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බ ැංකු නනොවන මූල්ය ආයතන නියොමනය හො අධීක්ෂණය පිළිබඳ ශ්රී ල්ැංකො මහ බ ැංකුනේ 

ප්රකොශය 

 

2011 අංක 42 දරණ මුදල් ව්යාපාර පනත යටතේ ලියාපදංචි වු බලපත්රලාභී මූලය සමාගම් කිහිපයක අසාර්ථකේව්ය 

සහ පසුව් බලපත්රය අතහෝසි කිරීතම් ව්ගකීම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් තව්ත පැව්රූ මාධ්ය ව්ාර්තා කිහිපයක් මෑත 

කාලීනව් නිරීක්ෂණය විය. 

 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ මූලික පරමාර්ථයක් ව්න මූලය පද්ධ්තිතේ ස්ථායිතාව්ය පව්ේව්ා ගැනීම සහ බලපත්රලාභී මුදල් 

සමාගම්ව්ල ස්ථායිතාව්ය ශක්තිමේ කිරීම සහතික කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් 

නියාමනය සහ අධීක්ෂණය කරනු ලැතේ. අව්ම ප්රාග්ධ්නය, අව්ම ද්රව්ශීලතාව්ය සහ ප්රතිපාදන තව්න් කිරීම්, 

තක්න්ද්රගත වීතම් අව්ධ්ානම(Concerntration Risk) සහ සාංගමික යහපාලන අව්ශයතා (Corporate Governance 

Requirements) මඟින් එම ස්ථායිතාව්ය සහතික කරනු ලැතේ. 

 

අධ්යක්ෂක මණ්ඩල සහ ප්රධ්ාන කළමනාකරණ නිළධ්ාරීන් විසින් ස්ව්ාධීන ව්යාපාර තීරණ සහ ව්යාපාරය 

කළමනාකරණය කිරීතම් පූර්ණ ව්ගකීම ගනිමින් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් කළමනාකරණය කරයි. ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව් තගන යන අඛණ්ඩ නියාමන සහ අධීක්ෂණය යටතේ වුව්ද එම ව්යාපාරික තීරණ බලපත්රලාභී මුදල් 

සමාගම්ව්ල අසමේ වීමට තහ්තුවිය හැක. බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම්ව්ල බලපත්ර අව්ලංගු කිරීම යනු නියාමන 

ක්රියාමාර්ග ගණනාව්ක අව්සාන පියව්ර ව්න අතර එය ගනු ලබනුතේ එම බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම පව්ේව්ා තගන 

යාම මඟින් එහි තැන්පේකරුව්න් සහ අතනකුේ ණය හිමියන්තග් යහපතට අහිතකර බව් ස්ථාපනය වූ පසුව්යි. තව්ද, 

බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමක බලපත්රය අව්ලංගු කිරීම මුදල් ව්යාපාර පනතේ ප්රතිපාදනව්ලට අනුව් සිදුකරන 

නීතයානුකූල ක්රියාපටිපාටියකි. මුදල් ව්යාපාර පනතේ ප්රතිපාදන අනුව්, තැන්පේකරුව්න්ට තැන්පතු මුදල් ආපසු 

තගවීමට අව්ශය සියළු පියව්ර ගැනීමට බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් බැඳී සිටී. 



 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් යටතේ නියාමනය සහ අධීක්ෂණය ව්න බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් අසාර්ථක තනාව්න බව්ට ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව් විසින් සහතික තනාකරන අතර, තකතස්තව්තේ එව්ැනි අසාර්ථක වීම් ව්ලක්ව්ා ගැනීමට සියළු 

උේසාහයන් ගනු ලැතේ. පසුගිය දශක කිහිපය තුළ කීර්තිමේ ජාතයන්තර බැංකු ආයතන තබාතහාමයක අසාර්ථක 

වීම් තුළින් කිසිදු බැංකු නියාමකතයකු එව්ැනි සහතිකයක් ලබා දය තනාහැකි බව් ප්රකාශ කළ හැක. තමකී තේව්ය 

තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් නියාමනය ව්න මුදල් සමාගමක තැන්පතු ආපසු තගවීම සහ එ් සඳහා ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුතේ අරමුදල් තයදවීම සහතික තනාකරන බව් නැව්ත අව්ධ්ාරන කරනු ලැතේ.  

