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murhq;f nghWg;GKaw;rpfs; gw;wpa FO 
 

1. nfsut Rdpy; `e;Jd;ndj;jp mth;fs; (jiyth;) 

2. nfsut ut+g; `fPk; mth;fs;  

3. nfsut mZu gpuajH~d ahgh mth;fs; 

4. nfsut jahrpwp [aNrfu mth;fs; 

5. nfsut yf;~;kd; nrdtpuj;d mth;fs; 

6. nfsut utpd;e;u rkutPu mth;fs; 

7. nfsut R[Pt Nrdrpq;` mth;fs;  

8. nfsut trd;j mYtpfhu mth;fs; 

9. nfsut yrd;j myfpatd;d mth;fs; 

10. nfsut (fyhepjp) `h;~ j rpy;th mth;fs; 

11. nfsut m[pj; gP. ngNuuh mth;fs; 

12. nfsut ud;[d; uhkehaf mth;fs; 

13. nfsut mNrhf; mNgrpq;` mth;fs; 

14. nfsut mZu jprhehaf mth;fs; 

15. nfsut re;jurpwp f[jPu mth;fs; 

16. nfsut k`pe;jhed;j mYj;fkNf mth;fs;  

17. nfsut gpky; uj;ehaf;f mth;fs; 

18. nfsut tPuFkhu jprhehaf mth;fs; 

19. nfsut khit Nrh. Nrdhjpuh[h mth;fs; 

20. nfsut mg;Jy;yh ;̀ k ;̀&g; mth;fs;  

21. nfsut v];. =jud; mth;fs; 

22. nfsut vk;. V. Rke;jpud; mth;fs; 

23. nfsut n`f;lh; mg;G`hkp mth;fs; 

24. nfsut (lhf;lu;) espd;j [ajp];] mth;fs; 

25. nfsut `h;~d uh[fUzh mth;fs; 

26. nfsut QhdKj;J =Nerd;  mth;fs; 
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cs;slf;fk; 
 

1. FOtpd; mwpf;if 

2. ,izg;G - 

2.1 gpd;dpizg;G 01 

2.1.1 ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; nghJ gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; 2015 ngg;uthp khjk; 
Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd fhyj;jpy; ,lk;ngw;wpUe;j jpiwNrhp Kwpfs; 
toq;fy; njhlh;gpy; 2016 A+d; 29 Me; jpfjp tpNrl fzf;fha;T mwpf;if  

2.1.2 Nkw;gb mwpf;if toq;fg;gl;l gpd;dh; 2016 nrg;njk;gh; 23 tiuahd fhyj;jpy; nghJ 
Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpdhYk; fzf;fha;thsh; jiyik 
mjpgjpapdhYk; ntspg;gLj;jg;gl;bUe;j jfty;fspd; gpufhuk; me;j mwpf;iff;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l ehsJtiuahf;fg;gl;l tplaq;fs; cs;slf;fg;gl;l mwpf;if  

2.1.3  ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slq;fpa xt;nthU ge;jpapdJk; 
Jy;ypaj;jd;ikia ghpNrhjpf;fpd;w ml;ltiz (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu) 

2.2 gpd;dpizg;G 02 – kj;jpa tq;fp Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; Gydha;T nra;J 
mwpf;if rkh;g;gpg;gjw;fhf nfsut gpujk mikr;ru; mth;fshy; epakpf;fg;gl;l 
%th; mlq;fpa FOtpd; mwpf;if 

2.3 gpd;dpizg;G 03 -2016.07.05 Me; jpfjp kj;jpa tq;fp Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; 
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapdhy;  nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; 
FOTf;F Nkw;nfhs;sg;gl;l tpsf;fkspj;jy;fs; (Presentation) (gf;fk; ……….. 
Kjy; ……………..tiu)   

2.4 gpd;dpizg;G – 04 2016 A+iy 07 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fs; 
ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l 
tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu)   

2.5 gpd;dpizg;G – 05  2016 Mf];l; 12 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fs; 
ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l 
tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu)   

2.6 gpd;dpizg;G – 06  2016 nrg;njk;gh; 08 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; 
cj;jpNahfj;jh;fs; ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l 
re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu) 

2.7  gpd;dpizg;G – 07  2008 rdthp 07 kw;Wk; 2008 xf;Njhgh; 07 Mfpa jpfjpfspy; 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rig gj;jpuk; kw;Wk; ehzar; rigapd; gzpf; 
Fwpg;Gf;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 

2.8 gpd;dpizg;G – 08  kj;jpa tq;fpapd; nghJgLfld; Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpd; 
nraw;ghl;L ifE}ypypUe;J ngah;j;njLf;fg;gl;l gFjp (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu) 

2.9 gpd;dpizg;G – 09  2015 – 2016 Mk; Mz;Lfspy; kj;jpa tq;fpapd; Kwpfs; 
toq;fy; njhlh;gpy; ghuhSkd;wf; FOtpd; mwpf;ifapid ghuhSkd;wj;jpw;Fr; 
rkh;g;gpg;gjw;fhf jplkplg;gl;lbUe;j vjph;fhy eltbf;iffs; (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu) 

2.10 gpd;dpizg;G – 10  2015 ngg;uthp Kjy; 2016 Nk tiuahd fhyj;jpy;  ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapd; nghJ gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l jpiwNrhp 
Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapd; tpNrl 
mwpf;iff;fhf kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j gjpy;fspw;F 
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapd; fUj;Jiufs; (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu) 
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2.11 gpd;dpizg;G – 11  ghuhSkd;wf; FOtpdhy; ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;bUe;j tpdhf;nfhj;J kw;Wk; mjw;fhf toq;fg;gl;bUe;j gjpy;fs; 
(gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 

2.12 gpd;dpizg;G – 12  ghuhSkd;wf; FOtpdhy; epjp mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;bUe;j tpdhf;nfhj;J kw;Wk; mjw;fhf toq;fg;gl;bUe;j gjpy;fs; 
(gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 

2.13 gpd;dpizg;G – 13  2016.06.08 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fs; 
ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l 
tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu)   

2.14 gpd;dpizg;G – 14  2016.09.23 Me; jpfjp ,lk;ngw;w ghuhSkd;wf; FO $l;lj;jpd; 
nrhy;Yf;Fr; nrhy; mwpf;if (Verbatim Report) (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu)   

2.15 gpd;dpizg;G – 15  2016.10.05 Me; jpfjp ,lk;ngw;w ghuhSkd;wf; FO $l;lj;jpd; 
nrhy;Yf;Fr; nrhy; mwpf;if (Verbatim Report) (gf;fk; ……….. Kjy; 
……………..tiu)   

2.16 gpd;dpizg;G – 16  2015 ngg;uthp khjk; Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd fhyj;jpy; 
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j jpiwNrhp Kwpfs; toq;fy; 
njhlh;gpy; nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpdhy; jahhpf;fg;gl;L 2016 
nrg;njk;gh; 23 Me; jpfjp ghuhSkd;wf; FOTf;Fr; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j KjyhtJ 
tiuG mwpf;if (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 

2.17 gpd;dpizg;G – 17  2016 nrg;njk;gh; 25 Me; jpfjp rd;Nl xg;rth; nra;jpg; 
gj;jpupifapy; ntspaplg;gl;bUe;j gh;gTy; buruP]; fk;gdpapd; epjpf;$w;Wf;fs;. 

2.18  gpd;dpizg;G – 18  gh;gTy; buruP]; fk;gdp rhh;gpy; kj;jpa tq;fpapd; Kwpfisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf ,yq;if tq;fpapd; jiyaPL njhlh;gpy; mh;d];l; vd;l; 
aq; fk;gdpapdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j fzf;fha;T mwpf;if. 

2.19 ,izg;G 19 - 2016.10.20 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 
(Verbatim Report)  

2.20 ,izg;G 20 - 2016.10.21 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 
(Verbatim Report) 

2.21 ,izg;G 21 - 2016.10.24 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 
(Verbatim Report) 

2.22 ,izg;G 22 - 2016.10.26 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 
(Verbatim Report) 

2.23 ,izg;G 23 - 2008 Mk; Mz;Lf;fhd kj;jpa tq;fp ehzar; rigapd; jPHkhdq;fs; 
/ kj;jpa tq;fpapd; ,izaj;jsj;jpy; Kwpfspd; mbg;gilg; gz;Gfs; gw;wpa 
tpsf;fkspj;jy;  

2.24 ,izg;G 24 - 2015 ngg;utup 27 tpiyf; Nfl;G mwpf;if  

2.25 ,izg;G 25 - fyhepjp jpU mrPk; mtu;fspd; tha;%y rhl;rpak;  
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mwpf;if 

2015 ngg;utup khjk; njhlf;fk; 2016 Nk khjk; tiu ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l kj;jpa tq;fp Kwpfs; toq;fypd;NghJ ,lk;ngw;Ws;s epjprhH 
KiwNfLfisg; gw;wp Muha;tjw;fhd tpNrl FOthfr; nrayhw;wpa murhq;f 
nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOtpd; mwpf;ifia vl;lhtJ ghuhSkd;wj;jpd;  
murhq;f nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOtpd; jtprhsH vd;w tifapy; ,d;iwa 
jpdk; ghuhSkd;wj;jpw;F rkHg;gpf;f tpUk;GfpNwd;.  
 
,f; FOtpd; mbf;Fwpg;Gfs; ,d;wp nghJthf mwpf;iff;F FOtpd; gpd;tUk; 
cWg;gpdHfs; 15 NgH ,zf;fk; njhptpj;jdH.  
 
1. nfsut Rdpy; `e;Jd;ndj;jp mth;fs; (jiyth;) 
2. nfsut ut+g; `fPk; mth;fs;  
3. nfsut mZu gpuajH~d ahgh mth;fs; 
4. nfsut jahrpwp [aNrfu mth;fs; 
5. nfsut yf;~;kd; nrdtpuj;d mth;fs; 
6. nfsut yrd;j myfpatd;d mth;fs; 
7. nfsut mZu jprhehaf mth;fs; 
8. nfsut re;jurpwp f[jPu mth;fs; 
9. nfsut k`pe;jhed;j mYj;fkNf mth;fs;  
10. nfsut gpky; uj;ehaf;f mth;fs; 
18 nfsut tPuFkhu jprhehaf mth;fs; 
12. nfsut v];. =jud; mth;fs; 
13. nfsut vk;. V. Rke;jpud; mth;fs; 
14. nfsut (lhf;lu;) espd;j [ajp];] mth;fs; 
15. nfsut QhdKj;J =Nerd;  mth;fs; 
 

,f; FOtpd; mbf;Fwpg;GfSld; mwpf;iff;F FOtpd; gpd;tUk; cWg;gpdHfs; 9 NgH 
,zf;fk; njhptpj;jdH. 
 
1. nfsut utpd;e;u rkutPu mth;fs; 
2. nfsut R[Pt Nrdrpq;` mth;fs;  
3. nfsut trd;j mYtpfhu mth;fs; 
4. nfsut (fyhepjp) `h;~ j rpy;th mth;fs; 
5. nfsut m[pj; gP. ngNuuh mth;fs; 
6. nfsut mNrhf; mNgrpq;` mth;fs; 
7. nfsut mg;Jy;yh ;̀ k ;̀&g; mth;fs;  
8. nfsut n`f;lh; mg;G`hkp mth;fs; 
9. nfsut `h;~d uh[fUzh mth;fs; 
 
,t;twpf;ifapd; ,Wjpapy; cs;s tpjg;GiufSf;F FOtpd; cWg;gpdHfshd 
ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; midtUk; VNfhgpj;j tpjj;jpy; ,zf;fk; njhptpj;jdH.  
 

Rdpy; `e;Jd;nej;jp 
murhq;f nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOtpd; jtprhsH 
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தவிசாளாின் குறிப்பு 

2015 பெப்ருவாி மாதத்தில் இருந்து 2016 மம மாதம் வரையான காலப்ெகுதிக்குள் இலங்ரக 

மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற திரறமசாி முறிகளின் வழங்கல் ெற்றி  புலனாய்வு 

பசய்வதற்காக  அைசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் ெற்றிய குழுவிடம் ஒப்ெரடக்கப்ெட்ட 

பசயற்பொறுப்பு  மிகவும் சிக்கலானதும் மிகவும் பொறுப்பு வாய்ந்ததுமான  விசாைரையாக 

அரமந்தது.  இந்த விசாைரை எமது  குழுவின் அங்கத்துவ  உறுப்ெினர்களின் 

விடயத்துரறசார்ந்த  அறிவு ெற்றியதாக மாத்திைமன்றி  மனச்சாட்சி ெற்றிய 

விசாைரையாகவும் அரமந்தது. 

மத்திய வங்கியின் முறிகள் பகாடுக்கல் வாங்கல் என்ெது பொதுவாக மவமறார் அைச  

பதாழில்முயற்சியில் இடம்பெற்ற சாதாைைமான  நிதிக் பகாடுக்கல் வாங்கலன்றி  அைச 

திரறமசாிக்கு மநைடியாக பொறுப்புக் கூறுகின்ற  வங்கிகளின் வங்கியான  இலங்ரக மத்திய 

வங்கி பதாடர்ொகத் மதான்றிய ஒரு சிக்கலாகும். அத்துடன் அக்பகாடுக்கல் வாங்கல் ஊடாக  

அைசாங்கத்திற்கு மநர்ந்த அல்லது  மநைக்கூடிய நட்டமானது பவறுமமன  நிதிாீதியான 

பெறுமதிரய கடந்து பசல்கின்ற   நாட்டின் நிதிக் கட்டுப்ொட்டின்  வழியுாிரம ெற்றிய 

ெிைச்சிரனபயான்றாகும். அத்துடன் எமது குழுவின் வரையரறகரள விஞ்சுகின்ற  அைசியல் 

உரையாடபலான்றும்  இந்த முறிகளின் பசயற்ொட்டினூடாக  நாட்டில் ஊடகங்கள் வாயிலாக 

மதான்றியது. எனமவ ெல்மவறு அைசியல் கட்சிகரள ெிைதிநிதித்துவம் பசய்கின்ற குழுவின் 

அங்கத்தவர்கள் அரனவரும்  பொதுத் மதரவபயான்றிரனச் சூழ்ந்து   அதாவது,  

மத்தியவங்கி முறிகள் மமாசடியின்  ஊழல் மெர்வழிகரள  பவ ிப்ெடுத்தி சட்டத்தின்முன் 

பகாண்டுவந்து மக்களின் பொதுப்ெைத்ரத மமாசடி பசய்தரமக்கு எதிைாக  சட்ட 

நடவடிக்ரககரள மமற்பகாள்வதற்காக ொைாளுமன்றத்திற்கு  முரறயான 

அறிக்ரகபயான்றிரன சமர்ப்ெித்தனர். அது சிக்கலானதும் ெல்மவறு சிைமங்கரளக் 

பகாண்டதுமான சவாலாக அரமந்தது. எனினும் அது பெறுமதிமிக்க அைசியல் அனுெவமாக 

அரமந்தது.    

மக்களின் இரறரம அதிகாைத்ரத பசயற்ெடுத்துவதற்கான அதிகாைத்ரத மக்கள் 

ொைாளுமன்றத்துக்கு ஒப்ெரடத்துள்ளனர். ொைாளுமன்றத்துக்குாிய அந்த மக்கள் அதிகாைத்ரத 

நிதி நிர்வாகத்ரத முன்னிட்டு, அைசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் குழுவின் மூலம் நாம் 

பசயற்ெடுத்திக்பகாண்டிருக்கிமறாம். மமற்ெடி முறிகள் பகாடுக்கல் வாங்கல் பதாடர்ொன 

விசாைரை மக்கள் அதிகாைத்தின் விசாைரையாகும். எனமவ நாம் நிரறமவற்றியுள்ளது தனி 

ஆள் ஒருவாின் மதரவப்ொபடான்ரற நிரறவு பசய்வதல்ல பொதுமக்களின் அெிலாரைரய 

பசயற்ெடுத்துவதாகும். எனமவ நீண்ட வாத விவாதங்களின் முடிவில் வாி பசலுத்தும் 

மக்களுக்கு நியாயமான முரறயில் இவ்விசாைரைரய நிரறவு பசய்து இன்ரறய தினத்தில் 

ொைாளுமன்றத்தின் முன் சமர்ப்ெிக்கின்மறாம். தனி ஆட்களின் அெிலாரைகளுக்மகா 

அவர்களின் தனியாள் அதிகாைத்தின் அளவுக்கல்ல, பொதுமக்களின் இரறரம அதிகாைத்துக்கு 

நியாயம் வழங்குவதற்கு மாத்திைம் நாம் கடப்ொடுள்ளவர்கள் என்ெரத கருத்திற்பகாண்டு 

இந்தவிசாைரை என்னால் நடாத்தப்ெட்டது. இக்கடின முயற்சியின் இறுதியில் 

பவற்றிகைமான பெறுமெறுகரளப் பெற்றுக்பகாள்வதற்கு எனக்கு இயலுமாகிறது. இது 

ொைாளுமன்றத்தின் ஊடாக ஊழல் எதிர்ப்புப் மொைாட்டத்ரத பவற்றிபகாண்ட வைலாற்று 



x 

 

நிகழ்வாகும். இது இலங்ரகயில் ஊழலுக்கு எதிைான அரனத்து சக்திகளுக்கும் வலுவூட்டும் 

என்ெதில் சந்மதகமில்ரல. 

 

நிதி நிர்வாகம் பதாடர்ொக ொைாளுமன்றத்திற்கு உாித்தாகியுள்ள  தத்துவத்ரத  

ெலவீனமரடய இடமளிக்காதிருப்ெது அரனத்து ொைாளுமன்ற உறுப்ெினர்களதும் தரலயாய 

கடரமயாகும். அைசாங்கத்திற்கு, மத்திய வங்கிக்கு மமற்ெடி முறிகள் வழங்கலின் மூலமாக 

ஆகக்குரறந்த  பசலவினத்திற்கு ஆவன பசய்தல் மற்றும்  குரறந்தெட்ச இடர்மநர்வின் கீழ் 

மத்திய வங்கியின் உத்திமயாகத்தர்கள் உாிய முரறயில்  பசயற்ெட்டுள்ளனைா என்ெரத 

விசாைரை பசய்வது எமது முதலாவது பொறுப்ொகக் கருதி பசயற்ெட்டுள்மளாம். மமலும், 

கைக்காய்வாளர் தரலரமயதிெதியின் அவதானிப்புகரளயும்  முடிவுகரளயும்  அதற்கான 

அடிப்ெரடயாகக் பகாண்டுள்மளாம். 

இன்று சரெயில் சமர்ப்ெிக்ப்ெடுகின்ற இவ்வறிக்ரகரயயும் அரனத்து இரைப்புகரளயும் 

சாட்சிக் குறிப்பீடுகரளயும் நன்றாக ஆைாயும்ெடி அரனத்து மக்களிடமும் நான் 

மகட்டுக்பகாள்கின்மறன். அப்மொது அந்த மமாசடியாளர்கரளயும் அம்மமாசடியாளர்கரள 

ொதுகாக்கின்றவர்கரளயும் நீங்கள் இனங்காண்பீர்கள். மமாசடிமிக்க முறிகள் வழங்கல் 

பதாடர்ொன விசாைரை இன்று முடிவரடந்துள்ளது. எனினும் அதன் தாக்கம் அரனத்து 

அைசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகளுக்கும் அைசாங்க நிதி நிர்வாக நிறுவனங்களுக்கும் கிட்டும் 

விதத்தில் இந்த விசாைரை பவற்றிகைமாக முடிவுறச் பசய்தல் எனது பொறுப்ொகும். அரத 

பவற்றிகைமாக நிரறமவற்றியுள்மளன் என்ெரத எனது மனசாட்சியின்ெடியும் விடய அறிவின் 

ெடியும் நான் நம்புகின்மறன். 

மமற்ெடி விசாைரை ெற்றி தமது தற்றுைிெின் ெிைகாைம் கருத்துத் பதாிவித்த அரனவருக்கும், 

மமற்ெடி பசயற்ொட்டிரன ெற்றி பவ ியிலிருந்து ெல்மவறு விமர்சனங்களின் மூலமாக எமக்கு 

ஊக்கமளித்த அரனவருக்கும், துைிவூட்டி இச்பசயற்ொட்டிரன நிரறவு பசய்வதற்கு 

ஒத்துரழப்பு நல்கிய கைக்காய்வாளர் தரமயதிெதி உள்ளிட்ட ெைியாட்படாகுதியின் 

அரனவருக்கும் சொநாயகர் உட்ெட ொைாளுமன்ற ெைியாட்படாகுதியின் அரனவருக்கும் 

எனது நன்றிரயத் பதாிவிக்கின்மறன்.    

 

Rdpy; `e;Jd;nej;jp 
murhq;f nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOtpd; jtprhsH 
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2015 ngg;uthp khjk; Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd fhyj;jpy;; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j jpiwNrup Kwpfis toq;Fjy; njhlh;gpy; nghJ 
Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpdhy; jahhpf;fg;gl;l ,Wjp tiuG mwpf;if 
 

,e;j mwpf;if 2015 – 2015 Mk; Mz;bDs; kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j 
jpiwNrup Kwpfis toq;Fjy; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapdhy; 
jahhpf;fg;gl;bUe;j tpNrl fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slq;fpapUe;j tplaq;fs;> me;j 
mwpf;if njhlh;gpy; kj;jpa tq;fp MSehplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gjpyspj;jy;fs;> 
nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpdhy;  epjp mikr;Rf;Fk; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpf;Fk; mDg;gpitf;fg;gl;l vOj;J%y tpdhf;nfhj;Jf;fhd gjpy;fs;> epjp 
mikr;rpdJk;> nfhs;if tFj;jy; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; mikr;rpdJk; 
cj;jpNahfj;jh;fsplkpUe;J fpilj;jpUe;j tha;nkhopfs;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
cj;jpNahfj;jh;fs; fzf;Ffs; FOtpd; Kd;dpiyapy; tutiof;fg;gl;L 
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l tha;nkhop %ykhd rhd;WfspUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 
tplaq;fs; vd;gd nghopg;ghf;fg;gl;L jahhpf;fg;gl;l MtzkhFk;.  
 
1 mwpKfk; 
  
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy;2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j Kg;gJ 
Mz;Lfs; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfspd; toq;fypd; NghJ KiwNfLfs; 
,lk;ngw;Ws;sjhfTk;> mjd; fhuzkhf ghhpa epjprhh; el;lnkhd;W murhq;fj;jpw;Fk; 
ehl;bw;Fk; Vw;gl;Ls;sJ vd;Wk;> Fwpg;gpl;L 2015 ngg;uthp khjj;jpy; mg;Nghija nfsut 
ghuhSkd;w cWg;gpdh; (Nguhrpupah;) [P. vy;. gPhp]; mth;fs; cs;slq;fyhd mNef 
cWg;gpdh;fshy; ifr;rhj;jplg;gl;L rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
Kd;dhs; MSeh; mh;[_d; kNfe;jpud; mth;fs; mg;gjtpapypUe;J ePf;fg;gl Ntz;Lnkd 
murhq;fj;jpw;F $l;lhf xd;wpize;J mOj;jk; nfhLf;Fk;; gpNuuiz> 2015 Nk 08 Me; 
jpfjp ntspaplg;gl;l 14(1) Mk; ,yf;f ghuhSkd;wj;jpd; epfo;r;rp epuYld; njhlh;Gila 
Fiwepug;Gf;F fhy tiuaiwaw;w gpNuuiznahd;whf cs;slf;fg;gl;lJ. 
 
mJ njhlh;gpy; Ma;e;jwpe;J mwpf;ifnahd;iw rkh;g;gpg;gjw;fhf 2015 Nk khjj;jpy; 
nfsut gpujkh; mth;fshy; rl;lj;juzp fhkpdp gpbgd> rl;lj;juzp kNf]; fSfk;gpba 
kw;Wk; rl;lj;juzp re;jpkhy; nkd;b]; MfpNahh;fisf; nfhz;l FOnthd;W 
epakpf;fg;gl;lJ.  
 
me;j %th;nfhz;l FOtpd; mwpf;if nfsut yf;];kd; fphpvy;y mth;fshy; 2015 Nk 
19 Me; jpfjp ghuhSkd;wj;jpy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jJ. me;j mwpf;if ,t; mwpf;ifapd; 
gpd;dpizg;G 2 ,y; rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
epfo;r;rp epuypy; cs;slf;fg;gl;bUe;j Kd;dh; $wg;gl;l gpNuuiz njhlh;gpy; nghJ 
Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpd; cg FOthy; KOikahd Gydha;Tf;F 
cl;gLj;Jjy; kpfr; rpwg;ghf mikAnkd nfsut rghehafh; mth;fs; 2015 Nk 20 Me; 
jpfjp ghuhSkd;wj;jpy; njhptpj;jpUe;jhh;. 
 
mjw;fika> 2015 Nk 22 Me; jpfjp ghuhSkd;wj;jpy; $ba VohtJ ghuhSkd;wj;jpd; 
nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOTk; ,J njhlh;gpy; KOikahd 
tprhuiznahd;iw Nkw;nfhs;tjw;fhf FO cWg;gpdh;fspypUe;J 13 ghuhSkd;w 
cWg;gpdh;fisf; nfhz;l fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpNrl cg FOnthd;iw 
epakpj;jpUe;jJ. 
tpNrl cg FOtpd; cWg;gpdHfs; 

 nfsut bA+ FzNrfu mth;fs; (jiyth;) 
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 nfsut (lhf;lH) uh[pj Nrdhuj;d mth;fs; 

 nfsut Nuh]p Nrdhehaf;f mth;fs; 

 nfsut ,uhd; tpf;ukuj;d mth;fs; 

 nfsut R[Pt Nrdrpq;` mth;fs; 

 nfsut yre;j myfpatd;d mth;fs; 

 nfsut mh;[_d udJq;f mth;fs; 

 nfsut V.B. Rrpy; gpNuk[ae;j mth;fs; 

 nfsut tPuFkhu jp]hehaf;f mth;fs; 

 nfsut Rdpy; fe;Jd;ndj;jp mth;fs; 

 nfsut vk;.uP. `rd; myp mth;fs; 

 nfsut (Nguhrpupah;) u[Pt tpN[rpq;` mth;fs; 

 nfsut <. rutzgtd; mth;fs; 
 
me;j tpNrl cg FO jdJ KjyhtJ $l;lj;ij elhj;jpapUe;j 2015 Nk 22 Me; 
jpfjp Kjy; 14 $l;lq;fis elhj;jpapUe;jJld;> mtw;wpy; 11 $l;lq;fspy; 42 
rhl;rpahsh;fsplkpUe;J tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; tprhhpf;fg;gl;bUe;jd. me;j 
rhl;rpakspj;Njhhpd; ngah; gl;bay; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sthW rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ.  
 
2015 Mk; Mz;by; rhl;rpaq;fisg; ngWtjw;fhf 7 MtJ ghuhSkd;wj;jpd; cg 
FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;bUe;j cj;jpNahfj;jh;fs; 
 

miof;fg;g
l;l jpfjp 

ngah;> gjtp kw;Wk; epWtdk; 

 

26.05.2015 fyhepjp Mh;.vr;.v];. rkuJq;f> jpiwNrhp nrayhsh;  
 fyhepjp vk;.v];.B. uzrpup> gzpg;ghsh; ehafk; - jpiwNrhpfs; jpizf;fsk; 
 
29.05.2015 jpU. nuhdy;l; rP. ngNuuh> rdhjpgjp rl;lj;juzp> jiyth;> ,yq;if tq;fp 
 jpU. N[.B.Nf. jh;kghy> gpujhd thbf;ifahsh;;> ,yq;if tq;fp  
 jpU. A+.vy;. KJfy> gjpw;flik mj;jpal;rfh;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp  
 fyhepjp vk;.,rl;.vk;. mrPk;> Nkyjpf mj;jpal;rfh;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp 
 
03.06.2015 jpU. vr;.V. fUzhuj;d> nrayhsh; - ehzar; rig kw;Wk; cjtp mj;jpal;rfh;> 

,yq;if kj;jpa tq;fp 
 jpU. Mh;.V. [ajp];]> ehzar; rig cWg;gpdh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 
 jpUkjp. kNdh`hp uhkdhjd;> ehzar; rig cWg;gpdh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 
 jpU. B.vk;. FzNrfu> nghJ Kfhikahsh;> ,yq;if tq;fp 
 jpU. V.B.gP. jy;tj;j> gpujhd gq;fhsh;> Vh;d];l; vd;l; aq; fk;gdp 
 jpU. vr;.vk;.V. [arpq;`> gq;fhsh;> Vh;d];l; vd;l; aq; fk;gdp 
 jpU. it.V.jp. rpy;th> gq;fhsh;> Vh;d];l; vd;l; aq; fk;gdp 
 jpU. lgps;A+.lgps;A+.B. gpujPg; vy;. ngNuuh> rpNu~;l Kfhikahsh;> Vh;d];l; vd;l; 

aq; fk;gdp 
 jpU. gP.[P. jpNruh> Kd;dhs; cjtp Kfhikahsh;> ,yq;if tq;fp 
04.06.2015 jpU. m];tpd; j rpy;th> jiyth;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp  

 jpU. v];.B.vd;. ngNuuh> gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;jh; / nghJ 
Kfhikahsh;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

 jpU. gP.V. yady;> jpiwNrhp jiyth;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp 



2015 ngg;uthp Kjy; 2016 Nk tiuahd fhyj;jpy;  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
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 jpU. B.vy;.gP. mNgrpq;`> thbf;ifahsh;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

 jpU. gP.gp.N[. FzNrfu> gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;jh; / nghJ 
Kfhikahsh;> Njrpa Nrkpg;G tq;fpapd; epjp Kfhikj;Jt fk;gdp 

 jpU. ep`hy; [akhd;d> rdhjpgjp rl;lj;juzp> jiyth; nryhd; tq;fp 

 jpU. Nrhkjhr gyp`tjd> gpujhd thbf;ifahsh;> nryhd; tq;fp 

 jpU. vd; tre;j Fkhh;> nghJ Kfhikahsh;> kf;fs; tq;fp 

 jpU. fpiyt; nghd;Nrfh> jpiwNrhp jiyth;> kf;fs; tq;fp 

 jpU. Mh;.V.V. [ayj;> mj;jpal;rfh;> Copah; Nrkyhg epjpak; 

 jpU. vk;.v];.Nf. jh;kth;jd> Nkyjpf mj;jpal;rfh;> Copah; Nrkyhg epjpak; 

 jpU. N[.B.v];.N[. ehdaf;fhu> gpujp mj;jpal;rfh;> Copah; Nrkyhg epjpak; 

 jpU. v];. gj;kehjd;> cjtp mj;jpal;rfh;> Copah; Nrkyhg epjpak; 

 jpU. fRd;. gypNrd> gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;jh;> t/g gh;gTty; upruP]; 
fk;gdp  

 jpU. `hPd; eprhe;j> th;j;jf Kfhikahsh;> t/g gh;gTty; upruP]; fk;gdp  

 

05.06.2015 jpU. gP.B.lgps;A+.V. rpy;th> gpujp mj;jpal;rfh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

 jpU. gp. rkurpq;`> gpujp MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

 

09.06.2015 jpUkjp. rP.vk;.B.vd;.Nf. nrdtpuj;d> mj;jpal;rfh;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> 
,yq;if kj;jpa tq;fp 

 fyhepjp vk;.,]l;.vk;. m]Pk;> gpujp mj;jpal;rfh;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> 
,yq;if kj;jpa tq;fp 

  

10.06.2015 jpU. B.vy;.gP. mNgrpq;`> epiwNtw;W cj;jpNahfj;jh;> murhq;f gpizfs; 
nfhLf;fy; thq;fy;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp 

 jpU. lgps;a+.vk;.Mh;.gP. tPuNfhd;> rpNu\;l Kfhikahsh; (nfhLf;fy; thq;fy;)> Njrpa 
Nrkpg;G tq;fpapd; epjp Kfhikj;Jt fk;gdp 

 jpU. fhtpd;j nktd; Fzth;jd> rpNu\;l tzpf ngWkjpfs;> n`hq;nfhq; vd;l; 
rq;fha; tq;fp Nfhh;gNu~d; 

 jpU. B.vd;.Mh;. rpwpth;jd> fk;gdp gjpthsh; 

 

11.06.2015 jpU. m[pj; epthl; fg;uhy;> Kd;dhs; MSedh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

 
17.06.2015 jpU. N[.Nf.B. jh;kghy> Kd;dhs; gpujhd thbf;ifahh;> ,yq;if tq;fp 

 jpU. vd;.lgps;a+.[P.Mh.B. ehdaf;fhu> gzpg;ghsh;> epjp Muha;r;rp gphpT> ,yq;if 
kj;jpa tq;fp 

 jpUkjp. vy;.v];. ngh;dhd;Nlh> Kfhikahsh;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> 
,yq;if kj;jpa tq;fp 

 fyhepjp gP.vd;.tPurpq;̀ > gpujp MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp  

 jpU. B.vd;.Mh;.rpwpth;jd> fk;gdp gjpthsh; 

 jpU. mh;[_d; N[hrg; vNyh\pa];> gzpg;ghsh;> t/g ,yq;if th;j;j rq;fk; 

 

18.06.2015 jpU. mh;[_d; kN`e;jpud;> MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

 vk;.v];.vk;.gP. gh;dhd;Nlh> gpujhd Kfhikahsh;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> 
,yq;if kj;jpa tq;fp 
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23.06.2015 jpU. mh;[_d; kN`e;jpud;> MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

25.06.2015 ghuhSkd;wf; FOtpd; cWg;gpdh;fs; khj;jpuk; $bdh; 

26.06.2015 ghuhSkd;wf; FOtpd; cWg;gpdh;fs; khj;jpuk; $bdh; 

 
mjd; gpd;dh;> fzf;Ffs; FO me;j 11 $l;lq;fspy; Kd;itf;fg;gl;l mr; rhd;Wfs; 
kw;Wk; Vida mNef Mtzq;fs; njhlh;gpy; fUj;jpw;nfhz;L fzf;fha;thzh; 
jiyik mjpgjp cs;spl;l Vida cj;jpNahfj;jh;fsdJ cjtpAlDk; gq;fspg;GlDk; 
mwpf;ifnahd;iw tiue;J FOf; $l;lj;jpy; fye;Jiuahlg;gl;lJld;> me;j tiuG 
njhlh;gpy; ,zf;fg;ghl;Lf;F tuhikahYk; 2015.06.26 Me; jpfjpapypUe;J ghuhSkd;wk; 
fiyf;fg;gl;bUe;jikahYk; me;j mwpf;ifapid ghuhSkd;wj;Jf;F rkh;g;gpf;f 
KbahJ NghapUe;jJ. 
 
mjd; gpd;du; 2015.09.01 Mk; jpfjp eilngw;w vl;lhtJ ghuhSkd;wj;jpy; ,t;tplak; 
njhlHghf fye;Jiuahlg;gl;L> vl;lhtJ ghuhSkd;wj;jpd; murhq;f nghWg;GKaw;rpfs; 
gw;wpa FOtpdhy;  ,J njhlHgpy; Muk;gpf;fg;gl;l tprhuizia kPz;Lk; elj;Jjy; 
Ntz;Lnkd ,zf;fk; fhzg;gl;lJ.  
  
