


 

 

Explanations/Glossary 
 

Capital Adequacy ratios Indicates the ability of the financial institution to absorb losses 

without affecting depositors and creditors. This ratio is 

computed by dividing capital by risk weighted assets as 

specified by the Direction, and high ratio indicates better loss 

absorption capacity. 

Non-Performing Loans ratio Indicates level of non-paying loans and advances included in 

the total loans portfolio of the financial institution. High ratio 

indicates poor assets quality and high credit risk. 

Provision Coverage ratio Indicates the adequacy level of provision to cover problem 

loans and advances. A higher ratio with a higher capital 

adequacy ratio means that the financial institution can 

withstand future credit losses better, including unexpected 

losses beyond the loan loss provision. 

Net Interest Margin Indicates profitability of the core business operation of the 

financial institution. i.e. granting loans and advances and 

accepting deposits. 

Cost to income ratio Represents operating expense, excluding impairment charges 

on loans and advances as a percentage of net revenue (net 

interest income and other income). Lower ratio will resultant in 

higher profitability. 

Liquid Assets A liquid asset is an asset that can easily be converted into cash. 

Cap Maximum limit imposed by the CBSL. 

Downsizing Gradual reduction of the business operation imposed by the 
CBSL. 

Freezing An order of CBSL that is in place preventing further 
transactions of the Company. 

Tier 1 Capital Represents permanent shareholder equity and reserves. 

Total Capital Represents Tier 1 and supplementary capital including 

instruments with characteristics of equity and debt, revaluation 

gains, impairment allowances. 

Risk Weighted Assets Sum of on-balance sheet risk weighted assets and the total 

credit equivalent of risk weighted off-balance sheet assets. 

Tier 1 Capital ratio Tier 1 capital as a percentage of risk weighted assets. 

Total Capital ratio Total capital as a percentage of risk weighted assets. 

Capital Funds Paid up capital, permanent free reserves and any other 
securities approved by the CBSL. 



Non-Performing Loan A loan in which the borrower has defaulted and hasn't made 
scheduled payments of principal or and / interest as per the 

stipulated guidelines issued by CBSL. 

Net Interest Margin Annualized net interest income (interest income less interest 
expenses) as a percentage of total net assets (as at end of 

period). 

Return on Assets Annualized profit before tax as a percentage of total net assets 
(as at end of period). 

Return on Equity Annualized profit after tax as a percentage of total capital (as at 

end of period). 

External Funds Includes only deposits and borrowings. 

 





පැෙැදිලි කිරීේ/වචනාවලිය 
ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මකතා 
අවශයතා අනුපාත 

මමමඟින්හ තැන්පතුකරුවන්ට සෙ ණය හිමියන්ට බලපෑමක් මනාමැතිව 
අලාභ අවමශෝෂණය කර ගැනීමට මූලය ආයතනයට ඇති ෙැකියාව 
මපන්නුේ කරයි. මමම අනුපාතය ගණනය කරනු ලබන්මන් ශ්රී ලංකා මහා 
බැංකුව විසින්හ නිකුත් කර ඇති විධානමේ නියම කර ඇති පරිදි ප්රාග්ධනය, 
අවදානේ මත බර තැබූ වත්කේ වලින් මබදීමමනි. ආයතනමේ ප්රාග්ධන 
ප්රමාණාත්මක අවශයතා අනුපාත ඉෙළ අගයක් දරයි නම්, එම ආයතනමේ 

පාඩු දැරීමම් හැකියාව ඉහළ බව මමමඟින්හ මපන්හනුම් කරයි.  
අක්රීය ණය අනුපාතය මූලය ආයතනමේ සමස්ත ණය කළමඹහි ඇතුලත්ව ඇති මනාමගවු ණය සෙ 

අත්තිකාරේවල අනුපාතය මපන්නුේ කරයි. මමම අනුපාතය ඉෙළ අගයක් 
පැවතීමමන්හ වත්කේවල පවතින දුර්වලතාවය සෙ ඉෙළ ණය අවදානම 
මපන්නුේ කරයි.  