 

2010 ව්ර්ෂතේදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්රව්ශීලතා ආධ්ාරක තයෝජනා ක්රමය (ඉහත 

තයෝජනා ක්රමය) ස්ථාපනය කරන ලද අතර එමගින් බලපත්ර අව්ලංගු කරන ලද තහෝ අේහිටුව්න ලද මූලය 

ආයතනයක එක් තැන්පතුකරුතව්කු තව්ත උපරිමය රුපියල් ලක්ෂ 6ක් (රු.600.000/-) දක්ව්ා තැන්පතු නැව්ත 

තගවීම සිදු කරයි. 

 

තසන්රල් ඉන්තව්ස්්මන්්ස් ඇන්් ෆිනෑන්ස් පී එල් සී, ද ස්ටැන්ඩ් තක්රඩි් ෆිනෑන්ස් ලිමිට්, ද ෆිනෑන්ස් පී එල් සී 

සහ TKS ෆිනෑන්ස් ලිමිට් යන මෑතකදී බලපත්ර අව්ලංගු කරන ලද මුදල් සමාගම්ව්ල තැන්පතුකරුව්න්ට ඉහත 

තයෝජනා ක්රමය යටතේ, රුපියල් ලක්ෂ 6 (රු.600,000/-) සීමාව්ට යටේව් තැන්පතු නැව්ත තගවීම සිදු කරනු ලබයි. 

ඒ අනුව්, එම මුදල් සමාගම් ව්ල තැන්පතුකරුව්න්ට තගවීම සඳහා රජතේ තහෝ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ ප්රතිපාදන 

තයාදා ගනු තනාලබයි. තව්ද ඉහත සඳහන් කරන ලද සමාගම් ඈව්ර කිරීතමන් පසුව් ඒව්ාතේ ව්ේකම් විකුනා 

දැමීතමන් ලැතබන ආදායතමන් ද තැන්පේකරුව්න්ට තගවීමක් කිරීමට හැකියාව්ක් තිබිය හැකිය. 

 

යම් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමක මුදල් තැන්පේ කරන විට එම මුදල් සමාගතම් ස්ථායීතාව්ය පිළිබඳව් 

විමසිලිමේව්න තලස මහජනතාව්තගන් ඉල්ලා සිටින අතර එ් සඳහා ලබා තදන තතාරතුරුව්ල ප්රමිතිය ඉහළ 

නැංවීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් නිරතුරුව් කටයුතු කරමින් සිටී. 

 

මෑතකදී කල්බදු මූලයකරණ පහසුකම් ලබා තදන බව්ට සඳහන් වූ ලියාපදංචි තනාවූ මූලය ආයතනයක තස්ව්කයන් 

විසින් සිදු කරන ලද පහර දීමකින් පුද්ගලතයකු මරණයට පේ වීතම් සිද්ිය පිළිබඳව් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ 

අව්ධ්ානය තයාමු වී ඇත. 

 

2000 අංක 56 දරණ කල්බදු මූලයකරණ පනත යටතේ ලියාපදංචි වීම කල්බදු මූලයකරණ ව්යාපාරතේ තයදීම 

සඳහා අනිව්ාර්ය ව්න අතර එව්ැනි ලියාපදංචියකින් තතාරව් එම ව්යාපාරතේ නිරත වීම කල්බදු මූලයකරණ පනත 

යටතේ දඩුව්ම් ලැබිය හැකි ව්රදකි. ඉහත සඳහන් කළ ආයතනය කල්බදු මූලයකරණතේ නිරත වීම සඳහා ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුතේ ලියාපදංචි වී නැති අතර, ඒ අනුව් ඉහත ආයතනය විසින් කල්බදු මූලයකරණ ව්යාපාරතේ නිරත වී 

ඇේනම් එය අපරාධ්මය ව්රදක්තේ. තමව්ැනි නීතිවිතරෝධී ක්රියාව්න් සම්බන්ධ්තයන් නිසි තතාරතුරු ලද ව්හාම ඒ 

සම්බන්ධ්තයන් නිසි විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් කටයුතු කරනු ඇත.  