8 MtJ ghuhSkd;wj;jpd; nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FO 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. nfsut Rdpy; `e;Jd;ndj;jp mth;fs; (jiyth;) 

2. nfsut ut+g; `fPk; mth;fs;  

3. nfsut mZu gpuajh;~d ahgh mth;fs; 

4. nfsut jahrpwp [aNrfu mth;fs; 

5. nfsut yf;~;kd; nrdtpuj;d mth;fs; 

6. nfsut utpe;jpu rkutPu mth;fs; 

7. nfsut R[Pt Nrdrpq;` mth;fs; (2016.07.07 Mk; jpfjp epakpf;fg;gl;lhh;) 

8. nfsut trd;j mYtpfhu mth;fs; 

9. nfsut yrd;j myfpatd;d mth;fs; 

10. nfsut (fyhepjp) `h;~ j rpy;th mth;fs; 

11. nfsut m[pj; gP. ngNuuh mth;fs; 

12. nfsut ud;[d; uhkehaf mth;fs; 

13. nfsut mNrhf; mNgrpq;` mth;fs; 

14. nfsut mZu jprhehaf mth;fs; 

15. nfsut re;jurpwp f[jPu mth;fs; 

16. nfsut k`pe;jhed;j mYj;fkNf mth;fs; (2016.05.17 Mk; jpfjp 
epakpf;fg;gl;lhh;) 

17. nfsut gPky; uj;dhaf;f mth;fs; 

18. nfsut tPufFkhu jprhehaf Fkhu mth;fs; 

19. nfsut khit Nrh. Nrdhjpuh[h mth;fs; 

20. nfsut mg;Jy;yh ;̀ k ;̀&g; mth;fs; 2016.04.07 Mk; jpfjp 
epakpf;fg;gl;lhh;) 

21. nfsut v];. =jud; mth;fs; 

22. nfsut vk;. V. Rke;jpud; mth;fs; 
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23. nfsut n`f;lh; mg;G`hkp mth;fs; 

24. nfsut NtY Fkhh; mth;fs; (2016.07.05 Mk; jpfjp Nfl;L tpyfpf; 
nfhz;lhh;) 

25. nfsut (itj;jpah;) eypd;j [arpq;` mth;fs; 

26. nfsut gpurd;d uzJq;f mth;fs; (2016.04.07 Mk; jpfjp epakpf;fg;gl;lhh; – 
2016.05.17 Mk; jpfjp ,uh[pdhkh nra;jpUe;jhh;;) 

27. nfsut `h;~d uh[fUzh mth;fs; 

28. nfsut QhdKj;J =Nerd;  mth;fs; 

 
 
mjw;fika> 2016.05.06 Me; jpfjp ,lk;ngw;w $l;lj;jpy; nghJ Kaw;rpfs; kPjhd 
ghuhSkd;wf; FOtpdhy; 2015 Mk; Mz;bd; Kjyhk; fhyhz;by; ,yq;if kj;jpa 
tq;fpapd; Kwpfs; toq;fy; rk;ge;jkhfTk; mjDld; njhlh;Gila Vida midj;J 
tplaq;fisAk; Njbawpjy; Ntz;Lnkd;Wk;> mjd; gpd;dh; mJ njhlh;ghd 
mwpf;ifapid ghuhSkd;wj;jpw;Fr; rkh;g;gpj;jy; Ntz;LnkdTk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. 

mjw;fika> ghuhSkd;wf; FOtpdhy; fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F toq;fg;gl;l 
MNyhridapd; gpufhuk; Kjd;ikahf ,J njhlh;ghd tplaq;fis Muha;e;J kw;Wk; 
Gydha;T nra;J fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapdhy; “me;juq;f” tplaq;fisAk; 
cs;slf;fpa mwpf;ifnahd;W 2016.06.29 Me; jpfjp nfsut rghehafUf;F 
rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jJld;> me;j mwpf;ifapd; “me;juq;f” gFjp mfw;wg;gl;l mwpf;if 
md;iwa jpdNk ghuhSkd;wf; FOTf;Fk; rkh;g;gpf;f;ggl;lJ. nfsut rghehafh; 
mth;fshy; Mokhf tplaq;fs; fUj;jpw;nfhs;sg;gl;ljd; gpd;dh;> mjpYs;s “me;juq;f” 
gFjpapidAk; cs;slf;fpa KOikahd mwpf;if ghuhSkd;wf; FOTf;F 2016.09.23 
Me; jpfjp toq;fg;gl;bUe;jJ. me;j KOikahd mwpf;if ,e;j mwpf;ifAld; 
,izj;J jdpahd njhFjpnahd;whf rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

,f; fhyg;gFjpapy; gpur;rpidf;F cs;shd kj;jpa tq;fpapd; Kwpfs; tpepNahfk; 
,lk;ngw;w fhyj;jpy; MSeuhf gjtptfpj;j jpU. mh;[_d; kNfe;jpud; mth;fs; kj;jpa 
tq;fpapd; MSeh; gjtpf;fhyk; Kbtile;jikahy; kPz;Lk; mg;gjtpapy; 
epakpf;fg;glhjpUe;jJld;> mtUf;Fg; gjpyhf fyhepjp ,e;jpu[pj; FkhuRthkp mth;fs; 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; MSeh; gjptpf;F epakpf;fg;gl;lhh;. 

vl;lhtJ ghuhSkd;wj;jpd; nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FO ,J njhlh;gpy; 
tpupthf fye;JiuahbapUe;jJld;> njhlh;e;Jk; kj;jpa tq;fpapd; MSeh; cs;spl;l 23 
rhl;rpahsh;fsplkpUe;J tha;nkhop %y rhl;rpaq;fs; tpdtg;gl;ld. vl;lhtJ 
ghuhSkd;wj;jpd; nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyapy; 
tha;nkhop %ykhf rhl;rpakspj;j me;j rhl;rpakspj;Njhhpd; ngah; gl;bay; fPNo 
jug;gl;Ls;sJ.  

 

 

miof;fg;gl;l 
jpfjp miof;fg;gl;l cj;jpNahfj;jhpd; ngah; 

  
 2016-06-08 vk;.I.vk;. ugPf;> nrayhsh;> Njrpa nfhs;if tFj;jy; kw;Wk; nghUshjhu 

mYty;fs; mikr;R  

 a+.[P. uj;drpwp mth;fs;> Nkyjpf nrayhsh; -Nkw;gb- 

 v];.vk;. re;jpughy mth;fs;> gpujhd epjp cj;jpNahfj;jh;> -Nkw;gb- 
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 lgps;a+.vk;.Mh;. jprhehaf> gpujhd fzf;fhsh;> -Nkw;gb-  

 jpUkjp. gP.V. fhd;jp> gpujhd fzf;fha;T cj;jpNahfj;jh;> -Nkw;gb- 

 fyhepjp Mh;.vk;.v];. rkuJq;f mth;fs;> nrayhsh; epjp mikr;R  

 vk;.v];.B. uzrpwp> gzpg;ghsh; ehafk;> -Nkw;gb- 

 mh;[_d kN`e;jpud; mth;fs;> MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

 fyhepjp gP>vd;. tPurpq;̀  mth;fs;> gpujp MSeh;> -Nkw;gb-  

 gP. rkurpwp mth;fs;> gpujp MSeh;> -Nkw;gb-   

 v];. yq;fhjpyf mth;fs;> gpujp MSeh;> -Nkw;gb- 

 b.vr;.gP. ruj;\d;u mth;fs;> mj;jpal;rfh;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> -Nkw;gb-   

  
2016-06-29 ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ> fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapdhy; 

kj;jpa tq;fp Kwpfs; toq;Fjy; njhlh;gpy; FOtpw;Fr; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j tpNrl 
mwpf;if Fwpj;J fye;JiuahLjy; 

  

2016-07-07 fyhepjp Mh;.vr;.v];. rkuJq;f mth;fs;> nrayhsh;> jpiwNrhp  
 vk;.I.vk;. ugPf;> nrayhsh;> Njrpa nfhs;ifs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; 

mikr;R 

 a+.[p. uj;drpwp mth;fs;> Nkyjpf nrayhsh;> -Nkw;gb- 

 v];.vk;. rd;jughy mth;fs;> gpujhd epjp cj;jpNahfj;jh;> -Nkw;gb- 

 lgps;a+.vk;.Mh;. jprhdhaf;f> gpujhd fzf;fhsh;> -Nkw;gb-  

 jpUkjp. gP.V. fhd;jp> gpujhd fzf;fha;thsh; cj;jpNahfj;jh; -Nkw;gb- 

 vk;.v];.B. uzrpwp> gpujhd gzpg;ghsh;> -Nkw;gb-  

 ,d;ju[pj; FkhuRthkp mth;fs;> MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 

 jpUkjp. kNdhfhp uhkehjd; mth;fs;> epakpf;fg;gl;l ehzar; rig cWg;gpdh;> -
Nkw;gb- 

 gP.vd;. tPurpq;̀  mth;fs;> gpujp MSeh;> -Nkw;gb-  

 gP. rkurpwp mth;fs;> gpujp MSeh;> -Nkw;gb- 

 v];. yq;fhjpyf> gpujp MSeh;> -Nkw;gb- 

 v];.v];. uj;dhaf;f> cjtp MSeh; 

 Nf.B. uzrpq;` mth;fs;> cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 Mh;.V.V. [ayj; mth;fs;> cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 jpU. gP.lgps;a+.B.vd;.Mh;. nuhl;upNfh> gzpg;ghsh;> cs;ehl;L mYty;fs;> -Nkw;gb- 

 jpUjkjp. rP.vk;.B.vd;;.Nf. nrdtpuj;d mth;fs;> gzpg;ghsh;> jfty; njhopy;El;gk;> 
-Nkw;gb- 

 B.vr;.gP. ruj;rd;ju mth;fs;> mj;jpal;rfh;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> -Nkw;gb- 

 Nf.vk;.vk;. rpwpth;jd mth;fs;> mj;jpal;rfh;> nghUshjhu Ma;Tfs;;> -Nkw;gb- 

 jpUkjp. a+.vy;. KJfy mth;fs;> mj;jpal;rjh;;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> 
mj;jpal;rfh;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> -Nkw;gb- 

 fyhepjp. vk;.,]l;.vk;. M]pk; mth;fs;> Nkyjp mj;jpal;rfh;> Gs;sptpgutpay;> 
mj;jpal;rfh;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> -Nkw;gb-  

 Nf.[P.gP. rpwpFkhu mth;fs;> gpujp gzpg;ghsh;> rl;lk; kw;Wk; KiwaPLfs;> 
mj;jpal;rfh;> nghJgLfld; jpizf;fsk;> -Nkw;gb- 

2016-08-12 ~hd;j gz;lhu mth;fs;> nghJ nrayhsh;> Njrpa nfhs;ifs; kw;Wk; nghUshjhu 
mYty;fs; mikr;R  

 a+.[P. uj;drpwp mth;fs;> Nkyjp nrayhsh;> -Nkw;gb- 

 v];.vk;. rd;jughy mth;fs;> gpujhd epjp cj;jpNahfj;jh;> -Nkw;gb- 

 lgps;a+. vk;.Mh;. jp]hehaf> gpujhd fzf;fhsh;> -Nkw;gb- 

 jpUkjp. gP.V.fhd;jp> gpujhd fzf;fha;thsh; cj;jpNahfj;jh; -Nkw;gb- 

 ,d;jpu[pj; FkhuRthkp mth;fs;> MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp  

 jpUkjp. kNdh`hp uhkehjd; mth;fs;> epakpf;fg;gl;l ehzar; rig cWg;gpdh;> -
Nkw;gb- 

 rP.gP.Mh;. ngNuuh mth;fs;> epakpf;fg;gl;l ehzar; rig cWg;gpdh;> -Nkw;gb- 
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 Nf.B. uzrpq;` mth;fs;> cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 Mh;.V.V. [ayj; mth;fs;> cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 Nf.vk;.vk;. rpwpth;jd mth;fs;> cjtp MSeh;> gzpg;ghsh;> nghUshjhu Ma;Tfs;> 
-Nkw;gb- 

 gP.lgps;a+.vd;Mh;. nuhj;UF mth;fs;> gzpg;ghsh;> cs;ehl;L mYty;fs;> Nkw;gb-  

 jpUkjp. rP.vk;.B.vd;.Nf. nrdtpuj;d mth;fs;> gzpg;ghsh;> jfty; njhopy;El;gk;> 
cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 vd;.lgps;a+.[P.Mh;.B. ehdaf;fhu> epjp Ma;thsh;> cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 B.vr;.gP. ruj;\d;u mth;fs;> mj;jpal;rfh;;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> cjtp 
MSeh;> -Nkw;gb- 

 jpUkjp. Nf.vd;.vd;.vk;. gz;lhu mth;fs;> mj;jpal;rfh;> Copah; Nrkyhg epjpak;> 
cjtp MSeh;> -Nkw;gb-  

 jpUkjp. a+.vy;. KJfy mth;fs;> Nkyjpf mj;jpal;rfh;> nghJ gLfld; 
jpizf;fsk;> cjtp MSeh;> -Nkw;gb- 

 fyhepjp. vk;.,]l;.vk;. mrPk; mth;fs;> Nkyjpf gzpg;ghsh;> Gs;sptpgutpay;> 
cjtp MSeh;> -Nkw;gb-  

 Nf.[P.gP. rpwpFkhu mth;fs;> gpujp gzpg;ghsh;> rl;lk; kw;Wk; Kiwg;ghLfs;> cjtp 
MSeh;> -Nkw;gb- 

 v];. xNgNrfu mth;fs;> rpNu~;l Kfhikahsh;> nghJ gLfld; jpizf;fsk;> -
Nkw;gb- 

 v];. gj;kdhgd; mth;fs;> rpNu~;l Kfhikahsh; nghJ gLfld; jpizf;fsk;> -
Nkw;gb- 

 lgps;a+.gP.Mh;. `h;\gpua mth;fs;> rpNu\;l cjtp mj;jpal;rfh;> -Nkw;gb- 

  

2016-08-23 ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ> kj;jpa tq;fp Kwpfs; njhlh;gpy; nghJ 
Kaw;rpfs; kPjhd FOtpd; mwpf;ifapid jahhpg;gjw;fhd cj;Njr vjph;fhy 
eltbf;iffs; Fwpj;J fye;JJiuahLjy;. 

  
2016-09-08 fyhepjp ,d;jpu[pj; FkhuRthkp mth;fs;> MSeh;> ,yq;if kj;jpa tq;fp 
  

2016-09-23                ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ> nghJ Kaw;rpfs; kPjhd FOtpdhy;  
jahhpf;fg;gl;l jfty;fis cs;slf;fpa mwpf;ifapid fye;JJiuahLjy;. 
 

2016-10-05                ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ> -Nkw;gb- 
 

2016.10.20 ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ - ,Wjp tiuT mwpf;ifia Muha;tjw;Fk; 
mq;fPfhpg;gjw;Fkhf  

2016.10.21 ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ - ,Wjp tiuT mwpf;ifia Muha;tjw;Fk; 
mq;fPfhpg;gjw;Fkhf 

2016.10.24 ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ - ,Wjp tiuT mwpf;ifia Muha;tjw;Fk; 
mq;fPfhpg;gjw;Fkhf 

2016.10.26 ghuhSkd;wf; FO khj;jpuk; $baJ - ,Wjp tiuT mwpf;ifia Muha;tjw;Fk; 
mq;fPfhpg;gjw;Fkhf 

 
 
 

,jw;F Nkyjpfkhf ,e;j mwpf;ifapid jahhpg;gjw;F gad;gLj;jg;gl;l Mtzq;fs; 
kw;Wk; njhlh;Gila cj;jpNahfj;jh;fs; ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyapy; 
tutiof;fg;gl;L ,e;j gpur;rpidf;Fhpa tplak; njhlh;gpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; cs;slf;fg;gl;l nrhw;gpwohj mwpf;iffs; (Verbatim 

Reports) fPNo Fwpg;gplg;gl;lthW gpd;dpizg;Gf;fshf ,e;j mwpf;ifAld; Nrh;j;J 
rkh;g;gpf;fg;gl;Ls;sd.  
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1. gpd;dpizg;G 01 - ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; nghJ gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; 
2015 ngg;uthp khjk; Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd fhyj;jpy; ,lk;ngw;wpUe;j 
jpiwNrhp Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; 2016 A+d; 29 Me; jpfjp tpNrl fzf;fha;T 
mwpf;if toq;fg;gl;l gpd;dh; 2016 nrg;njk;gh; 23 tiuahd fhyj;jpy; nghJ 
Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpdhYk; fzf;fha;thsh; jiyik 
mjpgjpapdhYk; ntspg;gLj;jg;gl;bUe;j jfty;fspd; gpufhuk; me;j mwpf;iff;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l ehsJtiuahf;fg;gl;l tplaq;fs; cs;slf;fg;gl;l mwpf;if 
kw;Wk; ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slq;fpa xt;nthU 

ge;jpapdJk; Jy;ypaj;jd;ikia ghpNrhjpf;fpd;w ml;ltiz (gf;fk; ……….. 

Kjy; ……………..tiu)  

2. gpd;dpizg;G 02 – kj;jpa tq;fp Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; Gydha;T nra;J 
mwpf;if rkh;g;gpg;gjw;fhf nfsut gpujk; mth;fshy; epakpf;fg;gl;l %th; 
mlq;fpa FOtpd; mwpf;if 

3. gpd;dpizg;G 03 -2016.07.05 Me; jpfjp kj;jpa tq;fp Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; 
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapdhy;  nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; 

FOTf;F Nkw;nfhs;sg;gl;l tpsf;fkspj;jy;fs; (Presentation) (gf;fk; ……….. 

Kjy; ……………..tiu)   

4. gpd;dpizg;G – 04 2016 A+iy 07 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fs; 
ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l 

tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu)   

5. gpd;dpizg;G – 05  2016 Mf];l; 12 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; 
cj;jpNahfj;jh;fs; ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l 

re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. 

Kjy; ……………..tiu)   

6. gpd;dpizg;G – 06  2016 nrg;njk;gh; 08 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; 
cj;jpNahfj;jh;fs; ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l 

re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. 

Kjy; ……………..tiu) 

7. gpd;dpizg;G – 07  2008 rdthp 07 kw;Wk; 2008 xf;Njhgh; 07 Mfpa jpfjpfspy; 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rig gj;jpuk; kw;Wk; ehzar; rigapd; 

gzpf; Fwpg;Gf;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 

8. gpd;dpizg;G – 08  kj;jpa tq;fpapd; nghJgLfld; Kfhikj;Jt 
jpizf;fsj;jpd; nraw;ghl;L ifE}ypypUe;J ngah;j;njLf;fg;gl;l gFjp (gf;fk; 

……….. Kjy; ……………..tiu) 

9. gpd;dpizg;G – 09  2015 – 2016 Mk; Mz;Lfspy; kj;jpa tq;fpapd; Kwpfs; 
toq;fy; njhlh;gpy; ghuhSkd;wf; FOtpd; mwpf;ifapid ghuhSkd;wj;jpw;Fr; 

rkh;g;gpg;gjw;fhf jplkplg;gl;lbUe;j vjph;fhy eltbf;iffs; (gf;fk; ……….. 

Kjy; ……………..tiu) 

10. gpd;dpizg;G – 10  2015 ngg;uthp Kjy; 2016 Nk tiuahd fhyj;jpy;  ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapd; nghJ gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l jpiwNrhp 
Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapd; tpNrl 
mwpf;iff;fhf kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j gjpy;fspw;F 

fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapd; fUj;Jiufs; (gf;fk; ……….. Kjy; 

……………..tiu) 

11. gpd;dpizg;G – 11  ghuhSkd;wf; FOtpdhy; ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;bUe;j tpdhf;nfhj;J kw;Wk; mjw;fhf toq;fg;gl;bUe;j 

gjpy;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 
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12. gpd;dpizg;G – 12  ghuhSkd;wf; FOtpdhy; epjp mikr;Rf;F 
mDg;gpitf;fg;gl;bUe;j tpdhf;nfhj;J kw;Wk; mjw;fhf toq;fg;gl;bUe;j 

gjpy;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu) 

13. gpd;dpizg;G – 13  2016.06.08 Me; jpfjp kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fs; 
ghuhSkd;wf; FOtpd; Kd;dpiyf;F tutiof;fg;gl;l re;jh;g;gj;jpy; toq;fg;gl;l 

tha;nkhop %ykhd rhl;rpaq;fs; (gf;fk; ……….. Kjy; ……………..tiu)   

14. gpd;dpizg;G – 14  2016.09.23 Me; jpfjp ,lk;ngw;w ghuhSkd;wf; FO 

$l;lj;jpd; nrhw;gpwohj mwpf;if (Verbatim Report) (gf;fk; ……….. Kjy; 

……………..tiu)   

15. gpd;dpizg;G – 15  2016.10.05 Me; jpfjp ,lk;ngw;w ghuhSkd;wf; FO 

$l;lj;jpd; nrhw;gpwohj mwpf;if (Verbatim Report) (gf;fk; ……….. Kjy; 

……………..tiu)   

16. gpd;dpizg;G – 16  2015 ngg;uthp khjk; Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd 
fhyj;jpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j jpiwNrhp Kwpfs; 
toq;fy; njhlh;gpy; nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpdhy; 
jahhpf;fg;gl;L 2016 nrg;njk;gh; 23 Me; jpfjp ghuhSkd;wf; FOTf;Fr; 

rkh;g;gpf;f;ggl;bUe;j KjyhtJ tiuG mwpf;if (gf;fk; ……….. Kjy; 

……………..tiu) 

17. gpd;dpizg;G – 17  2016 nrg;njk;gh; 25 Me; jpfjp rd;Nl xg;rth; nra;jpg; 
gj;jpupifapy; ntspaplg;gl;bUe;j gh;gTy; buruP]; fk;gdpapd; epjpf;$w;Wf;fs;. 

18. gpd;dpizg;G – 18  gh;gTy; buruP]; fk;gdp rhh;gpy; kj;jpa tq;fpapd; Kwpfisf; 
nfhs;tdT nra;tjw;fhf ,yq;if tq;fpapd; jiyaPL njhlh;gpy; mh;d];l; vd;l; 
aq; fk;gdpapdhy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j fzf;fha;T mwpf;if. 

19. ,izg;G 19 - 2016.10.20 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 

(Verbatim Report)  
20. ,izg;G 20 - 2016.10.21 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 

(Verbatim Report) 
21. ,izg;G 21 - 2016.10.24 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 

(Verbatim Report) 
22. ,izg;G 22 - 2016.10.26 Mk; jpfjpa FOtpd; nrhy;Yf;Fr;nrhy; mwpf;if 

(Verbatim Report) 
23. ,izg;G 23 - 2008 Mk; Mz;Lf;fhd kj;jpa tq;fp ehzar; rigapd; 

jPHkhdq;fs; / kj;jpa tq;fpapd; ,izaj;jsj;jpy; Kwpfspd; mbg;gilg; 
gz;Gfs; gw;wpa tpsf;fkspj;jy;  

24. ,izg;G 24 - 2015 ngg;utup 27 tpiyf; Nfl;G mwpf;if  
25. ,izg;G 25 - fyhepjp jpU mrPk; mtu;fspd; tha;%y rhl;rpak;  

2 khz;GkpF gpujkh; uzpy; tpf;fpukrpq;` mth;fshy; Kwpfspd; ntspaPL njhlh;gpy; 

tprhuiz nra;tjw;F epakpf;fg;gl;l %th; mlq;fpa FOtpd; mwpf;if – 

(gpd;dpizg;G – 02)  
nfhs;ifj; jpl;lkply; nghUshjhu mYty;fs; kw;Wk; rpWth; kw;Wk; ,isQh; tptfhu kw;Wk; 
fyhrhu mikr;Rg; gjtpapid tfpf;Fk; khz;GkpF mikr;ruhy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
murg; nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jhy; &gh 01 gpy;ypad; ngWkjpahd Kwpfis 
ntspapLtjw;fhd fl;lisia toq;Ftjw;F fhuzkhf mike;j tplaq;fs; kw;Wk; epfo;Tld; 
njhlh;Gila rk;gtf; Nfhit kw;Wk; Gs;sptpgutpay; ghpNrhjidfSf;F cl;gLj;jp 
mwpf;ifapLtjw;Fk; 2012 rdthp khjk; 01 Me; jpfjpapypUe;J me;j ghpNrhjid 
Nkw;nfhs;sg;gl;l jpfjp tiu ehl;bd; epjpf; Nfs;tp> Kwpfis ntspaply;> Vykply; 
eltbf;iffis Nkw;ghh;it nra;J tprhuiz nra;tjw;fhf rl;lj;juzp fhkpdp gplgj 
mth;fspd; jiyikapy; rl;lj;juzp kN`~; fOfk;gpba> rl;lj;juzp re;jpkhy; nkd;b]; 
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MfpNahhpd; mq;fj;Jtj;Jld; $ba %th; nfhz;l FOnthd;W epakpf;fg;gl;lJ. me;j %th; 
mlq;fpa FOtpdhy; jahhpf;fg;gl;l mwpf;ifahdJ khz;GkpF yf;~;kd; fphpvy;y mth;fshy; 
2015.05.19 Me; jpfjp ghuSkd;wj;jpw;F rkh;g;gpf;fg;gl;lJ. (gpd;dpizg;G 2)  
 
Nkw;$wg;gl;l %th; mlq;fpa FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l tprhuiza+lhf gpd;tUk; 
tplaq;fs; tpNrlkhf mtjhdpf;fg;gl;bUe;jd.  
 

 Perpetual Treasuries fk;gdpapd; tpiykDf; Nfhuy; xOq;fpd; gpufhuk; ,r; re;jh;;g;gj;jpy; 

mq;fPfhpf;fg;gl;l tpiykDf;fspy; 50% ,id nfhs;tdT nra;jy; mrhjhuz 
epiynahd;whdikahy;> mJ njhlh;gpy; mur mjpfhuj;jpD}lhf KOikahd 
fzf;fha;nthd;W Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;LnkdTk;>  

 ,yq;if tq;fpapd; ghpkhw;wy; miwapy; (Dealer Room) ,lk;ngWk; nraw;ghLfs; 

njhlh;gpy; jlatpay; fzf;fha;nthd;wpid (forensic Audit) Nkw;nfhs;tjw;F ,yq;if 
tq;fpapd; gzpg;ghsh; rig eltbf;if vLf;f Ntz;LnkdTk;>  

 ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; murg; nghJgLfld; jpizf;fsj;jpd; nraw;ghLfs; 
njhlh;gpYk; Kjyhe;ju tpw;Feh;fspilNa ,lk;ngWfpd;w nraw;ghLfisf; 
fl;Lg;gLj;jy; njhlh;gpy; chpa fz;fhzpg;gpid Nkw;nfhs;s Kiwahd ,ae;jpunkhd;W 
jhkjkpd;wp nraw;gLj;jg;gl Ntz;baik>  

 ngUk;ghyhd Kjyhe;ju tpw;Feh;fs; ntspapl;l fUj;Jf;fspd; gpufhuk; kj;jpa tq;fpapd; 
Gwj;Jz;LfSf;Fhpa jfty;fSld; njhlh;Gila Mtzq;fs; gpuRhpf;fg;gl;Ls;sjhf 
jkJ FOtpdhy; mtjhdpf;fg;gl;Ls;sjhfTk;> mt;thwhd ,ufrpaj; jd;iktha;e;j 
jfty;fs; ntspahfpAs;sJ. vDk; $w;wpd; cz;ikj;jd;ikia fz;lwptjw;Fk; kj;jpa 
tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fspd; gzpfis fz;lwptjw;Fk; chpa mjpfhunkhd;wpdhy; 
nkhj;jf; fzf;fha;nthd;W Nkw;nfhs;s Ntz;bAs;sik.  

 
Nkw;$wg;gl;l nraw;ghl;bdhy; ehl;bw;F VNjDk; el;lnkhd;W Vw;gLkh vd;gij fz;lwptjw;F 
murpw;F my;yJ ghuSkd;wj;jpw;F my;yJ kf;fspd; Kd;Ndw;wj;jpw;fhd Vida 
mikg;nghd;wpw;F Njitahd eltbf;if vLg;gjw;F vJtpj jilAk; ,y;yhjpUe;jik 
rl;lj;juzp fhkpdp gplgj mth;fspd; jiyikapyhd %tulq;fpa FO jkJ mwpf;if %yk; 
mwptpg;gJld;> ehl;bd; epjpf; fl;Lg;ghl;bd; nghWg;G kw;Wk; ghpRj;jj;jd;ik njhlh;gpy; kf;fshy; 
itf;fg;gl;L;s;s vjph;ghh;g;Gf;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mt;thNw epiwNtw;wg;gl;Ls;sjh 
vd;gij ghpNrhjpg;gjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh;fspd; ,yj;jpudpay; 

ghjr;RtL (Digital Foot Prints) njhlh;gpYk; mtjhdpj;jy; crpjkhdJ vd 
Rl;bf;fhz;gpf;fg;gLfpwJ.  
 
Nkw;gb tplaq;fis mbg;gilahff; nfhz;L ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; Kwpfspd; ntspaPL 
njhlh;gpy; chpa mur mjpfhunkhd;wpdhy; KOikahd mtjhdpg;G Nkw;nfhs;sg;gl 
Ntz;Lnkd khz;GkpF gpujkh; kw;Wk; nfhs;ifj; jpl;lkply; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; 
mikr;ruhy; epakpf;fg;gl;l Nkw;$wg;gl;l %tulq;fpa FOtpdhy; fz;fhzpf;fg;gl;bUe;jJ.  
3. ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; jpiwNrhp Kwpfis ntspapLk; nrad;Kiwia 

mwpKfg;gLj;jy;  
   
,yq;ifapd; nghUshjhu kw;Wk; tpiy cWjpg;ghl;bid Ngzpr; nry;tij gpujhd 
Nehf;fhff; nfhz;L jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if kj;jpa tq;fp> Itulq;fpa ,yq;if 
kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapd; jiytuhd kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; NkTif 

nra;ag;gLfpd;wJ. (,izg;G 1 ,d; ,izg;G VII ,id ghh;f;f> gf;fk; 67) NkYk; 
ehzar; rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd; 19(1) Mk; gphptpd; gpufhuk; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; 
MSeh; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; gpujhd epiwNtw;W mjpfhhpAkhthh;. nghJj; 
jpiwNrhpapd; nraw;ghl;Lj; jpizf;fsj;jpd; mwptpg;gpd; mbg;gilapy; murpd; vjph;tUk; 
khjq;fspd; epjpj; Njitg;ghl;bid g+h;j;jp nra;tjw;fhf jpiwNrhp gpizaq;fs; 

(Treassury Securities) mjhtJ jpiwNrhp cz;bay;fs; (Treasury Bills) kw;Wk; jpiwNrhp 

Kwpfs; (Treasury Bonds) ntspaply; njhlh;ghd nghWg;G ,yq;if kj;jpa 
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tq;fpf;FhpajhFk;. (gpd;dpizg;G 1 ,d; gpd;dpizg;G ix – gf;fk; 69 ,id ghh;f;f) 

tUlnkhd;wpw;F Fiwe;j fhyj;jpy; Kjph;tilAk; (Maturity) tpjj;jpy; jpiwNrhp 
cz;bay;fs; ntspaplg;gLtJld;> tUlnkhd;wpw;F Nkw;gl;l fhyj;jpy; Kjph;tilAk; 
tpjj;jpy; jpiwNrhpapd; Kwpfs; ntspaplg;gLfpd;wd.  ,k; Kwpnahd;wpd; Kfg; ngWkjp 

(face Value) &gh 100 ngWkjpAiladthFk;. ,jd; NghJ kj;jpa tq;fpahy; murpw;F 
epjp toq;fy; ,lk;ngWtJld;> epjpr;rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd; 106(1) Mk; gphptpd; 

(gpd;dpizg;G 1 ,d; gpd;dpizg;G x ,izg; ghh;f;f> gf;fk; 70) gpufhuk; ,yq;if 
kj;jpa tq;fp murpd; gpujpepjpahf nraw;gLtjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,g; 
gpizaq;fisf; nfhs;tdT nra;tjw;F jFjp tha;e;j 16 epWtdq;fs; 2015 Mk; 
Mz;bd; ,Wjpastpy; gjpT nra;ag;gl;bUe;jJld;> 2016 Mk; Mz;by; mtw;Ws; xU 

epWtdk; jq;fpAs;sJ. (gpd;dpizg;G 1 ,d; gpd;dpizg;G vi ,iz ghh;f;f> gf;fk; 65) 
me; epWtdq;fspilNa muR kw;Wk; jdpahh; epWtdq;fSk; cs;sd. NkYk; jdpahh; 
epWtdq;fSk; cs;sd. NkYk;> Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;Fk; Kjyhe;ju re;ijapy; 
jpiwNrhpg; gpizaq;fisf; nfhs;tdT nra;a mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ.  
 
