2020 ජූනි මස 07 වන දින
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකු අධිපති දේශමානය මහාචාර්ය
ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතාදේ ප්රකාශය

ශ්රී ලංකාදව් මූලය පේධතිය ශක්ෂතිමත්ව පවතින අතර
මහජනතාවදේ ත න්පතුවල සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා
ගත හ කි සියලුම පියවර දගන ඇත

ශ්රී ලංකාවේ මූලය පද්ධතිය සහ මූලය ආයතන දුර්වල මට්ටමක පවතින
බවත් එවැනි ආයතනවල සිදුකරනු ලබන තැන්පතු අහිමිවී යාවේ
අවදානමකට වපාදු මහජනතාව මුහුණ දී ඇති බවත් ඇතැේ කණ්ඩායේ
සහ පුද්ගලවයෝ පදනේ විරහිත අනුමාන ප්රකාශ කරමින් සිටිති.

රවට් මහජනතාවවේ තැන්පතු භාරගන්නා බැංකු සහ බැංකු වනාවන මූලය
ආයතන වදවර්ගවයහිම නියාමකයා වශවයන්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව,
මහජනතාවවේ තැන්පතුවල සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා ගත
හැකි සියලුම පියවර අඛණ්ඩව ගන්නා බවට ප්රතිඥා වදයි. වමම
තත්ත්වයන් යටවත් මූලය ආයතන සහ ඒවාවයහි ස්ථාවරභාවයට අදාළ
සතය

තත්ත්වයන්

පිළිබඳව

මහජනතාව

දැනුේවත්

කිරීම

වමම

ප්රකාශනවේ අවේක්ෂෂාවයි.

වකාවිඩ්-19 වසංගතය සහ එහි ප්රතිඵල වලස වද්ශීය හා වගෝලීය
ආර්ිකයන්හි ඇති වූ මන්දගාමීත්වය නිසා මූලය අංශවේ පමණක්ෂ වනාව,
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ආර්ිකවේ

හැම

අංශයකම

ආර්ික

ක්රියාකාරකේ

සේබන්ධවයන්

අභිවයෝගාත්මක වාතාවරණයක්ෂ නිර්මාණය වී ඇත. ආර්ිකවේ මූර්ත සහ
මූලය අංශවල කාර්යසාධනවේ සමීප සේබන්ධතාවක්ෂ පවතී. මූලය අංශවේ
ඉදිරි කාර්යසාධනය වද්ශීය වයාපාරවල පැවැත්ම සහ වර්ධනය මත රඳා
පවතී. එමනිසා, විවිධ ආකාරවයන් ආර්ිකයට අඛණ්ඩව සහාය වන වස්
රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මූලය අංශවයන්, විවේෂවයන්ම, ශක්ෂතිමත්
වේෂ පත්ර මත පදනේ වන බැංකු අංශවයන්, ඉල්ලලීේ කර ඇත. වමහි දී අදාළ
අභිවයෝගවලට මුහුණදීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මූලය අංශයට
අවශය ද්රවශීලතාව සහ නියාමන සහාය ලබා වදයි. වකාවිඩ්-19 වසංගතය
වයාේත වීමට වපර ද, 2018 සහ 2019 කාලය තුළ, විවේෂවයන්ම
වපෞද්ගලික අංශයට සපයන ලද ණවයහි වර්ධනය ද, සමස්ත ආර්ික
ක්රියාකාරිත්වය ද මන්දගාමීවීම වේතුවවන්, බැංකු සහ බැංකු වනාවන මූලය
අංශ වදවකහිම අක්රීය ණය ඉහළයෑමක්ෂ දක්ෂනට ලැබුණි. වමම වසංගතය
ඇරඹුණු කාලය වන විටත්, මූර්ත ආර්ිකවේ වර්ධනය දිරි ගන්වමින්
හිතකර බදු ක්රමයක්ෂ ස්ථාපිත කිරීමත් සහ වයෝගය මුදල්ල ප්රතිපත්ති
ස්ථාවරයක්ෂ

පවත්වාගැනීමත්

ඇතුළුව,

ආර්ිකය

යළි

පණ

ගස්වා

නඟාසිටුවීම සඳහා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග රජය සහ මහ බැංකුව විසින්
වගන තිබුණි. වකාවිඩ්-19 වසංගතය වේතුවවන් තාවකාලිකව පසුබෑමකට
ලක්ෂ වුව ද, ශ්රී ලංකා ආර්ිකය සහ මූලය අංශය අඛණ්ඩව ක්රියාශීලීව ද
කේපනවලට ඔවරාත්තු දීවේ හැකියාවවන් යුතුව ද පවතිනු ඇතැයි අපි
විේවාස

කරමු.