 

කල්බදු මූලයකරණ පහසුකම් ලබාතදන ආයතන කල්බදු මූලයකරණ පනත යටතේ ලියාපදංචි වීම අතයාව්ශය ව්න 

බැවින් කල්බදු මූලයකරණ පනත යටතේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් මඟින් ලියාපදංචි කරන ලද කල්බදු මූලයකරණ 

ආයතනව්ලින් පමණක් කල්බදු මූලයකරණ පහසුකම ලබා ගන්නා තලස මහජනතාව්ට උපතදස් තදනු ලැතේ. 



තකතස්තව්තේ, 1982 අංක 29 දරන පාරිත ෝගික ණය පනත යටතේ කුලීපිට ගැනුම් ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා 

එව්ැනි ලියාපදංචියක් අව්ශය තනාතේ. එබැවින්, කල්බදු මූලයකරණ පහසුකම් ලබා ගැනීතම්දී විමසිලිමේ ව්න තලස 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් මහජනතාව්තගන් ඉල්ලා සිටියි. ලියාපදංචි කල්බදු මූලයකරණ ආයතනයන්හි නාම 

තල්ඛනයක් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ තව්ේ අඩවිතයහි දක්ව්ා ඇත. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විිිසින් නිකුේ කරන ලද 2000 

අංක 4 සහ 5 දරණ චතක්රල්ඛ මඟින් නිතේදනය කරන ලද ණය තගවීතම් සහන කාලය කල්බදු මූලයකරණ 

පහසුකම් සම්බන්ධ්තයන් අදාල ව්නුතේ ලියාපදංචි කල්බදු මූලයකරණ ආයතනව්ලට පමණක් ව්න අතර ශ්රී ලංකා 

මහ බැංකුතේ නියාමනයට සහ අධීක්ෂණයට ලක් ව්නු ලබන්තන්ද එම ආයතන පමණි. බලපත්රලාභී බැංකු, 

බලපත්රලාභී මුදල් සමාගම් සහ කල්බදු මූලයකරණ පනත යටතේ ලියාපදංචි වූ විතශ්ෂිත කල්බදු මූලයකරණ 

ආයතන හැර තව්නේ ආයතන සඳහා තමම ණය තගවීතම් සහන කාලය අදාල තනාව්න බව් අව්ධ්ාරණය කරනු 

ලැතේ. තව්ද, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් මහජනතාව්තගන් ඉල්ලා සිටිනු ලබන්තන් තමව්ැනි මූලය පහසුකම් සලසන සහ 

ආචාරශීලී තනාව්න පරිචයන් අනුගමනය කරන අව්සර තනාලේ ආයතන පිළිබඳ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් දැනුව්ේ 

කරන තලසය. 

 

අනාගතතේදී, මුදල් ණයට තදන ආයතන සඳහා ව්ඩා යහපේ සහ ඵලදායී නියාමන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම 

උතදසා, නියාමනයට ලක් තනාව්න මුදල් ණයට දීතම් ක්රියාකාරකම් නියාමනය කිරීම සඳහා නනතික රාමුව්ක් 

පැනවීතම් අව්ශයතාව්යක් පව්තී. එබැවින්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද, තයෝජිත 

ක්ුද්ර මූලය සහ ණය නියාමන අිකාරි පනත පැනවීතම් අව්ශයතාව්ය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව් විසින් අව්ධ්ාරණය කර 

සිටීයි. 

 

 

 

 

 

 