 
3.1 ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; Kwpfis ntspapLtjw;fhf gpd;gw;wg;gLk; eilKiwfs; 

 
,yq;if kj;jpa tq;fpahy; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu Kwpfis 
ntspapLtjw;fhf 2 eilKiwfs; gpd;gw;wg;gl;bUe;jd.  
 
 
3.1.1 KjyhtJ Kiwik (Vy Kiwik)  

 
jpiwNrhp Kwpfis ntspaply; njhlh;gpy ntspaplg;gl;l mwptpj;jnyhd;wpd; gpufhuk; 
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l Kjyhe;ju tpw;Feh;fsplkpUe;J tpiykDf;fisf; 
Nfhhp mjd; gpufhuk; Nky; Fwpg;gplg;gl;l gjpT nra;ag;gl;l Kjyhe;ju tpw;Feh;fsplk;; 

tpiykDf;fisf; Nfhhp mjd; gpufhuk; Kwpfis Vykply; (auction) %yk; Njitahd 
epjpj; Njitg;ghl;bidg; g+h;j;jp nra;tjhFk;.  
 
 
 
 
3.1.2 ,uz;lhtJ Kiwik (Neub Kiwik / gpuj;jpNaf ntapaPl;L Kiwik)  

NeubahfNt Kjyhe;ju tpw;FeUf;F gpizaq;fis toq;FjNy gpuj;jpNaf ntspaPl;L 
KiwahFk;. ,t; ,uz;lhtJ Kiwapy; ,lk;ngWtJ kj;jpa tq;fpapd; nghJg;gLfld; 

jpizf;fsj;jhy; ntspaplg;gLfpd;w vilaplg;gl;l ruhrhp tpisT tPjj;jpd; (Weighted 

Average Yield Rate) Kjy; epiy tpw;Feh;fSf;F cz;bay;fisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;F re;jh;g;gk; toq;fg;gl;ljhFk;.  

,jd; NghJ ,e;j vilaplg;gl;l ruhrhp tpisT tPjj;jpid fzpg;gply; 02 Kiwfspd; 
gpufhuk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. mjpd; xU KiwikahdJ kpfTk; fpl;ba fle;jf; 
fhyg;gFjpapDs; Nkw;nfhz;l Kwpfspd; Vyj;jpd; NghJ rkdhd Kjph;Tj; jpfjpAila 

(Maturity Period) KwpfSf;fhf rkh;g;gpf;fg;gl;l tpisT tPjj;jpy; jplkw;w rhjhuzg; 
ngWkjpia tpisT tPjkhf nfhs;syhFk;. kw;iwa KiikahdJ ,uz;lhk; epiyr; 

re;ijapy; (Secondary Market) epyTk; rhjhuz Kjph;Tf; fhyKila Kwpfspd; tpisT 
tPjj;jpid mbg;gilahff; nfhz;L kPz;Lk; tpisT tPjj;jpidf; fzpg;gplyhFk;. 
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Neub toq;fy; Kiwik Vyj; jpfjpiaj; jtpu kw;w midj;J ehl;fSk; 
jpwe;jpUg;gJld;> Kwpfisf; nfhs;tdT nra;a tpUg;gKila Kjy;epiy 
tpw;Feh;fSf;F murg; nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jhy; Kd;dh; jPh;khdpf;fg;gl;l 
tpisT tPjj;jpd; fPo; tpw;gidf;Fs;s Kwpfisf; nfhs;tdT nra;a tpz;zg;gpf;f 
KbAk;. jpiwNrhp Kwpfspd; ntspaPl;bd; NghJ gpd;gw;wg;gLk; wilKiw murg; 

nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpd; nraw;ghl;Lf; ifNal;by; (Operations Manual of Public 

Debt Department) Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. 
  
3.2 Kwpfis toq;FjYk; epjpr; re;ij tl;b tPjj;jpd; jhf;fKk; 
 

jpiwNrhp Kwpfspd; tl;b tPjj;jpw;F (Coupon Rate / Interst Rate) gy;NtW Kjph;Tf; 
fhyq;fSf;fhf toq;fg;gLfpd;wJ. mt;thW toq;fg;gLk; Kwpfspd; Kfg;ngWkjpapd; 
gpufhuk; tl;b tPjj;jpd; mbg;gilapy; miuahz;bw;nfhUKiw murpdhy; tl;b 

nrYj;jg;gLk;. (,izg;G 1 ,d; ,izg;G XI ,idg; ghh;f;f - gf;fk; 71) Kwpfspd; 
Vyj;jpd; NghJ tpw;Feh;fshy; kj;jpa tq;fpahy; ntspaplg;gLfpd;w tl;b tPjj;jpd 
mbg;gilapy; gy;NtW tpiyfspd; fPo; tpiykDf;fs; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wd. mt; 

tpiykDf;fis mjpf tpiyf;F (Premium) mjhtJ Kfg;ngWkjpapYk; cah;thd 

tpiyf;F> rkdhd tpiyf;F (at Par) mjhtJ Kfg;ngWkjpf;F rkdhd tpiyf;F 

kw;Wk; Fiwe;j tpiyf;F (Discount) mjhtJ Kfg;ngWkjpapYk; Fiwthd 
tpiyf;Fkhf rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. ,jd; NghJ mth;fshy; Mff; $ba tpiyf;F 
Nfs;tp Nfhug;gl;lhy; Kwpapd; tpisT tPjk; tl;b tPjj;jpid tplf; Fiwthd 
ngWkjpapid miltJld;> rkdhd tpiyf;F Nfhhpdhy; tl;b tPjj;jpw;F rkdhd 
ngWkhdnkhd;Wk;> Fiwthd tpiyf;F Nfhhpdhy; tl;b tPjj;ij tpl cah;thd 
ngWkjpiaAk; milAk;. mjd; gpufhuk; tl;b tPjj;ij tpl cah;thf cs;s tpisT 
tPjnkhd;W epyTk; re;jh;g;gj;jpy; Kwpfs; Kfg;ngWkjpia tplf; Fiwthd tpiyf;F 
ntspaplg;gLfpd;wikAk;> tl;b tPjk; kw;Wk; tpisT tPjk; rkdhf cs;s NghJ Kwpfs; 
Kfg;ngWkjpf;F toq;fg;gLfpd;wikAk; tl;b tPjj;jpid tpl Fiwe;j kl;lj;jpy; 
fhzg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; Kfg; ngWkjpia tpl $ba tpiyf;F 
toq;fg;gLfpd;wikiaAk; fhz KbAk;. mjd; gpufhuk; tl;b tPjj;jpid tplf; 
Fiwthd tpisT tPjj;jpw;F Kwpfis toq;fpaika+lhf $ba tpiynahd;W 
fpilg;gJld;> mjdhy; muRf;F Nkyjpf epjp eyndhd;Wk; fpilf;Fk;. mt;thNw tl;b 
tPjj;jpid tpl $ba tpisT tPjj;jpw;F mjhtJ fopT tPjj;jpw;F Kwpfis 
toq;fpaikahy; muRf;F epjp hPjpahd el;lnkhd;W Vw;gLk; tl;b tPjj;jpw;Fr; rkdhd 
tpisT tPjj;jpw;F Kwpfis toq;fpdhy; murpw;F Nkyjpf eyndhd;Nwh el;lnkhd;Nwh 
Vw;glhJ 

 

NkNy $wg;gl;l 3.2 Mk; ge;jpf;F nfsut fyhepjp `u;~ j rpy;th> m[pj; gP. ngNuuh> 
mN~hf; mNgrpq;f> R[Pt Nrdrpq;f> n`f;lu; mg;G`hkp> tre;j mYtp`hNu> `u;~z 
uh[fUzh Mfpa nfsut ghuhSkd;w cWg;gpdu;fs; ,zf;fk; njuptpf;ftpy;iy 
vd;gNjhL> Nkw;gb ge;jpia gpd;tUkhW jpUj;Jjy; Ntz;Lnkd mtu;fs; ,zf;fk; 
njuptpj;jdu;. 
 
“tl;b tPjj;jpw;F rkkhd tpisT tPjj;jpw;F Kwpfs; toq;fg;gLnkdpy; murhq;fj;jpw;F 
Nkyjpf epjprhu; ,og;G NeupLk;”. vd;w tplaj;Jld; ,zq;ftpy;iy.  
 
xl;Lnkhj;jkhf fopT tpiyapy; Kwp toq;fg;gLtjd; Clhf murhq;fj;jpw;F 

,og;G/el;lk; vy;yhr; re;ju;g;gq;fspYk; Vw;glyhk; vd;w $w;iw Vw;Wf;nfhs;s KbahJ. 
mjw;fhd fhuzk;> Xu; Mz;Lf;Ff; Fiwe;j Kwpnadpy; (mjhtJ jpiwNrup cz;bay;) 
xUNghJk; Kfg;Gg; ngWkjpf;F tpw;gid nra;a KbahJ. Xu; Mz;Lf;F Nkw;gl;l 
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Kwpf;F tl;b my;yJ $g;gd; ,izf;fg;gl;bUg;gpd; mjid E}W &gh Kfg;Gg; 
ngWkjpf;F tpw;gid nra;a KbAkhapUg;gJ xNunahU re;ju;g;gj;jpy; kl;LNkahFk;. 
mr;re;ju;g;gk; ahnjdpy;> Kwpapd; Clhff; fpilf;fpd;w tl;b re;ijapy; mNj 
fhytPr;rpilf;F ,uz;lhe;jur; re;ijapy; fpilf;fpd;w tl;bf;F rkkhapUg;gpd; 
kl;LNkahFk;. ,uz;lhe;jur; re;ijapy; Nkw;gb Kwpf;F rkkhd Kd;du; vQ;rpa Kwpfs; 
,Ug;gpd;> me;j KwpfSf;F ,uz;lhe;jur; re;ijapy; fpilf;fpd;w tpisT tPjk; 
,k;Kwpapd; tl;bia tpl mjpfkhapUg;gpd;> mg;NghJ Kwpia fopTf;F khj;jpuNk 
tpw;gid nra;a KbAk;. Kfg;Gg; ngWkjp E}Wf;F Fiwthdjh my;yJ mjpfkhdjh 
vd;gJ jPu;khdpf;fg;gLtJ Nkw;gb Kwpf;F Vw;Gilajhd tl;b tPjk; kw;Wk; re;ijapy; 
mjw;Fr; rkkhd KwpfSf;F cs;s tpisT tPjj;jpd; mbg;gilapyhFk;.  
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4. jpiwNrhp Kwp toq;fy; njhlh;ghf kj;jpa tq;fp gpd;gw;wpa nfhs;iffs;> 
topKiwfs; kw;Wk; rl;lhPjpahd gpd;Gyk; 

 
 
4.1 Kwpfis toq;Fjy; Vytpw;gid %ykhfth my;yJ Neub Kiwapd; %ykhfth 
vd;w nfhs;ifj; jPh;khdj;ij vLj;jy; njhlh;ghf kj;jpa tq;fpapdhy; mbg;gilahff; 
nfhs;sg;gl;l Mtzq;fs;; 

  
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Kwpfis toq;Fjy; 1997 Mk; Mz;bd; NghJ 
Muk;gpf;fg;gl;bUe;jJ.  
 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapd; gzpg;ghsh; rigf; Fwpg;G ,yf;fk; 

MB/PD/05/18/97 ,d; (,izg;G - 1 ,d; ,izg;G XII Ig; ghh;f;fTk; - gf;fk; 72) 
gpufhuk; 1997 khh;r; khjk; Kjy; jpiwNrhp Kwp Vytpw;gidapd; %yk; Kjd;ik 
thbf;ifahsh;fSf;F toq;Ftjw;F jPh;khdpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; re;ijapd; 
Njitahd msT epjpapy;yhj re;jh;g;gq;fspd; NghJ my;yJ tl;b tpfpjk; 
tiuaiwapd;wp cah;tile;J nry;Yk; re;jh;g;gj;jpd; NghJ Vyj;jpd; %yk; 
toq;Ftjw;F KbahJs;sNghJ epjpapid toq;Ftjw;fhf Copah; Nrkyhg epjpak; 
gad;gLj;jg;gl  Ntz;bapUe;jikAk; me;jf; Fwpg;gpy; fhz;gpf;fg;gl;lik 2015 - 2016 
Mk; Mz;Lfspy; Kwpfis toq;fy; njhlh;ghd fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjp 
mwpf;if %yk; (,izg;G -1) Rl;bf;fhl;lg;gl;bUe;jJ. 
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4.1.1 gpd;dh; ehzar;rigf; Fwpg;G ,yf;fk; MB/PD/1/26/2008 (2008.01.07) (,izg;G 
- 7) %yk; 2008 Mk; Mz;bd; NghJ Neub Kiwapd; %yk; epjpaj;jpd; Njitapid 
mile;J nfhs;tjw;F1 jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jikAk; gpd;dh; ehzar; rig Fwpg;G 

,yf;fk; MB/PD/25/20/2008 (2008.10.07) (,izg;G -7) ,d; %yKk; ehzar; rigapdhy; 
,uz;lhk; re;ijapy; fhzg;gLfpd;w tl;b tpfpjhurhuj;ij tpl 0.05 rjtPj mstpy; 
tl;b tpfpjhrhuj;Jld; Kwpfis Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F toq;Ftjd; Clhf 
re;ijapd; jputj;jd;ik Vw;gLj;Jtjw;fhf NkYk; rpghhpR nra;ag;gl;bUe;jJ.2  
 

4.1.2 MB/PD/25/20/2008 (2008.10.07) ehzar; rig jPh;khdj;jpy; Other Captive Sources 
vd;w fUj;ij cs;slf;fpaJ vt;thwhdJ vd nraw;FOtpdhy; kj;jpa tq;fp 
cj;jpNahfj;jhplk; tprhuiz nra;ag;gl;bUe;jJld;> Copah; Nrkyhg epjpak; 
khj;jpukd;wp chpa fhyj;jpy; ehl;bd; epjpj; Njitapid g+h;j;jp nra;af;$ba Vida 

%yj;ijAk; (Other Captive Sources) ftdj;jpw; nfhs;s Ntz;bapUe;jik 

jPh;khdpf;fg;gl;ljhf Rl;bf; fhl;lg;gl;bUe;jJ. 3  

 

                                                           
1 3 khj fhyj;jpw;F 

2 நாணயச் சபை ைத்திர இலக்கம் MB / P D / 01/ 26/ 2008  இல் “ 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” எனக் 
குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது 
நாணயச் சபை ைத்திர இலக்கம் MB / P D / 01/ 26/ 2008  மற்றும் 2008.05.02 ஆம் திகதிய “ 
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” எனக் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது 

உள்நாட்டு ைடுகடன் திபணக்களத்தின் ைணிப்ைாளாினால் 2016 அக்டடாைர் மாதம் 24 ஆம் திகதி 
நடாத்தப்ைட்ட குழுக் கூட்டத்திற்கு ததாபலநகல் மூலம் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ட கடிதம் மூலம் 

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டிருப்ைது, டமடல குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளவாறு அரச உாிபமபயக் தகாண்ட 

நிறுவனங்களுக்கு டநரடி முபறயில் திபறடசாி முறிகபள தவளியிடுவதற்கு மற்றும் தசலுத்தப்ைடுகின்ற 

வட்டி வீதத்துக்கு நாணயச் சபையினால் அங்கீகாரம் வழங்கப்ைட்டிருப்ைது 2008 டம மாதம் முதல் டிசம்ைர் 
மாதம் வபரயான காலப்ைகுதிக்கு என்றாகும். அதற்கு 2008 டிசம்ைர் மாதத்தின் ைின்னர் கால நீடிப்புச் 
தசய்யப்ைடவில்பல என்று டமற்ைடி கடிதம் மூலம் டமலும் சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளது. 
(இபணப்பு – 23 - 2016 ஒக்டடாைர் மாதம் 24 ஆம் திகதிய மத்திய வங்கியின் உள்நாட்டுப் ைடுகடன் 
முகாபமத்துவத் திபணக்களத்தின் அத்தியட்சகர் ஒருவர் பகதயாப்ைமிட்டுள்ள கடிதம்.) 
3 “Except for the EPF, All other captive sources need to come to the auction through a primary dealer” 
எனக் குறிப்ைிடப்ைடுவதுடன், முதனிபல தகாள்வனவாளர்களுக்கு அவர்களின் தகாடுக்கல் 

வாங்கல்கபள டநரடி முபறயின் ஊடாக அங்கீகாரம் வழங்கப்ைட்டிருப்ைதாக 

குறிப்ைிடப்ைடவில்பல. 
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4.2 ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Kwpfis toq;Ftjw;fhd nfhs;if 
mbg;gilapyhd jPh;khdq;fis mKy;gLj;jy; njhlh;ghf kj;jpa tq;fpaps; cs;ehl;Lf; 
fld; Kfhikj;Jtk; jpizf;fsj;jpd; nraw; ifEhypd; ghtid - 4 

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; cs;ehl;Lf; fld; Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpd; %yk; 
nraw; ifEhypy; Kwpfs; tpepNahfpj;jy; njhlh;ghd nfhs;if hPjpahd jPh;khdq;fis 
mKy;gLj;Jtjw;fhf ghprPyid nra;ag;gl;likAk; mJ ,Wjpj; jlitahf 2013 a+iy 
31 Me; jpfjpNa ehsJtiuahf;fg;gl;likAk; kj;jpa tq;fp cj;jpNahfj;juhy; 
Rl;bf;fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ.5 ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; mq;fPfhpf;fg;gLfpd;w kj;jpa 
tq;fpapdh; nraw;ghLfSf;Fhpa nfhs;if hPjpahd jPh;khdj;jpy; cs;ehl;Lf; fld; 
jpizf;fsj;jpw;F mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; mj;jpizf;fsj;jpdhy; ,e;j 
nraw;ifEhiyj; jpUj;JjNyh my;yJ ehsJtiuahf;fNyh nra;ag;glhjpUe;jikAk; 
,yq;if kj;jpa tq;fp cj;jpNahfj;juhy; NkYk; mwptpf;fg;gl;bUe;jJ.  
 
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; %yk; Kwpfs; tpepNahfpf;Fk; NghJ gpd;gw;wg;gl 
Ntz;bajhf Neub Kiwik Vytpw;gid Kiw vd;w nfhs;if hPjpapid jPh;khdk; 
njhlh;ghf gad;gLj;jg;gl;l Nkw;$wg;gl;l nraw;ifEhypy; chpj;jhf;fg;gl;l gFjp ,e;j 
mwpf;ifapd; ,izg;G 8 Mff; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
vt;thwhapDk; 2008 xf;Njhgh; 07 Me; jpfjpa ehzar; rig Fwpg;gpd; gpufhuk; 
nraw;ifEhy; ,Jtiu jpUj;jg;glhjpUe;jik nraw;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
tprhuizfspd; NghJ ,yq;if kj;jpa tq;fp cjjpNahfj;juhy; Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl;bUe;jJ. vt;thwhapDk; mJ ehzar; rig jPh;khd nraw;ifEhypw;Fhpa 
gphptpd; %yk; ntspg;gLj;jg;gl;ljhfNt fUjg;gLk; vd kj;jpa tq;fp mjpgjpahy; 
nraw;FOtpdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l tprhuizfspd; NghJ njhptpf;fg;gl;bUe;jJ.  
 

,e;j nraw; ifEhypd; 8 MtJ gf;fj;jpd; B(i) ,y; Fwpg;gplg;gl;l Kwpfis 
tpepNahfpf;Fk; NghJ Neub Kiwik kw;Wk; Vytpw;gid Kiw gpd;gw;wg;gl Ntz;ba 
Kiw njhlh;ghf nraw;FOtpdhy; ,yq;if kj;jpa tq;fp cj;jpNahfj;jhplk; tprhuiz 

nra;ag;gl;bUe;jJld; kj;jpa tq;fp cj;jpNahfj;jhpd; gb mJ “as much as possible 

through auction” vd;w Vytpw;gid jpl;lj;jpd; Clhf vt;tsT mstpy; Kwpfs; 
tpepNahfpf;fg;gl Ntz;baJ vd jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jikAk;> mJ fpuak; Mgj;J vd;w 
tplaq;fspd; mbg;gilapy; jPh;khdpf;fg;gLfpd;wik Rl;bf; fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. mJ 
njhlh;ghf NkYk; tplaq;fisf; fhz;gpj;J ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; cj;jpNahfj;jh; 
kj;jpa tq;fpapd; cs;ehl;Lf; fld; Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpy; fld; 
ngw;Wf;nfhs;Sk; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; kj;jpafhy fld; Kfhikj;Jt je;jpNuhghaj;jpy; 

                                                           
4 உள்நாட்டுப் ைடுகடன் முகாபமத்துவத் திபணக்களத்தின் ததாழிற்ைாட்டுக் பகநூலின் 8 ஆம் 
ைக்கத்தின் B1 இல் குறிப்ைிடப்ைட்டள்ள முறிகள் வழங்கல் முபற வருமாறு.  

 “Front office has to make arrangements to meet financial needs as much as possible through auctions. 
The balance fund requirements of the government as indicated in the approved borrowings programme 

may be arranged through private placement with PDS” இந்த நிபலப்ைாடுக்கு நாணயச் சபையின் 

அங்கீகாரம் கிபடத்திருப்ைதற்கான சாட்சிகள் முன்பவக்கப்ைடவில்பல. 

5 எனினும் அவ்வாறு காலத்திற்கு ஏற்றவாறு இற்பறப்ைடுத்தல் இடம்தைற்றிருக்கவில்பல 
என்ைது அவதானிக்கப்ைட்டது. 
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(Medium Term Debt management Strategy) Fwpg;gplg;gl;l MNyhridapd; gpufhuk; fpuak; 
kw;Wk; mghak; vt;thwhdJ vd eph;zapf;fg;gLtjhff; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.  
 
NkYk; nraw;ifEhypd; 3 MtJ gf;fj;jpy; epjp toq;fg;gLfpd;w Kiwfshf 

A. Auctions 

B. Private Placements 

C.  Rupee Loans  
vdf; Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk; mjd; %yk; Kjyhtjhf Vytpw;gid KiwAk; 
,uz;lhtJ jdpahh; tpepNahf KiwAk; %d;whtjhf &gha;f; flDkhf gpd;gw;wg;gl 
Ntz;baik xOq;F Kiwapy; ,y;yhjpUe;jjhf kj;jpa tq;fp cj;jpNahfj;juhy; 
Rl;bf;fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ.  

 

NkYk; nraw; ifEhypd; KjyhtJ gf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l “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”  vd;gtw;iwj; jtph;j;J fhz;gpf;fg;gLk; 
murhq;fj;jpd; epjpj; Njitapd; Mff;Fiwe;j fpuaj;jpd; fPo; toq;fg;gl 
Ntz;bapUe;jikiaf; fhz;gpj;jpUe;jjhf me;j cj;jpNahfj;jh; Rl;bf;fhl;bapUe;jhh;. 
mjd; NghJ murhq;fj;jpw;Fk; kj;jpa tq;fpapd; nraw;ghl;bw;Fk; ghfkw;w Kiwapy; 
epjpj; Njitfs; toq;fg;gl Ntz;bapUe;jik fhz;gpf;fg;gl;bUe;jikAk; 
Rl;bf;fhz;gpf;fg;gl;bUe;jJ. 6 
 

                                                           
6 நாணயச் சபையின் முபறயியல் மற்றும் ததாழிற்ைாட்டுக் பகநூலுக்கு அபமய ஏலவிற்ைபன 
முபற மூலம் முடிந்தளவுக்கு நிதிபயப் தைற்றுக் தகாள்ள டவண்டும் என்ைதும் எஞ்சியபத 

தனிப்ைட்ட வழங்கல் முபற ஊடாக பூர்த்தி தசய்து தகாள்ள டவண்டும் என்ைதும் 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள டைாதிலும் அச்சந்தர்ப்ைத்திலிருந்து விடயங்களுக்கு அபமய 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியினால் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளவாறு சாியான முபறயாகக் 

கருதப்ைட்டிருப்ைது தனிப்ைட்ட வழங்கல் முபற என்ைதும், இந்த விசாரபணக்கு 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி சமர்ப்ைித்துள்ள அறிக்பக மூலம் தனிப்ைட்ட வழங்கல் 

முபற அங்கீகாிக்கப்ைட்ட முபற என்ைதும் விைாிக்கப்ைட்டிருப்ைதும் ததாிய வருகின்றது. 

நாணயச் சபையின் ைத்திரங்கள் இரண்டுக்கு அபமய MB/PD/01/26/2008 மற்றும் MB/PD/11/16/2008 
அவசர சந்தர்ப்ைங்களில் 3 மாத காலப்ைகுதிக்கு டநரடி முபறக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்ைட்டுள்ளது. இந்த 
நிதிச் சபை ைத்திரத்தின் மூலம் அங்கீகாரம் வழங்கப்ைட்டிருப்ைது EPF, ETF, NSB உாிபமயாளர்களின் 
உாிபமபயப் ைாதுகாக்கும் வபகயில் ைணவீக்கமும் கவனத்தில் தகாள்ளப்ைட்டாகும். இதன் டைாது 

விடசடமாகக் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விடயம் டமற்ைடி டநரடி வழங்கபல (CAPITIVE SOURCE) அரசாங்கம் 
அல்லது அரசாங்கத்தினால் நிருவகிக்கப்ைடுகின்ற நிறுவனங்களான EPF, ETF, NSB டைான்ற 
நிறுவனங்களுக்குப் தைற்றுக் தகாடுப்ைதாகும். டமற்ைடி டநரடி வழங்கல் முதனிபல 

தகாள்வனவாளர்களுக்கு வழங்கும் அங்கீகாரம் வழங்கப்ைட்டுள்ளதா என்ைது எந்ததவாரு 

ஆவணத்திலும் ததளிவாகக் குறிப்ைிடப்ைட்டில்பல. அதற்கபமய 2008 முதல் 2015 வபரயான 
காலப்ைகுதிக்குள் தனிப்ைட்ட தகாள்வனவாளர்களுக்கு சந்தர்ப்ைம் வழங்கப்ைட்டுள்ளதா என்ைபத 

ஆராய்தல் டவண்டும். 
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4.3 2014 rdthp khjk; Kjy; 2016 Nk khjk; tiu murhq;fj;jpd; epjpj; Njitfs; 
Vytpw;gid Kiw kw;Wk; Neub Kiw vd;gtw;iw gad;gLj;jp Kwpfs; tpepNahfpj;jd; 
%yk; g+h;j;jp nra;ag;gl;l tpjk; njhlh;ghd fhyg;gFg;gha;nthd;W 2015 - 2106 kj;jpa 
tq;fp njhlh;ghf fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpapdhy; fpNo Fwpg;gplg;gLfpd;w 
gpufhuk; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. 
 
tUlk; kw;Wk; khjk; Kwp toq;fg;gl;l Kiw kw;Wk; ngWkjp tpepNahfpf;fg;gl;l ngWkjp 

rjtPjkhf 

 Vy tpw;gid 
Kiw 

Neub Kiw nkhj;jk; Vy 
tpw;gid 
Kiw 

Neub Kiw 

 &gh. 
kpy;ypad; 

&gh. 
kpy;ypad; 

&gh. kpy;ypad; % % 

2014 rdthp     5.500      32.718  38.218  14 86 

2014 ngg;uthp    3.050     80.088     83.138  4 96 

2014 khh;r;     5.000   130.117     135.117 4 96 

2014 Vg;uy; -   120.373     120.373  0 100 

2014 Nk     5.950  62.745      68.695  9 91 

2014 a+d; -    126.210     126.210  0 100 

2014 a+iy    5.300   109.483     114.783  5 95 

2014 Mf];l; -      44.230       44.230  0 100 

2014 nrg;njk;gh;    2.950      72.458       75.408 4 96 

2014 xf;Njhgh; -      22.617       22.617 0 100 

2014 etk;gh; -      13.788      13.788  0 100 

2014 jpnrk;gh;     4.000   18.148       22.148 18 82 

2015 rdthp -     69.923       69.923  0 100 

2015 ngg;uthp   10.058    23.524       33.582  30 70 

2015 khh;r;    171.659     14.144     185.803  92 8 

2015 Vg;uy;    44.306  -      44.306  100 0 

2015 Nk    35.730  -      35.730  100 0 

2015 a+d; 82.900 - 82.900 100 0 

2015 a+iy 99.575 - 99.575 100 0 

2015 Mf];l; 100.578 - 100.578 100 0 

2015 nrg;njk;gh; 57.576 - 57.576 100 0 

2015 xf;Njhgh; 55.811 - 55.811 100 0 

2015 etk;gh; 20.594 - 20.594 100 0 

2015 jpnrk;gh; 29.545 - 29.545 100 0 

2016 rdthp 61.119 - 61.119 100 0 

2016 ngg;uthp 38.959 - 38.959 100 0 

2016 khh;r; 135.667 - 135.667 100 0 

2016 Vg;uy; 30.44 - 30.440 100 0 

2016 Nk 114.335 - 114.335 100 0 

 
 



2015 ngg;uthp Kjy; 2016 Nk tiuahd fhyj;jpy;  ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
jpiwNrhp Kwpfs; toq;fy; njhlh;gpy; ,lk;ngw;Ws;s epjprhH KiwNfLfisg; gw;wp Muha;tjw;fhd 
tpNrl FOthfr; nrayhw;wpa murhq;f nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOtpd; mwpf;if 
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Nkw;$wg;gl;l ml;ltizapd; gpufhuk; 2014 rdthp khjk; Kjy;> Neub Kiwiaj; 
jw;fhypff; iftpLtjw;Fj; jPh;khdpf;fg;gl;L Kjyhtjhf mKy;gLj;jg;gl;l 2015 Vg;uy; 
khjk; tiuahd 15 khj fhyj;jpy; Neub Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;l khjKk;> 
Vytpw;gid Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;l khjKk;> ,e;j ,uz;L KiwfSk; 
gad;gLj;jg;gl;l khjKk; fhzg;gLfpd;wik mtjhdpf;fg;gl;lJ. vt;thwhapDk; me;j 
15 khj fhyj;jpy; tpepNahfpf;fg;gl;l xl;Lnkhj;j Kwpfspy; 80 rjtPjj;ij tpl 
mjpfkhf Neub Kiw gad;gLj;jg;gl;L toq;fg;gl;bUe;jik NkYk; 
mtjhdpf;fg;gLfpd;wJ.  
 

4.4 மத்திய வங்கி பிணையங்கள் வழங்கல் சம்பந்தமாக நாைய விதிச் சட்டத்தில்  (Monetary Law 
Act) உள்ளடங்கிய ஏற்பாடுகள் 

நாணய விதிச் சட்டத்தின்  (Monetary Law Act) ஏற்ைாடுகளுக்கிணங்க  (ைின்னிபணப்பு  I  இன் 

ைின்னிபணப்பு v i i )  முறிகபள வழங்கல் சம்ைந்தமாக  தீர்மானம் டமற்தகாள்வதற்கான  

அதிகாரம் இலங்பக மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையிடடம பகயளிக்கப்ைட்டுள்ளடதாடு 

நாணயச் சபையானது நிலவுகின்ற அரசாங்கம் மற்றும் நிதி அபமச்சரால்  

முன்தமாழியப்ைடுகின்ற அரசாங்கத்தின் நிதிக் தகாள்பகயின் அடிப்ைபடயிடலடய 

தசயலாற்றுகின்றததன நிதி அபமச்சின் தசயலாளருடனும் மத்திய வங்கியின் 

உத்திடயாகத்தர்களிடமும்  குழு டமற்தகாண்ட விசாரபணகளின்டைாது சுட்டிக்காட்டப்ைட்டது.  

