ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ
අටවැනි පාර්ලියේන්ත්රුව
(පළමුවැනි සැසිවාරය)

පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 109

2015 යපබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින්ත්ර සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුුවලදී සිදුවී
ඇති මුලය අක්රමිකතා යසායාබැලීම සඳහා වියශේෂ කාරක
සභාවක් වශයයන්ත්ර කටයුු කළ

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ

වාර්ලතාව

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපති
ගරු සුනිල් හඳුන්ත්රයනත්තති මහතා විසින්ත්ර

2016 ඔක්යතෝබර්ල මස 28 වැනි දින
පාර්ලියේන්ත්රුවට ඉදිරිපත්ත කරන ලදී.

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
1.

ගරු සුනිල් හඳුන්ත්රයනත්තති මහතා ( සභාපතිුමා)

2.

ගරු රවුෆේ හකීේ මහතා

3.

ගරු අනුර ප්රියදර්ලශන යාපා මහතා

4.

ගරු දයාසිරි ජයයසේකර මහතා

5.

ගරු ලක්ෂේමන්ත්ර යසයනවිරත්තන මහතා

6.

ගරු රවින්ත්රර සමරවීර මහතා

7.

ගරු සුජීව යසේනසිංහ මහතා

8.

ගරු වසන්ත්රත අලුවිහායර්ල මහතා

9.

ගරු ලසන්ත්රත අලගියවන්ත්රන මහතා

10.

ගරු ආචාර්ලය හර්ලෂ ද සිල්වා මහතා

11.

ගරු අජිත්ත පී.යපයර්ලරා මහතා

12.

ගරු රන්ත්රජන්ත්ර රාමනායක මහතා

13.

ගරු අයශෝක් අයේසිංහ මහතා

14.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

15.

ගරු චන්ත්රරසිරි ගජධීර මහතා

16.

ගරු මහින්ත්රදානන්ත්රද අලුත්තගමයේ මහතා

17.

ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා

18.

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා

19.

ගරු මාවව යසෝ. යසේනාධිරාජා මහතා

20.

ගරු අේදුල්ලාහේ මහේූෆේ මහතා

21.

ගරු එසේ. ශ්රීතරන්ත්ර මහතා

22.

ගරු එේ ඒ. සුමන්ත්රතිරන්ත්ර මහතා

23.

ගරු යහක්ටර්ල අප්පුහාමි මහතා

24.

ගරු වවදය නින්ත්රද ජයතිසේස මහතා

25.

ගරු හර්ලෂණ රාජකරුණා මහතා

26.

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීයන්ත්රසන්ත්ර මහතා

පටුන
1. කාරක සභාවේ වාර්තාව
2. ඇමුණුම්
2.1.

ඇමුණුම 01 -

2.1.1. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ රාජය ණය යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර 2015 යපබරවාරි මාසයේ
සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල පරිච්යේදය ුළ සිදු කර තිබණු භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර
නිකුත්ත කිරීේ පිළිබඳව, 2016 ජූනි 29 වන දින වියශේෂ විගණන වාර්ලතාව.
2.1.2. එම වාර්ලතාව නිකුත්ත කිරීයමන්ත්ර අනුරුව 2016 සැප්පතැේබර්ල 23 දක්වා කාලය ුළ යපාදු
වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත්ර සහ විගණකාධිපති විසින්ත්ර අනාවරණය කරගත්ත
යතාරුරු අනුව එම වාර්ලතාවට කරන ලද යාවත්තකාලීන කිරීේ ඇුලත්ත වාර්ලතාව.
2.1.3. යාවත්තකාලීන විගණන වාර්ලතායේ ඇුලත්ත එකියනක යේදයන්ත්රහි නිරවදය තාවය
පරික්ෂා කිරීයේ උපයල්ඛනය (පිටුව ........ සිට ......දක්වා)
2.2.

ඇමුණුම 2 - මහ බැංකු බැඳුේකර නිකුත්ත කිරීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර විමර්ලශනය යකාට වාර්ලතා
කිරීම සඳහා ගරු අග්රාමාතයුමා විසින්ත්ර පත්ත කරන ලද ි ුද්ගල කමිටුයේ වාර්ලතාව

2.3.

ඇමුණුම 3 - 2016 .07.05 වන දින මහ බැංකු බැඳුේකර නිකුත්ත කිරීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර
විගණකාධිපති විසින්ත්ර යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට කරන ලද පැහැදිි කිරීම
(Power Point Presentation) (පිටුව ....... සිට .......දක්වා )

2.4.

ඇමුණුම 4 - 2016.ජුි .07 දින මහ බැංකුයේ නිලධාරීන්ත්ර කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන
ලද අවසේථායේදී ලබා යදන ලද වාචික සාක්ි (පිටුව ....... දක්වා)

2.5.

ඇමුණුම 5 - 2016.අයගෝසේු.12 දින මහ බැංකුයේ නිලධාරීන්ත්ර කාරක සභාව ඉදිරියට
කැඳවන ලද අවසේථායේදී ලබා යදන ලද වාචික සාක්ි (පිටුව ........ දක්වා)

2.6.

ඇමුණුම 6 - 2016 සැප්පතැේබර්ල 08 දින මහ බැංකු නිලධාරීන්ත්ර කාරක සභාව ඉදිරියට
කැඳවන ලද අවසේථායේදී ලබා යදන ලද වාචික සාක්ි (පිටුව ......... දක්වා)

2.7.

ඇමුණුම 7 - 2008 ජනවාරි 07 හා 2008 ඹක්යතෝබර්ල07 දිනයන්ත්රහි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ
මුදල් මණ්ඩල පිකාව සහ මුදල් මණ්ඩල සටහන්ත්ර පත්රය ( පිටුව ....... දක්වා)

2.8.

ඇමුණුම 8 - මහ බැංකුයේ රාජය ණය කළමනාකරණ යදපාර්ලතයේන්ත්රුයේ යමයහයුේ
අත්තයපායතන්ත්ර උුටා ගන්ත්රනා ලද යකාටසේ.(පිටුව ....... දක්වා)

2.9.

ඇමුණුම 9 - 2015- 2016 වසර වල මහ බැංකු බැඳුේකර නිකුත්ත කිරීේ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර යපාදු
වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්ලතාව පාර්ලියේන්ත්රුවට ඉදිරිපත්ත කිරීම සඳහා වන
යයෝජිත ඉදිරි වැඩ පිළියවල. (පිටුව ..... සිට ...... දක්වා )

2.10. ඇමුණුම 10 - 2015 යපබරවාරි සිට 2016 මැයි දක්වා කාලය ුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ
රාජය ණය යදපාර්ලතයේන්ත්රුව විසින්ත්ර කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුත්ත කිරීම
සේබන්ත්රධයයන්ත්ර විගණකාධිපති වියශේෂ වාර්ලතාව සඳහා මහ බැංකු අධිපති ඉදිරිපත්ත කරන ලද
පිළිුරට විගණකාධිපතියේ අදහසේ දැක්වීම. (පිටුව ....... දක්වා)
2.11. ඇමුණුම 11 - කාරක සභාව විසින්ත්ර මහ බැංකුව යවතයයාමු කරන ලද ප්රශේනාවිය සහ ඒ
සඳහා ලබා යදන ලද පිළිුරු (පිටුව ...... දක්වා)
2.12. ඇමුණුම 12 - කාරක සභාව විසින්ත්ර මුදල් අමාතයංශය යවත යයාමු කරන ලද ප්රශේණාවිය
සහ ඒ සඳහා ලබා යදන ලද පිළිුරු (පිටුව ...... දක්වා)

2.13. ඇමුණුම 13 - 2016.06.08 දින මහ බැංකු නිලධාරීන්ත්ර කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද
අවසේථායේදී ලබා යදන ලද වාචික සාක්ි සටහන්ත්ර (පිටුව .....දක්වා)
2.14. ඇමුණුම 14 - 2016.09.23 දින පැවති කාරක සභා රැසේවීයේ පදානුගත වාර්ලතාව (Verbatim
Report) (පිටුව ..........)
2.15. ඇමුණුම 15 - 2016.10.05 දින පැවති කාරක සභා රැසේවීයේ පදානුගත වාර්ලතාව (Verbatim
Report) (පිටුව ..........)
2.16. ඇමුණුම 16 - 2015 යපබරවාරි මාසයේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල පරිච්යේදය ුළ
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත්ර සිදුකර තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුත්ත කිරීේ සේබන්ත්රධයයන්ත්ර
යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත්ර සකසේ යකාට 2016 සැප්පතැේබර්ල මස 23දින
කාරක සභාවට ඉදිරිපත්ත කරන ලද ලද පළමු යකටුේපත්ත වාර්ලතාව (පිටුව ........)
2.17. ඇමුණුම 17 - 2016 සැප්පතැේබර්ල මස 25 වන දින සන්ත්රයේ ඔේසවර්ල ුවත්තපයත්ත පළවූ
පර්ලයපචුවල් යෙෂරීසේ සමාගයේ මූලය ප්රකාශනය
2.18. ඇමුණුම 18 - පර්ලයපචුවල් යෙෂරීසේ සමාගම යවනුයවන්ත්ර මහ බැංකු බැඳුේකර මිලදී ගැනීම
සඳහා ලංකා බැංකුයේ මැදිහත්තවීම සේබන්ත්රධයයන්ත්ර අර්ලනසේ් ඇන්ත්රේ යංේ සමාගයේ විසින්ත්ර
ඉදිරිපත්ත කරන ලද විගණන වාර්ලතාව
2.19. ඇමුණුම 19 - 2016.10.20 දිනැති කාරක සභායේ පදානුගත වාර්ලතාව (Verbatim Report)
2.20. ඇමුණුම 20 - 2016.10.21 දිනැති කාරක සභායේ පදානුගත වාර්ලතාව (Verbatim Report
2.21. ඇමුණුම 21 - 2016.10.24 දිනැති කාරක සභායේ පදානුගත වාර්ලතාව (Verbatim Report)
2.22. ඇමුණූම 22 - 2016.10.26 දිනැති කාරක සභායේ පදානුගත වාර්ලතාව (Verbatim Report)
2.23. ඇමුණුම 23 - 2008 වසර සඳහා මහ බැංකු මූලය මණ්ඩල තීරණ / මහ බැංකු යවේ අඩවියේ
බැඳුේකර වල මූික ලක්ෂණ පිළිබඳ පැහැදිි කර ගැනීම
2.24. ඇමුණුම 24 - 2015 යපබරවාරි 27 දින ලංසු වාර්ලතාව
2.25. ඇමුණුම 25 - ආචාර්ලය අසීේ මහතායේ වාචික සාක්ි

වාර්ලතාව
2015 යපබරවාරි මස සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ත්ර සිදු කරන ලද
භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා යසායාබැලීම සඳහා වියශේෂ
කාරක සභාවක් වශයයන්ත්ර කටයුු කළ යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්ලතාව අටවැනි
පාර්ලියේන්ත්රුයේ යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපති වශයයන්ත්ර අද දින
පාර්ලියේන්ත්රුවට ඉදිරිපත්ත කිරීමට කැමැත්තයතමි.
යමම කාරක සභායේ පාද සටහන්ත්ර යනාමැති වාර්ලතාවට කාරක සභායේ මු නේ සඳහන්ත්ර
මන්ත්රින්ත්ර 15 යදනා එකඟ වූහ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ගරු සුනිල් හඳුන්ත්රයනත්තති මහතා ( සභාපතිුමා)
ගරු රවුෆේ හකීේ මහතා
ගරු අනුර ප්රියදර්ලශන යාපා මහතා
ගරු දයාසිරි ජයයසේකර මහතා
ගරු ලක්ෂේමන්ත්ර යසයනවිරත්තන මහතා
ගරු ලසන්ත්රත අලගියවන්ත්රන මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු චන්ත්රරසිරි ගජධීර මහතා
ගරු මහින්ත්රදානන්ත්රද අලුත්තගමයේ මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු එසේ. ශ්රීතරන්ත්ර මහතා
ගරු එේ ඒ. සුමන්ත්රතිරන්ත්ර මහතා
ගරු වවදය නින්ත්රද ජයතිසේස මහතා
ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීයන්ත්රසන්ත්ර මහතා

යමම කාරක සභායේ පාද සටහන්ත්ර සහිත වාර්ලතාවට කාරක සභායේ මු නේ සඳහන්ත්ර
මන්ත්රින්ත්ර 9 යදනා එකඟ වූහ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ගරු රවින්ත්රර සමරවීර මහතා
ගරු සුජීව යසේනසිංහ මහතා
ගරු වසන්ත්රත අලුවිහායර්ල මහතා
ගරු ආචාර්ලය හර්ලෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී.යපයර්ලරා මහතා
ගරු අයශෝක් අයේසිංහ මහතා
ගරු අේදුල්ලාහේ මහේූෆේ මහතා
ගරු යහක්ටර්ල අප්පුහාමි මහතා
ගරු හර්ලෂණ රාජකරුණා මහතා

යමම වාර්ලතායේ අවසානයට ඇති නිර්ලයද්ශ සඳහා කාරක සභායේ ඉහත නේ සඳහන්ත්ර සභික
මන්ත්රීන්ත්ර සියළු යදනාම ඒකමතිකව එකඟත්තවය පළ කළහ.
සුනිල් හඳුන්වනත්ති
වපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපි

සභාපිතුමාවේ සටහන
2015 යපබරවාරි මස සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාලය ුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ
සිදුවූ භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුුව පිළිබඳව විමර්ලශනය කිරීමට යපාදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාවට පැවරුණු කර්ලතවයය ඉතා සංකීර්ලණ සහ අතිශය වගකීේ සහගත
පරීක්ෂණයක් විය.

යමම පරීක්ෂණය අප කාරක සභායේ සභික මන්ත්රීවරුන්ත්රයේ

ක්රියාකාරිත්තවය පමණක් යනාව හෘද සක්ිය පිළිබඳවද පරීක්ෂණයක් විය.
මහ බැංකුයේ බැඳුේකර ගනුයදනුව යනු සාමානය යවනත්ත රාජය වයාපාරයක සිදුවූ
සාමානය මුලය ගනුයදනුවක් යනාව රාජය භාණ්ඩාගාරයට ඍජුව වග කියන බැංකු වල
බැංකුව වන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව අරභයා මු වූ ගැටලුවකි. එයසේම එම ගනුයදනුව හරහා
රජයට සිදුවූ යහෝ සිදුවිය හැකි පාඩුව හුයදක් මූලය වටිනාකමක් ඉක්මවන රය් මූලය
පාලනයේ ඉදිරි පැවැත්තම පිළිබඳව ප්රශේනයකි. එයසේම අප කාරක සභායේ සීමාවන්ත්ර
ඉක්මවන යද්ශපාලන සංවාදයක්ද යමම බැඳුේකර ක්රියාවිය හරහා රට ුළ ජනමාධය
හරහා මුවිය. එනේ, මහ බැංකු බැඳුේකර වංචායේ දූිතයින්ත්ර යහිදරේ කර ජනතාවයේ
මහජන මුදල් වංචා කිරීමට එයරහිව නීතිමය කටයුු කිරීමට පාර්ලියේන්ත්රුවට විධිමත්ත
වාර්ලතාවක් සැපයීමට කාරක සභාව සමත්ත යේද යන්ත්රනය. එය සංකීර්ලණ වූත්ත දුෂේකරතා
සහිත අභියයෝගයක් විය. නමුත්ත එය අනගි යද්ශපාලන අත්තදැකීමක් සහිතව නිමකිරීමට
අපි සමත්ත වී ඇත්තයතමු.
ජනතාව සු පරමාධිපතය බලය ක්රියාවට නැගීයේ බලය, ජනතාව විසින්ත්ර පවරා
ඇත්තයත්ත පාර්ලියේන්ත්රුවටය. පාර්ලියේන්ත්රුව සු එම ජනතා බලය, මූලය පාලනය
අරභයා යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව මගින්ත්ර ක්රියාවට නඟමින්ත්ර සිටිමු. යමම
බැඳුේකර ගනුයදනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණය ජනතා බලයේ පරීක්ෂණයකි. පරමාධිපතයය
පිළිබඳව පරීක්ෂණයකි.

එනිසා අප ඉටු කර ඇත්තයත්ත තනි තනි ුද්ගලයින්ත්රයේ

වුවමනාවක් ඉටු කිරීම යනාව යපාදු ජනතා අභිලාෂයක් ක්රියාවට නැඟීමයි. එම නිසා දීර්ලඝ
වාද විවාද අවසානයේ බදු යගවන ජනතාවට සාධාරණ යලස යමම පරීක්ෂණය අවසන්ත්ර
කර අද දින පාර්ලියේන්ත්රුව හමුයේ තබමි. තනි තනි ුද්ගලයින්ත්රයේ අභිලාෂයන්ත්රට යහෝ
ඔවුන්ත්රයේ බලයේ තරමට යනාව යපාදු ජනතාවයේ පරමාධිපතය බලයට සාධාරණය ඉටු
කිරීමට පමණක් අප බැඳී ඇති බව සිහියේ තබා ගනිමින්ත්ර යමම පරීක්ෂණය අවසන්ත්ර වන
යතක් මා විසින්ත්ර යමයහයවන ලදී. එම දුෂේකර වෑයම අවසාන යමායහායත්තදී සාර්ලථක

ප්රතිඵල ලබා අවසන්ත්ර කිරීමට මට හැකි විය. එය පාර්ලියේන්ත්රුව ුින්ත්ර දූෂණ වියරෝධී
සටන ජයගත්ත ඓතිහාසික යමායහාතකි. යමය ලංකායේ දූෂණ වියරෝධී සියලු
බලයේගයන්ත්රට ජවය සැපයීමක් වනු යනාඅනුමානය.
මූලය පාලනය යකයරහි පාර්ලියේන්ත්රුව සු බලය දුර්ලවල වීමට ඉඩ යනාතැබීම සියලු
මහජන නියයෝජිතයින්ත්රයේ පරම වගකීමයි. රජයට, මහ බැංකුවට යමම බැඳුේකර
ගනුයදනුව මගින්ත්රද අවම පිරිවැයක් වග බලා ගැනීම සහ අවම අවදානමක් යටයත්ත කටයුු
කිරීම මහ බැංකුයේ නිලධාරීන්ත්ර විසින්ත්ර නිසි පරිදි ඉටු කර තියේද යන්ත්රන විමර්ලශනය කිරීම
අපයේ පළමු වගකීමක් යලස සළකා කටයුු කයළමු. එයසේම, ඒ සඳහා පදනම යලස
විගණකාධිපතිවරයායේ නීරීක්ෂණ හා නිගමන ද පදනේ කර ගන්ත්රනා ලදී.
අද සභාගත කරන යමම වාර්ලතාව සහ සියලු ඇමුණුේ සාක්ි සටහන්ත්ර යහාඳින්ත්ර
අධයනය කරන යලස සියලු ජනතාවයගන්ත්රද වියශේෂයයන්ත්ර අධයාපනය ලබන
දූදරුවන්ත්රයගන්ත්රද වෘත්තතීයයේදීන්ත්රයගන්ත්රද මම ඉල්ලා සිටිමි. එවිට එම මහජන මුදල්
පැහැරගත්ත දූිතයින්ත්ර සහ දූිතයින්ත්ර රකින්ත්රනන්ත්ර ඔබට හමු වනු ඇත. දූිත බැඳුේකර
ගනුයදනුයේ පරීක්ෂණය අප අද අවසන්ත්ර කර ඇත. සියළු රාජය වයාපාර සහ රාජය මූලය
පාලන ආයතන යවත පූර්ලවාදර්ලශයක් සිදුවන යලස සාර්ලථකව යමම පරීක්ෂණය අවසන්ත්ර
කිරීමට යමයහයවීම මායේ වගකීම විය. එම කාර්ලයය සාර්ලථකව ඉටු කල බව මායේ හෘද
සාක්ිය සහ විෂය දැනුමට අනුව මම විශේවාස කරමි.
යමම විමර්ලශනය පිළිබඳව තම අභිමතය පරිදි මත පළ කළ සියලු යදනාටත්ත, යමම
ක්රියාවිය බාහිරින්ත්ර සිට විවිධ වියේචන එල්ල කරමින්ත්ර අප දිරිමත්ත කළ හැම යදනාටත්ත
වධර්ලය සපයමින්ත්ර යමම ක්රියාදාමය අවසන්ත්ර කිරීමට සහය පලකළ විගණකාධිපතිුමා
ඇුළු කාර්ලයමණ්ඩලයේ හැමයදනාටත්ත කතානායකුමා ඇුළු පාර්ලියේන්ත්රු කාර්ලය
මණ්ඩලයේ සියලු යදනාටමත්ත දූෂණ වියරෝධී සමාජයක් අයප්පක්ෂා කරමින්ත්ර අප දිරිමත්ත
කළ සියළු යදනාටමත්ත මම සේූතිය පළකරමි.
සුනිල් හඳුන්වනත්ති
වපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපි

2015 පඳඵරලාරි භාවපේ සිට 2016 භැයි භාවය දක්ලා කා ඳරිච්පේදය තුෂ ශ්රී ාකා භශ
ඵැාකුල විසින් සිදු කර තිබ බාණ්ඩාගාර ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වම්ඵන්ධපයන් පඳොදු ලයාඳාර
පිළිඵ කාරක වබාල විසින් වකව් කරන ද ලාර්තාල
මභභ හර්තහ 2015-2016 ය තුශ භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීම් ම්ඵන්ධමඹන්
විගණකහධිඳති විසින් විගණනඹ මකොට පිළිමඹර කයන රද විමලේ විගණන හර්තහමේ
ඇතුශත් වූ කරුණුද, එභ හර්තහ ම්ඵන්ධමඹන් භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහමගන් රඵහ ගන්නහ
රද පිළිතුරුද, මඳොදු යහඳහය කහයක බහ භඟින් මුදල් අභහතයැංලඹට වහ රී රැංකහ භව
ඵළැංකුට මඹොමු කයන රද ලිඛිත ප්රලසන රට පිළිතුරුද මුදල් අභහතයැංලමහ වහ ප්රතිඳත්ති
ම්ඳහදන වහ ආර්ථික කටයුතු අභහතයැංලමහ නිරධහරීන්මගන් රද ප්රකහලඹන්ද රී රැංකහ භව
ඵළැංකුමේ නිරධහරීන් කහයක බහ ඉදිරිඹට කළහ රඵහ ගත් හචික හක්ෂි භගින් අනහයණඹ
වූ කරුණුද ම්පින්ඩණඹ මකොට පිළිමඹර කයන රද්දකි.
1 ශැඳින්වීභ
රී රැංකහ භව ඵළැංකු භගින් 2015 මඳඵයහරි භ 27 දින සිදු කයන රද තිස අවුරුදු ඵළඳුම්කය
නිකුතුමේදී අක්රමිකකතහන් සිදු ඇති ඵත්, ඒ නිහ විලහර මුරයභඹ ඳහඩුක් යජඹට වහ යටට
සිදු ඇති ඵත් ඳමිකන් 2015 මඳඵයහරි භහමහදී එකට ඳහර්ලිමම්න්තු භන්ත්රී ගරු
(භවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ ඇතුළු භන්ත්රීරුන් ගණනහක් විසින් අත්න් කයන රදු
ඉදිරිඳත් කයන රද, එකට රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ අධිඳති අර්ජුන භමවේන්රන් භවතහ එභ
තනතුමයන් ඉත් කශ යුතු ඹයි යජඹට හමුහික ඵරකිරීමම් මඹෝජනහක්, 2015 භළයි භ
08 ළනි දින නිකුත් කයන රද අැංක 14(1) දයණ ඳහර්ලිමම්න්තුමේ නයහඹ පුසතකඹ වහ
ම්ඵන්ධ ඳරිපයකඹට දින නිඹභඹක් මනොභළති මඹෝජනහක් ලමඹන් ඇතුරත් කයන රදී.
ඒ පිළිඵ මොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරිභ පිණි 2015 භළයි භහමහදී ගරු අග්රහභහතයතුභහ විසින්
නීතිඥ ගහමිකණී පිටිඳන, නීතිඥ භමවේස කළුගම්පිටිඹ ව නීතිඥ චන්දිභහල් මභන්ඩිස ඹන
භවත්රුන්මගන් භන්විත ත්රිපුද්ගර කමිකටුක් ඳත් කයන රදී.
එකී ත්රිප්රද්ගර කමිකටු හර්තහ ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ විසින් 2015 භළයි භ 19 දින
ඳහර්ලිමම්න්තුමේ දී බහගත කයන රදී. එකී හර්තහ මභභ හර්තහමේ ඇමුණුභ 2 ලමඹන්
ඉදිරිඳත් මකොට ඇත.
නයහඹ පුසතකඹට ඇතුරත් කයන රද මඳය කී මඹෝජනහ පිළිඵද මඳොදු යහඳහය පිළිඵ
කහයක බහමේ අනු කහයක බහක් භගින් පර්ණ විභර්ලණඹක් සිදුකිරිභ ඩහත් මඹෝගය නු
ඇති ඵ ගරු කථහනහඹකතුභහ 2015 භළයි භ 20 දින ඳහර්ලිමම්න්තුමේදී ප්රකහල කයන රදී.
මම් අනු, 2015 භළයි භ 22 න දින ඳහර්ලිමම්න්තුමේදී රැසවූ වත්ළනි ඳහර්ලිමම්න්තුමේ
මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ ද මම් පිළිඵ පර්ණ ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්ම භ වහ
කහයක බහමේ හභහජික භන්ත්රීරුන් අතුරින් භන්ත්රීරුන් 13 මදමනකුමගන් භන්විත ඳවත
දළක්මන විමලේ අනුකහයක බහ ඳත් කයන රදී.

