාටුව, බ්රිස්ටල් වීදිවේ, අංක 41 දරණ ලිපිනවේ පිහිටි BOC 

නගර කාර්යාලයට (City Office) වගව දීම ද එදින ම සිදු වකරිණි.  

ලංකා බ ංකුවේ සභාපති කාංචන රත්වත්වත් මහතා සංවත්සර ස මරුම වවනුවවන් අදහස් දක්වමින් 

ප වසුවේ, “ලංකා බ ංකුවට සවිමත් සන්නාමයක් වලස සිය 83 ව නි සංවත්සරය ස මරීමට හ කි වීම 

ප්රශංසනීය ජයග්රහණයක් විදියට මම දකිනවා. වම් රවේ බ ංකු ක්වෂ්ත්රවේ ප්රමුඛ්යා විදියට වවේ ම රවේ 

දියුණුව වවනුවවන් ක ප වූ ආයතනික පුරව සියකු විදියට, ලංකා බ ංකුව ඉතා නිහතමානී 

ආඩම්බරයකින් යුතුව වමම සංවත්සර ස මරුම සිදු කරනවා. ශ්රී ලාංවක්ය සංස්කෘතිය සමඟ බද්ධ 

වවමින් විකාශනය වූ ලංකා බ ංකුව ශ්රී ලාංකික පුරව සියන්වේ ජීවිත හා ජීවවනෝපායන් නඟාසිටුවීවම් 

අරමුණින් ක්රියාත්මක වන නිසා ම නවතම ඩිජිටල් නිප යුම් හා වස්වාවන් හඳුන්වා දීමට සහ සංවර්ධනය 

කිරීමට  නිරන්තරවයන් ක ප වවනවා. ලංකා බ ංකුවේ අභිමානවත් සංවත්සරය සමරන වම් 

වමාවහාවත් ද ඩි විශ්වාසවයන් යුතුව අප සමඟ රැඳී සිටින වටිනා ගනුවදනුකාර භවතුන්ට සහ අවනකුත් 

සියලු ම පාර්ශ්වකරුවන්ට  මාවේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කිරීමට මම වමය අවස්ථාවක් කරගන්නවා." 

යනුවවනි. 

වමම අවස්ථාවේ දී ලංකා බ ංකුවේ මහා කළමනාකරු වක්. ඊ. ඩී. සුමනසිරි මහතා ප්රකාශ කවළ් වමවන් 

අදහසකි. “ රවේ අංක 1 බ ංකුව විදියට ලංකා බ ංකුවේ ගමන් මඟ අභිවයෝගාත්මක ුවත් ඉතා 

සුබදායක එකක් බව ප වසිය යුතු ම යි. ආරම්භවේ සිට ම අප සමඟ අත්ව ල් බ ඳවගන සිටි අපවේ 

විශ්වාසවන්ත ගනුවදනුකරුවන්, පාර්ශවකරුවන් සහ සියලු ම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සාමාජිකාවන් 

වවත විවශ්ෂ ස්තුතිය පුද කළ යුතුයි. අභිවයෝගාත්මක කාල වකවානුවල දී පවා ඉතා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට 

යාමට ඔුන් සියලු ම වදනා අපට සහවයෝගය ලබා දුන්නා. ඔුන් ඉතා ක ප වීවමන් වගාඩන ගූ සියලු ම 

වටිනාකම් ලංකා බ ංකුව නිරන්තරවයන් ආරක්ෂා කරන බව අවධාරණය කරන අතර, ලංකා බ ංකුව 

රුපියල් ට්රිලියන 4 ඉක්මවන වත්කම් පදනමක් සහිත ශක්තිමත් ආයතනයක් බවත් සිහිපත් කිරීමට 

ක මතියි."  

" සවිමත් ශාඛ්ා ජාලයක්, ඩිජිටල් වස්වා ජාලයක් සහ නිප යුම් කළඹක් හිමි ලංකා බ ංකුව එමගින් රවේ 

සංවර්ධනය ඉහළ න ංවීම සඳහා කටයුතු කරන අතර, ඒ වවනුවවන්  විවිධ ආවයෝජනයන් ද සිදු 

කරනවා. අපවේ ගනුවදනුකරුවන් වකාත නක සිටියත් ඔුන්වේ අවශයතා සපුරා ග නීමට අපි දවවස් 

ප ය 24 පුරා කාර්යක්ෂම වස්වාවක් ලබා වදනවා. වද්ශීය සුළු හා මධය පරිමාණ වයවසායකයින් සහ 



අපනයනකරුවන් වවත සහවයෝගය ලබා වදමින් අපි 'SME Circle' සහ 'Export Circle' ව නි නවතම 

වස්වාවන් හඳුන්වා දීමටත් කටයුතු කළා. එය මෑතකාලීනව ඇති වූ ආර්ික අභිවයෝග ජය ග නීම 

වවනුවවන් අප හඳුන්වා දුන් විවශ්ෂිත සහනදායී මූලය වයෝජනා ක්රම හරහා ගනුවදනුකරුවන්ට සහාය 

වීමට ලංකා බ ංකුව ගත් තීරණවේ ම දිගුවක් විදියට හඳුන්වා දුන්වනාත් මා නිව රදියි."  සුමනසිරි මහතා 

ව ඩිදුරටත් අදහස් ද ක්ුවේය. 