அரசாங்கத்தினால் நாட்டில் கபடப்ைிடிக்க முன்தமாழிந்துள்ள  நிதிக் தகாள்பக  

அறிவிக்கப்ைட்ட ைின்னர் அதனடிப்ைபடயில் மிகவும் சாியான தைாருத்தமான வழிமுபறபயப் 

ைின்ைற்றி நாட்டின் நிதித் டதபவபய ஏடடற்றிக்தகாள்ள  நாணயச் சபை தசயலாற்றுவதாக 

அறிவிக்கப்ைட்டது.  நிதிக்தகாள்பக எழுத்திடலா அல்லது வாய்தமாழியிடலா நாணயச் 

சபைக்கு அறிவிக்கப்ைட இயலுதமன்ைது குழுவினால் நீண்டடநரம் டமற்தகாள்ளப்ைட்ட 

விசாரபணகளின்டைாது மத்திய வங்கி உத்திடயாகத்தர்களால்  ததாடர்ந்தும் 

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டடதாடு   எவ்வாறாயினும் அரசாங்கத்தினால் முன்பவக்கப்ைட்ட நிதிக் 

தகாள்பக சம்ைந்தமான இறுதி அங்கீகாரத்பத  வழங்குவதற்கான அதிகாரம் மத்திய வங்கியின் 

நாணயச் சபையிடடம பகயளிக்கப்ைட்டுள்ளததன சுட்டிக்காட்டப்ைட்டது. 

இந்த ைிரச்சிபனக்குாிய தகாடுக்கல் வாங்கல் சம்ைந்தமாக  நாணயச் சபையினால் தீர்மானம் 

எடுக்கப்ைடவில்பல என்ைடதாடு   2016 மார்ச் 02 ஆந் திகதி நாணயச் சபைக்கு முன்னர் 

அமுலாக்கப்ைட்டிருந்த தீர்மானத்பத அறிவித்தல் மாத்திரம் டமற்தகாள்ளப்ைட்டுள்ளதாக 

குழுவுக்கு தவ ிப்ைட்டது.   

4.5 மத்திய வங்கியின் நாையச் சணப 

நாணய விதிச் சட்டத்தின் 8.1 ைிாிவின் ைிரகாரம் மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையின் 

தபலபம மத்திய வங்கியின் ஆளுநாினால் வகிக்கப்ைட டவண்டும் என்ைதுடன் நிதி அபமச்சின் 

தசயலாளர் மற்றும் அரசியலபமப்புச் சபையின் உடன்ைாட்டுடன் நிதி அபமச்சாினால் 

விதந்துபரக்கப்ைட்டு தக ரவ சனாதிைதியினால் நியமிக்கப்ைடும் மூன்று உறுப்ைினர்கள் மத்திய 

வங்கியின் நாணயச் சபையில் அங்கம் வகிப்ைார்கள்.  

நாணயவிதிச் சட்டத்தின் ஏற்ைாடுகளுக்கபமய, நாட்டின் நாணயக் தகாள்பகபய மத்திய 

வங்கியின் நாணயச் சபைக்கு அறிவிக்கப்ைடுவது மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையின் 

அங்கத்தவரும் நிதியபமச்சின் தசயலாளருமானவாின் மூலமாயிருப்ைினும் சர்ச்பசக்குாிய 
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முறிகள் ததாடர்ைான சம்ைவத்துக்குாிய காலகட்டத்தில் மத்திய வங்கி நிதி அபமச்சின் கீழ் 

தசயற்ைடவில்பல என்ைதுடன், தக ரவ ைிரதம அபமச்சாின் கீழிருந்த தகாள்பக திட்டமிடல், 

தைாருளாதார அலுவல்கள், சிறுவர் மற்றும் இபளஞர் விவகார, கலாசார அபமச்சின் கீழ் 

தசயற்ைட்டதனால் மத்திய வங்கியின் முறிகள் வழங்கப்ைடும் முபறபம ததாடர்ைான 

அரசாங்கத்தின் தகாள்பக மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபைக்கு அறிவிக்கப்ைட்ட முபற 

ததாடர்ைாக குழு விாிவான ஆய்வுக்கு உட்ைடுத்தியது.  

4.6 இலங்ணக மத்திய வங்கி பிணையங்கணள வழங்குவதன் மூலம் நாட்டின் நிதித் ததணவணய 
நிணைவு சசய்துசகாள்ளுமம் சசயற்பாட்டில் நிதி அணமச்சின் தணலயீடு 

4.6.1 நிதிப் பாய்ச்சல் குழு (Cash Flow Committee(  

இந்நிதிப் ைாய்ச்சல் குழு திபறடசாியின் தசயலாளாின் தபலபமயில் கூடுவதுடன் சகல ைிரதிச் 

தசயலாளர்கள், திபறடசாியின் அபனத்து திபணக்களங்களினது ைிரதானிகள், திபறடசாி 

ததாழிற்ைாடட்டுத் திபணக்கள உத்திடயாகத்தர்கள் சிலரும் இவ்விடயம் ததாடர்ைான 

அறிவுள்ள மத்திய வங்கியுடன் தகாடுக்கல் வாங்கலில் ஏடுைடும் சிலரும் இக்குழுவில் 

கலந்துதகாள்வதாக நிதி அபமச்சின் தசயலாளர் இக்குழுவுக்கு தத ிவுைடுத்தினார். இக்குழுவில் 

ஒரு மாதத்தினுள் அரசாங்கத்துக்கு கிபடக்கும் வருமானமும் தசலவும் ைற்றி 

கலந்துபரயாடப்ைடுவதாகவும் வருமானம் - தசலவுக்கு இபடப்ைட்ட ைற்றாக்குபறத் 

ததாபகபய நிலவுகின்ற கடன் எல்பலகளுக்கு உட்ைட்டவாறு மத்திய வங்கியினால் 

தைற்றுக்தகாள்வதற்கு திட்டமிடுவதாகவும் நிதி அபமச்சின் தசயலாளர் டமலும் 

எடுத்துக்காட்டினார்.  

4.6.2 மத்திய வங்கியினால் நாட்டிற்குத் டதபவயான நிதிபயப் தைற்றுக்தகாள்வதற்காக கடன் 

ததாபககபளப் தைற்றுக்தகாள்ளும் முபற ைற்றி நிதி அபமச்சினால் ைின்னாய்வு 

தசய்யப்ைடுகின்றதா என குழு வினவியடைாது இதுவபர அவ்வாறு ைின்னாய்வு தசய்வதற்கான 

டதபவ ஏற்ைடுவில்பல எனவும் அவ்வாறு ைின்னாய்தவான்று நபடதைறுமாயின் மத்திய 

வங்கியின் உாிய முறிகளுடன் ததாடர்புபடய நாணய விதிச் சட்டத்தின் ஏற்ைாடுகளின் கீடழ 

அது சாத்தியமாகும் எனவும் நிதி அபமச்சின் தசயலாளாினால் எடுத்துக்காட்டப்ைட்டதுடன் 

மத்திய வங்கியின் டமற்ைடி சர்ச்பசக்குாிய முறிகள் வழங்கல் ததாடர்ைில் கணக்காய்வாளர் 

தபலபம அதிைதியினால் வழங்கப்ைடும் அறிக்பகயின் விதப்புபரகளின் டைாில் இது 

ததாடர்ைாக ைின்னாய்தவான்பற டமற்தகாள்வது ததாடர்ைாக தற்டைாது கவனம் 

தசலுத்தப்ைட்டுள்ளதாகவும் எடுத்துக்காட்டப்ைட்டது.7        

                                                           
7 நாணயச் சபையின் முபறயியல் மற்றும் ததாழிற்ைாட்டுக் பகநூலுக்கு அபமய ஏலவிற்ைபன முபற 

மூலம் முடிந்தளவுக்கு நிதிபயப் தைற்றுக் தகாள்ள டவண்டும் என்றும் எஞ்சியபத தனிப்ைட்ட வழங்கல் 

முபற ஊடாக பூர்த்தி தசய்து தகாள்ள டவண்டும் என்றும் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள டைாதிலும் 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பகயில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளவாறு சாியான முபறயாகக் 

கருதப்ைட்டிருப்ைது தனிப்ைட்ட வழங்கல் முபறயாகும் என்றும், கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் 

அறிக்பக மூலம் தனிப்ைட்ட வழங்கல் முபற அங்கீகாிக்கப்ைட்ட விதிமுபறயாகக் தகாள்ளப்ைட்டு 

விைாிக்கப்ைட்டுள்ளது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளது. 
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5. 2015 சபப்ருவரி மாதம் 27 ஆம் திகதி முறிகள் வழங்கல்  

5.1.1 மத்திய வங்கியின் உள்நாட்டு படுகடன் முகாணமத்துவ குழுவும் அதன் கடணமகளும் 

நிதிஅபமச்சின் ைிரதிநிதிதயாருவர் உட்ைட 5 அங்கத்தவர்கபளக்தகாண்ட இந்தக் குழுவின் 

தைாறுப்ைானது உள்நாட்டு நிதிச் சந்பதயிலிருந்து தைற்றுக்தகாள்ளவதாக எதிர்ைார்த்திருந்த 

கடன் தைறுதபல தசலவு மற்றும் இடர் குபறவாகவுள்ள விதத்தில் அதற்குத் டதவபயான 

விதப்புபரகபள முன்பவப்ைதாகும்.8  

5.1.2. 2015 மார்ச் மாதத்திற்கான நாட்டின் நிதித் ததணவணய பூர்த்திச் சசய்வதற்கான மத்திய 
வங்கியின்  சபாதுப் படுகடன் முகாணமத்துவ குழுவின் விதப்புணைகள் 

 2015 மார்ச் மாதத்திற்காக  திபறடசாி உண்டியல்கபளயும் முறிகபளயும் வழங்குவதன் முலம் 

ஏட்டிக்தகாள்ள டவண்டிய அரசாங்கத்தின் தமாத்த நிதித் டதபவ ரூைா 261.683 ைில்லியனாகும் 

எனவும் அதில் ரூைா 89.683 ைில்லியபன திபறடசாி உண்டியல்கள் மூலமாகவும் ரூைா 172 

ைில்லியபன திபறடசாி முறிகள் மூலமாகவும் தைற்றுக்தகாள்ளவும் அந்த ரூைா 172 ைில்லியனில் 

ரூைா 1 ைில்லியபன திபறடசாி முறிகளின் ஆரம்ை ஏல விற்ைபனயிலும் மிகுதிபய டநரடி 

முபறகளிலும் தைற்றுக்தகாள்ள 2015 தைப்ருவாி 27 ஆம் திகதியன்று நபடதைற்ற தைாதுப் 

ைடுகடன் முகாபமத்துவ குழுவினால் தீர்மானிக்கப்ைட்டு விதந்துபரக்கப்ைட்டதாக 

கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியினால் தயாாிக்கப்ைட்ட அறிக்பகயின் மூலமாக    

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளது. 

அதன் ைிரகாரம் 2015 தைப்ருவாி 25 மற்றும் 26 ஆம் திகதிகளில் முபறடய 

இபணயத்தளத்திலும் ைகிரங்க ைத்திாிபககளிலும் தவ ியான அறிவித்தல்களின் ைிரகாரம் 16 

முதனிபல வணிகர்களுக்கு 30 ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியபடயும் ரூைா 1 ைில்லியன் திபறடசாி 

முறிகபள 12.5% வட்டியின் கீழ் வழங்க விபலமனு டகாரப்ைட்டது. இது ைற்றிய விபலக் 

டகள்வித் தகவல் அறிக்பக ( இபணப்பு 1 இல் இபணப்பு xxiii ஏ ைார்க்கவும்) 

                                                           
8 5.1.1. மத்திய வங்கியின் உள்நாட்டுக் கடன் முகாபமத்துவக் குழு மற்றும் அதன் தசயற்ைணி 

அபனத்து முறி உண்டியல்கள் மற்றும் திபறடசாி முறிகள் ஏலவிற்ைபனயின் ைின்னர் முன் 

அலுவலகத்தினால் டகள்விப்ைத்திர குழுவுக்கு சமர்ப்ைிப்ைதற்காக அறிக்பக தயாாிக்கப்ைடும் என்ைடதாடு, 

டகள்விப் ைத்திரக் குழுவின் மூலம் குபறந்தைட்ச தசலவு மற்றும் இடர்டநர்வின் அடிப்ைபடயில் எவ்வளவு 

முறிகள் தகாள்வனவு தசய்யப்ைடும் என்ைது தீர்மானிக்கப்ைடும்.  
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5.2. 2015 சபப்ருவரி 27 ஆம் திகதி  முறிகள் வழங்கல் இடம்சபற்ை  அண்மித்த காலத்தினுள் 
சந்ணதப் தபாக்கு 

இந்த முறிகள் வழங்கப்ைட்ட கிழபமக்கு முந்திய கிழபமயில் இரண்டாம்நிபலச் 

சந்பதயில் 30 வருடகால முறிக்காக 9.48% சராசாி விபளவு வீதம் காணப்ைட்டது. 

(இபணப்பு 1 இல் இபணப்பு x x  காண்க – ைக்கம் 108)9  

5.3 மத்திய வங்கி உத்திதயாகத்தர்களினால் அைசாங்க சபாறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவின் முன் 

இந்த முறி வழங்கல் சம்பந்தமாக வழங்கப்பட்ட வாய்மூல சாட்சியங்களின் படி 2015 சபப்ைவரி 

மாதம் 27 ஆம் திகதி மத்திய வங்கி முறி வழங்கல் இடம்சபற்ை விதம் பற்றி விளக்கிய விதம் 

பின்வருமாறு சுருக்கமாக காட்டப்பட்டுள்ளது. - (தமற்தகாள் – வாய்மூல சாட்சிகள் – இணைப்பு 

)10 

 முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுனர் அன்பறய தினம் சுமார் மு.ை 10.45 மணிக்கு 

ைடுகடன் முகாபமத்துவ திபணக்களத்திற்கு வருபகதந்து ஏலவிற்ைபனயில் 
எவ்வளவு டகள்வி கிபடத்துள்ளது, என்றவாறான விைரங்கபள 

வினவியததன்ைது, 

                                                           
9 டமற்ைடி 9.48% வட்டி வீதமானது, டநரடி முபற ஊடாக மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ள வட்டி வீதத்தின் 

அடிப்ைபடயில் சந்பதயில் சுயாதீனமாக தீர்மானிக்கப்ைட்ட வட்டி வீதமல்ல என்ைதும் ததளிவானது. 

10 2015 தைப்ருவாி 27 ஆம் திகதி காபலயில் சந்பத ததாழிற்ைாட்டுக் குழுவினால் அதுவபர காணப்ைட்ட 

3 நாள் விதி அதாவது 3 நாட்களுக்கு டமல் ஏடதனுதமாரு வங்கி மத்திய வங்கியில் பவப்புச் தசய்யும் 

ைட்சத்தில் வட்டி வீதம் 6.5% முதல் 5% வபர குபறக்கப்ைட்டிருந்தது. இந்தத் தீர்மானத்தின் மூலம் 
டமற்ைடி குபறப்பு நீக்கப்ைட்டது. மீண்டும் சராசாிப் தைறுமதியான 6.5% இற்கு வந்தது. 
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 அன்பறய தினம் முறிகளின் ஏலவிற்ைபன மு.ை 11.00 மணிக்கு நிபறவுதைற 

டவண்டியிருந்தததனினும் முதனிபல வாடிக்பகயாளதராருவாின் 

டவண்டுடகாளுக்கிணங்க மு.ை 11.05 மணி வபர ஏலவிற்ைபன 
நீடிக்கப்ைட்டததன்ைது,11, 12 

                                                           
11 அவ்வாறு மு.ை. 11.00 இன் ைின்னர் விபலடகாரபல முன்பவத்திருப்ைது ஒரு விண்ணப்ைதாரர் 

மாத்திரமாகும் என்ைதுடன், அது ரூைா 100 மில்லியன் ஆகும் என்றும் மு.ை. 11.04.26 இற்கு 

விபலடகாரபல முன்பவத்திருப்ைது எச்எஏ  பீசீ ஆகும் என்ைதும் ததாியவருகின்றது. 

 

12 மத்திய வங்கியினால் இந்த ைிரச்சிபனக்குாிய ஏலவிற்ைபன ததாடர்ைாக அதற்கு முன்னரான 

தினதமான்றில் முதனிபல தகாடுக்கல் வாங்கல் தசய்டவார் ததாபலடைசி மூலம் 

ததாடர்புதகாள்ளப்ைட்டு சுமார் ரூைா10 ைில்லியபன தகாள்வனவு தசய்வதற்கான விருப்ைம், 

விருப்ைமின்பம ைற்றி வினவப்ைட்டதாக சாட்சிகளில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது. ைர்டைர்சுவல் டிரஷாீஏ   

கம்ைனியின் ைிரதிநிதிக்கும் டமற்ைடி ததாபலடைசி அபழப்பு கிபடத்தாக ததாிவிக்கின்றார். டமலும் 

மத்திய வங்கி அலுவலர்களும் இதபன உறுதி தசய்தனர். 

 ைர்டைர்சுவல் டிரஷாீஏ   கம்ைனி ரூைா 3 ைில்லியபன 12.5% உம் ரூைா 5 ைில்லியபன 12.75% உம் 
ரூைா 3 ைில்லியபன 13% இற்குமான 2045 முதலீடுகளுக்கு முறி ஏலத்தில் விபலடகட்பு 
தசய்யுமாறு இலங்பக வங்கிக்கு 2015, தைப்ரவாி 27 ஆம் திகதி மு.ை 10.48 மணிக்கு மின்னஞ்சல் 

மூலம் அறிவுறுத்தப்ைட்டுள்ளது. டமற்ைடி விபல டகட்பு இலங்பக வங்கியினால் முபறடய 

10.57.22, 10.57.41 மற்றும் 10.57.57 ஆகிய டநரங்களில் மத்திய வங்கிக்கு கிபடத்துள்ளது. அது 

விபலடகட்பு டநரங்கள் காட்டப்ைடும் குறிப்ைில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது. மு.ை 11.06 மணிக்கு 

HSBC  நிறுவனத்தினால் விபல டகட்புகள் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டுள்ளன. 
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 டமற்ைடி ஏலவிற்ைபனயின் டைாது முறிகளுக்கு நிலவிய டகள்வியிபன 

கருத்திற்தகாண்ட ைின்னர் அரச கடன் முகாபமத்துவ ைிரதான நிருவாக திபணக்கள 

அலுவலகத்தினால் (front office) தயாாிக்கப்ைட்ட 07  மாற்று முபறகள் உள்ளிட்ட 
அறிக்பகயில் காணப்ைட்ட ரூைா 2.6 ைில்லியனுக்கான முறிகள் வழங்கப்ைட 

டவண்டுதமனும் விதப்புபரபய ஏல விற்ைபன குழுவுக்கு சமர்ப்ைிப்ைதற்காக 
அறிக்பகதயான்று தயாாிக்கப்ைட்டததன்ைது, 

 முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுனர் மீண்டும் 12.30 மணிக்கு 02  ைிரதி ஆளுனர்கள் 

இருவருடன்13  அரச கடன் முகாபமத்துவ திபணக்களத்திற்கு வருபகதந்து  முறி 

ஏலவிற்ைபன சம்ைந்தமாக விடயங்கபள வினவியததன்ைது,14  

                                                           
13 கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க மற்றும் திரு. ஆனந்த சில்வா ஆகிய இருவருடன் 

14 ஆரம்ை வபரபு அறிக்பகயில் (fact report) இவ்வாறு குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது. அன்பறய தினம் விபலமனு டகாரல் 

குழுவின் உறுப்ைினர்களாக குழுவின் தவிசாளர், ைிரதி ஆளுநர் திரு பீ சமரசிறி, தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தின் 

உதவி அத்தியட்சகர் திரு எஏ  .எஏ   அதிகாாி, தைாருளாதார ஆராய்ச்சித் திபணக்களத்தின் உதவி ஆளுநர் திரு சீ.பீ.ஏ 

கருணாதிலக, அரச கடன் திபணக்களத்தின் அத்தியட்சகர் திருமதி சீ.எம்.டீ.என்.டக தசனவிரத்ன,  தைாருளாதார 

ஆராய்ச்சித் திபணக்களத்தின்  ைணிப்ைாளர் திருமதி குணரத்னவுடன்  டமலதிக அத்தியட்சகர் இருவரும் 

இருந்துள்ளார்கள் என்ைது தவளிக்தகாணரப்ைட்டது. மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் விபல மனு டகாரல் குழுவின் 

அங்கத்தவர் அல்ல என்ைதும் ததாிய வந்துள்ளது. 

இதன் டைாது ரூைா 01 ைில்லியனிலிருந்து ரூைா 10 ைில்லியன் வபர நிதி தைறுவதற்கு டமற்தகாள்ளப்ைட்ட தீர்மானம் 

டமற்குறிப்ைிட்ட உத்திடயாகத்தர்களினால் ததாழி ல் சார் தீர்மானத்துக்கபமய ஒரு குழுவாக 

டமற்தகாள்ளப்ைட்டததாரு தீர்மானம் என்ைபத தான் ஏற்றுக் தகாள்வதாக விபலமனு டகாரல் குழுவின் தவிசாளர் 

திரு. பீ குமாரசிறியினால் ததாிவிக்கப்ைட்டது. 

எவ்வாறாயினும் தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தின் அத்தியட்சகர் திருமதி தசனவிரத்ன அளித்த சாட்சி 

ததாடர்ைாக விடஷட கவனம் தசலுத்தப்ைட டவண்டும். “இதன் டைாது குழுவினால் சுட்டிக்காட்டப்ைட்ட விடயம் 

யாததனில் திருமதி தசனவிரத்னவினால் இதற்கு முன்னர் எந்ததவாரு சந்தர்ப்ைத்திலும் குழுவின் முன் முன்னாள் 

மத்திய வங்கி ஆளுநர் தமக்கு “Do it” எனப் ைணித்ததாக குறிப்ைிடவில்பல எனவும் மற்றும் “Why don’t you go for ten?” 

என கருத்துத் ததாிவித்ததாக மாத்திரம் கூறியதாகவும் கூறுகிறார். கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைிதியின் 

அறிக்பகயின் மூலமும் மத்திய வங்கி ஆளுநாினால் திருமதி தசயவிரத்னவிடம் ரூைா 10 ைில்லியனுக்கு ஏன் 

தசல்வதில்பல என “Why don’t you go for ten?” டகட்டதாகடவ தவிர, டவறு எதுவித சாட்சியும் முன்பவக்கவில்பல 

என எடுத்துக்காட்டப்ைட்டது.  

இங்கு திருமதி தசனவிரத்ன முன்பனய குழுக் கூட்டங்களின்டைாது இதுைற்றி கூற முடியாமற் டைானபம ைற்றி 

மன்னிப்புக் டகாருவதாகவும் கூறினார்.  

டமலும், கலாநிதி ஏ.இஏட்.எம்.அசீம் ைிரதி ைடுகடன் அத்தியட்சகாினால் கூறப்ைட்டதும் இத்தீர்மானம் 

டகள்விப்ைத்திர குழுவின் தீர்மானம் என்ைதாகும். 

 

“கலாநிதி அசீமின் சாட்சியங்களின் மூலம், மத்திய வங்கியின் சிடரஷ்ட முகாபமத்துவமானது ைடிப்ைடியாக டநரடி 

வழங்கல் முபறயிலிருந்து நீங்கி, மிகவும் விாிவானததாரு சந்பதயுடன் கூடிய ஏலவிற்ைபன முபறக்கு தசல்வதற்கு 

2015 தைப்ரவாி 27 ஆம் திகதிக்கு முந்திய தினங்களில் கலந்துபரயாடிக்தகாண்டிருந்தபம தத ிவாகின்றது. 

கலந்துபரயாடலின்டைாது Full Scale Public Auctionக்கு தசல்வதற்டக முன்தமாழியப்ைட்டது. ஏலவிற்ைபனத் 

தினத்திற்கு முந்திய தினத்திலும் இவ்விடயம் கலந்துபரயாடப்ைட்டடதாடு, கலாநிதி அசீம் மற்றும் 

ஏபனயவர்களுக்கும் இது ததாடர்ைில் தீர்மானம் டமற்தகாள்வதற்கு டநாிடும் என்ைதும் அறிவிக்கப்ைட்டிருந்தது. 

கலாநிதி அசீம் ததாடர்ந்தும் சாட்சியமளிக்பகயில், சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டிருந்த ரூைா 1 ைில்லியபன விட 20 மடங்கு 

விபலக்டகட்புகள் கிபடந்திருந்தபமயால் Public Auction ஊடாக டதபவயான நிதியத்பத திரட்டுவதற்கு 

சிறந்தததாரு சந்தர்ப்ைமாகும் (“Ideal opportunity”) எனக் கூறியிருந்தார். ஆதலால், முழுத் ததாபகபயயும், அதாவது, 

ரூைா 10 ைில்லியனுக்கு டமற்ைட்ட ததாபகபய அன்பறய தினம் Public Auction இல் இருந்து தைறுவதற்கு 

தீர்மானிக்கப்ைட்டிருந்தததன்ைது (இபணப்பு 25 ஏ ைார்க்க)     

அதன் ைினன்னர் இத்தீர்மானத்பத மத்திய வங்கி ஆளுநருக்கு டகள்விப் ைத்திரக் குழுவின் மூலம் 

அறிவிக்கப்ைட்டதாக சாட்சிகள் மூலம் தவ ியாகியது. 
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 இச்சந்தர்ப்ைத்தில் முதனிபல சந்பத வாடிக்பகயாளர்களின் டகட்புவிபல 

உள்ளிட்ட விைரங்கள் உள்ளடங்கிய ைட்டியல் முன்னாள் ஆளுனாினால் 

ைாிசீலிக்கப்ைட்டததன்ைது. 

 முன்னாள் ஆளுனர் அப்ைட்டியலில் ரூைா ைில்லியன் 20 குறிப்ைிடப்ைட்டிருந்த 

இடத்திபன  பகநீட்டி சுட்டிக்காட்டி ரூைா 20 ைில்லியபனயும் ஏன் 
எடுக்கக்கூடாததன வினவியததன்ைது 

 ரூைா 20 ைில்லியன் வபர டகள்வி உள்ளததன உத்திடயாகத்தர்கள் 

அறிவித்தவுடடனடய அந்த ரூைா 20 ைில்லியபனயும் எடுக்குமாறு முன்னாள் 

ஆளுநர் உத்திடயாகத்தர்களுக்கு முன்தமாழிந்தததன்ைது, 

(2016.08.12 ஆம் திகதி நபடதைற்ற குழுவின் டைாது தனக்கு 

அப்ைணத்ததாபகபய எடுக்குமாறு தைாதுப் ைடுகடன் முகாபமத்துவ 

திபணக்களத்திற்கு மத்திய வங்கி ஆளுநர் வருபகத்தந்து “ D o  i t  “ என 

ைணிப்புபர வழங்கியதாக ததாிவிக்கப்ைட்டது. ஆயினும் இதற்கு முன்னர் 

வழங்கப்ைட்ட சாட்சியின் டைாது “why don’t You go for 10” என மத்திய வங்கியின் 

ஆளுநரால் முன்தமாழியப்ைட்டதாக தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தின் அத்தியட்சகர் 

சாட்சியமளித்துள்ளார்.) 

 ரூைா 20 ைில்லியப் தைற்றுக்தகாள்ளும் ைட்சத்தில் சந்பதயில் ஏற்ைடுகின்ற ைாதகமான 
தாக்கங்கள் ததாடர்ைாக உத்திடயாகத்தர்களால் முன்னாள் ஆளுநருக்குச் 

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளததன்ைது. 

 அப்டைாது முன்னாள் ஆளுநர் 2014 தசப்ததம்ைர் மாதம் வழங்கப்ைட்ட 30 வருடகால 
முறியில் நிபற ஏற்றப்ைட்ட விகிதத்திபன ஆராய்ந்தார் என்ைது. 

 அவ்விகிதமானது 11.75 என உத்திடயாகத்தர்களால் 

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளததன்ைதும் அப்டைாது முன்னாள் ஆளுநர் அந்நிதிச் சந்பத 

விகிதங்கள் காணப்ைட்ட மட்டத்தின் ைிரகாரம் தசயற்ைடாதிருப்ைதற்கான 

காரணங்கபள விசாாித்தார் என்ைதும். 

 ைின்னர், ரூைா10 ைில்லியபனப் தைற்றுக்தகாள்ளுமாறு டமற்கூறப்ைட்ட ைட்டியலில் 

ரூைா 10 ைில்லியன் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள இடத்திபன பகயினால் குறிப்ைிட்டுக்காட்டி 

முன்னாள் ஆளுநரால் உத்திடயாகத்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்ைட்டன 

என்ைது. 

 அதன்ைடி மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநாின் அறிவுறுத்தல்களுக்கபமவாக ரூைா 

10 ைில்லியபனப் தைற்றுக்தகாள்வதற்காக புறம்ைானததாரு அறிக்பக கடன் 

முகாபமத்துவ திபணக்களத்தினால் தயாாிக்கப்ைட்டததன்ைது. 

 மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநாின் அறிவுறுத்தல்களுக்கபமவாக ரூைா10 

ைில்லியபனப் தைற்றுக்தகாள்வதற்காக தைாதுப் ைடுகடன் முகாபமத்துவ 

திபணக்களத்தின் அத்தியட்சகரால் குறிப்தைான்று இடப்ைட்டு அடுத்த 

அலுவலகத்திற்கு அறிவிக்கப்ைட்டுள்ளததன்ைது.(Governor instructed to the place price up 
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to Rs.10 billion taking into consideration of additional fund requirements of the 

Government)15 

 டமற்ைடி ரூைா 10 ைில்லியனுக்கான விதப்புபர டகள்விப்ைத்திர குழுவிற்குக் தகாண்டு 

தசல்லப்ைட்டதாகவும் முன்னாள் ஆளுநர் ரூைா 10 ைில்லியபன தைற்றுக்தகாள்ளுமாறு  

ஆடலாசபன வழங்கியதாகவும் டகள்விப்ைத்திர குழு அங்கத்தவர்களுக்கு கடன் 

அத்தியட்சகரால் ததாிவிக்கப்ைட்டுள்ளததன்ைது. 

( மத்திய வங்கியின் டகள்விப்ைத்திர சபை) 
( மத்திய வங்கிக்கான டகள்விப்ைத்திர சபையின் தசயற்தைாறுப்ைானது தைாதுப் 

ைடுகடன் முகாபமத்துவத் திபணக்களத்தினால் ைிபணமுறிகள் வழங்கப்ைடுதல் 

ததாடர்ைாக  முன்பவக்கப்ைடுகின்ற விதப்புபரகள் நபடமுபறைடுத்தப்ைடுதல்  

சம்ைந்தமாக தீர்மானங்கள் டமற்தகாள்வதாகும். 2015 தைப்ருவாி 27 ஆம் திகதி 
டகள்விப்ைத்திரக் குழுபவப் ைிரதிநிதித்துவம் தசய்த அங்கத்தவர்கள் டகள்விப்ைத்திரக் 

குழவின் தபலவர், ைிரதி ஆளுநர் திரு. பீ. சமரசிறி, தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தின் 

உதவி ஆளுநர் திரு. சீ.பீ.ஏ. கருணாதிலக்க, தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தின்  

அத்தியட்சகர் திருமதி சீ.எம்.டீ.என்.டக. தசதனவிரத்ன, தைாருளாதார ஆராய்ச்சித் 

திபணக்களத்தின் ைணிப்ைாளர் திருமதி குணரத்ன மற்றும் டமலதிக இரு 

டமற்ைார்பவயாளர்கள் ஆவார்கள்) 
 ரூைா10 ைில்லியபனப் தைற்றுக்தகாள்ளுமாறு ஆடலாசபன வழங்கியபமக்கான 

காரணம் யாததன டகள்விப்ைத்திரக் குழுவின் தபலவர் முன்னாள் ஆளுநாிடம் 

ததாபலடைசி மூலம் விசாாித்தார் என்ைது. 

 அதற்காக முன்னாள் ஆளுநர் 2 காரணங்கபளச் சமர்ப்ைித்தார் என்ைது. 

1. அரசாங்கத்திற்குப் தைரும் ததாபக ைணம் டதபவப்ைடுகின்றததன்ைது. 

2. 5% ஆக காணப்ைட்ட வட்டி வீதம் (Special Standing Deposit Facility Rate) 

அடுத்த வரம் நீக்கப்ைடும் என்றும் அதன்டைாது வட்டி வீதம் அதிகாிக்கும் 

என்றும் (2014 தசத்ததம்ைர் மாதம் முறிகபள வழங்கும்டைாது இருந்த நிபலக்கு 
வட்டி வீதம் வரும் என்றும்) சுட்டிக்காட்டப்ைட்டததன்ைது.  

