බ ැංකු කයොවය මූල්ය ආයතය ධීකක්ෂණ කපපා්ධතකනන්ුව
2016.10.18

මහ බ ැංකුව විසින් ත න්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ මූල්ය ප්ධති ස්ථායිතාවය
ප්රව්ධතයය කිරීම සඳහා බුන්වත් මූල්ය ආයතය හතරක් නිරාකරණය කකක්ධ.
2016.10.10 දින මහජනතාව වවත නිවේදනය කළ පරිදි, මුදල් මණ්ඩලය විසින් මූලය
පද්ධතිය වකවෙහි ඇති මහජන විශ්වාසය ආෙක්ෂා කිරීම පිණිස අදාල නීතිමය
ප්රතිපාදන වල අුකූලලව ැංක ු  වන වන මූලය ආයතන ණනනාවක් නිොකෙනය
කිරීම සම්ැංන්ධ ණක ළු 2016.10.14 දින පකවති මුදල් මණ්ඩල රැස්වීවම්දී සලකා ැංලන
ලදී. ඒ අුකව, මුදල් සමාණම් තුනක තකන්පත්කරුවන්වේ තකන්පතු සහ එන්ට්රස්්
වසකියුරිටීස් පීඑල්සී සමාණවම් ොජය ුරරැු ම්පත් හා සම්ැංන්ධ නීතයාුකූලල
ආවයෝජකයන්වේ මුදල් ආපුර වණවීම සඳහා නිොකෙන ක්රමවේදයක් මුදල් මණ්ඩලය
විසින් අුකමත කෙන ලදී.
එම මුදල් සමාණම් තුන වුකවේ, ද ස් ෑන්ඩර්ඩ් වක්රඩිට්් නෑනෑන්ස් මිටඩ ඩ්, සි ෆ නෑනෑන්ස්
වකෝපවර්ෂන් මිටඩ ඩ් සහ වසන්ට්රල් නන්වවස්්මන්්ස් ඇන්ඩ් නෑනෑන්ස් පීඑල්සී
සමාණම්ය. වමම සමාණම් තුනම මුදල් ව චා කිරීම හා නිසි පරිදි කළමනාකෙනය
වන කිරීම වහේතුවවන් 2008 හා 2009 වර්ෂ තුලදී උග්ර අර්ුදදකාරී මූලය තත්ත්වයක
පත්වූ අතෙ තකන්පතු ආපුර වණවීම සඳහා වමම සමාණම් වල වත්කම් වන මකතිවිය.
එම සමාණම් කළමනාකෙනය කල පාර්ෂවයන් විසින් නව ප්රාේධනය වයදවීම
අවප වහ සත් වීම වහේතුවවන් ශ්රී ල කා මහ ැංක ු ව විසින් එම සමාණම් ප්රතිවයුහණත
කිරීම සඳහා කමින් කල ණන්නා ලද ප්රයත්නයන් මිනන් ැංලාවප වෙ ත්තු වූ ප්රතිලල
ලැංාණත වන හකකි විය. වමහි ප්රතිලලයක් වලස, වමම සමාණම් ුදන්වත්භාවය

පත්වූ අතෙ එතකන් සි වයාපාෙ ක යුතු වල නිසි වලස නිෙතවීම වන හකකි විය. ොජය
ුරරැු ම්පත් වවළඳාම් කිරීම සඳහා ප්රාථමිටඩක අවලවිකාෙ ැංලපරයක් ලැංා සි ෆ එන්ට්රස්්
වසකියුරිටීස් පීඑල්සී සමාණම, ණණුවදුකකරුවන් විසින් ොජය ුරරැු ම්පත්වල
ආවයෝජනය කිරීම සඳහා ලැංාවදන ලද මුදල් ව චාසහණත වලස භාවිතා කිරීවම්
ප්රතිලලයක් වලස 2015 වසෙ අවසාන කාලවේදී උග්ර ්රවීලලතා අර්ුදදයක හා ුදන්වත්
තත්වය පත්විය. ශ්රී ල කා මහ ැංක ු ව විසින් 2016 ජනවාරි 4 වන දින එන්ට්රස්්
සමාණවම් අධයක්ෂ මණ්ඩලය නවත් කළ අතෙ ආවයෝජකයන් ආෙක්ෂා කිරීම සඳහා
එහි වමවහයුම් සහ කළමනාකෙන ක යුතු ජාතික නතිරිකිරීවම් ැංක ු ව වවත පවෙන
ලදී.
