இைணப் 01 – 1.1.1

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; murhq;f nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; 2015 ngg;uthp khjk;
Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd fhyj;jpDs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j jpiwNrup Kwpfis
toq;Fjy; kPjhd tpNrl fzf;fha;T mwpf;if
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Nkw;gb mwpf;ifapid toq;Ftjw;fhd gpd;dzpAk; mwpf;ifapd; jd;ikAk;
2016 Nk 06 Me; jpfjp 1430 kzpf;F ,lk;ngw;w nghJ Kaw;rpfs; kPjhd
ghuhSkd;wf; FOf; $l;lj;jpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j
fle;jfhy
kw;Wk;
jw;Nghija
jpiwNrhp
Kwpfis
toq;Fjy;
njhlh;gpy;
mwpf;ifnahd;iw rkh;g;gpf;FkhW fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F toq;fg;gl;l
MNyhrid
kw;Wk;
mjw;fhd
,zf;fg;ghl;bd;
gpufhuk;
,e;j
mwpf;if
rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j tplak; njhlh;gpy; 2016 A+d; 08 Me; jpfjp ,lk;ngw;w
nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOTf;F fzf;fha;thsh; jiyik
mjpgjpapdhy;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j

fbjKk;

(gpd;dpizg;G

i)

,j;Jld;

rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ.
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapdhy;
fzf;fha;tpw;Fr;
rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j jfty;fspy; fhzg;glf;$ba me;juq;fj; jd;ik fhuzkhf
mtw;wpd; ,ufrpaj; jd;ikapid ghJfhf;Fk; nghUl;L rl;lkh mjpghpdhy; 2004
ngg;uthp 12 Me; jpfjp ntspaplg;gl;bUe;j mtuJ mgpg;gpuhak; (gpd;dpizg;G ii)
kw;Wk;

me;j

mgpg;gpuhaj;ijf;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j

fbjk;

Fwpg;gpl;L

kj;jpa

tq;fpapd;

iii)

vd;gdTk;

(gpd;dpizg;G

MSduhy;
,j;Jld;

rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wd.
Mifahy;
,e;j
mwpf;ifapd;
gpd;dpizg;Gf;fshf
cs;slf;fg;gl;Ls;s rpy Mtzq;fs; mt;thNw ,ufrpaj;jd;ik ghJfhf;fg;gl
Ntz;ba Mtzq;fs; vdf; fUjg;gLfpd;wikahy; me;j gpd;dpizg;Gf;fs; ,d;wpa
mwpf;ifnahd;W
cq;fsJ
FOTf;Fk;
me;j
gpd;dpizg;Gf;fSld;
$ba
mwpf;ifnahd;W
ghuhSkd;wj;jpd;
nfsut
rghehafUf;Fk;
rkh;g;gpg;gjw;F
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.
2.

,e;j mwpf;ifapid jahhpf;ifapy; gpd;tUk; eilKiw gpd;gw;wg;gl;lJ.

2.1

gpd;tUk; Mtzq;fisg; ghpNrhjpj;jy;

2.1.1

,yq;if

kj;jpa

tq;fpapdhy;

jpiwNrhp

Kwpfis

toq;Fifapy;

gpd;gw;wpa

xOq;FKiwapidf; fhl;Lfpd;w nraw;ghl;L ifE}y;
2.1.2

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp jpiwNrhp Kwpfis toq;Fjy; njhlh;gpy; Gydha;T
nra;tjw;fhf nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpd; tpNrl ,izg;Gr;
rigapdhy; elhj;jg;gl;l ghpNrhjid njhlh;gpyhd tha;nkhop%y rhl;rpakspj;jy;
Fwpg;Gf;fs;
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2.1.3

Nkw;gb

2.1.2

Mk;

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;Ls;s

jpiwNrhp

Kwpfis

toq;Fjiy

ghPl;rpj;J mwpf;if rkh;g;gpg;gjw;fhf epakpf;fg;gl;l %th; mlq;fpa FOtpd; mwpf;if.
(2015 Nk 19 Me; jpfjp ,e;j mwpf;if ghuhSkd;w nfsut mikr;rh; fphpvy;y
mth;fshy; ghuhSkd;wj;jpy; Kd;itf;fg;gl;lJ)
2.1.4

Nkw;gb 2.1.2 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpiwNrhp Kwpfis
njhlh;gpy; Xa;Tngw;w cah;ePjpkd;w ePjpgjpapd; ghpNrhjid mwpf;if.

2.1.5

1949 ,d; 58
jpUj;jq;fSld;

2.1.6

njhlh;Gila

Mk;

cs;ehl;L

,yf;f

fld;

ehzar;

rl;lq;fs;

Kfhikj;Jt

toq;Fjy;

mjpfhur;rl;lk;

rigapdJk;

Nfs;tpr;

mjw;fhd

rigapdJk;

jPh;khdq;fs;
2.1.7

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ,izaj;jpy; ntspaplg;gl;l jfty;fSk; juTfSk;

2.2

Vida ghpNrhjidfs;

2.2.1

gy;NtW
nra;jy;

2.2.2

Kjyhe;ju re;ijf;Fhpa rpy jfty;fis ghPl;rpj;jy;

2.2.3

,uz;lhe;ju re;ijf;Fhpa rpy jfty;fisg; ghPl;rpj;jy;

2.2.4

,yq;if
kj;jpa
cl;gLj;Jjy;

2.2.5

njhlh;Gila jug;gpdh;fSld; fye;jhNyhrpj;jy;

3.

Nehf;nfy;iy tiuaWf;fg;gLjy;

KiwfspYk;

ngw;Wf;nfhz;l

tq;fpapdhy;

jfty;fis

toq;fg;gl;bUe;j

gFg;gha;T

uPjpahf

jfty;fis

kPsha;T

kjpg;gha;Tf;F

,e;j
mwpf;ifapdhy;
Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s
mtjhdpg;Gf;fspypUe;J
KbTf;F
tUifapy;
vdJ
Nehf;nfy;iy
fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
tiuaiufSf;F
cl;gl;bUe;jikapid fdtdj;jpw;F nfhz;LtUfpd;Nwd;.
3.1

tplag;gug;Gf;Fhpa nraw;ghLfspw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fp VNjDNkhh; ifNal;by;
fhl;lg;gl;Ls;s xOq;FKiwf;Nfw;g nraw;gl;Ls;sjhf Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;>
mf;ifNaL
mjdJ
ehzar;
rigapdhy;
my;yJ
Vida
mjpfhuKs;s

2

epWtdnkhd;wpdhy; mq;ff
P hpf;fg;gl;l xl;Lnkhj;j njhopw;ghl;Lf; ifNanlhd;W my;y
vd;gJ vdf;F mwptpf;fg;gl;bUe;jik. (gpd;dpizg;G iv kw;Wk; v)
3.2

tplag;gug;Gf;Fhpa nraw;ghLfs; njhlh;gpy; ghpNrhjid elhj;Jtjw;fhd gzp
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjpf;F xg;gilf;fg;gl;bUe;j jpfjpf;Fk; Fwpj;j
epfo;Tfs; ,lk;ngw;wpUe;j jpfjpf;FkpilNa Fwpg;gplj;jf;fsT fhy ,ilntsp
fhzg;gl;lik.

3.3

njhlh;Gila tplag;gug;Gf;Fhpa tplaq;fs; rk;ge;jkhd Mo;e;j mwpTs;s epjp kw;Wk;
nghUshjhu epGzh;fspd; cjtpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F NghjpasT fhyk;
,y;yhik
kw;Wk;
,e;j
mwpf;ifapd;
Kjyhk;
ge;jpapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
,ufrpaj;jd;ik njhlh;ghd rpf;fyhd epyik
ngw;Wf;nfhs;sy; Nfs;tpf;FwpahapUj;jy;.

fhuzkhf

mt;thwhd

cjtpia

3.4

Nkw;gb 3.3 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epGzh;fs; ,yq;if kj;jpa tq;fpapy;
fhzg;gl;l NghjpYk;> me;j cj;jpNahfj;jh;fspd; cjtpapid gf;fr;rhh;gw;w tpjj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;s KbAkh vd;gJ Nfs;tpf;Fwpahf fhzg;gly;.

3.5

Fwpj;j tplak; rhh;e;j kpfTk; Kf;fpakhd ,uz;lhe;ju re;ij njhlh;ghd
jfty;fis me;j %d;whk; jug;gpdhplkpUe;J Neubahf ngw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ
mth;fisf; nfhz;L cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhd mjpfhuk; fzf;fha;thsh;
jiyik mjpgjpf;F fhzg;glhik.

3.6

,yq;if kj;jpa tq;fpf;F ,e;j mwpf;ifapy; (gpd;dpizg;G vi) fhz;gpf;fg;gl;Ls;s
Kjyhe;ju tzpfh;fspw;F nghUz;ikahd nry;thf;fpidr; nrYj;Jtjw;F ,aYik
fhzg;gl;ljh vd;gjid mwpe;J nfhs;tjw;F KbahjpUe;jik.

3.7

Kjyhe;ju tzpfh;fs; kw;Wk; Kjyhe;ju tzpfh;fSf;F ,ilapYk;> kj;jpa tq;fpapd;
MSeUf;Fk; Kjyhe;ju tzpfh;fSf;F ,ilapYk;> me;je;j Ml;fspw;fpilNa
NghjpasT nry;thf;Fr; nrYj;jf;$ba Mw;wy; fhzg;gl;ljh vd;gjid mwpe;J
nfhs;tjw;F tha;g;Gf; fhzg;glhik.

3.8

,yq;if

kj;jpa

tq;fpapd;

cj;jpNahfj;jh;fspw;Fk;

Kjyhe;ju

tzpfh;fSf;Fk;

,ilapy;

,lk;ngw;wpUe;j
njhiyNgrp
ciuahly;fs;
gjpTnra;J
itf;fg;gl;bUf;fhikapdhy; mj; jfty;fis ghpNrhjpf;f KbahjpUe;jik.

3.9

2015
ngg;uthp
27
Me;
jpfjp
,lk;ngw;wpUe;j
Vytpw;;gid
gjpTnra;ag;gl;bUe;j Neubf; fhl;rpfis ngsjPf uPjpapy; ghpNrhjpf;fhik

3

njhlh;gpy;

3.10

,e;j mwpf;ifapid jahhpg;gjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;bUe;j
jfty;fspilNa fhzg;gl;l ,ufrpaKk; me;juq;fKkhd jfty;fis rhpahf
,dq;fz;L jUkhW kj;jpa tq;fpapd; MSeiu vOj;J%yk; NfhhpapUe;j NghjpYk;>
mjw;fhf toq;fg;gl;l gjpyspg;gpd; gb toq;fg;gl;Ls;s vy;yhj; jfty;fisAk;
,ufrpakhditahf fUjpf;nfhs;s Ntz;bapUe;jikapdhy;
mwpf;ifapLtjw;F
tiuaiw fhzg;gl;lik. (gpd;dpizg;G iii)

4.

,yq;if kj;jpa
mwpKfk; nra;jy;

4.1

,yq;ifapd;

tq;fpapdhy;

nghUshjhu

jpiwNrhp

kw;Wk;

Kwpfis

tpiy

toq;Fk;

xOq;FKiwapid

cWjpg;ghl;il

Ngzpr;nry;tjid

mbg;gilf; Fwpf;Nfhshff; nfhz;L jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if kj;jpa tq;fp Ie;J
Ngh;fis cs;slf;fpa kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapd; jiytuhfTk; cs;s
kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; ,af;fpr; nry;yg;gLfpd;wJ (gpd;dpizg;G vii). mj;Jld;
ehzar; rl;lj;jpd; 19(1) Mk; gpuptpd; gpufhuk; kj;jpa tq;fpapd; MSeh; ,yq;if
kj;jpa tq;fpapd; gpujhd epiwNtw;W cj;jpNahfj;juhfTk; fhzg;gLfpd;whh;.
(gpd;dpizg;G viii) nghJj; jpiwNrhpapd; jpiwNrhpr; nraw;ghLfs; jpizf;fsj;jpd;
mwptpj;jypw;fika

murhq;fj;jpd;

vjph;tUk;

khjj;jpw;Fhpa

epjpj;

Njitapid

epiwNtw;Wtjw;fhf jpiwNrhp gpizaq;fs; (Treasury Securities) my;yJ jpiwNrhp
cz;bay;fisAk; (Treasury Bills) jpiwNrhp KwpfisAk; (Treasury Bonds) toq;Fjy;
njhlh;ghd

nghWg;G

Xuhz;Lf;F

Fiwthd

,yq;if
Kjph;Tf;

kj;jpa

tq;fpf;FhpajhFk;

fhyk;

nfhz;litahf

(gpd;dpizg;G
(Maturity)

ix).

jpiwNrhp

cz;bay;fs; ntspaplg;gLtJld; Xuhz;Lf;Ff; $ba Kjpr;rpf;fhyk; nfhz;litahf
jpiwNrhp Kwpfs; ntspaplg;gLfpd;wd. ,e;j Kwpfspd; Kfg; ngWkjp (Face Value)
&gh
100
ngWkjp
nfhz;litahFk;.
,jd;NghJ
kj;jpa
tq;fpapdhy;
murhq;fj;jpw;Fj; Njitahd epjp toq;fg;gLtJld; ehzar;rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd;
106(1)

Mk;

gphptpd;

x)

(gpd;dpizg;G

gpufhuk;

murhq;fj;jpd;

gpujpepjpahf

nraw;gLtjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;j gpizaq;fis nfhs;tdT nra;tjw;Fj;
jFjptha;e;jitahf 16 epWtdq;fs; 2015 Mk; Mz;bd; ,Wjpastpy; ,yq;if
kj;jpa tq;fpapy; gjpTnra;ag;gl;bUe;jJld;> 2016 Mk; Mz;by; mjpy; xU epWtdk;
tpyfpf;

nfhz;bUe;jJ.

epWtdq;fSk;
tzpfh;fs;

jdpahh;

(gpd;dpizg;G

vi).

epWtdq;fSk;

cs;sd.

(Primary Dealers)

vd

mwpKfk;

me;j

epWtdq;fspilNa
,e;j

epWtdq;fs;

nra;ag;gLfpd;wdh;.

murhq;f
Kjyhe;ju

NkYk;>

Copah;

Nrkyhg epjpaj;jpw;Fk; Kjyhe;ju re;ijapypUe;J jpiwNrwp gpizfis nfhs;tdT
nra;tjw;F mDkjp toq;fg;gl;Ls;sJ.

4

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu jpiwNrhp Kwpfis
toq;Ftjw;fhf 2 xOq;FKiwfs; gpd;gw;wg;gl;bUe;jd. jpiwNrhp Kwpfis
toq;FtJ njhlh;gpy; gfpuq;fg;gLj;Jk; mwptpj;jypd; gb NkNy Fwpg;gplg;gl;l
gjpTnra;ag;gl;l Kjyhe;ju tzpfh;fs;plkpUe;J $Wtpiyfisf; Nfhhp mjw;fika
Kwpfis Vytpw;gid (Auction) nra;tjd; %yk; mtrpakhd epjpj; Njitapid
epiwNtw;wpf; nfhs;jy; mjpy; KjyhtJ KiwahFk;. Neubahf Kjyhe;ju
tzpfh;fSf;F gpizaq;fis toq;Fjy; my;yJ jdpg;gl;l toq;fy; Kiw
,uz;lhtJ KiwahFk; (Direct Placement/Private Placement). kj;jpa tq;fpapd; mur
nghJg; gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; ntspaplg;gl;l epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha;
tPj (Weighted Average Yield Rate) mbg;gilapy; Kjyhe;ju tzpfh;fSf;F Kwpfis
nfhs;tdT nra;tjw;fhf re;jh;g;gk; toq;FjNy ,e;j ,uz;lhtJ Kiwapy;
,lk;ngw;wpUe;jJ. ,jd;NghJ ,e;j epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha; tPjj;ijf;
fzpj;jy; 2 Kiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. fpl;ba Ke;jpa fhyj;jpy; ,lk;ngw;w
Kwpfspd; Vytpw;gidapd; NghJ xj;j Kjph;r;rpf; fhyk; nfhz;l (Maturity Period)
Kwpfspw;fhf
Kd;itf;fg;gl;l
tUtha;
tpfpjj;jpy;
fzpf;fg;gl;l
ruhrhpg;
ngWkjpapid tUtha; tPjkhf vLj;Jf;nfhs;sy; mjpnyhU KiwahFk;. kw;iwa
KiwahtJ

,uz;lhe;jur;

re;ijapy;

(Secondary

Market)

epyTfpd;w

ruhrhp

Kjph;r;rpf;fhyk; nfhz;l Kwpfspd; tUtha; tPjj;jpid mbg;gilahff; nfhz;L
kPz;Lk; tUtha; tPjj;jpidf; fzpg;gpLtjhFk;. Neub toq;fy; Kiw Vykplg;gLk;
ehl;fs; my;yhj Vida vy;yh Ntiy ehl;fspYk; jpwe;jpUg;gJld; Kwpfis
nfhs;tdT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w Kjyhe;ju tzpfh;fs;; mur nghJg;gLfld;
jpizf;fsk; Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tUtha; tPjj;jpd; fPo; tpw;gidf;fhfTs;s
Kwpfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;. jpiwNrhp Kwpfspd;
toq;Fjypd;
NghJ
gpd;gw;wg;gLfpd;w
xOq;FKiw
mur
nghJg;gLfld;
jpizf;fsj;jpd; njhopw;ghl;L ifNal;by; (Public Debt Department Operation Manual)
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
4.2

jpiwNrhp

Kwpfs;

tl;b

tPjnkhd;wpy;

(Coupon

Rate/Interest

Rate)

gy;NtW

Kjph;r;rpf;fhyk;
nfhz;litahf
toq;fg;gLfpd;wd.
mt;thW
toq;fg;gLfpd;w
Kwpfspd; Kfg;ngWkjpapd; gpufhuk; tl;b tPjj;jpd; mbg;gilapy; miuahz;Lf;nfhU
Kiw

murhq;fj;jpdhy;

VykpLifapy;
ntspaplg;gl;l

tl;b

toq;fg;gLfpd;wJ

(gpd;dpizg;G

xi).

Kwpfis

nfhLf;fy;
thq;fy;
nra;Nthh;fshy;
kj;jpa
tq;fpapdhy;
tl;b
tPjj;jpd;
mbg;gilapy;
gy;NtWgl;l
tpiyfspd;
fPo;

$Wtpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;L tl;lj;jpy; (Premium) mjhtJ Kfg;ngWkjpf;F $ba
tpiyf;F> rkkhd tpiyf;F (at par) mjhtJ Kfg; ngWkjpf;Fr; rkkhd tpiyf;Fk;>
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fopTld;

$ba

tpiyf;Fk;

(discount)

mjhtJ

Kfg;ngWkjpf;F

Fiwthd

tpiyapYk; nfhs;tdT nra;tjw;F Kd;tUth;. ,jd;NghJ mth;fshy; tl;lj;Jld;
Nfhug;gl;bUg;gpd; Kwpfspd; tUtha; tPjk; tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwe;j
ngWkjpia nfhz;bUg;gJld; rkkhd tpiyf;F Nfhug;gl;bUg;gpd; tl;b tPjj;jpw;F
rkkhd ngWkjpapidAk; fopT tpiyapy; Nfhug;gl;bUg;gpd; tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk;
cah;e;j ngWkjpapidAk; nfhz;bUf;Fk;. mjw;fika tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk;
cah;thd tUtha; tPjk; fhzg;gLk; re;jh;g;gq;fspy; Kwpfspd; Kfg;ngWkjpiaf;
fhl;bYk; Fiwe;j tpiyapy; toq;fg;gLfpd;wJ vd;Wk;> tl;b tPjKk; tUtha;
tPjKk; rkkhf fhzg;gLifapy; Kwpfs; Kfg;ngWkjpapy; toq;fg;gLfpd;wd vd;Wk;>
tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwthf tUtha; tPjk; fhzg;gLk; re;jh;g;gq;fspy;
Kwpfspd; Kfg;ngWkjpiaf; fhl;bYk; cah;e;j tpiyapy; toq;fg;gLfpd;wJ vd;Wk;
Rl;bf;fhl;l KbAk;. mjd;gb tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwe;j tUtha; tPjj;jpw;F
Kwpfis toq;Ftjd; %yk; $ba tpiy fpilg;gJld; mjD}lhf murhq;fj;jpw;F
Nkyjpf epjp mD$yk; fpilf;fpd;wJ. mt;thNw tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; cah;thd
tUtha; tPjj;jpw;F my;yJ fopTnra;ag;gl;l tPjj;jpy; Kwpfis toq;Ftjd;
fhuzkhf murhq;fj;jpw;F epjpuPjpahd gpujp$yk; Vw;gLfpd;wJ. tl;b tPjj;jpw;Fr;
rkkhd tUtha; tPjj;jpy; Kwpfs; toq;fg;gLkhapd; murhq;fj;jpw;F Nkyjpf
mD$yNkh my;yJ gpujp$yNkh Vw;gLtjpy;iy.
4.3

2014 rdthp khjj;jpypUe;J 2016
Vykply; Kiw kw;Wk; Neub
toq;fg;gl;likapd;
fhl;lg;gl;Ls;sJ.

%yk;

Nk khjk; tiu murhq;fj;jpd; epjpj; Njit
tpw;gid Kiwapidg; gad;gLj;jp Kwpfs;

epiwNtw;wg;gl;l

tpjk;

fPNoAs;s

ml;ltizapy;

ml;ltiz ,y. 1: Kwpfs; toq;fg;gl;l xOq;FKiwAk; ngWkjpAk; (2014 rdthp –
2016 Nk)
Mz;Lk; khjKk;

2014 rdthp
2014 ngg;uthp

Kwpfs; toq;fg;gl;l KiwfSk;
ngWkjpAk;
Vykply;
Kiw
(Auction
Method)

Neub
Kiw
(Direct
Placement)

&gh
gpy;ypad;
5.500

&gh
gpy;ypad;
32.717

&gh
gpy;ypad;
38.217

3.050

80.088

83.138

6

nkhj;jk;

toq;fg;gl;l ngWkjpapd;
rjtPjkhf
Vykply;
Kiw
(Auction
Method)
%

Neub Kiw
(Direct
Placement)
%

14

86

4

96

2014 khh;r;

5.000

130.117

135.116

4

96

2014 Vg;uy;

-

117.673

120.372

0

100

5.950

31.200

68.694

9

91

-

126.209

126.209

0

100

5.300

109.483

114.783

5

95

-

44.200

44.200

0

100

2.950

72.458

75.407

4

96

2014 xf;Njhgh;

-

22.617

22.617

0

100

2014 etk;gh;

-

13.788

13.787

0

100

4.000

18.148

22.147

18

82

-

69.923

69.923

0

100

10.058

23.524

33.582

30

70

2015 khh;r;

171.659

14.144

185.802

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

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

135.667

-

135.667

100

0

30.44

-

30.44

100

0

114.335

-

114.335

100

0

2014 Nk
2014 A+d;
2014 A+iy
2014 Mf];l;
2014 nrg;njk;gh;

2014 jpnrk;gh;
2015 rdthp
2015 ngg;uthp

2015 Mf];l;

2016 khh;r;
2016 Vg;uy;
2016 Nk
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vt;thwhapDk; 2015 nguthp 27 Me; jpfjp tiu Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;L KiwfSk;
gpd;gw;wg;gl;bUe;j NghjpYk;> md;iwa jpfjp Kjy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy;
jw;fhypfkhf Neub toq;fy; KiwapypUe;J tpyfp Kjyhe;ju Vykply; Kiw
khj;jpuk; gpd;gw;wg;gl;bUe;jJ.
4.4

2014
rdthp
khj;jpypUe;J
Neub
Kiwapid
jw;fhypfkhf
epWj;Jtjw;F
vLf;fg;gl;bUe;j jPh;khdk; KOikahf nraw;ghl;bypUe;j 2015 Vg;uy; khjk; tiuahd
15 khj fhyj;jpy;> Neub Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;j khjq;fSk; Vykply;
Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;j khjq;fSk; ,e;j ,uz;L KiwfSk;
gad;gLj;jg;gl;bUe;j khjq;fSk; fhzg;gl;lik mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,Ug;gpDk;> me;j
15 khj fhyg;gFjpapy; toq;fg;gl;bUe;j xl;Lnkhj;j Kwpfspy; 80 rjtPjj;jpw;Fk;
Nkw;gl;lit
Neub
mtjhdpf;fg;gl;lJ.

5.

Kiwapidg;

gad;gLj;jp

toq;fg;gl;bUe;jik

NkYk;

mtjhdpg;Gf;fs;
2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kjy; vjph;tUk; fhyq;fs; njhlh;gpy; jpiwNrup Kwpfs;
toq;fg;gl;l xOq;FKiw rk;ge;jkhf Nkw;nfhs;sg;gl;l fzf;fha;Tj; njhpTg;
ghpNrhjidfspy; ntspg;gLj;jg;gl;bUe;j tplaq;fs; mtw;wpd; gz;Gfspw;fika
fPo;tUkhW
%d;W
jiyg;Gf;fspd;
fPo;
fzf;fha;T
mtjhdpg;Gf;fshf
Fwpg;gplg;gLfpd;wd.
(m)

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Kwpfspd; toq;fy;

(M)

2016 khh;r; 29 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Kwpfspd; toq;fy;

(,)

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Kwpfspd; toq;fYf;Fhpa
khw;wg;gl;l gpd;dh; Vw;gl;bUe;j Nghf;Ffs;

Kiw

5.1

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w jpiwNrup Kwpfspd; toq;Fjy;.

5.1.1

kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapd; MB/PD/05/18/97 Mk; ,yf;f gzpg;ghsh; rig
tpQ;Qhgdj;jpd; gb (gpd;dpizg;G xii) 1997 khh;r; khjk; Kjy; jpiwNrhp Kwpfis
Vy tpw;gid nra;tjd; %yk; mtw;iw Kjyhe;ju tzpfh;fSf;F toq;Ftjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. re;ijapy; Njitahd msT epjp fhzg;glhj re;jh;g;gq;fspy;
my;yJ tl;b tPjk; tiuaiwaw;W mjpfhpj;Jr; nry;Yk; re;jh;g;gq;fspy; Vykply;
%yk; ngw;Wf;nfhs;s Kbahj gzj;jpid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Copah; Nrkyhg
epjpapid gad;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lnkd;Wk;> mjpy; ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ.
Mifahy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; tl;b tPjj;jpid fl;Lg;gLj;Jk; fUtpahf
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Neub

Kiwapy;

gzj;jpid

ngw;Wf;nfhs;jy;

gad;gLj;jpf;

nfhs;sg;gl;bUe;jik

mtjhdpf;fg;gl;lJ.
5.1.2

mj;Jld;

ehzar;

MB/PD/1/26/2008

rigapd;

Mk;

,yf;f

gzpg;ghsh;

rig

tpQ;Qhgdj;jpYs;s (gpd;dpizg;G xiii) tplaq;fis fUj;jpw;nfhz;l gpd;dh; kw;Wk;
murhq;f gpizfSld; rk;ge;jg;gl;l tl;b tPjk; mjpfhpj;jy; vd;gtw;iwf;
fUj;jpw;nfhz;L ehzar; rigapdhy; 2008 Mk; Mz;by; Neub KiwA+lhf epjpj;
Njitapid G+h;j;jpnra;J nfhs;tjw;F jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. mjd; gpd;dh;> ehzar;
rigapd;

MB/PD/25/20/2008

Mk;

,yf;f

gzpg;ghsh;

rig

tpQ;Qhgdj;jpd;

gb

(gpd;dpizg;G xiv) ehzar; rigapdhy; ,uz;lhe;jur; re;ijapy; epyTfpd;w tl;b
tPjj;ijf; fhl;bYk; Vwj;jho 0.05 rjtPj (Five Basis Points) $ba tl;b tPjj;jpy;
Kwpfs;
Copah;
Nrkyhg
epjpaj;jpw;F
toq;fg;gLtjd;
%yk;
jputj;jd;ikapid Vw;gLj;Jtjw;F NkYk; ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.
5.1.3

re;ijapy;

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpd; mj;jpal;rfUf;F
Kfthpaplg;gl;L nghJj; jpiwNrupapd; jpiwNrupr; nraw;ghLfs; jpizf;fsj;jpd;
(Treasury

Operation

Department)

gzpg;ghsh;

ehafj;jpdhy;

mDg;gg;gl;bUe;j

TO/DG/CFS/03 Mk; ,yf;f 2015 ngg;uthp 20 Me; jpfjpa fbjj;Jld; (gpd;dpizg;G
xv)

2015

khh;r;

khjj;jpw;fhfr;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j

epjp

Njit

&gh

172

gpy;ypadhFk;. mjpy; 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpf;fhf khj;jpuk; Njitg;gl;bUe;j murpd;
epjpj; Njit &gh 13.550 gpy;ypadhf fhzg;gl;lJld; ,j; Njitapy; &gh 1
gpy;ypad; njhifapid Kjyhe;ju Vyj;jpd; %yKk; vQ;rpa &gh 12.550 gpy;ypad;
njhifapid Neub Kiwapd; %yKk; ngw;Wf;nfhs;tjd; Clhf muRf;Fj;
Njitahd epjpapid ngw;Wf;nfhs;jy; nghUj;jkhdJ vd cs;ehl;L fld;
Kfhikj;Jtr; rig (DDMC) ,dhy; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 1300 kzpf;F
(gpd;dpizg;G

xvi)

elhj;jg;gl;bUe;j

$l;lj;jpy;

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.

epjp

mikr;rpd; gpujpepjpnahUtiuAk; kj;jpa tq;fpapd; 04 cj;jpNahfj;jh;fisAk;
cs;slf;fpa FOtpd; nghWg;G ahnjdpy; cs;ehl;Lf; fld;ngWjy; fpuak; kw;Wk;
,liu Fiwf;Fk; tpjj;jpy; ,jid Ngzpr; nry;tjhFk;. ,Ug;gpDk;> ,jd;NghJ
mtjhdpf;fg;gl;l kpfTk; Kf;fpakhd tplak; vd;dntdpy; ,f; $l;lj;jpw;fhf me;j
epjp mikr;rpd; gpujpepjp r%fkspj;jpUf;fhikahFk;. mt;thwhd epiyikapd; fPo;
mt;thW r%fkspj;jpUf;fhj cWg;gpdhpd; ,zf;fg;ghl;il khw;Wtop Kiwapy;
mjhtJ
njhiyNgrpapD}lhfNtDk;
ngw;Wf;nfhz;bUe;jikf;F
jfty;fs;
fhzg;gltpy;iy. mjd;gpd;dh;> mjhtJ 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpa ,j;
jPh;khdj;jpw;fhf

kj;jpa

tq;fp

MSehpd;

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.
9

mq;ff
P huKk;

(gpd;dpizg;G

xvi)

5.1.4

2015

khh;r;

khjj;jpw;fhf

jpiwNrhp

cz;bay;fs;

kw;Wk;

Kwpfis

toq;fp

epiwNtw;wg;gl;bUf;f Ntz;ba murhq;fj;jpd; xl;Lnkhj;j epjpj; Njitahd &gh
261.683 gpy;ypad; (,jpy; &gh 89.683 gpy;ypad; njhifahd Mz;bd; NghJ kPsTk;
toq;fg;gl;bUe;j jpiwNrhp cz;bay;fSk; cs;slq;fpapUe;jJ.) njhiff;fhf
murhq;f

fld;gLjy;

epfo;r;rpj;jpl;lk;

(Government

Borrowing

Programme)

2015

ngg;uthp 27 Me; jpfjp 1300 kzpf;F elhj;jg;gl;l murhq;f fld; Kfhikj;Jt
rigapdhy;
ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.
me;
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;
gb
mj;jifa
KOikahd epjpj; Njitapy; &gh 89.683 gpy;ypad; njhifapid jpiwNrhp
cz;bay;fspd; %yKk;> &gh 172 gpy;ypad; njhifapid jpiwNrhp Kwpfspd;
%yKk; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> me;j &gh 172 gpy;ypadpy; &gh 1 gpy;ypaid
jpiwNrhp Kwpfis Kjyhe;ju Vyj;jpy; tpw;gid nra;tjd; %yKk;> vQ;rpa
njhifapid Neub Kiwapd; %yKk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.
,e;j mq;ff
P huj;jpid kj;jpa tq;fpapd; gpujp MSeh; (SM) Clhf mur gLfld;
mj;jpal;rfh; (Superintendent of Public Debt) ,w;F

mwptpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;>

(gpd;dpizg;G xvi) mt;tpjk; mr; nraw;ghL ,lk;ngw;wpUf;fhik khh;r; khjj;jpy;
G+h;j;jpnra;J nfhs;sg;gl;bUe;j &gh 185.802 gpy;ypad; njhifahd nkhj;j epjpapy;
Neub Kiw %yk; &gh 14.143 gpy;ypad; G+h;j;jp nra;J nfhs;sg;gl;bUe;jik (4.3
Mk; ge;jpapy; fhl;lg;gl;Ls;s ml;ltizapd; gb) fhuzkhf mtjhdpf;fg;gl;lJ.
5.1.5

mt;thNw 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 30 Mz;Lfspy; Kjph;tilAk; Kwpfis
toq;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;bUe;jJld; mt;thwhd ePz;lfhy KwpfSf;fhf rhjhuz
KjyPl;lhsh;fspd;
gq;Fgw;wiy
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapdhy;
vjph;ghh;f;fg;
gl;bUf;fhikAk; tl;b tpisT Row;rpapid 30 Mz;Lfs; tiu ePbg;Gr;
nra;jpUe;jikapdhy;
,uz;lhe;jur;
re;ijapDs;
ntspehl;L
KjyPlhsh;fspd;
gq;Fgw;wy;

(gpd;dpizg;G

xviii)

vjph;ghh;f;fg;gl;bUe;jikAk;

ntspg;gl;bUe;jJ.

,Ug;gpDk;>
ntspehl;L
KjyPl;lhsh;fs;
jkJ
KjyPLfis
kPs
vLj;Jf;nfhz;bUe;jik
2015
,d;
tUlhe;j
mwpf;ifapd;
%yk;
cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;jik fhuzkhf me;j vjph;ghh;g;G ntw;wpaspj;jpUe;jjh vd;gJ
rpf;fYf;Fhpajhf fhzg;gl;lJ.(gpd;dpizg;G xix)
5.1.6

,e;j Kwpfs; toq;fg;gl;l jpfjpf;F Ke;jpa thuj;jpy; ,uz;lhe;ju re;ijapDs; 30
Mz;L Kjph;Tfhyk; nfhz;l KwpfSf;fhf 9.48 rjtPj ruhrhp tUtha; tPjNk
fhzg;gl;lJld; (gpd;dizg;G xx) me;j tPjhrhuj;jpw;F fpl;ba tpfpjhrhuq;fspy; ,e;j
Kwpfspd; toq;fy; ,lk;ngWk; vd;w vjph;ghh;g;G murhq;f gLfld; jpizf;fsj;jplk;
fhzg;gl;ljhf kj;jpa tq;fp Kwpfspd; toq;fy; njhlh;gpy; Gydha;T nra;tjw;fhf
nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpd; tpNrl ,ize;j fzf;Ffs; FOtpd;
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tha;nkhop%y

rhl;rpakspj;jy;

Fwpg;Gf;fis

ghpNrhjpf;ifapy;

ntspg;gl;lJ

(gpd;dpizg;G xxi). mt;thW vjph;ghf;fg;gl;l tpisT tPjj;Jld; tl;lj;Jld; Kwpfis
tpw;gid nra;tjw;F Nkyjpfkhf Nkw;gb 4.2 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW
murhq;fj;jpw;F
mjpfsT
njhifapid
ngw;Wf;
nfhs;tjw;fhd
tha;g;Gf;
fhzg;gl;bUe;jJ. mjd; gb 2015 ngg;uthp 25 kw;Wk; 26 Me; jpfjpfspy; KiwNa
,izajsj;jpYk; nra;jpg; gj;jpupifspYk; ntspaplg;gl;bUe;j mwptpj;jy;fspd; gb
Kjyhe;ju 16 tzpfh;fspw;Fk; 30 Mz;Lfspy; Kjph;tilfpd;w &gh 1 gpy;ypad;
jpiwNrhp Kwpfs; 12.5 rjtPj tl;bapd; fPo; toq;fg;gLtjw;fhf $W tiyfs;
Nfhug;gl;bUe;jd. (gpd;dpizg;G xxii)
,J njhlh;ghd $Wtiyfspd; fpilg;gdT jfty;fs; mwpf;ifapid (gpd;dpizg;G
xxiii) ghpNrhjpj;jjpy; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Kjyhe;ju 16 tzpfh;fshy;
&gh 20.708 gpy;ypad; ngWkjpfs; Fwpg;gplg;gl;L $Wtpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ. mj;Jld; me;j njhifapy; Vwj;jho 75 rjtPjksT mjhtJ
&gh 15.531 gpy;ypad; njhif xU jdpahh; Kjyhe;ju tzpfupdhYk; mtUf;fhf
kw;nwhU Kjyhe;ju tzpfuhd ,yq;if tq;fpapd; ClhfTk; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
5.1.7

cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapdhy; Kjyhe;ju Vyj;jpy; toq;Ftjw;F &gh 1
gpy;ypad; Kwpfs; khj;jpuNk ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ. ,Ug;gpDk;> me;j
ngWkjpapYk; gj;J klq;Ffspw;Fk; $ba njhifahd &gh 10.058 gpy;ypad; tiu
$W tpiyfis Vw;Wf;nfhs;stjw;F> 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Vyk; elhj;jg;gl;l
gpd;dh; 1230 kzp Kjy; 1310 kzp tiu ,lk;ngw;wpUe;j
jpiwNrup

Kwpfs;

Nfs;tpr;

rigapdhy;

(Treasury

Bond

2/2015 Mk; ,yf;f
Tender

Committee)

jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G xxiv) ,jd;NghJ mtjhdpf;fg;gl;l Kf;fpakhd
tplak;
ahnjdpy;
Nkw;gb
jPh;khdk;
Vyk;
,lk;ngw;w
gpd;dNu
vLf;fg;gl;bUe;jikahFk;. ,J Nkw;gb 5.1.3 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s
cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapdhy; &gh 12.550 gpy;ypad; njhifapid Neub
Kiwapd; %yk; G+h;j;jpnra;Jnfhs;tjw;F vLf;fg;gl;bUe;j jPh;khdj;jpid KOikahf
kPWtjhFk;. me;j epiyapd; fPo; md;iwa jpdk; ,lk;ngw;wpUe;j Vyj;jpy; 9.3510
Kjy; 11.7270 tiu epiwaplg;gl;l jpUk;gy; tPjj;jpw;F $W tpiyapidr;
rkh;g;gpj;jpUe;j 14 Kjyhe;ju tzpfh;fspw;F 30 Mz;Lfspy; Kjph;tilfpd;w
jpiwNrhp Kwpfis toq;Ftjd; Clhf (gpd;dpizg;G xxv) &gh 10.058 gpy;ypad;
njhifapid jpul;Ltjw;F vjph;ghh;j;jpUe;j NghjpYk;> fopT tPjj;jpy; (Fiwthd
tpiyapy;) toq;fpapUe;jik fhuzkhf Vwj;jho &gh 9.658 gpy;ypad; njhifapid
jpul;Ltjw;F re;jh;g;gk; fhzg;gl;lJ. ,jd;NghJ mtjhdpf;fg;gl;l NkYnkhU
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Kf;fpakhd

tplak;

ahnjdpy;

Nkw;Fwpj;jthW

ngw;Wf;nfhs;tjw;F

KbahJ

NghapUe;j &gh 0.371 gpy;ypad; (&gh 10.058 gpy;ypad; - &gh 9.687 gpy;ypad;)
njhifapid
Vida
FWq;fhy
%yq;fspypUe;J
G+h;j;jpnra;a
Ntz;bNaw;gl;bUe;jjikahFk;.
5.1.8

Nkw;Fwpj;j ge;jpapYs;s tplaq;fspd; gb 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 0830 kzp
Kjy; 1100 kzp tiu ,lk;ngw;w Vykply; re;jh;g;gk; tiu me;j Vyj;jpypUe;J 2015
khh;r; 02 Me; jpfjpad;W NjitahapUe;j &gh 13.550 gpy;ypad; fhRj; Njit
mlq;fyhd 2015 khh;r; khjj;jpw;Fhpa fhRj; NjitapidAk; cs;slf;fpa cs;ehl;L
fld; Kfhikj;Jt rigapd; ghpe;JiuAk; kj;jpa tq;fp MSehpd; mq;ff
P huKk;
mjhtJ Vykply; Kbtile;J Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdj;ij ngw;Wf;nfhz;l
gpd;dUk;
$l
cs;ehl;L
fld;
Kfhikj;Jt
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.

rigapd;

fld;ngWjy;

Nkw;Fwpj;j ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; kj;jpa tq;fpapd;
MSehpdhy; mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpw;F toq;fpapUe;j mwpTWj;jypd;
gpufhuk; (me;j mwpTWj;jypd; rhuhk;rk; fPNo jug;gl;Ls;sJ) vLf;fg;gl;ljhFk; vd;gJ
mur
nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpd;
mj;jpal;rfuhy; tpiyNfhuy; nghopg;G
mwpf;ifapy;

(Bid

Summary

Report)

ifnaOj;jpy;

(gpd;dpizg;G

xxvi)

Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. (mf; Fwpg;G jd;dhy; vOjg;gl;ljhf (gpd;dpizg;G xxvii) me;j
mj;jpal;rfhpdhy;

tha;nkhop%y

rhl;rpakspj;jypd;

Clhf

cWjpg;gLj;jg;gl;lJ).

Nkw;Fwpg;gpl;l Fwpg;Gf;F Nkyjpfkhf me;j Kwpfs; Vytpw;gidapypUe;J &gh 10.058
gpy;ypad;
njhifapid
ngw;Wf;nfhs;jy;
njhlh;gpy;
Ntnwt;tpj
vOj;J%y
rhd;WfSk;
fzf;fha;tpw;F
fpilj;jpUf;ftpy;iy.
Nkw;Fwpj;j
vOj;J%y
rhl;rpakspj;jypd; gphpj;njLj;jYk;; mjd; jkpo; nkhopngah;g;Gk; fPNo jug;gl;Ls;sd.
“Governor instructed to raise funds up to Rs. 10 billion taking into consideration additional
fund requirement of the Government” (gpd;dpizg;G xxvii)
“murhq;fj;jpd;

Nkyjpf

epjpj;

Njitapidf;

fUj;jpw;nfhz;l

gpd;dh;

&gh

10

gpy;ypad; tiuahd epjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F kj;jpa tq;fpapd; MSdupdhy;
mwpTWj;jy; jug;gl;bUe;jJ”
5.1.9

NkYk;> Kjyhe;ju nfhLf;fy; thq;fy; nra;Nthh; rkh;g;gpj;jpUe;j $Wtpiyfs;>
njhopw;ghl;L
ifNal;by;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
xOq;FKiwapd;
gb
gy;NtW
gFg;gha;Tfis
Nkw;nfhz;ljd;
gpd;dh;
jahhpf;fg;gl;l
07
gy;NtW
khw;WtopfspypUe;J

(Option)

05

MtJ

khw;Wtopr;

re;jh;g;gj;jpid

gad;gLj;jpf;nfhs;sy; nghUj;jkhdJ vd;Wk;> &gh 2.608 gpy;ypad; njhifapid
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Vyj;jpypUe;J <l;bf;nfhs;SkhWk; jpiwNrhp Kwpfs; Nfs;tpr; rigf;F mur gLfld;
jpizf;fsj;jpdhy; ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G xxvi)
5.1.10 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 1110 kzpf;F elhjj;g;gl;l Vykply; njhlh;ghd
jfty;fis cs;slf;fpa 2015 khh;r; khjj;jpw;fhd fld;gLjy; epfo;r;rpj;jpl;lk;
md;iwa

jpdk;

1300

Kfhikj;Jt

kzpf;F

,lk;ngw;w

rigapdhy;

(gpd;dpizg;G

xvi)

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.

cs;ehl;L

fld;

tPjhrhuq;fis

epiyahdjhf;Ftjw;F Copah; Nrkyhg epjpak; (EPF)> Njrpa Nrkpg;G tq;fp epjpfs;
Kfhikj;Jtf; fk;gdp (NSB) kw;Wk; ,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; (SLIC)
Mfpatw;Wf;F Kwpfis toq;Ftjw;F tprhupj;jwpAkhwhd fUj;jpid toq;Fk;
Fwpg;nghd;iwAk; 20> 30 kw;Wk; 50 Mz;Lfs; vd;w mbg;gilapy; xU tifapyhd
&gh

10

gpy;ypad;

tPjkhd

&gh

40

gpy;ypad;

Kwpfis

toq;fp

epjpapid

Nrfhpj;Jf;nfhs;Sk; gbahd Fwpg;nghd;iwAk; vOjp (gpd;dpizg;G xvi) 2015 khh;r;
khjj;jpw;fhd fld; ngWjy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpDs; Neub Kiwapd; Clhf jpiwNrwp
Kwpfis toq;Ftjw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp MSeupdhy; 2015 khh;r; 02 Me;
jpfjp mq;fPfhuk; toq;fg;gl;bUe;jJ. mjd;NghJ Neub Kiwapidf; iftpLtJ
njhlh;gpy; ve;jnthU tplaKk; mq;fPfhuj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUf;ftpy;iy. me;j ,U
Fwpg;Gf;fSk; (m) kw;Wk; (M) vd;w tifapy; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
(m)

“Raise Rs. 40 bn through issue of 20, 30, 50 years of T-Bonds, 10 bn each

(M)

“EPF/NSB/SLIC to be asked to stabilize rates”

(vt;thwhapDk;> kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; 50 Mz;Lfspd; gpd;dh; Kjph;tilAk;
Kwpfis toq;FkhW NkNyAs;s (m) ,y; fhl;lg;gl;Ls;s Fwpg;gpy; fhzg;gl;l
NghjpYk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp jhgpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; ve;jnthU re;jh;g;gj;jpYk;
30 Mz;Lfspw;F Nkw;gl;l jpiwNrhp Kwpfs; toq;fg;gl;bUf;ftpy;iy vd;gJk; mjpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s $l;Lf;fspd; nkhj;jk; &gh 40 gpy;ypad; my;y vd;gJk;
mtjhdpf;fg;gl;lJ.)
5.1.11 NkNyAs;s 5.1.10 Mk; ge;jpapy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthW &gh 40 gpy;ypad; epjpj;
Njitapid G+h;j;jp nra;J nfhs;tjw;fhf ePz;lfhy Kjph;tpidf; nfhz;l Kwpfis
Neub Kiwapy; toq;Ftjw;F kj;jpa tq;fp MSehpdhy; 2015 khh;r; 02 Me; jpfjp
mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> (gpd;dizg;G xvi) 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kjy;
khh;r; 06 Me; jpfjp tiuahd fhyj;jpDs; ,lk;ngw;wpUe;j epfo;Tfs; me;j
ghpe;JiufSld; ,zq;fhjpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjhtJ Njitahd KOj;
njhifAk;
2015
ngg;uthp
27
Me;
jpfjp
,lk;ngw;w
Vyj;jpypUe;J
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJld;
mJ
jpiwNrup
Kwpfs;
Nfs;tpr;
rigapdhy;
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mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;jJ. mt;thNw 2015 khh;r; 06 Me; jpfjp tiu ,yq;if kj;jpa
tq;fpapd; ehzar; rigapdhy; Neub Kiwapid jw;fhypfkhf epWj;Jtjw;F mDkjp
toq;fg;gl;bUe;jJ. 2015 khh;r; 06 Me; jpfjpa MB/ER/5/3/2015 Mk; ,yf;f ehzar;
rig tpQ;Qhgdj;jpd; (gpd;dpizg;G xxviii) gb ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; jpwpNrhp
Kwpfis
toq;Fifapy;
gad;gLj;Jfpd;w
,ilepWj;Jjy;
njhlh;gpy;
kj;jpa
tq;fp

Neub
Kiwapid
jw;fhypfkhf
MSeupdhy;
ehzar;
rigf;F

mwpTWj;jg;gl;bUe;jjd; gpufhuk; mJ md;iwa jpdNk jhkjpf;fhJ (Ratification)
mDkjpf;fg;gl;bUe;jJ. NkYk;> 2015 ngg;uthp 23 Me; jpfjpa ehzar; rigapd;
$l;lf; Fwpg;gpd; gb (gpd;dpizg;G xviii) ehzar; rigapdhy; me;j thuj;jpDs; 30
Mz;Lfs;

Kjph;Tf;

fhyj;jpidf;

nfhz;l

jpiwNrhp

Kwpfspd;

Vykply;

xd;W

elhj;jg;gLjy; Ntz;Lnkd mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpw;F mwpTWj;jy;
toq;fg;gl;bUe;jik jtpu Neub KiwapypUe;J tpyfp Kjyhe;ju Vykply;
Kiwapid gad;gLj;jtjw;fhf ve;jnthU jPh;khdKk; ehzar; rigapdhy;
vLf;fg;gl;bUe;jik njhlh;gpy; jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
5.1.12 cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapdhy; Kd;dh; mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;j tpjj;jpy;
Kwpfspd; Vytpw;gidia &gh 1 gpy;ypaDf;F kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gpd; me;j
Vyj;jpd; NghJ ngwg;gl;bUe;j $W tpiyfis Fiwthf epiwaspf;fg;gl;l tUtha;
tPjj;jpypUe;J cah;thf epiwaspf;fg;gl;l tUtha;; tPjk; tiu tifg;gLj;jpa gpd;dh;
fPNo fhl;lg;gl;Ls;s 7 Kjyhe;ju tzpfh;fspd;; epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tPjk;
10.4652 ,w;F &gh 01 gpy;ypad; njhifapid ngw;Wf;nfhs;s Kbe;jpUf;Fk; vd;gJ
khj;jpukd;wp murhq;fj;jpw;F &gh 1.403 tiuahd epjpapidAk; ngw;Wf;nfhs;s
Kbe;jpUf;Fk;. mt;thW kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gpd; NkNy 5.1.7 Mk; ge;jpapy;
fhl;lg;gl;Ls;sthW epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tPjk; 11.7270 tiu mjpfhpj;jpUf;f
khl;lhJ.
5.1.13 Nkw;Fwpj;j
Information

epiyik
Sheet)

tpiyNfhuy;
mikthf

jfty;fs;

gbtq;fSf;F

jahhpf;fg;gl;l

(Bid

(gpd;dpizg;G

acceptance
xxv)

fPNo

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. (Nkw;gb 01 Mk; ge;jpapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
,ufrpaj;
jd;ikapid
ghJfhf;Fk;
Nehf;fpy;
Kjyhe;ju
tzpfh;fspd;; jdpj;Jtq;fs; ntspg;gLj;jg;glhjthW tzpfh;fspd; ngah;fs; Mq;fpy
vOj;Jf;fspdhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd.)
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ml;ltiz 2: KjyhtJ $Wtpiyfs; VO ,w;F chpa juTfs;
njhlh;
,y.

tzpfh; (Dealer)

Kwpfspd;
Kfg; ngWkjp

VykplypUe;J
fpilj;j
njhif

&gh

&gh

epiwaspf;fg;gl;l
ruhrhp jpUk;gy;
tPjk; (WAYR)

1

B epWtdk;

8,000,000

9,546,736

9.3510

2

A epWtdk;

50,000,000

56,005,000

9.9063

3

F epWtdk;

100,000,000

110,954,800

10.0278

4

B epWtdk;

500,000,000

546,966,000

10.1970

5

E epWtdk;

50,000,000

52,253,650

10.2339

6

H epWtdk;

100,000,000

104,507,300

10.2959

7

EPF

500,000,000

522,536,500

10.4652

1,308,000,000

1,402,769,986

nkhj;jk;

NkYk;>
NkNy
Fwpg;gplg;gl;lthW
Kjyhe;ju
&gh
1
gpy;ypaDf;F
kl;Lg;gLj;jpapUg;gpd; Nkw;Fwpg;gpl;l Kjyhe;ju 7 tzpfh;fs; jtpu;e;j mj;jpfjpapy;
fpilj;jpUe;j &gh 20.708 gpy;ypad; nkhj;jkhd vy;yhf; $WtpiyfspdJk;
rkh;g;gpj;jypUe;J 75 rjtPjkhd msTf;fhf $W tpiyfisr; rkh;g;gpj;jpUe;j fPNo
5.1.15 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s K epWtdk; cs;spl;l Vida Kjyhe;ju
tzpfh;fspw;F Kwpfis nfhs;tdT nra;tjw;F re;jh;g;gk; fhzg;glhjpUe;jik
Nkw;gb ml;ltizapypUe;J njspthfpd;wJ. md;iwa jpdk; Vyj;jpd; %yk;
toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;fg;gl;l &gh 1 gpy;ypad; njhifapid &gh 10.058 gpy;ypad;
tiu mjpfhpg;gjw;F jPkhdpf;fg;gl;bUe;jik fhuzkhf Nkw;Fwpg;gpl;l 07 nfhLf;fy;
thq;fypy; <LgLNthUf;F ,ilapy; fhzg;gl;bUf;fhj K epWtdj;jpw;F md;iwa
jpdk; toq;fg;gl;bUe;j nkhj;j Kwpfspd; ngWkjpapy; 50 rjtPjk; my;yJ &gh 5
gpy;ypad;

njhifapid

ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd

(gpd;dpizg;G

xxv)

re;jh;g;gk;

Vw;gl;bUe;jik Fwpg;gplj;jf;f tplakhFk;. ,jd;NghJ me;j &gh 5 gpy;ypadpy; &gh
2 gpy;ypaid NeubahfTk; &gh 3 gpy;ypaid Kjyhe;ju tzpfuhd ,yq;if
tq;fpapd; Clhf kiwKfkhfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; me;j eltbf;if vLj;jpUe;jJ.
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5.1.14 Nkw;gb

Kwpfis

toq;Fifapy;

,lk;ngw;wpUe;j

kw;nwhU

Kf;fpakhd

tplak;

vd;dntdpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; Nkw;ghh;itapd; fPo; tUfpd;w kw;Wk;
Kjyhe;ju Vyj;jpy; Kwpfisf; nfhs;tdT nra;tjw;F KbAkhd epWtdnkhd;whd
Copah; Nrkyhg epjpak; cah;thd tUtha; tPjj;Jld; Kjyhe;ju re;ijapypUe;J
xg;gPl;lstpy;

Fiwe;j

mstpy;

Kwpfisg;

ngw;Wf;nfhz;L

(gpd;dpizg;G

xxix)

Fiwe;j tUtha; tPjj;Jld; ,uz;lhe;jur; re;ijapypUe;J nfhs;tdT nra;jpUe;jik
fhuzkhf
ngw;Wf;nfhs;sf;
$bajhftpUe;j
epjprhh;
mD$yj;ij
,oe;jpUe;jikahFk;.
5.1.15 Nkw;gb 5.1.6 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpf;fhd
murhq;f fld; jtizg;gzj;jpid jPh;g;gjw;Fj; Njitahd gzj;jpd; mstpid
epr;rapj;Jf; Fwpg;gpl;L 2015 khh;r; khj;jpw;fhf jpiwNrhpapd; xl;Lnkhj;j epjpj;Njit
2015 ngg;uthp 20 Me; jpfjp ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F fpilj;jpUe;jikahy;
nghUj;jkhd
cghatop
Kiwnahd;iw
gad;gLj;jp
me;j
epjpapid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf NghjpasT fhy mtfhrk; kj;jpa tq;fpf;F ,Ue;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mjw;fika Njitaw;w tpjj;jpy; foptpid toq;fhJk; re;ij tl;b tPjk;
cah;tiltjw;F
re;jh;g;gj;jpid
cUthf;fhJk;
Njitahd
epjpapid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
Njitg;gbd;
fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
khw;W
topfis
gpd;gw;Wtjw;fhd re;jh;g;gk; kj;jpa tq;fpf;F ,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(i)

kf;fs;

tq;fpapdhYk;

,yq;if

tq;fpadhYk;

,Jtiu

toq;fg;gl;Ls;s

Nkyjpfg;gw;W trjpapid gad;gLj;jp gpd;dh; FWq;fhy Kjph;Tnfhz;l
jpiwNrhp Kwpfis toq;Ftjd; %yk; me;j Nkyjpfg; gw;Wf;fis
jPh;Tnra;jy;.
(ii)

Copah; Nrkyhg epjpaj;jpy; Nkyjpf epjp fhzg;gLkhapd; Neub Kiwapd; fPo;
me;j epjpaj;jpypUe;J epjpapid ngw;Wf;nfhs;sy;.

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu Neub Kiwapd; Clhf &gh 3 gpy;ypaDf;F
fpl;ba njhif Nrfhpf;fg;gl;bUe;jJld; 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpastpy; fhzg;gl;l
vQ;rpa epjpj; NjitapidAk; Neub Kiwapd; Clhf ngw;Wf;nfhs;tjw;F
KbahjpUe;jikf;fhd fhuzq;fs; cWjpg;gLj;jg;glhikahy; mt;thW epjpapid
Nrfhpj;Jf;nfhs;sy;. (1997 Mk; Mz;L Kjy; nraw;gLj;jg;gl;bUe;j Neub Kiwapd;
%yk; Kwpfis toq;Fjy; Njhy;tpaile;jpUe;jik mtjhdpf;fg;glhjpUe;jJld;
njhlh;e;Jk; NjitahfTs;s epjpapid Neub Kiwapd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sy;).
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5.1.16 ,f;

nfhLf;fy;

mtjhdpf;fg;gl;lik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(i)

thq;fy;fs;

fhuzkhf

mJ

njhlh;gpy;

Iaj;jpw;Fhpa

gpd;tUk;

nfhLf;fy;

tplaq;fs;

thq;fy;

vd;gJ

Vyj;jpid Kbg;gjw;F kpfTk; fpl;ba fhyj;jpDs; mjhtJ ,Wjpahd 08
epkplq;fspy; nkhj;j $Wtpiyg; ngWkjpahd &gh 20.708 gpy;ypadpy; &gh
13.60 gpy;ypaDf;F $Wtpiyfs; fpilj;jpUe;jik.

(ii)

Nkw;Fwpg;gpl;l &gh 13.60 gpy;ypad; ngWkjpapy; &gh 13.00 gpy;ypad; njhif K
epWtdj;jpd; rhh;gpy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik.

(iii)

&gh

01

gpy;ypad;

ngWkjpahd

Nfhug;gl;bUf;ifapy;
&gh
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jik.
(iv)

jpiwNrup

10.058

Kwpfspw;fhf

gpy;ypad;

tiu

$Wtpiyfs;
$Wtpiyfs;

K vd;w ngahpy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s Kjyhe;ju tzpfh; rhh;ghf ,yq;if
tq;fp &gh 13 gpy;ypad; ngWkjpahd Kwpfspw;fhf $Wtpiyapidr;
rkh;g;gpj;jpUe;jik kw;Wk; mt;thW Kjyhe;ju tzpfh; xUth; rhh;ghf
kw;WNkhh; Kjyhe;ju tzpfh; $W tpiyfisr; rkh;g;gpj;jpUe;j KjyhtJ
re;jh;g;gkhf ,J fhzg;gl;lik.

(v)

&gh

01

gpy;ypad;

epWtdj;jpdhy;

&gh

ngWkjpf;F
2

$Wtpiyfs;

gpy;ypaDf;F

NeubahfTk;

Nfhug;gl;bUf;ifapy;
&gh

13

K

gpy;ypaDf;F

,yq;if
tq;fpapd;
ClhfTk;
nkhj;jkhf
&gh
15
gpy;ypaDf;fhf
$Wtiyapidr;
rkh;g;gpj;jpUe;jik
kw;Wk;
mt;thW
$Wtpiyfs;
Nfhug;gl;bUe;j ngWkjpapidf; fhl;bYk; 15 klq;F Kwpfspd; msTf;F
$Wtiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik mrhjhuz epiyikahf fhzg;gl;lik.
5.1.17 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kwpfis toq;Ftjw;F Kbe;jpUe;j %d;W khw;W
topfSk; mtw;wpd; kjpg;gplg;gl;l mD$yq;fs; kw;Wk; gpujp$yq;fSk; ntt;Ntwhf
fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.
(i)

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kwpfis toq;Fjy; vjph;ghh;f;fg;gl;lthW &gh 01
gpy;ypaDf;F tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd; mg; ngWkjpapid cs;slf;Fk; tpjj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;j
$Wtpiyfspw;F
Vw;g
gpizKwpnahd;wpd;
$Wtpiyg;
ngWkjpahd
&gh
104.5073
tiu
khj;jpuk;
Kwpfs;
toq;fg;gl;bUg;gpd; &gh 1>403 kpy;ypad; njhifapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F
Kbe;jpUf;Fk;.
mt;thW
mg;
ngWkjpf;F
Kwpfis
toq;Fjy;
tiuaWf;fg;gl;bUf;fhik
fhuzkhf
fPNoAs;s
ml;ltizapy;

17

fhz;gpf;fg;gl;lthW murhq;fj;jpw;F &gh 889 kpy;ypad; kjpg;gplg;gl;l el;lk;
Vw;gl;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G xxx-m)
ml;ltiz 3: &gh 1 gpy;ypaDf;F tiuaWf;fj; jtwpaikahy; kjpg;gplg;gl;l el;lk;
njhlh;
,y.

tzpfh;

$Wtpiy

&gh

Kwpapd;
Kfg;ngWkjp
(murhq;fj;jpd;
nghWg;G)
&gh

nrYj;j
Ntz;ba
jpuz;l ngWkjp

el;lk;

&gh

&gh

7
104.507

500,000,000.00 1,402,769,986.00

-

8 E

103.116

50,000,000.00 1,454,327,886.00

695,750.00

9 J

102.207

100,000,000.00 1,556,535,086.00

2,300,100.00

10 H

102.207

100,000,000.00 1,658,742,286.00

2,300,100.00

11 Copah; Nrkyhg epjpak;

102.207 1,000,000,000.00 2,680,814,286.00

23,001,000.00

12 G

102.207

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

1,150,150.00

13 H

101.758

100,000,000.00 2,833,675,786.00

2,749,300.00

14 G
15 Copah; Nrkyhg epjpak;

99.999
99.999

50,000,000.00 2,883,675,286.00
500,000,000.00 3,383,670,286.00

2,254,150.00
22,541,500.00

16 K

97.878

250,000,000.00 3,628,365,286.00

16,573,250.00

17 K

95.8394

250,000,000.00 3,867,963,786.00

21,669,750.00

18 M

95.8074 1,250,000,000.00 5,065,556,286.00

108,748,750.00

Copah; Nrkyhg epjpak;

19 P

93.879

50,000,000.00 5,112,495,786.00

5,314,150.00

20 K

93.879

500,000,000.00 5,581,890,786.00

53,141,500.00

91.9928 1,000,000,000.00 6,501,818,786.00

125,145,000.00

21 K
22 P

90.177

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

7,165,150.00

23 N

90.177

100,000,000.00 6,637,084,286.00

14,330,300.00

18

24 I

90.177

250,000,000.00 6,862,526,786.00

35,825,750.00

25 C

90.1769

100,000,000.00 6,952,703,686.00

14,330,400.00

26 B
nkhj;jk;

90.1699 3,000,000,000.00 9,657,800,686.00

430,122,000.00
889,358,050.00

(ii)

mur

nghJgLfld;

jpizf;fsj;jpdhy;

Nfs;tpr;

rigf;F

toq;fpa

khw;Wtopfisf; fhl;Lk; gbtj;jpy; (Option Sheet) ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;j &gh
2.608 gpy;ypad; Kwpfis (Kwpnahd;wpd; $Wtpiyg; ngWkjp &gh 102.20720
vd;w tPjj;jpy;) toq;Ftjw;F tha;g;Gf; fhzg;gl;lJ. mt;thW nra;ahJ &gh
10.058 gpy;ypad; tiu Kwpfs; toq;fg;gl;lik fhuzkhf murhq;fj;jpw;F
fPNoAs;s ml;ltizapy; fzpg;gplg;gl;Ls;sthW &gh 0.688 gpy;ypad;
kjpg;gplg;gl;l el;lk;; Vw;gl;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G xxx-b)

ml;ltiz ,y. 4 : ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;j &gh 2.608 gpy;ypadpw;F Nkw;gl;likahy;
NeH;e;j el;lk;
njhlH KftHfs;

Nfs;tp

Kwpfspd;

nrYj;jg;gl

,y.

kD
tpiy

Kfg;ngWkjp
(mur nghWg;G)

Ntz;ba
jpuz;l ngWkjp

&gh

&gh

&gh

el;lk;

&gh
-

12 G

102.21

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

13

H

101.76

100,000,000.00 2,833,675,786.00

449,000.00

G
Copah;
Nrkyhg
15 epjpak;

100.00

50,000,000.00 2,883,675,286.00

1,104,000.00

100.00

500,000,000.00 3,383,670,286.00

11,040,000.00

14

16

K

97.88

250,000,000.00 3,628,365,286.00

10,822,500.00

17
18

K
M

95.84

250,000,000.00 3,867,963,786.00

15,919,000.00

19

95.81 1,250,000,000.00 5,065,556,286.00
19

P

93.88

50,000,000.00 5,112,495,786.00

4,164,000.00

20

K

93.88

500,000,000.00 5,581,890,786.00

41,640,000.00

21

K

91.99 1,000,000,000.00 6,501,818,786.00 102,142,000.00

22

P

90.18

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

6,015,000.00

23

N

90.18

100,000,000.00 6,637,084,286.00

12,030,000.00

24

I

90.18

250,000,000.00 6,862,526,786.00

30,075,000.00

25

C

90.18

100,000,000.00 6,952,703,686.00

12,030,100.00

26

B

90.17 3,000,000,000.00 9,657,800,686.00 361,113,000.00
688,538,600.00

nkhj;jk;
(iii)

79,995,000.00

NkYk; Kwp toq;fy; &gh 1 gpy;ypaDf;F tiuaWf;fg;glhJ ,t; mwpf;ifapd;
5.1.18(ii) ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lthW kj;jpa tq;fp MSeH ghpe;Jiuj;j &gh 20
gpy;ypad; Kwp tpepNahfpf;fg;gl;bUg;gpd;; gpd;tUk; ml;ltizapy; fzpg;gplg;gl;lthW
&gh 2.730 gpy;ypad; njhifahd kjpg;gPl;L el;lk; murhq;fj;jpw;F NeHe;jpUf;Fk;;.
ml;ltiz 5- kj;jpa tq;fp MSehpd; ghpe;Jiu mKyhf;fg;gl;bUg;gpd; kjpg;gplg;gl;l
el;lk;.
njhlH
,y.

tzpfh;fs;

Nfs;tp
kD
tpiy
&gh

Copah;
Nrkyhg
7 epjpak;;

104.5073

8
9

103.1158
102.2072

E
J

Kwpfspd;
Kfg;ngWkjp
(murhq;fg;
nghWg;G)
&gh

nrYj;jg;gl
Ntz;ba
jpuz;l ngWkjp

el;lk;

&gh

&gh

500,000,000.00 1,402,769,986.00
50,000,000.00

20

50,000,000.00

695,750.00
2,300,100.00

10

H
Copah;
Nrkyhg
11 epjpak;;

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

2,300,100.00

102.2072 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

23,001,000.00

102.2072

12

G

102.207

50,000,000.00

50,000,000.00

1,150,150.00

13

H

101.758

100,000,000.00

100,000,000.00

2,749,300.00

G
Copah;
Nrkyhg
15 epjpak;;

99.999

50,000,000.00

50,000,000.00

2,254,150.00

99.999

500,000,000.00

500,000,000.00

22,541,500.00

16

K

97.878

250,000,000.00

250,000,000.00

16,573,250.00

17

K

95.8394

250,000,000.00

250,000,000.00

21,669,750.00

18

M

95.8074 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00

108,748,750.00

19

P

93.879

50,000,000.00

50,000,000.00

5,314,150.00

20

K

93.879

500,000,000.00

500,000,000.00

53,141,500.00

21

K

91.9928 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

125,145,000.00

14

22 P
23 N

90.177
90.177

50,000,000.00
100,000,000.00

50,000,000.00
100,000,000.00

7,165,150.00
14,330,300.00

24

I

90.177

250,000,000.00

250,000,000.00

35,825,750.00

25

C

90.1769

100,000,000.00

100,000,000.00

14,330,400.00

26

B

90.1699 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

430,122,000.00

27
28

I
B

88.428
88.4074

24,118,950.00
804,995,000.00

150,000,000.00

21

150,000,000.00

5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
29

B

86.769 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

30

D

86.7428

50,000,000.00

50,000,000.00

8,882,250.00

31

I

86.7425

100,000,000.00

100,000,000.00

17,764,800.00

32

A

86.74

100,000,000.00

100,000,000.00

17,767,300.00

33

D

86.0851

50,000,000.00

50,000,000.00

9,211,100.00

34

O

76.4803

50,000,000.00

50,000,000.00

14,013,500.00

35

O

74.2125

50,000,000.00

50,000,000.00

15,147,400.00

36

L

62.6216

100,000,000.00

100,000,000.00

41,885,700.00
2,730,059,050.00

nkhj;jk;
Nkw;Fwpj;j

kjpg;gPl;L

886,915,000.00

el;lk;

fzpg;gplg;gl;l

Kiw

gpd;dpizg;G

xxx

,y;

fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l kjpg;gPl;L el;lk; me;ehspy; cldbahf Vw;gl;l/ Vw;glf;
$ba epiy khj;jpuNkahdJld; ,jd; %yk; ePz;lfhykhf Vw;gLk; nry;thf;iff;
fUj;jpw;nfhs;ifapy; mk; khw;Wtop el;lk; NkYk; caHtiltjw;fhd epiyiaj;
jtpHf;f KbahJs;sJ.
5.1.18

2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa elhj;jg;gl;l Vytpw;gidf;F
chpj;jhfg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gl;l &gh 01 gpy;ypad; njhifahd Kwpapd;
ngWkjpf;F vjpuhf &gh 10.058 gpy;ypad; $l;Lj;njhifahd Nfs;tpkDit
Vw;Wf;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;l jPHkhdj;jpw;fhf kj;jpa tq;fp MSehpd; eltbf;if
ngUkstpy; jhf;fkspj;Js;sikia murhq;f nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOf;
$l;lj;jpd;
cg
FOthy;
,t;
Vytpw;gid
njhlHghf
Nkw;nfhs;sg;gl;l
tprhuizapd; NghJ rk;ge;jg;gl;l cj;jpNahfj;jHfshy; toq;fg;gl;l tha;nkhop
rhd;Wf; Fwpg;Gfspy; cs;s gpd;tUk; tplaq;fs; fhuzkhf cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
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(i)

Vytpw;gidf;fhf

Nfs;tp

kD

Nfhug;gl;L

KbTw;wpUe;j

NghjpYk;

gpd;dH

kj;jpa tq;fp MSeuhy; ,t; Vytpw;gidf;fhf Kd;itf;fg;gl;l nkhj;j
Nfs;tp kDf;fspd; msthd &gh 20 gpy;ypad; njhifiaAk; Vd;
vLj;Jf;nfhs;stpy;iy vd mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH jpUkjp
rP.vk;.B.vd;.Nf. nrndtpuj;d tplk; tpdtpaik.
(ii)

,t;thW &gh 20 gpy;ypad; tiu Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;lhy; ,it kpf
caHe;j tl;b tPjkhFk; vd;gjdhy; ,J Vw;wjy;y vd mur nghJg;gLfld;
mj;jpal;rfH jpUkjp rP.vk;.B.vd;.Nf. nrndtpuj;d Tk; Nkyjpf mur
nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH lhf;lH. vk;.,rl;.vk;. mrPk; ,dhy; kj;jpa tq;fp
MSeUf;F vr;rhpf;if tpLf;fg;gl;Ls;sik.

(iii) ,jid mLj;J kj;jpa tq;fp MSeuhy; &gh 10 gpy;ypadpw;F nry;yhik Vd;
vd mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfhplk; tpdtg;gl;L (Why don’t you go for 10
bn) mr; re;jHg;gj;jpd; NghJk; &gh 10 gpy;ypadpw;Fr; nry;tjhy; caH (that
too much) tl;b tpfpjk; vd vLj;Jiuf;fg;gl;bUe;jik.
5.1.19 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd epiyahd tl;b tpfpjk;
jPHkhdpf;fg;gLtjw;F mbg;gilahff; nfhs;Sk; fle;j thuj;jpd; NghJ epytpa
,uz;lhk; epiyr; re;ijapd; epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha; tpfpjk; 9.48 Mff;
fhzg;gl;lJ. ,t;thwpUf;ifapy; Fwpj;j Vytpw;gidf;fhf 12.5 rjtPjkhd epiyahd
tl;b tpfpjj;ijg; ghpe;Jiuj;jpUe;jik. NkYk;> Vytpw;gidf;F ,U jpdq;fspw;F
Kd;dH mjhtJ 2015 ngg;uthp 25 Mk; jpfjpf;F Kd;dH ,Wjp thuj;jpd; ,uz; lhk;
epiyr; re;ijapd; epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha; tpfpjk; 10.03 khj;jpuNk Mff;
fhzg;gl;lJ. ,jd; gb> 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa Vytpw;gidf;fhf epiyahd
tl;b tpfpjkhf 12.5 rjtPjk; jPHkhdpf;fg;gl;l tpjk; ntspg;gLj;jg;gltpy;iy.
,t;thNw caH tl;b tpfpjj;jpd; fPo; 30 Mz;L fhykhd ePz;lfhy Nkyjpff;
fpuaKk;
murhq;fj;jpw;F
NeHe;j
el;lkhff;
fUjg;gl
Ntz;Lk;
vdTk;
jPHkhdpf;fg;gl;lJ. ,q;F mtjhdpf;fg;gl;l kpf Kf;fpa tplakhf 30 Mz;L fhykhd
ePz;lfhy Kwpapd; tl;b tpfpjj;jpy; NeUk; kpfr; rpwpa mjpfhpg;ghYk; murhq;fj;jpw;F
ghhpa epjp el;lk; Vw;glf;$Lk; vd;gjhFk;.
5.2

2016 khHr; 29 Mk; jpfjp Nkw;nfhs;sg;gl;l jpiwNrhp Kwp tpepNahfk;
Nkw;Fwpj;j 5.1 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Kwp tpepNahfpg;gpd; gpd;dH mt;thW
tpiykDf;fs; Nfhug;gl;l Kwpfspd; ngWkjpf;F Nkyhf kpf caHe;j ngWkjpapy;
Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j ,uz;lhtJ re;jHg;gkhf 2016 khHr; 29 Mk; jpfjp

23

Nkw;nfhs;sg;gl;l

Kwp

tpepNahfk;

Kd;dpiyg;gLj;jg;gl;likahy;

,J

njhlHghf

tpNrlkhfg; ghPl;rpf;fg;gl;lJ.
5.2.1

2016 khHr; 10 Mk; jpfjp kw;Wk; khHr; 24 Mk; jpfjpfspy; Kwpfspd; tpw;gidf;fhf
elhj;jg;gl;bUe;j Vytpw;gifs; ,uz;Lk; vjpHghHf;fg;gl;l tpfpjj;ijg; ghHf;fpYk;
$Ljyhd tpfpjj;ijf; fhz;gpj;J Nfs;tp kDf;fis Kd;itj;jjd; fhuzkhf
epuhfhpf;fg;gl;bUe;jd. (gpd;dpizg;G XXXI)
vt;thnwdpDk;> ,r; re;jHg;gq;fspd; NghJ NeH Kiwf;F epjp ngw;Wf;nfhs;sg;gLtJ
njhlHghf ftdk; vLf;fg;gl;bUe;jik Fwpj;J ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
NkNy

epuhfhpf;fg;gl;likf;F

fhuzkhff;

fUjg;gl;l

tpfpjq;fs;

gpd;tUk;

ml;ltizapy; ntt;Ntwhf fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.
Ml;ltiz 6 - epuhfhpf;fg;gl;l Nfs;tp kDf;fSf;F chpj;jhf epiwaspf;fg;gl;l
tUtha; tpfpjq;fs;
Vytpw;gidj;
jpfjp

KjpHTf; fhyk;

rHtNjr
gpizfs;
,dq;fhzy;

epiwaspf;fg;gl;l
tUtha;
tpfpjq;fs;

,y. (ISIN)
2016.03.10

2016.03.24

03 Mz;Lfs; 08 khjq;fs;

LKB00819K017

11.4498-12.2625

05 Mz;Lfs; 05 khjq;fs;

LKB00821H019

11.8503-12.6855

07 Mz;Lfs; 10 khjq;fs;

LKB01024A014

12.2004-12.9879

04 Mz;Lfs; 01 khjk;

LKB00520E014

12.5000-14.1570

05 Mz;Lfs; 06 khjq;fs;

LKB00721J157

12.6999-14.4099

06 Mz;Lfs; 06 khjq;fs;

LKB00922J011

12.8997-14.8950

08 Mz;Lfs; 11 khjq;fs;

LKB01025C157

12.9996-14.7510

gpd;dH Nkw;Fwpj;j (M) cg jiyg;gpy; fhz;gpf;fg;gl;l 2016 khHr; 29 Mk; jpfjpa
&gh 10 gpy;ypad; gbahd gy;NtW KjpHTf; fhyq;fisf; nfhz;L KjpHtilAk; 04
KwpfSf;F mjhtJ &gh 40 gpy;ypad; njhifahd Kwpfspd; tpepNahfj;jpw;fhf
tpiykDf;fs; Nfhug;gl;bUe;jd.

24

mq;F tpepNahfpf;fg;gl;l me;j 04 KwpfSf;fhd tpiykDf;fspd; ngWtdTfSk;
mt; tpiykDf;fspd; Vw;Wf;nfhs;sy;fSk; gpd;tUkhwhff; fhzg;gl;ld.
ml;ltiz 7 - tpiykDf;fspd; ngWtdTk; Vw;Wf;nfhs;sYk;
njhlH rHtNjr
,y.
gpizfs;
,dq;fhzy;

tpiykDf;fspd;
Nfhuy; ngWkjp

tpiykDf;fs;
ngw;Wf;nfhs;s
g;gl;l ngWkjp

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
Kwpfspd;
Kfg;
ngWkjp

&gh gpy;ypad;

&gh gpy;ypad;

&gh gpy;ypad;

,y.(ISIN)
01.

LKB00520E014

10

27.022

10.272

02.

LKB01025C157

10

36.915

21.475

03.

LKB01226F014

10

32.560

17.010

04.

LKB01530E152

10

45.925

28.975

nkhj;jk;

40

142.422

77.732

,q;F mtjhdpf;fg;gLk; xU Kf;fpa tplak; &gh 40 gpy;ypad; tiuaiwf;F
Nfhug;gl;lJld; mt; tpiyfspy; NkYk; Nkyjpfkhd &gh 37.732 gpy;ypad;
(Kfg;ngWkjp) mjhtJ &gh 77.732 gpy;ypad; (Kfg;ngWkjp) tiu Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;likahFk;.
Nkyjpfkhf

,t;thW

tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j

tpiykDf;fs;

Kwpfspy;

60

Nfhug;gl;l

rjtPjkhdtw;iw

ngWkjpf;F
K

epWtdk;

chpj;jhf;fpf;nfhz;bUe;jJ.
me; epWtdj;jhy; gy;NtW tl;b tpfpjq;fspy;
Nkw;Fwpj;j Kwpfspy; 4 tifahdtw;iw chpj;jhf;fpa
tpfpjj;ij tpsf;Fifapy;
gpd;tUk; ml;ltizapd; gb Fiwe;j tUtha; tpfpjj;jpd; fPo; Kjy; KwpapypUe;J
0.5

rjtPjj;ij

khj;jpuNk

chpj;jhf;fpf;nfhz;l

K

epWtdk;>

caH

tUtha;

tpfpjj;jpd; fPo; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s Vida %d;W Kwpfspy; ,Ue;J 35
rjtPjj;jpypUe;J
44
rjtPjk;
tiuahd
msitg;
ngw;Wf;nfhs;Sk;
jpwd;nfhz;bUe;jikahFk;. mjhtJ foptpd; msT mjpfhpf;ifapy; $Ljyhd
Kwpfspd; msitg; ngw;Wf;nfhz;bUe;jikahFk;.

25

ml;ltiz

8

-

&gh

40

gpy;ypadpw;F

Nkyhf

Nfs;tpkDf;fs;

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jikahy; K epWtdj;jpw;F chpj;jhd msTfs;.
njhlH ,y.

rHtNjr gpizfs;

ngw;Wf;nfhs;
sg;gl;l tPjk;

,dq;fhzy; ,y.(ISIN);

epiwaspf;fg;gl;l
tpfpjk;

01

LKB00520E014

0.5%

12.6909

02

LKB01025C157

39.3%

13.0689 - 13.7979

03

LKB01226F014

44.7%

13.2984 - 13.9311

04

LKB01530E152

35.6%

13.1823 - 14.0742

,k; Kwp tpepNahfpf;fg;gl;l jpdj;jpw;F Kd; Nkw;nfhs;sg;gl;l Vy tpw;gidfs;
,uz;Lk;
epuhfhpf;fg;gl;l
mbg;gilahd
tUtha;
tpfpj
mjpfhpg;G
,t;
Vytpw;gidapd; NghJk; ,t;thNw mtjhdpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; caH tUtha;
tpfpjq;fSf;F mjhtJ 14.0742 rjtPjk; tiu tUtha; tpfpjj;jpw;F ,k; Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd. ,q;F fz;lwpag;gl;l Kf;fpa tplakhf Nkw;Fwpj;j ,U
re;jHg;gq;fspd; NghJk; epuhfhpf;fg;gl;l tpfpjj;jpw;F Nkyhf ,k; Kiwf;fhd tpfpjk;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;likahFk;.
NkYk;> Nkw;Fwpj;jthW 4 Kwpfspd; %yk; &gh 77.73 gpy;ypad; njhifahd Kfg;
ngWkjp fpilf;ff; $bathW Kwpfis tpepNahfpg;gjw;F jPHkhdpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk; fopT tpfpjj;jpw;F Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jikahy; gpd;tUk;
ml;ltizapy; fhz;gpf;fg;gl;lthW &gh 59.325 gpy;ypad; khj;jpuNk fpilj;jpUe;jJ.
,jd; gb> vQ;rpa &gh 18.407 gpy;ypad; njhifahd NtW FWq;fhyf; fld;
%yj;jpdhy; va;jg;gl NeHe;jpUe;jJ.
ml;ltiz 9 – fopT tpfpjj;jpw;F Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;likahy; vjpHghHf;fg;gl;l
Kwpfspd; Kfg; ngWkjp fpilf;fg;ngw;wpuhikahy;
%yj;jpdhy; ,J va;jg;gl;lik.
Vytpw;gid
epfo;e;j
jpfjp

2016.03.29

rHtNjr
gpizfs;
,dq;fhzy;
,y. (ISIN)

LKB00520E014

KjpHtil
Ak; fhyk;

10 Y 2 M

FWq;fhyf;

Vytpw;gid nrYj;jg;gl;l
nra;Ak;
nkhj;j
nkhj;j
ngWkjp
ngWkjp

NtWghL

&gh

&gh

&gh

gpy;ypad;

gpy;ypad;

gpy;ypad;

10.272

26

NtW

8.734

1.538

fld;

LKB01025C157

8 Y 11 M

21.475

16.250

5.225

LKB01226F014

4Y1M

17.010

13.161

3.848

LKB01530E152

14 y 1 M

28.975

21.180

7.794

77.732

59.325

18.407

nkhj;jk;

NkYk;
2015
ngg;uthp
27
Mk;
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiyf; Nfhuy;fs;
mstpw;F Nkyhf &gh 10.058 gpy;ypad;
2016 khHr; 29 Mk; jpfjp &gh 40

jpfjpa
Kwpfspd;
Vytpw;gidapypUe;J
Nfhug;gl;l &gh 1 gpy;ypad; njhifahd
tiu Nfs;tp kDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L
gpy;ypad; njhif ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf

tpiykDf;fs;
Nfhug;gl;L
&gh
77.73
gpy;ypad;
tiu
Nfs;tp
kDf;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik jtpu mt;thW ghhpastpy; vjpHghHf;fg;gl;l tiuaiwfSf;F
Nkyhf
Kwpfs;
tpepNahfq;fisf;
fUj;jpw;nfhs;sg;gl;l
fhy
vy;iyf;Fs;
NeHe;jpUf;ftpy;iy vd;gJ fz;lwpag;gl;lJ. ,jd; gb> mt; vjpHghHf;fg;gl;l vy;iy
kpfTk; ghhpastpy; kPwg;gl;L Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j fhuzj;jhy; mt;
xt;nthU vy;iyAk; kPwg;gl;l gq;if chpj;jhf;fpf; nfhs;Sk; re;jHg;gk; ngUkstpy;
K

epWtdj;jpw;F

chpj;jhdik

mjpfhpj;Js;sikia
gpd;tUk;
ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ.

njspthff;

ml;ltizapd;

fhzf;$ba
%yKk;

tifapy;

tiugpd;

ml;ltiz 10 - K epWtdk; ngw;Wf;nfhz;l msT
njhlH ,y. rHtNjr
gpizfs; tpepNahfpf;fg;gl;l K
epWtfk;
,dq;fhzy; ,y.
nkhj;j Kwpfspd; ngw;Wf;nfhz;l
ngWkjp
(ISIN);
msT
&gh gpy;ypad;

&gh gpy;ypad;

01

LKB00520E014

0.272

-

02

LKB01025C157

11.475

7.950

03

LKB01226F014

7.010

6.600

04

LKB01530E152

18.975

8.075

27

%yKk;

tiuglk; 1 – ml;ltiz 10 - K epWtdk;

ngw;Wf;nfhz;l msT

Vw;Wf;nfhs;s
g;gl;l
nkhj;jk;
Vw;Wf;nfhs;s
g;gl;l “K”

5.2.2

NkYk; ,t; Kjd;ik Kftuhy; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl;L mit Njhy;tpAw;w
re;jHg;gq;fisAk;
Vida
Kjd;ik
KftHfshy;
Nfs;tp
Njhy;tpAw;w
re;jHg;gq;fisAk; xg;gpLifapy; K epWtdj;jpd; Nfs;tp kDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;lik
xg;gPl;L hPjpahf Fiwe;j epiyapy; epytpaik mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

5.2.3

,q;F fz;lwpag;gl;l kpf Kf;fpa tplak; Kjd;ikr; re;ijapy; Kwpfs; nfhs;tdT
nra;af;$ba epWtfkhd CopaH Nrkyhg epjpaj;jhy; 2016 khHr; 29 Mk; jpfjp
tpepNahfpf;fg;gl;l Kwpfspy; ,Ue;J tUtha; tpfpjk; 12.20 rjtPjj;jpypUe;J 12.5
rjtPjk; tiuahd tPr;rpy; &gh 9.736 gpy;ypad; (gpd;dpizg;G xxix a) ngWkjpahd
Kwpfs; ,uz;lhk; re;ijapypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jikahFk;. CopaH
Nrkyhg epjpak; ,k; Kwpf;fhf 2016 khHr; 29 Mk; jpfjpapy; cs;sthW Kjd;ikr;
re;ijf;F tpiykDf;fs;
gpd;tUkhW
kpff; Fiwthd Kwpfspd; mstpw;Nf
rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jik njspthfpAs;sJ.
jfty;fspd;
%yk;
ntw;wpngw;wpUe;jJld;

,e; epiy gpd;dpizg;G (xxix b) ,d;

njspthfpd;wJ.
,jd;
gb>
mr;
rfy
mtHfSf;F Njitahd vQ;rpa Kwpfspd;

Nfhuy;fSk;
vz;zpf;if

Neubahf
Kjd;ikr;
re;ijapypUe;J
nfhs;tdT
nra;Jnfhs;tjw;F
tpz;zg;gpj;NjDk;
my;yhJ
,uz;lhk;
epiyr;
re;ijapy;
nfhs;tdT
nra;ag;gl;bUe;jik gpur;ridf;FhpajhFk;. NkYk; kj;jpa tq;fpapd; epjpr; re;ijapd;
nghWg;gpy; epyTk; epWtdkhd CopaH Nrkyhg epjpak; ,t;thW nraw;gLtJ
njhlHghf
kj;jpa
tq;fpahy;
ftdk;
nrYj;jg;gl;buhikAk;
gpur;ridf;Fhpa
epiyahFk;.
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ml;ltiz 11 -

CopaH Nrkyhg epjpaj;jpd; ntw;wp

njhlH ,y.

tpiy kDf;fs;
rkHg;gpj;jy;

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiy
kDf;fspd; ngWkjp

&gh gpy;ypad;

&gh gpy;ypad;

01

-

-

02

1.000

1.000

03

0.500

0.500

04

1.000

1.000

nkhj;jk;

2.500

2.500

,k; Kwpfis tpepNahfpg;gjd; %yk; vjpHghHf;fg;gl;l ngausTg; ngWkjpahd &gh
40 gpy;ypad; njhiff;fhf &gh 77.732 gpy;ypad; tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJ.
mt;thW nra;ag;glhJ Kwp tpepNahfg; ngausTg; ngWkjpahd &gh 40 gpy;ypadpw;F
tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd; gpd;tUk; ml;ltizapy; fzpg;gpl;Lf; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s &gh
784>898>755 njhifahd kjpg;gPl;L el;lj;ijj; jtpHj;jpUf;f KbAk;.
ml;ltiz 12 – tiuaiwfs; kPwg;gl;L Vw;Wf; nfhs;sg;gl;bUe;jikahy; kjpg;gPl;L
el;lk;
njhlH
,y.

Kfth;
fs;

Nfs;tpkDf;
fs;
&gh

31 B

84.3512

Kwpapd; Kfg;
ngWkjp (mur
nghWg;G)
&gh
800,000,000.00

nrYj;jg;gl
Ntz;ba jpuz;l
ngWkjp
&gh
8,733,875,000

nkhj;jk;
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

J
G
J
J
K
J
K
J
J
J
M

75.57580
75.4451
75.4451
75.3147
75.2279
75.2279
75.2279
75.1845
75.0547
74.9253
74.8393

120,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
50,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00

29

7,886,053,130.00
75,445,100.00
165,979,220.00
256,356,860.00
293,970,810.00
414,335,450.00
564,791,250.00
655,012,650.00
745,078,290.00
834,988,650.00
909,827,950.00

el;lk;
&gh
130,700.00
156,840.00
313,320.00
173,950.00
556,640.00
695,800.00
469,560.00
625,320.00
780,600.00
736,500.00

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
70
71
72
73
74
75
76

K
K
P
J
K
M
C
K
J
K
K
K
B
C
P
K
J
K
K
M
K
M
C
P
K
F
K
B
K
M
K
J
K
nkhj;jk;

74.7961
74.7961
74.7961
74.7961
74.7961
74.7959
74.7959
74.3678
74.3678
74.3678
73.943
73.943
73.9345
73.732
73.7319
73.5216
73.5216
73.5216
73.1036
73.1036
73.1036
72.6891
72.6891
72.68902
72.689
72.689
72.689
72.656
72.483
72.2778
72.2777
72.2777
72.2777

50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
120,000,000.00
250,000,000.00
160,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
50,000,000.00
500,000,000.00
250,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
250,000,000.00
750,000,000.00
50,000,000.00
180,000,000.00
750,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
750,000,000.00
180,000,000.00
2,000,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
160,000,000.00
2,000,000,000.00

947,226,000.00
1,022,022,100.00
1,096,818,200.00
1,186,573,520.00
1,373,563,770.00
1,493,237,210.00
1,642,829,010.00
1,680,012,910.00
1,828,748,510.00
2,014,668,010.00
2,051,639,510.00
2,421,354,510.00
2,606,190,760.00
2,679,922,760.00
2,753,654,660.00
2,790,415,460.00
2,974,219,460.00
3,525,631,460.00
3,562,183,260.00
3,693,769,740.00
4,242,046,740.00
4,314,735,840.00
4,387,424,940.00
4,460,113,960.00
4,496,458,460.00
4,569,147,460.00
5,114,314,960.00
5,245,095,760.00
6,694,755,760.00
6,767,033,560.00
6,803,172,410.00
6,918,816,730.00
8,364,370,730.00

C
J
J
K
K
K
C

75.91150
75.821
75.6858
75.6858
75.2376
74.7933
74.7933

200,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
500,000,000.00
750,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00

8,012,848,545.00
45,492,600.00
90,904,080.00
469,333,080.00
1,033,615,080.00
1,108,408,380.00
1,257,994,980.00

30

389,850.00
779,700.00
779,700.00
935,640.00
1,949,250.00
1,247,840.00
1,559,800.00
604,000.00
2,416,000.00
3,020,000.00
816,400.00
8,164,000.00
4,103,250.00
1,843,800.00
1,843,900.00
1,027,100.00
5,135,500.00
15,406,500.00
1,236,100.00
4,449,960.00
18,541,500.00
2,886,700.00
2,886,700.00
2,886,780.00
1,443,400.00
2,886,800.00
21,651,000.00
5,255,640.00
61,856,000.00
3,298,000.00
1,649,050.00
5,276,960.00
65,962,000.00
258,828,050.00
54,300.00
135,420.00
1,128,500.00
5,054,250.00
1,118,200.00
2,236,400.00

77
78
79
80
81
82
83

K
K
K
K
K
K
K
nkhj;jk;

88 K
89 M
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

P
K
P
P
K
M
C
P
P
P
K
J
P
K
H
H
K
M
P
K
P
H
J
M
C
P
P
M
P
K

74.7933
74.134
74.0904
74.0468
74.0032
73.9597
73.9162

750,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
2,000,000,000.00

1,818,944,730.00
2,189,614,730.00
2,560,066,730.00
2,930,300,730.00
3,300,316,730.00
3,670,115,230.00
5,148,439,230.00

73.71470
73.7146

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

8,185,426,680.00
36,857,300.00

73.4701
73.2268
73.2268
73.2268
73.2268
73.2267
72.9849
72.9848
72.9848
72.9848
72.7441
72.7441
72.7441
72.7441
72.744
72.2665
72.2665
72.2665
72.2665
72.2665
72.0296
71.794
71.794
71.794
71.794
71.794
71.794
71.3266
71.3265
71.0946

100,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000,000.00
20,000,000.00
100,000,000.00
150,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
40,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000,000.00
250,000,000.00
10,000,000.00
60,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
550,000,000.00
550,000,000.00
60,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000,000.00
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110,327,400.00
128,634,100.00
165,247,500.00
238,474,300.00
970,742,300.00
985,387,640.00
1,058,372,540.00
1,167,849,740.00
1,532,773,740.00
1,970,682,540.00
1,988,868,565.00
2,017,966,205.00
2,090,710,305.00
2,818,151,305.00
2,825,425,705.00
2,832,652,355.00
2,850,718,980.00
2,879,625,580.00
2,951,892,080.00
3,674,557,080.00
3,854,631,080.00
3,861,810,480.00
3,904,886,880.00
3,976,680,880.00
4,048,474,880.00
4,443,341,880.00
4,838,208,880.00
4,881,004,840.00
4,952,331,340.00
5,663,277,340.00

8,386,500.00
8,887,500.00
9,105,500.00
9,323,500.00
9,541,500.00
9,759,000.00
39,906,000.00
104,636,570.00
50.00
244,600.00
121,975.00
243,950.00
487,900.00
4,879,000.00
97,600.00
729,800.00
1,094,850.00
3,649,500.00
4,379,400.00
242,650.00
388,240.00
970,600.00
9,706,000.00
97,070.00
144,820.00
362,050.00
579,280.00
1,448,200.00
14,482,000.00
4,212,750.00
192,070.00
1,152,420.00
1,920,700.00
1,920,700.00
10,563,850.00
10,563,850.00
1,432,860.00
2,388,200.00
26,201,000.00

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Nkw;Fwpj;j

K
K
K
K
J
P
P
P
C
M
M
I
nkhj;jk;
KO
nkhj;jk;

kjpg;gPl;L

71.0484
1,000,000,000.00
71.0022
1,000,000,000.00
70.9561
1,000,000,000.00
70.9561
1,000,000,000.00
70.864
80,000,000.00
70.86395
100,000,000.00
70.63451
500,000,000.00
70.63451
500,000,000.00
70.6345
100,000,000.00
70.4065
15,000,000.00
70.4065
80,000,000.00
70.4063 5,000,000,000.00

el;lk;

fzpg;gplg;gl;l

Kiw

6,373,761,340.00
7,083,783,340.00
7,793,344,340.00
8,502,905,340.00
8,559,596,540.00
8,630,460,490.00
8,983,633,040.00
9,336,805,590.00
9,407,440,090.00
9,418,001,065.00
9,474,326,265.00
12,994,641,265.00

gpd;dpizg;G

26,663,000.00
27,125,000.00
27,586,000.00
27,586,000.00
2,280,560.00
2,850,750.00
15,400,950.00
15,400,950.00
3,080,200.00
496,230.00
2,646,560.00
165,420,000.00
421,434,135.00
784,898,755.00

(xxxii)

,y;

fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
5.3

2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjp NeH Kiwf;F Kwpfs; tpepNahfq;fs; jw;fhypfkhf
,ilepWj;jg;gl;lij mLj;J me; epfo;tpw;F chpj;jhf NeHe;j epiyikfs;
Nkw;Fwpj;j 5.1.11 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;lthW 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjp
Kjy; NeH Kiw jw;fhypfkhf ,ilepWj;jg;gl;lij mLj;J 2015 Vg;uy; khjk; Kjy;
,J tiu tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s xt;nthU KwpAk; Kjd;ik Vytpw;gid Kiwapd;
fPo;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jJld;
,J
njhlHghf
gpd;tUk;
mtjhdpg;Gfs;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

5.3.1

2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpf;Fg; gpd; ngUk;ghyhd Kwpfspd; tpepNahfpg;gpd; NghJ
tpiykDf;fisr;
rkHg;gpj;j
Kjy;
re;jHg;gj;jpypUe;Nj
Kwpf;fhf
fopTld;
tpiykDf;fs; mjhtJ ngausTg; ngWkjpapYk; ghHf;ff; Fiwthd ngWkjpf;F
tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jJld; mjd; tpisthf tUtha; tpfpjk; tl;b
tpfpjj;ijg; ghHf;fpYk; caH ngWkjpiaf; nfhz;bUe;jikahFk;. ,jd; %yk;
murhq;fj;jpw;F Nkyjpff; fpuaj;ij Vw;gjw;F (KjyPl;lhsHfSf;F fopitg;
ngw;Wf;nfhLg;gjw;F) NeHe;jJ. mjhtJ Kfg; ngWkjp &gh 100 njhifahd
Kwpfs;> fopTld; ,jidg; ghHf;fpYk; Fiwe;j ngWkjpf;F tpw;gid nra;ag;gl;bUe;j
NghjpYk;> Kwpfs; KjpHtilAk; NghJ &gh 100 ,w;F kPsr; nrYj;jg;gl
Ntz;bapUe;j fhuzj;jhy; mf; fopTg; ngWkjp Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;l
jpdj;jpNyNa murhq;fj;jpw;F Nkyjpfg; nghWg;ghf NeHe;jpUe;jJ. foptplg;gl;l
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ngWkjpf;F

Kwpfs;

Kjyhe;ju

tzpfHfSf;F

tpw;gid

nra;ag;gl;l

NghjpYk;

mtw;wpd; ,uz;lhk; epiyr; re;ij tpiy caH epiyapy; epytpa fhuzj;jhy;
Kjyhe;ju tzpfHfSf;F ,k; Kwpfs; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapy; tpw;gid
nra;ag;gLtjd; %yk; $Ljyhd ,yhg vy;iyiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,aYik
ngwg;gLtJld; me; epiyfspy; murhq;fj;jpw;Ff; fpilf;ff; $bajhff; fhzg;gl;l
,yhg epiy Kjyhe;ju tzpfHfSf;F khw;wg;gLtJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,r;
#o;epiyapYk; nkhj;jg; gzj; Njitg;ghl;ilg; G+Hj;jp nra;tjw;fhf ,yq;if kj;jpa
tq;fpahy; Kjd;ik KftHfs; Kd;itj;j tpiykDf;fis Vw;W Vytpw;gidapd;
%yk; fopTld; Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd.

5.3.2 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpapd; gpd;dH NeHe;j Kiwikapd; khw;wj;Jld; jpiwNrhp
Kwpfspd; tpepNahfj;jpy; Kjyhe;ju tzpfHfshd CopaH Nrkyhg epjpak;> Njrpa
Nrkpg;G tq;fp epjpa Kfhikj;Jt fk;gdp> kf;fs; tq;fp> ,yq;if tq;fp Nghd;w
murhq;f
epWtdq;fs;
mt;
Vytpw;gidfspy;
ntw;wpfukhd
tpisTfisg;
ngw;Wf;nfhs;tjpy; eypthfpapUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
5.3.3

rpy
jpiwNrhp
Kwpfs;
Vytpw;gidapd;
NghJ
caH
tl;b
tpfpjj;Jld;
tpiykDf;fisr;
rkHg;gpj;jpUe;j
fhuzj;jhy;
mt;
Vytpw;gid
Kw;whf
epuhfhpf;fg;gl;l re;jHg;gq;fSk; fhzg;gl;ld. 2015 Mk; Mz;L Kjy; 2016 Nk 31
Mk; jpfjp tiu epytpa Vytpw;gidfspy; 5 Vytpw;gidfs; Nkw;Fwpj;j epiyapy;
Kw;whf epuhfhpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; 2014 Mk; Mz;bd; NghJ mj;jifa
epuhfhpg;Gfs; mwpf;ifaplg;gl;bUf;ftpy;iy. ,jd; gb> 2015 Mk; Mz;bd; NghJ
Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiwik khw;wj;ij mLj;Nj Kjyhe;ju tzpfHfshy; ,yq;if
kj;jpa tq;fp vjpHghHj;j tpiyfisg; ghHf;fpYk; kpfTk; caHthd tpiyfSf;F
tpiykDf;fs;
rkHg;gpf;fg;gLk;
Nghf;F
Vw;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(gpd;dpizg;G xxxiii) mjhtJ ,uz;lhk; epiyr; re;ij epyTk; tpfpjhrhuq;fSf;F
xg;gPl;L
hPjpapy;
caH
tpfpjq;fSf;fhf
tpiykDf;fs;
rkHg;gpf;fg;gLtjw;F
eltbf;if vLf;fg;gl;likahFk;. ,e; epiy fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;s tiuglk; 2
,d; %yk; njspthf;fg;gl;Ls;sJ.
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tiuglk; 2 – Vy tpw;gid Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;l fhuzj;jhy; tUtha;
tpfpjj;jpw;F NeHe;j jhf;fk;
tUtha; tisap

r
uh
r
hp
t
U
t
h
a;
tP
j
k;

njhlHG - ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; thuhe;j nghUshjhu tpsf;fk; - ,yq;if kj;jpa tq;fp
,izajsk;

NkNy
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s
Nghf;F
gy;NtWgl;l
%yq;fspd;
jhf;fj;jhy;
NeHe;Js;sjhf
mtjhdpf;fg;gl;l
NghjpYk;
2015
ngg;uthp
27
Mk;
jpfjp
Nkw;nfhs;sg;gl;l Kwpfspd; tpepNahfj;jpw;F chpj;jhd nfhs;if hPjpahd jPHkhdKk;
JizGhpe;jikia vjpHT$WtJ rHr;irf;Fhpajy;y vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.
6.
6.1

Kiwikfspd; FiwghLfs;
,yq;if kj;jpa tq;fpahy; NeH Kiw NkYk; gpd;gw;wg;glhJ Kw;whfNt Kjd;ik
Vytpw;gid

Kiw vjpHfhyj;jpy; nraw;gLj;jg;gLifapy;>

,jdhy;

Vw;gLk; epjpj;

jhf;fq;fs; njhlHghd tpisTfis gFg;gha;T nra;J mf; fw;ifapd; tpisTfs;
kw;Wk; ghpe;Jiufspw;F ,zq;Fk; tifapy; mj; jPHkhdj;ij vLj;jjhf jfty;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
6.2

Kjyhe;ju tzpfHfs; Vytpw;gidapd; NghJ Fiwe;j tpiyf;F Kwpfisf;
nfhs;tdT nra;J mk; Kwpfis kPs cldbahf caH tpiyf;F ,uz;lhk; epiyr;
re;ijapd; %yk; tpw;gid nra;tjd; %yk; ,yhgj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F
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vjpHghHg;gJld;

,jd;

%yk;

murhq;fj;jpw;F

ngw;Wf;nfhs;sf;

$ba

,yhgk;

fpilf;fg;ngwhJ Nghapw;W. ,J ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F ntspj;jug;gpduhy; re;ij
tl;b tpfpjj;ij nraw;ifahd ifahsy; vd;gJTk;> ,jd; %yk; tl;b tpfpjq;fs;
mbg;gilapd;wp jsk;gYf;F cl;gLj;jg;gLfpd;wJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,e;
epiyia fl;Lg;gLj;Jk; nghWg;G xg;gilf;fg;gl;Ls;s kj;jpa tq;fpahy; ,jw;Fj;
Njitahd
eltbf;iffs;
vLf;fg;gl;likf;F
jfty;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
6.3

Nkw;Fwpj;j 3.1 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lthW ,yq;if kj;jpa tq;fpapy; epyTk;
epjpr; re;ijia xOq;FgLj;Jk; nghWg;igr; rhpahf Nkw;nfhs;tjw;fhf gzr;
re;ijapd; Nghf;Ff; Fwpj;J Kf;fpakhd rfy juTfSk; jk;kplk; itj;Jf;nfhs;sf;
$ba Kiwik xd;W ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Ngzg;gl Ntz;ba NghjpYk; fPNo
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s mtjhdpg;Gfspd; fhuzkhf ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F mt;
xOq;FgLj;jy; nraw;ghl;il rhpahf Nkw;nfhs;s ,aYkh vd;gJ Fwpj;j gpur;rid
vOe;Js;sJ.

6.4

,yq;if
mtw;wpd;
gpizfs;

kj;jpa tq;fpahy; tpepNahfpf;fg;gl;l Kwpfis mwpKfg;gLj;jtjw;fhf
KjpHTj; jpfjpia mbg;gilahff; nfhz;L jahhpf;fg;gl;l rHtNjr
,dq;fhzy;

,yf;fk;

(International

Security

Identification

Number)

gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. xNu jpfjpapy; KjpHtilAk; Kwpfs; rpytw;iw mt;tg;NghJ
tpepNahfpf;ifapy; mk; KwpfSf;fhf mt; xNu rHtNjr gpizfs; ,dq;fhzy;
,yf;fk; gad;gLj;jg;gl;bUe;jikahy; ,uz;lhk; epiyr; re;ijf; nfhLf;fy;thq;fy;
gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLifapy; mk; Kwpfs; vj; jpfjpapy; tpepNahfpf;fg;gl;l Kwpfs;
vd;gjid
ntt;Ntwhf
,dq;fhzg;gl
Kbahnjd
fzf;fha;tpw;F
tpsf;fkspf;fg;gl;bUe;jik.
6.5

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ,uz;lhk; epiyr; re;ijf; nfhLf;fy;thq;fy;fisg; gjpT
nra;ifapy; rHtNjr gpizfs; ,dq;fhzy; ,yf;fKk; mk; Kwpfspd; Kfg;ngWkjp
kw;Wk; nfhLf;fy;thq;fy; Nkw;nfhs;sg;gl;l jpfjp Nghd;w jfty;fs; khj;jpuNk
ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wJ vdTk; mk; Kwpfs; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapy; tpw;gid
nra;ag;gl;l ngWkjpAk; tUtha; tpfpjk; njhlHghd juTfs; ,yq;if kj;jpa
tq;fpaplk; ,y;iy vdTk; fzf;fha;tpw;F tpsf;fkspf;fg;gl;bUe;jik.

6.6

Nkw;Fwpj;j 5.1.7 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lthW Njitahd nkhj;jj; njhifiaAk;
Vytpw;gid %yk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;Ls;s jPHkhdk; Nkw;Fwpj;j 5.1.1
Mk; ge;jpapd; gpd;dpizg;gpy; Fwpg;gplg;gl;l ,yq;if kj;jpa tq;fpaplk; cs;s tl;b
tpfpjf; fl;Lg;ghl;Lg; nghWg;G cs;slq;fyhd tplaq;fisf; fUj;jpw;nfhz;L
vLf;fg;gl;l jPHkhdkh vd;gJ njsptpd;ik.
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6.7

,t;thNw 5.1.7 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l jPHkhdj;ij vLf;Fk; NghJ Nkw;Fwpj;j
5.1.2 Mk; ge;jpapy;
Fwpg;gplg;gl;l ,izg;gpy; fhz;gpf;fg;gl;l
jPHkhdq;fSk; njhlHghff; ftdk; vLf;fg;gl;ljhf njsptw;wpUe;jik.

tplaq;fSk;

6.8

NkYk; Nkw;Fwpj;j 5.1.11 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW NeH Kiwia
,ilepWj;jp Vytpw;gid Kiwia nraw;gLj;Jtjw;F jPHkhdk; vLf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk; Nkw;Fwpj;j 01 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l topfhl;lypy; my;yJ NtW
vOj;J %y rl;lj;jpy; kj;jpa tq;fp MSeUf;F mj;jifa kpf Kf;fpakhd>
rpf;fyhd kw;Wk; czHT G+Htkhd jPHkhdj;ij vLf;Fk; jd;dpr;ir cz;lh vd;gJ
fzf;fha;tpw;F ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

6.9

Nkw;Fwpj;j 5.1.7 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l jPHkhdj;ij mLj;J ,J tiuapy; xU
tUlj;jpw;F Nkyhd fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk; mj; jPHkhdj;jpd; fhuzkhf
Neubahf my;yJ kiwKfkhf gzr; re;ijf;F NeHe;Js;s jhf;fk; njhlHghf
fw;ifnahd;iw
Nkw;nfhz;L
mj;
jw;fhypfkhd
,ilepWj;jj;ij
epue;jukhf;Ftjw;F> mfw;Wtjw;F> kPsf; fUj;jpw;nfhs;sg;gLtjw;F my;yJ NtW
VNjDk; epr;rakhd tpfpjj;jpy; NeH Kiwapy; my;yJ Vytpw;gid Kiw
NjHe;njLf;fg;gly; Nghd;w khw;W Kiwnahd;W gpd;gw;wg;gl Ntz;Lkh vd;gJ
Fwpj;J gpd;njhlH eltbf;if my;yJ Kiwahd fw;if Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd
jfty;fs; fzf;fha;tpw;F ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

6.10

Vytpw;gid

Kiwapd;

gb>

fopTld;

Kwpfisg;

ngw;Wf;nfhz;l

Kjyhe;ju

tzpfHfs; mtw;iw cldbahf ,uz;lhk; epiyr; re;ijapy; tpw;gid nra;J
mjpfstpyhd ,yhgj;ijg; ngw;Wf;nfhs;fpd;whHfsh> ,jd; %yk; murhq;fj;jpw;Fg;
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba ,yhgk; NtW jug;gpdUf;F khw;wg;gl;Ls;sjh vd;gJ Fwpj;J
fw;ifnahd;iw
Nkw;nfhs;tjw;F
my;yJ
mj;jifa
fw;ifnahd;iw
Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd juTfs; jk;trk; itj;Jf;nfhs;tjw;F ,yq;if
kj;jpa
tq;fp
eltbf;if
vLf;fg;gl;likf;fhd
jfty;fSk;
fzf;fha;tpw;F
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
6.11

murhq;fg;
gphptpd;
Kjyhe;ju
tzpfHfs;
,t;
ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpiaf; Fiwg;gjw;Fk; jdpahH

Vytpw;gidfspd;
gphpTfspw;F mt;

NghJ
ntw;wp

caHtiltjw;fhd
fhuzq;fis
Muha;e;jwpe;J
murhq;fj;jpw;F
Fiwe;j
fpuaj;Jldhd epjpaj;ijr; Nrfhpf;Fk; nghWg;G va;jg;gLk; tifapy; Njitahd
xOq;FKiwfs;
Nkw;nfhs;sg;gLtjw;F
,yq;if
kj;jpa
tq;fp
eltbf;if
vLj;jikf;F jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
6.12

NkYk;> fopTld; Kwpfisf; nfhs;tdT nra;j jdpahH gphptpd; Kjyhe;ju
tzpfHfsplkpUe;J mk; Kwpfs; nfhs;tdT nra;ag;gl;L kpff; FWfpa ehl;fspy;
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murhq;fg; gphptpd; tzpfHfs; my;yJ epWtdq;fs; kpff; Fiwe;j tl;b tpfpjj;jpy;
Kwpfisf; nfhs;tdT nra;Js;sdth vd;gJ Fwpj;J ghPl;rpf;fg;gl;likf;F my;yJ
mt;thW eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpd; mt;thW murhq;fj;jpw;F NeUk; epjp
el;lj;ijf;
Fiwg;gjw;Fj;
Njitahd
xOq;Ffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd
jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
6.13

jdpahH gphptpd; Kjyhe;ju tzpfHfshy; jkf;fhf Kwpfisf; nfhs;tdT nra;AkhW
murhq;fg; gphptpd; tzpfHfSlhf Nkw;nfhs;tjd; %yk; murhq;fg; gphptpw;Fk;
jdpahH gphptpw;Fk; fpilf;Fk; ,yhg el;lq;fisf; fUj;jpw;nfhz;L murhq;fj;jpd;
fpuaj;ijf;
Fiwj;Jf;nfhs;tjw;fhd
eltbf;if
vLf;fg;gl;likf;F
my;yJ
Njitahd
xOq;FgLj;jy;fs;
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd
tplaq;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

6.14

Nkw;Fwpj;j 5.3.3 Mk; ge;jpapy; mtjhdpf;fg;gl;l tl;b tpfpjq;fs; gbg;gbahf
caHtilAk; Nghf;F Vw;gLtjw;F Nkw;Fwpj;j 5.1.7 ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l nfhs;if
hPjpahd jPh;khdk; Neubahf my;yJ kiwKfkhff; fhuzkhdjh vd;gJ Fwpj;J
jPHkhdpg;gjw;Fg;
Nghjpa
gFg;gha;T
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd
jfty;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

7.

ghpe;Jiu

7.1

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; vLf;fg;gLk; nfhs;if hPjpahd jPh;khdq;fisg; Nghd;W
epyTk; eilKiwfspy; khw;wq;fs; Vw;gLj;jg;gLifapYk; Gjpa eilKiwfs;
mwpKfg;gLj;jg;gLifapYk; mjd; %yk; ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F NeUk; rhHghd
my;yJ vjpuhd jhf;fq;fisAk; ,yq;if tq;fpapd; Nehf;fq;fSf;F ,jdhy;
Vw;gLk;
jhf;fq;fisAk;
ePz;l
fhyj;jpw;fhfTk;
FWq;fhyj;jpw;fhfTk;
fUj;jpw;nfhz;;L Fwpj;j jPHkhdq;fSf;F tu Ntz;baJld; mt;thW eltbf;if
vLf;fg;gl;likf;F
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
rhd;Wfs;
Njitahd
re;jHg;gq;fspy;
rkHg;gpf;fg;gLtjw;F ,aYkhd tifapy; Ngzg;gl;L tUjy;.

7.2

,uz;lhk; epiyr; re;ijia xOq;FgLj;Jtjw;fhf Nghjpa juTfs; ,yq;if kj;jpa
tq;fpaplk; ,y;yhj epiyapy; epjpr; re;ijia topelj;Jk; kw;Wk; xOq;FgLj;Jk;
nraw;ghl;il
NkYk;
Mf;f
G+Htkhd
tifapy;
Nkw;nfhs;stij
];jk;gpjkhf;Ftijj; jtpHg;gjw;Fj; Njitahd rfy juTfSk; ,yq;if kj;jpa
tq;fpaplk; Ngzg;gly;.

7.3

kj;jpa
tq;fpahy;
tpepNahfpf;fg;gl;l
Kwpfs;
KjpHtile;J
gzk;
ngw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;fhf jkf;F rkHg;gpf;fg;gLk; re;jHg;gk; tiu mk; Kwpapd;
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chpikiaAk;

nfhLf;fy;thq;fy;fs;

Nkw;nfhs;sg;gl;l

tpjk;

Fwpj;j

jfty;fSk;

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Ngzg;gly;.
7.4

ehl;by; kj;jpa tq;fp njhlHghf epyTk; ek;gpf;if> mt; cj;jpNahfj;jHfshy;
vLf;fg;gLk; jPHkhdq;fspd; cz;ikjd;ik rhHe;jpUg;gjdhYk; me; ek;gpf;ifia
cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk; CWgLj;jg;glhJ Ngzg;gl Ntz;bajd; fhuzkhf mt;
cj;jpNahfj;jHfs; vLf;Fk; jPHkhdq;fspd; cz;ikj;jd;ikia fhyjhkjkpd;wp
fhuzq;fhl;lg;glf;$ba tifapy; rpw;rpy tiuaiwfspd; fPo; my;yJ ntspg;gilj;
jd;ikAld; nraw;gLjy;.

7.5

rl;l
epiyfspdJk;
fzf;fPl;Lf;
nfhs;iffspd;
tiutpyf;fzq;fs;
kw;Wk;
tpjptpyf;Ffs;
,Ue;j

gy;NtW
NghjpYk;

ehdhtpj
mtw;wpw;F

kl;Lg;gLj;jg;glhJ ,yq;if kj;jpa tq;fp Kfhikj;Jtj; jPHkhdq;fSf;F jhf;fj;ij
Vw;gLj;jf;$ba epiyapyhd cj;jpNahfj;jHfSf;Fk; ,yq;if kj;jpa tq;fpAld;
njhlHGila
epWtdq;fspw;Fk;
,ilNa
VNjDk;
gpizg;gpy;
Kuz;ghLfs;
epyTtjhapd; jd;ikf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;J Vw;w ntspg;gLj;jYld; jkJ
gzpia Nkw;nfhs;tjw;F kj;jpa tq;fpapd; caH Kfhikj;Jtk; eltbf;if
vLj;jy;.
7.6

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; vLf;fg;gLk; ngUk;ghyhd jPHkhdq;fs; nkhj;jg;
nghUshjhuj;jpw;Fk; ePz;l fhyj;jpw;Fj; jhf;fj;ij Vw;gLj;JtJld; mj;jifa kpf
Kf;fpak; tha;e;j> rpf;fyhd kw;Wk; czHr;rpG+htkhd jPHkhdq;fis vLf;ifapy;
rhpahd mbg;gilapy; mj; jPHTfSk; jPHkhdq;fSk; vLf;fg;gLfpd;wdth vd
RahjPdkhd jug;gpdhpd; Ma;tpw;Fk; fz;fhzpg;gpw;Fk; cl;gLj;jg;gLtJ kpf
Kf;fpakhfpd;wik mj; jPHkhdq;fspypUe;J vOk; rhjfkhd mt;thNw rhjfkw;w
tpisTfSf;F nkhj;j kf;fSf;Fk; Kfk; nfhLf;f Ntz;b NehpLtjhyhFk;. ,jd;
gb> mj;jifa rpf;fyhd jPHkhdq;fis Kiwahd kjpg;gPL ,d;wp kpfTk; vspjhfTk;
cldbahfTk; Nkw;nfhz;L ,jd; %yk; VNjDk; ghjfkhd tpisT NeHe;Js;sjh
vd;gijg; ghPl;rpg;gjw;F Njitahd jfty;fSk; ,jw;fhf Miz ngw;Ws;s
epWtfq;fSf;F
toq;fg;gLtjw;F
jilfs;
NeUk;
tifapy;
epjp
rl;l
mjpfhur;rl;lj;jpd; 45 Mk; gphptpy; Fwpg;Gfspd; ,ufrpaj; jd;ikiag; ghJfhf;Fk;
Vw;ghl;ilg; gad;gLj;jp ngw;Wf;nfhs;s ,ayhj tifapy; mg; gphpit Vw;w tifapy;
jpUj;jq;fspw;F cl;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.

7.7

,t; mwpf;ifiaj; jahhpg;gjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l
jfty;fspilNa fhzg;gl;l ,ufrpaj;jd;ikAk; czHr;rp G+Htkhd jfty;fis
rhpahf
,dq;fz;L
jUkhW
kj;jpa
tq;fp
MSeUf;F
vOj;J
%yk;
NfhhpapUe;jJld; (gpd;dpizg;G xxxiv) ,jw;F toq;fpa gjpy; (gpd;dpizg;G iii) ,d;
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gb

toq;fg;gl;Ls;s

jfty;fs;

midj;Jk;

,ufrpakhd

jfty;fs;

vd

fUjg;gLtjw;F NeHe;jpUe;jJ. Mifahy; murhq;f fzf;fha;thy; mj;jifa
jfty;fspd; %yk; ,dq;fhzg;gl;l jfty;fs; ,t; mwpf;iff;F mt;thNw
cs;slf;fg;glhJ mj; jfty;fs; ghuhSkd;wj;jpd; nfsut rghehafH mtHfl;F
toq;fg;gLtjhfTk; Fwpg;gpl Ntz;bAs;sJ.
7.8

Kjyhe;ju tzpfh;fSf;fpilNa KwpfSf;F chpj;jhf Nkw;nfhs;sg;gLk; cs;sff;
nfhLf;fy;thq;fy;fis
xOq;FgLj;Jtjw;fhf
Kiwahd
eilKiwnahd;iw
topfhl;b xd;wpd; %yk; mwpKfg;gLj;jy; Ntz;Lk;.

7.9

Kwpfspd; Vytpw;gidf;F chpj;jhf gpurpj;jg;gLj;jg;gl;l Vytpw;gidfspd; ,Wjpj;
jpfjpAk;
NeuKk;
rpw;rpy
re;jHg;gq;fspy;
ePbf;fg;gLtjw;fhd
mq;ff
P huk;
fhzg;gl;lJld; mj;jifa ePbg;Gfs; jtpHf;f Kbahj kw;Wk; epahag;gLj;jg;glf;
$ba tplaq;fSf;F tiuaWf;fg;gl Ntz;Lk;.

7.10

CopaH Nrkyhg epjpak; gjpTnra;ag;gl;l Kjyhe;ju tzpfH my;yhj NghjpYk;
Kjd;ikf; nfhLf;fy;thq;fy;fisg; Nghd;W Kjd;ikr; re;ijapYk; Kwpfisf;
nfhs;tdT nra;tjw;fhd ,aYik toq;fg;gl;Ls;sJ. vt;thnwdpDk;> CopaH
Nrkyhg epjpak; Kjd;ikr; re;ijapypUe;J Kwpfisf; nfhs;tdT nra;tjw;F
khw;W topfshf NtW Kjyhe;ju tzpfHfsplk; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapypUe;J
Kwpfisf; nfhs;tdT nra;Ak; Nghf;iff; fhz;gpj;jpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
,J tiuapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fz;fhzpg;gpd; fPo; epyTk; Nrkyhg epjpak;
mf; fz;fhzpg;G
epakpf;fg;gly;.

Nkyhf

RahjPdkhf

nraw;glf;

$ba

Kjd;ik

Kftuhf

7.11

,J tiuapy; vjpHtUk; khjq;fspd; epjpj; Njitg;ghL ,yq;if kj;jpa tq;fpA+lhf
nghJj; jpiwNrhp ngw;Wf;nfhs;tJld; Mff; Fiwe;jJ ,jid vjpHtUk; %d;W
khj fhyk; tiu ePbj;jy;.

7.12

Nkw;Fwpj;jthW nghJj; jpiwNrhp ngw;Wf;nfhz;l
nfhs;Sk; tpjk; Fwpj;J Kd;$l;bNa jPHkhdpj;jy;.

7.13

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Kjyhe;ju tzpfHfs; njhlHghd Nghjpa fz;fhzpg;ig

epjpj;

Njitiar;

Nrfhpj;Jf;

Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. mjhtJ fle;j fhyg;gFjpapd; NghJ XH Kjyhe;ju tzpfH
Kwptile;j
fhuzj;jhy;
murhq;fk;
cs;slq;fyhf
mt;
tzpfUld;
nfhLf;fy;thq;fy;fis Nkw;nfhz;l KjyPl;lhsHfSk; rpukj;jpw;F cl;gl;Ls;sdH.
mj;jifa epiyfisj; jtpHf;Fk; tifapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mtHfs; epjp
cWjpg;ghLfs; cs;slq;fyhf Fwpj;j Nghf;Ffs; njhlHghf Nghjpa fz;fhzpg;G
Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;bapUj;jy;.
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7.14

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; fzf;fha;thsH jiyik mjpgjpf;Fr; rkHg;gpf;fg;gl;l
jfty;fspy; cs;s ,ufrpaj; jd;ikiag; Ngz Ntz;ba gjpNtLfis ,dq;fz;L
jUkhW nghJj; jpiwNrhpr; nrayhshplk; Nfhug;gl;lJ. ,jw;fhd gjpyspf;Fk;
tifapy; jpiwNrhp Kwpfis tpepNahfpg;gjw;F chpj;jhd nghJj;jpiwNrhpapd;
nraw;ghLfs;
Mz;bw;fhd
xJf;fPl;L
mjpfhur;rl;lj;jpdhy;
mq;ff
P hpf;fg;gl;l
vy;iyfSf;Fs; murhq;fj;jpd; fld; Njitg;ghL khjhe;j mbg;gilapy; ,yq;if
kj;jpa tq;fpf;F mwptpg;gJld; kl;Lg;gLj;jg;gLtjhf nghJj; jpiwNrhpapd; gpujpr;
nrayhsH njhptpj;jpUe;jhH. vt;thnwdpDk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp njhlHghd
fz;fhzpg;G
eltbf;iffspw;Fg;
nghWg;ghd
Kf;fpa
epWtdkhf
nghJj;
jpiwNrhpapd;
gzpfs;
NkNy
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s
ruskhd
gzpf;F
kl;Lg;gLj;jg;gLtjhf fzf;fha;tpy; cld;gl KbahJs;sJ.

8.

KbTiu

8.1

Nkw;Fwpj;j 5.1.17 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s jtpHf;fg;glf; $bajhf ,Ue;j
&gh 889>358>050 njhifahd
kjpg;gPl;L
el;lj;ijAk; 5.2.3
Mk; ge;jpapy;
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s jtpHf;fg;glf; $bajhf ,Ue;j &gh 784>898>755 njhifahd
kjpg;gPl;L el;lkhd 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpAk; 2016 khHr; 29 Mk; jpfjpAk;
elhj;jg;gl;l jpiwNrhp Kwpfspd; ,U Vytpw;gidfspd; NghJ jtpHf;fg;glf; $bajhf
,Ue;j &gh 1>674>256>805 $l;Lj;njhifahd kjpg;gPl;L el;lj;ijAk; jtpHg;gjw;F
eltbf;if vLf;fg;gl;buhik njhlHghf mjpfhhpfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lk; vd
KbTiuf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk;> NeH Kiwf;F jpiwNrhp Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gLtij jw;fhypfkhf
,ilepWj;Jtjw;Fk; jPHkhdpf;fg;gl;L 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjp Kjy; 2016 Nk
khjk; tiu NeHe;Js;s Kwpfspd; tpepNahfq;fSf;F chpj;jhfTk; kjpg;gplg;gl;l
,yhgq;fs; my;yJ el;lq;fisf; fzpg;gpl;lhy; Nkw;Fwpj;j kjpg;gPl;L el;lk; NkYk;
caHtilAk; ,aYik cs;sikiaAk; jtpHf;f KbahJs;sJ.

8.2

,t;
mwpf;ifiaj;
jahhpf;ifapy;
fzf;fha;thsH
jiyik
mjpgjpf;F
ntspg;gLj;jg;gl;l
tplaq;fs;
kw;Wk;
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l
ge;jpfspy;
vLj;Jf;
$wg;gl;Ls;s tplaq;fspd; gb> kj;jpa tq;fp MSeuhy; jkJ gzpfis
Nkw;nfhs;ifapy; kj;jpa tq;fp MSeu; xUtuhy; vjpHghHf;fg;gLk;
njhopy;Kiwf; ftdpg;Gld; nraw;gl;ljhf ep&gzkhftpy;iy.

8.3

epiyapy;

,t;twpf;ifiaj; jahhpf;ifapy; fzf;fha;thsH jiyik mjpgjpf;F chpj;jhd
mjpfhuq;fSf;Fk;
Nehf;nfy;iyf;Fk;
cl;gl
nraw;gl;Ls;sjhf
vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyhf Fw;wtpay; my;yJ fzf;fha;thsH jiyik
mjpgjpf;F Kbtpw;F tu Kbahj epiyapyhd rl;l tpNuhj eltbf;iffs;
40

NeHe;Js;sjh

vd;gjid

,q;F

Ma;tpw;F

cl;gLj;jg;gl;buhikahy;

mj;jifa

Ma;nthd;W Njitnadf; fUjg;gLk; gl;rj;jpy; ,jw;fhf epGzj;Jtk;
epWtdq;fspd; cjtpiag; ngw;Wf;nfhs;tJ Vw;wnjd KbTiuf;fpd;Nwd;.

Xg;gk;: vr;.vk;. fhkpdp tpN[rpq;`
fzf;fha;thsH jiyik mjpgjp
fzf;fha;thsH jiyik mjpgjp jpizf;fsj;jpy;
2016 A+d; khjk; 29 Mk; jpfjp
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Captive holders could not trade or sale these bonds
without capital losses
strucfure continues.

if dr.fr .ut"

This would have some irnpact on Primary Dealer operations
reducing their operation in
pnmary and secondary markets.

Considering the above issues, it is suggested to issue
long term bonds with 6,9, 10 and 15 years
tenure for direct piacements. The proposed rates for these
bonds (net of taxes) are

I3.gOoA,

12.1 5oA, 1 1.80% and I 1.55% respectively.

Since the domestic debt market

is

volatile in the recent past, it is proposed to review this rate
structure at end of April 200g, taking into consideration
the development in debt market
and

macroeconomic environrnent in the economy.

The Monetary Board approvai is sought for the proposed
rate struchrre to be used for direct
placements of Treasury bonds and Rupee loans
in respect of captive investors such as EpF, NSB
and ETF driring January-April 2008.

SMB

MAR.C Cooray
Secretary
F4O}dETE.F]I *ROAF}
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MONETARY BOAR.D
O<dO6 o$m:c q.ar :
Board Paper No.
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File No. :
:

dedEO q"or
Meeting No.

a:Oeor:

L/2008

Ber^: q"zo

Item No. ;

MB/PD/1,/26t2008
08/11/002/0007/001
a-

:

Darc :07.01.2008

:

MINUTE:

for Treasurlz Bond.s to be
Mobilised throueh direct
Placements in 2008

The chainnan informed the Board that the CBSL has been
concerned about the unwarranted increases in the interest rates
on
government securities. Against this background, he
informed that he
had requested the Departrnents of public oiut and Econo-i"
nrr"*.r,

to come up with proposals with respect to the issue of government debt
instruments and also aiming-at minimizing-the interest rate differentials
between the primary and. the secondary markets. The Board discussed
the proposal in derail.

The official Member was of- the view that the

.l

_-

loJU

26

investors

mentioned in the paper, namely, the Employees, provident Fund (EpF),
Employees' Trust Fund (ETF) and the Nationai savings Bank (NsB),
shouid not be treated alike as the cost structure in mobilizing funds by
these three institutions differ. He also emphasized the ,r."J to take a
realistic inflation forecast and stated that during the first half of the
current year inflation is likely to remain high as several projects wiil
continue to incur costs towards completion, whilst defence exienditure
is unlikely to reduce and that certain adjustments in the administered
prices will also have to be made. He further mentioned that in addition
to the three institutions mentioned in the paper, the public Debt
Department should also look at several other sources such as different
funds. He was also of the view that auctioning of government securities
should aim at sources with more liquid funds.

(P.r.o)
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,yq;if kj;jpa tq;fp | Mz;lwpf;if 2015
ml;ltiz
8.18

I.m.nlhyH

jpiwNrhp cz;bay;fspd; Mz;Lf;fhd Kjd;ikr;
re;ij epiwNaw;wg;gl;l ruhrhp tpisT tPjq;fs;

Mz;L

91-ehl;fs;

182-ehl;fs;

2011
2012

7.28
10.72

7.21
12.29

7.41
12.14

7.31
11.81

2013
2014
2015

7.54
6.58
6.32

7.85
6.57
6.5

8.29
6.73
6.6

8.20
6.68
6.46

rjtPjj;jpdhYk;

,yq;if

&gh

Nja;tile;jJ.

A+Nuhtpw;nfjpuhf

1.3

1>278 kpy;ypad; re;ijfSf;fhdjhfTk; ,Ue;jJld; 2015
nrj;njk;gH 4 ,w;Fg; gpd;dH I.m.nlhyH 1>369 kpy;ypad;
jpiwNrhp cz;bay;fs;Æ KwpfSf;fhdjhfTk; I.m.nlhyH
807

kWGwj;jpy;

kpy;ypad;

re;ijfSf;fhdjhfTk;

fhzg;gl;lJ.

xl;Lnkhj;jkhf> ,yq;if kj;jpa tq;fpahdJ cs;ehl;L

rjtPjj;jpdhy;

ntspehl;L nryhtzp re;ijapy; 2015,y; I.m.nlhyH
3>250

2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; cs;ehl;L ntspehl;Lr;

Njwpa

tpw;gidahsuhf

nryhtzpapd;

Kjy; ,uz;L khj fhyg;gFjpapy; cWjpahff;

nfhLf;fy;thq;fy; msTfs; 2014,d; I.m.nlhyH 15>478

fhzg;gl;l jpiwNrhp cz;bay; tpisT tPjq;fs; 2015

kpy;ypadpypUe;J 2015,y; I.m.nlhyH 13>593 kpy;ypaDf;F

khr;R 2Mk; ehspypUe;J Jizepy; itg;G trjpfis

tPo;r;rpaile;jJ.

ntspehl;Lr;

mZFtjd; kPjhd fl;Lg;ghLfs; ePf;fg;gl;ljd; fhuzkhf

msTfSk;

khr;R - Vg;gpwy; fhyg;gFjpapypUe;J Nky; Nehf;fp efHe;jd.

2014,d; I.m.nlhyH 64 kpy;ypadpypUe;J 2015 I.m.nlhyH

vdpDk;> 2015 Vg;gpwy; 15Mk; ehsd;W nfhs;if tPjk;

57 kpy;ypaDf;F ,ijnahj;j tPo;r;rpnahd;wpidg; gjpT

50 mbg;gilg; Gs;spfshy; Fiwf;fg;gl;lJld; tpisT

nra;jd.

tPjq;fs; kPz;Lk; fPo; Nehf;fp efu Muk;gpj;jd. Fiwe;j tl;b

tq;fpfSf;fpilapyhd

re;ijapd;

ehshe;jr;

ruhrhp

tPjr; #onyhd;iw cWjpg;gLj;jp mijg; NgZtjw;fhd

kpifahd jsk;gy;fisf; fl;Lg;gLj;Jk; Nehf;Fld;
Ma;tpw;Fhpa
nryhtzpr;

fhyg;gFjpapy;
re;ijapy;

cs;ehl;L

kj;jpa

tq;fp

gLfld; Kfhikj;Jt cghaq;fSf;F cs;ehl;L tl;b

ntspehl;Lr;

tPjq;fs; kPjhd epahakw;w ve;jnthU mOj;jijAk;

jiyapl;ljd;

fl;Lg;gLj;Jtjw;fhfg;

fhuzkhf 2015,y; mJ cs;ehl;L ntspehl;Lr; nryhtzpr;
re;ijapd;

Njwpa

tpw;gidahsuhff;

,t;thz;Lg;

gFjpapy;

I.m.nlhyH

179

kj;jpa

kpy;ypaid

tq;fp

gd;dhl;L

fhzg;gl;lJ.

2015 A+dpy; ehl;bw;fhd gd;dhl;L Kwpfs; 6.125 rjtPj

nfhz;lJld;

eWf;F

mur gpizaq;fspd; tpisT tPjq;fs;

tPjj;jpy;

1>500

I.m.nlhyH

650

kpy;ypaDk;

2015

Kjyhe;ju re;ij
2014

2015

,uz;lhe;;ju re;ij
2014

kpy;ypaDk;;

jpiwNrhp

2015

Kwpfspd;

gpw;gFjpapy;
5.74-7.42
5.83-7.53
5.89-7.95

5.74 - 7.10
5.86 - 7.31
6.00 - 7.37

5.47-7.52
5.64-7.83
5.82-8.27

5.72 - 7.00
5.85 - 7.12
6.03 - 7.30

6.15-8.70
6.20-8.80
6.40-9.06
6.48-9.29
6.64-9.42
7.78-10.15
8.50-10.91
8.85-11.80

6.70 - 8.14
7.18 - 8.70
8.15 - 9.50
8.11 - 9.79
8.87 - 9.90
7.88 - 10.94
9.67 - 10.96
11.73

5.97-8.86
6.45-9.05
6.50-9.54
7.09-10.29
7.41-10.37
7.79-10.89
8.28-11.60
9.27-11.24

5.95 - 7.75
6.93 - 9.02
7.13 - 9.42
7.24 - 9.63
7.45 - 9.85
7.93 - 10.43
7.65 - 10.71
9.27 - 11.60

toq;fg;gl;ld.

,k;Kaw;rpfs;

fhzg;gl;likf;fpilapYk; jpiwNrhp cz;bay; kw;Wk;

Xuhz;Lf;F rjtPjk;

jpiwNrhp cz;bay;fs;
91 ehl;fs;
182 ehl;fs;;
364 ehl;fs;
jpiwNrhp Kwpfs;
2 Mz;Lfs;
3 Mz;Lfs;
4 Mz;Lfs;
5 Mz;Lfs;
6 Mz;Lfs;
10 Mz;Lfs;
15 Mz;Lfs;
30 Mz;Lfs;

Neuj;jpy;
fld;ghLfisg;

entk;ghpy; 6.85 rjtPj eWf;F tPjj;jpy; I.m.nlhyH

ml;ltiz
8.19

tplak;

nghUj;jkhd
re;ijfspypUe;J

ngw;Wf;nfhz;ljd; %yk; Mjutspf;fg;gl;lJ. ,jd;gb>

re;ijapypUe;J

<Hj;Jf;

%yjdr;

nfhs;if

ntspehl;L

clikfs;

2015,d;

If;fpa

mnkhpf;f

tPo;r;rpaile;jikf;F
tPjk;

caHtilAnkd;w

KjyPl;lhsHfspd;

rhjfkhd kNdhghtNk Kf;fpa fhuzkhf mike;jJ.
vdpDk;>

nghJg;gLfld;

jpizf;fsk;

mur

gLfld;

epjpapay;Jiw nrayhw;wKk; Kiwik cWjpj;jd;ikAk;

ntspehl;Lr;

nfhz;l

mur gpizaq;fs; re;ij

Mz;Lld; xg;gpLifapy; 12.2 rjtPjj;jpdhy; Fiwtile;jd.
re;ijapy;

kpy;ypaid

fhzg;gl;lJ.

nryhtzpr; re;ijapy; tHj;jfj;jpd; msTfs; Kd;ida

nryhtzpr;

8

cs;sPL nra;ag;gl;lJ. ,jpy; I.m.nlhyH 562 kpy;ypad;

caHtile;jJ.

cs;ehl;Lr;

cs;sPL

cz;bay;Æ jpiwNrhp KwpfSf;fhdjhfTk; I.m.nlhyH

%yk;: ,yq;if kj;jpa tq;fp

4.6

re;ijf;F

nra;jJ. ,jpy; I.m.nlhyH 782 kpy;ypad; jpiwNrhp

jpuz;l ruhrhp

364-ehl;fs;

kpy;ypaid

ehSf;F Kd;dH I.m.nlhyH 2>060 kpy;ypaid cs;sPL

Xuhz;Lf;F rjtPjk;
KjpHr;rp

3>429

nra;jJ. ,yq;if kj;jpa tq;fp 2015 nrj;njk;gH 4Mk;

nrhj;Jg;gl;baypd; KjpHr;rpf;fhd ruhrhpf; fhyj;jpid
ePbj;jjD}lhf
,lHNeHTfis

kPz;Lk;

kPz;Lk;

Fiwf;ff;$bajhf

Vw;glf;$ba

,Ue;jJ.

NkYk;>

epjpfisj; jpul;Lk; eltbf;iffSf;fhf J}z;Ljyspf;Fk;
#onyhd;wpid cUthf;ftjw;fhf fhj;jpukhd mbg;gil

%yk;: ,yq;if kj;jpa tq;fp

263
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,yq;if kj;jpa tq;fp | Mz;lwpf;if 2015
msTf; FwpaPnlhd;wpid Vw;gLj;Jk; nghUl;L 2015,y;
,lHNeHTfsw;w

njhlHr;rpahfr;

8

ntspehl;L

tpisT

nraw;gLj;jg;gl;lJ.

ntspg;gha;r;ry;

Njitg;ghl;L

tPjj;jpid

kw;Wk;
2015

,Ug;gpDk;$l>
epajp

1,000

xJf;Fj;

jpnrk;gH

,y;

nfhOk;G gq;F guptHj;jidapy;
ntspehl;L gq;Nfw;G

tiuglk;
8.15

tisNfhnlhd;W

I.m.nlhyH kpy;ypad;

ePz;l

150

mbg;gilg; Gs;spfspdhy; caHj;JtJ vd;w ehzar;
rigapd; jPHkhdk; vd;gdtw;wpd; tpisthf 364 ehs;

800
600
400
200
(200)

jpiwNrhp cz;bay; kPjhd mbg;gil msT tpisT

(400)

tPjk; 2014 ,Wjpapd; mjd; mstpypUe;J 2015 ,Wjpapy;
130 mbg;gilg; Gs;spfs; nfhz;l mjpfhpg;nghd;wpidg;

2011

2012

2013

ntspehl;L nfhs;tdT

2014

ntspehl;L tpw;gid

2015

Njwpa ntspehl;L nfhs;tdT

gjpT nra;jJ. 91 ehs;> 182 ehs; kw;Wk; 364 ehs;
KjpHr;rpfisf; nfhz;l jpiwNrhp cz;bay; tPjq;fs;

cz;bay; kw;Wk; jpiwNrhp Kwpfspd; clik 2015

2015 jpnrk;gH ,Wjpapy; KiwNa 6.38 rjtPjkhfTk; 6.69

jpnrk;gH

rjtPjkhfTk; 7.11 rjtPjkhfTk; fhzg;gl;ld.

fle;j

jpiwNrhp

cz;bay;fisAk;

cz;bay;fspd;

msT

2014,d;

&.760

ntspg;gLj;Jifapid jw;NghJs;s 12.5 rjtPjj;jpypUe;J
jpiwNrhp cz;bay; kw;Wk; jpiwNrhp cz;bay;fspd;

jpiwNrhp

nkhj;j ntspepd;w ,Ug;gpy; 10 rjtPjj;jpw;Ff; Fiwg;gjw;F

gpy;ypaDld;

jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.

xg;gpLifapy; &.1>006 gpy;ypadhf tpsq;fpaJ. jpiwNrhp

,yq;if mgptpUj;jp KwpfSf;fhd KjyPl;lhsHfs;

Kwpfspd; Kjyhe;jur; re;ij toq;fy;fs; fPNoAs;s

Kd;Dhpikfs;

ml;ltiz 8.17,y; jug;gl;Ls;sd.
nghUj;jkhd

gLfld;

toq;fy;

KjpHr;rpaile;j njhiff;nfjpuhf I.m.nlhyH 2>491.37
kpy;ypaidj;

2015 ,Wjpg; gFjpapy; Nky; Nehf;fp ce;jg;gl;ld. jpiwNrhp

jpul;Ltjw;F

,ayr;nra;jJ.

,yq;if

mgptpUj;jp KwpfSf;fhd KjyPl;lhsHfspd; ,k;Nkk;gl;l

KjyPl;lhsHfspd;

Kd;DhpikahdJ ntspf; fhuzpfspypUe;J Njhd;Wfpd;w

Kd;DhpikAk; 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; fzprkhf

,lHNeHtpidj; jzpg;gjw;fhd 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy;

tPo;r;rpaile;jd. ntspehl;L KjyPl;lhsHfspd; jpiwNrhp

jpiwNrhp

cz;bay;fs;

kw;Wk;

jpiwNrhp

Kwpfspy;

fhzg;gl;l ntspehl;L KjyPLfis nghUj;jkhdnjhU

midj;Jg; gq;F tpiyr;Rl;nlz;> v];md;l;gP
,yq;if 20 Rl;nlz; kw;Wk; nfhOk;G gq;F
ghptHj;jidapd; ehshe;j Gus;T

tiuglk;
8.14

nghJg;gLfld;

Kwpfspy; fhzg;gl;l I.m.nlhyH 835.57 kpy;ypad; nfhz;l

Nky; Nehf;fp ce;jg;gl;ld> jpiwNrhp Kwp tpisTfSk;
ntspehl;L

mjpfhpj;jikahdJ

jpizf;fsk; 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; ,yq;if mgptpUj;jp

cghaq;fs;

gpd;gw;wg;gl;likf;fpilapYk; FWq;fhy tl;b tPjq;fs;

cz;aby;fSf;fhd

mtjhdpf;fg;gl;lthW>

nryTj;jpl;lj;jpy; tjptw;NwhUf;fhd mur gpizaq;fspd;

xg;gpLifapy; fzprkhff mjpfhpj;jd. ,jd;gb> 2015,y;
toq;fg;gl;l

fhyj;jpy;

tpsq;fpaJ.

mOj;jq;fs; Vw;gLtjidj; jzpf;Fk; Nehf;Fld; 2016 tuT

nfhz;l Kjyhe;jur; re;ij Vyq;fs; Kd;ida Mz;Lld;
Vyq;fspD}lhf

gpy;ypadhf

kPsg;ngWiffspd; fhuzkhf xJf;fq;fspd; kPJ epahakw;w

khw;wq;fspidj; njhlHe;J toq;Ftjid mbg;gilahff;

Kjyhe;ju

mz;ikf;

&.303.8

tjptw;Nwhhpdhy; epjpaj;jpy; rLjpahf Nkw;nfhs;sg;gLk;

jpiwNrhp

KwpfisAk; toq;Ftjpy; fhzg;gl;l Kf;fpa nfhs;if

kl;lj;jpy; Fiwf;Fk; cghaj;jpw;F trjpaspj;jJ. NkYk;>
,yq;if

mgptpUj;jp

Kwpfspd;

cl;gha;r;ry;

murpd;

16,000

8,000

14,000

fld;ghl;Lj; jpl;lq;fSf;F epjpapLtjw;Fj; Njitahd

12,000

&ghtpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l gpizaq;fspd; mstpid

10,000

,yFgLj;jpajd;

6,000
5,000

8,000

4,000

6,000

3,000
2,000
1,000
0
2011

2012

ehshe;j Gus;T
(tyJ mr;R)

2013

2014

midj;Jg; gq;F
tpiyr; Rl;nlz; (,lJ mr;R)

&. kpy;ypad;

9,000

7,000
tpiyr; Rl;nlz;

epjpapay;Jiw nrayhw;wKk; Kiwik cWjpj;jd;ikAk;

2015,y;

,Wjpapy;

%yk;

cs;ehl;Lr;

re;ijapy;

tl;b

tPjq;fs; cWjpailtjid ,ayr;nra;jJ.

4,000

2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; xl;Lnkhj;j cs;ehl;L

2,000

nghJg;gLfld; nrhj;Jg;gl;baypd; KjpHr;rpf;fhd ruhrhpf;

0

fhyk; Kd;ida Mz;bd; 5.75 Mz;LfSld; xg;gpLifapy;

2015

2015 jpnrk;gH ,Wjpapy; NkYk; Nkk;ghlile;J 6.28

v];md;l;gP ,yq;if 20 Rl;nlz;
(,lJ mr;R)

Mz;Lfisg;

264
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gjpTnra;jJ.

2015

jpnrk;gH

,Wjpapy;

,yq;if kj;jpa tq;fp | Mz;lwpf;if 2015
12 khj KjpHr;rpfisf; nfhz;l tHj;jfg; gj;jpuq;fspd;

nfhOk;G gq;Fr; re;ijapd;
Njh;e;njLf;fg;gl;l Fwpfhl;bfs;

ml;ltiz
8.20
tplak;

midj;Jg; gq;F tpiyr;Rl;nlz; (1985®100) (m)
Mz;Lf;F Mz;L khw;wk; (�)
v]; md;l;gp v]; vy; 20 Rl;nlz;
(17.12.2014 ® 1000) (m)
Mz;Lf;fhz;L khw;wk; (�)

gq;Ffs; KiwNa 19.4 rjtPjkhfTk; 15.1 rjtPjkhfTk;

2014

2015

fhzg;gl;ld. tHj;jfg; gj;jpuq;fspd; nkhj;j ntspepd;w

7>299.0

6>894.5

ngWkjp 2014,d; &.3.5 gpy;ypaDld; xg;gpLifapy; 2015

23.4

5.5

4>089.1

3>625.7

25.3

11.3

3>104.8

2>937.9

nkh.c.c.apd; rjtPjkhf (�)

29.7

26.3

re;ij tpiy tUthaPl;L tpfpjk; (m)

19.7

18.0

re;ij %yjdthf;fj;jpw;fhd nkhj;j Gus;T (�)

12.3

8.6

1>415.0

1>059.6

re;ij %yjdkhf;fy; (&.gpy;) (m)

ruhrhp ehshe;j Gus;T (&. kpy;)

,Wjpapy; &.4.5 gpy;ypadhf tpsq;fpaJ.
ehl;bd;

gl;bayplg;gl;l

gLfld;

gpizaq;fs;

re;ijapy; 2015,y; &.83.4 gpy;ypad; epjpapidj; jpul;b
fzprkhd

gjpit

gjpTnra;ag;gl;l

Vw;gLj;jpaJld;>

&.54.2

,J

gpy;ypadpYk;

2014,y;

ghHf;f

53.9

tHj;jfk; nra;ag;gl;l gq;Ffspd; ngWkjp (&. gpy;)

341.0

253.3

rjtPjk; caHthfTk;; fhzg;gl;lJ. nfhOk;Gg; gq;Fg;

tHj;jfk; nra;ag;gl;l gq;Ffspd; vz;zpf;if (kpy;)

16>722

9>414.7

294

294

ghptHj;jidapd;gb ,r;nrayhw;wkhdJ 2015,d; toq;fg;gl;l

gl;bayplg;gl;l fk;gdpfspd; vz;zpf;if

25 njhFjpf; fld;fspD}lhf milag;gl;ljhFk;. ,J>

mwpKfk; nra;ag;gl;lit (M)
5
2
nghJ kf;fSf;fhd Muk;g gq;F toq;fy;fspd; vz;zpf;if /
5
27
tpw;gidf;fhd toq;fy;fs; (M)
chpik toq;fy;fspd; vz;zpf;if
13
14
chpik toq;fy;fs; ClhfTk; Muk;g nghJ toq;fy;
ClhfTk; jpul;lg;gl;l njhif (&.gpy;)
14.4
100.2
%yk;: nfhOk;G gq;Fg; ghptHj;jid
(m) Mz;L Kbtpy;
(M) gl;baypLtjpid ngw;Wf; nfhs;Stjw;F 3
Kiwfs; cs;sd:
mjhtJ nghJkf;fSf;fhd toq;fypidj;
Njitg;gLj;jhj xU mwpKfk;> Vw;fdNt
cs;s
gq;Ffis
nghJkf;fSf;F
toq;Ffpd;w tpw;gidf;fhd toq;fy; kw;Wk;
Gjpa gq;Ffis nghJkf;fSf;F toq;Ffpd;w
cjT njhiff;fhd toq;fy;fs; vd;gd.

2014,d; 20 toq;fy;fSld; xg;gpLifapy; gl;bayplg;gl;l
fk;gdpg; gLfld; toq;fy;fspy; Kd;ndg;nghOJkpy;yhj
caHe;j

vz;zpf;ifahFk;.

KjpHr;rpf;fhd
,Wjpapd;

ruhrhpf;

6.98

mjpfhpj;jJ.

Kwpfspd;
fhyk;

Kiwapy; Nkw;nfhz;l Ntisapy; fk;gdpg; gLfldpYs;s
KjyPl;lhsHfs; 2015 tuT nryTj;jpl;lj;jpy; mwptpf;fg;gl;L
njhopw;ghl;bypUe;j tl;b kPjhd thp tpyf;fy;fisAk;

Mz;LfspypUe;J

jpiwNrhp

Kwpfspd;

nrhj;Jg;gl;baypd;
2014,d;

Mz;LfSf;F

&.8.0 gpy;ypad; ,yq;if tq;fpapdhYk; &.7.0 gpy;ypad;

nrhj;Jg;gl;baypy;

rk;gj; tq;fpapdhYk; &.6.0 gpy;ypad; gPg;gps;]; yPrpq; md;l;

7.36

gpdhd;]; gpvy;rpapdhYk; toq;fg;gl;ld.

2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; ePz;l

nfhOk;Gg; gq;Fr; re;ij
2015,y; tpiyr; Rl;nlz;fspy; fhzg;gl;l jsk;gy;
mirTfspd; fPo; nfhOk;Gg; gq;Fg; ghptHj;jid ke;jkhd

fk;gdpg; gLfld; gpizaq;fs; re;ij
fk;gdpg;

Kf;fpakhdJk;

fk;gdpg;

Njrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhYk; mjidj; njhlHe;J

toq;fy;fspd; Kf;fpa fhuzkhf ,Ue;jJ.

,yq;ifapy;

gl;bayplg;gl;l

jpnrk;gH

fhyj;jpidf; nfhz;l jpiwNrhp cz;bay;fspd; ngUksT

re;ijapy;

2015,y;

gLfldpd; kpf caHe;j njhifahd &.9.0 gpy;ypad;

fhzg;gl;l KjpHr;rpf;fhd ruhrhpf; fhyj;jpd; mjpfhpg;G
rhj;jpakhtjw;F

fk;gdpfspy;

gLfld;

nrayhw;wnkhd;wpidg;

gpizaq;fs;

jtpHf;fKbahjJkhd

midj;Jg;

xU

gq;F

gjpTnra;jJ.

tpiyr;

Rl;nlz;

2015

,Wjpapy;

2014

,Wjpapd;

KiwNa 7>299 kw;Wk; 4>089 Gs;spfSld; xg;gpLifapy;

gFjpahf tpsq;Fk; tHj;jfg; gj;jpuk; kw;Wk; njhFjpf;

6>894

fld; re;ijfs; 2014 Mz;bYk; ghHf;f 2015,y; xg;gPl;L

md;l; GtH ,yq;if 20 Rl;nlz; 3>626 Gs;spfSf;F

hPjpapy;

11.3

RWRWg;ghdjhff;

fhzg;gl;lJ.

tq;fpfspd;

Gs;spfSf;F

5.5

rjtPjj;jpdhYk;

rjtPjj;jpdhYk;
tPo;r;rpaile;jJ.

];uhz;ll;
nfhs;ifg;

MjuTld; toq;fg;gl;l tHj;jfg; gj;jpuq;fspd; nkhj;jg;

gzpg;Giufspy; fhzg;gl;l jhkjq;fspypUe;J Njhd;wpa

ngWkjp 2015,y; &.7.9 gpy;ypadhf tpsq;fp 2014,d; &.8.2

mjpfhpj;j KjyPl;lhsHfspd; epr;rakw;w jd;ik murpay;

gpy;ypaDld; xg;gpLifapy; &.0.3 gpy;ypad; Fiwthff;

khw;wq;fs;>

fhzg;gl;lJ.

tPjq;fspy; Vw;gl;l Nja;T kw;Wk; Njhw;wk;ngw;WtUk;

tHj;jfg;

gj;jpuq;fs;

njhlHghf

tl;b

mjpfhpj;j

tl;b

tPjq;fs;>

nryhtzp

tPjq;fs; 2015,y; 7.0 - 12.0 rjtPj tPr;rpy; NtWgl;lJ. ,J>

re;ijfspypUe;jhd

2014 cld; xg;gpLifapy; ngUksT jsk;gy;fnsijAk;

vd;gdtw;Wld; NrHe;J 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; gq;Fhpik

fhl;ltpy;iy.

KjpHr;rpiaf;

%yjdr; re;ijfspypUe;J Fwpg;gplj;jf;fsT ntspehl;L

nfhz;l tHj;jfg; gj;jpuq;fs; nkhj;jg; Gjpa toq;fy;fspy;

ntspg;gha;r;ry;fisj; Njhw;Wtpj;jJ. ,jd; tpisthf

65.5 rjtPjj;jpw;F tif$wpa Ntisapy; 6 khjq;fs; kw;Wk;

Kf;fpa Jizj; Jiwfshd tq;fpfs;> epjp kw;Wk; fhg;GWjp>

3

khjq;fs;

tiuapyhd

%yjdg;gha;r;ry;fspd;

epjpapay;Jiw nrayhw;wKk; Kiwik cWjpj;jd;ikAk;

jpiwNrhp

mj;jifa

ngUk;ghyhdit jkJ gLfld; toq;fy;fisr; rhpahd

ngw;Wf;nfhz;ldH.
ntspepd;w

8

gpd;dilT
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MONETARY LAW ACT
(Chapter 422)
Owing to the numerous amendments made to the
Monetary Law Act, it has become necessary to publish
a reprint of that Act. This reprint which incorporates all
amendments made to that Act up to 30th June, 2014 is,
however, not a statutory reprint. It is only issued for purposes
of convenience.
Governor,
Central Bank of Sri Lanka

Disclaimer
This is an unofficial version and does not constitute a statutory reprint.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the text but
the Central Bank of Sri Lanka does not hold itself responsible for any
errors or omissions.
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Chapter 422
Monetary Law ACT
An Act to establish the monetary system of Sri Lanka and the Central
Bank, to administer and regulate the system and to confer and impose
upon the Monetary Board of the Central Bank powers, functions and
responsibilities necessary for the purposes of such Administration and
Regulation, and to provide for connected matters.

Acts
Nos. 58 of 1949
33 of 1954
11 of 1963
(§.67)
18 of 1965
(§.56)
16 of 1967
5 of 1968
21 of 1968
2 of 1969
(§.7)
30 of 1971
(§.88)
Laws
Nos. 37 of 1974
16 of 1977
(§.8)
10 of 1978

[Chapter II - 16th December, 1949]
[Chapter I, III to VIII - 28th August, 1950]
1. This Act may be cited as the Monetary Law Act.

Acts
Nos. 14 of 1979
62 of 1980
52 of 1985
7 of 1988
30 of 1988
(§.84)
26 of 1995
6 of 1998
32 of 2002
9 of 2006
15 of 2014]
Short title.

Chapter 1
Establishment Of The Monetary Unit
2. (1) The standard unit of monetary value in Sri Lanka shall be
the Sri Lanka rupee, which shall be represented by the signs “Re.” and
“Rs.”

The unit of
monetary
value.

(2) The Sri Lanka rupee shall be divided into one hundred units
each of which shall be called a “cent”.
3. (1) The Monetary Board shall by unanimous decision,
recommend to the Minister in charge of the subject of Finance that
the par value of the Sri Lanka rupee be determined in terms of special
drawing rights or in terms of such other common denominator as may
be prescribed by the International Monetary Fund, and upon such
recommendation, the Minister in charge of the subject of Finance shall,
by Order published in the Gazette, determine and declare the par value
of the Sri Lanka rupee in accordance with the terms specified in such
recommendation:
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Provided, however, that if the Monetary Board is of the view that
international economic conditions do not warrant the introduction or
maintenance of exchange arrangements based on stable but adjustable
par values, it may, by unanimous decision, recommend to the Minister
in charge of the subject of Finance that no determination be made under
the preceding provisions of this section or that any Order made under
this section be revoked, and upon any such recommendation, the Minister
in charge of the subject of Finance shall desist from making an Order
under this section, or, as the case may be, revoke an Order made under
this section.
(2) The Monetary Board may by unanimous decision recommend
to the Minister in charge of the subject of Finance the alteration of the
par value of the Sri Lanka rupee, if the Board is of the opinion that such
alteration of the par value of the Sri Lanka rupee is rendered necessary
in any of the following circumstances, that is to say–
(a) if the continuance of the existing par value hinders or is
likely to hinder unduly, the achievement and maintenance
of a high level of production, employment and real income
and the full development of the productive resources of Sri
Lanka, or results, or is likely to result, in a serious decline
in the International Reserve of the Central Bank or in other
utilizable external assets of Sri Lanka or if such decline cannot
be prevented except by–
(i) a large scale increase in the external liabilities of Sri
Lanka;
(ii) the persistent use of restrictions on the convertibility of the
		 rupee into foreign currencies in settlement of current
		 transactions; or
(iii) undue or sustained Government assistance to one or more
of the major export industries; or
(iv) prolonged use of measures designed to restrict the volume
of imports of essential commodities; or
(b) if the maintenance of the existing par value is producing,
or is likely to produce, a persisting surplus in the balance of
payments on current account and a monetary disequilibrium
which cannot be adequately corrected by other Government or
by Central Bank action authorised by this Act; or
(c) if uniform proportionate changes in the par values of currencies
of its members are made by the International Monetary Fund,
and upon such recommendation, the Minister in charge of the subject of
Finance may, by Order published in the Gazette, amend, in accordance
with the terms specified in such recommendation, any Order made under
subsection (1).
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(3) Any Order made under subsection (1) or subsection (2)
shall cease to have effect after a period of ten days from the date of
publication thereof, unless such Order is approved by Parliament within
that period:
Provided however, that if Parliament is not in session on the date
of publication of the Order, the Order shall cease to have effect after
a period of ten days from the date of the next meeting of Parliament,
unless such Order is approved by Parliament within that period.
4. (1) Every obligation of the following description, that is to
say, every contract, sale, payment, bill, note, instrument, and security
for money, and every transaction, dealing, matter, and thing whatsoever
relating to money, or involving the payment of money or the liability
to pay any money, shall, in the absence of an express agreement to the
contrary which is not rendered invalid or unlawful by any other written
law, be held to be made, executed, entered into, done, and had in Sri
Lanka according to the Sri Lanka rupee.
(2) In any case where any such obligation which is by
agreement expressed in any monetary unit other than the Sri Lanka
rupee has, by reason that such agreement is rendered invalid or unlawful
by any other written law, to be executed or liquidated in Sri Lanka
rupees, the necessary conversions shall be effected on the basis of the
legal parties ruling at the time when such obligation falls to be executed
or liquidated, or at such other time as may be specified in that behalf in
the agreement.
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Chapter II
establishment of the central bank to
administer and regulate the monetary system
Part I – The Central Bank, its Powers and Purposes
Establishment
and objectives
of Central
Bank.
[§.2, 32 of
2002]

5. An institution, which shall be called and known as the Central
Bank of Sri Lanka (hereinafter referred to as “the Central Bank”) is
hereby established as the authority responsible for the administration,
supervision and regulation of the monetary, financial and payments
system of Sri Lanka, and without prejudice to the other provisions of this
Act, the Central Bank is hereby charged with the duty of securing, so
far as possible by action authorised by this Act, the following objectives,
namely –
(a) economic and price stability; and
(b) financial system stability,
with a view to encouraging and promoting the development of the
productive resources of Sri Lanka.

Powers of
the Central
Bank and
the Monetary
Board in
relation to
section 69A
of the Inland
Revenue Act
No. 4 of 1963.
[§.56, 18 of
1965]

5A. (1) For the purposes of section 69A of the Inland Revenue
Act, No. 4 of 1963, the Central Bank may open, maintain and manage
special deposit accounts.

Capital of
Central Bank.
[§.2, 15 of
2014]

(2) Where an institution is approved by the Minister in charge
of the subject of Finance by Order made under paragraph (b) of
subsection (2) of section 69A of the Inland Revenue Act, No. 4 of 1963,
the Monetary Board may determine the terms and conditions subject to
which that institution may open, maintain and manage special deposit
accounts for the purposes of that section.
6. The capital of the Central Bank shall be fifteen million rupees,
which sum is hereby appropriated to the bank from the surplus assets of
the Board of Commissioners of Currency:
Provided however, the Monetary Board may from time to time,
having regard to the viability and stability of the financial system of Sri
Lanka and in the interest of the national economy, with the concurrence
of the Minister to whom the subject of Finance has been assigned,
increase the capital of the Central Bank to an amount not exceeding fifty
billion rupees.

Place of
business.

7. The Central Bank shall have its principal place of business in
Colombo, and may have such branches, agencies, and correspondents in
other places in Sri Lanka or abroad, as may be necessary for the proper
conduct of the business of the bank.

Part II – The Monetary Board
Constitution of
Monetary Board.
[§.3, 32 of 2002]

8. (1) The Monetary Board of the Central Bank shall, in addition
to determining the policies or measures authorised to be adopted or
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taken under this Act, be vested with the powers, duties and functions
of the Central Bank under this Act, and be generally responsible for the
management, operations and administration of the Bank:
Provided, however, where the Monetary Board considers it
appropriate, it may delegate to the Governor, or to any officer of the
Central Bank or to a Committee of such officers, any power, duty or
function conferred or imposed on, or assigned to, the Board by Section
10(a), (b), (bb), (d) and section 27.
(1A) Where any power, duty or function is delegated by the
Monetary Board under subsection (1), the person or the group of
persons to whom such power, duty or function is delegated shall exercise
perform or discharge such power, duty or function, in accordance with
such general or special directions or guidelines as may be issued by the
Monetary Board.

[§.3, 32 of
2002]

(2) The Monetary Board shall consist of –
(a) the Governor of the Central Bank who shall be the
chairman of the board;
(b) the person holding office for the time being as Secretary
to the Ministry of the Minister in charge of the subject
of Finance; and
(c) three members appointed by the President on the
recommendation of the Minister of Finance, with the
concurrence of the Constitutional Council.

[S3, 52 of 1985

[§.3, 32 of
2002]

(3) In the absence of the Governor from any meeting of the
Monetary Board, the Deputy Governor designated as Senior by the board
shall act as his alternate and shall preside at the meeting and have the
right to vote thereat.
(4) In the absence of the member of the Monetary Board
mentioned in paragraph (b) of subsection (2) from any meeting of the
board, the person holding office for the time being as Deputy Secretary
to the Treasury shall act as that member’s alternate at the meeting and
have the right to vote thereat.
9. (1) The Monetary Board of the Central Bank shall in that name
be a body corporate with perpetual succession and a common seal and
may sue or be sued in its corporate name.
(2) The Monetary Board shall have the power, in the name of
the Central Bank, to hold property, both movable and immovable, and to
sell and dispose of the same, to enter into contracts and otherwise to do
and perform all such acts or things as may be necessary for the purpose
of carrying out the principles and provisions of this Act.
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(3) The Monetary Board may, in the name of the Central Bank,
acquire and hold such assets and incur such liabilities as result directly
from operations authorized by this Act or as are essential for the proper
conduct of such operations.
General
powers of
Monetary
Board.

10. For the purposes of the exercise of its powers, duties,
functions, and responsibilities under this Act, the Monetary Board(a) may, subject to the provisions of section 22 and section 23,
		 appoint such officers and servants as the board may
consider necessary and remove them from office or dismiss
		 them, and may fix the salaries or wages, or other
		 remuneration, of such officers and servants, and may
		 prescribe their conditions of service;
(b) may establish and regulate pensions or provident funds or
schemes for the benefit of officers and servants and their
		 dependants and nominees, and may make contributions to
		 any such fund or scheme.

[§2, 7 of 1988]

Disqualification
for appointment
as Governor, or
as member of
the Monetary
Board.
[§.4, 32 of
2002]

(bb) may, notwithstanding the provisions of paragraph (c) of
		 section 117, grant loans and advances, for housing
purposes, to officers and servants of the Central Bank on
		 the mortgage of, or otherwise on the security of,
		 immovable property;
(c)
		
		
		
		

may make such rules and regulations as the board may
consider necessary in relation to any matter affecting or
connected with or incidental to the exercise, discharge, or
performance of the powers, functions, and duties of the
Central Bank; and

(d)
		
		
		
		

may utilize the funds of the Central Bank for the purpose
of meeting all expenditure incurred by the board in the
management, administration, and operation of the bank and
in the exercise, performance, and discharge of powers,
functions, and responsibilities of the bank under this Act.

11. (1) A person shall be disqualified for appointment as the
Governor of the Central Bank if –
(a) he is a Member of Parliament, or a member of any Provincial
Council or any local authority; or
(b) he is a public officer or judicial officer within the meaning of
the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka, or holds any office or position (other than an academic
position) either by election or appointment, for which salary or
other remuneration is payable out of public funds or the funds
of any local authority; or
(c) he is a director, officer, employee or shareholder of any
banking institution (other than the Central Bank).
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(2) A person shall be disqualified for appointment as a member of
the Monetary Board under paragraph (c) of subsection (2) of Section 8
if –
(a) he is a Member of Parliament, or a member of any Provincial
Council or any local authority; or

[§.4, 32 of
2002]

(b) he is a public officer or judicial officer within the meaning of
the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka, or holds any office or position (other than an academic
position) either by election or appointment, for which salary or
other remuneration is payable out of public funds or the funds
of any local authority; or
(c) he is a director, officer, employee or shareholder of any
banking institution (other than the Central Bank) or any other
institution supervised or regulated by the Central Bank.
12. (1) The Governor of the Central Bank shall be appointed by
the President on the recommendation of the Minister in charge of the
subject of Finance;
(2) The Governor shall devote his full professional time to
the business of the bank; and accordingly the Governor shall not accept
or hold any other office or employment whatsoever, whether public or
private, and whether remunerated or not:
Provided, however, that nothing in the preceding provisions of
this subsection shall be deemed to prevent the Governor from accepting
or holding any academic office or position or any office or position in
an institution or organisation, established for the purpose of carrying
on research in the subjects of economics, money, banking, statistics
and finance, or from being appointed to   be or acting as a member of
any commission constituted under the Commissions of Inquiry Act for
the purposes of any inquiry relating to monetary, banking, financial or
general economic matters or questions affecting the national welfare of
Sri Lanka, or of any council, committee, or other body investigating or
examining, or advising upon, any such matters or questions.
(3) The Governor shall receive such salary as may be fixed by
the President on the recommendation of the Minister in charge of the
subject of Finance.
13. (1)
The term of office of the Governor, and of any person
appointed under paragraph (c) of subsection (2) of Section 8 (hereinafter
referred to as “an appointed member”) shall, subject to the provisions of
subsection (2) of this section, be the period of six years commencing on
the date of his appointment:
Provided, however, that the term of office of the first appointed
member holding office under this Act shall be the period of three years
from the date of his appointment.
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(2) In the event of the vacation of office by the Governor or
by an appointed member before the expiration of his term of office,
another person shall be appointed in his place to hold office during
the unexpired part of the term of office of the Governor or member so
vacating office.
(3) Any person vacating office as Governor or as appointed
member by effluxion of time shall be eligible for reappointment.

Remuneration
of appointed
member.
[§.6, 32 of
2002]
[§.5, 37 of
1974]

Alternate for
appointed
member.
[§.7, 32 of
2002]

14. (1) An appointed member shall receive an allowance for each
day on which he attends a meeting of the Monetary Board.
(2) The amount of such allowance shall be fixed by the Minister
in charge of the subject of Finance in consultation with the President.
15. (1) Where an appointed member is, through illness, absence
from Sri Lanka, or for any other reason, temporarily unable to perform
the functions of his office, the President may, on the recommendation
of the Minister in charge of the subject of Finance, appoint some other
person to act in his place for such period as may be specified by the
President.
(2) The provisions of section 11 shall apply in relation to any
such appointment.

[§.7, 32 of
2002]

(3) The person appointed to act as a member of the board under
this section shall during the period of his appointment be deemed for the
purposes of this Act to be an appointed member.

Removal
from office
of Governor
or appointed
member.
[§.8, 32 of
2002]

16. The President may, on the recommendation of the Minister in
charge of the subject of Finance, remove the Governor or an appointed
member from office–
(a) if he becomes subject to any disqualification mentioned in
section 11; or
(b) if he becomes permanently incapable of performing his
duties; or
(c) if he has done any act or thing which, in the opinion
of the President is of a fraudulent or illegal character or
is manifestly opposed to the objects and interests of the
Central Bank; or
(d) in the case of the Governor, if he acts in contravention of
subsection (2) of section 12.

Meetings of
Monetary
Board.
[§.6, 37 of
1974]

17. (1) Meetings of the Monetary Board shall be held at least once
in every two weeks and, in addition, as frequently as is necessary for the
purpose of the discharge of its responsibilities under this Act.
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(2) Meetings of the board shall be convened by the Governor.
(3) At any meeting of the board, three members shall constitute
a quorum.

[§.9, 32 of
2002]

(4) No decision taken at any meeting of the board shall be deemed
to be a decision of the board unless it has the concurrence of at least
three members, or, in any case where any other provision of this Act
requires a unanimous decision, the concurrence of all five members.

[§.9, 32 of
2002]

18. The Deputy Governor designated as senior by the Monetary
Board and the Director of Economic Research may attend meetings of the
Monetary Board, but shall not have the right to vote on any question.

Attendance of
certain officers
at meetings
of Monetary
Board.

Part III - The Governor and Deputy Governors
19. (1) The Governor shall be the chief executive officer of the
Central Bank and shall accordingly be charged with the following powers,
duties, and functions :–

General
functions
and duties of
Goveernor.

(a) the execution of policies and measures approved by the
Monetary Board and, subject to any such policies and measures
as may be applicable, the direction, supervision, and control of
the operation of the Central Bank and its internal management
and administration;
(b) the preparation or the agenda for meetings or the Monetary
Board and the submissions for the consideration of the board
of policies and measures considered by him to be necessary
for the purpose of carrying out the principles and provisions
of this Act; and
(c) the exercise or performance of such other powers or duties
as may be conferred of imposed upon him by the Monetary
Board.
(2) Every instrument of the following description, that is to say,
every contract, promissory note, security, report, balance sheet, statement,
or other document and every rule, regulation, order, direction, notice, or
requirement which bears the signature of the Governor or such other
officer as may be authorized in that behalf by the Monetary Board, shall
be deemed for all purposes to be an instrument executed, made, or issued
by the Central Bank or by the Monetary Board, as the case may be.
20. The Governor of the Central Bank shall be the principal
representative of the bank and of the Monetary Board and shall in that
capacity, but in accordance with policies or rules approved or made by
the board, have authority.-
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(a) to represent the Central Bank and the board in all relations
with other persons, including the Government and any body of
persons, corporate or unincorporate, whether public or private,
domestic, foreign, or international; and
(b) to represent the Central Bank and the board in any legal
proceedings either personally or through an attorney-at-law.
Delegation
of powers of
Governor.

21. Subject to and in accordance with such rules, if any, as may be
made by the Monetary Board in that behalf, the Governor may delegate
to any other officer of the bank his authority to represent the bank for
any purpose mentioned in section 20, so however that the Governor shall
remain and continue to be responsible to the board for and in respect of
any act or thing done or omitted to be done by any such delegate.

Appointment
of Deputy
Governor.

22. The Monetary Board shall, with the concurrence of the
Minister in charge of the subject of Finance appoint one or more Deputy
Governors who shall perform such duties and exercise such powers as
may be assigned to them by the board.

Disqualification
and removal
of Deputy
Governor.

23. (1) A person shall be disqualified for appointment as a Deputy
Governor if–
(a) he is a Member of Parliament, or a member of any local
authority; or
(b) he is a public officer or judicial officer within the meaning of
the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri
Lanka, or holds any office or position (other than an academic
position) either by election or appointment, for which salary or
other remuneration is payable out of public funds or the funds
of any local authority; or
(c) he is a director, officer, employee or shareholder of any
banking institution (other than the Central Bank).

[S.3,7 of 1988]

Nothing in paragraph (b) or (c) shall be held to disqualify an
officer or servant of the Central Bank who has been temporarily released
to serve in any office or position for which salary or remuneration
is payable out of public funds or who is a director of any banking
institution which is a public corporation, for appointment as a Deputy
Governor.
(2) The Monetary Board may, with the concurrence of the
Minister in charge of the subject of Finance, remove any Deputy
Governor from office–
(a) if he becomes subject to any disqualification mentioned
in subsection (1); or

166

(8th Rev.)

Monetary law

[Cap 422   11

(b) if he becomes permanently incapable of performing his
duties; or
(c) if he has done any act or thing which, in the opinion
of the board, is of a fraudulent or illegal character or
is manifestly opposed to the objects and interest of the
Central Bank; or
(d) if, in the opinion of the board, he has failed to carry out
his duties:

[§.3, 7 of 1988]

Provided that nothing in this subsection shall be held to empower
the Monetary Board. with the concurrence of the Minister, to remove
from office, any Deputy Governor who has been temporarily released,
under subsection (3) to serve in any office or position for which salary
or other remuneration is payable out of public funds or to serve with a
banking institution which is a public corporation, as a Director of that
banking institution by reason only of the fact that such Deputy Governor
holds such office or position or is such Director.

[§.3, 7 of 1988]

(3) The Monetary Board may, with the concurrence of the
Minister, temporarily release a Deputy Governor to–

[§.3, 7 of 1988]

(a) serve in an office or position for which a salary or other
remuneration is payable out of public funds;
(b) serve with a banking institution, which is a public
corporation, as a Director of that banking institution,
on such terms as may be determined by the Monetary Board, with like
concurrence.
For the purpose of this section, “public corporation” shall have the
same meaning as in Article 170 of the Constitution.
24. In the event of the temporary absence from duty of the
Governor or of the temporary inability of the Governor to perform his
functions and duties, the Deputy Governor designated as senior by the
board shall act as the chief executive officer of the Central Bank and
shall have authority to execute the powers and perform the functions and
duties of the Governor under this Act.
24A. (1) A Deputy Governor may require any person–
(a) to furnish him or to any officer or servant of the Central
Bank designated by him within such time and in such
manner as he may specify, such information as he may
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consider necessary to obtain for the purpose of the proper
discharge of the functions and responsibilities of the
Central Bank; or
(b) to produce for inspection to him or to any officer or
servant of the Central Bank, designated by him within
such time and in such manner as he may specify, any
books or records in the possession of such person
containing or likely to contain any such information as is
referred to in paragraph (a) of this subsection.
(2) Any person who, without reasonable cause, fails or refuses
to comply with any requirement under subsection (1), shall be guilty of
an offence.
(3) In this section “person” includes any officer of any
department of Government and any body of persons, corporate or
unincorporate, whether established or constituted under any written law
or otherwise.

Part IV - Departments of The Central Bank
(A) - The Department of Economic Research
Establishment
and functions
of department
of economic
research.

25. (1) The Central Bank shall establish and maintain a department
of economic research which shall prepare data and conduct economic
research, for the guidance of the Monetary Board and the Governor in
formulating, implementing, and executing policies and measures and for
the information of the public, in the subjects of money and banking and
other economic subjects of general interest.
(2) The head of the department established under subsection (1)
shall be called the Director of Economic Research.

Authority
to obtain
information.

26. (1) The Director of Economic Research or any officer of
the department of economic research authorised for the purpose by the
Director may in such manner as may be prescribed by rules made under
section 10–
(a) require any person to furnish to him such information as
he may consider it necessary to obtain for the purposes of
the proper discharge of the functions and responsibilities
of the Central bank; or
(b) require any person to produce for inspection any books
or records in his possession containing or likely to
contain any such information.
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(2) Any person who without reasonable cause fails or refuses to
comply with any requirements made under subsection (1) shall be guilty
of an offence.
(3) In this section “person” includes any officer of any
department of Government, and any body of persons, corporate or
unincorporate, whether established or constituted under any written law
or otherwise.
27. The Central Bank shall promote and sponsor the training of
technical personnel on the subjects of money, banking, statistics, finance,
and other economic subjects, and for this purpose, the Central Bank is
hereby authorized to defray the costs of study, in Sri Lanka or abroad, of
employees of the bank who are of proved merit, or of any other qualified
persons selected by the Monetary Board.

Training of
technical
personnel.

(B) - The Department of Bank Supervision
28. (1) For the purposes of the continuous supervision and
periodical examination of all banking institutions in Sri Lanka, the Central
Bank shall establish and maintain a department of bank supervision.

Establishment
and functions
of department
of bank
supervision.

(2) The head of the department established under subsection (1)
shall be called the Director of Bank Supervision
29. (1) The Director of Bank Supervision shall examine, or cause
an examiner of his department to examine, the books and accounts of
every commercial bank in Sri Lanka at least once in each examination
period, and shall make such further examinations in respect of any
specified bank whenever required so to do by the Governor.
(2) Examination of books and accounts of banking institutions
other than commercial banks, or of any specified banking institution, shall
be made if directions in that behalf are given by the Monetary Board.
(3) A report on the results of each examination under this
section shall be furnished by the Director of Bank Supervision to the
Governor.
(4) It shall be lawful for the Director of Bank Supervision or
for any examiner of his department–
(a) to administer oaths or affirmations, in accordance with
the Oaths Ordinance, to any director, officer, or employee
of any banking institution;
(b) to require any such director, officer, or employee to
furnish such information as the Director or examiner
may consider it necessary to obtain for the purpose of
enabling the true condition of the affairs of the institution
to be ascertained; or
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(c) to require any such director, officer, or employee to
produce for inspection any books, records, or other
documents in his possession containing or likely to
contain any such information.
(5) It shall be the duty of every director, officer or employee of
any banking institution to afford to the Director of Bank Supervision or
to any examiner of his department full opportunity to examine books and
records and its cash, available assets, full liabilities and general condition,
whenever so requested by the Director.
(6) In this section “examination period” means each period of
such duration as may be fixed for the purpose by the Monetary Board.
Continuous
supervision
of banking
institutions.
[§.7, 52 of
1985]

29A. The Director of Bank Supervision may for the purpose of the
continuous supervision of banking institutions–
(a) require any commercial bank, and if so authorized by
the Monetary Board any banking institution other than a
commercial bank, to furnish from time to time and within
such period as may be specified by him, such statement
and information relating to the business or affairs of a
commercial bank or a banking institution, as the case
may be, as he may consider necessary to obtain for the
purpose of ascertaining the true condition of the affairs of
the commercial bank or the banking institution;
(b) require the auditor of any commercial bank, and if
so authorized by the Monetary Board of any Banking
Institution other than a commercial bank, furnish to him
within such period as may be specified by him, any
information in relation to an audit carried out by such
auditor of the commercial bank or banking institution, as
the case may be, as he may consider necessary to obtain
for the purpose referred to in paragraph (a); and
(c) to examine or cause an examiner of his department to
examine the books and accounts kept by any commercial
bank, or other banking institution as he may deem
necessary for the purpose of verifying the accuracy of
any statement or information so furnished.

Director
of Bank
Supervision
to examine
books of any
subsidiary
or agency
of a banking

29B. (1) The Director of Bank Supervision shall examine or cause
an examiner of his department to examine the books and accounts of any
subsidiary or agency of any commercial bank, or the books and accounts
of any subsidiary or agency of any banking institution other than a
commercial bank, if directions in that behalf are given by the Monetary
Board or the books and accounts of any society registered under the
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Co-operative Societies Law, No. 5 of 1972, which carried on banking
business, if direction in that behalf are given by the Governor.
(2) The provisions of subsections (3), (4) and (5) of section 29
and sections 30, 31 and 32 of this Act shall, mutatis mutandis apply, to
and in relation to, all or any of the institutions referred to in subsection
(1) of this section.
30. (1) In any case where the Director of Bank Supervision is
satisfied, after examination by himself or any examiner of the affairs   of
any banking institution, or upon information received from the institution,
that the institution is insolvent or is likely to become unable to meet the
demands of its depositors, or that its continuance in business is likely to
involve loss to its depositors or creditors, the Director shall make a report
accordingly to the Governor for submission to the Monetary Board; and
if the board, upon review of the facts and circumstances, is of opinion
that action should be taken as hereinafter provided, the board may make
order directing the institution forthwith to suspend business in Sri Lanka
and directing the Director to take charge of all books, records and assets
of the institution and to take such measures as may be necessary to
prevent the continuance of business by the institution.

institution or of
a Co-operative
Society
carrying
on banking
business.
[§.7, 52 of
1985]

Power of
Monetary
Board to
suspend
or restrict
business of
a banking
institution.

(2) Notwithstanding anything in any written or other law, no
action or proceeding may be instituted in any court for the purpose of
securing the review or revocation of any order made under subsection (1)
or in respect of any loss or damage incurred, or likely to be or alleged
to be incurred, by reason of such order.
(3) An order made by the Monetary Board under subsection (1)
in respect of any banking institution shall cease to have effect upon the
expiration of a period of six months from the date on which it is made;
and it shall be the duty of the board, as soon as practicable and in any
event before expiration of the said period–

[§.8, 52 of
1985]

(a) to make order permitting the institution to resume
business, either unconditionally or subject to such
conditions as the board may consider necessary in the
public interest or in the interests of the depositors and
other creditors of the institution; or
(b) to cause the Director of Bank Supervision to make
application to the competent court under such written law
as may be applicable in that behalf for the winding up of
the institution; or

[§.8, 52 of
1985]

(c) to cause the Director of Bank Supervision to make
application to the competent court, to wind up the affairs
of a branch of an institution, incorporated outside Sri
Lanka.

[§.8, 52 of
1985]
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(4) Where an order has been made by the Monetary Board
under subsection (3) permitting the resumption of business by any
banking institution subject to such   conditions as may be specified in the
order, the competent court may, on application made to it in that behalf
by the banking institution at any time while the order is in force, make a
declaration permitting the institution to resume business unconditionally,
or varying or altering, in such manner as the court may determine, any
or all of the conditions specified by the board; and any such declaration
shall have effect notwithstanding anything in the order made by the board
under subsection (3).
The Director of Bank Supervision shall be named respondent to
any such application and shall be entitled on behalf of the board to be
heard and to adduce evidence at the hearing thereof.
(5) In any case where application is made by the Director
as provided in subsection (3) for the winding up of any banking
institution(a) the institution shall not carry on business during the
pendency of the application unless it is authorized so
to do by the court and except in accordance with such
conditions, if any, as may be specified by the court; and
(b) the court, if it is of opinion after such inquiry as it may
consider necessary, that the institution is not insolvent,
may make a declaration permitting the institution to
resume business either unconditionally or subject to such
conditions as the court may consider necessary in the
public interest or in the interest of the depositors and
other creditors of the institution.
(6) Every order made by a competent court under this section
shall be subject to an appeal to the Court of Appeal and the provisions of
the Civil Procedure Code relating to appeals in civil actions shall apply
mutatis mutandis in the case of any such appeal:
Provided that an order under paragraph (a) of subsection (5) shall
be final and shall not be subject to appeal.
(7) Every application to a competent court under this section
shall be deemed to be an action of the value of five thousand rupees.
(8) In this section, “competent court”, in relation to any banking
institution, means the District Court of Colombo or of the district in
which the principal office in Sri Lanka of the institution is maintained.
[§.8, 52 of
1985]

(9) Where the business of a banking institution has been
suspended under subsection (1), the Director of Bank Supervision may–
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(a) require such banking institution to forthwith take any
action or to do any act or thing which the Monetary
Board may consider necessary for carrying on the
business of such bank;
(b) appoint a fit and proper person to advise such banking
institution with regard to the proper conduct of the
business of such banking institution;
(c) assume control of, and carry on the business of such
banking institution or delegate to another person, the
carrying on of business of the banking institution;
(d) reorganize, such banking institution by increasing its’
capital and arranging for new shareholders and by the
reconstitution of its’ board of directors; and
(e) make such arrangements as are necessary for the
amalgamation of such banking institution with any other
banking institution, that consents to such amalgamation.
(10) (a) Where an order has been made by the Monetary Board
under subsection (1) of Section 76m of the Banking Act, No.30 of 1988
(hereinafter referred to as the “Banking Act”) in respect of a licensed
specialised bank, the provisions of subsections (3), (4), (5), (6), (7), (8)
and (9) of this Section shall, notwithstanding subsections (3) and (4),
of Section 76m of the Banking Act and subject to paragraph (ii) of this
subsection, apply, mutatis mutandis, to such bank as if it were a banking
institution.
(b) Where under paragraph (i) of this subsection, the
application of the provisions of subsection (3) of this
section requires (i) the winding up of a licensed specialised bank, the
Monetary Board shall cancel the licence issued to
such bank under Part IXa of the Banking Act and,
the provisions of Part VIII of that Act shall apply to
such winding up as if it were a compulsory winding
up of the bank, in the case of a bank incorporated
or established within Sri Lanka or a compulsory
winding up of the affairs or closure of the business
of the bank, in the case of a bank incorporated
outside Sri Lanka;
(ii) the resumption of business of a licensed specialised
bank, the Monetary Board may exercise the powers
conferred on it under Section 76 n of the Banking
Act.
(c) In this subsection “licensed specialised bank” shall have
the same meaning as in the Banking Act.
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31. Where an order is made by the Monetary Board under section
30 requiring the winding up of a banking institution–
(a) in the case of a commercial bank, the Monetary Board shall
cancel the licence issued to it under the Banking Act and the
provisions of Part VIII of that Act shall apply as if it were
a compulsory winding up of the bank, in the case of a bank
incorporated or established within Sri Lanka or a compulsory
winding up of the affairs or closure of the business of the bank,
in the case of a bank incorporated outside Sri Lanka;
(b) in the case of any other banking institution, not being a
licensed specialised bank to which subsection (10) of section 30
is applicable, the Director of Bank Supervision shall nominate
a person to be the liquidator for the purpose of winding up and
subject to such nomination, such institution shall be wound up
in accordance with the law applicable to such institution.

Offences in
regard to
information and
examinations.

32. (1) Any owner, agent, director, officer, or employee of any
banking institution, who fails to furnish any information or to produce
any book, record, or other document when required so to do by the
Director of Bank Supervision or any examiner under the preceding
provisions of this Part or who obstructs or fails to permit the Director or
any examiner to make any examination authorized to be made under any
such provision, shall be guilty of an offence.
(2) Any person who in any report or information furnished
to the Director of Bank Supervision, or to any examiner, makes any
statement which he knows to be false shall be guilty of an offence.

Scheme to
insure deposits
held by banking
institutions and
co-operative
societies.
[§.7, 37 of
1974]

32A. The Central Bank may establish, maintain, manage and
control, as determined by the Monetary Board from time to time, a
scheme for the insurance of deposits held by banking institution and
societies registered under the Co-operative Societies Law, No, 5 of
1972.

Insurance of
deposits held
by banking
institutions or
societies.
[§.7, 37 of
1974]

32B. (1) Any banking institution, or any society registered under
the Co-operative Societies Law, No. 5 of 1972, and carrying on banking
business of any kind, may, as prescribed , apply to the Central Bank to
insure deposits held by such institution or society.
(2) The Central Bank may, in its discretion, accept any
application made under subsection (1).
(3) Every banking institution or society, whose application has
been accepted under subsection (2), is hereafter in this Part of this Act
referred to as “insured bank” or “insured society”, as the case may be.
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32C. (1) Every insured bank or insured society shall be liable
to pay a premium to the Central Bank on its deposits on such basis as
may be determined by the Monetary Board from time to time, with the
approval of the Minister in charge of the subject of Finance.

Premiums
payable on
deposits.
[§.7, 37 of
1974]

Provided that the premium payable by any insured bank or insured
society for any period shall not exceed fifteen cents per annum for every
hundred rupees of the total amount of the deposits in that bank or that
society.
(2) The premium shall be payable for such periods, at such
times and in such manner as may be determined by the Monetary
Board.
(3) If an insured bank or insured society makes any default in
the payments of any premium, it shall, for the period of such default,
be liable to pay to the Central Bank, interest on the amount of such
premium at such rate as may be determined by the Monetary Board.
32D. (1) The Director of Bank Supervision may, at his discretion,
examine, or cause an examiner of his department to examine, the books
and accounts of any insured bank or insured society.
(2) The provisions of subsections (4) and (5) of section 29,
paragraph (b) of section 29a , section 30, section 31 and section 32
of this Act shall, mutatis mutandis, apply to insured banks and insure
societies.
32E. Regulations may be made by the Monetary Board in respect
of–
(a) the periods for which, the times at which and the manner
in which premiums will be calculated and may be paid
by an insured bank or an insured society.
(b) the interest which may be charged from an insured
bank or an insured society where it makes default in the
payment of premiums;
(c) any matter that is stated or is required to be prescribed
or in respect of which a regulation is authorized to be
made under this Part of this Act;
(d) any other matter affecting, connected with, or incidental
to, the exercise, discharge, or performance of the powers,
functions and duties of the Central Bank under this Part
of this Act.
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(C) - Other Departments
Other
departments.

33. The Monetary Board may establish and maintain such other
departments as it may consider necessary for the proper and efficient
conduct of the business of the Central Bank.

Part V - Reports and Publications
Monthly
Statement.
[§.12, 32 of
2002]

Annual Report.
[§.8, 37 of
1974]

34. The Central Bank shall publish a general balance sheet
showing the volume and composition of its assets and liabilities as at the
last day of each month before the last day of the succeeding month.
35. (1) Within four months after the end of each financial year, the
Monetary Board shall submit to the Minister in charge of the subject of
Finance and shall publish an annual report on the condition of the Central
Bank and a review of the policies and measures adopted by the Monetary
Board during the financial year and an analysis of the economic and
financial circumstances which prompted those policies and measures.
(2) The annual report shall include a statement of the financial
condition of the Central Bank, and shall present as a minimum the
following data–
(a) the monthly movements of the money supply,
distinguished between currency and demand deposits;
(b) the monthly movements of purchases and sales of
exchange and of the International Reserve of the Bank;
(c) the annual balance of payments of Sri Lanka;
(d) the monthly indices of wages, of the cost of living, and
of import and export prices;
(e) the monthly movement, in summary form, of exports and
imports, by volume and value;
(f) the monthly movement of the accounts of the Central
Bank and, in consolidated form, of the commercial
banks;
(g) the principal data on Government receipts and
expenditures and on the state of the public debt, both
domestic and foreign; and
(h) the texts of the major legal enactments and administrative
measures adopted by the Government and the Monetary
Board during the year which relate to the functions or
operations of the Central Bank or of banking institutions
operating in Sri Lanka.
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(3) The annual report shall be laid before Parliament within
fourteen days after the receipt thereof by the Minister in charge of the
subject of Finance, if Parliament is then in session, or, if Parliament is
not in session, within fourteen days after the commencement of the next
ensuing session.
36. The balance sheet and other financial statements of the Central
Bank (including the statement of financial condition referred to in section
35 (2) shall be signed by the Governor and the Chief Accountant of the
Bank, and shall be certified by the Auditor-General.

Signatures on
balance sheets
and financial
statements.

Part VI - Profits, Losses, and Special Accounts
37. The financial year of the Central Bank shall be the calendar

Financial year.

year.
38. Before the expiration of thirty days after the end of each
financial year, the Central Bank shall determine its net profits or losses,
and in the calculation of net profits the bank shall make adequate
allowance or establish adequate reserves for such purposes as the
Monetary Board may deem fit.

Computation
of profits and
losses.

39. Before the expiration of sixty days after the end of each
financial year, the Monetary Board shall carry out the distribution of the
net profits in accordance with the following provisions :–

Distribution of
profits.

(a) Firstly – all the net profits of the Central Bank shall be used
to reduce the Monetary Adjustment Account, defined in the
following section, whenever such account exists, until the
account has been completely liquidated.
(b) Secondly – any net profits remaining after liquidation of the
Monetary Adjustment Account, if any, shall be carried to
surplus until such time as the total capital accounts of the
bank reach a sum equal to at least fifteen per centum of the
difference between the total assets of the bank and its assets in
gold and in foreign currencies.
(c) Thirdly – any net profits remaining after compliance with the
preceding provisions shall, after consultation with Minister in
charge of the subject of Finance, either be applied in liquidation
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of any outstanding Government obligations to the Central Bank
or be paid and credited to the Consolidated Fund.
40. The Monetary Board may, whenever it deems it advisable,
exclude from the computation of the annual profits and losses of any
particular financial year all or any part of any extraordinary expenses
of the following description which may have been incurred during that
year.

Extraordinary
expenses of
currency issue
and monetary
stabilization.

(a) the costs of any extraordinary coin or note issue;
(b) expenditures incurred in the issue and placing of, and the
payment of interest on, the securities to which reference is
made in section 91;
(c) interest paid on bank reserves in accordance with section 95.
The amount so excluded from the computation of profits and
losses shall be entered in a suspense account which shall be called the
“Monetary Adjustment Account". The expenses charged to such account
shall in every case be amortized not later than five years after they are
so charged.
41. (1) Profits or losses arising from any revaluation of the Central
Bank's net asset or liabilities in gold or foreign currencies as a result
of changes in the par value of the Sri Lanka rupee or of changes in
the parities or exchange rates of foreign currencies with respect to the
Sri Lanka rupee, or profits or losses assumed by the Central Bank in
accordance with the provisions of section 79, shall not be included in the
computation of the annual profits and losses of the Central Bank.

Revaluation
profits and
losses.

(2) All such profits or losses shall be carried in a special
account, which shall be named "International Reserve Revaluation
Account”, and the net balance of which shall appear either among the
liabilities or among the assets of the Central Bank, according as the
revaluations have produced net profits or net losses.
(3) The International Reserve Revaluation Account shall be neither
credited nor debited for any purposes other than those specifically
mentioned in this section.

Part VII - Audit
42. (1) The accounts of the Central Bank shall be audited by the
Auditor-General and the cost of audit shall be paid by the bank.
(2) The Auditor-General shall submit an annual report on the
accounts of the Central Bank to the Minister in charge of the subject of
Finance who shall lay such report before Parliament.
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43. (1) The Auditor-General and any officer of his department
authorized by him in that behalf shall at all times have the right of
access to, and examination of, the accounts of the Central Bank and of
all books and documents containing information with respect to matters
connected with such accounts.
(2) The Auditor-General shall at such intervals as may be fixed
by the Minister in charge of the subject of Finance furnish to him reports
setting out the results of the examination of the accounts of the Central
Bank.

Part VIII - Restrictions Relating to Central Bank Officers
and Servants
Duty to
maintain
secrecy.
[§.8, 37 of
1974]
[§.10, 52 of
1985]

*45. (1) Except in the performance of his duties under this Act,
every officer and servant of the Central Bank shall preserve and aid
in preserving secrecy with regard to all matters relating to the affairs
of any banking institution or of any client of any such institution or
of any matter relating to the affairs of any department of Government,
corporation, company, partnership or person that may come to his
knowledge in the performance of his duties under this Act, the Control
of Finance Companies Act, No. 27 of 1979, or any other law for the
time being in force, and any such officer or servant who communicates
any such matter to any person, other than the Monetary Board or an
officer of the Central Bank authorized in that behalf by the Governor, or
suffers or permits any unauthorized person to have access to any books,
papers or other records relating to any banking institution, department
of Government, corporation, company, partnership or person, shall be
guilty of an offence.
(2) No officer or servant of the Central Bank shall be required
to produce in any court any book or document or to divulge or
communicate to any court any matter or thing coming under his notice in
the performance of his duties under this Act, except as may be necessary
for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
(3) Where, in any legal proceedings, a certified copy of any
book or document of the Central Bank or of any entry in such book or
document is produced, such certified copy shall be received as prima
facie evidence of the existence of such book, document or entry, as
the case may be, and shall be admitted as evidence of the matters,
transactions or accounts therein recorded in every case where, and to
the same extent as, the original book, document or entry is now by law
admissible, but not further or otherwise.
In this subsection, “certified copy" in relation to any book,
document or entry, means a copy of such book, document or entry,
together with a certificate written at the foot of such copy that it is a
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true copy of such book, document or entry; that such book or document
is still in the custody of the Central Bank; that such entry is contained
in one of the ordinary books of the Central Bank, and was made in the
usual and ordinary course of business, such certificate being dated and
subscribed with his name and official title, by such officer as may be
authorised for the purpose by the Governor of the Central Bank.
46. Any member of the Monetary Board or any officer or auditor
of the Central Bank who certifies or verifies any statement, account, or
list required to be furnished to the Minister in charge of the subject of
Finance in pursuance of this Act, knowing the same to be false in any
material particular, shall be guilty of an offence.
47. (1 ) No member of the Monetary Board or officer or servant
of the Central Bank shall be liable for any damage or loss suffered by
the bank unless such damage or loss was caused by his misconduct or
wilful default.
(2) Every member of the Monetary Board and every officer or
servant of the Central Bank shall be indemnified by the bank from all
losses and expenses incurred by him in or about the discharge of his
duties, other than such losses and expenses as the board may deem to
have been occasioned by his misconduct or wilful default.
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CHAPTER III
The Central Bank and the Means of Payment
Part I - Issue of Means of Payment
(A) Currency
Definition of
“currency”.
[§.11, 52 of
1985]

48. For the purpose of this Act unless the context otherwise
requires, "currency" means all currency notes and coins issued or
circulating in accordance with the provisions of this Act.

Issue power..

49. The Central Bank shall have the sole right and authority to
issue currency in Sri Lanka.

Prohibition
against issue
of notes by any
person other
than Central
Bank.

50. (1 ) No person other than the Central Bank shall draw, accept
make, or issue any bill of exchange, promissory note, or engagement for
the payment of money payable to bearer on demand, or borrow, owe,
or take up any sum or sums of money on the bills or notes payable to
bearer on demand of any such person:
Provided that cheques or drafts payable to bearer on demand
may be drawn on commercial banks or agents by their customers or
constituents in respect of moneys in the hands of such banks or agents
held by them at the disposal of the person drawing such cheques or
drafts.
(2) Every person who contravenes any provision of this section
shall be guilty of an offence.

Liability for
notes and
coins.

51. Currency notes and coins issued by the Central Bank shall be
liabilities of the bank. The bank's holdings of its own notes and coins
shall not be considered as part of its currency issue and, accordingly,
shall not be taken into account in determining the assets or liabilities of
the bank.

Currency to be
legal tender.

52. All currency notes and coins issued by the Central Bank shall
be legal tender in Sri Lanka for the payment of any amount.

Issue of
commemorative
currency notes
or coins.
[§2,6 of 1998]

*52A. (1) (a) The Central Bank may, with the aproval of the
Minister in charge of the subject of Finance and subject to section 53,
issue commemorative currency notes or coins.
(b) Commemorative currency notes or coins issued under
paragraph (a) of this subsection may be sold at a price
higher than the denomination specified in such note or
coin and as may be determined by the Minister in charge
of the subject of Finance.
* This section is deemed to have come into effect from February 4, 1998. See section 4, Act 6 of
1998.
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(2) The sale of a commemorative currency note or coin issued
under subsection (1) at a price higher than the denomination specified
in such currency note or coin shall be deemed not to be a contravention
of section 58A.
(3) In this section “commemorative currency note or coin” means
a currency note or coin isuued to commemorate any person or a special
event.
53. (1) The Monetary Board shall, with the approval of the
Minister in charge of the subject of Finance, prescribe the denominations,
dimensions, designs, inscriptions, and other characteristics of currency
notes issued by the Central Bank.

Characteristics
of currency.

(2) Every currency note shall bear the signatures in facsimile of
the Minister in charge of the subject of Finance and of the Governor of
the Central Bank and shall be stated on the face thereof to be issued on
behalf of the Government of Sri Lanka.
(3) The Monetary Board shall, with the approval of the Minister
in charge of the subject of Finance, prescribe the metals, fineness, weight,
size, designs, denominations, and other characteristics of the coins issued
by the Central Bank.
54. The Central Bank shall have the authority to enter into
contracts with other persons in Sri Lanka or abroad for the printing of
currency notes and the minting of coins.

Contracts
for printing
of notes and
minting of
coins.

*55. (1) Subject to the provisions of subsection (2) upon surrender
by any person to the Central Bank of any Sri Lanka currency, the
bank shall deliver to that person in exchange, on demand and without
charge, Sri Lanka coins and currency notes of equivalent value in such
denominations as may be required by that person:

Exchange of
currency.
[§3, 6 of 1998]

Provided that if the bank is temporarily unable to deliver currency
notes or coins of any required denomination, the bank shall be deemed to
comply with its obligation if it delivers notes or coins of the next higher
or next lower available denomination.
(2) Nothing in subsection (1) shall be read and construed as
imposing an obligation on the Central Bank to deliver on demand
under subsection (1), any commemorative curency note or coin issued
under section 52A, where the required currency note or coin is of a
denomination specified in such currency note or coin.

[§3, 6 of 1998]

56. The Central Bank shall withdraw from circulation and shall
cancel all currency notes and coins which for any reason whatsoever

Replacement of
currency unfit
for circulation.

* The amendments made to this section should be deemed to have come into effect from February 4,
1998. section 4, Act 6 of 1998.
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are unfit for circulation, and shall, as soon as practicable and subject
to such rules and regulations as may be made in that behalf by the
Monetary Board with the approval of the Minister in charge of the
subject of Finance, replace them by the delivery in exchange of fit notes
and coins.
Retirement of
old notes and
coins.

57. (1) The Monetary Board may in its discretion, by notice
published in the Gazette call in for replacement currency notes or coins
of any issue or denomination.
(2) Notes and coins called in for replacement in accordance with
this section shall remain legal tender for such period not exceeding one
year from the date of call as may be prescribed by the Monetary Board
and shall thereafter cease to be legal tender.
(3) During the period of five years succeeding the date of call,
or such longer period as the Monetary Board may determine, the Central
Bank or any agent authorised by the board for the purpose, shall, upon
surrender of any currency notes or coins so called in for replacement,
replace such notes or coins, at par and without charge, by the delivery
in exchange of fit notes or coins.
(4) All currency notes and coins called in for replacement and
not surrendered as provided in subsection (3) shall cease to be a liability
of the Central Bank and the bearer of any such notes or coins shall not
be entitled to any compensation.

Mutilation of
defacement of
currency notes.

58. Any person who without the authority of the Monetary
Board–

[§.12, 52 of
1985]

(a) cuts, perforates, or in any other way whatsoever mutilates
any currency note;

[§.12, 52 of
1985]

(b) prints, stamps, or draws anything upon any currency note,
or affixes any seal or stamp to or upon any currency
note;

[§.12, 52 of
1985]

(c) attaches or affixes to or upon any currency note anything
in the nature or form of an advertisement; or

[§.12, 52 of
1985]

(d) reproduces in any form whatsoever, or makes a facsimile
of, any currency note,
shall be guilty of an offence.

Use of currency
coin otherwise
than aslegal
tender.
[§ 2, 14 of
1979]

58A. (1) Any person who, without the authority of the Monetary
Board, melts, breaks up, perforates, mutilates or uses otherwise than as
legal tender, any coin which is legal tender in Sri Lanka shall be guilty
of an offence.
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(2) Any person who knowingly uses, possesses or deals with
any metal or article which he knows or has reasonable cause to believe,
is derived from any coin which has been dealt with in contravention of
subsection (1), shall be guilty of an offence.
59. (1) Where in any proceedings in any court it has to be
determined whether a document purporting to be a currency note is an
imitation of a currency note, a certificate under the hand of the Governor
of the Central Bank or, if the Governor is temporarily absent from duty
or temporarily unable to perform his functions and duties, a certificate
under the hand of the Deputy Governor for the time being acting as
the Chief Executive Officer of the Central Bank, to the effect that such
document is an imitation of a currency note and is not a currency note
issued or deemed to be issued by the Central Bank of Sri Lanka shall
be received in those proceedings as conclusive evidence of the fact that
such document is an imitation of a currency note.

Conclusive
evidence of
imitation of a
currency note.
[§.2, 33 of
1954]
[S.2, 52 of
1985]

(2) The Governor or the Deputy Governor of the Central Bank
who issues a certificate under this section shall not be examined or crossexamined with respect to that certificate.
(3) Every certificate issued under this section shall be
substantially in the following form:–

[§.13, 52 of
1985]

I,........, Governor of the Central Bank of Sri Lanka*/Deputy
Governor for the time being acting as the chief executive officer of
the Central Bank of Srl Lanka, do hereby certify that I have examined
the document marked .....which purports to be a currency note of the
denomination ..........bearing number ....., and dated ..and that such
document is an imitation of a currency note and is not a currency note
issued or deemed to be issued by the Central Bank of Sri Lanka.
					
					
					

Signature: ....................
Date:.............................
(*Delete inapplicable words)

(4) This section shall apply–
(a) to proceedings in respect of all offences whether
committed before or after the 8th day of July, 1954, and

Application of
section.
[§.3, 33 of
1954]

(b) to proceedings pending before or awaiting inquiry or trial
in any court on the 8th day of July, 1954.
59A. (1 ) Where in any proceedings in any court it has to be
determined whether an article purporting to be a coin or a current coin
is an imitation of such coin or current coin, a certificate under the hand
of the Governor of the Central Bank or, if the Governor of the Central
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Bank is temporarily absent from duty or temporarily unable to perform
his functions and duties, a certificate under the hand of the Deputy
Governor for the time being acting as the chief executive officer of the
Central Bank, to the effect that such article is an imitation of a coin or
a current coin, as the case may be, and is not a coin or a current coin
issued or deemed to be issued by the Central Bank of Sri Lanka, shall
be received in those proceedings as conclusive evidence of the fact that
such article is an imitation of a coin or current coin.
(2) The Governor or the Deputy Governor of the Central Bank
who issues a certificate under this section shall not be examined or crossexamined with respect to that certificate.

[§.14, 52 of
1985]

(3) Every certificate issued under this section shall be
substantially in the following form:–
I, .........., Governor of the Central Bank of Sri Lanka*/Deputy
Governor for the time being acting as the chief executive officer of the
Central Bank of Sri Lanka, do hereby certify that I have examined the
article delivered in a sealed packet by .........together with letter No.... in
respect of case No. ...... which purports to be a coin*/current coin of
the denomination ..........and that such article is an imitation of a coin*/
current coin issued or deemed to be issued by the Central Bank of Sri
Lanka and is not a coin*/current coin issued or deemed to be issued by
the Central Bank of Sri Lanka.
					 Signature :....................
					 Date :-..........................
					 (*Delete inapplicable words)
(4) This section shall apply–
(a) to proceedings in respect of all offences whether
committed before or after the fifteenth day of August,
1967; and
(b) to proceedings pending before or awaiting inquiry or trial
in any court on the fifteenth day of August, 1967.
(5) In this section, the expression “current coin” shall have the
same meaning as in the Penal Code.
(B) - Demand Deposits

Definition
of “demand
deposits”.

60. For the purposes of this Act, “demand deposits” means all
those liabilities of the Central Bank and of commercial banks which are
denominated in Sri Lanka currency and are subject to payment in legal
tender upon demand by cheque, draft or order.
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61. The acceptance or creation of demand deposits shall be subject
to the control of the Monetary Board in accordance with the powers
granted to the board under this Act.
part ii

- the money supply

62. For the purposes of this Act, the expression “the money
supply” means all currency, demand deposits, time and savings deposits
and such other financial assets as may be prescribed by the Monetary
Board from time to time and are owned by persons other than the
Government, commercial banks and such financial institutions or
categories of financial institutions as may be prescribed by the Monetary
Board and for the purposes of this section “financial institutions” shall
have the same meaning assigned to it in subsection (5) of section 93.
part iii

Acceptance
and creation
of demand
deposits.

Expression of
the Definition
of “the money
supply”.
[§.13, 32 of
2002]

– payment and settlement systems

62A. (1) The Central Bank may establish and operate one or
more systems–
(a) for the transfer of funds by and between the Central Bank,
commercial banks and such other institutions or persons that
maintain a settlement account with the Central Bank and who
are admitted as participants to such system by the Central
Bank;
(b) for the transfer and settlement of scripless securities by and
between the Central Bank and direct participants;
(c) for the settlement of payment obligations in respect of transfer
and settlement of scripless securities under paragraph (b).
(2) A system established under subsection (1) may be linked to
another system in Sri Lanka or elsewhere for the clearing or settlement
of payment obligations or securities.
(3) The Central Bank may enter into agreements with the
participants of a system established under subsection (1) and issue in
writing to the participants of the system rules for the operation of the
system.
(4) Without prejudice to the generality of subsection (3), such rules
may provide–
(a) for the provision of intra-day credit against the collateral of
securities to the participants and the conditions attaching to the
provision of such credit;
(b) for the appointment of the Central Bank as a certification
authority for the purpose of issuing certificates to participants
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under any law applicable to the appointment of certification
authorities in respect of electronic signatures;
(c) for the formulation and adoption of a code of conduct for
participants;
(d) for the authentication of transactions carried out
electronically;
(e) for the Central Bank, if it considers necessary in the interest
of the system, to cease or suspend the operation of the system,
or to withdraw or suspend the privileges or rights of any
participant or category of participants or to suspend or revoke
the membership in the system of a participant;
(f) for the appointment of auditors or inspectors for the auditing or
inspection of the operating systems of participants in respect of
the settlement system; and
(g) for the payment of charges and fees to the Central Bank by the
participants.
(5) A payment or transfer made through a system established under
subsection (1), is final and irrevocable –
(a) in the case of a transaction involving a funds transfer only,
upon the settlement account of the participant requesting the
funds transfer being debited;
(b) in the case of a transaction involving a securities transfer only,
upon the securities account of the participant requesting the
securities transfer being debited;
(c) in the case of a transaction involving both a funds transfer
and a securities transfer, upon debiting the settlement account
or the securities account of a participant requesting the funds
transfer or the securities transfer as the case may be, whichever
occurs earlier,
and notwithstanding anything to the contrary in any other law, such
payment or transfer shall not be required to be reversed, repaid or
set aside nor shall any court, order such payment or transfer to be
rectified or stayed.
(6) Scripless securities issued under this Act or the Local Treasury
Bills Ordinance or the Registered Stock and Securities Ordinance shall
be transferred, pledged, encumbered, lent, borrowed or transacted in
only as provided by or under the regulations made under this Act or the
Local Treasury Bills Ordinance or the Registered Stock and Securities
Ordinance, as the case may be. A transfer, pledge, encumbrance, loan,
borrowing or transaction effected accordingly shall be valid and effectual
notwithstanding any other written law, and the claim of a participant of
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the system on any scripless securities posted as collateral in accordance
with those regulations as may be applicable shall have priority over the
claims on such scripless securities of a person who is not a participant
of the system.
(7) Nothing in subsections (5) and (6) shall affect any other legal
right or remedy available to a person who has suffered any loss or
damage by a payment, transfer or settlement effected through a system
established under subsection (1).
(8) Notwithstanding the provisions of any written law relating to
the winding up of companies, if proceedings for the winding up of a
participant of a system have commenced –
(a) the Central Bank may do anything permitted or required by the
rules of the system in order to net obligations incurred before
or on the day on which the proceedings commenced;
(b) the obligations that are netted under the rules of the system
shall be disregarded in the proceedings; and
(c) the netting made by the Central Bank and any payment made
by the participant under the rules of the system shall not be
voidable in the proceedings.
(9) If proceedings for the winding up of a participant is
commenced and a payment or settlement owed by such participant has
been made as referred to in subsection (5) or (8), and if a payment or
settlement of such funds or securities would have been void or voidable
under any other written law if made outside the system, the liquidator
of such participant may recover from the person to whose benefit such
payment or settlement was made such amount as would have been
recoverable if such payment or settlement had been made outside the
system.
(10) Without prejudice to the generality of the provisions of section
47, the Monetary Board, any member of the Monetary Board, any officer
or employee of the Central Bank or any person acting under the direction
of the Monetary Board shall not be liable for any loss or damage suffered
by any person or participant, arising directly or indirectly, from the use
of the system by any participant, unless such loss or damage results from
gross negligence or willful misconduct of the Monetary Board or any
member of the Monetary Board or any officer or employee of the Central
Bank or any person acting under the direction of the Monetary Board.
(11) Where any transaction effected through a system established
under subsection (1) is carried out electronically, such transaction shall
not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground
that such transaction is carried out electronically or that the information
relating to such transaction is maintained in the form of an electronic
record, and such record may be tendered in evidence in proceedings
before any court or tribunal in accordance with the provisions of
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Parts II and III of the Evidence (Special Provisions) Act, No.14 of 1995
or any other law for the time being in force relating to the tendering of
computer evidence, before any court or tribunal.
(12) Any or all of the functions referred to in subsection (1) may,
be carried out by a body corporate authorised for the purpose by the
Monetary Board, subject to such terms and conditions as may be imposed
by the Monetary Board.
(13) For the purposes of this section –
“direct participant” and “scripless securities” shall have the same
meaning as in section 112A;
“rules” mean any rule issued by the Central Bank under subsection
(3) of this section;
“securities” shall have the same meaning as in section 112A
except that for the purposes of paragraph (a) of subsection (4),
securities shall not include securities of the Central Bank issued
in scripless form or otherwise;
“settlement account” means an account maintained by a participant
with the Central Bank under this Act and used for the purposes
of the system with the approval of the Central Bank;
“securities account” means an account maintained by a participant
with the Central Bank in terms of paragraph (b) of section
112A.

CHAPTER IV
The Central Bank and National Monetary Policy
part i
Principles
governing
determination
of domestic
monetary
policy.

- doemstic monetary stabilization

63. (1) The Monetary Board shall endeavour so to regulate the
supply, availability, and cost of money as to secure, so far as possible
by action authorised by this Act, the objects mentioned in section 5; and
shall for such purpose have regard to the monetary needs of particular
sectors of the economy as well as of the economy as a whole.
(2) In determining its domestic monetary policies the Monetary
Board shall especially consider their effects on Sri Lanka’s international
financial position as evidenced by the relation of domestic to world prices
and costs, by the level and composition of exports and imports, by the
international balance of payments, and, ultimately, by the ability of the
Central Bank to maintain the international stability of the Sri Lanka rupee
and its free convertibility for current international transactions.
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64. (1) Whenever the Monetary Board anticipates economic
disturbances that are likely to threaten domestic monetary stability in Sri
Lanka or whenever abnormal movements in the money supply or in the
price level are actually endangering such stability, it shall be the duty
of the board–
(a) to adopt such policies, and to cause such remedial
measures to be taken, as are appropriate in the
circumstances and authorised by this Act;
(b) to submit to the Minister in charge of the subject of
Finance and, if not prejudicial to the public interest,
make public, a detailed report which shall include, as a
minimum, an analysis of–
(i) the causes of the anticipated economic disturbances,
		 or of the actual abnormal movements of the money
		 supply or the price level;
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(ii) the probable effects of such disturbances or
		 movements on the level of production, employment,
		 and real income in Sri Lanka; and
(iii) the measures which the Monetary Board has already
		 taken, and the further monetary, fiscal, or
		 administrative measures which it proposes to take or
		 recommends for adoption by the Government.
(2) Without prejudice to the generality of the provisions of
subsection (1), it shall be the duty of the Monetary Board to submit a
report in terms of paragraph (b) of that subsection if at the end of any
month the board finds that the amount of the money supply has increased
or decreased by more than fifteen per centum, or the cost of living index
has increased by more than ten per centum, of its level at the end of the
corresponding month in the preceding year.
(3) The Monetary Board shall continue to submit further
reports periodically so long as the circumstances which occasioned the
submission of the first report constitute a threat to domestic monetary
stability.
part ii

- international monetary stabilization

Principles
governing
determination
of international
monetary
policy.
[§.8, Law 10 of
1978]

65. In determining its international monetary policy the Monetary
Board shall endeavour to maintain the par value of the Sri Lanka rupee,
or where no determination of such par value has been made under
section 3, maintain such exchange arrangements as are consistent with
the underlying trends in the country and so relate its exchange with other
currencies as to assure its free use for current international transactions.

International
Reserve.

66. (1) In order to maintain the international stability of the Sri
Lanka rupee and to assure the greatest possible freedom of its current
international transactions, the Monetary Board shall endeavour to maintain
among the assets of the Central Bank an international reserve adequate to
meet any foreseeable deficits in the international balance of payments.

[§.8, Law 10 of
1978]

(2) In judging the adequacy of the International Reserve, the
Monetary Board shall be guided by the estimates of prospective receipts
and payments of foreign exchange by Sri Lanka; by the volume and
maturity of the Central Bank’s own liabilities in foreign currencies; and,
in so far as they are known or can be estimated, by the volume and
maturity of the foreign exchange assets and liabilities of the Government
and of banking institutions and other persons in Sri Lanka. So long as
any part of the foreign currency assets of Sri Lanka are held in currencies
which are not freely convertible by the Central Bank, whether directly or
indirectly, into special drawing rights or such other common denominator
prescribed by the International Monetary Fund or into foreign currencies
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freely usable in international transactions, or are frozen, the Monetary
Board shall also take this factor into account in judging the adequacy of
the International Reserve of the Central Bank.
67. (1) The International Reserve of the Central Bank may include
the following assets :–

Composition
of International
Reserve.
[§.7, 2 of 1969]

(i) gold;
(ii) assets in foreign currencies in the form of (a) documents and instruments of types customarily
		 employed for the international transfer of funds; or
(b) demand and the time deposits in central banks,
		 treasuries, and commercial banks abroad; or
(c) securities of foreign Governments; or
(d) foreign notes and coins; and
(iii) 	 	
			
			
			
			

either the whole, or such maximum percentage of the
whole, of the holdings of such drawing rights in the
Special Drawing Rights Department in the International
Monetary Fund according as may be determined from
time to time by the Monetary Board.

[§.7,2 of 1969]

[§.7,2 of 1969]

[§.8, Law 10 of
1978]

(2) The Monetary Board shall endeavour to hold at least
a nuclear reserve in gold or currencies freely convertible by the
Central Bank, whether directly or indirectly, into gold. The board shall
particularly consider the prospects of stability and convertibility of all
of the currencies in the International Reserve as well as the anticipated
demand for such currencies.
68. (1) Whenever the Monetary Board anticipates that there
may develop a deficit in the international balance of payments of such
magnitude as to cause a serious decline in the International Reserve,
or whenever there is an imminent threat of a serious decline in the
International Reserve, or whenever the International Reserve actually falls
to a level which the board considers to be a threat to the international
stability of the Sri Lanka rupee, or whenever international payments or
remittances are being made which in the opinion of the board constitute
an actual or a potential threat to such stability or are prejudicial to the
national welfare, it shall be the duty of the board–
(a) to adopt such policies, and to cause such remedial measures to
be taken, as are appropriate to the circumstances and authorised
by this Act, and
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(b) to submit to the Minister in charge of the subject of Finance a
detailed report which shall include, as a minimum, an analysis
of–
(i) the nature, causes, and magnitude of the actual or
		 potential threat to the international stability of the Sri
		 Lanka rupee; and
Dealings in
gold.

(ii) the measures which the board has already taken, and
the further monetary, fiscal or administrative measures
which it proposes to take or recommends for adoption
by the Government.
(2) The Monetary Board shall submit further periodical reports
to the Minister in charge of the subject of Finance until the threat to the
international stability of the rupee has disappeared.

CHAPTER V
Instruments of Central Bank Action
part i

- operations in gold and foreign exchange

*70. The Central Bank may import, export, buy, sell, hold, or
otherwise deal in gold in any form.
Foreign
exchange
operations of
Central Bank.

71. (1) The Central Bank may engage in spot or other foreign
exchange operations, that is to say, it may effect transfers of funds by
telegram, letter, or other method of communication, and may buy and
sell foreign notes and coins and any documents or instruments of types
customarily employed for the international transfer of funds.
(2) Foreign exchange operations may be transacted by the
Central Bank only with–
(a) commercial banks operating in Sri Lanka;
(b) the Government and agencies or institutions acting on
behalf of the Government (whether established by any
written law or otherwise);
(c) foreign commercial or central banks;
(d) international financial institutions; and
* Section 69 is repealed by Law No. 10 of 1978.
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(e) foreign Governments and agencies or institutions acting
on behalf of foreign Governments.
72. In order to ensure the free use of the Sri Lanka rupee for
current international transactions, the Central Bank may buy any quantity
of foreign exchange offered, or sell any quantity of foreign exchange
demanded, by any commercial bank in Sri Lanka:
Provided that nothing in the preceding provisions of this subsection
shall require the Central Bank to purchase foreign exchange in any
currency which is not freely convertible by the bank, whether directly or
indirectly, into special drawing rights or such other common denominator
prescribed by the International Monetary Fund or into foreign currencies
freely usable in international transactions, unless, in the opinion of the
Monetary Board, there is an adequate demand, actual or anticipated,
for such currency for the purpose of making payments for current
international transactions, or unless the Monetary Board, with the
concurrence of the Minister in charge of the subject of Finance, makes
a determination that the acquisition of such currency is in the national
interest.
73. (1) The Governor shall determine and certify the parities with
respect to the Sri Lanka rupee of foreign currencies ordinarily required
for the international transactions of Sri Lanka. Parities so determined and
certified shall be published in the Gazette, and shall be recognized as
the legal parities for all purposes. The Governor may in addition certify
the parity of any foreign currency not included in the published list of
parities.
(2) The Governor may at any time desist from certifying or
publishing the parity of any foreign currency if the exchange rates for
that currency in international markets are unstable or widely divergent.
(3) The legal parities of foreign currencies with respect to the
Sri Lanka rupee shall be determined by the Governor, in accordance with
the following provisions :–
(a) The currency of a country which is a member of the
International Monetary Fund shall have its parity with
respect to the rupee established on the basis of its par
value as agreed with the fund in every case where the
country is permitting exchange transactions between
its currency and the currencies of other members only
within the maximum and the minimum rates prescribed
in the International Monetary Fund Agreement for such
transactions. In any other case, or if the par value of the
currency of a member country has not been agreed with
the fund, the parity of such currency with respect to the
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rupee may be calculated on the basis of the exchange
rates for that currency in the international markets; and
if there is divergence among the rates quoted in the
international markets, the Governor may determine which
rates to use for the determination of parity.
[§.8, Law 10 of
1978]

(b) The currency of a country which is not a member of the
International Monetary Fund shall have its parity with
the rupee calculated on the basis of the exchange rates
for the currency in international markets; and if there
is divergence among the rates quoted in international
markets the Governor may determine which rates shall
be used for the determination of the parity.

Exchange
rates for
Central Bank
transactions.

74. (1) The Monetary Board shall from time to time determine the
rates at which the Central Bank will buy and sell foreign exchange.

[§.8, Law 10
of 1978]
[§.16, 32 of
2002]

(2) The rates determined under subsection (1) for spot
transactions shall not differ by more than four and one-half per centum
from the legal parities determined under Section 73, except in the case
of the rates for purchases and sales of foreign notes and coins, in which
case the Board may have regard to the additional costs of, or incidental
to, such transactions.
(3) The rates determined under subsection (1) for transactions
other than spot transactions shall not differ from the corresponding
rates for spot transactions, except in so far as is necessary to reimburse
the bank for the additional costs, expenses, or risks of each type of
transaction.
(4) The Central Bank shall not accept any commission or
impose any charge of any description in respect of the purchase or sale
of foreign exchange, except telegraphic or other costs actually incurred
in connection with such purchase or sale.

Loans to and
from foreign
institution, &c.

75. (1 ) The Central Bank may grant loans to, or take loans
from, any institution of any description referred to in paragraphs (c), (d)
and (e) of subsection (2) of section 71 and may engage in such other
transactions with such institutions as are expedient or desirable in the
public interest and are appropriate having regard to the character of the
bank as a Central Bank.
The Central Bank may act as agent or correspondent of any such
institution other than a foreign commercial bank.
(2) Any loan taken as provided in subsection (1) may be secured
by gold or other assets held by the Central Bank.
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- regulation of foreign exchange operations of
commercial banks

76. (1) The Monetary Board shall determine the minimum rate at
which commercial banks may buy spot exchange and the minimum rate
at which they may sell spot exchange. Where the Monetary Board has
certified the legal parity of a currency in accordance with section 73, the
maximum and minimum exchange rates established for such currency
shall not differ from such parity by more than four and one-half per
centum.

Rates
applicable to
purchases
and sale of
exchange by
commercial
banks.
[§8, 10 of 1978]
[§.17, 32 of
2002]

(2) No commercial bank shall buy spot exchange at any rate
below the minimum rate determined under subsection (1) or sell spot
exchange at any rate exceeding the maximum rate so determined; and
no commercial bank shall in respect of any purchase or sale of such
exchange accept any commission or impose any charge of any description
except telegraphic or other costs actually incurred in connection with
such purchase or sale.
(3) No commercial bank shall carry out any transaction in
exchange, not being a spot transaction, at any rate which differs from the
rate determined under subsection (1) for a spot transaction–
(a) by a margin greater than is reasonable having regard to
the additional costs, expenses or risks of the transaction;
or
(b) by such margin, if any, as may be prescribed in that
behalf by the Monetary Board.
76A. (1) Where the Governor is of opinion that it is inexpedient
to determine and certify, in accordance with the provisions of section 73,
the parities with respect to the Sri Lanka Rupee of foreign currencies
ordinarily required for the international transactions of Sri Lanka, the
Governor–
(a) may desist from determining and certifying the parities of such
foreign currencies under that section; and
(b) may or may not determine the rates at which the Central
Bank may buy and sell foreign exchange in spot or other
transactions.
(2) Where the Governor acts in terms of subsection (1), the
provisions of sections 73, 74 and 76 shall cease to have any force or
effect in law.
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(3) Where the Governor determines, under paragraph (b) of
subsection (1) the rates at which the Central Bank may buy and sell
foreign exchange in spot or other transactions, the following provisions
shall apply upon such determination (a) such determination may be limited to such foreign currencies
as the Governor may deem appropriate;
(b) the rates determined under paragraph (b) of subsection (1)
shall not apply in the case of the purchases and sales of foreign
notes and coins, in which case the Central Bank may have
regard to the additional costs of, or costs incidental to, such
purchases or sales;
(c) the Central Bank shall not accept any commission or impose
any charge of any description in respect of the purchase or
sale of foreign exchange, except the telegraphic or other costs
actually incurred in connection with such purchase or sale;
(d) it shall be competent for the Governor to authorise, in writing,
any officer by name or by office, to vary from time to time
within such limits as may be specified by the Governor, the
rates determined by the Governor under paragraph (b) of
subsection (1);
(e) where the Governor makes a determination under paragraph (b)
of subsection (1) with respect to foreign currency but makes
no determination under that subsection with respect to any
particular foreign currency, the Central Bank may buy and sell
such currency in respect of which no determination has been
made at a rate calculated on the basis of the exchange rate for
that currency in the international markets in relation to any
foreign currency with respect to which the Governor has made
a determination under paragraph (b) of subsection (1).
(4) Where the Governor desists from determining and certifying
parities under subsection (1)(a) and does not determine the rates at which
the Central Bank may buy and sell foreign exchange in spot or other
transactions under paragraph (b) of subsection (1), the Central Bank may
buy and sell foreign exchange at such rates as the Governor or an officer
authorised by the Governor for the purpose may deem appropriate.
(5) (a) Where the Governor determines under subsection 1(b) the
rates at which the Central Bank may buy and sell foreign
exchange, the Governor may determine the minimum rate at
which any commercial bank may buy spot foreign exchange
and the maximum rate at which any commercial bank may
sell spot foreign exchange.
(b) Notwithstanding that the Governor has desisted from
determining and certifying parities under subsection (1)(a)
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and has not determined the rates at which the Central Bank
may buy or sell foreign exchange under paragraph (b) of
subsection (1) the Governor may determine the minimum
rate at which any commercial bank may buy spot foreign
exchange and the maximum rate at which any commercial
bank may sell spot foreign exchange.
(c) The provisions of paragraph (d) of subsection (3) shall,
mutatis mutandis, apply to and in relation to, the minimum
and maximum rates determined under paragraph (a) or
paragraph (b) of this subsection.
(d) Where no determination is made under paragraph (a) or
paragraph (b) of this subsection, a commercial bank may
buy, sell or carry out any transaction in foreign currency at
rates calculated on the basis of the exchange rates for that
currency in the international markets.
(e) Where a determination is made under paragraph (a) or
paragraph (b) of this subsection as to the minimum and the
maximum rates at which commercial banks may buy and
sell spot foreign exchange –
(i) no commercial bank shall buy spot foreign exchange
at any rate below the minimum rate determined
under those paragraphs as may be applicable or
sell spot foreign exchange at any rate exceeding
the maximum rate so determined as may be
applicable; and no commercial bank shall in respect
of the purchase or sale of such exchange accept any
commission or impose any charge of any description
except telegraphic or other costs actually incurred in
connection with such purchase or sale; and
(ii) no commercial bank shall carry out any transaction in
foreign exchange, not being a spot transaction, at any
rate which differs from the rates determined under
paragraph (a) or paragraph (b) of this subsection
as may be applicable by a margin greater than is
reasonable having regard to the additional costs,
expenses or risks of the transaction, or by such
margin, if any, as may be prescribed in that behalf
by the Governor.
77. (1) In order more effectively to control the use and disposition
of the foreign exchange resources of Sri Lanka or in order to promote
the domestic investment of the resources of commercial banks, the
Monetary Board may from time to time fix, or prescribe the manner of
determination of, the maximum amount of the working balances which
commercial banks may hold in foreign currencies generally or in any
specified foreign currency or currencies, and may from time to time
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require such banks to sell to the Central Bank all or any specified part
of the surpluses in excess of such maximum amount.
(2) The Monetary Board may, having regard to the special needs
of any particular commercial bank, permit that bank to hold working
balances in any specified foreign currency in excess of the maximum
amount fixed or determined for such currency under subsection (1).
(3) In ascertaining whether the working balances of any
commercial bank in any foreign currency are in excess of the maximum
amount fixed or determined as herein before provided, there may be
deducted from such balances the net liabilities of that bank in currencies
into which the first-mentioned currency is freely convertible.

Requirements
regarding
currency
position of
commercial
banks.

78. (1) The Monetary Board may direct that the proportion which
the assets in Sri Lanka rupees of commercial banks in Sri Lanka bear to
the liabilities in Sri Lanka rupees of such banks shall not be less than
such proportion as the Monetary Board may prescribe, or may direct such
banks to maintain a balanced position between their assets and liabilities
in any currency or currencies in which they operate. The board shall
allow to such banks a reasonable period of time in which to comply with
any such direction.
(2) Any direction under subsection (1) shall be made applicable
to all commercial banks without discrimination:
Provided, however, that the Monetary Board may give such
a direction to any particular commercial bank in any case where, in
the opinion of the board, such action is necessary in order to protect
against possible loss to depositors and other creditors of the bank who
are citizens of Sri Lanka or to companies or associations controlled by
citizens of Sri Lanka.

Revaluation
profits and
losses on
holdings
of foreign
exchange
by banking
institutions.
[§.8, Law 10 of
1978]

79. (1) Any revaluation profits realized or any revaluation losses
incurred by banking institutions on their net assets and liabilities in
foreign currencies freely convertible by the Central Bank, whether
directly or indirectly, into special drawing rights or such other common
denominator prescribed by the International Monetary Fund or into
foreign currencies freely usable in foreign transactions and arising from
changes in the par value of the Sri Lanka rupee or in the legal parities
or in the Central Bank’s exchange rates, of such currencies with respect
to the Sri Lanka rupee, shall be assumed in their entirety by the Central
Bank and shall be debited or credited accordingly.
(2) (a) If the Monetary Board so declares, the provisions of
subsection (1) shall apply in relation to revaluation profits realized or
revaluation losses incurred by banking institutions on their net assets or
liabilities in any specified foreign currency which is not freely convertible
by the Central Bank, whether directly or indirectly, into gold.
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(b) Any such declaration shall have effect until it is revoked by the
board. Notice of the date on which any such declaration will be revoked
shall be given to banking institutions not less than eight days before the
proposed date of revocation.
(c) During the period commencing on the date of the notice
referred to in paragraph (b) and ending on the date of revocation of the
declaration to which it relates, every banking institution shall comply
with such directions, if any, as may be given by the Monetary Board
for the purpose of preventing banking institutions from increasing their
holdings of the currency to which the declaration relates.
(3) Where in consequence of a determination made under
subsection (1 ) of section 76A, the provisions of sections 73, 74 and
76 cease to be of any force or effect, the provisions of subsections (1 )
and (2) of this section shall also cease to be of any force or effect, and
accordingly, the Central Bank shall not assume any revaluation profits
realised or revaluation losses incurred by any banking institution.

[§3, Law 16 of
1977]

80. (1) Every commercial bank shall, as soon as may be after
the close of business at the end of such period as may be prescribed by
the Monetary Board, make a report to the Central Bank setting out the
volume and composition of its purchases and sales of foreign exchange
during that period, and shall furnish such additional information as the
Central Bank may require with reference to such purchases and sales and
to the movements of its accounts in foreign currencies.

Information
on exchange
operations.

(2) The Monetary Board may also require any other person to
make reports to the Central Bank at specified times or intervals as to all
transactions or operations in gold, in any shape or form, and in foreign
exchange.
(3) Every report under this section shall be in such of the
appropriate forms as the Monetary Board may prescribe for the
purpose.
(4) The Director of Bank Supervision may make such inspection
or examination of the books and accounts kept by any commercial bank
or other person as he may deem necessary for the purpose of verifying
the accuracy of any statement set out in any report made by such
commercial bank or person.
81. Whenever there is in progress an inward or outward movement
of capital which in the opinion of the Monetary Board is actually
endangering, or threatening to endanger, the domestic or international
stability of the Sri Lanka rupee, it shall be the duty of the board to take
such action as is appropriate under section 64 or section 68.
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part iii-credit operations with banking institutions
Priciples
governing
credit
operations.

82. (1 ) The Central Bank shall exercise the authority conferred
by this Part of this Act to carry out the national monetary policy by
regulating the supply, availability, cost, and character of credit and by
providing the banking system with liquid funds in times of need.
(2) If the Monetary Board determines that it is necessary so to
do by reason that, in the opinion of the board, there is in progress, or has
occurred, an expansion of the money supply that represents a threat to
the domestic or international monetary stability of Sri Lanka, the board
shall direct the suspension of the grant of credit by the Central Bank to
banking institutions, except when the board, having regard to the special
circumstances, by unanimous decision approves the grant of credit.

Types of
operations
normally
authorised.
[§.88, 30 of
1971]

83. (1 ) Subject to the principles stated in section 82 of this Act,
the Central Bank may ordinarily transact with commercial banks and
the National Savings Bank, credit operations of any description set out
hereunder :–
(a) Commercial credits – The Central Bank may discount,
rediscount, buy and sell bills, acceptances, promissory
notes, and other credit instruments with maturities of
not more than 180 days from the date of their discount,
rediscount, or acquisition by the Central Bank and
resulting from transactions related to–
(i) the importation, exportation, purchase, or sale of
		 readily saleable goods and products, or their
		 transportation within Sri Lanka; or
(ii) the storage of non-perishable goods and products
which are duly insured and deposited under
conditions assuring their preservation, in authorised
bonded warehouses or in other places approved by
the Monetary Board.
(b) Production credits – The Central Bank may discount,
rediscount, buy and sell bills, acceptances, promissory
notes, and other credit instruments having maturities of
not more than 270 days from the date of their discount,
rediscount, or acquisition by the Central Bank and
resulting from transactions related to the production,
manufacture, or processing of agricultural, animal,
mineral, or industrial products.
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(c) Advances. – The Central Bank may grant loans or
advances for any fixed period not exceeding 180 days
upon promissory notes secured by the pledge with the
bank of–
(i) gold coins or bullion; or
(ii) negotiable Treasury Bills, promissory notes,
		 debentures, bonds, or other negotiable securities of
		 the Government; or
(iii) securities issued by the Central Bank itself or other
		 credit instruments of banking institutions operating in
		 Sri Lanka and approved by the Monetary Board; or
(iv) credit instruments referred to in paragraph (a) of this
		 subsection; or
(v) credit instruments referred to in paragraph (b) of this
		 subsection.
Notwithstanding anything in the preceding provisions of this
paragraph, a loan or advance secured by the pledge of any credit
instrument referred to in paragraph (b) of this subsection may be for a
period not exceeding 270 days.
(2) Except in such circumstances and subject to such conditions
as the Monetary Board may determine, the Central Bank shall not grant
to any commercial bank or to the National Savings Bank, any loan or
advance upon the security of the pledge of any instrument referred to in
paragraph (c) of subsection (1) in any case where such instrument is held
by such commercial bank or the National Savings Bank as security for
the repayment to it of the amount due upon any overdraft account.
84. Whenever, in the opinion of the Monetary Board, a deflationary
situation exists which requires special relaxation of normal maturities
applying to Central Bank credit operations, the board may determine
that credits may be granted by the bank on instruments referred to in
paragraph (a) or paragraph (b) of section 83(1) having a maturity of
a period longer than the period specified in those paragraphs but not
exceeding one year, and may authorise loans or advances to be granted
under paragraph (c) of that section for any period not exceeding one
year.
85. (1) in special circumstances in which the Monetary Board
considers it necessary to promote or facilitate lending operations or
particular classes of such operations by banking institutions which make
loans upon mortgages, whether of movable or of immovable property, the
Central Bank may grant loans or advances to any such institution against
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promissory notes given by such institution subject to and in accordance
with the following conditions :–
(a) that the loan or advance is repayable within a period not
exceeding one year;
(b) that the repayment to the Central Bank of the loan or
advance is secured by the assignment to the bank by
way of pledge–
(i) of debts falling due for payment within the same
		 period to the institution by its borrowers, and
(ii) of the mortgages given as security for the payment
of such debts to the institution;
(c) that the borrowers from whom such debts are due to the
institution are not in default or arrears; and
(d) that the total amount of the loan or advance by the
Central Bank must not exceed fifty per centum of the
total amount of the debts which are so assigned to it.
(2) The Central Bank may make advances to any institution
referred to in subsection (1) upon the terms and conditions mentioned
in section 83(1).
(3) Loans or advances shall not be made under subsection (1 ) by
the Central Bank at any time when the board is of opinion that the grant
thereof would cause or aggravate inflationary tendencies.
Emergency
loans and
advances.

86. (1) In periods of emergency or of imminent financial panic
which directly threaten monetary and banking stability, the Central Bank
may grant to banking institutions, and may renew, extraordinary loans or
advances secured by any assets which are defined as acceptable for the
purpose by the Monetary Board by unanimous decision.
(2) A banking institution to which an extraordinary loan
or advance is granted under subsection (1) shall not, while the loan
or advance is outstanding, expand the total volume of its loans and
investments except with the prior approval of the Monetary Board.

Interest and
discount rates.

87. The Monetary Board shall fix the interest and discount rates
to be charged by the Central Bank on its credit operations in accordance
with the character and term of each such operation; and the board shall,
in so doing, have regard to the soundness of credit conditions, the needs
of the market, and the general requirements of the national monetary
policy.
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88. The Monetary Board may prescribe the conditions subject to
which credit facilities of the Central Bank will be available to banking
institutions, including conditions relating to the rates of interest charged
by such institutions, to the purposes for which their loans in general are
destined, and to any other matter affecting or connected with the credit
policy of such institutions.
part iiia- medium and long term credit operations with
credit institutions

88A. (1 ) With the object of granting financial accommodation to
any credit institution in respect of lending operations carried out by such
institution for any productive purpose, the Central Bank may, from time
to time, grant, out of the Fund, any loan or advance to such institution
against a promissory note given by such institution subject to and in
accordance with the following conditions :-

General
conditions as to
grant of credit
facilities.

[§.67, 11 of
1963]

Loans or
advances
to credit
institutions.
[§67, 11 of
1963]

(a) that the loan or advance is repayable within such period
not exceeding fifteen years as may be determined by the
bank;
(b) that the repayment to the Central Bank of the loan or
advance is secured by the assignment to the bank by
way of pledge of debts owing to such institution by its
borrowers in respect of such purpose or purposes; and

[§.2, 21 of
1963]

(c) such other conditions including the rate of interest to be
charged by the Bank on such loan or advance, as may be
determined by the Monetary Board.
Such assignment is in this Part of this Act referred to as an “assignment
by way of pledge”.
(2) The Monetary Board may prescribe the conditions subject
to which loans or advances will be available out of the Fund to credit
institutions, including conditions relating to the rates of interest charged
by such institutions, to the purposes for which their loans in general are
destined, and to any other matters affecting or connected with the credit
policy of such institutions.
(3) An assignment by way of pledge to the Central Bank under
this Part of this Act shall be effected by an instrument which shall be
substantially in the following form :Form of Assignment by way of pledge to the Central Bank of Sri Lanka
under section 88A of the Monetary Law Act
We, ...., in terms of section 88A of the Monetary Law Act, do
hereby assign to the Central Bank of Sri Lanka by way of pledge, the
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debts owing to us, particulars whereof are set forth in the Schedule
hereto, as security or further security for the repayment to the Central
Bank of Sri Lanka of a *loan/advance of Rs ............ granted to us by the
Bank repayable ............with interest at ..% per annum.
*Delete whichever is inapplicable.

SCHEDULE
Amount of
debt

[§.2, 21 of
1968]

Borrowers
name and
address

Date

Notary

(4) The Central Bank shall, on the execution of an assignment
by way of pledge under this Part of this Act, have a first charge on the
debts assigned.
(5) The provisions of this Part of this Act shall have effect
notwithstanding anything to the contrary in any other provisions of this
Act.

Instrument of
assignment by
way of pledge
tothe Central
Bank to be free
of stamp duty.
[§.67, 11 of
1963]

88B. No duty shall be chargeable or payable under the Stamp
Ordinance* on or in respect of any instrument of assignment by way of
pledge to the Central Bank under this Part of this Act, and accordingly,
for the purposes of that Ordinance, such instrument shall be deemed to
be exempt from such duty.

Instrument of
assignment by
way of pledge
tothe Central
Bank need not
be registered
under the
Registration
of Documents
Ordinance.
[§.67, 11 of
1963]

88C. No instrument of assignment by way of pledge to the
Central Bank under this Part of this Act shall require registration under
the Registration of Documents Ordinance, and accordingly any such
instrument shall be deemed not to be void by reason only of its not
being so registered.

Notarial
execution not
required in
the case of
assignments by
way of pledge.
[§.67, 11 of
1963]

88D. No assignment by way of pledge shall require execution
before a licensed notary public and witnesses as provided by section
2 of the Prevention of Frauds Ordinance, and accordingly any such
assignment shall be deemed not to be void by reason only of its not
being so executed.

Medium and
long term credit
fund.
[S.67, 11 of
1966]

88E. (1 ) The Central Bank may establish, maintain, manage, and
control at the bank, a Fund to be called the Medium and Long Term
Credit Fund (in this Part of this Act referred to as the “Fund”).

[§.3, 21 of
1968]

(2) (a) The Monetary Board may, from time to time, transfer
to the Fund, out of the reserves of the bank, such sums of money as it
may deem necessary to enable the bank to discharge its functions under
this Part of this Act.
* See also the Stamp Duty Act, No. 43 of 1982.
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(b) The bank may pay to the Fund the amounts of
loans granted to the bank by international financial
institutions.
(3) The Central Bank shall pay out of the Fund–
(a) the amounts of all loans and advances granted by the
bank to credit institutions under this Part of this Act;
(b) all sums of money representing other liabilities incurred
by the bank in the discharge of its functions under this
Part of this Act;

[§.3, 21 of
1968]

(c) all sums of money which the bank may, from time to
time, decide to retransfer from the Fund to the reserves
of the bank; and

[§.3, 21 of
1968]

(d) all sums of money due to international financial
institutions in repayment of loans granted to the bank by
such international financial institutions if the amounts of
such loans had been paid into the Fund.

[§.3, 21 of
1968]

(4) The Central Bank shall, in addition to the sums of money
referred to in subsection (2), pay into the Fund all sums of money paid
to or recovered by the bank in repayment of the loan or advances granted
by the bank to credit institutions under this Part of this Act.

[§.3, 21 of
1968]

88F. In this Part of this Act,–
(a) “credit institution means any banking institution as
defined in subsection (1) of section 127 of this Act and
includes the Development Finance Corporation of Ceylon
established under the Development Finance Corporation
of Ceylon Act; and

Interpritation.
[§67, 11 of
1963]

(b) “productive purpose” means any such purpose connected
with or relating to the promotion or development of
agriculture, industry, trade, commerce or business, as
may be determined, from time to time, by the Monetary
Board.
88G. The provisions of this Part of this Act shall have effect
notwithstanding anything to the contrary in the provisions of any other
written law, and accordingly in the event of any conflict or inconsistency
between the provisions of this Part of this Act and the provisions of such
other written law, the provisions of this Part of this Act shall prevail over
the provisions of such other written law.
part iv

This Part of this
Act to prevail
over other
written law.
[§.67, 11 of
1963]

- credit operations with the government

89. The Central Bank may make direct provisional advances to
the Government to finance expenditures authorised to be incurred out of
the Consolidated Fund:
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Provided that every such advance shall be repayable within a
period not exceeding six months, and the total amount of such advances
outstanding at any time shall not exceed ten per centum of the estimated
revenue of the Government for the financial year in which they are
made.
part v
Principles
governing
open-market
operations.

- open market operations

90. (1) The Central Bank shall so exercise the authority conferred
by this Part of this Act to conduct open-market operations as to secure
any of the following purposes, that is to say :–
(a) to increase the liquidity or stabilize the values of the securities
referred to in section 91 in order thereby to promote private
investment in such securities; and to prevent or moderate sharp
fluctuations in the quotations of such securities, so, however, as
not to alter fundamentally movements in the market resulting
from basic changes in the pattern or level of interest rates;
(b) to increase or decrease the supply, availability, and cost of
money, in accordance with the national monetary policy as
determined by the Monetary Board.
(2) In conducting open-market operations in Government
securities, the Central Bank shall have regard to the need for maintaining
adequate holdings of short-term securities in order to enable the
bank more readily to contract its credit if such contraction becomes
necessary.
(3) If the Monetary Board determines that it is necessary so to
do by reason that, in the opinion of the board, there is in progress, or
has occurred, an expansion of the money supply or of bank reserves that
represents a threat to the domestic or international monetary stability of
Sri Lanka, the board shall take action to secure–
(a) that purchases of rupee securities in the open market by the
Central Bank are suspended, except in special circumstances
where the board by unanimous decision determines that such
purchases are necessary in the public interest; and
(b) that sales of rupee securities are transacted in the open-market
by the bank to such extent as market conditions permit.

Authority of
Central Bank
to transact
open-market
operations.

91. (1) in order to carry out the purposes of this Part the Central
Bank is hereby authorised–
(a) to purchase and sell in the open-market securities issued
by the Government or securities fully guaranteed by the
Government; and
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(b) to issue, place, buy and sell freely negotiable securities
of the bank itself.
(2) The power conferred on the Central Bank by the preceding
provisions of this section shall be deemed to include the power to
purchase and sell Government securities which are denominated in
foreign currencies.
92. (1 ) Securities issued by the Central Bank shall be on such
terms and conditions and in such form as may be determined by the
Monetary Board.
(2) Any security issued by the Central Bank which is purchased
or redeemed by the bank shall not be included among its assets and shall
be immediately retired and cancelled.
part vi

- regulation of the reserves of commercial banks and
prescribed financial institutions

93. (1) The Monetary Board shall, in order to limit the volume
of money created by the credit operations of the financial system,
require commercial banks and such other financial institutions operating
in Sri Lanka as may be prescribed by the Monetary Board (in this
Part referred to as the “prescribed financial institutions”) to maintain
reserves against their deposit liabilities and such of their other financial
liabilities as the Monetary Board may consider necessary and shall, for
that purpose, prescribe the classes of deposit liabilities and the categories
of other financial liabilities against which reserves are required to be
maintained.
(2) The reserves required to be maintained by a commercial
bank or a prescribed financial institution under subsection (1), shall be
proportionate to the volumes respectively, of each class of its deposit
liabilities and each category of its other financial liabilities and shall,
subject to subsection (4), take the form of rupee deposits in the Central
Bank.
(3) The accounts maintained at the Central Bank by prescribed
financial institutions under subsection (2), shall be maintained only for
the purpose of keeping the rupee deposits required to be maintained as
reserves by such financial institutions.
(4) The Monetary Board may in the interest of the national
economy and the banking and financial systems of the country, permit
the maintenance of any part of the reserves required to be maintained
under subsection (1), in the form of assets other than rupee deposits in
the Central Bank.
(5) In this Part –
“financial business” in relation to a financial institution means
the accepting of money in any form from the public, in the
ordinary course of business, by way of deposit or by the issue
of bills of exchange, promissory notes, bonds, certificates,
notes, commercial paper or other similar instruments by means
of which money is raised from the public, and the use of that
money, in whole or in part, for the grant of loans or making
that money available to third parties
209 or for the benefit of third
parties, as a business;
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“financial institution” means a licensed specialised bank as defined
in the Banking Act, No.30 of 1988, or a finance company as
defined in the Finance Companies Act, No.78 of 1988, and
includes any person or body of persons carrying on financial
business;
“other financial liabilities” in relation to a licensed commercial
bank or a prescribed financial institution, means liabilities
(other than deposit liabilities) incurred by any such bank or
financial institution by the acceptance of money in any form
from the public, in the course of its business, by the issue of
bills of exchange, promissory notes, bonds, certificates, notes,
commercial paper or other similar instruments by means of
which money is raised from the public.
Monetary
Board to
prescribe
reserve ratios.
[§.21, 32 of
2002]

94. (1) The Monetary Board shall prescribe, and may, from time to
time, vary, the reserve ratios applicable to each class of deposit liabilities
and each category or other financial liabilities against which reserves are
required to be maintained under Section 93.
(2) Any increase in a reserve ratio which is to be applicable in
respect of any liability that existed on the date of the increase shall be
made by the Monetary Board in a gradual manner and shall not exceed
four percentage points in any one period of thirty days.
(3) The Monetary Board shall, other than in exceptional
circumstances, endeavour to give commercial banks and other prescribed
financial institutions not less than fourteen days notice of the date on
which any increase in a reserve ratio is to become effective.

Interest on
reserves when
payable.
[§.22, 32 of
2002]

95. Where any commercial bank or any prescribed financial
institution is required to maintain a reserve against any class of deposit
liabilities or any category of other financial liabilities, the Central Bank
shall, if so determined by the Monetary Board, in the interest of the
national economy and the banking and financial systems of the country,
pay to that bank or to that financial institution, as the case may be,
interest at such rate as may be determined by the Monetary Board, on
the amount maintained as a reserve or a part thereof.

Computation
of required
reserves.
[§.23, 32 of
2002]

96. (1) The reserves required to be maintained by a commercial
bank or a prescribed financial institution shall be calculated on such basis
as may be prescribed by the Monetary Board.
(2) For the purposes of subsection (1), the principal office in Sri
Lanka of a commercial bank or a prescribed financial institution and the
respective branches and agencies of such bank or financial institution
shall be deemed to be one unit.

Consequnces
of reserve
deficiencies.
[§.24, 32 of
2002]

97. (1) Where the reserves maintained by a commercial bank or
a prescribed financial institution are below the reserves required to be
maintained by such bank or financial institution calculated on the basis
prescribed under Section 96, the commercial bank or the prescribed
financial institution, as the case may be, shall pay to the Central
Bank, interest on the amount of the deficiency at such rate as may be
determined by the Monetary Board.
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(2) Where a commercial bank or a prescribed financial institution
regularly fails to maintain the reserves required to be maintained by such
bank or financial institution calculated on the basis prescribed under
Section 96, the Monetary Board may, in the interests of the national
economy, make order –
(a) prohibiting or restricting the making of loans or investments
by that bank or financial institution;
(b) prohibiting the application of the whole or any specified part
of the net profits of that bank or financial institution for the
purpose of payment of a dividend to its shareholders.
98. (1) The Central Bank shall provide facilities for clearance
transactions among commercial banks operating in Sri Lanka.
(2) The deposit reserves maintained by commercial banks in the
Central Bank under this Part shall serve as a basis for the clearance of
cheques and the settlement of balances among such banks in accordance
with such rules as may be made in that behalf by the Monetary Board.
98A. (1) The Director of Bank Supervision may examine, or
cause an examiner of his department to examine the books, accounts and
records of a prescribed financial institution and may require any such
financial institution or its directors or officers to furnish from time to
time or within such periods as may be specified, such books, accounts,
records or information as may be required for the purpose of ascertaining
whether such institution is complying with the provisions of this Part.

Clearance and
settlement.
[§.25, 32 of
2002]

Powers of
the Director
of Bank
Supervision.
[§.26, 32 of
2002]

(2) Any person who resists or obstructs the Director of Bank
Supervision or an examiner of his department, in the exercise by such
Director or examiner, of the powers conferred on him by subsection (1)
shall be guilty of an offence.
98B. For the purposes of this Part of this Act, “licensed specialized
bank” shall have the same meaning as in the Banking Act, No.30 of
1988.

Interpretation
for Part VII
[§.3, 9 of 2006]

part vii-additional regulation of credit operations of
banking institutions

99. The powers conferred on the Monetary Board by this Part of
this Act shall be so exercised as to regulate the supply, availability, cost
and character of bank credit in accordance with the national monetary
policy as determined by the board, and to ensure that bank credit is not
granted for speculative purposes, or other purposes, prejudicial to the
public interest.

Priciples
governing
additional
regulation.

100. The Monetary Board may from time to time by order
prescribe the maximum permissible maturities for loans and investments
made by commercial banks and licensed specialized banks after the
order comes into force and the nature and amount of the security to be
permitted or required for various types of credit operations.

Maturities of
bank loans
and security
therefor.

101. (1 ) The Monetary Board may from time to time by order (a) prohibit commercial banks and licensed specialized
banks from increasing the amount of their loans and
investments; or
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(b) fix limits to the rate at which the amount of loans and
investments may be increased within specified periods;
or
(c) fix the minimum percentage of loans to be extended, to
any identified sector of the economy, by the commercial
banks or licensed specialized banks:
Provided, however, that nothing in any such order shall be deemed
to require any commercial bank or licensed specialized bank to reduce
the amount of its loans and investments below the amount outstanding
at the date of the order.
(2) An order under subsection (1) may be made applicable
to all the loans and investments of each commercial bank or licensed
specialized bank or any specified class or classes of such loans and
investments so, however, that every such order shall be applicable to all
banks uniformly and without discrimination.
Minimum
capital ratios.

102. The Monetary Board may from time to time by order
prescribe the minimum ratios which the capital and surplus of commercial
banks and licensed specialized banks shall bear to the total volume of
their assets or to any specified categories of such assets.

Margin
requirements
against letters
of credit.

103. The Monetary Board may by order direct that letters of
credit shall not be opened by commercial banks unless such letters are
covered by minimum margins of such kind, amount, or proportion as
may be prescribed by the board; different margins may be so prescribed
for different classes of transactions to be financed by means of letters
of credit.

Fixing of
interest rates,
commissions
and charges.
[§.3, 9 of 2006]

104. (1) The Monetary Board may from time to time make order
(a) fixing the maximum rates of interest which commercial
banks and licensed specialized banks may pay upon
various classes of deposits: or
(b) fixing the maximum rates of interest which commercial
banks and licensed specialized banks may charge for
different types of loans or other credit operations.
(2) Subject as hereinafter provided, the maximum rate of interest
fixed by order under subsection (1) shall apply in relation to any deposit,
or to any loan or credit operation, as the case may be, completed before
the date on which the order comes into force:
Provided, however, that nothing in any such order–
(a) shall apply in relation to any interest accrued before that
date; or
(b) shall require or be deemed to require the reduction of
the rate of interest payable upon any deposit completed
before the date if such reduction would constitute a
breach of the contract or agreement relating to such
deposit.
(3) For the purposes of preventing evasion of any order made
under subsection (1), the Monetary Board may from time to time
prescribe the maximum rates which may be paid to or charged by
commercial banks in the form of commissions, discounts, fees or other
payments whatsoever.
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105. The Monetary Board may declare that credit instruments
held by banking institutions and licensed specialized banks will not be
accepted for discount or rediscount by, or advances from, the Central
bank, if the interest rates charged by such institutions and banks in
respect of the loans or other credit operations to which such instruments
relate exceed the interest or rediscount rates of the Central Bank by more
than such percentage or margin as may from time to time be prescribed
by the board.

Conditions
of eligibility
of credit
instruments
for discount,
&c., by Central
Bank.

Chapter va
The Central Bank to Purchase Shares in
Certain Companies
105A. Notwithstanding any other provision in this Act or anything
in any other written law, the Central bank may acquire and hold shares
in any company which in the opinion of the Monetary Board was formed
for the advancement and promotion of human resources and technological
development in the banking and financial sector in Sri Lanka, or to
provide for all or any of the facilities referred to in subsection (1) of
section 98 or 112A of this Act.

Central bank to
purchase share
in companies.
[§.2, 26 of
1995]

Chapter vi
The Central Bank As fiscal Agent, Banker, and
Financial Adviser of the Government
106. (1) The Central Bank shall act as the fiscal agent and banker
of the Government and of agencies or institutions acting on behalf of the
Government, whether established by any written law or otherwise.

Central Bank
to be fiscal
agent and
banker of the
Government.

(2) The Central Bank may, in addition to exercising the functions
mentioned in subsection (1), act as agent of the Government for the
purposes of any matter or transaction if it is authorised so to do by the
Minister in charge of the subject of Finance after consultation with the
Monetary Board.
107. (1) The Central bank shall be the official depository of the
Government and or agencies or institutions referrred to in subsection (1)
of section 106:
Provided, however, that the Monetary Board may authorise one
or more commercial banks operating in Sri Lanka to accept Government
deposits, subject to such rules and regulations as the board may
prescribe.
(2) The monetary Board shall advise the Government regrding the
distribution of official deposits between the Central Bank and commercial
banks and the effects of such distribution on monetary conditions in Sri
Lanka.

213

Official
depository
of the
Government.

52   Cap 422]  

Monetary law

(8th Rev.)

(3) The bank shall not pay interest on deposits of the Government
or of agencies or institutions referred in subsection (1).
Loan
Guaratntees
and loan
insurance.

108. (1) The Central bank may act as agent, or for the account, of
the Government or of any of the agencies or institutions referred to in
subsection (1) of section 106, in guaranteeing, insuring, or particiapating
in the loans, or any category thereof, of banking instituions operating in
Sri Lanka.
(2) The Cental Bank may give guarantees in favour of the
Government or of any of the agencies or institutions referred to in
subsection (1) of section 106.

Guarantee
of loans to
small-scale
enterprises.
[§. 10, Law 37
of 1974.]

108A. (1) The Central Bank may, subject to such directions as
may from time to time be made by the Monetary Board, guarantee loans,
advances or other accommodation granted to small-scale enterprises by
credit institions operating in Sri Lanka.
(2) Where the Central Bank has prior to the date or coming into
operation of this section and acting as agent, or for the account, of the
Government, guaranteed under section 108 any loans, advances or other
accommodation granted by credit institutions to small-scale industrial
enterprises, such guarantee shall, with effect from such date, be deemed
to be a guarantee given by the Central Bank on its own account.
(3) In this section “credit instituion” means any banking institution
as defined in subsection (1) of section 127 of this Act, and indludes(a) the Development Finance Corporation of Ceylon established
under the Development Finance Corporation of Ceylon Act;
and
(b) any such society registered under the Co-operative Societies
Law and carrying on banking business of any kind as is
approved for the purposes of this section by the Monetary
Board.

Other
Institutions
as agents of
Central Bank.

Remuneration
for services.

109. In the performance of its functions as fiscal agent and banker
of the Government, the Central Bank may engage the services of banks
or other institutions in places, whether in Sri Lanka or abroad, where the
Central Bank does not have offices or agencies adequately equipped to
perform such functions.
110. The Central Bank shall not ordinarily collect any commissions,
fees, or other charges for services which it renders to the Government
or to any agencies or institutions referred to in subsection (1) of section
106:
Provided, however, that the Monetory Board may, in special cases,
conclude an agreement with the Minister in charge of the subject of
Finance providing for reimbursement for services the cost of which the
bank is unable to bear.
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111. The Central Bak may represent the Government of Sri
Lanka in any dealing, negotiations, or transactions with the International
Monetary Fund and shall carry such accounts as may result from Sri
Lanka’s membership in, or operations with, the fund. The Central Bank
may also be authorised by the Government to represent it in dealing,
negotiations, and transactions with foreign Governments, institutions,
or agencies, or with the International Bank for Reconstruction and
Development, or other international financial institutions and agencies.

Representation
with foreign
Governments,
agencies, and
international
institutions.

112. The issue of secutities of the Government or of any of the
agencies or institutions referred to in seubsection (1) of section 106 shall
be made through the Central Bank, shich shall act as agent, and for the
account, of the Government or of such agency or institution:

Issue of
Government
securities.

Provided, however, that except in the case of treasury Bills,
for which the Central Bank may make direct ternders, the bank shall
not subscribe to any issue of such secutities or agree to purchase the
unsubscribed portion of any such issue.
112A. The Central Bank shall provide facilities –
(a) for non-commercial bank primary dealers to maintain
accounts at the Central bank for the purpose of settling
securities transactions;

Facilities for
maintenance
of accounts
at the Central
Bank and a
depository
for scripless
securities.
[§.27, 32 of
2002]

(b) for direct participants including any direct participant
which are not commercial banks, to maintain accounts
at the Central Bank for the purpose of holding scripless
secutirties, clearing and settling transactions in scripless
securities among direct participants; and

[§.27, 32 of
2002]

(c) for the maintenance of a depository for recording of
title to scripless securities of the Central Bank, of direct
participants and, in the case of dealer direct participants,
of their customers. The Central Bank may make such
rules and regulations as it may consider necessary in
relation to the depository.

[§.27, 32 of
2002]

For the purpose of this section–
“dealer direct participant” and “direct participant” shall have the
respective meanings assigned to them in the Local Treasury
Bills Ordinance and the Registered Stock and Securities
Ordinance;
“non-commercial bank primary dealer” means a primary dealer
who is not a commercial bank;
“primary dealer” shall have the meaning assigned to it in the
Local Treasury Bills Ordinance and the Registered Stock and
Securities Ordinance;
“scripless securities” means securities issued in scripless form;
215
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“securities” means–
(i) treasury bills issued in accordance with the provisions of the
Local Treasury Bills Ordinance whether isseud in scripless form
or otherwise;
(ii) registered stock or securities issued in accordance with the
provisions of the Registered Stock and Securities Ordinance
whether issued in scripless form or otherwise;
(iii) any securities of the Central bank whether issued in scripless
form or otherwise.
Any body
corporate to
privide facilities
under sections
98(1) and
112A.
[§ 28, 32 of
2002]

112B. (1) Any or all of the functions referred to in subsection
(1) of section 98 and section 112A may, notwithstanding the provisions
of such section, be carried out by a body corporate authorised for the
purpose by the Monetary Board subject to such terms and conditions as
may be imposed by the Monetary Board.
(2) A body corporate referred to in subsection (1) may hold an
account with the Central Bank for the purpose of carrying out such
functions.

Management
of the public
debt.

113. The Central Bank shall, as agent of the Government, be
responsible for the management of the public debt.

Advice on
Government
credit
operations.

114. No new loan shall be raised and no new issue of stock
or debentures shall be made by the Government or by any agency
or institution referred to in subsection (1) of section 106, whether in
pursuance of authority conferred by any written law or otherwise, unless
the advice of the Monetary Board has first been obtained upon the
monetary implication of the proposed loan or issue.

Recommendations
as to policy, &c.
of Government
agencies or
institutions.

115. The Monetary Board may from time to time make
recommendations to the Minister in charge of the subject of Finance
or to any agency or institution referred to in subsection (1) of section
106, as to the measures and policies which should be adopted by such
agency or institution for the purposes of co-ordinating its policy with the
policies of the board; and where any such recommendations are made
to the Minister, the Minister or any other authority or person may, if
empowered so to do by any such other written law as may be applicable,
make or issue such orders or directions or take such other action as may
be necessary for the purpose of giving effect to such recommendations.

Monetary policy
and fiscal
policy. [§.11, 37
of 1974]

116. (1) On or before the fifteenth day of September in each year
the Monetary Board shall submit to the Minister in charge of the subject
of Finance for use in preparation of the budget speech a confidential
report describing and analysing the monetary situation in Sri Lanka and
the current monetary policy of the board, and examining the effect of the
current fiscal policy of the Government upon the ability of the Central
Bank to achieve the objects specified in section 5.
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(2) In the event of any difference of opinion between the
Minister in charge of the subject of Finance and the Monetary Board as
to whether the monetary policy of the board is directed to the greatest
advantage of the people of Sri Lanka, the Minister in charge of the
subject of Finance and the board shall endeavour to reach agreement. If
the Minister in charge of the subject of Finance and the board are unable
to reach agreement, the Minister in charge of the subject of Finance
may inform the board that the Government accepts responsibility for
the adoption by the board of a policy in accordance with the opinion of
the Government and direct that such a policy be adopted by the board.
Where a direction is so given by the Minister in charge of the subject of
Finance, the board shall carry out that direction.

CHAPTER VII
GENERAL
*117. Save as otherwise expressly provided in this Act, the Central
Bank shall not–

Business
which Central
Bank may not
transact.

(a) engage in trade or otherwise have a direct interest in any
commercial, industrial, or other undertaking except such
interest as it may in any way acquire in the course of the
satisfaction of any of its claims:
Provided that all such interests shall be disposed of at the
earliest possible opportunity; or
(b) purchase the shares of any other banking institution or
of any company, or grant loans or advances upon the
security of any such shares; or
(c) grant loans or advances on the mortgage of, or otherwise
on the security of, immovable property or documents of
title relating thereto.
118. Notwithstanding anything in any other written law–
(a) the Monetary Board shall be exempt from the payment
of income tax   and profits tax upon the income or profits
of the Central Bank;
(b) all goods of any description imported or purchased out of
bond by the board for the purposes of the Central Bank
shall be exempt from customs duty; and
(c) the Monetary Board shall be exempt from the payment
of stamp duty on any instrument executed by, or on
* Section 116A is repealed by Act No. 30 of 1988
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behalf of, or in favour of the Monetary Board or the
Central Bank in cases where, but for this exemption,
the Monetary Board would be liable to pay the duty
chargeable in respect of such instrument.
Acts of
Monetary
Board valid
notwithstanding
subsequent
discovery of
disqualification.
Officers and
servants to be
deemed public
servants for
purposes of
Chapter IX of
Penal Code.

119. All acts done at any meeting of the Monetary Board shall,
notwithstanding that it shall afterwards be discovered that there was
some defect in the appointment of any member thereof or that any such
member was disqualified, be as valid as if every such member had been
duly appointed and duly qualified.
120. Every member of the Monetary Board and every officer or
servant of the Central Bank shall be deemed to be a public servant within
the meaning and for the purposes of Chapter IX of the Penal Code.

Release of
officers and
seervants of
the Central
Bank.
[§.4, 7 of 1988]

120A. The Monetary Board may, subject to the provisions of
subsection (3) of section 23, at the request of the Government or
otherwise temporarily release any officer or servant of the Central Bank
with the consent of such officer or servant to serve in any office or
position outside the Central Bank, on such terms and conditions as may
be determined by the Monetary Board.

Protection
for banking
institution.

121. Notwithstanding anything in any written or other law, no
banking institution shall be liable or subject to any action or proceedings
in any court in respect of any loss or damage suffered or incurred or
alleged to have been suffered or incurred by any person by reason of
any act or thing done or omitted to be done by such institution for the
purpose of carrying out or complying with any provision of this Act or
any rule, regulation, order, direction or requirement made or given under
this Act.

Offences and
penalties.

*122. (1 ) Any person who contravenes or fails to comply with
any provisions of this Act or any rule, regulation, order direction or
requirement made or given thereunder shall be guilty of an offence under
this Act.

[§.29, 32 of
2002]

(2) Every person who is guilty of an offence by reason of the
contravention of, or failure to comply with, section 30, or section 32(2)
or section 45 or section 46 or section 50 or section 98A(2) or any rule,
regulation, order, direction or requirement made or given under section
30 or section 79(2)(c) or section 98A(1) or section 101 or section 102
shall be liable–

[§.29, 32 of
2002]

(a) on conviction after summary trial before a Magistrate
to imprisonment of either description for a term not
exceeding six months or to a fine not exceeding five
hundred thousand rupees, or to both such imprisonment
and such fine; or
*Section 121A and 121B are repealed by Act No. 30 of 1988
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(b) on conviction before a District Court to imprisonment
of either description for a term not exceeding three years
or to a fine not exceeding one million rupees, or to both
such imprisonment and such fine.
(2A) Every person who is guilty of an offence by reason of the
contravention of subsection (1) or subsection (2) of section 58A shall
be liable on conviction after summary trial before a Magistrate to a fine
not exceeding five hundred thousand rupees or to imprisonment of either
description for a term not exceeding two years or to both such fine and
imprisonment. A Magistrate may, on conviction of any person for an
offence under subsection (1) or subsection (2) of section 58A, make order
that any coin in respect of which the offence was committed or any metal
or other article derived therefrom be forfeited to the State.

[§.29, 32 of
2002]

(3) Every person who is guilty of an offence for which no
punishment is prescribed by subsection (2) or subsection (2A) shall be
liable on conviction after summary trial before a Magistrate to a fine
not exceeding one hundred thousand rupees or to imprisonment of either
description for a term not exceeding one month, or to both such fine and
such imprisonment.

[§.29, 32 of
2002]

123. Where the person convicted of an offence under this Act is
a body corporate, every person who at the time of the commission of
the offence was a director or an officer of the body corporate shall be
deemed to be guilty of that offence unless he proves that the offence was
committed without his knowledge, or that he exercised all due diligence
to avoid the commission of such offence.

Offences by
corporations.

124. Nothing in the Companies Ordinance* shall apply to or in
relation to the Central Bank or the Monetary Board.

Exclusion of
application of
Companies
Ordinance.

125. In the event of any conflict or inconsistency between the
provisions of this Act and the provisions of any other written law by
or under which any banking institution is constituted or established, the
provisions of this Act shall prevail.

Provision for
conflict with
other written
law.

126. The provisions of this Act shall be in addition to, and not
in substitution or derogation of the provisions of the Defence (Finance)
Regulations, Defence (Finance No.2) Regulations, Defence (Finance No.3)
Regulations and Defence (Securities) Regulations.

Defence
(Finance)
Regulations,
&c.

127. (1) In this Act, unless the context otherwise requires–

Interpritation.

“appointed date” means the 28th day of August, 1950;
“banking institution means * Repealed and replaced by the Companies Act No. 17 of 1982
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(a) any commercial bank;
(b) any agency or institution acting on behalf of the Government
(whether established by any written law or otherwise) which
makes loans, advances or investments or accepts deposits of
money from the public;
(c) the Co-operative Federal Bank of Ceylon, Limited; and
(d) any other person or body of persons declared by the Minister
in charge of the subject of Finance, by Order published in the
Gazette, to be a banking institution for the purposes of this
Act;
“commercial bank” means any person or body of persons,
corporate or unincorporate, which carries on in Sri Lanka the
business of accepting from the public, or of creating, demand
deposits, but does not include the Central Bank;
“current international transactions” means transactions which are
not for the purpose of transferring capital, and includes, without
limitation–
(i) all payments due in connection with foreign trade, other
		 current business, including services, and normal short-term
		 banking and credit facilities;
(ii) payments due as interest on loans and as net income from
		 other investments;
(iii) payments, of amounts not exceeding such maxima as may
be fixed by the Monetary Board, for amortisation of loans
		 or for depreciation of direct investments; and
(iv) remittances, of amounts not exceeding such maxima as
may be fixed by the Monetary Board, for family living
expenses;
“currency”, “demand deposits” and “money supply” have the
meanings assigned to those expressions by sections 48, 60 and
62 respectively.
(2) For the purposes of this Act, any question which may
arise as to whether any agency or institution is an agency or institution
acting on behalf of the Government shall be referred to the President for
decision; and such decision shall be final.
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Chapter VIII
Transitional Provisions
128. (1) The Central Bank is hereby empowered to issue any
currency notes or Ceylon coins printed or minted under the authority of
the Board of Commissioners of Currency and remaining unissued on the
appointed date.

Validity of
currency in
circulation, &c.

(2) All currency notes and Ceylon coins issued or deemed to
have been issued under the Currency Ordinance, No.21 of 1941* , prior
to the appointed date and in circulation on that date (including any
such notes or coins which have ceased to be legal tender and have not
been surrendered to the Board of Commissioners of Currency), and all
currency notes and coins issued by the Central Bank under subsection (1)
shall be deemed for all purposes to be currency notes and coins issued by
the Central Bank under this Act and to be liabilities of the Central Bank;
and the provisions of this Act shall apply accordingly to and in relation
to such currency notes and coins in like manner as they apply to and in
relation to currency notes and coins issued under this Act.
129. (1) Where any person in the service of the Government of Sri
Lanka and holding a post declared to be pensionable under the Minutes
on Pensions (hereinafter referred to as a “pensionable public officer”)
is appointed to be a temporary officer of the Central Bank, he shall be
deemed to have been seconded to an office to which pension rights are
not attached and accordingly section 24 of those Minutes shall apply to
him.
(2) Where a pensionable public officer is appointed to be a
permanent officer of the Central Bank on or before the appointed date,
he shall be deemed, for the purposes of the Minutes on Pensions, to
continue to hold a post declared to be pensionable under those Minutes
so long as he is in the employ of the bank, and shall be eligible for the
grant of a pension as though his service under the bank were service
under the Government, and the Minister in charge of the subject of
Public Administration may grant such pension in accordance with those
Minutes.
(3) Where a pensionable public officer, whether or not he is an
officer to whom subsection (1) applies, is appointed to be a permanent
officer of the Central Bank after the appointed date, the Minister in
charge of the subject of Finance may, by Notification published in the
Gazette, declare that the post in the service of the bank to which such
officer is appointed shall, while it is held by such officer, be deemed,
for the purposes of the Minutes on Pensions, to be a pensionable post
* Repealed by Act. No.58 of 1949
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in the service of the Government; and upon the publication of any such
Notification, the officer referred to therein shall be eligible for the grant
of a pension as though his service under the bank were service under
the Government, and the Minister in charge of the subject of Public
Administration may grant such pension in accordance with the Minutes
on Pensions.
(4) Where a person in the employ of the Central Bank is
eligible, under the preceding provisions of this section, for the grant
of a pension in accordance with the Minutes on Pensions, he shall,
notwithstanding anything in the Widows’ and Orphans’ Pension Fund
Ordinance, be deemed, so long as he remains in such employ, to be a
public officer within the meaning, and for the purposes of the application,
of that Ordinance.
Contributions
by Central
Bank in respect
of pensionable
public officers
appointed to
posts in the
bank.

130. (1) In respect of every such officer in the employ of the
Central Bank as is eligible, under subsection (2) or subsection (3) of
section 129, for the grant of a pension in accordance with the Minutes
on Pensions and is deemed, under subsection (4) of that section, to be a
public officer within the meaning, and for the purposes of the application,
of the Widows’ and Orphans’ Pension Fund Ordinance, the banks shall
contribute out of the funds of the bank to the Consolidated Fund, in
respect of every complete month during which that officer is in the
employ of the Bank–
(a) such sum not exceeding twenty-two per centum of the
highest monthly salary received by that officer in his
substantive post in the service of the Government or the
bank as the Minister in charge of the subject of Public
Administration may from - time to time determine, and
(b) a sum equivalent to three per centum of the salary of
that officer for that month.
(2) In subsection (1) “salary” means the emoluments of the
pensionable appointment held by the officer exclusive of
allowances other than personal allowances
(3) The Central Bank shall pay the contributions under
subsection (1) annually to the Treasury on or before
such date as may be fixed by the Deputy Secretary to
the Treasury.
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MONETARY LAW ACT
Section 10 (c)
REGULATION A
Hours

of

Business

1. The Central Bank of Sri Lanka shall be open for banking business–
(a)

on any day, other than a Saturday, Sunday, Monday or bank holiday,
between 0900 hours and 1330 hours;

(b)

on any day, not being a bank holiday, which is a Monday between 0900
hours and 1300 hours.

2. In this regulation, “bank holiday” means any day declared to be a bank
holiday by or under the Holidays Act, No. 29 of 1971.

REGULATION B
Service

of

Notices, & c.

Any communication, notice, order, circular or other document may be served by
post by registered letter on any banking institution, and if so served, shall be deemed
to have been served at the time when the letter containing the same would be delivered
in the ordinary course of post, and in proving such service, it shall be sufficient to
prove that the communication, notice, order, circular or other document was properly
addressed and put into the post.

SECTION 26
REGULATION C
Authority

to

Obtain Information

1. The Director of Economic Research or any officer of the Department of
Economic Research authorized in that behalf by the Director may exercise the powers
conferred on him by section 26(1) of the Monetary Law Act by notice in writing under
his hand. The notice shall specify the time within which the requirements thereof shall
be complied with.
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In this regulation–
(a)

(b)

the expression “Director of Economic Research” means the head of the
Department of Economic Research; and
the expression “Department of Economic Research” means the
Department of Economic Research established and maintained by the
Central Bank under the Monetary Law Act.

Regulation D
Reserve Requirements
804/16 of 3.2.1994
958/1 of 13.1.1997
958/3 of 25.3.1997
1092/24 of 12.8.1999
1143/12 of 1.8.2000
1206/18 of 17.10.2001
1280/7 of 20.3.2003
1. In terms of the provisions of Section 93 of the Monetary Law Act,
commercial banks operating in Sri Lanka shall maintain reserves against all deposit
liabilities denominated in Sri Lanka rupees.
2.

(i)

In terms of the provisions of Section 94 of the Monetary Law Act, the
reserves required to be held by commercial banks against their deposit
liabilities specified in Regulation 1 above shall be an amount equal to
10 per centum of the total of such deposit liabilities.

(ii) The reserves required to be held by a commercial bank against the
deposit liabilities specified in Regulation 1 above shall take the form
of Rupee deposits in the Central Bank provided that an amount over
and above two per centum of the average of rupee deposit liabilities
specified in Regulation 3 below but not exceeding four per centum
thereof may be maintained as a part of its required reserves in the
form of Sri Lanka Currency notes and coins held by such bank as its
assets.
3. The computation of the reserves required to be maintained by a commercial
bank shall be made each Thursday on the basis of the daily average of rupee deposit
liabilities at the close of the business on each day of the week ending the preceding
Tuesday. The reserves permitted to be maintained by way of Sri Lanka currency notes
and coins held by a commercial bank shall be the average of the holdings at the end
of each day of such week.
4. The reserves computed as specified in Regulation 3 above shall be
maintained as an average for the week commencing the Friday following the
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day of computation to Thursday of the following week. Such average shall be
calculated based on the balances at the close of business on each day of such week.
5. Interest at the rate of one tenth of one per centum per day shall be paid by a
commercial bank to the Central Bank on any deficiency in reserves. Such interest shall
be paid not later than the Friday next following the Thursday on which such required
reserves were computed under Section 96 of the Act.
6. A notice issued under the hand of the Director, Domestic Operations or any
officer authorized by him in that behalf, stating –
(a)

That the reserves of such commercial banks are below the amount of
the required reserves;

(b) The week in respect of which there was a deficiency of such reserve;
(c)
(d)

The amount of such deficiency; and
The amount of interest payable on the amount of the deficiency shall
be deemed to be sufficient notice to such bank of the interest due from
such bank.

7. Every commercial bank shall not later than 12 noon on each Thursday furnish
to the Director, Domestic Operations, Central Bank of Sri Lanka, a return substantially
in the form prescribed in the Schedule A hereto.
8. These Regulations shall come in to force on 03 April 2003, upon which
the Regulation D published in the Sri Lanka Government Gazette Extraordinary, No.
804/16 of 3rd February 1994, as amended from time to time shall cease to have any
force or effect.
In this regulation unless the context otherwise requires–
“Deposit Liabilities” shall mean all those liabilities of a commercial bank
being–
demand deposits, special deposits, savings deposits, time deposits, placements
made by any institution other than a commercial bank in the inter-bank callmoney market, margins against letter of credit and special deposit schemes
if any, such as pension funds, children’s deposit schemes and other schemes
of a similar nature, and assets held in trust or on behalf of its constituents
consequent to deposits made by the denominated in Sri Lanka currency, but
does not include inter-commercial bank deposits.
“Demand Deposits” shall mean all those deposit liabilities of a commercial bank
which are denominated in Sri Lanka Rupees, subject to payment in legal
tender upon demand by cheque, draft or order; but does not include any such
liability if it is subject to payment upon conditions.
“Special Deposits” shall means all those deposit liabilities of a commercial bank
arising out of monies deposited in any special account under Section 10 of
the Inland Revenue Act, No. 28 of 1979.
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“Savings Deposits” shall mean all deposit liabilities denominated in Sri Lanka
currency other than demand deposits, time deposits and special deposits as
defined above.
“Time Deposits” shall mean all deposit liabilities denominated in Sri Lanka
currency accepted for a period of maturity and not withdrawable on demand
and repaid with interest.

Schedule A
Form

of

Report

WEEKLY REPORT OF DAILY AVERAGE DEPOSIT LIABILITIES

(Rupee Deposit Liabilities)
Name of Bank : .........................................................
For the week from Wednesday (.........................) to Tuesday (.............................)
                 (date)             (date)
To: Director,
Domestic Operations Department,
Central Bank of Sri Lanka,
Colombo 01.
The average amounts of deposit liabilities reported below are based on the deposit
balances shown by the books of the Bank at the close of business of the seven days of
the week specified above.
(i)
(ii)
Demand
Time Deposits and
Deposits
Savings Deposits
			
			

(iii)
All other deposit liabilities
(including special deposits,
margins against letters of
credit, etc.)*1

(iv)
Total

*1 In the case of Certificate of Deposit the amount declared should be the paid up
value.
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Required Reserves
For week commencing Friday, …………………………
1. ............................................... % of Rs. ……………
(Daily Average of total Rupee Deposit Liabilities)

Rs. ………

2. Average of Sri Lanka Currency Notes and Coins held over and
above 2% of average deposit liabilities, but not exceeding 4%

Rs. ………

3. Total Reserves required to be held on deposit
with the Central Bank (1-2)

Rs. ………

We / I hereby certify that the above statement is correct and is in accordance
with the books of this bank and that the figures shown above are in accordance with
the regulations prescribed by the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka for
the purpose.
Date: …………

....................................................
Official Signature   

Note – (a) Demand deposits are the total of credit balances in current accounts without
deducting debit balances in respect of overdraft allowed.
(b) Deposits and placements made by National Development Bank, DFCC bank,
National Savings Bank, other Financial Institutions and E.P.F. should be
accounted for maintenance of required reserves at prescribed ratios.
(c) All amounts should be shown to the nearest rupee.

* Pages 68 to 71 are deleted pursuant to amendments to Regulation D.
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SECTION 56
REGULATION E
Replacement
Definition.

1.

of

Unfit Currency

In this regulation unless the context otherwise requires –

“altered note” means a note in which an alteration has been made
in the number, date, signature or value or in any other respect;
“authorized officer” means   any officer   authorized in that behalf
by the Governor;
“half note” means one half of a note which has been divided
vertically, horizontally or diagonally through or near the
centre;
“mismatched note” means an imperfect note formed by joining a
half note of one note to a half note of another note;
“mutilated note” means a portion of a note (being a note the other
portion of which is missing) which is clearly more than a half
note and each part of which, if it consists of parts of a note
joined together, is identifiable as part of the same note;
“note” means a currency note of the Central Bank, including a
currency note issued or deemed to be issued by the Board of
Commissioners of Currency under Ordinance No.21 of 1941;
“number” includes the letters of the series to which the note
belongs;
“obliterated note” means a note, not being a mutilated or   altered
note, of which a portion has become or has been rendered
undecipherable.
Time limit to
claims.

2. No claim for the refund of the value of a damaged or
mutilated note will be entertained unless such claim is made within a
period of twelve months reckoned from the date when it might first have
been made.

Value limit
to claims.

3. No claim in respect of a half note or a mismatched note shall
be entertained unless such half note or each of the half notes comprising
the mismatched note is part of a note of which the denomination exceeds
two rupees.

* Pages 68 and 71 are deleted. See foot note in page 67.
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4. A claim for the value of a half note shall be rejected unless
the number of the note is identified on the half note and such half note
is entire and has not been divided and rejoined.

Half notes to be
entire.

5. A claim for the value of a mutilated note of a denomination
not exceeding ten rupees shall be rejected unless in the opinion of the
authorized officer the portion tendered is at least three quarters of the
whole note and if made up of two or more pieces, such pieces belong to
one and the same note.

Claims
concerning
mutilated notes
of less than ten
rupees.

6. A claim for the value of a genuine mutilated or damaged note
of a denomination exceeding ten rupees may be accepted if the number
of the note can be identified with certainty by the authorized officer as
one of not more than two numbers:

Claims
concerning
mutilated notes
of more than
ten rupees.

Provided that the authorized officer may, with the Approval of the
Governor or Deputy Governor of the Central Bank, pay the value of
any mutilated or damaged note in a case where the Governor or Deputy
Governor is satisfied that the note tendered is a genuine one.
7. Where a claim for the value of a mutilated note is rejected
under paragraph 5 or paragraph 6 of this regulation the note shall be
stamped with the words “PAYMENT REFUSED” and dated before it is
returned to the claimant.

Stamping
of mutilated
notes.

8. A claim in respect of an obliterated note or half note shall not
be entertained unless the authorized officer is satisfied as to identity of
such note or half note.

Obliterated
notes.

9. No claim in respect of an altered note shall be entertained. The
authorized officer shall retain every altered note tendered for payment,
whether or not the alteration has been made with intent to defraud,
and may in addition require every tenderer of an altered note to state
in writing the circumstances in which such altered note came into his
possession.

Altered notes.

10. No claim in respect of a wilfully mutilated note shall be
entertained by the authorized officer. If there are clear indications of
wilful mutilation, the authorized officer shall retain the note and in
addition require every tenderer of a wilfully mutilated note to state in
writing the circumstances in which such note came into his possession.

Claim in
respect
of wilfully
mutilated
notes.

11. A claim for half the value of a note of the denomination
of Rs. 50 and above, of which a half note only is presented, shall be
entertained if the authorized officer is satisfied that a claim in respect

Claims for half
value of notes
exceeding
rupees 10.
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of a note of the corresponding number and denomination has not been
entertained earlier and that the note remains unpaid, or if entertained
earlier, that only half value had been paid on that occasion.
Claim for full
value notes
exceeding
Rs.10.

12. (1) A claim for the full value of a note of the denomination
of Rs.50 and above–
(i)

when only a half note is tendered; or

(ii) when the portion tendered is less than a half note
but contains one number which can be identified
beyond doubt;
shall be accompanied by a statement, signed by the claimant, that he
was the last lawful holder of the entire note and also briefly detailing
the circumstances in which the loss or destruction of the missing portion
of the note took place.
(2) If full value of the note has already been paid the claim
shall be rejected.
(3) If half the value of the note has already been paid the
authorized officer may order half the value of the note to be paid.
(4) If another claim has been received and is under investigation,
the authorized officer may order that one claimant be paid the full value
of the note, or that each claimant be paid half the value of the note or
that both claims be rejected.
(5) If the authorized officer is not satisfied that the counter-part
of the section of the note tendered has been lost or destroyed in such
circumstances that there is no probability of its being presented at some
future date, he may order half the value of the note to be paid or reject
the claim.
(6) If the authorized officer is satisfied that the counterpart of
the section of the note tendered has been lost or destroyed in such
circumstances that there is no probability of its being presented at
some future date, he may order that full value be paid on the claimant
furnishing an indemnity bond with two sureties in the form prescribed
in the Schedule hereto.
Notes to be
retained by
Central Bank.

13. Save as otherwise provided in this regulation, any note
presented in prosecution of a claim shall be retained by the Central Bank
whatever be the decision on the claim.

232

(8th Rev.)

Monetary law

[Cap 422   71

14. Notwithstanding anything in any other provision of this
regulation, the value of damaged or mutilated currency notes are refunded
as an act of grace and no holder shall be entitled as of right to claim the
value of any damaged or mutilated currency note.
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SCHEDULE
Form of Indemnity Bond
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE, ……………………
……………………………………………………………………………………………
principal, and …………………………………and …………………………………
Sureties, are held and firmly bound unto the Central Bank of Sri Lanka in the sum
of Rupees …………………………………………………………………………… Lawful
money of Sri Lanka, to be paid to the Central Bank of Sri Lanka; for which payment
to be well and truly made we bind ourselves, our heirs, executors, administrators and
representatives; and every two of us bind ourselves, our heirs, executors, administrators
and representatives, jointly, and each of us binds himself, his heirs, executors,
administrators, and representatives, severally, firmly by these presents, hereby renouncing
the beneficium ordinis divisionis et excussionis, and all   privileges to which sureties as
such are by law entitled.

Witnesses : –

Signed by us, and dated the …………………………day of ………………..19…….
WHEREAS the above-bounden …………………………………alleges that he is
the holder of the following Currency Note, to wit :–
AND WHEREAS the said Currency Note …………………… has been
mutilated and defaced and the said ………………………………… has applied to
the Central Bank of Sri Lanka for payment of the amount of the said Note, and the
Central Bank of Sri Lanka, has acceded to the said Application on condition of
the said ………………………………… and two sufficient Sureties executing such
Obligation as above written, and the said ………………………………… have
accordingly as such Sureties agreed to execute the said Obligation with such condition
as hereunder is written and whereas the stamp duty on these presents is not payable by
virtue of section 118(c) of the Monetary Law Act.
NOW the condition of the above-written Obligation is such, that if the
above-bounded, their heirs, executors, administrators, or representatives, shall
from time to time and at all times hereafter keep harmless and indemnify the

234

(8th Rev.)

Monetary law

[Cap 422   73

Central Bank of Sri Lanka, and all and every the officers and servants of the
Central Bank, from and against all actions, suits and other legal proceedings which
shall be brought against the Central Bank of Sri Lanka or any of the officers or
servants of the Central Bank, or in which he or they respectively may become
involved, and also against all costs, damages, and expenses which by him or them
respectively shall be sustained, or have to be paid at any time in respect of the
said Currency Note, any of them or the payment of the money hereby secured, or
any part thereof, then the above-written Obligation shall be void, otherwise the
same shall remain in full force and virtue. Provided and it is hereby agreed by
the said ………………………………… with the Central Bank of Sri Lanka,
that in the defence and prosecution of any action, suit or other legal proceeding
preferred to in the foregoing clause for indemnity, or maintained in virtue thereof,
the Central Bank of Sri Lanka shall not be responsible or accountable to the said
………………………………… or any of them, or any or either of their heirs,
executors, administrators, or representatives, for any act, omission, or mistake, and that
in the defence or prosecution of such action, suit, or other legal proceeding the Central
Bank of   Sri Lanka and its officers and servants, shall be required   to do such acts and
taken such steps only as shall be required to do such acts and taken such steps only
as shall in that behalf be approved or advised by the Attorney-General, or the person
executing the duties of that Officer for the time being.

In witness whereof we have hereunto set our hand and seals at
…………………… this, …………………… day of ………………… in the
Year of Our Lord One Thousand Nine Hundred ………………………………… and
……………….

Witness : …………………
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SECTION 98
REGULATION F
Settlement

of

Balances

The deposit reserves maintained by each commercial bank in the Central Bank
shall, upon each settlement of balances under section 98 of the Monetary Law Act, be
credited or debited with the amount of the balance according as it is to the credit or
the debit of that bank.
The procedure applicable for the purposes of the settlement of balances shall from
time to time be notified by the Central Bank to each commercial bank by circular.
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MONETARY LAW ACT
Section 32 (E)
REGULATIONS
1. These regulations may be cited as the Deposit Insurance Scheme Regulations,
No.1 of 1987.
2. Every application to insure deposits made in terms of section 32 B of the Act
by any banking institution or any society registered under the Co-operative Societies
Law, No.5 of 1972 hereinafter referred to as a “Society” and carrying on banking
business of any kind shall be in such form and in such manner as may be specified by
the Central Bank.
3. On receipt of an application in terms of regulation 2, the Director of Bank
Supervision shall examine or cause an officer of his department to examine in such
manner as may be determined by him, the books and accounts of the banking institution
or society, which made the application and having satisfied himself that –
(a) in the case of a banking institution that such banking institution has
adequate assets to enable it to meet all its liabilities; and
(b) in the case of a society that such society has assets segregated and
earmarked for the purpose of meeting its deposit liabilities and that
such assets are adequate to enable it to meet its deposit liabilities,
shall make a report to the Monetary Board, recommending the application. Where
the Director of Bank Supervision is of the opinion that such institution or society
would not be able to meet its liabilities, he shall make a report to the Monetary Board
accordingly.
4. Every banking institution and every society whose application has been
accepted by the Monetary Board shall be registered as an insured bank or insured
society as the case may be, with effect from the first day of the quarter following the
quarter in which the application is accepted and the deposits held by such banking
institution or society shall be insured with effect from that date.
5. The Director of Bank Supervision shall within 60 days of accepting an
application in terms of regulation 4 inform the banking institution or society concerned
in writing that its application has been so accepted by the Monetary Board and the
date on which its registration as an insured bank or insured society, as the case may
be, shall become effective.
6. Every insured bank and every insured society shall be liable to pay to the
Central Bank a premium on its deposits in respect of each of the quarters in each
calendar year at the rate prescribed in regulation 7. Such premium shall be payable in
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respect of the deposits of such insured bank or such insured society as at the close of
business on the last working day of each such quarter. The premium shall be paid in
advance on the basis of the deposits of such insured bank or such insured society as
at the close of business on the last working day of the preceding quarter, and if the
premium in respect of the relevant quarter is greater or less than the advance payment
made on account of such premium, the shortfall, if any, shall be added to and the
excess, if any, shall be deducted from the advance payment made on account of the
premium in respect of the succeeding quarter :
Provided that such insured bank or insured society shall not be liable to make any
payment to the Central Bank in terms of this regulation in respect of the premium for
the quarter in which its deposits ceased to be insured (apart from the advance payment
required to be made on account of such premium) where such insured bank or insured
society has been ordered to be wound up under any law.
Gazette
Extraordinary
of 14.11.1991

7. The premium payable by every insured bank and every insured
society in respect of each quarter shall with effect from 1st January,
1992, be three point seven five (3.75) cents for every hundred rupees
of its deposits as at close of business on the last working day of such
quarter.

8. Every insured bank and every insured society shall within the first month
of each quarter forward to the Director of Bank Supervision a statement in duplicate
certified as correct by its chief executive officer or any other officer authorized by
him in that behalf showing, inter alia, its deposits as at the close of business on the
last working day of the preceding quarter, and the premium payable in respect of such
preceding quarter.
9. If an insured bank or an insured society makes any default in any payment
due to the Central Bank in terms of regulation 6 on account of the premium in respect
of any quarter, it shall be liable to pay to the Central Bank interest at the rate of 24 per
cent per annum on the amount of such premium for the period of such default.
10. (1) No insured bank shall alter, amend or revise in any way its
Memorandum of Association or its Articles of Association without the consent in writing
of the Governor.
(2) No insured society shall alter, amend or revise its by-laws without the
consent in writing of the Governor.
(3) No insured society shall take any action in terms of section 9 of the Cooperative Societies Law, No.5 of 1972 without the consent in writing of the Monetary
Board.
11. (1) Where an insured bank or an insured society has been ordered to be
wound up or to be taken into liquidation and a liquidator has been appointed in respect
thereof, such liquidator shall within two months from the date of his appointment as
liquidator, furnish to the Director of Bank Supervision a list of depositors showing the
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original amount in relation to each depositor and such other information in respect of
each depositor as may be called for by the Director of Bank Supervision.
(2) The Central Bank shall within one month from the date of the receipt
of the list of depositors, furnished by the liquidator in terms of paragraph (1) of this
regulation pay to such liquidator the original amount or Rs.100,000 whichever is less
in respect of each depositor.
(3) Where the Central Bank has made a payment of any amount to a
liquidator in respect of any depositor in terms of paragraph (2) of this regulation, such
liquidator shall pay such amount to such depositor within one month from the date of
receipt of such payment from the Central Bank and any expenses incurred by such
liquidator in making such payment may be reimbursed by the Central Bank at the
discretion of the Monetary Board.
Provided that where any depositor to whom any payment is to be made in terms
of this regulation, cannot be found or is not readily traceable, the liquidator shall within
one month from the date of receiving payment from the Central Bank in terms of
paragraph (2) of this regulation, repay to the Central Bank the amount received from
the Central Bank in respect of such depositor and adequate provision shall be made by
the Central Bank of the eventual payment of such amount to such depositor.
12. Where payment of any amount has been made in terms of regulation 11 (2)
by the Central Bank to a liquidator or in terms of regulation 11 (3) by a liquidator to a
depositor, the liquidator shall be liable to pay to the Central Bank such sum or sums as
make up such amount and he shall make payment to the Central Bank to such extent
as may be possible as and when the realisations and other amounts in his hands after
making provision for the expenses payable by that time, are sufficient to enable him to
declare a dividend of not less than one cent in the rupee.
13. (1) An insured bank or insured society may, at any time, notify the
Monetary Board in writing of its intention to cease to be an insured bank or an insured
society, as the case may be, and the deposits of such insured bank or an insured society
shall cease to be insured after four quarters have lapsed following the quarter in which
the Director of Bank Supervision receives such information.
(2) The Monetary Board shall within one month from the date of receipt of a
notification given in terms of paragraph (1) of this regulation, inform the insured bank
or insured society concerned of the receipt of such notification and also publish in the
Gazette a notice in such form as the Monetary Board may determine stating that such
insured bank or such insured society has notified the Monetary Board of its intention to
cease to be an insured bank or an insured society, as the case may be, and indicating
the date with effect from which the deposits of such insured bank or insured society
will cease to be insured. The Monetary Board shall also give publicity to such notice by
advertisement in the newspapers or by such other means as it may consider suitable.
(3) Where an insured bank or insured society has been informed by the
Monetary Board in terms of paragraph (2) of this regulation that a notification given
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by such insured bank or such insured society under paragraph (1) of this regulation
has been received, such insured bank or such insured society shall inform each of
its depositors in writing of its intention to cease to be an insured bank or an insured
society, as the case may be, stating also the date, with effect from which its deposits
will cease to be insured. A letter to this effect despatched by registered post to
each depositor at the last address of such depositor on record in the books of such
insured bank or insured society shall be deemed to be compliance with the foregoing
requirement.
(4) Where the deposits of a banking institution or a society have ceased to be
insured in terms of paragraph (1) of this regulation, such banking institution or such
society shall be liable to pay to the Central Bank within one month from the date on
which its deposits cease to be insured, the balance amount if any, payable on account of
the premium in respect of the last quarter on which the deposits were insured, and such
insured bank or insured society shall at the time of making such payment, also furnish
to the Director of Bank Supervision, a statement in duplicate in terms of regulation 8.
14.

In these regulations–

“deposit” mean the aggregate of the rupee balances due to any person other than
the Government of Sri Lanka, any foreign government, any local authority,
Public Corporation or banking institution or society in the same capacity and
in the same right, in respect of all his accounts by whatever name called with
a banking institution or a society;
“depositor” means any person other than the Government of Sri Lanka any
foreign government, any local authority, Public Corporation, banking institution
or society, for whom a rupee deposit account is maintained by a banking
institution or a society;
“Director of Bank Supervision” includes an Additional Director of Bank
Supervision and an Acting Director of Bank Supervision;
“original amount” in relation to a depositor means the amount which shall be
obtained by deducting from his rupee deposit at the time the deposit of the
insured bank or the insured society concerned ceased to be insured the total
amount which an insured bank or insured society may at the same time be
legally entitled to claim by way of set-off from such depositor in the same
capacity and in the same right; and
“quarter” in relation to any calendar year means any of the periods beginning on
the first day of January and ending on the thirty-first day of March; beginning
on the first day of April and ending on the thirtieth day of June; beginning on
the first day of July and ending on the thirtieth day of September; beginning
on the first day of October and ending on the thirtyfirst day of December.
Made this 27th February, 1987
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MONETARY LAW ACT
Section 10 (C) Read with Section 112a(c)
REGULATIONS
1331/8 of 9.3.2004
1348/11 of 20.3.2004
1. These regulations may be cited as the Sri Lanka Real Time Gross Settlement
(RTGS) and Central Depository Regulations No. 1 of 2004. These regulations shall be
deemed to have come into operation on January 30, 2004.
2. (1) A System which shall in these regulations be referred to as
“LankaSettle”, is hereby established for the purpose of Section 112a(c) of the Monetary
Law Act (Chapter 422).
(2) LankaSettle shall comprise a facility for the processing and settlement of
payments electronically on a gross basis in real-time (hereinafter referred to as “RTGS”),
and a facility to electronically issue Scripless Securities, store holdings of and to record
ownership and interests in such Scripless Securities and to settle transactions in Scripless
Securities (hereinafter referred to as “LankaSecure”).
3.

(1) Any person other than the Central Bank, being—
(a)

a licensed commercial bank or a primary dealer or any other
person appointed as a direct participant under the Registered Stock
and Securities Ordinance or the Local Treasury Bills Ordinance ;
or

(b)

a person having a settlement account with the Central Bank,

who has entered into an Accession Agreement in the specified form with the Central
Bank shall be eligible to participate on LankaSettle.
(2) The Central Bank may having regard to the legally permissible activities of
a participant or categories of participants in terms of the Act, restrict the availability
of facilities and functions of LankaSettle in relation to such participant or categories of
participants, as the case may be.
4. Every participant shall in addition comply with the rules for the operation
of the system made from time to time by the Central Bank in terms of Section 62a of
the Monetary Law Act (hereinafter referred to as the “System Rules”), with respect to
participation by the participants on LankaSettle and for matters connected therewith or
incidental thereto.
5. (1) Every participant shall maintain a Securities Account in LankaSecure
in the manner set out herein.
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(2) The Securities Accounts referred to in paragraph (1) may be of any of the
types of accounts as are set out hereunder :—
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

Own Account ;
Customer Accounts ;
Pledge Account ;
Tradable Repurchase Account ;
Non-Tradable Repurchase Account ;
Tradable Customer Reverse Repurchase Account ;
Non-Tradable Customer Reverse Repurchase Account ;
Primary Auction Purchase Account ;
ILF Account ;
Statutory Investment Account ;
Domestic Operations Repurchase Account ;
Domestic Operations Reverse Repurchase Account ; and
Trust Accounts.

(3) Subject to the provisions of regulation 7 the title to and interest in scripless
securities in each such type of account specified in paragraph (2) shall vest in the
following manner :—
(a)

Own Account:

		 Own Accounts shall be maintained by the Participants and by the
Central Bank. A Participant shall have title to Scripless Securities in
the Participant’s Own Account. The Central Bank shall have title to
Scripless Securities in the Central Bank’s Own Account.
(b)

Customer Account:

		 Customer Accounts shall be maintained by every dealer direct
participant for each of its customers to record such customer’s title
to Scripless Securities. The relevant customer shall be recorded as
the owner of Scripless Securities in each Customer Account and shall
have title to such Scripless Securities.
(c)

Pledge Account:

		 A Pledge Account shall be maintained by a participant to record
Scripless Securities pledged to such participant, and in the case of
a participant who is a dealer direct participant, to record Scripless
Securities pledged to its customers. Pledges in Scripless Securities
shall be created, and ownership to and pledge interests in such
securities shall be recorded as provided for in regulations issued under
the Registered Stock and Securities Ordinance or the Local Treasury
Bills Ordinance. Scripless Securities in a Pledge Account shall not be
tradable except as provided for in such regulations.
(d)

Tradable Repurchase Account:

		 A Tradable Repurchase Account shall be maintained by a participant
to record Scripless Securities that are transferred to such participant,
under a repurchase or reverse repurchase agreement entered into

242

(8th Rev.)

Monetary law

[Cap 422   81

by such participant in accordance with regulations made under the
Registered Stock and Securities Ordinance or the Local Treasury Bills
Ordinance in terms of which agreement such participant is required to
return such Scripless Securities at a future date to the counterparty and
which Scripless Securities may, subject to that agreement, be traded.
Such participant shall be recorded in the relevant Tradable Repurchase
Account as the owner of Scripless Securities in such account and shall
have title to such securities. The recording of Scripless Securities in
a Tradable Repurchase Account shall be evidence that such securities
are subject to a repurchase or reverse repurchase agreement.
(e)

Non-Tradable Repurchase Account:

		 A Non-Tradable Repurchase Account shall be maintained by a direct
participant to record Scripless Securities that are transferred to such
participant, under a repurchase or reverse repurchase agreement
entered into by such direct participant in accordance with regulations
made under the Registered Stock and Securities Ordinance or the
Local Treasury Bills Ordinance in terms of which agreement such
direct participant is required to return such Scripless Securities at a
future date to the counterparty and which Scripless Securities may
not be traded. Such direct participant shall be recorded in the relevant
Non-Tradable Repurchase Account as the owner of Scripless Securities
in such account and shall have title to such securities. The recording
of Scripless Securities in a Non-Tradable Repurchase Account shall
be evidence that such securities are subject to a repurchase or reverse
repurchase agreement.
(f)

Tradable Customer Reverse Repurchase Account:

		 A Tradable Customer Reverse Repurchase Account shall be maintained
by a Dealer Direct Participant to record Scripless Securities that are
transferred to a customer under a repurchase or reverse repurchase
agreement entered into by such customer with a counterparty in
accordance with regulations made under the Registered Stock and
Securities Ordinance or the Local Treasury Bills Ordinance in
terms of which agreement such customer is required to return such
Scripless Securities at a future date to the counterparty and which
Scripless Securities may, subject to such agreement, be traded. Such
customer shall be recorded in the relevant Tradable Customer Reverse
Repurchase Account as owner of Scripless Securities in such account
and shall have title to such securities. The recording of Scripless
Securities in a Tradable Customer Reverse Repurchase Account shall
be evidence that such securities are subject to a repurchase or reverse
repurchase agreement.
(g)

Non-Tradable Customer Reverse Repurchase Account:

		 A Non-Tradable Customer Reverse Repurchase Account shall
be maintained by a Dealer Direct Participant to record Scripless
Securities that are transferred to a customer under a repurchase or
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reverse repurchase agreement entered into by such customer with
a counterparty in accordance with the regulations made under the
Registered Stock and Securities Ordinance or the Local Treasury Bills
Ordinance in terms of which agreement such customer is required to
return such Scripless Securities at a future date to the counterparty
and which Scripless Securities may not be traded. Such customer
shall be recorded in the relevant Non-Tradable Customer Reverse
Repurchase Account as owner of Scripless Securities in such account
and shall have title to such securities. The recording of Scripless
Securities in a Non-Tradable Customer Reverse Repurchase Account
shall be evidence that such securities are subject to a repurchase or
reverse repurchase agreement.
(h)

Primary Auction Purchase Account:

		 A Primary Auction Purchase Account shall be maintained by every
participant who is a primary dealer or a designated non-dealer bidder
to record Scripless Securities that are purchased by it at the primary
auction. The title to Scripless Securities in a Primary Auction Purchase
Account shall vest in the primary dealer or designated non-dealer
bidder, as the case may be.
(i)

ILF Account:

		 An ILF Account shall be maintained by every participant who is
eligible for ILF (hereinafter referred to   as the “Participant’s ILF
Account”) and by the Central Bank (hereinafter referred to as the
“Central Bank’s ILF Account”). A Participant’s ILF Account shall
hold Scripless Securities available for transfer to the Central Bank
for the purpose of obtaining Infra-Day Liquidity from the Central
Bank in terms of an ILF Agreement. The participant shall have
title to such Scripless Securities. The Central Bank’s ILF Account
shall hold Scripless Securities transferred to the Central Bank from
a Participant’s ILF Account as security for Intra-Day Liquidity. The
Central Bank shall have title to the Scripless Securities in such
account.
(j)

Statutory Investment Account:

		 A Statutory Investment Account shall be maintained by a participant
to hold Scripless Securities to meet any requirement imposed on
such participant by any written law. The participant shall have title to
Scripless Securities in such account subject to the provisions of such
written law.
(k)

Domestic Operations Repurchase Account:

		 A Domestic Operations Repurchase Account shall be maintained by
a participant to hold Scripless Securities that are transferred to the
participant by the Central Bank under the Master Repurchase and
Reverse Repurchase Agreement between the Central Bank and the
participant in terms of which the Scripless Securities have to be
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returned to the Central Bank by the participant at a future date. The
participant maintaining such account shall have title to the Scripless
Securities in such account. Scripless Securities in a Domestic
Operations Repurchase Account shall not be tradable.
(l)

Domestic Operations Reverse Repurchase Account:

		 A Domestic Operations Reverse Repurchase Account shall be
maintained by the Central Bank to hold Scripless Securities that are
transferred by a participant to the Central Bank under the Master
Repurchase and Reverse Repurchase Agreement between the Central
Bank and the participant in terms of which the Scripless Securities
have to be returned by the Central Bank to the participant at a future
date. The Central Bank shall have title to such Scripless Securities.
Scripless Securities in a Domestic Operations Reverse Repurchase
Account shall not be tradable.
(m)

Trust Accounts:

		 A Trust Account shall be maintained by a Direct Participant to record
Scripless Treasury Bonds and Scripless Treasury Bills which are held
by it as legal owner and which are subject to a trust as recognized in
terms of regulations made under the Registered Stock and Securities
Ordinance and the Local Treasury Bills Ordinance, respectively. The
legal ownership to securities held in a Trust Account shall vest in the
Direct Participant while the beneficial ownership to securities held in
a Trust Account shall vest in the person or persons for whose benefit
such securities are held in terms of the “relevant trust”.
6. Transactions in Scripless Treasury Bills and Scripless Treasury Bonds shall
be carried out as provided in Scripless Treasury Bills (Transactions) Regulations,
No.2 of 2004 and Scripless Treasury Bonds (Transactions) Regulations, No.2 of 2004
respectively.
7. Notwithstanding anything in these regulations or Scripless Treasury Bills
(Transactions) Regulations, No.2 of 2004 or Scripless Treasury Bonds (Transactions)
Regulations, No.2 of 2004, a transferee acquires rights to the extent of the interest
transferred in the security that the transferror had or had the power to transfer. Except
where a transfer of a security is out of a designated securities account, the transferee
acquires the transferror’s interest in the security free of any adverse claims where the
security in which such interest was acquired was posted to the transferee’s securities
account, and the transferee gave value, without notice of any adverse claim. In the case
of a securities account which is subject to a trust recognized in terms of regulations
made under the Local Treasury Bills Ordinance and the Registered Stock and Securities
Ordinance, the mere notice that the transferror acts as a trustee is not a breach of trust
or authority, and is not notice of an adverse claim for the purpose of this regulation.
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For the purposes of this regulation, “designated securities account” means a
securities account in which title to securities held in it is stated to be subject to adverse
claims, and the following account types shall be deemed to be designated securities
accounts :
— Pledge account
— Tradable repurchase account
— Non-tradable repurchase account
— Tradable customer reverse repurchase account
— Non-tradable customer reverse repurchase account
— ILF account
— Domestic Operations Repurchase Account
— Domestic Operations Reverse Repurchase Account
— Trust Accounts.
8. The Central Bank, participants, and customers of dealer direct participants
shall be identified in accounts maintained in LankaSecure in such manner and form as
may be specified in the System Rules.
9. A participant shall operate its Settlement Account and Securities Accounts
maintained by it subject to the Mandate Agreement and the System Rules. A participant
who is a dealer direct participant shall comply with applicable written law in the
maintenance and operation of accounts maintained by it for a customer.
10. (1) Subject to paragraph (5) of this regulation, the Central Bank shall issue
to every customer of a dealer direct participant to the last address of such customer
recorded by the dealer direct participant on LankaSecure :—
(a)

as and when a Scripless Security is credited to or debited
from an account held for such customer, a confirmation of the
transaction ; and

(b)

a monthly statement in respect of each such account.

(2) The Central Bank shall, following upon the payment of interest or maturity
proceeds on Scripless Securities, issue to every customer of a dealer direct participant,
a statement of interest and maturity payments made to such dealer direct participant
in respect of the Scripless Securities in respect of which the customer is recorded as
owner.
(3) Every dealer direct participant shall be responsible for the timely recording
and updating of information relating to its customers as required by the System Rules
issued by the Central Bank.
(4) The Central Bank shall not be responsible for ascertaining the correctness
of information relating to a customer as is provided by a dealer direct participant to the
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Central Bank and shall update any such information only upon such information being
provided to the Central Bank by the dealer direct participant.
(5) The Central Bank shall not be responsible for issuing confirmations of
pledge transactions to customers of dealer direct participants or statements in respect
of Pledge Accounts maintained for customers by dealer direct participants and the
responsibility to issue such confirmations and statements to a customer of a dealer direct
participant shall vest with such dealer direct participant. The dealer direct participant
shall issue to every such customer, to the address of such customer recorded with the
dealer direct participant, a confirmation of a pledge transaction carried out for the
customer and a monthly statement of Pledge Accounts maintained for the customer.
The Central Bank may specify the form in which such confirmations and statements
should be issued.
11. The Central Bank shall, where it is required to do so by an Order of Court
or where it is empowered to do so in terms of any written law, freeze a Settlement
Account or a Securities Account in LankaSettle, or prohibit or restrict transfers to or
from any such account, or effect a transfer to or from any such account.
12.