1

විපේ අනුකාරක වබාපේ වභික භන්ත්රීලරුන්
ගරු ඩිේ ගුණමේකය භවතහ (බහඳති)
ගරු (වදය) යහජිත මේනහයත්න භවතහ
ගරු මයෝසි මේනහනහඹක භවත්මිකඹ
ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ
ගරු සුජී මේනසිැංව භවතහ
ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
ගරු අර්ජුන යණතුැංග භවතහ
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් මප්රේභජඹන්ත භවතහ
ගරු ම යකුභහය දිහනහඹක භවතහ
ගරු සුනිල් වඳුන්මනත්ති භවතහ
ගරු එම්.ටි වන් අලි භවතහ
ගරු (භවහචහර්ඹ)යජී විමේසිැංව භවතහ
ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ
එකී විමලේ අනු කහයක බහ සකීඹ ඳශමුළනි රැසම භ ඳළළත්වූ 2015 භළයි භ 22 ළනි දින
සිට රැසම ම් හය 14ක් ඳත්න රද අතය, ඉන් රැසම ම් 11 කදී හක්ෂිකරුන් 42
මදමනකුමගන් හචික හක්ෂි විභන රදී. එභ හක්ෂිකරුන්මේ නහභ මල්ඛනඹ ඳවතින්
ඉදිරිඳත් මකොට ඇත.
2015 ලවපර්දී චාචික වාක්ෂි ඵා ගැනීභ වශා 7 ලන ඳාර්ලිපම්න්තුපේ අනු කාරක වබාල
ඉදිරියට කැලන ද නිධාරීන්
කැවූ දිනය

නභ, තනතුර වශ ආයතනය

26.05.2015

ආචහර්ඹ ආර්.එච්.එස. භයතුැංග, බහණ්ඩහගහය මල්කම්
ආචහර්ඹ එම්.එස.ඩී. යණසිරි, අධයක් මජනයහල් - බහණ්ඩහගහය මදඳහර්තමම්න්තු

29.05.2015

මයොනල්ඩ් සී. මඳමර්යහ භඹහ, ජනහධිඳති නීතිඥ, බහඳති, රැංකහ ඵළැංකු

03.06.2015

මේ.ඩී.මක්. ධර්භඳහර භඹහ, ප්රධහන ගනුමදණුකරු, රැංකහ ඵළැංකු
යූ. එල්. මුතුගර මිකඹ, ළඩ ඵරන අධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, රී රැංකහ භවහ
ඵළැංකු
ආචහර්ඹ එම්. ඉමඩ්. එම්. අසීම්, අතිමර්කඅධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, රී
රැංකහ භවහ ඵළැංකු
එච්. ඒ. කරුණහයත්න භඹහ, මල්කම් - මුදල් භණ්ඩරඹ ව වකහය අධිඳති, රී රැංකහ
භවහ ඵළැංකු
ආර්. ඒ. ජඹතිස භඹහ, මුදල් භණ්ඩර හභහජික, රී රැංකහ භව ඵළැංකු
භමනෝවහරී යහභනහතන් මිකඹ, මුදල් භණ්ඩර හභහජික, රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
ඩී. එම්. ගුණමේකය භඹහ, හභහනයහධීකාකහරී, රැංකහ ඵළැංකු
ඒ. ඩී. බී. තල්ත්ත භඹහ, ප්රධහන වවුල්කරු, අර්නසට් ඇන්ඩ් ඹැංේ භහගභ
එච්. එම්. ඒ. ජඹසිැංව භඹහ, වවුල්කරු, අර්නසට් ඇන්ඩ් ඹැංේ භහගභ
යි. ඒ. ද සිල්හ මිකඹ, වවුල්කරු, අර්නසට් ඇන්ඩ් ඹැංේ භහගභ
ඩබ්ලිේ. ඩබ්ලිේ. ඩී. ප්රදී් එල්. මඳමර්යහ භඹහ, මජයසඨ කශභණහකරු, අර්නසට් ඇන්ඩ්
ඹැංේ භහගභ
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පී. ජී. තිමේයහ භඹහ, හිටපු වකහය හභහනයහධීකාකහරී, රැංකහ ඵළැංකු
04.06.2015

අසවින් ද සිල්හ භඹහ, බහඳති, ජහතික ඉතිරි කිරීමම් ඵළැංකු
එස. ඩී. එන්. මඳමර්යහ භඹහ, ප්රධහන විධහඹක නිරධහරි / හභහනයහධීකාකහරී, ජහතික ඉතිරි
කිරීමම් ඵළැංකු
පී. ඒ. රඹනල් භඹහ, බහණ්ඩහගහය ප්රධහනී, ජහතික ඉතිරි කිරීමම් ඵළැංකු
ඩී. එල්. පී. අමබ්සිැංව භඹහ, ගනුමදනුකරු , ජහතික ඉතිරි කිරීමම් ඵළැංකු
බී. පී. මේ. ගුණමේකය භඹහ, නිමඹෝජය හභහනයහධීකාකහරී /ප්රධහන විධහඹක නිරධහරි,
ජහතික ඉතිරිකිරීමම් ඵළැංකුමේ මරය කශභනහකයණ භහගභ
නිවහල් ජඹභහන්න භඹහ, ජනහධිඳති නීතිඥ, බහඳති, මරහන් ඵළැංකු
මෝභදහ ඳලිවඩන භඹහ, ප්රධහන ගනුමදනුකරු, මරහන් ඵළැංකු
එන්. න්ත කුභහර් භඹහ, හභහනයහධීකාකහරී, භවජන ඵළැංකු
ක්රයිේ මෂොන්මේකහ භඹහ, බහණ්ඩහගහය ප්රධහනී, භවජනඵළැංකු
ආර්. ඒ. ඒ. ජඹරත් භඹහ, අධිකහරී, මේක අර්ථහධක අයමුදර
එම්. එස. මක්. ධර්භර්ධන භඹහ, අතිමර්ක අධිකහරී, මේක අර්ථහධක අයමුදර
මේ. ඩී. එස. මේ. නහනහඹක්කහය භඹහ, නිමඹෝජය අධිකහරී, මේක අර්ථහධක අයමුදර
එස. ඳතුභහනඳන් භඹහ, වකහය අධිකහරී, මේක අර්ථහධක අයමුදර
කසුන් ඳලිමේන භඹහ, ප්රධහන විධහඹක නිශධහරී, සී/ ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ
වරීන් නිලහන්ත භඹහ, මශ කශභණහකරු, සී/ ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ

05.06.2015

බී. ඩී. ඩබ්ලිේ. ඒ. සිල්හ භඹහ, නිමඹෝජය අධිඳති, රී රැංකහ භව ඵළැංකු
පී. භයසිරි භඹහ, නිමඹෝජය අධිඳති, රී රැංකහ භව ඵළැංකු

09.06.2015

සී. එම්. ඩී. එන්. මක්. මමනවියත්න මිකඹ, අධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, රී
රැංකහ භව ඵළැංකු
ආචහර්ඹ එම්. ඉමඩ්. එම්. අසීම්, අතිමර්ක අධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, රී
රැංකහ භව ඵළැංකු

10.06.2015

ඩී. එල්. පී. අමබ්සිැංව භඹහ, විධහඹක නිශධහරී, යජමහ සුරැකුම්ඳත් ගනුමදනු, ජහතික ඉතිරි
කිරීමම් ඵළැංකු
ඩබ්ලිේ. එම්. ආර්. බී. ම යමකෝන් භඹහ, මජයසඨ කශභණහකරු ( ගනුමදනු ), ජහතික ඉතිරි
කිරීමම් ඵළැංකුමේ මරය කශභනහකයණ භහගභ
කහවින්ද මභන් ගුණර්ධන භඹහ, මජයසඨ මශඅගඹන්, මවොැංමකොැං ඇන්ඩ් ළන්වයි
ඵෆැංකින් මකෝර්ඳමර්න්
ඩී. එන්. ආර්. සිරිර්ධන භඹහ, භහගම් මයජිසටහර්

11.06.2015

අජිත් නිහඩ් කබ්යහල් භඹහ, හිටපු අධිඳති, රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු

17.06.2015

මේ. මක්. ඩී. ධර්භඳහර භඹහ, හිටපු ප්රධහන ගනුමදණුකරු, රැංකහ ඵළැංකු
එන්. ඩබ්ලිේ. ජී. ආර්. ඩී. නහනහඹක්කහය භඹහ, අධයක්, මුරය අැංල ඳර්මහණ, රී රැංකහ
භවහ ඵළැංකු
එල්. එස. ෂර්නළන්ඩු මිකඹ, කශභණහකරු, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, රී රැංකහ භවහ
ඵළැංකු
ආචහර්ඹ පී. එන්. ම යසිැංව භඹහ, නිමඹෝජය අධිඳති, රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
ඩී. එන්. ආර්. සිරිර්ධන භඹහ, භහගම් මයජිසටහර්
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අර්ජුන් මජෝ් ඇමරෝෂිඹස භඹහ, අධයක්, සී/ ෆ්ර රැංකහ මශ භහගභ
18.06.2015

අර්ජුන භමවේන්රන් භඹහ, අධිඳති, රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
එම්. එස. එම්. පී. ෂර්නළන්ඩු, මජයසඨ කශභණහකරු, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, රී
රැංකහ භවහ ඵළැංකු

23.06.2015

අර්ජුන භමවේන්රන් භඹහ, අධිඳති, රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
කහයක බහමේ භික භන්ත්රීන් ඳභණක් රැස විඹ.

25.06.2015
26.06.2015

කහයක බහමේ භික භන්ත්රීන් ඳභණක් රැසවිඹ.

ඉන් අනතුරු, අනු කහයක බහ එභ රැසම ම් හය 11 දී ඉදිරිඳත්වූ එකී හක්ෂි වහ මනත්
මල්ඛන ගණනහක් පිළිඵ රකහ ඵරහ විගණකහධිඳති ඇතුළු අමනකුත් නිරධහරීන්මේ ද
වහඹ ව වබහගිත්ඹ ඇති හර්තහක් මකටුම්ඳත් කය අනු කහයක බහමේදී රකහ ඵරන
රද අතය එභ මකටුම්ඳත පිළිඵ එකඟතහඹකට ඳත්මනොම භ ව 2015.06.26 දින සිට
ඳහර්ලිමම්න්තු විසුරුහ වළරීභ මවේතුමන් එභ හර්තහ ඳහර්ලිමම්න්තුට පිළිගළන්ම භට
මනොවළකි විඹ.
ඉන් අනතුරු 2015.09.01 දින ඳත්වූ අටළනි ඳහර්ලිමම්න්තුමේ දී ද මභභ කරුණ පිළිඵද
හකච්ඡහ කයන රදු, අටළනි ඳහර්ලිමම්න්තුමේ මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ විසින්
මම් පිළිඵ ආයම්බ කයන රද ඳරීක්ණඹ ඹළි ඳළළත්විඹ යුතු ඹයි එකඟතහඹකට ඳත්විණි.
8 ලන ඳාර්ලිපම්න්තුපේ පඳොදු ලයාඳාර පිළිඵ කාරක වබාල 1.

ගරු සුනිල් වඳුන්මනත්ති භවතහ (බහඳතිතුභහ)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ
ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ
ගරු දඹහසිරි ජඹමේකය භවතහ
ගරු රක්සභන් මමනවියත්න භවතහ
ගරු යම න්ර භයම ය භවතහ
ගරු සුජී මේනසිැංව භවතහ (2016.07.07 දින ඳත් කයන රදී)
ගරු න්ත අලුවිවහමර් භවතහ
ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ

10.

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

11.

ගරු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ
ගරු අමලෝක් අමබ්සිැංව භවතහ
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ
ගරු චන්රසිරි ගජදීය භවතහ
ගරු භහින්දහනන්ද අළුත්ගභමේ භවතහ (2016.05.17 දින ඳත් කයන රදී)
ගරු බිභල් යත්නහඹක භවතහ
ගරු ම යකුභහය දිහනහඹක භවතහ
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19.
20.
21.

ගරු භහව මෝ. මේනහධියහජහ භවතහ
ගරු අබ්දුල්රහවස භවසරෂස භවතහ (2016.04.07 දින ඳත් කයන රදී)
ගරු එස. රීතයන් භවතහ

22.
23.
24.
25.
26.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
ගරු මවක්ටර් අ්පුවහමික භවතහ
ගරු මේලු කුභහර් භවතහ (2016.07.05 දින ඉල්රහ අසන රදී)
ගරු (වදය) නලින්ද ජඹතිස භවතහ
ගරු ප්රන්න යණතුැංග භවතහ (2016.04.07 දින ඳත් කයන රදී - 2016.05.17
දින ඉල්රහ අසන රදී)
ගරු වර්ණ යහජකරුණහ භවතහ
ගරු ඥහනමුත්තු රීමන්න් භවතහ

27.
28.

ඒ අනු, 2016.05.06 ඳළළත්වූ රැසම මම්දී මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ විසින් 2015
මර් මුල් කහර්තුමේ රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ ඵළඳුම්කය නිකුතු පිළිඵ ව ඒ වහ ම්ඵන්ධ
අමනකුත් සිඹළු කරුණු පිළිඵ මොඹහ ඵළලිඹ යුතු ඹයිද, ඉන්ඳසු ඒ පිළිඵ හර්තහක්
ඳහර්ලිමම්න්තුට පිළිගළන්විඹ යුතු ඹයි ද ම්භත කශහඹ.
ඒ අනු කහයක බහ විසින් විගණකහධිඳති මත රඵහ මදන රද උඳමදස අනු මලික
ලමඹන් මම් ම්ඵන්ධමඹන් කරුණු අධයඹනඹ මකොට වහ විභර්ලනඹ මකොට විගණකහධිඳති
විසින් ‘ැංමේදී’ කරුණු ද ඇතුරත් හර්තහක් 2016.06.29 දින ගරු කථහනහඹකතුභහ මත
ඉදිරිඳත් කයන රද අතය, එභ හර්තහමේභ ‘ැංමේදී’ මකොටස ඉත් කයන රද හර්තහ එදිනභ
කහයක බහ මත ඉදිරිඳත් කයන රදී. ගරු කථහනහඹකතුභහ විසින් දීර්ඝ ලමඹන් කරුණු
රකහ ඵළලීමභන් ඳසු, එකී ‘ැංමේදී’ කරුණු ඇතුරත් ම්පුර්ණ හර්තහද කහයක බහ
මත 2016.09.23 දින රඵහදී ඇත. එකී ම්පර්ණ හර්තහ මභභ හර්තහ භග මනභ
මළුභක් ලමඹන් ඉදිරිඳත් මකොට ඇත.
මභභ කහරසීභහ අතයතුය දී ප්රලසනඹට තුඩුදුන් භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුතු සිදුවූ කහරමහදී
අධිඳති සිටි අර්ජුන භමවේන්රන් භවතහ භව ඵළැංකු අධිඳති තනතුමර් කහර සීභහ ඉක්භම භ
නිහ නළත එභ තනතුයට ඳත් මනොකයන රද අතය, ඒ මනුට ආචහර්ඹ ඉන්රජිත්
කුභහයසහමික භවතහ රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ අධිඳති තනතුයට ඳත්කයන රදී.
අටළනි ඳහර්ලිමම්න්තුමේ මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ මම් පිළිඵ දීර්ඝ ලමඹන්
හකච්ඡහ කයන රද අතය, තදුයටත් භව ඵළැංකු අධිඳතිද ඇතුළු හක්ෂිකරුන් 23
මදමනකුමගන් හචික හක්ෂි විභන රදී. අටළනි ඳහර්ලිමම්න්තුමේ මඳොදු යහඳහය පිළිඵ
කහයක බහ ඉදිරිමහ හචික හක්ෂි රඵහ දුන් එකී හක්ෂිකරුන්මේ නහභ මල්ඛනඹ
ඳවතින් ඉදිරිඳත් මකොට ඇත.
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දිනය
2016-06-08

2016-06-29

2016-07-07

2016-08-12

කැලන ද නිධාරීන්පේ නම්
එම්.අයි.එම්. යෆීක්, මල්කම්, ජහතික ප්රතිඳත්ති ව ආර්ථික කටයුතු අභහතයහැංලඹ
යු.ජී. යත්නසිරි භවතහ, අතිමර්ක මල්කම්,
-එභඑස.එම්. චන්රඳහර භවතහ, ප්රධහන මුදල් නිරධහරි,
-එභඩබ්ලිේ.එම්.ආර්. දිහනහඹක, ප්රධහන ගණකහධිකහරි, -එභපී.ඒ. කහන්ති මිකඹ, ප්රධහන විගණන නිරධහරි,
-එභආචහර්ඹ ආර්.එච්.එස. භයතුැංග භවතහ, මල්කම්, මුදල් අභහතයහැංලඹ
එම්.එස.ඩී. යණසිරි, අධයක් මජනයහල්,
-එභඅර්ජුන භමවේන්රන් භවතහ, අධිඳති,
රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
ආචහර්ඹ පී, එන්. ම යසිැංව භවතහ, නිමඹෝජය අධිඳති,
-එභපී. භයසිරි භවතහ, නිමඹෝජය අධිඳති,
-එභඑස. රැංකහතිරක භවතහ, නිමඹෝජය අධිඳති,
-එභටී.එච්.බී. යත්චන්ර භවතහ, අධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, -එභකහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - විගණකහධිඳති විසින් භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය
ම්ඵන්ධමඹන් කහයක බහ මත ඉදිරිඳත් කයන රද විමලේ විගණන හර්තහ පිළිඵ
හකච්ජහ කිරීභ.
ආචහර්ඹ ආර්.එච්.එස. භයතුැංග භවතහ, මල්කම්, බහණ්ඩහගහයඹ
එම්.අයි.එම්. යෆීක්, මල්කම්, ජහතික ප්රතිඳත්ති ව ආර්ථික කටයුතු අභහතයහැංලඹ
යු.ජී. යත්නසිරි භවතහ, අතිමර්ක මල්කම්,
-එභඑස.එම්. චන්රඳහර භවතහ, ප්රධහන මුදල් නිරධහරි,
-එභඩබ්ලිේ.එම්.ආර්. දිහනහඹක, ප්රධහන ගණකහධිකහරි, -එභපී.ඒ. කහන්ති මිකඹ, ප්රධහන විගණන නිරධහරි,
-එභඑම්.එස.ඩී. යණසිරි, අධයක් මජනයහල්,
-එභඉන්රජිත් කුභහයසහමික භවතහ, අධිඳති,
රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
භමනෝවරී යහභනහදන් භවත්මිකඹ, ඳත්කශ මුදල් භණ්ඩර හභහජික, -එභපී.එන්. ම යසිැංව භවතහ, නිමඹෝජය අධිඳති,
- එභපී. භයසිරි භවතහ, නිමඹෝජය අධිඳති,
-එභඑස. රැංකහතිරක භවතහ, නිමඹෝජය අධිඳති
-එභඑස.එස. යත්නහඹක, වකහය අධිඳති
-එභමක්.ඩී. යණසිැංව භවතහ, වකහය අධිඳති,
-එභආර්.ඒ.ඒ, ජඹරත් භවතහ, වකහය අධිඳති,
-එභපී.ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්.ආර්. මයොද්රිගු භවතහ, අධයක් / මද්ශීඹ කටයුතු,
-එභසී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මමනවියත්න භවත්මිකඹ, අධයක් / මතොයතුරු තහක්ණඹ,
ටී.එච්.බී. යත්චන්ර භවතහ, අධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු,
මක්.එම්.එම්. සිරිර්ධන භවතහ, අධයක් ආර්ථික ඳර්මහණ,
යූ.එල්. මුතුගර භවත්මිකඹ, අතිමර්කඅධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු,
ආචහර්ඹඑම්. ඉමඩ්. එම්. අසීම් භවතහ, අතිමර්කඅධයක්, ැංඛයහ මල්ඛන,
මක්.ජී.පී. සිරිකුභහය භවතහ, නිමඹෝජය අධයක් / නීති ව ඳළමිකණිලි
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ , යහජය මල්කම්, ජහතික ප්රතිඳත්ති ව ආර්ථික කටයුතු
අභහතයහැංලඹ
යු.ජී. යත්නසිරි භවතහ, අතිමර්ක මල්කම්,
-එභඑස.එම්. චන්රඳහර භවතහ, ප්රධහන මුදල් නිරධහරි,
-එභඩබ්ලිේ.එම්.ආර්. දිහනහඹක, ප්රධහන ගණකහධිකහරි, -එභ6

-එභ-එභ-එභ-එභ-එභ-එභ-

පී.ඒ. කහන්ති මිකඹ, ප්රධහන විගණන නිරධහරි,
-එභඉන්රජිත් කුභහයසහමික භවතහ, අධිඳති,
රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු
භමනෝවරී යහභනහදන් භවත්මිකඹ, ඳත්කශ මුදල් භණ්ඩර හභහජික, -එභසී.පී.ආර්. මඳමර්යහ භවතහ, ඳත්කශ මුදල් භණ්ඩර හභහජික,
-එභමක්.ඩී. යණසිැංව භවතහ, වකහය අධිඳති,
-එභආර්.ඒ.ඒ, ජඹරත් භවතහ, වකහය අධිඳති,
-එභමක්.එම්.එම්. සිරිර්ධන භවතහ, වකහය අධිඳති ව අධයක් ආර්ථික ඳර්මහණ, -එභපී.ඩබ්ලිේ.ඩී.එන්.ආර්. මයොද්රිගු භවතහ, අධයක් / මද්ශීඹ කටයුතු,
-එභසී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මමනවියත්න භවත්මිකඹ, අධයක් / මතොයතුරු තහක්ණඹ,
-එභඑන්.ඩබ්ලිේ.ජී.ආර්.ඩී. නහනහඹක්කහය, අධයක් / මුරය අැංලඹ ඳර්මහණ,
-එභටී.එච්.බී. යත්චන්ර භවතහ, අධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු,
-එභමක්.එන්.එන්.එම්. ඵණ්ඩහය භවත්මිකඹ, අධිකහරී, මේක අර්ථහධක අයමුදර,
-එභයූ.එල්. මුතුගර භවත්මිකඹ, අතිමර්කඅධිකහරී, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු,
-එභආචහර්ඹ එම්. ඉමඩ්. එම්. අසීම් භවතහ, අතිමර්කඅධයක්, ැංඛයහ මල්ඛන,
-එභමක්.ජී.පී. සිරිකුභහය භවතහ, නිමඹෝජය අධයක් / නීති ව ඳළමිකණිලි
-එභඑස. ඔමබ්මේකය භවතහ, මජයසඨ කශභණහකරු, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු, -එභඑස. ඳතුභනහඳන්, මජයසඨ කශභණහකරු, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු,
-එභඩබ්ලිේ.ජී.ආර්. වර්ප්රිඹ භවතහ, මජයසඨ වකහය අධිකහරී,
-එභ-

2016-08-23

කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය ම්ඵන්ධමඹන් මඳොදු යහඳහය
පිළිඵ කහයක බහමේ හර්තහ කස කිරීභ වහ මඹෝජිත ඉදිරි ළඩ පිළිමර ගළන
හකච්ජහ කිරීභ.