මවන්කිරීේ ආවරණ 
අනුපාතය 

නැවත මගවීමම් ගැටලු පවතින ණය සෙ අත්තිකාරේ ආවරණය කිරීම සඳො 
ආයතනය මඟින්හ සිදු කර ඇති මවන්කිරීේ වල ප්රමාණාත්මකතාවය මමමගින් 
නිරූපණය කරයි. මමම අනුපාතමේ සෙ ප්රාග්ධන ප්රමාණාත්මකතා අවශයතා 
අනුපාතමේ ඉෙළ අගයන් පැවතීම යනු මූලය ආයතනයට ණය අලාභ ද 
ඇතුළුව අනාගතමේ දී සිදුවන ණය පාඩුවලට වඩාත් මොඳින් ඔමරාත්තු දිය 
ෙැකි බවයි. 

ශුද්ධ මපාලී ආන්තිකය මූලය ආයතනමේ මූලික වයාපාර මමමෙයුේ වල ලාභදායීත්වය මමමඟින්හ 

මපන්නුේ කරයි. එනම් ණය සෙ අත්තිකාරේ ලබාදීම සෙ තැන්පතු 
බාරගැනීම 

ආදායම් මත පිරිවැය 
අනුපාතය 

හානිකරණ ගාසේතු රහිත මමමහයුම් වියදම, ශුේධ ආදායමම් (ශුේධ මපාලී 

ආදායම සහ මවනත් ආදායම්) ප්රතිශතයක් මලස. මමම අනුපාතය අඩු 

අගයක් පැවතිම ඉෙළ ලාභාදයීත්වයකට මේතු මව්. 

ද්රවශීල වත්කේ ද්රවශීල වත්කේ යනු මකටි කාල සීමාවකදි පෙසුමවන් මුදල් බවට 

පරිවර්තනය කල ෙැකි වත්කම් මේ. 

සීමාවන් ශ්රී ලැංකා මෙ බැැංකුව විසින් නියම කරන ලද උපරිම සීමාවන් මව්. 

අඩු කිරීේ ශ්රි ලැංකා මෙ බැැංකුව විසින් පනවන ලද විධානවලට අනුකූලව අදාළ වයාපාර 
මමමෙයුේ අඩු කිරීම. 

අත්හිටුවීේ ශ්රී ලැංකා මෙ බැැංකුමව් නිමයෝග මත මුදල් සමාගමේ අදාළ ගනුමදනු 
අත්හිටුවීම 

පළමු සථ්රමේ ප්රාග්ධනය මකාටස් හිමියන්මග් සේි ර මකාටස් සෙ සේිර සැංචිත මමමගින් නිරූපණය 
කරයි 

සමසත් ප්රාග්ධනය පළමු ස්ථරමේ ප්රාග්ධනය සෙ අතිමර්ක ප්රාග්ධනය (හිමිකේ ප්රාග්ධනය සෙ 
ණයවල විවිධ  සේවරූපයන්හ සහිත උපකරණ, ප්රතයාගණනය ලාභ, හානිකරණ 

දීමනා වැනි අතිමර්ක ප්රාග්ධනයට ඇතුලත් මේ.   

අවදානේ මත බර තැබූ 
වත්කේ 

මශ්ෂ පත්රමේ සඳෙන් අවදානේ මත බර තැබූ වත්කේ සෙ මුළු ණය කළඹට 
සමාන අවදානේ මත බර තැබූ මශ්ෂ පත්රමයන්හ පරිබාහිර වත්කේ යන 
ේවිත්වමේ එකතුව මව්. 



පළමු සථ්ර ප්රාග්ධන 
අනුපාතය 

පළමු ස්ථර ප්රාග්ධනය, අවදානේ මත බර තැබූ වත්කේ වල ප්රතිශතයක් මලස 
නිරූපණය කිරීම 

සමසත් ප්රාග්ධන 
අනුපාතය 

සමස්ත ප්රාග්ධනය, අවදානේ මත බර තැබූ වත්කේ වල ප්රතිශතයක් මලස 
නිරූපණය කිරීම 

අරමුදල් ප්රාග්ධනය මගවන ලද ප්රාග්ධනය, ස්ීර නිදෙස් සැංචිත සෙ ශ්රී ලැංකා මෙ බැැංකුව විසින් 
අනුමත කරන ලද මවනත් සුරැකුේපත් 

අක්රීය ණය ශ්රී ලැංකා මෙ බැැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද මාර්මගෝපමද්ශයන්ට අනුකූලව 
ණයගැතියා විසින් ගිවිසුේ ගත පරිදි වාරිකයන්හි මුල් ප්රාග්ධනය මහෝ සෙ 

/මපාළිය නියමිත පරිදි මගවා මනාමැතිව පැෙැර ෙැර ඇති ණය මුදලකි. 