In these regulations unless the context otherwise requires :—

“Accession Agreement” means the agreement in the specified form entered into
by a direct participant with the Central Bank by which the participant is
admitted to participate on LankaSettle ;
“Advance claim” means a claim to a property interest in a security credited to
the securities account of a person other than that of the claimant, including
to secure payment of a debt and a beneficial interest under trust ;
“Central Bank” means the Central Bank of Sri Lanka established under the
Monetary Law Act ;

“customer” shall have the same meaning assigned to it in the Registered Stock
and Securities Ordinance and the Local Treasury Bills Ordinance ;
“dealer direct participant” means a person appointed as a dealer direct participant
under the Registered Stock and Securities Ordinance and the Local Treasury
Bills Ordinance ;
“designated non-dealer bidder” means a person appointed under the Registered
Stock and Securities Ordinance and the Local Treasury Bills Ordinance as a
designated non-dealer bidder ;
“direct participant” means a person appointed as a direct participant under the
Registered Stock and Securities Ordinance and the Local Treasury Bills
Ordinance ;
“Intra-Day Liquidity” or “ILF” means the provision of funds in LankaSettle for
the duration of a day to a participant against security by the Central Bank ;
“ILF Agreement” means the agreement entered into by a participant in the
specified form with the Central Bank to obtain Intra-Day Liquidity ;
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“Licensed Commercial Bank” means a bank licensed under the Banking Act, No.
30 of 1988 to carry on banking business as defined in that Act ;
“Local Treasury Bills Ordinance” means the Local Treasury Bills Ordinance
(Chapter 417) ;
“Mandate Agreement” means an agreement entered into by a direct participant
with the Central Bank in a specified form for the opening, maintenance
and operation of such direct participant’s Settlement Account and Securities
Accounts, and in the case of a dealer direct participant, of Securities
Accounts maintained by it for customers ;
“Master Repurchase and Reverse Repurchase Agreement” means an agreement
entered into by a participant with the Central Bank in a specified form which
governs its Open Market Operations with the Central Bank ;
“Monetary Law Act” means the Monetary Law Act (Chapter 422) as amended
from time to time ;
“Open Market Operations” means operations carried out by the Central Bank in
terms of Part V, Chapter V of the Monetary Law Act ;
“Participant” means a direct participant or any other person who has been
admitted to participate in LankaSettle upon execution of an Accession
Agreement ;
“Pledge Agreement” means an agreement executed for the purpose of creating
a pledge of Scripless Securities in accordance with regulations made under
the Registered Stock and Securities Ordinance and the Local Treasury Bills
Ordinance ;
“Primary Auction” means the allocation and issue of Scripless Securities by
the Government to primary dealers, designated non-dealer bidders and the
Central Bank or to any of them against payment ;
“primary dealer” means a person appointed as a primary dealer under the
Registered Stock and Securities Ordinance and the Local Treasury Bills
Ordinance ;
“Registered Stock and Securities Ordinance” means the Registered Stock and
Securities Ordinance (Chapter 420) ;
“Scripless Securities” shall have the meaning assigned to it in the Monetary
Law Act ;
“Securities Accounts” mean the accounts maintained in LankaSecure in terms of
these regulations and the System Rules issued by the Central Bank ;
“Settlement Account” shall have the meaning assigned to it in the Monetary
Law Act.
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இைணப் 01 – 1.1.2

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; murhq;f nghJg; gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; 2015
ngg;uthp
khjk;
Kjy;
2016
Nk
khjk;
tiuahd
fhyg;gFjpapy;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j jpiwNrhp Kwpfspd; 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 Me;
jpfjp tiuahd fhyj;jpy; nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhYk; fzf;fha;thsh; jiyik
mjpgjpapdhYk; ntspg;gLj;jg;gl;bUe;j jfty;fspw;fika me;;j mwpf;iff;F
Nkw;nfhs;sg;gl;l ehsJtiuahf;fy;fis cs;slf;fpa mwpf;if.

-------------------------------------------------------------------------------------------1.

Nkw;gb tpNrl mwpf;ifapid
mwpf;ifapd; jd;ikAk;

toq;Ftjw;fhd

gpd;dzpAk;

2016 Nk 06 Me; jpfjp 1430 kzpf;F ,lk;ngw;w nghJ Kaw;rpfs; kPjhd
ghuhSkd;wf;
FOf;
$l;lj;jpy;
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j fle;jfhy kw;Wk; jw;Nghija jpiwNrhp Kwpfis
toq;Fjy; njhlh;gpy; mwpf;ifnahd;iw rkh;g;gpf;FkhW fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpf;F
toq;fg;gl;l
MNyhrid
kw;Wk;
mjw;fhd
,zf;fg;ghl;bd; gpufhuk; ,e;j mwpf;if rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j tplak;
njhlh;gpy; 2016 A+d; 08 Me; jpfjp ,lk;ngw;w nghJ Kaw;rpfs; kPjhd
ghuhSkd;wf;
FOTf;F
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapdhy;
rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j fbjKk; (gpd;dpizg;G i) ,j;Jld; rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wJ.
,yq;if

kj;jpa

tq;fpapdhy;

fzf;fha;tpw;Fr;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j

jfty;fspy; fhzg;glf;$ba me;juq;fj; jd;ik fhuzkhf mtw;wpd;
,ufrpaj; jd;ikapid ghJfhf;Fk; nghUl;L rl;lkh mjpghpdhy; 2004
ngg;uthp 12 Me; jpfjp ntspaplg;gl;bUe;j mtuJ mgpg;gpuhak; (gpd;dpizg;G
ii) kw;Wk; me;j mgpg;gpuhaj;ijf; Fwpg;gpl;L kj;jpa tq;fpapd; MSduhy;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j

fbjk;

(gpd;dpizg;G

iii)

vd;gdTk;

,j;Jld;

rkh;g;gpf;fg;gLfpd;wd. Mifahy; ,e;j mwpf;ifapd; gpd;dpizg;Gf;fshf
cs;slf;fg;gl;Ls;s
rpy
Mtzq;fs;
mt;thNw
,ufrpaj;jd;ik
ghJfhf;fg;gl Ntz;ba Mtzq;fs; vdf; fUjg;gLfpd;wikahy; me;j
gpd;dpizg;Gf;fs; ,d;wpa mwpf;ifnahd;W cq;fsJ FOTf;Fk; me;j
gpd;dpizg;Gf;fSld; $ba mwpf;ifnahd;W ghuhSkd;wj;jpd; nfsut
rghehafUf;Fk; rkh;g;gpg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ.

(vt;thwhapDk;> nfsut rghehafh; mth;fspd; nrayhshpd; 2016 nrg;njk;gh;
09 Me; jpfjpa fbjj;jpd; %yk; Nfl;Lf; nfhs;sg;gl;ljw;F ,zq;f 2016
nrg;njk;gh; 15 Me; jpfjp gpd;dpizg;Gf;fSld; $ba mwpf;if 26
gpujpfSld; nfsut rig cWg;gpdh;fspw;F toq;Ftjw;fhf nfsut
rghehafh; mth;fspw;F ifaspf;fg;gl;lJ)

me;j gpd;dpizg;Gf;fs; mw;w mwpf;if rkh;g;gpf;fg;gl;ljd; gpd;dh;> tpNrl
fzf;fha;T mwpf;ifapd; mbg;gilapy; tprhuiz nra;tjw;fhf gpd;tUk;
jpfjpfspy; nghJKaw;rpfs; kPjhd FO $baJ.

fye;Jnfhz;l jug;gpdh;fs;

jpfjp
FO
cWg;gpdh;fs;

fzf;fha;thsh;
jiyik mjpgjp
jpizf;fsk;

2016 A+d; 29





kj;jpa tq;fp kw;Wk;
njhlh;Gila
mikr;R
cj;jpNahfj;jh;fs;
x

2016 A+iy 05





x

2016 A+iy 07







2016 Mf];l; 12







2016 Mf];l; 23







2016 nrg;njk;gh; 08





kj;jpa tq;fpapd;
MSeh; khj;jpuk;
miof;fg;gl;bUe;jhh;

2016 nrg;njk;gh; 23





x

mjw;fika> 2016 nrg;njk;gh; 23 Me; jpfjp $ba FOtpdhy; 2016 A+d; 29
Me; jpfjpapd; gpd;dh; Nrfhpf;fg;gl;l jfty;fs; fUj;jpnyLf;fg;gl;L me;j
tplaq;fis
mbg;gilahff;
nfhz;L
2016
A+d;
29
Me;
jpfjp
rkh;g;gpf;fg;gl;l tpNrl fzf;fha;T mwpf;if ehsJtiuahf;fg;gl;L nghJ
Kaw;rpfs; kPjhd FOtpw;F Gjpa mwpf;ifnahd;iw ngw;Wf;nfhs;tjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. mjw;fika me;j ehsJtiuahf;fg;gl;l tpNrl
fzf;fha;T mwpf;ifapid nghJ Kaw;rpfs; FOtpw;F rkh;g;gpg;gjw;F
eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. ,t; mwpf;iff;F chpj;jhf ,ufrpaj;jd;ik
ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; vd vz;zpa Mtzq;fs; ,J tiuapy; nfsut
rghehafH mtHfspd; Nfhhpf;iff;fpzq;f FO cWg;gpdHfSf;F ,J
tiuapy;
toq;fg;gl;Ls;sikahy;
mj;
jfty;fs;
,t;
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sd.

2016 A+d; 29 Me; jpfjpapd; gpd;dh; ntspg;gl;bUe;j tplaq;fs; fhuzkhf
mj; jpfjpapy; ntspaplg;gl;bUe;j tpNrl mwpf;ifapd; 5.1.9 kw;Wk; 5.1.11
Mk; ge;jpfs; khj;jpuk; jpUj;jj;jpw;F cs;slf;fg;gl;Ls;sJld;> me;j
jpUj;jj;jpd;
fhuzkhf
mwpf;ifapd;
KbTiuf;F
vJtpj
jhf;fKk;
Vw;gltpy;iy.

2.

,e;j mwpf;ifapid
gpd;gw;wg;gl;lJ.

jahhpf;Fk;

2.1

gpd;tUk; Mtzq;fisg; ghpNrhjpj;jy;

NghJ

gpd;tUk;

eilKiw

(2016 A+d; 29 Me; jpfjp tiu)
2.1.1

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; jpiwNrhp Kwpfis toq;Fifapy;
gpd;gw;wpa xOq;FKiwapidf; fhl;Lfpd;w nraw;ghl;L ifE}y;

2.1.2

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp jpiwNrhp Kwpfis toq;Fjy; njhlh;gpy;
Gydha;T nra;tjw;fhf nghJ Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf;
FOtpd; tpNrl ,izg;Gr; rigapdhy; elhj;jg;gl;l ghpNrhjid
njhlh;gpyhd tha;nkhop%y rhl;rpakspj;jy; Fwpg;Gf;fs;.

2.1.3

Nkw;gb 2.1.2 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpiwNrhp Kwpfis
toq;Fjiy ghPl;rpj;J mwpf;if rkh;g;gpg;gjw;fhf epakpf;fg;gl;l %th;
mlq;fpa FOtpd; mwpf;if. (2015 Nk 19 Me; jpfjp ,e;j mwpf;if
ghuhSkd;w nfsut mikr;rh; fphpvy;y mth;fshy; ghuhSkd;wj;jpy;
Kd;itf;fg;gl;lJ)

2.1.4

Nkw;gb 2.1.2 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jpiwNrhp Kwpfis
toq;Fjy; njhlh;gpy; Xa;Tngw;w cah;ePjpkd;w ePjpgjpapd; ghpNrhjid
mwpf;if.

2.1.5

1949 ,d; 58 Mk; ,yf;f ehzar; rl;lq;fs; mjpfhur;rl;lk; mjw;fhd
jpUj;jq;fSld;

2.1.6

njhlh;Gila cs;ehl;L fld;
rigapdJk; jPh;khdq;fs;

2.1.7

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ,izaj;jpy; ntspaplg;gl;l jfty;fSk;
juTfSk;

Kfhikj;Jt

rigapdJk;

Nfs;tpr;

(2016 A+d; 29 Me; jpfjpapd; gpd;dh;)
2.1.8

2016 A+d; 29 Me; jpfjp nghJ Kaw;rpfs; kPjhd FOtpw;F
rkh;g;gpf;fg;gl;l tpNrl fzf;fha;T mwpf;iff;fhf ,yq;if kj;jpa
tq;fpaplkpUe;J fpilj;j vOj;J%y tpsf;fq;fs;.

2.1.9

2016

A+iy

07>

2016

Mf];l;

12>

2016

nrg;njk;gh;

jpfjpfspy; ,lk;ngw;w nghJ Kaw;rpfs; FOtpy;
tha;nkhop %y rhl;rpakspj;jy; Fwpg;Gf;fs;.

08

Mfpa

Kd;itf;fg;gl;l

2.1.10 ,yq;if kj;jpa tq;fp kw;Wk; epjp mikr;Rf;F nghJ Kaw;rpfs;
FOtpdhy; toq;fg;gl;l tpdhf;nfhj;jpw;F toq;fg;gl;l gjpy;fs;.
2.2

3.

Vida ghpNrhjidfs;
2.2.1

gy;NtW KiwfspYk; ngw;Wf;nfhz;l jfty;fis gFg;gha;T uPjpahf
kPsha;Tnra;jy;

2.2.2

Kjyhe;ju re;ijf;Fhpa rpy jfty;fis ghPl;rpj;jy;

2.2.3

,uz;lhe;ju re;ijf;Fhpa rpy jfty;fisg; ghPl;rpj;jy;

2.2.4

,yq;if
kj;jpa
tq;fpapdhy;
kjpg;gha;Tf;Fcl;gLj;Jjy;

2.2.5

njhlh;Gila jug;gpdh;fSld; fye;jhNyhrpj;jy;

toq;fg;gl;bUe;j

jfty;fis

Nehf;nfy;iy tiuaWf;fg;gLjy;
,e;j mwpf;ifapdhy; Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s mtjhdpg;Gf;fspypUe;J KbTf;F
tUifapy; vdJ Nehf;nfy;iy fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s tiuaiufSf;F
cl;gl;bUe;jikapid ftdj;jpw;F nfhz;LtUfpd;Nwd;.

3.1

tplag;gug;Gf;Fhpa
nraw;ghLfspw;fhf
,yq;if
kj;jpa
tq;fp
VNjDNkhh;
ifNal;by;
fhl;lg;gl;Ls;s
xOq;FKiwf;Nfw;g
nraw;gl;Ls;sjhf Fwpg;gplg;gl;bUe;j NghjpYk;> mf;ifNaL mjdJ
ehzar;
rigapdhy;
my;yJ
Vida
mjpfhuKs;s
epWtdnkhd;wpdhy;
mq;ff
P hpf;fg;gl;l
xl;Lnkhj;j
njhopw;ghl;Lf;
ifNanlhd;W
my;y
vd;gJ
vdf;F
mwptpf;fg;gl;bUe;jik.
(gpd;dpizg;G iv kw;Wk; v)

3.2

tplag;gug;Gf;Fhpa

nraw;ghLfs;

njhlh;gpy;

ghpNrhjid

elhj;Jtjw;fhd
gzp
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpf;F
xg;gilf;fg;gl;bUe;j jpfjpf;Fk; Fwpj;j epfo;Tfs; ,lk;ngw;wpUe;j
jpfjpf;FkpilNa Fwpg;gplj;jf;fsT fhy ,ilntsp fhzg;gl;lik.
3.3

njhlh;Gila tplag;gug;Gf;Fhpa tplaq;fs; rk;ge;jkhd Mo;e;j
mwpTs;s
epjp
kw;Wk;
nghUshjhu
epGzh;fspd;
cjtpapid
ngw;Wf;nfhs;tjw;F NghjpasT fhyk; ,y;yhik kw;Wk; ,e;j
mwpf;ifapd; Kjyhk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,ufrpaj;jd;ik

njhlh;ghd rpf;fyhd epyik fhuzkhf
ngw;Wf;nfhs;sy; Nfs;tpf;FwpahapUj;jy;.

mt;thwhd

cjtpia

3.4

Nkw;gb 3.3 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s epGzh;fs; ,yq;if
kj;jpa tq;fpapy; fhzg;gl;l NghjpYk;> me;j cj;jpNahfj;jh;fspd;
cjtpapid gf;fr;rhh;gw;w tpjj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAkh vd;gJ
Nfs;tpf;Fwpahf fhzg;gly;.

3.5

Fwpj;j tplak; rhh;e;j kpfTk; Kf;fpakhd ,uz;lhe;ju re;ij
njhlh;ghd jfty;fis me;j %d;whk; jug;gpdhplkpUe;J Neubahf
ngw;Wf;nfhs;tjw;F my;yJ mth;fisf; nfhz;L cWjpg;gLj;jpf;
nfhs;tjw;fhd
mjpfhuk;
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpf;F
fhzg;glhik.

3.6

,yq;if

kj;jpa

tq;fpf;F

,e;j

mwpf;ifapy;

(gpd;dpizg;G

vi)

fhz;gpf;fg;gl;Ls;s
Kjyhe;ju
tzpfh;fspw;F
nghUz;ikahd
nry;thf;fpidr; nrYj;Jtjw;F ,aYik fhzg;gl;ljh vd;gjid
mwpe;J nfhs;tjw;F KbahjpUe;jik.
3.7

Kjyhe;ju tzpfh;fs; kw;Wk; Kjyhe;ju tzpfh;fSf;F ,ilapYk;>
kj;jpa tq;fpapd; MSeUf;Fk; Kjyhe;ju tzpfh;fSf;F ,ilapYk;>
me;je;j Ml;fspw;fpilNa NghjpasT nry;thf;Fr; nrYj;jf;$ba
Mw;wy; fhzg;gl;ljh vd;gjid mwpe;J nfhs;tjw;F tha;g;Gf;
fhzg;glhik.

3.8

,yq;if
kj;jpa
tq;fpapd;
cj;jpNahfj;jh;fspw;Fk;
Kjyhe;ju
tzpfh;fSf;Fk; ,ilapy; ,lk;ngw;wpUe;j njhiyNgrp ciuahly;fs;
gjpTnra;J itf;fg;gl;bUf;fhikapdhy; mj; jfty;fis ghpNrhjpf;f
KbahjpUe;jik.

3.9

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;wpUe;j Vytpw;g
; id njhlh;gpy;
gjpT
nra;ag;gl;bUe;j
Neubf;
fhl;rpfis
ngsjPf
uPjpapy;
ghpNrhjpf;fhik

3.10

,e;j mwpf;ifapid jahhpg;gjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy;
toq;fg;gl;bUe;j
jfty;fspilNa
fhzg;gl;l
,ufrpaKk;
me;juq;fKkhd jfty;fis rhpahf ,dq;fz;L jUkhW kj;jpa
tq;fpapd; MSeiu vOj;J%yk; NfhhpapUe;j NghjpYk;> mjw;fhf
toq;fg;gl;l gjpyspg;gpd; gb toq;fg;gl;Ls;s vy;yhj; jfty;fisAk;
,ufrpakhditahf
fUjpf;nfhs;s
Ntz;bapUe;jikapdhy;
mwpf;ifapLtjw;F tiuaiw fhzg;gl;lik. (gpd;dpizg;G iii)

4.

,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; jpiwNrhp
xOq;FKiwapid mwpKfk; nra;jy;

Kwpfis

toq;Fk;

4.1

,yq;ifapd; nghUshjhu kw;Wk; tpiy cWjpg;ghl;il Ngzpr;nry;tjid
mbg;gilf; Fwpf;Nfhshff; nfhz;L jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if kj;jpa tq;fp
Ie;J
Ngh;fis
cs;slf;fpa
kj;jpa
tq;fpapd;
ehzar;
rigapd;
jiytuhfTk; cs;s kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; ,af;fpr; nry;yg;gLfpd;wJ
(gpd;dpizg;G vii). mj;Jld; ehzar; rl;lj;jpd; 19(1) Mk; gpuptpd; gpufhuk;
kj;jpa tq;fpapd; MSeh; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; gpujhd epiwNtw;W
cj;jpNahfj;juhfTk;

fhzg;gLfpd;whh;.

(gpd;dpizg;G

viii)

nghJj;

jpiwNrhpapd; jpiwNrhpr; nraw;ghLfs; jpizf;fsj;jpd; mwptpj;jypw;fika
murhq;fj;jpd;
vjph;tUk;
khjj;jpw;Fhpa
epjpj;
Njitapid
epiwNtw;Wtjw;fhf

jpiwNrhp

gpizaq;fs;

(Treasury Securities)

my;yJ

jpiwNrhp cz;bay;fisAk; (Treasury Bills) jpiwNrhp KwpfisAk; (Treasury
Bonds) toq;Fjy; njhlh;ghd nghWg;G ,yq;if kj;jpa tq;fpf;FhpajhFk;
(gpd;dpizg;G ix). Xuhz;Lf;F Fiwthd Kjph;Tf; fhyk; nfhz;litahf
(Maturity) jpiwNrhp cz;bay;fs; ntspaplg;gLtJld; Xuhz;Lf;Ff; $ba
Kjpr;rpf;fhyk; nfhz;litahf jpiwNrhp Kwpfs; ntspaplg;gLfpd;wd. ,e;j
Kwpfspd; Kfg; ngWkjp (Face Value) &gh 100 ngWkjp nfhz;litahFk;.
,jd;NghJ
kj;jpa
tq;fpapdhy;
murhq;fj;jpw;Fj;
Njitahd
epjp
toq;fg;gLtJld; ehzar;rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd; 106(1) Mk; gphptpd;
x)

(gpd;dpizg;G

gpufhuk;

murhq;fj;jpd;

gpujpepjpahf

nraw;gLtjhf

Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
,e;j
gpizaq;fis
nfhs;tdT
nra;tjw;Fj;
jFjptha;e;jitahf 16 epWtdq;fs; 2015 Mk; Mz;bd; ,Wjpastpy;
,yq;if kj;jpa tq;fpapy; gjpTnra;ag;gl;bUe;jJld;> 2016 Mk; Mz;by;
mjpy;

xU

epWtdk;

tpyfpf;

nfhz;bUe;jJ.

(gpd;dpizg;G

vi).

me;j

epWtdq;fspilNa murhq;f epWtdq;fSk; jdpahh; epWtdq;fSk; cs;sd.
,e;j epWtdq;fs; Kjyhe;ju tzpfh;fs; (Primary Dealers) vd mwpKfk;
nra;ag;gLfpd;wdh;. NkYk;> Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;Fk; Kjyhe;ju
re;ijapypUe;J jpiwNrwp gpizfis nfhs;tdT nra;tjw;F mDkjp
toq;fg;gl;Ls;sJ.
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu jpiwNrhp
Kwpfis toq;Ftjw;fhf 2 xOq;FKiwfs; gpd;gw;wg;gl;bUe;jd. jpiwNrhp
Kwpfis toq;FtJ njhlh;gpy; gfpuq;fg;gLj;Jk; mwptpj;jypd; gb NkNy
Fwpg;gplg;gl;l
gjpTnra;ag;gl;l
Kjyhe;ju
tzpfh;fs;plkpUe;J
$Wtpiyfisf;

Nfhhp

mjw;fika

Kwpfis

Vytpw;gid

(Auction)

nra;tjd; %yk; mtrpakhd epjpj; Njitapid epiwNtw;wpf; nfhs;jy;

mjpy;

KjyhtJ

KiwahFk;.

Neubahf

Kjyhe;ju

tzpfh;fSf;F

gpizaq;fis toq;Fjy; my;yJ jdpg;gl;l toq;fy; Kiw ,uz;lhtJ
KiwahFk;

(Direct Placement/Private Placement).

kj;jpa

tq;fpapd;

mur

nghJg; gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; ntspaplg;gl;l epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp
tUtha;

tPj

(Weighted Average Yield Rate)

mbg;gilapy;

Kjyhe;ju

tzpfh;fSf;F Kwpfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf re;jh;g;gk; toq;FjNy
,e;j
,uz;lhtJ
Kiwapy;
,lk;ngw;wpUe;jJ.
,jd;NghJ
,e;j
epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha; tPjj;ijf; fzpj;jy; 2 Kiwfspy;
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. fpl;ba Ke;jpa fhyj;jpy; ,lk;ngw;w Kwpfspd;
Vytpw;gidapd; NghJ xj;j Kjph;r;rpf; fhyk; nfhz;l (Maturity Period)
Kwpfspw;fhf

Kd;itf;fg;gl;l

tUtha;

tpfpjj;jpy;

fzpf;fg;gl;l

ruhrhpg;

ngWkjpapid tUtha; tPjkhf vLj;Jf;nfhs;sy; mjpnyhU KiwahFk;.
kw;iwa KiwahtJ ,uz;lhe;jur; re;ijapy; (Secondary Market) epyTfpd;w
ruhrhp

Kjph;r;rpf;fhyk;

nfhz;l

Kwpfspd;

tUtha;

tPjj;jpid

mbg;gilahff; nfhz;L kPz;Lk; tUtha; tPjj;jpidf; fzpg;gpLtjhFk;.
Neub toq;fy; Kiw Vykplg;gLk; ehl;fs; my;yhj Vida vy;yh Ntiy
ehl;fspYk; jpwe;jpUg;gJld; Kwpfis nfhs;tdT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w
Kjyhe;ju tzpfh;fs;; mur nghJg;gLfld; jpizf;fsk; Kd;$l;bNa
jPh;khdpf;fg;gl;l tUtha; tPjj;jpd; fPo; tpw;gidf;fhfTs;s Kwpfis
nfhs;tdT nra;tjw;fhf tpz;zg;gpf;f KbAk;. jpiwNrhp Kwpfspd;
toq;Fjypd; NghJ gpd;gw;wg;gLfpd;w xOq;FKiw mur nghJg;gLfld;
jpizf;fsj;jpd; njhopw;ghl;L ifNal;by; (Public Debt Department Operation
Manual) fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 02 Kjy; 05 tiu)
4.2

jpiwNrhp

Kwpfs;

tl;b

tPjnkhd;wpy;

(Coupon Rate/Interest Rate)

gy;NtW

Kjph;r;rpf;fhyk; nfhz;litahf toq;fg;gLfpd;wd. mt;thW toq;fg;gLfpd;w
Kwpfspd;
Kfg;ngWkjpapd;
gpufhuk;
tl;b
tPjj;jpd;
mbg;gilapy;
miuahz;Lf;nfhU
Kiw
murhq;fj;jpdhy;
tl;b
toq;fg;gLfpd;wJ
(gpd;dpizg;G

xi).

Kwpfis

VykpLifapy;

nfhLf;fy;

thq;fy;

nra;Nthh;fshy;
kj;jpa
tq;fpapdhy;
ntspaplg;gl;l
tl;b
tPjj;jpd;
mbg;gilapy; gy;NtWgl;l tpiyfspd; fPo; $Wtpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;L

tl;lj;jpy;

(Premium)

mjhtJ

Kfg;ngWkjpf;F

$batpiyf;F>

rkkhd

tpiyf;F (at par) mjhtJ Kfg; ngWkjpf;Fr; rkkhd tpiyf;Fk;>fopTld;
$ba tpiyf;Fk; (discount) mjhtJ Kfg;ngWkjpf;F Fiwthd tpiyapYk;
nfhs;tdT nra;tjw;F Kd;tUth;. ,jd;NghJ mth;fshy; tl;lj;Jld;
Nfhug;gl;bUg;gpd; Kwpfspd; tUtha; tPjk; tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk;
Fiwe;j ngWkjpia nfhz;bUg;gJld; rkkhd tpiyf;F Nfhug;gl;bUg;gpd;
tl;b tPjj;jpw;F rkkhd ngWkjpapidAk; fopT tpiyapy; Nfhug;gl;bUg;gpd;
tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; cah;e;j ngWkjpapidAk; nfhz;bUf;Fk;.
mjw;fika tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; cah;thd tUtha; tPjk; fhzg;gLk;
re;jh;g;gq;fspy; Kwpfspd; Kfg;ngWkjpiaf; fhl;bYk; Fiwe;j tpiyapy;
toq;fg;gLfpd;wJ
vd;Wk;>
tl;b
tPjKk;
tUtha;
tPjKk;
rkkhf
fhzg;gLifapy; Kwpfs; Kfg;ngWkjpapy; toq;fg;gLfpd;wd vd;Wk;> tl;b
tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwthf tUtha; tPjk; fhzg;gLk; re;jh;g;gq;fspy;
Kwpfspd; Kfg;ngWkjpiaf; fhl;bYk; cah;e;j tpiyapy; toq;fg;gLfpd;wJ
vd;Wk; Rl;bf;fhl;l KbAk;. mjd;gb tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwe;j
tUtha; tPjj;jpw;F Kwpfis toq;Ftjd; %yk; $ba tpiy fpilg;gJld;
mjD}lhf murhq;fj;jpw;F Nkyjpf epjp mD$yk; fpilf;fpd;wJ. mt;thNw
tl;b
tPjj;ijf;
fhl;bYk;
cah;thd
tUtha;
tPjj;jpw;F
my;yJ
fopTnra;ag;gl;l tPjj;jpy; Kwpfis toq;Ftjd; fhuzkhf murhq;fj;jpw;F
epjpuPjpahd gpujp$yk; Vw;gLfpd;wJ. tl;b tPjj;jpw;Fr; rkkhd tUtha;
tPjj;jpy; Kwpfs; toq;fg;gLkhapd; murhq;fj;jpw;F Nkyjpf mD$yNkh
my;yJ gpujp$yNkh Vw;gLtjpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 05 Kjy; 07 tiu)
4.3

2014 rdthp khjj;jpypUe;J 2016 Nk khjk; tiu murhq;fj;jpd; epjpj; Njit
Vykply; Kiw kw;Wk; Neub tpw;gid Kiwapidg; gad;gLj;jp Kwpfs;
toq;fg;gl;likapd; %yk; epiwNtw;wg;gl;l tpjk; fPNoAs;s ml;ltizapy;
fhl;lg;gl;Ls;sJ.

ml;ltiz ,y. 1 : Kwpfs; toq;fg;gl;l xOq;FKiwAk; ngWkjpAk; (2014
rdthp – 2016 Nk)

Mz;Lk; khjKk;

Kwpfs; toq;fg;gl;l KiwfSk;
ngWkjpAk;

Vykply;
Kiw

Neub
Kiw

(Auction)

(Direct

nkhj;jk;

toq;fg;gl;l
ngWkjpapd;
rjtPjkhf
Vykply;
Kiw

Neub
Kiw

(Auction)

(direct

Placement)
&gh
gpy;ypad;

&gh
gpy;ypad;

Placement)
&gh
gpy;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

5.950

62.745

68.695

9

91

-

126.210

126.210

0

100

5.300

109.483

114.783

5

95

-

44.230

44.230

0

100

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

4.000

18.148

22.148

18

82

-

69.923

69.923

0

100

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

2014 Nk
2014 A+d;
2014 A+iy
2014 Mf];l;
2014 nrg;njk;gh;

2014 jpnrk;gh;
2015 rdthp
2015 ngg;uthp

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

114.335

-

114.335

100

0

2015 Mf];l;

2016 Nk

(2016 A+d; 29 Me; jpfjpa tpNrl fzf;fha;T mwpf;ifapid jl;lr;R
nra;ifapy; fhzg;gl;l ,uz;L ngWkjpfs;
jpUj;jg;gl;L Nkw;Fwpg;gpl;l
ml;ltiz ehsJtiuahf;fg;gl;lJ.)
vt;thwhapDk; 2015 nguthp 27 Me; jpfjp tiu Nkw;Fwpg;gpl;l ,uz;L
KiwfSk; gpd;gw;wg;gl;bUe;j NghjpYk;> md;iwa jpfjp Kjy; ,yq;if
kj;jpa tq;fpapdhy; jw;fhypfkhf Neub toq;fy; KiwapypUe;J tpyfp
Kjyhe;ju Vykply; Kiw khj;jpuk; gpd;gw;wg;gl;bUe;jJ.
(Nkw;gb ngWkjp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj
vjph;g;Gf;fSk; njuptpj;jpUf;fhikahYk; Vida jfty;fspd; %yk; mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
fzf;fha;T
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G
4.4

: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 07 )

2014 rdthp khj;jpypUe;J Neub Kiwapid jw;fhypfkhf epWj;Jtjw;F
vLf;fg;gl;bUe;j jPh;khdk; KOikahf nraw;ghl;bypUe;j 2015 Vg;uy; khjk;
tiuahd 15 khj fhyj;jpy;> Neub Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;j
khjq;fSk; Vykply; Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;j khjq;fSk; ,e;j
,uz;L
KiwfSk;
gad;gLj;jg;gl;bUe;j
khjq;fSk;
fhzg;gl;lik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
,Ug;gpDk;>
me;j
15
khj
fhyg;gFjpapy;
toq;fg;gl;bUe;j xl;Lnkhj;j Kwpfspy; 80 rjtPjj;jpw;Fk; Nkw;gl;lit Neub
Kiwapidg; gad;gLj;jp toq;fg;gl;bUe;jik NkYk; mtjhdpf;fg;gl;lJ.

(fPNo

Fwpg;gplg;gl;Ls;s

njhlh;Gfspy;

fhz;gpf;fg;gl;lthW

kj;jpa

tq;fpapdhy; Nkw;gb ge;jpf;F toq;fg;gl;bUe;j vOj;J%y gjpyspj;jy;
kw;Wk; nghJ Kaw;rpfs; FO ngw;Wf; nfhz;l tha;nkhop rhl;rpa
Fwpg;Gf;fspd; gb Nkw;gb ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; khw;wKkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 07 Kjy; 24 tiu)

5.

mtjhdpg;Gf;fs;
2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kjy; vjph;tUk; fhyq;fs; njhlh;gpy; jpiwNrup
Kwpfs;
toq;fg;gl;l
xOq;FKiw
rk;ge;jkhf
Nkw;nfhs;sg;gl;l
fzf;fha;Tj; njhpTg; ghpNrhjidfspy; ntspg;gLj;jg;gl;bUe;j tplaq;fs;
mtw;wpd;
gz;Gfspw;fika
fPo;tUkhW
%d;W
jiyg;Gf;fspd;
fPo;
fzf;fha;T mtjhdpg;Gf;fshf Fwpg;gplg;gLfpd;wd.

(m) 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Kwpfspd; toq;fy;
(M) 2016 khh;r; 29 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Kwpfspd; toq;fy;
(,) 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Kwpfspd;
Kiwkhw;wg;gl;l gpd;dh; Vw;gl;bUe;j Nghf;Ffs;

5.1

2015 ngg;uthp
toq;Fjy;.

5.1.1

kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapd; MB/PD/05/18/97 Mk; ,yf;f gzpg;ghsh;
rig

27

tpQ;Qhgdj;jpd;

Me;

gb

jpfjp

,lk;ngw;w

toq;fYf;Fhpa

(gpd;dpizg;G

xii)

jpiwNrup

1997

khh;r;

Kwpfspd;

khjk;

Kjy;

jpiwNrhp Kwpfis Vy tpw;gid nra;tjd; %yk; mtw;iw Kjyhe;ju
tzpfh;fSf;F toq;Ftjw;F jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. re;ijapy; Njitahd
msT epjp fhzg;glhj re;jh;g;gq;fspy; my;yJ tl;b tPjk; tiuaiwaw;W
mjpfhpj;Jr; nry;Yk; re;jh;g;gq;fspy; Vykply; %yk; ngw;Wf;nfhs;s Kbahj
gzj;jpid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
Copah;
Nrkyhg
epjpapid
gad;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lnkd;Wk;> mjpy; ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ.
Mifahy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; tl;b tPjj;jpid fl;Lg;gLj;Jk;
fUtpahf Neub Kiwapy; gzj;jpid ngw;Wf;nfhs;Sjy; gad;gLj;jpf;
nfhs;sg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)

Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 25 Kjy; 26 tiu)
5.1.2 mj;Jld; ehzar; rigapd; MB/PD/1/26/2008 Mk; ,yf;f gzpg;ghsh; rig
tpQ;Qhgdj;jpYs;s (gpd;dpizg;G xiii) tplaq;fis fUj;jpw;nfhz;l gpd;dh;
kw;Wk; murhq;f gpizfSld; rk;ge;jg;gl;l tl;b tPjk; mjpfhpj;jy;
vd;gtw;iwf; fUj;jpw;nfhz;L ehzar; rigapdhy; 2008 Mk; Mz;by; Neub
KiwA+lhf

epjpj;

Njitapid

G+h;j;jpnra;J

nfhs;tjw;F

jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. mjd; gpd;dh;> ehzar; rigapd; MB/PD/25/20/2008
Mk; ,yf;f gzpg;ghsh; rig tpQ;Qhgdj;jpd; gb(gpd;dpizg;G xiv) ehzar;
rigapdhy;

,uz;lhe;jur;

re;ijapy;

epyTfpd;w

tl;btPjj;ijf;

fhl;bYk;

Vwj;jho 0.05 rjtPj (Five Basis Points) $ba tl;b tPjj;jpy; Kwpfs; Copah;
Nrkyhg epjpaj;jpw;F toq;fg;gLtjd; %yk; re;ijapy; jputj;jd;ikapid
Vw;gLj;Jtjw;F NkYk; ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;gpy; fhl;lg;gLfpd;w
tha;nkhop rhl;rpa Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb
ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T
mwpf;ifapy; vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 26 Kjy; 39 tiu)

(njhlh;G
5.1.3 ,yq;if

kj;jpa

mj;jpal;rfUf;F

tq;fpapd;
Kfthpaplg;gl;L

mur

nghJg;gLfld;

nghJj;

jpizf;fsj;jpd;

jpiwNrupapd;

jpiwNrupr;

nraw;ghLfs; jpizf;fsj;jpd; (Treasury Operation Department) gzpg;ghsh;
ehafj;jpdhy; mDg;gg;gl;bUe;jTO/DG/CFS/03 Mk; ,yf;f 2015 ngg;uthp 20
Me;

jpfjpa

fbjj;Jld;

(gpd;dpizg;Gxv)

2015

khh;r;

khjj;jpw;fhfr;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j epjp Njit &gh 172 gpy;ypadhFk;. mjpy; 2015 khh;r; 02
Me; jpfjpf;fhf khj;jpuk; Njitg;gl;bUe;j murpd; epjpj; Njit &gh 13.550
gpy;ypadhf fhzg;gl;lJld; ,j; Njitapy; &gh 1 gpy;ypad; njhifapid
Kjyhe;ju Vyj;jpd; %yKk; vQ;rpa &gh 12.550 gpy;ypad; njhifapid
Neub Kiwapd; %yKk; ngw;Wf;nfhs;tjd; Clhf muRf;Fj; Njitahd

epjpapid

ngw;Wf;nfhs;jy;

nghUj;jkhdJ

vd

cs;ehl;L

fld;

Kfhikj;Jtr; rig (DDMC) ,dhy; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 1300
kzpf;F

(gpd;dpizg;G

xvi)

elhj;jg;gl;bUe;j

$l;lj;jpy;

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ. epjp mikr;rpd; gpujpepjpnahUtiuAk; kj;jpa
tq;fpapd; 04 cj;jpNahfj;jh;fisAk; cs;slf;fpa FOtpd; nghWg;G
ahnjdpy; cs;ehl;Lf; fld;ngWjy; fpuak; kw;Wk; ,liu Fiwf;Fk;
tpjj;jpy;
,jid
Ngzpr;
nry;tjhFk;.
,Ug;gpDk;>
,jd;NghJ
mtjhdpf;fg;gl;l kpfTk; Kf;fpakhd tplak; vd;dntdpy; ,f; $l;lj;jpw;fhf
me;j epjp mikr;rpd; gpujpepjp r%fkspj;jpUf;fhikahFk;. mt;thwhd
epiyikapd; fPo; mt;thW r%fkspj;jpUf;fhj cWg;gpdhpd; ,zf;fg;ghl;il
khw;Wtop
Kiwapy;
mjhtJ
njhiyNgrpapD}lhfNtDk;
ngw;Wf;nfhz;bUe;jikf;F
jfty;fs;
fhzg;gltpy;iy.
mjd;gpd;dh;>
mjhtJ 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpa ,j; jPh;khdj;jpw;fhf kj;jpa tq;fp
MSehpd; mq;fPfhuKk; (gpd;dpizg;G xvi) ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.
(fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;Gfspy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW> kj;jpa
tq;fpapdhy; Nkw;gb ge;jpf;F toq;fg;gl;bUe;j vOj;J%y gjpyspj;jy;>
nghJKaw;rpfs; FO ngw;Wf;nfhz;l tha;nkhop rhl;rpa Fwpg;Gf;fs; kw;Wk;
Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;
vt;tpj khw;wKkpd;wp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 39 Kjy; 48 tiu)
5.1.4 2015 khh;r; khjj;jpw;fhf jpiwNrhp cz;bay;fs; kw;Wk; Kwpfis toq;fp
epiwNtw;wg;gl;bUf;f Ntz;ba murhq;fj;jpd; xl;Lnkhj;j epjpj; Njitahd
&gh 261.683 gpy;ypad; (,jpy; &gh 89.683 gpy;ypad; njhifahd Mz;bd;
NghJ
kPsTk;
toq;fg;gl;bUe;j
jpiwNrhp
cz;bay;fSk;
cs;slq;fpapUe;jJ.) njhiff;fhf murhq;f fld;gLjy; epfo;r;rpj;jpl;lk;
(Government Borrowing Programme) 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 13.00 kzpf;F
elhj;jg;gl;l
murhq;f
fld;
Kfhikj;Jt
rigapdhy;
ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ. me; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; gb mj;jifa KOikahd
epjpj;
Njitapy;
&gh
89.683
gpy;ypad;
njhifapid
jpiwNrhp
cz;bay;fspd; %yKk;>&gh 172 gpy;ypad; njhifapid jpiwNrhp Kwpfspd;
%yKk; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> me;j &gh 172 gpy;ypadpy; &gh 1 gpy;ypaid
jpiwNrhp Kwpfis Kjyhe;ju Vyj;jpy; tpw;gid nra;tjd; %yKk;> vQ;rpa
njhifapid
Neub
Kiwapd;
%yKk;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.

,e;j mq;ff
P huj;jpid kj;jpa tq;fpapd; gpujp MSeh; (SM) Clhf mur
gLfld;mj;jpal;rfh; (Superintendent of Public Debt) ,w;F mwptpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk;> (gpd;dpizg;G xvi) mt;tpjk; mr; nraw;ghL ,lk;ngw;wpUf;fhik
khh;r; khjj;jpy; G+h;j;jpnra;J nfhs;sg;gl;bUe;j &gh 185.802 gpy;ypad;
njhifahd nkhj;j epjpapy; Neub Kiw %yk; &gh 14.143 gpy;ypad; G+h;j;jp
nra;J
nfhs;sg;gl;bUe;jik
(4.3
Mk;
ge;jpapy;
fhl;lg;gl;Ls;s
ml;ltizapd; gb) fhuzkhf mtjhdpf;fg;gl;lJ.

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G
5.1.5 mt;thNw

ehsJtiuahf;fg;gl;l

mwpf;ifapy;

: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 48 Kjy; 51 tiu)
2015

ngg;uthp

27

Me;

jpfjp

30

Mz;Lfspy;

Kjph;tilAk;

Kwpfis toq;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;bUe;jJld; mt;thwhd ePz;lfhy
KwpfSf;fhf rhjhuz KjyPl;lhsh;fspd; gq;Fgw;wiy ,yq;if kj;jpa
tq;fpapdhy; vjph;ghh;f;fg;gl;bUf;fhikAk; tl;b tpisT Row;rpapid 30
Mz;Lfs; tiu ePbg;Gr; nra;jpUe;jikapdhy; ,uz;lhe;jur; re;ijapDs;
ntspehl;L

KjyPlhsh;fspd;

gq;Fgw;wy;

(gpd;dpizg;G

xviii)

vjph;ghh;f;fg;gl;bUe;jikAk;
ntspg;gl;bUe;jJ.
,Ug;gpDk;>
ntspehl;L
KjyPl;lhsh;fs; jkJ KjyPLfis kPs vLj;Jf;nfhz;bUe;jik 2015 ,d;
tUlhe;j mwpf;ifapd; %yk; cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;jik fhuzkhf me;j
vjph;ghh;g;G
ntw;wpaspj;jpUe;jjh
vd;gJ
rpf;fYf;Fhpajhf
fhzg;gl;lJ.(gpd;dpizg;G xix)

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;gpy; fhl;lg;gLfpd;w
tha;nkhop rhl;rpa Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb
ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T
mwpf;ifapy; vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 51 Kjy; 52 tiu)

5.1.6 ,e;j

Kwpfs;

toq;fg;gl;l

jpfjpf;F

Ke;jpa

thuj;jpy;

,uz;lhe;ju

re;ijapDs; 30 Mz;L Kjph;Tfhyk; nfhz;l KwpfSf;fhf 9.48 rjtPj
ruhrhp

tUtha;

tPjNk

fhzg;gl;lJld;

(gpd;dizg;G

xx)

me;j

tPjhrhuj;jpw;F fpl;ba tpfpjhrhuq;fspy; ,e;j Kwpfspd; toq;fy; ,lk;ngWk;
vd;w vjph;ghh;g;G murhq;f gLfld; jpizf;fsj;jplk; fhzg;gl;ljhf kj;jpa
tq;fp Kwpfspd; toq;fy; njhlh;gpy; Gydha;T nra;tjw;fhf nghJ
Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpd; tpNrl ,ize;j fzf;Ffs;
FOtpd; tha;nkhop%y rhl;rpakspj;jy; Fwpg;Gf;fis ghpNrhjpf;ifapy;
ntspg;gl;lJ (gpd;dpizg;G xxi). mt;thW vjph;ghf;fg;gl;l tpisT tPjj;Jld;
tl;lj;Jld; Kwpfis tpw;gid nra;tjw;F Nkyjpfkhf Nkw;gb 4.1 Mk;
ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW murhq;fj;jpw;F mjpfsT njhifapid
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf; fhzg;gl;bUe;jJ. mjd; gb 2015 ngg;uthp
25 kw;Wk; 26 Me; jpfjpfspy; KiwNa ,izajsj;jpYk; nra;jpg;
gj;jpupifspYk; ntspaplg;gl;bUe;j mwptpj;jy;fspd; gb Kjyhe;ju 16
tzpfh;fspw;Fk; 30 Mz;Lfspy; Kjph;tilfpd;w &gh 1 gpy;ypad; jpiwNrhp
Kwpfs; 12.5 rjtPj tl;bapd; fPo; toq;fg;gLtjw;fhf $W tpiyfs;
Nfhug;gl;bUe;jd. (gpd;dpizg;G xxii)

,J

njhlh;ghd

(gpd;dpizg;G

$Wtpiyfspd;

xxiii)

fpilg;gdT

ghpNrhjpj;jjpy;

Copah;

jfty;fs;
Nrkyhg

mwpf;ifapid
epjpak;

kw;Wk;

Kjyhe;ju 16 tzpfh;fshy; &gh 20.708 gpy;ypad; ngWkjpfs; Fwpg;gplg;gl;L
$Wtpiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mj;Jld; me;j
njhifapy; Vwj;jho 75 rjtPjksT mjhtJ &gh 15.531 gpy;ypad; njhif
xU jdpahh; Kjyhe;ju tzpfupdhYk; mtUf;fhf kw;nwhU Kjyhe;ju
tzpfuhd
,yq;if
tq;fpapd;
ClhfTk;
rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(,Ug;gpDk; Nkw;gb ge;jpapy; Nfhblg;gl;l thf;fpaj;jpy; fhl;lg;gl;Ls;s
tplak; njhlh;gpy; 2016 A+d; 29 Me; jpfjpapd; gpd;dh; kPz;Lk; tprhuiz
nra;ag;glhjpUe;jJld;>
Mifahy;
mt;tplak;
kPz;Lk;
cWjpg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
mjw;fika
Nkw;gb
thf;fpaj;jpid
Njitahapd; ge;jpapypUe;J mfw;wyhk;. mt;thW mfw;wg;gbDk;> mjd;
fhuzkhf tpNrl fzf;fha;T mwpf;ifapYs;s KbTiuf;F vt;tpj
jhf;fKk; Vw;gl khl;lhJ.)

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;gpy; fhl;lg;gLfpd;w
tha;nkhop rhl;rpa Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb
ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T
mwpf;ifapy; vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 52 Kjy; 54 tiu)
5.1.7 cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapdhy; Kjyhe;ju Vyj;jpy; toq;Ftjw;F
&gh 1 gpy;ypad; Kwpfs; khj;jpuNk ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ. ,Ug;gpDk;>
me;j ngWkjpapYk; gj;J klq;Ffspw;Fk; $ba njhifahd &gh 10.058
gpy;ypad; tiu $Wtpiyfis Vw;Wf;nfhs;stjw;F> 2015 ngg;uthp 27 Me;
jpfjp

Vyk;

elhj;jg;gl;l

gpd;dh;

12.30

kzp

Kjy;

13.10

kzp

tiu

,lk;ngw;wpUe;j 2/2015 Mk; ,yf;fjpiwNrup Kwpfs; Nfs;tpr; rigapdhy;
(Treasury Bond Tender Committee) jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G xxiv)
,jd;NghJ mtjhdpf;fg;gl;l Kf;fpakhd tplak; ahnjdpy; Nkw;gb jPh;khdk;
Vyk; ,lk;ngw;w gpd;dNu vLf;fg;gl;bUe;jikahFk;. ,J Nkw;gb 5.1.3 Mk;
ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapdhy; &gh
12.550
gpy;ypad;
njhifapid
Neub
Kiwapd;
%yk;
G+h;j;jpnra;Jnfhs;tjw;F
vLf;fg;gl;bUe;j
jPh;khdj;jpid
KOikahf
kPWtjhFk;. me;j epiyapd; fPo; md;iwa jpdk; ,lk;ngw;wpUe;j Vyj;jpy;
9.3510 Kjy; 11.7270 tiu epiwaplg;gl;l jpUk;gy; tPjj;jpw;F $W
tpiyapidr; rkh;g;gpj;jpUe;j 14 Kjyhe;ju tzpfh;fspw;F 30 Mz;Lfspy;
Kjph;tilfpd;w jpiwNrhp Kwpfis toq;Ftjd; Clhf (gpd;dpizg;G xxv)
&gh 10.058 gpy;ypad; njhifapid jpul;Ltjw;F vjph;ghh;j;jpUe;j NghjpYk;>
fopT tPjj;jpy; (Fiwthd tpiyapy;) toq;fpapUe;jik fhuzkhf Vwj;jho
&gh 9.658 gpy;ypad; njhifapid jpul;Ltjw;F re;jh;g;gk; fhzg;gl;lJ.
,jd;NghJ mtjhdpf;fg;gl;l NkYnkhU Kf;fpakhd tplak; ahnjdpy;
Nkw;Fwpj;jthW ngw;Wf;nfhs;tjw;F KbahJ NghapUe;j &gh 0.371 gpy;ypad;
(&gh 10.058 gpy;ypad; - &gh 9.687 gpy;ypad;) njhifapid Vida
FWq;fhy %yq;fspypUe;J G+h;j;jpnra;a Ntz;bNaw;gl;bUe;jjikahFk;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;gpy; fhl;lg;gLfpd;w
tha;nkhop rhl;rpa Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb
ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T
mwpf;ifapy; vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 54 Kjy; 111 tiu)

5.1.8 Nkw;Fwpj;j ge;jpapYs;s tplaq;fspd; gb 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 08.30
kzp Kjy; 11.00 kzp tiu ,lk;ngw;w Vykply; re;jh;g;gk; tiu me;j
Vyj;jpypUe;J 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpad;W NjitahapUe;j &gh 13.550
gpy;ypad; fhRj; Njit mlq;fyhd 2015 khh;r; khjj;jpw;Fhpa fhRj;
NjitapidAk; cs;slf;fpa cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapd;
ghpe;JiuAk; kj;jpa tq;fp MSehpd; mq;ff
P huKk; mjhtJ Vykply;
Kbtile;J Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdj;ij ngw;Wf;nfhz;l gpd;dUk; $l
cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapd; fld;ngWjy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.
(fPNoAs;s
njhlh;gpy;
fhl;lg;gl;Ls;s
tplaj;jpd;
gpufhuk;>
ge;jpapd;
Nkw;Fwpj;j mtjhdpg;Gf;fhf kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;bUe;j vOj;J%y
gjpyspj;jy; kw;Wk; nghJ Kaw;rpfs; FO ngw;Wf;nfhz;l tha;nkhop rhl;rpa
Fwpg;Gf;fspd; gb Nkw;gb ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; khw;wkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 55 Kjy; 111 tiu)
Nkw;Fwpj;j ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk; kj;jpa
tq;fpapd; MSehpdhy; mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpw;F toq;fpapUe;j
mwpTWj;jypd; gpufhuk; (me;j mwpTWj;jypd; rhuhk;rk; fPNo jug;gl;Ls;sJ)
vLf;fg;gl;ljhFk;
vd;gJ
mur
nghJg;gLfld;
jpizf;fsj;jpd;
mj;jpal;rfuhy; tpiyNfhuy; nghopg;G mwpf;ifapy; (Bid Summary Report)
ifnaOj;jpy; (gpd;dpizg;G xxvi) Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ. (mf; Fwpg;G jd;dhy;
vOjg;gl;ljhf (gpd;dpizg;G xxvii) me;j mj;jpal;rfhpdhy; tha;nkhop%y
rhl;rpakspj;jypd; Clhf cWjpg;gLj;jg;gl;lJ). Nkw;Fwpg;gpl;l Fwpg;Gf;F
Nkyjpfkhf me;j Kwpfs; Vytpw;gidapypUe;J &gh 10.058 gpy;ypad;
njhifapid ngw;Wf;nfhs;Sjy; njhlh;gpy; NtW vJtpj vOj;J%y
rhd;WfSk; fzf;fha;tpw;F fpilj;jpUf;ftpy;iy. Nkw;Fwpj;j vOj;J%y
rhl;rpakspj;jypd; gphpj;njLj;jYk;; mjd; jkpo; nkhop ngah;g;Gk; fPNo
jug;gl;Ls;sd.
“Governor instructed to raise funds up to Rs. 10 billion taking into consideration
additionalfund requirement of the Government” (gpd;dpizg;G xxvii)
“murhq;fj;jpd; Nkyjpf epjpj; Njitapidf; fUj;jpw;nfhz;l gpd;dh; &gh 10

gpy;ypad;

tiuahd

epjpapid

ngw;Wf;nfhs;tjw;F

MSdupdhy; mwpTWj;jy; jug;gl;bUe;jJ”

kj;jpa

tq;fpapd;

(Nkw;gb mtjhdpg;Gf;fs; njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vjph;g;Gj;
njhptpf;fg;gl;buhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;Gfspy; fhl;lg;gLfpd;w
2016 A+d; 29 Me; jpfjpapd; gpd;dh; ngw;Wf;nfhz;l tha;nkhop rhl;rpa
Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb mtjhdpg;Gf;fs;
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 55 Kjy; 111 tiu)
5.1.9 NkYk;>

Kjyhe;ju

nfhLf;fy;

thq;fy;

nra;Nthh;

rkh;g;gpj;jpUe;j

$Wtpiyfs;> njhopw;ghl;L ifNal;by; Fwpg;gplg;gl;Ls;s xOq;FKiwapd;
gb gy;NtW gFg;gha;Tfis Nkw;nfhz;ljd; gpd;dh; jahhpf;fg;gl;l 07
gy;NtW khw;WtopfspypUe;J (Option) 05 MtJ khw;Wtopr; re;jh;g;gj;jpid
gad;gLj;jpf;nfhs;sy;
nghUj;jkhdJ
vd;Wk;>
&gh
2.608
gpy;ypad;
njhifapid Vyj;jpypUe;J <l;bf;nfhs;SkhWk; jpiwNrhp Kwpfs; Nfs;tpr;
rigf;F mur gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ.
(gpd;dpizg;G xxvi)
(Nkw;gb
mtjhdpg;G
njhlh;gpy;
kj;jpatq;fpapdhy;
vjph;g;Gj;
njhptpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.
&gh
2.608
gpy;ypad;
VykplypypUe;J
ngw;Wf;nfhs;jy; nghUj;jkhdJ vd ghpe;Jiunra;ag;gl;L nghJgLfld;
jpizf;fsj;jpdhy; mwpf;ifnahd;W jahhpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> mr;
re;jh;g;gj;jpy; kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; &gh 20 gpy;ypad; njhif
VykplypUe;J
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jikahy;
jahhpf;fg;gl;bUe;j mwpf;ifapid rkh;g;gpg;gjw;Fr; re;jh;g;gk; ,Uf;ftpy;iy
vd

tha;nkhop

rhl;rpakspj;jy;

Fwpg;gpypUe;J

(njhlh;G:

…………..

,y;

fhl;lg;gl;Ls;s tplaq;fspd; gb) ntspg;gl;bUe;jJ. mt;thW &gh 20
gpy;ypad; njhifapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F nghJgLfld; jpizf;fsj;jpd;
cj;jpNahfj;jh;fs; jkJ tpUg;gkpd;ikia njhptpj;jjhfTk;> mjw;fika
&gh 10 gpy;ypad; njhifapid VykplypUe;J ngw;Wf;nfhs;SkhW kj;jpa
tq;fpapd; MSduhy; njuptpj;jpUe;jw;fika mjw;fhd mwpf;ifnahd;W
nghJgLfld;

jpizf;fsj;jpd;

Front Office

,dhy;

Nfs;tpr;

rigf;F

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik ntspg;gLj;jg;gl;bUe;jJ.
mjd;
gb>
tpNrl
fzf;fha;T
mwpf;ifapy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
Nfhblg;gl;Ls;s ge;jp ePf;fg;gl;L mjw;Fg; gjpyhf gpd;tUk; ge;jp vd
ehsJtiuahf;fg;gl;l mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. “ghpe;Jiu
nra;J rkh;g;gpg;gjw;fhf mwpf;ifnahd;W jahhpf;fg;gl;bUe;jJ”)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 111 Kjy; 114 tiu)

5.1.10 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 11.10 kzpf;F elhjj;g;gl;l Vykply; njhlh;ghd
jfty;fis

cs;slf;fpa

2015

khh;r;

khjj;jpw;fhd

fld;gLjy;

epfo;r;rpj;jpl;lk; md;iwa jpdk; 13.00 kzpf;F ,lk;ngw;w (gpd;dpizg;G xvi)
cs;ehl;L

fld;

Kfhikj;Jt

rigapdhy;

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.

tPjhrhuq;fis epiyahdjhf;Ftjw;F Copah; Nrkyhg epjpak; (EPF)> Njrpa
Nrkpg;G

tq;fp

fhg;GWjpf;

epjpfs;

$l;Lj;jhgdk;

Kfhikj;Jtf;
(SLIC)

fk;gdp

Mfpatw;Wf;F

(NSB)

kw;Wk;

Kwpfis

,yq;if

toq;Ftjw;F

tprhupj;jwpAkhwhd fUj;jpid toq;Fk; Fwpg;nghd;iwAk; 20> 30 kw;Wk; 50
Mz;Lfs; vd;w mbg;gilapy; xU tifapyhd &gh 10 gpy;ypad; tPjkhd
&gh 40 gpy;ypad; Kwpfis toq;fp epjpapid Nrfhpj;Jf;nfhs;Sk; gbahd
Fwpg;nghd;iwAk; vOjp (gpd;dpizg;G xvi) 2015 khh;r; khjj;jpw;fhd fld;
ngWjy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpDs; Neub Kiwapd; Clhf jpiwNrwp Kwpfis
toq;Ftjw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp MSeupdhy; 2015 khh;r; 02 Me; jpfjp
mq;ff
P huk; toq;fg;gl;bUe;jJ. mjd;NghJ Neub Kiwapidf; iftpLtJ
njhlh;gpy; ve;jnthU tplaKk; mq;ff
P huj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUf;ftpy;iy.
me;j ,U Fwpg;Gf;fSk; (m) kw;Wk; (M) vd;w tifapy; fPNo
fhl;lg;gl;Ls;sd.
(m) “Raise Rs. 40 bn through issue of 20, 30, 50 years of T-Bonds, 10 bn each
(M) “EPF/NSB/SLIC to be asked to stabilize rates”
(vt;thwhapDk;>

kj;jpa

tq;fpapd;

MSeuhy;

50

Mz;Lfspd;

gpd;dh;

Kjph;tilAk; Kwpfis toq;FkhW NkNyAs;s (m) ,y; fhl;lg;gl;Ls;s
Fwpg;gpy; fhzg;gl;l NghjpYk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp jhgpf;fg;gl;ljd;
gpd;dh; ve;jnthU re;jh;g;gj;jpYk; 30 Mz;Lfspw;F Nkw;gl;l jpiwNrhp
Kwpfs;
toq;fg;gl;bUf;ftpy;iy
vd;gJk;
mjpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
$l;Lf;fspd; nkhj;jk; &gh 40 gpy;ypad; my;y vd;gJk; mtjhdpf;fg;gl;lJ.)
(Nkw;gb
ge;jp
njhlh;gpy;
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapdhy;
vjph;g;Gj;
njhptpf;fg;gl;buhikahYk;> ge;jpapy; (m) kw;Wk; (M) vd fhl;lg;gl;Ls;s
vOj;J %y Fwpg;Gf;fSld; $ba gjpNtLfs;> rhd;Wfshf cs;sikahYk;
Vida jfty;fs; %yk; me;j ge;jp njhlu;gpy; fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 114 Kjy; 115 tiu)

5.1.11 NkNyAs;s 5.1.10 Mk; ge;jpapy; tpghpf;fg;gl;Ls;sthW &gh 40 gpy;ypad;
epjpj; Njitapid G+h;j;jp nra;J nfhs;tjw;fhf ePz;lfhy Kjph;tpidf;
nfhz;l Kwpfis Neub Kiwapy; toq;Ftjw;F kj;jpa tq;fp MSehpdhy;
2015 khh;r; 02 Me; jpfjp mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> (gpd;dizg;G xvi)
2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kjy; khh;r; 06 Me; jpfjp tiuahd
fhyj;jpDs;
,lk;ngw;wpUe;j
epfo;Tfs;
me;j
ghpe;JiufSld;
,zq;fhjpUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mjhtJ
Njitahd
KOj;
njhifAk; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w Vyj;jpypUe;J
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJld; mJ jpiwNrup Kwpfs; Nfs;tpr; rigapdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;bUe;jJ. mt;thNw 2015 khh;r; 06 Me; jpfjp tiu ,yq;if
kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapdhy; Neub Kiwapid jw;fhypfkhf
epWj;Jtjw;F

mDkjp

MB/ER/5/3/2015

toq;fg;gl;bUe;jJ.

2015

khh;r;

06

Me;

jpfjpa

Mk; ,yf;f ehzar;rig tpQ;Qhgdj;jpd; (gpd;dpizg;G

xxviii) gb ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; jpwpNrhp Kwpfis toq;Fifapy;
gad;gLj;Jfpd;w Neub Kiwapid jw;fhypfkhf ,ilepWj;Jjy; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fp MSeupdhy; ehzar; rigf;F mwpTWj;jg;gl;bUe;jjd; gpufhuk;
mJ

md;iwa

jpdNk

jhkjpf;fhJ

(Ratification)

mDkjpf;fg;gl;bUe;jJ.

NkYk;> 2015 ngg;uthp 23 Me; jpfjpa ehzar; rigapd; $l;lf; Fwpg;gpd; gb
(gpd;dpizg;G xviii) ehzar; rigapdhy; me;j thuj;jpDs; 30 Mz;Lfs;
Kjph;Tf; fhyj;jpidf; nfhz;l jpiwNrhp Kwpfspd; Vykply; xd;W
elhj;jg;gLjy;
Ntz;Lnkd
mur
nghJg;gLfld;
jpizf;fsj;jpw;F
mwpTWj;jy;
toq;fg;gl;bUe;jik
jtpu
Neub
KiwapypUe;J
tpyfp
Kjyhe;ju Vykply; Kiwapid gad;gLj;jtjw;fhf ve;jnthU jPh;khdKk;
ehzar;
rigapdhy;
vLf;fg;gl;bUe;jik
njhlh;gpy;
jfty;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
Nkw;gb
ge;jp
njhlh;gpy;
kj;jpa
tq;fpapdhy;
vjph;g;Gj;
njhptpf;fg;gl;bUf;ftpy;iy.
,Ug;gpDk;>
Neub
Kiw
jw;fhypfkhf
iftplg;gl;bUe;jik njhlh;gpy; mq;ff
P huk; fpilj;jpUe;jhf 2016 A+d; 29 Me;
jpfjp rkh;g;gpf;fg;gl;l tpNrl fzf;fha;T mwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gl;bUe;jJld;
me;j tpl;Ltplypw;fhf mq;ff
P huk; fhzg;glhik tha;nkhop Fwpg;gpd; %yk;
cWjpahfpAs;sJ. NkYk;> mt;thwhd jPh;khdnkhd;W ehzar; rigapy;
fye;Jiuahlg;gl;L
mq;ff
P hpf;fg;gLjy;
Ntz;Lnkd;gJ
NkYk;
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Mifahy;> Nkw;gb ge;jpapYs;s Nfhblg;gl;l
trdk; ePf;fg;gl;L mjw;Fg; gjpyhf gpd;tUk; trdk; ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.

“mwptpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; nfhs;if tl;b
tPjj;jpid
khw;Wtjw;fhf
vLf;fg;gl;l
jPh;khdj;jpw;F
cldb
mq;fPfhunkhd;iw
ngw;Wf;nfhs;sy;
md;wp
Neub
Kiwapid
iftpLtjw;fhd mq;ff
P huk;

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.”

(Nkw;gb mtjhdpg;Gf;fs; njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vjph;g;Gj;
njhptpf;fg;gl;buhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;Gfspy; fhl;lg;gLfpd;w
2016 A+d; 29 Me; jpfjpapd; gpd;dh; ngw;Wf;nfhz;l tha;nkhop rhl;rpa
Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb mtjhdpg;Gf;fs;
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 115 Kjy; 152 tiu)
5.1.12 cs;ehl;L

fld;

Kfhikj;Jt

rigapdhy;

Kd;dh;

mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;j

tpjj;jpy;
Kwpfspd;
Vytpw;gidia
&gh
1
gpy;ypaDf;F
kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gpd; me;j Vyj;jpd; NghJ ngwg;gl;bUe;j $W tpiyfis
Fiwthf
epiwaspf;fg;gl;l
tUtha;
tPjj;jpypUe;J
cah;thf
epiwaspf;fg;gl;l tUtha;; tPjk; tiu tifg;gLj;jpa gpd;dh; fPNo
fhl;lg;gl;Ls;s 7 Kjyhe;ju tzpfh;fspd;; epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tPjk;
10.4652 ,w;F &gh 01 gpy;ypad; njhifapid ngw;Wf;nfhs;s Kbe;jpUf;Fk;
vd;gJ khj;jpukd;wp murhq;fj;jpw;F &gh 1.403 tiuahd epjpapidAk;
ngw;Wf;nfhs;s Kbe;jpUf;Fk;. mt;thW kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gpd; NkNy 5.1.7
Mk; ge;jpapy; fhl;lg;gl;Ls;sthW epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tPjk; 11.7270
tiu mjpfhpj;jpUf;f khl;lhJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 153 )
5.1.13 Nkw;Fwpj;j epiyik tpiyNfhuy; jfty;fs; gbtq;fSf;F (Bid acceptance
Information Sheet)

mikthf

jahhpf;fg;gl;l

(gpd;dpizg;G

xxv)

fPNo

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. (Nkw;gb 01 Mk;
ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,ufrpaj; jd;ikapid ghJfhf;Fk; Nehf;fpy;
Kjyhe;ju tzpfh;fspd;; jdpj;Jtq;fs; ntspg;gLj;jg;glhjthW tzpfh;fspd;
ngah;fs; Mq;fpy vOj;Jf;fspdhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd.)

ml;ltiz 2: KjyhtJ $Wtpiyfs; VO ,w;F chpa juTfs;
njhlh;
,y.

tzpfh;
(Dealer)

Kwpfspd; Kfg;
ngWkjp
&gh.

VykplypUe;J
fpilj;j njhif
&gh.

epiwaspf;fg;gl;l
ruhrhp jpUk;gy;
tPjk; (WAYR)

1

B epWtdk;

8,000,000

9,546,736

9.3510

2

A epWtdk;

50,000,000

56,005,000

9.9063

3

F epWtdk;

100,000,000

110,954,800

10.0278

4

B epWtdk;

500,000,000

546,966,000

10.1970

5

E epWtdk;

50,000,000

52,253,650

10.2339

6

H epWtdk;

100,000,000

104,507,300

10.2959

7

EPF

500,000,000

522,536,500

10.4652

1,308,000,000

1,402,769,986

nkhj;jk;

NkYk;> NkNy Fwpg;gplg;gl;lthW Kjyhe;ju &gh 1 gpy;ypaDf;F
kl;Lg;gLj;jpapUg;gpd; Nkw;Fwpg;gpl;l Kjyhe;ju 7 tzpfh;fs; jtpu;e;j
mj;jpfjpapy; fpilj;jpUe;j &gh 20.708 gpy;ypad; nkhj;jkhd vy;yhf;
$WtpiyfspdJk; rkh;g;gpj;jypUe;J 75 rjtPjkhd msTf;fhf $W
tpiyfisr; rkh;g;gpj;jpUe;j fPNo 5.1.15 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s K
epWtdk; cs;spl;l Vida Kjyhe;ju tzpfh;fspw;F Kwpfis nfhs;tdT
nra;tjw;F re;jh;g;gk; fhzg;glhjpUe;jik Nkw;gb ml;ltizapypUe;J
njspthfpd;wJ.
md;iwa
jpdk;
Vyj;jpd;
%yk;
toq;Ftjw;F
vjph;ghh;f;fg;gl;l &gh 1 gpy;ypad; njhifapid &gh 10.058 gpy;ypad; tiu
mjpfhpg;gjw;F jPkhdpf;fg;gl;bUe;jik fhuzkhf Nkw;Fwpg;gpl;l 07 nfhLf;fy;
thq;fypy;

<LgLNthUf;F

,ilapy;

fhzg;gl;bUf;fhj

K

epWtdj;jpw;F

md;iwa jpdk; toq;fg;gl;bUe;j nkhj;j Kwpfspd; ngWkjpapy; 50 rjtPjk;
my;yJ &gh 5 gpy;ypad; njhifapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd (gpd;dpizg;G
xxv) re;jh;g;gk; Vw;gl;bUe;jik Fwpg;gplj;jf;f tplakhFk;. ,jd;NghJ me;j
&gh 5 gpy;ypadpy; &gh 2 gpy;ypaid NeubahfTk; &gh 3 gpy;ypaid
Kjyhe;ju
tzpfuhd
,yq;if
tq;fpapd;
Clhf
ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; me;j eltbf;if vLj;jpUe;jJ.

kiwKfkhfg;

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj

khw;wKkpd;wp

,e;j

ehsJtiuahf;fg;gl;l

mwpf;ifapy;

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 153 Kjy; 154 tiu)
5.1.14 Nkw;gb

Kwpfis

toq;Fifapy;

,lk;ngw;wpUe;j

kw;nwhU

Kf;fpakhd

tplak; vd;dntdpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; Nkw;ghh;itapd; fPo;
tUfpd;w kw;Wk; Kjyhe;ju Vyj;jpy; Kwpfisf; nfhs;tdT nra;tjw;F
KbAkhd epWtdnkhd;whd Copah; Nrkyhg epjpak; cah;thd tUtha;
tPjj;Jld; Kjyhe;ju re;ijapypUe;J xg;gPl;lstpy; Fiwe;j mstpy;
Kwpfisg; ngw;Wf;nfhz;L (gpd;dpizg;G xxix) Fiwe;j tUtha; tPjj;Jld;
,uz;lhe;jur;
re;ijapypUe;J
nfhs;tdT
nra;jpUe;jik
fhuzkhf
ngw;Wf;nfhs;sf; $bajhftpUe;j epjprhh; mD$yj;ij ,oe;jpUe;jikahFk;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 154 Kjy; 155 tiu)
5.1.15 Nkw;gb

5.1.6

Mk;

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW

2015

khh;r;

02

Me;

jpfjpf;fhd murhq;f fld; jtizg;gzj;jpid jPh;g;gjw;Fj; Njitahd
gzj;jpd; mstpid epr;rapj;Jf; Fwpg;gpl;L 2015 khh;r; khj;jpw;fhf
jpiwNrhpapd; xl;Lnkhj;j epjpj;Njit 2015 ngg;uthp 20 Me; jpfjp ,yq;if
kj;jpa
tq;fpf;F
fpilj;jpUe;jikahy;
nghUj;jkhd
cghatop
Kiwnahd;iw gad;gLj;jp me;j epjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf NghjpasT
fhy mtfhrk; kj;jpa tq;fpf;F ,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mjw;fika Njitaw;w tpjj;jpy; foptpid toq;fhJk; re;ij tl;b tPjk;
cah;tiltjw;F re;jh;g;gj;jpid cUthf;fhJk; Njitahd epjpapid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Njitg;gbd; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s khw;W topfis
gpd;gw;Wtjw;fhd re;jh;g;gk; kj;jpa tq;fpf;F ,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.

(i)

kf;fs;
tq;fpapdhYk;
,yq;if
tq;fpadhYk;
,Jtiu
toq;fg;gl;Ls;s
Nkyjpfg;gw;W
trjpapid
gad;gLj;jp
gpd;dh;
FWq;fhy Kjph;Tnfhz;l jpiwNrhp Kwpfis toq;Ftjd; %yk;
me;j Nkyjpfg; gw;Wf;fis jPh;Tnra;jy;.

(ii)

Copah;

Nrkyhg

epjpaj;jpy;

Nkyjpf

epjp

fhzg;gLkhapd;

Neub

Kiwapd; fPo;me;j epjpaj;jpypUe;J epjpapid ngw;Wf;nfhs;sy;.
2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu Neub Kiwapd; Clhf &gh 3
gpy;ypaDf;F fpl;ba njhif Nrfhpf;fg;gl;bUe;jJld; 2015 khh;r; 02 Me;
jpfjpastpy; fhzg;gl;l vQ;rpa epjpj; NjitapidAk; Neub Kiwapd;
Clhf
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
KbahjpUe;jikf;fhd
fhuzq;fs;
cWjpg;gLj;jg;glhikahy; mt;thW epjpapid Nrfhpj;Jf;nfhs;sy;. (1997 Mk;
Mz;L Kjy; nraw;gLj;jg;gl;bUe;j Neub Kiwapd; %yk; Kwpfis
toq;Fjy; Njhy;tpaile;jpUe;jik mtjhdpf;fg;glhjpUe;jJld; njhlh;e;Jk;
NjitahfTs;s epjpapid Neub Kiwapd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sy;).

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 155 Kjy; 156 tiu)
5.1.16 ,f;

nfhLf;fy;

thq;fy;fs;

mtjhdpf;fg;gl;lik fhuzkhf
vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(i)

njhlh;gpy;
mJ

gpd;tUk;

Iaj;jpw;Fhpa

tplaq;fs;

nfhLf;fy;

thq;fy;

Vyj;jpid Kbg;gjw;F kpfTk; fpl;ba fhyj;jpDs; mjhtJ ,Wjpahd
08 epkplq;fspy; nkhj;j $Wtpiyg; ngWkjpahd &gh 20.708
gpy;ypadpy; &gh 13.60 gpy;ypaDf;F $Wtpiyfs; fpilj;jpUe;jik.

(ii)

Nkw;Fwpg;gpl;l &gh 13.60 gpy;ypad; ngWkjpapy; &gh 13.00 gpy;ypad;
njhif KepWtdj;jpd; rhh;gpy; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik.

(iii)

&gh 01 gpy;ypad; ngWkjpahd jpiwNrup Kwpfspw;fhf $Wtpiyfs;
Nfhug;gl;bUf;ifapy;

&gh

10.058

gpy;ypad;

tiu

$Wtpiyfs;

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jik.
(iv)

K vd;w ngahpy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s Kjyhe;ju tzpfh; rhh;ghf
,yq;if tq;fp &gh 13 gpy;ypad; ngWkjpahd Kwpfspw;fhf
$Wtpiyapidr; rkh;g;gpj;jpUe;jik kw;Wk; mt;thW Kjyhe;ju
tzpfh;
xUth;
rhh;ghf
kw;WNkhh;
Kjyhe;ju
tzpfh;
$W
tpiyfisr;
rkh;g;gpj;jpUe;j
KjyhtJ
re;jh;g;gkhf
,J
fhzg;gl;lik.

(v)

&gh 01 gpy;ypad; ngWkjpf;F $Wtpiyfs; Nfhug;gl;bUf;ifapy; K
epWtdj;jpdhy; &gh 2 gpy;ypaDf;F
NeubahfTk; &gh 13
gpy;ypaDf;F ,yq;if tq;fpapd; ClhfTk; nkhj;jkhf &gh 15
gpy;ypaDf;fhf $Wtpiyapidr; rkh;g;gpj;jpUe;jik kw;Wk; mt;thW
$Wtpiyfs; Nfhug;gl;bUe;j ngWkjpapidf; fhl;bYk; 15 klq;F
Kwpfspd; msTf;F $Wtiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik mrhjhuz
epiyikahf fhzg;gl;lik.

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)

ehsJtiuahf;fg;gl;l

mwpf;ifapy;

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 156 Kjy; 157 tiu)

5.1.17 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kwpfis toq;Ftjw;F Kbe;jpUe;j %d;W
khw;W topfSk; mtw;wpd; kjpg;gplg;gl;l mD$yq;fs; kw;Wk; gpujp$yq;fSk;
ntt;Ntwhf fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.
(i)

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kwpfis toq;Fjy; vjph;ghh;f;fg;gl;lthW
&gh 01 gpy;ypaDf;F tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd; mg; ngWkjpapid
cs;slf;Fk; tpjj;jpy; ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;j $Wtpiyfspw;F Vw;g
gpizKwpnahd;wpd; $Wtpiyg; ngWkjpahd &gh 104.5073 tiu
khj;jpuk;
Kwpfs;
toq;fg;gl;bUg;gpd;
&gh
1>403
kpy;ypad;
njhifapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kbe;jpUf;Fk;. mt;thW mg;
ngWkjpf;F Kwpfis toq;Fjy; tiuaWf;fg;gl;bUf;fhik fhuzkhf
fPNoAs;s ml;ltizapy; fhz;gpf;fg;gl;lthW murhq;fj;jpw;F &gh
889 kpy;ypad; kjpg;gplg;gl;l el;lk; Vw;gl;bUe;jJ.

ml;ltiz 3 : &gh
kjpg;gplg;gl;l el;lk;
njhlh;
,y.

tzpfh;fs;

1

gpy;ypaDf;F

tiuaWf;fj;

$Wtpiy

Kwpapd;
Kfg;ngWkjp

nrYj;j
Ntz;ba

el;lk;

(murhq;fj;jpd;
nghWg;G)

&gh.

&gh.

&gh.

jtwpaikahy;

&gh.

Copah;
Nrkyhg
7 epjpak;

104.507

500,000,000.00 1,402,769,986.00

-

8 E

103.116

50,000,000.00 1,454,327,886.00

695,750.00

9 J

102.207

100,000,000.00 1,556,535,086.00

2,300,100.00

10 H

102.207

100,000,000.00 1,658,742,286.00

2,300,100.00

Copah;
Nrkyhg
11 epjpak;

102.207

1,000,000,000.00 2,680,814,286.00

23,001,000.00

12 G

102.207

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

1,150,150.00

13 H

101.758

100,000,000.00 2,833,675,786.00

2,749,300.00

14 G

99.999

50,000,000.00 2,883,675,286.00

2,254,150.00

Copah;
Nrkyhg
15 epjpak;

99.999

500,000,000.00 3,383,670,286.00

22,541,500.00

16 K

97.878

250,000,000.00 3,628,365,286.00

16,573,250.00

17 K

95.8394

250,000,000.00 3,867,963,786.00

21,669,750.00

18 M

95.8074

1,250,000,000.00 5,065,556,286.00

108,748,750.00

19 P

93.879

50,000,000.00 5,112,495,786.00

5,314,150.00

20 K

93.879

500,000,000.00

5,581,890,786.00

53,141,500.00

21 K

91.9928

1,000,000,000.00 6,501,818,786.00

125,145,000.00

22 P

90.177

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

7,165,150.00

23 N

90.177

100,000,000.00

6,637,084,286.00

14,330,300.00

24 I

90.177

250,000,000.00

6,862,526,786.00

35,825,750.00

25 C

90.1769

100,000,000.00

6,952,703,686.00

14,330,400.00

26 B

90.1699

3,000,000,000.00

9,657,800,686.00

430,122,000.00

889,358,050.00

nkhj;jk;

(ii)

murhq;f nghJgLfld; jpizf;fsj;jpdhy; Nfs;tpr; rigf;F toq;fpa
khw;Wtopfisf;

fhl;Lk;

gbtj;jpy;

(Option

Sheet)

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;j &gh 2.608 gpy;ypad; Kwpfis (Kwpnahd;wpd;
$Wtpiyg; ngWkjp &gh 102.20720 vd;w tPjj;jpy;) toq;Ftjw;F
tha;g;Gf; fhzg;gl;lJ. mt;thW nra;ahJ &gh 10.058 gpy;ypad; tiu
Kwpfs;
toq;fg;gl;lik
fhuzkhf
murhq;fj;jpw;F
fPNoAs;s
ml;ltizapy;
fzpg;gplg;gl;Ls;sthW
&gh
0.688
gpy;ypad;
kjpg;gplg;gl;l el;lk;; Vw;gl;bUe;jJ.

ml;ltiz ,y. 4 : ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;j
Nkw;gl;likahy; NeH;e;j el;lk;
njhlh;
,y.

tzpfh;fs;

Nfs;tp
kD
tpiy
&gh.

Kwpapd;
Kfg;ngWkjp
(murhq;fj;jpd;
nghWg;G)
&gh.

&gh

2.608

gpy;ypadpw;F

nrYj;j
Ntz;ba jpuz;l
ngWkjp

el;lk;

&gh.

&gh.
-

12 G

102.21

50,000,000.00

2,731,917,786.00

13

101.76

100,000,000.00

2,833,675,786.00

H

449,000.00

14

G

100.00

50,000,000.00

2,883,675,286.00

1,104,000.00

Copah;
Nrkyhg
15 epjpak;

100.00

500,000,000.00

3,383,670,286.00

11,040,000.00

16

K

97.88

250,000,000.00

3,628,365,286.00

10,822,500.00

17

K

95.84

250,000,000.00

3,867,963,786.00

15,919,000.00

18

M

95.81

1,250,000,000.00

5,065,556,286.00

79,995,000.00

19

P

93.88

50,000,000.00

5,112,495,786.00

4,164,000.00

20

K

93.88

500,000,000.00

5,581,890,786.00

41,640,000.00

21

K

91.99

1,000,000,000.00

6,501,818,786.00

102,142,000.00

22

P

90.18

50,000,000.00

6,546,907,286.00

6,015,000.00

23

N

90.18

100,000,000.00

6,637,084,286.00

12,030,000.00

24

I

90.18

250,000,000.00

6,862,526,786.00

30,075,000.00

25

C

90.18

100,000,000.00

6,952,703,686.00

12,030,100.00

26

B

90.17

3,000,000,000.00

9,657,800,686.00

361,113,000.00

nkhj;jk;

(iii)

688,538,600.00

NkYk; Kwp toq;fy; &gh 1 gpy;ypaDf;F tiuaWf;fg;glhJ ,t;
mwpf;ifapd; 5.1.18(ii) ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lthW kj;jpa tq;fp
MSeH ghpe;Jiuj;j &gh 20 gpy;ypad; Kwp tpepNahfpf;fg;gl;bUg;gpd;;
gpd;tUk; ml;ltizapy; fzpg;gplg;gl;lthW &gh 2.730 gpy;ypad;
njhifahd kjpg;gPl;L el;lk; murhq;fj;jpw;F NeHe;jpUf;Fk;;.

ml;ltiz 5- kj;jpa
kjpg;gplg;gl;l el;lk;.

njhlh;
,y.

tzpfh;fs;

tq;fp

MSehpd;

ghpe;Jiu

mKyhf;fg;gl;bUg;gpd;

Nfs;tp
kD
tpiy

Kwpapd;
Kfg;ngWkjp
(murhq;fj;jpd;
nghWg;G)

nrYj;j
Ntz;ba
jpuz;l
ngWkjp

el;lk;

&gh

&gh

&gh

&gh

Copah;
Nrkyhg
7 epjpak;

104.5073

500,000,000

1,402,769,986

-

8

E

103.1158

50,000,000

1,454,327,886

695,750

9

J

102.2072

100,000,000

1,556,535,086

2,300,100

10

H

102.2072

100,000,000

1,658,742,286

2,300,100

Copah;
Nrkyhg
11 epjpak;

102.2072

1,000,000,000

2,680,814,286

23,001,000

12

G

102.207

50,000,000

2,731,917,786

1,150,150

13

H

101.758

100,000,000

2,833,675,786

2,749,300

14

G

99.999

50,000,000

2,883,675,286

2,254,150

Nrkyhg
15 epjpak

99.999

500,000,000

3,383,670,286

22,541,500

16

K

97.878

250,000,000

3,628,365,286

16,573,250

17

K

95.8394

250,000,000

3,867,963,786

21,669,750

18

M

95.8074

1,250,000,000

5,065,556,286

108,748,750

19

P

93.879

50,000,000

5,112,495,786

5,314,150

Copah;

20

K

93.879

500,000,000

5,581,890,786

53,141,500

21

K

91.9928

1,000,000,000

6,501,818,786

125,145,000

22

P

90.177

50,000,000

6,546,907,286

7,165,150

23

N

90.177

100,000,000

6,637,084,286

14,330,300

24

I

90.177

250,000,000

6,862,526,786

35,825,750

25

C

90.1769

100,000,000

6,952,703,686

14,330,400

26

B

90.1699

3,000,000,000

9,657,800,686

430,122,000

27

I

88.428

150,000,000

9,790,442,686

24,118,950

28

B

88.4074

5,000,000,000

14,210,812,686

804,995,000

29

B

86.769

5,000,000,000

18,549,262,686

886,915,000

30

D

86.7428

50,000,000

18,592,634,086

8,882,250

31

I

86.7425

100,000,000

18,679,376,586

17,764,800

32

A

86.74

100,000,000

18,766,116,586

17,767,300

33

D

86.0851

50,000,000

18,809,159,136

9,211,100

34

O

76.4803

50,000,000

18,847,399,286

14,013,500

35

O

74.2125

50,000,000

18,884,505,536

15,147,400

36

L

62.6216

100,000,000

18,947,127,136

41,885,700

nkhj;jk;

2,730,059,050

(2016 A+d; 29 Me; jpfjp rkh;g;gpf;fg;gl;l Nkw;gb ml;ltizapy; “nrYj;j
Ntz;ba

jpuz;l

ngWkjp”

epuypy;

,Ue;j

jl;lr;R

tOf;fis

jpUj;jp

ehsJtiuahf;fg;gl;Ls;sJ.)
Nkw;Fwpj;j kjpg;gPl;L el;lk; fzpg;gplg;gl;l Kiw gpd;dpizg;G xxx ,y;
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l kjpg;gPl;L el;lk; me;ehspy; cldbahf Vw;gl;l/
Vw;glf; $ba epiy khj;jpuNkahdJld; ,jd; %yk; ePz;lfhykhf Vw;gLk;
nry;thf;iff;
fUj;jpw;nfhs;ifapy;
mk;
khw;Wtop
el;lk;
NkYk;
caHtiltjw;fhd epiyiaj; jtpHf;f KbahJs;sJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gjpy;fs;
fzf;fha;Tg; ge;jpf;F jhf;fk; nrYj;jhikahYk; tha;nkhop rhl;rpakspj;jy;
Fwpg;Gf;fs;
kw;Wk;
Vida
tplaq;fspd;
gpufhuk;
Nkw;gb
ge;jp
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 157 Kjy; 160 tiu)

5.1.18 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa elhj;jg;gl;l Vytpw;gidf;F chpj;jhfg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gl;l &gh 01 gpy;ypad; njhifahd Kwpapd;
ngWkjpf;F vjpuhf &gh 10.058 gpy;ypad; $l;Lj;njhifahd Nfs;tpkDit
Vw;Wf;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;l jPHkhdj;jpw;fhf kj;jpa tq;fp MSehpd;
eltbf;if
ngUkstpy;
jhf;fkspj;Js;sikia
murhq;f
nghWg;G
Kaw;rpfs; gw;wpa FOf; $l;lj;jpd; cg FOthy; ,t; Vytpw;gid
njhlHghf
Nkw;nfhs;sg;gl;l
tprhuizapd;
NghJ
rk;ge;jg;gl;l
cj;jpNahfj;jHfshy; toq;fg;gl;l tha;nkhop rhd;Wf; Fwpg;Gfspy; cs;s
gpd;tUk; tplaq;fs; fhuzkhf cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
(i)

Vytpw;gidf;fhf

Nfs;tp

kD

Nfhug;gl;L

KbTw;wpUe;j

NghjpYk;

gpd;dH
kj;jpa
tq;fp
MSeuhy;
,t;
Vytpw;gidf;fhf
Kd;itf;fg;gl;l nkhj;j Nfs;tp kDf;fspd; msthd &gh 20
gpy;ypad; njhifiaAk; Vd; vLj;Jf;nfhs;stpy;iy vd mur
nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH jpUkjp rP.vk;.B.vd;.Nf. nrndtpuj;d tplk;
tpdtpaik.
(ii)

,t;thW &gh 20 gpy;ypad; tiu Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;lhy; ,it
kpf caHe;j tl;b tPjkhFk; vd;gjdhy; ,J Vw;wjy;y vd mur
nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH jpUkjp rP.vk;.B.vd;.Nf. nrndtpuj;d Tk;
Nkyjpf mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH lhf;lH. vk;.,rl;.vk;. mrPk;
,dhy; kj;jpa tq;fp MSeUf;F vr;rhpf;if tpLf;fg;gl;Ls;sik.

(iii)

,jid

mLj;J

kj;jpa

tq;fp

MSeuhy;

&gh

10

gpy;ypadpw;F

nry;yhik Vd; vd mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfhplk; tpdtg;gl;L
(Why don’t you go for 10bn) mr; re;jHg;gj;jpd; NghJk; &gh
gpy;ypadpw;Fr;

nry;tjhy;

caH

(thattoo much) tl;b

tpfpjk;

10
vd

vLj;Jiuf;fg;gl;bUe;jik.

(Nkw;gb ge;jpf;fhf kj;jpa tq;fp MSeupd; vOj;J%y gjypspj;jy; %yk;
vjph;g;Gj; njhptpf;fg;glhjpUe;jJld;> 2016 A+d; 29 Me; jpfjpapd; gpd;dh;
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l rhl;rpapd; %yk; Nkw;gb ge;jpapYs;s mtjhdpg;G
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. Mifahy;>
mg; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy; khw;wkpd;wp cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 160 Kjy; 177 tiu)

5.1.19 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd epiyahd tl;b tpfpjk;
jPHkhdpf;fg;gLtjw;F mbg;gilahff; nfhs;Sk; fle;j thuj;jpd; NghJ
epytpa ,uz;lhk; epiyr; re;ijapd; epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha;
tpfpjk; 9.48 Mff; fhzg;gl;lJ. ,t;thwpUf;ifapy; Fwpj;j Vytpw;gidf;fhf
12.5 rjtPjkhd epiyahd tl;b tpfpjj;ijg; ghpe;Jiuj;jpUe;jik. NkYk;>
Vytpw;gidf;F ,U jpdq;fspw;F Kd;dH mjhtJ 2015 ngg;uthp 25 Mk;
jpfjpf;F
Kd;dH
,Wjp
thuj;jpd;
,uz;lhk;
epiyr;
re;ijapd;
epiwaspf;fg;gl;l
ruhrhp
tUtha;
tpfpjk;
10.03
khj;jpuNk
Mff;
fhzg;gl;lJ. ,jd; gb> 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa Vytpw;gidf;fhf
epiyahd
tl;b
tpfpjkhf
12.5
rjtPjk;
jPHkhdpf;fg;gl;l
tpjk;
ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. ,t;thNw caH tl;b tpfpjj;jpd; fPo; 30 Mz;L
fhykhd ePz;lfhy Nkyjpff; fpuaKk; murhq;fj;jpw;F NeHe;j el;lkhff;
fUjg;gl Ntz;Lk; vdTk; jPHkhdpf;fg;gl;lJ. ,q;F mtjhdpf;fg;gl;l kpf
Kf;fpa tplakhf 30 Mz;L fhykhd ePz;lfhy Kwpapd; tl;b tpfpjj;jpy;
NeUk; kpfr; rpwpa mjpfhpg;ghYk; murhq;fj;jpw;F ghhpa epjp el;lk;
Vw;glf;$Lk; vd;gjhFk;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gjpy;fs;
fzf;fha;Tg; ge;jpf;F jhf;fk; nrYj;jhikahYk; tha;nkhop rhl;rpakspj;jy;
Fwpg;Gf;fs;
kw;Wk;
Vida
tplaq;fspd;
gpufhuk;
Nkw;gb
ge;jp
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 177 Kjy; 179 tiu)

5.2

2016

khHr;

29

Mk;

jpfjp

Nkw;nfhs;sg;gl;l

jpiwNrhp

Kwp

tpepNahfk;
Nkw;Fwpj;j 5.1 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l Kwp tpepNahfpg;gpd; gpd;dH
mt;thW tpiykDf;fs; Nfhug;gl;l Kwpfspd; ngWkjpf;F Nkyhf kpf
caHe;j ngWkjpapy; Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j ,uz;lhtJ re;jHg;gkhf
2016
khHr;
29
Mk;
jpfjpNkw;nfhs;sg;gl;l
Kwp
tpepNahfk;
Kd;dpiyg;gLj;jg;gl;likahy; ,J njhlHghf tpNrlkhfg; ghPl;rpf;fg;gl;lJ.

5.2.1 2016 khHr; 10 Mk;
tpw;gidf;fhf

jpfjp kw;Wk; khHr; 24 Mk; jpfjpfspy;

elhj;jg;gl;bUe;j

Vytpw;gifs;

,uz;Lk;

Kwpfspd;

vjpHghHf;fg;gl;l

tpfpjj;ijg; ghHf;fpYk; $Ljyhd tpfpjj;ijf; fhz;gpj;J Nfs;tp kDf;fis
Kd;itj;jjd; fhuzkhf epuhfhpf;fg;gl;bUe;jd. (gpd;dpizg;G XXXI)
vt;thnwdpDk;>
,r;
re;jHg;gq;fspd;
NghJ
NeH
Kiwf;F
epjp
ngw;Wf;nfhs;sg;gLtJ njhlHghf ftdk; vLf;fg;gl;bUe;jik Fwpj;J
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
NkNy epuhfhpf;fg;gl;likf;F fhuzkhff; fUjg;gl;l tpfpjq;fs; gpd;tUk;
ml;ltizapy; ntt;Ntwhf fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.

ml;ltiz
6
epuhfhpf;fg;gl;l
epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tpfpjq;fs;
Vytpw;gidj;
jpfjp

Kjph;Tf; fhyk;

Nfs;tp

kDf;fSf;F

rh;tNjr
gpizfs;
,dq;fhzy;

chpj;jhf

epiwaspf;fg;gl;l
tUtha;
tpfpjq;fs;

,y. (ISIN)
2016.03.10

2016.03.24

03Mz;Lfs;08khjq;fs;

LKB00819K017

11.4498-12.2625

05Mz;Lfs;05 khjq;fs;

LKB00821H019

11.8503-12.6855

07Mz;Lfs;10 khjq;fs;

LKB01024A014

12.2004-12.9879

04Mz;Lfs;01 khjk;

LKB00520E014

12.5000-14.1570

05Mz;Lfs;06 khjq;fs;

LKB00721J157

12.6999-14.4099

06Mz;Lfs;06 khjq;fs;

LKB00922J011

12.8997-14.8950

08Mz;Lfs;11 khjq;fs;

LKB01025C157

12.9996-14.7510

gpd;dH Nkw;Fwpj;j (M) cg jiyg;gpy; fhz;gpf;fg;gl;l 2016 khHr; 29 Mk;
jpfjpa &gh 10 gpy;ypad; gbahd gy;NtW KjpHTf; fhyq;fisf; nfhz;L
KjpHtilAk; 04 KwpfSf;F mjhtJ &gh 40 gpy;ypad; njhifahd
Kwpfspd; tpepNahfj;jpw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gl;bUe;jd.
mq;F
tpepNahfpf;fg;gl;l
me;j
04
KwpfSf;fhd
tpiykDf;fspd;
ngWtdTfSk; mt; tpiykDf;fspd; Vw;Wf;nfhs;sy;fSk; gpd;tUkhwhff;
fhzg;gl;ld.
ml;ltiz 7 - tpiykDf;fspd; ngWtdTk; Vw;Wf;nfhs;sYk;
njhlh;

rh;tNjr

tpiykDf;fspd;

tpiykDf;fs;

Vw;Wf;

,y.

gpizfs;
,dq;fhzy;

Nfhuy; ngWkjp

ngw;Wf;nfhs;
sg;gl;l

nfhs;sg;gl;l
Kwpfspd; Kfg;

&gh.
gpy;ypad;

ngWkjp
&gh.
gpy;ypad;

ngWkjp
&gh.
gpy;ypad;

,y.(ISIN)

01.

LKB00520E014

10

27.022

10.272

02.

LKB01025C157

10

36.915

21.475

03.

LKB01226F014

10

32.560

17.010

04.

LKB01530E152

10

45.925

28.975

nkhj;jk;

40

142.422

77.732

,q;F mtjhdpf;fg;gLk; xU Kf;fpa tplak; &gh 40 gpy;ypad; tiuaiwf;F
Nfhug;gl;lJld; mt; tpiyfspy; NkYk; Nkyjpfkhd &gh 37.732 gpy;ypad;
(Kfg;ngWkjp) mjhtJ &gh 77.732 gpy;ypad; (Kfg;ngWkjp) tiu Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;likahFk;. ,t;thW tpiykDf;fs; Nfhug;gl;l ngWkjpf;F
Nkyjpfkhf

tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j

Kwpfspy;

60

rjtPjkhdtw;iw

K

epWtdk; chpj;jhf;fpf;nfhz;bUe;jJ. me; epWtdj;jhy; gy;NtW tl;b
tpfpjq;fspy; Nkw;Fwpj;j Kwpfspy; 4 tifahdtw;iw chpj;jhf;fpa
tpfpjj;ij tpsf;Fifapy; gpd;tUk; ml;ltizapd; gb Fiwe;j tUtha;
tpfpjj;jpd;
fPo;
Kjy;
KwpapypUe;J
0.5
rjtPjj;ij
khj;jpuNk
chpj;jhf;fpf;nfhz;l

K

epWtdk;>

caH

tUtha;

tpfpjj;jpd;

fPo;

tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s Vida %d;W Kwpfspy; ,Ue;J 35 rjtPjj;jpypUe;J
44
rjtPjk;
tiuahd
msitg;
ngw;Wf;nfhs;Sk;
jpwd;
nfhz;bUe;jikahFk;. mjhtJ foptpd; msT mjpfhpf;ifapy; $Ljyhd
Kwpfspd; msitg; ngw;Wf;nfhz;bUe;jikahFk;.

ml;ltiz

8

-

&gh

40

gpy;ypadpw;F

Nkyhf

Nfs;tpkDf;fs;

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jikahy; K epWtdj;jpw;F chpj;jhd msTfs;.
njhlh;
,y.

rh;tNjr gpizfs;

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l

,dq;fhzy;

tPjk;

epiwaspf;fg;gl;l tpfpjk;

,y.(ISIN)

01.

LKB00520E014

0.5%

12.6909

02.

LKB01025C157

39.3%

13.0689 - 13.7979

03.

LKB01226F014

44.7%

13.2984 - 13.9311

04.

LKB01530E152

35.6%

13.1823 - 14.0742

,k; Kwp tpepNahfpf;fg;gl;l jpdj;jpw;F Kd; Nkw;nfhs;sg;gl;l Vy
tpw;gidfs; ,uz;Lk; epuhfhpf;fg;gl;l mbg;gilahd tUtha; tpfpj
mjpfhpg;G ,t; Vytpw;gidapd; NghJk; ,t;thNw mtjhdpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk; caH tUtha; tpfpjq;fSf;F mjhtJ 14.0742 rjtPjk; tiu
tUtha;
tpfpjj;jpw;F
,k;
Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd.
,q;F
fz;lwpag;gl;l Kf;fpa tplakhf Nkw;Fwpj;j ,U re;jHg;gq;fspd; NghJk;
epuhfhpf;fg;gl;l
tpfpjj;jpw;F
Nkyhf
,k;
Kiwf;fhd
tpfpjk;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;likahFk;.
NkYk;> Nkw;Fwpj;jthW 4 Kwpfspd; %yk; &gh 77.73 gpy;ypad; njhifahd
Kfg;
ngWkjp
fpilf;ff;
$bathW
Kwpfis
tpepNahfpg;gjw;F
jPHkhdpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk;
fopT
tpfpjj;jpw;F
Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jikahy; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhz;gpf;fg;gl;lthW
&gh 59.325 gpy;ypad; khj;jpuNk fpilj;jpUe;jJ. ,jd; gb> vQ;rpa &gh
18.407 gpy;ypad; njhifahd NtW FWq;fhyf; fld; %yj;jpdhy; va;jg;gl
NeHe;jpUe;jJ.

ml;ltiz

9

–

fopT

tpfpjj;jpw;F

Kwpfs;

tpepNahfpf;fg;gl;likahy;

vjpHghHf;fg;gl;l Kwpfspd; Kfg; ngWkjp fpilf;fg;ngw;wpuhikahy;
FWq;fhyf; fld; %yj;jpdhy; ,J va;jg;gl;lik.
Vy
tpw;gid

rh;tNjr
gpizfs;

Kjph;
tilAk;

Vy
tpw;gid

nrYj;jg;gl;l
nkhj;jg;

epfo;e;j
jpfjp

,dq;fhzy;

fhyk;

nra;Ak;
nkhj;j

ngWkjp

,y.(ISIN)

NtW

NtWghL

ngWkjp
&gh.

&gh.

&gh.

gpy;ypad;

gpy;ypad;

gpy;ypad;

2016.03.29 LKB00520E014

10 Y 2 M

10.272

8.734

1.538

LKB01025C157

8 Y 11 M

21.475

16.250

5.225

LKB01226F014

4Y1M

17.010

13.161

3.848

LKB01530E152

14 y 1 M

28.975

21.180

7.794

77.732

59.325

18.407

nkhj;jk;

NkYk; 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa Kwpfspd; Vytpw;gidapypUe;J
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiyf; Nfhuy;fs; Nfhug;gl;l &gh 1 gpy;ypad;
njhifahd mstpw;F Nkyhf &gh 10.058 gpy;ypad; tiu Nfs;tp kDf;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 2016 khHr; 29 Mk; jpfjp &gh 40 gpy;ypad; njhif
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L &gh 77.73 gpy;ypad; tiu
Nfs;tp
kDf;fs;
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik
jtpu
mt;thW
ghhpastpy;
vjpHghHf;fg;gl;l
tiuaiwfSf;F
Nkyhf
Kwpfs;
tpepNahfq;fisf;
fUj;jpw;nfhs;sg;gl;l
fhy
vy;iyf;Fs;
NeHe;jpUf;ftpy;iy
vd;gJ
fz;lwpag;gl;lJ. ,jd; gb> mt; vjpHghHf;fg;gl;l vy;iy kpfTk; ghhpastpy;
kPwg;gl;L Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j fhuzj;jhy; mt; xt;nthU
vy;iyAk; kPwg;gl;l gq;if chpj;jhf;fpf; nfhs;Sk; re;jHg;gk; ngUkstpy; K
epWtdj;jpw;F
chpj;jhdik
njspthff;
fhzf;$ba
tifapy;
mjpfhpj;Js;sikia gpd;tUk; ml;ltizapd; %yKk; tiugpd; %yKk;
ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ.

ml;ltiz 10 - K epWtdk; ngw;Wf;nfhz;l msT
njhlu;
,y.

rh;tNjr gpizfs;
,dq;fhzy;
,y.(ISIN)

tpepNahfpf;fg;gl;l
nkhj;j Kwpfspd;
ngWkjp

K epWtdk;
ngw;Wf;nfhz;l
msT

&gh. gpy;ypad;

&gh. gpy;ypad;

01

LKB00520E014

0.272

-

02

LKB01025C157

11.475

7.950

03

LKB01226F014

7.010

6.600

04

LKB01530E152

18.975

8.075

tiuglk; 1 – ml;ltiz 10 - K epWtdk; ngw;Wf;nfhz;l msT

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gjpy;fs;
fzf;fha;Tg; ge;jpf;F jhf;fk; nrYj;jhikahYk; tha;nkhop rhl;rpakspj;jy;
Fwpg;Gf;fs;
kw;Wk;
Vida
tplaq;fspd;
gpufhuk;
Nkw;gb
ge;jp
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 179 Kjy; 184 tiu)

5.2.2 NkYk;

,t;

Kjd;ik

Kftuhy;

Njhy;tpAw;w

re;jHg;gq;fisAk;

Njhy;tpAw;w

re;jHg;gq;fisAk;

tpiykDf;fs;

Vida

rkHg;gpf;fg;gl;L

mit

Kjd;ik

KftHfshy;

Nfs;tp

K

epWtdj;jpd;

Nfs;tp

xg;gpLifapy;

kDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;lik xg;gPl;L hPjpahf Fiwe;j epiyapy; epytpaik
mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 184 )
5.2.3 ,q;F fz;lwpag;gl;l kpf Kf;fpa tplak; Kjd;ikr; re;ijapy; Kwpfs;
nfhs;tdT nra;af;$ba epWtfkhd CopaH Nrkyhg epjpaj;jhy; 2016
khHr; 29 Mk; jpfjp tpepNahfpf;fg;gl;l Kwpfspy; ,Ue;J tUtha; tpfpjk;
12.20 rjtPjj;jpypUe;J 12.5 rjtPjk; tiuahd tPr;rpy; &gh 9.736 gpy;y pad;
(gpd;dpizg;G

xxix a)

ngWkjpahd

Kwpfs;

,uz;lhk;

re;ijapypUe;J

ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jikahFk;. CopaH Nrkyhg epjpak; ,k; Kwpf;fhf
2016 khHr; 29 Mk; jpfjpapy; cs;sthW Kjd;ikr; re;ijf;F tpiykDf;fs;
gpd;tUkhW kpff; Fiwthd Kwpfspd; mstpw;Nf rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jik
njspthfpAs;sJ. ,e; epiy gpd;dpizg;G (xxix b) ,d; jfty;fspd; %yk;
njspthfpd;wJ. ,jd; gb> mr; rfy Nfhuy;fSk; ntw;wp ngw;wpUe;jJld;
mtHfSf;F Njitahd vQ;rpa Kwpfspd; vz;zpf;if Neubahf Kjd;ikr;
re;ijapypUe;J nfhs;tdT nra;J nfhs;tjw;F tpz;zg;gpj;NjDk; my;yhJ
,uz;lhk;
epiyr;
re;ijapy;
nfhs;tdT
nra;ag;gl;bUe;jik
gpur;ridf;FhpajhFk;. NkYk; kj;jpa tq;fpapd; epjpr; re;ijapd; nghWg;gpy;
epyTk; epWtdkhd CopaH Nrkyhg epjpak; ,t;thW nraw;gLtJ
njhlHghf kj;jpa tq;fpahy; ftdk; nrYj;jg;gl;buhikAk; gpur;ridf;Fhpa
epiyahFk;.

ml;ltiz 11 - CopaH Nrkyhg epjpaj;jpd; ntw;wp
njhlh; ,y.

tpiy kDf;fs;
rkh;g;gpj;jy;
&gh. gpy;ypad;

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l tpiy
kDf;fspd; ngWkjp
&gh. gpy;ypad;

01.

-

-

02.

1.000

1.000

03.

0.500

0.500

04.

1.000

1.000

nkhj;jk;

2.500

2.500

,k;
Kwpfis
tpepNahfpg;gjd;
%yk;
vjpHghHf;fg;gl;l
ngausTg;
ngWkjpahd &gh 40 gpy;ypad; njhiff;fhf &gh 77.732 gpy;ypad; tiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. mt;thW nra;ag;glhJ Kwp tpepNahfg; ngausTg;
ngWkjpahd &gh 40 gpy;ypadpw;F tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd; gpd;tUk;
ml;ltizapy; fzpg;gpl;Lf; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s &gh 784>898>755 njhifahd
kjpg;gPl;L el;lj;ijj; jtpHj;jpUf;f KbAk;.

ml;ltiz 12 – tiuaiwfs; kPwg;gl;L Vw;Wf; nfhs;sg;gl;bUe;jikahy;
kjpg;gPl;L el;lk;
njhlh;
,y.

tzpfh;fs;

Nfs;tp
kDf;fs;

&gh.

31 B

84.3512

Kwpapd;
Kfg;ngWkjp
(murhq;fj;jpd;

nrYj;j
Ntz;ba jpuz;l
ngWkjp

el;lk;

nghWg;G)
&gh.

&gh.

&gh.

800,000,000

8,733,875,000

-

nkhj;jk;
63 J

75.57580

120,000,000

7,886,053,130

-

64 G

75.4451

100,000,000

7,961,498,230

130,700

65 J

75.4451

120,000,000

8,052,032,350

156,840

66 J

75.3147

120,000,000

8,142,409,990

313,320

67 K

75.2279

50,000,000

8,180,023,940

173,950

68 J

75.2279

160,000,000

8,300,388,580

556,640

69 K

75.2279

200,000,000

8,450,844,380

695,800

70 J

75.1845

120,000,000

8,541,065,780

469,560

71 J

75.0547

120,000,000

8,631,131,420

625,320

72 J

74.9253

120,000,000

8,721,041,780

780,600

73 M

74.8393

100,000,000

8,795,881,080

736,500

74 K

74.7961

50,000,000

8,833,279,130

389,850

75 K

74.7961

100,000,000

8,908,075,230

779,700

76 P

74.7961

100,000,000

8,982,871,330

779,700

77 J

74.7961

120,000,000

9,072,626,650

935,640

78 K

74.7961

250,000,000

9,259,616,900

1,949,250

79 M

74.7959

160,000,000

9,379,290,340

1,247,840

80 C

74.7959

200,000,000

9,528,882,140

1,559,800

81 K

74.3678

50,000,000

9,566,066,040

604,000

82 J

74.3678

200,000,000

9,714,801,640

2,416,000

83 K

74.3678

250,000,000

9,900,721,140

3,020,000

84 K

73.943

50,000,000

9,937,692,640

816,400

85 K

73.943

500,000,000

10,307,407,640

8,164,000

86 B

73.9345

250,000,000

10,492,243,890

4,103,250

87 C

73.732

100,000,000

10,565,975,890

1,843,800

88 P

73.7319

100,000,000

10,639,707,790

1,843,900

89 K

73.5216

50,000,000

10,676,468,590

1,027,100

90 J

73.5216

250,000,000

10,860,272,590

5,135,500

91 K

73.5216

750,000,000

11,411,684,590

15,406,500

92 K

73.1036

50,000,000

11,448,236,390

1,236,100

93 M

73.1036

180,000,000

11,579,822,870

4,449,960

94 K

73.1036

750,000,000

12,128,099,870

18,541,500

95 M

72.6891

100,000,000

12,200,788,970

2,886,700

96 C

72.6891

100,000,000

12,273,478,070

2,886,700

97 P

72.68902

100,000,000

12,346,167,090

2,886,780

98 K

72.689

50,000,000

12,382,511,590

1,443,400

99 F

72.689

100,000,000

12,455,200,590

2,886,800

100 K

72.689

750,000,000

13,000,368,090

21,651,000

101 B

72.656

180,000,000

13,131,148,890

5,255,640

102 K

72.483

2,000,000,000

14,580,808,890

61,856,000

103 M

72.2778

100,000,000

14,653,086,690

3,298,000

104 K

72.2777

50,000,000

14,689,225,540

1,649,050

105 J

72.2777

160,000,000

14,804,869,860

5,276,960

106 K

72.2777

2,000,000,000

16,250,423,860

65,962,000

258,828,050

nkhj;jk;

70 C

75.91150

200,000,000

8,012,848,545.00

71 J

75.821

60,000,000

8,058,341,145

54,300

72 J

75.6858

60,000,000

8,103,752,625

135,420

73 K

75.6858

500,000,000

8,482,181,625

1,128,500

74 K

75.2376

750,000,000

9,046,463,625

5,054,250

75 K

74.7933

100,000,000

9,121,256,925

1,118,200

76 C

74.7933

200,000,000

9,270,843,525

2,236,400

77 K

74.7933

750,000,000

9,831,793,275

8,386,500

78 K

74.134

500,000,000

10,202,463,275

8,887,500

79 K

74.0904

500,000,000

10,572,915,275

9,105,500

80 K

74.0468

500,000,000

10,943,149,275

9,323,500

81 K

74.0032

500,000,000

11,313,165,275

9,541,500

82 K

73.9597

500,000,000

11,682,963,775

9,759,000

83 K

73.9162

2,000,000,000

13,161,287,775

39,906,000

104,636,570

nkhj;jk;

88 K

73.71470

1,000,000,000.00

8,185,426,680.00

-

89 M

73.7146

50,000,000

8,222,283,980

50

90 P

73.4701

100,000,000

8,295,754,080

244,600

91 K

73.2268

25,000,000

8,314,060,780

121,975

92 P

73.2268

50,000,000

8,350,674,180

243,950

93 P

73.2268

100,000,000

8,423,900,980

487,900

94 K

73.2268

1,000,000,000

9,156,168,980

4,879,000

95 M

73.2267

20,000,000

9,170,814,320

97,600

96 C

72.9849

100,000,000

9,243,799,220

729,800

97 P

72.9848

150,000,000

9,353,276,420

1,094,850

98 P

72.9848

500,000,000

9,718,200,420

3,649,500

99 P

72.9848

600,000,000

10,156,109,220

4,379,400

100 K

72.7441

25,000,000

10,174,295,245

242,650

101 J

72.7441

40,000,000

10,203,392,885

388,240

102 P

72.7441

100,000,000

10,276,136,985

970,600

103 K

72.7441

1,000,000,000

11,003,577,985

9,706,000

104 H

72.744

10,000,000

11,010,852,385

97,070

105 H

72.2665

10,000,000

11,018,079,035

144,820

106 K

72.2665

25,000,000

11,036,145,660

362,050

107 M

72.2665

40,000,000

11,065,052,260

579,280

108 P

72.2665

100,000,000

11,137,318,760

1,448,200

109 K

72.2665

1,000,000,000

11,859,983,760

14,482,000

110 P

72.0296

250,000,000

12,040,057,760

4,212,750

111 H

71.794

10,000,000

12,047,237,160

192,070

112 J

71.794

60,000,000

12,090,313,560

1,152,420

113 M

71.794

100,000,000

12,162,107,560

1,920,700

114 C

71.794

100,000,000

12,233,901,560

1,920,700

115 P

71.794

550,000,000

12,628,768,560

10,563,850

116 P

71.794

550,000,000

13,023,635,560

10,563,850

117 M

71.3266

60,000,000

13,066,431,520

1,432,860

118 P

71.3265

100,000,000

13,137,758,020

2,388,200

119 K

71.0946

1,000,000,000

13,848,704,020

26,201,000

120 K

71.0484

1,000,000,000

14,559,188,020

26,663,000

121 K

71.0022

1,000,000,000

15,269,210,020

27,125,000

122 K

70.9561

1,000,000,000

15,978,771,020

27,586,000

123 K

70.9561

1,000,000,000

16,688,332,020

27,586,000

124 J

70.864

80,000,000

16,745,023,220

2,280,560

125 P

70.86395

100,000,000

16,815,887,170

2,850,750

126 P

70.63451

500,000,000

17,169,059,720

15,400,950

127 P

70.63451

500,000,000

17,522,232,270

15,400,950

128 C

70.6345

100,000,000

17,592,866,770

3,080,200

129 M

70.4065

15,000,000

17,603,427,745

496,230

130 M

70.4065

80,000,000

17,659,752,945

2,646,560

131 I

70.4063

5,000,000,000

21,180,067,945

165,420,000

nkhj;jk;

421,434,135

KO
nkhj;jk;

784,898,755

(2016 A+d; 29 Me; jpfjp rku;g;gpf;fg;gl;l Nkw;gb ml;ltizapy; “nrYj;j
Ntz;ba

jpuz;l

ngWkjp”

epuypy;

,Ue;j

jl;lr;R

tOf;fis

jpUj;jp

ehsJtiuahf;fg;gl;Ls;sJ.)

Nkw;Fwpj;j kjpg;gPl;L el;lk; fzpg;gplg;gl;l Kiw gpd;dpizg;G (xxxii) ,y;
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 184 Kjy; 185 tiu)

5.3

2015

ngg;uthp

27

Mk;

jpfjp

Neub

Kiwf;F

tpepNahfq;fs; jw;fhypfkhf ,ilepWj;jg;gl;lij
epfo;tpw;F chpj;jhf NeHe;j epiyikfs;

Kwpfs;

mLj;J

me;

Nkw;Fwpj;j 5.1.11 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;lthW 2015 ngg;uthp 27 Mk;
jpfjp Kjy; Neub Kiw jw;fhypfkhf ,ilepWj;jg;gl;lij mLj;J 2015
Vg;uy; khjk; Kjy; ,J tiu tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s xt;nthU KwpAk;
Kjd;ik Vytpw;gid Kiwapd; fPo; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jJld; ,J
njhlHghf gpd;tUk; mtjhdpg;Gfs; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd.

5.3.1 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpf;Fg; gpd; ngUk;ghyhd Kwpfspd; tpepNahfpg;gpd;
NghJ tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;j Kjy; re;jHg;gj;jpypUe;Nj Kwpf;fhf
fopTld; tpiykDf;fs; mjhtJ ngausTg; ngWkjpapYk; ghHf;ff;
Fiwthd ngWkjpf;F tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jJld; mjd;
tpisthf tUtha; tpfpjk; tl;b tpfpjj;ijg; ghHf;fpYk; caH ngWkjpiaf;
nfhz;bUe;jikahFk;. ,jd; %yk; murhq;fj;jpw;F Nkyjpff; fpuaj;ij
Vw;gjw;F (KjyPl;lhsHfSf;F fopitg; ngw;Wf;nfhLg;gjw;F) NeHe;jJ.
mjhtJ Kfg; ngWkjp &gh 100 njhifahd Kwpfs;> fopTld; ,jidg;
ghHf;fpYk; Fiwe;j ngWkjpf;F tpw;gid nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk;> Kwpfs;
KjpHtilAk; NghJ &gh 100 ,w;F kPsr; nrYj;jg;gl Ntz;bapUe;j
fhuzj;jhy; mf; fopTg; ngWkjp Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;l jpdj;jpNyNa
murhq;fj;jpw;F Nkyjpfg; nghWg;ghf NeHe;jpUe;jJ. foptplg;gl;l ngWkjpf;F
Kwpfs; Kjyhe;ju tzpfHfSf;F tpw;gid nra;ag;gl;l NghjpYk; mtw;wpd;
,uz;lhk; epiyr; re;ij tpiy caH epiyapy; epytpa fhuzj;jhy;
Kjyhe;ju tzpfHfSf;F ,k; Kwpfs; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapy; tpw;gid
nra;ag;gLtjd; %yk; $Ljyhd ,yhg vy;iyiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd
,aYik ngwg;gLtJld; me; epiyfspy; murhq;fj;jpw;Ff; fpilf;ff;
$bajhff; fhzg;gl;l ,yhg epiy Kjyhe;ju tzpfHfSf;F khw;wg;gLtJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,r; #o;epiyapYk; nkhj;jg; gzj; Njitg;ghl;ilg;
G+Hj;jp nra;tjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Kjd;ik KftHfs;
Kd;itj;j tpiykDf;fis Vw;W Vytpw;gidapd; %yk; fopTld; Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gjpy;fs;
fzf;fha;Tg; ge;jpf;F jhf;fk; nrYj;jhikahYk; Vida tplaq;fspd;
gpufhuk;
me;j
ge;jp
njhlh;gpy;
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;

fhzg;glhikahYk;

ge;jp

ehsJtiuahf;fg;gl;l

fzf;fha;T

mwpf;iff;F

vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 185 Kjy; 186 tiu)
5.3.2 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpapd; gpd;dH NeHe;j Kiwikapd; khw;wj;Jld;
jpiwNrhp Kwpfspd; tpepNahfj;jpy; Kjyhe;ju tzpfHfshd CopaH
Nrkyhg epjpak;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp epjpa Kfhikj;Jt fk;gdp> kf;fs;
tq;fp> ,yq;if tq;fp Nghd;w murhq;f epWtdq;fs; mt; Vytpw;gidfspy;
ntw;wpfukhd
tpisTfisg;
ngw;Wf;nfhs;tjpy;
eypthfpapUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 187 )
5.3.3 rpy

jpiwNrhp

Kwpfs;

Vytpw;gidapd;

NghJ

caH

tl;b

tpfpjj;Jld;

tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jpUe;j fhuzj;jhy; mt; Vytpw;gid Kw;whf
epuhfhpf;fg;gl;l re;jHg;gq;fSk; fhzg;gl;ld. 2015 Mk; Mz;L Kjy; 2016
Nk 31 Mk; jpfjp tiu epytpa Vytpw;gidfspy; 5 Vytpw;gidfs;
Nkw;Fwpj;j epiyapy; Kw;whf epuhfhpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; 2014 Mk;
Mz;bd; NghJ mj;jifa epuhfhpg;Gfs; mwpf;ifaplg;gl;bUf;ftpy;iy. ,jd;
gb> 2015 Mk; Mz;bd; NghJ Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiwik khw;wj;ij
mLj;Nj Kjyhe;ju tzpfHfshy; ,yq;if kj;jpa tq;fp vjpHghHj;j
tpiyfisg; ghHf;fpYk; kpfTk; caHthd tpiyfSf;F tpiykDf;fs;
rkHg;gpf;fg;gLk; Nghf;F Vw;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. (gpd;dpizg;G
xxxiii) mjhtJ ,uz;lhk; epiyr; re;ij epyTk; tpfpjhrhuq;fSf;F xg;gPl;L
hPjpapy;
caH
tpfpjq;fSf;fhf
tpiykDf;fs;
rkHg;gpf;fg;gLtjw;F
eltbf;if vLf;fg;gl;likahFk;. ,e; epiy fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;s
tiuglk; 2 ,d; %yk; njspthf;fg;gl;Ls;sJ.

tiuglk; 2 – Vy tpw;gid Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;l fhuzj;jhy;
tUtha; tpfpjj;jpw;F NeHe;j jhf;fk;

njhlHG - ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; thuhe;j nghUshjhu tpsf;fk; - ,yq;if kj;jpa
tq;fp ,izajsk;

NkNy fhz;gpf;fg;gl;Ls;s Nghf;F gy;NtWgl;l %yq;fspd; jhf;fj;jhy;
NeHe;Js;sjhf mtjhdpf;fg;gl;l NghjpYk; 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjp
Nkw;nfhs;sg;gl;l Kwpfspd; tpepNahfj;jpw;F chpj;jhd nfhs;if hPjpahd
jPHkhdKk; JizGhpe;jikia vjpHT $WtJ rHr;irf;Fhpajy;y vd;gJ
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gjpy;fs;
fzf;fha;Tg; ge;jpf;F jhf;fk; nrYj;jhikahYk; Vida tplaq;fspd;
gpufhuk;
me;j
ge;jp
njhlh;gpy;
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;iff;F
vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 187 Kjy; 188 tiu)

6.

Kiwikfspd; FiwghLfs;

6.1

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; NeH Kiw NkYk; gpd;gw;wg;glhJ Kw;whfNt
Kjd;ik Vytpw;gid Kiw vjpHfhyj;jpy; nraw;gLj;jg;gLifapy;> ,jdhy;
Vw;gLk; epjpj; jhf;fq;fs; njhlHghd tpisTfis gFg;gha;T nra;J mf;
fw;ifapd; tpisTfs; kw;Wk; ghpe;Jiufspw;F ,zq;Fk; tifapy; mj;
jPHkhdj;ij vLj;jjhf jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 189 )

6.2

Kjyhe;ju tzpfHfs; Vytpw;gidapd; NghJ Fiwe;j tpiyf;F Kwpfisf;
nfhs;tdT nra;J mk; Kwpfis kPs cldbahf caH tpiyf;F ,uz;lhk;
epiyr;
re;ijapd;
%yk;
tpw;gid
nra;tjd;
%yk;
,yhgj;ijg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
vjpHghHg;gJld;
,jd;
%yk;
murhq;fj;jpw;F
ngw;Wf;nfhs;sf; $ba ,yhgk; fpilf;fg;ngwhJ Nghapw;W. ,J ,yq;if
kj;jpa tq;fpf;F ntspj;jug;gpduhy; re;ij tl;b tpfpjj;ij nraw;ifahd
ifahsy; vd;gJTk;> ,jd; %yk; tl;b tpfpjq;fs; mbg;gilapd;wp
jsk;gYf;F cl;gLj;jg;gLfpd;wJ vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,e; epiyia
fl;Lg;gLj;Jk; nghWg;G xg;gilf;fg;gl;Ls;s kj;jpa tq;fpahy; ,jw;Fj;
Njitahd
eltbf;iffs;
vLf;fg;gl;likf;F
jfty;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 189 )

6.3

Nkw;Fwpj;j 4.1 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lthW ,yq;if kj;jpa tq;fpapy;
epyTk;
epjpr;
re;ijia
xOq;FgLj;Jk;
nghWg;igr;
rhpahf
Nkw;nfhs;tjw;fhf gzr; re;ijapd; Nghf;Ff; Fwpj;J Kf;fpakhd rfy
juTfSk; jk;kplk; itj;Jf;nfhs;sf; $ba Kiwik xd;W ,yq;if kj;jpa
tq;fpahy;
Ngzg;gl
Ntz;ba
NghjpYk;
fPNo
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s

mtjhdpg;Gfspd; fhuzkhf ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F mt; xOq;FgLj;jy;
nraw;ghl;il
vOe;Js;sJ.

rhpahf

Nkw;nfhs;s

,aYkh

vd;gJ

Fwpj;j

gpur;rpid

(fPNo
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
njhlh;Gfspy;
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW
kj;jpa
tq;fpapdhy; Nkw;gb ge;jpf;fhf toq;fg;gl;l vOj;J%y gjyspj;jypd; gb
Nkw;gb
ge;jp
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahYk;>
mg;
ge;jp
njhlh;gpy;
,zf;fkpd;ik
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy; khw;wkpd;wp cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 190 )
6.4

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

tpepNahfpf;fg;gl;l

Kwpfis

mwpKfg;gLj;jtjw;fhf mtw;wpd; KjpHTj; jpfjpia mbg;gilahff; nfhz;L
jahhpf;fg;gl;l rHtNjr gpizfs; ,dq;fhzy; ,yf;fk; (International Security
Identification Number)

gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. xNu jpfjpapy; KjpHtilAk;

Kwpfs; rpytw;iw mt;tg;NghJ tpepNahfpf;ifapy; mk; KwpfSf;fhf mt;
xNu rHtNjr gpizfs; ,dq;fhzy; ,yf;fk; gad;gLj;jg;gl;bUe;jikahy;
,uz;lhk;
epiyr;
re;ijf;
nfhLf;fy;thq;fy;
gjpTfs;
Nkw;nfhs;sg;gLifapy; mk; Kwpfs; vj; jpfjpapy; tpepNahfpf;fg;gl;l Kwpfs;
vd;gjid
ntt;Ntwhf
,dq;fhzg;gl
Kbahnjd
fzf;fha;tpw;F
tpsf;fkspf;fg;gl;bUe;jik.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 190 Kjy; 191 tiu)
6.5

,yq;if

kj;jpa

tq;fpapd;

,uz;lhk;

epiyr;

re;ijf;

nfhLf;fy;thq;fy;fisg; gjpT nra;ifapy; rHtNjr gpizfs; ,dq;fhzy;
,yf;fKk; mk; Kwpfspd; Kfg;ngWkjp kw;Wk; nfhLf;fy; thq;fy;
Nkw;nfhs;sg;gl;l
jpfjp
Nghd;w
jfty;fs;
khj;jpuNk
ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wJ vdTk; mk; Kwpfs; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapy;
tpw;gid nra;ag;gl;l ngWkjpAk; tUtha; tpfpjk; njhlHghd juTfs;
,yq;if
kj;jpa
tq;fpaplk;
,y;iy
vdTk;
fzf;fha;tpw;F
tpsf;fkspf;fg;gl;bUe;jik.

(Nkw;gb

ge;jp

njhlh;gpy;

kj;jpatq;fpapdhy;

vjph;g;Gj;

njhptpf;fg;gl;bUf;fhikahYk;> FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F toq;fg;gl;l
tpdhf;fspw;fhd
gjpyspj;jy;fs;
%yk;
fzf;fha;T
mwpf;iff;F
jhf;fNkw;glhikahYk;> Vida jfty;fspdhy; mg; ge;jpf;F ,zf;fkpd;ik
fhzg;glhikahYk; mg; ge;jpehsJtiuahf;fg;gl;l mwpf;ifapy; khw;wkpd;wp
cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 191 Kjy; 192 tiu)
6.6

Nkw;Fwpj;j

5.1.7

Mk;

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;lthW

Njitahd

nkhj;jj;

njhifiaAk; Vytpw;gid %yk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;Ls;s
jPHkhdk; Nkw;Fwpj;j 5.1.1 Mk; ge;jpapd; gpd;dpizg;gpy; Fwpg;gplg;gl;l
,yq;if kj;jpa tq;fpaplk; cs;s tl;b tpfpjf; fl;Lg;ghl;Lg; nghWg;G
cs;slq;fyhd tplaq;fisf; fUj;jpw;nfhz;L vLf;fg;gl;l jPHkhdkh vd;gJ
njsptpd;ik.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 192 )
6.7

,t;thNw 5.1.7 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l jPHkhdj;ij vLf;Fk; NghJ
Nkw;Fwpj;j 5.1.2 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l ,izg;gpy; fhz;gpf;fg;gl;l
tplaq;fSk;
jPHkhdq;fSk;
njhlHghff;
ftdk;
vLf;fg;gl;ljhf
njsptw;wpUe;jik.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 192 Kjy; 193 tiu)

6.8

NkYk;

Nkw;Fwpj;j

5.1.11

Mk;

ge;jpapy;

fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW

Neub

Kiwia ,ilepWj;jp Vytpw;gid Kiwia nraw;gLj;Jtjw;F jPHkhdk;
vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; Nkw;Fwpj;j 01 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l
topfhl;lypy; my;yJ NtW vOj;J %y rl;lj;jpy; kj;jpa tq;fp MSeUf;F
mj;jifa kpf Kf;fpakhd> rpf;fyhd kw;Wk; czHT G+Htkhd jPHkhdj;ij
vLf;Fk;
jd;dpr;ir
cz;lh
vd;gJ
fzf;fha;tpw;F
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 193 )
6.9

Nkw;Fwpj;j

5.1.7

Mk;

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;l

jPHkhdj;ij

mLj;J

,J

tiuapy; xU tUlj;jpw;F Nkyhd fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk; mj;
jPHkhdj;jpd; fhuzkhf Neubahf my;yJ kiwKfkhf gzr; re;ijf;F
NeHe;Js;s
jhf;fk;
njhlHghf
fw;ifnahd;iw
Nkw;nfhz;L
mj;
jw;fhypfkhd ,ilepWj;jj;ij epue;jukhf;Ftjw;F> mfw;Wtjw;F> kPsf;
fUj;jpw;nfhs;sg;gLtjw;F my;yJ NtW VNjDk; epr;rakhd tpfpjj;jpy;
Neub Kiwapy; my;yJ Vytpw;gid Kiw NjHe;njLf;fg;gly; Nghd;w
khw;W Kiwnahd;W gpd;gw;wg;gl Ntz;Lkh vd;gJ Fwpj;J gpd;njhlH
eltbf;if my;yJ Kiwahd fw;if Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd jfty;fs;
fzf;fha;tpw;F ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 193 Kjy; 194 tiu)
6.10

Vytpw;gid Kiwapd; gb> fopTld; Kwpfisg; ngw;Wf;nfhz;l Kjyhe;ju
tzpfHfs; mtw;iw cldbahf ,uz;lhk; epiyr; re;ijapy; tpw;gid
nra;J mjpfstpyhd ,yhgj;ijg; ngw;Wf;nfhs;fpd;whHfsh> ,jd; %yk;
murhq;fj;jpw;Fg;
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba
,yhgk;
NtW
jug;gpdUf;F
khw;wg;gl;Ls;sjh vd;gJ Fwpj;J fw;ifnahd;iw Nkw;nfhs;tjw;F my;yJ

mj;jifa fw;ifnahd;iw Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd juTfs; jk;trk;
itj;Jf;nfhs;tjw;F
,yq;if
kj;jpa
vLf;fg;gl;likf;fhd
jfty;fSk;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

tq;fp

eltbf;if
fzf;fha;tpw;F

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 194 )
6.11

murhq;fg;

gphptpd;

Kjyhe;ju

tzpfHfs;

,t;

Vytpw;gidfspd;

NghJ

ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpiaf; Fiwg;gjw;Fk; jdpahH gphpTfspw;F mt;
ntw;wp caHtiltjw;fhd fhuzq;fis Muha;e;jwpe;J murhq;fj;jpw;F
Fiwe;j fpuaj;Jldhd epjpaj;ijr; Nrfhpf;Fk; nghWg;G va;jg;gLk; tifapy;
Njitahd xOq;FKiwfs; Nkw;nfhs;sg;gLtjw;F ,yq;if kj;jpa tq;fp
eltbf;if vLj;jikf;F jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)

ehsJtiuahf;fg;gl;l

mwpf;ifapy;

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 194 Kjy; 195 tiu)
6.12

NkYk;> fopTld; Kwpfisf; nfhs;tdT nra;j jdpahH gphptpd; Kjyhe;ju
tzpfHfsplkpUe;J mk; Kwpfs; nfhs;tdT nra;ag;gl;L kpff; FWfpa
ehl;fspy; murhq;fg; gphptpd; tzpfHfs; my;yJ epWtdq;fs; kpff; Fiwe;j
tl;b tpfpjj;jpy; Kwpfisf; nfhs;tdT nra;Js;sdth vd;gJ Fwpj;J
ghPl;rpf;fg;gl;likf;F
my;yJ
mt;thW
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpd; mt;thW murhq;fj;jpw;F NeUk; epjp el;lj;ijf;
Fiwg;gjw;Fj; Njitahd xOq;Ffs; Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd jfty;fs;
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb
ge;jp
njhlh;gpy;
,yq;if
kj;jpa
tq;fpahy;
vjph;g;Gf;fs;
njuptpf;fg;gl;buhikahYk;> nraw;FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gg;gl;l
vOj;J%y tpdhf;fSf;F fpilf;fg;ngw;w gjpy;fspd; gpufhuKk; fzf;fha;T
mtjhdpg;Gf;F jhf;fkspf;fhikahYk; Vida jfty;fs; %yk; me;j ge;jp

njhlu;gpy;

fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;

ehsJtiuahf;fg;gl;l
cs;slf;fg;gl;lJ.)

fzf;fha;T

fhzg;glhikahYk;

mwpf;iff;F

vt;tpj

ge;jp

khw;wKkpd;wp

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 195 Kjy; 197 tiu)
6.13

jdpahH gphptpd; Kjyhe;ju tzpfHfshy; jkf;fhf Kwpfisf; nfhs;tdT
nra;AkhW murhq;fg; gphptpd; tzpfHfSlhf Nkw;nfhs;tjd; %yk;
murhq;fg; gphptpw;Fk; jdpahH gphptpw;Fk; fpilf;Fk; ,yhg el;lq;fisf;
fUj;jpw;nfhz;L murhq;fj;jpd; fpuaj;ijf; Fiwj;Jf; nfhs;tjw;fhd
eltbf;if vLf;fg;gl;likf;F my;yJ Njitahd xOq;FgLj;jy;fs;
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd tplaq;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l gjpy;fs;
fzf;fha;Tg; ge;jpf;F jhf;fk; nrYj;jhikahYk; Vida tplaq;fspd;
gpufhuk;
me;j
ge;jp
njhlh;gpy;
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T mwpf;iff;F
vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 197 )

6.14

Nkw;Fwpj;j 5.3.3 Mk; ge;jpapy; mtjhdpf;fg;gl;l tl;b tpfpjq;fs; gbg;gbahf
caHtilAk; Nghf;F Vw;gLtjw;F Nkw;Fwpj;j 5.1.7 ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l
nfhs;if hPjpahd jPh;khdk; Neubahf my;yJ kiwKfkhff; fhuzkhdjh
vd;gJ
Fwpj;J
jPHkhdpg;gjw;Fg;
Nghjpa
gFg;gha;T
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 197 Kjy; 198 tiu)

7.
7.1

ghpe;Jiufs;
,yq;if kj;jpa tq;fpahy; vLf;fg;gLk; nfhs;if hPjpahd jPh;khdq;fisg;
Nghd;W epyTk; eilKiwfspy; khw;wq;fs; Vw;gLj;jg;gLifapYk; Gjpa
eilKiwfs;
mwpKfg;gLj;jg;gLifapYk;
mjd;
%yk;
ehl;bd;
nghUshjhuj;jpw;F NeUk; rhHghd my;yJ vjpuhd jhf;fq;fisAk;
,yq;if tq;fpapd; Nehf;fq;fSf;F ,jdhy; Vw;gLk; jhf;fq;fisAk; ePz;l
fhyj;jpw;fhfTk;
FWq;fhyj;jpw;fhfTk;
fUj;jpw;nfhz;;L
Fwpj;j
jPHkhdq;fSf;F tu Ntz;baJld; mt;thW eltbf;if vLf;fg;gl;likf;F
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
rhd;Wfs;
Njitahd
re;jHg;gq;fspy;
rkHg;gpf;fg;gLtjw;F ,aYkhd tifapy; Ngzg;gl;L tUjy;.
(Nkw;gb

ghpe;Jiu

njhlh;gpy;

,yq;if

kj;jpa

tq;fpapdhy;

vt;tpj

vjph;g;Gf;fSk; njuptpj;jpUf;fhikahYk; Vida jfty;fspd; %yk; mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs; fhzg;glhikahYk; me;j ghpe;Jiu vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 198 )
7.2

,uz;lhk; epiyr; re;ijia xOq;FgLj;Jtjw;fhf Nghjpa juTfs; ,yq;if
kj;jpa tq;fpaplk; ,y;yhj epiyapy; epjpr; re;ijia topelj;Jk; kw;Wk;
xOq;FgLj;Jk;
nraw;ghl;il
NkYk;
Mf;f
G+Htkhd
tifapy;
Nkw;nfhs;stij ];jk;gpjkhf;Ftijj; jtpHg;gjw;Fj;
juTfSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpaplk; Ngzg;gly;.

Njitahd

rfy

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhjJld;> fPo;f; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhlu;gpy; fhl;lg;gLfpd;w
tha;nkhop rhl;rpa Fwpg;Gf;fs; kw;Wk; Vida tplaq;fspd; gpufhuk; Nkw;gb
ge;jp cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sikahy; ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T
mwpf;ifapy; vt;tpj khw;wKkpd;wp cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 198 Kjy; 205 tiu)
7.3

kj;jpa

tq;fpahy;

tpepNahfpf;fg;gl;l

Kwpfs;

KjpHtile;J

gzk;

ngw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;fhf jkf;F rkHg;gpf;fg;gLk; re;jHg;gk; tiu mk;
Kwpapd; chpikiaAk; nfhLf;fy;thq;fy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;l tpjk; Fwpj;j
jfty;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Ngzg;gly;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj

khw;wKkpd;wp

,e;j

ehsJtiuahf;fg;gl;l

mwpf;ifapy;

cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 205 Kjy; 206 tiu)
7.4

ehl;by;

kj;jpa

tq;fp

njhlHghf

epyTk;

ek;gpf;if>

mt;

cj;jpNahfj;jHfshy;
vLf;fg;gLk;
jPHkhdq;fspd;
cz;ikjd;ik
rhHe;jpUg;gjdhYk;
me;
ek;gpf;ifia
cs;ehl;bYk;
ntspehl;bYk;
CWgLj;jg;glhJ Ngzg;gl Ntz;bajd; fhuzkhf mt; cj;jpNahfj;jHfs;
vLf;Fk;
jPHkhdq;fspd;
cz;ikj;jd;ikia
fhyjhkjkpd;wp
fhuzq;fhl;lg;glf;$ba tifapy; rpw;rpy tiuaiwfspd; fPo; my;yJ
ntspg;gilj; jd;ikAld; nraw;gLjy;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 206 )
7.5

rl;l

epiyfspdJk;

tiutpyf;fzq;fs;

fzf;fPl;Lf;
kw;Wk;

nfhs;iffspd;

tpjptpyf;Ffs;

,Ue;j

gy;NtW

ehdhtpj

NghjpYk;

mtw;wpw;F

kl;Lg;gLj;jg;glhJ ,yq;if kj;jpa tq;fp Kfhikj;Jtj; jPHkhdq;fSf;F
jhf;fj;ij Vw;gLj;jf;$ba epiyapyhd cj;jpNahfj;jHfSf;Fk; ,yq;if
kj;jpa tq;fpAld; njhlHGila epWtdq;fspw;Fk; ,ilNa VNjDk;
gpizg;gpy; Kuz;ghLfs; epyTtjhapd; jd;ikf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLj;J
Vw;w ntspg;gLj;jYld; jkJ gzpia Nkw;nfhs;tjw;F kj;jpa tq;fpapd;
caH Kfhikj;Jtk; eltbf;if vLj;jy;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)

ehsJtiuahf;fg;gl;l

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 206 )

mwpf;ifapy;

7.6

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; vLf;fg;gLk; ngUk;ghyhd jPHkhdq;fs; nkhj;jg;
nghUshjhuj;jpw;Fk;
ePz;l
fhyj;jpw;Fj;
jhf;fj;ij
Vw;gLj;JtJld;
mj;jifa kpf Kf;fpak; tha;e;j> rpf;fyhd kw;Wk; czHr;rpG+h;tkhd
jPHkhdq;fis
vLf;ifapy;
rhpahd
mbg;gilapy;
mj;
jPHTfSk;
jPHkhdq;fSk; vLf;fg;gLfpd;wdth vd RahjPdkhd jug;gpdhpd; Ma;tpw;Fk;
fz;fhzpg;gpw;Fk;
cl;gLj;jg;gLtJ
kpf
Kf;fpakhfpd;wik
mj;
jPHkhdq;fspypUe;J vOk; rhjfkhd mt;thNw rhjfkw;w tpisTfSf;F
nkhj;j kf;fSf;Fk; Kfk; nfhLf;f Ntz;b NehpLtjhyhFk;. ,jd; gb>
mj;jifa rpf;fyhd jPHkhdq;fis Kiwahd kjpg;gPL ,d;wp kpfTk;
vspjhfTk; cldbahfTk; Nkw;nfhz;L ,jd; %yk; VNjDk; ghjfkhd
tpisT NeHe;Js;sjh vd;gijg; ghPl;rpg;gjw;F Njitahd jfty;fSk;
,jw;fhf Miz ngw;Ws;s epWtfq;fSf;F toq;fg;gLtjw;F jilfs;
NeUk; tifapy; epjp rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd; 45 Mk; gphptpy; Fwpg;Gfspd;
,ufrpaj; jd;ikiag; ghJfhf;Fk; Vw;ghl;ilg; gad;gLj;jp ngw;Wf;nfhs;s
,ayhj tifapy; mg; gphpit Vw;w tifapy; jpUj;jq;fspw;F cl;gLj;jg;gl
Ntz;Lk;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 207 )

7.7

,t; mwpf;ifiaj; jahhpg;gjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; toq;fg;gl;l
jfty;fspilNa
fhzg;gl;l
,ufrpaj;jd;ikAk;
czHr;rp
G+Htkhd
jfty;fis rhpahf ,dq;fz;L jUkhW kj;jpa tq;fp MSeUf;F vOj;J
%yk;

NfhhpapUe;jJld;

(gpd;dpizg;G

xxxiv)

,jw;F

toq;fpa

gjpy;

(gpd;dpizg;G iii) ,d;gb toq;fg;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; ,ufrpakhd
jfty;fs;
vd
fUjg;gLtjw;F
NeHe;jpUe;jJ.
Mifahy;
murhq;f
fzf;fha;thy; mj;jifa jfty;fspd; %yk; ,dq;fhzg;gl;l jfty;fs; ,t;
mwpf;iff;F mt;thNw cs;slf;fg;glhJ mj; jfty;fs; ghuhSkd;wj;jpd;
nfsut rghehafH mtHfl;F toq;fg;gLtjhfTk; Fwpg;gpl Ntz;bAs;sJ.
(Nkw;gb
ge;jp
njhlh;gpy;
kj;jpatq;fpapdhy;
vjph;g;Gj;
njhptpf;fg;gl;bUf;fhikahYk;> FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F toq;fg;gl;l
tpdhf;fspw;fhd
gjpyspj;jy;fs;
%yk;
fzf;fha;T
mwpf;iff;F
jhf;fNkw;glhikahYk;> Vida jfty;fspdhy; mg; ge;jpf;F ,zf;fkpd;ik

fhzg;glhikahYk; mg; ge;jpehsJtiuahf;fg;gl;l mwpf;ifapy; khw;wkpd;wp
cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G: gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 207 Kjy; 208 tiu)
7.8

Kjyhe;ju

tzpfh;fSf;fpilNa

KwpfSf;F

chpj;jhf

Nkw;nfhs;sg;gLk;

cs;sff;
nfhLf;fy;thq;fy;fis
xOq;FgLj;Jtjw;fhf
Kiwahd
eilKiwnahd;iw topfhl;b xd;wpd; %yk; mwpKfg;gLj;jy; Ntz;Lk;.
(Nkw;gb
ge;jp
njhlh;gpy;
kj;jpatq;fpapdhy;
njhptpf;fg;gl;bUf;fhikahYk;> FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F
tpdhf;fspw;fhd
gjpyspj;jy;fs;
%yk;
fzf;fha;T

vjph;g;Gj;
toq;fg;gl;l
mwpf;iff;F

jhf;fNkw;glhikahYk;> Vida jfty;fspdhy; mg; ge;jpf;F ,zf;fkpd;ik
fhzg;glhikahYk; mg;ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l mwpf;ifapy; khw;wkpd;wp
cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 209 )
7.9

Kwpfspd; Vytpw;gidf;F chpj;jhf gpurpj;jg;gLj;jg;gl;l Vytpw;gidfspd;
,Wjpj;
jpfjpAk; NeuKk; rpw;rpy re;jHg;gq;fspy; ePbf;fg;gLtjw;fhd
mq;ff
P huk; fhzg;gl;lJld; mj;jifa ePbg;Gfs; jtpHf;f Kbahj kw;Wk;
epahag;gLj;jg;glf; $ba tplaq;fSf;F tiuaWf;fg;gl Ntz;Lk;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 209 Kjy; 210 tiu)

7.10

CopaH Nrkyhg epjpak; gjpT nra;ag;gl;l Kjyhe;ju tzpfH my;yhj
NghjpYk;
Kjd;ikf;
nfhLf;fy;thq;fy;fisg;
Nghd;W
re;ijapYk;
Kwpfisf;
nfhs;tdT
nra;tjw;fhd

Kjd;ikr;
,aYik

toq;fg;gl;Ls;sJ. vt;thnwdpDk;> CopaH Nrkyhg epjpak; Kjd;ikr;
re;ijapypUe;J Kwpfisf; nfhs;tdT nra;tjw;F khw;W topfshf NtW
Kjyhe;ju tzpfHfsplk; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapypUe;J Kwpfisf;
nfhs;tdT nra;Ak; Nghf;iff; fhz;gpj;jpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,J
tiuapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; fz;fhzpg;gpd; fPo; epyTk; Nrkyhg
epjpak; mf; fz;fhzpg;G Nkyhf RahjPdkhf nraw;glf; $ba Kjd;ik
Kftuhf epakpf;fg;gly;.

(Nkw;gb

ge;jp

njhlh;gpy;

kj;jpatq;fpapdhy;

vjph;g;Gj;

njhptpf;fg;gl;bUf;fhikahYk;> FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F toq;fg;gl;l
tpdhf;fspw;fhd
gjpyspj;jy;fs;
%yk;
fzf;fha;T
mwpf;iff;F
jhf;fNkw;glhikahYk;> Vida jfty;fspdhy; mg; ge;jpf;F ,zf;fkpd;ik
fhzg;glhikahYk; mg;ge;jp ehsJtiuahf;fg;gl;l mwpf;ifapy; khw;wkpd;wp
cs;slf;fg;gl;lJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 210 Kjy; 212 tiu)
7.11

,J tiuapy; vjpHtUk; khjq;fspd; epjpj; Njitg;ghL ,yq;if kj;jpa
tq;fp Clhf nghJj; jpiwNrhp ngw;Wf;nfhs;tJld;
,jid vjpHtUk; %d;W khj fhyk; tiu ePbj;jy;.

Mff;

Fiwe;jJ

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 212 )
7.12

Nkw;Fwpj;jthW

nghJj;

jpiwNrhp

ngw;Wf;nfhz;l

epjpj;

Njitiar;

Nrfhpj;Jf;nfhs;Sk; tpjk; Fwpj;J Kd;$l;bNa jPHkhdpj;jy;.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
khw;wKkpd;wp
,e;j
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)
(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 212 )
7.13

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

Kjyhe;ju

tzpfHfs;

njhlHghd

Nghjpa

fz;fhzpg;ig Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. mjhtJ fle;j fhyg;gFjpapd; NghJ
XH Kjyhe;ju tzpfH Kwptile;j fhuzj;jhy; murhq;fk; cs;slq;fyhf
mt; tzpfUld; nfhLf;fy;thq;fy;fis Nkw;nfhz;l KjyPl;lhsHfSk;
rpukj;jpw;F cl;gl;Ls;sdH. mj;jifa epiyfisj; jtpHf;Fk; tifapy;
,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mtHfs; epjp cWjpg;ghLfs; cs;slq;fyhf
Fwpj;j
Nghf;Ffs;
njhlHghf
Nghjpa
fz;fhzpg;G
Nkw;nfhs;sg;gl
Ntz;bapUj;jy;.

(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)

Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fhzg;glhikahYk;
mg;
ge;jp
vt;tpj
ehsJtiuahf;fg;gl;l
mwpf;ifapy;

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 213 )
7.14

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

fzf;fha;thsH

jiyik

mjpgjpf;Fr;

rkHg;gpf;fg;gl;l jfty;fspy; cs;s ,ufrpaj; jd;ikiag; Ngz Ntz;ba
gjpNtLfis ,dq;fz;L jUkhW nghJj; jpiwNrhpr; nrayhshplk;
Nfhug;gl;lJ.
,jw;fhd
gjpyspf;Fk;
tifapy;
jpiwNrhp
Kwpfis
tpepNahfpg;gjw;F chpj;jhd nghJj;jpiwNrhpapd; nraw;ghLfs; Mz;bw;fhd
xJf;fPl;L
mjpfhur;rl;lj;jpdhy;
mq;fPfhpf;fg;gl;l
vy;iyfSf;Fs;
murhq;fj;jpd; fld; Njitg;ghL khjhe;j mbg;gilapy; ,yq;if kj;jpa
tq;fpf;F mwptpg;gJld; kl;Lg;gLj;jg;gLtjhf nghJj; jpiwNrhpapd; gpujpr;
nrayhsH njhptpj;jpUe;jhH. vt;thnwdpDk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp
njhlHghd fz;fhzpg;G eltbf;iffspw;Fg; nghWg;ghd Kf;fpa epWtdkhf
nghJj; jpiwNrhpapd; gzpfs; NkNy fhz;gpf;fg;gl;Ls;s ruskhd gzpf;F
kl;Lg;gLj;jg;gLtjhf fzf;fha;tpy; cld;gl KbahJs;sJ.
(Nkw;gb ge;jp njhlh;gpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; vt;tpj vjph;g;Gf;fSk;
njuptpj;jpUf;fhikahYk;
Vida
jfty;fspd;
%yk;
mjw;fhf
fUj;njhUkpj;jypd;ikfs;
khw;wKkpd;wp
,e;j
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.)

fhzg;glhikahYk;
mg;
ehsJtiuahf;fg;gl;l

ge;jp
vt;tpj
mwpf;ifapy;

(njhlh;G : gl;Nlhiyapd; gf;f ,y. 213 Kjy; 214 tiu)

8.

KbTiu

8.1

Nkw;Fwpj;j 5.1.17 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s jtpHf;fg;glf; $bajhf
,Ue;j &gh 889>358>050 njhifahd kjpg;gPl;L el;lj;ijAk; 5.2.3 Mk;
ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s jtpHf;fg;glf; $bajhf ,Ue;j &gh 784>898>755
njhifahd kjpg;gPl;L el;lkhd 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpAk; 2016 khHr;
29 Mk; jpfjpAk; elhj;jg;gl;l jpiwNrhp Kwpfspd; ,U Vytpw;gidfspd;
NghJ jtpHf;fg;glf; $bajhf ,Ue;j &gh 1>674>256>805 $l;Lj;njhifahd
kjpg;gPl;L el;lj;ijAk; jtpHg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;buhik njhlHghf
mjpfhhpfs; nghWg;Gf; $w Ntz;Lk; vd KbTiuf;fg;gl;Ls;sJ.

NkYk;>

Neub

Kiwf;F

jpiwNrhp

Kwpfs;

tpepNahfpf;fg;gLtij

jw;fhypfkhf ,ilepWj;Jtjw;Fk; jPHkhdpf;fg;gl;L 2015 ngg;uthp 27 Mk;
jpfjp Kjy; 2016 Nk khjk; tiu NeHe;Js;s Kwpfspd; tpepNahfq;fSf;F
chpj;jhfTk; kjpg;gplg;gl;l ,yhgq;fs; my;yJ el;lq;fisf; fzpg;gpl;lhy;
Nkw;Fwpj;j kjpg;gPl;L el;lk; NkYk; caHtilAk; ,aYik cs;sikiaAk;
jtpHf;f KbahJs;sJ.

8.2

,t;

mwpf;ifiaj;

jahhpf;ifapy;

fzf;fha;thsH

jiyik

mjpgjpf;F

ntspg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l ge;jpfspy; vLj;Jf;
$wg;gl;Ls;s tplaq;fspd; gb> kj;jpa tq;fp MSeuhy; jkJ gzpfis
Nkw;nfhs;ifapy; kj;jpa tq;fp MSeu; xUtuhy; vjpHghHf;fg;gLk; epiyapy;
njhopy; Kiwf; ftdpg;Gld; nraw;gl;ljhf ep&gzkhftpy;iy.
8.3

,t;twpf;ifiaj;

jahhpf;ifapy;

fzf;fha;thsH

jiyik

mjpgjpf;F

chpj;jhd mjpfhuq;fSf;Fk; Nehf;nfy;iyf;Fk; cl;gl nraw;gl;Ls;sjhf
vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyhf Fw;wtpay; my;yJ fzf;fha;thsH
jiyik mjpgjpf;F Kbtpw;F tu Kbahj epiyapyhd rl;l tpNuhj
NeHe;Js;sjh
vd;gjid
,q;F
Ma;tpw;F
eltbf;iffs;
cl;gLj;jg;gl;buhikahy; mj;jifa Ma;nthd;W Njitnadf; fUjg;gLk;
gl;rj;jpy; ,jw;fhf
epGzj;Jtk; tha;e;j epWtdq;fspd;
cjtpiag;
ngw;Wf;nfhs;tJ Vw;wnjd KbTiuf;fpd;Nwd;.

xg;gkplg;gl;lJ :

vr;.vk;. fhkpdp tpN[rpq;`
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjp>
fzf;fha;thsh; jiyik mjpgjp jpizf;fsj;jpy;.

 ,e;j

tprhuizapd;

gupNrhjidf;Fl;gl;l
fhl;lg;gl;Ls;sd.

NghJ
Jiwfs;

nghJ
kw;Wk;

Kaw;rpfs;

FOtpd;

cupa

njhlh;Gfs;

tpNrl
fPNo



nfhs;if hPjpahd jPh;khdk; (njhlh;G : gf;f ,y. 231 Kjy; 260 tiu)



topfhl;ly; ifNaL (njhlh;G : gf;f ,y. 260 Kjy; 293 tiu)



Vykply; Kiwik kw;Wk; Neub Kiwikapd; cs;slf;fk; (njhlh;G :
gf;f ,y. 293 Kjy; 300 tiu)
njhlh;Gila mikr;rh; (njhlh;G: gf;f ,y. 301 Kjy; 303 tiu)




epjp mikr;rpd; flikg;nghWg;Gf;fs; (njhlh;G : gf;f ,y.303 Kjy;
306 tiu)



,uz;lhe;ju re;ij (njhlh;G : gf;f ,y. 306 Kjy; 312 tiu)



Copah; Nrkyhg epjpak; (njhlh;G : gf;f ,y. 312 Kjy; 320 tiu)



Vykply; Kiw %yk; ,ad;wsT gzj;ij Njbf;nfhs;sy; (As much
as possible) (njhlh;G : gf;f ,y. 320 Kjy; 327 tiu)
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r
'

Captive holders could not trade or sale these bonds
without capital losses
strucfure continues.

if dr.fr .ut"

This would have some irnpact on Primary Dealer operations
reducing their operation in
pnmary and secondary markets.

Considering the above issues, it is suggested to issue
long term bonds with 6,9, 10 and 15 years
tenure for direct piacements. The proposed rates for these
bonds (net of taxes) are

I3.gOoA,

12.1 5oA, 1 1.80% and I 1.55% respectively.

Since the domestic debt market

is

volatile in the recent past, it is proposed to review this rate
structure at end of April 200g, taking into consideration
the development in debt market
and

macroeconomic environrnent in the economy.

The Monetary Board approvai is sought for the proposed
rate struchrre to be used for direct
placements of Treasury bonds and Rupee loans
in respect of captive investors such as EpF, NSB
and ETF driring January-April 2008.

SMB

MAR.C Cooray
Secretary
F4O}dETE.F]I *ROAF}
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MONETARY BOAR.D
O<dO6 o$m:c q.ar :
Board Paper No.
@8 ococp q.re: :
File No. :
:

dedEO q"or
Meeting No.

a:Oeor:

L/2008

Ber^: q"zo

Item No. ;

MB/PD/1,/26t2008
08/11/002/0007/001
a-

:

Darc :07.01.2008

:

MINUTE:

for Treasurlz Bond.s to be
Mobilised throueh direct
Placements in 2008

The chainnan informed the Board that the CBSL has been
concerned about the unwarranted increases in the interest rates
on
government securities. Against this background, he
informed that he
had requested the Departrnents of public oiut and Econo-i"
nrr"*.r,

to come up with proposals with respect to the issue of government debt
instruments and also aiming-at minimizing-the interest rate differentials
between the primary and. the secondary markets. The Board discussed
the proposal in derail.

The official Member was of- the view that the

.l

_-

loJU

26

investors

mentioned in the paper, namely, the Employees, provident Fund (EpF),
Employees' Trust Fund (ETF) and the Nationai savings Bank (NsB),
shouid not be treated alike as the cost structure in mobilizing funds by
these three institutions differ. He also emphasized the ,r."J to take a
realistic inflation forecast and stated that during the first half of the
current year inflation is likely to remain high as several projects wiil
continue to incur costs towards completion, whilst defence exienditure
is unlikely to reduce and that certain adjustments in the administered
prices will also have to be made. He further mentioned that in addition
to the three institutions mentioned in the paper, the public Debt
Department should also look at several other sources such as different
funds. He was also of the view that auctioning of government securities
should aim at sources with more liquid funds.

(P.r.o)

84

gpd;dpizg;G xiv

85

87

88

gpd;dpizg;G xv

89

90

gpd;dpizg;G xvi

91

92

93

gpd;dpizg;G xvii

94

gpd;dpizg;G

95

xviii

gpd;dpizg;G xix
,yq;if kj;jpa tq;fp | Mz;lwpf;if 2015
ml;ltiz
8.18

I.m.nlhyH

jpiwNrhp cz;bay;fspd; Mz;Lf;fhd Kjd;ikr;
re;ij epiwNaw;wg;gl;l ruhrhp tpisT tPjq;fs;

Mz;L

91-ehl;fs;

182-ehl;fs;

2011
2012

7.28
10.72

7.21
12.29

7.41
12.14

7.31
11.81

2013
2014
2015

7.54
6.58
6.32

7.85
6.57
6.5

8.29
6.73
6.6

8.20
6.68
6.46

rjtPjj;jpdhYk;

,yq;if

&gh

Nja;tile;jJ.

A+Nuhtpw;nfjpuhf

1.3

1>278 kpy;ypad; re;ijfSf;fhdjhfTk; ,Ue;jJld; 2015
nrj;njk;gH 4 ,w;Fg; gpd;dH I.m.nlhyH 1>369 kpy;ypad;
jpiwNrhp cz;bay;fs;Æ KwpfSf;fhdjhfTk; I.m.nlhyH
807

kWGwj;jpy;

kpy;ypad;

re;ijfSf;fhdjhfTk;

fhzg;gl;lJ.

xl;Lnkhj;jkhf> ,yq;if kj;jpa tq;fpahdJ cs;ehl;L

rjtPjj;jpdhy;

ntspehl;L nryhtzp re;ijapy; 2015,y; I.m.nlhyH
3>250

2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; cs;ehl;L ntspehl;Lr;

Njwpa

tpw;gidahsuhf

nryhtzpapd;

Kjy; ,uz;L khj fhyg;gFjpapy; cWjpahff;

nfhLf;fy;thq;fy; msTfs; 2014,d; I.m.nlhyH 15>478

fhzg;gl;l jpiwNrhp cz;bay; tpisT tPjq;fs; 2015

kpy;ypadpypUe;J 2015,y; I.m.nlhyH 13>593 kpy;ypaDf;F

khr;R 2Mk; ehspypUe;J Jizepy; itg;G trjpfis

tPo;r;rpaile;jJ.

ntspehl;Lr;

mZFtjd; kPjhd fl;Lg;ghLfs; ePf;fg;gl;ljd; fhuzkhf

msTfSk;

khr;R - Vg;gpwy; fhyg;gFjpapypUe;J Nky; Nehf;fp efHe;jd.

2014,d; I.m.nlhyH 64 kpy;ypadpypUe;J 2015 I.m.nlhyH

vdpDk;> 2015 Vg;gpwy; 15Mk; ehsd;W nfhs;if tPjk;

57 kpy;ypaDf;F ,ijnahj;j tPo;r;rpnahd;wpidg; gjpT

50 mbg;gilg; Gs;spfshy; Fiwf;fg;gl;lJld; tpisT

nra;jd.

tPjq;fs; kPz;Lk; fPo; Nehf;fp efu Muk;gpj;jd. Fiwe;j tl;b

tq;fpfSf;fpilapyhd

re;ijapd;

ehshe;jr;

ruhrhp

tPjr; #onyhd;iw cWjpg;gLj;jp mijg; NgZtjw;fhd

kpifahd jsk;gy;fisf; fl;Lg;gLj;Jk; Nehf;Fld;
Ma;tpw;Fhpa
nryhtzpr;

fhyg;gFjpapy;
re;ijapy;

cs;ehl;L

kj;jpa

tq;fp

gLfld; Kfhikj;Jt cghaq;fSf;F cs;ehl;L tl;b

ntspehl;Lr;

tPjq;fs; kPjhd epahakw;w ve;jnthU mOj;jijAk;

jiyapl;ljd;

fl;Lg;gLj;Jtjw;fhfg;

fhuzkhf 2015,y; mJ cs;ehl;L ntspehl;Lr; nryhtzpr;
re;ijapd;

Njwpa

tpw;gidahsuhff;

,t;thz;Lg;

gFjpapy;

I.m.nlhyH

179

kj;jpa

kpy;ypaid

tq;fp

gd;dhl;L

fhzg;gl;lJ.

2015 A+dpy; ehl;bw;fhd gd;dhl;L Kwpfs; 6.125 rjtPj

nfhz;lJld;

eWf;F

mur gpizaq;fspd; tpisT tPjq;fs;

tPjj;jpy;

1>500

I.m.nlhyH

650

kpy;ypaDk;

2015

Kjyhe;ju re;ij
2014

2015

,uz;lhe;;ju re;ij
2014

kpy;ypaDk;;

jpiwNrhp

2015

Kwpfspd;

gpw;gFjpapy;
5.74-7.42
5.83-7.53
5.89-7.95

5.74 - 7.10
5.86 - 7.31
6.00 - 7.37

5.47-7.52
5.64-7.83
5.82-8.27

5.72 - 7.00
5.85 - 7.12
6.03 - 7.30

6.15-8.70
6.20-8.80
6.40-9.06
6.48-9.29
6.64-9.42
7.78-10.15
8.50-10.91
8.85-11.80

6.70 - 8.14
7.18 - 8.70
8.15 - 9.50
8.11 - 9.79
8.87 - 9.90
7.88 - 10.94
9.67 - 10.96
11.73

5.97-8.86
6.45-9.05
6.50-9.54
7.09-10.29
7.41-10.37
7.79-10.89
8.28-11.60
9.27-11.24

5.95 - 7.75
6.93 - 9.02
7.13 - 9.42
7.24 - 9.63
7.45 - 9.85
7.93 - 10.43
7.65 - 10.71
9.27 - 11.60

toq;fg;gl;ld.

,k;Kaw;rpfs;

fhzg;gl;likf;fpilapYk; jpiwNrhp cz;bay; kw;Wk;

Xuhz;Lf;F rjtPjk;

jpiwNrhp cz;bay;fs;
91 ehl;fs;
182 ehl;fs;;
364 ehl;fs;
jpiwNrhp Kwpfs;
2 Mz;Lfs;
3 Mz;Lfs;
4 Mz;Lfs;
5 Mz;Lfs;
6 Mz;Lfs;
10 Mz;Lfs;
15 Mz;Lfs;
30 Mz;Lfs;

Neuj;jpy;
fld;ghLfisg;

entk;ghpy; 6.85 rjtPj eWf;F tPjj;jpy; I.m.nlhyH

ml;ltiz
8.19

tplak;

nghUj;jkhd
re;ijfspypUe;J

ngw;Wf;nfhz;ljd; %yk; Mjutspf;fg;gl;lJ. ,jd;gb>

re;ijapypUe;J

<Hj;Jf;

%yjdr;

nfhs;if

ntspehl;L

clikfs;

2015,d;

If;fpa

mnkhpf;f

tPo;r;rpaile;jikf;F
tPjk;

caHtilAnkd;w

KjyPl;lhsHfspd;

rhjfkhd kNdhghtNk Kf;fpa fhuzkhf mike;jJ.
vdpDk;>

nghJg;gLfld;

jpizf;fsk;

mur

gLfld;

epjpapay;Jiw nrayhw;wKk; Kiwik cWjpj;jd;ikAk;

ntspehl;Lr;

nfhz;l

mur gpizaq;fs; re;ij

Mz;Lld; xg;gpLifapy; 12.2 rjtPjj;jpdhy; Fiwtile;jd.
re;ijapy;

kpy;ypaid

fhzg;gl;lJ.

nryhtzpr; re;ijapy; tHj;jfj;jpd; msTfs; Kd;ida

nryhtzpr;

8

cs;sPL nra;ag;gl;lJ. ,jpy; I.m.nlhyH 562 kpy;ypad;

caHtile;jJ.

cs;ehl;Lr;

cs;sPL

cz;bay;Æ jpiwNrhp KwpfSf;fhdjhfTk; I.m.nlhyH

%yk;: ,yq;if kj;jpa tq;fp

4.6

re;ijf;F

nra;jJ. ,jpy; I.m.nlhyH 782 kpy;ypad; jpiwNrhp

jpuz;l ruhrhp

364-ehl;fs;

kpy;ypaid

ehSf;F Kd;dH I.m.nlhyH 2>060 kpy;ypaid cs;sPL

Xuhz;Lf;F rjtPjk;
KjpHr;rp

3>429

nra;jJ. ,yq;if kj;jpa tq;fp 2015 nrj;njk;gH 4Mk;

nrhj;Jg;gl;baypd; KjpHr;rpf;fhd ruhrhpf; fhyj;jpid
ePbj;jjD}lhf
,lHNeHTfis

kPz;Lk;

kPz;Lk;

Fiwf;ff;$bajhf

Vw;glf;$ba

,Ue;jJ.

NkYk;>

epjpfisj; jpul;Lk; eltbf;iffSf;fhf J}z;Ljyspf;Fk;
#onyhd;wpid cUthf;ftjw;fhf fhj;jpukhd mbg;gil

%yk;: ,yq;if kj;jpa tq;fp

263

96

,yq;if kj;jpa tq;fp | Mz;lwpf;if 2015
msTf; FwpaPnlhd;wpid Vw;gLj;Jk; nghUl;L 2015,y;
,lHNeHTfsw;w

njhlHr;rpahfr;

8

ntspehl;L

tpisT

nraw;gLj;jg;gl;lJ.

ntspg;gha;r;ry;

Njitg;ghl;L

tPjj;jpid

kw;Wk;
2015

,Ug;gpDk;$l>
epajp

1,000

xJf;Fj;

jpnrk;gH

,y;

nfhOk;G gq;F guptHj;jidapy;
ntspehl;L gq;Nfw;G

tiuglk;
8.15

tisNfhnlhd;W

I.m.nlhyH kpy;ypad;

ePz;l

150

mbg;gilg; Gs;spfspdhy; caHj;JtJ vd;w ehzar;
rigapd; jPHkhdk; vd;gdtw;wpd; tpisthf 364 ehs;

800
600
400
200
-

jpiwNrhp cz;bay; kPjhd mbg;gil msT tpisT

(200)

tPjk; 2014 ,Wjpapd; mjd; mstpypUe;J 2015 ,Wjpapy;

(400)
2011

130 mbg;gilg; Gs;spfs; nfhz;l mjpfhpg;nghd;wpidg;

2012

2013

ntspehl;L nfhs;tdT

2014

ntspehl;L tpw;gid

2015

Njwpa ntspehl;L nfhs;tdT

gjpT nra;jJ. 91 ehs;> 182 ehs; kw;Wk; 364 ehs;
KjpHr;rpfisf; nfhz;l jpiwNrhp cz;bay; tPjq;fs;

cz;bay; kw;Wk; jpiwNrhp Kwpfspd; clik 2015

2015 jpnrk;gH ,Wjpapy; KiwNa 6.38 rjtPjkhfTk; 6.69

jpnrk;gH

rjtPjkhfTk; 7.11 rjtPjkhfTk; fhzg;gl;ld.

fle;j

jpiwNrhp

cz;bay;fisAk;

cz;bay;fspd;

msT

2014,d;

&.760

ntspg;gLj;Jifapid jw;NghJs;s 12.5 rjtPjj;jpypUe;J
jpiwNrhp cz;bay; kw;Wk; jpiwNrhp cz;bay;fspd;

jpiwNrhp

nkhj;j ntspepd;w ,Ug;gpy; 10 rjtPjj;jpw;Ff; Fiwg;gjw;F

gpy;ypaDld;

jpUj;jk; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.

xg;gpLifapy; &.1>006 gpy;ypadhf tpsq;fpaJ. jpiwNrhp

,yq;if mgptpUj;jp KwpfSf;fhd KjyPl;lhsHfs;

Kwpfspd; Kjyhe;jur; re;ij toq;fy;fs; fPNoAs;s

Kd;Dhpikfs;

ml;ltiz 8.17,y; jug;gl;Ls;sd.
nghUj;jkhd

gLfld;

toq;fy;

KjpHr;rpaile;j njhiff;nfjpuhf I.m.nlhyH 2>491.37
kpy;ypaidj;

2015 ,Wjpg; gFjpapy; Nky; Nehf;fp ce;jg;gl;ld. jpiwNrhp

jpul;Ltjw;F

,ayr;nra;jJ.

,yq;if

mgptpUj;jp KwpfSf;fhd KjyPl;lhsHfspd; ,k;Nkk;gl;l

KjyPl;lhsHfspd;

Kd;DhpikahdJ ntspf; fhuzpfspypUe;J Njhd;Wfpd;w

Kd;DhpikAk; 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; fzprkhf

,lHNeHtpidj; jzpg;gjw;fhd 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy;

tPo;r;rpaile;jd. ntspehl;L KjyPl;lhsHfspd; jpiwNrhp

jpiwNrhp

cz;bay;fs;

kw;Wk;

jpiwNrhp

Kwpfspy;

fhzg;gl;l ntspehl;L KjyPLfis nghUj;jkhdnjhU

midj;Jg; gq;F tpiyr;Rl;nlz;> v];md;l;gP
,yq;if 20 Rl;nlz; kw;Wk; nfhOk;G gq;F
ghptHj;jidapd; ehshe;j Gus;T

tiuglk;
8.14

nghJg;gLfld;

Kwpfspy; fhzg;gl;l I.m.nlhyH 835.57 kpy;ypad; nfhz;l

Nky; Nehf;fp ce;jg;gl;ld> jpiwNrhp Kwp tpisTfSk;
ntspehl;L

mjpfhpj;jikahdJ

jpizf;fsk; 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; ,yq;if mgptpUj;jp

cghaq;fs;

gpd;gw;wg;gl;likf;fpilapYk; FWq;fhy tl;b tPjq;fs;

cz;aby;fSf;fhd

mtjhdpf;fg;gl;lthW>

nryTj;jpl;lj;jpy; tjptw;NwhUf;fhd mur gpizaq;fspd;

xg;gpLifapy; fzprkhff mjpfhpj;jd. ,jd;gb> 2015,y;
toq;fg;gl;l

fhyj;jpy;

tpsq;fpaJ.

mOj;jq;fs; Vw;gLtjidj; jzpf;Fk; Nehf;Fld; 2016 tuT

nfhz;l Kjyhe;jur; re;ij Vyq;fs; Kd;ida Mz;Lld;
Vyq;fspD}lhf

gpy;ypadhf

kPsg;ngWiffspd; fhuzkhf xJf;fq;fspd; kPJ epahakw;w

khw;wq;fspidj; njhlHe;J toq;Ftjid mbg;gilahff;

Kjyhe;ju

mz;ikf;

&.303.8

tjptw;Nwhhpdhy; epjpaj;jpy; rLjpahf Nkw;nfhs;sg;gLk;

jpiwNrhp

KwpfisAk; toq;Ftjpy; fhzg;gl;l Kf;fpa nfhs;if

kl;lj;jpy; Fiwf;Fk; cghaj;jpw;F trjpaspj;jJ. NkYk;>
,yq;if

mgptpUj;jp

Kwpfspd;

cl;gha;r;ry;

murpd;

16,000

8,000

14,000

fld;ghl;Lj; jpl;lq;fSf;F epjpapLtjw;Fj; Njitahd

12,000

&ghtpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l gpizaq;fspd; mstpid

10,000

,yFgLj;jpajd;

6,000
5,000

8,000
4,000
6,000

3,000
2,000
1,000
0
2011

2012

ehshe;j Gus;T
(tyJ mr;R)

2013

2014

midj;Jg; gq;F
tpiyr; Rl;nlz; (,lJ mr;R)

&. kpy;ypad;

9,000

7,000
tpiyr; Rl;nlz;

epjpapay;Jiw nrayhw;wKk; Kiwik cWjpj;jd;ikAk;

2015,y;

,Wjpapy;

%yk;

cs;ehl;Lr;

re;ijapy;

tl;b

tPjq;fs; cWjpailtjid ,ayr;nra;jJ.

4,000

2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; xl;Lnkhj;j cs;ehl;L

2,000

nghJg;gLfld; nrhj;Jg;gl;baypd; KjpHr;rpf;fhd ruhrhpf;

0

fhyk; Kd;ida Mz;bd; 5.75 Mz;LfSld; xg;gpLifapy;

2015

2015 jpnrk;gH ,Wjpapy; NkYk; Nkk;ghlile;J 6.28

v];md;l;gP ,yq;if 20 Rl;nlz;
(,lJ mr;R)

Mz;Lfisg;

264

97

gjpTnra;jJ.

2015

jpnrk;gH

,Wjpapy;

,yq;if kj;jpa tq;fp | Mz;lwpf;if 2015
12 khj KjpHr;rpfisf; nfhz;l tHj;jfg; gj;jpuq;fspd;

nfhOk;G gq;Fr; re;ijapd;
Njh;e;njLf;fg;gl;l Fwpfhl;bfs;

ml;ltiz
8.20
tplak;

midj;Jg; gq;F tpiyr;Rl;nlz; (1985®100) (m)
Mz;Lf;F Mz;L khw;wk; (�)
v]; md;l;gp v]; vy; 20 Rl;nlz;
(17.12.2014 ® 1000) (m)
Mz;Lf;fhz;L khw;wk; (�)

gq;Ffs; KiwNa 19.4 rjtPjkhfTk; 15.1 rjtPjkhfTk;

2014

2015

fhzg;gl;ld. tHj;jfg; gj;jpuq;fspd; nkhj;j ntspepd;w

7>299.0

6>894.5

ngWkjp 2014,d; &.3.5 gpy;ypaDld; xg;gpLifapy; 2015

23.4

5.5

4>089.1

3>625.7

25.3

11.3

3>104.8

2>937.9

nkh.c.c.apd; rjtPjkhf (�)

29.7

26.3

re;ij tpiy tUthaPl;L tpfpjk; (m)

19.7

18.0

re;ij %yjdthf;fj;jpw;fhd nkhj;j Gus;T (�)

12.3

8.6

1>415.0

1>059.6

re;ij %yjdkhf;fy; (&.gpy;) (m)

ruhrhp ehshe;j Gus;T (&. kpy;)

,Wjpapy; &.4.5 gpy;ypadhf tpsq;fpaJ.
ehl;bd;

gl;bayplg;gl;l

gLfld;

gpizaq;fs;

re;ijapy; 2015,y; &.83.4 gpy;ypad; epjpapidj; jpul;b
fzprkhd

gjpit

gjpTnra;ag;gl;l

Vw;gLj;jpaJld;>

&.54.2

,J

gpy;ypadpYk;

2014,y;

ghHf;f

53.9

tHj;jfk; nra;ag;gl;l gq;Ffspd; ngWkjp (&. gpy;)

341.0

253.3

rjtPjk; caHthfTk;; fhzg;gl;lJ. nfhOk;Gg; gq;Fg;

tHj;jfk; nra;ag;gl;l gq;Ffspd; vz;zpf;if (kpy;)

16>722

9>414.7

294

294

ghptHj;jidapd;gb ,r;nrayhw;wkhdJ 2015,d; toq;fg;gl;l

gl;bayplg;gl;l fk;gdpfspd; vz;zpf;if

25 njhFjpf; fld;fspD}lhf milag;gl;ljhFk;. ,J>

mwpKfk; nra;ag;gl;lit (M)
5
2
nghJ kf;fSf;fhd Muk;g gq;F toq;fy;fspd; vz;zpf;if /
5
27
tpw;gidf;fhd toq;fy;fs; (M)
chpik toq;fy;fspd; vz;zpf;if
13
14
chpik toq;fy;fs; ClhfTk; Muk;g nghJ toq;fy;
ClhfTk; jpul;lg;gl;l njhif (&.gpy;)
14.4
100.2
%yk;: nfhOk;G gq;Fg; ghptHj;jid
(m) Mz;L Kbtpy;
(M) gl;baypLtjpid ngw;Wf; nfhs;Stjw;F 3
Kiwfs; cs;sd:
mjhtJ nghJkf;fSf;fhd toq;fypidj;
Njitg;gLj;jhj xU mwpKfk;> Vw;fdNt
cs;s
gq;Ffis
nghJkf;fSf;F
toq;Ffpd;w tpw;gidf;fhd toq;fy; kw;Wk;
Gjpa gq;Ffis nghJkf;fSf;F toq;Ffpd;w
cjT njhiff;fhd toq;fy;fs; vd;gd.

2014,d; 20 toq;fy;fSld; xg;gpLifapy; gl;bayplg;gl;l
fk;gdpg; gLfld; toq;fy;fspy; Kd;ndg;nghOJkpy;yhj
caHe;j

vz;zpf;ifahFk;.

KjpHr;rpf;fhd
,Wjpapd;

ruhrhpf;

6.98

mjpfhpj;jJ.

Kwpfspd;
fhyk;

Kiwapy; Nkw;nfhz;l Ntisapy; fk;gdpg; gLfldpYs;s
KjyPl;lhsHfs; 2015 tuT nryTj;jpl;lj;jpy; mwptpf;fg;gl;L
njhopw;ghl;bypUe;j tl;b kPjhd thp tpyf;fy;fisAk;

Mz;LfspypUe;J

jpiwNrhp

Kwpfspd;

nrhj;Jg;gl;baypd;
2014,d;

Mz;LfSf;F

&.8.0 gpy;ypad; ,yq;if tq;fpapdhYk; &.7.0 gpy;ypad;

nrhj;Jg;gl;baypy;

rk;gj; tq;fpapdhYk; &.6.0 gpy;ypad; gPg;gps;]; yPrpq; md;l;

7.36

gpdhd;]; gpvy;rpapdhYk; toq;fg;gl;ld.

2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; ePz;l

nfhOk;Gg; gq;Fr; re;ij
2015,y; tpiyr; Rl;nlz;fspy; fhzg;gl;l jsk;gy;
mirTfspd; fPo; nfhOk;Gg; gq;Fg; ghptHj;jid ke;jkhd

fk;gdpg; gLfld; gpizaq;fs; re;ij
fk;gdpg;

Kf;fpakhdJk;

fk;gdpg;

Njrpa mgptpUj;jp tq;fpapdhYk; mjidj; njhlHe;J

toq;fy;fspd; Kf;fpa fhuzkhf ,Ue;jJ.

,yq;ifapy;

gl;bayplg;gl;l

jpnrk;gH

fhyj;jpidf; nfhz;l jpiwNrhp cz;bay;fspd; ngUksT

re;ijapy;

2015,y;

gLfldpd; kpf caHe;j njhifahd &.9.0 gpy;ypad;

fhzg;gl;l KjpHr;rpf;fhd ruhrhpf; fhyj;jpd; mjpfhpg;G
rhj;jpakhtjw;F

fk;gdpfspy;

gLfld;

nrayhw;wnkhd;wpidg;

gpizaq;fs;

jtpHf;fKbahjJkhd

midj;Jg;

xU

gq;F

gjpTnra;jJ.

tpiyr;

Rl;nlz;

2015

,Wjpapy;

2014

,Wjpapd;

KiwNa 7>299 kw;Wk; 4>089 Gs;spfSld; xg;gpLifapy;

gFjpahf tpsq;Fk; tHj;jfg; gj;jpuk; kw;Wk; njhFjpf;

6>894

fld; re;ijfs; 2014 Mz;bYk; ghHf;f 2015,y; xg;gPl;L

md;l; GtH ,yq;if 20 Rl;nlz; 3>626 Gs;spfSf;F

hPjpapy;

11.3

RWRWg;ghdjhff;

fhzg;gl;lJ.

tq;fpfspd;

Gs;spfSf;F

5.5

rjtPjj;jpdhYk;

rjtPjj;jpdhYk;
tPo;r;rpaile;jJ.

];uhz;ll;
nfhs;ifg;

MjuTld; toq;fg;gl;l tHj;jfg; gj;jpuq;fspd; nkhj;jg;

gzpg;Giufspy; fhzg;gl;l jhkjq;fspypUe;J Njhd;wpa

ngWkjp 2015,y; &.7.9 gpy;ypadhf tpsq;fp 2014,d; &.8.2

mjpfhpj;j KjyPl;lhsHfspd; epr;rakw;w jd;ik murpay;

gpy;ypaDld; xg;gpLifapy; &.0.3 gpy;ypad; Fiwthff;

khw;wq;fs;>

fhzg;gl;lJ.

tPjq;fspy; Vw;gl;l Nja;T kw;Wk; Njhw;wk;ngw;WtUk;

tHj;jfg;

gj;jpuq;fs;

njhlHghf

tl;b

mjpfhpj;j

tl;b

tPjq;fs;>

nryhtzp

tPjq;fs; 2015,y; 7.0 - 12.0 rjtPj tPr;rpy; NtWgl;lJ. ,J>

re;ijfspypUe;jhd

2014 cld; xg;gpLifapy; ngUksT jsk;gy;fnsijAk;

vd;gdtw;Wld; NrHe;J 2015Mk; Mz;Lg; gFjpapy; gq;Fhpik

fhl;ltpy;iy.

KjpHr;rpiaf;

%yjdr; re;ijfspypUe;J Fwpg;gplj;jf;fsT ntspehl;L

nfhz;l tHj;jfg; gj;jpuq;fs; nkhj;jg; Gjpa toq;fy;fspy;

ntspg;gha;r;ry;fisj; Njhw;Wtpj;jJ. ,jd; tpisthf

65.5 rjtPjj;jpw;F tif$wpa Ntisapy; 6 khjq;fs; kw;Wk;

Kf;fpa Jizj; Jiwfshd tq;fpfs;> epjp kw;Wk; fhg;GWjp>

3

khjq;fs;

tiuapyhd

%yjdg;gha;r;ry;fspd;

epjpapay;Jiw nrayhw;wKk; Kiwik cWjpj;jd;ikAk;

jpiwNrhp

mj;jifa

ngUk;ghyhdit jkJ gLfld; toq;fy;fisr; rhpahd

ngw;Wf;nfhz;ldH.
ntspepd;w

8

gpd;dilT

265

98

gpd;dpizg;G xx

99

gpd;dpizg;G xxi

100

gpd;dpizg;G xxii
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gpd;dpizg;G xxiii

102
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104
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105
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106

gpd;dpizg;G xxvii

107

108

gpd;dpizg;G xxviii

109

gpd;dpizg;G xxix a

110

gpd;dpizg;G xxix b

111

gpd;dpizg;G

112

xxx

113

114

115

gpd;dpizg;G xxxi

116

117

118

119

120

121

gpd;dpizg;G xxxii

122

123

124

125

gpd;dpizg;G xxxiii

126
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130

131
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இைணப் 01 – 1.1.3

,yq;if kj;jpa tq;fpapd; murhq;f nghJg;gLfld;
jpizf;fsj;jpdhy; 2015 ngg;uthp khjk; Kjy; 2016 Nk
khjk; tiuahd fhyg;gFjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j
Kwpfspd; toq;fy; njhlh;gpy; nghJ Kaw;rpfs; FOtpw;F
rkh;g;gpf;fg;gLk; ehsJtiuahf;fg;gl;l fzf;fha;T
mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;l xt;nthU ge;jpapdJk;
rhpahd jd;ikiag; ghPl;rpf;Fk; gl;Nlhiy.

1

2015 ngg;uthp khjk; Kjy; 2016 Nk khjk; tiuahd fhyg;gFjpapy;
,yq;if kj;jpa tq;fpapd; murhq;f nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpdhy;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;j
Kwpfspd;
toq;fy;
njhlh;gpy;
fzf;fha;thsh;
jiyik mjpgjpapdhy; nghJ Kaw;rpfs; FOtpw;F 2016 A+d; 29 Me; jpfjp
rkh;g;gpf;fg;gl;l tpNrl fzf;fha;T mwpf;if
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ge;jp

tpguk;

,y.
4.1

,yq;ifapd;

nghUshjhu

kw;Wk;

tpiy

cWjpg;ghl;il

Ngzpr;nry;tjid
mbg;gilf;
Fwpf;Nfhshff;
nfhz;L
jhgpf;fg;gl;Ls;s ,yq;if kj;jpa tq;fp Ie;J Ngh;fis cs;slf;fpa
kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapd; jiytuhfTk; cs;s kj;jpa
tq;fpapd; MSeuhy; ,af;fpr; nry;yg;gLfpd;wJ (gpd;dpizg;G vii).
mj;Jld; ehzar; rl;lj;jpd; 19(1) Mk; gpuptpd; gpufhuk; kj;jpa
tq;fpapd; MSeh; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; gpujhd epiwNtw;W
cj;jpNahfj;juhfTk;

fhzg;gLfpd;whh;.

(gpd;dpizg;G

viii)

nghJj;

jpiwNrhpapd;
jpiwNrhpr;
nraw;ghLfs;
jpizf;fsj;jpd;
mwptpj;jypw;fika murhq;fj;jpd; vjph;tUk; khjj;jpw;Fhpa epjpj;
Njitapid
Securities)

epiwNtw;Wtjw;fhf
my;yJ

jpiwNrhp

gpizaq;fs;

jpiwNrhpcz;bay;fisAk;

(Treasury

(Treasury

Bills)

jpiwNrhp KwpfisAk; (Treasury Bonds) toq;Fjy;njhlh;ghd nghWg;G
,yq;if

kj;jpa

Fiwthd

tq;fpf;FhpajhFk;

Kjph;Tf;

fhyk;

(gpd;dpizg;G

nfhz;litahf

ix).Xuhz;Lf;F

(Maturity)

jpiwNrhp

cz;bay;fs; ntspaplg;gLtJld; Xuhz;Lf;Ff; $ba Kjpr;rpf;fhyk;
nfhz;litahf
jpiwNrhp
Kwpfs;
ntspaplg;gLfpd;wd.
,e;j
Kwpfspd;

Kfg;

ngWkjp

(Face

Value)

&gh

100

ngWkjp

nfhz;litahFk;. ,jd;NghJ kj;jpa tq;fpapdhy; murhq;fj;jpw;Fj;
Njitahd epjp toq;fg;gLtJld; ehzar;rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd;
106(1)

Mk;

gphptpd;

(gpd;dpizg;G

x)

gpufhuk;

murhq;fj;jpd;

gpujpepjpahf nraw;gLtjhf Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,e;j gpizaq;fis
nfhs;tdT nra;tjw;Fj; jFjp tha;e;jitahf 16 epWtdq;fs; 2015
Mk;
Mz;bd;
,Wjpastpy;
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapy;
gjpTnra;ag;gl;bUe;jJld;> 2016 Mk; Mz;by; mjpy; xU epWtdk;
2

tpyfpf; nfhz;bUe;jJ. (gpd;dpizg;G vi). me;j epWtdq;fspilNa
murhq;f

epWtdq;fSk;

jdpahh;

epWtdq;fSk;

cs;sd.

,e;j

epWtdq;fs; Kjyhe;ju tzpfh;fs; (Primary Dealers) vd mwpKfk;
nra;ag;gLfpd;wdh;. NkYk;> Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;Fk; Kjyhe;ju
re;ijapypUe;J jpiwNrwp gpizfis nfhs;tdT nra;tjw;F mDkjp
toq;fg;gl;Ls;sJ.
,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu
jpiwNrhp
Kwpfis
toq;Ftjw;fhf
2
xOq;FKiwfs;
gpd;gw;wg;gl;bUe;jd.
jpiwNrhp
Kwpfis
toq;FtJ
njhlh;gpy;
gfpuq;fg;gLj;Jk;
gjpTnra;ag;gl;l

mwptpj;jypd;
gb
NkNy
Fwpg;gplg;gl;l
Kjyhe;ju
tzpfh;fs;plkpUe;J
$Wtpiyfisf;

Nfhhp mjw;fika Kwpfis Vytpw;gid (Auction) nra;tjd; %yk;
mtrpakhd epjpj; Njitapid epiwNtw;wpf; nfhs;jy; mjpy;
KjyhtJ
KiwahFk;.
Neubahf
Kjyhe;ju
tzpfh;fSf;F
gpizaq;fis toq;Fjy; my;yJ jdpg;gl;l toq;fy; Kiw
,uz;lhtJ KiwahFk; (Direct Placement/Private Placement). kj;jpa
tq;fpapd; mur nghJg; gLfld; jpizf;fsj;jpdhy; ntspaplg;gl;l
epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha; tPj (Weighted Average Yield Rate)
mbg;gilapy;
Kjyhe;ju
tzpfh;fSf;F
Kwpfis
nfhs;tdT
nra;tjw;fhf re;jh;g;gk; toq;FjNy ,e;j ,uz;lhtJ Kiwapy;
,lk;ngw;wpUe;jJ. ,jd;NghJ ,e;j epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp tUtha;
tPjj;ijf; fzpj;jy; 2 Kiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. fpl;ba
Ke;jpa fhyj;jpy; ,lk;ngw;w Kwpfspd; Vytpw;gidapd; NghJ xj;j
Kjph;r;rpf;

fhyk;

nfhz;l

(Maturity

Period)

Kwpfspw;fhf

Kd;itf;fg;gl;l
tUtha;
tpfpjj;jpy;
fzpf;fg;gl;l
ruhrhpg;
ngWkjpapid
tUtha;
tPjkhf
vLj;Jf;nfhs;sy;
mjpnyhU
KiwahFk;. kw;iwa KiwahtJ ,uz;lhe;jur; re;ijapy; (Secondary
Market) epyTfpd;w ruhrhp Kjph;r;rpf;fhyk; nfhz;l Kwpfspd; tUtha;
tPjj;jpid mbg;gilahff; nfhz;L kPz;Lk; tUtha; tPjj;jpidf;
fzpg;gpLtjhFk;. Neub toq;fy; Kiw Vykplg;gLk; ehl;fs; my;yhj
Vida vy;yh Ntiy ehl;fspYk; jpwe;jpUg;gJld; Kwpfis
nfhs;tdT nra;tjw;F tpUk;Gfpd;w Kjyhe;ju tzpfh;fs;; mur
nghJg;gLfld; jpizf;fsk; Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tUtha;
tPjj;jpd; fPo; tpw;gidf;fhfTs;s Kwpfis nfhs;tdT nra;tjw;fhf
tpz;zg;gpf;f KbAk;. jpiwNrhp Kwpfspd; toq;Fjypd; NghJ
gpd;gw;wg;gLfpd;w xOq;FKiw mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpd;
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njhopw;ghl;L ifNal;by; (Public Debt Department Operation Manual)
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb

tplaq;fs;

njhlh;gpy;

FO

tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

cWg;gpdh;fshy;

njhLf;fg;gl;l

cj;jpNahfj;jh;fshy;

toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.

මෙෙ මෙමෙයුම් අත්ම ොත සකස් කරනු ලබන්මන් කා විසින්ද?
රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුව විසින්

2.

මෙෙ අත්ම ොත සඳො අනුෙැති ලබා මදනු ලබන්මන් කවුරුන් විසින්ද?
රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුවම අිකකාීතුවො

3.

එෙ අත්ම ොමතහි සංම ෝධන සිදුකරන අකාර කුෙක්ද?
අදාළ නීති,මරගුලාසි ,නි ාෙන

සෙ ප්රති ත්ති තීරය ම නස් න විට සෙ/

මෙෝ අලුත් නීති, මරගුලාසි, නි ාෙන සෙ ප්රති ත්ති තීරය අදාල අිකකාරි
විසින් ෙඳුන් ා දීමම්දී අත්ම ොත ඊට අනුකූල ම නස් කරනු ලැමේ.
4.

එෙ සංම ෝධන සඳො පූ්ත අනුෙැති ක් ලබා ගන්මන්ද?
අදාළ අිකකාරි විසින් අනුෙත කර ඇති ම නස්වීම් සෙ/මෙො අලුත් ඇුවළත්
කිීතම් සඳො ෙයක් සංම ෝධන සිදු කරන බැවින් පූ්ත අනුෙැති ක් අ

ය

මනොම .
5.

අ සන් රට මෙෙ අත්ම ොත සංම ෝධන කරන ලද්මද් කිනම් දිනකද?
2013 ජූලි 31 , ෙෑත කාලමේදී සිදු කරන ලද ම නස් කිීතම් සඳො අ
සංම ෝධන ඇුවළත් කිීතෙට කටයුුව කරමින් සිටී.

6.

මෙමෙයුම් අත්ම ොත සඳො අනුෙැති

ලබා ගන්මන් නම් එමසේ අනුෙැති

ලබා ගත යුුව බ සඳෙන් නීතයානුකූල ලි විල ල කුෙක්ද?
අදාළ මනොම .
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ය

7.

මෙෙ අත්ම ොමතහි සඳෙන් ක්රි ාෝතග අනුගෙන
නිලධාීතන්ට ගකීෙක්

8.

තීද? ඔ .

එමසේ ක්රි ාෝතග අනුගෙන

මනොකිරිෙ මෙේුවම න් නිලධාීතන්ට එමරහි

වින ක්රි ාෝතග ගැනීෙට ෙැකි ා ක්
4.2

කල යුුව බ ට

තීද? ඔ .

jpiwNrhp Kwpfs; tl;b tPjnkhd;wpy; (Coupon Rate/Interest Rate) gy;NtW
Kjph;r;rpf;fhyk;
nfhz;litahf
toq;fg;gLfpd;wd.
mt;thW
toq;fg;gLfpd;w Kwpfspd; Kfg;ngWkjpapd; gpufhuk; tl;b tPjj;jpd;
mbg;gilapy; miuahz;Lf;nfhU Kiw murhq;fj;jpdhy; tl;b
toq;fg;gLfpd;wJ

(gpd;dpizg;G

xi).

Kwpfis

VykpLifapy;

nfhLf;fy;
thq;fy;
nra;Nthh;fshy;
kj;jpa
tq;fpapdhy;
ntspaplg;gl;l tl;b tPjj;jpd; mbg;gilapy; gy;NtWgl;l tpiyfspd;
fPo;

$Wtpiyfs;

rkh;g;gpf;fg;gl;L

tl;lj;jpy;

(Premium)

mjhtJ

Kfg;ngWkjpf;F $batpiyf;F> rkkhd tpiyf;F (at par) mjhtJ
Kfg;

ngWkjpf;Fr;

(discount)
nfhs;tdT

mjhtJ

rkkhd

tpiyf;Fk;>fopTld;

Kfg;ngWkjpf;F

nra;tjw;F

Kd;tUth;.

$ba

tpiyf;Fk;

Fiwthd

tpiyapYk;

,jd;NghJ

mth;fshy;

tl;lj;Jld; Nfhug;gl;bUg;gpd; Kwpfspd; tUtha; tPjk; tl;b tPjj;ijf;
fhl;bYk; Fiwe;j ngWkjpia nfhz;bUg;gJld; rkkhd tpiyf;F
Nfhug;gl;bUg;gpd; tl;b tPjj;jpw;F rkkhd ngWkjpapidAk; fopT
tpiyapy; Nfhug;gl;bUg;gpd; tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; cah;e;j
ngWkjpapidAk;
nfhz;bUf;Fk;.
mjw;fika
tl;b
tPjj;ijf;
fhl;bYk; cah;thd tUtha; tPjk; fhzg;gLk; re;jh;g;gq;fspy;
Kwpfspd;
Kfg;ngWkjpiaf;
fhl;bYk;
Fiwe;j
tpiyapy;
toq;fg;gLfpd;wJ vd;Wk;> tl;b tPjKk; tUtha; tPjKk; rkkhf
fhzg;gLifapy; Kwpfs; Kfg;ngWkjpapy; toq;fg;gLfpd;wd vd;Wk;>
tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwthf tUtha; tPjk; fhzg;gLk;
re;jh;g;gq;fspy; Kwpfspd; Kfg;ngWkjpiaf; fhl;bYk; cah;e;j
tpiyapy; toq;fg;gLfpd;wJ vd;Wk; Rl;bf;fhl;l KbAk;. mjd;gb
tl;b tPjj;ijf; fhl;bYk; Fiwe;j tUtha; tPjj;jpw;F Kwpfis
toq;Ftjd;
%yk;
$ba
tpiy
fpilg;gJld;
mjD}lhf
murhq;fj;jpw;F Nkyjpf epjp mD$yk; fpilf;fpd;wJ. mt;thNw tl;b
tPjj;ijf;
fhl;bYk;
cah;thd
tUtha;
tPjj;jpw;F
my;yJ
fopTnra;ag;gl;l
tPjj;jpy;
Kwpfis
toq;Ftjd;
fhuzkhf
murhq;fj;jpw;F epjpuPjpahd gpujp$yk; Vw;gLfpd;wJ. tl;b tPjj;jpw;Fr;
rkkhd tUtha; tPjj;jpy; Kwpfs; toq;fg;gLkhapd; murhq;fj;jpw;F
Nkyjpf mD$yNkh my;yJ gpujp$yNkh Vw;gLtjpy;iy.
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fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Issuance of bonds at par, premium or discount is a function of number
of macroeconomic considerations. Details are given in the observation
for Section 5.1.19. Whether it is being issued at par, premium or
discount could not be inferred as a loss or profit to the issuer as the
actual debt servicing cost is determined by the Yield to Maturity (YTM)
and at times a re-opening of an already issued bond would have other
debt management considerations.
However, a new series of bonds often issued in line with existing
market condition and expected to price closer to the par value
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh;

Nkw;gb
jiyik

vOj;J%y
mjpgjpapd;

vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd. (gpd;dpidg;G vii)
Cannot agree with the reply. The audit has observed that the
Government incurs a financial loss when bonds are issued at Discount
Price and the Government receives a financial benefit when bonds are
issued at Premium Price. That is, when a bond of Rs.100 is issued at
the discount price of Rs.90, the liability to the Government is Rs.100
and the Government incurs a loss of Rs.10 therefrom. Such sum lost is
a financial loss to the Government. The conclusion that the issue at
premium price or the discount price will result in a financial benefit and
a financial loss respectively to the Government is a logical conclusion.
This loss could be further shown under the following situations.
I.

Government receives a lesser sum from the issue at a price below
the face value.

II.

Even though the Government obtains a value less than the face
value, the face value has to be paid on maturity.

III. Even though a value less than the face value is obtained, interest
has to be paid on the face value up to the maturity.
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Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
4.3

2014 rdthp khjj;jpypUe;J 2016 Nk khjk; tiu murhq;fj;jpd; epjpj;
Njit Vykply; Kiw kw;Wk; Neub tpw;gid Kiwapidg;
gad;gLj;jp Kwpfs; toq;fg;gl;likapd; %yk; epiwNtw;wg;gl;l tpjk;
fPNoAs;s ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. (ml;ltiz mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ)vt;thwhapDk; 2015 nguthp 27 Me; jpfjp tiu
Nkw;Fwpg;gpl;l
,uz;L
KiwfSk;
gpd;gw;wg;gl;bUe;j
NghjpYk;>
md;iwa jpfjp Kjy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; jw;fhypfkhf
Neub toq;fy; KiwapypUe;J tpyfp Kjyhe;ju Vykply; Kiw
khj;jpuk; gpd;gw;wg;gl;bUe;jJ.

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
4.4

2014

rdthp

khj;jpypUe;J

Neub

Kiwapid

jw;fhypfkhf

epWj;Jtjw;F
vLf;fg;gl;bUe;j
jPh;khdk;
KOikahf
nraw;ghl;bypUe;j 2015 Vg;uy; khjk; tiuahd 15 khj fhyj;jpy;>
Neub Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;j khjq;fSk; Vykply;
Kiw khj;jpuk; gad;gLj;jg;gl;bUe;j khjq;fSk; ,e;j ,uz;L
KiwfSk;
gad;gLj;jg;gl;bUe;j
khjq;fSk;
fhzg;gl;lik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
,Ug;gpDk;>
me;j
15
khj
fhyg;gFjpapy;
toq;fg;gl;bUe;j xl;Lnkhj;j Kwpfspy; 80 rjtPjj;jpw;Fk; Nkw;gl;lit
Neub
Kiwapidg;
gad;gLj;jp
toq;fg;gl;bUe;jik
NkYk;
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
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fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Both direct placement and auction system had been used in issuance
of treasury bonds up until 27.02.2015 and since then issuance
methodology has been restricted to auction system.
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh;

Nkw;gb
jiyik

vOj;J%y
mjpgjpapd;

vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Central Bank has accepted the observation. Accordingly the audit
observation is confirmed.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
කලින් අනුගෙන

කළ ක්රි ා ලිමේ මකොටසක් auction කරන ා. ඉුවරු මකොටස

Privet Placement කරන ා. එතමකොට කලින් ඒ auction කරලා ගන්න අග auction
කරලා මුළු අ

යතාම න් මකො ෙය ප්රොය ක් එමෙෙ auction කරන ාද?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒමක ප්රොය මෙොකක්ද කි න එක Tender Committee එක සෙ මද ා්තතමම්න්ුව
තෙයි තීරය කරන්මන්. බහුතර ක් ම ලා තිමබන්මන් අපි බැලු ෙෙ දත්ත සි
80 ක් ෙය Direct Placement කි න ක්රෙම න් ිහහින් තිමබන්මන්. සි

ට 20 ක්

ෙය තෙයි ම න්මද්සි ක්රෙම න් ිහහින් තිමබන්මන්
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ඒක Practice එමකන් ආ එකක්. 20 : 80 අනු ාත Practice එමකන් ආ එකක්
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ ඒක කරන්න මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ක් තිබුයා
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
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ට

Ratio එකට අනුෙැති ක් තිබුයාද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
Ratio එකට අනුෙැති ක් තිබුමණ් නැෙැ.
Ratio එක කි න්මන්

ම් කිසි ෙැකි ප්රොය ක් ම න්මද්සිම න් අරමගන ඉුවරු

ප්රොය ගන්න කි ලා තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
2008 decision එක කි ම
auction

auction ලට ිහහිල ලා ගන්න පුළු න් තරම් ප්රොය ක්

ලින් ගන්න , එමෙෙ ගන්න බැරි ප්රොය ක් තිමබන ා නම් direct

placement කරන්න. ඉතින් එතමකොට දැන් එමෙෙ නම් සි
නම් auction

ලින්. එතමකොට මුල  තීරය යි ඔ

ට 100ක් ගන්න පුළු න්

ද මසේ සිදුවීෙයි. ෙෙ දන්න ා

ගැටලු ක් තිමබන බ . ඒක මනොදැන අෙන ා මනොම යි. එ සිද්ධාන්ත
ගත්මතොත් ඒ මුල  තීරය යි ඔ

ම න්

ද ස ුවළ සිදුවීෙයි අතර මුල  තීරය ට

රස් රකෙක් නැෙැ?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
මුල  තීරය ට තාක්ෂණික

රස් රකෙක් නැෙැ.

නමුත් ඊට ස්මස දිගටෙ ප්රකා කරලා තිමබන ා අර ක්රෙ කරන්මන නැෙැ කි න
එකත් අික තිුවො තරමේ ප්රකා කර තිමබන ා.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
2008 තීරය ක් ගත්තා. ඒ තීරය
බලන ා. සි

අනු කි ම ෙැකි තරම්auction කරලා ගන්න

ට 20 ක් මනොම 30 ක්, 80 ක්, 90ක් දක් ා න්න පුළු න්. එතමකොට

Balance එමක් ප්රොය

direct placement කරන ා. දැන් ඒ අනු

මම් නි චි
් ත

ද මසේ- ෙතමේද ුවඩු දුන් ද මසේ තාක්ෂණික නි ැරදියි. නමුත් ම න කාරයා නිසා
අපි ඒ ගැන ප්ර ්න කරන ා. ඒකමන තත්ත්

?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒකට ත

ම ොඩ්ඩක් කරුණු එකුව කරන්නම්. ෙැකි තරම් ගන්න ා කි න එක

Practice

ම න් කරන්මන්. ඒ කාල ුවළ ද්විතියික ම ළදම ොමළේ තිමබන ම ොළී

අනු ාත

සංසන්දන

කරලා, ඒ සංසන්දන

අනු

ඒ ම ොලී අනු ාතමේ මලොකු

ම නස්වීෙක් ම න්මන් නැති , ඒ ප්රොය ට තෙයි ෙැකි ප්රොය කි න එක තීරය
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කරන්මන්. එතමකොට ඊට ඩා ෙැකි මනො න ප්රොය , ඒ කි න්මන් ම ොලී අනු ාත
ඊට ඩා මගොඩක් ැඩි ම න ා නම් සලකන්මන් ෙැකි මනො න ප්රොය කි ලායි.
සභා තිුවො
ඒ ෙැකි ප්රොය

තීරය

එකමන් ඔබුවොමේ

කරන්මන් ම ොලී අනු ාත ට අනුකූල න විික ට කි න

ැෙැදිලි කිීතෙ තිමබන්මන්. ඒ අනුකූල

න විික ට ෙැකි

ප්රොය තීරය කරන්මන් Tender Committee එක මන්ද? එමෙෙ නැත්නම් මුදල 
ෙණ්ඩල ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
Tender Committee එක මුදල  ෙණ්ඩල ට ඒක

න්මන් නැෙැ. ඒක Tender

Committee නි්තමද් කරලා අික තිුවො අනුෙත කරන ා.
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 06/07)

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ත

ප්ර ්ය ක් ෙුව වුනා, විගයකාික තිුවො සඳෙන් කලා විස්සයි අසූ

rateඑක

ත් ාමගන

මේ

නමකොට, විස්සක් auction කරලා ඒ විස්සට ලැමබන අග

ෙත direct placement කරන ා කි ලා. ඒක ෙරිද? එමෙෙ Practice එකක් තිබුයාද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
සුිහ

කාල ුවල බැලුම ොත් සාොනය

ම න් එමෙෙ තෙයි කරලා තිමබන්මන්.

ඔබුවො අ සර මදන ා නම් මෙේුව කි න්න පුළු න්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
අන්තිෙට කි පු මද් ෙට ඇහුමණ් නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ උමන් ඇයි කි න එකට අ

ය නම් කරුණු ැෙැදිලි කර දි ෙැකියි.

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ැෙැදිලි කර මදන්න.
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ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ප්රධාන

ම න්ෙ මෙේුව

න්මන්, අමේ රමේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ම ළඳම ොළ

ඉතාෙ සුළු එකක්. ඒ ම ළඳම ොමළේ ප්රධානෙ ගණුමදනුකරු විික ට එන්මන් සෙ
වි ාලෙ fund එක EPF එක. ඒමකන් සි
එක

ට ෙැත්තෑ ෙක් විතර ප්රොය ක් EPF

ාමේ එකක් තිමබන්මන්. අමනක් අ

marketඑකක සි

ට සි

ඉතාෙ ම ොඩි අ . ඒ

ාමේ ම ොඩි

ක් තරඟකාීත මලස කරන්න ිහම ොත් ඒ

මේ market

එකකදී ම ොළී අනු ාත උච්ඡා චන
නැෙැ. ඒක නිසා තෙයි සි

වීෙ ඉතාෙ වි ාලයි. ඒක ආ්තථික ට සුදුසු

ට ෙැත්තෑ ෙක් විතර අ

marketvalue කි න එක මතෝරා ගැනීෙට

ැත්තකට තැබු ෙෙ නි ෙ

ෙසු ක්රෙ ට තෙයි

ම් කිසි

marketplayersලාට ඒ අ ස්ථා ලබා මදන්මන්. එමෙෙ නැත්නම් ම න්මන් සු ිහ
කාලමේ වුමයත් එමෙෙයි. සි

ට සි

ක් ඒ මේ ක්රෙම ද න් ගන්න ිහ ාෙ, අමේ

මූලය ප්රති ත්තිමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ාට ඩා ම ොලී අනු ාත වි ාල

ම න් ඉෙල

ිහ ා. ෙමේ වි ් ාසමේ ෙැටි ට මූලය ප්රති ත්ති පිිබබඳ ප්රධාන භාරකරු විික ට ෙෙ
බැංකුම

ම ොලී අනු ාත එතරමි ඉෙල

ෑෙ රජ්මේ ආ්තථික ටත්, රජ්මේ ය

ගැනීෙටත් මෙොඳ නැෙැ.අමනක ඒ රමේ ස්ථා රත්
ගැනීෙටත් අ ාසිදා කයි. ෙෙ බැංකු

ම න් අමේ එක්තරා ගකීෙක් තිමබන ා.

ම ොලී අනු ාත කිසි ආකාර කට ම ළඳම ොළ අනු
ක්රොණුකූල ඒක ස්ථා ර තත්ත්

ට,පුද්ගලික අං මේ ය
ෙැසිරිෙට ඉඩ මදන ගෙන්,

ට ත් කරමගන ඉදිරි ට න්න මම් මේ වි ාල

ම න් අඩු ැඩි වීම් ැලැක්වීෙට. ඒක නිසා තෙයි එෙ ක්රෙම ද
ආකාර ක ස්ථා ර ම ොළී අනු ාත ක්

ුවිබන්

ම්කිසි

ත් ාගන්න පුළු න් වුමණ්, විස්සයි අසූ

මේ ක්රෙ ම ද කින් සුිහ කාලමේ ිහ නිසා.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
විස්ස auction කරනමකොටත් ම ළඳම ොළ පුංචි වීෙ
playersලා ඉන්න ප්රොය
එතැන වි

අඩු වීෙ නිසා,

ාමේෙ ම මළඳ ම ොමළේ

ම් ආකාර ක manipulation එකක්

ෙැකියි මන්ද? probability එක ගැන ෙෙ අෙන්මන්. Governor කි පු

අමේ market එමක් තිමබනweakness එක 20 percent සම්බන්ධ ම න්නත් පූළු න්.
මෙොකද market එක දන්න ා මම් 20 percentbased කරමගන තෙයි ඊලඟට rates
ලට CentralBank එක න්මන් කි ලා. Epolicy එක Knownpolicy එකක් එමෙෙ
නැත්නම් 20 percent සම්බන්ධ

auction එමක්දි manipulation කරන ා නම්

කරන්න පුළු න් මන්ද?
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ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එතැනදී කරන්න තිමබන ඉඩකඩ ඉතාෙ අඩුයි. ඊට මෙේුව මෙතැන flexibilityඑකක්
තිමබන ා. අ ට තීරය
ගන්න ාද,

බංදු ක්

කරන්න සි

ගන්න ාද

ට විස්සක් ගන්න ාද, සි

කි ලා.

ම මළඳම ොමළේmarket එමක්දි interestrates

එතමකොට
ලට

අපි

හිුවම ොත්

ඩා වි ාල

ම න ා කි ලා, අපිට ඒක reject කරලා directplacement

ට විසි ෙක්
ද්විති

ම න් ම නස්

ලට

න්න පුළු න්

option එක තිමබන ා. එතමකොට අ ට ඒක ගන්නෙ ඕනෑ කි ලා එකක් නැෙැ.
market එකත් ඒක දන්න නිසා ඒ ම ළඳ ම ොළ ආසන්නමේෙ තෙයි ඒ අ
කරන්මන්. ඊට

ඩා

කරන්න

ම ලා ක

ඔනෑ

ැඩිපුර මෙෝ මගොඩක්
පුළු න්.

bid

ැඩිම න් කමළොත් අපි ඒක reject

මෙොකද

ඒ

ම නු ට

අ ට

ඉතිරිටික

replacement ලින් ගන්න පුළු න්. මම් න ක්රෙ ුවළ එමෙෙ option එකක් නැති
market එක දන්න නිසා ඒ අ ට ඕනෑෙ ගයනකට දාන්න පුළු න්. මෙොකද දන්න ා,
මම්ක මුදල  අ

යතා

ක් තිමබන ා, අනි ා්ත ම න්ෙ අපි ඒක ගැන ගන්න ඕනෑ.

එතමකොට ඒමගොල ලන්ට ඒමකන් manipulate කරන්න තිමබන අ ස්ථා ැඩී.
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 10,11)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
20:80 අනු ාත

ඒ කි න්මන්, ම න්මද්සි 20 යි, private placements 80 යි කි න

අනු ාත මෙෙ manual එමක් ම් තැමනක සදෙන් ම ලා තිමබන ාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ො දැනු ත්

මම් manual එමක් කිසිදු තැමනක 20:80 අනු ාත

කි ලා සඳෙන්

ම න්මන් නැෙැ.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 17)

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, ෙෙ ඔබුවොමගන් කලින් අ සර ඉල ලා සිටි

රිදි, ෙෙ දැන ගන්න

කැෙතියි, විගයකාික තිුවොමගනුත් සෙ මෙොන අික තිුවො වුයත් කෙක් නැෙැ
පිිබුවරු දුන්නාට, ratio එක අසු යි විස්සයි කි ලා. එමෙෙ regulation එකක් මෙෝ
Board Paper එකක් ෙරි තිමබන ා කි ලාද විගයකාික ති මද ා්තතමම්න්ුව

මෙෝ

ෙෙ බැංකු

මෙෝ

කි න්මන්. නැත්නම් ඔබුවෙන්ලා බලපු අවුරුද්දක් 2013

්තෂ

2014 ්තෂමේ සිට, මම් සිද්ික දක් ා කාල ුවළ bonds ගත්ත විික තිමබන ාමන්.
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ඒ ගත්ත විික

ුවළ අ සානමේම ලා තිමබන results අනු ද ඔබුවෙන්ලා අසු යි

විස්සයි මෙෝ ෙැත්තෑ ෙයි විස්සයි ෙරි කි ලා කි න්මන්?
සභා තිුවො
ඔබුවෙන්ට ඒක විගයකාික තිුවොමගන් දැනගන්න ඕනෑද?
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
එුවොමගනුත්. ඔබුවොත් කි න්න.
ගාමිණි මේසිංෙ ෙෙතා
සු ිහ

කාලමේ දිගටෙ අරන් තිමබන ක්රෙම ද

අනු

විගයකාික ති

ා්තතාම

4:3 එමක් analyze කරලා තිමබන ා, ඒ ගත්ත ප්රොය . අ සාන උත්තර එන්මන්
ඒකයි. එමෙෙ නැුව මකොමෙේ මෙෝ තිමබන සටෙනක් විික ට මනොම යි තිමබන්මන්.
ඒක ැෙැදිලි කර කි ලා තිමබන ා 4:3 Item එමක්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ කි න්මන් ඒක ෙෙ බැංකුම න් අරන් තිමබන තීරය ක් මනොම යි, ඒක practice
එක ඇුවමළේ ම ලා තිමබන මද ක්.
ගාමිණි විමේසිංෙ ෙෙතා
මබොමෙෝ ම ලා ට ම ලා තිමබන සිදුවීෙ කාරයා කිරිමම්දී ඔ

rate එමක් තෙයි

ිහහිල ලා තිමබන්මන්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
නැුව අසු යි විස්සයි කි ලා මකොමෙේ මෙෝ Monetary Board එමක් decisionඑකක්
අරමගන නැෙැ.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සටෙමන් තිමබන ා “ ැඩිදුර නිරික්ෂය ම ” කි ලා.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 43)

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ ඔබුවොමගන් කලින් ඇහුම
ඔබුවෙන්ලා tools මදකක්

80:20 කි න අනු ාත

- bonds ගන්න මකොට

ාචිච්චි කරන ා මන්. 80:20 කි න අනු ාත
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ඔබුවෙන්ලාමේ regulation එකක් විික ට ෙරි, Board decision එකක් විික ට ෙරි
තිමබන ාද? එමෙෙ නැත්නම් ඒක best practices ඇුවමළේ, අඩුෙ cost එක ඇුවමළේ
ගන්න ිහහින් ආපු අ සාන result එකද කි ලා දැන ගන්න කැෙැතියි.
Mr. IndrajithCoomaraswami
Hon Member, I must say I need to have some help from my colleague because
at the moment, as you know, we are using a full auction system. So, what
happened earlier, I am not aware whether there was an actual decision , Can
any of my colleagues help me out of that?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ මම් කාරය
ෙණ්ඩල

මීට ම රත්

ැෙැදිලි කළා. අපි මම් තාක්

අරමගන තිමබන තීරය සෙ රාජ්ය ය

ාලන

ැෙැදිලි කළා මුදල 
පිිබබද මුලධ්තෙ ෙත

දනම් ම ලා auction ක්රෙ ට සෙ direct placement ක්රෙ ට න ා කි ලා. ඒමක්
තිමබන මුලධ්තෙ තෙයි අඩු පිරි ැ සෙ අඩු අ දානෙ. මම් දනෙ ෙත න මකොට
ඒ මුලධ්තෙ ෙත රජ් ට සෙ රටට

ෙ ත් න විික ට රාජ්ය ය

ැසස් කිරිමම්දී අපි

මබොමෙෝ ම ලා ට ම ොදා ගන්මන් අඩු පිරි ැ සෙ ම ළද ම ොමළේ ම ොලි අනු ාත
ස්ථා ර කිීතෙ. අපි ඒ ෙතය ැසස් කිරිමම්දී, ඉතිොස දිො බලලා data එකුුව කරලා
- දත්ත එකුව කරලා - බැලු ාෙ ඔ
නි්තනා ක ක් තීරය

සි

ට 80:20 කි ලා ඇති. ෙැබැයි අපි එමෙෙ

කරලා ඒ අනු කටයුුව කරන්මන් නැෙැ. ඒක සු ිහ

data

බලන විට ලැමබන outcome එකක් විතරයි.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 48)

එන්.ඩේලි .ජී.ආ්ත.ඩී. නානා ක්කාර ෙෙතා
ෙෙ රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුවම සිටි කාල ුවළ, සුිහ මතොරුවරු ගම ෂය න්
කමළොත්, ඒ කාලමේ තෙයි
තිමබන්මන්.නමුත් අපි එ

ැඩිපුර ඝෘජු ක්රෙ ට direct placements ලබාමගන

සිතා ෙතා කරන මද ක් මනොම යි. ඒ

ාමේෙ auction

ක්රෙ ෙරො මෙ ෙය ගන්න ඕනෑ, direct placement ෙරො මෙ ෙය ගන්න ඕනෑ
කි ලා මුදල  ෙණ්ඩලම න් තීන්දු ක් දීලා නැෙැ.Domestic Debt Management
Committee එක ොසමේ මුල ැසස්වි, සාකච්ඡා කර, එ

ක්රි ා ට නන් ද්දී ම ළද

ම ොමළේ සිදු න උච්චා චන න් නිසා එ ම නස් කරන්න ම න ා. එහි ප්රතිලල ක්
ෙැටි ට 20යි 80 මෙෝ ම නත් අනු ාත ක් ලැබී තිමබන ා. එ

එෙ ක්රි ාදාෙමේ

ප්රතිලල ක් විනා ගත් තීරය කට අනුගත වීෙක් මනොම යි කි න එකයි ෙට කි න්න
තිමබන්මන්.
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(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 49)

ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට ප්ර ්ය ක් තිමබන ා. Manual එමක් 3 ැනි පිටුම සඳෙන්
ම ලා තිමබන ා, ‘Raising funds by implementation of the borrowing
programme කි ලා. එහි ත දුරටත් මෙමසේ සඳෙන් කර තිමබන ා.
“Funds are raised through
A. Auctions
B. Private placements
C. Rupee Loans
“A” කි න්මන් Auctions. ඒමකන්, firstly auctions

ලට

න්න ඕනෑ indicate

ම න ාද?
Dr.M.Z.M.Azim
No.Then, Rupee Loans come under C. We are not issuing rupee loans. For
instance, may be after 2009, we have not issued rupee loans, if I am not
mistaken.
ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
A - Auctions, B- Private Placements කි ලා ඒ විික ට දැම්ොට auctions firstly
න්න ඕනෑ කි ලා එකක් නැද්ද?
Dr.M.Z.M.Azim
There is no order as far as “A” and “B” concerned.
සභා තිුවො
ත ත් ප්ර ්ය තිමබන ාද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙුවො ලබා දුන් පිිබුවර එතරම් ැෙැදිලි නැෙැ. සුිහ
සභාම දී ෙෙ බැංකුම

කාරක

නිලධාීතන්මගන් ප්ර ්ය විෙසීෙකදී, “manual එමක්

ගන්තිම න් සඳෙන් ම න්මන් ම න්මද්සි ක්රෙම න් සි
ෙය - ගයනක් ෙරි ට කි ම

ට 80 ක්, සි

ට 85 ක්

නැෙැ. -මුදල  ප්රොය ක් සපුරාමගන ඉතිරි මුදල 
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ප්රොය

direct placementඑමකන් ගන්න ඕනෑ.” කි ලා සි ලුෙ නිලධාීතන් කි ා

සිටි ා.
සි ලුෙ නිලධාීතන් එමෙෙ මනොම යි කි ලා පුළු න් නම්, ිහ
මෙෝ ම න් න්න. අනික් කාරය , ඒ ක්රෙ

ර සාක්ෂි ලින් එකක්

ම නස් කමළේ මම් ත්රිකාම න් කි ලා

තෙයි එහිදී ප්රකා කමළේ. ්රී ලංකා ෙෙ බැංකු , මුදල  ෙණ්ඩල , 10.07.2008 දිනැති
ත්රිකාම න් තෙයි, direct placements

ලට move වුමණ්. මෙහි සඳෙන් ම න ා,

“improvement of market liquidity through active participation of Employees’
Provident Fund”. It states that the Board having considered the Paper
approved of issuing treasury bonds to EPF and other captive sources at interest
rate of five basis point above the secondary market rates through private
placements and requesting the EPF and other captive sources to create
liquidity in the secondary marketby actively engage in the secondary market
operation. ිහ

ර අ ට ලැබුණු සි ලු සාක්ෂි ලින් සඳෙන් කමළේ, මම් ලි විල මලන්

තෙයි direct placements ලට ම ොමු වුමණ් කි ලා. ගරු සභා තිුවෙනි, ඒ කාරය
නි ැරදිද කි ලා, ඔබුවො ෙෙ බැංකු නිලධාීතන්මගන් අ ට ැෙැදිලි කරලා මදන්න.
සභා තිුවො
ඒකට කවුරු මෙෝ උත්තර මදන ාද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
දැනට සිටින ෙෙ බැංකු අික තිුවො උත්තර මදන්න.
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ නිම ෝජ්ය අික ති. ඒ Board Paper එමකන් තෙයි, private placements කි න
එක ෙඳුන් ා දුන්මන්. 1997

්තෂමේ තෙයි bonds, introduce කමළේ.ඒ Introduce

කමළේ සම්පූ්තය auction. ම් කිසි මෙේුව ක් නිසා 2008 ්තෂමේ මෙ තා කාලික
ෙඳුන් ා දුන්මන්.
ගරු ලක්ෂ්ෙන් මසනවිරත්න ෙෙතා
ඒ කි න්මන් private placements ලට න්න.
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
ෙැබැයි, එහි අනු ාත ක් කි ම නැෙැ. NSB ො EPF ාමේ කිහි මදමනකුට විම ේෂ
rate එකකට න්න කි ලා කි ම .
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවො ෙරි ටෙ ෙරි. මෙොකද අපිට ආසිම් ෙෙතාමේ උත්තරමේන් එිබ ට ආම
නැෙැ. ිහ

ර සි ලුෙ නිලධාීතන් උත්තර දුන්මන්, auction ක්රෙ දිගටෙ ැ ුවමණ්.

මම් Board Paper එමකන් ඒ auction ක්රෙ ම නස් වුමණ් කි ලා. මම් manual එමක්
ඉතා

ැෙැදිලි

සඳෙන්

න්මන්, සි ලු මද් ල  ලබා ගත්මත් auction

ලින්.

ම්

ප්රොය ක් ෙයක් මම් manual එමක් තිමබන ආකාර ට direct placements ලින්
ලබා ගන්න පුළු න් කි න එකයි. එමෙෙ ක්රෙම ද ක් තිමබන ා. මෙහි වි ාල රදක්
තිමබන ා. මම් සම්බන්ධම න් කිසිෙ මද ක් Report එමක් නැෙැ. මෙහි තිම න්මන්,
“EPF and other captive source” කි ලා. මම් සම්බන්ධ

Report එකක සඳෙන්

මනො න්මන් මෙොකද? මම් direct placement ගන්මන් “EPF and other captive
source” ලින් මනොම යි.
සභා තිුවො
සඳෙන් න්මන් නැත්මත් මෙොන Report එමක්ද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
Auditor General මේ Report එමක්.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 17,18)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔ ලිපිමේ දින ක දාද?(මුදල  ෙණ්ඩල ත්රිකා )
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් ලිපිමේ දින 2008.07.10 එක ලිපි කින් මම් manual එමක් තිබුණු ක්රෙ ම නස්
කරලා, රමේ පිිබගන්නා ක්රෙම ද

බ ට ත් කර තිමබන ා. මම් රමේ පිිබගන්නා

ක්රෙ ඒ ක්රෙම ද ද? අමේ මම් මුළු Report එකෙ තිම න්මන් on that basis. So, it
is flawed from the beginning. මෙතැනදී අපි පිිබගන්න ා මම් ක්රෙම ද . I will
show you the 90 per cent of the other countries in the world where there is the
auction system. We asked this question from the learned Members of the
Central Bank, all of them agreed last time that the norm in the world is the
auction system. It is there in America, England, Germany and in every
country. When they change the system here there was no manual.
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ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ෙෙ ඇහුම මූලය ෙණ්ඩල ටද, අික තිුවොටද ම ොමු කර තිමබන්මන්? අික ති ර ා
මූලය ෙණ්ඩල ට දැනුම් දුන්නාෙ, ප්රති ත්ති ෙදන්මන් මූලය ෙණ්ඩල මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් ලි විල මලන් ප්රති ත්ති ම නස් කරන්න බැෙැ කි ලා අ ට පිිබගන්න ම න ා.
මම් අ ස්ථාම දී 2008

්තෂමේ manual එක සංම ෝධන

වි

යුුවයි. ඒක ෙෙ

බැංකුම නිලධාීත ෙෙත් රුන් පිිබගන්න ාද?
ගරු පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
සංම ෝධන ම ලා නැෙැ.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 19)

The Hon. Sujeewa Senasinghe
I am asking from the Governor. What I understand is this. Normally, the
practice of the Monetary Board is to go by the Manual
Dr. Indrajith Coomaraswami
Hon. Minister, my understanding is the Manual reflects the decisions of the
Monetary Board. There is a changing policy. The Monetary Board can
actually effect that change. It does not have to follow the Manual all the time.
If a change is required, the Monetary Board would make that change and that
would be reflected in the manual.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Why would it reflect on the Manual? Then, that becomes the practice.
Dr. Indrajith Coomaraswami
Yes. Until the Monetary Board changes.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
If it is not changed that must be the rule.
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Dr. Indrajith Coomaraswami
If it is not changed in the Manual – All decisions of the Monetary Board
should be reflected in the Manual.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Now I refer to you the item “B” of the Manual on page 8 – “Private and Direct
Placements”, you tell me what you understand from this language.
Dr. Indrajith Coomaraswami
You mean the B. (i)
The Hon. Sujeewa Senasinghe
That is right. That is the general rule of the Monetary Board. It is indicated
here. The decision had been taken by the Monetary Board and it is, as
Mr.Samarasiri said, far back in 1996 or 1997. When the bond system came in
the normal practice was the auction system. Am I right?
Dr. Indrajith Coomaraswami
I was not here. My understanding is there was a hybrid system at one point
where there was a mixture of an auction as well as private placements.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
That came in 2008. Am I right?
Dr. Indrajith Coomaraswami
No, that came in 1998
The Hon. Sujeewa Senasinghe
A last occasion, when I asked from the officers of the Central Bank what they
said was “about 80 per cent or 85 per cent was done through auctions and the
rest was done through.” That is the idea I got from the language depicts here.
Any sane person will get that idea from this language. That was changed only
in 2008. Am I right?
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Dr.Indrajith Coomaraswami
That is my understanding “when they move on to more ever private
placements”.
The Hon. Dayasiri Jayasekara
No. You have said it was done in 1998.
Dr.Indrajith Coomaraswami
No. There was a mixed system.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Is it the Board paper of the Monetary Board on 2008.10.07? That is a
confidential document. Can I read this to you? “I believe from the evidence
that I have heard what they said was, ‘ the system was changed purely through
this letter’”.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 22)

එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම
රත්නා ක, 1997

රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

සෙකාර අිකකාීත,

සම්තදී තෙයි බැඳුම්කර නිකුත් කිීතෙ ආරම්භ කමළේ. ඇත්ත

ම න්ෙ, ඒ අ ස්ථාම auction ක්රෙ ට තෙයි ිහමේ. නමුත්, auction ක්රෙ ුවිබන්
දිිහන් දිගටෙ ප්ර ්ය ෙුව වුයා. Interest rate එක වි ාල

ම න් ම නස් ම න ා.

ෙෙ බැංකු විසින් ාලන කරන අරමුදල  තිමබන ා, ඒ අරමුදල  ලට auction ක්රෙ
ෙරො එන්මන් නැති

direct placement ලින් එන්න පුළු න් කි න weighted

average rate එකට 1998

සම්තදී මුදල  ෙණ්ඩල

Average rateඑක ෙත direct placement

අ සර ක් දුන්නා.Weighted

න ා කි න එක ආරම්භ වුමණ් 2008

සම්තදී මනොම යි. Treasury bond කි න එක 1997 සම්ත ආරම්භ කරලා, ොස
කිහි

ක් ිහහිල ලා 1998

ා්ත

සම්තදී directplacementආරම්භ කළා. එ

ලට වි ෘත වුමණ් නැෙැ. ෙෙ බැංකු

විසින්

අරමුදල  ලට auction ෙරො එන්න ඕනෑ නැෙැ. 1998

ාලන

බාහිර

කරන වි ාල

සම්තදී, ම ොලී අනු ාත

ස්ථා ර කිීතමම් අරමුයත් ඇති direct placement ආරම්භ කළා. 1998 සම්ත ඉඳලා
මම් ක්රෙ

න විට නැ තත් ම ොලී අනු ාත වි ාල

වුයා. 2008 සර ආසන්න කාල

ම න් ම නස්වීම් ලට ලක්

න විට මෙ ෙෙ බැංකු ුවළ සාකච්ඡා කළා. ඒ
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අ ස්ථාම දී auction ක්රෙ
ෙණ්ඩල

විතරක් මනොම යි ත ත් ක්රෙ තිමබන ා කි ලා මුදල 

තීරය ක් ගත්තා. උදාෙරය ක්

කිීතමම් බැංකු , රක්ෂය සොගම් ඒ

ම න් ලංකා බැංකු , ජ්ාතික ඉතිරි

ාමේ වි ාල අරමුදල  තිමබන ආ තන

ද්ධති ක් අමේ රට ුවළ තිමබන ා. ඒ ආ තන ලට - weighted average rate - ඒ
කි න්මන් බර තබන ලද සාොනය ම ොලී අනු ාත ෙත direct placement කරන්න
පුළු න්. ඒක 2008

සම්තදී ආරම්භ වුමණ්. නමුත්, ඒක තිමබන captive sources

කි න එක define කරලා නැෙැ. Define කරන්මන් නැති මෙේුව

න්මන්, captive

sources කි ලා අදෙස් කරන්මන් වි ාල අරමුදල  තිමබන ආ තන. ඒ ා primary
dealers ෙරො එන විට සෙෙර ම ලා ට වි ාල
ම න ා. ඒක නිසා රජ්මේ අරමුදල  පිරි ැ

ම න් commission මග න්න සිදු
අඩුකර ගැනීෙ සඳොත්, රමේ මූලය

ක්රෙම හි ම ොලි අනු ාත ස්ථා ර කර ගැනීෙ සඳොත් ම දු ක්රෙම ද ක් තෙයි ඒක.
ඒ සඳො

ැරදි interpretation දීෙ සුදුසු නැෙැ. එහි තිබුණු

රජ් ට අඩු පිරි ැ ක් ටමත් අරමුදල  ස
අනු ාත අන

ෙ ත් අරමුණු තෙයි,

ා ගැනීෙ සෙ අමේ මූලය ක්රෙ ුවළ ම ොලී

ය විික ට ඉෙළ ෙල ාෙ ලක් ා ගැනීෙ. ඒක අදාළ මුදල  ෙණ්ඩල

ත්රිකා ල තිමබන ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො සෙ Dr.Azim කි න ෙෙත් රුන් මදමදනාෙ මෙතැනදී සඳෙන්
කළා, මම් manual එමක් ඇුවළත් ම න්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල ගත්ත policy decision
එකක් කි ලා. ඔබුවෙන්ලා, රටට බල ාන ඔ

ැදගත් තීන්දු 2008 සම්තදී ගත්තා

නම්, එ මම් manual එකට ඇුවළත් මනොවුමන් ඇයි?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
2008 සම්ත දී ගත්ත තීරය - ෙෙ බැංකු ුවිබන් ාලන

න අරමුදල  ලට direct

placement

න විට ඒ ක්රෙම ද

ලට තිබුණු අ ස්ථා , 2004

සර

ෙය

න ත් න්න සිදු වුයා. මෙොකද, රජ්මේ බැඳුම්කර නිකුත් කරන ක්රෙම ද electronic
system එකකට ම නස් වුයා. Primary dealer system ඇවිල ලා, electronic system
එනමකොට, electronic system ටමත් ෙැෙ primary dealer ආ තන කටෙ එමෙෙ
නැත්නම්, ඒ ක්රෙම ද ට සම්බන්ධ න ෙැෙ ආ තන කටෙ ිහණුෙක් තිමබන්න
ඕනෑ. එතමකොට ෙෙබැංකුම

තිමබන අරමුදල  ලට ම න ම න ිහණුම් නිකුත්

කරන්න බැෙැ. ඒක නිසා 2003 මෙෝ 2004 සර න විට - ෙට ෙරි ටෙ දින ෙතක
නැෙැ. - ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම
අ ස්ථා

අරමුදල  ලට සෘජු ක්රෙ

ටමත් එන්න තිබුණු

අහිමි වුයා. එ ට මෙේුව , ම න කිසි ක් මනොම යි. ඒ අරමුදල  ලට

ම නෙ ිහණුම් ආරම්භ කිීතෙට මනොෙැකි වීෙයි. ඒ නිසා තෙයි 2004 සම්තදී ෙය
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එ නැ ැත්වූම . 2004 සම්ත ඉඳලා 2008 සර ම නකම් කාල ුවළ ඇති ම ච්ච
්තධන න් සලකා බලා තෙයි 2008 සම්තදී ඒ තීරය ගත්මත්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවො කි න විදි ට 2004 සම්ත ඉඳලා 2008 සර ම නකම් auction ක්රෙ තෙයි
අනුගෙන කමළේ.
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඔ . ඉන් බැෙැර ම න්න බැෙැ මන්.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 23)

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
Continuing my questions - මීට කලින් සිදු වූ Bond issue එමක්දී- ඒ අ ස්ථාම දී
රජ් ට වි ාල මුදල  අ

යතා

ක් තිබුයා කි ලා රමේ ජී ත් ම න ෙනුෂයම ක්

ෙැටි ට ෙෙ දැන ගත්තා. මීට කලින් තිබුණු Bond issue එමක්දී If there was a
private placement ල ඒ අ

යතා

ට supply එකක් තිබුයද, නැද්ද කි ලා ෙට

දැන ගන්න ඕනෑ.
සභා තිුවො
මීට කලින් අ ස්ථා ගයනක් තිබුණු නිසා එහි කාල

සඳෙන් කළා නම් මගොඩක්

ටින ා.
ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
දළ

ම න් කාල

මම්කයි කි න්න ෙෙ දන්මන් නැෙැ. In general

අෙන්මන්. ගරු සභා තිුවෙනි, ෙෙ ඒ ප්ර ්ය

ම න් ෙෙ

අෙන්මන් මම්කයි, Private

placements කරද්දී ඒකට ඉල ලුෙක් තිමබන්න ඕනෑ. අ ට ඒ ා බලෙත්කාරම න්
මදන්න බැෙැ මන්. රජ්මේ අ

යතා ට සරිලන මුදල  ප්රොය ක් ඉල ලන ාද කි න

sentiment එක දැන ගන්න ඕනෑ. ෙෙ
උ මද් ක රම ක්
sentiment කි න එක
සුිහ

සින් බාල වුයාට, ආම ෝජ්ක

ම න් අවුරුදු 5 ක් කටයුුව කළා. මෙතැනදී market
ැදගත් ම න ා.Market sentiment එක තීරය

ම න ා

කාලමේ- එකමකොට market sentiment එමක් demand එකක් තිමබන ාද

කි ලා අ ට දැන ගන්න පුළු න්. ෙෙ අෙන්මන්, මම් controversial issue එක
ම න්න කලින් market එමක් තිබුණු sentiment එක මකොමෙොෙද කි ලායි. ඒ
පිිබබඳ ප්රකා

ක් කරන්න දැනුෙක් සහිත නිලධාරිම ක් සිටින ාද?
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I need the help of one of my colleagues who was actually involved in that
process at that time.
එන්.ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්.ඩී.නානායක්කාර මහතා
ෙමේ නෙ ධම්මික නානා ක්කාර. ෙෙ රාජ්ය ය

අිකකාරි මලස කටයුුව කළ

කාලමේදී මම් Manual එක අධීක්ෂය කර තිමබන ා.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා:ඔබුවොමේ තනුවර කුෙක්ද?
එන්.ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්.ඩී.නානායක්කාර මහතා
ෙෙ මූලය අං

්තමේෂය මද ා්තතමම්න්ුවම

අධයක්ෂ

ම න් කටයුුව කරන ා.

ෙෙ 2015 ්තෂමේ ම බර ාරි ෙස 09 ැනි න මතක් රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුවම
රාජ්කාරි කළා. ගරු සභා තිුවෙනි, direct placements සඳො අ
තිබුණු බ

ෙට

ම න්මද්සි ක්රෙ
සංසන්දන

ය තරම් ඉල ලුෙක්

ැෙැදිලි ෙ කි න්න පුළු න්. සෘජු auction ක්රෙ

නැත්නම්,

සෙ direct placements ෙරො නිකුත් කර තිමබන ප්රොය

කිීතමෙන් ඒ ගැන අ මබෝධ කර ගන්න පුළු න්. ඒකට ෙෙ කරුණු

දක් න්නම්. විම ේෂම න්ෙ විමද්ශී ආම ෝජ්ක න් ඔවුන්ට මුදල  තිමබන අ ස්ථා ල
primary dealersෙරො

ැමිය direct placements ෙරො ආම ෝජ්න න්කරන ා.

Commission එකක් මග න්න සිදු

න නිසා, විම ේෂම න්ෙ සෙෙර විමද්ශී

ආම ෝජ්ක න් Primary Dealers ෙරො එන්න කැෙති නැෙැ. ඒක අපි අත්දැකීමෙන්
දන්න ා.
ගරු සභා තිුවෙනි, ත ත් කාරය ක්

ැෙැදිලි කරන්න ඕනෑ. Auction එමකන්

මකො ෙය ගන්න ාද, සෘජු Direct placements ෙරො මකො ෙය ගන්න ාද කි න
එක තීරය

කරන්මන් රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

නිලධාීතන් මනොම යි,

Domestic Debt Management Committee කි න Committee එමකන්. ොසමේ
මුල  භාගමේදී Borrowing programme එක ඒ කමිටුම න් තීරය
අෙතර

කරන ා. ඊට

අදාල Auction එමක් ප්රතිලල - ම න්මද්සිමේ ප්රතිලල - Auction Tender

Committee එකට ඉදිරි ත් කරන ා. රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව

කරන්මන්

ලිපිකරු ැඩ ටික ෙයයි. තීන්දු තීරය ගන්මන් මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩලම න්. මම් පිරි ැ
ටමත් මෙ ෙය ප්රොය ක් ගන්න ඕනෑ කි ලා ඒ කමිටුම න් තීරය කරන ා. ඊට
සු

“ඔ මගොල ලන්ට ඉතිරි ටික Direct placements ෙරො Raise කරගන්න

පුළු න්ද? ” කි ලා ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් විෙසන ා. “ඔ , අ ට පුළු න්.”
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කි ලා රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

නිලධාීතන් කි ම ොත්, අපි කැෙති වුනත්,

අකැෙැති වුයත් කුෙන මෙෝ ක්රෙ කින් රජ් ට අ
ඕනෑ. අ ට ඒක කරන්න පුළු න් කි ලා කි

ය දිනට මුදල  සැ ීමෙ කරන්න

ගෙන්ෙ Committee එමකන් Direct

placements ෙරො ඒ ා ගන්න කි ලා තීන්දු කරන ා. Cut-off rate auction එමකන්
කී ක් ගන්න ාද කි න එක Committee එමක් තිමබන ා. ඒක තෙයි ක්රෙම ද . ෙෙ
රාජ්ය ය අිකකාරි විික ට ත්වුමණ්, 2012 ්තෂමේ ජ්න ාරි ෙස 01 ැනිදායි. එදින
සිට එතැනින් ෙෙ ඉ ත්

නුවරු ක්රි ාත්ෙක වුමණ් ඒ ක්රෙම ද යි. රජ්මේ ය

ගැනීමම් පිරි ැ

benchmark එකක් විික ට ගන්න thirty year bond එක කැෙතියි.

ෙෙ රාජ්ය ය

අිකකාරි

ම න් කටයුුව කළ කාලමේදී thirty year bond එක

නිකුත් කලා. 12.50 සිට 8.75 ම නකම් අ ට මගමනන්න පුළු න් වුයා. ෙෙ නි ැරදි
නම්, 9 කට ආසන්න මුදලකට Direct placements ෙරො අවුරුදු 30 ක් දක් ා ය
ගන්න පුළු න් වුයා. Direct placements එමකන් රජ් ට අ
කරගන්න රාජ්ය ය
අ කා
අන

මද ා්තතමම්න්ුවම

ය මුදල  සම් ාදන

නිලධාරි න්ට Flexibility එකක් අ

ය

සලස් න ා. නැත්නම්, මුළු මුදල  ප්රොය ෙ එක ර ගන්න ිහම ොත්,
ය විික ට ම ොලී අනු ාත ඉෙළ ෙළ ාෙ ෙයයි සිදු ම න්මන්.

(එන්.ඩේලි .ජී.ආ්ත.ඩී.නානා ක්කාර ෙෙතා සම්බන්ිකතයි.)
ඒමකන් ආම ෝජ්ක න්ට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ම ළඳම ොළ පිළීබඳ
දැක්ෙ නැත්නම් වි ් ාස
වුයා. 2015

කඩා

ැමටන ා. ඒක මබොමෙොෙ ැෙැදිලි

්තෂමේ ෙැද විතර ම ද්දි විමද්ශී

තිමබන,
ප්රද්ත න

ආම ෝජ්ක න් රටින් පිටට

ටන් ගත්තා. ඒකට මෙේුව , ම ොලී අනු ාත න් අන

න්න

ය විික ට ඉෙළ ෙළ ාෙයි.

ඒ අනු ඔවුන්ට ජ්ාතයන්තර ිහණුම්කරය ප්රමිතීන්ට අනු ම ළඳම ොළට mark-tomarket කරලා මලොකු losses ගන්න සිද්ධ ම න ා. එක bond එකක සි

ට 10ට

ආම ෝජ්න කරලා, ඊළඟ bond එක සි

ට 10ට

ගත්ත bond එක මලොකු

ාඩු කට

ට 12 විික ට ඉෙළ ිහම ොත්, සි

න්මන්. එතමකොට ආම ෝජ්ක න් ක දා ත්

ආම ෝජ්න කරන්න කැෙති ම න්මන් නැෙැ. ෙෙ ප්ර ්න ට සෘජු උත්තර ක් මදන ා
නම්, ැෙැදිලි ෙdirect placements ෙරො රජ්මේ අ
තිමබන ා. රජ් ට අ

ය මුදල  ප්රොය

කි ලා නැෙැ. අඩුෙ පිරි ැ ක් ටමත් අ
(ම ොමු :

යතා න් අපි සම් ාදන කර

මදන්න බැෙැ කි ලා, අපි කිසිෙ ද සක
යතා

න් සම් ාදන කර තිමබන ා.

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 34/35)
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5.1.1

kj;jpa

tq;fpapd;

gzpg;ghsh;

ehzar;

rigapd;

rigtpQ;Qhgdj;jpd;

gb

MB/PD/05/18/97
(gpd;dpizg;G

xii)

Mk;
1997

,yf;f
khh;r;

khjk; Kjy; jpiwNrhp Kwpfis Vy tpw;gid nra;tjd; %yk;
mtw;iw
Kjyhe;ju
tzpfh;fSf;F
toq;Ftjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ. re;ijapy; Njitahd msT epjp fhzg;glhj
re;jh;g;gq;fspy; my;yJ tl;b tPjk; tiuaiwaw;W mjpfhpj;Jr;
nry;Yk; re;jh;g;gq;fspy; Vykply; %yk; ngw;Wf;nfhs;s Kbahj
gzj;jpid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf
Copah;
Nrkyhg
epjpapid
gad;gLj;jpf;nfhs;s
Ntz;Lnkd;Wk;>
mjpy;
ghpe;Jiu
nra;ag;gl;bUe;jJ. Mifahy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy; tl;b
tPjj;jpid
fl;Lg;gLj;Jk; fUtpahfNeub
Kiwapy; gzj;jpid
ngw;Wf;nfhs;jy;
gad;gLj;jpf;
nfhs;sg;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම
රත්නා ක, 1997

රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

සෙකාර අිකකාීත,

සම්තදී තෙයි බැඳුම්කර නිකුත් කිීතෙ ආරම්භ කමළේ. ඇත්ත

ම න්ෙ, ඒ අ ස්ථාම auction ක්රෙ ට තෙයි ිහමේ. නමුත්, auction ක්රෙ ුවිබන්
දිිහන් දිගටෙ ප්ර ්ය ෙුව වුයා. Interest rate එක වි ාල

ම න් ම නස් ම න ා.

ෙෙ බැංකු විසින් ාලන කරන අරමුදල  තිමබන ා, ඒ අරමුදල  ලට auction ක්රෙ
ෙරො එන්මන් නැති

direct placement ලින් එන්න පුළු න් කි න weighted

average rate එකට 1998

සම්තදී මුදල  ෙණ්ඩල

Average rateඑක ෙත direct placement

අ සර ක් දුන්නා.Weighted

න ා කි න එක ආරම්භ වුමණ් 2008

සම්තදී මනොම යි. Treasury bond කි න එක 1997 සම්ත ආරම්භ කරලා, ොස
කිහි
ා්ත

ක් ිහහිල ලා 1998

සම්තදී directplacementආරම්භ කළා. එ

ලට වි ෘත වුමණ් නැෙැ. ෙෙ බැංකු

විසින්

අරමුදල  ලට auction ෙරො එන්න ඕනෑ නැෙැ. 1998

ාලන

බාහිර

කරන වි ාල

සම්තදී, ම ොලී අනු ාත

ස්ථා ර කිීතමම් අරමුයත් ඇති direct placement ආරම්භ කළා. 1998 සම්ත ඉඳලා
25

මම් ක්රෙ

න විට නැ තත් ම ොලී අනු ාත වි ාල

වුයා. 2008 සර ආසන්න කාල
අ ස්ථාම දී auction ක්රෙ
ෙණ්ඩල

ම න් ම නස්වීම් ලට ලක්

න විට මෙ ෙෙ බැංකු ුවළ සාකච්ඡා කළා. ඒ

විතරක් මනොම යි ත ත් ක්රෙ තිමබන ා කි ලා මුදල 

තීරය ක් ගත්තා. උදාෙරය ක්

කිීතමම් බැංකු , රක්ෂය සොගම් ඒ

ම න් ලංකා බැංකු , ජ්ාතික ඉතිරි

ාමේ වි ාල අරමුදල  තිමබන ආ තන

ද්ධති ක් අමේ රට ුවළ තිමබන ා. ඒ ආ තන ලට - weighted average rate - ඒ
කි න්මන් බර තබන ලද සාොනය ම ොලී අනු ාත ෙත direct placement කරන්න
පුළු න්. ඒක 2008

සම්තදී ආරම්භ වුමණ්. නමුත්, ඒක තිමබන captive sources

කි න එක define කරලා නැෙැ. Define කරන්මන් නැති මෙේුව

න්මන්, captive

sources කි ලා අදෙස් කරන්මන් වි ාල අරමුදල  තිමබන ආ තන. ඒ ා primary
dealers ෙරො එන විට සෙෙර ම ලා ට වි ාල
ම න ා. ඒක නිසා රජ්මේ අරමුදල  පිරි ැ

ම න් commission මග න්න සිදු
අඩුකර ගැනීෙ සඳොත්, රමේ මූලය

ක්රෙම හි ම ොලි අනු ාත ස්ථා ර කර ගැනීෙ සඳොත් ම දු ක්රෙම ද ක් තෙයි ඒක.
ඒ සඳො

ැරදි interpretation දීෙ සුදුසු නැෙැ. එහි තිබුණු

රජ් ට අඩු පිරි ැ ක් ටමත් අරමුදල  ස
අනු ාත අන

ෙ ත් අරමුණු තෙයි,

ා ගැනීෙ සෙ අමේ මූලය ක්රෙ ුවළ ම ොලී

ය විික ට ඉෙළ ෙල ාෙ ලක් ා ගැනීෙ. ඒක අදාළ මුදල  ෙණ්ඩල

ත්රිකා ල තිමබන ා.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 23)

5.1.2 mj;Jld; ehzar; rigapd; MB/PD/1/26/2008 Mk; ,yf;f gzpg;ghsh;
rigtpQ;Qhgdj;jpYs;s tplaq;fis fUj;jpw;nfhz;l gpd;dh; kw;Wk;
murhq;f
gpizfSld;
rk;ge;jg;gl;l
tl;b
tPjk;
mjpfhpj;jy;
vd;gtw;iwf; fUj;jpw;nfhz;L ehzar; rigapdhy; 2008 Mk; Mz;by;
Neub KiwA+lhf epjpj; Njitapid G+h;j;jpnra;J nfhs;tjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.

mjd;

gpd;dh;>

MB/PD/25/20/2008

,yf;f

gzpg;ghsh;

gbehzar;

Mk;

rigapdhy;

,uz;lhe;jur;

ehzar;
rig

rigapd;

tpQ;Qhgdj;jpd;

re;ijapy;

epyTfpd;w

tl;btPjj;ijf; fhl;bYk; Vwj;jho 0.05 rjtPj (Five Basis Points) $ba
tl;b tPjj;jpy; Kwpfs; Copah; Nrkyhg epjpaj;jpw;F toq;fg;gLtjd;
%yk;
re;ijapy;
jputj;jd;ikapid
Vw;gLj;Jtjw;F
NkYk;
ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
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Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
මම් ප්ර ්ය ට අදාළ, "Direct Placements"
කි න මම් ප්රති ත්තිෙ

තීරය

2008

ලින් මෙෝ auction

ලින් ගන්න ා"

සම්තදී ගත්තා කි ලා ඔබුවෙන්ලා කලින්

සඳෙන් කලා.
පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක මුදල  ෙණ්ඩල ගත්ත තීරය ක්. Operation manual එක මුදල  ෙණ්ඩලම න්
අනුෙත ම න්මන් නැෙැ.
ගරු.අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
මුදල  ෙණ්ඩල
කි

2008

්තෂමේදී ඒ

ාමේ තීරය ක් ගත්තා කි ලා ඔබුවෙන්ලා

ා. එයින් ස්මසේ අලුත් policy එකක්- ඒ කි න්මන් ැදගත්ෙ කාරය ක් ගැන

මූලධ්තෙ ම නසක් සිදු වුයා. ඉන්

ස්මසේ ඔ

auction ලට සෙ Direct

Placements ලට අදාළ විික ට Operation manual එක සංම ෝධන වුයාද?
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒ පිිබබඳ මසේ ාල රත්නා ක ෙෙත්ෙ ා කි ාවි.
එස්.එස්. රත්නා ක ෙෙතාමේ ැෙැදිලි කිීතෙ
ගරු ෙන්ත්රීුවෙනි, ෙෙ එ

ැෙැදිලි කරන්නමි. ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම

මද ා්තතමම්න්ුව 24 ක් ෙය තිමබන ා.එක එක අය නත් ල තිමබන විික විධාන,
ruleandregulations මේ මද් ල  දනම් කරමගන මම් ා ක්රි ාත්ෙක ම න ා. ඊට
අෙතර

ෙෙ බැංකු

ඒ ාට අදාළ

ගනිපු තීරය තිමබන ා. මම් සි ල ලෙ අදාළ

මද ා්තතමම්න්ුව ල තිමබන ා. ඒ ෙදල  ෙණ්ඩල තීරය, නීති ල තිමබන විිකවිධාන
මරගුලාසි ල තිමබන විිකවිධාන සලකා බලා ඒ මද ා්තතමම්න්ුව තෙයි මෙමෙයුම්
අත්ම ොත ෙදන්මන්. ඇත්ත

ම න්ෙ ඒ විම ේෂඥ දැනුෙ තිමබන්මන් ඒ

මද ා්තතමම්න්ුව ට. සෙෙර ම ලා ට ඒ Manual එක ෙැදු ට

ස්මසේ, ඒ අදාළ

seniorofficer ට ඒක ඉදිරි ත් කරන ා ඒමක අඩු ාඩු තිමබන ාද කි ලා බලන්න.
එමෙෙ නැති ඒ ා මුදල  ෙණ්ඩල ට න්මන් නැෙැ. මෙොකද, ඒ ාමේ එකක් මුදල 
ෙණ්ඩල ට ිහ ාෙ සෑමෙන්න කාල ක් න ා කි
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න්න. මුදල  ෙණ්ඩල ට ඒ ාමේ

කටයුත්තක නිරත ම න්න බැෙැ. ප්රති ත්තිෙ

තීරය

ාමේ විම ේෂම න්

ැදගත්

තීරය සඳො තෙයි මුදල  ෙණ්ඩල කාල ම න් කරන්මන්.
ගරු අජිත් ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවො කි න්මන් auction කා්ත

ටි ාටි ප්රති ත්තිෙ

ම න් ැදගත් මනො න

මද ක් කි ලාද? Direct placement සෙ auctions මම් ප්රොය ට න්න ඕනෑ කි ලා
2008

සම්තදී

ම් ප්රොය ක් ඇති කර ගත්තා මන්. ඊට අදාළ කාරයා මුදල 

ෙණ්ඩල ට න්න තරම් ැදගත් නැෙැ කි ලාද ඔබුවො කි න්මන්.
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
නැෙැ. මුදල  ෙණ්ඩල
80 ට

මකොතැනක ත් කි ලා නැෙැ "සි

න්න" කි ලා. මුදල  ෙණ්ඩල

ට 20 ට

න්න, සි

ට

කි ලා තිමබන්මන් මුදල  ෙණ්ඩලමේ මූලික

ගකීෙ ම න්මන්, තිමබන ම ළඳම ොළ අනු

අඩුෙ පිරි ැ ට, අඩුෙ ම ොලී

අනු ාත ට රජ් ට අරමුදල  ැසස්කරලා මදන එක. ඒක තෙයි කා්ත භාර .
ගරු.අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ ක්රි ා ලි විිකෙත් කරන්න තෙයි manual එකක් තිමබන්මන්?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
ඒ ගැන ත දුරටත් ැෙැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඒ ම ලාම දී මුදල  ෙණ්ඩල ට කි න්මන්
නැෙැ. "Auction එමකන් සි

ට 20 ක්

න්න. Direct placement එමකන් සි

ට

80 ක් න්න" කි ලා. මුදල  ෙණ්ඩල ට ඒ මේ මද් ල  කි න්න බැෙැ. මෙොකද, ඒ
තීරය ගන්න ඕනෑ විෂ දැනුෙ තිමබන අ යි.
The Hon. AnuraPriyadarshanaYapa
System එක ම නස් කිීතමම් අදෙසක් මුදල  ෙණ්ඩල ට තිබුයාද? නැද්ද?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
තිබුයා.

මුදල 

ෙණ්ඩලම න්

ගන්නා

තීරය

ම නස්

කරන්මනත්

මුදල 

ෙණ්ඩලම න්ෙයි.
ගරු. අනුර ප්රි ද්ත න ා ා ෙෙතා
Hybrid ක්රෙ කට

න්න ඕනෑ කි ලා මුදල  ෙණ්ඩල

ෙරිද?
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තීරය

කර තිමබන ා. ඒක

එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
ෙරි
ගරු. අනුර ප්රි ද්ත න ා ා ෙෙතා
ඒක ත ෙ ම නස් ම ලා නැද්ද?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතාමේ පිිබුවර
නැෙැ
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
ෙට දැනගන්න මද ක් තිමබන ා. ඔබුවො කි න්මන්, 2008.01.07
තීරය

ගැන, 2008.10.07 ැනි දා ගත් තීරය

ැනි දා ගත්

ගැනද, නැත්නම්, ඒ මදකෙ එකුව

ම ලා එන තීරය ක්ද? කවුරු ෙරි මකමනක් specific පිිබුවරක් ලබා මදන්න. ගරු
සභා තිුවෙනි, මෙතැනදි ප්ර ්න ක් ෙුවම න ා . මෙුවො කි න ා, “මුදල  ෙණ්ඩල
ම් තීරය ක් ගත්තා නම්, ඒ තීරය

ම නස් කළ යුත්මත්ත් මුදල  ෙණ්ඩල ෙයි.”

කි ලා. අපි මුලින්ෙ මුදල  ෙණ්ඩලමේ තීරය

මෙොකක්ද කි ලා දැනගන්න ඕනෑ

ඔබුවො කි න මුදල  ෙණ්ඩලමේ තීරය මෙොකක්ද කි ලා දැනගන්න ඕනෑ. ඔබුවො
කි න මුදල  ෙණ්ඩලමේ තීරය

මෙොකක්ද කි න එක ම ෝජ්නා අංක

සෙ දින

සහිත කි න්න. ඔබුවො කි න කථා සතය ක්ද කි ලා බලන්න ඒක දැනගන්න
ඕනෑ.
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
මම් අ ස්ථාම ලිපි මල ඛන මනොෙැති නිසා දින සම්බන්ධම න් කි න්න අ ෙසුයි.
නමුත්
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
රාජ්ය ය

අරමුදල  ැසස් කරන ගෙන්ෙ, ම ළඳ ම ොමළේ තිමබන ම ොලී අනු ාත

ස්ථා ර කිරිමම් මුලික අරමුණු ඇති , 2008
තීරය

්තෂමේදී මුදල  ෙණ්ඩල

ගත්තා. කාල ක් ගත න විට රින් ර මෙෙ ප්රති ත්තිෙ

තීරයමේ සුළු

සුළු ම නස්කම් ම න්න පුළු න්. නමුත් එෙ ම නස් කිරිම් ලදී අ
තීරය

මුදල  ෙණ්ඩල

විසින් එෙ
ය මුලිකෙ

ගන්මන් නැෙැ. සෙෙර ම ලා ට operations Department

එකට මදන ා. සෙෙර flexibility එකක්. ඒ අනු තෙයි කටයුුව කරන්මන්.
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙතැන තිමබන ප්ර ්න
කමළත්, මුල  තීරය
මෙෙ තීරය

ඒ flexibility

තිබ දී ඒ තීරය

ගත් එක ෙරිද,

එකෙ මන්. ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා ප්ර ්න
මුදල  ෙණ්ඩල ට මගන

ැරදිද කි ලා මන්. ඒ

න්මන් නැති ,

ාමේෙ මෙ

ෘත්තීෙ

කාරය ක්ද කි ලාත් ෙත ක් ආ ා.
ගරු ලක්ෂ්ෙන් මසමනවිරත්න ෙෙතා
නැෙැ නැෙැ
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ කි න්මන්, ඔබුවො කි
ගරු ලසන්ත අලිහ

මද් මනොම යි.

න්න ෙෙතා

මුදල  ෙණ්ඩල ඒ තීන්දු ගත්තා. ඒක ම නස් කරන ා නම්. නැ ත තා ක් මුදල 
ෙණ්ඩල ෙ ඒ තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ැෙැදිලි කි

මද් ඒකමන්.

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ගරු ඇෙතිුවෙනි, ෙෙ තීරය මදකක්

රික්ෂා කර බැලු ා. මම් තීරය මෙො නාද

කි ලා ෙෙ විෙසා සිටි ා. 2008 ්තෂමේ ජ්න ාරි ෙස 07 ැනිදා සෙ 2008 ්තෂමේ
ඔක්මතෝබ්ත ෙස 07

ැනි දා ගත් තීරය මදකක් ෙට ම න් ා සිටි ා. ඔබුවො

කි න්මන් ඒ තීරය මදක ගැනද?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක ඉතාෙ ැදගත් ම න ා, ගරු සභා තිුවෙනි ඒ නිසයි ෙ කි න්මන්. ොමේ දැනීමම්
ෙැටි ට මුදල  ෙණ්ඩල

ත්රිකා මදකක් තිමබන ා. නමුත් ඒ තීරය

මෙොකක්ද,

මකොමෙොෙද වුමණ් කි ලා කි න්න අද සුදානම්ම ලා ආම නැෙැ. මුදල  ෙණ්ඩලමේ
තීරය

මෙොකක්ද, ඒක ක්රි ාත්ෙක වුමණ් මකොමෙොෙද කි ලා ෙරි ටෙ කි න්න

අ ට අ ස්ථා ක් ලබාමදන්න. ඒ ා ගැන මල ඛන සහිත
පුළු න්.
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ඉදිරි ත් කරන්න අ ට

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
2008 ්තෂමේ ඒ විිකමේ තීන්දු ක් ගත්තා. ඊට සු public auction ලට
කි ලා මෙෝ public placement ලට

ා යුුවයි

ා යුුවයි කි ලා ම නත් තීන්දු ක් මගන

නැෙැ?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙමේ දැනීමම් ෙැටි ට දැනට එමෙෙ තීරය ක් මගන නැෙැ. නමුත් එ මල ඛන බලා
ෙරි ටෙ confirm කරගන්න ඕනෑ
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 25,26,27,28)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙට එක කාරය ක් නිරාකරය කර ගන්න තිමබන ා. EPF එමක් මුදල  bond ලට
රිෙරය කිීතෙ පිිබබඳ , 2008 ඔක්මතෝබ්ත ොසමේ 07 දින දරන මුදල  ෙණ්ඩලමේ
තීරය ක් තිමබන ා. මම් සම්බන්ධ

කාටද උත්තර මදන්න පුළු න්.Governor

උත්තර මදන ාද? පී.සෙරසිරි ෙෙතා උත්තර මදන ාද?
සභා තිුවො
ඔබුවො ප්ර ්ය

සම්පූ්තයම න්ෙ ඇහු ා නම් ෙරි. ප්ර ්ය

පිිබබඳ අ මබෝධ ක්

නැති කාට ත් පිිබුවරු මදනන් අොරුයි.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ කි න්මන්, 2008.10.07 දින තීරය

ෙඟින් තෙයි EPF මුදල  Treasury bonds

ලට ප්රති ත්ති එිබදැක්විලා තිමබන්මන්.
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ඇත්තටෙ ඒ තීරය

ආම

ඊට ඉස්සර ම ලා

ළමු ැනි Board Meeting එක

2008.01.07 දින ැ ැත්වුයා. ඔතැන Board paper එකක් තෙයි තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා:2008.01.07 දින මල ඛන
තිමබන ාද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා:ඔ ගරු ඇෙතිුවෙනි.
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පී.සෙරසිරි ෙෙත්ෙ ා ළඟ

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එෙ මල ඛනම න් නි ්චිත
ආ රය

සඳෙන් කර තිමබන ා. මෙහිදී එෙ මල ඛනම න්

න මුදල  වි ාල ප්රොය ක් තිමබන අරමුදල  මෙොන ාද කි ලා සඳෙන්

කරලා තිමබන ා. එමෙෙ මන්ද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
අරමුදල  කි ලා නැෙැ. EPF and captive sources කි ලා තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒක මනොම යි කි න්මන් 2008.01.07 දින The Hon. Biaml Rathnayake
This document. EPF, ETF and NSBඩේලි .එම්.ආ්ත. දිසානා ක ෙෙතා
එතැන කිහි

ක් තිමබන ා.

ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
මෙොන ාද තිමබන්මන්?
ඩේලි .එම්.ආ්ත. දිසානා ක ෙෙතා
එතැන තිමබන ා EPF, ETF and NSB.
ගරු අජිත් පී.පෙපර්රා මහතා
සෙ ජ්ාතික ඉතිරි කිීතමම් බැංකු , එතමකොට 2008.01.07 කි න ද සට අදාළ තීරය
අරමුදල  ුවනක්, EPF, ETF සෙ ජ්ාතික ඉතිරි කිීතමම් බැංකු සම්බන්ධ අදාළයි. එෙ
තීරය ට අදාළ 2008.01.07 දිමනන් සු manual එකක් සංම ෝධන කළාද?
ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.දිසානායක මහතා
ඒක ෙෙ කි න්න දන්මන් නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.පෙපර්රා මහතා
2008.10.07 මල ඛයමේ Board Paper එමක් අරමුය තිමබන ා. ඒ අරමුය I,II
ම න් සඳෙන් කර තිමබන ා.

ළමු
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ැනි අරමුය තෙයි, EPF අරමුදල  භාවිතා

කිීතෙ. ෙැබැයි, ම ොලී මුදල පිිබබඳ මකොන්මද්සි ක් තිමබන ා.Interest rate 5 basis
point කි ලා තිමබන ා. මද ැනි මකොන්මද්සි , ආ සු තා ක් EPF අරමුදල  ෙඟින්
ද්විතියික ම ළඳම ොළ ුවළ

ම් ක්රි ාකාීතත්

ක් ඇති කිීතෙ ගැන. ඒක තෙයි ඒ

paper එමක් අරමුය. දැන් එෙ මල ඛනමේ ෙතර ැනි ශී්තෂ
මෙොන ාද කි ලා තිමබන ා. එහි I සෙ II

ටමත් ගත්ත තීරය

ම න් මදකක් තිමබන ා. අංක 1

තිමබන්මන්, “To issue Treasury bonds to Employees’ Provident Fund” කි න
චන ලින්

ස්මසේ අත්අකුමරන් ලි ලා තිමබන ා, “and other captive sources”

කි ලා. එෙ ස්ථානමේ ඒ ම නස්කෙට කිසිදු අත්සනක් නැෙැ. ඒ

ාමේෙ other

captive sources කි ලා කි න්මන් EPF මනොම යි. ඒකමන් කි න්මන්“and” කි ලා.
ඔ “other captive sources” කි න නිගෙන Board Paper එමක් මුල  අරමුණු ලට
ගැලම න්මන් නැෙැ. දැන් ඊට අදාළ Board Meeting එමක් minutes අද දින ලබා
ගන්න පුළු න්ද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ෙෙ හිතන්මන් අපි ඒ minutes දුන්නා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙට එ

රික්ෂා කරන්න පුළු න්ද? (මම් අ ස්ථාම දී minutes ගරු ඇෙතිුවොට

මගනවිත් මදන ලදී.) Board Meeting minutes කි න්මන් මම්ක මනොම යි. ෙට
නි ැරදි Board minute එක මතෝරලා මදන්න.
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
උඩින්ෙ තිමබන්මන් ඒක.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Annex 12 එක මනොම යි. ඒක තෙයි නිගෙන , ඒක මනොම යි minute එක.
Minute එක කි න්මන් Secretary maintain කරන මල ඛන ක් ඇති මන්, ඒක. එ
දැන් නැති බ

කි යි. එ

අ ට ඉදිරි ත් කරන්න. මීට කලින් ආචා්ත

එෙ.ඉමසඩ්.එම්.අසීම් ෙෙත්ෙ ා කි

ා, other captive sources කි න මද් ෙත තෙයි

ඔබුවෙන්ලාකටයුුව කමළේ කි ලා. ඔබුවෙන්ලා private placements
කි ලා.
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ලට ිහමේ

ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම් ෙෙතා
Captive sources define කරන්න කි ලා තෙයි- නමුත් Captive sources කි ලා
particularly define කරලා නැෙැ කි ලා තෙයි කි ම . වි ාල අරමුදල  තිමබන
ආම ෝජ්න ක් තෙයි ඒක.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ කි න්මන් ම ෞද්ගලික අරමුදල .
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්. අසීම් ෙෙතා: ම ෞද්ගලික මෙෝ රාජ්ය ආම ෝජ්න
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ආචා්ත ුවො, මම් විික ට EPF ගැන ම නෙ Board Paper එකක් එන්මන් EPF මුදල 
මම් විික ට Treasury bonds ල මෙෝ මකොටස් ම ළඳම ොමළේ ආම ෝජ්න
පුළු න්ද කි න කාරය

පිිබබද

විම ේෂිත ප්රති ත්තිෙ

නිගෙන ක් අ

කරන්න
ය වුය

නිසා ඒ EPF නමත් තිමබන ෙ ම් මෙේුව නිසා ඒ නිසා තෙයි මම් විිකමේ විම ෂි
ේ ත
order එකක්, විම ේෂිත නිගෙන ක් අරමගන ආම .
එම්.ඉමසඩ්.එම්. අසීම් ෙෙතා
EPF සම්බන්ධ ෙෙ කථා කරන්න

න්මන් නැෙැ මෙේුව

මෙොකද, ෙට එ

අදාළ

නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
EPF ගැන දන්න කවුද ඉන්මන් ?
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා: ෙෙ හිතන්මන්, මම් සඳෙන් කරන්මන් EPF එක ගැන ගත්ත
තීරය කට ඩා, රාජ්ය ය

කළෙනාකරයමේ අ

යතා සදො ගත්ත තීරය ක්.

EPF නමත් තිමබන ා අපිට ආම ෝජ්න කරන්න පුළු න් කි ලා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා: ඒක ගැටලු ක් නැති තැනක් ඇත්ත
ලට, EPF මුදල 

ම න්ෙ bonds

ාවිච්චි කිීතෙ ඊට කලින් කරලා නැති නිසා, මෙමෙෙ විම ේෂිත

Board Paper එකක් අ

ය වුයා.
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ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
ඒක ැරදියි.Auction

ලට අෙතර Private placement

ලට දාන ඒ ාට තෙයි ඒ

කි ලා තිමබන්මන්.
ගරු අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Auction එකට EPF මුදල  ාවිච්චි කරන එක තෙයි ීතති .
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
EPFAct එමක් තිමබන විික ට ආම ෝජ්න

කරන්න ඕනෑ කි ලා තිමබන්මන්.

Auction එමකන්ද මකොමෙොෙද කි ලා, කි ලා නැෙැ.
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
ප්රාම ෝිහක භාවිත - practice එක - අනු , ම න්මද්සිම න් බැදුම්කර මිලදී ගැනීෙ
සදො තෙයි EPF මුදල  ම මද ම .
ආ්ත.ඒ.ඒ. ජ් ලත් ෙෙතා
මුල  කාල

ගත්මතොත්, මුලින් සි ල ලෙ තිබලා තිමබන්මන් Central Bank එමක්

ඒ ා
අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙමෙෙ Board Paper එකක් ඕනෑ වුමණ් ඇයි?
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
Interest එකට ආපු Pressure එක ම න්න ඇති කි ලා ෙෙ වි ් ාස කරන ා
Pressure එක අඩු කර ගන්න EPF එක භාවිත කර තිමබන බ තෙයි ෙැමඟන්මන්. ඒ
කාලමේ හිටපු නැති නිසා ෙෙ ඒ ගැන ෙරි ටෙ දන්මන් නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
කවුරු ෙරි ත විම ේෂඥම ක් ඉන්න ාද මම් සම්බන්ධම න් පිිබුවරු මදන්න. අපි රදා
තින්මන් ඔබුවෙන්ලා ෙත. 2008.10.07 දිනැති මම් Specific Board Paper ඕනෑ
වුමණ් ඇයි? මෙ

අ

ය නම් බලන්න මදන්නම්. 2008

නිලධාරිම ක් ඉන්න ාද?
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සම්තදී EPF ගැන බලපු

සී.මේ.පී. සිරි ්තධන ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, 2008

සර

න විට රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාරි

ම න් කටයුුව කමළේ ෙෙ. ඔ Board Paper එක අත්සන් කරලා තිමබන්මන් ෙෙ.
ඒ නිසා ෙෙ

ැෙැදිලි කිරිෙක් කරන්න කැෙතියි. 2008

සර

න විට අ ට තිබුණු

මලොකු ප්ර ්න ක් තෙයි, ඔබුවෙන්ලා සි ලු මදනාටෙ ෙතක ඇති විම ේෂම න්ෙ යුධ
කටයුුව සදො වි ාල
ම න්

ම න් ය

ගන්න ම ලා, රජ්මේ ය

බර තා

ැඩි ම ලා තිබුයා. ඒ කාලමේ ම ළඳ ම ොමළේ ම ොලී අනු ාත

වි ාල
ාලන

කිීතෙ අ ට වි ාල ප්ර ්න ක් වුයා. මම් හින්දා ගත්ත එක තීරය ක් තෙයි මම් Board
Paper එක අපි EPF එක ම නෙ auction එකට පිටින් අරමගන අපි තීරය

කරන

ම ොලි අනු ාත ක් ටමත් EPF සල ලි රජ් ට දුන්නා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
EPF සල ලි ආම ෝජ්න කිරිමම් ැඩි නෙයශිලලිභා
එකට අෙතර direct placements

ක් අ

ය වුයා, තරගකාරි

න

ලටත් EPF සල ලි ාවිච්චි වුයා.

සී.මේ.පී. සිරි ්තධන ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට ත ම ොඩි ැෙැදිලි කිරිෙකට අ ස්ථා ලබා මදන්න. මුදල 
ෙණ්ඩල ට මම් Board Paper එක දැම්ොෙ, මුදල  ෙණ්ඩල මෙ සාකච්ඡා කළාෙ,
“සල ලි මෙො න්මන් මකොමෙන්ද? අික තිුවො කි පු විික ට අඩු පිරි ැ ට සල ලි
ගන්මන් මකොමෙන්ද ?” කි න එක තෙයි ඒ අ ස්ථාම
මුදල  ෙණ්ඩල

තීරය

තිබුණු ප්ර ්න . එතමකොට

කළ, EPF එක විතරක් මනොම යි අනිත් captive source

මෙතැනට ගන්න කි ලා. ඒක තෙයි, මුදල  ෙණ්ඩලමේ තීරයමේ තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මම් මල ඛන ගැන ගකීෙ ඔබුවො භාර ගන්න ාද?
සී.මේ.පී.සිරි ්තධන ෙෙතා
ඔ . මම් මල ඛන තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේ ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එමෙෙ කි න්න බැෙැ. ඔබුවො මම් මල ඛනමේ ගකීෙ භාර ගන්න ාද?
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සී.මේ.පී.සිරි ්තධන ෙෙතා
ඔ .
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මම් මල ඛන , කල  ති ලා, නිගෙන ත් එක්කෙයි type කරලා තිමබන්මන්.
සී.මේ.පී.සිරි ්තධන ෙෙතා
ඔ
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
නිගෙන

කරන මකොට නැති, ඉතාෙ බර තළ අ්තථ ක් තිමබන “---- and other

captive sources ----” කි න චන ටික සෙ ඒ ශිල්තෂ ට මනොගැළම න ඒ ක්මෂේත්ර
මම් BoardPaper එමක් නිගෙන ට ආම

මකොොෙද? ඔබුවොට මදොස් කි න ා

මනොම යි.දන්න ා නම් කි න්න, නැත්නම් “නැෙැ” කි න්න
සී.මේ.පී. සිරි ්තධන ෙෙතා
සාොනය Board Paper එකක් දැම්ොෙ, මුදල  ෙණ්ඩල
මද ා්තතමම්න්ුවම

කි න ා, අදාළ

ප්රදානීන්ට ඇවිල ලා, “මම්මකන් අදෙස් කරන්මන් මෙොකක්ද?”

කි ලා ැෙැදිලි කරන්න කි ලා. එතැන අදෙස් කරන මුලික මෙේුව කි
අ

ය ම ළලඳ ම ොමළේ ම ොලී අනු ාත

ාෙ, “අ ට

ාලන කර ගන්නනම් EPF එක විතරක්

මනොම යි අනිත් captive sources මෙතැනට ගන්න” කි ලා මුදල  ෙණ්ඩල තීරය
කළා. ඒක තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේතීරය ල තිමබන්මන්
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 38-41)

nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.1

මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල ාලන

න්මන් කුෙන ආ තන

1958 අංක 15 දරන මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල 
සි ලුෙ

රි ාලන

ජ්නරාල  ර ා සුව

බලතල

සෙ

කා්ත

න්

නත අනු
කම්කරු

ටමත්ද?
අරමුදමල 
මකොෙසාරිස්

න අතර, අරමුදමලහි භාරකරු මලස අරමුදල 

කළෙනාකරය ට අදාළ බලතල, කා්ත
බැංකුම මුදල  ෙණ්ඩල ම ත ැ ීත ඇත.
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න් සෙ

ගකීම් ්රී ලංකා ෙෙ

1.2

එෙ අරමුදමලහි මුදල  මුදලට අග (Value For Money/VFM)ට ටත්
ආම ෝජ්න කරනු ලබන්මන්ද?
ඔ
අරමුදමල  සුරක්ෂිතභා

ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ප්රතිලාභ මගවීම් සිදු කිීතෙට

ො අමනකුත් වි දම් සපුරා ගැනීෙට ප්රොය ත්

රිදි ්ර ශීලතා

ක්

ත් ාගනිමින්, අරමුදමල  සාොජික න් ම ත දිගුකාලීන ධන මූ්තත
ප්රතිලාභ ක් ලබා දීෙ ඉලක්ක මකොටගත් අරමුදමල  ආම ෝජ්න ප්රති ත්ති
ක්රි ාත්ෙක කරනු ලබයි. ආම ෝජ්න ප්රති ත්ති ප්රකා
ම ළඳෝතග උ මද්
ෙේටෙ නි්ත චන
දනෙ ස

සෙ ආම ෝජ්න

විසින් අ්තථසාධක අරමුදල දැීතෙට කැෙති අ දානම්

කරන අතර, ආම ෝජ්න

සඳො අරමුදල  ම න් කිීතෙට

නු ලබයි.

ත ද, අරමුදමල  සෙස්ත ආම ෝජ්න න්මගන්

ැඩි ප්රොය ක් රජ්මේ

සුැසකුම් ත්හි ආම ෝජ්න කර ඇති අතර, යා ාර මකොටස් ල සෙ භාරකාර
සෙතික ත් ඇුවළු සාංගමික බැඳුම්කර ලද අරමුදමල  දදනික ්ර ශීලතා
අ

යතා

න් කළෙනාකරය කර ගැනීෙ සඳො ඇති ප්රති විකුණුම් ිහවිසුම්

ැනි ඉෙළ ්ර ශීලතා

න් සහිත ත්කම් ලද ආම ෝජ්න

අරමුදල විසින් සි ලුෙ ්ර ශීලතා අ
කාල

ො

ඉෙළ

්ර ශීලතා

කර ඇත. ත ද,

යතා සපුරාලීෙ සඳො විවිධ
ත්කම්

සහිත

රියත

ප්රොය ත්

මුදල 

(Amounts)/උ කරය නඩත්ුව කරයි. මෙමසේ, ආම ෝජ්න න්හි මූලය සෙ
ආ්තථික

කයතා

ඇගීමෙ ුවිබන් ආම ෝජ්න න් මුදලට අග ට

ටත්

ආම ෝජ්න කරනු ලබයි.
1.3

මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල සම්බන්ධම න් මතොරුවරු ෙෙබැංකු විසින්
ත් ාමගන නු ලබයිද?
ඔ

්රී ලංකා ෙෙ බැංකු

ෙත සඳෙන් මතොරුවරු

-

සාොජික න්මේ දා ක මුදල  සෙ අිකභාර ැසස්කිීතෙ පිිබබඳ විස්තර

-

සාොජික ිහණුම්

-

අතිරික්ත මුදල  ආම ෝජ්න කිීතෙ

-

සාොජික න්ට සෙ ඔවුන්මේ නීතිෙ හිමිකරු න්ට ප්රතිලාභ ආ සු

ත් ාමගන ාෙ

මගවීෙ
-

ත් ා ගනියි.

සාොජික ිහණුම් ලට ම ොලි බැර කිීතෙ
ා්තෂික ිහණූම් සෙ ා්තතා
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-

නි ාස ය අනුෙැති සඳො සෙභාගීත් ය මදන ආ තන ම ත
සාොජික න්මේ ිහණුම් ම ේෂ ෙත ගකීම් සෙතික නිකුත් කිීතෙ
සම්බන්ධ මතොරුවරු.

1.4

ම ොළී අනු ාත

ඉෙළ

ාෙ / ාලන

කිීතෙ සම්බන්ධම න් මද්ශිල

ය

කළෙයාකරන කමිටු ට ඇති ගකීෙ කුෙක්ද?
මද්ශී

ය

කළෙනාකරය කමිටු

ලලදා අනු ාත න්හි ම නස්වීෙ

සම්බන්ධ කිසිදු තීරය ක් මනොගනී. නමුත්, සි

ට සි

ක් ම න්මද්සි ක්රෙ

ටමත්, ලලදා අනු ාත තීරය කිීතමම් ෙැකි ා සීමිත
5.1.3

,yq;if

kj;jpa

mj;jpal;rfUf;F
nraw;ghLfs;

tq;fpapd;

mur

Kfthpaplg;gl;L
jpizf;fsj;jpd;

nghJg;gLfld;

jpizf;fsj;jpd;

nghJj;

jpiwNrupapd;

jpiwNrupr;

(Treasury

Operation

Department)

gzpg;ghsh; ehafj;jpdhy; mDg;gg;gl;bUe;jTO/DG/CFS/03 Mk; ,yf;f
2015 ngg;uthp 20 Me; jpfjpa fbjj;Jld; (gpd;dpizg;Gxv) 2015 khh;r;
khjj;jpw;fhfr; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;j epjp Njit &gh 172 gpy;ypadhFk;.
mjpy; 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpf;fhf khj;jpuk; Njitg;gl;bUe;j
murpd; epjpj; Njit &gh 13.550 gpy;ypadhf fhzg;gl;lJld; ,j;
Njitapy; &gh 1 gpy;ypad; njhifapid Kjyhe;ju Vyj;jpd;
%yKk; vQ;rpa &gh 12.550 gpy;ypad; njhifapid Neub Kiwapd;
%yKk; ngw;Wf;nfhs;tjd; Clhf muRf;Fj; Njitahd epjpapid
ngw;Wf;nfhs;jy; nghUj;jkhdJ vd cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jtr;
rig

(DDMC)

,dhy;

kzpf;F(gpd;dpizg;G

2015
xvi)

ngg;uthp

27

Me;

elhj;jg;gl;bUe;j

jpfjp

1300

$l;lj;jpy;

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ. epjp mikr;rpd; gpujpepjpnahUtiuAk; kj;jpa
tq;fpapd; 04 cj;jpNahfj;jh;fisAk; cs;slf;fpa FOtpd; nghWg;G
ahnjdpy; cs;ehl;Lf; fld;ngWjy; fpuak; kw;Wk; ,liu Fiwf;Fk;
tpjj;jpy; ,jid Ngzpr; nry;tjhFk;. ,Ug;gpDk;> ,jd;NghJ
mtjhdpf;fg;gl;l kpfTk; Kf;fpakhd tplak; vd;dntdpy; ,f;
$l;lj;jpw;fhf
me;j
epjp
mikr;rpd;
gpujpepjp
r%fkspj;jpUf;fhikahFk;. mt;thwhd epiyikapd; fPo; mt;thW
r%fkspj;jpUf;fhj cWg;gpdhpd; ,zf;fg;ghl;il khw;Wtop Kiwapy;
mjhtJ
njhiyNgrpapD}lhfNtDk;
ngw;Wf;nfhz;bUe;jikf;F
jfty;fs; fhzg;gltpy;iy. mjd;gpd;dh;> mjhtJ 2015 khh;r; 02 Me;
jpfjpa ,j; jPh;khdj;jpw;fhf kj;jpa tq;fp MSehpd; mq;fPfhuKk;
(gpd;dpizg;G xvi) ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.
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fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Yes. He did not attend the meeting. Participation of all members
including the Treasury operations Department (TOD) representative at
the Domestic debt Management Committee (DDMC) is important.
However, the Public Debt Department (PDD) regularly interacts with
TOD to update them on proposed plan of fund raising activities, funds
raised and amounts credited.
,yq;if
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
Nkw;gb
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

vOj;J%y
mjpgjpapd;

It is stated that the attendance of all member of the Domestic Debt
Management Committee at the meetings is very important. As such the
non-attendance of the representative of the Ministry of Finance is
observed as a very important matter. The reply does not specifically
state that the concurrence of that representative was obtained at least
subsequently.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

සභා තිුවො
ෙට මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවොමගන් ැෙැදිලි කර ගන්න කාරයා කිහි
තිමබන ා. එකක් තෙයි මෙ ැනි ය
වුයාෙ මුදල  අොතයාං

අ

යතා

ක් මුදල  අොතයාං

ට ඇති

ෙෙ බැංකු ත් එක්ක මම් පිිබබඳ සාකච්ඡා කරන ාද?

එම්.එස්.ඩී රයසිරි ෙෙතා.
සාකච්ඡා කරන ා
සභා තිුවො
සාකච්ඡා කරලා එෙ ැඩසටෙන සකස් කරන්මන් කවුද?
එම්.එස්.ඩී රයසිරි ෙෙතා.
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ක්

මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො, නිම ෝජ්ය මල කම්ුවො සෙභාගී

න Cash flow

meeting එකක් තිමබන ා. ඒකට ඉදිරි ත් කරලා තෙයි අනුෙත කරගන්මන්.
සභා තිුවො
ඒකට ආම ත් මුදල  අොතයාං ම මල කම්ුවොමේ අනුෙැති අ

යද?

එම්.එස්.ඩී රයසිරි ෙෙතා.
ඒ meeting එමක් අනුෙැති තෙයි අපි ඉදිරි ත් කරන්මන් ්රී ලංකා ෙෙ බැංකු ට.
සභා තිුවො
ඒක කමිටු ක් මනමෙයි. ඒmeeting එමක් නි ්චිත ඉන්න අ කි න්න.
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මුදල  ප්ර ාෙ කමිටුම දී ප්රධාන කටයුුව මදකක් සිදු කරන ා.
එකක් තෙයි රජ් ට ලැමබන ආදා ෙ ොස ක්, ොස එකෙොරක කාල
තක්මසේරු කරන ා.ඒ

ාමේෙ ඒ කාල

ඉදිරි ට

ුවල වි දම් පිිබබඳ ත් ඇස්තමම්න්ුව ක්

තිමබන ා. ඒ හිඟතා - shortfall එක - තෙයි ෙෙ බැංකුම න් ලබා ගැනීෙ සඳො අපි
සැලසුම් කරන්මන් අමේ ය

සීො ට

ටත් . සාම්ප්රදායික

ැසස්ම න ඒ කමිටු

භාණ්ඩාගාර මල කම් ර ාමේ ප්රධානත් ම න් ැසස් ම න ඒ කමිටු
මල කම් ර ාමේ
මල කම් රුන්

ප්රධානත් ම න්
සෙභාගී

මද ා්තතමම්න්ුවම
සම්බන්ධ

ැසස්

ම න ා.

නිලධාීතන් කිහි

න්මන්.

ඒ

ාමේෙ

ඒකට

භාණ්ඩාගාර

සි ලුෙ

නිම ෝජ්ය

භාණ්ඩාගාර

මෙමෙයුම්

මදමනකුත් සෙභාගී ම න ා. මම් විෂ

දැනුෙ තිමබන ෙෙ බැංකු

සෙග ගනුමදනු කරන කිහි මදමනකුත්

සෙභාගී ම න ා.
සභා තිුවො
මල කම්ුවො, ඒ ය

ගන්න ක්රෙම ද

සකස් කර ගත්තාට

ස්මසේ ඒක

බැඳුම්කර ලින් ම න්න පුළු න්. Treasury Bills ලින් ම න්න පුළු න්, විමද් ය
ම න්න පුළු න්- සු වි රෙක් සිදුම න ාද?
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
මම් දක් ා එ ැනි

සු වි රෙක් කිීතමම් අ

විගයකාික තිුවොමේ ා්තතා කිම

යතා ක් අ ට දැනිලා නැෙැ. නමුත්

ාට ස්මසේ එ ැනි සු වි රෙක අ

යතා ක්

තිමබන බ ම නී න ා. නමුත් ගරු සභා තිුවෙනි, මම් සම්බන්ධම න් අ ට ම ොඩි
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ගැටලු ක් තිමබන ා. සු වි රෙක් කරන්න ම න්මන් ෙෙ බැංකුම ඒ ක්රි ා ලි ත්
සම්බන්ධ කරමගන. ෙෙ බැංකුම

ක්රි ා ලි

සම්බන්ධ

න්මන් Monetary Law

Act – MLA - ෙෙ බැංකු ට අදාළ නීතිෙ

තත්ත්

බාධා ක් මනො න විික ට, ඒ ස් ාධීනත්

ට බාධා ක් මනො න විික ට අපි නීතිෙ

තත්ත්

ටමත්. ඒ නීතිෙ

තත්ත්

ට

ක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ සු වි රෙක් කරන්න. මම් දක් ා එ ැනි මද ක්

කරලා නැෙැ. අපි ඒ පිිබබඳ

මසො ා බැලීෙක් කරන්න බලාම ොමරොත්ුව ම න ා

විගයකාික තිුවොමේ නි්තමද්

අනු .

සභා තිුවො
ඒ

මේෙ ය

ම ොලී අනු ාත ඉෙල

ෑෙ නිසා

ම න ාමන්. ඔබුවෙන්ලා ඒක රාජ්ය අ

ැඩිපුර ය

ම ොලී මගවීෙට සිදු

ැ ට ගල න්න ඕනෑ.එමෙෙ මන්ද?

ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
නි ැරදියි ගරු සභා තිුවෙනි.
සභා තිුවො.
ඒ ය ම ොලී මගවීෙට මුදල  ම න් කිීතෙක් සිදු ම න ාද?
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
ය ම ොළී මගවීෙත්, ඉදිරි ්තෂ සඳො සි ලු වි දම් පුමරෝකථන ක් කරලා තෙයි
අපි AppropriationBill එක ෙරො
ජ්න ාරි 01

ා්තෂික

ැනිදා දක් ා දින 365ක කාල

ා්තලිමම්න්ුව ට ඉදිරි ත් කරන්මන්.
ුවළ ඒ පුමරෝකථන ල මබමෙෝදුරට

ැඩිවීම් තෙයි සිදු න්මන්. ඒකට බල ාන ප්රධාන කරුණු මදකක් තිමබන ා. එකක්
තෙයි ම ොලී අනු ාත . අමනක් එක තෙයි විනිෙ

අනු ාත . විනිෙ

අනු ාත

පිරිහීෙ විම ේෂම න්ෙ ඒකට බල ාන ා. ැඩිපුර ම ොලී මග න්න ම න ා. ඒ අනු
ය මසේ ාකරය ට ැඩිපුර මුදල  ම ොද න්න සිදු ම න ා.
සභා තිුවො
මල කම්ුවො, ය

ම ොලී ඉෙළ

ාෙ පිිබබඳ

ඔබුවෙන්ලා ෙෙ බැංකු ත් සෙග

සාකච්ඡා ක් කරලා ඇගීමෙක් කරන ාද?
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
මම් දක් ා ඒ පිළීබඳ

නිල

ම න් සාකච්ඡා ක්

න්මන් නැෙැ. නමුත් මුදල 

ෙණ්ඩලමේ සාොජිකම ක් විදිෙට මුදල  ප්රති ත්ති සකස් කරගන්න රින් ර මුදල 
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ෙණ්ඩලමේදී මම්

පිිබබඳ

සාකච්ඡා කරනමකොට කාලානුරූ

්රී ලංකා ෙෙ

බැංකුම ආ්තථික ්තමේෂය අධ් ක්ෂකුවො රමේ සෙස්ත ආ්තථික කා්ත
පිිබබඳ

අ ට

රින් ර

සාධන

ා්තතා ඉදිරි ත් කරන ා. එහිදී මෙෙ කරුය විම ේෂම න්

සලකා බලන ා.
සභා තිුවො
Bond සම්බන්ධම න් secondary market එමක් සිදු න ගණුමදනු ක්රි ා ලි
පිිබබඳ ෙො භාණ්ඩාගාර ුවළ මතොරුවරු

ත් ාමගන ෑෙක් සිදු කරන ාද?

ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
නැෙැ මම් දක් ා නැෙැ ගරු සභා තිුවෙනි. ෙෙ භාණ්ඩාගාර අමේ මුදල  අ
ෙෙ බැංකු ට දැනුම් දුන්නාට

ස්මස ය

උ කරය ක ර මලස සකස් කරගන්න ාද

කළෙනාකරය

යතා

පිිබබඳ ත්, විවිධ

න්න පිිබබඳ ත් ෙෙ භාණ්ඩාගාර

දැනු ත් ම න්මන් නැෙැ සෙස්ත ක් විික ට දදනික කටයුුව

ම න්.

(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 34/35)
The Hon. DayasiriJayasekara
Domestic Debt Management Committee එමක් දැන් ඉන්මන් කවුද?
ටී.එච්.බී.සරත්චන්්ර ෙෙතා
දැනට ෙෙ ඉන්මන්.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවො තෙයි සභා තිුවො විික ට ඉන්මන්. ඔබුවොට ඒ

ැඩ කටයුුව කරන්න

උ මදස් ලැමබන්මන් මකොමෙන්ද?
ටී.එච්.බී.සරත්චන්්ර ෙෙතා
Manual එමක් කරන ආකාර

තිම න ා. ඒක ටන් ගැනීමම්දී ම න්මන් Ministry

of Finance-Treasury එමකන් Cash Flow එක අ ට එ න ා. උදාෙරය ක් විදි ට
ගත්මතොත් ිහ ොසමේ අගදී අ ට එ න ා, අමගෝස්ුව ොමසේrequirements ටික මම්ක
තෙයි කි ලා. දින තා අ

යතා දාලා, අපි මකොච්චර borrow කරන්න ඕනෑද කි ලා

අ ට දන් ා එ න ා. ඒකට අනු තෙයි DDMC එක කටයුුව කරන්මන්.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අපි දැන් මම්

ීතක්ෂය

කරන කාරය

සම්බන්ධ

මුදල  අොතයාං ම න්

ඔබුවෙන්ලාට ම් නිම ෝග ක් මෙෝ decision එකක් ලැබුයාද?
ටී.එච්.බී.සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඒ කාල රිච්මේදමේ Mrs. Senawirathne තෙයි superintendent විික ට හිටිමේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Mrs. Senawirathne, එමෙෙ එකක් ලැබුයාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එහි මකොච්චරක් කි ලාද දාලා තිබුමණ්?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
ෝතුව ොස ට රුපි ල  බලි න 172 ක්
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒමකන් ඔබුවමි ලා ගන්න ෙැදුම මකො ෙය ප්රොය ක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
Auction එක තිබුමණ් 27

ැනි දා. 27

ැනිදා ගන්න ඕනෑ 02

ැනිදා තිම න

settlement එකට. ඒකට අ ට ඕනෑ වුමණ් රුපි ල  බලි න 13.5 ක්. ඒමකන් ඒ න
විට රුපි ල  බලි න 2.5 ක් Treasury එකට fund කරලා තිබුයා. ඉුවරු එක තෙයි
රුපි ල  බලි න 10 ක්.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
කී ක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
රුපි ල  බලි න 10 ක්
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
රුපි ල  බලි න 176 මෙන්න මම් කාල ක ානුම දී ඕනෑ කි ලාද, Treasury එක
සාොනයම න් මදන්මන්? නැතිනම් ොස ට ඕනෑ ගයන කි න ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
සති තා අ

යයි කි ලා අ ට කි න ා.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මම් සතිමේ මෙ ෙය ඕනෑ කි ලා Treasury එමකන් ඔබුවමි ලාට දැනුම් මදන ා.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
ද සින් ද ස කි න ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ද සින් ද ස මෙ ෙය අ

යයි කි ලා ඔබුවමි ලාට දැනුම් මදන ා. ඒ අනු තෙයි

ඔබුවමි ලා මම් කටයුුව කරන්මන්. එතමකොට රුපි ල  බලි න 13 ක් අ
තිබුයා. රුපි ල  බලි න 2 යි ගයනක් Treasury එකට

ය ම ලා

ා තිබුයා. ඉතිරි රුපි ල 

බලි න 10 ක ගයනට තෙයි ඉල ලා තිබුමණ්. ෙැබැයි, ඔබුවමි ලා ත්තම්ත දැම්මම්
රුපි ල  බලි න 1 යි. ඇයි රුපි ල  බලි න 1 ක් ත්තම්තට දැම්මම්?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ අ ස්ථාම දී 02 ැනි දා න විට 30- year bond එකක් issue කරලා primary
dealers ලාමගන් ැසස් කර ගන්න පුළු න් ප්රොය

රුපි ල  බලි න ක් කි ලා අපි

දැනමගන හිටි ා. ඊට ැඩි වුමයොත් ම න්මද්සි කරලා ඒක ැරදුමයොත්, ඒක ැරදි
තීරය ක් ම න ා. ඒ නිසා ඉතිරි

සෘජු නිකුත් කිීතම් ලින් ලබා ගන්න

බලාම ොමරොත්ුව වුමණ්.
ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
අනික් එක රුපි ල  බලි න කට ඩා ැඩිපුර ගයනක් වුමයොත් primary dealers
ලා ැඩි ගයනක් ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
රුපි ල  බලි න ක් ඉල ලලා, එතැනින් ස්මසේ මන් ැඩි කරන්න කි ලා නිම ෝග
ආම . ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ලා ඉන්න තැනටෙ ඇවිත් කථා කළා. Public
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Debt Management Department එමක් හිටපු කවුරු ෙරි ඉන්න ා නම් කි න්න.
ඉතිොසමේ කිසි ම් ද සක ෙෙ බැංකු අික ති රම කු ෙළ තෙන්මේ department
එකට ඇවිත්, මෙ මෙ ෙය ප්රොය කින් ැඩි කරන්න කි ලා තිමබන ාද?
එන්.ඩේලි .ජී.ආ්ත.ඩී.නානා ක්කාර ෙෙතා
ෙෙ 2012 ්තෂමේ ජ්න ාරි ෙස 01 ැනි දා සිට 2015 ්තෂමේ ම බර ාරි ොසමේ 09
ැනි දා

නුවරු රාජ්ය ය

කාලමේදී එ ැනි තත්ත්

අිකකාරි විික ට හිටි ා. කිසිෙ ද සක ෙෙ ඉන්න

ක් උදා වුමණ් නැෙැ

(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 36/37)
nghJ
Kaw;rpfs;
FOtpdhy;
epjp
mikr;rpd;
nrayhsUf;F
mDg;gpitf;fg;gl;l ,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs;
kw;Wk; mjw;fhd gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
01. මුදල් අවශතාවය තීරණය කිරීම සම්බන්ධපයන්
1.1 දදනික ො ොසික මුදල  සැලැස්ෙක් තිමේද? ඔ
1.2 එෙ සැලසුම් සකස් කිීතෙ සම්බන්ධ ගකීෙ කා සුව ම ද?
සැලසුෙ සකස් කිීතමම් ගකීෙ ෙො භාණ්ඩාගාර සුව ම .
1.3 එෙ ොසික මුදල  ප්ර ාෙ මල ඛය සඳො මතොරුවරු ැසස්කර ගනු ලබන්මන්
මකමසේද?
ආදා ම් පිිබබඳ මතොරුවරු ප්රධාන

ම න් ම්තගු මද ා්තතමම්න්ුව , මද්ශී

ආදා ම් මද ා්තතමම්න්ුව සෙ සුරා බදු මද ා්තතමම්න්ුවම න් ලබා ගන්නා
අතර වි දම් අ

යතා

පිිබබඳ විස්තර අොතයාං ො මද ා්තතමම්න්ුව

ලින් ලබා ගැමන්
1.4 ය ගැණුම් ොධය න් කලින් තීරය කරනු ලබන්මන්ද? උදා- විමද්ශිල
ය ගැණුම්,භාණ්ඩාගාර බල  ත්/භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
විමද් ය ගැනීෙ පිිබබඳ අ

ැ පිිබබඳ අ

ැ පිිබම ල කරන

අ ස්ථාම තීරය කරනු ලබන අතර, භාණ්ඩාගාර බල  ත්, භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර, ්රී ලංකා සං ්තධන බැඳුම්කර ෙිහන් ය ලබා ගැනීෙ ම ළඳ ළ
තත්

න් ෙත තීරය ම .

1.5 මෙෙ ක්රෙම ද න් තීරය කිීතෙ සම්බන්ධම න් ෙො භාණ්ඩාගාරමේ
මල කම් ර ාමේ අනුෙැති ෙත සිදු න්මන්ද?මනොෙැතිනම් කමිටු ක් ෙරො
සිදු ම ද?
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ෙො භාණ්ඩාගාර ො ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම නිලධාීතන්මගන් සෙන්විත
කමිටු ක් ෙිහන් තීරය ම
1.6 මෙෙ ය ගැණුම් ක්රෙම ද න් සම්බන්ධම න් මුදල  අොතයාං

ෙෙ

බැංකු සෙග සාකච්ඡා කරන්මන්ද? ඔ .
1.7 ය ලබා ගැනීමම් ක්රෙම ද න්මේ සා්තථකත්

සම්බන්ධ සු වි රෙක්

සිදුකරන්මන්ද?
විමද්

යා ෘති ය සම්බන්ධම න් විමද් සම් ත් මද ා්තතමම්න්ුව

වි රෙක් සිදු කරන අතර,මද්ශී
පිිබබඳ ්රී ලංකා ෙෙ බැංකු

සු

ලබා ගන්නා ය ලබා ගැනීමම් ක්රෙම ද
සු වි රම් සිදු කරයි.

1.8 එෙ ැඩසටෙමනහි ම ෝජ්නා වූ ය ගැණුම් ොධය ෙිහන් ය ලබා ගැනීෙ
අ ෙසු වූමේ නම් ඒ සදො ම ොදා ගනු ලබන විකල  අ ස්ථා කලින් තීරය
කර ගන්මන්ද?
ය ලබා ගැනීෙට මනොෙැකි බ තීරය

න්මන් ම න්මද්සි ලින් සු

බැවින් කල  තබා තීරය කිීතෙ අ ෙසු ම .
1.9 එෙ විකල  ක්රෙම ද න්හි ගකීෙ කා සුව ම ද?ෙො භාණ්ඩාගාර ො ්රී
ලංකා ෙෙ බැංකු
02. ය ම ොිබ ඉෙළ සම්බන්ධම න්
2.1 ය

ලබා ගැනීෙ

ැඩි වීෙ මෙේුවම න්

ය ම ොිබ සම්බන්ධම න් අ

ා්තෂික

මගවීෙට සිදු න

ැඩි න

ැම හි ගැලපීෙක් කරන්මන්ද?ඒ සඳො මුදල 

ප්රති ාදන ම න්කරන්මන්ද? ඔ . මුදල  ප්රති ාදන ම න් මකම්ත.
2.2 ැඩි න ම ොළී අනු ාත සම්බන්ධම න් ෙෙ බැංකු

සෙග සාකච්ඡා කර

ඇගීමෙක් කරන්මන්ද? ඔ
2.3 එෙ ය

ම ොිබ

මගවීෙ සම්බන්ධම න්

ගකිෙ දරන ආ තන

කුෙක්ද?ෙො භාණ්ඩාගාර ම නුම න් ්රී ලංකා ෙෙ බැංකු සිදු කරයි.
2.4 ඒ සම්බන්ධ න් මුදල  අොතයාං මේ
ම ොලි මගවීෙට අ

ගකීෙ කුෙක්ද? නි මිත දිනට ය

ය මූලය ප්රති ාදන සම් ාදන කිීතෙ.

2.5. සුරකුම් ත් ද්විතියික ම මළඳම ොළ සම්බන්ධම න් ෙොභාණ්ඩාගාරමේ
මතොරුවරු

ත් ාමගන

න්මන්ද? නැත.

03. මද්ශිල ය කළෙයාකරන කමිටු සම්බන්ධම න්
3.1 මද්ශිල ය කළෙයාකරන කමිටු
මුදල  ෙණ්ඩල
3.2 එෙ කමිටුම සංයුති කුෙක්ද?
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ත් කිීතමම් බලතල කා සුව

තීද?

රාජ්ය ය අිකකාීත

- සභා ති

අධයක්ෂ ජ්නරාල 

- භාණ්ඩාගාර මෙමෙයුම්

අධයක්ෂ

- ආ්තථික ්තමේෂය

අධයක්ෂ

- සංඛය මද ා්තතමම්න්ුව

3.3 එෙ කමිටු

මුදමල  අග

ආරක්ෂා කිීතෙ සම්බන්ධම න් තීරය ගනු

ලබන්මන්
මකමසේද?
මද්ශී ය කළෙනාකරය කමිටු ලලදා අනු ාත පිිබබඳ කිසිදු තීරය ක්
මනොගන්නා බැවින් අදාළ මනොම . මෙෙ තීරය

ගනු ලබන්මන් මටන්ඩ්ත

ෙයඩලම නි. මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩලම හි විෂ

ක්මෂේත්ර

( Terms of

reference) මම් සෙඟ අමුයා ඇත.
3.4 ම ොළී අනු ාත ඉෙළ ාෙ / ාලන කිීතෙ සම්බන්ධම න් මද්ශිල ය
කළෙයාකරන කමිටු ට ඇති ගකීෙ කුෙක්ද?
මද්ශී ය කළෙනාකරය කමිටු ලලදා අනු ාත න්හි ම නස්වීෙ
සම්බන්ධ කිසිදු තීරය ක් මනොගනී. නමුත්, සි

ට සි

ක් ම න්මද්සි ක්රෙ

ටමත්, ලලදා අනු ාත තීරය කිීතමම් ෙැකි ා සීමිත .
3.5 කමිටුම

සාොජික න් විසින් ගනු ලබන නීතයානුකූ මනොවූ මෙෝ

ක්රි ා ලිම න්
බැෙැර වූ තීරය සම්බන්ධම න් ගනු ලබන වින ානුකූල ක්රි ාෝතග න්
මෙොන ාද?
්රී ලංකා ෙෙ බැංකු /භාණ්ඩාගාර ට සාොනය වින ක්රි ාෝතග අදාල .
3.6 මුදමල  අග ආරක්ෂා කිීතෙ සම්බන්ධම න් එෙ කමිටු ට ඇති ගකීෙ
කුෙක්ද?
ඉෙත 3.3 ටමත් සැ යූ පිිබුවරු කරුයාකර බලන්න.
5.1.4

2015 khh;r; khjj;jpw;fhf jpiwNrhp cz;bay;fs; kw;Wk; Kwpfis
toq;fp epiwNtw;wg;gl;bUf;f Ntz;ba murhq;fj;jpd; xl;Lnkhj;j
epjpj; Njitahd &gh 261.683 gpy;ypad; (,jpy; &gh 89.683 gpy;ypad;
njhifahd Mz;bd; NghJ kPsTk; toq;fg;gl;bUe;j jpiwNrhp
cz;bay;fSk;
cs;slq;fpapUe;jJ.)
njhiff;fhf
murhq;f
fld;gLjy; epfo;r;rpj;jpl;lk; (Government Borrowing Programme) 2015
ngg;uthp 27 Me; jpfjp 1300 kzpf;F elhj;jg;gl;l murhq;f fld;
Kfhikj;Jt
rigapdhy;
ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.
me;
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; gb mj;jifa KOikahd epjpj; Njitapy; &gh
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89.683 gpy;ypad; njhifapid jpiwNrhp cz;bay;fspd; %yKk;>&gh
172
gpy;ypad;
njhifapid
jpiwNrhp
Kwpfspd;
%yKk;
ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;> me;j &gh 172 gpy;ypadpy; &gh 1 gpy;ypaid
jpiwNrhp Kwpfis Kjyhe;ju Vyj;jpy; tpw;gid nra;tjd; %yKk;>
vQ;rpa njhifapid Neub Kiwapd; %yKk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F
jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.
,e;j mq;ff
P huj;jpid kj;jpa tq;fpapd; gpujp MSeh; (SM) Clhf
mur

gLfld;mj;jpal;rfh;

mwptpf;fg;gl;bUe;j

(Superintendent

NghjpYk;>(gpd;dpizg;G

of

Public
xvi)

Debt)

mt;tpjk;

,w;F
mr;

nraw;ghL
,lk;ngw;wpUf;fhik
khh;r;
khjj;jpy;
G+h;j;jpnra;J
nfhs;sg;gl;bUe;j &gh 185.802 gpy;ypad; njhifahd nkhj;j epjpapy;
Neub
Kiw
%yk;
&gh
14.143
gpy;ypad;
G+h;j;jp
nra;J
nfhs;sg;gl;bUe;jik
(4.3
Mk;
ge;jpapy;
fhl;lg;gl;Ls;s
ml;ltizapd; gb) fhuzkhf mtjhdpf;fg;gl;lJ.

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva
The Governor, would you consider the decision to issue a particular paper? It may be
an overnight call typed of paper, a three-months some other paper, can be a three,
six or twelve-months Treasury Bills, a two, five, ten, twenty or thirty years Treasury
Bond or any sort of Government debts security. All these are securities. My question
is as to what the criteria is you look for in deciding in what kind of instrument that
you need to issue at a particular point in time? So, that is a general policy typed
question so that we can frame the answer.
Mr. Indrajith Coomaraswami
Now, the overall framework is decided at the beginning of the year. I was talking
about in terms of that debt management strategy. The factors which go into that are
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first to see as to what the profile of debts that is failing due-in order the Treasury
Bills and Bonds of different maturity as you spoke about because in most years, the
Government of Sri Lanka needs incremental borrowings, the chances are we are not
going to be able to retire any of that Treasury Bills or Bonds. So you are going to
have rolled it-over. So, the first category is, those Bills and Bonds which are falling in
due, and they will have to be rolled over. That is the first one.
Then, you have the governments’ borrowings requirement for that particular year as
embedded in the Appropriation Act. There, the technical people essentially take a
call, taking into account, overall market developments related to what they see as
the liquidity that is likely to be available in the market, the appetite amongst the
market players for different types of instruments. There is survey of market that is
done for that. The Central Bank of Sri Lanka conducts survey of markets. So, that is
also taken into account and also to see as to where you will be able to raise more of
the money. So, the liquidity market appetite and what is falling due in terms of past
debts. I think that all probably will come in. I am sure that the specialists will be able
to give you more information on that. But, these things are taken into account
broadly.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva
Mr. Governor, what is the function of the appetite? Appetite is your dependent
variable. It must be a function of some other variables.
Mr. Indrajith Coomaraswami
Sure.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva
So, why would once have appetite for a short tenure paper or was a long tenure
paper?
Mr. Indrajith Coomaraswami
If you anticipate that the Government is going to have to borrow more and more
money, the natural expectation will be that interest rates will go up in the future; in
which case, you will probably go for something of short tenure so that you can roll
that money over at a higher interest rate in the future. If on the other hand, you
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think that they are going to be trajectory of fiscal consolidation and the Government
call on resources is going to decline, you may want to be in the short tenure in the
market. So, that is in relation to the Governments’ Budgetary Operations. But, also
market players may take a call on other assets. If they think that the stock market is
going to go=up or down and they want to shift money from the fixed income to the
share market or if they want to move things to go into fixed deposits and etcetera.
So, one is the Governments’ debts Operations and it is called on resources that will
impact on expectations and the other is the dynamic across different instruments.

(ම ොමු : 2016 සැේතැම්බ්ත ෙස 8 දිනැති ාචික සටෙන )
5.1.5 mt;thNw 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 30 Mz;Lfspy; Kjph;tilAk;
Kwpfis toq;Ftjw;F jpl;lkplg;gl;bUe;jJld; mt;thwhd ePz;lfhy
KwpfSf;fhf rhjhuz KjyPl;lhsh;fspd; gq;Fgw;wiy ,yq;if
kj;jpa tq;fpapdhy; vjph;ghh;f;fg; gl;bUf;fhikAk; tl;b tpisT
Row;rpapid 30 Mz;Lfs; tiu ePbg;Gr; nra;jpUe;jikapdhy;
,uz;lhe;jur; re;ijapDs; ntspehl;L KjyPlhsh;fspd; gq;Fgw;wy;
vjph;ghh;f;fg;gl;bUe;jikAk; ntspg;gl;bUe;jJ. ,Ug;gpDk;> ntspehl;L
KjyPl;lhsh;fs; jkJ KjyPLfis kPs vLj;Jf;nfhz;bUe;jik 2015
,d;
tUlhe;j
mwpf;ifapd;
%yk;
cWjpg;gLj;jg;gl;bUe;jik
fhuzkhf
me;j
vjph;ghh;g;G
ntw;wpaspj;jpUe;jjh
vd;gJ
rpf;fYf;Fhpajhf fhzg;gl;lJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
Bond ම ළඳම ොළට විමද්ශී ආම ෝජ්ක න්ට එන්න පුළු න්කෙ තිමබන ාද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
විමද් ආම ෝජ්ක න්ට අපි ඉඩ දීලා තිබුයා 2006 ්තෂමේ විතර අපි ටන් ගත්මත්.
තිමබන ප්රොයම න් සි

ට ෙක් ෙය වි ෘත කළා. අ සාන කාල
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න විට ඒක

සි

ට 12.5 දක් ා

ැඩි කර තිබුයා. එතමකොට මුළු ප්රොයම න් සි

ට 12.5ක්

දක් ා ප්රොය ක් විමද්ශිලක න්ට එන්න පුළු න්. එමෙෙ සීො ක් තිබුයා. නමුත් ඔ
කාල

න විට ඒක සෑමෙන්න දුරට අඩු ම ලා තිබුයා. විමද්ශිලක න්මේ උනන්දු

අමේ රමේ ආම ෝජ්න

කිීතෙ පිිබබඳ අඩු ම ලා තිබුණු ප්රොය ත් එිබ ට ිහහින්

තිබුමණ්. ඒ අ ආම නැෙැ. අලුමතන් තිමබන ප්රොය ත් විකුයා ඒ අ එිබ ට ිහ ා
ඒ කාල

න විට.

(ම ොමු :2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 11)
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඊලඟ කාරය තෙයි මම්කත් එක්ක න කාරය ක් Monetary Board එක ගන්මන්
තීන්දු - මම් මගොල මලෝ බලන්මන් foreign investorsලා මම්කට එන ා
ප්රොය ත් එක්ක තෙයි මම්ක කරන්මන්. ෙෙ ඒක කි

කි න

න්නම් “ The board was of

the view that the issuing 30-year Treasury bonds would be favorable at this
stage to extend the yield curve and reprofile the debt service as there is good
interest shown by foreign investors" නමුත් කිසිදු foreign investorමකමනක්
මම්කට ආම නැෙැ මන්.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ. එ

අික තිුවොමේ view එක. ඒක තෙයි minute කරලා තිමබන්මන්. නමුත්

ෙමේ දැනුමම් සෙ අදෙමසේ ෙැටි ට, අවුරුදු 30 bonds ලට විමද් ආම ෝජ්න න්මේ
උනන්දු ක් නැෙැ.
අික තිුවො ප්රකා

කළා, Board එමක් කිසිදු සාොජිකම ක් නැත්නම්, එ

අනුෙත

වුයා මසේ සලකා Board එමක් minute කරන්න කි ලා.
(ම ොමු :
5.1.6

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 21)

,e;j Kwpfs; toq;fg;gl;l jpfjpf;F Ke;jpa thuj;jpy; ,uz;lhe;ju
re;ijapDs; 30 Mz;L Kjph;Tfhyk; nfhz;l KwpfSf;fhf 9.48
rjtPj ruhrhp tUtha; tPjNkfhzg;gl;lJld; me;j tPjhrhuj;jpw;F
fpl;ba tpfpjhrhuq;fspy; ,e;j Kwpfspd; toq;fy; ,lk;ngWk; vd;w
vjph;ghh;g;G murhq;f gLfld; jpizf;fsj;jplk; fhzg;gl;ljhf kj;jpa
tq;fp Kwpfspd; toq;fy; njhlh;gpy; Gydha;T nra;tjw;fhf nghJ
Kaw;rpfs; kPjhd ghuhSkd;wf; FOtpd; tpNrl ,ize;j fzf;Ffs;
FOtpd;tha;nkhop%y rhl;rpakspj;jy; Fwpg;Gf;fis ghpNrhjpf;ifapy;
ntspg;gl;lJ (gpd;dpizg;G xxi). mt;thW vjph;ghf;fg;gl;l tpisT
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tPjj;Jld; tl;lj;Jld; Kwpfis tpw;gid nra;tjw;F Nkyjpfkhf
Nkw;gb 4.2 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW murhq;fj;jpw;F
mjpfsT
njhifapid
ngw;Wf;
nfhs;tjw;fhd
tha;g;Gf;
fhzg;gl;bUe;jJ. mjd; gb 2015 ngg;uthp 25 kw;Wk; 26 Me;
jpfjpfspy; KiwNa ,izajsj;jpYk; nra;jpg; gj;jpupifspYk;
ntspaplg;gl;bUe;j mwptpj;jy;fspd; gb Kjyhe;ju 16 tzpfh;fspw;Fk;
30 Mz;Lfspy; Kjph;tilfpd;w &gh 1 gpy;ypad; jpiwNrhp Kwpfs;
12.5 rjtPj tl;bapd; fPo; toq;fg;gLtjw;fhf $W tpiyfs;
Nfhug;gl;bUe;jd.
,J
njhlh;ghd
$W
tpiyfspd;
fpilg;gdT
jfty;fs;
mwpf;ifapid ghpNrhjpj;jjpy; Copah; Nrkyhg epjpak; kw;Wk;
Kjyhe;ju 16 tzpfh;fshy; &gh 20.708 gpy;ypad; ngWkjpfs;
Fwpg;gplg;gl;L
$Wtpiyfs;
rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mj;Jld;
me;j
njhifapy;
Vwj;jho
75
rjtPjksT mjhtJ &gh 15.531 gpy;ypad; njhif xU jdpahh;
Kjyhe;ju tzpfupdhYk; mtUf;fhf kw;nwhU Kjyhe;ju tzpfuhd
,yq;if
tq;fpapd;
ClhfTk;
rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik
mtjhdpf;fg;gl;lJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
2014 සැේතැම්බ්ත ොසමේ direct placements එමකන් 11.75ට රුපි ල  බලි න
මදකක් ගත්තාද? ඔබුවො කි න විික ට direct placement එමකන් මම් ාමේ මුදල 
අටයි ද ෙ ගයනකට ගන්න පුළු න් නම්, 2014 සැේතැම්බ්ත ොසමේ direct
placement එමකන් රුපි ල  බලි න මදකක් ගත්ත interest rate එමක් අග
කි න්න.
පී. සමරසිරි මහතා
සැේතැම්බ්ත ොමසේ එකෙ bond එක දාලා 11.75ට ගත්මත්.
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ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා මහතා
මුදල  ප්රොය මකොච්චරද?
පී. සමරසිරි මහතා
රුපි ල  බලි න මදකක්.
සභාෙතිතුමා
ඒ සම්බන්ධ ඔබුවොට ඉදිරි ත් කරන්න ලි විල ලක් තිමබන ාද?
ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා
ඒ කාලමේ මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩලමේ සභා ති

ම න් හිටිමේ කවුද?