2016-09-08

ආචහර්ඹ ඉන්රජිත් කුභහයසහමික භවතහ, අධිඳති, රී රැංකහ භවහ ඵළැංකු

2016-09-23
2016-10-05
2016.10.20
2016.10.21
2016.10.24
2016.10.26

කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ විසින් කනු රළබ
මතොයතුරු හර්තහ ගළන හකච්ජහ කිරීභ.
- කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ -එභ- කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - අන් මකටුම්ඳත් හර්තහ රකහ ඵළලීභ වහ ව
අනුභත කිරීභට
- කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - අන් මකටුම්ඳත් හර්තහ රකහ ඵළලීභ වහ ව
අනුභත කිරීභට
- කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - අන් මකටුම්ඳත් හර්තහ රකහ ඵළලීභ වහ ව
අනුභත කිරීභට
- කහයක බහ ඳභණක් රැසවිඹ - අන් මකටුම්ඳත් හර්තහ රකහ ඵළලීභ වහ ව
අනුභත කිරීභට
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මීට අභතය මභභ හර්තහ ළකසීභට උඳමඹෝගී කය ගන්නහ රද ලිපිමල්ඛන වහ අදහර
නිරධහරීන් කහයක බහ ඉදිරිඹට කළහ මභභ ප්රසතුත කහයණඹට අදහර රඵහ ගන්නහ රද
හචික හක්ෂි ඇතුරත් ඳදහනුගත හර්තහද(Verbatim Reports) ඳවත වන් ඳරිදි ඇමුණුම්
ලමඹන් මභභ හර්තහ භග ඉදිරිඳත් කය ඇත.
1 ඇමුණුභ 01 - රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු විසින් 2015
මඳඵයහරි භහමහ සිට 2016 භළයි භහඹ දක්හ කහර ඳරිච්මේදඹ තුශ සිදු කය තිබුණු
බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීම් පිළිඵ, 2016 ජනි 29 න දින විමලේ විගණන
හර්තහ නිකුත් කිරීමභන් අනතුරු 2016 ළ්තළම්ඵර් 23 දක්හ කහරඹ තුශ මඳොදු
යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ විසින් ව විගණකහධිඳති විසින් අනහයණඹ කයගත්
මතොයතුරු අනු එභ හර්තහට කයන රද ඹහත්කහලීන කිරීම් ඇතුරත් හර්තහ ව
ඹහත්කහලීන විගණන හර්තහමේ ඇතුරත් එකිමනක මේදඹන්හි නියදය තහඹ
ඳරික්හ කිරීමම් උඳමල්ඛනඹ (පිටු ........ සිට ......දක්හ)
2 ඇමුණුභ 2 - භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් විභර්ලනඹ මකොට
හර්තහ කිරීභ වහ ගරු අග්රහභහතයතුභහ විසින් ඳත් කයන රද ත්රි පුද්ගර කමිකටුමේ
හර්තහ
3 ඇමුණුභ 3 - 2016 .07.05 න දින භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන්
විගණකහධිඳති විසින් මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහට කයන රද ඳළවළදිලි කිරීභ
(Power Point Presentation) (පිටු ....... සිට .......දක්හ )
4 ඇමුණුභ 4 - 2016.ජුලි .07 දින භව ඵළැංකුමේ නිරධහරීන් කහයක බහ ඉදිරිඹට
කළන රද අසථහමේදී රඵහ මදන රද හචික හක්ෂි(පිටු ....... දක්හ)
5 ඇමුණුභ 5 - 2016.අමගෝසතු.12 දින භව ඵළැංකුමේ නිරධහරීන් කහයක බහ ඉදිරිඹට
කළන රද අසථහමේදී රඵහ මදන රද හචික හක්ෂි(පිටු ........ දක්හ)
6 ඇමුණුභ 6 - 2016 ළ්තළම්ඵර් 08 දින භව ඵළැංකු නිරධහරීන් කහයක බහ ඉදිරිඹට
කළන රද අසථහමේදී රඵහ මදන රද හචික හක්ෂි(පිටු ......... දක්හ)
7 ඇමුණුභ 7 - 2008. ජනහරි 07 වහ 2008 මක්මතෝඵර්07 දිනඹන්හි රී රැංකහ භව
ඵළැංකුමේ මුදල් භණ්ඩර ඳත්රිකහ ව මුදල් භණ්ඩර ටවන් ඳත්රඹ ( පිටු ....... දක්හ)
8 ඇමුණුභ 8 - භව ඵළැංකුමේ යහජය ණඹ කශභනහකයණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ මභමවයුම්
අත්මඳොමතන් උපුටහ ගන්නහ රද මකොටස.(පිටු ....... දක්හ)
9 ඇමුණුභ 9 - 2015- 2016 ය ර භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීම් ම්ඵන්ධමඹන්
මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහමේ හර්තහ ඳහර්ලිමම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ
න මඹෝජිත ඉදිරි ළඩ පිළිමර. (පිටු ..... සිට ...... දක්හ )
10 ඇමුණුභ 10 - 2015 මඳඵයහරි සිට 2016 භළයි දක්හ කහරඹ තුර රී රැංකහ භව
ඵළැංකුමේ යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු විසින් කයන රද බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත්
කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් විගණකහධිඳති විමලේ හර්තහ වහ භව ඵළැංකු අධිඳති ඉදිරිඳත්
කයන රද පිළිතුයට විගණකහධිඳතිමේ අදවස දළක්ම භ.(පිටු ....... දක්හ )
11 ඇමුණුභ 11 - කහයක බහ විසින් භව ඵළැංකු මත මඹොමු කයන රද ප්රලසනහලිඹ
ව ඒ වහ රඵහ මදන රද පිළිතුරු (පිටු ...... දක්හ)
12 ඇමුණුභ-12 - කහයක බහ විසින් මුදල් අභහතයැංලඹ මත මඹොමු කයන රද
ප්රලසණහලිඹ ව ඒ වහ රඵහ මදන රද පිළිතුරු (පිටු ...... දක්හ)
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13 ඇමුණුභ - 13 - 2016.06.08 දින භව ඵළැංකු නිරධහරීන් කහයක බහ ඉදිරිඹට කළන
රද අසථහමේදී රඵහ මදන රද හචික හක්ෂි ටවන්(පිටු .....දක්හ)
14 ඇමුණුභ -14 - 2016.09.23 දින ඳළති කහයක බහ රැසම මම් ඳදහනුගත
හර්තහ(Verbatim Report) (පිටු ..........)
15 ඇමුණුභ -15 - 2016.10.05 දින ඳළති කහයක බහ රැසම මම් ඳදහනුගත හර්තහ
(Verbatim Report)(පිටු ..........)
16 ඇමුණුභ -16 - 2015 මඳඵයහරි භහමහ සිට 2016 භළයි භහඹ දක්හ කහර ඳරිච්මේදඹ
තුශ රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් සිදුකය තිබ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීම්
ම්ඵන්ධමඹන් මඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ විසින් කස මකොට 2016
ළ්තළම්ඵර් භ 23දින කහයක බහට ඉදිරිඳත් කයන රද රද ඳශමු මකටුම්ඳත්
හර්තහ (පිටු ........)
17 ඇමුණුභ 17 - 2016 ළ්තළම්ඵර් භ 25 න දින න්මඩ් ඔබ්ර් පුත්ඳමත් ඳශවූ
ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගමම් මරය ප්රකහලනඹ
18 ඇමුණුභ - 18 - ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ මනුමන් භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය මිකරදී
ගළනීභ වහ රැංකහ ඵළැංකුමේ භළදිවත්ම භ ම්ඵන්ධමඹන් අර්නසට් ඇන්ඩ් ඹැංේ
භහගමම් විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද විගණන හර්තහ
19 ඇමුණූභ - 19 - 2016.10.20 දිනළති කහයක බහමේ ඳදහනුගත හර්තහ (Verbatim
Report)
20 ඇමුණූභ - 20 - 2016.10.21 දිනළති කහයක බහමේ ඳදහනුගත හර්තහ (Verbatim
Report)
21 ඇමුණූභ - 21 - 2016.10.24 දිනළති කහයක බහමේ ඳදහනුගත හර්තහ (Verbatim
Report)
22 ඇමුණූභ - 22 - 2016.10.26 දිනළති කහයක බහමේ ඳදහනුගත හර්තහ (Verbatim
Report)
23 ඇමුණුභ - 23 - 2008 ය වහ භව ඵළැංකු මරය භණ්ඩර ීරයණ / භව ඵළැංකු මබ්
අඩවිමහ ඵළඳුම්කය ර මලික රක්ණ පිළිඵ ඳළවළදිලි කය ගළනීභ
24 ඇමුණුභ - 24 - 2015 මඳඵයහරි 27 දින රැංසු හර්තහ
25 ඇමුණුභ - 25 - ආචහර්ඹ අසීම් භවතහමේ හචික හක්ෂි
2 ගරු අග්රාභාතය රනි්  වි්රභසිාශ භශතා විසින් ඵැඳුම්කර නිකුතුල පිළිඵල විභර්නය
කිරීභට ඳත් කරන ද ත්රිපුද්ගලග කටුව ල ලාර්තාල -(ඇමුණුභ - 2)
ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදන, ආර්ථික කටයුතු ව ශභහ වහ තරුණ කටයුතු ව ැංසකෘතික අභහතය ුරය
දයන රදගරු අග්රහභහතයතුභහ විසින් රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු
විසින් රු. බිලිඹන 01 ක ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ වහ නිමේදනඹ නිකුත් කිරීභට මවේතු වූ
කරුණු වහ එභ කර්තයඹට අදහර සිදුම ම් භහරහ වහ ැංඛයහ මල්ඛන ඳරීක්හ මකොට හර්තහ
කිරීභට වහ 2012 ජනහරි භ 01 දහ සිට එභ ඳරීක්ණඹ සිදු කයන රද දින දක්හ යමට් මරය
ඉල්ලුභ, ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ, මන්මද්සි කිරීභ ආදී කටයුතු අධීකාක්ණඹ මකොට විභර්ලනඹ
කිරීභ වහ නීීරඥ ගහමිකණී පිටිඳන භවතහමේ බහඳතිත්මඹන් වහ නීීරඥ භමවේස
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කළුගම්පිටිඹ, නීීරඥ චන්දිභහල් මභන්ඩිස ඹන භවත්රුන්මේ හභහජිකත්මඹන් යුතු
ත්රිපුද්ගර කමිකටුක් ඳත් කයන රදී. එභ ත්රිපුද්ගර කමිකටු භගින් කස කයන රද හර්තහ ගරු
රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ විසින් 2015.05.19 දින ඳහර්ලිමම්න්තුමේ බහගත කයන රදී.
(ඇමුණුභ - 2)
ඉශත කී ත්රි පුද්ගලග කටුව ල භන්න් කරන ද විභර්නය භන්න් ඳශත වශන් කරුණු
විපේපයන් අලධාරණය කර තිබුණි.
 Perpetual Treasuries භහගමම් රැංසු තළබීමම් යටහ අනු මභභ අසථහමේ අනුභත
රැංසුලින් 50% ක් මිකරට ගළනීභ අහභහනය තත්ත්ඹක් ඵළවින් ඒ පිළිඵ නිසි යහජය
අධිකහරිඹක් භගින් ම්පර්ණ විගණනඹක් සිදු කශ යුතු ඵ.
 රැංකහ ඵළැංකුමේ ගනුමදනු කහභයමහ (Dealer Room) සිදුන කටයුතු ම්ඵන්ධමඹන්
මෝවහරික විගණනඹක් (Forensic Audit) සිදු කිරීභට රැංකහ ඵළැංකුමේ අධයක්
භණ්ඩරඹ කටයුතු කශ යුතු ඵ.
 රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ කහර්ඹඹන් ම්ඵන්ධමඹන් වහ
ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් අතය සිදුකයන කහර්ඹඹන් ඳහරනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන්
නිසි අධීකාක්ණඹක් සිදු කිරීමම් විධිභත් ඹහන්ත්රණඹක් මනොඳභහ ්රිඹහත්භක විඹ යුතු
ඵ
 ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් මඵොමවෝ මදමනකු දළක්වූ අදවස ඳරිදි භව ඵළැංකුමේ ැංමේදී
මතොයතුරු ම්ඵන්ධ ලිඹකිඹවිලි ප්රසිද්ධිඹට ඳත් ඇති ඵ තභ කමිකටුට නීරීක්ණඹ
ම  ඇති ඵ වහ එමේ යවය මතොයතුරු පිටම  ඇත ඹන ප්රකහලමහ තයහතයතහඹ
මොඹහ ඵළලීභටද, භව ඵළැංකුමේ නිරධහරීන්මේ කටයුතු මොඹහ ඵළලීභ වහද නිසි
අධිකහරිඹක් භගින් පර්ණ විබහගඹක් කශ යුතු ඵ
ඉවත කී ්රිඹහදහභඹ නිහ යටට ඹම් ඳහඩුක් සිදුම ද ඹන්න මොඹහ ඵළලීභට යජඹට මවෝ
ඳහර්ලිමම්න්තුට මවෝ භවජන උන්නතිඹ තකහ මනත් ැංවිධහනඹකට අලය ්රිඹහ භහර්ග
ගළනීභට කිසිදු ඵහධහක් නළති ඵ නීීරඥ ගහමිකණී පිටිඳන භවතහමේ බහඳීරත්මඹන් යුතු ත්රි
පුද්ගර කමිකටු තභ හර්තහ භගින් දළනුම් මදන රද අතය යමට් මුදල් ඳහරනමහ ගකීභ වහ
ඳහරිශුද්ධබහඹ ම්ඵන්ධමඹන් ජනතහ විසින් තඵහ ඇති අම්ක්හ රී රැංකහ භව ඵළැංකු
විසින් ඒ අයුරින්භ ඉටු කය ඇත්ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභ වහ රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ
නිරධහරීන්මේ ැංඛයහැංක වහ ඳහ ටවන් (Digital Foot Prints) පිළිඵද නිරීක්ණඹ කිරීභ
මඹෝගය න ඵ මඳන්හ දී තිබුණි.
ඉවත කරුණු ඳදනම් කයමගන රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ ඵළඳුම්කය නිකුතු ම්ඵන්ධමඹන් නිසි
යහජය අධිකහරිඹක් භගින් පර්ණ අධීකාක්ණඹක් සිදු කශ යුතු ඵ ගරු අග්රහභහතය වහ ප්රතිඳත්ති
ම්ඳහදන වහ ආර්ථික කටයුතු අභහතයතුභහ විසින් ඳත් කයන රද ඉවත කී ත්රි පුද්ගර කමිකටු
විසින් ද නිගභනඹ මකොට තිබුණි.
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3 ශ්රී ාකා භශ ඵැාකුල විසින් බාණ්ඩාගාර ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම් ක්රියාලලිය ශැඳින්වීභ.
රී රැංකහමේ ආර්ථික වහ මිකර සථහතාතහඹ ඳත්හමගන ඹහභද මලික අයමුණු මර රකහ
සථහපිත කය ඇති රී රැංකහ භව ඵළැංකු, ඳස මදමනකුමගන් භන්විත භව ඵළැංකු මරය
භණ්ඩරමහ ප්රධහනිඹහද න භව ඵළැංකු අධිඳති විසින් මභමවඹ නු රළමබ්. ( ඇමුණුභ 1හි
ඇමුණුභ VII ඵරන්න, පිටු 67) තද මුදල් නීති ඳනමත් 19 (1) ගන්තිඹ ඳරිදි භව ඵළැංකු
අධිඳති රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ ප්රධහන විධහඹක නිරධහරිඹහද මේ. භවහ බහණ්ඩහගහයමහ
බහණ්ඩහගහය මභමවයුම් මදඳහර්තමම්න්තුමේ දළනුම් දීභ භත යජමහ ඉදිරි භහසික මුදල්
අලයතහ පුයහලීභ වහ බහණ්ඩහගහය සුරැකුම්ඳත් (Treasury Securities) එනම්
බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් (Treasury Bills) වහ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය (Treasury Bonds) නිකුත්
කිරීභ පිළිඵ ගකීභ රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් දයණු රඵයි. (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ ix පිටු 69 ඵරන්න) ර්ඹකට ඩහ අඩු කහරඹකින් කල් පිමයන (Maturity) අයුරින්
බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් නිකුත් කයනු රඵන අතය ර්ඹකට ළඩි දිගු කහරඹකින් කල් පිමයන
අයුරින් බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කයයි. මභභ ඵළඳුම්කයඹක මුහුණත ටිනහකභ (Face
Value) රුපිඹල් 100 ක අගඹක් ගනී. මභහිදී භව ඵළැංකු විසින් යජඹ මනුමන් මුදල්
ඳඹහදීභ සිදු කයනු රඵන අතය මුදල් නීති ඳනමත් 106 (1) ගන්තිඹට (ඇමුණුභ 1 හි
ඇමුණුභX ඵරන්න, පිටු 70) අනු රැංකහ භවඵළැංකු යජමහ නිමඹෝජිතඹකු මර කටයුතු
කයන ඵ දක්හ ඇත. මභභ සුරැකුම් ඳත් මිකරදී ගළනීභ වහ සුදුසුකම්රත් ආඹතන 16 ක්
2015 ර්ඹ අහන විට ලිඹහඳදිැංචි කය තිබ අතය 2016 ර්මහදී ඉන් එක් ආඹතනඹක්
ඉත් ඇත. (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභVI - ඵරන්න, පිටු 65) එභ ආඹතන අතය යහජය මභන්භ
මඳෞද්ගලික ආඹතන ද මේ. මභභ ආඹතන ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් /මශඳුන් (Primary
Dealers) මර වඳුන්නු රළමබ්. තද මේක අර්ථ හධක අයමුදරටද
ප්රහථමිකක
මශඳමරන් බහණ්ඩහගහය සුරැකුම්ඳත් මිකරදී ගළනීභට අය රඵහදී තිමබ්.
3.1 ශ්රී ාකා භශ ඵැාකුල ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ වශා අනුගභනය කරනු ඵන ්රභපේද
ශ්රි රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් 2015 මඳඵයහරි භ 27 දින දක්හ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත්
කිරීභ වහ ක්රභමේද 2 ක් අනුගභනඹ කය ඇත.
3.1.1 ඳෂමු ්රභය (පලන්පගලසි ්රභය)
බහණ්ඩගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ පිළිඵ ප්රසිද්ධ කයනු රඵන දළන්ම භක් අනු ඉවතින්
වන් කයන රද ලිඹහඳදිැංචි ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන්මගන් මිකර ගණන් කළහ ඒ අනු
ඵළඳුම්කය මන්මද්සි (auction) භගින් අලය මුදල් අලයතහ පුයහ ගළනීභයි.
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3.1.2 පදලැනි ්රභය (වෘජු ්රභය / පුද්ගලගලික නිකුතු ්රභය)
ෘජුභ ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් වට සුරැකුම්ඳත් නිකුත් කිරීභ මවත් මඳෞද්ගලික නිකුතු
ක්රභඹයි. මභභ මදන ක්රභමහදී සිදුවූමහ භව ඵළැංකුමේ ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු විසින්
ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ඵය තළබ හභහනය ඉඳයුම්/පරදහ අනුඳහතඹක් (weighted Average
Yield Rate) භත ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන්ට ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීභ වහ අසථහ රඵහදීභ
මේ.
මභහිදී මභභ ඵය තළබ ඉඳතාම් අනුඳහතඹ ගණනඹ කිරීභ ක්රභ 2 ක් අනු සිදු කයනු රළමබ්. එක්
ක්රභඹක් න්මන් ආන්නතභ මඳය කහර සීභහ තුර සිදුකශ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිමහදී භහන
කල් පිරීමම් කහරඹක් (Maturity Period) හිත ඵළඳුම්කය වහ ඉදිරිඳත් කයන රද පරදහ
අනුඳහතඹන්හි ඵරිත හභහන්ඹ අගඹ පරදහ අනුඳහතඹ මර ගළනීභ මේ. අමනක් ක්රභඹ න්මන්
ද්ම තිඹක මශදඳමල් (Secondary Market) ඳතින භහන ඳරිණත කහරඹක් හිත ඵළඳුම්කය
පරදහ අනුඳහත ඳදනම් කයමගන නළත පරදහ අනුඳහත ගණනඹ කිරීභයි.
ෘජු නිකුතු ක්රභඹ මන්මද්සි දින වළය අමනකුත් ෆභ ළඩ කයන දිනඹකභ විෘත ඳතින
අතය ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීභට කළභති ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන්වට යහජය ණඹ
මදඳහර්තමම්න්තු මඳය ීරයණඹ කයන රද පරදහ අනුඳහතඹන් ඹටමත් අමරවිඹට ඇති
ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීභට අඹදුම් කශ වළකිඹ. බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුතුකදී අනුගභනඹ
කයනු රඵන ්රිඹහලිඹ යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ මභමවයුම් අත්මඳොමතහි (Operations
Manual of Public Debt Department ) දක්හ තිමබ්.
3.2 ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ ශා මූය පලෂඳ පඳොී  අනුඳාතපයි  ඵඳෑභ
බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය මඳොලී අනුඳහතඹක් භඟ (Coupon Rate / Interest Rate) විවිධ
ඳරිණත කහරසීභහන් වහ නිකුත් කයනු රඵයි. එමර නිකුත් කයනු රඵන ඵළඳුම්කයමහ
මුහුණත ටිනහකභට අනු මඳොලී අනුඳහතඹ භත අර්ධ හර්ෂික යජඹ විසින් මඳොලී මගම ම්
කයනු රඵයි. (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ XI ඵරන්න - පිටු 71) ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹන්හිදී
ගනුමදනුකරුන් විසින්, භව ඵළැංකු විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන මඳොලී අනුඳහතඹක් භත
ඳදනම් විවිධ මිකර ගණන් ඹටමත් රැංසු ඉදිරිඳත් කයනු රඵයි. එභ රැංසු අධි මිකරකට
(premium) එනම් මුහුණත ටිනහකභට ඩහ ළඩි මිකරකට, භ මිකරට (at par) එනම් මුහුණත
ටිනහකභට භහන වූ මිකරකට ව අ මිකරකට (discount) එනම් මුහුණත ටිනහකභට ඩහ
අඩු වූ මිකරකටද ඉදිරිඳත් කයනු රඵයි. මභහිදී ඔවුන් විසින් අධි මිකරට ඉල්ලුම් කශමවොත්
ඵළඳුම්කයමහ පරදහ අනුඳහතිකඹ මඳොලී අනුඳහතඹට ඩහ ඳවශ අගඹක් ගන්නහ අතය භ
මිකරට ඉල්ලුම් කශමවොත් මඳොලී අනුඳහතඹට භහන අගඹක්ද අ මිකරට ඉල්ලුම් කශමවොත්
මඳොලී අනුඳහතඹට ඩහ ඉවශ අගඹක්ද ගනු රඵයි. ඒ අනු මඳොලී අනුඳහතඹට ඉවළින් ඇති
පරදහ අනුඳහතිකඹක් ඳතින අසථහරදී ඵළඳුම්කය මුහුණත අගඹට ඩහ අ මිකරකට නිකුත්
න ඵත් මඳොලී අනුඳහතඹ වහ පරදහ අනුඳහතඹ භහන න විට ඵළඳුම්කය මුහුණත අගඹට
නිකුත් න ඵත්, මඳොලී අනුඳහතඹට ඩහ ඳවලින් පරදහ අනුඳහතඹ ඳතින අසථහරදී
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මුහුණත අගඹට ඉවර වූ අධි මිකරකට නිකුත් න ඵත් දළක්විඹ වළක. ඒ අනු මඳොලී
අනුඳහතඹට ඩහ අඩු පරදහ අනුඳහතඹකට ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ භගින් අධිමිකරක් රළමඵන
අතය එයින් යජඹට අභතය මරය හසිඹක් රළමබ්. එමභන්භ මඳොලී අනුඳහතඹට ඩහ ළඩි පරදහ
අනුඳහතඹකට එනම් ලට්ටම් අනුඳාතයට ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ පශේතුපලන් රජයට මූය
අලාසියක්ද සිදුපේ. මඳොලී අනුඳහතඹට භහන පරදහ අනුඳහතඹකට ඵළඳුම්කය නිකුත් කශ
මවොත් යජඹට අභතය හසිඹක් මවෝ අහසිඹක් සිදු මනොමේ.
ඉවත කී 3.2 මේදඹට ගරු ආචහර්ඹ වර් ද සිල්හ, අජිත් පී.මඳමර්යහ, අමලෝක් අමබ්සිැංව, සුජී
මේනසිැංව, මවක්ටර් අ්පුවහමික, න්ත අලුවිවහමර්, වර්ණ යහජකරුණහ ඹන ගරු
ඳහර්ලිමම්න්තු භන්ත්රීරුන් එකඟ මනොවූ අතය මභභ මේදඹ භතු දළක්මන ඳරිදි ැංමලෝධනඹ
කශ යුතු ඵට ඔවුන් එකඟ වූව.
එනම් ලට්ටම් අනුඳාතයට ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ පශේතුපලන් රජයට මූය අලාසියක්ද සිදුපේ.
ඹන කරුණට එකඟ මනොමේ.
භසතඹක් වළටිඹට ට්ටම් මිකරකට ඵළඳුම්කයඹක් නිකුත් කිරීභ වයවහ යජඹට අහසිඹක්
/අරහබඹක් සිඹලු අසථහර සිදුමේ ඹළයි ඹන ප්රකහලඹ පිළිගත මනොවළක. එඹට මවේතු
අවුරුද්දකට අඩු ඵළඳුම්කයඹක් (එනම් මඳොළිඹක් වන් මනොන බහණ්ඩහගහය බිල්ඳතක්)
මුහුණත අගඹට විකිණිඹ මනොවළක. අවුරුද්දකට ඩහ ළඩි, ඵළඳුම්කයඹකට මඳොලිඹක්
නළතමවොත් කඳන් එකක් අමුණහ ඇත්නම් එඹ රුපිඹල් සිඹඹක මුහුණත අගඹට විකිණීභට
වළකි න්මන් ඵළඳුම්කයඹක් වයවහ රළමඵන මඳොලිඹ මමශමඳොමල් එභ කහර ඳයහඹටභ
ද්විීරයික මමශමඳොමරන් රළමඵන පරදහ අනුඳහතඹ වහ භහන නම් ඳභණයි. ද්විතියික
මමශමඳොමල් මභභ ඵළඳුම්කයඹටභ භහන කහරඹකින් ඉතිරිම  ඇති ඵළඳුම්කය ඇත්නම්, එභ
ඵළඳුම්කය රට ද්විතියික මමශමඳොමල් රළමඵන පරදහ අනුඳහතඹ මම් ඵළඳුම්කයමහ
මඳොලිඹට ඩහ ළඩිනම්, එහිදී ඵළඳුම්කයඹ විකිණිඹ වළකි න්මන් ට්ටභකටඹ. මුහුණත අගඹ
සිඹඹට අඩුද ළඩිද ඹන්න ීරයණඹ න්මන් මභභ ඵළඳුම්කයඹට අදහර න මඳොලී අනුඳහතඹ
ව මශඳමල් ඒ වහ භහන ඵළඳුම්කය රට ඇති පරදහ අනුඳහතඹ භතයි.
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4
බාණ්ඩාගර ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් භශ ඵැාකුල අනුගභනය කරන ද
ප්රතිඳත්ති, ක්රියා භාර්ග ශා නීතිභය ඳසුමභ.
4.1 ඵළඳුම්කය නිකුත් කයනු රඵන්මන් මන්මද්සි ක්රභඹ භගින්ද නළතමවොත් ෘජු ක්රභඹ
භඟින්ද ඹන ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණඹ ගළනීභ ම්ඵන්ධමඹන් භව ඵළැංකු විසින් ඳදනම්
කයගන්නහ රද මල්ඛන රී රැංකහ භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ආයම්බ කය ඇත්මත් 1997 මර්දීඹ.
රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ මදල් භණ්ඩරමහ අධයක් භණ්ඩර ඳත්රිකහ අැංක MB/PD/05/18/97 ට
(ඇමුණුභ - 1 හි ඇමුණුභ XII ඵරන්න - පිටු 72 ) අනු 1997 භහර්තු භහමහ සිට
බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය මන්මද්සි භගින් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් මත නිකුත් කිරීභට
ීරයණඹ කය තිබුණු ඵද මශදඳමල් අලය තයම් මුදල් මනොභළති අසථහකදී මවෝ මඳොලී
අනුඳහතඹ අසීමිකත ඉවර ඹන අසථහකදී මන්මද්සි භගින් ඳඹහ ගළනීභට මනොවළකි න
අයමුදල් ඳඹහ ගළනීභ වහ මේක අර්ථ හධක අයමුදර මඹොදහගත යුතු ඵද එභ
ඳත්රිකහමහි දක්හ ඇති ඵ 2015 – 2016 යතුර ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ පිළිඵ
විගණකහධිඳති හර්තහ (ඇමුණුභ - 1 ) භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි.
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4. 1.1 ඳසු මුදල් භණ්ඩර ඳත්රිකහ අැංක MB/PD/1/26/2008 (2008.01.07) (ඇමුණුභ - 7)
භගින් 2008 මර්දී ෘජු ක්රභඹ භගින් අයමුදල් අලයතහ පුයහ ගළනීභට1 ීරයණඹ කය
තිබුණු ඵත් ඳසු මුදල් භණ්ඩර ඳත්රිකහ අැංක MB/PD/25/20/2008 (2008.10.07) (ඇමුණුභ
- 7) භගින්ද මුදල් භණ්ඩරඹ විසින් ද්ම තිඹක මශඳමල් ඳතින මඳොලී අනුඳහතරට ඩහ
සිඹඹට 0.05 ක් ඳභණ ඉවශ මඳොලී අනුඳහතඹන් හිත ඵළඳුම්කය මේක අර්ථ හධක
අයමුදරට නිකුත් කිරීභ භඟින් ව එභ ීරයණඹභ දීර්ඝ කිරීභ භගින් මශඳර රශීරතහ ඇති
කිරීභ වහ ළඩිදුයටත් නිර්මද්ල කය ඇත. 2
4.1.2 MB/PD/25/20/2008 (2008.10.07) මුදල් භණ්ඩර ීරයණඹට Other Captive Sources
ඹන අදව ඇතුශත් වුමහ මකමේද ඹන්න කහයක බහ භඟින් භව ඵළැංකු නිරධහරීන්මගන්
විභන රද අතය මේක අර්ථ හධක අයමුදල් ඳභණක් මනො අදහශ කහරඹ තුශ යමට් මුරය
අලයතහන් පුයහ ගතවළකි අමනකුත් මුරහ්රද (Other Captive Sources) ළරකිල්රට
ගතයුතු ඵ ීරයණඹ වූ ඵ මඳන්හ මදන රදී.3

1

භහ 3 ක කහරඹකට

2

මුදල් භණ්ඩර ඳත්රිකහ අැංක MB/PD/01/26/2008 හි “The Monetary Board approval is sought for the

proposed rate structure to be used for direct placements of treasury Bonds and Rupee loans in
respect of captive investors such as EPF, NSB, and ETF during January - April 2008" ඹනුමන් වන්
මේ.
මරය භණ්ඩර ඳත්රිකහ අැංක MB/PD/11/16/2008 වහ 2008.05.02 න දින “ The Monetary Board approval
is sought for the proposed rate structure to be used from Direct Placements of Treasury Bonds in
respect of Captive type large investors such as EPF, NSB and ETF during May to December 2008 “
ඹනුමන් වන් මේ.
මද්ශීඹ ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධයක්ෂරිඹ භගින් 2016 ඔක්මතෝම්ඵර් භ 24 න දින ඳළති කහයක බහ
රැසම භට ෂළක්ස භහර්ගමඹන් ඉදිරිඳත් කයන රද ලිපිඹ භගින් මඳන්හ මදන රද්මද්, ඉවත වන් ඳරිදි යජමහ
හිමිකකහරීත්ඹ දයන ආඹතන ( captive sources ) වහ ඍජු ක්රභඹ භගින් බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ
වහ ව මගනු රඵන මඳොලී අනුඳහත වහ මරය භණ්ඩරඹ භගින් අනුභළතිඹ රඵහ දී ඇත්මත් 2008 භළයි
භ සිට මදළම්ඵර් භහඹ දක්හ කහරඹ වහ ඳභණක් ඵයි. ඒ වහ 2008 මදළම්ඵර් භහමඹන් ඳසු
කහරඹ දීර්ඝ කිරීභක් සිදු කය මනොභළති ඵ එභ ලිපිඹ භගින් තදුයටත් මඳන්හ මදනු රඵයි.
(ඇමුණුභ 23 - 2016 ඔක්මතෝම්ඵර් භ 24 දිනළති භව ඵළැංකුමේ මද්ශීඹ ණඹ කශභනහකයණ
මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධිකහරීයමඹකු අත්න් කයන රද ලිපිඹ)
3

"Except for the EPF, all other captive sources need to come to the auction through a primary dealer"

ඹනුමන් වන් න අතය ප්රහථමිකක ගළණුම් කරුන්ට ඔවුන්මේභ ගණුමදනු වහ ඍජු ක්රභඹ වයවහ අය
දීභක් ඇති ඵ වන් මනොමේ.
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4.2
ශ්රී ාකා භශ ඵැාකුල විසින් ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ වශා ප්රතිඳත්තිභය ීරරණ
ක්රියාත්භක කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් භශ ඵැාකුපේ පගලය ය ණය කෂභනාකරණ
පදඳාර්තපම්න්තුපේ පභපශයුම් අත්පඳොත බාවිතය - 4
රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ මද්ශීඹ ණඹ කශභනහකයණ මදඳහර්තමම්න්තු භඟින් මභභ මභමවයුම්
අත්මඳොත ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණ ්රිඹහත්භක කිරීභ
වහ ඳරිශීරනඹ කයනු රඵන ඵත් එඹ අන් යට ඹහත්කහලීන කයන රද්මද් 2013 ජුලි
31 දින ඵත් භව ඵළැංකු නිරධහරීන් විසින් මඳන්හ මදන රදී. 5 රී රැංකහ භව ඵළැංකු මුදල්
භණ්ඩරඹ විසින් අනුභත කයනු රඵන භව ඵළැංකුමේ ්රිඹහකහයකම්රට අදහර ප්රතිඳත්තිභඹ
ීරයණඹන් මද්ශීඹ ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුට දළනුම් දීමභන් ඳසු එභ මදඳහර්තමම්න්තු විසින්
මභභ මභමවයුම් අත්මඳොත ැංමලෝධනඹ කිරීභ මවෝ ඹහත්කහලීන කිරීම් සිදු කයනු රඵන ඵද
රී රැංකහ භව ඵළැංකු නිරධහරීන් තදුයටත් දළනුම් මදන රදි.
රී රැංකහ භව ඵළැංකු භගින් ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමම්දී අනුගභනඹ කශ යුත්මත් ෘජු ක්රභඹද,
මන්මද්සි ක්රභඹද ඹන ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණඹ ම්ඵන්ධමඹන් උඳමඹෝගී කය ගන්නහ රද ඉවත
කී මභමවයුම් අත්මඳොමතහි අදහර කයගත් මකොටස මභභ හර්තහමහි ඇමුණුම් 8 ලමඹන්
දක්හ ඇත.
මකමේ වුද 2008 ඔක්මතෝඵර් 07 දිනළති මුදල් භණ්ඩර ඳත්රිකහ අනු මභමවයුම් අත්මඳොත
මභමතක් ැංමලෝධනඹ ම  නළති ඵ කහයක බහ විසින් කයන රද විභසීභකදී රී රැංකහ භව
ඵළැංකු නිරධහරීන් විසින් පිළිගන්නහ රදී. මකමේවුද එකී මුදල් භණ්ඩර ීරයණඹ මභමවයුම්
අත්මඳොමතහි අදහර ගන්ති භගින් ආයණඹ න ඵ තභ අදව ඹළයි භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ
විසින් කහයක බහ කයන රද විභසීම්රදී ප්රකහල කයන රදී.
මභභ මභමවයුම් අත්මඳොමතහි 8 න පිටුමහි B (i) හි වන් ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමම්දි ෘජු
ක්රභඹ වහ මන්මද්සි ක්රභඹ අනුගභනඹ කශ යුතු ආකහයඹ පිළිඵ කහයක බහ විසින් රී
රැංකහ භව ඵළැංකු නිරධහරීන්මගන් විභසීම් කයන රද අතය භව ඵළැංකු නිරධහරීන්ට අනු එහි
“as much as possible through auctions” ඹන්න මන්මද්සි ක්රභඹ වයවහ කුභන ප්රභහණඹක
ඵළඳුම්කය ප්රභහණඹක් නිකුත් කශ යුතුද ඹන්න ීරයණඹ කයන ඵත් එඹ පිරිළඹ, අදහනභ
ඹන කරුණු භත ීරයණඹ න ඵත් මඳන්හ මදන රදී. ඒ පිළිඵ තදුයටත් කරුණු දක්මිකන්
රී රැංකහ භව ඵළැංකු නිරධහරීන් දවන් කමල්, භව ඵළැංකුමේ මද්ශීඹ ණඹ කශභනහකයණ
මදඳහර්තමම්න්තුමේ ණඹ රඵහ ගළනීමම් ළඩ ටවමනහි භධයකහලීන ණඹ කශභනහකයණ
ක්රමභෝඳහමඹහි (Medium Term Debt Management Strategy) වන් කයන උඳමද්ලඹ ඳරිදි
පිරිළඹ වහ අදහනභ මකමේ මේද ඹන්න නිර්ණඹ කයනු රඵන ඵයි.
4

මද්ශීඹ ණඹ කශභනහකයණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ මභමවයුම් අත්මඳොමතහි 8 න පිටුමහි B 1 හි වන් ඵළඳුම්කය
නිකුත් කිරීමම් ක්රභ මේදඹ මභමේඹ.
"Front Office has to make arrangements to meet financing needs as much as possible through auctions. The
balance fund requirements of the government as indicated in the approved Borrowing program may be
arranged through private placements with PDs." එමවත් මභභ සථහයඹට මරය භණ්ඩර අනුභළතිඹක් රළබුණු ඵට
හක්ෂි ඉදිරිඳත් මනොම ඹ.
5

නමුත් ඒ ආකහයඹට කහරහනුරඳ ඹහත්කහලීන ම භක් සිදුම  මනොභළති ඵ නිරීක්ණඹ විඹ.
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තද මභමවයුම් අත්මඳොමතහි 3 පිටුමහි මරය ම්ඳහදනඹ කය ගළනීමම් ක්රභමේද මර,
A. Auctions
B. Private Placements
C. Rupee Loans
ඹනුමන් වන් වුද එභගින් ඳශමු මන්මද්සි ක්යභඹද මදනු පුද්ගලික නිකුතු ක්රභඹද
මතනු රුපිඹල් ණඹ ලමඹන් අනුගභනඹ කශ යුතු ඵට අනුපිළිමරක් මනොභළති ඵ භව
ඵළැංකු නිරධහරීන් විසින් මඳන්හ මදන රදී.
තද මභමවයුම් අත්මඳොමතහි ඳශමු පිටුමහි වන්“The front office of the PDD is mainly
responsible for mobilizing required funds for the government at the lowest possible
cost with a reasonable degree of risk through implementation of domestic borrowing
programme approved by the Monetary Board” ඹන්න මගන වළය දක්මිකන් යජමහ මුදල්
අලයතහ අභ පිරිළඹක් ඹටමත් ම්ඳහදනඹ කය ගත යුතු ඵ දක්හ ඇති ඵ එභ
නිරධහරීන් මඳන්හ මදන රදී. එහිදී යජඹට වහ භව ඵළැංකුමේ ්රිඹහලිඹට අහසිඹක් මනොන
ආකහයඹට මරය අලයතහ ම්ඳහදනඹ කය ගතයුතු ඵ දක්හ ඇති ඵ ද මඳන්හ මදන රදී. 6