(எவ்வாறாயினும் தைப்ரவாி மாதம் 27 ஆம் திகதி முறிகபள வழங்க முன்னர் தைப்ரவாி 

மாதம் 23 ஆம் திகதி கூடிய மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையினால் வட்டி வீதங்கள் 

அடுத்த மாதம் நாணயச் சபை கூடும் வபர வட்டி வீதங்கபள இருந்த மட்டத்தில் 

மாற்றமதில்லாமல் டைணுவதாக தீர்மானம் எடுக்கப்ைட்டுள்ளதாக 2015 தைப்ரவாி 

மாதம் 23 ஆம் திகதி நாணயச் சபைப் ைத்திரத்தின் 2வது விடயத்பத டமற்டகாள் காட்டி 

குழு மூலம் சுட்டிக்காட்டப்ைட்டது.)  

-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 டமலதிக நிதியங்களின் டதபவக்காக 
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(மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபை அவ்வாறான தீர்மானதமான்பற 

எடுத்திருக்கும்டைாது முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநாினால் வட்டி வீதங்கபள 

மாற்றுவதற்காக தீர்மானித்துள்ளபத அவதானிக்க முடிந்தது.)  

 தைப்ரவாி 27 ஆம் திகதி காபல டவபளயில் சந்பதத் ததாழிற்ைாட்டுக் குழுவுக்கு 
(Market Operation Committee) முன்னாள் ஆளுநர் வந்து 5% ஆக இருந்த வட்டி 
வீதத்பத (Special Standing Deposit Facility Rate)  6.5% ஆக அதிகாிக்க ஆடலாசபன 
வழங்கியததன்ைதும் ஆளுநர் அந்தக் குழுவின் உறுப்ைினர் அல்ல என்ைது 

 அடத தினம் சந்பதத் ததாழிற்ைாட்டுக் குழு சுற்றுநிருைதமான்பற தவ ியிட்டு அந்த 

வட்டி வீதம் ததாடர்ைாக ைணச் சந்பதயில் அறிவூட்டப்ைட்டததன்ைது.   

 முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநாினால் தைப்ரவாி 27 ஆந் திகதியன்டற அதற்கான 
அங்கீகாரம் வழங்கப்ைட்டததன்ைது.  

 அந்த வட்டி வீதங்கபள மாற்ற எடுக்கப்ைட்ட தீர்மானம் 03 ஆம் திகதி ததாடக்கம் 
நபடமுபறப்ைடுத்தப்ைட்டததன்ைது.  

 16முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநாினால் எடுக்கப்ைட்ட அந்தத் தீர்மானம் 2015 மார்ச் 

06 ஆம் திகதி நபடதைற்ற நாணயச் சபைக் கூட்டத்தில்17  டமலிட 

அங்கீகாரத்திற்காக (Ratification) உட்ைடுத்தப்ைட்டததன்ைது.  

                                                           
16 சந்பதத் ததாழிற்ைாட்டுக் குழுவின் தபலவர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்கவின் ைங்டகட்புடன் 

17 சந்பதத் ததாழிற்ைாட்டுக் குழுவில் டமற்தகாள்ளப்ைட்ட தீர்மானம்  
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5.4  2015 சபப்ைவரி 27 ஆம் திகதி மத்திய வங்கி முறிகளுக்கான விணலக்தகட்பு சதாடர்பான 
தகவல் பத்திைத்திற்கணமவாக (Bid Acceptance information sheet) 
தயாரிக்கப்பட்ட அட்டவணை  

வாடிக்பகயாளர் 

(Dealer) 

முறிகளின் முகப்புப் 

தைறுமதி ரூைா 

ஏலவிற்பனையில் 

பபறப்பட்ட ப ொனை 
ரூபொ 

நிபறடயற்றப்ைட்ட 

சராசாி விபளவு 

வீதம் (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 

தமாத்தம் 1,308,000,000 1,402,769,986  

 

உள்நாட்டுக் கடன் முகாபமத்துவ   குழுவினால் முதனிபல ஏலவிற்ைபன மூலமாக  1 

ைில்லியன் ரூைா  முறிகபள மாத்திரம் தகாள்வனவுதசய்ய ைாிந்துபரத்திருக்பகயில்  அந்த 

அளவிபனப்டைால் ைத்து மடங்கிற்கு டமலாக அதாவது 10.058 ைில்லியன்  வபர  டகட்பு 

விபலயிபன ஏற்றுக்தகாள்ள 2015.02.27 ஆந் திகதி நபடதைற்ற திபறடசாி முறிகள் டகள்விச் 

சபை (ைின்னிபணப்பு I   இன் ைின்னிபணப்பு x x i v  ஏப் ைார்க்க – ைக்கம் 112) யினால் 

தீர்மானிக்கப்ைட்டிருந்ததாக  கணக்காயவாளர் தபலபம அதிைதி அறிக்பக மூலமாக 

சுட்டிக்காட்டப்ைடுகின்றது. அன்பறய தினம் நபடதைற்ற ஏலவிற்ைபனயில்   9.3510 

ததாடக்கம் 11.7270 வபர நிபறயிடப்ைட்ட  விபளவு விகிதத்திற்கு விபலமட்டங்கபள 

சமர்ப்ைித்திருந்த முதனிபல வாடிக்பகயாளர்கள் 14 டைருக்கு 30 வருடங்களில் 

முதிர்ச்சியபடகின்ற திபறடசாி முறிகபள வழங்குவதன் மூலமாக (ைின்னிபணப்பு  I  இன் 

ைின்னிபணப்பு X X V  ஏப் ைார்க்க – ைக்கம் 114) ரூைா 10.058 ைில்லியபன ஏட்டிக்தகாள்ள  

எதிர்ைார்த்த டைாதிலும்  கழிவு விகிதத்திற்கு (குபறந்த விபலக்கு) வழங்கியபமயால்   ரூைா 

9.658 ைில்லியபன மாத்திரம் ஏட்டிக்தகாள்ளக் கூடியதாக இருந்தது. இங்கு தவ ியாகிய 

மற்றுதமாரு முக்கியமான விடயம் யாததனில்  டமடல குறிப்ைிட்டதன் ைிரகாரம் 

தைற்றுக்தகாள்ள இயலாமல்டைான ரூைா 0.371 ைில்லியன் (ரூைா 10.058 – 9.687 ைில்லியன்)  

ைணத்ததாபகபய டவறு குறுங்கால டதாற்றுவாய் மூலமாக தைற்றுக்தகாள்ள  

டநர்த்துள்ளததன கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி அறிக்பக டமலும் சுட்டிக்காட்டுகின்றது.    

5.5  தபர்சபச்சுவல் டிசைசரீஸ் (Perpetual Treasuries ) கம்சபனியால் 2015 சபப்ருவரி 27 ஆந் 
திகதி முறிகள் வழங்கலுக்கான தகட்பு விணல முன்ணவக்கப்படுதல்   

டமடல காட்டப்ைட்டவாறு முதனிபல ஏலவிற்ைபன ரூைா 1 ைில்லியனுக்கு 

மட்டுப்ைடுத்தப்ைட்டிருப்ைின்  டமடல குறிப்ைிட்ட முதனிபல வாடிக்பகயாளர்கள் 7 டைர் 

நீங்கலாக அன்பறய தினத்திற்கு  கிபடத்திருந்த கூட்டுத்ததாபக ரூைா 20.708 ைில்லியனாக 

அபமந்த  அபனத்து விபல முன்பவத்தல்களில் நூற்றுக்கு 75 வீதமான அளவுக்கான 

விபலமட்டங்கபள முன்பவத்திருந்த Perpetual Treasuries  கம்தைனி உள்ளிட்ட டவறு 
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வாடிக்பகயாளர்களுக்கு முறிகபள தகாள்வனவு தசய்ய  வாய்ப்பு இருக்கவில்பலதயன  

டமற்ைடி அட்டவபண மூலமாக தத ிவாகின்றது. அன்பறய தினம் ஏலவிற்ைபனயின் மூலம் 

வழங்க உத்டதசிக்கப்ைட்டிருந்த ரூைா 1 ைில்லியன் ததாபகபய ரூைா 10.058 ைில்லியனாக 

அதிகாிக்கத் தீர்மானிக்கப்ைட்டதன் காரணமாக, டமற் குறிப்ைிட்டுள்ள முதனிபல வணிகர்கள் 

07 டைாிபடடய இடம்தைறாத Perpetual Treasuries கம்ைனிக்கு அன்பறய தினம் வழங்கப்ைட்ட 

தமாத்த முறிகளின் தைறுமதியில் 50%  ஏ அதாவது, ரூைா 05 ைில்லியபனப் தைற்றுக்தகாள்ள 

வாய்ப்பு கிபடத்தபம விடசட அம்சமாக இருந்தததனவும், (இபணப்பு 1இல் இபணப்பு X X V  

ஏப் ைார்க்கவும் –  ைக்கம் 114) இங்கு குறித்த ரூைா 05 ைில்லியனில் ரூைா 02 ைில்லியபன 

டநரடியாகவும், ரூைா 03 ைில்லியபன ஏபனய முதனிபல வணிகரான இலங்பக வங்கி ஊடாக 

மபறமுகமாகவும் தைற்றுக்தகாள்ள குறித்த கம்ைனி நடவடிக்பக எடுத்திருந்தததனவும் 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பகயில் சுட்டிக்காட்டப்ைடுகிறது. 

5.6 2015 சபப்புருவரி 27ஆம் திகதிய முறிகளின் ஏலவிற்பணனயின்தபாது நிதிச் சந்ணதயில் 

இலங்ணக வங்கியின் நடத்ணதப்தபாக்கு –  

அன்பறய தின முறிகள் ஏலவிற்ைபனயின்டைாது ைர்தைர்ச்சுவல் ட்தரஷாீஏ   கம்ைனியின் 

டவண்டுடகாளுக்கபமய குறித்த கம்ைனி சார்ைாக, ரூைா 13 ைில்லியன் வபர 12.50% சதவீதம், 

12.7 5% சதவீதம் மற்றும் 13 % சதவீத அடிப்ைபடயில் மூன்று விபலடகட்புகள் இலங்பக 

வங்கியினால் முன்பவக்கப்ைட்டன. ஒரு முதனிபல வணிகர் சார்ைாக மற்றுதமாரு முதனிபல 

வணிகர் மத்திய வங்கி முறிகளுக்தகன விபலடகட்ைிபனச் தசய்த முதலாவது சந்தர்ப்ைம் 

இதுதவன்ைது குழுவின் விசாரபணயில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. 

இந்த தகாடுக்கல் வாங்கல் ைற்றி தான் அறிந்திருக்கவில்பலதயனவும், இந்த தகாடுக்கல் 

வாங்கலில் ைிரதானமாக சம்ைந்தப்ைட்டுள்ள இலங்பக வங்கியினுபடய மத்திய வங்கியின் 

முறிகள் ததாடர்ைான தகாடுக்கல் வாங்கல் ைிாிவின் ைிரதம வணிகாிடம் (Chief Dealer) இது ைற்றி 

வினவியபதயடுத்து வழங்கியுள்ள எழுத்திலான ததளிவுப்ைடுத்தல்கள் ததாடர்ைாக தான் 

திருப்தியபடயாததால், இந்த தகாடுக்கல் வாங்கல் ததாடர்ைாக விசாரபண தசய்வதற்கு 

அர்னஏ  ட் அன் யங்க் நிறுவனத்திடம் ஒப்ைபடத்ததாக இலங்பக வங்கியின் தபலவாினால் 

குழுவின் முன் ததாிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

 அதன்ைடி, அர்னஏ  ட் அன் யங்க் நிறுவனத்தினால் இலங்பக வங்கி இந்த தகாடுக்கல் 

வாங்கலில் சம்ைந்தப்ைட்டுள்ளபம ததாடர்ைாக விசாரபண தசய்து சமர்ப்ைித்துள்ள அறிக்பக 

இவ்வறிக்பகயில் 18ஆவது இபணப்ைாக தரப்ைட்டுள்ளது. 
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5.7 2015 சபப்புருவரி 27 முறிகள் ஏலவிற்பணனயின்தபாது தகள்விக் குழுவின் சசயற்பாடு 

18 உள்நாட்டு ைடுகடன் முகாபமத்துவக் குழுவினால் முதனிபல ஏலவிற்ைபனயின்டைாது ரூைா 

1 ைில்லியனுக்கான முறிகபள மட்டுடம வழங்க சிைாாிசு தசய்யப்ைட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 

2015 தைப்புருவாி மாதம் 27ஆம் திகதி நபடதைற்ற ஏலவிற்ைபனயின் ைின்னர், மு.ை12.30 மணி 

ததாடக்கம் மு.ை 13.10 மணி வபர நடாத்தப்ைட்ட 2/ 2015 ஆம் இலக்க திபறடசாி முறிகள் 

டகள்விப்ைத்திரக் குழுவினால்  (Treasury Bond Tender committee ) அந்த அளவிபனப் டைான்று 

ைத்து மடங்கிற்கும் அதிகமான அளவிபன அதாவது, ரூைா 10.058 ைில்லியன் வபரயான 

விபலடகட்ைிபன ஏற்றுக்தகாள்ள தீர்மானிக்கப்ைட்டிருந்தது. (இபணப்பு 1 - xxiv) இங்கு 

அவதானிக்கப்ைட்ட முக்கியமான விடயம் யாததனில், டமற்ைடி முடிவிபன எடுத்திருப்ைது 

ஏலவிற்ைபன இடம்தைற்ற ைின்னராகும். இது டமற்குறிப்ைிட்ட 5.1.3 ஆம் ைந்தியில் 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள உள்நாட்டு ைடுகடன் முகாபமத்துவ குழுவினால் ரூைா 12,550 ைில்லியன் 

ததாபகபய டநரடி முபறயின் மூலம் தைற்றுக் தகாள்வதற்கு டமற்தகாள்ளப்ைட்ட 

தீர்மானத்துக்கு முற்றும் முரணானதாகும். 

  

                                                           
18 அன்பறய தினம் ைடுகடன் குழுவின் தீர்மானம் யாததனில், ரூைா 1 ைில்லியபன ஏலவிற்ைபனயில் 

தைற்றுக்தகாண்டு எஞ்சிய ரூைா 172 ைில்லியபன டநரடி முபறயின் மூலம் தைற்றுக்தகாள்வதாகும் 

இங்கு அவதானிக்கப்ைட்ட முக்கியமான முரண்ைாடானது, ரூைா 1 ைில்லியபன ஏல விற்ைபனயில் டகாாி 

ஏலவிற்ைபன முடிவபடந்ததன் ைின்னர் ரூைா 10.058 ைில்லியபன தைற்றுக்தகாள்வதற்கு 

டகள்விப்ைத்திர குழு தீர்மானித்தததன்ைதாகும். டமலும் அடத தினத்தில் ரூைா 10.058 ைில்லியபன 

தைற்றுக்தகாண்டதன் ைின்னர் ைடுகடன் திபணக்களம் கூடி ரூைா 1 ைில்லியபன ஏல விற்ைபனயில் 

தைற்றுக்தகாள்வதற்கும் எஞ்சிய ததாபகபய டநரடி முபறயின் மூலம் தைற்றுக்தகாள்வதற்குமான 

ஆரம்ைத்தில் டமற்தகாள்ளப்ைட்ட தீர்மானத்பத உறுதிப்ைடுத்தலாகும். 
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6. 2015 சபப்ைவரி 27 ஆம் திகதியன்று முறிகள் வழங்கக் கூடிய 03 மாற்று வழிமுணைகளும் 

அவற்றின் சாதக பாதகங்கள் சதாடர்பான ஆய்சவான்றும் 2015 – 2016 மத்திய வங்கி 

முறிகள் வழங்கல் சதாடர்பான கைக்காய்வாளர் தணலணம அதிபதியின் சிைப்புப் 

கைக்காய்வு அறிக்ணகயின் மூலம் சவளியிடப்படுகின்ைது.19 

6.1 முறிகள் வழங்கல்  ரூபா 1 பில்லியனுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்குமானால் மதிப்பிடப்பட்ட 
இழப்பு 

)i) 2015 ஆம் ஆண்டு தைப்ரவாி மாதம் 27 ஆம் திகதி முறிகள் விநிடயாகம் 

எதிர்ைார்க்கப்ைட்டவாறு ரூைா 1 ைில்லியனுக்கு மட்டுப்ைடுத்தப்ைட்டிருக்குமானால் டமற்ைடி 

தைறுமதிபய உள்வாங்கும் வபகயில் தைறப்ைட்டிருந்த விபலக்டகட்பு முறிதயான்றின் 

ஏலவிற்ைபன விபலப் தைறுமதி ரூைா 104,5073/- வபர மாத்திரம் முறிகள் 

வழங்கப்ைட்டிருக்குமானால் ரூைா 1,403 மில்லியன் ததாபகபய தைற்றிருக்க முடியும்.  

 

  

                                                           
19 இப்ைிரச்சிபனபயப் ைற்றி ஆராய்கின்றடைாது கலாநிதி அசீம் சத்தியப்ைிரமாண தசய்து வழங்கிய 

சாட்சி மிக முக்கியமானதாகும். (அடிக்குறிப்பு 14 ஏ ைார்க்கவும்)  
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அவ்வாறு டமற்ைடி தைறுமதிக்கு முறிகள் வழங்கல் மட்டுப்ைடுத்தப்ைடாத காரணத்தினால் 

ைின்வரும் அட்டவபணயில் காட்டப்ைட்டுள்ளவாறு அரசாங்கத்துக்கு ரூைா 889,358.050/- 

மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பீடு ஏற்ைட்டுள்ளது.20,21 

வாடிக்பகயாளர் 
டகட்புவிபல 

ரூைா 

முறியின் முகப்புப் 

தைறுமதி 

(அரசாங்க 

தைாறுப்பு) 

ரூைா 

தசலுத்த டவண்டிய 

திரண்ட தைறுமதி 

ரூைா 

இழப்பு 

ரூைா 

ஊழியர் டசம நிதியம் 104.507  500,000,000.00   1,402,769,986.00   -  

Entrust Securities PLC 103.116  50,000,000.00   1,454,327,886.00   695,750.00  

மக்கள் வங்கி 102.207  100,000,000.00   1,556,535,086.00   2,300,100.00  

NSB Fund Management Co. 
Ltd 

102.207  100,000,000.00   1,658,742,286.00   2,300,100.00  

ஊழியர் டசம நிதியம் 102.207  1,000,000,000.00   2,680,814,286.00   23,001,000.00  

Natwealth Securities Ltd 102.207  50,000,000.00   2,731,917,786.00   1,150,150.00  

NSB Fund Management Co. 
Ltd 

101.758  100,000,000.00   2,833,675,786.00   2,749,300.00  

Natwealth Securities Ltd 99.999  50,000,000.00   2,883,675,286.00   2,254,150.00  

ஊழியர் டசம நிதியம் 99.999  500,000,000.00   3,383,670,286.00   22,541,500.00  

                                                           
20 இந்த ைிரதிகூலமானது டநரடி முபறயியல் சாியான முபறயியல் என்ற வபகயில் ைாவிக்கப்ைடடவண்டிய 

ைின்னணியிடலடய கணிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது. எனினும் 1997 இற்கு ைின்னர்  முறிகள் அறிமுகஞ் தசய்யப்ைட்ட ைின்னர் 

ஏலவிற்ைபன முபற ஒரு விதிதயன்ற வபகயிலும்  டநரடி முபறபம அவசரமான சந்தர்ப்ைங்களில் விதிவிலக்தகன்ற 

வபகயிலும் ைாவிக்கப்ைட இயலுதமன்ைடத அபனத்துவிதமான ஆவணங்கபளயும் பகடயடுகபளயும் ைாிசீலபன 

தசய்பகயில் புலனாகின்றது. டமலும் 2008 இன் ைின்னர் அத்தபகய நாணயச்சபை  அனுமதி கிபடத்தபமக்கான 

எவ்விதமான சான்றும்  எமக்கு கிபடக்கவில்பல.  டமலும் டநரடி முபறயிபல ைாவிக்பகயில் விடசடமாக அரசாங்க 

நிதியங்கபள ைாவிக்க டவண்டுதமன்ற தத ிவான குறிப்பீதடான்று டமற்ைடி நாணயச்சபை ைத்திரங்களில் 

உள்ளடக்கப்ைட்டுள்ளது. டமலும்  அங்கு அந்நிதியங்கள் ைாதுகாக்கப்ைடத்தக்கவபகயில் ஒருசில நிைந்தபனகள் 

அப்ைத்திரங்களில் உள்ளன.  2008 சனவாி  07 NB/PD/01/26/2008 நாணயச்சபை ைத்திரத்திற்கிணங்க டநரடி 

முபறயியபல ைாவிக்பகயில் டதான்றக்கூடிய ஏந்து ைாதக நிபலபமகள் “possible implications”  என இடர்டநர்வு 

நிபலபமகள் அங்கு காட்டப்ைட்டுள்ளன.  அதாவது டநரடி முபறயியல் நாட்டில் நிலவுகின்ற உறுதியற்ற நிபலபம 

மற்றும் அத்தியாவசியமான சந்தர்ப்ைத்தில் மாத்திரம் நாணயச்சபையின் அனுமதியுடன்  ைாவிக்கக்கூடிய  

விதிவிலக்காகுதமன்ைது மிகவும் தத ிவாகின்றது. அவ்வாறாயின் ைிரதிகூலத்பதக் கணிப்ைிடுபகயில்  டநரடி 

முபறயியபல ைாவிக்கக்கூடிய  அல்லது ைாவிக்க டவண்டுதமன ஊகிக்க டவண்டியது சாியானதல்ல. ைிரதிகூலத்பத 

கணிப்ைிடுகின்ற அடிப்ைபடயாக டநரடி முபறயியபல  உாிய முபறயியலாக கருதுவது சாியானதல்ல. 

21 2016.10.20 ஆம் திகதி இவ்வறிக்பகயில் 3.2 இன் கீழ் முறிகள் விற்ைபனயின்டைாது அரசாங்கத்துக்கு ஏற்ைட்ட 

நட்டத்பத கணிப்பீடு தசய்யும் டகாட்ைாட்டின் ைின்னர் உட்ைடுத்தப்ைட்ட திருத்தத்துக்கு அச்சந்தர்ப்ைத்தில் குழுவில் 

அபனவாினது இணக்கப்ைாடு கிபடக்காவிடினும் 2016.10.21 ஆம் திகதி கணக்காய்வாளர் தபலபம 

அதிைதியினால் முன்பவக்கப்ைட்ட டகாட்ைாட்டு ாீதியான குபறகபளக் தகாண்டிருந்ததனால் அங்கத்தினர் 

குழுவினால் முன்பவக்கப்ைட்ட டகாட்ைாட்டுக்கு கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி இணக்கம் ததாிவித்தார். 

எவ்வாறாயினும், இந்த முறிகள் ஏலவிற்ைபன  ரூைா 1 ைில்லியனுக்கு வபரயறுக்கப்ைட்டிருக்குடமயாயின் 

அரசாங்கத்துக்கு ஏற்ைட்ட நட்டமாவது கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் முதல் கணிப்பீட்டின் கீழ் கணிப்பீடு 

தசய்யப்ைட்ட அனுமானிக்கப்ைட்ட நட்டமாகும். இதற்கான காரணம் 2015 தைப்ருவாி 27 ஆத் திகதி காபல 3 நாள் 

விதி மாற்றப்ைட்டதனால் ஒட்டுதமாத்த சந்பத வட்டி வீதம் 1 ½ %  இனால் அதிகாித்தது. இச்சம்ைவம் எம்மால் இந்த 

அனுமானத்துக்கு உட்ைடுத்தப்ைட வில்பல. எனடவ உண்பமயிடலடய டநரடி முபறயின் மூலம் இத்ததாபகபயப் 

தைற்றுக்தகாள்வதற்கு தசலுத்தடவண்டிய வட்டி வீதம் எவ்வளதவன்ைபத எடுத்துக்கூறுவதற்கான சாத்தியப்ைாடும் 

இல்பல. (ஏலவிற்ைபன நடாத்தப்ைட்ட வாரத்துக்கு முந்திய நாட்களில் டநரடி முபறயின் மூலம் 

தைற்றுக்தகாள்ளக்கூடியதாக இருந்தது  ரூைா 3 ைில்லியன் என சாட்சியங்களினால் தவளிவந்திருந்தது.) 
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Perpetual Tresuries Ltd 97.878  250,000,000.00   3,628,365,286.00   16,573,250.00  

Perpetual Tresuries Ltd 95.8394  250,000,000.00   3,867,963,786.00   21,669,750.00  

Seylan Bank PLC 95.8074  1,250,000,000.00   5,065,556,286.00   
108,748,750.00  

Wealth Trust Securities Ltd 93.879  50,000,000.00   5,112,495,786.00   5,314,150.00  

Perpetual Tresuries Ltd 93.879  500,000,000.00   5,581,890,786.00   53,141,500.00  

Perpetual Tresuries Ltd 91.9928  1,000,000,000.00   6,501,818,786.00   
125,145,000.00  

Wealth Trust Securities Ltd 90.177  50,000,000.00   6,546,907,286.00   7,165,150.00  

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Ltd 

90.177  100,000,000.00   6,637,084,286.00  14,330,300.00  

Pan Asia Banking Corporation 
PLC 

90.177  250,000,000.00   6,862,526,786.00  35,825,750.00  

Capital Alliance Ltd 90.1769  100,000,000.00   6,952,703,686.00  14,330,400.00  

இலங்பக வங்கி 90.1699  3,000,000,000.00   9,657,800,686.00  
430,122,000.00  

தமாத்தம்       889,358,050.00  
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6.2  இலங்ணக மத்திய வங்கியின் சபாதுப் படுகடன் முகாணமத்துவக் குழுவின் 

விதந்துணைக்கப்பட்டிருந்த ரூபா 2.608 பில்லியணன தாண்டியணமயின் காைைமாக ஏற்பட்ட 
இழப்பு  

உள்நாட்டு தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தினால் டகள்விப் ைத்திரக் குழுவுக்கு வழங்கப்ைட்ட 

மாற்று முபறகபளக் காட்டுகின்ற ைத்திரத்தில் (Option Sheet) விதந்துபரக்கப்ைட்டிருந்த ரூைா 

2,608 மில்லியன் முறிகபள (முறியின் விபலக்டகட்பு தைறுமதி ரூைா 102.20720 ஆகின்றவாறு) 

வழங்குவதற்கான இயலுபம காணப்ைட்டது. அவ்வாறு தசய்யாது ரூைா 10.058 ைில்லியன் 

வபர முறிகள் வழங்கப்ைட்டபமயின் காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு ைின்வரும் அட்டவபணயில் 

கணிப்ைிட்டுக் காட்டப்ைட்டுள்ளவாறு ரூைா 688,538,600 ஆன மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பு 

ஏற்ைட்டிருந்தது. 22  

வாடிக்பகயாளர் டகட்புவிபல 

ரூைா 

முறியின் முகப்புப் 

தைறுமதி (அரசாங்க 

தைாறுப்பு) 

ரூைா 

தசலுத்த டவண்டிய 

திரண்ட தைறுமதி 

ரூைா 

இழப்பு 

ரூைா 

Natwealth Securities 
Ltd 

 102.21   50,000,000.00  2,731,917,786.00   -  

NSB Fund Management 
Co. Ltd 

 101.76   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  

ஊழியர் டசம நிதியம்  100.00   500,000,000.00  3,383,670,286.00   11,040,000.00  

Perpetual Tresuries Ltd  97.88   250,000,000.00  3,628,365,286.00   10,822,500.00  

Perpetual Tresuries 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 

 93.88   50,000,000.00  5,112,495,786.00   4,164,000.00  

Perpetual Tresuries Ltd  93.88   500,000,000.00  5,581,890,786.00   41,640,000.00  

Perpetual Tresuries Ltd  91.99  1,000,000,000.00  6,501,818,786.00  102,142,000.00  

Wealth Trust Securities 
Ltd  

 90.18   50,000,000.00  6,546,907,286.00   6,015,000.00  

The Hongkong and 
Shanghai Banking 
Corporation Ltd 

 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  

இலங்பக வங்கி  90.17  3,000,000,000.00  9,657,800,686.00  361,113,000.00  

 தமாத்தம்        688,538,600.00  

 

                                                           
22 எவ்வாறாயினும், இந்த முறிகள் ஏலவிற்ைபன  ரூைா 26 ைில்லியனுக்கு 

வபரயறுக்கப்ைட்டிருக்குடமயாயின் அரசாங்கத்துக்கு ஏற்ைட்ட நட்டமாவது கணக்காய்வாளர் தபலபம 

அதிைதியின் முதல் கணிப்பீட்டின் கீழ் கணிப்பீடு தசய்யப்ைட்ட அனுமானிக்கப்ைட்ட நட்டமாகும். டமடல 

அடிக்குறிப்பு 20, 21 இல் காட்டப்ைட்ட விடயங்கள் இந்தக் கணிப்பீட்டுக்கும் ஏற்புபடயதாகும்.  
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6.3    ரூபா 20 பில்லியன் சபற்றுக்சகாள்வதற்கான மத்திய வங்கி ஆளுநரின் தயாசணனணய 
நணடமுணைப்படுத்தியிருந்தால் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய மதிப்பிடப்பட்ட இழப்பு 

முறிகள் வழங்கல் ரூைா ஒரு ைில்லியனுக்கு மட்டுப்ைடுத்தப்ைடாமல் மத்திய வங்கி ஆளுநர் 

முன்தமாழிந்த ரூைா 20 ைில்லியன்களுக்கான முறிகள் வழங்கப்ைட்டிருக்குமானால் ைின்வரும் 

அட்டவபணயில் கணக்கிடப்ைட்டுள்ளவாறு ரூைா 2,730,059,050 இழப்பு அரசாங்கத்துக்கு 

ஏற்ைட்டிருக்கக் கூடும்.23 

  

                                                           
23 ரூைா 20 ைில்லியன் தைறவில்பல என்ைதால் இது ஒரு கற்ைபனயான கருத்தாகும்.  
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வாடிக்பகயாளர் 

டகட்புவி

பல 

ரூைா 

முறியின் முகப்புப் 

தைறுமதி )அரசாங்க 

தைாறுப்பு( 

ரூைா 

தசலுத்த டவண்டிய 

திரண்ட தைறுமதி ரூைா 

இழப்பு 

ரூைா 

ஊழியர் டசம நிதியம் 104.5073  500,000,000   1,402,769,986   -  

 Entrust Securities PLC 103.1158  50,000,000   1,454,327,886   695,750  

மக்கள் வங்கி 102.2072  100,000,000   1,556,535,086   2,300,100  

NSB Fund Management Co. 
Ltd 

102.2072  100,000,000   1,658,742,286   2,300,100  

ஊழியர் டசம நிதியம் 102.2072  1,000,000,000   2,680,814,286   23,001,000  

Natwealth Securities Ltd 102.207  50,000,000   2,731,917,786   1,150,150  

 NSB Fund Management Co. 
Ltd  

101.758  100,000,000   2,833,675,786   2,749,300  

Natwealth Securities Ltd 99.999  50,000,000   2,883,675,286   2,254,150  

ஊழியர் டசம நிதியம் 99.999  500,000,000   3,383,670,286   22,541,500  

Perpetual Tresuries Ltd 97.878  250,000,000   3,628,365,286   16,573,250  

Perpetual Tresuries Ltd 95.8394  250,000,000   3,867,963,786   21,669,750  

 Seylan Bank PLC 95.8074  1,250,000,000   5,065,556,286   108,748,750  

 Wealth Trust Securities Ltd 93.879  50,000,000   5,112,495,786   5,314,150  

Perpetual Tresuries Ltd 93.879  500,000,000   5,581,890,786   53,141,500  

Perpetual Tresuries Ltd 91.9928  1,000,000,000   6,501,818,786   125,145,000  

Wealth Trust Securities Ltd 90.177  50,000,000   6,546,907,286   7,165,150  

 The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Ltd 

90.177  100,000,000   6,637,084,286   14,330,300  

 Pan Asia Banking 
Corporation PLC 

90.177  250,000,000   6,862,526,786   35,825,750  

 Capital Alliance Ltd 90.1769  100,000,000   6,952,703,686   14,330,400  

இலங்பக வங்கி 90.1699  3,000,000,000   9,657,800,686   430,122,000  

 Pan Asia Banking 
Corporation PLC 

88.428  150,000,000   9,790,442,686   24,118,950  

இலங்பக வங்கி 88.4074  5,000,000,000   14,210,812,686   804,995,000  

இலங்பக வங்கி 86.769  5,000,000,000   18,549,262,686   886,915,000  

 Commercial Bank of Ceylon 
PLC 

86.7428  50,000,000   18,592,634,086   8,882,250  

 Pan Asia Banking 
Corporation PLC 

86.7425  100,000,000   18,679,376,586   17,764,800  

 Acuity Securities Ltd 86.74  100,000,000   18,766,116,586   17,767,300  

 Commercial Bank of Ceylon 
PLC  

86.0851  50,000,000   18,809,159,136   9,211,100  

 Union Bank of Colombo PLC 76.4803  50,000,000   18,847,399,286   14,013,500  

Union Bank of Colombo PLC 74.2125  50,000,000   18,884,505,536   15,147,400  

 Seylan Bank PLC 62.6216  100,000,000   18,947,127,136   41,885,700  

 தமாத்தம்        2,730,059,050 
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டமற்குறிப்ைிட்ட மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பு அன்பறய தினத்துக்கு உடனடியாக ஏற்ைட்டிருக்கக் 

கூடிய நிபலபம மட்டுடம என்ைடதாடு அதன் மூலம் ஏற்ைடக்கூடிய நீண்ட கால தாக்கத்பதயும் 

ைார்க்குமிடத்து டமற்ைடி மாற்று இழப்புகள் டமலும் அதிகாிக்க வாய்ப்புள்ளததன்ைபதயும்  

நிராகாிக்க முடியாததன்ைது கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பகயில் டமலும் 

சுட்டிக்காட்டப்ைடுகிறது. 