නවීකරණය වූ, ලංකා බ ංකුවේ පළමු ශාඛ්ාව වන නගර කාර්යාල ශාඛ්ාවත් සමඟම, දිවයින ම 

ආවරණය කරමින් පිහිටා ඇති BOC ශාඛ්ා සංඛ්යාව 649 කි. ඒ හරහා වමන් ම 1415 ක් වූ ATM, CDM 

හා CRM ජාලය හරහා ද කාර්යක්ෂම වස්වාවක් සිය ගනුවදනුකරුවන් වවත ලබා දීමට ලංකා බ ංකුව 

කටයුතු කරයි. එවමන් ම ලංකා බ ංකුවේ විවද්ශීය ශඛ්ා අතරට වචන්නායි, මාවල්, හුල්හුමාවල් හා 

සීවෂල්ස් හි පිහිටි ශාඛ්ා  වමන් ම ලන්ඩනවේ පිහිටි ලංකා බ ංකුවට අනුබද්ිත ආයතනය ද ඇතුළත්ය.  

ලංකා බ ංකුව ජාතයන්තර බ ංකු හා මූලය ආයතන සමඟ ඉතා ශක්තිමත් සබඳතාවක් පවත්වාවගන යන 

නිසා ම බ ංකු හා මූලය යන සෑම අංශයක් තුළ ම සිය ස්ථාවරත්වය වගාඩනඟා ග නීමට සමත් වී ඇති 

බව සහ ඒ නිසා ම ලංකා බ ංකුව ශ්රී ලාංවක්ය වවවළඳ මූලය හා අභයන්තර වේෂණ වවවළඳවපාළ තුළ 

වපරමුණ ග නීමට සමත් වී ඇති බව ද ප වසිය යුතු ම ය. 

සිය ඩිජිටල් පරිවර්තනයත් සමඟ හරිත බ ංකුකරණය වවත සාර්ථකව අනුවර්තනය  වූ ලංකා බ ංකුව 

එමගින් කාබන් පියසටහන් අවම කිරීමට වමන් ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය ව ඩි කිරීමට ද සමත් 

විය. එවමන් ම ලංකා බ ංකුව එක්සත් ජාතීන්වේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් (SDGs) අරමුණු 

කරගත් වයාපෘති රැසක් ක්රියාත්මක කරන ආයතනයක් බව ද ප වසිය යුතු ම කරුණකි. 

රුපියල් බිලියන 53 කට අික සන්නාම වටිනාකමක් වාර්තා කිරීමත් සමඟ ම 'Brand Finance Lanka' 

ආයතනය විසින් වමරට අංක 1 බ ංකු සන්නාමය වලස ලංකා බ ංකුව නම් වකරුණු අතර, ලංකා බ ංකුව 

රුපියල් ට්රිලියන 4 ක වත්කම් පදනමක් සහ රුපියල් ට්රිලියන 3 කට අික ත න්පතු පදනමක් වාර්තා කළ 

ප්රථම වද්ශීය බ ංකුව වලසින් ද හඳුන්වා දිය හ කිය. 

 එක්සත් රාජධානිවේ 'The Banker' සඟරාව විසින් '2021 වසවර් බ ංකුව' වලස නම් වකරුණු ලංකා 

බ ංකුව වලෝකවේ ඉහළ ම බ ංකු 1000 අතරට වමන් ම ශ්රී ලංකාවේ අංක 1 බ ංකුව වලස ද වර්ණිගත 

වකරිණි.  

'2022 SLIM-Kantar ජනතා සම්මාන' උවළවල් දී 'වසවර් වහාඳ ම වස්වා සන්නාමය' සහ 'වසවර් වහාඳම 

බ ංකු වස්වා සන්නාමය' යන ජනතා සම්මාන ද්විත්වය ම දිනා ග නීමට සමත් වූ ලංකා බ ංකුව 

LankaClear ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද 'LankaPay Technnovation Awards 2022'  හි දී 

'අන්තර් බ ංකු ඩිජිටල් වගවීම් විශිෂ්ටත්වය සඳහා වන සමස්ත රන් සම්මානය' ද දිනා ග නීමට සමත් 

විය. වමව නි වබාවහෝ වදස් විවදස් ඇගයීම් සමඟින්, ලංකා බ ංකුව බ ංකුකරණවේ විශිෂ්ටත්වය තුළින් 

ජාතිය සවිබල ග න්වීවම් කාර්යභාරය වවනුවවන් ඉදිරියටත් ක ප වන බව සහතික කරයි.  

 

 
 