6

මුදල් භණ්ඩරමහ ක්රභමේදඹ වහ මභමවයුම් අත්මඳොත අනු මන්මද්සි ක්රභඹ භගින් වළකිතහක් මරය ම්ඳහදනඹ සිදු

කශයුතු ඵත් ඉතිරිඹ මඳෞද්ගලික නිකුතු ක්රභඹ භගින් පුයහ ගත යුතු ඵත් වන් වුද එභ අසථහමේ තිබ කරුණු
අනු විගණකහධිඳතියඹහ විසින් වන් කයන ආකහයඹට නිළයදි ක්රභඹ මර රකහ ඇත්මත් පුද්ගලික නිකුතු ඵත්,
මභභ ඳරීක්ණඹට විගණකහධිඳතියඹහ විසින් ඉදිරිඳත් මකොට ඇති හර්තහ භගින් පුද්ගලික නිකුතු ක්රභඹ පිළිගත් ක්රභඹ
මර කරුණු දක්හ ඇති ඵත් මඳනී ඹයි.
මරය භණ්ඩර ඳත්රිකහ මදක අනු MB/PD /01 /26/2008 ව MB/PD/11/16/2008 වදිසි අසථහකදී භහ 12ක
කහරඹකට (ඳශමු භහ 04කට ව ඳසු භහ 08කට) ඍජු ක්රභඹ වහ අය රඵහදී ඇත. මභභ මරය භණ්ඩර ඳත්රිකහ
භගින් අය රඵහදී ඇත්මත් EPF, ETF, NSB හිමිකකරුන්මේ අයිතිඹ ආයක්හන ඳරිදි උද්ධභනඹද ළරකිල්රට
ගිනිමිකන්ඹ. එහිදී විමලේමඹන්භ වන් කය ඇති කරුණ න්මන් එභ ඍජු නිකුත්කය ( captive sources) යජඹ මවෝ
යජඹ විසින් ඳහරනඹ කයන ආඹතන න EPF, ETF, NSB ළනි ආඹතන රට රඵහ දීභටයි. එභ ඍජු නිකුත් කය ප්රහථමිකක
ගළනුම්කරුන් වට රඵහ දීමම් අයඹක් රඵහ දී ඇත්ද ඹන්න කිසිභ ලිඹවිල්රකින් ඳළවළදිලි වන් කය නළත. ඒ
අනු 2008 සිට 2015 දක්හ කහරඹ තුර පුද්ගලික ගළනුම්කරුන්ට අසථහ රඵහදී ඇත්දළයි ඳරීක්හ කශයුතුඹ.
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4.3 2014 ජනලාරි - 2016 භැයි දක්ලා රජපේ මුද්  අලයතාලය ඵැඳුම්කර නිකුතුල භිනන්
වපුද්රා ගත් ආකාරය පිළිඵ වි්ප් ණය
2014 ජනහරි භහමහ සිට 2016 භළයි භහඹ දක්හ යජමහ මදල් අලයතහඹ මන්මද්සි
ක්රභඹ වහ ෘජු ක්රභඹ බහවිතමඹන් ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරිභ භඟින් පුයහ ගත් ආකහයඹ පිළිඵ
විලසමල්ණඹක් 2015- 2016 භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය ම්ඵන්ධමඹන් විගණකහධිඳතියඹහ විසින්
ඳවත වන් ඳරිදි ඉදිරිඳත් කයනු රඵයි.
ලර්ය ශා භාවය
ඵැඳුම්කර නිකුත් කෂ ්රභපේදය ශා ලිනනාකභ
පලන්පගලසි
්රභය
(Auction)
2014 ජනහරි
2014 මඳඵයහරි
2014 භහර්තු
2014 අමප්රේල්
2014 භළයි
2014 ජනි
2014 ජුලි
2014 අමගෝසතු
2014 ළ්තළම්ඵර්
2014 ඔක්මතෝඵර්
2014 මනොළම්ඵර්
2014 මදළම්ඵර්
2015 ජනහරි
2015 මඳඵයහරි
2015 භහර්තු
2015 අමප්රේල්
2015 භළයි
2015 ජනි
2015 ජලි
2015 අමගෝසතු
2015 ළ්තළම්ඵර්
2015 ඔක්මතෝඵර්
2015 මනොළම්ඵර්
2015 මදළම්ඵර්
2016 ජනහරි
2016 මඳඵයහරි
2016 භහර්තු
2016 අමප්රේල්
2016 භළයි

රු.මලියන
5.500
3.050
5.000
5.950
5.300
2.950
4.000
10.058
171.659
44.306
35.730
82.900
99.575
100.578
57.576
55.811
20.594
29.545
61.119
38.959
135.667
30.44
114.335

වෘජු ්රභය
(Direct
Placement)
රු.මලියන
32.718
80.088
130.117
120.373
62.745
126.210
109.483
44.230
72.458
22.617
13.788
18.148
69.923
23.524
14.144
18

එකතුල

රු.මලියන
38.218
83.138
135.117
120.373
68.695
126.210
114.783
44.230
75.408
22.617
13.788
22.148
69.923
33.582
185.803
44.306
35.730
82.900
99.575
100.578
57.576
55.811
20.594
29.545
61.119
38.959
135.667
30.440
114.335

නිකුත් කෂ ලිනනාකටුන්
ප්රතිතයක් පව
පලන්පගලසි
්රභය
(Auction)

වෘජු ්රභය
(Direct
Placement)

%

%
14
4
4
0
9
0
5
0
4
0
0
18
0
30
92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

86
96
96
100
91
100
95
100
96
100
100
82
100
70
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ඉවත ගු අනු 2014 ජනහරි භහමහ සිට, ෘජු ක්රභඹ තහකහලික අත්හිටුම භට ගත්
ීරයණඹ මුළුභනින්භ ්රිඹහත්භක වූ 2015 අමප්රේල් භහඹ දක්හ වූ භහ 15 ක කහරඹ තුශ, ෘජු
ක්රභඹ ඳභණක් මඹොදහගත් භහඹන්ද මන්මද්සි ක්රභඹ ඳභණක් මඹොදහ ගත් භහඹන් ද මභභ
ක්රභ මදකභ මඹොදහගත් භහඹන්ද, ඳළති ඵ නිරීක්ණඹ මේ. මකමේ වුත් එභ භහ 15 ක
කහරඹ තුශ නිකුත් කශ භසත ඵළඳුම්කයඹන්මගන් සිඹඹට 80 කට ඩහ ෘජු ක්රභඹ
මඹොදහමගන නිකුත් කය තිබුණු ඵ ළඩි දුයටත් නිරීක්ණඹ මේ.
4.4 භශ ඵැාකු සුරැකුම්ඳත් නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් මූද්  නීති ඳනපති (Monetary
Law Act) ඇතුත් ප්රතිඳාදන මුදල් නීති ඳනමතහි (Monetary Law Act) හි ප්රතිඳහදන (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ vii) අනු
ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් ීරයණ ගළනීභ වහ ඵරඹ ඳළරී තිමඵන්මන් රී රැංකහ
භව ඵළැංකුමේ මරය භණ්ඩරඹට න අතය මුදල් භණ්ඩරඹ ්රිඹහ කයනු රඵන්මන් ඳත්නහ
යජඹ වහ මුදල් අභහතයයඹහ භගින් මඹෝජනහ කයනු රඵන යජමහ මරය ප්රතිඳත්තිඹ භත පිහිටහ
න ඵ මුදල් අභහතයැංල මල්කම්යඹහ වහ භව ඵළැංකු නිරධහරීන් විසින් කහයක බහ විසින්
කයන රද විභසීම් රදී මඳන්හ මදන රදී.
යජඹ භගින් යට තුර අනුගභනඹ කිරීභට මඹෝජිත මරය ප්රතිඳත්තිඹ දළනුම් දුන් ඳසු ඒ භත
ඳදනම් ඩහත් නිළයදි සුදුසුභ ක්රභඹ අනුගභනඹ කයමිකන් යමට් මුදල් අලයතහ පුයහ
ගළනීභට මරය භණ්ඩරඹ ්රිඹහ කයන ඵ දළනුම් මදන රදී. මරය ප්රතිඳත්තිඹ ලිඛිත මවෝ
හචික මදල් භණ්ඩරඹට න්නිමේදනඹ විඹ වළකි ඵ කහයක බහ විසින් දීර්ඝ ලමඹන්
කයන රද විභසීම් රදී භව ඵළැංකු නිරධහරීන් විසින් තදුයටත් මඳන්හ රද අතය මකමේ
වුද යජඹ විසින් ඉදිරිඳත් මරය ප්රතිඳත්තිඹ ම්ඵන්ධමඹන් අහන අනුභළතිඹ රඵහදීභ වහ
ඵරඹ ඳළරී ඇත්මත් භව ඵළැංකු මුදල් භණ්ඩරඹට ඵ මඳන්හ මදන රදී.
මභභ ප්රලසනගත ගනුමදනු පිළිඵ මුදල් භණ්ඩරඹ විසින් ීරයණඹක් මගන මනොභළති අතය
2016 භහර්තු 2 න දින මුදල් භණ්ඩරඹට කලින් ්රිඹහත්භක කය තිබ ීරයණඹ දළනුම්දීභක්
ඳභණක් සිදු කය ඇති ඵ කහයක බහට අනහයණඹ විඹ.
4.5

භශ ඵැාකුපේ මූද්  භණ්ඩය

මුදල් නීති ඳනමතහි 8.1 ගන්තිඹ අනු භව ඵළැංකුමහි මුදල් භණ්ඩරමඹහි බහඳීරත්ඹ
දයනු රඵන්මන් භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ න අතය මුදල් අභහතයැංල මල්කම්මගන් වහ
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ බහමේ එකඟතහ භත මුදල් අභහතයයඹහ විසින් නිර්මද්ල මකොට ගරු
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳත් කයනු රඵන හභහජිකයින් තිමදමනකුමගන් ද භව ඵළැංකු මුදල්
භණ්ඩරඹ භන්විත මේ.
මුදල් නීති ඳනමතහි ඇතුරත් ප්රතිඳහදන අනු යමට් මරය ප්රතිඳත්තිඹ භව ඵළැංකුමේ මරය
භණ්ඩරඹට න්නිමේදනඹ කයනු රඵන්මන් භව ඵළැංකුමේ මුදල් භණ්ඩරමහ භහජිකඹකුද
19

න මුදල් අභහතයැංලමහ මල්කම්යඹහ භහර්ගමඹන් වුද ප්රලසනගත ඵළඳුම්කය සිද්ධිඹට අදහර
කහර කහනු තුර භව ඵළැංකු ඳළතිමහ මුදල් අභහතයැංලඹ ඹටමත් මනො ගරු
අග්රහභතයයඹහ ඹටමත් ඳළති ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදන, ආර්ථික කටයුතු, ශභහ වහ තරුණ කටයුතු
ව ැංසකෘතික අභහතයැංලඹ ඹටමත් වූ ඵළවින් භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමම්
ක්රභමේදඹට අදහර යජමහ ප්රතිඳත්තිඹ භව ඵළැංකුමේ මදල් භණ්ඩරඹට න්නිමේදනඹ වූ
අකහයඹ පිළිඵ කහයක බහ දීර්ඝ ලමඹන් හකච්ඡහ කයන රදී.
4.6
ශ්රී ාකා භශ ඵැාකුල සුරැකුම්ඳත් නිකුත් කිරීභ භන්න් රපට් මුද්  අලයතාල
වම්ඳාදනය කර ගැනීපම් ක්රියාලලිපේදී මුද්  අභාතයාපේ භැදිශත් වීභ 4.6.1 මුද්  ප්රලාශ කටුව ල (Cash Flow Committee )
මභභ මුදල් ප්රහව කමිකටු බහණ්ඩහගහය මල්කම්යඹහමේ බහඳතිත්මඹන් රැසමන අතය
සිඹළු නිමඹෝජය මල්කම්රු, බහණ්ඩහගහයමහ සිඹළු මදඳහර්තමම්න්තු ප්රධහනීන් බහණ්ඩහගහය
මභමවයුම් මදඳහර්තමම්න්තුමේ නිරධහරින් කීඳ මදමනක් ව මභභ විඹ පිළිඵ දළනුභ
තිමඵන භව ඵළැංකු භග ගනුමදනු කයන කීඳ මදමනක් එභ කමිකටුට වබහගී න ඵ මුදල්
අභහතයැංල මල්කම් විසින් කහයක බහට මඳන්හ මදන රදී. මභභ කමිකටුමහිදී, භහඹක් තුර
යජඹට රළමඵන ආදහඹභත් - විඹදභත් පිළිඵ හකච්ඡහ කයන ඵත් ආදහඹභ - විඹදම් අතය
ඳතින හිඟ මුදර, තිමඵන ණඹ සීභහන්ට ඹටත්, භව ඵළැංකුමන් රඵහ ගළනීභට ළරසුම්
කයන ඵද මුදල් අභහතයැංල මල්කම් තදුයටත් මඳන්හ මදන රදී.
4.6.2 භව ඵළැංකු විසින් යටට අලය මුදල් ම්ඳහදනඹ කයගළනීභ වහ ණඹ මුදල්
රඵහගන්නහ ආකහයඹ ම්ඵන්ධමඹන් මුදල් අභහතයැංලඹ භගින් ඳසුවිඳයභක් කයන්මන්ද ඹන්න
කහයක බහ කයන රද විභසීභකදි, මම් දක්හ එන් ඳසුවිඳයභක් සිදු කිරීමම් අලයතහඹක්
භතු මනොවූ ඵත් එමර ඳසුවිඳයභක් කිරීභට සිදුන්මන් නම් එඹ කශ වළක්මක් භව ඵළැංකුමේ
අදහර ඵළඳුම්කය ්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ න මුදල් නීති ඳනමතහි ඳත්නහ ඳනමත් විධි
විධහනඹන්ට ඹටත් ඵත් මුදල් අභහතයැංල මල්කම් විසින් මඳන්හ මදන රද අතය භව
ඵළැංකුමේ මභභ ප්රලසනගත ඵළඳුම්කය නිකුතු ම්ඵන්ධමඹන් විගණකහධිඳති විසින් රඵහමදන රද
හර්තහමේ නිර්මද්ල භත ඒ ම්ඵන්ධමඹන් ඳසුවිඳයභක් සිදු කිරීභ මකමයහි අධහනඹ මම් න
විට මඹොමු ම  ඇති ඵ ද මඳන්හ මදන රදී. 7

7

මුදල් භණ්ඩරමහ ක්රභමේදඹ වහ මභමවයුම් අත්මඳොත අනු මන්මද්සි ක්රභඹ භගින් වළකිතහක් මරය

ම්ඳහදනඹ

සිදු කශයුතු ඵත්, ඉතිරිඹ පුද්ගලික නිකුතු ක්රභඹ භගින් පුයහ ගත යුතු ඵත් වන් වුද

විගණකහධිඳති හර්තහමේ වන් න ආකහයඹට නිළයදි ක්රභඹ මර රකහ ඇත්මත් පුද්ගලික නිකුත් ක්රභඹ
න ඵත් විගණකහධිඳති හර්තහ භගින් පුද්ගලික නිකුත් ක්රභඹ පිළිගත් නිඹභඹ ලමඹන් මගන කරුණු
දක්හ ඇති ඵත්, මඳන්හ දී ඇත.
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5

2015 පඳඵරලාරි භව 27 දින ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ

5.1.1 භශ ඵැාකුපේ පගලය ය ණය කෂභනාකරණ කටුව ල ශා එි  කාර්ය බාරය
මුදල් අභහතයැංලමහ නිමඹෝජිතමඹක්ද ඇතුළු හභහජිකඹන් 5 මදමනකුමගන් යුතු මභභ
කමිකටුමේ ගකීභ නුමහ මද්ශීඹ මරය මශඳමශන් රඵහගළනීභට අම්ක්හ කයන්නහවූ ණඹ
ගළනුම්, විඹදභ වහ අදහනභ අභ න අයුරින් ඳත්හ ගනිමිකන් ඒ වහ අලය න නිර්මද්ල
ඉදිරිඳත් කිරීභයි. 8
5.1.2 2015 භාර්තු භාවය වශා රපට් මුද්  අලයතාල වපුද්රා ගැනීභ වශා භශ ඵැාකුපේ
රාජය ණය කෂභනාකරණ කටුව පේ නිර්පගලය 2015 භහර්තු භහඹ වහ බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් වහ ඵළඳුම්කය නිකුත්කය පුයහගත යුතු යජමහ
භසත මුදල් අලයතහඹ රු.බිලිඹන 261.683 ක් වූ ඵත් ඉන් රු. බිලිඹන 89.683
බහණ්ඩහගහය බිල්ඳත් භගින්ද රු.බිලිඹන 172ක් බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය භගින්ද රඵහ ගළනීභටත්
එකී රු.බිලිඹන 172න්, රු.බිලිඹන 1 ක් බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය ප්රහථමිකක මන්මද්සිඹ භගින්ද
ඉතිරිඹ ෘජු ක්රභඹ අනුගභනඹ කිරීභ භගින්ද පුයහ ගළනීභට 2015 මඳඵයහරි 27 දින ඳළති
යහජය ණඹ කශභනහකයණ කමිකටු භගින් ීරයණඹ මකොට නිර්මද්ල කය තිබු ඵ 2015-2016
භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් විගණකහධිඳති විසින් කන රද හර්තහ
භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි.
ඒ අනු 2015 මඳඵයහරි භ 25 වහ 26 දින පිළිලින් අන්තර්ජහරමහ වහ ප්රසිද්ධ පුත්ඳත්ර
ප්රසිද්ධ කයන රද දළන්ම ම් රට අනු ප්රහථමිකක මශදුන් 16 මදනහ මත ය 30 ක
කහරඹකින් කල් පිමයන රු.බිලිඹන 1ක බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය 12.5 % ක් න මඳොලී
අනුඳහතඹක් ඹටමත් නිකුත් කිරීභ වහ මිකර ගණන් කළහ තිබුණි. මම් පිළිඵ රැංසුතළබීමම්
මතොයතුරු හර්තහ (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ XXiii ඵරන්න )
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5.1.1.1 භශ ඵැාකුපේ පටන්ඩර් කටුව ල ශා එි  කාර්ය බාරය.

සිඹලු ඵළඳුම්කය බිල්ඳත් වහ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය මන්මද්සි ලින් ඳසු ඉදිරි කහර්ඹහරඹ භගින් (FO)
මටන්ඩර් කමිකටුට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ හර්තහ කස කයනු රඵන අතය, මටන්ඩර් භණ්ඩරඹ භගින් අභ
පිරිළඹ වහ අදහනභ භත මකොඳභණ ඵළඳුම්කය ප්රභහණඹක් මිකරදී ගන්මන්ද ඹන්න ීරයණඹ කයනු රඵයි.
21

5.2 2015 පඳඵරලාරි භව 27 දින ඵැඳුම්කර නිකුතුල සිදුවූ ආවන්න කාය තු පලෂඳ
ශැසිරීභ මභභ ඵළඳුම්කය නිකුතු දිනට මඳය තිමහ ද්විීරඹක මශදඳර තුර ය 30 ඵළඳුම්කය වහ
9.48 % ක හභහනය පරදහ අනුඳහතඹක් ඳළීරඹ. (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ xx ඵරන්න - පිටු
108) 9
5.3 භශ ඵැාකු නිධාරීන් විසින් පඳොදු ලයාඳාර කාරක වබාල ඉදිරිපේ පභභ ඵැඳුම්කර
නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් පදන ද ලාචික වාක්ෂි අනුල 2015 පඳඵරලාරි 27 දින භශ
ඵැාකු ඵැඳුම්කර නිකුතුල සිදුවූ අකාරය ඳැශැදිලි කෂ අයුරු ඳශතින් පකිනපයන් දැක්පේ.-

(උපුද්ටා ගැනීභ - ලාචික වාක්ෂි ඇමුණුම් ) -10
 හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ එදින මඳ.. 10.45ට ඳභණ යහජය ණඹ කශභනහකයණ
මදඳහර්තමම්න්තුට ඳළමිකණ මන්මද්සිමඹන් මකොඳභණ ඉල්ලුභක් රළබී ඇත්ද ආදී
විසතය විභස ඵ.

9

මභභ 9.48% ක මඳොලී අනුඳහතඹ ඍජු ක්රභඹ වයවහ භව ඵළැංකු විසින් ීරයණඹ කයන රද මඳොලී අනුඳහතඹ

භත ඳදනම් වූ මඳොලී අනුඳහතඹක් ඵත්, මමශමඳොමල් සහධීකාන ීරයණඹ වූ මඳොලී අනුඳහතඹක් මනොවුනු
ඵත් ඳළවළදිලි විඹ.
10

2015 මඳඵයහරි 27 න දින උමද් කහරමහ මමශමඳොර මභමවයුම් කමිකටු භගින් එමතක් යක් ඳභණ

ඳළති දින 3 රීතිඹ එනම් දින 3 ට ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් ඹම් ඵළැංකුක් භව ඵළැංකුමේ මුදල් තළන්ඳත් කශමවොත්
රළබිඹ යුතු මඳොලී අනුඳහතඹ 6.5% සිට 5% දක්හ අඩු කය තිබුණි. මභභ ීරයණඹ භගින් එභ අඩු කිරීභ ඉත්
කයන රදි. නළත හභහනය අගඹ න 6.5% ට ඳළමිකමණන රදි.
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 මභදින ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ මඳ..11.00 ට අන් විඹ යුතු තිබුණද ප්රහථමිකක
ගනුමදනුකරුකුකුමේ ඉල්ලීභ භත මන්මද්සිඹ මඳ. 11.05 දක්හ දීර්ඝ කයන
රද ඵ.11, 12
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එමර මඳ..11.00 ට ඳසු රැංසු තඵහ ඇත්මත් එක් ඉල්ලුම්කරුමකු ඳභණක් න අතය, ඒ රුපිඹල්

මිකලිඹන 100ක් ඵත් මඳ.. 11.04.26 ට රැංසු තඵහ ඇත්මත් HSBC ඵ මඳමන්.
12

භව ඵළැංකු නිරධහරීන් විසින් මභභ ප්රලසනගත මන්මද්සිඹ ම්ඵන්ධමඹන් ඊට කලින් දිනඹකදී ප්රහථමිකක

ගනුමදනු කරුන්ට දුයකථනමඹන් කථහ කය රු. බිලිඹන 10 ක් ඳභණ මිකරදී ගළනීභට කළභළත්ත අකභළත්ත
විභන රද ඵ හක්ෂිර ටවන් මේ. ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගමම් නිමඹෝජිතඹහටද එභ දුයකථන ඇභතුභ
රළබුන ඵ ප්රකහල කයයි. තද භව ඵළැංකුමේ නිරධහරීන් විසින් එඹ නහථ කයන රදි.
 ඳර්මඳචුමල් ට්මයරීස භහගභ රු: බිලිඹන 3 ක් 12.5 % ක්ද රු. බිලිඹන 5 ක් 12.75% රු: බිලිඹන 5
ක් 13% කට ද ආමඹෝජනඹ 2045 ඵළඳුම්කය මන්මද්සිමහදී රැංසු තඵන මරට ඊට භ මේරහකට
මඳය දුයකතනමඹන් හකච්ජහ කශ ඳරිදි රැංකහ ඵළැංකුට 2015 මඳඵයහරි 27 න දින මඳ.. 10.48 ට
ඊමම්ල් භගින් උඳමදස දී ඇත. එභ රැංසු රැංකහ ඵළැංකු විසින් පිළිමලින් 10.57.22, 10.57.41 ව
10.57.57 ඹන මේරහන් රදී භව ඵළැංකු මත රළබී ඇත. ඒ ඵ රැංසු මේරහ දක්න ටවමන්
ටවන් මේ. මඳ.. 11.06 ට HSBC ආඹතනඹ භගින් රැංසු ඉදිරිඳත් කය ඇත.
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 එභ මන්මද්සිමහදී ඵළඳුම්කය වහ ඳළති ඉල්ලුභ රකහ ඵළලීමභන් ඳසු යහජය
ණඹ කශභනහකයණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ ඉදිරි කහර්ඹහරඹ (front office) විසින් කස
කයන රද විකල්ඳ ක්රභ 07 ක් ඇතුරත් හර්තහමේ තිබ රු.බිලිඹන 2.6 ක ඵළඳුම්කය
නිකුත් කශ යුතු ඵට වූ නිර්මද්ලඹ මටන්ඩර් කමිකටුට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ
හර්තහක් කන රද ඵ
 හිටපු භවඵළැංකු අධිඳතියඹහ ඹලි මඳ.. 12.30 ට ඳභණ නිමඹෝජය අධිඳතිරුන්
මදමදමනකු13 භග යහජය ණඹ කශභණහකයණ මදඳහර්තමම්න්තුට
ඳළමිකණ
14
ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ ම්ඵන්ධ කරුණු විභස ඵ.
13

ආචහර්ඹ නන්දරහල් ම යසිැංව භවතහ ව ආනන්ද සිල්හ භවතහ ඹන මදමදනහ
මුල් මකටුම්ඳත් හර්තහමේ (fact report) හි මභමේ වන් මේ.එදින මටන්ඩර් කමිකටු නිමඹෝජනඹ කශ
හභහජිකඹන් න්මන් මටන්ඩර් කමිකටුමේ බහඳති, නිමඹෝජය අධිඳති පී.භයසිරි භවතහ , යහජය ණඹ
මදඳහර්තමම්න්තුමේ වකහය අධිකහරී එස.එස. අධිකහරී භවතහ, ආර්ථික ඳර්මහණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ වකහය
අධිඳති
සී.පී.ඒ. කරුණහතිරක භවතහ, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධිකහරී සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.
මමනවියත්න භවත්මිකඹ, ආර්ථික ඳර්මහණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධයක් ගුණයත්න භවත්මිකඹ ව තත්
අතිමර්ක සුපිරින්ටළන්ඩන් රු මදමදමනක් න ඵ අනහයණඹ කය ගන්නහ රදි. භව ඵළැංකු අධිඳති
මටන්ඩර් කමිකටුමේ හභහජිකමඹක් මනොන ඵද අනහයණඹ විඹ.
14

මභහිදී රු. බිලිඹන 1 සිට රු. බිලිඹන 10 දක්හ මුදරක් ඳඹහ ගළනීභට ගනු රළබ ීරයණඹ ඉවත වන්
නිරධහරීන් විසින් ෘත්ීරඹභඹ විනිලසචඹ අනු කණ්ඩහඹභක් ලමඹන් ගනු රළබ ීරයණඹක් ඵ තභන්
පිළිගන්නහ ඵ මටන්ඩර් කමිකටු බහඳති පී. භයසිරි භවතහ ප්රකහල කයන රදි.
මකමේ මතත් ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධිකහරී මමනවියත්න භවත්මිකඹමේ හක්ෂිඹ ගළන විමලේමඹන්
රකහ ඵළලිඹ යුතු ඇත. “මභහිදී කහයක බහ විසින් මඳන්හ මදන රද්මද් මමනවියත්න භවත්මිකඹ විසින්
මිකන් මඳය කිසිභ අසථහකදී කහයක බහ ඉදිරිමහ හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ විසින් තභන්ට " Do it "
ඹනුමන් නිමඹෝග කශ ඵ වන් මනොකර ඵ වහ "Why don't you go for ten ? " ඹනුමන් අදවක්
ඉදිරිඳතු කශ ඵ ඳභණක් ප්රකහල කශ ඵයි. විගණකහධිඳති හර්තහමන්ද භව ඵළැංකු අධිඳති යඹහ විසින්
මමනවියත්න භවත්මිකඹමගන් රු: බිලිඹන 10 කට මනොඹන්මන් භන්දළයි " Why don't you go for ten ? "
ඹන්න ඇස ඵ වළය මනත් කිසිභ හක්ෂිඹක් ඉදිරිඳත් කය නළති ඵ මඳන්හ මදන රදි.
මභහිදී මමනවියත්න භවත්මිකඹ කලින් කහයක බහ රදී ඒ ඵ ්යකහල කිරීභට මනොවළකිම භ පිළිඵ
භහ බජනඹ කයන ඵ ්යකහල කය සිටිඹහඹ.”
තද ආචහර්ඹ ඒ. ඉඩ්. එම්. අසීම් භවතහ ( නිමඹෝජය ණඹ අධිකහරී) ප්රකහල කයන රද්මද්ද අදහර ීරයණඹ
මටන්ඩර් කමිකටුමේ ීරයණඹක් ඵයි.