7. 2016 மார்ச் 10 மற்றும் 24 ஆம் திகதிகளில் நணடசபற்ை  முறிகள் ஏலவிற்பணனகள் இைண்டு 

நிைாகரிக்கப்பட்டணம 

2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 10 மற்றும் 24 ஆம் திகதிகளில் நபடதைற்ற இரண்டு, முறிகள் 

ஏலவிற்ைபனகளின் டைாது எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட விபளவு வீதங்கபள விடவும் அதிக வீதங்கபள 

குறிப்ைிட்டு விபலடகட்புகள் முன்பவக்கப்ைட்டதால் நிராகாிக்கப்ைட்டிருந்ததாக 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பக சுட்டிக்காட்டுகின்றது. (இபணப்பு 1 இன் 

இபணப்பு xxxi) 

8. 2016 மார்ச் 29ஆந் திகதி மத்திய வங்கியினால் தமற்சகாள்ளப்பட்ட திணைதசரி முறிகள் 

வழங்கல் 

2016 மார்ச் 29ஆந் திகதி ரூைா 10 ைில்லியன் வீதம் ைல்டவறு முதிர்ச்சிக் காலங்கபளக் 

தகாண்டதாக முதிர்ச்சியபடயும் 04 முறிகளுக்கான   அதாவது, 40 ரூைா ைில்லியன்  

தைறுமதியான முறிகள் வழங்கலுக்கான விபலமனுக்கள் டகாரப்ைட்டுள்ளதாக 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பகயில் சுட்டிக் காட்டப்ைடுகின்றது. 

8.1 இக்சகாடுக்கல் வாங்கலின்தபாதும்  தபர்ப்பச்சுவல் சைஷரீஸ் கம்பனியினால் 35% முதல் 44% 
வணையிலான முறிகள் சகாள்வனவு சசய்யப்பட்டுள்ளணம சதாடர்பில் கைக்காய்வாளர் தணலணம 

அதிபதியின் அறிக்ணகயில் பின்வரும் விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ைன.  

இதன்டைாது ரூைா 40 ைில்லியன் வபரயபறக்குள் டகாரப்ைட்டுள்ளதுடன்,  இந்த விபலயில் 

டமலும், டமலதிக ரூைா 37.732 ைில்லியன் (முகப் தைறுமதி) அதாவது,  ரூைா 77.732 ைில்லியன் 

தைறுமதியான முகப் தைறுமதி வபரயில் முறிகள் வழங்கப்ைட்டுள்ளன. இவ்வாறு விபலகள் 

டகாரப்ைட்ட தைறுமதிபய விஞ்சியதாக வழங்கப்ைட்ட முறிகளில் 60%ஏ டைர்ப்ைச்சுவல் 

தரஷாீஏ   கம்ைனி தனதாக்கிக் தகாண்டுள்ளது. குறிப்ைிட்ட நிறுவனமானது குபறந்த  விபளவு 

வீதத்தின் கீழ், முதலாவது முறியில் 0.5% ஏ மாத்திரம் உாித்தாக்கிக் தகாள்வதுடன், உயர் 

விபளவு வீதங்களின் கீழ் வழங்கப்ைட்டுள்ள ஏபனய 3 முறிகளில் 35% முதல் 44% வபரயிலான 

அளவிபன தைற்றுக்தகாள்வதற்கான வாய்ப்ைிபனப் தைறுகின்றது. அதாவது கழிவு வீதம் 

அதிகாிக்பகயில் அதிகளவான முறிகபளப்  தைற்றுக்தகாண்டுள்ளது.24, 25   

                                                           
24 டமற்ைடி தகாடுக்கல் வாங்கல் ததாடர்ைான ஏலவிற்ைபன நபடதைறும் சந்தர்ப்ைத்திடலா அல்லது 

டகள்விப்ைத்திர குழு முடிதவடுக்கும் சந்தர்ப்ைத்திடலா முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநர் அர்ஏ  ன் 

மஏட ந்திரன் அல்லது ைிரதி ஆளுநர்களான கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்கவிடம் மற்றும் ஆனந்த 

சில்வாவிடம் வினவியதாகடவா அல்லது தபலயீடு தசய்தபம ைற்றிடயா எத்தபகய சாட்சியும் 

இக்குழுவுக்கு சமர்ப்ைிக்கப்ைடவில்பல. இது விடசடமாக கருதப்ைட டவண்டிய விடயமாகும். 

25 குழுவின் அவதானிப்ைின் ைிரகாரம், டமற்ைடி முறிகள் வழங்கலின்டைாது 

டமற்தகாள்ளடவண்டியிருந்தது, அரசாங்கம் அதிக வட்டி தசலுத்த டவண்டிய முறிகபள குபறவான 

அளவிலும் குபறந்த வட்டி தசலுத்த டவண்டிய முறிகபள அதிக அளவிலும் தைற்றுக்தகாள்வதாகும். 
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இந்த முறிகளின் ஏலவிற்ைபனக்கு முன்னர் இடம்தைற்ற இரண்டு ஏலவிற்ைபனகளும்  

நிராகாிக்கப்ைட்டுவதற்கு அடிப்ைபடயாக அபமந்த,  உயர்  விபளவு வீதங்கள் 

முன்பவக்கப்ைடுதலானது  இந்த ஏலவிற்ைபனயிலும் அவதானிக்கப்ைட்ட டைாதிலும், 14.0742 

டைான்ற உயர் விபளவு வீதத்தில் இந்த முறி வழங்கல் டமற்தகாள்ளப்ைட்டுள்ளது.  

இதன்டைாது 4 முறிகள் மூலமும்  ரூைா 77.73 ைில்லியன் முகப் தைறுமதி கிபடக்கும் வபகயில் 

முறிகபள வழங்குவதற்கு தீர்மானிக்கப்ைட்டிருந்தடைாதிலும், ஏலவிற்ைபனயிலிருந்து ரூைா 59.325 

ைில்லியன் மாத்திரடம ஏட்டப்ைட்டுள்ளதுடன், ரூைா18.407 ைில்லியபன ஏபனய குறுகிய கால  

கடன் டதாற்றுவாய்கள்   மூலம் பூர்த்தி தசய்து தகாள்ள டவண்டி ஏற்ைட்டுள்ளது. டமற்குறிப்ைிட்ட 

தீர்மானத்தின் ைாதகமான தாக்கடம இவ்வாறு ஏற்ைடுவதற்கு காரணமாக அபமந்துள்ளபம 

புலனாகியுள்ளது.  

2015 தைப்ரவாி மாதம்  27ஆந் திகதிய முறிகளின் ஏலவிற்ைபனயிலிருந்து தைற்றுக்தகாள்வதற்காக 

விபலகள் டகாரப்ைட்ட ரூைா1 ைில்லியபன விஞ்சி, ரூைா 10.058  ைில்லியன் வபரயில் 

விபலக்டகட்பு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்ைடுதல் மற்றும் 2016 மார்ச் 29ஆந் திகதி ரூைா 40 ைில்லியபன 

தைற்றுக்தகாள்வதற்காக விபலகள் டகாரப்ைட்டு, ரூைா 77.73 ைில்லியன் வபரயில் விபலக்டகட்பு 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்ைடுதல் டைான்றனவாக, உத்டதச எல்பலகபளத் தாண்டி ைாாியளவில் முறிகள் 

வழங்கப்ைட்டபமயால், இக்குறிப்ைிட்ட எல்பலகபளத் தாண்டிய ைகுதிகபள உாித்தாக்கிக் 

தகாள்ளும் வாய்ப்பு தைரும்ைாலும் டைர்ப்ைச்சுவல் தரஷாீஏ   கம்ைனிக்கு கிபடக்கப்தைற்றுள்ளதாக 

கணக்காய்வாளர் தபலபம  அதிைதியின் அறிக்பக சுட்டிக்காட்டுகின்றது.   

முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களால் விபலமனு சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டு இபவ தவற்றியளிக்காத 

சந்தர்ப்ைங்கள் மற்றும் ஏ பனய முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களின் டகள்விப் ைத்திரங்கள் 

தவற்றியளிக்காத சந்தர்ப்ைங்களுடன் ஒப்ைிடும் டைாது டைர்தைச்சுவல் டிரஷாீ    நிறுவனத்தின் 

விபலமனு நிராகாிக்கப்ைட்டபம ஒப்பீட்டளவில் கீழ் மட்டத்தில் காணப்ைட்டபம 

அவதானிக்கப்ைட்டுள்ளது. 

2016 தசப்ததம்ைர் 25 திகதி சன்டட ஒப்டசவர் ைத்திாிபகயில் டைர்தைச்சுவல் டிரஷாீ    

நிறுவனத்தினால் ைிரசுாிக்கப்ைட்ட விளம்ைரத்தில் குறிப்ைிடப்ைட்ட இந்நிறுவனத்தின் கணக்காய்வு 

தசய்யப்ைட்ட நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு அபமவாக ( இபணப்பு - 18)  2014 / 2015 மற்றும் 

2015/ 2016 ஆண்டுக்கான இந்நிறுவனத்தின் அறிவித்த முலதனம் ரூைா 3 10.3  மில்லியனாக 

காணப்ைட்ட டைாது இவ்வாண்டுக்கான வாிக்குப் ைிந்திய இலாைம் முபறடய ரூைா 0.9 59  

ைில்லியன் மற்றும் ரூைா 5.124  ைில்லியன் என்ற வபகயில் தைருமளவு எண்ணிக்பகயில் 

காணப்ைட்டபமயானது டமற்கூறப்ைட்ட  கணக்காய்வு ஊடாக கண்டறியப்ைட்ட விடயங்கள் 

காரணமாக ஏ ற்ைட்டததான்று என புறக்கணிக்க முடியாது. 

டைர்தைச்சுவல் டிரஷாீ    நிறுவனத்தின் 2015 தைப்ருவாி 27 ஆந் திகதிய தகாடுக்கல் வாங்கலின் நிதிச் 

சந்பத நடத்பத ைற்றி கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியின் அறிக்பகயில் கீழ் கண்டவாறு 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது. 

(i) டைர்தைச்சுவல் டிரஷாீ    நிறுவனம் ஏ ல விற்ைபன நிபறவபடவதற்கு மிக அண்மித்த 

காலத்தில் அதாவது 08  நிமிடங்களில் தமாத்த விபலக்டகட்புத் ததாபகயான ரூைா 

20.7 08  ைில்லியனில் ரூைா 13 .60 ைில்லியன் விபலக்டகட்பை சமர்ப்ைித்திருந்தது. 

(ii) டமற்ைடி ரூைா 13 .60 ைில்லியன் தைறுமதியில் ரூைா 13 .00 ைில்லியன் டைர்தைச்சுவல் 

டிரஷாீ    நிறுவனத்தின் சார்ைில் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டிருந்தது. 

                                                           
ஆயினும் அவ்வாறு தசய்ததாக விடயங்கள் புலப்ைடவில்பல. ஆபகயால் இத்திகதியில் முறிகள் வழங்கல் 

ததாடர்ைான விைரமான விசாரபணதயான்று டதபவதயன்ைபத குழு அவதானிக்கின்றது. 
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(iii) ரூைா 01 ைில்லியன் தைறுமதியான திபறடசாி முறிக்காக விபலக் டகட்பு 

டகாரப்ைட்டிருந்த நிபலயில் ரூைா 10.058  ைில்லியன் வபர விபலக் டகட்பு 

ஏ ற்றுக்தகாள்ளப்ைட்டபம. 

(iv) டைர்தைச்சுவல் டிரஷாீ    நிறுவனத்தின் சார்ைில் இலங்பக வங்கி ரூைா 13  ைில்லியன் 

தைறுமதியான முறிக்காக விபலக் டகட்பு சமர்ப்ைித்திருந்தபம மற்றும் இவ்வாறு 

முதனிபல வாடிக்பகயாளதராருவருக்காக டவறு முதனிபல வாடிக்பகயாளர் ஒருவர் 

விபலக் டகட்பு சமர்ப்ைித்த முதல் சந்தர்ப்ைமாக அபமந்தபம. 

(v) ரூைா 1 ைில்லியன் விபலக் டகட்பு டகாரப்ைட்டிருந்த டவபளயில், டைர்தைச்சுவல் டிரஷாீ    

நிறுவனத்தினால் ரூைா 2 ைில்லியன் டநரடியாகவும் ரூைா 13  ைில்லியன் இலங்பக 

வங்கியின் ஊடாகவும் தமாத்தமாக ரூைா 15 ைில்லியன் விபலக் டகட்பு 

சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டிருந்தபம மற்றும் இவ்வாறு விபலக் டகட்பு டகாரப்ைட்டிருந்த 

தைறுமதிபய டைான்று 15 மடங்கான முறிகள் ததாபகக்கு விபலக் டகட்பு 

சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டிருந்தபம வழபமக்கு டநர்மாறான நிபலபமயாகும்.26  

  

                                                           
26 ைர்தைசுவல் டிதரசாீஏ   கம்ைனி டமற்ைடி அதிக லாைத்பத தைற்றிருப்ைது முதனிபல சந்பதயிலிருந்து 

அவர்கள் தைற்றுக்தகாண்ட டமற்ைடி முறிகபள இரண்டாம்நிபலச் சந்பதயில் விற்ைதன் மூலமாகும். 

இத்தபகய அதிக வட்டிபயக் தகாண்டுள்ள முறிகபள இரண்டாம்நிபல சந்பதயில் ைர்தைசுவல் 

டிதரசாீஏ   நிறுவனத்திடமிருந்து தகாள்வனவு தசய்திருப்ைது அரசாங்கத்திற்குச் தசாந்தமான ஊழியர் டசம 

நிதியம் டைான்ற நிதிகளா என்ைபத ஆராய்ந்து ைார்ப்ைதற்காகவும் அத்தபகய தகாடுக்கல் வாங்கலில் 

அவர்கள் ஏடுைடுவதற்கான காரணங்கபள  ஆராய்வதற்காகவும் விாிவான விசாரபணதயான்று 

டமற்தகாள்ளப்ைட டவண்டுதமன்ைது குழுவின் கருத்தாகும். டமலும்  ஊழியர் டசம நிதியத்துக்கு 

முதனிபல சந்பதயில் முறிகபள தகாள்வனவு தசய்ய இயலுமாயுள்ள டைாதிலும் இரண்டாம்நிபல 

சந்பதயில் அதிக வட்டி வீதத்திற்கு தகாள்வனவு தசய்தபமக்கான காரணங்கபளப் ைற்றிய ஆராய்தல் 

டவண்டும். 
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8.2 2016 மார்ச் 29 திகதி நணடசபற்ை முறிகள் வழங்கல் காைைமாக இடம்சபற்ை 

கைக்காய்வாளர் தணலணமயதிபதியினால் சுட்டிக்காட்டப்படும் ரூபா 784,898,755 

மதிப்பிடப்பட்ட இழப்பு– 

இம்முறிகள் வழங்கலில் எதிர்ப்ைார்க்கப்ைட்ட தைறுமதியான ரூைா 4 0 ைில்லியனுக்கு ைதிலாக 

ரூைா 7 7 .7 3 2 ைில்லியன் வபரயில் ஏ ற்றுக்தகாள்ளப்ைட்டிருந்தது. எனினும் இவ்வாறு 

தசய்யாமல் முறிகள் வழங்கலில் முகப் தைறுமதியான ரூைா 4 0 மில்லியனுக்கு 

வபரயறுக்கப்ைட்டிருப்ைின் கீழ் காணப்ைடும் அட்டவபணயில் கணிக்கப்ைட்டு 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள ரூைா 784,898,755 மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பை தவிர்த்திருக்கலாம் என்ைது 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பகயின் மூலம் சுட்டிக்காட்டப்ைட்டிருந்தது.27   

வாடிக்பகயாளர் 
டகட்புவிபல 

ரூைா 

முறியின் முகப்புப் 

தைறுமதி (அரசாங்க 

தைாறுப்பு) 

ரூைா 

தசலுத்த டவண்டிய 

திரண்ட தைறுமதி 

ரூைா 

இழப்பு 

ரூைா 

  84.3512  800,000,000  8,733,875,000   -  

தமாத்தம்        -  

மக்கள் வங்கி 75.57580  120,000,000   7,886,053,130   -  

Natwealth Securities Ltd 75.4451  100,000,000  7,961,498,230   130,700 

மக்கள் வங்கி 75.4451  120,000,000  8,052,032,350   156,840 

மக்கள் வங்கி 75.3147  120,000,000   8,142,409,990   313,320 

Perpetual Tresuries Ltd 75.2279  50,000,000   8,180,023,940   173,950 

மக்கள் வங்கி 75.2279  160,000,000   8,300,388,580   556,640  

Perpetual Tresuries Ltd 75.2279  200,000,000  8,450,844,380   695,800 

மக்கள் வங்கி 75.1845  120,000,000  8,541,065,780   469,560 

மக்கள் வங்கி 75.0547  120,000,000  8,631,131,420   625,320 

மக்கள் வங்கி 74.9253  120,000,000   8,721,041,780   780,600 

Seylan Bank PLC 74.8393  100,000,000  8,795,881,080   736,500 
Perpetual Tresuries Ltd 74.7961  50,000,000  8,833,279,130   389,850 
Perpetual Tresuries Ltd 74.7961  100,000,000  8,908,075,230   779,700 
Wealth Trust Securities Ltd 74.7961  100,000,000  8,982,871,330   779,700  

மக்கள் வங்கி 74.7961  120,000,000  9,072,626,650   935,640 

Perpetual Tresuries Ltd 74.7961  250,000,000  9,259,616,900   1,949,250 
Seylan Bank PLC 74.7959  160,000,000   9,379,290,340   1,247,840  

                                                           
27 கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியினால் 2014  சனவாி மாதம் ததாடக்கம் 2016 டம மாதம் வபர 

முறிகள் ஏலவிற்ைபனயிலிருந்து டமற்தகாள்ளப்ைட்ட 25 தகாள்வனவுகள் ைற்றிய தகவல்கள் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டிருந்தடதாடு அந்த ஏலவிற்ைபனகள் 25 இல் 23 ததாடர்ைாக இக்குழுவினால் எதுவித 

சாட்சி விசாரபணகளும் டமற்தகாள்ளப்ைடவில்பல. டமலும், 2016.03 .29  ஆம் திகதிய முறிகள் 

ததாடர்ைாகவும் விைரமான சாட்சி விசாரபண டமற்தகாள்ளப்ைடவில்பல. விைரமான விசாரபணயானது 

2015 தைப்ருவாி 27 ஆம் திகதிய முறிகள் வழங்கல் ததாடர்ைாக மட்டுடம டமற்தகாள்ளப்ைட்டுள்ளது. 

எஞ்சிய 23 ஏலவிற்ைபனகள் ததாடர்ைாகவும் எதுவித சாட்சிகளும் விசாாிக்காதபமயானது 

இவ்விசாரபணயின்டைாது சாியான தீர்மானதமான்பற டமற்தகாள்வதில் சிரமம் ஏற்ைடுத்தியுள்ளது. 

எனடவ எதிர்காலத்தில் டமற்தகாள்ளப்ைடுகின்ற விசாரபணதயான்றில் அது  ததாடர்ைாக 2008 

ததாடக்கம் 2016 வபரயிலான காலப்ைகுதியில் இடம்தைற்ற சகல முறிகள் ஏலவிற்ைபன முபறகள் 

மற்றும் டநரடி முபற ைின்னைற்றப்ைடுதல் என்ைன ததாடர்ைாக முழுபமயான விசாரபண 

டமற்தகாள்ளப்ைட டவண்டியுள்ளது. குறிப்ைாக அச்சாட்சிகபள விசாாிக்கும்டைாது சட்டக் 

கண்காய்தவான்று (Forensic Audit) டமற்தகாள்ளப்ைட டவண்டியது அத்தியாவசியமானததனத் 

ததாிகின்றது. அடிக் குறிப்பு இலக்கம் 20 மற்றும் 21 இல் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விடயங்கள் இதற்கும் 

ஏற்புபடயதாகும். 
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Capital Alliance Ltd  74.7959  200,000,000  9,528,882,140   1,559,800  

Perpetual Tresuries Ltd 74.3678  50,000,000  9,566,066,040   604,000  

மக்கள் வங்கி 74.3678  200,000,000   9,714,801,640   2,416,000  

Perpetual Tresuries Ltd 74.3678  250,000,000   9,900,721,140   3,020,000  

Perpetual Tresuries Ltd 73.943  50,000,000   9,937,692,640   816,400  

Perpetual Tresuries Ltd 73.943  500,000,000   10,307,407,640   8,164,000  

இலங்பக வங்கி 73.9345  250,000,000  10,492,243,890   4,103,250 

Capital Alliance Ltd  73.732  100,000,000   10,565,975,890   1,843,800  

Wealth Trust Securities Ltd 73.7319  100,000,000   10,639,707,790   1,843,900  

Perpetual Tresuries Ltd 73.5216  50,000,000  10,676,468,590   1,027,100  

மக்கள் வங்கி 73.5216  250,000,000   10,860,272,590   5,135,500  

Perpetual Tresuries Ltd 73.5216  750,000,000   11,411,684,590   15,406,500  

Perpetual Tresuries Ltd 73.1036  50,000,000   11,448,236,390   1,236,100  

Seylan Bank PLC 73.1036  180,000,000   11,579,822,870   4,449,960  

Perpetual Tresuries Ltd 73.1036  750,000,000   12,128,099,870   18,541,500  

Seylan Bank PLC 72.6891  100,000,000   12,200,788,970   2,886,700 

Capital Alliance Ltd  72.6891  100,000,000  12,273,478,070   2,886,700  

Wealth Trust Securities Ltd 72.68902  100,000,000  12,346,167,090   2,886,780  

Perpetual Tresuries Ltd 72.689  50,000,000  12,382,511,590   1,443,400  

First Capital Treasuries Ltd 72.689  100,000,000   12,455,200,590   2,886,800 

Perpetual Tresuries Ltd 72.689  750,000,000  13,000,368,090   21,651,000  

இலங்பக வங்கி 72.656  180,000,000   13,131,148,890   5,255,640  

Perpetual Tresuries Ltd 72.483  2,000,000,000  14,580,808,890   61,856,000 

Seylan Bank PLC 72.2778  100,000,000  14,653,086,690   3,298,000  

Perpetual Tresuries Ltd 72.2777  50,000,000  14,689,225,540   1,649,050  

மக்கள் வங்கி 72.2777  160,000,000  14,804,869,860   5,276,960  

Perpetual Tresuries Ltd 72.2777  2,000,000,000  16,250,423,860   65,962,000 

தமாத்தம்        258,828,050  

Capital Alliance Ltd 75.91150  200,000,000  8,012,848,545.00    

மக்கள் வங்கி 75.821  60,000,000  8,058,341,145   54,300  

மக்கள் வங்கி 75.6858  60,000,000   8,103,752,625   135,420  

Perpetual Tresuries Ltd 75.6858  500,000,000  8,482,181,625   1,128,500 

Perpetual Tresuries Ltd 75.2376  750,000,000   9,046,463,625   5,054,250  

Perpetual Tresuries Ltd 74.7933  100,000,000  9,121,256,925   1,118,200  

Capital Alliance Ltd  74.7933  200,000,000  9,270,843,525   2,236,400  

Perpetual Tresuries Ltd 74.7933  750,000,000  9,831,793,275   8,386,500  

Perpetual Tresuries Ltd 74.134  500,000,000   10,202,463,275   8,887,500  

Perpetual Tresuries Ltd 74.0904  500,000,000  10,572,915,275   9,105,500  

Perpetual Tresuries Ltd 74.0468  500,000,000  10,943,149,275   9,323,500  

Perpetual Tresuries Ltd 74.0032  500,000,000  11,313,165,275   9,541,500  

Perpetual Tresuries Ltd 73.9597  500,000,000   11,682,963,775   9,759,000  

Perpetual Tresuries Ltd 73.9162  2,000,000,000   13,161,287,775   39,906,000 

தமாத்தம்        104,636,570 

Perpetual Tresuries Ltd 73.71470 1,000,000,000.00   8,185,426,680.00  - 

Seylan Bank PLC 73.7146  50,000,000   8,222,283,980    50 

Wealth Trust Securities Ltd 73.4701  100,000,000   8,295,754,080   244,600 

Perpetual Tresuries Ltd 73.2268  25,000,000   8,314,060,780   121,975  

Wealth Trust Securities Ltd 73.2268  50,000,000  8,350,674,180   243,950  

Wealth Trust Securities Ltd 73.2268  100,000,000   8,423,900,980   487,900 

Perpetual Tresuries Ltd 73.2268  1,000,000,000   9,156,168,980   4,879,000  
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Seylan Bank PLC 73.2267  20,000,000   9,170,814,320   97,600  
Capital Alliance Ltd  72.9849  100,000,000   9,243,799,220   729,800  
Wealth Trust Securities Ltd 72.9848  150,000,000  9,353,276,420   1,094,850  
Wealth Trust Securities Ltd 72.9848  500,000,000   9,718,200,420   3,649,500  
Wealth Trust Securities Ltd 72.9848  600,000,000   10,156,109,220   4,379,400 
Perpetual Tresuries Ltd 72.7441  25,000,000   10,174,295,245   242,650  

மக்கள் வங்கி 72.7441  40,000,000   10,203,392,885   388,240 

Wealth Trust Securities Ltd 72.7441  100,000,000   10,276,136,985   970,600  
Perpetual Tresuries Ltd 72.7441  1,000,000,000  11,003,577,985   9,706,000 
NSB Fund Management Co. 
Ltd 

72.744  10,000,000  11,010,852,385   97,070 

NSB Fund Management Co. 
Ltd 

72.2665  10,000,000  11,018,079,035   144,820  

Perpetual Tresuries Ltd 72.2665  25,000,000  11,036,145,660   362,050  
Seylan Bank PLC 72.2665  40,000,000   11,065,052,260   579,280  
Wealth Trust Securities Ltd 72.2665  100,000,000  11,137,318,760   1,448,200 
Perpetual Tresuries Ltd 72.2665  1,000,000,000  11,859,983,760   14,482,000  
Wealth Trust Securities Ltd 72.0296  250,000,000  12,040,057,760   4,212,750  
NSB Fund Management Co. 
Ltd 

71.794  10,000,000  12,047,237,160   192,070  

மக்கள் வங்கி 71.794  60,000,000  12,090,313,560   1,152,420  

Seylan Bank PLC 71.794  100,000,000  12,162,107,560   1,920,700  
Capital Alliance Ltd 71.794  100,000,000   12,233,901,560   1,920,700  
Wealth Trust Securities Ltd 71.794  550,000,000  12,628,768,560   10,563,850  
Wealth Trust Securities Ltd 71.794  550,000,000  13,023,635,560   10,563,850  
Seylan Bank PLC 71.3266  60,000,000   13,066,431,520   1,432,860  
Wealth Trust Securities Ltd 71.3265  100,000,000   13,137,758,020   2,388,200  
Perpetual Tresuries Ltd 71.0946  1,000,000,000   13,848,704,020   26,201,000  
Perpetual Tresuries Ltd 71.0484  1,000,000,000   14,559,188,020   26,663,000 
Perpetual Tresuries Ltd 71.0022  1,000,000,000  15,269,210,020   27,125,000  
Perpetual Tresuries Ltd 70.9561  1,000,000,000  15,978,771,020   27,586,000  
Perpetual Tresuries Ltd 70.9561  1,000,000,000  16,688,332,020   27,586,000  

மக்கள் வங்கி 70.864  80,000,000  16,745,023,220   2,280,560  

Wealth Trust Securities Ltd 70.86395  100,000,000   16,815,887,170   2,850,750  
Wealth Trust Securities Ltd 70.63451  500,000,000   17,169,059,720   15,400,950  
Wealth Trust Securities Ltd 70.63451  500,000,000  17,522,232,270   15,400,950 
Capital Alliance Ltd 70.6345  100,000,000  17,592,866,770   3,080,200 
Seylan Bank PLC 70.4065  15,000,000  17,603,427,745   496,230  
Seylan Bank PLC 70.4065  80,000,000  17,659,752,945   2,646,560  
Pan Asia Banking 
Corporation PLC 

70.4063  5,000,000,000   21,180,067,945   165,420,000  

தமாத்தம்        421,434,135 

முழு தமாத்தம்        784,898,755 

28 

  

                                                           
28 எவ்வாறாயினும், டமற்ைடி முறிகள் ஏலவிற்ைபன ரூைா 40 ைில்லியனுக்கு வபரயறுக்கப்ைட்டதாக 

இருந்திருப்ைின் அரசாங்கற்கு டநருடும் இழப்ைானது, கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியின் ஆரம்ை 

கணிப்பீடுகளின் கீழ் கணிப்ைிடப்ைட்ட கருதுடகாள் அடிப்ைபடயிலானததாரு இழப்ைாகும். டமடல அடிக் 

குறிப்பு இலக்கம் 20, 21 இல் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விடயங்கள் இக்கணிப்பீட்டுக்கும் ஏற்புபடயதாகும்.   
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9. 2015 – 2016 காலத்தினுள் மத்திய வங்கியின் முறிகள் வழங்கல் காைைமாக இந்நாட்டு நிதிச் 

சந்ணதயில் ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் மற்றும் அனுகூலங்கள்  – பிைதிகூலங்கள் பற்றி 

கைக்காய்வாளர் தணலணமயதிபதியின் அறிக்ணகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பின்வரும் 
விடயங்கள் சதாடர்பாக குழுவின் கவனம் சசலுத்தப்ட்டது 

9.1 ஊழியர் தசம நிதியத்திற்கு தநர்ந்துள்ள நிதிசார் பிைதிகூலம் 

டமற்ைடி முறிகள் வழங்கலின் டமலுதமாரு விடசட விடயம் என்னதவனில்,  இலங்பக மத்திய 

வங்கியின் டமற்ைார்பவயின் கீழுள்ள மற்றும் முதனிபல ஏலவிற்ைபனயில் முறிகள் 

தகாள்வனவு டசய்யும் தகுதியுள்ள நிறுவனதமான்றாக ஊழியர் டசம நிதியம் கூடிய விபளவு 

வீதமுள்ள முதனிபலச் சந்பதயிலிருந்து ஒப்பீட்டு ாீதியாக குபறவான அளவு முறிகபள 

தைற்றுக்தகாண்டுள்ளடதாடு குபறந்த விபளவு வீதத்துடன் கூடியதாக இரண்டாம்நிபலச் 

சந்பதயிலிருந்து தகாள்வனவு தசய்துள்ளதன் காரணமாக, தைற்றுக்தகாள்ளக்கூடியதாக 

இருந்த  நிதிசார் அனுகூலம் இழக்கப்ைட்டுள்ளததன்ைதாகும்.29  

அவர்களுக்குத் டதபவயான எஞ்சிய முறிகபள டநரடியாகடவ முதனிபலச் சந்பதயிலிருந்து 

தகாள்வனவு தசய்ய விண்ணப்ைிக்காமடல, இரண்டாம்நிபலச் சந்பதயிலிருந்து தகாள்வனவு 

தசய்தபம டகள்விக்குறியததனவும் கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியின் அறிக்பக 

மூலம் சுட்டிக்காட்டப்ைடுகின்றது. மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையின் தைாறுப்ைில் உள்ள 

நிறுவனதமான்றான ஊழியர் டசமலாை நிதியம் இவ்வாறு தசயற்ைடுவது ததாடர்ைாக மத்திய 

வங்கி கவனம் தசலுத்தாபம சிக்கலான நிபலபமயாகும் என்று கணக்காய்வாளர் தபலபம 

அதிைதியின் அறிக்பகயில் சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளது. 

9.2 சவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் மத்திய வங்கி முறிகணளக் சகாள்வனவு சசய்ய 
முன்வருவார்கள் எனும் எதிர்பார்ப்பு நிணைதவைாணம 

2015 தைப்ருவாி மாதம் 27 ஆம் திகதி 30 வருடங்களில் காலம் பூர்த்தியபடகின்ற முறிகளுக்டக 

திட்டமிடப்ைட்டிருந்ததாகவும் அவ்வாறான நீண்டகால முறிகபளக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு 

தவளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் முன்வருவார்கள் என்று மத்திய வங்கி எதிர்ைார்த்த டைாதிலும் 

அவ்வாறு முன்வருவது இடம்தைற்றிருக்கவில்பல என்ைது குழுவின் விசாரபணயின் டைாது 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. 