ආර්ිකය

යථා

තත්ත්වයට

පත්වීමත්

සමඟ

ඉදිරි

කාලපරිච්වේදය තුළ වමම තත්ත්වයන් වඩාත් ශක්ෂතිමත් වනු ඇත.

සියයට

16ට

වඩා

ඉහළ

මට්ටමක

පවතින

සමස්ත

ප්රාේධන

ප්රමාණාත්මකතා අනුපාතය, සියයට 130ට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතින
ශුද්ධ ස්ථාවර අරමුදල්ල අනුපාතය, සියයට 175ට වඩා ඉහළ මට්ටමක
පවතින ද්රවශීලතා ආවරණ අනුපාතය සහ සියයට 32ට වඩා ඉහළ
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මට්ටමක පවතින වයවස්ථාපිත ද්රවශීල වත්කේ අනුපාතය සමග බැංකු
පද්ධතිය ශක්ෂතිමත්ව පවතී. 2020 පළමු කාර්තුව තුළ අක්රීය ණය
අනුපාතය යේ තරමක පහළ යෑමක්ෂ වාර්තා කර ඇති අතර වවන්කිරීේ
ආවරණ අනුපාතය ද ඉහළ වගාස් තිවේ. නව බදු ප්රතිපත්තිවයහි ප්රතිලාභ
ලබමින් 2020 පළමු කාර්තුව සඳහා බැංකු අංශවේ බදු පසු ලාභය, වපර
වසවර් පළමු කාර්තුව හා සැසදීවේ දී සැලකිය යුතු වලස ඉහළ වගාස් ඇත.
වමම කාර්යසාධන දර්ශක සලකා බැලීවේ දී ශ්රී ලංකාවේ මූලය අංශවයන්
සියයට 62ක්ෂ වන බැංකු පද්ධතිවේ වත්මන් ස්ථායීතාව පිළිබඳව අමතර
සහතිකයක්ෂ කිසිවවකුටත් අවශය වේයැයි මම වනාසිතමි.

අපි දැන් බැංකු වනාවන මූලය ආයතන වවත, විවේෂවයන්ම, බලපත්රලාභී
මුදල්ල සමාගේ අංශය වවත අවධානය වයාමු කරමු. ආර්ිකවේ සාවේක්ෂෂ
වශවයන් අඩු ආදායේ හිමි කාණ්ඩවල විවිධ ගුණත්වවයන් යුතු ණය
අවශයතා සපුරාලමින් වමම ආයතන රවට් මූලය අංශය තුළ වැදගත්
කාර්යභාරයක්ෂ ඉටුකරයි. වමෝටර් රථ ආනයනය සීමා කිරීම වැනි සාර්ව
ආර්ිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ගත් ක්රියාමාර්ග මඟින් මූලය සමාගේ
වකවරහි යේ අසමතුලිත බලපෑමක්ෂ ඇති කර ඇත. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
සිය මූලය පද්ධති ස්ථායීතාව පවත්වාගැනීවේ අරමුවණහි වකාටසක්ෂ වලස
බලපත්රලාභී මුදල්ල සමාගේ සඳහා අවශය ද්රවශීලතා සහාය ලබා දී ඇති
අතරම හදිසි අවස්ථාවල දී මූලය පද්ධතිය සඳහා සහාය සැපයීමට ද
සූදානේව සිටී.

මෑතක දී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ද ෆිනෑන්ස් වකාේපැනි පී.එල්ල.සී. හි
බලපත්රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ වමම ප්රකාශය ආරේභවේ දී මා දක්ෂවන
ලද පදනේ විරහිත අනුමාන ප්රකාශ කිරීම ඉහළ වගාස් තිවේ.