“ අචහර්ඹ අසීම් මේ හක්ෂි අනු ඳළවළදිලි මනහ භව ඵළැංකුමේ මජයසඨ කශභනහකහරීත්ඹ ක්රභමඹන් ඍජු
නිකුතු ක්රභමඹන් ඉත්, ඩහත් පුළුල් මශඳශක් හිත මන්මද්සි ්රිඹහලිඹට ඹහභට 2015 මඳඵයහරි 27
දිනට මඳය දිනර හකච්ජහ කයමිකන් සිටි ඵ. හකච්ජහමේ මඹෝජනහ වූමහ Full scale Public Auctionරට
ඹහභටයි. මන්මද්සි දිනඹට මඳය දිනමහදී ද මභභ කහයණඹ හකච්ජහ කය තිබ අතය ආචහර්ඹ අසීම් ව අමනක්
අඹට ද මම් ම්ඵන්ධමඹන් ීරයණඹක් ගළනීභට සිදු විඹ වළකි ඵ දළනුම් දී තිබුණහ. ආචහර්ඹ අසීම් ත දුයටත්
හක්ෂි දීමම් දී ප්රකහල කමල්, ඉදිරිඳත් කය තිබ රු. බිලිඹන 1ට ඩහ 20 ගුණඹක රැංසු රළබීභ නිහ Public
Auction වයවහ අලය අයමුදල් රුස කිරීභට මවොභ අසථහක් ("Ideal opportunity") වූ ඵයි. එභ නිහ
ම්පර්ණ ප්රභහණඹභ, ඒ කිඹන්මන් රු. බිලිඹන 10කට අධික ප්රභහණඹක් ඩහ එදින Public Auction එමකන්
ගළනීභට ීරයණඹ කශ ඵ (ඇමුණුභ 25 ඵරන්න)
ඉන්ඳසු එභ ීරයණඹ භව ඵළැංකු අධිඳති යඹහ මත මටන්ඩර් කමිකටු භගින් දන්න රද ඵ හක්ෂි භගින්
මවලිවිඹ.
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 මභහිදී ප්රහථමිකක මශඳශ ගළනුම්කරුන් රැංසු තළබ විසතය ඇතුරත් රයිසතු හිටපු
අධිඳතියඹහ විසින් රැමගන ඳරීක්හ කශ ඵ
 හිටපු අධිඳතියඹහ එභ රයිසතුමේ රු.බිලිඹන 20 වන් සථහනඹට අත දිගුමකොට
රු.බිලිඹන 20 භ මනොගන්මන් භන්දළයි විභස ඵ
 රු.බිලිඹන 20 ක් දක්හ ඉල්ලුභක් රළබී ඇති ඵ නිරධහරීන් විසින් දළනුම් මදන රද
විට එභ රු.බිලිඹන 20 භ රඵහ ගන්නහ මර හිටපු අධිඳතියඹහ විසින් නිරධහරීන්ට
මඹෝජනහ කයන රද ඵ

(2016.08.12 දින ඳළති කහයක බහමේදී තභන්ට එභ මුදර රඵහ ගන්නහ මර යහජය
ණඹ කශභණහකයණ මදඳහර්තමම්න්තුට භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ ඳළමිකණ - “Do it”
ඹනුමන් නිමඹෝග කශ ඵ ප්රකහල කයන රදී. නමුත් මිකන් මඳය කයන රද හක්ෂි
දළක්ම භකදී “Why don’t you go for 10?" ඹනුමන් හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳති විසින්
මඹෝජනහ කශ ඵට යහජය ණඹ කශභනහකයණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධිකහරීතුමිකඹ
හක්ෂි ඳඹහ ඇත.)
 රු.බිලිඹන 20 රඵහ ගතමවොත් මරය මශඳර තුර ඇතින අහිතකය තත්ත්ඹන්
පිළිඵ නිරධහරීන් විසින් හිටපු අධිඳතියඹහට මඳන්හ මදන රද ඵ
 එවිට හිටපු අධිඳතියඹහ විසින් 2014 ළ්තළම්ඵර් භ නිකුත් කයන රද 30 අවුරුදු
ඵළඳුම්කයමඹහි ඵය තළබ අනුඳහතඹ පිළිඵ විභන රද ඵ
 එභ අනුඳහතඹ 11.75 ඵ නිරධහරීන් විසින් මඳන්හ මදන රද ඵ වහ එවිට හිටපු
අධිඳතියඹහ විසින් එභ මරය මශඳර අනුඳහත ඳළති භට්ටභ අනු කටයුතු
මනොකයන්මන් භන්දළයි විභන රද ඵ
 ඳසු, රු.බිලිඹන 10 ක් රඵහ ගන්නහ මර ඉවත කී රළයිසතුමහි රු.බිලිඹන 10
වන් සථහනඹ අතින් මඳන්හ මදමිකන් හිටපු අධිඳතියඹහ විසින් නිරධහරීන්ට උඳමදස
මදන රද ඵ
 ඒ අනු හිටපු භවඵළැංකු අධිඳතියඹහමේ උඳමදස ඳරිදි රු.බිලිඹන 10 රඵහගළනීභ
වහ මනභ හර්තහක් ණඹ කශභනහකයණ මදඳහර්තමම්න්තු භගින් කස කයන
රද ඵ
 හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහමේ උඳමදස භත රු. බිලිඹන 10 රඵහගළනීභ යහජය ණඹ
මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධිකහරීතුමිකඹ විසින් ටවනක් තඵහ ඉදිරි කහර්ඹහරඹ මත දළනුම්
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දුන් ඵ. - ( “Governor instructed to place price up to Rs.10 billion taking in to
consideration additional fund requirements of the Government”) 15
 එභ රු.බිලිඹන 10 නිර්මද්ලඹ මටන්ඩර් කමිකටුට රැමගන ගිඹ ඵ වහ හිටපු
අධිඳතියඹහ රු.බිලිඹන 10 ක් රඵහ ගළනීභට උඳමදස දුන් ඵ මටන්ඩර් කමිකටු
නිරධහරීන්ට ණඹ අධිකහරීතුමිකඹ විසින් ප්රකහල කයන රද ඵ

(භශ ඵැාකුපේ පටන්ඩර් භණ්ඩය )
(භව ඵළැංකු මටන්ඩර් භණ්ඩරමහ කහර්ඹ බහයඹ නුමහ යහජය ණඹ කශභනහකයණ
මදඳහර්තමම්න්තු භගින් ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් ඉදිරිඳත් කයන් රඵන
නිර්මද්ල ්රිඹහත්භක කිරීභ පිළිඵ ීරයණ ගළනීභයි. 2015 මඳඵයහරි භ 27 දින
මටන්ඩර් කමිකටු නිමඹෝජනඹ කශ හභහජිකයින් නුමහ මටන්ඩර් කමිකටුමේ බහඳති,
නිමඹෝජය අධිඳති පී. භයසිරි භවතහ, යහජය ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ වකහය අධිකහරී
එස.එස.අධිකහරී භවතහ, ආර්ථික ඳර්මහණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ වකහය අධිඳති සී.පී.ඒ
කරුණහතිරක
භවතහ,
යහජය
ණඹ
මදඳහර්තමම්න්තුමේ
අධිකහරී
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මනවියත්න භවත්මිකඹ, ආර්ථික ඳර්මහණ මදඳහර්තමම්න්තුමේ
අධයක් ගුණයත්න භවත්මිකඹ ව තත් අතිමර්ක සුඳරින්මටන්ඩ්න්ඩ්රු මදමදමනකි. )
 රු.බිලිඹන 10 ක් රඵහ ගළනීභට උඳමදස දීභට මවේතු කුභක්දළයි මටන්ඩර් කමිකටු
බහඳති විසින් හිටපු අධිඳතියඹහමගන් දුයකතනමඹන් විභන රද ඵ  ඒ වහ හිටපු අධිඳතියඹහ විසින් මවේතු 2 ක් ඉදිරිඳත් කශ ඵ 1. ආණ්ඩුට විලහර මුදල් ප්රභහණඹක් අලය ඵ
2. 5% කට ඳළති මඳොලී අනුඳහතඹ (Special Standing Deposit Facility Rate) රඵන
තිමහදී ඉත් කයන ඵ වහ එවිට මඳොලී අනුඳහතඹ ඉවර ඹන ඵ (2014
ළ්තළම්ඵර් භ ඵළඳුම්කය නිකුතුමේදි ඳළති තත්ත්ඹට මඳොලී අනුඳහත භට්ටභට
ඳත් න ඵ) මඳන්හ මදන රද ඵ

(මකමේ වුද මඳඵයහරි 27 ඵළඳුම්කය නිකුතු සිදුම භට මඳය මඳඵයහරි 23 න දින
රැසන රද භව ඵළැංකු මුදල් භණ්ඩරඹ භගින් මඳොලී අනුඳහතඹ, මිකරඟ භහමහ මුදල්
භණ්ඩරඹ රැසන මතක් මඳොලී අනුඳහත ඳළති භට්ටමම්භ මනොමනස ඳත්හ ගනු
රඵන ඵට ීරයණඹක් මගන ඇති ඵ 2015 මඳඵයහරි භ 23 දින මදල් භණ්ඩර
ඳත්රිකහමහි මදන අයිතභඹ උපුටහ දක්මිකන් කහයක බහ භගින් මඳන්හ මදන රදී.)
-Item No.02 of the Board Paper dated 23 February 2015 –
“Given the rising trend of the market interest rates and rising growth of
private sector credit and decided to maintain the policy interest rates at
current level until the next month’s monetary policy review”
15

ළඩිභනත් අයමුදල් ර අලයතහඹ වහ
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(භව ඵළැංකු මුදල් භණ්ඩරඹ එන් ීරයණඹක් මගන තිබිඹදී

හිටපු භව ඵළැංකු
අධිඳතියඹහ විසින් මඳොලී අනුඳහත මනස කිරීභ වහ ීරයණඹ කය ඇති ඵ
නිරීක්ණඹ විඹ.)
 මඳඵයහරි 27 න දින උදඹ කහරමහ මශඳර මභමවයුම් කමිකටුට ( Market
Operation Committee) හිටපු අධිඳතියඹහ ඳළමිකණ 5% ඳළති මඳොලී අනුඳහතඹ
(Special Standing Deposit Facility Rate) 6.5% දක්හ ළඩි කිරීභට උඳමදස දුන් ඵ
වහ අධිඳතියඹහ එභ කමිකටුමේ හභහජිකමඹක් මනොන ඵ
 එදිනභ මශඳර මභමවයුම් කමිකටු භගින් චක්රමල්ඛඹක් නිකුත් කය එභ මඳොලී
අනුඳහතඹ පිළිඵ මදල් මශඳර දළනුත් කශ ඵ

 හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ විසින් මඳඵයහරි 27 දිනභ ඒ වහ අනුභළතිඹ රඵහ දුන්
ඵ
 එභමඳොලී අනුඳහත මනස කිරීභට ගනු රළබ ීරයණඹ ්රිඹහත්භක වූමහ භහර්තු 3 න දහ
සිට ඵ
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භව ඵළැංකු අධිඳතියඹහ විසින් ගනු රළබ එභ ීරන්දු 2015 භහර්තු 06 දින ඳළති
මුදල් භණ්ඩරමහදී17 අඳය අනුභළතිඹට (Ratification) රක්කයන රද ඵ

මමශමඳොර මභමවයුම් කමිකටුමේ බහඳති ආචහර්ඹ නන්දරහල් ම යසිැංව භවතහමේ වබහගිත්මඹන්
මමශමඳොර මභමවයුම් කමිකටුමේදී ගනු රළබ ීරන්දු
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5.4
2015 පඳඵරලාරි 27 දින භශ ඵැාකු ඵැඳුම්කර වශා ාසු කැවිපම් පතොරතුරු
ඳත්රිකාලට (Bid Acceptance information sheet) අනුල වකවන ද ලගුල ගණුපදනුකරු
(Dealer)

ඵැඳුම්කර ල මුහුණත
ලිනනාකභ රු.

පලන්පගලසිපයන් ද මුද
රු.

ඵර තැබු වාභානය පදා
අනුඳාතය (WAYR)

Bank of Ceylon

8,000,000

9,546,736

9.3510

Acuity Securities Ltd

50,000,000

56,005,000

9.9063

First Capital Treasuries Ltd.

100,000,000

110,954,800

10.0278

Bank of Ceylon

500,000,000

546,966,000

10.1970

Entrust Securities PLC

50,000,000

52,253,650

10.2339

NSB Fund Management
Company Ltd.

100,000,000

104,507,300

10.2959

EPF

500,000,000

522,536,500

10.4652

එකතුල

1,308,000,000

1,402,769,986

මද්ශීඹ ණඹ කශභනහකයණ කමිකටු විසින් ප්රහථමිකක මන්මද්සිමඹන් රු.බිලිඹන 1 ක
ඵළඳුම්කය ඳභණක් මිකරට ගළනීභට නිර්මද්ල කය තිබිඹදී එභ ප්රභහණඹ මභන් ද ගුණඹකටත්
ළඩි ප්රභහණඹක් එනම් රු.බිලිඹන 10.058 දක්හ රැංසු පිළිගළනීභට 2015.02.27 දින
ඳළළත්වුණු බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය මටන්ඩර් කමිකටු (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ xxiv ඵරන්නපිටු 112) විසින් ීරයණඹ කය තිබුණු ඵ විගණකහධිඳති හර්තහ භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි.
එදින ඳළති මන්මද්සිමහදී 9.3510 සිට 11.7270 දක්හ වූ ඵයතළබ පරදහ අනුඳහතඹකට මිකර
ගණන් ඉදිරිඳත් කය තිබ ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් 14 මදමනකුට ය 30 කින් කල් පිමයන
බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමභන් (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ XXV ඵරන්න - පිටු 114 )
රු.බිලිඹන 10.058 ක් උඳඹහ ගළනීභට අම්ක්හ කශද ට්ටම් අනුඳහතඹකට (අමිකරට) නිකුත්
කිරීභ නිහ රු.බි. 9.658 ක් ඳභණක් උඳඹහ ගළනීභට වළකි තිබුණි. මභහිදී අනහයණඹ වූ
තත් ළදගත් කරුණක් මර ඉවත ඳරිදි පුයහගත මනොවළකි වූ රු.බි 0.371 (රු.බිලිඹන
10.058 - රු.බිලිඹන 9.687) ක මුදර මනත් මකටි කහලීන ප්රබඹකින් පුයහ ගළනීභට සිදු
තිබ ඵ විගණකහධීකාඳති හර්තහ තදුයටත් මඳන්හ මදයි.
5.5 ඳර්පඳචුල්  පෙරීව් (Perpetual Treasuries) වභාගභ විසින් 2015 පඳඵරලාරි 27
ඵැඳුම්කර නිකුතුල වශා ාසු තැබීභ
ඉවතින් දළක්වු ඳරිදි ප්රහථමිකක මන්මද්සිඹ රු.බි. 1කට සීභහ කමල් නම් ඉවත වන් ප්රහථමිකක
ගනුමදනුකරුන් 7 මදනහ වළරුණු විට එදිනට රළබී තිබ එකතු රු.බිලිඹන 20.708 ක් වූ
සිඹළුභ මිකර ඉදිරිඳත් කිරීම් ලින් සිඹඹට 75 ක ප්රභහණඹක් වහ මිකර ගණන් ඉදිරිඳත් කය
තිබ Perpetual Treasuries භහගභ ඇතුළු මනත් ගනුමදනුකරුන්ට ඵළඳුම්කය මිකරදි
ගළනීභට අසථහක් මනොතිබ ඵ ඉවත ගුමන් ඳළවළදිලි මේ. එදින මන්මද්සිඹ භගින්
නිකුත් කිරීභට අම්ක්හ කශ රු.බි. 1 ක මුදර රු.බිලිඹන 10.058 දක්හ ළඩි කිරීභට ීරයණඹ
කිරීභ මවේතුමන් ඉවත වන් ප්රහථමිකක මශඳුන් 07 මදනහ අතයද මනොසිටි Perpetual
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Treasuries භහගභ එදින නිකුත් කයන රද මුළු ඵළඳුම්කය ටිනහකමිකන් 50 % ක් එනම්
රු.බිලිඹන 5 ක් රඵහ ගළනීමම් අසථහ උදහ ම  තිබීභ කළපී මඳමනන රක්ණඹක් වූ ඵත් (
ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ XXV ඵරන්න - පිටු 114 ) මභහිදී එභ රු.බිලිඹන 5 කින් රු.බිලිඹන
2ක් ෘජුභත් රු.බිලිඹන 3 ක් මනත් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුමකු වූ රැංකහ ඵළැංකු වයවහ
ක්රහකහයමඹනුත් රඵහ ගළනීභට එභ භහගභ කටයුතු කය තිබ ඵත් විගණකහධීකාඳති හර්තහ
මඳන්හ මදනු රඵයි.
5.6 2015 පඳඵරලාරි 27 ඵැඳුම්කර පලන්පගලසිපේදී මූය පලෂඳ තු ාකා ඵැාකුපේ
ශැසිරීභ මභදින ඵළඳුම්කය මන්මද්සිමහදී ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ භගින් කයන රද ඉල්ලීභකට
අනු එභ භහගභ මනුමන් රු.බිලිඹන 13 ක් දක්හ12.50%, 12.75% වහ 13%
අනුඳහතඹට රැංසු 3 ක් රැංකහ ඵළැංකු විසින් ඉදිරිඳත් කය ඇත. එක් ප්රහථමිකක ගළනුම්කරුමකු
මනුමන් තත් ප්රහථමිකක ගළනුම්කරුමකු භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය මනුමන් රැංසු තඵන රද
ප්රථභ අසථහ මභඹ න ඵ කහයක බහ විසින් කයන රද විභර්ලනඹන්හි දී අනහයණඹ
විඹ.
මභභ ගනුමදනු ම්ඵන්ධමඹන් මතොයතුරු තභහ මනොදළන සිටි ඵත් මභභ ගනුමදනුට
ප්රධහන ලමඹන් ම්ඵන්ධ ම  ඇති රැංකහ ඵළැංකුමේ භව ඵළැංකු ඵළඳුම්කය ම්ඵන්ධ ගනුමදනු
අැංලමහ ප්රධහන ගනුමදනුකරුමගන්(Chief Dealer) මම් ම්ඵන්ධමඹන් විභස අසථහමේදී රඵහ
මදන රද ලිඛිත ඳළවළදිලි කිරීභ ම්ඵන්ධමඹන් තභහ ෆහීභකට ඳත් මනොවූ මවයින් මභභ
ගනුමදනු ම්ඵන්ධමඹන් විභර්ලනඹ කිරීභට අර්නසට් ඇන්ඩ් ඹැංේ ආඹතනඹට ඳයන රද
ඵ රැංකහ ඵළැංකුමේ බහඳති විසින් කහයක බහට කරුණු දක්න රදී.
ඒ අනු අර්නසට් ඇන්ඩ් ඹැංේ ආඹතනඹ විසින් රැංකහ ඵළැංකු මභභ ගනුමදනු වහ
දහඹකම භ ම්ඵන්ධමඹන් විභර්ලනඹ මකොට ඉදිරිඳත් කයන රද හර්තහ මභභ හර්තහමහි
ඇමුණුභ 18 ලමඹන් ඉදිරිඳත් කය ඇත.
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5.7

2015 පඳඵරලාරි 27 ඵැඳුම්කර පලන්පගලසිපේදී පටන්ඩර් කටුව පේ ක්රියාකාරීත්ලය

18මද්ශිඹ

ණඹ කශභනහකයණ කමිකටු විසින් ප්රහථමිකක මන්මද්සිමඹන් නිකුත් කිරීභට
නිර්මද්ල කය තිබුමණ් රු.බිලිඹන 1 ඵළඳුම්කය ඳභණි. එමේ වුද එභ ප්රභහණඹ මභන් ද
ගුණඹකටත් ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් එනම් රු.බිලිඹන 10.058 ක් දක්හ රැංසු පිළිගළනිභට 2015
මඳඵයහරි 27 න දින මන්මද්සිඹ ඳළළත්ම මභන් ද අනතුරු ඳළඹ 1230 සිට ඳළඹ 1310 ,
දක්හ ඳළළත්වුනු අැංක 2/2015 දයන බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය මටන්ඩර් කමිකටු (Treasury
Bond Tender Committee) විසින් ීරයණඹ කය තිබුණි (ඇමුණුභ 1 - xxiv ). මභහිදි
නිරීක්ණඹ වූ ළදගත්භ කරුණ න්මන් ඉවත ීරයණඹ මගන ඇත්මත් මන්මද්සිඹ
ඳළළත්ම මභන්ද අනතුරු ඵඹ. මභඹ ඉවත 5.1.3 මේදමහ වන් කය ඇති මද්ශිඹ ණඹ
කශභනහකයණ කමිකටු විසින් රු.බිලිඹන 12.550 ක් ෘජු ක්රභමඹන් පුයහ ගළනිභට කය තිබ
ීරයණමඹන් ම්පර්ණමඹන්භ ඵළවළය විභකි.
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මභදින ණඹ කමිකටුමේ ීරයණඹ නුමහ බිලිඹන 1 ක් මන්මද්සිමඹන් රඵහමගන ඉතිරි බිලිඹන 172 ඍජු
ක්රභඹ භගින් පුයහ ගළනීභටයි. මභහිදී නිරීක්ණඹ වූ ළදගත්භ ඳයසඳයඹ නුමහ රු: බිලිඹන 1 ක්
මන්මද්සිමඹන් කළහ මන්මද්සිඹ අන් වූ ඳසු රු: බිලිඹන 10.058 ක් රඵහ ගළනීමභන් ඳසු ණඹ
මදඳහර්තමම්න්තු රැසම  රු: බිලිඹන 1 ක් මන්මද්සිමඹන් රඵහ ගළනීභට කලින් ගත් ීරයණඹ තවවුරු කිරීභයි.
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6.
2015 පඳඵරලාරි 27 දින ඵැඳුම්කර නිකුත් කෂ ශැකිල තිබ වික් ඳ ්රභ තුනක් වශ
ඒලාපේ ඇව්තපම්න්තුගත ලාසි - අලාසි පිළිඵ වි්ප් ණයක් 2015 – 2016 භශ ඵැාකු
ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ පිළිඵ විගණකාධිඳතිලරයාපේ විපේ විගණන ලාර්තාල භන්න්
ඉදිරිඳත් කරනු ඵයි. 19
6.1. ඵැඳුම්කර නිකුතුල රු.මලියන 1 කට සීභා කප්  නම් ඇව්තපම්න්තුගත අලාසිය
(i).

2015 මඳඵයහරි 27 දින ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ අම්ක්හ කශ ඳරිදි රු.බිලිඹන
01 ට සීභහ කමල් නම් එභ ටිනහකභ ආයණඹ න ඳරිදි රඵහ තිබ රැංසු
ප්රභහණඹ අනු ඵළඳුම්කයඹක රැංසු ටිනහකභ රු.104.5073/- ක් දක්හ ඳභණක්
ඵළඳුම්කය නිකුත් කමල් නම් රු.මිකලිඹන 1,403 ක් රඵහ ගත වළකි තිබුණි.
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මභභ ප්රලසනඹ පිශඵ රකහ ඵළලීමම්දි ආචහර්ඹ අසිම් විසින් දිවුරුම් පිට මදන රද හක්ෂි ඉතහ ළදගත්ඹ. (
ඳහද ටවන් - 14 ඵරන්න )
31

එමර එභ ටිනහකභට ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ සිභහ මනොකිරිභ නිහ ඳවත ගුමහි
දළක්මන ඳරිදි යජඹට රු.889,358,050/- ක ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹක් සිදු
තිබුණි.20, 21
ගනුපදනුකරුලන්

ාසුටු
රු.

පවේලක අර්ථ වාධක අරමුද
Entrust Securities PLC
භවජන ඵළැංකු
NSB Fund Management
Co. Ltd
මේකඅර්ථහධක අයමුදර
Natwealth Securities Ltd
NSB Fund Management
Co. Ltd
Natwealth Securities Ltd
මේකඅර්ථහධක අයමුදර
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd

104.507
103.116
102.207
102.207

ඵැඳුම්කරපේ මුහුණත
ලිනනාකභ (රජපේ
ලගකීභ)
රු.
500,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

102.207 1,000,000,000.00
102.207
50,000,000.00
101.758
100,000,000.00
99.999
99.999
97.878
95.8394

50,000,000.00
500,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00

පගවියයුතු වමුච්චිත
ලිනනාකභ
රු.

අලාසිය
රු.

1,402,769,986.00
1,454,327,886.00
1,556,535,086.00
1,658,742,286.00

695,750.00
2,300,100.00
2,300,100.00

2,680,814,286.00
2,731,917,786.00
2,833,675,786.00

23,001,000.00
1,150,150.00
2,749,300.00

2,883,675,286.00
3,383,670,286.00
3,628,365,286.00
3,867,963,786.00

2,254,150.00
22,541,500.00
16,573,250.00
21,669,750.00
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මභභ අහසිඹ ගණනඹ කය ඇත්මත් ඍජු ක්රභඹ නිළයදි ක්රභමේදඹක් ලමඹන් බහවිතහ කශයුතු ඳසුබිභ තුර
ඳභණි. නමුත් සිඹලු ලිඹකිඹවිලි ව අත්මඳොත ඳරීක්හ කිරීමම්දී මඳනී ඹන්මන් 1997 න් ඳසු ඵළඳුම්කය
වඳුන්හ දීමභන් ඳසු මන්මද්සි ක්රභඹ රීතිඹ ලමඹනුත් ඍජු ක්රභඹ වදිසි අසථහ රදී යතිමර්කඹක්
ලමඹනුත් බහවිතහ කශ වළකි ඵත් ඹ. තද ඍජු ක්රභඹ බහවිතහ කිරීමම්දී මුරය භණ්ඩර විමලේ ඳත්රිකහක්
භගින් එඹ කශයුතු ඵත් අනහයණඹ මේ. තද 2008 න් ඳසු එළනි මුරය භණ්ඩර අයඹක් රළබුණ ඵට
කිසිභ හක්ෂිඹක් අඳ මත රළබී නළත. තද ඍජු ක්රභඹ බහවිතමහදී විමලේමඹන්භ යජමහ අයමුදල් (Captive
Sources) බහවිතහ කශයුතු ඵට ඳළවළදිලි වනක් එභ මරය භණ්ඩර ඳත්රිකහර ඇත. තද එහිදී එභ අයමුදල්
ආයක්හ න මර මකොන්මද්සි කිහිඳඹක්ද එභ ඳත්රිකහර ඇතුරත් ම  ඇත. 2008 ජනහරි 07 NB/PD/
01/26/2008 මරය භණ්ඩර ඳත්රිකහට අනු ඍජු ක්රභඹ බහවිතමහදී ඇතිවිඹ වළකි අගීරන් ඳවක් " possible
implications " ඹනුමන් අදහනම් තත්ත්ඹ එහි දක්හ ඇත. එනම් ඍජු ක්රභඹ යමට් ඳතින අසථහය
තත්ඹක් ව අතයලය අසථහක ඳභණක් මරය භණ්ඩර අයඹ ඇති බහවිතහ කශ වළකි යතිමර්කඹක්
මර ඉතහභත් ඳළවළදිලිමේ. එමේ නම් අහසිඹ ගණනඹ කිරීමම්දී ඍජු ක්රභඹ බහවිතහ කශ වළකි මවෝ යුතු ඵ
උඳකල්ඳනඹ කිරීභ නිළයදි මනොමේ. අහසිඹ ගණනඹ කිරීමම් ඳදනභක් මර ඍජු ක්රභඹ නිඹමිකත ක්රභඹ මර
ළරකීභ නිළයදි මනොමේ.
2016.10.20 දින මභභ හර්තහමේ 3.2 ඹටමත් ඵළඳුම්කය විකිණීමම්දී යජඹට විඹ වළකි අහසිඹ
ගණනඹ කිරීමම් මරධර්භඹට ඇතුරත් කශ ැංමලෝධනඹට , ඒ අසථහමේ කහයක බහ ඇතුලු සිඹළු
මදනහමේ එකඟත්ඹ මනොරළබු නමුත් 2016.10.21 මනි දින විගණකහධිඳතියඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද
මරධර්භඹ මදෝ වගත ඵළවින්, ඳහද ටවන් අනුභත කයන භන්ත්රී කණ්ඩහඹභ භගින් ඉදිරිඳත් කයන රද
මරධර්භඹට විගණකහධිඳතියඹහ එකඟ විඹ.
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මකමේ මතත්, මභභ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ රු. බිලිඹන 1 කට සීභහ වූමහ නම් යජඹට වූ අහසිඹ නුමහ
විගණකහධිඳතියඹහමේ මුල් ගණනඹ කිරීභ ඹටමත් ගණනඹ කයන රද උඳකල්පිත අහසිඹකි. ඊට අභතය
2015 මඳඵයහරි 27 න දින උමද්, දින 3 රීතිඹ මනස කිරීභ නිහ භසථ මශඳර මඳොලී අනුඳහතඹ 1 1/2
% කින් ළඩිවිඹ. එභ සිද්ධිඹ මභභ උඳකල්ඳනඹට ඇතුරත් කය නළත. එභ නිහ ඇත්ත ලමඹන්භ ෘජු ක්රභඹ
වයවහ මභභ මුදර රඵහ ගළනීභට මගවිඹ යුතු මඳොලි අනුඳහතඹ මකොඳභණද ඹන්න ප්රකහල කිරීභ අතිලයින්භ
අඳවසු කහයණහකි. ( මන්මද්සිඹ කර තිමහ ඊට කලින් දිනරදී ඍජු ක්රභඹට රඵහ ගත වළකිවූමහ රු.
බිලිඹන 3 ක් ඵත් හක්ෂි භගින් මවලිදයේ ම  තිබුණි. )
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Seylan Bank PLC
Wealth Trust Securities
Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Wealth Trust Securities
Ltd
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Ltd
Pan Asia Banking
Corporation PLC
Capital Alliance Ltd
රැංකහ ඵළැංකු
එකතුල

95.8074
93.879

1,250,000,000.00
50,000,000.00

5,065,556,286.00
5,112,495,786.00

108,748,750.00
5,314,150.00

93.879
91.9928
90.177

500,000,000.00
1,000,000,000.00
50,000,000.00

5,581,890,786.00
6,501,818,786.00
6,546,907,286.00

53,141,500.00
125,145,000.00
7,165,150.00

90.177

100,000,000.00

6,637,084,286.00

14,330,300.00

90.177

250,000,000.00

6,862,526,786.00

35,825,750.00

90.1769
100,000,000.00
90.1699 3,000,000,000.00

6,952,703,686.00
9,657,800,686.00

14,330,400.00
430,122,000.00
889,358,050.00

33

6.2 ශ්රී ාකා භශ ඵැාකු රාජය ණය කෂභනාකරණ කටුව ල නිර්පගල කර තිබු රු.මලියන
2.608 ක් ඉක්භවිභ නිවා සිදු වූ අලාසිය
මද්ශීඹ ණඹ මදඳහර්තමම්න්තු විසින් මටන්ඩර් කමිකටු මත රඵහ දුන් විකල්ඳ ක්රභ
දළක්මන ඳත්රිකහමේ (Option Sheet) නිර්මද්ල කය තිබ රු.මිකලිඹන 2,608 ක ඵළඳුම්කය
(ඵළඳුම්කයඹක රැංසු ටිනහකභ රු.102.20720 ක් න ඳරිදි) ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමම්
වළකිඹහ තිබුණි. එමේ මනොකය රු.බිලිඹන 10.058 දක්හ ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ නිහ යජඹට
ඳවත ගුමහි ගණනඹ කය ඇති ඳරිදි රු.688,538,600 ක ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹක් සිදු
තිබුණි.22
ගනුපදනුකරුලන්

ාසු ටු
රු.