                                                           
29 ஊழியர் டசமலாை நிதியத்தின் ைணத்பத முதனிபல வணிகர்களுக்கு தவறான அனுகூலங்கபளப் 

தைற்றுக்தகாடுக்கும் தைாருட்டு ையன்ைடுத்தப்ைட்ட நிபலபம கடந்த 06 ஆண்டுகளினுள் 

அவதானிக்கப்ைட்டுள்ளது. இந்த நிபலபம டமலும் ததாடர்வதாகத் ததாிகிறது. ஆகடவ, ஊழியர் 

டசமலாை நிதியத்திற்குச் தசாந்தமான ைணத்பத மிகவும் ையனுறுதியாக முதலீடு தசய்யக் கூடிய 

வபகயிலான விடசட ஏற்ைாடுகபள வகுத்தபமக்க டவண்டும். நாட்டிலுள்ள ததாழிலாளர்கள் 

அவர்களின் எதிர் காலத்திற்காக நாட்டின் சட்டத்திற்கு அபமவாக டசமிக்கும் ைணத்பதடய ஊழியர் 

டசமலாை நிதியம் தகாண்டுள்ளது. அவற்பற ையனுறுதியாக முதலீடு தசய்யும் வழிமுபறகள் மற்றும் 

அதன் ைாதுகாப்பு ைற்றியும் வலுவான சட்ட ஏற்ைாடுகபளத் தயாாிக்க டவண்டியுள்ளது. இச்தசயற்ைாடு 

2010 ததாடக்கம் 2013 வபரயான காலத்தில் ைங்குச் சந்பதயில் இடதடைான்ற நிகழ்வு ததாடர்ைாக குழு 

சில உறுப்ைினர்கள் அப்டைாது டநரடியாக குற்றம் சாட்டினார்கள் என்றும், அதபனயும் விசாாிக்க 

டவண்டும் என்ைதும் குழுவின் கருத்தாகும். 
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9.3 உயர் வட்டி வீதம் தீர்மானிக்கப்பட்டதன் காைைமாக நிதிச் சந்ணதயில் ஏற்பட்ட தாக்கம் 

2015 தைப்ருவாி மாதம் 27 ஆம் திகதிக்கு நிபலயான வட்டி வீதத்பதத் தீர்மானிப்ைதற்கு 

அடிப்ைபடயாகக் தகாள்ளப்ைட்ட முன்பனய வாரம் நிலவிய இரண்டாம் நிபலச் சந்பத சராசாி 

விபளவு விகிதம் 9.48 ஆகும்.30 அவ்வாறான நிபலயில் குறித்த ஏலத்திற்கு 12.5% ஆன 

நிபலயான வட்டி வீதம் ைிரகடனம் தசய்யப்ைட்டிருந்தது. டமலும் ஏலத்திற்கு இரண்டு 

நாட்களுக்கு முன்னர் அதாவது 2015 தைப்ருவாி 25 ஆம் திகதிக்கு முன்னரான இறுதி வாரத்தில் 

இரண்டாம் நிபலச் சந்பதச் சராசாி விபளவு விகிதம் 10.03 மாத்திரமாகும். அதற்கபமய 2015 

தைப்ருவாி 27 ஆம் திகதிக்கு ஏலத்திற்கான நிபலயான வட்டி வீதமாக 12.5 சதவீதம் 

தீர்மானிக்கப்ைட்ட முபற தவளிப்ைடுத்தப்ைடவில்பல. டமலும் உயர் வட்டி வீதத்தின் கீழ் 30 

வருட காலமான நீண்டகாலத்திற்கு அரசாங்கம் தாங்கிக்தகாள்ள டவண்டிய டமலதிக 

தசலவினமும் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்ைடுகின்ற ைாதமான நிபலபமயாகக் கருப்ைடல் டவண்டும் 

என்றும் தீர்மானிக்கப்ைட்டது. இதன் டைாது அவதானிக்கப்ைட்ட விடசட அம்சமாக இருப்ைது 30 

வருடகாலமாக உள்ள நீண்டகால முறிகளின் வட்டி வீதத்தில் இடம்தைறுகின்ற சிறிய 

அதிகாிப்ைினாலும் அரசாங்கத்திற்கு ைாாியளவான நிதிசார் ைாதிப்பு ஏற்ைட முடியும் 

என்ைதாகும்.  

9.4 எல விற்பணன முணைக்கு மாறியதன் காைைமாக நிதிச் சந்ணதயில் முதனிணல 

வாடிக்ணகயாளருக்கு கூடுதல் நன்ணமபயக்கும் நிணலணமணய சபற்றுக் சகாள்ள முடியுமாதல்31 

முதனிபலச் சந்பதக் தகாடுக்கல் வாங்கல்கள், ஏல விற்ைபன முபறக்கு மாற்றப்ைட்டதன் 

காரணமாக விபளவு விகிதமானது வட்டி வீதத்திலும் ைார்க்க அதிகப் தைறுமதிபயக் 

தகாண்டிருப்ைதனால் அரசாங்கத்திற்கு டமலதிக தசலவினத்பத தாங்கிக்தகாள்ள டவண்டி 

ஏற்ைடுவதாக கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பக மூலம் விாிவாக 

சுட்டிக்காட்டப்ைட்டுள்ளது. கழிவுடனான தைறுமதிக்கு முறிகள் முதனிபல வணிகர்களுக்கு 

விற்ைபன தசய்யப்ைடுகின்ற டைாதிலும் அவற்றின் இரண்டாம் நிபலச் சந்பத விபல உயர் 

மட்டத்தில் காணப்ைடுவதன் காரணமாக முதனிபல வணிகர்களுக்கு இந்த முறிகபள 

இரண்டாம் நிபலச் சந்பதயில்  விற்ைபன தசய்வதன் மூலம் கூடுதல் இலாைத்பதப் 

தைற்றுக்தகாள்ள தைறுவதற்கான ஆற்றல் கிபடப்ைதாகவும் இந்நிபலயின் கீழ் அரசிற்கு 

தைறக்கூடியதாகவிருந்த அனுகூலமான நிபல முதனிபல தகாள்வனவாளர்களுக்கு 

இடம்தையர்வதாகவும் கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி அவதானிக்கின்றார்.3 2 

                                                           
30 டமற்ைடி ஏலவிற்ைபன சம்ைந்தமாக 2015.12.25 ஆம் திகதி தவளியிடப்ைட்ட அறிவித்தலில் 12.5% ஆன 
வட்டி வீதம் குறிப்ைிடப்ைட்டிருப்ைது ஏடதனும் ஆய்வுக்கான சமன்ைாட்டுக்கு அபமயவாகும் என்று 

மத்திய வங்கி அலுவலர்கள் கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்கு ததாிவித்திருந்ததுடன், டமலும் 

டமற்ைடி ைத்திாிபக அறிவித்தல் தவளியிடப்ைட்ட 2015.02.25 ஆம் திகதி மத்திய வங்கியினால் 30 வருட 

முறிகளுக்கான விபளவு வீதம் 10.14% ஆகும். அது ைற்றி விடசட கவனம் தசலுத்த டவண்டும். 

31 எனும் குழுவின் கருத்து ைற்றி கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி சமர்ப்ைித்த வாதம் ததாடர்ைாக. 

32 எவ்வாறாயினும் டமடல விைாிக்கப்ைட்டுள்ளவாறு பகடயட்டின் B1 அத்தியாயத்தில் 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள சட்டத்தின் அங்கீகாிக்கப்ைட்ட நடவடிக்பகமுபறக்கு அபமய ஏலவிற்ைபன 

விதியாகும் என்ைது குழுவினால் அவதானிக்கப்ைடுகின்றது. 
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9.5  முறி வழங்கலின் தபாது ஏல விற்பணன முணைக்கு நகர்வதால் அைசிற்கு சசாந்தமான 

நிறுவனங்களினால் சாதகமான சபறுதபறுகணள சபற்றுக்சகாள்ளுதல் நலிவணடந்தசதன்பது, 

 

2015 தைப்ரவாி 27 ஆம் திகதி இடம்தைற்ற  நபடமுபற மாற்றங்கபளயடுத்து திபறடசறி முறி 
வழங்கலின் டைாது முதனிபல வாடிக்பகயாளார்களாகவிருந்த  ஊழியர் டசமலாை நிதியம், 

டதசிய டசமிப்பு வங்கி நிதியத்தின் முகாபமத்துவ கம்ைனி, மக்கள் வங்கி, இலங்பக வங்கி 

டைான்ற அரச நிறுவனங்கள் முறி ஏலவிற்ைபனகளின் டைாது சாதகமான தைறுடைறுகபள 
தைற்றுக்தகாள்ளுதல் நலிவபடந்திருந்ததாக கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி 

சுட்டிக்காட்டுகின்றார். 

 

9.6 உயர்ந்த வட்டிவீதம் தீர்மானக்கப்படுமிடத்து முறி ஏலவிற்பணன நிைாகரிக்கப்படுதல் 

 

உயர்ந்த வட்டிவீதத்துடன் விபலடகட்பு சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டிருந்ததால் அவ்வாறான 

ஏலவிற்ைபனகள் முழுபமயாக இரத்துதசய்யப்ைட்ட 5 சந்தர்ப்ைங்கள் 2015 -2016 வபரயிலான 
காலத்திற்குள் அறிக்பகயிடப்ைட்டு ள்ளதாகவும் முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களினால் மத்திய 

வங்கி எதிர்ைார்க்கும் விபலகபளவிட மிகவும் உயர்ந்த விபலகளுக்கும் விபலகள் 

சமர்ப்ைிப்ைதற்கான டைாக்கும் ஏற்ைட்டிருந்ததாகவும் கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி 

சுட்டிக்காட்டுகின்றார். 

10.  2015 – 2016 மத்திய வங்கி முறிகள் வழங்கல் சதாடர்பாக கைக்காய்வாளர் தணலணம 

அதிபதியினால் தயாரிக்கப்பட்ட விதசட கைக்காய்வு அறிக்ணகயின் விதப்புணைகள் 

(i) இலங்பக மத்திய வங்கியினால் டமற்தகாள்ளப்ைடுகின்ற தகாள்பகத் 

தீர்மானங்களின்டைாதும், நபடமுபறயிலுள்ள முபறயியல்கபள மாற்றங்களுக்கு 

உள்ளாக்கும்டைாதும் அவற்றின் மூலம் நாட்டின் தைாருளாதாரத்தின் மீது 

ஏற்ைடுத்தப்ைடுகின்ற சாதகமான மற்றும் ைாதகமான தாக்கங்கள் மற்றும் இலங்பக 

மத்திய வங்கியின் டநாக்கங்களுக்கு அதன் மூலம் ஏற்ைடுத்தப்ைடுகின்ற தாக்கங்கள் 

என்ைவற்பற நீண்டகாலம் மற்றும் குறுகிய காலம் என்ற அடிப்ைபடயில் 

கருத்திற்தகாண்டு உாிய முடிவுகபள எட்ட டவண்டும் என்ைடதாடு அவ்வாறு 

நடவடிக்பக எடுக்கப்ைட்டுள்ளபம ததாடர்ைாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்ைடக்கூடிய சாட்சிகள் 

டதபவப்ைடும் சந்தர்ப்ைங்களில் சமர்ப்ைிக்கக்கூடிய வபகயில் டைணிச் தசல்லப்ைடுதல். 

(ii) இரண்டாம் நிபல சந்பதயிபனயும் ஒழுங்குைடுத்துவதற்குப் டைாதுமான தரவுகள் 

இலங்பக மத்திய வங்கியிடம் இல்லாதததாரு நிபலயில் நிதிச் சந்பதபய 

தநறிப்ைடுத்துகின்றதும் ஒழுங்குைடுத்துகின்றதுமான ைணியானது மிகவும் ையனுள்ள 

வபகயில் நிபறடவற்றப்ைடுவபத குற்றுயிராக்கும் விடயங்கபளத் தடுப்ைதற்குத் 

டதபவயான சகல தரவுகபளயும் மத்திய வங்கி தகாண்டிருத்தல். 

(iii) மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்ைடுகின்ற முறிகள் முதிர்ச்சியபடந்து ைணத்பதப் 

தைற்றுக்தகாள்வதற்காக தம்மிடம் சமர்ப்ைிக்கப்ைடும் சந்தர்ப்ைம் வபர 

அம்முறிகளுக்கான உாித்து மற்றும் தகாடுக்கல் வாங்கல் இடம்தைறும் விதம் என்ைன 

ைற்றிய தகவல்கள் இலங்பக மத்திய வங்கியினால் டைணப்ைட்டு வருதல். 
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(iv) ஒரு நாட்டினது மத்திய வங்கி மீதான நம்ைிக்பகயானது அதன் உத்திடயாகத்தர்களால் 

டமற்தகாள்ளப்ைடுகின்ற தீர்மானங்களின் திட்ைநுட்ைத்தின் மீது தங்கியுள்ளடதாடு அந்த 

நம்ைிக்பகயிபன உள்நாட்டு ாீதியாகவும் சர்வடதச ாீதியாகவும் களங்கமின்றி டைணப்ைட 

டவண்டும். எனடவ உத்திடயாகத்தர்களால் டமற்தகாள்ளப்ைடுகின்ற தீர்மானங்களின் 

டநர்பமத் தன்பமயானது தாமதமின்றி ஏற்றுக்தகாள்ளச் தசய்விக்கும் வபகயில் சிற்சில 

வபரயபறகளுக்கு உட்ைட்டதாக அல்லது தவளிப்ைபடத்தன்பமயுடன் தசயற்ைடுதல். 

(v) சட்ட நிபலபமகளினதும் கணக்கீட்டு நியமங்களுக்குமான ைல்டவறுைட்ட 

தைாருள்டகாடல்களும் விதிவிலக்குகளும் இருக்க முடிந்தாலும் அவற்றுக்டக 

வபரயறுக்கப்ைடாமல் இலங்பக மத்திய வங்கியின் முகாபமத்துவத் தீர்மானங்களுக்கு 

தாக்கம் ஏற்ைடுத்தக்கூடிய மட்டத்பதச் டசர்ந்த உத்திடயாகத்தர்களுக்கும் இலங்பக மத்திய 

வங்கியுடன் ததாடர்புைட்ட நிறுவனங்களுக்கும் இபடயில் அக்கபற முரண்ைாடுகள் 

காணப்ைடுமாயின் நல்தலண்ணத்பத முதலாகக் தகாண்டு தைாருத்தமான 

தவளிக்தகாணரலுடன் தமது ைணிகபள நிபறடவற்றுவதற்கு மத்திய வங்கியின் உயர்மட்ட 

முகாபமத்துவம்  தசயலாற்றுதல். 

(vi) இலங்பக மத்திய வங்கியினால் டமற்தகாள்ளப்ைடுகின்ற தைரும்ைாலான தீர்மானங்கள் 

ஒட்டுதமாத்த தைாருளாதாரத்திற்கும் நீண்டகால ாீதியில் தாக்கம் ஏற்ைடுத்துவடதாடு 

அத்தபகய மிகவும் முக்கியமான, சிக்கலான, மற்றும் கூருணர்வுமிக்க தீர்மானங்கபள 

டமற்தகாள்ளும்டைாது சாியான அடிப்ைபடயில் டமற்ைடி தீர்மானங்கள் 

எடுக்கப்ைடுகின்றனவா என்ைது சுயாதீனத் தரப்தைான்றின் டசாதபனக்கும் 

டமற்ைார்பவக்கும் உள்ளாவது முக்கியமாக அபமவதானது அத்தீர்மானங்களின் மூலம் 

உருவாகின்ற சாதகமான மற்றும் ைாதகமான தைறுடைறுகளுக்கு முழுச் சமூகமும் 

முகம்தகாடுக்க டநாிடுகின்றபமயினாலாகும். இதற்கபமய இத்தபகய சிக்கலான 

தீர்மானங்கபள முபறசார்ந்த மதிப்பீதடான்றின்றி மிகவும் எளிபமயாகவும் 

உடனடியாகவும் டமற்தகாண்டு அதன் மூலம் ஏடதனும் ைாதகமான தைறுடைறுகள் 

ஏற்ைட்டுளளதா என்ைபத ைாிடசாதிப்ைதற்கு டதபவயான தகவல்கபள அதற்கான அதிகார 

ஆபணயுள்ள நிறுவனமானறுக்கு வழங்குவதற்கு தபட ஏற்ைடுகின்ற விதத்தில் நாணய 

விதிச் சட்டத்தின் 45 வது ைிாிவில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள இரகசியத்தன்பமபய 

ைாதுகாக்கின்ற ஏற்ைாடுகபள ைிரடயாகிக்க முடியாதவாறு அந்த ைிாிபவ 

தைாருத்தமானவாறு திருத்துதல் டவண்டும்.  

)vii(  இந்த அறிக்பகபய தயாாிப்ைதற்காக இலங்பக மத்திய வங்கியினால் 

தைற்றுதகாடுக்கப்ைட்ட தகவல்களில் உள்ளடங்கியிருந்த இரகசிய மற்றும் கூருணர்வுபடய 

தகவல்கபள சாியான விதத்தில் இனங்காட்டுமாறு மத்திய வங்கி ஆளுநாிடம் எழுத்து மூலம் 

டவண்டப்ைட்டடதாடு, ( இபணப்பு 1 இல் - இபணப்புxxxiv ஏ ைார்க்க) அதற்கு வழங்கிய 

ைதிலின்ைடி (இபணப்பு 1 இல் இபணப்பு iii ஏ ைார்க்க) வழங்கப்ைட்டுள்ள தகவல்கள் 

அபனத்பதயும் இரகசிய தகவல்களாக கருத டநாிட்டுள்ளது. ஆதலால் அரச கணக்காய்வின் 

மூலம் அத்தபகய தகவல்களிலிருந்து இனங்காணப்ைட்ட தகவல்கபள இவ்வறிக்பகயில் 

அவ்வாடற உட்புகுத்தாது அந்தத் தகவல்கள் ைாராளுமன்றத்தின் தக ரவ சைாநாயகருக்கு 

தைற்றுக்தகாடுக்கப்ைடும் என்ைபதக் குறிப்ைிட டவண்டியுள்ளது.  

)viii(  முதனிபல வணிகர்களுக்கு மத்தியில் முறிகளுக்கு ஏற்புபடயதாக நபடதைறுகின்ற இபடக் 

தகாடுக்கல் வாங்கல்கபள ஒழுங்குமுபறப்ைடுத்துவதற்கான உாிய முபறயியதலான்பற 

வழிகாட்டல்கள் மூலம் அறிமுக்கைடுத்துதல் டவண்டும். 
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)ix(  முறிகள் ஏலவிற்ைபனயுடன் ததாடர்புபடயதாக தவ ியிடப்ைடுகின்ற ஏல 

விற்ைபனகளின் இறுதித் திகதி மற்றும் டநரத்பத சில சந்தர்ப்ைங்களில் நீடித்தல் 

அங்கீகாிக்கப்ைட்டிருந்தடதாடு, அத்தபகய நீடிப்புகள் தவிர்க்க முடியாத 

நியாயப்ைடுத்தக்கூடிய விடயங்களுக்கு மட்டுப்ைடுத்தப்ைடுல் டவண்டும்.  

)x(  ஊழியர் டசமலாை நிதியம் ைதிவு தசய்யப்ைட்ட முதனிபல வாடிக்பகயாளரல்லாத 

டைாதிலும் முதனிபலக் தகாடுக்கல் வாங்கல்கபளப் டைான்று முதனிபலச் 

சந்பதயிலிருந்து முறிகபளக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கான இயலுபம 

வழங்கப்ைட்டுள்ளது. எனினும், ஊழியர் டசமலாை நிதியம் முதனிபலச் சந்பதயிலிருந்து 

முறிகபளக் தகாள்வனவு தசய்வதற்கு மாற்று வழிமுபறயாக டவறு முதனிபல 

வணிகர்களிடம் இரண்டாந்தரச் சந்பதயிலிருந்து முறிகபளக் தகாள்வனவு தசய்கின்ற 

டைாக்கு காணப்ைடுவது அவதானிக்கப்ைடுகிறது. தற்டைாது இலங்பக மத்திய வங்கியின் 

டமற்ைார்பவயின் கீழ் காணப்ைடுகின்ற டசமலாை நிதியத்பத அந்த 

டமற்ைார்பவயிலிருந்து நீக்கி சுதந்திரமாகச் தசயற்ைடக்கூடிய முதனிபல 

வாடிக்பகயாளராக ஆக்குதல். 

)xi(  தற்டைாது எதிர்வரும் மாதத்தின் டதபவப்ைாட்பட இலங்பக மத்திய வங்கி தைாதுத் 

திபறடசாியிலிருந்து தைற்றுக்தகாள்வடதாடு குபறந்தைட்சம் அதபன எதிர்வரும் 

மூன்று மாதங்களுக்கு நீடித்தல் 

)xii(  டமடல உள்ளவாறு தைாதுத் திபறடசாி தைற்றுக்தகாள்ளும் நிதித் டதபவபய 

தைறுகின்ற விதத்பத முன்கூடிடய தீர்மானித்தல். 

(xiii) இலங்பக மத்திய வங்கி முதனிபல வணிகர்கள் ததாடர்ைில் டைாதுமான 

டமற்ைார்பவயுடன் இருத்தல் டவண்டும். அதாவது, கடந்த காலத்தில் முதனிபல 

வணிகர் ஒருவர் வங்குடராத்து அபடயும்டைாது அரசாங்கமும், குறித்த வணிகருடன் 

தகாடுக்கல் வாங்கலில் ஈ டுைட்ட முதலீட்டாளர்களும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியிருந்தனர். 

இலங்பக மத்திய வங்கி இவ்வாறான நிபலபமகபளத் தடுக்கக் கூடிய விதத்தில் 

அவர்களின் நிதிசார் ைலம் உள்ளிட்ட ஏ ற்புபடய நடத்பதகள் ததாடர்ைில் டைாதுமான 

டமற்ைார்பவபய டமற்தகாள்ள டவண்டும். 

(xiv) இலங்பக மத்திய வங்கியினால் கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதிக்குச் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டுள்ள தகவல்களின் இரகசியத் தன்பமபயப் ைாதுகாக்க டவண்டிய 

ஆவணங்கபள தவளிப்ைடுத்துமாறு தைாதுத் திபறடசாியின் தசயலாளாிடம் 

வினவப்ைட்டது. அதற்குப் ைதிலளித்த தைாதுத் திபறடசாியின் ைிரதிநிதிச் தசயலாளர், 

திபறடசாி முறி வழங்கலுக்கு ஏ ற்புபடயதான திபறடசாியின் ைணிகள் ஆண்டின் 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தால் அங்கீகாிக்கப்ைட்ட வபரயபறகளினுள் அரசாங்கத்தின் கடன் 

டதபவ மாதாந்த அடிப்ைபடயில் இலங்பக மத்திய வங்கிக்குத் ததாியப்ைடுத்துவதற்கு 

உட்ைடுவதாகத் ததாிவித்தார். எவ்வாறாயினும், இலங்பக மத்திய வங்கி ததாடர்ைான 

டமற்ைார்பவப் ைணிகளுக்குப் தைாறுப்ைான ைிரதான நிறுவனம் என்ற வபகயில் 

தைாதுத் திபறடசாியின் ைணிகள் டமடல குறிப்ைிட்டுள்ள எளிபமயான ஒன்றாக 

இருப்ைபதயிட்டு கணக்காய்வின்டைாது உடன்ைட முடியாததன்ைது. 
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10.1 2015 – 2016 மத்திய வங்கி திபறடசாி முறி வழங்கல் ததாடர்ைாக கணக்காய்வாளர் 

தபலபமயதிைதியினால் தயாாிக்கப்ைட்ட விடசட கணக்காய்வு அறிக்பகயின் முடிவுகள் 

(i) கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியின் அறிக்பகயில் சுட்டிக்காட்டப்ைட்ட தடுக்க 

முடியுமாகவிருந்த ரூைா 8 8 9 ,3 58 ,050 மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பு மற்றும் அதன் 

5.2.3 ஆம் ைந்தியில் காட்டப்ைட்டுள்ள தடுக்க முடியுமாகவிருந்த ரூைா 

7 8 4 ,8 9 8 ,7 55 மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பு என்றவாறு 2015 தைப்புருவாி 27  மற்றும் 

2016 மார்ச்சு 29 ஆம் திகதி நபடதைற்ற திபறடசாி முறி ததாடர்ைான இரண்டு 

ஏ லத்திலும் தடுக்க முடியுமாகவிருந்த ரூைா 1,67 4 ,256,8 05 மதிப்ைிடப்ைட்ட 

இழப்ைிபன தடுப்ைதற்கு நடவடிக்பக எடுக்காபம ததாடர்ைில் அதிகாாிகள் தைாறுப்புக் 

கூற டவண்டுதமன முடிவுதசய்யப்ைடுகிறது. 

 டமலும், டநரடி திபறடசாி முறிகள் வழங்கபல தற்காலிகமாக இபடநிறுத்தத் 

தீர்மானிக்கப்ைட்ட 2015 தைப்புருவாி 27 ஆம் திகதி ததாடக்கம் 2016 டம மாதம் வபர 

டமற்தகாள்ளப்ைட்டுள்ள திபறடசாி முறிகள் வழங்கலுக்கு ஏ ற்புபடயதாக 

மதிப்ைிடப்ைட்ட இலாைம் அல்லது இழப்பை கணிக்குமிடத்து டமடல 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பு ததாடர்ந்தும் அதிகாிக்கும் வாய்ப்பு 

உள்ளபத தவிர்க்க முடியாததன முடிவுதசய்யப்ைடுகிறது. 

(ii) இந்த அறிக்பகபயத் தயாாிக்கும்டைாது கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதிக்கு 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்ட தகவல்கள் மற்றும் டமற்ைடி ைந்திகளினால் 

தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ள தகவல்களின்ைடி மத்திய வங்கி ஆளுநர் தனது 

ைணியின்டைாது, மத்திய வங்கி ஆளுநர் ஒருவாிடமிருந்து எதிர்ைார்க்கப்ைடுகின்ற 

ததாழில்சார் நுண்மதியுடன் (professional Due Care) தசயலாற்றுயுள்ளபம 

உறுதிதசய்யப்ைடவில்பல என முடிவுதசய்யப்ைடுகின்றது.  
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(iii) இந்த அறிக்பகபய தயாாிக்கின்றடைாது கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்குாிய 

அதிகாரங்கள் மற்றும் விடய வபரயபறயினுள் தசயலாற்றியுள்ளபம 

வலியுறுத்தப்ைடுகின்றது. அதற்கு அப்ைால் குற்றவியல் அல்லது கணக்காய்வாளர் 

தபலபம அதிைதியினால் முடிவுதசய்ய முடியாத அளவிலான சட்ட விடராத 

நடவடிக்பககள் நபடதைற்றுள்ளதா என்ைது இங்கு விசாரபணக்கு 

உள்ளாக்கப்ைடவில்பல என்ைதால் அத்தபகய விசாரபணதயான்று டதபவதயன 

உணரப்ைடுதமனில் அதற்தகன விடசடமாக உள்ள நிறுவனங்களின் உதவிபய 

தைற்றுக்தகாள்ளல் தைாருத்தமாகும் என முடிவுதசய்யப்ைடுகின்றது.3 3   

                                                           
33 டமற்ைடி முடிவு ைற்றி ைின்வரும் விடயங்கள் குழுவினால் அவதானிக்கப்ைடுகிறது. டமற்ைடி கணக்காய்வு 

ததாடர்ைான அலுவல்களின்டைாது கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதி திபணக்களத்திற்கு இருந்த விடயப்ைரப்பு 

வபரயறுக்கப்ைட்டிருந்தபம ததாடர்ைாக கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியின் அறிக்பகயில் 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளடதாடு, அபவ ைின்வருமாறு. 

3. விடயப்ைரப்பு வபரயறுக்கப்ைட்டுள்ளபம (கணக்காய்வாளர் தபலபமயதிைதியினால் தவ ிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ள 

தகவல்களின்ைடி அவரது விடசட கணக்காய்வு அறிக்பகக்கு தசய்யப்ைட்ட இற்பறப்ைடுத்தல்கள் உள்ளடங்கிய 

அறிக்பகயில் உள்ளவாறு) இவ்வறிக்பகயின் மூலம் எழுப்ைப்ைட்டுள்ள அவதானிப்புகளின் ஊடாக முடிவுகளுக்கு 

வருகின்றடைாது தனது விடயப்ைரப்பு கீடழ குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள மட்டுப்ைாடுகளுக்கு உள்ளாகியிருந்தததன்ைது 

வலியுறுத்தப்ைடுகிறது. 

3.1 விடயத்துடன் ததாடர்புபடய தசயற்ைாட்டுக்கு ஏற்புபடயதாக மத்திய வங்கி குறிப்ைிட்ட ததாழிற்ைாட்டுக் 

பகநூலில் காட்டப்ைட்டுள்ள நபடமுபறகளின்ைடி தசயலாற்றியதாகக் கூறிய டைாதிலும், அது அதன் நாயணச் 

சபையினால் அல்லது டவறு டமலாண்பம அதகாரம் தகாண்ட நிறுவனதமான்றினால் அங்கீகாிக்கப்ைட்ட 

ழுமுதமாத்த பகநூல் அல்லதவன எனக்கு அறிவிக்கப்ைட்டிருந்தபம 

3.2  விடயத்துடன் ததாடர்புபடய தசயற்ைாடு ைற்றிய விசாரபணதயான்பற நடத்துகின்ற ைணி கண்காய்வாளர் 

தபலபமயதிைதிக்கு ஒப்ைபடக்கப்ைட்ட திகதிக்கும் குறிப்ைிட்ட சம்ைவம் நபடதைற்ற திகதி கும் இபடடய 

குறிப்ைிடத்தக்கததாரு கால வீச்சபட காணப்ைடுகின்றபம 

3.3 குறித்த விடயத்துடன் ததாடர்புபடய விடயங்கள் ததாடர்ைாக ைரந்தளவு விடய அறிவுடன் கூடிய நிதியியல் 

மற்றும் தைாருளியல் நிபுணர்களின் உதவிபயப் தைறுவதற்கு டைாதியளவு காலம் இல்லாதிருந்தபம மற்றும் 

இந்த அறிக்பகயின் முதலாவது ைந்தியில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள இரகசியத்தன்பம ைற்றிய சிக்கலான 

நிபலபமயின் காரணமாக அத்தபகய உதவிபயப் தைறுதல் ைிரச்சிபனக்குாியதாக இருந்தபம. 

3.4  டமடல 3.3 ஆம் ைந்தியில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள நிபுணர்கள் இலங்பக மத்திய வங்கியில் இருந்த டைாதிலும் அந்த 

உத்திடயாகத்தர்களின் உதவிபய ைக்கச்சார்ைற்ற விதத்தில் தைற்றுக்தகாள்ளல் ைிரச்சிபனக்குாியதாக 

காணப்ைட்டபம. 

3.5  குறிப்ைிட்ட விடயத்துடன் ததாடர்புபடய மிக முக்கியமான இரண்டாம்நிபலச் சந்பத ைற்றிய தகவல்கபள 

அந்த மூன்றாம் தரப்ைினாிடமிருந்து டநரடியாகப் தைற்றுக்தகாள்வதற்கு அல்லது உறுதி 

தசய்துதகாள்வதற்கான டமலாண்பம அதிகாரம் கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்கு இல்லாதுள்ளபம. 

3.6  இலங்பக மத்திய வங்கியினால் இந்த அறிக்பகயில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள முதனிபல வாடிக்பகயாளர்கள் மீது 

டைாதியளவு அழுத்தத்பத டமற்தகாள்ளக்கூடிய இயலுபம காணப்ைட்டதா என்ைபத தவ ிப்ைடுத்திக்தகாள்ள 

முடியாதிருந்தபம. 

3.7  முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் மத்தியிலும், மத்திய வங்கி 

ஆளுநருக்கும் முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் மத்தியிலும் ஒவ்தவாரு ஆட்களுக்கு மத்தியிலும் 

டைாதியளவு  அழுத்தத்பத டமற்தகாள்ளக்கூடிய இயலுபம காணப்ைட்டதா என்ைபத தவ ிப்ைடுத்திக்தகாள்ள 

முடியாதிருந்தபம. 

3.8 இலங்பக மத்திய வங்கியின் உத்திடயாகத்தர்களுக்கும் முதனிபல வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் மத்தியில் 

நபடதைறுகின்ற ததாபலடைசி உபரயாடல்கள் ஒலிப் ைதிவு தசய்யப்ைட்டிருக்காபமயால் அந்த தகவல்கபள 

ைாிடசாதிப்ைதற்கு முடியாதிருந்தபம 

3.9  2015 தைப்ரவாி 27 ஆம் திகதி ஏலவிற்ைபன நபடதைற்ற சந்தர்ப்ைத்திற்கு ஏற்புபடயதான ஏ ிப் ைதிவு 

தசய்யப்ைட்ட டநரடிக் காட்சிகள் தை தீக ாீதியில் ைாிடசாதிக்கப்ைடாபம. 