වකවස්

වවතත්, ද ෆිනෑන්ස් වකාේපැනි පී.එල්ල.සී. හි බලපත්රය අවලංගු කිරීම සහ
මෑතකාලීනව

තවත්

මුදල්ල

සමාගේ
3

කිහිපයකට

එවරහිව

නියාමන

ක්රියාමාර්ග ගනු ලැබුවේ තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂෂා කිරීමට සහ මූලය
පද්ධතිවේ ස්ථායීතාව තහවුරු කිරීම සඳහා බව මා විසින් අවධාරණය කළ
යුතු වේ. ද ෆිනෑන්ස් වකාේපැනි පී.එල්ල.සී. හි බලපත්රය අවලංගු කිරීවමන්
පසු එහි තැන්පත්කරුවන්වගන් සියයට 93ක්ෂ එනේ තැන්පත්කරුවන්
135,100ක්ෂ සඳහා ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂෂණ සහ ද්රවශීලතා ආධාරක
වයෝජනා ක්රමය හරහා පූර්ණ වන්දි ලබාදීමට අපට දැන් හැකියාවක්ෂ ඇත.
ඉතිරි තැන්පත්කරුවන් 10,072ට මූලික වශවයන් එක්ෂ තැන්පතු හිමිවයකුට
රු. 600,000ක්ෂ දක්ෂවා වන්දි මුදලක්ෂ ලැවබනු ඇත. මීට වපරදී ද වේ හා
සමානව ම වසන්රල්ල ඉන්වවස්ට්මන්ට්ස් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්ල.සී. සහ
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් වක්රඩිට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් හි බලපත්ර අවලංගු කිරීමට අදාළව
එම සමාගේවල තැන්පත්කරුවන්වගන් සියයට 95 ක්ෂ සඳහා වේ වන විටත්
පූර්ණ වන්දි ලබා දී ඇත. අධිකරණ කටයුතු වේතුවවන් ටී.වක්ෂ.එස්. ෆිනෑන්ස්
ලිමිටඩ් හි තැන්පත්කරුවන්ට වන්දි වගවීම ප්රමාද වී වේ වන වතක්ෂ සියයට
26 කට සීමා වී තිබුණු නමුත් මහ බැංකුව වන්දි වගවීවේ ක්රියාවලිය නැවත
ආරේභ කර ඇති අතර වමම සමාගවේ සියලුම තැන්පත්කරුවන්
ආවරණය කිරීමට අවේක්ෂෂා කරයි. ද ෆිනෑන්ස් වකාේපැනි පී.එල්ල.සී. මුදල්ල
සමාගවේ දිගු කාලයක්ෂ පුරාවට පැවති එයටම ආවේණික ගැටලු වේතුවවන්
තැන්පත්කරුවන්වේ ප්රතිලාභ ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහා එම ආයතනය
සේබන්ධවයන් නියාමන ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සිදු වූ බව මහජනතාව
වත්රුේ ගනු ඇතැයි මම විේවාස කරමි. ආයතන කිහිපයක්ෂ සේබන්ධවයන්
ගනු ලැබූ එවැනි නිවැරදි කිරීවේ නියාමන ක්රියාමාර්ග මඟින් සමස්ත බැංකු
වනාවන මූලය ආයතන අංශයම අසාර්ථක වී ඇති බවක්ෂ අදහස් වනාවේ.
ඇතැේ බලපත්රලාභී මුදල්ල සමාගේ කුඩා වහෝ මධය පරිමාණවේ බැංකු
ආයතන හා සම මට්ටමක පවතින බව අප විසින් සැබවින්ම නිරීක්ෂෂණය
කර ඇත. එබැවින්, අපවේ බැංකු වනාවන මූලය ආයතන අංශවේ තත්ත්වය
පිළිබඳ සැකයට වේතු වන පදනේ විරහිත අදහස් සහ ද්වේශ සහගත
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අනුමානයන් මඟින් වැරදි අවවබෝධයන් ඇති කර වනාගන්නා වලස මම
මහජනතාවවගන් දැඩිව ඉල්ලලා සිටිමි.