ඵැඳුම්කරපේ
මුහුණත ලිනනාකභ
(රජපේ ලගකීභ)
රු.

පගවිය යුතු වමුච්චිත
ලිනනාකභ රු.

2,731,917,786.00

අලාසිය රු.

-

NSB Fund Management Co. Ltd

102.21
101.76

50,000,000.00
100,000,000.00

2,833,675,786.00

449,000.00

Natwealth Securities Ltd

100.00

50,000,000.00

2,883,675,286.00

1,104,000.00

මේක අර්ථහධක අයමුදර
Perpetual Treasuries Ltd

100.00

500,000,000.00

3,383,670,286.00

11,040,000.00

97.88

250,000,000.00

3,628,365,286.00

10,822,500.00

Perpetual Treasuries Ltd

95.84

250,000,000.00

3,867,963,786.00

15,919,000.00

Seylan Bank PLC

95.81

1,250,000,000.00

5,065,556,286.00

79,995,000.00

Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd

93.88

50,000,000.00

5,112,495,786.00

4,164,000.00

93.88

500,000,000.00

5,581,890,786.00

41,640,000.00

Perpetual Treasuries Ltd

91.99

1,000,000,000.00

6,501,818,786.00

102,142,000.00

Wealth Trust Securities Ltd
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Ltd

90.18

50,000,000.00

6,546,907,286.00

6,015,000.00

90.18

100,000,000.00

6,637,084,286.00

12,030,000.00

Pan Asia Banking Corporation PLC

90.18

250,000,000.00

6,862,526,786.00

30,075,000.00

Capital Alliance Ltd

90.18

100,000,000.00

6,952,703,686.00

12,030,100.00

රැංකහ ඵළැංකු

90.17

3,000,000,000.00

9,657,800,686.00

361,113,000.00

Natwealth Securities Ltd

688,538,600.00

එකතුල

6.3 රු. මලියන 20 ක් ඵා ගැනීභ වශා භශ ඵැාකු අධිඳතිපේ පයෝජනාල ක්රියාත්භක
කප්  නම් ඇතිවිය ශැකිල තිබ ඇව්තපම්න්තුගත අලාසිය
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මකමේ මතත්, මභභ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ රු. බිලිඹන 26 කට සීභහ වූමහ නම් යජඹට වූ අහසිඹ නුමහ
විගණකහධිඳතියඹහමේ මුල් ගණනඹ කිරීභ ඹටමත් ගණනඹ කයන රද උඳකල්පිත අහසිඹකි. ඉවත ඳහද
ටවන් 20, 21 හී දළක්වූ කරුණු මභභ ගණනඹ කිරීභටත් අදහර මේ.
34

ඵළඳුම්කය නිකුත්කිරීභ රු.බිලිඹන 1 ට සීභහ මනොකය භව ඵළැංකු අධිඳති මඹෝජනහ කශ
රු.බිලිඹන 20 ක ඵළඳුම්කය නිකුත් කමල් නම් ඳවත ගුමහි ගණනඹ කය ඇති ඳරිදි
රු.2,730,059,050 ක ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹක් යජඹට සිදු ම භට ඉඩ තිබුණි.23

23

රු. බිලිඹන 20 ක් මනොගත් නිහ මභඹ භනඃකල්පිත අදවකි.
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ගනුපදනුකරුලන්

ාසු ටු
රු.

ඵැඳුම්කරපේ
මුහුණත ලිනනාකභ
(රජපේ ලගකීභ)
රු.

පගවිය යුතු වමුච්චිත
ලිනනාකභ
රු.

අලාසිය
රු.

පවේලක අර්ථවාධක අරමුද

104.5073

500,000,000

1,402,769,986

Entrust Securities PLC
භවජන ඵළැංකු
NSB Fund Management Co.
Ltd
මේක අර්ථහධක අයමුදර

103.1158
102.2072

50,000,000
100,000,000

1,454,327,886
1,556,535,086

695,750
2,300,100

102.2072
102.2072

100,000,000
1,000,000,000

1,658,742,286
2,680,814,286

2,300,100
23,001,000

Natwealth Securities Ltd
NSB Fund Management Co.
Ltd
Natwealth Securities Ltd

102.207

50,000,000

2,731,917,786

1,150,150

101.758
99.999

100,000,000
50,000,000

2,833,675,786
2,883,675,286

2,749,300
2,254,150

99.999
97.878

500,000,000
250,000,000

3,383,670,286
3,628,365,286

22,541,500
16,573,250

95.8394
95.8074

250,000,000
1,250,000,000

3,867,963,786
5,065,556,286

21,669,750
108,748,750

93.879

50,000,000

5,112,495,786

5,314,150

93.879
91.9928

500,000,000
1,000,000,000

5,581,890,786
6,501,818,786

53,141,500
125,145,000

90.177

50,000,000

6,546,907,286

7,165,150

90.177

100,000,000

6,637,084,286

14,330,300

90.177
90.1769

250,000,000
100,000,000

6,862,526,786
6,952,703,686

35,825,750
14,330,400

90.1699

3,000,000,000

9,657,800,686

430,122,000

88.428
88.4074

150,000,000
5,000,000,000

9,790,442,686
14,210,812,686

24,118,950
804,995,000

86.769

5,000,000,000

18,549,262,686

886,915,000

86.7428

50,000,000

18,592,634,086

8,882,250

86.7425
86.74

100,000,000
100,000,000

18,679,376,586
18,766,116,586

17,764,800
17,767,300

86.0851

50,000,000

18,809,159,136

9,211,100

76.4803

50,000,000

18,847,399,286

14,013,500

74.2125

50,000,000

18,884,505,536

15,147,400

62.6216

100,000,000

18,947,127,136

41,885,700

මේක අර්ථහධක අයමුදර
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Seylan Bank PLC
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Ltd
Pan Asia Banking
Corporation PLC
Capital Alliance Ltd
රැංකහ ඵළැංකු
Pan Asia Banking
Corporation PLC
රැංකහ ඵළැංකු
රැංකහ ඵළැංකු
Commercial Bank of Ceylon
PLC
Pan Asia Banking
Corporation PLC
Acuity Securities Ltd
Commercial Bank of
Ceylon PLC
Union Bank of Colombo
PLC
Union Bank of Colombo
PLC
Seylan Bank PLC
එකතුල

-

2,730,059,050
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ඉවතින් දක්හ ඇති ඇසතමම්න්තුගත අහසි එභ දිනට ක්ණික ඇතිවූ / ඇතිවිඹ වළකි
තත්ත්ඹ ඳභණක් න අතය එභගින් දීර්ඝකහලීන ඇතින ඵරඳෆභද රකහ ඵළලුමවොත් එභ
විකල්ඳ අහසි තත් ඉවශ ඹහභට ඇති ඉඩකඩද ඵළවළය කශ මනොවළකි න ඵ විගණකහධිඳති
හර්තහ භගින් තදුයටත් මඳන්හ මදනු රඵයි.
7. 2016 භාර්තු 10 ශා භාර්තු 24 දිනල ඳැලති ඵැඳුම්කර පලන්පගලසි 2 ප්රතික්පේඳ කිරීභ
2016 භහර්තු 10 වහ භහර්තු 24 දිනර ඳළති ඵළඳුම්කය මන්මද්සි 2 කභ අම්ක්හ කයන රද
පරදහ අනුඳහතඹන්ට ඩහ ළඩි අනුඳහතඹන් දක්මිකන් රැංසු ඉදිරිඳත් ම භ නිහ ප්රතික්මේඳ කය
තිබු ඵ විගණකහධිඳති හර්තහ මඳන්හ මදනු රඵයි (ඇමුණුභ 1 හි ඇමුණුභ xxxi)
8.

2016 භාර්තු 29 දින භශ ඵැාකුල භන්න් සිදුකෂ බාණ්ඩාගාර ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ

2016 භහර්තු 29 දින රු.බිලිඹන 10 ඵළගින් වූ විවිධ ඳරිණත කහරඹන් හිත කල් පිමයන
ඵළඳුම්කය 04 ක් එනම් රු.බිලිඹන 40 ක ඵළඳුම්කය නිකුතුක් වහ මිකර ගණන් කළහ තිබු
ඵ විගණකහධීකාඳති හර්තහමේ මඳන්හ මදනු රඵයි.
8.1 පභභ ගනුපදනුපේදීද ඳර්පඳචුල්  පෙරීව් වභාගභ භන්න් 35% සිට 44 % දක්ලා
ඵැඳුම්කර ටුදී ගැනීභ වම්ඵන්ධපයන් විගණකාධිඳති ලාර්තාල ඳශත වශන් කරුණු පඳන්ලා
පදනු ඵයි.
මභහිදී රු. බි . 40 ක සීභහකට කළනු රළඵ ඇති අතය එභ මිකර ගණන් භත තත් අභතය
රු.බි. 37.732 (මුහුණත අගඹ) එනම් රු.බි. 77.732 ක් මුහුණත අගඹ දක්හ ඵළඳුම්කය නිකුත්
කය ඇත. එමර මිකර ගණන් කළවූ ටිනහකභ ඉක්භහ නිකුත් කශ ඵළඳුම්කය ලින් 60%ක්
ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ හිමිකකය මගන ඇත. එභ ආඹතනඹ විසින් අඩුභ පරදහ අනුඳහතඹ
ඹටමත් ඳශමු ඵළඳුම්කයමඹන් 0.5 % ඳභණක් හිමික කය ගන්නහ අතය ඉවශ පරදහ අනුඳහතඹන්
ඹටමත් නිකුත් කය ඇති අමනක් ඵළඳුම්කය 3න් 35 % සිට 44 % දක්හ ප්රභහණඹක් රඵහ
ගළනීභට භත් ම  තිබුණි. එනම් ට්ටම් ප්රභහණඹ ළඩි න විට ළඩි ඵළඳුම්කය ප්රභහණඹක්
රඵහමගන තිබුණි. 24,25

24

මභභ ගනුමදනුට අදහර මන්මද්සිඹ ඳත්න අසථහමේ මවෝ මටන්ඩර් කම්ටුමේ ීරයණ ගන්නහ
අසථහමේදී හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳති අර්ජුන භමවේන්රන් මවෝ නිමඹෝජය අධිඳතිරුන් න ආචහර්ඹ නන්දරහල්
ම යසිැංව ව ආනන්ද සිල්හමගන් විභසීම් කශ ඵක් මවෝ භළදිවත් වූ ඵක් ගළන කිසිදු හක්ෂිඹක් මභභ කහයක
බහට ඉදිරිඳත් මනොම ඹ. එඹ විමලේමඹන් ළරකිඹ යුතු කරුණකි.
25

කහයක බහට නිරීක්ණඹ න ඳරිදි මභභ ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමම්දි කශ යුතු තිබුමන්, යජඹ ළඩි
මඳොලිඹක් මගවිඹ යුතු ඵළඳුම්කය අඩු ප්රභහණඹකුත් අඩු මඳොලිඹක් මගවිඹ යුතු ඵළඳුම්කය ළඩි ප්රභහණඹකුත්
ගළනීභයි. නමුත් එමේ කශ ඵට කරුණු අනහයණඹ මනොමේ. එභ නිහ මභභ දිනමහදී ඵළඳුම්කය නිකුතු
ම්ඵන්ධමඹන් විසතයහත්භක ඳරීක්ණඹක් අලය ඵ කහයක බහට මඳනී ඹයි.
37

මභභ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹට මඳය ඳළති මන්මද්සි මදකභ ප්රතික්මේඳ කය තිබ ඳදනභ වූ
ඉවශ පරදහ අනුඳහත ඉදිරිඳත් ම භ මභභ මන්මද්සිමහද නිරීක්ණඹ වුද 14.0742 ළනි ඉවශ
පරදහ අනුඳහතඹකට මභභ ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ සිදු කය තිබුණි.
මභහිදී ඵළඳුම්කය 4ක් භගින් රු.බි. 77.73 ක මුහුණත අගඹක් රළමඵන ඳරිදි ඵළඳුම්කය නිකුත්
කිරීභට ීරයණඹ කය තිබුණද මන්මද්සිමඹන් උඳඹහමගන ඇත්මත් රු.බි. 59.325 ඳභණක්
න අතය රු.බි.18.407 මනත් මකටි කහලීන ණඹ ප්රබඹන්මගන් පුයහ ගළනීභට සිදු
තිබුණි. එමේ සිදු ඇත්මත් ඉවත ීරයණඹ නිහ වූ අහසිමහ ඵරඳෆභ නිහ ඵ අනහයණඹ
විඹ.
2015 මඳඵයහරි භ 27 දිනළති ඵළඳුම්කය මන්මද්සිමඹන් රඵහගළනීභ වහ මිකර ගණන්
කළවූ රු.බිලිඹන 1 ක ප්රභහණඹ ඉක්භහ රු.බි. 10.058 දක්හ රැංසු පිළිමගන තිබීභ වහ 2016
භහර්තු 29 දින රු.බිලිඹන 40 ක් රඵහ ගළනීභ වහ මිකර ගනන් කළහ රු.බිලිඹන 77.73 ක්
දක්හ රැංසු පිළිගළනීභ ළනි විලහර මර අම්ක්ෂිත සීභහන් අභිමහ ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ
මවේතුමන් එභ එකිමනක සිභහ ඉක්භ වු මකොට හිමිකකය ගළනීමම් අසථහ ඵහුර
ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභට හිමික ඇති ඵ විගණකහධිඳති හර්තහ මඳන්හ මදනු රඵයි.
ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් විසින් මිකර ගණන් ඉදිරිඳත් කය ඒහ අහර්ථක වූ අසථහ ව
අමනකුත් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන්මේ මටන්ඩර් අහර්ථක වූ අසථහ ැංන්දනඹ කිරීමම්දී
ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගමම් රැංසු ප්රතික්මේඳ ම භ හම්ක් ඳවශ භට්ටභක ඳළීරභ ද
නීරීක්ණඹ විඹ.
2016 ළ්තළම්ඵර් 25 දින න්මඩ් ඔබ්ර් පුත්ඳමත් ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ විසින්
ඳශකය තිබ දළන්ම මභහි වන් එභ භහගමභහි විගණන මරය ප්රකහලරට අනු (ඇමුණුභ 18)

2014/ 2015 ව 2015/ 2016 ර් වහ එභ භහගමම් ප්රකහශිත ප්රහේධනඹ රු.

මිකලිඹන 310.3 ක් තිබිඹදී එභ ර් වහ වූ ඵදු ඳසු රහබඹන් පිළිමලින් රු.බිලිඹන 0.959

ක් වහ රු.බිලිඹන 5.124 ක් මර විලහර අගඹන් මගන තිබීභ අහභහනය තත්ත්ඹක් ඵ
නිරීක්ණඹ මකමර්.
ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගමම් 2015.02.27 දින ඵළඳුම්කය ගනුමදනු අනු මරය මශඳශ
වළසීරීභ පිළිඵ විගණකහධිඳති හර්තහමේද ඳවත වන් ආකහයඹට වන් කය ඇත.
(i).

ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගභ මන්මද්සිඹ අන් කිරීභට ඉතහ ආන්න
කහරඹ තුශ එනම් අන් මිකනිත්තු 08 තුශ මුළු රැංසු ප්රභහණඹ වූ රු.බිලිඹන
20.708 කින් රු.බිලිඹන 13.60 ක රැංසු රළබී තිබීභ.

(ii).

ඉවත වන් රු. බිලිඹන.13.60 ක ටිනහකභ තුශ රු. බිලිඹන 13.00 ක්
ඳර්මඳචුල් මෙරීස ආඹතනඹ මනුමන් ඉදිරිඳත් කය තිබීභ.

38

26

(iii).

රු.බිලිඹන 01 ක් ටිනහ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය වහ රැංසු කළහ තිබිඹදී
රු.බිලිඹන 10.058 ක් දක්හ රැංසු පිළිගළනිභ

(iv).

ඳර්මඳචුල් මෙරීස ආඹතනඹ මනුමන් රැංකහ ඵළැංකු රු. බිලිඹන 13 ක්
ටිනහ ඵළඳුම්කය වහ රැංසු ඉදිරිඳත් කය තිබීභ වහ එමර ප්රහථමිකක
ගනුමදනුකරුමකු මනුමන් මනත් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුමකු රැංසු
ඉදිරිඳත් කශ ඳශමු අසථහ ම භ

(v).

රු. බිලිඹන 01 ක් වහ රැංසු කළහ තිබිඹදී, ඳර්මඳචුල් මෙරීස ආඹතනඹ
විසින් රු. බිලිඹන 2 ක් ෘජුත් රු.බිලිඹන 13 ක් රැංකහ ඵළැංකු වයවහත්
ලමඹන් එකතු රු.බිලිඹන 15 ක් වහ රැංසු ඉදිරිඳත් කය තිබීභ වහ එමර
රැංසු කළහ තිබ ටිනහකභ මභන් 15 ගුණඹක ඵළඳුම්කය ප්රභහණඹකට රැංසු
ඉදිරිඳත් කය තිබීභ අහභහනය තත්ත්ඹක් ම භ.26

ඳර්මඳචුල් මෙරිස භහගභ මභභ විලහර රහබඹ රඵහගත්මත් මභභ ඵළඳුම්කය ඔවුන් ප්රහථමිකක මශඳමරන්

රඵහගත් ඵළඳුම්කය ද්විීරඹක මශඳමල් විකිණීභ වයවහඹ. මභළනි අධීකාක මඳොලිඹක් හිත ඵළඳුම්කය ද්විීරඹක
මශඳමල්දී ඳර්මඳචුල් මෙරීස භහගමභන් මිකරදී ගත්මත් යජඹට අයිති මේක අර්ථ හධක අයමුදර ළනි
අයමුදල්ද ඹන්න මොඹහ ඵළලීභ වහ ව එළනි ගනුමදනුකට මවුන්ට එශඹීභට මවේතු වූ කරුණු මොඹහ
ඵළලීභ වහ පුළුල් ඳරීක්ණඹක් කශ යුතු ඵ කහයක බහමේ භතඹයි. තද මේක අර්ථ හධක අයමුදරට
ප්රහථමිකක මශඳමල් ඵළඳුම්කය මිකරට ගළනීභට වළකි ඇති ඵත් ද්විීරඹක මශඳමල් ළඩි මඳොලී
අනුඳහතඹකට රඵහ ගළනීභට මවේතු ඳරීක්හ කශ යුතු මේ.
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8.2 2016 භාර්තු 29 දින ඳැලති ඵැඳුම්කර නිකුතුල පශේතුපලන් සිදුවී ඇති විගණකාධිඳති
විසින් පඳන්ලා පදනු ඵන රු. 784,898,755 ක ඇව්තපම්න්තු ගත අලාසිය මභභ ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීමභන් අම්ක්ෂිත නහමිකක ටිනහකභ වූ රු.බි. 40 ක් මනුට
රු.බි.77.732 ක් දක්හ පිළිමගන තිබුණි. එමවත් එමේ මනොකය ඵළඳුම්කය නිකුතු මුහුණත
ටිනහකභ වූ රු.බිලිඹන 40 කට සීභහ කමල් නම් ඳවත ගුමේ ගණනඹ කය දක්හ ඇති
රු.784, 898,755 ක ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹ රක්හ ගත වළකි තිබු ඵ විගණකහධිඳති
හර්තහ භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි. 27
ගනුමදනුකරුන්

එකතුල
භශජන ඵැාකුල
Natwealth Securities Ltd
භවජන ඵළැංකු
භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
භවජන ඵළැංකු
භවජන ඵළැංකු
භවජන ඵළැංකු
Seylan Bank PLC
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
Seylan Bank PLC
Capital Alliance Ltd
Perpetual Tresuries Ltd
27

රැංසු මිකර
රු.

ඵළඳුම්කයමහ මුහුණත
ටිනහකභ (යජමහ
ගකීභ) රු.

මගවිඹයුතු මුච්චිත
ටිනහකභ - රු.

84.3512

800,000,000

8,733,875,000

75.57580
75.4451
75.4451
75.3147
75.2279
75.2279
75.2279
75.1845
75.0547
74.9253
74.8393
74.7961
74.7961
74.7961
74.7961
74.7961
74.7959
74.7959
74.3678

120,000,000
100,000,000
120,000,000
120,000,000
50,000,000
160,000,000
200,000,000
120,000,000
120,000,000
120,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
250,000,000
160,000,000
200,000,000
50,000,000

7,886,053,130
7,961,498,230
8,052,032,350
8,142,409,990
8,180,023,940
8,300,388,580
8,450,844,380
8,541,065,780
8,631,131,420
8,721,041,780
8,795,881,080
8,833,279,130
8,908,075,230
8,982,871,330
9,072,626,650
9,259,616,900
9,379,290,340
9,528,882,140
9,566,066,040

අහසිඹ
රු.

130,700
156,840
313,320
173,950
556,640
695,800
469,560
625,320
780,600
736,500
389,850
779,700
779,700
935,640
1,949,250
1,247,840
1,559,800
604,000

විගණකහධීකාඳතියඹහ විසින් 2014 ජනහරි සිට 2016 භළයි දක්හ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිමඹන් මිකරදී ගළනීම් 25ක්

ගළන මතොයතුරු ඉදිරිඳත් කය තිබ අතය එභ මන්මද්සි 25 න් 23 ක් ගළන මභභ කහයක බහ භගින් කිසිදු
හක්ෂි විභසීභක් සිදු කය නළත. තද 2016.03.29 දින ඵළඳුම්කයඹ පිළිඵද විසතයහත්භක හක්ෂි විභසීභක් කය
නළත. විසතයහත්භක විභසිභක් කය ඇත්මත් 2015 මඳඵයහරි 27 දින ඵළඳුම්කය නිකුතු ගළන ඳභණකි. ඉතිරි
මන්මද්සි 23 ගළන කිසිදු හක්ෂි විභසීභක් මනොකිරීභ මභභ ඳරීක්ණමහදී නිළයදි ීරයණඹක් ගළනීභට අඳවසු
තත්ත්ඹක් උදහකය ඇත. එභ නිහ ඉදිරි ඳරීක්ණකදී මම් ගළන 2008 සිට 2016 දක්හ කහරඹ තුර සිදුවූ
සිඹළුභ ඵළඳුම්කය මන්මද්සි ක්රභඹ ව ෘජු ක්රභඹ අනුගභනඹ කිරිභ පිළිඵ විසතයහත්භක ඳරික්ණඹක්
කශ යුතු ඇත. විමලේමඹන්භ එභ හක්ෂි විභසීමම්දි මෝවහරික විගණනඹක් (Forensic Audit) සිදු කිරීභ
අතයලය න ඵ මඳමන්. ඳහද ටවන් 20 ව 21 හි වන් කරුණු මභහිදීද අදහශ මේ.
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භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Tresuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
රැංකහ ඵළැංකු
Capital Alliance Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Seylan Bank PLC
Perpetual Tresuries Ltd
Seylan Bank PLC
Capital Alliance Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
First Capital Treasuries Ltd
Perpetual Tresuries Ltd
රැංකහ ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
Seylan Bank PLC
Perpetual Treasuries Ltd
භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
එකතුල
Capital Alliance Ltd
භවජන ඵළැංකු
භවජන ඵළැංකු
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Capital Alliance Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
එකතුල
Perpetual Treasuries Ltd
Seylan Bank PLC
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd

74.3678
74.3678
73.943
73.943
73.9345
73.732
73.7319
73.5216
73.5216
73.5216
73.1036
73.1036
73.1036
72.6891
72.6891
72.68902
72.689
72.689
72.689
72.656
72.483
72.2778
72.2777
72.2777
72.2777

75.91150

200,000,000
250,000,000
50,000,000
500,000,000
250,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
250,000,000
750,000,000
50,000,000
180,000,000
750,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
750,000,000
180,000,000
2,000,000,000
100,000,000
50,000,000
160,000,000
2,000,000,000

200,000,000

9,714,801,640
9,900,721,140
9,937,692,640
10,307,407,640
10,492,243,890
10,565,975,890
10,639,707,790
10,676,468,590
10,860,272,590
11,411,684,590
11,448,236,390
11,579,822,870
12,128,099,870
12,200,788,970
12,273,478,070
12,346,167,090
12,382,511,590
12,455,200,590
13,000,368,090
13,131,148,890
14,580,808,890
14,653,086,690
14,689,225,540
14,804,869,860
16,250,423,860

2,416,000
3,020,000
816,400
8,164,000
4,103,250
1,843,800
1,843,900
1,027,100
5,135,500
15,406,500
1,236,100
4,449,960
18,541,500
2,886,700
2,886,700
2,886,780
1,443,400
2,886,800
21,651,000
5,255,640
61,856,000
3,298,000
1,649,050
5,276,960
65,962,000
258,828,050

8,012,848,545.00

75.821
75.6858
75.6858
75.2376
74.7933
74.7933
74.7933
74.134
74.0904
74.0468
74.0032
73.9597
73.9162

60,000,000
60,000,000
500,000,000
750,000,000
100,000,000
200,000,000
750,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
500,000,000
2,000,000,000

8,058,341,145
8,103,752,625
8,482,181,625
9,046,463,625
9,121,256,925
9,270,843,525
9,831,793,275
10,202,463,275
10,572,915,275
10,943,149,275
11,313,165,275
11,682,963,775
13,161,287,775

73.71470

1,000,000,000.00

8,185,426,680.00

54,300
135,420
1,128,500
5,054,250
1,118,200
2,236,400
8,386,500
8,887,500
9,105,500
9,323,500
9,541,500
9,759,000
39,906,000
104,636,570
-

73.7146
73.4701
73.2268
73.2268
73.2268
73.2268

50,000,000
100,000,000
25,000,000
50,000,000
100,000,000
1,000,000,000
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8,222,283,980
8,295,754,080
8,314,060,780
8,350,674,180
8,423,900,980
9,156,168,980

50
244,600
121,975
243,950
487,900
4,879,000

Seylan Bank PLC
Capital Alliance Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
භවජන ඵළැංකු
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
NSB Fund Management
Co. Ltd
NSB Fund Management
Co. Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Seylan Bank PLC
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
NSB Fund Management
Co. Ltd
භවජන ඵළැංකු
Seylan Bank PLC
Capital Alliance Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Seylan Bank PLC
Wealth Trust Securities Ltd
Perpetual Tresuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
Perpetual Treasuries Ltd
භවජන ඵළැංකු
Wealth Trust Securities Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Wealth Trust Securities Ltd
Capital Alliance Ltd
Seylan Bank PLC
Seylan Bank PLC
Pan Asia Banking
Corporation PLC
එකතුල
මුළු එකතුල

73.2267
72.9849
72.9848
72.9848
72.9848
72.7441
72.7441
72.7441
72.7441

20,000,000
100,000,000
150,000,000
500,000,000
600,000,000
25,000,000
40,000,000
100,000,000
1,000,000,000

9,170,814,320
9,243,799,220
9,353,276,420
9,718,200,420
10,156,109,220
10,174,295,245
10,203,392,885
10,276,136,985
11,003,577,985

97,600
729,800
1,094,850
3,649,500
4,379,400
242,650
388,240
970,600
9,706,000

72.744

10,000,000

11,010,852,385

97,070

72.2665
72.2665
72.2665
72.2665
72.2665
72.0296

10,000,000
25,000,000
40,000,000
100,000,000
1,000,000,000
250,000,000

11,018,079,035
11,036,145,660
11,065,052,260
11,137,318,760
11,859,983,760
12,040,057,760

144,820
362,050
579,280
1,448,200
14,482,000
4,212,750

71.794
71.794
71.794
71.794
71.794
71.794
71.3266
71.3265
71.0946
71.0484
71.0022
70.9561
70.9561
70.864
70.86395
70.63451
70.63451
70.6345
70.4065
70.4065

10,000,000
60,000,000
100,000,000
100,000,000
550,000,000
550,000,000
60,000,000
100,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
80,000,000
100,000,000
500,000,000
500,000,000
100,000,000
15,000,000
80,000,000

12,047,237,160
12,090,313,560
12,162,107,560
12,233,901,560
12,628,768,560
13,023,635,560
13,066,431,520
13,137,758,020
13,848,704,020
14,559,188,020
15,269,210,020
15,978,771,020
16,688,332,020
16,745,023,220
16,815,887,170
17,169,059,720
17,522,232,270
17,592,866,770
17,603,427,745
17,659,752,945

192,070
1,152,420
1,920,700
1,920,700
10,563,850
10,563,850
1,432,860
2,388,200
26,201,000
26,663,000
27,125,000
27,586,000
27,586,000
2,280,560
2,850,750
15,400,950
15,400,950
3,080,200
496,230
2,646,560