3.10 இந்த அறிக்பகபய தயாாிப்ைதற்காக இலங்பக மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்ைட்ட தகவல்களில் காணப்ைட்ட 

இரகசிய மற்றும் கூருணர்வுபடய தகவல்கபள சாியாக அபடயாளம்காட்டுமாறு மத்திய வங்கி ஆளுநாிடம் 

எழுத்து மூலம் டவண்டப்ைட்டடதாடு அதற்கு வழங்கப்ைட்ட விபடயின்ைடி வழங்கப்ைட்டுள்ள தகவல்கள் 

அபனத்பதயும் இரகசிய தகவல்களாக கருத டநாிட்டுள்ளபமயின் காரணமாக அறிக்பகயிடுவதில் 

மட்டுப்ைாடுகள் காணப்ைட்டபம. 
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 டமடல குறிப்ைிடப்ைட்ட விடயப்ைரப்பு மட்டுப்ைடுத்தல்களுடன் இந்த விசாரபணயில் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ட முறிகளுடன் ததாடர்புபடய தசயற்ைாட்டில் உள்ள இதர குபறப்ைாடுகளும் 

அத்டதாடு இச் தசயற்ைாட்டுக்கு ஏற்புபடய சட்டஞ் சார்ந்த கணக்காய்வு நடத்தப்ைடாபம ஆகிய 

விடயங்களுக்கபமய கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் குறிப்ைாக முறிகள் வழங்கல் 

ததாடர்ைாக காணப்ைடுகின்ற விதி ஏல விற்ைபன முபறபம என்ைதும் விதி விலக்கு டநரடி 
விநிடயாக முபறபம என்ைதும் என்ற டகாட்ைாட்டின் அடிப்ைபடயில் டமற்குறிப்ைிட்ட அறிக்பக 

தயாாிக்கப்ைடும் சந்தர்ப்ைத்தில் கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்கு அச் சந்தர்ப்ைத்தில் 

டதபவயான சகல ஆவணங்களும் காணப்ைடாததால் டமற் குறிப்ைிட்ட i, ii, iii ஆகிய தைாய்யான 

தீர்மானங்கள் எட்டப்ைட்டுள்ளன, டமலும், இந்த வபரபு கலந்துபரயாடப்ைட்ட சந்தர்ப்ைத்தில் 

எழுந்த விடயங்கபள ததளிவுைடுத்துவதற்கு இந்த விசாரபணக்கிபடடய இலங்பக மத்திய 

வங்கியின் தைாதுப் ைடுகடன் திபணக்களத்தின் அத்தியட்சகர் ஊடாக ைாராளுமன்ற அரசாங்க 

தைாறுப்பு முயற்சிகள் குழுவிற்கு தருவிக்கப்ைட்டது. 2016.10.21, 2016.10.24 என்ற இரண்டு 

கடிதங்களில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விடயங்கள் ததாடர்ைாகவும் கணக்காய்வு தபலபம அதிைதிக்கு 

அணுகுவதற்கு வாய்ப்ைிருக்கவில்பல என்ைது ததாிகிறது. அந்த விடயங்கள் புதிய விடயங்கள் 

ஆகும். டமற்ைடி இரண்டு கடிதங்களும் இந்த அறிக்பகயின் இபணப்புகளாக உள்ளடக்கப்ைடல் 

டவண்டும். அதன் ைிரகாரம் ைிரச்சபனக்குாிய முறிகள் ததாடர்ைாக கணக்காய்வாளர் தபலபம 

அதிைதிக்கு இருந்த கட்டுப்ைாடுகளும் சாியான தகவல்கள் டமற்குறிப்ைிட்ட அறிக்பக 

தயாாிக்பகயில் கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்கு மத்திய வங்கியினால் வழங்கப்ைடாத 

நிபலயில் டமற் குறிப்ைிட்ட i, ii, iii  ததாடர்ைாக தீர்மானங்களுக்கு எட்டப்ைட்டுள்ளததன்ைது 

ததாிகிறது.இது கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதி மீது சுமத்தப்ைடும் குற்றச்சாட்டு அல்ல 

என்ைடதாடு சீரான உண்பமத் தகவல்களின் அடிப்ைபடயில் சாியான தீர்மானத்பத எட்டுவதற்கு 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்கு டதபவயான காரணிகள் ஆரம்ை நிபலயில் 

காணப்ைடவில்பல என்ைது குழுவின் கருத்தாகும்.  

 2016.10.21 ஆம் திகதிய கடிதத்தில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விடயத்பதயும் 2016.10.24 ஆம் திகதி 
குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விடயங்கபளயும் உாியவாறு அறிக்பகயில் டமற்டகாள் காட்டப்ைடுவது 

உகந்ததாகும். அதன் ைிரகாரம் பகடயட்டில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள டநரடி முபறபமக்கு தைறப்ைடும் 

முறிகளுடன் ததாடர்புபடய தசயற்ைாடு 2008 ஆம் ஆண்டு முடிவில் மத்திய வங்கியினால் 

நீட்டிக்கப்ைடவில்பல என்ைது ததளிவாகிறது. அதாவது 2008 ஆம் ஆண்டு நிபறவிலிருந்து 2009 – 
2014 வபரயான ஆண்டுகளில் டநரடி முபறபமக்கு வழங்கப்ைட்ட முறிகள் சட்டத்துக்கு 

புறம்ைாகடவ வழங்கப்ைட்டுள்ளததன்ைது குழுவின் கருத்தாகும். டமற்ைடி சட்ட விடராத டநரடி 

முறிகள் மூலம் நாட்டுக்கு ஏற்ைட்ட தாக்கம் ததாடர்ைாக முபறயானததாரு விசாரபண நடத்தப்ைட 

டவண்டியது இன்றியபமயாததாகும்.  

 ஆகடவ மதிப்ைிடப்ைட்ட இழப்பு ததாடர்ைாக கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதியின் தீர்மானம் 

உாிய விடயங்களுக்கும் ஏற்புபடய சட்ட நிபலபமகளுக்கும் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ட சாட்சிகளுக்கும் 
முரதணன்ைடத குழுவின் கருத்தாகும்.  

 டமலும், டமற்குறிப்ைிட்டுள்ளவாறு 2008 – 2016 வபரயான முழுபமயான காலப்ைகுதிக்கு 

ஏற்புபடயதாக உாிய கணக்காய்தவான்று எதிர்காலத்தில் டமற்தகாள்ளப்ைடுமானால் முறிகள் 

ததாடர்ைாகவும் அதற்டகற்புபடயதாக  நாட்டுக்கு ஏற்ைட்டுள்ள தாக்கம்  குறித்தும் மிகவும் சாியான 
முடிவுகபள டமற்தகாள்ள முடியுதமன்ைது குழுவின் எண்ணமாகும்.  

 அரசாங்கத்துடனான நிதி நடவடிக்பககளுடன் ததாடர்புைடும் தனியார் நிறுவனங்கள் ததாடர்ைில் 

விைரமான முடிவுகபள டமற்தகாள்வதற்குத் டதபவயான அதிகாரத்பத கணக்காய்வாளர் தபலபம 

அதிைதிக்கு வழங்குவது மிகவும் முக்கியமானதாகும். முக்கியமான முதளிபல 

வாடிக்பகயாளர்களினதும் இரண்டாந்தரச் சந்பதயினுள்  ததாழிற்ைடும் நிறுவனங்களினதும் 

தகாடுக்கல் வாங்கல்கள் ததாடர்ைில்  ஆராய்ந்து ைார்க்கும் முழுபமயான அதிகாரம் 

கணக்காய்வாளர் தபலபம அதிைதிக்கு காணப்ைடுதல் டவண்டும். இதற்கான புதிய சட்டங்கபள 

தயாாித்தல் உகந்தததன குழு கருதுகின்றது.  

 அவ்வாடற, இந்த முறிச் சம்ைவம் ததாடர்ைில் எழும் மற்றுதமாரு முக்கிய விடயம் யாததனில், மத்திய 

வங்கியின் உத்திடயாகத்ததராருவர் மட்டுமன்றி இந்த தசயன்முபறயுடன் ததாடர்புபடய அபனத்து 
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உத்திடயாகத்தர்களும் ஒன்றாக அல்லது தனித்தனியாக இச்தசயன்முபறக்கு தைாறுப்புக்கூற 

டவண்டும் என்ைதாகும். டமற்கூறப்ைட்டுள்ளவாறு ஏற்ைட்டுள்ள ைாதகம் ைற்றிய ைிரச்சிபன 
தனிநைரது தனித் தீர்மானத்துக்கும் மாறாக ஒரு குழுவினது தீர்மானம் என்ைபத டமலதிக கடன் 

அத்தியட்சகர், டைராசிாியர் திரு. ஏ.இசட்.எம். அசீம் தமது சாட்சியில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.  
 மத்திய வங்கிக்குள் காணப்ைடும்  முறிகள்  தகாடுக்கல் வாங்கல் ததாடர்ைிலான இரகசிய 

தகவல்கபள தம் வசம் பவத்துள்ள நைர்கள் இத்தகவல்கபள எவ்வளவு தூரம் ைாதுகாக்கின்றார்கள் 

என்ைது குறித்து இந்த விசாரபணயில் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்ட சாட்சிகளுக்டகற்ை சந்டதகம் 

எழுந்துள்ளது. முக்கியமாக இந்தப் ைிரச்சிபனக்குாிய 2015.02.27ஆந் திகதிக்கான முறிகள் 
ஏலவிற்ைபனயுடன் ததாடர்புபடய முதளிபல வாடிக்பகயாளர்களுக்கு டமலதிகமாக ஏபனய 
தவளித்தரப்ைினரும்  அறிந்து பவத்திருந்ததுடன், மத்திய வங்கி ஊழியதராருவடர 7 1/2 இலட்சம்  
தைறுமதியான முறிகளுக்கான டகாாிக்பகபய முன்பவத்திருந்ததாகவும்,  குறிப்ைிட்ட நைர் மத்திய 

வங்கியின் ஏபனய ஊழியர்களுடன் டமற்தகாண்ட  கலந்துபரயாடல்களின் ைிரகாரம் இரகசியமாக 

இருக்க டவண்டுதமன நியாயமான வபகயில் எதிர்ைார்க்கப்ைட்ட தகவல்கள் 

தைரும்ைாலானவர்களுக்கு மத்தியில் ைிரச்சாரம் தசய்யப்ைட்டுள்ளதாகவும் ததாிகின்றது. 

இத்தகவல்கபள தவளிப்ைடுத்திய உத்திடயாகத்தர்கள் யார், இந்த  ஒவ்தவாரு 

உத்திடயாகத்தாினாலும் இத்தகவல்கள் தவளியிடப்ைட்டுள்ளனவா என்ைது குறித்து விடசடமாக 

ஆராய்ந்து ைார்க்க டவண்டும். அவ்வாறு கண்டுைிடிப்ைதற்குத் டதபவயான  எண்ணியல் தடயப் 

ைதிவுகள்  (digital foot prints) இலங்பக மத்திய வங்கி உத்திடயாகத்தர்களின் எண்ணியல் தடயப் 

ைதிவுகபள அவதானித்தல் டவண்டும். வரலாற்றில் இடம்தைற்ற சம்ைவங்கபளப் டைான்டற 

எதிர்காலத்தில் மத்திய வங்கியின் முறிகள் தசயற்ைாடு மீதான நம்ைிக்பகபய 

உறுதிப்ைடுத்துவதற்காக இந்த நடவடிக்பகபய டமற்தகாள்ள டவண்டி உள்ளது.  

 உள்ளக தகவல்கள் தவளியில் கசிவதன் மூலம் தனியார் வாடிக்பகயாளர்கள் இதில் 

இலாமபடந்துள்ளனர். ைர்ைச்சுவல் ாிதரஷாீஏ   நிறுவனத்திற்கும் இவ்வாறு உள்ளக தகவல்கள் 

கிபடத்ததாக நியாயமான சந்டதகம் எழுந்துள்ளது. 

 முறிகள் தசயற்ைாட்டில் முபறடகடான வபகயில் அனுகூலங்கபள தைற்றுக்தகாள்வதற்கு 

முதனிபல வணிகர்கள் மத்திய வங்கியின் சில உத்திடயாகத்தர்களும் ஊழியர் டசமலாை நிதி, 

இலங்பக வங்கி உள்ளிட்ட வங்கிகளின் சில உத்திடயாகத்தர்களும் முபறடகடான வபகயில் 

தசயற்ைடுவதபனயும் இதனூடாக இவ்வுத்திடயாகத்தர்கள் திருடர் கூட்டமாக (R o g u e  ri n g ( 

நடந்துள்ளபதயும் குழு அவதானித்துள்ளது. இதபன தடுப்ைதற்கு எடுக்க டவண்டிய 

நடவடிக்பககபள மிக விபரவில் டமற்தகாள்ளாவிடின் முறிகள் தசயற்ைாடு ஏல விற்ைபனயில் 

இடம்தைற்றாலும் டநரடி முபறயின் கீழ் இடம்தைற்றாலும் நாட்டிற்கு ஏற்ைடும் நட்டத்பத தடுக்க 

முடியாது. இதற்கு அபமவாக எதிர்காலத்தில் நிகழும் தவறுகபள நிவர்த்தி தசய்வதற்கு நடவடிக்பக 

எடுக்கும் டைாது ஏல விற்ைபன முபறபய டைான்று டநரடி முபறக்கு ஏற்ை நடவடிக்பக எடுக்க 

டவண்டும். 

 2015.02.27 திகதி முற்ைகல் 3 நாள் விதியாக அபழப்ைட்ட வட்டி வீதத்பத கட்டுப்ைடுத்துவதற்கு 

டைணப்ைட்ட இந்த வித்தியாசம் காரணமாக சந்பதயில் 5 % ததாடக்கம் 6.5%  வபர அதாவது 1.5% 

ஆல் அதிகாித்தது. இது சந்பதயில் வட்டி வீதத்பத தவகுவாக ைாதிக்கும் விடயமாகும். இத்தகவல்கள் 

2015.02.27 அன்று தவளியிடப்ைட்டதாக கூறப்ைட்டது. அதாவது ைிரச்சிபனக்குாிய 

ஏலவிற்ைபனக்கு ைின்னராகும். இத்தகவல்கபள சகல முதனிபல வணிகர்களுக்கும் 

ஏலவிற்ைபனக்கு முன் தைற்றுக்தகாடுத்திருந்தால் சகல முதனிபல வணிகர்களுக்கும் நியாயமான 

சந்தர்ப்ைம் கிபடத்திருக்கும். அத்துடன் இப்ைிரச்சிபன எழுந்திருக்காது. 



ghuhSkd;w ntspaPl;Lj; njhlh; ,y. 109 

52 
 

  

                                                           
 இடதடைான்று 2016.03.29 திகதி சர்வடதச சந்பதயில் அதமாிக்க தடாலர் 3 ைில்லியன் இபறபம 

முறிபய எடுப்ைதற்கு எடுக்கப்ைட்ட தீர்மானத்பத அன்பறய தினம் ஏல விற்ைபன முடிவபடந்த 

ைின்னர் அறிவிப்ைதற்கு ைதிலாக ஏலவிற்ைபனக்கு முன்னர் அறிவிக்கப்ைட்டிருந்தால் சகல 

வாடிக்பகயாளர்களுக்கும் இத்தகவல்கபள அறிந்துதகாள்ள இயலுமாக இருந்திருக்கும். அவ்வாறு 

நிகழ்ந்திருந்தால் வட்டி வீதம் அடநகமாக வீழ்ச்சியபடந்திருக்கும். 

 ரூைா1 ைில்லியனுக்கு முறிகள் ஏலவிற்ைபன நடத்தப்ைடும் தினத்தின் முடிவில் ரூைா 10 ைில்லியன் 

தைற்றுக்தகாள்ளப்ைட்டபம விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது. இதற்கு காரணம் ைர்ைச்சுவல் 

ாிதரஷாீஏ   நிறுவனம் தவிர ஏபனய முதனிபல வணிகர்கள் இவ்வாறான நிபலபமபய 

எதிர்ப்ைார்க்கமாட்டார்கள் என ஏற்ைட்டுள்ள உணர்வாகும். இதுடைால ஏபனய முதனிபல 

வணிகர்கள் தகவல்கபள அறிந்திருந்தால் மிகவும் நியாயமான டைாட்டிபய எதிர்ப்ைார்த்திருக்கலாம். 

இந்நிபலபமபய தடுப்ைதற்கான விதப்புபரகள் இவ்வறிக்பகயில் விதப்புபர ைகுதியில் 

உள்ளடங்கியுள்ளது. இதற்கு அபமவாக டமற்கூறப்ைட்டவாறு அறிவித்தலில் டகாாியுள்ள அளபவ 

விட வழபமக்கு மாறான ததாபகபய சந்பதயில் தைற்றுக்தகாண்டபமயால் ஏற்ைட்டுள்ள 

ைிரச்சிபன ைற்றி டகள்விைத்திர குழுவும் தைாறுப்புக்கூற டவண்டும்.  

2016.03.29 ஆம் திகதி ஏலவிற்ைபனயில் ைர்ைச்சுவல் ாிதரஷாீஏ   நிறுவனத்தினால் 

தைற்றுக்தகாள்ளப்ைட்ட முறிகளுக்கு தகாடுப்ைனவிற்கு இவர்களிடம் ைணம் இல்லாபமயினால், 

அதற்கு மத்திய வங்கியினால் டநரடியாக நிதி வழங்குவது எவ்வாறு இடம்தைற்றது என்ைது ைற்றிய 

சாியான விளக்கமளிப்ைடவில்பல. அந்தக் தகாடுக்கல் வாங்கல் இடம்தைற்றது எவ்வாறு என்ைது 

ைற்றி மத்திய வங்கியினால் எவ்விதமான சமர்ப்ைிப்பும் இடம்தைறவில்பல. 2016.03.29 ஆம் திகதி 

ஏலத்தில் சமர்ப்ைித்த ரூைா 29 ைில்லியனான தைறுமதிக்கு முறிகபளப் தைற்றுக் தகாண்ட ைர்ைர்சுல் 

டிரசாீஏ   கம்ைனி டமற்ைடி முறிகளுக்கு மத்திய வங்கியிடமிருந்து குபறந்த வட்டிக்கு கடன் தைற்றுக் 

தகாண்டுள்ளது. டமற்ைடி நிபலபமயில் ைர்சர்சுவல் டிரசாீஏ   கம்ைனி ஏடதனும் முபறயற்ற ையபன 

இந்தச் தசயன்முபற ஊடாகப் தைற்றுக் தகாண்டுள்ளதாக அவதானிக்கப்ைடுகின்றது. டமற்ைடி 

குறித்த விடயம் ததாடர்ைாக விசாரபண தசய்து அது ததாடர்ைில் தைாறுப்புக்கூற டவண்டியதில்பல 

எனின் உறுதிதசய்து, இதனால் நாட்டுக்கு ஏற்ைட்டுள்ள நட்டத்பத தைாறுப்புக்கூற 

டவண்டியவர்களிடமிருந்து அறவிட்டுக் தகாள்ளவும் அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்பக 

டமற்தகாள்ளவும் தசயற்ைடல் டவண்டும்.     
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கணக்காயவாளர் தபலபம அதிைதியின் அறிக்பகயிலுள்ள அபனத்து விதப்புபரகள் மற்றும் 

முடிவுகபளயும் ஏற்றுக்தகாள்கின்ற குழு அந்த விதப்புபரகபளயும் முடிவுகபளயும் 

அங்கீகாித்து நபடமுபறப்ைடுத்துமாறு ைாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்ைிக்கின்றது.  

 

11. குழுவின் சபாது சிபாரிசுகள் 

2015-2016 ஆகிய இரண்டு வருடங்களில் இலங்பக மத்திய வங்கி டமற்தகாண்ட முறிகள் 

வழங்கலின் டைாது, நாம் விசாரபணக்கு உட்ைடுத்திய 2015 தைப்ைரவாி 27 ஆம் திகதிய 

தகாடுக்கல் வாங்கலின்டைாது, அப்டைாபதய மத்திய வங்கி ஆளுநராக இருந்த திரு. அர்   ன் 

மடகந்திரன் தபலயீடு அல்லது அழுத்தம் டமற்தகாண்டதாக நியானமான சந்டதகம் 

வரக்கூடியவாறான சாட்சிகள் மற்றும் விடயங்கள் குழுவின் முன் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளதாக 

குழு அவதானிக்கின்றது. 

குழுவினால் டமற்தகாள்ளப்ைட்ட விசாரபணகள் மற்றும சாட்சி விசாரபணகளின் டைாது, சில 

தகாடுக்கல் வாங்கல்களில் உச்சமட்ட தவளிப்ைபடத்தன்பம இல்பல என்றும், இதன் டைாது 

தசயற்ைட்டுள்ள முபறயில் இலங்பக மத்திய வங்கியின் நம்ைகத்தன்பம ைாதிக்கப்ைட்டுள்ளதா 

என்ைது ைற்றியும் நியானமான சந்டதகம் வரக்கூடியவாறான சாட்சிகள் அல்லது விடயங்கள் 

குழுவின் முன் தவளிப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளதாக குழு அவதானிக்கின்றது. 

டமலும் அக்காலத்தில் இடம்தைற்றுள்ள முறிகள் தகாடுக்கல் வாங்கல்கள் ஊடாக முதனிபல 

வாடிக்பகயாளர்களில் ஒரு நிறுவனமான டைர்ைச்சுவல் டிரஷாீ    மிகப் ைாாியளவில் நிதிசார் 

இலாைத்பத உபழத்துக் தகாண்டுள்ளபமயும் குழுவினால் அவதானிக்கப்ைடுகின்றது. 

எனடவ-  

 அவ்வாறு டமற்ைடி தகாடுக்கல் வாங்கலுக்கு தைாறுப்புக்கூற டவண்டிய மத்திய 

வங்கியின் ஏ பனய உத்திடயாகத்தர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக 

விதிக்கப்ைட டவண்டிய தண்டபன அல்லது டவறு நியமங்கபள சிைாாிசு தசய்வதற்கும், 

 டமற்ைடி முபறடகடான நடவடிக்பககள் காரணமாக அரசாங்கத்துக்கும் தைாது 

மக்களுக்கும் ஏ ற்ைட்டுள்ள நட்டம் அல்லது இழப்பை டமற்ைடி தைாறுப்புக்கூற 

டவண்டிய ஆட்களிடமிருந்து அல்லது நிறுவனங்களிடமிருந்து அறவிட்டுக் தகாள்ள 

டவண்டுதமன்று சிைாாிசு தசய்வதுடன், அதற்குத் டதபவயான நீதிமன்ற 

நடவடிக்பககபள டமற்தகாள்ள டவண்டுதமன்றும் குழு வலியுறுத்துகின்றது. 

 டமலும், சிைாாிசு தசய்யப்ைட்ட தண்டபன அல்லது டவறு நியமங்கள் 

அவசியமானவாறு அமுல்ைடுத்தப்ைடுவது ைற்றி ஆராய்தல் மற்றும் 

உறுதிப்ைடுத்துவதற்கும், அது ைற்றிப் ைின்னாய்வு தசய்வதற்கும், 

 டமலும், அவ்வாறான நடவடிக்பககள் எதிர்காலத்தில் இடம்தைறாதிருப்ைதற்கும் 

அத்தியாவசியமாக டமற்தகாள்ள டவண்டிய சகல நடவடிக்பககள், கண்காணிப்பு 

மற்றும் சமப்ைடுத்தல்கபள அமுல்ைடுத்துவதற்கும் 
 டமடல கூறப்ைட்ட கண்காணிப்புகள் மற்றும் சமநிபலகள் மத்திய வங்கியினால் 

தகுந்தவாறு தசயற்ைடுத்தப்ைடுவபத கண்டறிவதற்கும் உறுதிப்ைடுத்துவதற்கும், இது 

ைற்றி ைின்னாய்வு தசய்வதற்கும், ைாராளுமன்றம் டநரடியாக தபலயிட 

டவண்டியதுடன் இது ைாராளுமன்றத்துக்குாிய அரச நிதி நிர்வாகம் ைற்றிய 

அடிப்ைபடப் தைாறுப்ைாகும் என்ைபத குழு வலியுறுத்துகின்றது. 
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இவ்வாறு நபடமுபறப்ைடுத்துவதன் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு ஏ ற்ைட்ட நட்டத்பத 

அறவிடுவதற்கும் வழபமயிலுள்ள சட்டங்களின் கீழ் தசயற்ைடுதலும் ைாராளுமன்றத்திற்குாிய 

தைாறுப்ைாகுதமன மிகவும் வினயமாக குழு விதந்துபரக்கின்றது. அத்டதாடு மீண்டும் 

இதுடைான்ற நிபலபம ஏ ற்ைடுவபத தவிர்ப்ைதற்கு வழிமுபற டமற்தகாள்வது இலங்பக 

மத்திய வங்கியிலும் இதற்கு இபடடநர்விபளவான ஏ பனய நிறுவனங்களிலும் தைாருத்தமான 

தைாறிமுபறதயான்று நபடமுபறப்ைடுத்துவபத இந்நிறுவனங்கள் ைாராளுமன்றத்திற்கு 

உறுதிைடுத்த டவண்டுதமன குழு வலியுறுத்தியுள்ளது. 

அத்துடன், 

நாட்டின் நிதித் டதபவயிபன பூர்த்தி தசய்வதற்கு தைாறுப்பு வாய்ந்த முக்கிய நிறுவனமான 

இலங்பக மத்திய வங்கி நிதிக் டகள்விப் ைத்திர வழங்கல் மற்றும் அளிப்ைின் டைாது 

இந்நடவடிக்பககபள டமற்ைார்பவ தசய்வதற்கும் டதபவயான ைின்னாய்வுகபள 

டமற்தகாள்வதற்கும் நிபறடவற்று அதிகாரத்தினால் விடஷட அவதானிப்புக் குழுதவான்பற 

நியமிக்க டவண்டுதமன குழு விதந்துபரக்கின்றது. 

1. மத்திய வங்கி உத்திடயாகத்தர்கள், ஒரு தனி நிறுவனமான டைர்ப்ைச்சுவல் தரஷாீ    

நிறுவனத்துக்கு முபறயற்ற நன்பமபய ஈ ட்டக்கூடிய  வபகயில் நடவடிக்பககபள 

டமற்தகாள்ளுதல், அவ்வாடற, முதனிபல வாடிக்பகயாளராக குறிப்ைிட்ட நிறுவனமும் 

அத்தபகய நன்பமகபளப் தைற்றுக்தகாள்ளும் டநாக்கில் தசயற்ைாடுகபள 

டமற்தகாள்ளுதல் ஆகியன  மத்திய வங்கியின் நிதி  நிருவாகத்திலான  தவளிப்

ைபடத்தன்பம மற்றும் நம்ைிக்பகக்கு தைரும் ைாதகமானததாரு நிலபமபயத் 

டதாற்றுவிப்ைதனால், குறித்த நிலபமகள் ததாடர்ைில் சட்டாீதியான அதிகாரத்பதக் 

தகாண்டுள்ள அங்கிகாிக்கப்ைட்ட நிறுவனதமான்றினால் ஆழமான விசாரபணகபள 

டமற்தகாள்வதற்கும், மீண்டும் அத்தபகய ஒரு நிலபம ஏ ற்ைடுவபதத் தவிர்ப்ைதற்காக 

எடுக்கக்கூடிய சகல நடவடிக்பககபள டமற்தகாள்வதற்கும் விதந்துபரக்கப்ைடுகின்றது.  

2. முறிகள் தசயற்ைாட்டின் ஊடாக நாட்டுக்குத் டதபவயான நிதிபய தைற்றுக்தகாள்பகயில், 

அரசாங்கத்தின் அவசர நிதித் டதபவகபள  பூர்த்தி தசய்து தகாள்ளக்கூடிய அரச நிதி 

நிறுவனங்களுக்கு முன்னுாிபம வழங்கப்ைட டவண்டுதமன விதந்துபரக்கும் குழுவானது, 

இதற்கான ஏ ற்ைாடுகபளக் தகாண்ட ைிாிவுகபள மத்திய வங்கியின்  வழிகாட்டல் பகடயடு   

உள்ளிட்ட ஏ பனய உாிய ஆவணங்களில் உள்ளடக்க டவண்டுதமன மத்திய வங்கிக்கு 

விதந்துபரக்கின்றது.  

3. ைிரச்சிபனக்குாிய இம்முறிகள் தகாடுக்கல் வாங்கலுடன் ததாடர்புைட்ட டைர்ப்ைச்சுவல் 

தரஷாீ    நிறுவனமானது முதனிபல வாடிக்பகயாளராக குறுகிய ஒரு காலப்ைகுதிக்குள் 

அதிகூடிய இலாைத்பத ஈ ட்டியுள்ளதுடன், இவ்வாறு இலாைம் ஈ ட்டும் தசயன்முபற 

ததாடர்ைில், முழுபமயான அதிகாரம் தகாண்ட தைாறிமுபறதயான்றின் மூலம் 

விசாரபணபய டமற்தகாள்ள டவண்டுதமன்ைதுடன், இதன்மூலம், அவர்களது 

நடவடிக்பககள் காரணமாக மத்திய வங்கி மற்றும் அரசாங்கத்துக்கு நிதிாீதியான நட்டம் 

ஏ ற்ைட்டுள்ளதா என்ைபத மிக விபரவில் புலப்ைடுத்திக் தகாள்ளுதல் மத்திய வங்கியின் 

தைாறுப்ைாகுதமன்ைபத குழுவானது வலுவாக நம்புகின்றது. 

4. எதிர்காலத்தில் இத்தபகய நிதி டமாசடிகள் இடம்தைறுவபதத் தடுப்ைதற்காக முதனிபல 

வணிகர்களின் சந்பத நடவடிக்பககள் மற்றும் இரண்டாம்நிபலச் சந்பத தசயற்ைாடுகள் 

குறித்து  ைின்னாய்வு தசய்யும் ஒரு தைாறிமுபற நிதி அபமச்சின் தபலயீட்டுடன் 
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நிபலநாட்டப்ைடுதல் விதந்துபரக்கப்ைடுவடதாடு, இதன் மூலம் மத்திய வங்கி  

அரசாங்கத்தின் நிதித் டதபவப்ைாடுகளுக்கு நிதி திரட்டும் விதத்பத ைின்ஆய்வு 

தசய்வதற்கான ஆற்றல் நிதி அபமச்சுக்கு கிபடக்கும்.  

5. இது வபர இற்பறப்ைடுத்தப்ைடாத தைாதுப் ைடுகடன் முகாபமத்துவத் திபணக்களத்தின் 

ததாழிற்ைாட்டு பகடயடு உடனடியாக இற்பறப்ைடுத்தப்ைட டவண்டுதமன்ைடதாடு, அதில் 

முறிகள் ஊடாக அரசாங்கத்துக்கு நிதி திரட்டுபகயில் அவ்வாறு நிதி  திரட்டக்கூடிய அரச 

நிறுவனங்களுக்கு முன்னுாிபம அளிக்கும் ஏ ற்ைாடுகள் உள்ளடக்கப்ைட டவண்டுதமன 

விதந்துபரக்கப்ைடுகின்றது. 

6. டமற்ைடி முறிகள் தகாடுக்கல் வாங்கலுக்கு திரு. அர்   ன் மடகந்திரன் டநரடியாக 

தைாறுப்புக்கூற டவண்டுதமன்ைடதாடு இவருக்கும் ஏ ற்புபடய உத்திடயாகத்தர்களுக்கும் 

எதிராக சட்ட நடவடிக்பக எடுப்ைடதாடு ஏ ற்ைட்ட இழப்பு இவர்களிடமிருந்து அறவிடப்ைட 

டவண்டுதமனவும் விதந்துபரக்கப்ைடுகின்றது. 

7. இவ்வாறான தகாடுக்கல் வாங்கல்களின் டைாது தவளிப்ைபடத்தன்பமபயயும் 

நம்ைகத்தன்பமபயயும் ைாதுகாப்ைதற்கு தைாறிமுபறதயான்பற உருவாக்குதல் மற்றும் 

தற்டைாது காணப்ைடுகின்ற தசலாவணி ஆபணக்குழுச் சட்டம் உள்ளிட்ட ஏற்புபடய சட்ட 
விதிகள், கட்டபளச் சட்டங்கள் துாிதமாக திருத்தப்ைட டவண்டுதமன்ைது 

விதந்துபரக்கப்ைடுகின்றது. 

இலங்பக சனநாயக டசாசலிச குடியரசின் அரசியலபமப்ைின் 148 ஆம் உறுப்புபரயின் 

ைிரகாரம் அரச நிதி நிர்வாகம் முற்றாக ஒப்ைபடக்கப்ைட்டுள்ள இந்த உயாிய 

ைாராளுமன்றத்திற்கு, குழுவிற்கு இதுவபரயில் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டுள்ள அபனத்து ஆவணங்கள், 

தகவல்கள், சாட்சியங்கள் (இதில் சில தகவல்கள் உணர்வுபூர்வமானபவ என கூறப்ைட்ட 

டைாதிலும்)  மிக விபரவில் சமர்ப்ைித்தல் குழுவின் தபலயாய தைாறுப்ைாகுதமன குழு 

நம்புகின்றது. 

இப்தைாறுப்புக்கு அபமவாக  இந்த விதப்புபரகள் உள்ளடங்கிய அறிக்பகபய 

ைாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்ைிப்ைதுடன்,  இந்த அறிக்பகபய  சமர்ப்ைித்ததன் ைின்னர், 

ைாராளுமன்றத்தில் இதன் மீதான திறந்த கலந்துபரயாடதலான்பற நடத்த  டவண்டுதமனவும் 

குழு விதந்துபரக்கின்றது. 

 

 