ශුද්ධ මපාලී ආන්තිකය ඇසේතුමම්න්හතුගත වාර්ෂික ශුද්ධ මපාලී ආදායම (මපාලී ආදායමමන්හ මපාලී 
වියදම අඩු කිරීමමන් පසු) මුළු ශුද්ධ වත්කේ හි ප්රතිශතයක් මලස දැක්මව්. 
(කාල සීමාව අවසානමේ) 

වත්කේ මත ප්රතිලාභ බදුවලට මපර ඇසේතුමම්න්හතුගත වාර්ික ලාභය මුළු ශුද්ධ වත්කේවල 
ප්රතිශතයක් මලස නිරූපණය මව්. (කාල සීමාව අවසානමේ) 

හිමිකේ මත ප්රතිලාභ බදු පසු ඇසේතුමම්න්හතුගත වාර්ික ලාභය මුළු ප්රාග්ධනමේ ප්රතිශතයක් මලස 
(කාල සීමාව අවසානමේ) නිරූපණය මව් 

බාහිර අරමුදල් තැන්පතු සෙ ණය ගැනීේ පමණක් අන්තර්ගත මව්. 





tpsf;fq;fs;/ nrhw;nwhFjp 

%yjd NghJik 
tpfpjk; 

itg;ghsh;fisAk; fld; toq;fpNahiuAk; ghjpf;fhky; 
,og;Gf;fis epjpapay; epWtdq;fs; <h;j;Jf;nfhs;tjw;fhd 
,ayhw;wiy vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. ,t;tpfpjkhdJ 
gzpg;Giuapy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;lthW> ,lh;Neh;T 
epiwNaw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspdhy; %yjdj;jpid tFg;gjd; 
%yk; fzpf;fg;gLtJld; cah;e;j tpfpjk; ,og;Gf;fis rpwe;j 
Kiwapy; <h;j;Jf; nfhs;Sk; ,aystpid vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ. 

nraw;glhf; fld;fspd; 
tpfpjk; 

epjpapay; epWtdq;fspd; nkhj;jf; fld; nrhj;Jg;gl;baypy; 
cs;slf;fg;gl;Ls;s nrYj;jg;glhj fld;fs; kw;Wk; 
Kw;gzq;fspd; kl;lj;jpid vLj;Jf; fhl;LfpwJ. cah;e;j 
tpfpjk; Nkhrkhd nrhj;Jf;fspd; juj;jpidAk; cah;e;j 
nfhLfld; ,lh;Neh;TfisAk; vLj;Jf;fhl;Lfpd;wJ. 

xJf;F ghJfhg;G 
tpfpjk; 

gpur;ridfSf;Fhpa fld;fisAk; Kw;gzq;fisAk; 
cs;slf;fj;jf;f tpjj;jpy; xJf;Ffs; NghJkhd kl;lj;jpy; 
,Ug;gjid vLj;Jf;fhl;LfpwJ. cah; %yjd NghJik 
tpfpjj;Jld; $ba cah;tpfpjk; vd;gJ fld; ,og;G 
xJf;FfSf;F mg;ghy; vjph;ghuhky; Vw;gLk; ,og;Gf;fs; cl;gl 
vjph;fhy nfhLfld; ,og;Gf;fisr; rpwe;j Kiwapy; vjph;j;J 
epw;ff;$ba epjpapay; epWtdnkhd;W vdg; nghUs;gLk;. 

Njwpa tl;b ,yhgk; epjpapay; epWtdj;jpd; ika tpahghuj; njhopw;ghLfspd; 
,yhgj;jd;ikapid vLj;Jf;fhl;LfpwJ. mjhtJ fld;fs; 
kw;Wk; Kw;gzq;fis toq;Fjy; kw;Wk; itg;Gf;fis 
Vw;Wf;nfhs;sy;. 