ඉහත කරුණු දැක්ෂවීමට අමතරව මහ බැංකුව අතීතවේ දී දැඩිව
අවධාරණය කරන ලද බැංකු සහ මූලය වයාපාරවල වැදගත් වපාදු කරුණක්ෂ
නැවත අවධාරණය කිරීමට මට ඉඩ ලබාවදන්න. විවිධ මූලය ආයතන මහ
බැංකුව විසින් බලපත්ර ලබා දී නියාමනය හා අධීක්ෂෂණය කරනු ලැබුව ද,
එම ආයතනවල සියලු වමවහයුේ කටයුතු මහ බැංකුව විසින් දදනිකව
කළමනාකරණය කරනු ලබන බව එයින් අදහස් වනාවේ. වමම ආයතනවල
වයාපාර ආකෘතීන් එකිවනකට වවනස් වන අතර ඉහළ ප්රතිලාභ උපයන
වයාපාරවල

ආවයෝජනය

කිරීවමන්

ලබා

ගන්නා

ප්රතිලාභ

තුළින්

තැන්පත්කරුවන්ට විවිධ මට්ටවේ වපාලී දීමනා ලබාදීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.
එබැවින්, තැන්පතු සඳහා ලබාවදන ඉහළ වපාලී අනුපාතික මඟින්
සාමානයවයන් අදහස් කරනුවේ අදාළ ආයතන වඩාත් අවදානේ සහගත
වයාපාරවල නිරත වන බව වපාදු මහජනතාව සැලකිල්ලලට ගත යුතුය.

බැංකු වනාවන මුලය අංශය සේබන්ධවයන් මහ බැංකුවේ පණිවුඩය වනුවේ
මූලය ආයතන ඒකාබද්ධ වීම සඳහා ඇති අවශයතාවයි. කුඩා මුලය ආයතන
ශක්ෂතිමත් මුලය ආයතන සමඟ ඒකාබද්ධ වීම පිළිබඳ සලකා බැලිය යුතුය.
ආර්ිකවේ විශාලත්වය හා සැසඳිවේ දී ශ්රී ලංකාව තුළ පමණට වඩා වැඩි
මුලය ආයතන ප්රමාණයක්ෂ පවතින බවට අප විසින් නැවත නැවතත්
අවධාරණය කර ඇත. ඒ අතරම, ආනයන මූලයකරණය සහ ඒ හා
සේබන්ධ වවනත් සාේප්රදායික වයාපාරික ක්රියාකාරකේ තුළින් ලබන
වකටිකාලීන ලාභ මත පමණක්ෂ පදනේ වීම වවනුවට, විවේෂවයන්ම වද්ශීය
නිෂ්පාදන

කටයුතුවලට

සහාය

විවිධාංගීකරණය කරන වලසත්

වීමට

තම

වයාපාර

ආකෘතීන්

අපි මුලය ආයතනවලින් දැඩිව ඉල්ලලා

සිටිමු. ඉහත වයෝජනා කර ඇති පරිදි බැංකු වනාවන මූලය ආයතන වමන්ම
5

බැංකු ආයතන හැසිරවීම සඳහා මහ බැංකුව අනාගතවේ දී සිය අධිකාරිය
සහ බලතල භාවිතා කරනු ඇත.

අවසාන වශවයන්, මූලය පද්ධතිවේ ස්ථායීතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා
අවශය සියලු වමවලේ මහ බැංකුව විසින් භාවිතා කරනු ඇති බවට මම
දැඩිව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්වතමි. වකාවිඩ්-19 වසංගතය වේතුවවන්
ඇති විය හැකි ආර්ික හා මූලයමය කඩාවැටීේවලින් වහෝ අනාගතවේ ඇති
විය හැකි වවනත් ඕනෑම අනවේක්ෂිත සිදුවීමකින් මහජනයාවේ තැන්පතු
සුරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා මහ බැංකුව කැප වී සිටී. තවද, බැංකු හා
බැංකු වනාවන මූලය අංශය තුළ අයුක්ෂති සහගත වලස කඩා කේපල්ල කිරීේ
කිරීවේ අරමුණ ඇතිව වයාජ වහෝ වනාමග යවන සුළු වතාරතුරු පතුරුවා
හරින පුද්ගලයින් වහෝ කණ්ඩායේවලට එවරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග
ගැනීමට මහ බැංකුව පසුබට වනාවන බව ද සඳහන් කළ යුතුය.
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