එන්.ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්.ඩී.නානායක්කාර
සභා ති ෙැටි ට හිටිමේ ආනන්ද සිල  ා ෙෙතා. ඒ කාලමේත් රාජ්ය ය
ෙැටි ට හිටිමේ ෙෙ. දැන් අපි මම් සංසන්දන

අිකකාරි

කරන්මන් ොත් සින්ෙ ම නස්

කාල රිච්මේද මදකක්.2014 ්තෂමේ ජ්න ාරි ොසමේ අපි 8.75ට ගත්මත්. මම් කි න
පිරි ැ ට අපි අරමගන ඇත්මත් 2014 ්තෂමේ සැේතැම්බ්ත ොසමේ ම න්න පුළු න්.
එතමකොට ද්විතීයික ම මළඳම ොමල  ම නස්කම් එක්ක සංසන්දන

කරලා බලන්න

පුළු න් ම ොලි අනු ාත න් මකොයි විික ට ම නස් ම ලා තිම න්මන් කි ලා. ඒ
අනු යි තීන්දු

ගත යුත්මත්. එමෙෙ නැුව

ජ්න ාරි ොසමේ 8.75ට ගත්තා,

සැේතැම්බ්ත ොසමේ 11.75ට ගත්තා කි න මදක compare කරන්න බැෙැ.
සභාෙතිතුමා
ඔබුවො මුලින් ැෙැදිලි කමළේ, නි ්චිත අවුරුදු 30කට අදාල bond එකක් 8.5ටත්
ගත්තා. ෙැබැයි, ඒ ාමේෙ ඒ ක්රි ා ලි

ඇුවමල  ඊලඟ රිච්මේද කදි තත්ත්

න්

ම නස් ම ද්දි ඒක 11.5ටත් ම න්න පුළු න් කි ලා ඔබුවො කි න්මන්.
එන්.ඩබ්ලිව්.ජී.ආර්.ඩී.නානායක්කාර
සතය වශපයන්ම
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12දිනැති ාචික සටෙන පිටු 36)
5.1.7 cs;ehl;L

fld;

Kfhikj;Jt

toq;Ftjw;F &gh
nra;ag;gl;bUe;jJ.

rigapdhy;

Kjyhe;ju

Vyj;jpy;

1 gpy;ypad; Kwpfs; khj;jpuNk ghpe;Jiu
,Ug;gpDk;>
me;j
ngWkjpapYk;
gj;J
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klq;Ffspw;Fk; $ba njhifahd &gh 10.058 gpy;ypad; tiu $W
tpiyfis Vw;Wf;nfhs;stjw;F> 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Vyk;
elhj;jg;gl;l gpd;dh; 1230 kzp Kjy; 1310 kzp tiu ,lk;ngw;wpUe;j
2/2015 Mk; ,yf;fjpiwNrup Kwpfs; Nfs;tpr; rigapdhy; (Treasury
Bond

Tender

Committee)jPh;khdpf;fg;gl;bUe;jJ.,jd;NghJ

mtjhdpf;fg;gl;l Kf;fpakhd tplak; ahnjdpy; Nkw;gb jPh;khdk;
Vyk; ,lk;ngw;w gpd;dNu vLf;fg;gl;bUe;jikahFk;. ,J Nkw;gb 5.1.3
Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt
rigapdhy; &gh 12.550 gpy;ypad; njhifapid Neub Kiwapd;
%yk;
G+h;j;jpnra;Jnfhs;tjw;F
vLf;fg;gl;bUe;j
jPh;khdj;jpid
KOikahf kPWtjhFk;. me;j epiyapd; fPo; md;iwa jpdk;
,lk;ngw;wpUe;j Vyj;jpy; 9.3510 Kjy; 11.7270 tiu epiwaplg;gl;l
jpUk;gy; tPjj;jpw;F $W tpiyapidr; rkh;g;gpj;jpUe;j 14 Kjyhe;ju
tzpfh;fspw;F 30 Mz;Lfspy; Kjph;tilfpd;w jpiwNrhp Kwpfis
toq;Ftjd; Clhf &gh 10.058 gpy;ypad; njhifapid jpul;Ltjw;F
vjph;ghh;j;jpUe;j NghjpYk;> fopT tPjj;jpy; (Fiwthd tpiyapy;)
toq;fpapUe;jik
fhuzkhf
Vwj;jho
&gh
9.658
gpy;ypad;
njhifapid
jpul;Ltjw;F
re;jh;g;gk;
fhzg;gl;lJ.
,jd;NghJ
mtjhdpf;fg;gl;l
NkYnkhUKf;fpakhd
tplak;
ahnjdpy;
Nkw;Fwpj;jthW ngw;Wf;nfhs;tjw;F KbahJ NghapUe;j &gh 0.371
gpy;ypad; (&gh 10.058 gpy;ypad; - &gh 9.687 gpy;ypad;) njhifapid
Vida
FWq;fhy
%yq;fspypUe;J
G+h;j;jpnra;a
Ntz;bNaw;gl;bUe;jjikahFk;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;Fwpj;j 5.1.7 Mk; ge;jpapy; cs;s tplaq;fSf;F chpa FO
cWg;gpdHfshy;
tpdhtg;gl;l
rpy
Nfs;tpfSk;
rk;ge;jg;gl;l
cj;jpNahfj;jHfsplk; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l gjpy;fSk; fPNo
5.1.8 ,d; fPo; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.
5.1.8 Nkw;Fwpj;j ge;jpapYs;s tplaq;fspd; gb 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp
0830 kzp Kjy; 1100 kzp tiu ,lk;ngw;w Vykply; re;jh;g;gk; tiu
me;j Vyj;jpypUe;J 2015 khh;r; 02 Me; jpfjpad;W NjitahapUe;j
&gh 13.550 gpy;ypad; fhRj; Njit mlq;fyhd 2015 khh;r;
khjj;jpw;Fhpa fhRj; NjitapidAk; cs;slf;fpa cs;ehl;L fld;
55

Kfhikj;Jt
rigapd;
ghpe;JiuAk;
kj;jpa
tq;fp
MSehpd;
mq;ff
P huKk; mjhtJ Vykply; Kbtile;J Nfs;tpr; rigapd;
jPh;khdj;ij
ngw;Wf;nfhz;l
gpd;dUk;
$l
cs;ehl;L
fld;
Kfhikj;Jt
rigapd;
fld;ngWjy;
epfo;r;rpj;jpl;lj;jpw;fhf
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUf;ftpy;iy.
Nkw;Fwpj;j ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s Nfs;tpr; rigapd; jPh;khdk;
kj;jpa tq;fpapd; MSehpdhy; mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpw;F
toq;fpapUe;j mwpTWj;jypd; gpufhuk; (me;j mwpTWj;jypd; rhuhk;rk;
fPNo jug;gl;Ls;sJ) vLf;fg;gl;ljhFk; vd;gJ mur nghJg;gLfld;
jpizf;fsj;jpd; mj;jpal;rfuhy; tpiyNfhuy; nghopg;G mwpf;ifapy;
Summary

(Bid

xxvi)Fwpg;gplg;gl;bUe;jJ.
(gpd;dpizg;G

xxvii)

Report)
(mf;
me;j

ifnaOj;jpy;
Fwpg;G

jd;dhy;

mj;jpal;rfhpdhy;

(gpd;dpizg;G
vOjg;gl;ljhf
tha;nkhop%y

rhl;rpakspj;jypd;
Clhf
cWjpg;gLj;jg;gl;lJ).
Nkw;Fwpg;gpl;l
Fwpg;Gf;F Nkyjpfkhf me;j Kwpfs; Vytpw;gidapypUe;J &gh 10.058
gpy;ypad; njhifapid ngw;Wf;nfhs;jy; njhlh;gpy; Ntnwt;tpj
vOj;J%y
rhd;WfSk;
fzf;fha;tpw;F
fpilj;jpUf;ftpy;iy.
Nkw;Fwpj;j vOj;J%y rhl;rpakspj;jypd; gphpj;njLj;jYk;; mjd; jkpo;
nkhopngah;g;Gk; fPNo jug;gl;Ls;sd.
“Governor instructed to raise funds up to Rs. 10 billion taking into
consideration additionalfund requirement of the Government” (gpd;dpizg;G
xxvii)
“murhq;fj;jpd; Nkyjpf epjpj; Njitapidf; fUj;jpw;nfhz;l gpd;dh;
&gh 10 gpy;ypad; tiuahd epjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F kj;jpa
tq;fpapd; MSdupdhy; mwpTWj;jy; jug;gl;bUe;jJ”
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.


DDMC Proposes the funds raising arrangement of a particular
month – based on market conditions – and implementation of the
same is an agenda item for discussion at the following DDMC.
Further, the monthly borrowing programme recommended by the
DDMC and its implementation with deviations, if any, also
submitted for Governor’s approval.
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Therefore, the funds to be raised for the 02.03.2015 and for the
month of March 2015 were proposed from both auction and direct
placement sources comprising of different instruments and
submitted for necessary approvals on 27.02.2015. Changes to
the proposed arrangements were discussed at the following
DDMC and its implementation was submitted for necessary
approvals.



Observations by the senior management highlighted and returned
with the March 2015 borrowing programme was considered in the
formulation of the Medium Term Debt Management Strategy
(MTDS) from the following month.

,yq;if
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
Nkw;gb
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

vOj;J%y
mjpgjpapd;

Cannot agree with the reply of the Central Bank. The methodology
appearing in the reply does not comply with paragraph 01 of the
Activities of the Front Office in the Operating Mannual of the Central
Bank of Sri Lanka. It is observed that in the case of the auctions prior
to the relevant auction, the approval of the Governor of the Central
Bank had been obtained before the auctions. In addition, a reply has
not been given to the audit observation that the Governor of the Central
Bank had given instructions for the increase of the issuance of bonds
for Rs.1 billion expected at this auction to Rs.10.058 billion.
Accordingly, the audit observation is further confirmed.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
Tender Board එකට ාඩි ම න පිරිස තෙන් මෙෙ bond එක ගන්න න්මන් ක ර
ආකාරම න්ද කි න එක පිිබබඳ දන්මන් නැති ද ාඩි ම ලා තිමබන්මන්
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ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
Tender Board එකට

ාඩි ම නමකොට ඊට කලින් අික තිුවො මද ා්තතමම්න්ුව ට

ිහහිල ලා නිලධාීතන්ට කි ලා තිබුයා කලින් ක්රෙ ට කරන්න එ ා කි ලා. එතමකොට
ඒ

ණිවිඩ Tender ෙණ්ඩල ටත් ලැබලා තිබුයා.Tender ෙණ්ඩලමේ

ම නමකොට ඊට

ැ

ඒමගොල ලන්ට ලැබුනා

භාග කට විතර කලින් අික තිුවො කි

ාඩි

ණිවිඩ

කි න එක තෙයි දැනුම් මදන්මන්. නමුත් ඊට ම ර ඒක

දැනුම් දීලා තිබුමණ් නැෙැ.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 05)

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙට එකෙ කාරයා ක් සම්බන්ධම න් අෙන්න ප්ර ්ය කිහි
ප්ර ්ය මනම යි. ම බර ාරි 27

ක් තිමබන ා. Theory

ැනිදාට අදාළ මෙෙ බැඳුම්කර නිකුත් කිීතමම්දී

රුපි ල  බලි න 13.5 ක් රජ්ම න් ඉල ලු ාෙ, ඒක ගැනීෙට අදාළ කරන

ළමු

තීරය ගත්මත් කුෙන තැනින්ද? මෙතැන දැන් සිටින එහි ප්රධානි ා කවුද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ප්රධාන

ම න් එ ට සම්බන්ධ ම න්මන්, Tender Committee සභා ති ඉන්න ා. ඒ

අ ස්ථාම හිටපු ය අිකකාීත ඉන්න ා ඒ ඕනෑෙ නිලධාරිම කුමගන් ඒ ගැන ප්ර ්ය
කරන්න පුළු න්. ො නිම ෝජ්ය අික ති වුයාට ෙට භාර තිබුමණ් නැෙැ. ඒ අං
භාර සෙකාර අික ති ඉන්න ා. ඔහුට ඒ පිිබබඳ උත්තර මදන්න පුළු න් ම යි.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙමේ මූලධ්තෙ

මම්කයි. මෙ

ක්රි ා ලි ක්මන්. මම් පිිබබඳ

අික ති ර ාට තිමබන විම චන

ාමේෙ මම් ක්රි ා ලි

හිටපු ෙෙ බැංකු

වුමණ් මකොමෙොෙද කි ලා

බලා ගන්න ඕනෑ. මෙොකද, හිටපු ෙෙ බැංකු අික ති ර ා දැන් නැෙැ. ඒ නිසා system
එක clean කි න එක අමේ නිගෙන නම්, ීතක්ෂය අ
මකමනකු ඇවිත් ඉන්න ා. අ ට ඔහු සෙඟ
අෙන්මන්,13.5 billion ගන්න විික

ය නැෙැමන්. දැන් අලුත්

ැඩ කරන්න පුළු න්. ඒ නිසා ෙෙ

decide කරපු

ළමු ැනි තැන මකොතනද?

මද ා්තතමම්න්ුව මෙොකක්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව . අතිම්තක අිකකාීත ආසිම් ෙෙත්ෙ ාට ඒකට පිිබුවරු

මදන්න පුළු න් ම යි.
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ආචා්ත එම්.ඉමසzඩ්.එම් අසීම් ෙෙතා
The decision to raise fund comes from the DDMC – Domestic Debt
Management Committee which decides on what basis we are going to give
Treasury’s cash flow needs
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඊට

ස්මසේ ඔබුවෙන්ලා ඒ decision එක ෙත 13.5 billion ගන්න කටයුුව කළා.

එතමකොට

සු ිහ

ා්තතාම ත් තිමබන ා. ඒ ගන්න අ ස්ථාම දී ඒ auction එක

ම න තැනදීෙ හිටපු ෙෙ බැංකු අික ති ර ා ඇවිත්

ම් කිසි නිම ෝග ක් දුන්නා

කි ලා. ඒ නිම ෝග දුන්න කමිටු මෙෝ Department එක මෙොකක්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුව
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒත් Dr.Azim. ඔබුවොද ඉන්මන්?
Dr. M.Z.M Azim : I was the Additional Superintendent at that time.
The Hon. Bimal Rathnayake: Who was the chief?
Dr. M.Z.M Azim
Mrs. Seneviratne
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවමි ට තෙයි ඒ ගකීෙ තිබුමණ්. මෙ සම්පූ්තය auction ක්රෙ ට ගන්න කි න
කරුය හිටපු ෙෙ බැංකු අික තිුවො කි ම ඔබුවමි ට තෙයි.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
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ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවමි න්ලා ඒ අනු කටයුුව කළා.ඊලඟ පි
එමකන්

ගන්න

ඔබුවමි ට

ර මෙොකක්ද? 13.5 billionauction

Governorමගන්

නිම ෝග ක්

ආ ා.

ඒ

අනු

ඔබුවමි න්ලා කටයුුව කළා. ඊලඟ step එක මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අපි department එමකන් මකොයි මකොයි ප්රොය

ගන්න පුළු න්ද කි ලා මටන්ඩ්ත

කමිටු ට ඉදිරි ත් කරන ා. ඒ proposal එක අපි මටන්ඩ්ත කමිටු ට අරමගන න ා
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවමි න්ලා 13.5 billionraise කර ගන්න විික

දැනමගන tender committee

එකට න ා?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි - ඔ
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 13)

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
Tender Committee එමක් ඉන්මන් කවුද?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම

මටන්ඩ්ත කමිටුම

අධයක්ෂක, මද්ශී
්තමේෂය මෙමෙ
ගැන ෙමේ

සභා ති ර ා ෙෙයි. ආ්තථික

මෙමෙයුම් කටයුුව මද ා්තතමම්න්ුවම

අධයක්ෂක ො ආ්තථික

න Assistant Governors ලා ඉන්න ා.මම්ක Treasury bonds

ළමු ැනි Tender Board එක. මෙහිදී සුපුරුදු

මද ා්තතමම්න්ුවම

්තමේෂය

රිදි රාජ්ය ය

Technical report එමක් තිම න්මන් ඒ bids ටික බලලා

"මෙච්චර ගත්මතොත් වි දෙ මෙච්චරයි" කි ලා ක්රෙම ද අනු කි න ා. ඒ මටන්ඩ්ත
එමක් එක bond එකක් මනම යි bonds කිහි

ක් තිබුයා.

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
මකටිම න් කි ම ොත්, ඔබුවෙ තෙයි Tender Committee Chairman. ඔබුවො තෙයි
decision එක ගන්මන් මකොච්චර ගන්න ාද? මකොයි විික ට ගන්න ාද? කාමගන්
ගන්න ාද? කි ලා.
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පී. සෙරසිරි ෙෙතා
අපි කාමගන් ගන්න ාද කි ලා දන්මන නැෙැ.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ ගන්න ප්රොය

සම්බන්ධ

රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් recommendation

එකක් ඔබුවොට ඉදිරි ත් කළාද? මකොච්චර විතරrecommendation එකක් දුන්නද?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ . අ සානමේ රුපි ල  බලි න 10 ක් ගන්න recommendation එක ආ ා.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ රුපි ල  බලි න 10 මකොයි විික ටද ගන්මන් කි ලා. recommend කළාද? දෙ ෙ
auction එමකන් ගන්න කි

ාද?

පී.සෙරසිරි ෙෙතා
auction ලින් 11.73 තෙයි weighted average එක ඒ අ ස්ථාම .
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
දෙ ෙ auction තෙයි. Direct Placement ලින් ගන්නද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
එමෙෙ මුකුත් recommendation ඒ අ මේ තිබුමණ් නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
Direct Placement කතා Tender Board එමක් නැෙැ.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ auction එක handle කරන්න රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් Tender Board

එකට ඒ අ මේ Advice එක දුන්නාද? මම් ා්තතාම 2.6 කථා ක් තිම න ාද?
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පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ අික තිුවො එන්න ඉස්මසල ලා Tender Board එකට ඉදිරි ත් කරන්න ෙදපු
ා්තතා .
සභා තිුවො ඒ ා්තතා ෙදන්මන් කවුද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
Public Debt Department එමකන
සභා තිුවො රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් නි්තමද්

ෙදන ා මන්. ඒ නි්තමද්

නි්තමද්

කිහි

නි්තමද්

ක් සහිත ඔබුවෙන්ලාට ඉදිරි ත් කමළේ.

ුවළ විකල 

ක් තිබුයා. ඒ අතරින් එකක් තෙයි රුපි ල  බලි න 2.6 ක

පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ රුපි ල  බලි න 2.6 ක නි්තමද්

අ ට ඉදිරි ත් කමළේ නැෙැ. ඒක අ ට ඉදිරි ති

කරන්න ෙදමින් ැ ුවය එකක්.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ම න්මද්සි

11.04ට අ සන් වුයා. ඊට

ස්මස රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාීත, අතිම්තක අිකකාීත රුන් සෙ FrontOffice එමක් ප්රධානි ා එකුවම ලා
බලන ා. මකොච්චර ප්රොය ක් අ ට මම්මකන් ගන්න පුළු න්ද කි ලා. ඒ අනු අමේ
තීරය

වුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය ක් අ ට ගන්න පුළු න් කි ලා. ඒ

පිිබබඳ අපි ා්තතා සකස් කළා. ඒමකන් අදෙස් කමළේ අපි ඒක මටන්ඩ්ත කමිටු ට
ඉදිරි ත් කිීතෙ
වුයාට

සු

ෙයයි. මටන්ඩ්ත කමිටුම න් තෙයි තීරය

අික තිුවොමේ

ගන්මන්. ඒක අ සන්

ැමිණීෙ සිද්ධ වුනා. ඒ ම ලාම

නිම ෝජ්ය අික තිුවෙන්ලා මදමදමනක්
අධීකාීතුවො ඉතාෙ විස්තර සහිත

ැමිය සිටි ා. ඒ අ ස්ථාම

අතිම්තක

ැෙැදිලි කළා රුපි ල  බලි න 10කට ෑෙ කිසිෙ

ආකාර කින් ම ෝජ්නා කරන්මන් නැෙැ කි ලා.
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සභා තිුවො.
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට එ ැනි ම ෝජ්නා ඉදිරි ත් කරන්න Manual එකක්

තිම න ාද? මෙොකක් දනම් කරමගනද ඒ ම ෝජ්නා ඉදිරි ත් කරන්මන්?
ආචා්ත එම්.ඉමසzඩ්.එම් ආසීම් ෙෙතා
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

OperationManual එමක් TenderBoard එකට

ඉදිරි ත් කරන මල ඛය Annexes විික ට ම න් ා තිම න ා. ඉන් එක්
මල ඛය කින් තෙයි අපි මනොම කුත් විකල 
කරන්මන්. එෙ අ ස්ථාම

ම ළඳම ොළ තත්ත්

න් මටන්ඩ්ත කමිටු ට ඉදිරි ත්
ෙත රුපි ල  බලි න 2.6 ක්

මටන්ඩ්ත කමිටු ට ම ෝජ්නා කිීතෙ තෙයි අපි ලෑස්ති කරලා තිබුණු විකල 

.

සභා තිුවො.
ඒ Operational Manual එක ෙදන්මන් කවුද?
Dr.M.Z.M Azim
That was already prepare at that time. It was not prepared by us at that time.
But it is being regularly monitored by the Internal Audit Department of the
Central Bank and if there is anything different to that, it is discussed on a
regular basis by the Audit Department.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවො සෙ ඔබුවමි

කි න ා ඒක Advice එකක් විතරයි. Order එකක් මනම යි.

ඔබුවෙන්ලා 2.6 ගන්න එක තෙයි fair කි න එක මටන්ඩ්ත Board එකට ඉදිරි ත්
කළාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ. ඊට ප්රථෙ අික තිුවො මද ා්තතමම්න්ුව ට ැමිණි ා
ගරු රන්ජ්න් රාෙනා ක ෙෙතා
අන්තිෙට කි

කාරය

ැෙැදිලි නැෙැ.ඔබුවමි නි්තමද් කළා කි ම මෙොකක්ද?
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සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අපි

ා්තතා

සකස් කරලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය . අික තිුවො

කි ම , එමෙෙ මනම යි. රුපි ල  බලි න 20 ක් auction එමකන් ගන්න කි ලා.
නමුත් ඒ අ ස්ථාම දී අපි එකමෙලා කි ා සිටිමේ, මම් ප්රොය ට

ාෙ සුදුසු නැෙැ

කි ලා.
ගරු රන්ජ්න් රාෙනා ක ෙෙතා
සුදුසු ෙැකි ා ක් නැෙැ කි ලා ලිඛිත දුන්නාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ. සාකච්ඡා ක් කළා විතරයි.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා.
එතමකොට TenderCommittee එමක්දි ඔබුවො සභා ති ර ා
billion ෙ auction ක්රෙ ට

ම න් Rs.10

න්න තීන්දු කරද්දී, (Rs. 2.6 billion) ම ෝජ්නා කරද්දී

නිලධාීත ෙෙත් රුන් කවුරු ත් ඒ සම්බන්ධම න් ඒ මගොල ලන්මේ අකෙැත්ත ෙරි
කිසිෙ මද ක් ප්රකා කමළේ නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ප්රකා කළා.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

මෙහි මුලට ිහ ා නම් ත ත් මලමෙසි ම න ා. මම් සම්බන්ධ පු ත් ත් දැන්වීෙ ළ
කමළේ Rs.1billion ඉල ලලා. අන්න එතැනින් තෙයි ටන් ගන්න ම න්මන්. පු ත් ත්
දැන්වීම්

ළ කලා Rs.1billion ඉල ලලා. එතමකොට මම්කට bid කරපු අ මේ

සිුවවිල ල වුමණ් Rs.1billion තෙයි ගන්මන් කි න එකයි. Rs.1billion

ලට තෙයි

Bank of Ceylon ඇුවළු ඉතිරි සි ල මලෝෙ bid කමළේ. ඉතිොසමේත් Rs.1billion
ඉල ලු ාෙ Rs.2 billionorRs.3 billion සෙෙර ම ලා ට අඩුම න් ගන්න ා, සෙෙර
ම ලා ට

ැඩිම න් ගැනීෙක් සිදු ම න ා. එතමකොට Rs.1billion ඉල ලපු එකට

ඔබුවමි න්ලාමේ කමිටු
තත්ත්

ම ෝජ්නා කරලා තිබුයා Rs.2.5 billion ගැනීෙ අහිතකර

ක් නැෙැ කි ලා. ෙෙ හිතන විික ට ඒක ඇුවළු ම ෝජ්නා ෙ ක් ඉදිරි ත්

කළා.
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දිනැති ාචික සටෙන පිටු 15)

සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ම ෝජ්නා ෙ ක් ම ෝජ්නා කරලා තෙයි ඔබුවමි න්ලා මම් කමිටු ට දෙන්මන්. ඒ
සම්බන්ධ ඔබුවමි න්ලා ත note එකකුත් දැමු ා මන්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
එතැනදී අික තිුවො සම්පූ්තයම න්ෙ ප්රකා කලාට ස්මසේ "නැෙැ රුපි ල  බලි න
10කට

න්න ඕනෑ" කි නමකොට ෙට සිදු වුයා FrontOffice එකට නිම ෝග ක්

මදන්න රුපි ල  බලි න 10කට තිමබන විික ට මම් ා්තතා සකස් කරන්න කි ලා.
මෙොකද FrontOffice එමකන් තෙයි මම් ා්තතා සකස් කරන්මන්. ඒ අ ස්ථාම දී ඒ
නිලධාරි ාට නැ ත ාර ක් ඒ ා්තතා සකස් කරන්න කටින් කි ලා බැෙැ. ඒ නිසා
ෙෙ ඒ නිලධාරි ාට Notes කලා Governorමේ

additional fund requirement

එකක් තිම න ා, ඒ අනු රුපි ල  බලි න 10කට ා්තතා ෙදන්න කි ලා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර
එතමකොට මම් Auction sheet එක සම්බන්ධ ඔබුවමි විෙසීෙක් කමළේ නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඊට සු අපි අරමගන ිහමේ අර රුපි ල  බලි න 10 කි න ම ෝජ්නා . ඒ නිසා අපි
සභා තිුවොට ප්රකා කළා. "අමේ තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ප්රොය , නමුත් අපි
මම් ා්තතාම මගනාම නැෙැ අද අික තිුවො නිම ෝජ්ය අික ති රුන් මදමදමනකු
සෙග ැමිණි ාෙ අපි ම ෝජ්නා කරන ා්තතා ට කැෙති නැති නිසා අ ට සිදු වුයා
රුපි ල  බලි න 10 ක ප්රොයමේ

ා්තතා

සකස් කිීතෙට, මම් තෙයි ඒ

ා්තතා "

කි ලා. මටන්ඩ්ත කමිටු ට ම ෝජ්නා කළා මම් පිිබබඳ අික තිුවොමගන් විෙසීෙක්
කරන්න කි ලා.
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
කලින් තිබුණු hybrid system එක අනු නම් අපි කරන මද් තෙයි ම ොඩි ගයනක්
දෙලා ම ළඳම ොමළේ ඒක චලන

න විික බලන ා. බලලා අපි privet placement

ලට න ා. එතමකොට අපි දෙන්මන් Rs.1 billion or Rs.2 billion අ
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යයි කි ලා,

නමුත් Rs.10 billion ගන්න බලාමගන. අපි මුළුෙනින්ෙ ම න්මද්සිම න් ගන්න ා
නම් අ

ය ප්රොය ෙ advertise කරන්න ඕනෑ නැද්ද? අපි

න්මන් ම ළඳම ොළ

චලන මසො න්න මනම යි. අපි න්මන් මුළුෙනින්ෙ ම න්මද්සිම න් ගන්න නම් ඒ
දැන්වීමම් සකස් වි යුුවයි මන්ද අපි ගන්න මුළු ප්රොය ෙ?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක තෙයි නි ැරදි ආකාර . නමුත් මෙතැනදි පු ත් ත් දැන්වීෙ දෙනමකොට මෙමෙෙ
කරන බ

කවුරු ත් දැනමගන සිටිමේ නැෙැමන්. එතමකොට එමෙෙ කරන්න

අ ස්ථා ක් තිබුමණ් නැෙැ. ෙෙ හිතන්මන්

සු කාල ක කරන මකොට එමෙෙ මුළු

ප්රොය ෙ දෙලා ම ොඩි ම ොඩි ම නස්කම් ම න්න ඇති. සෙෙර ම ලා ට එමෙෙ
ම නස් වුණු අ ස්ථාත් තිමබන ා.
සභා තිුවො
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
කි

කලින් ප්රකා මේදී කි

ා සභා තිුවොට

ා කි ලා මම් ගැන Governorමගන් අෙන්න කි ලා.Governor මගන් ඇහු ාද?

කවුද ඇහුම ? ෙෙ අෙන්මන් මම් ම ෝජ්නා ගැන. ඔබුවොද ඇහුම ?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 16)

පී. සෙරසිරි ෙෙතා
TenderCommittee එකට ආ ාෙ අපි ඇහු ා Rs. 1 billion දාලා රුපි ල  බලි න 10
ක් ගන්මන් ඇයි කි ලා. එතමකොට කි
දුන්නා"

කි ලා ඒ ම ලාම

ා " මම්ක ගන්න කි ලා අික තිුවො උ මදස්

ෙෙ ඇහු ා එමෙෙ උ මදස් අනු

TenderBoard එමක් තිමබන

ගන්න ා නම්

ගකීෙ මෙොකක්ද කි ලා. ඒ ෙමේ

ළමු ැනි

TenderBoard එක. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. ෙට මම් ගැන වි ් ාස ක් නැෙැ.
මෙොකද, මම්ක ාචික කි

මද ක් මන්. අික තිුවො මකොමෙොෙ උ මදස් දුන්නාද

දන්මන් නැෙැ මන්. අික තිුවො ඒ ම ලාම
මකොමෙොෙත් ෙෙ බැංකුම ක්රි ා ලි
මන්. "අික තිුවො කි

ෙැටි ට උ මදස් මදනමකොට

පිිබගන්න ා. නැත්නම් ැඩ කරන්න අොරුයි

ා" කි න එකමන කි න්මන්. මකොමෙ ත් ලි ලා තිබුමණ්

නැෙැමන්. ඒ නිසා ෙෙ ඇහු ා " මකොමෙොෙද ඒක දැන ගන්මන්" කි ලා.
සු

TenderBoard එකට කථා කරලා කි

ා "මකොමෙොෙටත් මෙොඳයි ඔබුවො

අික තිුවොට කථා කරන එක" කි ලා. එතැනදී ෙෙ එිබ ට ඇවිත් අික තිුවොට Call
එකක් ගත්තා. ෙෙ ඒක ෙැෙ තැනෙ කි ලා තිමබන ා.ෙෙ දන්මන් නැෙැ නමුත්
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අික තිුවොට මෙොන ා ෙරි මෙේුව තිමබන්න ඇති මෙමෙෙ කි න්න. ෙෙ
අික තිුවොමගන් ඇහු ා මෙමෙෙ කි ම

ඇයි, මම්මක rationale එක මෙොකක්ද?

කි ලා. එුවො rationale එකට මෙේුව මදකක් කි

ා.

එකක් තෙයි අමේ ආණ්ඩු ට මුදල  වි ාල ප්රොය ක් අ

ය ම ලා තිමබන ා, මම්ක

ගන්න ඕනෑ කි ලා.
ම ෝජ්නා කරපු රුපි ල  බලි න 10 weighted average එක තිබුමණ් 11.73. එුවො
කි පු මදම නි එක තෙයි මම් Bond එක, 2014 සැේතැම්බ්ත ොසමේ නිකුත් කරලා
තිබුණු Bond එක තෙයි නැ ත නිකුත් කරන්මන්. එතමකොට අික තිුවො කි

ා "ඉදිරි

සතිමේ අපි ම ොළී අනු ාත ැඩි කරන ා , ම නස් කරන ා" කි ලා. ඒ ැඩි කරන ා
කි ම අමේ තිබුයා ප්රති ත්ති ම ොලී අනු ාත ල සි
ට 5 ෙේටෙ, සි

තිබුනා. සි
සි

ට 5 ෙේටෙක්. ෙේටම් ුවනක්

ට 6.5 ෙේටෙ අමනක් එක ෙට ෙරි ටෙ ෙතක නැෙැ .

ට 7 මෙෝ 7.5 ෙේටෙ. මි කිසි බැංකු ක් ඇවිල ලා ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම මුදල 

තැන් ත් කමළොත් මදන්මන් සි

ට 6.5 ක ම ොලී අනු ාත . ම් කිසි ොස ක ුවන්

රකට ඩා සල ලි මගනල ලා තැන් ත් කමළොත් සි
නැෙැ. සි

ට 6.5 ක ම ොලි ක් මදන්මන්

ට 5යි මදන්මන්. ඒ අ ස්ථාම තිබුණූ ප්රති ත්ති

වුමණ් බැංකු තෙන්ට

තිමබන අතිරික්ත සල ලි ෙෙ බැංකුම තැන් ත් කරලා නිකම් ම ොලී ගන්මන් නැති
පුළු න් තරම් ය

මදන්න කි න එකයි. අන්න ඒ සි

ට 5 තෙයි

ෙළෙ ම ොලී

අනු ාත .
මම් නිසා අන්ත්ත බැංකු ම ළඳ ම ොමළේ ම ොලී අනු ාත නිතරෙ සි

ට 5 ෙේටෙට

තෙයි ආම . මම් ගැන Board එමකත් කථා කර කර සිටිමේ. මෙොකද, market
එමකනුත් කි
අික තිුවො කි

කි

හිටිමේ මම් ම ොලී අනු ාත

ා " ලබන සතිමේ අපි මම් සි

අයින් කරන්න කි ලා. එතමකොට
ට 5 අයින් කරන ා, අයින් කලාෙ

ම ළඳම ොළ ම ොලී අනු ාත ආ සු ඉෙල නිහන ා" කි ලා. ම ොලී අනු ාත ඉෙළට
නිහන මකොට ලංකාම

තිමබන ම ොලී

ුෙ

ආ සු 2014 සැේතැම්බ්ත ොස ට

න ා. සැේතැම්බ්ත ොස ට ිහ ාෙ අර 30-yearbond එක නිකුත් කරපු ම ලාම
තිබුණු ම ොලී අනු ාත

නැ තත් එන ා. එතමකොට සි

ට 10 ක් අර මගන මම්

ම ොලී අනු ාත දැනට ැඩි වුයාට ලබන සතිමේ මම් සි

ට 5 අයින් කළාට ස්මසේ

ඒක ැඩි ම න්මන් නැෙැ. මෙොකද, ිහ

අවුරුද්මද් ඒ bond එක ෙෙ හිතන විික ට

රුපි ලි බලි න මදකක් විතර අරමගන තිබුමණ් සි
ම ෝජ්නා කරලා තිබුමණ් සි
ම ොලී අනු ාත

ුෙ

ට 11.75ට. මම් සැම්ත අපි

ට 11.73ට. එතමකොට අර සි

අමතන්ට

ට 5 අයින් කළාෙ

න ා නම් මම්මක් කිසි ප්ර ්න ක් නැෙැ. ඉතාෙ
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තාක්ෂණික පිිබුවරක් තෙයි ඒ දුන්මන්. ඒ නිසා මම්ක ගැනීමම් රදක් නැෙැ කි න
එක තෙයි කි ම
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
ඒ උ ක්රෙ ෙරි ිහ ාද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ , ෙරි ිහ ා
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඕක සි

ට 11.73 ද සි

11.73 ද සි

ට 11.75 ද කි න එක inisolationගන්න බැෙැමන්. සි

ට

ට 11.75 ද කි න එක අපි සාමේක්ෂ බලන්න ඕනෑ එදා ම ළඳම ොමළේ

තිබුණු ම ොලී අනු ාත

අනු . ඒක ඊට අවුරුද්දකට කලින් නිකුත් කරපු ම ලාම

ම ළඳම ොමළේ තිබුණු ම ොලී අනු ාත සෙ ම බර ාරි ොසමේ ම ොලී අනු ාත අතර
තිබුණු ම නස මෙොකක්ද? එමෙෙ නැත්නම් එෙ ම ොලී අනු ාත ෙද තිබුමණ්?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 16/17)

පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ම නසක් තිබුනා
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඒක තෙයි ෙෙ අෙන්මන්. එතමකොට ම නසක් තිබුයා නම් ඒ ම නස අඩු නම් ඒ
කි න්මන් 2015 ම ළඳම ොමල  සි

ට 14ට තිබුණු ම ොලී අනු ාත ට

ඩා

significantly අඩුයි නම් ඔබුවො ඒ justificationඑක පිිබගත්මත මකොමෙොෙද?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක මෙමෙෙයි කි ම . සාොනයම න් TenderBoard එමක්

ම්

ම් තීරය

ගන්නමකොට අපි සෙෙර මද් ල  දන්න ා. ඉදිරි සතිමේ ම ළඳම ොලට ම න්මන්
කුෙක්ද: ෙෙ බැංකුම

ම ොලී අනු ාත

මෙොන විිකමේ ම යිද? කි ලා අමේ ලඟ

දැනීෙක් තිමබන ා
සභා තිුවො
ඒ පිිබබඳ ඔබුවොමගන් ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කර ගන්න ඕනෑ.
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ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි., සොම න්න මම් ප්ර ්යමේ පිිබුවර ත ෙ අ සන් වුමණ් නැෙැ.
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක තෙයි, TenderBoard එමක් ආ්තථික

මයේෂය අධයක්ෂ සෙ පිරිස කරන්මන්

ඒකයි. දැනට තිමබන එකෙ මනොම යිමන් බලන්මන්.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
සෙරසිරි නිම ෝජ්ය අික තිුවො මෙමෙෙමන්. අපි හිතන ා නම් අද 11.07.03 එක
lowfigure එකක් කි ලා, ඒ lowfigure එකක් කි ලා කි න්මන් market එමකත් ඒ
මේ ගයනක් තිමබන ානම් මන්. නමුත් අද market එමක් තිමබන්මන් 7.5 නම්
11.07.03 ැඩියි. ෙෙ අෙන්මන් එතමකොට, ඒ market එමක් තිබුණු ම ොලි - 2014
ම ොලි

සෙ 2015 ඔ

කි න ද ස ම නමකොට තිබුණු ම ොලි

අතර මලොකු

ම නස්කෙක් ම ලා තිබුයාද නැද්ද කි න එකයි.
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක තෙයි ෙෙ කි න්මන් ම නස් කෙක් තිබුයා. ම ොලී අනු ාත අඩුයි. මගොඩක්
අඩුයි. සි

ට 5 ෙේටෙ නිසා

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
එමෙෙනම් මකොමෙොෙද එතමකොට අර justificationඑක ඔබුවො පිිබගන්මන්?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක ෙරි. ඒjustificationඑක තාක්ෂණික

ෙරි. . මෙොකද අපි

ම්

ම් තීරය

ගන්නමකොට
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
මෙොකක්ද තාක්ෂණික ෙරි
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
අපි ම් ම් තීරය ගන්නමකොට මම් ම ලාම තිම න එකෙ මනොම යි බලන්මන්.
අමේ ලඟ තිමබන දැනුෙ අනු

දැන් මම් සති

අන්තිමම් සල ලි ටිකක් ආණ්ඩු ට

එන්න පුළු න්. අමේ දැනීෙ තිමබන්මන්. ම ළඳම ොලට සල ලි එන ා. ඒ
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මේ

මතොරුවරු අපි ලඟ තිමබන ා. ඉදිරි ොසමේ මේ ම ොලී අනු ාත, ප්රති ත්ති ම ොලී
අනු ාත ම නස් කරන ාද කි ලා අපි දන්න ා. එතමකොට අපි ඒ ා දිො බලලා තෙයි
මම් තීරය ගන්මන්. එතමකොට එුවො කි ම ලබන සතිමේ මුදල  ෙණ්ඩලමේ මම්
කරුය සාකච්ඡා කරන්න තිබුයා කි ලාමන්. ඒක නිසා අපි දන්න ා ලබන සතිමේ
මම් සි

ට 05 ඉ ත් කළාෙ මම් ම ොලී අනු ාත ටික ආ හු න ා කි ලා.

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
එතමකොට ෙෙ බැංකු අික තිුවො සෙ ඔබුවො ෙැරුණු විට ත ත් කවුද ඔ මතොරුවරු
දැනමගන හිටිමේ?
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
Discussion එක වුමණ් ඔබුවො
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
මම් Discussion එක තනි ෙ එිබ ට ඇවිල ලා කමළේ.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙන්ත්රීුවො, ෙට අ ස්ථා ක් මදන්න. ඔබුවො කි න්මන් ඕක
ෙැමෙෝෙ දැනමගන හිටි කාරය ක් මනොම යි මන්?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ම ොළී අනු ාත

ැඩි කරන ා කි ලා අපි මුදල  ෙණ්ඩලමේ කථා කරන ා. අමේ

Deputy Governorලා එමෙෙ දැනමගන හිටි ා.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 17/18)

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
ඔබුවො ම ෞද්ගලික දැනමගන හිටි ාද?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ . ෙෙ දැනමගන හිටි ා.
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
මකො ෙය විතර කාල ක් ගත කලාද?
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පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ෙෙ හිතන්මන් විනාඩි ෙක් විතර කථා කළා. ෙෙ ඒ පිිබබඳ සාකච්ඡා ලදී සඳෙන්
කරලා ඇති.
සභා තිුවො
දැන් ඔබුවො කි

ා.අික තිුවො කි

ාට

ස්මසේ ලබන සතිමේ අපි සි

ට

මෙේ

ම ොලී අනු ාත ම නස් කරන නිසා මම් තීරය ට මුයි කි ලා ම ෝජ්නා ක් කළා
කි ලා.
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ සභා තිුවෙනි.
සභා තිුවො
එතමකොට ඔබුවො මම් සාකච්ඡා කරන්මන් ම බර ාරි 27 ැනිදා.
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ TenderBoard එක තිමබන ම ලාම .
සභා තිුවො
ලබන සතිමේ කි ලා කි ම ොත් ෝතුව 02 ැනිදා.
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ෝතුව 02 ැනිදා.
සභා තිුවො
නමුත් ඔබුවෙන්ලා ම බර ාරි 23 monetaryboard එමක් තීරය ක් ගත්තා. ඒමක්
තීරය ක් ගත්තා. ඒමක paper එක ෙමේ ළඟ තිමබන ා "ltemNo 2" කි ලා. ඒමක
ඔබුවෙන්ලා කි ලා තිම න්මන් මම් විික ට. " Given the rising trend of market
interest rates and rising growth of private sector credit and decide to
maintain the policy interest rate at current level until the next month’s
monetary policy review” Until the next month. කි ම ොත් ම බර ාරි 23 ඉඳන්
මම් Current policy rate එක. ඔබුවෙන්ලා interest rate එක maintain කරන්න
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ඕනෑ ඊලඟ ොසමේ 23 ම නකම්. එතමකොට මකොමෙොෙද අික තිුවො කි න්මන් අපි
ලබන සතිමේ මම්ක ම නස් කරන ා කි ලා.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
මුදල  ප්රති ත්ති- monetarypolicies සම්බන්ධම න් ෙෙ තෙයි ෙෙ බැංකුම ප්රධාන
ගකීෙ දරන්මන්. එතැනදී ෙට සඳෙන් කරන්න තිමබන්මන් සභා තිුවො කි
කාරය

ෙරි ට ෙරි. ම බර ාරි 23

ැනිදා මුදල  ෙණ්ඩල

තීරය

කමළේ මුදල 

ම ොලී අනු ාත ම නස් කරන්මන් නැෙැ කි ලා. එතමකොට එමෙෙ තීරය

කළ

දනෙ ෙත තෙයි අමේ announcement කරලා, market expectation එක තිබුමණ්,
ඒක ම නස් කරන්මන් නැෙැ කි න

දනෙ ෙත තෙයි ඒමගොල මලො ඒ මතොරුවරු

දනම් කරමගන bid කමළේ. එතමකොට ඒ අතරුවර මෙුවොට අික තිුවො කි ලා
තිමබන ා ඒ කථා . ඒ කථා ත් ෙරි. මෙොකද, ඇත්ත
කිීතෙක් ෙෙ කමළොත්, මුදල  ෙණ්ඩල
ෙෙ සභා තීත්

23 ැනිදා තීරය

ම න්ෙ ම ොඩි නි ැරදි
කලාට 27 ැනිදා උමද්-

දරන Market Operations Committee එක කි ලා Committee

එකක් තිමබන ා. ඒක තෙයි, දින තා ම ොලී අනු ාත ගැන, විනිෙ

අනු ාත ගැන,

අපි ගන්න උ ක්රෙ මෙොන ාද කි ලා තීරය කරන ැසස්වීෙ. ඒ ැසස්වීෙට ෙදිස්සිම ෙ
අික තිුවො ඇවිල ලා

ාඩි උනා. ඒක මීට ඉස්මසල ලා ෙෙ කි ලත් නැෙැ. ෙමගන්

අෙලත් නැෙැ. ෙෙ Bribery Commission එමක් කි ලා තිමබන ා. මෙතනදී කි න්න
අ ස්ථා ක් තිබුමණ් නැෙැ. ඒතනදී අික තිුවො කි

ා අ ට මම් ම ොලී අනු ාත

සි ල ල ඉෙල දාන්න ඕනෑ එදා මුදල  ෙණ්ඩල ම නස් කරන්න එ ා කි ලා තීරය
කරපු සි

ට 5 කි න සීෙ

ඉ ත් කරලා, අද ඉඳලා සි

ට 6.5ට සීො ට

න්න

කි ලා. ඒ විික ට එදා උමද් Market Operation Committee එකට අික තිුවො
උ මදස් දුන්නා.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඔන්න ඔතැන තෙයි ප්ර ්න තිමබන්මන්. නන්දලාල  නිම ෝජ්ය අික තිුවො එතමකොට
එමෙෙ නම් interest rate එක ම නස් කමළේ ක දාද?

මෙේ rate එක ඉ ත් කමළේ

ක දාද?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 19)

ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
සි

ට

මෙේrate එක ම නස් කරලා අපි එදාෙ ෙ ස circular එක issue කළා.

අික තිුවො දීපු උ මදස් ෙත, ුවන් ැනිදා සිට ක්රි ාත්ෙක න රිදි සි
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ට 5 සීො

ඉ ත් කරලා සි

ට 6.5ට

න ා කි න එක ඇුවළත් කරලා එදාෙ අපි circular

එකක් නිකුත් කළා. එමසේ circular එකක් නිකුත් කරන්න දනම් වුමණ් අික තිුවො
එදත් ඇවිල ලා මම්කට intervene ම ලා මම් සි

ට 5 කි න එක 6.5 කරන්න

කි ලා උ මදස් දුන්න නිසයි. ඒක තෙයි එුවොට කි ලා තිමබන්මන්.
ගරු. ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ඔබුවොමේ කමිටුම සංයුති කුෙක්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
අමේ කමිටුම

සභා ති ෙෙ.අධයක්ෂ ආ්තථික

්තමේෂය, අධයක්ෂ මද්ශී

මෙමෙයුම්.Domestic Operations.
ගරු. ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

එතමකොට ඒ කමිටුම අික තිුවො සාොජිකම ක්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
නැෙැ.එදා තෙයි අික තිුවො ඒකට මුලින්ෙ ආම .
සභා තිුවො
නිතය සාොජිකම ක්ද කි ලායි අෙන්මන්?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො නිතය සාොජිකම ක්ද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එතමකොට එුවො ක දා ත් ඔ විික ට කථා කරන්න ඇවිල ලා නැෙැ මන්ද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ.
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ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
නිම ෝජ්ය අික තිුවො ඔ ගන්න තීරය ක්රි ාත්ෙක උමන් ුවන් ැනිදා ඉඳලාද?
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

නැෙැ 27 ැනිදා ඉඳලා
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ුවන් ැනිදා තීරය
තීරය

ක්රි ාත්ෙක වුමණ් මෙොකද, Immediately කරන්න බැෙැ එදා

ගත්තාට, circular එක issue කමළේ ුවන් ැනිදා ඉඳලා ක්රි ාත්ෙක න රිදි

ඒක market එමක් circulate කළා.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඒ කි න්මන් ඒ තීරය

ගත්මත් tendercommittee එක ලැමබන්න කලින්.මම්

Telephone call එක එන්න කලින්.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ . ඊට කලින්
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
එතමකොට සෙරසිරි ෙෙත්ත ා දැනමගන හිටිමේ නැති වුයාට ඔබුවො දැනමගන
හිටි ා ඒක සිද්ධ කරන බ
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
අ ට instructions දීලා තිබුයා ඒක කරන්න කි ලා. ඒ අනු ෙෙ Diretor, Domestic
Operationsට minute එකක් දැම්ො. අික තිුවො උ මදස් දුන්
ළමුම න්ෙ අික තිුවොමේ ලිඛිත
කරලා එුවො කි

ා එක 27

අනුෙැති

රිදි ඒ සඳො

ගන්න කි ලා. ලිඛිත

ඉදිරි ත්

ැනිදා minute එක ෙමේ ළඟ තිමබන ා, "As

instructed at the MOC, the circular to be circulated" කි ලා ඒ circular එමක්
copy එකක් ෙදලා ඒක අික තිුවො ඇුවලත් කරලා, අික තිුවො 27 ැනිදාෙ ඒකට
අනුෙැති

දීලා තිමබන ා circular එක issue කරන්න. ඒ circular එමක් තිමබන

විික ට ඒමක ක්රි ාත්ෙක න්මන් 5 per cent is withdrawn with effect from 02nd
of March
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ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
එතමකොට ඒක මම් transaction එකට අදාළ නැෙැමන්?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
දැන් මම් තීන්දු සාොනයම න් ගත යුත්මත් Monetary Board එක මන්ද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක නිසා තෙයි මම් විිකමේ තීන්දු අරමගන transaction එකට ඊලඟ Monetary
Board එකට
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ කරන්මන් නැෙැමන් ක දා ත්
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
සාොමනයම න් ඒක කරන්මන්
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඉස්මසල ලාෙ Monetary Board එමකන් ආ

තීන්දු ටමන් ඔබුවෙන්ලා carry out

කරන්මන්. එමෙෙ නැති ඔබුවෙන්ලා තීන්දු ක් අරමගන Monetary Board එකට
ratify කරන්න

න්මන් නැෙැ මන්?

(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 19/20)

ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක සාොනයම න් කරන්මන් නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒක ම න්මන් නැති මද ක්මන්
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
මම් අ ස්ථාම දී අික තිුවොමේ උ මදස් ෙත කරලා, ඊලඟට Monetary Board
එමක්දී මම්ක ratify කළා. එතමකොට ඇත්ත

ම න්ෙ විගයකාික තිුවො ratify

කළා කි ලා තිමබන්මන් මෙන්න මම් තීන්දු යි. නැති 100 per cent auction න්න
කි න තීන්දු ratify කරලා නැෙැ. මෙන්න මම්ක තෙයිratify කරලා තිමබන්මන්.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එතමකොට ඔබුවොමගන් අෙන්න ෙට ප්ර ්න මදකක් තිමබන ා.එකක් තෙයි ගරු අනුර
දිසානා ක ෙෙතා කි

ා

මේ ඒ ප්රොය

ඇුවළත

ස්මසේ ඔබුවෙන්ලා ඒ ාට දැමිො කි ලා,Rs.1

න එක, සාොනයම න් ඊට

billion නම්, දාන ගයන් ෙදන

ප්රොය . ඔබුවෙන්ලා ඒක කරලා නැෙැ. 2016 ෝතුව 29 දින දී ඔබුවෙන්ලා 40 කට
අනුෙැති ගත්තාට 77 ක් දක් ා ිහහිල ලා තිමබන ා.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක අමේ ඊලඟ issue එක. ඒක මද නු

කථා කමලොත් මෙොඳයි. මදක

ටල ාගත්මතොත්ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙෙ ඔබුවෙන්ලාමගන් ප්ර ය
්

ඇහුම සාොනයම න් ඔබුවෙන්ලා කි

ා මන් ඊට

ස්මසේ ඒ ාමේ දිගටෙ කරයි කි ලා, ගන්න ප්රොය ෙ දැනුම් දුන්නා කි ලා.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
සෙෙර අ ස්ථා ල මගොඩක් ම ලා තිමබන ා.29 එක 31 එක ගත්ත ප්රොය ට ඩා
මදගුය ක් අරමගන තිමබන ා.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒ ාමේෙ ගරු ේතෂ ද සිල  ා ඇෙතිුවො අසන ලද ප්ර ්න සම්බන්ධම න් කරුයක්
කි න්න ඕනෑ. එුවො සඳෙන් කළ 11.73 ක ප්රොය ෙරි ටෙ ෙරි. ොස ක් ෙය
ගත වූ

සු , ම ළඳම ොමළේ එෙ ප්රොය

සි

ට 09 කට ආසන්න ප්රොය ට අඩු

ම ලා තිබුයා. නමුත් auction එක නිසා එෙ ප්රොය

එක් රෙ 11.73 දක් ා ැඩි

වුයා. ඒ නිසා ද සක් ුවළ සම්පූ්තය interest rates ල structure එක upwards, shift
වුයා.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවො මේ සෙ Governor මේ උ මදසින් සු ම ොකක්ද කමළේ?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
අපිට ඒ ම ලාම ෙැටි ට අික තිුවෙන්ලාට විරුද්ධ

න්න බැෙැ. ඒ නිසා කරනලද

clarification එක අනු , Tender Board එක Minute කලා.
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සභා තිුවො.
අික තිුවොමේ තීරය

අනු

Tender Board එක ඒ තීරය

ගත්තාට

සු , ඒ

Board එමක් සිටි කිසිම ක් ඊට විරුද්ධ වුමණ් නැද්ද?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ
සභා තිුවො
මෙතැන සිටින අ මගන් කවුරුන් මෙෝ ඒ සඳො ගකි න ාද?
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දිනැති ාචික සටෙන පිටු 21)

ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
එහි සාොජිකම ක් ෙැටි ට එස්.එස් රත්නා ක ෙෙත්ෙ ා මෙතැන සිටින ා.එුවො ඒ
ගැන කථා කරලා තිබුයා.
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි ෙෙ දැනට සෙකාර අික ති රම ක් ෙැටි ට කටයුුව කරන ා. ඊට
කලින් රාජ්ය ය
ොස

අිකකාීත

ම න් කටයුුව කළා. ඒ

ාමේෙ 2015 ම බර ාරි

න විට සෙකාර අික ති රම ක් ෙැටි ට, රාජ්යය භාර කටයුුව කළා.

ගරු සභා තිුවෙනි, කලින්ඇසූ ප්ර ්න සඳො ෙෙ මකටි ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්නම්.
මම් ම ලාම තිබුණු ප්ර ය
්
එක. ඒ අ ස්ථා

තෙයි, අවුරුදු 30 ක බැඳුම්කර කට ිහමේ ඇයි කි න

න විට market එමක් ම ොලී අනු ාත

සි

ට 06ත් 8ත් අතර

ාමේ තෙයි තිබුමණ්. ඒ ාමේෙ අඩු ම ොලී දිගු කාලීන බැඳුම්කර ක් නිකුත් කරන
එක රජ්

ාමේ ය ගන්නා ආ තන කට ඩාත් මෙොඳයි. ඒ නිසා තෙයි අපි අවුරුදු

30 ක බැඳුම්කර කට කටයුුව කමළේ. නමුත් අමේ සාොනය ක්රෙ ම ද
ම් මුදල  ප්රොය ක් ගන්න අ

ය නම් ඒ සම්පූ්තය ප්රොය ෙ market එකට දැනුම්

මනොදීෙ. ඊට මෙේුව තෙයි, අමේ market එක එතරම් දියුණු තත්ත්
එමසේ නැතිනම්, එ

න්මන් අ ට

දැනගත් ගෙන් ලාභ ෙත

institutions ඒ අ මේ interest rate එක

ක මනොතිබීෙ.

දනම් වූ ආ තන primary dealer

ැඩි කරන ා.ඒ

මේෙ ප්රාථමික ම ළඳ

ආ තන ල primary dealersලා16 මදමනක් ඉන්න ා. ඒ ෙැෙ මකමනක්ෙ අපි දෙලා
තිමබන amount එමකන් අඩු තරමම් සි
Rs.1billion දැමු ාට
ලැමබන ා. නමුත් ඒ අ

ට 10 ක් මෙෝ bid කරන්න ඕනෑ. අපි

සු , ඒ 16 මදනාමගන් අ ෙ

ම න් Rs.1.6 billion

එමෙෙ මනොම යි කරන්මන්. ෙෙ බැංකු
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Rs.1 billion

නිම දන කමළොත් සාොනයම න් මදගුය ක් ුවන් ගුය ක් ගන්න ා කි න එක ඒ
අ දන්න ා. ඒ නිසා සෑෙ අ ස්ථා කදීෙ bid ැඩිප්රොය ක් ඉදිරි ත් කරන ා.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ඉතිොසමේ ඒ ප්රොය කී ගුය ක්ද?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
සාොනයම න් මදගුය ක් මේ තෙයි න්මන්.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ුවන්ගුය ක් කි මුමකෝ
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
ස්ගුය ක් ිහ අ ස්ථා තිබුයා. නමුත් ඒ ා outlying.
ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
ස් ගුය ක් ිහ අ ස්ථා තිබුයාද?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
එ ැනි අ ස්ථා මදකයි තිබුමණ්. නමුත්
තීරය
ය

ස් ගුය ක්

කරන්මන්. මෙොකද, ෙෙ බැංකු

ැසස් කිීතෙ

න ාද කි න එක අපි තෙයි

විික ට අ ට කරන්න තිමබන්මන් රාජ්ය

ෙයක් මනමෙයි. මුදල  ක්රෙමේ ස්ථාීමතා

ත් ාමගන

න්න

ඕනෑ. අද එක ම ොලී අනු ාත කට ිහහිල ලා මෙට ත ත් ම ොලී අනු ාත කට ිහ ාෙ
market එක destabilize ම න ා. ඒක නිසා අපි අමනක්
fair rate එකක් මදන්න ඕනෑ. ඒ
එකක් තිමබන්න ඕනෑ. ඒ ෙත
කරන්මන්. ඒ

මේ

ාමේෙ සි

ැත්මතන් investorsලාට

ට මදකක

මේ real interest rate

දනම් ම ලා තෙයි අපි ගන්නා ප්රොය

තීරය

දනෙක් ගත්තාෙ, market එමක් තිමබන ම ොලී අනු ාත ට

ආසන්න ම ොලී අනු ාත ට තෙයි මටන්ඩ්ත කමිටු

ගන්නා ප්රොය

තීරය

කරන්මන්. මෙොකද, market එමක් interest rate structure එක stabilize කරන්න
ඕනෑමන්. ෙෙ 2015 ම බර ාරි 27

ැනිදා මටන්ඩ්ත මබෝඩ් එකට

න මතක්, මම්

මේ policy decisions අරමගන තිම න ා කි න එක දැනමගන සිටිමේ නැෙැ. ෙෙ
සාොනයම න් meeting එකකට සෙභාගී

න්මන් විෂ

මූලික කරමගනයි. නමුත්

මෙෙ recommendation එක දැක්කාෙ, ෙෙ රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුවම න් විෙසු ා
මෙ ෙය ප්රොය ක් ඇයි කි ලා. ෙෙ ඒ අ ස්ථාම දී ඊට විරුද්ධ යි කටයුුව කමළේ.
78

එහිදී රජ් ට ැඩිපුර ය

අ

ය බ ත්, අික තිුවො රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට

ිහ බ ත් ඔවුන් සඳෙන් කළා.
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දිනැති ාචික සටෙන පිටු 22)

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා:
කවුද කි ම ?
එස්. එස් රත්නා ක ෙෙතා
සභා තිුවො සෙ රාජ්ය ය

අිකකාීතුවමි

ඒ බ

Tender Board

එමක්

සාොජික න්ට දැනුම් දුන්නා. නමුත් රුපි ල  බලි න දෙ ක් ගන්නා විට ම ොළී
අනු ාත

ැඩි ම න ා. ගරු ෙන්ත්රීුවො සඳෙන් කල ආකාර ට අවුරුදු 30 ක

බැඳුම්කර ක් සුිහ

අවුරුද්මද් නිකුත් කිීතෙ සෙ මම් අවුරුද්මද් නිකුත් කිීතෙඅතර

weighted average rate එක compare කරන්න බැෙැ.
ඒ අ ස්ථාම දී ම ළඳම ොමල  තිමබන ම ොලී අනු ාත
න්මන්. ඒක නිසා දළ

අනු

තෙයි එ

තීරය

ම න් සොන කරන්න බැෙැ.රජ් ට මුදල  ඕනෑ බ

අපි

දන්න ා. නමුත් අපිට අවුරුදු 30 ක බැඳුම්කර ක් නිකුත් කරන ාට ඩා ැඩි ම ොලී
අනු ාත කට ම නත් කරුණු සලකා බලන්න තිබුයා. ඒක නිසා ෙෙ Tender Board
එමක්දි ප්රකා

කළා. අපි

ක්රෙම ද කට

ෙෙ අික තිුවො මුයගැසී, කරුණු

මු කි ලා. නමුත් ඒ අ ස්ථාම

ැෙැදිලි කර ම නත්

අික තිුවො නිල කා්ත ාලමේ

මනොසිටි නිසා අ ට කරුණු ැෙැදිලි කරන්න අ ස්ථා ක් ලැබුමන් නැෙැ.
ඒ මේෙ එදින සිකුරාදා දින ක්. මදම නිදා කි න්මන් සඳුදා දින ක් ඒ නමකොට
රජ් ට මුදල  අ

යතා

ක් තිබුයා. සභා තිුවො මම් සම්බන්ධම න් අික තිුවො

සෙග දුරකථනම න් කථා කරලා තිබුනා.එහිදී අික තිුවො කි ම මම් මුදලෙ ගන්න
කි ලායි. නමුත් අ ට ඒ ගැන ම නෙ තීරය ක් ගන්න බැෙැ. මෙොකද, එදා සිකුරාදා
ද සක් Direct placement එකත් නතර කරලායි තිබුමණ්. ඒ නිසා රජ් ට මුදල 
මදන්න ක්රෙම ද ක් නැෙැ. නමුත් සඳුදා නවිට මුදල  මදන්න ඕනෑ නිසා, රුපි ල 
බලි න 10 සඳො අ ට එකඟ ම න්න සිදු වුයා. නමුත් අපි ඒකට විරුද්ධ වුයා.
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
රුපි ල  බලි න 10 ිහමේ ක ර සොගම් ලටද කි ලා ප්රති ත ක් ෙැටි ට කි න්න
පුළු න්ද?

79

එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඒක අපි දන්මන් නැෙැ. අපි රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

ම න්මද්සි

තිබුයාට

සු , අඩුෙ ම ොිබ අනු ාතමේ සිට ැඩිෙ ම ොිබ අනු ාත දක් ා එ rank කළා.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවො විරුද්ධයි කි ලා tenderboard එමක්දි කි

ාද?

එස්.එස්. රත්නා ක ෙෙතා
ඔ .
ගරු ලක්ෂ්ෙන් මසමනවිරත්න ෙෙතා
ඔබුවො

ගකි

යුුව නිලධාරිම ක් ෙැටි ට මෙහි බැරෑරුම්කෙ දැනමගන,

මසනසුරාදා මෙෝ ඉරිදා මනොම යි සිකුරාදා ස සෙ අික තිුවොට කරුණු

ැෙැදිලි

කරන්න තිබුයා මන්ද?
ගරු ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
සභා තිුවො මෙමෙෙයි දැන් මෙතන තිමබන්මන්. There is a judgment call here.
This is not a science. This is an art as much as it is a science. This is an art as
much as it is a science. So, it is a position that you take given the future
scenarios. The interest rates might go up: the exchange rates might change.
You take a position on all these things and you take a judgment call whether
it is not right or it is not wrong. In retrospect, you could say that you could
have made different decision. But, whether we should have gone for the
entire 30 – year bond, on a 100 per cent auction, is a debatable matter. It is
debatable because of the amount of interest that we have perhaps paid over
and above what could have been our interest rate, if we utilized another
option. So, the point I am trying to make hers is that the judgment may have
been flawed. However, I do not think that we could say that the decision
itself was either right or wrong. I do not know whether it makes sense.
However, I do not think we can say that the decision itself was either right or
wrong. I do not know if I am making a sense.
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Dr.P.N.Weerasinghe
I agree with you to a certain extent. But, Hon.Member, the issue here is that
this was the Governor’s judgment and no one else knew that judgment. So, if
that was known to others, we could have issued those bonds in a more
transparent manner. That means, if everyone in the market knew that this
was the newly – changed policy, then we could have done the auction in a
much better way. Here, the issue to me is this was the Governor’s judgment
and no one knew thatuntil the decision was taken. If you look at the way this
particular company has bid-that is different story.
The Hon. (Dr) Harsha de Silva
Yes, that is a different story. I am not even going there, Mr.Weerasinghe. All
what I am saying is.I do not think we can justify that the outcome of that
decision was thedifference in the interest rate that we ended up paying and
that was based on a judgment.
Dr.P.N Weerasinghe
That was not a judgment of any of other officers in the Central Bank.
The Hon. (Dr) Harsha de Silva
Yes. I grant you that.
The Hon. LakshmanKiriella : That paved the way for the Government to loose
a few billions
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා, අ ට සාකච්ඡා කරන්න ත ත් කාරයා තිමබන ා. එකෙ
කාරයා ක් සාකච්ඡා කරමින් ඉන්මන් නැති අපි මම් සාකච්ඡා ඉදිරි ට කරමගන
මු.
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ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ අෙන්මන්, Tender Board Committee එමක් සබා ති ර ා
කි

ාට

ස්මසේ ඒක පිිබගන්න ඕනෑ කි න ෙත

ම න් ප්රධානි ා

ගැනයි. ඔබුවෙන්ලා ත ත් එක්

සාොනය රජ්මේ ආ තන ක් මනොම යි. ඒ ාමේෙ මද ැනි කරුය Tender Board
Committee එක කටයුුව කරන්න ඕනෑ විික

සම්බන්ධම න් ක්රෙම ද ක් නැද්ද?

මම්ක මම් නිකම් ලෑලි මටන්ඩර ක් ාමේ මද ක් මනොම යි මන්. Governor කි
තෙයි, මෙතැන ය

ා

මද ා්තතමම්න්ුවම ප්රධානි ත් කි න ා “මම්ක එ ා” කි ලා,

ඔබුවො ඒත් decision එක ගන්න ා.
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ෙෙ හිතන්මන් නැෙැ එමෙෙ එ ා කි

ා කි ලා. අපි කවුරුත් සාොමනය න් අමේ

concerns raise කළා. එක්මකමනක් එ ා කි

ා මේ මද ක් එතැන වුමණ් නැෙැ.

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
නමුත් අ සානමේ තීරය වුමණ් ගන්න එක මන්?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක Tender Board Committee එමකන්ෙ කරපු තීරය ක් මන්.
සභා තිුවො
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙන්ත්රීුවො, එුවෙන්ලාමේ අ මබෝධ , දැනුෙ,

රිච

එක්ක

එතැන ඒ ාමේ තීරය ගන්න පුළු න්. ඒක මෙන්න මම් ප්රොය ක් කි ලා කාට ත්
ෙනින්න බැෙැ. ඒ නිසා තෙයි රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට මෙ ැනි තීරය ක්

ගැනීෙ සඳො guidelines තිමබන්මන්. අපි අෙන manual එමක් තෙයි ඒ guidelines
තිමබන්මන්. ඒ manual එක තිබුයාද? ඒ manual එකට අනු මම් තීරය ගත්තාද?
ඒක සංම ෝධන

කරලා තිබුයාද? එ

සංම ෝධන

කරන්න කවුරු ෙරි අනුෙැති

දීලා තිබුයාද? මෙන්න මම් කාරයා කවුරු ෙරි

ැෙැදිලි කරන්න. රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට තෙයි මම් කාරයා ැෙැදිලි කරන්න පුළු න්. ඒ manual එක
අනුෙත ම ලා තිමබන ාද? ඒකට මෙොකක් ෙරි Board approval එකක් තිමබන්න
ඕනෑ මන්. ඒක අනු මන් ඔබුවෙන්ලා මම් තීරය ගන්මන්. නැති මගදර බලාමගන
ඉදලා ිහහිල ලා මම් තීරය ගන්මන් නැෙැ මන්.
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Dr.M.Z.M.Aazim
In fact the, the Board has not cleared that manual at that time. But, the Internal
Audit Department of the Central Bank has been regularly monitoring whether
the Public Debt Department is following the procedures set out in the
operations manual. We have very much acted on the basis of what the manual
has stated. But, the manual does notspecifically say that we should raise “x”
amount or “y” mount. It has been the discretion that has been given to the
Tender Board Committee. Of course, the Chairman of the Tender Board
Committee and Mr.Rathnayake have mentioned that there were a lot of
discussions. We had our views and we expressed those. We had no fallback in
terms of direct issuance arrangement in the case of

Rs.13.5 billion

requirement that we wanted to raise. Then only we had to go with that Rs.10
billion option which was in fact, requested and –
සභා තිුවො
ඒ manual එකට අනුෙැති ගැනීමම් ගකීෙ තිමබන්මන් කාටද?
ආචා්ත M.Z.M. අසීම් ෙෙතා
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට සෙ ඒ අදාළ සෙකාර අික තිුවො ෙරො දැන් එ

ක්රි ාත්ෙක ම න ා.
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙෙ බැංකුම

ක්රි ාත්ෙක

න ෙැෙ මද ා්තතමම්න්ුව

- කටෙ

ම්කිසිoperations manual එකක් තිමබන ා. ඒ ෙැෙ operations manual එකක්ෙ
මුදල  ෙණ්ඩල

මෙෝ අික තිුවො අනුෙත කරන්මන් නැෙැ. operations manual

කි න එක Internal Audit Department එමකන් audit කරන එක තෙයි, තිමබන
ක්රෙම ද . එතමකොට, cross – check කරන ක්රෙ

තෙයි, Internal Audit

Department එමකන් operations manual එක බලලා, ක්රෙම ද ෙරිද ැරදිද කි ලා
බලන ා. නැත්නම් ඒ මගොල ලන් නි්තමද්
එමෙෙ කි

ාෙ මද ා්තතමම්න්ුව

කරන ා මම්ක ම නස් කරන්න කි ලා.

ෙඟින් operations manual කි න ඒ ාට ඒ

ම්කිසි ම නස්කෙ කරන ා.ඊට අෙතර

investment guidelines කි ලා මද ක්

තිමබන ා. ඒ කි න්මන් EPF එමක්, නැත්නම් අමේ resource management කරන
ම ලා න්

ලදී investment decisions ගන්න මකොට ඒ ා අනි ා්ත ම න් මුදල 

ෙණ්ඩල අනුෙත කළ guidelines තිමබන්න ඕනෑ. ඒ ා මකොටස් මදකක් තිමබන ා
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Investment guidelines කි න ඒ ා ඒ උඩ ෙේටෙට ිහහිල ලා මුදල  ෙණ්ඩල අනුෙත
කරන්න ඕනෑ. නමුත් operations manuals කි න ඒ ා මද ා්තතමම්න්ුව විසිගයනක
තිමබන ා. Internal Audit Department එමක් ගකීෙ තෙයි ඒ ා බලලා, internal
controls තිමබන ාද බලලා ඒ ා ම නස් කිීතෙ.
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
නිම ෝජ්ය අික තිුවො, ඒ ම නමකොට රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට අදාළ

operations manual කි ලා මල ඛන ක් තිබුයාද?
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ .
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ operation manual එක මකටුම් ත් කළාට

ස්මසේ operation manual එක

ක්රි ාත්ෙක ම න ා කි න තීරය අරමගන තිමබන්මන් ක දාද?
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
Operation manual කි න එක මම් මද ා්තතමම්න්ුව

ටන් ගත්ත කාලමේ ඉදලාෙ

ඇවිල ලා,කාලම න් කාල ට ම නස් කර ගන්ත document එකක්. ඒක dynamic
document එකක්. ඒ කාල ට අ

ය විික ට එ

ම නස් කරන ා. නමුත්, එ

කාලම න් කාල ට ම නස් කරන්මන් internal controls ෙරි ට තිමබන ාද කි ලා
බලලා.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 24/25)

ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා
මම් තීන්දු ගැන කථා කරද්දී මම් තීන්දු ම නස් කලා කි ලා කි
අික තිුවො

ාචික

මකමසේ කි ා සිටි ත් TenderCommittee එක මම්ක ම නස්

කළා. එමෙෙ වුමණ්? ඒ
ම නස් කළා.2008

ාමන්. ෙෙ බැංකු

ගකීෙ ඔබුවෙන්ලා භාර ගන්න ා. ඔබුවෙන්ලා මම්ක

්තෂමේදී මුදල  ෙණ්ඩල

විසින් තීන්දු ක් දීලා තිබුයා. නමුත්

ඔබුවෙන්ලා ඒ තීරය ක්රි ාත්ෙක මනොකර auction එකකට ිහ ා. ඒකද කි න්මන්?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතාමේ පිිබුවර
නැෙැ
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දිනැති ාචික සටෙන පිටු 27)

ගරු. අනුර ප්රි ද්ත න ා ා ෙෙතාමේ ප්රකා
මෙුවෙන්ලාමගන් අෙන්න ම න්මන්, මම් placement එකත් එක්ක අමේ ලංකාම
ම ොලී අනු ාත
දුන්නා.

තිබුණු ප්රොය ට

ඩා ඉෙල ිහ ාද නැද්ද කි ලා. ඒකට උත්තර

ැදගත්ෙ මද් ඒකයි. අමනක් ඔක්මකොෙ

අත්තමනෝෙතික ක්රි ා

නිසා ලංකාම

ම ොලී අනු ාත

ිහහිල ලා තිමබන ා කි න එක තෙයි මෙතන

ැත්තක ති න්න. මම්
අනි ා්ත ම න්ෙ ඉෙළ

ැෙැදිලි ම මින් තිමබන්මන්. ඒක

ප්රොය ත් අමනක් සි ල ලටෙ ඩා.
ගරු.ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඒක ප්රොය ත් නැෙැ.ඉෙළ ිහ

එක ඇත්ත. නමුත් එතැන මෙොකක් මෙෝ Whether

there has been criminal negligence or some sort of liability is the question. It
is true we all agree that interest rates went up.
The Hon. Anura Priyadarshana Yapa
What they said in their explanation was that if they had one for a hybrid
system the interest rates would have been lower it would have been good for
the country and it would have been better for the image of the Central bank.
The Hon.(dr) Harsha De Silva
All that is agreed, but whether it was a judgment call
The Hon. Harshana Rajakaruna
I do not see any problem in that. ඒ options ුවමනන් ඕනෑෙ option එකකට
න්න පුළු න් Governor කි ම , “Depending on the market we have to select
whatever out of the three systems? According to what the Governor has
mentioned, sometimes you do an auction to find out the interest rate and
then you do a private placement. But on the other hand, then Governor also
mentioned that when you do an auction since it is a thin market, the number
of primary dealers are small, there can be manipulation. That implies to the
other system also When you try to find out the interest rate then
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manipulation also can take place to get a different interest rate. As he said,
there is no clear right or wrong method.
The Hon. Bimal Rathnayake
If you are making a syllabus here we can talk like this. But, when we have a
case like this we have to study that. We are not making a syllabus here. That
can be done by an expert.
The Hon. Harshana Rajakaruna
This is exactly what the Governorsaid.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා, ෙට අ ස්ථා
ෙන්ත්රී රුන් අතම්ත වි ාද

මදන්න. ෙෙ මුලින්ෙ ඔබුවෙන්ලාට කි

ා්තලිමම්න්ුවම

ති ා ගනිමු. ඒ සාකච්ඡා

ා,

මෙතැනට

ගන්න එ ා. කරුණු ැෙැදිලි කර ගැනීෙ ෙයක් අපි මෙතැන කර ගනිමු. නිලධාරින්
නැති අ ට මම් වි ාද

කරන්න මෙතැන සාකච්ඡා කරන්න අ ස්ථා ඕනෑ තරම්

තිමබන ා. එුවෙන්ලාමගන්

ැෙැදිලි කර ගැනීෙ තෙයි

ඩා

ැදගත් ම න්මන්. ඒ

ාමේෙ තෙයි ත දුරටත් කරුණු ැෙැදිලි කර ගැනීෙට ඉඩකඩ මනොලැබුණු අදෙස්
ල මනොකරන ලද ෙන්ත්රී රුන්ට ෙෙ ප්රමුඛතා
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

මදන ා.

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 29/30)

ගරු වීර කුොර දිසානා ක ෙෙතා
සෙරසිරි ෙෙතාමගන් දැන ගන්න පුළු න්ද, ඔබුවෙන් කලින්
බැංකු අික තිුවො ඔබුවෙන් එක්ක
කිහි

ක්

න ම ොළී අනු ාත

ැෙැදිලි කළා, ෙෙ

ැෙැදිලි කළා කි ලා, තාක්ෂණික කරුණු

2014

්තෂ

සෙ මෙතැනට සෙ ාත

න විික ට

එතමකොට පූ්ත නිගෙන ක ඉඳලා තිමබන ා ම ොලී අනු ාත ඉෙල න ා කි ලා.
ඒ ම ොලී අනු ාත

ඉෙල

ාමෙන් එුවොට ඥාතීත්

ක් තිමබන සොගෙකට තෙයි

ම න්මද්සිමේදී ඒ ලාභ එන්මන්.
එතමකොට ම ොලී අනු ාත

ඉෙළ

න ා කි ලා පූ්ත

ඉඳලා තිමබන ා. ඒ එකක්. ම ොලී අනු ාත ඉෙල

නිගෙන ක, අ මබෝධ ක
ෑමෙන් එුවොට ඥාතීත්

ක්

තිමබන සොගෙකට තෙයි ම න්මද්සිමේදී එෙ ලාභ ලැමබන්මන්. පූ්ත නිගෙන ක
ඉඳලා තිමබන ාමන් ම ොලී අනු ාත
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ඉෙල

න ා කි ලා. ඒක දැනමගන තෙයි

කරන්මන්. ඔබුවො අත්දැකීම් තිමබන නිලධාරිම ක් විදිෙට ෙෙ බැංකු අික තිුවොට
කි ම

නැද්ද ම ොලී අනු ාත

ඉෙළ

ාමෙන් රමේ ඇති

න මූලය තත්ත්

මෙොකක්ද කි ලා? ඒමකදි බලාම ොමරොත්ුව වුමණ් මෙොකක්ද? මම්ක අවුරුද්දකට
සු

සිදු වුණු මද ක්මන්.ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඉදිරි ත් කරපු තාක්ෂණික

කරුණූ ල ප්රතිලල සා්තථකද? අසා්තථකද? ඔබුවොමේ දැනුෙ අනු

ඒමකන් රටට

මෙොකක්ද ම ලා තිමබන්මන්?
පී සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ අ ස්ථා

න විට Tender Board එක ඒ තීරය

අරමගන

ස් රු එකට විතර

Tender Board එක ැසස් ම න්මන්. ැ ½ ක්, ැ ක් මේ කාල ක් ඇුවළත ඒ ටික
අ සන් කරලා තීරය ක් අරමගන ම ළඳම ොළට දන් න්න ඕනෑ. ඇත්තෙ
කි න ානම් ෙට ඒ ම ලාම ඔමෙොෙ සාකච්ඡා කරන්න දැනීෙක් තිබුමණ් නැෙැ. ෙට
ඒ අ ස්ථාම

ආරංචි වුණු විික ට අික තිුවො අමනක් Deputy – Governorsලා

මදමදනාත් සෙග තෙයි රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට ිහහින් තිමබන්මන්. එතැනත්

ඔ විික ට ම ොලී අනු ාත පිිබබඳ සාකච්ඡා ඇති ම ලා තිමබන ා. දැන් Dr. M.Z.M
Azimකි

ා, මම්ක ැඩි වුමයොත් ම ොළී අනු ාත ැඩි න නිසා එ ත් විරුද්ධ වුයා

කි ලා. ඒ අ ස්ථ

එමෙෙ

ාද වි ාද කරලා, සාකච්ඡා කරන ම ලා ක් මනම යි.

දැන් නම් අපි වි ාද කරන ා.මම්ක අත්දැකීමෙන් කරන්න ඕනෑ මද ක්මන්,
ෙන්ත්රීුවො.
ගරු වීර කුොර දිසානා ක ෙෙතා
ඔබුවො මම් සම්බන්ධම න් කලින්

ැෙැදිලි කරද්දී ෙට ෙැඟුමන් ඉතාෙ සා්තථක

ක්රෙම ද ක් මලස ෙඟ මින් මෙතැනට කරුණු ැෙැදිලි කළා කි ලායි. ඔබුවො ඒ
ම ලාම

හිටි ා, තාක්ෂණික

ැත්මතන් මෙොඳ අ මබෝධ කින් කටයුුව කරලා

තිමබන බ තෙයි ෙට ෙැඟුමන්. මම් ඇති ම ලා තිමබන ප්රතිලල ත් සෙග ඒකයි ෙෙ
නැ ත ඇසුම . ඔබුවො දැන් කි න ා "ෙට ඒ ගැන මලොකු ැටහීෙක් නැෙැ" කි ලා.
ඔබුවො මෙෙ ආ තනමේ කාල ක් මසේ

කළ රිනත නිලධාරිම ක්මන්. එතැනදී

ෙෙ බැංකු අික තිුවොට ඩා ැඩි දැනුෙක් ඔබුවොට තිමබන්න ඕනෑ.
පී සෙරසිරි ෙෙතා
මම් තීරය
කි ම

ගන්න තිමබන ම ලා

අනු

ඒ ම ලාම

ෙට ෙැඟුනා අික තිුවො

තාක්ෂණික කරුයක් කි න එක. ඒ ා සම්බන්ධම න් විවිධ අදෙස්

තිමබන ා. ෙට දැන් තිමබන ආ්තථික විදයා දැනුෙ අනු
ම ළඳම ොළ ක්රෙ

ෙෙ පිිබගන්මන් මම්

-auction- ෙත අඩු ාඩු තිමබන ා කි ලායි. දියුණු කරන්න ත
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ක්රෙම ද දෙන්න ඕනෑ. Raid කරන්න system දෙන්න ඕනෑ. lTදෙන්න ඕනෑ. ඒ මේ
හුඟක් මද් ල  තිමබන ා. ම් කිසි කාල ක් ුවළ ක්රි ා කරන්න ඕනෑ. ෙෙ ත එකක්
කි න්න කැෙතියි. ම ොලී අනු ාත ැඩි වුයා කි න එකෙ කි න්න අොරුයි. ම ොලී
අනු ාත කි න්මන් Government Security Market එමක් තිමබන ම ොළී අනු ාත ත්
සෙග මනම යි. මූලය ප්රති ත්ති තිමබන ා. රමේ Balance of payment ප්ර ්න
තිමබන ා. ම ළඳ ම ොමල  ්ර ශීලතා ප්ර ්න තිමබන ා.ඒ ත් එක්ක තෙයි ම නස්
ම න්මන්.
ගරු ලසන්ත අලිහ
ෙට

ත

කාරක

න්න ෙෙතා
සභා කට

න්න

තිමබන ා.

ෙට

විනාඩි යි

අ

ය

න්මන්.සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි . One billion auction එමකන්
ඔබුවමි ලා ම ෝජ්නා ෙ ක් tenderCommittee එකට ම ෝජ්නා කළාමන්. ඒමකදි
ඔබුවමි ලා ම ෝජ්නා කමල  රුපි ල  බලි න 2.5 යි. ඔබුවමි ලා ම ෝජ්නා
කමල රුපි ල  බලි න2.5 ක් ගැනීෙ උචිතයි කි ලා තෙයි ම ෝජ්නා කමල . එතමකොට
ඔබුවමි ලාමේ කමිටුම ෙත එමලස තිබ දී මම් ගයන රුපි ල  බලි න 10 දක් ා
ැඩි කිීතෙට බල ෑම ෙෙ බැංකු අික තිුවොමේ නිම ෝග ද? ම නත් කිසිදු මෙේුව ක්
බල ාන්මන් නැති

ෙෙ බැංකු අික තිුවොමේ නිම ෝග

නිසා

ෙයදරුපි ල 

බලි න 10 දක් ා ැඩි කමල ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඇත්තටෙ ඒ ම ලාම

රජ්මේ මුදල  අ

යතා

වුමණ් රුපි ල  මිලි න 13.2යි. ඒ

මුදල  ප්රොය මසො ා ගැනීෙට තෙයි අ ට මම් auction එක කිීතෙ අ
එතැනදි one billion

ය වුමන්.

ලට ිහමේTreasury එකට කලින්ෙ 2.5 billion දීලා තිබුය

නිසායි. ඉතිරි මුදල  ප්රොය

මසො ා ගන්න තෙයි අ ට අ

ය වුමණ්.Auction එක

ෙිහන් one billion මෙෝ ඊට ළඟ ආසන්න මුදල  ප්රොය ක් එකුව කරගන්න තෙයි අපි
බලාම ොමරොත්ුව වුමණ්. ඉතිරි මුදල  ප්රොය

අපි කරමගන ආපු ක්රෙ ට direct

issuance ලින් ලබා ගන්නයි බලාම ොමරොත්ුව වුමණ්.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

2.5 billion මන් ඔබුවමි ලා කලින් ම ෝජ්නා කරලා තිබුමණ්. එමෙෙ මනොවුමනොත්
ආ්තථික

ම න් ම ොලි

ැඩි වීෙක් සෙ

ාඩු ක් සිදු ම යි කි නඑක තෙයි

ඔබුවමි ලාමේ ෙත වුමණ්. එතමකොට 2.5 billion ම ෝජ්නා කරලා තිම ද්දි රුපි ල 
බලි න 10කට ෑෙට ම ෝජ්නා කරන්න සිදු වුමන් ඇයි?
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සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
එතනදී අික තිුවො කි ා සිටි ා අ ට බලි න 10 ක් මසො න්න ඕනෑ කි ලා. අ ට
ම නඅ

යතා න් තිබුමණ් නැෙැ. අ ට තිබුණු අමනක් අ ස්ථා .
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ගරු ලසන්ත අලිහ

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 31/32)

න්න ෙෙතා

ඒක තෙයි. ඔබුවමි ලා කලින් රමේ මූලය අ

යතා

දන්න ා. එමසේ තිබ දී

ඔබුවමි ලා ම ෝජ්නා කරලා තිබුයා රුපි ල  බලි න 2.5 ක් කි ලා.ඊට

සු

10

දක් ා ැඩි වුමණ් මකොමෙොෙද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අික තිුවො කිවි ාෙ එතැනදී ප්රකා

ක් කලා.

සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවො ඒ ප්ර ්න අදාළ නැෙැ අදාළ මනො න්මන් එුවමි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
අනු එුවමි මේ සීො ුවළ එුවමි ලාමේ ම ෝජ්නා ඉදිරි ත් කරලා තිමබන නිසා.
ඒක එුවමි මගන් අෙන එමක් මත්රුෙ මෙොකක්ද?
ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
එෙ ප්ර ්න අ

යයි. අ

ගරු ලසන්ත අලිහ

යතා

න්න ෙෙතා

අික තිුවොමේ ම ෝජ්නා
කමිටු

විික ට

ැෙැදිලි කරලා තිමබන ා මන්.

නිසා රුපි ල  බලි න 10ක් දැම්ො. ඔබුවො tender

ම් මෙ කින් අික ති ර ාමේ ෙැදිෙත්වීෙකින් මතොර

රුපි ල 

බලි න 2.5ෙ ඔබුවෙන්ලාමේ tender කමිටු ට ආ ා නමි ඔබුවෙන්ලා මෙොකක්ද
ගන්න තීන්දු ?
පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ ම ලාම

ෙැටි ට අපි ඒ මදකයි ගයන ගන්න ා. මෙොකද, ඒ ම ලාම

ක්රෙ

TenderBoard එකට ඇවිත් ඒ අ

අනු

ගන්න ා.Tender ෙණ්ඩල

ම ෝජ්නා කරන

තිබුන

මි කිසි ගයනක්

weighted average දනමි කරමගන balance එකට

privet placement ගන්න ා. ඒක තෙයි ක්රෙ .
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ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න

ඒ කි න්මන එතැනින් රුපි ල  බලි න 2.5 ආ ා නම් ඔබුවෙන්ලාමේ කමිටු ත්
ම ෝජ්නා කරන්මන් රුපි ල  බලි න 2.5 ෙයි.
පී. සෙරසිරි ෙෙතාමේ
රුපි ල  බලි න 2.5 මෙෝ ඒ කිේටු ගයනක්.
ගරු ලසන්ත අලිහ
එතමකොට අ සාන

න්න ෙෙතා
ම න් රුපි ල  බලි න එකක් ඉල ලා තිමබන අ ස්ථා ක,

රුපි ල  බලි න මදකයි

ෙක් මම් කමිටු මදකෙ ම ොජ්නා කර තිබ දී රුපි ල 

බලි න 10 දක් ා ෑෙට මෙේුව අික ති ර ාමේ ෙැදිෙත්වීෙ කි න නිගෙන ට ඒෙ
ැරදිද?
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
ඒක එමසේ මනොවුය නම් auction එක න්මන් නැෙැ. ෙරිද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ැෙැදිලි නැෙැ.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

අ ට මම් සාකච්ඡාම දී සෙ මීට ම ර ැ ති රික්ෂය ලදී අනා රය වුණු කරුණු
අනු රමේ මූලය අ

යතා

ම න් තිබුණු one billion සඳො auction එකට ිහ ා.

ඒ auction එමකන් 2.5 billioncutoff එක තෙයි ඔබුවමි ලාමේ කමිටු

ම ෝජ්නා

කමළේ. ඒක මටන්ඩ්ත කමිටු ටත් දැම්ො. එතමකොට, අික ති ර ාමේ ෙැදිෙත්වීෙ
මනොවුයා නම් auction එමකන් 2.5 billion ගැනීෙයි සිදු ම න්මන්. ඒක ෙරිද?
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
ඒක ෙරි
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ඒක ෙරි. එච්චරයි දැන ගන්න ඕනෑ. අපි මම්

්චාත් රික්ෂය ක් කරන්මන් අපි න

අික ති ර ා පිිබබද වි ් ාස ක් තබලා තිමබන ා. අදින්

සු

ත් මම් අඩු ාඩුකම්

සිදු මනො න ආකාර ට කටයුුව සිදුවීෙ ඉතාෙත් උචිතයි. එමෙෙ නැති අපි මම් මද
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ෙත ෙයක් එල ලීමගන ඉඳීෙ ප්රොය ත් න්මන් නැෙැ. ඒකත් අපි සඳෙන් කරන්න
ඕනෑ.
The Hon. Lakshman Senewirathne
Governor, we want to wish you all the best. But you have to correct those
mistakes. It is not the relevant officers. We are not blaming you. We all know
what took place. Do the right thing. We wish you all the best.
Mr.Indrajit Coomaraswamy
I must tell you the Central Bnak has very, very good officers.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 33)

ගරු.අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ අනු අදාළ Manuel එමක් 8(01) අනු , ෙැකිතාක් දුරට - as much as possible ම න්මද්සි ෙිහන් මුදල  මසො ා ගැනීෙ තෙයි ීතති ඊළඟට - balance fund - ඉතිරි
රජ්

විසින් තීරය

ෙෙත්මි

කරන ක්රෙම ද කට මසො ා ගැනීෙ. දී ා මසමනවිරත්න

කවුද? ෙෙත්මි , මම් රික්ෂය ට විෂ

බැඳුම්කර නිකුුව
බැඳුම්කර නිකුුව

ම ලා තිමබන 27 ැනි දා සිදු වු

ගැනයි ෙෙ මම් නි ්චිත ප්ර ්න
සිදු කිීතෙ පිිබබඳ

තීරය

අෙන්මන්. එදා ද මසේ මම්

ගැනීෙට නි මිත

තිබුමණ් Tender

Board එක. ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඒTender Board එමක් සාොජිකම ක්
මනොම යිද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Tender Board එමක් ඒ තීරය ගැනීෙට ම ර රුපි ල  බලි න 01 ක සීොම ඉදලා
රුපි ල  බලි න 10 ක් දක් ා වු බැදුම්කර ප්රොය ට
Tender Board එක ඇුවමළේ සාකච්ඡා ට ලක් වුයාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්ත ෙෙත්මි
සාකච්ඡා කළා.

91

ාෙ පිිබබඳ

ඒ තීරය

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ Tender Board එමක් සාොජික න් සිටිමේ කවුද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Tender Board එමක් සභා ති විික ට සිටිමේ නිම ෝජ්ය අික ති, පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඊට අෙතර , රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

සෙකාර අිකකාරි, එස්.එස්.රත්නා ක

ෙෙතා සිටි ා. Economic Research Department එක භාර සෙකාර අික ති,සී.පී.ඒ.
කරුයාතිලක ෙෙත්ෙ ා සෙ රාජ්ය ය
සිටි ා. ඒ

මද ා්තතමම්න්ුවම අිකකාරි

ම න් ෙෙ

ාමේෙ Domestic Operations Department එමක් Director සිටි ා.

Economic Research Department එමක් Director Mrs. Gunaratne and Additional
Superintendentsලා මදමදමනක් සිටි ා. ඒ කි න්මන්

ඔක්මකෝෙ 08 මදමනක්

ඉන්න ා.
ගරු.අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
කමිටුම

ප්රධානි ා

න්මන් නිම ෝජ්ය අික ති පී.සෙරසිරි ෙෙතා. ඔබුවොමේ

කමිටු ට, ඒ කාරයා සම්බන්ධම න් තීරය ගැනීෙට ෙැකි ා ඇති, ප්රොය ත් තරම්
දැනුෙ ඇති, මේෂ්ඨ ළපුරුදු නිලධාරි ෙණ්ඩල ක් සිටි ාද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
27 ැනි දා සිදුවුණු තීරය අුවමරන් එක තීරය ක් තෙයි, රුපි ල  බලි නමේ සිට
රුපි ල  බලි න 10 දක් ා න්න තීරය කරපු එක. ඒ ාමේෙ ඊට ඩා ැඩි මුදල 
ප්රොය ක් ලැබලා තිබුයත් රුපි ල  බලි න 10න් ඔේබට මනො න්නත් ඔබුවෙන්ලා
තීරය කළ. නි ැරදියිද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවොමේ මුලිකත් ම න් යුුව

සාොජික න් 08 මදනා ඒ මෙොමෙොමත් ඒ ගත්ත

තීරය , ඔබුවොමේ ෘත්ති විනි ්ච අනු ගත්ත තීරය ක්. ෙරි මන්ද?
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පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ. ෙමේ තනි තීරය ක් මනොම . Committee එකක් තිබුයා. ඒමක් Minutes
තිමබන ා. ෙෙ ම ෞද්ගලික -,
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවො ම ෞද්ගලික මනොම යි කණ්ඩා ෙක් එක්ක ගත්ත තීරය ක්
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ කණ්ඩා ෙක්

ම න් ගත්ත තීරය ක්.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
රුපි ල  බලි න 20 ට ිහහිල ලා රුපි ල  බලි න 10 ට අඩු වුයා මනොම යිද?
කවුරු ත් රුපි ල  බලි න 20ක් ගන්න කි ලා ම ෝජ්නා කමළේ නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ කමළේ නැද්ද මසමනවිරත්න ෙෙත්මි ?
සී.එම්ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Department එකට Governorආපු ම ලාම
20 කි ලා
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
විස්ස කි ලා කි

ා.

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඇයි ඔබුවෙන් මබොරු කි න්මන්?
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
අපිට එමෙෙ ම ෝජ්නා ක් ආම නැෙැ
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ඉස්මසල ලාෙ කි ම රුපි ල  බලි න

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
විස්ස දෙ දක් ා ඊට සු අඩුවුයා.
ගරු අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දී ා මසමනවිරත්න ෙෙත්මි

කි න

රිදි Governor

කළ, රුපි ල  බලි න විස්සක් දක් ාෙ

ම් විික ක ෙත ක් ප්රකා

ා ෙැකි තිමබන ා කි ලා. නමුත් සෙරසිරි

ෙෙත්ෙ ාමේ මුලිකත් ම න් යුත් කමිටු , ඔබුවෙන්ලාමේ සාකච්ඡාම දී තීරය
කළ, අපි විස්සට න්මන් නැෙැ. අපි උ රිෙ

ම න් න්මන් දෙ ටයි කි ලා? ඒක

ෙරිද? දී ා ෙෙත්මි මේ අදෙස් පිිබගන්මන් නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක මද ා්තතමම්න්ුවම

සිදු වු මද ක්.

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දී ා මසමනවිරත්න ෙෙත්මි ත්. අික තිුවොත් අතර ඇති වු සං ාද

ඔබුවෙන්

දැනමගන සිටිමේ නැෙැ?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
දැනමගන සිටිමේ නැෙැ?
සභා තිුවො
ඒකෙරිද? අික තිුවො ඔබුවමි ටද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ
සභා තිුවො
මෙුවො ෙුව කළාමන්, ඉස්මසල ලා ගන්න කි ලා මෙුවමි ට කි පු කාරනා
සෙරසිංෙ ෙෙත්ෙ ා මනොදැන සිටි ාද කි න ප්ර ්න , එුවමි ට අදෙසක් කිමබන්න
ඕනෑ ඒ ගැන. ඒකයි ෙෙ ඇහුම .
අජිත් පි.ම ම්තරා ෙෙතා
එුවමි තෙයි නායිකා . සෙරසිරි ෙෙතා ඔබුවො මකො ෙය කාල ක් ෙෙ බැංකුම
මසේ

කර තිමබන ාද?
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පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ න විට අවුරුදු 30 ක්.
අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මබොමෙොෙ

ළපුරුද්දක් තිබුයා සෙ මජ්ෂ්ඨත්

ක් තිබුයා, මකිබන් තීරය ක්

අරමගන රටට, ආ තන ට නි ැරදි තීරය ක් ගන්න. ඔබමේ ෙණ්ඩල

උ රිෙ

වි ් ාස අනු එෙ තීරය ගත්තා.
(ම ොමු : 2016 අමගොස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 41/42/43)
සභා තිුවො
අධ ක්ෂුවමි ප්රකා කරන්න
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අික තිුවො ෙට ෙත ක් ප්රකා

කළ කි ලා කි

ත්, එ

ෙත ක් මනොම යි. ෙට

අන්තිෙට කි ලා ිහමේ,“Do it”කි ලා
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි සාක්ෂි ල කිසිෙ තැමනක “Do it”කි ලා සදෙන් කර තිමබන ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අද තෙයි “Do it”කි ලා කි

ා කි ලා ප්රකා කරන්මන්.

ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
අද තෙයි ප්රකා කරන්මන් එමෙෙ මද ක් කි

ා කි ලා.

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි මේ ප්රකා මේ 18

න පිටු

ෙෙ කි

10?”
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න්නම් “Why do you not go for

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ළමුම න්ෙ අෙපු ප්ර ්න ඒක.
The Hon. SujeewaSenasinghe
Right’ I am posing this question to you where have you stated that the
Governor said, “Do it”? You gave evidence last time. So, I am asking you a
question. Since I was not there, wanted to ask this question from you. Where
have you said that Governor said, “Do it?”
The Hon. DayasiriJayasekara
Can you tell us about the conversation
The Hon. SujeewaSenasinghe
Please let me finish this.
සභා තිුවො
ෙන්ත්රීුවො ෙට ැෙැදිලි කර ගැනීෙටයි ෙෙ අෙන්මන්. ඔබුවො අෙන්මන්, “Do it”
කි ලා Governor සදෙන් කිීතෙ මෙුවමි මකොයි ස්ථානමේදී ද සදෙන් කමළේ කි ලා
මන්ද අෙන්මන්?
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
සාක්ෂි ල දිිහන් දිගටෙ ප්ර ්න කළ, ෙෙ බැංකු අික තිුවො මෙොන ද කි ම කි ලා?
So, let me finish this. Do not disturb because it is giving an undue advantage
for the person to answer’ So, let me finish it please. Decently I am asking a
question.
Where have you stated in your evidence that Governor said, “Do it?”
Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne
Today I am saying
The Hon. SujeewaSenasinghe
You have never said it before
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Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne
No
The Hon. SujeewaSenasinghe
What you said earlier was a suggestion by the Governor. You are an educated
lady. You were under oath and you were giving evidence last time. If it is not,
that Governor told you to do it, easily you could have said –
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙට ඇෙතිුවො කි න මකොට තෙයි ෙතක් වුමණ්.
The Hon. SujeewaSenasinghe: ඇෙතිුවො මනොම යි, you were discussing there
with your peers. I saw that. If Governor had given directions to do it, you
could have said, “He told me to do it.” It is very easy. That is why I am asking
you. You are an educated person and your qualifications are there.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
සො ගන්න ා
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සො ගන්න එ ා. Can I say this?
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
සභා තිුවො, එමෙෙ ප්ර ්න ක් මකෝේ සභාම කවුරු මෙෝ අෙලා තිමබන ාද?
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
අෙලා තිමබන ා. Let me finish.
Mr. IndrajithCoomaraswami
I must make this request
සභා තිුවො
අික තිුවො.
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Mr. IndrajithCoomaraswami
I think the Hon.Minister is very welcome to continue the line of questioning.
But I think it will be very nice if it is can be done in a better environment. I do
not want my colleagues to be put under undue pressure
The Hon. SujeewaSenasinghe
May I say this, Hon. Chairman?
The Hon. MahindanandaAluthgama
Do not give orders. Talk nicely.
The Hon.SujeewaSenasinghe
I am using the best language. My tone is for the question because that is an
important question. She and even the Governor do not have to get bothered my
tone and. I am using a very good language.
The Hon. SujeewaSenasinghe
This is the COPE. I direct a very decent question. All Iam asking is if she has
lied, if she has not said it I have the right to ask that question. I am not forcing
on her. I am not calling her names. So, I can ask that question.
The Hon.MahindanandaAluthgama
Go ahead
The Hon. SujeewaSenasinghe
I am not talking to you I am talking to Chairman
සභා තිුවො
ඔබුවො ෙට කථා කරන්න.
The Hon. SujeewaSenasinghe
Let me ask this question and finish. සභා තිුවෙනි, මෙතන

ැදගත්

න්මන්

කාරයා මදකයි. එක කාරය ක් තෙයි මම් direct placements ක්රෙ ද ැ තිමේ? මම්
ක්රෙම ද

ආම

මකොමෙොෙද? මම්ක ම නස් කළාද? මම් manual එමක් තිමබන
98

විික ට මදකෙ තිමබන ාද? Direct placements තිමබන ා, auctions තිමබන ා.
මම්ක ඕනෑ ම ලා කට auctions
ම ලා ටdirect placements
ඊළග ප්ර ්න

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්ද? මම්මක් ඕනෑ

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්ද? ඒක තෙයි අදාළ ප්ර ්න .

තෙයිෙෙ බැංකු අික තිුවො මම් කි න නිලධාරිනි ට නිම ෝග ක්

කළාද? නිම ෝග

කි න එක ඉංග්රී භාෂාම න් මෙෝ සිංෙල භාෂාම න් නිම ෝග ක්

ම න් දක් න්න ඕනෑ. කිසිෙ තැනක එුවමි
සඳෙන් කරලා නැෙැ. එුවමි

නිම ෝග ක් කළා කි න එක

Minute එකක් දාලා තිමබන ා “Give a

direction”කි ලා නමුත් අික තිුවො ඇහු ාෙ එුවො කි

උත්තර

තෙයි ඒක අපි

ෙබ කමළේ නැෙැ. “If I were you I will take this money” කි ලා ිහ ා. අමනක්
ැදගත්ෙ කාරය

න්මන් Dr. Azimෙැතිුවො කි

කලින් ඉල ලු ා කි ලා.

සු

ා, මම් ලි විලි එුවොමගන්

එුවොමේ සාක්ෂිමේ සදෙන් කළා, එුවො ිහහින් එෙ

ලැයිස්ුව භාර දුන්නා කි ලා.
සභා තිුවො
ම න

ටලන්න එ ා. මෙුවො කි න කාරයා ත්, තිබුණු මද් ලුත්, ඔබුවෙන්ලා

කි ාපු මද් ලුත් සාක්ෂි සටෙන් ල verbatim

ම න් තිමබන ා. අ

ය නම් ඒ ා

ආමේත් බලන්න පුළු න්. මෙුවො දැන් කි න මද් ගැන කලබල ම න්නත් එ ා. එදා
කි ාපු මද් ගැන කලබල ම න්නත් එ ා. ඔබුවො කි න මද් ගැන කලබල ම න්නත්
එ ා.
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ආපු ම ලාම

ඉදන් ඔබුවො මන් කථා කරන්මන්. අපි මෙොකුත් කි න්මන් නැුව

අෙමගන ඉන්න මන්. මෙොකක්ද මම්මක් මත්රුෙ? අ ටත් අෙන්න ප්ර ්න
තිමබන ා.මෙතැනට ආපු ම ලාම

ඉදන් ම ොඩ්ඩක් ඉන්න කි

කි ා අෙන ා.අපි

ඒ ා අෙමගන ඉන්න ා
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12දිනැති ාචික සටෙන පිටු 43/44/45)
සභා තිුවො
ඔබුවොමේ ප්ර ්න අ සන් කර ගන්න.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි

සඳෙන් කරලා තිමබන ා, විම ේෂම න් විගයකාික තිුවොමේ report

එමක්ත් තිමබන ා ඔබුවමි මේ එකෙ සාක්ෂි ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ට ම්
කිසි ආකාර ක අ මබෝධ ක් ලබා දුන්නා කි න්න පුළු න් එකෙ ආකාර
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ෙට

මක්මරන භාෂාම න් “Why do not go for ten”, කි න එකයි. මම් ෙැර ඔබුවමි
ම න භාෂා කින් ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ට direction එකක් දීලා තිමබන ා
කි ලා ඔබුවමි

මීට ම ර දී්තඝ

ම න් ලබා දුන්න සාක්ෂි ක සඳෙන් ම ලා

තිමබන ාද නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
තිමබන ා.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මකොමෙේ ෙරි තිමබන ා නම් අ ට ම න් න්න.
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
සාක්ෂි ක් මදන්මන් අෙන ප්ර ්න අනු මන්.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි ම ොමරොන්දු ම න ාද ම න විික කට එමෙෙ සාක්ෂි දීලා තිමබන ා කි ලා
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙෙ minute කර ගත්තා කි ලා ෙෙ සාක්ෂි දීලා තිමබන ා.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මබොමෙොෙ ස්ුවතියි. සභා තිුවො, විගයකාික තිුවො මම් සි ලු කාරයා සලකා බලා
නිගෙන

කර තිමබන මම් report එක අනු

ෙෙ බැංකු අික තිුවො

ම් කිසි

ආකාර ක direction එකක් දුන්නා කි ලා මෙහි තිමබන ා. ම න කිසිෙ මද ක්
සදෙන් කරලා නැනැ. ඔබුවො ඒක ා්තතාගත කර ගන්න. ඊට සු ඕනෑෙ මද ක්
කරන්න. මෙුවො සදෙන් කරලා තිමබන ා ඉන්
බලි න 10කට මනො න්මන් ෙන්දැයි රාජ්ය ය

සු

ෙෙ බැංකු අික ති විසින්

අිකකාරි මගන් (මෙුවමි මගන්)

ප්ර ්න කර තිබණි. “Why do not go for ten”, මම් ෙැර ෙෙ බැංකු අික තිුවො ම න
ආකාර කින් direction එකක් දුන්නා කි ලා මෙුවමි
සදෙන් කරලා නැෙැ කි න එක විතරක් ා්තතා කර ගන්න.
සභා තිුවො
ඔබුවමි ට ඒ ගැන ත

ැෙැදිලි කරන්න තිමබන ාද?
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විසින් කිසිෙ සාක්ෂී ක

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙෙ ආපු ගෙන් මම් සාක්ෂි

ප්රකා

කළා. මීට කලින් ෙෙ Bribery Commission

එකට ිහ ා. ඊට ම ර ත්රි පුද්ගල කමිටු ට ිහ ා. එමෙදිත් ෙෙ ප්රකා

කළා.

සාකච්ඡා ලදීත් විස්තර කරලා කි ලා තිමබන ා.
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුවෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 47/48)

එස්. එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට ත ත් කරුයක් ැෙැදිලි කරන්න අ සර මදන්න. ෙෙ මෙෙ
Tender Board Meeting එමක් සාොජිකම ක්

න ා. මීට ම ර

සභාම දී ඒ පිිබබද කරුණු ැෙැදිලි කළා. එහිදී ෙෙ කි

ැ ති කාරක

ා, මෙමතක් ැෙැදිලි කළ

මුලධ්තෙ න්ට ො සිද්ධාන්ත න්ට බැෙැර recommendation එකක් තෙයි රාජ්ය ය
මද ා්තතමම්න්ුව ෙිහන් මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩල ට කරලා තිබුමණ් කි ලා.අපි සාොනය
ඉතිොසමේ එකක් දෙලා, ඒ offer කරපු amount එක ාමේ මදකෙොර ගුය ක් මෙෝ
ුවන්ගුය ක්

ාමේ ගෙයි ගන්මන්. ෙෙ රාජ්ය ය

අමනකුත් නිලධාරින්මගන්

ැෙැදිලි

මද ා්තතමම්න්ුව

ඇුවළු

ඇහු ා, මෙ ැනි recommendation එකක්

කමළේ ඇයි? අපි මෙ ැනි තීරය ගන්මන් මකොමෙොෙද? ම ොලී අනු ාත වි ාල මලස
ම නස් ම න ා, ඒ නිසා රජ් ට දරන්න
අ ස්ථාම දී එුවමි කි
අික තිුවො

න වි දෙ

ැඩි ම න ා කි ලා. ඒ

ා,

ැමිය instructions දුන්නා කි ලා. දැන් ඔබුවෙන්ලාට ඒ කාරය

ැෙැදිලි ඇති මන්. ඒ අ ස්ථාම දී මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩලමේ ෙැමෙෝෙ කි
කරන්න මෙොද නැති බ
න්න සුදානම්

අික තිුවො ෙමු ම ලා කි මු කි ලා. නමුත් අපි එතැනට

න විට තෙයි එුවො කා්ත ාලමේ නැති බ

අ ස්ථාම දී තෙයි direct placement ක්රෙම ද
නමුත් සඳුදා

, මෙ

දැන ගත්මත්. අපි ඒ

නතර කර ඇති බ

දැන ගත්මත්.

න විට රජ් ට සල ලි මදන්න ඕනෑ. ඒ සල ලි මදන්න ම නත්

ක්රෙම ද ක් නැති නිසා තෙයි කලින් සදෙන් කළ රුපි ල  බලි න දෙ
වුමණ්.
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 48)

ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙෙ tender board එක ත් කර තිමබන්මන් ඇයි?
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ගන්න සිදු

Mr. IndrajithCoomaraswami
I think the Deputy Governor in charge may answer it.
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
තනි තීරය ක් මනොමගන කණ්ඩා ෙක් විධී ට තීරය ගැනීෙ සදොයි.
ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා
මම් tender board එක ාඩි ම ලා කරන්මන්, කණ්ඩා ෙක් ෙැටි ට තීන්දු ක් ගන්න
එක මන්. එමසේ නම් මම් tender board එක - කණ්ඩා මම් 08 මදනා - ගත්මත් ැරදි
තීන්දු ක්ද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
අපි tender board එමක්දී අ

ය කරුය සාකච්ඡා කර, තීරය ක් ගත්තා.

ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා
Tender board එක ගත්ත තීන්දු ෙරිද, ැරදිද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම දී තිබු සාධක අනු , tender board එක ගත්ත තීරය ෙරි.
ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලා 08 මදනා ෙරි තීන්දු ක් ගත්තා?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ඔ .
ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා
ඒ ඔබුවෙන්ලා 08 මදනාමේ තීන්දු ක්. ෙරිද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ෙරි.
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ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
රුපි ල  බලි න 13ක අ

යතා

ක් රමේ තිබුයා කි ලා මිට කලින් සදෙන් වුයා.

සු එෙ රුපි ල  බලි න 13න් රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න තීරය කළා.
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 49)

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ. රුපි ල  බලි න 03ක් කලින් ලබා මගන තිබුයා.
ගරු ේතෂය රාජ්කාරුයා ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම දී

රමේ අ

යතා

තිබුයා රුපි ල  බලි න 13ක්. ඉන් රුපි ල 

බලි න 03ක් කලින් ලබාමගන තිබුයා. ඉතිරි රුපි ල  බලි න 10 ගන්න තෙයි
තීරය කමළේ?
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙ

රික්ෂය ක්. ඒ

ාමේෙ tender board

එක ගත්

තීරය ක් ෙරි කි ලා එක් නිලධාරිම කුට ෙයක් මෙතැන ප්රකා

කරන්න බැෙැ.

මෙොකද, ඒ 08 මදනාමේෙ ප්රකා

ාමේෙ ෙෙ අද

මෙතැනට අ

ය ම න ා. ඒ

check කමළේ නැෙැ. නමුත් සුිහ කාරක සභාම දී සෙරසිරි ෙෙතා ලබා දුන් පිිබුවරු,
ඊට කලින් කාරක සභාම දී ලබා දුන් පිිබුවරු ලට

ඩා

රස් ර වුයා. එෙකාරක

සභාම සිටි නිසා, ෙෙ ඒ සම්බන්ධම න් බැලු ා.
අමනක් එක තෙයි, එදා රික්ෂය කරන විට Governor එෙ තනුවරට ත් ම න්න
තෙයි සිටිමේ. නමුත් අද අලුත් Governor මකමනක්
මකමරන ා. එදා නැ තත් එුවො ඒ තනුවරට

ටමත් මෙෙ

රික්ෂය සිදු

ත් ම න්න සිටි නිසා, ප්ර ්න ලට

පිිබුවරු ලබා දීමම්දී නිලධාරින් ුවළ බ ක් ො චකිත ක් තබා මගන පිිබුවරු දීෙ
සාධාරයයි. ආ තන

ුවළ එෙ

රික්ෂය

සිදු කරද්දී, නිලධාරින්ට ඒ බල ෑෙ

තිබුයා. එමසේ තිබ දීත් ඇතැම් නිලධාරින් ඉතාෙ අ ංක , තෙන්මේ තනුවරට අනු
සාක්ෂි දුන්නා. ඇතැම් අ එමසේ කමළේ නැෙැ. ඒ නිසා tender board එමක් 08 මදනාෙ
සෙරසිංෙ ෙෙත්ෙ ාමේ ප්රකා

අනුෙත කරන ාද කි ලා අ ට කි න්න අ

ගරු මෙක්ට්ත අේපුොමි ෙෙතා: ගරු සභා තිුවෙනි, මෙුවොමේ ප්රකා
ප්රකා

ටත් බල ාන ා. ඒ සදො ම් සම්බන්ධීකරය ක් කරන්න අ
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යයි.

යයි.
ෙමේ

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Domestic Debt Management Committee එමක් සිටින නිලධාරි ෙෙත් රු සි ලු
මදනාෙ මෙතැන ඉන්න ාද? කී මදමනක් ැමිය සිටින ාද? ඒ සිද්ික

න අ ස්ථාම

සිටි අ මගන් ඔබුවෙන්ලා 06 මදනා ෙයක්ද, මෙතැන නැති ත ත් අ සිටින ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ කාලමේ සිටි director මකමනක් මෙතැන නැෙැ. Director (Statistics) ඉන්න
ඕනෑ. නමුත් එ ත් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො ැමිණිලා, ඔබුවෙන්ලාට තෙයි කි ම .
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ. අ ට කි ම නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලාට කි ම නැද්ද? කාටද කි ම ?
Dr. M.Z.M. Azim: That was not to the Domestic Debt Management
Committee, but to the Public Debt Department.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට ඇවිල ලා තෙයි කි ම . එුවො ආම

විතරද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ළමු රට 10.45ට ෙය තෙයි ආම .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙ close කමළේ කී ටද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
11.00ට ෙය
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කී ට

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො 10.45ට ෙය ආ ා. මද ැනි තා ටත් ආ ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො ළමු රට ැමිය කළ කථා මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
එහිදී Auction එමකන් මකො ෙය ගත්තාද? මකො ෙය claim කරලා තිමබන ාද,
මකො ෙය Offer කරලා තිමබන ාද කි ලා ඇහු ා. ඉන්

සු

meeting එකක්

තිබුයා.
එහිද අික තිුවො, ඇගෙැතිුවොට ප්රකා

කළා රමේ ම නත් මුදල  අ

යතා

ක්

තිමබන ා කි ලා.
නමුත් ඒක මෙතැනට අදාළ කර ගත්මත් නැෙැ. මෙොකද, අමේ අ
එකක් මන්. ෙො භාණ්ඩාරම න්

යතා

ම නත්

පු Sundry requirement cash flow තෙයි අපි

fund raise කරන්මන්. ඒක තෙයි අපි එතැනදී කථා කමළේ. Auction එක අ සන්
නැති නිසා අික තිුවොට ම නත් meeting එකක් තිමබන ා කි ලා ිහ ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙුවමි

කි න ආකාර ට මම් සිද්ික ක් වුයා කි ලා ඔබුවෙන්ලා තිමදනාෙ

පිිබගන්න ාද?
Dr.M.Z.M.Azim: Yes.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අික තිුවො මද ැනි තා ට ඇවිල ලා මෙොකක්ද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Deputy Governorsලා මදමදමනකු සෙඟ ස් රු 12.30ට ෙය මද ැනි තා ටත්
අික තිුවො ැමිණි ා. ඒ ම ලා

න විට අමේ auction එක අ සන් ම ලා තිබුයා.

Tender Board එකට න auction sheetඑක සකස් කර තිබුයා.
105

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ ම ලාම එුවො සෙග ැමිණි අමනක් මදමදනා කවුද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ආචා්ත නන්දලාල  වීරසිංෙ ෙෙතා සෙ දැනට retire ම ලා සිටින Mr.Ananda Silva
ැමිණි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ මදමදනා සෙග ඇවිල ලා මෙොකද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
“Auction එමකන් මකො ෙය මුදල  ඇවිල ලා තිමබන ාද?” කි ලා ඇහු ා. අපි
කි

ා. “රුපි ල  බලි න 20 ක් තිමබන ා” කි ලා ඊට

කි ලා තරමේ ඇහු ා. ඒ ම ලාම

අපි කි

සු

“20 billion මකෝ?”

ා, “ඒ රුපි ල  බලි න 20නුත් අ ට

ගන්න පුළු න් ැඩිෙ මුදල රුපි ල  බලි න 2.6යි” කි ලා ඊට සු එුවො කි
“අමේ අ

යතා

ා,

සදො මම් සි ල ලෙ ගන්න” කි ලා. ඒ ම ලාම Dr. Azimතෙයි

කථා කමළේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවො මෙොන ාද කි ම ?
Dr. M.Z.M.Azim
I have very clearly pointed out to the Governor at that time the prevailing
market interest rates and the levels that we could be hitting in case we are
going to raise entire Rs.20 billion’ When the Governor wanted to know,
“Okey what was the September, 2014 or the previous thirty-year Treasuey
bond auctions weighted out’ We said “It was 11.75. Then,he said, “Why do
you not accept at that level” Still, we said, “If we go for that level we are
shifting the prevailing interest rates punch in the country by more than about
150 basis points’ So, we have clearly clarified other possible repercussions.
Not only once, if I am not mistaken, I have mentioned it more than four times.
Then, I asked Deputy Governors also what their observations on this.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
What have they said? ඔබුවො ඒකට දුන් පිිබුවර මෙොකක්ද?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම එුවො කළ සි ලු ප්රකා

සෙග ෙෙ එකඟ ම න ා. එතැනදී ආචා්ත

එම්.ඉමසඩ්.එම්. ආශිලම් ෙෙතා ඇවිල ලා මම් sheet එක ම න් ා සිටි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Sheet එක කි න්මන්, Primary Dealersලා ගත්ත නම් ලැයිස්ුව ?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඔ . නම් ලැයිස්ුව

සෙග bids අර ා මම් ා තිබුයා. මුලින්ෙ එතැනදී තෙයි,

මෙතැනින් ඉරක් ගසා “Why do we not take Rs. 20 bilion” කි න කථා විෙසා
සිටිමේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
නම් ලැයිස්ුව ම න් ා සිටි ාද, ඉල ලා ගත්තාද?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ ම ලාම මෙුවො අමත් තිබුණු නාෙ මල ඛන එුවො අරමගන බැලු ා
The Hon. DayasisriJayasekara
He took it from your hand
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ කි ා සිටි conversation එක වුයා. ඊට සු “මම්ක ැඩියි” කි ලා ඒ මගොල ලන්
ම ෝජ්නා කරන මකොට, අික තිුවො 10 කි න තැනට ඇඟිල ල ති ා ම න් ා සිටිමින්
“Take Rs. 10 billion” ගන්න කි ලා උ මදස් දුන්නා. ඒ ම ලාම ෙෙත්, අමනක්
නිලධාරිනුත් මම් නිලධාරි ෙෙත් රුත් එතැන සිටි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො instructions දුන්නා කි ලා ඔබුවෙන්ලා සි ලු මදනා පිිබගන්න ා. ඒක order
එකක්ද, මම්ක ගන්න - “Do it” - කි ලා කි
කි

ාද, මකොමෙොෙද කි ම ?
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ාද නැත්නම්, මම්ක ගන්න කි ලා

ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
බල ෑෙක් සහිත ප්රකා

ක් ද කමළේ?

පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒ ගැන

ැෙැදිලි කිරිෙක් කරන්න ඕනෑ, ගරු සභා තිුවෙනි ෙෙ බැංකු

අික තිුවෙන්ලා සෙඟ අපි කටයුුව කිරිමම්දී එක්, එක් අික තිුවෙන්ලා කථා කරන
විික සෙ නිම ෝග ලබා මදන විික ම නස්. මෙුවො නම්, ඉතාෙ කාරුණි විික ට diplomatic - තෙයි

ම් මද ක් කරමු කි ලා කි න්මන්. ඒ එුවොමේ පුද්ගලික

චරිත . නමුත් මම් conversation එමක්දී අික තිුවො

ැෙැදිලි

සිටි ා,රුපි ල  බල න 10ක් ගන්න කි ලා. ඒක තෙයි එුවමි

තරමේ කි ා

කි ම කි ලා ෙෙ

හිතන ා.”Do it” කි න්මන්, ඒක summarize කරලා මෙන්න මම්ක තෙයි අදෙස
වුමණ් කි න එක මිසක් ඒ චන ෙ මනොම යි. ඒක මත්රුෙ ගන්න ඕනෑ මම් sum
conversation එමක්දී රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න කි ලා අික තිුවො කි

ා කි න

එක එතැන සිටි සි ලු මදනාටෙ ැෙැදිලි වුයා.
Dr.M.Z.M.Azim
There was a one more instruction’ “The Governor very clearly said that, “with
this auction we can stop going for direct placements”
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
කරුයාකර නැ ත කි න්න.
Dr.M.Z.M.Azim
“with this auction we can stop going for direct placements”
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා:“Direct placements ලට
ලට

න්මන් නැති auctions

ා යුුවයි”. කි ලා, ගරු අග්රාොතයුවො සෙඟ සාකච්ඡා කර තීරය ක් ගත්තා

ති ලා, එුවො ඒ අ ස්ථාම කි ා සිටි ාද?
Dr.M.Z.M.Azim:Not for us.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ එකක් කි ම නැෙැ. ෙරි. එුවො මම් තීරය ගන්න මකොට ඔබුවමි රුපි ල 
බලි න 2.6ට

ඩා ගන්න බැෙැ කි ලා කි

එකක් දැම්ොද?
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ා. ඒකට ඔබුවමි

කුෙක් මෙෝ note

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවමි දෙපු note එක මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ

න විට report එක ෙදලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6කට

ෙයයි. ඒ නිසා

රුපි ල  බලි න 10කට නැ ත report එකක් ෙදන්න කි ලා ෙමේ නිලධාරින්ට
කි න්න ඕනෑ නිසා ෙෙ ඒකට note එකක් දැම්ො, “Governor instructed to place
price upto Rs.10 billion taking into consideration of additional Sundry
requirements of the Government”. කි ලා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ decision එක න්මන් මකොොටද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ ටික ගත්තා ඊට
සහිත

සු

අපි ම ෝජ්නා කරන රුපි ල  බලි න 2.6 auction එකත්

රුපි ල  බලි න 10 auction එකත් දෙලා Tender Board එකට ඉදිරි ත්

කළා. Tender Board එකට ඒක ඉදිරි ත් කරලා අපි පුද්ගලික කි
ඇවිල ලා රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න කි ලා කි

ා, “Governor

ා නැත්නම්, අමේ ම ෝජ්නා

තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6කට ෙයයි” කි ලා
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම Tender Board එමක් ඔබුවො ඇුවළු ත කවුද සිටිමේ? ඔබුවෙන්ලා
මම් තීරය

ගැන ඒ කි න්මන්, “Governor ඇවිල ලා කථා කළාෙ අපි ලිඛිත

මෙමෙෙ එකක් දුන්නා. ඒ ෙත තෙයි තටයුුව කරන්මන් කි ලා, Tender Board
එමක්දී සාකච්ඡා කළාද?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
“අිකක ම ොලි අනු ාත කට මෙ ෙය මුදලක් ගන්මන් ඇයි?” කි ලා ො විෙසා සිටි
බ ෙෙ මීට කලිනුත් ැෙැදිලි කි

ා.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Tender Board එක විික ට ඔබුවෙන්ලා ගත් තීරය , “බල ෑෙක් ෙත ගත්
තීරය ක්” කි ලා ඔබුවෙන්ලා පිිබගන්න ාද?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩල

ගත් තීරය

නි ැරදි බ ද නැත්නම්, ඔබුවෙන්ලාට ලැබුණු

instructions ෙත ඒ තීරය ගන්න සිද්ධ වුයා කි ලාද ඔබුවෙන්ලා කි න්මන්?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
මීට කලිනුත් ෙෙ කි

ා, ඒ තීරය ට අ ට ගන්න සිද්ධ වුණු තීරය ක් කි ලා.

(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 50/51/52/53)

The Hon.Harshana Rajakaruna
I would like to know, when a bond is issued, with whom the final decision lies and
what was the decision that they made when it comes to this controversial matter.
Mr. Indrajith Coomaraswami
Let me in two months that I have arrivedThe present situation, since I have been in this position, the final signature is placed
by the Governor of the Central Bank. Now, there is a process for this. I mean it really
starts with the Appropriation Act and out of the Appropriation Act, you get the
Government’s borrowings requirement in any particular year.
Then, there is the Debt Management programme that works out for the year, which
is done in collaboration with the ministry of finance. There is a Committee for the
Debt Management which does that, and they decide to how much to raise under
each instrument, by way of Treasury Bills, Bonds and etcetera. So, that is at the
beginning of the year.
Then, there is also a broad Calendar that is worked out as to how this money will be
raised. Now, of course, that can change as the year goes on; if the government
needs more money, less money, or etcetera. But, there is a broad framework that
was established. Then, when one gets to the point where a bond has to be raised
and issued, that first level of engagement is with the Debt Management Committee
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in the Public Debt Department. So, they work out the framework, in terms of
amount, the maturity and is done with the representative of the Ministry of Finance
also involved in it and then Okay.
The Hon.Harshana Rajakaruna
If I may interrupt on the reason that they went for a Bond Issue but not a Bill was
because there was a ceiling and upper limit to issue bonds. It was almost there. Am I
right?
Mr. Indrajith Coomaraswami
At that time, I was not there. But my understanding is that the Treasury Bill limit was
not increased at that time, I think it was Rs.850 billion. I think the Government tried
to get it increased. But, they were not been able to get it through Parliament. So,
that put greater honours, on raising money through bonds. Then, there is a process
for that. There are two Committees which go through the process. First one is within
the Public Debt Department and the Technical Committee. Then, we have the
Tender Committee which signature is placed by the Governor of the Central Bank.
The Hon. Harshana Rajakaruna
So, what was the decision taken by the Chairman of the Tender Committee? Is he
the decision maker at the end?
Mr. Indrajith Coomaraswami
No, they make the recommendations which are finally to be signed by the Governor.
So, there is a Tender Committee chaired by the Deputy Governor which makes the
final recommendations.

(ම ොමු : 2016 සැේතැම්බ්ත ෙස 08 දිනැති ාචික සටෙන )
5.1.9

NkYk;>

Kjyhe;ju

nfhLf;fy;

thq;fy;

nra;Nthh;

rkh;g;gpj;jpUe;j

$Wtpiyfs;>
njhopw;ghl;L
ifNal;by;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s
xOq;FKiwapd; gb gy;NtW gFg;gha;Tfis Nkw;nfhz;ljd; gpd;dh;
jahhpf;fg;gl;l 07 gy;NtW khw;WtopfspypUe;J (Option) 05 MtJ
khw;Wtopr;
vd;Wk;>&gh

re;jh;g;gj;jpid
gad;gLj;jpf;nfhs;sy; nghUj;jkhdJ
2.608
gpy;ypad;
njhifapidVyj;jpypUe;J
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<l;bf;nfhs;SkhWk; jpiwNrhp Kwpfs; Nfs;tpr; rigf;F mur gLfld;
jpizf;fsj;jpdhy; ghpe;Jiu nra;ag;gl;bUe;jJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb

tplaq;fs;

njhlh;gpy;

FO

tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

cWg;gpdh;fshy;

njhLf;fg;gl;l

cj;jpNahfj;jh;fshy;

toq;fg;gl;l

සභා තිුවො
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් නි්තමද්

ෙදන ා මන්. ඒ නි්තමද්

නි්තමද්

කිහි

නි්තමද්

ක් සහිත ඔබුවෙන්ලාට ඉදිරි ත් කමළේ.

ුවළ විකල 

ක් තිබුයා. ඒ අතරින් එකක් තෙයි රුපි ල  බලි න 2.6 ක

පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ රුපි ල  බලි න 2.6 ක නි්තමද්

අ ට ඉදිරි ත් කමළේ නැෙැ. ඒක අ ට ඉදිරි ති

කරන්න ෙදමින් ැ ුවය එකක්.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ම න්මද්සි

11.04ට අ සන් වුයා. ඊට

ස්මස රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාීත, අතිම්තක අිකකාීත රුන් සෙ FrontOffice එමක් ප්රධානි ා එකුවම ලා
බලන ා. මකොච්චර ප්රොය ක් අ ට මම්මකන් ගන්න පුළු න්ද කි ලා. ඒ අනු අමේ
තීරය

වුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය ක් අ ට ගන්න පුළු න් කි ලා. ඒ

පිිබබඳ අපි ා්තතා සකස් කළා. ඒමකන් අදෙස් කමළේ අපි ඒක මටන්ඩ්ත කමිටු ට
ඉදිරි ත් කිීතෙ
වුයාට

සු

ෙයයි. මටන්ඩ්ත කමිටුම න් තෙයි තීරය

අික තිුවොමේ

ගන්මන්. ඒක අ සන්

ැමිණීෙ සිද්ධ වුනා. ඒ ම ලාම

නිම ෝජ්ය අික තිුවෙන්ලා මදමදමනක්
අධීකාීතුවො ඉතාෙ විස්තර සහිත

අික තිුවො සෙග

ැමිය සිටි ා. ඒ අ ස්ථාම

අතිම්තක

ැෙැදිලි කළා රුපි ල  බලි න 10කට ෑෙ කිසිෙ

ආකාර කින් ම ෝජ්නා කරන්මන් නැෙැ කි ලා.
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ආචා්ත එම්.ඉමසzඩ්.එම් ආසීම් ෙෙතා
රාජ්ය

ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

OperationManualඑමක්

TenderBoardඑකට

ඉදිරි ත් කරන මල ඛය Annexes විික ට ම න් ා තිම න ා. ඉන් එක්
මල ඛය කින් තෙයි අපි මනොම කුත් විකල 
කරන්මන්. එෙ අ ස්ථාම

ම ළඳම ොළ තත්ත්

න් මටන්ඩ්ත කමිටු ට ඉදිරි ත්
ෙත රුපි ල  බලි න 2.6 ක්

මටන්ඩ්ත කමිටු ට ම ෝජ්නා කිීතෙ තෙයි අපි ලෑස්ති කරලා තිබුණු විකල 

.

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා මේ ප්ර ්ය
ඔබුවො සෙ ඔබුවමි

කි න ා ඒක Advice එකක් විතරයි. Orderඑකක් මනම යි.

ඔබුවෙන්ලා 2.6 ගන්න එක තෙයි fair කි න එක මටන්ඩ්ත Board එකට ඉදිරි ත්
කළාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
නැෙැ. ඊට ප්රථෙ අික තිුවො මද ා්තතමම්න්ුව ට ැමිණි ා
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
අපි

ා්තතා

සකස් කරලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය . අික තිුවො

කි ම , එමෙෙ මනම යි. රුපි ල  බලි න 20 ක් auction එමකන් ගන්න කි ලා.
නමුත් ඒ අ ස්ථාම දී අපි එකමෙලා කි ා සිටිමේ, මම් ප්රොය ට

ාෙ සුදුසු නැෙැ

කි ලා.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ම ෝජ්නා ෙ ක් ම ෝජ්නා කරලා තෙයි ඔබුවමි න්ලා මම් කමිටු ට දෙන්මන්. ඒ
සම්බන්ධ ඔබුවමි න්ලා ත note එකකුත් දැමු ා මන්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
එතැනදී අික තිුවො සම්පූ්තයම න්ෙ ප්රකා කලාට ස්මසේ "නැෙැ රුපි ල  බලි න
10කට

න්න ඕනෑ" කි නමකොට ෙට සිදු වුයා FrontOffice එකට නිම ෝග ක්

මදන්න රුපි ල  බලි න 10කට තිමබන විික ට මම් ා්තතා සකස් කරන්න කි ලා.
මෙොකද FrontOffice එමකන් තෙයි මම් ා්තතා සකස් කරන්මන්. ඒ අ ස්ථාම දී ඒ
නිලධාරි ාට නැ ත ාර ක් ඒ ා්තතා සකස් කරන්න කටින් කි ලා බැෙැ. ඒ නිසා
ෙෙ ඒ නිලධාරි ාට Notes කලා Governorමේ

additional fund requirement

එකක් තිම න ා, ඒ අනු රුපි ල  බලි න 10කට ා්තතා ෙදන්න කි ලා.
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සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඊට සු අපි අරමගන ිහමේ අර රුපි ල  බලි න 10 කි න ම ෝජ්නා . ඒ නිසා අපි
සභා තිුවොට ප්රකා කළා. "අමේ තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ප්රොය , නමුත් අපි
මම් ා්තතාම මගනාම නැෙැ අද අික තිුවො නිම ෝජ්ය අික ති රුන් මදමදමනකු
සෙග ැමිණි ාෙ අපි ම ෝජ්නා කරන ා්තතා ට කැෙති නැති නිසා අ ට සිදු වුයා
රුපි ල  බලි න 10 ක ප්රොයමේ

ා්තතා

සකස් කිීතෙට, මම් තෙයි ඒ

ා්තතා "

කි ලා. මටන්ඩ්ත කමිටු ට ම ෝජ්නා කළා මම් පිිබබඳ අික තිුවොමගන් විෙසීෙක්
කරන්න කි ලා.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 14/15/16)
5.1.10 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp 1110 kzpf;F elhjj;g;gl;l Vykply;
njhlh;ghd jfty;fis cs;slf;fpa 2015 khh;r; khjj;jpw;fhd
fld;gLjy; epfo;r;rpj;jpl;lk; md;iwa jpdk; 1300 kzpf;F ,lk;ngw;w
cs;ehl;L fld; Kfhikj;Jt rigapdhy; ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;jJ.
tPjhrhuq;fis epiyahdjhf;Ftjw;F Copah; Nrkyhg epjpak; (EPF)>
Njrpa

Nrkpg;G

tq;fp

epjpfs;Kfhikj;Jtf;

,yq;if fhg;GWjpf; $l;Lj;jhgdk; (SLIC)

fk;gdp

(NSB)

kw;Wk;

Mfpatw;Wf;F Kwpfis

toq;Ftjw;F
tprhupj;jwpAkhwhd
fUj;jpid
toq;Fk;
Fwpg;nghd;iwAk; 20> 30 kw;Wk; 50 Mz;Lfs; vd;w mbg;gilapy; xU
tifapyhd &gh 10 gpy;ypad; tPjkhd &gh 40 gpy;ypad; Kwpfis
toq;fp epjpapid Nrfhpj;Jf;nfhs;Sk; gbahd Fwpg;nghd;iwAk; vOjp
2015 khh;r; khjj;jpw;fhd fld; ngWjy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpDs; Neub
Kiwapd; Clhf jpiwNrwp Kwpfis toq;Ftjw;F ,yq;if kj;jpa
tq;fp
MSeupdhy;
2015
khh;r;
02
Me;
jpfjp
mq;fPfhuk;
toq;fg;gl;bUe;jJ. mjd;NghJ
Neub Kiwapidf; iftpLtJ
njhlh;gpy;
ve;jnthU
tplaKk;
mq;ff
P huj;jpy;
Fwpg;gplg;gl;bUf;ftpy;iy. me;j ,U Fwpg;Gf;fSk; (m) kw;Wk; (M)
vd;w tifapy; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
(m) “Raise Rs. 40 bn through issue of 20, 30, 50 years of T-Bonds, 10 bn
each”
(M) “EPF/NSB/SLIC to be asked to stabilize rates”
(vt;thwhapDk;> kj;jpa tq;fpapd; MSeuhy; 50 Mz;Lfspd; gpd;dh;
Kjph;tilAk;
Kwpfis
toq;FkhW
NkNyAs;s
(m)
,y;
fhl;lg;gl;Ls;s Fwpg;gpy; fhzg;gl;l NghjpYk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp
jhgpf;fg;gl;ljd; gpd;dh; ve;jnthU re;jh;g;gj;jpYk; 30 Mz;Lfspw;F
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Nkw;gl;l jpiwNrhp Kwpfs; toq;fg;gl;bUf;ftpy;iy vd;gJk; mjpy;
Fwpg;gplg;gl;Ls;s $l;Lf;fspd; nkhj;jk; &gh 40 gpy;ypad; my;y
vd;gJk; mtjhdpf;fg;gl;lJ.)

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.1.11 NkNyAs;s

5.1.10

Mk;

ge;jpapy;

tpghpf;fg;gl;Ls;sthW

&gh

40

gpy;ypad; epjpj; Njitapid G+h;j;jp nra;J nfhs;tjw;fhf ePz;lfhy
Kjph;tpidf; nfhz;l Kwpfis Neub Kiwapy; toq;Ftjw;F kj;jpa
tq;fp MSehpdhy; 2015 khh;r; 02 Me; jpfjp mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk;>2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kjy; khh;r; 06 Me; jpfjp
tiuahd
fhyj;jpDs;
,lk;ngw;wpUe;j
epfo;Tfs;
me;j
ghpe;JiufSld; ,zq;fhjpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjhtJ
Njitahd KOj; njhifAk; 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp ,lk;ngw;w
Vyj;jpypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJld; mJ jpiwNrup Kwpfs;
Nfs;tpr; rigapdhy;mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;jJ. mt;thNw 2015 khh;r; 06
Me; jpfjp tiu ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; ehzar; rigapdhy;
Neub
Kiwapid
jw;fhypfkhf
epWj;Jtjw;F
mDkjp
toq;fg;gl;bUe;jJ. 2015 khh;r; 06 Me; jpfjpa MB/ER/5/3/2015 Mk;
,yf;f ehzar;rig tpQ;Qhgdj;jpd; gb ,yq;if kj;jpa tq;fpapdhy;
jpwpNrhp Kwpfis toq;Fifapy; gad;gLj;Jfpd;w Neub Kiwapid
jw;fhypfkhf ,ilepWj;Jjy; njhlh;gpy; kj;jpa tq;fp MSeupdhy;
ehzar; rigf;F mwpTWj;jg;gl;bUe;jjd; gpufhuk; mJ md;iwa
jpdNk jhkjpf;fhJ (Ratification) mDkjpf;fg;gl;bUe;jJ. NkYk;> 2015
ngg;uthp 23 Me; jpfjpa ehzar; rigapd; $l;lf; Fwpg;gpd; gb
ehzar; rigapdhy; me;j thuj;jpDs; 30 Mz;Lfs; Kjph;Tf;
fhyj;jpidf;
nfhz;l
jpiwNrhp
Kwpfspd;
Vykply;
xd;W
elhj;jg;gLjy; Ntz;Lnkd mur nghJg;gLfld; jpizf;fsj;jpw;F
mwpTWj;jy; toq;fg;gl;bUe;jik jtpu Neub KiwapypUe;J tpyfp
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Kjyhe;ju Vykply; Kiwapid gad;gLj;jtjw;fhf
jPh;khdKk; ehzar; rigapdhy; vLf;fg;gl;bUe;jik
jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

ve;jnthU
njhlh;gpy;

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb

tplaq;fs;

njhlh;gpy;

FO

tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

cWg;gpdh;fshy;

njhLf;fg;gl;l

cj;jpNahfj;jh;fshy;

toq;fg;gl;l

සභික සාොජික ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
Before the 8th of January, 2015 almost 95 percent of it was through privet
placements. But, afterwards almost 100 percent of it was through auction. So,
what is the reason? Was there a Government Policy decision to go for 100
percent auctioning or was it a decision taken by the Central Bank or the
Monetary Board? So, Can you please give a clarification on that?
ෙෙ බැංකු අික ති
Sometimes back we had a hybrid system whereby we would auction part of
the issuance to try to have price discovery and then have privet placement on
the basis of the price discovered through the auction process. Then, we moved
on to a full placement as you mentioned Hon.Member and there were concerns
whether there was a best way to achieve the objectives that the Government
had and we moved to a full auction system.
Now, we are reviewing all that. We are questioning whether in a very thin
market, like Sri Lanka because we are a frontier market. Our financial and
capital market are in order to develop as we would want to be going forward
which intend upon developing it. But at this point, we are questioning as to
whether the best possible way is a full auction. So, whether we moved back to
some kind of hybrid system or not; is something that my colleagues who are
knowledgeable about this area are studying. We will also take on the Board
some of the finding comings out of the report of the Auditor General’s
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Department to try to arrive at what we think is the best, the most transparent
and the fairest system. So, we are working on getting towards that.

The Hon. Harshana Rajakaruna
The Governor, I am questioning you not regarding the future but about the
past.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා ම බර ාරි 27

ැනි දින සිට ක්රි ාත්ෙක කර සි

ට 100 ක් ම න්මද්සි ක්රෙම න්

න ා කි න තීරය ට ෙමේ දැනීමම් ෙැටි ට නම්මුදල  ෙණ්ඩල ට අනුෙැති ක්
ලැබලා තිබුමණ් නැෙැ.ත ෙත් ලැබලා නැෙැ.ඒක සිදුවුමණ් ම බර ාරි 27 ැනිදා
උමද් ම න්මද්සි ට ම ර අපි සි ලු මදනාෙ ඉන්න තැන. මින් ඉදිරි ට
ම න්මද්සි ලින්

ෙයක් කරන බ ටත් අමනක් ක්රෙ ට කරන්මන් නැති බ ටත්

අික තිුවො ාචික ප්රකා
තිබුමණ් නැෙැ. ඊට

කළා. එතමකොටත් මුදල  ෙණ්ඩල

ඒක අනුෙත කරලා

ස්මස Board Meeting එක තිබුමණ් ෝතුව 06

අික තිුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට ඇවිල ලා ප්රකා
ැ ැත්වුණු ම න්මද්සිමේදී සම්පූ්තයම න් සි
කළා කි ලා.ඒ පිිබබඳ

ක් කළා.ම බර ාරි 27
ට සි

ක් ම න්මද්සි

ැනිදා
ැනිදා
ෙයක්

දැනුම් දීෙක් කළා. නමුත් ඒකත් මුදල  ෙණ්ඩලමේ

අනුෙැති ට ලක්ම ලා තිබුමණ් නැෙැ. මෙොකද සාොනයම න් මුදල  ෙණ්ඩලමේ
අනුෙැති ට ලක් ම න්න නම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා කරලා, ඒක අනුෙැති ට
ඉදිරි ත් කරලා ඒ තීරය ක් ගන්න ඕනෑ. මම්මකදි දැනුම් දීෙක්

ෙයයි කරලා

තිබුමණ්. එතමකොට ඒ සම්බන්ධම න් අික තිුවො 27 ම නිදාට ම ර කිසිෙ දිනක,
අපි කිසිෙ මකමනක් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තිබුමයත් නැෙැ. කිසිෙ
මකමනකුට දැනුම් දීෙක් කරලා තිබුමයත් නැෙැ. එතමකොට ඒ නිසා තෙයි Tender
Committee එක මද ා්තතමම්න්ුව

අතර

මගොල මලො

2.5

රුපි ල 

මිලි න

replacementකරන්න කි ලා නි්තමද්
ිහහිල ලා අික තිුවො කි

recommendation ම න විික ට ඒ
ක්

විතරක්

අරමගන

ඉුවරුටික

කරලා තිබුමණ්. එතැනදි මද ා්තතමම්න්ුව ට

නිසා තෙයි Tender Committee එක ඒ ආකාර ට

තීරය කරලා තිබුමණ්
ඔබුවොමේ ප්ර ්ය ට ෙමේ මකටි පිිබුවරයි ඒ. ඒකට නිසි අනුෙැති
ෙණ්ඩලම න් ත ෙත් ලැබී නැෙැ.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 04/05)
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මුදල 

ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
මම් අ ස්ථාම දී අික තිුවොමේ උ මදස් ෙත කරලා (සි

ට 5 ම ොලී අනු ාත සීො

ඉ ත් කිීතෙට අදාල circular එක issue කිීතෙ), ඊලඟට Monetary Board එමක්දී
මම්ක ratify කළා. එතමකොට ඇත්ත

ම න්ෙ විගයකාික තිුවො ratify කළා

කි ලා තිමබන්මන් මෙන්න මම් තීන්දු යි. නැති

100 per cent auction

න්න

කි න තීන්දු ratify කරලා නැෙැ. මෙන්න මම්ක තෙයිratify කරලා තිමබන්මන්.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 21)
සභා ති ගරු සුනිල  ෙදුන්මනත්ති ෙෙතා
ප්රති ත්තිෙ තීරය ක් ගන්න පුළු න් කාටද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
තීරය ගන්න පුළු න් මුදල  ෙණ්ඩල ටත් මෙොකද, කලින් - 2008
ෙණ්ඩල

සම්තදී - මුදල 

ගන්න තීරය ක් තිමබන ා. මම් මදක මිශ්ර කරලා තීරය ගන්න කි ලා.

එතමකොට ඒ තීරය ම නස් කරන ා නම් ගන්න පුළු න් මුදල  ෙණ්ඩල ට ෙයයි.
සභා ති ගරු සුනිල  ෙදුන්මනත්ති ෙෙතා
මුදල  ෙණ්ඩල ෙැර ඒ ප්රති ත්තිෙ තීරය ගන්න ම නත් කාට මෙෝ පුළු න්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ම නත් ම ෝජ්නා කරන්න පුළු න්,
ස්මසේ කාල ක අගෙැතිුවො කි

ස්මස අමේ අික තිුවො කි න ා අපි දැක්කා
ා

කි ලා. එමෙෙ අගෙැතිුවො නි්තමද්

කලත්

ඒක ක්රි ාත්ෙක කරන්න නම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති නීතිෙ ආකාර ට අ
ම න ා.මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ක් නැති
අගෙැතිුවො- ම ෝජ්නා කළත් ඒ ම ෝජ්නා
ස්මස තෙයි නීතිෙ

රජ්

ය

- මුදල  ඇෙතිුවො මෙෝ

මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

ගත්තාට

ම න් ක්රි ාත්ෙක කළ ෙැකි න්මන්.

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අගෙැතිුවො ඒ නි්තමද්

ලිඛිත ලබා දීලා තිමබන ාද?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ නම් ඒක පුද්ගලික

දැකලා නැෙැ. ඊට

ස්මසේ ඒකත්

සුකාලීන

COPE

එමකන් අික තිුවොමගන් විෙසනමකොට තෙයි එුවො කි ලා තිබුමන් මම්ක
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අගෙැතිුවො තෙයි කි ලා තිබුමණ් කි ලා. නමුත් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන
ම ලාම අගෙැතිුවො කි

කථා ක් කි ම නැෙැ.

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අගමැතිතුමා විසින් ඒක ලිඛිතව ලබා දීමක් පහෝ අගමැතිතුමාටඒමෙෙ බල ක්
කැබනේ ෙයඩල විසින් ලබා දීෙක් මෙෝ සිද්ධ ම ලා නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ොමේ දැනීමම් ෙැටි ට ෙෙ එමෙෙ ලිඛීත ලි විල ලක් දැකලා නැෙැ. ඒක ඉදිරි ත්
ම ලා නැෙැ.

සු

Bribery Commission එමකන් Tender Committee එමකන්,

ා්තලිමම්න්ුවම න් විේත න කිහි

ක් ැ ැත්වූ ා. ඒ කිසිෙ තැනකදී ොමේ දැනීමම්

ෙැටි ට එමෙෙ ලි විල ලක් ත ෙ ඉදිරි ත් ම ලා නැෙැ.
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
ඔබුවො කි

විික ට දැන් Tender ෙණ්ඩල ට

බලන්මන්.එතමකොට බලලා තෙයි අපිට ෙැකි ප්රොය
දැන් මෙතැන එමෙෙ මනොම
වි ෘත කරලා

ාඩි ම ලා මන් මම්ක
තීරය

කරන්මන්. නමුත්

ම ලා තිමබන්මන්. Tender ෙණ්ඩල

ීතක්ෂා කිීතෙට ම ර, පූ්ත

බලලා,ඒක

තීරය ක් අරමගන තිමබන ා. මෙ

මුළුෙනින්ෙ ගන්මන් ම න්මද්සි ක් ෙත කි ලා.ඒ නිසා ම න්මද්සි ෙත ගැනීෙ සිදු
න්මන් ෙැකිතාක් කි න එකට

ටත්

මනොම යි. මුළුෙනින්ෙ කි න එකට

ටත් යි.
(ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා සම්බන්ිකතයි)
මෙොකද, ාඩි වීෙට ම ර අික තිුවො විසින් ම න්මද්සිම න් සි ල ල ගන්න කි ලා
තීරය ක් ලබා දීලා තිමබන ා. එමෙෙ මන්ද සිදු ම ලා තිමබන්මන්?
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ඔබුවෙන්ලාමේ ැෙැදිලි කිීතෙ අනු ක්රෙ ුවනයි තිමබන්මන්. සි
ක්රෙ

සි

ට 100 ක් auction

ට 100 ක් direct placement ක්රෙ , ඊලගට ඒ මදක මිශ්ර ත ත් එක්

ක්රෙ ක්. 2008 සම්තදී තීරය ක් ගත්තා මිශ්ර ක්රෙ කට න ා කි ලා. මිශ්ර ක්රෙ කට
ිහ ා. එතමකොට මම් සිද්ික

ම න තාක් මිශ්ර ක්රෙ කට තෙයි ිහමේ. ඒ මිශ්ර ක්රෙ ට

මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ලැබුයා.
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ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
මුලින්ෙ ලැබලා තිබුයා.
ගරු ලසන්ත අලිහ
ඒ අනුෙැති
අනුෙැති

න්න ෙෙතා

මුලින්ෙ ලැබලා ඒක දිගටෙ මගන ිහ ා. දිගටෙ ආපු මිශ්ර ක්රෙ ට

ලැබුයට මම් අදාල සිද්ික

න්මන් සි

ඒ ගය ට

ැමටන්මන් නැෙැ මන්. මම්ක

ට 100 ක් auction ක්රෙ ට. ඒක ුවන් ැනි ක්රෙ . මිශ්ර ක්රෙ ට ලැබුණු

අනුෙැති ට නැ ත
ැමටන්මන් සි

තා ක්

න ා නම් " ෙැකි ප්රොය ක්" කි ලා මනමෙයි

ට 100 ක් කි ලා. එතමකොට මම් ක්රෙ ට නැ ත

තා ක් මුදල 

ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ලබා ගත යුුවයි. ෙෙ කි න කාරය ෙරිද? ැරදිද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ එකඟයි.
සභා තිුවොමේ ප්ර ය
්
මුලුෙනින්ෙ auction

ලට

න්න කි න ප්රති ත්තිෙ

තීරය

ගන්න ඔබුවෙන්ලා

තීරය කල මෙොකක් ෙරි ලි විල ලක් තිමේද? ෙෙ බැංකුම නැද්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙමේ ළඟ නම් එමෙෙ එකක් නැෙැ. ෙමේ දැනීමම් ෙැටි ට ෙෙ දැකලා නම් නැෙැ.
තිමබන එකෙ ලි විල ල න්මන් මුදල  ෙණ්ඩල ට ෙෙ බැංකු අික තිුවො දැනුම් දීෙ
විතරයි.
සභා තිුවො
නමුත්, "දැනුම්දීෙක්" සම්පූ්තය ප්රති ත්ති තීරය ක් ගන්න ම න්මන්ත් නැෙැ.2008
සම්තදී ගත්ත ඒ තීරය අ ට ලැමබන්න සලස් න්න.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක මදන්න පුළු න්.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 05/07/08)
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ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
නිම ෝජ්ය අික තිුවො, Privet Placement එකක් ම නු ට Auction එකක් කරපු නිසා
සිදු වූ මිල ම නස් වීෙ පිිබබඳ

විගයකාික තිුවොමේ නිගෙන ට අනු

අ්තථකථන ක් කරලා තිමබන ා. අපි දැන් මෙතන පිිබගත්තා මම්

ැඩ

අපි

ක්රෙම ද

ුවනකට කරන්න පුලු න් කි ලා.මම් ක්රෙම ද ුවමනන් එකක් මෙෝ නි ැරදි මෙෝ ැරදි
ක්රෙම ද ක් තිමබන ාද කි ලා ඔබුවො ෙට තාක්ෂණික කි න්න.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ක්රෙම ද ුවනක් තිම න්මන්- Options ුවනක් තිම න ා කි න එකයි. ෙමේ දැනුෙ
අනු

මම්ක ෙරිද

ැරදිද කි න එකට

ඩා,

ඩාත් සුදුසු මෙොකක්ද කි න එක

පිිබබඳ ෙට කි න්න පුළු න්.
ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඒක ෙටත් පුළු න්. ෙෙ ඔබුවොමගන් සෘජු ප්ර ්න ක් අෙන්මන්. මෙතැන නි ැරදි
ක්රෙ ක් මෙෝ ැරදි ක්රෙ ක් තිමබන ාද කි ලා ෙට කි න්න.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙට එක් ක්රෙ ක් නි ැරදිද

ැරදිද කි ලා කි න්න අ ෙසුයි. මෙොකද ෙෙ බැංකුම

නිලධාරිම ක් විදිෙට ෙෙ කි න්මන් මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති තිමබන එකක් නම්
ඒක නි ැරදියි.මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

නැති මද ක් නම් ඒක ැරදියි. ඒක නීති

විමරෝධී ැඩක් කි ලා.
ගරු ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

තිබුයාද නැද්ද කි න එක අපිට සාකච්ඡා කරන්න

පුළු න්. නමුත්, අපි hypothetically අෙන්මන් මම් options ුවමනන් එක option
එකක් නි ැරදි මෙෝ options මදකක නි ැරදි මෙෝ options ුවනෙ නි ැරදි ම න්න
ෙැකි ා ක් තිමබන ාද කි ලා.
Dr.Indrajith Coomaraswamy
May I Intervene?
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva. Yes Governor
ආචා්ත ඉන්්රජිත් කුොරස් ාමි ෙෙතා
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As this is a Question in terms of the options and not as to exactly what
happened , I hope you will not mind me also commenting though I have come
into the process later.As to which the best system is depends on the conditions
and the nature of each market. For each market, different system is
appropriate. On the face of it, an auction system is very fair and very
transparent in principle. But if it is a very thin market , it is possible to
manipulate it. So, you have to really think through carefully and sometimes, it
may has to be through trial and error. You may think that you are introducing
a very transparent system but that may not workout very well. So, to answer
your question, there is no right or wrong way a priori. You have to fit the
system to the conditions that exist in your market.
The Hon. (Dr) Harsha De Silva.
Precisely, that is what I wanted to know. Because, the issue at hand is whether
one particular system was right or wrong. So, there is no right or wrong
system. That is what I just wanted to establish at a technical level.
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අ ට ක්රෙම ද ක් පිිබබඳ සැලකිල ලක් කරලා නි ැරදි මෙොකක්ද
කි න එක කි න්න අ ෙසු නම්,
ගනුමදනුම දී අනුගෙන

ැරදි මෙොකක්ද

ම් නි ්චිත ගනුමදනු ක් ගැන සලකා එෙ

කරන්මන් මෙොන ක්රෙම ද ද කි න එක ෙත ම න

ාසි

මෙෝ අ ාසි කි න්න පුළු න් මන්ද? එක් ගණුමදනු කට එක් ක්රෙ ක් ආමද් කළාෙ
අ ාසි ම න්න පුළු න්. නමුත් ත ත් ගණුමදනු කදී ඒ ක්රෙ ෙ අනුගෙන

කලාෙ

ාසි ම න්න පුළු න්. නි ්චිත ගනුමදනු කදී එෙ ගණුමදනු අරභ ා අනුගෙන කළ
යුුව ක්රෙම ද ගැන සැලකිල ලක් කරලා ඒ ක්රෙම ද මෙොඳද, නරකද, ාසි අ ාසිද
කි ලා ැෙැදිලි කරන්න පුළු න්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ කරන්න පුළු න්. ෙෙ හිතන්මන් විගයකාික තිුවො මම් ා්තතාම න් කරලා
තිමබන්මන් ඒක තෙයි.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 09/10)
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා

122

ත

ප්ර ්ය ක් ෙුව වුනා, විගයකාික තිුවො සඳෙන් කලා විස්සයි අසූ

rateඑක

ත් ාමගන

මේ

නමකොට, විස්සක් auction කරලා ඒ විස්සට ලැමබන අග

ෙත direct placement කරන ා කි ලා. ඒක ෙරිද? එමෙෙ Practice එකක් තිබුයාද?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
සුිහ

කාල ුවල බැලුම ොත් සාොනය

ම න් එමෙෙ තෙයි කරලා තිමබන්මන්.

ඔබුවො අ සර මදන ා නම් මෙේුව කි න්න පුළු න්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
අන්තිෙට කි පු මද් ෙට ඇහුමණ් නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ උමන් ඇයි කි න එකට අ

ය නම් කරුණු ැෙැදිලි කර දි ෙැකියි.

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ැෙැදිලි කර මදන්න.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ප්රධාන

ම න්ෙ මෙේුව

න්මන්, අමේ රමේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ම ළඳම ොළ

ඉතාෙ සුළු එකක්. ඒ ම ළඳම ොමළේ ප්රධානෙ ගණුමදනුකරු විික ට එන්මන් සෙ
වි ාලෙ fund එක EPF එක. ඒමකන් සි
එක

ට ෙැත්තෑ ෙක් විතර ප්රොය ක් EPF

ාමේ එකක් තිමබන්මන්. අමනක් අ

marketඑකක සි

ට සි

ඉතාෙ ම ොඩි අ . ඒ

ාමේ ම ොඩි

ක් තරඟකාීත මලස කරන්න ිහම ොත් ඒ

මේ market

එකකදී ම ොළී අනු ාත උච්ඡා චන
නැෙැ. ඒක නිසා තෙයි සි

වීෙ ඉතාෙ වි ාලයි. ඒක ආ්තථික ට සුදුසු

ට ෙැත්තෑ ෙක් විතර අ

marketvalue කි න එක මතෝරා ගැනීෙට

ැත්තකට තැබු ෙෙ නි ෙ

ෙසු ක්රෙ ට තෙයි

ම් කිසි

marketplayersලාට ඒ අ ස්ථා ලබා මදන්මන්. එමෙෙ නැත්නම් ම න්මන් සු ිහ
කාලමේ වුමයත් එමෙෙයි. සි

ට සි

ක් ඒ මේ ක්රෙම ද න් ගන්න ිහ ාෙ, අමේ

මූලය ප්රති ත්තිමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ාට ඩා ම ොලී අනු ාත වි ාල

ම න් ඉෙල

ිහ ා. ෙමේ වි ් ාසමේ ෙැටි ට මූලය ප්රති ත්ති පිිබබඳ ප්රධාන භාරකරු විික ට ෙෙ
බැංකුම

ම ොලී අනු ාත එතරමි ඉෙල
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ෑෙ රජ්මේ ආ්තථික ටත්, රජ්මේ ය

ගැනීෙටත් මෙොඳ නැෙැ.අමනක ඒ රමේ ස්ථා රත්
ගැනීෙටත් අ ාසිදා කයි. ෙෙ බැංකු

ට,පුද්ගලික අං මේ ය

ම න් අමේ එක්තරා ගකීෙක් තිමබන ා.

ම ොලී අනු ාත කිසි ආකාර කට ම ළඳම ොළ අනු
ක්රොණුකූල ඒක ස්ථා ර තත්ත්

ෙැසිරිෙට ඉඩ මදන ගෙන්,

ට ත් කරමගන ඉදිරි ට න්න මම් මේ වි ාල

ම න් අඩු ැඩි වීම් ැලැක්වීෙට. ඒක නිසා තෙයි එෙ ක්රෙම ද
ආකාර ක ස්ථා ර ම ොළී අනු ාත ක්

ුවිබන්

ම්කිසි

ත් ාගන්න පුළු න් වුමණ්, විස්සයි අසූ

මේ ක්රෙ ම ද කින් සුිහ කාලමේ ිහ නිසා.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
විස්ස auction කරනමකොටත් ම ළඳම ොළ පුංචි වීෙ
playersලා ඉන්න ප්රොය
එතැන වි

අඩු වීෙ නිසා,

ාමේෙ ම මළඳ ම ොමළේ

ම් ආකාර ක manipulation එකක්

ෙැකියි මන්ද? probability එක ගැන ෙෙ අෙන්මන්. Governor කි පු

අමේ market එමක් තිමබනweakness එක 20 percent සම්බන්ධ ම න්නත් පූළු න්.
මෙොකද market එක දන්න ා මම් 20 percentbased කරමගන තෙයි ඊලඟට rates
ලට CentralBank එක න්මන් කි ලා. Epolicy එක Knownpolicy එකක් එමෙෙ
නැත්නම් 20 percent සම්බන්ධ

auction එමක්දි manipulation කරන ා නම්

කරන්න පුළු න් මන්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එතැනදී කරන්න තිමබන ඉඩකඩ ඉතාෙ අඩුයි. ඊට මෙේුව මෙතැන flexibilityඑකක්
තිමබන ා. අ ට තීරය
ගන්න ාද,

බංදු ක්

කරන්න සි

ගන්න ාද

ට විස්සක් ගන්න ාද, සි

කි ලා.

ම මළඳම ොමළේmarket එමක්දි interestrates

එතමකොට
ලට

අපි

හිුවම ොත්

ඩා වි ාල

ම න ා කි ලා, අපිට ඒක reject කරලා directplacement

ට විසි ෙක්
ද්විති

ම න් ම නස්

ලට

න්න පුළු න්

option එක තිමබන ා. එතමකොට අ ට ඒක ගන්නෙ ඕනෑ කි ලා එකක් නැෙැ.
market එකත් ඒක දන්න නිසා ඒ ම ළඳ ම ොළ ආසන්නමේෙ තෙයි ඒ අ
කරන්මන්. ඊට

ඩා

කරන්න

ම ලා ක

ඔනෑ

ැඩිපුර මෙෝ මගොඩක්
පුළු න්.

bid

ැඩිම න් කමළොත් අපි ඒක reject

මෙොකද

ඒ

ම නු ට

අ ට

ඉතිරිටික

replacement ලින් ගන්න පුළු න්. මම් න ක්රෙ ුවළ එමෙෙ option එකක් නැති
market එක දන්න නිසා ඒ අ ට ඕනෑෙ ගයනකට දාන්න පුළු න්. මෙොකද දන්න ා,
මම්ක මුදල  අ

යතා

ක් තිමබන ා, අනි ා්ත ම න්ෙ අපි ඒක ගැන ගන්න ඕනෑ.

එතමකොට ඒමගොල ලන්ට ඒමකන් manipulate කරන්න තිමබන අ ස්ථා ැඩී.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
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ෙෙ හිතන්මන් මම් බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

ඉතාෙත් සංකී්තය ක්රි ා ලි ක්. එ ැනි

සංකී්තය ක්රි ා ලි ක් නිසාෙ තෙයි මුදල  ෙණ්ඩල ක් ෙිහන් මම් තීන්දු තීරය ගන්න
කි ලා manual එකක් ෙිහන් ෙෙ බැංකුම නීති න ා තිමබන්මන්. එතමකොට මම්
දක් ා අමේ රමේ ඉතිොසමේ මුදල  ෙණ්ඩල

කි න සාොජිකම ෝ ස් ාධීන

ඒ

යුුවකෙ විගකීෙ ඉටු කරලා තිමබන ා. මම්ක කණ්ඩා ෙක් විික ට ගත යුුව තීන්දු ක්.
අපි බලන්න ඕනෑ මම් ක්රෙ ුවමනන් මෙොන මෙොන ක්රෙ
ත්තක
අ

කිීතෙ

යතා

අ ට

කරන්න

පුළු න්කෙකුත්

මෙොඳද නැද්ද කි න එක

නැෙැ.

ඒක

අ ට

කරන්න

කුත් නැෙැ. නමුත් ඒ මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති කින් මතොර

අික ති ර ාමේ ම ෞද්ගලික අභිෙතා්තථ ෙත ෙයක් මම්ක ක්රි ාත්ෙක කිීතෙ න
කරුය තෙයි මෙතැන සිදුවී ඇති ැැසද්ද. අපි ඒ නිසා ඒ පිිබබඳ කථා කරන්න ඕනෑ.
මම් ක්රෙම ද ලින් අ ට ත්තක කිීතම් අඩු ම න්නත් පුළු න්. සෙෙර විට අද කරපු
එකට ඊලඟ සුොන මදකත් එක්ක බැලු ාෙ මම් මදක සන්සන්දනාත්ෙක බැලුම ොත්
ළමු ැනි සුොනමේ කරපු එකට ඩා ැඩි ාසි තිමබන්න පුළු න් ඊලඟ සුොනමේ
කරපු එකට. මම්මක් ස් භා

මම්ක තෙයි. ඒ නිසා උ රිෙ ාසි ක් රට ම නුම න්

ඒ තීන්දු තීරය ගන්න තෙයි මුදල  ෙණ්ඩල ඉන්මන්. මුදල  ෙණ්ඩල

තීන්දු තීරය

අරමගන තිමබන ා. නමුත් ම ලා තිමබන්මන් මෙතන එ ැනි ආකාරමේ මද ක් සිද්ධ
මනොවීෙ තෙයි ප්රධාන

ම න්, තාක්ෂණික

ම න් සෙ නීතිෙ

ම න් ැැසද්ද

ම ලා තිමබන්මන්.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 10/11)

ගරු අනුර ප්රි ද්ත න ා ා ෙෙතා
Bond එක issue කරලා තිමබන්මන් අවුරුදු තිෙකට තෙයි. ඒක ළමු ැනි තා ටද
කරලා තිමබන්මන් නැත්නම් මීට කලින් එමෙෙ ම ලා තිමබන ාද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතාමේ පිිබුවර
මීට කලින් අවුරුදු 30 ට issue කරලා තිමබන ා.
ගරු අනුර ප්රි ද්ත න ා ා ෙෙතා
සාොනයම න් අවුරුදු 30 කට

මේ issue කරනමකොට ලංකාම

බැංකු, රාජ්ය බැංකු සෙ EPF,ETF අරමුදල  ලට ප්රමුඛත්
අදෙසක් නිල මනො න

ම න් තිමබන ා මන්ද?
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ක් ලබා දි

තිමබන ප්රධාන
යුුවයි කි න

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
විම ේෂම න් එ ැනි ඒ ාට ආම ෝජ්න
ඒ ා තෙයි ප්රධාන

කරන්මන් PensionFunds, insurance මේ

ම න් ආම ෝජ්න කරන්මන්.

ගරු අනුර ප්රි ද්ත න ා ා ෙෙතා
එ ැනි තීන්දු ක් ගැනීමම්දී මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති මනොතකා සර 30 ක් ාමේ
වි ාල Bond එකක් මම්

ාමේ auction එකකට

ාමම්න් ඇති

න

ාඩු

පිිබබඳ

ගකීෙ කරන්මන් කවුද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
මෙතනදී ම ොඩි

ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්න ඕනෑ අවුරුදු 30 ක Bond එකක් issue

කරන්න ඕනෑ. කි න එකට මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ක් ඊට කලින් අරන්
තිමබන ා. සි

ට සි

ක් ම න්මද්සිම න් ගන්න ඕනෑ කි න එකට තෙයි

අනුෙැති නැත්මත්.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මම්ක අවුරුදු 30කට න්න කි ලා මුදල  ෙණ්ඩලම න් ක දාද අනුෙැති ගත්මත්?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
27 ට කලින් තිබුය මුදල  ෙණ්ඩල ැසස්වීමම්දී ගත්මත්,
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
සති කට කලින් මන්ද ගත්මත?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒ සතිමේ ද ස් කිහි

කට කලින් ගත්මත්.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා.
ඒමක් විස්තර ටික අ ට බලන්න පුළු න්ද?
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ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එතැනදී ගරු ඇෙතිුවො දීලා තිමබන්මන් අලුතින් අවුරුදු 30 bond එකක් issue
කරන ා කි ලා තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

අරන් තිමබන්මන්. නමුත් මීට

ඉස්සර ම ලා අවුරුදු 30 bondissue කරලා තිමබන ා මටන්ඩ්ත මකොමිටි ෙිහන්
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මම්

මේ මුදලක් ගත්ත එමක්

රෝතථ

මෙොකක්ද කි ලා සාොනයම න්

ඔබුවෙන්ලා දන්න ා මන්ද? ප්රාේධන වි දෙක් සඳොද? නැත්නම් පුනරා ්තථන
වි දෙක් සඳොද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
මුදල  අොතයාං
තිමබන අ

විසින් අමේ ය මද ා්තතමම්න්ුව දැනුම් මදන ා ඊලඟ ොසමේ

යතා

මකො ෙයද කි ලා. ඒ අ

යතා

අනු

තෙයි ම න්මද්සි

ක්රි ාත්ෙක ම න්මන්.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙෙ කල  නා කරන විික ට ම ොලී මගවීෙට නම් අරන් තිමබන්මන්, ඇයි අපි ය
පි වීෙ සඳො නම් මම්ක අරන් තිමබන්මන්, අපි අවුරුදු 30 ක් දක් ාෙ මම්ක ගත්මත්
ඇයි කි න එකයි තිමබන ප්ර ්ය . ප්රාේධන වි දෙකට නම් අවුරුදු 30 ක කාල
ක ානු ක් ුවළ ගත්තාෙ කෙක් නැෙැ. එදිමනදා මකටි මුදල  අ
නම් මම්ක ගත්මත්. ඇයි අවුරුදු 30 කට ිහමේ කි න කාරය

යතා

න් ලට

තෙයි අ ට බලන්න

ම න්මන්.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක ත්තක ක් විික ට ඉදිරි ත් කරන්න පුළු න්. මුදල  ෙණ්ඩල
තිබුයා මම් සිද්ිකමේදී බලි න 13.5ක් සඳුදා නවිට අ

තීරය

යයි කි ලා කි

කර

ාෙ ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට නිදෙස තිමබන ා ඒක මකොමෙොෙද raise කරන්න ඔනෑ කි න
එක මෙොන instrument එකද, මකටි කාලීන එකක්ද දිගු කාලීන එකක්ද කි ලා
තීරය

කරන්න. ඒ අනු

මම් අ ස්ථාම දී අවුරුදු 30 ක එකක් නිකුත් කරන ා

කි ලා ය

මද ා්තතමම්න්ුව

විසින් තීරය

කරලා තිමබන ා. ඒක ඒ අ

තාක්ෂණික

ම න් ගත් තීන්දු ක්. ඒක ගත්මත් ඇයි කි න එක.

(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 12)
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ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා.
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට ම ොඩි clarification එකක් තිම න ා. මම් bond issue එක
නිකුත් කරන අ ස්ථාම
කි

රමේ අ

යතා

රුපි ල  බලි න 13යි ගයනක් කි ලා

ා මන්. එමෙෙ රුපි ල  බලි න 13ක් අ

විතරක් අ සර ක් මදන්මන් ඇයි?නි්තමද්

ය එකට රුපි ල  බලි න 2.6 ක් සඳො
කමළේ නැෙැ. Governor ඇවිල ලා ඒක

රුපි ල  බලි න 10 දක් ා ැඩි කළා.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙනි, ඒක අපි කලින් ැෙැදිලි කර ගත්තා. ඔබුවොට මෙුවෙන්ලාමගන්
අෙන්න අයිති

තිම න ා. ඒමක ප්ර ්න ක් නැෙැ. එහි ම ොලී අනු ාත

ෙෙ

බැංකු ට ාසි න සීෙ තෙයි, ඒ අ ලකුණු කරන්මන් Rs.2.6 billion කි ලා.ඒක
තිම න්මන් auction එමකන් ගන්න. ඉුවරුටික privet placements
පුළු න්. ඒ option ඒක ඒ අ
ැෙැදිලි

මදන ා. ඒක විගයකාික තිුවොමේ

ලින් ගන්න
ා්තතාම ඉතා

තිම න ා. රුපි ල  බලි න ට සීො කලා නම්, රුපි ල  බලි න 2.6 ට

සීො කළා නම්, රුපි ල  බලි න 10ට සීො වූ අ ස්ථාම , ආදී
අ ස්ථාම දී සිදු වූ අ ාසිමේ ස් ාභා

ම න් එක් එක්

.

ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
දැන් රමේ මුදල  අ
සති තාෙ

යතා

ෙත සති තාෙ මුදල  අ

න ක්රෙම ද ක්. මම් ප්ර ්නම න්

තිම න ාද? ඉදිරිමේදී privet placement

ලට

ය ම න ා. මම් ක්රෙම ද

ස්මසේ අලුතින් තීන්දු ක් අරමගන
න ාද? Auction

ලට

න ාද?

එමෙෙ තීන්දු ක් අරමගන තිමබන ාද?
Dr. IndrajithCoomaraswami
First one is I see no difficulty in meeting a request that the Member of the
committee have the guidelines of the EPF and the Manual for the Public Debt
Department. We will certainly, make that available. The second thing is I
think from the discussion it has become clear that we need to give
consideration to the architecture of the way we operate in the bond market
as well as process and procedures. As the DSG Mr.Samarasiri said where we
want to get to in the future is probably a full auction because that is very
transparent and very fair. But we are on where near there yet because the
architecture in our market is not ready for it. So we need to ask ourselves the
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question what are the development; as a Central Bank what we need to
promote to go more towards a full auction process but we are certainly not
ready for it yet.
The third point I would like to make is that you know because we had a quite
a lot of discussion of the 30 year bond we need to develop the long term
debt market. In the old days we used to get long – term loans from the World
Bank and the Asian Development Bank at very concessionary terms which we
used to build our infrastructure. But now as a lower middle income country
we are not eligible for those long –terms loans. If we can develop our long
term debt market, that is all to the benefit of the country. In addition, a kind
of investor who wants these long - term instruments is our insurance
companies, for instance. Our level of insurance cover in this country is very
law. But as income rise and as we progress hopefully, that coverage will
increase and insurance companies, for instance. Our level of insurance cover
in this country is very low. But as income rise and as we progress hopefully,
that coverage will increase and insurance companies will need investments of
a long term nature to match their kind of maturity requirements. This is again
something we want to do because this one issue with a 30-year bond has
caused difficulty does not mean that we should not develop the long – term
debt market and I think certainly in the Central Bank, I am sure my colleagues
would agree that, we need to do that. We will see what architecture again
that we need to create to make sure that is done in a transparent and a
credible way. With regard to as to whether we have taken some action
already, because the things are being talking to you about our things which
we are going to do so far but one or two actions I believe have already been
taken. My colleagues will correct me if I am wrong.
For instance, we have strengthened the firewalls between the different
stages of the process. As you know, the bond auction is a three step process
from the beginning to the end and there are three committees. For instance,
no longer can anybody serve on more than one committee. I think, that is the
decision you talked about to strengthen the firewalls and balance. So, that is
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one step we have taken and we are going to look very carefully at the
Auditor- General ‘s Report to see whether there are other lessons that we
can learn in terms of strengthening our processes. So, both in terms of the
overall architecture of the bond market and in terms of processes and
procedures, we are looking at how we can improve it and my colleagues will
come up with a paper which we want to put to the Monetary Board and get
the new architecture and processes and procedures approved. It is not
casting stones. As we move forward, as our market develops, as it requires
other things and as our knowledge improves, we will obviously review and
revise that as we go along. But, we will be very happy to keep you informed
about our thinking as we go forward.
සභා තිුවො
ෙෙ හිතන්මන් ත ත් ප්ර න
් කිහි
ඇත්තටෙ ෙට මම්

ා්තතා

ක් ැෙැදිලි කර ගන්න අ

පිිබබඳ

අ

යතා

යතා

තිමබන ා.

තිමබන්මන් එක පුද්ගලම ක්

පිිබබඳ මෙෝ පුද්ගලම ක් මදන්මනක් පිිබබඳ මෙෝ අඩු ාඩු පිිබබඳ දකින්න මෙෝ
මනොම යි. මම් ක්රි ා ලිමේදී රටට මුලයෙ

ම න් ාඩු ක් සිද්ධ ම ලා තිමබන ාද

ඒ ාඩු ෙකා ගන්මන් මකොමෙොෙද ඉදිරි ට එ ැනි මද් ල  ඇති මනො න්න අපි ගන්න
ඕනෑ පි

ර මෙොකක්ද කි න එක පිිබබඳ

තිමබන ගකීෙ, මුදල  අොතයාං
බැඳුම්කර ක කාල

තීරය

ැෙැදිලි කර ගන්නයි. ා්තලිමම්න්ුව ට

ට තිමබන ගකීෙ පිිබබඳ බලන්න.
කිීතමම්දී ඒ තීරය

ගන්න

ගකීෙ තිමබන්මන් කා අතද? ඒකට ෙෙ බැංකුම
දා කත්

, මුදල  ෙණ්ඩලමේ දා කත්

බැඳුම්කර ක

කාල

තීරය

කරන්න

ුෙ

පිිබබඳ . ඒමක

දා කත්

, අොතයාං මේ

මකොයි ආකාරම න්ද? එතමකොට
ඔබුවෙන්ලා

තිමබන ාද? ඒ මතොරුවරු මකොමෙොෙද සම් ාදන

කරන

සමීක්ෂය ක්

කර ගන්මන්. ඒ සමීක්ෂය

ත්ර

research papers ලබාගන්මන් මකොමෙොෙද කි න එක පිිබබඳ . ඊලඟට
විම ේෂම න්ෙ අ්තථසාධක අරමුදල ෙො බැංකුම ෙ

ාලන

ටමත් තිමබන

ආ තන ක්. තැැස කාර ආ තන ක් ෙැටි ට කටයුුව කරද්දී ඒකට සම්බන්ධ ම න
ඒ

ාලන ක්රෙ න් පිිබබඳ

අ ට

ැෙැදිලි කර ගන්න අ

යතා

තිමබන ා.

එතමකොට ඔවුන්මේ ආම ෝජ්න අ්තථසාධක අරමුදමල  ආම ෝජ්නValue for
moneyප්රති ත්ති ට අනු

මකොමෙොෙද ම දම න්මන් කි න එක අ ට
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ැෙැදිලි

කරගන්න ඕනෑ. ඒ ප්ර ්න ප්රොය

ඔබුවොට ම ොමු කරන්නම්. ෙෙ මම් සාරාං

ඉදිරි ත් කමළේ. ඒකටත් පුළු න් තරම් ඔබුවොමේ පිිබුවරු ලබා මදන්න.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙෙ ඉතාෙ මකටිම න් කි න්න කැෙතියි. දැන් ඒ firewalls
ෙදද්දී, සුිහ එමක් දැනගන්න ලැබුනු මද් තෙයි Governor මේ involvement එක.
පුද්ගල ා ඒ නිසා controls ලට මම් Governor කවුරු වුයත් අද Dr. Indrajith
Coomaraswamy ඉන්න ා. මෙට ම න මකමනක්එන්න පුළු න්. ඒකත් ඔබුවොමේ
firewall- එ ාට පුළු න් නම් Economic Policy Committee එකට chair කරන්න.
එ ාMember මනම යි Chair කරන ා, Decisions ගන්න ා. ඊට ස්මසේ floor එකට
ඇවිල ලා order එකක් මදන ා. ඊට

ස්මසේ Tender Committee එකට call කරලා

order එකක් මදන ා. Finally, you are useless. ඒ නිසා firewalls ෙදන්න - බෑයා
ඉන්න නිසාෙ මනම යි ෙෙ කින්මන්, බෑයා මකමනක් නැති වුයත් deal එකක්
කරන්න පුළු න්මන්. දැන් බෑයා හිටපු නිසාමන අ ට මම්ක trace කරන්න මලමෙසි.
බෑයා මකමනක් නැති වුයත් එමෙෙ කරන්න පුළු න්මන්. ඒ නිසා ඒ

ාමේ

firewalls දාන්න කි ලා Governor මකොමෙොෙද මම් process එකට involve ම ද්දී
තිමබන්න ඕනෑ limitation?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 38/39/40/41)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙතැනදී රජ්මේ ප්රති ත්ති
ප්රති ත්ති

දැනුම් දීෙ මන්

ැදගත්

communicate කරන, රජ්මේ

න්මන්, සාොජිකම ක්

ම න් මල කම්ුවො

ඉන්න ා. නමුත්, රජ්මේ ප්රති ත්ති දැනුම් දුන්නාෙ රජ්මේ ප්රති ත්ති සෙ අමනකුත්
මූලධ්තෙ සෙඟ ගල ා ක්රි ා කිීතෙ තෙයි තිමබන්මන්.
ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මම් පිිබබඳ මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවෙමගන් අපි ැෙැදිලි
කර ගැනීෙක් කර ගනිමු මකෝ. මෙ ෙය මුදල  ප්රොය ක් ැ
තිබුණු අ

වුණු ආකාර , එදා

යතා , එතමකොට මම් සඳො ම ොමු ම න්න තිබුණූ කාරයා පිිබබඳ මුදල 

අොතයාං මල කම්ුවො පුළු න් නම් කරුයාකරලා අ ට ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්න.
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සභා තිුවො
මම් ප්ර ්යා ලි policy එක පිිබබඳ යි. ඒක ම ොදු කාරයා ක් මම් කාරයා විතරක්
මනම යි, ම ොදුම

ෙෙ බැංකු

තීරය ගැනීමම්දී ප්රති ත්තිෙ

තීරය ක්- මෙොකද,

මෙතැනදී අපි සාකච්ඡා වුයා මන් බැඳුම්කර ක්රි ා ලිමේදී බැඳුම්කර සම්බන්ධ
ප්රති ත්ති

ම නස් කිීතෙ පිිබබඳ . ඒ ප්රති ත්තිෙ

තෙයි මම් ප්රති ත්ති

කි න

චන

තීරය ක් ගන්මන්- එතැනදී

ආම ත්, ප්රති ත්තිෙ

තීරය ගන්මන් කවුද

කි න එක පිිබබඳ ප්ර ්ය ෙුව වුමණ්ත්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ඉතා ැෙැදිලියි අපි ප්ර ්ය ක් ඇහුම ොත් ඒක නිරාකරය
ගන්න අ

යයි. සභා තිුවො කි

ආකාර ට ඒක අ

කර

යද?

සභා තිුවො
ඒක මල කම්ුවොමගන්

ැෙැදිලි කර ගන්න පුළු ත්. එමක් ගැටලු ක් නැෙැ. ෙෙ

කි න්මන් ඔබුවොට ැෙැදිලි කරන්න ඕනෑකෙ තිමබන්මන් මම් ප්ර ්යා ලි
ෙැදුමණ් ඇයි කි න එක සම්බන්ධ මන්. මම් ප්ර ය
් ා ලි
ක්රි ා ලි

පිිබබඳ

අ ට

ෙැදුමන් අපිට බැඳුම්කර

සාකච්ඡා ක් ආ ා, එතමකොට අපිට අ සාන ද සකට කලින්

සාකච්ඡාම දී ෙුව වූයා මම්ක ප්රති ත්තිෙ

තීරය ක් කි න එක. එතමකොට මම්

ප්රති ත්තිෙ තීරය ක් ගන්න පුළු න් කාටද? ඒමක් බල තිමබන්මන් කාටද?
The Hon. Sujeewa Senasinghe
That is Correct
සභා තිුවො
ඒමක් බල

ක්රි ාත්ෙක කරනුමන් කවුද කි න සාකච්ඡා ට තෙයි මම් ප්ර ය
්
ට

උත්තර ආම .
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙන්න මම් ප්ර ්ය

ඇසු ා නම් ෙරි. This is asked from the

Governor, As you said, the decision is taken by the Governor.
Mr.Indrajith Coomaraswami
That is the overall policy.
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The Hon. Sujeewa Senasinghe
That is correct. Why are you not agreeing? Did the Government not taken that
decision?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
මෙතැනදී

ැෙැදිලි කරන්න ඕනෑ ගරු සභා තිුවෙනි, ෙැෙ ම ලාම ෙ රජ් ට

ප්රති ත්ති තීරය අරමගන ෙෙ බැංකු ට දැනුම් මදන්න පුළු න්. ඔබුවොමේ ප්ර ්ය
න්මන්, මුදල  නීති

නත

ටමත් රජ්

ම ෝජ්නා කරන

ක්රි ාත්ෙක කිීතමම්දී ඒක මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

ම් කිසි ප්රති ත්ති

ලබාමගන ද ක්රි ාත්ෙක කළ

යුත්මත් කි ලා මන්.එතමකොට මුදල  ෙණ්ඩල සාකච්ඡා කරලා, ඒක මුදල  ෙණ්ඩල
තීරය කරන්න ඕනෑ ක්රි ාත්ෙක කරන ාද නැද්ද කි න එක ගැන.
එතමකොට, එතැන තෙයි ක්රි ාත්ෙක කිීතමම් බලතල තිමබන්මන්. ඕනෑෙ රජ් කට,
ප්රති ත්ති අනු මම් මම් මද් ල  කරන්න කි ලා, මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ෝජ්නා කරන්න
පුළු න්. ඒ ම ොජ්නා

සලකා බලා, තීරය

කර, ක්රි ාත්ෙක කිීතමම් බල

ලැමබන්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල අනුෙත කළාට සු යි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
My question was not that. ඔබුවෙන්මගන් ෙෙ අහුම
මනොම යි. ෙෙ ඇහුම ආණ්ඩු කට ප්රති ත්තිෙ

අනුෙැති

ගැනීෙ ගැන

තීන්දු ක් ගන්න පුළු න්ද කි ලා.

According to the way you explain, what I understood is that the decisions
taken by the Government may become policies. Am I right?
Mr.Indrajith Coomaraswami
When it comes to those areas which falls within the remit of the Monetary
Board, the Government can set the overall policy, but, as the Deputy Governor
explained, the Monetary Board then would interpret how that should be
implemented.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Correct. So, has that policy got to be in writing or how does it come? Can it be
a statement made by the Hon. Prime Minister or can it be an indication made
by the Minister of Finance? Can that be a mode of communication based on a
statement because everything will not be sent to the Monetary Board in
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writing? That is what I want to get at. I know what it is, but I am asking about
it from you.
Dr. P.N.Weerasinghe
The usual practice is, for example, if there is a Government decision made in
Cabinet, then, it is sent to the Central Bank.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
I would like the Government to answer.
Dr. P.N.Weerasinghe
Okay.
Mr.Indrajith Coomaraswami
I must tell you that I am of course new to the subject.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
I know, but I want at least Secretary to answer.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරාෙෙතා
සුජී මසේනසිංෙ ගරු ෙන්ත්රීුවො, Deputy Governorමේ පිළීුවර ැෙැදිලියි. නිම ෝජ්ය
අික තිුවෙනි, ඔබුවො කි න විදි ට කැබනේ තීරය ක් ෙත විතරයි policies
ෙැමදන්මන්. ඒක නි ැරදිද?

ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක නි ැරදි නැෙැ. ෙෙ ැෙැදිලි කරන්න ිහමේ, කැබනේ තීරය ක් එක ආකාර ක්
කි ලා.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා ඔබුවො ඇසූ ප්ර ්ය ට මෙුවො පිිබුවරු මදමින් සිටිද්දී බාධා
කිීතෙක් ම ලා තෙයි අතර ෙඟදී නතර වීෙ වුමණ්. සංකී්තය ප්ර ්ය ක් නිසා, අපි
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කලිනුත් මම් සාකච්ඡා

කරද්දී ඒ ක්රෙම ද

අනුගෙන

කළා. සෙෙර ොතෘකා,

සෙෙර චන අපිට මගොඩක් ැෙැදිලි නැෙැ. ඒ නිසා නිලධාරි ෙෙත්ෙම ක් ැෙැදිලි
කිරිෙක් ඒ ැෙැදිලි කිීතෙ ම් ප්රොය කට අ සන් නුවරු එ ට ස න් දීලා, නැ ත
ප්ර ්ය කිීතෙ කරමු. අපිට ඕනෑ තරම් කාල තිමබන ා. මම් ක්රි ා ලි මගොඩක් දුරට
සාකච්ඡා කරලා, මම් සම්බන්ධම න් ම් අ මබෝධ ක් ෙැෙ මදනාටෙ තිමබන නිසා,
ඒ අ ට ැෙැදිලි කිීතෙ කරන්න ඉඩ මදන්න. ඊට ස්මසේ ඔබුවෙන්ලාට තිමබන අුවරු
ප්ර ්ය
අ

සටෙන් කරමගන

සු

අෙන්න. ඔබුවොට

ැෙැදිලි කිීතෙට ත

කාල

ය නම්, ඒ කාල අරමගන ැෙැදිලි කිීතෙ කරන්න. ඊට ස්මසේ ප්ර ්ය අෙන්න.

ඔබුවො ැෙැදිලි කරන්න.
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා කලින් ඇසූ ප්ර ්ය ටයි ෙෙ පිිබුවරු මදන්මන්. එහි ක්රෙ කිහි

ක්

තිමබන ා. එකක් තෙයි, කැබනේ ෙණ්ඩලතීරය ක් නම් Cabinet Minute එකකින්
දන් න ා. එතමකොට, අපි මුදල  ෙණ්ඩල ට ඒක
කරලා, අනුෙැති

ම න් ඉදිරි ත්

අරමගන ක්රි ාත්ෙක කරන ා. මද ැනි ක්රෙ

අගෙැතිුවො මෙෝ මුදල  ඇෙතිුවො

තෙයි. ගරු

ම්කිසි ආකාර ක ැසස්වීෙකදී මෙෝ ම නත්

අ ස්ථා කදී, අික තිුවෙට මෙෝ ෙෙ බැංකුම
මම් ප්රති ත්ති

ත්රිකා ක්

නිලධාරිම ක්ට කි

ා නම් මෙන්න

ක්රි ාත්ෙක කරන්න කි ලා, ඒ අ ස්ථාම දී ඒ අික තිුවො මෙෝ

නිලධාරි ා ඒ සම්බන්ධම න් මුදල  ෙණ්ඩල

දැනු ත් කරලා, අනුෙැති

තෙයි ක්රි ාත්ෙක කරන්මන්. එතමකොට ඒක

ාචික

ලබාමගන

කරන්නත් පුළු න්. නමුත් ඒ

කි පු මද් මුදල  ෙණ්ඩලමේදී සඳෙන් කරලා, අනුෙැති

ගත්තාට

සු

තෙයි එ

ක්රි ාත්ෙක කරන්න පුළු න් ම න්මන්.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් ප්ර ්යගත කරුය සිදු න අ ස්ථාම දී ඔබුවොද මුදල  ෙණ්ඩලමේ අධයක්ෂ
ම න් ක්රි ා කමළේ?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
මුදල  ෙණ්ඩලමේ සභා තීත්

සැෙවිටෙ දරන්මන් අික තිුවො.

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම දී, Public Debt Department එමක් සභා ති ධූර දැරුම කවුද?
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ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
අධයක්ෂුවො
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
සම්පූ්තය නෙ මෙොකක්ද?
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි මේ සම්පූ්තය නෙ ප්රකා කරන්න.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
දී ා මසමනවිරත්න
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට දැන ගන්න අ
බැංකු අික තිුවො කි
මුදල  ෙණ්ඩල
දැනගන්න අ

ා, ආණ්ඩුම

ය

න්මන් සීමිත කාරයා ක්. අපිට ෙෙ

ප්රති ත්ති ක් ගැන මුදල  ෙණ්ඩල ට ආ ාෙ,

ඒ ගැන සලකා බලා අ

ය තීන්දු ක්රි ාෝතග ගන්න ා කි ලා. ෙට

ය න්මන්, ආණ්ඩුම තීන්දු මුදල  ෙණ්ඩල ට මකොයි ආකාරම න්ද

එන්න පුළු න් කි ලා. ඒක කැබනේ තීන්දු ක් ෝතගම න් එන ාද? ගරු
අගෙැතිුවොට ම් ප්රකා

ක් කරලා, එ මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ොමු කරන්න පුළු න්ද?

ෙෙ හිතන්මන් ඒ සම්බන්ධම න්
එ

ැෙැදිලි කිීතෙක් මල කම්ුවොට කරන්න පුළු න්.

ැෙැදිලි කර ගත්තාට සු අපිට සාකච්ඡා මෙතැනින් ඉදිරි ට ගරමගන න්න

පුළු න්.
සභා තිුවො
එතැනදී සභා තිුවො විදි ට ෙටත් සාධරය ක් ඉෂ්ඨ වි

යුුවයි. ෙෙ මුලින්ෙ

ප්ර ්ය ක් ඇසු ා, ෙට ත ෙ එ ට පිිබුවරක් ලැබුමන් නැෙැ. එ ට පිිබුවරක් මදන්න
කලින් මන් ඔබුවෙන්ලා අුවරු ප්ර ්ය ලට ිහමේ. කලින් තාම දී, බැඳුෙක්ර නිකුුව
සම්බන්ධම න් “ප්රති ත්තිෙ
“ප්රති ත්තිෙ

තීරය ක්” කි න

තීරය ගැනීම් ා්ත

චන

ාවිච්චි වුයාට

ස්මසේ,

න් කවුද?” කි ලා, අපි ප්ර ්යා ලි ක් ම ොමු

කළා. ඒක ඔබුවෙන්ලාට දීලා තිමබන ා. ඒ ප්ර ්යා ලිමේදී ඔබුවෙන්ලා ලබාදුන්
පිිබුවම්ත සඳෙන්

තිමබන ා “.....මුදල  ෙණ්ඩල

අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු

ප්රති ත්තීන්ට අනුකූල ......” කි ලා. දැන් එතමකොට තිමබන ප්ර ්ය

තෙයි, මුදල 

ෙණ්ඩල

නමත් එමෙෙ නම් ඒ කාරය

ටමත් මුදල 

ෙණ්ඩල

නමත්, ඒ කාරය

තිමබන්න ඕනෑ. 8 (01)

ඒ ආකාරම න්ෙ නැෙැ. මුදල  ෙණ්ඩල
136

consist

ම න්මන්, මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාොජිකත්

තිමබන ා - “The person holding

office for the time being as Secretary to the Ministry in charge of the subject
of Finance,…” එතමකොට මෙතැන තිමබන ා, මුදල  අොතයුවො නිම ෝජ්න
කරමින්, මුදල  ඇෙති ර ාමේ මල කම්ුවො, මුදල  ෙණ්ඩලමේ ඉන්න ා කි ලා.
එතමකොට මම් කාරයාම දී “අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ප්රති ත්ති ” කි

ාට

ස්මසේ, කවුද මම් අදාළ අොතය ර ා ෙැටි ට සලකන්මන්. මුදල  අොතය ර ා නම්
ගැටළු ක් නැෙැ. මෙොකද, මුදල  අොතය ර ාමේ මල කම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ
නිම ෝජිතම ක් විදි ට ඉන්න ා මන්. ෙට
අනික් කාරයා ඔබුවෙන්ලා

ැෙැදිල කර ගන්න ඕනෑ ඒ කාරය .

ැෙැදිලි කර ගන්න. ෙට දැන ගන්න අ

ය “අදාළ

අොතය ර ා” විදි ට මුදල  ෙණ්ඩලමේ ඉන් ා කි ලා, ඔබුවෙන්ලා මම් පිිබුවම්ත
සඳෙන් කමළේ කවුද? මෙොකද මෙහි තිමබන ප්ර ්ය

න්මන් බැඳුම්කර

සම්බන්දම න් මෙහි ප්රති ත්තිෙ

තිමබන්මන් මුදල 

ෙණ්ඩල ට. මෙහි “විෂ

තීරය

ගන්න බල

භාර ඇෙති ර ා” මෙෝ “අදාළ අොතය ර ා” විදි ට

සලකන්මන් කවුද කි න එකයි ැෙැදිලි කර ගන්න අ

ය.

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, උද

ක් විදි ට ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්නම්. ඔ ම ලාම

සාොනය මුදල  ඇෙති ර ා ඔ විෂ ආ රය කළාට, ඒ කාල
ඇෙති ර ා මුදල  ඇෙති ර ා මනොම යි. ෙෙ බැංකු

න විට විෂ භාර

පිිබබඳ

විෂ

භාර

අොතය ර ා ගරු අග්රාොතය ර ා.
සභා තිුවො
ඒක තෙයි, ඔබුවෙන්ලා ගරු අග්රාොතයුවො, විෂ

භාර අොතය ර ා විදි ට

සලකලාද මම් “අදාළ අොතය ර ා” විදි ට නම් කමළේ. ඒකයි ෙට දැන ගන්න අ

ය.

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, එහි “විෂ භාර අොතය ර ා” කි ලා සඳෙන් ම ලා තිමබන ාද?
සභා තිුවො
ඔ .

“......... අදාළ

අොතය ර ාමේ

ම ොදු ප්රති ත්තීන්ට අනුකූල

ෙණ්ඩලමේ.....” කි ලා පිිබුවම්ත සඳෙන් ම න ා. ෙෙ අෙන්මන් ඒ ගැන.
ාන්ත බණ්ඩාර ෙෙතා

137

මුදල 

ගරු සභා තිුවෙනි, ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික සොජ් ාදී ජ්නරජ්මේ අතිවිම ේෂ ගැසේ
ත්ර

- 2015.09.21 ෙඟින් තෙයි ජ්ාතික ප්රති ත්ති අොතයාං

ඇුවළත් නමන්. ඒ අදාළෙ නීතිෙ
කලින් ෙෙ බැංකු

නත් මම් ගැසේ ත්රමේ ඇුවළත් ම න ා. මීට

තිබුමණ් මුදල  අොතයාං

කි ලා කි න්මන් - ඇත්ත

ට ෙෙ බැංකු

ටමත්. “විෂ භාර අොතය ර ා”

ම න්ෙ ගරු අග්රාොතයුවො තෙයි මම් අොතයාං මේ

විෂ භාර අොතයුවො. නමුත්, මම් ප්රති ත්තිෙ

තීන්දු ගැනීමම් කාරයමේදී

මෙුවෙන්ලා කථා කරන්මන්, අභයන්තර ප්ර ්ය ක් - ෙෙ බැංකු ඇුවමළේ ම ච්ච සිදු
වීෙක් ගැන. ම ොදුම

ගතමෙෝත්, 2015.09.21

ැනි දින සිට අමේ අොතයාං

ටමත් තෙයි ගැසේ කරන්මන්. එතමකොට ඒ ඇෙතිුවො න්මන් ගරු අග්රාොතයුවො.
සභා තිුවො
එතමකොට ෙට ගැටලු ක් ෙුව ම න ා, මුදල  ෙණ්ඩල
අග්රාොතයුවො, විෂ

තීරය

භාර අොතය ර ා විදි ට මුදල  ෙණ්ඩල

කරන මකොට,

ුවළ නිම ෝජ්න ක්

නැෙැ. ඒකයි තිමබන ප්ර ය
්
.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දැන් මෙතැන ම නසක් තිමබන ා. ඒක මත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඔ ඇතිම ලා තිමබන
ම න්සකම් එක්ක, විෂ

භාර ඇෙති ර ා policy guidelines ෙෙ බැංකු ට මදන ා

කි න එක තෙයි. Practice එක.
සාොනයම න් අමේක්ෂා කරන්මන්, මුදල  ඇෙති ර ා, තමුන්මේ මල කම් ර ා
ෝතගම න් මදන ා. ගරු සභා තිුවෙනි, මෙතැන තිමබන අ ස්ථා
ඇෙති ර ා විෂ

භාර ඇෙති ර ා මනො න නිසා, විෂ

තෙයි මුදල 

භාර අොතය, ප්රති ත්ති

සම් ාදන අොතය ගරු රනිල  වික්රෙසිංෙ ෙෙතාට එ ැනි නිම ෝජිත තත්ත්

ක් මෙහි

තිබුමණ් නැෙැ. එමෙෙ නම් policy guidelines දීෙ, ගකීෙ, උත්තර ො ප්රාම ෝිහක
තත්ත්

අනු ම මනන ා. එ අගෙැතිුවොමේ රාජ්කාරි ක්. මම්ක අපි මත්රුම්ගත

යුුවයි. අග්රාොතය ර ාමේ ප්රති ත්ති අනු කළ යුුව එකක්.
සභා තිුවො
මම්කට සම්බන්ධ කාරයා ක් මද ැනි උත්තරමේ තිමබන ා. මුදල 
තිමබන්මන් නි ්චිත

නත

ටමත්

ම න් සාොජිකම කු ෙැටි ට ඉන්මන් මුදල  ෙණ්ඩලමේ

subject to finance මුදල  අොතයාං මේ මල කම් ර ා. මුදල  ඇෙතිුවොමේ
මල කම් ර ා. මද ැනි කාරයා
ලබාගත් ප්රති ත්තිෙ

ඔබුවෙන්ලා සඳෙන් කරන ා මම් විදි ට “එමසේ

තීරය ක් සංම ෝධන

කිීතමම් බල

හිමි

ා්ත

කවුරුන්ද?” කි ලා. සංම ෝධන කිීතමම් බල කි න එකට ඔබුවෙන්ලා මකලින්ෙ
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සඳෙන් කර තිමබන්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල . එමෙෙ නම් මෙහිදී ප්රති ත්තිෙ තීරය ක්
ගන්න එක අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ප්රති ත්ති ට අනුකූල ම න්න ඕනෑ නම්,
සංම ෝධන කිීතෙ වුයත් නැ ත සිද්ධ ම න්න ඕනෑකෙ තිමබන ා.

ඒ අනු

බැලුම ොත්, ඒකයි ඔබුවෙන්ලා සඳෙන් කර තිමබන්මන්, නි ්චිත ෙ මුදල  ෙණ්ඩල
කි ලා.

මෙහිදී

ො

ප්රකා

කරන්මන්,

සම්බන්ධම න් ගත්මතොත්, ඔබුවෙන්ලාට

මල කම්ුවො,

බැඳුම්කර

ක්රි ා ලි

ැෙැදිලි කරන ා නම්, මම් මුදල 

ෙණ්ඩලමේ බලතල අනු තිමබන්මන්, ප්රති ත්තිෙ තීරය ගැනීෙ මුදල  ෙණ්ඩල
සුව බ යි. උ මද්

ක් මදන්න පුළු න්, රජ්මේ ප්රති ත්ති ට අනු කි න එක ෙරි.

නමුත් බලතල සම්බන්ධමේදී ඔබුවෙන්ලා බලතල ම නස් කර ගත යුුවයි.
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, මීට කලින් Governor සෙභාිහ වූ අපි කලින් කරපු
ඩී.වී.ගුයමසේකර

සභා තිුවො

ඉන්න

කාලමේදීත්

මම්

ීතක්ෂයමේදී,

ප්ර ්ය

තිබුයා.

අග්රාොතය ර ාට මෙතැන බල ක් නැෙැ. ඒ කි න්මන් ගැසේ ම ලා නැෙැ. ෙෙ
බැංකු

ඇුවළු ඒ ආ තන ටික

රා ගැනීමම්දී. මම් ප්ර ්ය

මුල සිටෙ ප්ර ්ය ක්

මලස තිබුයා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
බල ක් නැෙැ?
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ගැසේ ම ලා නැෙැ කි න එක. එෙ ගැටලු තෙයි මෙතැනට එන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ බැංකු

පිිබබඳ විෂ , අග්රාොතය රනිල  වික්රෙසිංෙ ෙෙතාමේ ප්රති ත්ති

අොතයාං මේ විෂ

ක් ෙැටි ට ගැසේ ම ලා තිමබන ාද?

ාන්ත බණ්ඩාර ෙෙතා
තිමබන ා.
ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
ඒමක් දින ක දාද?
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ාන්ත බණ්ඩාර ෙෙතා
2015.09.02
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
එතැනදී

ෙෙ

බැංකුම

බැඳුම්කර ලට

අික තිුවො

මබොමෙොෙ

ැෙැදිලි

කි න ා,

ඔහුට

න එක ගැන උ මදස් දුන්මන් අග්රාොතයුවො කි ලා? එතැනින්

එොට සිදු වූ ක්රි ා ලි ගැන තෙයි අ ට ප්ර ්ය තිමබන්මන්?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවො, අපි මබොමෙෝ ම ලා ක් මම් සම්බන්ධම න් වි ාද කරන ා. අපි මෙහි
ම් කාරය ක් සම්බන්දම න් තෙයි සාකච්ඡා කරන්මන්. එතමකොට

ැදගත්

ම න්මන් සිදු වූ කථා බමෙන් policy එක ෙැමදන්න මකොමෙොෙද කි න එක.
ආණ්ඩු ෙදන policy එක

ම් කිසි ආකාර කින් මුදල  ෙණ්ඩල ට ලැමබන ා. ඒ

මුදල  ෙණ්ඩලම න් policy එක තීන්දු කරන එක ගැන තෙයි ඔබුවො අදෙස්
කරන්මන්.
සභා තිුවො
ෙන්ත්රිුවො, ෙෙ අදෙස් කරන එක මනොම යි. රජ්මේ ම ොදු ප්රති ත්ති. රජ්මේ fiscal
policy එක. ඒක ඔබුවෙන් කි න ආකාර ට රජ්
ෙණ්ඩල

තීරය

තීරය

කරලා, කැබනේ

කරලා ඉදිරි ත් කරන ා. නමුත් ඒකට අදාල කරලා නි ්චිත

කාරයා ක් ෙැටි ට බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

පිිබබඳ . අපි මම් සාකච්ඡාම දී ඉන්මන්,

රජ්මේ fiscal policy එක සම්බන්ධම න් මනොම යි. බැඳුම්කර ක්රි ා ලි පිිබබඳ .
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, ඒක තෙයි ෙෙ ප්රකා කමළේ ෙෙ බැංකු අික තිුවො ැෙැදිලි කි ම ,
when the Government takes a decision on the policy, that is intimated to the
Monetary Board and then the Monetary Board takes a decision what to do
beyond that. ඒක තෙයි ෙට මත්රුණු මද .
සභා තිුවො
උත්තර

දීමම්දී ඒ විදි ට නැෙැ. උත්තරමේ ඒ විදි ට ආ ා නම් ගැටලු ක් නැෙැ.

ෙන්ත්රිුවො අෙත ප්ර ්ය මල කම්ුවො ැෙැදිලි කිීතෙ කරන්න.
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ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
මම් පිිබබඳ මෙුවොමගන් ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කර මදන්න. රජ්මේ ප්රති ත්ති
සෙ බැංකුම ප්රත ත්ති

ැෙැදිලි කරන්න.

The Hon. Sujeewa Senasinghe :
I think we will complicate it if you get someone else to talk about it.
අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
රාජ්කරුයා ෙන්ත්රිුවො, ඔබුවෙන්මේ පුළුල  අදෙසට අපි ගරු කරන ා. නමුත් අපි මම්
ප්ර ්යා ලි එක්ක මු.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
But it will deviate from theHon. Lakshman Senawirathne :
We should not deviate
The Hon. Sujeewa Senasinghe :
Because it is a very complicated matter. We have limited time.
The Hon. Ajith P.Perera
We should follow the line of questions.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, මෙහි අතයා

ය

න්මන්, සාොනය සම්ප්රදා න් අනු

සිදු න

ක්රෙම ද මෙොකක්ද කි න එකයි. සෙෙර ම ලා ට නමත් අකුරටෙ නැති ම න්න
පුළු න්. අපිට අ

ය නම් ඉදිරි ට එමෙෙ ෙදා ගන්න පුළු න්. අපිට අ

ය කරන්මන්

ම් කාරය ක් සම්බන්ධම න් සිදු වූ සිදු වීෙක් සම්බන්ධම න්. පුද්ගලම ෝ
ෙදාමගන තෙයි මම්ක අපි බලන්මන්. මම් ම ලාම අපිට මුළු ක්රෙම ද ෙ ෙදා ගන්න
අ යතා

ක් නැෙැ. අපි දැන ගත යුුවයි මම්ක සම්ප්රදා ක් මලස මකොමෙොෙද සිදු

ම න්මන් කි ලා. ඒ සිදු

න විට කවුද මම්කට සම්බන්ධ ම න්මන්. ෙට මත්රුය

විදි ට ආණ්ඩුම න් ප්රති ත්ති

සම්බන්දම න් තීරය

ගත්තාෙ, ඒක දන්න ාද,

ඉමේෙ දැනු ත් ම න ාද දන්මන් නැෙැ මුදල  ෙණ්ඩල . මුදල  ෙණ්ඩල
තීරය

ඊට

සු

කරන ා. ඉදිරි කාරයා සම්බන්ධම න් මකොමෙොෙද කටයුුව කරන්මන්
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කි ලා. ඒ සම්බන්ධම න් තීන්දු

ගැනීෙ සඳො

ගකීෙ තිමබන්මන් මුදල 

ෙණ්ඩල ට.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙතැන ත ත් අලුත් තත්ත්

ක් තිමබන ා. මෙතැනදී විෂ භාර අොතය ර ා න

අග්රාොතය රනිල  වික්රෙසිංෙ ෙෙතාට තමුන්මේ නිම ෝජිතම කු මුදල  ෙණ්ඩල ට ුවළ
නැති නිසා, රජ්මේ ප්රති ත්ති

සන්නිම දන

කිසිෙ නීති ක සඳෙන් ම ලා නැෙැ. ඒක
අවුල  සෙගත තත්ත්

ැඩ

කළ යුත්මත් කුෙන ක්රෙ කටදැයි
රා ගැනීෙ පිිබබඳ

තිමබන

ම්

ක්. එ ැනි අ ස්ථා ක ඩාත් ප්රාම ෝිහක සාධාරය තත්ත්

මෙොකක්ද කි ලා මසො ා බලන්න ම න ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
කලින් සාක්ෂි ලින් ලැබුය මද් මකටි කමළොත්, හිටපු ෙෙ බැංකු අික තිුවො
කි න ා, “ෙට මම් සම්බන්ධම න් උ මදස් දුන්මන් අග්රාොතයුවො” කි ලා තෙයි
සාක්ෂි ල ා්තතා වී තිමබන්මන්. අපි දිිහන් දිගටෙ වි ාද මනොකර මෙතැනින් ඔේබට
ිහම ොත්, ෙට තිමබන ප්ර ්ය

න්මන් ෙෙ බැංකු manual එක ෙදන්මන් කවුද කි න

එක?
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
සොම න්න, ඊට කලින් මද ැනි ප්ර ්ය ට න්න ඔබුවො එකඟ ම න ාද? නැත්නම්
ඔබුවෙන්මේ උ මදස් රිදි ඉදිරි ට මු.
සභා තිුවො
අපි මෙුවෙන්ලාමේ අදෙස් අනු
උ මදස්

රිදි, මුදල  ෙණ්ඩල

තීරය ක් කරන්න ඕනෑ. අග්රාොතයුවොමේ
මම් තීරය

ගත්තා.අග්රාොතයුවො ඒ උ මදස්

අික ති ර ා ෙරො මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ොමු කළා. ඒක මන් දැන් ම ලා තිමබන්මන්.
නමුත් ඒකප්රාම ෝිහක එමෙෙද වි යුත්මත් කි න ප්ර ්ය තිමබන ා.
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
සභා තිුවො, ඔ කාරය පිිබබඳ විගයකාික තිුවොමගන් ෙෙ අෙන්න කැෙතියි.
අග්රාොතයුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට policy එකක් ගැන නිම ෝග ක් කරන ා. රමේ
නීති පිිබබඳ ො අෙන්මන්. ඒක කරන්න මුදල  ෙණ්ඩල බැඳිලා ඉන්න ාද?
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The Hon. Sujeewa Senasinghe
He does not know that part. You cannot ask him. You must ask the Secretary –
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
Okay. මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො, දැන් අග්රාොතයුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට
policy decision එකක් එ න ා, මම් කටයුත්ත කරන්න කි ලා. මුදල  ෙණ්ඩලමේ
නමත්

තිමබන ා

ඒ ා

ක්රි ාත්ෙක

කළයුුව

ආකාර .

මුදල 

ෙණ්ඩල ට

අග්රාොතයුවො නිම ෝග ක් දුන් සැනින් ඒක කරන්න පුළු න්ද? නමුත් එුවෙන්ලාට
එෙ නමත් තිමබන ක්රෙ නි ැරදිනම් විතරයි ක්රි ාත්ෙක කරන්න පුළු න් ම න්මන්.
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස්.සෙරුවංග ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, අමේ රමේ ප්රති ත්ති තීරය ගැනීමම් ූරරා ලි ක් තිමබන්මන්.
මුදල  ඇෙති ර ා මකොමෙේ මෙෝ මගොස් ප්රකා
ිහහින් අෙන්මන් නැෙැ. මෙ ැනි ප්රකා

කළාෙ, ඒක ෙෙ මුදල  ඇෙතිමගන්

ක් කළාද කි ලා. එ ෙෙ සටෙන් කරමගන

අදාල මද ා්තතමම්න්ුව ට මෙෝ ආ තන ට නිම ෝග ක්

ම න් අොතයාං මේ

මල කම් ර ාට නිකුත් කරන ා.
ඒ

මේෙ ගරු අගෙැතිුවො ා්තලිමම්න්ුවම

සම්බන්ධම න් ප්රකා

මෙෝ ම නත් තැනක නි ්චිත කරුණු

ක් කළාට සු - සෙෙර ම ලා ට ම ොදු මද් ලුත් කි න ා.

නි ්චිත කරුණු සම්බන්ධම න් අමේ රමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ක්රෙ තෙයි, අොතයාං
ප්රධානි ා -ප්රධාන ිහණුම් දීමම් නිලධාරි ා -ඒක සටෙන් කරමගන අදාළ අං

ලට

දැනුම් දීලා ඒ පිිබම ත් ක්රි ාත්ෙක කරන්න උ මදස් මදන එක. ධූරා ලි අනු ෙෙ
බැංකු අික ති ර ා භාණ්ඩාගාරමේ මල කම් ර ාට
සාොමනය න් ධූරා ලි

අනු

ඩා ඉෙිබන් ඉන්මන්.

ෙෙ බැංකු අික ති ර ා, මල කම් රම ක් සෙඟ

ගනුමදනු සිදු කරන්මන් නැෙැ. නමුත් මුදල  අොතයාං මේ
ටමත් ෙෙ බැංකු

රි ාලන අධීක්ෂය

තිමබන විට මුදල  ඇෙති ර ාමේ නිම ෝග ක්, ප්රති ත්තිෙ

නිම ෝග ක්, එමෙෙ නැත්නම් අොතය ෙණ්ඩලමේ තීරය ක් ක්රි ාත්ෙක කිීතෙට
මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා ට ගන්න කි ලා භාණ්ඩාගාර මල කම් ර ාට ලිඛිත
මුදල  ෙණ්ඩල ට එ න්න පුළු න්. ෙැබැයි මෙෙ අ ස්ථාම දී අ ට එමෙෙ
තත්ත්

ක් නැෙැ. මෙොකද, රි ාලනෙ

ම න් අග්රාොතයුවොමේ අොතයාං

තෙයි ඒක ලැමබන්මන්. ඒ ලැමබන නිම ෝග
ලිඛිත

මදන ාද,

ාචික

මකමලස සන්නිම දන කරන ාද -

මදන ාද, telephone call එකින් මදන ාද -කි න එක

ැෙැදිලි නැෙැ. මකොමෙොෙ නමුත් අපි
ඇෙති ර ාමේ අධීක්ෂය

ට

සෙ නිම ෝග
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ය ස්ථානුකූ

බැඳිලා ඉන්න ා අදාළ

ටමත් කටයුුව කරන්න. මම් නිම ෝග

මකමලස ලැමබන ාද කි න එක අ ැෙැදිලි වුයාට මකමලස ලැබුයත් ක්රි ාත්ෙක
කරන්න ම න ා.
සභා තිුවො
මල කම්ුවො කි න අකාර ට අග්රාොතයුවොමේ නි්තමද්

ක්, ම ෝජ්නා ක් ාචික

මෙෝ telephone එමකන් මෙෝ මෙොන ක්රෙ කින් මෙෝ මුදල  ෙණ්ඩල ට -ෙෙ බැංකු
අික තිුවොට - ලැමබන්න පුළු න්. ඔබුවොට ලැමබන නිම ෝග අගෙැතිුවොමගන්,
විෂ භාර ඇෙති ර ාමගන්,එමෙෙ නැත්නම් රජ්මේ ප්රති ත්ති ප්රකා
කරන්මනක් ෙැටි ට සිටින මකමනකුමගන් මන් ලැමබන්මන්. නි ්චිත
ගනුමදනු

සම්බන්දම න් කි මුමකෝ. බැඳුම්කර ගනුමදනු

ම ෝජ්නා , නි්තමද්

අික තිුවො කි

ත්

බැඳුම්කර

සම්බන්දම න් ලැබුණු

, අදෙස අනි ා්තම න්ෙ මුදල  ෙණ්ඩල ට ලැමබන්න ඕනෑ

මන්. මෙතැනදී මම් ප්ර ්ය ට අදාළ
අ ස්ථා මදකකදී ප්රකා

ට

ගත්මතොත් අික තිුවො මම් කාරක සභාම

ට ත් කළා, අ සාන අ ස්ථාම දී - සුිහ

ා කි ලා නිම ෝජ්ය අික තිුවො ප්රකා

අගෙැතිුවොමේ ම ෝජ්නා ක් ෙැටි ට නි ්චිත

අ ස්ථාම දී -

ට ත්කළා, එෙ ම ෝජ්නා

ම න් මුදල  ෙණ්ඩල ට සාකච්ඡා

කරන්න, අනුෙත කරන්න ලැබුයාද, ඒ ම ෝජ්නා මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා කරලා
අනුෙත කළාද කි ලා අපි කලිනුත් කථා කළා. ඒකත් ැදගත් මන්. අගෙැතිුවො මම්
ම ෝජ්නා සම්බන්දම න් අදෙස් ම න් කළා නම් ඒ ම නස් කිීතෙට අදාළ ම ෝජ්නා
මුදල  ෙණ්ඩල ුවළ සාකච්ඡා ට ලක් වුයාද කි න එක ැදගත් මන්.
Dr.Indrajit Coomaraswami
May I respond? As I was not the Governor, I cannot comment on the process
as it took place at the time. But my reading of the Monetary Law Act is that
sets out certain responsibilities for the Monetary Board. It is a very specific
one. In those areas, of course, the Minster in charge whether the Prime
Minister of whoever can indicate the government policy, but in the end, the
Monetary Board has to take a decision as to the best possible cause of action
when it comes to those specific areas, where the Monetary Law Act has
bestowed responsibility to the Monetary Board. So, whoever the Minster is, he
can obviously indicated the government policy et cetera, but in the end, the
Monetary Board has to take a decision in terms of what the best possible cause
of action is. That is how I see it.
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවො, මෙතැනදී

ැදගත්

න්මන් මෙ ෙයයි. අපිට ප්ර ්ය මදකයි

තිමබන්මන්. හිටපු ෙෙ බැංකු අික තිුවො කි න ා අගෙැතිුවො මම් ප්රකා

එුවොට

කළා කි ලා. අපි මෙතැනට ඉදිරි ත් න කරුණු ලින් අමේ රමේ monetary policy
එක ෙදන ා මනොම යි මන්. මම් policy එක මකොමෙොෙද එන්මන්, decide කරන්මන්
මකොමෙොෙද කි ලා ෙදන ා නම් මම් එන ක්රෙ

ැරදියි කි ලා, ඒ ගැන මසො ා

බලන්න පුළු න්. අපි බලන්මන් මම් රමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ක්රෙ
කි ලායි. අ ට අ

ය න්මන් එ ෙයයි. ක්රෙම ද

ෙරි න්මන් නැෙැ. ඒ ක්රෙම දම න්

සු

ඒක නම් ඒකට argue කරලා

ඉදිරි ට

අ ස්ථාම දී ැදගත් න්මන් අගෙැතිුවො මම් ප්රකා

මෙොකක්ද

න්න ඕනෑ. එතමකොට මම්
ෙෙ බැංකු අික තිුවො කළාද

කි න එක ෙයයි.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවො, ඒ කාරයා මම් සාකච්ඡාම අ ස්ථා කිහි
අගෙැතිුවො මම් කරුය කි

කදී අනා රය වුයා.

ා කි ලා තෙවුරු ම ලා තිමබන ා.

ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ නම් ෙරි.
සභා තිුවො
ැෙැදිලියි මන්. ප්ර ්ය
කාරයා

මම් ගනුමදනු

ප්රති ත්තිෙ
ෙණ්ඩල

තිමබන්මන් එතැන මනොම යි. අගෙැතිුවො ඉදිරි ත් කරපු
-බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

-සිදු ම න්න කලින්, ඒ කි න්මන්

ම න් ඒ ම නස්කෙ කරලා ක්රි ාත්ෙක කරන්න කලින් මුදල 
ුවළ අනුෙත කළාද කි න ප්ර ්ය යි තිමබන්මන්. ඒක මුදල  ෙණ්ඩලමේ

සාකච්ඡා ට ලක් ම න්නත් එ ා ැ.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවො, ඔබුවොට ගරුත්

ඇති යි මම් කි න්මන්. අපි එතැනට අ ාට

නම් අපි මෙච්චර ප්ර ්ය අෙන්න වු ෙනා නැෙැ මන්. ඔබුවොට කලින්ෙ අෙන්න
තිබුයා මුදල  ෙණ්ඩලම න් මම්ක අනුෙත වුයාද කි ලා.
සභා තිුවො
ඒක සාකච්ඡා ම ලා තිමබන්මන්. මෙතැන තිමබන්මන් ප්රති ත්තිෙ කාරයා ක්.
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒක තෙයි. අපි ප්රති ත්තිෙ කාරයා සම්බන්ධම න් තෙයි තීරය කරන්න ඕනෑ.
ප්රති ත්තිෙ

කාරයා

සම්බන්ධම න්

මෙතැන

සිටින

නිලධාීතන්

කිහි

මදමනක්මගන්ෙ කි ම න්මන් ඒක ලි විල ලකින් මදන්න ඕනෑ කි න එක මනම යි
මන්. දැන් අ ට මල කම්ුවො කි

ා, කථා ක් කළාෙත් ඒක ප්රති ත්තිෙ

තීන්දු ක්

කි ලා.
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
ෙෙ නම් ඒක පිිබගන්මන් නැෙැ.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
අපි පිිබගන්න අ

ය නැෙැ. සභා තිුවො, අපි මෙතැනට එන්න ඕනෑ. අපි

පිිබගන්න ාද නැද්ද කි න එක මනම යි ප්ර ්ය . මෙමෙෙ ිහම ොත් අ ට ම න්මන්
මෙතැන ඉඳන් රමේ ප්රති ත්ති ෙදන්නයි. මම් කාරයා

ැත්තකින් ති ලා ප්රති ත්ති

මකොමෙොෙද මුදල  ෙණ්ඩල ට එන්මන්, ඒ එන ක්රෙම ද ෙරිද කි න එක තෙයි අ ට
ඉදිරි ට සාකච්ඡා කරන්න සිදු
ප්රති ත්තිෙ

තීන්දු

න්මන්. අ ට මෙතැනදී

ැදගත්

න්මන් මම්

මුදල  ෙණ්ඩල ට ආ ාද කි න එකයි. ඒ එන ක්රෙම ද

සම්බන්දම න් තෙයි මම් නිලධාරි ෙෙත් රු ති න්මන්. ඒක තෙයි ක්රෙම ද .
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ මම් කාරය

සම්බන්ධම න් ගරු සුජී

මසේනසිංෙ ෙන්ත්රීුවො සෙඟ එකඟ

න්මන් නැෙැ. ඒක මනොම යි මෙතැන තිමබන ප්ර ්ය . ඔ කි න ද මසේ මම් රමේ
තිබුණු කා්ත
කාරය

ටි ාටි

ාස්ත්රී

මෙොකක්ද කි න එකයි

කථා ක් මන්. ඔ

ැදගත්

න්මන්. ඔබුවො කි න

කි න ද මසේ ඔබුවො හිටිමේ නැෙැ. ෙෙ

මෙමෙෙ කි න ාට සොම න්න. අපි එදා Manual එක මගන් ා ගත්මත් ෙෙ ාමේ
ආගන්ුවක මකමනකුට

ැෙැදිලි කර ගන්නයි. ඔබුවො කලින් හිටපු නිසා මගොඩක්

මද් ල  දන් ා ඇති. ෙෙ මම් ගැන මෙමලෝ මද ක් දන්මන් නැෙැ. ෙෙ මෙෙ කමිටුම
සාොනය සාොජිකම ක් විික ට මෙතැනට ඇවිත් තිමබන්මන් මම් පිිබබඳ

කිසිෙ

දැනීෙක් නැති යි. දැන් අෙමගන, කථා කරලා ටික ටික ඉමගන ගන්න ා. අ සානමේ
අපි නිගෙන ලට එළමෙන ා. මම් manual එක මෙොකක්ද? මෙොකක්ද තිබුණු කා්ත
ටි ාටි ? අපි second point එමක් ඉන්මන්.
අ ස්ථා

ළමු

ැනි එක නිගෙන

මනොම යි මන්, ෙන්ත්රීුවො. දැන් ඒක ෙරි. ඒ ගැන අපි

කරමු. Policy ප්ර ්ය පිිබබඳ එදා තිූ  තත්ත්

සු

කරන

නිගෙන

ැෙැදිලි මන්. නිලධාීතන් කි න ා

නම්, රස් රමතොරුවරුක් නැත්නම් එ ෙයයි. ප්ර ්ය තිමබන්මන් ම න තැනක. ඒ
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කි න්මන් ඔ
කි

කි න Monetary Board එක ඔ

තීරය

ගත යුුවයි කි ලා

ාමන්. ගත යුුව නම් Monetary Board එක කටයුුව කරන්න ඕනෑ ම් කා්ත

ටි ාටි ක් අනු මන්. Monetary Board එකට mechanism එකක් නැති

ැඩ

කරන්න බැෙැමන්. Monetary Board එක කටයුුව කළයුුව Mechanism එක
මකොමෙද තිමබන්මන්? එදා අ ට පිිබුවරක් දුන්නා, Manual එමක් තිමබන්මන්
කි ලා. ඒ Manualමම් Manualඑකද? එච්චරයි. මම් Manual එමක් මකොමෙද ඕක
තිමබන්මන්? අපි ඒ line එමක් මුද? සොම න්න, ඔබුවොට බාධා කලාට.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
එතැනට එන්න පුළු න් නම් ඩා මෙොඳයි. ෙෙ එතැනට තෙයි කලින් එන්න ෙැදුම .
මෙුවොමේ ප්ර ්ය ත් සෙඟ තෙයි policy එක පිිබබඳ සාකච්ඡා වුමණ්. ඒක තෙයි
ෙමේ ප්ර ය
්
. අපි කලින් විෙසූ අ ස්ථාම දී කි ම manual එක අනු

තෙයි

Monetary Boardඑක ක්රි ාත්ෙක න්මන් කි ලා. ෙෙ බැංකුම නිලධාීතන්මේ සි ලු
සාක්ෂි ලින් ෙමේ දැනුෙ අනු ෙට මත්රුමණ් ඒකයි.
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
ෙෙ මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො කරපු ප්රකා
දකින ා. ෙට ඒ පිිබබඳ

ැෙැදිලි කර ගන්න අ

මල කම්ුවො මන්. ඔබුවො කි

ගැන බර තළ අ දානෙක්

යයි. ඔබුවො මුදල  අොතයාං මේ

ා අගෙැතිුවො මෙෝ විෂ

භාර අොතය ර ා

ම්

ැසස්වීෙක කථා කරනමකොට, නැත්නම් මත් මබොන තැනක මෙොකක් ෙරි කථා කදී(මම් අ ස්ථාම දී ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා වි ාල පිරිසක් විරුද්ධත්

ළ කරයි.)

ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
ෙරි. ෙෙ ඒක ඉල ලා අස් කර ගන්නම්. එුවො කි

ා

ම් ැසස්වීෙකදීකථා කරන

මකොට- කරුයාකරලා ෙන්ත්රී රම කුට කථා කිීතමම් අයිති
ැෙැදිලි කර ගන්න පුළු න්. මෙෙ කමිටුම
අග්රාොතය ර ා ම් තැනක ප්රකා

මදන්න. ඒක ෙට

සභා ති රම ක් ඉන්න ා. එෙ නිසා

ක් කරද්දී, ැසස්වීෙක ම් ප්රකා

ක් කරද්දි ලිඛිත

නිම ෝග ක් නැති “මම් ාමේ මද කට අපි මෙමෙෙ මද ක් කරන ා” කි

ාෙ මුදල 

අොතයාං මේ මල කම් ර ා minute කරලා ඒක නිම ෝග ක් ෙැටි ට ක්රි ාත්ෙක
කරන්න

න ා කි න එකද ඔබුවො කි ම .

ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස්.සෙරුවංග ෙෙතා
නැෙැ. ෙට ඒ ගැන ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්න ඕනෑ. උදාෙරය කින් ෙෙ මම්ක
ැෙැදිලි කරන්නම්. ෙමේ ඇෙතිුවො
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සු ිහ දා සාලා

යුධ ෙමුදා කඳවුම්ත ිහනි

ගැනීම් සිද්ික
කි

ඇති වුණු ම ලාම එතැනට ිහහින් දුකට ත් වුණු මිනිස්සු ඉදිරිමේ

ා “රුපි ල  10,000 ක් මග න්න” කි ලා. එතමකොට රුපි ල  10,000 ගයමන්

මග න්න කි න එක මුදල  ඇෙති ර ා ෙට ලි ලා දුන්මන් නැෙැ. ෙෙ ඒ නිම ෝග
අරමගන අොතය ෙණ්ඩල ට කි

ා “මම් සඳො මුදල  ම න් කරලා නැති නිසා ෙට

මම්කට මුදල  ටික ම න් කරලා මදන්න” කි ලා. ඒ විදි ටයි ප්රති ත්ති

සකස්

ම න්මන්. ෙෙ ඒක මුදල  ඇෙති ර ාමගන් අෙන්මන් නැෙැ. ඒක ක්රි ාත්ෙක
කරන්මන් ඒ විදි ටයි.
ගරු ලක්ෂ්ෙන් මසනවිරත්න ෙෙතා
කැබනේ එකට ිහහින් approval එක ගන්න ා කි ලා මෙුවොට කලින් කි න්න බැරි
වුය නිසායි ප්ර ්ය ඇති වුමණ්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ

ාමේ මද ක් මත් මබොන තැනකදී කි

ත් කෙක් නැෙැ. මත් මබොද්දි කි

ත්

කැබනේ එකට ිහහින් මන් කර ගන්මන්. ඔබුවො මත් මබොද්දි කි න ඒ ාත් ලි ා
ගන්න.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවො, මම්කයි

ැදගත්

න්මන්. අපි අන

ය තැන් ලට

කි ාපු කරුණු අනු මුදල  අොතයුවො ලි ලා එ න්න අ

න ා. මෙුවො

ය නැෙැ.

ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒකයි ැදගත්කෙ That is a different thing
The Hon.Lakshman Senawirathne
He has to get the signature, when it goes to the Cabinet as a Cabinet Paper.
සභා තිුවො :
මෙෙ කාරය

ැටුේ

ැඩි කිීතම්

ාමේ ම න ම න උදාෙරය ලට දෙන්න ඕනෑ

නැෙැ. මල කම්ුවොමේ අත්දැකීම් අනු , බැඳුම්කර ක්රි ා ලි ට අදාළ ප්රති ත්තිෙ
තීරය ක් ම නස් කිීතෙට විෂ

භාර ඇෙතිුවො ෙැටි ට අගෙැතිුවො ම ෝජ්නා

කමළොත්, ඊළඟට ඔබුවො මෙොකක්ද කරන්මන්?
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එ

hypothetical ාමේෙ උභමතෝමකෝටික ප්ර ්ය ක් මන්. මෙොකද, එ

එුවොමේ

විෂ මනොම යි.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ඒක

ැරදියි.

You know why -දැනට සිටින ෙෙ බැංකු

අික තිුවො ඒ සම්බන්ධම න් පිිබුවරු දුන්නා.
සභා තිුවො
ම නත් උදාෙරය ලින් මල කම්ුවො අ ෙසුතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඒ පිිබබඳ
සම්බන්දම න් ප්රති ත්තිෙ

ට ත් න්න අ

ය නැෙැ. ඒ නිසා

පිිබුවරක් මදන්න. මෙෙ බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

තීරය ක් -direct placements

ොරු වීෙ සම්බන්ධම න් අගෙැතිුවො ප්රකා

ලින් auctions

කළා නම්, ඊළඟට එ

ලට

ක්රි ාත්ෙක

ම න්මන් මකොමෙොෙද?
The Hon.Sujeewa Senasighe
The Governor, it is for you.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ කාරය
එුවො කි

සම්බන්ධම න් Monetary Board එමක් කථා කරන්න ඕනෑ කි ලා
ා. ඒ නිසා මෙතැන අලුත් මද ක් නැෙැ. මුදල  පිිබබඳ

ම්කිසි තීන්දු ක්

ගන්න ා නම්, ඇෙතිුවොමේ උ මදස් ෙත මෙෝ ජ්නාික තිුවොමේ උ මදස් ෙත
කැබනේ ෙණ්ඩල ට ිහහින් තෙයි ගන්මන් කි ලා අොතයාං

මල කම්ුවො සඳෙන්

කළා. අ ට ඒක තෙයි කරන්න තිමබන ක්රි ා ලි .එෙ ප්රති ත්තිෙ
මකොතැනින් ආ ත්, “Monetary Board එමක් කථා කරලා අ

තීන්දු

ය තීරය ගත යුුව”

කි ලා ෙෙ බැංකු අික තිුවො කලින් ප්ර ්යමේදී සඳෙන් කළා. ඒ නිසා නැ ත
නැ තත් ඒ ප්ර ්ය ෙ අෙන්නඅ
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

ය නැෙැ කි ලායි ෙෙ හිතන්මන්.
දිනැති ාචික සටෙන පිටු 02-13)

සභා තිුවො
“සුැසකුම් ත් නිකුත් කිීතෙ සම්බන්ධ ප්රති ත්තිෙ
ළමු ැනි කරුය, “එ ැනි ප්රති ත්තිෙ
ා්ත

තීරය ක්

ුව කුෙක්ද?” ඒමක්

තීරය ක් ගැනීෙට ෙැකි ා

ඇති

න් කවුරුන්ද” කි න එක. ඒ සඳො ඔබුවෙන්ලා ලබා දුන් පිිබුවම්ත
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තිමබන ා “අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ේරති ත්තීන්ට අනුකූල

මුදල  ෙණ්ඩල

විසින්” කි ලා. මුදල  ෙණ්ඩල

සම්බන්ධ Monetary Law Act එමක් මම් පිිබබඳ

නිීතක්ෂය

ම නමකොට 8.1

ටමත්, ඔබුවෙන්ලා දීපු පිිබුවර ඒ ආකාරම න්ෙ

ැෙැදිලි ම න්මන් නැෙැ. 8.1

ටමත්දී ඔබුවෙන්ලා දීලා තිමබන පිිබුවම්ත සඳෙන්

තිමබන්මන් මුදල  ෙණ්ඩල තෙයි මම් ප්රති ත්තිෙ තීරය ගන්මන් කි ලා .
ඒ නිසා අික තිුවො, එමෙෙ නැත්නම් නිම ෝජ්ය අික තිුවමෙක් මෙෝ මම් පිළීබඳ
ගකීෙ තිමබන මකමනක් කාරය

පිිබබඳ

ැෙැදිලි කමළොත් මෙොඳයි.

ඔබුවෙන්ලාමම්දීලාතිමබනපිිබුවම්තසෙMonetary Law Act එක
පිිබුවම්ත තිමබන ම නස්කෙ මෙොකක්ද කි ලා

ටමත් තිමබන

ැෙැදිලි කරන්න. Monetary Law

Act – 8.1 එක සම්බන්ධ Monetary Board එමක් powers සම්බන්ධම න් ැෙැදිලි
කරන්න.
ෙෙ බැංකු මුලින්ෙ ඉදිරි ත් කළ - දැනට ො අතැති
එකින් එක කි න්න අ

යතා

තිමබන ා්තතාම කාරයා

ක් තිමබන ා නම් කථා කරමු. මම්මක් තිමබන්මන්

පිිබ අරමගන තිමබන කාරයා මම්මක් තිමබන්මන් ෙෙ බැංකු ට ම ොමු කළ
ප්ර ්නා ලි පිිබබඳ යි. Report එක ගැන මනොම යි. ළමු ැනි ප්ර ්න ප්රති ත්තිෙ
තීරය.
Dr.Indrajith Coomaraswami
May I explain Hon. Chairman?
The Chairman
Yes.
Dr.Indrajith Coomaraswami
I think, regarding the actual decisions related to issuance of securities, the
authority is the Monetary Board. That is what reflected in question 8. But, in
question 1, I think thrust of the response is that the Monetary Board will
operate within the overall framework set by the Government and the
Ministerin charge in relation to certain targets in terms of overall direction of
Government policy. So, within the Government objectives in terms of growth,
employment, inflation etcetera, and also the fiscal outcomes in terms of
Government’s budgetary operations, all that will be taken into account when
the Monetary Board takes its decisions regarding the issuance of bonds –
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Government securities. Of course, the Government also indicates the
requirement in terms of the money it needs from time to time. Really, the
decisions taken by the Monetary Board flow out of this framework which
comes from the Government and in the case of the Monetary Board, Minister
in Charge of the subject.
සභා තිුවො
අික තිුවොමේ
ම නුම න්

ැෙැදිලි කිීතෙට ස්තූති න්ත ම න ා. ප්ර ්න

මුදල  ෙණ්ඩල

නිම ෝජ්න

තිමබන්මන්, ඒ

කරන රජ්මේ ප්රති ත්ති, රජ්මේ මූලය

ප්රති ත්ති තීන්දු කිීතෙ සඳො මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො, මුදල  ඇෙති ර ා
ම නුම න් මුදල  ෙණ්ඩල ුවළ නිල ක් දරන්මන් මුදල  ෙණ්ඩලමේ නිම ෝජිතම ක්
ෙැටි ට මන්ද?
ආචා්ත ඉන්්රජිත් කුොරස් ාමි
ඔ
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 02-13)

nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.1 සුරකුම් ත් නිකුත් කිීතෙ සම්බන්ධ ප්රති ත්තිෙ තීරය ක් නු කුෙකද?
ප්රති ත්තිෙ

තීරය රජ්මේ සුැසකුම් ත් නිකුුව

සම්බන්ධ මෙමෙයුම් තීරය

ගැනීෙට අදාල ුෙ සකස් කරයි.
1.2 එ ැනි ප්රති ත්ති තීරය ක් ගැනීෙ සඳො ෙැකි ා ඇති ා්ත

න් කවුරුන්ද?

අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ප්රති ත්තීන්ට අනුකූල මුදල  ෙණ්ඩල විසින්
1.3 එමසේ ලබා ගත් ප්රති ත්තිෙ
ා්ත

තීරය ක් සංම ෝධන

කිීතමම් බලතල හිමි

න් කවුරුන්ද? මුදල  ෙණ්ඩල

nghJ
Kaw;rpfs;
FOtpdhy;
epjp
mikr;rpd;
nrayhsUf;F
mDg;gpitf;fg;gl;l ,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs;
kw;Wk; mjw;fhd gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
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1.1 ය

ලබා ගැනිෙ සඳො භාවිතා කරනු ලබන ය

ප්රති ත්තිෙ තීරය
මුදල  ෙණ්ඩල

උ කරය සම්බන්ධම න්

ගනු ලබන්මන් කවුරුන් විසින්ද?

එක් එක් ය

උ කරය

ටමත් ය

ගැනීෙ සඳෙන් කරන

ා්තෂික ය සැලැස්ෙ අනුෙත කිීතෙ ෙිහන්.
1.2 එෙ තීරය සඳො භාවිතා කරනු ලබන මතොරුවරු මෙොන ාද?
විස්තජ්න

නමතහි සඳෙන්

ආ්තථික තත්ත්

රිදි

ා්තෂික ය

අ

යතා

සෙස්ත සා්ත

සෙ ෙධයකාලීන ය කළෙනාකරය උ ා ෝතග න්.

1.3 එෙ තීරය ගැනීෙ සඳො විම ේෂ වූ මූලය ම මළඳ ළ සමීක්ෂය ක් සිදු කරනු
ලබන්මන්ද?
ඔ .රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුව ම ළඳම ොල සමීක්ෂය ක් සිදු කරයි.
1.4 එහිදී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිෙ සඳො තීරය ක් ගත්මත් නම් එෙ
බැඳුම්කර නිකුත් කරනු ලබන කාල නි ්ච කරනු ලබන්මන් කවුරුන් විසින්ද?
රාජ්ය

ය

මද ා්තතමම්න්ුව

ෝතමගෝ මද් කත්
1.5 එෙ කාල

තීරය

මෙොන ාද?රාජ්ය ය

මද්ශී

ය

කළෙනාකරය

කමිටුම

ෙත
කිීතෙ සඳො භාවිතා කරනු ලබන නි්තයා ක න්
මද ා්තතමම්න්ුව ෙිහන් සකස් කරන ෙධයකාලීන ය

කළෙනාකරය උ ා ෝතග
1.6 එෙ කාල තීරය කිීතෙ සඳො ම් ම මළඳ ළ සමීක්ෂය ක් සිදු කරනු
ලබන්මන්ද? ඔ
1.7 එමසේ ම මළඳ ළ සමීක්ෂය ක් සිදු කමල  නම් සමීක්ෂය ත්රිකා ලබා ගත ෙැකි
න්මන් මකමසේද? අමේක්ෂිත ආම ෝජ්ක න් සෙඟ

ත් න ැසස්වීෙ සෙ

දුරකථන සං ාද සෙ ෙධය කා්ත ාලමේ ම දවුම් ෙිහන් සමීක්ෂය සිදු කරයි.
1.8 භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිීතමම්දී කූ න් ම ොිබ අනු ාත තීරය
කරන්මන් මකමසේද?
ම ළඳම ොළ තත්ත්

න නිකුුව සඳො ම ොලී අනු ාත

තින

න් සෙ ෙධයකාලීන ය කළෙනාකරය උ ා ෝතග

දනම් කරමගන තීරය කරයි.
1.9 බැඳුම්කර සම්බන්ධම න් ම ොළී අනු ාත ඉෙල ාෙ නිසා සෙස්ථ ම මළඳ ළ
ම ොිබ අනු ාත ට න බල ෑෙ පිිබබඳ සු වි රෙක් කරනු ලබන්මන්ද? ඔ .
ආ්තථික ්තමේෂය මද ා්තතමම්න්ුව ෙිහන්
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5.1.12 cs;ehl;L

fld;

Kfhikj;Jt

rigapdhy;

Kd;dh;

mq;ff
P hpf;fg;gl;bUe;j tpjj;jpy; Kwpfspd; Vytpw;gidia &gh 1
gpy;ypaDf;F
kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gpd;
me;j
Vyj;jpd;
NghJ
ngwg;gl;bUe;j $W tpiyfis Fiwthf epiwaspf;fg;gl;l tUtha;
tPjj;jpypUe;J cah;thf epiwaspf;fg;gl;l tUtha;; tPjk; tiu
tifg;gLj;jpa gpd;dh; fPNo fhl;lg;gl;Ls;s 7 Kjyhe;ju tzpfh;fspd;;
epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tPjk; 10.4652 ,w;F &gh 01 gpy;ypad;
njhifapid ngw;Wf;nfhs;s Kbe;jpUf;Fk; vd;gJ khj;jpukd;wp
murhq;fj;jpw;F &gh 1.403 tiuahd epjpapidAk; ngw;Wf;nfhs;s
Kbe;jpUf;Fk;. mt;thW kl;Lg;gLj;jg;gl;bUg;gpd; NkNy 5.1.7 Mk;
ge;jpapy; fhl;lg;gl;Ls;sthW epiwaspf;fg;gl;l tUtha; tPjk; 11.7270
tiu mjpfhpj;jpUf;f khl;lhJ.

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.1.13 Nkw;Fwpj;j

epiyik

acceptanceInformation

tpiyNfhuy;
Sheet)

jfty;fs;

mikthf

gbtq;fSf;F
jahhpf;fg;gl;l

(Bid
fPNo

Fwpg;gplg;gl;Ls;s ml;ltizapy; ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. (Nkw;gb 01
Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ,ufrpaj; jd;ikapid ghJfhf;Fk;
Nehf;fpy;
Kjyhe;ju
tzpfh;fspd;;
jdpj;Jtq;fs;
ntspg;gLj;jg;glhjthW
tzpfh;fspd;
ngah;fs;
Mq;fpy
vOj;Jf;fspdhy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;sd.) (ml;ltiz mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ)
NkYk;> NkNy Fwpg;gplg;gl;lthW Kjyhe;ju &gh 1 gpy;ypaDf;F
kl;Lg;gLj;jpapUg;gpd; Nkw;Fwpg;gpl;l Kjyhe;ju 7 tzpfh;fs; jtpu;e;j
mj;jpfjpapy; fpilj;jpUe;j &gh 20.708 gpy;ypad; nkhj;jkhd vy;yhf;
$WtpiyfspdJk; rkh;g;gpj;jypUe;J 75 rjtPjkhd msTf;fhf $W
tpiyfisr;
rkh;g;gpj;jpUe;j
fPNo
5.1.15
Mk;
ge;jpapy;
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Fwpg;gplg;gl;Ls;s

K

epWtdk;

cs;spl;l

Vida

Kjyhe;ju

tzpfh;fspw;F
Kwpfis
nfhs;tdT
nra;tjw;F
re;jh;g;gk;
fhzg;glhjpUe;jik Nkw;gb ml;ltizapypUe;J njspthfpd;wJ.
md;iwa jpdk; Vyj;jpd; %yk; toq;Ftjw;F vjph;ghh;f;fg;gl;l &gh 1
gpy;ypad; njhifapid &gh 10.058 gpy;ypad; tiu mjpfhpg;gjw;F
jPkhdpf;fg;gl;bUe;jik
fhuzkhf
Nkw;Fwpg;gpl;l
07
nfhLf;fy;
thq;fypy;

<LgLNthUf;F

,ilapy;

fhzg;gl;bUf;fhj

K

epWtdj;jpw;F md;iwa jpdk; toq;fg;gl;bUe;j nkhj;j Kwpfspd;
ngWkjpapy; 50 rjtPjk; my;yJ &gh 5 gpy;ypad; njhifapid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd
re;jh;g;gk;
Vw;gl;bUe;jik
Fwpg;gplj;jf;f
tplakhFk;. ,jd;NghJ me;j &gh 5 gpy;ypadpy; &gh 2 gpy;ypaid
NeubahfTk; &gh 3 gpy;ypaid Kjyhe;ju tzpfuhd ,yq;if
tq;fpapd;
Clhf
kiwKfkhfg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk;
me;j
eltbf;if vLj;jpUe;jJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.1.14 Nkw;gb Kwpfis toq;Fifapy; ,lk;ngw;wpUe;j kw;nwhU Kf;fpakhd
tplak; vd;dntdpy; ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; Nkw;ghh;itapd; fPo;
tUfpd;w kw;Wk; Kjyhe;ju Vyj;jpy; Kwpfisf; nfhs;tdT
nra;tjw;F KbAkhd epWtdnkhd;whd Copah; Nrkyhg epjpak;
cah;thd
tUtha;
tPjj;Jld;
Kjyhe;ju
re;ijapypUe;J
xg;gPl;lstpy; Fiwe;j mstpy; Kwpfisg; ngw;Wf;nfhz;L Fiwe;j
tUtha;
tPjj;Jld;
,uz;lhe;jur;
re;ijapypUe;J
nfhs;tdT
nra;jpUe;jik fhuzkhf ngw;Wf;nfhs;sf; $bajhftpUe;j epjprhh;
mD$yj;ij ,oe;jpUe;jikahFk;.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
154

mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.1.15

Nkw;gb 5.1.6 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 2015 khh;r; 02 Me;
jpfjpf;fhd
murhq;f
fld;
jtizg;gzj;jpid
jPh;g;gjw;Fj;
Njitahd gzj;jpd; mstpid epr;rapj;Jf; Fwpg;gpl;L 2015 khh;r;
khj;jpw;fhf jpiwNrhpapd; xl;Lnkhj;j epjpj;Njit 2015 ngg;uthp 20
Me;
jpfjp
,yq;if
kj;jpa
tq;fpf;F
fpilj;jpUe;jikahy;
nghUj;jkhd cghatop Kiwnahd;iw gad;gLj;jp me;j epjpapid
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf NghjpasT fhy mtfhrk; kj;jpa tq;fpf;F
,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
mjw;fika Njitaw;w tpjj;jpy; foptpid toq;fhJk; re;ij tl;b
tPjk; cah;tiltjw;F re;jh;g;gj;jpid cUthf;fhJk; Njitahd
epjpapid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf Njitg;gbd; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s
khw;W topfis gpd;gw;Wtjw;fhd re;jh;g;gk; kj;jpa tq;fpf;F
,Ue;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(i)

kf;fs;

tq;fpapdhYk;

,yq;if

tq;fpadhYk;

,Jtiu

toq;fg;gl;Ls;s Nkyjpfg;gw;W trjpapid gad;gLj;jp gpd;dh;
FWq;fhy Kjph;Tnfhz;l jpiwNrhp Kwpfis toq;Ftjd;
%yk; me;j Nkyjpfg; gw;Wf;fis jPh;Tnra;jy;.
(ii)

Copah; Nrkyhg epjpaj;jpy; Nkyjpf epjp fhzg;gLkhapd; Neub
Kiwapd; fPo;me;j epjpaj;jpypUe;J epjpapid ngw;Wf;nfhs;sy;.

2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp tiu Neub Kiwapd; Clhf &gh 3
gpy;ypaDf;F fpl;ba njhif Nrfhpf;fg;gl;bUe;jJld; 2015 khh;r; 02
Me; jpfjpastpy; fhzg;gl;l vQ;rpa epjpj; NjitapidAk; Neub
Kiwapd;
Clhf
ngw;Wf;nfhs;tjw;F
KbahjpUe;jikf;fhd
fhuzq;fs;
cWjpg;gLj;jg;glhikahy;
mt;thW
epjpapid
Nrfhpj;Jf;nfhs;sy;. (1997 Mk; Mz;L Kjy; nraw;gLj;jg;gl;bUe;j
Neub Kiwapd; %yk; Kwpfis toq;Fjy; Njhy;tpaile;jpUe;jik
mtjhdpf;fg;glhjpUe;jJld; njhlh;e;Jk; NjitahfTs;s epjpapid
Neub Kiwapd; %yk; ngw;Wf;nfhs;sy;).
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
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mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.1.16 ,f;

nfhLf;fy;

thq;fy;fs;

njhlh;gpy;

gpd;tUk;

tplaq;fs;

mtjhdpf;fg;gl;lik fhuzkhf mJ Iaj;jpw;Fhpa nfhLf;fy; thq;fy;
vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ.
(i)

Vyj;jpid

Kbg;gjw;F

kpfTk;

fpl;ba

fhyj;jpDs;

mjhtJ

,Wjpahd 08 epkplq;fspy; nkhj;j $Wtpiyg; ngWkjpahd
&gh 20.708 gpy;ypadpy; &gh 13.60 gpy;ypaDf;F $Wtpiyfs;
fpilj;jpUe;jik.
(ii)

Nkw;Fwpg;gpl;l
gpy;ypad;

&gh

13.60

njhif

gpy;ypad;

ngWkjpapy;

KepWtdj;jpd;

&gh

13.00
rhh;gpy;

rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik.
(iii)

&gh

01

gpy;ypad;

ngWkjpahd

jpiwNrup

Kwpfspw;fhf

$Wtpiyfs; Nfhug;gl;bUf;ifapy; &gh 10.058 gpy;ypad; tiu
$Wtpiyfs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jik.
(iv)

K vd;w ngahpy; mwpKfg;gLj;jg;gl;Ls;s Kjyhe;ju tzpfh;
rhh;ghf ,yq;if tq;fp &gh 13 gpy;ypad; ngWkjpahd
Kwpfspw;fhf
$Wtpiyapidr;
rkh;g;gpj;jpUe;jik
kw;Wk;
mt;thW Kjyhe;ju tzpfh; xUth; rhh;ghf kw;WNkhh;
Kjyhe;ju tzpfh; $W tpiyfisr; rkh;g;gpj;jpUe;j KjyhtJ
re;jh;g;gkhf ,J fhzg;gl;lik.

(v)

&gh

01

gpy;ypad;

ngWkjpf;F

$Wtpiyfs;

Nfhug;gl;bUf;ifapy; K epWtdj;jpdhy; &gh 2 gpy;ypaDf;F
NeubahfTk; &gh 13 gpy;ypaDf;F ,yq;if tq;fpapd;
ClhfTk; nkhj;jkhf &gh 15 gpy;ypaDf;fhf $Wtiyapidr;
rkh;g;gpj;jpUe;jik
kw;Wk;
mt;thW
$Wtpiyfs;
Nfhug;gl;bUe;j ngWkjpapidf; fhl;bYk; 15 klq;F Kwpfspd;
msTf;F $Wtiyfs; rkh;g;gpf;fg;gl;bUe;jik mrhjhuz
epiyikahf fhzg;gl;lik.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
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mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.1.17 2015 ngg;uthp 27 Me; jpfjp Kwpfis toq;Ftjw;F Kbe;jpUe;j
%d;W khw;W topfSk; mtw;wpd; kjpg;gplg;gl;l mD$yq;fs; kw;Wk;
gpujp$yq;fSk; ntt;Ntwhf fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.
(i)

2015

ngg;uthp

27

Me;

jpfjp

Kwpfis

toq;Fjy;

vjph;ghh;f;fg;gl;lthW
&gh
01
gpy;ypaDf;F
tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd;
mg;
ngWkjpapid
cs;slf;Fk;
tpjj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;j
$Wtpiyfspw;F
Vw;g
gpizKwpnahd;wpd; $Wtpiyg; ngWkjpahd &gh 104.5073
tiu khj;jpuk; Kwpfs; toq;fg;gl;bUg;gpd; &gh 1>403 kpy;ypad;
njhifapid ngw;Wf;nfhs;tjw;F Kbe;jpUf;Fk;. mt;thW mg;
ngWkjpf;F Kwpfis toq;Fjy; tiuaWf;fg;gl;bUf;fhik
fhuzkhf
fPNoAs;s
murhq;fj;jpw;F &gh 889
Vw;gl;bUe;jJ.
(ii)

mur

nghJgLfld;

ml;ltizapy;fhz;gpf;fg;gl;lthW
kpy;ypad; kjpg;gplg;gl;l el;lk;

jpizf;fsj;jpdhy;

toq;fpakhw;Wtopfisf;

fhl;Lk;

Nfs;tpr;

gbtj;jpy;

(Option

rigf;F
Sheet)

ghpe;Jiuf;fg;gl;bUe;j
&gh
2.608
gpy;ypad;
Kwpfis
(Kwpnahd;wpd; $Wtpiyg; ngWkjp &gh 102.20720 vd;w
tPjj;jpy;) toq;Ftjw;F tha;g;Gf; fhzg;gl;lJ. mt;thW
nra;ahJ &gh 10.058 gpy;ypad; tiu Kwpfs; toq;fg;gl;lik
fhuzkhf
murhq;fj;jpw;F
fPNoAs;s
ml;ltizapy;
fzpg;gplg;gl;Ls;sthW &gh 0.688 gpy;ypad; kjpg;gplg;gl;l el;lk;;
Vw;gl;bUe;jJ.
(iii)

NkYk; Kwp toq;fy; &gh 1 gpy;ypaDf;F tiuaWf;fg;glhJ
,t;

mwpf;ifapd;5.1.18(ii)

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;lthW

tq;fp
MSeH
ghpe;Jiuj;j
&gh
20
tpepNahfpf;fg;gl;bUg;gpd;;
gpd;tUk;

kj;jpa

gpy;ypad;
Kwp
ml;ltizapy;

fzpg;gplg;gl;lthW &gh 2.730 gpy;ypad; njhifahd kjpg;gPl;L
el;lk; murhq;fj;jpw;F NeHe;jpUf;Fk;;.
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Nkw;Fwpj;j
kjpg;gPl;L
el;lk;
fzpg;gplg;gl;l
fhz;gpf;fg;gl;Ls;sJ.NkYk; NkNy Fwpg;gplg;gl;l

Kiw,y;
kjpg;gPl;L

el;lk; me;ehspy; cldbahf Vw;gl;l/ Vw;glf; $ba epiy
khj;jpuNkahdJld;
,jd;
%yk;
ePz;lfhykhf
Vw;gLk;
nry;thf;iff; fUj;jpw;nfhs;ifapy; mk; khw;Wtop el;lk;
NkYk; caHtiltjw;fhd epiyiaj; jtpHf;f KbahJs;sJ.

fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

These alternatives were not for consideration as the decision to go for
100% auction has already been made and verbally communicated to
the PDD on 27.02.2015 and subsequently informed at the Monetary
Board Meeting held on 06.03.2015
,yq;if

kj;jpa

tq;fpapd;

MSedupd;

Nkw;gb

tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

vOj;J%y
mjpgjpapd;

Reply is acceptable. Even though the auction system was followed 100
per cent on verbal instructions, the estimated losses observed by us
could have been prevented by limiting the amount of money obtained
from the auction. In addition, the reply given by the Central Bank of Sri
Lanka has no impact on the audit observations.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අ ට ක්රෙම ද ක් පිිබබඳ සැලකිල ලක් කරලා නි ැරදි මෙොකක්ද
කි න එක කි න්න අ ෙසු නම්,
ගනුමදනුම දී අනුගෙන

ැරදි මෙොකක්ද

ම් නි ්චිත ගනුමදනු ක් ගැන සලකා එෙ

කරන්මන් මෙොන ක්රෙම ද ද කි න එක ෙත ම න

ාසි

මෙෝ අ ාසි කි න්න පුළු න් මන්ද? එක් ගණුමදනු කට එක් ක්රෙ ක් ආමද් කළාෙ
අ ාසි ම න්න පුළු න්. නමුත් ත ත් ගණුමදනු කදී ඒ ක්රෙ ෙ අනුගෙන

කලාෙ

ාසි ම න්න පුළු න්. නි ්චිත ගනුමදනු කදී එෙ ගණුමදනු අරභ ා අනුගෙන කළ
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යුුව ක්රෙම ද ගැන සැලකිල ලක් කරලා ඒ ක්රෙම ද මෙොඳද, නරකද, ාසි අ ාසිද
කි ලා ැෙැදිලි කරන්න පුළු න්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ කරන්න පුළු න්. ෙෙ හිතන්මන් විගයකාික තිුවො මම් ා්තතාම න් කරලා
තිමබන්මන් ඒක තෙයි.
(ම ොමු -2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 10)

ගරු රංජ්න් රාෙනා ක ෙෙතා
ෙෙ study කර කර හිටිමේ. ෙෙ බැංකු අික තිුවො, ෙෙ හිතන ා. සු ිහ
ෙුව වුණු බැඳුම්කර සිද්ික

ද ස් ල

සම්බන්ධම න් ඔබුවො through study එකක් කළා

කි ලා. ගරු ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙැතිුවො මම් පිිබබඳ අසමින් සිටි ා. මම් සිද්ික
Loss එකක්ද ාඩු ක්ද කි න එක. ඒ කි න්මන් මම් බැඳුම්කර සිද්ිකම න් මම් රටට
ම් කිසි Lossඑකක් වුයාද? ෙට මකටිම න් කි න්න. Can you explain it in one
word? Was there any loss?
Dr. IndrajitCoomarswamy
Let me just say that I am very keen on looking forward. I do not think that it is
good for a Governor of the Central Bank to be second guessing and
commenting on his predecessor. I would very much.
The Hon. RanjanRamanayake
According to your knowledge, is there any loss?
Dr. IndrajitCoomarswamy
As you know, A – I would like to study it further, B – Even if I knew the
answer, I would prefer not to publicly say because if one Governor of the
Central bank makes this kind of remarks about his predecessor, the confidence
the world has in our country would be undermined. People in this country.
The Hon. RanjanRamanayake
But, this is people’s money
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Dr. IndrajitCoomarswamy
I understand, but that is why we have Sectoral Oversight Committees to do
that job. I do not think it is a job of the successor.
(ම ොමු -2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 42)

5.1.18 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa elhj;jg;gl;l Vytpw;gidf;F chpj;jhfg;
ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHf;fg;gl;l &gh 01 gpy;ypad; njhifahd
Kwpapd; ngWkjpf;F vjpuhf &gh 10.058 gpy;ypad; $l;Lj;njhifahd
Nfs;tpkDit Vw;Wf;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;l jPHkhdj;jpw;fhf kj;jpa
tq;fp MSehpd; eltbf;if ngUkstpy; jhf;fkspj;Js;sikia
murhq;f nghWg;G Kaw;rpfs; gw;wpa FOf; $l;lj;jpd; cg FOthy;
,t; Vytpw;gid njhlHghf Nkw;nfhs;sg;gl;l tprhuizapd; NghJ
rk;ge;jg;gl;l cj;jpNahfj;jHfshy; toq;fg;gl;l tha;nkhop rhd;Wf;
Fwpg;Gfspy;
cs;s
gpd;tUk;
tplaq;fs;
fhuzkhf
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.
(i)

Vytpw;gidf;fhf

Nfs;tp

kD

Nfhug;gl;L

KbTw;wpUe;j

NghjpYk;
gpd;dH
kj;jpa
tq;fp
MSeuhy;
,t;
Vytpw;gidf;fhf Kd;itf;fg;gl;l nkhj;j Nfs;tp kDf;fspd;
msthd
&gh
20
gpy;ypad;
njhifiaAk;
Vd;
vLj;Jf;nfhs;stpy;iy vd mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH
jpUkjp rP.vk;.B.vd;.Nf. nrndtpuj;d tplk; tpdtpaik.
(ii)

,t;thW &gh 20 gpy;ypad; tiu Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;lhy;
,it kpf caHe;j tl;b tPjkhFk; vd;gjdhy; ,J Vw;wjy;y
vd mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH jpUkjp rP.vk;.B.vd;.Nf.
nrndtpuj;d Tk; Nkyjpf mur nghJg;gLfld; mj;jpal;rfH
lhf;lH. vk;.,rl;.vk;. mrPk; ,dhy; kj;jpa tq;fp MSeUf;F
vr;rhpf;if tpLf;fg;gl;Ls;sik.

(iii)

,jid mLj;J kj;jpa tq;fp MSeuhy; &gh 10 gpy;ypadpw;F
nry;yhik

Vd;vd

mur

nghJg;gLfld;

mj;jpal;rfhplk;

tpdtg;gl;L (Why don’t you go for 10bn) mr; re;jHg;gj;jpd;
NghJk; &gh 10 gpy;ypadpw;Fr; nry;tjhy; caH (thattoo much)
tl;b tpfpjk; vd vLj;Jiuf;fg;gl;bUe;jik.
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fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඔබුවො සෙ ඔබුවමි

කි න ා ඒක Advice එකක් විතරයි. Orderඑකක් මනම යි.

ඔබුවෙන්ලා 2.6 ගන්න එක තෙයි fair කි න එක මටන්ඩ්ත Board එකට ඉදිරි ත්
කළාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ. ඊට ප්රථෙ අික තිුවො මද ා්තතමම්න්ුව ට ැමිණි ා
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අපි

ා්තතා

සකස් කරලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය . අික තිුවො

කි ම , එමෙෙ මනම යි. රුපි ල  බලි න 20 ක් auction එමකන් ගන්න කි ලා.
නමුත් ඒ අ ස්ථාම දී අපි එකමෙලා කි ා සිටිමේ, මම් ප්රොය ට

ාෙ සුදුසු නැෙැ

කි ලා.
ගරු රන්ජ්න් රාෙනා ක ෙෙතා
සුදුසු නැෙැ කි ලා ලිඛිත දුන්නාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
නැෙැ. සාකච්ඡා ක් කළා විතරයි.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

මෙහි මුලට ිහ ා නම් ත ත් මලමෙසි ම න ා. මම් සම්බන්ධ පු ත් ත් දැන්වීෙ ළ
කමළේ Rs.1billion ඉල ලලා. අන්න එතැනින් තෙයි ටන් ගන්න ම න්මන්. පු ත් ත්
දැන්වීම්

ළ කලා Rs.1billion ඉල ලලා. එතමකොට මම්කට bid කරපු අ මේ

සිුවවිල ල වුමණ් Rs.1billion තෙයි ගන්මන් කි න එකයි. Rs.1billion
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ලට තෙයි

Bank of Ceylon ඇුවළු ඉතිරි සි ල මලෝෙ bid කමළේ. ඉතිොසමේත් Rs.1billion
ඉල ලු ාෙ Rs.2 billionorRs.3 billion සෙෙර ම ලා ට අඩුම න් ගන්න ා, සෙෙර
ම ලා ට

ැඩිම න් ගැනීෙක් සිදු ම න ා. එතමකොට Rs.1billion ඉල ලපු එකට

ඔබුවමි න්ලාමේ කමිටු
තත්ත්

ම ෝජ්නා කරලා තිබුයා Rs.2.5 billion ගැනීෙ අහිතකර

ක් නැෙැ කි ලා. ෙෙ හිතන විික ට ඒක ඇුවළු ම ෝජ්නා ෙ ක් ඉදිරි ත්

කළා.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
ඔ
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ම ෝජ්නා ෙ ක් ම ෝජ්නා කරලා තෙයි ඔබුවමි න්ලා මම් කමිටු ට දෙන්මන්. ඒ
සම්බන්ධ ඔබුවමි න්ලා ත note එකකුත් දැමු ා මන්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
එතැනදී අික තිුවො සම්පූ්තයම න්ෙ ප්රකා කලාට ස්මසේ "නැෙැ රුපි ල  බලි න
10කට

න්න ඕනෑ" කි නමකොට ෙට සිදු වුයා FrontOffice එකට නිම ෝග ක්

මදන්න රුපි ල  බලි න 10කට තිමබන විික ට මම් ා්තතා සකස් කරන්න කි ලා.
මෙොකද FrontOffice එමකන් තෙයි මම් ා්තතා සකස් කරන්මන්. ඒ අ ස්ථාම දී ඒ
නිලධාරි ාට නැ ත ාර ක් ඒ ා්තතා සකස් කරන්න කටින් කි ලා බැෙැ. ඒ නිසා
ෙෙ ඒ නිලධාරි ාට Notes කලා Governorමේ

additional fund requirement

එකක් තිම න ා, ඒ අනු රුපි ල  බලි න 10කට ා්තතා ෙදන්න කි ලා.
(ම ොමු -2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 15/16)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
27 ැනි දා සිදුවුණු තීරය අුවමරන් එක තීරය ක් තෙයි, රුපි ල  බලි නමේ සිට
රුපි ල  බලි න 10 දක් ා න්න තීරය කරපු එක. ඒ ාමේෙ ඊට ඩා ැඩි මුදල 
ප්රොය ක් ලැබලා තිබුයත් රුපි ල  බලි න 10න් ඔේබට මනො න්නත් ඔබුවෙන්ලා
තීරය කළ. නි ැරදියිද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවොමේ මුලිකත් ම න් යුුව

සාොජික න් 08 මදනා ඒ මෙොමෙොමත් ඒ ගත්ත

තීරය , ඔබුවොමේ ෘත්ති විනි ්ච අනු ගත්ත තීරය ක්. ෙරි මන්ද?

පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ. ෙමේ තනි තීරය ක් මනොම . Committee එකක් තිබුයා. ඒමක් Minutes
තිමබන ා. ෙෙ ම ෞද්ගලික -,
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවො ම ෞද්ගලික මනොම යි කණ්ඩා ෙක් එක්ක ගත්ත තීරය ක්
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ කණ්ඩා ෙක්

ම න් ගත්ත තීරය ක්.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
රුපි ල  බලි න 20 ට ිහහිල ලා රුපි ල  බලි න 10 ට අඩු වුයා මනොම යිද?
කවුරු ත් රුපි ල  බලි න 20ක් ගන්න කි ලා ම ෝජ්නා කමළේ නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ කමළේ නැද්ද මසමනවිරත්න ෙෙත්මි ?
සී.එම්ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Department එකට Governorආපු ම ලාම
20 කි ලා
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
විස්ස කි ලා කි

ා.

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
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ඉස්මසල ලාෙ කි ම රුපි ල  බලි න

ඇයි ඔබුවෙන් මබොරු කි න්මන්?
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
අපිට එමෙෙ ම ෝජ්නා ක් ආම නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
විස්ස දෙ දක් ා ඊට සු අඩුවුයා.
ගරු අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දී ා මසමනවිරත්න ෙෙත්මි

කි න

රිදි Governor

කළ, රුපි ල  බලි න විස්සක් දක් ාෙ

ම් විික ක ෙත ක් ප්රකා

ා ෙැකි තිමබන ා කි ලා. නමුත් සෙරසිරි

ෙෙත්ෙ ාමේ මුලිකත් ම න් යුත් කමිටු , ඔබුවෙන්ලාමේ සාකච්ඡාම දී තීරය
කළ, අපි විස්සට න්මන් නැෙැ. අපි උ රිෙ

ම න් න්මන් දෙ ටයි කි ලා? ඒක

ෙරිද? දී ා ෙෙත්මි මේ අදෙස් පිිබගන්මන් නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක මද ා්තතමම්න්ුවම

සිදු වු මද ක්.

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දී ා මසමනවිරත්න ෙෙත්මි ත්. අික තිුවොත් අතර ඇති වු සං ාද
දැනමගන සිටිමේ නැෙැ?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
දැනමගන සිටිමේ නැෙැ?
සභා තිුවො
ඒකෙරිද? අික තිුවො ඔබුවමි ටද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ
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ඔබුවෙන්

සභා තිුවො
මෙුවො ෙුව කළාමන්, ඉස්මසල ලා ගන්න කි ලා මෙුවමි ට කි පු කාරනා
සෙරසිංෙ ෙෙත්ෙ ා මනොදැන සිටි ාද කි න ප්ර ්න , එුවමි ට අදෙසක් කිමබන්න
ඕනෑ ඒ ගැන. ඒකයි ෙෙ ඇහුම .
අජිත් පි.ම ම්තරා ෙෙතා
එුවමි තෙයි නායිකා . සෙරසිරි ෙෙතා ඔබුවො මකො ෙය කාල ක් ෙෙ බැංකුම
මසේ

කර තිමබන ාද?

පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ න විට අවුරුදු 30 ක්.
අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මබොමෙොෙ

ළපුරුද්දක් තිබුයා සෙ මජ්ෂ්ඨත්

ක් තිබුයා, මකිබන් තීරය ක්

අරමගන රටට, ආ තන ට නි ැරදි තීරය ක් ගන්න. ඔබමේ ෙණ්ඩල

උ රිෙ

වි ් ාස අනු එෙ තීරය ගත්තා.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අික තිුවො ෙට ෙත ක් ප්රකා

කළ කි ලා කි

ත්, එ

ෙත ක් මනොම යි. ෙට

අන්තිෙට කි ලා ිහමේ,“Do it”කි ලා
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි සාක්ෂි ල කිසිෙ තැමනක “Do it”කි ලා සදෙන් කර තිමබන ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අද තෙයි “Do it”කි ලා කි

ා කි ලා ප්රකා කරන්මන්.

ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
අද තෙයි ප්රකා කරන්මන් එමෙෙ මද ක් කි
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
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ා කි ලා.

ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි මේ ප්රකා මේ 18

න පිටු

ෙෙ කි

න්නම් “Why do you not go for

10?”
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ළමුම න්ෙ අෙපු ප්ර ්න ඒක.
The Hon. SujeewaSenasinghe
Right’ I am posing this question to you where have you stated that the
Governor said, “Do it”? You gave evidence last time. So, I am asking you a
question. Since I was not there, wanted to ask this question from you. Where
have you said that Governor said, “Do it?”
The Hon. DayasiriJayasekara
Can you tell us about the conversation
The Hon. SujeewaSenasinghe
Please let me finish this.
සභා තිුවො
ෙන්ත්රීුවො ෙට ැෙැදිලි කර ගැනීෙටයි ෙෙ අෙන්මන්. ඔබුවො අෙන්මන්, “Do it”
කි ලා Governor සදෙන් කිීතෙ මෙුවමි මකොයි ස්ථානමේදී ද සදෙන් කමළේ කි ලා
මන්ද අෙන්මන්?
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
සාක්ෂි ල දිිහන් දිගටෙ ප්ර ්න කළ, ෙෙ බැංකු අික තිුවො මෙොන ද කි ම කි ලා?
So, let me finish this. Do not disturb because it is giving an undue advantage
for the person to answer’ So, let me finish it please. Decently I am asking a
question.
Where have you stated in your evidence that Governor said, “Do it?”
Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne
Today I am saying
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The Hon. SujeewaSenasinghe
You have never said it before
Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne
No
The Hon. SujeewaSenasinghe
What you said earlier was a suggestion by the Governor. You are an educated
lady. You were under oath and you were giving evidence last time. If it is not,
that Governor told you to do it, easily you could have said –
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙට ඇෙතිුවො කි න මකොට තෙයි ෙතක් වුමණ්.
The Hon. SujeewaSenasinghe: ඇෙතිුවො මනොම යි, you were discussing there
with your peers. I saw that. If Governor had given directions to do it, you
could have said, “He told me to do it.” It is very easy. That is why I am asking
you. You are an educated person and your qualifications are there.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
සො ගන්න ා
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සො ගන්න එ ා. Can I say this?
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
සභා තිුවො, එමෙෙ ප්ර ්න ක් මකෝේ සභාම කවුරු මෙෝ අෙලා තිමබන ාද?
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
අෙලා තිමබන ා. Let me finish.
Mr. IndrajithCoomaraswami
I must make this request
සභා තිුවො
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අික තිුවො.
Mr. IndrajithCoomaraswami
I think the Hon.Minister is very welcome to continue the line of questioning.
But I think it will be very nice if it is can be done in a better environment. I do
not want my colleagues to be put under undue pressure
The Hon. SujeewaSenasinghe
May I say this, Hon. Chairman?
The Hon. MahindanandaAluthgama
Do not give orders. Talk nicely.
The Hon.SujeewaSenasinghe
I am using the best language. My tone is for the question because that is an
important question. She and even the Governor do not have to get bothered my
tone and. I am using a very good language.
The Hon. SujeewaSenasinghe
This is the COPE. I direct a very decent question. All Iam asking is if she has
lied, if she has not said it I have the right to ask that question. I am not forcing
on her. I am not calling her names. So, I can ask that question.
The Hon.MahindanandaAluthgama
Go ahead
The Hon. SujeewaSenasinghe
I am not talking to you I am talking to Chairman
සභා තිුවො
ඔබුවො ෙට කථා කරන්න.
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The Hon. SujeewaSenasinghe
Let me ask this question and finish. සභා තිුවෙනි, මෙතන

ැදගත්

න්මන්

කාරයා මදකයි. එක කාරය ක් තෙයි මම් direct placements ක්රෙ ද ැ තිමේ? මම්
ක්රෙම ද

ආම

මකොමෙොෙද? මම්ක ම නස් කළාද? මම් manual එමක් තිමබන

විික ට මදකෙ තිමබන ාද? Direct placements තිමබන ා, auctions තිමබන ා.
මම්ක ඕනෑ ම ලා කට auctions
ම ලා ටdirect placements
ඊළග ප්ර ්න

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්ද? මම්මක් ඕනෑ

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්ද? ඒක තෙයි අදාළ ප්ර ්න .

තෙයිෙෙ බැංකු අික තිුවො මම් කි න නිලධාරිනි ට නිම ෝග ක්

කළාද? නිම ෝග

කි න එක ඉංග්රී භාෂාම න් මෙෝ සිංෙල භාෂාම න් නිම ෝග ක්

ම න් දක් න්න ඕනෑ. කිසිෙ තැනක එුවමි
සඳෙන් කරලා නැෙැ. එුවමි

නිම ෝග ක් කළා කි න එක

Minute එකක් දාලා තිමබන ා “Give a

direction”කි ලා නමුත් අික තිුවො ඇහු ාෙ එුවො කි

උත්තර

තෙයි ඒක අපි

ෙබ කමළේ නැෙැ. “If I were you I will take this money” කි ලා ිහ ා. අමනක්
ැදගත්ෙ කාරය

න්මන් Dr. Azimෙැතිුවො කි

කලින් ඉල ලු ා කි ලා.

සු

ා, මම් ලි විලි එුවොමගන්

එුවොමේ සාක්ෂිමේ සදෙන් කළා, එුවො ිහහින් එෙ

ලැයිස්ුව භාර දුන්නා කි ලා.
සභා තිුවො
ම න

ටලන්න එ ා. මෙුවො කි න කාරයා ත්, තිබුණු මද් ලුත්, ඔබුවෙන්ලා

කි ාපු මද් ලුත් සාක්ෂි සටෙන් ල verbatim

ම න් තිමබන ා. අ

ය නම් ඒ ා

ආමේත් බලන්න පුළු න්. මෙුවො දැන් කි න මද් ගැන කලබල ම න්නත් එ ා. එදා
කි ාපු මද් ගැන කලබල ම න්නත් එ ා. ඔබුවො කි න මද් ගැන කලබල ම න්නත්
එ ා.
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ආපු ම ලාම

ඉදන් ඔබුවො මන් කථා කරන්මන්. අපි මෙොකුත් කි න්මන් නැුව

අෙමගන ඉන්න මන්. මෙොකක්ද මම්මක් මත්රුෙ? අ ටත් අෙන්න ප්ර ්න
තිමබන ා.මෙතැනට ආපු ම ලාම

ඉදන් ම ොඩ්ඩක් ඉන්න කි

කි ා අෙන ා.අපි

ඒ ා අෙමගන ඉන්න ා
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12දිනැති ාචික සටෙන පිටු 42/43/44/45)
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සභා තිුවො
ඔබුවොමේ ප්ර ්න අ සන් කර ගන්න.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි

සඳෙන් කරලා තිමබන ා, විම ේෂම න් විගයකාික තිුවොමේ report

එමක්ත් තිමබන ා ඔබුවමි මේ එකෙ සාක්ෂි ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ට ම්
කිසි ආකාර ක අ මබෝධ ක් ලබා දුන්නා කි න්න පුළු න් එකෙ ආකාර

ෙට

මක්මරන භාෂාම න් “Why do not go for ten”, කි න එකයි. මම් ෙැර ඔබුවමි
ම න භාෂා කින් ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ට direction එකක් දීලා තිමබන ා
කි ලා ඔබුවමි

මීට ම ර දී්තඝ

ම න් ලබා දුන්න සාක්ෂි ක සඳෙන් ම ලා

තිමබන ාද නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
තිමබන ා.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මකොමෙේ ෙරි තිමබන ා නම් අ ට ම න් න්න.
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
සාක්ෂි ක් මදන්මන් අෙන ප්ර ්න අනු මන්.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි ම ොමරොන්දු ම න ාද ම න විික කට එමෙෙ සාක්ෂි දීලා තිමබන ා කි ලා
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙෙ minute කර ගත්තා කි ලා ෙෙ සාක්ෂි දීලා තිමබන ා.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මබොමෙොෙ ස්ුවතියි. සභා තිුවො, විගයකාික තිුවො මම් සි ලු කාරයා සලකා බලා
නිගෙන

කර තිමබන මම් report එක අනු

ෙෙ බැංකු අික තිුවො

ම් කිසි

ආකාර ක direction එකක් දුන්නා කි ලා මෙහි තිමබන ා. ම න කිසිෙ මද ක්
සදෙන් කරලා නැනැ. ඔබුවො ඒක ා්තතාගත කර ගන්න. ඊට සු ඕනෑෙ මද ක්
කරන්න. මෙුවො සදෙන් කරලා තිමබන ා ඉන්
බලි න 10කට මනො න්මන් ෙන්දැයි රාජ්ය ය
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සු

ෙෙ බැංකු අික ති විසින්

අිකකාරි මගන් (මෙුවමි මගන්)

ප්ර ්න කර තිබණි. “Why do not go for ten”, මම් ෙැර ෙෙ බැංකු අික තිුවො ම න
ආකාර කින් direction එකක් දුන්නා කි ලා මෙුවමි

විසින් කිසිෙ සාක්ෂී ක

සදෙන් කරලා නැෙැ කි න එක විතරක් ා්තතා කර ගන්න.
සභා තිුවො
ඔබුවමි ට ඒ ගැන ත

ැෙැදිලි කරන්න තිමබන ාද?

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙෙ ආපු ගෙන් මම් සාක්ෂි

ප්රකා

කළා. මීට කලින් ෙෙ Bribery Commission

එකට ිහ ා. ඊට ම ර ත්රි පුද්ගල කමිටු ට ිහ ා. එමෙදිත් ෙෙ ප්රකා

කළා.

සාකච්ඡා ලදීත් විස්තර කරලා කි ලා තිමබන ා.
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුවෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 47/48)
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Domestic Debt Management Committee එමක් සිටින නිලධාරි ෙෙත් රු සි ලු
මදනාෙ මෙතැන ඉන්න ාද? කී මදමනක් ැමිය සිටින ාද? ඒ සිද්ික

න අ ස්ථාම

සිටි අ මගන් ඔබුවෙන්ලා 06 මදනා ෙයක්ද, මෙතැන නැති ත ත් අ සිටින ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ කාලමේ සිටි director මකමනක් මෙතැන නැෙැ. Director (Statistics) ඉන්න
ඕනෑ. නමුත් එ ත් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො ැමිණිලා, ඔබුවෙන්ලාට තෙයි කි ම .
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ. අ ට කි ම නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලාට කි ම නැද්ද? කාටද කි ම ?
Dr. M.Z.M. Azim: That was not to the Domestic Debt Management
Committee, but to the Public Debt Department.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට ඇවිල ලා තෙයි කි ම . එුවො ආම

කී ට

විතරද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ළමු රට 10.45ට ෙය තෙයි ආම .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙ close කමළේ කී ටද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
11.00ට ෙය
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො 10.45ට ෙය ආ ා. මද ැනි තා ටත් ආ ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො ළමු රට ැමිය කළ කථා මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
එහිදී Auction එමකන් මකො ෙය ගත්තාද? මකො ෙය claim කරලා තිමබන ාද,
මකො ෙය Offer කරලා තිමබන ාද කි ලා ඇහු ා. ඉන්

සු

meeting එකක්

තිබුයා.
එහිද අික තිුවො, ඇගෙැතිුවොට ප්රකා

කළා රමේ ම නත් මුදල  අ

යතා

ක්

තිමබන ා කි ලා.
නමුත් ඒක මෙතැනට අදාළ කර ගත්මත් නැෙැ. මෙොකද, අමේ අ
එකක් මන්. ෙො භාණ්ඩාරම න්

යතා

ම නත්

පු Sundry requirement cash flow තෙයි අපි

fund raise කරන්මන්. ඒක තෙයි අපි එතැනදී කථා කමළේ. Auction එක අ සන්
නැති නිසා අික තිුවොට ම නත් meeting එකක් තිමබන ා කි ලා ිහ ා.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙුවමි

කි න ආකාර ට මම් සිද්ික ක් වුයා කි ලා ඔබුවෙන්ලා තිමදනාෙ

පිිබගන්න ාද?
Dr.M.Z.M.Azim: Yes.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අික තිුවො මද ැනි තා ට ඇවිල ලා මෙොකක්ද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Deputy Governorsලා මදමදමනකු සෙඟ ස් රු 12.30ට ෙය මද ැනි තා ටත්
අික තිුවො ැමිණි ා. ඒ ම ලා

න විට අමේ auction එක අ සන් ම ලා තිබුයා.

Tender Board එකට න auction sheetඑක සකස් කර තිබුයා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ ම ලාම එුවො සෙග ැමිණි අමනක් මදමදනා කවුද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ආචා්ත නන්දලාල  වීරසිංෙ ෙෙතා සෙ දැනට retire ම ලා සිටින Mr.Ananda Silva
ැමිණි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ මදමදනා සෙග ඇවිල ලා මෙොකද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
“Auction එමකන් මකො ෙය මුදල  ඇවිල ලා තිමබන ාද?” කි ලා ඇහු ා. අපි
කි

ා. “රුපි ල  බලි න 20 ක් තිමබන ා” කි ලා ඊට

කි ලා තරමේ ඇහු ා. ඒ ම ලාම

අපි කි

සු

“20 billion මකෝ?”

ා, “ඒ රුපි ල  බලි න 20නුත් අ ට

ගන්න පුළු න් ැඩිෙ මුදල රුපි ල  බලි න 2.6යි” කි ලා ඊට සු එුවො කි
“අමේ අ

යතා

ා,

සදො මම් සි ල ලෙ ගන්න” කි ලා. ඒ ම ලාම Dr. Azimතෙයි

කථා කමළේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවො මෙොන ාද කි ම ?
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Dr. M.Z.M.Azim
I have very clearly pointed out to the Governor at that time the prevailing
market interest rates and the levels that we could be hitting in case we are
going to raise entire Rs.20 billion’ When the Governor wanted to know,
“Okey what was the September, 2014 or the previous thirty-year Treasuey
bond auctions weighted out’ We said “It was 11.75. Then,he said, “Why do
you not accept at that level” Still, we said, “If we go for that level we are
shifting the prevailing interest rates punch in the country by more than about
150 basis points’ So, we have clearly clarified other possible repercussions.
Not only once, if I am not mistaken, I have mentioned it more than four times.
Then, I asked Deputy Governors also what their observations on this.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
What have they said? ඔබුවො ඒකට දුන් පිිබුවර මෙොකක්ද?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම එුවො කළ සි ලු ප්රකා

සෙග ෙෙ එකඟ ම න ා. එතැනදී ආචා්ත

එම්.ඉමසඩ්.එම්. ආශිලම් ෙෙතා ඇවිල ලා මම් sheet එක ම න් ා සිටි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Sheet එක කි න්මන්, Primary Dealersලා ගත්ත නම් ලැයිස්ුව ?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඔ . නම් ලැයිස්ුව

සෙග bids අර ා මම් ා තිබුයා. මුලින්ෙ එතැනදී තෙයි,

මෙතැනින් ඉරක් ගසා “Why do we not take Rs. 20 bilion” කි න කථා විෙසා
සිටිමේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
නම් ලැයිස්ුව ම න් ා සිටි ාද, ඉල ලා ගත්තාද?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ ම ලාම මෙුවො අමත් තිබුණු නාෙ මල ඛන එුවො අරමගන බැලු ා
The Hon. DayasisriJayasekara
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He took it from your hand
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ කි ා සිටි conversation එක වුයා. ඊට සු “මම්ක ැඩියි” කි ලා ඒ මගොල ලන්
ම ෝජ්නා කරන මකොට, අික තිුවො 10 කි න තැනට ඇඟිල ල ති ා ම න් ා සිටිමින්
“Take Rs. 10 billion” ගන්න කි ලා උ මදස් දුන්නා. ඒ ම ලාම ෙෙත්, අමනක්
නිලධාරිනුත් මම් නිලධාරි ෙෙත් රුත් එතැන සිටි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො instructions දුන්නා කි ලා ඔබුවෙන්ලා සි ලු මදනා පිිබගන්න ා. ඒක order
එකක්ද, මම්ක ගන්න - “Do it” - කි ලා කි
කි

ාද නැත්නම්, මම්ක ගන්න කි ලා

ාද, මකොමෙොෙද කි ම ?

ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
බල ෑෙක් සහිත ප්රකා

ක් ද කමළේ?

පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒ ගැන

ැෙැදිලි කිරිෙක් කරන්න ඕනෑ, ගරු සභා තිුවෙනි ෙෙ බැංකු

අික තිුවෙන්ලා සෙඟ අපි කටයුුව කිරිමම්දී එක්, එක් අික තිුවෙන්ලා කථා කරන
විික සෙ නිම ෝග ලබා මදන විික ම නස්. මෙුවො නම්, ඉතාෙ කාරුණි විික ට diplomatic - තෙයි

ම් මද ක් කරමු කි ලා කි න්මන්. ඒ එුවොමේ පුද්ගලික

චරිත . නමුත් මම් conversation එමක්දී අික තිුවො

ැෙැදිලි

සිටි ා,රුපි ල  බල න 10ක් ගන්න කි ලා. ඒක තෙයි එුවමි

තරමේ කි ා

කි ම කි ලා ෙෙ

හිතන ා.”Do it” කි න්මන්, ඒක summarize කරලා මෙන්න මම්ක තෙයි අදෙස
වුමණ් කි න එක මිසක් ඒ චන ෙ මනොම යි. ඒක මත්රුෙ ගන්න ඕනෑ මම් sum
conversation එමක්දී රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න කි ලා අික තිුවො කි

ා කි න

එක එතැන සිටි සි ලු මදනාටෙ ැෙැදිලි වුයා.
Dr.M.Z.M.Azim
There was a one more instruction’ “The Governor very clearly said that, “with
this auction we can stop going for direct placements”
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
කරුයාකර නැ ත කි න්න.
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Dr.M.Z.M.Azim
“with this auction we can stop going for direct placements”
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා:“Direct placements ලට
ලට

න්මන් නැති auctions

ා යුුවයි”. කි ලා, ගරු අග්රාොතයුවො සෙඟ සාකච්ඡා කර තීරය ක් ගත්තා

ති ලා, එුවො ඒ අ ස්ථාම කි ා සිටි ාද?
Dr.M.Z.M.Azim:Not for us.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ එකක් කි ම නැෙැ. ෙරි. එුවො මම් තීරය ගන්න මකොට ඔබුවමි රුපි ල 
බලි න 2.6ට

ඩා ගන්න බැෙැ කි ලා කි

ා. ඒකට ඔබුවමි

කුෙක් මෙෝ note

එකක් දැම්ොද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවමි දෙපු note එක මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ

න විට report එක ෙදලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6කට

ෙයයි. ඒ නිසා

රුපි ල  බලි න 10කට නැ ත report එකක් ෙදන්න කි ලා ෙමේ නිලධාරින්ට
කි න්න ඕනෑ නිසා ෙෙ ඒකට note එකක් දැම්ො, “Governor instructed to place
price upto Rs.10 billion taking into consideration of additional Sundry
requirements of the Government”. කි ලා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ decision එක න්මන් මකොොටද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ ටික ගත්තා ඊට
සහිත

සු

අපි ම ෝජ්නා කරන රුපි ල  බලි න 2.6 auction එකත්

රුපි ල  බලි න 10 auction එකත් දෙලා Tender Board එකට ඉදිරි ත්

කළා. Tender Board එකට ඒක ඉදිරි ත් කරලා අපි පුද්ගලික කි
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ා, “Governor

ඇවිල ලා රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න කි ලා කි

ා නැත්නම්, අමේ ම ෝජ්නා

තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6කට ෙයයි” කි ලා
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම Tender Board එමක් ඔබුවො ඇුවළු ත කවුද සිටිමේ? ඔබුවෙන්ලා
මම් තීරය

ගැන ඒ කි න්මන්, “Governor ඇවිල ලා කථා කළාෙ අපි ලිඛිත

මෙමෙෙ එකක් දුන්නා. ඒ ෙත තෙයි තටයුුව කරන්මන් කි ලා, Tender Board
එමක්දී සාකච්ඡා කළාද?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
“අිකක ම ොලි අනු ාත කට මෙ ෙය මුදලක් ගන්මන් ඇයි?” කි ලා ො විෙසා සිටි
බ ෙෙ මීට කලිනුත් ැෙැදිලි කි

ා.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Tender Board එක විික ට ඔබුවෙන්ලා ගත් තීරය , “බල ෑෙක් ෙත ගත්
තීරය ක්” කි ලා ඔබුවෙන්ලා පිිබගන්න ාද?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩල

ගත් තීරය

නි ැරදි බ ද නැත්නම්, ඔබුවෙන්ලාට ලැබුණු

instructions ෙත ඒ තීරය ගන්න සිද්ධ වුයා කි ලාද ඔබුවෙන්ලා කි න්මන්?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
මීට කලිනුත් ෙෙ කි

ා, ඒ තීරය ට අ ට ගන්න සිද්ධ වුණු තීරය ක් කි ලා.

(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 50/51/52/53)

5.1.19 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd epiyahd tl;b tpfpjk;
jPHkhdpf;fg;gLtjw;F mbg;gilahff; nfhs;Sk; fle;j thuj;jpd;
NghJ epytpa ,uz;lhk; epiyr; re;ijapd; epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp
tUtha; tpfpjk; 9.48 Mff; fhzg;gl;lJ. ,t;thwpUf;ifapy; Fwpj;j
Vytpw;gidf;fhf 12.5 rjtPjkhd epiyahd tl;b tpfpjj;ijg;
ghpe;Jiuj;jpUe;jik. NkYk;> Vytpw;gidf;F ,U jpdq;fspw;F
Kd;dH mjhtJ 2015 ngg;uthp 25 Mk; jpfjpf;F Kd;dH ,Wjp
thuj;jpd; ,uz;lhk; epiyr; re;ijapd; epiwaspf;fg;gl;l ruhrhp
tUtha; tpfpjk; 10.03 khj;jpuNk Mff; fhzg;gl;lJ. ,jd; gb> 2015
ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa Vytpw;gidf;fhf epiyahd tl;b tpfpjkhf
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12.5 rjtPjk; jPHkhdpf;fg;gl;l tpjk; ntspg;gLj;jg;gltpy;iy. ,t;thNw
caH tl;b tpfpjj;jpd; fPo; 30 Mz;L fhykhd ePz;lfhy Nkyjpff;
fpuaKk; murhq;fj;jpw;F NeHe;j el;lkhff; fUjg;gl Ntz;Lk; vdTk;
jPHkhdpf;fg;gl;lJ. ,q;F mtjhdpf;fg;gl;l kpf Kf;fpa tplakhf 30
Mz;L fhykhd ePz;lfhy Kwpapd; tl;b tpfpjj;jpy; NeUk; kpfr;
rpwpa mjpfhpg;ghYk; murhq;fj;jpw;F ghhpa epjp el;lk; Vw;glf;$Lk;
vd;gjhFk;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.


The coupon rate of 12.5% for the issuance of new 30 year
Treasury Board at the auction held on 27.02.2015 (ISIN
LKB03045C013) with a value date of 02.03.2015 carries the
issue date as 01.03.2015.



The coupon rate in this instance is a reduction from 13.50%
coupon rate of Treasury Bond of 30 years issued at auctions and
direct issuances in 2014 and in early part of 2015.



The coupon rate is a function of MTDS, prevailing market
conditions, applicable withholding tax rate and the expectation of
the issuer to issue bonds at par, premium or discount, coupon
rates of previous issuances of similar maturities.

(MTDS sets targets for next 4 years relating to public debt such as
debt/GDP, average time to maturity of the debt stock, ratio of short
term domestic debt to total domestic debt and ratio of foreign currency
debt to total debt etc. However, the strategy is conditional upon fiscal
consolidation path, debt service payment forecast and exchange rate
moments).
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh;
,yq;if

Nkw;gb
jiyik

vOj;J%y
mjpgjpapd;

vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
The manner of computation of the fixed interest rate of 12.5 per cent
has not been given in the reply. Even though it was stated that the
(coupon) fixed interest for 30 year bonds in the year 2014 and the early
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part of the year 2015 had been relatively high, no comment whatsoever
has been made on the very low average market effective rate that
prevailed during the period relating to this issuance of bonds. The reply
has no impact on the audit observation.
Even though the manner of computing the 12.5 per cent referred to
above was submitted to the Audit or the Committee on Public
Enterprises, it had no impact on any observation in the audit paragraph
other than the removal of the underlined section of the audit paragraph.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.2.1

2016 khHr; 10 Mk; jpfjp kw;Wk; khHr; 24 Mk; jpfjpfspy; Kwpfspd;
tpw;gidf;fhf
elhj;jg;gl;bUe;j
Vytpw;gifs;
vjpHghHf;fg;gl;l tpfpjj;ijg; ghHf;fpYk; $Ljyhd
fhz;gpj;J
Nfs;tp
kDf;fis
Kd;itj;jjd;
epuhfhpf;fg;gl;bUe;jd.

,uz;Lk;
tpfpjj;ijf;
fhuzkhf

vt;thnwdpDk;> ,r; re;jHg;gq;fspd; NghJ NeH Kiwf;F epjp
ngw;Wf;nfhs;sg;gLtJ njhlHghf ftdk; vLf;fg;gl;bUe;jik Fwpj;J
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
NkNy epuhfhpf;fg;gl;likf;F fhuzkhff; fUjg;gl;l tpfpjq;fs;
gpd;tUk; ml;ltizapy; ntt;Ntwhf fhz;gpf;fg;gl;Ls;sd.
gpd;dH Nkw;Fwpj;j (M) cg jiyg;gpy; fhz;gpf;fg;gl;l 2016 khHr; 29
Mk; jpfjpa &gh 10 gpy;ypad; gbahd gy;NtW KjpHTf; fhyq;fisf;
nfhz;L KjpHtilAk; 04 KwpfSf;F mjhtJ &gh 40 gpy;ypad;
njhifahd
Kwpfspd;
tpepNahfj;jpw;fhf
tpiykDf;fs;
Nfhug;gl;bUe;jd.mq;F tpepNahfpf;fg;gl;l me;j 04 KwpfSf;fhd
tpiykDf;fspd;
ngWtdTfSk;
mt;
tpiykDf;fspd;
Vw;Wf;nfhs;sy;fSk;
gpd;tUkhwhff;
fhzg;gl;ld.
(ml;ltiz
mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. ,q;F mtjhdpf;fg;gLk; xU
Kf;fpa tplak; &gh 40 gpy;ypad; tiuaiwf;F Nfhug;gl;lJld; mt;
tpiyfspy; NkYk; Nkyjpfkhd &gh 37.732 gpy;ypad; (Kfg;ngWkjp)
mjhtJ &gh 77.732 gpy;ypad; (Kfg;ngWkjp) tiu Kwpfs;
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tpepNahfpf;fg;gl;likahFk;.
ngWkjpf;F
Nkyjpfkhf
rjtPjkhdtw;iw

K

,t;thW
tpiykDf;fs;
Nfhug;gl;l
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j
Kwpfspy;
60

epWtdk;

chpj;jhf;fpf;nfhz;bUe;jJ.

me;

epWtdj;jhy; gy;NtW tl;b tpfpjq;fspy; Nkw;Fwpj;j Kwpfspy; 4
tifahdtw;iw chpj;jhf;fpa tpfpjj;ij tpsf;Fifapy; gpd;tUk;
ml;ltizapd; gb Fiwe;j tUtha; tpfpjj;jpd; fPo; Kjy;
KwpapypUe;J 0.5 rjtPjj;ij khj;jpuNk chpj;jhf;fpf;nfhz;l K
epWtdk;> caH tUtha; tpfpjj;jpd; fPo; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s Vida
%d;W Kwpfspy; ,Ue;J 35 rjtPjj;jpypUe;J 44 rjtPjk; tiuahd
msitg; ngw;Wf;nfhs;Sk; jpwd;nfhz;bUe;jikahFk;. mjhtJ
foptpd; msT mjpfhpf;ifapy; $Ljyhd Kwpfspd; msitg;
ngw;Wf;nfhz;bUe;jikahFk;.
(ml;ltiz
mwpf;ifapy;
cs;slf;fg;gl;Ls;sJ.
,k; Kwp tpepNahfpf;fg;gl;l jpdj;jpw;F Kd; Nkw;nfhs;sg;gl;l Vy
tpw;gidfs; ,uz;Lk; epuhfhpf;fg;gl;l mbg;gilahd tUtha; tpfpj
mjpfhpg;G ,t; Vytpw;gidapd; NghJk; ,t;thNw mtjhdpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk; caH tUtha; tpfpjq;fSf;F mjhtJ 14.0742 rjtPjk;
tiu tUtha; tpfpjj;jpw;F ,k; Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd.
,q;F
fz;lwpag;gl;l
Kf;fpa
tplakhf
Nkw;Fwpj;j
re;jHg;gq;fspd; NghJk; epuhfhpf;fg;gl;l tpfpjj;jpw;F Nkyhf
Kiwf;fhd tpfpjk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;likahFk;.

,U
,k;

NkYk;> Nkw;Fwpj;jthW 4 Kwpfspd; %yk; &gh 77.73 gpy;ypad;
njhifahd
Kfg;
ngWkjp
fpilf;ff;
$bathW
Kwpfis
tpepNahfpg;gjw;F jPHkhdpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; fopT tpfpjj;jpw;F
Kwpfs;
tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jikahy;
gpd;tUk;
ml;ltizapy;
fhz;gpf;fg;gl;lthW &gh 59.325 gpy;ypad; khj;jpuNk fpilj;jpUe;jJ.
,jd; gb> vQ;rpa &gh 18.407 gpy;ypad; njhifahd NtW FWq;fhyf;
fld; %yj;jpdhy; va;jg;gl NeHe;jpUe;jJ.
NkYk; 2015 ngg;uthp 27 Mk; jpfjpa Kwpfspd; Vytpw;gidapypUe;J
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiyf; Nfhuy;fs; Nfhug;gl;l &gh 1 gpy;ypad;
njhifahd mstpw;F Nkyhf &gh 10.058 gpy;ypad; tiu Nfs;tp
kDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L 2016 khHr; 29 Mk; jpfjp &gh 40
gpy;ypad; njhif ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf tpiykDf;fs; Nfhug;gl;L
&gh 77.73 gpy;ypad; tiu Nfs;tp kDf;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lik
jtpu mt;thW ghhpastpy; vjpHghHf;fg;gl;l tiuaiwfSf;F Nkyhf
Kwpfs; tpepNahfq;fisf; fUj;jpw;nfhs;sg;gl;l fhy vy;iyf;Fs;
NeHe;jpUf;ftpy;iy
vd;gJ
fz;lwpag;gl;lJ.
,jd;
gb>
mt;
vjpHghHf;fg;gl;l vy;iy kpfTk; ghhpastpy; kPwg;gl;L Kwpfs;
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tpepNahfpf;fg;gl;bUe;j

fhuzj;jhy;

mt;

xt;nthU

vy;iyAk;

kPwg;gl;l gq;if chpj;jhf;fpf; nfhs;Sk; re;jHg;gk; ngUkstpy; K
epWtdj;jpw;F
chpj;jhdik
njspthff;
fhzf;$ba
tifapy;
mjpfhpj;Js;sikia gpd;tUk; ml;ltizapd; %yKk; tiugpd;
%yKk;
ntspg;gLj;jg;gLfpd;wJ.
(ml;ltiz
kw;Wk;
tiuG
mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ)
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
The direct placement method has been suspended temporarily since
27.02.2015 and as such direct placement as an alternative to raised funds was
not explored at the above auctions.


All three auctions on march 24th ,29th and 31st 2016 were conducted to
raise funds for the government requirement of Rs.105 bn on 01.04.2016



Accordingly, the yield rates quoted were higher (compared to WAYR of
previous primary auctions and secondary market rates) at the auction held
on 24.03.2016.Therefore, it was decided to reject the entire auction, on the
presumption that if accepted at least a part of the requirement, the yield
rates submitted by dealers at subsequent auctions would be even higher.



The bids received at the auction on 29.03.2016,whereRs.40 bn worth of
bonds had been offered, were lower compared to the rejected bids at the
previous auction. Therefore, it was decided that it would be appropriate to
accept Rs.59.6 bn (Rs.77.1 bn at face value) worth of bonds, to part
finance the funding requirement on 01.04.2016.

The following table illustrates that interest rates decided at the 29.03.2016
auction were lower compared to the yield rates rejected at the previous auction
held on 24.03.2016
For easy comparison, we can compare the cutoff and WAYR of similar bonds
i.e 9.25% 2020 A and 10.25% 2025 A offered at auctions held on 24.03.2016
and 29.03.2016.
All three instances mentioned in the table below show that yield rates decided
at the 29.03.2016 auction were highly favorable to government
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Table
Bond 9.25% 2020 A
Auction

Auction

on

on

Bond 10.25% 2025 A
Differ

Auction

Auction

on

on

Differ

24.03.20 29.03.20

24.03.20 29.03.20

16

16

16

16

cutoff

13.60

12.75

-.85

13.74

13.20

-.54

WAYR

13.25

12.62

-.63

13.38

12.94

-.44

Cutoff

14.50

13.00

-1.50

14.00

13.82

-.18

WAYR

13.60

12.78

-.82

13.64

13.20

-.44

bn respectively)

14.50

13.00

-1.5

14.88

14.60

-.28

Cutoff

13.61

12.78

-.83

14.10

13.80

-.30

In the Auction if
Rs.5bn has been
accepted

If Rs.10 bn has
been accepted

If accepted the
quantities
absorbed

on

03/29 (i.e Rs.10
bn and Rs.21.4

WAYR


Tender Committee had to face two alternatives in the auction held on
29.03.2016.

(i)

Absorb Rs.38 bn (FV Rs.40 bn) on March 29th and raise the remaining
Rs.67 bn (FV Rs.85 bn) at the next auction on 31.03.2016 to raise total
requirement of Rs.105 bn, or

(ii)

Absorb Rs.59 bn (FV Rs.77 bn) on March 29th and raise Rs.46 bn (FV
between Rs.45 – 50 bn) from the next auction to be held on 31.03.2016.
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Considering the government funding requirement and the possibility of
future increase in interest rates by offering a higher volume on
31.03.2016, the alternative (ii) having a lower risk was adopted.


The impact of this decision was apparent in the subsequent auction held
on 31.03.2016, where the yield rates declined.



Rs.18.407 bn (Rs.77.732 bn – Rs.59.325 bn) as noted on table had not
been funded through any other source



Total requirement of Rs.105 bn was raised through acquiring Rs.59.325
bn from auction on 29.03.2016 and Rs.46 bn from auction on
31.03.2016.



It has been the practice that Government Treasury would inform the
Public Debt Department if it is possible to raise any funds through some
other source. No such intimation was received in that instance.

kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh;
,yq;if

Nkw;gb
jiyik

vOj;J%y
mjpgjpapd;

vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Reply can be accepted. However, there is no impact on the
observation.
The Audit observed that the effective rates on 10 March 2016 and 24
March 2016 had been relatively higher than that prevailed at the
auction on 29 March 2016. The reply did not make any reference to the
auction on 10 March 2016.
The Central Bank of Sri Lanka made relevant an effective rate of bonds
of similar maturity periods issued in the auctions held on 24 March
2016 and 29 March 2016 in furnishing replies. However, if the bonds
valued at Rs.6 billion due for obtaining on 10 March 2016 and bonds
valued at Rs.20 billion due for obtaining in 24 March 2016 had been
obtained, the maximum effective rates would be 12.2363 and 13.1661
respectively.
These effective rates as compared with 29 March 2016 would be
13.4226 and 14.0175 respectively.
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In addition for the sum of Rs.26 billion for which quotations were invited
in two instances, that is 10 and 24 March, the effective rate on 29
March 2016 would amount to 14.2263. Therefore, as compared with
the two rejected instances, it is clear that there was an overall higher
effective rate that prevailed in this instance.
Cannot be agreed.
As it was not possible to issue bonds even at the discount price on 29
March 2016, the Government should have to resort to a higher auction
value in the subsequent instance to settle the money lost to the
Government from the issuance at the discount value and as such the
liability of the Government would increase.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.2.2

NkYk; ,t; Kjd;ik Kftuhy; tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl;L mit
Njhy;tpAw;w re;jHg;gq;fisAk; Vida Kjd;ik KftHfshy; Nfs;tp
Njhy;tpAw;w re;jHg;gq;fisAk; xg;gpLifapy; K epWtdj;jpd; Nfs;tp
kDf;fs; epuhfhpf;fg;gl;lik xg;gPl;L
epytpaik mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ.

hPjpahf

Fiwe;j

epiyapy;

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.2.3 ,q;F

fz;lwpag;gl;l

kpf

Kf;fpa

tplak;

Kjd;ikr;

re;ijapy;

Kwpfs; nfhs;tdT nra;af;$ba epWtfkhd CopaH Nrkyhg
epjpaj;jhy; 2016 khHr; 29 Mk; jpfjp tpepNahfpf;fg;gl;l Kwpfspy;
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,Ue;J tUtha; tpfpjk; 12.20 rjtPjj;jpypUe;J 12.5 rjtPjk; tiuahd
tPr;rpy;

&gh

9.736

gpy;ypad;

(gpd;dpizg;G

xxix a)

ngWkjpahd

Kwpfs; ,uz;lhk; re;ijapypUe;J ngw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jikahFk;.
CopaH Nrkyhg epjpak; ,k; Kwpf;fhf 2016 khHr; 29 Mk; jpfjpapy;
cs;sthW Kjd;ikr; re;ijf;F tpiykDf;fs; gpd;tUkhW kpff;
Fiwthd
Kwpfspd;
mstpw;Nf
rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jik
njspthfpAs;sJ. ,e; epiy gpd;dpizg;G (xxix b) ,d; jfty;fspd;
%yk;
njspthfpd;wJ.
,jd;
gb>
mr;
rfy
Nfhuy;fSk;
ntw;wpngw;wpUe;jJld; mtHfSf;F Njitahd vQ;rpa Kwpfspd;
vz;zpf;if
Neubahf
Kjd;ikr;
re;ijapypUe;J
nfhs;tdT
nra;Jnfhs;tjw;F tpz;zg;gpj;NjDk; my;yhJ ,uz;lhk; epiyr;
re;ijapy; nfhs;tdT nra;ag;gl;bUe;jik gpur;ridf;FhpajhFk;.
NkYk; kj;jpa tq;fpapd; epjpr; re;ijapd; nghWg;gpy; epyTk;
epWtdkhd CopaH Nrkyhg epjpak; ,t;thW nraw;gLtJ njhlHghf
kj;jpa tq;fpahy; ftdk; nrYj;jg;gl;buhikAk; gpur;ridf;Fhpa
epiyahFk;. (ml;ltiz 11 - CopaH Nrkyhg epjpaj;jpd; ntw;wp)
,k; Kwpfis tpepNahfpg;gjd; %yk; vjpHghHf;fg;gl;l ngausTg;
ngWkjpahd &gh 40 gpy;ypad; njhiff;fhf &gh 77.732 gpy;ypad;
tiu
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;bUe;jJ.
mt;thW
nra;ag;glhJ
Kwp
tpepNahfg;
ngausTg;
ngWkjpahd
&gh
40
gpy;ypadpw;F
tiuaWf;fg;gl;bUg;gpd;
gpd;tUk;
ml;ltizapy;
fzpg;gpl;Lf;
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s &gh 784>898>755 njhifahd kjpg;gPl;L el;lj;ijj;
jtpHj;jpUf;f
KbAk;.
(tiuaiwfs;
kPwg;gl;L
Vw;Wf;
nfhs;sg;gl;bUe;jikahy; kjpg;gPl;Lel;lk;)
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.3.1 2015

ngg;uthp

27

Mk;

jpfjpf;Fg;

gpd;

ngUk;ghyhd

Kwpfspd;

tpepNahfpg;gpd;
NghJ
tpiykDf;fisr;
rkHg;gpj;j
Kjy;
re;jHg;gj;jpypUe;Nj Kwpf;fhf fopTld; tpiykDf;fs; mjhtJ
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ngausTg;
ngWkjpapYk;
ghHf;ff;
Fiwthd
ngWkjpf;F
tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gl;bUe;jJld; mjd; tpisthf tUtha;
tpfpjk;
tl;b
tpfpjj;ijg;
ghHf;fpYk;
caH
ngWkjpiaf;
nfhz;bUe;jikahFk;.
,jd;
%yk;
murhq;fj;jpw;F
Nkyjpff;
fpuaj;ij
Vw;gjw;F
(KjyPl;lhsHfSf;F
fopitg;
ngw;Wf;nfhLg;gjw;F) NeHe;jJ. mjhtJ Kfg; ngWkjp &gh 100
njhifahd
Kwpfs;>
fopTld;
,jidg;
ghHf;fpYk;
Fiwe;j
ngWkjpf;F tpw;gid nra;ag;gl;bUe;j NghjpYk;> Kwpfs; KjpHtilAk;
NghJ &gh 100 ,w;F kPsr; nrYj;jg;gl Ntz;bapUe;j fhuzj;jhy;
mf; fopTg; ngWkjp Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;l jpdj;jpNyNa
murhq;fj;jpw;F
Nkyjpfg;
nghWg;ghf
NeHe;jpUe;jJ.
foptplg;gl;lngWkjpf;F Kwpfs; Kjyhe;ju tzpfHfSf;F tpw;gid
nra;ag;gl;l NghjpYk; mtw;wpd; ,uz;lhk; epiyr; re;ij tpiy caH
epiyapy; epytpa fhuzj;jhy; Kjyhe;ju tzpfHfSf;F ,k; Kwpfs;
,uz;lhk; epiyr; re;ijapy; tpw;gid nra;ag;gLtjd; %yk;
$Ljyhd ,yhg vy;iyiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd ,aYik
ngwg;gLtJld;
me;
epiyfspy;
murhq;fj;jpw;Ff;
fpilf;ff;
$bajhff; fhzg;gl;l ,yhg epiy Kjyhe;ju tzpfHfSf;F
khw;wg;gLtJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,r; #o;epiyapYk; nkhj;jg; gzj;
Njitg;ghl;ilg; G+Hj;jp nra;tjw;fhf ,yq;if kj;jpa tq;fpahy;
Kjd;ik
KftHfs;
Kd;itj;j
tpiykDf;fis
Vw;W
Vytpw;gidapd; %yk; fopTld; Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gl;bUe;jd.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Please refer observations given under section 4.2 and 5.1.19
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
Nkw;gb
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
,yq;if

vOj;J%y
mjpgjpapd;

Reply has no impact on the audit observation.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
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5.3.2

2015

ngg;uthp

27

Mk;

jpfjpapd;

gpd;dH

NeHe;j

Kiwikapd;

khw;wj;Jld;
jpiwNrhp
Kwpfspd;
tpepNahfj;jpy;
Kjyhe;ju
tzpfHfshd CopaH Nrkyhg epjpak;> Njrpa Nrkpg;G tq;fp epjpa
Kfhikj;Jt fk;gdp> kf;fs; tq;fp> ,yq;if tq;fp Nghd;w murhq;f
epWtdq;fs; mt; Vytpw;gidfspy; ntw;wpfukhd tpisTfisg;
ngw;Wf;nfhs;tjpy; eypthfpapUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
5.3.3

rpy jpiwNrhp Kwpfs; Vytpw;gidapd; NghJ caH tl;b tpfpjj;Jld;
tpiykDf;fisr; rkHg;gpj;jpUe;j fhuzj;jhy; mt; Vytpw;gid
Kw;whf epuhfhpf;fg;gl;l re;jHg;gq;fSk; fhzg;gl;ld. 2015 Mk;
Mz;L Kjy; 2016 Nk 31 Mk; jpfjp tiu epytpa Vytpw;gidfspy;
5 Vytpw;gidfs; Nkw;Fwpj;j epiyapy; Kw;whf epuhfhpf;fg;gl;bUe;j
NghjpYk; 2014 Mk; Mz;bd; NghJ mj;jifa epuhfhpg;Gfs;
mwpf;ifaplg;gl;bUf;ftpy;iy. ,jd; gb> 2015 Mk; Mz;bd; NghJ
Nkw;nfhs;sg;gl;l
Kiwik
khw;wj;ij
mLj;Nj
Kjyhe;ju
tzpfHfshy; ,yq;if kj;jpa tq;fp vjpHghHj;j tpiyfisg;
ghHf;fpYk;
kpfTk;
caHthd
tpiyfSf;F
tpiykDf;fs;
rkHg;gpf;fg;gLk; Nghf;F Vw;gl;bUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. mjhtJ
,uz;lhk; epiyr; re;ij epyTk; tpfpjhrhuq;fSf;F xg;gPl;L hPjpapy;
caH tpfpjq;fSf;fhf tpiykDf;fs; rkHg;gpf;fg;gLtjw;F eltbf;if
vLf;fg;gl;likahFk;. ,e; epiy fPNo fhz;gpf;fg;gl;Ls;s tiuglk; 2
,d; %yk; njspthf;fg;gl;Ls;sJ.(Vy tpw;gid Kiw khj;jpuk;
gad;gLj;jg;gl;l fhuzj;jhy; tUtha; tpfpjj;jpw;F NeHe;j jhf;fk;)
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
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Consequent to March 2015, the yield rates had been moving up
during certain period of time while yield rates have been moving
down in certain other periods.