tUkhdj;jpw;fhd 
nryT tpfpjk; 

njhopw;ghl;L nryit gpujpepjpj;Jtg;gLj;JfpwJ> Njwpa 
tUthapd; rjtPjnkhd;whf fld;fs; kw;Wk; Kw;gzq;fs; kPjhd 
Nrj ,og;G mwtPLfs; ePq;fyhf (Njwpa tl;b tUkhdk; kw;Wk; 
Vida tUkhdk;) cah;thd ,yhgj;jd;ikapy; Fiwthd 
tpfpjk; Vw;gLk;. 

jputr; nrhj;Jf;fs; jputr; nrhj;J vd;gJ ,yFthf fhrhf khw;wpf; nfhs;sf;$ba 
nrhj;njhd;whFk;. 

cr;r vy;iy ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; tpjpf;fg;gl;l cr;r vy;iy. 
mstpidf; Fiwj;jy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; tpjpf;fg;gl;lthW tpahghuj; 

njhopw;ghLfisg; gbg;gbahff; Fiwj;jy;. 
Klf;Fjy; fk;gdpapd; NkYk; ,lk;ngwf;$ba nfhLf;fy;thq;fy;fis jil 

nra;tjw;fhf eilKiwf;fplg;gLfpd;w kj;jpa tq;fpapd; 
fl;lisnahd;W. 

mLf;F 1 %yjdk; epue;jukhd gq;Flikahsh; gq;Fhpik %yjd xJf;Ffis 
vLj;Jf;fhl;LfpwJ. 



nkhj;j %yjdk; mLf;F 1 ,idAk; gq;Fhpik %yjdk; kw;Wk; gLfld; 
gz;GfSld; $ba rhjdq;fs; kPs;kjpg;gPl;L ,yhgk;> ngWkjp 
,og;Gg; gbfs; vd;gdtw;iw cs;slf;fpa Jiz epug;G 
%yjdj;jpidAk; gpurd;dg;gLj;JfpwJ. 

,lh;Neh;T 
epiwNaw;wg;gl;l 
nrhj;Jf;fs; 

Ie;njhifapYs;s ,lh;Neh;T epiwNaw;wg;gl;l nrhj;Jf;fs; 
kw;Wk; ,lh;Neh;T epiwNaw;wg;gl;l Ie;njhiff;F ntspNaahd 
nrhj;Jf;fSf;F rkkhd nkhj;jf; nfhLfld; vd;gdtw;wpd; 
$l;Lj;njhifahFk;. 

mLf;F 1 %yjd 
tpfpjk; 

,lh;Neh;T epiwNaw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf mLf;F 1 
%yjdk;. 

nkhj;j %yjd 
tpfpjk; 

,lh;Neh;T epiwNaw;wg;gl;l nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf nkhj;j 
%yjdk;. 

%yjd epjpak; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; xg;Gjyspf;fg;gl;l nrYj;jg;gl;l 
%yjdk;> epue;ju fl;lw;w xJf;Ffs; kw;Wk; NtW VNjDk; 
gpizaq;fs;. 

nraw;glhf; fld;fs; fld;ghl;lhsh; xUth; nrYj;jj;jtwpa fld; mj;Jld; ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapdhy; tpLf;fg;gl;l Fwpj;Jiuf;fg;gl;l 
topfhl;ly;fspd; gb Kjy; my;yJ mj;Jld;/ tl;bia 
ml;ltizapd; gb nrYj;jhky; ,Ug;gJ. 

Njwpa tl;b ,yhgk; nkhj;jj; Njwpa nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf (fhyKbtpy; 
cs;sthW) Mz;L kag;gLj;jg;gl;l Njwpa tl;b tUkhdk; 
(tl;br; nryTfisf; fopj;j tl;btUkhdk;) fhyKbtpy; 
cs;sthW. 

nrhj;Jf;fspd; kPjhd 
tUtha; 

nkhj;j Njwpa nrhj;Jf;fspd; rjtPjkhf Mz;L 
kag;gLj;jg;gl;l thpf;F Kd;duhd ,yhgk; (fhyKbtpy; 
cs;sthW). 

gq;Fhpik %yjdk; 
kPjhd tUtha; 

nkhj;j %yjdj;jpd; rjtPjkhf Mz;L kag;gLj;jg;gl;l 
thpf;Fg;gpd;duhd ,yhgk; (fhyKbtpy; cs;sthW). 

ntspthhp epjpak; itg;Gf;fs; kw;Wk; fld;ghLfis khj;jpuk; cs;slf;FfpwJ. 