70.4063

5,000,000,000

21,180,067,945

165,420,000
421,434,135
784,898,755

28

28

මකමේ මතත්, මභභ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ රු. බිලිඹන 40 කට සීභහ වූ

මහ නම් යජඹට වූ අහසිඹ නුමහ විගණකහධිඳතියඹහමේ මුල් ගණනඹ කිරීභ ඹටමත් ගණනඹ කයන රද
උඳකල්පිත අහසිඹකි. ඉවත ඳහද ටවන් 20, 21 හී දළක්වූ කරුණු මභභ ගණනඹ කිරීභටත් අදහර මේ.
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9.
2015 -2016 කාය තු භශ ඵැාකු ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් පශේතුපලන් පභරට මූය
පලෂඳ තු ඇතිවූ ඵඳෑභ ශා ලාසි - ආලාසි පිෂඵ විගණකාධිඳති ලාර්තාපේ දැක්පලන
ඳශත වශන් කරුණු කාරක වබාපේ අලධානයට ක්විය
9.1 පවේලක අර්ථ වාධක අරමුදට සිදුවූ මූයභය අලාසිය
මභභ ඵළඳුම්කය නිකුතුමේ තත් විමලේෂිත කරුණක් න්මන් රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ
අධීකාක්ණඹට ඹටත් න ව ප්රහථමිකක මන්මද්සිමඹන් ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීමම් වළකිඹහක්
ඇති ආඹතනඹක් මර මේක අර්ථ හධක අයමුදර ළඩි පරදහ අනුඳහතිකඹන් හිත ප්රහථමිකක
මශඳමරන් හම්ක් අඩු ඵළඳුම්කය ්යභහණඹක් රඵහමගන තිබ අතය අඩු පරදහ
අනුඳහතිකඹක් හිත ද්විීරයික මශඳමරන් මිකරදී ගළනීභ මවේතුමන් රඵහගත වළකි තිබ
මරය හසිඹ අහිමික කයමගන තිබ ඵයි.29
ඔවුන්ට අලය ඉතිරි ඵළඳුම්කය ප්රභහණඹ ෘජුභ ප්රහථමිකක මමශමඳොමශන් මිකරදී ගළනීභට
අඹදුම්කය මවෝ මනොභළති, ද්විතියික මශඳමශන් මිකරදි මගන තිබීභ ප්රලසනකහරි න ඵද
විගණකහධිඳති හර්තහ භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි. භව ඵළැංකුමේ මුදල් භණ්ඩරමහ
බහයකහරීත්මහ ඳතින ආඹතනඹක් න මේක අර්ථහධක අයමුදර මභමර කටයුතු කිරීභ
පිළිඵ භව ඵළැංකු විසින් අධහනඹ මඹොමු මනොකිරීභ ද ප්රලසනකහරී තත්ත්ඹක් ඵ
විගණකහධිඳති හර්තහ භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි.
9.2
විපගල ආපයෝජකයන් භශ ඵැාකු ඵැඳුම්කර ටුදී ගැනීභට පයොමු පලතැයි ඳැලති
අපේක්ාල ඉව  පනොවීභ
2015 මඳඵයහරි භ 27 දින ළරසුම් කය තිබුමන් ය 30 කින් කල් පිමයන ඵළඳුම්කය න
ඵත් එළනි දීර්ඝ කහලීන ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීභ වහ විමද්ල ආමඹෝජකඹන්මේ ඉදිරිඳත්
මතළයි භව ඵළැංකු මදල් භණ්ඩරඹ අම්ක්හ කශ ද එන් ඉදිරිඳත්ම භක් සිදු මනොතිබු ඵ
කහයක බහ භගින් කයන රද විභර්ලන රදී අනහයණඹ විඹ.
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මේක අර්ථහධක අයමුදමල් මුදල් ප්රහථමිකක ගණුමදනු කරුන්ට අයුතු හසිඹක් රඵහ ගළනීභ පිණි මඹොදහ

ගළනීමම් තත්ත්ඹක් ඳසුගිඹ ය 6 ක කහරඹ තුර නිරීක්ණඹ ම  ඇත. එභ තත්ත්ඹ තදුයටත් සිදු න ඵ
මඳමන්. එමේ මවයින් මේක අර්ථහධක අයමුදර තු අයමුදල් ඩහත් පරදහතා මර ආමඹෝජනඹ කිරීභ ගළන
විමලේ ප්රතිඳහදන කස කශයුතු ඇත. තද මේක අර්ථහධක අයමුදර තුර ඇත්මත් මම් යමට් මේකඹන්
විසින් ඔවුන්මේ අනහගතඹ මනුමන් යමට් නීතිඹ ප්රකහය ඉතිරි කයන මුදල්ඹ.

ඒහ ඩහ පරදහතා මර

ආමඹෝජනඹ කයන ක්රභමේද ව එභ මුදල් ර ආයක්හ ගළන ළඩි භනත් නීතිභඹ ප්රතිඳහදන ළකසීමම්
අලයතහඹ ඇත. මභභ ්රිඹහලිඹ 2010 සිට 2013 දක්හ කහර ඳරිච්මේදමහදී මභළනිභ ආකහයඹට මකොටස
මමශමඳොමල් සිදුම භ පිළිඵ කහයක බහමේ ඹම් භන්ත්රීන් පිරික් එකට ඍජුභ මචෝදනහ එල්ර කශ ඵ
ව එඹද ඳරීක්හ කශයුතු ඵ කහයක බහමේ අදවයි.
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9.3 ඉශ පඳොී  අනුඳාතයක් ීරරණය කිරීභ පශේතුපලන්
ඵඳෑභ

මූය පලෂඳ තු සිදු වූ

2015 මඳඵයහරි 27 දිනට සථහය මඳොලී අනුඳහතිකඹක් ීරයණඹ කිරීභට ඳහදක කය ගන්නහ
රද මඳය තිමහ ඳළති ද්විීරඹක මශදඳර හභහනය පරදහ අනුඳහතඹ 9.48 ක් විඹ.30 එමර
තිබිඹදී අදහර මන්මද්සිඹ වහ 12.5 % ක සථහය මඳොලී අනුඳහතිකඹක් ප්රකහලඹට ඳත් කය
තිබුණි. තද මන්මද්සිඹට දින මදකකට මඳය එනම් 2015 මඳඵයහරි 25 දිනට මඳය අන්
තිමහ ද්විීරඹක මශදඳර හභහනය පරදහ අනුඳහතඹ 10.03 ක් ඳභණක් විඹ. ඒ අනු 2015
මඳඵයහරි 27 දින මන්මද්සි වහ සථහය මඳොලී අනුඳහතඹ මර සිඹඹට 12.5 ීරයණඹ
කශ ආකහයඹ අනහයණඹ මනොවිඹ. එමේභ ඉවර මඳොළි අනුඳහතිකඹන් ඹටමත් ර් 30 ක්
ළනි දිගු කහරඹකදී යජඹට දළරිඹ යුතු න අභතය පිරිළඹද යජඹට සිදුන අහසිඹක් මර
ළරකිඹ යුතු ඵද නිගභනඹ කයනු රළමබ්. මභහිදී නිරීක්ණඹ වූ ඉතහ ළදගත් කරුණක්
න්මන් ර් 30 ක ළනි දිගු කහලීන ඵළඳුම්කයඹක මඳොළී අනුඳහතමහ සිදුන ඉතහ කුඩහ ළඩි
ම භකින් වුද යජඹට විලහර මරය අහසිඹක් සිදුවිඹ වළකි ම භඹ.
9.4 පලන්පගලසි ්රභයට විතැන් වීපභන් මූය පලෂඳ තු ප්රාථටුක ගනුපදනුකරුලන්ට
ලැඩි ලාසි දායක තත්ත්ලයක් ඵා ගැනීභට ශැකි වීභ. 31
ප්රහථමිකක මශඳර ගනුමදනු, මන්මද්සි ක්රභඹට විතළන් ම භ නිහ පරදහයිතහ අනුඳහතඹ මඳොලී
අනුඳහතඹට ඩහ ඉවර අගඹක් ගළනීභ නිහ යජඹට අභතය පිරිළඹක් දළරීභට සිදුන ඵ
විගණකහධිඳති හර්තහ භගින් විසතය මඳන්හ මදනු රඵයි. ට්ටම් කශ අගඹකට
ඵළඳුම්කය ප්රහථමිකක ගළනුම්කරුන්ට අමරවි කශද ඒහමහ ද්ම ීරඹක මශඳර මිකර ඉවශ
භට්ටභක ඳළීරභ මවේතුමන් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන්ට මභභ ඵළඳුම්කය ද්ම තිඹක
මශදඳර තුර විකිණීභ භගින් ළඩි රහබ ආන්තිකඹක් රඵහ ගළනීභට වළකිඹහක් රළමඵන
ඵත් එභ තත්ත්ඹ තුර යජඹට රඵහ ගත වළකි තිබ හසිදහඹක තත්ඹක් ප්රහථමිකක ගනුමදනු
කරුන් මත විතළන් මන ඵ විගණකහධිඳති හර්තහ නිරීක්ණඹ කයයි. 32

30

එකී මන්මද්සිඹ ගළන 2015.12.25 දින ප්රකහලඹට ඳත් කශ දළන්ම මම් 12.5% ක මඳොලී අනුඳහතඹ වන්

කය තිබුමන් ඹම් මීක්ණඹක් වහ මීකයණඹක් අනු ඵ භව ඵළැංකු නිරධහරීන් විගණකහධිඳතියඹහට
ඳහ තිබු අතය,

ඉවත කී පුත් ඳත් දළන්ම මම් ඳර කශ 2015.02.25 දින භව ඵළැංකු විසින් ය 30 ක

ඵළඳුම්කය වහ වූ පරදහ අනුඳහතඹ 10.14% ක් විඹ. ඒ ගළන විමලේ අධහනඹට රක් විඹ යුතු ඇත.
31

ඵට වූ කමිකටුමේ අදව ගළන විගණකහධිඳතියඹහ විසින් ඉදිරිඳත් කශ තර්කඹ පිළිඵ.
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මකමේ මතත් ඉන් විසතය කය ඇති ඳරිදි අත්මඳොමත් B1 ඳරිච්මේදමහ දළක්මන නීතිමහ පිළිගත් කහර්ඹ

ඳටිඳහටිඹ අනු මන්මද්සිඹ රීතිඹ න ඵ කහයක බහ නිරීක්ණඹ කයයි.
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9.5
ඵැඳුම්කර නිකුතු කිරීපම්දී පලන්පගලසි ්රභයට විතැන් වීභ නිවා රජයට අයත් ආයතන
භන්න් වාර්ථක ප්රතිප ඵා ගැනීභ දුර්ල වී තිබ ඵල
2015 මඳඵයහරි 27 සිදුවු ක්රභමේදමහ මනසකම් භගභ බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුතුරදී
ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් වූ මේක අර්ථ හධක අයමුදර ජහතික ඉතිරි කිරීමම් ඵළැංකු අයමුදල්
කශභනහකයණ භහගභ, භවජන ඵළැංකු, රැංකහ ඵළැංකු ළනි යහජය ආඹතන ඵළඳුම්කය
මන්මද්සි ලින් හර්ථක ප්රතිපර රඵහ ගළනීභ දුර්ර ම  තිබුණු ඵ විගණකහධිඳති හර්තහ
භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි.
9.6

ඉශ පඳොලී අනුඳාතයන් ීරරණය වීභ තු ඵැඳුම්කර පලන්පගලසි ප්රතික්පේඳ වීම්

ඉවර මඳොළී අනුඳහත භග මිකර ගණන් ඉදිරිඳත් කය තිබීභ මවේතුමන් එභ මන්මද්සි
ම්පර්ණමඹන් ප්රතික්මේඳ වූ අසථහ 5 ක් 2015-2016 භළයි දක්හ කහරඹ තුර හර්තහ ම  තිබ
ඵත් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් විසින් භව ඵළැංකු අම්ක්හ කයන මිකර ගණන්රට ඩහ
ඉතහ ඉවර මිකර ගණන්රටද මිකර ගණන් ඉදිරිඳත් කිරීමම් ප්රණතහඹක් ඇතිම  තිබ ඵත්
විගණකහධිඳති හර්තහ භගින් මඳන්හ මදනු රඵයි.
10
2015 -2016 භශ ඵැාකු ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් විගණකාධිඳති විසින්
වකව් කරන ද විපේ විගණන ලාර්තාපේ නිර්පගල (i).

රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් ගනු රඵන ප්රතිඳත්තිභඹ ීරයණරදී මභන්භ
ඳතින ක්රභමේදඹන් මනසකම්රට බහජනඹ කිරීමම්දී ව න ක්රභමේදඹන්
වඳුන්හදීමම් දී එභඟින් යමට් ආර්ථිකඹට සිදුන ධන මවෝ ඍණ ඵරඳෆම් වහ රී
රැංකහ භව ඵළැංකුමේ අයමුණුරට ඉන් සිදුන ඵරඳෆභ දිගුකහලීන වහ මකටි
කහලීන ලමඹන් රකහ ඵරහ අදහශ ීරයණරට එශඹිඹ යුතු න අතය එමර
කටයුතු කර ඵට පිළිගත වළකි හක්ෂි අලය අසථහන් හි දී ඉදිරිඳත්
කිරීභට වළකින ඳරිදි ඳත්හමගන ඹහභ.

(ii).

ද්ම තිඹක මශඳරද නිඹහභනඹ කිරීභට ප්රභහණත් දත්ත රී රැංකහ භව
ඵළැංකු තු මනොන තත්ත්ඹක් තුර මුරය මශඳර වළසියම මම් වහ
නිඹහභනඹ කිරීමම් කහර්ඹඹ ඩහත් පරදහතා ඉටුකිරීභ අඩඳණම භ රක්නු
ස අලය සිඹලු දත්ත රී රැංකහ භව ඵළැංකු තු ඳත්හ ගළනීභ.

(iii).

භව ඵළැංකු විසින් නිකුත් කර ඵළඳුම්කයඹන් කල් පිරී මුදල් රඵහ ගළනීභ වහ
තභන් මත ඉදිරිඳත් න අසථහ දක්හ එභ ඵළඳුම්කයමහ හිමිකකහරීත්ඹ වහ
ගණුමදනු න ආකහයඹ පිළිඵ මතොයතුරු රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් ඳත්හ
ගළනීභ.

45

(iv).

යටක භව ඵළැංකු මකමයහි ඳතින විලසහඹ එහි නිරධහරීන් විසින් ගන්නහවූ
ීරන්දු ීරයණර අැංකබහඹ භතද යහ ඳතින මවයින් වහ එභ විලසහඹ
මද්ශීඹ මභන්භ අන්තර්ජහතික ලමඹන්ද මනොකළරළල් ඳත්හ ගත යුතු
මවයින් එභ නිරධහරීන් ගන්නහ වූ ීරන්දු ීරයණඹන්මේ අැංකබහඹ කහර
ඳභහකින් මතොය ඒත්තු ගළන්විඹ වළකි ඳරිදි ඹම් ඹම් සීභහන්ට ඹටත් මවෝ
විනිවිද බහඹකින් යුතු කටයුතු කිරීභ.

(v).

වනතික තත්ත්ඹන් මේ වහ ගිණුම්කයණ ප්රමිකතිඹන්මේ විවිධ නිර්චනඹන්
වහ යහතිමර්ඛඹන් තිබිඹ වළකි වුද ඒහටභ සීභහ මනොම  රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ
කශභනහකයණ ීරයණඹන්ට ඵරඳෆම් කශ වළකි භට්ටමම් නිරධහරීන් වහ රී
රැංකහ භව ඵළැංකුට ම්ඵන්ධිත ආඹතන අතය ඹම් ඵළඳිඹහන්හි ගළටීම්
ඳතින්මන් නම් ද්බහඹ මඳයදළරි කයමගන සුදුසු අනහයණඹක්ද හිත සිඹ
කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට භව ඵළැංකුමේ ඉවශ කශභනහකහරීත්ඹ කටයුතු කිරීභ.

(vi).

රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් ගනු රඵන මඵොමවෝ ීරයණ භස ත ආර්ථිකඹට
දිගුකහලීන ඵරඳෆම් ඇති කයන අතය එළනි අතිලඹ ළදගත්, ැංකීර්ණ වහ
ැංමේදී ීරයණඹන් ගළනීමම්දී නිළයදි ඳදනභකින් එභ ීරන්දු ීරයණ ගන්මන්ද
ඹන්න සහධීකාන ඳහර්ලසඹකමේ ඳහරීක්හන්ට ව අධීකාක්ණඹකට රක්ම භ
ඉතහ ළදගත් නුමහ එකී ීරයණඹන්මගන් ජනිතන ඹවඳත් මභන්භ අඹවඳත්
ප්රතිපරරටද භසථ ජනතහට මුහුණ දිභට සිදුන මවයිනි. ඒ අනු එළනි
ැංකීර්ණ ීරයණ විධිභත් ඇගතාභකින් මතොය ඉතහභත් යර වහ ක්ණික
මගන එභඟින් ඹම් අඹවඳත් ප්රතිපර ඇති ම  තිමබ්ද ඹන්න ඳරීක්හ කිරීභට
අලය මතොයතුරු ඒ වහ ඵරයභක් ඇති ආඹතනඹන්ට රඵහ දීභට ඵහධහ
සිදුන ඳරිදි මුදල් නීති ඳනමත් 45 ගන්තිමහ ටවන් යවයතහඹ සුරැකීමම්
ප්රතිඳහදන මඹොදහ ගත මනොවළකි න ඳරිදි එභ ගන්තිඹ සුදුසු ඳරිදි
ැංමලෝධනඹට රක් කර යුතුඹ.

(vii). මභභ හර්තහ කස කිරීභ වහ රී රැංකහ භව ඵළැංකුමන් රඵහ දුන් මතොයතුරු
අතය තිබ යවය වහ ැංමේදී මතොරුතුරු නිළයදි වඳුන්හමදන මර භව
ඵළැංකු අධිඳතිමගන් ලිඛිත ඉල්රහ සිටි අතය (ඇමුණුභ 1 - හි ඇමුණුභ xxxiv
ඵරන්න)එඹට රඵහ දුන් පිළිතුරු (ඇමුණුභ 1 - හි ඇමුණුභ iii ඵරන්න ) අනු
රඵහ දී ඇති මතොයතුරු සිඹල්රභ යවය මතොයතුරු මර ළරකීභට සිදු තිමබ්.
එමවයින් යහජය විගණනඹ විසින් එළනි මතොයතුරුලින් වඳුනහගනු රළබ
මතොයතුරු මභභ හර්තහට එමරභ ඇතුශත් මනොකය එභ මතොයතුරු
ඳහර්ලිමම්න්තුමේ ගරු කථහනහඹකතුභහ මත රඵහ මදන ඵත් වන් කශ
යුතු ඇත.
(viii). ප්රහථමිකක මශඳුන් අතය ඵළඳුම්කයරට අදහශ සිදුන අන්තර් ගනුමදනු
නිඹහභනඹ කිරීභ වහ නිසි ක්රභමේදඹක් භහර්මගෝඳමද්ල භඟින් වඳුන්හ දිඹ
යුතුඹ.
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(ix).

ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹට අදහශ ්යසිද්ධ කයනු රඵන මන්මද්සිර අහන
දිනඹ වහ මේරහ ඹම් ඹම් අසථහරදී දීර්ඝ කිරීභ අනුභත කය තිබ අතය
එළනි දීර්ඝ කිරීම් මනොළරළක්විඹ වළකි හධහයණීකයණඹ කශ වළකි
කරුණුරට සීභහ කශ යුතුඹ.

(x).

මේක අර්ථහධක අයමුදර ලිඹහඳදිැංචි ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුකු මනොවුද
ප්රහථමිකක ගනුමදනු මභන් ප්රහථමිකක මශඳමරන් ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීභ වහ
වළකිඹහ රඵහ දී ඇත. එමේ වුද මේක අර්ථහධක අයමුදර ප්රහථමිකක
මශඳමරන් ඵළඳුම්කය මිකරදී ගළනීභට විකල්ඳඹන් මර මනත් ප්රහථමිකක
ගනුමදනුකරුන්මගන් ද්ම තිඹක මශඳමශන් ඵළම්කය මිකරදී ගළනීමම්
ප්රණතහඹක් දක්න ඵ නිරීක්ණඹ මේ. මම් න විට රී රැංකහ භව
ඵළැංකුමේ අධීකාක්ණඹ ඹටමත් ඳතින අර්ථහධක අයමුදර එභ අධීකාක්ණමඹන්
ඵළවළය සහධීකාන කටයුතු කශ වළකි ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුකු ඵට ඳත්
කිරීභ.

(xi).

මම් න විට ඉදිරි භහමහ අලයතහ රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් භවහ
බහණ්ඩහගහයඹ මතින් රඵහ ගන්නහ අතය අභ ලමඹන් එඹ ඉදිරි භහ තුනක
කහරඹක් දක්හ දීර්ඝ කිරීභ.

(xii). ඉවත ඳරිදි භව බහණ්ඩහගහයඹ රඵහ ගන්නහ රද මුදල් අලයතහඹ රැස කය
ගන්නහ ආකහයඹ කල් ඇති ීරයණඹ කිරීභ.
(xiii). රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් පිළිඵ ප්රභහණත්
අධික්ණඹක් කශ යුතු විභ. එනම් ඳසුගිඹ කහරඹ තුශ එක් ප්රහථමිකක
ගනුමදනුකරුකු බුන්ත්බහඹට ඳත්ම භ මවේතුමන් යජඹද ඇතුළු එභ
ගනුමදනුකරුකු භග ගනුමදනු කශ ආමඹෝජකඹන් අසීරුතහඹට ඳත් ඇත.
එළනි තත්ත්ඹන් ළරමකන ඳරිදි රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් ඔවුන් මුරය
ලක්ීරන් ඇතුළු අදහර චර්ඹහන් පිළිඵ ප්රභහණත් අධීකාක්ණඹක් කශ යුතු ම භ.
(xiv). රී රැංකහ භව ඵළැංකු විසින් විගණකහධිඳති මත ඉදිරිඳත් කය ඇති මතොයතුරු
අතය ඇති යවයබහඹ සුරැකිඹ යුතු මල්ඛන වඳුන්හමදන මර භව
බහණ්ඩහගහය මල්කම්මගන් විභන රදී. ඒ වහ පිළිතුරු මර භවහ
බහණ්ඩහගහය නිමඹෝජිත මල්කම්යඹකු දන්හ තිබුමණ්, බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය
නිකුත් කිරීභට අදහර භව බහණ්ඩහගහයමහ කහර්ඹඹන් ර්මහ විර්ජන
ඳනතින් අනුභත සීභහන් තුශ යජමහ ණඹ අලයතහඹ භහසික ඳදනමිකන් රී
රැංකහමේ භව ඵළැංකු මත දළනුම් දිභට සීභහ න ඵයි. මකමේ මතත්, රී
රැංකහ භව ඵළැංකු පිළිඵ අධීකාක්ණ කටයුතු බහය ප්රධහන ආඹතනඹක් මර
භවහ බහණ්ඩහගහයමහ කහර්ඹබහයඹ ඉවතින් දක්හ ඇති යර කහර්ඹඹකට සිභහ
න ඵට විගණනමහදී එකඟ විඹ මනොවළකි ඵ.
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10.1 2015 -2016 භශ ඵැාකු ඵැඳුම්කර නිකුත් කිරීභ වම්ඵන්ධපයන් විගණකාධිඳති විසින්
වකව් කරන ද විපේ විගණන ලාර්තාපේ නිගභන (i). විගණකහධිඳති හර්තහමන් මඳන්හ මදනු රළබ රක්හගත වළකි තිබ
රු.889,358,050 ක ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹ ව එහි 5.2.3 මේදමහ දළක්මන
රක්හ ගත වළකි තිබ රු.784,898,755ත ඇසතමම්න්තු ගත අහසිඹ මර
2015 මඳඵයහරි 27 ව 2016 භහර්තු 29 දින ඳළති බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය
මන්මද්සි මදමක්දී රක්හ ගළනීභට වළකි තිබ එකතු රු.1,674,256,805ක
ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹ රක්හ ගළනීභට කටයුතු මනොකිරීභ පිළිඵ
ඵරධහරීන් ගකියුතු ඵ නිගභනඹ කයනු රඵයි.
තද, ඍජු ක්රභඹට බහණ්ඩහගහය ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ තහකහලික
අත්හිටුම භට ීරයණඹ ගත් 2015 මඳඵයහරි 27 දින සිට 2016 භළයි භහඹ
දක්හ සිදුකය ඇති ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීම්රට අදහර ද ඇසතමම්න්තුගත
හසි මවෝ අහසි ගණනඹ කශමවොත් ඉවතින් දක්න රද ඇසතමම්න්තුගත
අහඹ තදුයටත් ඉවශඹහමම් වළකිඹහක් ඳළළීරභද ඵළවළය කශ මනොවළකි ඵ
නිගභනඹ කයනු රඵයි.
(ii).මභභ හර්තහ ළකසීමම් දී විගණකහධිඳති මත අනහයණඹ වූ කරුණු ව
ඉවත වන් මේද ලින් අධහයණඹ කය ඇති කරුණු අනු භව ඵළැංකු අධිඳති
විසින් සකීඹ කහර්ඹඹ මභමවඹම මම් දී භව ඵළැංකු අධිඳතියමඹකුමගන්
අම්ක්හ කයනු රඵන භට්ටමම් ෘත්ීරභඹ විචක්ණබහඹකින් (Professional
Due Care) යුතු කටයුතු කය ඇති ඵ තවවුරු මනොවූ ඵ නිගභනඹ කයනු
රඵයි.
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(iii). මභභ හර්තහ පිළිමඹර කිරීමම්දී විගණකහධිඳති මත හිමික ඵරතර වහ
විඹ සීභහ තුර කටයුතු කය ඇති ඵ අධහයණඹ කයනු රළමබ්. ඉන් ඔබ්ඵට
හඳයහධීකා මවෝ විගණකහධිඳතිට නිගභනඹ කර මනොවළකි භට්ටමම් නීති විමයෝධීකා
කටයුතු සිදු ම  ඇත්දළයි ඹන්න මභහිදී ඳරීක්හට රක් මනොවුනු මවයින් එන්
ඳරීක්හක් අලයඹ ඹළයි වළී  ඹන්මන් නම් ඒ වහ විමලේෂිත වූ
ආඹතනඹන්හි වඹ රඵහ ගළනීභ සුදුසු ඵ නිගභනඹ කයනු රඵයි. 33
33

ඉවත නිගභන පිළිඵ භතු දළක්මන කරුනු කහයක බහ භගින් නිරීක්ණඹ මකමර්. මභභ විගණනඹ
පිළිඵ කටයුතු රදී විගණකහධිඳති මදඳහර්තමම්න්තුට තිබ විඹ ඳථඹ සීභහ ම භ ගළන විගණකහධිඳති
හර්තහමේ කරුණු දක්හ ඇති අතය ඒහ මභමේඹ.
3.
විය ඳථය සීභා වීභ (විගණකහධිඳති විසින් අනහයණඹ කය ගත් මතොයතුරු අනු ඔහුමේ විමලේ
විගණන හර්තහට කයන රද ඹහත්කහලීන කිරීම් ඇතුරත් හර්තහමේ අඩැංගු ඳරිදි) මභභ හර්තහමන් ඉසභතු
කය ඇති නිරීක්ණඹන් තුළින් නිගභනඹන්ට එශඹීමම්දී භහමේ විඹ ඳථඹ භතු දළක්මන සීභහ කිරීම්රට
ඹටත් තිබ ඵ අධහයණඹ කයනු රළමබ්.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