For example, the yield rates of Treasury bills and Treasury bonds
had

been

declining

during

October

to

mid-December

2015.Increase in the liquidity due to the USD 1.1 bn sovereign
bond issue in October and reduction in debt raising through
Treasury bonds during this period resulted the decline in yield
rates.


However, yield rates had shown some tendency to move up
during end December and first half of 2016.

With the decision to raise funds on the basis of 100% auction
arrangement

which

necessitated

a

quantity

based

financing

arrangement in place of hybrid system of auctions and placements
contributed to upward adjustment in overall term structure of interest
rates for government securities. Additional factors such as substantially
high volume of debt raised through bonds in almost every month,
increment in policy interest rates by 50 bps to tighten the monetary
policy stance since January 2016, increment of SRR requirement by
150 bps and considerable selling of bonds owned by foreigners in the
secondary market also adjusted upward term structure of interest rates
prevailed in the market.
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
Nkw;gb
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
,yq;if

vOj;J%y
mjpgjpapd;

Reply has no impact on the audit observation. Accordingly, the audit
observation is confirmed as it is.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
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6.1

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

NeH

Kiw

NkYk;

gpd;gw;wg;glhJ

Kw;whfNt
Kjd;ik
Vytpw;gid
Kiw
vjpHfhyj;jpy;
nraw;gLj;jg;gLifapy;> ,jdhy; Vw;gLk; epjpj; jhf;fq;fs; njhlHghd
tpisTfis gFg;gha;T nra;J mf; fw;ifapd; tpisTfs; kw;Wk;
ghpe;Jiufspw;F ,zq;Fk; tifapy; mj; jPHkhdj;ij vLj;jjhf
jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.2

Kjyhe;ju

tzpfHfs;

Vytpw;gidapd;

NghJ

Fiwe;j

tpiyf;F

Kwpfisf; nfhs;tdT nra;J mk; Kwpfis kPs cldbahf caH
tpiyf;F ,uz;lhk; epiyr; re;ijapd; %yk; tpw;gid nra;tjd;
%yk; ,yhgj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vjpHghHg;gJld; ,jd; %yk;
murhq;fj;jpw;F ngw;Wf;nfhs;sf; $ba ,yhgk; fpilf;fg;ngwhJ
Nghapw;W. ,J ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F ntspj;jug;gpduhy; re;ij
tl;b tpfpjj;ij nraw;ifahd ifahsy; vd;gJTk;> ,jd; %yk;
tl;b tpfpjq;fs; mbg;gilapd;wp jsk;gYf;F cl;gLj;jg;gLfpd;wJ
vd;gJ mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,e; epiyia fl;Lg;gLj;Jk; nghWg;G
xg;gilf;fg;gl;Ls;s
kj;jpa
tq;fpahy;
,jw;Fj;
Njitahd
eltbf;iffs;
vLf;fg;gl;likf;F
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

jfty;fs;

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
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6.3

Nkw;Fwpj;j

4.1

Mk;

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;lthW

,yq;if

kj;jpa

tq;fpapy; epyTk; epjpr; re;ijia xOq;FgLj;Jk; nghWg;igr; rhpahf
Nkw;nfhs;tjw;fhf gzr; re;ijapd; Nghf;Ff; Fwpj;J Kf;fpakhd
rfy juTfSk; jk;kplk; itj;Jf;nfhs;sf; $ba Kiwik xd;W
,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Ngzg;gl Ntz;ba NghjpYk; fPNo
fhz;gpf;fg;gl;Ls;s mtjhdpg;Gfspd; fhuzkhf ,yq;if kj;jpa
tq;fpf;F mt; xOq;FgLj;jy; nraw;ghl;il rhpahf Nkw;nfhs;s
,aYkh vd;gJ Fwpj;j gpur;rid vOe;Js;sJ.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.


mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

In this regard, CBSL initiated action to establish an Electronic
Trading System and a Central Counterparty Settlement System.



A system has been introduced to acquire secondary market
transaction details through Bloomberg until the above system is
established



Once these systems are introduced, all the details of transactions
taking place in the secondary market would able to be obtained.
This would enable the regulation of the secondary market more
effectively.

kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
Nkw;gb
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
,yq;if

vOj;J%y
mjpgjpapd;

According to the reply, the audit observation is confirmed
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.4

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

tpepNahfpf;fg;gl;l

Kwpfis

mwpKfg;gLj;jtjw;fhf mtw;wpd; KjpHTj; jpfjpia mbg;gilahff;
nfhz;L jahhpf;fg;gl;l rHtNjr gpizfs; ,dq;fhzy; ,yf;fk;
(International Security Identification Number) gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. xNu
190

jpfjpapy;
KjpHtilAk;
Kwpfs;
rpytw;iw
mt;tg;NghJ
tpepNahfpf;ifapy; mk; KwpfSf;fhf mt; xNu rHtNjr gpizfs;
,dq;fhzy; ,yf;fk; gad;gLj;jg;gl;bUe;jikahy; ,uz;lhk; epiyr;
re;ijf; nfhLf;fy;thq;fy; gjpTfs; Nkw;nfhs;sg;gLifapy; mk;
Kwpfs;
vj;
jpfjpapy;
tpepNahfpf;fg;gl;l
Kwpfs;
vd;gjid
ntt;Ntwhf
,dq;fhzg;gl
Kbahnjd
fzf;fha;tpw;F
tpsf;fkspf;fg;gl;bUe;jik.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.5

,yq;if

kj;jpa

tq;fpapd;

,uz;lhk;

epiyr;

re;ijf;

nfhLf;fy;thq;fy;fisg; gjpT nra;ifapy; rHtNjr
gpizfs;
,dq;fhzy;
,yf;fKk;
mk;
Kwpfspd;
Kfg;ngWkjp
kw;Wk;
nfhLf;fy;thq;fy;
Nkw;nfhs;sg;gl;l
jpfjp
Nghd;w
jfty;fs;
khj;jpuNk ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wJ vdTk; mk; Kwpfs; ,uz;lhk;
epiyr; re;ijapy; tpw;gid nra;ag;gl;l ngWkjpAk; tUtha; tpfpjk;
njhlHghd juTfs; ,yq;if kj;jpa tq;fpaplk; ,y;iy vdTk;
fzf;fha;tpw;F tpsf;fkspf;fg;gl;bUe;jik.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa
tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
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nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.1

සුරකුම් ත් සම්බන්ධ ද්විතියික ම මළඳ ළ සම්බන්ධම න් ෙෙ බැංකුම
දත්ත ද්ධති ක්

1.2

ත් ාමගන නු ලබන්මන්ද? ඔ

එෙ දත්ත ද්ධතිම හි අඩංගු මතොරුවරු මෙොන ාද? හිමිකෙ සෙ හිමිකම්
ැ ීතෙ මුහුයත අග ෙත ා්තතා කරයි.

1.3

ද්විතියික ම මළඳම ොළ නි ාෙන කරනු ලබන්මන් කවුරුන් විසින්ද? ්රී
ලංකා ෙෙ බැංකු

6.6

Nkw;Fwpj;j 5.1.7 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;lthW Njitahd nkhj;jj;
njhifiaAk; Vytpw;gid %yk; ngw;Wf;nfhs;tjw;F vLf;fg;gl;Ls;s
jPHkhdk; Nkw;Fwpj;j 5.1.1 Mk; ge;jpapd; gpd;dpizg;gpy; Fwpg;gplg;gl;l
,yq;if kj;jpa tq;fpaplk; cs;s tl;b tpfpjf; fl;Lg;ghl;Lg; nghWg;G
cs;slq;fyhd tplaq;fisf; fUj;jpw;nfhz;L vLf;fg;gl;l jPHkhdkh
vd;gJ njsptpd;ik.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.7

,t;thNw

5.1.7

Mk;

ge;jpapy;

Fwpg;gplg;gl;l

jPHkhdj;ij

vLf;Fk;

NghJ Nkw;Fwpj;j 5.1.2 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l ,izg;gpy;
fhz;gpf;fg;gl;l tplaq;fSk;
jPHkhdq;fSk; njhlHghff; ftdk;
vLf;fg;gl;ljhf njsptw;wpUe;jik.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
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Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.8

NkYk; Nkw;Fwpj;j 5.1.11 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;sthW NeH
Kiwia ,ilepWj;jp Vytpw;gid Kiwia nraw;gLj;Jtjw;F
jPHkhdk; vLf;fg;gl;bUe;j NghjpYk; Nkw;Fwpj;j 01 Mk; ge;jpapy;
Fwpg;gplg;gl;l topfhl;lypy; my;yJ NtW vOj;J %y rl;lj;jpy;
kj;jpa tq;fp MSeUf;F mj;jifa kpf Kf;fpakhd> rpf;fyhd
kw;Wk; czHT G+Htkhd jPHkhdj;ij vLf;Fk; jd;dpr;ir cz;lh
vd;gJ fzf;fha;tpw;F ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.9

Nkw;Fwpj;j 5.1.7 Mk; ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l jPHkhdj;ij mLj;J ,J
tiuapy; xU tUlj;jpw;F Nkyhd fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk; mj;
jPHkhdj;jpd; fhuzkhf Neubahf my;yJ kiwKfkhf gzr;
re;ijf;F
NeHe;Js;s
jhf;fk;
njhlHghf
fw;ifnahd;iw
Nkw;nfhz;L mj; jw;fhypfkhd ,ilepWj;jj;ij epue;jukhf;Ftjw;F>
mfw;Wtjw;F> kPsf; fUj;jpw;nfhs;sg;gLtjw;F my;yJ NtW VNjDk;
epr;rakhd tpfpjj;jpy; NeH Kiwapy; my;yJ Vytpw;gid Kiw
NjHe;njLf;fg;gly; Nghd;w khw;W Kiwnahd;W gpd;gw;wg;gl Ntz;Lkh
vd;gJ Fwpj;J gpd;njhlH eltbf;if my;yJ Kiwahd fw;if
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd
jfty;fs;
fzf;fha;tpw;F
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
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mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.10

Vytpw;gid

Kiwapd;

Kjyhe;ju

tzpfHfs;

gb>

fopTld;

mtw;iw

Kwpfisg;

cldbahf

ngw;Wf;nfhz;l

,uz;lhk;

epiyr;

re;ijapy;
tpw;gid
nra;J
mjpfstpyhd
,yhgj;ijg;
ngw;Wf;nfhs;fpd;whHfsh>
,jd;
%yk;
murhq;fj;jpw;Fg;
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba ,yhgk; NtW jug;gpdUf;F khw;wg;gl;Ls;sjh
vd;gJ Fwpj;J fw;ifnahd;iw Nkw;nfhs;tjw;F my;yJ mj;jifa
fw;ifnahd;iw Nkw;nfhs;tjw;Fj; Njitahd juTfs; jk;trk;
itj;Jf;nfhs;tjw;F
,yq;if
kj;jpa
tq;fp
eltbf;if
vLf;fg;gl;likf;fhd
jfty;fSk;
fzf;fha;tpw;F
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.11

murhq;fg; gphptpd; Kjyhe;ju tzpfHfs; ,t; Vytpw;gidfspd; NghJ
ngw;Wf;nfhs;Sk; ntw;wpiaf; Fiwg;gjw;Fk; jdpahH gphpTfspw;F mt;
ntw;wp
caHtiltjw;fhd
fhuzq;fis
Muha;e;jwpe;J
murhq;fj;jpw;F Fiwe;j fpuaj;Jldhd epjpaj;ijr; Nrfhpf;Fk;
nghWg;G
va;jg;gLk;
tifapy;
Njitahd
xOq;FKiwfs;
Nkw;nfhs;sg;gLtjw;F
,yq;if
kj;jpa
tq;fp
eltbf;if
vLj;jikf;F jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
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mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.12 NkYk;>

fopTld;

Kwpfisf;

nfhs;tdT

nra;j

jdpahH

gphptpd;

Kjyhe;ju tzpfHfsplkpUe;J mk; Kwpfs; nfhs;tdT nra;ag;gl;L
kpff; FWfpa ehl;fspy;murhq;fg; gphptpd; tzpfHfs; my;yJ
epWtdq;fs; kpff; Fiwe;j tl;b tpfpjj;jpy; Kwpfisf; nfhs;tdT
nra;Js;sdth vd;gJ Fwpj;J ghPl;rpf;fg;gl;likf;F my;yJ mt;thW
eltbf;iffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpd;
mt;thW
murhq;fj;jpw;F
NeUk; epjp el;lj;ijf; Fiwg;gjw;Fj; Njitahd xOq;Ffs;
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd jfty;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
nghJ

Kaw;rpfs;

FOtpdhy;

kj;jpa

tq;fpf;F

mDg;gpitf;fg;gl;l

,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.1

මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල ාලන

න්මන් කුෙන ආ තන

1958 අංක 15 දරන මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල 
සි ලුෙ

රි ාලන

ජ්නරාල  ර ා සුව

බලතල

සෙ

කා්ත

න්

නත අනු
කම්කරු

ටමත්ද?
අරමුදමල 
මකොෙසාරිස්

න අතර, අරමුදමලහි භාරකරු මලස අරමුදල 

කළෙනාකරය ට අදාළ බලතල, කා්ත
බැංකුම මුදල  ෙණ්ඩල ම ත ැ ීත ඇත.
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න් සෙ

ගකීම් ්රී ලංකා ෙෙ

1.2

එෙ අරමුදමලහි මුදල  මුදලට අග (Value For Money/VFM)ට ටත්
ආම ෝජ්න කරනු ලබන්මන්ද?
ඔ
අරමුදමල  සුරක්ෂිතභා

ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ප්රතිලාභ මගවීම් සිදු කිීතෙට

ො අමනකුත් වි දම් සපුරා ගැනීෙට ප්රොය ත්

රිදි ්ර ශීලතා

ක්

ත් ාගනිමින්, අරමුදමල  සාොජික න් ම ත දිගුකාලීන ධන මූ්තත
ප්රතිලාභ ක් ලබා දීෙ ඉලක්ක මකොටගත් අරමුදමල  ආම ෝජ්න ප්රති ත්ති
ක්රි ාත්ෙක කරනු ලබයි. ආම ෝජ්න ප්රති ත්ති ප්රකා
ම ළඳෝතග උ මද්
ෙේටෙ නි්ත චන
දනෙ ස

සෙ ආම ෝජ්න

විසින් අ්තථසාධක අරමුදල දැීතෙට කැෙති අ දානම්

කරන අතර, ආම ෝජ්න

සඳො අරමුදල  ම න් කිීතෙට

නු ලබයි.

ත ද, අරමුදමල  සෙස්ත ආම ෝජ්න න්මගන්

ැඩි ප්රොය ක් රජ්මේ

සුැසකුම් ත්හි ආම ෝජ්න කර ඇති අතර, යා ාර මකොටස් ල සෙ භාරකාර
සෙතික ත් ඇුවළු සාංගමික බැඳුම්කර ලද අරමුදමල  දදනික ්ර ශීලතා
අ

යතා

න් කළෙනාකරය කර ගැනීෙ සඳො ඇති ප්රති විකුණුම් ිහවිසුම්

ැනි ඉෙළ ්ර ශීලතා

න් සහිත ත්කම් ලද ආම ෝජ්න

අරමුදල විසින් සි ලුෙ ්ර ශීලතා අ
කාල

ො

ඉෙළ

්ර ශීලතා

කර ඇත. ත ද,

යතා සපුරාලීෙ සඳො විවිධ
ත්කම්

සහිත

රියත

ප්රොය ත්

මුදල 

(Amounts)/උ කරය නඩත්ුව කරයි. මෙමසේ, ආම ෝජ්න න්හි මූලය සෙ
ආ්තථික

කයතා

ඇගීමෙ ුවිබන් ආම ෝජ්න න් මුදලට අග ට

ටත්

ආම ෝජ්න කරනු ලබයි.
1.3

මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල සම්බන්ධම න් මතොරුවරු ෙෙබැංකු විසින්
ත් ාමගන නු ලබයිද?
ඔ

්රී ලංකා ෙෙ බැංකු

ෙත සඳෙන් මතොරුවරු

-

සාොජික න්මේ දා ක මුදල  සෙ අිකභාර ැසස්කිීතෙ පිිබබඳ විස්තර

-

සාොජික ිහණුම්

-

අතිරික්ත මුදල  ආම ෝජ්න කිීතෙ

-

සාොජික න්ට සෙ ඔවුන්මේ නීතිෙ හිමිකරු න්ට ප්රතිලාභ ආ සු

ත් ාමගන ාෙ

මගවීෙ
-

ත් ා ගනියි.

සාොජික ිහණුම් ලට ම ොලි බැර කිීතෙ
ා්තෂික ිහණූම් සෙ ා්තතා
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-

නි ාස ය අනුෙැති සඳො සෙභාගීත් ය මදන ආ තන ම ත
සාොජික න්මේ ිහණුම් ම ේෂ ෙත ගකීම් සෙතික නිකුත් කිීතෙ
සම්බන්ධ මතොරුවරු.

6.13

jdpahH

gphptpd;

Kjyhe;ju

tzpfHfshy;

jkf;fhf

Kwpfisf;

nfhs;tdT
nra;AkhW
murhq;fg;
gphptpd;
tzpfHfSlhf
Nkw;nfhs;tjd; %yk; murhq;fg; gphptpw;Fk; jdpahH gphptpw;Fk;
fpilf;Fk;
,yhg el;lq;fisf;
fUj;jpw;nfhz;L
murhq;fj;jpd;
fpuaj;ijf; Fiwj;Jf;nfhs;tjw;fhd eltbf;if vLf;fg;gl;likf;F
my;yJ Njitahd xOq;FgLj;jy;fs;
tplaq;fs; ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
When Primary Dealer licenses are issued, it is ensured that the
prospective primary Dealer (PD) has no relationship with another PD.
Further, PDs are expected to participate in competitive bidding process
and hence, no collusions are expected between PDs. This is the first
time such an incident was reported. Once the PDD came to know of
this incident,PDD immediately called for individual meetings with both
parties and warned them of appropriate conduct.
kj;jpa
tq;fpapd;
MSedupd;
Nkw;gb
tpsf;fkspg;Gf;fs; njhlh;gpy; fzf;fha;thsh; jiyik
vOj;J%y tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
,yq;if

vOj;J%y
mjpgjpapd;

Reply has no impact on the audit observation
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
6.14

Nkw;Fwpj;j

5.3.3

Mk;

ge;jpapy;

mtjhdpf;fg;gl;l

tl;b

tpfpjq;fs;

gbg;gbahf caHtilAk; Nghf;F Vw;gLtjw;F Nkw;Fwpj;j 5.1.7
ge;jpapy; Fwpg;gplg;gl;l nfhs;if hPjpahd jPh;khdk; Neubahf my;yJ
kiwKfkhff; fhuzkhdjh vd;gJ Fwpj;J jPHkhdpg;gjw;Fg; Nghjpa
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gFg;gha;T
Nkw;nfhs;sg;gl;likf;fhd
ntspg;gLj;jg;gl;bUf;ftpy;iy.

jfty;fs;

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.1

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

vLf;fg;gLk;

nfhs;if

hPjpahd

jPh;khdq;fisg;
Nghd;W
epyTk;
eilKiwfspy;
khw;wq;fs;
Vw;gLj;jg;gLifapYk; Gjpa eilKiwfs; mwpKfg;gLj;jg;gLifapYk;
mjd; %yk; ehl;bd; nghUshjhuj;jpw;F NeUk; rhHghd my;yJ
vjpuhd jhf;fq;fisAk; ,yq;if tq;fpapd; Nehf;fq;fSf;F ,jdhy;
Vw;gLk; jhf;fq;fisAk; ePz;l fhyj;jpw;fhfTk; FWq;fhyj;jpw;fhfTk;
fUj;jpw;nfhz;;L Fwpj;j jPHkhdq;fSf;F tu Ntz;baJld; mt;thW
eltbf;if
vLf;fg;gl;likf;F
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l
rhd;Wfs;
Njitahd re;jHg;gq;fspy; rkHg;gpf;fg;gLtjw;F ,aYkhd tifapy;
Ngzg;gl;L tUjy;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.2

,uz;lhk; epiyr; re;ijia xOq;FgLj;Jtjw;fhf Nghjpa juTfs;
,yq;if
topelj;Jk;
G+Htkhd

kj;jpa

tq;fpaplk;

,y;yhj

epiyapy;

epjpr;

re;ijia

kw;Wk; xOq;FgLj;Jk; nraw;ghl;il NkYk; Mf;f
tifapy;
Nkw;nfhs;stij
];jk;gpjkhf;Ftijj;
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jtpHg;gjw;Fj; Njitahd rfy juTfSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpaplk;
Ngzg;gly;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
සභා තිුවො
නිම ෝජ්ය අික ති-ුවො ප්රාථමික ම මළඳ ම ොමල  ඇති වුණු ගනුමදනු ත් ගැන මන්
අපි

සාකච්ඡා

කමළේ.ප්රාථමික

ම මළඳම ොමළන්

මම්

ගනුමදනු

ද්විතීයික

ම මළඳම ොළට -Secondary market එකටිහ ාට ස්මසේ Secondary market එමක්
මම් ගනුමදනු සිදු න්මන් මකොමෙොෙද කි න මතොරුවරු

ත් ාමගන

ෑෙක් ්රී

ලංකා ෙෙ බැංකු ුවළ තිමබන ාද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
අමේ Central Depository System -CDS- කි ලා එකක් තිමබන ා. උදාෙරය ක්
විික ට ඉඩෙක ඔේපු

ලි ා දිංචි ම නමකොට හිමිකරු ම නස් වුමයොත් සටෙන්

ම න ා ාමේ අපි බැඳුම්කර නිකුත් කළ ද මසේ සිට ඒක අනිත් අතට ිහමේ ක දාද,
මකොයි ම ලාම ද? කි න එක ිහ

තැන ඉඳලා ඉ ර ම න තැනට

නුවරු trace

කරමගන මසො ා ගන්න පුළු න් CDS එක ෙරො. එ ැනි ක්රෙ ම ද ක් තිමබන ා.
සභා තිුවො
අමේ මම් නි ්චිත කාරයා ට අදාළ ගත්මතොත් 2015 ම බර ාරි 27 සෙ ෝතුව 29
අතර කාල ුවළ සිදු වුණු බැදුම්කර ගනුමදනු ක්රි ා ලිමේදී ද්විතියික ම ළදම ොමළේ
ගනුමදනු පිිබබද මතොරුවරු ලබා මදන්න කි ලා විගයකාික ති මද ා්තතමම්න්ුව
ඔබුවෙන්ලාමගන් ඉල ලා සිටි ාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඉල ලු ා. ඒ වුයාට CDS එමකන් එමෙෙ බලන්න බැෙැ. මෙොකද, Bond

ල IC

Number එකක් සෙ Unit Number එකක් තිමබන ා. කාටෙරි දුන්නාට ස්මසේ ඒ IC
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Number එමකන් කලින් සෙ

සු

ගත් ඒ ා ඔක්මකොෙ එකට තෙයි තිමබන්මන්.

උදාෙරය ක් විික ට IC Number එකත් සෙඟ රුපි ල  බලි න 50 තිමබන ා කි ලා
හිතමු. එමසේ තිබුයාට එක් එක් ද මසේ ඒ ා මකොමෙන් ගත්තද කි න මතොරුවරු
මෙොන ත් නැෙැ.
සභා තිුවො
ෙෙ එතරම් විස්තර ඇහුම

නැෙැ. ෙෙ ඇහුම

ඔබුවෙන්ලාට විගයකාික ති

මද ා්තතමම්න්ුවම න් ඉල ලීෙක් කළාද මම් මතොරුවරු ලබා මදන්න කි ලා?
ටී.එච්.බී.සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ ඉල ලීෙක් කළා.
සභා තිුවො
විගයකාික ති මද ා්තතමම්න්ුවම න් ඒ පිිබබඳ

ම් ආකෘති කාරයා ක්,

ැෙැදිලි

කිීතෙක් ඔබුවෙන්ලාට ඉදිරි ත් කළාද මෙන්න මම් මතොරුවරු මෙන්න මම් විික ට
ලබා මදන්න කි ලා?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ ෙට ෙතක ෙැටි ට ඒ ඉල ලපු විික ට අ ට මතොරුවරු මදන්න බැෙැ.
සභා තිුවො
එමෙෙ ආකෘති ක් දුන්නාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ ෙට ෙතක ෙැටි ට දුන්නා.
සභා තිුවො
එතමකොට ඔබුවෙන්ලා ඒ මතොරුවරු ලබා මදන්න බැෙැ කි ලා ප්රතික්මෂේ කළාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
බැෙැ කි ලා මනම යි කි ම . ඒ මතොරුවරු ගන්න බැෙැ කි න එකයි කි ම .
සභා තිුවො
ඒ ආකෘති ට අනු ගන්න බැෙැ කි ලා?
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ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ .
සභා තිුවො
නැත්නම් ඒ ඉල ලීෙ ම න විික කට ඉදිරි ත් කමළොත් ඔබුවෙන්ලාට ද්විතීයික
ම ළඳම ොමළේ මතොරුවරු ලබා මදන්න පුළු න්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ම් ආකාර ලට ගන්න පුළු න්. නමුත් උදාෙරය ක් විික ට මිල ගැන විෙසීෙක්
කමළොත් CDS එමක් මිල ගැන සඳෙන්

න්මන් නැෙැ. අයිති මකනාමේ Account

එමක් ප්රොය සඳෙන් ම න ා.
ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
ඇයි මිල සඳෙන් මනොම න්මන්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඒ system එක ෙදලා තිමබන්මන් ඒ විික ට. ඒ කි න්මන් CDS එමක් record
ම න්මන් ownership එක මන්.

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
උදාෙරය ක් විික ට අපි කි මු "A" කි න bond එක අපි primary Market එමක්
දැමු ා කි ලා. ෙට කි න්න ද්විතීයික ම ළඳම ොමළේ
උ

bond dealers ලා ලාභ

න්මන් මකොමෙොෙද කි ලා?

ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ද්විතීයික ම ළඳම ොමළේ ලාභ උ

න්මන් buying and selling ලින්.

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
buying and selling ලින් තෙයි ලාභ උ
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න්මන්?

ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ . Capital gains tax එක ගන්න පුළු න් buying and selling ලින්.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
Capital gains tax එක calculateකරන්මන් මකොමෙොෙද? අපි Capital gains tax එකක්
ගෙන ා නම් Capital gains tax එක ද්විතීයික ම ළඳම ොමළේ calculate කරන්මන්
මකොමෙොෙද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඒ මගොල මලෝ ගනුමදනු කරන මිල අපි ළඟ නැෙැ.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
ෙෙ අෙන්නමන් ඒක මනම යි. ෙෙ අෙන්මන් සෙරුවංග ෙෙත්ෙ ා Capital gains tax
එකක් ගෙන්න

න ාමන්. Bond එකක Capital gains tax එක secondary market

එමක් calculate කරන්මන් මකොමෙොෙද කි න්න මකෝ.
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ ඒ ගැන අදෙසක් ඉදිරි ත් කමළොත් Capital gains tax එකක් ගෙන ා නම්
Capital gains tax එක අදාළ මකොම් ැණි ගත්තාද, නැද්ද, ගත්ත මිල කී ද, විකුයපු
මිල කී ද, ඒ අනු ලාභ කී ද කි න එක දැනුම්දීෙ මකොම් ැණිමේ ගකීෙ.මෙොකද
secondary market එමක් එක එක rates ලට create ම න ා. නමුත් CDS එමක්
record ම න්මන් අයිති ම නස්වීෙ මිසක් ම නස් වුණු මිල සඳෙන් න්මන් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එතමකොට ඒ Company එක මදන ගයන තෙයි අ ට මදන්මන්?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ . ආදා ම්බදු ැසස් කරනමකොට ඒ පුද්ගල ාමේ ආදා ෙ ගයන

කරන්මන් ඔහු

declare කරන එක අනු මන්. ආදා ම් බදු ල මූලික ප්රති ත්ති ඒ මකොම් ැණි විසින්
income tax return එකsubmit කළ යුුව වීෙයි.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
ඒක ෙරි. අපි හිතමු
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සභා තිුවො
නිම ෝජ්ය අික තිුවො ආදා ම් ඉදිරි ත් කිීතමම් අ ංකභා
තිමබන අ ංකභා

යි. මම් ගනුමදනු ක

යි අතර ම නස ඔබුවොට මත්මරන ා මන්

ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ .
සභා තිුවො
මෙක bond මෙහි Business ක්රි ා ලි ක් තිමබන්මන්. ඒ companies ටන් අරමගන
තිමබන්මන් මම් කා්ත

ට.ඒ නිසා ආදා ම් ඉදිරි ත් කිීතමම් අ ංකභා

මම්මකන්

බලාම ොමරොත්ුව ම න්න බැෙැ. ෙෙ අෙන්මන් මෙච්චරයි. ඔබුවෙන්ලා ඔ
system එකට අනු
සෑහීෙකට

ඔබුවෙන්ලා සෑහීෙකට

ත් ම ලා තිමබන ාද

ත් ම න ාද, ෙෙ බැංකු

ෙදපු

මෙමතක්

secondary market එමක් තිමබන ගණුමදනු

පිිබබඳ , මිල පිිබබඳ මතොරුවරු ප්රොය ත් රිදි ඔබුවෙන්ලාට ලැමබන ා කි ලා?
ඇත්තටෙ මම්ක ැදගත් ම න්මන් අලුත් අික තිුවොට.
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
අපි දැනට
අයිති

ත් ාමගන

න ක්රෙම ද

අනු

රජ්

නිකුත් කළ සුැසක්ම් ත් ල

ම නස්වීෙ, කුෙන පුද්ගල ාමේ ඉඳලා කුෙන පුද්ගල ාට හු ොරු වුයාද

කි ලා තෙයි අපි සඳෙන් කරන්මන්. එහිදී කුෙන මිලකට හු ොරු වුයාද කි න එක
අපි දැනට සඳෙන් කරගන්මන් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
yield එක ත් නැෙැ?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
නැෙැ. නමුත්, එක කරුයක් තිම න ා. ප්රාථමික ම ළඳ ආ තන ලට

ගකීෙක්

තිම න ා,ඒ ද මසේ ඒ අ ගනුමදක් කළ සුැසකුම් ත් මිල ගයන් පිිබබඳ මතොරුවරු
ෙෙ බැංකුම

රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට දැනුම් මදන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම් මදන

මතොරුවරු සෙෙර ම ලා ට සි

ට 100 ක් නි ැරදි මනොම න්න පුළු න්. නමුත්,

ම ළඳ ම ොමළේ තිමබන ම ොලී අනු ාත

අනු

සුැසකුම් ත් ල මිල ගයන් ම නස්

ම න්නමන මම් ආකාර ට කි න එක අ ට දනම් කරගන්න ම න ා. අ ට මිනුම්
දණ්ඩක් විික ට භාවිතා කරන්න ම න ා. සෙෙර ම ලා ට සි

ට 100ක් නි ැරදි

මනො න්න පුළු න්. අනික් කරුය තෙයි ගරු ෙන්ත්රීුවො ඇහු ා මකොමෙොෙද මම්
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සුැසකුම් ත් ල මිල තීරය

ම න්මන් කි ලා. ො හිතන්මන් එුවො දන්න ා..

සුැසකුම් ත් ල මිල තීරය ම න්මන්

තින මුදල  ප්ර ාෙ

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
I mean the whole point is to ride this wave. You are making capital gains on
the changes in the yield to make billions in the bond market. That is how you
do it. If you are now saying, “we have no way to check at what price these
securities change hands" Mr. Governor, that is serious flaw. There is no way
in which you can estimate if there has been any fraud or if there is some sort
of query. How would you do this?
The Hon. HarshanaRajakaruna
Specially, if there is a capital gains tax is being introduced.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Capital gains tax එමකන් මුදල  ගන්මන් මකොමෙොෙද?
Dr. M.Z.M Azim
In fact, for the question the Hon. Deputy Minister raised, what we are
currently having is in the capital market the infrastructure available is a
depository which records the ownership transfer which is not a trading
platform where you probably see the price movements. But the Central Bank
has already recognized that factor and already initiated developing a nontrading platform that is in the process. This might come up with the time frame
and the Deputy Governor might be able to detail it to you. We have
recognized that deficiency in the market as of now. But for the price details
what you are doing at the moment is on site supervision.
සභා තිුවො
අික තිුවො, අපි මෙ
ගකීෙ නි ාෙන

විම ේෂම න් note කරන ා. මෙේුව , ෙෙ බැංකුම

ප්රධාන

කි න එක. විම ේෂම න් ප්රාථමික ම ළඳම ොළ සෙ ද්විතීයික

ම ළඳම ොළ සෙ ද්විතීීමක ම ළඳම ොළ. ප්රාථමික ම ළඳ ම ොමළේ මම් විික ට මලොකු
හිදැසක් ඇතිවීමම් ඉඩකඩ තිම න ා. ඒක මබොමෙොෙ බර තළ ප්ර ්න ක්. ඒ නිසා මම්
සම්බන්ධම න් විම ේෂ ප්රතික්තෙ න් ම දීමම් අ
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යතා තිම න ා.

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා.
ෙෙ දැනගන්න කැෙතියි. theoretical ැත්ත මනොම යි. අපි ම බර ාරි 27

ැනිදා

issue කරපු bond එක විවිධ ආ තන ගත්තාමන්. ඒ ගත්ත ආ තන ල ownership
එක transfer ම ලා අ සානමේ ඒක land ම ලා තිම න්මන් මකොතනද කි ලා ෙෙ
බැංකු ට මම් COPE කමිටු ට කි න්න පුළු න්ද? මකොච්චර ප්රොය ක්ද කි න එක
අ

ය නැෙැ.

ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
ownership එක කි න්න පුළු න්ලු. price තෙයි කි න්න බැරි?
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලා

ටමත් තිමබන ආ තන ක් ගන්න නම්, price එක දන්න ා මන්.

අ්තථසාධක අරමුදල ගත්මත් කී ටද කි ලා කාමගන් ත් දැන ගන්න මද ක් නැෙැ
මන්. ඒක ඔබුවො දන්න ා මන්. අ්තථසාධක අරමුදල  ගත්මත් කි ටද කි ලා
දන්න ා?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 34/35/36/37/38)
nghJ
Kaw;rpfs;
FOtpdhy;
epjp
mikr;rpd;
nrayhsUf;F
mDg;gpitf;fg;gl;l ,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs;
kw;Wk; mjw;fhd gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
සුරකුම් ත් ද්විතියික ම මළඳම ොළ සම්බන්ධම න් ෙොභාණ්ඩාගාරමේ මතොරුවරු
ත් ාමගන න්මන්ද? නැත.
7.3

kj;jpa

tq;fpahy;

tpepNahfpf;fg;gl;l

Kwpfs;

KjpHtile;J

gzk;

ngw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;fhf jkf;F rkHg;gpf;fg;gLk; re;jHg;gk; tiu
mk; Kwpapd;chpikiaAk; nfhLf;fy;thq;fy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;l
tpjk; Fwpj;j jfty;fSk; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Ngzg;gly;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l
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Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.4

ehl;by;

kj;jpa

tq;fp

njhlHghf

epyTk;

ek;gpf;if>

mt;

cj;jpNahfj;jHfshy; vLf;fg;gLk; jPHkhdq;fspd; cz;ikjd;ik
rhHe;jpUg;gjdhYk; me; ek;gpf;ifia cs;ehl;bYk; ntspehl;bYk;
CWgLj;jg;glhJ
Ngzg;gl
Ntz;bajd;
fhuzkhf
mt;
cj;jpNahfj;jHfs;
vLf;Fk;
jPHkhdq;fspd;
cz;ikj;jd;ikia
fhyjhkjkpd;wp
fhuzq;fhl;lg;glf;$ba
tifapy;
rpw;rpy
tiuaiwfspd; fPo; my;yJ ntspg;gilj; jd;ikAld; nraw;gLjy;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.5

rl;l epiyfspdJk; fzf;fPl;Lf; nfhs;iffspd; gy;NtW ehdhtpj
tiutpyf;fzq;fs; kw;Wk; tpjptpyf;Ffs; ,Ue;j NghjpYk; mtw;wpw;F
kl;Lg;gLj;jg;glhJ
,yq;if
kj;jpa
tq;fp
Kfhikj;Jtj;
jPHkhdq;fSf;F
jhf;fj;ij
Vw;gLj;jf;$ba
epiyapyhd
cj;jpNahfj;jHfSf;Fk; ,yq;if kj;jpa tq;fpAld; njhlHGila
epWtdq;fspw;Fk;
,ilNa
VNjDk;
gpizg;gpy;
Kuz;ghLfs;
epyTtjhapd;
jd;ikf;F
Kf;fpaj;Jtk;
nfhLj;J
Vw;w
ntspg;gLj;jYld; jkJ gzpia Nkw;nfhs;tjw;F kj;jpa tq;fpapd;
caH Kfhikj;Jtk; eltbf;if vLj;jy;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
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7.6

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; vLf;fg;gLk; ngUk;ghyhd jPHkhdq;fs;
nkhj;jg;
nghUshjhuj;jpw;Fk;
ePz;l
fhyj;jpw;Fj;
jhf;fj;ij
Vw;gLj;JtJld; mj;jifa kpf Kf;fpak; tha;e;j> rpf;fyhd kw;Wk;
czHr;rpG+htkhd jPHkhdq;fis vLf;ifapy; rhpahd mbg;gilapy;
mj; jPHTfSk; jPHkhdq;fSk; vLf;fg;gLfpd;wdth vd RahjPdkhd
jug;gpdhpd; Ma;tpw;Fk; fz;fhzpg;gpw;Fk; cl;gLj;jg;gLtJ kpf
Kf;fpakhfpd;wik mj; jPHkhdq;fspypUe;J vOk; rhjfkhd mt;thNw
rhjfkw;w tpisTfSf;F nkhj;j kf;fSf;Fk; Kfk; nfhLf;f Ntz;b
NehpLtjhyhFk;. ,jd; gb> mj;jifa rpf;fyhd jPHkhdq;fis
Kiwahd
kjpg;gPL
,d;wp
kpfTk;
vspjhfTk;
cldbahfTk;
Nkw;nfhz;L ,jd; %yk; VNjDk; ghjfkhd tpisT NeHe;Js;sjh
vd;gijg; ghPl;rpg;gjw;F Njitahd jfty;fSk; ,jw;fhf Miz
ngw;Ws;s
epWtfq;fSf;F
toq;fg;gLtjw;F
jilfs;
NeUk;
tifapy; epjp rl;l mjpfhur;rl;lj;jpd; 45 Mk; gphptpy; Fwpg;Gfspd;
,ufrpaj;
jd;ikiag;
ghJfhf;Fk;
Vw;ghl;ilg;
gad;gLj;jp
ngw;Wf;nfhs;s ,ayhj tifapy; mg; gphpit Vw;w tifapy;
jpUj;jq;fspw;F cl;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.7

,t;

mwpf;ifiaj;

jahhpg;gjw;fhf

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

toq;fg;gl;l jfty;fspilNa fhzg;gl;l ,ufrpaj;jd;ikAk; czHr;rp
G+Htkhd jfty;fis rhpahf ,dq;fz;L jUkhW kj;jpa tq;fp
MSeUf;F vOj;J %yk; NfhhpapUe;jJld; ,jw;F toq;fpa
gjpy;,d;gb toq;fg;gl;Ls;s jfty;fs; midj;Jk; ,ufrpakhd
jfty;fs; vd fUjg;gLtjw;F NeHe;jpUe;jJ. Mifahy; murhq;f
fzf;fha;thy;
mj;jifa
jfty;fspd;
%yk;
,dq;fhzg;gl;l
jfty;fs; ,t; mwpf;iff;F mt;thNw cs;slf;fg;glhJ mj;
jfty;fs;
ghuhSkd;wj;jpd;
nfsut
toq;fg;gLtjhfTk; Fwpg;gpl Ntz;bAs;sJ.
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rghehafH

mtHfl;F

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.

ඔබ ම මළඳ ළ සංම දී මතොරුවරු මලස ෙඳුන් න්මන් කුෙන කාණ්ඩ ට
ැමටන මතොරුවරුද?
ම නත් ා්ත

කට අයුුව ප්රම ෝජ්න ක් ලබා ගැනීෙට ෙැකි න සිදුවීෙට

ආසන්න මෙෝ අනාගත මූලය, විනිෙ අනු ාත, ම ොලී අනු ාත සෙ රාජ්ය
ප්රති ත්ති ො මත න ා්ත
2.

සම්බන්ධ කරුණු ආදී සි ලුෙ මතොරුවරු.

එෙ මතොරුවරු කුෙන කාල ක් සඳො සංම දී මතොරුවරු මලස

ත් ාමගන

න්මන්ද?
ම නත් ා්ත

ක් විසින් එ ැනි මතොරුවරු අයුුව ප්රම ෝජ්න ක්

ලබාගැනීෙට භාවිතා කිීතෙට ෙැකි ා ක් ඇති මතක්.
3.

එෙ සංම දී මතොරුවරු කා සුව

තින්මන්ද?

මෙෙ මතොරුවරු ්රී ලංකා ෙො බැංකු සෙ මුදල  අොතයාං මේ විවිධ
ෙේටමම් කා්ත

න් ල නියුුව න කමිටු සාොජික න්/ ආ තන සුව මෙෙ

මතොරුවරු ඇත.
4.

එෙ මතොරුවරු මත න ා්ත

ක් ම ත ාෙ නිසා ඇත න

බල ෑෙ(impact) කුෙක්ද?
මෙ ැනි මතොරුවරු ලින් මත න ා්ත

ක් අයුුව ප්රම ෝජ්නක් ලබා

ගැනීෙට ඉඩ ඇත.
5.

එෙ මතොරුවරු ල රෙසයභා
ඇති පි

ආරක්ෂා කිීතෙට ො ාලන කිීතෙට මගන

ර මෙොන ාද?

්රී ලංකා ෙෙ බැංකු ුවළ සුදුසු අභයන්තර ාලන න් සෙ ය ්ත ම ෝල ස්
(fairwalls) ස්ථාපිත කර ඇති අතර, අදාළ පුද්ගල න් ය ස්ථානුකූල
රෙසය භා

ත් ා ගැනීෙට බැඳී ඇත.
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7.8

Kjyhe;ju

tzpfh;fSf;fpilNa

KwpfSf;F

chpj;jhf

Nkw;nfhs;sg;gLk;
cs;sff;
nfhLf;fy;thq;fy;fis
xOq;FgLj;Jtjw;fhf
Kiwahd
eilKiwnahd;iw
topfhl;b
xd;wpd; %yk; mwpKfg;gLj;jy; Ntz;Lk;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
1.1

ප්රාථමික ම මළඳුන් නි ාෙන කිීතමම් බල ක් ෙෙ බැංකු සුව ම ද? ඔ

1.2

තිමේනම් එමසේ නි ාෙන කිරිෙ සඳො ගනු ලබන ක්රි ාෝතග මෙොන ාද?
1. නි ාෙන සෙ උ මදස් නිකුත් කිීතෙ.
2. ප්රාථමික අමලවිකරු න්මේ කා්ත

න් ඇගීමෙ

3. එතැන් ීතක්ෂා සෙ දුරස්ථ ීතක්ෂා
1.3

ප්රාථමික ම මළඳ ළට ලංසු තැබ ෙැකි උ රිෙ මුදලක් තීරය කර තිමේද?
නැත

1.4

ප්රාථමික ගණුමදනුකරු කු මලස ලි ා දිංචි මනොවූ ගණුමදනුකරු කු
ම නුම න් ප්රාථමික ගණුමදනුකරු කුට ලංසු තැබ ෙැකිද? ඔ

7.9

Kwpfspd;

Vytpw;gidf;F

chpj;jhf

gpurpj;jg;gLj;jg;gl;l

Vytpw;gidfspd; ,Wjpj; jpfjpAk; NeuKk; rpw;rpy re;jHg;gq;fspy;
ePbf;fg;gLtjw;fhd mq;ff
P huk; fhzg;gl;lJld; mj;jifa ePbg;Gfs;
jtpHf;f Kbahj kw;Wk;
tiuaWf;fg;gl Ntz;Lk;.

epahag;gLj;jg;glf;
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$ba

tplaq;fSf;F

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.10

CopaH Nrkyhg epjpak; gjpTnra;ag;gl;l Kjyhe;ju tzpfH my;yhj
NghjpYk; Kjd;ikf; nfhLf;fy;thq;fy;fisg; Nghd;W Kjd;ikr;
re;ijapYk;
Kwpfisf;
nfhs;tdT
nra;tjw;fhd
,aYik
toq;fg;gl;Ls;sJ.
vt;thnwdpDk;>
CopaH
Nrkyhg
epjpak;
Kjd;ikr; re;ijapypUe;J Kwpfisf; nfhs;tdT nra;tjw;F khw;W
topfshf
NtW
Kjyhe;ju
tzpfHfsplk;
,uz;lhk;
epiyr;
re;ijapypUe;J
Kwpfisf;
nfhs;tdT
nra;Ak;
Nghf;iff;
fhz;gpj;jpUe;jik mtjhdpf;fg;gl;lJ. ,J tiuapy; ,yq;if kj;jpa
tq;fpapd; fz;fhzpg;gpd; fPo; epyTk; Nrkyhg epjpak; mf; fz;fhzpg;G
Nkyhf
RahjPdkhf
nraw;glf;
$ba
Kjd;ik
Kftuhf
epakpf;fg;gly;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
nghJ Kaw;rpfs; FOtpdhy; kj;jpa tq;fpf;F mDg;gpitf;fg;gl;l
,e;j ge;jpapYs;s tplak; njhlh;ghd tpdhf;fs; kw;Wk; mjw;fhd
gjpy;fs; fPNo fhl;lg;gl;Ls;sd.
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1.1

මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල ාලන

න්මන් කුෙන ආ තන

1958 අංක 15 දරන මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල 
සි ලුෙ

රි ාලන

බලතල

ජ්නරාල  ර ා සුව

සෙ

කා්ත

න්

ටමත්ද?

නත අනු
කම්කරු

අරමුදමල 
මකොෙසාරිස්

න අතර, අරමුදමලහි භාරකරු මලස අරමුදල 

කළෙනාකරය ට අදාළ බලතල, කා්ත

න් සෙ

ගකීම් ්රී ලංකා ෙෙ

බැංකුම මුදල  ෙණ්ඩල ම ත ැ ීත ඇත.
1.2

එෙ අරමුදමලහි මුදල  මුදලට අග

(Value For Money/VFM)ට

ටත්

ආම ෝජ්න කරනු ලබන්මන්ද?
ඔ
අරමුදමල  සුරක්ෂිතභා

ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ප්රතිලාභ මගවීම් සිදු කිීතෙට

ො අමනකුත් වි දම් සපුරා ගැනීෙට ප්රොය ත්

රිදි ්ර ශීලතා

ක්

ත් ාගනිමින්, අරමුදමල  සාොජික න් ම ත දිගුකාලීන ධන මූ්තත
ප්රතිලාභ ක් ලබා දීෙ ඉලක්ක මකොටගත් අරමුදමල  ආම ෝජ්න ප්රති ත්ති
ක්රි ාත්ෙක කරනු ලබයි. ආම ෝජ්න ප්රති ත්ති ප්රකා
ම ළඳෝතග උ මද්
ෙේටෙ නි්ත චන
දනෙ ස

සෙ ආම ෝජ්න

විසින් අ්තථසාධක අරමුදල දැීතෙට කැෙති අ දානම්

කරන අතර, ආම ෝජ්න

සඳො අරමුදල  ම න් කිීතෙට

නු ලබයි.

ත ද, අරමුදමල  සෙස්ත ආම ෝජ්න න්මගන්

ැඩි ප්රොය ක් රජ්මේ

සුැසකුම් ත්හි ආම ෝජ්න කර ඇති අතර, යා ාර මකොටස් ල සෙ භාරකාර
සෙතික ත් ඇුවළු සාංගමික බැඳුම්කර ලද අරමුදමල  දදනික ්ර ශීලතා
අ

යතා

න් කළෙනාකරය කර ගැනීෙ සඳො ඇති ප්රති විකුණුම් ිහවිසුම්

ැනි ඉෙළ ්ර ශීලතා

න් සහිත ත්කම් ලද ආම ෝජ්න

අරමුදල විසින් සි ලුෙ ්ර ශීලතා අ
කාල

ො

ඉෙළ

්ර ශීලතා

කර ඇත. ත ද,

යතා සපුරාලීෙ සඳො විවිධ
ත්කම්

සහිත

ප්රොය ත්

රියත
මුදල 

(Amounts)/උ කරය නඩත්ුව කරයි. මෙමසේ, ආම ෝජ්න න්හි මූලය සෙ
ආ්තථික

කයතා

ඇගීමෙ ුවිබන් ආම ෝජ්න න් මුදලට අග ට

ආම ෝජ්න කරනු ලබයි.
1.3 මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල සම්බන්ධම න් මතොරුවරු ෙෙබැංකු විසින්
ත් ාමගන නු ලබයිද?
ඔ

්රී ලංකා ෙෙ බැංකු

ෙත සඳෙන් මතොරුවරු

-

සාොජික න්මේ දා ක මුදල  සෙ අිකභාර ැසස්කිීතෙ පිිබබඳ විස්තර
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ත් ා ගනියි.

ටත්

-

සාොජික ිහණුම්

ත් ාමගන ාෙ

-

අතිරික්ත මුදල  ආම ෝජ්න කිීතෙ

-

සාොජික න්ට සෙ ඔවුන්මේ නීතිෙ

හිමිකරු න්ට ප්රතිලාභ ආ සු

මගවීෙ
-

සාොජික ිහණුම් ලට ම ොලි බැර කිීතෙ
ා්තෂික ිහණූම් සෙ ා්තතා
නි ාස ය අනුෙැති සඳො සෙභාගීත් ය මදන ආ තන ම ත
සාොජික න්මේ ිහණුම් ම ේෂ ෙත ගකීම් සෙතික නිකුත් කිීතෙ
සම්බන්ධ මතොරුවරු.

7.11

,J

tiuapy;

vjpHtUk;

khjq;fspd;

epjpj;

Njitg;ghL

,yq;if

kj;jpa tq;fpA+lhf nghJj; jpiwNrhp ngw;Wf;nfhs;tJld;
Fiwe;jJ ,jid vjpHtUk; %d;W khj fhyk; tiu ePbj;jy;.

Mff;

fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.12

Nkw;Fwpj;jthW nghJj; jpiwNrhp ngw;Wf;nfhz;l epjpj; Njitiar;
Nrfhpj;Jf;nfhs;Sk; tpjk; Fwpj;J Kd;$l;bNa jPHkhdpj;jy;.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
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7.13

,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Kjyhe;ju tzpfHfs; njhlHghd Nghjpa
fz;fhzpg;ig Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. mjhtJ fle;j fhyg;gFjpapd;
NghJ XH Kjyhe;ju tzpfH Kwptile;j fhuzj;jhy; murhq;fk;
cs;slq;fyhf mt; tzpfUld; nfhLf;fy;thq;fy;fis Nkw;nfhz;l
KjyPl;lhsHfSk; rpukj;jpw;F cl;gl;Ls;sdH. mj;jifa epiyfisj;
jtpHf;Fk; tifapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mtHfs; epjp
cWjpg;ghLfs; cs;slq;fyhf Fwpj;j Nghf;Ffs; njhlHghf Nghjpa
fz;fhzpg;G Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;bapUj;jy;.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
7.14

,yq;if

kj;jpa

tq;fpahy;

fzf;fha;thsH

jiyik

mjpgjpf;Fr;

rkHg;gpf;fg;gl;l jfty;fspy; cs;s ,ufrpaj; jd;ikiag; Ngz
Ntz;ba gjpNtLfis ,dq;fz;L jUkhW nghJj; jpiwNrhpr;
nrayhshplk; Nfhug;gl;lJ. ,jw;fhd gjpyspf;Fk; tifapy; jpiwNrhp
Kwpfis
tpepNahfpg;gjw;F
chpj;jhd
nghJj;jpiwNrhpapd;
nraw;ghLfs;
Mz;bw;fhd
xJf;fPl;L
mjpfhur;rl;lj;jpdhy;
mq;ff
P hpf;fg;gl;l vy;iyfSf;Fs; murhq;fj;jpd; fld; Njitg;ghL
khjhe;j mbg;gilapy; ,yq;if kj;jpa tq;fpf;F mwptpg;gJld;
kl;Lg;gLj;jg;gLtjhf
nghJj;
jpiwNrhpapd;
gpujpr;
nrayhsH
njhptpj;jpUe;jhH. vt;thnwdpDk;> ,yq;if kj;jpa tq;fp njhlHghd
fz;fhzpg;G eltbf;iffspw;Fg; nghWg;ghd Kf;fpa epWtdkhf
nghJj; jpiwNrhpapd; gzpfs; NkNy fhz;gpf;fg;gl;Ls;s ruskhd
gzpf;F kl;Lg;gLj;jg;gLtjhf fzf;fha;tpy; cld;gl KbahJs;sJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
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Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.
8.1

Nkw;Fwpj;j

5.1.17

Mk;

ge;jpapy;

fhz;gpf;fg;gl;Ls;s

jtpHf;fg;glf;

$bajhf ,Ue;j &gh 889>358>050 njhifahd kjpg;gPl;L el;lj;ijAk;
5.2.3 Mk; ge;jpapy; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s jtpHf;fg;glf; $bajhf ,Ue;j
&gh 784>898>755 njhifahd kjpg;gPl;L el;lkhd 2015 ngg;uthp 27
Mk; jpfjpAk; 2016 khHr; 29 Mk; jpfjpAk; elhj;jg;gl;l jpiwNrhp
Kwpfspd; ,U Vytpw;gidfspd; NghJ jtpHf;fg;glf; $bajhf ,Ue;j
&gh
1>674>256>805
$l;Lj;njhifahd
kjpg;gPl;L
el;lj;ijAk;
jtpHg;gjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;buhik njhlHghf mjpfhhpfs;
nghWg;Gf; $w Ntz;Lk; vd KbTiuf;fg;gl;Ls;sJ.
NkYk;> NeH Kiwf;F jpiwNrhp Kwpfs; tpepNahfpf;fg;gLtij
jw;fhypfkhf ,ilepWj;Jtjw;Fk; jPHkhdpf;fg;gl;L 2015 ngg;uthp 27
Mk; jpfjp Kjy; 2016 Nk khjk; tiu NeHe;Js;s Kwpfspd;
tpepNahfq;fSf;F chpj;jhfTk; kjpg;gplg;gl;l ,yhgq;fs; my;yJ
el;lq;fisf; fzpg;gpl;lhy; Nkw;Fwpj;j kjpg;gPl;L el;lk; NkYk;
caHtilAk; ,aYik cs;sikiaAk; jtpHf;f KbahJs;sJ.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb

tplaq;fs;

njhlh;gpy;

FO

tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

cWg;gpdh;fshy;

njhLf;fg;gl;l

cj;jpNahfj;jh;fshy;

toq;fg;gl;l

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අ ට ක්රෙම ද ක් පිිබබඳ සැලකිල ලක් කරලා නි ැරදි මෙොකක්ද
කි න එක කි න්න අ ෙසු නම්,
ගනුමදනුම දී අනුගෙන

ැරදි මෙොකක්ද

ම් නි ්චිත ගනුමදනු ක් ගැන සලකා එෙ

කරන්මන් මෙොන ක්රෙම ද ද කි න එක ෙත ම න

ාසි

මෙෝ අ ාසි කි න්න පුළු න් මන්ද? එක් ගණුමදනු කට එක් ක්රෙ ක් ආමද් කළාෙ
අ ාසි ම න්න පුළු න්. නමුත් ත ත් ගණුමදනු කදී ඒ ක්රෙ ෙ අනුගෙන

කලාෙ

ාසි ම න්න පුළු න්. නි ්චිත ගනුමදනු කදී එෙ ගණුමදනු අරභ ා අනුගෙන කළ
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යුුව ක්රෙම ද ගැන සැලකිල ලක් කරලා ඒ ක්රෙම ද මෙොඳද, නරකද, ාසි අ ාසිද
කි ලා ැෙැදිලි කරන්න පුළු න්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ කරන්න පුළු න්. ෙෙ හිතන්මන් විගයකාික තිුවො මම් ා්තතාම න් කරලා
තිමබන්මන් ඒක තෙයි.

8.2

(ම ොමු -2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 10)

,t;

jahhpf;ifapy;

mwpf;ifiaj;

fzf;fha;thsH

jiyik

mjpgjpf;F ntspg;gLj;jg;gl;l tplaq;fs; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l
ge;jpfspy; vLj;Jf; $wg;gl;Ls;s tplaq;fspd; gb> kj;jpa tq;fp
MSeuhy; jkJ gzpfis Nkw;nfhs;ifapy; kj;jpa tq;fp MSeu;
xUtuhy; vjpHghHf;fg;gLk; epiyapy; njhopy;Kiwf; ftdpg;Gld;
nraw;gl;ljhf ep&gzkhftpy;iy.
fzf;fha;thsh;
jiyik
mjpgjpapd;
mwpf;ifapYs;s
Nkw;gb
ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
MSedupd; vOj;J%y
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා ම බර ාරි 27

ැනි දින සිට ක්රි ාත්ෙක කර සි

ට 100 ක් ම න්මද්සි ක්රෙම න්

න ා කි න තීරය ට ෙමේ දැනීමම් ෙැටි ට නම්මුදල  ෙණ්ඩල ට අනුෙැති ක්
ලැබලා තිබුමණ් නැෙැ.ත ෙත් ලැබලා නැෙැ.ඒක සිදුවුමණ් ම බර ාරි 27 ැනිදා
උමද් ම න්මද්සි ට ම ර අපි සි ලු මදනාෙ ඉන්න තැන. මින් ඉදිරි ට
ම න්මද්සි ලින්

ෙයක් කරන බ ටත් අමනක් ක්රෙ ට කරන්මන් නැති බ ටත්

අික තිුවො ාචික ප්රකා
තිබුමණ් නැෙැ. ඊට

කළා. එතමකොටත් මුදල  ෙණ්ඩල

ඒක අනුෙත කරලා

ස්මස Board Meeting එක තිබුමණ් ෝතුව 06

අික තිුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට ඇවිල ලා ප්රකා
ැ ැත්වුණු ම න්මද්සිමේදී සම්පූ්තයම න් සි
කළා කි ලා.ඒ පිිබබඳ

ක් කළා.ම බර ාරි 27
ට සි

ක් ම න්මද්සි

ැනිදා
ැනිදා
ෙයක්

දැනුම් දීෙක් කළා. නමුත් ඒකත් මුදල  ෙණ්ඩලමේ

අනුෙැති ට ලක්ම ලා තිබුමණ් නැෙැ. මෙොකද සාොනයම න් මුදල  ෙණ්ඩලමේ
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අනුෙැති ට ලක් ම න්න නම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා කරලා, ඒක අනුෙැති ට
ඉදිරි ත් කරලා ඒ තීරය ක් ගන්න ඕනෑ. මම්මකදි දැනුම් දීෙක්

ෙයයි කරලා

තිබුමණ්. එතමකොට ඒ සම්බන්ධම න් අික තිුවො 27 ම නිදාට ම ර කිසිෙ දිනක,
අපි කිසිෙ මකමනක් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තිබුමයත් නැෙැ. කිසිෙ
මකමනකුට දැනුම් දීෙක් කරලා තිබුමයත් නැෙැ. එතමකොට ඒ නිසා තෙයි Tender
Committee එක මද ා්තතමම්න්ුව

අතර

recommendation ම න විික ට ඒ

මගොල මලො රුපි ල  මිලි න 2.5 ක් විතරක් අරමගන ඉුවරුටික
කරන්න කි ලා නි්තමද්
අික තිුවො කි

replacement

කරලා තිබුමණ්. එතැනදි මද ා්තතමම්න්ුව ට ිහහිල ලා

නිසා තෙයි Tender Committee එක ඒ ආකාර ට තීරය කරලා

තිබුමණ්
ඔබුවොමේ ප්ර ්ය ට ෙමේ මකටි පිිබුවරයි ඒ. ඒකට නිසි අනුෙැති

මුදල 

ෙණ්ඩලම න් ත ෙත් ලැබී නැෙැ.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 04/05)

සභා තිුවො
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් නි්තමද්

ෙදන ා මන්. ඒ නි්තමද්

නි්තමද්

කිහි

නි්තමද්

ක් සහිත ඔබුවෙන්ලාට ඉදිරි ත් කමළේ.

ුවළ විකල 

ක් තිබුයා. ඒ අතරින් එකක් තෙයි රුපි ල  බලි න 2.6 ක

පී. සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ රුපි ල  බලි න 2.6 ක නි්තමද්

අ ට ඉදිරි ත් කමළේ නැෙැ. ඒක අ ට ඉදිරි ති

කරන්න ෙදමින් ැ ුවය එකක්.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ම න්මද්සි

11.04ට අ සන් වුයා. ඊට

ස්මස රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාීත, අතිම්තක අිකකාීත රුන් සෙ FrontOffice එමක් ප්රධානි ා එකුවම ලා
බලන ා. මකොච්චර ප්රොය ක් අ ට මම්මකන් ගන්න පුළු න්ද කි ලා. ඒ අනු අමේ
තීරය

වුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය ක් අ ට ගන්න පුළු න් කි ලා. ඒ

පිිබබඳ අපි ා්තතා සකස් කළා. ඒමකන් අදෙස් කමළේ අපි ඒක මටන්ඩ්ත කමිටු ට
ඉදිරි ත් කිීතෙ
වුයාට

සු

ෙයයි. මටන්ඩ්ත කමිටුම න් තෙයි තීරය

අික තිුවොමේ

ගන්මන්. ඒක අ සන්

ැමිණීෙ සිද්ධ වුනා. ඒ ම ලාම

නිම ෝජ්ය අික තිුවෙන්ලා මදමදමනක්
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අික තිුවො සෙග

ැමිය සිටි ා. ඒ අ ස්ථාම

අතිම්තක

අධීකාීතුවො ඉතාෙ විස්තර සහිත

ැෙැදිලි කළා රුපි ල  බලි න 10කට ෑෙ කිසිෙ

ආකාර කින් ම ෝජ්නා කරන්මන් නැෙැ කි ලා.
ආචා්ත එම්.ඉමසzඩ්.එම් ආසීම් ෙෙතා
රාජ්ය

ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

OperationManualඑමක්

TenderBoardඑකට

ඉදිරි ත් කරන මල ඛය Annexes විික ට ම න් ා තිම න ා. ඉන් එක්
මල ඛය කින් තෙයි අපි මනොම කුත් විකල 
කරන්මන්. එෙ අ ස්ථාම

ම ළඳම ොළ තත්ත්

න් මටන්ඩ්ත කමිටු ට ඉදිරි ත්
ෙත රුපි ල  බලි න 2.6 ක්

මටන්ඩ්ත කමිටු ට ම ෝජ්නා කිීතෙ තෙයි අපි ලෑස්ති කරලා තිබුණු විකල 

.

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා මේ ප්ර ්ය
ඔබුවො සෙ ඔබුවමි

කි න ා ඒක Advice එකක් විතරයි. Orderඑකක් මනම යි.

ඔබුවෙන්ලා 2.6 ගන්න එක තෙයි fair කි න එක මටන්ඩ්ත Board එකට ඉදිරි ත්
කළාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
නැෙැ. ඊට ප්රථෙ අික තිුවො මද ා්තතමම්න්ුව ට ැමිණි ා
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
අපි

ා්තතා

සකස් කරලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ක ප්රොය . අික තිුවො

කි ම , එමෙෙ මනම යි. රුපි ල  බලි න 20 ක් auction එමකන් ගන්න කි ලා.
නමුත් ඒ අ ස්ථාම දී අපි එකමෙලා කි ා සිටිමේ, මම් ප්රොය ට

ාෙ සුදුසු නැෙැ

කි ලා.
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ම ෝජ්නා ෙ ක් ම ෝජ්නා කරලා තෙයි ඔබුවමි න්ලා මම් කමිටු ට දෙන්මන්. ඒ
සම්බන්ධ ඔබුවමි න්ලා ත note එකකුත් දැමු ා මන්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි මේ ැෙැදිලි කිීතෙ
එතැනදී අික තිුවො සම්පූ්තයම න්ෙ ප්රකා කලාට ස්මසේ "නැෙැ රුපි ල  බලි න
10කට

න්න ඕනෑ" කි නමකොට ෙට සිදු වුයා FrontOffice එකට නිම ෝග ක්

මදන්න රුපි ල  බලි න 10කට තිමබන විික ට මම් ා්තතා සකස් කරන්න කි ලා.
මෙොකද FrontOffice එමකන් තෙයි මම් ා්තතා සකස් කරන්මන්. ඒ අ ස්ථාම දී ඒ
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නිලධාරි ාට නැ ත ාර ක් ඒ ා්තතා සකස් කරන්න කටින් කි ලා බැෙැ. ඒ නිසා
ෙෙ ඒ නිලධාරි ාට Notes කලා Governorමේ

additional fund requirement

එකක් තිම න ා, ඒ අනු රුපි ල  බලි න 10කට ා්තතා ෙදන්න කි ලා.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඊට සු අපි අරමගන ිහමේ අර රුපි ල  බලි න 10 කි න ම ෝජ්නා . ඒ නිසා අපි
සභා තිුවොට ප්රකා කළා. "අමේ තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6 ප්රොය , නමුත් අපි
මම් ා්තතාම මගනාම නැෙැ අද අික තිුවො නිම ෝජ්ය අික ති රුන් මදමදමනකු
සෙග ැමිණි ාෙ අපි ම ෝජ්නා කරන ා්තතා ට කැෙති නැති නිසා අ ට සිදු වුයා
රුපි ල  බලි න 10 ක ප්රොයමේ

ා්තතා

සකස් කිීතෙට, මම් තෙයි ඒ

ා්තතා "කි ලා. මටන්ඩ්ත කමිටු ට ම ෝජ්නා කළා මම් පිිබබඳ

අික තිුවොමගන්

විෙසීෙක් කරන්න කි ලා.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 14/15/16)

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
රුපි ල  බලි න ක් ඉල ලලා, එතැනින් ස්මසේ මන් ැඩි කරන්න කි ලා නිම ෝග
ආම . ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ලා ඉන්න තැනටෙ ඇවිත් කථා කළා. Public
Debt Management Department එමක් හිටපු කවුරු ෙරි ඉන්න ා නම් කි න්න.
ඉතිොසමේ කිසි ම් ද සක ෙෙ බැංකු අික ති රම කු ෙළ තෙන්මේ department
එකට ඇවිත්, මෙ මෙ ෙය ප්රොය කින් ැඩි කරන්න කි ලා තිමබන ාද?
එන්.ඩේලි .ජී.ආ්ත.ඩී.නානා ක්කාර ෙෙතා
ෙෙ 2012 ්තෂමේ ජ්න ාරි ෙස 01 ැනි දා සිට 2015 ්තෂමේ ම බර ාරි ොසමේ 09
ැනි දා

නුවරු රාජ්ය ය

කාලමේදී එ ැනි තත්ත්

අිකකාරි විික ට හිටි ා. කිසිෙ ද සක ෙෙ ඉන්න

ක් උදා වුමණ් නැෙැ

(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 37)
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
27 ැනි දා සිදුවුණු තීරය අුවමරන් එක තීරය ක් තෙයි, රුපි ල  බලි නමේ සිට
රුපි ල  බලි න 10 දක් ා න්න තීරය කරපු එක. ඒ ාමේෙ ඊට ඩා ැඩි මුදල 
ප්රොය ක් ලැබලා තිබුයත් රුපි ල  බලි න 10න් ඔේබට මනො න්නත් ඔබුවෙන්ලා
තීරය කළ. නි ැරදියිද?
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පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවොමේ මුලිකත් ම න් යුුව

සාොජික න් 08 මදනා ඒ මෙොමෙොමත් ඒ ගත්ත

තීරය , ඔබුවොමේ ෘත්ති විනි ්ච අනු ගත්ත තීරය ක්. ෙරි මන්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ. ෙමේ තනි තීරය ක් මනොම . Committee එකක් තිබුයා. ඒමක් Minutes
තිමබන ා. ෙෙ ම ෞද්ගලික -,
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවො ම ෞද්ගලික මනොම යි කණ්ඩා ෙක් එක්ක ගත්ත තීරය ක්
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඔ කණ්ඩා ෙක්

ම න් ගත්ත තීරය ක්.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
රුපි ල  බලි න 20 ට ිහහිල ලා රුපි ල  බලි න 10 ට අඩු වුයා මනොම යිද?
කවුරු ත් රුපි ල  බලි න 20ක් ගන්න කි ලා ම ෝජ්නා කමළේ නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ කමළේ නැද්ද මසමනවිරත්න ෙෙත්මි ?
සී.එම්ඩී.එන්.මක් මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Department එකට Governorආපු ම ලාම
20 කි ලා
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
විස්ස කි ලා කි

ා.
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ඉස්මසල ලාෙ කි ම රුපි ල  බලි න

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඇයි ඔබුවෙන් මබොරු කි න්මන්?
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
අපිට එමෙෙ ම ෝජ්නා ක් ආම නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
විස්ස දෙ දක් ා ඊට සු අඩුවුයා.
ගරු අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දී ා මසමනවිරත්න ෙෙත්මි

කි න

රිදි Governor

කළ, රුපි ල  බලි න විස්සක් දක් ාෙ

ම් විික ක ෙත ක් ප්රකා

ා ෙැකි තිමබන ා කි ලා. නමුත් සෙරසිරි

ෙෙත්ෙ ාමේ මුලිකත් ම න් යුත් කමිටු , ඔබුවෙන්ලාමේ සාකච්ඡාම දී තීරය
කළ, අපි විස්සට න්මන් නැෙැ. අපි උ රිෙ

ම න් න්මන් දෙ ටයි කි ලා? ඒක

ෙරිද? දී ා ෙෙත්මි මේ අදෙස් පිිබගන්මන් නැද්ද?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒක මද ා්තතමම්න්ුවම

සිදු වු මද ක්.

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
දී ා මසමනවිරත්න ෙෙත්මි ත්. අික තිුවොත් අතර ඇති වු සං ාද
දැනමගන සිටිමේ නැෙැ?
පී.සෙරසිරි ෙෙතා
දැනමගන සිටිමේ නැෙැ?
සභා තිුවො
ඒකෙරිද? අික තිුවො ඔබුවමි ටද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ
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ඔබුවෙන්

සභා තිුවො
මෙුවො ෙුව කළාමන්, ඉස්මසල ලා ගන්න කි ලා මෙුවමි ට කි පු කාරනා
සෙරසිංෙ ෙෙත්ෙ ා මනොදැන සිටි ාද කි න ප්ර ්න , එුවමි ට අදෙසක් කිමබන්න
ඕනෑ ඒ ගැන. ඒකයි ෙෙ ඇහුම .
අජිත් පි.ම ම්තරා ෙෙතා
එුවමි තෙයි නායිකා . සෙරසිරි ෙෙතා ඔබුවො මකො ෙය කාල ක් ෙෙ බැංකුම
මසේ

කර තිමබන ාද?

පී.සෙරසිරි ෙෙතා
ඒ න විට අවුරුදු 30 ක්.
අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මබොමෙොෙ

ළපුරුද්දක් තිබුයා සෙ මජ්ෂ්ඨත්

ක් තිබුයා, මකිබන් තීරය ක්

අරමගන රටට, ආ තන ට නි ැරදි තීරය ක් ගන්න. ඔබමේ ෙණ්ඩල

උ රිෙ

වි ් ාස අනු එෙ තීරය ගත්තා.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අික තිුවො ෙට ෙත ක් ප්රකා

කළ කි ලා කි

ත්, එ

ෙත ක් මනොම යි. ෙට

අන්තිෙට කි ලා ිහමේ,“Do it”කි ලා
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි සාක්ෂි ල කිසිෙ තැමනක “Do it”කි ලා සදෙන් කර තිමබන ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
අද තෙයි “Do it”කි ලා කි

ා කි ලා ප්රකා කරන්මන්.

ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
අද තෙයි ප්රකා කරන්මන් එමෙෙ මද ක් කි
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
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ා කි ලා.

ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි මේ ප්රකා මේ 18

න පිටු

ෙෙ කි

න්නම් “Why do you not go for

10?”
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ළමුම න්ෙ අෙපු ප්ර ්න ඒක.
The Hon. SujeewaSenasinghe
Right’ I am posing this question to you where have you stated that the
Governor said, “Do it”? You gave evidence last time. So, I am asking you a
question. Since I was not there, wanted to ask this question from you. Where
have you said that Governor said, “Do it?”
The Hon. Dayasiri Jayasekara
Can you tell us about the conversation
The Hon. SujeewaSenasinghe
Please let me finish this.
සභා තිුවො
ෙන්ත්රීුවො ෙට ැෙැදිලි කර ගැනීෙටයි ෙෙ අෙන්මන්. ඔබුවො අෙන්මන්, “Do it”
කි ලා Governor සදෙන් කිීතෙ මෙුවමි මකොයි ස්ථානමේදී ද සදෙන් කමළේ කි ලා
මන්ද අෙන්මන්?
ගරු සුජි මසේනසිංෙ ෙෙතා
සාක්ෂි ල දිිහන් දිගටෙ ප්ර ්න කළ, ෙෙ බැංකු අික තිුවො මෙොන ද කි ම කි ලා?
So, let me finish this. Do not disturb because it is giving an undue advantage
for the person to answer’ So, let me finish it please. Decently I am asking a
question.
Where have you stated in your evidence that Governor said, “Do it?”
Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne
Today I am saying
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The Hon. SujeewaSenasinghe
You have never said it before
Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne
No
The Hon. SujeewaSenasinghe
What you said earlier was a suggestion by the Governor. You are an educated
lady. You were under oath and you were giving evidence last time. If it is not,
that Governor told you to do it, easily you could have said –
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙට ඇෙතිුවො කි න මකොට තෙයි ෙතක් වුමණ්.
The Hon. SujeewaSenasinghe: ඇෙතිුවො මනොම යි, you were discussing there
with your peers. I saw that. If Governor had given directions to do it, you
could have said, “He told me to do it.” It is very easy. That is why I am asking
you. You are an educated person and your qualifications are there.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
සො ගන්න ා
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සො ගන්න එ ා. Can I say this?
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
සභා තිුවො, එමෙෙ ප්ර ්න ක් මකෝේ සභාම කවුරු මෙෝ අෙලා තිමබන ාද?
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
අෙලා තිමබන ා. Let me finish.
Mr. IndrajithCoomaraswami
I must make this request
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සභා තිුවො
අික තිුවො.
Mr. IndrajithCoomaraswami
I think the Hon.Minister is very welcome to continue the line of questioning.
But I think it will be very nice if it is can be done in a better environment. I do
not want my colleagues to be put under undue pressure
The Hon. SujeewaSenasinghe
May I say this, Hon. Chairman?
The Hon. MahindanandaAluthgama
Do not give orders. Talk nicely.
The Hon.SujeewaSenasinghe
I am using the best language. My tone is for the question because that is an
important question. She and even the Governor do not have to get bothered my
tone and. I am using a very good language.
The Hon. SujeewaSenasinghe
This is the COPE. I direct a very decent question. All Iam asking is if she has
lied, if she has not said it I have the right to ask that question. I am not forcing
on her. I am not calling her names. So, I can ask that question.
The Hon.MahindanandaAluthgama
Go ahead
The Hon. SujeewaSenasinghe
I am not talking to you I am talking to Chairman
සභා තිුවො
ඔබුවො ෙට කථා කරන්න.
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The Hon. SujeewaSenasinghe
Let me ask this question and finish. සභා තිුවෙනි, මෙතන

ැදගත්

න්මන්

කාරයා මදකයි. එක කාරය ක් තෙයි මම් direct placements ක්රෙ ද ැ තිමේ? මම්
ක්රෙම ද

ආම

මකොමෙොෙද? මම්ක ම නස් කළාද? මම් manual එමක් තිමබන

විික ට මදකෙ තිමබන ාද? Direct placements තිමබන ා, auctions තිමබන ා.
මම්ක ඕනෑ ම ලා කට auctions
ම ලා ටdirect placements
ඊළග ප්ර ්න

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්ද? මම්මක් ඕනෑ

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්ද? ඒක තෙයි අදාළ ප්ර ්න .

තෙයිෙෙ බැංකු අික තිුවො මම් කි න නිලධාරිනි ට නිම ෝග ක්

කළාද? නිම ෝග

කි න එක ඉංග්රී භාෂාම න් මෙෝ සිංෙල භාෂාම න් නිම ෝග ක්

ම න් දක් න්න ඕනෑ. කිසිෙ තැනක එුවමි
සඳෙන් කරලා නැෙැ. එුවමි

නිම ෝග ක් කළා කි න එක

Minute එකක් දාලා තිමබන ා “Give a

direction”කි ලා නමුත් අික තිුවො ඇහු ාෙ එුවො කි

උත්තර

තෙයි ඒක අපි

ෙබ කමළේ නැෙැ. “If I were you I will take this money” කි ලා ිහ ා. අමනක්
ැදගත්ෙ කාරය

න්මන් Dr. Azimෙැතිුවො කි

කලින් ඉල ලු ා කි ලා.

සු

ා, මම් ලි විලි එුවොමගන්

එුවොමේ සාක්ෂිමේ සදෙන් කළා, එුවො ිහහින් එෙ

ලැයිස්ුව භාර දුන්නා කි ලා.
සභා තිුවො
ම න

ටලන්න එ ා. මෙුවො කි න කාරයා ත්, තිබුණු මද් ලුත්, ඔබුවෙන්ලා

කි ාපු මද් ලුත් සාක්ෂි සටෙන් ල verbatim

ම න් තිමබන ා. අ

ය නම් ඒ ා

ආමේත් බලන්න පුළු න්. මෙුවො දැන් කි න මද් ගැන කලබල ම න්නත් එ ා. එදා
කි ාපු මද් ගැන කලබල ම න්නත් එ ා. ඔබුවො කි න මද් ගැන කලබල ම න්නත්
එ ා.
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ආපු ම ලාම

ඉදන් ඔබුවො මන් කථා කරන්මන්. අපි මෙොකුත් කි න්මන් නැුව

අෙමගන ඉන්න මන්. මෙොකක්ද මම්මක් මත්රුෙ? අ ටත් අෙන්න ප්ර ්න
තිමබන ා.මෙතැනට ආපු ම ලාම

ඉදන් ම ොඩ්ඩක් ඉන්න කි

කි ා අෙන ා.අපි

ඒ ා අෙමගන ඉන්න ා
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12දිනැති ාචික සටෙන පිටු 42/43/44/45)
සභා තිුවො
ඔබුවොමේ ප්ර ්න අ සන් කර ගන්න.
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ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි

සඳෙන් කරලා තිමබන ා, විම ේෂම න් විගයකාික තිුවොමේ report

එමක්ත් තිමබන ා ඔබුවමි මේ එකෙ සාක්ෂි ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ට ම්
කිසි ආකාර ක අ මබෝධ ක් ලබා දුන්නා කි න්න පුළු න් එකෙ ආකාර

ෙට

මක්මරන භාෂාම න් “Why do not go for ten”, කි න එකයි. මම් ෙැර ඔබුවමි
ම න භාෂා කින් ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඔබුවමි ට direction එකක් දීලා තිමබන ා
කි ලා ඔබුවමි

මීට ම ර දී්තඝ

ම න් ලබා දුන්න සාක්ෂි ක සඳෙන් ම ලා

තිමබන ාද නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
තිමබන ා.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මකොමෙේ ෙරි තිමබන ා නම් අ ට ම න් න්න.
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
සාක්ෂි ක් මදන්මන් අෙන ප්ර ්න අනු මන්.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි ම ොමරොන්දු ම න ාද ම න විික කට එමෙෙ සාක්ෂි දීලා තිමබන ා කි ලා
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙෙ minute කර ගත්තා කි ලා ෙෙ සාක්ෂි දීලා තිමබන ා.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මබොමෙොෙ ස්ුවතියි. සභා තිුවො, විගයකාික තිුවො මම් සි ලු කාරයා සලකා බලා
නිගෙන

කර තිමබන මම් report එක අනු

ෙෙ බැංකු අික තිුවො

ම් කිසි

ආකාර ක direction එකක් දුන්නා කි ලා මෙහි තිමබන ා. ම න කිසිෙ මද ක්
සදෙන් කරලා නැනැ. ඔබුවො ඒක ා්තතාගත කර ගන්න. ඊට සු ඕනෑෙ මද ක්
කරන්න. මෙුවො සදෙන් කරලා තිමබන ා ඉන්
බලි න 10කට මනො න්මන් ෙන්දැයි රාජ්ය ය

සු

ෙෙ බැංකු අික ති විසින්

අිකකාරි මගන් (මෙුවමි මගන්)

ප්ර ්න කර තිබණි. “Why do not go for ten”, මම් ෙැර ෙෙ බැංකු අික තිුවො ම න
ආකාර කින් direction එකක් දුන්නා කි ලා මෙුවමි
සදෙන් කරලා නැෙැ කි න එක විතරක් ා්තතා කර ගන්න.
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විසින් කිසිෙ සාක්ෂී ක

සභා තිුවො
ඔබුවමි ට ඒ ගැන ත

ැෙැදිලි කරන්න තිමබන ාද?

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ෙෙ ආපු ගෙන් මම් සාක්ෂි

ප්රකා

කළා. මීට කලින් ෙෙ Bribery Commission

එකට ිහ ා. ඊට ම ර ත්රි පුද්ගල කමිටු ට ිහ ා. එමෙදිත් ෙෙ ප්රකා

කළා.

සාකච්ඡා ලදීත් විස්තර කරලා කි ලා තිමබන ා.
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුවෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 47/48)

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Domestic Debt Management Committee එමක් සිටින නිලධාරි ෙෙත් රු සි ලු
මදනාෙ මෙතැන ඉන්න ාද? කී මදමනක් ැමිය සිටින ාද? ඒ සිද්ික

න අ ස්ථාම

සිටි අ මගන් ඔබුවෙන්ලා 06 මදනා ෙයක්ද, මෙතැන නැති ත ත් අ සිටින ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ කාලමේ සිටි director මකමනක් මෙතැන නැෙැ. Director (Statistics) ඉන්න
ඕනෑ. නමුත් එ ත් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො ැමිණිලා, ඔබුවෙන්ලාට තෙයි කි ම .
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
නැෙැ. අ ට කි ම නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලාට කි ම නැද්ද? කාටද කි ම ?
Dr. M.Z.M. Azim: That was not to the Domestic Debt Management
Committee, but to the Public Debt Department.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට ඇවිල ලා තෙයි කි ම . එුවො ආම

විතරද?
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කී ට

සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ළමු රට 10.45ට ෙය තෙයි ආම .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙ close කමළේ කී ටද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
11.00ට ෙය
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො 10.45ට ෙය ආ ා. මද ැනි තා ටත් ආ ාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො ළමු රට ැමිය කළ කථා මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
එහිදී Auction එමකන් මකො ෙය ගත්තාද? මකො ෙය claim කරලා තිමබන ාද,
මකො ෙය Offer කරලා තිමබන ාද කි ලා ඇහු ා. ඉන්

සු

meeting එකක්

තිබුයා.
එහිද අික තිුවො, ඇගෙැතිුවොට ප්රකා

කළා රමේ ම නත් මුදල  අ

යතා

ක්

තිමබන ා කි ලා.
නමුත් ඒක මෙතැනට අදාළ කර ගත්මත් නැෙැ. මෙොකද, අමේ අ
එකක් මන්. ෙො භාණ්ඩාරම න්

යතා

ම නත්

පු Sundry requirement cash flow තෙයි අපි

fund raise කරන්මන්. ඒක තෙයි අපි එතැනදී කථා කමළේ. Auction එක අ සන්
නැති නිසා අික තිුවොට ම නත් meeting එකක් තිමබන ා කි ලා ිහ ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙුවමි

කි න ආකාර ට මම් සිද්ික ක් වුයා කි ලා ඔබුවෙන්ලා තිමදනාෙ

පිිබගන්න ාද?
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Dr.M.Z.M.Azim: Yes.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අික තිුවො මද ැනි තා ට ඇවිල ලා මෙොකක්ද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
Deputy Governorsලා මදමදමනකු සෙඟ ස් රු 12.30ට ෙය මද ැනි තා ටත්
අික තිුවො ැමිණි ා. ඒ ම ලා

න විට අමේ auction එක අ සන් ම ලා තිබුයා.

Tender Board එකට න auction sheetඑක සකස් කර තිබුයා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ ම ලාම එුවො සෙග ැමිණි අමනක් මදමදනා කවුද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ආචා්ත නන්දලාල  වීරසිංෙ ෙෙතා සෙ දැනට retire ම ලා සිටින Mr.Ananda Silva
ැමිණි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ මදමදනා සෙග ඇවිල ලා මෙොකද කි ම ?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
“Auction එමකන් මකො ෙය මුදල  ඇවිල ලා තිමබන ාද?” කි ලා ඇහු ා. අපි
කි

ා. “රුපි ල  බලි න 20 ක් තිමබන ා” කි ලා ඊට

කි ලා තරමේ ඇහු ා. ඒ ම ලාම

අපි කි

සු

“20 billion මකෝ?”

ා, “ඒ රුපි ල  බලි න 20නුත් අ ට

ගන්න පුළු න් ැඩිෙ මුදල රුපි ල  බලි න 2.6යි” කි ලා ඊට සු එුවො කි
“අමේ අ

යතා

ා,

සදො මම් සි ල ලෙ ගන්න” කි ලා. ඒ ම ලාම Dr. Azimතෙයි

කථා කමළේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවො මෙොන ාද කි ම ?
Dr. M.Z.M.Azim
I have very clearly pointed out to the Governor at that time the prevailing
market interest rates and the levels that we could be hitting in case we are
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going to raise entire Rs.20 billion’ When the Governor wanted to know,
“Okey what was the September, 2014 or the previous thirty-year Treasuey
bond auctions weighted out’ We said “It was 11.75. Then,he said, “Why do
you not accept at that level” Still, we said, “If we go for that level we are
shifting the prevailing interest rates punch in the country by more than about
150 basis points’ So, we have clearly clarified other possible repercussions.
Not only once, if I am not mistaken, I have mentioned it more than four times.
Then, I asked Deputy Governors also what their observations on this.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
What have they said? ඔබුවො ඒකට දුන් පිිබුවර මෙොකක්ද?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම එුවො කළ සි ලු ප්රකා

සෙග ෙෙ එකඟ ම න ා. එතැනදී ආචා්ත

එම්.ඉමසඩ්.එම්. ආශිලම් ෙෙතා ඇවිල ලා මම් sheet එක ම න් ා සිටි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Sheet එක කි න්මන්, Primary Dealersලා ගත්ත නම් ලැයිස්ුව ?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඔ . නම් ලැයිස්ුව

සෙග bids අර ා මම් ා තිබුයා. මුලින්ෙ එතැනදී තෙයි,

මෙතැනින් ඉරක් ගසා “Why do we not take Rs. 20 bilion” කි න කථා විෙසා
සිටිමේ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
නම් ලැයිස්ුව ම න් ා සිටි ාද, ඉල ලා ගත්තාද?
පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ ම ලාම මෙුවො අමත් තිබුණු නාෙ මල ඛන එුවො අරමගන බැලු ා
The Hon. DayasisriJayasekara
He took it from your hand

230

පී.එන්.වීරසිෙං ෙෙතා
ඒ කි ා සිටි conversation එක වුයා. ඊට සු “මම්ක ැඩියි” කි ලා ඒ මගොල ලන්
ම ෝජ්නා කරන මකොට, අික තිුවො 10 කි න තැනට ඇඟිල ල ති ා ම න් ා සිටිමින්
“Take Rs. 10 billion” ගන්න කි ලා උ මදස් දුන්නා. ඒ ම ලාම ෙෙත්, අමනක්
නිලධාරිනුත් මම් නිලධාරි ෙෙත් රුත් එතැන සිටි ා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො instructions දුන්නා කි ලා ඔබුවෙන්ලා සි ලු මදනා පිිබගන්න ා. ඒක order
එකක්ද, මම්ක ගන්න - “Do it” - කි ලා කි
කි

ාද නැත්නම්, මම්ක ගන්න කි ලා

ාද, මකොමෙොෙද කි ම ?

ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
බල ෑෙක් සහිත ප්රකා

ක් ද කමළේ?

පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒ ගැන

ැෙැදිලි කිරිෙක් කරන්න ඕනෑ, ගරු සභා තිුවෙනි ෙෙ බැංකු

අික තිුවෙන්ලා සෙඟ අපි කටයුුව කිරිමම්දී එක්, එක් අික තිුවෙන්ලා කථා කරන
විික සෙ නිම ෝග ලබා මදන විික ම නස්. මෙුවො නම්, ඉතාෙ කාරුණි විික ට diplomatic - තෙයි

ම් මද ක් කරමු කි ලා කි න්මන්. ඒ එුවොමේ පුද්ගලික

චරිත . නමුත් මම් conversation එමක්දී අික තිුවො

ැෙැදිලි

සිටි ා,රුපි ල  බල න 10ක් ගන්න කි ලා. ඒක තෙයි එුවමි

තරමේ කි ා

කි ම කි ලා ෙෙ

හිතන ා.”Do it” කි න්මන්, ඒක summarize කරලා මෙන්න මම්ක තෙයි අදෙස
වුමණ් කි න එක මිසක් ඒ චන ෙ මනොම යි. ඒක මත්රුෙ ගන්න ඕනෑ මම් sum
conversation එමක්දී රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න කි ලා අික තිුවො කි

ා කි න

එක එතැන සිටි සි ලු මදනාටෙ ැෙැදිලි වුයා.
Dr.M.Z.M.Azim
There was a one more instruction’ “The Governor very clearly said that, “with
this auction we can stop going for direct placements”
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
කරුයාකර නැ ත කි න්න.
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Dr.M.Z.M.Azim
“with this auction we can stop going for direct placements”
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
“Direct placements ලට

න්මන් නැති auctions ලට

ා යුුවයි”. කි ලා, ගරු

අග්රාොතයුවො සෙඟ සාකච්ඡා කර තීරය ක් ගත්තා ති ලා, එුවො ඒ අ ස්ථාම
කි ා සිටි ාද?
Dr.M.Z.M.Azim:Not for us.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ එකක් කි ම නැෙැ. ෙරි. එුවො මම් තීරය ගන්න මකොට ඔබුවමි රුපි ල 
බලි න 2.6ට

ඩා ගන්න බැෙැ කි ලා කි

ා. ඒකට ඔබුවමි

කුෙක් මෙෝ note

එකක් දැම්ොද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවමි දෙපු note එක මෙොකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ

න විට report එක ෙදලා තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6කට

ෙයයි. ඒ නිසා

රුපි ල  බලි න 10කට නැ ත report එකක් ෙදන්න කි ලා ෙමේ නිලධාරින්ට
කි න්න ඕනෑ නිසා ෙෙ ඒකට note එකක් දැම්ො, “Governor instructed to place
price upto Rs.10 billion taking into consideration of additional Sundry
requirements of the Government”. කි ලා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ decision එක න්මන් මකොොටද?
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්. මසමනවිරත්න ෙෙත්මි
ඒ ටික ගත්තා ඊට
සහිත

සු

අපි ම ෝජ්නා කරන රුපි ල  බලි න 2.6 auction එකත්

රුපි ල  බලි න 10 auction එකත් දෙලා Tender Board එකට ඉදිරි ත්
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කළා. Tender Board එකට ඒක ඉදිරි ත් කරලා අපි පුද්ගලික කි
ඇවිල ලා රුපි ල  බලි න 10ක් ගන්න කි ලා කි

ා, “Governor

ා නැත්නම්, අමේ ම ෝජ්නා

තිබුමණ් රුපි ල  බලි න 2.6කට ෙයයි” කි ලා
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම Tender Board එමක් ඔබුවො ඇුවළු ත කවුද සිටිමේ? ඔබුවෙන්ලා
මම් තීරය

ගැන ඒ කි න්මන්, “Governor ඇවිල ලා කථා කළාෙ අපි ලිඛිත

මෙමෙෙ එකක් දුන්නා. ඒ ෙත තෙයි තටයුුව කරන්මන් කි ලා, Tender Board
එමක්දී සාකච්ඡා කළාද?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
“අිකක ම ොලි අනු ාත කට මෙ ෙය මුදලක් ගන්මන් ඇයි?” කි ලා ො විෙසා සිටි
බ ෙෙ මීට කලිනුත් ැෙැදිලි කි

ා.

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Tender Board එක විික ට ඔබුවෙන්ලා ගත් තීරය , “බල ෑෙක් ෙත ගත්
තීරය ක්” කි ලා ඔබුවෙන්ලා පිිබගන්න ාද?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මටන්ඩ්ත ෙණ්ඩල

ගත් තීරය

නි ැරදි බ ද නැත්නම්, ඔබුවෙන්ලාට ලැබුණු

instructions ෙත ඒ තීරය ගන්න සිද්ධ වුයා කි ලාද ඔබුවෙන්ලා කි න්මන්?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
මීට කලිනුත් ෙෙ කි

ා, ඒ තීරය ට අ ට ගන්න සිද්ධ වුණු තීරය ක් කි ලා.

(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 50/51/52/53)

සභා තිුවො
නමුත් ඔබුවෙන්ලා ම බර ාරි 23 monetaryboard එමක් තීරය ක් ගත්තා. ඒමක්
තීරය ක් ගත්තා. ඒමක paper එක ෙමේ ළඟ තිමබන ා "ltemNo 2" කි ලා. ඒමක
ඔබුවෙන්ලා කි ලා තිම න්මන් මම් විික ට. " Given the rising trend of market
interest rates and rising growth of private sector credit and decide to
maintain the policy interest rate at current level until the next month’s
monetary policy review” Until the next month. කි ම ොත් ම බර ාරි 23 ඉඳන්
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මම් Current policy rate එක. ඔබුවෙන්ලා interest rate එක maintain කරන්න
ඕනෑ ඊලඟ ොසමේ 23 ම නකම්. එතමකොට මකොමෙොෙද අික තිුවො කි න්මන් අපි
ලබන සතිමේ මම්ක ම නස් කරන ා කි ලා.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
මුදල  ප්රති ත්ති- monetarypolicies සම්බන්ධම න් ෙෙ තෙයි ෙෙ බැංකුම ප්රධාන
ගකීෙ දරන්මන්. එතැනදී ෙට සඳෙන් කරන්න තිමබන්මන් සභා තිුවො කි
කාරය

ෙරි ට ෙරි. ම බර ාරි 23

ැනිදා මුදල  ෙණ්ඩල

තීරය

කමළේ මුදල 

ම ොලී අනු ාත ම නස් කරන්මන් නැෙැ කි ලා. එතමකොට එමෙෙ තීරය

කළ

දනෙ ෙත තෙයි අමේ announcement කරලා, market expectation එක තිබුමණ්,
ඒක ම නස් කරන්මන් නැෙැ කි න

දනෙ ෙත තෙයි ඒමගොල මලො ඒ මතොරුවරු

දනම් කරමගන bid කමළේ. එතමකොට ඒ අතරුවර මෙුවොට අික තිුවො කි ලා
තිමබන ා ඒ කථා . ඒ කථා ත් ෙරි. මෙොකද, ඇත්ත
කිීතෙක් ෙෙ කමළොත්, මුදල  ෙණ්ඩල
ෙෙ සභා තීත්

23 ැනිදා තීරය

ම න්ෙ ම ොඩි නි ැරදි
කලාට 27 ැනිදා උමද්-

දරන Market Operations Committee එක කි ලා Committee

එකක් තිමබන ා. ඒක තෙයි, දින තා ම ොලී අනු ාත ගැන, විනිෙ

අනු ාත ගැන,

අපි ගන්න උ ක්රෙ මෙොන ාද කි ලා තීරය කරන ැසස්වීෙ. ඒ ැසස්වීෙට ෙදිස්සිම ෙ
අික තිුවො ඇවිල ලා

ාඩි උනා. ඒක මීට ඉස්මසල ලා ෙෙ කි ලත් නැෙැ. ෙමගන්

අෙලත් නැෙැ. ෙෙ Bribery Commission එමක් කි ලා තිමබන ා. මෙතනදී කි න්න
අ ස්ථා ක් තිබුමණ් නැෙැ. ඒතනදී අික තිුවො කි

ා අ ට මම් ම ොලී අනු ාත

සි ල ල ඉෙල දාන්න ඕනෑ එදා මුදල  ෙණ්ඩල ම නස් කරන්න එ ා කි ලා තීරය
කරපු සි

ට 5 කි න සීෙ

ඉ ත් කරලා, අද ඉඳලා සි

ට 6.5ට සීො ට

න්න

කි ලා. ඒ විික ට එදා උමද් Market Operation Committee එකට අික තිුවො
උ මදස් දුන්නා.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඔන්න ඔතැන තෙයි ප්ර ්න තිමබන්මන්. නන්දලාල  නිම ෝජ්ය අික තිුවො එතමකොට
එමෙෙ නම් interest rate එක ම නස් කමළේ ක දාද?

මෙේ rate එක ඉ ත් කමළේ

ක දාද?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 19)

234

ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
සි

ට

මෙේrate එක ම නස් කරලා අපි එදාෙ ෙ ස circular එක issue කළා.

අික තිුවො දීපු උ මදස් ෙත, ුවන් ැනිදා සිට ක්රි ාත්ෙක න රිදි සි
ඉ ත් කරලා සි

ට 6.5ට

ට 5 සීො

න ා කි න එක ඇුවළත් කරලා එදාෙ අපි circular

එකක් නිකුත් කළා. එමසේ circular එකක් නිකුත් කරන්න දනම් වුමණ් අික තිුවො
එදත් ඇවිල ලා මම්කට intervene ම ලා මම් සි

ට 5 කි න එක 6.5 කරන්න

කි ලා උ මදස් දුන්න නිසයි. ඒක තෙයි එුවොට කි ලා තිමබන්මන්.
ගරු. ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ඔබුවොමේ කමිටුම සංයුති කුෙක්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
අමේ කමිටුම

සභා ති ෙෙ.අධයක්ෂ ආ්තථික

්තමේෂය, අධයක්ෂ මද්ශී

මෙමෙයුම්.Domestic Operations.
ගරු. ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

එතමකොට ඒ කමිටුම අික තිුවො සාොජිකම ක්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
නැෙැ.එදා තෙයි අික තිුවො ඒකට මුලින්ෙ ආම .
සභා තිුවො
නිතය සාොජිකම ක්ද කි ලායි අෙන්මන්?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එුවො නිතය සාොජිකම ක්ද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එතමකොට එුවො ක දා ත් ඔ විික ට කථා කරන්න ඇවිල ලා නැෙැ මන්ද?
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ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
නිම ෝජ්ය අික තිුවො ඔ ගන්න තීරය ක්රි ාත්ෙක උමන් ුවන් ැනිදා ඉඳලාද?
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

නැෙැ 27 ැනිදා ඉඳලා
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ුවන් ැනිදා තීරය
තීරය

ක්රි ාත්ෙක වුමණ් මෙොකද, Immediately කරන්න බැෙැ එදා

ගත්තාට, circular එක issue කමළේ ුවන් ැනිදා ඉඳලා ක්රි ාත්ෙක න රිදි

ඒක market එමක් circulate කළා.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඒ කි න්මන් ඒ තීරය

ගත්මත් tendercommittee එක ලැමබන්න කලින්.මම්

Telephone call එක එන්න කලින්.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ . ඊට කලින්
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
එතමකොට සෙරසිරි ෙෙත්ත ා දැනමගන හිටිමේ නැති වුයාට ඔබුවො දැනමගන
හිටි ා ඒක සිද්ධ කරන බ
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
අ ට instructions දීලා තිබුයා ඒක කරන්න කි ලා. ඒ අනු ෙෙ Diretor, Domestic
Operationsට minute එකක් දැම්ො. අික තිුවො උ මදස් දුන්
ළමුම න්ෙ අික තිුවොමේ ලිඛිත
කරලා එුවො කි

ා එක 27

අනුෙැති

රිදි ඒ සඳො

ගන්න කි ලා. ලිඛිත

ඉදිරි ත්

ැනිදා minute එක ෙමේ ළඟ තිමබන ා, "As

instructed at the MOC, the circular to be circulated" කි ලා ඒ circular එමක්
copy එකක් ෙදලා ඒක අික තිුවො ඇුවලත් කරලා, අික තිුවො 27 ැනිදාෙ ඒකට
අනුෙැති

දීලා තිමබන ා circular එක issue කරන්න. ඒ circular එමක් තිමබන
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විික ට ඒමක ක්රි ාත්ෙක න්මන් 5 per cent is withdrawn with effect from 02nd
of March
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
එතමකොට ඒක මම් transaction එකට අදාළ නැෙැමන්?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
දැන් මම් තීන්දු සාොනයම න් ගත යුත්මත් Monetary Board එක මන්ද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක නිසා තෙයි මම් විිකමේ තීන්දු අරමගන transaction එකට ඊලඟ Monetary
Board එකට
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙෙ කරන්මන් නැෙැමන් ක දා ත්
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
සාොමනයම න් ඒක කරන්මන්
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඉස්මසල ලාෙ Monetary Board එමකන් ආ

තීන්දු ටමන් ඔබුවෙන්ලා carry out

කරන්මන්. එමෙෙ නැති ඔබුවෙන්ලා තීන්දු ක් අරමගන Monetary Board එකට
ratify කරන්න

න්මන් නැෙැ මන්?

ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක සාොනයම න් කරන්මන් නැෙැ
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඒක ම න්මන් නැති මද ක්මන්
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
මම් අ ස්ථාම දී අික තිුවොමේ උ මදස් ෙත කරලා, ඊලඟට Monetary Board
එමක්දී මම්ක ratify කළා. එතමකොට ඇත්ත
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ම න්ෙ විගයකාික තිුවො ratify

කළා කි ලා තිමබන්මන් මෙන්න මම් තීන්දු යි. නැති 100 per cent auction න්න
කි න තීන්දු ratify කරලා නැෙැ. මෙන්න මම්ක තෙයිratify කරලා තිමබන්මන්.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07

දිනැති ාචික සටෙන පිටු 19/20/21)

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඊලඟ කාරය තෙයි මම්කත් එක්ක න කාරය ක් Monetary Board එක ගන්මන්
තීන්දු - මම් මගොල මලෝ බලන්මන් foreign investorsලා මම්කට එන ා
ප්රොය ත් එක්ක තෙයි මම්ක කරන්මන්. ෙෙ ඒක කි

කි න

න්නම් “ The board was of

the view that the issuing 30-year Treasury bonds would be favorable at this
stage to extend the yield curve and reprofile the debt service as there is good
interest shown by foreign investors" නමුත් කිසිදු foreign investorමකමනක්
මම්කට ආම නැෙැ මන්.
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
නැෙැ. එ

අික තිුවොමේ view එක. ඒක තෙයි minute කරලා තිමබන්මන්. නමුත්

ෙමේ දැනුමම් සෙ අදෙමසේ ෙැටි ට, අවුරුදු 30 bonds ලට විමද් ආම ෝජ්න න්මේ
උනන්දු ක් නැෙැ.
අික තිුවො ප්රකා

කළා, Board එමක් කිසිදු සාොජිකම ක් නැත්නම්, එ

අනුෙත

වුයා මසේ සලකා Board එමක් minute කරන්න කි ලා.
(ම ොමු :
8.3

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 21)

,t;twpf;ifiaj; jahhpf;ifapy; fzf;fha;thsH jiyik mjpgjpf;F
chpj;jhd

mjpfhuq;fSf;Fk;

Nehf;nfy;iyf;Fk;

cl;gl

nraw;gl;Ls;sjhf vLj;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F Nkyhf Fw;wtpay;
my;yJ fzf;fha;thsH jiyik mjpgjpf;F Kbtpw;F tu Kbahj
epiyapyhd rl;l tpNuhj eltbf;iffs;NeHe;Js;sjh vd;gjid
,q;F Ma;tpw;F cl;gLj;jg;gl;buhikahy; mj;jifa Ma;nthd;W
Njitnadf; fUjg;gLk; gl;rj;jpy; ,jw;fhf epGzj;Jtk; tha;e;j
epWtdq;fspd;
cjtpiag;
ngw;Wf;nfhs;tJ
Vw;wnjd
KbTiuf;fpd;Nwd;.
fzf;fha;thsh;

jiyik

mjpgjpapd;

ge;jpfs; njhlh;gpy;
kj;jpa tq;fpapd;
tpsf;fkspg;Gf;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
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mwpf;ifapYs;s
MSedupd;

Nkw;gb

vOj;J%y

mtjhdpg;Gf;fspw;F vjph;g;Gf;fs; ,y;iy.
Nkw;gb tplaq;fs; njhlh;gpy;
tpdhf;fSf;F
njhlh;Gila
gjpy;fs; fPNo jug;gl;Ls;sd.

FO cWg;gpdh;fshy; njhLf;fg;gl;l
cj;jpNahfj;jh;fshy;
toq;fg;gl;l

Fwpj;Jiuj;j tpdhnjhLj;jy; ,y;iy.


,t; tprhuizapd; NghJ kpfg; ghhpastpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l
tprhuizfSf;F cl;gl;l tplaq;fSk; mt; tplaq;fSf;F chpj;jhf
Nkw;nfhs;sg;gl;l thf;F%y tprhuizfSk; thf;F%y gjpy;fSk;
fPNo jug;gl;Ls;sd.


nfhs;if hPjpahd jPHkhdq;fs;
Mr.Harshana Rajakaruna
Before the 8th of January, 2015 almost 95 percent of it was through privet
placements. But, afterwards almost 100 percent of it was through auction. So,
what is the reason? Was there a Government Policy decision to go for 100
percent auctioning or was it a decision taken by the Central Bank or the
Monetary Board? So, Can you please give a clarification on that?
ආචා්ත ඉන්්රජිත් කුොරස් ාමි
Sometimes back we had a hybrid system whereby we would auction part of
the issuance to try to have price discovery and then have privet placement on
the basis of the price discovered through the auction process. Then, we moved
on to a full placement and there were concerns whether there was a best way
to achieve the objectives that the Government had and we moved to a full
auction system.
Now, we are reviewing all that. We are questioning whether in a very thin
market, like Sri Lanka because we are a frontier market. Our financial and
capital market are in order to develop as we would want to be going forward
which intend upon developing it. But at this point, we are questioning as to
whether the best possible way is a full auction. So, whether we moved back to
some kind of hybrid system or not; is something that my colleagues who are
knowledgeable about this area are studying. We will also take on the Board
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some of the finding comings out of the report of the Auditor General’s
Department to try to arrive at what we think is the best, the most transparent
and the fairest system. So, we are working on getting towards that.
The Hon. Harshana Rajakaruna
The Governor, I am questioning you not regarding the future but about the
past.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
ම බර ාරි 27

ැනි දින සිට ක්රි ාත්ෙක කර සි

ට 100 ක් ම න්මද්සි ක්රෙම න්

න ා කි න තීරය ට ෙමේ දැනීමම් ෙැටි ට නම් මුදල  ෙණ්ඩල ට අනුෙැති ක්
ලැබලා තිබුමණ් නැෙැ. ත ෙත් ලැබලා නැෙැ. ඒක සිදු වුමන් ම බර ාරි 27 ැනිදා
උමද් ම න්මද්සි ට ම ර අපි සි ලු මදනාෙ ඉන්න තැන. මින් ඉදිරි ට
ම න්මද්සි ලින්

ෙයක් කරන බ ටත් අමනක් ක්රෙ ට කරන්මන් නැති බ ටත්

අික තිුවො ාචික ප්රකා
තිබුමණ් නැෙැ. ඊට

කළා. එතමකොටත් මුදල  ෙණ්ඩල

ඒක අනුෙත කරලා

ස්මස Board Meeting එක තිබුමණ් ෝතුව 06

අික තිුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට ඇවිල ලා ප්රකා
ැ ැත්වුණු ම න්මද්සිමේදී සම්පූ්තයම න් සි
කළා කි ලා.ඒ පිිබබඳ

ක් කළා.ම බර ාරි 27
ට සි

ක් ම න්මද්සි

ැනිදා
ැනිදා
ෙයක්

දැනුම් දීෙක් කළා. නමුත් ඒකත් මුදල  ෙණ්ඩලමේ

අනුෙැති ට ලක්ම ලා තිබුමණ් නැෙැ. මෙොකද සාොනයම න් මුදල  ෙණ්ඩලමේ
අනුෙැති ට ලක් ම න්න නම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා කරලා,ඒක අනුෙැති ට
ඉදිරි ත් කරලා ඒ තීරය ක් ගන්න ඕනෑ. මම්මකදි දැනුම් දීෙක්

ෙයයි කරලා

තිබුමණ්. එතමකොට ඒ සම්බන්ධම න් අික තිුවො 27 ම නිදාට ම ර කිසිෙ දිනක,
අපි කිසිෙ මකමනක් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තිබුමයත් නැෙැ. කිසිෙ
මකමනකුට දැනුම් දීෙක් කරලා තිබුමයත් නැෙැ. එතමකොට ඒ නිසා තෙයි Tender
Committee එක මද ා්තතමම්න්ුව

අතර

recommendation ම න විික ට ඒ

මගොල මලො රුපි ල  මිලි න 2.5 ක් විතරක් අරමගන ඉුවරුටික
කරන්න කි ලා නි්තමද්
අික තිුවො කි

replacement

කරලා තිබුමණ්. එතැනදි මද ා්තතමම්න්ුව ට ිහහිල ලා

නිසා තෙයි Tender Committee එක ඒ ආකාර ට තීරය කරලා

තිබුමණ්
ඔබුවොමේ ප්ර ්ය ට ෙමේ මකටි පිිබුවරයි ඒ. ඒකට නිසි අනුෙැති
ෙණ්ඩලම න් ත ෙත් ලැබී නැෙැ.
සභා ති ගරු සුනිල  ෙදුන්මනත්ති ෙෙතා
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මුදල 

ප්රති ත්තිෙ තීරය ක් ගන්න පුළු න් කාටද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා.
තීරය ගන්න පුළු න් මුදල  ෙණ්ඩල ටත් මෙොකද, කලින් - 2008
ෙණ්ඩල

සම්තදී - මුදල 

ගන්න තීරය ක් තිමබන ා. මම් මදක මිශ්ර කරලා තීරය ගන්න කි ලා.

එතමකොට ඒ තීරය ම නස් කරන ා නම් ගන්න පුළු න් මුදල  ෙණ්ඩල ට ෙයයි.
සභා ති ගරු සුනිල  ෙදුන්මනත්ති ෙෙතා
මුදල  ෙණ්ඩල ෙැර ඒ ප්රති ත්තිෙ තීරය ගන්න ම නත් කාට මෙෝ පුළු න්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ම නත් ම ෝජ්නා කරන්න පුළු න්,
ස්මසේ කාල ක අගෙැතිුවො කි

ස්මස අමේ අික තිුවො කි න ා අපි දැක්කා

ා

කි ලා. එමෙෙ අගෙැතිුවො නි්තමද්

කලත්

ඒක ක්රි ාත්ෙක කරන්න නම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති නීතිෙ ආකාර ට අ
ම න ා.මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ක් නැති
අගෙැතිුවො- ම ෝජ්නා කළත් ඒ ම ෝජ්නා
ස්මස තෙයි නීතිෙ

රජ්

ය

- මුදල  ඇෙතිුවො මෙෝ

මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

ගත්තාට

ම න් ක්රි ාත්ෙක කළ ෙැකි න්මන්.

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අගෙැතිුවො ඒ නි්තමද්

ලිඛිත ලබා දීලා තිමබන ාද?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ නම් ඒක පුද්ගලික

දැකලා නැෙැ. ඊට

ස්මසේ ඒකත්

සුකාලීන

COPE

එමකන් අික තිුවොමගන් විෙසනමකොට තෙයි එුවො කි ලා තිබුමන් මම්ක
අගෙැතිුවො තෙයි කි ලා තිබුමණ් කි ලා. නමුත් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන
ම ලාම අගෙැතිුවො කි

කථා ක් කි ම නැෙැ.

ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
අගෙැතිුවො විසින් ඒක ලිඛිත

ලබා දීෙක් මෙෝ අගෙැතිුවොටඒමෙෙ බල ක්

කැබනේ ෙයඩල විසින් ලබා දීෙක් මෙෝ සිද්ධ ම ලා නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ොමේ දැනීමම් ෙැටි ට ෙෙ එමෙෙ ලිඛීත ලි විල ලක් දැකලා නැෙැ. ඒක ඉදිරි ත්
ම ලා නැෙැ.

සු

Bribery Commission එමකන් Tender Committee එමකන්,
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ා්තලිමම්න්ුවම න් විේත න කිහි

ක් ැ ැත්වූ ා. ඒ කිසිෙ තැනකදී ොමේ දැනීමම්

ෙැටි ට එමෙෙ ලි විල ලක් ත ෙ ඉදිරි ත් ම ලා නැෙැ
ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා
ඔබුවො කි

විික ට දැන් Tender ෙණ්ඩල ට

බලන්මන්.එතමකොට බලලා තෙයි අපිට ෙැකි ප්රොය
දැන් මෙතැන එමෙෙ මනොම
වි ෘත කරලා

ාඩි ම ලා මන් මම්ක
තීරය

කරන්මන්. නමුත්

ම ලා තිමබන්මන්. Tender ෙණ්ඩල

ීතක්ෂා කිීතෙට ම ර, පූ්ත

බලලා,ඒක

තීරය ක් අරමගන තිමබන ා. මෙ

මුළුෙනින්ෙ ගන්මන් ම න්මද්සි ක් ෙත කි ලා.ඒ නිසා ම න්මද්සි ෙත ගැනීෙ සිදු
න්මන් ෙැකිතාක් කි න එකට

ටත්

මනොම යි. මුළුෙනින්ෙ කි න එකට

ටත් යි.
(ගරු අනුර දිසානා ක ෙෙතා සම්බන්ිකතයි)
මෙොකද, ාඩි වීෙට ම ර අික තිුවො විසින් ම න්මද්සිම න් සි ල ල ගන්න කි ලා
තීරය ක් ලබා දීලා තිමබන ා. එමෙෙ මන්ද සිදු ම ලා තිමබන්මන්?
ගරු ලසන්ත අලිහ

න්න ෙෙතා

ඔබුවෙන්ලාමේ ැෙැදිලි කිීතෙ අනු ක්රෙ ුවනයි තිමබන්මන්. සි
ක්රෙ

සි

ට 100 ක් auction

ට 100 ක් direct placement ක්රෙ , ඊලගට ඒ මදක මිශ්ර ත ත් එක්

ක්රෙ ක්. 2008 සම්තදී තීරය ක් ගත්තා මිශ්ර ක්රෙ කට න ා කි ලා. මිශ්ර ක්රෙ කට
ිහ ා. එතමකොට මම් සිද්ික

ම න තාක් මිශ්ර ක්රෙ කට තෙයි ිහමේ. ඒ මිශ්ර ක්රෙ ට

මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ලැබුයා.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
මුලින්ෙ ලැබලා තිබුයා.
ගරු ලසන්ත අලිහ
ඒ අනුෙැති
අනුෙැති
න්මන් සි

න්න ෙෙතා

මුලින්ෙ ලැබලා ඒක දිගටෙ මගන ිහ ා. දිගටෙ ආපු මිශ්ර ක්රෙ ට

ලැබුයට මම් අදාල සිද්ික

ඒ ගය ට

ැමටන්මන් නැෙැ මන්. මම්ක

ට 100 ක් auction ක්රෙ ට. ඒක ුවන් ැනි ක්රෙ . මිශ්ර ක්රෙ ට ලැබුණු

අනුෙැති ට නැ ත
ැමටන්මන් සි

තා ක්

න ා නම් " ෙැකි ප්රොය ක්" කි ලා මනමෙයි

ට 100 ක් කි ලා. එතමකොට මම් ක්රෙ ට නැ ත

තා ක් මුදල 

ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ලබා ගත යුුවයි. ෙෙ කි න කාරය ෙරිද? ැරදිද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
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ෙෙ එකඟයි.
සභා තිුවොමේ ප්ර ය
්
මුලුෙනින්ෙ auction

ලට

න්න කි න ප්රති ත්තිෙ

තීරය

ගන්න ඔබුවෙන්ලා

තීරය කල මෙොකක් ෙරි ලි විල ලක් තිමේද? ෙෙ බැංකුම නැද්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙමේ ළඟ නම් එමෙෙ එකක් නැෙැ. ෙමේ දැනීමම් ෙැටි ට ෙෙ දැකලා නම් නැෙැ.
තිමබන එකෙ ලි විල ල න්මන් මුදල  ෙණ්ඩල ට ෙෙ බැංකු අික තිුවො දැනුම් දීෙ
විතරයි.
සභා තිුවො
නමුත්, "දැනුම්දීෙක්" සම්පූ්තය ප්රති ත්ති තීරය ක් ගන්න ම න්මන්ත් නැෙැ.2008
සම්තදී ගත්ත ඒ තීරය අ ට ලැමබන්න සලස් න්න.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක මදන්න පුළු න්.
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 04/05/07/08)
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
මෙතැනදී

ැෙැදිලි කරන්න ඕනෑ ගරු සභා තිුවෙනි, ෙැෙ ම ලාම ෙ රජ් ට

ප්රති ත්ති තීරය අරමගන ෙෙ බැංකු ට දැනුම් මදන්න පුළු න්. ඔබුවොමේ ප්ර ්ය
න්මන්, මුදල  නීති

නත

ටමත් රජ්

ම ෝජ්නා කරන

ක්රි ාත්ෙක කිීතමම්දී ඒක මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

ම් කිසි ප්රති ත්ති

ලබාමගන ද ක්රි ාත්ෙක කළ

යුත්මත් කි ලා මන්.එතමකොට මුදල  ෙණ්ඩල සාකච්ඡා කරලා, ඒක මුදල  ෙණ්ඩල
තීරය කරන්න ඕනෑ ක්රි ාත්ෙක කරන ාද නැද්ද කි න එක ගැන.
එතමකොට, එතැන තෙයි ක්රි ාත්ෙක කිීතමම් බලතල තිමබන්මන්. ඕනෑෙ රජ් කට,
ප්රති ත්ති අනු මම් මම් මද් ල  කරන්න කි ලා, මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ෝජ්නා කරන්න
පුළු න්. ඒ ම ොජ්නා

සලකා බලා, තීරය

කර, ක්රි ාත්ෙක කිීතමම් බල

ලැමබන්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල අනුෙත කළාට සු යි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
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My question was not that. ඔබුවෙන්මගන් ෙෙ අහුම
මනොම යි. ෙෙ ඇහුම ආණ්ඩු කට ප්රති ත්තිෙ

අනුෙැති

ගැනීෙ ගැන

තීන්දු ක් ගන්න පුළු න්ද කි ලා.

According to the way you explain, what I understood is that the decisions
taken by the Government may become policies. Am I right?
Mr.Indrajith Coomaraswami
When it comes to those areas which falls within the remit of the Monetary
Board, the Government can set the overall policy, but, as the Deputy Governor
explained, the Monetary Board then would interpret how that should be
implemented.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Correct. So, has that policy got to be in writing or how does it come? Can it be
a statement made by the Hon. Prime Minister or can it be an indication made
by the Minister of Finance? Can that be a mode of communication based on a
statement because everything will not be sent to the Monetary Board in
writing? That is what I want to get at. I know what it is, but I am asking about
it from you.
Dr. P.N.Weerasinghe
The usual practice is, for example, if there is a Government decision made in
Cabinet, then, it is sent to the Central Bank
The Hon. Sujeewa Senasinghe
I would like the Government to answer
Dr. P.N.Weerasinghe
Okay.
Mr.Indrajith Coomaraswami:
I must tell you that I am of course new to the subject
The Hon. Sujeewa Senasinghe
I know, but I want at least Secretary to answer
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරාෙෙතා
සුජී මසේනසිංෙ ගරු ෙන්ත්රීුවො, Deputy Governorමේ පිළීුවර ැෙැදිලියි. නිම ෝජ්ය
අික තිුවෙනි, ඔබුවො කි න විදි ට කැබනේ තීරය ක් ෙත විතරයි policies
ෙැමදන්මන්. ඒක නි ැරදිද?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒක නි ැරදි නැෙැ. ෙෙ ැෙැදිලි කරන්න ිහමේ, කැබනේ තීරය ක් එක ආකාර ක්
කි ලා.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා ඔබුවො ඇසූ ප්ර ්ය ට මෙුවො පිිබුවරු මදමින් සිටිද්දී බාධා
කිීතෙක් ම ලා තෙයි අතර ෙඟදී නතර වීෙ වුමණ්. සංකී්තය ප්ර ්ය ක් නිසා, අපි
කලිනුත් මම් සාකච්ඡා

කරද්දී ඒ ක්රෙම ද

අනුගෙන

කළා. සෙෙර ොතෘකා,

සෙෙර චන අපිට මගොඩක් ැෙැදිලි නැෙැ. ඒ නිසා නිලධාරි ෙෙත්ෙම ක් ැෙැදිලි
කිරිෙක් ඒ ැෙැදිලි කිීතෙ ම් ප්රොය කට අ සන් නුවරු එ ට ස න් දීලා, නැ ත
ප්ර ්ය කිීතෙ කරමු. අපිට ඕනෑ තරම් කාල තිමබන ා. මම් ක්රි ා ලි මගොඩක් දුරට
සාකච්ඡා කරලා, මම් සම්බන්ධම න් ම් අ මබෝධ ක් ෙැෙ මදනාටෙ තිමබන නිසා,
ඒ අ ට ැෙැදිලි කිීතෙ කරන්න ඉඩ මදන්න. ඊට ස්මසේ ඔබුවෙන්ලාට තිමබන අුවරු
ප්ර ්ය
අ

සටෙන් කරමගන

සු

අෙන්න. ඔබුවොට

ැෙැදිලි කිීතෙට ත

කාල

ය නම්, ඒ කාල අරමගන ැෙැදිලි කිීතෙ කරන්න. ඊට ස්මසේ ප්ර ්ය අෙන්න.

ඔබුවො ැෙැදිලි කරන්න.
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා කලින් ඇසූ ප්ර ්ය ටයි ෙෙ පිිබුවරු මදන්මන්. එහි ක්රෙ කිහි

ක්

තිමබන ා. එකක් තෙයි, කැබනේ ෙණ්ඩලතීරය ක් නම් Cabinet Minute එකකින්
දන් න ා. එතමකොට, අපි මුදල  ෙණ්ඩල ට ඒක
කරලා, අනුෙැති

ම න් ඉදිරි ත්

අරමගන ක්රි ාත්ෙක කරන ා. මද ැනි ක්රෙ

අගෙැතිුවො මෙෝ මුදල  ඇෙතිුවො

තෙයි. ගරු

ම්කිසි ආකාර ක ැසස්වීෙකදී මෙෝ ම නත්

අ ස්ථා කදී, අික තිුවෙට මෙෝ ෙෙ බැංකුම
මම් ප්රති ත්ති

ත්රිකා ක්

නිලධාරිම ක්ට කි

ා නම් මෙන්න

ක්රි ාත්ෙක කරන්න කි ලා, ඒ අ ස්ථාම දී ඒ අික තිුවො මෙෝ

නිලධාරි ා ඒ සම්බන්ධම න් මුදල  ෙණ්ඩල

දැනු ත් කරලා, අනුෙැති

තෙයි ක්රි ාත්ෙක කරන්මන්. එතමකොට ඒක

ාචික
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ලබාමගන

කරන්නත් පුළු න්. නමුත් ඒ

කි පු මද් මුදල  ෙණ්ඩලමේදී සඳෙන් කරලා, අනුෙැති

ගත්තාට

සු

තෙයි එ

ක්රි ාත්ෙක කරන්න පුළු න් ම න්මන්.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් ප්ර ්යගත කරුය සිදු න අ ස්ථාම දී ඔබුවොද මුදල  ෙණ්ඩලමේ අධයක්ෂ
ම න් ක්රි ා කමළේ?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
මුදල  ෙණ්ඩලමේ සභා තීත්

සැෙවිටෙ දරන්මන් අික තිුවො.

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒ අ ස්ථාම දී, Public Debt Department එමක් සභා ති ධූර දැරුම කවුද?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
අධයක්ෂුවො
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
සම්පූ්තය නෙ මෙොකක්ද?
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවමි මේ සම්පූ්තය නෙ ප්රකා කරන්න.
සී.එම්.ඩී.එන්.මක්.මසනවිරත්න ෙෙත්මි
දී ා මසමනවිරත්න
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට දැන ගන්න අ
බැංකු අික තිුවො කි
මුදල  ෙණ්ඩල
දැනගන්න අ

ා, ආණ්ඩුම

ය

න්මන් සීමිත කාරයා ක්. අපිට ෙෙ

ප්රති ත්ති ක් ගැන මුදල  ෙණ්ඩල ට ආ ාෙ,

ඒ ගැන සලකා බලා අ

ය තීන්දු ක්රි ාෝතග ගන්න ා කි ලා. ෙට

ය න්මන්, ආණ්ඩුම තීන්දු මුදල  ෙණ්ඩල ට මකොයි ආකාරම න්ද

එන්න පුළු න් කි ලා. ඒක කැබනේ තීන්දු ක් ෝතගම න් එන ාද? ගරු
අගෙැතිුවොට ම් ප්රකා

ක් කරලා, එ මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ොමු කරන්න පුළු න්ද?

ෙෙ හිතන්මන් ඒ සම්බන්ධම න්

ැෙැදිලි කිීතෙක් මල කම්ුවොට කරන්න පුළු න්.
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එ

ැෙැදිලි කර ගත්තාට සු අපිට සාකච්ඡා මෙතැනින් ඉදිරි ට ගරමගන න්න

පුළු න්.

සභා තිුවො
එතැනදී සභා තිුවො විදි ට ෙටත් සාධරය ක් ඉෂ්ඨ වි

යුුවයි. ෙෙ මුලින්ෙ

ප්ර ්ය ක් ඇසු ා, ෙට ත ෙ එ ට පිිබුවරක් ලැබුමන් නැෙැ. එ ට පිිබුවරක් මදන්න
කලින් මන් ඔබුවෙන්ලා අුවරු ප්ර ්ය ලට ිහමේ. කලින් තාම දී, බැඳුෙක්ර නිකුුව
සම්බන්ධම න් “ප්රති ත්තිෙ
“ප්රති ත්තිෙ

තීරය ක්” කි න

තීරය ගැනීම් ා්ත

චන

ාවිච්චි වුයාට

ස්මසේ,

න් කවුද?” කි ලා, අපි ප්ර ්යා ලි ක් ම ොමු

කළා. ඒක ඔබුවෙන්ලාට දීලා තිමබන ා. ඒ ප්ර ්යා ලිමේදී ඔබුවෙන්ලා ලබාදුන්
පිිබුවම්ත සඳෙන්

තිමබන ා “.....මුදල  ෙණ්ඩල

අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු

ප්රති ත්තීන්ට අනුකූල ......” කි ලා. දැන් එතමකොට තිමබන ප්ර ්ය

තෙයි, මුදල 

ෙණ්ඩල

නමත් එමෙෙ නම් ඒ කාරය

ටමත් මුදල 

ෙණ්ඩල

නමත්, ඒ කාරය

තිමබන්න ඕනෑ. 8 (01)

ඒ ආකාරම න්ෙ නැෙැ. මුදල  ෙණ්ඩල

ම න්මන්, මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාොජිකත්

consist

තිමබන ා - “The person holding

office for the time being as Secretary to the Ministry in charge of the subject
of Finance,…” එතමකොට මෙතැන තිමබන ා, මුදල  අොතයුවො නිම ෝජ්න
කරමින්, මුදල  ඇෙති ර ාමේ මල කම්ුවො, මුදල  ෙණ්ඩලමේ ඉන්න ා කි ලා.
එතමකොට මම් කාරයාම දී “අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ප්රති ත්ති ” කි

ාට

ස්මසේ, කවුද මම් අදාළ අොතය ර ා ෙැටි ට සලකන්මන්. මුදල  අොතය ර ා නම්
ගැටළු ක් නැෙැ. මෙොකද, මුදල  අොතය ර ාමේ මල කම් මුදල  ෙණ්ඩලමේ
නිම ෝජිතම ක් විදි ට ඉන්න ා මන්. ෙට
අනික් කාරයා ඔබුවෙන්ලා

ැෙැදිල කර ගන්න ඕනෑ ඒ කාරය .

ැෙැදිලි කර ගන්න. ෙට දැන ගන්න අ

ය “අදාළ

අොතය ර ා” විදි ට මුදල  ෙණ්ඩලමේ ඉන් ා කි ලා, ඔබුවෙන්ලා මම් පිිබුවම්ත
සඳෙන් කමළේ කවුද? මෙොකද මෙහි තිමබන ප්ර ්ය

න්මන් බැඳුම්කර

සම්බන්දම න් මෙහි ප්රති ත්තිෙ

තිමබන්මන් මුදල 

ෙණ්ඩල ට. මෙහි “විෂ

තීරය

ගන්න බල

භාර ඇෙති ර ා” මෙෝ “අදාළ අොතය ර ා” විදි ට

සලකන්මන් කවුද කි න එකයි ැෙැදිලි කර ගන්න අ

ය

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, උද

ක් විදි ට ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්නම්. ඔ ම ලාම

සාොනය මුදල  ඇෙති ර ා ඔ විෂ ආ රය කළාට, ඒ කාල
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න විට විෂ භාර

ඇෙති ර ා මුදල  ඇෙති ර ා මනොම යි. ෙෙ බැංකු

පිිබබඳ

විෂ

භාර

අොතය ර ා ගරු අග්රාොතය ර ා.

සභා තිුවො
ඒක තෙයි, ඔබුවෙන්ලා ගරු අග්රාොතයුවො, විෂ

භාර අොතය ර ා විදි ට

සලකලාද මම් “අදාළ අොතය ර ා” විදි ට නම් කමළේ. ඒකයි ෙට දැන ගන්න අ

ය.

ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, එහි “විෂ භාර අොතය ර ා” කි ලා සඳෙන් ම ලා තිමබන ාද?
සභා තිුවො
ඔ .

“......... අදාළ

අොතය ර ාමේ

ම ොදු ප්රති ත්තීන්ට අනුකූල

මුදල 

ෙණ්ඩලමේ.....” කි ලා පිිබුවම්ත සඳෙන් ම න ා. ෙෙ අෙන්මන් ඒ ගැන.
ාන්ත බණ්ඩාර ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ්රී ලංකා ප්රජ්ාතාන්ත්රික සොජ් ාදී ජ්නරජ්මේ අතිවිම ේෂ ගැසේ
ත්ර

- 2015.09.21 ෙඟින් තෙයි ජ්ාතික ප්රති ත්ති අොතයාං

ඇුවළත් නමන්. ඒ අදාළෙ නීතිෙ
කලින් ෙෙ බැංකු

නත් මම් ගැසේ ත්රමේ ඇුවළත් ම න ා. මීට

තිබුමණ් මුදල  අොතයාං

කි ලා කි න්මන් - ඇත්ත

ට ෙෙ බැංකු

ටමත්. “විෂ භාර අොතය ර ා”

ම න්ෙ ගරු අග්රාොතයුවො තෙයි මම් අොතයාං මේ

විෂ භාර අොතයුවො. නමුත්, මම් ප්රති ත්තිෙ

තීන්දු ගැනීමම් කාරයමේදී

මෙුවෙන්ලා කථා කරන්මන්, අභයන්තර ප්ර ්ය ක් - ෙෙ බැංකු ඇුවමළේ ම ච්ච සිදු
වීෙක් ගැන. ම ොදුම

ගතමෙෝත්, 2015.09.21

ැනි දින සිට අමේ අොතයාං

ටමත් තෙයි ගැසේ කරන්මන්. එතමකොට ඒ ඇෙතිුවො න්මන් ගරු අග්රාොතයුවො.
සභා තිුවො
එතමකොට ෙට ගැටලු ක් ෙුව ම න ා, මුදල  ෙණ්ඩල
අග්රාොතයුවො, විෂ

තීරය

භාර අොතය ර ා විදි ට මුදල  ෙණ්ඩල

නැෙැ. ඒකයි තිමබන ප්ර ය
්
.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
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කරන මකොට,

ුවළ නිම ෝජ්න ක්

දැන් මෙතැන ම නසක් තිමබන ා. ඒක මත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඔ ඇතිම ලා තිමබන
ම න්සකම් එක්ක, විෂ

භාර ඇෙති ර ා policy guidelines ෙෙ බැංකු ට මදන ා

කි න එක තෙයි. Practice එක.
සාොනයම න් අමේක්ෂා කරන්මන්, මුදල  ඇෙති ර ා, තමුන්මේ මල කම් ර ා
ෝතගම න් මදන ා. ගරු සභා තිුවෙනි, මෙතැන තිමබන අ ස්ථා
ඇෙති ර ා විෂ

භාර ඇෙති ර ා මනො න නිසා, විෂ

තෙයි මුදල 

භාර අොතය, ප්රති ත්ති

සම් ාදන අොතය ගරු රනිල  වික්රෙසිංෙ ෙෙතාට එ ැනි නිම ෝජිත තත්ත්

ක් මෙහි

තිබුමණ් නැෙැ. එමෙෙ නම් policy guidelines දීෙ, ගකීෙ, උත්තර ො ප්රාම ෝිහක
තත්ත්

අනු ම මනන ා. එ අගෙැතිුවොමේ රාජ්කාරි ක්. මම්ක අපි මත්රුම්ගත

යුුවයි. අග්රාොතය ර ාමේ ප්රති ත්ති අනු කළ යුුව එකක්.
සභා තිුවො
මම්කට සම්බන්ධ කාරයා ක් මද ැනි උත්තරමේ තිමබන ා. මුදල 
තිමබන්මන් නි ්චිත

නත

ටමත්

ම න් සාොජිකම කු ෙැටි ට ඉන්මන් මුදල  ෙණ්ඩලමේ

subject to finance මුදල  අොතයාං මේ මල කම් ර ා. මුදල  ඇෙතිුවොමේ
මල කම් ර ා. මද ැනි කාරයා
ලබාගත් ප්රති ත්තිෙ

ඔබුවෙන්ලා සඳෙන් කරන ා මම් විදි ට “එමසේ

තීරය ක් සංම ෝධන

කිීතමම් බල

හිමි

ා්ත

කවුරුන්ද?” කි ලා. සංම ෝධන කිීතමම් බල කි න එකට ඔබුවෙන්ලා මකලින්ෙ
සඳෙන් කර තිමබන්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල . එමෙෙ නම් මෙහිදී ප්රති ත්තිෙ තීරය ක්
ගන්න එක අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ප්රති ත්ති ට අනුකූල ම න්න ඕනෑ නම්,
සංම ෝධන කිීතෙ වුයත් නැ ත සිද්ධ ම න්න ඕනෑකෙ තිමබන ා.

ඒ අනු

බැලුම ොත්, ඒකයි ඔබුවෙන්ලා සඳෙන් කර තිමබන්මන්, නි ්චිත ෙ මුදල  ෙණ්ඩල
කි ලා.

මෙහිදී

ො

ප්රකා

කරන්මන්,

සම්බන්ධම න් ගත්මතොත්, ඔබුවෙන්ලාට

මල කම්ුවො,

බැඳුම්කර

ක්රි ා ලි

ැෙැදිලි කරන ා නම්, මම් මුදල 

ෙණ්ඩලමේ බලතල අනු තිමබන්මන්, ප්රති ත්තිෙ තීරය ගැනීෙ මුදල  ෙණ්ඩල
සුව බ යි. උ මද්

ක් මදන්න පුළු න්, රජ්මේ ප්රති ත්ති ට අනු කි න එක ෙරි.

නමුත් බලතල සම්බන්ධමේදී ඔබුවෙන්ලා බලතල ම නස් කර ගත යුුවයි.
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, මීට කලින් Governor සෙභාිහ වූ අපි කලින් කරපු
ඩී.වී.ගුයමසේකර

සභා තිුවො

ඉන්න

කාලමේදීත්

මම්

ීතක්ෂයමේදී,

ප්ර ්ය

තිබුයා.

අග්රාොතය ර ාට මෙතැන බල ක් නැෙැ. ඒ කි න්මන් ගැසේ ම ලා නැෙැ. ෙෙ
බැංකු

ඇුවළු ඒ ආ තන ටික

රා ගැනීමම්දී. මම් ප්ර ්ය

මලස තිබුයා.
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මුල සිටෙ ප්ර ්ය ක්

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
බල ක් නැෙැ?

ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
ගැසේ ම ලා නැෙැ කි න එක. එෙ ගැටලු තෙයි මෙතැනට එන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ බැංකු

පිිබබඳ විෂ , අග්රාොතය රනිල  වික්රෙසිංෙ ෙෙතාමේ ප්රති ත්ති

අොතයාං මේ විෂ

ක් ෙැටි ට ගැසේ ම ලා තිමබන ාද?

ාන්ත බණ්ඩාර ෙෙතා
තිමබන ා.
ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
ඒමක් දින ක දාද?
ාන්ත බණ්ඩාර ෙෙතා
2015.09.02
ගරු වීරකුොර දිසානා ක ෙෙතා
එතැනදී

ෙෙ

බැඳුම්කර ලට

බැංකුම

අික තිුවො

මබොමෙොෙ

ැෙැදිලි

කි න ා,

ඔහුට

න එක ගැන උ මදස් දුන්මන් අග්රාොතයුවො කි ලා? එතැනින්

එොට සිදු වූ ක්රි ා ලි ගැන තෙයි අ ට ප්ර ්ය තිමබන්මන්?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවො, අපි මබොමෙෝ ම ලා ක් මම් සම්බන්ධම න් වි ාද කරන ා. අපි මෙහි
ම් කාරය ක් සම්බන්දම න් තෙයි සාකච්ඡා කරන්මන්. එතමකොට

ැදගත්

ම න්මන් සිදු වූ කථා බමෙන් policy එක ෙැමදන්න මකොමෙොෙද කි න එක.
ආණ්ඩු ෙදන policy එක

ම් කිසි ආකාර කින් මුදල  ෙණ්ඩල ට ලැමබන ා. ඒ

මුදල  ෙණ්ඩලම න් policy එක තීන්දු කරන එක ගැන තෙයි ඔබුවො අදෙස්
කරන්මන්.
සභා තිුවො
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ෙන්ත්රිුවො, ෙෙ අදෙස් කරන එක මනොම යි. රජ්මේ ම ොදු ප්රති ත්ති. රජ්මේ fiscal
policy එක. ඒක ඔබුවෙන් කි න ආකාර ට රජ්
ෙණ්ඩල

තීරය

තීරය

කරලා, කැබනේ

කරලා ඉදිරි ත් කරන ා. නමුත් ඒකට අදාල කරලා නි ්චිත

කාරයා ක් ෙැටි ට බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

පිිබබඳ . අපි මම් සාකච්ඡාම දී ඉන්මන්,

රජ්මේ fiscal policy එක සම්බන්ධම න් මනොම යි. බැඳුම්කර ක්රි ා ලි පිිබබඳ .
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, ඒක තෙයි ෙෙ ප්රකා කමළේ ෙෙ බැංකු අික තිුවො ැෙැදිලි කි ම ,
when the Government takes a decision on the policy, that is intimated to the
Monetary Board and then the Monetary Board takes a decision what to do
beyond that. ඒක තෙයි ෙට මත්රුණු මද .
සභා තිුවො
උත්තර

දීමම්දී ඒ විදි ට නැෙැ. උත්තරමේ ඒ විදි ට ආ ා නම් ගැටලු ක් නැෙැ.

ෙන්ත්රිුවො අෙත ප්ර ්ය මල කම්ුවො ැෙැදිලි කිීතෙ කරන්න.
ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
මම් පිිබබඳ මෙුවොමගන් ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කර මදන්න. රජ්මේ ප්රති ත්ති
සෙ බැංකුම ප්රත ත්ති

ැෙැදිලි කරන්න.

The Hon. Sujeewa Senasinghe
I think we will complicate it if you get someone else to talk about it.
අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
රාජ්කරුයා ෙන්ත්රිුවො, ඔබුවෙන්මේ පුළුල  අදෙසට අපි ගරු කරන ා. නමුත් අපි මම්
ප්ර ්යා ලි එක්ක මු.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
But it will deviate from theHon. Lakshman Senawirathne
We should not deviate
The Hon. Sujeewa Senasinghe
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Because it is a very complicated matter. We have limited time.

The Hon. Ajith P.Perera
We should follow the line of questions.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, මෙහි අතයා

ය

න්මන්, සාොනය සම්ප්රදා න් අනු

සිදු න

ක්රෙම ද මෙොකක්ද කි න එකයි. සෙෙර ම ලා ට නමත් අකුරටෙ නැති ම න්න
පුළු න්. අපිට අ

ය නම් ඉදිරි ට එමෙෙ ෙදා ගන්න පුළු න්. අපිට අ

ය කරන්මන්

ම් කාරය ක් සම්බන්ධම න් සිදු වූ සිදු වීෙක් සම්බන්ධම න්. පුද්ගලම ෝ
ෙදාමගන තෙයි මම්ක අපි බලන්මන්. මම් ම ලාම අපිට මුළු ක්රෙම ද ෙ ෙදා ගන්න
අ යතා

ක් නැෙැ. අපි දැන ගත යුුවයි මම්ක සම්ප්රදා ක් මලස මකොමෙොෙද සිදු

ම න්මන් කි ලා. ඒ සිදු

න විට කවුද මම්කට සම්බන්ධ ම න්මන්. ෙට මත්රුය

විදි ට ආණ්ඩුම න් ප්රති ත්ති

සම්බන්දම න් තීරය

ගත්තාෙ, ඒක දන්න ාද,

ඉමේෙ දැනු ත් ම න ාද දන්මන් නැෙැ මුදල  ෙණ්ඩල . මුදල  ෙණ්ඩල
තීරය

ඊට

සු

කරන ා. ඉදිරි කාරයා සම්බන්ධම න් මකොමෙොෙද කටයුුව කරන්මන්

කි ලා. ඒ සම්බන්ධම න් තීන්දු

ගැනීෙ සඳො

ගකීෙ තිමබන්මන් මුදල 

ෙණ්ඩල ට.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙතැන ත ත් අලුත් තත්ත්

ක් තිමබන ා. මෙතැනදී විෂ භාර අොතය ර ා න

අග්රාොතය රනිල  වික්රෙසිංෙ ෙෙතාට තමුන්මේ නිම ෝජිතම කු මුදල  ෙණ්ඩල ට ුවළ
නැති නිසා, රජ්මේ ප්රති ත්ති

සන්නිම දන

කිසිෙ නීති ක සඳෙන් ම ලා නැෙැ. ඒක
අවුල  සෙගත තත්ත්

ැඩ

කළ යුත්මත් කුෙන ක්රෙ කටදැයි
රා ගැනීෙ පිිබබඳ

තිමබන

ම්

ක්. එ ැනි අ ස්ථා ක ඩාත් ප්රාම ෝිහක සාධාරය තත්ත්

මෙොකක්ද කි ලා මසො ා බලන්න ම න ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
කලින් සාක්ෂි ලින් ලැබුය මද් මකටි කමළොත්, හිටපු ෙෙ බැංකු අික තිුවො
කි න ා, “ෙට මම් සම්බන්ධම න් උ මදස් දුන්මන් අග්රාොතයුවො” කි ලා තෙයි
සාක්ෂි ල ා්තතා වී තිමබන්මන්. අපි දිිහන් දිගටෙ වි ාද මනොකර මෙතැනින් ඔේබට
ිහම ොත්, ෙට තිමබන ප්ර ්ය

න්මන් ෙෙ බැංකු manual එක ෙදන්මන් කවුද කි න

එක?
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
සොම න්න, ඊට කලින් මද ැනි ප්ර ්ය ට න්න ඔබුවො එකඟ ම න ාද? නැත්නම්
ඔබුවෙන්මේ උ මදස් රිදි ඉදිරි ට මු.
සභා තිුවො
අපි මෙුවෙන්ලාමේ අදෙස් අනු
උ මදස්

රිදි, මුදල  ෙණ්ඩල

තීරය ක් කරන්න ඕනෑ. අග්රාොතයුවොමේ
මම් තීරය

ගත්තා.අග්රාොතයුවො ඒ උ මදස්

අික ති ර ා ෙරො මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ොමු කළා. ඒක මන් දැන් ම ලා තිමබන්මන්.
නමුත් ඒකප්රාම ෝිහක එමෙෙද වි යුත්මත් කි න ප්ර ්ය තිමබන ා.
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
සභා තිුවො, ඔ කාරය පිිබබඳ විගයකාික තිුවොමගන් ෙෙ අෙන්න කැෙතියි.
අග්රාොතයුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට policy එකක් ගැන නිම ෝග ක් කරන ා. රමේ
නීති පිිබබඳ ො අෙන්මන්. ඒක කරන්න මුදල  ෙණ්ඩල බැඳිලා ඉන්න ාද?
The Hon. Sujeewa Senasinghe
He does not know that part. You cannot ask him. You must ask the Secretary –
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
Okay. මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො, දැන් අේරාොතයුවො මුදල  ෙණ්ඩල ට
policy decision එකක් එ න ා, මම් කටයුත්ත කරන්න කි ලා. මුදල  ෙණ්ඩලමේ
නමත්

තිමබන ා

ඒ ා

ක්රි ාත්ෙක

කළයුුව

ආකාර .

මුදල 

ෙණ්ඩල ට

අග්රාොතයුවො නිම ෝග ක් දුන් සැනින් ඒක කරන්න පුළු න්ද? නමුත් එුවෙන්ලාට
එෙ නමත් තිමබන ක්රෙ නි ැරදිනම් විතරයි ක්රි ාත්ෙක කරන්න පුළු න් ම න්මන්.
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස්.සෙරුවංග ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, අමේ රමේ ප්රති ත්ති තීරය ගැනීමම් ූරරා ලි ක් තිමබන්මන්.
මුදල  ඇෙති ර ා මකොමෙේ මෙෝ මගොස් ප්රකා
ිහහින් අෙන්මන් නැෙැ. මෙ ැනි ප්රකා

කළාෙ, ඒක ෙෙ මුදල  ඇෙතිමගන්

ක් කළාද කි ලා. එ ෙෙ සටෙන් කරමගන

අදාල මද ා්තතමම්න්ුව ට මෙෝ ආ තන ට නිම ෝග ක්
මල කම් ර ාට නිකුත් කරන ා.
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ම න් අොතයාං මේ

ඒ

මේෙ ගරු අගෙැතිුවො ා්තලිමම්න්ුවම

සම්බන්ධම න් ප්රකා

මෙෝ ම නත් තැනක නි ්චිත කරුණු

ක් කළාට සු - සෙෙර ම ලා ට ම ොදු මද් ලුත් කි න ා.

නි ්චිත කරුණු සම්බන්ධම න් අමේ රමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ක්රෙ තෙයි, අොතයාං
ප්රධානි ා -ප්රධාන ිහණුම් දීමම් නිලධාරි ා -ඒක සටෙන් කරමගන අදාළ අං

ලට

දැනුම් දීලා ඒ පිිබම ත් ක්රි ාත්ෙක කරන්න උ මදස් මදන එක. ධූරා ලි අනු ෙෙ
බැංකු අික ති ර ා භාණ්ඩාගාරමේ මල කම් ර ාට
සාොමනය න් ධූරා ලි

අනු

ඩා ඉෙිබන් ඉන්මන්.

ෙෙ බැංකු අික ති ර ා, මල කම් රම ක් සෙඟ

ගනුමදනු සිදු කරන්මන් නැෙැ. නමුත් මුදල  අොතයාං මේ
ටමත් ෙෙ බැංකු

රි ාලන අධීක්ෂය

තිමබන විට මුදල  ඇෙති ර ාමේ නිම ෝග ක්, ප්රති ත්තිෙ

නිම ෝග ක්, එමෙෙ නැත්නම් අොතය ෙණ්ඩලමේ තීරය ක් ක්රි ාත්ෙක කිීතෙට
මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා ට ගන්න කි ලා භාණ්ඩාගාර මල කම් ර ාට ලිඛිත
මුදල  ෙණ්ඩල ට එ න්න පුළු න්. ෙැබැයි මෙෙ අ ස්ථාම දී අ ට එමෙෙ
තත්ත්

ක් නැෙැ. මෙොකද, රි ාලනෙ

ම න් අග්රාොතයුවොමේ අොතයාං

තෙයි ඒක ලැමබන්මන්. ඒ ලැමබන නිම ෝග
ලිඛිත

මදන ාද,

ාචික

මකමලස සන්නිම දන කරන ාද -

මදන ාද, telephone call එකින් මදන ාද -කි න එක

ැෙැදිලි නැෙැ. මකොමෙොෙ නමුත් අපි
ඇෙති ර ාමේ අධීක්ෂය

ට

සෙ නිම ෝග

ය ස්ථානුකූ

බැඳිලා ඉන්න ා අදාළ

ටමත් කටයුුව කරන්න. මම් නිම ෝග

මකමලස ලැමබන ාද කි න එක අ ැෙැදිලි වුයාට මකමලස ලැබුයත් ක්රි ාත්ෙක
කරන්න ම න ා.
සභා තිුවො
මල කම්ුවො කි න අකාර ට අග්රාොතයුවොමේ නි්තමද්

ක්, ම ෝජ්නා ක් ාචික

මෙෝ telephone එමකන් මෙෝ මෙොන ක්රෙ කින් මෙෝ මුදල  ෙණ්ඩල ට -ෙෙ බැංකු
අික තිුවොට - ලැමබන්න පුළු න්. ඔබුවොට ලැමබන නිම ෝග අගෙැතිුවොමගන්,
විෂ භාර ඇෙති ර ාමගන්,එමෙෙ නැත්නම් රජ්මේ ප්රති ත්ති ප්රකා
කරන්මනක් ෙැටි ට සිටින මකමනකුමගන් මන් ලැමබන්මන්. නි ්චිත
ගනුමදනු

සම්බන්දම න් කි මුමකෝ. බැඳුම්කර ගනුමදනු

ම ෝජ්නා , නි්තමද්

අික තිුවො කි

ත්

බැඳුම්කර

සම්බන්දම න් ලැබුණු

, අදෙස අනි ා්තම න්ෙ මුදල  ෙණ්ඩල ට ලැමබන්න ඕනෑ

මන්. මෙතැනදී මම් ප්ර ්ය ට අදාළ
අ ස්ථා මදකකදී ප්රකා

ට

ගත්මතොත් අික තිුවො මම් කාරක සභාම

ට ත් කළා, අ සාන අ ස්ථාම දී - සුිහ

ා කි ලා නිම ෝජ්ය අික තිුවො ප්රකා

අගෙැතිුවොමේ ම ෝජ්නා ක් ෙැටි ට නි ්චිත

අ ස්ථාම දී -

ට ත්කළා, එෙ ම ෝජ්නා

ම න් මුදල  ෙණ්ඩල ට සාකච්ඡා

කරන්න, අනුෙත කරන්න ලැබුයාද, ඒ ම ෝජ්නා මුදල  ෙණ්ඩලමේ සාකච්ඡා කරලා
අනුෙත කළාද කි ලා අපි කලිනුත් කථා කළා. ඒකත් ැදගත් මන්. අගෙැතිුවො මම්
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ම ෝජ්නා සම්බන්දම න් අදෙස් ම න් කළා නම් ඒ ම නස් කිීතෙට අදාළ ම ෝජ්නා
මුදල  ෙණ්ඩල ුවළ සාකච්ඡා ට ලක් වුයාද කි න එක ැදගත් මන්.
Dr.Indrajit Coomaraswami
May I respond? As I was not the Governor, I cannot comment on the process
as it took place at the time. But my reading of the Monetary Law Act is that
sets out certain responsibilities for the Monetary Board. It is a very specific
one. In those areas, of course, the Minster in charge whether the Prime
Minister of whoever can indicate the government policy, but in the end, the
Monetary Board has to take a decision as to the best possible cause of action
when it comes to those specific areas, where the Monetary Law Act has
bestowed responsibility to the Monetary Board. So, whoever the Minster is, he
can obviously indicated the government policy et cetera, but in the end, the
Monetary Board has to take a decision in terms of what the best possible cause
of action is. That is how I see it.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවො, මෙතැනදී

ැදගත්

න්මන් මෙ ෙයයි. අපිට ප්ර ්ය මදකයි

තිමබන්මන්. හිටපු ෙෙ බැංකු අික තිුවො කි න ා අගෙැතිුවො මම් ප්රකා

එුවොට

කළා කි ලා. අපි මෙතැනට ඉදිරි ත් න කරුණු ලින් අමේ රමේ monetary policy
එක ෙදන ා මනොම යි මන්. මම් policy එක මකොමෙොෙද එන්මන්, decide කරන්මන්
මකොමෙොෙද කි ලා ෙදන ා නම් මම් එන ක්රෙ

ැරදියි කි ලා, ඒ ගැන මසො ා

බලන්න පුළු න්. අපි බලන්මන් මම් රමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ක්රෙ
කි ලායි. අ ට අ

ය න්මන් එ ෙයයි. ක්රෙම ද

ෙරි න්මන් නැෙැ. ඒ ක්රෙම දම න්

සු

ඉදිරි ට

අ ස්ථාම දී ැදගත් න්මන් අගෙැතිුවො මම් ප්රකා

මෙොකක්ද

ඒක නම් ඒකට argue කරලා
න්න ඕනෑ. එතමකොට මම්
ෙෙ බැංකු අික තිුවො කළාද

කි න එක ෙයයි.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවො, ඒ කාරයා මම් සාකච්ඡාම අ ස්ථා කිහි
අගෙැතිුවො මම් කරුය කි

කදී අනා රය වුයා.

ා කි ලා තෙවුරු ම ලා තිමබන ා.

ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ නම් ෙරි
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සභා තිුවො
ැෙැදිලියි මන්. ප්ර ්ය
කාරයා

තිමබන්මන් එතැන මනොම යි. අගෙැතිුවො ඉදිරි ත් කරපු

මම් ගනුමදනු

ප්රති ත්තිෙ
ෙණ්ඩල

-බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

-සිදු ම න්න කලින්, ඒ කි න්මන්

ම න් ඒ ම නස්කෙ කරලා ක්රි ාත්ෙක කරන්න කලින් මුදල 
ුවළ අනුෙත කළාද කි න ප්ර ්ය යි තිමබන්මන්. ඒක මුදල  ෙණ්ඩලමේ

සාකච්ඡා ට ලක් ම න්නත් එ ා ැ.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවො, ඔබුවොට ගරුත්

ඇති යි මම් කි න්මන්. අපි එතැනට අ ාට

නම් අපි මෙච්චර ප්ර ්ය අෙන්න වු ෙනා නැෙැ මන්. ඔබුවොට කලින්ෙ අෙන්න
තිබුයා මුදල  ෙණ්ඩලම න් මම්ක අනුෙත වුයාද කි ලා.
සභා තිුවො
ඒක සාකච්ඡා ම ලා තිමබන්මන්. මෙතැන තිමබන්මන් ප්රති ත්තිෙ කාරයා ක්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒක තෙයි. අපි ප්රති ත්තිෙ කාරයා සම්බන්ධම න් තෙයි තීරය කරන්න ඕනෑ.
ප්රති ත්තිෙ

කාරයා

සම්බන්ධම න්

මෙතැන

සිටින

නිලධාීතන්

කිහි

මදමනක්මගන්ෙ කි ම න්මන් ඒක ලි විල ලකින් මදන්න ඕනෑ කි න එක මනම යි
මන්. දැන් අ ට මල කම්ුවො කි

ා, කථා ක් කළාෙත් ඒක ප්රති ත්තිෙ

තීන්දු ක්

කි ලා
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
ෙෙ නම් ඒක පිිබගන්මන් නැෙැ
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
අපි පිිබගන්න අ

ය නැෙැ. සභා තිුවො, අපි මෙතැනට එන්න ඕනෑ. අපි

පිිබගන්න ාද නැද්ද කි න එක මනම යි ප්ර ්ය . මෙමෙෙ ිහම ොත් අ ට ම න්මන්
මෙතැන ඉඳන් රමේ ප්රති ත්ති ෙදන්නයි. මම් කාරයා

ැත්තකින් ති ලා ප්රති ත්ති

මකොමෙොෙද මුදල  ෙණ්ඩල ට එන්මන්, ඒ එන ක්රෙම ද ෙරිද කි න එක තෙයි අ ට
ඉදිරි ට සාකච්ඡා කරන්න සිදු
ප්රති ත්තිෙ

තීන්දු

න්මන්. අ ට මෙතැනදී

ැදගත්

න්මන් මම්

මුදල  ෙණ්ඩල ට ආ ාද කි න එකයි. ඒ එන ක්රෙම ද

සම්බන්දම න් තෙයි මම් නිලධාරි ෙෙත් රු ති න්මන්. ඒක තෙයි ක්රෙම ද .
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ මම් කාරය

සම්බන්ධම න් ගරු සුජී

මසේනසිංෙ ෙන්ත්රීුවො සෙඟ එකඟ

න්මන් නැෙැ. ඒක මනොම යි මෙතැන තිමබන ප්ර ්ය . ඔ කි න ද මසේ මම් රමේ
තිබුණු කා්ත
කාරය

ටි ාටි

ාස්ත්රී

මෙොකක්ද කි න එකයි

කථා ක් මන්. ඔ

ැදගත්

න්මන්. ඔබුවො කි න

කි න ද මසේ ඔබුවො හිටිමේ නැෙැ. ෙෙ

මෙමෙෙ කි න ාට සොම න්න. අපි එදා Manual එක මගන් ා ගත්මත් ෙෙ ාමේ
ආගන්ුවක මකමනකුට

ැෙැදිලි කර ගන්නයි. ඔබුවො කලින් හිටපු නිසා මගොඩක්

මද් ල  දන් ා ඇති. ෙෙ මම් ගැන මෙමලෝ මද ක් දන්මන් නැෙැ. ෙෙ මෙෙ කමිටුම
සාොනය සාොජිකම ක් විික ට මෙතැනට ඇවිත් තිමබන්මන් මම් පිිබබඳ

කිසිෙ

දැනීෙක් නැති යි. දැන් අෙමගන, කථා කරලා ටික ටික ඉමගන ගන්න ා. අ සානමේ
අපි නිගෙන ලට එළමෙන ා. මම් manual එක මෙොකක්ද? මෙොකක්ද තිබුණු කා්ත
ටි ාටි ? අපි second point එමක් ඉන්මන්.
අ ස්ථා

ළමු

ැනි එක නිගෙන

මනොම යි මන්, ෙන්ත්රීුවො. දැන් ඒක ෙරි. ඒ ගැන අපි

කරමු. Policy ප්ර ්ය පිිබබඳ එදා තිූ  තත්ත්

සු

කරන

නිගෙන

ැෙැදිලි මන්. නිලධාීතන් කි න ා

නම්, රස් රමතොරුවරුක් නැත්නම් එ ෙයයි. ප්ර ්ය තිමබන්මන් ම න තැනක. ඒ
කි න්මන් ඔ
කි

කි න Monetary Board එක ඔ

තීරය

ගත යුුවයි කි ලා

ාමන්. ගත යුුව නම් Monetary Board එක කටයුුව කරන්න ඕනෑ ම් කා්ත

ටි ාටි ක් අනු මන්. Monetary Board එකට mechanism එකක් නැති

ැඩ

කරන්න බැෙැමන්. Monetary Board එක කටයුුව කළයුුව Mechanism එක
මකොමෙද තිමබන්මන්? එදා අ ට පිිබුවරක් දුන්නා, Manual එමක් තිමබන්මන්
කි ලා. ඒ Manualමම් Manualඑකද? එච්චරයි. මම් Manual එමක් මකොමෙද ඕක
තිමබන්මන්? අපි ඒ line එමක් මුද? සොම න්න, ඔබුවොට බාධා කලාට.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
එතැනට එන්න පුළු න් නම් ඩා මෙොඳයි. ෙෙ එතැනට තෙයි කලින් එන්න ෙැදුම .
මෙුවොමේ ප්ර ්ය ත් සෙඟ තෙයි policy එක පිිබබඳ සාකච්ඡා වුමණ්. ඒක තෙයි
ෙමේ ප්ර ය
්
. අපි කලින් විෙසූ අ ස්ථාම දී කි ම manual එක අනු

තෙයි

Monetary Board එක ක්රි ාත්ෙක න්මන් කි ලා. ෙෙ බැංකුම නිලධාීතන්මේ සි ලු
සාක්ෂි ලින් ෙමේ දැනුෙ අනු ෙට මත්රුමණ් ඒකයි.
ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
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ෙෙ මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො කරපු ප්රකා
දකින ා. ෙට ඒ පිිබබඳ

ැෙැදිලි කර ගන්න අ

මල කම්ුවො මන්. ඔබුවො කි

ගැන බර තළ අ දානෙක්

යයි. ඔබුවො මුදල  අොතයාං මේ

ා අගෙැතිුවො මෙෝ විෂ

භාර අොතය ර ා

ම්

ැසස්වීෙක කථා කරනමකොට, නැත්නම් මත් මබොන තැනක මෙොකක් ෙරි කථා කදී(මම් අ ස්ථාම දී ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලා වි ාල පිරිසක් විරුද්ධත්

ළ කරයි.)

ගරු ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙමේ ෙෙතා
ෙරි. ෙෙ ඒක ඉල ලා අස් කර ගන්නම්. එුවො කි

ා

ම් ැසස්වීෙකදීකථා කරන

මකොට- කරුයාකරලා ෙන්ත්රී රම කුට කථා කිීතමම් අයිති
ැෙැදිලි කර ගන්න පුළු න්. මෙෙ කමිටුම
අග්රාොතය ර ා ම් තැනක ප්රකා

මදන්න. ඒක ෙට

සභා ති රම ක් ඉන්න ා. එෙ නිසා

ක් කරද්දී, ැසස්වීෙක ම් ප්රකා

ක් කරද්දි ලිඛිත

නිම ෝග ක් නැති “මම් ාමේ මද කට අපි මෙමෙෙ මද ක් කරන ා” කි

ාෙ මුදල 

අොතයාං මේ මල කම් ර ා minute කරලා ඒක නිම ෝග ක් ෙැටි ට ක්රි ාත්ෙක
කරන්න

න ා කි න එකද ඔබුවො කි ම .

ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස්.සෙරුවංග ෙෙතා
නැෙැ. ෙට ඒ ගැන ම ොඩි ැෙැදිලි කිීතෙක් කරන්න ඕනෑ. උදාෙරය කින් ෙෙ මම්ක
ැෙැදිලි කරන්නම්. ෙමේ ඇෙතිුවො
ගැනීම් සිද්ික
කි

සු ිහ දා සාලා

යුධ ෙමුදා කඳවුම්ත ිහනි

ඇති වුණු ම ලාම එතැනට ිහහින් දුකට ත් වුණු මිනිස්සු ඉදිරිමේ

ා “රුපි ල  10,000 ක් මග න්න” කි ලා. එතමකොට රුපි ල  10,000 ගයමන්

මග න්න කි න එක මුදල  ඇෙති ර ා ෙට ලි ලා දුන්මන් නැෙැ. ෙෙ ඒ නිම ෝග
අරමගන අොතය ෙණ්ඩල ට කි

ා “මම් සඳො මුදල  ම න් කරලා නැති නිසා ෙට

මම්කට මුදල  ටික ම න් කරලා මදන්න” කි ලා. ඒ විදි ටයි ප්රති ත්ති

සකස්

ම න්මන්. ෙෙ ඒක මුදල  ඇෙති ර ාමගන් අෙන්මන් නැෙැ. ඒක ක්රි ාත්ෙක
කරන්මන් ඒ විදි ටයි.
ගරු ලක්ෂ්ෙන් මසනවිරත්න ෙෙතා
කැබනේ එකට ිහහින් approval එක ගන්න ා කි ලා මෙුවොට කලින් කි න්න බැරි
වුය නිසායි ප්ර ්ය ඇති වුමණ්
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ

ාමේ මද ක් මත් මබොන තැනකදී කි

ත් කෙක් නැෙැ. මත් මබොද්දි කි

ත්

කැබනේ එකට ිහහින් මන් කර ගන්මන්. ඔබුවො මත් මබොද්දි කි න ඒ ාත් ලි ා
ගන්න.
258

ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සභා තිුවො, මම්කයි

ැදගත්

න්මන්. අපි අන

ය තැන් ලට

කි ාපු කරුණු අනු මුදල  අොතයුවො ලි ලා එ න්න අ

න ා. මෙුවො

ය නැෙැ

ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒකයි ැදගත්කෙ That is a different thing
The Hon.Lakshman Senawirathne
He has to get the signature, when it goes to the Cabinet as a Cabinet Paper.
සභා තිුවො
මෙෙ කාරය

ැටුේ

ැඩි කිීතම්

ාමේ ම න ම න උදාෙරය ලට දෙන්න ඕනෑ

නැෙැ. මල කම්ුවොමේ අත්දැකීම් අනු , බැඳුම්කර ක්රි ා ලි ට අදාළ ප්රති ත්තිෙ
තීරය ක් ම නස් කිීතෙට විෂ

භාර ඇෙතිුවො ෙැටි ට අගෙැතිුවො ම ෝජ්නා

කමළොත්, ඊළඟට ඔබුවො මෙොකක්ද කරන්මන්?
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එ

hypothetical ාමේෙ උභමතෝමකෝටික ප්ර ්ය ක් මන්. මෙොකද, එ

එුවොමේ

විෂ මනොම යි.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ඒක

ැරදියි.

You know why -දැනට සිටින ෙෙ බැංකු

අික තිුවො ඒ සම්බන්ධම න් පිිබුවරු දුන්නා.
සභා තිුවො
ම නත් උදාෙරය ලින් මල කම්ුවො අ ෙසුතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො ඒ පිිබබඳ
සම්බන්දම න් ප්රති ත්තිෙ

ට ත් න්න අ

ය නැෙැ. ඒ නිසා

පිිබුවරක් මදන්න. මෙෙ බැඳුම්කර ක්රි ා ලි

තීරය ක් -direct placements

ොරු වීෙ සම්බන්ධම න් අගෙැතිුවො ප්රකා
ම න්මන් මකොමෙොෙද?
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ලින් auctions

කළා නම්, ඊළඟට එ

ලට

ක්රි ාත්ෙක

The Hon.Sujeewa Senasighe
The Governor, it is for you.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ කාරය
එුවො කි

සම්බන්ධම න් Monetary Board එමක් කථා කරන්න ඕනෑ කි ලා
ා. ඒ නිසා මෙතැන අලුත් මද ක් නැෙැ. මුදල  පිිබබඳ

ම්කිසි තීන්දු ක්

ගන්න ා නම්, ඇෙතිුවොමේ උ මදස් ෙත මෙෝ ජ්නාික තිුවොමේ උ මදස් ෙත
කැබනේ ෙණ්ඩල ට ිහහින් තෙයි ගන්මන් කි ලා අොතයාං

මල කම්ුවො සඳෙන්

කළා. අ ට ඒක තෙයි කරන්න තිමබන ක්රි ා ලි .එෙ ප්රති ත්තිෙ
මකොතැනින් ආ ත්, “Monetary Board එමක් කථා කරලා අ

තීන්දු

ය තීරය ගත යුුව”

කි ලා ෙෙ බැංකු අික තිුවො කලින් ප්ර ්යමේදී සඳෙන් කළා.
(ම ොමු :


2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 02-13)

topfhl;ly; ifE}y;
සභා තිුවො
විගයකාික ති ුවො සෙග ැෙැදිලි කර ගැනීම් අපි ඊමේ ම ම්තදා කර ගත්තා. දැනට
අ ට තිමබන්මන් ෙෙ බැංකු අික තිුවො සෙ මුදල  ෙණ්ඩල , මුදල  අොතයාං මේ
නිලධාීතන්මගන් ඔබුවෙන්ලාට තිමබන ැෙැදිලි කර ගැනීම් කර ගන්න.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙන්ත්රීුවො, එුවෙන්ලාමේ අ මබෝධ , දැනුෙ,

රිච

එක්ක

එතැන ඒ ාමේ තීරය ගන්න පුළු න්. ඒක මෙන්න මම් ප්රොය ක් කි ලා කාට ත්
ෙනින්න බැෙැ. ඒ නිසා තෙයි රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට මෙ ැනි තීරය ක්

ගැනීෙ සඳො guidelines තිමබන්මන්. අපි අෙන manual එමක් තෙයි ඒ guidelines
තිමබන්මන්. ඒ manual එක තිබුයාද? ඒ manual එකට අනු මම් තීරය ගත්තාද?
ඒක සංම ෝධන

කරලා තිබුයාද? එ

සංම ෝධන

කරන්න කවුරු ෙරි අනුෙැති

දීලා තිබුයාද? මෙන්න මම් කාරයා කවුරු ෙරි

ැෙැදිලි කරන්න. රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට තෙයි මම් කාරයා ැෙැදිලි කරන්න පුළු න්. ඒ manual එක
අනුෙත ම ලා තිමබන ාද? ඒකට මෙොකක් ෙරි Board approval එකක් තිමබන්න
ඕනෑ මන්. ඒක අනු මන් ඔබුවෙන්ලා මම් තීරය ගන්මන්. නැති මගදර බලාමගන
ඉදලා ිහහිල ලා මම් තීරය ගන්මන් නැෙැ මන්.
Dr.M.Z.M.Aazim
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In fact the, the Board has not cleared that manual at that time. But, the Internal
Audit Department of the Central Bank has been regularly monitoring whether
the Public Debt Department is following the procedures set out in the
operations manual. We have very much acted on the basis of what the manual
has stated. But, the manual does not specifically say that we should raise “x”
amount or “y” mount. It has been the discretion that has been given to the
Tender Board Committee. Of course, the Chairman of the Tender Board
Committee and Mr.Rathnayake have mentioned that there were alot of
discussions. We had our views and we expressed those. We had no fallback in
terms of direct issuance arrangement in the case of

Rs.13.5 billion

requirement that we wanted to raise. Then only we had to go with that Rs.10
billion option which was in fact, requested and –
සභා තිුවො
ඒ manual එකට අනුෙැති ගැනීමම් ගකීෙ තිමබන්මන් කාටද?
ආචා්ත M.Z.M. අසීම් ෙෙතා
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට සෙ ඒ අදාළ සෙකාර අික තිුවො ෙරො දැන් එ

ක්රි ාත්ෙක ම න ා.
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙෙ බැංකුම

ක්රි ාත්ෙක

න ෙැෙ මද ා්තතමම්න්ුව

- කටෙ

ම්කිසි operations manual එකක් තිමබන ා. ඒ ෙැෙ operations manual එකක්ෙ
මුදල  ෙණ්ඩල

මෙෝ අික තිුවො අනුෙත කරන්මන් නැෙැ. operations manual

කි න එක Internal Audit Department එමකන් audit කරන එක තෙයි, තිමබන
ක්රෙම ද . එතමකොට, cross – check කරන ක්රෙ

තෙයි, Internal Audit

Department එමකන් operations manual එක බලලා, ක්රෙම ද ෙරිද ැරදිද කි ලා
බලන ා. නැත්නම් ඒ මගොල ලන් නි්තමද්
එමෙෙ කි

ාෙ මද ා්තතමම්න්ුව

කරන ා මම්ක ම නස් කරන්න කි ලා.

ෙඟින් operations manual කි න ඒ ාට ඒ

ම්කිසි ම නස්කෙ කරන ා.ඊට අෙතර

investment guidelines කි ලා මද ක්

තිමබන ා. ඒ කි න්මන් EPF එමක්, නැත්නම් අමේ resource management කරන
ම ලා න්

ලදී investment decisions ගන්න මකොට ඒ ා අනි ා්ත ම න් මුදල 

ෙණ්ඩල අනුෙත කළ guidelines තිමබන්න ඕනෑ. ඒ ා මකොටස් මදකක් තිමබන ා
Investment guidelines කි න ඒ ා ඒ උඩ ෙේටෙට ිහහිල ලා මුදල  ෙණ්ඩල අනුෙත
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කරන්න ඕනෑ. නමුත් operations manuals කි න ඒ ා මද ා්තතමම්න්ුව විසිගයනක
තිමබන ා. Internal Audit Department එමක් ගකීෙ තෙයි ඒ ා බලලා, internal
controls තිමබන ාද බලලා ඒ ා ම නස් කිීතෙ.

ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
නිම ෝජ්ය අික තිුවො, ඒ ම නමකොට රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට අදාළ

operations manual කි ලා මල ඛන ක් තිබුයාද?
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ .
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ operation manual එක මකටුම් ත් කළාට

ස්මසේ operation manual එක

ක්රි ාත්ෙක ම න ා කි න තීරය අරමගන තිමබන්මන් ක දාද?
පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
Operation manual කි න එක මම් මද ා්තතමම්න්ුව

ටන් ගත්ත කාලමේ ඉදලාෙ

ඇවිල ලා,කාලම න් කාල ට ම නස් කර ගන්ත document එකක්. ඒක dynamic
document එකක්. ඒ කාල ට අ

ය විික ට එ

ම නස් කරන ා. නමුත්, එ

කාලම න් කාල ට ම නස් කරන්මන් internal controls ෙරි ට තිමබන ාද කි ලා
බලලා.
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 24-25)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
රාජ්ය ය
පිිබබඳ

මද ා්තතමම්න්ුව

විසින් භාවිතා කරනු ලබන මෙමෙයුම් අත්ම ොත

සාක්ෂි දීෙ සඳො, මම් නිලධාීතන් අතරින්

සෙරසිංෙ ෙෙත්ෙ ාටද? ඒ පිිබබඳ

ඩාත් අත්දැකීම් තිමබන්මන්

රිච ක් තිමබන්මන් කාටද?

ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
Manual එක ක්රි ාත්ෙක කරන්මන් මම් Public Debt department එමකන් මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
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Manual එක සම්බන්ධ සාක්ෂි දීෙට ඩාත් දැනුෙ ඇති නිලධාරි ා කවුද?
සී.සෙරසිංෙ ෙෙතා :Dr. ආසිම්ට තෙයි පුළු න්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
සුිහ කාරක සභාම දී ඔබුවොමගන් අසන ලද ප්ර ්ය ලින් ෙුව වූ කරුයක් තෙයි
Operational Manual එක. එෙ Operational Manual එක භාවිතා කරන්මන් කුෙන
කරුණු සඳොද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
Version 2 updated as at 31st July, 2013.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Public Debt Department, Operational Manual – Version 2 updated as at 31st
July,2013. එෙ document එක පිිබබඳ අ මබෝධ ක් තිමබන ා මන්ද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ඔ
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙෙ මල ඛය සකස් කරන්මන් කවුද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුව
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙෙ මල ඛය අ සන් රට සකස් කමළේ ක දාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
2013 ජූලි 31
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එෙ සංම ෝධන න් සිදු කළ සු, එ මුදල  ෙණ්ඩල අනුෙත කළාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
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එහි අනුෙැති

සඳො මුදල  ෙණ්ඩල ට

ා යුුව නැෙැ. ඒ සංම ෝධන න් සිදු

ම න්මන් Operational Manual එමකන් මන්.මුදල  ෙණ්ඩල මෙෝ අදාල policies අදාළ ප්රති ත්තිෙ

තීරයත් මෙතැන සඳෙන් කරලා තිමබන ා. ඒ

ප්රති ත්තීන් අනුෙත කරන්මන් මුදල  ෙණ්ඩල යි. ඒ පිිබබඳ
මද ා්තතමම්න්ුව ට දැන්වීමෙන්

සු , අදාළ Manual එක අ

ාමේෙ එෙ
රාජ්ය ය

ය revisions or

updates, we will bring into the Manual
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එෙ අත්ම ොත ුවළ තිමබන, බැඳුම්කර ො සම්බන්ධ ගන්ති කුෙක්ද?
Dr.M.Z.M.Azim
There may be lots of sentences and references to the Bonds in the Manual.
The Hon.Sujeewa Senasinghe
There may be private and direct placements. What is the Section?
Dr.M.Z.M.Azim
This refers to under the Item C. of page 8.
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා

Private/ Direct Placements මලස සඳෙන් කර

තිමබන්මන් එතැනද?
Dr.M.Z.M. Azim
Yes
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙෙ මල ඛයමේ ෙුවපිට ඇති ප්රති ත්ති
ම න්මද්සි ක්රෙ

අනු , බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමම්දී

ැ ැත්වි යුුව බ සඳෙන් ම න ාද?

ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ම න්මද්සි ක්රෙ සෙ direct placements ෙරො රජ් ට අ
ගත යුුවයි කි ලා මෙහි සඳෙන් න ා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
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ය මුදල  සම් ාදන කර

Okay. මෙෙ

ගන්ති

අනු

ළමු

කළ යුත්මත් ම න්මද්සි

ැ ැත්වීෙයි. ඒ

ාමේෙ private placements ලට ා යුුව න්මන්, ම න්මද්සිම න් මුදල  ලබා ගත
මනොෙැකි නම්

ෙයයි.

ළමුauction එක තෙයි auction. Auction එමකන්

ලැමබන්මන් නැතිනම් - then, you have to go to the private placements.
Dr.M.Z.M.Azim
I do not think the Manual says like that but what says it says is either thought
auctions or placements you should raise it. What it says is as much as possible
from auctions.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙහි ඇති භාෂා අනු

ැෙැදිලි න්මන්, ම න්මද්සි ක්රෙ ෙරො ෙැකි තරම් මුදල 

ප්රොය ක් මසො ා ගැනීෙට උත්සෙ කළ යුුව බ යි. ඒක තෙයි මූලධ්තෙ .That is the
rule. ඒක තෙයි ීතති .
The Hon.Dayasiri Jayasekara
You can explain, Dr. Azim whether it is correct or not.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
අපි මම්ක විසඳා ගනිමු. ම ච්ච මද් ම නස් ම න්න පුළු න්. ෙෙ අෙන්මන් ම ොත
ගැන ෙයයි. ඔබුවො අ ෙසුතා ට ත් කරන ා මනොම යි. ම ොත අනු ම ච්ච මද්
vary ම න ා නම්,අපි ඒ ගැන ම නෙ ප්ර ්ය කරන්නම්. ෙෙ අෙන්මන් විෂ
දැනමගනයි. මෙෙ Operational manual එක අනු

ළමු

ගැන

auctions සඳො මගොස්

ෙැකි තරම් මුදලක් එකුව කර ගැනීෙට කටයුුව කළ යුුවයි. එමසේ ප්රොය ත් මුදලක්
එකුව කර ගැනීෙට මනොෙැකි

න්මන් නම්, ඉතිරි මුදල එකුව කර ගැනීෙ සඳො

private placements කළ යුුවයි.
Dr.M.Z.M.Azim
My understanding as per the manual is, there is no first, second reference.
ළමු auctionsද, මද නු private placements කි ලා reference එකක් නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එ ට අදාළ ස්ථාන ඉංග්රීසි භාෂාම න් කි
The Hon.Sujeewa Senasinghe
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න්න.

May I read that?
The Hon.Ajith P.Perera
Hon.Sujeewa Senasinghe, allow him to read.
The Hon.Sujeewa Senasinghe
Can you read it out, please?
Dr.M.Z.M.Azim
It is under Item B which only says about direct and private placements. But if
you go to page No.3, there it is stated, ‘Raising funds by implementation of
the borrowing programme’ which includes way everything. Page 8 mentions
only about placements and auctions.
The Hon.Sujeewa Senasinghe
That is what we wanted to know.
Dr.M.Z.M.Azim
When it comes to Item B (i) of the page 8, it states:
“Front Office has to make arrangements to meet financing needs as much as
possible through auctions. The balance fund requirements of the Government
as indicated in the approved Borrowing Programme may be arranged through
private placements with PDs.”
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ මම් විික ට අෙන්නම්මකෝ. මෙෙ ීතති ොලාම
‘Private/Direct Placements’ කි න ොතෘකා

8 ම නි පිටුම

“B”

ටමත්,

තිමබන ා. එහි මෙමසේ සඳෙන්

ම න ා.
“FO has to make arrangements to meet financing needs as much as possible
through auctions.” එහි මු්රය මදෝෂ ක් තිමබන ාද?
Dr.M.Z.M.Azim
No.
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා :එහි අ්තථ කුෙක්ද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
Placements සෙ සෘජු නිකුුව න් පිිබබඳ සාකච්ඡා කිීතෙයි මෙහි සඳෙන් ම න්මන්.
සෘජු නිකුුව න් ලට ැමිණීෙට ම ර, මද ැනි sentence එක

ටමත් සඳෙන් ම ලා

තිමබන ා, ‘The balance fund requirements of the Government as indicated in
the approved Borrowing Programme…..’
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවොමගන් ඇහුම ඒක මනොම යි.
සභා තිුවො
ඒ ප්ර ්යමේදී එුවො අ ෙසුතා
අෙන්මන් එක

ට

ත් කරන්න එ ා. ගරු ෙන්ත්රීුවො. මෙුවො

ාකය ක් ගැන මන්. ෙැබැයි, ඒ

ාකය අඩංගු ත

මේද ක්ෙ

තිමබන ා. ඒ මේදමේ Full stop ති පු මකොටස ෙරි. එුවොට එහි අදෙස

ැෙැදලි

කරන්න ඕනෑ නම්, අදෙස ැෙැදිලි කරන්න එුවොට ඉඩ මදන්න. අපි ඒක පිිබගන්න
මෙෝ මනොපිිබගන්න එක ම නෙ මද ක්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, අපි ප්ර ්ය ක් අෙනමකොට ඒ ප්ර ්ය ට අදාළ පිිබුවරු මදන්න
මෙුවෙන්ලා බැඳී සිටින ා. එ ට පිිබුවර ලබා දීමෙන්

සු

ඒමක් මත්රුෙ මම්කයි

කි න එක ැෙැදිලි කරන්න එුවොට අයිති ක් තිමබන ා. ෙැබැයි, ගරු ඇෙතිුවො
ප්ර ්ය ක් විෙසා සිටීමම්දී, “මම්

ාමකය න් කි ැම න්මන් මෙොකක්ද?” කි ලා

ඇහු ාෙ ඒ ප්ර ්ය ට පිිබුවරු ලබා මදන්න ඕනෑ. පිිබුවරු දුන්නාට

සු

ැෙැදිලි

කරන්න පුළු න්. ෙෙ දන්නා ආකාර ට ප්ර ්ය කට පිිබුවරු දි යුුව ක්රෙම ද
ඒකයි. එමෙෙ නැති

ප්ර ය
්
ක් විෙසා සිටීමම්දී ප්ර ්ය ට පිිබුවරු මනොදී මම්මක්

මත්රුෙ මම්කයි කි ලා පිිබුවරු මදන්න බැෙැ. මම්

ාකයමේ සඳෙන් ම න්මන්

මෙොකක්ද කි ලා අපි ඇහුම ොත්, ඒ ාකය ටන් ගන්නා තැනක් සෙ Full stop එකක්
තිමබන ා. ඒ

ාකයම න් සඳෙන් ම න මද් කි

ාමකයේන් අදෙස්

ාට

සු

එුවොට පුළු න් මම්

න්මන් මම්කයි කි ලා විස්තර කරන්න. ඒ ප්ර ්ය ට පිිබුවරු

මනොදී ිහම ොත්, අ ට ක දා ත් මම් ප්ර ්ය විෙසීෙ අ සන් කරන්න බැෙැ.
සභා තිුවො
ඒක නි ැරදියි.
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එුවොමේ ස්ථා ර ට ෙෙත් එකඟ ම න ා. ඒ නිසා ෙට දිගටෙ ප්ර ්ය කිීතෙට ඉඩ
මදන්න. ත

කාරය ක් කි න්න ඕනෑ. ඒ ගැන සඳෙන් කරන ාට සොම න්න.

මම්ක වි ාල ප්ර ්ය ක්මන්. Final point එකක් ෙරි ට issue එක බලලා තෙයි ෙෙ
කථා කරන්මන්. බාධා කමළොත් line එක කැමඩන ා. උසාවිමේදී ත් ප්ර ්ය
විෙසීෙකදී බාධා කරන්මන් නැෙැ. ෙමේ ෙත ට ඔබුවෙන්ලා එකඟ නැත්නම්, ඒ
ගැන

සු

ප්ර ්ය කරන්න.එමෙෙ මනොවුමයොත් සිත් රිදවීම් කරගන්න ම න ා.

මෙුවෙන්ලා

ෘත්තීෙ

සාක්ෂිකරු න්. අ සානමේදී මෙුවෙන්ලා සෙඟ තිමබන

ම ෞද්ගලික රණ්ඩු ක් ාමේ ම න ා. ඒ නිසා ෙට ටිකක් අ සර ලබා මදන්න.
ඔබුවෙන්ලා ඉදිරි ත් කරන ලද 2013.07.31 දිමනන් අ සන් වූ operational manual
හි 8

ැනි පිටුම

“B”

ටමත් ඇති ප්රති ාදන අනු

අදෙස්

න්මන්, “ ළමු

ම න්මද්සි ක්රෙ ට මගොස් ෙැකි තරම් මුදල  මසො ා ගැනීෙට උත්සෙ කළ යුුව බ ත්,
ම ේෂ ක් තිමේ නම්

ෙයක් private placements කළ යුුව බ ත්” කි ලා ෙෙ

ම ෝජ්නා කරන ා. එෙ අදෙසට ඔබුවො එකඟ ම න ාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
මෙෙ sentence එමකහි විම ේෂම න් “as much as possible” කි න එක
auctions ලින් මකො ෙය ප්රොය ක් ලබා ගත යුුවද කි ලා තීරය

ටමත්

කරන ා. As

mush as possible කි න එක cost එකයි, risk එකයි, factor එකයි ෙත define
ම න ා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවො කි න්මන්, “as much as possible” කි න ම දුෙ අනු ඒ අ්තථ

ආ්තථික

විදයාම මූලධ්තෙ සෙඟ ගැලපි යුුවයි කි ාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ආ්තථික විදයා ෙ මනොම යි, අමේ රාජ්ය ය

මුදල  එකුව කර ගැනීමම් Borrowing

Programme හි Medium, Term Debt Management Strategy (MTDS) හි සඳෙන්
කරන direction එක ෙත cost and risk direction එකක් specify කරන ා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
20:80 අනු ාත

ඒ කි න්මන්, ම න්මද්සි 20 යි, private placements 80 යි කි න

අනු ාත මෙෙ manual එමක් ම් තැමනක සදෙන් ම ලා තිමබන ාද?
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ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ො දැනු ත්

මම් manual එමක් කිසිදු තැමනක 20:80 අනු ාත

කි ලා සඳෙන්

ම න්මන් නැෙැ.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙන්ලාට මෙෙ කාරයා ට අදාළ ත ත් ප්ර ්ය තිමබන ාද?
ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට ප්ර ්ය ක් තිමබන ා. Manual එමක් 3 ැනි පිටුම සඳෙන්
ම ලා තිමබන ා, ‘Raising funds by implementation of the borrowing
programme කි ලා. එහි ත දුරටත් මෙමසේ සඳෙන් කර තිමබන ා.
“Funds are raised through:
D.

Auctions

E.

Private placements

F.

Rupee Loans

“A” කි න්මන් Auctions. ඒමකන්, firstly auctions

ලට

න්න ඕනෑ indicate

ම න ාද?
Dr.M.Z.M.Azim
No.Then, Rupee Loans come under C. We are not issuing rupee loans. For
instance, may be after 2009, we have not issued rupee loans, if I am not
mistaken.
ගරු අම ෝක් අමේසිංෙ ෙෙතා
A-

Auctions, B- Private Placements කි ලා ඒ විික ට දැම්ොට auctions

firstly න්න ඕනෑ කි ලා එකක් නැද්ද?
Dr.M.Z.M.Azim
There is no order as far as “A” and “B” concerned.
සභා තිුවො :ත ත් ප්ර ්ය තිමබන ාද?
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙුවො ලබා දුන් පිිබුවර එතරම් ැෙැදිලි නැෙැ. සුිහ
සභාම දී ෙෙ බැංකුම

නිලධාීතන්මගන් ප්ර ්ය විෙසීෙකදී, “manual එමක්

ගන්තිම න් සඳෙන් ම න්මන් ම න්මද්සි ක්රෙම න් සි
ෙය - ගයනක් ෙරි ට කි ම
ප්රොය

කාරක

ට 80 ක්, සි

ට 85 ක්

නැෙැ. -මුදල  ප්රොය ක් සපුරාමගන ඉතිරි මුදල 

direct placementඑමකන් ගන්න ඕනෑ.” කි ලා සි ලුෙ නිලධාීතන් කි ා

සිටි ා.
සි ලුෙ නිලධාීතන් එමෙෙ මනොම යි කි ලා පුළු න් නම්, ිහ
මෙෝ ම න් න්න. අනික් කාරය , ඒ ක්රෙ

ර සාක්ෂි ලින් එකක්

ම නස් කමළේ මම් ත්රිකාම න් කි ලා

තෙයි එහිදී ප්රකා කමළේ. ්රී ලංකා ෙෙ බැංකු , මුදල  ෙණ්ඩල , 10.07.2008 දිනැති
ත්රිකාම න් තෙයි, direct placements

ලට move වුමණ්. මෙහි සඳෙන් ම න ා,

“improvement of market liquidity through active participation of Employees’
Provident Fund”. It states that the Board having considered the Paper
approved of issuing treasury bonds to EPF and other captive sources at interest
rate of five basis point above the secondary market rates through private
placements and requesting the EPF and other captive sources to create
liquidity in the secondary marketby actively engage in the secondary market
operation. ිහ

ර අ ට ලැබුණු සි ලු සාක්ෂි ලින් සඳෙන් කමළේ, මම් ලි විල මලන්

තෙයි direct placements ලට ම ොමු වුමණ් කි ලා. ගරු සභා තිුවෙනි, ඒ කාරය
නි ැරදිද කි ලා, ඔබුවො ෙෙ බැංකු නිලධාීතන්මගන් අ ට ැෙැදිලි කරලා මදන්න.
සභා තිුවො
ඒකට කවුරු මෙෝ උත්තර මදන ාද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
දැනට සිටින ෙෙ බැංකු අික තිුවො උත්තර මදන්න.
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ නිම ෝජ්ය අික ති. ඒ Board Paper එමකන් තෙයි, private placements කි න
එක ෙඳුන් ා දුන්මන්. 1997

්තෂමේ තෙයි bonds, introduce කමළේ.ඒ Introduce

කමළේ සම්පූ්තය auction. ම් කිසි මෙේුව ක් නිසා 2008 ්තෂමේ මෙ තා කාලික
ෙඳුන් ා දුන්මන්.
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ගරු ලක්ෂ්ෙන් මසනවිරත්න ෙෙතා
ඒ කි න්මන් private placements ලට න්න?
පී.සෙරසිංෙ ෙෙතා
ෙැබැයි, එහි අනු ාත ක් කි ම නැෙැ. NSB ො EPF ාමේ කිහි මදමනකුට විම ේෂ
rate එකකට න්න කි ලා කි ම .
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවො ෙරි ටෙ ෙරි. මෙොකද අපිට ආසිම් ෙෙතාමේ උත්තරමේන් එිබ ට ආම
නැෙැ. ිහ

ර සි ලුෙ නිලධාීතන් උත්තර දුන්මන්, auction ක්රෙ දිගටෙ ැ ුවමණ්.

මම් Board Paper එමකන් ඒ auction ක්රෙ ම නස් වුමණ් කි ලා. මම් manual එමක්
ඉතා

ැෙැදිලි

සඳෙන්

න්මන්, සි ලු මද් ල  ලබා ගත්මත් auction

ලින්.

ම්

ප්රොය ක් ෙයක් මම් manual එමක් තිමබන ආකාර ට direct placements ලින්
ලබා ගන්න පුළු න් කි න එකයි. එමෙෙ ක්රෙම ද ක් තිමබන ා. මෙහි වි ාල රදක්
තිමබන ා. මම් සම්බන්ධම න් කිසිෙ මද ක් Report එමක් නැෙැ. මෙහි තිම න්මන්,
“EPF and other captive source” කි ලා. මම් සම්බන්ධ

Report එකක සඳෙන්

මනො න්මන් මෙොකද? මම් direct placement ගන්මන් “EPF and other captive
source” ලින් මනොම යි.
සභා තිුවො
සඳෙන් න්මන් නැත්මත් මෙොන Report එමක්ද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
Auditor General මේ Report එමක්.
සභා තිුවො
ඔබුවොට ෙෙ නැ තත් අ ධාරය

කරන ා. ඔ

කි න කාරයා න් ඇුවළත්

කරන ා නම් ඇුවළත් ඇුවළත් කරන්න ඕන COPE Report එකක. Auditor
General මේ Report එමක් සඳෙන් න්මන්, 2015 ්තෂමේ ම බර ාරි ොසමේ සිට
2016 ්තෂමේ ෙැයි ොස දක් ා කාල ුවළ ෙෙ බැංකු විසින් සිදුකළ භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුත් කිීතමම් ඒ නි ්චිත ගනුමදනු පිිබබඳ යි.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
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ඔබුවො නි ැරදියි. එතමකොට ඒ ක්රෙම ද සම්බන්ධ විගයකාික තිුවොට නි ැරදි
අ මබෝධ ක් තිමබන්න ඕනෑ. රමේ තිමබන නීති
තිමබනක්රෙම ද

මෙොකක්ද? ඒ සම්බන්ධ

බැෙැ මන්. මම් manual එකට අනු

මෙොකක්ද? මුදල  ෙණ්ඩලමේ

මනොදැනු ත්

Report එක ලි න්න

තෙයි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ලබාගත යුුව

ඇත්මත්. ඒක අපි පිිබගන්න ාද?Auditor General ුවොමේ තීන්දු
තිම න්මන්, නි ැරදි ක්රෙ

direct placements ක්රෙ

ම ලා

කි න එකයි. Direct

placements ක්රෙ ක් ආම මකොමෙන්ද?
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Auditor General ුවොමේ presentation එමක්දීත් ෙෙ එුවොමගන් ප්ර ්ය කළා.
80/20 ක්රෙ

පිිබබඳ මූලධ්තෙ සුදුසුයි කි ලා ඔබුවො කි න ාද කි ලා. ප්ර ය
්

තිම න්මන්, එමෙෙ policy එකක් නැෙැ. Rule එක auction කිීතෙ.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
Auditor General ුවොමේ Rule එක විදි ට අරමගන තිම න්මන් direct
placements. මුළු Report එකෙ තිම න්මන්.
සභා තිුවො
අ ට ඒක ම නෙ සාකච්ඡා කරන්න පුළු න්. එමෙෙ ඒ ා්තතාම තිමබන ා නම්, අපි
ඒක ම නෙ කථා කරමු.
The HON.Sujeewa Senasinghe
Okay. We will not talk about that. I want to establish this fact. ඔබුවො අෙපු
ප්ර ්ය නිසා ෙෙ මම්ක කි ම . නැතිනම් ඔබුවො කි

ා ඒක අදාළ ම න්මන් නැෙැ

කි ලා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔ ලිපිමේ දින ක දාද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් ලිපිමේ දින 2008.07.10 එක ලිපි කින් මම් manual එමක් තිබුණු ක්රෙ ම නස්
කරලා, රමේ පිිබගන්නා ක්රෙම ද

බ ට ත් කර තිමබන ා. මම් රමේ පිිබගන්නා

ක්රෙ ඒ ක්රෙම ද ද? අමේ මම් මුළු Report එකෙ තිම න්මන් on that basis. So, it
is flawed from the beginning. මෙතැනදී අපි පිිබගන්න ා මම් ක්රෙම ද . I will
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show you the 90 per cent of the other countries in the world where there is the
auction system. We asked this question from the learned Members of the
Central Bank, all of them agreed last time that the norm in the world is the
auction system. It is there in America, England, Germany and in every
country. When they change the system here there was no manual.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
I am asking from the Governor. What I understand is this. Normally, the
practice of the Monetary Board is to go by the Manual
Dr. Indrajith Coomaraswami
Hon. Minister, my understanding is the Manual reflects the decisions of the
Monetary Board. There is a changing policy. The Monetary Board can
actually effect that change. It does not have to follow the Manual all the time.
If a change is required, the Monetary Board would make that change and that
would be reflected in the manual.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Why would it reflect on the Manual? Then, that becomes the practice.
Dr. Indrajith Coomaraswami
Yes. Until the Monetary Board changes.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
If it is not changed that must be the rule.
Dr. Indrajith Coomaraswami
If it is not changed in the Manual – All decisions of the Monetary Board
should be reflected in the Manual.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Now I refer to you the item “B” of the Manual on page 8 – “Private and Direct
Placements”, you tell me what you understand from this language.
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Dr. Indrajith Coomaraswami
You mean the B. (i)
The Hon. Sujeewa Senasinghe
That is right. That is the general rule of the Monetary Board. It is indicated
here. The decision had been taken by the Monetary Board and it is, as
Mr.Samarasiri said, far back in 1996 or 1997. When the bond system came in
the normal practice was the auction system. Am I right?
Dr. Indrajith Coomaraswami
I was not here. My understanding is there was a hybrid system at one point
where there was a mixture of an auction as well as private placements.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
That came in 2008. Am I right?
Dr. Indrajith Coomaraswami
No, that came in 1998
The Hon. Sujeewa Senasinghe
A last occasion, when I asked from the officers of the Central Bank what they
said was “about 80 per cent or 85 per cent was done through auctions and the
rest was done through.” That is the idea I got from the language depicts here.
Any sane person will get that idea from this language. That was changed only
in 2008. Am I right?
Dr.Indrajith Coomaraswami
That is my understanding “when they move on to more ever private
placements”.
The Hon. Dayasiri Jayasekara
No. You have said it was done in 1998.
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Dr.Indrajith Coomaraswami
No. There was a mixed system.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Is it the Board paper of the Monetary Board on 2008.10.07? That is a
confidential document. Can I read this to you? “I believe from the evidence
that I have heard what they said was, ‘ the system was changed purely through
this letter’”.
Dr.Indrajith Coomaraswami
I must ask one of my colleagues to respond for that.
The Hon. Sujeewa Senasinghe
Can you ask one of your colleagues to answer?
Dr. Indrajith Coomaraswami
Let me ask them.
සභා තිුවො
සුජී මසේනසිංෙ ගරු ඇෙතිුවො, ඔබුවො අික තිුවොමගන් ඇසු ප්ර ්ය අ සානයිද?
Dr. Indrajith Coomaraswami
Mr.S.S.Rathnayake, Assisatant Governor will answer
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම
රත්නා ක, 1997

රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

සෙකාර අිකකාීත,

සම්තදී තෙයි බැඳුම්කර නිකුත් කිීතෙ ආරම්භ කමළේ. ඇත්ත

ම න්ෙ, ඒ අ ස්ථාම auction ක්රෙ ට තෙයි ිහමේ. නමුත්, auction ක්රෙ ුවිබන්
දිිහන් දිගටෙ ප්ර ්ය ෙුව වුයා. Interest rate එක වි ාල

ම න් ම නස් ම න ා.

ෙෙ බැංකු විසින් ාලන කරන අරමුදල  තිමබන ා, ඒ අරමුදල  ලට auction ක්රෙ
ෙරො එන්මන් නැති

direct placement ලින් එන්න පුළු න් කි න weighted

average rate එකට 1998

සම්තදී මුදල  ෙණ්ඩල

Average rateඑක ෙත direct placement

අ සර ක් දුන්නා.Weighted

න ා කි න එක ආරම්භ වුමණ් 2008

සම්තදී මනොම යි. Treasury bond කි න එක 1997 සම්ත ආරම්භ කරලා, ොස
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කිහි

ක් ිහහිල ලා 1998

ා්ත

සම්තදී directplacementආරම්භ කළා. එ

ලට වි ෘත වුමණ් නැෙැ. ෙෙ බැංකු

විසින්

අරමුදල  ලට auction ෙරො එන්න ඕනෑ නැෙැ. 1998

ාලන

බාහිර

කරන වි ාල

සම්තදී, ම ොලී අනු ාත

ස්ථා ර කිීතමම් අරමුයත් ඇති direct placement ආරම්භ කළා. 1998 සම්ත ඉඳලා
මම් ක්රෙ

න විට නැ තත් ම ොලී අනු ාත වි ාල

වුයා. 2008 සර ආසන්න කාල
අ ස්ථාම දී auction ක්රෙ
ෙණ්ඩල

ම න් ම නස්වීම් ලට ලක්

න විට මෙ ෙෙ බැංකු ුවළ සාකච්ඡා කළා. ඒ

විතරක් මනොම යි ත ත් ක්රෙ තිමබන ා කි ලා මුදල 

තීරය ක් ගත්තා. උදාෙරය ක්

කිීතමම් බැංකු , රක්ෂය සොගම් ඒ

ම න් ලංකා බැංකු , ජ්ාතික ඉතිරි

ාමේ වි ාල අරමුදල  තිමබන ආ තන

ද්ධති ක් අමේ රට ුවළ තිමබන ා. ඒ ආ තන ලට - weighted average rate - ඒ
කි න්මන් බර තබන ලද සාොනය ම ොලී අනු ාත ෙත direct placement කරන්න
පුළු න්. ඒක 2008

සම්තදී ආරම්භ වුමණ්. නමුත්, ඒක තිමබන captive sources

කි න එක define කරලා නැෙැ. Define කරන්මන් නැති මෙේුව

න්මන්, captive

sources කි ලා අදෙස් කරන්මන් වි ාල අරමුදල  තිමබන ආ තන. ඒ ා primary
dealers ෙරො එන විට සෙෙර ම ලා ට වි ාල
ම න ා. ඒක නිසා රජ්මේ අරමුදල  පිරි ැ

ම න් commission මග න්න සිදු
අඩුකර ගැනීෙ සඳොත්, රමේ මූලය

ක්රෙම හි ම ොලි අනු ාත ස්ථා ර කර ගැනීෙ සඳොත් ම දු ක්රෙම ද ක් තෙයි ඒක.
ඒ සඳො

ැරදි interpretation දීෙ සුදුසු නැෙැ. එහි තිබුණු

රජ් ට අඩු පිරි ැ ක් ටමත් අරමුදල  ස
අනු ාත අන

ෙ ත් අරමුණු තෙයි,

ා ගැනීෙ සෙ අමේ මූලය ක්රෙ ුවළ ම ොලී

ය විික ට ඉෙළ ෙල ාෙ ලක් ා ගැනීෙ. ඒක අදාළ මුදල  ෙණ්ඩල

ත්රිකා ල තිමබන ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො සෙ Dr.Azim කි න ෙෙත් රුන් මදමදනාෙ මෙතැනදී සඳෙන්
කළා, මම් manual එමක් ඇුවළත් ම න්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල ගත්ත policy decision
එකක් කි ලා. ඔබුවෙන්ලා, රටට බල ාන ඔ

ැදගත් තීන්දු 2008 සම්තදී ගත්තා

නම්, එ මම් manual එකට ඇුවළත් මනොවුමන් ඇයි?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
2008 සම්ත දී ගත්ත තීරය - ෙෙ බැංකු ුවිබන් ාලන

න අරමුදල  ලට direct

placement

න විට ඒ ක්රෙම ද

ලට තිබුණු අ ස්ථා , 2004

සර

ෙය

න ත් න්න සිදු වුයා. මෙොකද, රජ්මේ බැඳුම්කර නිකුත් කරන ක්රෙම ද electronic
system එකකට ම නස් වුයා. Primary dealer system ඇවිල ලා, electronic system
එනමකොට, electronic system ටමත් ෙැෙ primary dealer ආ තන කටෙ එමෙෙ
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නැත්නම්, ඒ ක්රෙම ද ට සම්බන්ධ න ෙැෙ ආ තන කටෙ ිහණුෙක් තිමබන්න
ඕනෑ. එතමකොට ෙෙබැංකුම

තිමබන අරමුදල  ලට ම න ම න ිහණුම් නිකුත්

කරන්න බැෙැ. ඒක නිසා 2003 මෙෝ 2004 සර න විට - ෙට ෙරි ටෙ දින ෙතක
නැෙැ. - ්රී ලංකා ෙෙ බැංකුම
අ ස්ථා

අරමුදල  ලට සෘජු ක්රෙ

ටමත් එන්න තිබුණු

අහිමි වුයා. එ ට මෙේුව , ම න කිසි ක් මනොම යි. ඒ අරමුදල  ලට

ම නෙ ිහණුම් ආරම්භ කිීතෙට මනොෙැකි වීෙයි. ඒ නිසා තෙයි 2004 සම්තදී ෙය
එ නැ ැත්වූම . 2004 සම්ත ඉඳලා 2008 සර ම නකම් කාල ුවළ ඇති ම ච්ච
්තධන න් සලකා බලා තෙයි 2008 සම්තදී ඒ තීරය ගත්මත්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවො කි න විදි ට 2004 සම්ත ඉඳලා 2008 සර ම නකම් auction ක්රෙ තෙයි
අනුගෙන කමළේ.
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඔ . ඉන් බැෙැර ම න්න බැෙැ මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
Very clear ඔබුවොමේ අ ධාන ට ත ත් කරුයක් ම ොමු කරන ා, ඔබුවෙන්ලා
කි න්මන්, ඔබුවෙන්ලා මුදල  ෙණ්ඩලමේ ගන්න තීන්දු තෙයි මම් manual එමක්
ඇුවළත් ම න්මන් කි ලා. එතමකොට මම්

manual එමකන්

රිබාහිර

කටයුුව

කරන්න ඕනෑ නම්, අනි ා්තම න්ෙ මූලය ෙණ්ඩල තීන්දු ක් අරමගන මම් manual
එක සංම ෝධන වි යුුවයි. ෙරිද? ඔබුවො මම් රටට ැදගත් ම න වි ාල කාරයා
ගයනා ක් කි

ා interest rate එකයි සි ල ලෙ. ඔබුවෙන්ලාට ඔ තරම් උනන්දු ක්

තිබුයා නම්, ඒ auction ක්රෙ මගනැල ලා මම් direct placement ක්රෙ ට සි
ක්, සි

ට 80

ට 90 ක් මේ ගන්න ක්රෙම ද ක් ම නස් කරන ා නම්, මම් manual එක

ම නස් කමළේ නැත්මත් ඇයි? ඔබුවෙන්ලා direct placement ක්රෙ ට එන්මන් 2008
සම්තදී මන්. 2004 සම්ත ඉඳලා 2008 සර ම නකම් auction ක්රෙම න් ආම .
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඔ .
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒ auction ක්රෙ

අපිට පිිබගන්න පුළු න්. මෙොකද, manual එමක් සඳෙන් ම න ා,

පුළු න් කරම් ම න්මද්සි ක්රෙ ට ිහහිල ලා, අ
ඉතිරි

ය නම්

ම් මකොටසක්- balance-

direct placement එමකන් සලසා ගන්න පුළු න් කි ලා.

එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඒ 2008 සමරන් ස්මසේ.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
2008 සම්තන් සු මනොම යි. Manual එමක් දැනුත් එමෙෙයි තිමබන්මන්.
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඒක ෙරි. 2008 ්තෂම න් සු තිමබන ක්රෙම ද තෙයි ඔ විස්තර ම න්මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් manual එමකන් විස්තර න්මන් ඒ ක්රෙම ද ද?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඔ .
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා මම් manual එමක් ඒ ගන්ති සංම ෝධන වුමණ් 2008
සම්තදීද?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
Manual එක කි න එක දිිහන් දිගටෙ තිමබන ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ ඔබුවොමගන් අෙන්මන්, 2008
ඔබුවොෙ කි

සර ම නකම් තිබුමණ් ම න්මද්සි ක්රෙ .

ා, 1998 සම්ත ම්කිසි direct placement ක්රෙ ක් ෙඳුන් ලා දුන්නා

කි ලා. නමුත්, තිබුණු ප්රාම ෝිහක ප්ර ්ය නිසා 2008

සර ම නකම් ම න්මද්සි

ක්රෙ ටෙ ආ ා. අ ට තිමබන සාක්ෂි ලින් මේන ා ඒක ම නස් ම න ා කි ලා. ෙෙ
බැංකුම අනිත් නිලධාීත ෙෙත් රුන් සි ලු මදනාෙ කි ම - ඔබුවො මනොම යි- මම්
ක්රෙ ම නස් කමළේ 2008 සම්ත මෙන්න මම් Board Paper එමකන් කි ලා.
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එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
ඒක ෙරි. මුදල  ෙණ්ඩල තීරය ක් තිමබන ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ බැංකු අික තිුවො කි

ා, අසීම් ෙෙත්ෙ ා කි

තීන්දු ක් තිමබන ා නම්, ඒ තීන්දු
සංම ෝධන

ා, මුදල  ෙණ්ඩලමේ එමෙෙ

මම් manual එකට ඇවිල ලා, manual එක

ම ලා තෙයි මම් manual එක සැකමසන්මන් කි ලා. ෙට, ඒ ගත්ත

තීන්දු මම් manualඒමකන් ම න් න්න.
සභා තිුවො
සුජී

මසේනසිංෙ ගරු ෙන්ත්රීුවො, ඔබුවො දැන් ඔබුවොමේ ප්ර ්ය

ඇහු ා මන්.

එුවො ලබා මදන පිිබුවර සා ධාන අෙන්න සං ෙ ක් තිමබන්න ඕනෑ.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙෙ එුවොට මෙොන ත් කි ම

නැෙැ. ද ාසිරි ජ් මසේකර ගරු

ෙන්ත්රිුවො ෙට බාධා කළා, ඒකයි ෙෙ කථා කමළේ.
සභා තිුවො
ඔබුවො ඇසූ ප්ර ්ය ට පිළීුවරු මදන්න නිලධාරි ෙෙත්ෙ ාට ඒක බාධා ක් මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ඔබුවො ඒක ද ාසිරි ජ් මසේකර ගරු ෙන්ත්රීුවොට කි න්න. I did
not disturb. So, you stop the person who disturbs me.
සභා තිුවො
ෙෙ සං ෙ ක් කි ලා කි ම ඔබකුොට මනොම යි. කාරක සභා ට එුවොමේ පිිබුවර
අෙගන්න අ ස්ථා ක් මදන්න කි ලායි ෙෙ කි ම . නිලධාරි ෙෙත්ෙ ා, ඔබුවො
පිිබුවරු ලබා මදන්න.
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා
2008

සම්තදී මුදල  ෙණ්ඩල

ගත්ත තීරය

තෙයි, මම් manual එමක් සඳෙන්

ම ලා තිමබන්මන්. ෙෙ කලිනුත් සඳෙන් කළා, captive sources කි න එක මුදල 
ෙන්ඩල නි්ත චන කරලා නැෙැ කි ලා. මෙොකද, ඒ අ ස්ථාම මුදල  ෙණ්ඩල ට
captive sources කි න එක නි්ත චන කරන්න බැෙැ. Captive sources කි න්මන්
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වි ාල අරමුදල  ප්රොය ක් තිමබන ආ තන. NSB, Bank of Ceylon, People’s
Bank, EPF, Insurance companies. ඒ

ාමේ ඒ ා ඇත්ත

ම න්ෙ ඒක තෙයි

මෙහි මම් ලිහිල  භාෂාම න් ලි ලා තිමබන්මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඔබුවෙන්ට ෙෙ නැ ත ප්ර ්ය
paper එමක් මම් තීන්දු

ම ොමු කරන ා. ඔබුවෙන් කි

ගත්තා නම් ෙට ම න් න්න, මම් තීන්දු

විික ට Board
මකෝ Manual

එමක් ඇුවළත් ම ලා තිමබන ාද කි ලා?
සභා තිුවො
එුවොමේ

ැෙැදිලි කිීතමම්දී තිමබන්මන් ඒක Manual එමක් ඇුවළත් මනොම න ා

කි ලා මන්ද?
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මම් Order එක Manual එමක් එන්න ඕනෑ. එුවො කි න්මන්captive sources
නි්ත චන කරන්න බැෙැ කි ලා.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මෙහි මද ැනි මකොටමසේ තිමබන ා, මම් විික ට Page Number 2 ල තිමබන ා
“Raising funds by implementation of the borrowing programmes” කි ලා.
ඒමක් Auction, Private placements and Rupee loans කි න මම් ුවනෙ සඳෙන්
ම න ා. මම් මගමනන
සන්මද්

සන්මද්

Manual එක ම නස් කිීතෙ ගැන මගමනන

ක් මනොම යිමන්. Manual එක මෙමෙෙෙ තිමබන ා. ඒක ඇුවළ ආ සු

මම්ක මගනා ා කි ලා

සු උමද් ම නස් කරලා කි න්මන් නැෙැමන්. ආ සු මම්

විදි ට කරන්න කි ලා නැ තත් ම නස් කරන ාද? නැෙැ. ඒ ුවමනන් එකකින්
න්න ඉඩ දීලා තිමබන්මන්. මම්ක ගැන අ ට ම නත් ප්ර ්ය ක් තිමබන ා. ෙටත්
තිමබන ා EPF, ETF මසොරකම් කරපු එක ගැන කථා කරන්න. මෙතැන ෙමේ
ත්තක සභා තිුවෙනි, මම් Auction, Private placements and Rupee loans කි න
ුවනෙ දාලා තිමබන ා. නමුත් කඩින්-කඩ මගමනන Board papers ලින් සෙෙර විට
කි න්න පුළු න්. දැන් private placements

ලට

මු; Rupee loans

ලට

මු;

කි ලා න්න පුළු න්. නමුත් ඒක Board paper එකකින් න කාරය ක්. ඒක ෙත
සු දා උමද් Manual එක ම නස් කරන්මන් නැෙැ.
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
මෙුවො කි න ත්තක
කරන්න අ

නි ැරදි නම්, auction ක්රෙ

ය නැෙැ. මම් ප්ර ්ය

මගමනන්නත් ම න මද ක්

තිමබන්මන් auction ක්රෙ ට මකොමෙොෙද ආම

කි න එක මන්. මෙුවො කි න ා එමෙෙ ම නස් ම න්න නම්, එමෙෙ මෙොන ත්
Manual එමක් ඇුවළත් ම න්න ඕනෑ නැෙැ කි ලා. මම්මක් සඳෙන් කර තිමබන ා,
auction පුළු න්, direct placements පුළු න්, මුදල  ගන්නත් පුළු න් කි ලා. එමෙෙ
නම් මෙුවෙන්ලා මම් ෙෙ බැංකුම අ සාන ට කරපු auction එමක් කිසිෙ ැැසද්දක්
නැෙැ.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සුජී

ෙන්ත්රීුවො අෙන එකටෙ ෙෙ දැන ගන්න කැෙතියි, “as much as possible”

කි න එක ැෙැදිලි කරන්න ෙෙ බැංකුම අික තිුවොට.
සභා තිුවො
ඔබුවෙන්මේ ඔ

කාරයා ට අදාළ

ැෙැදිලි කර ගැනීෙ අ සන් නිසාත්, ත ත්

මබොමෙෝ ෙන්ත්රී රුන් මෙතැන සිටින නිසාත්, ඒ අ ට අ ස්ථා මදන්න. ෙෙ ඉදිරි ට
න ා.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සුජී

ෙන්ත්රීුවො අසන ලද ප්ර ්ය

කැෙතියි,

ෙෙ

බැංකු

ෙත

දනම් න මද ක් මම්ක.ෙෙ දැනගන්න

අික තිුවොමගන්

මෙෝ

ඔබුවෙන්

නම්

කරන

නිම ෝජිතම ක්මගන් මම්මක්Private and direct placements කි න එමකහි “Front
office has to make arrangements to meet financing needs as much as possible
through auctions.” මෙොක්කද “as much as possible” කි න එමක් practical idea
එක. මෙොකද“as much as possible” කි න්මන්broader meaning එකක්. අමනක්
එක මම් ා එක සොනයි එම්.ඒ. ාමේ එකක් මනොම යි Economics කි න්මන්. ෙෙ
දැන ගන්න කැෙතියි මෙොකක්ද “as much as possible” කි න්මන්. Value for
money best practices ද මෙොන ාද? මෙොකද ෙෙ හිතන ා මම් Board paper එමක්
idea එක මම්මක් includeම ලා තිමබන ා කි ලා.
Dr. Indrajith Coomaraswami
I stand to be corrected by my colleagues who know much more about this than
I do. My understanding is that there is a process through which these bonds
and government securities take place. And there are different levels at which
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once the bids have been made, how the bids are assessed and accepted. So, in
that process, the different committees will try to get as much money as
possible for the government as cheaply as possible.
The Hon. Bimal Rathnayake
When you say “as much as possible” one aspect is it should be cheap for the
Government. It is Okay.
Dr. Indrajith Coomaraswami
That would be one criterion. So, they would also have to decide Cleary how
much money to take and the cost. They would accept to raise that money.
Now, my understanding of that first sentence is that there should be an attempt
made to take as much money as possible through auctions within the
parameters that the different committees set for themselves in terms of cost.
They are trying to raise the money that the Government needs as cheaply as
possible. That is my understanding. But, I would like to ask my colleagues,
who are specialists in the Debt Department to elaborate on that or correct me if
I am wrong.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ගරු ඔබුවො උත්තර ක් කි න්න?
The Hon. Bimal Rathnayake
There are two officers who raised hands.
Dr. Indrajith Coomaraswami
Dr.M.Z.M.Azim will elaborate on what I said about auctions and direct
placements.
The Hon. Bimal Rathnayake
The Governor asked him to answer.
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මක්.එම්.එම්.සිරි ්තධන ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, ෙෙ සිරි ්තධන සෙකාර අික ති. ඒ
ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාරි

අික තිුවො කි පු විදි ට ය

ාමේෙ ෙෙ මීට අෙතර

ම න් කාරයා කිහි

රාජ්ය

කට අ තී්තය වුයා.

ගැනීමම්දී අපි ෙැෙ තිස්මසේෙ බලන කරුණු මදකක්

තිමබන ා. ය ක් ම ළඳම ොමලන් ගන්න මකොට cost එක මේෙ risk එක තෙයි
ෙැෙ තිස්මසෙ සලකා බලන්මන් මකොච්චර අ ධානෙක් තිමබන ාද? මකොච්චර
වි දෙක් දරන්න ම න ාද? ඒ අදාළ ද මසේ අදාළ ය

ගැනීම් විික කි න එක.

එතමකොට cheapest කි න එක එන්මන්, අපි හිතමු ලක්ෂ දෙ ක බැඳුම්කර ක් අද
දින නිකුත් කරන ා නම්, අද දින ඒ ලක්ෂ දෙමේ බැඳුම්කර ට ද්විතියික
ම ළඳම ොමල  මිලක් තිමබන ා. ඒ කි න්මන් interest rate එකක් තිමබන ා.
Priceඑකක් තිමබන ා. එතමකොට මම්ක ෙැෙදාෙ දින තා අපි දන්න ා. රාජ්ය ය
මද ා්තතමම්න්ුව

මම් මතොරුවරු දින තා එකුව කරන ා. අද දුන්න සි

බැඳුම්කරමේ ම ොලි තිමබන්මන් සි
සි

ට දෙමේ

ට දෙ නම්,ම ළඳම ොමලන් අද ගන්න ඕනෑ

ට 12 කට. අපි මුළු ම ළඳ ම ොලෙ ැස ටීෙක් කරන ා. ඒක එමෙෙ කරන්මන්

නැෙැ අපි. ඒක තෙයි රාජ්ය ය
එතමකොට සි

මද ා්තතමම්න්ුවම

cheap කි ලා කි ම .

ට දෙ මෙෝ දෙ ට අඩු මෙෝ දෙ ට ආසන්න ෙේටෙකින් මෙෝ තෙයි

අපි ය ගන්මන්. ඒකයි ෙමේ ැෙැදිලි කිීතෙ.
සභා තිුවො
ඔබුවෙන්

ැෙැදිලි කරන මකොටඒ

ැෙැදිලි කිීතෙට එකුව ම න ා මන්ද, මම්මක්

ඊළඟ මේදමේ තිමබන මකොටමසේදී “The balance fund requirement of the
Government has indicated in the approved borrowing programme” කි න එක.
ඒ programme එක ටමත් තෙයි ඒ කි න අ ස්ථා ටික සිද්ධ ම න්මන්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙමේ ප්ර ්ය

“as much as possible” කි න එක “As much as possible” කි න

එමක් clear definition එක practice එක අෙන්න. එතමකොට ෙෙ බැංකු අික තිුවො
කි න්මන්,cost ඇුවමල  මන් cheap කි න එක තිම න්මන්. අපි ගන්න ප්රොය
තීන්දු වි

යුත්මත්, අමේ auctions තෙයි අමේ main tool එක. බලන tool එක

auction එක තෙයි. Manual එක clear. ඒකට limit එකක් එන ා, “as much as
possible” කි න එමකන් cost එක අනු . ෙෙ ෙරිද?
Dr.Indrajith Coomaraswami
As I said, that is how it happened.
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ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
එතමකොට 07th October, 2008, Monetary Board decision එකක් තිමබන ා මන්.
එතමකොට decisionඑක ඔබුවෙන් ළඟ තිමබන ා. ඒ decisionඑමක් content එකයි, ඒ
decision එමක් තිමබන basis idea එකයි, Manual එකයි, මම් Page 8 එමක් “as
much as possible” කි න paragraph එක ගත්මතොත් ඒකත් එක්ක conflict එකක්
තිමබන ාද? මම් Board paper එමක් තිමබන idea එකයි, මම් Manual එමක් මෙ යි
අතර රස් ර ක් තිමබන ාද? ෙෙ දකින මද් ෙෙ කි න්නම්. ෙෙ දකින ා ෙෙ දැන
ගන්න කැෙතියි ඒක.
Dr.Indrajith Coomaraswami
I am assuming that this is a decision that the Hon.Sujeewa Senasinghe read
out.
The Hon. Bimal Rathnayake
Yes. I can give it to you if you know it. “As much as possible” is a broader
term you can put many things time to time.
Dr. Indrajith Coomaraswami
I would say, again my colleagues would correct me if I am wrong. But I think
this decision can be covered by what is in the Manual.
The Hon. Bimal Rathnayake
That is what you think. This decision can be covered by what is in the manual.
Dr.Indrajith Coomaraswami
Yes.
The Hon. Bimal Rathnayake
Why do you need a decision then?
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සභා තිුවො, Decision එමක් තිමබන අදෙස මම් Manual එමක් තිමබන
එමකන්cover ම න ා කි ලා record කර ගන්න කි ලා ඉල ලා සිටින ා.
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ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒක ැෙැදිලි කරගන්න. ඔබුවොට ඉතාෙ ැදගත් එකක්. ෙට කථා කරනන්න අ
නිසා මනොම යි. එමෙෙ තිමබන ා නම් මම් decision එමක් ඇති අ

ය

යතා

මෙොකක්ද? Monetary Board එමකන් මම් Manual එමක් තිමබන ටික cover ම න ා
නම් මම්කට අෙතර decision එකක් ගන්න අ

ය නැෙැ මන්. ඔබුවො සා ධාන

ස න් මදන්න. මම්මක් තිමබන decision ගන්න අ

ය නැෙැ. මම් Manual එමක්

decisions තිමබන ා නම්සභා තිුවො
ඒ ගත්ත එක මම්මකන් cover ම න ා කි ලා ඒ අ ෙ පිිබගන්න ා නම්, අ ට
අ

යතා

ක් නැෙැ මන් නැ ත නැ ත ප්ර ්න කරන්න. අපි මනොම යි මන් අරමගන

තිමබන්මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
එතැනින් සු තෙයි direct placements ලට shift වුමණ්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සභා තිුවො, අපි කැෙති පිිබුවර ලැමබන මතක් ප්ර ්ය කරන්න බැෙැ. ඒක

ැරදි

ක්රෙ ක්.
සභා තිුවො
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙන්ත්රීුවො, කථා කරන්න.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙෙ කි න්මන් එක මකොල කැබැල ලක් අරමගන, එක decision එකක් අරමගනඔබුවෙන්ලා මම්

ාමේ decisions අනන්ත ත් ගන්න ඇති. ෙරිද? අ ට ලැබලා

තිම න්මන් එක මකොල ක් ෙයයි. ෙට මත්මරන විදි ට අපි දන්මන් නැෙැ මම් ා
මකොයි මකොයි විදි ට ම නස් වුයාද කි ලා. 2008ද, 2009ද, 2010ද කි ලාගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
සොම න්න. මම්ක නිකම් මකොල කැබැල ලක් මනොම යි.
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ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ෙරි. ඒක මනොම යි ෙෙ කි ම . ත ත් මම්

ාමේ decisions ගත්තාද කි ලා

ඇහුම ොත්, මම් මේ decision ගත්ත මකොල ත තිම යි.
ගරු චන්්රසිරි ගජ්දීර ෙෙතා
මම් ාමේ මකොල ත ඇති
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
මම් ාමේ මකොල ත තිමබන ා.
The Hon. Indrajith Coomaraswami
I think, we need to understand that this is a Manual rather than a rule book. So,
it basically sets out guidelines as to what should be done by the people in the
Public Debt Department. The decision on the 07th of October, 2008 gives
specific instructions as to how the sale government securities should be
conducted. So, what you are saying on Page 8 under (b) (i) is really a very
broad statement, which is the guideline within the Manual rather than a rule
book. So, we must always remember that this is a Manual and not a rule book.
The decision gives the officers involved in the process specific instructions.
That is different. That is a board kind of guideline and this is the specific
decision as to how the guidelines should be implemented.
The Hon. Dayasiri Jayasekara
Hon. Chairmen, that is why I said earlier also the Manual is not changed and
the guidelines are going to be changed from time to time by the Monetary
Board. That is how it happens.
The Hon. Indrajith Coomaraswami
This is broad and vague enough.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
That is what I am saying. ෙෙ ඔබුවොමගන් අෙන්මන් ඒකයි. ඔබුවෙන්ලා දිිහන්
දිගටෙමම්

ාමේ තීරය ගන්න ඇති. ෙැබැයි අ ට මම් මකොල

ඒකත් එක්ක තෙයි අපි මම් කථා කරමගන
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ෙයයි ලැබුමණ්.

න්මන්. ඔබුවෙන්ලා සෙෙර ම ලා ට

කලින් තීරය

කරන්න ඇති auction එමකන් මම් ටික ගන්න ා, private

placements ලින් මම් ටික ගන්න ා කි ලා. ෙැබැයි ලිඛිත guideline එකක් විදි ට
ිහමේ මම්ක ෙයද? එමෙෙෙ නැත්නම් මීට කලිනුත් Monetary Board එමකන් මම්
ාමේ ලිඛිත guideline දීලා තිමබන ාද? දැන් මම් කාරයා
ම ලා ට ය

මද ා්තතමම්න්ුවම න් තීරය

vague මන්. සෙෙර

කරන ා auction එමකන් මෙ ෙය

ගනිමු, private placement එමකන් මෙ ෙය ගනිමු කි ලා. ෙැබැයි, ඒ තීරය
ගන්මන් ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

ඔබුවෙන්ලා, කේටි

එකුව ම ලා. සෙෙර

ම ලා ට ඒක නැ ත Monetary Board එකට දැනුම් මදන්න පුළු න්. සෙෙර
ම ලා ට Monetary Board එමක් තීන්දු අනු

ඔබුවෙන්ලා කටයුුව කරන්නත්

පුළු න්. මෙමෙෙ කරන්න මෙෝ මෙන්න මෙමෙෙ කරන්න එ ා කි ලා මම් විදි ට
ලිඛිත guideline එකක් දුන්මන් මම් තාම විතරද? මීට කලින් මම් ාමේ සිදුික ලදී
මම් ා දීලා තිමබන ාද?
The Hon. Indrajith Coomaraswami
My colleagues can answer that. Before that, I would also like to request my
colleagues who are specialists in public debts to make sure that what I said
was correct because I do not want to mislead the Committee. So, may I ask the
specialists of the Public Debt Department whether what I said was correct and
please, be very frank when I said that the language is board enough to cover
the specific instructions in the Board decision of 2008? Can one of my
colleagues of the Public Debt Department answer that?
Dr. M.Z.M.Azim
Hon. Chairmen, as the Governor specifically stated, the decision reflected in
2008 Monetary Board has been accommodated in the current Version that you
all are having in your hands as the Operational Manual of the Public Debt
Department. Whenever a Board decision comes in, the Public Debt
Department faxes it and the Board decision is the decision the Public Debt
Department follows. The Manual periodically get updated according to the
decisions passed to us by the Monetary Board.
The Hon. DayasiriJayasekara
Is there any need to change the Manual according to the Monetary Board
decision?
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Dr. M.Z.M.Azim
Exactly, The Board decision is taken into consideration and it is being factored
into the Manual and the Manual what you see now and what you are having in
your hands is reflected to highlight the fact that addition to the auctions the
direct placements also accommodated.
The Hon. DayasiriJayasekara
What I am saying is, it is not very clear. The decision that the Monetary Board
has taken is here. According to that, have you changed the Manual or not? Is
there any necessity to change this Manual according to the decision that the
Monetary Board has taken? Why did you not do that?
Dr. M.Z.M.Azim
Yes.
The Hon. DayasiriJayasekara
Why did you not do that? If there is a necessity to change this manual
according to the decision taken by the Monetary Board, why did you not do
that?
Dr. M.Z.M.Azim
We did change the manual in line with the Board decision and the manual that
you are having already reflects the decision of the Monetary Board. So, it is
there.
සභා තිුවො :ඔබුවොට ඒ පිිබබඳ

ැෙැදිලි කිීතෙක් තිමබන ාද?

ටි.එච්.බ.සරත්චන්්ර ෙෙතා
Central Bank එමකන් Manual එක ආම
අ

යයි. ෙෙ 2004

්තෂමේ රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව කයි සිටිමේ.ඒ අ ස්ථා

මද ා්තතමම්න්ුවම

ැෙැදිලි කරන්න
මනොම යි ම නත්

න විට කිසිදු මද ා්තතමම්න්ුව ක Manual

එකක් තිබුමණ් නැෙැ. Manual එමක් අ
්තෂ ලදී මම් සි ල ලෙ

මකොමෙොෙද කි ලා

යතා

දැනුමන්- අපි 2003, 2004

computerized කළා. එමසේ computerize කරන විට

ප්ර ්ය ක් ෙුව වුයා. මෙොකද, ඒ

ැඩ කරන අ
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ෙදිසිමේ - මබෝම්බ පිපිීතෙක්,

earthquake එකක් සෙ ජ්ල ගැල ෙක්- මසේ
කර මගන

ට ැමිණිමේ නැතිනම්, මම්

න්මන් මකොමෙොෙද කි න ප්ර ්ය

එමකන් මකමරන

ෙුව වුයා. ඒ නිසා මම් Manual

ැඩ සි ල ලෙ අපි එක ම ොතකට ගනිමු කි න අදෙසට ආ ා.

ම්කිසි අ ස්ථා ක කවුරුන් මෙෝ මසේ
system එමක්

ැඩ ටික

ට

ැමිණිමේ නැතිනම්, සිටින අ

මම්

ැඩ කරන්මන් මකොමෙොෙද, ඒ සඳො enter ම න්මන් මකොමෙොෙද

කි ලා බලා ගන්න පුළු න් ම න ා. අපි එ කැබනේ එකට දාලා, අත්සන් කර, සීල 
තබා ඒ සඳො ම නෙ password එකක් තැබු ා. ඒ ුවිබන්
පුළු න් තත්ත්

ක් අපි නි්තොය

ැඩකරමගන

කර ගත්තා. ඒ විික ට තෙයි මෙ

න්න

ටිමකන් ටික

ඉදිරි ට ආම .
ඒ

ාමේෙ අමනක් කාරය

regulations මෙොන ාද කි ලා

තෙයි, මෙ

තීරය

කරලා තිමබන නීතිීතති,

ම් මකමනක් එක රෙ මනොදැන සිටීෙ.නමුත් අලුත්

මකමනක් ැඩ කරන විට Monetary Board එමකන් දුන් නීතිීතති සෙ අපි introduce
කළ සි ල ලෙ මෙහි summarize ම ලා තිමබන ා. ඒ සි ලුෙ මද් ල  නි ැරදි මෙහි
සඳෙන් ම න ා කි න එක, එයින් අදෙස්

න්මන් නැෙැ. උදාෙරය ක් කි න ා

නම්, ්තෂ මුලදී borrowing programme එකක් Monetary Board එකට ිහහිල ලා,
approve කරන ා කි මු. නමුත් අපි එ Manual එකට දෙන්මන් නැෙැ, ම නෙ තබා
මගන කටයුුව කරන ා. දැන් Governor කි

ා ාමේ, board system එකක් තෙයි

මෙහි ඇතැම් තැන් ල තිමබන්මන්. ඊට අදාළ
ක්රෙම ද

ම්

ම් systems

ල, ඒ ා කරන

තෙයි ඇුවළත් කර තිමබන්මන්.Approvals, TOR terms of reference -

ාමේ ැඩ කිීතෙට අ

ය මද් ල  තෙයි මෙහි ඇුවළත් කර තිමබන්මන්. ඒ ාමේෙ

business continuity කි ලා plans තිමබන ා. ඊට අදාල අපි මම් ා සකස් කරමගන
තිමබන ා. අපි Monetary Board එමක් approval සඳො න්මන් නැෙැ කි න්මන් ඒ
නිසයි.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අපිට දැනට එ ා තිමබන එක Version II updated as of 31.07.2013. ඒ කි න්මන්,
2013.07.31 දිනට update කරන ලද Manual එක තෙයි අ ට දීලා තිමබන්මන්. මෙහි
තිමබන කාරයා මම් ුවළ තිමබන ා කි න එකද ඔබුවො කි න්මන්?
ටි.එච්.බ.සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ .
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එමෙනම් ප්ර ්ය ක් නැෙැ මන්.
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම ප්රධානි ා විික ට ඔබුවො ප්ර ්ය ලට උත්තර දුන්න

නිසා, ඔබුවොමගන් මම් ප්ර ්ය
ෙැනු ල  එමක් 08

විෙසනඑක

ෙසුයි. ඔබුවොමේ ස්ථා ර

ැනි පිටුම , බී-1 හි සඳෙන් ම ලා තිමබන

2008/20/25/පීඩී/එම්බී දරන 2008.10.07 දිනැති තීරයමේ ෙර

තෙයි

චන ලට,

අන්ත්තගත වී

තිමබන ා කි න කාරය . එ ෙරිද?
සභා තිුවො
අජිත් පී.ම ම්තරා ෙන්ත්රීුවො, කලින්

ැෙැදිලි කිීතමම්දී ඒ කාරය

සනාථ වුයා

මන්ද?
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ එ පිිබගන්මන් නැෙැ.
සභා තිුවො
ඔබුවො පිිබගන්මන් නැති නිසා නැ ත ප්ර ්ය කරන ා. කාරක සභා ෙැටි ට එකෙ
කාරයමේ දිිහන් දිගටෙ සිටින නිසයි ෙෙ මම් අෙන්මන්. ඔබුවො විෙසන ලද Board
paper එක සෙ Manual එමක් reflect ම න ා කි න කාරය

මෙ ෙය ම ලා

සාකච්ඡා කර තෙවුරු කර ගත්තා මන්ද? මෙතැන කථා කමළේ ඒක ෙරිද?
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එක් එක් නිලධාීතන් එක් එක් අදෙස් ප්රකා

කරන්න පුළු න්. එකඟතා

ක්

තිමබන්න පුළු න්. ම නස්කම් තිමබන්න පුළු න්. එ ැනි ම නස්කෙ මෙෙ
ක්රි ාදාෙ

ුවළ අපි දැක්කා. ඒ ාමේෙ කලින් inquiry එක ුවළ තිූ  evidence ල

ම නසත් සංසන්දනම න් අපි දැක්කා. ෙමේ ප්ර ්ය

තෙයි, 2008.10.07 දිනැති

තීරයමේ අදෙස Manual එකට අන්ත්තගත කරලා තිමබන ාද කි න එක. එ
ත්තකානුකූල ම න්න පුළු න්. නමුත් ෙරිද කි ලායි ෙෙ අෙන්මන්?
සභා තිුවො
එ

අික තිුවො ඉදිරි ත් කළ කාරයමේත් තිමබන ා. ඒ

ාමේෙ බහුතර ක්

ෙන්ත්රී රුන්මේ සාකච්ඡා ලත් ඒ අදෙස තිබුයා. නැ ත නැ තත් ඒ කාරයාම ෙ
සිටින එමක් මත්රුෙක් තිමබන ාද කි න එකයි ෙෙ අෙන්මන්.
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Mr. IndrajithCoomaraswami
Mr. Chairman, it might be helpful to the Committee, if I try and explain why I
say that the Monetary Board decision is covered in this paragraph in the
Manual. The decision essentially relates to how EPF funds and other captive
source funds can be used through private placements. It does not in any way,
contradict the statement in the first sentence which says, “Financing needs
should be met as much as possible through auctions.” It does not contradict
that. It says how private placements can be raised through EPF and other
captive sources and how that can be done. So, that is covered in the second
sentence which basically says that you can arrange private placements. There
is nothing in this which talks about balance between private placements and
the auction. So, by not referring to that balance, it does not in any way
contradict what is in B 1. Of the Manual.
Mr. IndrajithCoomaraswami contd
That is why I said, it is covered.
සභා තිුවො
ේතෂය රාජ්කරුයා ගරු ෙන්ත්රීුවොට අ ස්ථා ලබා මදන්න.
ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
මෙතැනදී private/direct placements මෙුවෙන්ලාමේ

ැෙැදිලි කිීතම් අනු

ෙට

මත්රුම් ගන්න පුළු න් වුමණ්, මම්ක board definition එකක් කි ලායි. It is a board
definition, no doubt. What I mean by board definition is, it does not say it has
to be 80 per cent private placements and 20 per cent auctions or the other way
around. That is what you mean. From the English that I know, it clearly says,
as much as possible through auctions. It might not give you an exact
percentage but it clearly says, as much as possible through auctions. If further
explains by saying that the balance fund requirement if the Government as
indicated in the approved borrowing programme may be arranged through
private placements. මම්මක්දී ඉතා ැෙැදිලි කි න ා, that the majority should
be through auctions කි ලා. Is that what the manual says?
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Mr. IndrajithCoomaraswami
You are absolutely right Hon. Member. The thing is there is nothing in the
Monetary Board decision of 2008 which goes against that.
The Hon. HarshanaRajakaruna
Absoutely.
Mr. IndrajithCoomaraswami
It is not talking about changing that balance.
The Hon. HarshanaRajakaruna
Exactly. I agree on that.
Mr. IndrajithCoomaraswami
The question asked of me was whether the Monetary Board decision of
October 2008 is reflected or covered in the Manual? The reason why I said,
“yes” was because private placements are permitted according to the Manual
and there is nothing in the Monetary Board decision which goes against the
stipulation, that as much as possible should be raised through auctions.
The Hon. Harshana Rajakaruna
Absolutely.
Mr. Indrajith Coomaraswami
You can carry out what is in the Monetary Board decision and still raise as
much as possible through auctions.
The Hon. HarshanaRajakaruna:
Exactly. That is exactly what I am saying.
සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙනි, ඔබුවො අික තිුවොමගන් විෙසන කරුය සම්බන්ධම න්ෙ විෙසා
ැෙැදිලි කර ගැනීෙට කරුයක් ෙටත් තිමබන ා. මෙුවොමේ කාරයා ලට එකුව
කිීතෙක් කරන ා. අපි කථා කරන්මන් 8
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ැනි පිටුම

තිමබන (08) (i) ගැන මන්.

ෙැබැයි, මම් Manual එමක් front office කි න first page එමක් තිමබන ා.”Front
Office (FO) 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” කි ලා. එතැනදී මම් ක්රි ා ලි සිද්ධ ම න්මන් at the lowest
possible cost ලට ටත් යි. පූ්ත තත්ත්

මම්කයි. මම් පූ්ත තත්ත්

ට ටත්

තෙයි, Manual එකට private placements ද, direct placements ද, කි න
ක්රි ා ලි ට

න්න ඕනෑ. එතැනදී “අනි ා්ත ම න්ෙ රජ් ට අ ාසි ක් මනො න

ආකාර ට සෙ ෙෙ බැංකුම

ක්රි ා ලි ට අ ාසි ක් මනො න ආකාර ට at the

lowest possible cost කි න තත්ත්
තිමබන ා. මෙෙ ක්රි ා ලි

ටමත් මම් ක්රි ා ලි

තින්මන් ඒ

කළ යුුවයි.” කි ලා

ටමත් කි න එක අ ධාරය

කිීතෙට

තෙයි. ෙෙ මම්ක සඳෙන් කරන්මන්. Cost and risk.
The Hon. BimalRthnayake:He categorically said, “cost and risk”
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 14/34)


Vykply; Kiwik kw;Wk; Neub Kiwikapd; cs;slf;fk;
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
කලින් අනුගෙන

කළ ක්රි ා ලිමේ මකොටසක් auction කරන ා. ඉුවරු මකොටස

Privet Placement කරන ා. එතමකොට කලින් ඒ auction කරලා ගන්න අග auction
කරලා මුළු අ

යතාම න් මකො ෙය ප්රොය ක් එමෙෙ auction කරන ාද?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒමක ප්රොය මෙොකක්ද කි න එක Tender Committee එක සෙ මද ා්තතමම්න්ුව
තෙයි තීරය කරන්මන්. බහුතර ක් ම ලා තිමබන්මන් අපි බැලු ෙෙ දත්ත සි
80 ක් ෙය Direct Placement කි න ක්රෙම න් ිහහින් තිමබන්මන්. සි

ට 20 ක්

ෙය තෙයි ම න්මද්සි ක්රෙම න් ිහහින් තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ඒක Practice එමකන් ආ එකක්. 20 . 80 අනු ාත Practice එමකන් ආ එකක්
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ ඒක කරන්න මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති ක් තිබුයා
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
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ට

Ratio එකට අනුෙැති ක් තිබුයාද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
Ratio එකට අනුෙැති ක් තිබුමණ් නැෙැ.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
Ratio එකට අනුෙැති ක් තිබුමණ් නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
Ratio එක කි න්මන්

ම් කිසි ෙැකි ප්රොය ක් ම න්මද්සිම න් අරමගන ඉුවරු

ප්රොය ගන්න කි ලා තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
සොම න්න,ඒක මත්රුමණ් නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙැකි ප්රොය ක් ම න්මද්සිම න් අරමගන, ගත මනොෙැකි ප්රොය

direct

placement ලින් ගන්න කි ලා තෙයි අනුෙැති තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
කි න්මන් ෙැකි ප්රොය ක් ඒ කි න්මන් 1988 decision එක.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
2008
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
2008 decision එක කි ම
auction

auction ලට ිහහිල ලා ගන්න පුළු න් තරම් ප්රොය ක්

ලින් ගන්න , එමෙෙ ගන්න බැරි ප්රොය ක් තිමබන ා නම් direct

placement කරන්න. ඉතින් එතමකොට දැන් එමෙෙ නම් සි
නම් auction

ලින්. එතමකොට මුල  තීරය යි ඔ

ට 100ක් ගන්න පුළු න්

ද මසේ සිදුවීෙයි. ෙෙ දන්න ා

ගැටලු ක් තිමබන බ . ඒක මනොදැන අෙන ා මනොම යි. එ සිද්ධාන්ත
ගත්මතොත් ඒ මුල  තීරය යි ඔ

ම න්

ද ස ුවළ සිදුවීෙයි අතර මුල  තීරය ට

රස් රකෙක් නැෙැ?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
මුල  තීරය ට තාක්ෂණික

රස් රකෙක් නැෙැ.

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
මුල  තීරය ට තාක්ෂණික

රස් රකෙක් නැෙැ.

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
නමුත් ඊට ස්මස දිගටෙ ප්රකා කරලා තිමබන ා අර ක්රෙ කරන්මන නැෙැ කි න
එකත් අික තිුවො තරමේ ප්රකා කර තිමබන ා.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
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ඒ ඔ සිද්ිකම න් ස්මසේ?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
සිද්ික වුණු ද මසේ ඉඳලා ඊට ස්මස දිගටෙ
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ඊට

ස්මස කි ලා තිමබන ා.ඒ කි න්මන් මකොටින්ෙ 2008 තීරය ක් ගත්තා. ඒ

තීරය

අනු

කි ම

ෙැකි තරම් auction කරලා ගන්න බලන ා. සි

ට 20 ක්

මනොම 30 ක්, 80 ක්, 90ක් දක් ා න්න පුළු න්. එතමකොට Balance එමක් ප්රොය
direct placement කරන ා. දැන් ඒ අනු

මම් නි ්චිත ද මසේ- ෙතමේද

ුවඩු දුන්

ද මසේ තාක්ෂණික නි ැරදියි. නමුත් ම න කාරයා නිසා අපි ඒ ගැන ප්ර ්න කරන ා.
ඒකමන තත්ත්

?

ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ඒකට ත

ම ොඩ්ඩක් කරුණු එකුව කරන්නම්. ෙැකි තරම් ගන්න ා කි න එක

Practice

ම න් කරන්මන්. ඒ කාල ුවළ ද්විතියික ම ළදම ොමළේ තිමබන ම ොළී

අනු ාත

සංසන්දන

කරලා, ඒ සංසන්දන

අනු

ඒ ම ොලී අනු ාතමේ මලොකු

ම නස්වීෙක් ම න්මන් නැති , ඒ ප්රොය ට තෙයි ෙැකි ප්රොය කි න එක තීරය
කරන්මන්. එතමකොට ඊට ඩා ෙැකි මනො න ප්රොය , ඒ කි න්මන් ම ොලී අනු ාත
ඊට ඩා මගොඩක් ැඩි ම න ා නම් සලකන්මන් ෙැකි මනො න ප්රොය කි ලායි.
සභා තිුවො
ඒ ෙැකි ප්රොය

තීරය

කරන්මන් ම ොලී අනු ාත ට අනුකූල න විික ට කි න

එකමන් ඔබුවොමේ ැෙැදිලි කිීතෙ තිමබන්මන්.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
අනුකූල න විික ට
සභා තිුවො
ඒ අනුකූල න විික ට ෙැකි ප්රොය

තීරය

කරන්මන් Tender Committee එක

මන්ද? එමෙෙ නැත්නම් මුදල  ෙණ්ඩල ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතාමේ පිිබුවර
Tender Committee එක මුදල  ෙණ්ඩල ට ඒක

න්මන් නැෙැ. ඒක Tender

Committee නි්තමද් කරලා අික තිුවො අනුෙත කරන ා.
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 06/07)

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ත

ප්ර ්ය ක් ෙුව වුනා, විගයකාික තිුවො සඳෙන් කලා විස්සයි අසූ

rateඑක

ත් ාමගන

මේ

නමකොට, විස්සක් auction කරලා ඒ විස්සට ලැමබන අග

ෙත direct placement කරන ා කි ලා. ඒක ෙරිද? එමෙෙ Practice එකක් තිබුයාද?
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ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
සුිහ

කාල ුවල බැලුම ොත් සාොනය

ම න් එමෙෙ තෙයි කරලා තිමබන්මන්.

ඔබුවො අ සර මදන ා නම් මෙේුව කි න්න පුළු න්.
ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
අන්තිෙට කි පු මද් ෙට ඇහුමණ් නැෙැ.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එමෙෙ උමන් ඇයි කි න එකට අ

ය නම් කරුණු ැෙැදිලි කර දි ෙැකියි.

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
ැෙැදිලි කර මදන්න.
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
ප්රධාන

ම න්ෙ මෙේුව

න්මන්, අමේ රමේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ම ළඳම ොළ

ඉතාෙ සුළු එකක්. ඒ ම ළඳම ොමළේ ප්රධානෙ ගණුමදනුකරු විික ට එන්මන් සෙ
වි ාලෙ fund එක EPF එක. ඒමකන් සි
එක

ට ෙැත්තෑ ෙක් විතර ප්රොය ක් EPF

ාමේ එකක් තිමබන්මන්. අමනක් අ

marketඑකක සි

ට සි

ඉතාෙ ම ොඩි අ . ඒ

ාමේ ම ොඩි

ක් තරඟකාීත මලස කරන්න ිහම ොත් ඒ

මේ market

එකකදී ම ොළී අනු ාත උච්ඡා චන
නැෙැ. ඒක නිසා තෙයි සි

වීෙ ඉතාෙ වි ාලයි. ඒක ආ්තථික ට සුදුසු

ට ෙැත්තෑ ෙක් විතර අ

marketvalue කි න එක මතෝරා ගැනීෙට

ැත්තකට තැබු ෙෙ නි ෙ

ෙසු ක්රෙ ට තෙයි

ම් කිසි

marketplayersලාට ඒ අ ස්ථා ලබා මදන්මන්. එමෙෙ නැත්නම් ම න්මන් සු ිහ
කාලමේ වුමයත් එමෙෙයි. සි

ට සි

ක් ඒ මේ ක්රෙම ද න් ගන්න ිහ ාෙ, අමේ

මූලය ප්රති ත්තිමේ ක්රි ාත්ෙක ම න ාට ඩා ම ොලී අනු ාත වි ාල

ම න් ඉෙල

ිහ ා. ෙමේ වි ් ාසමේ ෙැටි ට මූලය ප්රති ත්ති පිිබබඳ ප්රධාන භාරකරු විික ට ෙෙ
බැංකුම

ම ොලී අනු ාත එතරමි ඉෙල

ෑෙ රජ්මේ ආ්තථික ටත්, රජ්මේ ය

ගැනීෙටත් මෙොඳ නැෙැ.අමනක ඒ රමේ ස්ථා රත්
ගැනීෙටත් අ ාසිදා කයි. ෙෙ බැංකු

ම න් අමේ එක්තරා ගකීෙක් තිමබන ා.

ම ොලී අනු ාත කිසි ආකාර කට ම ළඳම ොළ අනු
ක්රොණුකූල ඒක ස්ථා ර තත්ත්

ට,පුද්ගලික අං මේ ය
ෙැසිරිෙට ඉඩ මදන ගෙන්,

ට ත් කරමගන ඉදිරි ට න්න මම් මේ වි ාල

ම න් අඩු ැඩි වීම් ැලැක්වීෙට. ඒක නිසා තෙයි එෙ ක්රෙම ද
ආකාර ක ස්ථා ර ම ොළී අනු ාත ක්

ම්කිසි

ත් ාගන්න පුළු න් වුමණ්, විස්සයි අසූ

මේ ක්රෙ ම ද කින් සුිහ කාලමේ ිහ නිසා.
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ුවිබන්

ගරු අජිත් පී ම ම්තරා ෙෙතා
විස්ස auction කරනමකොටත් ම ළඳම ොළ පුංචි වීෙ
playersලා ඉන්න ප්රොය
එතැන වි

අඩු වීෙ නිසා,

ාමේෙ ම මළඳ ම ොමළේ

ම් ආකාර ක manipulation එකක්

ෙැකියි මන්ද? probability එක ගැන ෙෙ අෙන්මන්. Governor කි පු

අමේ market එමක් තිමබනweakness එක 20 percent සම්බන්ධ ම න්නත් පූළු න්.
මෙොකද market එක දන්න ා මම් 20 percentbased කරමගන තෙයි ඊලඟට rates
ලට CentralBank එක න්මන් කි ලා. Epolicy එක Knownpolicy එකක් එමෙෙ
නැත්නම් 20 percent සම්බන්ධ

auction එමක්දි manipulation කරන ා නම්

කරන්න පුළු න් මන්ද?
ආචා්ත පී.එන් වීරසිංෙ ෙෙතා
එතැනදී කරන්න තිමබන ඉඩකඩ ඉතාෙ අඩුයි. ඊට මෙේුව මෙතැන flexibilityඑකක්
තිමබන ා. අ ට තීරය
ගන්න ාද,

බංදු ක්

කරන්න සි

ගන්න ාද

ට විස්සක් ගන්න ාද, සි

කි ලා.

ම මළඳම ොමළේmarket එමක්දි interestrates

එතමකොට
ලට

අපි

හිුවම ොත්

ඩා වි ාල

ම න ා කි ලා, අපිට ඒක reject කරලා directplacement

ට විසි ෙක්
ද්විති

ම න් ම නස්

ලට

න්න පුළු න්

option එක තිමබන ා. එතමකොට අ ට ඒක ගන්නෙ ඕනෑ කි ලා එකක් නැෙැ.
market එකත් ඒක දන්න නිසා ඒ ම ළඳ ම ොළ ආසන්නමේෙ තෙයි ඒ අ
කරන්මන්. ඊට

ඩා

කරන්න

ම ලා ක

ඔනෑ

ැඩිපුර මෙෝ මගොඩක්
පුළු න්.

bid

ැඩිම න් කමළොත් අපි ඒක reject

මෙොකද

ඒ

ම නු ට

අ ට

ඉතිරිටික

replacement ලින් ගන්න පුළු න්. මම් න ක්රෙ ුවළ එමෙෙ option එකක් නැති
market එක දන්න නිසා ඒ අ ට ඕනෑෙ ගයනකට දාන්න පුළු න්. මෙොකද දන්න ා,
මම්ක මුදල  අ

යතා

ක් තිමබන ා, අනි ා්ත ම න්ෙ අපි ඒක ගැන ගන්න ඕනෑ.

එතමකොට ඒමගොල ලන්ට ඒමකන් manipulate කරන්න තිමබන අ ස්ථා ැඩී.
(ම ොමු :

2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 10/11)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලා ඉදිරි ත් කරන ලද 2013.07.31 දිමනන් අ සන් වූ operational manual
හි 8

ැනි පිටුම

“B”

ටමත් ඇති ප්රති ාදන අනු

අදෙස්

න්මන්, “ ළමු

ම න්මද්සි ක්රෙ ට මගොස් ෙැකි තරම් මුදල  මසො ා ගැනීෙට උත්සෙ කළ යුුව බ ත්,
ම ේෂ ක් තිමේ නම්

ෙයක් private placements කළ යුුව බ ත්” කි ලා ෙෙ

ම ෝජ්නා කරන ා. එෙ අදෙසට ඔබුවො එකඟ ම න ාද?
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ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
මෙෙ sentence එමකහි විම ේෂම න් “as much as possible” කි න එක
auctions ලින් මකො ෙය ප්රොය ක් ලබා ගත යුුවද කි ලා තීරය

ටමත්

කරන ා. As

mush as possible කි න එක cost එකයි, risk එකයි, factor එකයි ෙත define
ම න ා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඔබුවො කි න්මන්, “as much as possible” කි න ම දුෙ අනු ඒ අ්තථ

ආ්තථික

විදයාම මූලධ්තෙ සෙඟ ගැලපි යුුවයි කි ාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ආ්තථික විදයා ෙ මනොම යි, අමේ රාජ්ය ය

මුදල  එකුව කර ගැනීමම් Borrowing

Programme හි Medium, Term Debt Management Strategy (MTDS) හි සඳෙන්
කරන direction එක ෙත cost and risk direction එකක් specify කරන ා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
20:80 අනු ාත

ඒ කි න්මන්, ම න්මද්සි 20 යි, private placements 80 යි කි න

අනු ාත මෙෙ manual එමක් ම් තැමනක සදෙන් ම ලා තිමබන ාද?
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ො දැනු ත්

මම් manual එමක් කිසිදු තැමනක 20:80 අනු ාත

කි ලා සඳෙන්

ම න්මන් නැෙැ
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 17)

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, ෙෙ ඔබුවොමගන් කලින් අ සර ඉල ලා සිටි

රිදි, ෙෙ දැන ගන්න

කැෙතියි, විගයකාික තිුවොමගනුත් සෙ මෙොන අික තිුවො වුයත් කෙක් නැෙැ
පිිබුවරු දුන්නාට, ratio එක අසු යි විස්සයි කි ලා. එමෙෙ regulation එකක් මෙෝ
Board Paper එකක් ෙරි තිමබන ා කි ලාද විගයකාික ති මද ා්තතමම්න්ුව

මෙෝ

ෙෙ බැංකු

මෙෝ

කි න්මන්. නැත්නම් ඔබුවෙන්ලා බලපු අවුරුද්දක් 2013

්තෂ

2014 ්තෂමේ සිට, මම් සිද්ික දක් ා කාල ුවළ bonds ගත්ත විික තිමබන ාමන්.
ඒ ගත්ත විික

ුවළ අ සානමේම ලා තිමබන results අනු ද ඔබුවෙන්ලා අසු යි

විස්සයි මෙෝ ෙැත්තෑ ෙයි විස්සයි ෙරි කි ලා කි න්මන්?
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සභා තිුවො
ඔබුවෙන්ට ඒක විගයකාික තිුවෙන්මගන් දැනගන්න ඕනෑද?
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා: එුවොමගනුත්. ඔබුවොත් කි න්න.
ගාමිණි මේසිංෙ ෙෙතා
සු ිහ

කාලමේ දිගටෙ අරන් තිමබන ක්රෙම ද

අනු

විගයකාික ති

ා්තතාම

4:3 එමක් analyze කරලා තිමබන ා, ඒ ගත්ත ප්රොය . අ සාන උත්තර එන්මන්
ඒකයි. එමෙෙ නැුව මකොමෙේ මෙෝ තිමබන සටෙනක් විික ට මනොම යි තිමබන්මන්.
ඒක ැෙැදිලි කර කි ලා තිමබන ා 4:3 Item එමක්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ඒ කි න්මන් ඒක ෙෙ බැංකුම න් අරන් තිමබන තීරය ක් මනොම යි, ඒක practice
එක ඇුවමළේ ම ලා තිමබන මද ක්.
ගාමිණි විමේසිංෙ ෙෙතා
මබොමෙෝ ම ලා ට ම ලා තිමබන සිදුවීෙ කාරයා කිරිමම්දී ඔ

rate එමක් තෙයි

ිහහිල ලා තිමබන්මන්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
නැුව අසු යි විස්සයි කි ලා මකොමෙේ මෙෝ Monetary Board එමක් decisionඑකක්
අරමගන නැෙැ.
ගරු සුජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
සටෙමන් තිමබන ා “ ැඩිදුර නිරික්ෂය ම ” කි ලා.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 43)

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙෙ ඔබුවොමගන් කලින් ඇහුම
ඔබුවෙන්ලා tools මදකක්

80:20 කි න අනු ාත

- bonds ගන්න මකොට

ාචිච්චි කරන ා මන්. 80:20 කි න අනු ාත

ඔබුවෙන්ලාමේ regulation එකක් විික ට ෙරි, Board decision එකක් විික ට ෙරි
තිමබන ාද? එමෙෙ නැත්නම් ඒක best practices ඇුවමළේ, අඩුෙ cost එක ඇුවමළේ
ගන්න ිහහින් ආපු අ සාන result එකද කි ලා දැන ගන්න කැෙැතියි.
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Mr. IndrajithCoomaraswami
Hon Member, I must say I need to have some help from my colleague because
at the moment, as you know, we are using a full auction system. So, what
happened earlier, I am not aware whether there was an actual decision , Can
any of my colleagues help me out of that?
එස්.එස්.රත්නා ක ෙෙතා: ෙෙ මම් කාරය මීට ම රත් ැෙැදිලි කළා. අපි මම් තාක්
ැෙැදිලි කළා මුදල  ෙණ්ඩල

අරමගන තිමබන තීරය සෙ රාජ්ය ය

ාලන

පිිබබද මුලධ්තෙ ෙත දනම් ම ලා auction ක්රෙ ට සෙ direct placement ක්රෙ ට
න ා කි ලා. ඒමක් තිමබන මුලධ්තෙ
දනෙ ෙත
ය

තෙයි අඩු පිරි ැ

න මකොට ඒ මුලධ්තෙ ෙත රජ් ට සෙ රටට

සෙ අඩු අ දානෙ. මම්
ෙ ත් න විික ට රාජ්ය

ැසස් කිරිමම්දී අපි මබොමෙෝ ම ලා ට ම ොදා ගන්මන් අඩු පිරි

සෙ ම ළද

ම ොමළේ ම ොලි අනු ාත ස්ථා ර කිීතෙ. අපි ඒ ෙතය ැසස් කිරිමම්දී, ඉතිොස දිො
බලලා data එකුුව කරලා - දත්ත එකුව කරලා - බැලු ාෙ ඔ සි
ඇති. ෙැබැයි අපි එමෙෙ නි්තනා ක ක් තීරය

ට 80:20 කි ලා

කරලා ඒ අනු කටයුුව කරන්මන්

නැෙැ. ඒක සු ිහ data බලන විට ලැමබන outcome එකක් විතරයි.
(ම ොමු : 2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 48)
එන්.ඩේලි .ජී.ආ්ත.ඩී. නානා ක්කාර ෙෙතා
ෙෙ රාජ්ය ය මද ා්තතමම්න්ුවම සිටි කාල ුවළ, සුිහ මතොරුවරු ගම ෂය න්
කමළොත්, ඒ කාලමේ තෙයි
තිමබන්මන්.නමුත් අපි එ

ැඩිපුර ඝෘජු ක්රෙ ට direct placements ලබාමගන

සිතා ෙතා කරන මද ක් මනොම යි. ඒ

ාමේෙ auction

ක්රෙ ෙරො මෙ ෙය ගන්න ඕනෑ, direct placement ෙරො මෙ ෙය ගන්න ඕනෑ
කි ලා මුදල  ෙණ්ඩලම න් තීන්දු ක් දීලා නැෙැ.Domestic Debt Management
Committee එක ොසමේ මුල ැසස්වි, සාකච්ඡා කර, එ

ක්රි ා ට නන් ද්දී ම ළද

ම ොමළේ සිදු න උච්චා චන න් නිසා එ ම නස් කරන්න ම න ා. එහි ප්රතිලල ක්
ෙැටි ට 20යි 80 මෙෝ ම නත් අනු ාත ක් ලැබී තිමබන ා. එ

එෙ ක්රි ාදාෙමේ

ප්රතිලල ක් විනා ගත් තීරය කට අනුගත වීෙක් මනොම යි කි න එකයි ෙට කි න්න
තිමබන්මන්.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 49)
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chpa mikr;rH
සභා තිුවො
සුැසකුම් ත් නිකුත් කිීතෙ සම්බන්ධ

ප්රති ත්තිෙ

ළමු ැනි කරුය, “එ ැනි ප්රති ත්තිෙ
ා්ත

තීරය ක්

ුව කුෙක්ද?” ඒමක්

තීරය ක් ගැනීෙට ෙැකි ා

ඇති

න් කවුරුන්ද” කි න එක. ඒ සඳො ඔබුවෙන්ලා ලබා දුන් පිිබුවම්ත

තිමබන ා “අදාළ අොතය ර ාමේ ම ොදු ප්රති ත්තීන්ට අනුකූල

මුදල  ෙණ්ඩල

විසින්” කි ලා. මුදල  ෙණ්ඩල

සම්බන්ධ Monetary Law Act එමක් මම් පිිබබඳ

නිීතක්ෂය

ම නමකොට 8.1

ටමත්, ඔබුවෙන්ලා දීපු පිිබුවර ඒ ආකාරම න්ෙ

ැෙැදිලි ම න්මන් නැෙැ. 8.1

ටමත්දී ඔබුවෙන්ලා දීලා තිමබන පිිබුවම්ත සඳෙන්

තිමබන්මන් මුදල  ෙණ්ඩල තෙයි මම් ප්රති ත්තිෙ තීරය ගන්මන් කි ලා .
ඒ නිසා අික තිුවො, එමෙෙ නැත්නම් නිම ෝජ්ය අික තිුවමෙක් මෙෝ මම් පිළීබඳ
ගකීෙ තිමබන මකමනක් කාරය

පිිබබඳ

ැෙැදිලි කමළොත් මෙොඳයි.

ඔබුවෙන්ලාමම්දීලාතිමබනපිිබුවම්තසෙMonetary Law Act එක
පිිබුවම්ත තිමබන ම නස්කෙ මෙොකක්ද කි ලා

ටමත් තිමබන

ැෙැදිලි කරන්න. Monetary Law

Act – 8.1 එක සම්බන්ධ Monetary Board එමක් powers සම්බන්ධම න් ැෙැදිලි
කරන්න.
ෙෙ බැංකු මුලින්ෙ ඉදිරි ත් කළ - දැනට ො අතැති
එකින් එක කි න්න අ

යතා

තිමබන ා්තතාම කාරයා

ක් තිමබන ා නම් කථා කරමු. මම්මක් තිමබන්මන්

පිිබ අරමගන තිමබන කාරයා මම්මක් තිමබන්මන් ෙෙ බැංකු ට ම ොමු කළ ප්ර ්නා ලි

පිිබබඳ යි. Report එක ගැන මනොම යි. ළමු ැනි ප්ර ්න ප්රති ත්තිෙ තීරය.
Dr.Indrajith Coomaraswami
May I explain Hon. Chairman?
The Chairman
Yes.
Dr.Indrajith Coomaraswami
I think, regarding the actual decisions related to issuance of securities, the
authority is the Monetary Board. That is what reflected in question 8. But, in
question 1, I think thrust of the response is that the Monetary Board will
operate within the overall framework set by the Government and the
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Ministerin charge in relation to certain targets in terms of overall direction of
Government policy. So, within the Government objectives in terms of growth,
employment, inflation etcetera, and also the fiscal outcomes in terms of
Government’s budgetary operations, all that will be taken into account when
the Monetary Board takes its decisions regarding the issuance of bonds –
Government securities. Of course, the Government also indicates the
requirement in terms of the money it needs from time to time. Really, the
decisions taken by the Monetary Board flow out of this framework which
comes from the Government and in the case of the Monetary Board, Minister
in Charge of the subject.
සභා තිුවො
අික තිුවොමේ
ම නුම න්

ැෙැදිලි කිීතෙට ස්තූති න්ත ම න ා. ප්ර ්න

මුදල  ෙණ්ඩල

නිම ෝජ්න

තිමබන්මන්, ඒ

කරන රජ්මේ ප්රති ත්ති, රජ්මේ මූලය

ප්රති ත්ති තීන්දු කිීතෙ සඳො මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො, මුදල  ඇෙති ර ා
ම නුම න් මුදල  ෙණ්ඩල ුවළ නිල ක් දරන්මන් මුදල  ෙණ්ඩලමේ නිම ෝජිතම ක්
ෙැටි ට මන්ද?
ආචා්ත ඉන්්රජිත් කුොරස් ාමි
ඔ
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා
ගරු සභා තිුවෙනි, මෙතැනදී රජ්මේ ප්රති ත්ති
ප්රති ත්ති

දැනුම් දීෙ මන්

ැදගත්

communicate කරන, රජ්මේ

න්මන්, සාොජිකම ක්

ම න් මල කම්ුවො

ඉන්න ා. නමුත්, රජ්මේ ප්රති ත්ති දැනුම් දුන්නාෙ රජ්මේ ප්රති ත්ති සෙ අමනකුත්
මූලධ්තෙ සෙඟ ගල ා ක්රි ා කිීතෙ තෙයි තිමබන්මන්.
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
මෙතැනදී

ැෙැදිලි කරන්න ඕනෑ ගරු සභා තිුවෙනි, ෙැෙ ම ලාම ෙ රජ් ට

ප්රති ත්ති තීරය අරමගන ෙෙ බැංකු ට දැනුම් මදන්න පුළු න්. ඔබුවොමේ ප්ර ්ය
න්මන්, මුදල  නීති

නත

ටමත් රජ්

ම ෝජ්නා කරන

ක්රි ාත්ෙක කිීතමම්දී ඒක මුදල  ෙණ්ඩලමේ අනුෙැති

ම් කිසි ප්රති ත්ති

ලබාමගන ද ක්රි ාත්ෙක කළ

යුත්මත් කි ලා මන්.එතමකොට මුදල  ෙණ්ඩල සාකච්ඡා කරලා, ඒක මුදල  ෙණ්ඩල
තීරය කරන්න ඕනෑ ක්රි ාත්ෙක කරන ාද නැද්ද කි න එක ගැන.
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එතමකොට, එතැන තෙයි ක්රි ාත්ෙක කිීතමම් බලතල තිමබන්මන්. ඕනෑෙ රජ් කට,
ප්රති ත්ති අනු මම් මම් මද් ල  කරන්න කි ලා, මුදල  ෙණ්ඩල ට ම ෝජ්නා කරන්න
පුළු න්. ඒ ම ොජ්නා

සලකා බලා, තීරය

කර, ක්රි ාත්ෙක කිීතමම් බල

ලැමබන්මන්, මුදල  ෙණ්ඩල අනුෙත කළාට සු යි.
(ම ොමු :


2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 2/3/4)

epjp mikr;rhpd; nraw;ghL
සභා තිුවො
ෙට මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවොමගන් ැෙැදිලි කර ගන්න කාරයා කිහි
තිමබන ා. එකක් තෙයි මෙ ැනි ය
වුයාෙ මුදල  අොතයාං

අ

යතා

ක් මුදල  අොතයාං

ක්

ට ඇති

ෙෙ බැංකු ත් එක්ක මම් පිිබබඳ සාකච්ඡා කරන ාද?

එම්.එස්.ඩී රයසිරි ෙෙතා.
සාකච්ඡා කරන ා
සභා තිුවො
සාකච්ඡා කරලා එෙ ැඩසටෙන සකස් කරන්මන් කවුද?
එම්.එස්.ඩී රයසිරි ෙෙතා.
මුදල  අොතයාං මේ මල කම්ුවො, නිම ෝජ්ය මල කම්ුවො සෙභාගී

න Cash flow

meeting එකක් තිමබන ා. ඒකට ඉදිරි ත් කරලා තෙයි අනුෙත කරගන්මන්.
සභා තිුවො
ඒකට ආම ත් මුදල  අොතයාං ම මල කම්ුවොමේ අනුෙැති අ

යද?

එම්.එස්.ඩී රයසිරි ෙෙතා.
ඒ meeting එමක් අනුෙැති තෙයි අපි ඉදිරි ත් කරන්මන් ්රී ලංකා ෙෙ බැංකු ට.
සභා තිුවො
ඒක කමිටු ක් මනමෙයි. ඒmeeting එමක් නි ්චිත ඉන්න අ කි න්න.
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ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, මුදල  ප්ර ාෙ කමිටුම දී ප්රධාන කටයුුව මදකක් සිදු කරන ා.
එකක් තෙයි රජ් ට ලැමබන ආදා ෙ ොස ක්, ොස එකෙොරක කාල
තක්මසේරු කරන ා.ඒ

ාමේෙ ඒ කාල

ඉදිරි ට

ුවල වි දම් පිිබබඳ ත් ඇස්තමම්න්ුව ක්

තිමබන ා. ඒ හිඟතා - shortfall එක - තෙයි ෙෙ බැංකුම න් ලබා ගැනීෙ සඳො අපි
සැලසුම් කරන්මන් අමේ ය

සීො ට

ටත් . සාම්ප්රදායික

ැසස්ම න ඒ කමිටු

භාණ්ඩාගාර මල කම් ර ාමේ ප්රධානත් ම න් ැසස් ම න ඒ කමිටු
මල කම් ර ාමේ
මල කම් රුන්

ප්රධානත් ම න්
සෙභාගී

මද ා්තතමම්න්ුවම
සම්බන්ධ

ැසස්

ම න ා.

නිලධාීතන් කිහි

න්මන්.

ඒ

ඒකට

ාමේෙ

භාණ්ඩාගාර

සි ලුෙ

නිම ෝජ්ය

භාණ්ඩාගාර

මෙමෙයුම්

මදමනකුත් සෙභාගී ම න ා. මම් විෂ

දැනුෙ තිමබන ෙෙ බැංකු

සෙග ගනුමදනු කරන කිහි මදමනකුත්

සෙභාගී ම න ා.
සභා තිුවො
මල කම්ුවො, ඒ ය

ගන්න ක්රෙම ද

සකස් කර ගත්තාට

ස්මසේ ඒක

බැඳුම්කර ලින් ම න්න පුළු න්. Treasury Bills ලින් ම න්න පුළු න්, විමද් ය
ම න්න පුළු න්- සු වි රෙක් සිදුම න මද?
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
මම් දක් ා එ ැනි

සු වි රෙක් කිීතමම් අ

විගයකාික තිුවොමේ ා්තතා කිම

යතා ක් අ ට දැනිලා නැෙැ. නමුත්

ාට ස්මසේ එ ැනි සු වි රෙක අ

යතා ක්

තිමබන බ ම නී න ා. නමුත් ගරු සභා තිුවෙනි, මම් සම්බන්ධම න් අ ට ම ොඩි
ගැටලු ක් තිමබන ා. සු වි රෙක් කරන්න ම න්මන් ෙෙ බැංකුම ඒ ක්රි ා ලි ත්
සම්බන්ධ කරමගන. ෙෙ බැංකුම

ක්රි ා ලි

සම්බන්ධ

න්මන් Monetary Law

Act – MLA - ෙෙ බැංකු ට අදාළ නීතිෙ

තත්ත්

බාධා ක් මනො න විික ට, ඒ ස් ාධීනත්

ට බාධා ක් මනො න විික ට අපි නීතිෙ

තත්ත්

ටමත්. ඒ නීතිෙ

තත්ත්

ට

ක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ සු වි රෙක් කරන්න. මම් දක් ා එ ැනි මද ක්

කරලා නැෙැ. අපි ඒ පිිබබඳ
විගයකාික තිුවොමේ නි්තමද්

මසො ා බැලීෙක් කරන්න බලාම ොමරොත්ුව ම න ා
අනු .

සභා තිුවො
ඒ

මේෙ ය

ම ොලී අනු ාත ඉෙල

ම න ාමන්. ඔබුවෙන්ලා ඒක රාජ්ය අ
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ෑෙ නිසා

ැඩිපුර ය

ම ොලී මගවීෙට සිදු

ැ ට ගල න්න ඕනෑ.එමෙෙ මන්ද?

ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
නි ැරදියි ගරු සභා තිුවෙනි.
සභා තිුවො.
ඒ ය ම ොලී මගවීෙට මුදල  ම න් කිීතෙක් සිදු ම න ාද?
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
ය ම ොළී මගවීෙත්, ඉදිරි ්තෂ සඳො සි ලු වි දම් පුමරෝකථන ක් කරලා තෙයි
අපි AppropriationBill එක ෙරො
ජ්න ාරි 01

ා්තෂික

ා්තලිමම්න්ුව ට ඉදිරි ත් කරන්මන්.

ැනිදා දක් ා දින 365ක කාල

ුවළ ඒ පුමරෝකථන ල මබමෙෝදුරට

ැඩිවීම් තෙයි සිදු න්මන්. ඒකට බල ාන ප්රධාන කරුණු මදකක් තිමබන ා. එකක්
තෙයි ම ොලී අනු ාත . අමනක් එක තෙයි විනිෙ

අනු ාත . විනිෙ

අනු ාත

පිරිහීෙ විම ේෂම න්ෙ ඒකට බල ාන ා. ැඩිපුර ම ොලී මග න්න ම න ා. ඒ අනු
ය මසේ ාකරය ට ැඩිපුර මුදල  ම ොද න්න සිදු ම න ා.
සභා තිුවො
මල කම්ුවො, ය

ම ොලී ඉෙළ

ාෙ පිිබබඳ

ඔබුවෙන්ලා ෙෙ බැංකු ත් සෙග

සාකච්ඡා ක් කරලා ඇගීමෙක් කරන ාද?
ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
මම් දක් ා ඒ පිළීබඳ

නිල

ම න් සාකච්ඡා ක්

න්මන් නැෙැ. නමුත් මුදල 

ෙණ්ඩලමේ සාොජිකම ක් විදිෙට මුදල  ප්රති ත්ති සකස් කරගන්න රින් ර මුදල 
ෙණ්ඩලමේදී මම්

පිිබබඳ

සාකච්ඡා කරනමකොට කාලානුරූ

්රී ලංකා ෙෙ

බැංකුම ආ්තථික ්තමේෂය අධයක්ෂකුවො රමේ සෙස්ත ආ්තථික කා්ත
පිිබබඳ

අ ට

රින් ර

සාධන

ා්තතා ඉදිරි ත් කරන ා. එහිදී මෙෙ කරුය විම ේෂම න්

සලකා බලන ා.
සභා තිුවො
Bond සම්බන්ධම න් secondary market එමක් සිදු න ගණුමදනු ක්රි ා ලි
පිිබබඳ ෙො භාණ්ඩාගාර ුවළ මතොරුවරු
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ත් ාමගන ෑෙක් සිදු කරන ාද?

ආචා්ත ආ්ත.එච්.එස් සෙරුවංග ෙෙතා
නැෙැ මම් දක් ා නැෙැ ගරු සභා තිුවෙනි. ෙෙ භාණ්ඩාගාර අමේ මුදල  අ
ෙෙ බැංකු ට දැනුම් දුන්නාට

ස්මස ය

උ කරය ක ර මලස සකස් කරගන්න ාද

කළෙනාකරය

යතා

පිිබබඳ ත්, විවිධ

න්න පිිබබඳ ත් ෙෙ භාණ්ඩාගාර

දැනු ත් ම න්මන් නැෙැ සෙස්ත ක් විික ට දදනික කටයුුව

ම න්.

(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 34/35)


,uz;lhk; epiyr; re;ij
සභා තිුවො
නිම ෝජ්ය අික ති-ුවො ප්රාථමික ම මළඳ ම ොමල  ඇති වුණු ගනුමදනු ත් ගැන මන්
අපි

සාකච්ඡා

කමළේ.ප්රාථමික

ම මළඳම ොමළන්

මම්

ගනුමදනු

ද්විතීයික

ම මළඳම ොළට -Secondary market එකටිහ ාට ස්මසේ Secondary market එමක්
මම් ගනුමදනු සිදු න්මන් මකොමෙොෙද කි න මතොරුවරු

ත් ාමගන

ෑෙක් ්රී

ලංකා ෙෙ බැංකු ුවළ තිමබන ාද?
ආචා්ත පී.එන්. වීරසිංෙ ෙෙතා
අමේ Central Depository System -CDS- කි ලා එකක් තිමබන ා. උදාෙරය ක්
විික ට ඉඩෙක ඔේපු

ලි ා දිංචි ම නමකොට හිමිකරු ම නස් වුමයොත් සටෙන්

ම න ා ාමේ අපි බැඳුම්කර නිකුත් කළ ද මසේ සිට ඒක අනිත් අතට ිහමේ ක දාද,
මකොයි ම ලාම ද? කි න එක ිහ

තැන ඉඳලා ඉ ර ම න තැනට

නුවරු trace

කරමගන මසො ා ගන්න පුළු න් CDS එක ෙරො. එ ැනි ක්රෙ ම ද ක් තිමබන ා.
සභා තිුවො
විගයකාික තිුවො ඔබුවෙන්ලාමගන් ඉල ලීෙක් කළාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඉල ලු ා. ඒ වුයාට CDS එමකන් එමෙෙ බලන්න බැෙැ. මෙොකද, Bond

ල IC

Number එකක් සෙ Unit Number එකක් තිමබන ා. කාටෙරි දුන්නාට ස්මසේ ඒ IC
Number එමකන් කලින් සෙ

සු

ගත් ඒ ා ඔක්මකොෙ එකට තෙයි තිමබන්මන්.

උදාෙරය ක් විික ට IC Number එකත් සෙඟ රුපි ල  බලි න 50 තිමබන ා කි ලා
හිතමු. එමසේ තිබුයාට එක් එක් ද මසේ ඒ ා මකොමෙන් ගත්තද කි න මතොරුවරු
මෙොන ත් නැෙැ.
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සභා තිුවො
ෙෙ එතරම් විස්තර ඇහුම

නැෙැ. ෙෙ ඇහුම

ඔබුවෙන්ලාට විගයකාික ති

මද ා්තතමම්න්ුවම න් ඉල ලීෙක් කළාද මම් මතොරුවරු ලබා මදන්න කි ලා?
ටී.එච්.බී.සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ ඉල ලීෙක් කළා.
සභා තිුවො
විගයකාික ති මද ා්තතමම්න්ුවම න් ඒ පිිබබඳ

ම් ආකෘති කාරයා ක්,

ැෙැදිලි

කිීතෙක් ඔබුවෙන්ලාට ඉදිරි ත් කළාද මෙන්න මම් මතොරුවරු මෙන්න මම් විික ට
ලබා මදන්න කි ලා?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ ෙට ෙතක ෙැටි ට ඒ ඉල ලපු විික ට අ ට මතොරුවරු මදන්න බැෙැ.
සභා තිුවො
එමෙෙ ආකෘති ක් දුන්නාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ ෙට ෙතක ෙැටි ට දුන්නා.
සභා තිුවො
එතමකොට ඔබුවෙන්ලා ඒ මතොරුවරු ලබා මදන්න බැෙැ කි ලා ප්රතික්මෂේ කළාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
බැෙැ කි ලා මනම යි කි ම . ඒ මතොරුවරු ගන්න බැෙැ කි න එකයි කි ම .
සභා තිුවො
ඒ ආකෘති ට අනු ගන්න බැෙැ කි ලා?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ .
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සභා තිුවො
නැත්නම් ඒ ඉල ලීෙ ම න විික කට ඉදිරි ත් කමළොත් ඔබුවෙන්ලාට ද්විතීයික
ම ළඳම ොමළේ මතොරුවරු ලබා මදන්න පුළු න්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ම් ආකාර ලට ගන්න පුළු න්. නමුත් උදාෙරය ක් විික ට මිල ගැන විෙසීෙක්
කමළොත් CDS එමක් මිල ගැන සඳෙන්

න්මන් නැෙැ. අයිති මකනාමේ Account

එමක් ප්රොය සඳෙන් ම න ා.
ආචා්ත ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
ඇයි මිල සඳෙන් මනොම න්මන්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඒ system එක ෙදලා තිමබන්මන් ඒ විික ට. ඒ කි න්මන් CDS එමක් record
ම න්මන් ownership එක මන්.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
උදාෙරය ක් විික ට අපි කි මු "A" කි න bond එක අපි primary Market එමක්
දැමු ා කි ලා. ෙට කි න්න ද්විතීයික ම ළඳම ොමළේ
උ

bond dealers ලා ලාභ

න්මන් මකොමෙොෙද කි ලා?

ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ද්විතීයික ම ළඳම ොමළේ ලාභ උ

න්මන් buying and selling ලින්.

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
buying and selling ලින් තෙයි ලාභ උ

න්මන්?

ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඔ . Capital gains tax එක ගන්න පුළු න් buying and selling ලින්.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
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Capital gains tax එක calculateකරන්මන් මකොමෙොෙද? අපි Capital gains tax එකක්
ගෙන ා නම් Capital gains tax එක ද්විතීයික ම ළඳම ොමළේ calculate කරන්මන්
මකොමෙොෙද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්්ර ෙෙතා
ඒ මගොල මලෝ ගනුමදනු කරන මිල අපි ළඟ නැෙැ.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
ෙෙ අෙන්නමන් ඒක මනම යි. ෙෙ අෙන්මන් සෙරුවංග ෙෙත්ෙ ා Capital gains tax
එකක් ගෙන්න

න ාමන්. Bond එකක Capital gains tax එක secondary market

එමක් calculate කරන්මන් මකොමෙොෙද කි න්න මකෝ.
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ෙෙ ඒ ගැන අදෙසක් ඉදිරි ත් කමළොත් Capital gains tax එකක් ගෙන ා නම්
Capital gains tax එක අදාළ මකොම් ැණි ගත්තාද, නැද්ද, ගත්ත මිල කී ද, විකුයපු
මිල කී ද, ඒ අනු ලාභ කී ද කි න එක දැනුම්දීෙ මකොම් ැණිමේ ගකීෙ.මෙොකද
secondary market එමක් එක එක rates ලට create ම න ා. නමුත් CDS එමක්
record ම න්මන් අයිති ම නස්වීෙ මිසක් ම නස් වුණු මිල සඳෙන් න්මන් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
එතමකොට ඒ Company එක මදන ගයන තෙයි අ ට මදන්මන්?
ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ . ආදා ම්බදු ැසස් කරනමකොට ඒ පුද්ගල ාමේ ආදා ෙ ගයන

කරන්මන් ඔහු

declare කරන එක අනු මන්. ආදා ම් බදු ල මූලික ප්රති ත්ති ඒ මකොම් ැණි විසින්
income tax return එකsubmit කළ යුුව වීෙයි.
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා.
ඒක ෙරි. අපි හිතමු
සභා තිුවො
නිම ෝජ්ය අික තිුවො ආදා ම් ඉදිරි ත් කිීතමම් අ ංකභා
තිමබන අ ංකභා

යි අතර ම නස ඔබුවොට මත්මරන ා මන්
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යි. මම් ගනුමදනු ක

ආචා්ත පී.එන්.වීරසිංෙ ෙෙතා
ඔ .
සභා තිුවො
මෙක bond මෙහි Business ක්රි ා ලි ක් තිමබන්මන්. ඒ companies ටන් අරමගන
තිමබන්මන් මම් කා්ත

ට.ඒ නිසා ආදා ම් ඉදිරි ත් කිීතමම් අ ංකභා

මම්මකන්

බලාම ොමරොත්ුව ම න්න බැෙැ. ෙෙ අෙන්මන් මෙච්චරයි. ඔබුවෙන්ලා ඔ
system එකට අනු
සෑහීෙකට

ඔබුවෙන්ලා සෑහීෙකට

ත් ම ලා තිමබන ාද

ත් ම න ාද, ෙෙ බැංකු

ෙදපු

මෙමතක්

secondary market එමක් තිමබන ගණුමදනු

පිිබබඳ , මිල පිිබබඳ මතොරුවරු ප්රොය ත් රිදි ඔබුවෙන්ලාට ලැමබන ා කි ලා?
ඇත්තටෙ මම්ක ැදගත් ම න්මන් අලුත් අික තිුවොට.
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
අපි දැනට
අයිති

ත් ාමගන

න ක්රෙම ද

අනු

රජ්

නිකුත් කළ සුැසක්ම් ත් ල

ම නස්වීෙ, කුෙන පුද්ගල ාමේ ඉඳලා කුෙන පුද්ගල ාට හු ොරු වුයාද

කි ලා තෙයි අපි සඳෙන් කරන්මන්. එහිදී කුෙන මිලකට හු ොරු වුයාද කි න එක
අපි දැනට සඳෙන් කරගන්මන් නැෙැ.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
yield එක ත් නැෙැ?
එස්.එස් රත්නා ක ෙෙතා
නැෙැ. නමුත්, එක කරුයක් තිම න ා. ප්රාථමික ම ළඳ ආ තන ලට

ගකීෙක්

තිම න ා,ඒ ද මසේ ඒ අ ගනුමදක් කළ සුැසකුම් ත් මිල ගයන් පිිබබඳ මතොරුවරු
ෙෙ බැංකුම

රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුව ට දැනුම් මදන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම් මදන

මතොරුවරු සෙෙර ම ලා ට සි

ට 100 ක් නි ැරදි මනොම න්න පුළු න්. නමුත්,

ම ළඳ ම ොමළේ තිමබන ම ොලී අනු ාත

අනු

සුැසකුම් ත් ල මිල ගයන් ම නස්

ම න්නමන මම් ආකාර ට කි න එක අ ට දනම් කරගන්න ම න ා. අ ට මිනුම්
දණ්ඩක් විික ට භාවිතා කරන්න ම න ා. සෙෙර ම ලා ට සි

ට 100ක් නි ැරදි

මනො න්න පුළු න්. අනික් කරුය තෙයි ගරු ෙන්ත්රීුවො ඇහු ා මකොමෙොෙද මම්
සුැසකුම් ත් ල මිල තීරය

ම න්මන් කි ලා. ො හිතන්මන් එුවො දන්න ා.

සුැසකුම් ත් ල මිල තීරය

ම න්මන් කි ලා ො හිතන්මන් එුවො දන්න ා.

සුැසකුම් ත් ල මිල තීරය ම න්මන්
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තින මුදල  ප්ර ාෙ

ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
I mean the whole point is to ride this wave. You are making capital gains on
the changes in the yield to make billions in the bond market. That is how you
do it. If you are now saying, “we have no way to check at what price these
securities change hands" Mr. Governor, that is serious flaw. There is no way
in which you can estimate if there has been any fraud or if there is some sort
of query. How would you do this?
The Hon. HarshanaRajakaruna
Specially, if there is a capital gains tax is being introduced.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
Capital gains tax එමකන් මුදල  ගන්මන් මකොමෙොෙද?
Dr. M.Z.M Azim
In fact, for the question the Hon. Deputy Minister raised, what we are
currently having is in the capital market the infrastructure available is a
depository which records the ownership transfer which is not a trading
platform where you probably see the price movements. But the Central Bank
has already recognized that factor and already initiated developing a nontrading platform that is in the process. This might come up with the time frame
and the Deputy Governor might be able to detail it to you. We have
recognized that deficiency in the market as of now. But for the price details
what you are doing at the moment is on site supervision.
සභා තිුවො
අික තිුවො, අපි මෙ
ගකීෙ නි ාෙන

විම ේෂම න් note කරන ා. මෙේුව , ෙෙ බැංකුම

ප්රධාන

කි න එක. විම ේෂම න් ප්රාථමික ම ළඳම ොළ සෙ ද්විතීයික

ම ළඳම ොළ සෙ ද්විතීීමක ම ළඳම ොළ. ප්රාථමික ම ළඳ ම ොමළේ මම් විික ට මලොකු
හිදැසක් ඇතිවීමම් ඉඩකඩ තිම න ා. ඒක මබොමෙොෙ බර තළ ප්ර ්න ක්. ඒ නිසා මම්
සම්බන්ධම න් විම ේෂ ප්රතික්තෙ න් ම දීමම් අ
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා.
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යතා තිම න ා.

ෙෙ දැනගන්න කැෙතියි. theoretical ැත්ත මනොම යි. අපි ම බර ාරි 27

ැනිදා

issue කරපු bond එක විවිධ ආ තන ගත්තාමන්. ඒ ගත්ත ආ තන ල ownership
එක transfer ම ලා අ සානමේ ඒක land ම ලා තිම න්මන් මකොතනද කි ලා ෙෙ
බැංකු ට මම් COPE කමිටු ට කි න්න පුළු න්ද? මකොච්චර ප්රොය ක්ද කි න එක
අ

ය නැෙැ.

ගරු ේතෂය රාජ්කරුයා ෙෙතා
ownership එක කි න්න පුළු න්ලු. price තෙයි කි න්න බැරි?
ගරු (ආචා්ත ) ේතෂ ද සිල  ා ෙෙතා
ඔබුවෙන්ලා

ටමත් තිමබන ආ තන ක් ගන්න නම්, price එක දන්න ා මන්.

අ්තථසාධක අරමුදල ගත්මත් කී ටද කි ලා කාමගන් ත් දැන ගන්න මද ක් නැෙැ
මන්. ඒක ඔබුවො දන්න ා මන්. අ්තථසාධක අරමුදල  ගත්මත් කි ටද කි ලා
දන්න ා?
(ම ොමු : 2016 ජූලි ෙස 07 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 34/35/36/37/38)


CopaH Nrkyhg epjpak;
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අද මෙතැනට ETF ො EPF එමකන් ඇවිල ලා ඉන්මන් කවුද?
සභා තිුවො:අ්තථ සාධක අරමුදමලන් කවුද ඉන්මන්?
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
අ්තථ සාධක අරමුදමලන් කවුද ඇවිල ලා ඉන්මන්. ඔබුවමි
මදන ාද?
මක්.එන්.එන්.එම්. බණ්ඩාර ෙෙත්මි
ෙෙ ෙල කාන්ති බණ්ඩාර
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවමි මේ තනුවර මෙොකක්ද?
මක්.එන්.එන්.එම්.බණ්ඩාර ෙෙත්මි
අිකකාරි- මසේ ක අ්තථසාධක අරමුදල
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කවුද කි ලා ෙඳුන් ා

ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ඔබුවමි න්ලාට කරන්න තිමබන කා්ත

directly ගන්මන් නැති

ඇයි මම්

බැංකු ක් ෙරො ආම ?
මක්.එන්.එන්.එම්.බණ්ඩාර ෙෙත්මි
ඇත්තටෙ ෙෙ අ්තථ සාධක අරමුදලට ිහහිල ලා ොස මදකයි. ඒ කාලමේ ැඩ කමළේ
ජ් ලත් ෙෙත්ෙ ායි.
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
ෙෙ තෙයි ඒ කාලමේ හිටිමේ. දැන් ෙෙ සෙකාර අික ති රම ක් විික ට කටයුුව
කරන්මන්. ඒ කාලමේ ෙෙ අිකකාරි - මසේ ක අ්තථසාධක විික ට තෙයි කටයුුව කමළේ.
අපි බැංකු කින් ඇවිත් නැෙැ. අපිට directly

ාවිච්චි කරන්න පුළු න්. Directly

විතරයි එන්මන්.
සභා තිුවො
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ඇෙතිුවො මම් කාරයා ටික මෙතැනින් අද දිනට අ සන්
කරන ා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙට එක කාරය ක් නිරාකරය කර ගන්න තිමබන ා. EPF එමක් මුදල  bond ලට
රිෙරය කිීතෙ පිිබබඳ , 2008 ඔක්මතෝබ්ත ොසමේ 07 දින දරන මුදල  ෙණ්ඩලමේ
තීරය ක් තිමබන ා. මම් සම්බන්ධ

කාටද උත්තර මදන්න පුළු න්.Governor

උත්තර මදන ාද? පී.සෙරසිරි ෙෙතා උත්තර මදන ාද?
සභා තිුවො
ඔබුවො ප්ර ්ය

සම්පූ්තයම න්ෙ ඇහු ා නම් ෙරි. ප්ර ්ය

පිිබබඳ අ මබෝධ ක්

නැති කාට ත් පිිබුවරු මදනන් අොරුයි.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ කි න්මන්, 2008.10.07 දින තීරය

ෙඟින් තෙයි EPF මුදල  Treasury bonds

ලට ප්රති ත්ති එිබදැක්විලා තිමබන්මන්.
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
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ඇත්තටෙ ඒ තීරය

ආම

ඊට ඉස්සර ම ලා

ළමු ැනි Board Meeting එක

2008.01.07 දින ැ ැත්වුයා. ඔතැන Board paper එකක් තෙයි තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
2008.01.07 දින මල ඛන පී.සෙරසිරි ෙෙත්ෙ ා ළඟ තිමබන ාද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ඔ ගරු ඇෙතිුවෙනි.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එෙ මල ඛනම න් නි ්චිත
ආ රය

සඳෙන් කර තිමබන ා. මෙහිදී එෙ මල ඛනම න්

න මුදල  වි ාල ප්රොය ක් තිමබන අරමුදල  මෙොන ාද කි ලා සඳෙන්

කරලා තිමබන ා. එමෙෙ මන්ද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
අරමුදල  කි ලා නැෙැ. EPF and captive sources කි ලා තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒක මනොම යි කි න්මන් 2008.01.07 දින The Hon. Biaml Rathnayake
This document. EPF, ETF and NSBඩේලි .එම්.ආ්ත. දිසානා ක ෙෙතා
එතැන කිහි

ක් තිමබන ා.

ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
මෙොන ාද තිමබන්මන්?
ඩේලි .එම්.ආ්ත. දිසානා ක ෙෙතා
එතැන තිමබන ා EPF, ETF and NSB.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා:
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සෙ ජ්ාතික ඉතිරි කිීතමම් බැංකු , එතමකොට 2008.01.07 කි න ද සට අදාළ තීරය
අරමුදල  ුවනක්, EPF, ETF සෙ ජ්ාතික ඉතිරි කිීතමම් බැංකු සම්බන්ධ අදාළයි. එෙ
තීරය ට අදාළ 2008.01.07 දිමනන් සු manual එකක් සංම ෝධන කළාද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ඒක ෙෙ කි න්න දන්මන් නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
2008.10.07 මල ඛයමේ Board Paper එමක් අරමුය තිමබන ා. ඒ අරමුය I,II
ම න් සඳෙන් කර තිමබන ා.

ළමු

ැනි අරමුය තෙයි, EPF අරමුදල  භාවිතා

කිීතෙ. ෙැබැයි, ම ොලී මුදල පිිබබඳ මකොන්මද්සි ක් තිමබන ා.Interest rate 5 basis
point කි ලා තිමබන ා. මද ැනි මකොන්මද්සි , ආ සු තා ක් EPF අරමුදල  ෙඟින්
ද්විතියික ම ළඳම ොළ ුවළ

ම් ක්රි ාකාීතත්

ක් ඇති කිීතෙ ගැන. ඒක තෙයි ඒ

paper එමක් අරමුය. දැන් එෙ මල ඛනමේ ෙතර ැනි ශී්තෂ
මෙොන ාද කි ලා තිමබන ා. එහි I සෙ II

ටමත් ගත්ත තීරය

ම න් මදකක් තිමබන ා. අංක 1

තිමබන්මන්, “To issue Treasury bonds to Employees’ Provident Fund” කි න
චන ලින්

ස්මසේ අත්අකුමරන් ලි ලා තිමබන ා, “and other captive sources”

කි ලා. එෙ ස්ථානමේ ඒ ම නස්කෙට කිසිදු අත්සනක් නැෙැ. ඒ

ාමේෙ other

captive sources කි ලා කි න්මන් EPF මනොම යි. ඒකමන් කි න්මන්“and” කි ලා.
ඔ “other captive sources” කි න නිගෙන Board Paper එමක් මුල  අරමුණු ලට
ගැලම න්මන් නැෙැ. දැන් ඊට අදාළ Board Meeting එමක් minutes අද දින ලබා
ගන්න පුළු න්ද?
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
ෙෙ හිතන්මන් අපි ඒ minutes දුන්නා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙට එ

රික්ෂා කරන්න පුළු න්ද? (මම් අ ස්ථාම දී minutes ගරු ඇෙතිුවොට

මගනවිත් මදන ලදී.) Board Meeting minutes කි න්මන් මම්ක මනොම යි. ෙට
නි ැරදි Board minute එක මතෝරලා මදන්න.
ඩේලි .එම්.ආ්ත.දිසානා ක ෙෙතා
උඩින්ෙ තිමබන්මන් ඒක.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
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Annex 12 එක මනොම යි. ඒක තෙයි නිගෙන , ඒක මනොම යි minute එක.
Minute එක කි න්මන් Secretary maintain කරන මල ඛන ක් ඇති මන්, ඒක. එ
දැන් නැති බ

කි යි. එ

අ ට ඉදිරි ත් කරන්න. මීට කලින් ආචා්ත

එෙ.ඉමසඩ්.එම්.අසීම් ෙෙත්ෙ ා කි

ා, other captive sources කි න මද් ෙත තෙයි

ඔබුවෙන්ලාකටයුුව කමළේ කි ලා. ඔබුවෙන්ලා private placements

ලට ිහමේ

කි ලා.
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම් ෙෙතා
Captive sources define කරන්න කි ලා තෙයි- නමුත් Captive sources කි ලා
particularly define කරලා නැෙැ කි ලා තෙයි කි ම . වි ාල අරමුදල  තිමබන
ආම ෝජ්න ක් තෙයි ඒක.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒ කි න්මන් ම ෞද්ගලික අරමුදල .
ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්. අසීම් ෙෙතා
ම ෞද්ගලික මෙෝ රාජ්ය ආම ෝජ්න
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ආචා්ත ුවො, මම් විික ට EPF ගැන ම නෙ Board Paper එකක් එන්මන් EPF මුදල 
මම් විික ට Treasury bonds ල මෙෝ මකොටස් ම ළඳම ොමළේ ආම ෝජ්න
පුළු න්ද කි න කාරය
නිසා ඒ EPF

පිිබබද

විම ේෂිත ප්රති ත්තිෙ

නිගෙන ක් අ

කරන්න
ය වුය

නමත් තිමබන ෙ ම් මෙේුව නිසා ඒ නිසා තෙයි මම් විිකමේ විම ෂි
ේ ත

order එකක්, විම ේෂිත නිගෙන ක් අරමගන ආම .
එම්.ඉමසඩ්.එම්. අසීම් ෙෙතා
EPF සම්බන්ධ ෙෙ කථා කරන්න

න්මන් නැෙැ මෙේුව

නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
EPF ගැන දන්න කවුද ඉන්මන් ?
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
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මෙොකද, ෙට එ

අදාළ

ෙෙ හිතන්මන්, මම් සඳෙන් කරන්මන් EPF එක ගැන ගත්ත තීරය කට ඩා, රාජ්ය
ය

කළෙනාකරයමේ අ

යතා සදො ගත්ත තීරය ක්. EPF නමත් තිමබන ා

අපිට ආම ෝජ්න කරන්න පුළු න් කි ලා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ඒක ගැටලු ක් නැති තැනක් ඇත්ත

ම න්ෙ bonds ලට, EPF මුදල  ාවිච්චි කිීතෙ

ඊට කලින් කරලා නැති නිසා, මෙමෙෙ විම ේෂිත Board Paper එකක් අ

ය වුයා.

ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
ඒක ැරදියි. Auction

ලට අෙතර Private placement

ලට දාන ඒ ාට තෙයි ඒ

කි ලා තිමබන්මන්.
ගරු අජිත්.පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Auction එකට EPF මුදල  ාවිච්චි කරන එක තෙයි ීතති .
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
EPFAct එමක් තිමබන විික ට ආම ෝජ්න

කරන්න ඕනෑ කි ලා තිමබන්මන්.

Auction එමකන්ද මකොමෙොෙද කි ලා, කි ලා නැෙැ.
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
ප්රාම ෝිහක භාවිත - practice එක - අනු , ම න්මද්සිම න් බැදුම්කර මිලදී ගැනීෙ
සදො තෙයි EPF මුදල  ම මද ම .
ආ්ත.ඒ.ඒ. ජ් ලත් ෙෙතා
මුල  කාල ගත්මතොත්, මුලින් සි ල ලෙ තිබලා තිමබන්මන් Central Bank එමක් ඒ ා
අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා : මෙමෙෙ Board Paper එකක් ඕනෑ වුමණ් ඇයි?
ආ්ත.ඒ.ඒ.ජ් ලත් ෙෙතා
Interest එකට ආපු Pressure එක ම න්න ඇති කි ලා ෙෙ වි ් ාස කරන ා
Pressure එක අඩු කර ගන්න EPF එක භාවිත කර තිමබන බ තෙයි ෙැමඟන්මන්. ඒ
කාලමේ හිටපු නැති නිසා ෙෙ ඒ ගැන ෙරි ටෙ දන්මන් නැෙැ.
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ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
කවුරු ෙරි ත විම ේෂඥම ක් ඉන්න ාද මම් සම්බන්ධම න් පිිබුවරු මදන්න. අපි රදා
තින්මන් ඔබුවෙන්ලා ෙත. 2008.10.07 දිනැති මම් Specific Board Paper ඕනෑ
වුමණ් ඇයි? මෙ

අ

ය නම් බලන්න මදන්නම්. 2008

සම්තදී EPF ගැන බලපු

නිලධාරිම ක් ඉන්න ාද?
සී.මේ.පී. සිරි ්තධන ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, 2008

සර

න විට රාජ්ය ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාරි

ම න් කටයුුව කමළේ ෙෙ. ඔ Board Paper එක අත්සන් කරලා තිමබන්මන් ෙෙ.
ඒ නිසා ෙෙ

ැෙැදිලි කිරිෙක් කරන්න කැෙතියි. 2008

සර

න විට අ ට තිබුණු

මලොකු ප්ර ්න ක් තෙයි, ඔබුවෙන්ලා සි ලු මදනාටෙ ෙතක ඇති විම ේෂම න්ෙ යුධ
කටයුුව සදො වි ාල
ම න්

ම න් ය

ගන්න ම ලා, රජ්මේ ය

බර තා

ැඩි ම ලා තිබුයා. ඒ කාලමේ ම ළඳ ම ොමළේ ම ොලී අනු ාත

වි ාල
ාලන

කිීතෙ අ ට වි ාල ප්ර ්න ක් වුයා. මම් හින්දා ගත්ත එක තීරය ක් තෙයි මම් Board
Paper එක අපි EPF එක ම නෙ auction එකට පිටින් අරමගන අපි තීරය

කරන

ම ොලි අනු ාත ක් ටමත් EPF සල ලි රජ් ට දුන්නා.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
EPF සල ලි ආම ෝජ්න කිරිමම් ැඩි නෙයශිලලිභා
එකට අෙතර direct placements

ක් අ

ය වුයා, තරගකාරි

න

ලටත් EPF සල ලි ාවිච්චි වුයා.

සී.මේ.පී. සිරි ්තධන ෙෙතා
ගරු සභා තිුවෙනි, ෙට ත ම ොඩි ැෙැදිලි කිරිෙකට අ ස්ථා ලබා මදන්න. මුදල 
ෙණ්ඩල ට මම් Board Paper එක දැම්ොෙ, මුදල  ෙණ්ඩල මෙ සාකච්ඡා කළාෙ,
“සල ලි මෙො න්මන් මකොමෙන්ද? අික තිුවො කි පු විික ට අඩු පිරි ැ ට සල ලි
ගන්මන් මකොමෙන්ද ?” කි න එක තෙයි ඒ අ ස්ථාම
මුදල  ෙණ්ඩල

තීරය

තිබුණු ප්ර ්න . එතමකොට

කළ, EPF එක විතරක් මනොම යි අනිත් captive source

මෙතැනට ගන්න කි ලා. ඒක තෙයි, මුදල  ෙණ්ඩලමේ තීරයමේ තිමබන්මන්.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මම් මල ඛන ගැන ගකීෙ ඔබුවො භාර ගන්න ාද?

318

සී.මේ.පී.සිරි ්තධන ෙෙතා
ඔ . මම් මල ඛන තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේ ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එමෙෙ කි න්න බැෙැ. ඔබුවො මම් මල ඛනමේ ගකීෙ භාර ගන්න ාද?
සී.මේ.පී.සිරි ්තධන ෙෙතා
ඔ .
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මම් මල ඛන , කල  ති ලා, නිගෙන ත් එක්කෙයි type කරලා තිමබන්මන්.
සී.මේ.පී.සිරි ්තධන ෙෙතා
ඔ
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
නිගෙන

කරන මකොට නැති, ඉතාෙ බර තළ අ්තථ ක් තිමබන “---- and other

captive sources ----” කි න චන ටික සෙ ඒ ශිල්තෂ ට මනොගැළම න ඒ ක්මෂේත්ර
මම් Board Paper එමක් නිගෙන ට ආම

මකොොෙද? ඔබුවොට මදොස් කි න ා

මනොම යි.දන්න ා නම් කි න්න, නැත්නම් “නැෙැ” කි න්න
සී.මේ.පී. සිරි ්තධන ෙෙතා
සාොනය Board Paper එකක් දැම්ොෙ, මුදල  ෙණ්ඩල
මද ා්තතමම්න්ුවම

කි න ා, අදාළ

ප්රදානීන්ට ඇවිල ලා, “මම්මකන් අදෙස් කරන්මන් මෙොකක්ද?”

කි ලා ැෙැදිලි කරන්න කි ලා. එතැන අදෙස් කරන මුලික මෙේුව කි
අ

ය ම ළලඳ ම ොමළේ ම ොලී අනු ාත

ාෙ, “අ ට

ාලන කර ගන්නනම් EPF එක විතරක්

මනොම යි අනිත් captive sources මෙතැනට ගන්න” කි ලා මුදල  ෙණ්ඩල තීරය
කළා. ඒක තෙයි මුදල  ෙණ්ඩලමේතීරය ල තිමබන්මන්
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 38/39/40/41)

ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එෙ අත්ම ොත ුවළ තිමබන, බැඳුම්කර ො සම්බන්ධ ගන්ති කුෙක්ද?
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Dr.M.Z.M.Azim :
There may be lots of sentences and references to the Bonds in the Manual.
The Hon.Sujeewa Senasinghe
There may be private and direct placements. What is the Section?
Dr.M.Z.M.Azim
This refers to under the Item C. of page 8.
ගරු අජිත් පී. ම ම්තරා ෙෙතා
Private/ Direct Placements මලස සඳෙන් කර තිමබන්මන් එතැනද?
Dr.M.Z.M. Azim
Yes
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙෙ මල ඛයමේ ෙුවපිට ඇති ප්රති ත්ති
ම න්මද්සි ක්රෙ

අනු , බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමම්දී

ැ ැත්වි යුුව බ සඳෙන් ම න ාද?

ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
ම න්මද්සි ක්රෙ සෙ direct placements ෙරො රජ් ට අ

ය මුදල  සම් ාදන කර

ගත යුුවයි කි ලා මෙහි සඳෙන් න ා.


Vytpw;gid Kiwapd; %yk; NghjpasT gzj;ijj; Njbf;nfhs;sy; As much as possible
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
Okay. මෙෙ

ගන්ති

අනු

ළමු

කළ යුත්මත් ම න්මද්සි

ැ ැත්වීෙයි. ඒ

ාමේෙ private placements ලට ා යුුව න්මන්, ම න්මද්සිම න් මුදල  ලබා ගත
මනොෙැකි නම්

ෙයයි.

ළමුauction එක තෙයි auction.

Auction එමකන්

ලැමබන්මන් නැතිනම් - then, you have to go to the private placements.
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Dr.M.Z.M.Azim
I do not think the Manual says like that but what says it says is either thought
auctions or placements you should raise it. What it says is as much as possible
from auctions.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
මෙහි ඇති භාෂා අනු

ැෙැදිලි න්මන්, ම න්මද්සි ක්රෙ ෙරො ෙැකි තරම් මුදල 

ප්රොය ක් මසො ා ගැනීෙට උත්සෙ කළ යුුව බ යි. ඒක තෙයි මූලධ්තෙ .That is the
rule. ඒක තෙයි ීතති .
The Hon.Dayasiri Jayasekara
You can explain, Dr. Azim whether it is correct or not.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
අපි මම්ක විසඳා ගනිමු. ම ච්ච මද් ම නස් ම න්න පුළු න්. ෙෙ අෙන්මන් ම ොත
ගැන ෙයයි. ඔබුවො අ ෙසුතා ට ත් කරන ා මනොම යි. ම ොත අනු ම ච්ච මද්
vary ම න ා නම්,අපි ඒ ගැන ම නෙ ප්ර ්ය කරන්නම්. ෙෙ අෙන්මන් විෂ
දැනමගනයි. මෙෙ Operational manual එක අනු

ළමු

ගැන

auctions සඳො මගොස්

ෙැකි තරම් මුදලක් එකුව කර ගැනීෙට කටයුුව කළ යුුවයි. එමසේ ප්රොය ත් මුදලක්
එකුව කර ගැනීෙට මනොෙැකි

න්මන් නම්, ඉතිරි මුදල එකුව කර ගැනීෙ සඳො

private placements කළ යුුවයි.
Dr.M.Z.M.Azim
My understanding as per the manual is, there is no first, second reference.
ළමු auctionsද, මද නු private placements කි ලා reference එකක් නැෙැ.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එ ට අදාළ ස්ථාන ඉංග්රීසි භාෂාම න් කි
The Hon.Sujeewa Senasinghe
May I read that?

321

න්න.

The Hon.Ajith P.Perera
Hon.Sujeewa Senasinghe, allow him to read.
The Hon.Sujeewa Senasinghe
Can you read it out, please?
Dr.M.Z.M.Azim
It is under Item B which only says about direct and private placements. But if
you go to page No.3, there it is stated, ‘Raising funds by implementation of
the borrowing programme’ which includes way everything. Page 8 mentions
only about placements and auctions.
The Hon.Sujeewa Senasinghe
That is what we wanted to know.
Dr.M.Z.M.Azim
When it comes to Item B (i) of the page 8, it states:
“Front Office has to make arrangements to meet financing needs as much as
possible through auctions. The balance fund requirements of the Government
as indicated in the approved Borrowing Programme may be arranged through
private placements with PDs.”
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
ෙෙ මම් විික ට අෙන්නම්මකෝ. මෙෙ ීතති ොලාම
‘Private/Direct Placements’ කි න ොතෘකා

8 ම නි පිටුම

“B”

ටමත්,

තිමබන ා. එහි මෙමසේ සඳෙන්

ම න ා.“FO has to make arrangements to meet financing needs as much as
possible through auctions.” එහි මු්රය මදෝෂ ක් තිමබන ාද?
Dr.M.Z.M.Azim
No.
ගරු අජිත් පී.ම ම්තරා ෙෙතා
එහි අ්තථ කුෙක්ද?
322

ආචා්ත එම්.ඉමසඩ්.එම්.අසීම්.ෙෙතා
Placements සෙ සෘජු නිකුුව න් පිිබබඳ සාකච්ඡා කිීතෙයි මෙහි සඳෙන් ම න්මන්.
සෘජු නිකුුව න් ලට ැමිණීෙට ම ර, මද ැනි sentence එක

ටමත් සඳෙන් ම ලා

තිමබන ා, ‘The balance fund requirements of the Government as indicated in
the approved Borrowing Programme…..’
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන )

ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සුජී

ෙන්ත්රීුවො අසන ලද ප්ර ්ය

කැෙතියි,

ෙෙ

බැංකු

ෙත

දනම් න මද ක් මම්ක.ෙෙ දැනගන්න

අික තිුවොමගන්

මෙෝ

ඔබුවෙන්

නම්

කරන

නිම ෝජිතම ක්මගන් මම්මක්Private and direct placements කි න එමකහි “Front
office has to make arrangements to meet financing needs as much as possible
through auctions.”මෙොක්කද “as much as possible” කි න එමක් practical idea
එක. මෙොකද“as much as possible” කි න්මන්broader meaning එකක්. අමනක්
එක මම් ා එක සොනයි එම්.ඒ. ාමේ එකක් මනොම යි Economics කි න්මන්. ෙෙ
දැන ගන්න කැෙතියි මෙොකක්ද “as much as possible” කි න්මන්. Value for
money best practices ද මෙොන ාද? මෙොකද ෙෙ හිතන ා මම් Board paper එමක්
idea එක මම්මක් includeම ලා තිමබන ා කි ලා.
Dr. Indrajith Coomaraswami
I stand to be corrected by my colleagues who know much more about this than
I do. My understanding is that there is a process through which these bonds
and government securities take place. And there are different levels at which
once the bids have been made, how the bids are assessed and accepted. So, in
that process, the different committees will try to get as much money as
possible for the government as cheaply as possible.
The Hon. Bimal Rathnayake
When you say “as much as possible” one aspect is it should be cheap for the
Government. It is Okay.
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Dr. Indrajith Coomaraswami
That would be one criterion. So, they would also have to decide Cleary how
much money to take and the cost. They would accept to raise that money.
Now, my understanding of that first sentence is that there should be an attempt
made to take as much money as possible through auctions within the
parameters that the different committees set for themselves in terms of cost.
They are trying to raise the money that the Government needs as cheaply as
possible. That is my understanding. But, I would like to ask my colleagues,
who are specialists in the Debt Department to elaborate on that or correct me if
I am wrong.
ගරු ද ාසිරි ජ් මසේකර ෙෙතා
ගරු ඔබුවො උත්තර ක් කි න්න?
The Hon. Bimal Rathnayake
There are two officers who raised hands.
Dr. Indrajith Coomaraswami
Dr.M.Z.M.Azim will elaborate on what I said about auctions and direct
placements.
The Hon. Bimal Rathnayake
The Governor asked him to answer.
මක්.එම්.එම්.සිරි ්තධන ෙෙතා
සභා තිුවෙනි, ෙෙ සිරි ්තධන සෙකාර අික ති. ඒ
ය

මද ා්තතමම්න්ුවම

අිකකාරි

අික තිුවො කි පු විදි ට ය

ාමේෙ ෙෙ මීට අෙතර

ම න් කාරයා කිහි

රාජ්ය

කට අ තී්තය වුයා.

ගැනීමම්දී අපි ෙැෙ තිස්මසේෙ බලන කරුණු මදකක්

තිමබන ා. ය ක් ම ළඳම ොමලන් ගන්න මකොට cost එක මේෙ risk එක තෙයි
ෙැෙ තිස්මසෙ සලකා බලන්මන් මකොච්චර අ ධානෙක් තිමබන ාද? මකොච්චර
වි දෙක් දරන්න ම න ාද? ඒ අදාළ ද මසේ අදාළ ය

ගැනීම් විික කි න එක.

එතමකොට cheapest කි න එක එන්මන්, අපි හිතමු ලක්ෂ දෙ ක බැඳුම්කර ක් අද
දින නිකුත් කරන ා නම්, අද දින ඒ ලක්ෂ දෙමේ බැඳුම්කර ට ද්විතියික
ම ළඳම ොමල  මිලක් තිමබන ා. ඒ කි න්මන් interest rate එකක් තිමබන ා. Price
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එකක් තිමබන ා. එතමකොට මම්ක ෙැෙදාෙ දින තා අපි දන්න ා. රාජ්ය ය
මද ා්තතමම්න්ුව

මම් මතොරුවරු දින තා එකුව කරන ා. අද දුන්න සි

බැඳුම්කරමේ ම ොලි තිමබන්මන් සි
සි

ට දෙමේ

ට දෙ නම්,ම ළඳම ොමලන් අද ගන්න ඕනෑ

ට 12 කට. අපි මුළු ම ළඳ ම ොලෙ ැස ටීෙක් කරන ා. ඒක එමෙෙ කරන්මන්

නැෙැ අපි. ඒක තෙයි රාජ්ය ය
එතමකොට සි

මද ා්තතමම්න්ුවම

cheap කි ලා කි ම .