මුදල් මණ්ඩලය විසින් වමම සමාණම්වල නිොකෙනය පිළිැංඳ වම් දක්වා පකවති දුර්වල
ප්රණතිය සමාවලෝචනය වක , ුකදුරු අනාණතවේදී තකන්පත්කරුවන්
සහ
ආවයෝජකයන් නකවත මුදල් ආපුර වණවීම හකකි වන වලස වමම ආයතන යථමිා
තත්වය පත් කිරීම තවදුෙ ත් නඩක් වන මකති ැංව තීෙනය කෙන ලදී. වම් පිළිැංඳව
වමවතක් ණතවූ දිගුකාලය සකලකිල්ල වණන, සාධාෙන කාලපරිච්වේදයක් තුල හා
සාධාෙන වප ළී අුකපාතයක් සහිතව 2017 වර්ෂවේ සි වාර්ෂිකව නහත දකක්වූ
තකන්පතු සහ ආවයෝජන මුදල් නකවත වණවීම පිණිස ැංක ු  වන වන මූලය ආයතන
අධීක්ෂන වදපාර්තවම්න්තුව විසින් නදිරිපත් කෙන ලද සමාණම් නිොකෙනය කිරීවම්
සකලුරම්, මුදල් මණ්ඩලය විසින් අුකමත කෙන ලදී.
වම් මිනන් නහත මුදල් සමාණම් තුවනහි 11,878 ක තකන්පත්කරුවන් සතු රුපියල්
ටඩමියන 4,868 ක තකන්පතු ප්රමානයක් ආවෙනය වේ. එන්ට්රස්් සමාණවමහි
ආවයෝජකයින් 107 ක අයත් ොජය ුරරැු ම්පත් මිනන් ුරෙක්ෂිත ආවයෝජන ප්රමානය
වන රුපියල් ටඩමියන 3,100 ක් නකවත වණවීම නදිරි සති වලදී සිදුවකවර්. එම සමාණවම්,
පුද්ණලයන් සහ ආයතන 24 ක අයත් ොජය ුරෙු ම්පත් මිනන් ුරෙක්ෂිත වන වූ
ආවයෝජන මුදල වන රුපියල් ටඩමියන 8,508 ක් සඳහා ොජය ුරරැු ම්පත් ලැංාදී, එම
ආවයෝජන ආපුර වණවීම වසලාන් ැංෑන්ක් පීඑල්සී ආයතනවේ කළමනාකෙන සහය
මත ආපුර වණවීවම් සකලකස්මක් ය වත් සිදු වකවෙුක ඇත. අවශය පරිපාලන ්රියාමාර්ණ
සම්පූර්න කිරීවමන් පුරව ශ්රී ල කා මහ ැංක ු ව විසින් එහි වත ෙතුරු තකන්පත්කරුවන්
සහ ආවයෝජකයන් වවත නදිරි කාලවේදී නිවේදනය කෙුක ලකවේ. වමම නිොකෙන
සකලකස්ම නීතිමය වශවයන් තහවුරු කෙණත් පුර වමම සමාණම් අදාල නීතීන් අුකව
ඈවෙ කිරීම සිදු කෙුක ඇත. වමම සමාණම් සතුව වත්කම් වන මකති ැංකවින් සහ ඒවා
යථමිා තත්ත්වය පත්වක තකන්පත්කරුවන් සහ ආවයෝජකයන් වවත මුදල් ආපුර
වණවීම සඳහා කිසිදු ආවයෝජකවයු  විසින් කකමකත්තක් වන දක්වන ැංකවින් ශ්රී ල කා
මහ ැංක ු ව නතිරි වී ඇති එකම විකල්පය වමම නිොකෙන සකලුරම ැංව මුදල්
මණ්ඩලවේ අදහසයි.