විඹගත ්රිඹහලිඹටඅදහශ භව ඵළැංකු ඹම් මභමවයුම් අත්මඳොතක දළක්මන පිළිමත් අනු
කටයුතු කශ ඵ වන් කය තිබුණද, එඹ එහි මුදල් භණ්ඩරඹ විසින් මවෝ මනත් අධිකහරී ඵරඹක්
හිත ආඹතනඹක් විසින් අනුභත කශ භසථ මභමවයුම් අත්මඳොතක් මනොන ඵ භහ මත හර්තහ ම 
තිබීභ.
විඹගත ්රිඹහලිඹපිළිඵඳරීක්ණඹක්ඳළළත්ම මම් කහර්ඹඹ විගණකහධිඳති මත ඳළරුනු දිනඹ වහ
අදහර සිද්ධීකාන් සිදු වූ දිනඹන් අතය ළරකිඹ යුතු කහර ඳයතයඹක් තිබීභ.
අදහරවිඹගතකරුණු පිළිඵ විඹ ඵද්ධ ඳෘථුර දළනුභක් හිත මරය වහ ආර්ථික විමලේඥයින්මේ
වඹ රඵහ ගළනීභට ප්රභහණත් කහරඹක් මනොතිබීභ වහ මභභ හර්තහමේ ඳශමු මේදමහ දක්හ ඇති
යවයබහඹ පිළිඵ ගළටළු වගත තත්ත්ඹ නිහ එළනි වඹක් රඵහගළනීභ ප්රලසණකහරි ම භ.
ඉවත 3.3 මේදමහ වන් විමලේඥයින් රී රැංකහ භව ඵළැංකු තු සිටිඹද එභ නිරධහරීන්මේ වඹ
අඳක්ඳහීර මර රඵහගත වළකිද ඹන්න ප්රලසණකහරී ම භ.
අදහරවිඹටම්ඵන්ධිතඉතහළදගත්ද්විතිකමශඳරපිළිඵමතොයතුරුඑභමතනඳහර්ලඹන්මතින්
ෘජු රඵහගළනීභට මවෝ තවවුරු කයහ ගළනීභට අධිකහය ඵරඹක් විගණකහධිඳති මත මනොතිබීභ.
රී රැංකහ භවඵළැංකුට මභභ හර්තහමේහි දක්හ ඇතිප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් මත ප්රභහණහත්භක
ඵරඳෆභක් සිදු කිරීමම් වළකිඹහක් තිබුමණ් ද ඹන්න අනහයණඹ කයගළනීමම් වළකිඹහක් මනොම භ.
ප්රහථමිකකගනුමදනුකරුන් වහ ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් අතයද, භව ඵළැංකු අධිඳති ව ප්රහථමිකක
ගනුමදනුකරුන් අතයද එකිමනක පුද්ගරඹන් අතය ප්රභහණහත්භක ඵරඳෆභක් සිදු කිරීමම් වළකිඹහක්
තිබුමණ්ද ඹන්න අනහයණඹ කය ගළනීමම් වළකිඹහක් මනොම භ.
රී රැංකහ භවඵළැංකු නිරධහරීන් වහ ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන් අතය සිදුන දුයකථන ැංහදඳටිගත කය
මනොතිබීභ නිහ එභ මතොයතුරු ඳරීක්හ කශ මනොවළකි ම භ.
2015 මඳඵයහරි 27 දිනමන්මද්සිඹසිදු වු අසථහට අදහර ඳටිගත කශ ජීවි දර්ලණ මබෞතික
ඳරික්හ මනොකිරීභ.
මභභ හර්තහ කස කිරීභ වහ රී රැංකහ භව ඵළැංකුමන් රඵහ දුන් මතොයතුරු අතය තිබ යවය වහ
ැංමේදී මතොයතුරු නිළයදි වඳුන්හමදන මර භව ඵළැංකු අධිඳතිමගන් ලිඛිත ඉල්රහ සිටි අතය එඹට
රඵහ දුන් පිළිතුය අනු රඵහ දි ඇති මතොයතුරු සිඹල්රභ යවය මතොයතුරු මර ළරකීභට සිදු
තිබිභමවේතුමන් හර්තහ කිරීභට සීභහ ඳළීරභ.
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ඉවත කී විඹ ඳථඹ සීභහම ම් මභන්භ මභභ ඳරීක්ණමහදී ඉදිරිඳත් වූ ඵළඳුම්කය වහ
ම්ඵන්ධ ්රිඹහලිමහ ඇති අමනකුත් දුර්රතහද එමරභ මභභ ්රිඹහලිඹට
අදහර මෝවහරික විගණනඹ මනොඳළළත්ම භද ඹන කරුනු අනු
විගණකහධිඳතියඹහමේ විමලේමඹන්භ ඵළඳුම්කය නිකුත් කිරීභ පිළිඵ ඳතින
රීතිඹ මන්මද්සි ක්රභඹ ඵත් යතිමර්කඹ ඍජු නිකුතු ක්රභඹ ඵත් ඹන මරධර්භඹ
ඉවත කී හර්තහ කන අසථහමේ විගණකහධිඳතියඹහ මත එභ අසථහමේදී
අලය සිඹලුභ ලිපි මල්ඛන මනොභළතිම භ නිහ ඉවත i, ii, iii ඹන හදය නිගභන
රට එරඹී ඇත.
තද මභභ මකටුම්ඳත හකච්ඡහ කයන අසථහමේදී භතුවූ
කරුණු ඳළවළදිලි කය ගළනීභට මම් ඳරීක්ණඹ අතය දී රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ යහජය
ණඹ මදඳහර්තමම්න්තුමේ අධිකහරීයඹහ භගින් ඳහර්ලිමම්න්තුමේ මඳොදු යඳහය
කහයක බහ මත මගන්හ ගන්නහ රදි. 2016.10.21 , 2016.10.24 දයන ලිපි
මදමක් වන් කරුණු ගළනද විගණකහධිඳතියඹහ මත මප්රේලඹක් මනොතිබුණු
ඵ මඳමන්. එභ කරුණු අලුත්භ කරුණු මේ. එභ ලිපි මදක මභභ හර්තහමේ
ඇමුනුම් මර ඇතුරත් කශයුතු ඇත.
ඒ අනු ප්රලසනගත ඵළඳුම්කය ගළන
විගණකහධිඳතියඹහ මත තිබ සීභහන්ද නිළයදි මතොයතුරු ඉවත කී හර්තහ
කන විට විගණකහධිඳතියඹහ මත භව ඵළැංකු භගින් රඵහ මනොදීභ භගින්
ඉවත i, ii, iii ගළන නිගභන රට එරඹී ඇති ඵ භනහ ඳළවළදිලි මේ. මභඹ
විගණකහධිඳතියඹහ මත කයනු රඵන මදෝහමයෝඳණඹක් මනො නිළයදි, තය
මතොයතුරු භත නිළයදි නිගභනඹකට එරඹීභට විගණකහධිඳතියඹහ මත අලය
හධක මුල් අසථහමේ මනොතිබුණ ඵ කහයක බහමේ අදවයි.



2016.10.21 දින ලිපිමහ වන් කරුණ ව 2016.10.24 දින වන් කරුණු
එමරසින්භ හර්තහමේ උපුටහ දළක්ම භ සුදුසු මේ. ඒ අනු අත්මඳොමත් වන් ඍජු
ක්රභඹට රඵහ ගන්නහ ඵළඳුම්කය රට ම්ඵන්ධ න ්රිඹහලිඹ 2008 ය
අහනමඹන් ඳසු භව ඵළැංකු විසින් දීර්ඝ කය මනොභළති ඵ ඳළවළදිලිඹ. එනම්
2008 ය අහනමහ සිට 2009 -2014 දක්හ ය ර ඍජු ක්රභඹට නිකුත් කයන
රද ඵළඳුම්කය නිකුත් කය ඇත්මත් නීතිමඹන් ඳරිඵහහිය ඵ කහයක බහමේ
අදවයි.
එභ නීති විමයෝධීකා ඍජු ඵළඳුම්කය භගින් යටට සිදුවූ ඵරඳෆභ ගළන
විධිභත් ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්ම භ අතලය මේ.



එමේ මවයින් ඇසතමම්න්තුගත අහසිඹ ගළන විගණකහධිඳතියඹහමේ නිගභනඹ
නිසි කරුණු ව අදහර නීතිභඹ තත්ත්ඹට ව ඉදිරිඳත් වූ හක්ෂිරට ඳටවළනි
ඵ කහයක බහමේ අදවයි.



තද ඉවත විසතය කශ ඳරිදි 2008 - 2016 දක්හ ම්පර්ණ කහරඹට අදහර නිසි
විගණනඹක් ඉදිරිමහදී කයන්මන් නම් ඵළඳුම්කය ගළන ව ඊට අදහර යටට සිදුම 
ඇති ඵරඳෆභ ගළන ඩහ නිළයදි නිගභනඹක් කශවළකි ඵ කහයක බහමේ
වළී භයි.



යජ වහ ම්ඵන්ධ මරය කටයුතු වහ ම්ඵන්ධන මඳෞද්ගලික ආඹතන ගළන
විසතයහත්භක නිගභනඹක් කිරීභට විගණකහධිඳතියඹහට අලය ඵරඹ රඵහ දීභ
ඉතහ ළදගත්ඹ. විමලේමඹන්භ ප්රහථමිකක ගණුමදනු කරුන්මේ ව ද්විීරයික
මමශමඳොර තුර ්රිඹහත්භක න ආඹතන ර ගණුමදනු ගළන මොඹහ ඵළලීමම්
පර්ණ ඵරඹක් විගණකහධිඳතියඹහට තිබිඹ යුතුඹ. ඊට අදහර න නීති ළකසීභ
සුදුසු ඵ කහයක බහමේ අදවයි.
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එමරභ මභභ ඵළඳුම්කය සිදුම භ ගළන භතුන තත් ළදගත් කරුණක් න්මන් භව
ඵළැංකුමේ එක් නිරධහරිමඹකු ඳභණක් මනො මභභ ්රිඹහලිඹ වහ ම්ඵන්ධ සිඹලුභ
නිරධහරීන් එක් ව මවෝ මන් මන් මභභ ්රිඹහලිඹ ගළන ගකියුතු ඇති
ඵ. ඉවත කී ඳරිදි භතුම  ඇති අහසිඹ ගළන ප්රලසනඹක් එක් පුද්ගරමඹකුමේ තනි
ීරයණඹකට ඩහ කණ්ඩහඹභකමේ ීරයණඹක් ඵ අතිමර්ක ණඹ අධිකහරී ආචහර්ඹ
ඒ. ඉඩ් එම්. අසීම් භවතහ ඔහුමේ හක්ෂි ර දක්හ ඇත.
භව ඵළැංකු තුර ඇති ඵළඳුම්කය මමශහභ වහ ම්ඵන්ධ යවසිගත මතොයතුරු දයහ
සිටින පුද්ගරඹන් එභ මතොයතුරු මකතයම් දුයට ආයක්හ කයන්මන්ද ඹන්න ගළන
මභභ ඳරීක්ණමහදී මවලිවූ හක්ෂි අනු ළකඹක් ඇති ම  ඇත. විමලේමඹන්භ
මභභ ප්රලසනගත 2015.02.27 දිනට අදහර ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ වහ ම්ඵන්ධ
ප්රහථමිකක ගණුමදනු කරුන්ට අභතය මනත් ඵහහිය පුද්ගරඹන්ද දළන සිටි අතය,
භව ඵළැංකුමේභ මේකමඹකු රක් 7 1/2 ක මුදරක් වහ ඵළඳුම්කය වහ
ඉල්ලීභක් කය ඇති ඵද එභ තළනළත්තහ භව ඵළැංකුමේ අමනකුත් මේකඹන් භග
කශ හකච්ඡහ අනු යවසිගත තිබිඹ යුතු ඵට හධහයණ අම්ක්හ කශ මතොයතුරු
මඵොමවෝ මදමනකු අතය ප්රචහයඹ ම  ඇති ඵ මඳමන්.එභ මතොයතුරු මවලිදයේ කිරීභ
කශ නිරධහරීන් කවුද , මභභ එක් එක් නිරධහරිඹහ විසින් එභ මතොයතුරු ඵළවළය
කයන රද්මද්ද ඹන්න විමලේමඹන්භ ඳරීක්හ කශයුතු ඇත. එමේ මොඹහ ගළනීභ
වහ අලය කයන ැංඛයහැංක ඳහ ටවන් ( digital foot prints) රී රැංකහ භව
ඵළැංකුමේ නිරධහරීන්මේ ැංඛයහැංක ඳහ ටවන් නිරීක්ණඹ කශයුතුඹ. ඉතිවහමහ
සිදුවූ සිදුම ම් මභන්භ අනහගතමහ භව ඵළැංකුමේ ඵළඳුම්කය ්රිඹහලිඹ ගළන විලසහඹ
තවවුරු කිරීභ වහ එභ පිඹය ගතයුතු ඇත.
අභ්ඹන්තය මතොයතුරු පිටට ගරහ ඹහභ වයවහ පුද්ගලික ගළණුම්කරුන් එයින් රහබ
මගන ඇත. ඳර්ඳචුමල් මෙරීස ආඹතනඹට එළනි අබයන්තය මතොයතුරු රළබුන
ඵට හධහයණ ළකඹක් භතුමේ.
ඵළඳුම්කය ක්රිඹහදහභඹ තුර අයුතු මර හසි රඵහ ගළනීභ වහ ්යහථමිකක
මමශඳුන් භව ඵළැංකුමේ ඇතළම් නිරධහරීන්ද මේක අර්ථ හධක අයමුදර , රැංකහ
ඵළැංකු ඇතුලු ඵළැංකුර ඇතළම් නිරධහරීන් අඹතහ මර කටයුතු කයන ඵත් ඒ
වයවහ එභ නිරධහරීන් මොය එකමුතුක් ( Rogue ring) මර කටයුතු කය ඇති ඵ
කහයක බහමේ නිරීක්ණඹයි. මභඹ ළරළක්ම භට ගතයුතු පිඹය ඉතහ ඉක්භණින්භ
මනොගතමවොත් ඵළඳුම්කය ්රිඹහලිඹ මන්මද්සිමඹන් සිදු වුද ඍජු ක්රභඹ අනු
සිදු වුද යටට ඳහඩු සිදුම භ ළරළක්විඹ මනොවළක. ඒ අනු අනහගතමහදී සිදුවූ
ළයදි නිළයදි කිරීභට කටයුතු කයන විට මන්මද්සි ක්රභඹ මභන්භ ඍජු ක්රභඹට
අදහර පිඹය ගතයුතු ඇත.
2015.02.27 දින මඳයරුමේ දින 3 රීතිඹ මර වඳුන්නු රළබ මඳොලී අනුඳහතඹ
ඳහරනඹ කිරීභට ඳත්හමගන ඹන රද එභ මන මවේතුමන් මමශමඳොර තුර
5% සිට 6.5% දක්හ එනම් 1.5% කින් ඉවර ඹන රදි. මභඹ මමශමඳොර
මඳොලී අනුඳහතඹ ගළන ඉතහ ඵයඳතර මර ඵරඳහන කරුණකි. මභභ මතොයතුරු
ප්රසිද්ධ කමල් 2015.02.27 යි. එනම් ප්රලසනඹට රක්වූ මන්මද්සිමඹන්
ඳසුයි. මභභ මතොයතුරු සිඹලුභ ප්රහථමිකක මමශඳුන්ට මන්මද්සිඹට ප්රථභ රඵහ දී
තිබුමන් නම් ඩහත් හධහයණ අසථහක් සිඹලුභ ප්රහථමිකක මමශඳුන්ට රළමඵන
අතය භතුවූ ප්රලසනඹ ඇති මනොන්නට ඉඩ තිබුණි.
එමරභ 2016.03.29 දින ජහතයන්තය මමශමඳොමරන් ඇභරිකන් මඩොරර්
බිලිඹන 3 ක සවරී ඵළඳුම්කය ගළනීභට ගත් ීරයණඹ එදින මන්මද්සිඹ අන්
වූහයින් ඳසු නිමේදනඹ කිරීභ මනුට මන්මද්සිඹට කලින් නිමේදනඹ කය
තිබුණහ නම් සිඹලුභ ගළණුම් කරුන්ට එභ මතොයතුරු දළන ගළනීමම් වළකිඹහ තිබුණි.
එමේ වූහ නම් මඳොලී අනුඳහතඹ මඵොමවෝ දුයට ඳවත ළටීභට ඉඩ තිබුණි.
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රුපිඹල් බිලිඹන 1 ක් වහ ඵළඳුම්කය මන්මද්සිඹ ඳත්න දිනඹ අහනමහ
බිලිඹන 10 ක් රඵහ ගළනීභ විමේචනඹට රක්ම  ඇත. මභඹට මවේතුම  ඇත්මත්
ඳර්මඳචුල් මෙරීස ආඹතනඹ වළය අමනක් ප්රහථමිකක මමශඳුන් එළනි තත්ඹක්
අම්ක්හ මනොකයන ඵට ඇතිම  ඇති වළී භයි. එමේ අමනකුත් ප්රහථමිකක මමශඳුන්
ඒ මතොයතුරු දළන සිටිමහ නම් ඩහත් හධහයණ තයඟඹක් අම්ක්හ කශ වළකි
තිබුණි.
මභළනි තත්ත්ඹක් ළරළක්ම භට නිර්මද්ල මභභ හර්තහමේ නිර්මද්ල
මකොටමේ අන්තර්ගත ඇත. ඒ අනු ඉවත කී ආකහයඹට දළන්ම මභන් ඉල්රහ සිටින
රද ප්රභහණඹට ඩහ ඉතහ අහභහනය මුදරක් මමශමඳොමරන් රඵහ ගළනීභ නිහ
ඇතිම  ඇති ප්රලසනඹ ගළන මටන්ඩර් කමිකටුද ගකියුතු ඇත.
2016.03.29 න දින මන්මද්සිමහදී ඳර්ඳචුමල් මෙරීස ආඹතනඹ විසින් රඵහ
ගන්නහ රද ඵළඳුම්කයරට මගම භ වහ ඔවුන් තු මුදල් මනොතිබ මවයින් ඒ
වහ භව ඵළැංකුමන් ඍජුභ මුදල් ළඳතාභ සිදුවූමහ මකමේද ඹන්න ගළන
නිසිඹහකහය ඳළවළදිලි කිරීභක් නළත. ඒ ගණුමදනු සිදුවූමහ මකමේද ඹන්න ගළන භව
ඵළැංකුමන් කිසිභ ඉදිරිඳත් කිරීභක් සිදුම  නළත. 2016.03.29 න දින මන්මද්සිඹට
ඉදිරිඳත් වූ රු: බිලිඹන 29 ක මුදරකට ටිනහ ඵළඳුම්කය රඵහ ගත් ඳර්ඳචුමල්
මෙරීස භහගභ එභ ඵළඳුම්කය වහ භව ඵළැංකුමන්භ අඩු මඳොලිඹකට ණඹක්
රඵහමගන ඇත. එභ තත්ත්ඹ තුර ඳර්ඳචුමල් මෙරීස භහගභ ඹම් අයුතු හසිඹක්
මභභ ්රිඹහලිඹ තුරදී රඵහමගන ඇති ඵ නිරීක්ණඹ මේ. මභභ නිලසචිත කරුණ
ගළන විභර්ණඹ මකොට එඹට අදහර ගකියුතු මනොන්මන් නම් නිලසචඹ මකොට
ඉන් යටට සිදුම  ඇති අරහබඹ ගකියුතු අඹමගන් අඹකය ගළනීභද ඔවුන්ට එමයහි
නීතිභඹ පිඹය ගළනීභද කශයුතුඹ.
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ව නිගභන අනුභත මකොට ්රිඹහට නඟන මර ඳහර්ලිමම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයයි.
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කාරක වබාපේ නිර්පගල

2015-2016 ඹන ය මදක තුරදී රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ සිදු කයන රද ඵළඳුම්කය නිකුත්
කිරීම්රදී, අඳ ඳරික්හට බහජනඹ කර 2015මඳඵයහරි 27න දින ගනුමදනුමේදි එකට
භව ඵළැංකුමේ අධිඳති සිටි අර්ජුන භමවේන්රන් භවතහ භළදිවත්ම භක් මවෝ ඵරඳෆභක් සිදුකශ
ඵට හධහයණ ළකඹක් ඇතිවිඹ වළකි ආකහයමහ හක්ෂි වහ කරුණු කහයක බහ ඉදිරිමහ
මවළිදයේ ම  ඇති ඵ කහයක බහ නිරීක්ණඹ කයයි.
කහයක බහ විසින් කයන රද ඳරික්ණ වහ හක්ෂි විබහග කිරීම්රදී, ඇතළම් ගනුමදනුර
උඳරිභ ඳහයදෘලයබහඹ මනොභළති ඵද, එහිදී කටයුතු කශ ආකහයමඹන් රී රැංකහ භව ඵළැංකුමේ
විලසහනිඹත්ඹ ඳළුදු ම  ඇති ඵද ඹන්න පිළිඵ හධහයණ ළකඹක් ඇතිවිඹ වළකි
ආකහයමහ හක්ෂි මවෝ කරුණු කහයක බහ ඉදිරිමහ මවළිදයේ ම  ඇති ඵ කහයක බහ
නිරීක්ණඹ කයයි.
එමේභ, ඒ කහරමහ සිදුම  ඇති ඵළඳුම්කය ගනුමදනු වයවහ ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුන්මගන් එක්
ආඹතනඹක් න ඳර්මඳචුල් මෙරිස ඉතහ විලහර මුරයභඹ රහබ උඳඹහමගන ඇති ඵ කහයක
බහ නිරීක්ණඹ කයයි.
එඵළවින්,  එමේ මභභ ගනුමදනු රට ගකි යුතු භව ඵළැංකුමේ නිරධහරින් වහ ආඹතනඹන්ට
එමයහි ඳළනවිඹ යුතු දණ්ඩනඹන් වහ මනත් නිඹභඹන් නිර්මද්ල කිරීභ වහත්,
 එකී අඹථහ කටයුතු මවේතුමන් යජඹට වහ භවජනතහට සිදුම  ඇති අරහබඹ මවෝ ඳහඩු
එකී ගකි යුතු පුද්ගරඹන්මගන් මවෝ ආඹතනලින් අඹකය ගතයුතු ඵ නිර්මද්ල
කයන අතය ඒ වහ අලය අධිකයණභඹ ්රිඹහ භහර්ග ගත යුතු ඵ කහයක බහ
අධහයණඹ කයයි.
 එමේභ, නිර්මද්ශිත දණ්ඩනඹන් මවෝ මනත් නිඹභඹන් අලය අයුරින්භ ්රිඹහත්භක
න ඵ මොඹහඵළලීභ ව වතික කිරීභ වහත්, ඒ පිළිඵ ඳසු විඳයම් කිරීභ
වහත්,
 එමභන්භ, එඵඳු ආකහයමහ කටයුතු මිකන් ඉදිරිඹට සිදු මනොම භ වහ අලයමඹන්භ ගත
යුතු සිඹළු පිඹය, ආමේක්ණ වහ තුරනඹන් ්රිඹහත්භක කිරීභ වහත්,
 එකී ආමේක්ණ වහ තුරනඹන් භව ඵළැංකු විසින් නිසි ඳරිදි ්රිඹහමේ මඹොදන ඵට
මොඹහ ඵළලීභ ව වතික කිරිභ වහත්, ඒ පිළිඵ ඳසු විඳයම් කිරීභ වහත්,
ඳහර්ලිමම්න්තු ෘජු භළදිවත් විඹ යුතු අතය එඹ ඳහර්ලිමම්න්තු තු යහජය මරය
ඳහරනඹට අදහර මලික ගකීභ ඵ කහයක බහ අධහයණඹ කයයි.
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එමේ ්රිඹහත්භක කිරීමභන් යජඹට සිදුවූ අරහබඹන් අඹ කය ගළනීභ ව ඳතින නීති
ඹටමත් ්රිඹහත්භක ම භ ඳහර්ලිමම්න්තු තු ගකීභක් මර ඉතහ ෑනෆකමිකන් කහයක බහ
නිර්මද්ල කයයි. එමේභ ඹලි මභළනි තත්ත්ඹක් ඇති ම භ ළරළක්ම භට පිඹය ගළනීභ රී
රැංකහ භව ඵළැංකු තුර ව ඊට අනුලහැංගික අමනකුත් ආඹතන තුර සුදුසු ඹහන්ත්රණඹක්
්රිඹහත්භක ම භ එභ ආඹතන විසින් ඳහර්ලිමම්න්තුට වතික විඹ යුතු ඵ කහයක බහ
අධහයණඹ කයයි.
එමේභ,
යමට් මුරය අලයතහ පුයහලීභ වහ ගකි යුතු ප්රධහනතභ ආඹතනඹ න රී රැංකහ භව
ඵළැංකුමේ මුරය මටන්ඩර් නිකුත්කිරිම් වහ ප්රදහනඹ කිරීම්රදී ඒ පිළිඵ කටයුතු
අධික්ණඹ කිරිභ වහත් අලය සිඹලු ඳසු විඳයම් කිරීභ වහත් විධහඹකඹ භගින්
විමලේ නිරීක්ණ කණ්ඩහඹභක් වහභ ඳත් කශ යුතු ඹයිද කහයක බහ නිර්මද්ල කයයි.
1. භව ඵළැංකුමේ නිරධහරීන් විසින් එක් තනි ආඹතනඹක් මර ඳර්මඳචුල් මෙරීස
ආඹතනඹට අඹථහ හසිඹක් ඉඳතාභට වළකි න මර කටයුතු කිරීභටත් එමේභ
ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුමකු මර අදහර ආඹතනඹද එභ හසි රඵහ ගළනීමම්
අයමුණ හිත ්රිඹහත්භක ම භත් භව ඵළැංකුමේ මරය ඳහරනමහ විනිවිදබහඹ ව
විලසහනීඹත්ඹ වහ ඵයඳතර මර අහිතකය තත්ත්ඹක් න ඵළවින් එභ
තත්ත්ඹ පිළිඵ නීතිභඹ
ඵරඹ හිත පිළිගත් ආඹතනඹකින්
පුළුල්
විභර්ලනඹක් කිරීභත් නළත එළනි තත්ත්ඹක් ඇති ම භ ළරළක්ම භට ගතවළකි
සිඹළු පිඹය ගළනීභත් නිර්මද්ල කයයි.
2. ඵළඳුම්කය ්රිඹහලිඹ වයවහ යටට අලය මුදල් ම්ඳහදනඹ කය ගළනීමම්දී යජමහ
වදිසි මරය අලයතහඹන් පුයහලිඹ වළකි යහජය මරය ආඹතන වහ ප්රමුඛතහඹ
රඵහ දිඹ යුතු ඵ නිර්මද්ල කයන කහයක බහ, ඒ වහ ප්රතිඳහදන රන
ගන්ති භව ඵළැංකුමේ මභමවයුම් අත්මඳොත ඇතුළු අමනකුත් අදහර මල්ඛන රට
ඇතුරත් කශයුතු ඹළයි භව ඵළැංකුට නිර්මද්ල කයයි.
3. මභභ ප්රලසනගත ඵළඳුම්කය ගනුමදනුට ම්ඵන්ධ ඳර්මඳචුල් මෙරීස ආඹතනඹ
ප්රහථමිකක ගනුමදනුකරුමකු මර ඉතහ මකටි කහරඹක් තුර අධික රහබඹක් උඳඹහ
ඇති අතය එමේ රහබ ඉඳතාමම් ්රිඹහලිඹ පිළිඵ පර්ණ ඵරළති ඹහන්ත්රණඹක් භගින්
ඳරීක්ණඹක් කශ යුතු අතය එභගින් ඔවුන්මේ කටයුතු වයවහ භව ඵළැංකුට වහ
යජඹට මරයභඹ ඳහඩුක් සිදුම  ඇත්දළයි ඉතහ කඩිනමිකන් අනහයණඹ කය ගළනීභ
භව ඵළැංකුමේ ගකීභක් මර කහයක බහ තයමහ විලසහ කයයි.
4. ඉදිරිමහදී මභළනි මරය අක්රමිකකතහ ඇතිම භ ළරළක්ම භ වහ ප්රහථමිකක
මමශඳුන්මේ මශමඳොශ කටයුතු ව ද්ම තියික මශමඳොශ ්රිඹහකහරීත්ඹ
පිළිඵ ඳසු වියණඹ කිරීමම් ඹහන්ත්රණඹක් සථහපිත කිරීභ නිර්මද්ල කයන අතය
එභගින් භව ඵළැංකු යජමහ මරය අලයතහ වහ මරය ම්ඳහදනඹ සිදුකයන
ආකහයඹ ඳසු විඳයම් කිරීමම් වළකිඹහ රළමඵනු ඇත.
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5. මම් දක්හ ඹහත්කහලීන මනොකයන රද යහජය ණඹ කශභනහකයණ
මදඳහර්තමම්න්තු මභමවයුම් අත්මඳොත වහභ ඹහත්කහලීන කශ යුතු අතය, එහි
ඵළඳුම්කය වයවහ යජඹට මරය ම්ඳහදනඹ කිරීමම්දී එමේ මරය ම්ඳහදනඹ කශ
වළකි යහජය ආඹතන වහ ප්රමුඛතහඹ දීමම් ප්රතිඳහදන ඇතුශත් කශ යුතු ඵ
නිර්මද්ල කයයි.
6. මභභ ප්රසතුත ඵළඳුම්කය ගනුමදනු වහ හිටපු භව ඵළැංකු අධිඳති අර්ජුන
භමවේන්රන් භවතහ ෘජුභ ගකි යුතු අතය ඔහුට ව භව ඵළැංකුමේ අදහර
නිරධහරීන්ට එමයහි නීතිභඹ ්රිඹහභහර්ග ගළනීභ නිර්මද්ල කයයි.
7. මභළනි ගනුමදනු රදී විනිවිදබහඹ ව භව ඵළැංකුමේ විලසහනීඹත්ඹ ආයක්හ
කිරීභ වහ විධිභත් ඹහන්ත්රණඹක් ළකසීභ ව දළනට ඳත්නහ විනිභඹ මකොමිකන්
බහ ඳනත ඇතුළු අදහර නීතිරිති අණ ඳනත් කඩිනමිකන් ැංමලෝධනඹ කශයුතු ඵ
නිර්මද්ල කයයි.
රී රැංකහ ප්රජහතහන්ත්රික භහජහදී ජනයජමහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහමේ 148 ළනි ගන්තිඹ
ප්රකහය යහජය මුරය ඳහරනඹ ම්පර්ණමඹන්භ ඳළරී ඇති මභභ උත්තරීතය
ඳහර්ලිමම්න්තු මත, කහයක බහට මභමතක් ඉදිරිඳත් ම  ඇති සිඹළු මල්ඛන, මතොයතුරු
වහ හක්ෂි (එකී ඇතළම් මතොයතුරු ැංමේදී ඹයි ප්රකහල වුද) ඉතහ ඉක්භනින් ඉදිරිඳත්කිරීභ
කහයක බහමේ දළඩි ගකීභක් ඵද කහයක බහ විලසහ කයයි.
එභ ගකීභට අනු මභභ නිර්මද්ල ව විගණකහධිඳතියඹහමේ නිර්මද්ල වහ නිගභන
හිත හර්තහ ඳහර්ලිමම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයන අතය මභභ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීමභන්
ඳසු ඳහර්ලිමම්න්තු තුර ඒ පිළිඵ විෘත ැංහදඹක් ඇතිකශ යුතු ඵටත් කහයක බහ
නිර්මද්ල කයයි.
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