ට දෙ මෙෝ දෙ ට අඩු මෙෝ දෙ ට ආසන්න ෙේටෙකින් මෙෝ තෙයි

අපි ය ගන්මන්. ඒකයි ෙමේ ැෙැදිලි කිීතෙ.
සභා තිුවො
ඔබුවෙන්

ැෙැදිලි කරන මකොටඒ

ැෙැදිලි කිීතෙට එකුව ම න ා මන්ද, මම්මක්

ඊළඟ මේදමේ තිමබන මකොටමසේදී “The balance fund requirement of the
Government has indicated in the approved borrowing programme” කි න එක.
ඒ programme එක ටමත් තෙයි ඒ කි න අ ස්ථා ටික සිද්ධ ම න්මන්.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
ෙමේ ප්ර ්ය

“as much as possible” කි න එක “As much as possible” කි න

එමක් clear definition එක practice එක අෙන්න. එතමකොට ෙෙ බැංකු අික තිුවො
කි න්මන්,cost ඇුවමල  මන් cheap කි න එක තිම න්මන්. අපි ගන්න ප්රොය
තීන්දු වි

යුත්මත්, අමේ auctions තෙයි අමේ main tool එක. බලන tool එක

auction එක තෙයි. Manual එක clear. ඒකට limit එකක් එන ා, “as much as
possible” කි න එමකන් cost එක අනු . ෙෙ ෙරිද?
Dr.Indrajith Coomaraswami
As I said, that is how it happened.
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
එතමකොට 07th October, 2008, Monetary Board decision එකක් තිමබන ා මන්.
එතමකොට decisionඑක ඔබුවෙන් ළඟ තිමබන ා. ඒ decisionඑමක් content එකයි, ඒ
decision එමක් තිමබන basis idea එකයි, Manual එකයි, මම් Page 8 එමක් “as
much as possible” කි න paragraph එක ගත්මතොත් ඒකත් එක්ක conflict එකක්
තිමබන ාද? මම් Board paper එමක් තිමබන idea එකයි, මම් Manual එමක් මෙ යි
අතර රස් ර ක් තිමබන ාද? ෙෙ දකින මද් ෙෙ කි න්නම්. ෙෙ දකින ා ෙෙ දැන
ගන්න කැෙතියි ඒක.
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Dr.Indrajith Coomaraswami
I am assuming that this is a decision that the Hon.Sujeewa Senasinghe read
out.
The Hon. Bimal Rathnayake
Yes. I can give it to you if you know it. “As much as possible” is a broader
term you can put many things time to time.
Dr. Indrajith Coomaraswami
I would say, again my colleagues would correct me if I am wrong. But I think
this decision can be covered by what is in the Manual.
The Hon. Bimal Rathnayake
That is what you think. This decision can be covered by what is in the manual.
Dr.Indrajith Coomaraswami
Yes.
The Hon. Bimal Rathnayake
Why do you need a decision then?
ගරු බෙල  රත්නා ක ෙෙතා
සභා තිුවො, Decision එමක් තිමබන අදෙස මම් Manual එමක් තිමබන
එමකන්cover ම න ා කි ලා record කර ගන්න කි ලා ඉල ලා සිටින ා.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
ඒක ැෙැදිලි කරගන්න. ඔබුවොට ඉතාෙ ැදගත් එකක්. ෙට කථා කරනන්න අ
නිසා මනොම යි. එමෙෙ තිමබන ා නම් මම් decision එමක් ඇති අ

ය

යතා

මෙොකක්ද? Monetary Board එමකන් මම් Manual එමක් තිමබන ටික cover ම න ා
නම් මම්කට අෙතර decision එකක් ගන්න අ

ය නැෙැ මන්. ඔබුවො සා ධාන

ස න් මදන්න. මම්මක් තිමබන decision ගන්න අ
decisions තිමබන ා නම්-
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ය නැෙැ. මම් Manual එමක්

සභා තිුවො
ඒ ගත්ත එක මම්මකන් cover ම න ා කි ලා ඒ අ ෙ පිිබගන්න ා නම්, අ ට
අ

යතා

ක් නැෙැ මන් නැ ත නැ ත ප්ර ්න කරන්න. අපි මනොම යි මන් අරමගන

තිමබන්මන්.
ගරු සූජී මසේනසිංෙ ෙෙතා
එතැනින් සු තෙයි direct placements ලට shift වුමණ්.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙනපිටු 27 )

සභා තිුවො
ගරු ෙන්ත්රීුවෙනි, ඔබුවො අික තිුවොමගන් විෙසන කරුය සම්බන්ධම න්ෙ විෙසා
ැෙැදිලි කර ගැනීෙට කරුයක් ෙටත් තිමබන ා. මෙුවොමේ කාරයා ලට එකුව
කිීතෙක් කරන ා. අපි කථා කරන්මන් 8

ැනි පිටුම

තිමබන (08) (i) ගැන මන්.

ෙැබැයි, මම් Manual එමක් front office කි න first page එමක් තිමබන ා.”Front
Office (FO) 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” කි ලා. එතැනදී මම් ක්රි ා ලි සිද්ධ ම න්මන් at the lowest
possible cost ලට ටත් යි. පූ්ත තත්ත්

මම්කයි. මම් පූ්ත තත්ත්

ට ටත්

තෙයි, Manual එකට private placements ද, direct placements ද, කි න
ක්රි ා ලි ට

න්න ඕනෑ. එතැනදී “අනි ා්ත ම න්ෙ රජ් ට අ ාසි ක් මනො න

ආකාර ට සෙ ෙෙ බැංකුම

ක්රි ා ලි ට අ ාසි ක් මනො න ආකාර ට at the

lowest possible cost කි න තත්ත්
තිමබන ා. මෙෙ ක්රි ා ලි

ටමත් මම් ක්රි ා ලි

තින්මන් ඒ

කළ යුුවයි.” කි ලා

ටමත් කි න එක අ ධාරය

තෙයි. ෙෙ මම්ක සඳෙන් කරන්මන්. Cost and risk.
(ම ොමු :

2016 අමගෝස්ුව ෙස 12 දිනැති ාචික සටෙන පිටු 14-34)
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කිීතෙට

இைணப் 02
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( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 )

( 19 )

( 20 )

( 21 )

( 22 )

( 23 )

( 24 )

( 25 )

( 26 )

( 27 )

இைணப் 03

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
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Annexure 03

ශ්රී ලංකා මහා බ ංකුව විසින් 2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මාර්තු දක්වා බ ඳුම්කර නිකුත් කිරීම
පිළිබඳව විගණකාධිෙති විසින් පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාවට 2016 ජූලි 05 වන දින කරන
ලද ඉදිරිෙත් කිරීම (Power Point Presentation)
ෙ මිණ සිටි ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා (සභාෙතිතුමා)
ගරු රවුෆේ හකීම් මහතා
ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා
ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (වවදය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී පෙපර්රා මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු අප ෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජධීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසේස මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු අේදුල්ලාහේ මහේූෆේ මහතා
නි ාන්ති වික්රමරත්තන මහත්තමිය, කාරක සභාපේ පල්කම්
සහායට ෙ මිණ සිටි:
ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේලිේ. පී. සී. වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ. එම්. ඩී. එසේ. එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්. එසේ. අයි. ජයරත්තන මිය, විගණන අධිකාරී; විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව
එන්. එසේ. පකාඩිතුවක්කු මිය, විගණන අධිකාරී; විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව
පේ. ඊ. ුෂේෙකුමාර මහතා, ගිණුම් විධායක; විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව
යූ. අයි. අතුපකෝරල මිය, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව
එසේ. ජී. ටී. ඉන්දික මහතා, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව

තුළින් මතු පවන ගැටළු සහ සාකච්ඡා කළ යුතු
කරුණු සාකච්ඡා කරන්න කියලා පයෝජනා
කරනවා.
මුලින්ම මම විගණකාධිෙතිතුමාට
පයෝජනා කරනවා මුලින්ම ඔබතුමාපේ ෙැහැදිලි
කිරීම ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා.

සභාෙතිුමා : සියළු පදනාපගනුත්ත ඒ වාපේම
විගණකාධිෙති තුමා ඇතුළු විගණකාධිෙති තුමාපේ
නිලධාරීන් සියළු පදනාම පිළිගන්නවා. අද අපි
පයාදා
පගන
තිපබන්පන්
විප ේෂපයන්ම
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාව
පිළිබඳව විගණකාධිෙතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත්ත කරන
ෙැහැදිළි කිරීම සහ ඒ presentation එක පිළිබඳව
සාකච්ඡා කිරීම.
ඒපක්දී මම මුලින්ම
විගණකාධිෙතිතුමාපේ ඒ ෙැහැදිලි කිරීම, ඒ
presentation එකට සවන් දීලා ඊට ෙසේපසේ ඒක

විගණකාධිෙති: සභාෙතිතුමා ඇතුළු සියළුම
සාමාජිකයන්පගන් අවසරයි. අපි පකෝප්ප කමිටුපේ
ඉල්ලීම ෙරිදි වාර්තාවක් සකසේ කළා.
පම්
බැඳුම්කර සිද්ධධිය සම්බන්ධපයන්. ඒ වාර්තාව
තවදුරටත්ත සාකච්ඡා කරලා ඒ අභයන්තරයට ගමන්
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කිරීම සඳහා තමයි අද දවස අෙ පයාදා ගන්පන්. පම්
මපේ presentation එක සම්ූර්ණපයන්ම අපි
ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාපේ තිපබන ඒ එක එක
chapters ෙදනම් කර පගන තමයි පගාඩනගලා
තිපයන්පන්. පවන විප ේෂ අලුත්ත පදයක් නැහැ.
ඒකමයි කරලා තිපයන්පන්. නමුත්ත අපි තිපයන පද්ධ
විසේතර කරන එකයි කරන්පන්. පම් පකෝප්ප
කමිටුපේ මාර්තු 6 දී මට දුන්න ඉල්ලීම අනුව තමයි
පම් සකසේ කිරීම ඇත්තතටම අද සිද්ධද පවන්පන්.
පම්පකදී කාරණා ෙැහැදිලි කිරීමට මත්තපතන් අපි
ඉතාමත්ත වැදගත්ත කාරණයක් අවපබෝධ කර ගන්න
අව ය
පවනවා.
පමාකද
පම්
සිද්ධධිය
සම්බන්ධපයන් ෙසුගිය වාර්තා ගණනාවක් සකසේ
කළා. ඒ එක එක committee තිබුණා.
ඒ
committees පවන පවනම TOR දීලා තිබුණා. ඒ
committees තිපයන TOR වල තිබුණ සිමා සහිත
බව නිසා ඒ එක කමිටුවකින්වත්ත ලබා ගත්ත අවසන්
ප්රතිඵලය වැදගත්ත කමක් පනාගත්තතා.
ඒකට
පහේතුව යම් යම් ආකාරපේ එම වාර්තාවල සීමා
ෙැනවීම් තිබුණු නිසා. විෂය ෙථය ඉතාමත්තම සිමා
කර තිබුණු නිසා.
නමුත්ත, විගණකාධිෙතිපේ
වාර්තාව සකසේ කිරීපම්දී පකෝප්ප කමිටුව විසින්
එවැනි කිසිම limitation එකක්, සීමාවක්
ෙැපනේපේ නැහැ. ඒ නිසා විගණකාධිෙතිට
හැකියාවක් ලැබුණා පම් ප්ර ේනය දිහා රටක්
හැටියට රජයක් හැටියට බලන ක්රමපේදය තුළ
බලන්න. ඒ නිසා තමයි පම් වාර්තාව පමච්චර
එලියට එන්න හැකි වුපණ්. පකපසේ පවතත්ත
ෙැහැදිළිව කියන්න ඕනෑ පම්ක විගණකාධිෙතිපේ
සේවාධීන මතය කියන කාරණය ඉතාමත්ත ෙැහැදිලිව
සටහන් කර ගන්න ඕනෑ. පමාකද නැත්තනම් පම්ක
අවසාන වාර්තාවක් හැටියට දකිමින් පනාපයකුත්ත
ප්ර ේන ඇති කර ගන්නවා. පම් opinion එක
පිළිගන්නවාද නැද්ධද කියන එක පකෝප්ප කමිටුපේ
කාර්යය.
සහ
බලධරයින්පේ
කාර්යය
විගණකාධිෙති සිද්ධධ කරලා තිපබන්පන් සේවාධීන
ුද්ධගලපයක් හැටියට රජපේ සේවාධීන ුද්ධගලයා
හැටියට පම් කාරණය සේවාධීනව විග්රහ කිරීම කියන
කාරණය තමයි පමතැනදී වැදගත්ත පවන්පන්. ඒ
නිසා පම් සේවාධීන මතයක් කියන කාරණය වැදගත්ත
පවනවා. හැබැයි පමම මතය ප්රකා කිරීම සඳහා
විගණකාධිෙති විසින් පයාදා ගත්තත සීමාවන් තමයි
concern කළ යුතු area පමතැනදී ඉතාමත්ත
සැලකිලිමත්ත පවන්න ඕනෑ. පමාකද පවනත්ත
committees වලට වඩා විගණකාධිෙතිට පම්
කාරණය සම්බන්ධපයන් බැලීපම්දී වැදගත්තම
කාරණා කීෙයක් පකපරහි අවධානය පයාමු
කරන්නත්ත සිද්ධධ වුණා. ඒ වැදගත්තම කාරණය තමයි
v.f.m. කියලා අපි හඳුන්වන්පන් value for money
රටට පම් ක්රියාදාමපේදී මුදපල් අගය ආරක්ෂා

පවන ආකාරයට ක්රියාත්තමක පවලා තිපබනවාද
කියන කාරණය. ඒ නිසා පම්ක ඉතාමත්තම ගැඹුරට
ගිහිල්ලා පම් මුදපල් රපේ මුදල් ආරක්ෂා වන
ආකාරයට පම් ගනුපදනුව සිද්ධධ වුණාද කියන
කාරණය විවෘතව බැලීම පමතැනදී සිද්ධධ වුණා.
පදවැනි කාරණය තමයි whether the decision are
to the best option present and future. පම්
තීරණ ගැනීපම්දී පම් ඉතාමත්තම සුදුසු පහාදම
තීරණය ද පම් අරපගන තිපබන්පන් කියන
කාරණය බලන්න ඕනෑ. පමාකද පහේතුව
විගණකාධිෙතිපේ විෂය ෙථය යටපත්ත ඔහුට
තිපයන්පන් රජපේ ආයතන, රජපේ පසේවකපයෝ,
රජපේ නිලධාරීන් සියළුම පදනා ක්රියාත්ත මකවීපම්දී
පහාඳම තමන්ට භාර දී තිපබන කර්තවයය
ඉතාමත්තම පහාඳ තීරණ ගැනීපමන් ඉදිරියට
යනවාද කියන එක (management decisions)
judgment නියමාකාරපයන් කර තිපබනවාද කියන
එක බැලීම. පම් කාරණපේදී ඇත්තත ව පයන්ම
උසාවියකට ගිහිල්ලා නීතියකින් witness එක්ක
ඔප්පු කරන කාරණයකට එහා ගිය කාරණයක්
පම්ක. ඒ නිසා සමහර පවලාවට දකිනවා පම්ක
උසාවි ගිහිල්ලා තීරණයක් ගන්න බැහැ කියලා
නමුත්ත best option කියන එක judgmental හැබැයි
විගණකාධිෙතිට තිපබන බලතල අනුව ඔහුට
ුළුවන් පම් decision එක best option එක
පනාපවයි කියන එක දකින්න යම් යම් සාධාරණ
පහේතූන් මත. ඒ සාධාරණ පහේතූන් අපි දිගින් දිගටම
analyze කළා. ඒක වර්තමානයට පනාපවයි
අනාගතයට පකාතරම් දුරට රපේ ආර්ිකයට
බලොනවාද එපහම නැත්තනම් පම් ක්රමපේදයට
බලොනවාද කියන කාරණය තවුරටත්ත විග්රහ කිරීම
කළා.
ඊට එහා ගියාම due care of the
government officials කියන කාරණය ඉතාමත්තම
වැදගත්ත. විගණකාධිෙතිට තිපයන බලතල හැටියට
රජපේ පසේවකපයක්, officer පකපනක් තමන්පේ
රාජකාරිය කිරීපම්දී රාජකාරී තීරණ ගැනීපම්දී
රාජකාරිමය professional විචක්ෂණභාවපයන්
ඇතුව ඒ කටයුත්තත කරලා තිපබනවාද කියන
කාරණය අනිවාර්පයන්ම සලකා බලන්න ඕනෑ.
එතපකාට පම් සිද්ධධිපේදී ඒ නිසා විගණකාධිෙති
වාර්තා සකසේ කිරීපම්දී ඉතාමත්තම වැදගත්ත
කාරණයක් හැටියට දැක්කා ඒ තනතුරට දීලා
තිපබන professional judgment ගැනීම සඳහා දීලා
තිපබන official capacity එක අනුව ඔහු පම්
විචක්ෂණභාවපයන් යුක්තව පම් කටයුත්තත කළාද
කියන කාරණයට යන්න. පම් කාරණය කර පගන
තමයි පම් තීරණ ගත්තපත්ත. ඊලඟට ඉතාමත්තම
වැදගත්ත කරණය තමයි පම් transparency should
be maintain but not any cost කියන issue එක.
පමාකද අපි පම් සිද්ධධිය දැක්කාම සිද්ධධිපේ මුල
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ඉඳලා දකින කාරණයක් හැටියට දකින්පන් පම්
විනිවිදභාවය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පගාඩක්
පම් පවනසේකම් සිද්ධධ කළා කියලා. හැබැයි
විනිවිදභාවය කියන එකට සීමාවක් තිපබනවා.
ඒක අෙට දරාගන්න බැරි වියදමකින් ඒ
විනිවිදභාවය අරපගන වැඩක් නෑ.
ඒ නිසා
විනිවිදභාවය ගන්න මට පම්පක් සිමාව ගහන්න
බැහැ.
හැබැයි ඒ වුණාට reasonable
ුද්ධගලපයකුට කියන්න ුළුවන් පම් විනිවිදභාවය
පම් වපේ වියදමක් කරලා ගන්න එපක් පත්තරුමක්
නෑ කියලා. අන්න එතැනදී ආපයත්ත අර v.f.m.
තත්තත්තපවට විගණකාධිෙති ෙත්ත පවනවා. ඔහුට
සිද්ධධ පවනවා බලන්න පම් transparency එක
අරගත්තපත්ත සාධාරණ වියදමකින්ද ඒ වියදම ඉසිලිය
හැකි වියදමක්ද කියන කාරණය. පමන්න පම්
කාරණා ටික අපි අනිවාර්පයන්ම ෙැහැදිලිව මතක
තියා ගන්නවා විගණකාධිෙති වාර්තාව criticize
කරන පකාට පමාකද නැත්තනම් සම්ූර්ණපයන්
වැරදි උත්තතරයක් තමයි ඉදිරිපේදී එන්පන්.
පමාකද පම් වපේ ුළුල් ෙරාසයක ඉඳපගන තමයි
පම් වාර්තාව සකසේ කපල්. ඒ වාර්තාව සකසේ
කිරීපම්දී තර්කානුකූලව උසාවියකින් ඔප්පු කරන
කාරණාවලට එහා ගිහිල්ලා ඔහුපේ සේවාධීන
මතයක් හැටියට තමයි පම් වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කරලා තිපබන්පන් කියන කාරණය සහිතව අපිට
පම් කාරණය කතා කරන්න පවනවා. එතපකාට
පම් සඳහා අපි ෙරීශීලනය කරු documents
ඔක්පකාම අපි සඳහන් කරලා තිපබනවා. ඒවා
අපප්ප වාර්තාපේ තිපයනවා. මම ඒ නිසා ඒ ගැන
කතා කරන්න උත්තසාහ කරන්පන් නැහැ. ඊලඟට
limitation copes අපි ෙැහැදිලිව ඇතුලත්ත කරලා
තිපබනවා.
ඒ limitation වල ඔක්පකෝම
තිපයනවා පමාන පමාන සීමාවන් යටපත්තද අෙට
පම් පද්ධ කරන්න සිද්ධධ වුපන් කියලා. ඒ සීමාවන්
අපි ඔක්පකාම සඳහන් කරලා තිපබනවා. ඊලඟට
අපි central bank role එක ගත්තපතාත්ත ඒ role එපක්
වැදගත්තම කාරණය තමයි පම් primary object
එපක් තිපයන්පන් maintenance of the economic
price stability of the Sri Lanka කියන කාරණය.
ඊලඟට පම් stability එක පගාඩ නැඟීම සඳහා
central bank එක කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන
කාරණය. ඒ එක්කම ........... භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත
සහ treasury security බිල්ෙත්ත නිකුත්ත කිරීපම්
සම්ූර්ණ බලය තිපයන්පන් භාණ්ඩාගාරයට කියන
කාරණය. ඊලඟට government එපක් agent
පකපනක් හැටියට ඔහු කටයුතු කරනවා කියන
කාරණය. Securities ප්රධාන පකාටසේ පදකකට
පබපදනවා මම වැඩි කාලයක් ගන්පන් නැහැ පම්
theoretical ෙැත්තත කතා කරන්න. Treasury
bonds and treasury bolls පම් පදක එකතු වුණාම

තමයි government securities කියන එක
හඳුන්වන්පන්. ඒපකන් treasury bills කියලා
කියන්පන් වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයකට රජපේ
මුදල් අව යතා සඳහා ගන්න පයදන paper එකක්
තමයි Treasury bill කියලා කියන්පන්. Treasury
bonds කියලා කියන්පන් වර්ෂයට වැඩි කාලයකට
අව ය ණය ඒ කියන්පන් පකටි කාලීනව පනාව
දිගු කාලීනව ණය ගන්න අව ය නම් ඒ ණය සඳහා
යම් කිසි පිළිගත්ත interest rate එකක් ෙදනම් කර
පගන අපි coupon rate කියලා කියනවා. Interest
rate කියන එකට ෙදනම් කර පගන නිකුත්ත කරන
paper එකට තමයි treasury bonds කියන එපකන්
හඳුන් වන්පන්. එතපකාට treasury bonds
පබාපහෝ පවලාවට අවුරුද්ධදකට පදසැරයක් half a
year වලට interest පගවන gross value එක
රුපියල් සියයක වටිනාකමක් තිපයන paper
එකක්. එතපකාට පම් treasury bonds issue කිරීම
සඳහා ප්රධාන පකාටසේ පදකක් අනුගමනය
කරනවා. පම්ක ඔබතුමන්ලා දන්න පද්ධට මම
පම්ක ඔක්පකාම එක මේටමට පම්ක අරගන්න
අව ය නිසා මපේ presentation එකට කියන්පන්.
ඒ issue කිරීපම් ක්රම පදක තමයි එකක් direct
placement method, අපනක auction method
කියන එක. ඒ කියන්පන් direct අදාළ ුද්ධගලයින්ට
primary dealer ට කතා කරලා පම්ක කරන්න
ුළුවන් අපනක් එක පවන්පද්ධසියකට ගිහිල්ල
පවන්පද්ධසිපයන් පම් කාරණය සිදු කරන්න
ුළුවන්. ඒ ක්රම පදක ෙදනම් කර පගන තමයි පම්
treasury bonds issue කිරීම සිද්ධධ පවන්පන්.
එතපකාට පම් yield rate කියලා කියන්පන් පම්
සඳහා ලැපබන ප්රතිලාභය පමාකක්ද කියලා
තීරණය කිරීපම් ප්රධාන ක්රම පදකක් තිපබනවා.
ෙළපවනි එක තමයි ලඟම තිපයන treasury bonds
auction එපක් price එක ෙදනම් කර පගන පම්
decide කරන එක. පදවැනි එක තමයි secondary
market එපක් තිපයන ඒ maturity අවුරුදු 30 නම්
අවුරුදු
30 maturity එකක් තිපයනවා නම්
secondary market එපක් market එක issue
කරලා අන්න ඒපක් තිපයන මිල ෙදනම් කර පගන
interest rate එක decide කරන එක තමයි පම්
පදපවනි ක්රමය. එතපකාට පම් කියන පම් අපි
පත්තරුම් ගන්න ඕන පම් කාරණය, පම් ප්ර ේනය
විග්රහ කිරීපම්දී වැදගත්ත වන තැන පම් coupon rate
එක කියන කාරණය හරහා treasury එකට
භාණ්ඩාගාරයට ලාභාලාභ එන්පන් පකාපහාමද
පම්පකන් පම් issue කිරීපම්දී කියන එක.
එතපකාට පම් coupon rate එක හැම පවලාපේම
පම් weighted average yield rate කියන එකට
වඩා වැඩි නම් එතැනදී අනිවාර්පයන්ම premium
එකකට ඒ කියන්පන් වැඩි මිලකට තමයි පම්
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treasury bill නිකුත්ත කරන්පන්. රුපියල් සියයක
treasury bill රුපියල් 105 ක් හම්බ පවනවා bond
එකක් issue කලාම. එක gain එක රුපියල් 05 ක
gain එකක් හම්බ පවනවා. මම ඊලඟ slide එපක්
explain කරන්නම්. ඒක government එකට
ලාභයක් පවනවා. එතපකාට coupon rate එක
සමාන වුපනාත්ත එපහම weighted average yield
value වලට එතපකාට per value ඒ කියන්පන්
issue කරන 100ටම තමයි issue කරන්පන් ඒ නිසා
no gain no loss. ඒ එක්කම පම්පක් අනිත්ත එක
coupon rate එක අඩු නම් හැම පවලාපවම yield
rate එකට වඩා එතැනදී අනිවාර්පයන්ම එන්පන්
discount rate එකක්. Discount rate එක කියලා
කියන්පන් government එකට issue කරු
පවලාපේම loss එකක් පවනවා. ඊට ෙසේපසේ ගණන්
පනාපවයි රුපියල් සියයකට issue කරන පකාට
රුපියල් 75 ක් හරි, 80 ක් හරි, 90 ක් හරි හම්බ
පවන්පන්. එතපකාට එතනම loss එක පවනවා
සියයට 90 ට දුන්පනාත්ත 90 යි හම්බ පවන්පන්.
හැබැයි release කරන පකාට රුපියල් 100 ක්
පගවන්න ඕනෑ. එතපකාට පම්ක සුළු example
එකකින් කිේපවාත්ත රුපියල් සියයක face value
එකක් තිපයන එක bid value එක bid කරලා
ආවාම ෙසේපසේ 105 ක් පවනවා නම් premium
එකක් හම්බ පවනවා. ඒ කියන්පන් රුපියල් 05 ක්
ලාබයි ආණ්ඩුවට.
Release කරන පවලාපේ
රුපියල් 100 යි පගවන්න පවන්පන්. පම් 05
කැපිටල් gain එකක් හැටියට gain එකක් හැටියට
ඒ පවලාපේදීම හම්බ පවනවා. හැබැයි 100 එක
100 ට නම් issue කපල් 05 value එක zero කිසි
ප්ර ේනයක් නැහැ. පම්ක settle කරන පවලාවට
රුපියල් 100 තමයි පගවන්න පවන්පන්. Plus
interest කියන කාරණපේ. හැබැයි රුපියල් 100
එක අපි රුපියල් 95 ට නම් bill කරලා අරගත්තපත
එතපකාට පමතැනදීම රුපියල් 05 ක් අලාභ
පවනවා පමාකද release කරන පවලාපේ රුපියල්
100 ක් අනිවාර්පයන් පගවන්න පවනවා. ඒ
එක්කම පම් පවලාපේ auction එකක් ඉවර වුණ
ගමන් ම රුපියල් 95 ක් තමයි treasury සල්ලි හම්බ
පවන්පන්. රුපියල් 100 පවනුවට. රුපියල් 100 ක්
auction කළාට 95 යි හම්බ පවන්පන්. එතපකාට
පම්ක තමයි පම් case එපක් තිපයන පලාකුම issue
එක. එතපකාට පම් පවනස පවන්න ප්රධානම පහේතු
පදකක් තිපයනවා. එකක් තමයි primary market
එක below ද primary coupon rate එකට වඩා
අඩු වන අවසේථාවකදී එපහම නැත්තනම් future
market එපක්දී interest rate එක පිළිබඳව ෙහළ
යාමක් බලාපොපරාත්තතු පවනවා නම් එතපකාට ඒ
වපේ ෙහළ පහෝ ඉහළ යාමක් කියන කාරණා පදක
ෙදනම් කර පගන තමයි පම් පවනසේ කම සිද්ධධ

පවන්පන්. අපි හඳුන් වනවා interest rate එපක්
හඳුන් වන්පන් ඒකයි. ඊලඟට අපි අපවාත්ත එපහම
පම් වර්තමාන bond issue එකට එතපකාට 2014
ජනවාරි ඉඳලා මාර්තු පවනකම් ම පම් මම පමච්චර
පවලා කියු කාරණයත්ත එක්ක සම්බන්ධ
කරුවාම පම් කාරණා පදකම ෙදනම් කර පගන
තමයි bonds issue කරලා තිපයන්පන්. එකක්
auction එක, auction එපකන් සියයට 20 ක්
විතර auction කරලා තිපයනවා. ඉතුරු ටික
ඔක්පකාම private placement එපහම නැත්තනම්
පම් direct placement කියන කාරණා ෙදනම කර
පගන තමයි bond issue එක කරලා තිපයන්පන්.
පම්ක කරන්න ප්රධාන පහේතුව තමයි පම් auction
එක කියන කාරණය ලංකාපේ super open
economy එකක් පනාපේ තිපයන්පන් පමාකද
පබාපහාම ටික පදපනක් ඉන්පන් primary dealers
ලා එතපකාට පම්කට අපිට ුළුවන් කමක් නෑ
අපමරිකාපේ තිපයන විදිපේ ක්රමපේදය ොවිච්ි
කරන්න. පමාකද ඇපමරිකාපේ sub primary
bonds auction එපක් ඉන්නවා ලක්ෂයක් විතර. ඒ
නිසා එකතුපවලා කවදාවත්ත මිලක් තීරණය
කරන්න බෑ. ලංකාපේ ඉන්පන් 17 පදනයි. අවසර
17 පදනයි එක table එපක් ඉඳ ගන්න. E.P.F
එකත්ත එක්ක 17 යි. ඒ 17 ඒක පවනසේ පවනවා
අවුරුද්ධපදන් අවුරුද්ධද එක එක්පකනා අඩු පවනවා.
එතපකාට පම් ටික පදනාට හවසය එක පම්පසේ
ඉඳගන්න ුළුවන්. එතපකාට එපහම වුපණාත්ත
පවන්පන් පම් Auction එපක් තිපයන පම් price
එක පිළිබඳව doubt එකක් පෙන්නනවා. ඒ නිසා
තමයි ෙසුගිය කාපල් දිගටම කපළේ පම් auction
එකට ගිහිල්ලා auction එපකන් නියම කර ගන්නා
මිල auction එකට පොඩි ගානක් දාලා ඒපක් නියම
කර ගන්නා මිල ෙදනම් කර පගන private
placement වලට යනවා. පමාකද ඒ private
placement වලට පගාඩක් පවලාවට සහභාගී
වුපණ් රජපේ අපනකුත්ත ආයතන ETF, EPF banks
වල people’s bank, NSB වපේ තැන්. ඒ නිසා
ඒපගාල්ලන්ට කියනවා පමන්න market අද දින
price එක ඒ නිසා ගන්න කියලා. එපහම කරලා
තමයි පම් 80 ගත්තපත්ත. ඒ නිසා price control එකක්
වපේම
ගරු අනුර දිසානායක මහතා: ...........අර 16
පදනාපගන් අමතරවත්ත ගන්න ුළුවන් ද?
විගණකාධිෙති : බෑ direct placement ගන්පන්
ඒ 17, 16 පදනාම තමයි. Primary dealers යන්න
බෑ එතැනින් එහාට. ඒ පකාටසින් තමයි ඒක
පකපරන්පන්.
ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා
dealersලාට පදන්න ුළුවන්ද?
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මහතා:

Direct

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
replacement එකක් price එකක් decide වුපණ්
නෑ. ඒ නිසා තමයි පලාකුම issue එක තිබුපණ්.
එතපකාට පමන්න පම් කේටිය තමයි primary
dealers හැටියට අපප්ප list එපක් තිපයන්පන්, අපප්ප
list එපක්. ඒක ඉඳලා හිටලා එක්පකනා පදන්පන්
එපහේ පමපහේ පවනවා වර්ෂපයන් වර්ෂයට නමුත්ත
2015 list එක 16 පදපනක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව
ETF එක.

විගණකාධිෙති: ඔේ
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා: direct
placement ආණ්ඩුපේ ආයතනවලට දාන්න
ුළුවන්ද?
විගණකාධිෙති:
ආණ්ඩුපේ ආයතන කියලා
එකක් නැහැ. Primary dealers තමයි ඒ ටික
කරන්පන්. ඒ Primary dealers ඇතුපල් ඉන්නවා
ආණ්ඩුපේ ආයතන. ඒ කියන්පන්. EPF, ETF

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා:
සිද්ධධියට ෙදනම් කර ගන්පන් පමාකක්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා: දැන්
ඔබතුමා කියනවා 20% ක් Auction කරලා ඒපකන්
price එකක් පත්තරුම් අරපගන ඊට ෙසේපසේ directs
පෙන්නන්න කියලා. ඒකපන් කියන්පන්.

පම්

විගණකාධිෙති : ඒක පවනම application කරලා
කරන list එකක් ඒක ඇත්තතටම conditions ......
පගාඩක් තිපයනවා. ඒ කියන්පන් හැකියාව,
capacity ඒ පිළිබඳව. එතපකාට අපප්ප පම් කතා
කරන කාල සීමාවට අදාළ කාලපේදී recommend
කරලා තිබුණ ආකාරයට තමයි පම් government
borrowings මාර්තු මාසයට ඉල්ලලා තිබුණා
2015 බිලියන 261 ක්. ඒ බිලියන 261 ගැනීම
සඳහා recommend කරලා තිබුපණ් D.D.M.C.
එපකන්.
ඒ කියන්පන් Domestic Debt
Management Committee එක පම් ආකාරයට
172 ක් අරගන්නවා treasury bonds. 89 ක් bonds
ගන්නවා reissue treasury bond පම් අවුරුද්ධපද්ධ
repayment එකක් කරනවා. ඒ repayment එක
කරලා එපහමම repayment කරනවා. එතපකාට
සල්ලි ටිකක් අතට එන්න ඒවාට. පම් 172 න් 171
ක් direct placement එකක් auction එක් යන්නත්ත
තමයි plan එක තිපයන්පන්. Plan එක approved
plan එක තිපයන්පන් පම්පක්. එතපකාට පම්
approved plan එක ෙදනම් කර පගන තමයි
Auction වලට ගමන් කරන්පන්.

විගණකාධිෙති : ඒක තමයි කියන්පන්.
2014 සමසේථය තමයි 2080. හැබැයි පමාකක්
හරි අපි ගනුපදනුවක් ෙටන් ගන්නවා නම් ඒ
ගනුපදනුපේදී යම් ප්රමාණයක් පවන්පද්ධසියට
දානවා නම්.
ඒ පවන්පද්ධසිපේදී අපි පහායා
ගන්නවා පවපළඳ පොළ පකාපහාමද සැරි
සරන්පන් කියලා. ඒපක් ගන්නවා average rate
එක අරපගන ඒ average rate එකට තමයි offer
කරනවා අපනක් තැන්. අපි එතැනින් පහායා
ගන්පන් පවපළඳපොපල් චලනය පිළිබඳ දළ
අදහසක් අපි ගන්නවා.
සභාෙතිුමා: ගරු මන්ීතුමනි සමාපවන්න අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ presentation එක ඉවර
පවන්න පදමු ද? ඊට ෙසේපසේ ඔබ තුමන්ලාපේ
තිපයන ගැටළු සටහන් කර පගන ..
අපි එකතුව සාකච්ඡා කරමු පම්......
සභාෙතිුමා: අපි ඔබතුමන්ලාපේ ගැටළු ටික
සටහන් කර පගන නැවත මතු කරමු.

.............
පම්ක D.D.M.C.එපක්දී approve කරලා
තිපයනවා පම් 27 පවනිදා තමයි approve කරලා
තිපයන්පන්.

විගණකාධිෙති : පමාකද මම ඔබතුමන්ලාපේ
ෙැත්තපත්ත ඉන්පන්. අපි ඔක්පකාම එකට පම්
අවධානය වැඩි කර ගැනීමක් තමයි පමතැනදී සිද්ධධ
කරන්පන්. අෙට ඒක දියුණු කර ගන්න ඕනෑ.
පම්ක සම්ූර්ණපයන්ම හරි කියලා අපි
කියන්පනත්ත නෑ. පම්ක සම්ූර්ණපයන්ම හරි
කියලා කියනවාත්ත පනාපවයි. නමුත්ත පම්පකන්
වුපණ් අර control base එක හදා ගත්තත එක හැම
පවලාපේම අර පම් auction එකට ගියත්ත පම්
auction එපක් අවසානය පගාඩක් land පවන්පන්
රජපේ ආයතන මත නිසා පම්ක පත්තරුම් ගත්තත
central bank එක පම්ක පත්තරුම් අරපගන පම්
තැන්වලට ගියා. නමුත්ත 2015 අපේල් වල ඉඳලා
පම්ක 100%ක්ම auction එකට ගියා. එතපකාට
තනිකරම ..... price එක auction එපක් ආපයමත්ත

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා: bond issue
එකකට approve කරු එක.
විගණකාධිෙති : ඔේ. ඔේ එදා approve කරලා
තිබුණු එක. එතපකාට පම්.
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා: සම්ූර්ණ
මාර්තු මාපසට ද?
විගණකාධිෙති : ඔේ සම්ූර්ණ මාර්තු මාපසට.
පම් programme එකට approve කරු
programme එක.
එතපකාට එපහම තිබුණත්ත පමන්න පම්ක තමයි
Plan එක approve කරලා තිබුපණ් හැබැයි ඊලඟට
53

ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

27 පවනිදා ක්රියා කලාෙය දිහා බැලුවාම පම් විදියට
තමයි යනපන්. Plan කරු එපක් තිබුණ One
Billion Auction. 12.5 Billion එක පකාටපසේ
තිබුපණ් Direct Placement

එපක් Paper එකක් තිපයනවා. ඒ Paper එපක්
කියනවා Participation of the foreign
investment එනවා නිසා ඒ පගාල්ලන් ට
participate පවනවා 30 Years වලට ගත්තපත්ත
කියලා. Foreign Investment එපකන් කිසිම
පදයක් ගත්තතා කියලා පම් පවනකම් ඔප්පු පවලා
නැහැ. ඒ නිසා නැවතත්ත Central Bank එපක්
expectation forecast එක සම්ූර්ණපයන්ම fail
පවලා කියන කාරණය ෙැහැදිලිව ඔප්පු පවනවා.
ඒ නිසා foreign investors ලා පගන් ගත්තතා කියන
එක අෙට කිසිම අවසේථාවක දකින්න ලැබුපණ්
නැහැ.

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා: ඔය Plan එක
ගියවර පකෝප්ප කමිටුපේදී ඔබතුමා පම් වාර්තාව
ෙදනම් කර පගන පන් පම්ක හැදුපේ
විගණකාධිෙති : ඔේ
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා: ගියවර පකෝප්ප
කමිටුවට පම් මහ බැංකුපවන් ඉදිරිෙත්ත කර
තිබුපණ් නෑ පන්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා: What
was the Monetary Board’s view?’ What
excuses they have given?

විගණකාධිෙති: ඉදිරිෙත්ත කර තිබුණා. අපප්ප
සටහපන් තිපයනවා.
එතපකට පම් 10 Billion ම පම් Auction
එපකන් ගත්තතා Direct Placement වලින්
කීයක්වත්ත කපළේ නෑ. එතැන තමයි පම් issue එක
ෙටන් ගන්න ප්රධාන තැනක් හැටියට දකින්පන්.
එතපකාට Monetary Board එපක් decide කරලා
තිබුණා පම් 30 Years Bond Issue කරන්න. දැන්
මම
පම්
සාකච්ඡා
කරන්න
පමාකද
විගණකාධිෙතිපේ අවසාන නිගමනය පකාටසේ
තුනකට කැපඩනවා. ෙළපවනි එක Professional
Due Care නෑ කියන එක. පදවැනි එක තමයි පම්
නිසා සිදු පවච්ච අලාභය. තුන්වැනි එක පම්ක
තවදුරටත්ත අව ය නම් පවනත්ත investigation
එකකට යන්න කියන කාරණය. Due Care එක
හරියට Practice වුපන් නෑ කියන එක තැන් මම
පම් ගමන්ම කියාපගන යන්නම්. නැත්තනම් ඒ ගැන
මුල ඉඳන් සාකච්ඡා කරන්න පවන නිසා. පම්
Monetary Board එක 30 year Bond වලට Issue
කරන්න කියලා decide කපල් ඇයි කියලා කිසිම
තැනක හරියටම සාක්ි නැහැ. පකාපහාමද කපළේ
කියන එක. හැබැයි 30 Years අරපගන පමාකද
කපළේ කියලා අපි ගිහිල්ලා පහායලා බැලුවා.
ඇත්තතටම පම්ක පවලා තිබුපන් ෙරණ Funds,
Treasury Bond
වගයක් ඉතුරුපවලා issue
කරුවාපේ Interest Pay කරන්න තමයි පම් 12
Billion ොවිච්ි කරලා තිබුපණ්. එතපකාට අපි
professional careness එක ගැන කතා කරන
පකාට අපිට සිද්ධධ පවනවා බලන්න ඇත්තතටම
අවුරුදු 30 ක Bond එකක් issue කරන්න ඕනද පම්
අවුරුද්ධපද්ධ පම් Interest Payment එකක් කරන්න
කියලා. පම් ප්ර ේනය Recurrent interest Payment
එකක්. අවුරුද්ධදක Bond එකක් අරපගන තමයි
ඇත්තතටම කරන්න දුන්පන්. පමාකද පම්ක
Payment එක අවුරුදු 30 කට කරන්න
අව යතාවයක් තිබුපණ් නැහැ. නමුත්ත ඒ Decision
එක ගැනීම සම්බන්ධපයන් Monetary Board

විගණකාධිෙති: Excuse නම් පමානවත්ත සඳහන්
කරලා නැහැ. Monetary Board එක decide
කරලා තිපයනවා issue කරන්න කියලා 30 Year
Bond වලට. එතපකාට 30 Year Bond issue
කරන්න ඇයි Reason ... අෙට paper එකක් හම්බ
වුණා. පම්ක Foreign Investors ලා අවුරුදු 30ක
වාපේ Bond Issue එකක් කරුවාම ෙසේපසේ ඒ
පගාල්ලන් market එකට එනවා. ඒ පගාල්ලන්
පම් මිලදී ගන්නවා කියන කාරණය තමයි report
කරලා තිපයන්පන්. හැබැයි issue කරලා තිපයන
මුළු Bond .....100% ගත්තතාම පම් Local Primary
Dealers ලා අරන් තිපයන්පන්. ඒවා අවසානපේ
land පවලා තිපයන්පන් E.P.F. එකට කියන එක
මම ඉසේසරහදී ඔප්පු කරන්නම්. ඒ නිසා එපහම පම්
Foreign Investors ලා ඇවිල්ලා පම්වා මිලදී
ගත්තතා කියලා කිසිදු සාක්ියක් අෙට ලැබුපන්
නැහැ. ඒ නිසා පම් Expectation එක කිසිම
reasonable research එකක් කරලා පහෝ forecast
එකක් කරලා පහෝ ලබා ගත්ත පදයක් පනපවයි
කියන එක ඉතාමත්තම ෙැහැදිලි පවනවා ඒ යටපත්ත.
ඊලඟට Bond issue එපක්දී අෙට Expected Deal
Rate එක පිළිබඳව බරෙතල ප්ර ේනයක් තිපයනවා.
පමාකද පහේතුව මම අර ඉසේපසල්ලා කිේවා rate
එක ගන්න ක්රම පදකක් තිපයනවා කියලා.
ෙළපවනි එක තමයි අර market එපක් තිපයන
rate එක ඉසේපසල්ලා rate එක බලන එක. ඒ rate
එක ඇත්තතටම ඒ පවන පකාට තිබුණ rate එක
9.5. එතපකාට 9.5 rate එකක් තිපයන තැනක
12.5 ඇයි decide කපළේ කියන එකට කිසිම
උත්තතරයක් අෙට තාම පසායා ගන්න හම්බ වුපන්
නැහැ. ඊලඟට Actual Yield Rate එක ගිහිල්ලා
තිපයනවා 9.35 වල ඉඳලා 11 පවන කම් ම. ඉතින්
ඒක පිළිබඳව තමයි පලාකුම ගැටළුව.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා : 10
Million වල ද ෙරාසය එන්පන් 01 Million වල ද?

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : Loss කියන වචනය
ොවිච්ි කරන්න එො පමාකද ඒක mislead
පවනවා.

විගණකාධිෙති : මුළු hall එපක් යන ෙරාසය.
ඒක තමයි පලාකු පවන්පන්. Range එක තමයි පම්
එන්පන්.
Last Week එපක් තිබුන Second
Market Yield Rate එක තමයි 9.5. ඒකයි.
එතපකාට පම්ක අපි 9.5 අෙට පදන්පන්. Range
එකක් තිපයන්පන් Yield වල. ඊලඟට පම් 27
February submit කරු එක ගත්තතාම කේටියත්ත
එක්ක එකතු පවලා පම් 25% යි අපි අර..........
කියලා අපි අර හඳුනන්පන් 75% total එපකන්
submit කරලා තිපයනවා Bond එක. 25 ක් තමයි
අනිත්ත ඔක්පකාම එකතු පවලා කරලා තිපයන්පන්.
එතපකාට පම් කාරණයත්ත එක්කම ඊලඟට ෙැන
නගින වැදගත්තම සිද්ධධිය තමයි මම අර ඉසේපසල්ලා
කියු discount එකට තමයි පම් 10 Billion ගියු
නිසා වි ාල discount එකක් ගියා. ඒ discount එක
ගියු නිසා Face Value එක 10 Billion වුණාට
amount හම්බ වුපණ් 9.6 Billion. එතනම Gap
එක 3.71 Billion loss එකක් පවනවා. පමාකද අර
01 Billion වලින් නතර කළා නම් ඒක ඒ ප්රමාණය
එපහමම නතර පවනවා. පමාකද පම් loss එක
government එකට පවන්පන් නැහැ. පමාකද 01
Billion තමයි Auction එකට ගිහිල්ලා තිබුපන්. ඒ
01 Billion

විගණකාධිෙති : අවාසිය කියන එක අපි ගමුපකෝ
ඉතින්.
අවාසිය ඉංග්රීසියට ොවිච්ි කරන පකාට පවන
වචනයක් නැති නිසා අවාසිය කියලා අපි ොවිච්ි
කරනවා ඇත්තතටම. පම් අවාසිය කියන එපකන්
අපි බලාපොපරාත්තතු පවන්පන් ප්රධාන ව පයන්
පම් 371 Billion පහායා ගන්නා ආයුධයක්
කරනවා. අව යතාවයට 371 Billion නැති වුණා.
මදි වුණා. පමාකද 10 Billion ඕනෑ කම තිබුණා.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඇත්තතටම පම්පක්
Technical Point එකක් මම පේන්පන්
විගණාකාධිෙති තුමා දැන් Face Value එකට වඩා
පම්ක අඩු පවන්පන් වැඩි පවන්පන් Interest Rate
එක අනුව පන්. ඒ කියන්පන් Par Value එක
පමාකක්ද Par Value එකට වඩා Interest එක
වැඩද අඩුද කියන එක එතපකාට පමතැනදී අවාසිය
කියන එක technical correct පවන්න නම් අපි
කියන්න ඕපන් පම්කට පගවන interest rate
පම්කයි කියලා. Interest rate එක වැඩිද අඩුද
කියන එක ඒ මත සිදු පවනවා.
විගණකාධිෙතිුමා :
අපි ඉසේසරහට යමු.
ඉසේසරහදී කතා පවනවා. ඊලඟ Professional Due
Care එක නැති පවන එක ගැන මම පම් අතපර්
සාකච්ඡා කරනවා. මම නැවත කියන්පන් නෑ.
දැන් පම් Auction එක තිබුපන් 27 පවනිදා 08.30
ඉඳලා 11.00 පවනකම්. ඊලඟට Tender Board
එක තිබුපණ් 12.30 ඉඳලා 01.00 පවනකම්.
ඊලඟට D.D.M.C. තිබුපණ් 1.00. ඉඳලා පම් මුළු
Programme එක. Governor පම් programme
එක Approved කරන්පන් මාර්තු 02 දා. පම්
ඔක්පකාම සිද්ධධ පවලා ඉවර වුණාට ෙසේපසේ තමයි
පම් programme එක දැන් එය 10 Billion වලට
යනවා ඊට ෙසේපසේ පම් ප්ර ේනය ඇති පවන පකාට
තමයි පම් Approval එකට යන්පන්. Approval
එකක් අරපගන තිබුපණ් නෑ. ඊලඟට Monetary
Board එකට ගිහිල්ලා තිබුපණ් නැහැ පම් issue
එක........ තමයි පදන්පන් approval එක පදන්න
බෑ පන්. පම් ප්රසිද්ධධිපේ සිද්ධධ පවලා ඉවරයි. ඒ
නිසා මාර්තු 06 වැනිදා තමයි ratify කරන්පන්. ඒ
නිසා
එතැනදීත්ත ෙැහැදිලිවම
අෙට
පම්
Professional Due Care නෑ කියන තැනට තමයි
පම් අපප්ප opinion එක develop කර ගන්න අපි
පගාඩනගාගත්තතු පද්ධවල් පම් සාකච්ඡා කරන්පන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : 01 Billion
.......... වැඩි පවලාද නැත්තනම් Billion පවලාද
නැත්තනම් ෙහළට ඇවිල්ලාද?
විගණකාධිෙති : නෑ. 01 Billion ගිපයාත්ත
Premium එකට යන්පන්. 102 කට යන්පන්. 01
Billion වලට ගියානම් රුපියල් 04 ක ලාභයක්
හම්බ පවනවා. 01 Billion Placement වලට ගියා
නම්. නමුත්ත පම්පක් 10 Billion වලට යාම නිසා
පම්ක බහිනවා 90 ට ඒ බැසීම නිසා ඒ පවලාපේදී
371 Billion loss පවනවා.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : ඒ පවලාපේ සිද්ධධ
වන ොඩුවක් හැටියට.
ඒ ොඩුව තමයි අපි
ඇත්තතටම Identity කරන්පන්.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : විගණකාධිෙතිතුමා
අපි loss කියන වචනය ොවිච්ි කිරීම සුදුසුද කියලා
පමතැන මපේ තාක්ෂණික ප්ර ේනයක් තිපයනවා.
ඔය interest rate එක පන්. rate එක high වුණා
කියලා තමයි මම කියන්පන්. loss එකක් වුනා
කියලා
විගණකාධිෙති : අපි ඒක governmentry
වන අවාසිය කියලා අපි ඒක හඳුන්වන්පන්.

සිදු
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ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා: ..කාපගවත්ත
approval නැතුව අරන් තිපයන්පන් Auction
එකක් ගනන්.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : සාමානය දීු
කටඋත්තතර තිපයනවා පන්. පම් inquire එකට දීු
කටඋත්තතර තිපයනවා.

විගණකාධිෙති : Governor. එයා ෙැහැදිලිව
Order කරනවාපන් issue කරන්න කියලා 10
Billion Auction එපක්දී. එතැනදී....

විගණකාධිෙති :
අපි පම්පක් ඇතුලටත්ත
අරගත්තතා. ඒපක් තිපයනවා පම්ක. එතපකාට පම්
Tender එක අනුව P.D.D. එක recommend
කරලා තිපයනවා Auction 07 ක්. ඒ Auction
වලින් කීෙයක් තමයි පමතැනදී වැදගත්ත පවන්පන්.
පමාකද ඒ පගාල්ලන්පේ officers ලා දීලා තිපයන
recommendation එක තමයි recommended up to
2.6 Billion කියන එක. නමුත්ත Tender Board
එක accept කරනවා 10 Billion පම් පවලාපේ.
පමාකද පම්පක් ඉතාමත්ත ෙැහැදිලිව documentary
ම තිපයනවා Tender Board එක accept කරන
ගාන 2.6 Billion.
පම්ක නතර කරන්න.
පමතැනින් එහාට ගිපයාත්ත වි ාල අලාභයක් සිද්ධධ
වනවා කියන කාරණය.

ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා: ඒ නිපයෝගය
ෙමණද තිපයන්පන් නැත්තනම් ඊට කලින් එයා කතා
කරලා කියනවාද Auction එකක් කරන්න කවුද
Auction එකක් කරන්පන් කියලා ?
විගණකාධිෙති : නෑ. පකාපහාමත්ත Auction
එකට යන්න ඕනෑ පන්. 01 Billion වලට යන්න
Auction එකට යන්න ඕනෑ. Auction එපක්දී
කවුරුත්ත Lay Out කරනවා. ඊට ෙසේපසේ පම්ක
auction එක පකාතැනින්ද නතර කරන්පන් cut off
point එක තීරණය කරන එක තමයි ප්ර ේපන
තිපයන්පන් cut of point එක එපකන් ගන්නවාද?
10 න් ගන්නවාද 20 න් ගන්නවාද කියන එක

...................
විගණකාධිෙති : Department එක. ඒ Auction
එපකන් ෙසේපසේ පම් පගාල්පලෝ confirm කරනවා
ඒ document එක තිපයනවා.

......................
එතැන තමයි යන්පන්.
............................

.........

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : Tender
Board එකට උඩින් Technical Evaluation
Committee එකක් තිපයනවා.

විගණකාධිෙති : ඒ Tender Board එක ....
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : Tender Board
එකට තිපයන්පන් මිලදී ගැනීම් ප්රමාණය තීරණය
කිරීපම් බලයක් නෑ පන්. තීරණය කිරීම ෙමණයි
Tender Board එකට තිපයන්පන්.

ඩබ්ලලිව්. පී. සී. වික්රමරත්න මහතා :ඒකට තමයි
D.D.M.C. කියන්පන්. ඒ මාසපේ programme එක
අනුමත කරන්පන් Domestic Debt Management
Committee පයන් තමයි ඒක කරන්පන්.

ඊට ෙසේපසේ recommendation 10.6 ක් කියන
එක කවුද තීරණය කරන්පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ඒපකන් තමයි
Tender Board එකට යන්පන්.

ඒක පම්............. පයෝජනාපේ තිපයනවා.
පමාකද ඒපගාල්ලන්ට තමයි තීරණය කිරීපම් බලය
තිපයන්පන්.

ඩබ්ලලිව්. පී. සී. වික්රමරත්න මහතා :
නෑ.D.D.M.C එපකන් ඒ ගන්න purpose එක ඒ
දවපසේ තිපයන tender එක යන්පන් නෑ. ඒක මුළු
මාපසම තිපයන programme එපක් තමයි අනුමත
කරන්පන්.

Auction එක ඉවර වුණාට ෙසේපසේ Auction
එපක්........ කරනවා .
...........................
ඩබ්ලලිව්. පී. සී. වික්රමරත්න මහතා : PDD එක
තමයි නිර්පද්ධ යක් පදනවා එක එක Auctions
දීලා. ඒ Auction වලින් තමයි ඒ පගාල්පලෝ
පහාඳම Auction කියන එක නිර්පද්ධ යක් පදනවා
පම්ක තමයි කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒපකන් තමයි
යන්න ඕනෑ කියලා. ඒක නිර්පද්ධ යක් විතරයි.
ඉන්න Tender Committee එක තමයි තීරණය
කරන්පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : හරිද ඒක?
විගණකාධිෙති: ඒ නිසා පම්පක් Auction එක
අපි සඳහන් කරනවා.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : ...................
පමාකක්ද පමාකක්ද?
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : සාමානය
පනාපවයි.

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : ඇත්තතටම එයාලා
Front Office එක පන්.

................
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
එතපකාට ඒපක් හරිම weak statement එකක්.
Powerful නිලධාරියත්ත එක්ක තමයි. ඊලඟට පම්
එක්කම ඊලඟ අවසේථාව මාර්තු 02 පවනපකාට
පමතුමා තවත්ත අත්තඅකුරින්ම Minute එකක් දානවා
Board එකට.ඒ කියන්පන් Board Programme
එක සම්බන්ධපයන්. Raise the 40 Billion
through issue of 20/30/50 years Treasury
Bonds 10 Billion each

විගණකාධිෙති : ඔේ.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : Public Debt
department එපක් Front Office එපකන් තමයි
එයාලා යම් කිසි Recommendation එකක්
පදනවා. බලයක් නෑ.recommendation එකක්
පදනවා. හැබැයි ඒක scientific recommendation
එකක්.
විගණකාධිෙති : Bunch එක හදන්පන් එක එක
Bunch හදලා ඉවර පවලා අඩුම වියදමක් යන එක
පම් පගාල්පලෝ හදා ගන්නවා. ඒ හදලා පම්ක
තමයි පම් ........

කියලා. එතපකාට පම් statement එක ඇතුපලම
හරිම. ඉතාමත්තම දුර්වල statement එකක්. සියළුම
ගනුපදනු ඉවර වුණාට ෙසේපසේ. Professional Due
Care නැති එක ප්රධාන ව පයන්ම ලංකා
ඉතිහාසපේ කවදාවත්ත අවුරුදු 50 ට Bond issue
කරලා නෑ. ඒ කියන්පන් 30 තමයි maximum
ගිහිල්ලා තිපයන්පන්. එතපකාට 50 Years කියන
එක එයාපේ අත්තඅකුරින්ම ඇත්තතටම ඒ ගැන
අවපබෝධයක් නෑ කියන එක ඉතාමත්තම ෙැහැදිලියි.
පදවැනි කාරණය.10 Billion each කියලා පම්
සටහපන් පදනවා. හැබැයි කියනවා 30 Billion
issue කරන්න කියලා. එතපකාට එපහමවත්ත Due
Care එක නෑ කියන එක. මම පම් Professional
Due Care කියන එකට විතරයි මම address
කරන්පන් විගණකාධිෙති හැටියට. එතපකාට ඒ
කියන්පන් එතැන පදයියන්පේ නිපයෝගය වපේ
තමයි Governor ඒ නිපයෝගය ඇහුවාට ෙසේපසේ
accept කරනවා. ඒ නිපයෝගපේ තිපයන weakness
මම පම් කියන්පන් Professional Due Care එක
නැති කාරණය සම්බන්ධපයන්.ඊලඟට ඔහු
කියනවා එතැනම E.P.F. , N.S.B. and Sri Lanka
Insurance Cooperation to ask to establish rate
කියලා.
හැබැයි Governor බෑ Sri Lanka
Insurance Cooperation Directive පදන්න. පම්
Primary Dealer පකපනක් පනපවයි. E.P.F.
එකත්ත N.S.B. ටත්ත ඒ කාරණය ුළුවන්. නමුත්ත
කිේවාට පම් කාරණා එකක් වත්ත සම්ූර්ණ පවලා
නෑ. Auction එකට තමයි පම් කාරණය ගිහිල්ලා
තිපයන්පන්. පම්පක් ඇත්තතට අදහස Placement
යන්න කියලා. නමුත්ත ක්රියාව පවනපකාට ඒ
පවන්පන් නැහැ. ආෙහු Auction එකට ඒක
යනවා. ඒ නිසා තමයි පම් interest ඉහළ යාම
වි ාල ව පයන් සිද්ධධ වන්පන්. එතපකාට අපි
ඊලඟට මම පම් report එපක් තිපයන paras තමයි
පම් සාකච්ඡා කරන්පන්. පවන පමානවත්ත පම්
අලුත්ත පදයක් පම්පක් ඇතුපල් නැහැ. ඒ para
එපක් තිපයන පද්ධවල් තව පොඩ්ඩක් explain
කරන එකයි කරන්පන්. එතපකාට 25 පවනිදා
D.V. at direct placement සම්ූර්ණපයන්ම
හැබැයි පම් ratify කරන්පන් මාර්තු 06 පවනිදා.
Ratify කරන එක කරන්පන්. පම්පක් කියන්පන්
Monetary Board decided to temporally

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : ෙසේපසේ 01
Million එක පම් Governor කියනවා 10 Billion
කරන්න කියලා. 10 Billion වලට යන පකාට
පම්පක් ොඩුවක් දැකලාද පම් පගාල්පලෝ
කියන්පන් නෑ 2.6 Million වලින් නවත්තතන්න
කියලා.
විගණකාධිෙති : ඔේ පම්පක් පම් Auction 07 ක්
හදනවා ඒ Auction හදන්පන්
........................
.........................................................
විගණකාධිෙති : පම් මමත්ත ඔය ෙැත්තපත්ත ඉන්පන්.
මමත්ත ඔය ෙැත්තපත්ත ඉන්නවා කියලා හිතාපගන
ප්ර ේන අහන්න කිසිම ප්ර ේනයක් නැහැ. එතපකාට
පම් Auctions
ගණනවාක් තිපයනවා පම්
Auctions වලින් P.D.D. එක කියනවා පමන්න පම්
best solution එක minimum rate එක Maintain
කරන්නත්ත ඒ එක්කම Government එකට අඩුම
වියදමින් පම් Purchase පම් අව ය funds ටික
supply කර ගන්න කියන කාරණය. ඒ නිසා ඒ
පගාල්ලන් දැනට 2.6 හඳුනාපගන දානවා. නමුත්ත
Tender Board එක accept කරනවා අර 10
Billion වලට.
එතපකාට accept කිරීම
සම්බන්ධපයන් තිපයන note එක තමයි පම්
Governor පේ involvement එක. Governor ඒ
පවලාපේ instruction පදනවා. Governor
instructed to raise up to 10 Billion කියලා තමයි
සටහන Minute එක ලැබුණු superintend of
Public Debt දාන්පන්. එතපකාට ඒ අනුව තමයි
පම් 10 Billion වලට යන්න කටයුතු කරන්පන්.
හැබැයි පම් professional Due care ගැන කතා
කරද්ධදී පමතැන ප්ර ේනයක් එනවා. පකායි
පවලාපේදීවත්ත Governor order කරන්පන් නෑ. පම්
method එක පම්ක direct යනවාද එපහම
නැත්තනම් Auction යනවාද කියන
එකවත්ත
කරන්පන් නැහැ. එතපකාට 10 Million යනවා
කියන කතාව විතරයි සටහන් කරන්පන්.
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suspend private placement කියන කතාව තමයි
එතැනදී සඳහන් පවන්පන් හැබැයි ඒ ratification
එකත්ත එක්ක temporally පම්ව එක තමයි එතැනදී
පදන්පන්. ඊලඟට 23 Monetary Board Minute
එපක්ම තිපයනවා instructor to Public Debt
department .............................................. කියන
අර කාරණය නිතරම කියනවා. ඒපක් ඇත්තතට
ඔප්පු පවනවා ඒ නිසා ..............Decision to issue
a bond.................. කියලා. පම් ........ පදන දවපසේ
ඇත්තතටම එපහම පදයක් පකරිලා තිබුපණ් නැහැ.
ඒක තමයි ඒපක් සඳහන් පවන්පන්. එතපකාට
Bid accepted the limit of the One Billion අපි
දැන් කියු Auction එකට දාු One Billion වලට
limit කපළාත්ත ඇති වන තත්තත්තවය තමයි පම්ක.
අපි පම් 06 පදනාට අපි පම් නම් ොවිච්ි කපළේ නෑ.
A කියලා අපි සටහන් කපළේ. පමතැනින් නතර
පවනවා පමතැනින් නතර වුණාම ඇති වන
situation එක තමයි පම් තිපයන්පන්. ඇත්තතටම
Yield Rate එක 10.4 වලින් නතර පවනවා If the
auction limited to one Billion all the dealers up
to the Company K

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා : ඔබතුමා
ඒ වාර්තාව ඔප්පු කර දාලා තිපබනවාද?
විගණකාධිෙති : ඔේ. ඔක්පකාම දාලා තිපයනවා.
අපි පම් සාකච්ඡා කරන්පන්.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : එතපකාට ඒපකදි
බිලියන 13 ක් පවනවා K කියන සමාගපමන්
එතපකාට .6 යි එන්පන් අපනක් ආයතන
ඔක්පකෝපගන්ම එතපකාට decide කරලාද ගන්න
ප්රමාණය.
විගණකාධිෙති : නෑ.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : decide කරලා
නැ පන්.
විගණකාධිෙති : Auction එක වහලා නෑ පන්.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා :
discharge කරලා නෑ.

10 Billion

විගණකාධිෙති : නෑ.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : විගණකාධිෙති තුමා
මම දැක්කා........ තිපයනවා වැඩිුර පවලා දුන්නා
කියලා. එපහම කතාවක් තිපයනවාද

අපිට පම් secret issue එකක් තිපයනවා පන්.
පම් නම් දන්නවා ඇති. ඉතින් අපිට ඒ වගකීම භාර
ගන්න බැරි නිසා අපි එපහම කපළේ He made bid
up to 20 Billion

විගණකාධිෙති : අපි විනාඩි 04 ක් දීලා
තිපයනවා.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒක පොඩ්ඩක්
ෙැහැදිලි කරන්න.

පමතැන අපි නතර කළා නම් අපිට පම් 1.3
Billion Issue කරලා 1.4 Billion ගන්න තිබුණා.
එතපකාට Billion විතර තව additional premium
එකක් Government එකට එනවා පම් නතර කරලා
Placement වලට ගියා නම්.ඊලඟට අපි පම් පම්
කාරණය තවදුරටත්ත සාකච්ඡා කපළාත්ත සැක
සහිතයි කියන කාරණයට 27 පවනදි අපි ගත්තපත්ත
Bid received 20 Billion වලට හම්බ පවලා
තිපයනවා time .......... එකක් දීලා තිපයනවා.
Auction එක තිබුණු කාලය. ඒ කාලය තුළ 7.1
Billion තමයි Auction එකට හම්බ පවලා තිබුපණ්
bids එපකන් 2 Billion K Institution වලට කියන
එකට ඉතුරු ප්රමාණය other institution වලින්
තමයි තිබුපණ්. හැබැයි last 8 Minutes වල
තවත්ත 13 Billion වල bid එකක් එනවා. ඒ bid එක
එන්පන් අනිත්ත K Institution එක හරහා.

ඒක අපි පමතැනට ගත්තපත්ත නෑ. ඒ issue එක
අෙට හරියට Justification ගන්න බැරි නිසා. ඒක
තිපයනවා කාරණයක් හැටියට. නමුත්ත අපි firm
කරන්න ුළුවන් ටික විතරයි අපි presentation
එකක් හැටියට අපි පමතැනට අරගත්තපත්ත.
ඒවා කතාපේ හැටියට තිබුණට
විගණකාධිෙති : ඔේ. පම් කාලයට ඒකත්ත අදාළ
පවනවා කියන කතාව තිපයනවා. නමුත්ත අපිට
සේීර figures තමයි අපි අරපගන තිපයන්පන්
පමාකද justify කරන්න ුළුවන් figures විතරයි
විගණකාධිෙතිවරයාට කළ හැකි කාරණයක්
හැටියට. ඊලඟට පම් නිසා unusual high rate ගිය
නිසා පම් rate එක එන්පන් 13 ඉල්ලන්පන් 11
ඉඳලා 12.7 rate එකට highest Rate වලට පම්ක
යන්පන්. ඒ නිසා තමයි පම් issue එක පවනසේ
පවන්පන්.පමාකද පම්කට.........ගියාද නැද්ධද කියන
ප්ර ේනය. ඒ rate එකට ආු නිසා තමයි පම් issue
එක දරුණු වුපණ් පමතැන තිබුණු rate එකට 7 8
වපේ කියලා තිපයන්පන් 9 ද ම ගාපන් ගියානම්
පම් issue එක එන්පන් නෑ. ඊට වඩා rate එකකට

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා :
එතපකාට Primary Dealer පකපනක් හැටියට
ඉද්ධදී
විගණකාධිෙති : ........... Primary Dealer
පකපනක් තවත්ත Primary Dealer පකපනක් හරහා
request එකක් එවලා.
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ගිහිල්ලා accept කරු නිසා තමයි පම් ප්ර ේනය
ෙැන නැඟුපන්.

104 premium එක පම් ගානට ඇවිල්ලා 104ට
වපේ තමයි premium එක තිපයන්පන්. එතපකාට
පම් පවලාපේදී පම්ක නතර කළා නම් 104 ගාපන්
ඒ කියන්පන් රුපියල් 04 ක, 04% ක ලාභයක්
රජයට හම්බ පවනවා පම්ක නතර කළා නම්.
එතපකාට ඇත්තතටම estimate loss එකක් සිදු
පවන්පන් නැහැ. Loss කියන වචනයට අවාසිය
කියන වචනය ොවිච්ි කරමුපකෝ.
හැබැයි
පමතැනින් ෙල්පලහාට යන්න යන්න පමතැන
හම්බ පවන්න තිබුණු 104 ඊලඟට 103 පවනවා.
එතපකාට 103 වුණාම පමච්චරක් අපිට ඇත්තතටම
ොඩු පවනවා. 104, 103 තිබුණු එක 102 පවනවා.
102 ආපේ පම් විදියට අඩු පවලා අඩු පවලා යනවා
ඒ නිසා පමතැන නතර පනාකර නිසා පමන්න පම්
කාරණා, අපි පමතැන ෙල්පලහාට තව යනවා පන්
එතපකාට පම් බලන්න අන්තිමට පමහාට
එනපකාට පම් අන්තිමට 90ට ගන්පන්. එතපකාට
පම් Bond එපක් රුපියල් 10 ක් loss පවනවා.
අන්තිමට පම් ඔක්පකාම 90 ට තමයි අරගන්පන්.
90ට අර ගන්න පකාට පම් පවලාව පවන පකාට
889 Million loss එකක් පම්පක් point එපක්
රජයට සිද්ධධ පවනවා පමාකද පම් point එක නතර
කරලා පම් ටික ඔක්පකාම යන්න තිබුණා පම්
Provident Fund වලට පම් rate එකට ගමන්
කිරීපම් හැකියාව එපහම තමයි ඉතිහාසපේ දිගටම
සිද්ධධ වුපණ්. එතපකාට ඉතිහාසපේ සිද්ධධ වුණ පද්ධ
පහාඳයි ද නරකයි ද කියන එක මම කියන්පන් නෑ
ෙළපවනි එක, පදවැනි එක මම කිේවා at any Cost
එපකන් අනිවාර්පයන්ම බැහැර පවන්න ඕනෑ.
එතපකාට පවන්පන් Transparency At Any Cost
කියන base
එකට තමයි පම් යන්පන්.
Transparency පම්පක් එකම case එක
තිපයන්පන් පම්ක කරන්න් Primary Dealers ලා
අතර පම් private placement කිරීම නිසා
සාධාරණයක් පම් අතපර් ඉෂේඨ පවන්පන් නෑ
කියන තර්කය ඇපරන්න පවන තර්කයක් පගාඩ
නැගිලා තිබුපණ් නැහැ. ඊට අමතරව තව තර්කයක්
පගාඩ නැපගනවා පම්ක open market ගිහිල්ලා
interest freely handle පවන්න ඕනෑ කියන
කාරණය. ඒකත්ත හරි. නමුත්ත අර කාරණය
ගත්තතායින් ෙසේපසේ පම් 17 පදනාපේ transparency
ය develop කරන්න පමච්චර මුදලක් වැය කළ
යුතුද කියන සංකල්ෙය තමයි ඇත්තතටම
විගණකාධිෙතිවරයා
හැටියට
රපේ
මුදල්
සම්බන්ධපයන් V.F.M. ගැන කතා කරන පකාට
අපි කතා කපළේ. ඒක අපි ුළුවන් තරම් explain
කිරීම නිසා තමයි අපි පම් කාරණය සඳහන් කපළේ.
ඊලඟට අපි පම් කාරණයත්ත එක්ක කිේපවාත්ත
එපහම අර officers ලා තීරණය කරු වගකිව යුතු
නිලධාරීන් Central Bank එපක් ........ කරු rate

........... කලින් ...... දැන් අන්තිමට බලු එක.
දැන් පම් 8 Billion 7.1 Billion එපක් යන්පන්
9.25 ද.
ෙටන් ගන්පන් 9.25වලින්. නමුත්ත ඒක යනවා
7.1 Billion එක පක් වල 2 Billion ගිහිල්ලා ඒ
ඔක්පකාම යන rate එක කීයද?
විගණකාධිෙති : ඒක කියන්න අමාරු
කලවපම්පන් ඔක්පකාම තිපයන්පන. දළ ව පයන්
11 විතර rate එපක් තිපයන්පන්. වි ාල rate
එකක් එනවා. අපි පම් Unusual හැටියට දකින්පන්
ඇත්තතටම පම් transaction එපක් 13 Billion
අන්තිම විනාඩි අපේ 13 Billion වපේ offer එකක්
පවනත්ත මාර්ගයක් හරහා වැඩි rate එකට
ෙැමිණීම නිසා ඒ සැකය ඇත්තතටම පගාඩ
නැපගනවා. පමාකද ඒ සැකයත්ත එක්ක පගාඩක්
පද්ධවල් තව develop පවනවා අපි ඒවා සාකච්ඡා
කරමු. එතපකාට අර පම් කියන 13 Billion එක
Central Bank එක 15 Billion වලින් Bank of
Ceylon එක හරහා තමයි එන්පන්. Bank of
Ceylon වලින් නැවත ........ එකට තමයි පම්
පදන්නම Primary Dealers ලා. ............ 2 Billion
තමයි K එපකන් ඉල්ලන්පන්. නමුත්ත Bank of
Ceylon වලත්ත 13 Billion ඉල්ලුම් කරනවා.
එතපකාට පම් decision එක අපිට පෙන්නන්න
ුළුවන් පම් ආකාරයට. Invite කරලා තිබුපණ් 01
Billion. Auction ලැබිලා තිපබනවා 20 Billion.
Accept කරනවා 10 Billion.10 Billion accept
කිරීපම්දී පවන පද්ධ අපි සාකච්ඡා කරමු. පම් තමයි
අර Auction එක paper එක ෙත්තතපර් තිබුණ එක
01 Billion වලට දාලා. එතපකාට පම් loss
formula එක පම් විදියට සකසේ පවන්පන්. මම
formula එකට යන්න ඉසේපසල්ලා මම පම්
පිළිබඳව
සාකච්ඡා
කරන්නම්.
අපි
පම්
විගණකාධිෙතිපේ වාර්තාපේ තිපබන loss
calculation එක කරු ආකාරය. පම් කාරණා
තුනක් යටපත්ත, Auction තුනක් යටපත්ත අපි ඒක
calculate කළා. එකක් ඇත්තත ව පයන්ම පම්
One Billion Accept කරන්න ඕන. ඇත්තත
ව පයන්ම legally valid amount එක Auction
එකට දාලා තිබුණු. ඒ Auction එකට ගත්තත One
Billion අරගත්තපතාත්ත එපහම One Billion වලට
අපි accept යටපත්ත ගත්තතා නම් අෙට ඇති වන
තත්තත්තවය පම් පදක අතර පවනස. එතපකාට පම්
One Billion වලට limit කළා නම් පම්ක නතර
පවන්පන් ඒ කියන්පන් ඇත්තත ව පයන්ම පම් 104
කියන Rate එපක් තමයි පම් Auction එක accept
කරලා තිබුපණ්. එතපකාට Price එක 119 ඉඳලා
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ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

එක පමතැනින් නතර පවන්න බෑ. එපහනම් ඒ
පගාල්පලා කිේපේ පමතැනින් එහාට යන්න එො.
පම් පගාල්පලෝ repeatedly පම් 04 වතාවක් කියලා
තිපයනවා පමතැනින් එහාට යන්න එො පම්
interest rate එකට ගිපයාත්ත එපහම පම් economy
එකට පලාකු damage එකක් පවනවා කියලා. ඒවා
records ඔක්පකාම තිපයනවා. නමුත්ත ඒ පද්ධ සිද්ධධ
වුපණ් නෑ. එතැන නතර වුණා නම් ඇති වන
situation එක තමයි අපි පමතැන explain
කරන්පන්. පමතැන ඉඳලා ආෙසු අපි ඒ කාරණයට
යනවා. 102 Bench Mark එක තිපයන්පන්. ඒ
bench mark එපක් ඉඳලා නැවත ෙල්පලහාට
යනපකාට අඩු පවන ප්රමාණය තිපයන්පන්. ඒ
ප්රමාණය ගත්තතාම එතැන 688 Billion තිපයනවා.
නමුත්ත අපි පමතැන 1/3 යි පම් Auction
ගන්පන්.ඊට අමතරව Governor කිවව 20 Billion
වලටම, Governor පම් පවලාපවන් කියනවා 20
Billion වලට යන්න කියලා. නමුත්ත 10 Billion
වලින් පම් පගාල්පලෝ නතර කර ගන්නවා
පකාපහාමහරි.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : හැබැයි return
document එකක් විදියට තිපයන්පන් 10 Billion
ගන්න කියන එක විතරයි.
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා
නිලධාරීන් ඔක්පකාම සාක්ි දීලා තිපයනවාද

:

විගණකාධිෙති : 20 Billion ගන්න කිේවාම
නතර පවනවා. ඒ සාක්ි ඔක්පකාම verbatim
එපක් තිපයනවා. Verbatim එක කිපයේවා නම්
ඇමතිතුමා
ඒපක්
ඔක්පකාම
තිපයනවා.
Superintendent of Public Debt & Additional
Superintendent of Public Debt පදන්නාපේම
සාක්ි සටහන්වල තිපයනවා ඒක. අපි පම්ක
example එකක් විදියට පෙන්නනන් කපළේ. අපප්ප
calculation එක පමහාට යන්පන් නැහැ. 01
Billion වලින් අපි නතර කරනවා.
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : පමපහම
arguments යන්න ඉතිහාසපේ කවදාවත්ත ඔපහාම
එකක් පවලා නැහැ පන්. කවදාවත්ත මහ බැංකුපේ
අධිෙති ඇවිල්ලා කිේපේ නැහැ පන් 10 ක් ගන්න
15 ක් ගන්න 20 ක් ගන්න කියලා.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : .................10
Billion වලට යන්න කියලා අපිට කලින් ඒක
ඇහුපන් නෑ පන්.

විගණකාධිෙති : පම්ක systematic ක්රමයක්
තිපයනවා.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : මුළු ප්රමාණයම ගන්න
කියලා පයෝජනාවක් කරනවා Governor.
එතපකාට Officers ලා කියනවා ඒක එො කියලා.
ඒක අර minutes වල තිපයනවා.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : පමපහමයි
සභාෙතිතුමා මීට කලින් වුපණ් Private Placement
එකට පන්. එතපකාට කවුද ගන්පන් කියන එක
අපි දන්පන් නැහැ. එයාට කියන්න ුළුවන් පමයාට
පදන්න කියලා එපහම නැත්තනම් අරයාට පදන්න
කියලා. ඒ arguments පමතැන valid පවන්පන්
නැහැ. පමාකද එපහම එකක් මීට කලින් පවලා
නැහැ පන්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : 10 Billion ගන්න
කියලා පන් අපිට දැන් පමතැන note එකක්
පදන්පන්. ඊට කලින් ........
අතිපර්තක විගණකාධිෙති : ඊට කලින්
කියනවා..................... කියලා. එතපකාට 20
Billion ම එතපකාට පයෝජනා පවනවා. Why
don’t you go for more කියලා.

ඒක තමයි මම මුලින් කිේපේ Transparency
should not be at any cost කියලා.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : .......... පකාච්චර
පගවන්න ඕනෑද කියලා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : 10 Million
වලින්..................

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : අන්න right එක
තමයි issue එක. ඊලඟට එපහම වුණත්ත ඒ කියන
ජාතිපේ අව මිලකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්පන්
Private Placement වලදී පබාපහාම පමච්චර
වි ාල අවමිලකට ගිහිල්ලා නැහැ පන්.

ඒක අර නිලධාරීන් දුන්න සාක්ිවල තිපයනවා.
...අනුමත කරන්පන් 20.1 Billion කියලා.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒ කියන්පන් පම්
ඔක්පකාම ආවයින් ෙසේපසේපන් පම් තීරණය
කරන්පන්. අපි 1 ක් ගන්නවාද, 10 ක් ගන්නවාද,
20 ක් ගන්නවාද කියලා

විගණකාධිෙති : සාමානයපයන් ගිහිල්ලාද
දන්පන් නැහැ.
නමුත්ත බහුතරය ගිහිල්ලා
තිපයන්පන්....................එකකට.

විගණකාධිෙති : හැබැයි Auction එපක් 20
Billion පවනකම් ඔක්පකාම එනවා පන්.

ගරු අප ෝක් අපබ්ලසිංහ මහතා : Private
Placement එපක් දී 30 වලට අඩු පවලා තිපයනවා
පන්ද පම් වපේ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
විගණකාධිෙති : නෑ පමච්චර පමපහම බැහැලා
නැහැ. 80 ට 70 පවනකම් බැහැලා නැහැ. දැන්
පම්පක් 70ට බහිනවා. 2016 එපක්.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : නෑ.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඕක coupon එක
පන්. ඔය 12.5 discount Bond එකක්. coupon
එකක් නෑ පන්?

Oral evidence in respect of 20 Billion වලට
ගන්න කතාව ඔක්පකාම තිපයනවා. පම් කතාව
ඔක්පකාම record පවලා තිපයන්පන් Parliament
record වල

අතිපර්තක
තිපයනවා.

විගණකාධිෙති

: coupon එකක්

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : coupon එකයි Yield
එකයි එක වුපනාත්ත තමයි .........

විගණකාධිෙති : ඊලඟට අසීම් කියලා අනිත්ත
එක්පකනා ඉන්නවා පන් .
Additional
Superintend of P D එතුමා තමයි පම්ක පගාඩක්
පම්ව කරන්පන්. පම් presentation එපක් තිපයන
ටික තමයි ඔය දාලා තිපයන්පන්

විගණකාධිෙති : නෑ. ඒක එක වුපනාත්ත Primary
එකක් නෑ පන්.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : එතපකාට 12.5 15
වුනත්ත, 10 වුනත්ත අතර මම හිතන්පන් නෑ එතැනින්
පම් පහාරකමක් වුණා කියලා. එතැනින් පවන්පන්
නෑ. ඒක technical coupon rate එක විතරයි.

ඩබ්ලලිව්. පී. සී. වික්රමරත්න මහතා : record
කරලා තිපයන්පන්. නමුත්ත පම්පක් verbatim එක
ගිය සැසිවාරපේ තිබිච්ච .........

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : නෑ. technical
coupon rate එක ..............පම් rate එක decide
කිරීමට.....

ඔය Report එපක් නම්බර් එකක් තිපයන්පන්.
පම් උඩ තිපයන්පන්. පම් හැම එකකම chapter
number එක තමයි පම් තිපයන්පන්. පම් chapter
number එපකන් කියන පද්ධ තමයි පම් explain
කරන්පන් තව දුරටත්ත. මම මුලින්ම කිේවා ඒක.
එතපකාට S 118 Chapter එපක් තියන ටික තමයි
මම තවදුරටත්ත explain කරන්පන්. අපි පම්ක දිහා
බලන්න ඕනෑ විදිය මම පම් කියන්න උත්තසාහ
කරන්පන්. නිකම් argue කරන්පන් නැතුව.
..................පම් කියන දවසට 9.48 යි. ඊලඟට
Secondary Market එක Yield rate පම් දවසට
10.03යි. හැබැයි ........................ 27 පවනිදාට
12.5 යි. .............................................

.................
විගණකාධිෙති : coupon rate එක කියන්පන්
සේථාවර පොලී අනුොතය. හැම පම්වකටම පගවන
rate එක තමයි coupon rate එක equal interest
rate එක. ඒ කියන්පන් අපි decide කරන Bond
එපක් interest rate එක.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : හිතන්න ඔයාට
තිපයනවා කියලා පම්ක Bond එක නම්. පම් Bond
එපක් coupon කියලා තිබුණා. ඉසේසර අපිට හාල්
පොත්ත තිබුපණ්. හාල් පොත වපේ පමපහම
පමපහම කෙලා තිපයනවා coupon. ඊට ෙසේපසේ
මාස 06 න් 06ට තමයි ඔයාට interest එක
පගවන්පන්. එතපකාට ෙළපවනි coupon එක ඔයා
ඉරලා දුන්නාම ඒ පගාල්පලෝ 12.5% ක් ඔයාට
පගවනවා. එතපකාට ඔයා පම්ක අරපගන
තිපයන්පන ලක්ෂයකට නම් පම් coupon එක
දුන්නාම 12,500 ක් ඔයාට පදනවා. ඊලඟ මාස 06
න් ෙසේපසේ ඊලඟ coupon එක ඔයා ඉරලා පදනවා.
එතපකාට ඔයාට තවත්ත 12,500 ක් පදනවා. යනාදී
ව පයන් පම්ක අවුරුදු 10 ක Bond එකක් නම්
මාස 06 න් 06ට 20 ොරක් ඔයාට පම් coupon
කෙලා සල්ලි
ගන්න ුළුවන්. එපහමනම්
පමාකක්ද පම් Yield එකයි coupon එකයි අතර
තිපයන පවනස, අපි හිතන්න අද තිපයන market
එකට අනුව market එපක් interest rate එක
15%යි කියලා. ඔයාපේ අපත්ත තිපයන coupon
එපක් Bond එක 12.5% කියමු. එතපකාට පම්ක
එච්චර වටිනාකමක් නෑ. ඔයාපේ අපත්ත
තිපයන...............එක එච්චර වටින්පන් නෑ. ඉතින්

.................................
විගණකාධිෙති : 12.5 යි. 12.4 වුපනාත්ත එපහම
අවුරුද්ධද අන්තිපම් loss එක Billion One විතර
සමහර විට calculate පකපරයි. පම් point එක 5, 4
කපළාත්ත.
ඒ වපේ පලාකු variation එකක්
තිපයනවා පම් point එකක. ඉතින් ඒ නිසා නවයයි
හතරයි, දහයයි ෙහයි, පදාලහයි හතරයි අතර අෙට
පදකක් වපේ පෙනුනාට පම්පක් gap එක huge
gap එකක්.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : එපහමමත්ත පවන්පන්
නැහැ විගණකාධිෙතිතුමා පමාකද ඔය 9.48 කියන
yield එක පමාන year එකටද අවුරුදු 30 ටද.
අතිපර්තක විගණකාධිෙති : ඔේ. similar
maturities. ඒ කියන්පන්...........................
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : හැබැයි 12.5
කියන්පන් ඒ පකාටඩ් interest rate එක පන්.ඕක
Auction එපකන්, Bond එපකන් එන rate එක
පනපවයි පන්.
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ඒ නිසා ඒක discount එක එක්පකෝ අල්ලන්
ඉන්නවා. නැත්තනම් අඩු ගානට ගන්නවා. හිතන්න
market එපක් interest rate එක 10%යි කියලා.
හැබැයි අපප්ප අපත්ත තිපයන Bond එක ඊට වඩා
පගාඩක් වටිනවා. එතපකාට ඒක 12.5% යි. ඒ
නිසා තමයි ඒකට වැඩිුර පගවන්පන්. එතපකාට
12.5 ක coupon එකක් තිපයන Bond එකකට
කවුරු හරි වැඩිුර පගවලා ගන්නවා කියන්පන් ඒ
පගාල්පලෝ වි ේවාස කරනවා ඉදිරිපේදී interest
rate එක ෙල්පලහාට යනවා. ඒ නිසා මට පම්ක
අපත්ත තියාපගන ඉන්න එකත්ත වටිනවා.

...................
විගණකාධිෙති : නෑ. ඊලඟ Bond එකට යන්පන්
අපි. ඊලඟ Bond එක පකාටසේ තුනකට කැඩිලා
තමයි යන්පන්.
.................................
විගණකාධිෙති : ඊලඟ Bond එක March 29
පවන්න කලින් 2016 Bond පදකක් refuse වුණා
පමන්න පම් කාල සීමාපේ. reject කළා 3.10 සහ
3.24. දැන් පම්ක reject වුපණ් ඇයි කියලා මපේ
අහන්න එො. පම් ටික විතරක් බලා ගන්න.
එතපකාට පම්ක reject කරන අවසේථාපේදී ඒ
Bond එපක් තිබුණ interest rate එක තමයි පම්
interest rate එක.

............
Secondary Market එකට විතරයි.
Thank You.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : 3.10 , 3.24
Bond Issue පදකක් කළා.

විගණකාධිෙති : අෙට පමතැන තිපයන issue
එක ඇත්තතටම ඒක පනපවයි. අපිට පමතැන
තිපයන issue එක තමයි මම පම් compare
කරන්න විතරයි පම් figure එක දැම්පම්. පම්
පවලාව පවන පකාට fix rate එක අනිත්ත ඒවාපේ
තිබුපණ් Treasury Bills වල එපහම තිබුපණ් 8%
වපේ. එතපකට 9, 10 percent තිබිලා පම් 12.5%
එපක් පකාපහාමද decide කපළේ කියන එක.
එතපකාට පම්ක පලාකු gap එකක්. ඒ gap එක
නිසා තමයි පගාඩක් පම්ක market වුපන්. පමාකද
පහේතුව පම්ක සාමානයපයන් ෙවතින rate එකට
වඩා ඇත්තතටම වැඩියි. ඒ issue එක නිසා. ඉතින් ඒ
නිසා පම්කට අපි හරි වැරදි කියන්පන් නෑ. පමාකද
පහේතුව පම්පක් insider පමානවත්ත තියනවාද
පකාපහාමද පම්ක calculate වුපණ් කියලා
technical පගාඩක් තිපයනවා. ඒ නිසා ඒවා ගැන
අපි පහායන්න ගිපේ නැහැ. නමුත්ත බැලූ බැල්මට
පප්පන පද්ධ අපිට පත්තපරනවා 12.5 බලාපොපරාත්තතු
වන rate එකට වඩා වැඩි rate එකක්. ඒ නිසා තමයි
පම්
කාරණය
වුපණ්.පමන්න
පමතැන
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති මම පෙන්නුවා, පමන්න
පම්ක වුපණ් ඔය පක්සේ එක නිසා තමයි. පමාකද
පම් market rate එක ............. කරලා යන නිසා
තමයි අන්තිම පමාපහාපත්ත අඩු rate එකට පම් ටික
ගියා ඒ නිසා තමයි පම් අන්තිම විනාඩි අපේ පම් 30
Billion request එක කරලා පම්ක එලියට ගිපේ.
පමාකද පම්ක ඉතාමත්ත............ ඊලඟ දවපසේ මීට
වඩා huge එකකට premium එකකට යනවා
කියන එක market එපක් ඉන්න පකපනක්
දන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපිට ඇත්තතටම ඒ
කාරණය ඔප්පු පවනවා. මම පෙන්නන්නම් ඊලඟට
පවලා තිපයන පද්ධ. ඒ තමයි ෙළපවනි Bond එපක්
තත්තත්තවය. ඉතින් ඔය විදියට ඕක අවසාන
පවනවා. විපේකයක් අව ය නෑ පන්ද අපි
ඉසේසරහට යමු පන්.

විගණකාධිෙති : Accept කපළේ නෑ. Auction
එපක් තිේබා. reject කළා. සාධාරණ මිලකට
ආපේ නෑ කියලා ඒ Bond එක reject කළා.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා :
ගාන?

කීයද ඒ

ඒක අපි Yield Rate එපකන් ගමු. Yield Rate
එක වැඩියි.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : Yield Rate
එක වැඩියි.?
ඔේ.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා :
දාලා තිබුපන්?

කීය කීයද

නෑ පම් අව ය ප්රමාණයට තිපයනවා.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : ඉල්ලුපේ
කීයද?
විගණකාධිෙති : documents බලලා කියන්න
ඕන. පදකම reject කළා. Price එපක් ප්ර න
ේ නිසා.
ඊලඟට පම් reject කිරීම නිසා Government එපක්
fund requirement එක වි ාල ව පයන් දැන් වැඩි
පවනවා demand එක. පම් ෙැත්තපතන් pressure
එක වැඩි වුණා. ඊලඟට තමයි issue කරන්පන් 10
ඒවා 04කට 40 ක්. Date එක 3/10, 3/24 පන්.
ඔේ.
3/24 cancel කරලා ....
2016/3/29.
පම්ක 10 අරක 24 අරක 29.
62

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : ඒ අතර අරපගන
තිබුණාද?

එල්. එස්. අයි. ජයරත්න මිය : 22 ක් පගවන්න
තිපයනවා ඊලඟ දවපසේ.
monthly cash
requirement එක එනවා පන්..

විගණකාධිෙති : නෑ. පමතැන පවනපකාට
පහාඳටම tide පවලා Goveenment එක. පමාකද
මුදල් අව යතාවය නිසා. එතපකාට පම් 29 issue
කරනවා

ඒ කියන්පන්
පකරුවාද?

pressure

එකක්

නිර්මාණය

ඔේ.

එල්. එස්. අයි. ජයරත්න මිය : අතරට පොඩි
එකක් අරපගන තිපයනවා.
නමුත්ත අවසාන
ව පයන් පමතැනට තමයි ඒක pressure
පවන්පන්.

.........................
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : Financial
Ministry එපකන් inform කරනවා පන් ministry
එකට. මුදල් අව යතාවයට.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : ඒ කවදාද
ඒක අරපගන තිපයන්පන්?

ඒක මන්ීතුමා මුලින්ම මාර්තු මුල.....
මුදල් අව යතාවය මත ඇත්තතටම අපි ඊට අනුව
පන් Bond issue කරන්පන්.

විගණකාධිෙති : 17 පවනිදා.
17 පවනිදා කීයක් අරන් තිපයනවාද ?

ඔේ.

එල්. එස්. අයි. ජයරත්න මිය : Seven Eight
Billion විතර. accept කරලා තිපයන්පන් One
Billion Three Hundred Five. Six Billion Six
Hundered Twenty.......... තුනකින් පදකක් reject
කරලා එකක් අරපගන තිපයනවා.

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : එතපකාට දැන්
40 Billion කියලා කියන්පන් ඊට අනුව රජපේ
අව යතාවය පවලා තිබුන ගාන විය යුතුයි පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : 7 Billion?

Press realease එපක් කීයද තිපයන්පන් ඕපක්.

විගණකාධිෙති : ඔේ.

29 March පන්?

ඔේ.–

ඒ rate එක කියන්න.

20 March .............. එපක් තිපයන්පන් කීයද?
40 Billion තමයි ............. එපක් තිපයන්පන්.
එතපකාට ගන්නවා 77.

එල්. එස්. අයි. ජයරත්න මිය : ඒපක් rates ටික
චුේටක් බලන්න ඕන.

විගණකාධිෙති : requirement එපක් තියනවා
නමුත්ත අපි පමතැන ප්ර ේනය තිපයන්පන් හැම
පවලාපවම invite කරුවාම ෙසේපසේ පම්පක් අර
concept එක පගාඩනැපඟන්පන් ඒ විදියට.

විගණකාධිෙති :දැන් පම් Bonds 04 තමයි
ඊලඟට ප්ර ේපන පවන්පන්.
විගණකාධිෙති : separate Bonds 04 ක් හැටියට
10 Billion issue කරන්පන. ඒ 10 Billion වලට
demand එක එනවා 142 Billion bid කරනවා.
Bid කරනපකාට

නමුත්ත ................ තිපයනවා පන් වැඩිුර ගන්න
පන්.
විගණකාධිෙති : ඉතුරු ටික Placement වලින්
තමයි එන්පන්. පමාකද ............. එක්ක යන්න
ුළුවන් ෙසුගිය කාපල් සිදු පවලා තිබුපන් ඒ
විදියට. දැන් පම්පක් වුපන් පනාදන්වා Auction
එකට ගියාම Auction එපක් inside වලින් ආු
පකනාට ුළුවන් වැඩිුර request කරන්න.
එතැනයි issue එක තිපයන්පන්.

.....................
විගණකාධිෙති : හැබැයි එතපකාට 40 Billion
තමයි Auction එකට දාලා තිපයන්පන්. Auction
කරන්පන්. හැබැයි පම්පකන් bid accept කරනවා
77 Billion.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : 77 Billion
අව යතාවය පකාපහාමද ෙැන නැඟුපන්?

.......................

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : ඒ අර reject කරු
නිසා pressure එක ආවා Government එකට.

විගණකාධිෙති
:
එකක්
පනපවයි.
සාමානයපයන්............ එපක් හැටියට පදකක්
ඉල්ලුපවාත්ත එකක් Auction කරනවා. එකක්
ඉල්ලුපවාත්ත 100 ක් request කරන ක්රමපේදයක්
තිබුපන් නැහැ. පම්පක් දකින්න. ඒකයි පවලා
තිපයන්පන්.

...............................
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....................

විගණකාධිෙති : නෑ. නෑ. ඒපහම එකක් නෑ. ඒ
ක්රමපේදයක් විතරයි පමාකද පහේතුව Bond market
එක ොලනය කිරීම සඳහා ෙසුගිය කාලපේ පගන
ගිය ක්රමපේදය තමයි. ඒක ලංකාපේ විතරක්
පනපවයි. ඒ option පදකම පගාඩක් රටවල
පකපරනවා. Auction එකයි, Placement එකයි
පදකම ෙදනම් කර පගන යන්පන්. අපි හුඟක්
පවලාවට ලංකාපේ කරන්පන් ලංකාපේ පොඩි
market එකක් නිසා. ඒකට Primary Dealers ලා
17 පදපනක් ඉන්න නිසා ඒ පගාල්ලන්ට ඕනෑ
පවලාවක පම්ක එකතු පවලා කරන්න ුළුවන්
නිසාත්ත ඊලඟට පම්වපේ long terms අන්තිපම්දී
land පවන්පන් ආෙසු E.P.F. එපක් කියලා පකාපහේ
හරි කාරණයත්ත නිසා Placement වලට තමයි හැම
පවලාපේම ගිපේ.

විගණකාධිෙති : ඒක දිගින් දිගටම papers වල
ලියවිලා තිපයනවා.
verbitim වල ලියවිලා
තිපයනවා ඒ කාරණය.
හැම පවලාපවම 10 ගුණයකට ගිහිල්ලා නැහැ.
එකක් ගත්තපතාත්ත
අතිපර්තක
විගණකාධිෙති
:
තුන්ගුණයක් ගිහිල්ලා තිපයනවා.

පදගුණයක්,

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : economics වල
තිපයන පමාකක්හරි තියරි එකක්ද?
විගණකාධිෙති : නෑ. theory එකක් පනපවයි.
demand එකක් කරන්නත්ත වි ාල වියදමක් යනවා.
පමාකද අපත්ත සල්ලි තියාපගන පමාකක්වත්ත
කරනවා පනපවයි.
එපහම නම්. ...............
කරපගන Primary Dealers ලා on behalf of
somebody else තමයි පම් request එක කරන්පන්.
එතපකාට ඒ පගාල්ලන්ට ඒ request එක
පහායන්න ආපවාත්ත තමයි ඒ පගාල්ලන්ට ුළුවන්
පවන්පන් ඔය විදියට කරන්න එපහම නැත්තනම්
focus කරලා බලන්න forecast එකකට ගිහිල්ලා
future පම්ක dispose කරන්න ුළුවන්ද කියලා
දින කීෙයක් ඇතුලත. එපහම නැත්තනම් පම් Bllion
ගානක් අරපගන ඒ පගාල්ලන්ට invest කරන්න
බැහැ ඒක ඇත්තතටම.ඉතින් ඒ නිසා ඒ පගාල්ලන්
ගිහිල්ලා ආපයමත්ත ..

ගරු
අජිත්
පී
පෙපර්තරා
මහතා
:
විගණකාධිෙතිතුමා, දැන් ඔය 16 පදනාටම එකම
පම්පසේ වාඩි පවන්න ුළුවන් කියලා පන්ද ඔබතුමා
ෙටන් ගත්තපත්ත? ඇත්තතටම ඔය 16 පදනාට ඔය
Private Placement වලදී ඔය 16 පදනාට තම
තමන් කතා කරලා වැඩි කර ගත හැකිපන්.
විගණකාධිෙති : ඒක තමයි ඇත්තතටම මම
කිේපේ. .............. කියලා මම කිේපේ ඒකයි.
විගණකාධිෙති : ඉතින් transperency නැති
වුණාමත්ත ..........
විගණකාධිෙති : එක තමයි transperency
Government එකට Cost එක එන එකයි මම
කියන්පන්. ආණ්ඩුව ෙැත්තපතන්. එතපකාට ඒක
පම් Cost එක transperency develop කරන්න
....... Cost එකක් දැරිය යුතුද කියන issue එකයි. ඒ
transperency
develop
කරන්න
පවන
ක්රමපේදයක් භාවිතා කරන්න ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : ඒක රඳා
ෙවතින්පන් නැද්ධද Govenment එපක් ඒ පවලාපේ
තිපයන requirements,
ඒ පවලාපේ ඒ
පවනපකාට Govenment එක තිපයන යම් යම්
issue මත රඳා ෙවතින්පන් නැද්ධද? Double
ගන්නවාද? තුන් ගුණයක් ගන්නවාද? නැත්තනම්
අරපකන් භාපගද ගන්පන්? ඒක කවුරුහරි තීරණය
කරන්න පමාකක්ද Policy එක ඒපක්?

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : ..........Policy
පන්. ඒක හරිද වැරදිද කියලා..

විගණකාධිෙති : ඒක තමයි ඇත්තත ව පයන්ම
Policy එක කියන්පන් මුදල් අමාතයාංපේ
අව යතාවය. Monthly Cash Flow හදනවා
............... එක තමයි ඉල්ලලා එවන්පන් මට පම්
මාපසේ පමච්චර අව යයි කියලා. එතපකාට ඒක
තමයි Policy එක. එතපකාට daily මාපසම
අරපගන සකසේ කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තත
ව පයන්ම Request එක කරන්පන්. ඔක්පකාම.
පමාකද Bond issue කරන්පන් Tresury පේ
request එක මත.

ඒක අපි කතා කරමු.
විගණකාධිෙති : විගණකාධිෙතිට ගැටළුවක්
නැහැ. Value for Money නැත්තනම් ...........
Explain කරන්න පවනවා.
Policy decision අරපගන නෑ.
විගණකාධිෙති : ඇත්තතටම ඒ වපේ Policy
decision
එකක්
ඇමතිතුමා,
අරපගනත්ත
නැහැ.පම්ක අපි සාකච්ඡා කරමු පකෝ. මම
ඔබතුමන්ලාපේ ෙැත්තපත්ත ඉඳන් කතා කරන්පන්.
එතපකාට පම් කාරණපේදී ආපයත්ත අපි කතා
කරනවා offered Forty Billion accepted 77

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : පදගුණය
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
Billion. Excess ... thirty seven thousand.......
Billion එතපකාට පම්පකන් අරපගන තිපයනවා.

පවනවා. ඒක reject කරලා තිපබනවා reasons දිහා
බැලුවාම.

.....................

ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : ඒ නතර
කිරීපම් බලය කාටද තිපයන්පන්?

විගණකාධිෙති : නෑ. හරි Thirty Seven
Thousand Billion.

විගණකාධිෙති : ඒක Tender Board එකට
ුළුවන් ඕන තරම් Reject පවලා තිපයනවා මෑත
ඉතිහාසපේ.

විගණකාධිෙති : නෑ පමතැන වැරදීමක්.
පකාමාව එන්න ඕන. නැත්තනම් පමතැන පඩාේ
එක එන්න ඕන. එතපකාට ඒ Thirty Seven
Billion වලින් ඔක්පකාම Billion පවනවා. 60%
ගිහිල්ලා තිබුපණ් අර K Institution එකට. අපි ඒ
ෙැත්තතට යන්න උත්තසාහ කරන්පන් නැහැ පමාකද
බාහිර ඒවා ගැන අපිට එච්චර පම්ව කරන්න බැරි
නිසා.ඊලඟට 40% තමයි අනිත්ත ෙැත්තතට යන්පන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : නමුත්ත ඒ reject
පවලා නැවත පගාඩනැගීපම්දි තිපයන්පන් වාසි
සහගත තත්තත්තවයක්.
විගණකාධිෙති : පම්පක් Reason එක හැටියට
පදන්පන් interast rate එක වැඩියි කියන එක.
එපහනම් ඒක ඊලඟට ගන්න එෙැයි අඩු rate
එකකට.

......................
විගණකාධිෙති : excess එක. පම් තර්ටි පසවන්
කියලා ගන්පන් ඒකයි. ඔේ. excess එපකන්
60%ක්.

.........................
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : තව තිපයනවාද?
විගණකාධිෙති : තිපයනවා.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : මුළු offer එපකන්
කීයද දන්පන් නෑ.

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : මට එක
ප්ර ේනයක් තිපයනවා පම්කත්ත එක්කම. K
කම්ෙැනිය කියලා කම්ෙැනිය අෙට පහායලා
පදන්න. අපප්ප ඉල්ලීමක්.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : මුළු offer එපකන් අපි
calculate කරලා ගන්නම්.
එල්. එස්. අයි. ජයරත්න මිය : මුළු Offer
එපකන් ............ Billion. ඊලඟට 39.3 %
තුන්පවනි එකට 44.7 %.

විගණකාධිෙති : කතානායකතුමාපගන් අහන්න.
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : නෑ එපහම
පනපවයි මම කිේපේ. K පකාම්ෙැනිය කියන
පකාම්ෙැනිය පම්කට ආපේ කවදාද? ඒකත්ත එක්ක
අෙට ෙසුගිය කාපල් ඒ පගාල්පලෝ අරපගන
තිපයන අවසේථා පමානවාද? පකාච්චර ප්රමාණයක්
අරපගන තිපයනවාද? කියන එක අෙට පහායලා
පදන්න ුළුවන් නම් පක් කියන නමින්ම පහායලා
පදන්න පකෝ.

පම් total list එක පන්.
පම් total list එක. අර ඉසේපසල්ලා කතා කපළේ.
පම් total එපකන් ගත්තතාම පම් issue එක
පමතැන තිපයනවා. ...................
විගණකාධිෙති : පම් total එපක් පම් issue එක
තිපයනවා K Institute එපක්.fix 04 පම් පම්
Auction 04 ක් තිපයනවා. 40,40,40. ඊලඟ එපක්
point 05 ගිහිල්ලා තිපයනවා. ඊලඟ එපක් 39%
ගිහිල්ලා තිපයනවා. ඊලඟ එපක් 44 ඊලඟ එපක්
35. පම්වා තමයි rates . Yield Rate එක 13.
............... පවනකම් Yield Rate එක ගිහින්
තිපයනවා.

විගණකාධිෙති : අපි මම හිතන්පන් වඩාත්ත සුදුසුයි
බැංකුපේ නිලධාරීන් කියලා ඒ ගත්තතා නම්. අපි
කථානායකතුමාට දීු report එපක් ඔක්පකාම
තිපයනවා.
ගරු චන්රසිරි ගජධීර මහතා : අපි අහන
ප්ර ේනයකට පිළිතුරක් ව පයන් පදන්න බැරිද
අපිට.

විගණකාධිෙති : ඕක තමයි ඔය compare
කරන්න ඕන.

විගණකාධිෙති : නෑ. ඒක secrect document
එකක් කියලා පන් ඒ පගාල්පලෝ ොවිච්ි
කරන්පන්. පමාකද මාව අමාරුපේ දාන්නපන් ඒ
පගාල්පලෝ හදන්පන්. ඒ නිසා මම ඒකට අව ය
ප්රතිකර්මය කපල් ඒකයි.

විගණකාධිෙති : අර පදකක් cancel කපල්.
එපක් rate එක පම්කත්ත එක්ක තමයි compare
කරන්න ඕන.11යි. පම්ක ගියා අරක reject කරු
නිසා තමයි ඇත්තතටම ඒක obious පවනවා.
පමාකද අෙට ඒ concept එක පගාඩනගන්න

ගරු චන්රසිරි ගජධීර මහතා : ආපේ committee
එකට පන්.
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විගණකාධිෙති : නෑ. Committee එකට Secrect
දුන්පන් ඔක්පකාම එලිපේ පන්. ඒකපන්.

ගරු චන්රසිරි ගජධීර මහතා : අපප්ප
උෙකල්ෙනයන් අපි හදා ගන්න ඕපන් පමතැන යම්
කිසි අවාසිය විතරක් පනාපවයි මූලය දූෂණයක්
තිබුණද කියන එකත්ත අපි හිතන්න ඕපන්
committeeය හැටියට. ඒ නිසා ඒකටයි අපි ඇහුපේ.
ඔබතුමාට හානියක් නම්..............

සභාෙතිුමා : මන්ීතුමා අද පමපහමයි අද
තිපයන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරන
වාර්තාව ගැන ෙැහැදිලි කිරීම පන්.එතපකාට
වාර්තාපේ විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව යටපත්ත
K Institution කියලා තමයි ආයතනය නම් කරලා
තිපයන්පන්.
ඒ ආයතනය ගැන ෙැහැදිලි
කරන්පන ඒ ආයතනය ගැන ඔබතුමන්ලා අපි
committee ය හැටියට ෙරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම්
කථානායකතුමා ලඟ තිපයන වාර්තාව අරපගන
බලන්න ුළුවන්.

විගණකාධිෙති : හරි එතපකාට අපි තවදුරටත්ත ඒ
Bond 04 explain කරනවා. පක් එකට excess
එක. අර excess 33 Million ඉහල ගිහින් තිපයන
ආකාරය පමතැන තිපයන්පන්. පම් K කියන්පන්
40 Billion Bond 04 ම total එපකන් excess 37
Billion එක පකාපහාමද K Institution එකට
ගිපේ පකාපහාමද කියන එක. ෙළපවනි එපක්
ඉඳලා නෑ ඇත්තතටම. පදවැනි එපක් ඉඳලා rate
එක අඩුයි. ඒකයි. පදපවනි එපක් ඉඳලා පම්පකන්
69% ක් පම්පකන් 94% ක් 42% ක් ව පයන්
ගිහිල්ලා තිපයනවා. අනිත්ත ටිකට තමයි ඉතුරු ටික
ගිහිල්ලා තිපයන්පන්. ඉතින් ඒ ගිය ආකාරය තමයි
draft එපක් තිපයන්පන්. K Institution එකත්ත
එක්ක සම්බන්ධතා අපනක් institution එකත්ත
එක්ක compare කරලා.ඊලඟට පමතැන තමයි
ඊලඟ ප්ර න්ය තිපයන්පන්. ඒ ගමන් කිරීම නිසා අර
40 Billion අර විදියට 70% ගිය නිසා Face Value
එක සහ හම්බ වුණු amount එක අතර difference
එක තමයි පම් calculate පවලා තිපයන්පන්. පම්
ටික අතර difference එක විතරක් 18 Billion
තිපයනවා. පමතැන ගිපයාත්ත එපහම. ඒ කියන්පන්
පමතැන හම්බ පවලා තිපයන්පන් පම් amount එක
Face Value එක.

විගණකාධිෙති : ඔේ Central Bank එක අනිද්ධදා
එනවා පන්. ගන්න ුළුවන්.
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා : ..............
තමයි ඔබතුමා ඔය වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්.
එතපකාට කතානායකතුමා ....... මන්ීතුමත්ත ඔය
ප්ර ේනය මතු කළා. එතපකාට අපිවත්ත වි ේවාස
පනාකර අපි පකාපහාමද පම් ෙරීක්ෂණයට දායක
පවන්පන්?
අපි
පකාපහාමද
පතාරතුරු
පහායන්පන්. නෑ. විගණකාධිෙතිතුමාට ප්ර ේනයක්
තිපයන එක හරි. ඒ ප්ර ේනය පකෝප්ප කමිටුපේම
අපිව සැකයට ලක් වීම අදාළ පවන්පන් නැහැ.
අපිව සැක කරනවා. ඒ ප්ර න
ේ යත්ත තිපයනවා.
විගණකාධිෙති : ඇත්තත ව පයන්ම ඒපක් අනිත්ත
ෙැත්තත මන්ීතුමා පවන්න ඕනෑ. පමාකද මට
ඇත්තතට
නිපයෝග
කරන්න
ුළුවන්
කථානායකතුමා තමයි පම් report හදන්න පම්වා
කරන්න ඕනෑ. නමුත්ත අපි පම් කමිටුවත්ත එක්ක
සාකච්ඡා කරන්න කරන වැඩක් විතරයි පම්ක.
එතපකාට ඒ නිසා වාර්තා කරන්න ුළුවන්
පවන්පන් මට කථානායකතුමාට. ඒ නිසා තමයි
කථානායකතුමා ගාව ඒක තිේපේ. පමතැනින්
එන්න කියන එක. Channel එක එන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා :
කියන්පන් බිලියන 18 ක ොඩුවක්.

ඒ

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : පලාසේ එකක් කියන්න
බැහැ. ඒ කියන්පන් බිලියන 18 ක් පවනත්ත ක්රම
වලින් පහායන්න පවනවා.
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා :
ආණ්ඩුව බිලියන 18 ක් උෙයන්න එොයැ තව
පකාපහන් හරි.

සභාෙතිුමා : සහපයෝගයක් ඉල්ලුපේ.
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා : නෑ
පමතැනින් එහාට යන්න පම් කියන සමාගම පම්
කරුණු පහායා ගන්න ඕන.
පම් සමාගම
පමාකක්ද? පකායි කාපලද? නමුත්ත අපි ෙැටලිලා
ඉන්නාව පමතැනින් එහාට.

විගණකාධිෙති : ඔේ.
විගණකාධිෙති : පොලිය පනපවයි ඇත්තත
ව පයන්ම. Cash requirement එක පම් ටික අපි
40 Billion පන් ගන්න හදන්පන්. එතපකාට 40
Billion කියන්පන් පම් තිපයන්පන් Face Value
එක.

.විගණකාධිෙති: දන්නවාපන් ඕක ඉතින් මපේ
කටින් ගන්න හදන්පන්.
.............................................

පගවීපම් පොළිය

සභාෙතිුමා : පම් excess එපක් precentage
එක.

විගණකාධිෙති : නෑ.
පනාපවයි. Discount එක.

............................
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා :
ඒකපන් පොලිය කියන්පන්.

ඉතින්

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : ඒක පමපහමයි
පම්ක අපිට ඇවිල්ලා තිපයන්පන් අවාසියකින්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : පොලිය කියන්පන්
coupon rate එපක් තිපයන 12.5.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : නැ. අවාසි වාසි
පනපවයි.....

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : Yield එක
ගත්තපතාත්ත coupon rate එක කියන්පන් coupon
එපකන් පදන පොලිය. පම් පදන්පන් Yield එක
නිසා market එපකන් determine වන පොලිය.

විගණකාධිෙති : නෑ. මම හිතන්පන් වැරදි
තර්කයක ඉන්පන්.
ඔබතුමා කියු තර්කය
පිළිගන්නවා කිසි අවුලක් නැහැ. පමතැන කතා
කරන්පන් එක පනාපවයි ඇත්තත ව පයන්ම. අෙට
රජපේ අව යතාවයක් තිපයනවා 40 Billion cash
හැබැයි ඒ 40 Billion වලට Face Value එකට
issue කරනවා. issue කරාට ඒ 40 Billion
discount එනවා වි ාල ප්රමාණයක. අපිට හම්බ
පවන්පන් 70යි 80 යි ඒ වපේ ගණන්. අන්තිමට
cash requirement එක 18 Billion වලින් short
පවනවා ආණ්ඩුවට.

විගණකාධිෙති : ඔේ. ඒක තමයි.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : පමාකද coupon
කියන එක සාමානයපයන් ඕන officer පකපනක්ට
ලියන්න ුළුවන්. 15 ලියන්න ුළුවන්. 12 ලියන්න
ුළුවන්.හැබැයි
පොලිය
කිේවාම
විගණකාධිෙතිතුමා ඒ පදකම එකතු පවන්න ඕනෑ.
පම් තමයි market එපකන් determine වන
පොලිය.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : ඒ කියන්පන්
පමපහම තිපයනවා. ඒ කියන්පන් අපි 40 ක් issue
කරලා අපි 77 ක් ගන්න යන නිසා තමයි පමච්චර
අඩු අගයකට අපිට යන්න පවන්පන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : පමතැන
තිපයන්පන් අපි බිලියන 28 ක් ගත්තතට ඇත්තත
වටිනාකම අපිට හම්බ පවලා තිපයන්පන් බිලියන
21 යි. ඒ කියන්පන් 100ක එකක් අපි ආසන්න
ව පයන් ගිහිල්ලා තිපයන්පන් 77ට වපේ.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒක හරි.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : ඒකයි තිපයන
ප්ර න
ේ ය.

විගණකාධිෙති : ඔේ අපි ඒක පෙන්නන්නම්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒක හරි.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒක කිසිම දවසක
loss එකක් කියලා කියන්න බෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : අපි 40ක් issue
කරලා 77කට යන නිසා අපිට ෙහළ අගයකට
යන්න පවනවා.

.........................
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : නෑ නෑ එතැනට
යන්න එො විගණකාධිෙතිතුමා.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒක හරි.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : එතපකාට තමයි
අවසාන ව පයන් මට හිපතන විදියට 77 ක..

විගණකාධිෙති :පම්ක බලලා අපි කතා කරමු
පකෝ.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : නෑ නෑ අනුර
මන්ීතුමාපේ තර්කය මම පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒ
තර්කය අෙට කියන්න බෑ loss එකක් කියලා.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : නෑ. චුේටක් ඉන්න
පකෝ.
මම පමපහම කතාවක් කියන්නම් පකෝ. Coupon
එකක් නැති Bond එකක් interest rate එක
determine පවන්පන් පකාපහාමද කියන්න.
Treasury Bills වල coupon තිපයනවාද කියන්න.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : පමාකද ඔය gap
එක කියන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා, ඔය gap එක
තමයි market එපකන් determine වන interest
rate එක.

කවුරුත්ත ඉල්ලන්පන් නැහැ පන්.

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : නමුත්ත අපප්ප
............එපකන්
තමයි
පම්............එපක්
තිපයනවා ඔය last 28 Billion ගිහිල්ලා
තිපයන්පන් 14.23 වලට. ................interest rate
එක.

එතපකාට Treasury Bill එපක් coupon එකක්
නෑ. එතපකාට Treasury discout Bond කියලා
තියනවා අවුරුද්ධ 30 ඒවත්ත තිපයනවා coupon නැති.
සමහර ඒවාපේ coupon තිපයනවා.
සමහර
ඒවාපේ නෑ. Coupon නැති Bond එකක intrest
Rate එක තමයි ඔන්න ඕක.

........................
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා :
loss කියන්පන.
67

ඉතින් එක තමයි

ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

........................

විගණකාධිෙති : ...............එපක් අඩුොඩු විතරයි
කියන්පන්.

විගණකාධිෙති : අපි total එක Auction එකට
එන නිසා.

ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : ඒ විදියට
කල්ෙනා කරන පකාට ..............

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා :
අපි පමතැන
argument එකකට යන්න ඕනෑ නෑ. පොඩ්ඩක්
ඉන්න මම පමතැන argument එකකට යන්න
උත්තසාහ කරනවා පනපවයි විගණකාධිෙතිතුමා,
අපි හරියට technically correct පවන්න ඕනෑ. මම
කිසිම විදියකට පිළිගන්පන් නෑ පම්ක loss එකක්
කියලා. පම්ක loss එකක් කියලා අෙට
අර්ථකථනය කරන්න බෑ. මම කියන එක
අහන්නපකෝ පොඩ්ඩක්. පම්ක අපි කියන්පන්
පොලිය හැපදන්පන් ක්රම පදකකින්. එක ක්රමයක්
තමයි fix පදන පොලිය. ඒක තමයි coupon එක.
අනිත්ත එක තමයි market එපකන් determine පවන
පොලිය. ඒ market එපකන් පොලිය determine
පවන්පන් ඒ market එපක් rate එක පමාකක්ද?
ඉදිරිපේදී තව පකාච්චර මුදල් අව ය පවයි ද? අෙට
ඉල්ලමක් ෙෑපදයි ද? ඔය සියළුම පද්ධවල් එක්ක
තමයි මිනිසේසු පොලිය determine කරන්පන්.
එතපකාට ඔය පදපක් එකතුව තමයි Face Value
එකයි, පම් අෙට ලැපබන actual එක. Face Value
එකයි actual එකයි තමයි market
එපකන්
determine පවන පොලිය, coupon එපක් ලියලා
තිපයන පොලිය තමයි අපි administratively පදන
පොලිය. ඔය පදපක් එකතුව සමහර පවලාවට
පදෙැත්තතට පවනසේ පවන්න ුළුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : Auction කිරීමයි,
ඒ ගන්නා ලද ප්රමාණය වැඩි කිරීමයි කියන පදකම
ෙදනම් පවනවා...
...........................................
විගණකාධිෙති : ...............Auction එක
අරපගන, ඒක fix කරලා, ............................
ඒක Policy ප්ර ේනයක් කරනවාද?
කියලා.

නැද්ධද?

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : Auction කරන
එක අපි Policy. අපි Policy කියන්පන් අපප්ප
ආණ්ඩුපේ
ගරු
හර්තෂණ
රාජකරුණා
විගණකාධිෙතිතුමා හිතන .......

මහතා

:

විගණකාධිෙති : එපහම පොලිසියක් කරන්පන්
නැහැ පකාපහේවත්ත.ඒක ආණ්ඩුව ගත යුතු Policy
එකක් පනාපවයි ඇත්තත ව පයන්ම එපහම Policy
එකක් නැහැ. ඇත්තත ව පයන්ම කියනවා නම් ඒක
Monetary Board එපකන් ගන්න ඕන decision
එකක්.මම එතැනත්ත Professional Due Care
කියන තැනට මම එතැනත්ත ගන්නවා.පමාකද
එපහම reaserch එකක්වත්ත කරලා නැහැ පම් පදක
පවනසේ වුපණාත්ත පමාකද පවන්පන් කියලා.

විගණකාධිෙතිුමාහරි ඔබතුමා කියන එක
100% ක් මම පිළිගන්නවා. නමුත්ත පමතැන තියන
ප්ර ේනය ඒකතමයි. පමාකද එතැනට ගිපේ පම්
සම්ුර්ණ ප්රමාණය ඔප්පෂන් එකට යන නිසා.
පමාකද market එපක් position එකක් නෑ. ඒනිසා
තමයි Placement වලට ගිපේ. පමාකද Placement
වලට ගිහිල්ලා අෙට පම් 70ට බහින එක නතර කර
ගන්න තිබුණා.

විගණකාධිෙති : ඒක ලිඛිතව නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : Unsolicted
විගණකාධිෙති : මම පම්ක යන්නද ඉදිරියට.
ඕවා අපි ෙසේපසේ කතා කරමු.
සභාෙතිුමා: පොඩ්ඩක් නි ේ ේද පවලා එක
එක්පකනා ප්ර න
ේ කතා කරන්න.
............................

විගණකාධිෙති : ...................තිබුපණ් ඒකපන්
100 ක් ................. පවලා තිබුණා.

ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා: පමානවද
ඉපගන ගන්පන්. මපේ opinion එක මට කියන්න
ුළුවන්.

ගරු
හර්තෂණ
රාජකරුණා
මහතා
:
විගණකාධිෙතිතුමා, ඔබතුමා කියන්පන් පම්ක
ප්රධානම පහේතුව පම් Auction කිරීම නිසා තමයි
පම් අවාසිය ලැබිලා තිපයන්පන් කියලා?

විගණකාධිෙති: -පම්ක පිළිගන්න කියනවා
පනපවයි.
කාටවත්ත කියන්පන් නැහැ පම්ක
පිළිගන්න කියලා.

විගණකාධිෙති : සම්ූර්ණපයන්ම Auction
කිරීම නිසා.

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා: අපප්ප
Argumrnt එක පටක්නිකලි ...................

ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : සම්ූර්ණ
Auction කිරීම නිසා කියලා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
professional due care එක නෑ කියන තැන තමයි
විගණකාධිෙතිතුමා පම් වාර්තාව නිර්මාණය
කරන්පන්. පම් වාර්තාව

විගණකාධිෙති: ..... අන්න ඒකයි. එපහම කිසිම
Issue එකක් නැහැ. පම්ක Opinion එකක් විතරයි.
අතිපර්තක විගණකාධිෙති: ඔබතුමන්ලා තීරණය
කරන්න අවසානපේ කමිටුව විදියට පමාකක්ද
කරන්න ඕනෑ කියලා.

..................
විගණකාධිෙති : ඔේ අන්තිමට 70ට දක්වා අඩු
පවලා තිපයනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි පලාකු
පවනස බිලියන ඒ ගාන ආපේ. පමන්න පම්
කාරණය නිසා තමයි 18 Billion difference එක
එන්පන්. ඒ difference එක ඒ ෙැත්තපතන් තර්ක
කළත්ත තමයි පමාකද මට නම් පත්තපරන විදියට.
ඇත්තතටම පම් mission එක පමතැන නතර කළා
නම් පම් ොඩුව පවන්පන් නැහැ ඇත්තතටම.

විගණකාධිෙති : අපි පම් කමිටුවට Paper එකක්
පදනවා. පම් කමිටුවට ුළුවන් Paper එකට එහා
ඕනෑ ෙැත්තතකට පදෝලනය පවන්න ුළුවන්. කිසිම
Issue එකක් නැහැ.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා: එපහම තමයි අපි
හිතුපේ.
විගණකාධිෙති: -මම යන්නද ඊලඟ Point එකට?
හරි එතපකාට අපි පම් Bond එපකත්ත 10 Billion
තමයි. එතපකාට 10 Billionවලින් නතර කළා නම්
එන estimate අපි කියු අර ොඩුව තමයි, ඒ
අවාසිය ගත්තතාම පමාකද පම් බලන්න පම්පක් අර
මුල ඉඳන් නියම පවලා තිපයන මිල ගණන්
ප්රමාණය. 10 Billion ඒවා පවනම 04 ක් යන්පන්.
ඒ 04ට ෙළපවනි එපක් problem එකක් පවන්පන්
නැහැ. පම්ක අපිට අනිවාර්පයන්ම ඒ value එකට
ගන්න පවනවා.ඒක 08 Billion තිපයන නිසා ඒ
value එකට.ඊට ෙසේපසේ ගැනීපම්දී අපි placement
වලට යන්පන් නැතුව auction වලට යන නිසා පම්
තමයි ඇවිල්ලා තිපයන price එක.එතපකාට පම්
75. පසවනි පෆෝ වලට ගිහිල්ලා තමයි පම් rate එක
හැදිලා තිපයන්පන්. ඉතින් ඒ නිසා පම් rate එකයි
අපි decide කර ගන්න පම් rate එකයි අතර
difference එක තමයි අපි ඔය රජයට අයිති අවාසිය
හැටියට ගණනය කරලා තිපයන්පන පමාකද පම්ක
අන්තිමට ඊලඟ bond එකට එන පකාට යනවා
70ට යනවා.100 ක් ගත්තතාම 70 යි හම්බ පවන්පන්.
ඒ නිසා තමයි පම්ක .................එතපකාට පම්
විදියට ගිහිල්ලා පම් විදියට ගණනය කරන
amount එක තමයි පම් විදියට පම්ක හරි logical
පම් calculation එක. පමාකද අපි එතැනින් එහාට
පකාපහේවත්ත අපි අලාභය එන ඒවා එපහම නැත්තනම්
............ඔය කියන විදියට අඩුවැඩි පවනවා.
පමානවත්ත කතා කරලා නැහැ. අපි එකම පද්ධ
විගනකාධිෙති හැටියට කියන්පන පම් කියන
විදියට නීතයානුකූලව auction කරු amount
එකට auction කරු date එකට auction කරු
figure එකට අරපගන ඉතුරු ටික ෙරණ විදියට
placement කරලා ගත්තතා නම් එපහම පම් amount
එක පමතැනට එනකම් ඉතුරු කරන්න තිබුණා
කියන කාරණය තමයි කියන්පන්. ඒ පදපක්
පවනස
රජයට එදාට
මූලයමය ව පයන්
අලාභයක් අවාසියක් වුණා. පම් තීරණය පමතැන
පනාගැනීම කියන කාරණය යන නිසා පම්

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : සමහර විට අෙට
පම් ොඩුව යන්පන් නැහැ.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : එතපකාට අපි
අමතර ගිහිල්ලා ..........පවන්න ුළුවන් ඒක. ඒ
කියන්පන් අපි අමතරව ෙහළට තව පහායන්න යන
නිසා 77 දක්වා යන නිසා අපිට බිලියන 18ක
ොඩුවක් සිද්ධද පවනවා. ඇත්තතටම අපි 60 වපේ
නතර වුණා නම් අපිට තව 17 කින් ඒ 17 ඇතුපල්
ොඩුවම තිපයන්න ුළුවන් 10 ක් විතර. ඒ
කියන්පන් අපි වැඩිුර 17 ක් ගන්න යන නිසා ඒක
අසේපසේ ොඩුවම තිපයන්න ුළුවන් 10 ක් විතර.
කිසිම පත්තරුමක් නැහැ. ඇයි අපි 60 ඉඳන් 60න්
නතර කරලා 77ට යන්පන් නැතුව හිටියා නම්
එතැන නතර වුණා නම් ඒක පනපවයි පවන්පන්.
විගණකාධිෙති : අපි ඊලඟ කෑල්ල යමු ද? ඊලඟට
ඒක ෙැහැදිලි පවනවා ඇති අර ඊලඟට අපි
ගත්තපතාත්ත එපහම තව අපප්පම අයතනයත්ත එක්ක
E.P.F. එකත්ත එක්ක සම්බන්ධ වුපණාත්ත එපහම
දැන් Provident fund එක පම් high rate එකට පම්
primary delears ලා ගාවට ගිහිල්ලා ගන්නවා low
rate එකට ඇත්තතටම Secondery market එකට
ගිහිල්ලා ගන්න ුළුවන් කමක් තිපයනවා. ඉතින්
ඒක තමයි පමතැන තිපයන පලාකුම issue එක.
Primary market එපකන් ගන්න ුළුවන්. නමුත්ත
Secondery market එපකන් වැඩි මිලට අර
ගන්නවා.ගන්නවා කියන්පන් පවන rate එකකට.
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා :
.......මුදලක් ොඩු පවන්පන් මහ බැංකුව යටපත්ත.
විගණකාධිෙති : අන්න හරි මම ඒක තමයි අර
professional due care යටපත්ත identify කරන
කම් පමාකද ඔහුපේ ගිණුම යටපත්ත ොලනය
වන.............එකක්. පම් විදියට ගන්නවා.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : අධිෙතිවරයා
යටපත්ත ඍජුව තිපයන එකක්ද ඒකත්ත?
69
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විගණකාධිෙති : අධිෙතිවරයා යටපත්ත. එතපකාට
පම්ක switch පවන විදියක් මම කියන්නම්. පම්ක
දැක්කාම පත්තපරයි ඒක. පම් කියන example එකට
ඔය කියන කාරණය ටිකක් අපි identify කළා.
පම්පක් K institute එක එනවා. K institute එක
තමයි primary dealer හැටියට පම් promote එක
අරගන්පන්. අරපගන පමයා D.F.C.C. bank එකට
පම්ක පදනවා. ඒක තවත්ත P කියන තවත්ත
ආයතනයකට අපලවි කරනවා. ඒක ආපේ
D.F.C.C.එකට අපලවි කරනවා. අපයත්ත K එකට
එනවා. පක් එක ආපයත්ත D.F.C.C.එකට එනවා.
D.F.C.C. එපකන් නම් කරනවා E.P.F.එකට.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : අරකත්ත D.F.C.C.
Pan Asia.
විගණකාධිෙති : නෑ පම්ක Example එකක්
හැටියට තමයි කිේපේ. අපි නම් කියනපන් නැහැ.
Rate හරි.
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : දැන් ගන්නපකෝ
ෙළපවනි එක. ෙළපවනි එක ඇත්තතටම සිද්ධධ වුණ
පදයක්ද?
විගණකාධිෙති : ඔේ.
විගණකාධිෙති : මාර්තු ෙළපවනිදා ගත්තතු එක
අපේල් 25 පවන පකාට පමතැනට Land පවලා
තිපයනවා.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : පම් අතර මැදින්
කරන්පන් rate එක අඩු කර ගන්නවා. ඒ
පගාල්ලන් අතරමැද සිද්ධධ පවන ගණුපදනුවක්
පම්ක.K ගන්නවා පමාකද price එක අඩු කරන්න
ඕනෑ පන්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා :
ඒ කියන්පන්
ඇත්තතටම
සිද්ධධ
වුණ
ක්රියාවලිය
ගණුපදනුවකට.තවත්ත තිපයනවා කීෙයක්.
විගණකාධිෙති : ගණුපදනු පදකක් අපි Example
එකක් විදියට අරපගන තිපයන්පන්.

ගරු අනුර ප්රියදර්ත න යාො මහතා :
....................D.F.C. C.බෑන්ක් එක. K එපක්
...........එක එන්පන් අන්තිම sale එපකන්.

විගණකාධිෙති : පම්ක මාර්තු 27 Bond එක සහ
අනිත්ත

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : අන්තිම sale එපක්න
පනපවයි. ඩී.එෆේ ට විකුණන එකයි, primary
market එපකන් ගන්න පදකයි අතර පවනස.

විගණකාධිෙති
හිතන්පන්.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : පමතැනට ආපයමත්ත
K primary market එපකන් directly ගන්න
පකාට ..............

:

අන්න

ඒක

තමයි

මම

මන්ීුමා - පම්ක පකාපහාමද ආපේ.
අතිපර්තක විගණකාධිෙති : transfer එක විතරයි.
Yield Rate එක පදන්පන් නැහැ. ඒක නැහැ
කියලා කියන්පන්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : එයා rate එකක්
පගවලා ගත්තතා පන් primary එපකන්? හැබැයි
එයා E.P.F.එකත්ත එක්ක සම්බන්ධ පවන්පන්
නැහැ.
එයා
පොඩි.................දානවා
ඩී.එෆේ.එපකන්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : Yield Rate එක
පදන්පන නැහැ?
අතිපර්තක විගණකාධිෙති : Yield Rate එක
පදන්පන්
නැහැ
කියලා
කියන්පන්
................................

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : එතපකාට K
ගන්න සම්ූර්ණ එක ඔය ක්රියාවලියද පවන්පන්

ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : නෑ පම්පක්
fundamental තිපයන issue එක තමයි Yield Rate
එක ...................එකත්ත Governor පේ යටපත්ත
තිපයන්පන්.

විගණකාධිෙති : සිම් එපක් number එකට ඕන
ගානකට කැපඩනවා. ඕන ගානකට කඩන්න
ුළුවන්.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : පම් රටාවමද
ගිහින් තිපයන්පන් සමසේතය නැත්තනම්?

සභාෙතිුමා විගණකාධිෙතිතුමා මහ
බැංකුපේ CDS එපක් තිපයනවා පන්ද Secondery
market ඔක්පකාම.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති : Example පදකක්
විදියට බැලුවම යන රටාව තමයි ඕක.

විගණකාධිෙති : පම් ටිපක් තිපයනවා. නමුත්ත
Yield Rate ටික ඔක්පකාම ..........

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒ කියන්පන් ඔය
බැංකු ටිකමද ඉන්පන් ඕපක්.

විගණකාධිෙති : yield rate නෑ කියලා ඒ
පගාල්පලෝ In writing දීලා තිපයනවා.

අතිපර්තක විගණකාධිෙති :
නෑ. Primary
Dealers ටික තමයි ඕක ඇතුපල් ඉන්පන්. D.F.
Bank කියන එක ඔය පගන්වන්පන්.

සභාෙතිුමා : CDS එපක් තිබිය යුතුයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
විගණකාධිෙති : ............තිපයනවා ඒපක් අපි
recommendation පගාඩක් දැම්මා බලන්න මපේ
recommendation.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : K ගත්තතා
E.P.F. එක ගත්තපත්ත නැහැ. K ට ගන්න E.P.F.
එපකන් තමයි සල්ලි දුන්පන්.

සභාෙතිුමා - නැත්තනම් බෑ පන් දැන්.

විගණකාධිෙති : ඒවා පනපවයි ඇත්තත
ව පයන්ම ඇයි E.P.F. එපකන් ගත්තපත්ත නැත්තපත්ත
කියන Issue එක තමයි ඇත්තත ව පයන්ම
තිපයන්පන්. (බාධා කිරීමක්.)

.........................
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : ඔය සල්ලි
ගිහිල්ලා පලාරියකින් බානවා පනාපවයි. ඕක
electronically පන් පවන්පන්.

විගණකාධිෙති : නෑ Primary Market එපකන්
ගන්න හැකියාව තිපයද්ධදී ඇයි එයා Secondary
Market එපකන් අඩු Rate එකකට ගන්පන්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඕක අපිට දැන්
isolation බලන්න බෑ. දැන් පම්ක 13 යි 14 ½ ට
පන් ගත්තපත්ත. ඊට ෙසේපසේ මාසයක් ගියා පන් ඔය
rate එක complete පවන්න.

සභාෙතිුමා: අපි දුන්නද නැද්ධද කියලා පහායා
ගමු. එතපකාට ප්ර ේනය තිපයන්පන Money
Market එපක් Repo කරලා E.P.F. එපක් එපහම
කරු එපක් E.P.F. එකට පම් Auction එකට
යන්න බැරි වුපණ් කියන එක.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඔය මාපසේ අතරතුර
Market Rate එකට පමාකද වුපණ්? Market Rate
එකත්ත බැසේසා නම් එතපකාට මහ පලාකු profit
එකක් පමතැන නැහැ.

විගණකාධිෙති : Primary Market එපකන්ම
ගන්න තිබුණා එයාට. ..

විගණකාධිෙති : නැහැ පමතැන issue එක
තිපයන්පන පමතැන පනාපවයි. පම් පගාල්ලන්ට
එකතු පවලා manipulate ුළුවන් Market Rate
එක.

විගණකාධිෙති : පහාඳයි ඊට ෙසේපසේ අපි yield
පර්ේ එක, එක එක දවසට වැඩි පවලා තිපයන
...........අපිට rate එක විතරයි බලන්න තිපයන්පන්
ඒපක්. අළුත්ත rate එකත්ත පම් Auction එකට මාරු
වීම නිසා පම් සිදු පවච්ච පද්ධ පම් rate යන ක්රමය.
නමුත්ත 2016 දී උඩින් ෙටන් ගන්පන්. පම් පහේතුව
නිසා තමයි අපි පම් කියන්න උත්තසාහ කරන්පන්.
පමාකද පම් rate එපක් increase එක ෙටන්
ගන්නවා පම් පහේතුව නිසා. Auction එපකන්
ෙසේපසේ. පමාකද අර පදපක් difference එක
පකලින්ම පම්ක බලොන්පන් ඇත්තත ව පයන්ම
පම්කට පනපවයි. මුළු රපේ තිපයන සියළුම
interest range එකටම බලොලා තිපයනවා.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : එක තමයි මාසයක්
කියන්පන් පකටි කාලයක්.
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : අවුරුදු 30කට
ගත්තත එකක් මාසයක් ඇතුළත දඩබඩ ගාලා
ආතාරින්පන් පකාපහාමද?
විගණකාධිෙති : ඇමතිතුමා අනිත්ත අයට අවුරුදු
30ක Bond එකක් අරපගන වැඩක් නැහැ. එක්පකෝ
E.P.F. එක. එක්පකෝ Insurance Fund එක.
එක්පකෝ N.S.B. පවන්න ඕනෑ. (බාධා කිරීමක්)
පම්ක අපේල් 29 පවන පකාට තමයි පමතැනට
Land පවන්පන්.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : විගණකාධිෙතිතුමා,
ඔබතුමා කිේවාපන් අර E.P.F. එකට ගිය එපක්
දැන් ඔය March 29 Bond එකද ඔය දැන්
කියන්පන?

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : ඒ E.P.F. landing
එකපන්.

විගණකාධිෙති : ඔේ. March 29 Bond එක
April 29 පවන පකාට land පවනවා.

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : K.D. ලා ඉවර
පවන්පන් පකාච්චර දවසකටද?

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : හරියටම මාසයකින්
land පවනවා පන්?

විගණකාධිෙති : ඒ rate එකට අපි පහේපේ
නැහැ. ඒක අපිට ටිකක් අමාරුයි.

විගණකාධිෙති : ඔේ.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : තව එකක්
තිපයනවා. දැන් අවසාන 40 Billion එක තිපයනවා
පන්?

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒපක් මුළු series
එකම follow කළාද?
විගණකාධිෙති : නෑ. සමහර පතාරතුරු අපිට
ඇත්තතටම ගන්න බෑ. අපි පබාපහාම අමාරුපවන්
තමයි පකටි කාලයක් තිබුපණ් ඒ පතාරතුරු ගන්න.

විගණකාධිෙති : ඔේ.
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විතරමයි පම් Calculate කරලා තිපයන්පන්. ඒක
තමයි අපි කියන්පන් 1.6 බිලියන් කියලා. ඊලඟට
අනිත්ත කාරණා සම්බන්ධපයන් මම කියන්පන
නැහැ. මම පමච්චර පවලා කිේවා. Professional
Due Careness එක පකාපහාමද පමපක් ඇතුපල්
Develop පවන්පන් කියලා. ඒක මම හිතන්පන්
පහාඳටම ෙැහැදිලියි.ඊලඟ කාරණය අපි සඳහන්
කපළේ futher investigation අව ය නම් යන්න
ුළුවන්. කිසි ප්ර ේනයක් නැහැ.
පම්ක
විගණාධිෙතිවරයාපේ මතය විතරයි. ඒ මතය
පගාඩනැගීම සම්ූර්ණපයන්ම V.F.M. මත Value
For Money Concept එක Base කරපගන
විගණකාධිෙතිට තිපබන බලතල භාවිතා කරලා
තමයි රපේ අව යතාව, රජපේ අව යතාව සහ
Official ුද්ධගලපයක් තමන්පේ Professional
Care කිරීම හරහා රජයට අලාභයක් සිදු
පනාපවන්න ඕනෑ කියන එක ෙදනම ෙමණයි
කපළේ. ඒ නිසා තමයි ඔය විදියට අපි විසේතර කපළේ.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒ කියන්පන්
randomly ගත්තතාද?
විගණකාධිෙති : අපි පම් කීෙයක් select කරලා
ගත්තපත්ත. ඒකත්ත example පදකකට limit කරන්න
වුණා අපිට.පතාරතුරු නැති නිසා. පමාකද In
writing ම ඒ පගාල්පලෝ දීලා තිපයනවා
Secondary Market එපක් පතාරතුරු නෑ කියලා.
අපිට ඒක නිසා yield rate එපහම ගන්න බෑ එක
එක්පකනා දුන්පන් පකාපහාමද කියලා.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : හැබැයි එක series
එකක් follow කරපගන follow කරපගන ගියා.
විගණකාධිෙති : ...................................
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : ඔබතුමා
පොඩ්ඩක් yield Curve එක ගැන පොඩ්ඩක්
explain කරනවාද? ඒ කියන්පන් රපේම interest
rate වැඩි වුණාද? ඔබතුමා කිේව කතාව පොඩ්ඩක්
ෙැහැදිලි කරනවාද?

ගරු
අජිත්
පී
පෙපර්තරා
මහතා
:
විගණකාධිෙතිතුමා, ඔබතුමා පෙන්නුවා විසේසයි
අසූවයි කියලා පෙන්නලා ඒක 5.1 හරි එකයි පදක
හරි , එක ෙැත්තතක 100 තිපයනවා.

විගණකාධිෙති : ඒක දැන් පහාඳටම අෙට
ෙැහැදිලියි පන් 8, 9 තිබුණ interest rate එක දැන්
12.5ට ගියා පන්. පම් සිදුවීමත්ත එක්තරා විදියකට
බලොනවා. Interest rate එක decide පවන්පන්
Treasury Bond එක rate plus එක.
එතපකාට................base කරපගන තමයි ඔය
.............ඔක්පකාම 40%ට යන්පන්. ඒ 40%
හැපදන්පන් හැම පවලාපවම Bond Rate එක plus
එක. ඒ නිසා තමයි දැන් Golden Key එපක්
............... වැඩි නිසා.ඒක තමයි Bench Mark එක.
ඒ Bench Mark එක මත තමයි සම්ූර්ණ
සමසේථයම තීරණය වන්පන්. ඒ Bench Mark එක
පවන්න ප්රධාන පහේතුව Treasury Bond වල fact
එක Zero. එපහම තමයි.................කරන්පන්. ඒ
නිසා Interest Rate equal එතපකාට එතැනට
ඉඳලා ආයතනපේ Risk එක වැඩි පවන විදියට
එකතු පවවී එකතු පවවී යනවා. ඒ විදියට තමයි
අලුත්ත Interest Rate එක, එක එක තැන්වල
හැපදන්පන්. ඒ නිසා තමයි...එනපකාට 30%
පවන්පන් ඒකපන්. පමාකද risk factor වැඩියි. ඒ
risk factor එක හැපදන්පනත්ත Treasury plus Risk
කියන පදක එකතු පවලා තමයි ඒක
හැපදන්පන්.අවසාන ව පයන් මපේ conclusion
එක විගණකාධිෙතිපේ conclusive එක කාරණා
තුනකට කැඩුනා එකක් තමයි actually රජයට වුණ
අවාසිය කියන එක. අපි අර Bond පදක විතරයි
කපළේ. තවත්ත series අතපර් අෙට පම්කට attension
නිසා ඒ පදක විතරයි ගත්තපත්ත. ඒ පදපක් අර කියු
අවම Rate එක නිසා Discount එකට ගිහිල්ලා
එදාට particular Date එකට ඒ................පසේ
Decision එක පනාගැනීම නිසා පවච්ච අලාභය

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : දැන් ඔබතුමා
කිේවා ඒ පොඩි ප්රමණයක් Auction, Auction
කරනවා කියන එක මට සමාපවලා කියන්න මම
පමපලෝ පදයක් පම් Economics දන්පන් නැහැ.
මම නීතීඥපයක්.
නමුත්ත මම පම්වා ගැන
ආධුනිකයි. මම අහන්පන් සම්ූර්ණපයන් පත්තරුම්
ගන්න. මට ෙක්ෂොතීත්තවයක් තිපයනවා. නමුත්ත
මට පම් කමිටුව ඇතුපළේ එපහම පදයක් නැහැ. ඒ
නිසා මම අහන්පන් ඒක නිසා. දැන් එතැන
ඔබතුමා තර්කයක් කිේවා 20 යි 80 කියන ඒ කතාව
කියලා එතැන ටිකක් Auction කියලා rate එක
බලනවා කියලා. ඒක logical නැහැ පන්ද ?
විගණකාධිෙතිතුමා, ටිකක් Auction කළාම
ඒපකන් පකාපහාමද හරි rate එකක් ගන්පන්?
20%ක් Auction කරලා.
විගණකාධිෙති : ඔබතුමා කියන කතාව 100%
ක් නිවැරදියි. ඔය complete pure Open Market
එකකට. හරියට හරි ඔය කතාව. ඔය logical නෑ
කියන කතාව මම පිළිගන්නවා.ප්ර ේනය තිපයන්පන්
පම් මිල ලංකාව වපේ රටක තීරණය කරන්පන
පකාපහාමද කියන ප්ර ේනය. පමාකද පහේතුව පම්
පොඩි මුදල් ප්රමාණයක් ෙසේපසේ වි ාල හමා යාමක්
සිද්ධධ පවනවා ලංකාපේ. හැබැයි ඒ එක්කම අපිට
පම් මිල ොලනය කර ගැනීමක්, Interest ොලනය
කර ගැනීමක් අව යයි. ඒ නිසා තමයි පම්
ක්රමපදක භාවිතා කපළේ කලින්. අපි එකයි
කියන්පන් පම් තියන rate එක ෙදනම් කරපගන
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
එක්පකෝ අලුත්ත rate එකක් decide කරන්න
ුළුවන්. ඊටත්ත වඩා පහාඳම පද්ධ තමයි market
එකට ගිහිල්ලා බලලා තව ප්රමාණයක් දාලා
market value එක බැලුවා. බලලා ඒක decide
කළා. හැබැයි අර logic එකක් අව ය නැහැ
එතැනින් එහාට. පමාකද පම් සල්ලි ඔක්පකාම
ගිහිල්ලා land පවන්පන් Government Institution
වලට. ඒ නිසා තමයි ඒ ඉතුරු ටික ඒ ආයතනවලට
කතා කරලා කිේවා පමන්න Market එපක් Rate
එක ඕපගාල්ලන් අරගන්න කියලා. එතපකාට
E.P.F. එකට කතා කරලා කිේවා ගන්න, ලංකා
බැංකුවට කතා කරලා කිේවා තව ටිකක් ගන්න.
එපහම ුළුවන්නම් කියලා. ඒ විදියට අර ටික
ගත්තතා. එතපකාට අර rate එපක් නතර පවනවා
රටම. ඔබතුමා කියන logic හරියට හරි මම
පිළිගන්නවා.

එංගලන්තපේ ඔක්පකාම Open Market System
එක තිපයන්පන්. හැබැයි මම දන්පන් නැහැ
ඇමරිකාපවත්ත පදකම mix එකක් යන්පන්. පම්
වපේ base කරපගන. (බාධා කිරීමක්) පොඩ්ඩක්
ඉන්න. එතපකාට ඒ නිසා මමත්ත ඔයපගාල්ලන්පේ
ෙැත්තපත්ත, මම පම් පත්තරුම් කරලා පදන්න
කියන්පන්. මට වැඩක් නෑ පම් ප්ර ේනය. එතපකාට
පම්තැනදී අෙට අව ය පවනවා Government එක
ෙැත්තපතන් ගත්තතාට ෙසේපසේ Government එකට
අවම පොලියකට පම්ක ෙවත්තවාපගන යන්න.
පමාකද තනිකර බර රජයට එන නිසා කියන
කාරණයත්ත එක්ක. එතපකාට ඊලඟ කාරණය
ගත්තතාම පම් අයතන ඔක්පකාම ගිහිල්ලා රජපේ
ආයතන නම් purchase කරන්පන් එතපකාට ඒක
land පවනවා එතැනට. ඒ වියදමත්ත අතන එකයි.
එතපකාට මැද පකාපහේ හරි ගිහිල්ලා නතර
පවනවා. අපි Private Market එකත්ත ඉන්න ඕනෑ
කියන කාරණය යටපත්ත ඒවා ඔක්පකාම justify
කරන්න ුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම මුලින්ම
කිේපේ transparency should noy be any cost
කියලා. ඒ නිසා එතැන reasonable place එකක්
තිපයන්න ඕනෑ. පම්පක් පවලා තිපයන Damage
එක පම් කාරණය නිසා පගාඩක් වැඩියි. නමුත්ත
පමතැනින් ඉවත්ත වීම සම්බන්ධපයන් ෙැහැදිලි
Research එකක් Central Bank එක වත්ත මුදල්
අමාතයාං යවත්ත කළ බවට කිසිම Information
එකක් නැහැ. ඒ Information එක තිබුණත්ත
අනිවාර්පයන්ම Justify පවනවා Interest Rate එක
පම් විදියට ඉහළ යාම හරහා. පම් පහේතුව නිසායි
පම්ක සිද්ධධ වුපණ් කියන එක. පම්තැන තමයි
ප්ර ේනය තිපයන්පන්.

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : මම පම්
කියන්පන් දර්ශීය තත්තත්තවය. මම මුලධර්ම ගැන
කතා කරන්පන්. එතපකාට ඒක එපහම නම්
ඔබතුමා කිේවා ලංකාව වපේ රටකට එපහම හරි
නැහැ කියලා. ලංකාව වපේ රටකට එපහම හරි
නැහැයි කියන එක ඇත්තත ව පයන්ම සාපප්පක්ෂ
පදයක් පන්. පමාකද පමතැන allegation එක.
පමතැන පසල්ලම් කරනවා කියන එක Private
Placement කරද්ධදී කලින්නුත්ත ප්ර ේනයක් තිබුණා.
ඔතැන හිටිපේ සියයට සියයක් ආණ්ඩුපේ අය
විතරක් පනාපවයි පන්. ඔතැන හිටියා Private අය.
එතපකාට සුළු ප්රමාණපයන් හරි ඔය K ත්ත හිටියා. ඒ
නිසා පමතැන හැමදාම යම් විදියක bias පදයක්
වුණා. Private Placement කරද්ධදී එක එක අයට
ගියා කියන පචෝදනාව තිබුණා. අපි පෙෞද්ධගලිකව
පනාදන්න මිනිසේසු හැටියට දර්ශීය විදියට වි ේවාස
කළා Tenders හරි compititive පමානවා හරි
ක්රමයකට ඒව ගැලපෙන්පන් නැති තැන්
තිපයනවා. නමුත්ත එපහම පහාඳයි කියලා.
එතපකාට ඔබතුමාපේ ඔය Opinion එක Justify
කළා. ඒ කියන්පන් ලංකාව වපේ Market එකකට
100% Competitive Biting ගැලපෙන්පන් නැහැ
කියන එක Justify කරන්න තිපයන evidence
පමානවාද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : දැන් අපි සිදුවීමක්
ගැන සාක්ච්ඡා පනාපකාට දර්ශීය තත්තත්තවයන් ගැන
සාකච්ඡා කරනවා. එතපකාට පම් පදපක්ම ගැටළු
තිපයනවා. දර්ශීය තත්තත්තවයට ගිපයාත්ත පම් පදකම
ගැටළු තිපයනවා පන්. හැබැයි දැන් පම් සාකච්ඡාව
ගන්පන් යම් නි ි
ේ ත සිදුවීමක් එක්ක සම්බන්ධ
පවලා. ඒකයි පමතැන වැදගත්ත කම තිපයන්පන්.
එතපකාට එපතක් අනුගමනය කරන ලද
ක්රමපේදයක් පවනසේ කරනවා නි ි
ේ ත පවනසේ
කිරීම සඳහා වූ ප්රතිෙත්තති තීරණයක් නැහැ. අපි One
Billion වලට ගිහිල්ලා අපි බිලියන 20.2 ක් වපේ
එනවා පන්? එතපකාට මහබැංකු අධිෙතිවරයා ඒ
විසේසම ගන්න කියලා නිපයෝගයක් පදනවා. ඒ
නිපයෝගය තිබියදී Tender Board එක කියනවා නෑ
පම්පක් අවාසිය අවම කර ගන්න නම් අපි ගන්න
ඕන බිලියන් 2.6 ක් වපේ මම පම් කියන්පන්
එතුමන්ලාපේ අදහස කියලා. නමුත්ත බලකිරීම මත
අපි බිලියන 10කට යනවා. ඒ බිලියන 10ට
යනපකාට අපිට සාමානයපයන් ගත යුතු පොලී

විගණකාධිෙති : පහාඳ ප්ර න
ේ යක්. ඊට කලින්
තිපයනවා Open Market එකට යන්න පමානවා
හරි තිපයනවාද කියන ප්ර ේනය. එපහම එකක්
ඇත්තපත්ත නැහැ ෙළමුපවන් ම. පමාකද පම් Market
එකට එහා යන්න පමාකක්ද ෙදනම් පේච්ච
කාරණය කියන එක research papers එකක්
තිපයන්න ඕනෑ. එපහම පමානවත්ත research paper
එකක් නැහැ. ඒකට තිපයන එකම පද්ධ Central
Bank එපක් Governor කියනවා ඇමරිකාපේ,
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අනුොතිකය වැඩි ඉහළ අනුොතිකයකට යනවා. ඒ
ඉහළ අනුොතයකට යන සමාගම නි ේිත පලසම
මහබැංකු
අධිෙතිවරයාපේ
ඥාතීත්තවයක්
තිපයනවා.එතපකාට පමන්න පම් සමසේථ
ක්රියාවලියත්ත එක්ක තමයි අපි පම් ගණුපදනුව දිහා
බලන්න ඕනෑ. අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ නි ි
ේ ත
තත්තත්තවයන් එක්ක අන්තර් සබඳතාවයන් ගැන
සැලකිල්ලක්
දක්වලා.ඒක
අත්තහැරලා
ගණුපදනුවක් කරන්න බැහැ.

සියයට පදකයි ද ම ෙහක් පොළිය පදන්න ඕනෑ
කියලා කියන්පන් ඒ දවසේවල අර්ථසාධක අරමුදල
Bond rate එක තිබුපන් සියයට එකයි. එතපකාට
පමතැන තිපයනවා පොළී ජාති පදකක්. එකක්
තමයි nominal පොළිය. අනිත්ත එක තමයි real
පොලිය. මූර්ත වටිනාකම. එතපකාට පම් මූර්ත
වටිනාකම තමයි මම වි ේවාස කරන්පන්
ඉලංගරත්තත මහතා කියන්න ඇති 2 1/2% ක්
පදන්න කියලා.
එතපකාට එපහම නැත්තනම්
nominal පොලිය හැමදාම උඩට ෙල්පලහාට
යනවා පන්.කාලයක් තිසේපසේ පම් වැපඩ් පම්
විදයටම සිද්ධධ වුණා. සිද්ධධ වුණාම A.S.ජයවර්ධන
ලාපේ කාපල් ප්රතිෙත්තති තීරණයක් ගත්තතා “නෑ
අර්ථසාධක අරමුදලට පම් විදියට අඩු පොලියක්
පදනවාට වඩා ඔවුන්ටත්ත සාධාරණ පොලියක් දීම
සඳහා තරඟකාරීව අර්ථසාධක අරමුදලක් පම්
Bond වලට ඇෙ බඳින්න ඕනෑ කියලා පම්
Auction system ෙටන් ගත්තපත්ත ඒ කාපල්. ඊට
ෙසේපසේ ඔන්න ඔය පහේතුව නිසා තමයි
විගණකාධිෙතිතුමා, අපි වපේ ුද්ධගලපයෝ අවුරුදු
ගණනක් තිසේපසේ පම් හැන්සාඩ් මම පෙන්වන්නම්
ඔබතුමාට research කරලා නෑ කියු නිසා. මපේ
හැන්සාඩ් කියවලා බලන්න, මම හන්සාඩ් 10 ක්
පෙන්වන්නම් ඔබතුමාට පම් තර්කය පේනවා. මම
කියනවා පම් මුලික ප්ර ේනය අර්ථසාධක අරමුදල
මහ බැංකුව ඇතුපල් තියා ගැනීම නිසා තමයි පම්
ගැටළුව මතු පවලා තිපයන්පන්.
එක්පකෝ
අර්ථසාධක අරමුදල ආණ්ඩුවට සම්ුර්ණපයන්ම
අයිති අරමුදලක් හැටියට පවනම ප්රතිසේථාෙනය
කරන්න ඕනෑ. පකාපහාම හරි අර්ථසාධක
අරමුදලට වැඩිුර පොළියක් හම්බ පවනවා
කියන්පන් ඉතුරු කරු ජනතාවපේ මුදල්වලට
වැඩිුර පොළියක් හම්බ පවනවා කියන එක.
එතපකාට
ඔන්න
ඕක
තමයි
තර්කය
විගණකාධිෙතිතුමා, Auction එකට යෑම. Auction
එකට යෑපම් එක තර්කයක්.

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : සිද්ධධිය ගැන
නිගමනය පනාපවයි. මපේ අවසාන නිගමනය
ගැන මම දැන පමතැන කියන්න කැමති නැහැ.
නමුත්ත පමතුමාපේ ෙැහැදිලි කිරීමට සහ
නිගමනවල ෙළපවනි නිගමනයට ෙදනම පවලා
තිපයන්පන් පම් සම්ූර්ණ Auction වලට යැම
පනායෑම පිළිබඳ ප්රතිෙත්තති. Policy එක. දර්ශීය
තත්තත්තවය කතා කරන්පන් පම්කට ොදක කර
ගන්න. එපහම නැතුව පම් මුළු එක සුද්ධද කරන්න
පනාපවයි.
ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : මම පොඩි විග්රහයක්
කරන්නම්. පම් ප්ර ේනය ආපේ 2015 පෙබරවාරි
මාසපේ පනාපවයි. පම් ප්ර ේනය ආපේ අවුරුදු
50කට කලින්. පමාකක්ද ප්ර ේනය?. අපි පත්තරුම්
ගමු ප්ර ේනය පමාකක්ද කියලා.ප්ර න
ේ ය ආපේ
ආණ්ඩුවට ඕනෑ එක ෙැත්තතකින් මුදල්. අනිත්ත
ෙැත්තපතන් කවුද ආණ්ඩුවට පම් ණය පදන්පන්.
ණය පදන ුද්ධගලපයෝ ඉන්නවා. මූලික ව පයන්ම
අර්ථ සාධක අරමුදල තමයි පම් ණය වැඩිුරම
ආණ්ඩුවට පදන්න ෙටන් ගත්තපත්ත. එතපකාට පම්
ආයතන පදකම මහ බැංකුව ඇතුලට දැම්මා. මහ
බැංකුව කියනවා මට බිලියන් 50 ක් ඕනෑ ණය අද,
අර්ථ සාධක අරමුදලත්ත මහ බැංකුව ඇතුපලන්ම
කියලා කියනවා “හරි මම ඔයාට බිලියන් 50 ක්
පදන්නම්.“ එතපකාට පසේවකයාපේ ඉතිරිකිරීම්
තමයි අර්ථ සාධක අරමුදල කියලා කියන්පන්.
පවන කාපේ වත්ත සල්ලි පනාපවයි. අපි අවුරුදු
ගණනක් වැඩ කරලා ඉතුරු කරු සල්ලි ටික තමයි
ඔතැන තිපයන්පන්. එතපකාට ප්ර න
ේ යක් ෙැන
නැඟුනා කාටද වැඩිුර බලයක් තිපයන්පන්
කියලා. පසේවකයාටද? මහ බැංකුවටද? මහ
බැංකුවට තමයි වැඩිුර බලය තිබුපණ්. එතපකාට
මහ බැංකුව කිේවා“ ඔයා මට පම් සල්ලි පදන්න.
මම ඔයාට සියයට ෙහක් නැත්තනම් සියයට තුනක්
පදන්නම්“ කියලා. කාලයක් තිසේපසේ සියයට
පදපක්,
සියයට තුපන් පොලියකට තමයි
අර්ථසාධක අරමුදලට පම්වා දුන්පන්. ඉලංගරත්තන
මහතා 1948 අර්ථසාධක අරමුදපල් ෙනපත්ත, පවන
කිසිම ෙනතක නැහැ. සියයට පදකයි ද ම ෙහක්
පම්කට පොලිය පදන්න ඕනෑ කියලා කියනවා.

විගණකාධිෙතිුමාමම
ඒකට
උත්තතර
පදන්නම්. හරිම සතුටුයි ඒ කතාව. හරිම වැදගත්ත.
නමුත්ත පමතැන තිපයන ප්ර න
ේ ය ඕක පනාපවයි.
ඔතැන තියන ප්ර ේනය දැන් අර්ථසාධක අරමුදලත්ත
පමතැන තිපයන්පන්.
අර්ථසාධක අරමුදලත්ත
Primary Dealer පකපනක්. ඇයි අර්ථසාධක
අරමුදල පම්කට bid කරන්පන් නැත්තපත්ත?.
ෙළපවනි Issue එක.(බාධා කිරීමක්) මේ පම්
කාරණය කියන්න පදන්න පකෝ. මම කියන්පන්
පමතුමා කියන කතාව හරියට හරි ඒක වැදගත්ත
කතාවක්. එතපකාට 12.5 වලට issue කරන
පවලාපේ ඇයි Primary Dealer හැටියට E.P.F.
එක ගිහිල්ලා පම්ක ගන්පන් නැත්තපත්ත? ෙළපවනි
එක. පමාකද E.P.F. එක භාරව ඉන්පන් Central
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
Bank එක. මම Professional Due Care ගැන පම්
මම කතා කරන්පන්. මම විගණකාධිෙති හැටියට.
පදවැනි එක පම් Primary Dealer පකපනක්
හැටියට පම් E.P.F. එක ඉන්පදද්ධදී පම් Rate එක
මග නතර කරන්න ඉඩ පදන්පන් ඇයි? පම්
Secondary Market එකට ගිහිල්ලා. පමාකද
private placement එක ඕන තරම් තිපයනවා
Bond මාකේ එක Purchase කරන්න. ඒ පද්ධ
කරන්පන් නැතුව ඒ rates ඔක්පකාම අඩු කරලා
පමතුමා කියු තැනට ආෙහු එනවා E.P.F. එක.
පමාකද ඔක්පකාම මග හලනවා ලාභ තිපයන
එක. අපි ලාභය පන් කතා කරන්පන්. Interest
Rate එක හරි. නමුත්ත ලාභය මග හැපලනවා.

ප්ර ේනය ඇහුවා ඔබතුමා Accountant විතරයි පන්ද
කියලා. ඔබතුමා පකාපහාමද මහ බැංකු අධිෙති
පවන්පන් Accountant පකපනක් විතරක් පවලා
කියලා. ඒ නිසා මම විගණකාධිෙතිතුමාපගන්
අහනවා ඒ ඕනෑ කරන Economic සම්බන්ධ
තිපබන
විප ෂ
ේ ඥතාවය
ඔබතුමාට
පහෝ
ඔබතුමාපේ ආයතනයට තිපයනවාද?
සභාෙතිුමා:
අජිත්ත
මාන්නප්පපෙරුම
මන්ීතුමාපේ ප්ර ේනයට ෙැහැදිලි කිරීමක් ඉවර
වුණාම ඊලඟ ප්ර න
ේ ය කතා කරන්න.
විගණකාධිෙති : මම පබාපහාම සන්පතෝෂයි ඒ
වපේ ප්ර න
ේ යක් ඇසීම සම්බන්ධපයන්. මපේ
ෙ ේචාත්ත උොධිය ආර්ික විදයාව. මම ෙ ච
ේ ාත්ත
උොධියක් කරලා තිපබන්පන් ආර්ික විදයාව
සම්බන්ධපයන්. ඒ නිසා ඒක පවනම කතාවක්.
නමුත්ත ඒක අදාළ නැහැ පමතැනට. අපි
Limitations හැටියට දාලා තිපයනවා පම් ආර්ික
විදයාඥ දැනුම නැහැ. පමාකද Central Bank
එපකන් අපිට පම්ක ගන්න විදියක් නැහැ. ඊලඟට
අපිට පිටින් ගන්න විදියකුත්ත නැහැ. පමාකද පම්
Secrecy ............ එක නිසා. ඒ නිසා අපප්ප
දැනුපමන් තමයි පම්ක කරපගන ගිපේ. නමුත්ත මට
ආර්ික විදයාව සම්බන්ධව ෙ ේචාත්ත උොධියක්
තිපයන නිසා මට ඒ දැනුම තිපයනවා. නමුත්ත මම
ඒක පමතැනට ලඝු කරන්න උත්තසාහ කරන්පන්
නැහැ. ................. ඒ නිසා ඒ ෙැත්තතට යන්න
ුළුවන් කිසිම ප්ර න
ේ යක් නැහැ. හැබැයි එක
ප්ර ේනයක් තිපයනවා මන්ීතුමා ඔය ප්රතිෙත්තති
කියන වචනය ොවිච්ි කරන්න අපි වැඩි
කැමැත්තතක් නැහැ. පමාකද Decision එකක්
අරපගන නැහැ පකාපහේවත්ත පම් වන කල්නුත්ත ඔය
Auction වලට යන්න.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : පමතුමාපේ තර්කය
හරි. මම කිසිම විදියකට එතැන ප්ර න
ේ කරන්පන්
නැහැ.
ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : මන්ීතුමා මම
ඔබතුමා එක්ක එකඟ පවන්පන් නැහැ පම්
කාරණයට. දැන් පමතැන කිේවා වපේ දර්ශීය
පද්ධවල් කතා කරන්න බැහැ. හැබැයි පම් කාරණය
දිහා සාමානය වෘත්තතිකපයක් හැටියට බැලුවාම මට
පප්පනවා පම්පක් සම්ූර්ණපයන්ම ෙදනම පවලා
තිපයන්පන් ගරු සභාෙතිතුමනි, පම් Policy
Decision එක. අර At Any Cost පනපවයි පම්
Transparency තිපයන්න ඕනෑ කියලා. ඕක තමයි
කතාව. දැන් ඒ ගැන මට පොඩි ප්ර ේනයක්
තිපයනවා සභාෙතිතුමා, දැන ගන්න. පම්
සමාපවන්න මම පම් ප්ර ේනය අහනවාට. මම පම්
නරක පදයක් අහන්පන්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
තිපබන පෙෞද්ධගලික පගෞරවයත්ත, ඔබතුමාපේ
ෙැහැදිලි කිරිමටත්ත සේතූතිවන්ත පවමින් මම
ඔබතුමාපගන් අහන්නම්. දැන් ඔය Policy ප්ර ේනය
Economics ප්ර ේන. පම් ආර්ික විදයා ප්ර න
ේ යක්
පන්. ගණන් මිනුම් ප්ර ේනයක් පනාපවයි. ගණන්
මිනුම් හදලා තිපයනවා ඔබතුමා. නිවැරදිව හදලා
තිපයනවා. ඇත්තතව පයන්ම ඔබතුමාපේ ගණන්
මිනුම් අනුව අර වි ාල එකක් තිපයන්පන්. අති
වි ාල පනාපවයි වි ාල ොඩුවක් තිපයනවා. ඒවත්ත
අපි පිළිගමු පකෝ. එතපකාට ඒ ගණන් මිනුම්වලට
ෙදනම් පවලා තිපබන්පන් යම් වෘත්තතීමය
විනි ච
ේ යක්. පම් වැපඩ් සම්ූර්ණපයන්ම Auction
යාම පිළිබඳ පදෝෂයක්. ඒ ප්රතිෙත්තති පදෝෂය පිළිබඳ
ඒක මූලිකයි. ඒක පන් අංක එපක් නිගමනය.
එතපකාට එපහම ප්රතිෙත්තති කාරණයක් ගැන
නිගමනය කරන්න අව ය කරන ආර්ික විදයාව
පිළිබඳ මුලයමය සුදුසුකම විගණකාධිෙතිතුමාට
තිපයනවා. සමහර විට පම් ප්ර න
ේ ය මම ඇහුපේ
නැත්තනම් මපේ හෘදය සාක්ිය ඉඩ පදන්පන්
නැහැ.කලින් මහබැංකු අධිෙතිතුමාපගන් පම්

සභාෙතිුමා:
අපිට පමපහම
විගණකාධිෙතිතුමා, (බාධා කිරීමක්)

කරන්න

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : අපි හැමපදනාම
පම් සාමකාමීව යන්පන්. දැන් 3.3 බලලයි පම්ක
කිේපේ. 3.3 වල තිපයනවා විෂයෙථය සීමා වීම. ඒ
කියන්පන් විගණකාධිෙතිතුමාට තිපයන සීමා වීම.
“ පමම වාර්තාව තුලින් ඉසේමතු කර ඇති
නිරීක්ෂණයන් නිගමනයන් එළඹීපම්දී මාපේ විෂය
ෙථය මතු දැක්පවන් සිමා කිරීම්වලට යටත්තව තිබූ
බව අවධාරණය කරනු ලැපේ“. 3.3 කියනවා,
“අදාළ විෂය ගත කරුණු පිළිබඳ විෂය බද්ධධ ෙෘථුල
දැනුමක් සහිත මූලය හා ආර්ික විප ෂ
ේ ඥයන්පේ
සහාය ලබා ගැනීමට ප්රමාණවත්ත කාලයක්
පනාතිබීම“. එතපකාට මම නිසි පගෞරව සහිතව
ඔබතුමාට කියන්පන් පමතැන අපිට යම් විදියක
පම් කමිටුවට අව යයි Independent Economic.
75
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හර්ෂ මහත්තතයා
පනපවයි.

Independent

එක්පකපනක්

වාර්තාව පිළිගන්න බැරි නම් විගණකාධිෙතිතුමා
යටපත්ත මීට කලින් කරු රාජය ආයතනත්ත අපි
පබාරු කියලා පිළිගන්න ඕනැ. නැත්තනම්
පබාරුවක් පන් පවන්පන්. විගණකාධිෙතිතුමා
පමතැනින් එහාට කරු ඒවත්ත එපහනම් අර රාජය
ආයතන සම්බන්ධපයන් කරු නිර්ණායක ඒවත්ත
ඔක්පකාම වැරදියි ඒවා. නැත්තනම් මහබැංකුව
විතරක් අමුතු සර්වබලධාරී පවන්න බැහැ පන්.
පමතැනින් එහාට කරුවත්ත වැරදි පවන්න ඕන
පමතැනින් අනාගතපේදී කරන ඒවත්ත අපිට
පිළිගන්න බැරි පවන්න ඕන. සභාෙතිතුමා අපි
ආයතන ගණනාවක් සම්බන්ධපයන් පම් පකාප්ප
කමිටුව ................. ඔබතුමා එවු වාර්තාත්ත එක්ක.
අපි ඒවාට පබාපහෝ පද්ධවල් ප්රකා
කරලා
තිපයනවා. ඊලඟ එක තමයි මිට කලිනුත්ත වාර්තා
ෙදනම් කරපගන ...... මම හිතුවා පම් වාර්තා
කියවද්ධදිම ඔබතුමාපේ ඔය අවංක කමට හරි
පමාකක් හරි එකකට පම්කට යටත්තව කියලා දාු
එකම දුර්වලකම විදියටත්ත මම කල්ෙනා කළා
පම්ක කියවා පගන යද්ධදිම. යම් පකපනකුට පම්ක
මතු කරන්න ුළුවන් ඕනෑ පවලාවක දැනුම මදි
කියන එක. ඊලඟ එක තමයි කලින් අපි පම් වාර්තා
ෙරීක්ෂා කරද්ධදීත්ත ෙැහැදිලිවම පම්ක සැලසුම්
සහගත සාෙරාධී කියන එක ගත්තපතාත්ත ඒ ඝනයට
වැපටනවා පන්. ඉලක්කම්වලින් අපිට පම්ක අඩුද
වැඩිද ොඩුද නැද්ධද ලාභද ඔක්පකාම හදන්න
ුළුවන්. ොඩුව අපි කාපේවත්ත සාක්කුවට යන්පන්
නැහැ. පම්ක රටට පන් පවන්පන්. දැන් 9%
තිබිච්ච බැංකු පොලිය 14% දක්වා නැගලා
තිපයනවා. දැන් ඒක පම් වාර්තාපවත්ත පෙන්වාලා
දීලා තිපයනවා. ඒක අපි කවුරුත්ත පගවනවා. ඉතින්
ඒක නිසා අපිට පම්ක ඇතුපල් පවච්ච සිදුවීම
සම්බන්ධපයන් හරි ෙැහැදිලියි. පම් ඉලක්කම් ගැන
කතා කරන පකාට.
නමුත්ත තවදුරටත්ත අපි
සාධාරණව පහායනවා නම් අපි සාධාරණව
පහායමු. අපි කා පවනුපවන්ද ඒ සාධාරණය ඉෂේඨ
කරන්පන් කියන එක බලන්න ඕන. ආෙසු අර
Direct Placement ඊට ෙසේපසේ පවන්පද්ධසිය පම්ක
අපි කලින් වාර්තාවලත්ත දැනුත්ත ප්රතිෙත්තතිමය
ව පයන් ඔය පකාපහේවත්ත ආපේ තීරණයක්
පනාපවයි. අගමැතිතුමා විතරක් කියලා තිබුණා
අපි පම් ප්රතිෙත්තතියට ගියා කියලා. මහබැංකු
අධිෙතිවරයාත්ත කලින් වාර්තාපේ කියලා තිබුණා
“මම පම් තීරණය ගත්තපත්ත අගමැතිතුමාපේ උෙපදසේ
ෙරිදි “ කියලා. ඒක කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒක
නිසා ප්රතිෙත්තතිමය ව පයන් පකාපහේවත්ත ආවාද
කියලා පකාපහේවත්ත වාර්තාවක රජපේ පිළිගත්තත
මහබැංකු වාර්තාපේ හරි පමානවා හරි තැනකවත්ත
පම්වපගත්ත නැහැ. ඉතින් පම් කාරණය
සම්බන්ධපයන් අපි වාද විවාද කරලා විවිධ

විගණකාධිෙති : ඒක මම ෙැහැදිලිව මපේ
Report එපක් කියලා තිපයනවා පමාකද ............
ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : නෑ. නෑ.. ඔයා
බය පවන්න එො.
එතපකාට මම..............
ඉල්ලන්පන් එතපකාට අපප්ප වැඩවලට සම්බන්ධ
නැති පවච්ච, පද්ධ ොලන වැඩ වලට සම්බන්ධ
නැති පවච්ච ආර්ික විප ෂ
ේ ඥපයෝ ඉන්නවා පන්.
එවැනි එක්පකන්පේ පදන්පනක්පේ opinion
එක්ක සහ Expert එක අෙට පදන්න. අෙට පම්
කමිටුවට පදන්න. (බාධා කිරීමක්)
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : පම් තමයි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
විෂයෙථය
එතුමාපේ
විෂයෙථයට අනුව තමයි පම් වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කරලා තිපයන්පන්. පකෝප්ප සභාවට ඒක
පිළිගන්පන්
නැතුව
තවදුරටත්ත
ආර්ික
විප ේෂඥවරු ගන්නවා නම් ඒක පමතැන වැඩක්.
ඒක විගණකාධිෙතිතුමාපේ වැඩක් පනපවයි.
කවුරුහරි කියනවා නම් සේවාධීන අය ඕනෑ කියලා
මම හිතන්පන් නෑ විගණකාධිෙතිතුමා තරම්
සේවාධීන පකපනක් පහායා ගන්න ුළුවන් කියලා
එලිපයන්. ඔය හැමපදනාම .............Economics
වලට. කවුද නමක් පදකක් කියන්න. ඒ නිසා අපිට
තිපයනවා අපි කැමති වුණත්ත අකමැති වුණත්ත
වයවසේථානුකූලව සේවාධීන යයි කියා පිහිටුවා ගත්තත
ආයතනයක් තිපබනවා. ඒ ආයතනය ගැනත්ත අපි
වි ේවාස කරන්පන් නැත්තනම් ඒ ආයතනපේ වාර්තා
ගැනත්ත වි ව
ේ ාස කරන්පන් නැත්තනම් එතැනින්
එහාට කවුද අපි වි ව
ේ ාස කරන්පන්. මම කියන්පන්
පම් වාර්තාව විගණකාධිෙතිතුමාපේ වි යෙථයට
යටත්තව එතුමාපේ සීමා මායිම් සහිතව ඉදිරිෙත්ත
කරලා තිපයනවා වාර්තාවක්. පම්ක අපි
සේතූතිවන්ත පවන්නත්ත ඕනෑ එතුමා ඒක සඳහන්
කරලාත්ත තිබීම. සමහර අය ඒක සඳහන්
කරන්පන්ත්ත නැහැ. එතුමා සඳහන් කරලාත්ත
තිපයනවා සීමාකම්.
එතපකාට අපි තිරණය
කරන්න ඕනෑ පම්ක සෑහීමකට ෙත්ත පවන්පන්
නැතුව තවත්ත ආර්ික විප ේෂඥයන්ට යන්න ඕනෑ
නම් ඒක පමතැන කාර්ය භාර්යයක්.
ඒක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ ප්ර න
ේ
කිරීමට පහෝ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ කාර්ය භාර්යයක් පනාපවයි.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : අපිට කිසිම
Audit එකක් කරන්න බැරි පවනවා. පම්
...........ගිපයාත්ත Auditor General Department
වැඩක් නැති පවනවා.
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා : පමතැනින්
එහාට පම් වාර්තාපේ අපිට විගණකාධිෙතිතුමාපේ
76

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ෙැතිවලට යන්පන් නැතුව පම් නි ේිත කරුණ
විතරක් හරියට විග්රහ කර ගත්තපතාත්ත යන්න
ුළුවන්.

Committee එකයි පහායා ගන්න ඕන. Committee
එක ඒක ඉල්ලන්න ඕන මහ බැංකුපවන්. මුදල්
මණ්ඩලපයන්. මුදල් මණ්ඩලයයි වග කියන්න
ඕන, ගත්තත ප්රතිෙත්තති තීරණ පමතැනට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. ඉතින් අපි ඒක හින්දා ප්රතිෙත්තති තීරණ
පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලපයන් විමසමු.සටහන් කර
ගන්න ඒක පල්කම් තුමා. මට පොඩි උදේවක්
කරලා පදන්න.

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : .............. කියු
කාරණය මම සියයට සියයක් පිළිගන්නවා. ඒ
කියන්පන් පමම පල්ඛනය ප්රතික්පෂේෙ කරනවා
පනාපවයි. පමම පල්ඛනපේම තිපයන කරුණක්
අනුව
අපි
කියන්පන් පමම
වැඩිදුරටත්ත
Independent පවන කවුරුත්ත නැහැයි කියලා
කියනවා නම් ඒක මම දන්පන් නැහැ ඒක මට
කියන්න බැහැ. විගණකාධිෙතිතුමා පබාරු
කියනවා, ඇත්තත කියනවා කියලා කාරණයක්
නැහැ. විගණකාධිෙතිතුමා කියන ඒවා පිළිගන්න
අපි පමතැන ඇවිල්ලා නැහැ. විගණකාධිෙතිතුමා
කියන ඒවා වැරදි නම් වැරදියි කියනවා, හරි නම්
හරි කියනවා. විගණකාධිෙතිතුමා සර්වබලධාරී
කියලා අපි පිළිගන්පන් නැහැ. එපහම පකාපහද
තිපයන්පන්. ඒ නිසා පම් වැපඩ් ඉතාම ලසේසනට
කිරීම සම්බන්ධපයන් සේතූතිවන්ත පවන ගමන් ඒ
වාපේම පම් වාර්තාව තුළම ඔබතුමා අවංකව
ඔබතුමාට තිපබන සීමාවන් සඳහන් කරලා තිපබන
නිසාමත්ත ඒ වාපේම මූලධර්ම ව පයන් මපේ
හදවතට එකඟ පවන්පන් නැති ප්ර ේනයක් පමතැන
තිපයන නිසා, මම ඉල්ලා හිටින්පන් ඔබතුමාපගන්
අපි උත්තසාහ කරලා බලමු කියලා.

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : ඔබතුමා කියන ඒ
අර්ථය පිළිගන්න ගමන් මම ඔබතුමාට කියන්පන්
දැන් මහ බැංකුව කියන පද්ධත්ත අපි පිළිගන්න ඕනෑ
නැ පන්. අපි සේවාධීන මන්ීවරු පන්. පම් පකෝප්ප
කමිටුපේ සාමාජිකපයෝ පන්. දැන් මහ බැංකුව ඒ
ගත්තත ප්රතිෙත්තති තිබුණා කියන්න පකෝ. එපහම
ප්රතිෙත්තති තීරණයක් ගත්තතා නම් ඒක හරිද වැරදිද
කියලා නි ේචය කිරීපම් අයිතියක් පම් පකෝප්ප
කමිටුවට නැද්ධද? එතපකාට ඒ ප්ර ේනය පිළිබඳ
ආර්ික විදයාත්තමක සිද්ධධාන්ත තිපයනවාද
පලෝකපේ පකාපහාමද සිද්ධධ පවන්පන්? පමතුමා
පබාපහාම ෙැහැදිලිව කිේවා ලංකාව වපේ රටකට
පම් Transparency හරියන්පන් නැහැ කියලා. මට
ඔතැනයි ගැටළුව තිපයන්පන්.
සභාෙතිුමා: නෑ මම කියන්පන් පම්කයි, ඒක
අපි Government එක ගත්තත රජපේ තීරණයක්
කියන එක අපි හදාරලා පම් ගරු මන්ීතුමන්ලාපේ
දැනුම අනුව ඔබතුමන්ලා තව ුද්ධගලිකවත්ත
හදාරලා තවදුරටත්ත දන්න ඕනෑ පකපනකුපගන්
Consultation අරපගන ඔබතුමන්ලාපේ මතය
තමයි පමතැන ඉදිරිෙත්ත පවන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා
තමයි ඒක ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕන. අපි දන්පන් නැති
පිරිසක් හැපමෝපේම අහලා පමතැනට එන්න ඕනෑ
කියන එක පනපවයි පමතැන තිපයන්පන්.
ඔබතුමන්ලා තමයි පමතැන ඉන්න 26 පදනාම තම
තමන්පේ සේථාවර තිපයන්න ඕන. පම්ක පිළිබඳව.
තමන්පේ සේථාවරවලදී ඒ සේථාවර පෙෝෂණය කර
ගන්න ඕනෑ පකපනකුපගන් උෙපදසේ ගන්න
ුළුවන්.

සභාෙතිුමා: අපිට බැරිද පම් කාරණාව. අජිත්ත
පෙපර්රා මන්ීතුමා මතු කරන කාරණාපේ
තිපයන්පන් පම් ක්රියාවලියට ෙදනම් පවච්ච
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ සලකා බලන්න නම් ඒ
ප්රතිෙත්තති තීරණ ටික ගන්න පවන්පන් අපිට
ෙළමුපවන්ම පම් ක්රියාවලියට Direct Placement
වල ඉඳලා Total Auction යන්න ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණය
ගත්තපත්ත
පකාපහාමද?
කවදාද?
පකාතැනදීද? ඊට ෙසේපසේ ඒක දිගටම ෙවත්තවාපගන
ගියාද? ප්රතිෙත්තති තීරණයක් නම් ඒක දිගටම
තිපයන්න ඕනෑ පන්. ....... Direct Placement
වලට යන්න බෑ පන්.එතපකාට Auction වලින්
ආපේ Direct Placement වලට එක අවසේථාවක්
හරි පනාගියාද? පම් දිගටම Auction විතරද
තිපයන්පන්? ඒක පන් ප්රතිෙත්තතියක් කියන්පන්.
එවැනි කාරණා ගැන අපිට ඊලඟ 07 වැනිදාට හරි
ඉදිරිපේදී මහ බැංකුව කැඳවලා විමසන්න ුළුවන්.
එතපකාට මම කියන්පන් මන්ීතුමන්ලා කවුරුත්ත
අපි පම් වාර්තාව අභිපයෝග කරනවා පවනුවට
Central Bank එකත්ත එක්ක කතා කරන්න ඕන
ප්රතිෙත්තති තීරණ ටික අෙට පදන්න කියලා. ඒකයි
අපි කරන්න ඕන. ඒකට අපි හිතන්පන් නැහැ
Independent Body එකක් පහායන්න පවයි
කියලා. අපියි පහායා
ගන්න ඕන ඒක.

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා :අපි ඉතිහාසපේ
ඉඳලා පම් අවුරුදු ගණනක් පම් පකෝප්ප කමිටුපේ
කාපගන්වත්ත Expert ලාපගන් පගන්වලා ප්ර න
ේ
කරලා පහෝ සාකච්ඡා කරලා ප්රතිෙත්තති තීරණ
පමතැනට පගනැල්ලා නැහැ. පම්පක් දන්න විදියට
පකෝප්ප කමිටුපේ ඉන්න සාමාජිකයින් තමයි විවිධ
තීන්දු තීරණ අරපගන ක්රියා කපළේ. ඒ විදියට තමයි
Public Accounts Committee එක ක්රියාත්තමක
පවන්පන්. මන්ීවරු ඉන්න පකාට පවන කවුරුත්ත
පගන්වන්න ඕනෑ නැහැ.
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ඔක්පකෝපගම zero zero zero තිපයන්පන්. මට
පෙපනන හැටියට පමතැන Policy Decision
එකක් අරගත්තත හින්දා පවන්න ඇති පම් ඔක්පකාම
100% Auction ගිහිල්ලා තිපයන්පන්. දැන් එපහම
Policy Decision එකක් හින්දා නම්, පම් Central
Bank එක පම් විදියට කටයුතු කපළේ පමතැන
තිපයන ගැටළු පගාඩක් විසපඳනවා. ඒ කාරණාව
ගැන අපි දැන ගන්පන් පකාපහාමද කියන එක
තිපයනවා. පමපහම Decision එකක් අරපගන
තිපයනවාද? උෙපදසේ ලැබිලා තිපයනවාද කියන
එක? එතපකාට ඒක Central Bank Governor
විතරක් පනපවයි Monetary Board එපකන්
Decision එකක් ඇවිල්ලා තිපයනවාද?

ගරු අප ෝක් අපබ්ලසිංහ මහතා : පමතුමාපේ
වාර්තාව අපි එදා පකෝප්ප කමිටුපේදී පිළිගත්තතා.
පමතුමාපේ වාර්තාපේ තිපයනවා 33 වන පිටුපේ
පමම
වාර්තාව
පිළිපයල
කිරීපම්දී
විගණකාධිෙතිතුමාට හිමි බලතල හා විෂය සීමාව
තුළ කටයුතු කර ඇති බව අවධාරණය කරනු
ලැපේ.
ඉන්
ඔේබට
සාෙරාධීව
විගණකාධිෙතිතුමාට නිගමනය කළ පනාහැකි
.....කටයුතු සිදුව ඇත්තනම් පමහිදී ෙරීක්ෂාවට ලක්
පනාවන පහයින් එවන් ෙරීක්ෂාවන් අව ය යැයි
හැපඟන්පන් නම් ඒ සඳහා සුදුසු ආයතනයකින්
සහාය ලබා ගැනීම සුදුසු යැයි කියලා එතුමා
නිර්පද්ධ කරලා තිපයනවා. එම නිසා අපිට පමතුමා
කියු එක පම් අංකය යටපත්ත අෙට යන්න ුළුවන්.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : දැන් මුලින්ම
අපි තීරණයකට එන්න ඕනෑ අජිත්ත පෙපර්රා
මන්ීතුමා
එදා
හිටිපේ
නැහැ.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව එදා සහභාගී වුණ
අපි පිළිගත්තතා පම් වාර්තාව. එතපකාට ඕනෑ
පකපනකුට
අදත්ත
අයිතිය
තිපයනවා
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව
පිළිගන්පන්
නැත්තනම් අදත්ත සටහන් කරන්න පම්පක් පම්
වාර්තාව පිළිගන්පන් නැහැ කියලා. එතපකාට අපි
ඒ තීරණයට එන්න ඕනෑ.එතපකාට අපි පම්
වාර්තාව පිළිගන්නවා ඒක ෙළමුපවන්ම කියන්න
ඕනෑ. ඊලඟට විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
පබාපහාම ෙැහැදිලිව තිපයනවා එතුමා පම්
ෙරීක්ෂණය කිරීපම්දී එතුමාට තිබුණු සීමාවන්. ඒ
සීමාවන් තුළ ෙරීක්ෂණය කරලා එතුමා තීරණය
කරලා තිපයනවා බිලියන 1.6ක ොඩුවක් සිද්ධධ
පවලා තිපයනවා. සහ ඒ මහබැංකු අධිෙතිවරයාපේ
ඒ තනතුපර් රාජකාරි කටයුතු කිරීම පිළිබඳව
ප්රධාන කරුණු කීෙයක් එතුමා ඒ සීමිත බලතල
අනුව සහ සීමිත ෙරාසය තුල දී කරන ලද ෙරීක්ෂණ
අනුව අනාවරණය පවලා තිපයනවා.එතපකාට ඒ
වපේම
එතුමා
අන්තිමට
කියනවා
පම්
ෙරීක්ෂණපේදී පම් කරුණු අනාවරණය පවලා
තිපයනවා. එතපකාට ඒ බිලියන 1.6ක ොඩුවක් සිදු
වුණා කියන එක එතුමා තහවුරු කරනවා.
එතපකාට එතුමාපේ ක්රියාකලාෙය පිළිබඳවත්ත
එතුමා තහවුරු කරනවා. පම් කාරක සභාවට
අව ය නම් මීට වඩා වැඩි ොඩුවක් පවලා
තිපයනවාද කියලා තවදුරටත්ත ඕනෑ නම් තමයි පිට
ආයතනවල සහාය ගන්න ඕනෑ කියලා එතුමා
පයෝජනා කරන්පන්. ඉතින් අපිට පම් බිලියන 1.6
ොඩුව පලාකුයි අපිට. ඔබතුමාපේ වාර්තාපේ
තිපයන්පන් අර දීු තීන්දුවට පවනම උෙපදසේ
ගන්න කියන එක පනාපවයි. පම්වා සේීරයි.
බිලියන 1.6ක ොඩුවක් පවලා තිපයනවා. ක්රියා
කලාෙය පමන්න පම්කයි , ඊට අමතරව තවදුරටත්ත
ඕනෑ නම් අපිට අල්ලසේ දූෂණ පහෝ පමානව පහෝ

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : අල්ලසේ
පකාමිසපම් අධිකරණ ෙැත්තපතනුත්ත බලු
වාර්තාවක් තිපයනවා. අපිට ුළුවන්ද ඒ අල්ලසේ
පකාමිසපම් වාර්තාව පගන්වන්න?
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : Forencic ඔඩිේ
එකක් කරමු කියලා මම එදා පයෝජනා කළා.
පම්කට අපි ඒ වැපඩ් කරමු. ඒ සඳහා තමයි. ඒක
එතුමා තීරණය කරලා තිපයනවා. ඒ තීරණය දීලා
තිපයන්පන් අපප්ප සභාවට තීරණය කරන්න කියලා.
ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : මට පොඩි
ගැටළුවක්
තිපයනවා
විගණකාධිෙතිතුමා,
විප ේෂපයන්ම අපි පම් හැම පදයක්ම අවසානපේදී
ඔබතුමාපේ තර්කයක් පවලා තිපයන්පන් Policy
Decision එක ගැන පන්? අපිට Private
Placement එපක් ඉඳන් ගිහිල්ලා තිපයනවා
Auctions වලට. එතැනදී පම් Policy Decision
එකක් අරපගන නෑ කියන මතයක් ඔබතුමාපේ
තිපයනවාද?
විගණකාධිෙති : නෑ මම මපේ මතය එතනැට
ලඝු කරන්පන් නැහැ. එපහම කරන්පන්ත්ත නැහැ.
එපහම කරන්නත්ත එො. එපහම කපළාත්ත හරි
අෙරාධයක් පවනවා. මම Professional Due Care
කියන එක මුල ඉඳලම කතා කපල් ඒක තමයි.
ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : පම්
Professional Due Care කියන එක පනාපවයි ඊට
කලින් ඔබතුමා කියලා තිපයනවාපම් 1.8 Billion
පම් අවාසියක් පවලා තිපයන ඒකට පහේතුව පවලා
තිපයන්පන් Auction වලට ගිය එක. ඔබතුමා
එතැන ෙැහැදිලිවම කියලා තිපයනවා පන්?
ඔබතුමා ඒපක්දී ෙැහැදිලිවම කියලා තිපයනවා.
පමතැනදී විප ේෂපයන්ම මට තිපයන දැනුම අනුව
ඒ වපේ Decision එකක් අරපගන තිපයනවා. ඒ
Decision එක පිළිබඳව, පමාකද මම දන්න තරමට
එතැනින් එහාට අරගත්තත Private Placement
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
කරන්න කියන එකයි, පම්ක ෙටලවා ගන්න එො
මපේ පෙෞද්ධගලික අදහස.
ඒ වපේම පම්
කාමරපේදීම Recording තිපයනවා පම් Private
Placement සහ Auction කියන පම් ප්රතිෙත්තතිමය
තීන්දුව ගැනීම පිළිබඳවත්ත, නියමිත නීතිරීති
අනුගමනය කරලා නැහැයි කියන එක මුදල්
මණ්ඩලය වාිකව කියලා තිපයනවා. ඒක අපප්ප
Sub Committee වාර්තාපේ තිපයනවා. ඒකත්ත මම
ඉතාමත්ත වගකීමකින් යුතුව කියනවා. අපිට ඔප්පු
කරන්න ුළුවන්. මහබැංකුව ආුපදන්. අපි ඒ
ප්ර ේන ටික අහන්නම්. ඒකට ඔබතුමන්ලා හිටිපේ
නැහැ. එතපකාට මුදල් මණ්ඩලය එතපකාට පම්ක
මහබැංකු අධිෙතිවරයාපේ පෙෞද්ධගලික තීන්දුවක්
මත ගත්තත ඒකක්. මහබැංකුපේ අධිෙතිවරයා පම්ක
Private Placement වලින් Auction එකට යාපම්දී
අනුගමනය කළ යුතු ක්රියාමාර්ගය අනුගමනය
කරලා නැහැ. ඒකටත්ත ඉතාමත්ත ෙැහැදිලි සාක්ි
ඔප්පු කළ හැකි ප්රමාණයක් තිපයනවා.ඉතින් ඒ
නිසා අපි පයෝජනා කරන්පන් දැන් පම් පමතුමාපේ
වාර්තාව අපි අනුමත කරනවා. ඒ අනුව මහබැංකුව
අපි පගන්වලා මාසයක් විතර ඇතුලත වැඩිම
මාසයකට වැඩිය යන්න බැහැ. පම් පිළිබඳව
තීන්දුවක් අපි අනිවාර්පයන්ම පදන්න ඕනෑ. අපි
ෙැය 24ම හරි පම්කට කාලය මිඩංගු කරනවා.

හරි පවන්න ුළුවන්. පකාටසක් වැරදි පවන්න
ුළුවන්. ඒ නිසා හිතන්න එො පම් නගන තර්ක
කවුරු හරි සුද්ධද කරන්න කරනවා කියලා. එපහම
එකක් නැහැ. පම් ගැන අපිටත්ත පෙෞද්ධගලික
සේථාවරයන් තිපයනවා. ඒ ගැන මම අවපබෝධ කර
ගන්න කියන්පන්.
වැඩි කතන්දර ඕන නෑ
කියන්න. එපහමයි කියලා අමුපවන් පද්ධවල්
පිළිගන්න ඕනෑ නෑ. ඒ නිසා ඒ Tone එක එච්චර
මට ඇල්ලුපේ නෑ. “කමිටුව පිළිගත්තතා“ ඒ
පමාකටද පිළිගන්පන්. පම් පකාපිය දුන්නාම
විගණකාධිෙති කියන පද්ධ අමුපවන් පිළිගන්න පම්
කමිටුව පමාකටද? ඒ නිසා පම් වාර්තාව සේතූති
ූර්වකව ලබා ගතිමි.පම් වාර්තාව මත ෙදනම්
පවලා පම් වාර්තාව යා යුතුයි. ඒ නිසා ඒකයි
සේථාවරය. ඒක සකසේ කළාට සේතූතියි. පමවැනි
කමිටු පිළිබඳ පලෝකපේ මමත්ත ගිහින් තිපයනවා
ොඨමාලා කීෙයකට පවන රටවල් වල. මම
ඉපගන
ගත්තත
විදියට
එංගලන්තපේත්ත
ඇමරිකාපේත්ත, පමවැනි කමිටුවලට විප ෂ
ේ ඥයන්
කැඳවනවා. මට ඉගැන්නුවා මතකයි බ්රිතානය
ොර්ලිපම්න්තුපේ ගුවන් යානා ගැන ගුවන් යානා
තාක්ෂණය පනාපවයි. ඒපකත්ත තිපයනවා Value
For Money. ඒ Value For Money කියන
ප්ර ේනපේදී ඒ කියන Standards හරිද? ඒ
Economics හරිද කියලා බලන්න ඒ Economics
ලා සාක්කියට කැඳවලා තිපයනවා. පබාපහාම
Famous Textbook case එකක්.
ඒ නිසා
විප ේෂඥයන් කැඳවීම කියන එක Upset නැහැ.
ඒක පලෝකය පිළිගත්තත එකක්.

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා : සභාෙතිතුමා
තව ප්ර ේනයක් තිපයනවා හිටු මහබැංකු
අධිෙතිතුමා දැන් ඒ තනතුපර් නැහැ. එතපකාට
එතුමාට තිපයන්පන් විපද්ධශීය ුරවැසිභාවයක්.
එතුමා පම් රටින් පිට වුපණාත්ත එපහම එතුමා
කැඳවලා හරි ප්ර ේන කරන්න අපිට අයිතියක්
තිපයයිද?
පමාකක්ද
ඒ
සම්බන්ධපයන්
තිපයන්පන්?

ගරු
රන්ජන්
රාමනායක
මහතා
:
විගණකාධිෙතිතුමා පම් ප්ර ේනය අහන්න මම
හිතාපගන හිටිපේ විපේචනයක් තිපයනවා
පලාක්කා පවනුපවන් ප්ර න
ේ අහනවා කියලා. මට
verify කර ගන්න ඕන පම් වැපඩ්. දැන් Perpertual
සමාගම සහ Governor අතර ඥාති සම්බන්ධයක්
තිපයනවාද ඒපක්?

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : එද්ධදි මට පගාඩක්
උන හැදිලා පමතැනට ඇවිල්ලා වාඩි පවලා හිටියා.
හැබැයි මම එකඟ වුපන් නැහැ එදා ප්රතිෙත්තති
පහේතුවක් නිසා සිදුවුණ Loss එකක් කියලා මම එදා
පිළිගත්තපතත්ත නැහැ මම දැන් එකඟ පවන්පනත්ත
නැහැ. ඒක Point Out කර ගන්න. ඒක ලියා ගන්න
පමාකද
එකඟ
පවනවා
කිේපවාත්ත
විගණකාධිෙතිතුමා මට මපේ consent එකත්ත
එක්ක ප්ර න
ේ යක් තිපයනවා.

විගණකාධිෙති : දන්පන් නැහැ. අපි ඒවා පචක්
කරන්න ගිපේ නැහැ අපිට අදාළ නැහැ ඒවා.
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : එතපකාට පම්
Commercial බැංකුව හරහා මීට පෙර ඉතිහාසපේ
Perpertual සමාගම මීට පෙර ගණුපදනු කරලා
තිපයනවාද?

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : දැන් ලසන්ත ගරු
මන්ීතුමා කියු පද්ධට ඉතාමත්ත පගෞරව සහිතව මා
කියන්පන් වාර්තාව පිළිගන්නවා කියලා කාර්ය
ෙටිොටියක් නැහැ. තිපයන්නත්ත බැහැ.
පම්
වාර්තාව මත ෙදනම් පවලා තමයි පම් ෙරීක්ෂණ
පකපරන්න ඕන. අපි සේතූතිවන්ත පවනවා පම්
වාර්තාවක් සකසේ කිරීම ගැන. පම් වාර්තාව හරි
පවන්න ුළුවන්. වැරදි පවන්න ුළුවන්. පකාටසක්

විගණකාධිෙති : ඒකත්ත අදාළ නැහැ පමාකද අපි
එච්චර එහා ගිහිල්ලා නැහැ.
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : විනාඩි හතර
තව විනාඩි හතරකට දික් කර ගත්තපත්ත ඉහත එපහම
දික් කර ගැනීමක් කරලා තිපයනවාද ඉතිහාසපේ?

79
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අතිපර්තක විගණකාධිෙති :
නැහැ.

ඒකත්ත අපි බලලා

විගණකාධිෙති : නෑ මුදල් දුන්න එක වැරැද්ධදක්
පනාපවයි. ඒ බැංකුපේ Business එක පන්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : ඉතින් ඒක
බලන්පන් නැතුව පකාපහාමද පමපහම Report
එකක් පදන්පන්?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : සභාෙති
G.M. ආවා. සභාෙති G.M. කිේවා එයාලා දන්පන්
නැහැ ........... තමයි පම්කට අනුමැතිය දීලා
තිපයන්පන් කියලා. අපි Bank of Ceylon එකට
කිේවා පම්කට Inquire එකක් කරලා පම්කට
Report එකක් පගන්වන්න කියලා. Chairman
G.M. පිළිගත්තතා එයාලාපේ කිසිදු අනුමැතියකින්
පතාරව තමයි පම් ෙහසුකම දුන්පන් කියලා.

විගණකාධිෙති : පමපහමයි ...........
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : බැලූ බැල්මට
ඥාතිවරයාට උදේවක් කරලා තිපයනවා කියලා
ඔබතුමා හිතනවාද?
විගණකාධිෙති : වාර්තාපේ කිසිම තැනක ඔය
කියන
කාරණය
සඳහන්
පවන්පන්
නැහැ................... Primary Dealer පකපනකුපේ
කාර්යයක් සඳහා සහභාගී පවච්ච ප්රථම අවසේථාව.
එපහම පවලා නැහැ.

සභාෙතිුමා - අපිට ක්රම පදකක් තිපයනවා
පමතැන. මන්ීතුමන්ලාට
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : මම කියන්න
හදන්පන් පම්කයි. සිද්ධධාන්ත ඇත්තත කියලා ඔප්පු
පවන්පන් ඒවා ප්රාපයෝගිකව භාවිතාවට නැඟුනාට
ෙසේපසේ පන්. පම්ක ඇතුපල් Loss එකක් සහ
ප්ර ේනයක් පප්පනවා පන්. Expert ලා අරපගාල්පලෝ
පම් පගාල්පලෝ ඔක්පකාම අපිට ඕනෑ පවන්පන්
සිද්ධධාන්ත විතරක් තිපයනවා නම්. සිද්ධධාන්තය
ඇතුපල් සිද්ධධියක් තිපයනවා. ඒ සිද්ධධිපයන් පවච්ච
හානියක් තිපයනවා. එකක් පනාපවයි පදකක්
තිපයනවා. අපි ගත්තපත්ත නැහැ මාර්තු 31 ක Bond
Issue එකක් තිපයනවා 50 Billion. සිද්ධධාන්තය
වැදගත්ත සිද්ධධාන්තය Practically ඔප්පු පවලා
තිපයනවා අසාර්ථකයි කියලා. Policy හරි
පමානවා හරි. ඉතින් ඒ නිසා strategy තිපයනවා
නම් තව සැපහන කාලයක් පම්ක අදින්න අපිට
එපහම ුළුවන්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
සම්බන්ධව මම ඉතාම ෙැහැදිලිව කියනවා,
විගණකාධිෙතිතුමා අපිට ඒක ෙැත්තතක තියන්න.
අපි පගන්වනවා Timber Corperation එක. ඒකට
විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාවක් පදනවා. අපි
මහබැංකුවට පම් නගන අවිසේවාසය නම් ෙදනම්
කර ගන්පන් අපිට ඒක කරන්නත්ත බැහැ. අපිට
හැම පවලාපේම හැම Corperation එකකටම අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව සතය පලස
පිළිඅරපගන තමයි කරන්පන්. නමුත්ත අපි දන්නවා
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපවනුත්ත අඩුොඩු
පවන බව. විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපේ
නිලධාරීන් ඔක්පකාම සියයට සියයක්ම සුෙරියටම
කරනවා පනපවයි පන්. නමුත්ත අපි හැම
Corperation එකක්ම පමතැන Check කරන්පන්
එතුමා පදන වාර්තා එපවපල් බලලා. අපි Study
කරලාත්ත පනපවයි පමතැනට එන්පන් සමහර
පවලාවට. අපි එපවපල් බලලා ප්ර ේන කරනවා. අපි
වි ේවාසයක ඉන්නවා. සහ අවුරුදු ගණනාවක්
තිසේපසේ එතුමාපේ පදොර්තපම්න්තුව ඒ තමන්පේ
නිවැරදිභාවය සහ වගකීම් සම්ෙන්න භාවය
වාර්තාවල ඔප්පු කරලා තිපයනවා. ඒ නිසා අපි

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : ඒ කියන්පන්
Registar COmpany එකකට මීට ඉසේපසල්ලා
B.O.C. එක සම්බන්ධ පවලා තිපයනවාද?
විගණකාධිෙති : COncept එකක් හැටියට ඒක
සාමානයපයන් පවලා නැහැ. එපහම පවන්පන්
නැහැ. අනිත්ත ුද්ධගලයා මම හිතන්පන් .........
Money ොවිච්ි කළ කියලා තමයි........
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : ඒ කියන්පන්
පෙෞද්ධගලික සමාගමක් B.O.C. Money ොවිච්ි
කරලා මිලදී ගැනීම කරපගන එපහම එකක්ද?
විගණකාධිෙති : ඔේ එපහම එකක් තමයි.
සභාෙතිුමා - පමපහම පත්තරුම් ගන්න පකෝ.
ඔයා රඟොන Film එකක ඔයා වපේම තව
පකපනක් රඟොන්පන් නැහැ.
විගණකාධිෙති : B.O.C. එකත්ත Primary
Dealer පකපනක්. එතපකාට B.O.C. එක Direct
ගන්නවා මිසක් තවත්ත Primary Dealer පකපනක්
පවනුපවන් පෙනී සිටින්පන් නැහැ. ............
වැරදියි.
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා : එතපකාට
පමානවා හරි ප්ර න
ේ යක් වුපණාත්ත වගකීමක්
ගන්නවාද B.O.C. එක.
ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : ....................
නමුත්ත පමතැන තිපයන වැරැද්ධද B.O.C.එක
Primary Dealer පකපනක් හින්දා they bided ඒ
පගාල්ලන්නුත්ත පම් Auction එකට ඇතුල් පවන්න
තිේබා. පමතැන ඒ පගාල්පලෝ ඇතුල් පවන්පන්
නැතුව අරකට මුදල් දීලා තිපයනවා. ඒ මුදල් දුන්න
එක වැරැද්ධදක් පනාපවයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
මහබැංකුපේදී විතරක් අපි ඒපකන් පවනසේ පවන්න
ඕනෑ නැහැ. ඒකයි මපේ තර්කය.

ඕක තමයි අපි තීරණය කපළේ. ඒ කියන්පන්, පම්
ඉදිරිෙත්ත කළ කරුණු අපි......... ඒක මත ෙදනම්
පවලා අපි වාර්තාවක් සකසේ කරනවා. පකෝප්ප
කමිටුපවන් ඒක ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. ඕක තමයි තීරණය කපළේ. ඒ තීරණය
තමයි අපි දන්නා
තරමට සියළුම ගරු
මන්ීතුමන්ලා අපි එකඟ වුණා ඊට වැඩිය පද්ධවල්
කියන්පන් නැතුව පම් කාරණාව විතරක් අපි
මාධයවලට වුනත්ත කියමු කියලා. මම සේතූතිවන්ත
පවනවා හැම පදනාමත්ත ඒ සිමාපේ හිටියා. ඒක
තමයි ගත්තත තීරණය.

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : මම ඌණ
ුර්ණයක් කරන්පන්. අපි ඒ වපේ පවලාවල දී අර
විගණකාධිෙතිතුමා පේන වාර්තාව ගැන ප්ර න
ේ
කරනවා
වපේම
අපනක්
අතට
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපගනුත්ත ප්ර ේන කරනවා සමහර
පවලාවට පම්ක වැරදි පන්ද විගණකාධිෙතිතුමා
කියලා. හැබැයි සමසේථයක් විදියට අපි සමසේථ
වාර්තාව පිළිඅරපගන තමයි ඒක අපි ප්ර න
ේ
කිරීම්වලට භාජනය කරන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : මාධයවල
ෙලපවලා තිපයනවා මම අද හරි ඊපේ හරි
ෙත්තතරවල තිබුණා කවුරුහරි මන්ීවරපයක්
ප්රකා කලා කියලා පම් වාර්තාව විෙක්ෂපේ
පද්ධ ොලපඥයකුට දීලා තිපයනවා කියලා මීට
කලින්. ඒකත්ත මම හිතන්පන් පේර ගන්න ඕනැ
සභාෙතිතුමා.

සභාෙතිුමා - මට කාරණා කීෙයක් මතු කරන්න
තිපයනවා. මට දැපනන පද්ධ තමයි මීට කලින්
ලංකා බැංකුව සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ඒ ක්රියාවලිය
සම්බන්ධව ඔබතුමන්ලාට තිපබන ෙැහැදිලි කර
ගැනීම් අව යයි කියලා මට හිපතනවා.ඒ නිසා මම
පයෝජනා කරනවා කාරක සභාව අනුමත කරනවා
නම් අද මීට කලින් කරු සාක්ි සටහන් දැනට අර
පල්ඛනයට
ඇතුල්
කරලා
තිපයනවා.
කථානායකතුමාපේ. ඒක Membersලට අපිට ලබා
පදන්න ුළුවන්.ඒක හරි පන් එපහමනම්.
අනුමතයි. හැපමෝටම ඒක අපි ලබා පදන්නම්.
එතපකාට පත්තපරන්වා පම් ක්රියාවලිය සිද්ධධ පවච්ච
ආකාරය. ඊලඟට මහබැංකුව සාක්ි සටහන් කරු
තවත්ත
ෙරීක්ෂණයත්ත
තිපයනවා,
ඒක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාවලත්ත
යම්
ප්රමාණයකට තිපයනවා, අල්ලසේ පහෝ දූෂණ
පකාමිසපම්. එතපකාට අපිට කාරක සභාව හැටියට
ඉල්ලීමක් කරන්න ුළුවන් අල්ලසේ පහෝ දූෂණ
පකාමිසමට ඉදිරිෙත්ත කරු ඒ සාක්ි සටහන් සහිත
අල්ලසේ පහෝ දූෂණ පකාමිසපම් වාර්තාව අෙට
ඉල්ලීමක් කරන්න.පම් තීරණය සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙතිතුමා ගත්තත තීරණය පමන්න
පමපහමයි වුපණ්. ඒපක් කරුණුවලට එදා ගිපේ
නැති බව ඇත්තත. නමුත්ත විගණකාධිෙතිතුමා ඉතා
ෙැහැදිලිව පකාටසේ කීෙයක් ඉදිරිෙත්ත කළා.
විගණකාධිෙතිතුමා කාර්යබහුලව, පවපහසකරව
හිටියා වුණාට අපි පවපහසකරව හිටිපේ නැහැ. ඒ
නිසා
අෙට
ඒ
ටික
පහාඳට
ඇහුනා.
විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කළා විෂයෙථපේ
සීමාව.ඒවාපේම පල්ඛන ෙරීක්ෂා කිරීම ආකාරය.
පම් වාර්තාව හදන්න ගත්තත ක්රමපේදය. ඊලඟට
එතුමා
ඉදිරිෙත්ත
කළා
ඉතා
ෙැහැදිලිව
නිරීක්ෂණයන්. ඊට ෙසේපසේ එතුමා ඉදිරිෙත්ත කළා ඒ
නිරීක්ෂණ ෙදනම් කර ගත්ත නිඟමනයන්. ඒ ටික අපි
පමතැනදී පිළිගත්තතා, පමන්න පම් ආකාරයට.
...........................................................................
..........................................................

සභාෙතිුමා: ඒක මම ලබා ගත්තතා. ඒක
ඇත්තතටම මම කණගාටු පවනවා එපහම
මන්ීවරුන් කිේවා කියනවා නම්. හැබැයි මම
පම්ක පිළිගන්පන් නැහැ.ලංකාදීෙ ජූලි මාපසේ
තුන්වැනි ඉරිදා ෙත්තතපර් තිපයන්පන්. හැබැයි පම්ක
පනෝේ කරන්න ඕනෑ කාරක සභාපේදී සහ
විගණකාධිෙතිතුමා මපගන් ඉල්ලීමක් කළා පම්
ගැන
ෙැහැදිලි
කිරීමක්
කරන්න
විගණකාධිෙතිතුමාට අවසේථාවක් පදන්න කියලා.
මම හිතාපගන හිටියා ඒක අවසාන පමාපහාපත්තදී
පදන්න. පම් සාකච්ඡාපේදී. නමුත්ත ඔබතුමා ඒක
මතු කළ නිසා මම ඒක ගන්නවා.ඒපක් තිපයන්පන්
“ විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව පදමපළන් නැති
වීම ගැටළුවක් ඇමති සේවාමිනාදන් කීය. ඒ වාර්තාව
ඇතුපල් පලාකු ප්ර ේන නැහැ වපගයි මහබැංකුපේ
මූලය මණ්ඩලයටත්ත ඔය වාර්තාව යවලා ඒ අයපේ
අදහසේ ලබා ගන්න පකෝප්ප එපක් සියළු පදනා
එකඟයි කියලා ආරංියි.
දයා ගමපේ කීය.
ජනාධිෙති, අගමැති කථානායකට කලින් මහින්ද
රාජෙක්ෂටත්ත පකාපියක් යවලා කියලා ආරංියි.
එයා වාර්තාපේ කරුනුවලට මුලින්ම උත්තතර
දුන්පන් ඒ නිසාද දන්පන් නැහැ.
රංජන්
රාමනායක කී විට පිරිස මූණට මූණ බලා ගත්තහ“
ඒක තමයි තිබුපණ්. ඒක මත ෙදනම් පවලා නැවත
විගණකාධිෙතිවාර්තාව
කලින්ම
විෙක්ෂපේ
පද්ධ ොලකපයෝ අතට ෙරීක්ෂණයක් කරන්නැයි
ඇමතිවරු අගමැතිපගන් ඉල්ලයි කියලා නැවත
ජූලි 04 වැනිදා ුවත්ත ෙපත්තත්ත තිපයනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ කාරණවා මම ෙැහැදිලි
කරන්න ඕනෑ විගණකාධිෙති පවනුපවන්.
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : දයාසිරි
ඇමතිතුමා මම කියන්පන් පමපහමයි අපිට පම්
ගැන........... කරනවා පනාපවයි. නමුත්ත දැන් පම්
වාර්තාව පිළිබඳ රපේ ඇතිපවලා තිපයන මතයයි.
අපිට පද්ධ ොලන ෙක්ෂ තිපයනවා. අපිව ආරක්ෂා
කරන්න අපිව පවනුපවන් කතා කරන්න තව සීයක්
ඉන්නවා. නමුත්ත විගණකාධිෙතිතුමාට එපහම
නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඊපේ දැක්කා
හඳුන්පනත්තති මන්ීතුමා ගිය ........... එපක්දිත්ත
වි ාල සැකයක් මතු කරන්න හැදුවා පම් කතාවට
බලෙෑමක් වුණා කියලා. ඒ මාධයතුමිය.බලන්
ඉන්න මිනිසේසු ඔබතුමා කියන එක එච්චරම
පත්තරුම් ගන්නවාද? එතුමිය ගැන දන්පන් නැහැ
පන්. පමාකද පම් news එක හරිම බරෙතල
තත්තත්තවයක්. ඒ කියන්පන් ුද්ධගලපයක් ව පයන්
එතුමාට
බලොනවා.
පදොර්තපම්න්තුවට
බලොනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්පන් අපිට
පම්ක සැහැල්ලුපවන් පත්තරුම් ගන්න ුළුවන්
වුණාට පම්ක වැරදියි. ඒ නිසා ඇත්තතටම පම්කට
පදයක් පකපරන්න ඕනෑ කියලා හිපතනවා.

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : හැබැයි එදා
සුමන්තිරන් මන්ීතුමා ...... එතුමාපගන් කිසිම
විපරෝධයක් ආපේ නෑ හැබැයි ෙත්තතරයට ලියන්න
පවයි අපිට පම් committee එක විදියටවත්ත කරුණා
කරලා පම්වා ලියනපකාට පද්ධ ොලන ප්ර න
ේ ඕනෑ
එකක් කර ගන්න නමුත්ත පම් වපේ COPE
committee එකක ප්ර ේනත්ත ඔය විදියට දැම්මාම
ඒක හරි වැරදියි ඒක.
සභාෙතිතුමා: අපි අවසන් කරනවා පම් විදියට.
අපි 07 වැනිදාට මහබැංකුව කැපඳේවාට ෙසේපසේ
..............
ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : බිමල් මන්ීතුමා
කියු කාරණය ගැන මම කියන්පන්. පම්
වාර්තාපේ පවනසක් තිපයනවා. පවනදා මම
දැකලා තිපයනවා audit reportවල පම් විෂයෙථය
සීමා වීපම්දී පම් විප ේෂඥතාවය පමාකද පමතැන
policy ප්ර ේනයක් තිපයනවා. policy විතරක්
පනපවයි. අපිට වාද නැතුව ඉතුරු ටිකත්ත අපිට
පම්වා කර ගන්න ුළුවන්. පම් policy desicion
එපක්දී 100% ක් auction......................... යන්න
ගත්තත තීරණය තමයි පම් ගණන් හදලා
තිපයන්පන්. ෙළපවනි නිඟමනය තිපයන්පන
එතැන. එතැන තමයි monetary loss එක first
part එක. මූලයමය ොඩුව පිලිබඳ ප්ර ේනය
ප්රතිෙත්තතිමය පදෝෂයක් කියලා තමයි පමතුමා
කියන්පන්.මම කියන්පන් ඒක ඇත්තතද නැත්තතද
කියලා ඒක පවනම බලන්න ඕන. ඒ නිසා ඒක
අවංකව විගණකාධිෙතිතුමා, නි ේිතව තමන්ට
තිපයන ............. ගැන නැති බව පිළිඅරපගනත්ත
තිපයනවා. ඒ නිසා මම කියන්පන් ඒ ප්ර ේනය හරි
වැදගත්ත එකක් පමාකද මූලයමය පදෝ ය පිළිබඳ
කාරණය පමතැන වැදගත්තම පදයක් නිසා. මම
හිතනවා පම්වා පම් අවුරුදු ගණන් යන පද්ධවල්
පනපවයි. පමාකද මම කලින් පදයක් ඔබතුමාට
කිේවා. පවනත්ත රටවල තිපයන කමිටුවල රාජය
මූලය පිළිබඳ තිපයන කමිටුවල expertලා call
කරනවා. මීට කලින් පම් කමිටුපේ call කරලාද
නැද්ධද කියලා මම දන්පන් නැහැ. මම දැන් තමයි
පම් කමිටුපේ ඉන්පන්. නමුත්ත මම කිලින් P.A.C.
ඉඳලා තිපයනවා. මපේ ඉල්ලීම call කරන්න
කියලා. call කරන්න බැහැ කියලා කියනවා නම්,
අපි සීමා පවනවා කියලා තීරණය කරනවා නම් අපි
එපහම තීරණය කරගමු.

සභාෙතිුමා:
ඇත්තතටම මම මීට කලින්
විගණකාධිෙතිතුමාත්ත දන්නවා, කමිටුවට ආයතන
කැඳවන පකාට ආයතනවල ූර්ව සාකච්ඡාවක්
විගණකාධිෙතිතුමා එක්ක මම කර ගන්නවා. මට ඒ
ගැන
අවපබෝධය
ලබා
ගැනීම
සඳහා
විගණකාධිෙතිතුමාපේ documents .හැබැයි මම
පම් කාරණාපේදී විගණකාධිෙතිතුමාට කිේපේ
මටවත්ත කියන්න එො ඔබතුමා ඒකත්ත කාරක
සභාපේදී මට ලබා පදන්න කියලා.එපහම තමයි
සිද්ධධ වුපන්. ඒකත්ත කාරක සභාපේදී ලබා ගත්තපත්ත.
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපේදී තමයි මපේ පකාපි එකත්ත
මම
ලබා
ගත්තපත්ත.
එපහම
පදයක්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ ෙැත්තපතන් සිද්ධධ වුපණ්
නැහැ කියන එක මම සහතික පවනවා සම්ූර්ණ
ව පයන්ම.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : පම් කාරක
සභාවට පදන්න කලින් පිටෙතක් ගියා කියලාද?
සභාෙතිුමා :
තිපයන්පන්.

එපහම පන් පම් කියලා

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : එපහම
කියපවන්පන් නෑපන්
සභාෙතිුමා : අපි පම් කාරණයත්ත කියන්න
ඕනෑ.
පදමළ පිටෙත පදමළ ෙරිවර්ථනය
ඇත්තතටම ඊපේ තමයි ලැබිලා තිපයන්පන්. ඒක
භාෂා ෙරිවර්ථන කාර්ය බහුලත්තවය නිසා. හැබැයි
ඊපේ දිනපේම ඒක මන්ීවරුන්ට e-mail කරලා
තිපයනවා.

ගරු හර්තෂණ රාජකරුණා මහතා : අපි අර
central bank එකත්ත එක්ක කතා කරලා ඊට
ෙසේපසේ අපි ඒ ගැන කතා කරමු.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා : මපේ පයෝජනාව
තිපයන්පන් පමපහම අපි ෙළමුපකාටම බලන්න
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
ඕනෑකම තිපයනවා එවැනි ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක්
අරපගන තිපයනවාද කියලා. පමාකද එවැනි
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් අරපගන තිපයනවානම්
විතරයි අපිට තිපයන්පන් ඒ ප්රතිෙත්තතිය පහාඳද
නරකද කියලා විප ේෂඥයන්පගන් අහන එක.
හැබැයි දැනට ඉදිරිෙත්ත පවලා තිපබන කරුණු
අනුව එවැනි ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් අරපගන
නැහැ
පකාතැනකවත්ත.
එතපකාට
එවැනි
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් අරපගන නැතුව තිබියදී
අපි පමාකටද අහන්පන ප්රතිෙත්තති හරිද වැරදිද
කියලා. එපහම අයිතියක් නැහැ.

ගන්න ඕනෑ. පමාකද පම් කරනවා වපේ පනපවයි.
ඔය වපේ 10 ගුණයක් පවලා තිපයනවා. මම
කියන්පන් පමතුමා එදා පබාපහාම මහන්සි පවලා
ඒ වාර්තාව පගනාවා. අපිට වාර්තාව පිළිගැන්නුවා.
අපි පම්ක පිළිගත්තතා කියනවා. පකපසේ පවතත්ත
අපිට පම් කරුණු ඉදිරියටත්ත කතා කරන්න ඕනෑ. ඒ
කතා කිරීපම්දී, පම්ක විභාග කිරීපම්දී යම් කිසි
කාපේ හරි පිටසේතර පකපනකුපේ අපිට පම්කට
සහපයෝගය අව ය නම් ඒකත්ත අපි ලබා ගමු. මම
හිතන්පන් නැහැ ඒකට අපි සීමාවන් දාලා ඒක අපි
පමපහම කරන්න ඕනෑ නැහැ පම්ක ෙදනම්ම
කරපගන යා යුතුයි කියන ඒ මතපේ මම නැහැ.
මම කියන්පන් මපේ පෙෞද්ධගලික මතය.
විගණකාධිෙතිතුමා එතුමාපේ වාර්තාපේත්ත කියලා
තිපයනවා එතුමා සීමාවන් යටත්තව පම්ක කරලා
තිපයන්පන්. ඒනිසා පම්ක අව ය නම් යම් කිසි
පදයක් කරන්න ඒකට එතුමා ඒ අවසේථාවත්ත දීලා
තිපයනවා. ඒනිසා මම කියන්පන් ෙරීක්ෂණ
කරලා, තව කවුරුහරි පගන්වන්න ඕනෑ නම්
ඒකත්ත කරලා, එදා දයාසිරි ඇමතිතුමා කිේව වපේ
පම්ක පමාන audit එකක්ද කියලා
(බාධා
කිරීමක්.) Forensic Audit එකක් කරමු.

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතා : අපි
ඔක්පකාම පද්ධ ොලඥපයෝ. අපි පම් පකාහාටද
යන්පන්? අපි බේබු පනපමයි පන්. ඒ නිසා අපි
කවුරුත්ත දන්නවා පගානා හැපරද්ධදී පමාන
පකපසල් ෙැපළේටද කියලා. අපි කරුණාකරලා
කමිටුවක් හැටියට තීරණයකට එමු. පම්ක
ලැේජාවකට භාජනය කරන්න යන්න එො. ඒ නිසා
අපි තීන්දු කීෙයකට එමු පමානවාද කරන්න
තිපයන්පන් කියලා. මහ බැංකුව අනිද්ධදා එනවා.
අපි ඔක්පකෝටම තිපයනවා ප්ර ේන රාශියක් මහ
බැංකුපවන් අහන්න. මහබැංකුව we can’t let
them go free අපි පහාඳටම දන්නවා යම් පදයක්
සිද්ධධ පවලා තිපයනවා කියලා. අපි හැමදාම පම්වා
ගැන කතා කරනවා. දැන් පමතැන තව ප්ර න
ේ යක්
ඇති. අපි ඒකටත්ත එමු. හිටු මහබැංකු අධිෙතිතුමා
ගැන. ඒ පගාල්ලන්වත්ත පගන්නවන්න ඕනෑ. Give
me a minute. ඒවා විය යුතුයි. අනිවාර්පයන්ම.
කිසි පකපනකුට ඒවා නතර කරන්න ඉඩ පදන්නත්ත
එො. හැබැයි අපි ඉදිරිපිට තිපයන ප්ර න
ේ ය පම්ක.
අපිට ඇසේ ෙනාපිට පෙපනනවා යම් පදයක්. ඇසේ
ෙනාපිට යම් පදයක් පෙපනද්ධදී කරුණා කරලා
මන්ීවරු හැටියට යම් තීන්දුවකට, නිකම් පම්
පබාරුවට පම්ක එහාට පමහාට පම්වා කර ගත්තතාට
මදි.

ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : Forensic Audit
ගැන
පම්
සති
පදපක්ම
දිගටම
මම
කිපයේවා.පම්පක්දී ෙැහැදිලිව පහායා ගන්න
ුළුවන් expertලා ඒ පගාල්ලන් ෙැහැදිලිව කියලා
තිපයනවා පමන්න පමතැනින් පමන්න පමතැනට
සල්ලි ගිහිල්ලා තිපයනවා සල්ලි ගිපේ පමන්න පම්
පවලාපේ. පමන්න පම් පවලාපේ පමන්න
පමතැනින් කතා කරලා තිබුණා. පම් සියළු
කාරණා, අපිට පනාකියු කාරණා වි ාල
ප්රමාණයක් Forensic Audit එපකන් පහායා
ගන්න ුළුවන්. ඒක රස ෙරීක්ෂක තත්තත්තවපේ
තිපයන වැඩ පිළිපවලක්. ඒක නතර පවන්පන්
නැහැ. ඒ වපේ පහායා ගත්තත ජනාධිෙතිවරුන්පේ
වි ාල ප්ර ේන ගණනාවක් ඒ පම්වා වල තිපයනවා.
කරුණාකරලා Forensic Audit ගැන කියවලා
බලන්න. මම පවන කාරණයක්ක හින්දා පනපවයි
මම කිේපේ. අපි expertලා පගන්වනවා නම් මම
වි ේවාස කරන්පන් නැහැ ලංකාපේ expertලා විවිධ
මත අනිවාර්පයන්ම ගන්න ුළුවන් විවිධ
තැන්වලදී. ඒ නිසා මම ඒක පිළිගන්න සූදානම්
නැහැ. ඒක නිසා මම කියන්පන් අපි සියළු පදනාට
එකඟ පවන් ුළුවන් විදයාත්තමක ක්රමපේදයක්
පම්කත්ත පිළිගන්න බැරිනම් අපි ොවිච්ි කරමු
කියලා
තමයි
මපේ
පයෝජනාව
තිපයන්පන.පලෝපක් පවන companies තිපයනවා.
මම කියන්පන් ඒවා අපි පගන්වා ගමු. පවන
කරන්න පදයක් නැහැ.ලංකාපේ companies නැහැ
මම දන්නා විදියට.

ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා : සභාෙතිතුමා,
පමතැනදී යම් පදයක් අපි ෙැහැදිලි කර ගන්න
ඕනෑ. අපි පබාපහාම ෙැහැදිලිව කියනවා අපි පම්
කතා කරන්පන් කිසි පකපනකු සුද්ධද කරන්නට
පනපවයි. ඒක ෙැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. පමාකද
පමතැන මතයක් පගාඩනැපගනවා අපි පම්ක
අදින්න හදනවා, අපිට පම්ක අදින්න ඕනෑ කමකුත්ත
නැහැ. පමාකද අර ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
ඇමතිතුමා කිේවා වපේ අපිටත්ත පම්ක ඉක්මනට
පදපකන් එකක් ඉවර කර ගන්න ඕනෑ. පමාකද
ෙසුගිය පවච්ච ඒවා ඔක්පකාම යට යනවා
පම්පකන්.පමාක අපි ෙසුගිය එක පගනැල්ලා යම්
තැනකට පගනැල්ලා පම්ක නිසා නතර කරලා
තිපයනවා. එපහනම් පම්ක ඉක්මනට ඉවර කර
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මහබැංකුව කැඳවන්න කලින්, අර සාක්ි සටහන්
අධයනය කරන්න කලින්, විප ේෂඥ සහපයෝගයක්
ඕනෑද නැද්ධද කියන එක. මම කියන්පන් අපි
එපහම දැන් ඉන්පන් ඇයි ඉක්මනටම. අපි ඒකට
යමු ඒක ප්ර ේනයක් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා : ඔය විදියට අපි
යනවා නම් අපිට කිසි පදයක් කර ගන්න බැහැ.
එතපකාට ඕපක් සීමාව පමාකක්ද? එක දවසක
කියන්න ුළුවන් ග්රීසිපේ මුදල් තැන්ෙත්ත කිරීම
පිළිබඳවත්ත audit එකක් කරමු. එතපකාට
පමාකක්ද පවන්පන්? E.P.F.එපක් මුදල් දාලා
E.P.F. එපක් මුදල් හානි කිරීම පිළිබඳ ප්ර න
ේ
ගණනාවක් තිපයනවා. එතපකාට ඒවා පකාපහාමද
අපි කර ගන්පන්.
එපහනම් අපිට කිසිවක්
කරගන්න හම්බ පවන්පන් නැහැ. ඒපකන්
පෙන්වන්පන් අපප්ප අසාර්ථක කම. සහ
පදොර්තපම්න්තුව පකපරහි තිපබන වි ව
ේ ාසපේ
බිඳවැටීම,
සභාවක් හැටියට.
ඒ නිසා මම
කියන්පන් පදොර්තපම්න්තුපවන් ඉදිරිෙත්ත කළ
වාර්තාවක් තිපයනවා, ඒ වාර්තාපේ ෙැනනඟින
ගැටළු තිපයන්න ුළුවන්.ඒ ගැටළු අපි
මහබැංකුපවන් නිරාකරණය කර ගන්නවා.
මහබැංකුව විසින් ඉදිරිෙත්ත කරන අදහසේ
පමතුමාපේ
වාර්තාව
පකෝප්ප
සභාපේ
මන්ීවරුන්පේ අදහසේ මත ෙදනම්ව වාර්තාව
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කළා. එකඟ පවන්න
ුළුවන් ඒවා තිපයනවා. පනාපවන්න ුළුවන් ඒවා
තිපයනවා. විකල්ෙ වාර්තාවක් ඕනෑ නම් පදන්න
ුළුවන් කාට හරි. පමාන ආකාරයට හරි කමක් නෑ
වාර්තාවක් ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කළ යුතුයි.
ක්රම තුනයි තිපයන්පන්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව, මහ බැංකුපේ අදහසේ, අපිට තිපබන
අදහසේ.

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : ඔබතුමා
කියන්පන් කලින් සාක්ි සටහන් සාක්ි ව පයන්
ොවිච්ි කරන්න කියලාද?
සභාෙතිුමා:
ඔබතුමන්ලා.

ඒක

අධයනය

කරන්න

ගරු අජිත් පී පෙපර්තරා මහතා : මම ඒ කමිටුපේ
හිටිපේ නැහැ. සාක්ි කාරපයෝ මට හම්බ වුපණ්
නැහැ. මට අහන්න ප්ර ේන තිපයනවා.
සභාෙතිුමා: අජිත්ත පෙපර්රා මන්ීතුමා, ඒ
සාක්ි සටහන් ඔබතුමා අධයනය කරලා ඔබතුමාට
ඒත්තතු යනවා නම් පම් විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත
කරන වාර්තාවටයි පම් පවච්ච ක්රියාවලියටයි
අදාළව ඔබතුමා......
....පවනවා නම් අව ය නැහැ පන්.
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : අපි කියන්පන්
පකෝප්ප එපක් පවච්ච සාක්ි ගන්න කියලා පන්.
පවන තැනක පවච්ච පදයක් පනාපවයි.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා : ..............
........... දැන් උදාහරණයක් විදියට Perpertual
කියන ඒ සමාගම one billion ඉල්ලුවාම එයාලා
thirteen billion දැම්මා. දැන් පම් පහේතුව
පහායන්න අපි පමාන උෙපද්ධ කද කැඳවන්න
ඕනෑ.ඒ සිතුවිල්ල Perpertual එකට ෙහල පවන්න
පමාකක්ද පහේතුව? පහායන්න ුළුවන් කවුද අපි
උෙපද්ධ ක කැඳවන්පන්? One billion ඉල්ලුවා.
අනිත්ත අය පසේරම 1.3billion දැම්මා. Perpertual
දැම්මා 13 billion. එතපකාට ඒ කේටියට 13
billion දාන්න මනස ඇති පවන්න අපි පමාන
උෙපද්ධ කද පගන්වන්පන්? අපි ඉසේපසල්ලා ඒ
උෙපද්ධ ක පගන්වමු.

සභාෙතිුමා:
මම කිේපේ ඒකයි.
දැන්
ඔබතුමන්ලා ඉන්න තැන මම ඉල්ලීම කරන්පන්
එපහම එො කියලා. ඔබතුමන්ලා අපි පම්
විගණකාධිෙතිතුමා පදන වාර්තාවවත්ත අපි
ඉසේපසල්ලා හරියට අධයනය කරන්න ඕනෑ. දැන්
ඒකට පම් ප්රසන්පේෂන් එක ොවිච්ි කර ගන්න.
ඊලඟට ඔබතුමන්ලා මීට කලින් පම් කාරක සභාව
දින 14 ක් රැසේ පවලා ගත්තත සාක්ි
සටහන්
වාර්තාවක් තිපයනවා. ඒපක් සාක්ි දුන්න
කේටියට දැන් කියන්න බැහැ මම ඒක පනාපවයි
කිේපේ කියලා. ඒ සාක්ි සටහන් ටික කියවන්න.
ඒවා නිෂේිතයි. ඒ නිෂේිත සාක්ි සටහන් ටික
කියවලා ඊට ෙසේපසේ අපි දැන් මහ බැංකුව
කැඳවනවා. 07 පවනිදාට අපිට සාක්ි සටහන්
ඔක්පකාම කියවලා ඉවර කර ගන්න බැහැ. අපි
තව දවසක් දා ගමු ඒක ප්ර න
ේ යක් නැහැ. හැබැයි
මහ බැංකුව කැඳවලා ඒ ටිපකන් මූලික පකාටස
නිරාකරණය කර ගන්න ුළුවන් නම් අපිට ඒක
මත ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න
ුළුවන්. එපහම ප්රමාණවත්ත නැහැ කියලා කවුරුහරි
කතා කරනවා නම් එතපකාට තීරණයක් ගමු. දැන්
හැබැයි ූර්ව නිඟමනයක ඉන්න අව ය නැහැ.

ගරු හර්තෂ ද සිල්වා මහතා : ඒක විහිළුවක්
පනපවයි. මමත්ත යම්කිසි අදහසක් පදන්නම්. දැන්
ඔය Perpertual Treasuries අවුරුදු 05ක් තිසේපසේ
market එපක් කපළේ ඔය ....... යටින් කියන්පන්
අූ information දුන්නා, inside information
අධිෙතිවරයා බෑණාට දුන්නා. ඔතනපන් මනපසේ
තිපයන්පන්. ඒක තමයි දැන් අපි හැපමෝම
කියන්පන්. පම් ුද්ධගලපයෝම පම් වැපඩ්ම පම්
governor එන්න කලින් කළා. මම පම්
ොර්ලිපම්න්තුපේ P.A.C. එපක් දිගින් දිගටම පම්
පචෝදනාව කළා. නමුත්ත ඒකට කිසිම පියවරක්
ගැනුපන් නැහැ. Information ගිය තැන් එකකට
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ෂ
ේ කාරක සභාවක්
ව පයන් කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
වඩා තිපයන්න ුළුවන් කියන මතයට අපිට එන්න
සිද්ධධ පවනවා. inside information දිය හැකි
ුද්ධගලපයෝ ගණනාවක් ඉඳලා තිපයනවා. එතැනදී
අර සිතුවිල්ල ෙහළ වුපණ් පකාපහාමද? අර
සිතුවිල්ල ෙහල පවන්න කවුද catalist වුපණ්.

කැඳවන්පන් ඒකට. පම් වාර්තා අව ය නැත්තනම්
පිළිගන්න, මම නම් ඒකට එන්පනත්ත නැහැ.
වැඩක් නැහැ පන් එන්න. පම් මත ෙදනම්ව අපි
රජයට අලාභයක් සිදු කරලා තිපයනවාද? එපහම
නැත්තනම් වංචනික පච්තනාපවන් එවැනි අලාභයක්
කිරීමට ඔහු ක්රියා කරලා තිපයනවාද? ඒකට
වගකිව යුත්තතන් කවුද කියන එක අපි තීරණයකට
ආපවාත්ත අර එතුමා කියන ඉදිරි පියවරයන්ට අපිට
යන්න ුළුවන්.ඉතින් ඒ නිගමනවලට බහින්ට
තමයි අපි ඊලඟ සාකච්ඡාවලට යන්න සිද්ධධ
පවන්පන්. මම කියනවා එපහම නිගමනයකට
එනවා නම් ඒ නිඟමනය තමයි පකෝප්ප අපි
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ. ඒකට
කවුරුත්ත එකඟ නැත්තනම් අපිට පවනත්ත අතුරු
වාර්තාවකින් තවත්ත වාර්තාවකින් තවත්ත කරුණු
කියන්න ුළුවන්. ඔක්පකාම එක වාර්තාවට
බැපඳන්න ඕනෑ නැහැ.පොදු අදහසට විරුද්ධධ
පවනත්ත අදහසක් තිපයනවා නම් ඒ අදහස ඉදිරිෙත්ත
කරන්න බාධාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පම්ක හරියට,
එතුමාපේ රාජකාරිය එතුමා කරලා තිපයන්පන්.
එතුමාපගන් බලාපොපරාත්තතු පවන්න බැහැ රට
පගාඩනගන ආර්ික විදයාඥයාපේ වුවමනාව. දැන්
ඇත්තත ව පයන්ම පමතැනට පගපනන ආර්ික
විදයාඥයාට එතුමාපේ දක්ෂතාවය නැහැ.විගණනය
පිළිබඳ දක්ෂතාවය නැති පවන්න ුළුවන්. ඉතින්
ඒක නිසා පම් ආර්ික විදයාව පනපවයි ෙදනම් කර
ගන්න ඕනෑ. පම් විගණනය පිළිබඳ ඇත්තත
ව පයන්ම අපප්ප තිපයන වි ව
ේ ාසය එතුමා ෙැහැදිව
කියලා තිපයනවා.
ඇයි? පමපහම එකක්
කරන්පන් අපි. ඊලඟට ූර්වාදර් යක් පදන්න
සමාජයට.
ොර්ලිපමන්තුව
ඇතුපල්
අපි
විනිවිදභාවපයන් යුතුව වැඩ කරන්පන්. රජයට
කිසිදු අලාභයක් පනාවන ආකාරපයන් මූලය
ොලනය නිසි විදියට දුෂණය නතර කරන්පන්.
ඒකපන් අපි කරන්පන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ ෙදනම
හැටියට අපි පම්ක පිළිඅරපගන. මම නම් පම්ක
පිළිගන්නවා, පම් වාර්තාපේ තිපබන කරුණු. අපි
ඉදිරි සාකච්ජා දිනට ප ගන්නලා අවසන්
නිගමනයකට එමු.

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා : ප්රසේතාර බැලුවාම
කියන්න ුළුවන් මන්ීතුමා.......... එයාපේ
performance එයාපේ ඥාතියා නැති කාපල් එයා
රුපියල් මිලියන 200, 300 maximum 700
ඉන්පන්. එයා 2015 එයාපේ ඥාතියා Governor
වුණාට ෙසේපසේ එයාපේ වර්ධනය තිපයනවා සියයට
70 ක්. එයාපේ පම් මාස ෙපහේ තිපයනවා මහබැංකු
වාර්තා ප ගන්වන්න ුළුවන් පම් මාස ෙපහේ එයා
සියයට
අසූවකට
ගිහිල්ලා
තිපයනවා.
සාමානයපයන් ගත්තපතාත්ත මිලියන තුන් හාරසීපේ
කරු පකනා billion 40ට ගිහිල්ලා තිපයනවා. මම
ඒකයි කිේපේ ප්රාපයෝගිකව සිද්ධධාන්ත ව පයන්
බලන්න අපිට කරුණක් තිපයනවා. අනිත්ත එක
ඔබතුමා කියනවා නම් ඔය ආයතනය මීට කලිනුත්ත
inside information මත කරලා තිපයනවා කියලා
මම හිතන්පන් case done. අපිට කරන්න පදයක්
එපහනම් නැහැ. ඥාතියා නැතුවත්ත එයා පමපහම
කරලා තිපයනවා නම්, ඥාතියා ඉන්පඳද්ධදී එයාපේ
performanceවල වි ාල පවනසකුත්ත තිපයනවා
නම් එයාට වාසිදායක වන අපිට investigation
එකක් නැහැ.
ගරු දයාසිරි ජයපස්කර මහතා : ඥාතියා නැතුව
පොඩ්ඩක් කළා. ඥාතියා ඇවිල්ලා තව වැඩි කර
ගත්තතා.
ගරු චන්රසිරි ගජධීර මහතා : සභාෙතිතුමා
එක්පකනා හතර ෙසේ ොර කතා කරනවා මම වචන
පදකක්
කතා
කරන්න
ඕනෑ.
දැන්
විගණකාධිෙතිතුමා පකෝප්ප කමිටුවට පම් බැඳුම්කර
සිද්ධධිය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කළා. තාම ඒ
වාර්තාව මත ෙදනම්ව අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි
නිඟමන නෑ පම්පක්. අපි වාර්තාව පිළිගත්තතා.
නමුත්ත පම් රජයට සිදු වූ අවාසිය ොඩුව පහෝ පම්
ක්රියාදාමය වංක පච්තනාපවන් සිදු කළාද නැද්ධද
යන්න තීරණය කිරීම අෙට අයිති පදයක්. දැන් ඔය
උෙකල්ෙනවල ඉන්නවා කියලා කියනවා පන්.
ඔය
උෙකල්ෙන
තිපයනවා.
සමහරුන්ට
පනාතිපබන්න ුළුවන්. දැන් ඇත්තත ව පයන්ම
එපහම පදයක් සිද්ධධ වුණා නම් ඒක මූලය
අෙරාධයක්. මූලය අෙරාධ රපේ පහායන පකාට
කිසිපවකුටත්ත සමාව දිය පනාහැකියි. ඒ නිසා
එවැනි තත්තත්තවයක් අපි අධයනය කරන්න පම්
වාර්තාව මත ෙදනම් පවලා, එතුමා කියලා නැහැ
එපහම එකක්. එතුමාපේ නිඟමන නිරීක්ෂණ
තිපයනවා. දැන් අපි අනිත්ත ආයතනය 07 වැනිදා

ගරු පහක්ටර්ත අප්පුහාමි මහතා : මම නවක
මන්ීවරපයක් පම් ොර්ලිපම්න්තුවටත්ත, පමම
සභාවටත්ත, හැබැයි මම ෙැහැදිලි ප්රකා යක්
කරන්න ඕනෑ. පමාකද අපිට ෙරීක්ෂණ කරන්න
පගාඩාක් පද්ධවල් තිපයන පකාට අපි පම්
ෙරීක්ෂණය පවනම අරපගන තිපයනවා. පහේතුව
තමයි රපේ පගාඩනැඟුනු මතයක් නිසා. අනික
රපේ පගාඩක් පවලාවට පම් ගැන තීන්දු තීරණ
අරපගන පේදිකාවල කතා කරනවා. තීන්දු කරලත්ත
ඉවරයි දඬුවම් කරලත්ත ඉවරයි. සියළු පද්ධ කරලා
ඉවරයි. දැන් පමතැන අපප්ප විගණකාධිෙතිතුමාපේ
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මතය සහ නිඟමනයන් තමයි පමතැන ප්රකා
කරලා තිපයන්පන්. අපි එදා පම්ක භාර ගත්තපත්ත පම්
සියළු මතය පිළිගන්නවා කියන පච්තනාපවන්
පනාපවයි. අපි පම් දුන්න වාර්තාව අරපගන පම්
වාර්තාපවන් ඉදිරි කටයුතු කර පගන යනවා
කියලයි අපි පම්ක පිළිගත්තපත්ත. ඒ නිසා කියන්න
ගත්තපත්ත පම්ක පිළිගත්තතා කියන එකයි, පම්ක
අරපගන ඉසේසරහට යනවා කියන මතයයි පදකක්.
අපි විප ේෂපයන්ම පම්ක අධයනය කරනවා
සමානවම අපිට තිපයනවා තව ෙරීක්ෂණ කීෙයක්
කරන්න ඉසේසරහට. ඒ ෙරීක්ෂණ ඔක්පකාම කළාට
ෙසේපසේ තමයි පිළිගත්තත පද්ධට එන්පන් අපි. අන්න
එදාට තමයි අපි කවුරු හරි පිළිගන්නවාද නැද්ධද
කියලා තීන්දු තීරණ අරගන්පන්. ඒක තීන්දු තීරණ
අරගත්තතාට ෙසේපසේ තමයි පිළිගත්තතා කියන එක
එන්පන්. ඒක තමයි හරි වාර්තාව පවන්පන්. ඒ
වාර්තාව සකසේ කරන්න අව ය කරන මූලික
ලියවිල්ල හැටියට පම්ක අපි භාර ගත්තතා කියන
එක තමයි පම්ක අපි භාර ගත්තතා කිේපේ. ඒක අපි
ෙැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඊලඟ කාරණය තමයි
පම්ක ගැන අපි දිගින් දිගටම කතා කරන්න පහේතුව
වුපණ් අපි දන්නවා මූලය සම්බන්ධතාවය තියන
වරදවල් සම්බන්ධපයන් අපි කියන්පන් දඬුවම්
පදන්න කියලා තමයි. අපිත්ත හැමදාම බලාපගන
ඉන්නවා පම් දඬුවම් පදන්පන් නැති ප්ර න
ේ යට. ඒ
නිසා දඬුවම් පදන්න අව ය වැඩ පිළිපවල කතා
කරද්ධදී පම්කටත්ත එක්ක තව පගාඩාක් පද්ධවල්
තිපයනවා ගන්න. ඒ නිසා අපි ඒ ඔක්පකාම ගමු.
ඒ ඔක්පකාම අරපගන ඉසේසරහට යමු. අපි තව
ඉල්ලීමක් කපළේ, දැනුම සම්බන්ධව අපි ඉල්ලීමක්
කපළේ පහේතුව පමතැන තිපයන්පන් පවනම
වි යක්.එකක් තමයි ෙළපවනි කාරණය අෙට
කියලා තිපයනවා මහ බැංකුව කියන්පන් ෙරිශුද්ධධ
තැනක් කියන එක. එතැනින් තමයි රපේ මූලය
විප ේෂපයන් ොලනය වන තැන. එතැන එපහම
පවන නිසා තමයි එතැන රහසයභාවය රකිනවා
කියලා සමහර පද්ධවල් රැකලා තිපයන්පන්. ඒ නිසා
අපි කියනවා නම් පමතැන වැරදි පවලා තිපයන පද්ධ
රැක ගන්න ඕනෑ කියලා කියනවා නම් අපිට පම්

ගැන දැනුම වැඩිපයන් ගන්න සිද්ධධ පවනවා. අපි
පම් පකෝප්ප කමිටුව ඇතුපල්දි පවන්න ුළුවන්.
එපහම නැත්තනම් මීට ෙරිභාහිරව පවන්න ුළුවන්.
පකාපහාම පහෝ අපිට පම් සම්බන්ධපයන් යම් කිසි
දැනුමක් ගත යුතු පවනවා. ඒ සම්බන්ධව මීට වඩා
දැනුම තිපයන අය එක්ක. පමාකද ඒකට පහේතුව
එතපකාට අපිට ඉසේසරහට යන්න පල්සියි. ඒකට
විතරක් පනපවයි. තව පම්පක් ගන්න තිපයන
කරුණු කාරණා රාශියක් තිපයන නිසා.
සභාෙතිුමා: අපි පමපහම කරමු. 07 වැනිදාට
මහබැංකුව කැඳවලා පම් විගනකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව ෙදනම් කරපගන සාකච්ඡා කරනවා
කියන එකට ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත එකඟයි පන්.
මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඒක නිසා පම්ක note
කරන්න, විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ඒ
නිලධාරීන් ඉසේසරහ අභිපයෝගයට ලක් කරන්පන්
නැතුව ඒපක් කරුණු ොවිච්ි කරලා ඒක ෙදනම්
කරපගන තව වැඩිදුරටත්ත අව ය පද්ධවල් එතැනින්
අහගමු. අද මතු වුණා පන්. මහබැංකුපවන්, මුදල්
මණ්ඩලපයන්, ෙැහැදිලි කර ගන්න පද්ධවල්. ඒ ටික
ෙැහැදිලි කර ගන්න විතරක් ඒ අවසේථාව පයාදා
ගනිමු. පමාකද විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
ගැන අපි අතර ගැටළු තිපයනවා වපේ අදහසක්
එතැනට ගිපයාත්ත අපිට පම් ෙරීක්ෂණය එතැනින්
කර ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාපගන්
ඉල්ලීම කරන්පන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
ෙදනම් කරපගන සාකච්ඡාව ඉදිරියට පගන යමු.
මුදල් මණ්ඩලය සහ මහබැංකුපේ නිලධාරීන්
සමඟ. ඊට ෙසේපසේ අපිට අවසේථාවක් නැවත හදා
ගන්න ුළුවන්, අව යතාවයක් තිපයනවා නම්
ආපය කමිටුපේ කතා කරමු.දැනට ඉන්න මහබැංකු
අධිෙතිවරයා සහ මුදල් මණ්ඩලය කැඳවනවා.සියළු
පදනාපගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා පම් වාර්තාව
පොත සීමිතයි. ඒ නිසා නැවත ෙැමිපණන විට
රැපගන එන්න. අද යනපකාට මතක ඇතුව
පගනියන්න.
(කාරක සභාව කල්තැබිණි)
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Annexure 04

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 ජූලි මස 07 ව්ැනි බ්රහස් තින්දො
ැමිණ සිටි :
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා ( සභාෙති )
ගරු රවුෆේ හකීම් මහතා
ගරු අනුර ප්රියදර් න මහතා
ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා
ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (වවදය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු අප ෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු මාවව පසෝ. පසේනාධිරාජා මහතා
ගරු එසේ. ශ්රීතරන් මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසේස මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු අේදුල්ලාහේ මහේරුෆේ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි :
ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේලිේ.පී.සී. වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි;
එන්.එසේ. පකාඩිතුවක්කු මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි;
යු.අයි. අතුපකෝරල මහත්තමිය, විගණන ෙරීක්ෂක;
ආර්. පසේමසිංහ මහතා, අධ්යක්ෂ ජනරාල්, රාජය වයවසාය පදොර්තපම්න්තුව;
ඩී.සී.ඩේලිේ. හුපගාඩ මහත්තමිය, අතිපර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්.
සීමිත පිටෙත්ත ප්රමාණයක් තිපබන්පන්. එම නිසා
ඔබතුමන්ලාපගන් ඉල්ලා සිටිනවා නැවත පමම
කටයුතුවලට සම්බන්ධ් පවන හැම අවසේථාවකම
පිටෙත්ත රැපගන එන්න කියලා. සියලුම සභික
මන්ීවරුන්ට අද පිටෙත්ත ලබා පදනවා. නිලධ්ාරින්
සමඟ සාකච්ඡාව ෙවත්තවා පගන යන්න මපේ
ෙැත්තපතන් පම් විධියට පයෝජනාවක් තිපබනවා.
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් සකසේ කළ වාර්තාව අපි
දැනට මහ බැංකු නිලධ්ාරින්ට ලබා දීලා නැහැ. අපි
මහ බැංකුපේ නිලධ්ාරින්ට භාෂා තුපනන්ම එම
වාර්තාව ලබා දීලා සතියක ෙමණ කාලයක්
තුළ ඔවුන්පේ නිරීක්ෂණ ලබා ගැනීමට කටයුතු
කරමු. මහ බැංකු අධිෙතිතුමා සහ ඔහුපේ

සභො තිතුමො: මුදල් මණ්ඩලය සහ මහ බැංකුපේ
නිලධ්ාරින් කැඳවීමට පෙර වැඩ කටයුතු ෙහසු කර
ගැනීමට නයාය ෙත්රයක් සකසේ කර ගත්තතා. ෙළමුව
නිපේදන කිහිෙයක් තිපබනවා. පමම කාරක
සභාපේ සාමාජික මන්ීවරපයක්ව කටයුතු කළ
ගරු පේලු කුමාර මන්ීතුමා ඉල්ලා අසේ පවන බවට
අෙට පෙපර්දා ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා. ආණ්ු
ෙක්ෂපේ සභානායක කාර්යාලපයන් තමයි අෙට ඒ
බව දැනුම් දුන්පන්. අපි ඒක නැවත
කථානායකතුමාට පයාමු කළා. පෙපර්දා අපි
තීරණය කළා බැඳුම්කර ක්රියාවලිය පිළිබඳ සියලුම
සාක්ි සටහන් අධ්යයනය කිරීම සඳහා කාරක
සභාපේ සාමාජික මන්ීතුමන්ලාට ලබා දීමට.
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නිලධ්ාරින්පගන් ෙැහැදිලි කර ගැනීම් සහ ප්ර න
ේ
ඇසීම සීමිත කාලයක් තුළ සිදු කරමු. ඒ කියන්පන්
සාමානයපයන් ෙැයක් ෙමණ කාලයකදී දැනට කර
ගන්න ුළුවන් ප්රමාණයට නිලධ්ාරින්පගන්
මන්ීවරු දැනුවත්ත පවන එක මුලින් කර ගනිමු.
මන්ීවරු තම තමන්පේ ුද්ගලික අදහසේ ඉදිරිෙත්ත
කිරීම ඊළඟ පකාටපසේදී සිදු කරමු. පකාටසේ පදකක්
හැටියට කටයුතු කරමු. මන්ීවරු, මන්ීවරු අතර

විවාදයකට පයාමු පනාවි ඉන්නවා නම් වඩා පහාඳයි
කියන එක තමයි මපේ අදහස. ඒ ප්රමාණපයන් අද
අෙට සාකච්ඡා කර ගන්න ුළුවන්. ඉදිරිපේදී තවත්ත
දවසක් පයාදා ගන්න ුළුවන්කම තිපබනවා. එපහම
නම් අපි කැඳවමු.

එම්.අයි.එම්. රෆීක් මහතා, පල්කම්, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාං ය; ාන්ත බණ්ඩාර
මහතා, රාජය පල්කම්, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාං ය; යූ.ජී. රත්තනසිරි මහතා, අතිපර්ක
පල්කම්, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාං ය; එසේ.එම්. චන්රොල, ප්රධ්ාන මූලය නිලධ්ාරි, ජාතික
ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාං ය; ඩේලිේ.එම්.ඩේලිේ.ආර්. දිසානායක මහතා, ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරි,
ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාං ය; පී.ඒ. කාන්ති පමපනවිය, ප්රධ්ාන අභයන්තර විගණක, ජාතික
ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාං ය; ආචාර්ය ඉන්රජිත්ත කුමාරසේවාමි මහතා, අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
මපනෝහරි රාමනාදන් මහත්තමිය, ෙත්තකල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; ආචාර්ය ආර්.එච්.එසේ.
සමරතුංග මහතා, භාණ්ඩාගාරපේ පල්කම්, මුදල් අමාතයාං ය; ආචාර්ය පී.එන්. වීරසිංහ මහතා, නිපයෝජය
අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පී. සමරසිරි මහතා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එසේ. ලංකාතිලක
මහතා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එසේ.එසේ. රත්තනායක මහතා, සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව; පක්. ඩී. රණසිංහ මහතා, සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත්ත මහතා, සහකාර
අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පී.ඩේලිේ.ඩී.එන්.ආර්. පරාද්රිගු මහතා, අධ්යක්ෂ (අභයන්තර පමපහයුම්), ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව; සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමිය, අධ්යක්ෂ (පතාරතුරු තාක්ෂණ), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
ටී.එච්.බී. සරත්තචන්ර මහතා, අධිකාරි, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පක්.එම්.එම්.
සිරිවර්ධ්න මහතා, අධ්යක්ෂ (ආර්ික ෙර්පේෂණ), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; යූ.එල්. මුතුගල මහත්තමිය, අතිපර්ක
අධිකාරි, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ් එම්. ආසීම් මහතා, අතිපර්ක
අධ්යක්ෂ (සංඛ්යාපල්ඛ්න), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පක්.ජී.පී. සිරිකුමාර මහතා, නිපයෝජය අධ්යක්ෂ (නීති හා
අනුකූලතා), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එම්.එසේ.ඩී. රනසිරි මහතා, අධ්යක්ෂ ජනරාල්, භාණ්ඩාගාර පමපහයුම්
පදොර්තපම්න්තුව, මුදල් අමාතයාං ය, විමසන ලදී.
සභො තිතුමො:
අපි
මීට
කලින්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ සහපයෝගය ලබා ගත්තතා 2015
පෙබරවාරි සිට මැයි මාසය දක්වා වුණු බැඳුම්කර
ක්රියාවලිය පිළිබඳව ඇති වුණු තත්තත්තවය පිළිබඳව
වාර්තාවක් සකසේ කර ගන්න. මූලික ෙදනම් වාර්තාවක්
හැටියට විගණකාධිෙතිතුමා විසින් ඒ වාර්තාව සකසේ
කරලා තිපබනවා. ඒ වාර්තාපේ පිටෙත්ත අපි
ඔබතුමන්ලාට අද ලබා පදනවා. සිංහල, ඉංග්රීසි, පදමළ
යන භාෂා තුපනන්ම ඒ වාර්තාව සකසේ කර තිපබනවා.
ඒ පිටෙත්ත ලබා පගන ඔබතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව යම්
ෙැහැදිලි කිරීම් තිපබනවා නම්, නිරීක්ෂණයන්
තිපබනවා නම් සතියක් ඇතුළත එනම්, 14 වැනි දා වන
විට අෙට ලබා පදන්න.
මම කලිනුත්ත කිේව විධියට ගරු මන්ීතුමන්ලාට
මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමා සහ නිලධ්ාරි මණ්ඩලපයන්
බැඳුම්කර ක්රියාවලිය පිළිබඳව යම් ෙැහැදිලි කර ගැනීම්
අව ය නම් එයට අවසේථාව ලබා පදනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව අපි අධ්යයනය කළ
නිසා කාටත්ත ඒ ගැන යම් අවපබෝධ්යක් තිපබනවා. ඒ
ගැන ෙැහැදිලි කර ගන්න අවසේථාවක් තිපබනවා.
විප ෂ
ේ පයන්ම ඊට කලින් නව අධිෙතිතුමා හැටියට
පත්තරී ෙත්ත වුණු ආචාර්ය ඉන්රජිත්ත කුමාරසේවාමි
මහතාට අදහසක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න තිපබනවා නම්,
එයට මම අවසේථාවක් ලබා පදනවා. පම් අපි මුණ
ගැපසන ෙළමුවන අවසේථාව. අපි ඔබතුමා සුහදව
පිළිගන්නවා.

Dr. Indrajit Coomaraswamy: Thank you.
Mr. Chairman, Members of the Committee, let
me first, at the outset say that the Central Bank
of Sri Lanka is fully committed to cooperate with
this Committee. We thank the Auditor-General
for his Report. We want to be as open as possible
about this process. I got the Report last evening
from the Hon. Speaker. My Colleagues are going
through it very carefully and as per your request,
we will submit our comments before the 14th .
We are also happy to answer any questions that
the Members of the Committee have for us and
finally what I want to say is that if this Committee
has any specific recommendations, measures
which would improve our systems, our processes
and procedures, again, we are happy to take
them on board.
So, the three kind of messages that I would like
to convey to summarize are: we are fully
committed to cooperation; we want to be as
open as possible and we would welcome any
recommendations to improve the way we
conduct our business.
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: කාරක සභාපේ සාමාජික ගරු
මන්ීතුමන්ලාට දැන් අවසේථාව තිපබනවා අදාළ
නිලධ්ාරින්පගන් පම් බැඳුම්කර ක්රියාවලිය පිළිබඳව
විමසීමට සහ විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවටත්ත
අදාළ කර ගන්න ුළුවන් ආකාරයට තමන්ට තිපබන
ගැටලු නිරාකරණය කර ගන්න. මම පයෝජනා
කරනවා මම මුලින් ඉදිරිෙත්ත කළා වාපේම ඒ සඳහා
ප්රමාණවත්ත සීමිත කාලයක් අර ගනිමු කියලා. ඊට ෙසුව
සභික මන්ීතුමන්ලාට ුළුවන් ඒ සම්බන්ධ්පයන්
තමන්පේ අදහසේ ඉදිරිෙත්ත කරන්න. මුලින්ම
නිලධ්ාරින් සමඟ ෙැහැදිලි කිරීම් කර ගන්න කියා
ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නිලධ්ාරින්
කිේපේ මුලින්ම විගණකාධිෙතිතුමා සමඟ ෙැහැදිලි
කර ගැනීමද?
සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමා සමඟ ෙැහැදිලි
කර ගැනීම් අපි ඊපේ පෙපර්දා කර ගත්තතා. දැනට අෙට
තිපබන්පන් මහ බැංකු අධිෙතිතුමා සහ මුදල්
මණ්ඩලය, මුදල් අමාතයාං පේ නිලධ්ාරින්පගන්
ඔබතුමන්ලාට තිපබන ෙැහැදිලි කර ගැනීම් කර
ගන්න.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම හිතන විධියට
පම් වාර්තාව ඔබතුමන්ලාට දැන් තමයි ලැබුපණ්.
පකපසේ පවතත්ත රජයට අවාසියක් හැටියට Rs. 1.6
billion ගණනක් පන්ද තිපබන්පන්? ඒකට ප්රධ්ානතම
පහේතුවක් ව පයන් අෙට දැන ගන්නට ලැබිලා
තිපබනවා, bonds issue කරන පකාට රජපේ
ප්රතිෙත්තතිමය පවනසක් සිදු කර තිපබන බව.
පදයාකාරයකින් එය සිදු කරන්න ුළුවන්.
There are two ways. One is private placement
and the other is through auction. So, before the
08th of January, 2015 almost 95 per cent of it was
through private placements. But, afterwards
almost 100 per cent of it was through auction. So,
what is the reason? Was there a Government
policy decision to go for 100 per cent auctioning
or was it a decision taken by the Central Bank or
the Monetary Board? So, can you please give a
clarification on that?
Dr. Indrajit Coomaraswamy: As you know,
Hon. Member it was before my time. I will try to
layout certain principles or thoughts that I have.
Then, I will ask some of my senior Colleagues to
give you a specific answer if I may. I think,
sometimes back we had a hybrid system
whereby we would auction part of the issuance
to try to have price discovery and then have
private placements on the basis of the price
discovered through the auction process. Then,
we moved on to a full placement, as you
mentioned Hon. Member and there were
concerns whether there was a best way to
achieve the objectives that the Government had
and we moved to a full auction system.
Mr. Indrajith Coomaraswamy continued:
Now, we are reviewing all that. We are
questioning whether in a very thin market, like

Sri Lanka because we are a frontier market. Our
financial and capital markets are in order to
develop as we would want to be going forward
which intend upon developing it. But at this
point, we are questioning as to whether the best
possible way is a full auction. So, whether we
moved back to some kind of hybrid system or
not; is something that my colleagues who are
knowledgeable about this area are studying. We
will also take on the Board some of the finding
comings out of the Report of the AuditorGeneral’s Department to try to arrive at what we
think is the best, the most transparent and the
fairest system. So, we are working on getting
towards that.
The Hon. Harshana Rajakaruna: The Governor,
I am questioning you not regarding the future but
about the past.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම සිංහපලන් විසේතර කරන්නම්. අව ය නම්
ඉංග්රීසිපයන් කියන්න ුළුවන්. පෙබරවාරි 27 වැනි දින
සිට ක්රියාත්තමක කර සියයට 100ක් පවන්පද්සි
ක්රමපයන් යනවා කියන තීරණයට මපේ දැනීපම්
හැටියට නම් මුදල් මණ්ඩලයට අනුමැතියක් ලැබිලා
තිබුපණ් නැහැ. තවමත්ත ලැබිලා නැහැ. ඒක සිදු වුපණ්
පෙබරවාරි 27 වැනිදා උපද් පවන්පද්සියට පෙර අපි
සියලු පදනාම ඉන්න තැන, මින් ඉදිරියට
පවන්පද්සිවලින් ෙමණක් කරන බවටත්ත, අපනක්
ක්රමයට කරන්පන් නැති බවටත්ත අධිෙතිතුමා වාචිකව
ප්රකා කළා. එතපකාටත්ත මුදල් මණ්ඩලය ඒක
අනුමත කරලා තිබුපණ් නැහැ. ඊට ෙසේපසේ Board
Meeting එක තිබුපණ් මාර්තු 06 වැනිදා. අධිෙතිතුමා
මුදල් මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා ප්රකා යක් කළා;
පෙබරවාර් 27 වැනිදා ෙැවැත්තවුණු පවන්පද්සිපේදී
සම්ුර්ණපයන් සියයට සියයක් පවන්පද්සිය ෙමණක්
කළා කියලා. ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කළා. නමුත්ත
ඒකත්ත මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතියට ලක් පවලා
තිබුපණ් නැහැ. පමාකද, සාමානයපයන් මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතියට ලක් පවන්න නම් මුදල්
මණ්ඩලපේ සාකච්ඡා කරලා, ඒක අනුමැතියට
ඉදිරිෙත්ත කරලා, ඒ තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. පම්පකදී
දැනුම් දීමක් ෙමණයි කරලා තිබුපණ්. එතපකාට ඒ
සම්බන්ධ්පයන් අධිෙතිතුමා 27 පවනිදාට පෙර කිසිම
දිනක, අපි කිසිම පකපනක් එක්ක ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරලා තිබුපණත්ත නැහැ; කිසිම පකපනකුට දැනුම්
දීමක් කරලා තිබුපණත්ත නැහැ. එතපකාට ඒ නිසා
තමයි Tender Committee එක පදොර්තපම්න්තුව
අතර recommendation පවන විධියට ඒ පගාල්පලෝ
රුපියල් මිලියන 2.5ක් විතරක් අරපගන, ඉතුරු ටික
replacement කරන්න කියලා නිර්පද්
කරලා
තිබුපණ්. එතැනදී පදොර්තපම්න්තුවට ගිහිල්ලා
අධිෙතිතුමා කිේව නිසා තමයි Tender Committee
එක ඒ ආකාරයට තීරණය කරලා තිබුපණ්.
ඔබතුමාපේ ප්ර න
ේ යට මපේ පකටි පිළිතුරයි ඒ. ඒකට
නිසි අනුමැතියක් මුදල් මණ්ඩලපයන් තවමත්ත ලැබිලා
නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Tender Board එපක්
වාඩි පවන පිරිස තමන් පමම bond එක ගන්න
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යන්පන් කවර ආකාරපයන් ද කියන එක පිළිබඳව
දන්පන් නැතිව ද වාඩි පවලා තිපබන්පන්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Tender Board
එකට වාඩි පවන පකාට ඊට කලින් අධිෙතිතුමා
පදොර්තපම්න්තුවට ගිහිල්ලා නිලධ්ාරින්ට කියලා
තිබුණා කලින් ක්රමයට කරන්න එො කියලා.
එතපකාට ඒ ෙණිවුඩය Tender මණ්ඩලයටත්ත ලැබිලා
තිබුණා. Tender මණ්ඩලපේ වාඩි පවන පකාට ඊට
ෙැය භාගයකට විතර කලින් අධිෙතිතුමා කිේව
ෙණිවුඩය ඒ පගාල්ලන්ට ලැබුණාය කියන එක තමයි
දැනුම් පදන්පන්. නමුත්ත ඊට පෙර ඒක දැනුම් දීලා
තිබුපණ් නැහැ.
සභො තිතුමො: නිපයෝජය අධිෙතිතුමා ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණයක් ගන්න ුළුවන් කාටද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: තීරණ ගන්න
ුළුවන් මුදල් මණ්ඩලයටත්ත. පමාකද, කලින් -2008
වසපර්දී - මුදල් මණ්ඩලය ගත්තත තීරණයක් තිපබනවා.
පම් පදක මිශ්ර කරලා තීරණය ගන්න කියලා. එතපකාට
ඒ තීරණය පවනසේ කරනවා නම් ගන්න ුළුවන් මුදල්
මණ්ඩලයට ෙමණයි.
සභො තිතුමො: මුදල් මණ්ඩලය හැර ඒ ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණය ගන්න පවනත්ත කාට පහෝ ුළුවන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: පවනත්ත පයෝජනා
කරන්න ුළුවන්, ෙසේපසේ අපප්ප අධිෙතිතුමා කියනවා
අපි දැක්කා, ෙසේපසේ කාලයක අගමැතිතුමා කිේවාය
කියලා. එපහම අගමැතිතුමා නිර්පද් කළත්ත ඒක
ක්රියාත්තමක කරන්න නම් මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතිය
නීතිමය ආකාරයට අව ය පවනවා. මුදල් මණ්ඩලපේ
අනුමැතියක් නැතිව රජය - මුදල් ඇමතිතුමා පහෝ
අගමැතිතුමා - පයෝජනා කළත්ත, ඒ පයෝජනාව මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතිය ගත්තතාට ෙසේපසේ තමයි නීතිමය
ව පයන් ක්රියාත්තමක කළ හැකි වන්පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අගමැතිතුමා ඒ
නිර්පද් ය ලිඛිතව ලබා දීලා තිපබනවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මම නම් ඒක
ුද්ගලිකව දැකලා නැහැ. ඊට ෙසේපසේ ඒකත්ත
ෙසුකාලීනව COPE එපකන් අධිෙතිතුමාපගන් විමසන
පකාට තමයි එතුමා කියලා තිබුපණ් පම්ක
අගමැතිතුමා තමයි කියලා තිබුපණ් කියලා. නමුත්ත
අපිත්ත එක්ක සාකච්ඡා කරන පවලාපේ අගමැතිතුමා
කිේව කථාවක් කිේපේ නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන් දැනට
දකින විධියට, අගමැතිතුමා විසින් ඒක ලිඛිතව ලබා
දීමක් පහෝ අගමැතිතුමාට එපහම බලයක් කැබිනට්
මණ්ඩලය විසින් ලබා දීමක් පහෝ සිද්ධ් පවලා නැහැ?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මපේ දැනීපම්
හැටියට මම එපහම ලිඛිත ලියවිල්ලක් දැකලා නැහැ.
ඒක ඉදිරිෙත්ත පවලා නැහැ. ෙසුව Bribery
Commission එපකන්, Tender Committee එපකන්,
ොර්ලිපම්න්තුපවන් විමර් න කිහිෙයක් ෙැවැත්තූවා. ඒ
කිසිම තැනකදී මපේ දැනීපම් හැටියට එපහම
ලියවිල්ලක් තවම ඉදිරිෙත්ත පවලා නැහැ.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: පොඩි ෙැහැදිලි
කිරීමක් කරන්න අව යයි. කලින් අනුගමනය කළ
ක්රියාවලිපේ පකාටසක් auction කරනවා. ඉතුරු
පකාටස private placement කරනවා. එතපකාට
කලින් ඒ auction කරලා ගන්න අගය auction කරලා-

මුළු අව යතාපවන් පකාෙමණ ප්රමාණයක් එපහම
auction කරනවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒපක් ප්රමාණය
පමාකක්ද කියන එක Tender Committee එක සහ
පදොර්තපම්න්තුව තමයි තීරණය කරන්පන්.
බහුතරයක් පවලා තිපබන්පන් අපි බැලුවාම දත්තත
සියයට 80ක් ෙමණ direct placement කියන
ක්රමපයන් ගිහින් තිපබන්පන්. සියයට 20ක් ෙමණ
තමයි පවන්පද්සි ක්රමපයන් ගිහින් තිපබන්පන්.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: හැබැයි, ඒක
practice එපකන් ආව එකක්. 20:80 අනුොතය
practice එපකන් ආව එකක්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ. ඒක කරන්න
මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතියක් තිබුණා.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ratio එකට
අනුමැතියක් තිබුණාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Ratio එකට
අනුමැතියක් තිබුපණ් නැහැ.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: Ratio එකට
අනුමැතියක් තිබුපණ් නැහැ.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Ratio එක
කියන්පන් යම් කිසි හැකි ප්රමාණයක් පවන්පද්සිපයන්
අරපගන, ඉතුරු ප්රමාණය ගන්න කියලා තමයි මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතිය තිපබන්පන්.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: සමාපවන්න, ඒක
පත්තරුපණ් නැහැ.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: හැකි ප්රමාණයක්
පවන්පද්සිපයන් අරපගන, ගත පනාහැකි ප්රමාණය
direct placementsවලින් ගන්න කියලා තමයි
අනුමැතිය තිපබන්පන්.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන් හැකි
ප්රමාණයක්. ඒ කියන්පන් 1988 decision එක.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: 2008.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: 2008 decision එක
කිේපේ auctionsවලට ගිහිල්ලා ගන්න ුළුවන් තරම්
ප්රමාණයක් auctionsවලින් ගන්න, එපහම ගන්න බැරි
ප්රමාණයක් තිපබනවා නම් direct placements
කරන්න. ඉතින් එතපකාට දැන් එපහම නම් සියයට
100ක් ගන්න ුළුවන් නම් auctionsවලින්. එතපකාට
මුල් තීරණයයි, ඔය දවපසේ සිදුවීමයි- මම දන්නවා
ගැටලුවක් තිපබන බව. ඒක පනාදැන අහනවා
පනාපවයි. එය සිද්ධ්ාන්තය ව පයන් ගත්තපතාත්ත ඒ
මුල් තීරණයයි ඔය දවස තුළ සිදුවීමයි අතර මුල්
තීරණයට ෙරසේෙරකමක් නැහැ?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මුල් තීරණයට
තාක්ෂණිකව ෙරසේෙරකමක් නැහැ.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: මුල් තීරණයට
තාක්ෂණිකව ෙරසේෙරකමක් නැහැ.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: නමුත්ත ඊට ෙසේපසේ
දිගටම ප්රකා කරලා තිපබනවා- අර ක්රමය කරන්පන්
නැහැ කියන එකත්ත අධිෙතිතුමා තරපේ ප්රකා කර
තිපබනවා.
ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ඔය සිද්ධිපයන්
ෙසේපසේ?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: සිද්ධිය වුණ දවපසේ
ඉඳලා ඊට ෙසේපසේ දිගටම.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත්. පී. ප පර්රො මහතො: ඊට ෙසේපසේ කියලා
තිපබනවා. ඒ කියන්පන් පකාටින්ම 2008 තීරණයක්
ගත්තතා. ඒ තීරණය අනුව කිේපේ හැකි තරම් auction
කරලා ගන්න බලනවා. සියයට 20ක් පනාපේ 30ක්,
80ක්, 90ක් දක්වා යන්න ුළුවන්. එතපකාට balance
එපක් ප්රමාණය direct placement කරනවා. දැන් ඒ
අනුව පම් නි චි
ේ ත දවපසේ- මතපේදයට තුු දුන් දවපසේතාක්ෂණිකව නිවැරදියි. නමුත්ත පවන කාරණා නිසා
අපි ඒ ගැන ප්ර න
ේ කරනවා. ඒකපන් තත්තත්තවය?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒකට තව
පොඩ්ඩක් කරුණු එකතු කරන්නම්. හැකි තරම්
ගන්නවා කියන එක practice ව පයන් කරන්පන්. ඒ
කාලය තුළ ද්වීතියක පවපළඳ පොපළේ තිපබන පොලී
අනුොතය සංසන්දනය කරලා, ඒ සංසන්දන අනුව ඒ
පොලී අනුොතපේ පලාකු පවනසේවීමක් පවන්පන්
නැතිව, ඒ ප්රමාණයට තමයි හැකි ප්රමාණය කියන එක
තීරණය කරන්පන්. එතපකාට ඊට වඩා හැකි පනාවන
ප්රමාණය, ඒ කියන්පන් පොලී අනුොතය ඊට වඩා
පගාඩක් වැඩි පවනවා නම් සලකන්පන් හැකි පනාවන
ප්රමාණය කියලායි.
සභො තිතුමො: ඒ හැකි ප්රමාණය තීරණය කරන්පන්
පොලී අනුොතයට අනුකූල වන විධියට කියන එක
පන් ඔබතුමාපේ ෙැහැදිලි කිරීම තිපබන්පන්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: අනුකූල වන
විධියට.
සභො තිතුමො: ඒ අනුකූල වන විධියට හැකි ප්රමාණය
තීරණය කරන්පනත්ත Tender Committee එක පන්ද?
එපහම නැත්තනම් මුදල් මණ්ඩලයද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Tender
Committee එක මුදල් මණ්ඩලයට ඒක යන්පන්
නැහැ. ඒක Tender Committee නිර්පද් කරලා
අධිෙතිතුමා අනුමත කරනවා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා කිේව විධියට
දැන් Tender මණ්ඩලය වාඩි පවලා පන් පම්ක
බලන්පන්. එතපකාට බලලා තමයි අපි හැකි ප්රමාණය
තීරණය කරන්පන්. නමුත්ත දැන් පමතැන එපහම
පනාපේ පවලා තිපබන්පන්. Tender මණ්ඩලය
බලලා, ඒක විවෘත කරලා ෙරීක්ෂා කිරීමට පෙර, පූර්ව
තීරණයක් අරපගන තිපබනවා, පමය මුළුමනින්ම
ගන්පන් පවන්පද්සියක් මත කියලා. ඒ නිසා
පවන්පද්සිය මත ගැනීම සිදු වන්පන් හැකිතාක් කියන
එකට යටත්තව පනාවයි, මුළුමනින්ම කියන එකට
යටත්තවයි.
පමාකද, වාඩිවීමට පෙර අධිෙතිතුමා විසින්
පවන්පද්සිපයන් සියල්ල ගන්න කියලා තීරණයක්
ලබා දීලා තිපබනවා. එපහම පන්ද සිදු පවලා
තිපබන්පන්?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඔබතුමන්ලාපේ
ෙැහැදිලි කිරීම අනුව ක්රම තුනයි තිපබන්පන්. සියයට
100ක් auction ක්රමය, සියයට 100ක් direct
placement ක්රමය, ඊළඟට පම් පදක මිශ්ර තවත්ත එක
ක්රමයක්. 2008 වසපර්දී තීරණයක් ගත්තතා මිශ්ර
ක්රමයකට යනවා කියලා. මිශ්ර ක්රමයකට ගියා.
එතපකාට පම් සිද්ධිය පවන තාක් මිශ්ර ක්රමයකට තමයි
ගිපේ. ඒ මිශ්ර ක්රමයට මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතිය
ලැබුණා.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මුලින්ම ලැබිලා
තිබුණා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒ අනුමැතිය
මුලින්ම ලැබිලා ඒක දිගටම පගන ගියා. දිගටම ආු
මිශ්ර ක්රමයට අනුමැතිය ලැබුණාට පම් අදාළ සිද්ධිය ඒ
ගණයට වැපටන්පන් නැහැ පන්. පම්ක යන්පන්
සියයට 100ක් auction ක්රමයට. ඒක තුන්වැනි ක්රමය.
මිශ්ර ක්රමයට ලැබුණු අනුමැතියට නැවත වතාවක්
යනවා නම් “හැකි ප්රමාණයක්” කියලා පනාපවයි
වැපටන්පන්, සියයට100ක් කියලා. එතපකාට පම්
ක්රමයට නැවත වතාවක් මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතිය
ලබා ගත යුතුයි. මම කියන කාරණය හරිද වැරදිද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මම එකඟයි.
සභො තිතුමො: මුලුමනින්ම auctionsවලට යන්න
කියන ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය ගන්න ඔබතුමන්ලා
තීරණය කළ පමාකක් හරි ලියවිල්ලක් තිපේද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මපේ ළඟ
නම් එපහම එකක් නැහැ.
සභො තිතුමො: මහ බැංකුපේ නැද්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මපේ දැනීපම්
හැටියට මම දැකලා නම් නැහැ. තිපබන එකම
ලියවිල්ල වන්පන් මුදල් මණ්ඩලයට මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා දැනුම් දීම විතරයි.
සභො තිතුමො: නමුත්ත, “දැනුම්දීමක්” සම්පූර්ණ
ප්රතිෙත්තති තීරණයක් පවන්පන්ත්ත නැහැ. 2008 වසපර්දී
ගත්තත ඒ තීරණය අෙට ලැපබන්න සලසේවන්න.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක පදන්න
ුළුවන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපප්ප ෙහසුව සඳහා පම් සිද්ධිය
සම්බන්ධ් සාකච්ඡා වට ගණනාවක් අනු කාරක සභාව
විසින් කරපගන ගියා. එහිදී පම් සිද්ධිය සම්බන්ධ්ව
ෙැමිණිලා, වාචිකව කට උත්තතර දීු අය සිටිනවා. අෙට
දැන ගන්න අව යයි ඒ නිලධ්ාරින් පමතැන ඉන්නවාද,
නැත්තනම් විශ්රාම ගිහිල්ලාද කියලා. මම නම් ටික
කියන්නම්. Mr. W.A. Wijewardena, former
Deputy Governor. එතපකාට එතුමා පමතැන නැහැ.
Dr. R.H.S. Samaratunga, මුදල් අමාතයාං
පල්කම්තුමා ඉන්නවා. එම්.එසේ.ඩී. රනසිරි මහතා,
Treasury Operations ඉන්නවා. යූ.එල්. මුතුගල
මහත්තමිය ඉන්නවා. Dr. M.Z.M. Azeem ඉන්නවා. Mr.
H.A. Karunaratna, Secretary to the Monetary
Board. එතුමා දැන් ඉන්පන් පකාපහේද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා පමතැනට
ඇවිත්ත නැහැ. නමුත්ත බැංකුපේ ඉන්නවා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අපිට අව ය
වුපණාත්ත එතුමා පගන්වා ගන්න ුළුවන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ුළුවන්. හිටු
අධිෙතිතුමා එතුමාව තාවකාලිකව තනතුපරන් ඉවත්ත
කර ඉඳලා ගිය සතිපේ නව අධිෙතිතුමා නැවත එතුමාව
ඒ තනතුරට ෙත්ත කළා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතුමා බැංකුපේ
ඉන්නවා පන්?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ආර්.ඒ. ජයතිසේස
මහතා?
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ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා දැනට මුදල්
මණ්ඩලපේ සාමාජිකපයක් විධියට ක්රියා කරන්පන්
නැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතුමා දැන්
ඉන්පන් පකාපහේද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා දැන් විශ්රාම
ගිහිල්ලා ඉන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතුමා විශ්රාම
ගිහිල්ලා. අෙට අව යතාවක් වුපණාත්ත කැඳවා ගන්න
ුළුවන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ුළුවන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: Mrs. M.
Ramanathan ඉන්නවා. ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත්ත මහතා
ඉන්නවා. Mr. S. Pathumanapan, Middle Office,
EPF?
Dr. P.N. Weerasinghe: He is not here now.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතුමා බැංකුපේ
ඉන්නවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: බී.ඩී.ඩේලිේ.ඒ.
සිල්වා මහතා ඉන්නවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා හිටු
නිපයෝජය අධිෙතිවරපයක්. එතුමා දැන් විශ්රාම
ගිහිල්ලා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: කලින් සඳහන්
කළ සිද්ධිය පවන කාලපේ එතුමා ඉඳලා තිපබනවා.
එතුමා පමතැනට ඇවිත්ත කට උත්තතර දීලා තිපබනවා.
පී. සමරසිරි මහතා ඉන්නවා, සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන මහතා ඉන්නවා. Mr. N.W.G.R.D.
Nanayakkara, Director, FSRCD?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා බැංකුපේ
ඉන්නවා අද පමතැනට ඇවිත්ත නැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතුමා දැන්
ඉන්න තනතුර පමාකක්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා දැනුත්ත
ඉන්පන් ඒ තනතුපර්ම තමයි. 2015ට පෙර එතුමා
තමයි ණය අධිකාරී විධියට හිටිපේ.
The Hon. Lasantha Alagiyawanna: Mr. L.S.
Fernando, Manager, PDD?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමත්ත පමතැන
නැහැ. නමුත්ත බැංකුපේ ඉන්නවා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතුමා තවමත්ත
පම් තනතුපර්මද ඉන්පන්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා පවන
පදොර්තපම්න්තුවකට මාරු කරලා ඉන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මාරු කිරීම සිදු
කපළේ කවදාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතුමා දැන්
ඉන්පන් Welfare Department එපක්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අෙට අව ය
වුපණාත්ත එතුමා පගන්වා ගන්න ුළුවන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ුළුවන්.
The Hon. Lasantha Alagiyawanna: Dr. P.N.
Weerasinghe, Deputy Governor ඉන්නවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නිපයෝජය
අධිෙතිතුමා, private placement එකක් පවනුවට
auction එකක් කරු නිසා සිදු ූ මිල පවනසේ වීම
පිළිබඳව විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනයට අනුව අපි
අර්ථකථනයක් කරලා තිපබනවා. අපි දැන් පමතැන
පිළිගත්තතා පම් වැඩය ක්රම පේද තුනකට කරන්න
ුළුවන් කියලා. පම් ක්රමපේද තුපනන් එකක් පහෝ,
නිවැරදි පහෝ වැරදි ක්රමපේදයක් තිපබනවාද කියලා
ඔබතුමා මට තාක්ෂණිකව කියන්න.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ක්රමපේද තුනක්
කියන්පන් - options තුනක් තිපබනවා කියන එකයි.
මපේ දැනුම අනුව පම්ක හරිද වැරදිද කියන එකට
වඩා, වඩාත්ත සුදුසු පමාකක්ද කියන එක පිළිබඳව මට
කියන්න ුළුවන්.
ගරු(ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක මටත්ත
ුළුවන්. මම ඔබතුමාපගන් ඍජු ප්ර ේනයක් අහන්පන්.
පමතැන නිවැරදි ක්රමයක් පහෝ වැරදි ක්රමයක්
තිපබනවාද කියලා මට කියන්න.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමනි,
මට එක ක්රමයක් නිවැරදිද, වැරදිද කියලා කියන්න
අෙහසුයි. පමාකද, මහ බැංකුපේ නිලධ්ාරිපයක් විධියට
මම කියන්පන්, මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතිය තිපබන
එකක් නම් ඒක නිවැරදියි, මුදල් මණ්ඩලපේ
අනුමැතිය නැති පදයක් නම් ඒක වැරදියි; ඒක නීති
විපරෝධි වැඩක් කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතිය තිබුණාද නැද්ද කියන එක
අපිට සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන්. නමුත්ත, අපි
hypothetically අහන්පන් පම් options තුපනන් එක
option එකක් නිවැරදි පහෝ options පදක්ක නිවැරදි
පහෝ options තුනම නිවැරදි පවන්න හැකියාවක්
තිපබනවාද කියලා.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: May I intervene?
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Yes, Governor.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: As this is a
question in terms of the options and not as to
exactly what happened, I hope you will not mind
me also commenting though I have come into the
process later. As to which the best system is
depends on the conditions and the nature of
each market. For each market, different system
is appropriate. On the face of it, an auction
system is very fair and very transparent in
principle. But, if it is a very thin market, it is
possible to manipulate it. So, you have to really
think through carefully and sometimes, it may
has to be through trial and error. You may think
that you are introducing a very transparent
system but that may not workout very well. So,
to answer your question, there is no right or
wrong way a priori. You have to fit the system to
the conditions that exist in your market.
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Precisely, that
is what I wanted to know. Because, the issue at
hand is whether one particular system was right
or wrong. So, there is no right or wrong system.

92
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වගකීමක් තිපබනවා, පොලී අනුොත යම්කිසි
ආකාරයක පවපළඳ පොළ අනුව හැසිරීමට ඉඩ පදන
ගමන්, ක්රමානුකුලව ඒක සේථාවර තත්තත්තවයට ෙත්ත කර
පගන ඉදිරියට යන්න පම් වාපේ වි ාල ව පයන් අු
වැඩි වීම වැළැක්වීමට. ඒක නිසා තමයි එම ක්රමපේදය
තුළින් යම්කිසි ආකාරයක සේථාවර පොලී අනුොතයක්
ෙවත්තවා ගන්න ුළුවන් වුපණ්, විසේසයි අසූව වාපේ
ක්රමපේදයකින් ෙසු ගිය කාලපේ ගිය නිසා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: විසේස auction
කරනපකාටත්ත පවපළඳ පොළ ුංචි වීම වාපේම
පවපළඳ පොපළේ playersලා ඉන්න ප්රමාණය අු වීම
නිසා, යම් ආකාරයක manipulation එකක් එතැන විය
හැකියි පන්ද? Probability එක ගැන මම අහන්පන්.
Governor කියු අපප්ප market එපක් තිපබන
weakness එක 20 per cent සම්බන්ධ්ව පවන්න
ුළුවන්. පමාකද market එක දන්නවා පම් 20 per
cent based කරපගන තමයි ඊළඟට rates වලට
Central Bank එක යන්පන් කියලා. E policy එක
known policy එකක්. එපහම නම් 20 per cent
සම්බන්ධ්ව auction එපක්දී manipulation කරනවා
නම් කරන්න ුළුවන් පන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතැනදී කරන්න
තිපබන ඉඩකඩ ඉතා අුයි. ඊට පහේතුව පමතැන
flexibility එකක් තිපබනවා. අෙට තීරණය කරන්න
සියයට විසේසක් ගන්නවාද, සියයට විසිෙහක්
ගන්නවාද, බිංදුවක් ගන්නවාද කියලා. එතපකාට අපි
හිතුපවාත්ත ද්විතිය පවපළඳ පොපළේ, market එපක්දී
interest ratesවලට වඩා වි ාල ව පයන් පවනසේ
පවනවා කියලා, අපිට ඒක reject කරලා direct
placementවලට යන්න ුළුවන් option එක
තිපබනවා. එතපකාට අෙට ඒක ගන්නම ඕනෑ කියලා
එකක් නැහැ. Market එකත්ත ඒක දන්න නිසා ඒ
පවපළඳ පොළ ආසන්නපයන් තමයි ඒ අය bid
කරන්පන්. ඊට වඩා වැඩිුර පහෝ පගාඩක් වැඩිපයන්
කපළාත්ත අපි ඒක reject කරන්න ඕනෑ පවලාවක
ුළුවන්. පමාකද ඒ පවනුවට අෙට ඉතිරි ටික
replacementවලින් ගන්න ුළුවන්. පම් යන ක්රමය
තුළ එපහම option එකක් නැතුව market එක දන්න
නිසා ඒ අයට ඕනෑම ගණනකට දාන්න ුළුවන්,
පමාකද දන්නවා, පම්ක මුදල් අව යතාවයක්
තිපබනවා, අනිවාර්යපයන්ම අපි ඒක ගන්න ඕනෑ.
එතපකාට ඒ පගාල්ලන්ට ඒපකන් manipulate
කරන්න තිපබන අවසේථාව වැඩියි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Bond පවපළඳ
පොළට විපද්ශීය ආපයෝජකයින්ට එන්න ුළුවන්කම
තිපබනවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: විපද් ක
අපයෝජකයින්ට අපි ඉඩ දීලා තිබුණා 2006 වර්ෂපේ
විතර අපි ෙටන් ගත්තපත්ත. තිපබන ප්රමාණපයන් සියයට
ෙහක් ෙමණ විවෘත කළා. අවසාන කාලය වන විට ඒක
සියයට 12.5 දක්වා වැඩි කර තිබුණා. එතපකාට මුළු
ප්රමාණපයන් සියයට 12.5ක් දක්වා ප්රමාණයක්
විපද්ශිකයන්ට එන්න ුළුවන්. එපහම සීමාවක්
තිබුණා. නමුත්ත ඔය කාලය වන විට ඒක සෑපහන දුරට
අු පවලා තිබුණා. විපද්ශිකයන්පේ උනන්දුව අපප්ප
රපට් ආපයෝජනය කිරීම පිළිබඳ අු පවලා තිබුණු
ප්රමාණයත්ත එළියට ගිහින් තිබුපණ්. ඒ අය ආපේ නැහැ.

That is what I just wanted to establish at a
technical level.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙට ක්රමපේදයක්
පිළිබඳ සැලකිල්ලක් කරලා නිවැරදි පමාකක්ද වැරදි
පමාකක්ද කියන එක කියන්න අෙහසු නම්, යම්
නි චි
ේ ත ගනුපදනුවක් ගැන සලකා එම ගනුපදනුපේදී
අනුගමනය කරන්පන් පමාන ක්රමපේදයද කියන එක
මත පවන වාසි පහෝ අවාසි කියන්න ුළුවන් පන්ද?
එක් ගනුපදනුවකට එක ක්රමයක් ආපද් කළාම අවාසි
පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත, තවත්ත ගනුපදනුවකදී ඒ
ක්රමයම ආපද් කළාම වාසි පවන්න ුළුවන්. නි ේචිත
ගනුපදනුවකදී එම ගනුපදනුව අරඹයා අනුගමනය කළ
යුතු ක්රමපේදය ගැන සැලකිල්ලක් කරලා ඒ ක්රමපේදය
පහාඳද, නරකද, වාසිද අවාසිද කියලා ෙැහැදිලි
කරන්න ුළුවන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එපහම කරන්න
ුළුවන්. මම හිතන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා පම්
වාර්තාපවන් කරලා තිපබන්පන් ඒක තමයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තව ප්ර ේනයක් මතු
වුණා, විගණකාධිෙතිතුමා සඳහන් කළා, විසේසයි
අසූවක් වාපේ rate එක ෙවත්තවාපගන යන පකාට,
විසේසක් auction කරලා ඒ විසේසට ලැපබන අගය මත
direct placement කරනවා කියලා. ඒක හරිද? එපහම
practice එකක් තිබුණාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ෙසු ගිය කාලය
තුළ බැලුපවාත්ත සාමානය ව පයන් එපහම තමයි
කරලා තිපබන්පන්. ඔබතුමා අවසර පදනවා නම් පහේතු
කියන්න ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අන්තිමට කියු පද්
මට ඇහුපණ් නැහැ.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එපහම වුපණ් ඇයි
කියන එකට මට අව ය නම් කරුණු ෙැහැදිලි කර දිය
හැකියි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ෙැහැදිලි කර පදන්න.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ප්රධ්ාන ව පයන්ම
පහේතුව වන්පන්, අපප්ප රපට් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
පවපළඳ පොළ ඉතාම සුළු එකක්. ඒ පවපළඳ පොපළේ
ප්රධ්ානම ගනුපදනුකරු විධියට එන්පන් සහ වි ාලම
fund එක EPF එක. ඒපකන් සියයට හැත්තතෑෙහක්
විතර ප්රමාණයක් EPF එක වාපේ එකක් තිපබන්පන්.
අපනක් අය ඉතාම පොඩි අය. ඒ වාපේ පොඩි market
එකක සියයට සියයක් තරගකාරී පලස කරන්න
ගිපයාත්ත ඒ වාපේ market එකකදී පොලී අනුොත
උච්ඡාවනය වීම ඉතාම වි ාලයි. ඒක ආර්ිකයට සුදුසු
නැහැ. ඒක නිසා තමයි සියයට හැත්තතෑෙහක් විතර අය
ෙැත්තතකට තැබුවාම නියම market value කියන එක
පතෝරා ගැනීමට ෙහසු ක්රමයට තමයි යම්කිසි market
playersලාට ඒ අවසේථාව ලබා පදන්පන්. එපහම
නැත්තනම් පවන්පන් ෙසු ගිය කාලපේ වුපණත්ත
එපහමයි. සියයට සියයක් ඒ වාපේ ක්රමපේදපයන්
ගන්න ගියාම, අපප්ප මූලය ප්රතිෙත්තතිපේ ක්රියාත්තමක
පවනවාට වඩා පොලී අනුොත වි ාල ව පයන් ඉහළ
ගියා. මපේ වි ේවාසපේ හැටියට මූලය ප්රතිෙත්තතිය
පිළිබඳ ප්රධ්ාන භාරකරු විධියට මහ බැංකුපේ පොලී
අනුොත එතරම් ඉහළ යාම රජපේ ආර්ිකයටත්ත,
රජපේ ණය ගැනීමටත්ත පහාඳ නැහැ. අපනක් ඒක රපට්
සේථාවරත්තවයට, ුද්ගලික අං පේ ණය ගැනීමටත්ත
අවාසිදායකයි. මහ බැංකුව ව පයන් අපප්ප එක්තරා
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අලුපතන් තිපබන ප්රමාණයත්ත විකුණා ඒ අය එළියට
ගියා ඒ කාලය වන විට.
ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො:
සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්පන් පම් බැඳුම්කර
ක්රියාවලිය ඉතාමත්ත සංකීර්ණ ක්රියාවලියක්. එවැනි
සංකීර්ණ ක්රියාවලියක් නිසාම තමයි මුදල් මණ්ඩලයක්
මගින් පම් තීන්දු තීරණ ගන්න කියලා manual එකක්
මගින් මහ බැංකුපේ නීති ෙනවා තිපබන්පන්.
එතපකාට පම් දක්වා අපප්ප රපට් ඉතිහාසපේ මුදල්
මණ්ඩලය කියන සාමාජිකපයෝ සේවාධීනව ඒ යුතුකම
වගකීම ඉටු කරලා තිපබනවා. පම්ක කණ්ඩායමක්
විධියට ගතයුතු තීන්දුවක්. අපි බලන්න ඕනෑ. පම් ක්රම
තුපනන් පමාන පමාන ක්රමය පහාඳද නැද්ද කියන එක
තර්ක කිරීම අෙට කරන්න ුළුවන්කමකුත්ත නැහැ. ඒක
අෙට කරන්න අව යතාවයකුත්ත නැහැ. නමුත්ත ඒ මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතියකින් පතාරව අධිෙතිවරයාපේ
පෙෞද්ගලික අභිමතාර්ථය මත ෙමණක් පම්ක
ක්රියාත්තමක කිරීම යන කරුණ තමයි පමතැන සිදු වී
ඇති වැරැද්ද. අපි ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න
ඕනෑ. පම් ක්රමපේදවලින් අෙට තර්ක කිරීම් අු
පවන්නත්ත ුළුවන්. සමහර විට අද කරු එකට ඊළඟ
සුමාන පදකත්ත එක්ක බැලුවාම, පම් පදක
සන්දන්දනාත්තමකව බැලුපවාත්ත ෙළමුවැනි සුමානපේ
කරු එකට වඩා වැඩි වාසි තිපබන්න ුළුවන් ඊළඟ
සුමානපේ තරු එකට. පම්පක් සේවභාවය පම්ක තමයි.
ඒ නිසා උෙරිම වාසියක් රට පවනුපවන් ඒ තීන්දු තීරණ
ගන්න තමයි මුදල් මණ්ඩලය ඉන්පන්. මුදල්
මණ්ඩලය තීන්දු තීරණ අරපගන තිපබනවා. නමුත්ත
පවලා තිපබන්පන් පමතැන එවැනි ආකාරපේ පදයක්
සිද්ද පනාවීම තමයි ප්රධ්ාන ව පයන්, තාක්ෂණික
ව පයන් සහ නීතිමය ව පයන් වැරැද්ද පවලා
තිපබන්පන්.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලාපගන් මම ඉල්ලා
සිටිනවා. ෙළමුපවන්ම අපප්ප නිගමන ඉදිරිෙත්ත
කරන්පන් නැතිව නිලධ්ාරින්පගන් ෙැහැදිලි කිරීම් කර
ගනිමු. ඊට ෙසුව මන්ීතුමන්ලාට ුළුවන් අපප්ප අදහසේ
ඉදිරිෙත්ත කිරීම පවනම කර ගන්න.
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: මපේ ෙළමුවැනි
ප්ර න
ේ ය තමයි, පම් bond එක issue කරලා
තිපබන්පන් අවුරුදු තිහකට තමයි. ඒක ෙළමුවැනි
වතාවටද කරලා තිපබන්පන් නැත්තනම් මීට කලින්
එපහම පවලා තිපබනවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මීට කලින් අවුරුදු
30ට issue කරලා තිපබනවා.
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: සාමානයපයන්
අවුරුදු 30කට වාපේ issue කරනපකාට ලංකාපේ
තිපබන ප්රධ්ාන බැංකු, රාජය බැංකු සහ EPF, ETF
අරමුදල්වලට ප්රමුඛ්ත්තවයක් ලබා දිය යුතුයි කියන
අදහසක් නිල පනාවන ව පයන් තිපබනවා පන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: විප ේෂපයන් එවැනි
ඒවාට ආපයෝජනය කරන්පන් pension funds,
insurance වාපේ ඒවා තමයි ප්රධ්ාන ව පයන්
ආපයෝජනය කරන්පන්.
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: එවැනි තීන්දුවක්
ගැනීපම්දී මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතිය පනාතකා වසර
30ක් වාපේ වි ාල bond එකක් පම් වාපේ auction
එකකට යාපමන් ඇති වන ොුව පිලිබඳ වගකීම
කරන්පන් කවුද?

ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: පමතැනදී පොඩි
ෙැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. අවුරුදු 30ක bond
එකක් issue කරන්න ඕනෑ කියන එකට මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතියක් ඊට කලින් අරන් තිපබනවා.
සියයට සියයක් පවන්පද්සීපයන් ගන්න ඕනෑ කියන
එකට තමයි අනුමැතිය නැත්තපත්ත.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: පම්ක අවුරුදු 30කට
යන්න කියලා මුදල් මණ්ඩලපයන් කවදාද අනුමැතිය
ගත්තපත්ත?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: 27ට කලින් තිබුණ
මුදල් මණ්ඩල රුසේවීපම්දී ගත්තපත්ත.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: සතියකට කලින්
පන්ද ගත්තපත්ත?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒ සතිපේ දවසේ
කිහිෙයකට කලින් ගත්තපත්ත.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: ඒපක් විසේතර ටික
අෙට බලන්න ුළුවන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එතැනදී ගරු
ඇමතිතුමා දීලා තිපබන්පන් අලුපතන් අවුරුදු 30
bond එකක් issue කරනවා කියලා තමයි මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතිය අරන් තිපබන්පන්. නමුත්ත මීට
ඉසේසර පවලා අවුරුදු 30 bonds issue කරලා
තිපබනවා පටන්ඩර් පකාමිටිය මගීන්.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: පම් වාපේ මුදලක්
ගත්තත එපක් ෙරමාර්ථය පමාකක්ද කියලා
සාමානයපයන් ඔබතුමන්ලා දන්නවා පන්ද? ප්රාේධ්න
වියදමක් සඳහාද නැත්තනම් ුනරාවර්තන වියදමක්
සඳහාද?
ආචොර්ය පී.එන්.වීරසිිංහ මහතො: මුදල් අමාතයාං ය
විසින් අපප්ප ණය පදොර්තපම්න්තුව දැනුම් පදනවා
ඊළඟ මාසපේ තිපබන අව යතාවය පකාෙමණද
කියලා. ඒ අව යතාවය අනුව තමයි පවන්පද්සි
ක්රියාත්තමක පවන්පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: මම කල්ෙනා කරන
විධියට පොලී පගවීමට නම් අරන් තිපබන්පන්, ඇයි
අපි ණය පියවීම සඳහා නම් පම්ක අරන්
තිපබන්පන්, අපි අවුරුදු 30ක් දක්වාම පම්ක ගත්තපත්ත
ඇයි කියන එකයි තපබන ප්ර න
ේ ය. ප්රාේධ්න වියදමකට
නම් අවුරුදු 30ක කාල වකවානුවක් තුළ ගත්තතාම
කමක්
නැහැ.
එදිපනදා
පකටි
මුදල්
අව යතාවයන්වලට නම් පම්ක ගත්තපත්ත. ඇයි අවුරුදු
30 කට ගිපේ කියන කාරණය තමයි අෙට බලන්න
පවන්පන්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක තර්කයක්
විධියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්. මුදල් මණ්ඩලය
තීරණය කර තිබුණා, පම් සිද්ධිපේදී බිලියන 13.5ක්
සඳුදා වන විට අව යයි කියලා කිේවාම ණය
පදෙර්තපම්න්තුවට
නිදහස
තිපබනවා
ඒක
පකාපහාමද raise කරන්න ඕනෑ කියන එක පමාන
instrument එකද, පකටි කාලීන එකක්ද දිගු කාලීන
එකක්ද කියලා තීරණය කරන්න.
ඒ අනුව පම් අවසේථාපේදී අවුරුදු 30ක එකක් නිකුත්ත
කරනවා කියලා ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින්
තීරණය කරලා තිපබනවා. ඒක ඒ අය තාක්ෂණික
ව පයන් ගත්ත තීන්දුවක්. ඒක ගත්තපත්ත ඇයි කියන එක
-
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සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඔේ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමියන්ලා ඒ
අනුව කටයුතු කළා. ඊළඟ පියවර පමාකක්ද? 13.5
billion auction එපකන් ගන්න ඔබතුමියට
Governorපගන් නිපයෝගයක් ආවා. ඒ අනුව
ඔබතුමියන්ලා කටයුතු කළා. ඊළඟ step එක
පමාකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: අපි
department එපකන් පකායි පකායි ප්රමාණ ගන්න
ුළුවන්ද කියලා පටන්ඩර් කමිටුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.
ඒ proposal එක අපි පටන්ඩර් කමිටුවට අර පගන
යනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමියන්ලා 13.5
billion raise කර ගන්න විධිය දැනපගන Tender
Committee එකට යනවා?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඔේ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Tender Committee
එපක් ඉන්පන් කවුද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒ අවසේථාපේ පටන්ඩර්
කමිටුපේ සභාෙතිවරයා මමයි. ආර්ික ෙර්පේෂණ
අධ්යක්ෂක,
පද්ශීය
පමපහයුම්
කටයුතු
පදොර්තපම්න්තුපේ
අධ්යක්ෂක
හා
ආර්ික
ෙර්පේෂණ පමපහයවන Assistant Governorsලා
ඉන්නවා. පම්ක Treasury bonds ගැන මපේ ෙළමු
වැනි Tender Board එක. පමහිදී සුුරුදු ෙරිදි රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුපේ technical report එපක්
තිපයන්පන් ඒ bids ටික බලලා “පමච්චර ගත්තපතාත්ත
වියදම් පමච්චරයි” කියලා ක්රමපේදය අනුව කියනවා.
ඒ පටන්ඩර් එපක් එක bond එකක් පනාපවයි bonds
කිහිෙයක් තිබුණා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පකටිපයන්
කිේපවාත්ත, ඔබතුමා තමයි Tender Committee
Chairman. ඔබතුමා තමයි decision එක ගන්පන්
පකාච්චර ගන්නවාද, පකායි විධියට ගන්නවාද,
කාපගන් ගන්නවාද කියලා.
පී. සමරසිරි මහතො: අපි කාපගන් ගන්නවාද කියලා
දන්පන් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ ගන්න ප්රමාණය
සම්බන්ධ්ව රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපවන්
recommendation එකක් ඔබතුමාට ඉදිරිෙත්ත කළාද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පකාච්චර විතර
recommendation එකක් දුන්නාද?
පී. සමරසිරි මහතො: අවසානපේ රුපියල් බිලියන
10ක් ගන්න recommendation එක ආවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ රුපියල් බිලියන 10
පකායි විධියටද ගන්පන් කියලා recommend කළාද?
දහයම auction එපකන් ගන්න කිේවාද?
පී. සමරසිරි මහතො: Auctions වලින් 11.73 තමයි
weighted average එක ඒ අවසේථාපේ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: දහයම auctions
තමයි. Direct Placements වලින් ගන්නද?
පී. සමරසිරි මහතො: නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම පමාකුත්ත
recommendation ඒ අයපේ තිබුපණ් නැද්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මට එකම
කාරණාවක් සම්බන්ධ්පයන් අහන්න ප්ර න
ේ කිහිෙයක්
තිපබනවා. Theory ප්ර න
ේ යක් පනාපවයි. පෙබරවාරි
27වැනි දාට අදාළ පමම බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම්දී
රුපියල් බිලියන 13.5ක් රජපයන් ඉල්ලුවාම, ඒක
ගැනීමට අදාළ කරන ෙළමු තීරණය ගත්තපත්ත කුමන
තැනින්ද? පමතැන දැන් සිටින එහි ප්රධ්ානින් කවුද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ප්රධ්ාන ව පයන්
එයට සම්බන්ධ් පවන්පන්, Tender Committee
සභාෙති ඉන්නවා. ඒ අවසේථාපේ හිටු ණය අධිකාරී
ඉන්නවා. ඒ ඕනෑම නිලධ්ාරිපයකුපගන් ඒ ගැන ප්ර න
ේ
කරන්න ුළුවන්. මා නිපයෝජය අධිෙති වුණාට මට
භාරව තිබුපණ් නැහැ. ඒ අං ය භාර සහකාර අධිෙති
ඉන්නවා. ඔහුට ඒ පිළිබඳව උත්තතර පදන්න ුළුවන්
පවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මපේ මූලධ්ර්මය
පම්කයි. පමය ක්රියාවලියක් පන්. පම් පිළිබඳව හිටු
මහ බැංකු අධිෙතිවරයාට තිපබන විපේචනය වාපේම
පම් ක්රියාවලිය වුපණ් පකාපහාමද කියලා බලා ගන්න
ඕනෑ. පමාකද, හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා දැන්
නැහැ. ඒ නිසා system එක clean කියන එක අපප්ප
නිගමනය නම්, ෙරීක්ෂණ අව ය නැහැ පන්. දැන්
අලුත්ත පකපනකු ඇවිත්ත ඉන්නවා. අෙට ඔහු සමඟ වැඩ
කරන්න ුළුවන්. ඒ නිසා මම අහන්පන්, 13.5 billion
ගන්න විධිය decide කරු ෙළමු වැනි තැන
පකාතැනද? පදොර්තපම්න්තුව පමාකක්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව.
අතිපර්ක
අධිකාරී
ආසිම්
මහත්තමයාට ඒකට පිළිතුරු පදන්න ුළුවන් පවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා කියන්න ඒක
decide කපළේ පකාපහාමද කියලා?
Dr. M.Z.M. Azim: The decision to raise fund
comes from the DDMC – Domestic Debt
Management Committee which decides on what
basis we are going to give Treasury’s cash flow
needs.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසේපසේ
ඔබතුමන්ලා ඒ decision එක මත 13.5 billion ගන්න
කටයුතු කළා. එතපකාට ෙසු ගිය වාර්තාපේත්ත
තිපබනවා, ඒ ගන්න අවසේථාපේදී -ඒ auction එකපවන තැනදීම හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ඇවිත්ත යම්
කිසි නිපයෝගයක් දුන්නා කියලා. ඒ නිපයෝගය දුන්න
කමිටුව පහෝ department එක පමාකක්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එත්ත Dr. Azim
ඔබතුමාද ඉන්පන්?
Dr. M.Z.M. Azim: I was the Additional
Superintendent at that time.
The Hon. Bimal Ratnayake: Who was the
chief?
Dr. M.Z.M. Azim: Mrs. Seneviratne.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමියට තමයි ඒ
වගකීම තිබුපණ්. පමය සම්පූර්ණ auction ක්රමයට
ගන්න කියන කරුණ හිටු මහ බැංකු අධිෙතිතුමා
කිේපේ ඔබතුමියට තමයි.
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පී. සමරසිරි මහතො: Direct placement කථා
Tender Board එපක් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ auction එක
handle කරන රාජය ණය පදොර්පතම්න්තුපවන්
Tender Board එකට ඒ අයපේ advice එකක්
දුන්නාද? පම් වාර්තාපේ 2.6 කථාවක් තිපයනවාද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒ අධිෙතිතුමා එන්න
ඉසේපසල්ලා Tender Board එකට ඉදිරිෙත්ත කරන්න
හදු වාර්තාව.
සභො තිතුමො: ඒ වාර්තාව හදන්පන් කවුද?
පී. සමරසිරි මහතො: Public Debt Department
එපකන්.
සභො තිතුමො: ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා
අහන්පන්, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපවන් නිර්පද්
හදනවා පන්. ඒ නිර්පද් තුළ විකල්ෙ නිර්පද්
කිහිෙයක් තිබුණා. ඒ අතරින් එකක් තමයි රුපියල්
බිලියන 2.6ක නිර්පද් යක් සහිතව ඔබතුමන්ලාට
ඉදිරිෙත්ත කපළේ.
පී. සමරසිරි මහතො: ඒ රුපියල් බිලියන 2.6ක
නිර්පද් ය අෙට ඉදිරිෙත්ත කපළේ නැහැ. ඒක අෙට
ඉදිරිෙත්ත කරන්න හදමින් ෙැවැතුණ එකක්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අධ්යක්ෂකතුමිය,
ඔබතුමිය ෙැහැදිලි කරන්න?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
පවන්පද්සිය 11.4ට අවසන් වුණා. ඊට ෙසේපසේ රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරී, අතිපර්ක
අධිකාරීවරුන් සහ Front Office එපක් ප්රධ්ානියා එකතු
පවලා බලනවා, පකාච්චර ප්රමාණයක් අෙට පම්පකන්
ගන්න ුළුවන්ද කියලා. ඒ අනුව අපප්ප තීරණය වුපණ්
රුපියල් බිලියන 2.6ක ප්රමාණයක් අෙට ගන්න
ුළුවන් කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි වාර්තාව සකසේ කළා.
ඒපකන් අදහසේ කපළේ අපි ඒක පටන්ඩර් කමිටුවට
ඉදිරිෙත්ත කිරීම ෙමණයි. පටන්ඩර් කමිටුපවන් තමයි
තීරණය ගන්පන්. ඒක අවසන් වුණාට ෙසුව
අධිෙතිතුමාපේ ෙැමිණීම සිද්ධ් වුණා. ඒ පවලාපේ
අධිෙතිතුමා සමඟ නිපයෝජය අධිෙතිතුමන්ලා
පදන්පනකු ෙැමිණ සිටියා. ඒ අවසේථාපේ අතිපර්ක
අධිකාරීතුමා ඉතාම විසේතර සහිතව ෙැහැදිලි කළා
රුපියල් බිලියන 10කට යෑම කිසිම ආකාරයකින්
පයෝජනා කරන්පන් නැහැ කියලා.
සභො තිතුමො: රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට එවැනි
පයෝජනා ඉදිරිෙත්ත කරන්න Manual එකක්
තිපයනවාද? පමාකක් ෙදනම් කරපගනද ඒ පයෝජනා
ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්?
ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. ආසිම් මහතො: රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ Operational Manual එපක්
Tender Board එකට ඉදිරිෙත්ත කරන පල්ඛ්න
Annexes විධියට පෙන්වා තිපයනවා. ඉන් එක්
පල්ඛ්නයකින් තමයි අපි පනාපයකුත්ත විකල්ෙයන්
පටන්ඩර් කමිටුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්. එම
අවසේථාපේ පවපළඳ පොළ තත්තත්තවය මත රුපියල්
බිලියන 2.6ක් පටන්ඩර් කමිටුවට පයෝජනා කිරීම
තමයි අපි ලෑසේති කරලා තිබුණු විකල්ෙය.
සභො තිතුමො: ඒ Operational Manual එක
හදන්පන් කවුද?
Dr. M.Z.M. Azim: That was already prepare at
that time. It was not prepared by us at that time.