වමම නිොකෙනය කිරීවම් සකලකස්වමහි වක සක් වලස, මුදල් ව චා කිරීම හා අයුතු
වලස භාවිතා කිරීම වණකිව යුතු එම මූලය සමාණම්වල අධයක්ෂවරුන් හා
කළමනාකරුවන් එවෙහිව නීතිමය ්රියාමාර්ණ ණකනීම ත්, ඔවුන්වණන් එම මුදල් යමි
අය කෙණකනීම ත්, අවශය සියුමම ප්රයත්නයන් ණකනීම සඳහා ශ්රී ල කා මහ ැංක ු ව
විසින් ැංක ු  වන වන මූලය ආයතන අධීක්ෂන වදපාර්තවම්න්තුව තුල නව නීති
අ ශයක් පිහිටුවුක ලකවේ. එන්ට්රස්් සමාණම සම්ැංන්ධව, නීති ැංලණකන්වීවම් අිකකාරීන්
විසින් ශ්රී ල කා මහ ැංක ු වේ සහයද ඇතිව දකන මත් අදාල නීතිමය ්රියාමාර්ණ වණන
ඇත. තවද ශ්රී ල කා මහ ැංක ු වේ පරීක්ෂන නිලධාරීන් විසින් දකන පවතින
සමාණම්වල සිදුවිය හකකි වමවකනි ව චාසහණත ්රියාවන් අනාවෙනය කෙණන්නා
අවස්ථමිාවන් වලද එවකනි ්රියාවන් සිදුකෙ ඇති පාර්ශවයන් එවෙහිව නීතිමය
්රියාමාර්ණ ණකනීම සඳහා නව නීති අ ශය විසින් පියවෙ ණුක ඇත. එවසේම, ශ්රී ල කා මහ
ැංක ු වේ පවතින අඩුපාඩු නිවකෙදි වක
මූලය ආයතනවල ුරෙක්ෂිතභාවය හා
ශක්තිමත්භාවය තහවුරු කිරීම සඳහා නියාමන හා අධීක්ෂන ක්රමවේදය ශක්තිමත්
කිරීම නක්මන් ්රියාමාර්ණ ණුක ලකවේ.
වකවසේ වවතත්, නියාමනය හා අධීක්ෂනය යුක මහජනයා විසින් ැංක ු  හා මූලය
ආයතනවල සිදුකෙුක ලැංන සෑම තකන්පතුවක් හා ආවයෝජනයක් සඳහා ආෙක්ෂන
සහතිකයක් වන වන ැංව දකඩිට්ව අවධාෙනය කිරීම වකදණත්ය. වමම තකන්පත් හිටඩයන් හා
ආවයෝජකයන් වමන්ම වමම අෙමුදල් වය දා වයාපාෙ ක යුතු සිදු කෙුක ලැංන මූලය
ආයතනයන්ද වමම අෙමුදල් මනා වලස කළමනාකෙනය කිරීම සම්ැංන්ධව ණුක ලැංන
වයාපාරික තීෙන පිළිැංඳව මූමික වණකීම ණත යුතුය. නහත දකක්වූ අර්ුදධකාරී
සමාණම්වල තකන්පත් වමින් වැං වහෝ ප්රමානයක් රැස්වක වණන ඇත්වත් අනවසෙ
මූලය වසේවාවන් මිනනි. විශාල තකන්පත්කරුවන් හා ආවයෝජකයන් පවා තමන් වවත
ප්රමානවත් මූලය දකුකම හා ු සලතාවය තිබියදීත්, අවදානම හා ප්රතිලාභ සම්ැංන්ධවයන්
කල යුතු සාමානය යථමිා තත්ව පරීක්ෂනයන් සිදු කිරීම සකලකිමිමත් වී වන මකත.
ශ්රී ල කා මහ ැංක ු වේ වණකීම වුකවේ ස්ථමිායි මූලය පද්ධතියක් තුල ුරෙක්ෂිත හා
ස්ථමිාවෙභාවයකින් යුතුව ආර්ථිකය හා මහජනයා වකදණත් වන වයාපාෙ ක යුතු
කෙවණනයාම සඳහා ආයතනවල පහුරවන පරිදි පවත්නා නීතිමය ොමුව තුල
නියාමනය හා අධීක්ෂනය තුමින් ැංාහිෙ ආෙක්ෂනයක් සකපයීම පමණි.
එැංකවින්, දිගුකාලයක් පුො පකවති වමම ණක ළුව විසඳා ණකනීම පිණිස නදිරිපත් වකවෙන
වමම නිොකෙන සකලුරම් ්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ල කා මහ ැංක ු ව වවත
සහවයෝණය දක්වන වලස එය සම්ැංන්ධ සියළු වදනාවණන් කාරුණිකව නල්ලා සිටී.
වමවසේ සහවයෝණය වන ලකවේ නම්, පවත්නා නීති ප්රකාෙව අකමකත්වතන් වුවද වමම
සමාණම්වල වයාපාෙ ක යුතු ඈවෙ කිරීම අවසෙ ලැංාදීම හකෙ වවනත් විකල්පයක් ශ්රී
ල කා මහ ැංක ු ව වවත වන මකති ැංවද දන්වුක ලකවේ.