But it is being regularly monitored by the Internal
Audit Department of the Central Bank and if
there is anything different to that, it is discussed
on a regular basis by the Audit Department.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා සහ ඔබතුමිය
කියනවා ඒක advice එකක් විතරයි. Order එකක්
පනාපවයි. ඔබතුමන්ලා 2.6 ගන්න එක තමයි fair
කියන එක Tender Board එකට ඉදිරිෙත්ත කළාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: නැහැ.
ඊට ප්රථම අධිෙතිතුමා පදොර්තපම්න්තුවට ෙැමිණියා.
ගරු රන්ජන් රොමනොයක මහතො: අන්තිමට කිේව
කාරණය ෙැහැදිලි නැහැ. ඔබතුමිය නිර්පද් කළා
කිේපේ පමාකක්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: අපි
වාර්තාව සකසේ කරලා තිබුපණ් රුපියල් බිලියන 2.6ක
ප්රමාණය. අධිෙතිතුමා කිේපේ, එපහම පනාපවයි.
රුපියල් බිලියන 20ක් auction එපකන් ගන්න කියලා.
නමුත්ත, ඒ අවසේථාපේදී අපි එකපහලා කියා සිටිපේ, පම්
ප්රමාණයට යාම සුදුසු නැහැ කියලා.
ගරු රන්ජන් රොමනොයක මහතො: සුදුසු නැහැ කියලා
ලිඛිතව දුන්නාද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
නැහැ. සාකච්ඡාවක් කළා විතරයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතපකාට Tender
Committee එපක්දී ඔබතුමා සභාෙතිවරයා ව පයන්
Rs. 10 billionම auction ක්රමයට යන්න තීන්දු කරද්දි,
(Rs. 2.6 billion) පයෝජනා කරද්දි නිලධ්ාරි
මහත්තවරුන් කවුරුවත්ත ඒ සම්බන්ධ්පයන් ඒ
පගාල්ලන්පේ අකමැත්තත හරි කිසිම පදයක් ප්රකා
කපළේ නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ප්රකා කළා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පමහි මුලට ගියා
නම් තවත්ත පලපහසි පවනවා. පම් සම්බන්ධ්ව
ුවත්තෙත්ත දැන්වීම ෙළ කපළේ Rs. 1 billion ඉල්ලලා.
අන්න එතැනින් තමයි ෙටන් ගන්න පවන්පන්.
ුවත්තෙත්ත දැන්වීම ෙළ කළා Rs. 1 billion ඉල්ලලා.
එතපකාට පම්කට bid කරු අයපේ සිතුවිල්ල වුපණ්
Rs. 1 billion තමයි ගන්පන් කියන එකයි. Rs. 1
billionවලට තමයි Bank of Ceylon ඇතුළු ඉතිරි
සියල්පලෝම bid කපළේ. ඉතිහාසපේත්ත Rs. 1 billion
ඉල්ලුවාම -Rs. 2 billion or Rs. 3 billion- සමහර
පවලාවට අුපවන් ගන්නවා, සමහර පවලාවට
වැඩිපයන් ගැනීමක් සිදු පවනවා. එතපකාට Rs. 1
billion ඉල්ලු එකට ඔබතුමියන්ලාපේ කමිටුව
පයෝජනා කරලා තිබුණා Rs. 2.5 billion ගැනීම
අහිතකර තත්තත්තවයක් නැහැ කියලා. මම හිතන විධියට
ඒක ඇතුළුව පයෝජනා හයක් ඉදිරිෙත්ත කළා.
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඔේ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පයෝජනා හයක්
පයෝජනා කරලා තමයි ඔබතුමියන්ලා පම් කමිටුවට
දමන්පන්. ඒ සම්බන්ධ්ව ඔබතුමියන්ලා තව note
එකකුත්ත දැමුවා පන්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
එතැනදි අධිෙතිතුමා සම්පූර්ණපයන්ම ප්රකා කළාට
ෙසේපසේ “නැහැ, රුපියල් බිලියන 10කට යන්න ඕනෑ”
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පමාකද, පම්ක වාචිකව කිේව පදයක් පන්. අධිෙතිතුමා
පකාපහාම උෙපදසේ දුන්නාද දන්පන් නැහැ පන්.
අධිෙතිතුමා ඒ පවලාපේ හැටියට උෙපදසේ පදන පකාට
පකාපහාමත්ත මහ බැංකුපේ ක්රියාවලිය පිළිගන්නවා.
නැත්තනම් වැඩ කරන්න අමාරුයි පන්. කවුරුත්ත
සහපයෝගපයන් වැඩ කරන්න ඕනෑ පන්. “අධිෙතිතුමා
කිේවා” කියන එක පන් කියන්පන්. පකාපහවත්ත
ලියලා තිබුපණ් නැහැ පන්. ඒ නිසා මම ඇහුවා
“පකාපහාමද ඒක දැන ගන්පන්” කියලා.
ෙසුව Tender Board එකට කථා කරලා කිේවා
“පකාපහාමටත්ත පහාඳයි ඔබතුමා අධිෙතිතුමාට කථා
කරන එක” කියලා. එතැනදි මම එළියට ඇවිත්ත
අධිෙතිතුමාට call එකක් ගත්තතා. මම ඒක හැම තැනම
කියලා තිපබනවා. මම දන්පන් නැහැ, නමුත්ත
අධිෙතිතුමාට පමානවා හරි පහේතු තිපබන්න ඇති
පමපහම කියන්න. මම අධිෙතිතුමාපගන් ඇහුවා
“පමපහම කිේපේ ඇයි, පම්පක් rationale එක
පමාකක්ද?” කියලා. එතුමා rationale එකට, පහේතු
පදකක් කිේවා.
එකක් තමයි, අපප්ප ආණ්ුවට මුදල් වි ාල
ප්රමාණයක් අව ය පවලා තිපබනවා, පම්ක ගන්න
ඕනෑ කියලා.
පයෝජනා කරු රුපියල් බිලියන 10 weighted
average එක තිබුපණ් 11.73. එතුමා කියු පදවැනි
එක තමයි පම් bond එක, 2014 සැප්පතැම්බර් මාසපේ
නිකුත්ත කරලා තිබුණු bond එකක් තමයි නැවත නිකුත්ත
කරන්පන්. එතපකාට අධිෙතිතුමා කිේවා “ඉදිරි සතිපේ
අපි පොලී අනුොත වැඩි කරනවා, පවනසේ කරනවා”
කියලා. ඒ වැඩි කරනවා කිේපේ අපප්ප තිබුණා
ප්රතිෙත්තති පොලී අනුොතවල සියයට 5 මට්ටමක්.
මට්ටම් තුනක් තිබුණා. සියයට 5 මට්ටම, සියයට 6.5
මට්ටම, අපනක් එක මට හරියටම මතක නැහැ.
සියයට 7 පහෝ 7.5 මට්ටම. යම්කිසි බැංකුවක් ඇවිල්ලා
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ මුදල් තැන්ෙත්ත කපළාත්ත
පදන්පන් සියයට 6.5 පොලී අනුොතය. යම්කිසි
මාසයක තුන්වරකට වඩා සල්ලි පගනැල්ලා තැන්ෙත්ත
කපළාත්ත සියයට 6.5ක පොලියක් පදන්පන් නැහැ,
සියයට 5යි පදන්පන්. ඒ අවසේථාපේ තිබුණු ප්රතිෙත්තතිය
වුපණ් බැංකු තමන්ට තිපබන අතිරික්ත සල්ලි මහ
බැංකුපේ තැන්ෙත්ත කරලා නිකම් පොලී ගන්පන්
නැතිව ුළුවන් තරම් ණය පදන්න කියන එකයි. අන්න
ඒ සියයට 5 තමයි ෙහළම පොලී අනුොතය.
පම් නිසා අන්තර් බැංකු පවපළඳපොපළේ පොලී
අනුොත නිතරම සියයට 5 මට්ටමට තමයි ආපේ. පම්
ගැන Board එපකත්ත කථා කර කර සිටිපේ.
පමාකද, market එපකනුත්ත කිය කියා හිටිපේ පම්
පොලී අනුොතය අයින් කරන්න කියලා. එතපකාට
අධිෙතිතුමා කිේවා “ලබන සතිපේ අපි පම් සියයට 5
අයින් කරනවා, අයින් කළාම පවපළඳපොපළේ පොලී
අනුොත ආෙසු ඉහළට නගිනවා” කියලා. පොලී
අනුොත ඉහළට නගින පකාට ලංකාපේ තිපබන පොලී
වුහය ආෙසු 2014 සැප්පතැම්බර් මාසයට යනවා.
සැප්පතැම්බර් මාසයට ගියාම අර 30-year bond එක
නිකුත්ත කරු පවලාපේ තිබුණු පොලී අනුොතය
නැවතත්ත එනවා. එතපකාට සියයට 10ක් අර පගන පම්
පොලී අනුොතය දැනට වැඩි වුණාට ලබන සතිපේ පම්
සියයට 5 අයින් කළාට ෙසේපසේ ඒක වැඩි පවන්පන්
නැහැ. පමාකද, ගිය අවුරුද්පද් ඒ bond එක මම හිතන

කියන පකාට මට සිදු වුණා Front Office එකට
නිපයෝගයක් පදන්න රුපියල් බිලියන 10කට තිපබන
විධියට පම් වාර්තා සකසේ කරන්න කියලා.
පමාකද, Front Office එපකන් තමයි පම් වාර්තා
සකසේ කරන්පන්. ඒ අවසේථාපේදී ඒ නිලධ්ාරියාට
නැවත වාරයක් ඒ වාර්තාව සකසේ කරන්න කටින්
කියලා බැහැ. ඒ නිසා මම ඒ නිලධ්ාරියාට notes කළා
Governorපේ additional fund requirement එකක්
තිපයනවා, ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 10කට වාර්තාව
හදන්න කියලා.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: එතපකාට පම්
auction sheet එක සම්බන්ධ්ව ඔබතුමිය විමසීමක්
කපළේ නැද්ද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඊට
ෙසුව අපි අර පගන ගිපේ අර රුපියල් බිලියන 10
කියන පයෝජනාව. ඒ නිසා අපි සභාෙතිතුමාට ප්රකා
කළා, “අපප්ප තිබුපණ් රුපියල් බිලියන 2.6 ප්රමාණය,
නමුත්ත අපි පම් වාර්තාපේ පගනාපේ නැහැ, අද
අධිෙතිතුමා නිපයෝජය අධිෙතිවරුන් පදපදපනකු සමඟ
ෙැමිණියාම අපි පයෝජනා කරන වාර්තාවට කැමති
නැති නිසා අෙට සිදු වුණා රුපියල් බිලියන 10ක
ප්රමාණපේ වාර්තාව සකසේ කිරීමට, පම් තමයි ඒ
වාර්තාව” කියලා. පටන්ඩර් කමිටුවට පයෝජනා කළා
පම් පිළිබඳව අධිෙතිතුමාපගන් විමසීමක් කරන්න
කියලා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කලින් තිබුණු hybrid
system එක අනුව නම් අපි කරන පද් තමයි පොඩි
ගණනක් දමලා පවපළඳපොපළේ ඒක චලනය වන
විධිය බලනවා. බලලා අපි private placementsවලට
යනවා. එතපකාට අපි දමන්පන් Rs. 1 billion or Rs. 2
billion අව යයි කියලා, නමුත්ත Rs. 10 billion ගන්න
බලාපගන. අපි මුළුමනින්ම පවන්පද්සිපයන් ගන්නවා
නම් අව ය ප්රමාණයම advertise කරන්න ඕනෑ
නැද්ද? අපි යන්පන් පවපළඳපොළ චලනය පසායන්න
පනාපවයි. අපි යන්පන් මුළුමනින්ම පවන්පද්සිපයන්
ගන්න නම් ඒ දැන්වීපම් සකසේ විය යුතුයි පන්ද අපි
ගන්න මුළු ප්රමාණයම?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක තමයි නිවැරදි
ආකාරය. නමුත්ත පමතැනදි ුවත්තෙත්ත දැන්වීම දමන
පකාට පමපහම කරන බව කවුරුවත්ත දැන පගන
සිටිපේ නැහැ පන්. එතපකාට එපහම කරන්න
අවසේථාවක් තිබුපණ් නැහැ. මම හිතන්පන් ෙසු
කාලයක කරන පකාට එපහම මුළු ප්රමාණයම දමලා
පොඩි පොඩි පවනසේකම් පවන්න ඇති. සමහර
පවලාවට එපහම පවනසේ වුණු අවසේථාත්ත තිපබනවා.
සභො තිතුමො: සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය කලින් ප්රකා පේදී කිේවා සභාෙතිතුමාට
කිේවා කියලා පම් ගැන Governorපගන් අහන්න
කියලා. Governorපගන් ඇහුවාද? කවුද ඇහුපේ? මම
අහන්පන් පම් පයෝජනාව ගැන. ඔබතුමාද ඇහුපේ?
පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ. Tender Committee එකට
ආවාම අපි ඇහුවා Rs. 1 billion දාලා රුපියල් බිලියන
10ක් ගන්පන් ඇයි කියලා. එතපකාට කිේවා “පම්ක
ගන්න කියලා අධිෙතිතුමා උෙපදසේ දුන්නා” කියලා. ඒ
පවලාපේ මම ඇහුවා එපහම උෙපදසේ අනුව ගන්නවා
නම් Tender Board එපක් තිපබන වගකීම පමාකක්ද
කියලා. ඒ මපේ ෙළමුවැනි Tender Board එක. අපි ඒ
ගැන සාකච්ඡා කළා. මට පම් ගැන වි ේවාසයක් නැහැ.
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විධියට රුපියල් බිලියන පදකක් විතර අර පගන
තිබුපණ් සියයට 11.75ට. පම් සැපර් අපි පයෝජනා
කරලා තිබුපණ් සියයට 11.73ට. එතපකාට අර සියයට
5 අයින් කළාම පොලී අනුොත වූහය අපතන්ට
යනවා නම් පම්පක් කිසි ප්ර න
ේ යක් නැහැ. ඉතාම
තාක්ෂණික පිළිතුරක් තමයි ඒ දුන්පන්. ඒ නිසා පම්ක
ගැනීපම් වරදක් නැහැ කියන එක තමයි කිේපේ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ උෙක්රමය හරි
ගියාද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ, හරි ගියා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඕක සියයට
11.73ද, සියයට 11.75ද කියන එක in isolation ගන්න
බැහැ පන්. සියයට 11.73ද, සියයට 11.75ද කියන එක
අපි සාපප්පක්ෂව බලන්න ඕනෑ එදා පවපළඳපොපළේ
තිබුණු පොලී අනුොතය අනුව. ඒක ඊට අවුරුද්දකට
කලින් නිකුත්ත කරු පවලාපේ පවපළඳපොපළේ තිබුණු
පොලී අනුොතය සහ පෙබරවාරි මාසපේ පොලී
අනුොතය අතර තිබුණු පවනස පමාකක්ද? එපහම
නැත්තනම් එම පොලී අනුොතයමද තිබුපණ්?
පී. සමරසිරි මහතො: පවනසක් තිබුණා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි මම
අහන්පන්, එතපකාට පවනසක් තිබුණා නම් ඒ පවනස
අු නම්- ඒ කියන්පන්, 2015 පවළඳපොපළේ සියයට
14ට තිබුණු පොලී අනුොතයට වඩා significantly
අුයි නම් ඔබතුමා ඒ justification එක පිළිගත්තපත්ත
පකාපහාමද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒක පමපහමයි කිේපේ.
සාමානයපයන් tender board එපක් යම් යම් තීරණ
ගන්නපකාට අපි සමහර පද්වල් දන්නවා. ඉදිරි සතිපේ
පවපළඳපොළට පවන්පන් පමාකක්ද; මහ බැංකුපේ
පොලී අනුොතය පමාන විධිපේ පවයිද? කියලා අපප්ප
ළඟ දැනීමක් තිපබනවා.
සභො තිතුමො: ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාපගන් පොඩි
ෙැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, සමාපවන්න පම් ප්ර න
ේ පේ පිළිතුර
තවම අවසන් වුපණ් නැහැ.
පී. සමරසිරි මහතො: ඒක තමයි, tender board එපක්
ආර්ික ෙර්පේෂණ අධ්යක්ෂ සහ පිරිස කරන්පන්
ඒකයි. දැනට තිපබන එකම පනාපවයිපන් බලන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සමරසිරි,
නිපයෝජය අධිෙතිතුමා පමපහමපන්. අපි හිතනවා නම්
අද 11.07.03 ඒක low figure එකක් කියලා, ඒ low
figure එකක් කියලා කියන්පන් market එපකත්ත ඒ
වාපේ ගණනක් තිපබනවා නම් පන්. නමුත්ත අද
market එපක් තිපබන්පන් 7.5 නම් 11.07.03 වැඩියි.
මම අහන්පන් එතපකාට, ඒ market එපක් තිබුණු
පොලිය - 2014 පොලිය සහ 2015 ඔය කියන දවස
පවනපකාට තිබුණු පොලිය අතර පලාකු
පවනසේකමක් පවලා තිබුණා ද නැද්ද කියන එකයි.
පී. සමරසිරි මහතො: ඒක තමයි මම කියන්පන්
පවනසේකමක් තිබුණා. පොලී අනුොත අුයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පගාඩක්
අුපවලා තිබුණාද?
පී. සමරසිරි මහතො: පගාඩක් අුයි. සියයට 5 මට්ටම
නිසා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
නම් පකාපහාමද එතපකාට අර justification එක
ඔබතුමා පිළිගන්පන්?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒක හරි. ඒ justification එක
තාක්ෂණිකව හරි. පමාකද අපි යම් යම් තීරණ ගන්න
පකාටගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද
තාක්ෂණිකව හරි.
පී. සමරසිරි මහතො: මම ෙැහැදිලි කරන්නම් ගරු
ඇමතිතුමනි. අපි යම් යම් තීරණ ගන්න පකාට පම්
පවලාපේ තිපයන එකම පනාපවයි බලන්පන්. අපප්ප
ළඟ තිපබන දැනුම අනුව දැන් පම් සතිය අන්තිපම්
සල්ලි ටිකක් ආණ්ුවට එන්න ුළුවන්. අපප්ප දැනීම
තිපබන්පන්. පවපළඳපොළට සල්ලි එනවා. ඒ වාපේ
පතාරතුරු අපි ළඟ තිපබනවා. ඉදිරි මාසපේ වාපේ
පොලී අනුොත, ප්රතිෙත්තති පොලී අනුොත පවනසේ
කරනවා ද කියලා අපි දන්නවා. එතපකාට අපි ඒවා දිහා
බලලා තමයි පම් තීරණය ගන්පන්. එතපකාට එතුමා
කිේපේ ලබන සතිපේ මුදල් මණ්ඩලපේ පම් කරුණ
සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා කියලාපන්. ඒක නිසා අපි
දන්නවා ලබන සතිපේ පම් සියයට 05 ඉවත්ත කළාම
පම් පොලී අනුොත ටික ආෙහු යනවා කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට මහ
බැංකු අධිෙතිතුමා සහ ඔබතුමා හැරුණු විට තවත්ත
කවුද ඔය පතාරතුරු දැනපගන හිටිපේ?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Discussion එක
වුපණ් ඔබතුමාපී. සමරසිරි මහතො: පම් discussion එක තනියම
එළියට ඇවිල්ලා කපළේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා, මට අවසේථාවක් පදන්න.
ඔබතුමා කියන්පන් ඕක හැපමෝම දැන පගන හිටිය
කාරණයක් පනාපවයි පන්?
පී. සමරසිරි මහතො: පොලී අනුොත වැඩි කරනවා
කියලා අපි මුදල් මණ්ඩලපේ කථා කරනවා. අපප්ප
Deputy Governorsලා එපහම දැන පගන හිටියා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා
පෙෞද්ගලිකව දැන පගන හිටියාද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ. මම දැන පගන හිටියා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පකාෙමණ විතර
කාලයක් ගත කළාද?
පී. සමරසිරි මහතො: මම හිතන්පන් විනාඩි ෙහක්
විතර කථා කළා. මම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවලදී
සඳහන් කරලා ඇති.
සභො තිතුමො: දැන් ඔබතුමා කිේවා, අධිෙතිතුමා
කිේවාට ෙසේපසේ ලබන සතිපේ අපි සියයට ෙපහේ පොලී
අනුොත පවනසේ කරන නිසා පම් තීරණයට යමුයි
කියලා පයෝජනාවක් කළාය කියලා.
පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ සභාෙතිතුමනි.
සභො තිතුමො: එතපකාට ඔබතුමා පම් සාකච්ඡාව
කරන්පන් පෙබරවාරි 27වැනිදා.
පී. සමරසිරි මහතො: ඒ tender board එක තිපබන
පවලාපේ.
සභො තිතුමො: ලබන සතිපේ කියලා කිේපවාත්ත
මාර්තු 02වැනිදා
පී. සමරසිරි මහතො: මාර්තු 02වැනිදා.
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
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කියන එක 6.5 කරන්න කියලා උෙපදසේ දුන්න නිසායි.
ඒක තමයි එතුමාට කියලා තිපබන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඔබතුමාපේ
කමිටුපේ සංයුතිය පමාකක්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: අපප්ප කමිටුපේ
සභාෙති මම. අධ්යක්ෂ ආර්ික ෙර්පේෂණ, අධ්යක්ෂ
පද්ශීය පමපහයුම් -Domestic Operationsගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතපකාට ඒ
කමිටුපේ අධිෙතිතුමා සාමාජිකපයක් ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: නැහැ. එදා තමයි
අධිෙතිතුමා ඒකට මුලින්ම ආපේ.
සභො තිතුමො: නිතය සාමාජිකපයක්ද කියලායි
අහන්පන්?
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: එතුමා නිතය
සාමාජිකපයක්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: එතපකාට එතුමා
කවදාවත්ත ඔය විධියට කථා කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ
පන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නිපයෝජය
අධිෙතිතුමා ඔය ගත්තත තීරණය ක්රියාත්තමක වුපණ්
තුන්වැනිදා ඉඳලාද?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: නැහැ. 27 වැනිදා
ඉඳලා.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: තුන්වැනිදා
තීරණය ක්රියාත්තමක වුපණ්- පමාකද, immediately
කරන්න බැහැ. එදා තීරණය ගත්තතාට, circular එක
issue කපළේ තුන්වැනිදා ඉඳලා ක්රියාත්තමක වන ෙරිදි
ඒක market එපක් circulate කළා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ කියන්පන්
ඒ තීරණය ගත්තපත්ත tender committee එක
ලැපබන්න කලින්. පම් telephone call එක එන්න
කලින්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ. ඊට කලින්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
සමරසිරි මහත්තමයා දැන පගන හිටිපේ නැති වුණාට
ඔබතුමා දැන පගන හිටියා ඒක සිද්ධ් කරන බව.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: අෙට instructions
දීලා තිබුණා ඒක කරන්න කියලා. ඒ අනුව මම
Director, Domestic Operationsට minute එකක්
දැම්මා, අධිෙතිතුමා උෙපදසේ දුන් ෙරිදි ඒ සඳහා
ෙළමුපවන්ම අධිෙතිතුමාපේ ලිඛිතව අනුමැතිය ගන්න
කියලා. ලිඛිතව ඉදිරිෙත්ත කරලා එතුමා කිේව එක- 27
වැනිදා minute එක මපේ ළඟ තිපබනවා, “As
instructed at the MOC, the circular to be
circulated” කියලා ඒ circular එපක් copy එකක්
හදලා ඒක අධිෙතිතුමා ඇතුළත්ත කරලා, අධිෙතිතුමා 27
වැනිදාම ඒකට අනුමැතිය දීලා තිපබනවා circular එක
issue කරන්න. ඒ circular එපක් තිපබන විධියට ඒපක්
ක්රියාත්තමක පවන්පන් 5 per cent is withdrawn with
effect from 02nd of March.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතපකාට ඒක පම්
transaction එකට අදාළ නැහැපන්?

සභො තිතුමො: නමුත්ත ඔබතුමන්ලා පෙබරවාරි 23
Monetary Board එපක් තීරණයක් ගත්තතා. ඒපක්
paper එක මපේ ළඟ තිපබනවා “Item No. 2” කියලා.
ඒපක් ඔබතුමන්ලා කියලා තිපබන්පන් පම් විධියට.
“Given the rising trend of market interest rates
and rising growth of private sector credit and
decided to maintain the policy interest rate at
current level until the next month’s monetary
policy review”. Until the next month කිේපවාත්ත
පෙබරවාරි 23 ඉඳන් පම් current policy rate එක.
ඔබතුමන්ලා interest rate එක maintain කරන්න
ඕනෑ ඊළඟ මාසපේ 23 පවනකම්. එතපකාට
පකාපහාමද අධිෙතිතුමා කියන්පන් අපි ලබන සතිපේ
පම්ක පවනසේ කරනවා කියලා.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මුදල් ප්රතිෙත්තති monetary policies- සම්බන්ධ්පයන් මම තමයි මහා
බැංකුපේ ප්රධ්ාන වගකීම දරන්පන්. එතැනදී මට
සඳහන් කරන්න තිපබන්පන් සභාෙතිතුමා කිේව
කාරණය හරියට හරි. පෙබරවාරි 23 වැනිදා මුදල්
මණ්ඩලය තීරණය කපළේ මුදල් පොලී අනුොත පවනසේ
කරන්පන් නැහැ කියලා. එතපකාට එපහම තීරණය
කළ ෙදනම මත තමයි අපප්ප announcement කරලා,
market expectation එක තිබුපණ්, ඒක පවනසේ
කරන්පන් නැහැ කියන ෙදනම මත තමයි ඒ
පගාල්පලෝ ඒ පතාරතුරු ෙදනම් කර පගන bid කපළේ.
එතපකාට ඒ අතරතුර පමතුමාට අධිෙතිතුමා කියලා
තිපබනවා ඒ කථාව. ඒ කථාවත්ත හරි. පමාකද, ඇත්තත
ව පයන්ම පොඩි නිවැරදි කිරීමක් මම කපළාත්ත, මුදල්
මණ්ඩලය 23වැනිදා තීරණය කළාට, 27වැනිදා උපද්මම සභාෙතීත්තවය දරන Market Operations
Committee එක කියලා Committee එකක්
තිපබනවා. ඒක තමයි, දිනෙතා පොලි අනුොත ගැන,
විනිමය අනුොත ගැන, අපි ගන්න උෙක්රම පමානවාද
කියලා තීරණය කරන රැසේවීම. ඒ රැසේවීමට හදිසිපේම
අධිෙතිතුමා අවිල්ලා වාඩි වුණා. - ඒක මීට ඉසේපසල්ලා
මම කියලාත්ත නැහැ, මපගන් අහලත්ත නැහැ, මම
Bribery Commission එපක් කියලා තිපබනවා.
පමතැනදි කියන්න අවසේථාවක් තිබුපණ් නැහැ. එතැනදී අධිෙතිතුමා කිේවා අපිට පම් පොලී අනුොත
සියල්ල ඉහළ දාන්න ඕනෑ, එදා මුදල් මණ්ඩලය
පවනසේ කරන්න එො කියලා තීරණය කරු සියයට 5
කියන සීමාව ඉවත්ත කරලා, අද ඉඳලා සියයට 6.5ට
සීමාවට යන්න කියලා. ඒ විධියට එදා උපද් Market
Operations Committee එකට අධිෙතිතුමා උෙපදසේ
දුන්නා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔන්න ඔතැන
තමයි ප්ර ේනය තිපබන්පන්. නන්දලාල් නිපයෝජය
අධිෙතිතුමා එතපකාට එපහම නම් interest rate එක
පවනසේ කපළේ කවදාද? ෙපහේ rate එක ඉවත්ත කපළේ
කවදාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: සියයට ෙපහේ rate
එක පවනසේ කරලා අපි එදාම හවස circular එකක්
issue කළා. අධිෙතිතුමා දීු උෙපදසේ මත, තුන්වැනිදා
සිට ක්රියාත්තමක වන ෙරිදි සියයට 5 සීමාව ඉවත්ත කරලා
සියයට 6.5ට යනවා කියන එක ඇතුළත්ත කරලා එදාම
අපි circular එකක් එකක් නිකුත්ත කළා. එපසේ circular
එකක් නිකුත්ත කරන්න ෙදනම වුපණ් අධිෙතිතුමා එදත්ත
ඇවිල්ලා, පම්කට intervene පවලා පම් සියයට 5
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ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: දැන් පම් තීන්දුව
සාමානයපයන් ගත යුත්තපත්ත Monetary Board එක
පන්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක නිසා තමයි පම්
විධිපේ තීන්දු අරපගන ratification එකට ඊළඟ
Monetary Board එකට ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: එපහම කරන්පන්
නැහැ පන් කවදාවත්ත.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: සාමානයපයන් ඒක
කරන්පන් ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: ඉසේපසල්ලාම
Monetary Board එපකන් ආව තීන්දුවට පන්
ඔබතුමන්ලා carry out කරන්පන්. එපහම නැතිව
ඔබතුමන්ලා තීන්දුවක් අරපගන Monetary Board
එකට ratify කරන්න යවන්පන් නැහැ පන්?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක සාමානයපයන්
කරන්පන් නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: ඒක පවන්පන් නැති
පදයක් පන්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: පම් අවසේථාපේදී
අධිෙතිතුමාපේ උෙපදසේ මත කරලා, ඊළඟට
Monetary Board එපක්දී පම්ක ratify කළා.
එතපකාට ඇත්තත ව පයන්ම විගණකාධිෙතිතුමා
ratify කළා කියලා තිපබන්පන් පමන්න පම් තීන්දුවයි.
නැතිව 100 per cent auction යන්න කියන තීන්දුව
ratify කරලා නැහැ. පමන්න පම්ක තමයි ratify කරලා
තිපබන්පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: එතපකාට
ඔබතුමාපගන් අහන්න මට ප්ර න
ේ පදකක් තිපබනවා.
එකක් තමයි ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා කිේවා
වාපේ ඒ ප්රමාණය ඇතුළත යන එක, සාමානයපයන්
ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලා ඒවාට දැම්මා කියලා;
පමෙමණ ප්රමාණයකට යන්න ඕනෑ කියලා. Rs. 1
billion නම්, දාන ගණන හදන ප්රමාණය. ඔබතුමන්ලා
ඒක කරලා නැහැ. 2016 මාර්තු 29 දින දී ඔබතුමන්ලා
40කට අනුමැතිය ගත්තතාට 77ක් දක්වා ගිහිල්ලා
තිපබනවා.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක අපප්ප ඊළඟ
issue එක. ඒක පදවනුව කථා කපළාත්ත පහාඳයි. පදක
ෙටලවා ගත්තපතාත්තගරු
දයොසිරි
ජයපස්කර
මහතො:
මම
ඔබතුමන්ලාපගන් ප්ර න
ේ ය ඇහුපේ සාමානයපයන්
ඔබතුමන්ලා කිේවා පන් ඊට ෙසේපසේ ඒවාපේ දිගටම
කරයි කියලා; ගන්න ප්රමාණයම දැනුම් දුන්නාය
කියලා.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: සමහර අවසේථාවල
පගාඩක් පවලා තිපබනවා. 29 එක 31 එක ගත්තත
ප්රමාණයට වඩා පදගුණයක් අරපගන තිපබනවා.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: ඊළඟ කාරණය
තමයි පම්කත්ත එක්ක යන කාරණයක්. Monetary
Board එක ගන්පන් තීන්දුව- පම් පගාල්පලෝ
බලන්පන් foreign investorsලා පම්කට එනවාය
කියන ප්රමාණයත්ත එක්ක තමයි පම්ක කරන්පන්.
මම එය කියවන්නම්, “The Board was of the view
that the issuing 30-year Treasury bonds would be
favourable at this stage to extend the yield curve

and reprofile the debt service as there is good
interest shown by foreign investors.” නමුත්ත කිසිදු
foreign investorපකපනක් පම්කට ආපේ නැහැ පන්.
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: නැහැ. එය අධිෙතිතුමාපේ
view එක. ඒක තමයි minute කරලා තිපබන්පන්.
නමුත්ත මපේ දැනුපම් සහ අදහපසේ හැටියට, අවුරුදු 30
bondsවලට විපද් ආපයෝජකයන්පේ උනන්දුවක්
නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: පමහි තිපබන්පන්
“The Board was of the view..” Board එපක් view
එක කියලා පන්.
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: අධිෙතිතුමා ප්රකා කළා,
Board එපක් කිසිදු සාමාජිකපයක් නැත්තනම්, එය
අනුමත වුණා පසේ සලකා Board එපක් minute
කරන්න කියලා. ඒ වාපේම ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
ඇමතිතුමා අසන ලද ප්ර න
ේ ය සම්බන්ධ්පයන්
කරුණක් කියන්න ඕනෑ. එතුමා සඳහන් කළ 11.73ක
ප්රමාණය හරියටම හරි. මාසයක් ෙමණ ගත ූ ෙසුව,
පවළඳ පොපළේ එම ප්රමාණය සියයට 09කට ආසන්න
ප්රමාණයට අු පවලා තිබුණා. නමුත්ත auction එක
නිසා එම ප්රමාණය එක් වරම 11.73 දක්වා වැඩි වුණා.
ඒ නිසා දවසක් තුළ සම්පූර්ණ interest ratesවල
structure එක upwards, shift වුණා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාපේ සහ
Governorපේ උ පදසින් සුව් පමාකක්ද කපළේ?
පී. සමරසිරි මහතො: අපිට ඒ පේලාපේ හැටියට
අධිෙතිතුමන්ලාට විරුද්ධ්ව යන්න බැහැ. ඒ නිසා
කරන ලද clarification එක අනුව, Tender Board එක
minute කළා.
සභො තිතුමො: අධිෙතිතුමාපේ තීරණය අනුව Tender
Board එක ඒ තීරණය ගත්තතාට ෙසුව, ඒ Board එපක්
සිටි කිසිපවක් ඊට විරුද්ධ් වුපණ් නැද්ද?
පී. සමරසිරි මහතො: නැහැ.
සභො තිතුමො: පමතැන සිටින අයපගන් කවුරුන්
පහෝ ඒ සඳහා වගකියනවාද?
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: එහි සාමාජිකපයක් හැටියට
එසේ.එසේ. රත්තනායක මහත්තමයා පමතැන සිටිනවා.
එතුමා ඒ ගැන කථා කරලා තිබුණා.
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි, මම
දැනට සහකාර අධිෙතිවරපයක් හැටියට කටයුතු
කරනවා. ඊට කලින් රාජය ණය අධිකාරි ව පයන්
කටයුතු කළා. ඒ වාපේම 2015 පෙබරවාරි මාසය වන
විට සහකාර අධිෙතිවරපයක් හැටියට, රාජය ණය
භාරව කටයුතු කළා.
ගරු සභාෙතිතුමනි, කලින් ඇසූ ප්ර න
ේ සඳහා මම
පකටි ෙැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. පම් පේලොපේ
තිබුණු ප්ර න
ේ ය තමයි, අවුරුදු 30ක බැඳුම්කරයකට
ගිපේ ඇයි කියන එක. ඒ අවසේථාව වන විට market
එපක් පොලී අනුොතය සියයට 06ත්ත 08ත්ත අතර වාපේ
තමයි තිබුපණ්. ඒ වාපේම අු පොලී අනුොතයකට
දිගු කාලීන බැඳුම්කරයක් නිකුත්ත කරන එක රජය
වාපේ ණය ගන්නා ආයතනයකට වඩාත්ත පහාඳයි. ඒ
නිසා තමයි අපි අවුරුදු 30ක බැඳුම්කරයකට කටයුතු
කපළේ. නමුත්ත අපප්ප සාමානය ක්රමපේදය වන්පන්, අෙට
යම් මුදල් ප්රමාණයක් ගන්න අව ය නම්, ඒ සම්පූර්ණ
ප්රමාණයම market එකට දැනුම් පනාදීම. ඊට පහේතුව
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු මන්ීතුමො සඳහන් කළ ආකොරයට, අවුරුදු 30ක
බැඳුම්කරයේ සු ගිය අවුරුද්පද් නිකුත් කිරීම සහ පම්
අවුරුද්පද් නිකුත් කිරීම අතර weighted average
rate එක compare කරන්න බැහැ. ඒ අවසේථාපේදී
පවළඳ පොපළේ තිපබන පොලී අනුොතය අනුව තමයි
එය තීරණය වන්පන්. ඒක නිසා දළ ව පයන් සමාන
කරන්න බැහැ. රජයට මුදල් ඕනෑ බව අපි දන්නවා.
නමුත්ත අපිට අවුරුදු 30ක බැඳුම්කරයක් නිකුත්ත
කරනවාට වඩා, වැඩි පොලී අනුොතයකට පවනත්ත
කරුණු සලකා බලන්න තිබුණා. ඒක නිසා මම
Tender Board එපක්දී ප්රකා කළා, අපි වහාම
අධිෙතිතුමා මුසගැසී, කරුණු ෙැහැදිලි කර පවනත්ත
ක්රමපේදයකට යමු කියලා. නමුත්ත ඒ අවසේථාපේ
අධිෙතුමා නිල කාර්යාලපේ පනාසිටි නිසා අපිට
කරුණු ෙැහැදිලි කරන්න අවසේථාවක් ලැබුපණ් නැහැ.
ඒ වාපේම එදින සිකුරාදා දිනයක්. පදවැනිදා
කියන්පන් සඳුදා දිනයක්. ඒ වන පකාට රජයට මුදල්
අව යතාවයක්
තිබුණා.
සභාෙතිතුමා
පම්
සම්බන්ධ්පයන් අධිෙතිතුමා සමඟ දුරකථනපයන් කථා
කරලා තිබුණා. එහිදී අධිෙතිතුමා කිවුපේ, පම් මුදලම
ගන්න කියලායි. නමුත්ත අෙට ඒ ගැන පවනම
තීරණයක් ගන්න බැහැ. පමාකද, එදා සිකුරාද දවසක්,
direct placements එකත්ත නතර කරලායි තිබුපණ්. ඒ
නිසා රජයට මුදල් පදන්න ක්රමපේදයක් නැහැ. නමුත්ත
සඳුදා වන විට මුදල් පදන්න ඕනෑ නිසා, රුපියල්
බිලියන 10 සඳහා අෙට එකඟ පවන්න සිදු වුණා. නමුත්ත
අපි ඒකට විරුද්ධ් වුණා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: රුපියල් බිලියන 10
ගිපේ කවර සමාගම්වලටද කියලා ප්රති තයක් හැටියට
කියන්න ුළුවන්ද?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ඒක අපි දන්පන් නැහැ.
අපි රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ පවන්පද්සිය
තිබුණාට ෙසුව, අුම පොලී අනුොතපේ සිට වැඩිම
පොළී අනුොතය දක්වා එය rank කළා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා විරුද්ධ්යි
කියලා Tender Board එපක්දී කිේවාද?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ඔේ.
ගරු ලේෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඔබතුමා
වගකිව යුතු නිලධ්ාරිපයක් හැටියට පමහි බැරෑරුම්කම
දැනපගන, පසනසුරාදා පහෝ ඉරිදා පනාපවයි සිකුරාදා
සවසම අධිෙතිතුමාට කරුණු ෙැහැදිලි කරන්න තිබුණා
පන්ද?
ගරු හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සභාෙතිතුමා පමපහමයි
දැන් පමතැන තිපබන්පන්. There is a judgment call
here. This is not a science. This is an art as much
as it is a science. So, it is a position that you take
given the future scenarios. The interest rates
might go up; the inflation might go up; the
exchange rates might change. You take a position
on all these things and you take a judgment call
whether it is not right or it is not wrong. In
retrospect, you could say that you could have
made a different decision. But, whether we
should have gone for the entire 30-year bond, on
a 100 per cent auction, is a debatable matter. It
is debatable because of the amount of interest
that we have perhaps paid over and above what

තමයි, අපප්ප market එක එතරම් දියුණු තත්තත්තවයක
පනාතිබීම. එපසේ නැතිනම්, එය දැනගත්ත ගමන් ලාභ
මත ෙදනම් ූ ආයතන -primary dealer institutionsඒ අයපේ interest rate එක වැඩි කරනවා. ඒ වාපේම
ප්රාථමික පවළඳ ආයතනවල primary dealersලා 16
පදපනක් ඉන්නවා. ඒ සෑම පකපනක්ම අපි දමලා
තිපබන amount එපකන් අු තරපම් සියයට 10ක්
පහෝ bid කරන්න ඕනෑ. අපි Rs. 1 billion දැමුවාට
ෙසුව, ඒ 16 පදනාපගන් අවම ව පයන් Rs. 1.6 billion
ලැපබනවා. නමුත්ත ඒ අය එපහම පනාපවයි කරන්පන්.
මහ බැංකුව Rs. 1 billion නිපේදනය කපළාත්ත,
සාමානයපයන් පදගුණයක් තුන්ගුණයක් ගන්නවා
කියන එක ඒ අය දන්නවා. ඒ නිසා සෑම අවසේථාවකදීම
bids වැඩි ප්රමාණයක් ඉදිරිෙත්ත කරනවා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඉතිහාසපේ ඒ
ප්රමාණය කී ගුණයක්ද?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: සාමානයපයන්
පදගුණයක් වාපේ තමයි යන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: තුන්ගුණයක්
කියමු පකෝ.
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ෙසේගුණයක් ගිය
අවසේථා තිබුණා. නමුත්ත ඒවා outlying.
ගරු අපශෝේ අපේසිිංහ මහතො: ස්ුණයේ ගිය
අව්ස්ථො තිබුණොද?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: එවැනි අවසේථා පදකයි
තිබුපණ්. නමුත්ත ෙසේගුණයක් යනවාද කියන එක අපි
තමයි තීරණය කරන්පන්. පමාකද, මහ බැංකුව විධියට
අෙට කරන්න තිපබන්පන් රාජය ණය රැසේ කිරීම
ෙමණක් පනාපවයි, මුදල් ක්රමපේ සේථායීතාවත්ත
ෙවත්තවා ගන්න ඕනෑ. අද එක පොලී අනුොතයකට
ගිහිල්ලා, පහට තවත්ත පොලී අනුොතයකට ගියාම
market එක destabilize පවනවා. ඒක නිසා අපි
අපනක් ෙැත්තපතන් investorsලාට fair rate එකක්
පදන්න ඕනැ. ඒ වාපේම සියයට පදකක වාපේ real
interest rate එකක් තිපබන්න ඕනෑ. ඒ මත ෙදනම්
පවලා තමයි අපි ගන්නා ප්රමාණය තීරණය කරන්පන්.
ඒවාපේ ෙදනමක් ගත්තතාම, market එපක් තිපබන
පොලී අනුොතයට ආසන්න පොලී අනුොතයකට
තමයි පටන්ඩර් කමිටුව ගන්නා ප්රමාණය තීරණය
කරන්පන්. පමාකද, market එපක් interest rate
structure එක stabilize කරන්න ඕනෑ පන්. මම 2015
පෙබරවාරි 27 වැනිදා පටන්ඩර් පබෝඩ් එකට යන
පතක්, පම් වාපේ policy decisions අරපගන
තිපයනවා කියන එක දැන පගන සිටිපේ නැහැ. මම
සාමානයපයන් meeting එකකට සහභාගී වන්පන්
විෂය මූලික කර පගනයි. නමුත්ත පමම
recommendation එක දැක්කාම, මම රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපවන් විමසුවා පමෙමණ ප්රමාණයක්
ඇයි කියලා. මම ඒ අවසේථාපේදී ඊට විරුද්ධ්වයි
කටයුතු කපළේ. එහිදී රජයට වැඩිුර ණය අව ය බවත්ත,
අධිෙතිතුමා රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට ගිය බවත්ත
ඔවුන් සඳහන් කළා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කවුද කිේපේ?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා සහ රාජය
ණය අධිකාරිතුමිය ඒ බව Tender Board එපක්
සාමාජිකයින්ට දැනුම් දුන්නා. නමුත්ත රුපියල් බිලියන
දහයක් ගන්නා විට පොලී අනුොතය වැඩි පවනවා.
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පී. සමරසිරි මහතො: මම හිතන්පන් නැහැ එපහම
එො කිේවා කියලා. අපි කවුරුත්ත සාමානයපයන් අපප්ප
concerns raise කළා. එක්පකපනක් එො කිේවා වපේ
පදයක් එතැන වුපණ් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නමුත්ත අවසානපේ
තීරණය වුපණ් ගන්න එක පන්?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක Tender Board
Committee එපකන්ම කරු තීරණයක් පන්.
සභො තිතුමො: ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා,
එතුමන්ලාපේ අවපබෝධ්ය, දැනුම, ෙරිචය එක්ක
එතැන ඒ වාපේ තීරණ ගන්න ුළුවන්. ඒක පමන්න
පම් ප්රමාණයක් කියලා කාටවත්ත මනින්න බැහැ. ඒ
නිසා තමයි රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට පමවැනි
තීරණයක් ගැනීම සඳහා guidelines තිපබන්පන්. අපි
අහන manual එපක් තමයි ඒ guidelines තිපබන්පන්.
ඒ manual එක තිබුණාද? ඒ manual එකට අනුව පම්
තීරණ ගත්තතාද? ඒක සංප ෝධ්නය කරලා තිබුණාද?
එය සංප ෝධ්නය කරන්න කවුරු හරි අනුමැතිය දීලා
තිබුණාද? පමන්න පම් කාරණා කවුරු හරි ෙැහැදිලි
කරන්න. රාජය ණය පදොර්තපමන්තුවට තමයි පම්
කාරණා ෙැහැදිලි කරන්න ුළුවන්. ඒ manual එක
අනුමත පවලා තිපබනවාද? ඒකට පමාකක් හරි Board
approval එකක් තිපබන්න ඕනෑ පන්. ඒක අනුව පන්
ඔබතුමන්ලා පම් තීරණය ගන්පන්. නැතිව පගදර
බලාපගන ඉඳලා ගිහිල්ලා පම් තීරණය ගන්පන් නැහැ
පන්.
Dr. M.Z.M. Aazim: In fact, the Board has not
cleared that manual at that time. But, the
Internal Audit Department of the Central Bank
has been regularly monitoring whether the
Public Debt Department is following the
procedures set out in the operations manual. We
have very much acted on the basis of what the
manual has stated. But, the manual does not
specifically say that we should raise “x” amount
or “y” amount. It has been the discretion that has
been given to the Tender Board Committee. Of
course, the Chairman of the Tender Board
Committee and Mr. Rathnayake have mentioned
that there were a lot of discussions. We had our
views and we expressed those. We had no
fallback in terms of direct issuance arrangement
in the case of Rs. 13.5 billion requirement that we
wanted to raise. Then only we had to go with that
Rs. 10 billion option which was in fact, requested
andසභො තිතුමො: ඒ manualඑකට අනුමැතිය ගැනීපම්
වගකීම තිපබන්පන් කාටද?
ආචොර්ය M.Z.M. අසීම් මහතො: රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුවට සහ ඒ අදාළ සහකාර අධිෙතිතුමා
හරහා දැන් එය ක්රියාත්තමක පවනවා.
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි, මහ
බැංකුපේ
ක්රියාත්තමක
වන
හැම
පදොර්තපම්න්තුවකටම යම්කිසි operations manual
එකක් තිපබනවා. ඒ හැම operations manual
එකක්ම මුදල් මණ්ඩලය පහෝ අධිෙතිතුමා අනුමත

could have been our interest rate, if we utilized
another option. So, the point I am trying to make
hers is that the judgment may have had its flaws;
the judgment may have been flawed. However, I
do not think that we could say that the decision
itself was either right or wrong. I do not know
whether it makes sense.
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva continued.
However, I do not think we can say that the
decision itself was either right or wrong. I do not
know if I am making a sense.
Dr. P.N. Weerasinghe: I agree with you to a
certain extent. But, Hon. Member, the issue here
is that this was the Governor’s judgment and no
one else knew that judgment. So, if that was
known to others, we could have issued those
bonds in a more transparent manner. That
means, if everyone in the market knew that this
was the newly-changed policy, then we could
have done the auction in a much better way.
Here, the issue to me is this was the Governor’s
judgment and no one knew that until the
decision was taken. If you look at the way this
particular company has bid- That is a different
story.
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Yes, that is a
different story. I am not even going there, Mr.
Weerasinghe. All what I am saying is, I do not
think we can justify that the outcome of that
decision was the difference in the interest rate
that we ended up paying and that was based on
a judgment.
Dr. P.N. Weerasinghe: That was not a
judgment of any of the other officers in the
Central Bank.
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Yes. I grant you
that.
The Hon. Lakshman Kiriella: That paved the
way for the Government to loose a few billions.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා, අෙට සාකච්ඡා
කරන්න තවත්ත කාරණා තිපබනවා. එකම කාරණාවක්
සාකච්ඡා කරමින් ඉන්පන් නැතිව අපි පම් සාකච්ඡාව
ඉදිරියට කරපගන යමු.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම අහන්පන්,
Tender Board Committee එපක් සභාෙතිවරයා
ව පයන් ප්රධ්ානියා කිේවාට ෙසේපසේ ඒක පිළිගන්න
ඕනෑ කියන මතය ගැනයි. ඔබතුමන්ලා තවත්ත එක්
සාමානය රජපේ ආයතනයක් පනාපවයි. ඒ වාපේම
පදවැනි කරුණ Tender Board Committee එක
කටයුතු කරන්න ඕනෑ විධිය සම්බන්ධ්පයන්
ක්රමපේදයක් නැද්ද? පම්ක පම් නිකම් ලෑලි
පටන්ඩරයක් වාපේ පදයක් පනාපවයි පන්. Governor
කිේවා තමයි, පමතැන ණය පදොර්තපම්න්තුපේ
ප්රධ්ානියත්ත කියනවා “පම්ක එො” කියලා, ඔබතුමා ඒත්ත
decision එක ගන්නවා.
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ගරු මන්ීතුමනි, මම
එය ෙැහැදිලි කරන්නම්. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
පදොර්තපම්න්තු 24ක් ෙමණ තිපබනවා. එක එක
අනෙනත්තවල තිපබන විධි විධ්ාන, rules and
regulations වාපේ පද්වල් ෙදනම් කරපගන පම්වා
ක්රියාත්තමක වනවා. ඊට අමතරව, මහ බැංකුව ඒවාට
අදාළව ගනිු තීරණ තිපබනවා. පම් සියල්ලම අදාළ
පදොර්තපම්න්තුවල තිපබනවා. ඒ මුදල් මණ්ඩල
තීරණ, නීතිවල තිපබන විධි විධ්ාන, පරගුලාසිවල
තිපබන විධිවිධ්ාන, රීතිවල තිපබන විධිවිධ්ාන
සලකාබලා ඒ පදොර්තපම්න්තුව තමයි පමහයුම් අත්ත
පොත හදන්පන්. ඇත්තත ව පයන්ම ඒ විප ේෂඥ දැනුම
තිපබන්පන් ඒ පදොර්තපම්න්තුවට. සමහර පවලාවට
ඒ manual එක හැදුවාට ෙසේපසේ, ඒ අදාළ senior
officerට ඒක ඉදිරිෙත්ත කරනවා ඒපක් අුොු
තිපබනවාද කියලා බලන්න. එපහම නැතිව ඒවා මුදල්
මණ්ඩලයට යන්පන් නැහැ. පමාකද, ඒ වාපේ එකක්
මුදල් මණ්ඩලයට ගියාම සෑපහන කාලයක් යනවා
කියවන්න. මුදල් මණ්ඩලයට ඒ වාපේ කටයුත්තතක
නිරත පවන්න බැහැ. ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ වාපේ
විප ෂ
ේ පයන් වැදගත්ත තීරණ සඳහා තමයි මුදල්
මණ්ඩලය කාලය පවන් කරන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමාපවන්න.
ඔබතුමා කියන්පන් auction කාර්ය ෙටිොටිය
ප්රතිෙත්තතිමය ව පයන් වැදගත්ත පනාවන පදයක්
කියලාද? Direct placements සහ auctions පම්
ප්රමාණයට යන්න ඕනෑ කියලා 2008 වසපර්දී යම්
ප්රතිෙත්තතියක් ඇති කර ගත්තතා පන්. ඊට අදාළ කාරණා
මුදල් මණ්ඩලයට යන්න තරම් වැදගත්ත නැහැ කියලාද
ඔබතුමා කියන්පන්.
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ගරු මන්ිතුමනි,
නැහැ. මුදල් මණ්ඩලය පකාතැනකවත්ත කියලා නැහැ
“සියයට 20ට යන්න, සියයට 80ට යන්න” කියලා.
මුදල් මණ්ඩලය කියලා තිපබන්පන්; මුදල් මණ්ඩලපේ
මූලික වගකීම පවන්පන්, තිපබන පවපළඳ පොළ
අනුව අුම පිරිවැයට, අුම පොලී අනුොතයට රජයට
අරමුදල් රැසේකරලා පදන එක. ඒක තමයි කාර්ය භාරය.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ක්රියාවලිය
විධිමත්තව කරන්න තමයි Manual එකක් තිපබන්පන්?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: ඒ ගැන තවදුරටත්ත
ෙැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඒ පේලාපේදී මුදල්
මණ්ඩලයට කියන්පන් නැහැ, “auction එපකන්
සියයට 20ක් යන්න, direct placement එපකන්
සියයට 80ක් යන්න.” කියලා. මුදල් මණ්ඩලයට ඒ
වාපේ පද්වල් කියන්න බැහැ. පමාකද, ඒ තීරණය
ගන්න ඕනෑ විෂය දැනුම තිපබන අයයි.
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa: System
එක පවනසේ කිරීපම් අදහසක් මුදල් මණ්ඩලයට
තිබුණාද, නැද්ද?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: තිබුණා, මුදල්
මණ්ඩලපයන් ගන්නා තීරණ පවනසේ කරන්පන්ත්ත
මුදල් මණ්ඩලපයන්මයි.
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa: Hybrid
ක්රමයකට යන්න ඕනෑ කියලා මුදල් මණ්ඩලය තීරණය
කර තිපබනවා. ඒක හරිද?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: හරි.
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: ඒක තවමත්ත
පවනසේ පවලා නැහැ?

කරන්පන් නැහැ. Operations manual කියන එක
Internal Audit Department එපකන් audit කරන
එක තමයි, තිපබන ක්රමපේදය. එතපකාට, crosscheck කරන ක්රමය තමයි, Internal Audit
Department එපකන් operational manual එක
බලලා, ක්රමපේදය හරිද වැරදිද කියලා බලනවා.
නැත්තනම් ඒ පගාල්ලන් නිර්පද් කරනවා පම්ක
පවනසේ කරන්න කියලා. එපහම කිේවාම
පදොර්තපම්න්තුව මඟින් operations manuals කියන
ඒවාට ඒ යම්කිසි පවනසේකම කරනවා. ඊට අමතරව
investment guidelines කියලා පදයක් තිපබනවා. ඒ
කියන්පන EPF එපක්, නැත්තනම් අපප්ප resource
management කරන පවලාවන් වලදී investment
decisions ගන්න පකාට ඒවා අනිවාර්යපයන් මුදල්
මණ්ඩලය අනුමත කළ guidelines තිපබන්න ඕනෑ.
ඒවා පකාටසේ පදකක් තිපබනවා. Investment
guidelines කියන ඒවා ඒ උඩ මට්ටමට ගිහිල්ලා මුදල්
මණ්ඩලය අනුමත කරන්න ඕනෑ. නමුත්ත operations
manuals කියන ඒවා පදොර්තපමන්තු විසිගණනක
තිපබනවා. Internal Audit Department එපක්
වගකීම තමයි ඒවා බලලා, internal controls
තිපබනවාද බලලා ඒවා පවනසේ කිරීම.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිපයෝජය
අධිෙතිතුමා,
ඒ
පවනපකාට
රාජය
ණය
පදොර්තපම්න්තුවට අදාළව operations manual
කියලා පල්ඛ්නයක් තිබුණාද?
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ operations
manual එක පකටුම්ෙත්ත කළාට ෙසේපසේ operations
manual එක ක්රියාත්තමක පවනවා කියන තීරණය
අරපගන තිපබන්පන් කවදාද?
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Operations manual කියන
එක පම් පදොර්තපම්න්තුව ෙටන් ගත්තත කාලපේ
ඉඳලාම ඇවිල්ලා, කාලපයන් කාලයට පවනසේ කර
ගත්තත document එකක්. ඒක dynamic document
එකක්. ඒ කාලයට අව ය විධියට එය පවනසේ කරනවා.
නමුත්ත, එය කාලපයන් කාලයට පවනසේ කරන්පන්
internal controls හරියට තිපබනවාද කියලා බලලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් ප්ර න
ේ යට අදාළ,
“direct placementsවලින් පහෝ auctionsවලින්
ගන්නවා” කියන පම් ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය 2008
වසපර්දී ගත්තතා කියලා ඔබතුමන්ලා කලින් සඳහන්
කළා.
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක මුදල් මණ්ඩලය ගත්තත
තීරණයක්. Operations manual එක මුදල්
මණ්ඩලපයන් අනුමත පවන්පන් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මුදල් මණ්ඩලය
2008 වසපර්දී ඒ වාපේ තීරණයක් ගත්තතා කියලා
ඔබතුමන්ලා කිේවා. එයින් ෙසේපසේ අලුත්ත policy එකක්
- ඒ කියන්පන් වැදගත්තම කාරණයක් ගැන මූලධ්ර්ම
පවනසක් සිදු වුණා. ඉන් ෙසේපසේ ඔය auctionsවලට
සහ direct placementsවලට අදාළ විධියට
operations manual එක සංප ෝධ්නය වුණාද?
පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒ පිළිබඳව පසේොල
රත්තනායක මහත්තමයා කියාවි.
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එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට දැනගන්න
පදයක්
තිපබනවා.
ඔබතුමා
කියන්පන්,
2008.01.07වැනි
දා
ගත්ත තීරණය ගැනද,
2008.10.07වැනි දා ගත්ත තීරණය ගැනද, නැත්තනම්, ඒ
පදකම එකතු පවලා එන තීරණයක්ද? කවුරු හරි
පකපනක් specific පිළිතුරක් ලබා පදන්න. ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැනදී ප්ර න
ේ යක් මතු පවනවා.
පමතුමා කියනවා, “මුදල් මණ්ඩලය යම් තීරණයක්
ගත්තතා නම්, ඒ තීරණය පවනසේ කළ යුත්තපත්තත්ත මුදල්
මණ්ඩලයමයි.” කියලා. අපි මුලින්ම මුදල් මණ්ඩලපේ
තීරණය පමාකක්ද කියලා දැනගන්න ඕනෑ. ඔබතුමා
කියන මුදල් මණ්ඩලපේ තීරණය පමාකක්ද කියන
එක පයෝජනා අංකය සහ දිනය සහිතව කියන්න.
ඔබතුමා කියන කථාව සතයයක්ද කියලා බලන්න ඒක
දැනගන්න ඕනෑ.
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: පම් අවසේථාපේ ලිපි
පල්ඛ්න පනාමැති නිසා දින සම්බන්ධ්පයන් කියන්න
අෙහසුයි. නමුත්තසභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ ගරු මන්ීතුමනි, ඔබතුමා පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාපේ සාමාජිකයකු පනාවන නිසාත්ත,
පම් පේලාපේ කාරක සභාව රැසේපවලා කටයුතු
කරපගන යන නිසාත්ත, මීළඟ සභා වාරපේදී අවසරය
ඇතිව ඔබතුමා සහභාගි කරවා ගන්න කටයුතු
කරන්නම්.
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: රාජය ණය අරමුදල් රැසේ
කරන ගමන්ම, පවළඳ පොපළේ තිපබන පොලී අනුොත
සේථාවර කිරීපම් මූලික අරමුණු ඇතිව, 2008 වර්ෂපේදී
මුදල් මණ්ඩලය විසින් එම තීරණය ගත්තතා. කාලයත්ත
ගත වන විට වරින් වර පමම ප්රතිෙත්තතිමය තීරණපේ
සුළු සුළු පවනසේකම් පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත එම
පවනසේ කිරීම්වලදී අව ය මූලිකම තීරණය මුදල්
මණ්ඩලය ගන්පන් නැහැ. සමහර පේලාවට
Operations Department එකට පදනවා. සමහර
flexibility එකක්. ඒ අනුව තමයි කටයුතු කරන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන තිපබන
ප්ර න
ේ ය ඒ flexibility එකම පන්. ගරු මන්ීතුමන්ලා
ප්ර න
ේ කපළත්ත, මුල් තීරණය තිබියදී ඒ තිරණය මුදල්
මණ්ඩලයට පගන යන්පන් නැතිව, පමම තීරණය ගත්ත
එක හරිද, වැරදිද කියලා පන්. ඒ වාපේම පමය
වෘත්තතිමය කාරණයක්ද කියලාත්ත මතයක් ආවා.
ගරු ලේෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: නැහැ, නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්,
ඔබතුමා කිේව පද් පනාපවයි.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මුදල් මණ්ඩලය
ඒ තීන්දුව ගත්තතා. ඒක පවනසේ කරනවා නම්, නැවත
වතාවක් මුදල් මණ්ඩලයම ඒ තීන්දුව ගන්න ඕනෑ.
ෙැහැදිලිව කිේව පද් ඒක පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු ඇමතිතුමනි,
මම තීරණ පදකක් ෙරීක්ෂා කර බැලුවා. පම් තීරණ
පමානවාද කියලා මම විමසා සිටියා. 2008 වර්ෂපේ
ජනවාරි මස 07වැනි දා සහ 2008 වරේෂයේ
ඔක්පතෝබර් මස 07වැනි දා ගත්ත තීරණ පදකක් මට
පෙන්වා සිටියා. ඔබතුමා කියන්පන් ඒ තීරණ පදක
ගැනද?

සභො තිතුමො:
ඔබතුමන්ලාපගන්
පකපනක්
වගකීමකින් යුතුව එය ෙැහැදිලි කරන්න. ඊට අදාළ
documents ඔබතුමන්ලා සතුව ඇති පන්.
ඒ තීන්දුව පසායා ගන්නකම් පහක්ටර් අප්පුහාමි ගරු
මන්ීතුමාට අවසේථාව ලබා පදනවා.
ගරු පහේටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම් තීන්දුව ගැන කථා කරද්දී පම් තීන්දුව පවනසේ කළා
කියලා කිේවා පන්. මහ බැංකු අධිෙතිතුමා වාචිකව
පකපසේ කියා සිටියත්ත, tender committee එක පම්ක
පවනසේ කළා. එපහමද වුපණ්? ඒ වගකීම ඔබතුමන්ලා
භාරගන්නවා. ඔබතුමන්ලා පම්ක පවනසේ කළා. 2008
වර්ෂපේදී මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීන්දුවක් දීලා
තිබුණා. නමුත්ත ඔබතුමන්ලා ඒ තීරණය ක්රියාත්තමක
පනාකර auction එකකට ගියා. ඒකද කියන්පන්?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: 2008 වර්ෂපේදී
මුදල් මණ්ඩලය කියලා තිපබන්පන් පමාකක්ද කියන
එක අපි දැනගන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි මමත්ත
අහන්පන්.
ගරු පහේටර් අප්පුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමනි, මම
ෙැහැදිලිව අහන්පන්, පමතුමන්ලා පම් තීන්දුව පවනසේ
කළාද, ඒ වගකීම පමතුමන්ලා භාරගන්නවාද
කියලායි. එපහම තීන්දුවක් තිබුණා. එය පවනසේ කළා
කියලා කිේවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමාපවන්න, ගරු
මන්ීතුමනි. ඔබතුමාපේ ප්ර ේනය ගැන ෙැහැදිලි
කරන්න මට අයිතියක් නැහැ. නමුත්ත ඔය කියන
original decision එක පමාකක්ද කියලා මුලින්ම
බලමු පකෝ. Original decision එක බලලා original
decision එපකන් vary පවලාද, vary පවන්න
ුළුවන්ද කියන එක පන් බලන්න ඕනෑ. අපි ඒ ගැන
බලමු පකෝ. එෙමණයි පන්, දැන ගන්න තිපබන්පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔතැන තිපබන
ප්ර න
ේ ය පමාකක්ද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Original decision
එක සම්බන්ධ්පයන්ගරු අජිත් පි. ප පර්රො මහතො: 2008.01.07 සහ
2008.10.07 දින තීරණ පදකද කියලා check කරලා
බලන්න.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මම හිතන්පන්,
මුදල් මණ්ඩල ෙිකාවගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිපයෝජය
අධිෙතිතුමනි, “මම හිතන්පන්” කියලා පිළිතුරු
පදන්න එො. This is a very important issue.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක ඉතාම වැදගත්ත
පවනවා, ගරු සභාෙතිතුමනි. ඒ නිසයි මම කියන්පන්.
මාපේ දැනීපම් හැටියට මුදල් මණ්ඩල ෙිකා පදකක්
තිපබනවා. නමුත්ත ඒ තීරණය පමාකක්ද, පකාපහාමද
වුපණ් කියලා කියන්න අද සූදානම්පවලා ආපේ නැහැ.
මුදල් මණ්ඩලපේ තීරණය පමාකක්ද, ඒක ක්රියාත්තමක
වුපණ් පකාපහාමද කියලා හරියටම කියන්න අෙට
අවසේථාවක් ලබා පදන්න. ඒවා ගැන පල්ඛ්න සහිතව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න අෙට ුළුවන්.

104

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ක්රමපේදය දිගටම සිද්ධ් වුණා. 2009 වර්ෂපේදී පහෝ
2010 වර්ෂපේදී එය උල්ලංඝනය වුණා. උල්ලංඝනය
පවලා මහ බැංකුව විසින් අර්ථ සාධ්ක අරමුදල හරහා
පෙෞද්ගලික බැංකුවල පකාටසේ ලබා ගත්තතා;
පනාපයකුත්ත අධ්යක්ෂවරු ෙත්ත කරලා පලාකු
ප්ර න
ේ යක් ඇති වුණා. ොර්ලිපම්න්තුපේදී අපි දිගින්
දිගටම පම් පිළිබඳව ප්ර න
ේ කළා. එතපකාට අපි ඇහුවා,
“පම් ප්රතිෙත්තතිය පවනසේ කපළේ කවුද, පම් ප්රතිෙත්තතිය
පවනසේ කරන්න පහේතු වුපණ් පමාකක්ද, පම්කට මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතිය ගත්තතාද?” කියලා. නමුත්ත වසර
කිහිෙයක් යනකම් ඒ ප්ර න
ේ වලට පිළිතුරු ලැබුපණ්
නැහැ. ෙසු කාලයකදී එවකට සිටි මුදල් ඇමතිවරයා
ොර්ලිපම්න්තු විවාදයකදි සඳහන් කළා, “ අපි පම්
ප්රතිෙත්තතිය යම් කිසි දිනයක පවනසේ කළා.” කියලා.
එය පවනසේ කපළේ practically ඒක ක්රියාත්තමක
කරන්න ෙටන් පගන වසර කිහිෙයකට ෙසුවයි
කියලාත්ත කිේවා. මපේ ප්ර න
ේ ය පමතැන තිපබන
precedent එක පමාකක්ද කියන එකයි.
The Hon. Ajith P. Perera: Ratification එකක්
තිබුණාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මන්ී Board
එපකන් ratification එක කළාද, නැද්ද කියලා මම
හරියට දන්පන් නැහැ. පම් වනතුරු අෙට පම් පිළිබඳ
පතාරතුරු ලැබිලා නැහැ.
ගරු(ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පිළිබඳව
පතාරතුරු පම් අවසේථාපවන් ෙසුව ලබා ගන්න අපි
බලාපොපරාත්තතු පවනවා. මම කියන්පන්. ඉතිහාසපේ
අපි දැකලා තිපයනවා, පම් තීරණ යම් යම් ුද්ගලයන්
විසින් යම් යම් අවධිවලදී පවනසේ කිරීම්වලට භාජනය
කර තිපබනවා. මම වැරදිනම් කරුණාකරලා නිවැරදි
කරන්න. ඒ පූර්වාදර් යත්ත එක්ක තමයි. මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතියකින් පතාරව පම් ක්රියාවලියත්ත
පමතැන සිද්ධ් පවලා තිපබන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අර්ථ සාධ්ක
අරමුදපල් ප්රතිෙත්තතිමය තීන්දු ගන්පන්ත්ත මුදල්
මණ්ඩලපයන්මද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒපක් ආපයෝජන
සම්බන්ධ්ව තීරණ ගන්පන් මුදල් මණ්ඩලපයන්.
සභො තිතුමො: හර්ෂ මන්ීතුමා, අපප්ප scope එක,
අපප්ප සීමාවක් අෙට හදා ගන්න පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මා පම් ප්ර න
ේ
පයාමු කරන්පන්,
කාලයක් තිසේපසේ පම් තීරණ ගත්තපත්ත පකාපහාමද
කියන ප්ර න
ේ පේදී. නැතුව මම පම්ක independently
පගපනන පදයක් පනාපවයි. පම් decisions ගන්න
පකාට කලින් පකාපහාමද සිද්ධ් වුපණ්. ඒ සිද්ධ් වීපම්
precedent එකක් පමතැන තිපබනවාද කියන එක
සම්බන්ධ්පයන් ෙමණයි.
සභො තිතුමො: අපිට ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තාවක්
සම්ොදනය කිරීමයි අපප්ප කාර්ය භාරය. පම්ක
ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා කරද්දී අෙට යම් කාල
නිර්ණයක සීමාවක් තිපබන්න පවයි. අපි එතැනට
ගිපයාත්ත එතැනින් පකපනකුට කියන්න ුළුවන්
පමතැනිනුත්ත එහාට මහ බැංකුව ෙටන් ගත්තත දවස
දක්වාම අෙට යන්න පවනවා. ඒක අපි පමතැන
පවනම
තීරණය
කරමු.
අද
තිපබන්පන්
පමතුමන්ලාපගන් තහවුරු කර ගැනීපම් තාක්ෂණික
කරුණු ටික.

ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: පම් private
placementවලට පහෝ auctionවලට යන්න ඕනෑ
කියනසභො තිතුමො: දයාසිරි ජයපසේකර ගරු ඇමතිතුමනි,
එය note කර ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මට අවසේථාව
පදන්න. දැනට 2008.01.07 සහ 2008.10.07 දිනවල
පහෝ ඊට ආසන්න දිනවල මුදල් මණ්ඩල වාර්තා අනුව
සෘජු ක්රමයට සහ පවන්පද්සි ක්රමයට යන
පදයාකාරයට පහෝ පවනත්ත ආකාරයකට බැඳුම්කර
මිලදී ගැනීපම් කටයුතු පිළිබඳ මුදල් මණ්ඩල තීරණ
තිපේ දැයි පසායා බලා පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාවට ඉතා ඉක්මනින් දැනුම් පදන බවටත්ත, සතියක්
ඇතුළත එම වාර්තා ලබා පදන බවටත්ත මහ බැංකු
නිපයෝජය අධිෙති පී.එන්. වීරසිංහ මහතා පොපරාන්දු
පවයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අෙට ඒවාපේ පිටෙත්ත
ඕනෑ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: මහ බැංකුපේ
ඉතිහාස ගත කාරණා සියල්ල ගැන කල්ෙනා කර
බැලීපම්දී, පම් විධිපේ තීන්දුවක් ගත යුත්තපත්ත සහ
පමවැනි තීන්දුවක් ගත හැක්පක් මුදල් මණ්ඩලයටද
නැත්තනම්, පවන කාට හරිද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මුදල් මණ්ඩලය ඒ
තීරණය ගත යුතුයි.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: තීරණපේ පවනසක්
කරනවාද, නැද්ද කියන සියල්ල තීන්දු කරන්න ඕනෑ
මුදල් මණ්ඩලය?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: අනිවාර්යපයන්ම.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: ඒක පවන කාටවත්ත
පෙෞද්ගලිකව ගන්න ුළුවන් තීන්දුවක් පනාපවයි?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: 2008 වර්ෂපේ ඒ
විධිපේ තීන්දුවක් ගත්තතා. ඊට ෙසුව public
auctionවලට යා යුතුයි කියලා පහෝ public
placementවලට යා යුතුයි කියලා පවනත්ත තීන්දුවක්
පගන නැහැ?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මපේ දැනීපම්
හැටියට දැනට එපහම තීරණයක් පගන නැහැ. නමුත්ත
එය පල්ඛ්න බලා හරියටම confirm කරගන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් සම්බන්ධ්පයන් මට තව ප්ර න
ේ යක්
තිපබනවා. මහ බැංකු නිපයෝජය අධිෙතිතුමනි, අපි
පොඩ්ඩක් මහ බැංකුපවන් ෙසේසට යමු පකෝ. මම
හිතනවා, පම් තීරණ පවනසේ කිරීම ඉතිහාසපේදී කපළේ
පකාපහාමද කියන එකත්ත precedent එකක් ගැනීපම්දී
වැදගත්ත පවනවා කියලා. What has been the
precedent. උදාහරණයක් හැටියට, අර්ථ සාධ්ක
අරමුදල පකාටසේ පවපළඳ පොපළේ සමාගම්වල
ආපයෝජනය කරද්දී, මම හිතන විධියට investment
guideline එපක් 5 (e) කියන පකාටස පවන්න ඕනෑ.
ඒක මට හරියටම මතක නැහැ. පම්ක operational
handbook එකක් පනාපවයි, investment guideline
එක. එහි සඳහන් පවනවා, “අර්ථ සාධ්ක අරමුදල blue
chip companiesවල ආපයෝජනය කළ යුතුයි. මූලය
සමාගම්වල ආපයෝජනය පනාකළ යුතුයි.” කියලා.
ඒකට පහේතූන් ෙවා සඳහන් කර තිපබනවා. නමුත්ත මම
දැන් ඒවා කියන්න කාලය ගන්පන් නැහැ. පම්
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තිපබනවා. එතුමන්ලාපගන් ෙැහැදිලි කර ගැනිම තමයි
වඩා වැඳගත්ත පවන්පන්. ඒ වාපේම තමයි තවදුරටත්ත
කරුණු ෙැහැදිලි කර ගැනීමට ඉඩකඩ පනාලැබුණු,
අදහසේ ෙල පනාකරන ලද මන්ීවරුන්ට මම
ප්රම්ඛ්තාවය පදනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මතු ූ කරුණු ගැන
සාරාං ගත කර ගන්න. ෙළමුපවනි එක තමයි
“operation manual” කියලා වචනයක් ගැන ආවා.
මම පම් විෂය දන්පන් නැති ආගන්තුකපයක් නිසා, ඒ
වාපේම කලින් කමිටුපේත්ත සිටිපේ නැති නිසා, ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට අව යයි operation manual එක
බලන්න. පම් ක්රියා ෙටිොටිය හරියට සිද්ධ් වුණාද
කියලා ෙරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒ වාපේම
investment guideline ගැන කථා වුණා. එතපකාට
පම් ක්රියාවලිය හරියට වුණාද කියලා පසායා බලන්න
සහ එපහම එකක් තිපබනවාද කියලා බලන්න මට
අව යයි investment guideline එකක්. මම හිතනවා
අපනක් අයටත්ත අව ය ඇති කියලා. පම්වා මට කල්
තියා අව යයි අධ්යයනය කරලා, ොඩම් කරලා එන්න.
පමතැනට ආවාට ෙසු කියවන්න පවලාවක් නැහැ.
ආසන්න ව පයන් ගරු සභාෙතිතුමනි, පමම
ෙරීක්ෂණපේ ෙරාසය ුළුල් එකක්. පහේතුව
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ කරුණු තුනක් ගැන
කියනවා. ඒවා නම් අලාභය, වෘත්තතීමය ෙරිචය සහ
සාෙරාධී වගකීම. ඒ නිසා පම් ෙරීක්ෂණය ඔය කාරණා
තුන ගැනම යා යුතු පවනවා. පම් ෙරීක්ෂණය එක
ුද්ගලපයක් පහෝ එක සිද්ධියක් සීමිත කර පගන
කපළාත්ත ඒක රටට කරන අසාධ්ාරණයක් පවනවා. පම්
ක්රියා දාමය වැරදියි නම්, අෙරාධ්යක් නම්, වගකිව යුතු
ුද්ගලපයෝ ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ නිසා පම්ක
original තීරණය ගත්තත ුද්ගලයා ගැන ෙමණක්
ෙරීක්ෂණ කරන්න සීමා පවන්න එො. ගරු
සභාෙතිතුමනි, අව ය ෙරාසය වාර්තාපේ නිගමනය
මගීන් විගණකාධිෙතිතුමා දීලා තිපබනවා. එමනිසා
ුළුල් ෙරාසයට යන්න අව යයි, ඒ සඳහා අෙට බලය
තිපබනවා.
සභො තිතුමො: ෙරාසය පිළිබඳ සාකච්ඡාව අපිට
කාරක සභාපේදී කර ගන්න ඕනෑ තරම් අවසේථාව
තිපබනවා. පතාරතුරු ඉල්ලා ගැනීම තමයි දැන් කර
ගන්න
තිපබන්පන්.
ඒපක්දී
ඔබතුමන්ලාට
operational manual එකයි investment guideline
එකයි පදන්න ුළුවන් කම තිපබනවා.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: Operational
manual එක කියන එක දැනටම පලාකු report එපක්
annex කරලා තිපබනවා. පමහි investment
guideline එක කියලා එකක් පම් පදොර්තපම්න්තුවට
අදාළ නැහැ. පමාකද investment - international
operations - කරන පදොර්තපම්න්තුව තමයි EPF
එතපකාට ඒවාට තමයි investment guideline
කියන්පන්. පම්පකන් කරන්පන් investment කරන
එක පනාපවයි කරන්පන්, ණය ගැනීමක්. එතපකාට
පමයට investment guideline කියලා පදයක්
අදාළ පවන්පන් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිපයෝජය
සභාෙතිතුමා, විගණකාධිෙතිතුමා මට පෙන්වා දුන්
සේථානය අනුව ඔබතුමාට දින පදකක් කිේවා. ඒ පදපක්
තිපබන්පන් EPF සහ ETF හැසිරීම ගැන. අපි “පක්”
කියලා හඳුන්වන player පකපනක් ගැන පම්

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: It is about
procedure as to howගරු
අනුර
ප්රියදර්ශන
යො ො
මහතො:
පමතුමන්ලාපගන් අහන්න පවන්පන්, පම් placement
එකත්ත එක්ක අපප්ප ලංකාපේ පොලී අනුොතය තිබුණු
ප්රමාණයට වඩා ඉහළ ගියාද නැද්ද කියලා. ඒකට
උත්තතර දුන්නා. වැඳගත්තම පද් ඒකයි. අපනක්
ඔක්පකාම ෙැත්තතක තියන්න. පම් අත්තතපනෝමතික
ක්රියාව
නිසා
ලංකාපේ
පොලී
අනුොතය
අනිවාර්යපයන්ම ඉහළ ගිහිල්ලා තිපබනවා කියන එක
තමයි පමතැන ෙැහැදිලි පවමින් තිපබන්පන්. ඒක
ප්රමාණවත්ත අපනක් සියල්ලටම වඩා.
ගරු(ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ප්රමාණවත්ත
නැහැ. ඉහළ ගිය එක ඇත්තත. නමුත්ත එතැන පමාකක්
පහෝ- Whether there has been criminal
negligence or some sort of liability is the
question. It is true we all agree that interest rates
went up.
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa: What
they said in their explanation was that if they had
gone for a hybrid system the interest rates would
have been lower it would have been good for the
country and it would have been better for the
image of the Central Bank.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: All that is
agreed, but whether it was a judgment callThe Hon. Harshana Rajakaruna: I do not see
any problem in that. ඒ options තුපනන් ඕනෑම
option එකකට යන්න ුළුවන්. Governor කිේපේ,
“Depending on the market, we have to select
whatever out of the three systems? According to
what the Governor has mentioned, sometimes
you do an auction to find out the interest rate
and then you do a private placement. But on the
other hand, the Governor also mentioned that
when you do an auction since it is a thin market,
the number of primary dealers are small, there
can be manipulation. That implies to the other
system also. When you try to find out the interest
rate then manipulation also can take place to get
a different interest rate. As he said, there is no
clear right or wrong method.
The Hon. Bimal Rathnayake: If you are making
a syllabus here we can talk like this. But, when we
have a case like this we have to study that. We
are not making a syllabus here. That can be done
by an expert.
The Hon. Harshana Rajakaruna: This is exactly
what the Governor said.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා, මට අවසේථාව
පදන්න.
මම
මුලින්ම
ඔබතුමන්ලාට
කිේවා, මන්ීවරුන් අතපර් විවාදය ොර්පම්න්තුපේ
තියා ගනිමු. ඒ සාකච්ඡාව පමතැනට ගන්න එො.
කරුණු ෙැහැදිලි කර ගැනීම ෙමණක් අපි පමතැන කර
ගනිමු. නිලධ්ාරීන් නැතිව අෙට පම් විවාදය කරන්න
පමතැන සාකච්ඡා කරන්න අවසේථාව ඕනෑ තරම්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වාර්තාපේ හඳුන්වා පදනවා. ඒ පක් කියන සමාගම
පමතැනට ආු විධියත්ත, ඒ අයට අයුතු වාසියක්
ලැබුණාද කියලා පසායා බලද්දී EPF සහ ETF හැසිරීම
ඉතා වැඳගත්ත. එතැන එන්පන් investment එතැන
තිපබනවා conflict of interest තත්තත්තවයක්.
ඔබතුමන්ලාම තමයි EPF ොලනය කරන්පන්. ඒක
නිසා අපි දැන ගන්න ඕනෑ ඇයි EPF එක ඒ පවලාපේ
එපහම හැසිරුපණ් කියලා. Narrow down කරන්න
එො. පමතැන තිපබනවා ප්ර න
ේ කිහිෙයක්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියු එක
ගැන ෙැහැදිලි කරන්න තිපබන්පන්, EPF එපක්
investment guideline එක පදන්න ුළුවන්. Public
Debt Department එකට තිපබන්පන් operational
manual එක.
සභො තිතුමො: අධිෙතිතුමනි, අපප්ප Membersලා 26
පදනාට documentsවල ඔබතුමන්ලා භාර දුන්
ඒවාපේ. කථානායකතුමාට භාර දුන් document එපක්
තිපබනවා. හැම මන්ීවරපයකුටම ුද්ගලිකව ඒ
operational manual එක ෙරිශීලනය කරන්න අෙහසු
නිසා, operational manual එපක් පිටෙත්ත අෙට ලබා
පදන්න. ඒ වාපේම අර්ථ සාධ්ක අරමුදලින් ඉල්ලීමක්
කරන්න පල්කම්තුමිය, investment profile එක ගැන
investment guideline එක අෙට ලබා ගන්න. ඒක
සතියක් ඇතුළත අෙට ලබා පදන්න.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සමරසිරි
මහතාපගන් දැන ගන්න ුළුවන්ද, ඔබතුමන් කලින්
ෙැහැදිලි කළා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ඔබතුමන් එක්ක
ෙැහැදිලි කළා කියලා, තාක්ෂණික කරුණු කිහිෙයක්
වන පොලී අනුොතය 2014 වර්ෂය සහ පමතැනට
සමොතවන විධියට. එතපකාට පූර්ව නිගමනයක
ඉඳලා තිපබනවා පොලී අනුොතය ඉහළ යනවා
කියලා. ඒ පොලී අනුොතය ඉහළ යාපමන් එතුමාට
ඥාතීත්තවයක්
තිපබන
සමාගමකට
තමයි
පවන්පද්සිපේදී ඒ ලාභය එන්පන්.
එතපකාට පොලි අනුොතය ඉහළ යනවා කියලා
පූර්ව නිගමනයක, අවපබෝධ්යක ඉඳලා තිපබනවා. ඒ
එකක්. පොලි අනුොතය ඉහළ යාපමන් එතුමාට
ඥාතිත්තවයක්
තිපබන
සමාගමකට
තමයි
පවන්පද්සිපේදී එම ලාභය ලැපබන්පන්. පූර්ව
නිගමනයක ඉඳලා තිපබනවා පන් පොලි අනුොතය
ඉහළ යනවා කියලා. ඒක දැනපගන තමයි කරන්පන්.
ඔබතුමා අත්තදැකීම් තිපබන නිලධ්ාරිපයක් විධියට මහ
බැංකු අධිෙතිතුමාට කිේපේ නැද්ද පොලි අලුොතය
ඉහළ යාපමන් රපට් ඇති වන මූලය තත්තත්තවය
පමාකක්ද කියලා? ඒපක්දී බලාපොපරාත්තතු වුපණ්
පමාකක්ද? පම්ක අවුරුද්දකට ෙසුව සිදු වුණු පදයක්
පන්. මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු තාක්ෂණික
කරුණුවල ප්රතිඵල සාර්ථකද, අසාර්ථකද? ඔබතුමාපේ
දැනුම අනුව ඒපකන් රටට පමාකක්ද පවලා
තිපබන්පන්?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒ අවසේථාව වන විට Tender
Board එක ඒ තීරණය අරපගන - ෙසේවරු එකට විතර
Tender Board එක රැසේ පවන්පන්. ෙැය ½ ක්, ෙැයක්
වාපේ කාලයක් ඇතුළත ඒ ටික අවසන් කරලා
තීරණයක් අරපගන පවළඳ පොළට දන්වන්න ඕනෑ.
ඇත්තතම කියනවා නම් මට ඒ පේලාපේ ඔපහාම
සාකච්ඡා කරන්න දැනීමක් තිබුපණ් නැහැ. මට ඒ
අවසේථාපේ ආරංචි වුණු විධියට අධිෙතිතුමා අපනක්

Deputy-Governorsලා පදපදනාත්ත සමඟ තමයි රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුවට ගිහින් තිපබන්පන්. එතැනත්ත
ඔය විධියට පොලි අනුොත පිළිබඳ සාකච්ඡා ඇති
පවලා තිපබනවා. දැන් Dr. M.Z.M. Azim කිේවා,
පම්ක වැඩි වුපණාත්ත පොළි අනුොත වැඩි පවන නිසා
එයත්ත විරුද්ධ් වුණා කියලා. ඒ අවසේථාව එපහම වාද
විවාද කරලා, සාකච්ඡා කරන පේලාවක් පනාපවයි.
දැන් නම් අපි වාද විවාද කරනවා. පම්ක අත්තදැකීපමන්
කරන්න ඕනෑ පදයක් පන්, මන්ීතුමා.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා පම්
සම්බන්ධ්පයන් කලින් ෙැහැදිලි කරද්දි මට හැඟුපන්
ඉතාම සාර්ථක ක්රමපේදයක් පලස හඟවමින්
පමතැනට කරුණු ෙැහැදිලි කළා කියලායි. ඔබතුමා ඒ
පේලාපේ හිටියා, තාක්ෂණික ෙැත්තපතන් පහාඳ
අවපබෝධ්යකින් කටයුතු කරලා තිපබන බව තමයි මට
හැගුපන්. පම් ඇති පවලා තිපබන ප්රතිඵලයත්ත සමඟ
ඒකයි මම නැවත ඇසුපේ. ඔබතුමා දැන් කියනවා “මට
ඒ ගැන පලාකු වැටහීමක් නැහැ” කියලා. ඔබතුමා
පමම ආයතනපේ කාලයක් පසේවය කළ ෙරිණත
නිලධ්ාරිපයක් පන්. එතැනදී මහ බැංකු අධිෙතිතුමාට
වඩා වැඩි දැනුමක් ඔබතුමාට තිපබන්න ඕනෑ.
පී. සමරසිරි මහතො: පම් තීරණය ගන්න තිපබන
පේලාව අනුව ඒ පේලාපේ මට හැගුණා අධිෙතිතුමා
කිේපේ තාක්ෂණික කරුණක් කියන එක. ඒවා
සම්බන්ධ්පයන් විවිධ් අදහසේ තිපබනවා. මට දැන්
තිපබන ආර්ික විදයා දැනුම අනුව මම පිළිගන්පන්
පම් පවළඳ පොළ ක්රමය -auction- මත අුොු
තිපබනවා කියලායි. දියුණු කරන්න තව ක්රමපේද
දමන්න ඕනෑ. Raid කරන්න systems දමන්න ඕනෑ. IT
දමන්න ඕනෑ. ඒ වාපේ හුඟක් පද්වල් තිපබනවා. යම්
කිසි කාලයක් තුළ ක්රියා කරන්න ඕනැ. මම තව එකක්
කියන්න කැමැතියි. පොලි අනුොත වැඩි වුණාය කියන
එකම කියන්න අමාරුයි. පොලි අනුොත කියන්පන්
Government Securities Market එපක් තිපබන
පොලි අනුොතයත්ත සමඟම පනාපවයි. මූලය ප්රතිෙත්තති
තිපබනවා. රපට් balance of payment ප්ර න
ේ
තිපබනවා. පවළඳ පොපළේ රවශීලතා ප්ර න
ේ තිපබනවා.
ඒවාත්ත එක්ක තමයි පවනසේ පවන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මට තව කාරක
සභාවකට යන්න තිපබනවා. මට විනාඩියයි අව ය
වන්පන්. සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමිය,
one billion auction එපකන් ඔබතුමියලා පයෝජනා
හයක් tender committee එකට පයෝජනා කළා පන්.
ඒපක්දී ඔබතුමියලා පයෝජනා කපළේ රුපියල් බිලියන
2.5යි. ඔබතුමියලාපේ මතය අනුව රුපියල් බිලියන
2.5ක් ගැනීම උචිතයි කියලා තමයි පයෝජනා කපළේ.
එතපකාට ඔබතුමියලාපේ කමිටුපේ මතය එපලස
තිබියදී පම් ගණන රුපියල් බිලියන 10 දක්වා වැඩි
කිරීමට බලෙෑපේ මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපේ
නිපයෝගයද? පවනත්ත කිසිදු පහේතුවක් බලොන්පන්
නැතිව මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපේ නිපයෝගය නිසා
ෙමණද රුපියල් බිලියන 10 දක්වා වැඩි කපළේ?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ඇත්තතටම ඒ පේලාපේ රජපේ මුදල් අව යතාව වුපණ්
රුපියල් මිලියන 13.2යි. ඒ මුදල් ප්රමාණය පසායා
ගැනීමට තමයි අෙට පම් auction එක කිරීම අව ය
වුපණ්. එතැනදී one billionවලට ගිපේ Treasury
එකට කලින්ම 2.5 billion දීලා තිබුණ නිසායි. ඉතිරි
මුදල් ප්රමාණය පසායා ගන්න තමයි අෙට අව ය
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පී. සමරසිරි මහතො: ෙැහැදිලි නැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අෙට පම්
සාකච්ඡාපේදී සහ මිට පෙර ෙැවති ෙරීක්ෂණවලදී
අනාවරණය වුණු කරුණු අනුව රපට් මූලය අව යතාව
ව පයන් තිබුණ one billion සඳහා auction එකකට
ගියා. ඒ auction එපකන් 2.5 billion cutoff එක තමයි
ඔබතුමියලාපේ කමිටුව පයෝජනා කපළේ. ඒක
පටන්ඩර්
කමිටුවටත්ත
දැම්මා.
එතපකාට,
අධිෙතිවරයාපේ මැදිහත්තවීම පනාවුණා නම් auction
එපකන් 2.5 billion ගැනීමයි සිදුවන්පන්. ඒක හරිද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒක හරි.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒක හරි.
එච්චරයි දැන ගන්න ඕනෑ. අපි පම් ෙ ේචාත්ත
ෙරීක්ෂණයක් කරන්පන්. අපි නව අධිෙතිවරයා පිළිබඳ
වි ේවාසයක් තබලා තිපබනවා. අදින් ෙසුවවත්ත පම්
අුෙුකම් සිදු පනාවන ආකාරයට කටයුතු සිදුවීම
ඉතාමත්ත උචිතයි. එපහම නැතිව අපි පම් පදය මත
ෙමණක් එල්ලීපගන ඉඳීම ප්රමාණවත්ත වන්පන් නැහැ.
ඒකත්ත අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
The Hon. Lakshman Senewirathne : Governor,
we want to wish you all the best. But you have to
correct those mistakes. It is not the relevant
officers. We are not blaming you. We all know
what took place. Do the right thing. We wish you
all the best.
Mr. Indrajit Coomaraswamy : I must tell you
the Central Bank has very, very good officers.
සභො තිතුමො: අධිෙතිතුමා, පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මන්ීතුමන්ලා අවසේථා කිහිෙයක් ගත්තත නිසා දැන්
මපේ අවසේථාව ලබා පදන්න. මට මුදල් අමාතයාං පේ
පල්කම්තුමාපගන් ෙැහැදිලි කර ගන්න කාරණා
කිහිෙයක් තිපබනවා. එකක් තමයි පමවැනි ණය
අව යතාවක් මුදල් අමාතයාං යට ඇති වුණාම මුදල්
අමාතයාං ය මහ බැංකුවත්ත එක්ක පම් පිළිබඳ
සාකච්ඡා කරනවාද?
එම්. එස්. ඩී. රණසිරි මහතො: සාකච්ඡා කරනවා.
සභො තිතුමො: සාකච්ඡා කරලා එම වැඩසටහන
සකසේ කරන්පන් කවුද?
එම්. එස්. ඩී. රණසිරි මහතො: මුදල් අමාතයාං පේ
පල්කම්තුමා, නිපයෝජය පල්කම්තුමා සහභාගි වන
cash flow meeting එකක් තිපබනවා. ඒකට ඉදිරිෙත්ත
කරලා තමයි අනුමත කර ගන්පන්.
සභො තිතුමො: ඒකට ආපයත්ත මුදල් අමාතයාං පේ
පල්කම්තුමාපේ අනුමැතිය අව යද?
එම්.එස්.ඩී. රණසිරි මහතො: ඒ meeting එපක්
අනුමැතිය තමයි අපි ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුවට.
සභො තිතුමො: ඒක කමිටුවක් පනාපවයි? ඒ
meeting එපක් නි ේචිතව ඉන්න අය කියන්න.
ආචොර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුිංග මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මුදල් ප්රවාහ කමිටුපේදී ප්රධ්ාන කටයුතු
පදකක් සිදු කරනවා. එකක් තමයි රජයට ලැපබන
ආදායම මාසයක්, මාස එකහමාරක් කාලය ඉදිරියට
තක්පසේරු කරනවා. ඒ වාපේම ඒ කාලය තුළ වියදම්
පිළිබඳවත්ත ඇසේතපම්න්තුවක් තිපබනවා. ඒ හිඟතාව shortfall එක - තමයි මහ බැංකුපවන් ලබා ගැනීම

වුපණ්. Auction එක මඟින් one billion පහෝ ඊට ළඟ
ආසන්න මුදල් ප්රමාණයක් එකතු කර ගන්න තමයි අපි
බලාපොපරාත්තතු වුපණ්. ඉතිරි මුදල් ප්රමාණය අපි කර
පගන ආු ක්රමයට direct issuanceවලින් ලබා
ගන්නයි බලාපොපරාත්තතු වුපණ්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: 2.5 billion පන්
ඔබතුමියලා කලින් පයෝජනා කරලා තිබුපණ්. එපහම
පනාවුපණාත්ත ආර්ික ව පයන් පොලිය වැඩි වීමක්
සහ ොුවක් සිදු පවයි කියන එක තමයි
ඔබතුමියලාපේ මතය වුපණ්. එතපකාට 2.5 billion
පයෝජනා කරලා තිපයද්දි රුපියල් බිලියන 10කට
යෑමට පයෝජනා කරන්න සිදු වුපන් ඇයි?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
එතැනදී අධිෙතිතුමා කියා සිටියා අෙට බිලියන 10ක්
පසායන්න ඕනෑ කියලා. අෙට පවන අව යතාවන්
තිබුපණ් නැහැ. අෙට තිබුණ අපනක් අවසේථාව ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒක තමයි.
ඔබතුමියලා කලින් රපට් මූලය අව යතාව දන්නවා.
එපසේ තිබියදී ඔබතුමියලා පයෝජනා කරලා තිබුණා
රුපියල් බිලියන 2.5ක් කියලා. ඊට ෙසුව 10 දක්වා වැඩි
වුපණ් පකාපහාමද?
සී.එම්.ඩී.එන්.පේ. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
අධිෙතිතුමා කිේවාම එතැනදි ප්රකා යක් කළා සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමා, ඒ ප්ර ේනය අදාළ
නැහැ. අදාළ පනාවන්පන් එතුමියපේ ෙැහැදිලි කිරීම
අනුව එතුමියපේ සීමාව තුළ එතුමියලාපේ පයෝජනාව
ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබන නිසා. ඒක එතුමියපගන් අහන
එපක් පත්තරුම පමාකක්ද?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එම ප්ර න
ේ ය
අව යයි. අව යතාව ෙැහැදිලි කරලා තිපබනවා පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අධිෙතිතුමාපේ
පයෝජනාව නිසා රුපියල් බිලියන 10ක් දැම්මා.
ඔබතුමා tender කමිටුව විධියට යම් පහයකින්
අධිෙතිවරයාපේ මැදිහත්ත වීමකින් පතාරව රුපියල්
බිලියන 2.5ම ඔබතුමන්ලාපේ tender කමිටුවට ආවා
නම් ඔබතුමන්ලා පමාකක්ද ගන්න තීන්දුව?
පී. සමරසිරි මහතො: ඒ පේලාපේ හැටියට අපි ඒ
පදකයි ගණන ගන්නවා. පමාකද, ඒ පේලාපේ තිබුණ
ක්රමය අනුව Tender Board එකට ඇවිත්ත ඒ අය
පයෝජනා කරන යම් කිසි ගණනක් ගන්නවා. Tender
මණ්ඩලය weighted average එක ෙදනම් කර පගන
balance එකට private placement ගන්නවා. ඒක
තමයි ක්රමය.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒ කියන්පන්
එතැනින් රුපියල් බිලියන 2.5 ආවා නම්
ඔබතුමන්ලාපේ කමිටුවත්ත පයෝජනා කරන්පන්
රුපියල් බිලියන 2.5මයි.
පී. සමරසිරි මහතො: රුපියල් බිලියන 2.5 පහෝ ඒ
කිට්ටු ගණනක්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතපකාට
අවසාන ව පයන් රුපියල් බිලියන එකක් ඉල්ලා
තිපබන අවසේථාවක, රුපියල් බිලියයන පදකයි ෙහක්
පම් කමිටු පදකම පයෝජනා කර තිබියදී රුපියල්
බිලියන 10 දක්වා යෑමට පහේතුව අධිෙතිවරයාපේ
මැදිහත්ත වීම කියන නිගමනයට ඒම වැරදිද?
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒක එපසේ පනාවුණා
නම් auction එක යන්පන් නැහැ. හරිද?
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සඳහා අපි සැලසුම් කරන්පන් අපප්ප තිපබන ණය
සීමාවට යටත්තව. සාම්ප්රදායිකව රැසේ පවන ඒ කමිටුව
භාණ්ඩාගාර පල්කම්වරයාපේ ප්රධ්ානත්තවපයන් රැසේ
පවන්පන්. ඒකට සියලුම නිපයෝජය පල්කම්වරුන්
සහභාගී පවනවා. ඒ වාපේම භාණ්ඩාගාරපේ සියලුම
පදොර්තපම්න්තු ප්රධ්ානීන් සහභාගී පවනවා. ඒ
වාපේම භාණ්ඩාගාර පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුපේ
නිලධ්ාරින් කිහිෙ පදපනකුත්ත සහභාගී පවනවා. පම්
විෂය සම්බන්ධ්ව දැනුම තිපබන මහ බැංකුව සමඟ
ගනුපදනු කරන කිහිෙ පදපනකුත්ත සහභාගී පවනවා.
සභො තිතුමො:
පල්කම්තුමා, ඒ ණය ගන්න
ක්රමපේදය සකසේ කර ගත්තතාට ෙසේපසේ -ඒක
බැඳුම්කරවලින් පවන්න ුළුවන්, Treasury billsවලින්
පවන්න ුළුවන්, විපද් ණය පවන්න ුළුවන් ෙසුවිෙරමක් සිදු පවනවාද?
ආචොර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුිංග මහතො: පම් දක්වා
එවැනි ෙසුවිෙරමක් කිරීපම් අව යතාවක් අෙට දැනිලා
නැහැ. නමුත්ත විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
කිපයේවාට ෙසේපසේ එවැනි ෙසුවිෙරමක අව යතාවක්
තිපබන බව පෙනී යනවා. නමුත්ත ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් සම්බන්ධ්පයන් අෙට පොඩි
ගැටලුවක් තිපබනවා. ෙසු විෙරමක් කරන්න පවන්පන්
මහ බැංකුපේ ඒ ක්රියාවලියත්ත සම්බන්ධ් කර පගන. මහ
බැංකුපේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ් වන්පන් Monetary
Law Act – MLA - මහ බැංකුවට අදාළ නීතිමය
තත්තත්තවය යටපත්ත. ඒ නීතිමය තත්තත්තවයට බාධ්ාවක්
පනාවන විධියට, ඒ සේවාධීනත්තවයට බාධ්ාවක් පනාවන
විධියට අපි නීතිමය තත්තත්තවයක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ
ෙසුවිෙරමක් කරන්න. පම් දක්වා එවැනි පදයක් කරලා
නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව පසායා බැලීමක් කරන්න
බලාපොපරාත්තතු පවනවා විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිර්පද් අනුව.
සභො තිතුමො: ඒ වාපේම ණය පොලී අනුොත ඉහළ
යෑම නිසා වැඩිුර ණය පොලී පගවීමට සිදු පවනවා
පන්. ඔබතුමන්ලා ඒක රාජය අයවැයට ගළෙන්න
ඕනෑ. එපහම පන්ද?
ආචොර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුිංග මහතො: නිවැරදියි
ගරු සභාෙතිතුමනි.
සභො තිතුමො: ඒ ණය පොලී පගවීමට මුදල් පවන්
කිරීමක් සිදු පවනවාද?
ආචොර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුිංග මහතො: ණය
පොලී පගවීමත්ත, ඉදිරි වර්ෂය සඳහා සියලු වියදම්
ුපරෝකථනයක් කරලා තමයි අපි Appropriation Bill
එක හරහා වාර්ිකව ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන්පන්. ජනවාරි 01 වැනි දා සිට පදසැම්බර් 31 වැනි
දා දක්වා දින 365ක කාලය තුළ ඒ ුපරෝකථනවල
පබාපහෝදුරට වැඩිවීම් තමයි සිදු වන්පන්. ඒකට
බලොන ප්රධ්ාන කරුණු පදකක් තිපබනවා. එකක්
තමයි පොලී අනුොතය. අපනක් එක තමයි විනිමය
අනුොතය. විනිමය අනුොතය පිරිහීම විප ේෂපයන්ම
ඒකට බලොනවා. වැඩිුර පොලී පගවන්න පවනවා.
ඒ අනුව ණය පසේවාකරණයට වැඩිුර මුදල්
පයාදවන්න සිදු පවනවා.
සභො තිතුමො: පල්කම්තුමා, ණය පොලී ඉහළ යාම
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා මහ බැංකුවත්ත සමඟ
සාකච්ඡාවක් කරලා ඇගයීමක් කරනවාද?
ආචොර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුිංග මහතො: පම් දක්වා
ඒ පිළිබඳව නිල ව පයන් සාකච්ඡාවක් වන්පන් නැහැ.

නමුත්ත මුදල් මණ්ඩලපේ සාමාජිකපයකු විධියට මුදල්
ප්රතිෙත්තතිය සකසේ කර ගන්න වරින් වර මුදල්
මණ්ඩලපේදී පම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන පකාට
කාලානුරූෙව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ ආර්ික
ෙර්පේෂණ අධ්යක්ෂතුමා රපට් සමසේත ආර්ික කාර්ය
සාධ්නය පිළිබඳව අෙට වරින් වර වාර්තා ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. එහිදී පමම කරුණ විප ේෂපයන් සලකා
බලනවා.
සභො තිතුමො: Bonds සම්බන්ධ්පයන් secondary
market එපක් සිදුවන ගනුපදනු ක්රියාවලිය පිළිබඳව
මහ භාණ්ඩාගාරය තුළ පතාරතුරු ෙවත්තවා පගන
යෑමක් සිදු කරනවාද?
ආචොර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුිංග මහතො: නැහැ, පම්
දක්වා නැහැ ගරු සභාෙතිතුමනි. මහ භාණ්ඩාගාරය
අපප්ප මුදල් අව යතාව මහ බැංකුවට දැනුම් දුන්නාට
ෙසේපසේ
ණය
කළමනාකරණය
පිළිබඳවත්ත,
විවිධ් උෙකරණ කවර පලස සකසේ කරගන්නවාද
යන්න පිළිබඳවත්ත මහ භාණ්ඩාගාරය දැනුවත්ත
පවන්පන් නැහැ සමසේතයක් විධියට වදනික කටයුතු
ව පයන්.
සභො තිතුමො:
නිපයෝජය අධිෙතිතුමා, ප්රාථමික
පවපළඳපොපල් ඇති වුණු ගනුපදනුවක් ගැන පන් අපි
සාකච්ඡා කපළේ. ප්රාථමික පවපළඳපොපලන් පම්
ගනුපදනුව ද්විතීයික පවපළඳපොළට -secondary
market එකට - ගියාට ෙසේපසේ secondary market
එපක් පම් ගනුපදනුව සිදු වන්පන් පකාපහාමද කියන
පතාරතුරු ෙවත්තවා පගන යෑමක් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
තුළ තිපබනවාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ. අපප්ප Central
Depository System-CDS- කියලා එකක් තිපබනවා.
උදාහරණයක් විධියට ඉඩමක ඔප්පුව ලියාෙදිංචි පවන
පකාට හිමිකරු පවනසේ වුපණාත්ත සටහන් පවනවා
වාපේ අපි බැඳුම්කර නිකුත්ත කළ දවපසේ සිට ඒක අතින්
අතට ගිපේ කවදාද, පකායි පවලාපේද කියන එක ගිය
තැන ඉඳලා ඉවර පවන තැනට වනතුරු trace කර
පගන පසායා ගන්න ුළුවන් CDS එක හරහා. එවැනි
ක්රමපේදයක් තිපබනවා.
සභො තිතුමො: අපප්ප පම් නි ේචිත කාරණාවට අදාළව
ගත්තපතාත්ත 2015 පෙබරවාරි 27 සහ මාර්තු 29 අතර
කාලය තුළ සිදු වුණු බැඳුම්කර ගනුපදනු ක්රියාවලිපේදී
ද්විතීයික පවපළඳපොපළේ ගනුපදනු පිළිබඳ පතාරතුරු
ලබා පදන්න කියලා විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව
ඔබතුමන්ලාපගන් ඉල්ලා සිටියාද?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක විෂය භාර
නිපයෝජය අධිෙති සමරසිංහ මහතා දන්නවා ඇති.
සභො තිතුමො:
විගණකාධිෙතිතුමා
ඔබතුමන්ලාපගන් ඉල්ලීමක් කළාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඉල්ලුවා. ඒ වුණාට
CDS එපකන් එපහම බලන්න බැහැ. පමාකද,
bondsවල IC Number එකක් සහ Unit Number
එකක් තිපබනවා. කාටහරි දුන්නාට ෙසේපසේ ඒ IC
Number එපකන් කලින් සහ ෙසුව ගත්ත ඒවා
ඔක්පකාම එකට තමයි තිපබන්පන්. උදාහරණයක්
විධියට IC Number එකත්ත සමඟ රුපියල් බිලියන 50
තිපබනවා කියලා හිතමු. එපසේ තිබුණාට එක් එක්
දවපසේ ඒවා පකාපහන් ගත්තතාද කියන පතාරතුරු
පමානවත්ත නැහැ.
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සභො තිතුමො: මම එතරම් විසේතර ඇහුපේ නැහැ.
මම
ඇහුපේ
ඔබතුමන්ලාට
විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපවන් ඉල්ලීමක් කළාද පම් පතාරතුරු
ලබා පදන්න කියලා?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඔේ, ඉල්ලීමක් කළා.
සභො තිතුමො:
විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපවන් ඒ පිළිබඳ යම් ආකෘති
කාරණාවක්, ෙැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිෙත්ත
කළාද පමන්න පම් පතාරතුරු පමන්න පම් විධියට
ලබා පදන්න කියලා?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඔේ. මට මතක
හැටියට ඒ ඉල්ලු විධියට අෙට පතාරතුරු පදන්න
බැහැ.
සභො තිතුමො: එපහම ආකෘතියක් දුන්නාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඔේ, මට මතක
හැටියට දුන්නා.
සභො තිතුමො: එතපකාට ඔබතුමන්ලා ඒ පතාරතුරු
ලබා පදන්න බැහැ කියලා ප්රතික්පෂේෙ කළාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො:
බැහැ කියලා
පනාපවයි කිේපේ. ඒ පතාරතුරු ගන්න බැහැ කියන
එකයි කිේපේ.
සභො තිතුමො: ඒ ආකෘතියට අනුව ගන්න බැහැ
කියලා?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: නැත්තනම් ඒ ඉල්ලිම පවන විධියකට
ඉදිරිෙත්ත
කපළාත්ත
ඔබතුමන්ලාට
ද්විතීයික
පවපළඳපොපළේ පතාරතුරු ලබා පදන්න ුළුවන්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: යම් යම් ආකාරවලට
ගන්න ුළුවන්. නමුත්ත උදාහරණයක් විධියට මිල ගැන
විමසීමක් කපළාත්ත CDS එපක් මිල ගැන සඳහන්
වන්පන් නැහැ. අයිති පකනාපේ Account එපක්
ප්රමාණය සඳහන් පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි මිල
සඳහන් පනාපවන්පන්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඒ system එක හදලා
තිපබන්පන් ඒ විධියට. ඒ කියන්පන් CDS එපක්
record පවන්පන් ownership එක පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: උදාහරණයක්
විධියට අපි කියමු “A” කියන bond එක අපි primary
market එපක් දැමුවා කියලා. මට කියන්න ද්විතීයික
පවපළඳපොපළේ bond dealersලා ලාභ උෙයන්පන්
පකාපහාමද කියලා?
ටී.එච්.බී.
සරත්චන්ර
මහතො:
ද්විතීයික
පවපළඳපොපළේ ලාභ උෙයන්පන් buying and
sellingවලින්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Buying and
sellingවලින් තමයි ලාභ උෙයන්පන්?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඔේ. Capital gains tax
එක ගන්න ුළුවන් buying and sellingවලින්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Capital gains
tax එක calculate කරන්පන් පකාපහාමද? අපි capital
gains tax එකක් ගහනවා නම් capital gains tax එක
ද්විතීයික පවපළඳපොපළේ calculate කරන්පන්
පකාපහාමද?

ටී.එච්.බී. සරත්චන්ර මහතො: ඒ පගාල්පලෝ
ගනුපදනු කරන මිල අපි ළඟ නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම අහන්පන්
ඒක පනාපවයි. මම අහන්පන් සමරතුංග මහත්තමයා
capital gains tax එකක් ගහන්න යනවා පන්. Bond
එකක Capital gains tax එක secondary market
එපක්
calculate
කරන්පන්
පකාපහාමද
කියන්න පකෝ.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: මම ඒ ගැන
අදහසක් ඉදිරිෙත්ත කපළාත්ත capital gains tax එකක්
ගහනවා නම් ඒ capital gains tax එක
අදාළ පකාම්ෙැණිය ගත්තතාද, නැද්ද, ගත්තත මිල කීයද,
විකුණු මිල කීයද, ඒ අනුව ලාභය කීයද කියන එක
දැනුම් දීම පකාම්ෙැණිපේ වගකීම. පමාකද,
secondary market එපක් එක එක ratesවලට create
පවනවා. නමුත්ත CDS එපක් record පවන්පන් අයිතිය
පවනසේවීම මිසක් පවනසේ වුණු මිල සඳහන් වන්පන්
නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: එතපකාට ඒ
company එක පදන ගණන තමයි අෙට පදන්පන්?
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ. ආදායම් බදු
රැසේ කරන පකාට ඒ ුද්ගලයාපේ ආදායම ගණනය
කරන්පන් ඔහු declare කරන එක අනුව පන්. ආදායම්
බදුවල මූලික ප්රතිෙත්තතිය ඒ පකාම්ෙැණි විසින්
income tax retune එක submit කළයුතු වීමයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි. අපි
හිතමුසභො තිතුමො: නිපයෝජය අධිෙතිතුමා ආදායම්
ඉදිරිෙත්ත කිරීපම් අවංකභාවයයි, පම් ගනුපදනුවක
තිපබන අවංකභාවයයි අතර පවනස ඔබතුමාට
පත්තපරනවා පන්.
ආචොර්ය පී.එන්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: පම්ක bonds. පමහි business
ක්රියාවලියක් තිපබන්පන්. ඒ companies ෙටන් අර
පගන තිපබන්පන් පම් කාර්යයට. ඒ නිසා ආදායම්
ඉදිරිෙත්ත
කිරීපම්
අවංකභාවය
පම්පකන්
බලාපොපරාත්තතු පවන්න බැහැ. මම අහන්පන්
පමච්චරයි. ඔබතුමන්ලා ඔය හදාු system එකට
අනුව ඔබතුමන්ලා සෑහීමකට ෙත්ත පවනවාද, මහ
බැංකුව පමපතක් සෑහීමකට ෙත්ත පවලා තිපබනවාද
secondary market එපක් තිපබන ගනුපදනු පිළිබඳව,
මිල පිළිබඳව, පතාරතුරු ප්රමාණවත්ත ෙරිදි
ඔබතුමන්ලාට ලැපබනවා කියලා? ඇත්තතටම පම්ක
වැදගත්ත පවන්පන් අලුත්ත අධිෙතිතුමාට.
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: අපි දැනට ෙවත්තවාපගන
යන ක්රමපේදය අනුව රජය නිකුත්ත කළ සුරැකුම්ෙත්තවල
අයිතිය පවනසේවීම, කුමන ුද්ගලයාපේ ඉඳලා කුමන
ුද්ගලයාට හුවමාරු වුණාද කියලා තමයි අපි සඳහන්
කරන්පන්. එහිදී කුමන මිලකට හුවමාරු වුණාද කියන
එක අපි දැනට සඳහන් කර ගන්පන් නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: Yield එකවත්ත
නැහැ?
එස්.එස්. රත්නොයක මහතො: නැහැ. නමුත්ත, එක
කරුණක් තිපයනවා. ප්රාථමික පවපළඳ ආයතනවලට
වගකීමක් තිපයනවා, ඒ දවපසේ ඒ අය ගනුපදනු කළ
සුරැකුම්ෙත්ත මිල ගණන් පිළිබඳ පතාරතුරු මහ
බැංකුපේ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට දැනුම්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පදන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම් පදන පතාරතුරු සමහර
පවලාවට සියයට 100ක් නිවැරැදි පනාපවන්න
ුළුවන්. නමුත්ත, පවපළඳ පොපළේ තිපබන පොලී
අනුොතය අනුව සුරැකුම්ෙත්තවල මිල ගණන් පවනසේ
පවන්පන් පම් ආකාරයට කියන එක අෙට ෙදනම් කර
ගන්න පවනවා. අෙට මිනුම් දණ්ඩක් විධියට භාවිත
කරන්න ඒ පතාරතුරු භාවිතා කරන්න පවනවා.
සමහර පවලාවට සියයට 100ක් නිවැරැදි පනාපවන්න
ුළුවන්. අනික් කරුණ තමයි ගරු මන්ීතුමා ඇහුවා
පකාපහාමද පම් සුරැකුම්ෙත්තවල මිල තීරණය
පවන්පන් කියලා. මා හිතන්පන් එතුමා දන්නවා.
සුරැකුම්ෙත්තවල මිල තීරණය පවන්පන් ෙවතින මුදල්
ප්රවාහය ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි මම
අහන්පන්. I mean the whole point is to ride this
wave. You are making capital gains on the
changes in the yield to make billions in the bond
market. That is how you do it. If you are now
saying, “we have no way to check at what price
these securities change hands”, Mr. Governor,
that is a serious flaw. There is no way in which
you can estimate if there has been any fraud or if
there is some sort of query. How would you do
this?
The Hon. Harshana Rajakaruna: Specially, if
there is a capital gains tax is being introduced.
ගරු දයොසිරි ජයපස්කර මහතො: Capital gains tax
එපකන් මුදල් ගන්පන් පකාපහාමද?
Dr. M.Z.M. Azim: In fact, for the question the
Hon. Deputy Minister raised, what we are
currently having is in the capital market the
infrastructure available is a depository which
records the ownership transfer which is not a
trading platform where you probably see the
price movements. But the Central Bank has
already recognized that factor and already
initiated developing a non-trading platform that
is in the process. This might come up with the
time frame and the Deputy Governor might be
able to detail it to you. We have recognized that
deficiency in the market as of now. But for the
price details what you are doing at the moment
is on site supervision.
සභො තිතුමො: අධිෙතිතුමා, අපි පමය විප ේෂපයන්
note කරනවා. පහේතුව, මහ බැංකුපේ ප්රධ්ාන වගකීම
නියාමනය කියන එක. විප ේෂපයන් ප්රාථමික පවපළඳ
පොළ
සහ ද්විතීයීක
පවපළඳ පොළ. ප්රාථමික පවපළඳ පොපළේ පම් විධියට
පලාකු හිදැසක් ඇතිවීපම් ඉඩකඩ තිපයනවා. ඒක
පබාපහාම බරෙතළ ප්ර න
ේ යක්. ඒ නිසා පම්
සම්බන්ධ්පයන් විප ේෂ ප්රතිකර්මයන් පයදීපම්
අව යතාව තිපයනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම දැන ගන්න
කැමැතියි, theoretical ෙැත්තත පනාපවයි. අපි
පෙබරවාරි 27වැනි දා issue කරු bond එක විවිධ්
ආයතන ගත්තතා පන්. ඒ ගත්තත ආයතනවල ownership
එක transfer පවලා අවසානපේ ඒක land පවලා

තිපයන්පන් පකාතැනද කියලා මහ බැංකුවට පම්
COPE කමිටුවට කියන්න ුළුවන්ද? පකාච්චර
ප්රමාණයක්ද කියන එක අව ය නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Ownership එක
කියන්න ුළුවන්ලු. Price තමයි කියන්න බැරි?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමන්ලා
යටපත්ත තිපබන ආයතනයක් ගත්තතා නම්, price එක
දන්නවා පන්. අර්ථසාධ්ක අරමුදල ගත්තපත්ත කීයටද
කියලා කාපගන්වත්ත දැන ගන්න පදයක් නැහැ පන්.
ඒක ඔබතුමා දන්නවා පන්. ඒක ඔබතුමන්ලාපේම
ආයතනයක් පන්. අර්ථසාධ්ක අරමුදල් ගත්තපත්ත කීයටද
කියලා දන්නවා?
ගරු
හර්ෂණ
රොජකරුණො
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට පොඩි clarification එකක්
තිපයනවා. පම් bond issue එක නිකුත්ත කරන
අවසේථාපේ රපට් අව යතාව රුපියල් බිලියන 13යි
ගණනක් කියලා කිේවා පන්. එපහම රුපියල් බිලියන
13ක් අව ය එකට රුපියල් බිලියන 2.6ක් සඳහා
විතරක් අවසරයක් පදන්පන් ඇයි? නිර්පද් කපළේ
නැහැ. Governor ඇවිල්ලා ඒක රුපියල් බිලියන 10
දක්වා වැඩි කළා .
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමනි, ඒක අපි කලින්
ෙැහැදිලි කර ගත්තතා. ඔබතුමාට පමතුමන්ලාපගන්
අහන්න අයිතිය තිපයනවා. ඒපක් ප්ර න
ේ යක් නැහැ. එහි
පොලී අනුොතය මහ බැංකුවට වාසි වන සීමාව තමයි,
ඒ අය ලකුණු කරන්පන් Rs. 2.6 billion කියලා. ඒක
තිපයන්පන් auction එපකන් ගන්න. ඉතුරු ටික
ගන්න බැරිකමක් නැහැ. ඉතුරු ටික private
placements වලින් ගන්න ුළුවන්. ඒ option එක ඒ
අය පදනවා. ඒක විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
ඉතා ෙැහැදිලිව තිපයනවා. රුපියල් බිලියනයට සීමා
කළා නම්; රුපියල් බිලියන 2.6ට සීමා කළා නම්;
රුපියල් බිලියන 10ට සීමා ූ අවසේථාපේ; ආදී
ව පයන් එක් එක් අවසේථාපේදී සිදු ූ අවාසිපේ
සේවභාවය.
ගරු අපශෝේ අපේසිිංහ මහතො: දැන් රපට් මුදල්
අව යතාව මත සතිෙතාම මුදල් අව ය පවනවා. පම්
ක්රමපේදය සතිෙතාම යන ක්රමපේදයක්. පම්
ප්ර න
ේ පයන් ෙසේපසේ අලුතින් තීන්දුවක් අර පගන
තිපයනවාද? ඉදිරිපේදී private placementsවලට
යනවාද? Auctions වලට යනවාද? එපහම තීන්දුවක්
අර පගන තිපබනවාද?
සභො තිතුමො: විප ේෂපයන් අලුත්ත අධිෙතිතුමා ඒ
ගැන අවධ්ානය පයාමු කරන්න.
Dr. Indrajith Coomaraswami: Perhaps, I can
come in for that. My colleagues are preparing a
paper which will put up to the Monetary Board.
Looking at our level of development what is the
best process. Intuitively, it seems at a hybrid
process would be the best at this point. I would
like to wait till my colleagues, who are more
technically qualified than I am, come with the
options. But that is how we would go. But how
we exactly structure that process is something
that they will work on. We will put up the paper
to the Monetary Board and get that cleared in
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terms of the process in the future. While I have
the floor may I just make two-three quick points?
The Chairman: Yes.
Dr. Indrajith Coomaraswami: First one is I see
no difficulty in meeting a request that the
Members of the Committee have the guidelines
of the EPF and the Manual for the Public Debt
Department. We will certainly, make that
available. The second thing is I think from the
discussion it has become clear that we need to
give consideration to the architecture of the way
we operate in the bond market as well as process
and procedures. As the DSG, Mr. Samarasiri said
where we want to get to in the future is probably
a full auction because that is very transparent
and very fair. But we are no where near there yet
because the architecture in our market is not
ready for it. So we need to ask ourselves the
question what are the development; as a Central
Bank what we need to promote to go more
towards a full auction process but we are
certainly not ready for it yet.
The third point I would like to make is that you
know because we had a quite a lot of discussion
of the 30-year bond we need to develop the longterm debt market. In the old days we used to get
long-term loans from the World Bank and the
Asian Development Bank at very concessionary
terms which we used to build our infrastructure.
But now as a lower middle income country we
are not eligible for those long-term loans. If we
can develop our long-term debt market, that is
all to the benefit of the country. In addition, a
kind of investor who wants these long-term
instruments is our insurance companies, for
instance. Our level of insurance cover in this
country is very low. But as income rise and as we
progress hopefully, that coverage will increase
and insurance companies will need investments
of a long term nature to match their kind of
maturity requirements. This is again something
we want to do because this one issue with a 30year bond has caused difficulty does not mean
that we should not develop the long-term debt
market and I think certainly in the Central Bank, I
am sure my colleagues would agree that, we
need to do that. We will see what architecture
again that we need to create to make sure that is
done in a transparent and a credible way. With
regard to as to whether we have taken some
action already, because the things are being
talking to you about our things which we are
going to do so far but one or two actions I believe
have already been taken. My colleagues will
correct me if I am wrong.

For instance, we have strengthened the
firewalls between the different stages of the
process. As you know, the bond auction is a
three-step process from the beginning to the end
and there are three Committees. For instance, no
longer can anybody serve on more than one
Committee. I think, that is the decision you talked
about to strengthen the firewalls and to make
sure that we have better checks and balances.
So, that is one step we have taken and we are
going to look very carefully at the AuditorGeneral’s Report to see whether there are other
lessons that we can learn in terms of
strengthening our processes. So, both in terms of
the overall architecture of the bond market and
in terms of processes and procedures, we are
looking at how we can improve it and my
Colleagues will come up with a paper which we
want to put to the Monetary Board and get the
new architecture and processes and procedures
approved. It is not casting stones. As we move
forward, as our market develops, as it requires
other things and as our knowledge improves, we
will obviously review and revise that as we go
along. But, we will be very happy to keep you
informed about our thinking as we go forward.
Thank you.
සභො තිතුමො: මම හිතන්පන් තවත්ත ප්ර න
ේ කිහිෙයක්
ෙැහැදිලි කර ගන්න අව යතාව තිපබනවා. ඇත්තතටම
මට පම් වාර්තාව පිළිබඳව අව යතාව තිපබන්පන් එක
ුද්ගලපයක් පිළිබඳව පහෝ ුද්ගලපයක් පදන්පනක්
පිළිබඳව පහෝ අුොු පිළිබඳ දකින්න පහෝ පනාපවයි.
පම් ක්රියාවලිපේදී රටට මූලයමය ව පයන් ොුවක්
සිද්ධ් පවලා තිපබනවාද, ඒ ොුව මකා ගන්පන්
පකාපහාමද, ඉදිරියට එවැනි පද්වල් ඇති පනාවන්න
අපි ගන්න ඕනෑ පියවර පමාකක්ද කියන එක පිළිබඳව
ෙැහැදිලි කර ගන්නයි. ොර්ලිපම්න්තුවට තිපබන
වගකීම, මුදල් අමාතයාං යට තිපබන වගකීම පිළිබඳව
බලන්න.
පමතැන ඉන්න ඔබතුමන්ලා හැම පදනාටම,
හෘදසාක්ිපයන්ම පත්තපරනවා යම් යම් ක්රියාමාර්ග
ගනිද්දී අෙට කණ්ඩායමක් හැටියට සාමූහිකව තීන්දු
තීරණ ගන්නවා පවනුවට ුද්ගලිකව බලෙෑම් මත
තීන්දු තීරණ ගන්න සිද්ධ් පවලා තිපබනවා කියන එක.
ඒ වාපේම අපප්ප තිපබන වැරදි වළක්වා ගන්න
ක්රමපේදයන්පේ තිපබන දුර්වලතාව. ඒවා නිවැරදි කර
ගන්පන් පකාපහාමද කියන එක පිළිබඳව තමයි අෙට
පම් කාර්යපේදී සලකන්න පවන්පන්. ඒ නිසා මම
හිතන්පන් ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාපගන් අව ය
සපහෝගය අෙට ලැපබයි කියලා. ඒ වාපේම තවදුරටත්ත
අෙට ඔබතුමන්ලාපගන් පතාරතුරු ලබා ගන්න අව ය
නම්, එපහම නැත්තනම් නිලධ්ාරින් කැඳවන්න අව ය
නම් අපි ඒ පද් කරමු.
හැබැයි, විප ේෂපයන්ම මම පම් වාර්තාව
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරද්දී ඒපක් තිපබන
සම්ුර්ණභාවය පවනුපවන් ලබා ගත යුතු තවත්ත
පතාරුතුරු අව ය නම් අපි ඔබතුමන්ලාව සම්බන්ධ්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කර ගන්නවා. පමන්න පම් කාරණා පිළිබඳව- මම
ලකුණු කළ කාරණා අනුව මූලික හරය කියන්නම්.
බැඳුම්කරයක කාලය තීරණය කිරීපම්දී ඒ තීරණ
ගන්න වුහය පිළිබඳව. ඒපක් වගකීම තිපබන්පන් කා
අතද? ඒකට මහ බැංකුපේ දායකත්තවය, අමාතයාං පේ
දායකත්තවය, මුදල් මණ්ඩලපේ දායකත්තවය පකායි
ආකාරපයන්ද? එතපකාට බැඳුම්කරයක කාලය
තීරණය කරන්න ඔබතුමන්ලා කරන සමීක්ෂණයක්
තිපබනවාද? ඒ පතාරතුරු පකාපහාමද සම්ොදනය කර
ගන්පන්. ඒ සමීක්ෂණ ෙත්ර -research papers- ලබා
ගන්පන් පකාපහාමද කියන එක පිළිබඳව. ඊළඟට
විප ෂ
ේ පයන්ම අර්ථසාධ්ක අරමුදල මහා බැංකුපේම
ොලනය යටපත්ත තිපබන ආයතනයක්. තැරැේකාර
ආයතනයක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ඒකට සම්බන්ධ්
පවන ඒ ොලන ක්රමයන් පිළිබඳව අෙට ෙැහැදිලි කර
ගන්න අව යතාව තිපබනවා. එතපකාට ඔවුන්පේ
ආපයෝජන, අර්ථ සාධ්ක අරමුදපල් ආපයෝජන “value
for money” ප්රතිෙත්තතියට අනුව පකාපහාමද
පයදපවන්පන් කියන එක අෙට ෙැහැදිලි කර ගන්න
ඕනෑ. ඒ ප්ර න
ේ ප්රමාණය ඔබතුමාට පයාමු කරන්නම්.
මම පම් සාරාං ය ඉදිරිෙත්ත කපළේ. ඒකටත්ත ුළුවන්
තරම් ඔබතුමාපේ මූලිකත්තවය පයාදලා සියලු
පදනාපේම පිළිතුරු ලබා පදන්න. මම හිතන්පන්
මන්ීතුමන්ලාට තවත්ත වැඩිදුර ෙැහැදිලි කිරීම අව ය
නම් අවසේථාව ගන්න ුළුවන්. අදට පම් කටයුතු නතර
කරන්න ුළුවන් පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
ප්ර න
ේ යක් පනාපවයි එක comment එකක් තිපබනවා.
I will make that comment with your permission.
පම් Monetary Board එක පල්කම්තුමා දැන් ෙත්ත
කරලා ඉවරද?
එම්.අයි.එම්. රෆීේ මහතො: Vacancy එකක්
තිපබනවා.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: I think that
vacancy will be considered by the Constitutional
Council today. There is one more and I think that
that person’s name has gone up to the
Constitutional Council.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: It would be
better to have constituted the Monetary Board
fully. There are five Members. Is it?
Dr. Indrajit Coomaraswamy: Among the five
members, two are Ex-officio Members; the
Governor and the Secretary to the Treasury and
there are three independent Members.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: That is, two
plus three. So, currently who are on the
Monetary Board?
Dr. Indrajit Coomaraswamy: We have got two
Ex-officio Members, ST and myself and then, we
have Mrs. Manohari Ramanathan and Mr.
Chrishantha Perera and a new name has gone up
to the Constitutional Council.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Dr. Indrajit
Coomaraswamy, දැන් ඒක කමිටුව බලන්න ඕනෑ
පදයක්. අපි Monetary Board එපකන් Membersලා

පතෝරනවා Constitutional Council එකට. ඒපක්
Chairman විධියට Governor පතෝරනවා executive
authority එපකන්. ඒක පමතැනට අදාළ matter
එකක් පනාපවයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
Constitutional change එපකන් අපි කරන්න ඕනෑ.
අලුත්ත Constitution එපක් ඒක එනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි Governor
පතෝරන්පන් නැහැ ඒ විධියට.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අලුත්ත
Constitution ඒපක් එපහම පවන්න බැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක තමයි මම
කියන්පන් ඒක අපි කරන්න ඕනෑ පදයක්. අපනක් එක
මම කියන්න කැමැතියි structure එක හදද්දීගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මපේ
comment එක ඉවර කරන්න පදන්න.
The Hon. Bimal Rathnayake: Okay.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම හිතන්පන්
ඒක එපහම කපළාත්ත පහාඳයි. මහා පලාකු
ආන්පදෝලනයකට තුු දීලා තිබුණු පම් ප්ර න
ේ පේදී,
පකපසේ පවතත්ත ඔබතුමාපේ ෙත්ත කිරීම පිළිබඳව මුළු
රපට්ම පලාකු බලාපොපරාත්තතුවක් තිපබනවා. ෙක්ෂ විෙක්ෂ, joint Opposition සියලුම පදනා ඔබතුමාපේ
ෙත්ත කිරීම පිළිබඳව පහාඳ කියනවා. ඉතින් අපි
ඔබතුමාපගන් බලාපොපරාත්තතු පවනවා, නැවත පම්
වාපේ ප්ර න
ේ පනාවන විධියට පම් වැඩ පිළිපවළ
ඉදිරියට පගනි යන්න කියලා. ඒ සඳහා අපි ඔබතුමාට
හද ෙත්තපලන්ම සුභ ෙතනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම ඉතාම පකටිපයන් කියන්න කැමැතියි, දැන් ඒ
firewalls හදද්දී, ෙසු ගිය එපක් දැන ගන්න ලැබුණු පද්
තමයි Governorපේ involvement එක. ුද්ගලයා. ඒ
නිසා controlsවලට පම් Governor කවුරු වුණත්ත අද
Dr. Indrajit Coomaraswamy ඉන්නවා, පහට පවන
පකපනක් එන්න ුළුවන්. ඒකත්ත ඇතුළත්ත කරන්න
කියන්න. ඒකත්ත ඔබතුමාපේ firewall - එයාට ුළුවන්
නම් Economic Policy Committee එකට Chair
කරන්න. එයා Member පනාපවයි Chair කරනවා,
decisions ගන්නවා. ඊට ෙසේපසේ floor එකට ඇවිල්ලා
order එකක් පදනවා. ඊට ෙසේපසේ Tender Committee
එකට call කරලා order එකක් පදනවා. Finally, you
are useless. ඒ නිසා firewalls හදන්න - බෑණා ඉන්න
නිසාම පනාපවයි මම කියන්පන්, බෑණා පකපනක්
නැති වුණත්ත deal එකක් කරන්න ුළුවන් පන්. දැන්
බෑණා හිටු නිසාපන් අෙට පම්ක trace කරන්න
පලපහසි. බෑණා පකපනක් නැති වුණත්ත එපහම
කරන්න ුළුවන් පන්. ඒ නිසා ඒ වාපේ firewalls
දාන්න කියලා Governor පකාපහාමද පම් process
එකට involve පවද්දී තිපබන්න ඕනෑ limitations?
සභො තිතුමො: ඊළඟට විප ේෂපයන්ම අපප්ප කටයුතු
අවසන් කරමු පන්? එපසේ නම් ඊළඟ දිනය දැනටම
තීරණය කර ගන්න පවනවා.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: May I just say one
thing? In response to the Deputy Minister, I can
give him one assurance and that is, I will do my
utmost to have credibility. I think, in my
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ගරු චන්රසිරි ගජධීර මහතො: ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක්
ගැනීම අෙ සතුයි.
සභො තිතුමො:
අධිෙතිතුමාපේ
පිළිතුර
සම්බන්ධ්පයන් මම යමක් කියන්න ඕනෑ. පමාකද,
ඔබතුමා මට මුලින්ම හමු වුපණ් අදයි. නමුත්ත ඔබතුමා
මීට පෙර මාධ්යට දැක්ූ ප්රතිචාරයන් මම දැක්කා. ඒ
මත ඉඳපගන, පම් ෙරීක්ෂණ කටයුත්තපත්ත මූලිකත්තවය
දරන පකපනක් හැටියට මම ඔබතුමා සම්බන්ධ්පයන්
යම් අදහසේ දැක්වීමක් කළා. ඔබතුමා සම්බන්ධ්පයන් ඒ
දැක්ූ අදහසේ නිවැරදියි කියා මම වි ේවාස කරනවා. එය
නිවැරදියි කියා පිළිගත හැකි මට්ටපම් පිළිතුරක්
ඔබතුමාපගන් ලැබුණා. ඒ පිළිතුරු මත, විප ේෂපයන්ම
පමපතක් සිදු ූ ක්රියාවන්ට වඩා පහාඳින් ක්රියාකරන
මහ බැංකුවක් අපි බලාපොපරාත්තතු පවනවා. එය
ඔබතුමාට කරන්න ුළුවන් කියන වි ේවාසය මට
තිපබනවා. ඒ නිසා මම එය අගය කරන්වා.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මම පහාඳ නරක
මනින්පන් භාවිතාපවන්. ඒ නිසා උණුසුම්ව පහාඳ
නරක පිළිබඳ නිගමනයකට එන්පන් නැහැ. පමාකද,
ඇතැම් චරිත පකාෙමණ සේවාධීන වුවත්ත, පවනත්ත
බලපේග විසින් හසුරුවන බව අපි දන්නවා. ඒ තමයි
ලාංකීය පද් ොලනපේ සේවභාවය. ඔබතුමා එවැනි
පකපනක් පනාපේවා කියා මා ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ
වාපේම මහ බැංකුව අපප්ප රපට් ඉදිරි මූලය
සේථාවරත්තවය ආරක්ෂා කිරීමට පකපලස කටයුතු
කරයිද කියා පකෝප්ප කමිටුපේ අපි බලා සිටිනවා.
පබාපහාම සේතුතියි.
සභො තිතුමො: පල්කම්තුමන්ලා පදපොළට යම්
අදහසේ දැක්වීමක් කරන්න තිපබනවාද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම පම් පිළිබඳව
ඌන පූර්ණයක් කරන්නම්. ඔබතුමා මහ බැංකුපේදී
ඉදිරිෙත්ත කළ කථාව ඇසීපමන් අපිට පලාකු
බලාපොපරාත්තතුවක් ඇති වුණා. ඒ වාපේම ගරු
චන්රසිරි
ගජධීර
මන්ීතුමාපේ
ප්රකා ය
සම්බන්ධ්පයන්ද මම එකඟ පවනවා. පමාකද,
ඔබතුමාපේ ඉතිහාසය සම්බන්ධ්පයන් වාපේම පම්
දක්වා හැසිරීම තුළ අපිට පහාඳ තත්තත්තවයක්
පෙපනනවා. නමුත්ත පමම තනතුර ලබා ගත්තතාට ෙසුව
ඉතිහාසපයන් උරුම වන පද්වල් බැලුවාම, එය ෙහසු
වන්පන් නැහැ. පමාකද, පකාතරම් විචක්ෂණ
ුද්ගලපයක් වුවත්ත, පකාතරම් ඉහළ අධ්යාෙනයක්
තිබුණත්ත අපි පද් ොලනය සම්බන්ධ්පයන් ඉපගන
ගනිමින් සිටිනවා. ඒ වාපේම අපි විධ්ායකයට ආවට
ෙසුවත්ත පමහි තිපබන අමාරුකම් ඉපගන ගනිමින්
සිටිනවා. නමුත්ත ඔබතුමාට පම් වගකීම නිවැරදිව
දරන්න ුළුවන්ද කියලා, තවත්ත අවුරුදු කිහිෙයකින්
තමයි අපිට බලන්න ුළුවන් වන්පන්. අපි ඔබතුමාට
සුභ ෙතනවා.
සභො තිතුමො: සියලු පදනාටම පබාපහාම සේතුතියි.

comments to my Colleagues in the Central Bank,
I said that there were three things, three values
that we want to abide by and have deeply
inculcated in our working culture and they were,
integrity,
technical
excellence
and
professionalism and that is what we all want to
be guided by. I know, it is a very onerous task
being the Governor of the Central Bank. I am less
nervous than I was three days ago simply
because of the quality of my Colleagues. I am
very confident that we have an excellent team
and if we can create the right environment for
them to work, we will make this country proud. I
am sure of that. So, we will give you the
guarantee that we will absolutely try to do that. I
think, it can be done with the team I have.
ගරු රිංජන් රොමනොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට එක ප්ර න
ේ යක්වත්ත අහන්න අවසේථාවක් දුන්පන්
නැහැ. ඒ නිසා අවසේථාවක් පදන්න.
සභො තිතුමො:
අවසේථාවක්
ගත්තපත්ත
නැහැ.
අවසේථාවක් දුන්පන් නැහැ කියලා කිසි පකපනකුට
කියන්න බැහැ. ඔබතුමා එපහම කියන එක වැරදියි.
කිසි පකපනකුට අවසේථාවක් පනාදි හිටිපේ නැහැ. හැම
පකපනකුටම අවසේථාවක් දුන්නා.
ගරු රිංජන් රොමනොයක මහතො: මම study කර කර
හිටිපේ. මහ බැංකු අධිෙතිතුමා, මම හිතනවා. ෙසු ගිය
දවසේවල මතු වුණු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධ්පයන්
ඔබතුමා thorough study එකක් කළා කියලා. ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා පම් පිළිබඳව
අසමින් සිටියා. පම් සිද්ධිය loss එකක්ද, ොුවක් ද
කියන එක. ඒ කියන්පන් පම් බැඳුම්කර සිද්ධිපයන් පම්
රටට යම් කිසි loss එකක් වුණාද? මට පකටිපයන්
කියන්න. Can you explain it in one word? Was
there any loss?
Dr. Indrajit Coomaraswamy: Let me just say
that I am very keen on looking forward. I do not
think that it is good for a Governor of the Central
Bank to be second guessing and commenting on
his predecessors. I would very much The Hon. Ranjan Ramanyake: According to
your knowledge, is there any loss?
Dr. Indrajit Coomaraswamy: As you know, A I would like to study it further, B – Even if I knew
the answer, I would prefer not to publicly say
because if one Governor of the Central Bank
makes this kind of remarks about his
predecessor, the confidence the world has in our
country would be undermined. People in this
countryThe Hon. Ranjan Ramanyake: But, this is
people’s money.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: I understand, but
that is why we have Sectoral Oversight
Committees to do that job. I do not think it is a
job of the successor-

(සාක්ිකරුපවෝ නික්ම ගියහ)
(කාරක සභාව කල් තැබිණි)
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Annexure 05

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 අප ෝසතු මස 12 ව්ැනි සිකුරොදො
ැමිණ සිටි :
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා ( සභාෙති )
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු අපශෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසේස මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මහතා
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි :
ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේලිේ.පී.සී. වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි;
එන්.එසේ. පකාඩිතුවක්කු මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි;
ඩී.සී.ඩේලිේ. හුපගාඩ මහත්තමිය, අතිපර්ක අධ්යක්ෂ ජනරාල්, රාජය වයවසාය පදොර්තපම්න්තුව;
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, රාජය පල්කම්, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාංශය; යූ.ජී.
රත්තනසිරි මහතා, අතිපර්ක පල්කම්, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාංශය; එසේ.එම්.
චන්රොල, ප්රධ්ාන මූලය නිලධ්ාරි, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාංශය; ඩේලිේ.එම්.ආර්.
දිසානායක මහතා, ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරි, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාංශය; පී.ඒ.
කාන්ති පමපනවිය, ප්රධ්ාන අභයන්තර විගණක, ජාතික ප්රතිෙත්තති හා ආර්ික කටයුතු අමාතයාංශය;
ආචාර්ය ඉන්රජිත්ත කුමාරසේවාමි මහතා, අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; ආචාර්ය ආර්.එච්.එසේ. සමරතුංග
මහතා, භාණ්ඩාගාරපේ පල්කම්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; මපනෝහරී රාමනාදන් මහත්තමිය, ෙත්තකල
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; සී.පී.ආර්. පෙපර්රා මහතා, ෙත්තකල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල
සාමාජික, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; නිහාල් ප ාන්පසේකා මහතා, ෙත්තකල අධ්යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව; ආචාර්ය පී.එන්. වීරසිංහ මහතා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පී. සමරසිරි
මහතා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එසේ. ලංකාතිලක මහතා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව; සී.පේ.පී. සිරිවර්ධ්න මහතා, සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එසේ.එසේ. රත්තනායක
මහතා, සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පක්. ඩී. රණසිංහ මහතා, සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව; ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත්ත මහතා, සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; පක්.එම්.එම්. සිරිවර්ධ්න
මහතා, සහකාර අධිෙති සහ අධ්යක්ෂ (ආර්ික ෙර්පේෂණ), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
පී.ඩේලිේ.ඩී.එන්.ආර්. පරාද්රිපගෝ මහතා, අධ්යක්ෂ (අභයන්තර පමපහයුම්), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමිය, අධ්යක්ෂ (පතාරතුරු තාක්ෂණ), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
එන්.ඩේලිේ.ජී.ආර්.ඩී. නානායක්කාර මහතා, අධ්යක්ෂ (මූලය අංශ ෙර්පේෂණ), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
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ටී.එච්.බී. සරත්තචන්ර මහතා, අධිකාරි, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
පක්.එන්.එන්.එම්. බණ්ඩාර මහත්තමිය, අධිකාරි (පසේවක අර්ථ සාධ්ක අරමුදල), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
යූ.එල්. මුතුගල මහත්තමිය, අතිපර්ක අධිකාරි, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ් එම්. ආසීම් මහතා, අතිපර්ක අධ්යක්ෂ (සංඛ්යා පල්ඛ්න), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
පක්.ජී.පී. සිරිකුමාර මහතා, නිපයෝජය අධ්යක්ෂ (නීති හා අනුකූලතා), ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එසේ.
ඔපේපසේකර මහතා, පජයෂේඨ කළමනාකරු, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; එසේ.
ෙදුමනාෙන් මහතා, පජයෂේඨ කළමනාකරු, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව;
ඩේලිේ.ජී.ආර්. හර්ෂප්රිය මහතා, පජයෂේඨ සහකාර අධිකාරි, ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව; එම්.එසේ.ඩී. රණසිරි
මහතා, අධ්යක්ෂ ජනරාල්, භාණ්ඩාගාර පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව; විමසන
ලදී.
මන්ීතුමන්ලාට ඒක තවදුරටත්ත අධ්යයනය
කරන්න ුළුවන්. මහ බැංකුව එවු පිළිතුර ගරු
මන්ීතුමන්ලාට යවා තිපබනවා.

සභො තිුමො: සියලු පදනාම සාදරපයන්
පිළිගන්නවා. අද අපි ඔබතුමන්ලාව කැඳවූපේ
පමපතක් ෙවත්තවා පගන ආු බැඳුම්කර ක්රියාවලිය
පිළිබඳ සාකච්ඡාපේ ඉදිරි කටයුතු සඳහා. 2015
පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා
කාල ෙරිච්පේදය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් සිදු කර තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත
කිරීම පිළිබඳ විගණකාධිෙතිතුමා විසින් සකසේ
කරු වාර්තාව අපි ඔබතුමන්ලාට ෙසුගිය
අවසේථාපේදී ලබා දුන්නා. ඒ වාර්තාපවන් ෙැන
නැඟුණු ප්රශේන අපි පමතැනදීම ඉදිරිෙත්ත කළා.
2016 ජූලි 28 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ෙැත්තපතනුත්ත
අෙට ඒ ප්රශේනවලට පිළිතුරු ලැබිලා තිපබනවා. ඒ
වාපේම මුදල් අමාතයාංශපේ පල්කම්තුමාට අපි
ඉදිරිෙත්ත කරු ප්රශේනාවලිය සම්බන්ධ්පයනුත්ත
කාරක සභාවට පිළිතුරු ලැබිලා තිපබනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව පිළිබඳව ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුපවන් ලැබුණු නිරීක්ෂණයන් අපි නැවත
විගණකාධිෙතිතුමාටත්ත
පයාමු
කළා.
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් අෙට ඒ සඳහා පිළිතුරු
ලැබිලා තිපබනවා. ශ්රි ලංකා මහ බැංකුපේ
නිරීක්ෂණ
පිළිබඳ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
ෙැහැදිලි කිරීම් ඒ සියලුම පකාටසේ සහිතව අපි ගරු
මන්ීතුමන්ලාට දැන් ඉදිරිෙත්ත කර තිපබනවා.
පම් කරුණු අධ්යයනපේදී පෙපනන පදයක් තමයි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිරීක්ෂණය,
මහ
බැංකුපේ පිළිතුර, මහ බැංකුපේ පිළිතුර පිළිබඳ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිරීක්ෂණය ෙැහැදිලිව
සඳහන් කරලා තිපබන බව. එය පම් කාරක
සභාපේ ගරු මන්ීතුමන්ලාටත්ත බලන්න ුළුවන්.
ඒ වාපේම සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන්.

පල්කම්තුමා, පම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව දිගින්
දිගටම වාර ගණනාවක් සාකච්ඡා කර පගන එන
නිසා, පම් ක්රියාවලිපේ යම් කිසි තැනකට එන්න
අවශයතාවකුත්ත තිපබනවා. ඒපකදී ඔබතුමන්ලා
කළ ෙැහැදිලි කිරීම්වලින් කාරක සභාවට මතු
පවන කරුණු ගරු මන්ීවරුන්ට සාකච්ඡා
කරන්න ුළුවන්.
විපශේෂපයන්ම මහ බැංකුව සම්බන්ධ්පයන්
ඔබතුමන්ලා ලබා දුන් ප්රතිචාර පිළිබඳවබැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ්ව පයාමු කළ ප්රශේන
සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ ප්රතිචාර පිළිබඳව
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ මුලින්ම
සාකච්ඡා කපළාත්ත, ඒපකදී ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ
කියන පකාටපසේ, කාරක සභාපේ අපි මීට කලින්
මතු කළ අවසේථාපේ ප්රශේනයක් තිපබනවා.
“සුරැකුම්ෙත්ත
නිකුත්ත
කිරීම
සම්බන්ධ්ව
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් යනු කුමක්ද?” ඒපක්
ෙළමුවැනි කරුණ, “එවැනි ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණයක් ගැනීමට හැකියාව ඇති ොර්ශේවයන්
කවුරුන්ද” කියන එක. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා ලබා
දුන් පිළිතුපර් තිපබනවා “අදාළ අමාතයවරයාපේ
පොදු ප්රතිෙත්තතීන්ට අනුකූලව මුදල් මණ්ඩලය
විසින්” කියලා. මුදල් මණ්ඩලය සම්බන්ධ්
Monetary Law Act එපක් පම් පිළිබඳව
නිරීක්ෂණය
පවනපකාට
8.1
යටපත්ත,
ඔබතුමන්ලා දීු පිළිතුර ඒ ආකාරපයන්ම
ෙැහැදිලි පවන්පන් නැහැ. 8.1 යටපත්ත දී
ඔබතුමන්ලා දීලා තිපබන පිළිතුපර් සඳහන්ව
තිපබන්පන් මුදල් මණ්ඩලය තමයි පම්
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය ගන්පන් කියලායි.

පමහිදි බැලු බැල්මට, ඔබතුමන්ලාපේ පිළිතුරු
පිළිගැනීම්වල සහ ඒ ඉදිරිෙත්ත කිරීම්වල පලාකු
ෙරසේෙරතා, ගැටලු නැති බවයි පෙපනන්පන්. ගරු
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඒ නිසා අධිෙතිතුමා, එපහම නැත්තනම්
නිපයෝජය අධිෙතිතුපමක් පහෝ පම් පිළිබඳව
වගකීම තිපබන පකපනක් කාරණය පිළිබඳව
ෙැහැදිලි කපළාත්ත පහාඳයි. ඔබතුමන්ලා පම් දීලා
තිපබන පිළිතුපර් සහ Monetary Law Act එක
යටපත්ත තිපබන පිළිතුපර් තිපබන පවනසේකම
පමාකක්ද කියලා ෙැහැදිලි කරන්න. Monetary
Law Act – 8.1 එක සම්බන්ධ්ව Monetary Board
එපක් powers සම්බන්ධ්පයන් ෙැහැදිලි කරන්න.

Government and in the case of the Monetary
Board, Minister in Charge of the subject.
සභො තිුමො: අධිෙතිතුමාපේ ෙැහැදිලි කිරීමට
සේතුතිවන්ත පවනවා. ප්රශේනය තිපබන්පන්, ඒ
පවනුපවන් මුදල් මණ්ඩලය නිපයෝජනය කරන
රජපේ ප්රතිෙත්තති, රජපේ මූලය ප්රතිෙත්තති තීන්දු
කිරීම සඳහා මුදල් අමාතයාංශපේ පල්කම්තුමා,
මුදල් ඇමතිවරයා පවනුපවන් මුදල් මණ්ඩලය
තුළ නිලයක් දරන්පන් මුදල් මණ්ඩලපේ
නිපයෝජිතපයක් හැටියට පන්ද?

මහ බැංකුව මුලින්ම ඉදිරිෙත්ත කළ- දැනට මා
අතැතිව තිපබන වාර්තාපේ කාරණා එකින් එක
කියන්න අවශයතාවක් තිපබනවා නම් කථා
කරමු. පම්පක් තිපබන්පන් පිළිඅරපගන තිපබන
කාරණා. පම්පක් තිපබන්පන් මහ බැංකුවට පයාමු
කළ ප්රශේනාවලිය පිළිබඳවයි. Report එක ගැන
පනාපවයි. ෙළමු වැනි ප්රශේනය ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණ.

ආචොර්ය ඉන්ද්රජිත් කුමොරසතව්ොමි මහතො: ඔේ.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැනදී, රජපේ ප්රතිෙත්තතිය
communicate කරන, රජපේ ප්රතිෙත්තතිය දැනුම්
දීම පන් වැදගත්ත වන්පන්. සාමාජිකපයක්
වශපයන් පල්කම්තුමා ඉන්නවා. නමුත්ත, රජපේ
ප්රතිෙත්තතිය දැනුම් දුන්නාම රජපේ ප්රතිෙත්තතිය සහ
අපනකුත්ත මූලධ්ර්ම සමඟ ගලො ක්රියා කිරීම තමයි
තිපබන්පන්.

Dr. Indrajith Coomaraswami: May I
explain Hon. Chairman?
The Chairman: Yes.

රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් පිළිබඳව මුදල් අමාතයාංශපේ
පල්කම්තුමාපගන් අපි ෙැහැදිලි කර ගැනීමක් කර
ගනිමු පකෝ. පමෙමණ මුදල් ප්රමාණයක් වැය වුණු
ආකාරය, එදා තිබුණු අවශයතාව, එතපකාට පම්
සඳහා පයාමු පවන්න තිබුණු කාරණා පිළිබඳව
මුදල් අමාතයාංශ පල්කම්තුමා ුළුවන් නම්
කරුණාකරලා අෙට ෙැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

Dr. Indrajith Coomaraswami: I think,
regarding the actual decisions related to
issuance of securities, the authority is the
Monetary Board. That is what reflected in
question 8. But, in question 1, I think, thrust
of the response is that the Monetary Board
will operate within the overall framework set
by the Government and the Minister in
charge in relation to certain targets in terms
of overall direction of Government policy.
So, within the Government objectives in
terms of growth, employment, inflation et
cetera, and also the fiscal outcomes in terms
of Government’s budgetary operations, all
that will be taken into account when the
Monetary Board takes its decisions regarding
the issuance of bonds – Government
securities. Of course, the Government also
indicates the requirement in terms of the
money it needs from time to time. Really, the
decisions taken by the Monetary Board flow
out of this framework which comes from the

The Hon. Lakshman Senewiratne: We
have already discussed that.
සභො තිුමො: පම් ප්රශේනාවලිය policy එක
පිළිබඳවයි. ඒක පොදු කාරණාවක්. පම් කාරණාව
විතරක් පනාපවයි, පොදුපේ මහ බැංකුව තීරණ
ගැනීපම්දී ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක්- පමාකද,
පමතැනදී අපි සාකච්ඡා වුණා පන් බැඳුම්කර
ක්රියාවලිපේදී බැඳුම්කර සම්බන්ධ් ප්රතිෙත්තතිය
පවනසේ කිරීම පිළිබඳව. ඒ ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ
ගන්පන්- එතැනදී තමයි පම් ප්රතිෙත්තතිය කියන
වචනය ආපේත්ත, ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ ගන්පන්
කවුද කියන එක පිළිබඳව ප්රශේනය මතු වුපණ්ත්ත.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඉතා ෙැහැදිලියි අපි ප්රශේනයක්
ඇහුපවාත්ත ඒක නිරාකරණය කර ගන්න අවශයයි.
සභාෙතිතුමා කිේව ආකාරයට ඒක අවශයද?
( 117 )
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සභො තිුමො: ඒක පල්කම්තුමාපගන් ෙැහැදිලි
කර ගන්න ුළුවන්. ඒපක් ගැටලුවක් නැහැ. මම
කියන්පන් ඔබතුමාට ෙැහැදිලි කරන්න ඕනෑකම
තිපබන්පන් පම් ප්රශේනාවලිය අෙට හැදුපණ් ඇයි
කියන එක සම්බන්ධ්ව පන්. පම් ප්රශේනාවලිය
හැදුපන්- අපිට බැඳුම්කර ක්රියාවලිය පිළිබඳව
සාකච්ඡාවක් ආවා; එතපකාට අපිට අවසාන
දවසට කලින් සාකච්ඡාපේදී මතු වුණා පම්ක
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් කියන එක. එතපකාට
පම් ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් ගන්න ුළුවන්
කාටද, ඒපක් බලය තිපබන්පන් කාටද?

කිරීපම් බලය ලැපබන්පන්, මුදල් මණ්ඩලය
අනුමත කළාට ෙසුවයි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.

Mr. Indrajith Coomaraswami: When it
comes to those areas which falls within the
remit of the Monetary Board, the
Government can set the overall policy, but,
as the Deputy Governor explained, the
Monetary Board then would interpret how
that should be implemented.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: My
question was not that. ඔබතුමාපගන් මම
ඇහුපේ අනුමැතිය ගැනීම ගැන පනාපවයි. මම
ඇහුපේ ආණ්ුවකට ප්රතිෙත්තතිමය තීන්දුවක්
ගන්න ුළුවන්ද කියලා. According to the way
you explain, what I understood is that the
decisions taken by the Government may
become policies. Am I right?

සභො තිුමො: ඒපක් බලය ක්රියාත්තමක
කරන්පන් කවුද කියන සාකච්ඡාවට තමයි පම්
ප්රශේනයට උත්තතරය ආපේ.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමන්න පම් ප්රශේනය ඇසුවා නම්
හරි. This is asked from the Governor. As you
said, the decision is taken by the Governor.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Correct.
So, has that policy got to be in writing or how
does it come? Can it be a statement made by
the Hon. Prime Minister or can it be an
indication made by the Minister of Finance?
Can that be a mode of communication based
on a statement because everything will not
be sent to the Monetary Board in writing?
That is what I want to get at. I know what it
is, but I am asking about it from you.

Dr. Indrajith Coomaraswami: That is the
overall policy.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct. Why are you not agreeing? Did the
Government not take that decision?
ආචොර්ය පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: පමතැනදී
ෙැහැදිලි කරන්න ඕනෑ ගරු සභාෙතිතුමනි, හැම
පවලාපේම රජයට ප්රතිෙත්තති තීරණ අරපගන මහ
බැංකුවට දැනුම් පදන්න ුළුවන්. ඔබතුමාපේ
ප්රශේනය වන්පන්, මුදල් නීති ෙනත යටපත්ත රජය
පයෝජනා කරන යම් කිසි ප්රතිෙත්තති ක්රියාත්තමක
කිරීපම්දී ඒක මුදල් මණ්ඩලපේ අනුමැතිය ලබා
පගන ද ක්රියාත්තමක කළ යුත්තපත්ත කියලා පන්.
එතපකාට මුදල් මණ්ඩලය සාකච්ඡා කරලා, ඒක
මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන්න ඕනෑ
ක්රියාත්තමක කරනවා ද නැද්ද කියන එක ගැන.

Dr. P.N. Weerasinghe: The usual practice
is, for example, if there is a Government
decision made in Cabinet, then, it is sent to
the Central Bank.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: I would like
the Governor to answer.
Dr. P.N. Weerasinghe: Okay.
Mr. Indrajith Coomaraswami: I must tell
you that I am of course new to the subject.

එතපකාට, එතැන තමයි ක්රියාත්තමක කිරීපම්
බලතල තිපබන්පන්. ඕනෑම රජයකට, රජපේ
ප්රතිෙත්තති අනුව පම් පම් පද්වල් කරන්න කියලා,
මුදල් මණ්ඩලයට පයෝජනා කරන්න ුළුවන්. ඒ
පයෝජනාව සලකා බලා, තීරණය කර, ක්රියාත්තමක

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I know, but
I want at least the Secretary to answer.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සුජීව පසේනසිංහ
ගරු මන්ීතුමා, Deputy Governorපේ පිළිතුර
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ෙැහැදිලියි. නිපයෝජය අධිෙතිතුමනි, ඔබතුමා
කියන විධියට කැබිනට් තීරණයක් මත විතරයි
policies හැපදන්පන්. ඒක නිවැරදිද?

කරලා, අනුමැතිය ගත්තතාට ෙසුව තමයි එය
ක්රියාත්තමක කරන්න ුළුවන් පවන්පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් ප්රශේනගත
කරුණ සිදුවන අවසේථාපේදී ඔබතුමාද මුදල්
මණ්ඩලපේ අධ්යක්ෂ වශපයන් ක්රියා කපළේ?

ආචොර්ය පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ඒක නිවැරදි
නැහැ. මම ෙැහැදිලි කරන්න ගිපේ, කැබිනට්
තීරණයත්ත එක ආකාරයක් කියලා.

ආචොර්ය පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: මුදල්
මණ්ඩලපේ සභාෙතීත්තවය සැම විටම දරන්පන්
අධිෙතිතුමා.

සභො තිුමො: ගරු මන්ීතුමා, ඔබතුමා ඇසූ
ප්රශේනයට පමතුමා පිළිතුරු පදමින් සිටිද්දි බාධ්ා
කිරීමක් පවලා තමයි අතර මඟදී පම් නතර වීම
වුපණ්. සංකීර්ණ ප්රශේනයක් නිසා, අපි කලිනුත්ත පම්
සාකච්ඡාව කරද්දි ඒ ක්රමපේදය අනුගමනය කළා.
සමහර මාතෘකා, සමහර වචන අපිට පගාඩක්
ෙැහැදිලි නැහැ. ඒ නිසා නිලධ්ාරි මහත්තමපයක්
ෙැහැදිලි කිරීමක් කරද්දි, ඒ ෙැහැදිලි කිරීම යම්
ප්රමාණයකට අවසන් වන තුරු එයට සවන් දීලා,
නැවත ප්රශේන කිරීම කරමු. අපිට ඕනෑ තරම්
කාලය තිපබනවා. පම් ක්රියාවලිය පගාඩක් දුරට
සාකච්ඡා කරලා, පම් සම්බන්ධ්පයන් යම්
අවපබෝධ්යක් හැම පදනාටම තිපබන නිසා, ඒ
අයට ෙැහැදිලි කිරීම කරන්න ඉඩ පදන්න. ඊට
ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලාට තිපබන අතුරු ප්රශේන
සටහන් කරපගන ෙසුව අහන්න. ඔබතුමාට
ෙැහැදිලි කිරීමට තව කාලය අවශය නම්, ඒ කාලය
අරපගන ෙැහැදිලි කිරීම කරන්න. ඊට ෙසේපසේ
ප්රශේන අහන්න. ඔබතුමා ෙැහැදිලි කරන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒ අවසේථාපේදී,
Public Debt Department එපක් සභාෙති ධුරය
දැරුපේ කවුද?
ආචොර්ය පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: අධ්යක්ෂුමො.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සම්ූර්ණ නම
පමාකක්ද?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමියපේ
සම්ූර්ණ නම ප්රකාශ කරන්න.
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
දීො පසපනවිරත්තන.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට දැන ගන්න අවශය වන්පන්
සීමිත කාරණාවක්. අපිට මහ බැංකු අධිෙතිතුමා
කිේවා, ආණ්ුපේ ප්රතිෙත්තතියක් ගැන මුදල්
මණ්ඩලයට ආවාම, මුදල් මණ්ඩලය ඒ ගැන
සළකා බලා අවශය තීන්දු ක්රියාමාර්ග ගන්නවා
කියලා. මට දැන ගන්න අවශය වන්පන්,
ආණ්ුපේ තීන්දුව මුදල් මණ්ඩලයට පකායි
ආකාරපයන්ද එන්න ුළුවන් කියලා. ඒක
කැබිනට් තීන්දුවක් මාර්ගපයන් එනවාද? ගරු
අගමැතිතුමාට යම් ප්රකාශයක් කරලා, එය මුදල්
මණ්ඩලයට පයාමු කරන්න ුළුවන්ද? මම
හිතන්පන් ඒ සම්බන්ධ්පයන් ෙැහැදිලි කිරීමක්
පල්කම්තුමාට කරන්න ුළුවන්. එය ෙැහැදිලි කර
ගත්තතාට ෙසුව අපිට පම් සාකච්ඡාවපමතැනින්
ඉදිරියට කරපගන යන්න ුළුවන්.

ආචොර්ය පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ගරු
මන්ීතුමා කලින් ඇසූ ප්රශේනයටයි මම පිළිතුරු
පදන්පන්. එහි ක්රම කිහිෙයක් තිපබනවා. එකක්
තමයි, කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයක් නම් Cabinet
Minute එකකින් දන්වනවා. එතපකාට, අපි මුදල්
මණ්ඩලයට ඒක ෙත්රිකාවක් වශපයන් ඉදිරිෙත්ත
කරලා, අනුමැතිය අරපගන ක්රියාත්තමක කරනවා.
පදවැනි ක්රමය තමයි, ගරු අගමැතිතුමා පහෝ මුදල්
ඇමතිතුමා යම්කිසි ආකාරයක රැසේවීමකදී පහෝ
පවනත්ත කිසියම් අවසේථාවකදී, අධිෙතිතුමාට පහෝ
මහ බැංකුපේ නිලධ්ාරිපයක්ට කිේවා නම් පමන්න
පම් ප්රතිෙත්තතිය ක්රියාත්තමක කරන්න කියලා, ඒ
අවසේථාපේදී ඒ අධිෙතිතුමා පහෝ නිලධ්ාරියා ඒ
සම්බන්ධ්පයන් මුදල් මණ්ඩලය දැනුවත්ත කරලා,
අනුමැති ලබාපගන තමයි ක්රියාත්තමක කරන්පන.
එතපකාට එක වාචිකව කරන්නත්ත ුළුවන්.
නමුත්ත, ඒ කියු පද් මුදල් මණ්ඩලපේදී සඳහන්

සභො තිුමො: එතැනදී සභාෙතිතුමා විධියට
මටත්ත සාධ්ාරණයක් ඉෂේට විය යුතුයි. මම මුළින්ම
ප්රශේනයක් ඇසුවා, මට තවම එයට පිළිතුරක්
ලැබුපණ් නැහැ. එයට පිළිතුරක් පදන්න කලින්
පන් ඔබතුමන්ලා අතුරු ප්රශේනවලට ගිපේ. කලින්
වතාපේදී, බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ්පයන්
“ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක්” කියන වචනය ොවිච්චි
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සලකලාද පම් “අදාළ අමාතයවරයා” විධියට නම්
කපළේ. ඒකයි මට දැන ගන්න අවශය.

වුණාට ෙසේපසේ, “ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය ගැනීපම්
ොර්ශේවයන් කවුද?” කියලා, අපි ප්රශේනාවලියක්
පයාමු කළා. ඒක ඔබතුමන්ලාට දීලා තිපබනවා.
ඒ ප්රශේනාවලිපේදී ඔබතුමන්ලා ලබා දුන් පිළිතුපර්
සඳහන්ව තිපබනවා “.....මුදල් මණ්ඩලය අදාළ
අමාතයවරයාපේ
පොදු
ප්රතිෙත්තතීන්ට
අනුකූලව...” කියලා. දැන් එතපකාට තිපබන
ප්රශේනය තමයි, මුදල් මණ්ඩල ෙනපත්ත එපහම නම්
ඒ කාරණය තිපබන්න ඕනෑ. 8 (01) යටපත්ත මුදල්
මණ්ඩල ෙනපත්ත, ඒ කාරණය ඒ ආකාරපයන්ම
නැහැ. මුදල් මණ්ඩලය consist පවන්පන්, මුදල්
මණ්ඩලපේ සාමාජිකත්තවය තිපබනවා - “The
person holding office for the time being as
Secretary to the Ministry in charge of the
subject of Finance,..” එතපකාට පමතැන
තිපබනවා, මුදල් අමාතයතුමා නිපයෝජනය
කරමින්, මුදල් ඇමතිවරයාපේ පල්කම්තුමා, මුදල්
මණ්ඩලපේ ඉන්නවා කියලා. එතපකාට පම්
කාරණාපේදී “අදාළ අමාතයවරයාපේ පොදු
ප්රතිෙත්තතිය” කිේවාට ෙසේපසේ, කවුද පම් අදාළ
අමාතයවරයා හැටියට සළකන්පන්. මුදල්
අමාතයවරයා නම් ගැටලුවක් නැහැ. පමාකද,
මුදල් අමාතයවරයාපේ පල්කම් මුදල් මණ්ඩලපේ
නිපයෝජිතපයක් විධියට ඉන්නවා පන්. මට
ෙැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ ඒ කාරණය. අනික්
කාරණා ඔබතුමන්ලා ෙැහැදිලි කර ගන්න. මට
දැන ගන්න අවශය “අදාළ අමාතයවරයා” විධියට
මුදල් මණ්ඩලපේ ඉන්නවා කියලා, ඔබතුමන්ලා
පම් පිළිතුපර් සඳහන් කපල් කවුද? පමාකද, පමහි
තිපබන
ප්රශේනය
වන්පන්
බැඳුම්කර
සම්බන්ධ්පයන් පමහි ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය
ගන්න බලය තිපබන්පන් මුදල් මණ්ඩලයට. පමහි
“විෂය භාර ඇමතිවරයා” පහෝ “අදාළ
අමාතයවරයා” විධියට සලකන්පන් කවුද කියන
එකයි ෙැහැදිලි කර ගන්න අවශය.

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, එහි “විෂය භාර අමාතයවරයා”
කියලා සඳහන් පවලා තිපබනවාද?
සභො තිුමො: ඔේ. “....අදාළ අමාතයවරයාපේ
පොදු
ප්රතිෙත්තතීන්ට
අනුකූලව
මුදල්
මණ්ඩලපේ..” කියලා පිළිතුපර් සඳහන් පවනවා.
මම අහන්පන ඒ ගැන.
ශොන්ද්ත බණ්ඩොර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි, ශ්රී
ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජපේ අති
විපශේෂ ගැසට් ෙත්රය - 2015.09.21 මඟින් තමයි
ජාතික ප්රතිෙත්තති අමාතයාංශයට, මහ බැංකුව
ඇතුළත්ත පවන්පන්. ඒ අදාළ නීතිමය ෙනත්ත පම්
ගැසට් ෙත්රපේ ඇතුළත්ත පවනවා. මීට කලින් මහ
බැංකුව තිබුපණ් මුදල් අමාතයාංශය යටපත්ත.
“විෂය භාර අමාතයවරයා” කියලා කියන්පන් ඇත්තත වශපයන්ම ගරු අග්රාමාතයතුමා තමයි පම්
අමාතයාංශපේ විෂය භාර අමාතයතුමා. නමුත්ත,
පම් ප්රතිෙත්තතිමය තීන්දු ගැනීපම් කාරණපේදී
පමතුමන්ලා කථා කරන්පන්, අභයන්තර
ප්රශේනයක් - මහ බැංකුව ඇතුපළේ පවච්ච සිදු වීමක්
ගැන. පොදුපේ ගත්තපතාත්ත, 2015.09.21 වැනි දින
සිට අපප්ප අමාතයාංශය යටපත්ත තමයි ගැසට්
කරන්පන්. එතපකාට, ඒ ඇමතිතුමා පවන්පන්
ගරු අග්රාමාතයතුමා.
සභො තිුමො: එතපකාට මට ගැටලුවක් මතු
පවනවා, මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන පකාට,
අග්රාමාතයතුමා, විෂය භාර අමාතයවරයා විධියට
මුදල් මණ්ඩලය තුළ නිපයෝජනයක් නැහැ. ඒකයි
තිපබන ප්රශේනය.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දැන් පමතැන
පවනසක් තිපබනවා ඒක පත්තරුම් ගන්න ඕනෑ.
ඔය ඇතිපවලා තිපබන පවනසේකමත්ත එක්ක,
විෂය භාර ඇමතිවරයා policy guidelines මහ
බැංකුවට පදනවා කියන එක තමයි practice එක.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, උදේවක් විධියට පොඩි ෙැහැදිලි
කිරීමක් කරන්නම්. ඔය පවලාපේ සාමානය මුදල්
ඇමතිවරයා ඔය විෂය ආවරණය කළාට, ඒ
කාලය වන විට විෂය භාර ඇමතිවරයා මුදල්
ඇමතිවරයා පනාපවයි. මහ බැංකුව පිළිබඳව
විෂය භාර අමාතයවරයා ගරු අග්රාමාතයවරයා.

සාමානයපයන් අපප්පක්ෂා කරන්පන්, මුදල්
ඇමතිවරයා, තමුන්පේ පල්කම්වරයා මාර්ගපයන්
පදනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, පමතැන තිපබන
අවසේථාව තමයි මුදල් ඇමතිවරයා විෂය භාර
ඇමතිවරයා පනාවන නිසා, විෂය භාර අමාතය,
ප්රතිෙත්තති සම්ොදන අමාතය ගරු රනිල් වික්රමසිංහ
මහතාට එවැනි නිපයෝජිත තත්තත්තවයක් පමහි

සභො තිුමො: ඒක තමයි, ඔබතුමන්ලා ගරු
අග්රාමාතයතුමා, විෂය භාර අමාතයවරයා විධියට
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගැසට් පවලා
නැහැ කියන එක. එම ගැටලුව තමයි පමතැනට
එන්පන්.

තිබුපණ් නැහැ. එපහම නම් policy guidelines
දීම, වගකීම, උත්තතරය හා ප්රාපයෝගික තත්තත්තවය
අනුව පෙපනනවා. එය අගමැතිතුමාපේ
රාජකාරියක්. පම්ක අපි පත්තරුම් ගත යුතුයි.
අග්රාමාතයවරයාපේ ප්රතිෙත්තතිය අනුව කළ යුතු
එකක්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මහ බැංකුව
පිළිබඳ විෂය, අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ
මහතාපේ ප්රතිෙත්තති අමාතයාංශපේ විෂයයක්
හැටියට ගැසට් පවලා තිපබනවාද?

සභො තිුමො: පම්කට සම්බන්ධ් කාරණාවක්
පදවැනි උත්තතරපේ තිපබනවා, මුදල් ෙනත
යටපත්ත
තිපබන්පන්
නිශේචිත
වශපයන්
සාමාජිකපයකු
හැටියට
ඉන්පන්
මුදල්
මණ්ඩලපේ subject to finance මුදල්
අමාතයාංශපේ
පල්කම්වරයා.
මුදල්
ඇමතිතුමාපේ පල්කම්වරයා. පදවැනි කාරණාව
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කරනවා පම් විධියට. “එපසේ
ලබා ගත්ත ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් සංපශෝධ්නය
කිරීපම් බලය හිමි ොර්ශේවය කවුරුන්ද?” කියලා.
සංපශෝධ්නය කිරීපම් බලය කියන එකට
ඔබතුමන්ලා පකලින්ම සඳහන් කර තිපබන්පන්,
මුදල් මණ්ඩලය. එපහම නම් පමහිදි ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණයක් ගන්න එක අදාල අමාතයවරයාපේ
පොදු ප්රතිෙත්තතියට අනුකූල පවන්න ඕනෑ නම්,
සංපශෝධ්නය කිරීම වුණත්ත නැවත සිද්ධ් පවන්න
ඕනෑ කම තිපබනවා. ඒ අනුව බැලුපවාත්ත, ඒකයි
ඔබතුමන්ලා සඳහන් කර තිපබන්පන්, නිශේචිතවම
මුදල් මණ්ඩලය කියලා. පමහිදී මා ප්රකාශ
කරන්පන්, පල්කම් තුමා, බැඳුම්කර ක්රියාවලිය
සම්බන්ධ්පයන්
ගත්තපතාත්ත,
ඔබතුමන්ලාට
ෙැහැදිලි කරනවා නම්, පම් මුදල් මණ්ඩලපේ
බලතල අනුව තිපබන්පන්, ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය
ගැනීම මුදල් මණ්ඩලය සතු බවයි. උෙපද්ශයක්
පදන්න ුළුවන්, රජපේ ප්රතිෙත්තතියට අනුව කියන
එන හරි. නමුත්ත බලතල සම්බන්ධ්පේදී
ඔබතුමන්ලා බලතල පවනසේ කර ගතයුතුයි.

ශොන්ද්ත බණ්ඩොර මහතො: තිපබනවා.
රු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: ඒපක් දිනය
කවදාද?
ශොන්ද්ත බණ්ඩොර මහතො: 2015.09.02
රු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එතැනදී මහ
බැංකුපේ අධිෙතිතුමා පබාපහාම ෙැහැදිලිව
කියනවා, ඔහුට බැඳුම්කරවලට යන එක ගැන
උෙපදසේ දුන්පන් අග්රාමාතයතුමා කියලා?
එතැනින් එහාට සිදු වූ ක්රියාවලිය ගැන තමයි අෙට
ප්රශේනය තිපබන්පන්?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, අපි
පබාපහෝ පේලාවක් පම් සම්බන්ධ්පයන් විවාද
කරනවා. අපි පමහි යම් කාණයක් සම්බන්ධ්පයන්
තමයි සාකච්ඡා කරන්පන්. එතපකාට වැඳගත්ත
පවන්පන් සිදු වූ කථා බපහන් policy එක
හැපදන්පන් පකාපහාමද කියන එක. ආණ්ුව
හදන policy එක යම්කිසි ආකාරයකින් මුදල්
මණ්ඩලයට ලැපබනවා. ඒ මුදල් මණ්ඩලපයන්
policy එක තීන්දු කරන එක ගැන තමයි ඔබතුමා
අදහසේ කරන්පන්/
සභො තිුමො: මන්ීතුමා, මම අදහසේ කරන එක
පනාපවයි. රජපේ පොදු ප්රතිෙත්තති. රජපේ fiscal
policy එක. ඒක ඔබතුමන් කියන ආකාරයට
රජය තීරණය කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලය
තීරණය කරලා, ඉදිරිෙත්ත කරනවා. නමුත්ත ඒකට
අදාල කරලා නිශේචිත කාරණාවක් හැටියට
බැඳුම්කර ක්රියාවලිය පිළිබඳව. අපි පම්
සාකච්ඡාපේදී ඉන්පන්, රජපේ fiscal policy එක
සම්බන්ධ්පයන් පනාපවයි. බැඳුම්කර ක්රියාවලිය
පිළිබඳව.

රු
වීරකුමොර
දිසොනොයක
මහතො:
සභාෙතිතුමනි, මීට කලින් Governor සහභාගි වූ
අපි කලින් කරු ෙරීක්ෂණපේදී, ඩිේ ගුණපසේකර
සභාෙතිතුමා ඉන්න කාලපේදීත්ත පම් ප්රශේනය
තිබුණා. අග්රාමාතයවරයාට පමතැන බලයක්
නැහැ. ඒ කියන්පන් ගැසට් පවලා නැහැ. මහ
බැංකුව ඇතුළු ඒ ආයතන ටික ෙවරා
ගැනීපම්දී.පම් ප්රශේනය මුල සිටම ප්රශේනයක් පලස
තිබුණා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමනි,
ඒක තමයි මම ප්රකාශ කපළේ. මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ෙැහැදිලිව කිේපේ, when the
Government takes a decision on the policy,
that is intimated to the Monetary Board and

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: බලයක් නැහැ?
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දැනුවත්ත පවනවාද දන්පන් නැහැ මුදල් මණ්ඩලය.
මුදල් මණ්ඩලය ඊට ෙසු තීරණය කරනවා. ඉදිරි
කාරණා සම්බන්ධ්පයන් පකාපහාමද කටයුතු
කරන්පන් කියලා. ඒ සම්බන්ධ්පයන් තීන්දුව
ගැනීම සඳහා වගකීම තිපබන්පන් මුදල්
මණ්ඩලයට. .

then the Monetary Board takes a decision
what to do beyond that. ඒක තමයි මට
පත්තරුණු පදය.
සභො තිුමො: උත්තතරය දීපම්දී ඒ විධියට නැහැ.
උත්තතරපේ ඒ විධියට ආවා නම් ගැටලුවක් නැහැ.
මන්ීතුමා අහන ප්රශේනය පල්කම්තුමා ෙැහැදිලි
කිරීම කරන්න.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන තවත්ත
අලුත්ත තත්තත්තවයක් තිපබනවා. පමතැනදී විෂය
භාර අමාතයවරයා වන අග්රාමාතය රනිල්
වික්රමසිංහ මහතාට තමුන්පේ නිපයෝජිතපයකු
මුදල් මණ්ලයට තුළ නැති නිසා, රජපේ
ප්රතිෙත්තතිය සන්නිපේදනය කළයුත්තපත්ත කුමක
ක්රමයකටදැයි කිසිම නීතියක සඳහන් පවලා
නැහැ. ඒක වැඩ ෙවරා ගැනීම පිලිබඳව තිපබන
යම් අවුල් සහගත තත්තත්තවයක්. එවැනි අවසේථාවක
වඩාත්ත ප්රාපයෝගික සාධ්ාරණ තත්තත්තවය පමාකක්ද
කියලා පසායා බලන්න පවනවා.

. රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම් පිළිබව
පමතුමාපගන් පොඩි ෙැහැදිලි කිරීමක් කර
පදන්න. රජපේ ප්රතිෙත්තතිය සහ බැංකුපේ
ප්රතිෙත්තතිය ෙැහැදිලි කරන්න.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: I think we
will complicate it if you get someone else to
talk about it.
අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: රාජකරුණා
මන්ීතුමා, ඔබතුමන්පේ ුළුල් අදහසට අපි තරු
කරනවා. නමුත්ත අපි පම් ප්රශේනාවලියත්ත එක්ක යමු.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: කලින්
සාක්ිවලින් ලැබුණ පද් පකටි කපළාත්ත, හිටු
මහ බැංකු අධිෙතිතුමා කියනවා, “ මට පම්
සම්බන්ධ්පයන් උෙපදසේ දුන්පන් අග්රාමාතයතුමා”
කියලා තමයි සාක්ිවල වාර්තා වී තිපබන්පන්.
අපි දිගින් දිගටම විවාද පනාකර පමතැනින්
ඔේබට ගිපයාත්ත, මට තිපබන ප්රශේනය වන්පන් මහ
බැංකු manual එක හදන්පන් කවුද කියන එක ?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: But it will
deviate from theHon. Lakshman Senewiratne: We should
not deviate.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Because it
is a very complicated matter. We have a
limited time.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමාපවන්න, ඊට
කලින් පදවැනි ප්රශේනයට යන්න ඔබතුමා එකඟ
පවනවාද? නැත්තනම් ඔබතුමන්පේ උෙපදසේ ෙරිදි
අපි ඉදිරියට යමු.

The Hon. Ajith P. Perera: We should follow
the line of questions.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමනි,
පමහි අතයවශය වන්පන්, සාමානය සම්ප්රදායන්
අනුව සිදු වන ක්රමපේදය පමාකක්ද කියන එකයි.
සමහර පවලාවට ෙනපත්ත අකුරටම නැති පවන්න
ුළුවන්. අපිට අවශය නම් ඉදිරියට එපහම හදා
ගන්න ුළුවන්. අපිට අවශය කරන්පන් යම්
කාරණයක් සම්බන්ධ්පයන් සිදු වූ සිදු වීමක්
සම්බන්ධ්පයන්. ුද්ගලපයෝ හදා පගන තමයි
පම්ක අපි බලන්පන්. පම් පවලාපේ අපිට මුළු
ක්රමපේදයම හදා ගන්න අවශයතාවයක් නැහැ. අපි
දැන ගතයුතුයි පම්ක සම්ප්රදායක් පලස
පකාපහාමද සිදු පවන්පන් කියලා. ඒ සිදු වන විට
කවුද පම්කට සම්බන්ධ්පවන්පන්. මට පත්තරුණ
විධියට ආණ්ුපවන් ප්රතිෙත්තතිය සම්බන්ධ්පයන්
තීරණය ගත්තතාම, ඒක දන්වනවාද; ඉපේම

සභො තිුමො: අපි පමතුමන්ලාපේ අදහසේ අනුව
තීරණයක් කරන්න ඕනෑ. අග්රාමාතයතුමාපේ
උෙපදසේ ෙරිදි, මුදල් මණ්ඩලය පම් තීරණය
ගත්තතා. අග්රාමාතයතුමා ඒ උෙපදසේ අධිෙතිවරයා
හරහා මුදල් මණ්ඩලයට පයාමු කළා. ඒක පන්
දැන් පවලා තිපබන්පන්. නමුත්ත ඒක ප්රාපයෝගිකව
ඒක එපහමද විය යුත්තපත්ත කියන ප්රශේනය
තිපබනවා.
රු මහින්ද්දොනන්ද්ද අලුත් මපේ මහතො:
සභාෙතිතුමා,
ඔය
කාරණය
පිළිබඳව
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් මම අහන්න කැමතියි.
අග්රාමාතයතුමා මුදල් මණ්ඩලයට යම් policy
එකක් ගැන නිපයෝගයක් කරනවා. රපට් නීතිය
පිළිබඳව මා අහන්පන්. ඒක කරන්න මුදල්
මණ්ඩලය බැදිලා ඉන්නවාද?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පමාකද,
ෙරිොලනමය
වශපයන්
අග්රාමාතයතුමාපේ අමාතයාංශයට තමයි ඒක
ලැපබන්පන්. ඒ ලැපබන නිපයෝගය පකපලස
සන්නිපේදනය කරනවාද -ලිඛිතව පදනවාද,
වාචිකව පදනවාද , telephone call එකින්
පදනවාද- කියන එක ෙැහැදිලි නැහැ. පකාපහාම
නමුත්ත අපි වයවසේථානුකූලව බැඳිලා ඉන්නවා
අදාළ ඇමතිවරයාපේ අධීක්ෂණය සහ නිපයෝග
යටපත්ත කටයුතු කරන්න. පම් නිපයෝගය පකපලස
ලැපබනවාද කියන එක අෙැහැදිලි වුණාට
පකපලස ලැබුණත්ත ක්රියාත්තමක කරන්න පවනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: He does
not know that part. You cannot ask him. You
must ask the Secretaryරු මහින්ද්දොනන්ද්ද අලුත් මපේ මහතො: Okay.
මුදල් අමාතයාංශපේ පල්කම්තුමා, දැන්
අග්රාමාතයතුමා මුදල් මණ්ඩලයට policy
decision එකක් එවනවා, පම් කටයුත්තත කරන්න
කියලා. මුදල් මණ්ලපේ ෙනපත්ත තිපබනවා ඒවා
ක්රියාත්තමක කළයුතු ආකාරය. මුදල් මණ්ඩලයට
අග්රාමාතයතුමා නිපයෝගයක් දුන් සැනින් ඒක
කරන්න ුළුවන්ද? නමුත්ත එතුමන්ලාට එම
ෙනපත්ත තිපබන ක්රමය නිවැරදිනම් විතරයි
ක්රියාත්තමක කරන්න ුළුවන් පවන්පන්.

සභො තිුමො: පල්කම්තුමා කියන ආකාරයට
අග්රාමාතයතුමාපේ නිර්පද්ශයක්, පයෝජනාවක්
වාචිකව පහෝ telephone එපකන් පහෝ පමාන
ක්රමයකින් පහෝ මුදල් මණ්ඩලයට -මහ බැංකු
අධිෙතිතුමාට- ලැපබන්න ුළුවන්. ඔබතුමාට
ලැපබන නිපයෝගය අගමැතිතුමාපගන්, විෂය භාර
ඇමතිවරයාපගන්, එපහම නැත්තනම් රජපේ
ප්රතිෙත්තති ප්රකාශයට ෙත්ත කරන්පනක් හැටියට
සිටින පකපනකුපගන් පන් ලැපබන්පන්.
නිශේචිතව බැදුම්කර ගනුපදනුව සම්බන්ධ්පයන්
කියමුපකෝ. බැදුම්කර ගනුපදනුව සම්බන්ධ්පයන්
ලැබුණු
පයෝජනාව,
නිර්පද්ශය,
අදහස
අනිවාර්පයන්ම මුදල් මණ්ඩලයට ලැපබන්න
ඕනෑ පන්. පමතැනදී පම් ප්රශේනයට අදාළව
ගත්තපතාත්ත අධිෙතිතුමා පම් කාරක සභාපේ
අවසේථා පදකකදී ප්රකාශයට ෙත්ත කළා, අවසාන
අවසේථාපේදී -ෙසු ගිය අවසේථාපේදී- අධිෙතිතුමා
කිේවා කියලා නිපයෝජය අධිෙතිතුමා ප්රකාශයට
ෙත්ත කළා, එම පයෝජනාව අගමැතිතුමාපේ
පයෝජනාවක් හැටියට නිශේචිත වශපයන් මුදල්
මණ්ඩලයට සාකච්ජා කරන්න, අනුමත කරන්න
ලැබුණාද, ඒ පයෝජනාව මුදල් මණ්ඩලපේ
සාකච්ඡා කරලා අනුමත කළාද කියලා අපි
කලිනුත්ත කථා කළා. ඒකත්ත වැදගත්ත පන්.
අගමැතිතුමා පම් පයෝජනාව සම්බන්ධ්පයන්
අදහස පවනසේ කළා නම් ඒ පවනසේ කිරීමට අදාළ
පයෝජනාව මුදල් මණ්ඩලය තුළ සාකච්ඡාවට ලක්
වුණාද කියන එක වැදගත්ත පන්.

ආචොර්ය ආර්.එච්.එසත සමරුිං මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපප්ප රපට් ප්රතිෙත්තති තීරණ
ගැනීපම්
දූරාවලියක් තිපබන්පන්. මුදල්
ඇමතිවරයා පකාපහේ පහෝ පගාසේ ප්රකාශ කළාම,
ඒක මම මුදල් ඇමතිතුමාපගන් ගිහින් අහන්පන්
නැහැ, පමවැනි ප්රකාශයක් කළාද කියලා. එය මම
සටහන් කර පගන අදාල පදොර්තපම්න්තුවට
පහෝ ආයතනයට නිපයෝගයක් වශපයන්
අමාතයාංශපේ පල්කම්වරයාට නිකුත්ත කරනවා.
ඒ වාපේම ගරු අගමැතිතුමා ොර්ලිපම්න්තුපේ
පහෝ පවනත්ත තැනක නිශේචිත කරුණු
සම්බන්ධ්පයන් ප්රකාශයක් කළාට ෙසුව - සමහර
පේලාවට පොදු පද්වලුත්ත කියනවා. නිශේචිත
කරුණු සම්බන්ධ්පයන් අපප්ප රපට් ක්රියාත්තමක
පවන ක්රමය තමයි, අමාතයාංශ ප්රධ්ානියා -ප්රධ්ාන
ගිණුම් දීපම් නිලධ්ාරියා- ඒක සටහන් කර පගන
අදාළ අංශවලට දැනුම් දීලා ඒ පිළිපවත්ත
ක්රියාත්තමක කරන්න උෙපදසේ පදන එක. ධූරාවලිය
අනුව මහ බැංකු අධිෙතිවරයා භාණ්ඩාගාරපේ
පල්කම්වරයාට
වඩා
ඉහළින්
ඉන්පන්.
සාමානයපයන් ධුරාවලිය අනුව මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා, පල්කම්වරපයක් සමඟ ගනුපදනු
සිදු කරන්පන් නැහැ. නමුත්ත මුදල් අමාතයාංශපේ
ෙරිොලන අධික්ෂණය යටපත්ත මහ බැංකුව
තිපබන විට මුදල් ඇමතිවරයාපේ නිපයෝගයක්,
ප්රතිෙත්තතිමය නිපයෝගයක්, එපහම නැත්තනම්
අමාතය මණ්ඩලපේ තීරණයක් ක්රියාත්තමක
කිරීමට මුදල් මණ්ඩලපේ සාකච්ඡාවට ගන්න
කියලා භාණ්ඩාගාර පල්කම්වරයාට ලිඛිතව මුදල්
මණ්ඩලයට එවන්න ුළුවන්. හැබැයි පමම
අවසේථාපේදී අෙට එපහම තත්තත්තවයක් නැහැ.

Dr. Indrajit Coomaraswami: May I
respond? As I was not the Governor, I cannot
comment on the process as it took place at
that time. But my reading of the Monetary
Law Act is that it sets out certain
responsibilities for the Monetary Board. It is
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තිපබන්පන්. ඒක මුදල් මණ්ඩලපේ සාකච්ඡාවට
ලක් පවන්නත්ත එොයැ.

a very specific one. In those areas, of course,
the Minister in charge whether the Prime
Minister or whoever can indicate the
government policy, but in the end, the
Monetary Board has to take a decision as to
the best possible cause of action when it
comes to those specific areas, where the
Monetary Law Act has bestowed
responsibility to the Monetary Board. So,
whoever the Minister is, he can obviously
indicate the government policy et cetera, but
in the end, the Monetary Board has to take a
decision in terms of what the best possible
cause of action is. That is how I see it.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
ඔබතුමාට ගරුත්තවය ඇතිවයි පම් කියන්පන්. අපි
එතැනට ආවාට නම් අපි පමච්ච්ර ප්රශේන අහන්න
වුවමනා නැහැ පන්. ඔබතුමාට කලින්ම අහන්න
තිබුණා මුදල් මණ්ඩලපයන් පම්ක අනුමත වුණාද
කියලා.
සභො තිුමො: ඒක සාකච්ඡා පවලා තිපබන්පන්.
පමතැන තිපබන්පන් ප්රතිෙත්තතිමය කාරණාවක්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි. අපි
ප්රතිෙත්තතිමය කාරණාව සම්බන්ධ්පයන් තමයි
තීරණය කරන්න ඕනෑ. ප්රතිෙත්තතිමය කාරණාව
සම්බන්ධ්පයන් පමතැන සිටින නිලධ්ාරින් කිහිෙ
පදපනක්පගන්ම
කියපවන්පන්
ඒක
ලියවිල්ලකින් පදන්න ඕනෑ කියන එක පනාපවයි
පන්. දැන් අෙට පල්කම්තුමා කිේවා, කථාවක්
කළාමත්ත ඒක ප්රතිෙත්තතිමය තීන්දුවක් කියලා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා,
පමතැනදී වදගත්ත වන්පන් පමෙමණයි. අෙට
ප්රශේන පදකයි තිපබන්පන්. හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා කියනවා අගමැතිතුමා පම් ප්රකාශය
එතුමාට කළා කියලා. අපි පමතැනට ඉදිරිෙත්ත වන
කරුණුවලින් අපප්ප රපට් monetary policy එක
හදනවා පනාපවයි පන්. පම් policy එක
පකාපහාමද එන්පන්, decide කරන්පන්
පකාපහාමද කියලා හදනවා නම් පම් එන ක්රමය
වැරදියි කියලා, ඒ ගැන පසායා බලන්න ුළුවන්.
අපි බලන්පන් පම් රපට් ක්රියාත්තමක පවන ක්රමය
පමාකක්ද කියලායි. අෙට අවශය වන්පන්
එෙමණයි. ක්රමපේදය ඒක නම් ඒකට argue
කරලා හරියන්පන් නැහැ. ඒ ක්රමපේදපයන් ෙසුව
ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. එතපකාට පම් අවසේථාපේදී
වැදගත්ත වන්පන් අගමැතිතුමා පම් ප්රකාශය මහ
බැංකු අධිෙතිතුමාට කළාද කියන එක ෙමණයි.

රු මහින්ද්දොනන්ද්ද අලුත් මපේ මහතො: මම
නම් ඒක පිළිගන්පන් නැහැ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: අපි පිළිගන්න
අවශය නැහැ. සභාෙතිතුමා, අපි පමතැනට එන්න
ඕනෑ. අපි පිළිගන්නවාද නැද්ද කියන එක
පනාපවයි ප්රශේනය. පමපහම ගිපයාත්ත අෙට
පවන්පන් පමතැන ඉඳන් රපට් ප්රතිෙත්තති
හදන්නයි. පම් කාරණාව ෙැත්තතකින් තියලා
ප්රතිෙත්තතිය පකාපහාමද මුදල් මණ්ඩලයට
එන්පන්, ඒ එන ක්රමපේදය හරිද කියන එක තමයි
අෙට ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න සිදු වන්පන්.
අෙට පමතැනදී වැදගත්ත වන්පන් පම් ප්රතිෙත්තතිමය
තීන්දුව මුදල් මණ්ඩලයට ආවාද කියන එකයි. ඒ
එන ක්රමපේදය සම්බන්ධ්පයන් තමයි පම් නිලධ්ාරි
මහත්තවරු කියන්පන්. ඒක තමයි ක්රමපේදය.

සභො තිුමො: ගරු මන්ීතුමා, ඒ කාරණාව පම්
සාකච්ඡාපේ අවසේථා කිහිෙයකදී අනාවරණය
වුණා. අගමැතිතුමා පම් කරුණ කිේවා කියලා
තහවුරු පවලා තිපබනවා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම පම් කාරණය
සම්බන්ධ්පයන් ගරු සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමා
සමඟ එකඟ පවන්පන් නැහැ. ඒක පනාපවයි
පමතැන තිපබන ප්රශේනය. ඔය කියන දවපසේ පම්
රපට් තිබුණු කාර්යෙටිොටිය පමාකක්ද කියන
එකයි වැදගත්ත වන්පන්. ඔබතුමා කියන කාරණය
ශාසේීය කථාවක් පන්. ඔය කියන දවපසේ ඔබතුමා
හිටිපේ නැහැ. මම පමපහම කියනවාට
සමාපවන්න. අපි එදා Manual එක පගන්වා
ගත්තපත්ත මම වාපේ ආගන්තුක පකපනකුට

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: එපහම නම් හරි.
සභො තිුමො: ෙැහැදිලියි පන්. ප්රශේනය
තිපබන්පන් එතැන පනාපවයි. අගමැතිතුමා
ඉදිරිෙත්ත කරු කාරණාව පම් ගනුපදනුව බැදුම්කර ක්රියාවලිය- සිදු පවන්න කලින්, ඒ
කියන්පන් ප්රතිෙත්තතිමය වශපයන් ඒ පවනසේකම
කරලා ක්රියාත්තමක කරන්න කලින් මුදල්
මණ්ඩලය තුළ අනුමත කළාද කියන ප්රශේනයයි

( 124 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ෙැහැදිලි කර ගන්නයි. ඔබතුමා කලින් හිටු
නිසා පගාඩක් පද්වල් දන්නවා ඇති. මම පම් ගැන
පමපලෝ පදයක් දන්පන් නැහැ. මම පමම
කමිටුපේ සාමානය සාමාජිකපයක් විධියට
පමතැනට ඇවිත්ත තිපබන්පන් පම් පිළිබඳ කිසිම
දැනීමක් නැතිවයි. දැන් අහපගන, කථා කරලා
ටික ටික ඉපගන ගන්නවා. අවසානපේ අපි
නිගමනවලට එළපෙනවා. පම් Manual එක
පමාකක්ද? පමාකක්ද තිබුණු කාර්ය ෙටිොටිය?
අපි second point එපක් ඉන්පන්. ෙළමු වැනි එක
නිගමනය කරන අවසේථාව පනාපවයි පන්,
මන්ීතුමා. දැන් ඒක හරි. ඒ ගැන අපි ෙසුව
නිගමනය කරමු. Policy ප්රශේනය පිළිබඳ එදා
තිබුණ තත්තත්තවය ෙැහැදිලි පන්. නිලධ්ාරින්
කියනවා නම්, ෙරසේෙර පතාරතුරක් නැත්තනම්
එෙමණයි. ප්රශේනය තිපබන්පන් පවන තැනක. ඒ
කියන්පන් ඔය කියන Monetary Board එක ඔය
තීරණය ගත යුතුයි කියලා කියනවා පන්. ගත යුතු
නම් Monetary Board එක කටයුතු කරන්න ඕනෑ
යම් කාර්ය ෙටිොටියක් අනුව පන්. Monetary
Board එකට mechanism එකක් නැතිව වැඩ
කරන්න බැහැ පන්. Monetary Board එක
කටයුතු කළ යුතු mechanism එක පකාපහේද
තිපබන්පන්? එදා අෙට පිළිතුරක් දුන්නා, Manual
එපක් තිපබන්පන් කියලා. ඒ Manual එක, පම්
Manual එකද? එච්චරයි. පම් Manual එපක්
පකාපහේද ඕක තිපබන්පන්? අපි ඒ line එපක්
යමුද? සමාපවන්න, ඔබතුමාට බාධ්ා කලාට.

යම් රැසේවීමක කථා කරන පකාට, නැත්තනම් පත්ත
පබාන තැනක පමාකක් හරි කථාවකදී(පම් අවසේථාපේදී ගරු මන්ීවරුන් විශාල
පිරිසක් විරුද්ධ්ත්තවය ෙළ කරයි.)
රු මහින්ද්දොනන්ද්ද අලුත් මපේ මහතො: හරි.
මම ඒක ඉල්ලා අසේ කර ගන්නම්. එතුමා කිේවා
යම් රැසේවීමක කථා කරන පකාට - කරුණාකරලා
මන්ීවරපයකුට කථා කිරීපම් අයිතිය පදන්න.
ඒක මට ෙැහැදිලි කර ගන්න ුළුවන්. පමම
කමිටුපේ සභාෙතිවරපයක් ඉන්නවා. එම නිසා
අග්රාමාතයවරයා යම් තැනක ප්රකාශයක් කරද්දි,
රැසේවීමක යම් ප්රකාශයක් කරද්දි ලිඛිත
නිපයෝගයක් නැතිව “පම්වාපේ පදයකට අපි
පමපහම පදයක් කරනවා” කිේවාම මුදල්
අමාතයාංශපේ පල්කම්වරයා ඒක minute කරලා
ඒක නිපයෝගයක් හැටියට ක්රියාත්තමක කරන්න
යවනවා කියන එකද ඔබතුමා කිේපේ.
ආචොර්ය ආර්.එච්.එසත. සමරුිං මහතො: නැහැ.
මට ඒ ගැන පොඩි ෙැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.
උදාහරණයකින් මම පම්ක ෙැහැදිලි කරන්නම්.
මපේ ඇමතිතුමා ෙසු ගියදා සාලාව යුද හමුදා
කදවුපර් ගිනි ගැනීම් සිද්ධිය ඇති වුණු පේලාපේ
එතැනට ගිහින් දුකට ෙත්ත වුණු මිනිසේසු ඉදිරිපේ
කිේවා “රුපියල් 10,000ක් පගවන්න” කියලා.
එතපකාට රුපියල් 10,000 ගණපන් පගවන්න
කියන එක මුදල් ඇමතිවරයා මට ලියලා දුන්පන්
නැහැ. මම ඒ නිපයෝගය අරපගන අමාතය
මණ්ඩලයට කිේවා “පම් සඳහා මුදල් පවන් කරලා
නැති නිසා මට පම්කට මුදල් ටික පවන් කරලා
පදන්න” කියලා. ඒ විධියටයි ප්රතිෙත්තතිය සකසේ
පවන්පන්. මම ඒක මුදල් ඇමතිවරයාපගන්
අහන්පන් නැහැ. ඒක ක්රියාත්තමක කරන්පන් ඒ
විධියටයි.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: එතැනට එන්න
ුළුවන් නම් වඩා පහාඳයි. මම එතැනට තමයි
කලින් එන්න හැදුපේ. පමතුමාපේ ප්රශේනයත්ත
සමඟ තමයි policy එක පිළිබඳ සාකච්ඡා වුපණ්.
ඒක තමයි මපේ ප්රශේනය. අපි කලින් විමසු
අවසේථාපේදී කිේපේ Manual එක අනුව තමයි
Monetary Board එක ක්රියාත්තමක වන්පන්
කියලා. මහ බැංකුපේ නිලධ්ාරින්පේ සියලු
සාක්ිවලින් මපේ දැනුම අනුව මට පත්තරුපණ්
ඒකයි.

රු ලක්ෂතමන්ද් පසපනවිරත්න මහතො: කැබිනට්
එකට ගිහින් approval එක ගන්නවා කියලා
පමතුමාට කලින් කියන්න බැරි වුණ නිසායි
ප්රශේනය ඇති වුපණ්.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ වාපේ පදයක්
පත්ත පබාන තැනකදි කිේවත්ත කමක් නැහැ. පත්ත
පබාද්දි කිේවත්ත කැබිනට් එකට ගිහින් පන් කර
ගන්පන්. ඔබතුමා පත්ත පබාද්දී කියන ඒවාත්ත ලියා
ගන්න.

රු මහින්ද්දොනන්ද්ද අලුත් මපේ මහතො: මම
මුදල් අමාතයාංශපේ පල්කම්තුමා කරු ප්රකාශය
ගැන බරෙතළ අවදානමක් දකිනවා. මට ඒ
පිළිබඳව ෙැහැදිලි කර ගන්න අවශයයි. ඔබතුමා
මුදල් අමාතයාංශපේ පල්කම්තුමා පන්. ඔබතුමා
කිේවා අගමැතිතුමා පහෝ විෂය භාර අමාතයවරයා
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අෙට ඒක තමයි කරන්න තිපබන ක්රියාවලිය. එම
ප්රතිෙත්තතිමය තීන්දු පකාතැනින් ආවත්ත,
“Monetary Board එපක් කථා කරලා අවශය
තීරණය ගත යුතු” කියලා මහ බැංකු අධිෙතිතුමා
කලින් ප්රශේනපේදී සඳහන් කළා. ඒ නිසා නැවත
නැවතත්ත ඒ ප්රශේනයම අහන්න අවශය නැහැ
කියලායි මම හිතන්පන්.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා,
පම්කයි වැදගත්ත වන්පන්. අපි අනවශය තැන්වලට
යනවා. පමතුමා කියාු කරුණු අනුව මුදල්
අමාතයතුමා ලියලා එවන්න අවශය නැහැ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒකයි වැදගත්තකම.
That is a different thing.
The Hon. Lakshman Senewiratne: He has
to get the signature, when it goes to the
Cabinet as a Cabinet Paper.

ඒ වාපේම අපි අද විවාද කරනවාද? එපසේ
නැතිනම්, මුලින්ම නිලධ්ාරි මහත්තවරුන් සමඟ
සාකච්ඡා කර, අවසානපේදී අපි අතර පමය විසඳා
ගන්නවාද කියලා දැන ගැනීමට කැමතියි.
පමාකද, අපප්ප COPE කාරක සභාව එක් වරක් මහ
බැංකු නිලධ්ාරින්පගන් ප්රශේන කළා. ඉන් ෙසුව
අපප්ප කණ්ඩායපම් 25 පදනා අතර සාකච්ඡා කළා.
නමුත්ත පමතැන ක්රමපේදය පමාකක්ද කියලා මම
දන්පන් නැහැ.

සභො තිුමො: පමම කාරණය වැටුප්ප වැඩි කිරීම්
වාපේ පවන පවන උදාහරණවලට දමන්න ඕනෑ
නැහැ. පල්කම්තුමාපේ අත්තදැකීම් අනුව,
බැඳුම්කර ක්රියාවලියට අදාළ ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණයක් පවනසේ කිරීමට විෂය භාර ඇමතිතුමා
හැටියට අගමැතිතුමා පයෝජනා කපළාත්ත, ඊළඟට
ඔබතුමා පමාකක්ද කරන්පන්?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා සඳහන් කළ කාරණය ඉතා
වැදගත්ත පවනවා. පමාකද, අපි අතර වාද කර
ගැනීම පහෝ නිගමනවලට ෙැමිණීම පම්
අවසේථාපේදී පනාකළ යුතුයි. ඔබුමො සාදා
තිපබන line එක අනුව, නිලධ්ාරින්පගන් පහෝ
පවනත්ත සාක්ිකරුවන් සිටිනවා නම් ඔවුන්පගන්
ප්රශේන කිරීම සඳහා අපි එක එක සාමාජිකයාට
අවසේථාව පදන්න ඕනෑ. එපසේ නැතිව හරි වැරැද්ද
පමතැන් තීරණය කරන්න ගියාම අවසානයක්
පවන්පන් නැහැ. පමාකද, ඒ ඒ නිගමන මත තවත්ත
ප්රශේන මතුපවනවා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එය
hypothetical
වාපේම
උභපතෝපකෝටික
ප්රශතනයක් පන්ද්. පමාකද, එය එතුමාපේ විෂය
පනාපවයි.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒක වැරදියි. You know why දැනට සිටින මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ඒ
සම්බන්ධ්පයන් පිළිතුරු දුන්නා.
සභො තිුමො:
පවනත්ත
උදාහරණවලින්
පල්කම්තුමා අෙහසුතාවයට ෙත්ත වන්න අවශය
නැහැ. ඒ නිසා මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ඒ පිළිබඳව
පිළිතුරු පදන්න. පමම බැඳුම්කර ක්රියාවලිය
සම්බන්ධ්පයන් ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක්- direct
placementsවලින් auctionsවලට මාරු වීම
සම්බන්ධ්පයන් අගමැතිතුමා ප්රකාශ කළා නම්,
ඊළඟට එය ක්රියාත්තමක පවන්පන් පකාපහාමද?

සභො තිුමො: පම් ගනුපදනුව පිළිබඳව සාකච්ඡා
වාර කිහිෙයක් ෙැවැත්ත වීපමන් ෙසුව,
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක්
පමම කාරක සභාවට ඉදිරිෙත්ත කළා. ඉන් ෙසුව
එම වාර්තාව මහ බැංකුව පවත ඉදිරිෙත්ත කර, මහ
බැංකුපේ නිරීක්ෂණද ලබා ගත්තතා. එකී නිරික්ෂණ
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් තහවුරු කර ගත්ත බවට
වූ වාර්තාවක්, අපි ඔබතුමන්ලාට ලබා දී
තිපබනවා. ඒ වාපේම පමම ක්රියොව්ලිපේ තිපබන
තොක්ෂණික කරුණු සහ ප්රති ත්තිමය කරුණු
නිරාකරණය කර ගැනීපම් ගැටලු අපි මහ බැංකුව
පවත ඉදිරිෙත්ත කළා. එම ගැටලුවලට මහ
බැංකුපවන් ඉදිරිෙත්ත කළ පිළිතුරු තිපබනවා. ඒ
නිසා මහ බැංකුපේ නිලධ්ාරින් අද පමතැනට
කැඳවලා සාකච්ඡා කරන්පන්, ඒ පිළිතුරු
සම්බන්ධ්පයන් කාරක සභාව සෑහීමකට ෙත්ත

The Hon. Sujeewa Senasinghe: The
Governor, it is for you.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ කාරණය
සම්බන්ධ්පයන් Monetary Board එපක් කථා
කරන්න ඕනෑ කියලා එතුමා කිේවා. ඒ නිසා
පමතැන අලුත්ත පදයක් නැහැ. මුදල් පිළිබඳව
යම්කිසි තීන්දුවක් ගන්නවා නම්, ඇමතිතුමාපේ
උෙපදසේ මත පහෝ ජනාධිෙතිතුමාපේ උෙපදසේ මත
කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහින් තමයි ගන්පන්
කියලා, අමාතයාංශ පල්කම්තුමා සඳහන් කළා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පවනවාද, නැද්ද කියන කාරණය ෙමණයි.
ඔබතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව ගැටලු තිපබනවා නම්
අහන්න ුළුවන්. මට තිබූණු ප්රශේනය මම
නිරාකරණය කර ගත්තතා.

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩි.එම්. අසීම් මහතො: ඔේ.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමම පල්ඛ්ණය
සකසේ කරන්පන් කවුද?
ආචොර්ය එම්.ඉපසඩි.එම්. අසීම් මහතො: රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුව.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, එක දිගට පම් ප්රශේන ටික අහන්න
මට අවසර පදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමම පල්ඛ්ණය
අවසන් වරට සකසේ කපළේ කවදාද?

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම සඳහන් කළ policy එක අනුව
කටයුතු කරනවාද?

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩි.එම්. අසීම් මහතො: 2013
ජූලි 31.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ. ප්රශේන ඇසීම
ෙමණයි කරන්පන්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එම
සංපශෝධ්නයන් සිදු කළ ෙසු, එය මුදල් මණ්ඩලය
අනුමත කළාද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Only the
Hon. Chairman can intervene and stop it.
Others do not have authority to make any
remarks.

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩි.එම්. අසීම් මහතො: එහි
අනුමැතිය සඳහා මුදල් මණ්ඩලයට යා යුතු නැහැ.
පමාකද, ඒ සංපශෝධ්නයන් සිදු පවන්පන්
Operational Manual එපකන් පන්. මුදල්
මණ්ඩලය පහෝ අදාළ policies- අදාළ
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණත්ත පමතැන සඳහන් කරලා
තිපබනවා. ඒ වාපේම එම ප්රතිෙත්තතීන් අනුමත
කරන්පන් මුදල් මණ්ඩලයයි. ඒ පිළිබඳව රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුවට දැන්වීපමන් ෙසුව,
අදාළ Manual එක අවශය revisions or updates,
we will bring into the Manual-

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව විසින් භාවිතා කරනු ලබන
පමපහයුම් අත්තපොත පිළිබඳව සාක්ි දීම සඳහා,
පම් නිලධ්ාරින් අතරින් වඩාත්ත අත්තදැකීම්
තිපබන්පන් සමරසිරි මහත්තමයාටද? ඒ පිළිබඳව
ෙරිචයක් තිපබන්පන් කාටද?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: Manual එක
ක්රියාත්තමක කරන්පන් පම් Public Debt
Department එපකන් පන්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එම අත්තපොත
තුළ තිපබන, බැඳුම්කර හා සම්බන්ධ් වගන්තිය
කුමක්ද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Manual එක
සම්බන්ධ්ව සාක්ි දීමට වඩාත්ත දැනුම ඇති
නිලධ්ාරියා කවුද?

Dr. M.Z.M. Azim: There may be lots of
sentences and references to the Bonds in the
Manual.

සී. සමරසිරි මහතො: Dr. ආසිම්ට තමයි ුළුවන්.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ෙසුගිය කාරක
සභාපේදී ඔබතුමාපගන් අසන ලද ප්රශේනවලින්
මතුවූ කරුණක් තමයි Operational Manual එක.
එම Operational Manual එක භාවිතා කරන්පන්
කුමන කරුණු සඳහාද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: There may
be private and direct placements. What is
the Section?
Dr. M.Z.M. Azim : This refers to under the
Item C. of page 8.

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩි.එම්. අසීම් මහතො: Version
2 updated as at 31st July, 2013.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Private/direct
placements පලස සඳහන් කර තිපබන්පන්
එතැනද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Public Debt
Department, Operational Manual –Version 2
updated as at 31st July, 2013. එම document
එකපිළිබඳව අවපබෝධ්යක් තිපබනවා පන්ද?

Dr. M.Z.M. Azim : Yes.
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රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමම
පල්ඛ්ණපේ මතුපිට ඇති ප්රතිෙත්තතිය අනුව,
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීපම්දී පවන්පද්සී ක්රමය
ෙැවැත්ත විය යුතු බව සඳහන් පවනවාද?

Dr. M.Z.M. Azim: My understanding as per
the manual is, there is no first, second
reference. ෙළමුව auctionsද, පදවනුව private
placements කියලා reference එකක් නැහැ.

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩි.එම්. අසීම් මහතො:
පවන්දීසි ක්රමය සහ direct placements හරහා
රජයට අවශය මුදල් සම්ොදනය කර ගත යුතුයි
කියලා පමහි සඳහන් වනවා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එයට අදාළ
සේථානය ඉංග්රීසි භාෂාපවන් කියවන්න.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: May I read
that?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Okay. පමම
වගන්තිය අනුව ෙළමුව කළ යුත්තපත්ත පවන්පද්සිය
ෙැවැත්තවීමයි.
ඒ
වාපේම
private
placementsවලට
යා
යුතු
වන්පන්, ප වන්පද්සිපයන් මුදල් ලබා ගත
පනාහැකි නම් ෙමණයි. ෙළමු auction එක තමයි
auction. Auction එපකන් ලැපබන්පන් නැතිනම්
- then, you have to go to the private
placements.

The Hon. Ajith P. Perera: Hon. Sujeewa
Senasinghe, allow him to read.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Can you
read it out, please?
Dr. M.Z.M. Azim: It is under Item B which
only says about direct and private
placements. But, if you go to page No. 3,
there it is stated, ‘Raising funds by
implementation
of
the
borrowing
programme’ which includes way everything.
Page 8 mentions only about placements and
auctions.

Dr. M.Z.M. Azim: I do not think the Manual
says like that but what it says is either
through auctions or placements you should
raise it. What it says is as much as possible
from auctions.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
what we wanted to know.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමහි ඇති
භාෂාව අනුව ෙැහැදිලි වන්පන්, පවන්පද්සි ක්රමය
හරහා හැකි තරම් මුදල් ප්රමාණයක් පසායා
ගැනීමට උත්තසාහ කළ යුතු බවයි. ඒක තමයි
මූලධ්ර්මය. That is the rule. ඒක තමයි රීතිය.

Dr. M.Z.M. Azim: When it comes to Item B
(i) of the page 8, it states:
“Front Office has to make arrangements to
meet financing needs as much as possible
through auctions. The balance fund
requirements of the Government as
indicated in the approved Borrowing
Programme may be arranged through
private placements with PDs.”

The Hon. Dayasiri Jayasekara: You can
explain, Dr. Azim whether it is correct or not.
අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි පම්ක විසඳා
ගනිමු. පවච්ච පද් පවනසේ පවන්න ුළුවන්. මම
අහන්පන් පොත ගැන ෙමණයි. ඔබතුමා
අෙහසුතාවට ෙත්ත කරනවා පනාපවයි. පොත
අනුව පවච්ච පද් vary පවනවා නම්, අපි ඒ ගැන
පවනම ප්රශේන කරනම්. මම අහන්පන් විෂය ගැන
දැනපගනයි. පමම operational manual එක
අනුව ෙළමුව auctions සඳහා පගාසේ හැකි තරම්
මුදලක් එකතු කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.
එපසේ ප්රමාණවත්ත මුදලක් එකතු කර ගැනීමට
පනාහැකි වන්පන් නම්, ඉතිරි මුදල එකතු කර
ගැනීම සඳහා private placements කළ යුතුයි.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම පම් විධියට
අහන්නම් පකෝ. පමම රීති මාලාපේ 8වැනි පිටුපේ
“B”යටපත්ත, ‘Private/Direct Placements’ කියන
මාතෘකාව තිපබනවා. එහි පමපසේ සඳහන්
පවනවා,
“FO has to make arrangements to meet
financing needs as much as possible through
auctions.” එහි මුරණ පදෝෂයක් තිපබනවාද?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගිපයාත්ත, අෙට කවදාවත්ත පම් ප්රශේන විමසීම
අවසන් කරන්න බැහැ.

Dr. M.Z.M. Azim: No.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එහි අර්ථය
කුමක්ද?

සභො තිුමො: ඒක නිවැරදියි.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතුමාපේ
සේථාවරයට මමත්ත එකඟ පවනවා. ඒ නිසා මට
දිගටම ප්රශේන කිරීමට ඉඩ පදන්න. තව කාරණයක්
කියන්න ඕනෑ. ඒ ගැන සඳහන් කරනවාට
සමාපවන්න. පම්ක විශාල ප්රශේනයක් පන්. පම්ක
final point එකක්. හරියටම issue එක බලලා
තමයි මම කථා කරන්පන්. බාධ්ා කපළාත්ත line
එක කැපඩනවා. උසාවිපේදීවත්ත ප්රශේන විමසීමකදී
බාධ්ා කරන්පන් නැහැ. මපේ මතයට ඔබතුමන්ලා
එකඟ නැත්තනම්, ඒ ගැන ෙසුව ප්රශේන කරන්න.
එපහම පනාවුපණාත්ත සිත්ත රිදවීම් කර ගන්න
පවනවා. පමතුමන්ලා වෘත්තතිමය සාක්ිකරුවන්.
අවසානපේදී පමතුමන්ලා සමඟ තිපබන
පෙෞද්ගලික රණ්ුවක් වාපේ පවනවා. ඒ නිසා
මට ටිකක් අවසර ලබා පදන්න.

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. ආශිම් මහතො:
Placements සහ සෘජු නිකුතුවන් පිළිබඳ සාකච්ඡා
කිරීමයි පමහි සඳහන් පවන්පන්. සෘජු
නිකුතුවන්වලට ෙැමිණීමට පෙර, පදවැනි
sentence එක යටපත්ත සඳහන් පවලා තිපබනවා,
‘The balance fund requirements of the
Government as indicated in the approved
Borrowing Progarmme….’
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපගන්
ඇහුපේ ඒක පනාපවයි.
සභො තිුමො: ඒ ප්රශේනපේදී එතුමා අෙහසුතාවට
ෙත්ත කරන්න එො, ගරු මන්ීතුමා. පමතුමා
අහන්පන් එක වාකයයක් ගැන පන්. හැබැයි, ඒ
වාකය අඩංගු තව පේදයක්ම තිපබනවා. ඒ
පේදපේ full stop තියු පකාටස හරි. එතුමාට එහි
අදහස ෙැහැදිලි කරන්න ඕනෑ නම්, අදහස
ෙැහැදිලි කරන්න එතුමාට ඉඩ පදන්න. අපි ඒක
පිළිගන්න එක පහෝ පනාපිළිගන්නා එක පවනම
පදයක්.

ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කරන ලද 2013.07.31
දිපනන් අවසන් වූ operational manualහි 8වැනි
පිටුපේ “B”යටපත්ත ඇති ප්රතිොදන අනුව අදහසේ
වන්පන්, “ෙළමුව පවන්පද්සි ක්රමයට පගාසේ හැකි
තරම් මුදල් පසායා ගැනීමට උත්තසාහ කළ යුතු
බවත්ත, පශේෂයක් තිපේ නම් ෙමණක් private
placements කළ යුතු බවත්ත” කියලා මම
පයෝජනා කරනවා. එම අදහසට ඔබතුමා එකඟ
පවනවාද?

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි ප්රශේනයක් අහන පකාට ඒ
ප්රශේනයට අදාළ පිළිතුරු පදන්න පමතුමන්ලා බැඳී
සිටිනවා. එයට පිළිතුර ලබාදීපමන් ෙසුව ඒපක්
පත්තරුම පම්කයි කියන එක ෙැහැදිලි කරන්න
එතුමාට අයිතියක් තිපබනවා. හැබැයි, ගරු
ඇමතිතුමා ප්රශේනයක් විමසා සිටීපම්දී “පම්
වාකයපයන් කියැපවන්පන් පමාකක්ද?” කියලා
ඇහුවාම ඒ ප්රශේනයට පිළිතුරු ලබා පදන්න ඕනෑ.
පිළිතුරු දුන්නාට ෙසුව ෙැහැදිලි කරන්න ුළුවන්.
මම දන්නා ආකාරයට ප්රශේනයකට පිළිතුරු දිය
යුතු ක්රමපේදය ඒකයි. එපහම නැතිව ප්රශේනයක්
විමසා සිටීපම්දී ප්රශේනයට පිළිතුරු පනාදී පම්පක්
පත්තරුම පම්කයි කියලා පිළිතුරු පදන්න බැහැ.
පම් වාකයපේ සඳහන් පවන්පන් පමාකක්ද කියලා
අපි ඇහුපවාත්ත, ඒ වාකය ෙටන් ගන්නා තැනක් සහ
full stop එකක් තිපබනවා. ඒ වාකයපේ සඳහන්
පවන පද් කිේවාට ෙසුව එතුමාට ුළුවන් පම්
වාකයපයන් අදහසේ පවන්පන් පම්කයි කියලා
විසේතර කරන්න. ඒ ප්රශේනයට පිළිතුරු පනාදී

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. ආශිම් මහතො: පමම
sentence එපකහි විපශේෂපයන් “as much as
possible” කියන එක යටපත්ත auctionsවලින්
පකාෙමණ ප්රමාණයක් ලබා ගත යුතුද කියලා
තීරණය කරනවා. As much as possible කියන
එක cost එකයි, risk එකයි, factor එකයි මත
define පවනවා.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා
කියන්පන්, “As much as possible” කියන පයදුම
අනුව ඒ අර්ථය ආර්ික විදයාපේ මූලධ්ර්ම සමඟ
ගැලපිය යුතුයි කියාද?
ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. ආශිම් මහතො: ආර්ික
විදයාවම පනාපවයි, අපප්ප රාජය ණය මුදල් එකතු
කර ගැනීපම් Borrowing Programmeහි
Medium Term Debt Management Strategy
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රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතුමා ලබා දුන් පිළිතුර එතරම්
ෙැහැදිලි නැහැ. ෙසු ගිය කාරක සභාපේදී මහ
බැංකුපේ නිලධ්ාරින්පගන් ප්රශේන විමසීපම්දී,
“manual එපක් වගන්තිපයන් සඳහන් පවන්පන්
පවන්පද්සි ක්රමය තමයි පිළිගත්ත ක්රමය, ඒ
පවන්පද්සි ක්රමපයන් සියයට 80ක්, සියයට 85ක්
ෙමණ -ගණනක් හරියට කිේපේ නැහැ.- මුදල්
ප්රමාණයක් සුරාපගන ඉතිරි මුදල් ප්රමාණය
direct placement එපකන් ගන්න ඕනෑ.” කියලා
සියලුම නිලධ්ාරින් කියා සිටියා.

(MTDS)හි සඳහන් කරන direction එක මත cost
and risk direction එකක් specify කරනවා.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 20:80 අනුොතය
ඒ කියන්පන්, පවන්පද්සි 20යි, private
placements 80යි කියන අනුොතය පමම
manual එපක් යම් තැපනක සඳහන් පවලා
තිපබනවාද?
ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. ආශිම් මහතො: මා
දැනුවත්තව පම් manual එපක් කිසිදු තැපනක
20:80 අනුොතය කියලා සඳහන් පවන්පන් නැහැ.

සියලුම නිලධ්ාරින් එපහම පනාපවයි කියලා
ුළුවන් නම්, ගියවර සාක්ිවලින් එකක් පහෝ
පෙන්වන්න. අනික් කාරණය, ඒ ක්රමය පවනසේ
කපළේ පම් ෙත්රිකාපවන් කියලා තමයි එහිදී ප්රකාශ
කපළේ. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, මුදල් මණ්ඩලය,
10.07.2008 දිනැති ෙත්රිකාපවන් තමයි, direct
placements වලට move වුපණ්. පමහි සඳහන්
පවනවා, “improvement of market liquidity
through active participation of Employees’
Provident Fund”. It states that the Board
having considered the Paper approved of
issuing treasury bonds to EPF and other
captive sources at interest rate of five basis
point above the secondary market rates
through private placements and requesting
the EPF and other captive sources to create
liquidity in the secondary market by actively
engage in the secondary market operation.
ගියවර අෙට ලැබුණු සියලු සාක්ිවලින් සඳහන්
කපළේ, පම් ලියවිල්පලන් තමයි direct
placements වලට පයාමු වුපණ් කියලා. ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒ කාරණය නිවැරැදි ද කියලා,
ඔබතුමා මහ බැංකු නිලධ්ාරින්පගන් අෙට
ෙැහැදිලි කරලා පදන්න.

සභො තිුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලාට පමම
කාරණාවට අදාළව තවත්ත ප්රශේන තිපබනවාද?
රු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට ප්රශේනයක් තිපබනවා. Manual
එපක් 3වැනි පිටුපේ සඳහන් පවලා තිපබනවා,
‘Raising funds by implementation of the
borrowing programme කියලා. එහි තවදුරටත්ත
පමපසේ සඳහන් කර තිපබනවා.
“Funds are raised through:
A. Auctions
B. Private placements
C: Rupee Loans
“A” කියන්පන් Auctions. ඒපකන්, firstly
auctionsවලට යන්න ඕනෑ කියලා indicate
පවනවාද?
Dr. M.Z.M. Azim: No. Then, Rupee Loans
come under C. We are not issuing rupee
loans. For instance, maybe after 2009, we
have not issued rupee loans, if I am not
mistaken.
රු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: A – Auctions,
B – Private placements කියලා ඒ විධියට
දැම්මාට auctions firstly යන්න ඕනෑ කියලා
එකක් නැද්ද?

සභො තිුමො: ඒකට කවුරු පහෝ උත්තතර
පදනවාද?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: දැනට සිටින මහ
බැංකු අධිෙතිතුමා උත්තතර පදන්න.

Dr. M.Z.M. Azim: There is no order as far
as “A” and “B” concerned.

පී. සමරසිරි මහතො: මම නිපයෝජය අධිෙති. ඒ
Board Paper එපකන් තමයි, private
placements කියන එක හඳුන්වා දුන්පන්. 1997
වර්ෂපේ තමයි bonds, introduce කපළේ. ඒ

සභො තිුමො: තවත්ත ප්රශේන තිපබනවාද?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා
නිවැරැදියි. එතපකාට ඒ ක්රමපේදය සම්බන්ධ්ව
විගණකාධිෙතිතුමාට නිවැරැදි අවපබෝධ්යක්
තිපබන්න ඕනෑ. රපට් තිපබන නීතිය පමාකක්ද?
මුදල් මණ්ඩලපේ තිපබන ක්රමපේදය පමාකක්ද?
ඒ සම්බන්ධ්ව පනාදැනුවත්තව Report එක
ලියන්න බැහැ පන්. පම් manual එකට අනුව
තමයි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ලබා ගත යුතුව
ඇත්තපත්ත. ඒක අපි පිළිගන්නවාද? AuditorGeneral තුමාපේ තීන්දුව පවලා තිපයන්පන්,
නිවැරැදි ක්රමය direct placements ක්රමය කියන
එකයි. Direct placements ක්රමයක් ආපේ
පකාපහන්ද?

introduce කපළේ සම්ුර්ණපයන් auction. යම්
කිසි පහේතුවක් නිසා 2008 වර්ෂපේ පමය
තාවකාලිකව හඳුන්වා දුන්පන්.
රු ලක්ෂතමන්ද් පසපනවිරත්න මහතො: ඒ
කියන්පන් private placements වලට යන්න?
පී. සමරසිරි මහතො: හැබැයි, එහි අනුොතයක්
කිේපේ නැහැ. NSB හා EPF වාපේ
කිහිෙපදපනකුට විපශේෂ rate එකකට යන්න
කියලා කිේපේ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා හරියටම
හරි. පමාකද, අෙට ආසිම් මහතාපේ උත්තතරපයන්
එළියට ආපේ නැහැ. ගියවර සියලුම නිලධ්ාරින්
උත්තතර දුන්පන්, auction ක්රමය දිගටම
ෙැවතුපණ්. පම් Board Paper එපකන් ඒ auction
ක්රමය පවනසේ වුපණ් කියලා. පම් manual එපක්
ඉතා ෙැහැදිලිව සඳහන් වන්පන්, සියලු පද්වල්
ලබා ගත්තපත්ත auctions වලින්. යම් ප්රමාණයක්
ෙමණක් පම් manual එපක් තිපබන ආකාරයට
direct placements වලින් ලබා ගන්න ුළුවන්
කියන එකයි. එපහම ක්රමපේදයක් තිපබනවා.
පමහි
විශාල
වරදක්
තිපබනවා.
පම්
සම්බන්ධ්පයන් කිසිම පදයක් Report එපක්
නැහැ. පමහි තිපයන්පන්, “EPF and other
captive sources” කියලා. පම් සම්බන්ධ්ව
Report එකක සඳහන් පනාවන්පන් පමාකද? පම්
direct placement ගන්පන් “EPF and other
captive sources” වලින් පනාපවයි.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: AuditorGeneral තුමාපේ presentation එපක්දීත්ත මම
එතුමාපගන් ප්රශේන කළා. 80/20 ක්රමය පිළිබඳ
මූලධ්ර්මය සුදුසුයි කියලා ඔබතුමා කියනවාද
කියලා. ප්රශේනය තිපයන්පන්, එපහම policy එකක්
නැහැ. Rule එක auction කිරීම.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: AuditorGeneralතුමා rule එක විධියට අරපගන
තිපයන්පන් direct placements. මුළු Report
එකම තිපයන්පන්සභො තිුමො: අෙට ඒක පවනම සාකච්ඡා
කරන්න ුළුවන්. එපහම ඒ වාර්තාපේ තිපබනවා
නම්, අපි ඒක පවනම කථා කරමු.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Okay. We
will not talk about that. I want to establish
this fact. ඔබතුමා අහු ප්රශේනය නිසා මම පම්ක
කිේපේ. නැතිනම් ඔබතුමා කිේවා ඒක අදාළ
පවන්පන් නැහැ කියලා.

සභො තිුමො: සඳහන් පවන්පන් නැත්තපත්ත
පමාන Report එපක්ද?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො:
Generalපේ Report එපක්.

Auditor-

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔය ලිපිපේ දිනය
කවදාද?

සභො තිුමො: ඔබතුමාට මම නැවතත්ත
අවධ්ාරණය කරනවා. ඔය කියන කාරණාවන්
ඇතුළත්ත කරනවා නම් ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ,
COPE Report එකක. Auditor-Generalපේ
Report එපක් සඳහන් වන්පන්, 2015 වර්ෂපේ
පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 වර්ෂපේ මැයි මාසය
දක්වා කාලය තුළ මහ බැංකුව විසින් සිදු කළ
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම් ඒ නිශේචිත
ගනුපදනුව පිළිබඳවයි.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් ලිපිපේ දිනය
2008.07.10. එක ලිපියකින් පම් manual එපක්
තිබුණු ක්රමය පවනසේ කරලා, රපට් පිළිගන්නා
ක්රමපේදය බවට ෙත්ත කර තිපබනවා. පම් රපට්
පිළිගන්නා ක්රමය ඒ ක්රමපේදයද? අපප්ප පම් මුළු
Report එකම තිපයන්පන් on that basis. So, it
is flawed from the beginning. පමතැනදී අපි
පිළිගන්නවා පම් ක්රමපේදය. I will show you the
90 per cent of the other countries in the
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රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, එපහම නම් මට ප්රශේන අහන්න මහ
බැංකු අධිෙතිතුමා අවශය නැහැ. කවුරු හරි
උත්තතර පදන්න උදේ කරනවා නම්, මට
එතුමාපගන් අහන්න ුළුවන්. මහ බැංකු
අධිෙතිතුමාට, ඔබතුමාපගන් අවසර අර පගන
කාපේ පහෝ උදේවක් කරන්න ුළුවන්. හැබැයි,
එතුමා උත්තතර පදන්න යන විට ඇන ඇන පවන
කාටවත්ත උත්තතර පදන්න බැහැ. එපහම වුපණාත්ත
පම් COPE කමිටුපේ අෙට කටයුතු කරන්න බැරි
පවනවා.

world where there is the auction system. We
asked this question from the learnered
Members of the Central Bank, all of them
agreed last time that the norm in the world
is the auction system. It is there in America,
England, Germany and in every country.
When they change the system here there
was no manualරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
මන්ීතුමා, ඔය letter එක පයාමු කරලා
තිපයන්පන් පකාපහේටද?

සභො තිුමො: ගරු වීරකුමාර දිසානායක
මන්ීතුමා නිශේශේදවන්න. ගරු සුජීව පසේනසිංහ
ඇමතිතුමාපේ ෙැහැදිලි කිරීම කරලා ඉවර
කරන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් letter එක
හැම තැනටම පයාමු කරලා. ගියවර ෙරීක්ෂණයට
පයාමු කළා. ඔබතුමා ගියවර හිටියා පන්ද?

රු
වීරකුමොර
දිසොනොයක
මහතො:
ඔයපගාල්පලෝ කියන්න හදන්පන් පම් report
එක ගත්තත විධිය වැරදියි කියලා පන්?

රු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: මම ඇහුපේ
මුලය මණ්ඩලයටද, අධිෙතිතුමාටද පයාමු කර
තිපබන්පන්? අධිෙතිවරයා මූලය මණ්ඩලයට
දැනුම් දුන්නාම, ප්රතිෙත්තති හදන්පන් මුලය
මණ්ඩලය පන්.

රු මහින්ද්දොන්ද්නද අලුත් මපේ මහතො: පම්
පගාල්පලෝ ඒ පගාල්ලන්ට ඕනෑ ුද්ගලයාපගන්
විතරක් ප්රශේන අහනවා. ඔයාලා ආචාර්ය
ආර්.එච්.එසේ.
සමරතුංග
මහත්තමයාපගනුයි,
අපනක් මහත්තමයාපගනුයි ප්රශේන අහනවා.
සමරතුංග මහත්තමයා ඒකට උත්තතර දුන්න හැටි අපි
දැක්කා පන්.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් ලියවිල්පලන්
ප්රතිෙත්තති පවනසේ කරන්න බැහැ කියලා අෙට
පිළිගන්න පවනවා. පම් අවසේථාපේදී 2008
වර්ෂපේ manual එක සංපශෝධ්නය විය යුතුයි.
ඒක මහ බැංකුපේ නිලධ්ාරි මහත්තවරුන්
පිළිගන්නවාද?

සභො තිුමො: කරුණාකරලා නිශේශේද පවන්න.

ආචොර්ය පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: සංපශෝධ්නය
පවලා නැහැ.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: මම ඉතා
කරුණාපවන් ඔබතුමන්ලාපගන් ඉල්ලා සිටිනවාපම් ඇමතිවරුන් එක්ක, මන්ීවරුන් එක්ක වාද
විවාද කරලා බැණ ගන්න පනාපවයි මම
පමතැනට ආපේ. මම ඉතා ෙැහැදිලි ප්රශේනයක් මතු
කපළේ. අපි පමතැනදී සංපේගපයන් වැඩ කරමු.
අපි සියලු පදනාම වැදගත්ත මන්ීවරු වශපයන්
කලින් එකඟ වුණා සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාට
විතරයි කථා කරන පකපනක් නවත්තවන්න පහෝ
කථා කරන්න අවසේථාව ලබා පදන්න පහෝ අයිතිය
තිපබන්පන් කියලා. පමතැනදී අපි පදෙැත්තතට
පවලා, වාද විවාද කර ගන්න පහෝ කෑ-පකෝ
ගහන්න යනවා නම් වැඩක් නැහැ පන්. පමතුමාම
කිේවා අපි පොඩි ළමයින් වාපේ කියලා. ඉතින්
අපි පොඩි ළමයින් වාපේ පමතැන හැසිපරන්න
පහාඳ නැහැ. මම ප්රශේනයක් ඉදිරිෙත්ත කළා නම්, ඒ
සම්බන්ධ්පයන් ඔබතුමා අදහසක් දැක්වූවා නම්
මට ඒ සම්බන්ධ්පයන් පිළිතුරක් පදන්න ුළුවන්.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: මම අහන්පන්
ඔබතුමාපගන් පනාපවයි.
සභො තිුමො: කාපගන්ද අහන්පන්?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: I am asking the
Governor of the Central Bank. He knows the
policy. I am just asking a common sense
question. What we understand is the manual
is the guideline for the Monetary Board. Am
I right?
සභො තිුමො: අධිෙතිතුමාට උත්තතර පදන්න
ුළුවන්. ඒ වාපේම මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපේ
නිලධ්ාරින් සියලු පදනාම කැඳවා තිපබන්පන්,
අධිෙතිතුමාට සහාය සඳහායි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඒක හරිද, වැරදි ද කියන එක අන්තිමට තීන්දු
කරන්පන් සභාෙතිතුමා. That is the thing.
ඔබතුමාට මම පම් කියන්පන් ෙැහැදිලි
ක්රමපේදයක් සම්බන්ධ්පයන්. කවුරු පහෝ අපි
නිපයෝජිතපයකුපගන් ප්රශේනයක් අහන පකාට ඒ
නිපයෝජිතයා අනිවාර්යපයන්ම පමතැනදි පිළිතුරු
පදන්න ඕනෑ. පම් COPE එක කියන්පන් ඉතාමත්ත
සංකීර්ණ, ඒ වාපේම වැදගත්ත කමිටුවක්. පම්
කමිටුපේදී හිටපගන, වපට් යමින් කථා කර කර
උත්තතර පදන්න බැහැ. පම් COPE එපක් අපි
නිලධ්ාරි මහත්තවරුන්-

හැටියට සංයමයක් තියා ගනිමු. අධිෙතිතුමා
උත්තතර පදන්පන් කවුරු හරහා ද, කා නම් කරලා
ද කියලා අපි නිපයෝගය පදන්න යන්න ඕනෑ
නැහැ. ඒක අපි කරන්න යන්න ඕනෑ නැහැ.
ඔබතුමන්ලා අධිෙතිතුමාපගන් ප්රශේනයක් අහනවා
නම් අහන්න අධිෙතිතුමා කැමති පකපනක් ඒකට
උත්තතර පදන්න අදාළ කර ගනිවි.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒ සඳහා මම ඔබතුමා සමඟ එකඟ
පවන්පන් නැහැ.
සභො තිුමො: ඒකට කරන්න පදයක් නැහැ.

සභො තිුමො: ඒක මම බලාගන්නම්.

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්පන් අපි
ප්රශේනයක් ඇහුවාම පවන කාටවත්ත ඒකට උත්තතර
පදන්න බැහැ.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා බැලුපේ
නැති නිසා මම පම් කියන්පන්. එපහම උත්තතර
පදන්න බැහැ, පිටින් ඉඳලා සහපයෝගපයන්
කරන්න බැහැ. එතුමාට අවශය නම් ඔබතුමාපගන්
අවසර අරපගන කාපගන් හරි ප්රශේන අහන්න
ුළුවන්. එපහම නැතිව අතින් ඇදලා උත්තතර
පදන්න බැහැ.

සභො තිුමො: ඒක ඒ ප්රශේන අහන පකනා
තීරණය කරන්න ඕනෑ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ප්රශේනය අහන්පන්
මම.

සභො තිුමො: ඒක හරි. මපේ ෙැහැදිලි කිරීම
මම කරන්නම්. මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමා ඇතුළු
නිලධ්ාරි මණ්ඩලය අපි දැන් කැඳවලා
තිපබන්පන්; මුදල් අමාතයාංශපේ පල්කම්තුමා
ඇතුළු
නිලධ්ාරි
මණ්ඩලයත්ත
කැඳවලා
තිපබන්පන්. අධිෙතිතුමාට උත්තතර පදන්න
තිපබන ප්රශේනයකට විෂයයක් අදාළ කර පගන,
අධිෙතිතුමාට අභිමතයක් තිපබන, අධිෙතිතුමා
කැමති නිලධ්ාරිපයක්පේ සහපයෝගය ගන්න
ුළුවන්. එපහම නම් අධිෙතිතුමාම පිළිතුරු
පදනවා කියලා එකක් නැහැ. ඊට ෙසේපසේ
පල්කම්තුමාටත්ත එපහමයි. පල්කම්තුමාට අදාළ
ෙැහැදිලි කිරීම කරන්න, මුදල් අමාතයාංශපේ
අපනකුත්ත ඕනෑම නිලධ්ාරිපයකුට අදහස ෙැහැදිලි
කරන්න බලය පදන්නත්ත පල්කම්තුමාට ුළුවන්.
ඒ වාපේම කථා කරන්න, කියන්නත්ත ුළුවන්.
අදහසේ අහන්නත්ත ුළුවන්. කනට කරලා
අහන්නත්ත ුළුවන්. ඒක ඒ පගාල්ලන්පේ
කැමැත්තතක්. අෙට තිපබන්පන් අධිෙතිතුමාපේ
වගකීම යටපත්ත, අධිෙතිතුමා පවනුපවන් ඕනෑම
නිලධ්ාරිපයක් උත්තතර පදන එක අහන එක
විතරයි. එහිදි අෙට නිලධ්ාරිපයක් නම් කරන්න
බැහැ. අධිෙතිතුමා කියනවා නම් මම පවනුපවන්
අහවලා උත්තතර පදනවා කියලා, එතපකාට ඒ
සඳහා අදාළ ුද්ගලයා පදන උත්තතරය අෙට
අහන්න ුළුවන්. පම්කදී, අපි මන්ීතුමන්ලා

සභො තිුමො: ඔබතුමා ප්රශේන අහනවා නම්
ඔබතුමා අදාළ පකනාපගන් ප්රශේනය අහන්න.
එතපකාට ඒ පගාල්පලෝ උත්තතර පදන එක
තීරණය කරයි.
රු මහින්ද්දොන්ද්නද අලුත් මපේ මහතො: එයා
කාපගන් ඇහුවත්ත එයට ුළුවන් උත්තතර පදන්න.
නැත්තනම් අපි එක්පකපනක්පගන් අහන්න ඕනෑ.
The Hon. Bimal Ratnayake: We have seen
the practice; you do not jump on him.
සභො තිුමො: එපහම කරන්න එො. අපි මීට
කලින් පහාඳට කළා.
The Hon. Lakshman Senewiratne: Hon.
Sujeewa Senasinghe, in fairness to
everybody, let me tell you one thing very
frankly. After you came here only this started
in this. Let the Chairman to take the decision.
Once he takes the decision, we are in no
position to argue about.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Let me say
something. You cannot make personal
remarks such as “after I came here, it is
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happening”. I am asking questions. I am not
getting up and shouting at anybody. I am
asking relevant questions. If somebody has a
problem with it then they cannot answer.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම වගකීපමන්
කියන්පන්.

සභො තිුමො:
ඔබතුමා
අධිෙතිතුමාපගන්
නිශේචිත ප්රශේනය අහන්න. අධිෙතිතුමා තීරණය
කරයි අධිෙතිතුමා උත්තතර පදනවාද, එපහම
නැත්තනම් අදාළ පකපනක් සම්බන්ධ් කර
ගන්නවාද කියලා. ඔබතුමා අදාළ පකනාපගන්
ප්රශේනය අහන්න.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිශේචිත
මැදිහත්තවීපම්
sensitiveකමක්
තිපබනවා.
පමතරම් කෑපකෝ ගැසීම් මම අනුමත කරන්පන්
නැහැ. එපසේ නම් අපි මීට වඩා ප්රපේශසම් සහගත
ක්රියාවලියක් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. පහේතුව
පමාකද, පම් මැදිහත්තවීමට උත්තසාහ කරන
තැනැත්තතාපේ සාක්ි ෙරසේෙරයි. පම් දුන්
පිළිතුරයි, මීට කලින් දුන් පිළිතුරයි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: He will
decide. Others cannot decide.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කාර්ය ෙටිොටි පිළිබඳ
ප්රශේනයක් අහනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, පමවැනි
කාරක සභාවක සාක්ිකරුවන් කැඳවීම කියලා
කාර්ය ෙටිොටියක් තිපබනවාද? මම පම්වා
දන්පන් නැති නිසා අහන්පන්. කරුණාකරලා
ෙැහැදිලි කරන්න.

සභො තිුමො: ඒක පවනමයි.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ නිසා ඔබතුමා
ඒක හිපත්ත තියාපගන සාධ්ාරණයක් ඉෂේට
කරන්න. ඒ නිසා එක එක්පකනාට ඕනෑ විධියට
පම්වා පසල්ලමට ගන්න බැහැ.

සභො තිුමො: තිපබනවා.

සභො තිුමො: ගරු සුජිව පසේනසිංහ ඇමතිතුමා
ඔබතුමා අධිෙතිතුමාපගන්
ඇසු ප්රශේනය
අවසානයිද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දිවුරුම්පිට
සාක්ි ගැනීපම් කාර්ය ෙටිොටියක් තිපබනවාද?
සභො තිුමො: තිපබනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I am asking
from the Governor. What I understand is
this. Normally, the practice of the Monetary
Board is to go by the Manual.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එවැනි විටක ඒ
සාක්ි ගැනීපම් ක්රියාවලිය තුළ ඒ සාක්ි පයාමු
කරන ක්රමය. පමතැන ගැටලු මතු වුණු ප්රශේනය
තමයි එක ුද්ගලපයක්පගන් යම් ප්රශේනයක්
ඇහුවාම ඒ ුද්ගලයාට උත්තතර පදන්න ුළුවන්.
නැත්තනම්, එයාට තව පකපනක්පේ ආධ්ාර
අරපගන උත්තතර පදන්න ුළුවන්. එවැනි
සාධ්ාරණ අවසේථා තිපබනවා. එතපකාට එවැනි
පවලාවක ඒ අවසරය ගත යුත්තපත්ත කාපගන්ද? ඒ
සාක්ිකරුම ඒ ප්රශේනයට උත්තතර දීපම් වගකීම
මාරු කරනවාද? එපසේ නැත්තනම් සභාෙතිතුමා ඒ
සඳහා අවසරය දිය යුතුද? ඒ වාපේම ඔබතුමාට
තව පදයක් කියන්නම්, පමම ෙරීක්ෂණපේදී
නිශේචිත මැදිහත්තවීම පිළිබඳව
ප්රශේනයක්
තිපබනවා. ඔබතුමා ඒ සටහන පිළිබඳව අවපබෝධ්
කරලා ඇති. ඔය මැදිහත්තවීටම උත්තසාහ කරන
තැනැත්තතා මීට කලින් ෙරීක්ෂණපේදී දුන්
සේථාවරයයි ෙසු ගිය දින පදපක්දී දුන් සේථාවරයයි
අතර ෙරසේෙරතාවක් තිපබනවා.

Dr. Indrajith Coomaraswami: Hon.
Minister, my understanding is the Manual
reflects the decisions of the Monetary Board.
There is a changing policy. The Monetary
Board can actually effect that change. It does
not have to follow the Manual all the time. If
a change is required, the Monetary Board
would make that change and that would be
reflected in the Manual.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Why would
it reflect on the Manual? Then, that becomes
the practice.
Dr. Indrajith Coomaraswami: Yes. Until
the Monetary Board changes.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Then, why
do we not ask from the particular people?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: If it is not
changed that must be the rule.
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Dr. Indrajith Coomaraswami: If it is not
changed in the Manuel- All decisions of the
Monetary Board should be reflected in the
Manual.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: No. You
have said it was done in 1998.
Dr. Indrajith Coomaraswami: No. There
was a mixed system.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Now I refer
to you the item “B” of the Manual on page 8
– “ Private and Direct Placements”, you tell
me what you understand from this language.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Is it the
Board Paper of the Monetary Board on
2008.10.07? That is a confidential document.
Can I read this to you? “I believe from the
evidence that I have heard what they said
was, ‘the system was changed purely
through this letter’.”

Dr. Indrajith Coomaraswami: You mean
the B. (i)
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
right. That is the general rule of the
Monetary Board. It is indicated here. The
decision had been taken by the Monetary
Board and it is, as Mr. Samarasiri said, far
back in 1996 or 1997. When the bond system
came in the normal practice was the auction
system. Am I right?

Dr. Indrajith Coomaraswami: I must ask
one of my colleagues to respond for that.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Can you
ask one of your colleagues to answer?
Dr. Indrajith Coomaraswami: Let me ask
them.
සභො තිුමො: සුජීව පසේනසිංහ ගරු ඇමතිතුමා,
ඔබතුමා
අධිෙතිතුමාගන්
ඇසු
ප්රශේනය
අවසානයිද?

Dr. Indrajith Coomaraswami: I was not
here. My understanding is there was a hybrid
system at one point where there was a
mixture of an auction as well as private
placements.

Mr. Indrajith Coomaraswami: Mr. S.S.
Rathnayake, Assistant Governor will answer.
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: මම ශ්රි ලංකා මහ
බැංකුපේ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර
අධිකාරි, රත්තනායක. 1997 වසපර්දී තමයි
බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම ආරම්භ කපළේ. ඇත්තත
වශපයන්ම, ඒ අවසේථාපේ auction ක්රමයට තමයි
ගිපේ. නමුත්ත, auction ක්රමය තුළින් දිගින් දිගටම
ප්රශේන මතු වුණා. Interest rate එක විශාල
වශපයන් පවනසේ පවනවා. මහ බැංකුව විසින්
ොලනය කරන අරමුදල් තිපබනවා, ඒ
අරමුදල්වලට auction ක්රමය හරහා එන්පන්
නැතිව direct placement වලින් එන්න ුළුවන්
කියන weighted average rate එකට 1998
වසපර්දී මුදල් මණ්ඩලය අවසරයක් දුන්නා.
Weighted average rate එක මත direct
placement යනවා කියන එක ආරම්භ වුපණ්
2008 වසපර්දී පනාපවයි. Treasury bond කියන
එක 1997 වසපර් ආරම්භ කරලා, මාස කිහිෙයක්
ගිහිල්ලා 1998 වසපර්දී direct placement
ආරම්භ කළා. එය බාහිර ොර්ශේවවලට විවෘත

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That came
in 2008. Am I right?
Dr. Indrajith Coomaraswami: No, that
came in 1998.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: At the last
occasion, when I asked from the officers of
the Central Bank what they said was “about
80 per cent or 85 per cent was done through
auctions and the rest was done through…”.
That is the idea I got from the language
depicts here. Any sane person will get that
idea from this language. That was changed
only in 2008. Am I right?
Dr. Indrajith Coomaraswami: That is my
understanding “when they move on to
moreover private placements”.
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වුපණ් නැහැ. මහ බැංකුව විසින් ොලනය කරන
විශාල අරමුදල් ප්රමාණයක් තිපබනවා. ඒ
අරමුදල්වලට auction හරහා එන්න ඕනෑ නැහැ.
1998 වසපර්දී, පොලී අනුොත සේථාවර කිරීපම්
අරමුණත්ත ඇතිව direct placement ආරම්භ
කළා. 1998 වසපර් ඉඳලා පම් ක්රමය යන විට
නැවතත්ත පොලී අනුොත විශාල වශපයන්
පවනසේවීම්වලට ලක් වුණා. 2008 වසර ආසන්න
කාලය වන විට පමය මහ බැංකුව තුළ සාකච්ඡා
කළා. ඒ අවසේථාපේදී auction ක්රමය විතරක්
පනාපවයි තවත්ත ක්රම තිපබනවා කියලා මුදල්
මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තතා. උදාහරණයක්
වශපයන්, ලංකා බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීපම්
බැංකුව, රක්ෂණ සමාගම් ඒ වාපේ විශාල
අරමුදල් තිපබන ආයතන ෙද්ධ්තියක් අපප්ප රට
තුළ තිපබනවා. ඒ ආයතනවලට - weighted
average rate - ඒ කියන්පන් බර තබන ලද
සාමානය පොලී අනුොතය මත direct
placement කරන්න ුළුවන්. ඒක 2008 වසපර්දී
ආරම්භ වුපණ්. නමුත්ත, ඒපක් තිපබන captive
sources කියන එක define කරලා නැහැ. Define
කරන්පන් නැති පහේතුව වන්පන්, captive
sources කියලා අදහසේ කරන්පන් විශාල අරමුදල්
තිපබන ආයතන. ඒවා primary dealers හරහා
එන විට සමහර පවලාවට විශාල වශපයන්
commission පගවන්න සිදු පවනවා. ඒක නිසා
රජපේ අරමුදල් පිරිවැය අු කර ගැනීම සඳහාත්ත,
රපට් මූලය ක්රමපයහි පොලි අනුොතය සේථාවර
කර ගැනීම සඳහාත්ත පයදු ක්රමපේදයක් තමයි ඒක.
ඒ සඳහා වැරදි interpretation දීම සුදුසු නැහැ.
එහි තිබුණු යහෙත්ත අරමුණු තමයි, රජයට අු
පිරිවැයක් යටපත්ත අරමුදල් සෙයා ගැනීම සහ අපප්ප
මුලය ක්රමය තුළ පොලී අනුොත අනවශය විධියට
ඉහළ ෙහළ යාම වලක්වා ගැනීම. ඒක අදාළ මුදල්
මණ්ඩල ෙත්රිකාවල තිපබනවා.

එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: 2008 වසපර් දී
ගත්තත තීරණය-, මහ බැංකුව තුළින් ොලනය වන
අරමුදල්වලට direct placement වලට තිබුණු
අවසේථාව, 2004 වසර ෙමණ වන විට ඒ
ක්රමපේදය නවත්තවන්න සිදු වුණා. පමාකද, රජපේ
බැඳුම්කර නිකුත්ත කරන ක්රමපේදය electronic
system එකකට පවනසේ වුණා. Primary dealer
system ඇවිල්ලා, electronic system එනපකාට,
electronic system යටපත්ත හැම primary dealer
ආයතනයකටම එපහම නැත්තනම් ඒ ක්රමපේදයට
සම්බන්ධ් වන හැම ආයතනයකටම ගිණුමක්
තිපබන්න ඕනෑ. එතපකාට මහ බැංකුපේ තිපබන
අරමුදල්වලට පවන පවන ගිණුම් නිකුත්ත කරන්න
බැහැ. ඒක නිසා 2003 පහෝ 2004 වසර වන විට මට හරියටම දිනය මතක නැහැ - ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුපේ අරමුදල්වලට ඍජු ක්රමය යටපත්ත එන්න
තිබුණු අවසේථාව අහිමි වුණා. එයට පහේතුව, පවන
කිසිවක් පනාපවයි, ඒ අරමුදල්වලට පවනම
ගිණුම් ආරම්භ කිරීමට පනාහැකි වීමයි. ඒ නිසා
තමයි 2004 වසපර්දී ෙමණ එය නැවැත්තවූපේ.
2004 වසපර් ඉඳලා 2008 වසර පවනකම් කාලය
තුළ ඇති පවච්ච වර්ධ්නයන් සලකා බලා තමයි
2008 වසපර්දී ඒ තීරණය ගත්තපත්ත.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියන
විධියට 2004 වසපර් ඉඳලා 2008 වසර පවනකම්
auction ක්රමය තමයි අනුගමනය කපළේ.
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: ඔේ. ඉන් බැහැර
පවන්න බැහැ පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: Very clear
ඔබතුමාපේ අවධ්ානයට තවත්ත කරුණක් පයාමු
කරනවා, ඔබතුමන්ලා කියන්පන්, ඔබතුමන්ලා
මුදල් මණ්ඩලපේ ගන්න තීන්දුව තමයි පම්
manual එපක් ඇතුළත්ත පවන්පන් කියලා.
එතපකාට, පම් manual එපකන් ෙරිබාහිරව
කටයුතු කරන්න ඕනෑ නම්, අනිවාර්යපයන්ම
මුලය මණ්ඩලය තීන්දුවක් අරපගන පම් manual
එක සංපශෝධ්නය විය යුතුයි. හරිද? ඔබතුමා පම්
රටට වැදගත්ත පවන විශාල කාරණා ගණනාවක්
කිේවා interest rate එකයි සියල්ලම.
ඔබතුමන්ලාට ඔයතරම් උනන්දුවක් තිබුණා නම්,
ඒ auction ක්රමය පගනැල්ලා පම් direct
placement ක්රමයට සියයට 80ක්, සියයට 90ක්
පවේ ගන්න ක්රමපේදයක් පවනසේ කරනවා නම්,
පම් manual එක පවනසේ කපළේ නැත්තපත්ත ඇයි?

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා සහ Dr. Azim කියන මහත්තවරුන්
පදපදනාම පමතැනදී සඳහන් කළා, පම් manual
එපක් ඇතුළත්ත පවන්පන්, මුදල් මණ්ඩලය ගත්තත
policy decision එකක් කියලා. ඔබතුමන්ලා,
රටට බලොන ඔය වැදගත්ත තීන්දුව 2008 වසපර්දී
ගත්තතා නම්, එය පම් manual එකට ඇතුළත්ත
පනාවුපන් ඇයි?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා කිේවා, අසීම් මහත්තමයා කිේවා, මුදල්
මණ්ඩලපේ එපහම තීන්දුවක් තිපබනවා නම්, ඒ
තීන්දුව පම් manual එකට ඇවිල්ලා, manual එක
සංපශෝධ්නය පවලා තමයි පම් manual එක
සැකපසන්පන් කියලා. මට, ඒ ගත්තත තීන්දුව පම්
manual එපකන් පෙන්වන්න.

ඔබතුමන්ලා direct placement ක්රමයට එන්පන්
2008 වසපර්දී පන්. 2004 වසපර් ඉඳලා 2008
වසර පවනකම් auction ක්රමයපන් ආපේ.
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: ඔේ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒ auction ක්රමය
අපිට පිළිගන්න ුළුවන්. පමාකද, manual එපක්
සඳහන් පවනවා, ුළුවන් තරම් පවන්පද්සි
ක්රමයට ගිහිල්ලා, අවශය නම් යම් පකාටසක් balance- ඉතිරිය direct placement එපකන්
සලසා ගන්න ුළුවන් කියලා.

සභො තිුමො: සුජීව පසේනසිංහ ගරු මන්ීතුමා,
ඔබතුමා දැන් ඔබතුමාපේ ප්රශේනය ඇහුවා පන්.
එතුමා ලබා පදන පිළිතුර සාවධ්ානව අහන්න
සංයමයක් තිපබන්න ඕනෑ.

එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: ඒ 2008 වසපරන්
ෙසේපසේ.

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම එතුමාට පමානවත්ත කිේපේ
නැහැ. දයාසිරි ජයපසේකර ගරු මන්ීතුමා මට
බාධ්ා කළා, ඒකයි මම කථා කපළේ.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: 2008 වසපරන්
ෙසුව පනාපවයි. Manual එපක් දැනුත්ත එපහමයි
තිපබන්පන්.

සභො තිුමො: ඔබතුමා ඇසූ ප්රශේනයට පිළිතුරු
පදන්න නිලධ්ාරි මහත්තමයාට ඒක බාධ්ාවක් පන්.

එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: ඒක හරි. 2008
වර්ෂපයන් ෙසුව තිපබන ක්රමපේදය තමයි ඔය
විසේතර පවන්පන්.

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක දයාසිරි ජයපසේකර
ගරු මන්ීතුමාට කියන්න. I did not disturb. So,
you stop the person who disturbs me.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් manual
එපකන් විසේතර වන්පන් ඒ ක්රමපේදයද?
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: ඔේ.

සභො තිුමො: මම සංයමයක් කියලා කිේපේ
ඔබතුමාට පනාපවයි. කාරක සභාවට එතුමාපේ
පිළිතුර අහ ගන්න අවසේථාවක් පදන්න කියලායි
මම කිේපේ. නිලධ්ාරිමහත්තමයා, ඔබතුමා පිළිතුර
ලබා පදන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් manual එපක්
ඒ වගන්තිය සංපශෝධ්නය වුපණ් 2008 වසපර්දී ද?
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: Manual එක
කියන එක දිගින් දිගටම තිපබනවා.

එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: 2008 වසපර්දී
මුදල් මණ්ඩලය ගත්තත තීරණය තමයි, පම්
manual එපක් සඳහන් පවලා තිපබන්පන්. මම
කලිනුත්ත සඳහන් කළා, captive sources කියන
එක මුදල් මණ්ඩලය නිර්වචනය කරලා නැහැ
කියලා. පමාකද, ඒ අවසේථාපේ මුදල් මණ්ඩලයට
captive sources කියන එක නිර්වචනය කරන්න
බැහැ. Captive Sources කියන්පන් විශාල
අරමුදල් ප්රමාණයක් තිපබන ආයතන. NSB, Bank
of Ceylon, People’s Bank, EPF, Insurance
companies. ඒ වාපේ ඒවා. ඇත්තත වශපයන්ම
ඒක තමයි පමහි පම් ලිහිල් භාෂාපවන් ලියලා
තිපබන්පන්.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: මම ඔබතුමාපගන්
අහන්පන්, 2008 වසර පවනකම් තිබුපණ්
පවන්පද්සි ක්රමය. ඔබතුමාම කිේවා, 1998 වසපර්
යම්කිසි direct placement ක්රමයක් හඳුනවලා
දුන්නා කියලා. නමුත්ත, තිබුණු ප්රාපයෝගික ප්රශේන
නිසා 2004 වසර වන විට ඒක නැවතිලා, 2008
වසර පවනකම් පවන්පද්සි ක්රමයටම ආවා. අෙට
තිපබන සාක්ිවලින් පප්පනවා ඒක පවනසේ
පවනවා කියලා. මහ බැංකුපේ අනිත්ත නිලධ්ාරි
මහත්තවරුන් සියලු පදනාම කිේපේ - ඔබතුමා
පනාපවයි - පම් ක්රමය පවනසේ කපළේ 2008 වසපර්
පමන්න පම් Board Paper එපකන් කියලා.
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: ඒක හරි. මුදල්
මණ්ඩල තීරණයක් තිපබනවා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමන්ට මම
නැවත ප්රශේනය පයාමු කරනවා. ඔබතුමන් කිේව
විධියට Board paper එපක් පම් තීන්දුව ගත්තතා
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නම් මට පෙන්වන්න, පම් තීන්දුව පකෝ Manual
එපක් අතුළත්ත පවලා තිපබනවාද කියලා?

තිපබනවා, auction ුළුවන්, direct placements
ුළුවන්, මුදල් ගන්නත්ත ුළුවන් කියලා. එපහම
නම් පමතුමන්ලා පම් මහ බැංකුපේ අවසානයට
කරු auction එපක් කිසිම වැරැද්දක් නැහැ.

සභො තිුමො: එතුමාපේ ෙැහැදිලි කිරීපම්දී
තිපබන්පන් ඒක Manual එපක් ඇතුළත්ත
පනාපවනවා කියලා පන්ද?

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: සුජීව මන්ීතුමා
අහන එකටම මම දැන ගන්න කැමතියි, “as
much as possible”කියන එක ෙැහැදිලි කරන්න
මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමාට.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම් order එක
Manual එපක් එන්න ඕනෑ. එතුමා කියන්පන්
captive sources නිර්වචනය කරන්න බැහැ
කියලා.

සභො තිුමො:
අදාළ ෙැහැදිලි
තවත්ත පබාපහෝ
නිසාත්ත, ඒ අයට
යනවා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පමහි පදවැනි
පකාටපසේ තිපබනවා, පම් විධියට Page Number
2 වල තිපබනවා, “Raising funds by
implementation
of
the
borrowing
progrmmes” කියලා. ඒපක් Auction, Private
placement and Rupee loans කියන පම් තුනම
සඳහන් පවනවා. පම් පගපනන සන්පද්ශය
Manual එක පවනසේ කිරීම ගැන පගපනන
සන්පද්ශයක් පනාපවයි පන්. Manual එක
පමපහමම තිපබනවා. ඒක ඇතුළ ආෙසු පම්ක
පගනාවා කියලා ෙසු උපද් පවනසේ කරලා
කියන්පන් නැහැපන්. ආෙසු පම් විධියට කරන්න
කියලා නැවතත්ත පවනසේ කරනවාද? නැහැ. ඒ
තුපනන් එකකින් යන්න ඉඩ දීලා තිපබන්පන්.
පම්ක ගැන අෙට පවනත්ත ප්රශේනයක් තිපබනවා.
මටත්ත තිපබනවා EPF, ETF පසාරකම් කරු එක
ගැන කථා කරන්න. පමතැන මපේ තර්කය
සභාෙතිතුමනි, පම් Auction, Private placement
and Rupee loans කියන තුනම දාලා තිපබනවා.
නමුත්ත කඩින්-කඩ පගපනන Board papers
වලින් සමහර විට කියන්න ුළුවන්. දැන් private
placementsවලට යමු; Rupee loansවලට යමු;
කියලා යන්න ුළුවන්. නමුත්ත ඒක Board paper
එකකින් යන කාරණයක්. ඒක මත ෙසු දා උපද්
Manual එක පවනසේ කරන්පන් නැහැ.

ඔබතුමන්පේ ඔය කාරණාවට
කර ගැනීම අවසන් නිසාත්ත,
මන්ීවරුන් පමතැන සිටින
අවසේථාව පදන්න. මම ඉදිරියට

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: සුජීව මන්ීතුමා
අසන ලද ප්රශේනය මත ෙදනම් වන පදයක් පම්ක.
මම දැන ගන්න කැමතියි, මහ බැංකු
අධිෙතිතුමාපගන් පහෝ ඔබතුමන් නම් කරන
නිපයෝජිතපයක්පගන් පම්පක් private and
direct placements කියන එපකහි “Front office
has to make arrangements to meet financing
needs as much as possible through
auctions.” පමාකක්ද “as much as possible”
කියන එපක් practical idea එක. පමාකද “as
much as possible”කියන්පන් broader
meaning එකක්. අපනත්ත එක පම්වා එසේ සමානයි
එම්.ඒ වාපේ එකක් පනාපවයි Economics
කියන්පන්. මම දැන ගන්න කැමතියි පමාකක්ද
“as much as possible”කියන්පන්. Value for
moneyද best practicesද පමානවාද? පමාකද
මම හිතනවා පම් Board paper එපක් idea එක
පම්පක් include පවලා තිපබනවා කියලා.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: I stand to be
corrected by my colleagues who know much
more about this than I do. My understanding
is that there is a process through which these
bonds and government securities take place.
And, there are different levels at which once
the bids have been made, how the bids are
assessed and accepted. So, in that process,
the different committees will try to get as
much money as possible for the government
as cheaply as possible.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පමතුමා කියන
තර්කය නිවැරදි නම්, auction ක්රමය
පගපනන්නත්ත පවන පදයක් කරන්න අවශය
නැහැ. පම් ප්රශේනය තිපබන්පන් පම් auction
ක්රමයට පකාපහාමද අාපේ කියන එක පන්.
පමතුමා කියනවා එපහම පවනසේ පවන්න නම්,
එපහම පමානවත්ත Manual එපක් ඇතුළත්ත
පවන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. පම්පක් සඳහන් කර
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කියන එක එන්පන්, අපි හිතමු ලක්ෂ දහයක
බැඳුම්කරයක් අද දින නිකුත්ත කරනවා නම්, අද
දින. අද දින ඒ ලක්ෂ දහපේ බැඳුම්කරයට
ද්විතියික පවළඳ පොපළේ මිලක් තිපබනවා. ඒ
කියන්පන් interest rate එකක් තිපබනවා; price
එකක් තිපබනවා. එතපකාට පම්ක හැමදාම
දිනෙතා
අපි
දන්නවා.
රාජය
ණය
පදොර්තපම්න්තුව පම් පතාරතුරු දිනෙතා එකතු
කරනවා. අද දුන්න සියයට දහපේ බැඳුම්කරපේ
පොලිය තිපබන්පන් සියයට දහය නම්, පවපළඳ
පොපළන් අද ගන්න ඕනෑ සියයට 12කට. අපි මුළු
පවපළඳ පොළම රැවටීමක් කරනවා. ඒක එපහම
කරන්පන් නැහැ අපි. ඒක තමයි රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ cheap කියලා කිේපේ.
එතපකාට සියයට දහය පහෝ දහයට අු පහෝ
දහයට ආසන්න මට්ටමකින් පහෝ තමයි අපි ණය
ගන්පන්. ඒකයි මපේ ෙැහැදිලි කිරීම.

The Hon. Bimal Rathnayake: When you
say “as much as possible” one aspect is it
should be cheap for the Government. It is
okay.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: That would
be one criterion. So, they would also have to
decide clearly how much money to take and
the cost. They would accept to raise that
money. Now, my understanding of that first
sentence is that there should be an attempt
made to take as much money as possible
through auctions within the parameters that
the different committees set for themselves
in terms of costs. They are trying to raise the
money that the Government needs as
cheaply as possible. That is my understating.
But, I would like to ask my colleagues, who
are specialists in the Debt Department to
elaborate on that or correct me if I am
wrong.

සභො තිුමො: ඔබතුමන් ෙැහැදිලි කරන පකාට
ඒ ෙැහැදිලි කිරීමට එකතු පවනවා පන්ද, පම්පක්
ඊළඟ පඡදපේ තිපබන පකාටපසේදී “The balance
fund requirement of the Government has
indicated in the approved borrowing
programme” කියන එක. ඒ programme එක
යටපත්ත තමයි ඒ කියන අවසේථා ටික සිද්ධ්
පවන්පන්.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ගරු ඔබතුමා
උත්තතරයක් කියන්න?
The Hon. Bimal Rathnayake: There are
two officers who raised hands.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: මපේ ප්රශේනය “as
much as possible” කියන එක. “As much as
possible” කියන එපක් clear definition එක
practice එක අහන්න. එතපකාට මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා කියන්පන්, cost ඇතුපල් පන් cheap
කියන එක තිපයන්පන්. අපි ගන්න ප්රමාණය
තීන්දු විය යුත්තපත්ත, අපප්ප auctions තමයි අපප්ප
main tool එක. බලන tool එක auction එක
තමයි. Manual එක clear. ඒකට limit එකක්
එනවා, “as much as possible” කියන එපකන්
cost එක අනුව. මම හරිද?

Dr. Indrajit Coomaraswamy: Dr. M.Z.M.
Azim will elaborate on what I said about
auctions and direct placements.
The Hon. Bimal Rathnayake: The
Governor asked him to answer.
පක්.එම්.එම්. සිරිව්ර්ධ්න මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මම සිරිවර්ධ්න. සහකාර අධිෙති. ඒ වාපේම මම
මීට අමතරව රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ
අධිකාරි වශපයන් කාරණා කිහිෙයකට අවතීරණ
වුණා. අධිෙතිතුමා කියු විධියට ණය ගැනීපම්දී
අපි හැම තිසේපසේම බලන කරුණු පදකක්
තිපබනවා. ණයක් පවපළඳ පොප ළන් ගන්න
පකාට cost එක වපේම risk එක තමයි හැම
තිසේපසේම
සලකා
බලන්පන්
පකාච්චර
අවධ්ානමක් තිපබනවාද? පතාච්චර වියදමක්
දරන්න පවනවාද? ඒ අදාළ දවපසේ අදාළ ණය
ගැනීම් විධි කියන එක. එතපකාට cheapest

Dr. Indrajit Coomaraswamy: As I said,
that is how it happened.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතපකාට 7th
October, 2008, Monetary Board decision
එකක් තිපබනවා පන්. එතපකාට decision එක
ඔබතුමන් ළඟ තිපබනවා. ඒ decision එපක්
content එකයි, ඒ decision එපක් තිපබන basic
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සභො තිුමො: ඒ ගත්තත එක පම්පකන් cover
පවනවා කියලා ඒ අයම පිළිගන්නවා නම්, අෙට
අවශයතාවක් නැහැ පන් නැවත නැවත ප්රශේන
කරන්න. අපි පනාපවයි පන් අරපගන
තිපබන්පන්.

idea එකයි, Manual එකයි, පම් Page 8 එපක් “as
much as possible” කියන Paragraph එක
ගත්තපතාත්ත ඒකත්ත එක්ක conflict එකක්
තිපබනවාද? පම් Board paper එපක් තිපබන
idea එකයි, පම් Manual එපක් පමයයි අතර
ෙරසේෙරයක් තිපබනවාද? මම දකින පද් මම
කියන්නම්. මම දකිනවා. මම දැන ගන්න කැමතියි
ඒක.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: එතැනින් ෙසුව
තමයි direct placementsවලට shift වුපණ්.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා, අපි
කැමැති පිළිතුර ලැපබන පතක් ප්රශේන කරන්න
බැහැ. ඒක වැරදි ක්රමයක්.

Dr. Indrajit Coomaraswamy: I am
assuming that this is a decision that the Hon.
Sujeewa Senasinghe read out.

සභො තිුමො: ගරු දයාසිරි
මන්ීතුමා, කථා කරන්න.

The Hon. Bimal Rathnayake: Yes. I can give
it to you if you know it. “As much as possible”
is a broader term you can put many things
time to time.

ජයපසේකර

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: මම කියන්පන්
එක පකාල කැබැල්ලක් අරපගන, එක decision
එකක් අරපගන - ඔබතුමන්ලා පම් වාපේ
decisions අනන්තවත්ත ගන්න ඇති. හරිද? අෙට
ලැබිලා තිපබන්පන් එක පකාලයක් ෙමණයි. මට
පත්තපරන විධියට අපි දන්පන් නැහැ පම්වා පකායි
පකායි විධියට පවනසේ වුණාද කියලා. 2008ද,
2009ද, 2010ද කියලා -

Dr. Indrajit Coomaraswami: I would say,
again my colleagues would correct me if I am
wrong. But I think this decision can be
covered by what is in the Manual.
The Hon. Bimal Rathnayake: That is what
you think. This decision can be covered by
what is in the Manual.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමා පවන්න.
පම්ක නිකම් පකාල කැබැල්ලක් පනාපවයි.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: හරි. ඒක
පනාපවයි මම කිේපේ. තවත්ත පම් වපේ decisions
ගත්තතාද කියලා ඇහුපවාත්ත, පම් වපේ decision
ගත්තත පකාල තව තිපයයි.

Dr. Indrajit Coomaraswami: Yes.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Why do
you need a decision then?
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,
Decision එපක් තිපබන අදහස පම් Manual එපක්
තිපබන එපකන් cover පවනවා කියලා record
කර ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.

රු චන්ද්රසිරි
තව ඇති.

ජදීර මහතො: පම් වපේ පකාල

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පම් වාපේ
පකාල තව තිපබනවා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒක ෙැහැදිලි කර
ගන්න. ඔබතුමාට ඉතාම වැදගත්ත එකක්. මට කථා
කරන්න අවශය නිසා පනාපවයි. එපහම
තිපබනවා නම් පම් decision එපක් ඇති
අවශයතාව පමාකක්ද? Monetary Board
එපකන් පම් Manual එපක් තිපබන ටික cover
පවනවා නම් පම්කට අමතරව decision එකක්
ගන්න අවශය නැහැ පන්. ඔබතුමා සාවධ්ානව
සවන් පදන්න. පම්පක් තිපබන decision ගන්න
අවශය නැහැ. පම් Manual එපක් decisions
තිපබනවා නම් -

Dr. Indrajit Coomaraswami: Sir, may I
respond? In fact, Hon. State Minister,
Sujeewa Senasinghe raised a very important
point. I think, we need to understand that
this is a Manual rather than a rule book. So,
it basically sets out guidelines as to what
should be done by the people in the Public
Debt Department. The decision on the 07th of
October, 2008 gives specific instructions as
to how the sale of government securities
should be conducted. So, what you are
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

දුන්පන් පම් වතාපේ විතරද? මීට කලින් පම් වාපේ
සිද්ධිවලදී පම්වා දීලා තිපබනවාද?

saying on Page 8 under (b) (i) is really a very
broad statement, which is the guideline
within the Manual rather than a rule book.
So, we must always remember that this is a
Manual and not a rule book. The decision
gives the officers involved in the process
specific instructions. That is different. That is
a broad kind of guideline and this is the
specific decision as to how the guidelines
should be implemented.
The Hon. Dayasiri Jayasekara: Hon.
Chairman, that is why I said earlier also the
Manual is not changed and the guidelines
are going to be changed from time to time by
the Monetary Board. That is how it happens.

Dr.
Indrajit
Coomaraswami:
My
colleagues can answer that. Before that, I
would also like to request my colleagues who
are specialists in public debts to make sure
that what I said was correct because I do not
want to mislead the Committee. So, may I
ask the specialists of the Public Debt
Department whether what I said was correct
and please, be very frank when I said that the
language is broad enough to cover the
specific instructions in the Board decision of
2008? Can one of my colleagues of the Public
Debt Department answer that?

Dr. Indrajit Coomaraswami: This is broad
and vague enough.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Who is the
head of the Public Debt Department?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: That is what I
am saying. මම ඔබතුමාපගන් අහන්පන් ඒකයි.
ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම පම් වපේ තීරණ ගන්න
ඇති. හැබැයි අෙට පම් පකාලය ෙමණයි ලැබුපණ්.
ඒකත්ත එක්ක තමයි අපි පම් කථා කර පගන
යන්පන්. ඔබතුමන්ලා සමහර පේලාවට කලින්
තීරණය කරන්න ඇති auction එපකන් පම් ටික
ගන්නවා, private placementsවලින් පම් ටික
ගන්නවා කියලා. හැබැයි ලිඛිත guideline එකක්
විධියට ගිපේ පම්ක ෙමණද? එපහම නැත්තනම් මීට
කලිනුත්ත Monetary Board එපකන් පම් වාපේ
ලිඛිත guidelines දීලා තිපබනවාද? මම කියන
එක ඔබතුමාට පත්තපරනවාද? දැන් පම් කාරණාව
vague පන්. ඒක පබාපහාම ෙැහැදිලි පන්. සමහර
පේලාවට ණය පදොර්තපම්න්තුපවන් තීරණය
කරනවා auction එපකන් පමෙමණ ගනිමු,
private placement එපකන් පමෙමණ ගනිමු
කියලා. හැබැයි, ඒ තීරණය ගන්පන් ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ ඔබතුමන්ලා, කට්ටිය එකතු
පවලා. සමහර පේලාවට ඒක නැවත Monetary
Board එකට දැනුම් පදන්න ුළුවන්. සමහර
පේලාවට Monetary Board එපක් තීන්දු අනුව
ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්නත්ත ුළුවන්. පමපහම
කරන්න පහෝ පමන්න පමපහම කරන්න එො
කියලා පම් විධියට ලිඛිත guideline එකක්

Dr. Indrajit Coomaraswami: Mr. T.H.B.
Sarathchandra.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: So, let him
answer.
සභො තිුමො: ගරු සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමා,
එතුමා ඒක කියයි.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො : “My
colleagues” කිේවාම, someone gets up and
say. We will listen to them.
සභො තිුමො: එතුමා කියන පකනාට ඉඩ
පදන්න. ඒක එතුමා කියයි. මම එපහම කියන්න
කැමති නැහැ. අධිෙතිතුමාට නිපයෝගයක් දීලා
එයාපගන් පනාපවයි, පමයාපගන් අහන්න කියලා
ඔබතුමා කියන්න එො. ඒක ගැළපෙන්පන් නැහැ.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම්ක විකාරයක්
පන්. පම්ක එක්සත්ත ජාතික ෙක්ෂපේ ශාඛ්ා
සමිතියක්ද?
The Chairman: Mr. Governor, you can
select the person.
The Hon. Bimal Rathnayake: We do not
want to waste our time here.
The Chairman: How you can say it?
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The Hon. Sujeewa Senasinghe: We have to
decide. He never mentioned a name.

the fact that in addition to the auctions the
direct placements also accommodated.

සභො තිුමො: No. ගරු සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමා, පම් විධියට හැසිපරන්න එො. පම්ක
නරක ආදර්ශයක්. Mr. Governor, you can
select the person.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: What I am
saying is, it is not very clear. The decision that
the Monetary Board has taken is here.
According to that, have you changed the
Manual or not? Is there any necessity to
change this Manual according to the decision
that the Monetary Board has taken? Why did
you not do that?

Dr. Indrajit Coomaraswami: Hon.
Chairman, we have several specialists here.
But to avoid –
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමා
කරුණාකරලා වාඩි පවන්නපකෝ. කලින්
මහත්තමපයක් නැගිට්ටා පන්. අධිෙතිතුමා කියාු
ගමන් ඔබතුමා නැගිට්ටා. ඔබතුමා කියන්න. තව
කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ෙසුව කියන්න.

Dr. M.Z.M. Azim: Yes.
The Hon. Dayasiri Jayasekara: Why did
you not do that? If there is a necessity to
change this manual according to the decision
taken by the Monetary Board, why did you
not do that?

සභො තිුමො: ගරු අධිෙතිතුමා, ඔබතුමා මුලින්
ආරාධ්නා කරු නිලධ්ාරි මහත්තමයාට අදහසේ
දක්වන්න කියලායි මම කියන්පන්.

Dr. M.Z.M. Azim: We did change the
manual in line with the Board decision and
the manual that you are having already
reflects the decision of the Monetary Board.
So, it is there.

Dr. Indrajit Coomaraswami: Please, be
frank.
Dr. M.Z.M. Azim: Hon. Chairman, as the
Governor specifically stated, the decision
reflected in 2008 Monetary Board has been
accommodated in the current Version that
you all are having in your hands as the
Operational Manual of the Public Debt
Department. Whenever a Board decision
comes in, the Public Debt Department faxes
it and the Board decision is the decision the
Public Debt Department follows. The Manual
periodically get updated according to the
decisions passed to us by the Monetary
Board.

සභො තිුමො: ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව ෙැහැදිලි
කිරීමක් තිපබනවාද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ද්ර මහතො: Central Bank
එපකන් Manual එක ආපේ පකාපහාමද කියලා
ෙැහැදිලි කරන්න අවශයයි. මම 2004 වර්ෂපේ
රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ පනාපවයි
පවනත්ත පදොර්තපම්න්තුවකයි සිටිපේ. ඒ
අවසේථාව වන විට කිසිදු පදොර්තපම්න්තුවක
Manual එකක් තිබුපණ් නැහැ. Manual එපක්
අවශයතාවය දැනුපන්- අපි 2003, 2004 වර්ෂවලදී
පම් සියල්ලම computerized කළා. එපසේ
computerize කරන විට ප්රශේනයක් මතු වුණා.
පමාකද, ඒ වැඩ කරන අය හදිසිපේ -පබෝම්බ
පිපිරීමක්, earthquake එකක් සහ ජල ගැල්මක්පසේවයට ෙැමිණිපේ නැතිනම්, පම් වැඩ ටික කර
පගන යන්පන් පකාපහාමද කියන ප්රශේනය මතු
වුණා. ඒ නිසා පම් Manual එපකන් පකපරන
වැඩ සියල්ලම අපි එක පොතකට ගනිමු කියන
අදහසට ආවා. යම්කිසි අවසේථාවක කවුරුන් පහෝ
පසේවයට ෙැමිණිපේ නැතිනම්, සිටින අය පම්

The Hon. Dayasiri Jayasekara: Is there any
need to change the Manual according to the
Monetary Board decision?
Dr. M.Z.M. Azim: Exactly. The Board
decision is taken into consideration and it is
being factored into the Manual and the
Manual what you see now and what you are
having in your hands is reflected to highlight
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ ප්රධ්ානියා විධියට ඔබතුමා
ප්රශේනවලට උත්තතර දුන්න නිසා, ඔබතුමාපගන්
පම් ප්රශේනය විමසන එක ෙහසුයි. ඔබතුමාපේ
සේථාවරය තමයි මැනුවල් එපක් 08 වැනි පිටුපේ,
බී-1 හි සඳහන් පවලා තිපබන වචනවලට,
2008/20/25/පීඩී/එම්බී දරන 2008.10.07 දිනැති
තීරණපේ හරය අන්තර්ගත වී තිපබනවා කියන
කාරණය. එය හරිද?

system එපක් වැඩ කරන්පන් පකාපහාමද, ඒ
සඳහා enter පවන්පන් පකාපහාමද කියලා බලා
ගන්න ුළුවන් පවනවා. අපි එය කැබිනට් එකට
දාලා, අත්තසන් කර, සීල් තබා ඒ සඳහා පවනම
password එකක් තැබුවා. ඒ තුළින් වැඩ කර
පගන යන්න ුළුවන් තත්තත්තවයක් අපි නිර්මාණය
කර ගත්තතා. ඒ විධියට තමයි පමය ටිපකන් ටික
ඉදිරියට ආපේ.
ඒ වාපේම අපනක් කාරණය තමයි, පමය
තීරණය කරලා තිපබන නීතිරීති, regulations
පමානවාද කියලා යම් පකපනක් එකවරම
පනාදැන සිටීම. නමුත්ත අලුත්ත පකපනක් වැඩ
කරන විට Monetary Board එපකන් දුන් නීතිරීති
සහ අපි introduce කළ සියල්ලම පමහි
summarize පවලා තිපබනවා. ඒ සියලුම පද්වල්
නිවැරදිව පමහි සඳහන් පවනවා කියන එක,
එයින් අදහසේ පවන්පන් නැහැ. උදාහරණයක්
කියනවා නම්, වර්ෂය මුලදී borrowing
programme එකක් Monetary Board එකට
ගිහිල්ලා, approve කරනවා කියමු. නමුත්ත අපි එය
Manual එකට දමන්පන් නැහැ, පවනම තබා
පගන කටයුතු කරනවා. දැන් Governor කිේවා
වාපේ, broad system එකක් තමයි පමහි ඇතැම්
තැන්වල තිපබන්පන්. ඊට අදාළව යම් යම්
systemsවල, ඒවා කරන ක්රමපේදය තමයි
ඇතුළත්ත කර තිපබන්පන්. Approvals, TOR –
terms of reference- වාපේ වැඩ කිරීමට අවශය
පද්වල් තමයි පමහි ඇතුළත්ත කර තිපබන්පන්. ඒ
වාපේම business continuity කියලා plans
තිපබනවා. ඊට අදාළව අපි පම්වා සකසේ කර පගන
තිපබනවා. අපි Monetary Board එපක් approval
සඳහා යන්පන් නැහැ කියන්පන් ඒ නිසයි.

සභො තිුමො: අජිත්ත පී. පෙපර්රා මන්ීතුමා,
කලින් ෙැහැදිලි කිරීපම්දී ඒ කාරණය සනාථ වුණා
පන්ද?
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම එය
පිළිගන්පන් නැහැ.
සභො තිුමො: ඔබතුමා පිළිගන්පන් නැති නිසා
නැවත ප්රශේන කරනවා. කාරක සභාව හැටියට
එකම කාරණපේ දිගින් දිගටම සිටින නිසයි මම
පම් අහන්පන්. ඔබතුමා විමසන ලද Board paper
එක සහ Manual එපක් reflect පවනවා කියන
කාරණය පමෙමණ පේලා සාකච්ඡා කර තහවුරු
කර ගත්තතා පන්ද? පමතැන කථා කපළේ ඒක
පන්ද?
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එක් එක්
නිලධ්ාරින් එක් එක් අදහසේ ප්රකාශ කරන්න
ුළුවන්. එකඟතාවයක් තිපබන්න ුළුවන්.
පවනසේ කම් තිපබන්න ුළුවන්. එවැනි
පවනසේකම් පමම ක්රියාදාමය තුළ අපි දැක්කා. ඒ
වාපේම කලින් inquiry එක තුළ තිබූ
evidenceවල පවනසත්ත සංසන්දනපයන් අපි
දැක්කා. මපේ ප්රශේනය තමයි, 2008.10.07 දිනැති
තීරණපේ අදහස Manual එකට අන්තර්ගත
කරලා තිපබනවාද කියන එක. එය තර්කානුකූල
පවන්න ුළුවන්, නමුත්ත හරිද කියලායි මම
අහන්පන්?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: අපිට දැනට එවා
තිපබන එක Version II updated as of
31.07.2013. ඒ කියන්පන්, 2013.07.31 දිනට
update කරන ලද Manual එක තමයි අෙට දීලා
තිපබන්පන්. පමහි තිපබන කාරණා පම් තුළ
තිපබනවා කියන එකද ඔබතුමා කියන්පන්?

සභො තිුමො: එය අධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කළ
කාරණපේත්ත තිපබනවා. ඒ වාපේම බහුතරයක්
මන්ීවරුන්පේ සාකච්ඡාවලත්ත ඒ අදහස තිබුණා.
නැවත නැවතත්ත ඒ කාරණාපේම සිටින එපක්
පත්තරුමක් තිපබනවාද කියන එකයි මම
අහන්පන්.

ටී.එච්.බී. සරත්චන්ද්ර මහතො: ඔේ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එපහනම්
ප්රශේනයක් නැහැ පන්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමය මහ
බැංකුපේ ක්රියාකාරිත්තවය පිළිබඳ පකපරන
ෙරීක්ෂණයක් පන්. පමතැන සිටින එක් අපයක්
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හැර, වැඩි පිරිසක් පම් ප්රශේනපේ පකාටසේකරුවන්
පවනවා. ඒ අය පදන පිළිතුරු එපලසම
පිළිගන්නවා නම්, අපි ෙරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ
නැහැ පන්.

බලොනව, ුරවැසියන් මත බලොනවා. ඒ
වාපේම සාමාජිකයන් වන අපි මත බලොනවා.
අහන්න ඕනෑ ප්රශේන අපි පමතැන අහන්පන්
නැතිනම්, එය අපප්ප කීර්තියට බලොනවා. ඒ නිසා
පම් නිලධ්ාරින් පවන් පවන්ව කැඳවා සාක්ි
ගන්න ඕනෑ නම්, දිේරුම් පිට ගනිමු කියලායි මම
කියන්පන්. නමුත්ත එෙමණ දුර යන්න අවශය
නැහැ. අපි සාකච්ඡාච කපළේ පමය දවසින් පදකින්
අවසන් කර ගන්න ඕනෑ කියලා පන්. නමුත්ත අහන
ප්රශේන සීමා කරන්න හදනවා නම්, ඒ විධියට
කරන්න බැහැ.

සභො තිුමො: ඒ කාරණය තවත්ත කාපගන්ද
අහන්න තිපබන්පන්? අධිෙතිතුමාත්ත ඒ කාරණය
කියනවා. නිලධ්ාරින්පගනුත්ත ඒ කාරණය අහුවා.
ඒ නිසා එකම කාරණය නැවතත්ත අහන එකයි මට
තිපබන ප්රශේනය. නමුත්ත ප්රශේන ඇසීපම් අයිතිය
ඔබතුමාට තිපබනවා.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමය ඉතාම
වැදගත්ත ප්රශේනයක්. ඒ නිසා මන්ත්රිවරුන් කල්ෙනා
කරනවා නම්, පමතැන ඉන්න තවත්ත නිලධ්ාරි
මහත්තවරුපේ අදහසේ අවශයයි කියලා ඒ සඳහා
අවසේථාව පදන්න ඕනෑ. දැන් නිලධ්ාරින්
තුන්පදනක් කථා කළා. ඒ තුන්පදනා එක්
අදහසක් කිේවා. නමුත්ත පවනත්ත අදහසක්
තිපබනවාද කියලා අපි දැන ගන්න කැමතියි?

රු චන්ද්රසිරි ජදීර මහතො: එතුමා සෑහීමකට
ෙත්ත පවන්පන් නැතිනම් ප්රශේන අහන්න අවසේථාව
පදන්න.
The Hon. Ajith P. Perera: I have my own
point of view.
Mr. Indrajith Coomaraswami: Mr.
Chairman, it might be helpful to the
Committee, if I try and explain why I say that
the Monetary Board decision is covered in
this paragraph in the Manual. The decision
essentially relates to how EPF funds and
other captive source funds can be used
through private placements. It does not in
any way, contradict the statement in the first
sentence which says, “Financing needs
should be met as much as possible through
auctions.” It does not contradict that. It says
how private placements can be raised
through EPF and other captive sources and
how that can be done. So, that is covered in
the second sentence which basically says
that you can arrange private placements.
There is nothing in this which talks about
balance between private placements and the
auction. So, by not referring to that balance,
it does not in any way contradict what is in B
1. Of the Manual.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට ප්රශේන
අහන්න බැරිද?
සභො තිුමො: ුළුවන්, ඒ සඳහා අයිතියක්
තිපබනවා.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපසේ නැත්තනම්
ඒක වාර්තා කරලා, අපි පමය අවසන් කරමු. පම්
කාරක සභාපේ අපිට වගකීමක් තිපබනවා. ඒ
වාපේම පම් පිළිබඳව රපට් ප්රශේනයක් තිපබනවා.
නමුත්ත පම් කාරණය පිළිබඳව පබාපහෝ බරෙතළ
පදයක් තිපබනවා. අපිටත්ත හෘද සාක්ියක්
තිපබනවා. ඒ අය කියන පද් as it is භොර ප න,
ඒක තමයි සාක්ිය කියලා කියනවා නම් අපි
පමානවාටද? පම් කාරණය සම්බන්ධ්පයන්
එංගලන්ත ොර්ලිපම්න්තුපේ ක්රමය මම බලන්
ඉඳලා තිපබනවා. ඒ වාපේම මම ඉපගන ගන්න
ගියා. එහි තිපබනවා, සාක්ි කරුවන්පේ ප්රකාශ
පිළිබඳ ප්රශේන තිපබනවා නම්- පමතැන උසාවිය
වාපේ ප්රශේන කරනවා කියලා ඇතැම් අය කියනවා
මට ඇහුණා. එංගලන්තපේ සහ ඇමරිකාපේ
පකාංග්රසේ එපක්, උසාවිය වාපේ තමයි ප්රශේන
කරන්පන්. මම ඒවා රූෙවාහිනිපයන් බලන්
ඉඳලා තිපබනවා. ඒ නිසා ප්රශේන කරනවා නම්
රූපලන් රූලට, නීතිපයන් නීතිය ප්රශේන කරන්න
ඕනෑ. පමාකද, පමහි වගකීමක් තිපබනවා පන්.
අපි පම් විධියට සීමා පවන්න ලෑසේති නැහැ. පම්
තීරණය ආණ්ුව මත බලොනව, ුද්ගලයන් මත

That is why I said, it is covered.
සභො තිුමො: හර්ෂණ රාජකරුණා
මන්ීතුමාට අවසේථාව ලබා පදන්න.
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ගරු

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමතැනදී
private/direct placements පමතුමන්ලාපේ
ෙැහැදිලි කිරීම් අනුව මට පත්තරුම් ගන්න ුළුවන්
වුපණ්, පම්ක broad definition එකක් කියලායි.
It is a broad definition, no doubt. What I
mean by broad definition is, it does not say it
has to be 80 per cent private placements and
20 per cent auctions or the other way
around. That is what you mean. From the
English that I know, it clearly says, as much
as possible through auctions. It might not
give you an exact percentage but it clearly
says, as much as possible through auctions.
It further explains by saying that the balance
fund requirement of the Government as
indicated in the approved borrowing
programme may be arranged through
private placements. පම්පක්දී ඉතා ෙැහැදිලිව
කියනවා, that the majority should be through
auctions කියලා. Is that what the manual
says?

The
Hon.
Absolutely.

Harshana

Rajakaruna:

Mr. Indrajith Coomaraswami: You can
carry out what is in the Monetary Board
decision and still raise as much as possible
through auctions.
The Hon. Harshana Rajakaruna: Exactly.
That is exactly what I am saying.
සභො තිුමො: ගරු මන්ීතුමනි, ඔබතුමා
අධිෙතිතුමාපගන්
විමසන
කරුණ
සම්බන්ධ්පයන්ම විමසා ෙැහැදිලි කර ගැනීමට
කරුණක් මටත්ත තිපබනවා. පමතුමාපේ
කාරණාවලට එකතු කිරීමක් කරනවා. අපි කථා
කරන්පන් 8වැනි පිටුපේ තිපබන (08) (i) ගැන
පන්. හැබැයි, පම් Manual එපක් Front Office
කියන first page එපක් තිපබනවා, “Front Office
(FO) 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” කියලා. එතැනදී පම් ක්රියාවලි සිද්ධ්
පවන්පන් at the lowest possible costවලට
යටත්තවයි. ූර්ව තත්තත්තවය පම්කයි. පම් ූර්ව
තත්තත්තවයට යටත්තව තමයි, Manual එකට private
placementsද, direct placementsද කියන
ක්රියාවලියට
යන්න
ඕනෑ.
එතැනදී
“අනිවාර්යපයන්ම රජයට අවාසියක් පනාවන
ආකාරයට සහ මහ බැංකුපේ ක්රියාවලියට
අවාසියක් පනාවන ආකාරයට at the lowest
possible cost කියන තත්තත්තවය යටපත්ත පම්
ක්රියාවලිය කළ යුතුයි.” කියලා තිපබනවා. පමම
ක්රියාවලිය ෙවතින්පන් ඒ යටපත්ත කියන එක
අවධ්ාරණය කිරීමට තමයි මම පම්ක සඳහන්
කරන්පන්. Cost and risk.

Mr. Indrajith Coomaraswami: You are
absolutely right Hon. Member. The thing is,
there is nothing in the Monetary Board
decision of 2008 which goes against that.
The
Hon.
Absolutely.

Harshana

Rajakaruna:

Mr. Indrajith Coomaraswami: It is not
talking about changing that balance.
The Hon. Harshana Rajakaruna: Exactly. I
agree on that.
Mr. Indrajith Coomaraswami: The
question asked of me was whether the
Monetary Board decision of October 2008 is
reflected or covered in the Manual? The
reason why I said, “yes” was because private
placements are permitted according to the
Manual and there is nothing in the Monetary
Board decision which goes against the
stipulation, that as much as possible should
be raised through auctions.

The Hon. Bimal Rathnayake:
categorically said, “cost and risk”.

He

The
Hon.
Harshana
Rajakaruna:
Continuing my questions - මීට කලින් සිදු වූ
bond issue එපක්දී- ඒ අවසේථාපේදී රජයට විශාල
මුදල් අවශයතාවක් තිබුණා කියලා රපට් ජීවත්ත
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පවන මනුෂයපයක් හැටියට මම දැන ගත්තතා. මීට
කලින් තිබුණු bond issue එපක්දී if there was a
private placementවල ඒ අවශයතාවට supply
එකක් තිබුණාද, නැද්ද කියලා මට දැන ගන්න
ඕනෑ.

සභාෙතිතුමනි, direct placements සඳහා අවශය
තරම් ඉල්ලුමක් තිබුණු බව මට ෙැහැදිලිවම
කියන්න ුළුවන්. සෘජු auction ක්රමය නැත්තනම්,
පවන්පද්සි ක්රමය සහ direct placements හරහා
නිකුත්ත කර තිපබන ප්රමාණය සංසන්දනය
කිරීපමන් ඒ ගැන අවපබෝධ් කර ගන්න ුළුවන්.
ඒකට මම කරුණු දක්වන්නම්. විපශේෂපයන්ම
විපද්ශීය ආපයෝජකයන් ඔවුන්ට මුදල් තිපබන
අවසේථාවල primary dealers හරහා ෙැමිණ
direct placements හරහා ආපයෝජනයන්
කරනවා. Commission එකක් පගවන්න සිදු වන
නිසා,
විපශේෂපයන්ම
සමහර
විපද්ශීය
ආපයෝජකයන් primary dealers හරහා එන්න
කැමති නැහැ. ඒක අපි අත්තදැකීපමන් දන්නවා.

සභො තිුමො: මීට කලින් අවසේථා ගණනක්
තිබුණු නිසා එහි කාලය සඳහන් කළා නම්
පගාඩක් වටිනවා.
රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දළ වශපයන්
කාලය පම්කයි කියන්න මම දන්පන් නැහැ. In
general ….. වශපයන් මම අහන්පන්. ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම ඒ ප්රශේනය අහන්පන් පම්කයි,
Private placements කරද්දී ඒකට ඉල්ලුමක්
තිපබන්න ඕනෑ. අෙට ඒවා බලහත්තකාරපයන්
පදන්න බැහැ පන්. රජපේ අවශයතාවට සරිලන
මුදල් ප්රමාණයක් ඉල්ලනවාද කියන sentiment
එක දැන ගන්න ඕනෑ. මම වයසින් බාල වුණාට,
ආපයෝජක උෙපද්ශකවරපයක් වශපයන් අවුරුදු
5ක් කටයුතු කළා. පමතැනදී market sentiment
කියන එක වැදගත්ත පවනවා. Market sentiment
එක තීරණය පවනවා ෙසු ගිය කාලපේ- එතපකාට
market sentiment එපක් demand එකක්
තිපබනවාද කියලා අෙට දැන ගන්න ුළුවන්. මම
අහන්පන්, පම් controversial issue එක පවන්න
කලින් market එපක් තිබුණු sentiment එක
පකාපහාමද කියලායි. ඒ පිළිබඳ ප්රකාශයක්
කරන්න දැනුමක් තිපබන නිලධ්ාරිපයක්
සිටිනවාද?

ගරු සභාෙතිතුමනි, තවත්ත කාරණයක් ෙැහැදිලි
කරන්න ඕනෑ. Auction එපකන් පකාෙමණ
ගන්නවාද, සෘජු direct placements හරහා
පකාෙමණ ගන්නවාද කියන එක තීරණය
කරන්පන් රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ
නිලධ්ාරින්
පනාපවයි,
Domestic
Debt
Management Committee කියන Committee
එපකන්. මාසපේ මුල් භාගපේදී borrowing
programme එක ඒ කමිටුපවන් තීරණය
කරනවා. ඊට අමතරව අදාළ auction එපක්
ප්රතිඵල -පවන්පද්සිපේ ප්රතිඵල- Auction Tender
Committee එකට ඉදිරිෙත්ත කරනවා. රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව කරන්පන් ලිපිකරු වැඩ ටික
ෙමණයි. තීන්දු තීරණ ගන්පන් පටන්ඩර්
මණ්ලපයන්. පම් පිරිවැය යටපත්ත පමෙමණ
ප්රමාණයක් ගන්න ඕනෑ කියලා ඒ කමිටුපවන්
තීරණය කරනවා. ඊට ෙසුව “ඔපයගාල්ලන්ට
ඉතිරි ටික direct placements හරහා raise කර
ගන්න ුළුවන්ද?” කියලා රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපවන් විමසනවා. “ඔේ, අෙට
ුළුවන්.” කියලා රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ
නිලධ්ාරින් කිේපවාත්ත, අපි කැමති වුණත්ත, අකමැති
වුණත්ත කුමන පහෝ ක්රමයකින් රජයට අවශය දිනට
මුදල් සැෙයීම කරන්න ඕනෑ. අෙට ඒක කරන්න
ුළුවන් කියලා කිේව ගමන්ම committee
එපකන් direct placements හරහා ඒවා ගන්න
කියලා තීන්දු කරනවා. Cut-off rate auction
එපකන් කීයක් ගන්නවාද කියන එක committee
එපක් තිපබනවා. ඒක තමයි ක්රමපේදය. මම රාජය
ණය අධිකාරි විධියට ෙත්ත වුපණ්, 2012 වර්ෂපේ

Mr. Indrajith Coomaraswami: I need the
help of one of my colleagues who was
actually involved in that process at that time.
එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර මහතො:
මපේ නම ධ්ම්මික නානායක්කාර. මම රාජය ණය
අධිකාරි පලස කටයුතු කළ කාලපේදී පම්
Manual එක අධීක්ෂණය කර තිපබනවා.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාපේ
තනතුර කුමක්ද?
එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර මහතො:
මම මූලය අංශ ෙර්පේෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ
අධ්යක්ෂ වශපයන් කටයුතු කරනවා. මම 2015
වර්ෂපේ පෙබරවාරි මස 09වැනි වන පතක් රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුපේ රාජකාරි කළා. ගරු
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ජනවාරි මස 01වැනි දායි. එදින සිට එතැනින් මම
ඉවත්ත වනතුරු ක්රියාත්තමක වුපණ් ඒ ක්රමපේදයයි.
රජපේ ණය ගැනීපම් පිරිවැය benchmark එකක්
විධියට ගන්න Thirty Year Bond එක කැමතියි.
මම රාජය ණය අධිකාරි වශපයන් කටයුතු කළ
කාලපේදී Thirty Year Bond එක නිකුත්ත කළා.
12.50 සිට 8.75 පවනකම් අෙට පගපනන්න
ුළුවන් වුණා. මම නිවැරදි නම්, 9කට ආසන්න
මුදලකට direct placements හරහා අවුරුදු 30ක්
දක්වා ණය ගන්න ුළුවන් වුණා. Direct
placements එපකන් රජයට අවශය මුදල්
සම්ොදනය
කර
ගන්න
රාජය
ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධ්ාරින්ට flexibility
එකක් -අවශය අවකාශය- සලසේවනවා. නැත්තනම්,
මුළු මුදල් ප්රමාණයම එකවර ගන්න ගිපයාත්ත,
අනවශය විධියට පොලී අනුොතය ඉහළ ෙහළ
යාම ෙමණයි සිදු පවන්පන්.

රු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: Manual එපක්
තිපයන්පන්, වැඩිම auction එකට යන්න කියලා
පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: 2014 සැප්පතැම්බර්
මාසපේ direct placement එපකන් 11.75ට
රුපියල් බිලියන පදකක් ගත්තතාද? ඔබතුමා කියන
විධියට direct placement එපකන් පම් වාපේ
මුදල් අටයි දශම ගණනකට ගන්න ුළුවන් නම්,
2014 සැප්පතැම්බර් මාසපේ direct placement
එපකන් රුපියල් බිලියන පදකක් ගත්තත interest
rate එපක් අගය කියන්න.
සභො තිුමො: ඔබතුමට දැන් ඒකට උත්තතර
පදන්න ුළුවන්ද?
එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී.
උත්තතර පදන්න බැහැ.

නොනොයක්කොර:

මට

සභො තිුමො: ඒ කාරණාවට නිශේචිතව උත්තතර
පදන්න, ඔබතුමා ළඟ පතාරතුරු තිපයනවාද?

ඒපකන්
ආපයෝජකයන්ට
භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර පවපළඳ පොළ පිළිබඳව තිපබන දැක්ම,
නැත්තනම් විශේවාසය කඩා වැපටනවා. ඒක
පබාපහාම ෙැහැදිලිව ප්රදර්ශනය වුණා. 2015
වර්ෂපේ මැද විතර පවද්දි විපද්ශිය ආපයෝජකයන්
රටින් පිටට යන්න ෙටන් ගත්තතා. ඒකට පහේතුව,
පොලී අනුොතයන් අනවශය විධියට ඉහළ ෙහළ
යාමයි. ඒ අනුව ඔවුන්ට ජාතයන්තර ගිණුම්කරණ
ප්රමිතීන්ට අනුව පවපළඳ පොළට mark-tomarket කරලා පලාකු losses ගන්න සිද්ධ්
පවනවා. එක bond එකක සියයට 10ට
ආපයෝජනය කරලා, ඊළඟ bond එක සියයට 12
විධියට ඉහළ ගිපයාත්ත, සියයට 10ට ගත්තත bond
එක පලාකු ොුවකට යන්පන්. එතපකාට
ආපයෝජකයන් කවදාවත්ත ආපයෝජනය කරන්න
කැමැති පවන්පන් නැහැ. මම ප්රශේනයට ඍජු
උත්තතරයක් පදනවා නම්, ෙැහැදිලිවම direct
placements හරහා රජපේ අවශයතාවන් අපි
සම්ොදනය කර තිපබනවා. රජයට අවශය මුදල්
ප්රමාණය පදන්න බැහැ කියලා, අපි කිසිම දවසක
කියලා නැහැ. අුම පිරිවැයක් යටපත්ත
අවශයතාවන් සම්ොදනය කර තිපබනවා.

එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර: මපේ
ළඟ පතාරතුරු නැහැ.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ පතාරතුරු
දන්න අය ඉන්නවාද?
පී. සමරසිරි මහතො: සැප්පතැම්බර් මාපසේ එකම
bond එක දාලා 11.75ට ගත්තපත්ත.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මුදල් ප්රමාණය
පකාච්චරද?
පී. සමරසිරි මහතො: රුපියල් බිලියන පදකක්.
සභො තිුමො: ඒ සම්බන්ධ්ව ඔබතුමාට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න ලියකියවිල්ලක් තිපබනවාද?
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඒ කාලපේ
පටන්ඩර් මණ්ඩලපේ සභාෙති වශපයන් හිටිපේ
කවුද?
එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර: සභාෙති
හැටියට හිටිපේ ආනන්ද සිල්වා මහතා. ඒ
කාලපේත්ත රාජය ණය අධිකාරි හැටියට හිටිපේ
මම. දැන් අපි පම් සංසන්දනය කරන්පන්
හාත්තෙසින්ම පවනසේ කාලෙරිච්පේද පදකක්. 2014
වර්ෂපේ ජනවාරි මාසපේ අපි 8.75ට ගත්තපත්ත. පම්
කියන පිරිවැයට අපි අර පගන ඇත්තපත්ත 2014
වර්ෂපේ සැප්පතැම්බර් මාසපේ පවන්න ුළුවන්.
එතපකාට ද්විතීයීක පවපළඳ පොපළේ පවනසේකම්

රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම නම්
පම් manual එක වැරැදියි. තර්කය ඒක නම්, පම්
manual එක වැරැදියි.
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එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න ුළුවන් පොලී
අනුොතයන් පකායි විධියට පවනසේ පවලා
තිපයන්පන් කියලා. ඒ අනුවයි තීන්දුව ගත
යුත්තපත්ත. එපහම නැතුව ජනවාරි මාසපේ 8.75ට
ගත්තතා, සැප්පතැම්බර් මාසපේ 11.75ට ගත්තතා
කියන පදක compare කරන්න බැහැ.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො:
Senevirathne, එපහම එකක් ලැබුණාද?

Mrs.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ඔේ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එහි පකාච්චරක්
කියලාද දාලා තිබුපණ් ?

සභො තිුමො: ඔබතුමා මුලින් ෙැහැදිලි කපළේ,
නිශේචිතව අවුරුදු 30කට අදාළ bond එකක්
8.5ටත්ත ගත්තතා. හැබැයි, ඒ වාපේම ඒ ක්රියාවලිය
ඇතුපල් ඊළඟ ෙරිච්පේදයකදී, තත්තත්තවයන්
පවනසේ පවද්දි ඒක 11.5ටත්ත පවන්න ුළුවන්
කියලා ඔබතුමා කියන්පන්.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
මාර්තු මාසයට රුපියල් බිලියන 172ක්.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඒපකන්
ඔබතුමියලා
ගන්න
හැදුපේ
පකාෙමණ
ප්රමාණයක්ද?

එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර: සතය
වශපයන්ම.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
Auction එක තිබුපණ් 27වැනි දා. 27වැනිදා
ගන්න ඕනෑ 02වැනිදා තිපයන settlement එකට.
ඒකට අෙට ඕනෑ වුපණ් රුපියල් බිලියන 13.5ක්.
එපකන් ඒ වන විට රුපියල් බිලියන 2.5ක්
Treasury එකට fund කරලා තිබුණා. ඉතුරු එක
තමයි රුපියල් බිලියන 10ක්.

The Hon. Dayasiri Jayasekera: Domestic
Debt Management Committee එපක් දැන්
ඉන්පන් කවුද?
ටී.එච්.බී. සරත්චන්ද්ර මහතො: දැනට මම
ඉන්පන්.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: කීයක්ද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමා තමයි
සභාෙතිතුමා විධියට ඉන්පන්. ඔබතුමාට ඒ වැඩ
කටයුතු
කරන්න
උෙපදසේ
ලැපබන්පන්
පකාපහන්ද?

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
රුපියල් බිලියන 10ක්.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: රුපියල් බිලියන
176 පමන්න පම් කාලවකවානුපේදී ඕනෑ
කියලාද, Treasury එක සාමානයපයන් පදන්පන්?
නැතිනම් මාසයට ඕනෑ ගණන කියනවාද?

ටී.එච්.බී. සරත්චන්ද්ර මහතො: Manual එපක්
කරන ආකාරය තිපයනවා. ඒක ෙටන් ගැනීපම්දී
පවන්පන් Ministry of Finance –Treasury
එපකන් cash flow එක අෙට එවනවා.
උදාහරණයක් විධියට ගත්තපතාත්ත ගිය මාසපේ
අගදී අෙට එවනවා, අපගෝසේතු මාපසේ
requirements ටික පම්ක තමයි කියලා. දිනෙතා
අවශයතා දාලා, අපි පකාච්චර borrow කරන්න
ඕනෑද කියලා අෙට දන්වා එවනවා. ඒකට අනුව
තමයි DDMC එක කටයුතු කරන්පන්.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
සතිෙතා අවශයයි කියලා අෙට කියනවා.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පම් සතිපේ
පමෙමණ ඕනෑ කියලා Treasury එපකන්
ඔබතුමියලාට දැනුම් පදනවා.
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
දවසින් දවස කියනවා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: අපි දැන් පම්
ෙරීක්ෂණය කරන කාරණය සම්බන්ධ්ව මුදල්
අමාතයාංශපයන් ඔබතුමන්ලාට යම් නිපයෝගයක්
පහෝ decision එකක් ලැබුණාද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: දවසින් දවස
පමෙමණ අවශයයි කියලා ඔබතුමියලාට දැනුම්
පදනවා. ඒ අනුව තමයි ඔබතුමියලා පම් කටයුතු
කරන්පන්. එතපකාට රුපියල් බිලියන 13ක්
අවශය පවලා තිබුණා. රුපියල් බිලියන 2යි
ගණනක් Treasury එකට යවා තිබුණා. ඉතිරි
රුපියල් බිලියන 10ක ගණනට තමයි ඉල්ලා
තිබුපණ්. හැබැයි, ඔබතුමියලා ෙත්තතපර් දැම්පම්

ටී.එච්.බී.
සරත්චන්ද්ර
මහතො:
ඒ
කාලෙරිච්පේදපේ Mrs. Senevirathne තමයි
superintendent විධියට හිටිපේ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රුපියල් බිලියන 1යි. ඇයි රුපියල් බිලියන 1ක්
ෙත්තතපර්ට දැම්පම්?

සාකච්ඡා කර තිපයනවා. අවශය නම් කථා
කරන්න ුළුවන්.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඒ
අවසේථාපේදී 02වැනි දා වන විට 30-year bond
එකක් issue කරලා primary dealers ලාපගන්
රැසේ කර ගන්න ුළුවන් ප්රමාණය රුපියල්
බිලියනයක් කියලා අපි දැන පගන හිටියා. ඊට
වැඩිය වුපණාත්ත පවන්පද්සි කරලා ඒක
වැරැදුපණාත්ත, ඒක වැරැදි තීරණයක් පවනවා. ඒ
නිසා ඉතිරිය ඍජු නිකුත්ත කිරීම්වලින් ලබා ගන්න
බලාපොපරාත්තතු වුපණ්.

නැත්තනම් මම කියන්පන් පම් කාරණා ටික කථා
කරන්න පවලාව ඉතුරු කර ගන්න. ඊට ෙසේපසේ ඒ
කාරණා පම් ක්රියාවලියත්ත එක්ක සම්බන්ධ් කිරීපම්
සම්ුර්ණ අයිතිය ඔබතුමන්ලාට තිපබනවා. මට
ඒකයි ෙැහැදිලි කරන්න වුවමනා වුපණ්.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: අද පමතැනට
ETF and EPF එපකන් ඇවිල්ලා ඉන්පන් කවුද?
සභො තිුමො: අර්ථසාධ්ක අරමුදපලන් කවුද
ඉන්පන්?

රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අනික් එක
රුපියල් බිලියනයකට වඩා වැඩිුර ගණනක්
වුපණාත්ත primary dealersලා වැඩි ගණනක්-

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: අර්ථසාධ්ක
අරමුදපලන් කවුද ඇවිල්ලා ඉන්පන්. ඔබතුමිය
කවුද කියලා හඳුන්වා පදනවාද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: රුපියල්
බිලියනයක් ඉල්ලලා, එතැනින් ෙසේපසේ පන් වැඩි
කරන්න කියලා නිපයෝගය ආපේ. මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ඔබතුමියලා ඉන්න තැනටම ඇවිත්ත
කථා කළා. Public Debt Management
Department එපක් හිටු කවුරු හරි ඉන්නවා නම්
කියන්න. ඉතිහාසපේ කිසියම් දවසක මහ බැංකු
අධිෙතිවරයකු ෙහළ තමන්පේ department
එකට ඇවිත්ත, පමය පෙමණ ප්රමාණයකින් වැඩි
කරන්න කියලා තිපබනවාද?

පක්.එන්ද්.එන්ද්.එම්. බණ්ඩොර මහත්මිය: මම
මල්කාන්ති බණ්ඩාර.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමියපේ
තනතුර පමාකක්ද?
පක්.එන්ද්.එන්ද්.එම්. බණ්ඩොර මහත්මිය: අධිකාරි
- පසේවක අර්ථසාධ්ක අරමුදල.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමියන්ලාට
කරන්න තිපබන කාර්යය directly ගන්පන්
නැතිව ඇයි පම් බැංකුවක් හරහා ආපේ?

එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර: මම
2012 වර්ෂපේ ජනවාරි මස 01වැනි දා සිට 2015
වර්ෂපේ පෙබරවාරි මාසපේ 09වැනි දා වනතුරු
රාජය ණය අධිකාරි විධියට හිටියා. කිසිම දවසක
මම ඉන්න කාලපේදී එවැනි තත්තත්තවයක් උදා
වුපණ් නැහැ.

පක්.එන්ද්.එන්ද්.එම්.
බණ්ඩොර
මහත්මිය:
ඇත්තතටම මම අර්ථසාධ්ක අරමුදලට ගිහිල්ලා
මාස පදකයි. ඒ කාලපේ වැඩ කපළේ ජයලත්ත
මහත්තමයායි.
ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත් මහතො: මම තමයි ඒ කාලපේ
හිටිපේ. දැන් මම සහකාර අධිෙතිවරපයක් විධියට
කටයුතු කරන්පන්. ඒ කාලපේ මම අධිකාරි පසේවක අර්ථසාධ්ක විධියට තමයි කටයුතු කපළේ.
අපි බැංකුවකින් ඇවිත්ත නැහැ. අපිට directly
ොවිච්චි කරන්න ුළුවන්. Directly විතරයි
එන්පන්.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: Rs. 1 billion
requirement එක වැඩි කරන්න කියලා හිටු මහ
බැංකු අධිෙතිතුමා කිේවා පන්.
සභො තිුමො:
අපි
පම්
ප්රශේනාවලිය
සම්බන්ධ්පයන් තිපබන ගැටලු නිරාකරණය කර
ගැනීමට තමයි, පම් නිලධ්ාරින් සමඟ අද පම්
සාකච්ඡාව කපළේ. අපි දැනට ඉන්පන් රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව විසින් භාවිතා කරන manual
එක සම්බන්ධ් ප්රශේනපේ. පම්ක මූලික කාරණය.
ඊට අමතරව පම් ගනුපදනුව හා සම්බන්ධ් අනිකුත්ත
කාරණා පිළිබඳව අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරලා,
ඒ කාරණා සාක්ි සටහන් හැටියට තිපයනවා.
ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාව නැවත නැවත

සභො තිුමො: ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා ඇමතිතුමා
පම් කාරණා ටික පමතැනින් අද දිනට අවසන්
කරනවා.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට එක
කාරණයක් නිරාකරණය කර ගන්න තිපබනවා.
EPF ඒපක් මුදල් bondවලට ෙරිහරණය කිරීම
පිළිබඳව, 2008 ඔක්පතෝබර් මාසපේ 07 දින දරන
( 149 )
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මුදල් මණ්ඩලපේ තීරණයක් තිපබනවා. පම්
සම්බන්ධ්ව කාටද උත්තතර පදන්න ුළුවන්.
Governor උත්තතර පදනවාද? පී. සමරසිරි මහතා
උත්තතර පදනවාද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සහ ජාතික ඉතිරි
කිරීපම් බැංකුව. එතපකාට 2008.01.07 කියන
දවසට අදාළ තීරණය අරමුදල් තුනක්, EPF, ETF
සහ ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව සම්බන්ධ්ව
අදාළයි. එම තීරණයට අදාළව 2008.01.07
දිපනන් ෙසුව manual එකක් සංපශෝධ්නය
කළාද?

සභො තිුමො:
ඔබතුමා
ප්රශේනය
සම්ුර්ණපයන්ම ඇහුවා නම් හරි. ප්රශේනය
පිළිබඳව අවපබෝධ්යක් නැතිව කාටවත්ත පිළිතුරු
පදන්න අමාරුයි.

ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: ඒක මම
කියන්න දන්පන් නැහැ.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්,
2008.10.07 දින තීරණය මඟින් තමයි EPF මුදල්
Treasury bondsවල ආපයෝජනය කිරීම පිළිබඳව
ෙැහැදිලි ප්රතිෙත්තතිය එළිදැක්විලා තිපබන්පන්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පනාපවයි
කියන්පන් 2008.01.07 දින-

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2008.10.07
පල්ඛ්නපේ Board Paper එපක් අරමුණ
තිපබනවා. ඒ අරමුණ I, II වශපයන් සඳහන් කර
තිපබනවා. ෙළමු වැනි අරමුණ තමයි, EPF
අරමුදල් භාවිතා කිරීම. හැබැයි, පොලී මුදල
පිළිබඳ පකාන්පද්සියක් තිපබනවා. Interest rate
5 basis point කියලා තිපබනවා. පදවැනි
පකාන්පද්සිය, ආෙසු වතාවක් EPF අරමුදල්
මඟින් ද්විතියික පවපළඳපොළ තුළ යම්
ක්රියාකාරීත්තවයක් ඇති කිරීම ගැන. ඒක තමයි ඒ
paper එපක් අරමුණ. දැන් එම පල්ඛ්නපේ හතර
වැනි ශීර්ෂය යටපත්ත ගත්තත තීරණ පමානවාද
කියලා තිපබනවා. එහි I සහ II වශපයන් පදකක්
තිපබනවා. අංක I තිපබන්පන්, “To issue
Treasury bonds to Employees’ Provident
Fund” කියන වචනවලින් ෙසේපසේ අත්තඅකුපරන්
ලියා තිපබනවා, “and other captive sources”
කියලා. එම සේථානපේ ඒ පවනසේකමට කිසිදු
අත්තසනක් නැහැ. ඒ වාපේම other captive
sources කියලා කියන්පන් EPF පනාපවයි.
ඒකපන් කියන්පන් “and” කියලා. ඔය “other
captive sources” කියන නිගමනය Board Paper
එපක් මුල් අරමුණුවලට ගැලපෙන්පන් නැහැ.
දැන් ඊට අදාළව Board Meeting එපක් minutes
අද දින ලබා ගන්න ුළුවන්ද?

The Hon. Bimal Rathnayake:
document. EPF, ETF and NSB-

ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො:
හිතන්පන් අපි ඒ minutes දුන්නා.

ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: ඇත්තතටම
ඒ තීරණය ආපේ ඊට ඉසේසර පවලා. ෙළමුවැනි
Board Meeting එක 2008.01.07 දින
ෙැවැත්තවුණා. ඔතැන Board papers එකක් තමයි
තිපබන්පන්.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2008.01.07 දින
පල්ඛ්නය පී. සමරසිරි මහත්තමයා ළඟ
තිපබනවාද?
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: ඔේ, ගරු
ඇමතිතුමනි.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එම
පල්ඛ්නපයන් නිශේචිතව සඳහන් කර තිපබනවා;
පමහිදී එම පල්ඛ්නපයන් ආවරණය වන මුදල්
විශාල ප්රමාණයකේ තිපබන අරමුදල් පමානවාද
කියලා සඳහන් කරලා තිපබනවා. එපහම පන්ද?
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: අරමුදල්
කියලා නැහැ. EPF and captive sources කියලා
තිපබන්පන්.

This

ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: එතැන
කිහිෙයක් තිපබනවා.

මම

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට එය ෙරීක්ෂා
කරන්න ුළුවන්ද? (පම් අවසේථාපේදී minutes
ගරු ඇමතිතුමාට පගනවිත්ත පදන ලදී.) Board
Meeting minutes කියන්පන් පම්ක පනාපවයි.
මට නිවැරදි Board minute එක පතෝරලා
පදන්න.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමානවාද
තිපබන්පන්?
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: එතැන
තිපබනවා EPF, ETF and NSB.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: උඩින්ම
තිපබන්පන් ඒක.

තිපබනවා අපිට ආපයෝජනය කරන්න ුළුවන්
කියලා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Annex 12 එක
පනාපවයි. ඒක තමයි නිගමනය; ඒක පනාපවයි
minute එක. Minute එක කියන්පන් Secretary
maintain කරන පල්ඛ්නයක් ඇති පන්, ඒක. එය
දැන් නැති බව කියයි, එය අෙට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
මීට කලින් ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම්
මහත්තමයා කිේවා, other captive sources කියන
පද් මත තමයි ඔබතුමන්ලා කටයුතු කපළේ කියලා.
ඔබතුමන්ලා private placementsවලට ගිපේ
කියලා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක ගැටලුවක්
නැති තැනක්. ඇත්තත වශපයන්ම bonds වලට,
EPF මුදල් ොවිච්චි කිරීම ඊට කලින් කරලා නැති
නිසා, පමපහම විපශේිත Board Paper එකක්
අවශය වුණා.
ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත් මහතො: ඒක වැරදියි.
Auction වලට අමතරව private placement
වලට දාන ඒවාට තමයි ඒ කියලා තිපබන්පන්.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Auction එකට
EPF මුදල් ොවිච්චි කරන එක තමයි රීතිය.

ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහතො: Captive
sources define කරන්න කියලා තමයි- නමුත්ත
Captive sources කියලා particularly define
කරලා නැහැ කියලා තමයි කිේපේ. විශාල
අරමුදල් තිපබන ආපයෝජනයක් තමයි ඒක.

ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත් මහතො: EPF Act එපක්
තිපබන විධියට ආපයෝජනය කරන්න ඕනෑ
කියලා
තිපබන්පන්.
Auction එපකන්ද
පකාපහාමද කියලා, කියලා නැහැ.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ප්රාපයෝගික
භාවිතය - practice එක - අනුව, පවන්පද්සිපයන්
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා තමයි EPF මුදල්
පයපදේපේ.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්
පෙෞද්ගලික අරමුදල්.
ආචොර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම්
පෙෞද්ගලික පහෝ රාජය ආපයෝජන.

මහතො:

ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත් මහතො: මුල් කාලය
ගත්තපතාත්ත, මුලින් සියල්ලම තිබිලා තිපබන්පන්
Central Bank එපක් ඒවා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ආචාර්යතුමා,
පම් විධියට EPF ගැන පවනම Board Paper එකක්
එන්පන් EPF මුදල් පම් විධියට Treasury
bondsවල පහෝ පකාටසේ පවපළඳපොපළේ
ආපයෝජනය කරන්න ුළුවන්ද කියන කාරණය
පිළිබඳව විපශේිත ප්රතිෙත්තතිමය නිගමනයක්
අවශය වුණ නිසා. ඒ EPF ෙනපත්ත තිපබන යම් යම්
පහේතු නිසා. ඒ නිසා තමයි පම් විධිපේ විපශේිත
order එකක්, විපශේිත නිගමනයක් අරපගන
ආපේ.

අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමපහම Board
Paper එකක් ඕනෑ වුපණ් ඇයි?
ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත් මහතො: Interest එකට ආු
pressure එක පවන්න ඇති කියලා මම විශේවාස
කරනවා. Pressure එක අු කර ගන්න EPF එක
භාවිත කර තිපබන බව තමයි හැපඟන්පන්. ඒ
කාලපේ හිටු නැති නිසා මම ඒ ගැන හරියටම
දන්පන් නැහැ.

එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහතො: EPF සම්බන්ධ්
මම කථා කරන්න යන්පන් නැහැ. පහේතුව
පමාකද, මට එය අදාළ නැහැ.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කවුරු හරි තව
විපශේෂඥපයක් ඉන්නවාද පම් සම්බන්ධ්පයන්
පිළිතුරු පදන්න. අපි රඳා ෙවතින්පන්
ඔබතුමන්ලා මත. 2008.10.07 දිනැති පම්
specific Board Paper එක ඕනෑ වුපණ් ඇයි?
පමය අවශය නම් බලන්න පදන්නම්. 2008
වසපර්දී EPF ගැන බලු නිලධ්ාරිපයක්
ඉන්නවාද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: EPF ගැන දන්න
කවුද ඉන්පන්?
ආර්.ඒ.ඒ. ජයලත් මහතො: මම හිතන්පන්, පම්
සඳහන් කරන්පන් EPF එක ගැන ගත්තත
තීරණයකට වඩා, රාජය ණය කලමනාකරණපේ
අවශයතාව සඳහා ගත්තත තීරණයක්. EPF ෙනපත්ත

සී.පේ.පී.
සිරිව්ර්ධ්න
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, 2008 වසර වන විට රාජය ණය
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පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරී වශපයන් කටයුතු
කපළේ මම. ඔය Board Paper එක අත්තසන් කරලා
තිපබන්පනත්ත මම. ඒ නිසා මම ෙැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න කැමැතියි. 2008 වසර වන විට අෙට
තිබුණු පලාකු ප්රශේනයක් තමයි, ඔබතුමන්ලා
සියලු පදනාටම මතක ඇති විපශේෂපයන්ම යුධ්
කටයුතු සඳහා විශාල වශපයන් ණය ගන්න
පවලා, රජපේ ණය බර තාවය විශාල වශපයන්
වැඩි පවලා තිබුණා. ඒ කාලපේ පවපළඳ පොපළේ
පොලී අනුොත ොලනය කිරීම අෙට විශාල
ප්රශේනයක් වුණා. පම් හින්දා ගත්තත එක තීරණයක්
තමයි පම් Board Paper එක. අපි EPF එක පවනම
auction එකට පිටින් අරපගන, අපි තීරණය කරන
පොලී අනුොතයක් යටපත්ත EPF සල්ලි රජයට
දුන්නා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් පල්ඛ්නය,
කල් තියලා, නිගමනයත්ත එක්කමයි type කරලා
තිපබන්පන්.
සී.පේ.පී. සිරිව්ර්ධ්න මහතො: ඔේ.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිගමනය කරන
පකාට නැති, ඉතාම බරෙතළ අර්ථයක් තිපබන
“… and other captive sources…” කියන වචන
ටික සහ ඒ ශිර්ෂයට පනාගැළපෙන ඒ
ක්පෂේත්රය පම් Board Paper එපක් නිගමනයට
ආපේ පකාපහාමද? ඔබතුමාට පදාසේ කියනවා
පනාපවයි. දන්නවා නම් කියන්න, නැත්තනම්
“නැහැ” කියන්න.
සී.පේ.පී. සිරිව්ර්ධ්න මහතො: සාමානය Board
Paper එකක් දැම්මාම, මුදල් මණ්ඩලය කියනවා,
අදාළ පදොර්තපම්න්තුපේ ප්රධ්ානීන්ට ඇවිල්ලා,
“පම්පකන් අදහසේ කරන්පන් පමාකක්ද?” කියලා
ෙැහැදිලි කරන්න කියලා. එතැන අදහසේ කරන
මූලික පහේතුව කිේවාම, “අෙට අවශය පවපළඳ
පොපළේ පොලී අනුොතය ොලනය කර ගන්න
නම්, EPF එක විතරක් පනාපවයි අනිත්ත captive
sources පමතැනට ගන්න” කියලා මුදල්
මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒක තමයි මුදල්
මණ්ඩලපේ තීරණවල තිපබන්පන්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: EPF සල්ලි
ආපයෝජනය කිරිපම් වැඩි නමයශිලිභාවයක්
අවශය වුණා, තරගකාරීව යන එකට අමතරව
direct placements වලටත්ත EPF සල්ලි ොවිච්චි
වුණා.
සී.පේ.පී.
සිරිව්ර්ධ්න
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට තව පොඩි ෙැහැදිලි කිරීමකට
අවසේථාව ලබා පදන්න. මුදල් මණ්ඩලයට පම්
Board Paper එක දැම්මාම, මුදල් මණ්ඩලය පමය
සාකච්ඡා
කළාම,
“සල්ලි
පහායන්පන්
පකාපහන්ද? අධිෙතිතුමා කියු විධියට අු
පිරිවැයට සල්ලි ගන්පන් පකාපහන්ද?” කියන
එක තමයි ඒ අවසේථාපේ තිබුණු ප්රශේනය.
එතපකාට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළා, EPF
එක විතරක් පනාපවයි අනිත්ත captive sources
පමතැනට ගන්න කියලා. ඒක තමයි, මුදල්
මණ්ඩලපේ තීරණපේ තිපබන්පන්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අනුව අදාළ
Manuel එපක් 8(01) අනුව, හැකි තාක් දුරට -as
much as possible- පවන්පද්සිය මඟින් මුදල්
පසායා ගැනීම තමයි රීතිය. ඊළඟට - balance
fund- ඉතිරිය රජය විසින් තීරණය කරන
ක්රමපේදයකට පසායා ගැනීම. දීො පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය කවුද? මහත්තමිය, පම් ෙරීක්ෂණයට
විෂය පවලා තිපබන 27වැනි දා සිදු වූ බැඳුම්කර
නිකුතුව ගැනයි මම පම් නිශේචිත ප්රශේනය
අහන්පන්. එදා දවපසේ පම් බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු
කිරීම පිළිබඳව තීරණය ගැනීමට නියමිතව
තිබුපණ් Tender Board එක. මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ඒ Tender Board එපක්
සාමාජිකපයක් පනාපවයිද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් පල්ඛ්නය
ගැන වගකීම ඔබතුමා භාර ගන්නවාද?
සී.පේ.පී. සිරිව්ර්ධ්න මහතො: ඔේ. පම් පල්ඛ්නය
තමයි මුදල් මණ්ඩලපේරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කියන්න
බැහැ. ඔබතුමා පම් පල්ඛ්නපේ වගකීම භාර
ගන්නවාද?

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
නැහැ.

සී.පේ.පී. සිරිව්ර්ධ්න මහතො: ඔේ.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Tender Board
එපක් ඒ තීරණය ගැනීමට පෙර රුපියල් බිලියන
01ක සීමාපේ ඉඳලා රුපියල් බිලියන 10ක් දක්වා
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වූ බැඳුම්කර ප්රමාණයට යාම පිළිබඳව ඒ තීරණය
Tender Board එක ඇතුපළේ සාකච්ඡාවට ලක්
වුණාද?

පී. සමරසිරි මහතො: නැහැ. මපේ තනි තීරණයක්
පනාපවයි. Committee එකක් තිබුණා. ඒපක්
Minutes තිපබනවා. මම පෙෞද්ගලිකව-,

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
සාකච්ඡා කළා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා
පෙෞද්ගලිකව පනාපවයි කණ්ඩායම එක්ක ගත්තත
තීරණයක්.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ Tender
Board එපක් සාමාජිකයන්ව සිටිපේ කවුද?

පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ.
වශපයන් ගත්තත තීරණයක්.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
Tender Board එපක් සභාෙති විධියට සිටිපේ
නිපයෝජය අධිෙති, පී. සමරසිරි මහතා. ඊට
අමතරව, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර
අධිකාරි, එසේ.එසේ. රත්තනායක මහතා සිටියා.
Economic Research Department එක භාර
සහකාර අධිෙති, සී.පී.ඒ. කරුණාතිලක මහත්තමයා
සහ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරි
වශපයන් මම සිටියා. ඒ වාපේම Domestic
Operations Department එපක් Director සිටියා.
Economic Research Department එපක්
Director Mrs. Gunaratne and Additional
Superintendentsලා පදපදපනක් සිටියා. ඒ
කියන්පන් ඔක්පකෝම 08 පදපනක් ඉන්නවා.

කණ්ඩායමක්

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: රුපියල් බිලියන
20ට ගිහිල්ලා රුපියල් බිලියන 10ට අු වුණා
පනාපවයිද? කවුරුවත්ත රුපියල් බිලියන 20ක්
ගන්න කියලා පයෝජනා කපළේ නැද්ද?
පී. සමරසිරි මහතො: නැහැ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එපහම කපළේ
නැද්ද පසපනවිරත්තන මහත්තමිය?
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
Department එකට Governor ආු පවලාපේ
ඉසේපසල්ලාම කිේපේ රුපියල් බිලියන 20 කියලා.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: විසේස කියලා
කිේවා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කමිටුපේ
ප්රධ්ානියා වන්පන් නිපයෝජය අධිෙති පී. සමරසිරි
මහතා. ඔබතුමාපේ කමිටුවට, ඒ කාරණා
සම්බන්ධ්පයන් තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇති,
ප්රමාණවත්ත තරම් දැනුම ඇති, පජයෂේඨ, ෙළුරුදු
නිලධ්ාරි මණ්ඩලයක් සිටියාද?

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඇයි ඔබතුමන්
පබාරු කියන්පන්?
පී. සමරසිරි මහතො: අපිට එපහම පයෝජනාවක්
ආපේ නැහැ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: විසේස දහය
දක්වා ඊට ෙසුව අු වුණා.

පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දීො
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය කියන ෙරිදි Governor
යම් විධියක මතයක් ප්රකාශ කළා, රුපියල්
බිලියන විසේසක් දක්වාම යා හැකිව තිපබනවා
කියලා.
නමුත්ත
සමරසිරි
මහත්තමයාපේ
මූලිකත්තවපයන් යුත්ත කමිටුව, ඔබතුමන්ලාපේ
සාකච්ඡාපේදී තීරණය කළා, අපි විසේසට යන්පන්
නැහැ. අපි උෙරිම වශපයන් යන්පන් දහයටයි
කියලා? ඒක හරිද? දීො මහත්තමියපේ අදහසේ පිළි
ගන්පන් නැද්ද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 27වැනි දා සිදු
වුණු තීරණ අතුපරන් එක තීරණයක් තමයි,
රුපියල් බිලියනපේ සිට රුපියල් බිලියන 10
දක්වා යන්න තීරණය කරු එක. ඒ වාපේම ඊට
වඩා වැඩි මුදල් ප්රමාණයක් ලැබිලා තිබුණත්ත
රුපියල් බිලියන 10න් ඔේබට පනායන්නත්ත
ඔබතුමන්ලා තීරණය කළා. නිවැරදියි ද?
පී. සමරසිරි මහතො: ඔේ.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ
මූලිකත්තවපයන් යුතුව සාමාජිකයන් 08 පදනා ඒ
පමාපහාපත්ත ඒ ගත්තත තීරණය, ඔබතුමාපේ
වෘත්තතීය විනිශේචය අනුව ගත්තත තීරණයක්. හරි
පන්ද?

පී. සමරසිරි මහතො: ඒක පදොර්තපම්න්තුපේ
සිදු වූ පදයක්.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දීො
පසපනවිරත්තන මහත්තමියත්ත. අධිෙතිතුමාත්ත අතර

( 153 )
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ඇති වූ සංවාදය ඔබතුමන් දැන පගන සිටිපේ
නැහැ?

ොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ෙසු ගිය කාලපේ
දිගටම අරන් තිපබන ක්රමපේදය අනුව
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ 4:3 එපක් analyze
කරලා තිපබනවා, ඒ ගත්තත ප්රමාණය. අවසාන
උත්තතරය එන්පන් ඒකයි. එපහම නැතුව පකාපහේ
පහෝ තිපබන සටහනක් විධියට පනාපවයි
තිපබන්පන්. ඒක ෙැහැදිලි කර කියලා තිපබනවා
4:3 Item එපක්.

පී. සමරසිරි මහතො: දැන පගන සිටිපේ නැහැ.
සභො තිුමො:
ඒක
ඔබතුමියටද කිේපේ?

හරිද?

අධිෙතිතුමා

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ඔේ.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ කියන්පන් ඒක
මහ බැංකුපවන් අරන් තිපබන තීරණයක්
පනාපවයි, ඒක practice එක ඇතුපළේ පවලා
තිපබන පදයක්.

සභො තිුමො:
පමතුමා
මතු
කළාපන්,
ඉසේපසල්ලා ගන්න කියලා. පමතුමියට කියු
කාරණාව සමරසිංහ මහත්තමයා පනාදැන සිටියාද
කියන ප්රශේනය, එතුමියට අදහසක් තිපබන්න ඕනෑ
ඒ ගැන. ඒකයි මම ඇහුපේ.

ොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පබාපහෝ පවලාවට
පවලා තිපබන සිදු වීම කාරණා කිරීපම්දි ඔය rate
එපක් තමයි ගිහිල්ලා තිපබන්පන්.

අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතුමිය තමයි
නායිකාව. සමරසිරි මහතා ඔබතුමා පකාෙමණ
කාලයක් මහ බැංකුපේ පසේවය කර තිපබනවාද?

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැතුව අසූවයි
විසේසයි කියලා පකාපහේ පහෝ Monetary Board
එපක් decision එකක් අරපගන නැහැ.

පී. සමරසිරි මහතො: ඒ වන විට අවුරුදු 30ක්.
අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පබාපහාම
ෙළුරුද්දක් තිබුණා සහ පජයෂේඨත්තවයක් තිබුණා,
පකළින් තීරණයක් අරපගන රටට, ආයතනයට
නිවැරදි තීරණයක් ගන්න. ඔබපේ මණ්ඩලය
උෙරිම විශේවාසය අනුව එම තිරණය ගත්තතා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සටහපන්
තිපබනවා “වැඩිදුර නිරීක්ෂණය පේ” කියලා.
සභො තිුමො: අධ්යක්ෂතුමිය ප්රකාශ කරන්න.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මම ඔබතුමාපගන් කලින් අවසර ඉල්ලා සිටි ෙරිදි,
මම
දැන
ගන්න
කැමතියි,
විගණකාධිෙතිතුමාපගනුත්ත
සහ
පමාන
අධිෙතිතුමා වුණත්ත කමක් නැහැ පිළිතුරු දුන්නාට,
ratio එක අසූවයි විසේසයි කියලා. එපහම
regulation එකක් පහෝ Board Paper එකක් හරි
තිපබනවා
කියලාද
විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුව පහෝ මහ බැංකුව කියන්පන්.
නැත්තනම් ඔබතුමන්ලා බලු අවුරුද්දක් 2013
වර්ෂය පහෝ 2014 වර්ෂපේ සිට, පම් සිද්ධිය දක්වා
කාලය තුළ bonds ගත්තත විධිය තිපබනවා පන්. ඒ
ගත්තත විධිය තුළ අවසානපේ පවලා තිපබන
results අනුවද ඔබතුමන්ලා අසූවයි විසේසයි පහෝ
හැත්තතෑෙහයි විසේසයි හරි කියලා කියන්පන්?

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
අධිෙතිතුමා මට මතයක් ප්රකාශ කළා කියලා
කිේවත්ත, එය මතයක් පනාපවයි. මට අන්තිමට
කියලා ගිපේ, “Do it” කියලා.

සභො තිුමො:
ඔබතුමන්ට
ඒක
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් දැන ගන්න ඕනෑද?

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමියපේ
ප්රකාශපේ 18 වන පිටුව මම කියවන්නම්. “Why
do you not go for 10?”

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමිය
සාක්ිවල කිසිම තැපනක “Do it” කියලා සඳහන්
කර තිපබනවාද?
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
අද තමයි “Do it” කියලා කිේවා කියලා ප්රකාශ
කරන්පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: අද තමයි ප්රකාශ
කරන්පන් එපහම පදයක් කිේවා කියලා.
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ඔේ.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතුමාපගනුත්ත.
ඔබතුමාත්ත කියන්න.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ෙළමුපවන්ම අහු ප්රශේනය ඒක.
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The Hon. Sujeewa Senasinghe: Right. I am
posing this question to you. Where have you
stated that the Governor said, “Do it”? You
gave evidence last time. So, I am asking you
a question. Since I was not there, wanted to
ask this question from you. Where have you
said that Governor said, “Do it?”

The Hon. Sujeewa Senasinghe: ඇමතිතුමා
පනාපවයි, you were discussing there with
your peers. I saw that. If Governor had given
directions to do it, you could have said, “He
told me to do it.” It is very easy. That is why I
am asking you. You are an educated person
and your qualifications are there.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: Can you tell
us about the conversation?

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක් පසපනවිරත්න මහත්මිය:
සමාව ගන්නවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Please let
me finish this.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සමාව ගන්න එො.
Can I say this?

සභො තිුමො: මන්ීතුමා මට ෙැහැදිලි කර
ගැනීමටයි මම අහන්පන්. ඔබතුමා අහන්පන්,
“Do it” කියලා Governor සඳහන් කිරීම පමතුමිය
පකායි සේථානපේදී ද සඳහන් කපළේ කියලා පන්ද
අහන්පන්?

රු චන්ද්රසිරි ජදීර මහතො: සභාෙතිතුමා,
එපහම ප්රශේනයක් පකෝප්ප සභාපේ කවුරු පහෝ
අහලා තිපබනවාද?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: අහලා තිපබනවා.
Let me finish.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සාක්ිවල දිගින්
දිගටම ප්රශේන කළා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා
පමානවද කිේපේ කියලා? So, let me finish this.
Do not disturb because it is giving an undue
advantage for the person to answer. So, let
me finish it please. Decently I am asking a
question.

Mr. Indrajith Coomaraswami: I must make
this request.
සභො තිුමො: අධිෙතිතුමා.
Mr. Indrajith Coomaraswami: I think the
Hon. Minister is very welcome to continue
the line of questioning. But I think it will be
very nice if it is can be done in a better
environment. I do not want my colleagues to
be put under undue pressure.

Where have you stated in your evidence
that Governor said, “Do it?”
Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne: Today I am
saying.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: May I say
this, Hon. Chairman?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: You have
never said it before.

The Hon. Mahindananda Aluthgamage:
Do not give orders. Talk nicely.

Mrs. C.M.D.N.K. Senevirathne: No.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I am using
the best language. My tone is for the
question because that is an important
question. She and even the Governor do not
have to get bothered my tone and. I am using
a very good language.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: What you
said earlier was a suggestion by the
Governor. You are an educated lady. You
were under oath and you were giving
evidence last time. If it is not, that Governor
told you to do it, easily you could have said –

The Hon. Sujeewa Senasinghe: This is the
COPE. I direct a very decent question. All I am
asking is if she has lied, if she has not said it I
have the right to ask that question. I am not

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
මට ඇමතිතුමා කියන පකාට තමයි මතක් වුපණ්.
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ොර්ලිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

රු වීරකුමොර දිසොසොයක මහතො: ආු පේලාපේ
ඉඳන් ඔබතුමා පන් කථා කරන්පන්. අපි පමාකුත්ත
කියන්පන් නැතිව අහපගන ඉන්නවා පන්.
පමාකක්ද පම්පක් පත්තරුම? අෙටත්ත අහන්න ප්රශේන
තිපබනවා. පමතැනට ආු පේලාපේ ඉඳන්
පොඩ්ඩක් ඉන්න කිය කියා අහනවා. අපි ඒවා
අහපගන ඉන්නවා.

forcing on her. I am not calling her names.
So, I can ask that question.
The Hon. Mahindananda Aluthgamage:
Go ahead.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: I am not
talking to you. I am talking to Chairman.

සභො තිුමො: මට පම් කාරක සභාපේ
මන්ීතුමන්ලාපගන් එක ප්රශේනයක් අහන්න
තිපබනවා. කීයටද පම් කාරක සභාව අවසන්
කරන්පන්? ඔබතුමන්ලා පමාකක් හරි තීරණය
කරන්න. අවසන් කරන පේලාවකුත්ත තිපබන්න
එොයැ. අද සාකච්ඡාව අවසන් කරන්පන් කීයටද?
රැ පවනකම් පමතැන ඉන්න බැහැ පන්.

සභො තිුමො: ඔබතුමා මට කථා කරන්න.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Let me ask
this question and finish. සභාෙතිතුමනි,
පමතැන වැඳගත්ත පවන්පන් කාරණා පදකයි. එක
කාරණයක් තමයි පම් direct placements ක්රමයද
ෙැවතිපේ? පම් ක්රමපේදය ආපේ පකාපහාමද?
පම්ක පවනසේ කළාද? පම් manual එපක් තිපබන
විධියට පදකම තිපබනවාද? Direct placements
තිපබනවා; auctions තිපබනවා. පම්ක ඕනෑ
පවලාවකට auctions ොවිච්චි කරන්න ුළුවන්ද?
පම්පක් ඕනෑ පවලාවට direct placements
ොවිච්චි කරන්න ුළුවන්ද? ඒක තමයි අදාළ
ප්රශේනය. ඊළඟ ප්රශේනය තමයි මහ බැකු
අධිෙතිතුමා
පම්
කියන
නිලධ්ාරිනියට
නිපයෝගයක් කළාද? නිපයෝගය කියන එක ඉංග්රීසි
භාෂාපවන් පහෝ සිංහල භාෂාපවන් නිපයෝගයක්
වශපයන් දක්වන්න ඕනෑ. කිසිම තැපනක එතුමිය
නිපයෝගයක් කළා කියන එක සඳහන් කරලා
නැහැ. එතුමිය Minute එකක් දාලා තිපබනවා
“Give a direction.” කියලා. නමුත්ත අධිෙතිතුමා
ඇහුවාම එතුමා කිේව උත්තතරය තමයි ඒක අපි හබ
කපළේ නැහැ. “If I were you I will take this
money.” කියලා ගියා. අපනක් වැඳගත්තම
කාරණය වන්පන් Dr. Azim මැතිතුමා කිේවා, පම්
ලියවිලි එතුමාපගන් කලින් ඉල්ලුවා කියලා. ෙසුව
එතුමාපේ සාක්ිපේ සඳහන් කළා, එතුමා ගිහින්
එම ලැයිසේතුව භාර දුන්නා කියලා.

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාට
විධ්ායක බලය තිපබනවා.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා තීන්දු
කරන්න.
සභො තිුමො: ඔබතුමන්ලා අදහසේ දක්වන විට
සීමාවක් හදා ගන්න ඕනෑ. ගරු බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමා
මතු
කරු
කාරණාවට
විගණකාධිෙතිතුමා ෙැහැදිලි කිරීම කරද්දී තමයි
එතුමිය කථා කපළේ. මම සිතුපේ එතුමිය ඒ
ප්රශේනයට පිළිතුරක් පදන්න යනවා කියලායි.
එතුමිය “මට ප්රකාශයක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න
තිපබනවා” කියලා තමයි ඒ කාරණය කිේපේ. ඒ
කාරණය මත නැවත හරසේ ප්රශේන එම අවසේථාපේ
අහනවාද, පවන පේලාවක අහනවාද, අපි ඒ
කාරණාව පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියන එක
පවනම පදයක්. එතුමිය ඒ පේලාපේ නැගිටලා පන්
“මට ප්රකාශයක් කරන්න තිපබනවා කියලා”
ඉදිරිෙත්ත කපළේ. ඒ ගැන තමයි ඔබතුමා දිගින්
දිගටම ප්රශේන කපළේ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පම්ක වැදගත්තම
පද් පන්.

සභො තිුමො: පවන ෙටලන්න එො. පමතුමා
කියන කාරණාවත්ත, තිබුණු පද්වලුත්ත, ඔබතුමන්ලා
කියාු පද්වලුත්ත සාක්ි සටහන්වල verbatim
වශපයන් තිපබනවා. අවශය නම් ඒවා ආපේත්ත
බලන්න ුළුවන්. පමතුමා දැන් කියන පද් ගැන
කලබල පවන්නත්ත එො. එදා කියාු පද් ගැන
කලබල පවන්නත්ත එො. ඔබතුමා කියන පද් ගැන
කලබල පවන්නත්ත එො.

සභො තිුමො: වැදගත්තම පද් වුණත්ත ඔබතුමා ඒ
අවසේථාපේ අහු විධිය අනුව තමයි එතුමියට
පිළිතුරු පදන්න සිදු පවන්පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: එතුමිය පිළිතුරු
දුන්නා පන්. එතුමියට ප්රශේනයක් තිබුපණ් නැහැ
පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිුමො: ඔබතුමා ඒක එක්තරා සීමාවක්
ඇතුළත සිදු කළ යුතුයි. නැවත ප්රශේන ඇසීපම්
අයිතිය තිපබනවා. එතුමිය කරු ප්රකාශය පිළිබඳ
ඔබතුමන්ලා නැවත අහන ප්රශේනවලට පිළිතුරු
පනාදී ඉන්නත්ත එතුමියට ුළුවන්කම තිබුණා.
පමාකද, එතුමිය හිතලා කැමැත්තපතන් තමයි ඒ
ප්රකාශය කපළේ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: First, let
me finish this.
The Hon. Bimal Ratnayake: I am asking
this from the Hon. Chairman not from you
because I raised the question first.
සභො තිුමො: මට පම්ක පම් විධියට කර පගන
යන්න බැහැ. ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමාපේ
ප්රශේනපේ තමයි අපි හිටිපේ. මම පම් තත්තත්තවය
ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා කරනවා. මට පම් විධියට
පම්ක කරන්න බැහැ.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: මපේ ප්රශේනයට
අධිෙතිතුමාපේ පිළිතුර ලැබුපණ් නැහැ.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, මට
පම් ප්රශේනය අවසන් ඉඩ කරන්න පදන්නපකෝ. ඊට
ෙසුව ඔබතුමන්ලා ඕනෑ තීරණයක් ගන්න.
අතයවශය කාරණයක් තිපබනවා.

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
මම
සභාෙතිතුමාපගන් ප්රශේනයක් අහන්න අවසර
ඉල්ලුවා. Let me finish it.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: මමත්ත ඒ විධියට
ඉන්නම්. මමයි ප්රශේනය ඇහුපේ.

සභො තිුමො: ඒක හරි. පම් ප්රශේනය මතු වුපණ්
ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා අහු ප්රශේනයට
අදාළව පදන ලද පිළිතුපර්දී පන්. අධිෙතිතුමාපේ
පිළිතුර පදන්පන් නිලධ්ාරිතුමිය කියලායි මම
විශේවාස කපළේ. නමුත්ත ඒ නිලධ්ාරිතුමිය මතු කපළේ
පවන කාරණයක්. එම නිසා පන් ෙැටලුපන්. මට
ඒක නතර කරන්න ඕනෑ. ගරු බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමාපේ ප්රශේනයට ෙැහැදිලි කිරීම කරලා
ඔබතුමාපේ අවසේථාව ගන්න.

සභො තිුමො: ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා
අහු ප්රශේනයට පිළිතුරක් දුන්පන් නැතිව පන්
තවම යන්පන්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Let me
continue. Why are you blocking me?
සභො තිුමො: මම එපහම block කරන්පන්
නැහැ.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: මට තත්තෙර 10ක්
පදනවාද පම් ප්රශේනය අහන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා මට
අවසේථාව දුන්නා. මට පම් කාරණාව අවසන්
කරන්න ඉඩ පදන්න.

සභො තිුමො: ඔබතුමා තත්තෙර 10 තමයි හැම
තිසේපසේම ඉල්ලන්පන්.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමතැන අපි
අවපබෝධ්පයන් කරන වැඩයි, හැම පේලාපේම
misuse කරන එකයි පදකක්. මම ප්රශේනය අහන
පකාට මම කිේවා විගණකාධිෙතිතුමාපගන් සහ
මහ
බැංකු
අධිෙතිතුමාපගන්
පිළිතුරු
බලාපොපරාත්තතු
පවනවා
කියලා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ පිළිතුර ලැබුණා. පම්
ෙැත්තතට හැපරන පකාට තමයි එතුමිය පිළිතුරු
දුන්පන්. එතපකාට ගරු සුජීව මන්ීතුමා ප්රශේන
වගයක් අහන්න ෙටන් ගත්තතා. මම ඒකත්ත එක්ක
හැපෙන්න ගිපේ නැහැ. ඒපකන් කියන්පන් නැහැ
මපේ අදහස withdraw කළා කියලා. මට ඒපකන්
suffer පවන්න අවශය නැහැ. පමතැන කාටවත්ත
misuse කරන්න අවශය නැහැ. එම නිසා ඔබතුමා,
සභාෙතිතුමා වශපයන් මට අවසේථාව පදන්න
Governorපේ අදහසට ඇහුන් කන් පදන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: එච්චර පන් මම
කථා කරන්පන්. ඊට ෙසුව නවත්තවනවා පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපගන්
අහන්පන් අපි පම් COPE එපකන් බලාපොපරාත්තතු
වන්පන් - කරුණාකර මට කථා කරන්න
අවසේථාව පදන්න.
සභො තිුමො: ගරු සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමා
කථා කරන්නපකා.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
අපි ඔක්පකාම එක කාරණයක් උපදසා පන් පම්
කමිටුවට එන්පන්. අපි පම්පකන් බලාපොපරාත්තතු
පවන්පන් සියලු කාරණා සම්බන්ධ්පයන් නිවැරදි
අවපබෝධ්යක් ලබා ගැනීම. ගරු බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමාද ප්රශේනය ඇහුපේ, ඒ ප්රශේනපයන් පම්
කාරණාව මතු වුණාද කියන එක පනාපවයි
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වැදගත්ත වන්පන්. ඉතා වැදගත්ත කාරණාවක් මතු
වුණාට ෙසුව ඒක නිරාකරණය කර ගැනීමයි
අවශය වන්පන්. පම්පක් වැදගත්තම පද් තමයි
Public Debt Department එකට direction
එකක්
ලැබුණා
කියලා
තිපබනවා
Governorපගන්. ඒ කාරණය කියන්පන් පම්
නිලධ්ාරිතුමිය. ඒ හැර සමරසිංහ මහත්තමයාවත්ත,
Public Debt Department එපක් පවන කවුරුවත්ත
එපහම නිපයෝගයක් ලැබුණා කියලා සඳහන්
කරන්පන් නැහැ.

සභො තිුමො: ඔබතුමාපේ ප්රශේනය අවසන් කර
ගන්න.

සභො තිුමො: ගරු මන්ීතුමා, ඒක වැදගත්තම
කාරණය පවන්න ුළුවන් ඔබතුමාට. තව
මන්ීවරපයක් ප්රශේන කරන අවසේථාපේ ඒ
මන්ීතුමාට ෙැහැදිලි කර ගන්න තිපබන අයිතිය
මම ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමිය සඳහන්
කරලා
තිපබනවා,
විපශේෂපයන්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ report එපක්ත්ත තිපබනවා
ඔබතුමියපේ එකම සාක්ිය මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ඔබතුමියට යම් කිසි ආකාරයක
අවපබෝධ්යක් ලබා දුන්නා කියන්න ුළුවන් එකම
ආකාරය මට පත්තපරන භාෂාපවන්, “Why do not
go for ten?” කියන එකයි. පම් හැර ඔබතුමිය
පවන භාෂාවකින් මහ බැංකු අධිෙතිතුමා
ඔබතුමියට direction එකක් දීලා තිපබනවා
කියලා ඔබතුමිය මීට පෙර දීර්ඝ වශපයන් ලබා
දුන්න සාක්ියක සඳහන් පවලා තිපබනවාද
නැද්ද?

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා මට
අවසේථාව දුන්නාට ෙසුව ලබා පදන්න.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
තිපබනවා.

සභො තිුමො: මම නැවතත්ත කියන්පන් ගරු
බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා මතුකරු ප්රශේනයට
තමයි පම් ෙැහැදිලි කිරීම පකරුපණ්. ඒ ෙැහැදිලි
කිරීපම්දී ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමාපේ
ප්රශේනයට පිළිතුරු ලැබුණාද නැද්ද කියන එක මම
ෙැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ එතුමාපගන්. එතුමාපේ
ෙැහැදිලි කිරීමට අවසේථාව විවර කරන්පන් නැතිව
-

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පකාපහේ හරි
තිපබනවා නම් අෙට පෙන්වන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා පන් මට
අවසේථාව දුන්පන් ප්රශේන අහන්න.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
මම minute කර ගත්තතා කියලා මම සාක්ි දීලා
තිපබනවා.

රු චන්ද්රසිරි
ජදීර මහතො: සාක්ියක්
පදන්පන් අහන ප්රශේන අනුව පන්.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමිය
පොපරාන්දු පවනවාද පවන විධියකට එපහම
සාක්ි දීලා තිපබනවා කියලා.

සභො තිුමො: අර මහත්තමියපේ ප්රකාශයට
ඔබතුමායි මැදිහත්තවුපණ්.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පබාපහාම
සේතුතියි. සභාෙතිතුමා, විගණකාධිෙතිතුමා පම්
සියලු කාරණා සලකා බලා නිගමනය කර තිපබන
පම් report එක අනුව මහ බැංකු අධිෙතිතුමා යම්
කිසි ආකාරයක direction එකක් දුන්නා කියලා
පමහි තිපබනවා. පවන කිසිම පදයක් සඳහන්
කරලා නැහැ. ඔබතුමා ඒක වාර්තාගත කර ගන්න.
ඊට ෙසුව ඕනෑම පදයක් කරන්න. පමතුමා සඳහන්
කරලා තිපබනවා ඉන් ෙසුව මහ බැංකු අධිෙති
විසින් බිලියන 10කට පනායන්පන් මන්දැයි රාජය
ණය අධිකාරියපගන් (පමතුමියපගන්) ප්රශේන කර
තිබිණි. “Why do not go for ten?” පම් හැර මහ
බැංකු අධිෙතිතුමා පවන ආකාරයකින් direction
එකක් දුන්නා කියලා පමතුමිය විසින් කිසිම

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා මට
අවසේථාව දුන්නා.
සභො තිුමො: අවසේථාව දුන්න එක වරදක්
පනාපවයි. ඔබතුමාට සංයමයක් තිපබන්න ඕනෑ
ඒක අවසන් කර ගන්න.
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: අවසන් කර ගන්න
ඔබතුමා මට සංයමයක් පදන්න එොයැ. මපේ
අසංයමයක් තිබුපණ් නැහැ පන්. මම ප්රශේන
අහපගන යන පකාට මට බාධ්ා කළා. ඔබතුමා මට
අවසේථාවක් දුන්නා සභාෙති වශපයන් ප්රශේන
අහන්න. මම අහපගන යන පකාට අපනක් අය
බාධ්ා කරන පකාට ඔබතුමා මපේ සංයමයක් ගැන
කතා කරනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සාක්ියක සඳහන් කරලා නැහැ කියන එක
විතරක් වාර්තා කර ගන්න.

ඒ අනුව කටයුතු කරන්පන් නැහැ. ඒක ෙසු ගිය
data බලන විට ලැපබන outcome එකක් විතරයි.

සභො තිුමො: ඔබතුමියට ඒ ගැන තව ෙැහැදිලි
කරන්න තිපබනවාද?

ගරු සභාෙතිතුමනි, මට තවත්ත කරුණක්
ෙැහැදිලි කරන්න අවසර පදන්න. මම පමම
Tender Board Meeting එපක් සාමාජිකපයක්
වනවා. මීට පෙර ෙැවැති කාරක සභාපේදී ඒ
පිළිබඳව කරුණු ෙැහැදිලි කළා. එහිදී මම කිේවා,
පමපතක් ෙැහැදිලි කළ මූලධ්ර්මයන්ට හා
සිද්ධ්ාන්තයන්ට බැහැර recommendation
එකක් තමයි රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව මඟින්
පටන්ඩර් මණ්ඩලයට කරලා තිබුපණ් කියලා. අපි
සාමානය ඉතිහාසපේ එකක් දමලා, ඒ offer කරු
amount එක වාපේ පදකහමාර ගුණයක් පහෝ
තුන්ගුණයක් වාපේ තමයි ගන්පන්. මම රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුව ඇතුළු අපනකුත්ත
නිලධ්ාරින්පගන් ෙැහැදිලිව ඇහුවා, පමවැනි
recommendation එකක් කපළේ ඇයි? අපි
පමවැනි තීරණ ගන්පන් පකාපහාමද? පොලී
අනුොතය විශාල පලස පවනසේ පවනවා, ඒ නිසා
රජයට දරන්න වන වියදම වැඩී පවනවා කියලා.
ඒ අවසේථාපේදී එතුමිය කිේවා, අධිෙතිතුමා ෙැමිණ
instructions දුන්නා කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලාට
ඒ කාරණය ෙැහැදිලි ඇති පන්. ඒ අවසේථාපේදී
පටන්ඩර් මණ්ඩලපේ හැපමෝම කිේවා, පමය
කරන්න පහාඳ නැති බව අධිෙතිතුමා හමු පවලා
කියමු කියලා. නමුත්ත අපි එතැනට යන්න සූදානම්
වන විට තමයි එතුමා කාර්යාලපේ නැති බව දැන
ගත්තපත්ත. අපි ඒ අවසේථාපේදී තමයි direct
placement ක්රමපේදය නතර කර ඇති බව දැන
ගත්තපත්ත. නමුත්ත සඳුදා වන විට රජයට සල්ලි
පදන්න ඕනෑ. ඒ සල්ලි පදන්න පවනත්ත ක්රම
පේදයක් නැති නිසා තමයි කලින් සඳහන් කළ
රුපියල් බිලියන දහය න්ද්න සිදු වුපණ්.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
මම ආු ගමන් පම් සාක්ිය ප්රකාශ කළා. මීට
කලින් මම Bribery Commission එකට ගියා. ඊට
පෙර ත්රි ුද්ගල කමිටුවට ගියා. එපහදිත්ත මම
ප්රකාශ කළා. සාකච්ඡාවලදීත්ත විසේතර කරලා
කියලා තිපබනවා.
රු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම
ඔබතුමාපගන් කලින් ඇහුපේ 80:20 කියන
අනුොතය - bonds ගන්න පකාට ඔබතුමන්ලා
tools පදකක් ොවිච්චි කරනවා පන්. 80:20 කියන
අනුොතය ඔබතුමන්ලාපේ regulation එකක්
විධියට හරි, Board decision එකක් විධියට හරි
තිපබනවාද? එපහම නැත්තනම් ඒක best
practices ඇතුපළේ, අුම cost එක ඇතුපළේ ගන්න
ගිහින් ආු අවසාන result එකද කියලා දැන
ගන්න කැමැතියි.
Mr. Indrajith Coomaraswami: Hon.
Member, I must say I need to have some help
from my colleague because at the moment,
as you know, we are using a full auction
system. So, what happened earlier, I am not
aware whether there was an actual decision,
Can any of my colleagues help me out of
that?
එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: මම පම් කාරණය
මීට පෙරත්ත ෙැහැදිලි කළා. අපි පම් තාක් ෙැහැදිලි
කළා මුදල් මණ්ඩලය අරපගන තිපබන තීරණ සහ
රාජය ණය ොලනය පිළිබඳ මූලධ්ර්ම මත ෙදනම්
පවලා auction ක්රමයට සහ direct placement
ක්රමයට යනවා කියලා. ඒපක් තිපබන මූලධ්ර්මය
තමයි අු පිරිවැය සහ අු අවදානම. පම් ෙදනම
මත යන පකාට ඒ මූලධ්ර්ම මත රජයට සහ රටට
යහෙත්ත වන විධියට රාජය ණය රැසේ කිරීපම්දී අපි
පබාපහෝ පේලාවට පයාදා ගන්පන් අු පිරිවැය
සහ පවළඳ පොපළේ පොලි අනුොතය සේථාවර
කිරීම. අපි ඒ මත ණය රැසේ කිරීපම්දී, ඉතිහාසය
දිහා බලලා data එකතු කරලා -දත්තත එකතු
කරලා- බැලුවාම ඔය සියයට 80:20 කියලා ඇති.
හැබැයි අපි එපහම නිර්නායකයක් තීරණය කරලා

සභො තිුමො: එම කාරණා නැවත වතාවක්
ප්රකාශ කිරීපම් අවශයතාවයක් නැහැ කියලායි මම
හිතන්පන්. පමාකද, මීට කලින් පම් පිළිබඳව
ෙැහැදිලි කර තිපබනවා. දැන් කථා කිරීම සඳහා
නිලධ්ාරි මහත්තවරුන් පදපදපනක් අත එපසේවා.
ඒ පිළිබඳව ධ්ම්මික මහත්තමයාපේ අදහසේ ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.
එන්ද්.ඩේලිව්.ජී.ආර්.ඩී. නොනොයක්කොර මහතො:
මම රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ සිටි කාලය
තුළ, ෙසුගිය පතාරතුරු ගපේෂණයන් කපළාත්ත, ඒ
කාලපේ තමයි වැඩිුර ඍජු ක්රමයට direct
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placements ලබා පගන තිපබන්පන්. නමුත්ත අපි
එය සිතා මතා කරන පදයක් පනාපවයි. ඒ වාපේම
auction ක්රමය හරහා පමෙමණ ගන්න ඕනෑ,
direct placement හරහා පමෙමණ ගන්න ඕනෑ
කියලා මුදල් මණ්ඩලපයන් තීන්දුවක් දීලා නැහැ.
Domestic Debt Management Committee එක
මාසපේ මුල රැසේවී, සාකච්ඡා කර, එය ක්රියාවට
නන්වද්දී පවළඳ පොපළේ සිදු වන උච්චාවචනයන්
නිසා එය පවනසේ කරන්න පවනවා. එහි
ප්රතිඵලයක් හැටියට 20යි 80 පහෝ පවනත්ත
අනුොතයක් ලැබී තිපබනවා. එය එම ක්රියාදාමපේ
ප්රතිඵලයක් විනා ගත්ත තීරණයකට අනුගත වීමක්
පනාපවයි කියන එකයි මට කියන්න තිපබන්පන්.

රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: රුපියල්
බිලියන 13ක අවශයතාවයක් රපට් තිබුණා කියලා
මීට කලින් සඳහන් වුණා. ෙසුව එම රුපියල්
බිලියන 13න් රුපියල් බිලියන 10ක් ගන්න
තීරණය කළා.

රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමම tender board එක ෙත්ත කර
තිපබන්පන් ඇයි?

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: නැහැ. රුපියල්
බිලියන 03ක් කලින් ලබා පගන තිබුණා.

සභො තිුමො: ගරු නිහාල් ගලප්පෙත්තති
මන්ීතුමා පමම කාරක සභාවට සහභාගී
පවනවාද?
රු නිහොල් ලප්ප ත්ති මහතො: ඔව්.
(සභො තිුමො පම් අව්සතථොපව්දි කොරක සභොව්ට
සහභොගී වීම සඳහො රු නිහොල් ලප්ප ත්ති
මහතොට අව්සර ලබො පදන ලදී.)

රු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ
අවසේථාපේදී රපට් අවශයතාවය තිබුණා රුපියල්
බිලියන 13ක්. ඉන් රුපියල් බිලියන 03ක් කලින්
ලබා පගන තිබුණා. ඉතිරි රුපියල් බිලියන 10
ගන්න තමයි තීරණය කපළේ?

Mr. Indrajith Coomaraswami: I think the
Deputy Governor in charge may answer it.
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: තනි
තීරණයක් පනාපගන කණ්ඩායමක් විධියට තීරණ
ගැනීම සඳහායි.

රු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමය ෙරීක්ෂණයක්. ඒ වාපේම
tender board එක ගත්ත තීරණය හරි කියලා එක්
නිලධ්ාරිපයකුට ෙමණක් පමතැන ප්රකාශ
කරන්න බැහැ. පමාකද, ඒ 08 පදනාපේම ප්රකාශ
පමතැනට අවශය පවනවා. ඒ වාපේම මම අද
check කපළේ නැහැ. නමුත්ත ෙසුගිය කාරක
සභාපේදී සමරසිරි මහතා ලබා දුන් පිළිතුරු, ඊට
කලින් කාරක සභාපේදී ලබා දුන් පිළිතුරුවලට
වඩා ෙරසේෙර වුණා. එම කාරක සභාපේ සිටි නිසා,
මම ඒ සම්බන්ධ්පයන් බැලුවා.

රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: පම් tender
board එක වාඩි පවලා කරන්පන්, කණ්ඩායමක්
හැටියට තීන්දුවක් ගන්න එක පන්. එපසේ නම් පම්
tender board එක - කණ්ඩායපම් 08 පදනාගත්තපත්ත වැරදි තීන්දුවක්ද?
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: අපි
tender board එපක්දී අවශය කරුණ සාකච්ඡා
කර, තීරණයක් ගත්තතා.
රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: Tender board
එක ගත්තත තීන්දුව හරිද, වැරදිද?

අපනක් එක තමයි, එදා ෙරීක්ෂණය කරන විට
Governor එම තනතුරට ෙත්ත පවන්න තමයි
සිටිපේ. නමුත්ත අද අලුත්ත Governor පකපනක්
යටපත්ත පමම ෙරීක්ෂණ සිදු පකපරනවා. එදා
නැවතත්ත එතුමා ඒ තනතුරට ෙත්ත පවන්න සිටි
නිසා, ප්රශේනවලට පිළිතුරු ලබා දීපම්දී නිලධ්ාරින්
තුළ බියක් හා චකිතයත්ත තබා පගන පිළිතුරු දීම
සාධ්ාරණයි. ආයතනය තුළ එම ෙරීක්ෂණය සිදු
කරද්දී, නිලධ්ාරින්ට ඒ බලෙෑම තිබුණා. එපසේ
තිබියදීත්ත ඇතැම් නිලධ්ාරින් ඉතාම අවංකව,
තමන්පේ තනතුරට අනුව සාක්ි දුන්නා. ඇතැම්
අය එපසේ කපළේ නැහැ. ඒ නිසා tender board

ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: ඒ
අවසේථාපේදී තිබු සාධ්ක අනුව, tender board
එක ගත්තත තීරණය හරි.
රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමන්ලා 08
පදනා හරි තීන්දුවක් ගත්තතා?
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: ඔේ.
රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ ඔබතුමන්ලා
08 පදනාපේ තීන්දුවක්. හරිද?
ඩේලිව්.එම්.ආර්. දිසොනොයක මහතො: හරි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

එපක් 08 පදනාම සමරසිංහ මහත්තමයාපේ
ප්රකාශය අනුමත කරනවාද කියලා අෙට කියන්න
අවශයයි.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ඔේ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එතුමා ෙළමු
වරට ෙැමිණ කළ කථාව පමාකක්ද?

රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතුමාපේ ප්රකාශය මපේ
ප්රකාශයටත්ත බලොනවා. ඒ සඳහා යම්
සම්බන්ධීකරණයක් කරන්න අවශයයි.

සී.එම්.ජී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
එහිදී Auction එපකන් පකාෙමණ ගත්තතාද,
පකාෙමණ claim කරලා තිපබනවාද, පකාෙමණ
Offer කරලා තිපබනවාද කියලා ඇහුවා. ඉන්
ෙසුව meeting එකක් තිබුණා. එහිදී අධිෙතිතුමා,
අගමැතිතුමාට ප්රකාශ කළා රපට් පවනත්ත මුදල්
අවශයතාවයක් තිපබනවා කියලා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: Domestic
Debt Management Committee එපක් සිටින
නිලධ්ාරි මහත්තවරු සියලු පදනාම පමතැන
ඉන්නවාද? කී පදපනක් ෙැමිණ සිටිනවාද? ඒ
සිද්ධිය වන අවසේථාපේ සිටි අයපගන්
ඔබතුමන්ලා 06 පදනා ෙමණක්ද, පමතැන නැති
තවත්ත අය සිටිනවාද?

(සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය
සම්බන්ද්ිතයි.)
නමුත්ත ඒක පමතැනට අදාළ කර ගත්තපත්ත නැහැ.
පමාකද, අපප්ප අවශයතාව පවනත්ත එකක් පන්.
මහා
භාණ්ඩාගාරපයන්
යවු
sundry
requirement cash flow තමයි අපි fund raise
කරන්පන්. ඒක තමයි අපි එතැනදී කථා කපළේ.
Auction එක අවසන් නැති නිසා අධිෙතිතුමාට
පවනත්ත meeting එකක් තිපබනවා කියලා ගියා.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඒ
කාලපේ සිටි director පකපනක් පමතැන නැහැ.
Director (Statistics)ඉන්න ඕනෑ. නමුත්ත එයත්ත
නැහැ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ෙැමිණිලා, ඔබතුමන්ලාට තමයි
කිේපේ-

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පමතුමිය කියන
ආකාරයට පම් සිද්ධියක් වුණා කියලා
ඔබතුමන්ලා තිපදනාම පිළිගන්නවාද?

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
නැහැ. අෙට කිේපේ නැහැ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමන්ලාට
කිේපේ නැද්ද? කාටද කිේපේ?

Dr. M.Z.M. Azim: Yes.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: අධිෙතිතුමා
පදවැනි වතාවට ඇවිල්ලා පමාකක්ද කිේපේ?

Dr. M.Z.M. Azim: That was not to the
Domestic Debt Management Committee,
but to the Public Debt Department.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
Deputy Governorsලා පදපදපනකු සමඟ ෙසේවරු
12.30ට ෙමණ පදවැනි වතාවටත්ත අධිෙතිතුමා
ෙැමිණියා. ඒ පේලාව වන විට අපප්ප auction එක
අවසන් පවලා තිබුණා. Tender Board එකට යන
auction sheet එක සකසේ කර තිබුණා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එතුමා රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමයි කිේපේ.
එතුමා ආපේ කීයට විතරද?
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ෙළමු වරට 10.45ට ෙමණ තමයි ආපේ.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඒ පේලාපේ
එතුමා සමඟ ෙැමිණි අපනක් පදපදනා කවුද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පමය close
කපළේ කීයටද?
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
11.00ට ෙමණ.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සහ දැනට
retire පවලා සිටින Mr. Ananda Silva ෙැමිණියා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එතුමා 10.45ට
ෙමණ ආවා. පදවැනි වතාවටත්ත ආවාද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඒ පදපදනා
සමඟ ඇවිල්ලා පමාකක්ද කිේපේ?

( 161 )
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සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
“Auction එපකන් පකාෙමණ මුදල් ඇවිල්ලා
තිපබනවාද?” කියලා ඇහුවා. අපි කිේවා, “රුපියල්
බිලියන 20ක් තිපබනවා.” කියලා. ඊට ෙසුව “20
billion පකෝ?” කියලා තරපේ ඇහුවා. ඒ පේලාපේ
අපි කිේවා, “ඒ රුපියල් බිලියන 20නුත්ත අෙට
ගන්න ුළුවන් වැඩිම මුදල රුපියල් බිලියන
2.6යි.” කියලා. ඊට ෙසුව එතුමා කිේවා, “අපප්ප
අවශයතාව සඳහා පම් සියල්ලම ගන්න.” කියලා.
ඒ පේලාපේ Dr. Azim තමයි කථා කපළේ.

තමයි, පමතැනින් ඉරක් ගසා “Why do we not
take Rs. 20 bilion.” කියන කථාව විමසා සිටිපේ.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමා
පමානවාද කිේපේ?

පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ඒ කියා සිටි
conversation එක වුණා. ඊට ෙසුව “පම්ක
වැඩියි.” කියලා ඒ පගාල්ලන් පයෝජනා කරන
පකාට, අධිෙතිතුමා 10 කියන තැනට ඇඟිල්ල
තියා පෙන්වා සිටිමින් “Take Rs. 10 billion.”
ගන්න කියලා උෙපදසේ දුන්නා. ඒ පේලාපේ මමත්ත,
අපනක් නිලධ්ාරිනුත්ත, පම් නිලධ්ාරි මහත්තවරුත්ත
එතැන සිටියා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: නම් ලැයිසේතුව
පෙන්වා සිටියාද, ඉල්ලා ගත්තතාද?
පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ඒ පේලාපේ පමතුමා
අපත්ත තිබුණු නාම පල්ඛ්නය එතුමා අරපගන
බැලුවා.
The Hon. Dayasiri Jayasekara: He took it
from your hand.

Dr. M.Z.M.Azim: I have very clearly
pointed out to the Governor at that time the
prevailing market interest rates and the
levels that we could be hitting in case we are
going to raise entire Rs. 20 billion. When the
Governor wanted to know, “Okay what was
the September, 2014 or the previous thirtyyear Treasury bond auctions weighted out.
We said, “It was 11.75. Then, he said, “Why
do you not accept at that level”. Still, we said,
“If we go for that level we are shifting the
prevailing interest rates punch in the country
by more than about 150 basis points. So, we
have clearly clarified other possible
repercussions. Not only once, if I am not
mistaken, I have mentioned it more than
four times. Then, I asked Deputy Governors
also what their observations on this.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එතුමා
instructions දුන්නා කියලා ඔබතුමන්ලා සියලු
පදනා පිළිගන්නවා. ඒක order එකක්ද, පම්ක
ගන්න - “Do it.”- කියලා කිේවාද නැත්තනම්, පම්ක
ගන්න කියලා කිේවාද, පකාපහාමද කිේපේ?
රු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: බලෙෑමක් සහිත
ප්රකාශයක්ද කපළේ?
පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ඒ ගැන ෙැහැදිලි
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ, ගරු සභාෙතිතුමනි. මහ
බැංකු අධිෙතිතුමන්ලා සමඟ අපි කටයුතු කිරීපම්දී
එක්, එක් අධිෙතිතුමන්ලා කථා කරන විධිය සහ
නිපයෝග ලබා පදන විධිය පවනසේ. පමතුමා නම්,
ඉතාම කාරුණික විධියට - diplomatic- තමයි යම්
පදයක් කරමු කියලා කියන්පන්. ඒ එතුමාපේ
ුද්ගලික චරිතය. නමුත්ත පම් conversation
එපක්දී අධිෙතිතුමා ෙැහැදිලිව තරපේ කියා සිටියා,
රුපියල් බිලියන 10ක් ගන්න කියලා. ඒක තමයි
එතුමිය කිේපේ කියලා මම හිතනවා. “Do it”
කියන්පන්, ඒක summarize කරලා පමන්න
පම්ක තමයි අදහස වුපණ් කියන එක මිසක් ඒ
වචනයම පනාපවයි. ඒක පත්තරුම් ගන්න ඕනෑ.
පම් sum conversation එපක්දී රුපියල් බිලියන
10ක් ගන්න කියලා අධිෙතිතුමා කිේවා කියන එක
එතැන සිටි සියලු පදනාටම ෙැහැදිලි වුණා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: What have
they said? ඔබතුමා ඒකට දුන් පිළිතුර පමාකක්ද?
පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ඒ අවසේථාපේ එතුමා
කළ සියලු ප්රකාශ සමඟ මම එකඟ පවනවා.
එතැනදී ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. ආශිම් මහතා
ඇවිල්ලා පම් sheet එක පෙන්වා සිටියා.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: Sheet එක
කියන්පන්, Primary Dealersලා ගත්තත නම්
ලැයිසේතුව?
පී.එන්ද්. වීරසිිංහ මහතො: ඔේ, නම් ලැයිසේතුව
සමඟ bids අරවා පම්වා තිබුණා. මුලින්ම එතැනදී
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Dr. M.Z.M.Azim: There was a one more
instruction. The Governor very clearly said
that, “with this auction we can stop going for
direct placements”.

“Governor ඇවිල්ලා රුපියල් බිලියන 10ක්
ගන්න කියලා කිේවා. නැත්තනම්, අපප්ප පයෝජනාව
තිබුපණ් රුපියල් බිලියන 2.6කට ෙමණයි.”
කියලා.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: කරුණාකර
නැවත කියන්න.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඒ අවසේථාපේ
Tender Board එපක් ඔබතුමා ඇතුළුව තව කවුද
සිටිපේ? ඔබතුමන්ලා පම් තීරණය ගැන ඒ
කියන්පන්, Governor ඇවිල්ලා කථා කළාම අපි
ලිඛිතව පමපහම එකක් දුන්නා. ඒ මත තමයි
කටයුතු කරන්පන් කියලා, Tender Board එපක්දී
සාකච්ඡා කළාද?

Dr. M.Z.M.Azim: “With this auction we can
stop going for direct placements”.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: “Direct
placements
වලට
යන්පන්
නැතිව
auctionsවලට යා යුතුයි.” කියලා, ගරු
අග්රාමාතයතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණයක්
ගත්තතා කියලා, එතුමා ඒ අවසේථාපේ කියා සිටියාද?

එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: “අධික පොලී
අනුොතයකට පමෙමණ මුදලක් ගන්පන් ඇයි?”
කියලා මා විමසා සිටි බව මම මීට කලිනුත්ත
ෙැහැදිලිව කිේවා.

Dr. M.Z.M.Azim: Not for us.

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: Tender Board
එක විධියට ඔබතුමන්ලා ගත්ත තීරණය,
“බලෙෑමක් මත ගත්ත තීරණයක්” කියලා
ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවාද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: එපහම එකක්
කිේපේ නැහැ. හරි. එතුමා පම් තීරණය ගන්න
පකාට ඔබතුමිය රුපියල් බිලියන 2.6ට වඩා
ගන්න බැහැ කියලා කිේවා. ඒකට ඔබතුමිය කුමක්
පහෝ note එකක් දැම්මාද?

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතුමා ප්රශේන
කරන ආකාරය සම්බන්ධ්පයන් මා විරුද්ධ්
පවනවා, ගරු සභාෙතිතුමනි. එක පගාඩට
අරපගන ප්රශේන කරන්න බැහැ. පවන් පවන්ව
ප්රශේන කරන්න ඕනෑ.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය:
ඔේ.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමිය දමු
note එක පමාකක්ද?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පමතුමා ඉතා
දීර්ඝ පේලාවක් ප්රශේන කළා. මටත්ත ප්රශේනය
අහන්න තිපබනවා. මපේ ප්රශේන ටික අහන්න ඉඩ
පදන්න, ගරු සභාෙතිතුමනි.

සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඒ
වන විට report එක හදලා තිබුපණ් රුපියල්
බිලියන 2.6කට ෙමණයි. ඒ නිසා රුපියල් බිලියන
10කට නැවත report එකක් හදන්න කියලා මපේ
නිලධ්ාරින්ට කියන්න ඕනෑ නිසා මම ඒකට note
එකක් දැම්මා, “Governor instructed to place
price upto Rs. 10 billion taking into
consideration
of
additional
sundry
requirements of the Government”. කියලා.

සභො තිුමො: නැවත දිනයක් පයාදා ගන්න
ුළුවන්. දයාසිරි ජයපසේකර ගරු මන්ීතුමනි,
ප්රශේන විමසීම අවසන් කරන්න.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පටන්ඩර්
මණ්ඩලය ගත්ත තීරණය නිවැරදි බවද නැත්තනම්,
ඔබතුමන්ලාට ලැබුණු instructions මත ඒ
තීරණය ගන්න සිද්ධ් වුණා කියලාද ඔබතුමන්ලා
කියන්පන්?

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඒ decision එක
යන්පන් පකාහාටද?
සී.එම්.ඩී.එන්ද්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය: ඒ
ටික ගත්තතා. ඊට ෙසුව අපි පයෝජනා කරන රුපියල්
බිලියන 2.6 auction එකත්ත සහිතව රුපියල්
බිලියන 10 auction එකත්ත දමලා Tender Board
එකට ඉදිරිෙත්ත කළා. Tender Board එකට ඒක
ඉදිරිෙත්ත කරලා අපි ුද්ගලිකව කිේවා,

එසත.එසත. රත්නොයක මහතො: මීට කලිනුත්ත මම
කිේවා, ඒ තීරණය අෙට ගන්න සිද්ධ් වුණු
තීරණයක් කියලා.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: පම් තීරණය
නිවැරදි තීරණයක් පනාපවයි, යම්කිසි බලෙෑමක්
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මත පම් තීරණය ගන්න සිද්ධ් වුණු නිසා තමයි
පම්ක කපළේ කියලා ඔබතුමන්ලා හතරපදනාම
පිළිගන්නවාද?

කාරක සභාපවන් තීරණය කරලා, ඔබතුමන්ලාට
දැනුම් පදන්නම්.
Mr. Indrajith Kumaraswamy: Hon.
Chairman, thank you very much. Of course,
we want to cooperate as much as possible,
because we understand the importance of
the work of COPE generally and this specific
task that COPE has. This is only my second
session. I am told that this ground has been
covered several times as you have indicated.
I would ask with humility that we do not go
over the same ground again and again if the
proceedings been recorded as you yourself
indicated because this is a very stressful
experience for the public officials who have
been involved in this and to put them
through the same thing again and again, I do
not think is very fair, Sir. Thank you.

රු පහක්ටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට දැන් නම් ප්රශේනයක් අහන්නම
පවනවා.
රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: මපේ ප්රශේනය
අවසන් කරන්න ඉඩ පදන්න.
සභො තිුමො: ඔබතුමන්ලා සමඟ මම කලින්
සාකච්ඡා කරද්දී, “සවස 6.00ට අවසන් කරමු.”
කියලා එකඟ වුණා. පමතුමාපේ කාරණාව නිසා
මම ඉඩ ලබා දුන්නා. පමාකද, එක් මාතෘකාවක්
පහෝ අවසන් පවන්න ඕනෑ පන්. එතුමා සවස
6.00ට ප්රශේන විමසීම අවසන් කළා. අෙට නැවත
දිනයක් පයාදාපගන ප්රශේන විමසීම කරන්න
ුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැනට පමම
කාරක සභාපේ කටයුතු අවසන් කරනවා. ගරු
මන්ීතුමන්ලා සියලු පදනා රැඳී සිටින්න.
ගරු පල්කම්තුමාටත්ත, අධිෙතිතුමාටත්ත කියන්න
පදයක් තිපබනවා. පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේදී සාකච්ඡා කරන පමම ප්රශේනය ඉතා
සංපේදී මාතෘකාවක් බව ඔබතුමන්ලා සියලු
පදනාම දන්නවා. පම් මාතෘකාව රටත්ත එක්ක
සම්බන්ධ් පවන, මහ බැංකුපේ යම් ක්රියාවලියක්
සමඟ සම්බන්ධ් පවන, ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාටත්ත
යම් යම් ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ ගන්න සිද්ධ් පවන
මාතෘකාවක්. නමුත්ත පම්ක දිගින් දිගටම
ෙවත්තවාපගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා අදාළ සාක්ි
සටහන් කළ නිලධ්ාරින් ඒ සාක්ි සටහන්
ඇතුළත්ත ක්රියාවලිය සහිත පල්ඛ්න රැපගන මීළඟ
දින ෙැමිපණන්න කියලා, මම ඔබතුමන්ලාපගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා.

සභො තිුමො: Thank you very much.
ඔබතුමන්ලාට යන්න ුළුවන්. පබාපහාම සේතුතියි.

(සාක්ිකරුපවෝ නික්ම ගියහ.)

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාපේ උෙපදසේ අවශයයි
අෙට පමය ඉදිරියට කර පගන යන්න. අද සිදු වූ
පිළිපවළ පහාඳ නැහැ. පමතැනදී නිලධ්ාරින් එකට
තියලා ප්රශේන අහනවා; රවුමට අහනවා; නැවත
අහනවා; එක් අපයකු නැඟිට්ටනවා අමතක වූ පද්
කියනවා; නැවත කියනවා. පමපහම හරියන්පන්
නැහැ. හැම පකනාටම වටිනාකමක් තිපයනවා
පන්. කාර්ය ෙටිොටිය ගැන manual එක
තිපයනවා. ඒ ගැන විමසුව ප්රමාණය ඇති කියලා
හිතනවා. අන්තිමට සිද්ධ් වුණ පද් පමාකක්ද?
Governor පේ involvement එක පමාකක්ද?
ඔහුපේ සීමාපවන් පිට involve වුණාද? ඒවා තමයි
ප්රශේන. මපේ පයෝජනාව තමයි, අදාළ අය විතරක්
අපි පවන පවනම දිවුරුම් මත සාක්ියට කැඳවා,
එහි බරෙතළකම පත්තරුම් කර පදමු. දවසට සාක්ි
ෙහක්,හයක් පහෝ දහයක් අර පගන ඒ එක් එක්

ඔබතුමන්ලාපේ ෙැත්තපතන් පිළිතුරු පදන විට
මට පත්තපරන විධියට, නැවත නැවත repeat
කරන සේවභාවයක් තිපයන්පන්. කලින් සාක්ි දීු
අයට අයිතියක් තිපබනවා, ඒ සාක්ි සටහන් මත
ෙදනම්ව අදහසේ ෙළ කරන්න. එපහම නැත්තනම්
ඔබතුමන්ලාපේ උත්තතරවලින් පමම සාකච්ඡාව
ඇදී පගන යන්න ුළුවන්. එපහම අවශයතාවක්
නැහැ කියලා මා විශේවාස කරනවා. ඔබතුමන්ලා
ලබාදීු සාක්ි සටහන් තිපබන නිසා, කලින්
ලබාදුන් පිළිතුරු මත ඒවා ොවිච්චි කරන්න
ුළුවන්. අවශයතාව අනුව අපි නැවත ඔබතුමන්ලා
කැඳවන්නම්. ඒ කැඳවනවාද නැද්ද කියන එක
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සාක්ිකරු බැගින් කැඳවලා අවසන් කරලා පමය
close කරලා දමමු. නැතිනම් පම් ක්රමයට ගියාම
පමතැන ප්රශේනයක් පවනවා. එක එක්පකනා
contradict පවනවා. ඒ අය එකම ආයතනපේ
වැඩ කරන නිලධ්ාරින්. පම්ක එක් අපයකු විතරක්
කරු පදයක් පනාපවයි. එක එක්පකනා කැඳවලා
ඒ සාක්ිකරුවාපේ සාක්ි අවසන් කරමු. ඔහුව
නැවත කැඳවන්න බැහැ. හැපමෝටම අවසේථාව
පදනවා. රණ්ු පවන්න පදයක් නැහැ. මට
අහන්න බැරි වුණා කියන්න පදයක් නැහැ. One
by one ඉවර කරමු. එතපකාට evidence part
එක ඉවරයි. ඊට ෙසේපසේ procedure තිපයන්පන්.
ඒ ගැන ප්රමාණවත්ත තරම් විගණකාධිෙතිතුමා
ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපයනවා.

හරි කියනවා නම් ඒක ප්රශේනයක් නැහැ. ප්රශේන
කිරීපම්දී ඔබතුමා සමඟ කථා කිරීපම්දී “ ඔබතුමා
උත්තතරයක් පදන්න.” කියලා අෙට කියන්න
ුළුවන්. අපි බලාපොපරාත්තතු පවන්පන් නිවැරැදි
උත්තතරය. එපහම තමයි උත්තතර ගන්පන්. එපහම
නැතිනම් අෙට plan කරලා උත්තතර පදන්න
ුළුවන්. පමහිදී අපි ඉතා පගෞරවපයන්
ඔබතුමාපගන්
ඉල්ලා
සිටින්පන්,
අපප්ප
ගරුත්තවයත්ත ආරක්ෂා කරන්න. පම් එන
නිලධ්ාරින්ට අවශය විධියට අෙව හසුරුවන්න
එො. ඔබතුමා ඒක ෙසුව මට කියන්න.
සභො තිුමො: ඒක වැරැදියි. එපහම පවන්පන්
නැහැ. පම් මහ බැංකුව අද විතරක් මම කැඳවූ
එකක් පනාපවයි. මහ බැංකුව බැඳුම්කර
ගනුපදනුව සම්බන්ධ්පයන්ම දිගටම කැපඳේවා.
ඔබතුමන්ලා ඒක දන්නවා. ඔබතුමාටත්ත අත්ත
දැකීමක් ඇති. අපි පබාපහාම සංයමයකින්
නිලධ්ාරින්පගන් ෙැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ
පද්වල්, ඔවුන්පගන් ෙැහැදිලි කරපගන අපි අතර
තිපබන පවනසේකම් සාකච්ඡා කරලා තිපයනවා.
පම් වාපේ තත්තත්තවයක් ඇති වුපණ් නැහැ. මමත්ත
සෑපහන්න
කළකිරීපමන්
අද
ඉන්පන්.
ඔබතුමන්ලා පම් කාරක සභාපේ කටයුතු පොදුපේ
ෙවත්තවාපගන යන විට ගැටලුවක් තිපබනවා. මම
ඒක අවංකව කියන්න ඕනෑ. විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපවන්
විගණකාධිෙතිතුමා
එන්පන් අෙට උදේ කරන්න. ඔබතුමන්ලාට උදේ
කරන්න; මට උදේ කරන්න. මම ඒ විෂය දන්න
පකපනකු පනාපවයි. නමුත්ත, එතුමා දන්න විෂය
දැනුම අනුව මට උදේ කරනවා. ඔබතුමන්ලා
ඔතැන ඉඳපගන මැදිහත්ත පවනවා නම්,
විගණකාධිෙතිතුමා මට කුටු කුටු ගානවා, කියලා.
ඒක
වැරැදියි.
නිලධ්ාරින්
ඉදිරිපිටදී
විගණකාධිෙතිතුමා හා අපි ඉන්න ඕනෑ එක
ෙැත්තතක. පම්ක පබාපහාම බරෙතළ තත්තත්තවයක්.
තවදුරටත්ත එපහම වුපණාත්ත, පම්ක මම
ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා කළ යුතු තත්තත්තවයක්. ඒ
නිසා කිසිම මන්ීවරයකු එපහම කරන්න එො.
ඔබතුමන්ලාට මා සම්බන්ධ්ව ගැටලුවක්
තිපබනවා නම්, මම පම්කට සුදුසු නැත්තනම්, ඒක
පවනම තීරණය කරන්න ඕනෑ.

රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි. එක් කාරණාවක් තිපයනවා. පම්
COPE කමිටුපේ අපි සියලු පදනාපේම ගරුත්තවය
ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. අපි යම් යම් කාරණා
සම්බන්ධ්පයන් පවනසේ පවනසේ මත දරනවා.
හැබැයි, අපි ප්රශේන කරද්දි පම් සාක්ි මත තමයි,
පම් කමිටුව ගන්න තීන්දුව තීරණය පවන්පන්. පම්
නිලධ්ාරින් සාකච්ඡා කර පගන තමයි එන්පන්.
දැන් ඒ නිලධ්ාරින් උත්තතර දුන්පන් එහාට පමහාට
කථා කර පගනයි. මම ඒක බලා පගන හිටියා.
විපශේෂපයන්ම පසපනවිරත්තන මහත්තමිය කිේවාම,
එහා ෙැත්තපත්ත හිටිය ආසිම් මහත්තතයා කිේවා
පමපහම කියන්න කියලා. ඊට ෙසේපසේ එතුමිය
එපහම කිේවා. වීරසිංහ මහත්තතයා කිේවා එපහම
එකක් කිේපේ නැහැ. අදහස ආපේ පමපහමයි
කියලා. අපි ප්රශේන අහද්දි අධිෙතිතුමා, අපි කථා
කරන්න ඕනෑ විධියත්ත අෙට කියලා පදනවා. පම්
COPE කමිටුපේ ඔබතුමා සහ අපි මීට වඩා පහාඳට
ප්රශේන අහලා තිපයනවා. අපි ගියවර මඟ නැඟුම
ආයතනය කැඳවූ අවසේථාපේදී කවුරුත්ත පමපහම
කථා කිේපේ නැහැ පන්. මඟ නැඟුම ආයතනය
කැඳවූ අවසේථාපේදී “Coat ඇඳපගන ඇවිත්ත
පහාරකම් කරලා” කියලාත්ත අපි කිේවා. ඒවාටවත්ත
අෙට කවුරුත්ත පමානවත්ත කිේපේ නැහැ. අපප්ප
පගෞරවයත්ත ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ පන්. අෙට
පමතැනට ඇවිත්ත නිලධ්ාරින් ඉසේසරහා හෑල්ලුවට
ෙත්ත පවන්න ඕනෑ නැහැ පන්. මපේ tone එක අු
කර ගන්න කියලා Governor කියනවා නම්,
ඔබතුමාත්ත මපේ tone එක අු කර ගන්න
කියනවා නම්, tone වල ප්රශේනයක් පනාපවයි පන්.
මපේ භාෂාව පහාඳ නැතිනම්, මම පවන පමානවා

රු දයොසිරි ජයපසතකර මහතො: ඔබතුමාට
අයිතියක් තිපබනවා සමහර කාරණාසභො තිුමො: මම අහන්පන් කාපගන්ද? මට
අහන්න පකපනක් නැහැ. පම් කාරණාව කලින්
( 165 )
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හත්තවන ොර්ලිපම්න්තුපේ ඇති තරම් සාක්ි
සටහන් අර පගන තිපබන කාරණාවක්. ඒ සාක්ි
සටහන් දැන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවට
ඇතුළත්ත කරලා තිපබනවා. පම් manual සියල්ල
ඇතුළත්ත කරලා තිපයනවා. රහසය වාර්තා එපහම
නැතිනම් සංපේදී පතාරතුරු කියන ඒවා ඇතුළත්ත
කරලා තිපයනවා.

පගන ඒ නිලධ්ාරින් යවලා, අවශය පද්වල් කථා
කරන්න තිබුපණ්. ඒ අනුව මම පමපහම
පයෝජනාවක් කරනවා. ඊළඟට ොර්ලිපම්න්තුව
රැසේවන 23වැනි දා හවස 2.30ට කාරක සභාව රැසේ
පවමු. එහිදී ෙැයක් අර පගන පම්ක අපි අවසන්
කරන ක්රමය ගැන timeline එකක් හා roadmap
එකක් හදා ගනිමු. ඒක අපි ොර්ලිපම්න්තුවට
වාර්තා කරන ක්රමය ගැන සාකච්ඡා කරමු.
එතපකාට පම් විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
සම්බන්ධ්පයන් ඔබතුමන්ලාපේ එකඟතාවක්
ඇති පනාපවනවා නම්, තවත්ත අය සාක්ි සඳහා
කැඳවන්න ඕනෑ කියලා හිතනවා නම්, ඒක
වාර්තාවකට ඇතුළත්ත කරලා, ඒ අයත්ත කැඳවා
පමය අවසන් කරන්න ඕනෑ. ඒ අවසන් කිරීපම්දී
සියලු පදනාටම එකම මතයකට එන්න බැරි
පවනවා නම්, ඒක අපි ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා
කරමු. පමතැනදී debate කරන්න ඕනෑ නැහැ.
පමතැනදී කාරක සභාව හැටියට අෙට පොදු
මතයකට එන්න බැරි නම්, එක එක්පකනාපේ
මතවල පවනසේකම් තිපබනවා නම්, ඒ පවනසේකම්
සහිත මතය ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරලා,
පම්ක debate කරන්න ඕනෑ ොර්ලිපම්න්තුපේදී
පන්. දැන් පමතැන සමහර කාරණාවලදී අපි
ොර්ලිපම්න්තුපේදී කරන්න ඕනෑ කටයුත්තතත්ත
කරනවා පන්. ඇයි අපි ොර්ලිපම්න්තුව කරන්න
ඕනෑ පද් කරන්පන්. අපි කරන්න ඕනෑ පම් ගැන
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමයි. 23වැනි දා අපි
ගන්න
ඕනෑ
ක්රියාමාර්ගය
සම්බන්ධ්ව
ඔබතුමන්ලාට roadmap එකක් හදන්න බැරි නම්,
මම පම් තිපබන තත්තත්තවය ොර්ලිපම්න්තුවට
වාර්තා කරනවා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පකාපහේද ඇතුළත්ත
කරලා තිපයන්පන්?
සභො තිුමො:
වාර්තාපේ.

විගණකාධිෙතිතුමාපේ

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒ වාර්තාපේ
සියල්ල නැහැ. ඒක තමයි අපප්ප ප්රශේනය.
සභො තිුමො: ඇයි සියල්ල නැත්තපත්ත?
රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒ වාර්තාපේ
තිපයන්පන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය පන්.
සභො තිුමො:
විගණකාධිෙතිතුමා
ොර්ලිපම්න්තුපේ ගරු කථානායකතුමාට ඉදිරිෙත්ත
කරු වාර්තාපේ ඒ සියලු සටහන් තිපයනවා. ඒ
සියලු සටහන් තිපබන බව ඔබතුමන්ලාට දීු
වාර්තාපේත්ත
තිපයනවා.
එහි
හත්තවන
ොර්ලිපම්න්තුපේ සාක්ි සටහන් තිපයනවා. ඒක
ඔබතුමන්ලාට දීු වාර්තාපේ annexවල
තිපයනවා. ගරු කථානායකතුමාපේ භාරපේ
තිපයනවා. අවශය නම් ගිහින් ෙරීක්ෂා කරන්න
ුළුවන්. එතපකාට ඔබතුමන්ලාපේ යුතුකම
වන්පන්, පම් සාක්ි සටහන් සියල්ල අධ්යයනය
කර පගන අවශය පද්වල් පිටෙත්ත කර පගන
පමතැනට ඇවිත්ත පම් කාරණාවට අදාළ කාරක
සභාපේ කටයුතු ඉක්මන් කරන්න මට උදේ කරන
එකයි. ඒකට අවශය කරන පල්ඛ්නයක් තමයි,
ඔබතුමන්ලාට අද ලබා දුන්පන්. පම් පල්ඛ්නය
අනුව අද දින ඔබතුමන්ලාට කරන්න තිබුපණ්, අපි
ඉදිරිෙත්ත කරු ප්රශේනවලට අදාළව මතු වන ගැටලු
ඒ නිලධ්ාරින්පගන් නිරාකරණය කර ගැනීම. මට
තිබුපණ් ගැටලු පදකයි. එයින් එකක් මම
නිරාකරණය කර ගත්තතා. අනික් එක පිළිපවළට
යන විට නිරාකරණය කර ගන්න තිබුණා. අනික්
මන්ීවරුන්ටත්ත තිබුණු ගැටලු නිරාකරණය කර
පගන, එපහම බැරි නම් ඒ සඳහා කාලයක් අර
පගන පම් කටයුත්තත ඉවර අවසන් කරන්න
තිබුපණ්. එපහම නැතිනම් පම් වාර්තාවට අදාළ
පද්වල් ෙැහැදිලි කර ගන්න තිබුපණ්. ෙැහැදිලි කර

රු මහින්ද්දොනන්ද්ද අලුත් මපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කථා කපළේ නැත්තපත්ත තරහට.
මම කථා කළා නම් නිලධ්ාරින්ට මීට වැඩිය
ප්රශේනයක් පවනවා. මම විගණකාධිෙතිතුමාපගන්
ෙැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න ගියා. පමතුමන්ලා
පදපදනාම කිේවා එපහම අහන්න බැහැ කියලා.
මම රජපේ ගිණුම් කාරක සභාපේ සභාෙතිවරයා
හැටියට හිටියා. මම පකෝප්ප කමිටුපේත්ත හිටියා.
දැන් අවුරුදු 12ක් මම කාරක සභාපේ හිටියා. අපි
දන්පන් නැති ප්රශේනයක් තිබුපණාත්ත උදේ කරන්න
තමයි
විගණකාධිෙතිතුමා
එන්පන්.
අපි
එතුමාපගන් අහලා තමයි පම් කටයුත්තත
කරන්පන්. ඒ නිසා කරුණාකර එපහම කරන්න
එො.
අපි
දන්පන්
නැති
පදයක්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

විගණකාධිෙතිතුමාපගන්
අහන්න,
සභාෙතිතුමාටත්ත ුළුවන්. පදවැනි කාරණාව
තමයි, ොර්ලිපම්න්තුවට තමයි මුලය පිළිබඳව
සියලු කටයුතු පසායා බැලීපම් වගකීම
තිපයන්පන්. COPE කමිටුපවන් තමයි ඒ ගැන
සියල්ල පසායා බලන්පන්. පමතැනදී අපි සියලුම
පද්ශොලන ෙක්ෂ ෙැත්තතකින් තියලා නිවැරැදි පද්
කරන්න ඕනෑ. අපි ෙැත්තතක් ගන්න පහාඳ නැහැ.
මම පම් COPE කමිටුපේ ඉන්න විට අපි හිටු
ආණ්ුව කාලපේ විවිධ් දූෂණ, පචෝදනා එනවා.
ඒවා ෙරීක්ෂා කරනවා. අපි ඒවා නිවැරැදි කරන්න
යන්පන් නැහැ පන්. වැරැදි නම් අපි ොුපේ
ඉන්නවා. මම කියන්පන්, අපි සියලු පදනාම පම්
උත්තතරීතර කාරක සභාපේ පගෞරවය නැති
කරන්පන් නැතුව, නිවැරැදි පද් පවනුපවන් කථා
කරමු. කවුරු පහෝ වැරැදි කරනවා නම්, අපි වැරැදි
පහායමු. අපි එක එක්පකනා නිවැරැදි කරන්න
ගිපයාත්ත පම්ක කරන්න බැහැ. මම සියලුම
සපහෝදර සාමාජිකයන්පගන් ඉල්ලා සිටින්පන්,
පම් පවලාපේ විගණකාධිෙතිතුමාට පගාරවන්න
එො. නිලධ්ාරින්ට පගාරවන්න එො. අපි සියලු
පදනාම එක අරමුණක හිඳිමු. පම් සියල්ල පම්
රපට් මිනිසුන්පේ සල්ලි පන්. ඒ නිසා අපි පම්
කාරක සභාපේ පගෞරවය නැති කරන්පන් නැතුව,
සියලු පදනාම සාධ්ාරණය පවනුපවන් කටයුතු
කරමු.

ඒ නිසා තමයි විගණකාධිෙතිතුමාපේ ඒ වාර්තාව
අපි මහ බැංකුවට ඉදිරිෙත්ත කපළේ. ඒ වාර්තාවට
අදාළව මහ බැංකුපවන් නිරීක්ෂණ ඇවිත්ත
තිපබනවා. ඒ නිරීක්ෂණ මත මහ බැංකුපේ
එකඟතාවක් නැතිනම්- අෙට පත්තපරන්පන් නැතුව
මහ බැංකුපේත්ත පවනසේකම් තිපයනවා පන්.
ඔබතුමන්ලාට දැන් දීු පකාළය බලන්න. එහි මහ
බැංකුවට අදාළ පවනසේකම් තිපයනවා.
රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මහ බැංකුව
උත්තතර පනාදීු ඒවාත්ත තිපයනවා.
සභො තිුමො:
ඒ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
පිළිගන්නවා.

උත්තතර
පනාදුන්න
නිරීක්ෂණ ඒ අය

රු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම
පවන්නත්ත ුළුවන්. උත්තතර පදන්න බැරිව
පවන්නත්ත ුළුවන්.
සභො තිුමො: ඒක නැවත ෙැහැදිලි කර ගන්න
ඕනෑ පන්.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, විගණකාධිෙතිතුමාපේ ප්රශේන
ෙහට මම ඔබතුමාපේ අවධ්ානය පයාමු කරනවා.
පම් කාරණාව සම්බන්ධ්පයන්.
සභො තිුමො: ගරු සුජීව මන්ීතුමා, ඔබතුමාට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව සම්බන්ධ්පයන්
එකඟතාවක් නැති නම්, ඔබතුමාට ඒ සඳහා
පවනම ලියවිල්ලක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ඔබතුමා ඒ වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන අවසේථාපේ
හිටිපේ නැති නිසා පවන්න ුළුවන්. මට ඒක
ඇමුණුමක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ඊළඟට මහ බැංකුවට පයෝජනා ඉදිරිෙත්ත කළා.
ඔක්පකාම records තිපයනවා. ඔබතුමන්ලා
verbatim records සියල්ල නැවත අහන්න.
අහලා බලලා තීරණයක් ගන්න.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: පමතැන ප්රශේනයක්
තිපයනවා. පම් පදන සාක්ි එකකට එකක්
ෙරසේෙරයි. විගණකාධිෙතිතුමා ගිහින් බලන්න.
කලින් දීු සාක්ි හා පම් දැන් පදන
සාක්ි ෙරසේෙරයි. කලින් සාක්ිවලින් සියලු
කාරණා ප්රකාශ කරලා තිපයනවා. නැවත
කැපඳේවාට පමය අවසන් පවන්පන් නැහැ. හැම
කාරණාවක් සම්බන්ධ්පයන්ම දිගින් දිගටම අෙට
ප්රශේන කරන්න සිදු පවනවා. ඒ නිසා කලින් සාක්ි
මත තීන්දුවක් ගන්නවාද, අලුතින් සාක්ි යම්
මට්ටමකට අර පගන තීන්දුවක් ගන්නවාද කියලා
ඔබතුමා තීරණයක් ගන්න. එපහම නැත්තනම්
දිගටම නිලධ්ාරින් කැඳවලා සාක්ි ගන්නවාද
කියලා ඔබතුමා තීරණය කරන්න.

රු චන්ද්රසිරි ජදීර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමපතක් COPE කමිටුපේ ආයතන ගණනාවක්
කැඳවා කාරණා කිහිෙයක් ගැන අපි සාකච්ඡා කර
තිපබනවා.
ඒ
සාකච්ඡාවලදී
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ෙදනම් කර පගන
ගැටලුවකින් පතාරව ඒවා පිළිබඳව සාක්ි අර
පගන විමර්ශනය කළා. පමාකද, පම් ආයතන වඩා
සක්රීය විධියට ඉදිරියට පගන යන්න තිබුණු
ඕනෑකම නිසා. පම් බැඳුම්කර සිද්ධිපේදීත්ත අපි
විගණකාධිෙති වාර්තාව එදා පිළි අරපගන, ඒ මත

සභො තිුමො: ඔබතුමන්ලා තවත්ත පතාරතුරු
එකතු කරන්න ඉඩ තිපයද්දි පම් ක්රියාවලිය
සම්බන්ධ්පයන් මූලික ලියවිල්ලක් හැටියට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ප්රතිෙත්තතිමය
තීන්දුවක් වශපයන් පම් කාරක සභාව පිළිගත්තතා.

( 167 )
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පිහිටා ක්රියා කරන්පන් පමවැනි පද්වල්වලින් රටට
අලාභයක් පනාවන, පවනත්ත පකපනකුට අයුතු
වාසියක් පනාවන විධියට රට හැසිරවීමට පම්
කටයුතු කරන්පන්. එපහම නැතුව කවුරුවත්ත ගැන
අෙට පෙෞද්ගලික පක්රෝධ්යක් නැහැ. ඒ නිසා
තමන්ට ඕනෑ උත්තතරය ලැපබන තුරු නැවත
නැවත කැඳවා සාකච්ඡා කරන්න ගිපයාත්ත පමය
පම් සැසිවාරයත්ත අවසන් වනතුරු යනවා. නැවත
දිවුරුම් ප්රකාශ අර පගන කටයුතු කරන්න පදයක්
නැහැ. මම නම් දකින්පන් දැනටමත්ත ලැබුණු
පතාරතුරු තීන්දුවක් දීම සඳහා ප්රමාණවත්ත. නමුත්ත,
තවදුරටත්ත විනිවිදභාවපයන් යුක්තව කටයුතු
කරන්න අවශය නම්, ඒ ක්රමපේදය දිනයක් තීන්දු
කර පගන කථා කරන්න ඕනෑ. නමුත්ත, අද අහු
ප්රශේනය එදාටත්ත අහනවා නම්, මූලික කමිටුපේඩිේ. ගුණපසේකර මහතා හිටු කමිටුපේදී අහු
ප්රශේනය නැවත පමතැනදී අහනවා නම්, පම්ක
ප්රාපයෝගික පවන්පන් නැහැ. කාලය අෙපත්ත
යැවීමක් විතරයි. ඒ පහේතුව මත තමයි ගැටුම් ඇති
පවන්පන්. ඒ නිසා සභාෙතිතුමා පම් තත්තත්තවය
ොලනය කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ක්රියා කරන්පන්. අපි සියල්ල දන්න බුද්ධිමතුන්
පනාපවයි
පන්.
ඒ
කාරණා
ගැන
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් පතාරතුරු දැන ගැනීපම්
අයිතිය ඔබතුමාටත්ත තිපයනවා. මටත්ත තිපයනවා.
රු
සුජීව්
පසතනසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාපේ අවධ්ානය පයාමු
කරනවා. විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ 3:3
යටපත්ත එතුමා සඳහන් කරලා තිපයනවා, “ අදාළ
විෂයගත කරුණු පිළිබඳ විෂයානුබද්ධ් ෙෘථුල
දැනුමක් සහිත මුලය හා ආර්ික විපශේෂඥයන්පේ
සහාය ලබා ගැනීමට ප්රමාණවත්ත කාලයක්
පනාතිබීම සහ පමම වාර්තාපේ ෙළමු පේදපේ
දක්වා ඇති රහසයභාවය පිළිබඳ ගැටලු සහගත
තත්තත්තවය නිසා එවැනි සහායක් ලබා ගැනීම
ප්රමාණකාරී වීම.” එපහම තිපයද්දි ඔබතුමන්ලා
පම් මත තීන්දු කරනවා නම්, මපගන් ප්රශේනයක්
නැහැ. මට ප්රශේනයක් තිපයනවා, පමපහම මුලය
දැනුම සම්බන්ධ්ව අවපබෝධ්යක් නැතිව පම් මත
ඉතා සංකීර්ණ කාරණයක් අපි තීන්දු කරනවා
නම්, එපහම නම් ඔබතුමන්ලාපේ පොදු මතය
සම්බන්ධ්පයන් මම එකඟ පවනවා.

රු සුජීව් පසතනසිිංහ මහතො: ඒ කාර්යය පල්සි
නැහැ. අපි පිළිගන්නවා.
රු චන්ද්රසිරි
පල්සියි.

රු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි පම් සියලුම
ආයතන සම්බන්ධ්පයන් විගණකාධිෙති-තුමාපේ
වාර්තා මත ෙදනම් පවලා තමයි වැඩ කරන්පන්.
අපිට ඒක ඇති.

ජදීර මහතො: අපි සූදානම් නම්

සභො තිුමො: මට ොලනය කරන්න බැරිකමක්
නැහැ.
ඔබතුමන්ලාපේ
ප්රජාතන්ත්රවාදය
රකින්නත්ත ඕනෑ පන්.

සභො තිුමො: මම ඒ ගැන විවාදයකට යන්පන්
නැහැ. ඔබතුමන්ලා 23වැනිදා හවස 2.30ට රැසේ
පවන්න. නිලධ්ාරින් නැතුව කාරක සභාව හැටියට
roadmap
එකක්
සකසේ
කරන්න.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව සමඟ එකඟ
පවනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. එපහම
නැත්තනම් මපේ තීරණය මම කාරක සභාවට
දැනුම් පදනවා. 23වැනිදා හවස 2.30ට රැසේ පවලා
ෙැයක කාලයක් ලබා ගන්න. වරාය අධිකාරියත්ත
එදිනට පගන්වන්න තිපබන නිසා ෙැයක ඇතුළත
අවසන් කරන්න. ඔබතුමන්ලාපේ සියලුම
පල්ඛ්න එදිනට අර පගන එන්න. අෙට පවනත්ත
පල්ඛ්න ලබා පදන්න බැහැ.

රු චන්ද්රසිරි ජදීර මහතො: ප්රජාතන්ත්රවාදය
කියලා බහුබූත ප්රජාතන්ත්රවාදයට ඉඩ පදන්න
එො. මට වචනයක්වත්ත කථා කරන්න ලැබුපණ්
නැහැ පන්. අනික් අය කථා කළා. එතපකාට
ප්රජාතන්ත්රවාදය
පමාකක්ද?
එපහම
ප්රජාතන්ත්රවාදයක් මපේ ළඟ නම් නැහැ.
ප්රජාතන්ත්රවාදය තිපයන්න ඕනෑ යම් සම්ප්රදායක්
තුළයි. ප්රජාතන්ත්රවාදය රකින්න ගිහින් අවුරුදු
ගණනක් පම් කාරණය කථා කරනවා. ඒ නිසා පම්
ප්රශේනය ගැන යම් කාරණාවක් මතු වුණාම
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් අහන්න ඔබතුමාට
සම්ූර්ණ
අයිතිය
තිපයනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව මත පිහිටා අපි

( කාරක සභාව කල් තැබිණි.)
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Annexure 01

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 සැප්තැම්බර් මස 08 ව්ැනි බ්රහස් තින්දො
ැමිණ සිටි:
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා (සභාෙති)
ගරු අනුර ප්රියදර් න යාො මහතා
ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු අප ෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු එසේ. ශ්රීතරන් මහතා
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසේස මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු අේදුල්ලාහේ මහරුෆේ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි:
එච්.එම්. ගාමිණී විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේලිේ.පි. සී. වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරී;
එන්.එසේ. පකාඩිතුවක්කු මහත්තමිය, විගණන අධිකාරී;
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ අධිෙති ආචාර්ය ඉන්රජිත්ත කුමාරසේවාමි මහතාපගන් සාක්ි විමසන ලදී.
සභො තිතුමො: අපි අවසානයට භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර ගනුපදනුව සම්බන්ධව සාකච්ඡාව තිබුණු
දවපසේ Governor කැඳවා, මහ බැංකුපේ සේථාවරය
පිළිබඳව එතුමාපගන් statement එකක් ගන්න ඕනෑ
කියලා තීරණය කළා.

මුදල් මණ්ඩලය අනුමත කරන විධියටයි. එවැනි
අවසේථාවකදී, අපි එතුමාපගන් අහන්පන් පමාකක්ද?
එපහම නිලධාරින් පගන්වා සාක්ි විමසීම
අසාධාරණයි කියලා මා හිතනවා. එය මාපේ තර්කය
හැටියට සාධාරණ පවන්පන් නැහැ. එපහම කරන්න
පහාඳ නැහැ. අපි COPE එපක් කවදාවත්ත එපහම
කරලා නැහැ. මම පම් කමිටුපේ සභාෙති ව පයන්
ඉඳලා තිපබනවා. අපි සෑම අවසේථාවකම රජපේ
ප්රධාන නිලධාරින්පේ පගෞරවය ආරක්ෂා කළා.
එපහම පනාවුපණාත්ත ඒක අෙට පලාකු ප්ර ේනයක්
පවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Procedure එක
පිළිබඳව.
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: මපේ අදහස
අනුව නම්, එපහම කැඳවන්න ුළුවන්ද කියලා
ප්ර ේනයක් තිපබනවා. එතුමා මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
හැටියට ෙත්ත වුපණ් පම් මෑතකදී. ඊට කලින් සිදු වූ
සිදුවීම් ගැන අහන්න ුළුවන්ද? පමාකද, සෑම මහ
බැංකු අධිෙතිවරයකුම ක්රියා කරන්පන්, මුදල්
මණ්ඩලපේ අනුමැතිය ඇතිවයි. විප ෂ
ේ පයන්
බැඳුම්කර සම්බන්ධපයන් ක්රියාත්තමක පවන්පන්

The Hon. Lakshman Seneviratne: He
would be humiliated.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පමය අපි
සීමාව ඉක්මවා යාමක් කියලා හිපතන්පන් නැද්ද?
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ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කැඳවන්න
ුළුවන් නිලධාරින් කවුද? කැඳවන්න බැරි
නිලධාරින් කවුද?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: දිවුරුම් මත
සාක්ි ගැනීම කියා පදයක් COPE එපක්
තිපබනවාද?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අෙට ඕනෑම
පකපනක් කැඳවන්න ුළුවන්. නමුත්ත, මුඵ මහ
බැංකුපේම ඉන්න පමයට සම්බන්ධ සියලුම
නිලධාරින් කැඳවා ප්රකා සටහන් කර පගන
අවසන්. අෙට දැන් ඉතිරි පවලා තිපයන්පන් පම්
අලුතින් ෙත්ත වූ මහ බැංකු අධිෙති විතරයි. අධිෙතිපේ
ෙත්තවීම නම් පවනම ෙත්තවීමක් කියලා කියන්න
ුළුවන්. නමුත්ත, අපනකුත්ත නිලධාරින් දිගටම මහ
බැංකුපේ සිටින අය. ඒ සියලුපදනාපගන්ම ප්රකා
සටහන් කර පගන තිබියදී, පම් සඳහා කිසිම
සම්බන්ධයක් නැති, ඒ කාලපේ පම් සඳහා සම්බන්ධ
පනාවුණු මෑතකදී ෙත්ත වූ අධිෙතිතුමාපගන් අෙට
ඉපගන ගන්න තිපයන්පන් පමාකක්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අවිධිමත්තව
කියන්පන් දිවුරුම් මත සාක්ි පනාපවයි කියන
එකයි. සාමානයපයන් අපි කමිටුවල ප්ර න
ේ අහන
විධියට “ ඔබතුමා කියන්පන් පමාකක්ද?” කියලා
එක් එක් නිලධාරින්පගන් ප්ර න
ේ කරනවා. ඒ අනුව
මහ බැංකුපේ කාර්ය ෙටිොටික කාරණා පිළිබඳව
අවිනි ි
ේ තතා තිපබනවා; ෙරසේෙරතා තිපයනවා;
විප ේෂපයන්ම operations manual එක ක්රියාත්තමක
කිරීම පිළිබඳව යම් පවනසේකම් තිපයනවා. ඒක පම්
සටහන බැලුවාමත්ත ෙැහැදිලි පවනවා. මහ බැංකුපේ
සේථාවරය පමාකක්ද? මහ බැංකුපේ වෘත්තතීමය මතය
පමාකක්ද? කියන කාරණා ගැන අදහසේ දැන ගන්න
අව යයි. උදාහරණයක් විධියට අපප්ප පල්කම්
කාර්යාලපයන් සකසේ කරු සංසන්දනාත්තමක
සටහපන් ඇති එකඟ පනාවන සේථාන පිළිබඳව
විසේතරාත්තමකව ප්ර ේන කිරීමක් මීට කලින් සිද්ධ
වුපණ් නැහැ. යම් යම් බාධා වුණා. මම ඒවාට
පදාසක් කියනවා පනාපවයි. නමුත්ත, අවසානපේ එය
පිළිපවළකට විමසීමක් කරලා නැහැ. ඒ වාපේම ෙසු
ගිය දවපසේ පම් සාක්ි විමසීම කියන කාරණය
අවසන් කරන්න අපි එකඟතාවකට ෙැමිණියා. ඒ
පිළිබඳව අපප්ප වාදයක් නැහැ පන්. කාර්ය ෙටිොටික
කාරණා ගැන මන්ීවරයකු ව පයන් මට ෙැහැදිලි
කර ගත යුතු කාරණා කිහිෙයක් තිපබනවා. ඒක
සාමාජිකයකු ව පයන් මට තිපබන අයිතියක්. මහ
බැංකු අධිෙතිවරයාපගන් එපහම ප්ර ේන කරන්න
බැරි නම් කමක් නැහැ. කමිටුපවන් එපහම
තීරණයක් පදනවා නම් පදන්න. මපගන් ප්ර න
ේ යක්
නැහැ. මට කාරණා කිහිෙයක් දැන ගන්න
තිපයනවා. ඒ කාරණා ගැන ප්ර ේන කරන්න මම
කැමැතියි. එපහම පහාඳ නැත්තනම් පහාඳ නැහැ
කියලා කමිටුපවන් තීරණයක් ගන්න.

ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: ඔහුට කියන්න
ුළුවන් පවන්පන් එදා සිදු වූ සිදුවීම් ගැන පනාපවයි.
අනාගතපේ කරන පද්වල් ගැනයි.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අෙට අහන්න
පවන්පන් එදා සිදු වූ පද්වල් ගැනයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අනාගතය ගැන
විතරක් පනාපවයි. ෙසු ගිය දවසේවල ඔබතුමා හිටිපේ
නැහැ පන්. ෙසු ගිය දවසේවල පබාපහාම අවිධිමත්තව
- සමාපවන්න මම එපහම කියනවට - ඒ කියන්පන්
එක දවසක් පබාපහාම අනව ය විධියට වාද විවාද
ඇති පවලා ගත වුණා. මහ බැංකුපේ කාර්යය
පමාකක්ද? මහ බැංකුපේ මතය පමාකක්ද?
විප ේෂපයන්ම මහ බැංකුපේ කාර්ය ෙටිොටිය
පිළිබඳ සේථාවරය පමාකක්ද? කියන එක ගැන
අවිනි ි
ේ තකමක් මතු වුණා. පමතැනදී AuditorGeneral අපප්ප ඉල්ලීම ෙරිදි යම් වාර්තාවක් සකසේ
කර ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා. අපි එය ෙදනම් කර
පගන ඉදිරියට යනවා. ඒ සඳහා මහ බැංකුව කියන
ආයතනය උත්තතරයක් දුන්නා. ඊට ෙසේපසේ පල්කම්
කාර්යාලපයන් අෙට සහාය පවන්න, AuditorGeneralපේ Report එකත්ත මහ බැංකුපේ ෙැහැදිලි
කිරීමත්ත අතර තිපබන පවනසේකම් හා එකඟතා
පිළිබඳව සවිසේතරාත්තමක සටහනක් ලබා දුන්නා. ඒ
සටහපනන් අනතුරුව අපි මහ බැංකුපේ සියලුම
නිලධාරින් කැපඳේවා. ඒ නිලධාරින්පගන් දිවුරුම්
මත සාක්ියක් ගන්පන් නැතිව, සාමානය ක්රමයට
අවිධිමත්තව ප්ර ේන විමසුවා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඇත්තතටම අපි
පම් විගණකාධිෙති වාර්තාව අනුමත කළා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාව අනුමත කර නැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අපි එක්
අවසේථාවක අනුමත කරපගන පන්සභො තිතුමො:
අනුමත
කළා
පනාපවයි.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ෙදනමක් හැටියට
සලකා පගන ඉදිරි සාකච්ඡාව කර පගන යන්න.
ඒක අනුමත කළා නම් ප්ර ේනය පමතැනින් ඉවරයි
පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අවිධිමත්තව
පනාපවයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එතපකාට
විගණකාධිෙති වාර්තාව ෙදනමක් පලස ගනිද්දි,
ඇත්තතටම
මහ
බැංකුපේ
හිටු
සියලුම
නිලධාරින්පගන් ප්ර න
ේ
කරු වාර්තාව ෙදනම්
කරපගන තමයි විගණකාධිෙති වාර්තාව හැදුපේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම පම් ගැන කල්ෙනා කරලා
බැලුවා. එදින මම තමයි පම් පයෝජනාව කපළේ. ඒ
වාපේම එතුමාපගන් ප්ර ේන කළ යුතුයි කියලා මම
සටහන් කර ගත්ත සිහලු කාරණා තාක්ෂණික
කාරණා මිසක් සිද්ධිමය -එදා දවපසේ පමාකක්ද
වුපණ් කියන- කාරණා පනාපවයි. ඒ නිසා දිවුරුම්
මත සාක්ි ලබා ගන්න ඕනෑ කියලා මම දරන
සේථාවරය ඉවත්ත කර ගන්න කැමැතියි. හැබැයි, ගරු
සභාෙතිතුමනි, සෑම මන්ීවරපයක්ටම අදාළ point
එක අවසන් වන තුරු බාධාවකින් පතාරව ප්ර න
ේ
අහන්න අවසේථාව පදන්න ඕනෑ, කියන ඉල්ලීම
ඔබතුමාපගන්
ඉල්ලා සිටිනවා.
පමතැන
comfortable නැති තත්තත්තවයක් තිපබනවා. මම ඒක
කියන්පන් මට තිපබන ුහුණුවත්ත එක්කද කියලා
මම දන්පන් නැහැ. යම් ප්ර ේනයක් අහන පකාට
බාධා ඇති පවනවා.
මම පම් කියන්පන්
මිත්රත්තවපයන් යුතුවයි, තරපහන් කියන පදයක්
පනාපවයි. ඒ නිසා ඊට යටත්තව දිවුරුම් පිට සාක්ි
පදන්න ඕනෑ කියන අදහස මම ඉවත්ත කර ගන්නවා.

අපප්ප ෙදනම පවන්පන්, විගණකාධිෙති වාර්තාව
පනාපවයි, කලින් කරු ෙරීක්ෂණය. ඒ ෙරීක්ෂණය
මත තමයි විගණකාධිෙති වාර්තාව හැදිලා
තිපබන්පන්. ඊට ෙසුව ඔබතුමන්ලා තවත්ත ෙරීක්ෂණ
කපළේ ඊට අදාළ සටහන් ඔසේපසේ ගිහිල්ලා පන්. ඒක
පන් ෙදනම වුපණ්. ඒ ෙදනම තමයි, නැවත ප්ර න
ේ
කරන්පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා පම් කාරක
සභාවට කැඳවන්න ෙදනම් කර ගත්ත ප්රධානම පහේතුව
වුපණ්, එක් එක් අයපේ ෙරසේෙරතා තිපබන නිසා
නිල ව පයන් මහ බැංකුපේ සේථාවරය අෙට අෙට
දැනගන්න ඕනෑ නිසා පන්. පවනත්ත කිසිම පහේතුවක්
පමතැන නැහැ පන්. කවුරු හරි පකපනක් එක
තීරණයක් කියන්න ඕනෑ පන්.

ගරු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, දිවුරුම් පිට සාක්ි ගන්න ඕනෑ
කියලා, එදා කිේපේ පමතුමා පන්. දිවුරුම් පිට
සාක්ි ගන්න අව ය නැහැ කියන මතයට සියලුම
මන්ීතුමන්ලා එකඟයි කියලා, මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා කැඳවමු.

සභො තිතුමො: 2016 වර්ෂපේ අපගෝසේතු මස
12වැනි දා පම් කාරක සභාපේදී තීරණය කළා, මහ
බැංකු අධිෙතිතුමාපගන් ප්රකා ලබාගන්න ඕනෑ
කියලා. ඒ අනුව තමයි, අද දින එතුමා කැඳවා
තිපබන්පන්. මට තිපබන ප්ර ේනය පම් විවාදය
පනාපවයි. එදින ඒක තීරණය කළා. අජිත්ත පී.
පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමා වැඩි ප්රමාණයක්
නිපයෝජනය කරමින්, අවසානපේ පොදුපේ සියලු
පදනාම එකඟ වුණා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපගන්
දිවුරුම්පිට ප්රකා යක් ගනිමු කියලා. අපි කථා
කරන්පන් නි ි
ේ ත කාරණයක් ගැන ෙමණයි පන්.
ඒ කියන්පන්, මහ බැංකුපේ යම් කාලයකදී වුණු
බැඳුම්කර ක්රියාවලිය ගැන පන් කථා කරන්පන්. ඒ
ක්රියාවලියට එතුමා සම්බන්ධ පනාවුණු පකපනක්
පන්. එතුමාට තිපබන්පන්, මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
කියන වගකීම ෙමණයි. ඒ වගකීම යටපත්ත එතුමා
ඉදිරිෙත්ත කරන කරුණු පිළිගන්නවා නම්, එතුමා
නැවත කැඳවා දිවුරුම්පිට ප්රකා යක් ගන්න ඕනෑ
නැහැ කියන මතපේ තමයි මම ඉන්පන්. ඒක
අව යද, නැද්ද කියලා කාරක සභාව විධියට
තීරණය කරන්න ුළුවන්. මම කියන්පන් ඒ
කාරණාව යළි සලකා බලන්න කියලායි. අද මහ
බැංකු අධිෙතිතුමා නැවත හරවා යවන්න
අව යතාවක්
නැහැ.
ගරු
මන්ීවරුන්ට
එතුමාපගන් දැනගන්න පමානවා පහෝ කරුණක්
තිපබනවා නම්, ඒවා දැනපගන එතුමාපගන්
statement එකක් අරපගන එතුමා මුදා හරිමු. ඒක
දිවුරුමක් මත කරනවාද, නැද්ද කියන එක කාරක
සභාව තීරණය කරන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: දිවුරුම් පිට සාක්ි ගන්න ඕනෑ
කියන ප්ර ේනය දැන් අවසන් පන්.
ගරු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: ඔේ, ඒක
අවසානයි.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට තවත්ත ප්ර ේනයක් තිපබනවා. එක් එක්
මන්ීවරයාට පම්ක ෙැහැදිලි කර ගන්න කියලා
ප්රමාණවත්ත විධියට බාධාවකින් පතාරව කාලය ලබා
පදන්න ගිපයාත්ත ඊළඟ සැසි වාරයටත්ත පම්ක
පගනයන්න පවනවා පන්.
සභො තිතුමො: අපි ඒකට යම් කිසි සීමාවක් සාදා
ගනිමු.
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: Previous
කරුණු ගැන අහන්න බැහැ පන්. අනාගත
කරුණයක් ගැන අහන්න ුළුවන්.
ගරු අපශෝක් අපේසිිංහ මහතො: පමතුමා පම්කට
සම්බන්ධ පනාමැති නිසා, පම්පක් ක්රියාදාමය ගැන
ෙමණයි පන් අහන්න ුළුවන්.
සභො තිතුමො: උදාහරණයක් විධියට, අජිත්ත පී.
පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමා අහන ප්ර න
ේ යක්
මත තවත්ත මන්ීවරයකට අතුරු කාරණාවක් මතු
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පවන්න ුළුවන්. හැබැයි, එතුමා තනි ුද්ගලපයක්
නිසා, ඒ ගැන දිගින් දිගටම හරසේ ප්ර ේන අහලා එතුමා
අෙහසුතාවට ෙත්ත කරන එක ගැලපෙන්පන් නැහැ
පන්. එපහම නැතිව ප්ර ේන කරමු. මම ඒක ොලනය
කරන්නම්.

සහ විගණකාධිෙතිතුමාපේ අධීක්ෂණය යටපත්ත
ෙමණයි. ඒ විධියට තමයි වයවසේථාපේ තිපබන
ප්රතිොදන අනුව ඒ වාපේ ෙරීක්ෂණයක් කරනවා
නම් කරන්න ුළුවන් පවන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි පම් කියන සියලු පද්වල් සටහන්
පවනවා. අජිත්ත පී. පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමා කිේපේ එතුමාපේ මතය ගැනයි. එතුමාට
ඒකට අයිතියක් තිපබනවා. එතුමාපේ අදහසේ
දැක්වීපම්දී කියැවුණා “අවිධිමත්ත ෙරිදි සාක්ි
කැපඳේවා.” කියලා.
අනු කාරක සභාවට
ඔබතුමාත්ත, අනුර දිසානායක ගරු මන්ීතුමාත්ත, අපි
තිපදනාම ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණා. එදින
29පදනකුට ආසන්න පිරිසක් කැපඳේවා. ඔවුන්
කිේව සියලු පද්වල් පම්පක් තිපබනවා. කාරක
සභාවක් හැටියට, අපි පම් කරලා තිපබන්පන්
වැරැද්දක් නම්, ොර්ලිපම්න්තු කාරක සභා
ඉතිහාසයම වැරැදි පවන්න ඕනෑ, අවිධිමත්ත පවන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා පම්ක අවිධිමත්ත නැහැ කියලා මුලින්ම
කියන්න ඕනෑ.

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: මපේ
හිතවත්ත අජිත්ත පී. පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමා
කිේවාට, අෙට අවිනි ේිතකමක් ඇති පවලා නැහැ.
මට ඇති පවලාත්ත නැහැ. මම දන්නා ආකාරයට
පබාපහෝ පදනකුටත්ත අවිනි ි
ේ තතාවක් ඇතිපවලා
නැහැ. අපි පබාපහෝ පද්වල් ගැන සාකච්ඡා කළා.
නමුත්ත අපි ප්ර න
ේ කපළේ අවිධිමත්ත විධියට පනාපවයි.
අපි වචනයක් වචනයක් නෑර අව ය විධියට ප්ර න
ේ
ඇහුවා. ඔබතුමා හැසිරීම පිළිබඳවත්ත කථා කළා.
එදා අපි හැසිරුණු ආකාරය ගැන ඇත්තතටම
කණගාටු පවන්න ඕනෑ. එදා හරිම ෙහත්ත විධිපේ
හැසිරීමක් තිබුපණ්. රාජය නිලධාරින්ට තර්ජනය
කළ එකයි, විගණකාධිෙතිතුමාට තර්ජනය කිරීමයි
කිසි පසේත්තම අපි පිළිගන්පන්ත්ත නැහැ, අනුමත
කරන්පන්ත්ත නැහැ. ඒ ගැන අපි ගැන කණගාටු
පවනවා. අපි ඒ ෙහත්ත තත්තත්තවයට පනාවැටිය යුතුයි.

සභො තිතුමො: සභාෙතිතුමා හැටියට ඒ ගැන මට
කියන්න තිපබන පද් තමයි, දිවුරුමක් පිට ගන්නා
ප්රකා ය විධිමත්ත සහ දිවුරුමක් නැතිව කරන සාක්ි
විමසීම අවිධිමත්ත නම්, සියලු පද් විධිමත්ත කිරීම
උපදසා දැනට කැඳවා තිපබන සෑම ආයතනයකම
සෑම නිලධාරියකුපගන්ම දිවුරුම් පිට සාක්ි
විමසීමක් කරන්න පවනවා. ඒක පවන්පන් නැහැ.
පම් ප්ර ේනය මතු වීම නිසාම පම් ගැන මම
අධයයනයක් කළා. ඔබතුමන්ලාට ඒක උුටා
දක්වන්න කැමැතියි. ොර්ලිපම්න්තු බලතල හා
වරප්රසාද ෙනපත්ත “ොර්ලිපම්න්තුව විසින් පහෝ
පරේෂේඨාධිකරණය විසින් දඬුවම් කළ හැකි වැරදි”
කියන පකාටස යටපත්ත, “ොර්ලිපම්න්තුව ඉදිරිපේ
පහෝ කාරක සභාපේදී සාක්ිකරුවකු ව පයන්
ඇත්තත සඟවා කථා කිරීම හා පවනත්ත විෂමාචාරයන්”
කියලා තිපබනවා. ඒ නිසා දිවුරුමක් ගත්තතත්ත,
නැතත්ත කාරක සභාපේදී සතය ඉදිරිෙත්ත කළ යුතුයි.
එපහම නැත්තනම්, ඒක පරේෂේඨාධිකරණපයන් දඬුවම්
ලැබිය හැකි කාරණාවක්. සෑම පද්කදිම දිවුරුමක්
පනාගත්තතත්ත, කාරක සභාපේදී ඉදිරිෙත්ත කරන
කරුණු සතය විධියට පිළිපගන අපි කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. නැත්තනම්, අෙට සෑම දිනකම, සෑම සැසි
වාරයකදීම, සෑම නිලධාරියකුපගන්ම දිවුරුම් ගන්න
පවනවා.

ඒ වාපේම පමතුමාපගන් අෙට මහ බැංකුපේ
සේථාවරය ගැන අහන්න ුළුවන්. හැබැයි, එදා වුණු
සිදුවීම ගැන පමතුමාපගන් අහන්න බැහැ පන්.
ඒකට එතුමාට උත්තතර පදන්න අයිතියකුත්ත නැහැ,
අෙට අහන්න අයිතියකුත්ත නැහැ, අෙට ඒ ගැන
අහන්න යුතුකමකුත්ත නැහැ. හැබැයි, මපේ මතය
හැටියට නම්, අපි ඒ පද්වල් කරලා අවසානයි.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: අජිත්ත පී. පෙපර්රා
ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමා දක්ෂ නීතීඥවරපයක්.
සාමානයපයන් උසාවියක සිදු වන්පන් ප්ර න
ේ අහලා
අවසන් පවලා නැවත ප්ර න
ේ අහනවා. සමහර
පේලාවට ඉදිරිෙත්ත පවන සමහර කරුණු අනුව
තමන්ට වාසි පවන ආකාරයට ඒවා හරවා ගන්න
නැවත ප්ර ේන විචාරණවා. ඒ සේවභාවයක් තමයි
තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා එතරම්
ගැඹුරට හිතන්න එො. මම අවසානයට ප්ර ේන
විමසීම කරන්නම්. මට ඒ තරම් පදයක් කරන්න
අව ය නැහැ.
නමුත්ත මම මපේ අයිතිය
අත්තහරින්පන් නැහැ.
ගරු
වීරකුමොර
දිසොනොයක
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, මම පම් අහන්පන් ෙැහැදිලි
කර
ගැනීමටයි.
වයවසේථාව
අනුව
විගණකාධිෙතිතුමාට තිපබන බලතල සහ සීමා
පමානවාද කියලා මම බැලුවා. ඉන් එහා ගිය
ෙරීක්ෂණයක් ගැන කථා කළා පන්. ඒකත්ත කරන්න
ුළුවන් පවන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ නම්

ඒ වාපේම ඔබතුමන්ලාට දැනුම්දීමට කාරණාවක්
තිපබනවා. කථානායකතුමාට ඉදිරිෙත්ත කළ ුළුල්
වාර්තාව
ඕනෑ
කියලා
ඔබතුමන්ලා
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් ඉල්ලා තිපබනවා පන්. අපි
කථානායකතුමාපගන් ඒ ගැන ලිඛිතව ඉල්ලීමක්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කළා. කථානායකතුමා මා සමඟ සාකච්ඡා කර එය
ලිඛිතව ලබා දී තිපබනවා. පිටෙත්ත 26ක් තිපබනවා.
ගරු මන්ීතුමන්ලා 26පදනාටම ලබා පදන්න
ුළුවන්. ඒකට මහ බැංකු අධිෙතිතුමාත්ත එකඟ
පවලා තිපබනවා. පම්ක වි ාල පල්ඛනයක් නිසා
මන්ීතුමන්ලා සියලු පදනාටම භාෂා තුපනන්ම
අව යද කියලා දැනගන්න ඕනෑ. අපි සටහනක්
ලබා පදනවා, ඒපක් ඔබතුමන්ලාට අව ය භාෂාව
කුමක්ද කියලා ලකුණු කරලා පදන්න. නැත්තනම්,
එක් මන්ීවරයකුට භාෂා තුපනන්ම ලබා පදන්න
පවනවා. ඒක වි ාල වියදමක් දරන්න පවන
කටයුත්තතක් පන්. ඒ නිසා තමන් කැමැති language
එක පමාකක්ද කියලා කියන්න. ඒ එකඟතාව අනුව
අපි දැන් මහ බැංකු අධිෙතිතුමා කැඳවමු.

සභො තිතුමො: අපගෝසේතු මස 12 වැනිදා පමම
කාරක සභාව තීරණය කළා, මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
කැඳවා විසඳා ගැනීමට තිපබන යම් යම් ගැටලු සහ
මහ බැංකුපේ සේථාවරය පිළිබඳව එතුමාපගන්
ෙැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න අව යයි කියලා.
එදින ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා ඇමතිතුමා පයෝජනා
කපළේ, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා දිවුරුමක් මත ඒ
ෙැහැදිලි කිරිම කළ යුතුයි කියලායි. නමුත්ත අද අපි
සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගත්තතා එතුමාපගන්
දිවුරුමක් අව ය වන්පන් නැහැ, ලබා පදන සාක්ි
සටහන් දිවුරුමකින් පතාරව ලබා ගනිමු කියලා.
නමුත්ත එතුමා තනි ුද්ගලපයක් හැටියට තමයි අපි
කැඳවන්පන්. ඒ නිසා අධිෙතිතුමා අෙහසුතාවට ෙත්ත
පනාවන ආකාරයට ඒ ෙැහැදිලි කිරීම කර ගනිමු. ඒ
වාපේම එක දිගට සෑම පකපනක්ම ප්ර ේන කරනවා
පවනුවට යම් සීමාවකට යටත්තව අවපබෝධයකින්
යුතුව පම් කටයුතු කරමු කියලායි අපි පයෝජනා කර
ගත්තපත්ත.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපිට මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපගන්
විමසිය යුතු ප්ර න
ේ නැහැ. නමුත්ත අපි ගරු අජිත්ත පී.
පෙපරරා ඇමතිතුමාපේ අව යතාවය මත අවසේථාව
ලබා පදමු. ඒ අනුව අපි මුලින්ම පමතුමාපේ ප්ර ේන
ඉදිරිෙත්ත කිරීමට අවසේථාව ලබා පදන්න ඕනෑ.
ඊළඟට අෙටත්ත අවසේථාව ලබා පදන්න. පමාකද, අපි
කියන පද්වල් වාර්තා ගත පවන්න ඕනෑ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි written
submission එකක් ගනිමු. ප්ර න
ේ ය අවසන් පන්.
සභො තිතුමො: එතුමා ලබා පදන පිළිතුර කාරක
සභාව හැටියට පිළිගන්නවා නම් ඊළඟට එන
අව යතාවය අනුව අපි ඒක බලමු. පමාකද, ඒ
සියලුම පද් report පවනවා පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ එතුමාපේ
අව යතාවයක් පනාපවයි, කමිටුවක් හැටියට ගත්ත
තීරණයක් පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Report
පවන එක ඇත්තත. නමුත්ත ෙසේපස කියයි අරක කිේවා,
පම්ක කිේවා, කිේපේ නැහැ කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ විධියට කථා
කරන්න එො. පමතැන අජිත්ත පී. පෙපර්රාපේ
ප්ර ේනයක් පනාපවයි පන් තිපබන්පන්. මම මුලින්ම
ප්ර ේන විමසන්පන් නැහැ. ඔබතුමා ප්ර ේන අහන්න.

සභො තිතුමො: ඒක අව ය වන්පන් නැහැ. අපි
වාර්තාවක්
ගනිමු.
පමාකද,
පමතැනින්
පකපරන්පන් කාරක සභාපේ සාකච්ඡා වන
කාරණාවල සාරාං යක් ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කිරීම පන්. අද දවපසේ අධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරන
කරුණුවලින් එකතු වන පකාටසත්ත අපප්ප වාර්තාවට
ඇතුළත්ත කරමු. නමුත්ත පමතැනින් අවසන් තීරණයක්
ගන්න බැහැ පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා
සෑම මන්ීවරයකුටම ප්ර ේන විමසීම සඳහා
සාධාරණ කාලයක් ලබා පදන්න අව යයි. එක්
මන්ීවරපයක් ෙමණක් දිගින් දිගටම ප්ර ේන
විමසන්න ගිපයාත්ත එය එතරම් පහාඳ තත්තත්තවයක්
පනාපවයි.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා සියලු පදනාටම පම්
ගැන අවපබෝධයක් තිපබනවා පන්. ඒ අවපබෝධය
මත අපි පම් කටයුතු කරමු. ප්ර ේන විමසීමට පෙර මට
පමතුමාට නිර්පද් යක් පදන්න බැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම සෑම දිනකම COPE එකටත්ත, ඊට
කලින් PAC එකටත්ත උනන්දුපවන් සහභාගී වන
සාමාජිකපයක් හැටියට මපේ අදහසත්ත සැලකිල්ලට
ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. අපි විමසන
ප්ර ේනවලට, සමසේථයක් හැටියට පිළිතුරක්
එතුමාපගන් අත්තසනින් ලබා ගනිමු. අත්සනක් ලබො
ගත්තො කියලා වැරැද්දක් පවන්පන් නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමය පමතරම් ලඝු
කරන්න හදන්න එො. පමාකද, ප්ර න
ේ ය පම් තරම්
සරල කරලා විසඳා පදන්නයි උත්තසාහ කපළේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම පමතැනට ෙැමිපණන්න ප්රමාද වූ
නිසා, පමතැන ගත්ත තීරණය පමාකක්ද කියලා මට
පකටි ෙැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

සභො තිතුමො: අපි අව යතාවය අනුව ඒ තීරණය
ගනිමු. පමාකද, අපප්ප ප්ර න
ේ වලට එතුමාට අද
පිළිතුරු පදන්න පනාහැකි නම් ෙසුව ලිඛිතව
පදන්න එොයැ.
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සභාපේ සියලුම මන්ීවරුන් එකඟතාවකට
ෙැමිණියා. ඒ අනුව අව ය ෙැහැදිලි කර ගැනීම් සිදු
කිරීම සඳහා ගරු මන්ීතුමන්ලාට අවසේථාව
තිපබනවා.

(පම් අව්ස්ථොපේදී මහ බැිංකු අධි තිතුමො කොරක
සභොව් පව්ත කැඳව්න ලදී.)
අධිෙතිතුමා ඉතාම පගෞරවපයන් අෙ කාරක
සභාව හමුපේ පිළිගන්නවා. විප ේෂපයන් අපගාසේතු
මස 12 වැනිදා මහ බැංකුව කැඳවන ලද අවසේථාපේදී
අපි තීරණය කළා මහ බැංකුව හැටියට ඔබතුමා
නැවතත්ත කැඳවා, ගරු මන්ීතුමන්ලාට ෙැහැදිලි
කර ගැනීමට තිපබන කරුණු සම්බන්ධපයන්
ෙැහැදිලි කර ගැනීමට අවසේථාවක් ලබා පදන්න
ඕනෑ කියලා. ඒ වාපේම අපි එහිදී තීරණය කළා,
ඔබතුමාපගන් සාක්ි විමසීමක් කරන්න ඕනෑ
කියලා. ඒ නිසා ගරු මන්ීතුමන්ලාපේ
අව යතාවය අනුව, ෙැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා
ප්ර ේන ඉදිරිෙත්ත කරයි. එතැනදී පබාපහාම විවෘතව
ඔබතුමාපේ අදහසේ ෙල කිරීමට නිදහස තිපබනවා. ඒ
වාපේම ඒ සඳහා වැඩිදුර ෙැහැදිලි කිරීමක් පම්
පමාපහාපත්ත කරන්න අෙහසු නම්, ඔබතුමාපේ
අපනකුත්ත නිලධාරින්පේ සහාය ලබා ගැනීමටද
ඉදිරිපේදී ඉඩකඩ සලසා දීමට ුළුවන්.

Dr. Indrajit Coomaraswamy: Thank you very
much for that. I understand, as I said, the
importance of the work of this Committee and
the need for me to respect the integrity and
the credibility of the work of the Committee.
The Hon. Harshana Rajakaruna: I would like
to know, when a bond is issued, with whom the
final decision lies and what was the decision
that they made when it comes to this
controversial matter.
Mr. Indrajith Coomarswami: Let me in
these two months that I have arrived –
The present situation, since I have been in this
position, the final signature is placed by the
Governor of the Central Bank. Now, there is a
process for this. I mean it really starts with the
Appropriation Act and out of the Appropriation
Act, you get the Government’s borrowings
requirement in any particular year.

අපි පම් කාරක සභාව ආරම්භ කිරීමට පෙර
ඔබතුමාට යම් කරුණු ඉදිරිෙත්ත කිරීමක් කරන්න
තිපබනවාද කියා දැන ගැනීමට කැමතියි. එපසේ
නැතිනම් ගරු මන්ීතුමන්ලාට අවසේථාව ලබා
පදන්න ුළුවන්.
Dr. Indrajit Coomaraswamy: Thank you Hon.
Chairman. Let me first say that, of course, I am
here to cooperate fully with the Committee. I
understand that you have a very important and
onerous task to perform and I stand ready to
assist in any way that I can. Of course, I have
been in the job for two months. A number of
the things that you are concerned about
happened before my time. But, I am happy to
talk about what is happening now and how we
are trying to improve the situation. I can
certainly address those sort of issues but, I am
happy to answer any questions. If I have
difficulty in answering them here, I hope you
will give me the opportunity to make a written
submission having consulted my colleagues
who have specialized knowledge in this area
and also who have been in the banking service
for a longer period than I have been.

Then, there is the Debt Management
Programme that works out for the year, which
is done in collaboration with the Ministry of
Finance. There is a Committee for the Debt
Management which does that, and they decide
as to how much to raise under each instrument,
by way of Treasury Bills, Bonds and etcetera.
So, that is at the beginning of the year.
Then, there is also a broad Calendar that is
worked out as to how this money will be raised.
Now, of course, that can change as the year
goes on; if the Government needs more money,
less money, or etcetera. But, there is a broad
framework that was established. Then, when
one gets to the point where a bond has to be
raised and issued, the first level of engagement
is with the Debt Management Committee in the
Public Debt Department. So, they work out the
framework, in terms of the amount, the maturity
and is done with the representative of the
Ministry of Finance also involved in it and then
Okay.

සභො තිතුමො: ඒ වාපේම ඔබතුමාට දැනුම් පදන්න
ඕනෑ, අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කපළේ යම් දිවුරුමක්
මත ඔබතුමාපගන් සාක්ි විමසන්න ඕනෑ කියලායි.
නමුත්ත එවැනි අව යතාවයක් නැහැ කියලා කාරක
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Harshana Rajakaruna: If I may
interrupt on the reason that they went for a
Bond issue but not a Bill was because there was
a ceiling and upper limit to issue bonds. It was
almost there. Am I right?

years Treasury Bond or any sort of Government
debts security. All these are securities. My
question is as to what the criteria is you look for
in deciding in what kind of instrument that you
need to issue at a particular point in time? So,
that is a general policy typed question so that
we can frame the answer.

Mr. Indrajith Coomarswami: At that time,
I was not there. But my understanding is that
the Treasury Bill limit was not increased at that
time, I think it was Rs. 850 billion. I think the
Government tried to get it increased. But they
were not been able to get it through Parliament.
So, that put greater honours, on raising money
through bonds. Then, there is a process for that.
There are two Committees which go through
the process. First one is within the Public Debt
Department and the Technical Committee.
Then, we have the Tender Committee which is
chaired by the Deputy Governor. Once they
have done over that, then the final signature is
placed by the Governor of the Central Bank.

Mr. Indrajith Coomarswami: Now, the
overall framework is decided at the beginning
of the year. I was talking about in terms of that
debt management strategy. The factors which
go into that are first to see as to what the profile
of debts that is falling due in order the Treasury
Bills and Bonds of different maturity as you
spoke about because in most years, the
Government of Sri Lanka needs incremental
borrowings, the chances are we are not going to
be able to retire any of that Treasury Bills or
Bonds. So, you are going to have rolled itover. So, the first category is, those Bills and
Bonds which are falling in due, and they will
have to be rolled over. That is the first one.

The Hon. Harshana Rajakaruna: So, what
was the decision taken by the Chairman of the
Tender Committee? Is he the decision maker at
the end?

Then, you have the governments’ borrowings
requirement for that particular year as
embedded in the Appropriation Act. There, the
technical people essentially take a call, taking
into account, overall market developments
related to what they see as the liquidity that is
likely to be available in the market, the appetite
amongst the market players for different types
of instruments. There is a survey of market that
is done for that. The Central Bank of Sri Lanka
conducts survey of markets. So, that is also
taken into account and also to see as to where
you will be able to raise more of the money. So,
the liquidity market appetite and what is falling
due in terms of past debts. I think that all
probably will come in. I am sure that the
specialists will be able to give you more
information on that. But, these things are taken
into account broadly.

Mr. Indrajith Coomarswami: No, they
make the recommendations which are finally to
be signed by the Governor. So, there is a Tender
Committee chaired by the Deputy Governor
which makes the final recommendations.
සභො තිතුමො: ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා
මන්ීතුමා, මම ඔබතුමාට පයෝජනා කරනවා
නි ේිතව එම ගනුපදනුව සම්බන්ධපයන් සාක්ි
සටහන්වල තිපබන නිසා අධිෙතිතුමාපගන්
බැඳුම්කර ගනුපදනුවක ක්රියාවලිය සම්බන්ධපයන්
ෙැහැදිලි කර ගන්න කියලා. එම ගනුපදනුපේදී සිදු
වුපණ් පකාපහාමද කියන එකට පිළිතුරු පදනවාට
වඩා ඒක ෙහසු පවයි. පටන්ඩර් කමිටුවකින්
පකාපහාමද කරන්පන් කියලා අර ගනුපදනුව ගැන
කියාු ගමන් අපි අපප්ප බැඳුම්කර ගනුපදනුව නි ේිත
කරනවා. එපහම නැතිව ඔබතුමා පොදු ප්රතිෙත්තතිය
ෙැහැදිලි කර ගන්නවා නම් පහාඳයි කියලායි මම
පයෝජනා කරන්පන්.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Mr.
Governor, what is the function of the appetite?
Appetite is your dependent variable. It must be
a function of some other variables.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: The
Governor, would you consider the decision to
issue a particular paper? It may be an overnight
call typed of paper, a three-months some other
paper; can be a three, six or twelve-months
Treasury Bills, a two, five, ten, twenty or thirty

Mr. Indrajith Coomarswami: Sure.
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The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: So, why
would once have appetite for a short tenure
paper or was a long tenure paper?

course of that week. So, if you are taking a view
as to three, six, twelve months or the mediumterm, people will have different views.

Mr. Indrajith Coomarswami: If you
anticipate that the Government is going to have
to borrow more and more money, the natural
expectation will be that interest rates will go up
in the future; in which case, you will probably
go for something of short tenure so that you can
roll that money over at a higher interest rate in
the future. If on the other hand, you think that
they are going to be trajectory of fiscal
consolidation and the Government call on
resources is going to decline, you may want to
be in the short tenure in the market. So, that is
in relation to the Governments’ Budgetary
Operations. But, also market players may take
a call on other assets. If they think that the stock
market is going to go-up or down and they want
to shift money from the fixed income to the
share market or if they want to move things to
go into fixed deposits and etcetera. So, one is
the Governments’ Debts Operations and it is
called on resources that will impact on
expectations and the other is the dynamic across
different instruments.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Mr.
Governor, the penultimate question on this
round is, have there been instances where either
the issuers or the investors have made
investment decisions and found out that their
original call was wrong?
Dr. Indrajit Coomarswamy: Of course, that
happens a lot of the time. Because the market is
driven by a mixture of fundamentals and
sentiments. Even the fundamentals are difficult
to predict sometimes. As you know, economics
is not a very exact science. The sentiments are
even more volatile. So, this rather volatile mix
of fundamentals and sentiments can throw
things out significantly.
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Mr.
Governor, my last question to you is, is there a
specific science of determining what the tenure
and the yield to maturity on the coupon should
be?
Dr. Indrajit Coomarswamy: No. That is a
judgment call in the end. We have to take a
reading of the market conditions. But, of course
we have a committee compromising six or
seven people who are knowledgeable around
the table and taking that call.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: If I were to
ask you Mr. Governor, would there be different
views on market movement; would there be
different views on government’s fiscal
consolidation ability; and therefore, would
there be different views on the future interest
rate? Because, you know the interest rate from
time T to time T+1 and from time T+1 to time
T+2 is connected based on what we believe; the
interest rates are going to be down the road.
That is what we called the yield curve; how
steep or flat the yield curve is. So, my question
is an important one. Can there be differences of
opinion among the market players as to what
the future interest rates are going to be?

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: So, am I
correct to assess as to what you, as a
professional, an economist and somebody with
decades of experience, are saying is that
mistakes can be made in making a call of tenure
and yield?
Dr. Indrajit Coomarswamy: Mistakes can
be made and even what are perceived to be
mistakes can sometimes be a narrative to justify
it. As you know, economics is such that it is not
an exact science.

Dr. Indrajit Coomarswamy: Most
certainly, there can be. Because, for instance,
even in terms of the short-term, when the
Central Bank Monetary Policy Committees
meet here or abroad, if you take a survey of 10
or 15 economies, you will get varying views as
to what is going to happen even during the

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: It is not an
exact science. That is all for the moment.
සභො තිතුමො: අපනක් මන්ීවරුන්ට
අහන්න අවසේථාව තිපබනවා.
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Anura Priyadarshana Yapa: If
there are no further questions, then, let us go
home.
සභො තිතුමො: සියලු පදනාටම ප්ර ේන නැති බවයි
පත්තපරන්පන්. අපප්ප ඉල්ලීම ෙරිදි ෙැහැදිලි කිරීම්
ලබා පදන්න අද දින පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාවට මහ බැංකු අධිෙතිතුමා සහභාගීවීම
සම්බන්ධපයන් අපි එතුමාට සේතුතිවන්ත පවනවා.
ඔබතුමාට පබාපහාම සේතුතියි.

Generalපේ ෙැත්තපතන් එන opinion එක තිපබන්න
ඕනෑ. ඊළඟට, Governorපේ ෙැත්තපතන් එන
opinion එක තිපබන්න ඕනෑ. ඊට ෙසේපසේ, අපි ප්ර න
ේ
කරද්දි ඒ ප්ර ේනවලට ලැබුණු පිළිතුරුවලට ප්රකාරව
ඒ position එකත්ත තිපබන්න ඕනෑ. එතපකාට ඔය
කියන කරුණු තුන එකතු පවලා තමයි draft එකක්
හැපදන්න ඕනෑ. ඒක පමතැන ලිේවට ප්ර ේනයක්
නැහැ. නමුත්ත ඔය කාරණා සියල්ල අපප්ප draft එපක්
තිපයන්න ඕනෑ.

Dr. Indrajit Coomarswamy: Thank you
very much, Hon. Chairman and the Members of
the Committee.

ගරු ලසන්ත අලගියන්න මහතො: පමපහන්
ලියලා, Membersලාටත්ත ඕනෑ නම් in writing
පදන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: Draft report එක අපි සැප්පතැම්බර්
13 වැනිදා පදනවා කියලා කිේපේ. පල්කම්
කාර්යාලපයන් කියනවා තවත්ත දවසේ කීෙයක්
අව යයි කියලා. සැප්පතැම්බර් 20 පවන පකාට පම්
කාරණාත්ත ඇතුළත්ත කරලා, කාරක සභාපේ draft
එක අපි ඔබතුමන්ලාට තැෙෑපලන් ලබා පදන්නම්.
ඊට ෙසුව අපි ඒ සඳහා ඉදිරි දිනයක් පයාදා ගනිමු.

සභො තිතුමො: පමානවා පහෝ පදයක් කථා
කරන්න අෙට මූලික ලියැවිල්ලක් තිපබන්න
එොයැ. ඒ මූලික ලියවිල්ල අපිට පල්කම්
කාර්යාලපයන් තමයි හදන්න පවන්පන්. අපිට පවන
හදන්න තැනක් නැහැපන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මපේ මතය ඊට වඩා පවනසේ. මපේ
මතය තමයි ලියවිල්ලක් හදනවා පවනුවට මූලික
පියවර පවන්න ඕනෑ අපි විසඳා ගත යුතු ප්ර න
ේ
හඳුනා ගැනීමයි. ඒ කියන්පන් අපි එකඟ පවන
කරුණු පමානවාද කියලා. පම් ෙරීක්ෂණය
සම්බන්ධපයන් අපි එකඟ වන කරුණු පබාපහෝ
වැඩියි. අපිට debatable කරුණු කිහිෙයයි
තිපබන්පන්. එතපකාට අපි එකඟ වන කරුණු
පමානවාද කියලා ඒ එකඟතාවන් වාර්තා වුපණාත්ත
ඒක පල්කම් කාර්යාලයට ලියන්න ුළුවන්. ඒ
කියන්පන් specific issue එකක්. සිද්ධිය, ප්රමාණය,
මුදල් ප්රමාණය ඒ පද්වල් ගැන පල්කම් කාර්යාලයට
එකඟ වුණු කරුණු ගැන ලියන්න ුළුවන්.
එතපකාට debatable ප්ර ේන ෙහක් විතර ඉතුරු
පවනවා. ඒ debatable ප්ර ේන ගැන පල්කම්
කාර්යාලය original draft එකක් කරන එක
ප්ර ේනයක් පවනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒ draft එක පකාපහන්ද එන්පන්?
සභො තිතුමො: පල්කම් කාර්යාලපයන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Draft එකඔබතුමාත්ත ඒපක් දවසක්, පදකක් හිටියා.
ොර්ලිපම්න්තුපේ අලුත්ත වයවසේථාව සම්ොදනය
කරන draft එක- ඒ draft එක office එපකන්
පනාපවයිපන් හැපදන්පන්. Draft එක හැපදන්න
ඕනෑ සාමාජිකයින්පගන්.
සභො තිතුමො: ඒක අපි කලින් තීරණය කළාපන්.
දැන් පම්පක් ක්රියාවලිය ගරු මන්ීවරුගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු (ආචාර්ය)
හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා කියන කාරණය
සම්බන්ධපයන්
කියනවා
නම්
පල්කම්
කාර්යාලපයන් තමයි වාර්තාව හදන්පන් කියලා අපි
කලින් වතාපේ තීරණය කළා. ඒකට සංප ෝධන
නැත්තනම්-

මම ඒ කාරණය කියන්පන් පම් inquiry එක ගිය
විධිපේ හැටියටයි, ප්රසිද්ධිපේ කියලා තිපබන
කාරණාවල හැටියටයි සමහර specific කාරණා
ගැනපල්කම්
කාර්යාලය
කියන්පන්
සම්ුර්ණපයන්ම නිලධාරින් පන්. ඒ අයට
debatable ප්ර ේන ගැන මතයක් තිපබන්න බැහැ.
සභාෙතිතුමා විධියට ඔබතුමා draft එකක් හදනවා
නම් ඒක පවනම කථාවක්. ඒ අයිතිය ඔබතුමාට
තිපබනවා කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒක මම
නැහැයි කියන්පන් නැහැ. ඔබතුමා draft එකක්
හදලා, ඒ draft එක මත ඊළඟ discussion එක
යන්න ඕනෑ කියනවා නම් මම ඒක පිළිගන්නවා.
මම පම් කියන්පන් පම්ක Parliament එපක් දවසේ

සභො තිතුමො: සංප ෝධන පදන්න ුළුවන්;
පයෝජනා පදන්න ුළුවන්; අදහසේ පදන්න ුළුවන්.
සාකච්ඡා කරන්න පදයක් පදන්න අපිට තිපබන්න
එොයැ. අපි පම් පිළිබඳව කලින් කථා කළා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සමාපවන්න
ගරු සභාෙතිතුමනි. මම පම් කඩාකප්පෙල් කරනවා
පනාපවයි. අපිට සාධාරණ අවසේථාවක් පදන්න.
පමතැන draft එක කිේවාම ෙැති කිහිෙයක්
තිපබනවා පන්. පම් draft එපක් Auditor-
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පදක - තුනක debate එකකින් නතර පවන report
එකක් පන්. ඒපක් යථාර්ථය අපි දන්නවා පන්.

ගරු අජිත් පී.
සභාෙතිතුමනි, මට
නිගමන?

ඒ නිසා අපප්ප කමිටුවට පගෞරවයක් ව පයන්
සාමාජිකයින්පේ විවිධ මත නිපයෝජනය වීමට
opportunity එකක් පදන්න නම්- මම හිතන්පන්
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ඒ එකඟ
පවන කාරණා පිළිබඳව initial agreement එකක්
තිපබනවා නම් කිසිම ප්ර න
ේ යක් නැහැ, කාර්යාලයට
ලියන්න ුළුවන්. එතපකාට report එපකන් සියයට
80ක් හැපදනවා. හැබැයි debatable issues ගැන-

ප පර්රො මහතො: ගරු
එය පත්තපරනවා. නමුත්ත

සභො තිතුමො: කාරක සභාපවන් තමයි නිගමන
හදන්න ඕනෑ. පල්කම් කාර්යාලයට බැහැ නිගමන
හදන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Understanding
එක ඒක නම් අපි ඒ විධියට කරමු.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමාකද, අපි
debatable issues ඒවා විධියට ගණන් ගන්න
පවන්පන් සහ පකාෙමණ පිරිසකට debatableද
කියලා දැන ගන්න පවන්පන් වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත
කළාට ෙසේපසේ තමයි. ඒක final draft එකක්
පනාපවයි. අෙට දැන ගැනීම සඳහා පදන
ලියවිල්ලක්.

සභො තිතුමො: අජිත්ත පී. පෙපර්රා ගරු මන්ීතුමා
කියන කාරණපයන් ෙැහැදිලි වන්පන්, පල්කම්
කාර්යාලය හදන draft එක, අපි අවසාන
ලියවිල්ලක් විධියට සාකච්ඡා කපළාත්ත තමයි ඔය
ප්ර ේනය එන්පන්. එපහම පදයක් පනාපවයි පම්
කරන්න යන්පන්. පල්කම් කාර්යාලය පවනුපවන්;
කමිටුව පවනුපවන්, මම එහි සම්ූර්ණ වගකීම භාර
ගන්නවා. පමහිදී සිදු වන්පන්, පමපතක් සිදු වුණු
මුළු ක්රියාවලිපේදී “පමන්න පම් පම් පද්වල්
සාකච්ඡා වුණා.” කියලා, සාකච්ඡා කළ කරුණු ටික
එක ලියවිල්ලකට අරපගන, ඒක ඔබතුමන්ලාට
පදන එකයි. එහි අඩු පවන්න ඕනෑ පමානවාද, වැඩි
පවන්න ඕනෑ පමානවාද, එයින් නිර්පද් කරන්න
ඕනෑ පමානවාද කියන එක කරන්පන් ප ම් කාරක
සභාපවන්. ඒක පල්කම් කාර්යාලයට කරන්න
බැහැ. ඔබතුමා ඔය කියන කාරණාව ගත්තපතාත්ත,
පමහි නිර්පද් පමානවාද කියලා පහෝ පමහි
මතයක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න පහෝ පල්කම්
කාර්යාලයට බැහැ. ඒ වාපේ පදයක් සිදු කරන්පන්
නැහැ. අෙට එයට ඉඩ පදන්න. නැත්තනම් දැන්
තිපබන ප්ර ේනය හැමදාම කථා කර කර යනවා
විතරයි පමානවත්ත කරන්පන් නැහැ. අපි මීට කලින්
ඇහුපවත්ත එපහම තමයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, සියලු පදනාපේම ෙහසුව සඳහා අපි
paragraphs ව පයන් ලියන්පන් නැතිව පම්ක
points and sub points විධියට ලියුපවාත්ත පහාඳයි
පන්ද?
සභො තිතුමො: අපි ෙළමුපවන්ම පල්කම්
කාර්යාලයට බාධාවකින් පතාරව තිපබන කරුණු
ටික ලියලා පදන්න ඉඩ පදමු. ඊට ෙසේපසේ ඒකට
පවනසේ අදහසක් තිපබනවා නම් අපි සාකච්ඡා කරමු.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පල්කම්
කාර්යාලපයන් ලබා පදන ලියවිල්ලට ඕනෑම
සංප ෝධනයක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, එතපකාට අපප්ප එකඟත්තවය තමයි,
පල්කම් කාර්යාලපයන් ඉදිරිෙත්ත පවන පකටුම්ෙපත්ත
අඩංගු පවන්න ඕනෑ යම්කිසි කාරණා ෙමණයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මම Public
Accounts Committee එපක් Report එක හදලා
අවසානයි. කලින් හදු draft එක Membersලාට
දැම්මා. පමතුමා අද සංප ෝධන දුන්නා. 21 පවනි දා
සියලුම ගරු මන්ීවරුන් එකතු පවලා එය සාකච්ඡා
කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Facts report
ෙමණයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Facts
report එපක් තිපබන්න ඕනෑ එහිදී කියවුපණ්
පමානවාද කියලා. අෙට ෙහසුයි පමය පකාටසේවලට
පවන් කර ගන්න හැකි නම්. එතපකාට, අපිට
පත්තරුම් ගන්නත්ත ෙහසුයි; කියවන්නත්ත ෙහසුයි;
සාකච්ඡා කරන්නත්ත ෙහසුයි. එතපකාට, “අපි
සාකච්ඡා කළ මූලික කරුණු පම්වා. පම්කට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය වුපණ් පම්ක, මහ
බැංකුපේ මතය වුපණ් පම්ක, මහ බැංකු
අධිෙතිතුමාපේ මතය වුපණ් පම්ක.” කියලා අපිට
ෙහසුපවන් බලා ගන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: පල්කම් කාර්යාලපයන් එක
වචනයක්වත්ත අතින් දමන්පන් නැහැ. සිදු වුණු පදය
පිළිපවළකට ඉදිරිෙත්ත කිරීම ෙමණයි කරන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පල්කම්
කාර්යාලයට වෘත්තතීමය ව පයන් දැනුමක් අව ය
වන්පන් නැහැ. පල්කම් කාර්යාලපේ ක්රියාවලිපේ
සිදු වන්පන් පමතැන සිදු වුණු පද්වල් වාර්තා කිරීම.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කථා කරන්පන් පම් වැපේ කරන විධිය ගැන. පම්
ගැන හැපමෝටම ප්ර න
ේ යක් තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ආරම්භය හැටියට ගත්තපතාත්ත, ගරු
අගමැතිතුමා විසින් ෙත්ත කළ කමිටුවක් තිබුණා. ඒ
කමිටුපේ වාර්තාව තමයි මුලින්ම අපප්ප කාරක
සභාවට ලබා දුන්පන්. ඒපක් නිර්පද් යත්ත
තිපබනවා. අපිට එතැනින් ෙටන් අරගන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: මට කිසි ප්ර න
ේ යක් නැහැ. ඒ නිසා
ඔබතුමන්ලා පම් කාරක සභාපේදී සාකච්ඡා කරන
සියලුම පද්වල් ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා කරන්න
මම බැඳිලා ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන බය
පවන්න එො; කිසි ගැටලුවක් තියා ගන්න එො, මම
සියල්ලම වාර්තා කරන්නම්.

ගරු ලසන්ත අලගියන්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ොර්ලිපම්න්තු ක්රියාවලිය සහ
සේථාවර නිපයෝග අනුව අපිට ප මයට විතරක්
පවනසේ විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ. එපහම
වුපණාත්ත අනිත්ත ඒවත්ත පවනසේ කරන්න පවනවා.

(කාරක සභාව කල් තැබිණි.)

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු මන්ීතුමනි,
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ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

( 187 )

இைணப் 08

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
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කෙටුම්පතකි
2015 කපබරවාරි මාසකේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා ොල පරිච්කේදය තුළ ශ්රී ලංො මහ බැංකුව
විසින් සිදු ෙර තිබුනු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්ෙර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව විමර්ශනය ෙරනු ලබන කපාදු
වයාපාර පිළිබඳ ොරෙ සභාකේ කයෝජිත ඉදිරි වැඩ පිළිකවල
(මාර්ග සිතියම)

1. කාරක සභා සාකච්ඡා වාර
1.1. මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන පොදු
වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ විපශේෂ අනු කාරක සභාව පවත මහ
බැංකුපේ අධිෙති ඇතුළු අපනකුත් නිලධාරීන් විසින් පදන ලද වාචික
සාක්ිවලින් අනාවරණය වූ කරුණු
(ොරෙ සභිෙ මන්ීවරුන් කවත ලබා දී ඇත)
1.2. විගණකාධිෙති විසින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2015 සහ 2016 සිදු කර
තිබුනු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව සකසන ලද වාර්තාව
(ොරෙ සභිෙ මන්ීවරුන් කවත ලබා දී ඇත)
2. මහ බැංකුව පවත ලැබුනු ලියකියවිලි සාකච්ඡාවට භාජනය කිරිම
2.1. රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ අත්පොත
2.2. විගණකාධිෙති විසින් සකසන ලද ප්රශේනාවලියට මහ බැංකුපවන් සහ මුදල්
අමාතයංශපයන් ලද අදහසේ /මතය
2.3. 2008.01.07 දින සහ 2008.10.07 දින මුදල් මණ්ඩලපේ තීරණය
(ොරෙ සභිෙ මන්ීවරුන් කවත ලබා දී ඇත)
3. වාචික සාක්ි විමසා බැලීම
3.1. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
4. පකටුම්ෙත් වාර්තාවක් සැකසීම
5. පකටුම්ෙත් වාර්තාව සාකච්ඡාවට භාජනය කිරීම
6. අවශය සංපශෝධන ඇතුළත් කිරීම
7. අවසන් වාර්තාව සැකසීම
8. වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කිරිම
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි දක්වා කාලය තුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ රාජ්ය ණය
පදොර්තපම්න්තුව විසින් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙති විපශේෂ වාර්තාව සඳහා මහ බැංකු අධිෙති ඉදිරිෙත් කරන ලද පිළිතුරට
විගණකාධිෙතිපේ අදහසේ දැක්වීම
4.1 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකාපේ ආර්ික හා මිල සේථායිතාවය ෙවත්වාපගනයාම ද මූලික අරමුණු පලස සළකා සේථාපිත කර
ඇති ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව ෙසේ පදපනකුපගන් සමන්විත මහ බැංකු මූලය මණ්ඩලපේ ප්රධානියා ද වන මහ
බැංකු අධිෙති විසින් පමපහයවනු ලැපේ (ඇමුණම vii). තවද මුදල් නීති ෙනපත් 19(1) වගන්තිය ෙරිදිමහ
බැංකු අධිෙති ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ ප්රධාන විධායක නිලධාරියා ද පේ. (ඇමුණම viii) මහා භාණ්ඩාගාරපේ
භාණ්ඩාගාර පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුපේ දැනුම්දීම මත රජ්පේ ඉදිරි මාසික මුදල් අවශයතාවය සපුරාලීම
සඳහා භාණ්ඩාගාර සුරැකුම්ෙත් (Treasury Securities) එනම් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් (Treasury Bills) හා
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර (Treasury Bonds) නිකුත් කිරීම පිළිබඳ වගකීම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දරනු
ලබයි(ඇමුණුම ix). වර්ෂයකට වඩා අඩු කාලයකින් කල් පිපරන (Maturity) අයුරින් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්
නිකුත් කරනු ලබන අතර වර්ෂයකට වැඩි දිගු කාලයකින් කල්පිපරන අයුරින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්
කරයි. පමම බැඳුම්කරයක මුහුණත වටිනාකම (Face Value) රුපියල් 100 ක අගයක් ගනි. පමහිදී මහ
බැංකුව විසින් රජ්ය පවනුපවන් මුදල් සෙයා දීම සිදුකරනු ලබන අතර මුදල් නීති ෙනපත් 106 (1) වගන්තියට
(ඇමුණුම x) අනුව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව රජ්පේ නිපයෝජිතයකු පලස කටයුතු කරන බව දක්වා ඇත. පමම
සුරැකුම්ෙත් මිලදී ගැනීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් ආයතන 16 ක් 2015 වර්ෂය අවසාන වන විට ලියාෙදිංචි කර
තිබූ අතර, 2016 වර්ෂපේ දී ඉන් එක් ආයතනයක් ඉවත් වී ඇත (ඇමුණුම vi). එම ආයතන අතර රාජ්ය
පමන්ම පෙෞද්ගලික ආයතන ද පේ. පමම ආයතන ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් / පවළඳුන් (Primary Dealers)
පලස හඳුන්වනු ලබයි. තවද පසේවක අර්ථසාධක අරමුදලටද ප්රාථමික පවළඳපොපලන් භාණ්ඩාගාර
සුරැකුම්ෙත් මිලදීගැනීමට අවසර ලබා දී තිපේ.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2015 පෙබරවාරි 27 දින දක්වා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා
ක්රමපේදයන් 2 ක් අනුගමනය කර තිබුණි.ඉන් ෙළමු ක්රමය වූපේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ
ප්රසිද්ධ කරනු ලබන දැන්වීමක් අනුව ඉහතින් සඳහන් කරන ලද ලියාෙදිංචි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පගන්
මිලගණන් කැඳවා ඒ අනුව බැඳුම්කර පවන්පද්සි (auction) මඟින් අවශය මුදල් අවශයතා සපුරා ගැනීමයි.
පදවැනි ක්රමය වූපේ සෘජුවම ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් හට සුරකුම්ෙත් නිකුත්කිරීම පහවත් පෙෞද්ගලික
නිකුතු ක්රමයයි (Direct Placement/Private Placement). පමම පදවන ක්රමපේ දී සිදුවූපේ මහ බැංකුපේ
රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් ප්රකාශයට ෙත් කරන ලද බර තැබූ සාමානය ඉෙයුම්/ඵලදා අනුොතයක්
(Weighted Average yield Rate) මත ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම් සඳහාඅවසේථාව
ලබාදීම පේ. පමහිදී පමම බරතැබු ඉෙයිම් අනුොතය ගණනය කිරීම ක්රම 2 ක් අනුව සිදු කරනු ලැපේ. එක්
ක්රමයක් වන්පන් ආසන්නතම පෙර කාල සීමාව තුළ සිදුකළ බැඳුම්කර පවන්පද්සිපේ දී සමාන කල්පිරිපම්
කාලයක් (Maturity Period) සහිත බැඳුම්කර සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද ඵලදා අනුොතයන් හි බරිත සාමානය
අගය ඵලදා අනුොතය පලස ගැනීම පේ. අපනක් ක්රමය වන්පන් ද්විතියික පවළඳෙපල් (Secondary Market)
ෙවතින සමාන ෙරිණත කාලයක් සහිත බැඳුම්කර ඵලදා අනුොත ෙදනම් කරපගන නැවත ඵලදා අනුොතය
ගණනය කිරීමයි. සෘජු නිකුතු ක්රමය පවන්පද්සි දින හැර අපනකුත් සෑම වැඩකරන දිනයකම විවෘතව ෙවතින
අතර බැඳුම්කරමිලදී ගැනිමට කැමති ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් හට රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව පෙර
තීරණය කරන ලද ඵලදා අනුොතයන් යටපත්, අපලවියට ඇති බැඳුම්කර මිලදි ගැනීමට අයදුම්කළ හැකිය.
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක දී අනුගමනය කරනු ලබන ක්රියාවලිය රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ
පමපහයුම් අත්පොපතහි (Public Debt Department Operation Manual) දක්වා තිපේ.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.
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4.2 විගණන නිරීක්ෂණය
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පොළී අනුොතයකට (Coupon Rate/Interest Rate) විවිධ ෙරිණත කාලසීමාවන්
සඳහා නිකුත් කරනු ලබයි. එපලස නිකුත් කරනු ලබන බැඳුම්කරපේ මුහුණත වටිනාකමට අනුව පොළී
අනුොතය මත අර්ධ වාර්ිකව රජ්ය විසින් පොළී පගවනු ලබයි. (ඇමුණුම xi). බැඳුම්කර පවන්පද්සියන්හිදී
ගනුපදනුකරුවන් විසින් මහ බැංකුව විසින් ප්රකාශයට ෙත් කරන පොළි අනුොතයක් මත ෙදනම්ව විවිධ මිල
ගණන් යටපත් ලංසු ඉදිරිෙත් කරනු ලබයි. එම ලංසු අධිමිලකට (Premium) එනම් මුහුණත වටිනාකමට වැඩි
මිලකට, සමමිලට (at par) එනම් මුහුණත වටිනාකමට සමාන වූ මිලකට සහ අවමිලට (Discount) එනම්
මුහුණත වටිනාකමට වඩා අඩු වූ මිලකටද පලස ඉදිරිෙත් කරනු ලබයි. පමහිදි ඔවුන් විසින් අධිමිලට
ඉල්ුම්කළ පහාත් බැඳුම්කරපේ ඵලදා අනුොතිකය පොළි අනුොතයට වඩා ෙහළ අගයක් ගන්නා අතර සම
මිලට ඉල්ුම් කළපහාත් පොළී අනුොතයට සමාන අගයක්ද, අවමිලට ඉල්ුම් කළපහාත් පොළී අනුොතයට
වඩා ඉහළ අගයක්ද ගනු ලබයි. ඒ අනුව පොළී අනුොතයට ඉහළින් ඇති ඵලදා අනුොතයක් ෙවතින
අවසේථාවලදී බැඳුම්කර මුහුණත අගයට වඩා අවමිලකට නිකුත් වන බවත්, පොළී අනුොතය හා ඵලදා
අනුොතය සමාන වන විට බැඳුම්කර මුහුණත අගයට නිකුත් වන බවත්, පොළී අනුොතයට වඩා ෙහළින්
ෙවතින අවසේථාවලදී මුහුණත අගයට ඉහළ වු අධිමිලකට නිකුත් වන බවත් දැක්විය හැක. ඒ අනුව පොළී
අනුොතයට වඩා අඩු ඵලදා අනුොතයට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම මගින් අධිමිලක් ලැපබන අතර එයින් රජ්යට
අමතර මූලය වාසියක් ලැපේ. එපමන්ම පොළී අනුොතයට වඩා වැඩි ඵලදා අනුොතයට එනම් වට්ටම්
අනුොතයකින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් රජ්යට මූලය අවාසියක් සිදු පේ. පොළී අනුොතයට සමාන
ඵලදා අනුොතයට බැඳුම්කර නිකුත් කළපහාත් රජ්යට අමතර වාසියක් පහෝ අවාසියක් සිදුපනාපේ. මහ
බ ැංකුවේ පිළිතුර

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
බැඳුම්කරයක් සම මිලට, අධි මිලට පහෝ අව මිලට නිකුත් කිරීම තීරණය වන්පන් සාර්ව ආර්ික කරුණු
රාශියක් මත පේ. ඒ සම්බන්ධපයන් වැඩිමනත් විසේතර 5.1.19 යටපත් දක්වා ඇත.
අව මිලට, සම මිලට පහෝ අධි මිලට නිකුත් කිරීම, නිකුත් කරන්නා පවත ලාභයක් පහෝ ොඩුවක් පහෝ පලස
නිගමනය පනාකළ හැකි වන අතර එහි ණය පසේවාකරණ පිරිවැය තීරණය වනුපේ ෙරිණත ඵලදා අනුොතය
(Yield to Maturity (YTM) )තුලිනි. තවද, දැනටමත් නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කරයක් නැවත නිකුත් කිරීපම්දී
අදාල මිල තීරණය වනුපේ ණය කළමනාකරණපේදී සලකා බැපලන අපනකුත් සාධක මතයි.
පකපසේ නමුදු නව නිකුතුවකදී මිල පබාපහෝ විට තීරණය වනුපේ අදාළ පවළඳෙල තත්වයන් මත වන අතර
එම මිල මුහුණත වටිනාකමට ආසන්න අගයක් ගනු ඇත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර හා ඒකඟ විය පනාහැක. බැඳුම්කර අවමිලට නිකුත්කරන විට රජ්යට මුලය අවාසියක් සිදුවන බවත්
,අධිමිලට නිකුත් කරන විට රජ්යට මූ්ේ ය වාසියක් ලැපබන බවත් විගණය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත..ඒනම්
රුපියල් 100 ක බැඳුම්කරයක් රුපියල් 90 ක අවමිලකට නිකුත්කලද රජ්යට වන වගකීම රු.100 ක් වන
අතර එයින් රු.10 ක මුදලක් රජ්යට අහිමි පේ.ඒපලස අහිමි වන මුදල පහේතුපවන් රජ්යට සිදුවන්පන් මූලය
අවාසියකි.ඒ අනුව අධිමිලට පහෝ අවමිලට නිකුත් කිරීම තුල රජ්යට පිළිපවලින් මූලය වාසියක් හා මූලය
අවාසියක් සිදුවන බවට නිගමනය කිරීම තාර්කික නිගමනයකි.
පමම අවාසිය ෙහත අවසේථා 03 යටපත් තවදුරටත් දැක්විය හැක.
නාමික අගයට අඩු මිලකට නිකුත් කිරීම නිසා රජ්යට අඩු මුදලක් ලැබීම.
නාමික අගයට වඩා අඩු වටිනාකමක් රජ්ය විසින් ලබා ගත්තද කල් පිරීපම්දී නාමික අගයම පගවිය යුතු
වීම.
නාමික අගයට වඩා අඩු වටිනාකමක් ලබා ගත්තද කල් පිරීම දක්වා නාමික අගය මත පොලී පගවීමට
සිදුවීම.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

4.3 විගණන නිරීක්ෂණය
2014 ජ්නවාරි මාසපේ සිට 2016මැයි මාසය දක්වා රජ්පේ මූදල් අවශයතාවය පවන්පද්සි ක්රමය හා සෘජු
ක්රමය භාවිතපයන් බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම මඟින් සපුරා ගත් ආකාරය ෙහත වගුපේ දැක්පේ.(වගුව වාර්තාපේ
දැක්පේ) පකපසේ පවතත් 2015 පෙබරවාරි 27 දින දක්වා ඉහත සඳහන් ක්රම පදකම අනුගමනය කර තිබුණද,
එදින සිට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තාවකාලිකව සෘජු නිකුතු ක්රමපයන් බැහැරව ප්රාථමික පවන්පද්සි ක්රමය
ෙමණක් අනුගමනය කර තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

4.3 විගණන නිරීක්ෂණය
2014 ජ්නවාරි මාසපේ සිට 2016මැයි මාසය දක්වා රජ්පේ මූදල් අවශයතාවය පවන්පද්සි ක්රමය හා සෘජු
ක්රමය භාවිතපයන් බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම මඟින් සපුරා ගත් ආකාරය ෙහත වගුපේ දැක්පේ.(වගුව වාර්තාපේ
දැක්පේ) පකපසේ පවතත් 2015 පෙබරවාරි 27 දින දක්වා ඉහත සඳහන් ක්රම පදකම අනුගමනය කර තිබුණද,
එදින සිට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් තාවකාලිකව සෘජු නිකුතු ක්රමපයන් බැහැරව ප්රාථමික පවන්පද්සි ක්රමය
ෙමණක් අනුගමනය කර තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

4.4 විගණන නිරීක්ෂණය
2014 ජ්නවාරි මාසපේ සිට, සෘජු ක්රමය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ගත් තීරණය මුළුමනින්ම ක්රියාත්මක වූ
2015 අපේල් මාසය දක්වා වූ මාස 15 ක කාලය තුළ, සෘජු ක්රමය ෙමණක් පයාදාගත් මාසයන්ද පවන්පද්සි
ක්රමය ෙමණක් පයාදා ගත් මාසයන් ද පමම ක්රම පදකම පයාදාගත් මාසයන්ද, ෙැවති බව නිරීක්ෂණය විය.
පකපසේ වුවත් එම මාස 15 ක කාලය තුළ නිකුත් කළ සමසේථ බැඳුම්කරයන්පගන් සියයට 80 කට වඩා සෘජු
ක්රමය පයාදාපගන නිකුත් කර තිබුණු බව වැඩි දුරටත් නිරීක්ෂණය විය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
2015.02.27 දින දක්වා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතු සෘජු හා පවන්පද්සි යන පදආකාරයටම සිදු කරන
ලද අතර එතැන් ෙටන් නිකුත් කිරීපම් ක්රියාවලිය පවන්පද්සි ක්රමය යටපත් ෙමණක් සිදු කරන ලදී

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
මහ බැංකුව නිරීක්ෂණය පිළිපගන ඇත. ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තහවුරු වී ඇත.
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ොර්ලිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

5.

නිරීක්ෂණයන්ත

5.1

2015 වපබරවාරි 27 දින සිදු කළ භාණ්ඩාගාර බ ඳුේකර නිකුත් කිරීම

5.1.1 විගණන නිරීක්ෂණය
මහ බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලපේ අධයක්ෂ මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක MB/PD/05/18/97 (ඇමුණුම xii) ට අනුව
1997 මාර්තු මාසපේ සිට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පද්සි මගින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පවත නිකුත්
කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. පවළඳෙපල් අවශය තරම් මුදල් පනාමැති අවසේථාවක දී පහෝ පොළි
අනුොතිකයන් අසීමිතව ඉහළ යන අවසේථාවකදී පවන්පද්සි මගින් සෙයා ගැනිමට පනාහැකි වූ අරමුදල්
සෙයා ගැනීම සඳහා පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පයාදා ගත යුතු බව ද, එහිදී නිර්පද්ශ කර තිබුණි. පම් නිසා
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පොළී ප්රතිශතය ොලනය කිරීපම් යාන්රණයක් පලස සෘජු ක්රමය මත අරමුදල්
සෙයා ගැනීම පයාදා පගන තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත

5.1.2 විගණන නිරීක්ෂණය
තවද මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක MB/PD/1/26/2008 හි කරුණු (ඇමුණුම xiii) සැලකිල්ලට ගැනීපමන්
ෙසුව සහ රජ්පේ සුරකුම්ෙත් සමබන්ධව පොළී අනුොත ඉහළයාම සැලකිල්ලට පගන මුදල් මණ්ඩලය විසින්
2008 වර්ෂපේදී සෘජු ක්රමය මගින් අරමුදල් අවශයතා සපුරා ගැනීමට තීරණය කර තිබුණි.ෙසුව මුදල් මණ්ඩල
ෙත්රිකා අංකMB/PD/25/20/2008 ට අනුව (ඇමුණුම xiv ) මුදල් මණ්ඩලය විසින් ද්විතියික පවළඳෙපල්
ෙවතින පොළී අනුොතවලට වඩා සියයට 0.05 (Five Basis Points) ක් ෙමණ ඉහළ පොළි අනුොතයන්
සහිත බැඳුම්කර පසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට නිකුත් කිරීම මගින් පවළඳපොළ ද්රවශීලතාව ඇති කිරීම සඳහා
වැඩිදුරටත් නිර්පද්ශ කර තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.3 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුපවහි අධිකාරි අමතා මහා භාණ්ඩාගාරපේ භාණ්ඩාගාර
පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුපවහි (Treasury Operation Department) අධයක්ෂ ජ්නරාල් විසින් එවන ලද
අංක TO/DG/CFS/03 දරන හා 2015 පෙබරවාරි 20 දිනැති ලිපිය (ඇමුණුම xv) සමග 2015 මාර්තු මාසයට
අදාලව ඉදිරිෙත් කරන ඇති මුදල් අවශයතාවය රු.බිලියන 172 ක් විය. එහි 2015 මාර්තු 02 දින සඳහා
ෙමණක් වූ රජ්පේ මුදල් අවශයතාවය රු.බිලියන 13.550 ක් වන අතර පමම අවශයතාවපයන් රු.බිලියන 1
ක් ප්රාථමික පවන්පද්සියක් තුළින්ද ඉතිරි රු.බිලියන 12.550 සෘජු ක්රමය මගින් ද සම්ොදනය කර ගැනිම
මගින් රජ්යට අවශය අරමුදල් සෙයා ගැනීම සුදුසු බව පද්ශිය ණය කළමනාකරන කමිටුව DDMC) විසින්
2015 පෙබරවාරි 27 දින 1300 ෙැයට(ඇමුණුම xvi) ෙවත්වන ලද රැසේවීපම්දී නිර්පද්ශ කර තිබුණි. මුදල්
අමාතයාංශපේ නිපයෝජිතපයක් ද ඇතුළත් මහ බැංකුපේ නිලධාරීන් 04 පදපනක්පගන් සැදුම්ලත් පමම
කමිටුපේ වගකිම වනුපේ පද්ශිය ණය ගැනුම් වියදම හා අවදානම අවම වන ආකාරපයන් ෙවත්වා ගැනිමයි.
(ඇමුණුම xvii). පකපසේ පවතත් පමහිදී නිරීක්ෂණය වූ ඉතා වැදගත් කරුණක් වන්පන් පමම රැසේවීම සඳහා
එම මුදල් අමාතයාංශ නිපයෝජිතයා සහභාගී වී පනාතිබුණි. එවැනි තත්ත්වයක් යටපත් එම ෙැමිණ පනාසිටි
සාමාජිකයාපේ එකඟත්වය විකල්ෙ ක්රමයකින් එනම් දුරකථනය මඟින් පහෝ ලබාගත් බවට පතාරතුරු

( 208 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අනාවරණය පනාවීය. ඉන් ෙසු එනම් 2015 මාර්තු 02 දින පමම තීරණය සඳහා මහ බැංකු අධිෙතිපේ
අනුමැතිය ද (ඇමුණුම xvi) ලබා පගන තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
ඔේ. ඔහු සහභාගී පනාවීය. පද්ශීය ණය කළමනාකරණ කමිටු රැසේවීමට භාණ්ඩාගාර පමපහයුම්
පදොර්තපම්න්තුපේ නිපයෝජිතයා ඇතුු සියුම සාමාජිකයන්පේ සහභාගීත්වය ඉතා වැදගත් වන්පන්ය.
පකපසේ නමුදු, රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව නිරන්තරපයන් භාණ්ඩාගාර පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුව සමග
සම්බන්ධ වන අතර එමගින් පයෝජිත අරමුදල් රැසේ කිරීපම් සැලසුම්, රැසේ කරන ලද අරමුදල් හා බැර කරන
ලද අරමුදල් පිළිබඳ පතාරතුරු යාවත් කාලීන කරනු ලැපේ.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පද්ශිය ණය කළමණාකරන කමිටු රැසේවීම් වලට සියු සාමාජිකයින් ෙැමිණීම ඉතා වැදගත් බව දක්වා ඇත.ඒ
අනුව මුදල් අමාතයාංශ නිපයෝජිතයාපේ පනාෙැමිණීම ඉතා වැදගත් කරුණක් බව නිරීක්ෂණය පේ.ඒම
සාමාජිකයා ඒකඟත්වය ෙසුව පහෝ ලබා ගත් බවට නිශේචිතව සනාථ කිරීමක් පිළිතුර මඟින් සනාථ කර
පනාමැත.

5.1.4 විගණන නිරීක්ෂණය
2015 මාර්තු මාසය සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් හා බැඳුම්කර නිකුත්කර සපුරා ගතයුතු රජ්පේ සමසේථ මුදල්
අවශයතාවය වූ රු.බිලියන 261.683 ක් (පම් තුළ රු.බිලියන 89.683 ක් වූ වර්ෂය තුළ නැවත නිකුත් කරන
ලද භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් ද ඇතුළත් පේ.) සඳහා වූ රජ්පේ ණය ගැණුම් වැඩසටහන (Government
Borrowing programme) 2015 පෙබරවාරි 27 දින ෙැය 1300 ට ෙැවැත්වූ රාජ්ය ණය කළමණාකරන කමිටුව
විසින් නිර්පද්ශ කර තිබුණි.එම වැඩසටහනට අනුව එකි සම්පුර්ණ මුදල් අවශයතාවපයන් රු. බිලියන 89.683
ක් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්වලින්ද, රු.බිලියන 172 ක් භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර මගින් ද ලබා ගැනිමටත්,එම
රු.බිලියන 172 න් රු. බිලියන 1 ක් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ප්රාථමික පවන්පද්සිපයන් ද, ඉතිරිය සෘජු ක්රමය
මගින් ද සෙයා ගැනීමටත් තීරණය කර තිබුණි.
පමම අනුමැතිය නිපයෝජ්ය මහ බැංකු අධිෙති (SM) මගින් රාජ්ය ණය අධිකාරී (Superintendent of Public
Debt) පවත දැනුම් දී තිබුණද, (ඇමුණුම xvi) ඒ ආකාරපයන්ම එම කටයුතු ක්රියාත්මක පනාවූ බව මාර්තු
මාසය තුළදී සපුරා ගන්නා ලද රු. බිලියන 185.802 ක් වූ සම්පුර්ණ මුදලින් සෘජු ක්රමය මගින් රු. බිලියන
14.143 ක් ෙමණක් සපුරා පගන තිබීම (4.3 පේදපේ දැක්පවන වගුව ෙරිදි) පහේතුපවන් නිරික්ෂණය විය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.5 විගණන නිරීක්ෂණය
එපසේම 2015 පෙබරවාරි 27 දින නිකුත් කිරීමට සැලැසුම් කර තිබුපණ් වසර 30 කින් කල්පිපරන බැඳුම්කර
වන අතර එවැනි දීර්ඝ කාලීන බැඳුම්කර සඳහා සාමානය ආපයෝජ්කයන්පේ ඉදිරිෙත් විමක් ශ්රී ලංකා
මහබැංකුව විසින් අපේක්ෂා කර පනාතිබූ බවත් පොළී ඵලදා වක්රය වසර 30 දක්වා දීර්ඝ කිරිම මගින්
ද්විතියික පවළඳෙල තුළින් විපද්ශ ආපයෝජ්කයන්පේ ඉදිරිෙත්වීමක්ද අපේක්ෂා කර තිබු බව (ඇමුණුම
xviii)මගින් අනාවරණය වී තිබුණි. එපසේ වුවද විපද්ශ ආපයෝජ්කයන් සිය ආපයෝජ්න නැවත ආෙසු ලබාපගන
ඇති බව 2015 වර්ෂපේ වාර්ික වාර්තාව මගින් තහවුරු කර තිබිම පහේතුපවන් එම අපේක්ෂා සාර්ථක වී
තිබුපණ්ද යන්න ගැටළු සහගත විය. (ඇමුණුම xix)

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.
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5.1.6 විගණන නිරීක්ෂණය
පමම බැඳුම්කර නිකුතු දිනයට පෙර සතිපේ ද්විතියික පවළඳෙළ තුළ වසර 30 ක බැඳුම්කර සඳහා වූපේ
සියයට 9.48 ක සාමානය ඵලදා අනුොතයක් ෙැවැති අතර (ඇමුණුම xx ) එම අනුොතයන්ට ආසන්න
අනුොතයන්පගන් පමම බැඳුම්කර නිකුතුවද සිදුපේයැයි අපේක්ෂාවක් රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව සතුව
ෙැවති බව මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශණය කිරීම සඳහා වන පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේ විපශේෂ අනු කාරක සභාපේ වාචික සාක්ෂය සටහන් (වාචික සාක්ි සටහන්) ෙරීක්ෂා කිරීපම් දී
අනාවරණය විය (ඇමුණුම xxi). එපසේ බලාපොපරාත්තු වූ ඵලදා අනුොතයක් සහිතව අධිමිලකට බැඳුම්කර
විකිණීමට අමතරව ඉහත 4.1 පේදපේ දක්වා තිබු ෙරිදි රජ්යට වැඩිමුදල් ප්රමාණයක් ලබා ගැනිමට හැකියාව
තිබුණි. ඒ අනුව 2015 පෙබරවාරි 25 දින සහ 26 දින පිළිපවලින් අන්තර්ජ්ාලපේ සහ පුවත්ෙත්වල ප්රසිද්ධ
කරන ලද දැන්වීම්වලට අනුව ප්රාථමික පවළඳුන් 16 පදනා පවත වසර 30 ක කාලයකින් කල්පිපරන
රු.බිලියන 1 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සියයට 12.5 ක් වන පොළී අනුොතයක් යටපත් නිකුත් කිරීම සදහා
මිල ගණන් කැඳවා තිබුණි(ඇමුණම xxii).
පම් පිළිබඳව වූ ලංසු ලැබීපම් පතාරතුරු වාර්තාව (ඇමුණම xxiii) ෙරීක්ෂා කිරීපම්දි නිරීක්ෂණය වූපේ
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන් 16 පදපනකු විසින් රු.බිලියන 20.708 ක එකතු
වටිනාකමක් දක්වා මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ බවයි. තවද එම මුදලින් සියයට 75 ක් ෙමණ එනම්
රු.බිලියන 15.531 ක් එක් පෙෞද්ගලික ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු විසින් සහ ඔහු පවනුපවන් පවනත්
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකුවන ලංකාබැංකුව මගින් ඉදිරිෙත් කර තිබූ බවද නිරීක්ෂණය විය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.7 විගණන නිරීක්ෂණය
පද්ශිය ණය කළමණාකරන කමිටුව විසින් ප්රාථමික පවන්පද්සිපයන් නිකුත් කිරීමට නිර්පද්ශ කර තිබුපණ්
රු.බිලියන 1 බැඳුම්කර ෙමණි. එපසේ වුවද එම ප්රමාණය පමන් දසගුණයකටත් වඩා වැඩි ප්රමාණයක් එනම්
රු.බිලියන 10.058 ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනිමට 2015 පෙබරවාරි 27 වන දිනපවන්පද්සිය ෙැවැත්වීපමන් ද
අනතුරුව ෙැය 1230 සිට ෙැය 1310 , දක්වා ෙැවැත්වුනු අංක 2/2015 දරන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පටන්ඩර්
කමිටුව (Treasury Bond Tender Committee) විසින් තීරණය කර තිබුණි (ඇමුණුම xxiv ). පමහිදි
නිරීක්ෂණය වූ වැදගත්ම කරුණ වන්පන් ඉහත තීරණය පගන ඇත්පත් පවන්පද්සිය ෙැවැත්වීපමන්ද
අනතුරුව බවය. පමය ඉහත 5.1.3 පේදපේ සඳහන් කර ඇති පද්ශිය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින්
රු.බිලියන 12.550 ක් සෘජු ක්රමපයන් සපුරා ගැනිමට කර තිබූ තීරණපයන් සම්ූර්ණපයන්ම බැහැර විමකි.
එම තත්ත්වය යටපත් එදින ෙැවතිපවන්පද්සිපේදී 9.3510 සිට 11.7270 දක්වා වූ බරතැබූ ඵලදා
අනුොතයකට මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්14පදපනකුට වසර 30 කින්
කල්පිපරන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපමන් (ඇමුණුම xxv) රු.බිලියන 10.058 ක් උෙයා ගැනිමට
අපේක්ෂා කළද වට්ටම් අනුොතයට (අවමිලට ) නිකුත් කිරීම නිසා රු.බිලියන 9.658 ක් ෙමණක් උෙයා
ගැනිමට හැකිව තිබුණි. පමහිදි අනාවරණය වූ තවත් වැදගත් කරුණක් වන්පන් ඉහත ෙරිදි සෙයා ගත
පනාහැකි වු රු.බිලියන 0.371 (රු.බිලියන10.058 - රු.බිලියන 9.687) ක මුදල පවනත් පකටිකාලින
ප්රභවයකින් සපුරා ගැනීමට සිදුව තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

5.1.8 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත පේදපේ කරුණු අනුව නිරීක්ෂණය වන ඉතාම වැදගත් කරුණ වන්පන් 2015 මාර්තු 27 දින ෙැය
0830 සිට ෙැය 1100 දක්වා වු පවන්පද්සිය ෙවත්වන අවසේථාව වන විටත් එම පවන්පද්සිය මගින් 2015
මාර්තු 02 දිනට අවශය රු.බිලියන 13.550 ක් වු මුදල් අවශයතාවයද ඇතුළත් 2015 මාර්තු මස මාසික මුදල්
අවශයතාවයද ඇතුළත් පද්ශිය ණය කළමනාකරණ කමිටුපේ නිර්පද්ශය පමන්ම මහ බැංකු අධිෙතිපේ
අනුමැතියද, එනම් පවන්පද්සිය අවසන් වී පටන්ඩර් කමිටු තීරණය ලබා ගැනිමටත් ෙසුව පද්ශීය ණය
කළමනාකරණ කමිටුපේ ණය ගැණුම් වැඩසටහන සඳහා නිර්පද්ශය සහ අනුමැතිය ලබා පගන තිබුණි.
ඉහත පේදපේ සඳහන් පටන්ඩර් කමිටු තීරණය මහ බැංකු අධිෙති විසින් රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව
පවත පදන ලද උෙපදසේ (එකී උෙපද්ශපේ උදෘතයක් ෙහත දැක්පේ) ප්රකාරව ගන්නා ලද්දක් බව රාජ්ය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරි විසින් ලංසු සාරාංශ වාර්තාව (Bid Summery Report) මත අත්අකුරින්
(ඇමුණුම xxvi)සටහන් කර තිබුණි. (එම සටහන තමන් විසින්ම තබන ලද සටහනක් බවට (ඇමුණුම xxvii)
එම අධිකාරි විසින් වාචික සාක්ියක් මගින් තහවුරු කර තිබුණි).ඉහත සඳහන් සටහනට අමතරව එකි
බැඳුම්කර පවන්පද්සිය මගින්ම පමම රු.බිලියන 10.058 ප්රමාණයක් සෙයා ගැනීම සම්බන්ධපයන් පවනත්
කිසිදු ලිඛිත සාක්ියක් විගණනයට අනාවරණය පනාපකරිණි. ඉහත ලිඛිත සටහපනන් ප්රකාශිත උදෘතය සහ
එහි සිංහල ෙරිවර්තනය ෙහත දැක්පේ.
“Governor instructed to raise funds up to Rs.10 Billion taking into consideration additional fund
requirement of the Government” (ඇමුණුමxxvii)
"රජ්පේ අතිපර්ක මුදල් අවශයතාවය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගැනීපමන් ෙසු රුපියල් බිලියන 10 ක් දක්වා
අරමුදල් සෙයා ගැනීමට මහ බැංකු අධිෙතිතුමා විසින් උෙපදසේ පදන ලදී."

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
කිසියම් මාසයක් සඳහා පයෝජිත අරමුදල් රැසේ කිරීපම් ක්රම පේදය පවළඳෙල තත්ත්වයන් සලකා බලා
පද්ශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් පයෝජ්නා කරනු ලැපේ. අනතුරුව ෙවත්වනු ලබන කමිටු
රැසේවීපම්දී පෙර රැසේවීපම්දී තීරණය කරන්නට පයදුනු ක්රම පේදපේ ක්රියාත්මකභාවය පිළිබඳව
සමාපලෝචනයට ලක් පකපර්.
තවද පද්ශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් නිර්පද්ශිත මාසික ණය රැසේ කිරීපම් වැඩසටහන
ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව (කිසියම් පවනසේවීමක් සිදුව ඇත්නම් එයද ඇතුලත්ව) අධිෙතිතුමාපේ අනුමැතිය
සඳහා ඉදිරිෙත් කරනු ලැපේ. එම නිසා 2015 මාර්තු 02 දින ඇතුුව මාර්තු මාසය සඳහා අවැසි අරමුදල් රුසේ
කිරීම පිණිස සෘජු හා පවන්පද්සි ක්රම ඇතුළත් විවිධ ණය උෙකරණ සම්බන්ධ විසිතර 2015.02.27 දින
අනුමැතිය සඳහා පයාමු කරන ලදී. එම පයෝජිත සැලසුම්හි සිදු කරන ලද පවනසේකමි ඊලඟ ණය
කළමනාකරණ කමිටු රැසේවීපම්දී සාකච්ජ්ාවට බඳුන් කරන ලදුව අදාළ අනුමත කිරීම් සඳහා පයාමු කරන ලදී
2015 මාර්තු සඳහා අරමුදල් රැසේ කිරීපම් සැලසුම් සම්බන්ධව ඉහළ කළමනාකාරීත්වය විසින් සිදු කරන්නට
පයදුණු වැදගත් නිරීක්ෂණ ඊලඟ මාසපේදී මධය කාලීන ණය කළමනාකරණ ක්රපමෝොයන් සකසේ කිරීපම්දී
සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
මහබැංකුව විසින් ලබා දී ඇති පිළිතුර හා එකඟ විය පනාහැක
පිළිතුපර් දක්වා ඇති ක්රම පේදය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ පමපහයුම් අත්පොපතහි ඉදිරි කාර්යාලපයහි
(Front Office) කාර්යයන්වල 01 පේදය ප්රකාර අනුකූල පනාපේ. අදාල පවන්පද්සියට පෙර ෙැවති
පවන්පද්සිවලදී පවන්පද්සිය ෙැවැත්වීමට පෙර මහ බැංකු අධිෙතිපේ අනුමැතිය ලබා පගන ඇති බව
නිරීක්ෂණය පේ.
තවද පමම පවන්පද්සිපේදී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබූ රු.බි.1 ක බැඳුම්කර ප්රමාණය රු.බි 10.058
දක්වා වැඩි කිරීමට මහ බැංකු අධිෙතිවරයා උෙපදසේ දී තිබීම පිළිබඳව කර තිබූ විගණන නිරීක්ෂණයට පිළිතුරු
දක්වා පනාමැත. ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය එපලසම තහවුරු වී ඇත.
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5.1.9 විගණන නිරීක්ෂණය
තවද ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ මිල ගණන්, පමපහයුම් අත්පොපතහි සඳහන්
ක්රමපේදයට අනුව විවිධ වු විශේපල්ෂණයන්ට ලක් කිරීපමන් ෙසු සකසන ලද විවිධ විකල්ෙ(Option) 07 ක්
අතුරින් 05 වන විකල්ෙ අවසේථාව අනුගමනය කිරීම උචිත බවත්, රු.බිලියන 2.608 ක් පවන්පද්සිපයන්
උෙයා ගන්නා පලසත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පටන්ඩර් කමිටුවටරාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින්
නිර්පද්ශ කර තිබුණි. (ඇමුණුම xxvi )

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.10 විගණන නිරීක්ෂණය
2015 පෙබරවාරි 27 දින 1110 ෙැයට ෙවත්වන ලද පවන්පද්සිය පිළිබඳ විසේතරද ඇතුළත් වූ 2015 මාර්තු
මාසය සඳහා ණය ගැනුම් වැඩසටහනඑදිනම ෙැය 1300 ට ෙැවැත්වූ (ඇමුණුම xvi) පද්ශිය ණය
කළමනාකරණ කමිටුව විසින් නිර්පද්ශ කර තිබුණි. අනුොතිකයන් සේථාවර කිරිම සඳහා පසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල (EPF),ජ්ාතික ඉතිරිකිරීම් බැංකු අරමුදල් කළමණාකරන සමාගම(NSB) සහ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ
සමාගම(SLIC) පවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට විමසන පලසවැනි අදහසක් දැක්පවන සටහනක් සහ වර්ෂ
20,30 සහ 50 පලස එක් වර්ගයකින් රු.බිලියන 10 ක් බැගින් නිකුත් කර බැඳුම්කර රු.බිලියන 40 ක් රැසේකර
ගන්නා පලස සටහනක් ද තබමින් (ඇමුණුම xvi) 2015 මාර්තු මාසය සඳහා ණය ගැනුම් වැඩසටහන තුළ
සෘජු ක්රමය මගින් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් නිකුත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිෙති විසින් 2015 මාර්තු 02 දින
අනුමැතිය දී තිබුණි. එහිදී සෘජු ක්රමය අත්හිටවීම සම්බන්ධපයන් කිසිවක් එම අනුමැතිපයහි සඳහන් කර
පනාතිබුණි. එම සටහන් පදක (අ) සහ (ආ) පලස ෙහත දක්වා ඇත.
(අ)

“Raise Rs.40 bn through issue of 20,30,50 years of T-Bonds, 10 bn each”

(ආ)

“EPF/NSB/SLIC to be asked to stabilize rates”

(පකපසේ පවතත් මහ බැංකු අධිෙති විසින් වර්ෂ 50 කින් කල් පිපරන බැඳුම්කර නිකුත් කරන පලසට ඉහත
(අ) පලස දක්වා ඇති සටහපන් තිබුණද, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පිහිටුවීපමන් අනතුරුව කිසිදු අවසේථාවක වර්ෂ
30 ඉක්මවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර පනාතිබුණු බවත් එහි දක්වා ඇති සංයුතිපේ එකතුව රු.
බිලියන 40 ක් පනාවන බවත් නිරීක්ෂණය විය.)

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.11 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත පේද අංක 5.1.10 න් විසේතර කළ ෙරිදි රු.බිලියන 40 ක මුදල් අවශයතාවය සපුරා ගැනීම සඳහා
දිගුකාලීන ෙරිණත කාලයක් සහිත බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයට නිකුත් කිරිමක් ද මහ බැංකු අධිෙති විසින් 2015
මාර්තු 02 දින අනුමත කර තිබුණද (ඇමුණුම xvi) 2015 පෙබරවාරි 27 දින සිට මාර්තු 06 දින දක්වා කාලය
තුළ සිදු වු සිදුවීම් පෙළ එකී නිර්පද්ශයන්ට එකඟ පනාවන බව නිරික්ෂණය විය. එනම් අවශය සම්ූර්ණ
මුදලම 2015 පෙබරවාරි 27 දින ෙැවති පවන්පද්සිපයන් සෙයා ගැනීම සිදුකර තිබූ අතර එය භාණඩාගාර
බැඳුම්කර පටන්ඩර් කමිටුව විසින් අනුමත කර තිබුණි. එපසේම 2015 මාර්තු 06 දින දක්වා ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුපේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් සෘජු ක්රමය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම අනුමත කර පනාතිබුණි. 2015 මාර්තු
06 දිනැති හා MB/ER/5/3/2015 අංක දරන මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකාවට (ඇමුණුම xxviii ) අනුව ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී භාවිතා කරන සෘජු ක්රමය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පිළිබඳව මහ බැංකු අධිෙති විසින් මුදල් මණ්ඩලයට කළ දැනුවත් කිරීම ෙරිදි එය එදිනම අෙරඅනුමැතියට
(Ratification) ලක් කර ඇත. තවද 2015 පෙබරවාරි 23 දිනැති මුදල් මණ්ඩල රැසේවීපම් සටහන් අනුව
(ඇමුණුම xviii) මුදල් මණ්ඩලය විසින් එම සතිය තුළ වසර 30 ක ෙරිණත කාලයක් සහිත භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර පවන්පද්සියක් ෙැවැත්විය යුතු බවට රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුවට උෙපදසේ දීම හැර සෘජු
ක්රමපයන් බැහැරව ප්රාථමික පවන්පද්සි ක්රමය පයාදා ගැනීම සඳහා කිසිදු තීරණයක් මුදල් මණ්ඩලය ලබා
ගත් බවට පතාරතුරු අනාවරණය පනාවීය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.12 විගණන නිරීක්ෂණය
පද්ශිය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් පෙර අනුමත කර තිබූ ෙරිදි බැඳුම්කර පවන්පද්සිය රු.බිලියන
1 කට සිමා කරනු ලැබුපේ නම් එම පවන්පද්සිපේ දි ලැබුණු මිල ගණන් අඩුම බර තැබූ ඵලදා අනුොතිකපේ
සිට ඉහළම බර තැබු ඵලදා අනුොතිකය දක්වා වර්ගීකරණය කිරීපමන් ෙසු ෙහත දැක්පවන ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් 7 පදපනකුපගන් බර තැබු ඵලදා අනුොතිකය 10.4652 ට රු.බිලියන 01 ක මුදල
සපුරාගැනීමට ෙමණක් පනාව රජ්යට රු.බිලියන 1.403 ක් දක්වාමුදල් ප්රමාණයක් ලබා ගත හැකිව තිබුණි.
එපසේ සීමා කපල් නම් ඉහත 5.1.7 පේදපේ දක්වා ඇති ෙරිදි බර තැබූ ඵලදා අනුොතිකය 11.7270 දක්වා වැඩි
පනාවනු ඇත.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.13 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත තත්ත්වය ලංසු කැඳවිපම් පතාරතුරු ෙත්රිකාවලට (Bid acceptance Information sheet) අනුව
සකසන ලද (ඇමුණුම xxv) ෙහත දැක්පවන වගුවට අනුව අනාවරණය පේ. (ඉහත 01 පේදපේ සඳහන් කර
ඇති රහසයභාවය සුරැකීපම් අවශයතාවය පහේතුපවන් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පේ අනනයතාවය පහළි
පනාවන ෙරිදි එම ගනුපදනුකරුවන් ඉංග්රීසි අක්ෂරයකින් හඳුන්වාදී ඇත.) (වගුව වාර්තාපේ දැක්පේ)
තවද ඉහත දැක්වු ෙරිදි ප්රාථමික පවන්පද්සිය රු.බිලියන 1 කට සීමා කපල් නම් ඉහත සඳහන් ප්රාථමික
ගනුපදනු කරුවන් 7 පදනා හැරුණුවිට එදිනට ලැබී තිබු එකතුව රු.බිලියන 20.708 ක් වු සියළුම මිල ඉදිරිෙත්
කිරීම්වලින් සියයට 75 ක ප්රමාණයක් සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ ෙහත5.1.15 පේදපේ දක්වා ඇති
K ආයතනය ඇතුළු පවනත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනිමට අවසේථාවක් පනාතිබූ බව
ඉහත වගුපවන් ෙැහැදිලි පේ. එදින පවන්පද්සිය මගින් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කළ රු.බිලියන 1 ක මුදල
රු.බිලියන 10.058 දක්වා වැඩිකිරිමට තීරණය කිරීම පහේතුපවන් ඉහත සඳහන් ප්රාථමික පවළඳුන් 07 පදනා
අතර ද පනාසිටි K ආයතනයට එදින නිකුත් කරන ලද මුළු බැඳුම්කර වටිනාකමින් සියයට 50 ක් එනම්
රු.බිලියන 5 ක් ලබා ගැනීපම් (ඇමුණුම xxv) අවසේථාව උදාවී තිබීම කැපී පෙපනන ලක්ෂණයක් විය. පමහිදී
එම රු.බිලියන 5 කින් රු. බිලියන 2 ක් සෘජුවමත් රු. බිලියන 3 ක් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු වූ ලංකා
බැංකුව හරහා වක්රාකාරපයනුත් ලබා ගැනීමට එම ආයතනය කටයුතු කර තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.
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5.1.14 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත බැඳුම්කර නිකුත් කරීපම් දී සිදුවූ තවත් වැදගත් කරුණක් වන්පන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපවහි
අධීක්ෂණයට යටත් වන සහ ප්රාථමිකපවන්පද්සිපයන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීපම් හැකියාවක් ඇති ආයතනයක්
පලස පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල වැඩි ඵලදා අනුොතිකයන් සහිත ප්රාථමික පවපළඳපොපළන් සාපේක්ෂව
අඩු බැඳුම්කර ප්රමාණයක් ලබා පගන (ඇමුණුම xxix b) තිබූ අතර අඩු ඵලදා අනුොතිකයක් සහිතව
පෙෞද්ගලික ගනුපදනුකරුවන්පගන් මිලදී ගැනීම පහේතුපවන් ලබා ගත හැකිව තිබූ මූලය අවාසිය අහිමි කර
පගන තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.15 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත 5.1.6 පේදපේ දක්වා ඇති ෙරිදි 2015 මාර්තු 02 දිනට රාජ්ය ණය වාරික පියවීම සඳහා අවශය මුදල්
ප්රමාණයද නිශේචිතව දක්වමින් 2015 මාර්තු මාසය සඳහා භාණ්ඩාගාරපේ සමසේථ මුදල් අවශයතාවය 2015
පෙබරවාරි 20 දින ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පවත ලැබී තිබු පහයින් සුදුසු ක්රපමෝොයන් භාවිතපයන් එම මුදල
ජ්නනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් කාලයක් මහ බැංකුවට තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.
ඒ අනුව අනවශය පලස වට්ටම් ලබා දීමකින් පතාරව සහ පවළඳෙළ පොළී අනුොතිකයන් ඉහළ යාමට
ඉඩ ප්රසේථා විවර පනාකරමින් අවශය අරමුදල් සෙයා ගැනීම සඳහා අවශය නම් ෙහත දැක්පවන විකල්ෙ
ක්රපමෝොයන් ද අනුගමනය කිරීපම් අවසේථාව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.
මහජ්න බැංකුපවන් හා ලංකා බැංකුපවන් දැනටමත් ලබා දී ඇති අයිරා ෙහසුකම් භාවිතා කර ෙසුව පකටි
කාලීන ෙරිණත කාලයක් සහිත භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම මගින් එම අයිරාව පියවා දැමීම.
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදපල් අතිරික්ත අරමුදල් තිබුපණ් නම් සෘජු ක්රමය මගින් එම අරමුදපලන් මුදල්
සෙයා ගැනීම.
2015 පෙබරවාරි 27 දින වන විට සෘජු ක්රමය මඟින් රු.බිලියන 3 කට ආසන්න මුදලක් රැසේ කර තිබූ අතර
2015 මාර්තු 02 දින වන විට තිබූ ඉතිරි අවශයතාවය ද සෘජු ක්රමය මගින් රැසේකර ගත පනාහැකි බවට කරුණු
තහවුරු පනාවූ පහයින් එපලස මුදල් රැසේ කර ගැනීම. (1997 වර්ෂපේ සිට ක්රියාත්මක කර තිබු සෘජු ක්රමය
මගින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම අසාර්ථක වී තිබූ බවට නිරීක්ෂණය පනාවූ අතර තවදුරටත් අවශය අරමුදල්
සෘජු ක්රමය මගින් ලබා ගැනීම) .

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.16 විගණන නිරීක්ෂණය
පමම ගනුපදනුවට අදාලව ෙහත කරුණු නිරීක්ෂණය වීම පහේතුපවන් එය සැක සහිත ගනුපදනුවක් බව
නිරීක්ෂණය විය.
පවන්පද්සිය අවසන් කිරීමට ඉතා ආසන්න කාලය තුළ එනම් අවසන් මිනිත්තු 08 තුළ මුළු ලංසු ප්රමාණය
වූ රු.බිලියන 20.708 කින් රු.බිලියන 13.60 ක ලංසු ලැබී තිබීම.
ඉහතසඳහන්රු.බිලියන.13.60 කවටිනාකමතුළරු.බිලියන 13.00 ක් K ආයතනය පවනුපවන් ඉදිරිෙත් කර
තිබීම.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රු.බිලියන 01 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවා තිබියදී රු.බිලියන 10.058 ක් දක්වා
ලංසු පිළිගැනිම.
K නමින් හඳුන්වා දී ඇති ප්රාථමික ගනුපදනුකරු පවනුපවන් ලංකා බැංකුව රු. බිලියන 13 ක් වටිනා
බැඳුම්කර සඳහා ලංසු ඉදිරිෙත් කර තිබීම හා එපලස ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු පවනුපවන් පවනත්
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු ලංසු ඉදිරිෙත් කළ ෙළමු අවසේථාව වීම.
රු. බිලියන 01 ක් සඳහා ලංසු කැඳවා තිබියදී, K ආයතනය විසින් රු. බිලියන 2 ක් සෘජුවත් රු.බිලියන 13
ක් ලංකා බැංකුව හරහාත් වශපයන් එකතුව රු.බිලියන 15 ක් සඳහා ලංසු ඉදිරිෙත් කර තිබීම හා එපලස ලංසු
කැඳවා තිබූ වටිනාකම පමන් 15 ගුණයක බැඳුම්කර ප්රමාණයකට ලංසු ඉදිරිෙත් කර තිබීම අසාමානය
තත්ත්වයක් වීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.17 විගණන නිරීක්ෂණය
2015 මාර්තු 27 දින බැඳුම්කර නිකුත් කළ හැකිව තිබූ විකල්ෙ ක්රම තුනක්සහ ඒවාපේ ඇසේතපම්න්තුගත
වාසි අවාසි පවන් පවන් වශපයන් ෙහත දක්වා ඇත.
2015 පෙබරවාරි 27 දින බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම අපේක්ෂා කළ ෙරිදි රු.බිලියන 01 ට සීමා කපල් නම් එම
වටිනාකම ආවරණය වන ෙරිදි ලබා තිබූ ලංසු ප්රමාණය අනුව බැඳුම්කරයක ලංසු වටිනාකම රු.104.5073
ක් දක්වා ෙමණක් බැඳුම්කර නිකුත් කපල් නම් රු.මිලියන 1,403 ක් ලබා ගත හැකිව තිබුණි. එපලස එම
වටිනාකමට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සිමා පනාකිරිම නිසා ෙහත වගුපවහි දැක්පවන ෙරිදි රජ්යට රු.මිලියන
889 ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසියක් සිදුව තිබුණි.
රාජ්ය ණය පදොර්තපම්නතුව විසින් පටන්ඩර් කමිටුව පවත ලබාදුන් විකල්ෙ ක්රම දැක්පවන ෙත්රිකාපේ
(Option Sheet) නිර්පද්ශ කර තිබූ රු.මිලියන 2,608 ක බැඳුම්කර (බැඳුම්කරයක ලංසු වටිනාකම
රු.102.20720 ක් වන ෙරිදි) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම් හැකියාව තිබුණි. එපසේ පනාකර රු.බිලියන 10.058
දක්වා බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම නිසා රජ්යට ෙහත වගුපවහි ගණනය කර ඇති ෙරිදි රු.බිලියන 0.688 ක
ඇසේතපම්න්තුගත අවාසියක් සිදුව තිබුණි.
තවද බැඳුම්කර නිකුත්කිරීම රු.බිලියන 1 ට සීමා පනාකර පමම වාර්තාපේ 5.1.18(ii) පේදපේ දක්වා තිබූ
ෙරිදි මහ බැංකු අධිෙති පයෝජ්නා කළ රු.බිලියන 20 ක බැඳුම්කර නිකුත් කපල් නම් ෙහත වගුපවහි ගණනය
කර ඇති ෙරිදි රු.බිලියන 2.730 ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසියක්රජ්යට සිදු වීමට ඉඩ තිබුණි.
තවද ඉහතින් දක්වා ඇති ඇසේතපම්න්තුගත අවාසි එම දිනට ක්ෂණිකව ඇති වූ/ඇති විය හැකි තත්ත්වය
ෙමණක් වන අතර එමගින් දීර්ඝකාලීනව ඇතිවන බලෙෑමද සළකා බැුවපහාත් එම විකල්ෙ අවාසී තවත්
ඉහළ යාමට ඇති ඉඩකඩද බැහැර කළ පනාහැක.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
2015 .02 . 27 වැනි දින රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව පවත 100% ක් පවන්පද්සි ක්රමය හා අනුගත විය
යුතු බවට වාචිකව දැනුම් දීමත්, ෙසුව එම තීරණය 2015.03.06 දින ෙැවති මූලය මණ්ඩල රැසේවීමට වාර්තා
කිරීමත් නිසා එකී විකල්ෙයන් පවත අවධානය පයාමු පනාකපළහිය.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර පිළිගත හැක. වාචික උෙපදසේ මත පවන්පද්සි ක්රමය 100% ක් අනුගමනය කලද පමම
පවන්පද්සිපයන් රැසේකර ගන්නා මුදල සීමා කර අෙ විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති ඇසේතපම්න්තුගත අවාසි
වලකා ගත හැකිව තිබුණි. තවද ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති පිලිතුර විගණන නිරීක්ෂණ සඳහා
බලෙෑමක් ඇති පනාකරයි.

( 215 )
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5.1.18 විගණන නිරීක්ෂණය
2015පෙබරවාරි 27 දින ෙැවතිපවන්පද්සියටඅදාලව ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කළරු. බිලියන 01
කබැඳුම්කර වටිනාකමට එපරහිව එකතුව රු. බිලියන 10.058 ක් ලංසු පිළිගැනීමට ගත් තීරණය සඳහා මහ
බැංකු අධිෙතිපේ ක්රියා කලාෙය ප්රබල පලස බලො ඇති බව රාජ්ය වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ අනු
කමිටුව විසින් පමම පවන්පද්සිය පිළිබඳ සිදු කරන ලද විමර්ශණපේදී අදාල නිලධාරීන් විසින් ලබා දී ඇති
වාචික සාක්ි සටහන්හි ඇති ෙහත කරුණු පහේතුපවන් තහවුරු විය.
පවන්පද්සිය සඳහා ලංසු කැඳවා අවසන් වූ ද ෙසුව මහ බැංකු අධිෙති විසින් පමම පවන්පද්සිය සඳහා
ඉදිරිෙත් වු මුළු ලංසු ප්රමාණය වූ රු. බිලියන 20 ක්ම පනාගන්පන් මන්දැයි රාජ්ය ණය අධිකාරී
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මියපගන් විමසා තිබීම.
එපලස රු. බිලියන 20 ක් දක්වා බැඳුම්කර නිකුත් කළ පහාත් එය ඉතා ඉහළ පොළි අනුොතිකයක් වන
පහයින් එය නුසුදුසු බව රාජ්ය ණය අධිකාරී සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්න මහත්මිය සහ අතිපර්ක රාජ්ය
ණය අධිකාරි ආචාර්ය එම්.ඉසඩ්.එම්.අසීම් මහතා විසින් මහ බැංකු අධිෙතිට අවධාරණය කර තිබීම.
ඉන්ෙසු මහ බැංකු අධිෙති විසින් රු.බිලියන10 කට පනායන්පන් මන්දැයි රාජ්ය ණය අධිකාරිපගන් ප්රශේණ
කර තිබීම (Why don’t you go for 10 bn) හා ඒ අවසේථාපේදී ෙවා රු.බිලියන 10 කට යාම නිසා ඉහළ (that
too much)පොළී අනුොතිකයක් බව අනාවරණය කර තිබිම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.1.19 විගණන නිරීක්ෂණය
2015 පෙබරවාරි 27 දිනට සේථාවර පොළී අනුොතයක් තීරණය කිරීමට ොදක කර ගන්නා ලද පෙර සතිපේ
ෙැවති ද්විතියික පවපළඳපොළ සාමානය ඵලදා අනුොතය 9.48 ක් විය. එපලස තිබියදී අදාල පවන්පද්සිය
සඳහා සියයට 12.5 ක සේථාවර පොළී අනුොතයක් ප්රකාශයට ෙත් කර තිබුණි. තවද පවන්පද්සියට දින
පදකකට පෙර එනම් 2015 පෙබරවාරි 25 දිනට පෙර අවසන් සතිපේ ද්විතියික පවපළඳපොළ සාමානය
ඵලදා අනුොතය 10.03 ක් ෙමණක් විය. ඒ අනුව 2015 පෙබරවාරි 27 දින පවන්පද්සි සඳහා සේථාවර පොළී
අනුොතය පලස සියයට 12.5 තීරණය කළ ආකාරය අනාවරණය පනාවීය. එපලසම ඉහළ පොලී
අනුොතිකයන් යටපත් වර්ෂ 30 ක් වැනි දිගුකාලීන අමතර පිරිවැයද රජ්යට සිදුවන අවාසියක් පලස සැලකිය
යුතු බවද නිගමනය කරනු ලැපේ. පමහිදී නිරික්ෂණය වු ඉතා වැදගත් කරුණක් වන්පන් වර්ෂ 30 ක වැනි
දිගුකාලීන බැඳුම්කරයක පොළී අනුොතිකපේ සිදුවන ඉතා කුඩා වැඩිවීමකින් වුවද, රජ්යට විශාල මූලය
අවාසියක් සිදුවිය හැකිවීමය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
2015.12.27 දින පවන්පද්සිය සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද 12.5 % කූෙනය සහිත නව 30 අවුරුදු
බැඳුම්කරපයහි (ISINLKB 0 3045 CO 13) නිකුතු දිනය 2015.03.01 වූ අතර එහි පියවීම් දිනය 2015.03.02
විය.
එම අවසේථාවට අදාළ කූෙන් පොළිය, 2014 වසපර්දී හා 2015 වසපර් මුල් කාලපේ දී පවන්පද්සි හා සෘජු
නිකුතු හරහා නිකුත් කරන ලද 30 අවුරුදු බැඳුම්කරපයහි 13.5% ක් වූ කූෙන් පොළිය සහ සැසඳීපම්දී අඩු
අගයක් දක්වයි.
කූෙන් පොලිය තීරණය වනුපේ මධයකාලීන ණය ක්රපමෝොයන් (MTDS) ෙවතින පවළඳෙල තත්ත්වයන්,
අදාළ රඳවාගැනීපම් බදු අනුොතයන් හා එම බැඳුම්කර අධිමිලක් පහෝ අව මිලක් යටපත් නිකුත් කිරීම
පිළිබඳව නිකුත් කරන්නාපේ අපේක්ෂාවන් සහ මීට පෙර නිකුත් කළ සමාන වූ ෙරිනත කාලයන් සහිත වූ
බැඳුම්කරයන්හි පයාදාගත් කූෙන් අනුොතයන් අනුව පේ.
(MTDS) යනු ඉදිරි වසර 4 සඳහා රාජ්ය ණය සම්බන්ධපයන් පුපරෝකථනය කරන ලද සැලැසේමක් පේ. ඒ
සඳහා රපටහි ණය, දළ පද්ශීය නිශේොදනයට දක්වන අනුොතය, සමසේත ණය ප්රමාණපයහි කල් පිරීමට ඇති
කාලපයහි සාමානය අගය, පකටි කාලීන පද්ශීය ණය සහ මුළු ණය ප්රමාණය අතර අනුොතයන් යනාදිය
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඉදිරිෙත් කර ඇත. එනමුත්, පමම උොය මාර්ගය රජ්පේ ආදායම් ප්රතිෙත්ති තහවුරු කරගන්නා මාර්ගයන්,
රාජ්ය ණය පගවීපම් පුපරෝකථනයන් සහ විනිමය අනුොතිකයන්හි හැසිරීම මතත් රඳා ෙවතී)

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පමම පේදපයන් විගණනය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත්පත් සේථාවර පොලී අනුොතය වූ 12.5% තීරණය
කල ආකාරය අනාවරණය පනාවීම, බැඳුම්කර නිකුතුකල දිනට ආසන්න දිනකදී පවළඳපොල ඵලදා
සාමානය අනුොතය වඩාත් අඩු අගයක් පගන තිබීම සහ දිගුකාලීන බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමකදී පොලී
අනුොතිකපේ සිදුවන ඉතා කුඩා වැඩිවීමකින් රජ්යට විශාල මූලය අවාසියක් සිදු විය හැකි බවයි.
පිළිතුර මගින් 12.5% ක සේථාවර පොලී අනුොතය ගණනය කල ආකාරය ඉදිරිෙත් කර නැත. තවද වර්ෂ
30 ක බැඳුම්කර සඳහා 2014 වර්ෂය සහ 2015 වර්ෂපේ මුල් කාලපේදී (කූෙන්) සේථාවර පොළිය සාපේක්ෂව
වැඩි අගයක් පගන තිබූ බව ෙවසා තිබුණද පමම බැඳුම්කර නිකුතුවට අදාල කාලපේ තිබූ පවළඳපොල
සාමානය ඵලදා අනුොතිකය පබපහවින් අඩුව තිබීම පිළිබඳව කිසිදු අදහසක් දක්වා පනාමැත. විගණන
නිරීක්ෂණයට පිළිතුපරන් බලෙෑමක් පනාමැත.
තවද ඉහත සඳහන් 12.5% ක අගය ගණනයකල ආකාරය ෙසු අවසේථාවකදී විගණනයට පහෝ රාජ්ය
වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කලද එය විගණන පේදපේ සඳහන් ඉරි ඇඳි පකාටස ඉවත් වීමකට
හැර විගණන පේදපේ සඳහන් පවනත් කිසිදු නිරීක්ෂණයකට බලෙෑමක් ඇති පනාපේ.

5.2 2016 මාර්තු 29 දින සිදුකළ භාණ්ඩාගාර බ ඳුේකර නිකුතුව
5.2.1 විගණන නිරීක්ෂණය
(i)

2016 මාර්තු 10 දින හා මාර්තු 24 යන දිනවල බැඳුම්කර අපලවි කිරීම සඳහා ෙවත්වා තිබූ
පවන්පද්සි පදකම අපේක්ෂා කල අනුොතයන්ට වඩා වැඩි අනුොතයන් දක්වමින් ලංසු ඉදිරිෙත්
වීම පහේතුපවන් ප්රතික්පෂේෙ කර තිබුණි. (ඇමුණුම xxxi ).
පකපසේ පවතත් පමම අවසේථාවලදී සෘජු ක්රමයට අරමුදල් ලබා ගැනිම පකපරහි අවධානය පයාමු
කර තිබූ බව අනාවරණය පනාවීය.
ඉහත ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට පහේතු වූපේ යැයි සලකන ලද අනුොතයන් ෙහත වගුපවහි පවන් පවන්
වශපයන් දැක්පේ.

(ii)

අනතුරුව ඉහත (ආ) උෙශීර්ෂපයහි දැක්පවන 2016 මාර්තු 29 දිනරුපියල්බිලියන 10
බැගින්වූවිවිධෙරිනතකාලයන්සහිතකල්පිපරනබැඳුම්කර04 ක් එනම් රුපියල් බිලියන 40 ක
බැඳුම්කර නිකුතුවක් සඳහා මිල ගණන් කැඳවා තිබුණි.එහිදි එම නිකුත් කළ බැඳුම්කර 04 සඳහා
මිල ගණන් ලැබීම් හා එම මිල ගණන් පිළිගැනිම් ෙහත ෙරිදි විය. (වගුව වාර්තාපේ දැක්පේ)පමහිදි
නිරීක්ෂණය වන එක් වැදගත් කරුණක් වන්පන් රු.බිලියන.40 ක සීමාවකට කැඳවන ලද අතර
එම මිල ගණන් මත තවත් අමතර රු.බිලියන 37.732 ක් (මුහුණත අගය) එනම් රු.බිලියන 77.732
ක් (මුහුණත අගය) දක්වා බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබිමයි. එපලස මිල ගණන් කැඳවු වටිනාකම
ඉක්මවා නිකුත් කළ බැඳුම්කර වලින් සියයට 60 ක් K ආයතනය හිමි කර පගන තිබුණි. එම
ආයතනය විසින් විවිධ පොළී අනුොතයන් යටපත් ඉහත සඳහන් බැඳුම්කර වර්ග 04 හිමිකරගත්
අනුොතය විග්රහ කිරීපම්දී ෙහත සඳහන් වගුව අනුව අනාවරණය වන්පන් අඩුම ඵලදා අනුොතය
යටපත්දී ෙළමු බැඳුම්කරපයන් සියයට 0.5 ක් ෙමණක් හිමිකරගන්නා K ආයතනය ඉහළ ඵලදා
අනුොතය යටපත් නිකුත් කර ඇති අපනක් බැඳුම්කර තුපනන් සියයට 35 ක සිට සියයට 44 ක්
දක්වා ප්රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වී ඇති බවයි. එනම් වට්ටම් ප්රමාණය වැඩිවන විට වැඩි
බැඳුම්කර ප්රමාණයක් ලබා පගන තිබිමය. (වගුව වාර්තාපේ දැක්පේ)

(iii)

පමම බැඳුම්කර නිකුත්කළ දිනයට පෙර ෙැවති පවන්පද්සිපදකම ප්රතික්පෂේෙකර තිබූ ෙදනම වූ
ඵලදා අනුොත වැඩිවීම පමම පවන්පද්සිපේ දී ද එපලසම නිරීක්ෂණය වුවද, ඉහළම ඵලදා
අනුොතයන්ට එනම් සියයට 14.0742 ක් දක්වා ඵලදා අනුොතයන්ට පමම බැඳුම්කර නිකුත් කර
තිබුණි. පමහිදී අනාවරණය වූ වැදගත් කරුණක් වන්පන් ඉහත අවසේථා පදපකහිදීම ප්රතික්පෂේෙ
කරන ලද අනුොත ඉක්මවා පමවර අනුොතය පිළිගැනිමය.
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මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
(i)

ඉහත 4.4 යටපත් සඳහන් කළ ෙරිදි සෘජු ක්රමයට අරමුදල් ලබා ගැනීපම් ක්රමපේදය, මුදල්
මණ්ඩලපයහි තීරණයක් ෙරිදි 2015 පෙබරවාරි 27 දින සිට තාවකාලිකව අත්හිටවූ පහයින් එවැනි
විකල්ෙයක් සඳහා අවධානය පයාමු පනාකපළහිය.

(ii)

2016 මාර්තු 24,29 සහ 31 දිනයන්හි දී ෙැවැත්වැත්වූ පවන්පද්සි තුනම ෙවත්වන ලදුපේ අපේල්
මස 01 වැනි දිනට රජ්යට අවශයව තිබූ අරමුදල වූ රුපියල් බිලියන 105 රැසේකර ගැනීම සඳහාය.
ඒ අනුව 2016 මාර්තු 24 දින ලංසු අගයන් ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා ලද බැවින් ද, එහිදී ඉතා
සුළු මුදල් ප්රමාණයක් ලබාගැනීමට වුවද පොලී අනුොතයන් විශාල වශපයන් (පෙර පවන්පද්සිවල
සාමානය සහ ද්විතියික පවළඳපොළ පොලී අනුොතයන්ට සංසන්දනාත්මකව) ඉහල දැමීමට සිදු
වන බව පෙනුනි. ඒ අනුව, එම ලංසුවලින් යම් පකාටසක් පහෝ පිළිගතපහාත්, ඉන් ෙසු
ෙැවැත්පවන පවන්පද්සිවල ලංසු එම උෙනතිය අනුව යමින්, වඩාත් ඉහල අගයන් ගනු ලබනු
ඇතැයිද අපේක්ෂා කළ පහයින්, එම ලංසු මුළුමනින්ම ප්රතික්පෂේෙ කිරීමට තීරණය කරන ලදී
ඒ අනුව 2016 මාර්තු 29 වන දින රුපියල් බිලියන 40 ක් වටිනා බැඳුම්කරයන් පවන්පද්සියට
ඉදිරිෙත් පකරුණු අතර ලැබී තිබුණු ලංසු අගයන් ප්රතික්පෂේෙ කරන ලද පෙර පවන්පද්සියට
සාපේක්ෂව වඩා අඩු ඵලදා අගයන් සහිත විය. ඒ අනුව පමම අවසේථාපේදී රුපියල් බිලියන 59.6
ක් ( මුහුණත අගය රුපියල් බිලියන 77.1) ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම උචිත වන බව තීරණය
පකරුණි.

(iii)

පමහිදී තීරණය වූ පොළී අනුොත පෙර ප්රතික්පෂේෙ කළ අනුොතවලට වඩා අඩු බව උදාහරණ
සහිතව ෙහත සඳහන් සංඛ්යා සටහපනහි දැක්පේ
9.25% 2020 A බැඳුම්කරය
2016.3.24
පවන්පද්සිය

2016.3.29
පවන්පද්සිය

Cut off

13.60

WAYR

10.25% 2025 A බැඳුම්කරය

පවනස

2016.3.24
පවන්පද්සිය

2016.3.29
පවන්පද්සිය

පවනස

12.75

- 85

13.74

13.20

-54

13.25

12.62

- 63

13.38

12.94

-44

Cut off

14.50

13.00

-150

14.00

13.82

-18

WAYR

13.60

12.78

-82

13.64

23.20

-44

Cut off

14.50

13.00

-150

14.88

14.60

-28

WAYR

13.61

12.78

-83

14.10

13.80

-30

පවන්පද්සිපේදී
i. රු.බි 5ක් ලබා ගත්පත් නම්

iiරු. බි 10 ක් ලබා ගත්පත් නම්

iii 3/29ලබා ගත් ප්රමාණය සඳහා
(පිළිපවලින් රු.බි.10 සහ
රු.බි.21.4 සඳහා

සංසන්දනය කිරීපම් ෙහසුව සඳහා 2016 මාර්තු 24 සහ 2016 මාර්තු 29 යන දිනවල පවන්පද්සීන්
පදකම සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද බැඳුම්කර වූ 9.25% 2020 A සහ 10.25% 2025A යන
බැඳුම්කරයන්හි පිළිගන්නා ලද ඉහළම ඵලදා අනුොතිකය (Cut off) සහ බර තැබූ සාමානය ඵලදා
අනුොතිකය (WAYR) සලකා බලමු.
එහි සඳහන් කර ඇති අවසේථා තුන සඳහාම රජ්යට වඩාත් වාසිදායක පලස 2016.03.29
පවන්පද්සිපේ ඵලදා අගයන් තීරණය වී ඇති බව ෙැහැදිලි පේ.
පටන්ඩර් මණ්ඩලයට 2016 මාර්තු 29 ෙැවති පමම පවන්පද්සිපේදී විකල්ෙ 2 කට මුහුණ දීමට
සිදු විය.
2016 මාර්තු 29 දින රුපියල් බි. 38 ක් වූ (මුහුණත අගය රු.බි.40 ) ලබා ගනිමින් අවශය වූ මුළු
මුදල වූ රු. බි 105 රැසේ කිරීම සඳහා 2016 මාර්තු 31 වන දින නැවත රු.බි.67 ක් (මුහුණත අගය
රු.බි.85 ක්) ලබා ගැනීම සඳහා පවන්පද්සියක් ෙැවැත් වීම. පහෝ
2016 මාර්තු 29 පවන්පද්සිපේදී රු.බි.59 ක් (මුහුණත අගය රු.බි 77 ) ක් වූ බැඳුම්කර නිකුත්
කරමින්, 2016 මාර්තු 31 වන දින නැවත රු.බි 46 ක් ( මුහුණත අගය රු.බි45 – 50 අතර) වූ
පවන්පද්සියක් ෙැවැත්වීම.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පමහිදී රජ්පේ මුදල් අවශයතාවයත්, පොලී අනුොත ඉහලයෑපම් හැකියාවත් සලකා බලමින්, අඩු
අවධානමක් සහිත වූ (ii) හි දැක්වූ පිළිපවත අනුගමනය කරන ලදී.
(iv)

පමම ඉහත තීරණපයහි බලෙෑම, ඊට ෙසුව ෙැවැත්වූ 2016 මාර්තු 31 වන දින පවන්පද්සිපේදී
ඵලදා අනුොතයන් ෙහළ වැටීම මගින් මනාව ෙැහැදිලි පේ.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
(i)

පිළිතුර පිලිගත හැක. පකපසේ පවතත් නිරීක්ෂණයට බලෙෑමක් නැත.

(ii)

2016 මාර්තු 29 වන දින පවන්පද්සියට වඩා 2016 මාර්තු 10 සහ මාර්තු 24 දිනයන්හිදී ලද ඵලදා
අනුොත සාපේක්ෂව ඉහල අගයක් පගන තිබු බව විගණනය විසින් නිරීක්ෂණය කර තිබුණි.
පිළිතුරු දැක්වීපම්දී 2016 මාර්තු 10 පවන්පද්සිය පිළිබඳව කිසිවක් සඳහන් කර පනාතිබුණි. ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව විසින් පිළිතුරු සැෙයීපම්දී අදාල කරපගන ඇත්පත් 2016 මාර්තු 24 වන දින
සහ 2016 මාර්තු 29 වන දින නිකුත් කරන ලද සමාන ෙරිනත කාලයක් සහිත බැඳුම්කරවල ඵලදා
අනුොතයක් ෙමණි. පකපසේ පවතත් 2016 මාර්තු 10 දින ලබා ගැනීමට නියමිත බැඳුම්කර
වටිනාකම රු. බි. 6 සහ 2016 මාර්තු 24 දින ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කල රු.බි.20 ලබා ගත්පත්
නම් පිළිපවලින් උෙරිම ඵලදා අනුොතිකයන් 12.2363 ක් හා 13.1661 ක් පේ.

(iii)

පමම ඵලදා අනුොත 2016 මාර්තු 29 වන දින හා සසඳා බලන විට පිළිපවලින් 13.4226 ක් හා
14.0175 ක් පේ.

(iv)

තවද ඉහත අවසේථා පදකකදී එනම් මාර්තු 10 හා 24 දිනයන්හිදී මිල ගණන් කැඳවන ලද එකතුව
වූ රු. බි. 26 සඳහා 2016 මාර්තු 29 වන දින ඵලදා අනුොතිකය 14.2263 ක් පේ. ඒ අනුව
ප්රතික්පෂේෙ වූ අවසේථා පදක හා සසඳා බලන විට පමම අවසේථාපේදී සමසේථයක් පලස ඉහල ඵලදා
අනුොතයක් පගන ඇති බව ෙැහැදිලි පේ.
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වගුව 9 විගණන නිරීක්ෂණය
වට්ටම් අනුොතයට බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම නිසා අපේක්ිත බැඳුම්කරවල මුහුණත් අගය පනාලැබිම නිසා
පවනත් පකටිකාලීන ණය ප්රභවයකින් එය සපුරා ගැනිම
තවද 2015 පෙබරවාරි 27 දිනැති බැඳුම්කර පවන්පද්සිපයන් ලබාගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවූ
රු.බිලියන 1 ක ප්රමාණය ඉක්මවා රු.බිලියන 10.058 දක්වා ලංසු පිළිපගන තිබිම හා 2016 මාර්තු 29 දින
රු.බිලියන 40 ක් ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවා රු.බිලියන 77.73 ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනීම හැරුනු
විට එවැනි විශාල පලස අපේක්ිත සීමාවන් අභිබවා බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සළකා බලන ලද කාල සීමාව
තුළ සිදුව පනාමැති බව අනාවරණය විය. ඒ අනුව එම අපේක්ිත සීමා ඉතා විශාල පලස ඉක්මවා බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් එම එකිපනක සීමාව ඉක්ම වූ පකාටස හිමිකර ගැනීපම් අවසේථාව බහුලව K
ආයතනයට හිමිවීම කැපී පෙපනන පලස වර්ධනය වි ඇති බව ෙහත වගුපවන් හා ප්රසේථාරපයන් අනාවරණය
පේ. (වගුව සහ ප්රසේථාරය වාර්තාපේ දැක්පේ)

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
වගුපවහි සංඛ්යා වලින් දක්වා ඇති රුපියල් බිලියන 18.407 (රුපියල් බිලියන 77.732 - රුපියල් බිලියන
59.325) පවනත් ප්රභවයකින් ලබාපගන පනාමැත.
2016 මාර්තු 29පවන්පද්සිපයන් රු. බිලියන 59.325 ක් සහ 2016 මාර්තු 31 පවන්පද්සිපයන් රු.බිලියන
46 ක් ලබා ගනිමින් අපේල් 01 දිනට අවශයව තිබූ මුළු මුදල වන රුපියල් බිලියන 105 ක් ලබා ගැනීමට හැකි
විය.
එපසේ පවතත් ප්රභවයකින් මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිපේ නම්, මුදල් අමාතයාංශය විසින් රාජ්ය ණය
පදොර්තපම්න්තුවට ඒ බව දන්වා සිටීමට කටයුතු කිරීම සම්ප්රදාය පේ. එවැනි දැනුම්දීමක් එම අවසේථාපේ සිදු
පනාවීය.
වවන්තවේසිය සිදු
වූ දිනය

2016.03.29

ජාතයන්තතර සුරැකුේ
හඳුනා ග නීවේ
අැංකය (ISIN)

කල්පපිවරන
කාලය

වවන්තවේසි කරන
ලෙ මුළු වටිනාකම

වගවන ලෙ මුළු
වටිනාකම

වවනස

රු.බිලියන

රු.බිලියන

රු.බිලියන

LKB00520E014

10 Y 2 M

10.272

8.734

1.538

LKB01025C157

8 Y 11 M

21.475

16.250

5.225

LKB01226F014

4Y1M

17.010

13.161

3.848

LKB01530E152

14 y 1 M

28.975

21.180

7.794

77.732

59.325

18 407

එකතුව

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
එකඟ විය පනාහැක
2016.03.29 පවන්පද්සිපේදී සම මිලට පහෝ බැදුම්කර නිකුත් කිරීමට පනාහැකි වූ බැවින් අව මිලට නිකුත්
කිරීපම්දී රජ්යට අහිමිවන මුදල් පියවා ගැනීමට ඊට ෙසු අවසේථාපේදී ඉහල පවන්පද්සි වටිනාකමකට යෑම
රජ්යට සිදුපේ. පම් පහේතුපවන් රජ්පේ වගකීම ඉහලයයි.

5.2.2 විගණන නිරීක්ෂණය
තවද පමම ප්රාථමික ගනුපදනුකරු විසින් මිල ගණන් ඉදිරිෙත්කර ඒවා අසාර්ථක වූ අවසේථා සහ අපනකුත්
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පේ පටන්ඩර් අසාර්ථක වූ අවසේථා සන්සන්දනය කිරිපම්දී K ආයතනපේ ලංසු
ප්රතික්පෂේෙ වීම සාපේක්ෂව ෙහළ මට්ටමක ෙැවති බව නිරීක්ෂණය විය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

( 220 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

5.2.3 විගණන නිරීක්ෂණය
පමහිදී අනාවරණය වූ ඉතා වැදගත් කරුණක් වන්පන් ප්රාථමික පවපළදපොපළන් බැඳුම්කර මිලදී ගත
හැකි ආයතනයක් වන පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් 2016 මාර්තු 29 දින තුළදී නිකුත් කළ
බැඳුම්කරයන්පගන් ඵලදා අනුොතය සියයට 12.20 ක සිට සියයට 12.45 ක් දක්වා ෙරාසයක් තුළ රු.බිලියන
9.736 (ඇමුණුම xxxix a) ක් වටිනා බැඳුම්කර ද්විතියික පවළඳෙපළන් ලබා පගන තිබූණු බවයි. පසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල පමම බැඳුම්කර සඳහා 2016 මාර්තු 29 දිනට ප්රාථමික පවළඳෙලට මිල ගණන් ඉදිරිෙත්
කර තිබුපන් ෙහත ෙරිදි ඉතා අඩු බැඳුම්කර ප්රමාණයකට බව ෙැහැදිලි පේ . එම තත්ත්වය ඇමුණුම (xxix b)
හි පතාරතුරු මඟින් ෙැහැදිලි පේ. ඒ අනුව එම සියු ඉල්ලීම් සාර්ථක වී තිබූ අතර ඔවුන්ට අවශය ඉතිරි
බැඳුම්කර ප්රමාණය සෘජුවම ප්රාථමික පවපළඳපොපළන් මිලදී ගැනීමට අයඳුම්කර පහෝ පනාමැතිව ද්විතියික
පවළඳෙපළන් මිලදි පගන තිබීම ප්රශේණකාරි පේ. තවද මහ බැංකුපේ මුදල් මණ්ඩලපේ භාරකාරීත්වපේ
ෙවතින ආයතනයක් වන පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පමපලස කටයුතු කිරීම පිළිබඳ මහ බැංකුව විසින්
අවධානය පයාමු පනාකිරීම ද ප්රශේණකාරී තත්ත්වයකි. (පසේවක අර්ථසාධක අරමුදපල් සාර්ථකත්වය වගුව
වාර්තාපේ දැක්පේ)
පමම බැඳුම්කරය නිකුත් කිරීපමන් අපේක්ිත නාමික වටිනාකම වු රු.බිලියන 40 ක් පවනුවට රු.බිලියන
77.732 ක් දක්වා පිළිපගන තිබුණි. එපසේ පනාකර බැඳුම්කර නිකුතුව මුහුණත වටිනාකම වු රු.බිලියන 40
කට සිමා කපල්නම් ෙහත වගුපේ ගණනය කර දක්වා ඇති රු.784,898,755 ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය
වලක්වාගත හැකිව තිබුණි.
(සීමාව ඉක්මවා පිළිගැනිම නිසා ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය දක්වන වගුව වාර්තාපේ දැක්පේ)

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.3 2015වපබරවාරිමස 27 දිනසෘජු ක්රමයටබ ඳුමකරනිකුත්කිරීමතාවකාලිකවඅත්ිටුවිවමන්ත පසුව
එම සිදුවිමට අොළව ඇති වූ තත්ත්වයන්ත
5.3.1 විගණන නිරීක්ෂණය
2015 පෙබරවාරි 27 දිපනන් ෙසුපබාපහෝ බැඳුම්කර නිකුතුවලදී මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ ෙළමු
අවසේථාපේ සිටම බැඳුම්කර පවනුපවන් වට්ටම් සහිත මිල ගණන් එනම් නාමික අගයට වඩා අඩු අගයන්ට
මිල ගණන් ඉදිරිෙත් වී තිබුණු අතර එහි ප්රතිඵලය වූපේ ඵලදා අනුොතිකය පොළී අනුොතයට වඩා ඉහළ
අගයක් පගන තිබීමයි. පමමගින් රජ්යට අමතර පිරිවැයක් දැරීමට (ආපයෝජ්කයන්ට වට්ටම් ලබා දීම) සිදු
විය. එනම් මුහුණත අගය රු.100 ක බැඳුම්කර වට්ටම් සහිතව ඊට වඩා අඩු අගයකට අපලවිකළද, බැඳුම්කරය
කල් පිරීපම්දී රුපියල් 100 බැගින් ආෙසු පගවිය යුතු වීම පහේතුපවන් එම වට්ටම් වටිනාකම බැඳුම්කරය
නිකුත් කළ දිනපේදිම රජ්පේ අමතර වගකීමක් බවට ෙත්විම පේ. වට්ටම් කළ අගයකට බැඳුම්කර ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්ට අපලවි කළද ඒවාපේ ද්විතියික පවළඳෙළ මිල ඉහළ මට්ටමක ෙැවතීම පහේතුපවන්
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට පමම බැඳුම්කර ද්විතියික පවළඳෙල තුළ විකිණීම මගින් වැඩි ලාභ ආන්තිකයක්
ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැපබන අතර එම තත්ත්වයන් තුළ රජ්යට ලබා ගත හැකිව තිබූ වාසි සහගත
තත්ත්වයක් ප්රාථමික ගනුදනුකරුවන් පවත විතැන්වන බව නිරීක්ෂණය විය. පමම ෙසුබිමතුළද සම්පුර්ණ
මුදල් අවශයතාවයම සපුරා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් ඉදිරිෙත් කර
ඇති මිල ගණන් පිළිපගන පවන්පද්සි මඟින්ම වට්ටම් සහිතව බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
කරුණාකර 4.2 සහ 5.1.19 යටපත් කරන්නට පයදුණු ෙැහැදිලි කිරීම් පවත අවධානය පයාමු කරන්න.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර විගණන නිරීක්ෂණයට බලෙෑමක් නැත.
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5.3.2 විගණන නිරීක්ෂණය
2015 පෙබරවාරි 27 දිපනන් ෙසුව සිදු වූ ක්රමපේදපේ පවනසේකම් සමගම භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් වූ පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල, ජ්ාතික ඉතිරිකිරීම් බැංකු අරමුදල්
කළමනාකරණ සමාගම, මහජ්න බැංකුව , ලංකා බැංකුව වැනි රාජ්ය ආයතන එම පවන්පද්සිවලින් සාර්ථක
ප්රතිඵල ගැනීම දුර්වල වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

5.3.3 විගණන නිරීක්ෂණය
ඇතැම් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පද්සිවලදී ඉහළ පොළී අනුොත සමග මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබීම
පහේතුපවන් එම පවන්පද්සි සම්ූර්ණපයන් ප්රතික්පෂේෙ කළ අවසේථා ද විය. 2015 වර්ෂපේ සිට 2016 මැයි 31
දින දක්වා ෙැවති පවන්පද්සිවලින් පවන්පද්සි 5 ක් ඉහත තත්ත්වය තුළ සම්ූර්ණපයන් ම ප්රතික්පෂේෙ කර
තිබුණද, 2014 වර්ෂපේදී එවැනි ප්රතික්පෂේෙ කිරීම් වාර්තා වී පනාතිබුණි. ඒ අනුව නිරික්ෂණය වනුපේ 2015
වර්ෂපේ දී සිදු කළ ක්රමපේදපේ පවනසින් ෙසුව ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් විසින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
අපේක්ෂා කරන මිල ගණන්වලට වඩා ඉතා ඉහළ මිල ගණන්වලටද, මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කිරීපම්
ප්රවණතාවයක් ඇති වී තිබීමය. (ඇමුණුම xxxiii) එනම්ද්විතියික පවළඳෙල ෙවතින අනුොතයන්ට
සාපේක්ෂව ඉහළ අනුොතයන් සදහා මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කිරීමට කටයුතු කිරීමය. පමම තත්ත්වය ෙහත
දැක්පවන රූෙසටහන 2 මගින් ෙැහැදිලි පේ.(පවන්පද්සි ක්රමය ෙමණක් භාවිතා කිරීම පහේතුපවන් ඵලදායි
අනුොතයට වු බලෙැම රූෙසටහන වාර්තාපේදැක්පේ)

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
2015 මාර්තු මාසපයන් ෙසු යම් යම් කාලෙරිපේදයන්හි ඵලදා අගයන් ඉහළ නැගුණු අතර, යම් යම් කාල
ෙරාසයන්හිදී ෙහළ වැපටන ප්රවනතාවයන්ද පෙන්නුම් පකරුණි.
උදාහරණයක් පලස 2015 ඔක්පතෝම්බර් සිට පදසැම්බර් මස මැද වන පතක් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් සහ
බැඳුම්කරයන්හි ඵලදා අගයන් ක්රමපයන් ෙහත වැටුනි. ඔක්පතෝම්බර් මස සේවවරීත්ව බැඳුම්කර (US$1.1
bn) නිකුත් කිරීපමන් ද්රවශීලතාවය ඉහළ යාමත් පමම කාලය තුලදී බැඳුම්කර මගින් ලබා ගන්නා ණය
ප්රමාණයන් අඩු වීමත් පමයට පහේතු විය.
පමම ඉහල යෑපම් ප්රවනතාවට විවිධාකාර පහේතු සාධක ඇත. රජ්යට අරමුදල් පවළඳපොලින් ලබා ගැනීම
සඳහා භාවිතා වූ සෘජු ක්රමය සහ පවන්පද්සි ක්රමයන්හි මිශ්ර ක්රමපේදය අත්හිටුවමින්, 100% පවන්පද්සි ක්රමය
ෙමණක් පයාදා ගැනීමට තීරණය වීම පවළඳපොළ පොලී අනුොතයන්හි ඉහළ යාමට මූලික පහේතුවක් පලස
සැලකිය හැකිය. සෑම මසකම වාපේ බැඳුම්කර මගින් ලබා ගන්නා ණය ප්රමාණයන් ඉතා ඉහළ අගයක්
ගැනීම, 2016 ජ්නවාරි මස සිට මූලය ප්රතිෙත්තීන් දැඩි කිරීම සඳහා ප්රතිෙත්ති පොළී අනුොතිකයන් ොදකාංක
50 කින් ඉහළ දැමීම SRR අවශයතාවයන් ොදකාංක 150 කින් ඉහල දැමීම යන කරුණූ පම් සඳහා මූලික
වශපයන් පහේතු විය. විපද්ශිකයන් සතුව තිබූ ශ්රී ලංකා බැඳුම්කරයන් විශාල වශපයන් ද්විතියික
පවළඳපොපළහි විකිණීමත් පම් සඳහා ප්රධාන වශපයන් බලොන ලදී. එපහත් පදසැම්බර් මස අග භාගපේදීත්
2016 ෙළමු භාගපේදීත් පමම ඵලදා අගයන් නැවත ඉහළ යෑපම් ප්රවණතාවක් දැක්විණි.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර විගණන නිරීක්ෂණයට බලෙෑමක් නැත. ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය එපලසම තහවුරු පේ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

6 පේධති දුර්වලතා
6.1 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සෘජු ක්රමය තවදුරටත් ක්රියාත්මක පනාකර සම්ූර්ණපයන්ම ප්රාථමික
පවන්පද්සි ක්රමය ඉදිරියට ක්රියාත්මක කිරීපම් දී ඉන් සිදුවන මුලය බලෙෑම පිළිබඳව ප්රතිඵල විශේපල්ෂණයක්
සිදුකර එම අධයයනය ප්රතිඵල හා නිර්පද්ශයන්ට එකඟව එම තීරණය ගත් බවට පතාරතුරු අනාවරණය
පනාවුණි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

6.2 විගණන නිරීක්ෂණය
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පවන්පද්සිපේදී අවමිලට බැඳුම්කර මිලදී පගන එම බැඳුම්කර නැවතත්
ක්ෂණිකව ඉහළ මිලට ද්විතියික පවළඳෙල තුළ අපලවි කිරීම තුළින් ලාභයක් ලැබිම අපේක්ෂා කරන අතර
එමගින් රජ්යට ලබා ගත හැකිව තිබූ වාසිය පනාලැබුණි. පමය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපවන් බාහිර වූ ොර්ශවයන්
විසින් පවළඳෙල පොළී අනුොතිකයන් කෘතිමව හැසිරවීමක් පලසත්, පමමගින් පොලී අනුොතිකයන් ෙදනම්
රහිතව උච්චාවනයට ලක්වන බවත් නිරීක්ෂණය විය. පමම තත්ත්වය ොලනය කිරීපම් වගකිම ෙැවරී ඇති
මහ බැංකුව විසින් ඒ සඳහා අවශය පියවර පගන තිබූ බවට පතාරතුරු අනාවරණය පනාවීය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
ඒ අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු වී ඇත.

6.3 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත 3.1 පේදපේ සඳහන් ෙරිදි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව ෙවතින මූලය පවළඳෙළ නියාමනය කිරීපම්
වගකීම මැනවින් ඉටුකරලීම සඳහා මූලය පවළඳෙපළහි හැසීරීම් රටාවන් පිළිබඳව වැදගත් සියළු දත්ත තමන්
සතුකර ගත හැකි ක්රමපේදයක් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෙවත්වාගත යුතු වුවද, ෙහත දැක්පවන
නිරීක්ෂණයන් පහේතුපවන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට එම නියාමන කාර්යය මනාව කළ හැකිද යන්න ප්රශේණ
ගතව ඇත.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
පම් පහේතුපවන් ද්විතියික පවළඳෙල ගනුපදනු සිදු කිරීම සඳහා අවශය වන මෘදුකාංග ෙද්ධතියක් ( etrading platform) සහ මධයම පියවීම් ක්රමයක් (Central Counterparty Settlement System) ඇති කිරීම
සඳහා අවශය මූලික කටයුතු මහ බැංකුව සිදු කරමින් ෙවතී.
පමම ෙද්ධතිය හඳුන්වා පදන පතක් තාවකාලිකව බිලූම්බර්ේ (Bloomberg) ෙද්ධතිය හරහා ද්විතියික
පවළඳපොළ ගණුපදනුවලට අදාළ සියු විසේතර ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත. එවිට ද්විතියික පවළඳපොළ
නියාමනය කිරීපම් කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂමව කළ හැකි වනු ඇත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර අනුව විගණන නිරීක්ෂණය තහවුරු පේ.
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6.4 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත්කරනු ලබන බැඳුම්කර හඳුන්වාදීම සඳහා, ඒවාපේ කල්පිපරන දිනය
ෙදනම් කර පගන සකසේ කරන ලද ජ්ාතයන්තර සුරකුම්ෙත් හඳුනාගැනීපම් අංකයක් ( International Security
Identification Number) භාවිතා කරනු ලබයි. එකම දිනකදී ෙරිණත වන බැඳුම්කර කිහිෙයක් වරින්වර
නිකුත් කිරීපම් දී එම බැඳුම්කර සඳහා එම එකම ජ්ාතයන්තර සුරකුම්ෙත් හඳුනාගැනීපම් අංකයක් භාවිතා
කිරීම නිසා ද්විතියික පවළඳපොළ ගනුපදනු සටහන් කිරීපම් දී එම බැඳුම්කරය කුමන දිනකදී නිකුත් කරන
ලද බැඳුම්කරයක්ද යන්න පවන් පවන් වශපයන් හඳුනාගත පනාහැකි බවට විගණනයට කරුණු ඉදිරිෙත් කර
තිබීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.5 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ද්විතියික පවළඳෙල ගනුපදනු සටහන් කිරිපම්දි ලබා ගනුපේ ජ්ාතයන්තර සුරැකුම්ෙත්
හඳුනාගැනීපම් අංකය සහ එම බැඳුම්කරවල මුහුණත වටිනාකම සහ ගනුපදනුව සිදු කළ දිනය යන පතාරතුරු
ෙමණක් බවත් එම බැඳුම්කර ද්විතියික පවළඳෙපළහි අපළවි වූ වටිනාකම හා ඵලදායි අනුොත පිළිබඳ දත්ත
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව පනාමැති බව විගණනයට කරුණු ඉදිරිෙත් කර තිබීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.6 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත 5.1.7 පේදපේ සඳහන් කර ඇති ෙරිදි අවශය මුළු මුදලම පවන්පද්සිය මඟින් සපුරා ගැනීමට පගන
ඇති තිරණය ඉහත 5.1.1 පේදපේ ඇමුණුපම් සඳහන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සතු පොළී ප්රතිශතය ොලන
වගකිම ඇතුළු කරුණු සළකා බලා ගන්නා ලද තීරණයක්ද යන්න ෙැහැදිලි පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.7 විගණන නිරීක්ෂණය
එපලසම ඉහත 5.1.7 පේදපේ සඳහන් කර ඇති තීරණය ගැනීපම්දී ඉහත 5.1.2 පේදපේ සඳහන් ඇමුණුපම්
දැක්පවන කරුණු හා තීරණය පිළිබඳ අවධානයක් පයාමු කර තිබුණු බව ෙැහැදිලි පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

6.8 විගණන නිරීක්ෂණය
තවදඉහත 2.1 පේදපේ දක්වා ඇති ෙරිදි සෘජු ක්රමය අත්හිටුවා පවන්පද්සි ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමට
තීරණයක් පගන තිබුණද ඉහත 01 පේදපේ සඳහන් මාර්පගෝෙපද්ශය තුළ පහෝ පවන යම් ලිඛිත නීතියකපේ
මහ බැංකු අධිෙතිට එවැනි අතිශය වැදගත්,සංකීර්ණ හා සංපේදී තීරණයක් ගැනීපම් අභිමතයක් තිපේද යන්න
විගණනයට අනාවරණය පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.9 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත 5.1.7 පේදපේ සඳහන් තීරණය ගැනීපමන් ෙසුව පම් වන විට වර්ෂයකට ද වැඩි කාලයක් ගත වී
තිබුණද එකී තීරණය පහේතුපවන් සෘජුවම පහෝ වක්රව මූලය පවළඳ ෙළට සිදු වී ඇති බලෙෑම පිළිබඳව
අධයයනයක් කර එම තාවකාලික අත්හිටුවීම සේථාවර කිරීමට, ඉවත් කිරීමට, නැවත සළකා බැලීමට පහෝ
පවනයම් නිශේචිත අනුොතයක් මත සෘජු ක්රමය හා පවන්පද්සි ක්රමය පතෝරාගැනීම වැනි විකල්ෙ ක්රමයක්
අනුගමනය කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව ෙසුවිෙරමක් පහෝ විධිමත් අධයයනයක් කළ බවට පතාරතුරු
විගණනයට අනාවරණය පනාවිම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.10 විගණන නිරීක්ෂණය
පවන්පද්සි ක්රමයට අනුව වට්ටම් සහිතව බැඳුම්කර ලබා ගත් ප්රාථමික ගැණුම්කරුවන් ඒවා ක්ෂණිකව
ද්විතියික පවළඳෙපලහි අපලවි කර අධික ලාභ ලබන්පන්ද එමගින් රජ්යට ලබා ගත හැකිව තිබු වාසියක්
පවනත් ොර්ශවයකට විතැන් වී තිපේද යන්න පිළිබඳ අධයයනයක් සිදුකිරීමට පහෝ එවැනි අධයයනයක් සිදු
කිරීමට අවශය දත්ත තමන් සතු කර ගැනීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කර ඇති බවට පතාරතුරුද
විගණනයට අනාවරණය පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.
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6.11 විගණන නිරීක්ෂණය
රාජ්ය අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පමම පවන්පද්සිවලදී ලබා ගන්නා සාර්ථකත්වය අවම වීමට හා
පෙෞද්ගලික අංශයන්හි එම සාර්ථකත්වය ඉහළ යාමට පහේතු පසායා බලා රජ්යට අවම පිරිවැයක් සහිතව
අරමුදල් රැසේකරදීපම් වගකීමද ඉටුවන ෙරිදි අවශය නියාමනයන් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කළ
බවට පතාරතුරු අනාවරණය පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.12 විගණන නිරීක්ෂණය
තවදවට්ටම් සහිතව බැඳුම්කර මිලදී ගත් පෙෞද්ගලික අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පගන් එම
බැඳුම්කර මිලදී පගන ඉතා පකටි දින ගණනකින් රාජ්ය අංශපේ ගනුපදනුකරුවන් පහෝ ආයතන වඩා අඩු
පොළී අනුොතයකට බැඳුම්කර මිලදි පගන තිපේද යන්න පිළිබඳව ෙරික්ෂා කළ බවට පහෝ එපලස කටයුතු
සිදු වී තිපේනම් එපලස රජ්යට සිදුවන මූලය අවාසිය අවම කිරීමට අවශය නියාමනය කළ බවට පතාරතුරු
අනාවරණය පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

6.13 විගණන නිරීක්ෂණය
පෙෞද්ගලික අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් විසින් තමන් පවනුපවන් බැදුම්කර මිලදී ගැනිමට රාජ්ය
අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් මගින් සිදුකිරීම තුළ රාජ්ය අංශයට හා පෙෞද්ගලික අංශයට ලැපබන
වාසිඅවාසි සළකා බලා රජ්පේ පිරිවැය අවම කිරීමට කටයුතු කළ බවට පහෝ අවශය නියාමනයන් කළ බවට
කරුණු අනාවරණය පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
ප්රාථමික අපලවි කරුවකු පලස ක්රියා කිරීම සඳහා බලෙත් නිකුත් කිරීපම්දී අදාළ අපේක්ෂකයා ෙවතින
අපනක් ප්රාථමික අපලවිකරුපවකු සමග කිසියම් පහෝ සම්බන්ධයන් ෙවත්වාපගන පනායන බව තහවුරු
කරගනු ලැපේ.
එපමන්ම ප්රාථමික අපලවිකරුවන් තුළින් තරඟකාරී ලංසු බලාපොපරාත්තු වන බැවින් ඔවුන් අතර
එකඟතා සහිතව පවන්පද්සි සඳහා ඉදිරිෙත් වීමක් අපේක්ෂා පනාපකපර්. පමවැන්නක් සිදු වූ බවට වාර්තා වූ
ප්රථම අවසේථාව පමය පේ. පමම සිද්ධිය රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව දැනගත් වහාම අදාළ පදොර්ශවයම
පවන් පවන් වශපයන් සාකච්ජ්ා සඳහා පගන්වන ලද අතර නිසි ෙැවැත්මක් සහිතව කටයුතු කරන පලස
දන්වන ලදී.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර විගණන නිරීක්ෂණයට බලෙෑමක් ඇති පනාකරයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

6.14 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත 5.3.3 පේදපේ නිරීක්ෂණය කර ඇති පොළී අනුොතයන්හි ක්රමිකව ඉහළ යාපම් ප්රවණතාවය ඇති
වීමට ඉහත 5.1.7 පේදපයහි සඳහන් ප්රතිෙත්තිමය තීරණය සෘජුව පහෝ වක්රව පහේතු වූපේද යන්න තීරණය
කිරීමට තරම් ප්රමාණාත්මක විශේපල්ෂණයක්කළ බවට පතාරතුරු අනාවරණය පනාවීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.

නිර්වේශ

7.1 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රීලංකාමහබැංකුවවිසින් ගනු ලබන ප්රතිෙත්තිමය තීරණවලදී පමන්ම ෙවතින ක්රමපේදයන්
පවනසේකම්වලට භාජ්නය කිරීපම් දී සහ නව ක්රමපේදයන් හඳුන්වාදීපම් දී එමගින් රපට් ආර්ිකයට සිදුවන
ධන පහෝ සෘණ බලෙෑම් හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ අරමුණු වලට ඉන් සිදුවන බලෙෑම දිගුකාලීන හා පකටි
කාලීන වශපයන් සලකා බලා අදාල තීරණ වලට එළබිය යුතු වන අතර එපලස කටයුතු කල බවට පිළිගත
හැකි සාක්ි අවශය අවසේථාවන් හි දි ඉදිරිෙත් කිරීමට හැකිවන ෙරිදි ෙවත්වාපගන යාම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.2 විගණන නිරීක්ෂණය
ද්විතියික පවළඳෙලද නියාමනය කිරිමට ප්රමාණවත් දත්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සතු පනාවන තත්ත්වයක්
තුල මුලය පවළඳෙල හැසිරවීපම් හා නියාමනය කිරිපම් කාර්යය වඩාත් ඵලදායිව ඉටුකිරීම අඩෙන වීම
වලක්වනු වසේ අවශය සියු දත්ත ශ්රී ලංකා මහබැංකුව සතුව ෙවත්වා ගැනිම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.3 විගණන නිරීක්ෂණය
මහබැංකුවවිසින්නිකුත්කලබැඳුම්කරයන්කල්පිරීමුදල්ලබාගැනීමසඳහාතමන්පවතඉදිරිෙත් වන අවසේථාව
දක්වා එම බැඳුම්කරපේ හිමිකාරිත්වය හා ගණුපදනු වන ආකාරය පිළිබඳ පතාරතුරු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් ෙවත්වා ගැනීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.
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පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.4 විගණන නිරීක්ෂණය
රටකමහ බැංකුව පකපරහි ෙවතින විශේවාසය එහි නිලධාරින් විසින් ගන්නාවූ තීන්දු තීරණවල අවංකභාවය
මතද රඳාෙවතින පහයින් හා එම විශේවාසය පද්ශියව පමන්ම අන්තර්ජ්ාතික වශපයන්ද පනාකැලැල්ව
ෙවත්වාගත යුතු පහයින් එම නිලධාරීන් ගන්නා වූ තීන්දු තීරණයන්පේ අවංකභාවය කාල ෙමාවකින් පතාරව
ඒත්තු ගැන්විය හැකි ෙරිදි යම් යම් සීමාවන්ට යටත්ව පහෝ විනිවිද භාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.5 විගණන නිරීක්ෂණය
වනතිකතත්ත්වයන්පේ හා ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ නිර්වචනයන් හා වයාතිපර්ඛ්යන් තිබිය හැකි
වුවද ඒවාටම සීමා පනාවී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ කළමනාකරණ තීරණයන්ට බලෙෑම් කළ හැකි මට්ටපම්
නිලධාරින් හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට සමබන්ධිත ආයතන අතර යම් බැඳියාවන්හි ගැටීම් ෙවතින්පන් නම්
සද්භාවය පෙරදැරි කරපගන සුදුසු අනාවරණයක්ද සහිතව සිය කාර්යයන් ඉටු කිරීමට මහ බැංකුපේ ඉහළ
කළමණාකාරීත්වය කටයුතු කිරීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.6 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගනු ලබන පබාපහෝ තීරණ සමසේථ ආර්ිකයට දිගුකාලීනව බලෙැම් ඇති
කරවන අතර එවැනි අතිශය වැදගත්,සංකීර්ණ හා සංපේදී තීරණයන් ගැනීපම්දී නිවැරදි ෙදනමකින් එම තීන්දු
තීරණ ගන්පන්ද යන්න සේවාධීන ොර්ශවයකපේ ෙරීක්ෂාවන්ට සහ අධීක්ෂණයකට ලක්වීම ඉතා වැදගත්
වනුපේ එකී තීරණයන්පගන් ජ්නිතවන යහෙත් පමන්ම අයහෙත් ප්රතිඵලවලටද සමසේථ ජ්නතාවට මුහුණ
දීමට සිදුවන පහයිනි. ඒ අනුව එවැනි සංකීර්ණ තීරණ විධිමත් ඇගයීමකින් පතාරව ඉතාමත් සරලව හා
ක්ෂණිකව පගන එමගින් යම් අයහෙත් ප්රතිඵල ඇති වී තිපේද යන්න ෙරීක්ෂා කිරීමට අවශය පතාරතුරු ඒ
සඳහා බලවරමක් ඇති ආයතනයන්ට ලබා දීමට බාධා සිදුවන ෙරිදි මුදල් නීති ෙනපත් 45 වගන්තිපේ සටහන්
රහසයතාවය සුරැකීපම් ප්රතිොදන පයාදා ගත පනාහැකි වන ෙරිදි එම වගන්තිය සුදුසු ෙරිදි සංපශෝධනයන්ට
ලක් කළ යුතුය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

7.7 විගණන නිරීක්ෂණය
පමම වාර්තාව සකසේ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපවන් ලබා දුන් පතාරතුරු අතර තිබූ රහසය හා සංපේදී
පතාරතුරු නිවැරදිව හඳුන්වාපදන පලස මහ බැංකු අධිෙතිපගන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටි අතර (ඇමුණුම xxxiv)
එයට ලබා දුන් පිළිතුර (ඇමුණුම iii ) අනුව ලබා දි ඇති පතාරතුරු සියල්ලම රහසය පතාරතුරු පලස
සැලකීමට සිදුව තිපේ. එපහයින් රාජ්ය විගණනය විසින් එවැනි පතාරතුරුවලින් හඳුනාගනු ලැබු පතාරතුරු
පමම වාර්තාවට එපලසම ඇතුළත් පනාකර එම පතාරතුරු ොර්ලිපම්න්තුපේ ගරු කථානායකතුමා පවත ලබා
පදන බවත් සඳහන් කළ යුතුව ඇත.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.8 විගණන නිරීක්ෂණය
ප්රාථමික පවළඳුන් අතර බැඳුම්කර වලට අදාළව සිදුවන අන්තර් ගනුපදනු නියාමනය කිරීම සඳහා නිසි
ක්රමපේදයක් මාපගෝෙපද්ශ මගින් හඳුන්වා දිය යුතුය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.9 විගණන නිරීක්ෂණය
බැඳුම්කර පවන්පද්සියට අදාළවප්රසිද්ධකරනු ලබන පවන්පද්සිවල අවසාන දිනය හා පේලාව යම් යම්
අවසේථාවලදී දීර්ඝ කිරීම් අනුමත කර තිබූ අතර එවැනි දීර්ඝ කිරීම් පනාවැලැක්විය හැකි සහ සාධාරණීකරණය
කළ හැකි කරුණුවලට සීමාකළ යුතුය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.10 විගණන නිරීක්ෂණය
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ලියාෙදිංචි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු පනාවුවද ප්රාථමික ගනුපදනු පමන්
ප්රාථමික පවළඳෙපලන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා හැකියාව ලබා දී ඇත. එපසේ වුවද පසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල ප්රාථමික පවළඳෙපලන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට විකල්ෙයන් පලස පවනත් ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්පගන් ද්විතියික පවළඳෙපළන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීපම් ප්රවණතාවයක් දක්වන බව
නිරීක්ෂණය පේ. පම් වන විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ අධීක්ෂණය යටපත් ෙවතින අර්ථසාධක අරමුදල එම
අධීක්ෂණපයන් බැහැරව සේවාධීනව කටයුතු කළ හැකි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු බවට ෙත් කිරීම.
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මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.11 විගණන නිරීක්ෂණය
පම් වන විට ඉදිරි මාසපේ මුදල් අවශයතාවය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහා භාණ්ඩාගාරය පවතින් ලබා
ගන්නා අතර අවම වශපයන් එය ඉදිරි මාස තුනක කාලයක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.12 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත ෙරිදි මහා භාණඩාගාරය ලබා ගන්නා ලද මුදල් අවශයතාවය රැසේ කර ගන්නා ආකාරය කල් ඇතිව
තීරණය කිරිම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.13 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පිළිබඳ ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් කළ යුතු වීම.
එනම් ෙසුගිය කාලය තුළ එක් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු බුන්වත්භාවයට ෙත්වීම පහේතුපවන් රජ්යද ඇතුළුව
එම ගනුපදනුකරුවකු සමග ගනුපදනු කළ ආපයෝජ්කයන් අසීරුතාවයට ෙත්ව ඇත. එවැනි තත්ත්වයන්
වැලපකන ෙරිදි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඔවුන් මූලය ශක්තීන් ඇතුළු අදාල චර්යාවන් පිළිබඳ ප්රමාණවත්
අධීක්ෂණයක් කළ යුතු විම.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

7.14 විගණන නිරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විගණකාධිෙති පවත ඉදිරිෙත් කර ඇති පතාරතුරු අතර ඇති රහසයභාවය
සුරැකිය යුතු පල්ඛ්න හඳුන්වාපදන පලස මහා භාණ්ඩාගාර පල්කම්පගන් විමසන ලදී. ඒ සඳහා පිළිතුරු පලස
මහා භාණ්ඩාගාර නිපයෝජ්ය පල්කම්වරයකු දන්වා තිබුපණ්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට අදාලව
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

මහා භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යයන් වර්ෂපේ විසර්ජ්න ෙනතින් අනුමත සීමාවන් තුළ රජ්පේ ණය අවශයතාවය
මාසික ෙදනමින් ශ්රී ලංකාපේ මහ බැංකුව පවත දැනුම් දීමට සීමා වන බවයි. පකපසේ පවතත්, ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව පිළිබඳ අධීක්ෂණ කටයුතු භාර ප්රධාන ආයතනයක් පලස මහා භාණ්ඩාගාරපේ කාර්ය භාරය ඉහතින්
දක්වා ඇති සරල කාර්යයකට සීමා වන බවට විගණනපේදී එකඟ විය පනාහැක.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

8.

නිගමන

8.1 විගණන නිරීක්ෂණය
ඉහත 5.1.17 පේදපේ දැක්පවන වලක්වාගත හැකිව තිබූ රු.889,358,050 ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය
සහ 5.2.3 පේදපේ දැක්පවන වලක්වා ගත හැකිව තිබූ රු.784,898,755 ක ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසිය පලස
2015 පෙබරවාරි 27 සහ 2016 මාර්තු 29 දින ෙැවැති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පද්සි පදපක්දී වලක්වා
ගැනීමට හැකිව තිබූ එකතුව රු.1,674,256,805 ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය වලක්වා ගැනීමට කටයුතු
පනාකිරීම පිළිබඳව බලධාරීන් වගකිවයුතු බව නිගමනය කරනු ලැපේ.
තවද, සෘජු ක්රමයට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය ගත් 2015
පෙබරවාරි 27 දින සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා සිදුකර ඇති බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම්වලට අදාලව ද
ඇසේතපම්න්තුගත වාසි පහෝ අවාසි ගණනය කළපහාත් ඉහතින් දක්වන ලද ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය
තවදුරටත් ඉහළයාපම් හැකියාවක් ෙැවැතීමද බැහැර කළ පනාහැක.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
කරුණාකර 4.2, 5.1.17 හා 5.2.1 යටපත් කරන්නට පයදුණු ෙැහැදිලි කිරීම් පවත අවධානය පයාමු
කරන්න.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
පිළිතුර විගණන නිරීක්ෂණයට බලෙෑමක් පනාමැත.

8.2 විගණන නිරීක්ෂණය
පමම වාර්තාව සැකසීපම් දී විගණකාධිෙති පවත අනාවරණය වු කරුණු සහ ඉහත සඳහන් පේද වලින්
අවධාරණය කර ඇති කරුණු අනුව මහ බැංකු අධිෙති විසින් සේවකිය කාර්යය පමපහයවිපම් දී මහ බැංකු
අධිෙතිවරයකුපගන් අපේක්ෂා කරනු ලබන මට්ටපම් වෘත්තිමය විචක්ෂණභාවයකින් (Professional Due
Care) යුතුව කටයුතු කර ඇති බව තහවුරු පනාවීය.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.
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8.3 විගණන නිරීක්ෂණය
පමම වාර්තාව පිළිපයල කිරීපම්දී විගණකාධිෙති පවත හිමි බලතල හා විෂය සීමාව තුල කටයුතු කර ඇති
බව අවධාරණය කරනු ලැපේ. ඉන් ඔේබට සාෙරාධි පහෝ විගණකාධිෙතිට නිගමනය කල පනාහැකි මට්ටපම්
නීති විපරෝධී කටයුතු සිදු වී ඇත්දැයි යන්න පමහිදී ෙරීක්ෂාවට ලක් පනාවුනු පහයින් එවන් ෙරික්ෂාවක්
අවශයය හැඟී යන්පන් නම් ඒ සඳහා විපශේිත වූ ආයතනයන්හි සහය ලබා ගැනීම සුදුසු බව නිගමනය කරමි.

මහ බ ැංකුවේ පිළිතුර
මහ බැංකුව විසින් අදහසේ දක්වා පනාමැත.

පිළිතුර පිළිබඳව විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන නිරීක්ෂණය තව දුරටත් තහවුරු පේ.

වපාදු නිරීක්ෂණ - ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුවේ ප හ දිලි කිරීම
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් ඉදිරිෙත් කර ඇති ෙහත දැක්පවන පොදු නිරීක්ෂණ ප්රපයෝජ්නවත් වන අතර ඒ
සම්බන්ධපයන් ඇවැසි විශේපල්ෂණාත්මක අධයයනයක් සමඟින් ණය සුරැකුම්ෙත් පවළඳපොළ වර්ධනය
පීණිස හා ණය කළමනාකරණ පමපහයුම් කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම් යනාදිය හඳුන්වා දීමට හැක.
සෘජු නිකුතු පවන්පද්සිය අත්හිටුවීමට හා ප්රමාණයන් ෙදනම් කර සිදු කරන පවන්පද්සි ක්රමය පිළිබඳ ගනු
ලැබූ තීරණය, ඒ සම්බන්ධපයන් වන පිරිවැය හා ප්රතිලාභද (Cost-Benefit estimation) ඇසේතපම්න්තු කිරීම
ඇතුළත් විශේපල්ෂණය කිරීමක් සහිතව තවදුරටත් අධයයනය කළ යුතු බව.
පලෝක බැංකුපේ සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුපේ සහපයෝගය ඇතිව පම් පිළිබඳව අධයයනයක් කරමින්
ෙවතින අතර, පමකී අධයයනය නිමවීපමන් ෙසුව මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලය විසින් සුදුසු ෙරිදි කටයුතු කරනු
ඇත.
රාජ්ය ණය සුරැකුම්ෙත් මූලය පිරිවැපයහි සිදු වන විචලනයන් අඩු කිරීම.
ඉදිරි මූලය කටයුතු ෙැහැදිලිව දක්වන මූලය ප්රවාහ ප්රකාශයන් මුදල් අමාතයාංශපේ භාණ්ඩාගාර පමපහයුම්
පදොර්තපම්න්තුව විසින් රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව පවත ඉදිරිෙත් පකපර්. එම මූලය ප්රකාශයන්හි
ඉදිරිෙත් කිරීම වර්තමානපේ සිදු කරන්නාක් පමන් ඉදිරි මාසයක කාලයකට සීමා පනාපකාට වඩාත් දිගු
කාලීන ෙරාසයකට ලබා පදනපමන් රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව නිරතුරුව මුදල් අමාතයාංශපයන් ඉල්ලා
සිටී. එවැනි දිගු කාලීන මූලය ප්රවාහ ප්රකාශයන් පනාමැති වීම පහේතුපකාට රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව
විසින් ඉදිරි ණය පසේවාකරණ ඇසේතපම්න්තු ෙමණක් ෙදනම් පකාට පද්ශීය හා විපද්ශීය අංශ තුළින් ඉදිරි
ණය රැසේකිරීම් සඳහා සැලසුම් විසර්ජ්න ෙනපත් සීමවන්ට යටත්ව සිදු කරනු ලැපේ.
එපමන්ම රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින්, ෙවත්නා පවළඳපොළ තත්ත්වයන් මධය කාලීන ණය
කළමනාකරණ ක්රපමෝොයන් (Medium Term debt management strategic- MTDS)සහ අපේක්ිත
අවදානම් පිරිවැය ප්රමුඛ්තා (Risk cost priorities) සැලකිල්ලට පගන සුරැකුම්ෙත් නිකුත් කිරීම හා අදාල
කූෙන් පොළී අනුොතිකයන් පමන්ම එම සුරැකුම්ෙත් අධි/අව/සම මිලට නිකුත් කිරීම සලකා බලනු ලැපේ.
පලෝකය පුරා භාවිතා කරනු ලබන ජ්ාතයන්තර සුරැකුම්ෙත් හඳුනා ගැනීපම් අංක ක්රමය (ISIN) ඉදිරියටත්
ක්රියාත්මක කරනු ලැපේ. පිළිගත් ණය කළමනාකරණ ෙරිචයන් අනුව නව ජ්ාතයන්තර සුරැකුම්ෙත්
හඳුනාගැනීපම් අංකයන් සහිතව නව සුරැකුම්ෙත් කාණ්ඩයන් නිකුත් කරන්නාපසේම දැනටමත් නිකුත්කර
ඇති ජ්ාතයන්තර සුරැකුම් හඳුනා ගැනීපම් අංකයන් නැවත පවළඳපොළට විවෘත කර එමගින් එම
සුරැකුම්ෙත්වල ද්රවශීලතාවය වැඩි දියුණු කරවන අතර එපසේ නිකුත් කරන ලද සුරැකුම්ෙත් එහි මුල්
කල්පිරීපම් කාලය පවනුවට කල් පිරීම ඇති ඉතිරි කාලය සඳහා ෙමණක් නැවත නිකුත් කිරිම ඉදිරිපේදිත් සිදු
කරනු ඇත.
මීට අතිපර්කව සම්මත ෙරිචයන්ට අනුව, රජ්පේ අරමුදල් ලබා ගැනීපම් ක්රියාවලි තුළ ආරක්ෂණ
උෙක්රමයත් (Fire Walls) හා අපනකුත් ක්රියා ෙටිොටීන් (Procedures) පබාපහෝ කාලයක් තිසේපසේ
ෙවත්වාපගන යනු ලැපේ. පමම රාජ්කාරිමය කටයුතුවල නියැපලන නිලධාරීන් විසින් අදාළ තීරණ ගැනීම
ඉතාමත් යහෙත් පච්තනාපවන් යුතුව, ණය කළපෙහි පිරිවැය අවම කිරීම හා අවදානම අඩු කිරීම
ප්රමුඛ්ත්වපයහි ලා සලකමින්, ජ්ාතයන්තරව පිළිගත් ෙරිචයන්ට අනුකූලව සිදු කරනු ලැබ ඇත.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තවද 2016.05.10 වැනි දින ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කළ ෙරිදි සියු ප්රාථමික
අපලවිකරුවන් සමග පවළඳපොළ ප්රවර්ධනයන් පිළිබඳව පතාරතුරු පබදා ගැනීම සඳහා පෙර ලංසු රැසේවීම
() ෙැවැත්වීම කටයුතු කරන ලදී.

විගණකාධිපති වෙපාර්තවේන්තතුවේ නිරීක්ෂණය
විගණන පොදු නිරීක්ෂණ ප්රපයෝජ්නවත් බව දක්වා ඇත. තවද අදාල තීරණය පිළිබඳව ජ්ාතයන්තර
ආයතනවල සහය ඇතිව අධයනයක් කරමින් ෙවතින බව පිළිතුපර් සඳහන් කර ඇත. එය යහෙත් තත්ත්වයක්
වුවද මූලය ෙනපත් 8.1 වගන්තිය ප්රකාරව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපවහි ප්රතිෙත්තිමය තීරණ ගැනීම
සම්බන්ධපයන් මුදල් මණ්ඩලයට හිමි බලතලවලට අනිසි බලෙෑමක් ඇති පනාවන ෙරිදි කටයුතු කිරීම ඉතා
වැදගත් බව විගණනපේ අදහසයි.
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Annexure 11

මහ බැංකුව පවත පයාමු කල යුතු ප්රශේණාවලිය
1. ප්රතිපත්තති තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් යෙොමු කල යුතු ප්රශ්ණ
1.1. සුරැකුම්ෙත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ ප්රතිෙත්තිමය තීරණයක් යනු කුමක්ද?
1.1.1. පිළිතුර -

පරතිපත්තිමය තීරණ රජයය් සුරැකුම්පත් නිකුතුව සම්බන්ධ යමයෙයුම්
තීරණ ගැනිමට අදාළ වුෙය සකස් කරයි.

1.2. එවැනි ප්රතිෙත්ති තීරණයක් ගැනීම සඳහා හැකියාව ඇති ොර්ශවයන් කවුරුන්ද?
1.1.2. පිළිතුර - අදාළ අමාතයවරයායග් යපාදු පරතිපත්තියට අනුව මුදල් මණ්ඩලය
විසින්
1.3. එපසේ ලබා ගත් ප්රතිෙත්තිමය තීරණයක් සංපශෝධනය කිරීපම් බලතල හිමි ොර්ශවයන්
කවුරුන්ද?
1.1.3. පිළිතුර - මුදල් මණ්ඩලය
2. රොජ්ය ණෙ යෙපොර්තයම්න්තුව විසින් භොවිතො කරනු ලබන යමයෙයුම් අත්තයපොත
2.1. පමම පමපහයුම් අත්පොත සකසේ කරනු ලබන්පන් කා විසින්ද?
1.2.1. පිළිතුර - රාජය ණය යදපාර්තයම්න්තුව විසින්
2.2. පමම අත්පොත සඳහා අනුමැතිය ලබා පදනු ලබන්පන් කවුරුන් විසින්ද?
1.2.2. පිළිතුර - රාජය ණය යදපාර්තයම්න්තුයේ අධිකාරිතුමා
2.3. එම අත්පොපතහි සංපශෝධන සිදුකරන අකාරය කුමක්ද?
1.2.3. පිළිතුර - අදාළ නීති, යරගුලාසි, නියාමන සෙ පරතිපත්ති තීරණ යවනස්වන විට
සෙ/යෙෝ අලුත් නිති, යරගුලාසි, නියාමන සෙ පරතිපත්ති තීරණ අදාළ
අධිකාරිය විසින් ෙඳුන්වාදීයම්දී අත්යපාත ඊට අනුකූලව යවනස් කරනු
ලැයේ.
2.4. එම සංපශෝධන සඳහා පූර්ව අනුමැතියක් ලබා ගන්පන්ද?
1.2.4. පිළිතුර - අදාළ අධිකාරිය විසින් අනුමත කර ඇති යවනස්ීම් සෙ/යෙෝ අලුත්
ඇතුළත් කිරිම් සදො පමණක් සංය ෝධන සිදුකරන බැවින් පූර්ව
අනුමැතියක් අව ය යනායේ.
2.5. අවසන් වරට පමම අත්පොත සංපශෝධනය කරන ලද්පද් කිනම් දිනකද?
1.2.5. පිළිතුර - 2013 ජුලි 31, මෑත කාලයය්දී සිදුකරන ලද යවනස් කිරිම් සදො අව ය
සංය ෝධන ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
2.6. පමපහයුම් අත්පොත සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්පන් නම් එපසේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව
සඳහන් නීතයානුකූල ලියවිල්ල කුමක්ද?
1.2.6. පිළිතුර - අදාළ යනායේ.
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2.7. පමම අත්පොපතහි සඳහන් ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කල යුතු බවට නිලධාරීන්ට වගකීමක්
ෙවතීද?
1.2.7. පිළිතුර - ඔේ.
2.8. එපසේ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය පනාකිරිම පහේතුපවන් නිලධාරීන්ට එපරහිව විනය ක්රියාමාර්ග
ගැනීමට හැකියාවක් ෙවතීද?
1.2.8. පිළිතුර - ඔේ.
3. සංයේදී යතොරතුරු සම්බන්ධව
3.1. ඔබ පවපළඳෙළ සංපේදී පතාරතුරු පලස හඳුන්වන්පන් කුමන කාණ්ඩයට වැපටන
පතාරතුරුද?
1.3.1. පිළිතුර - යවනත් පාර් ්වයකට අයුතු පරයයෝජනයක් ලබාගැනීමට ෙැකිවන
සිදුවිමට ආසන්න යෙෝ අනාගත මුලය, විනිමය අනුපාත, යපාලී අනුපාත
සෙ රාජය පරතිපත්ති යතවන පාර් ්ව සම්බන්ධ කරුණු ආදී සියලුම
යතාරතුරු
3.2. එම පතාරතුරු කුමන කාලයක් සඳහා සංපේදී පතාරතුරු පලස ෙවත්වාපගන යන්පන්ද?
1.3.2. පිළිතුර - යවනත් පාර් ්වයක් විසින් එවැනි යතාරතුරු අයුතු පරයයෝජනයක්
ලබාගැනීමට භාවිතා කිරිමට ෙැකියාවක් ඇති යතක්.
3.3. එම සංපේදී පතාරතුරු කා සතුව ෙවතින්පන්ද?
1.3.3. පිළිතුර - යමම යතාරතුරු ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුයේ සෙ මුදල් අමාතයාං යය්
විවිධ මට්ටයම් කාර්යයන්වල නියුතු වන කමිටු සාමාජිකයන්/ආයතන
සතුව යමම යතාරතුරු ඇත.
3.4. එම පතාරතුරු පතවන ොර්ශවයක් පවත යාම නිසා ඇත වන බලෙෑම(impact) කුමක්ද?
1.3.4. පිළිතුර - යමවැනි යතාරතුරුවලින් යතවන පාර් ්වයක් අයුතු පරයයෝජනයක්
ලබාගැනීමට ඉඩ ඇත.
3.5. එම පතාරතුරුවල රහසයභාවය ආරක්ෂා කිරීමට හා ොලනය කිරීමට පගන ඇති පියවර
පමානවාද?
1.3.5. පිළිතුර - ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව තුළ සුදුසු අභයන්තර පාලනයක් සෙ ෆයර්
යවෝල්ස් (f i re wal l s) ස්ථාපිත කර ඇති අතර, අදාළ පුද්ගලයන්
වයවස්ථානුකූලව රෙසයභාවය පවත්වාගැනීමට බැඳී ඇත.
4. භොණ්ඩොගොර බැඳුම්කර
4.1. ණය ලබා ගැනිම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ණය උෙකරණ සම්බන්ධපයන් ප්රතිෙත්තිමය
තීරණ ගනු ලබන්පන් කවුරුන් විසින්ද?
1.4.1. පිළිතුර - මුදල් මණ්ඩලය එක් එක් ණය උපකරණය යටයත් ණය ගැනීම සඳෙන්
කරන වාර්ෂික ණය සැලැස්ම අනුමත කිරිම මගින්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

4.2. එම තීරණ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන පතාරතුරු පමානවාද?
1.4.2. පිළිතුර - විසර්ජන පනයතෙි සඳෙන් පරිදි වාර්ෂික ණය අව යතාවය සමස්ත
සාර්ව ආර්ික තත්ත්වය සෙ මධය කාලීන ණය කළමනාකරණ උපාය
මාර්ගයන්
4.3. එම තීරණ ගැනීම සඳහා විපශේෂ වූ මූලය පවපළඳෙළ සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලබන්පන්ද?
1.4.3. පිළිතුර - ඔේ. රාජය ණය යදපාර්තයම්න්තුව යවයළඳයපාළ සමීක්ෂණයක්
සිදුකරයි.
4.4. එහිදී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම සඳහා තීරණයක් ගත්පත් නම් එම බැඳුම්කර නිකුත්
කරනු ලබන කාලය නිශේචය කරනු ලබන්පන් කවුරුන් විසින්ද?
1.4.4. පිළිතුර - රාජය ණය යදපාර්තයම්න්තුව යද් ීය ණය කළමනාකරණ කමිටුයේ
මාර්යගෝපයද් කත්වය මත
4.5. එම කාලය තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන නිර්ණායකයන් පමානවාද?
1.4.5. පිළිතුර - රාජය ණය යදපාර්තයම්න්තුව මගින් සකස් කරන මධයකාලින ණය
කළමනාකරණ උපාය මාර්ගය
4.6. එම කාලය තීරණය කිරීම සඳහා යම් පවපළඳෙළ සමීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලබන්පන්ද?
1.4.6. පිළිතුර - ඔේ
4.7. එපසේ පවපළඳෙළ සමීක්ෂණයක් සිදු කපල් නම් සමීක්ෂණ ෙත්රිකා ලබා ගත හැකි වන්පන්
පකපසේද?
1.4.7. පිළිතුර - අයප්ක්ෂිත ආයයෝජකයන් සමග පවත්වන රැස්ීම සෙ දුරකථන
සංවාද සෙ මධය කාර්යාලයය් යයදවුම් මගින් සමික්ෂණ සිදුකරයි.
4.8. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී කූෙන් පොළි අනුොතය තීරණය කරන්පන් පකපසේද?
1.4.8. පිළිතුර - නව නිකුතු සඳො කූපන් යපාලී අනුපාතය පවතින යවළඳයපාළ
තත්ත්වයන් සෙ මධයකාලීන ණය කළමනාකරණ උපායමාර්ගය
පදනම් කරයගන තීරණය කරයි.
4.9. බැඳුම්කර සම්බන්ධපයන් පොළී අනුොතය ඉහල යාම නිසා සමසේථ පවපළඳෙළ පොළි
අනුොතයට වන බලෙෑම පිළිබඳ ෙසු විෙරමක් කරනු ලබන්පන්ද?
1.4.9. පිළිතුර - ඔේ. ආර්ික පර්යය්ෂණ යදපාර්තයම්න්තුව මගින්
5. යස්වක අර්ථසොධක අරමුෙල
5.1. පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ොලනය වන්පන් කුමන ආයතනය යටපත්ද?
1.5.1. පිළිතුර - 1958 අංක 15 දරන යස්වක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත අනුව අරමුදයල්
සියලුම පරිපාලන බලතල සෙ කාර්යයන් කම්කරු යකාමසාරිස්
ජනරාල්වරයා සතුවන අතර, අරමුදයලෙි භාරකරු යලස අරමුදල්
කළමනාකරණයට අදාළ බලතල, කාර්යයන් සෙ වගකීම් ශ්රී ලංකා
මෙ බැංකුයේ මුදල් මණ්ඩලය යවත පැවරි ඇත.
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5.2. එම අරමුදපලහි මුදල් මුදලට අගය (Value For Money/VFM) ට යටත්ව ආපයෝජනය කරනු
ලබන්පන්ද?
1.5.2. පිළිතුර - ඔේ.
අරමුදයල් සුරක්ෂිතභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින්, පරතිලාභ යගීම්
සිදුකිරිමට ො අයනකුත් වියදම් සපුරා ගැනීමට පරමාණවත් පරිදි
ද්රව ීලතාවයක් පවත්වා ගනිමින්, අරමුදයල් සාමාජිකයන් යවත
දිගුකාලීන ධන මූර්ත පරතිලාභයක් ලබාදීම ඉලක්ක යකාටගත්
අරමුදයල් ආයයෝජන පරතිපත්තිය ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. ආයයෝජන
පරතිපත්ති පරකා නය සෙ අාායයෝජන යවයළඳ මාර්ග උපයද්

විසින්

අර්ථසාධක අරමුදල දැරීමට කැමති අවදානම් මට්ටම නිර්වචනය
කරන අතර, ආයයෝජනයන් සඳො අරමුදල් යවන්කිරීමට පදනම
සපයනු ලබයි.
තවද, අරමුදයල් සමස්ත ආයයාජනයන්යගන් වැඩි පරමාණයක් රජයය්
සුරැකුම්පත්ෙි ආයයෝජනය කර ඇති අතර, වයාපාර යකාටස්වල සෙ
භාරකාර සෙතිකපත් ඇතුළු සාංගමික බැඳුම්කරවල ද අරමුදයල්
දදනික ද්රව ීලතා අව යතාවයන් කළමනාකරණය කරගැනීම සඳො
ඇති පරතිවිකුණුම් ගිවිසුම වැනි ඉෙළ ද්රව ීලතාවයන් සෙිත
වත්කම්වල ද ආයයෝජනය කර ඇත. තවද, අරමුදල විසින් සියලුම
ද්රව ීලතා අව යතා සපුරාලීම සඳො විවිධ පරිණත කාල ො ඉෙළ
ද්රව ීලතා වත්කම් සෙිත පරමාණවත් මුදල් (Amounts)/ උපකරණ නඩත්තු
කරයි. යමයස්, ආයයෝජනයන්ෙි මුලය සෙ ආර්ික

කයතාවය

ඇගයීම තුළින් ආයයෝජනයන් මුදලට අගයට යටත්ව ආයයෝජනය
කරනු ලබයි.
5.3. පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සම්බන්ධපයන් පතාරතුරු මහබැංකුව විසින් ෙවත්වාපගන යනු
ලබයිද?
1.5.3. පිළිතුර - ඔේ, ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව පෙත සඳෙන් යතාරතුරු පවත්වා ගනියි.
සාමාජිකයන්යග් දායක මුදල් සෙ අධිභාර රැස්කිරීම පිළිබඳ විස්තර
සාමාජික ගිණුම් පවත්වායගන යාම
අතිරික්ත මුදල් ආයයෝජනය කිරීම
සාමාජිකයන්ට සෙ ඔවුන්යග් නීතිමය ෙිමිකරුවන්ට පරතිලාභ ආපසු
යගීම
සාමාජික ගිණුම්වලට යපාලිය බැරකිරිම
වාර්ෂික ගිණුම් සෙ වාර්තා
නිවාස ණය අනුමැතිය සඳො සෙභාගිත්ව ණය යදන ආයතන යවත
සාමාජිකයන්යග් ගිණුම් ය ්ෂ මත වගකිම් සෙතික නිකුත් කිරිම
සම්බන්ධ යතාරතුරු
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

6. ප්රොථමික යවයෙඳයපොෙ පිළිබඳ යතොරතුරු
6.1. ප්රාථමික පවපළඳුන් නියාමනය කිරීපම් බලයක් මහ බැංකුව සතු පේද?
1.6.1. පිළිතුර - ඔේ
6.2. තිපේනම් එපසේ නියාමනය කිරිම සඳහා ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග පමානවාද?
1.6.2. පිළිතුර 1.

නියාමන සෙ උපයදස් නිකුත් කිරීම

2. පරාථමික අයලවිකරුවන්යග් කාර්යයන් ඇගයීම
3. එතැන් පරික්ෂාව සෙ දුරස්ථ පරීක්ෂාව
6.3. ප්රාථමික පවපළඳෙළට ලංසු තැබිය හැකි උෙරිම මුදලක් තීරණය කර තිපේද?
1.6.3. පිළිතුර - නැත
6.4. ප්රාථමික ගණුපදනුකරුවකු පලස ලියාෙදිංචි පනාවූ ගණුපදනුකරුවකු පවනුපවන් ප්රාථමික
ගණුපදනුකරුවකුට ලංසු තැබිය හැකිද?
1.6.4. පිළිතුර - ඔේ
7. ද්වවිතියික යවයෙඳයපොෙ පිළිබඳ යතොරතුරු
7.1. සුරකුම්ෙත් සම්බන්ධ ද්විතියික පවපළඳෙළ සම්බන්ධපයන් මහ බැංකුපේ දත්ත ෙද්ධතියක්
ෙවත්වාපගන යනු ලබන්පන්ද?
1.7.1. පිළිතුර - ඔේ
7.2. එම දත්ත ෙද්ධතිපයහි අඩංගු පතාරතුරු පමානවාද?
1.7.2. පිළිතුර - ෙිමිකම සෙ ෙිමිකම් පැවරීම මුෙුණත අගය මත වාර්තා කරයි.
7.3. ද්විතියික පවපළඳපොළ නියාමනය කරනු ලබන්පන් කවුරුන් විසින්ද?
1.7.3. පිළිතුර - ශ්රී ලංකා මෙ බැංකුව
8. යද්වශිෙ ණෙ කෙමණොකරන කමිටුව සම්බන්ධයෙන්
8.1. පද්ශිය ණය කළමණාකරන කමිටුව ෙත් කිරීපම් බලතල කා සතුව ෙවතීද?
1.8.1. පිළිතුර - මුදල් මණ්ඩලය
8.2. එම කමිටුපේ සංයුතිය කුමක්ද?
1.8.2. පිළිතුර - රාජය ණය අධිකාරී - සභාපති
අධයක්ෂ ජනරාල් - භාණ්ඩාගාර යමයෙයුම්
අධයක්ෂ - යද් ීය යමයෙයුම් කටයුතු
අධයක්ෂ - ආර්ික පර්යය්ෂණ
අධයක්ෂ - සංඛ්යාන යදපාර්තයම්න්තුව
8.3. එම කමිටුව මුදපල් අගය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධපයන් තීරණ ගනු ලබන්පන් පකපසේද?
1.8.3. පිළිතුර - යද් ීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව ඵලදා අනුපාතය පිළිබඳ කිසිදු
තීරණයක් යනාගන්නා බැවින් අදාළ යනායේ. යමම තීරණය ගනු
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ලබන්යන් යටන්ඩර් මණ්ඩලයයනි. යටන්ඩර් මණ්ඩලයයෙි විෂය
ක්යෂ්තරය (Terms of Ref erence) යම් සමග අමුණා ඇත.
8.4. පොළී අනුොතය ඉහළ යාම /ොලනය කිරීම සම්බන්ධපයන් පද්ශිය ණය කළමණාකරන
කමිටුවට ඇති වගකීම කුමක්ද?
1.8.4. පිළිතුර 8.5. කමිටුපේ සාමාජිකයන් විසින් ගනු ලබන නීතයානුකූ පනාවූ පහෝ ක්රියාවලිපයන් බැහැර වූ
තීරණ සම්බේධපයන් ගනු ලබන විනයානුකූල ක්රියාමාර්ගයන් පමානවාද?
1.8.5. පිළිතුර 8.6. මුදපල් අගය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධපයන් එම කමිටුවට ඇති වගකීම කුමක්ද?
1.8.6. පිළිතුර -
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Annexure 12
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இைணப் 13
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

( 256 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

( 263 )
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Annexure 14

ැමිණ සිටි:

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්.
2016 සැප්තැම්බර් මස 23 ව්න සිකුරොදො

ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි:
එච්.එම්. ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ’ පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි;
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා සියලු පදනාම
පගෞරවපයන් පිළි ගන්නවා. අද දින අපි
ඔබතුමන්ලාට මහා බැංකුපේ බැඳුම්කර ගනුපදනුව
සම්බන්ධපයන් පල්කම් කාර්යාලය විසින් සකසේ
කරන ලද

හදන ලද සම්පින්ඩන පල්ඛනයක් විතරයි.
එතපකාට පම් පල්ඛනපේ තිපබන කරුණු සාකච්ඡා
කරලා, තව එකතු පවන්න තිපබන පේවල් එකතු
කරලා, පම්පක් සංපශෝධනය පවන්න ඕනෑ කරුණු
සංපශෝධනය කරලා පම්කට නිර්පේශ හැටියට
අතුළත්ත කරන්න ඕනෑ පේවල්, පම් පල්ඛනය පිළි
ගන්නවා නම් පම් පල්ඛනයට නිර්පේශයන් හැටියට
කාරක සභාවට ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ කරුණුත්ත
මන්ීවරුන් විසින් ලිඛිතවම ලබා දීලා පල්කම්
කාර්යාලය විසින් වාර්තාව සකසේ කිරීමටයි
තිපබන්පන්. අපි පමපතක් කල් කරන ලද මහ
බැංකුපේ නිලධාරින් කැඳවා කරන ලද විමර්ශන
කටයුතු අවසන් කර තිපබනවා. අෙට තිපබන්පන්
පමම විමර්ශනපේදී අපි අනාවරණය කර ගත්තත
කරුණු ෙදනම් කර පගන පම් පල්ඛනය
පකටුම්ෙතක් පලස සාකච්ඡා කරනවා නම් සාකච්ඡා
කරලා පම් පල්ඛනය මත ෙදනම් කර ගත්තත
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න තිපබන අවසන්
වාර්තාවක් සකසේ කිරීමටයි. පම්පක්දී පමයට අවශය
කරන ඇමුණුම් සියල්ලම වාපේ පම් පල්ඛනයට
හදු වාර්තාව, පකටුම්ෙතකට අදාළ කරන ඇමුණුම්
සියල්ලම ඇතුල් කර තිපබනවා. ඒ යටපත්ත
විගණකාධිෙතිවරයා විසින් පොදු වයාොර කාරක
සභාවට ඉදිරිෙත්ත කරන ලද විපශේෂ විගණන
වාර්තාව, ඒ වාපේම පමය ෙටන් ගන්න මූලික වූ
අග්රාමාතයතුමා විසින් ඉදිරිෙත්ත කරන ලද ත්රි ුේගල

වාර්තාපේ පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළා.
එහි ඉංග්රීසි සහ පදමළ ෙරිවර්තන පකටුම්ෙත්ත ලබා දී
තිපබනවා. ඊට අමතරව සිංහල පකටුම්ෙතත්ත ලබා
දුන්නා. ඊට අමතරව කථානායකතුමාපේ අවසරයත්ත
අෙට ලැබුණා, විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවත්ත
එක්ක ඉදිරිෙත්ත කරන ලද කථානායකතුමාට දුන්නු
සන්පේදී පතාරතුරු සහිත වාර්තාව සවිසේතර
වාර්තාව කාරක සභාපේ සභික මන්ීවරුන්ට ලබා
පදන්න. ඒපක්ත්ත අපි සියලුම පිටෙත්ත අවශය
භාෂාපවන් මන්ීවරුන්පගන් භාෂාව පමාකක්ද
කියලා ලබා පගන සියලුම පිටෙත්ත ලබා දී
තිපබන්පන්. පම් පල්ඛනය ගැන පොඩි ෙැහැදිලි
කිරීමක් කපළාත්ත මා මුලින් සඳහන් කර ඇති
ආකාරයට පල්කම් කාර්යාලපයන් පමහි නිර්පේශ
ඇතුළත්ත පවන්පන් නැහැ. පම්ක අධයනයට සුදුසු
ආකාරයට විගණකාධිෙතිතුමා විසින් පිළිපයල
කරන ලද විපශේෂ විගණන වාර්තාපේ ඇතුළත්ත
කරුණුත්ත ඒ වාපේම මහ බැංකුපේ නිලධාරින්
කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවා වාචික සාක්ිවලින්
අනාවරණය වූ සියලු කරුණුත්ත සම්පින්ඩනය කර

( 281 )
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ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: වැඩිුර ප්රශේනය වූ
කාරණය ඕකපන්.

කමිටුපේ වාර්තාව ඇමුණුමක් පලස තිපබනවා.
පොඩි ෙැහැදිලි කිරීමක් තිපබනවා, එම ඇමුණුම
ෙරිගණකපයන් scan කරේදී අවසේථා පදකක, තැන්
පදකක තමයි පකාටසේ හැටියට පම්කට ඇවිත්ත
තිපබන්පන්. ඒක එක් තැපනකට එකතු කර ගන්න
ුළුවන්.

සභො තිතුමො: ඒපකන් සාකච්ඡා කරු ටික
තිපබනවා. Verbatim Reports සාකච්ඡා වූ
කරුණුයි තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපක්
ඉංග්රීසි පිටෙපත්ත හතරවැනි පිටුව නැහැ.

ගරු
පහක්ටර්
අප්ුහොමි
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් ඉල්ලන ලද ආකාරය
තමයි පමහි නැත්තපත්ත?

සභො තිතුමො: සිංහල එපකත්ත හතරවැනි පිටුව
නැහැ. ඒක මගහැරී තිපබනවා. මමත්ත පමතුමියට
ඒක කිේවා. ඒක අෙට ලබා පදන්න.

සභො තිතුමො: ඒ ප්රශේන ටික නැත්තපත්ත. ඒ ප්රශේන ටික
අෙට දැන් පදන්න ුළුවන්.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: මහ බැංකුපවන්
ඉල්ලා එවලා තිබුණා පන් ෙත්රිකාවක් fill කරලා
එවන්න කියලා. අපි ප්රශේන කළාට ෙසේපසේ පදන්පන්
නැහැ කියලා ප්රශේනයක් ආවාට ෙසුව පන්ද ඒ
ෙත්රිකාව ලැබුපණ්?

ඊළඟට විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරන ලද
presentation එපක් ෙරිවර්ථනය තිපබනවා. ඊට
ෙසුව තිපබන්පන් මහ බැංකුපේ නිලධාරින් විසින්
කාරක සභාව හමුපේ අවසේථා කිහිෙයකදී ඉදිරිෙත්ත
කරන ලද වාචික සාක්ි සටහන්. අවසානපේ මහ
බැංකුපේ අධිෙතිතුමා ඇවිත්ත කරුණු ඉදිරිෙත්ත කරන
ලද අවසේථාව දක්වා. අපි සම්ුර්ණ පකටුම්ෙතටම
ඇතුළත්ත කපළේ නැහැ විගණකාධිෙතිතුමාපේ
සම්ූර්ණ වාර්තාව. ඒක අවසාන වාර්තාව සකසේ
කරන පවලාපේදී එය අතුළත්ත කරන්න ුළුවන්.
පමාකද ඒක ඔබතුමන්ලාට පවනම මුරණය කරලා
දීලා තිපබන නිසා. මුරණ ක්රියාවලියක් පන් නැවතත්ත
පවන්පන්. ඒක සහ Manual Report එපක් සියලුම
පකාටසේ, මුළු Manual Report එකම ඇතුළත්ත
කපළත්ත නැහැ. එපක් සාකච්ඡාවට ලක් වූ
පකාටසේවල උුටනයන් ටික පකටුම්ෙතට ඇතුල්
කර
තිපබනවා.
ඒ
සියල්ලම
නැවත
කථානායකතුමාට භාර දුන් ුළුල් පල්ඛනපේ ඒ
සියලු කාරණා තිපබනවා. තව එක ඇමුණුමක්
හැටියට, ඇමුණුම්වලට එන්න ඕනෑ කරන පදයක්
තිපබනවා, අපි මහ බැංකුපවන් සහ මුදල්
අමාතයාංශයට ඉදිරිෙත්ත කරලා ලබා ගත්ත
ප්රශේනාවලිය සහ ප්රශේනාවලියට ලබා දුන් පිළිතුරු.

සභො තිතුමො:
ඒක
පනාපවයි.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවත්ත හදලා අවසන්
වුණාට ෙසුව විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
සාකච්ඡා කරන පකාට අෙට තව ප්රශේන වගයක්
ෙැණ නැගුනා. ඒ ප්රශේනාවලියක් අපි හදලා
විගණකාධිෙතිවරයාට යැේවා. ඒකට ලැබුණු
පිළිතුරු ටික. ඒ කාරණා සියල්ලම අෙට ලැබුණා
පන්. විගණකාධිෙතිවරයාට ලැබුණ ඒවා පන් ඔය
ුළුල් පල්ඛනපේ ඇතුළත්ත පවලා තිපබන්පන්. දැන්
අපි එහි පිටෙත්ත ටික ලබා පදන්නම්.
සභො තිතුමො: පම් ඉදිරිෙත්ත කරන ලද පකටුම්ෙත
පිළිබඳ තවත්ත සංපශෝධන වශපයන් ඇතුල් කරන්න
තිපබනවා නම් පවනසේ කරන්න තිපබනවා නම් ඒ
කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කරලා, අෙට පම්ක ඉදිරියට
සාකච්ඡා කරපගන යන ක්රමයක්, අවසාන වාර්තාව
බවට පමය ෙත්ත කරන ක්රමයක් සාකච්ඡා කරනවා
නම් පහාඳයි.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: පිටුඅංක 11 හි
2015.02.27 වන දින සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධව පම්පක් දීලා තිපබන,
එපතක් අනුගමනය කරන ලද ක්රියා මාර්ගය. ඒ
කියන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා දුන්න වාර්තාපේ
පකාටසක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒවා
පකාපහේද තිපබන්පන්,
සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
සකසේ කරලා අවසන් වුණාට ෙසුව අපි තවත්ත කරුණු
ෙැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුවට සහ මුදල්
අමාතයාංශයට
ප්රශේනාවලියක්
යැේවා.
ඒ
ප්රශේනාවලියයි, ඒ ප්රශේනාවලියට ලැබුණු පිළිතුරුයි
යන පකාටස අතුලත්ත පවන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: 3වන කාරණාව කියලා තිපබනවා
පන් උඩින්. 3 වන කාරණාව ෙටන් ගන්පන්ම
විගණකාධිෙතිතුමා දුන්නු වාර්තාපේ කරුණු තමයි
එහි සම්පින්ඩනය කර තිපබන්පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: එපක් තිපබන්පන්
“ මහ බැංකුව මූලය මණ්ඩලපේ අධීක්ෂණ මණ්ඩල
ෙත්රිකා අංක M.V./P.D 0597ට අනුව 1997 මාර්තු
මාසපේ සිට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පේසි
මගින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පවත නිකුත්ත
කිරීමට තීරණය කර තිබුණ බවද, පවපළඳ පොපළේ
අවශය තරම් මුදල් පනාමැති අවසේථාවකදී පහෝ කුලී
බැඳුම්කර අසීමිතව ඉහළ යන අවසේථාවකදී
පවන්පේසි මගින් සෙයා ගැනීමට පනාහැකි වන
අරමුදල් සෙයා ගැනීම සඳහා පසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් පයාදා පගන පනාමැති බවද ෙත්රිකාපේ
දක්වා ඇති විගණකාධිෙති වාර්තාව මගින් පෙන්වා
පදනු ලබයි”එතුමාපේ වාර්තාපේ මුලින්ම පෙන්වන
ලද කාරණා ටික. 1997 සිට එන ලද ක්රමපේදය.

ගියුවා, සියල්ලම ගත්තතාම පම්ක ඉතා ෙැහැදිලිව
පප්පනවා සියලු පදනාපේම සාක්ි. මට පම් දවසේවල
නිදහසේ නිසා ඊපේ රෑ තුන විතර පවනකම් මම
කිපයේවා. සාමානය පම් තරම් කියවන්පන් නැහැ.
ඔක්පකාම notes දාපගන ආවා. පිටු පදසිය ගණනක්
කිපයේවා. ඒ නිසා මට පම් දවසේවල නිදහසේ නිසා
ෙළමු වතාවට කිපයේවා. පම් පොත ගැන ඕනෑම
පකපනක් අහන්න මට කියන්න ුළුවන්.
ඊපේ පහාඳට කිපයේවා. රෑට නින්ද යන්පන්
නැහැ, මකුපණෝ කනවා පන්. ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම කියවු ඒවා අනුව නම්, පම් ගනුපදනුව
සම්බන්ධපයන් ඉතා ෙැහැදිලිව පකාළ පදකක
වාර්තාවක් හදන්න ුළුවන්. පම් කමිටුව පමෙමණ
පිටු ගණනක් ලියන්න ඕනෑ නැහැ, පකාළ පදකක්
පහාඳටම
ප්රමාණවත්ත.
පම්
ගනුපදනුව
සම්බන්ධපයන් ගනුපදනුව ආරම්භපේ සිට පමන්න
පම්ක පවලා තිපබනවා, පම් ොඩුව පවලා තිපබනවා
කියලා ඉතා ෙැහැදිලිව පකාළ පදකකින් සඳහන්
කරන්න ුළුවන්කම තිපබනවා. පෙර ගනුපදනු
ගැන පහෝ එක එක්පකනාපේ සාක්ි පම්කට
ඇතුළත්ත කරන්න අවශය නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම්ක රජපේ ප්රතිෙත්තතියක් හැටියට අලුපතන්ම
හුවාදක්වන්න උත්තසාහ කරනවා. ඒක තමයි දැන්
කරන්පන්. හැබැයි, පම්ක government policy
එකක් පනාපවයි. පම්ක government policy එකක්
නම්, government policy එකක් පවන ක්රමයක්
තිපබනවා, ගරු සභාෙතිතුමනි. අපනක් එක තමයි,
පම්ක Monetary Board එක සම්මත කරලා නැහැ
පන්. පම්ක Monetary Board එක අනුමත කරන්න
ඕනෑ. නමුත්ත Monetary Board එක අනුමත කරලා
නැහැ. මම දකින විධියට නම්, පම් පිළිබඳව
පමෙමණ කථා කරන්න පදයක් නැහැ, පෙබරවාරි
27වැනි දා සිදු වුණු ගනුපදනුව පිළිබඳව පකාළ
පදකකින් ලියන්න ුළුවන්. පම්ක ගැන
ොර්ලප
ි ම්න්තුපේදී විවාද කරන්න ුළුවන්.
නැත්තනම්, ගරු සභාෙතිතුමනි, විගණකාධිෙතිතුමා
පදන ලද වාර්තාව පම් විධියට දිගින් දිගටම
අභිපයෝගයට ලක් කරන්න ගිපයාත්ත, ෙසු ගිය
කාලපේ (ආචාර්ය) විජයදාස රාජෙක්ෂ ගරු
ඇමතිතුමා, හිටු ගරු ඇමති ඩිේ ගුණපසේකර
මැතිතුමා ඇතුළු සියලු පදනා ොර්ලිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කළ සියලුම පේවල්වලට පිළිගැනීමක්
නැති පවනවා. ඒ නිසා මම කියන්පන්, පම්ක
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරමු කියලායි. මම පම්
පොත
කියවලා
බැලුවා,
එක්
තැපනක

සභො තිතුමො: පම් ෙත්රිකා අංකය යටපත්ත එපහම
තිපබනවා කියන එක. එය විගණකාධිෙතිවරයාපේ
වාර්තාපේ තිපබනවා කියන එක. පමපතක්
අනුගමනය කරු ක්රමපේදය ගැන කියන්න තමයි
ඒක තිපබන්පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමා, පමහි සියලුම පතාරතුරු අඩංගු පවලා
තිපබනවා ඔබතුමන්ලා හදලා තිපබන ලිපි
පගානුපේ. පම්පකන් නිවැරදි පතාරතුරු අරන්
සකසේ කරලා ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන එක
තමයි කරන්න තිපබන්පන්. ොර්ලිපම්න්තුපේදී
කැමති පකපනකුට පිළිගන්න පහෝ ප්රතික්පෂේෙ
කරන්න ුළුවන්. පමහි දිගින් දිගටම අපි කිේවා, ඩිේ
ගුණපසේකර සභාෙතිතුමාපේ ප්රධානත්තවපයන්
කමිටුවක් ෙරීක්ෂණය කළා. ඒ අය නිගමනයකට
ආවා. ඔබතුමාපේ ප්රධානත්තවපයන් ෙරීක්ෂණයක්
ෙැවැත්තවූවා. අපි යම් නිගමනයකට ආවා. පම් පදකම
එකතු කරලා විගණකාධිෙතිතුමාට දුන්නා.
විගණකාධිෙතිතුමා යම් නිගමනයකට ඇවිත්ත
තිපබනවා. පම්ක එක් පකාළයකට ගත්තතා නම්, ෙසු
ගිය කාලපේ කරන ලද වැරදි ගනුපදනු තිපබනවා
නම් සභාෙතිතුමා, පවනම පසායන්න ුළුවන්. අපි
පසායන්පන් පම් ගනුපදනුව සම්බන්ධපයන්.
පම්කට කල් ගියා වැඩියි. පම් ගනුපදනුපේ කාරණය
නම් පකාළ පදකකට එකතු කරන්න පලපහසියි.
පම්පක් කබීර් හෂීම් ඇමතිතුමන්ලා, මලික්
සමරවික්රම ඇමතිතුමන්ලාට භාණ්ඩාගාරයට ගිහින්
මුදල් ඉල්ලන්න කරු ෙළමුවැනි රැසේවීපම් ඉඳලා,
එයින් එහාට පෙබරවාරි මාසපේ 27 වැනිදා Bond
Issue එපක් ඉඳලාම පවච්ච පේවල්, පටන්ඩර් කල්
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විගණකාධිෙතිතුමා කියනවා, “මම කියන පේ
සියයට 100ක්ම නිවැරදියි කියලා හිතන්න එො.”
කියලා. එතුමාම ඒක කියනවා. මම කියන්පන්, පම්
ගනුපදනුව පිළිබඳ ෙැහැදිලිව පම්පක් තිපබන පේ
පමාකක්ද, මහ බැංකුපේ වර්තමාන අධිෙතිතුමා
වුණත්ත සමහර පේවල් ගැන දරන මත පම්පක්
ඇතුළත්ත කර තිපබනවා. පම් ගනුපදනුව වුණු
ආකාරය ගැන, ඒපකන් වුණු ොඩුව පමන්න පම්
ආකාරයට පවලා තිපබනවා කියලා පකාළ
පදකකින් ලියමු. ඊට ෙසුව ොර්ලිපම්න්තුවට
ුළුවන්, පම් ගැන පසායා බලන්න මීට වඩා විධිමත්ත
කමිටුවක් ෙත්ත කරන්න කියන්න, මීට වඩා
professionals කමිටුවක් ෙත්ත කරලා පම් ගැන තවත්ත
පසායා බලන්න කියලා කියන්න. ඒ නිසා පම්ක
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න. පම්ක තවත්ත
කල් දමන්පන් ඇයි? පම්ක ගැන දිගින් දිගටම කථා
කරන එක COPE එකටත්ත පහාඳ නැහැ. ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කියන්න කැමැති නැති වුණත්ත
පම්ක කියන්න ඕනෑ, පම්කට දැන් පලාකු බලෙෑමක්
එල්ල පවමින් යනවා. පම්කට ඔබතුමා පකාෙමණ
pressureද කියලා මම දන්නවා. පමතැන මාධය
නැති නිසායි මම කියන්පන්, පම් කමිටුවට එන්න
කලින් ඔබතුමාට පකාෙමණ pressure එකක්
තිපබනවාද, ඔබතුමාට කීපදපනකු කථා කරනවාද
කියලාත්ත මම දන්නවා. පම් Committee එපක්
මන්ීවරපයක් කථා කරලා අවසන් පවනපකාට
තවත්ත මන්ීවරපයකුපගන් calls එනවා. අපි තවම
පම් ගැන එළිපේ කථා කපළේ නැහැ. පමාකද, COPE
එපක් වගකීමක් තිපබනවා. මම අද පවනකම්
එළියට ගිහිල්ලා පම් ගැන කථා කපළේ නැහැ.
පමාකද, COPE එපක් සාමුහික එකඟතාවක්
තිපබනවා “කියන්න එො.” කියලා. ඒ නිසා
කියන්පන් නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, පම් ගැන
දිගින් දිගටම කථා කරන්න ගිපයාත්ත, මම නම් පම්
ගැන
ලිඛිතව
ොර්ලිපම්න්තුවට
ලියලා
ොර්ලිපම්න්තුපේදී කථා කරනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔක්පතෝබර්
මාසපේ
3වැනි
සතිපේදී
ොර්ලිපම්න්තුව
රැසේපවන්පන් නැහැ, 4වැනි සතිපේ තමයි
රැසේපවන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: 4වැනි සතිපේ
ඉදිරිෙත්ත කරමු.
සභො තිතුමො: එදිනට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ඔබතුමා කියන විධියට පම්ක පිළිගන්නවා නම්
හරිම ෙහසුයි. පම් කරුණුවලට අදාළ පකටුම්ෙත
පොදුපේ පිළිගන්නවා නම්, ඊළඟ දින අෙට වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒකට යම්
කිසි කාලයක් පයාදා ගනිමු.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි timetable
එකකට කටයුතු කරනවා පන්.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි ඒකට විරුේධත්තවයක් ප්රකාශ
කරනවා පනාපවයි. අපි කියන්පන් එකම පදයයි.
පමතුමාට පම් පොපත්ත පිටු ඔක්පකෝම කියවන්න
අවසේථාව ලැබුණා. ඒ නිසා එතුමාට පම් ගැන පලාකු
පදයක් කියන්න ුළුවන්. හැබැයි, අෙට පම්ක
කියවන්න අවසේථාව ලැබුපණ් නැහැ. ෙැහැදිලිව ඒක
කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පමතුමා හා සමානවම
අෙටත්ත පම් පොත කියවන්න ුංචි කාලයක් ඕනෑ.
එපහම නැතිව පම්ක කල් යවන්න අෙට
අවශයතාවක් නැහැ. නමුත්ත විපශේෂපයන්ම අලුත්ත
මන්ීවරුන් හැටියට අෙට පම් ගැන විපශේෂ
අධයයනයක් කරන්න අවශයයි. ඒ කාලය පම්
කාලයට සමානයි. අපි කියන්පන් නැහැ,
ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන දිනය
පවනසේ කරන්න කියලා. ඒ එක දිනයක්වත්ත පවනසේ
කරන්න එො, ඒ දිනයට ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. නමුත්ත, අද පම්ක සාකච්ඡා
කරනවා හා සමානව යම් පදයක් පමතැනදී අපි
ඉපගන ගන්නවා, පම්ක බලනවා. ඒ වාපේම ඉතිරි
පකාටසත්ත සාකච්ඡා කරන්න තවත්ත දිනයක් පදන්න.
එතැනින් අවසන් කරන්න, ඒක ප්රශේනයක් නැහැ.
අපිට කවුරුවත්ත බලෙෑම් කරලාත්ත නැහැ, අපි
කාටවත්ත බලෙෑම් කරන්න යන්පන්ත්ත නැහැ. අපි
දන්නා විධියට පමතුමාටත්ත කාපගන්වත්ත කිසිම
බලෙෑමක් නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි සාදාගත්තත
timetable එකක් තිපබනවා පන්. ඒක අනුව
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න තිපබන්පන් කවදාද?
සභො තිතුමො: ඔක්පතෝබර් මාසපේ 20වැනි දා
තමයි, ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ
කියලා අවසන් දිනය පයාදා ගත්තපත්ත. Timetable
එක අනුව අපි වැඩ කරපගන ඇවිල්ලා තිපබනවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
එතුමාපේ මුහුණ බැලුවාම කියන්න ුළුවන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: මුහුණ බලලා ඒවා කියන්න යන්න
එො. මට කිසිම බලෙෑමක් නැහැ. ඒක මට අවශයත්ත
නැහැ, පමතැනට බලෙෑමක් අදාළ පවන්පන්ත්ත
නැහැ පන්ද?

ආයුර්පේද සංසේථාව කැඳවීමටයි. 5,6,7 දින තුනම
අෙට තිපබනවා. මම පයෝජනා කරනවා, පම්පක්
නිර්පේශ සකසේ කරන්න එක දිගටම ඒ දින තුනම
පයදා ගනිමු කියලා. 7වැනි දා අවසන් දිනය බවට
ෙත්ත කර ගනිමු.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: මම පම්
ගැන එළියට ගිහිල්ලාවත්ත කියන්පන් නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 5වැනි දා පයාදා
ගනිමු. අවශය නම් 6වැනි දාත්ත පයාදා ගනිමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම පදයක්
නැහැ පන්.

සභො තිතුමො: මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ ගරු
මන්ීතුමනි, අපි 4වැනි දා ආයුර්පේද සංසේථාව
කැඳවීමට ෙමණයි පයාදා පගන තිපබන්පන්. ගරු
මන්ීතුමන්ලා පම් වාර්තාව සම්ූර්ණපයන්ම
කියවලා පෙෞේගලිකව ඔබතුමන්ලාපේ නිර්පේශ
සහ පයෝජනා තනි, තනිව 5වැනි දා පවන පකාට 5වැනි දාට කලින්- පල්කම් කාර්යාලයට ඉදිරිෙත්ත
කපළාත්ත පහාඳයි කියලා, මම පම් පයෝජනා
කරනවා. ඒක තමයි වඩාත්ත පහාඳම ක්රමය. ඒපකදී
ඔබතුමන්ලාට කුමක් පහෝ පවනසේ කරන්න
තිපබනවා නම්, පිටුපවන් පිටුව වුණත්ත ප්රශේනයක්
නැහැ ඒවා සඳහන් කරන්න. 5වැනි දා පවන පකාට
පොදු නිර්පේශයන් ලබා පදන්න. ඒ නිර්පේශයන්
ගැන 5වැනි දා සාකච්ඡා කරලා වාර්තාවට ඇතුළත්ත
කරන්න ුළුවන් පොදු නිර්පේශ වාර්තාවට ඇතුළත්ත
කරන්නත්ත, පවනසේකම් තිපබනවා නම්, පවනසේකම්
විධියට ඒවා ඉදිරිෙත්ත කරන්නත්ත ුළුවන්. 6වැනි දා
අවසන් දිනය බවට ෙත්ත කර ගනිමු. බිමල්
රත්තනායක ගරු මන්ීතුමාට අවසේථාව ලබා
පදනවා.

සභො තිතුමො: මට ඒ විධිපේ කිසිම බලෙෑමක්
නැහැ, ගරු මන්ීතුමනි. ඇත්තත වශපයන්ම ඒ
විධිපේ ප්රශේනයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා සියලු පදනාම
මට සහපයෝගය දීලා තිපබනවා.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඔබතුමා
බලෙෑම්වලට යටත්ත වුණා කියලා මම කිේපේ නැහැ.
ඒ පගෞරවය ඔබතුමාට තිපබනවා.
සභො තිතුමො: මන්ීවරපයක් පහෝ කවුරු පහෝ
මාධයවල පම් ගැන කථා කරන පේවල් මට අදාළ
නැහැ. මම ඒවාට උත්තතර පදන්න යන්පන්ත්ත නැහැ,
ඒක මට අදාළත්ත නැහැ. පොදු වයාොර පිළිබඳ
කාරක සභාපේදී ඔබතුමන්ලා පදන සහපයෝගය
තමයි මට වැදගත්ත පවන්පන්. පමතැනදී අවශය වන
සහපයෝගය ඔබතුමන්ලාපගන් මට ලැබිලා
තිපබනවා. ඔබතුමන්ලාට පවනසේ වූ අදහසේ
තිපබනවා නම්, පවනසේ වූ මත තිපබනවා නම්, ඒවා
ඉදිරිෙත්ත කරන්න අවසේථාව තිපබනවා, ඒකට කිසිම
බාධාවක් නැහැ. සෑම මන්ීවරපයකුට ඒ
ප්රජාතන්රවාදී අයිතිය තිපබනවා. ඒ නිසා ඒක
ප්රශේනයක් කර ගන්න එො. පම් කරුණුවලින් කථා
කරන්න තිපබන කරුණු ගැන පිටුපවන් පිටුව පහෝ
පේදපයන් පේදය පහෝ සාකච්ඡා කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම් වාර්තාපේ තාක්ෂණික පදෝෂ කිහිෙයක්
තිපබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමන්ලා කලින් කථා කළාද
කියලා දන්පන් නැහැ, මම PAC Report එපක්
press conference එකට සහභාගි පවලා ෙැමිණි
නිසායි ප්රමාද වුපණ්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි පම් වාර්තාව
ොර්ලිපම්න්තුවට තුන්වැනි සතිපේදී ඉදිරිෙත්ත
කරන්න හිටිපේ. පදවැනි සතිය පයාදා ගනිමු. ඒ
කියන්පන්, 25වැනි දා පහෝ 26වැනි දා. 4වැනි
සතිපේ ොර්ලිපම්න්තුව රැසේ පවනවා.

සභො තිතුමො: ඒ ටික කියන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එකක් තමයි, පිටු
අංක 17හි රුපියල් බිලියන 1.403 පවනුවට
තිපබන්පන් රුපියල් 1,403 කියලායි. ඒක රුපියල්
බිලියන 1.403 කියලා නිවැරදි පවන්න ඕනෑ. ඊට
ෙසුව පිටු අංක 18හිත්ත රුපියල් බිලියන 20.708
පවනුවට තිපබන්පන්, රුපියල් 20,708 කියලායි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්
කාරණා 10න් පදකක් පහෝ තුනක් අද අවසන්
කරන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: පමපහම කරමු. බිමල් රත්තනායක
ගරු මන්ීතුමාටත්ත, ඔබතුමාටත්ත මම අවසේථාව ලබා
පදන්නම්. පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව
පයාදාපගන තිපබන්පන් 4වැනි දාට ෙමණයි. ඒ

සභො තිතුමො: ඒක 20.708 කියලා පවන්න ඕනෑ
පන්ද?
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔේ, 20වැනි
පිටුපේත්ත ඒ විධියටම තිපබනවා. ඒකත්ත රුපියල්
බිලියන 20.708 කියලා නිවැරදි පවන්න ඕනෑ. ඒ
වාපේම තවත්ත ඇමුණුම් පදෝෂයක් තිපබනවා,
අග්රාමාතයවරයාපේ කමිටුපේ වාර්තාව ගැන. ඒක
ඔබතුමන්ලා දැක්කාද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඔේ, ඒක
කියවනපකාට සියලු පදනාපේම ප්රශේන එදින
නිරාකරණය පවලා තිපබනවා. එදා පම් සෑම විෂයක්
සම්බන්ධපයන්ම clarifications අහලා තිපබනවා.
පම්පක් පිටු අංක 65 සහ 95 බැලුවා නම්, පම්ප ක්
අවධානයට පයාමු කළ යුතු සියලු කාරණා ගැන
විගණකාධිෙතිතුමා සමඟ arguments කරලාත්ත
තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ඒක ගැන අපි කථා කළා. ඒ
පකාටස සේථාන පදකක තිපබනවා. ඒක එකට එකතු
කරන්න ඕනෑ.

පම්පක් පලාකු discussion එකක් ඇති පවලා
තිපබනවා. පගාඩක් අය clear කර පගන යම්
එකඟතාවකට ඇවිත්ත තිපබනවා. දැන් ආෙහු මපේ
දමලා පසෝදනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පිටු අංක 52හි
තිපබනවා, මහ බැංකු නිලධාරින් ප්රකාශ කළ
කරුණු කියන එපක් අවසාන පේදපේ “පමම
බැඳුම්කර නිකුත්ත කරන ලද දින උදෑසන 10.45ට
ෙමණ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට ෙැමිණ.”
කියලා. එතැන ෙැමිණිපේ කවුද කියලා තිපබන්න
ඕනෑ. ෙැහැදිලිද? 52වැනි පිටුපේ තිපබනවා, “පමම
බැඳුම්කර නිකුත්ත කරන ලද දින උදෑසන 10.45ට
ෙමණ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට ෙැමිණ
බැඳුම්කර පවන්පේසිපයන් පකාෙමණ මුදල්
ප්රමාණයක් ෙැමිණ ඇේද, පකාෙමණ ප්රමාණයක
ඉල්ලුමක් ෙැවතිපේද යනාදී කරුණු විමසූ බව
ප්රකාශ කරන ලදි.” කියලා. එතැන ෙැමිණිපේ කවුද
කියන එක තිපබන්න ඕනෑ. කවුරු පහෝ
කතෘවරපයක් ඉන්න ඕනෑ පන්. ෙැමිණිපේ කවුද
කියලා තිපබන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: වාර්තාව සකසේ කර ගන්නයි දැන්
හදන්පන්.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: අපි සියල්ල කථා
කළා. ආපේ පසෝද පසෝද මපේ දමන්පන් නැහැ.
දැන් අවසන් කරන්න යන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට පවනම කරුණු කිහිෙයක් තිපබනවා. එකක්
තමයි විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ පෙබරවාරි
27 සහ මාර්තු මාස සිදුවූ ගනුපදනු පදපක් අලාභය
වශපයන් එතුමා ගණන් හදලා තිපබන්පන්, එදින
සිදු වුණු ොඩුව වශපයන් එතුමා දකින එක. නමුත්ත
කාරක සභාව විධියට එය ප්පරමාණවත්ත නැහැ.
පමාකද, අවුරුදු 30කට පන් දීලා තිපබන්පන්. පම්වා
දීලා තිපබන්පන් අවුරුදු 30කට. අපි අලාභය
දකිනවා නම් දැකිය යුත්තපත්ත අවුරුදු 30ටමයි. එම
නිසා විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපවන් හරි, එම
හැකියාව තිපබන පවන තැනකින් හරි, මහ
බැංකුපවන්ම වුණත්ත කමක් නැහැ. අවුරුදු 30කට
පවන හානිය පකාෙමණද කියලා එකතු විය යුතුයි
කියන
පයෝජනාව
මම
කරනවා.
ඒක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවට එකතු වීමක්
විධියට පනාපවයි.

සභො තිතුමො: එතැනට “මහ බැංකු අධිෙතිවරයා”
කියලා ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසුව
තිපබන්පන්, විවාදාත්තමක කරුණු. ඒවා ගැන කථා
කරන පේලාවට සාකච්ඡා කරමු.
සභො තිතුමො: ඒ වාපේ තවත්ත corrections
තිපබනවා නම්, ඒවා ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒක වඩාත්ත
පහාඳයි. ඊට ෙසුව මූලික කාරණාවලට යන්න
ුළුවන් පන්.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ගරු මන්ත්රිතුමා, ඒක
කරන්න ගිපයාත්ත ප්රශේනයක් ඇති පවනවා.
ඔක්පකාම vague පවනවා. එම නිසා තමයි ඒක
කපළේ නැත්තපත්ත. Particular point එපක් 100 per
cent sure කරන්න ුළුවන් figure එක විතරක්
පම්කට දැම්පම් ඒකයි. අපනක් ඔක්පකාම vary
පවනවා interest rate එකත්ත එක්ක. එම නිසා
අහවල් පේය කියන එක පිළිබඳව තරක කරන්න හරි
අමාරුයි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, 62වැනි පිටුපේ තිපබනවා,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව කියවීම ගැන.
විගණකාධිෙතිතුමා ඒ වාර්තාව කියවන දිනපේ අපි
long discussion එකකට ගිහිල්ලා තිපබනවා. ඒ
කියන්පන්, සියලු පදනාම පම් ගැන ෙැහැදිලි
කරනපකාට ුළුල් සාකච්ඡාවකට ගිහිල්ලා
තිපබනවා.
සභො තිතුමො: Presentation එක දිනපේදී.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැන අලාභය කියන වචනය
ොවිච්චි කරන්න බැහැ කියලා අපි තීරණය කළා.
ලාභය, අලාභය කියලා එකක් පමතැන නැහැ. වාසි,
අවාසි ගැන විතරයි කථා කරන්න ුළුවන්.

“If I were to ask you, Mr. Governor, would
there be different views on market movement;
would there be different views on government’s
fiscal consolidation ability; and therefore,
would there be different views on the future
interest rate?”

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: අවාසි තමයි කතා
කරලා තිපබන්පන්. අවාසි කියන වචනය තමයි
ොවිච්චි කරලා තිපබන්පන්.

Would there be different views on the future
interest rate? ඒක තමයි වැදගත්ත එක. අෙට
පමතැන ඉඳලා ඉදිරිපේදී interest rate එක අඩු
පවයිද, වැඩි පවයිද කියන එක පිළිබඳව කියන්න
බැහැ. ඊළඟට පමහි තව දුරටත්ත තිපබනවා;

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: වචනපේ
පලාකු පවනසක් තිපබනවා. ොඩුවක් වුණා කියන
එක කියන්න බැහැ. අලාභයක් වුණා කියලා
කියන්න බැහැ. පමාකද, අපි අවසාන වශපයන් කළ
සාකච්ඡාපේ - මම theory එක විතරයි කතා
කරන්පන්. අපි එතැනදී කිේවා - පම්ක අවසාන
පවන හැටි බලන්න. මහ බැංකුපේ අලුත්ත Governor
- පමාන පිටුපේද ඒක තිපබන්පන්? පදසිය හතළිසේ
ගණන් පන්ද?

“Because, you know the interest rate from
time T to time T+1 …” -අද ඉඳලා ලබන වසර.
ඊළඟට “…and from time T+1 to time T+2 …”
-ෙළමු වැනි වසර අවසන් පවලා පදවැනි වසරට
යනවා. දැන් ඉඳලා ෙළමු වැනි වසර. ෙළමු වැනි
අවසර අවසන් පවලා පදවැනි වසර. “…the interest
rate from time T to time T+1 and from time T+1
to time T+2 is connected based on what we
believe - the interest rates are going to vary
further down the road. That is what we called,
“The Yield Curve; how steep or flat the yield
curve is.” - yield curve එකක් කියන්පන් ඉදිරිපේදී
interest rate එක වැඩි පවනවාද, අඩු පවනවාද
කියන එකයි. Then, I went on to ask, “So, my
question is an important one. Can there be
differences of opinion among the market
players as to what the future interest rates are
going to be?”

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ආර්ික විදයාව
කියන්පන් pure science එකක් පනාපවයි කියාු
එකද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 245.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක පම්කට අදාළ
නැහැ. එපහම ගත්තතාම mathematics වුණත්ත pure
science එකක් පනාපවයි. යවන පරාකට්
ුුරන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 245 පිටුපේ
කතාව බලන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: F = ma දමලා
ගැහුවාම පරාකට් ුුරනවා.

ප්රශේනය හරි ෙැහැදිලියි. ප්රශේනය තමයි පවළඳ
පොපළේ පනාපයක් අයට ඉදිරිපේදී පොලි අනුොතය
ගැන විවිධ මත තිපබන්න ුළුවන්ද කියන එක.
එපහම විවිධ මත තිපබන්න ුළුවන් නම්, එක
ුේගලපයකුට එක මතයක් ගන්න ුළුවන්, තව
ුේගලපයකුට තව මතයක් ගන්න ුළුවන්.
එතපකාට Governorපේ පිළිතුර තමයි “Most
certainly, there can be.” -ඔේ. එපසේ විය හැකියි.
He has further explained, “Because, for
instance, even in terms of the short-term, when
the Central Bank Monetary Policy Committees
meet here or abroad, if you take a survey of 10
or 15 economies, you will get varying views as
to what is going to happen even during the
course of that week. So, if you are taking a view

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොේඩක්
ඉන්න. මට විනාඩියක් පදන්න. පමම වාර්තාපේ 245
පිටුපේ තිපබනවා පම්ක “judgement call” එකක්
කියලා. ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා, අෙට
හරියටම තීරණය කරන්න ුළුවන්ද එක ෙැත්තතකින්
පමාන ප්රමාණයක් පමාන interest rate එකට ගන්න
ඕනෑද, අපනක් ෙැත්තපතන් පමාන ප්රමාණයක් පමාන
interest rate එකට පදන්න ඕනෑද කියන ප්රශේනයට
විෂයානුබේධ පිළිතුර පමාකක්ද කියලා මම ආචාර්ය
ඉන්රජිත්ත කුමාරසේවාමි මහතාපගන් ඇහුවා. 244
පිටුපේ අවසාන පේදය ගන්නපකෝ. මට විනාඩි පදක
තුනක් පදන්න. පමාකද, පම්ක වැදගත්ත.
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as to three, six, twelve months or the mediumterm, people will have different views.”
එතපකාට ගරු මන්ත්තරීතුමා, අපි අවුරුදු 30ක්
ගත්තතාම එම අවුරුදු 30 interest rate එක ඉහළ
යයිද, ෙහළ යයිද කියන එක පිළිබඳව අද අෙට
කියන්න බැහැ. අවුරුදු 30ක yield curve එකක් අද
පම් රපට් ඇත්තතටම නැහැ. පමාකද, secondary
market එක දියුණු පවලා නැති නිසා. Secondary
market එක දියුණු පවලා තිපබනවා නම් අෙට පම්
තීරණය ගැන, ලාභය අලාභය කියන එක ගැන කථා
කරන්න හැකියාවක් තිපබනවා. අෙට එපහම
කරන්න බැහැ. පමාකද, අපප්ප secondary market
එක develop පවලා නැති නිසා.

නමුත්ත ඒ අය ඒක කළා. පමාකද, ඒ අය
බලාපොපරාත්තතු වුණා ඒ investment එපකන් ෙසුව
ඒ අයට result එකක් එයි කියලා. මපේ අවසාන
ප්පරශේනය.
“Mr. Governor, my last question to you is, is
there a specific science of determining what the
tenure and the yield to maturity on the coupon
should be?”
අෙට කියන්න ුළුවන් ප්රමාණයක් තිපබනවාද?
අපි පම් ප්රමාණය පමන්න පම් rate එකට ගත යුතුයි
කියලා
කියන්න
ුළුවන්ද? Then,
Dr.
Coomaraswamy replied, “No. That is a
judgement call in the end. We have to take a
reading of the market conditions. But, of course
we have a committee compromising six or
seven people who are knowledgeable around
the table and taking that call.”

මපේ ඊළඟ ප්රශේනය තමයි - “Mr. Governor, the
penultimate question on this round is, have
there been instances where either the issuers or
the investors have made investment decisions
and found out that their original call was
wrong?”

මම කියනවා, “So, am I correct to assess as to
what you, as a professional, an economist and
somebody with decades of experience, are
saying is that mistakes can be made in making
a call of tenure and yield?” පකාච්චර කාලයකට
ගන්න ඕනෑද? පකාච්චර interest rate එකක් තිබිය
යුතුද? කියලා. අවසාන ප්රශේනයට උත්තතරය,
“Mistakes can be made and even what are
perceived to be mistakes can sometimes be a
narrative to justify it. As you know, economics
is such that it is not an exact science.” ගරු බිමල්
මන්ීතුමා, පමතැන ගැටලුකාරි තත්තත්තවයක්
තිපබන බව මා පිළිගන්නවා. නමුත්ත, අෙට පමතැන
තිපබන දත්තතවලින්, පමන්න පම් පහේතුව නිසා
පමච්චර අලාභයක් සිදු වුණා කියන එක කියන්න
හැකියාවක් නැහැ.

මීට කලින් පමපහම සිේධ පවලා තිපබනවාද? අපි
තීරණයක් ගන්නවා පම් interest rate එකට අපි ගත
යුතු ප්රමාණය පමෙමණයි කියලා. නමුත්ත ඒක
වැරදිලා තිපබන අවසේථා තිපබනවාද? Then, Dr.
Coomaraswamy replied, “Of course, that
happens a lot of the time, because the market is
driven by a mixture of fundamentals and
sentiments.” Sentiments කියන්පන් අපප්ප මතය.
අපි පකායි විධියටද හිතන්පන් කියන එක. ඒකට
function එකක් නැහැ. There, he went on to say,
“Even the fundamentals are difficult to predict
sometimes. As you know, economics is not a
very exact science. The sentiments are even
more volatile. So, this rather volatile mix of
fundamentals and sentiments can throw things
out significantly.”

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඔබතුමාපේ
ෙැහැදිලි කිරීම අනුව අනාගතපේ පොලී අනුොතය
ගැන කියන්න බැහැ, එච්චර අවදානමක් තිපබනවා.
ඒක ඇත්තත. ඒ නිසා තමයි ඒක TEC එකට දාලා,
Tender Board එකට දාලා Governorට යන්න
ඕනෑ. අපි කියන්පන් Governor එතැනට ගිහින්
කරු පේ වැරැදියි. ඒ ොඩුව, ඒ අවදානම ගන්න
ක්රමපේදයක් හදලා තිපබනවා. අපි කියන්පන්
ඒකයි.

එතපකාට එතුමා ෙැහැදිලි කරන්පන් theory එක
තිපබනවා, අපප්ප මතයක් තිපබනවා කියලායි. පක්න්
නැමැති ආර්ික විදයාඥයා ඕකට කියන්පන්
animal instinct කියලායි. ගරු අනුර දිසානායක
මන්ත්රිතුමා, රණසිංහ පේමදාස ජනාධිෙතිතුමා සිටිය
කාලපේ අෙට පගාඩක් investments ආවා. පගාඩක්
මිනිසේසු invest කළා. ණය අරපගන buildings
හැදුවා, factories හැදුවා. එතපකාට interest rate
එක කීයද දන්නවාද? සියයට 20යි, සියයට 22යි.
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

නැති කමිටුවලට මැදිහත්ත පවලා directions දීලා, ඒ
පිළිබඳව වගකීම දරන නිලධාරින් පමයින් රටට
හානියක්, මහ බැංකුවට අලාභයක් පවනවා කියලා
කියේදි තමයි, ගරු හර්ෂ මන්ීතුමා කියන වචන
අනුව කිේපවාත්ත, පම් අවාසිය පවලා තිපයන්පන්.
පම්ක ආර්ික විදයාව pure science එකක්
පනාවීපම් ප්රශේනයක් පනාපවයි. මම පම්ක
උදාහරණයක් විධියට ගත්තපත්ත, ග්රීක් බැඳුම්කර
ගනුපදනුපවන් පේපරන්න ොවිච්චි කරලා
තිපයන්පන්ත්ත ඔය තර්කයමයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔය තර්කයම- ගරු
හර්ෂ මන්ීතුමා එදා අහේදි කියු පේම- මහ
බැංකුපේ නිපයෝජය අධිෙති සමරසිරි මහතා ග්රීක්
බැඳුම්කර නඩුව සම්බන්ධව උසාවියට කියලා
තිපයනවා. පම් වාර්තාපේ තිපබනවා. මා හිතන්පන්
ඒ නඩුව ෙසුව ඉවත්ත කළා. මපේ අවපබෝධපේ
හැටියට ඔය කාරණාවම තමයි කියලා තිපයන්පන්.
පිටු අංක 108හි අංක 21හි තිපබනවා, එය පිටු අංක
109ටත්ත යනවා. එය බලන්න. “ පම් අවසේථාපේ
නිපයෝජය අධිෙති සමරසිරි මහතා- ග්රීක් බැඳුම්කර
නඩුපේ තීන්දුව රැගත්ත නඩු අංක ......පිටෙතක්
කමිටුවට ඉදිරිෙත්ත කළ අතර, එහි එක්තරා
පේදයකට කමිටුපේ විපශේෂ අවධානය පයාමු කරන
පලසත්ත, එය ඒ අයුරින්ම වාර්තාපේ සඳහන් කරන
පලසත්ත
ඉල්ලා
සිටිපේය.”
ඊට
ෙසේපසේ
විනිශේචයකාරවරයා කියු එකක් එතැන quote
කරනවා. “සංකීර්ණ ආර්ික ප්රතිෙත්තති හා සම්බන්ධ
කටයුතුවලදී ගනු ලබන සෑම තීරණයක්ම
අනිවාර්යපයන්ම ප්රතයක්ෂ මූලිකව සිදු කළ යුතු බව
අෙ අමතක පනාකළ යුතු අතර, ඒ අනුව දැඩි
රාමුවක පිහිටා පහෝ දැඩි මතවල එල්බ පගන එහි
වලංගුභාවය අත්ත හදා බැලීම සිදු කළ පනාහැක.”
මම කියන්පන් පමයින් රටට ොඩුවක් පවලා
තිපබනවා. ග්රීක් බැඳුම්කර ගනුපදනුවත්ත ෙැහැදිලිව
ොඩුවක් පන්. රටට යුපරෝ මිලියන 82ක වාපේ
ොඩුවක් පවලා තිපබනවා. ඊට ෙසේපසේ ආර්ික
විදයාවට අයත්ත subject එකක් pure science එකක්
පනාපවයි කියන එපකන් තමයි- ඒ ඇතුළු තවත්ත
කරුණු තිපයන්න ඇති. නඩුව ගැන මා දන්පන්
නැහැ.-පමතැනදී දැන් මතු කරන්පන්ත්ත ඒ
කරුණමයි. එපහම ගත්තපතාත්ත ආර්ික විදයාව
සම්බන්ධව බැංකුවට පහෝ කිසිම ආයතනයකට
වැරැේදක් එන්න බැහැ. ඒක ආර්ික විදයාපේ
ප්රශේනයක්. ඒ නිසා තමයි ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
මන්ීතුමා කිේවා වාපේ, ඒ මූලධර්ම ඉපගන පගන
ඒ මූලධර්මවල වැරැදි පවන්න ුළුවන් නිසා,
පියවපරන් පියවර යන්න ඕනෑ ක්රමපේදයක් හදලා
තිපයන්පන්. ඒ වාපේම best practices ොවිච්චි
කරන්පන්. manuals ොවිච්චි කරන්පන්. ඒ නිසා
තමයි, ගිය සතියට කලින් සතිපේ තිබුණු පවපළඳ
පොළ interest rate එක ොවිච්චි කරන්පන්. ඒ
සියල්ලම කරලාත්ත වැරැපදනවා නම්, ඒක විපශේෂ
එකක් නම් පත්තරුම් ගන්න ුළුවන්. පම් තිබුණු
ක්රමපේදය, උොය මාර්ගය හා ප්රතිෙත්තතිය පවනසේ
කරලා, ඊට ෙසේපසේ mechanism එපක් තමන්ට අයිති

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ග්රීක්
බැඳුම්කර ගනුපදනුව හා පම් ගනුපදනුව පගාඩාක්
පවනසේ. ඒකට පහේතුව ග්රීක් බැඳුම්කරවල අපි
ආපයෝජනය කපළේගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කිේපේ
සමරසිරි මහත්තමයාම නඩුව settle කරන්න ොවිච්චි
කරු එකම තර්කය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ග්රීක්
බැඳුම්කර සිේධිපේදී වුපණ්, අපප්ප මිනිසේසුපේ සල්ලි
ග්රීක් බැඳුම්කරවල ආපයෝජනය කළා. ඒක අර
සක්විති මුදලාලි ළඟ සල්ලි තැන්ෙත්ත කළා වාපේ
වැඩක් පන් වුපණ්. ඒ අය අෙට නැවත සල්ලි දුන්පන්
නැහැ පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එහිදීත්ත අෙට
උෙකල්ෙනය කරන්න ුළුවන්, පම් සල්ලි
ආපයෝජනය කරන අවසේථපේදී පමපහම ආර්ිකය
තිබුණා. අපි අපප්පක්ෂා කළා ඒක ඉදිරියට වර්ධනය
පවයි කියලා. ඒ නිසා අපි ලාභ අපප්පක්ෂාපවන් තමයි
ආපයෝජනය කපළේ කියලා, ඔය තර්කය පගන
එන්න ුළුවන්. ඒක අවිනිශේචිත නිසා කියලා. බැලූ
බැල්මට පප්පනවා එපහම අවිනිශේචිතතාවක් නැහැ.
අපනක් සාධක සියල්පලන්ම තහවුරු කර
තිපබනවා, ඒක බිඳ වැපටන ආර්ිකයක් කියලා.
පම් ගනුපදනුපේදීත්ත එපහමයි. පමහිදීත්ත අෙට
තර්කය පගන එන්න ුළුවන්, පමපහම තිබුණාට,
අනාගතපේදී පොලී අනුොත ඉහළ යා හැකියි. ඒ
කියන්පන් පොලී අනුොත විචලනය පමාන
අවසේථාපේදීත්ත විය හැකිව තිපබනවා. ඒ නිසා
සත්තභාවපයන් යුතුව පම් ආපයෝජනය කළා. නමුත්ත,
එහි බලෙෑමක් ඇති පවලා තිපබනවා කියලා.
හැබැයි, දැන් තිපබන ප්රශේනය තමයි ඒක පම්
අනුගමනය කළ යුතු සියලු ක්රමයන් අනුගමනය කර
අවසානපේ ලැබී තිපබන ප්රතිඵලයද කියන එක.
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ග්රීක් බැඳුම්කර ගනුපදනුපේදී වාපේම අපනකුත්ත
සාධක විසින්, පම්ක මිලදී ගත්තපත්ත කවුද, පම්ක
රුපියල් බිලියන 5 දක්වා වැඩි කරන විට කවර
සමාගමක් පවතද ගිපේ, මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ
මැදිහත්තවීම යන ඒ අතුරු සාධක මඟින් ග්රීක්
බැඳුම්කර ගනුපදනුව වාපේම පම්කත්ත වංචනික
ක්රියාවක් බව පෙන්නුම් කරනවා. ග්රීක් බැඳුම්කර
ගනුපදනුවත්ත ඒපකන් තමයි තහවුරු පවන්පන්.

සභො තිතුමො: ඒක ෙැහැදිලි කිරීපම් වගකීමක්
තිපබන නිසා මම එය ෙැහැදිලි කරන්නම්.
පමතැනට ඩිේ ගුණපසේකර සභාෙතිතුමාපේ අනු
කාරක සභාපේ වාර්තාව අදාළ කර පගන නැහැ.
ඒකට පහේතුව, මම අනුපිළිපවළ කිේපවාත්ත, ගරු
අග්රාමාතයතුමා විසින් ඉදිරිෙත්ත කරු කමිටුපේ
වාර්තාව පමයට ඇතුළත්ත කර තිපබනවා. ඒකට
පහේතුව, පම් විමර්ශනයට ෙදනම වුපණ් ඒක තමයි.
ඊට ෙසේපසේ එවකට තිබුණු ඩිේ ගුණපසේකර
සභාෙතිතුමාපේ කාරක සභාපවන් ඒකට අනු
කාරක සභාවක් ෙත්ත කළා. ඒක පමහි සටහන් කර
තිපබනවා. ඒ අනු කාරක සභාපේ වාර්තාව ප්රධාන
කාරක සභාවට ඉදිරිෙත්ත කර අනුමත කරලා,
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න කලින් එදින
ොර්ලිපම්න්තුව විසිරුවා හැරියා. ඒ නිසා ඒ අනු
කාරක සභාපේ වාර්තාව අෙට පම්කට අදාළ කර
ගන්න බැහැ. නැවත 08වැනි ොර්ලිපම්න්තුව විසින්
මාව සභාෙතිවරයා වශපයන් ෙත්ත කරලා පම් කාරක
සභාව ආරම්භ කළාට ෙසුව, අපි කාරක සභාව
හැටියට තීරණයක් ගත්තතා. ඒ තමයි, ඒ අනු කාරක
සභාපේ වාර්තාව අෙට අදාළ කර ගන්න බැහැ.
නමුත්ත, ඒ අනු කාරක සභාපේ වාර්තාව සකසේ
කරන්න හදු verbatim -ඒ කැඳවූ නිලධාරින් ලබා
දුන් සාක්ි සටහන්-ෙදනම් කරපගන, ෙදනම් කර
ගන්න ුළුවන් වාර්තාවක් සකසේ කරන්න
විගණකාධිෙතිතුමාට
භාර
දුන්නා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව සකසේ කපළේ, ඒ
opinion එක ගත්තපත්ත ඒ සාක්ි සටහන් ෙදනම් කර
පගනයි. ඊට ෙසේපසේ විගණකාධිෙතිතුමාපේ ඒ
වාර්තාව පම් කාරක සභාවට ඉදිරිෙත්ත කළා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ෙරමාදර්ශ සටහන්
ොඨ ගන්නවා නම්, නිශේචිත case එපකන් case
එකට පවනම ගන්න ඕනෑ. මිනිසේසුන්ට වරදින්න
ුළුවන් වාපේ ෙරමාදර්ශ පේවල්. ඒවා හැම
පදයකටම ගන්න බැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පම් ක්රියාවලිය
පවන්පේසියට ගිහින්, computer print එක ආවාට
ෙසුව TEC එක අනුමත කරලා, එතැනින් Tender
Board එක අනුමත කරලා, Governor අත්තසන්
කරලා අනුමැතිය දීලා රුපියල් බිලියන 100ක් ොඩු
වුණා කියලා අපි හිතමු. ආණ්ඩුව වගකීම භාර ගන්න
ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ගැටලු කිහිෙයක් තිපබනවා. එකක් තමයි, අපප්ප ගරු
මහින්දානන්ද මන්ීතුමාත්ත කිේවා ඩිේ ගුණපසේකර
වාර්තාව පිළිබඳව. ඩිේ ගුණපසේකර වාර්තාව පම්කට
පේන්න බැහැ. ඒකට පහේතුව, ඩිේ ගුණපසේකර
වාර්තාව COPE එපක් ෙරීක්ෂණ කරලා ඒක
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කපළේ නැහැ. ඒක draft
එකක් ෙමණයි. අපි ඒ අවසේථාපේ හිටිපේ නැහැ. අපි
හිටියා නම්, පමවැනි ප්රශේන ඒ අවසේථාපේදී මතු
කරනවා. ඒ නිසා අෙට පමවැනි ප්රශේන මතු කරන්න
අවසේථාවක් තිබුපණ් නැහැ. ඩිේ ගුණපසේකර
වාර්තාපේ තිපබන ඒවා පම් වාර්තාවට පගනැල්ලා,
ඒක මත ෙදනම් පවලා අෙට පිළිතුරු සෙයන්න
හැකියාවක් නැහැ. මම සම්ූර්ණපයන්ම ඒ මතපේ
නැහැ. ඒක note කර ගන්න. ඒක කරන්න බැහැ.

ඒ වාර්තාව ෙදනම් කර පගන තමයි අපි විමර්ශන
ආරම්භ කපළේ. අපි විමර්ශන කළ දින ගණන 05වැනි
පිටුපේ තිපබනවා.
ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාව සෑදීම සඳහා, ඒ සාක්ි සටහන් කුමන
ප්රමාණයකින් උෙපයෝගී කර ගත්තතාද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: මම
සම්ූර්ණපයන්ම ඒ මතපේ ඉන්නවා කියලා note
කර ගන්න.

ගොමිණී ජයසිිංහ මහතො: අපි Central Bank එක
සහ අපනකුත්ත ආයතන සම්බන්ධපයන් තීරණ
ගැනීපම්දී ලැපබන උත්තතරවලට සාධාරණ
evidence තිපබනවාද කියන එක, evidenceවලට
යම් යම් අවසේථාවල භාවිත කරනවා මිසක් එහි
quantify කිරීමක් පහා පවන පමානවත්ත කරලා
නැහැ. පම් කථා කළ සියලුම මන්ත්තරීමන්ලා කථා
කපළේ, විගණකාධිෙති වාර්තාව සම්බන්ධ කර පගන

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පමපහම
හිතමු. අපි පවනත්ත ජූරියකින් නඩුව විභාග කරලා, ඒ
ජූරිය මඟදී නවත්තවලා තවත්ත ජූරියක් ඉදිරිපේ විභාග
කරන විට ෙරණ ජූරිපේදී කියු කථා පේන්න බැහැ
පන්.

( 290 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

“අවාසිය පහෝ වාසිය” කියලා සඳහන් කර
තිපබනවා.

පනාපවයි. පමාකද, විගණකාධිෙති වාර්තාවට ඔය
කියන කාරණා කිසිවක් touch කපළේ නැහැ. පම්
“අවිනිශේචිත” කියන වචනය විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ පකාතැනකවත්ත සඳහන් වන්පන් නැහැ.
එම නිසා තමයි විගණකාධිෙති particular point
එපක් සිදු වූ අලාභය ගැන ෙමණක් කථා කපළේ. එම
particular point එපක් සිදු වූ අලාභය, ඔය කියන
future ratesවලට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ
කියන්පන්, Rs. 1 billion ගන්න ඕනෑ තැනට Rs. 10
billion ගැනීම නිසා, ඒ අවසේථාපේදී රුපියල් 100ට102ට ගන්න තිබුණ එක රුපියල් 70ට ගැනීම නිසා
සිදු වූ අලාභය ෙමණයි calculate කපළේ. ඒ නිසා Rs.
1.6 billion කියන එක, interest rate එපක්
විචලතාවට සම්බන්ධ කර ගන්න එො කියලා මම
ඉල්ලා සිටිනවා. පමාකද, එතැනට ගිහින් නැහැ
කියලා විගණකාධිෙති වාර්තාපේ පකාටසක් පලස
ෙැහැදිලිවම සඳහන් කර තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම විගණාධිෙතිතුමා සමඟ
තර්කයකට
යනවා
පනාපවයි.
දැන්
විගණකාධිෙතිතුමා සඳහන් කපළත්ත “අලාභය”
කියලා පන්. ඔබතුමාපේ වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළ
ෙළමු වැනි දවපසේම මම කිේවා, “අපිට ඒක
පිළිගන්න බැහැ” කියලා. මම හිතන්පන් ඒක
presentation එපක් ඇති කියලායි.
සභො තිතුමො: Presentation එපක් තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
උදාහරණයක් හැටියට, “ඩිේ ගුණපසේකර” කමිටුපේ
මම සිටියා නම්, මම ඔය line එක තමයි ගන්පන්.
නමුත්ත ඒ කමිටුපේ මම සිටිපේ නැති නිසා ඒ line
එක ගන්න හැකියාවක් තිබුපණ් නැහැ. අපි පම්ක
උසාවියක් කියලා හිතුපවාත්ත, උසාවිපේ නීතිඥයා
අසන ප්පරශේනයට තමයි defendant උත්තතර
පදන්පන්. නඩුවක වුණත්ත පමය වැරදිද-නිවැරදිද
කියලා තීරණය වන්පන්, ඒ නීතිඥයා සත්තය
පතාරතුරු පසායා ගැනීමට උත්තසාහ කරන්පන්
පකායි ආකාරයටද කියන ප්පරශේනාවලිය මතයි.
නමුත්ත ඒ ප්පරශේන කිරීම පිළිබඳව මට සෑහීමකට ෙත්ත
පවන්න බැහැ. විගණකාධිෙතිතුමනි, පමය ුේගලික
පදයක් පනාපවයි පන්. ඔබතුමා ගැන මපේ සියයට
සියයක විශේවාසය තිපබනවා. ඔබතුමා කියන
කාරණයට අභිපයෝගය කරනවා පනාපවයි. මම පම්
ගැන කියන්පන් තර්කානුකූලවයි. මම එදා කිේපේ,
අපිට “අලාභය” කියන වචනය ොවිච්චි කරන්න කිසි
විපටකත්ත බැහැ කියන එකයි. ඒ අවසේථාපේදී
ඔබතුමා ඒක පිළිපගන, “අලාභයක් නැති
අවාසියක්” හැටියට ොවිච්චි කරමු කියලා අපිට
කිේවා. ඒ නිසා මම කියන්පන්, කුමන පහෝ
ගැටලුවක් පමතැන තිපබනවා කියන එකයි. නමුත්ත
මට පෙපනන හැටියට ඒක ෙැටලිලායි තිපබන්පන්.
අපි කවුරුන් පහෝ කුමන පහෝ වැඩක් කර තිපබන
බව පම්පකන් පෙපනනවා. පමයට සම්ූර්ණ
වැරදිකරු මහ බැංකුපේ අධිෙතිවරයා කියන්න තරම්
සාක්ි පමතැන නැහැ. නමුත්ත කුමන පහෝ පදයක්
පවලා තිපබනවා.

ගරු
බිමල්
රත්නොයක
මහතො:
ගරු
කථානායකතුමාට ඒ සාක්ි සටහන් ඉදිරිෙත්ත
කිරීපමන් ෙසුව, නැවත අපිට ලබා දුන් ප්පරධාන
වාර්තාපේ ඇමුණුමක් වශපයන් ඒ සියලු සාක්ි
සටහන් තිපබන නිසා අපි ඒ ගැන තර්කයක් පගාඩ
නගා ගැනීම පත්තරුමක් නැහැ. අපි එතැනින් නැවත
මුලට යන්න අවශේය නැහැ. ගරු හර්ෂ මන්ත්තරීතුමාට
ඒ සඳහා විරුේධ පවන්න අයිතියක් තිපබන්න
ුළුවන්. නමුත්ත අපි ඒ ගැන නැවත විවාද කරන
එපක් පත්තරුමක් නැහැ. පමාකද, අපි ඒ සාක්ි
සටහන් ෙදනම් කර පගන තිපබනවා පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමය පකාපහමද
සිදු වුපණ් කියලා, කථාව පෙළ ගැසේවීමට තමයි ඒ
සාක්ි සටහන් ොදක කර ගත්තපත්ත. ඒක තමයි
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපවන් කපළේ. නමුත්ත
ඒ සාක්ි සටහන් මත, තර්ක පගාඩ නගා ගන්පන්
නැහැ.
සභො තිතුමො:
Opinion
අදාළ පවන්පන් නැහැ.

එකට

ඒක

ගොමිණී ජයසිිංහ මහතො: ඒ නිලධාරින් නැවත
කැපඳේවත්ත ඒ ටිකම පන් කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි දිගටම
“අලාභය” කියන වචනය තමයි ොවිච්චි කපළේ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමා, මම ඔබතුමා කියන කාරණය
පිළිගන්නවා. නමුත්ත මම කියන්පන් අපනක් කිසිදු

සභො තිතුමො: නැහැ. කිසිම තැනක “අලාභය”
කියන
වචනය
ොවිච්චි
කරලා
නැහැ.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ ඉතා ෙැහැදිලිව
( 291 )
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ. ෙරණ
Governor අපේ නැහැ පන්.

සාක්ියක් එො, මහ බැංකුපේ අධිෙතිවරයා
පමතැනට ෙැමිණ කළ ප්රකාශපේ recording එක
අරපගන අහන්න. ඒ ටික ඇති කරුණු පත්තරුම්
ගන්න. අපනක් අය කියු පේවල් පමානවත්ත ඕනැ
නැහැ. මහ බැංකුපේ අධිෙතිවරයා -අර්ුන
මපහේන්රන්- පමතැන ෙැය පදකක් වාඩිපවලා
සිටියදී එතුමාපගන් අසන ලද ප්රශේන සහ ඒ සඳහා
ලබා දුන් පිළිතුරු බලන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒ කමිටුපේ
මමත්ත සිටියා, පමතුමත්ත සිටියා. ොර්ලිපම්න්තුව
පවනසේ වුණා. එපහනම්, අනාගතපේදී කවුරුන්
පහෝ කියයි පම්කත්ත පිළිගන්න බැහැ කියලා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම් ප්පරධාන
වාර්තාපේ ඕක තිපබනවා. අපි ඒක පිළිපගන වැඩ
කරලා තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
තිපබන්පන් පමාන පිටුපේද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් වාර්තාව
සම්මත වූ වාර්තාවක් පනාපවයි පන්. පම්ක පකටුම්
ෙතක්. සියලුම මන්ත්රිවරු පම්කට එකඟ පවලා
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තත. සියලුම මන්ත්රිවරුන් එකඟ
පවලා නැති වාර්තාවක්, අපි පම්කට ොවිච්චි
කරන්පන් පකාපහාමද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: මහ
බැංකු අධිෙතිතුමාපේ සියලුම සාක්ි පමතැන
නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ඩිේ
ගුණපසේකර වාර්තාපේ පවන්න ඇති.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක අපප්ප ප්රධාන
වාර්තාපේ තිපබනවා.

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: අපි උෙපයෝගී
කරගන්පන්, ඒ වාර්තාපවන් ඉදිරිෙත්ත වී තිපබන
නිගමන නම්, ඔබතුමා කියන එක හරි. නමුත්ත අපි
කිසි පසේත්තම ඒ වාර්තාපවන් ඉදිරිෙත්ත වී තිපබන
නිගමන පමතැනට උෙපයෝගී කර ගන්පන් නැහැ.
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ඒ කමිටුවට ෙැමිණ කරන
ලද ප්පරකාශය තමයි උෙපයෝගී කර ගත්තපත්ත. නිගමන
අතර ෙරසේෙරතාවන් තිබුණා. අවසන් කර ගන්න
බැරි වුණා. ඒ නිසා නිගමන අවශේය නැහැ. නමුත්ත මහ
බැංකු අධිෙතිවරයා පම් පකෝප්ප සභාවට ෙැමිණ,
පමහි බලයට යටත්තව ඉදිරිෙත්ත කළ ප්පරකාශයක්
තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්රිතුමා
ළඟ තිපබන ුළුල් පොපත්ත ඒක තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ඩිේ
ගුණපසේකර වාර්තාවද?
සභො තිතුමො:
තිපබනවා.

ඒපක්

සාක්ි

සටහන්

ටික

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ ේේ ගුණපසේකර
වාර්තාව පනාපවයි, නිලධාරින්පේ සාක්ි සටහන්
වාර්තාව පන්.

සභො තිතුමො: ගරු හර්ෂ මන්ත්තරීතුමා, වාර්තාවක්
පනාපවයි. මම ඒ ගැන අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.
ොර්ලිපම්න්තුපේ අපි කථා කරන පේ record පවන
Hansard Report එක තිපබනවා පන්. ඒ වාපේ
පමතැන කථා කළ පේවල් වාර්තා ගත වූ, record වූ
සාක්ි සටහන්. උදාහරණයක් විධියට, “මම
අඬනවා“ කිේපවාත්ත, එහි ලියවිලා තිපබනවා “මම
අඩනවා“ කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපිට මූලික
නිගමනයට එන්න නම්, ඩිේ ගුණපසේකර වාර්තාව
ොවිච්චි
කරන්න
ුළුවන්ද
කියලා
මම
තර්කානුකූලවයි අහන්පන්.
සභො තිතුමො: ඒක ඩිේ ගුණපසේකර වාර්තාව
පනාපවයි කියලා මම නැවතත්ත කියනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපි සේථාවරයක් අරපගන, ඒ සේථාවරපේ සිට ෙසේසට
ගණන හදන්න බැහැ. අපි ඒ සාක්ි සටහන්
පිළිපගන වැඩ කරලා තිපබනවා.

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: ඒ අවසේථාපේදී
කවුරුන් පහෝ ප්රශේන අහන ආකාරයට තමයි එතුමා
ඒ සාක්ි ලබා පදන්පන් කියලා, පමතුමා තර්කයක්
පේනවා. ඒ කියන්පන්, කාට පහෝ ුළුවන් තමන්
පතෝරා ගන්නා ොරක සාක්ි අහලා පගන යන්න,
පවනත්ත ොරක් නැතිනම්. නමුත්ත ඊට ෙසුවත්ත අවසේථා
ගණනාවකදී පම් අය පමතැනට කැපඳේවා.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි ඊට ෙසේපසේ Governor පගන්නුවා
පන්ද?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තීන්දුව
වැරදි පවන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: අපප්ප පකටුම් ෙත සකසේ කර
තිපබන්පන් ඒ සාක්ි මත ෙමණක් ෙදනම්ව
පනාපවයි. ඒ සාක්ි හා තවත්ත පබාපහෝ කරුණු
ෙදනම් කර පගන විගණකාධිෙතිතුමා සකසේ කළ
වාර්තාවත්ත, ඒ වාර්තාව ෙදනම් කර පගන නැවත
අවසේථා කිහිෙයකදී මහ බැංකුපේ හිටු අධිෙතිතුමා,
වර්තමාන අධිෙතිවරු, නිලධාරින් කැඳවා ලබා ගත්ත
සියලු සාක්ිත්ත එකතු කරලා තමයි එය සකසේ කර
තිපබන්පන්. ඒ ක්රියාවලිපේදී අපි දියනයක්
කිේපවාත්ත, පවලාවක් කිේපවාත්ත, තැනක් කිේපවාත්ත
ඒවා පවනසේ කරන්න බැහැ පන්. අපි පකාපහාමද
ඒවා පවනසේ කරන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතුමා කියන්පන්
සාක්ි සටහන් ගැන. පමතුමා කියන්පන් නිලධාරින්
දුන්න සාක්ිසභො තිතුමො: ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මැතිතුමාට ඔය තරම් පදයක් පත්තපරන්පන් නැති
එක ගැන මට ුදුමයි.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා: මට
පත්තපරනවා.
සභො තිතුමො: තීන්දුපේ හා සාක්ි සටහන් අතර
පවනසක් තිපබනවා පන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පමතුමා
මූලික සාකච්ඡාවලට ආවා නම්, පමතරම් කථා
කරන්න පදයක් නැහැ පන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා: සාක්ි
සටහන් කියන්පන් දැන් පමපහමපන්-

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමා, මට සරල උදාරහණයක් කියන්න
පදන්න.

සභො තිතුමො: අපි තීන්දු ගණන් ගන්පන්ම නැහැ.
ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ත්රිතුමා කියා පගන ආව
පදයට බාධා වුණා. එතුමාට කථා කරන්න පදන්න.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පමතුමා
මූලික සාකච්ඡාවට ආවා නම් පම් පිළිබඳව
පමෙමණ කථා කරන්න පදයක් නැහැ. පමතුමා ඒ
රැසේවීම්වලට ආපේ නැහැ. ඔබතුමා එදා හිටියා නම්
පම් ප්පරශේනය මතු පවන්පන් නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අගමැතිතුමාපේ
කමිටුව ඉදිරිෙත්ත කළ වාර්තාවත්ත පම් ක්රියාවලියට
හවුල් වුණාපන්. බලගතු පවනත්ත ආයතනයකින්
ෙවා ෙරීක්ෂණය කරන්න කියලා ඒ වාර්තාපවන්
පන් පයෝජනා කපළේ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමා, මම ුංචි උදාරහණයක් කියන්නම්.
මිනීමැරුම් සිේධියක් සම්බන්ධපයන් පොලීසිපේ
entry එකක් දමනවා. ඒක මපහේසේරාත්ත උසාවියට
යනවා, ඊට ෙසේපසේ මහාධිකරණයට යනවා, ඊටත්ත
ෙසේපසේ Court of Appeal යනවා. පම් උසාවි තුනටම
යන්පන් එකම කටඋත්තතරය.

(පම් අව්ස්ථොපේදී ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො

නිපයෝජය ඇමතිතුමො කොරක සභොපව්න් නික්ම
ගිපේය.)
එතපකාට සාක්ි සටහන්වලට අමතරව පම්පක්
106 වැනි පිටුව බැලුපවාත්ත, ඒපක් තිපබන්පන්
අගමැතිතුමාපේ
ත්රිුේගල
කමිටුපේ
ඒ
පගාල්ලන්පේ නිරීක්ෂණ. 106 වැනි පිටුපේ 14 වැනි
අංකය අරපගන බලන්න. ඒපක් තිපබනවා,
“ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු වූ ලංකා බැංකුව
රුපියල් බිලියන 13ක් වටිනා මුදලක් ඉල්ලුම් කර
තිබුණි.” ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා
පමතැන නැතිව ඉතුරු ටික කියලා වැඩක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.
පම්ක වැරදියි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අගමැතිතුමාපේ
වාර්තාපේගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි,
පම්ක හරි නැත්තපත්ත පමාකද කියලා මම කියන්නම්.
ඒක හරි පමාකද, ඒ සියල්ලම signed and sealed
ඒවා. ඒවා agree පවලා නඩු තීන්දු දීු ඒවා.
Judgesලා අත්තසන් කළ ඒවා. නමුත්ත, පම්ක අපි
අත්තසන් කරලා දීු එකක් පනාපවයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මපේ කථාවත්ත
එතුමා නැතිව කියලා වැඩක් නැහැ. මම basics කථා
කරන්පන්. දැන් පමතුමා ෙදනම් කරු අවාසිය,
පම්ක auction එකකට ගිය නිසා සිේධ වුණු
අවාසියක් හැටියට තමයි විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව අනුව මුලික වශපයන් සඳහන් පවලා
තිපබන්පන්. Auction එකක් නිසා. දැන් පමතැනදි

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: තීන්දුව වැරදි
නිසා පන්.
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ොර්ලිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

auction එකකින් කරන්න, පකාපහාමද ොඩුවක්
පවලා තිපබනවා කියලා කියන්පන්, ඒ පිළිබඳව මට
පත්තපරන්පන් නැහැ.

මම දකින පේ තමයි රජපේ ප්රතිෙත්තතිය, අපි ෙසු ගිය
කාලපේත්ත පම් direct placementsවලට විරුේධව
හඬ නැඟුවා. අපි මැතිවරණයට ගිපයත්ත විශාල
වශපයන්ම තමන්පේ පහංචයින්ට පදනවා ආදි ඒ ඒ
කාරණා අනුව අපි පම්වා සෑම පදයක්ම auction
කරනවා කියන මතපයන්. අපප්ප රුපියල් ලක්ෂ 10
වයාෙෘති වුණත්ත ඒ ක්රමයට යන්පන්. රජපේ
ප්රතිෙත්තතියක් පවනසේ පවලා තිපබනවා. මම දකින
හැටියට අග්රාමාතයතුමා ඉතා ෙැහැදිලිව ඒක
ොර්ලිපම්න්තුපවත්ත සඳහන් කළා, auction ක්රමයටයි
යන්පන් කියන එක පිළිබඳව. ඒක එක කාරණාවක්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා කියන එක
හරි. ෙළමුවැනි එක තමයි අගමැතිතුමා පම් ප්රශේනය
සිේධ වුණාට ෙසේපසේ අහු ප්රශේනයකට
ොර්ලිපම්න්තුපේදී ප්රකාශයක් කපළේ. ඒ පවලාපේ
තමයි කිේපේ අපි පමපහම තීරණයක් අරපගන
තිපබනවා කියලා. එතපකාට එවැනි තීරණයක්
ගැනීම- පමාකද, අගමැතිතුමාපේ දුරකථන
ඇමතුමක් පහෝ ප්රකාශයක් පහෝ පේව වාකයයක්
පවන්පන් නැහැ. ඒ හැම එකක්ම - දැන් අය වැය
පල්ඛනපේ වුණත්ත බදු මුදල් වැඩි කරනවා කියලා
මුදල් ඇමතිතුමා කිේවාට එපහම බදු වැඩි කරන්න
බැහැ. ඒ Bill එක හරියට පගනැල්ලා ඒ බදු
සංපශෝධනය කරන්න ඕනෑ. පමාකද, VAT Bill
එක හිරපවලා තිපබන එකපන්. එපහම කරන්න
ගිහිල්ලා තමයි පරේෂේඨාධිකරණ ණපයන් තීන්දුව
දුන්පන් ඒක කරන්න බැහැ කියලා. ඒ කියන්පන්
අගමැතිතුමාට පහෝ මුදල් අමාතයවරයාට පහෝ
ප්රතිෙත්තති ප්රකාශනයක් ප්රකාශ කරන්න ුළුවන්.
හැබැයි, ප්රකාශ කරන ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක්
ක්රියාවට නැඟීම සඳහා ක්රමපේදයක් තිපබනවා.
එතපකාට ෙළමු පකාටම ඒ ක්රමපේදය පම්
පගාල්පලෝ අනුගමනය කරලා නැහැ. පමාකද, ඒ
පගාල්පලෝ නිලධාරින්. ඒ පගාල්ලන්ට තිපබන
එකම ප්රතිෙත්තතිය තමයි එපතක් ඒ පගාල්ලන්ට
නිශේචිත පලස හඳුනා පගන තිපබන ප්රතිෙත්තති.
පමාකද, ඒක පකාතැනකදීවත්ත පවනසේ කරලා
නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලපේදී පහෝ මුදල්
මණ්ඩලපේදී පහෝ ඒක පවනසේ කරලා නැහැ. ඒක
තමයි ෙළමුවැනි එක.

අපනක් කාරණාව, අපප්ප රජයට මුදල් අවශය
පවන පකාට එක්පකෝ Treasury Bonds, එක්පකෝ
Treasury Bills ලබා ගන්නවා. නමුත්ත, පම්
පවලාපේ අෙට Treasury Bills ceiling එකටම
වපේ ඇවිල්ලා තිබුපණ්. ඒ නිසා Treasury Bills
නිකුත්ත කරන්න බැහැ. පමාකද, Treasury Bills
නිකුත්ත කිරීපම් යම් ප්රමාණයක් තිපබනවා. ඒ
ප්රමාණයට වඩා රජයකට ගන්න බැහැ. ඒ සඳහා
ොර්ලිපම්න්තුව අවසර දුන්පනත්ත නැහැ. එතපකාට
දැන් අෙට පවලා තිපබන්පන් Treasury Bonds- මම
පෙෞේගලිකවත්ත දන්නවා, ඒ දවසේවල මපේ
මැතිවරණ පකාට්ඨාසපේ ොරවල් 16ක විතර
සංවර්ධන කටයුතු නතර කරලා තිබුණා.
පෙෞේගලිකව මම පම් කථා කරන්පන්, ොරවල්
16ක විතර සංවර්ධන කටයුතු ජනවාරි 08 වැනි
දායින් ෙසේපසේ නතර වුණා. අපි ුදුම pressure එකක්
දමනවා, ඒ දවසේවල මහා මාර්ග ඇමති විධියට
කටයුතු කපළේ ගරු කබීර් හාෂීම් මැතිතුමා. අපි
පකාපහාමද මැතිවරණපයන් ෙසේපසේ ගමට යන්පන්,
පම් වැඩ ටික සියල්ලම නතර පවලා. එතපකාට
කියනවා ඒවා කරන්න රජයට මුදල් නැහැ කියලා.
ඉතා ෙැහැදිලිවම රජයට විශාල මුදල් ප්රමාණයක
අවශේයතාවක් තිබුණා. මම හිතන හැටියට ඒක
නිසාම තමයි Treasury Bondsවලට ප්රාපයෝගිකවම
පමෙමණ මුදල් ප්රමාණයක් ගන්න අතයවශය වුපණ්.
හදිසියට, ඉක්මනට ගන්න තිබුණු එකම ක්රමපේදය
තමයි පම් කාරණාව.

පදවැනි එක තමයි, ඔබතුමා කියන හරි. ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ත්තරීතුමා කිේපේත්ත පම් තිපබන අපප්ප
පහාඳ සංකල්ෙ කැත පේවල් වහගන්න උෙපයෝගී
කර ගන්න පහාඳ නැහැ කියලයි. දැන් බලන්න Rs.
one billion අපි ඉල්ලනවා. Rupees one billion
ඉල්ලන පකාට ඕනෑම පකපනක් පදන්නම්
කියන්පන් උෙරිම ප්පරමාණය පකාෙමණද? උෙරිම
පදන්නම් කියන්පන් Rs. 1 billionපන්. Rupees one
billion ඉල්ලන පකාට ඊට වඩා පදන්න පිසේසුවක්
තිපබන්න ඕනෑ පන්. Rupees one billion ඉල්ලන
පකාට Rs. 5 billion පදන්නම් කියන්පන් ඇයි?
Rupees one billion ඉල්ලන පකාට මහ බැංකුපවන්

එතපකාට අෙට පම් පවලාපේ Treasury Bond
එකක් තුළින්- රජපේ අවශයතාවක් ඒ දවසේවල
තිබුණා. එතුමා කිේව ආකාරයට රුපියල් බිලියන
13ක ප්රමාණයක අවශයතාවක් රජයට තිබුණා.
ඒපකන් රුපියල් බිලියන 10ක් තමයි ගත්තපත්ත.
එතපකාට රජපේ තිෙත්තතිමය පවනසක් වුණා නම්

( 294 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

බෑණාපේ සමාගම Rs. 5 billion පදන්නම් කියනවා.
ඒ කියන්පන් පමාකක්ද? පමයා Rs. 1 billion
ඉල්ලුවාට Rs. Rs. 10 billion ගන්න බව අරයා
දන්නවා.

බැලුපවාත්ත Rs. 1 billion අරපගන Rs. 3 billion
ගිපේ. පම්ක Rs. 10 billion පනාපවයි. පමතැන Rs.
20 billion ගන්න කියනවා.
දිලංකා/ තක්ිලා - 3.55 - එතපකාට Rs. 20
billion ගන්න කියන නිසා තමයි ....

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ත්තරීතුමා මම ඔතැනට පම් කාරණය
එකතු කරන්නම්. අගමැතිතුමාපේ වාර්තාපේ 107
වැනි පිටුපේ (ආ) බලන්න. “තවත්ත කරුණක් වූපේ
ප්පරකාශයට ෙත්ත බැඳුම්කරපේ වටිනාකම රුපියල්
බිලියනයක් පවේදී, ඉහත කී ෙර්ෙචුවල් ට්පරෂරීසේ
සමාගම රුපියල් බිලියන 13ක් වටිනා බැඳුම්කර
ඉල්ලුමක් සඳහා ලංකා බැංකුපේ සහාය ෙැතීමයි.”
ඒක අගමැතිතුමාපේ කමිටුවම ුදුමයට ෙත්ත
කරනවා.
ගරු අනුර
බිලියනය-

දිසොනොයක

මහතො:

එතපකාට, Rs. 20 billion ගන්න කියන නිසා
තමයි බෑණා 13ක් දමලා තිපබන්පන්. පමාකද, Rs.
10 billion විතරක් ගන්නවා නම්, බෑණා 13ක්
දමන්පන් නැහැ. ඒ නිසා, අපි මූල ධර්ම මත ෙමණක්
පනාපවයි පම් ක්රියාවලිය ගැන බැලුපවාත්ත,
ක්රියාවලිය හරි ෙැහැදිලියි. මපේ තීරණය නම්, පම්
වාර්තාවට පම් සමාගපම් නමත්ත, ඒ සමාගපම්
ඥාතීත්තවයත්ත එන්න ඕනෑ කියලායි. එපහම
නැත්තනම් පම්ක හරියට එළියට එන්පන් නැහැ.
නැත්තනම් පම් ගනුපදනුව එළියට එන්පන්, කිසිම
සම්බන්ධයක් නැති ඉහළින් තිපබන company
එකක් එක්ක පම් ගනුපදනුව පවනවා කියලා.
එතපකාට අපිට, “පමතැන එපහම සම්බන්ධයකට
සාධක නැහැ.” කියලා හිතන්න ුළුවන්. නමුත්ත,
පමහි එපහම සාධකයකුත්ත තිපබනවා.

එතපකාට

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔබතුමාපේ
කථාවටම අදහසක්. පම්ක market speculation
පන්. මම දන්න විධියට ඔතැන ඉන්න buyersලා
රජයට පකාෙමණ අවශේයතාවක් තිපබනවා ද නැේද
කියන එක දන්නවා. එක ක්රමපේදයක් තමයි
market research එකක් කරලා ලබා ගන්න එක.
අපනක් එක තමයි-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ෙරණ හැන්සාේ වාර්තා අරපගන
බැලුපවාත්ත, දැන් අපි කථා කරන ුේගලයා
සම්බන්ධපයන් අවුරුදු 04ක් තිසේපසේ මම
ොර්ලිපම්න්තුපේදී විපේචන ඉදිරිෙත්ත කරලා
තිපබනවා. ගරු මන්ත්රිතුමාට මතක ඇති, මම පම්
charts පෙන්වලා ඇහුවා, “පම්ක පමපහම
පවන්පන් පකාපහාමද?” කියලා. ොර්ලිපම්න්තු
හැන්සාේ වාර්තාවල පම් ුේගලයා පිළිබඳව මා
විසින් කළ විපේචනවලින් ෙමණක්ම පප්පනවා, පම්
ුේගලයා Stock Market එපක්, පම් game එක
තමයි දිගටම කපළේ කියලා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
බෑණා පන් කපළේ. බෑණා විතරයි දන්පන්. ඒකයි
ප්රශේනය තිපබන්පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
පනාපවයි, මම කියන්පන්-

මහතො:

එපහම

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා කියන
ෙරිදි, පම් රුපියල් බිලියනයක් දැම්මාට පමෙමණ
මුදල් අර්බුදයක් ඇවිල්ලා තිපබනවා, ඒ නිසා
වැඩිුර මුදල් ගන්න ඉඩ තිපබනවා කියලා
සමාගමට උෙකල්ෙනය කරන්න ුළුවන්. හැබැයි,
ඒ හැම උෙකල්ෙයක්ම-

සභො තිතුමො: ගරු මන්ත්රිතුමනි, අපිට ඒ කරුණු
බලලා පම් වාර්තාව ගැන තීරණය කරන්න බැහැ.
පමාකද, පමහිදී පෙබරවාරි 27 සහ මාර්තු මාසපේ
කියලා නිශේචිතවම දීලා තිපබනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ හැම
පවලාපේම එක බිලියනයයි කියලා කිේවාට බිලියන
05-06ක් ගන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැන බෑණාපේ කථාව පවන
නිසා තමයි මම පම් කියන්පන්. පම් ුේගලයාපේ
මාමා, මහ බැංකු අධිෙති පවන්න කලින්, පම්
ුේගලයාට මූල්ය පවපළඳ පොපළේ ගනුපදනු පිළිබඳ
අති විශාල පලස පචෝදනා ඉදිරිෙත්ත පවලා
තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ඒ හැම
උෙකල්ෙනයක්ම ෙරණ සාධක මත සලකන්න
ඕනෑ. ෙරණ සාධකවල Rs. 1 billion අරපගන
තිපබන්පන් Rs. 3 billion නම් තමයි උෙරිමය ගිහින්
තිපබන්පන්. ෙහු ගිය කාලපේ ඒවා පසායා
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ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
මන්ත්තරීතුමා, පම් මට්ටමට පේන්න එො.

සභො තිතුමො: අපප්ප වාර්තාවක එපහම පදයක්
නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ කියන්පන්,
එතුමා කලිනුත්ත දූිත ුේගලපයක්, මාමා නිසා තවත්ත
වැඩි වුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
කියන්පන් අපිට එතැනට යන්න බැහැ කියලා.
සභො තිතුමො: අපප්ප වාර්තාව එතැනට ගිහින්
නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා කියන
තර්කය අනුව, මීට පෙරත්ත කළු ේයාොරයක් පලස
ආන්පදෝලනයට තුඩු දී තිපබන සමාගමටම පම්ක
නැවත දුන්නා කියලා වාර්තාවට එන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමහිදී,
විගණකාධිෙතිතුමා ඥාතීත්තවය පහෝ සමාගම
කුමක්ද කියන එක ෙදනම් කරපගන නැහැ. පම්
ගනුපදනුපේ මූල ධර්ම පමානවාද කියන එක මත
ෙදනම් පවලා තමයි විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබන්පන්. ඒ මූල ධර්ම මත පම්
ගනුපදනුව සිදු පවලා තිපබනවා වාපේම පමාවුන්
අතර තිපබන ඥාතීත්තවපේ සේවභාවය නිසා, පමතැන
තිපබන සැකය තවත්ත තීේර පවනවා කියන
කරුණත්ත එන්න ඕනෑ. ඒක මඟ හරින්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. මම
කියන්පන්, මාමා සහ බෑණා කියන කාරණයට
කලින් ඒ ුේගලයා ඒ වාපේ වැඩ කරු පකපනක්
කියලා. අෙට ඥාතීත්තවය මතම පම් ගනුපදනුව සිදු
වුණා කියන තැනට එන්න බැහැ. පමාකද, එතුමාට,
කලින් පකාපහන් හරි inside information ලැබුණා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඥාතීත්තවය මතම
විතරක් පම්කට එන්න බැහැ කියන එක හරි. හැබැයි,
පමවැනි ඥාතීත්තවයකුත්ත තිබුණා කියලා අපි
අවධාරණයට ලක් කළ යුතුව තිපබනවා. අපි ඒකට
බය පවන්පන් ඇයි? මට තිපබන ප්පරශේනය ඒකයි.
සමහර විට පම් මුළු ගනුපදනුවම ඥාතීත්තවය මත සිදු
පනාපවන්න ුළුවන්. නමුත්ත, අපිට සාධාරණ
සැකයක් තිපබනවා. ඒ වාපේම, ඔහු ඥාතිපයක්
කියලා ඔප්පු කරන්න ුළුවන් සාධක තිපබනවා. ඒ
නිසා, මහ බැංකු අධිෙතිවරයා සහ අයථා පලස
විශාල මුදලක් උෙයා ගන්නා ලද සමාගම අතර
තිපබන ඥාතීත්තවය කිේපවාත්ත තමයි පම් ප්පරශේනපේ
තිපබන බැරෑරුම්කම මතු පවන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අනුර
දිසානායක ගරු මන්ත්තරීතුමා, අෙට ඥාතීත්තවයක්
තිබුණා කියලා කියන්න ුළුවන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒක මතම කියලා
කියන්න බැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මහ බැංකුව සියයට සියයක්ම රාේය
ආයතනයක්ද එපහම නැත්තනම් semi-governmentද
කියලා මට දැන ගන්න ුළුවන්ද?
එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: සියයට සියයක්
රාේය ආයතනයක්. නමුත්ත, සේවාධීන ආයතනයක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම එතුමා
සමඟ සියයට සියයක් එකඟයි. නමුත්ත, පම්ක
ඥාතීත්තවය මතම පවච්ච පදයක් කියලා අපිට
කියන්න බැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: සේවාධීන
ආයතනයක් නම්, ආණ්ඩුව පමාන policy
decisions ගත්තතත්ත, ආණ්ඩුව කියන පේ කරන්න
මහ බැංකුව බැඳිලා නැහැ. Monetary Board එක
අනුමත කරන්නම ඕනෑ. Government policy
පමානවා කථා කළත්ත, Monetary Board එක
අනුමත කපළේ නැත්තනම් පම් Government policy
කියන එපක් දිගින් දිගටම එල්ලීපම් පත්තරුමක්
නැහැ. පම්ක සාමාන්යපයන් රජපේ ප්පරතිෙත්තතිය
නම්,
රජපේ ප්පරතිෙත්තතිය
විය
යුත්තපත්ත
අගමැතිවරයා, මහ බැංකු අධිෙතිවරයාට දැනුම් දීම
පනාපවයි. Monetary Board එකට එවලා,
Monetary Board එක අනුමත කළාට ෙසේපසේ පම්
ගනුපදනුව කිරීම. ඒ නිසා දිගින් දිගටම අපි
Government policy කියන එපක් එල්ලීපමන්

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒක මතම කියලා
කියන්න බැහැ. නමුත්ත, පමන්න පම් ඥාතීත්තවය
තිපබන සමාගමක් සමඟ පම් ගනුපදනුව සිදු වුණා
කියන එකත්ත අපි අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම බපයන්
කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. මම අවුරුදු හතරක්
තිසේපසේ පම් ගැන කථා කරලා තිපබනවා. මම
කියන්පන්, “පම්ක ඥාතීත්තවය මත වුණා. මාමාපගයි
බෑණාපගයි සම්බන්ධය මත, මාමා බෑණාට උදේ
කළා” කියන තැනට එන්න බැහැ කියලා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කපළේ තම අදහසට අනුව ඉන් හැපඟන්පන්
පවන්පේසි ක්රමය මඟින් අවම පිරිවැයක් යටපත්ත
රජයට උෙරිම මුදල් ප්පරමාණයක් සම්ොදනය කර
දිය යුතු බවයි. මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලය විසින්
2008.10.07 තීරණය පමපහයුම් අත්ත පොපතහි
අඩංගු කරුණු මඟින් පිළිඹිබු වන බව තමන් විශේවාස
කරන බවද අධිෙතිවරයා ප්පරකාශ කරන ලදී. පමම
පමපහයුම් අත්තපොත නියමයන් අඩංගු පොතක්
පනාව, රාේය ණය පදොර්තපම්න්තුව කළ යුතු
කාර්යන් පිළිබඳ මාර්පගෝෙපේශන ඇතුළත්ත
ුසේතකයක් වන බවද ප්පරකාශ කරන ලදී.
2008.10.07 ගනු ලැබූ තීරණයන් එදින බැදුම්කර
නිකුත්ත කළ යුතු ආකාරය සඳහන් වන විපශේිත
උෙපදසේ ඇතුළත්ත වන ෙත්තරිකාවක් බවත්ත පමපහයුම්
අත්ත පොපතහි ඇතුළත්ත වන්පන් ුළුල් අර්ථයක්
සහිත ප්පරකාශයක් බවත්ත එය මාර්පගෝෙපේශයක්
මිස නියමයක් පනාවන බවත්ත පෙන්වා පදන
ලදී....”. ඒ නිසා, ඊට ෙසේපසේ 47 වැනි පිටුපේත්ත මහ
බැංකු අධිෙතිවරයා ඉතා ෙැහැදිලිව සඳහන් කරලා
තිපබනවා, “as much as possible through
auction”යන්පනන් හැපගන්පන් පමාකක්ද කියන
එක. එහි ෙැහැදිලිව තිපබනවා, “lowest possible
cost with a …” ඒ කියන්පන්, “අඩු වියදමකින් අඩු
අනතුරුදායක තත්තත්තවයකින් තමයි පම්ක ගන්න
ඕනෑ. නැත්තනම්, අර 20:80 කියලා ratio එකකුත්ත
නැහැ.” කියලා දිගටම සඳහන් කරලා තිපබනවා.

වැඩක් නැහැ. පම්ක පම් පවන ෙැත්තතකට පයාමු
කරන්නයි යන්පන්. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමනි,
කරුණාකරලා, මහ බැංකුව කියන්පන් සේවාධීන
ආයතනයක්. රජපේ පදන නිපයෝග පිළිෙදින්න මහ
බැංකුව බැඳිලා නැහැ. ආණ්ඩුව පදන නිපයෝග වැරදි
නම්, ඒක වැරදියි කියලා කියන්න Monetary Board
එකට ුළුවන්. ඒක තමයි සේවාධීන ආයතනයක්
කියන්පන්. ඒ නිසා Government policy කියන
එපක් එල්ලිලා ඉන්න එො.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගිය වතාපේ නව
මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ෙැමිණි පවලාපවත්ත යම්කිසි
කරුණකට operation manual එක පගනැල්ලා,
Board Papers අපි බැලුවා. නැවතත්ත හර්ෂණ
රාජකරුණා ගරු මන්ත්තරීතුමා මතු කළ කාරණය
ගැන බැලුපවාත්ත, මම හිතන්පන් Monetary Board
එක රජය කියන පේට වගකියනවාද, නැේද කියලා
විවාද කරනවාට වඩා, පම් ක්රියාවලිපේදී මහ
බැංකුව, ඒ පගාල්ලන්ම අනුමත කරපගන තිබුණු
ක්රියාවලි අනුගමනය කළාද කියන එකයි වැදගත්ත
වන්පන්.
මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ
ගරු
මන්ත්තරීතුමා මතු කළ කාරණය පවනම කාරණයක්.
“එපහම ඕනෑය” කියලත්ත ඒකට තර්ක කරන්න
ුළුවන්. “රටක අගමැතිට එපහම යම්කිසි
නිපයෝගයක්, අදහසක් පදන්න බැරි නම්, රටක්
කරන්පන් පකාපහාමද?” කියලා, ඒ වාපේ
තර්කයකුත්ත එන්න ුළුවන්. ඊට වඩා නිශේචිත
කරුණක් තිපබනවා. Monetary Board එක අනුමත
කිරීපමන් ෙසේපසේ ෙමණයි ඔය කියන මිලදී ගැනීම්
ක්රියාවලිය පවනසේ කළ හැක්පක්. එය පවනසේ
කරලා නැහැ. මම හිතන්පන් අපි නැවත නැවත එය
ගන්න අවශේය නැහැ. එය පමතැන ඔප්පු පවලා
තිපබනවා. ඒක clear. Monetary Board එක
එපහම decision එකක් අරපගන නැහැ. ඒ
සම්බන්ධව අපි operation manual එක පගනැල්ලා
ප්පරශේන කළා. ඔබතුමන්ලා පමහි 46, 47 පිටුවල
බැලුපවාත්ත, ඔය “auction”කියන ප්පරශේනය. ඕක
පන් ගත්තපත්ත. “..පවළඳාපමන් ගන්න කියන එක
රජපේ ප්පරතිෙත්තතියක්....” කියන එක පවනම
ගත්තතා. 46, 47 කියන පිටු පදකම බලන්න. අලුත්ත
මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ අදහස අපි ගත්තතා.
පමාකක්ද පම් “as much as possible through
auction”, 46 වන පිටුපේ, මහ බැංකු
අධිෙතිවරයාපේ අදහසේ දැක්වීම බලන්න.
“....යන්න පිළිබඳ මහ බැංකු අධිෙතිවරයා සඳහන්

එම නිසා මම හිතන්පන්, අගමැතිතුමාට
Monetary Board එකට බලෙෑමක් කරන්න
ුළුවන්ද කියන ප්පරශේනය පමතැනට අදාළ
පවන්පන් නැහැ. Monetary Board එපක් නීතින්ට
අනුව ෙමණයි මහ බැංකුවට බැඳුම්කර නිකුත්ත
කරන්න ුළුවන්කම තිපබන්පන්. එතපකාට ඒ
බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීමට තනිකර auctionsවලින්
ගැනීමට අදාළ කරන Monetary Board decision
එකකුත්ත නැහැ. ඒ වාපේම සම්ූර්ණපයන්ම
auctionsවලින් ගන්න ඕනෑ කියලා operations
manual එපක් නැති බව මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
කියලා තිපබනවා, “- as much as possible through
auctions with low cost and low risk” මම
හිතන්පන් ඒක නිරවුල් වුණා. නැවත නැවත මතු
වන නිසා මම කියන්පන්, නැවත නැවත පනාපගන
ඉඳිමු කියලා .
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන
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පකාට අපි සාකච්ඡා කරන ලද කථාව තමයි
ඔබතුමන් කිේපේ “at whatever cost, it should
have been-“

විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව අනුමත කරන්න
යනවා නම් තමයි ඒකත්ත බලොන්පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් සාකච්ඡාපේදී
එතුමා කිේවා, එය කළයුතු වන්පන් පකාෙමණ
පිරිවැයක් දරමින්ද? ඒක මත ඒක depend පවනවා.

The Hon. Bimal Ratnayake: Value for
money.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ.
පමාකක්ද කිේපේ?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපකත්ත එක හර්ෂ
ඇමතිතුමා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා නිවැරදිව
කිේවාපන්, hybrid system එක තමයි පහාඳම.
පමාන tool එක ොවිච්චි කරලා පහෝ low risk and
low cost විධියටයි කරන්න ඕනෑ. සහ රජයට මුදල්
ප්පරමාණය පසායලා පදන්නත්ත ඕනෑ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : Transparency
at whatever cost පවන්න බැහැ කියලා කිේපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
Transparency at whatever cost පවන්න බැහැ
කියන එක තමයි ඔබතුමන් කිේපේ. මම ඒක පිළි
ගන්න සූදානම් නැහැ. ඒ auction එක හරහා,
පම්පක් තිපබනවා අවුරුදු ෙනහක විේරහයක් කළා.
පම්පක තිබුණ conflict of interest එක
සම්බන්ධපයන්. ඒ නිසා කළ යුත්තපත්ත auction එක
කියන එක. Private placement එපකන්
transparency එකක් නැහැ. Auction එපකන් තමයි
transparency එකක් තිපබන්පන්. අර්ථ සාධක
අරමුදපල් සල්ලි නම් invest කරන්න ොවිච්චි
කරන්පන් අර්ථ සාධක අරමුදලට maximum
benefit එක, return එක එන්න ඕනෑ. Maximum
benefit එක return එක එන්පන් නැත්තපත්ත මහ
බැංකුව හරහාම තමයි අර්ථසාධක අරමුදලත්ත
ක්රියාත්තමක පවන්පන් කියන එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
conclusion එකක් ආපේ, ඩිේ ගුණපසේකර
මහතාපේ සභාෙතිත්තවපයන් තිබුණු Subcommittee
එක විසින් එතැනට පම්ක ගිය නිසා. ඒ conclusion
එක ආපේ අපප්ප Committee එපකන් පනාපවයි
පන්.
අපප්ප
Committee
එකට
කලින්
Subcommittee එපක් පහේතුව මතපන් ඒ
conclusion එක ආපේ. අපි කථා කපළේ ඊට ෙසුව
පන්. විගණකාධිෙතිතුමා, ඔබතුමාපේ වාර්තාපේ
දිනය පමාකක්ද?
ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: කරුණාකරලා
විගණකාධිෙතිපේ වාර්තාව එහාට පමහාට
සම්බන්ධ කරන්න එො. පම්ක තනිකරම සේවාධීන
වාර්තාවක් පලස ගිපේ. ඔය පේවල් සාකච්ඡාවට
බඳුන් කළාට, ඔය කිසි පදයකට ෙදනම් කර ගත්තපත්ත
නැහැ. අපි පවනම මාර්ගයක ගිය නිසා ඔය කියන
interest rate එක කිසි පදයක් සම්බන්ධ කර ගත්තපත්ත
නැහැ. අපප්ප particular point එපක් පම් තීරණ
ගැනීපම්දී ඒ නිලධාරින් due profession care එක
ෙදනම් කර පගන වැඩ කළාද කියන කාරණය
විතරමයි මපේ වාර්තාපේ සාකච්ඡා කර
තිපබන්පන්. ඒක ෙැහැදිලිවම පහාඳින්ම කියලා
තිපබනවා. පම් අලාභය තනිකරම අවාසියි කියන
කාරණය 15 වන පිටුපේ කියලා තිපබනවා.

සභො තිතුමො: අපි සාකච්ඡා කරලා දින පයාදා ගත්ත
විධියට අවසන් කරන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමාපේ
observation එක වුපණ්, ඔබතුමාපේ අවසන්
conclusion එක වුපණ්, පම්ක auction එපකන්
ගත්තත එක වැරදියි කියලා.
ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො : නැහැ, එපහම එකක්
නැහැ
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Can I see
that document? “At whatever cost” අන්න ඒක
මට මතක නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අවසානපේ
ඔබතුමා කිේපේ පමාකක්ද කියන එක මට
කියන්න?

ගරු
බිමල්
රත්නොයක
මහතො:
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාවත්ත
එක්ක
ප්පරශේනයක් නැහැ. අපි එතුමාපේ වාර්තාව අනුමත
කරන්න
යනවා
පනාපවයි
පන්.
අපි

සභො තිතුමො:
ඒක
මන්ත්තරීතුමා
විගණකාධිෙතිතුමාපේ presentation එක ඉදිරිෙත්ත
කරු report එපක් තිපබනවා . ඒකත්ත ෙරිවර්ථනය
කරලා පම්පක් තිපබනවා පන්. .
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කමිටුවට කියා සිටිපේ පවනත්ත ප්පරාථමික
ගනුපදනුකරුපවක් බිලියන 13ක් සඳහා ඉල්ලුම්
කිරීපම් බැංකු ොලක මණ්ඩලපේ අනුමැතියක් ලබා
පනාගත්ත බවයි.” බිලියන 13ක් එනවා Chairman
දන්පන් නැහැ. 107 බලන්න. අපිට අකමැති පේවල්
අමතක කරලා වැඩ කරන්න බැහැ පන්. අපි
අකමැති තිපබනවා නම් පේවල් පිළි ගන්න ඕනෑ.
17හි උඩ බලන්න. “පවනත්ත ප්පරාථමික
ගනුපදනුකරුපවකු ලවා තවත්ත ගනුපදනුකරුවකුට
බැඳුම්කර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට නීතිපයන්
තහනමක් පනාමැති වුවත්ත පමය අසාමාන්ය සිදු
වීමක්.” පමය අසාමාන්ය සිදු වීමක්. පම් කවුද
කියන්පන්
අගමැතිතුමාපේ
කමිටුව.
විගණකාධිෙතිතුමා පනාපවයි.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔබතුමන් හැම
පවලාපේම කියනවාපන් auction එපක් කට්ටියට
ෙසු ගිය කාලපේ private placementsවලට ගිහින්
අරගත්තතා. නමුත්ත auction එකට ගියාට ෙසුව ඒ
secrecy එක නැති පවලා තිපබනවා. ඒ නිසා
පමපහම පදයක් පවනවා කියලා. එපහම වීම කියන
එපක්දී අලුත්ත auction එකට යාම නිසා ඇති වන
huge cost එක හරහා ඒ transparency එක ගැනීපම්
පත්තරුමක් නැහැ කියන කථාව විතරයි මම එතැන
කිේපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒකට මම
සම්ූර්ණපයන්ම එකඟ නැහැ. එක් මම දකින
විධියට අෙට අවශේය පවන්පන්, කාලයක් තිසේපසේ
transparency එක හරහා ෙළමුවැනි ොර වැඩි
පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත කාලයත්ත එක්ක වැඩිුර
premium එකක් පගවන්න ඕනෑ නැහැ.
Transparency is the best. Transparency
තිපබනවා නම් - Transparency තිපබන්න ඕනෑ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: Lawyersලා
තුන් පදපනක්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසුව දිගටම
ගියාම මම කලින් කිේව එක තිපබනවා. “තවත්ත
කරුණක් වූ එය ප්පරකාශයට ෙත්ත බැඳුම්කරපේ
වටිනාකම රුපියල් බිලියනයක් පවේදී ඉහත කී
සමාගම බිලියන 13ක් වටිනා බැඳුම්කර ඉල්ලුමක්
සඳහා
ලංකා
බැංකුපේ සහාය ෙැතීම.”
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ඕනෑ නැහැ පම්ක
ඇති.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: හර්ෂ මන්ත්තරීතුමා
කියන එක හරි. නමුත්ත ඔබතුමන් කියන සම්ූර්ණ
auction ත්තරමපයන්ම කරන්න Monetary Board
decision එකක් නැහැ. අපි විගණකාධිෙතිතුමා
ඒකට වැරදියි කියලා පිළි ගත්තතත්ත, Monetary
Board decision එකක් නැහැ සම්ූර්ණ
auctionsවලින් කරන්න. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
ප්පරශේනය ෙැත්තතකින් තියලා අපප්ප ඇත්තත විෂයට
එමු.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කියන්පන් බිමල් මන්ත්තරීතුමා පම්කට තව
සම්බන්ධ ුේගලපයෝ පගාඩක් ඉන්නවා. මාමයි
බෑණටයි වඩා එහා ගිය ගනුපදනුවක් පම්ක.

ඔබතුමන්ලා බලන්න 106 සහ 107 වන පිටුවල
තිපබන අගමැතිතුමාපේ කමිටුපේ වාර්තාව. ඒක
හරිම clear පම් transaction එපක් තිපබන වැරදි
ගැන. අපි විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ෙමණක්
පනාපවයි පන් ෙදනම් කර ගන්පන්. 106(14)
“ප්පරාථමික ගනුපදනුකරුපවකු වූ ලංකා බැංකුව
රුපියල් බිලියන 13ක් වටිනා ඉල්ලුම් කර තිබුණි.”
ඒපක් නමත්ත එක්කම තිපබනවා, “Perpetual
Treasuries Limited පවනුපවන් බව පටන්ඩර්
කමිටුවට පෙනී ගිපේය. ලංකා බැංකුපේ ප්පරධාන
ගැණුම්කරු සහ Perpetual Treasuries Limited
සමාගපම් ප්පරධාන විධායක නිලධාරිපගන් ප්පරශේන
කරේදී ඔවුන් ප්පරකාශ කපළේ ප්පරාථමික
ගැණුම්කරුපවකු පවන්පේසියකදී තවත්ත ප්පරාථමික
ගනුපදනුකරුපවකු පවනුපවන් ඉල්ලීම් කළ ප්පරථම
අවසේථාව පමය බවයි.” ඊට ෙසුව 15ට යන්න.
“ලංකා බැංකුපේ ප්පරධාන ගැණුම්කරු පටන්ඩර්

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම් මුළු
ක්රියාවලියම දූිත, අසාමාන්ය එකක් කියලා
අේරාමාත්තයවරයාම වාර්තාපේ කියලා තිපබනවා.
මම අගමැතිතුමාපේ එක උුටලා කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
අපි පසායන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම නම්
කියන්න ඕනෑ අගමැතිතුමාපේ වාර්තාපවන් පමයා
නිදහසේ පවලා නිර්පදෝශ පවලා තිපබනවා කියලා .
මම පනාපවයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් නිශේචිත
ගනුපදනුපේ පම් පියවර ගැන අපි පම් වාර්තාව
දාන්න ඕනෑ. නමුත්ත පම් පගාල්ලන්ට ලංකා
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බැංකුපවන් පමෙමණ මුදලක් ලබා පදන්න අනුමත
කපළේ කවුද කියලාත්ත නැවත පසායා බැලිය යුතුයි.

පමාකද එයා කියන්පන් එයා ගැන විතරක්
පනාපවයි අපනක් අයත්ත එක්ක පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අනිවාර්යපයන්ම
පම්ක ලංකා බැංකුවටත්ත නිර්පේශයක් පදන්න ඕනෑ.
පම්පක් නිපයෝේය අධිෙති ගැනත්ත නිර්පේශක්
පදන්න ඕනෑ.

හැබැයි, අපනක් අය ඒපක් දරු මතය පවනම
කියලා තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
තිපබන්පන් පකාතැනකද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම් වාර්තාවට
ලංකා බැංකුපේ ක්රියා ෙටිොටිය ගැන සඳහන් විය
යුතුයි. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ඒ මතය
පකාතැනද තිපබන්පන්?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ පේලාපේ කිේවා,
ඒක Report එපක් තිපබන්න ඕනෑ.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: අපි නිර්පේශ
පදන්නම්. පමහි ෙැහැදිලිව අධිෙතිතුමාට අමතරව
පම් අය කියලා තිපයනවා . අපි කියන්පන්
සභාෙතිතුමා, පම්ක මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමා
ගැනම කථා කරන්පන් සියලුම පදනා. නමුත්ත
පමතැන ෙැහැදිලිව කථා කරේදී පත්තරුණා, පම්ක
අධිෙතිතුමාට තනිවම order එකක් දීලා කරන්න
ුළුවන්ද? ණය මණ්ඩලය ඉන්පන් ඒකටද? Tender
Board Committee එක ඉන්පන් ඒකටද? ඒ අයපේ
රාජකාරි පදපක් ෙැහැදිලිව වැරැේදක් තිපබනවා . 50
වන පිටුපේ ඔවුන් කියනවා “ පමහිදි රුපියල්
මිලියන 1 සිට රුපියල් බිලියන 10 දක්වා මුදලක්
සෙයා ගැනීමට ගනු ලැබූ තීරණය ඉහත සඳහන්
නිලධාරින් විසින් වෘත්තතීමය විනිශේචය අනුව
කණ්ඩායමක් වශපයන් ගනු ලැබූ තීරණයක් බව
තමුන් පිළි ගන්නා බව” කාරක සභා නැගූ
ප්පරශේනයට සභාෙතිතුමා පිළිතුරු දීලා තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පහක්ටර් අප්පුහාමි
ගරු මන්ත්තරීතුමනි, ඒ නිලධාරින් 8පදනාපගන්
නිලධාරින් 6පදපනකු ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ 6පදනාම
කිේවා, “අපි විරුේධ වුණා.” කියලා. හරියටම මට
මතක නැහැ, ඒක 54වැනි පිටුපේ වාපේ තිපබන්න
ඕනෑ.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: එපහම එකක්
කිේපේ නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒපක් correction එකත්ත ගැන මම
සඳහන් කර තිපබනවා. ඒක තිපබන්න ඕනෑ, ඒක
ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: Tender Board
එපක් සභාෙතිතුමාපගන් මම ඇහුවා, “පම් ගත්තත
තීන්දුව හරිද, වැරදිද?” කියලා. එතුමා කිේවා, “පම්
ගත්තත තීන්දුව හරි.” කියලා. එපහම නම්, එතුමා
“හරි” කියලා කියේදී අපනක් අය ඉදිරිෙත්ත පවන්න
ඕනෑ, “නැහැ, ඒක වැරදියි” කියලා කියන්න. ඒ
පේල ාපේ කවුරුවත්ත ඉදිරිෙත්ත වුපණ් නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමාන පිටුපේද
තිපබන්පන්?
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: 50වන පිටුපේ 11
බලන්න. 2015.02.27 වන දින බැඳුම්කර නිකුත්ත
කිරීම සම්බන්ධව දීු උත්තතරපේ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ පගාල්ලන්
කිේවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම කිේපේ
සමරසිරි මහතා.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: එදා නම්
කවුරුවත්ත ඉදිරිෙත්ත වුපණ් නැහැ.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: පටන්ඩර්
කමිටුපේ සභාෙති සහ සියලුම පදනා ඉන්නපකාට
තමයි පමයා පම් කථාව කියන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සභාපේදී කිේවා.
සභො තිතුමො: ඒක Verbatimsවල තිපබන්න
ඕනෑ. ඒ පගාල්ලන් නැඟිටලාම කිේවා, “පටන්ඩර්
මණ්ඩලය ගත්ත තීරණය නිවැරදි බව ප්පරකාශ
කරන්පන්ද, නැතපහාත්ත යම් බලෙෑමක් සිදු වූපේද
යන්න කාරක සභාපවන් විමසූ අතර, එය පටන්ඩර්
මණ්ඩලයට ගැනීමට සිේධ වූ තීරණයක් බව මහ
බැංකු නිලධාරින් සඳහන් කළා.” කියලා තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසුව 54 වන
පිටුවට එන්න.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එයා කියලා
තිපබනවා. එයා කියු එක අපනක් අයපේ මතයත්ත,

( 300 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වශපයන් ගත්තත තීන්දුවක් හැටියට ඒ පගාල්ලන්
පිළිතුර හැටියට දීලා තිපබන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පල්කම්තුමිය
හරියටම බලන්න, එතැනදී ඒ නිලධාරින් පවන
පවනම නැඟිටලා “ඒ පගාල්ලන් ඒකට එකඟ වුපණ්
නැහැ.” කියලා කිේවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා හරියටම
ඒ සියලු වාක්ය ටික කියවන්න පකෝ. “පමහිදී
රුපියල් බිලියන 1 සිට රුපියල් බිලියන 10ක
මුදලක්,-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පමතැන නැහැ ගරු මන්ත්තරීතුමනි.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: “පමහිදී රුපියල්
බිලියන 1 සිට රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් සෙයා
ගැනීමට ගනු ලැබූ තීරණය ඉහත සඳහන් නිලධාරින්
විසින් වෘත්තතිමය විනිශේචය අනුව කණ්ඩායමක්
වශපයන් ගනු ලැබූ තීරණයක් බව තමන් පිළිගන්නා
බව කාරක සභාපවන් නඟන ලද ප්පරශේනයකට
පිළිතුරු වශපයන් පටන්ඩර් කමිටු සභාෙතී පී.
සමරසිරි මහතා ප්පරකාශ කරන ලදි.”

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: එපහම කිේපේ
නැහැ.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ත්තරීතුමනි, ඒ පිටුව
පමාකක්ද කියලා කියන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පිටු අංක 54.
සභො තිතුමො: ඒ පකාටසත්ත එක්ක කියන්න, ඒක
ෙහසුයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පී. සමරසිරි මහතා
තමයි ඒ විධියට කියලා තිපබන්පන්. ඊට ෙසේපසේ
අපනක් අය නැඟිටලා විරුේධ පවනවා.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: මම කිේපේ, 50
(11) ගැනයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක නිවැරදියි.
50වැනි පිටුපේ 11හි තිපබන්පන්, “පී. සමරසිරි
මහතා ප්පරකාශ කරන ලදි.” කියලායි. ඒක
නිවැරදියි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පකාපහේද
විරුේධ වුණා කියලා තිපබන්පන්?
සභො තිතුමො: ඒක පමතැනට ඇතුළත්ත පවන්න
ඕනෑ.

සභො තිතුමො: කණ්ඩායමක් හැටියට තීරණය
කළා කියලා කියන එකට අපනක් අය එකඟ වුපණ්
නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක තමයි ඇතුළත්ත
පවන්න ඕනෑ. අපි කියන නිසා පනාපවයි, ඒක
පසායලා පමතැනට ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ඒපක් එතුමා කථා
කරේදී, පම්පක් කරුණු දැක්වීම අනුව ඒපක්
ෙළමුපවන්ම
තිපබනවා
පන්ද,
“පටන්ඩර්
මණ්ඩලපයන්...” කියලා.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: පසායලා ඇතුළත්ත
කරන්න කියන්පන්, අලුපතන් ඇතුළත්ත කරන්න
ඕනෑද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසුව තිපබන
ටික කියවන්න.

සභො තිතුමො: නැහැ, ඒක Verbatimsවල තිබිය
යුතුයි. ඒක පමතැනට ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ. ඒ
කියන්පන්, නිලධාරින් විරුේධ වුණා කියන එක.
ඒක ඔබතුමන්ලාත්ත දන්නවා. ඒක අපි කවුරුත්ත
දැක්ක පේ සහ දන්නා පේ පන්.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: “පටන්ඩර්
කමිටුපේ සභාෙති, නිපයෝේය අධිෙති පී. සමරසිරි,
රාේය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර අධිකාරි
එසේ. අධිකාරි, ආර්ික ෙර්පේෂණ නිපයෝේය අධිෙති
පී. කරුණාතිලක, රාේය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ
අධිකාරි ටි.එම්. පසපනවිරත්තන, ආර්ික ෙර්පේෂණ
පදොර්තපම්න්තුපේ අධයක්ෂ ගුණරත්තන මහත්තමිය
සහ අතිපර්ක Superintendantsවරු පදපදපනක් සිටි
බව අනාවරණය කරන ලදි. මහ බැංකු අධිෙති
කමිටුපේ සාමාජිකපයකු පනාවන බව ප්පරකාශ
කරන ලදි.” පම් කමිටුපේ මහ බැංකු අධිෙති නැහැ.
ඊට ෙසුව තමයි, රුපියල් බිලියන 1 සිට රුපියල්
බිලියන 10 දක්වා ගනු ලැබූ තීරණය වෘත්තතිමය

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ඒ පේලාපේ
කවුරුවත්ත විරුේධ වුපණ් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: විරුේධ වුණා, මට
පහාඳට මතකයි. එක් මහත්තමියක් සහ පකාණ්ඩය
දිගට තිබුණු පකනා විරුේධ වුණා.
සභො තිතුමො: ඒක මමත්ත දැක්කා. පමතැන මපේ
සංපශෝධනයකුත්ත තිබුණා.

( 301 )
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ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: මම එක පදයක්
කියන්නම්, කවුරුවත්ත විරුේධ වුපණ් නැහැ. දයාසිරි
ජයපසේකර ගරු ඇමතිතුමා කිේවා, පම්ක පම් විධියට
අහලා බැහැ, ඒකට පවනම කමිටුවක් තියන්න ඕනෑ
කියලා. නමුත්ත පමතැන සිටි කවුරුවත්ත විරුේධ
වුපණ් නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසේපසේ තමයි,
අලුත්ත Governor කිේපේ, “Do not pressure my
colleagues” කියලා. එතුමා ඒ වචනයම පනාපවයි,
ඊට ක ි ට්ටු වචනවලින් කිේපේ. ඒක Hansard
Report එපක් තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
පම්පක් තිපබන්පන්, “හිටු මහ බැංකු අධිෙති
ඉදිරිපේ සාක්ි ලබාදීපම් යම් බියක් හා චකිතයක්
ඇති වීම සාධාරණ බව” කියලා. මම හිතන්පන්
නැහැ, අෙට ඒ විධිපේ නිගමනයක් කරන්න ුළුවන්
කියලා.

සභො තිතුමො: ඒක Verbatimsවල බලමු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට ප්පරශේන කරන්න පදයක්
තිපබනවා. 52වැනි පිටුපේ ටිකක් බරෙතළ
වාක්යයක් තිපබනවා. කාරක සභාපේ අදහස කියන
එපක් තිපබනවා, “පමම බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම්
සිේධිය සම්බන්ධපයන් සමහර නිලධාරින් විසින්
කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද අවසේථාවන්හි
දක්වන
අදහසේවල
ෙරසේෙරවිපරෝධිතාවන්
නිරීක්ෂණය වූ බවත්ත ප්පරකාශ කරන ලදි. පමහිදී
හිටු මහ බැංකු අධිෙති ඉදිරිපේ සාක්ි ලබාදීපම්
යම් බියක් හා චකිතයක් ඇති වීම සාධාරණ බව
පෙන්වා පදන ලදි.” ඒක පකාපහාමද ආපේ? අපි
බයට පබාරු සාක්ි දුන්නා කියලාද කියන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම නම්, ගරු
නිපයෝේය ඇමතිතුමනි, පම් සාක්ි ෙරසේෙරයි
කියලාත්ත එක් මන්ත්තරීවරපයක් කිේවා. ඒ සාක්ි
ෙරසේෙරයි කියලා කිේපේ, සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය කිේවාම, “Do it” කියලා
කිේවා කියලා, එක් මන්ත්තරීවරයකු කිේවා සාක්ි
ෙරසේෙරයි කියලා. ඒ වාපේ “බයයි” කියන එකත්ත
කිේපේ තවත්ත එක් මන්ත්තරීවරයකු ෙමණක් පවන්න
ුළුවන්. එතපකාට එක් මන්ත්තරීවරයකු කිේව නිසා
“සාක්ි ෙරසේෙරයි.” කියලා තිපබන එකත්ත ඉවත්ත
කරන්න ඕනෑ. පමාකද, ඒක headlines විධියට
ෙත්තතරවලත්ත ෙළ වුණා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ, ඔබතුමා ඒක
සම්ූර්ණපයන් කියවා බැලුපවාත්ත පත්තරුම් ගන්න
ුළුවන්. ඒක පම්පක් තිපබනවා. සුජීව පසේනසිංහ
ගරු රාේය ඇමතිතුමා,-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්,
ඒවා ඉවත්ත කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ විධියට
දමන්න අෙට අයිතියක් තිපබනවා කියලා මම
හිතන්පන් නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්පන්,
කිසිම පදයක් ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ නැහැ කියලායි.
පමාකද, පම්වා සිේධ වුණු පේවල්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ඉවත්ත
කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: This is
very unprofessional. මම හිතන්පන් නැහැ, හිටු
අධිෙතිවරයා පමානවා කළත්ත, එක තැපනකදිවත්ත
පමතැනට ඇවිල්ලා ඒ පගාල්ලන්ට “කථා කරන්න
එො.” කියලා order කළා කියලා. එපහම පදයක්
වුපණ් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒකට විරුේධයි. ඔහු
අපනක් වෘත්තතියපේදීන් බය කළා කියලා කියන්න
බැහැ. පමාකද, මම හිටු කිසිම දවසක එපහම
වුපණ් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, ඒක
Unprofessional. ඒක ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මපේ පයෝජනාව,
ඒක ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ නැහැ කියලායි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
නිලධාරින්ට ෙහර ගැසීමක් පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු නිපයෝේය
ඇමතිතුමනි, පොේඩක් ඇහුම්කන් පදන්න පකෝ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක පමතැනදී
පනාපවයි පන් පවන්පන්.

සභො තිතුමො: අපි පිටුපවන් පිටුවට සාකච්ඡා
කරමු. එතපකාට ඔබතුමන්ලාට විපරෝධතාවන්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන් පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පම්කට
ඇතුළත්ත කරන එක වැරදියි පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

මන්ත්තරීවරු
කීෙපදපනකු
කිේපේ
තත්තත්තවයක් ඇති පවන්න ුළුවන් කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මහ බැංකු අධිෙති
නැති වුණාට, නැවත ඒ පගාල්ලන් ගිහිල්ලා
ආයතනපේ එකට වැඩ කරන්න ඕනෑ.

එවැනි

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: මම නම්, ඒකට
විරුේධයි. පමාකද, ඩිේ ගුණපසේකර මැතිතුමාපේ
කමිටුව ඉදිරිපේ දුන් සාක්ි පිළිගන්න ුළුවන්
කියලා එක පේලාවක ඔබතුමන්ලා කියලා, එතුමිය
ඉසේපසල්ලා දුන් සාක්ිය ෙසු අවසේථාවක පවනසේ
කළ එක සාධාරණයි කියලා තවත්ත පේලාවක
කියනවා නම්, ඒක වැරදියි පන්.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ඉසේපසල්ලා කථා
කළ විධියයි, ෙසුව කථා කළ විධියයි අපි දැක්කා.
පමතැනදි බය කපළේවත්ත, ඒ විධිපේ කිසිම පදයක්
කපළේවත්ත නැහැ. අපි පමතැන හිටියා පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පහාඳම පේ පම්ක
නැවත අහන්න ුළුවන් පන්. පම්ක මාරාන්තික
ප්පරශේනයක් පන්. ඕනෑ නම්, පම්ක නැවත අහලා
එපහම පදයක් වුණාද, නැේද කියලා පල්කම්තුමියට
බලන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: මම කියනවා පනාපවයි, පවච්ච පේ
ගැනයි මම කිේපේ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සාක්ි පවනසේ
කිරීමක් පනාපවයි වුපණ්, එතුමිය සාක්ි පවනසේ
කිරීමක් කපළේ නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කවුද පම්ක
කිේපේ, කාරක සභාපේ පම් විධිපේ අදහසක්
ආවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සාක්ි
පවනසේ කිරීමක් තමයි පවලා තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: ඔේ, වීරකුමාර දිසානායක ගරු
මන්ත්තරීතුමා පමතැනදී ඒක ෙැහැදිලිවම කිේවා. ඒක
Verbatimsවලත්ත ඇති.

ගරු ලක්ෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: එතුමිය
සාක්ි පවනසේ කිරීමක් කළා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔේ, සාක්ි
පවනසේ කිරීමක් කළා.

සභො තිතුමො: “Do it” කියන එක මම දැන්
කියනවා. ඒක ඒ පේලාපේ මට ඇති පවච්ච
තත්තත්තවයන් යටපත්ත මම කිේපේ නැහැ.” කියලා
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය
කිේවාට ෙසු, පමතැනදී වීරකුමාර දිසානායක ගරු
මන්ත්තරීතුමාපගන් පලාකු විපරෝධයක් ආවා, ඒක
ඉල්ලා අසේකරගන්න කියලා. එතුමිය ඒක ඉල්ලා
අසේකර ගත්තපත්ත නැහැ, ඒකට සමාව ඉල්ලා සිටියා.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: ෙැහැදිලිවම
ඉසේපසල්ලා verbal එපක් කියු කථාවයි, ෙසේපසේ
verbal එපක් කියු කථාවයි පවනසේ, ඒක පදකක්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: It is a very
important point පන්. පමතැනදී 10ක් ගන්න කියන
එක කිේපේ, “Do it” කියලාද, Why do you not go
for ten” කියලාද කිේවාම, ඒ පදක අතර පවනසක්
තිපබනවා පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකටද
සමාව ඉල්ලුපේ? එදා මම ලංකාපේ හිටිපේ නැහැ.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: එතුමිය එදා
කිේපේ, I do not -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක භාවිත
කිරීපම්දී පවනසක් නැහැ, ඔය පදකම එකයි. ඒකයි
මම කිේපේ, ඒපක් පලාකු ප්පරශේනයක් නැහැ කියලා.
පම් පවච්ච වැරැේද - clear and cut. මම කියන්පන්,
ඒක එදා වුණු පදයක් පන්, ඒ නිසා ඒක ඉවත්ත
කරනවා නම් තර්කයක් මත ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ
කියලායි. වංචාව සම්බන්ධපයන් ගත්තතාම, “Do it”
කියලා කිේවත්ත වංචාව පවනසේ පවන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: දැන් මට මතක් වුණා කියලා තමයි
එතුමිය ඒක කිේපේ. “ඒක ඒ පේලාපේ පනාකිේපේ
ඇයි?” කියලා එතුමියට තර්ජනය කළාට ෙසේපසේ,
“මම සමාව භජනය කරනවා.” කියලා එතුමිය
කිේවා. ඒකත්ත පම්පක් සටහන් කර තිපබනවා. ඊට
ෙසේපසේ තමයි වීරකුමාර ගරු මන්ත්තරීතුමා සහ තවත්ත

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමපහම
කිේවාම, හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
පම්පගාල්ලන් බය කරලා පම්පගාල්ලන්ට පබාරු
සාක්ි පදන්න කිේවා කියන එක තමයි අදහසේ
පවන්පන්. සාධාරණව අෙට එපහම කියන්න
ුළුවන් කියලා මම හිතන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: “Do it”කියලා කිේව එක කලින්
දිනපේ කිේපේ නැතිව එදින කිේව නිසා. ඒක
Verbatimsවල ඇති. ඔබතුමන්ලාට Verbatims
ටිකත්ත ඔක්පකෝම දුන්නාට ෙසුව මට නැවත ඒ
එකින් එක මතක් කර කර කියන්න බැහැ.
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: වැපේ clean නිසා
පම්කට අෙට සාක්ි වුවමනා පවන්පන් නැහැ.

දමන්න ුළුවන්. එකඟ නැති අයපේ නම් ටික
දමන්න ුළුවන්. තිපබන්න ඕනෑ විධිය දමන්න
ුළුවන්. ප්පරශේනයක් නැහැ. පම්ක එපහම අවසන්
කරමු. එපහම නැත්තනම් අෙට ූර්ව අදහසේ ගැන හිත
හිතා, හිපත්ත තිපබන අදහසේ කිය කිය ඉන්න ුළුවන්.
එතපකාට පමාකුත්ත පවන්පන් නැහැ. පම් වාර්තාව
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරලා තව ඉදිරියට යන
ක්රියාවලියක් තිපයයි. ඒක ොර්ලිපම්න්තුව තීරණය
කරයි. අද ඔබතුමන්ලාට තිපබන මූලික සංපශෝධන
ටික ඉදිරිෙත්ත කරන්න. අපප්ප ගරු බිමල් රත්තනායක
මන්ත්තරීතුමා ඉදිරිෙත්ත කළ විධියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
ඔක්පතෝබර් 5 වැනි දිනට ඔබතුමන්ලාට තිපබන
සංපශෝධන ලිඛිතව ඉදිරිෙත්ත කරන්න. පිටුපවන්
පිටුව පවන්න ුළුවන්, පේදපයන් පේදය පවන්න
ුළුවන්. හැම මන්ත්තරීවරපයක්ටම තමන්පේ
නිර්පේශ ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක්
කරනවා. අපි කවුරුත්ත පලාකු අධයයනයක් කළා
පන්. සාමාන්ය දැනීමකින් අපි කවුරුත්ත පම්කට
මැදිහත්ත වුණා. තම තමන්පේ අවපබෝධපේ තරමට
නිර්පේශ ලබා පදන්න. අපි පමතැන 26 පදපනක්
ඉන්නවා. කරුණු බැලුවාම ඒ අයපේ පොදු නිර්පේශ
ටික අෙට පවනම පදන්න ුළුවන්. ඊට අමතරව
සියලු නිර්පේශ වාර්තාවට ඇතුල් කරන්නම්. එපහම
කරලා අපි ොර්ලිපම්න්තුවට දමමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පසාරකමක් සිේධ
වුණා, පසාරකම වහන්න උත්තසාහ කළා කියලා
ලියන්න ඕනෑ නැහැ. “පසාරකම සිේධ වුණා.”
කියලා ලියමු, එෙමණයි. පසාරකමක් සිේධ වුණා,
ඒක වහන්න හැදුවා කියලා පන් පම් ලියන්න
හදන්පන්. අපි ඒක ලියන්පන් නැතිව සිටිමු.
සභො තිතුමො: පම් පකටුම්ෙත්ත පල්ඛනපේ කරුණු
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කියලා ඔබතුමන්ලා
තීරණය කරනවා නම්, ඒකට ක්රමයක් සාදා ගන්න
ඕනෑ පන්. ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්, පොදුපේ පම්,
පම් කරුණු පිළිගන්නවා කියලා ඒවා පිළිපගන,
සංපශෝධන හැටියට පකාටසේ එකතු කරනවා නම්,
ඒවා ලිඛිතව පදනවාද නැත්තනම්, ලිඛිතව නිර්පේශ
ඉදිරිෙත්ත කරනවාද, එපහමත්ත නැත්තනම්, පම්ක
පේදපයන් පේදය සාකච්ඡා කරනවාද කියන එක
කිසිම ප්පරශේනයක් නැහැ. ඒ ඕනෑම විධියකට
කරන්න ුළුවන්.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: එතුමා නම්,
ඇතුපළේ සිටියදී පම් සියල්ලම කිපයේවා කිේවා පන්.
ඇත්තතටම අෙට පම් සියල්ලම කියවන්න බැරි වුණා.
ඒ නිසා පම් සියල්ලම කියවලා බලන්න අෙට තව
එක දවසක් පදන්න. ඉතිරි ටික කරන්පන්
පකාපහාමද කියලා එදිනට තීන්දු කරමු. ඊට ෙසේපසේ
නිර්පේශ ලිඛිතව පදනවාද, නැේද කියලා බලමු.

ගරු චන්දරසිරි ගජදීර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
විගණකාධිෙතිතුමා පදන ලද වාර්තාව ෙදනම් කර
පගන තමයි අපි පම් සමීක්ෂණය කපළේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇත්තත
වශපයන්ම අපි පම්ක කියවන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: නැහැ. ඒක විතරක් පනාපවයි. අපි
එතැනින් පගාඩක් ඉදිරියට ඇවිත්ත තිපබනවා.

සභො තිතුමො: අපි කලින්ම එකඟතාවකට එන්න
ඕනෑ පම් ටික ඔක්පකාම ෙැත්තතකින් තියා පගන
අපප්ප හිපත්ත තිපබන පේවල් කිය කිය ඉන්නවාද
කියලා. එතපකාට අෙට හැමදාම පම් ගැන කථා කර
කර ඉන්න ුළුවන්. ඒක අදාළ නැහැ. එම නිසා අෙට
එන්න ඕනෑකම තිපබනවා - ඔබතුමන්ලාපේ අදහසේ
තිපබනවා පන්. ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්තරීතුමා
අදහසේ ටිකක් ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා, පමන්න
පම් විධියට පවන්න ඕනෑ කියලා. ඔබතුමන්ලාට
ුළුවන් ඒවා ලිඛිතව නිර්පේශ හැටියට පදන්න. ඒ
වපේම ඔබතුමන්ලා පම් පකටුම්ෙපත්ත එකඟ
පනාවන පකාටසේ තිපබනවා නම් ඒ පිටුපේම
දමන්න ුළුවන්. යම් මන්ත්තරීවරපයක් යම්
පේදයකට එකඟ නැත්තනම් - ඔබතුමා කියාු
ආකාරයට- එකඟ නැහැ කියලා දමන්න ුළුවන්.
අපනක් අය එකඟ නම් එකඟ අයපේ නම් ටික

ගරු චන්දරසිරි ගජදීර මහතො: ඒක ෙදනමක්
හැටියට අරපගන, ඒක පිළිගනිමින් තමයි - අපප්ප
එකඟතාව තිබුපණ් එපහමයි. පම් පිටු ගණන්
තිපබන ඒවා බලලා මහ දීර්ඝ submissions
හදනවාට වඩා මම බලාපොපරාත්තතු වන්පන් ඒ
නිගමනවලට මම දරන මතය පිළිබඳ වාර්තාවක්
ලබා පදන්නයි.
සභො තිතුමො:
ඔබතුමා
ලිඛිතව
පදන්න.
පබාපහාමව සේතුතියි. ඒක තමයි පවන්න ඕනෑ.
ගරු චන්දරසිරි ගජදීර මහතො: එකඟද නැේද ?
එච්චරයි. පම්පක් කරුණු ෙදනම් කර ගන්න
ුළුවන්. එෙමණයි.
ගරු
බිමල්
රත්නොයක
මහතො:
මම
විගණකාධිෙතිවරයා කියාු එක මතක් කරලා
පදන්නම්.
( 304 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
ඇත්තත කථාව. ඒක පන් වුපණ්. විගණකාධිෙතිතුමා
report එකක් හැදුවා. ඒ report එක තමයි පම්කට
මුලිකවම ෙදනම් පවන්පන්. ඒක මත තමයි අපනක්
ඒවා පම්කට add පවන්පන්. මම වැරදියි කියනවා
පනාපවයි. ඒක තමයි යථාර්ථය.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙති වාර්තාව
පම්වා කරන්න එො. ඩිේ ගුණපසේකර කමිටු වාර්තාව
එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ.
ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවට ඔබතුමන්ලා මහ
බැංකුපවන් ලිඛිතව ඉල්ලු පතාරතුරුවලින් ලැබුණ
පතාරතුරුත්ත ඇතුළත්ත කළා.

සභො තිතුමො: අපි හැම වාර්තාවම හදන්පන්
එපහම පන්.

ගරු චන්දරසිරි ගජදීර මහතො: විගණනපයන් ලබා
ගත්ත පතාරතුරු බැලුවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ වාර්තාව
ෙදනම් පවන්පන් ේේ ගුණපසේකර අනුකමිටුපේ
පසායා ගැනීම් මත.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අෙට
කියන්න බැහැ පන් ඩිේ ගුණපසේකර වාර්තාව
පම්කට ෙදනම් වුපණ් නැහැ කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ. අෙට
අෙහාස කරන්න එො. ඩිේ ගුණපසේකර කමිටු
වාර්තාවක් පමතැන නැහැ. නිලධාරින් දීු සාක්ි
තිපබන්පන්. පම්කට කමිටු වාර්තාව කියන්න එො.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ත්තරීතුමන්ලා පම්ක
විහිලුවක් කර ගන්න එො. මම ඉතාම තදින්
අවධාරණය කරනවා. පමපහම වුපණාත්ත අපි,
ඔබතුමන්ලා පමාකුත්තම කපළේ නැති මට්ටමකට ෙත්ත
පවනවා. අපි අපි විසින්ම හෑල්ලු කර ගන්නවා. ඒක
කරන්න එො. මම ඔබතුමන්ලාට මුලින්ම
කියන්නම්. ඇමුණුම්වලින් ෙසුව පදවැනි පිටුව
බලන්න. 2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි
මාසය දක්වා වූ මහ බැංකුව විසින් සිදුකර තිබු
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධපයන්
පොදු ේයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් කරන
ලද විමර්ශනය පිළිබඳ වැදගත්ත පතාරතුරු සැකවින්.
එතැනින් ෙටන් ගන්නපකෝ. මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර
නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන පොදු
ේයාොර පිළිබඳ අනුකාරක සභාව ෙත්ත කළ දිනය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පනාපවයි මම කියන්පන්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාපේ දිනය කියන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මැයි 26.
සභො තිතුමො: ඇයි ඔබතුමා පම්ක ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: 2016.06.29
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි කවදාද
පම් අය පගන්නුපේ? ඊට ෙසේපසේ පන්.
සභො තිතුමො: ඒක පම්පක් තිපබනවා පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කියන්පන්. ුනි 29 විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාව
දීලා ඉවරයි. ඊට ෙසුව තමයි අපි මහ බැංකුපේ අය
පගන්වන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
සභො තිතුමො: 2015.05.20 දින. අනුකාරක
සභාපේ මන්ත්තරීවරුන්පේ නම් ටික තිපබනවා ඩිේ
ගුණපසේකර සභාෙතිතුමාපේ නමින්. වාචික සාක්ි
සටහන් ගන්නා ලද දින. දින 12ක් තිපබනවා. එම
දින 12 සටහන් කරලා තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
කියන්පන්. මහ බැංකුපේ නිලධාරින් පගන්වලා
ප්පරශේන අහන්න කලින් තමයි වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
පවන්පන්. එම වාර්තාපේ තමයි කියන්පන් පමවැනි
අවාසියක්, පමවැනි අලාභයක් සිදු වුණා කියලා. ඒක
තමයි මම කියන්පන්. එතුමාපේ වාර්තාව ොදක කර
ගන්පන් ඩිේ ගුණපසේකර සහ ඊට කලින් තිබුණු
ඒවා-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
සභො තිතුමො: වාචික සාක්ි ලබා ගැනීම සඳහා
අනු කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද නිලධාරින්.
දිනත්ත එක්ක, 2015.05.26 සිට 2015.06.23 දක්වා
කැඳවු අයපේ නම් තිපබනවා. ඒපක්දී ඔබතුමන්ලා
කියන ලංකා බැංකුපේ සභාෙති ආදී සියලු
නිලධාරින් කැඳවලා තිපබනවා. ඊට ෙසුව පොදු
ේයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව මඟින් ෙත්ත කරන ලද
අනුකමිටුවක් මඟින් 2015 මාර්තු මස මහ බැංකුපේ
සිදු කරන ලද බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම
සම්බන්ධපයන් විමර්ශනය පකාට වාර්තාවක් සකසේ

සභො තිතුමො: නැහැ. ඔබතුමා පම්ක මුල ඉඳලා
කියවන්නපකෝ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට කලින්
තිපබනවා අගමැතිවරයාපේ ත්තරි ුේගල වාර්තාව.
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කළද එම වාර්තාව පිළිබඳ අනු කමිටුපේ හා කාරක
සභාපේ මන්ත්තරීවරුන් අතර එකඟතාවක් ඇති
පනාවුණ අතර 2015 පෙබරවාරි 26 දින හත්ත වන
ොර්ලිපම්න්තුව විසුරුවා හරින ලද පහයින් එම
වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමට අවකාශ
පනාලැබුණි. ෙැහැදිලි පන්. ෙසුව 2015.08.17 වැනි
දින මහ මැතිවරණය ෙවත්තවන ලද අතර
2015.09.01 වන දින 8 වන ොර්ලිපම්න්තුපේ වැඩ
කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 2015.11.26 වැනි දින
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා (ොර්ලිපම්න්තු
මන්ත්තරී) 8 වන ොර්ලිපම්න්තුපේ පොදු ේයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාපේ සභාෙති වශපයන්
ඒකඡන්දපයන් පත්තරී ෙත්ත විය. ඉන් ෙසුව 8 වන
ොර්ලිපම්න්තුපේ පොදු ේයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේ නම් ටික තිපබනවා.

සභො තිතුමො: පම් සඳහා ඒ අය පල්ඛණ ඉදිරිෙත්ත
කරන්න බැහැ කිේවාට ෙසුව අපි කැපදේපේ.
එතපකාට පමතැන පකාපහත්තම ඩිේ ගුණපසේකර
වාර්තාවක් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමාකද, පෙබරවාරි
මස 25 කැඳවලා තිපබනවා. මැයි මස 6 වැන දින
කැඳවලා තිපබනවා.
සභො තිතුමො: ඊට ෙසුව විගණකාධිෙතිතුමා අෙට
වාර්තාවක් දුන්නා. ඔබතුමන්ලා පම් verbatim
පහාඳට බලන්න. එහි පබාපහාම ෙැහැදිලිව
තිපබනවා පම් විමර්ශනයට කලින් කැඳවලා ලබා
ගත්තත සියලු වාචික සාක්ි සටහන්. අපි මුල සිට
නැවත එම නිලධාරින් සියලු පදනා කැඳවන්න
අවශේය වන්පන් නැහැ. කැඳවලා ගත්තත වාචික
සාක්ි සටහන් තිපබනවා. ඒක වාර්තාවක්
පනාපවයි. හැන්සාේ එක. පම්පක් තිපබන record
වුණු සටහන්. එක එක නිලධාරින් කියු කරු
පේවල් ටික විගණකාධිෙතිතුමාට ොවිච්චි කරන්න
ුළුවන්. හැබැයි ඒවා විතරක් පනාපවයි.
විගණකාධිෙතිතුමා මතයක් ඉදිරිෙත්ත කරේදි
විගණකාධිෙතිතුමාට
අවශේය
ලිපිපල්ඛන
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපේ ෙරිචය අනුව
ොවිච්චි කරන්න ුළුවන්. ඒවා ොවිච්චි කරලා
විගණකාධිෙතිතුමා පම් කාරක සභාවට වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කළා. ඒක කථානායකතුමාට ඉදිරිෙත්ත
කළා. ඒක මත ෙදනම්ව අපිට පම් විමර්ශනපේ ඉතිරි
කටයුතු කළ හැකිය කියලා එකඟතාවකට ෙත්ත
වුණා. අපි එපහම එකඟතාවකට ආපේ නැත්තනම්
අෙට මහ බැංකුපේ අධිෙතිවරයා ඇතුළු අපනක් අය
කැඳවන්න බැහැ. ඒ එකඟතාව අනුව තමයි අපි මහ
බැංකුපේ අධිෙතිතුමා සහ අපනක් නිලධාරින්
කැඳවලා පමන්න පම් ඉදිරි දිනවල විගණකාධිෙතිතුමා විසින් කාරක සභාවට කරුණු
ෙැහැදිලි කිරීමක් කළා. එම ෙැහැදිලි කිරීම ගැන අපි
මහ බැංකුවට දැනුම් දුන්නා. මහ බැංකුව අවසේථා
කිහිෙයක කැඳවලායි පම් ක්රියාවලිය කපළේ. දැන්
ඒපක් තිපබන ගැටලුව පමාකක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
සභො තිතුමො: ඒ අනුව 2016.01.26 දින සිට
කාරක සභාව ආයතන විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ
කරන ලද අතර 2016.02.25 වැනි දින
විගණකාධිෙති වාර්තා අනුව ශේරී ලංකා මහ
බැංකුපේ කටයුතු විමර්ශනය කරන ලදී. අපි එදා මහ
බැංකුව කැපදේවා. අපි ඒක කැපදේපේ ආයතනයක්
විධියට.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පම්කට
අදාළ වුපණ් නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: පොදුපේ. ඔබතුමාට මතක ඇති එදා
කාරක සභාව අවසානපේ එම නිලධාරින් නික්ම ගිය
ෙසුව අපි තීරණය කලා පම් සම්බන්ධව
විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා.
2016.05.06 දින කාරක සභාව විසින් 2015, 2016
වසර තුළ ශේරී ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර
සම්බන්ධපයන් සති පදකක් ඇතුළත වාර්තාවක්
සකසේ කරන පලස විගණකාධිෙති පවත නිපයෝග
කරන ලදී. ඒ අපප්ප කමිටුපවන්. ඒ අනුව 2015, 2016
වසරවල බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙති පවත පතාරතුරු ලබා දීම පිළිබඳ
ෙැහැදිලි කර ගැනීමක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි නැවත
2016.06.08 වන දින මහ බැංකුව කාරක සභාව
ඉදිරියට කැපදේවා. එපහම කැඳවන්න සිදු වුපණ්
අපි විගණකාධිෙතිතුමාට නිර්පේශයක් දුන්නා මහ
බැංකුපේ බැඳුම්කර ගනුපදනුව පිළිබඳ වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා. හරිද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඩිේ
ගුණපසේකර අනු කාරක සභාපවන් 12වතාවක් පම්
අය
කැපඳේවා
පන්.
එහි
සාක්ි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව සකසේ කරන්න
පයාදා ගත්තතා පන්.
සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
සකසේ කරන්න ෙමණක් පනාපවයි. පම් කාරක

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.

( 306 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභාපේ තීරණයක් අර පගන, ඒ වාචික සටහන් පම්
ෙරීක්ෂණය සඳහා ොවිච්චි කරන්න සියලුම
මන්ීවරුන් ලබා දුන්නා. ඒක ොවිච්චි කරන එක
පහෝ පනාකරන එක ඔබතුමන්ලාපේ වැඩක්. පම්
කාරක සභාපේ සියලුම මන්ීවරුන්ට ඒ සාක්ි
සටහන් ලබා දී තිපබනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: නැතිනම්
නැවත කථා කරන්පන්, මහ බැංකුපේ auction
එකට පවන්නත්ත කලින් සිේධි පිළිබඳව පන්. ඒවා
වැඩක් නැහැ.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: කමිටුපවන් පදන ලද
නිපයෝග මත හදු වාර්තාව තමයි, අපි ෙදනම කර
ගන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
අහන්පන් ඒක පනාපවයි. මම කියන්පන්,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ලබා පදන විට ඩිේ
ගුණපසේකර අනු කාරක සභාපේ පකටුම්ෙත ොවිච්චි
කළා. ඒ හරහා තමයි එහි conclusions තිබුපණ්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ වාර්තාවට
විගණකාධිෙතිතුමා යම් යම් පේවල් ෙදනම් කර
ගන්න ඇති. හැබැයි, අපි ඒ වාර්තාව ඇති තරම්
කාලයක් සාකච්ඡා කළා.

එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඒ හරහා
දුන්පන් නැහැ. මපේ වාර්තාපේ ොවිච්චි කරු
අපනක් ඔක්පකාම-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාව හැදුවා පන්. ඒ වාර්තාව
හදලා conclusions වගයක් දුන්නා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපනක්
ඒවා ොවිච්චි කපළේ නැහැ කිේපේ නැහැ.

සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ
කාරක සභාපේ මතය පනාපවයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Report එක
හදන්න ඒ සාක්ි සටහන් යම් ප්රමාණයකට
උෙපයෝගී කර පගන තිපබනවා. හැබැයි, ඒ report
එක අපප්ප අතට ලැබුණාට ෙසුව, ඒ report එක මත
ෙදනම්ව සාකච්ඡා පගාඩාක් තිබුණා. අෙට
පමතැනදී
ආරම්භයක්
වශපයන්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව තිපබනවා. ඒ
වාර්තාපේ
අපනකුත්ත
කරුණු
සියල්ලම
සම්බන්ධපයන් නැවත ප්රශේන කරන්න ඕනෑ තරම්
අවසේථා තිබුණා. නැවත එතැනටම යන්න එො.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය දුන්නා. ඒ සඳහා මීට
කලින් සාකච්ඡා කරු පේවල් ොදක වුණා. ඊට
ෙසේපසේ අපි නැවත ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. මම
අහන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමා අලුතින් සිේධ වූ
සාකච්ඡා ෙදනම් කර පගන පගන, ඒවා පිළිබඳ
taking that into account තව වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත
කරනවාද, නැේද?

මතය.

එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: නැහැ.
සභො තිතුමො: අවශය නැහැ පන්. ඒක තීරණය
කරන්පන් කාරක සභාපවන් පන්.

සභො තිතුමො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ීතුමා,
ඔබතුමාපේ
ෙහසුවට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව සකසේ කරන්න, විගණකාධිෙතිතුමා විසින්
සකසේ කරු වාර්තා ටිකත්ත මම කියන්නම්. ෙහත
සඳහන් පල්ඛන ෙරීක්ෂා කිරීම-

එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: මපගන්
වාර්තාවක් පදන්පන් නැහැ.
සභො තිතුමො: දැන් audit එකක් නැහැ පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කර තිපබනවා. ඒ ගැන කරුණු ඉදිරිෙත්ත
කරන්න ඔබතුමා අෙට අවසේථාව දුන්නා. අපි
කණ්ඩායමක් වශපයන් පහෝ තනි තනිපයන් තම
තමන්පේ කරුණු ඉදිරිෙත්ත කළා. පමතුමාත්ත
අදහසක් ඉදිරිෙත්ත කළා. අපි කරුණු ඉදිරිෙත්ත
කරනවාද නැේද කියන එක, කණ්ඩායමක් වශපයන්
පහෝ තනි තනිව අෙට තීරණය කරන්න ුළුවන්. ඒ
නිසා අපි නැවත වතාවක් 05වැනි දා ඒකට අවශය
කරුණු ටික ලබා පදන්නම්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Audit
එකක් පනාපවයි. විගණකාධිෙතිතුමා අෙට
වාර්තාවක් දුන්නා. ඊට ෙසේපසේ සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ
සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙතිතුමා නැවත අෙට
වාර්තාවක් ලබා පදන්න ඕනෑ නැේද?
එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: පදනවා නම්
නැවත මම පදන්න ඕනෑ ොර්ලිපම්න්තුවට තමයි.
COPE එපක් වාර්තා ෙදනම් කර පගන මට
වාර්තාවක් හදන්න බැහැ. ඒක COPE කමිටුපවන්
හදන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: දැන් හදන්න ඕනෑ පල්කම් වාර්තාව
පන්. එහි draft එක ඔබතුමන්ලාට හදලා දීලා
තිපයනවා.

සභො තිතුමො: 05වැනි දා හා 06වැනි දා යන දවසේ
පදපක් රැසේපවලා අවසන් කරමු.
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ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ වාර්තාව
හදන්න ඩිේ ගුණපසේකර අනු කමිටුපේ සාක්ිත්ත
ොවිච්චි
කළා.
මම
ප්රශේන
කරන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාපගන්, පමතැන සාකච්ඡා වුණු
කරුණු ොදක කර පගන ඒ වාර්තාව සංපශෝධනය
කරන්පන් නැත්තපත්ත ඇයි?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාපේ
වාර්තාව නැවත පවනසේ කරන්න බැහැ. ඔබතුමා
ඉදිරිෙත්ත කරු එක පන්.
එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: පකාපහාමත්ත
ඒක පවනසේ කරන්පන් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා මා
සමඟ antagonize පවන්න එො. විගණකාධිෙතිතුමා
දන්නවා මම පකායි පවලාපේත්ත එපහම -

එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: COPE එපක්
වාර්තා අර පගන මට වාර්තාවක් හදන්න බලය
නැහැ. ඒක තිපයන්පන් COPE එපක් සභාෙතිතුමාට
හා පල්කම්ට.

එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: නැහැ. මම
කිේපේ මපේ බලය. මට COPE එපක් වාර්තා
අරපගන හදන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
වාර්තාව හැදුවා පන්. අපි ඔබතුමාට කිේවා සති
පදකකින් වාර්තාවක් පදන්න කියලා. ඔබතුමා ඒ
වාර්තාව හදන්න ොවිච්චි කළ, එක වැදගත්ත සාක්ි
ප්රමාණයක් තිපයන්පන් ඩිේ ගුණපසේකර අනු
කමිටුපේ වාර්තාපේ. ඒවා ෙමණක් පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඩිේ
ගුණපසේකර අනු කමිටුපේ සාක්ි ොවිච්චි කපළේ
නැහැ කියලා, ඔබතුමා කියන කථාව මම පිළිගන්න
සූදානම් නැහැ. එපහම පනාපවයි. ඔබතුමාට
වැරැේදක් කියනවා පනාපවයි. ඔබතුමා වාර්තාව
හදන විට ඒ සාක්ි ොවිච්චි කළා. නැහැ කියනවා
නම්, ඒක වැරැදියි.

එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඒක
සම්ූර්ණපයන් ෙදනම් විරහිත කථාවක්. ඒක අපි
read කළා පමානවාද තිපයන්පන් කියලා බලන්න.
ඒ මිනිසුන් නැවත කැඳවා සාකච්ඡා කරලා, සෑපහන
වැඩ පකාටසක් කරලා පම් වාර්තාව හැදුපේ. පම්
වාර්තාව ලඝු කරන්න එො. ුදුම මහන්සියක් පවලා
හදු වාර්තාවක්. ඩිේ ගුණපසේකර අනු කමිටුපේ
report එක පමතුමාපගන් ඉල්ලා පගන, අපි ඒක
read කළා. ඉන් එහාට අපි ඒ වාර්තාපේ පේවල්
කිසිම තැනක quote කරලාවත්ත නැහැ. අපනක්
සියලුම පේවල්-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම ොවිච්චි
කළාට වරදක් නැහැ. ඒ සාක්ි ොවිච්චි කළාට
ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ප්රශේනයක්
නැහැ. මම ප්රශේනයක් තිපබනවා කියලා කියන්පන්
නැහැ. ොවිච්චි කපළේ නැහැ කියලා, කියන්න බැහැ.
එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ොවිච්චි කළා.
නමුත්ත, අපප්ප base එක ඒක පනාපවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ සාක්ි ෙමණක්
පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්
ඒක පකලින්ම කියන්න පවනවා. පමහි ඩිේ
ගුණපසේකර වාර්තාපේ කිසිම පදයක්-

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු හර්ෂ
මන්ීතුමාපේ
තර්කය
වන්පන්
පම්කයි.
විගණකාධිෙතිතුමා පම් report එක හදන්න ෙරණ
ඉදිරිෙත්ත වූ සාක්ි උෙපයෝගී කර ගත්තතා. ඒ මත පම්
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළා. හැබැයි, ඊට ෙසේපසේ නැවත
සාක්ි කැඳවා තිපබනවා. ඒ සාක්ි මත ෙදනම්ව,
නැවත report එක revise කරන්න අවශයතාවක්
නැේද? එතපකාට විගණකාධිෙතිතුමාට තීරණය
කරන්න ුළුවන්කම තිපබනවා, ඒ ඉදිරිෙත්ත වූ
සාධකවලට අමතරව විපශේෂපයන් අවධානය පයාමු
කළ යුතු සාධකයක් පනාමැති නිසා, නැවත පමය
සාකච්ඡාවට බඳුන් කිරීපම් අවශයතාවක් නැහැ
කියලා.

සභො තිතුමො: ඒක අපප්ප වාර්තාපවන් ලියමු.
ෙැහැදිලිව ඒක ලියන්න ුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
යථාර්ථය පනාපවයි පන්. එහි සාක්ි පම් වාර්තාවට
ොවිච්චි කළා පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි අද සාකච්ඡා
කරනවා කිේපේ draft එක පන්.
එච්.එම්. ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: අපි යම් කිසි
තැනක Minutes කරලා තිපයනවා. ඒවා ඕනෑ නම්
delete කරලා තිපයනවා. එපහම කළා කියලා මපේ
conclusions එපක් කිසිම පවනසක් පවන්පන්
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ප්රශේනය
මම ඍුවම අහන්නම්. ගරු අනුර දිසානායක
මන්ීතුමා ෙැහැදිලි කළ පේ තමයි ප්රශේනය.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඔබතුමාපේ වාර්තාව සම්ොදනය කර විට ඩිේ
ගුණපසේකර අනු කමිටුපේ සාක්ි භාවිත කළා.
ඒවාම ෙමණක් පනාපවයි. ඒවාත්ත භාවිත කළා;
අපනකුත්ත ඒවාත්ත භාවිත කළා. මම පම් ප්රශේනය
අහන්පන්, කාරක සභාපේ මන්ීවරයකු හැටියටයි.
එතැනදී තර්කානුකූල ප්රශේන ඉදිරිෙත්ත කරන්න අෙට
අවසේථාවක් තිබුපණ් නැහැ. අපි ආර්ික විදයාව
පිළිබද තර්කානුකූල ප්රශේන ඉදිරිෙත්ත කරන විට,
එතැනදී ලබා දුන්නාට වඩා පවනසේ උත්තතර
පමතැනදී ලබා දුන්නා. ඒ වාර්තාව පම් සාක්ි සමඟ
නැවත සංපශෝධනය විය යුතුයි කියලා, මා විශේවාස
කරනවා. පමාකද, ඒ වාර්තාව හදන්න කලින් සාක්ි
ොවිච්චි කළා නම්, පම් සාක්ිත්ත ොවිච්චි විය යුතුයි
කියන මතය මට තිපබනවා. ඒකට පහේතුව තමයි-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පෙෞේගලිකව
මමත්ත පම් ගැන දැන ගත්තපත්ත එදා.
අනුර දිසොනොයක මහතො: එකක් තමයි අපි පම්කට
ොදක කර ගන්න ඕනෑ සාධක. අපප්ප report එකක්
පන් දැන් අපිට හදන්න තිපයන්පන්. ඒ report එක
හදන්න, අපි විගණකාධිෙතිතුමාපේ Report එක
ෙදනම් කර ගන්න ඕනෑ. ඉන් ෙසුව පම් කාරක
සභාව තුළ ඇති වූ සාකච්ඡාව ෙදනම් කර ගන්න
ඕනෑ. එතැනින් එහා කාර්යභාරය තිපබන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාට පනාපවයි. උදාහරණයක්
විධියට මහජන බැංකුව කැපඳේවා කියලා අපි හිතමු.
මහජන
බැංකුව
කැඳවන
අවසේථාපේදී,
විගණකාධිෙතිතුමා අපිට audit report එකක්
පදනවා. ඒ audit report එක මත ෙදනම්ව, අපි
පමතැන සැකච්ඡා කරනවා. ඒ විධියට සාකච්ඡා
කර, අපි විගණකාධිෙතිතුමාට කියන්පන් නැහැ,
“දැන් ඔබතුමා audit report එකක් දුන්නා, ඒ මත
ෙදනම්ව අපි පම්වා සාකච්ඡා කළා, ඒ නිසා අලුතින්
එකක් පදන්න” කියලා. අපි කරන පේ තමයි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවත්ත, ඒ මත ෙදනම්ව
අපි පමතැන පගාඩනගන ලද සාකච්ඡාවත්ත ෙදනම්
කර පගන කාරක සභාව විසින් වාර්තාවක් සකසේ
කර පදන එක. දැන් අපිට තිපබන්පන් ඒ කාර්ය පන්.
නැතිනම් විගණකාධිෙතිතුමා හැමදාම report එකක්
පදනවා, අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරනවා. නමුත්ත
විගණකාධිෙතිතුමා ඒ සාකච්ඡාපවන් ෙසුව, නැවත
report එකක් හදන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො:
අපි
හදන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව නම් ඔබතුමා කියන
පේ නිවැරැදියි. නමුත්ත, අපි පම් හදන්පන් COPE
කමිටුපේ වාර්තාව පන්.
ගරු
බිමල්
රත්නොයක
මහතො:
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාට පම් නිපයෝගය දීමට පෙර,
පෙබරවාරි මාසපේ 26වැනි දා පොදුපේ මහ බැංකුව
කැඳවා තිපබනවා. පොදුපේ කිේවාම බැඳුම්කර
ගනුපදනුව පහෝ ඕනෑම එකක් පිළිබඳව කථා
කරන්න ුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඒවා
කථා කපළේ නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක ඔබතුමාපේ
ප්රශේනයක්. ඩිේ ගුණපසේකර අනු කමිටුව තිබුණු
කාලපේ මමත්ත හිටිපේ නැහැ පන්. ඔබතුමාපේ
තර්කය වන්පන්, පම් නිලධාරින්පගන් පම් ගැන
ප්රශේන කරන්න සිේධ වුපණ්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාපවන් ෙසුව කියන එක පන්. හැබැයි, අෙට
පෙබරවාරි මාසපේ 26වැනි දා මහ බැංකුව පොදුපේ
කැඳවූ දවපසේ පම් කාරණයත්ත කථා කළ හැකිව
තිබුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමාපේ
තර්කපයන් භාගයක් මම පිළිගන්නවා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමාපේ තර්කය
වන්පන්, නව වාර්තාව හදන්න කලින් වාර්තාව
ෙදනම් කර ගත්තතා කියන එක පන්. උදාහරණයක්
විධියට, ඊට කලින් මහජන බැංකුව කැඳවූ
අවසේථාපේදී කරන ලද සාකච්ඡා, ඊළඟ audit
report එක සෑදීමට ොදක කර ගන්නවා කියන එක
සඳහන් කරන්න ුළුවන්. පමතුමන්ලා මහජන
බැංකුව පිළිබඳ report එකක් අද ඉදිරිෙත්ත කරනවා
නම්, ඊට කලින් මහජන බැංකුව කැඳවූ අවසේථාපේදී
ඉදිරිෙත්ත කළ පතාරතුරු පමතුමන්ලා ොදක කර
ගන්නවා. ඒ report එක බලලා කියනවා, කලින්
පම් කාරක සභාවට කැපඳේවා, පම් නිර්පේශ ලබාදී
තිබුණා, පම් නිර්පේශ ක්රියාත්තමක පවලා නැහැ
කියලා.

සභො තිතුමො: කථා කළා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පිළිබඳව
කථා කපළේ නැහැ පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ නිසා අවසේථාව
අහිමිවීමක් නැහැ.
සභො තිතුමො: එහිදී පම් විධියට කථා කළා. පම්
බැඳුම්කර ගනුපදනුව පිළිබඳව පවනම අර පගන
සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා කථා කළා.
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තිපබන්පන්. එහිදී අපි දීු නිර්පේශ තිපබනවා,
නිගමන තිපබනවා, සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු
තිපබනවා. අපි පම් ආයතනය නැවතත්ත 2016
කැපඳේපවාත්ත, ඒ කැඳවන විට පම් මන්ීවරුන්
පනාසිටින්නත්ත ුළුවන්, නිලධාරින් පනාසිටින්නත්ත
ුළුවන්. නමුත්ත රාජය මූලය ොලනපේ අඛණ්ඩතාව
පවනුපවන්, අපි ඔවුන්පගන් අහනවා කලින් දීු
පමන්න පම් නිර්පේශයන් ක්රියාත්තමක පනාකපළේ
ඇයි කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
මන්ීතුමා, එතැනයි පමතැනයි අතර පලාකු
පවනසක් තිපබනවා. පමාකද, අපි මහජන බැංකුව
කැඳවූ අව්ස්ථොපේදී කාරක සභාවක් හැටියට
තීරණයක් ගන්න ඇති “පම්ක අපි පිළිගන්නවා”
කියලා. නමුත්ත පමතුමාපේ වාර්තාවට ෙදනම් කර
ගත්ත සාක්ි, කාරක සභාව හැටියට පිළිඅරපගන
නැහැ. එතැනයි ගැටලුව තිපබන්පන්.
සභො තිතුමො: සාක්ි පිළිගත්තපත්ත නැත්තපත්ත නැහැ,
වාර්තාවක් හදලා පිළිගත්තපත්ත නැහැ. සාක්ි
පිළිගත්තත නිසා පන් තිපබන්පන්. අපි දිවුරුම් දීලා
පන් සාක්ි ගත්තපත්ත. කාරක සභාව ඒ සාක්ි
පිළිඅරපගන තිපයන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මපේ සියයට සියයක ගරුත්තවය
ඔබතුමාට තිපබනවා. පම්ක වැරදි විධියට ගන්න
එො. මම කියන්පන්, ඒ සියලු පේවල් සම්මත වූ ඒවා
කියලා පන්. ඒවා accept කරුවා. නමුත්ත පම්ක
පකටුම්ෙතක්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමවැනි කාරක
සභාවකට කවුරුන් පහෝ ෙැමිණ සාක්ියක් ලබා
පදනවා නම්, ඒ සාක්ිය එදා සිට පම් කාරක සභාව
තුළ තිපබන වාකයයක් පන්. නමුත්ත ඒ සාක්ිය මත
ෙදනම්ව හදන report එක පිළිබඳ අපිට විවාද
තිපබන්න ුළුවන්. අපි කිසියම් අයතනයක
සභාෙතිවරපයක් කැඳවනවා, එතුමා සාක්ියක්
පදනවා, ඒ සාක්ිය අපි ළඟ තිපබනවා. නමුත්ත අපි
ඒ වාර්තාව අනුමත කරලා තමයි-

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: අපි හිතමු,
වාර්තාවක් ොර්ලිපම්න්තුපේ සභාගත කළා කියලා.
ඒ වාර්තාව සභාගත කිරීමට පෙර අපි යම්
ආයතනයක්
පදවරක්-තුන්වරක්
කැඳවලා
තිපබනවා. යම් ආයතනයක් ෙළමු වතාවට
කැඳවලා, එපකන් වාර්තාවක් හදලා, එය
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කර අවසන් කරලා
නැහැ. වාර්තාවක් ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමට
පෙර අවසේථා ගණනාවකදී අපි ඒ ආයතනය කැඳවා
තිපබනවා. අපි එතැනදී කරන සාකච්ඡාවන් ඊළඟ
කමිටුවට වාර්තා කර ගන්නවා. පම්කත්ත එපහමයි
පවලා තිපබන්පන්. අපි පම් ආයතනය කැඳවලා
තිපබනවා. නමුත්ත අපි එහි වාර්තාව හදලා අවසන්
කර නැහැ. ඒ කැඳවූ සාකච්ඡාපේ ක්රියාවලිය, අපි
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන පතක් අඛණ්ඩව පගන
යනවා. පමය අපනකුත්ත ක්රියාවලීන්ට දියත්ත වන
ආකාරයටම තමයි දියත්ත පවන්පන්.

උදාහරණයක් හැටියට, කලින් කාරක සභාවට අපි
ආයතනයක් කැඳවා, එහි සභාෙතිවරයාට කියනවා,
පමෙමණ ණය මුදලක් තිපබනවා, එය අය කර
පගන නැහැ කියලා. එහිදී එතුමා කියනවා, පමන්න
පම් පම් නිසා අය කර ගන්න බැරි වුණා කියලා. අපි
ඊළඟට “ඔබතුමා ෙසුගිය අවසේථාපේදී පමපහම
කිේවා” කියලා එය ෙදනම් කර ගන්නවා
එතුමාපගන් ප්රශේන කරන්න. යම් ආයතනයක්
කාරක සභාවට කැඳවලා, එදායින් ඒක අවසන්
කරන්පන් නැහැ පන්. පම්ක continuously යන
ක්රියාවලියක්. ඒ ක්රියාවලියට හැමදාමත්ත කරන පේ
තමයි,
අපනක්
එපක්
තිපබන
අන්තර්
සම්බන්ධතාවත්ත එක්ක යන එක. නමුත්ත අන්තර්
සබඳතාව ගන්පන් වාර්තාපවන් ෙමණක් පනාපවයි.
ඒ තුළ සිදු වන සාච්ඡාව තුළින් එම අන්තර්
සම්බන්ධතාව ගන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම ඔබතුමා
කියන කාරණයට එක පකාන්පේසියක් මත එකඟ
පවනවා. පම්ක නීතිමය කාරණාවක්. ඔබතුමා මට
වඩා ොර්ලිපම්න්තුව පිළිබඳ දන්නවා පන්. පමතැන
අපප්ප කාරක සභා පදකක්. එකම කාරක සභාවක්
විසින් නැවත කැඳවීම, කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධපයන් මම ඔබතුමා සමඟ එකඟ පවනවා.
නමුත්ත පම් කාරක සභාව පවන කාරක සභාවක් පන්.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමනි, අපි කාරක සභාව
හැටියට ඔබතුමා කියන පේ පිළිගත්තපතාත්ත පම්
කාරක සභාව පලාකු අර්බුදයකට යනවා. පමාකද,
අෙට එක ආයතනයක් කැඳවන්න ුළුවන් වන්පන්
එක අවසේථාවකදී ෙමණක් පවනවා පන්. අපි හිතමු,
රජපේ ආයතනයක් වන LRC එක කැඳවුවා කියලා.
අපි ඒ ආයතනය 2012දී තමයි කැඳවලා

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: COPE සභාවක්
අවසන් පවන විට ොර්ලිපම්න්තුවත්ත අවසන් පවනවා
නම්, අවසානයට වාර්තාවක් දීලා නැහැ. ඔබතුමා
කියන විධියට අවසන් පවන්න නම්, එපහම පවන්න
ඕනෑ පන්. ොර්ලිපම්න්තුවත්ත අවසන් පවනවා,

( 310 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පකාප්ප සභාෙත්ත අවසන් පවනවා, වාර්තාව අවසන්
පවනවා. නමුත්ත එපහම පවලා නැහැ. වාර්තාවක්
අවසන් පනාවී පකෝප්ප සභාපේ අඛණ්ඩතාව ඉදිරියට
යනවා.

නම් පහෝ ගිහින් ෙරීක්ෂා කළා නම්- ඒ වාර්තාපවන්
අවසන් වී තිපබනවා. විගණකාධිෙතුමාපේ
වාර්තාපවන් එය අවසන් කර, එතැන් සිට අලුත්ත
ආරම්භයක් තිපබනවා. අපි සැලකිය යුතු කාලයක්
තිසේපසේ ඒ වාර්තාව මත ෙදනම්ව සාකච්ඡා කර
තිපබනවා. අපිට ඒ වාර්තාපවන් එක් එක් ුේගලයා
ලබා දුන් සාක්ි සටහන්වල තිපබන ෙරසේෙරතා
සම්බන්ධපයන් විමසීමට ුළුවන්. ඒ විධියට සාක්ි
දීලා, අද ඔබතුමා පමපහම කියනවා කියලා අහන්න
ුළුවන්. අපි ඒ සියලුම පේවල් අවසන් කර පගන
ඉදිරියට ගිහින් තිපබනවා. ඒ නිසා කාරක සභාව
හැටියට ඒ සියල්ලම සැලකිල්ලට පගන, වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කිරීපම් අවසේථාව අපිට තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
කියනවා නම් මම ඒක පිළිගන්න සූදානම්.
ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: “අපි ගිය
අවුරුේපේ ඔබතුමන්ලා කැපඳේවා. ඒ අවසේථාපේදී
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කපළේ නැහැ. නමුත්ත ඒ
අවසේථාපේදී ඔබතුමන්ලා කියු ඒවා” කියලා අපි
දැනුත්ත ගන්නවා. එවැනි ආයතන දැනුත්ත තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ තර්කය
මම පිළිගන්න සූදානම්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්පන් පමය ඉදිරිෙත්ත කරන
එක වඩාත්ත ෙහසුයි කියලා. පමාකද, බැරිපවලාවත්ත
වැරදිලා හරි පමතුමා කියන කාරණා එක්ක බලේදී
මත පදකක් තිබුපණාත්ත පමාකද පවන්පන්.

සභො තිතුමො: පම් කරුණ සම්බන්ධපයන් වන
සාකච්ඡාව
දැන්
අවසන්
කරමු.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවට සාධාරණය ඉෂේට
පවන්න අවශය නිසා මම පම් කාරණයත්ත කියන්න
ඕනෑ. විගණකාධිෙතිතුමා පම් වාර්තාවට අදාළව
පල්ඛණ හැටියට ෙරීශීලනය කර තිපබන්පන්, 2015
පෙබරවාරි 27 දින භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව
පිළිබඳ විමර්ශන සඳහා වූ පොදු වයාොර පිළිබඳ
කාරක සභාපේ විපශේෂ අනුකාරක සභාව විසින් ෙත්ත
කරන ලද ෙරීක්ෂාවට අදාළ වාචික සාක්ි සටහන්
ෙමණක් පනාපවයි. එතුමාපේ වාර්තාපේ පිටු අංක
01හි සහ 02හි ඒ බව සඳහන් පවනවා.

ගරු
අනුර
දිසොනොයක
මහතො:
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය ගන්නවා. පම්
ක්රමපේදය අනුගමනය කරලා තිපබනවාද, නැේද
කියලා විගණකාධිෙතිතුමා මතයක් දිලා තිපබනවා.
අපි ඒක පිළිගන්නවා. පමපතක් කාලයක් අපි ඒවා
ප්රතික්පෂේෙ කරලා නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව පනාපවයි කමිටුපේ
වාර්තාව පන්.

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා කියන්න
හදන පේ මම කියන්නම්. ෙසුගිය පකෝප්ප කාරක
සභාව පම් ප්රශේනය සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින්
පේශොලන අරමුණක් පවනුපවන් උෙපයෝගී කර
ගත්තතා. ඒක අපි දන්නවා පන්. එහි තිබූ කලබලය,
එය දියත්ත වූ ආකාරය, එහි තිබූ බලය සහ එහි
සංයුතිය විසින් මහ මැතිවරණයට ොර්ලිපම්න්තුව
විසුරුවා හැරීමට පෙර යම් ප්රමාණයකට අවසන්
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කිරීම සඳහා පේගවත්ත
ප්රයත්තනයක් තිබුණා. ඒ ප්රයත්තනය තුළ, පම්
වාර්තාපේ සමබරතාව යම් ආකාරයකට ගිලිහී ඇතිද
කියන සාධාරණ සැකය ඔබතුමාට තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නමුත්ත, අපි හැමදාම
වාර්තාවක් හදන විට විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිර්පේශ තමයි එයට ඇතුළත්ත කපළේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ නැහැ පන්.
ගරු
අනුර
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
එතුමාපේ නිගමන.

දිසොනොයක
නිර්පේශ

මහතො:
පනාපවයි

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නිගමනයන් තුනක්
තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරිය හරි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ඒ නිගමනයන්
ඇතුළත්ත කළා. නිගමනයන් ෙපසක තැබුපේ නැහැ.
අපි පලාකු හාසේකමක් කළා පනාපවයි. එතුමා පදන
වාර්තාව සාකච්ඡා කරලා, අපි වාර්තාවක් සකසේ
කරලා දැම්මා. එච්චරයි කපළේ.

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: ඒක පන් ඔබතුමා
මතු කරන්පන්. නමුත්ත පමතැනදී ගනු ලබන්පන් එහි
තිපබන වාර්තාවක් පනපවයි, ඒ කාරක සභාව
හමුවට ෙැමිණ ඉදිරිෙත්ත කරන ලද සාක්ි සටහන්
පන්. එම සාක්ි යම් ප්රමාණයකට උෙපයෝගී කර
පගන, විගණකාධිෙතිතුමා විසින් වාර්තාවක් දීලා
තිපබනවා. එපතක් ක්රියාවලිය -සාක්ි කැපඳේවා

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම නම් ඒ
ගැන පමච්චර කථා කරන්න පදයක් නැහැ පන්.
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ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔේ.

සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කපළේ
මතයක්. එතුමාපේ මතයත්ත ොවිච්චි කරලා, පම් ගරු
මන්ීතුමන්ලාපේ නිර්පේශයනුත්ත එකතු කරලා,
පම් දීලා තිපබන සැකැසේමට අනුව අවසාන
වාර්තාවක් හදන්න ඕනෑ. ඒ අවසාන වාර්තාවට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය ෙමණක් පනාපවයි,
පම් කාරක සභාපේ මතයත්ත වැඳගත්ත වනවා. පම්
කාරක සභාපේ මතයට ගැලපෙන විධියට
ඔබතුමන්ලා නිර්පේශ ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලාට ුළුවන් නම්, එක් එක් පකනා
ුේගලිකව ඔය කියන පේවල් ටික 05 පවනි දාට
ලිඛිතව අපිට පදන්න, අෙට ඒපකන් වාර්තාවක්
හදන්න ුළුවන්.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: කථා කරලා
බලන්පන් පවනත්ත අඩු ොඩු තිපබනවාද කියලා
පහායා ගන්නයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කථා කරලා
බලන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා පමපහම කියු එක
හරිද, පමපහම කියු එක වැරදිද, කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැනදී
විගණකාධිෙතිතුමාපේ conclusion එකක් තිබුණා
“value for money”The Hon. Bimal Ratnayake: Value for money
for professional due care.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් සිදු පවච්ච
සාකච්ඡා අනුව නිර්පේශ කියන්පන් පවන එකක්.
නමුත්ත, පම් ක්රියාවලිය ෙැහැදිලිව ඕනෑ. ඒක පල්කම්
කාර්යාලපයන් කරන්න ඕනෑ. ගනුපදනුව සිදු වූ
ආකාරය, ගනුපදනුපේ තිපබන දුබලතාවන්, එම
දුබලතාවන් පහේතුපවන් ඇති වූ ොඩු, එම
දුබලතාවන් ඇති වීම සඳහා බලොන ලද කරුණු, ඊට
ෙසේපසේ නිගමනයන්. “නිගමනයන්” කියලා අදහසේ
කරන්පන්, “පම්ක CID යවන්න ඕනෑද, FCID
යවන්න ඕනෑද, එපහම නැත්තනම් ඉක්මනින්
Immigration and Emigration Department එක
දැනුවත්ත කරලා, මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ
passport එක අත්ත හිටුවන්න කටයුතු කරන්න
ඕනෑද” කියන ඒවා. පම්කට තිපබන දඬුවම කියන්න
ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
හරියටම එය මතක නැහැ. ඒ කියන්පන්
transparency එක ලබා ගන්න පකාච්චර වැයක්
දැරිය යුතුද, ඒ නිසා transparencyම පනාපවයි
පමහි අවසාන- මට හරියට එය මතක නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Transparency
කියන එක ඇතුපළත්ත වාසි අවාසි සිදු වන්පන්
පකාපහාමද කියලා තිපබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
transparency කියන්පන්.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: Least cost එක
තිපබනවා පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒපකන් තමයි එය
රැපකන්පන්. ගනුපදනුව සිදු වූ ආකාරය, ඒ
ගනුපදනුව සිදු වූ ආකාරපේ තිපබන දුබලතාවන්, ඒ
දුබලතාවන් පහේතු පකාටපගන ඇති වී තිපබන
ොඩුව, එය නිශේචිත විය යුතුයි. ඒ වාපේම, ඒ ොඩුව
ඇති වීම සඳහා අපි උෙකල්ෙනය කරන කරණු
පමානවාද? පම් ඥාතීත්තවය බලොලා තිපබනවාද;
පම් හදිසේසිය බලොලා තිපබනවාද කියන කරුණු
සියල්ලම එතැනට එන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: පල්කම්තුමියට වාර්තාව සකසේ
කිරීම ගැන අදහසක් කියන්න තිපබනවා. අපි එයට
අවසේථාව ලබා පදමු.
එන්.එස්. වික්රමරත්න මහත්මිය: පවනත්ත subjects
වාපේ පනාපවයි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර කියන්පන්
අෙට අලුත්ත පදයක්. අපිත්ත තවම පම් ගැන අධයයනය
කරමින් තමයි ඉන්පන්. ඒ නිසා 05 පවනි දාට
කාරක සභාව විධියට අපි සියලු පදනාම එකතු
පවලා සාකච්ඡා කපළාත්ත පහාඳයි කියන
එකයි මපේ අදහස.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
මන්ීතුමනි, දැන් ඒවාට කැමැති නැති
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් පමාකද කරන්පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම්, අපි
යටින් “star” mark එකක් දාලා සඳහන් කරමු “පම්
කරුණ සඳහා පම් පම් මන්ීවරුන්පේ එකඟතාවක්
නැහැ” කියලා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමියලා,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ report එක මත ෙදනම්
පවලා අපිට වාර්තාවක් හදලා පදන්න. පමතුමා
ෙැහැදිලිව ගනුපදනුව සිදු වූ ආකාරය ෙැහැදිලි
කරනවා. ඒ ගනුපදනුපේ තිබුණු දුබලතාවන්
ෙැහැදිලි කරනවා. ඒ දුබලතාවන් පහේතුපවන් ඇති වූ
ොඩු ෙැහැදිලි කරනවා. ඒ ොඩු ඇති වීමට පහේතු වූ

ගරු හර්ෂණන රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන කියන්පන්
පමාකක්ද?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සාධක ෙැහැදිලි කරනවා. ඊට ෙසේපසේ පමාකක්ද
කියන එක අපි නිර්පේශ කරමු. ඒකට පන් අපප්ප
සාකච්ඡාව ගිපේ. නැත්තනම් ආපයත්ත ඒ ක්රියාවලිය
පහායනවා කියන්පන් පම් සාකච්ඡාවම නැවත
කරනවා කියන එක තමයි.

පිළිබඳ විපරෝධයක් තිපබනවා නම්, ඒක සටහන්
කරන්න අපිට ුළුවන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: හර්ෂණ
රාජකරුණා ගරු මන්ීතුමා, අපි දැනට ඒක දන්පන්
නැහැ පන්. අපි දැන් තිපයන තර්ක අනුව
පෙළගැසේම හදනවා. ඒක හැදුවාට ෙසේපසේ, අපිට
එකතු කරන්න ඕනෑ ෙරිච්පේද එකතු කරන්නත්ත,
ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ ෙරිච්පේද ඉවත්ත කරන්නත්ත
ුළුවන්. එපහම බැරි විවාදයක් තිපබන ඒවාට
“පමන්න පම් අය පම්කට එකඟයි, පම්කට
විරුේධයි” කියලා සටහන් කරමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ෙසු ගිය COPE
වාර්තාවලදී සියලු පදනා පම්වාට එකඟ වුණා. ඒක
නිසා තමයි විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනවලට
එකඟතාවක් ආපේ. නමුත්ත, මම නම් හිතන්පන්
නැහැ පමතැනදී එපහම සියයට 100ක එකඟතාවක්
එයි කියලා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ක්රියාවලිය ගැන
අෙහැදිලිතාවක් කාටවත්ත නැහැ පන්. පමන්න පම්
දිනපේ බිලියන එකක් නිකුත්ත කරන්න කටයුතු
කළා. එය බිලියන 10 දක්වා වැඩි කළා. මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ෙළමුපවන්ම බිලියන 20ක් ඉල්ලන්න
කියලා කිේවා. බිලියන 20ක් කියන එක
අනතුරුදායකයි කිේවා. ඊට ෙසේපසේ එය බිලියන 10
දක්වා අඩු කළා. බිලියන 10 දක්වා අඩු කරන එකට
කණ්ඩායමක් විරුේධයි කියලා කිේවා. නමුත්ත
සභාෙතිවරයා ඒකට එකඟතාව ෙළ කළා. ඒක පන්
ක්රියාවලිය. ඊට ෙසේපසේ සිදු වූ ොඩුව, පම් නිසා පොලී
අනුොතය පම් ප්රමාණයට ඉහළ ගියා, පමෙමණ
මුදලක් ඒ සඳහා දුන්නා.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීවරුනි, පම්ක පහාඳ
තත්තත්තවයක්. දැන් මම ඔබතුමන්ලාපගන් පමපහම
අහන්නම්. අපි දැන් ඉදිරිෙත්ත කරු අනු පිළිපවළක්
තිපබනවා. වාර්තාවක් විධියට එන පකාට පම් අනු
පිළිපවළ පවනසේ පවන්න පවයි. මම ඒක
පිළිගන්නවා. පල්කම් කාර්යාලපයන් පම් ගැන
කාරණා ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා. ඒ කියන්පන් ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත්ත කිරීපම් ක්රියාවලිය හැඳින්වීම. එහිදී, ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සහ අනුගමනය
කළ ක්රමපේදයන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතැනදී අපි
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා පන් ොඩුවක් වුපණ් නැහැ
කියන තැන.

සභො තිතුමො: ප ම් ගනුපදනුවට අදාළ පොදු
කථාව ඉසේසර පවලා කියන්න ඕනෑ පන්. පම්
වාර්තාව කිපයේවාම ඒක පත්තරුම් ගන්න ුළුවන්.
මුලින්ම තිපබන්පන් පොදු කථාව. පොලී අනුොත,
ඊළඟට, ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් 2015
පෙබරවාරි මස සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල
ෙරිච්පේදය තුළ සිදු කර තිබුණු භාණ්ඩාගර
බැඳුම්කර
නිකුත්ත
කිරීම්
පිළිබඳ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපවන් උුටා ගත්ත
කරුණු තිපබනවා. කලින් සඳහන් කළ පොදු
ක්රියාවලියට අමතරව. එහි නැවතත්ත පම්
ගනුපදනුවට අනුගමනය කළ ක්රියා මාර්ගය, ක්රියා
පිළිපවළ තිපබනවා. අදාළ කාලය තුළ රපට් මූලය
තත්තත්තවය. 2015 පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර නිකුතුව
ප්රාපයෝගිකව සිදු වුණු ආකාරය. අපිට ෙැහැදිලි කර
ගන්න ඕනෑ කාරණය ඒකයි. එයත්ත පමහි ෙැහැදිලි
කරලා තිපබනවා. එහිදී අපි සඳහන් කරලා
තිපබන්පන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ report එපක්
කරුණු - ඒක පන් මූලික වුපණ්. පම් ගනුපදනුව සිදු
වුණු අවසේථාව, එහි විකල්ෙ ක්රියා මාර්ග, ණය
කළමනාකරණ
කමිටුව
කරු
නිර්පේශය

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන් පම්
ගනුපදනුව ගැනද? නැත්තනම් පොදු කථාවද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ඒකට අවාසි
කියලා දමමු. ඊට ෙසේපසේ අපි “star”mark එකක්
දමලා “තවත්ත ගරු මන්ීවරුන් කණ්ඩායමක්”
කියලා,
ඔබතුමන්ලාපේ
නමත්ත
දාලා
“පමන්න ප ම්ක ඒ පගාල්ලන් තීරණය කපළේ පම්
විධියටයි” කියලා සටහන් කරමු. නැත්තනම් පම්
පලාකු වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට දැම්මාම
පවන්පනත්ත අපි කරන පදයම තමයි. “පමයා කියලා
තිපයන්පන් පම්ක, පමයා කියලා තිපබන්පන්
පම්ක” කියලා ආපයත්ත තර්ක කරනවා. එපහම
පනාපවයි. “පමන්න පම් තිපබන්පන් කරුණු”
කියලා අපි report එකක් පදන්න ඕනෑ.
ගරු හර්ෂණන රොජකරුණො මහතො: එපහම
නැත්තනම් අපි සියලු පදනාටම එකඟ පවන්න ුළුවන්
කරුණු ටික අපි ඉසේසර පවලා පගානු කරමු.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි පම්පක්
පෙළගැසේම හැදුවාට ෙසේපසේ තමයි යම් කරුණක්
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ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතැනදී පමපහමයි,
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා, ඔබතුමා
කියන තර්කය හරි. හැබැයි, විගණකාධිෙතිතුමා පම්
නිගමනයට එන්පන් සාක්ි මත පනාපවයි. එතුමා
සාක්ි හැදෑරීමකට භාජන කරනවා; ඒවා අධයයනය
කරනවා; ඒක පවනම පදයක්. විගණකාධිෙතිතුමා ඒ
අපනකුත්ත ලිපිපල්ඛන සියල්ල ෙරිශීලනය කරලා,
එතුමා විසින් ඉදිරිෙත්ත කළ සේවාධීන නිර්පේශය-

ක්රියාත්තමක කළා නම් ඇති පවන තත්තත්තවය,
Perpetual Treasuries නම්, ඒකට ලංසු තැබීපම්
සේවභාවය. පම් සියල්ලම තිපබනවා. එතපකාට ඒක
මත තමයිගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමය බැලුවාම
සාක්ි එපහමත්ත තිපබනවා පන්.
සභො තිතුමො: ඒවා ඇමුණුම්. පම් කාරක සභාපේ
වාර්තාව පිටු අංක 57න් අවසන් වනවා.

සභො තිතුමො: සේවාධීන මතය.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: වාර්තාවට ඇමුණුම්
ටික පකාපහාමත්ත අදාළ පවන්පන් නැහැ පන්.
ඇමුණුම් ටික පනාපවයි, වාර්තාපේ ෙළමු පිටු 57,
අපි වාද විවාද කරුවා තිපබනවා. ඒවා
ොර්ලිපම්න්තුවට වැඩක් නැහැ. “කාරක සභාව
පමපහම කිේවා. අධිෙතිතුමා පමපහම කිේවා”
කියලා තිපබනවා. ඊට ෙසේපසේ විවාදය personalize
පවනවා. එපහම නැතුව, පිටු ප්රමාණය 10ක්ද, 20ක්ද
කියන එක ප්රශේනයක් නැහැ. අපි එක කථාවක්
කියන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සේවාධීන මතය
තමයි පමතැන තිපබන්පන්. ඒ සඳහා පවන පවන
පේවල්, ෙත්තතපර් කියු පේවල් බලන්න ඇති.
සභො තිතුමො: ඕනෑ නම් ඒ මතය අෙට
පිළිපනාගන්න වුණත්ත ුළුවන්. ඒ මතය පම් කාරක
සභාවට පිළිපනාපගන ඉන්නත්ත ුළුවන්. ඒපක්
ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කරන්න අවශය නැහැ. පමාකද, අපි කවුරුත්ත
දන්නවා-

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිශේචිත විය යුතුයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: මම කියන්න
හදන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ Report එක
කියන පකාට එහි සේවාධීනත්තවය නිසා ඒකට තිපබන
බලවත්තභාවය වැඩියි. හැබැයි, ඒක සකසේ කර ගන්න
වැරදි සාක්ි ෙදනම් කර පගන තිපබනවා කියලා
අපි හිතමුපකෝ. වැරදි සාක්ි පහෝ බලහත්තකාරපයන්
දුන් සාක්ි. ඒ නිසා විගණකාධිෙතිතුමාපේ Report
එක කියන පකාට පම් තිපබන බලවත්තභාවය අර
පවන සාධක, බලහත්තකාරපයන් දුන්, පවනත්ත
බලෙෑමක් මත ඇති වුණු සාධක මත පම්ක
පගාඩනැඟිලා තිපබනවා. ඒ නිසා වඩාත්ත පහාඳයි
අලුත්ත සාධක මත ෙදනම් වූ විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාවක් එනවා නම්. ඒක පන් පම් කියන්පන්.

ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: අපි 05 පවනි දාට
එකතු පවලා සාකච්ඡා කරමු.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමහි පිටු අංක 53
ගත්තපතාත්ත, “...සියලුම මුදල් ලබා ගන්නා පලස
තමන් ප්රකාශ කළ බව පසපනවිරත්තන මහත්තමිය
සඳහන් කළාය.” කියලා තිපබනවා. ඒ වාපේ පේවල්
අවශය නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒ ආකාරයට “පමන්න පම්වා අයින්
කරන්න, පමන්න පම්වා එකතු කරන්න” කියලා,
ඔබතුමන්ලා ඒ අවශය ටික ලබා දුන්නා නම් ෙහසුයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් සම්බන්ධපයන් මපේ අවසාන
කරුණු ඉදිරිෙත්ත කිරීම. මම ගරු අනුර දිසානායක
මන්ීතුමා කියන කාරණය පිළිගන්නවා. නමුත්ත,
පම් දීු පකටුම්ෙත්ත වාර්තාපේ අපි ොදක කර
ගන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව කියලා
පමතැන භාවිතා කරන අර පේශොලන ක්රියාවලිය
ඇතුපළේ සාක්ි කැඳවලා කරු වාර්තාව පන්. ඒක
අපි කවුරුත්ත පිළිගන්නවා පන්. එතැන පේශොලන
අරමුණක් තිබුණු බව කවුරුත්ත දන්නවා. එතපකාට
මම
විශේවාස
කරනවා
එපහම
නම්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව කියලා අපි පම්පක්
භාවිතා කරන වාර්තාවට පම් කාරක සභාපේ
සාක්ිත්ත ඇතුළත්ත විය යුතුයි කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
කියන්පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: හැබැයි,
විගණකාධිෙතිතුමා පම් වාර්තාව සකසේ කරන්පන්,
ඒ මත එල්බ පගන පහෝ ඒවාට යටත්ත
වීපමන් පනාපවයි. එතුමා පම් වාර්තාව හදන්පන්
තමන්පේ සේවාධීන වාර්තාවක් පලස.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක මම
පිළිගන්නවා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ සඳහා ෙත්තතරවල
වාර්තා එතුමා කියවන්න ඇති. TV debatesවල
විකාශය වුණු ඒවා බලන්න ඇති. අගමැතිතුමාපේ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වාර්තාව බලන්න ඇති. මම කියන්පන් එපහම
අවසේථා පබාපහෝ තිපබනවා.

කළා කියලා- විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමාපගන්
මම අහන්පන් කරන්න කියලා පනාපවයි, පොේඩක්
මම කියන පේ -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමා කියන පේ මම පිළිගන්නවා.
නමුත්ත, මම පම්පක් සම්ුර්ණත්තවය සඳහා -for
completeness- පමාකද, විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව කියන්පන් independent, ඔබතුමා කිේවා
වාපේ ඉතාමත්ත වගකීමක් ඇති, බර වැඩි වාර්තාවක්.
පේශොලන වුවමනාවක් සඳහා සාක්ිය එක
ෙැත්තතකට ගියා නම්, දැන් එපහම පේශොලන
වුවමනාවක් නැහැ පන්. එපහම නැතිව අපි පම්
කථාපේ සිේධ වුණු සාක්ිත්ත, කරුණාකරලා ඒවා
පිළිබඳවත්ත යම් කිසි අවධානයක් පයාමු කරලා, යම්
කිසි සංපශෝධනයක් - revision එකක් - කපළාත්ත
පහාඳයි කියලා මම හිතන්පන්.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: මට නම් ඔය කියන
කාරණා සම්බන්ධපයන් කිසිම issue එකක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒකට
ඔබතුමා කියනවා නම් කිසිම විධියකට පවනසේ
කරන්න ඕනෑ නැහැ කියලා, ඒක පිළිගන්න මම
සුදානම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්
පමපහමපන්, දැන් එතුමා වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කළා
වාපේම, ඊට පෙර සාක්ි විමසීපම්දී එතුමාපේ
නිපයෝජිතපයක් හිටියා. ඒ වාපේම පම් අවසේථාපවත්ත
එතුමා පම් ක්රියාවලිය තුළ හිටියා පන්. එතපකාට
එතුමාට කියන්න ුළුවන්කම තිපබනවා මා විසින්
ඉදිරිෙත්ත කරන ලද වාර්තාව තවදුරටත්ත ශක්තිමත්ත
වුණා හැරුණු පකාට ඒකට පවනසේ කිරීම සඳහා මට
සාධක නැහැ කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද
සිල්ව්ො මහතො: එපහම කියන්න. එතපකාට අෙට-

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමා, ගිය වර කමිටුව ඒ සාක්ිකරුවන්ට
පේශොලන බලෙෑමක් කරලා ලබා ගන්නා ලද
සාක්ි කියලා ඒපකන් අදහසේ කරනවාද?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමතුමා හිතනවා,
සාක්ි විමසීපම්දී පගන යන ලද path එක පකාටු
කර ගැනීම සඳහාම කියලා. ඒක පන් පම්
කියන්පන්. තර්කය ඒක පන්. ඒ සඳහා වු path එකම
තමයි යන්පන් කියලා හිතනවා.

සභො තිතුමො: එතැනදී අෙට පමපහම කරන්න
ුළුවන්. අපප්ප පම් වාර්තාව අපිත්ත හදනවා වාපේම
පම් වාර්තාව සකසේ කරේදී විගණකාධිෙතිතුමාපේ
මතයකුත්ත ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්; නිර්පේශයක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒක පමපහමයි, අපි පදවැනි වතාවට ඒ පගාල්පලෝ
පමතැනට කැඳවුවා පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතුමාපේ ෙරණ
මතය පිළිබඳ මතයක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා
කියන්න ුළුවන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: එපහම ෙරසේෙරයක්
තිබුපණ් නැහැ.

සභො තිතුමො: එපහම කරමු අපි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතැනදී එපහම
නම් තද ෙරසේෙරතාවක් දැපනන්න ඕනෑ. Hon. (Dr.)
Harsha De Silva කියන එකත්ත පිළිගන්න ුළුවන්,
අපි කැඳවූ පදවැනි අවසේථාපේ ඒ පගාල්පලෝ දුන්
සාක්ිවලින් බරෙතළ විකෘති පේවල් කිේවා කියලා
අෙට දැපනන්න ඕනෑ. අපිට ඇත්තතටම එපහම
දැනුපණ් නැහැ පන්. ඒ පගාල්ලන්පගන් එකම
එක්පකනයි “do with” කියන එක පහෝ එකතු
කපළේ. පවන කවුරුවත්ත එකතු කපළේ නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පම් සාක්ිවලින් ඔබතුමා එදා ඉදිරිෙත්ත කළ මතපේ
යම් කිසි සංපශෝධනයක් කළ යුතුයි කියලා
හිපතනවා නම්, මම හිතන්පන් ඒක නිකම් going
back පනාපවයි පන්. මම කියන්පන් අලුත්ත සාක්ි
සමඟගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අලුත්ත සාක්ි සමඟ
එතුමාට ඕනෑ නම් එතුමාපේ තර්කය තවත්ත
ශක්තිමත්ත කරන්නත්ත ුළුවන්. එපහම නැත්තනම් යම්
අවිනිශේචිත මතයක් පගාඩනැඟුණා කියලා මතයක්
පගපනන්නත්ත ුළුවන්. ඒක ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
සම්ුර්ණපයන්ම පගාඩනැපගන්පන් ඒක මතයි
ගරු සභාෙතිතුමනි. මම එදා හිටිපේ නැහැ, එදා
සාකච්ඡාව පවලාපේ මම ලංකාපවන් බැහැරව
හිටිපේ. නමුත්ත, ඒක මත තමයි ප්රශේනය එන්පන්.
කාරක සභාවට කිේවා නම් බයට සාක්ි පවනසේ

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක පහාඳයි.
සභො තිතුමො: අපි එපහම කරමු. එතපකාට හරි
ෙැහැදිලියි. අපි දැන් පම් ඉදිරිෙත්ත කරන වාර්තාව
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හදනවා. ඒක තවදුරටත්ත විගණකාධිෙතිතුමාපේ
ෙැහැදිලි කිරීමක්, ඔහුපේ මතය සම්බන්ධපයන්
එකතු කිරීමක් අපි කරමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
බැහැ පන් සභාෙතිතුමා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක Report
එකකට වඩා පම්ක summary එකක් පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පම්ක ශක්තිමත්ත පවනවා පන්. එතපකාට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව සියලු සාක්ි සමඟ
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පම්පක් කමිටුපේ
නිර්පේශ තිපබනවා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: මම කියන්පන්
පමපහමයි. දැන් පම් වාර්තාපේ අපි එකිපනකාපගන්
අහු පේවල් තිපබනවා, එකිපනකා කියු පේවල්
සියල්ලම තිපබනවා පන්. හැබැයි, ඒ ඔක්පකාම
පෙරලා අරපගන, වාර්තාවක් හදන්න අෙට බැරිද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්ක විපශේෂ case
එකක් නිසා කමක් නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි,
අපිට
බැඳුම්කර
සිේධිය
සම්බන්ධපයන් පකටුම්ෙතක් පන් ලබා දීලා
තිපබන්පන්. අපි ෙසු ගිය COPE වාර්තාවන් පදස
බලන පකාට පම්ක අවසානය පනාපවයි, නමුත්ත
පමතැන පවනසක් තිපබනවා. පම් වාර්තාව මම
ෙරිශීලනය කරු ටිකට මට පත්තපරන්පන්, අපප්ප ෙසු
ගිය ෙරීක්ෂණය පිළිබඳව sequence එක තමයි
පම්පක් summary එකක් විධියට තිපබන්පන්. දැන්
අපප්ප වාර්තාව අපි ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ පන්. අපි
කථා කරන්න ඕනෑ. පම්ක පහාඳයි අද ෙළමුවැනි
දවසට. නමුත්ත, අපි වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්
පවන්න ඕනෑ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පිටු 05
-10ක වාර්තාවක් හදමු.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: නිර්පේශ සහිතව
වාර්තාවක් හදමු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නිර්පේශ
සහිතව වාර්තාවක් හදමු.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි නිර්පේශ යටින්
සඳහන් කරනවා, බැඳුම්කරය සිදු වූ ක්රියාවලිය
තිපබනවා. පම් සිදුවීම තිපබනවා. අපි එතැනට යමු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කරමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි පවනදා COPE
වාර්තාව කියලා ඉදිරිෙත්ත කරන පකාට
සම්පිණ්ඩනය කරලා ඉදිරිෙත්ත කරන ආකෘතියක්
තිපබනවා පන්. ඒ ආකෘතියට පම් වාර්තාවත්ත
ඉදිරිෙත්ත කළා නම් පහාඳයි.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා 05 වැනිදා පවන
පකාට අපි පවත ලබා පදනවා නම් පහාඳයි. පම්
ක්රියාවලිය සිේධ වුණු ක්රමයක් තිපබනවා පන්,
පෙළගැසේමක් තිපබනවා. පම් තිපබන්පන් ගමන්
මඟපන්. Flow එක පන් ඇත්තතටම තිපබන්පන්. පම්
flow එකට අනුව තිපබන කරුණු ටිකට එකඟ නම්,
පම් කරුණු සම්බන්ධපයන් අෙට ඔබතුමා කියනවා
වාපේ සංක්ිප්පත වාර්තාව හදන්න ුළුවන්. එපසේ
හදලා, ඒකට අපි අවසානපේ නිගමන ප්රමාණය
එකතු කරනවා. ඒක පන් කාරණාව.

සභො තිතුමො: මම හිතන්පන් ගරු මන්ීතුමා, ඒ
වාපේ පම් වාර්තාව පිටු 10 වාපේ පකටිපයන්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒ ඇයි?
සභො තිතුමො: පම්පකදී අපි සියලු කාරණා
ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා කිරීම තමයි වඩා
ගැලපෙන්පන්. ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො
මහතො: පම්ක annex එකක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
තිපබන්පන් chronological order එකක් පන්. පමදා
පමපහම වුණා, ඊට ෙසේපසේ දවස පමපහම වුණා,
කියලා කියන්පන නැතිව, අපි පම් ටික අරපගන
introduction එකක් දීු -

සභො තිතුමො: ඒ පිළිබඳව මම ෙැහැදිලි කරන්නම්.
දැන් මම පම් ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබන පකටුම්ෙත
ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා නම්, ඒක Report එක
විධියට ඉදිරිෙත්ත කිරීම සුදුසුයි. එතපකාට පම්ක
තමයි Report එක පවන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්
බැඳුම්කර මිලදී ගැනිපම් ක්රමපේදය නිශේචිත
වශපයන් පවනසේ කිරීම සඳහා ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණයක් අරපගන තිබුපණ් නැහැ. ඒ විධියට පම්ක
අවසන් කරමු.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒ සඳහා නිර්පේශ?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පමතැනදී verbatim කිසිවක් ඕනෑ නැහැ.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: කථා කරලා
බලන්පන් පවනත්ත අඩු ොඩු තිපබනවාද කියලා
පහායා ගන්නයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මට ප්රශේනයක්
එනවා පම්ක පකාපහාමද කරන්පන් කියලා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කථා කරලා
බලන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා පමපහම කියු එක
හරිද, පමපහම කියු එක වැරදිද, කියලා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් ගනුපදනුව
හරහා, පම් සිේධිය හරහා අවාසියක් සිදු වී ඇත.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැනදී
විගණකාධිෙතිතුමාපේ conclusion එකක් තිබුණා
“value for money”-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අවාසියක්
සිදු වී ඇත. අර ප්රශේනත්ත එක්ක අවාසියක්දිලංකා/ෙේමා - 5.05- ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි, පම්ක ඉදිරිෙත්ත කරන
එක.....

The Hon. Bimal Ratnayake: Value for money
for professional due care.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්පන් පමය ඉදිරිෙත්ත කරන
එක වඩාත්ත ෙහසුයි කියලා. පමාකද, බැරිපවලාවත්ත
වැරදිලා හරි පමතුමා කියන කාරණා එක්ක බලේදී
මත පදකක් තිබුපණාත්ත පමාකද පවන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
හරියටම එය මතක නැහැ. ඒ කියන්පන්
transparency එක ලබා ගන්න පකාච්චර වැයක්
දැරිය යුතුද, ඒ නිසා transparencyම පනාපවයි
පමහි අවසාන- මට හරියට එය මතක නැහැ.

ගරු
අනුර
දිසොනොයක
මහතො:
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය ගන්නවා. පම්
ක්රමපේදය අනුගමනය කරලා තිපබනවාද, නැේද
කියලා විගණකාධිෙතිතුමා මතයක් දිලා තිපබනවා.
අපි ඒක පිළිගන්නවා. පමපතක් කාලයක් අපි ඒවා
ප්රතික්පෂේෙ කරලා නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Transparency
කියන එක ඇතුපළත්ත වාසි අවාසි සිදු වන්පන්
පකාපහාමද කියලා තිපබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
transparency කියන්පන්.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: Least cost එක
තිපබනවා පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව පනාපවයි කමිටුපේ
වාර්තාව පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒපකන් තමයි එය
රැපකන්පන්. ගනුපදනුව සිදු වූ ආකාරය, ඒ
ගනුපදනුව සිදු වූ ආකාරපේ තිපබන දුබලතාවන්, ඒ
දුබලතාවන් පහේතු පකාටපගන ඇති වී තිපබන
ොඩුව, එය නිශේචිත විය යුතුයි. ඒ වාපේම, ඒ ොඩුව
ඇති වීම සඳහා අපි උෙකල්ෙනය කරන කරණු
පමානවාද? පම් ඥාතීත්තවය බලොලා තිපබනවාද;
පම් හදිසේසිය බලොලා තිපබනවාද කියන කරුණු
සියල්ලම එතැනට එන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නමුත්ත, අපි හැමදාම
වාර්තාවක් හදන විට විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිර්පේශ තමයි එයට ඇතුළත්ත කපළේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ නැහැ පන්.
ගරු
අනුර
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
එතුමාපේ නිගමන.

දිසොනොයක
නිර්පේශ

මහතො:
පනාපවයි

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
මන්ීතුමනි, දැන් ඒවාට කැමැති නැති
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් පමාකද කරන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නිගමනයන් තුනක්
තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම්, අපි
යටින් “star” mark එකක් දාලා සඳහන් කරමු “පම්
කරුණ සඳහා පම් පම් මන්ීවරුන්පේ එකඟතාවක්
නැහැ” කියලා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ඒ නිගමනයන්
ඇතුළත්ත කළා. නිගමනයන් ෙපසක තැබුපේ නැහැ.
අපි පලාකු හාසේකමක් කළා පනාපවයි. එතුමා පදන
වාර්තාව සාකච්ඡා කරලා, අපි වාර්තාවක් සකසේ
කරලා දැම්මා. එච්චරයි කපළේ.

ගරු හර්ෂණන රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන කියන්පන්
පමාකක්ද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම නම් ඒ
ගැන පමච්චර කථා කරන්න පදයක් නැහැ පන්.

සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කපළේ
මතයක්. එතුමාපේ මතයත්ත ොවිච්චි කරලා, පම් ගරු

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔේ.
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මන්ීතුමන්ලාපේ නිර්පේශයනුත්ත එකතු කරලා,
පම් දීලා තිපබන සැකැසේමට අනුව අවසාන
වාර්තාවක් හදන්න ඕනෑ. ඒ අවසාන වාර්තාවට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය ෙමණක් පනාපවයි,
පම් කාරක සභාපේ මතයත්ත වැඳගත්ත වනවා. පම්
කාරක සභාපේ මතයට ගැලපෙන විධියට
ඔබතුමන්ලා නිර්පේශ ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලාට ුළුවන් නම්, එක් එක් පකනා
ුේගලිකව ඔය කියන පේවල් ටික 05 පවනි දාට
ලිඛිතව අපිට පදන්න, අෙට ඒපකන් වාර්තාවක්
හදන්න ුළුවන්.

සාකච්ඡාව ගිපේ. නැත්තනම් ආපයත්ත ඒ ක්රියාවලිය
පහායනවා කියන්පන් පම් සාකච්ඡාවම නැවත
කරනවා කියන එක තමයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ෙසු ගිය COPE
වාර්තාවලදී සියලු පදනා පම්වාට එකඟ වුණා. ඒක
නිසා තමයි විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනවලට
එකඟතාවක් ආපේ. නමුත්ත, මම නම් හිතන්පන්
නැහැ පමතැනදී එපහම සියයට 100ක එකඟතාවක්
එයි කියලා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ක්රියාවලිය ගැන
අෙහැදිලිතාවක් කාටවත්ත නැහැ පන්. පමන්න පම්
දිනපේ බිලියන එකක් නිකුත්ත කරන්න කටයුතු
කළා. එය බිලියන 10 දක්වා වැඩි කළා. මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ෙළමුපවන්ම බිලියන 20ක් ඉල්ලන්න
කියලා කිේවා. බිලියන 20ක් කියන එක
අනතුරුදායකයි කිේවා. ඊට ෙසේපසේ එය බිලියන 10
දක්වා අඩු කළා. බිලියන 10 දක්වා අඩු කරන එකට
කණ්ඩායමක් විරුේධයි කියලා කිේවා. නමුත්ත
සභාෙතිවරයා ඒකට එකඟතාව ෙළ කළා. ඒක පන්
ක්රියාවලිය. ඊට ෙසේපසේ සිදු වූ ොඩුව, පම් නිසා පොලී
අනුොතය පම් ප්රමාණයට ඉහළ ගියා, පමෙමණ
මුදලක් ඒ සඳහා දුන්නා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් සිදු පවච්ච
සාකච්ඡා අනුව නිර්පේශ කියන්පන් පවන එකක්.
නමුත්ත, පම් ක්රියාවලිය ෙැහැදිලිව ඕනෑ. ඒක පල්කම්
කාර්යාලපයන් කරන්න ඕනෑ. ගනුපදනුව සිදු වූ
ආකාරය, ගනුපදනුපේ තිපබන දුබලතාවන්, එම
දුබලතාවන් පහේතුපවන් ඇති වූ ොඩු, එම
දුබලතාවන් ඇති වීම සඳහා බලොන ලද කරුණු, ඊට
ෙසේපසේ නිගමනයන්. “නිගමනයන්” කියලා අදහසේ
කරන්පන්, “පම්ක CID යවන්න ඕනෑද, FCID
යවන්න ඕනෑද, එපහම නැත්තනම් ඉක්මනින්
Immigration and Emigration Department එක
දැනුවත්ත කරලා, මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ
passport එක අත්ත හිටුවන්න කටයුතු කරන්න
ඕනෑද” කියන ඒවා. පම්කට තිපබන දඬුවම කියන්න
ඕනෑ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතැනදී අපි
කණ්ඩායමක් ඉන්නවා පන් ොඩුවක් වුපණ් නැහැ
කියන තැන.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ඒකට අවාසි
කියලා දමමු. ඊට ෙසේපසේ අපි “star”mark එකක්
දමලා “තවත්ත ගරු මන්ීවරුන් කණ්ඩායමක්”
කියලා,
ඔබතුමන්ලාපේ
නමත්ත
දාලා
“පමන්න ප ම්ක ඒ පගාල්ලන් තීරණය කපළේ පම්
විධියටයි” කියලා සටහන් කරමු. නැත්තනම් පම්
පලාකු වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට දැම්මාම
පවන්පනත්ත අපි කරන පදයම තමයි. “පමයා කියලා
තිපයන්පන් පම්ක, පමයා කියලා තිපබන්පන්
පම්ක” කියලා ආපයත්ත තර්ක කරනවා. එපහම
පනාපවයි. “පමන්න පම් තිපබන්පන් කරුණු”
කියලා අපි report එකක් පදන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: පල්කම්තුමියට වාර්තාව සකසේ
කිරීම ගැන අදහසක් කියන්න තිපබනවා. අපි එයට
අවසේථාව ලබා පදමු.
එන්.එස්. වික්රමරත්න මහත්මිය: පවනත්ත subjects
වාපේ පනාපවයි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර කියන්පන්
අෙට අලුත්ත පදයක්. අපිත්ත තවම පම් ගැන අධයයනය
කරමින් තමයි ඉන්පන්. ඒ නිසා 05 පවනි දාට
කාරක සභාව විධියට අපි සියලු පදනාම එකතු
පවලා සාකච්ඡා කපළාත්ත පහාඳයි කියන
එකයි මපේ අදහස.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමියලා,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ report එක මත ෙදනම්
පවලා අපිට වාර්තාවක් හදලා පදන්න. පමතුමා
ෙැහැදිලිව ගනුපදනුව සිදු වූ ආකාරය ෙැහැදිලි
කරනවා. ඒ ගනුපදනුපේ තිබුණු දුබලතාවන්
ෙැහැදිලි කරනවා. ඒ දුබලතාවන් පහේතුපවන් ඇති වූ
ොඩු ෙැහැදිලි කරනවා. ඒ ොඩු ඇති වීමට පහේතු වූ
සාධක ෙැහැදිලි කරනවා. ඊට ෙසේපසේ පමාකක්ද
කියන එක අපි නිර්පේශ කරමු. ඒකට පන් අපප්ප

ගරු හර්ෂණන රොජකරුණො මහතො: එපහම
නැත්තනම් අපි සියලු පදනාටම එකඟ පවන්න ුළුවන්
කරුණු ටික අපි ඉසේසර පවලා පගානු කරමු.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි පම්පක්
පෙළගැසේම හැදුවාට ෙසේපසේ තමයි යම් කරුණක්
පිළිබඳ විපරෝධයක් තිපබනවා නම්, ඒක සටහන්
කරන්න අපිට ුළුවන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සේවභාවය. පම් සියල්ලම තිපබනවා. එතපකාට ඒක
මත තමයි-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: හර්ෂණ
රාජකරුණා ගරු මන්ීතුමා, අපි දැනට ඒක දන්පන්
නැහැ පන්. අපි දැන් තිපයන තර්ක අනුව
පෙළගැසේම හදනවා. ඒක හැදුවාට ෙසේපසේ, අපිට
එකතු කරන්න ඕනෑ ෙරිච්පේද එකතු කරන්නත්ත,
ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ ෙරිච්පේද ඉවත්ත කරන්නත්ත
ුළුවන්. එපහම බැරි විවාදයක් තිපබන ඒවාට
“පමන්න පම් අය පම්කට එකඟයි, පම්කට
විරුේධයි” කියලා සටහන් කරමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමය බැලුවාම
සාක්ි එපහමත්ත තිපබනවා පන්.
සභො තිතුමො: ඒවා ඇමුණුම්. පම් කාරක සභාපේ
වාර්තාව පිටු අංක 57න් අවසන් වනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: වාර්තාවට ඇමුණුම්
ටික පකාපහාමත්ත අදාළ පවන්පන් නැහැ පන්.
ඇමුණුම් ටික පනාපවයි, වාර්තාපේ ෙළමු පිටු 57,
අපි වාද විවාද කරුවා තිපබනවා. ඒවා
ොර්ලිපම්න්තුවට වැඩක් නැහැ. “කාරක සභාව
පමපහම කිේවා. අධිෙතිතුමා පමපහම කිේවා”
කියලා තිපබනවා. ඊට ෙසේපසේ විවාදය personalize
පවනවා. එපහම නැතුව, පිටු ප්රමාණය 10ක්ද, 20ක්ද
කියන එක ප්රශේනයක් නැහැ. අපි එක කථාවක්
කියන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීවරුනි, පම්ක පහාඳ
තත්තත්තවයක්. දැන් මම ඔබතුමන්ලාපගන් පමපහම
අහන්නම්. අපි දැන් ඉදිරිෙත්ත කරු අනු පිළිපවළක්
තිපබනවා. වාර්තාවක් විධියට එන පකාට පම් අනු
පිළිපවළ පවනසේ පවන්න පවයි. මම ඒක
පිළිගන්නවා. පල්කම් කාර්යාලපයන් පම් ගැන
කාරණා ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා. ඒ කියන්පන් ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත්ත කිරීපම් ක්රියාවලිය හැඳින්වීම. එහිදී, ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සහ අනුගමනය
කළ ක්රමපේදයන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිශේචිත විය යුතුයි.
ගරු පහක්ටර් අප්ුහොමි මහතො: අපි 05 පවනි දාට
එකතු පවලා සාකච්ඡා කරමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන් පම්
ගනුපදනුව ගැනද? නැත්තනම් පොදු කථාවද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමහි පිටු අංක 53
ගත්තපතාත්ත, “...සියලුම මුදල් ලබා ගන්නා පලස
තමන් ප්රකාශ කළ බව පසපනවිරත්තන මහත්තමිය
සඳහන් කළාය.” කියලා තිපබනවා. ඒ වාපේ පේවල්
අවශය නැහැ.

සභො තිතුමො: ප ම් ගනුපදනුවට අදාළ පොදු
කථාව ඉසේසර පවලා කියන්න ඕනෑ පන්. පම්
වාර්තාව කිපයේවාම ඒක පත්තරුම් ගන්න ුළුවන්.
මුලින්ම තිපබන්පන් පොදු කථාව. පොලී අනුොත,
ඊළඟට, ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් 2015
පෙබරවාරි මස සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල
ෙරිච්පේදය තුළ සිදු කර තිබුණු භාණ්ඩාගර
බැඳුම්කර
නිකුත්ත
කිරීම්
පිළිබඳ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපවන් උුටා ගත්ත
කරුණු තිපබනවා. කලින් සඳහන් කළ පොදු
ක්රියාවලියට අමතරව. එහි නැවතත්ත පම්
ගනුපදනුවට අනුගමනය කළ ක්රියා මාර්ගය, ක්රියා
පිළිපවළ තිපබනවා. අදාළ කාලය තුළ රපට් මූලය
තත්තත්තවය. 2015 පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර නිකුතුව
ප්රාපයෝගිකව සිදු වුණු ආකාරය. අපිට ෙැහැදිලි කර
ගන්න ඕනෑ කාරණය ඒකයි. එයත්ත පමහි ෙැහැදිලි
කරලා තිපබනවා. එහිදී අපි සඳහන් කරලා
තිපබන්පන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ report එපක්
කරුණු - ඒක පන් මූලික වුපණ්. පම් ගනුපදනුව සිදු
වුණු අවසේථාව, එහි විකල්ෙ ක්රියා මාර්ග, ණය
කළමනාකරණ
කමිටුව
කරු
නිර්පේශය
ක්රියාත්තමක කළා නම් ඇති පවන තත්තත්තවය,
Perpetual Treasuries නම්, ඒකට ලංසු තැබීපම්

සභො තිතුමො: ඒ ආකාරයට “පමන්න පම්වා අයින්
කරන්න, පමන්න පම්වා එකතු කරන්න” කියලා,
ඔබතුමන්ලා ඒ අවශය ටික ලබා දුන්නා නම් ෙහසුයි.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පකෝප්ප කමිටුපේ
නිර්පේශය උඩ
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: COPE එපක්
නිර්පේශය උඩ, විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරන
ලද නිගමන මත නම් COPE එක පලාකු සාකච්ඡා
වට ගණනක් ගියා. සාක්ි ගත්තතා. පම් තිපබන
ෙදනම මත, මට හිපතන්පන් ඒ නිර්පේශ බිද වැටී
තිපබනවාද? බිද වැපටන සාක්ි මතු වී තිපබනවාද
නැේද යන්න කියන එක ටිකක් ුළුල් කරන්න
බැරිද?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම හිතන්පන්, අපි
තනිකර විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව මත
පනාපවයිපන් ෙදනම් පවන්පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පොඩි ෙැහැදිලි
කිරීම් වගයක් කළා. දැන් නම් පහාඳයි.
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ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: අපි පවනම report
එකක් පදන්න ඕනෑ.

කිේවා. ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒවා මත එකතු කරලා
අපි සංක්ිප්පත අදහසක් කියන්න ඕනෑ. කාරක
සභාපේ කිේපවාත්ත ඇත්තතටම අදහස දීලා
තිපබන්පන් එක්පකනයි. අපි කාරක සභාව යන
වචනය පයදුවාට එක්පකනයි කියලා තිපබන්පන්.
පකපනක්ට කියන්න ුළුවන් ඕක කිේපේ අරයා
කියලා. ඒ කථා පමානවත්ත අවශය නැහැ. පම්ක
සම්ූර්ණ වාර්තාවක් විධියට සංක්ිප්පතයක්
කියන්පන්. අමතර දැන ගැනීම සඳහා අවශය නම්
මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර ගැන කවුරුත්ත දන්පන් නැති
නිසා ඇමුණුමක් විධියට පිටුවක පදකක දාන්න මහ
බැංකු බැඳුම්කර කියන්පන් පමානවාද ඒවා පමපහම
තමයි කපළේ කියලා. පිටුවක පදකක වාපේ.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා පමාකක්ද කිේපේ?
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පම් මතුවන ලද
සාක්ිවලින් මුලික කරුණ සනාථ වීම පහෝ අනාථ
වීම පිළිබඳ යම් සංක්ිප්පතයක් හදා ගන්න ුළුවන්
නම් පහාඳයි. ඒ මත ෙදනම් පවලා නිර්පේශ පදන්න.
හදන්න ුළුවන් නම් පහාඳයි. බැරි නම් අපි පවන
පවනම නිර්පේශ පදමු.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා පවන පවනම
නිර්පේශ පදන්න. අපි ඒ ටික එකතු කරලා ඒවාපේ
පොදු කරුණු එකතු කරලා දාන්නම්. නැත්තනම්
පෙෞේගලිකව තිපබන ඒවාත්ත පදකම එකතු
කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්
ගනුපදනුව පිළිබඳ පොදු හැඳින්වීම.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්කට අපි
එකඟයි නම් නිර්පේශයක් අවශය නැහැ. අපි පම් පිටු
57 ඉදිරිෙත්ත කරනවාට එකඟයි කියලා අපි ඉන්නම්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි දන්පන් නැති
නිසා ඕනෑ නම් පිටුවක් පදකක් දාන්න බැඳුම්කර
කියන්පන් පමානවාද කියලා. නැත්තනම් පිටු 10ක
15ක අදහසක් ක්රියාවලිය සම්බන්ධපයන් ෙරිච්පේද
වශපයන් දාන්න.

සභො තිතුමො: පිටු 57 තිපබන්පන් කරුණු පන්. ඒ
මත ඔබතුමන්ලාපේ නිර්පේශයන් අවශයයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ පිටු 57
හරියන්පන් නැහැ. ඒ පිටු 57 තිපබන්පන් මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා පමපහම කිේවා. කාරක සභාව පමපහම

සභො තිතුමො: හැම පදනාටම පබාපහාම සේතුතියි.
( කාරක සභාව කල් තැබිණි. )
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Annexure 15

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 ඔකපතෝබර් මස 05 ව්ැනි බදොදො
ැමිණ සිටි :
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා ( සභාෙති )
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු අපශෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු ඥානමුත්තතු ශ්රීපන්සන් මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි :
ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේිේ.පී.සී.වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි.
වන කරුණුවල පේදයන්පේ නිරවදයතාව ෙරීක්ෂා
කිරීපම් උෙ පල්ඛනයකුත්ත ඉදිරිෙත්ත කරලා
තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමාපේ පල්ඛනපේ
විපශේෂ පවනසේකම් සිදු කරලා නැහැ. මම දැකු
ආකාරයට 14 වැනි පිටුපේ සහ 17 වැනි පිටුපේ රතු
ෙෑපනන් අලුත්ත වගන්ති පදකක් ඇතුළත්ත කර
තිපබනවා ෙමණයි. පම් පකටුම්ෙත්ත වාර්තාවට
ඔබතුමන්ලාපේ නිර්පේශ ටික ලබා ගන්නයි අද
අෙට තිපබන්පන්. ඊට ෙසුව අෙට ුළුවන් අවසාන
වාර්තාව සකසේ කරලා ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒ ගැන
සාකච්ඡා කරන්නයි තිපබන්පන්. අද දවපසන්
අවසන් කරන්න ුළුවන් නම් වඩාත්ත පහාඳයි. ගරු
ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මන්ීතුමා ිඛිතව
නිර්පේශ ප්රමාණයක් දැන් භාර දුන්නා.

සභො තිතුමො: අපි කාරක සභාව ආරම්භ කරමු. අපි
ෙසු ගිය 23 වැනි දින කාරක සභාව රැසේ පවලා
පල්කම් කාර්යාලය විසින් සකසේ කළ දළ
පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිෙත්ත කළා.
එම වාර්තාව සහ අපනකුත්ත සියලු ිපිපල්ඛන
අධ්යයනය කරලා නිර්පේශ සකසේ කර ගන්නයි අද
දින සහ පහට දින අපි පයාදා පගන තිපබන්පන්.
නිර්පේශ සකසේ කලාට ෙසුව වාර්තාව සකසේ කරලා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්. අපි
ඔබතුමන්ලාට Minutes ලබා දීලා තිපබනවා. ඒ
Minutesවලත්ත තිපබනවා. අපි ෙසු ගිය කාරක
සභාපේදී
විගණකාධිෙතිතුමාට
කිේවා
විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළ දින සිට
පම් දක්වා නැවත මහ බැංකුව කැඳවලා කරු
විමර්ශනවල තත්තත්තවය යටපත්ත එතුමාපේ වාර්තාපේ
අලුත්ත කිරීමක් පහෝ එකතු කිරීමක් තිපබනවා එය
කරලා පදන්න කියලා. ඒ අනුව විගණකාධිෙතිතුමා
පල්ඛණ පදකක් හැටියට යාවත්තකාලීන කරු
වාර්තාවකුත්ත, එම වාර්තාවට ඇතුළත්ත කිරීම සඳහා

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමනි,
අපි අද තව දුරටත්ත පම් ගැන සාකච්ඡා කරන්පන්
නැහැ. පහට දින මපේ නිර්පේශ ලබා පදන්නම්.
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වාර්තාව හදනවා. ඒ වාර්තාවට එකඟ වීම පනාවීම
එම වාර්තාපේ තමන් පිළිගන්න පනාපිළිගන්න
කරුණු පිළිබඳව කාට හරි කරුණු තිපබනවා නම්
ඇමුණුමක් විධියට ඒ ටික දමමි.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: පහට මපේ
නිර්පේශ ලබා පදන්නම්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පහට
සාකච්ඡාපේදී නිර්පේශ ලබා පදනවා. තව දුරටත්ත
පම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවශය නැහැ. පම් වන
විට පහාඳටම සාකච්ඡා කරලා තිපබන්පන්. එම
නිසා නිර්පේශ ටික පහට ලබා පදන්නම්.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: පකටුම්ෙත
විධියට අවසාන Report එකක් හදලා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Report එක හදලා
සාකච්ඡා කරන පකාට එකඟ නැති ඒවා තිපබනවා
නම් දමමු. නැත්තනම් පමාකද දන්නවාද පවන්පන්?
අරක පලපහසි පවන්පන් නැහැ.

ගරු ව්සන්ත අලුවිහොපර් මහතො: මපේ නිර්පේශ
මම පහට ලබා පදන්නම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එක එක්පකනාපේ
නිර්පේශ Report එකට ඇතුළත්ත පවන්පන් පවන
පවනමද?

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මන්ීවරුන්ටත්ත අවසේථාව ලබා දුන්නා. ඒකට
සේතුතිවන්ත පවනවා. දැනට නිර්පේශ කිහිෙයක්
ලැබිලා තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමාත්ත නිර්පේශ
වගයක් දීලා තිපබනවා. මම සිතන විධියට අෙට ඒ
නිර්පේශත්ත අහක දමන්න ුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ
අනුව කාරක සභාව විධියට වාර්තාව හදලා ඒකට
අනුමැතිය ගන්න.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ පිළිබඳව
නිර්පේශ ආවාට ෙසුව සාකච්ඡා කරමු.
සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ
ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා. 7.1 වගන්තියයි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ පල්ඛනය සහ නිගමනයන්
තිපබනවා. අෙට එම නිගමන සහ නිර්පේශ ටික
කාරක සභාපේ වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න
ුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කරන
නිර්පේශවල පොදුපේ දකින්න ලැපබන නිර්පේශ
තිපබනවා නම් අපි පොදුපේ එම නිර්පේශ ඉදිරිෙත්ත
කරන්නම්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පහට ලැපබන
නිර්පේශත්ත බලලාThe Hon. Lakshman Senewiratne: So
much the better.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාපේ ඒවාත්ත
ිඛිතව පදනවා නම් පලපහසි පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සාමානයපයන්
අපප්ප කාරක සභාපේ දකින තත්තත්තවය තමයි COPE
එක විධියට අපි Report එකක් ඉදිරිෙත්ත කිරීම. මම
කියන්පන් COPE එක විධියට Report එක හදන්න.
කාට හරි ඒ Report එකට එකඟ නැති කරුණු
තිපබනවා නම් ඒ එකඟ නැති කරුණු ටික පදන්න.
එපහම නැතුව Report එකක් පවන්පන් නැහැ පන්.
පමපතක් ෙැවති සම්ප්රදාය අනුව COPE එකට
Report එකක් හදන්න. ඒ Report එපක් එකඟ
පනාවන කරුණු තිපබනවා නම් ඔබතුමන්ලා
පවනම සටහන් කරලා පදන්න. මම එකඟ නැති
ඒවා තිපබනවා නම් මම සටහන් කරලා පදන්නම්.
ඒවා සටහනක් හැටියට දමමු. එකිපනකාපේ වාකය
රටා පවනසේ පවන්න ුළුවන්, එකම අදහස වුණත්ත
ියැපවන ආකාරය පවනසේ පවන්න ුළුවන්, බර
තැබීම් පවනසේ පවන්න ුළුවන්. එතපකාට
පවන්පන් එක එක මන්ීවරයාපේ නිර්පේශ කියලා
පවනම ියවිල්ලක් එන එකයි. ඒක අවශය නැහැ.

අෙට

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඕනෑ
පකපනකුට කාරක සභාපේ නිර්පේශවලට විරුේධ්ව
ියන්න ුළුවන්.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ඉසේපසල්ලා
Report එක හදලා ෙසුව පදනවාද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි නිර්පේශ
පදන්නත්ත සුදානම්. ඒ අයට Report එක හදන්න
ුළුවන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමන්ලාපේ
නිර්පේශත්ත, විගණකාධිෙති වාර්තාවත්ත ෙදනම් කර
පගන Report එක හදනවා. නමුත්ත එම Report එකට
එකඟ වීම, පනාවීම පිළිබඳව ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අෙට පමපහම
කරන්න ුළුවන්. ඇත්තපතන්ම පහට රැසේපවන්න
අවශය නැහැ. පහට කැඳවන්න අවශයත්ත නැහැ.
පහට මන්ීවරුන්ට පයෝජනා පදන්න කියලා
කියන්න. ඔබතුමන්ලාට පහට Report එක දමන්න
ුළුවන් නම් පහට කැඳවමු. පහට හදන්න බැහැ පන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අපනක්
එක සම්ප්රදායත්ත පවනසේ පවනවා පන්, සභාෙතිතුමා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Report එක හදමු.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ Report එක මත ෙදනම්ව,
පමපතක් සිදුවු සාකච්ඡා මත ෙදනම්ව COPE එපක්

සභො තිතුමො: පහට හදන්න බැහැ. අෙට one
week පදන්න.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: ොර්ිපම්න්තු Sitting day එකක්
පනාපවයි. නමුත්ත දැන් සාකච්ඡා කර පේලාව
තීරණය කරන්න ඕනෑ.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: අපි ලබා පදන
නිර්පේශ එපහමම දමන්පන් නැහැ පන්. ඒ නිර්පේශ
ෙදනම් කර පගන Report එක හැදීම පන්
කරන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයකක මහතො: ඔක්පතෝබර් 19
වැනි බදාදා සවස 2.00ට රැසේපවමු. සභො තිතුමො: 14
වැනි දා වන විට අපි ඔබතුමන්ලාපේ ුේගික
ිපිනයන්ටම ඒවා ලැපබන්න සලසේවන්නම්. 19
වැනි දා සවස 2.00ට රැසේපවමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ලබා පදන
නිර්පේශ මත ෙදනම්ව Report එකක් හදන්න
ුළුවන්. හැබැයි ඒ Report එපක් හැම මන්ීවරයාම
පදන හැම නිර්පේශයක්ම ඇතුළත්ත පනාපවන්න
ුළුවන්. එපහම ඇතුළත්ත කරලා හදන්න බැහැ පන්.
නමුත්ත ඒ පිළිබඳ පොදු එකකට ඇවිත්ත ඒ පොදු එක
පිළිබඳ එකඟ පනාවි ඉන්න ුළුවන්. පම් පිළිබඳ
අදහසකට එමු. ොර්ිපම්න්තු රැසේවීම් 24 වැනි
දිපනන් ෙටන් ගන්න සතිපේ පන් තිපබන්පන්. පම්
මාසපේ 4 වැනි සතිපේයි රැසේවීම් ෙැවැත්තපවන්පන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: 24 කියන
එක confirmed.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි 24 වැනි දා
කියලා ඉලක්ක කරනවා. නමුත්ත 24 වැනි දා ඉදිරිෙත්ත
කරන්න බැරි වුපණාත්ත, ඒ සතිපේ දින 04න් එකක
ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: 3 වැනි සතිපේ
නැහැ කියලා කිේවා repair එක නිසා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ොර්ිපම්න්තුව රැසේ
පවන්පන් 25 වැනි දා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 24 වැනි දිපනන්
ෙටන් ගන්න ොර්ිපම්න්තු සතිය තිපබනවා පන්.
අපි ඒ සතිය ඉලක්ක කරලා 24 වැනි දිනයට කින්
ොර්ිපම්න්තු රැසේවීම් පනාෙැවැත්තපවන දිනයක හරි
රැසේ පවන්න ුළුවන් නම් -

සභො තිතුමො: අපි පම් වාර්තාව 25 වැනි දා
ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත
කිරීමට
බලාපොපරාත්තතුපවන් කටයුතු කරමු. අපි පහට
දිනපේ රැසේ පවන්පන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාපේ
පයෝජනා පල්කම්තුමියට භාර දීමට කටයුතු
කරන්න.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ුළුවන්
නම් පනාපවයි. එකතු පවන්න පවනවා. නැත්තනම්
24 වැනි දින ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න
බැරි පවනවා. එම නිසා ඊට කින් දවසක් දමන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් ගනුපදනුව
සම්බන්ධ්ව, පම් ගනුපදනුව ශක්තිමත්ත කරන තවත්ත
පතාරතුරු ලැබිලා තිපබනවා පන්. ඒ කියන්පන්,
Perpetual Treasuries Limited සමාගම අත්තෙත්ත
කර පගන තිපබන ලාභය. ඒක declare කරලා
තිපබනවා. එතපකාට COPE එක හැටියට අපිට,
මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන් පම් ගනුපදනුවට
අදාළ ක්රියාවිය පිළිබඳ වාර්තාවක් කැඳවන්න
බැරිද? ඒ වාපේම Perpetual Treasuries Limited
සමාගම ලබා ගත්ත ලාභය කියලා, පම් ගනුපදනුපේම
තවත්ත සවිසේතරාත්තමක ප්රතිඵලයක් එළියට ඇවිල්ලා
තිපබනවා. ඒ ලාභය අරපගන තිපබන්පන් පවන
පමානවත්ත business හරහා පනාපවයි, බැඳුම්කර
මිලදී ගැනීම හරහා සිදු වූ business එපක් ලාභපයන්
ෙමණයි. ඒ නිසා අපි COPE එක හැටියට කරන්න
ඕනෑ, පමතැන පමාකක්ද පවලා තිපබන්පන් කියලා
මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන් වාර්තාවක් ඉල්ලා
ගැනීම පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙට 24, 25, 26,
27 දවසේ 4ම තිපබනවා පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඇති පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ හතපරන් එකක
දමන්න ුළුවන් පන්.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඊට කින්
දිනයක දමා ගන්න ුළුවන් නම් ඒ පවනුපවන්ම අපි
එමු. අපි ඔක්පකාපටාම ගැටලු තිපබනවා. ඒත්ත
පම්ක විය යුතුයි පන්.
සභො තිතුමො: අපි පමපහම කරමුද? 24 වැනි
දිපනන් ෙටන් ගන්න ොර්ිපම්න්තු රැසේවීම් සතිපේ
- දිනය එන්පන් 25. අඟහරුවාදා ෙටන් ගත්තපතාත්ත.
ඒ සතිපේ අඟහරුවාදා ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන බලාපොපරාත්තතුපවන් අපි 19 වැනි දින රැසේ
පවමු. 19 වැනි දින රැසේ පවන පකාට ඔබතුමන්ලාට
වාර්තාව - පහට ඔබතුමන්ලා තව නිර්පේශ පදනවා
නම් ඒ ටිකත්ත අරපගන අෙට 14 වැන දින වන විට
වාර්තාව ලැපබන්න සලසේවන්න ුළුවන්. 19 වැනි
දින රැසේපවලා සාකච්ඡා කරන්න එොයැ එකඟ
පවන එකඟ පනාවන පේවල් තිපබනවා නම්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා,
Perpetual
Treasuries
Limitedවල net profit එක Rs. 5.2 billion කියලා
ඇතුළත්ත කර තිපබනවා පන්. ඔබතුමා පම් Rs. 1.6
billion හැදුපේ පකාපහාමද?

( 323 )
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ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ අය report එකක්
හදලා තිපබනවා. අපිට ඒක පදන්පන් නැති එකයි
ප්රශේනය.

සකසේ කර, ඒ වාර්තාවත්ත සමඟ 19 වැනි දා
රැසේපවන්න අපි තීරණය කළා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් පේවල්වල
හරි-වැරැේද, පම් පිළිබඳ කමිටුපේ මතය පමාකක්ද
කියලා බලන්න ක්රමයක් නැේද?

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ Rs. 1.6 billion එේදි අපනක් එක Rs. 5.2
billion කියන්පන් පකාපහාමද කියලා පමතුමා
ප්රශේනයක් අහනවා. ඒක තමයි මම මුල සිටම විග්රහ
කපළේ. විගණකාධිෙති වාර්තාපේ සටහන් පවලා
තිපබන්පන් exactly හඳුනා ගන්න ුළුවන් එදින
ලාභාය ෙමණයි. ඒ කියන්පන්, පම් තීරණය ගැනීම
නිසා එක particular point එකක සිදු වූ අලාභය
ෙමණයි කියන එකයි. අවුරුේද ුරා තිබුණු ලාභයන්
එකතු කරලා ගත්තතාම ලැබුණු ලාභය තමයි
තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කර දළ
පකටුම්ෙතක් සකසේ කළා. ඒ පකටුම්ෙත සමඟ
සාකච්ඡා කර, නිරීක්ෂණයන් තමයි සකසේ කර
ගන්න
තිපබන්පන්.
ඒ
නිර්පේශයන්වලට
ඔබතුමන්ලාපේ පයෝජනා ිඛිතව ඉදිරිෙත්ත
කිරීපමන් ෙසුව කාරක සභාව හැටියට ඔබතුමන්ලා
අනුමත කරන පහෝ පනාකරන වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට ඒ කාරණය
ෙැහැදිි නැහැ. ටිකක් ෙැහැදිි කරන්න.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එපහම
නම් ෙහටත්ත වැඩි පවන්න ුළුවන්.

සභාෙතිතුමා: නැවතත්ත මුල සිට ෙැහැදිි කරන්න
ගිපයාත්ත ප්රශේනයක් පවනවා.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔේ. අපි select කර ගත්ත
ඒවා ෙමණයි point කරලා තිපබන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ ප්රමාදය ගැන
සමාපවන්න.

සභො තිතුමො: Perpetual Treasuries Limited
එපකන් ලාභය ලැබුණු ආකාරය ගැන, මහ
බැංකුපවන් කළ ෙරීක්ෂණයක් තිපබනවා. අපිට
ඒක ිඛිතව ලබා ගන්න ුළුවන්. Rs. 5.2 billion
දක්වා එන එක ගැන තමයි ඒ වාර්තාපේ
තිපබන්පන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා: “තම තමන්ට
තිපබන අදහසේ ිඛිතව ලබා පදන්න. ඒ සියලුම
කරුණු මත ෙදනම්ව COPE එක විසින් වාර්තාවක්
හදන්න. ඒ සඳහා විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවත්ත
ෙදනම් කර ගන්න. ඒ වාර්තාවට එකඟවීම පහෝ
එකඟ පනාවීම්, පම් මස 19 වැනි දා ප්රකාශ කරමු”
කියලා තමයි කිේපේ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: COPE එකට
එපහම report එකක් එේවාද?
සභො තිතුමො: අපිට ඇවිල්ලා නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මහ බැංකුපේ Department of
Supervision of Non-Bank Financial Institutions
එපකන් report එකක් සකසේ කර තිපබනවා. DG
අත්තසන් පනාකර, ඒ report එක තබා පගන සිටින
නිසා පගන්වා ගන්න විධියක් නැහැ. ඊට කින් අපි
ඒක පගන්වා ගත්තතා නම් පහාඳයි. පමාකද, එහි
සියලුම විසේතර ෙැහැදිිව තිපබනවා පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එවැනි report
එකක් අපි ඉල්ලමු.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒක officially
ගන්න ුළුවන්.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපිත්ත officially
ඉල්ලුවා.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒක ිඛිතව
ඉල්ලන්න ඕනෑ. අපිත්ත ඉල්ලුවා, තවම දුන්පන්
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්
පමාකක්ද? අපි පම් ෙරීක්ෂණය අවසන් කළා පන්.
ෙරීක්ෂණ අවසන් කළාට ෙසුව තවත්ත සාක්ි
පගන්වා ගන්නවා කියලාද කියන්පන්?
ගරු
අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: අපප්ප නිර්පේශයන් අද
පදන්න කිේවා පන්. ඒ අනුව ගරු ලක්ෂේමන්
පසපනවිරත්තන මහතාපේ නිර්පේශය දීලා
තිපබනවා. අපප්ප නිර්පේශයන් 14 වැනි දාට පෙර
පදන්න කියලා කිේවා. ඉන් ෙසුව final report එක
හදන්න ුළුවන්. අපි 19 වැනි දා ඒ report එක

සභො තිතුමො: ලාභය පිළිබඳ report එකක්
මාධ්යවල ෙළපවලා තිබුණා.
ගරු මන්ීතුමන්ලාපේ තවත්ත අදහසේ තිපබනවා
නම්, ඒවා පහට දිනපේ ිඛිතව ලබා පදනවා කියලා
එකඟ වුණා. ඒ නිසා අද දිනපේ විපශේෂ කටයුත්තතක්
නැහැ. එම නිර්පේශයන් ලබා ගැනීපමන් ෙසුව,
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීම සඳහා වාර්තාවක්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පිළිබඳ - අඩුොඩු, කැමතිද, නැේද- සාකච්ඡා
කරනවා.

සභො තිතුමො: කියන පේ තමයි වාර්තා කරලා
තිපබන්පන්. කියන පේ නැතිව පවන පදයක් වාර්තා
කරන්න බැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක එපහම
පවන්න බැහැ පන්.
ගරු
ලකෂ්මන්
පසපනවිරත්න
බහුතරයකපේ තීරණයක් පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එක, පදක සහ තුන
කියලා නිගමන නැේද?

මහතො:

සභො තිතුමො: හරි ෙැහැදිියි. පමපතක් සාකච්ඡා
වූ කාරණාවල පෙළගැසේම තමයි පම් තිපබන්පන්. ඒ
තිපබන පේ සහ විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
ඇතුළු සියලුම කාරණා ෙදනම් කර පගන, නිගමන
සහ නිර්පේශ සහිතව පකෝප්ප කමිටුව විසින්
වාර්තාවක් සකසේ කරන්න ඕනැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ. එපහම නම්
තනි ුේගලපයකුටත්ත මතයක් තිපබනවා පන්.
බහුතර මත ෙමණක් තිපබනවා නම් බහුතරයටම
පලෝපක් දුවනවා පන්. මට පත්තපරන විධියට කාලය
ගත වන එක ප්රශේනයක් නැහැ. අපි පකාපහාමත්ත
time frame එකක් හදාපගනයි තිපබන්පන්. ඒ
වාර්තාව පදන දවස ෙැහැදිියි, අද සාකච්ඡා කළා,
පහට සාකච්ඡා කළා, තව එක දවසක් තිපබනවා,
එතැනින් ෙසේපස වැපේ ඉවරයි, ඊට වඩා කාලයක්
යන්න බැහැ. නමුත්ත specific ප්රශේන තිපබනවා. පම්
කමිටුව විසින් හරි-වැරැේද, පහාඳ-නරක වශපයන්
නිගමනවලට එළඹිය යුතු කාරණා තිපබනවා. අපි
කාරක සභාව ඉදිරිපේ නිශේිතව ප්රශේන හඳුනා පගන,
ඒ ප්රශේන පිළිබඳ එකිපනකාපේ මතය කුමක්ද කියලා
වාද-විවාද කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න ක්රමපේදයක්
තිබුපණාත්ත පහාඳයි කියලායි මම හිපතන්පන්.

සභො තිතුමො: ඒ සඳහා නැවතත්ත අද සහ පහට
දවසේ පදක පයාදා ගත්තපත්ත, ඔබතුමන්ලා නිර්පේශ
කරන ඔබතුමන්ලාපේ නිගමන පහෝ නිර්පේශ පහෝ
පයෝජනා පහෝ විපේචන ඕනෑම පදයක් පම්
සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ් වූ සියලු මන්ීවරුන්පගන්
ුේගිකවම ලබා ගැනීම සඳහා ිඛිතව ලබා දීමට.
6වැනිදා සහ 7වැනිදා. -අද සහ පහට-. ඒක අවශය
නම් පමතැන ඇවිල්ලා recording සඳහා
ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්නත්ත ුළුවන්. අද සහ
පහට සාකච්ඡා කරලා, සාකච්ඡා කරන කරුණු මත
ිඛිතව සෑම මන්ීවරපයකුටම මම අවසේථා
කිහිෙයකදීම කිේවා, ඔබතුමන්ලාට SMS එකකුත්ත
එවලා තිපබනවා කියලා පල්කම්තුමිය කිේවා,
ිඛිතව ඒ පේවල් පයෝජනා හැටියට ලබා පදන්න
කියලා. මම කියන්පන් ඔබතුමාට අවපබෝධ්යක්
නැතිව අපනක් අය ිඛිතව ලබා දුන්පන් පමාකද
කියන ප්රශේනය තිපබනවා. හැම පදනාටම
අවපබෝධ්යක් තිබිය යුතුයි. අපප්ප Minutesවලත්ත
තිපබනවා. ඔබතුමන්ලාපේ නිර්පේශ සහ පයෝජනා
ිඛිතව ලබා පදන්න කියලා ඔබතුමන්ලාට අපි
Minutes යැේවා. ඒ ටික ආවාට ෙසු, පමතැන
පල්කම් කාර්යාලයට ප්රශේනය ආපේ පම්
සාකච්ඡාපේදී පවච්ච ක්රියාවිය, සාකච්ඡා වූ කරුණු
ඇතුල් කරලා තිපබනවා. ඒ මත අවසාන නිර්පේශ
නිගමන හදනපකාට ඔබතුමන්ලාපේ අදහසේ හා
පයෝජනාත්ත ුේගිකවම සලකන්න ඕනෑ. ඒ
සැලකිල්ලට තමයි ිඛිතවම ලබා පදන්න කිේපේ.
ිඛිතව ඔබතුමන්ලා ලබා පදන පේවින් පොදු
කරුණු, පොදුපේ ඔබතුමන්ලා දකින පොදු කරුණු
එකතු කරලා පොදු නිර්පේශ හැටියටත්ත,
විපශේෂත්තවයන් පවනසේකම් තිපබනවා නම්
පවනසේකම් හැටියටත්ත අෙට වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කරන්න ුළුවන්. 19වැනිදාට පයාදා ගත්ත ෙරිදි ඒ
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළාම ඒපකත්ත ඔබතුමන්ලාට
එකඟ වන කාරණාවලට එකඟ පවන්න ුළුවන්.
එකඟ පනාවන කාරණාවලට එකඟ පනාවන්න

ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: අපි එපහම කළා
පන්. මීට කින් මහ බැංකුව ගැන සාකච්ඡා කළ
අවසේථාපේ ඔබතුමා සිටිපේ නැහැ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් කමිටුපේ
එපහම කපළේ නැහැ පන්. මට එක දිනයයි ෙහු
වුපණ්.
ගරු අනුරු දිසොනොයක මහතො: මීට කින් සතිපේ
සාකච්ඡා කළා.
සභො තිතුමො: ඔබතුමා සිටිපේ නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ දිනපේ ඒක
වුණාද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එදින සවසේ වන
පතක් සාකච්ඡා කළා. නමුත්ත පේලාව අවසන් වූ
නිසා තමයි අදට සහ පහටට පයාදා ගත්තපත්ත.
සභො තිතුමො: ඔබතුමාට පම් කටුම්ත ලැබුණා
පන්ද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ලැබුණා. නමුත්ත
පමහි නිගමන නැහැ පන්. ඔය කියන පේ පන්
තිපයන්පන්.
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ුළුවන්.
සාකච්ඡා
කරලා
24වැනිදාට
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊපේ තවත්ත
ියකියවිි හම්බ වුණාපන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අද සහ පහට දින
පදක දීලා තිපබන්පන් ිඛිතව කරුණු ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔේ. ඊට ෙසේපසේ
හම්බ වූ එකපන්. පම්ක කථා කරලා එන පකාට අද
පනාපවයි පහට තමයි සාකච්ඡා කරන්න පවන්පන්.

සභො තිතුමො: අවශය නම් වාිකව ඉදිරිෙත්ත
කරන්නත්ත ුළුවන්. ිඛිතව කරුණු ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

සභො තිතුමො: මම නැවතත්ත ෙැහැදිි කරන්නම්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි,
පමම
පකෝප්ප
එක
සහ
ොර්ිපම්න්තුපේ කමිටු, පම් වාපේ කරන
ෙළමුපවනි වැපේ පනාපවයිපන් පම්ක. අනන්තවත්ත
පම් වාපේ පේවල් කරලා තිපබනවා. ඒ කරලා
තිපබන විධිය තමයි මුින් රැසේවීම් තියනවා
නිලධ්ාරින් පගන්වලා සාකච්ඡා කරනවා. පමතැනදී
ඔබතුමන් සියලුම සාමාජිකයින්ට අවසේථාව දුන්නා,
පෙෞේගිකවත්ත සිය අදහසේ ඉදිරිෙත්ත කරන්න
කියලා. පම් සියලුම අදහසේ ඔබතුමා ලබා පගන,
පල්කම් කාර්යාලය විසින් විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාවත්ත සැලකිල්ලට පගන අපිට document
එකක් පදන්න පමන්න පම්ක තමයි පකටුම්ෙත
කියන එක. එතපකාට ඒකටම අනුමත කරනවා නම්
අපි අනුමත කරනවා. ඒපක් පවනසේ කම් කරනවා
නම් පවනසේකම් කරනවා. පම්ක අනුමත කරන්පන්
නැහැ පමන්න පම් කරුණු නිසා වැරදියි කියලා
කියනවා නම් ඒ කරුණුත්ත දාමු. දාලා පම් මන්ීවරු
26 පදනාපගන් පමාකක්ද අනුමත කරන්පන් කියන
එක සඳහන් කරලා ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරමු. අෙට වාර්තා 26ක් හදන්න විධියක් නැහැ
පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම වාිකව
කරුණු ඉදිරිෙත්ත කරන්න සූදානම් පවලා ආපේ.
මපේ පනාදැනුවත්තකම ගැන සමාපවන්න. පමාකද
එක් දිනක් මට ෙැමිණීමට පනාහැකිවීම නිසා ඇති වූ
ප්රමාදයක්. මා ඒ ගැන කනගාටුව ෙල කරනවා.
වාිකව කියන්න අවසර නැති බවයි පෙනී යන්පන්.
සභො තිතුමො: ඒ ගැන ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එකඟතාවයට
ෙටහැනිව ප්රශේන කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි අෙට
හැපඟන පේ ියලා පදන්නම්. අෙට හැපඟන පේ
එපහම විනිශේචය කරන්න දක්ෂතාවක් පම් කමිටුවට
තිපබනවා නම් ඒක පහාඳයි.
සභො තිතුමො: ඔබතුමාට ඒක කිසි ප්රශේනයක්
නැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
public document එකක් නම් කමක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සාමානයපයන් මට
හැපඟන විධියට නම් සමහර කාරණා පිළිබඳ
පමපහම කථා බහ කරලා අපි එක්පකනාට තිපබන
දැනුම සහ අවපබෝධ්යන් හා එකඟතාවන් වාර්තා
කිරීම සුදුසුයි කියන එකයි මට හැපඟන පේ. පවනත්ත
හැඟීමක් කමිටුවට තිපබනවා නම් කමක් නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒ
ක්රමයත්ත වැඩියි. ඔච්චර යන්න පදයකුත්ත නැහැ
සම්ප්රදාපයන් එහාට.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ
ආධුනිකකමට
සමාපවන්න.
ඒ
ෙළුරුදු
මහත්තවරුන් කියන විධියට කරමු.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා එපසේ එකඟ පවනවා
නම් ඒ ගැන මට ගැටලුවක් නැහැ. මම පම් ඉදිරිෙත්ත
කපළේ පම් කාරක සභාවම මීට කින් එකඟ වූ
කාරණාව.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි සාකච්ඡා
කරන්න පන් ආපේ. නමුත්ත අපි ඇත්තතටම සාකච්ඡා
කරලා, ොඩම් කරලා තිපබන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කනගාටුවට
ෙත්ත පවනවා මම ඒ දිනපේ පනාසිටීම ගැන. මම
නැති දවපසේ එකඟ වූ පේට මට විරුේධ් පවන්න
බැහැ පන්. හිපතන පේ මම කිේවා. මම එතැනින්
නතර වුණා. මට දැන් තිපබන්පන් වඩාත්ත මහන්සි
පවලා විසේතර ියන්න පන්. මම ියලා පදන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම නම් ආපේ
සාකච්ඡා කරන්න. මට දැන් අවසේථාව නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මට දැනුපන් පොඩි
කණ්ඩායමක් වාපේ පහක්ටර් මන්ීතුමා කිේවා,
එතුමාලාපේ නිර්පේශ පහට පදනවා කියලා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමනි, අද
දිනය පයාදා ගත්තපත්ත අදයි පහටයි සාකච්ඡා
කරන්න. සාකච්ඡා කරන්න දා ගත්තත එක තමයි
දිගින් දිගටම යන්පන්. අර පකටුම්ෙතමපන් අපි
සාකච්ඡා කරන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමාකක්ද
කණ්ඩායමක් කියන්පන්. එපහම කණ්ඩායමක්
නැහැ පමතැන.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කියලා. පමාකද පම් කාරණාව සංකීර්ණ
කාරණාවක් නිසා, එක එක්පකනාට පවන පවන
අදහසේ තිබුණා. මට මතකයි බිමල් රත්තනායක
මන්ිතුමා එවපල්ම පමහි යම් යම් සංපශෝධ්න
කියලා එතුමා දකින පේවල් ඉදිරිෙත්ත කළා. මම
කිේවා ඒවා ිඛිතව පදන්න කියලා . ඒක තමයි සිදු
වුපණ්. ඊට ෙසුව හර්ෂ ද සිල්වා මන්ීතුමාම කිේවා,
පමච්චර
කාලයක්
සාකච්ඡා
පකරුපණ්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ෙදනම් කර පගන.
විගණකාධිෙතිතුමාටත්ත සඳහන් කරන්න ඇති
එතුමාපේ වාර්තාවට පමාකක් හරි අලුත්ත අදහසේ
පයෝජනා සහ ඇති වූ පවනසේකම් පිළිබඳ එතුමාපේ
නිගමනවලට අදාළව. ඒ පේවල් තිපබනවා නම්
ඔබතුමාත්ත ිඛිතව පදන්න කියලා. ඔබතුමා එපහම
කිේවා පන්ද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: කණ්ඩායමක්
පනාපවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මට දැනුන පේ මම
කිේපේ. අපි කියලා කිේපේ. මම කිේවා කියමුපකෝ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පහක්ටර්
මන්ිතුමා කිේවා එයාපේ නිර්පේශය පහට
පදන්නම් කියලා . පමයත්ත කිේවා අපි පහට පදන්නම්
කියලා. තව පකපනක් කිේවා එයාපේ එකත්ත පහට
පදන්නම් කියලා. ඒක මටත්ත දැපනනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි පමතැන
පබදීමක් හදා ගන්න ඕනෑ නැහැ, ආණ්ඩු ෙක්ෂය
සහ විෙක්ෂය කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම
එකඟතාවක් නැහැ මන්ීතුමා. මට මපේ මතයක්
තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: ඒක තමයි පම් විගණකාධිෙතිතුමා
දීලා තිපබන්පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි එපහම නම්
සාකච්ඡා කරමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම දැක්කා.
මට බලන්න වුපණ් නැහැ. පවනසේ ොටවින් දීලා
තිබුණාපන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එකඟතාව කියන
කථාව කියන්පන් එදින හිටු අයපගන්. ඔබතුමන්
එදින එතැන සිටිපේ නැහැ පන්. හිටු අය කියු
විධියට තමයි ඒක කිේපේ.

සභො තිතුමො:
ඊපේ
පවන
පකාට
විගණකාධිෙතිතුමා දීලා තිබුපණ් ඒක තමයි. ඒක
ෙැහැදිිව තිපබනවා විගණකාධිෙතිතුමා මුින්ම
සඳහන් කරන ලද පකාටපසේ “ 2016 ජුනි 29 වැනි
දින විපශේෂ විගණන වාර්තා නිකුත්ත කිරීපමන්
අනතුරුව 2016 සැප්පතැම්බර් 23 දක්වා කාලය තුළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සහ
විගණකාධිෙති විසින් අනාවරණය කර ගත්ත
පතාරතුරු අනුව එම වාර්තාවට කරන ලද
යාවත්තකාින කිරීම් ඇතුළත්ත වාර්තාව. එතපකාට
පම්පක් තිපබන්පන් යාවත්තකාලීන කිරීම් ෙමණයි.
ඊළඟට තිපබනවා ඒකට එතුමා ඉදිරිෙත්ත කරන
පයාමු පල්ඛන ටික. එහි පලාකු පවනසේකම් නැහැ.
14 සහ 17වැනි පිටුවල තමයි මම දැක්පක් එතුමාපේ
තව පොඩි පවනසේකම් තිපබන්පන්. 5(1)9 සහ
5(1)11 පේදවල.

සභො තිතුමො: අපි එකඟ වන කාරණාවල්
එකඟවීම් පවනසේ පවනවා නම් ඒත්ත එකඟකාවපයන්
අපි ඒ පේවල් කරමු. ඒකපන් වඩා පහාඳම ක්රමය.
හර්ෂ මන්ිතුමා මතු කරු කාරණාව නිසා මම
පම්ක නැවත අවධ්ාරණය කරන්පන්. පමාකක්ද
තවත්ත report එකක් ඇවිල්ලා තිපබනවා කිේව නිසා.
මීට කින් වතාපේදී අපි පම් පල්කම් කාර්යාලය
විසින් සකසේ කරු දල පකටුම්ෙත කියන එක
ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිෙත්ත කළා. ඒක පකටි කාලයක්
අතුළත මහන්සි පවලා කරන්න සිේද වුණා. පදමළ
ෙරිවර්තනය එදිනට කින් දවපසේ සවස ලැබුපණ්.
එදා සාකච්ඡා කරන පවලාපේදී මන්ීතුමන්ලා
කිහිෙ පදපනක් කිේවා, අෙට පම්ක වැඩිුර
අධ්යනය කරලා බලලා එන්න පවලාවක් වුපණ්
නැහැ කියලා. මට මතකයි හර්ෂණ රාජකරුණා
මන්ීතුමා එපහම විපශේෂපයන් කිේවා, අෙට පම්
සඳහා අවසේථාව ඕනෑ අධ්යනය සාකච්ඡා කරන්න
කරලා කියලා. එතපකාට අපි timeline එකක් පයාදා
පගන පන් තිපබන්පන්. ඒ අනුව එදා අපි තීරණය
කළා, එපහම නම් පම් පකටුම්ෙත සාකච්ඡා
කරන්න, 5වැනිදා සහ 6 වැනිදා, අද සහ පහට දින
පදපක් අපි පයාදා ගනිමු. ඒ දින පදපක්දී අපි අපප්ප
නිර්පේශත්ත දීලා අවසන් කරමු. එදාම අපි
එකඟතාවකට ආවා ඒ නිර්පේශත්ත, ඔබතුමන්ලාපේ
ුේගික අදහසේ හා පයෝජනා ිඛිතවම ලබා පදන්න

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමානවද තිපබන
පවනසේකම් කියන්න?
ඩේිව්.පි.සී වික්රමරත්න මහතො: 3 වන පිටුපේ
5(1)9 සහ 5(1)11 පඡදවල තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: යාවත්තකාලීන
විගණන වාර්තාපේ කියන එකද?
සභො තිතුමො: පකාලපේ කියලා තිපබන්පන් හර්ෂ
මන්ිතුමා ගිය වර කමිටුපේ Minutes.
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ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් පොත්ත
පදපකන් පොඩි එකද? පලාකු එකද?

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . ඒක ඉල්ලා
සිටින්පන් ඇයි?

ඩේිව්.පී.සී.වික්රමරත්න මහතො: පොඩි එපක්
තමයි වාර්තා තිපබන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මන්ීවරුන්පේ
පොදු දැනගැනීමට ඉල්ලන එකක් පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තව
කරුණක් තිපබනවා පේ.වී.පී website එපක් ඊපේ
report එකක් publish කරලා තිපබනවා. ඒක අද
උපේ පවනත්ත websites කිහිෙයකම publish කරලා
තිපබනවා. Central Bank එපකන් leak කරු
document එකක් කියලා.

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . පම් ෙරීක්ෂණයට
අදාළ එකක් පනාපවයි?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම් ෙරීක්ෂණයට
පනාපවයි.
The Hon. Lakshman Senewiratne: That is
for our reference only. If we can get some other-

3.00/ කුමාරි ( Internal onsite report එකක්
කියලා )
)ගරු හර්ෂ ද
සම්බන්ිතයි (.

සිල්ව්ො

මහතො

ගරු සභො තිතුමො: අපි පමපහම කරමු අපි දැනට .
ඒක අනුව .කළ ෙරීක්ෂණ ටිකක් තිපබනවා පන්
.වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරමු

(ආචොර්ය)

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ඒ ෙරීක්ෂණ
පහාඳටම ප්රමාණවත්ත.

Internal On-site Report එකක් කියලා ඒක .
ඔබතුමන්ලා දැක්කාද කියලාමම දන්පන් නැහැ .
ඒපක් තිපබන්පන් පම් සම්බන්ධ්පයන් මහ
බැංකුපවන් කළinvestigation එක.

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය) Lankatruth
website එක.

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . මට තිපබන්පන්
සරල ප්රශේනයක් මපේ වැරදි අවපබෝධ්ය මත මම .
,පමතැනට ෙැමිණිපේ වාිකව කථාබහක්
සාකච්ඡාවක් කරනවා කියලා සිතාපගනයි ඒ .
අදහස වැරදි නිසා මම ඒ ගැන බලවත්ත කනගාටුව
අවසානයට පම් සියල්ල ිඛිතව .ප්රකාශ කරනවා
.පදන්න පවනවා පන්

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො :අපප්ප JVP website
එක පමාකක්ද ,Party website එකද?

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය)දැනට
කවුරු පහෝ නිර්පේශ ිඛිතව දීලා තිපබනවාද?

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය)Sorry.
Lankatruth කියන website එක? website එක
කුමක් වුණත්ත ප්රශේනයක් නැහැ ඒක ,මම කියන්පන් .
,සතයදඅසතයද කියලා පසායන්න ඕනෑ කියලායි.

සභො තිතුමො: ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන ගරු
රාජය ඇමතිතුමාත්ත බිමල් රත්තනායක ගරු ,
.මන්ීතුමාත්ත ලබා දී තිපබනවා

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො :JVP එපක් website
එක කිේපේ පමාකක්ද?

ගරු අජිත් පී :ප පර්රො මහතො .අෙට ඒවාපේ
පිටෙත්ත පදන්න ුළුවන්ද ?

සභො තිතුමො: ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි ඒ වාර්තාව ගැන පමතැනදී ,
ඒ සම්බන්ධ්පයන් මහ බැංකු .ප්රශේනයක් මතු වුණා
අධිෙතිතුමාපගන් ිඛිතව විසේතර ලබා ගන්න
ඒ ගැන පමතැන .බලාපොපරාත්තතු පවනවා
.සාකච්ඡා වුණා

ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒක
public document එකක් පවන්න ඕනෑ නම් ඒ ,
.විධියට පදන්න
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා පදන
කරුණුවින් පොදු කරුණු එකතු කරලා අපි
පල්ඛනය හදන්නම් ඊට ෙසුව අවශය ,ඕනෑ නම් .
.ප්රශේනයක් නැහැ ,අයට ඒවා ලබා පදන්න ුළුවන්

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ වාපේ එකක්
පමතැන නැහැ.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒක
පමතැනට අදාළ නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . ඒ විධිපේ honest
discussion එකක් ඕනෑ නම් කථාබහ කරලා හරි ,
,වැරැේද ගැන එකඟ පවලාparty lines අමතක
කරලා සිේධ්ාන්ත ගැන එකඟ පවන්න ඕනෑ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම වුපණාත්ත ,
විගණකාධිෙතිතුමාට ඒක ගැනත්ත වාර්තාවක්
වාර්තා සෑදීම හැර පම්ක .හදන්න පවනවා
.අවසානයක් කරන්න පවන්පන් නැහැ

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය)ඒක
පවන්න ඕනෑ.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒක හරි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . මන්ීතුමන්ලා
ඉදිරිෙත්ත කළ ඒවා පෙන්වන්න බැහැ කියලා
කියනවා නම් ඒක .ඒක එක ක්රමයක් ,
හරි වැරැද ,පේශොලනය්ේ ද පනාපවයි.

අපි නැඟිටලා යන්න පන් සූදානම් පවලා ,නැත්තනම්
.හිටිපේ

ගරු
ලකෂ්මන්
පසපනවිරත්න
මහතො :
“පෙන්වන්න බැහැ.” කියලා කියනවා පනාපවයි ,
ඒ .ගරු සභාෙතිතුමා අපෙන් නිර්පේශ ඉල්ලා සිටියා
ඔබතුමා .නිසා මපේ නිර්පේශ මම ලබා දුන්නා
ඔබතුමා දුන් ,නිර්පේශයක් ලබා දුන්නා නම්
නිර්පේශය බලන්න ඕනෑ කියලා මම ඉල්ලන්පන්
.නැහැ පන්

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි ඒකට respect
කරනවා ඒපකන් අපි ,හැබැයි .suppress පවන්නත්ත
පහාඳ නැහැ.

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . ඒක ඉල්ලන ,
මපේ .පනාඉල්ලන එක ඔබතුමාපේ වැඩක් පන්
-,ප්රශේනය පම්කයි

සභො තිතුමො: ිඛිතව පදන්න ඕනෑ කියලා
නියමයක් නැහැ.

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය) මටත්ත
ඉදිරිෙත්ත කරන්න අදහසේ තිපබනවා.

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය)ගරු
සභාෙතිතුමනි ,අපි සියලු පදනාම පහට පම් ගැන
ිඛිතව නිර්පේශ ඉදිරිෙත්ත කරනවා පන්.

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . අපි පමතැන වාද
කරන එක පත්තරුමක් නැහැ ,පමතුමා කියන්පන් .
වාද විවාද ,පහටයි දවසේ පදක තිපබනවා ,අදයි
සියලු පදනාම ,කරලා කථා කරන්න පනාපවයි
ිඛිතව නිර්පේශ දුන්නාම ඒ සියල්ල එකතු කරලා
කාර්යාලපයන් නිගමන සහිත වාර්තාවක් සකසේ
නැේද ,ඒ නිගමනයට එකඟද .කරනවා කියලායි
කියලා අෙට කියන්න ුළුවන්?ඒක පන් කියන්පන් .

ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඔබතුමාට
ඕනෑ සියලු පදනාපේම නිර්පේශ බලන්න පන්.
ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . මට ඒ සියල්ල
අහන්නත්ත ඕනෑ ඒක මපේ .බලන්නත්ත ඕනෑ ,
.අයිතියක්
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අජිත්ත පී පෙපර්රා .
ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමාට ඒ ප්රකාශය කරන්න
නමුත්ත අසාධ්ාරණ විධියට .අයිතියක් තිපබනවා
කමිටුවවත්ත ,අපිවත්තපහළාදකින්න ඕනෑ නැහැ .
ඇත්තත වශපයන්ම පම් වාර්තාව අෙට දුන්නාට ෙසු
මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ ,පෙෞේගිකව මමත්ත
තවත්ත මන්ත ,ගරු මන්ීතුමාත්ත්ේ රීවරු කිහිෙ
පදපනකුත්ත අෙට තිබුණු පේලාව ඇතුළත ඒ ගැන
ුළුවන් තරම් අධ්යයනය කරලා අපප්ප කරුණු
ඉදිරිෙත්ත කළා ඒ නිසා අපි පම්ක කල් දමන්න පහෝ .
.පනාසැලකිිමත්ත පලස පහෝ කටයුතු කර නැහැ
අපප්ප නිර්පේශ ඉදිරිෙත්ත කර තිපබන්පන් party
linesවින් පනාපවයි අපි සියලු පදනාම .inclusive
approach එකක් පන් යන්පන් එදා ෙැයක් කථා .
හර්ෂ ද සිල්වා ගරු නිපයෝජය (ආචාර්ය) .කළා පන්
,ඇමතිතුමා තර්කයක් ඉදිරිෙත්ත කළා පන්“AuditorGeneral Report එක දැම්මාට ෙසුව තමයි
officersලා සාක්ි දුන්පන්ඒ සාක්ි , consider
කරන්න.” කියලා අපි ,මම හිතන්පන් .
කණ්ඩායමක් විධියට පම්ක අවසන් කපළාත්ත
පහාඳයි කියන මතපේ අපි ඉන්න ඕනෑ කියලායි .
ඒකexploit කර ගන්පන් නැතිව අපි ඉදිරියට යමු .
අපි සෑපහන තරම්flexible පවලා තිපබනවා අදත්ත .
පම් කරන්පන්already decided එකක් පන් අපි .
,නමුත්ත අපි දන්නවා .යන්න නැඟිටලා හිටිපේ
අජිත්ත පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමාටපම්
ගැන තියුණු .ගැඹුරු අදහසක් තිපබනවා කියලා ,

ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය)ඒක
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . සාකච්ඡා කරන්න
තිබුණු දවසේ පදක සේව කැමැත්තපතන් අපි අත්තහැර
ගන්නවා.ඒක පන් පවන්පන් .
ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය)නැහැ.
සභො තිතුමො :අවශය නම් සාකච්ඡා කරන්න
ුළුවන්. දින පදක පවන් කරලා තිපබන්පන් මට ,
.ප්රශේනයක් නැහැ
ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . ගරු
සභාෙතිතුමනි .සමාපවන්න පම් ගැන කියනවාට ,
ඒක මපේ ,මම එක් දිනයක් සහභාගි වුපණ් නැහැ
.එදා මම ලංකාපේ සිටිපේ නැහැ ,පමාකද .ප්රශේනයක්
නමුත්ත එදා ඔබතුමන්ලා එකඟවප්ලා තිපබනවා ,
.ිඛිත වාර්තා ඉදිරිෙත්ත කරනවා කියලාIt is very
good. කිසිම ප්රශේනයක් නැහැ නමුත්ත ඥාය ෙත්රපේ .
පහටයි පයාදාපගන තිපබන්පන් ,හැටියට අදයි
පහටයි සාකච්ඡා ,අදයි .සාකච්ඡා කරන්න පන්
කරනවා කියනevent එක අත්තහැරීම සුදුසුයි කියලා
අද අපිම එකඟ පවමු.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒක
පනාපවයි පන් වුපණ් අපි ඇත්තත කථා කරන්න ,
.ඕනෑ පන්
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සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට
සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන්.

අවයශය

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔේ එක් ,
අෙට දින පදකක් ඕනෑ නම් දින ,දිනයක් පනාපවයි
.පදකක් පයාදා ගනිමු

නම්

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක සාධ්ාරණ
නැහැ.

ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො :ඒක
ප්රශේනයක් නැහැ සභාෙතිතුමායි දින ,ඔබතුමායි ,
.දින තුනක් කථා කරන්න ,පදකක් පනාපවයි

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එක් දිනයක්
පනාපවයි.ඕනෑ නම් තවත්ත දිනයක් පයාදා ගනිමු ,

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: දවස ුරාම කථා
කරමු.

ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො :පම්ක
සාධ්ාරණීකරණය කරන්න ඕනෑ පන් අපි ඇත්තත .
.කථා කරමු

ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: දින
පදකක් පහෝ උදෑසන සිටම කථා කරමු ප්රශේනයක් ,
.නැහැ

සභො තිතුමො: සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන් ඒකට ,
.එකඟ පවන්පන් ඔබතුමන්ලාම පන්

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ලබන සතිපේ
අඟහරුවාදා සහ බදාදා දින පදක පයාදා ගනිමු .
අෙට සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කරුණු තිපබනවා
.ඒවා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ ,නම්

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්
කරන වැඩවින් පම් වාර්තාපේ වටිනාකමත්ත නැති
පවනවා.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: පමතැන
වුණු පේ ගැන ඉසේපසල්ලාම කථා කරමු පකෝ.

ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්ත මහතො :අජිත්ත පී .
අද දින ,පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය අමාතයතුමනි
) ,ඔබතුමාත්තආචාර්ය ගරු හර්ෂ ද සිල්වා ගරු (
නිපයෝජය ඇමතිතුමත්ත පමතැනට ෙැමිණිපේ ප්රම්ාද
පවලා පන් ඊට ප්රථම පහක්ටර් අප්පුහාමි ගරු .
ඒ පේලාපේ සිටි ,මන්ීතුමා පයෝජනාවක් කළා
එතුමා .සියලු මන්ීතුමන්ලා ඒකට එකඟ වුණා
,කිේපේ“අපි පමෙමණ කාලයක් පම්ක ගැන
සාකච්ඡා කළා.දැන් සාකච්ඡා කළා ඇති ,”
කියලායි .

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පමතැන මහ
බැංකුපේ නිලධ්ාරින් නැහැ ගරු මන්ීතුමන්ලා ,
ඒ නිසා .සහ විගණකාධිෙතිතුමා ෙමණයි සිටින්පන්
,අපි සාකච්ඡා කරන්පන් පමානවාද ,මම අහන්පන්
?කවුරුන් සමඟද කියලයි
ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . අපි සාකච්ඡා
කරන්පන් අපි සමඟයි අපි ,ගරු සභාෙතිතුමනි .
සියලු පදනාම යම් ප්රශේනයක් පිළිබඳ නිගමනයක්
මම හිතන විධියට .කිරීමට එළඹුණු කණ්ඩායමක්
15 ,10ක් විසඳිය යුතු කාරණාක් පමතැන තිපබනවා
පන් එක් කාරණා පිළිබඳව වාද විවාද කරලා ,ඒ එක් .
එකඟ වීමට හැකි කාරණා සහ එකඟ වියපනාහැකි
කාරණා පමානවාද එකඟ පවන්න පනාහැකි වුපණ් ,
ඒ කාරණාවලට එකඟ ,කුමන කාරණාවලටද
,පනාවුපණ් කවුද කියලා වාර්තා කිරීමත්ත
අවසානපේදී ඒ වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
මම පම් .කිරීමත්ත පන් අපප්ප රාජකාරිය පවන්පන්
මපේ ,සම්ප්රදාය ගැන පනාදන්නා නිසායි අහන්පන්
තර්කානුකූල ඥානයට මට ව්ැටපහන පේ තමයි ,
එවැනි නිගමනයකට එළැඹීමට අෙට තිපබන දැනුම
සහ සාක්ි අනුව ඒ කාරණා පිළිබඳ වාද විවාදවලට
.එළැඹිය යුතුයි කියලා

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනිපම ,තුමා කිේපේ වැරදි අදහසක්.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: අපි සියලු
පදනා එකඟතාවකට ආවා සාකච්ඡා ,මමත්ත කිේවා .
.කරන්න ඕනෑ නැහැ කියලා
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: නැහැ ඒක වැරදි ,
ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන ගරු රාජය .අදහසක්
ඇමතිතුමා පමතැනට ෙැමිණි ගමන්ම ගරු
ඒ වාර්තාව .සභාෙතිතුමාට ිඛිත වාර්තාවක් දුන්නා
,දුන්නාම තමයි අපි කිේපේ“අපප්ප නිර්පේශ පහට
පදන්නම්.” කියලා සාකච්ඡා කරන්න එො ,නැතිව .
අපි කිේපේ නිර්ද ,කියලා කිේපේ නැහැප්ේ ශ
පදන්නම් කියලා ,ඒ පේලාපේ පමතුමා කිේවා .
“නිර්පේශ පදනවා නම් අද කථා කරන්න පදයක්
නැහැ පන්.අපි අවසන් කරමු ,” කියලා. “මම පහට
නිර්පේශ පදනවා.” කියලා මම යන්න තමයි
හැදුපේ මට පවනත්ත රාජකාරියක් තිපබන නිසා මම .
.ඒක මපේ වැඩක් .හැදුපේ ඒකට යන්නයි

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාපවන් අවසන් පකටුම්ෙතක්
සකසේ කරනවා පන් අපි ඒක ගැන උදෑසන සිට රාී .
පවනකම් සාකච්ඡ්ා කරමු එතපකාට ඉවත්ත .
ඒවා ඉවත්ත ,කරන්න ඕනෑ පේවල් තිපබනවා නම්
ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ පේවල් ,කරන්නත්ත
ඒවා ඇතුළත්ත කරන්නත්ත ුළුවන් ,තිපබනවා නම්
.පන්

ගරු අජිත් පීප පර් .රො මහතො: අපප්ප නිර්පේශ
පනාපවයි?ඔබතුමාපේ නිර්පේශ ,
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔේ මපේ ,
.නිර්පේශ

පවනසේ විය යුතු කරුණු, එකඟ වන කරුණු හා
එකඟ පනාවන කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු.

ගරු අජිත් පී :ප පර්රො මහතො .ඔබතුමා සහ මම
අතර පම්කට එකඟතාවක් නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම කියන්පන්,
19වැනි දා මදි නම්, 18වැනි දාත්ත පයාදා ගනිමු
කියලායි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පමතුමා අද
නිර්පේශ ලබා දුන්නා ,මම කිේවා .“මම නිර්පේශ
පදන්පන් පහටම .ම කථා කරන්න එන්පන් පහට .
.මට පවනත්ත වැඩක් තිපබන නිසා මම යනවා”
කියලා නැඟිටලා යන්න ගිපේ එතපකාට තමයි .
.ඔබතුමන්ලා ෙැමිණිපේ

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 18වැනි දා
බැහැ.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: 17වැනි
දාත්ත පයාදා ගන්න. 16වැනි දාත්ත පයාදා ගන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: බැහැ.

ගරු
ලකෂ්මන්
පසපනවිරත්න
මහතො:
ඔබතුමන්ලා එන්න කින් නිර්පේශ ලබා පදන අය
පහට දින ඒවා ලබා පදන්න කියලා අපි සියලු
පදනාම එකඟතාවකට ආවා. ඊට ෙසුව වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි අමතර දිනයක්
වශපයන් පන් 19වැනි දා පයාදා ගත්තපත්ත.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ සාකච්ඡාව වන
විට 24වැනි දා පයාදා ගත්තතාත්ත, 24වැනි දා බැරි
වුපණාත්ත ඒ සතිය ඇතුළත පහෝ කියලා අදහසක්
ආවා. ඒ අදහස ආපේ 19වැනි දා ප්රමාණවත්ත
පනාවුපණාත්ත කියන හැඟීම සමඟයි. අපි එපහම
පදයක් සාකච්ඡා කළා පන්. 25වැනි දා වන විට
අවසන් කර ගන්න බැරි වුපණාත්ත, ඒ සතිය ඇතුළත
ඉදිරිෙත්ත කරමු කියන අදහසකට ආපේ ඒකයි.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: පහට පනාපවයි,
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් 14වැනි දා පන්.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනවිරත්න මහතො: ඊට ෙසේපසේ
අපි කිේවා, 14වැනි දා වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරලා,
එයින් ෙැන නගින කරුණු අනුව අවසාන තීන්දුව
ගනිමු කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි 19වැනි දා
සාකච්ඡා කරලා, මදි වුපණාත්ත 24වැනි දාත්ත
සාකච්ඡා කරමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: 18වැනි දා හා
19වැනි දා සාකච්ඡා කරමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තවත්ත වැඩිදුර පම්
සාකච්ඡාව පගනියන්පන් නැහැ කියලා, අපි එකඟ
පවලා තිපබනවා පන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා තවත්ත සැලකිිමත්ත
විය යුතු කාරණා තිපබනවා. 19වැනි දා අපි රැසේ
පවලා සාකච්ඡා කරනවා. එදින ප්රමාණවත්ත
නැතිනම් අපි 24වැනි දාත්ත රැසේ පවනවා. 24වැනි දාත්ත
ප්රමාණවත්ත නැතිනම් 25වැනි දාත්ත රැසේ පවනවා.
එපහම ඒ සතිපේම ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න බැහැ. පම් වාර්තාව භාෂා තුනටම
ෙරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ. පමාකද, භාෂා
තුපනන්ම ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.
එපහම ගැටලුවකුත්ත තිපබනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දැන් අපි
සාකච්ඡා කරන්න දින නියම කර ගත්තපත්ත 19වැනි දා
පන්. අපි 18වැනි දාත්ත ඒ සඳහා පයාදා ගනිමු.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි පයාදා ගත්ත
දිනවලට අමතරව තමයි 19වැනි දා පයාදා ගත්තපත්ත.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි draft
එකක් හදලා, ඒක discuss කරන්න ඕනෑ පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ලබන සතිපේ
සිකුරාදා වන විට අවසන් කරමු. 19,20 සහ 21
කියන දින තුනම තිපබනවා පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 19වැනි දා
ොර්ිපම්න්තු දිනයක් පනාපවයි. ොර්ිපම්න්තු
දිනය වන්පන් 25වැනි දා. අපි 19වැනි දා විපශේෂ
දිනයක් පලස සාකච්ඡාව සඳහා පයාදා ගත්තතා.
ඔබතුමන්ලා ලබා පදන අදහසේ සැලකිල්ලට පගන
COPE එපකන් වාර්තාවක් හදලා පදනවා. ඒ
වාර්තාව පිළිබඳ තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්පන්. දැන්
නිකම් පොත්ත පෙරළ පගන කථා කරලා වැඩක්
නැහැ පන්. නමුත්ත, draft එකක් හදලා දුන්නාම ඒ
මත ෙදනම් පවලා, ඇතුළත්ත කළ යුතු කරුණු,

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Maximum, 21
දක්වා යමු.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, කින් COPE කමිටු වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න හිටු දිනය
පිළිබඳව අෙට අත්ත දැකීමක් තිපබනවා. පම් විධියටම
කඹ ඇඳලා, අන්තිමට පවන පහේතුවක් නිසා ප්රමාද
වුණා.
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තුළින් අවසන් දළ පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව, නිර්පේශ හා
නිගමනය සහිතව හදලා 14වැනි දා ලබා පදනවා.
ඊට ෙසේපසේ 19වැනි දා දවස ඇතුළත සාකච්ඡා
කරලා, අවසන් එකඟතාවකට ෙැමිණිම තමයි අපප්ප
බලාපොපරාත්තතුව වන්පන්. එපසේ එකඟතාවකට
ෙැමිණීමට පනාහැකි වුපණාත්ත තවත්ත එක් දිනයක්
අපි පයාදා ගන්නවා. ඒ තමයි 20වැනි දා. ඊළඟට අපි
බලාපොපරාත්තතු වන්පන් 25වැනි දා වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්නයි.

සභො තිතුමො: ඒක දැන් අවශය නැහැ. පමතැන
තිපයන්පන් එපහම ප්රශේනයක් පනාපවයි පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අවසන් සතියකට
පයාදා ගන්න. මුල් දවපසේ බැරි වුපණාත්ත ඒ සතිය
ඇතුළත අවසන් කරමු.
සභො තිතුමො: අවසාන වශපයන් ඔබතුමන්ලා
අතර එකඟතාවක් තිපබනවා පන්. මම නැවත
කියන්නම්. ඒ එකඟතාව පම් විධියට තිපබන්පන්.
ඔබතුමන්ලා අද සහ පහට දින පදක තුළ
පෙෞේගිකව ඉදිරිෙත්ත කරන පයෝජනා හා අදහසේ

( කාරක සභාව කල් තැබිණි.)
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Annexure 16

2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් සිදුකර තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධපයන් පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාව විසින් සකස් කරන ලද පකටුම්ෙත් වාර්තාව
පමය , මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුපදනුව සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති විසින් පිළිපයල කරන ලද විපශේෂ
විගණන වාර්තාපේ ඇතුළත් වූ කරුණු ද ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවා
ලබා ගත් වාචික සාක්ි මගින් අනාවරණය වූ කරුණුද සම්පින්ඩනය පකාට ොර්ිපම්න්තු කාරක සභා
පේකම් කාර්යාලය මගින් පිළිපයල කරන ලද ියවිේලකි. පමහි නිර්පේශ ඇතුළත් පනාවන අතර පමම
ියවිේල අධයයනය පකාට සුදුසු ෙරිදි ඇතුළත් කළ යුතු නිර්පේශ ඉදිරිෙත් කළ යුත්පත් කාරක සභික
මන්ීවරුන් විසිනි. එපසේම පමම ියවිේල හුපදක් කරුණු ඉදිරිෙත් කිරීපම් ියවිේලක් වන අතර, එහි
ඇතුළත් කරුණු, විගණකාධිෙති විසින් විගණනය පකාට පසායා ගත් කරුණු හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
නිලධාරීන් විසින් වාචික සාක්ිවින් පහළි කළ කරුණුවින් ෙමණක් සමන්විත වන අතර පේකම්
කාර්යාලපේ කිසිදු අදහසක් පහෝ පයෝජනාවක් ඇතුළත් පනාවන බව අවධාරණය කළ යුතුය.
තවද, ශ්රි ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම සම්බන්ධපයන් කරුණු විමර්ශනය කිරිම සඳහා
ගරු අග්රාමාතයතුමා විසින් ෙත්කරන ලද ත්රි පුේගල කමිටු වාර්තාපේ අඩංගු ප්රධාන නිර්පේශයන්ද පම්
වාර්තාපේ කරුණු දැක්විම සඳහා උෙපයෝගි කරගන්නා ලද අතර එකී සියළු වාර්තා ඇමුණුම් වශපයන්
පමම වාර්තාව සමග ඉදිරිෙත් කර ඇත.
1) ඇමුණුම 1 - 2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුල ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කර තිබුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ
විගණකාධිෙති විසින් පොදු වයාොර කාරක සභාව පවත ඉදිරිෙත් කරනු ලබන විපශේෂ විගණන
වාර්තාව.
2) ඇමුණුම 2 - මහ බැංකුව විසින් 2015 වසර සඳහා නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරිම සඳහා ගරු අග්රාමාතයවරයා විසින් ෙත් කරන ලද ත්රි පුේගල
කමිටු වාර්තාව.
3) ඇමුණුම 3 - ශ්රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් 2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මාර්තු දක්වා බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම පිළිබඳව විගණකාධිෙති විසින් පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාවට 2016 .07.
05 වන දින ඉදිරිෙත් කරන ලද ඉදිරිෙත් කිරීම 4) ඇමුණුම 4 - 2016.07.07 දින මහ බැංකුපේ නිලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද
අවසේථාපේදී ලබාපදන ලද වාචික සාක්ි
5) ඇමුණුම 5 - 2016.08.12 දින මහ බැංකුපේ නිලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද
අවසේථාපේදී ලබාපදන ලද වාචික සාක්ි
6) ඇමුණුම 6 - 2016.09.08 දින මහ බැංකු නිලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද
අවසේථාපේදී ලබාපදන ලද වාචික සාක්ි
7) ඇමුණුම 7 - 2008.10.07 දින ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ අධයක්ෂ මණ්ඩල ෙත්රිකාව සහ අධයක්ෂ
මණ්ඩල කාර්ය සටහන්
8) ඇමුණුම 8 - මහ බැංකුපේ රාජය ණය කළමනාකරන පදොර්තපම්න්තුපේ පමපහයුම්
අත්පොපතන් උපුටා ගන්නා ලද පකාටසේ.
9) ඇමුණුම 9 - 2015- 2016 වසර වල මහ බැංකු නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධපයන් පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාපේ පයෝජිත ඉදිරි වැඩ පිළිපවල.
( 333 )
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10) ඇමුණුම 10 - 2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි දක්වා කාලය තුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙති විපශේෂ වාර්තාව සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද පිළිතුරට විගණකාධිෙතිපේ අදහසේ
දැක්වීම.
2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් සිදු කර තිබුනු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් පොදු වයාොර පිළිබඳ
කාරක සභාව විසින් කරනු ලැබු විමර්ෂණයන් පිළිබඳ වැදගත් පතාරතුරු සැපකවින්


මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන පොදු වයාොර පිළිබඳ
අනු කාරක සභාව ෙත් කළ දිනය- 2015.05.20 වන දින
අනු කාරක සභික මන්ීවරු
ගරු ඩිේ ගුණපසේකර මහතා (සභාෙති)
ගරු (වවදය ) රාජිත පසේනාරත්න මහතා
ගරු පරෝසි පසේනානායක මහත්මිය
ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු අර්ුන රණතුංහ මහතා
ගරු ඒ ඩී සුසිේ පේමජයන්ත මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු සුනිේ හඳුන්පනත්ති මහතා
ගරු එම් ටී හසන් අි මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) රජීව විපේසිංහ මහතා
ගරු ඊ සරවනෙවන් මහතා
වාචික සාක්ි සටහන් ලබාගන්නා ලද දින
26.05.2015 05.06.2015

17.06.2015

29.05.2015 09.06.2015

17.06.2015

03.06.2015 10.06.2015

18.06.2015

04.06.2015 11.06.2015

23.06.2015

චාචික සාක්ි ලබා දීම සඳහා අනු කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද නිලධාරීන්
කැඳවූ
නම, තනතුර සහ ආයතනය
දිනය
26.05.2015
ආචාර්ය ආර්.එච්.එසේ. සමරතුංග, භාණ්ඩාගාර පේකම්
ආචාර්ය එම්.එසේ.ඩී. රණසිරි, අධයක්ෂ පජනරාේ - භාණ්ඩාගාර පදොර්තපම්න්තුව
29.05.2015
පරානේ් සී. පෙපර්රා මයා, ජනාධිෙති නීතිඥ, සභාෙති, ලංකා බැංකුව
පේ.ඩී.පක්. ධර්මොල මයා, ප්රධාන ගනුපදණුකරු, ලංකා බැංකුව
යූ. එේ. මුතුගල මිය, වැඩ බලන අධිකාරී, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව
ආචාර්ය එම්. ඉපස්. එම්. අසීම්, අතිපර්කඅධිකාරී, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව
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03.06.2015
එච්. ඒ. කරුණාරත්න මයා, පේකම් - මුදේ මණ්ඩලය සහ සහකාර අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව
ආර්. ඒ. ජයතිසේස මයා, මුදේ මණ්ඩල සාමාජික, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
මපනෝහාරී රාමනාතන් මිය, මුදේ මණ්ඩල සාමාජික, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
ඩී. එම්. ගුණපසේකර මයා, සාමානයාධීකාරී, ලංකා බැංකුව
ඒ. ඩී. බී. තේවත්ත මයා, ප්රධාන හවුේකරු, අර්නසේ් ඇන්් යංේ සමාගම
එච්. එම්. ඒ. ජයසිංහ මයා, හවුේකරු, අර්නසේ් ඇන්් යංේ සමාගම
වයි. ඒ. ද සිේවා මිය, හවුේකරු, අර්නසේ් ඇන්් යංේ සමාගම
ඩබ්ලිේ. ඩබ්ලිේ. ඩී. ප්රදීප් එේ. පෙපර්රා මයා, පජයෂේඨ කළමණාකරු, අර්නසේ් ඇන්්
යංේ සමාගම
පී. ජී. තිපසේරා මයා, හිටපු සහකාර සාමානයාධීකාරී, ලංකා බැංකුව
04.06.2015
අසේවින් ද සිේවා මයා, සභාෙති, ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව
එසේ. ඩී. එන්. පෙපර්රා මයා, ප්රධාන විධායක නිලධාරි / සාමානයාධීකාරී, ජාතික ඉතිරි
කිරීපම් බැංකුව
පී. ඒ. ලයනේ මයා, භාණ්ඩාගාර ප්රධානී, ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව
ඩී. එේ. පී. අපබ්ලසිංහ මයා, ගනුපදනුකරු , ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව
බී. පී. පේ. ගුණපසේකර මයා, නිපයෝජය සාමානයාධීකාරී /ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ජාතික
ඉතිරිකිරීපම් බැංකුපේ මූලය කළමනාකරණ සමාගම
නිහාේ ජයමාන්න මයා, ජනාධිෙති නීතිඥ, සභාෙති, පසලාන් බැංකුව
පසෝමදාස ෙිහවඩන මයා, ප්රධාන ගනුපදනුකරු, පසලාන් බැංකුව
එන්. වසන්ත කුමාර් මයා, සාමානයාධීකාරී, මහජන බැංකුව
ක්ලයිේ ප ාන්පසේකා මයා, භාණ්ඩාගාර ප්රධානී, මහජනබැංකුව
ආර්. ඒ. ඒ. ජයලත් මයා, අධිකාරී, පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
එම්. එසේ. පක්. ධර්මවර්ධන මයා, අතිපර්ක අධිකාරී, පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
පේ. ඩී. එසේ. පේ. නානායක්කාර මයා, නිපයෝජය අධිකාරී, පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
එසේ. ෙතුමානෙන් මයා, සහකාර අධිකාරී, පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
කසුන් ෙිපසේන මයා, ප්රධාන විධායක නිළධාරී, සී/ස ෙර්පෙචුවේ පෙෂරීසේ සමාගම
හරීන් නිශාන්ත මයා, පවළඳ කළමණාකරු, සී/ස ෙර්පෙචුවේ පෙෂරීසේ සමාගම
05.06.2015
බී. ඩී. ඩබ්ලිේ. ඒ. සිේවා මයා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
පී. සමරසිරි මයා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
09.06.2015
සී. එම්. ඩී. එන්. පක්. පසපනවිරත්න මිය, අධිකාරී, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව
ආචාර්ය එම්. ඉපස්. එම්. අසීම්, අතිපර්ක අධිකාරී, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව
10.06.2015
ඩී. එේ. පී. අපබ්ලසිංහ මයා, විධායක නිළධාරී, රජපේ සුරැකුම්ෙත් ගනුපදනු, ජාතික ඉතිරි
කිරීපම් බැංකුව
ඩබ්ලිේ. එම්. ආර්. බී. වීරපකෝන් මයා, පජයෂේඨ කළමණාකරු ( ගනුපදනු ), ජාතික ඉතිරි
කිරීපම් බැංකුපේ මූලය කළමනාකරණ සමාගම
කාවින්ද පමවන් ගුණවර්ධන මයා, පජයෂේඨ පවළඳඅගයන්, පහාංපකාං ඇන්් ෂැන්හයි
බ ංකින් පකෝර්ෙපර්ෂන්
ඩී. එන්. ආර්. සිරිවර්ධන මයා, සමාගම් පරජිසේටාර්
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11.06.2015
අජිත් නිවා් කබ්ලරාේ මයා, හිටපු අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
17.06.2015
පේ. පක්. ඩී. ධර්මොල මයා, හිටපු ප්රධාන ගනුපදණුකරු, ලංකා බැංකුව
එන්. ඩබ්ලිේ. ජී. ආර්. ඩී. නානායක්කාර මයා, අධයක්ෂ, මුලය අංශ ෙර්පේෂණ, ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව
එේ. එසේ. ර්නැන්ු මිය, කළමණාකරු, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව
ආචාර්ය පී. එන්. වීරසිංහ මයා, නිපයෝජය අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
ඩී. එන්. ආර්. සිරිවර්ධන මයා, සමාගම් පරජිසේටාර්
අර්ුන් පජෝසප් ඇපලෝියසේ මයා, අධයක්ෂ, සී/ස ෆ්රි ලංකා පවළඳ සමාගම
18.06.2015
අර්ුන මපහේන්රන් මයා, අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
එම්. එසේ. එම්. පී. ර්නැන්ු, පජයෂේඨ කළමණාකරු, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව
23.06.2015
අර්ුන මපහේන්රන් මයා, අධිෙති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
25.06.2015
කාරක සභාපේ සභික මන්ීන් ෙමණක් රැසේ විය.
26.06.2015
කාරක සභාපේ සභික මන්ීන් ෙමණක් රැසේවිය.

පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් ෙත් කරන ලද අනු කමිටුවක් මගින් 2015 මාර්තු මස මහ
බැංකුපේ සිදු කරන ලද බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම් සම්බන්ධපයන් විමර්ශනය පකාට වාර්තාවක් සකසේ
කළද එම වාර්තාව පිළිබඳව අනු කමිටුපේ හා කාරක සභාපේ මන්ීවරුන් අතර එකඟතාවක් ඇති
පනාවුනු අතර 2015.026 දින 7 වන ොර්ිපම්න්තුව විසුරුවා හරින ලද පහයින් එම වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කිරීමට අවකාශ පනාලැබුණි.
ෙසුව 2015.08.17 දින මහ මැතිවරණය ෙවත්වන ලද අතර 2015.09.01 දින 8 වන ොර්ිපම්න්තුපේ
වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 2015.11.26 දින ගරු සුනිේ හඳුන්පනත්ති මහතා, ො.ම. 8 වන
ොර්ිපම්න්තුපේ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ සභාෙති වශපයන් ඒකඡන්දපයන් පත්රී ෙත්
විය.
8 වන ොර්ිපම්න්තුපේ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ගරු සුනිේ හඳුන්පනත්ති මහතා ( සභාෙතිතුමා)
ගරු රවු ේ හකීම් මහතා
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාො මහතා
ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්න මහතා
ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා (2016.07.07 දින ෙත් කරන ලදී)
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා මහතා
ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
( 336 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ගරු අපශෝක් අපබ්ලසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අළුත්ගමපේ මහතා (2016.05.17 දින ෙත් කරන ලදී)
ගරු බිමේ රත්නායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු මාවව පසෝ. පසේනාධිරාජා මහතා
ගරු අබ්ලදුේලාහේ මහේූ ේ මහතා (2016.04.07 දින ෙත් කරන ලදී)
ගරු එසේ. ශ්රීතරන් මහතා
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු පේලු කුමාර් මහතා (2016.07.05 දින ඉේලා අසේවන ලදී)
ගරු (වවදය) නින්ද ජයතිසේස මහතා
ගරු ප්රසන්න රණතුංග මහතා (2016.04.07 දින ෙත් කරන ලදී - 2016.05.17 දින ඉේලා
අසේවන ලදී)
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීපන්සන් මහතා

ඒ අනුව 2016.01.26 දින සිට කාරක සභාව ආයතන විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ කරන ලද අතර
2016.02.25 දින විගණකාධිෙති වාර්තා අනුව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ කටයුතු විමර්ශනය කරන ලදී.
2016. 05 06. දින කාරක සභාව විසින් 2015 සහ 2016 වසර තුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර
සම්බන්ධපයන් සති පදකක් ඇතුළත වාර්තාවක් සකසන පලස විගණකාධිෙති පවත නිපයෝග කරන ලදි.
ඒ අනුව 2015 සහ 2016 වසරවල බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම් සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති පවත
පතාරතුරු ලබා දීම පිළිබඳව ෙැහැදිි කර ගැනීමක් ලබා ගැනීම සඳහා 2016 .06.08. දින ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලදි.
2015 -2016 වසර තුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධපයන් රහසිගත පතාරතුරු
ඇතුළත් වූ විගණකාධිෙතිපේ වාර්තාව 2016.06.29 දින ගරු කථානායකතුමා පවත භාර පදන ලද අතර
රහසිගත පතාරතුරු ඉවත් පකාට සකසන ලද එකී වාර්තාව එදිනම කාරක සභාපේ සභික මන්ත්රින් පවත
භාර පදන ලදි.
2015 -2016 වසර තුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධපයන් තමන් විසින් සකසන
ලද වාර්තාව සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති විසින් 2016.07.05 දින කාරක සභාවට කරුණු දැක්විමක්
(Presentation) සිදු කරන ලදී.
ෙසුව, නව මහ බැංකු අධිෙති සහ ඔහුපේ කාර්ය මණ්ඩලය 2015 -2016 වසර තුල ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධපයන් ෙැහැදිි කිරිම් ලබා ගැනීම සඳහා 2016.07.07, 2016.08.12 හා
2016.09.08 දිනයන්හි කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලදී.
ගරු අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා විසින් බැඳුම්කර නිකුතුව ගැන විමර්ශනය කිරීමට ෙත් කරන
ලද ත්රිපුද්ගල කමිටුව වාර්තාව (ඇමුණුම - 2)
ත්රිපුද්ගල කමිටුව
ගාමිණී පිටිෙන මහතා, නීතිඥ (සභාෙති)
මපහේෂේ කඵම්පිටිය මහතා, නීතිඥ, කමිටු සාමාජික
චන්දිමාේ පමන්ඩිසේ මහතා, නීතිඥ, කමිටු සාමාජික
ප්රතිෙත්ති සම්ොදන, ආර්ික කටයුතු සහ ළමා හා තරුණ කටයුතු සහ සංසේකෘතික අමාතය ධුර දරන ලද
ගරු අග්රාමාතයතුමා විසින් ශ්රී ලංකා මහබැංකුපේ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් රු. බිියන 01 ක
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බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා නිපේදනය නිකුත් කිරීමට පහේතු වූ කරුණු හා එම කෘතවයයට අදාල
සිදුවීම් මාලාව හා සංඛ්යා පේඛ්න ෙරීක්ෂණය පකාට වාර්තා කිරීමට හා 2012 ජනවාරි මස 01 දා සිට
එම ෙරීක්ෂණය සිදු කරන ලද දින දක්වා රප් මූලය ඉේලුම, බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම, පවන්පේසි කිරීම
ආදී කටයුතු අධීක්ෂණය පකාට විමර්ශනය කිරීම සඳහා නීතීඥ ගාමිණී පිටිෙන මහතාපේ
සභාෙතිත්වපයන් හා නීතීඥ මපහේෂේ කළුගම්පිටිය, නීතීඥ චන්දිමාේ පමන්ඩිසේ යන මහත්වරුන්පේ
සාමාජිකත්වපයන් යුතුව ත්රිපුේගල කමිටුවක් ෙත් කරන ලදී. එම ත්රිපුේගල කමිටුව මගින් සකසේ කරන
ලද වාර්තාව ගරු ලක්ෂේමන් කිරිඇේල මහතා විසින් 2015.05.19 දින ොර්ිපම්න්තුපේ සභාගත කරන
ලදී.
ඉහත කී ත්රි පුද්ගල කමිටුව මගින් කරන ලද විමර්ශනය මගින් ෙහත සඳහන් කරුණු විපශ්ෂපයන්
අවධාරණය කරන ලදී.


එක්තරා සමාගමක ලංසු තැබීපම් රටාව අනුව පමම අවසේථාපේ අනුමත ලංසුවින් 50% ක්
මිලටගැනීම අසාමානය තත්ත්වයක් බැවින් ඒ පිළිබඳ නිසි රාජය අධිකාරියක් මගින් සම්ූර්ණ
විගණනයක් සිදු කළ යුතු බව.



ලංකා බැංකුපේ ගනුපදනු කාමරපේ(Dealer Room) සිදුවන කටයුතු සම්බන්ධපයන් පවෝහාරික
විගණනයක් (Forensic Audit) සිදු කිරීමට ලංකා බැංකුපේ අධයක්ෂ මණ්ඩලය කටයුතු කළ
යුතු බව.



ශ්රී ලංකා මහබැංකුපේ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ කාර්යයන් සම්බන්ධපයන් හා ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් අතර සිදුකරන කාර්යයන් ොලනය කිරීම සම්බන්ධපයන් නිසි අධීක්ෂණයක්
සිදු කිරීපම් විධිමත් යාන්රණයක් පනාෙමාව ක්රියාත්මක විය යුතු බව



ප්රාථමික ගණුපදනුකරුවන් පබාපහෝ පදපනකු දැක්වූ අදහසේ ෙරිදි මහබැංකුපේ සංපේදී
පතාරතුරු සම්බන්ධ ියකියවිි ප්රසිේධියට ෙත්ව ඇති බව තම කමිටුවට නීරීක්ෂණය වී ඇති
බව හා එපසේ රහසය පතාරතුරු පිටවී ඇත යන ප්රකාශපේ සතයාසතයතාවය පසායා බැලීමටද
මහ බැංකුපේ නිලධාරීන්පේ කටයුතු පසායා බැලීම සඳහා ද නිසි අධිකාරියක් මගින් ූර්ණ
විභාගයක් කළ යුතු බව.

ඉහත කී ක්රියාදාමය නිසා රටට යම් ොුවක් සිදු වීද යන්න පසායා බැලීමට රජයට පහෝ ොර්ිපම්න්තුවට
පහෝ මහජන උන්නතිය තකා පවනත් සංවිධානයකට අවශය ක්රියා මාර්ග ගැනීමට කිසිදු බාධාවක් නැති
බව නීතීඥ ගාමිණී පිටිෙන මහතාපේ සභාෙතීත්වපයන් යුතු ත්රි පුේගල කමිටුව තම වාර්තාව මගින් දැනුම්
පදන ලද අතර රප් මුදේ ොලනපේ වගකීම හා ොරිශුේධභාවය සම්බන්ධපයන් ජනතාව විසින් තබා
ඇති අපප්ක්ෂා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඒ අයුරින්ම ඉටු කර ඇත්ද යන්න ෙරීක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරීන්පේ සංඛ්යාංක හා ො සටහන් (Digital Foot Prints) පිළිබඳව ද
නිරීක්ෂණය කිරීම පයෝගය වන බව පෙන්වා පදනු ලබයි.
ඉහත කරුණු ෙදනම් කරපගන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධපයන් නිසි රාජ්ය
අධිකාරියක් මගින් පූර්ණ අධීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බව ගරු අග්රාමාතය හා ප්රතිෙත්ති සම්ොදන හා
ආර්ික කටයුතු අමාතයතුමා විසින් ෙත් කරන ලද ඉහත කී ත්රි පුද්ගල කමිටුව විසින් නිගමනය පකාට
දැනුම් පදන ලදී.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම් ක්රියාවිය හැඳින්ීම.
ශ්රී ලංකාපේ ආර්ික හා මිල සේථායීතාවය ෙවත්වාපගන යාමද මූික අරමුණු පලස සලකා සේථාපිත කර
ඇති ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, ෙසේ පදපනකුපගන් සමන්විත මහ බැංකු මූලය මණ්ඩලපේ ප්රධානියාද වන
මහ බැංකු අධිෙති විසින් පමපහය වනු ලැපබ්ල. ( ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම VII බලන්න, පිටුව 47 ) තවද
මුදේ නීති ෙනපත් 19 (1) වගන්තිය ෙරිදි මහ බැංකු අධිෙති ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ ප්රධාන විධායක
නිලධාරියාද පේ. මහා භාණ්ඩාගාරපේ භාණ්ඩාගාර පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුපේ දැනුම් දීම මත

( 338 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රජපේ ඉදිරි මාසික මූලය අවශයතාව මුදේ සපුරාලීම සඳහා භාණ්ඩාගාර සුරැකුම්ෙත් (Treasury
Securities) එනම් භාණ්ඩාගාර බිේෙත් (Treasury Bills) හා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර (Treasury Bonds)
නිකුත් කිරීම පිළිබඳ වගකීම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දරණු ලබයි. (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම ix - පිටුව
50 බලන්න ) වර්ෂයකට වඩා අු කාලයකින් කේ පිපරන (Maturity) අයුරින් භාණ්ඩාගාර බිේෙත්
නිකුත් කරනු ලබන අතර වර්ෂයකට වැඩි දිගු කාලයකින් කේ පිපරන අයුරින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත් කරයි. පමම බැඳුම්කරයක මුහුණත වටිනාකම (Face Value) රුපියේ 100 ක අගයක් ගනී.
පමහිදී මහ බැංකුව විසින් රජය පවනුපවන් මුදේ සෙයා දීම සිදු කරනු ලබන අතර මුදේ නීති ෙනපත්
106 (1) වගන්තියට (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම X බලන්න, පිටුව 51) අනුව ලංකා මහ බැංකුව රජපේ
නිපයෝජිතයකු පලස කටයුතු කරන බව දක්වා ඇත. පමම සුරැකුම් ෙත් මිලදී ගැනීම සඳහා සුදුසුකම්ලත්
ආයතන 16 ක් 2015 වර්ෂය අවසාන විට ියාෙදිංචි කර තිබූ අතර 2016 වර්ෂපේදී ඉන් එක් ආයතනයක්
ඉවත්ව ඇත. (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම VI - බලන්න, පිටුව 46 )
එම ආයතන අතර රාජය පමන්ම පෙෞේගික ආයතන ද පේ. පමම ආයතන ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්
/පවළඳුන් (Primary Dealers) පලස හඳුන්වනු ලැපබ්ල. තවද පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට ද ප්රාථමික
පවළඳෙපලන් භාණ්ඩාගාර සුරැකුම්ෙත් මිලදී ගැනීමට අවසර ලබාදී තිපබ්ල.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්රමපේදයන් 2 ශ්රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2015 පෙබරවාරි මස 27 දින දක්වා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
සඳහා ක්රමපේදයන් 2 ක් අනුගමනය කර තිබුණි.
1. ෙළමු ක්රමය
භාණ්ඩගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ ප්රසිේධ කරනු ලබන දැන්වීමක් අනුව ඉහතින් සඳහන්
ලද ියාෙදිංචි ප්රාථමික ගනුපදනු කරුවන්පගන් මිලගණන් කැඳවා ඒ අනුව ඉහතින් සඳහන් ලද
ියාෙදිංචි ප්රාථමික ගනුපදනු කරුවන්පගන් මිල ගනන් කැඳවා ඒ අනුව බැඳුම්කර පවන්පේසි
(auction) මගින් අවශය මුදේ අවශයතා සපුරා ගැනීමයි.
2. පදවැනි ක්රමය
සෘුවම ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්හට සුරැකුම්ෙත් නිකුත් කිරීම පහවත් පෙෞේගික නිකුතු
ක්රමයයි. පමම පදවන ක්රමපේදී සිදුවූපේ මහ බැංකුපේ ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් ප්රකාශයට ෙත්
කරන ලද බර තැබූ සාමානය ඉෙයුම්/ළුලදා අනුොතයක් (weighted Average Yield Rate) මත
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා අවසේථාව ලබාදීම පේ.
පමහිදී පමම බර තැබූ ඉෙයීම් අනුොතය ගණනය කිරීම ක්රම 2 ක් අනුව සිදු කරනු ලැපබ්ල. එක්
ක්රමයක් වන්පන් ආසන්නතම පෙර කාල සීමාව තුල සිදුකළ බැඳුම්කර පවන්පේසිපේදී සමාන කේ
පිරීපම් කාලයක් (Maturity Period) සහිත බැඳුම්කර සඳහා ඉදිරිෙත් කරන ලද ළුලදා අනුොතයන්
මත ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම් සඳහා අවසේථාව ලබාදීම පේ. පමහිදී පමම
බරතැබූ ඉෙයීම් අනුොතය ගණනය කිරීම ක්රම 2 ක් අනුව සිදු කරනු ලැපබ්ල. එක් ක්රමයක් වන්පන්
ආසන්නතම පෙර කාල සීමාව තුල සිදු කළ බැඳුම්කර පවන්පේසිපේදී සමාන කේ පිරීපම් කාලයක්
( Maturity Period) සහිත බැඳුම්කර ථලදා අනුොත ෙදනම් කරපගන නැවත ළුලදා අනුොතය
ගණනය කිරීමයි. අපනක් ක්රමය වන්පන් ේවීතියක පවළදෙපේ (Secondary Market) ෙවතින
සමාන ෙරිණත කාලයක් සහිත බැඳුම්කර ළුලදා අනුොත ෙදනම් කරපගන නැවත ළුලදා අනුොත
ගණනය කිරීමයි.
සෘු නිකුතු ක්රමය පවන්පේසි දින හැර අපනකුත් ස ම වැඩ කරන දිනයකම විවෘතව ෙවතින අතර
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට කැමති ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් හට රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව පෙර
තීරණය කරන ලද ළුලදා අනුොතයන් යටපත් අපලවියට ඇති බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට අයදුම් කළ
හැකිය. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවකදී අනුගමනය කරනු ලබන ක්රියාවිය රාජය ණය
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පදොර්තපම්න්තුපේ පමපහයුම් අත්පොපතහි (Operations Manual of Public Debt Department)
දක්වා තිපබ්ල.
පොළී අනුොතය
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පොළී අනුොතයකට (Coupon Rate / Interest Rate) විවිධ ෙරිණත
කාලසීමාවන් සඳහා නිකුත් කරනු ලබයි. එපලස නිකුත් කරනු ලබන බැඳුම්කරපේ මුහුණත වටිනාකමට
අනුව පොළි අනුොතය මත අර්ධ වාර්ිකව රජය විසින් පොළී පගවීම් කරනු ලබයි. (ඇමුණුම 1 හි
ඇමුණුම XI බලන්න - පිටුව 52) බැඳුම්කර පවන්පේසියන් හිදී ගනුපදනුකරුවන් විසින්, මහ බැංකුව
විසින් ප්රකාශයට ෙත් කරන පොලී අනුොතයක් මත ෙදනම්ව විවිධ මිල ගණන් යටපත් ලංසු ඉදිරිෙත්
කරනු ලබයි. එම ලංසු අධි මිලකට (Premium) එනම් මුහුණත වටිනාකමට වැඩි මිලකට, සම මිලට (at
par) එනම් මුහුණත වටිනාකමට සමාන වූ මිලකට සහ අව මිලට (Discount) එනම් මුහුණත
වටිනාකමට වඩා අු වූ මිලකටද පලස ඉදිරිෙත් කරනු ලබයි. පමහිදී ඔවුන් විසින් අධි මිලට ඉේලුම්
කළපහාත් පොළී අනුොතයට වඩා ඉහළ අගයක්ද ගනු ලබයි. ඒ අනුව පොළී අනුොතයට ඉහළින් ඇති
ළුලදා අනුොතිකයක් ෙවතින අවසේථාවලදී බැඳුම්කර මුහුණත අගයට වඩා අවම මිලකට නිකුත් වන
බවත් පොළී අනුොතය හා ළුලදා අනුොතය සමාන වන විට බැඳුම්කර මුහුණත අගයට නිකුත් වන බවත්
පොළී අනුොතයට වඩා ෙහින් ෙවතින අවසේථාවලදී මුහුණත අගයට ඉහල වූ අධි මිලකට නිකුත් වන
බවත් දැක්විය හැක. ඒ අනුව පොළී අනුොතයට වඩා අු ළුලදා අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
මගින් අධිමිලක් ලැපබන අතර එයින් රජයට අමතර මූලය වාසියක් ලැපබ්ල. එපමන්ම පොළී අනුොතයට
වඩා වැඩි ළුලදා අනුොතයකට එනම් ව්ටම් අනුොතයට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් රජයට
මූලය අවාසියක්ද සිදුපේ. පොළී අනුොතයට සමාන ළුලදා අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත් කළ පහාත්
රජයට අමතර වාසියක් පහෝ අවාසියක් සිදු පනාපේ.

3 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ රාජ්ය ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් 2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි
මාසය දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුල සිදු කර තිබුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ
විගණකාධිෙති විසින් සකස් කරන ලද විපශ්ෂ විගණන වාර්තාපවන් විපශ්ෂපයන් අවධාරණය කරන
ලද කරුණු
2016 මැයි 06 දින ෙැය 1430 ට පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා රැසේවීපම්දී ශ්රී ලංකා මහබැංකුව විසින්
සිදු කර තිබුණු ෙසුගිය හා වත්මන් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්
කරන පලස විගණකාධිෙති පවත ලබාදුන් උෙපේශය ෙරිදි විගණකාධිෙතිවරයා විසින් සියළු රහසය
පතාරතුරු ඇතුලත් පකාට සකසේ කරන ලද පමම විපශේෂ වර්තාව 2016.06.29 දින ොර්ිපම්න්තුපේ ගරු
කථානායකවරයාට භාර පදන ලදී.
තවද එකී විපශේිත රහසය පතාරතුරු ඉවත් පකාට සකසේ කරන ලද වාර්තාව විගණකාධිෙති විසින්
එදිනම පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ සාමාජිකයන් පවත ලබා පදන ලදී. (ඇමුණුම -1)
එම වාර්තාපේ දැක්පවන කරුණු අනුව කාරක සභාව මගින් ෙහත සඳහන් කරුණු විපශේෂපයන්
අවධානයට ලක් කරන ලදී.
2015 පෙබරවාරි මස 27 දින සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව

එපතක් අනුගමනය කරන ලද ක්රියා මාර්ගය මහ බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලපේ අධයක්ෂ මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක MB/PD/05/18/97 ට අනුව 1997 මාර්තු
මාසපේ සිට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පේසි මගින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පවත නිකුත් කිරීමට
තීරණය කර තිබුණු බවද පවළදෙපේ අවශය තරම් මුදේ පනාමැති අවසේථාවකදී පහෝ පොළී අනුොතය
අසීමිතව ඉහල යන අවසේථාවකදී පවන්පේසි මගින් සෙයා ගැනීමට පනාහැකි වන අරමුදේ සෙයා ගැනීම
සඳහා පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පයාදාගත යුතු බවද එම ෙත්රිකාපවහි දක්වා ඇති බව විගණකාධිෙති
වාර්තාව මගින් පෙන්වා පදනු ලබයි.

( 340 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඒ අනුව ප්රශේණගත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම් ක්රියාවිය හඳුන්වාපදන පතක් පොලී ප්රතිශතය ොලනය
කිරීපම් යාන්රණයක් පලස සෘු ක්රමය මත අරමුදේ සෙයා ගැනීම මහ බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන
ලද බව විගණකාධිෙති වාර්තාව තවදුරටත් පෙන්වා පදනු ලබයි.
තවද මුදේ මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක MB/PD/1/26/2008 මගින් ද 2008 වසපර්දී සෘු ක්රමය මගින් අරමුදේ
අවශයතා සපුරා ගැනීමට තීරණය කර තිබුණු බවත් ෙසුව මුදේ මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක
MB/PD/25/20/2008 මගින්ද මුදේ මණ්ඩලය විසින් දවීතියක පවළදෙපේ ෙවතින පොලී අනුොතවලට
වඩා සියයට 0.05 ක් ෙමණ ඉහළ පොළී අනුොතයන් සහිත බැඳුම්කර පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට
නිකුත් කිරීම මගින් පවළඳෙල රවශීලතාව ඇති කිරීම සඳහා වැඩිදුරටත් නිර්පේශ කර තිබූ බව
විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදයි.
අදාල කාලය සඳහා රපේ මුදල් අවශයතාව
මහා භාණ්ඩාගාරපේ පමපහයුම් පදොර්තපම්න්තුපේ ගණනය කිරීම් අනුව 2015 මාර්තු මාසයට අදාල
රප් මුදේ අවශයතාව රු.බිියන 172 ක් වූ බවත් 2015 මාර්තු 02 දින සඳහා ෙමණක් වූ රජපේ මුදේ
අවශයතාව රු. බිියන 13.550 ක් වූ බවත් විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදයි.

රප් මුදේ අවශයතාව සපුරා ගැනීම සඳහා මහ බැංකුපේ පේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුපේ
නිර්පේශය මුදේ අමාතයංශපේ නිපයෝජිතපයක්ද ඇතුළුව සාමාජිකයන් 4 පදපනකුපගන් යුතු පමම කමිටුපේ
වගකීම වනුපේ පේශීය ණය ගැනුම්, වියදම හා අවදානම අවම වන අයුරින් ෙවත්වා ගැනීමයි.
2015 පෙබරවාරි මස 27 දින ෙැවති රැසේවීපම්දී මහ බැංකුපේ පේශීය ණය කළමණාකරන කමිටුව මගින්
රජපේ මුදේ අවශයතාව වූ රු.බිියන 13.550න් රු.බිියන 1 ක් ප්රාථමික පවන්පේසිපයන්ද ඉතිරි රු.
බිියන 12.550 සෘු ක්රමය මගින්ද සම්ොදනය කර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවත් ඒ සඳහා මහ බැංකු
අධිෙතිපේ ද අනුමැතිය ලබාපගන ඇති බවත් විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදයි.
තවද 2015 මාර්තු මාසය සඳහා භාණ්ඩාගාර බිේෙත් හා බැඳුම්කර නිකුත්කර සපුරාගත යුතු රජපේ
සමසේථ මුදේ අවශයතාවය රු.බි. 264.683ක් වූ බවත් ඉන් රු. බි. 89,683 භාණ්ඩාගාර බිේෙත් මගින්ද
රු.බි.172ක් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මගින්ද ලබා ගැනීමටත් එම රු.බි. 172න් රු.බි. 1 ක් භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර ප්රාථමික පවන්පේසිපයන්ද ඉතිරිය සෘු ක්රමය මගින්ද සෙයා ගැනීමට 2015. පෙබරවාරි 27
දින ෙැවති රාජය ණය කළමනාකරණ කමිටුව මගින් තීරණය පකාට නිර්පේශ කර තිබු බව
විගණකාධිෙති වාර්තාව තවදුරටත් පෙන්වා පදයි.

2015 පෙබරවාරි මස 27 දින බැඳුම්කර නිකුතුව ප්රාපයෝගිකව සිදුවී ඇති අයුරු නමුත් මාර්තු මාසය තුල මහ බැංකු මගින් රප් මුදේ අවශයතාවය සඳහා සපුරා ගන්නා ලද රු.බි.
185.802 න් රු.බි. 14.143 ක් ෙමණක් සෘු ක්රමය මගින් සපුරා පගන ඇත.
( ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම 4.3 හි දැක්පවන වගුව බලන්න)
පමදින නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුපන් වසර 30 කින් කේ පිපරන බැඳුම්කර වන බවත් එවැනි දීර්ඝ
කාලීන බැඳුම්කර සඳහා සාමානය ආපයෝජකයන්පේ ඉදිරිෙත් වීමක් අපප්ක්ෂා කර පනාතිබූ බවත්
විපේශ ආපයෝජකයන්පේ ඉදිරිෙත්වීමක් අපප්ක්ෂා කළ ද එවන් ඉදිරිෙත්වීමක් සිදුව පනාතිබු බවත්
විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදනු ලබයි. (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම xvii බලන්න - පිටුව 57 )

පමම බැඳුම්කර නිකුතුව සිදුවූ ආසන්න කාලය තුල පවළඳෙල හැසිරීම පමම බැඳුම්කර නිකුතු දිනට පෙර සතිපේ ේවිතීයක පවළද ෙල තුල වසර 30 බැඳුම්කර සඳහා 9.48 %
ක සාමානය ළුලදා අනුොතයක් ෙැවතිය. (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම xx බලන්න - පිටුව 63)

( 341 )
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පමම බැඳුම්කර නිකුතුවද එම අනුොතයට ආසන්න අනුොතයකින් සිදුපේ යැයි අපප්ක්ෂාවක් රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව සතුව ෙැවති බවද එමගින් රජයට වැඩි මුදේ ප්රමාණයක් ලබා ගැනීමට අවකාශ
ෙැවතුන බවත් රාජය විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදනු ලබයි.
ඒ අනුව 2015 පෙබරවාරි මස 25 හා 26 දින පිළිවින් අන්තර්ජාලපේ හා ප්රසිේධ පුවත්ෙත්වල ප්රසිේධ
කරන ලද දැන්වීම් වලට අනුව ප්රාථමික පවළදුන් 16 පදනා පවත වසර 30 ක කාලයකින් කේපිපරන
රු.බි. 1ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 12.5 % ක් වන පොළී අනුොතයක් යටපත් නිකුත් කිරීම සඳහා මිල
ගණන් කැඳවා තිබුණි. පම් පිළිබඳ ලංසුතැබීපම් පතාරතුරු වාර්තාව (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම xxiii
බලන්න, )
පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල හා ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන් 16 පදපනකු විසින් රු.බි.20,708 ක එකතු
වටිනාකමක් දක්වා මිලගණන් ඉදිරිෙත්කර තිබුණි. එම මුදින් 75 %ක්ෙමණ (රු.බි. 15, 531 ක්) එක්
පෙෞේගික ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවක් සහ ඔහු පවනුපවන් පවනත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු වන
ලංකා බැංකුව මගින් ඉදිරිෙත් කර තිබුණු බව විගණකාධීෙති වාර්තාව පෙන්වා පදයි.
පේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් ප්රාථමික පවන්පේසිපයන් රු.බි. 1 ක බැඳුම්කර ෙමණක්
මිලට ගැනීමට නිර්පේශ කර තිබියදී එම ප්රමාණය පමන් දස ගුණයකටත් වැඩි ප්රමාණයක් එනම් රු.බි
10,058 දක්වා ලංසු පිළිගැනීමට 2015.02. 27 දින ෙැවැත්වුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පටන්ඩර් කමිටුව
(ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම xxiv බලන්න- පිටුව 67) විසින් තීරණය කර තිබුණු බව විගණකාධිෙති වාර්තාව
මගින් පෙන්වා පදනු ලබයි. එදින ෙැවති පවන්පේසිපේදී 9.3510 සිට 11.7270 දක්වා වූ බරතැබූ ළුලදා
අනුොතයකට මිල ගනන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් 14 පදපනකුට වසර 30 කින් කේ
පිපරන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපමන් (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම XXV බලන්න - පිටුව 68 ) රු.බි.
10.058 ක් උෙයා ගැනීමට අපප්ක්ෂා කළද ව්ටම් අනුොතයකට (අවමිලට) නිකුත් කිරීම නිසා රු.බි.
9.658 ක් ෙමණක් උෙයා ගැනීමට හැකිව තිබුණි. පමහිදී අනාවරණය වූ තවත් වැදගත් කරුණක් පලස
ඉහත ෙරිදි සපුරාගත පනාහැකි වූ රු.බි 0.371 (රු.බි.10.058 - රු.බි. 9.687) ක මුදල පවනත් පකටි
කාලීන ප්රභවයකින් සපුරා ගැනීමට සිදුව තිබූ බව විගණකාධීෙතිව වාර්තාව තවදුරටත් පෙන්වා පදයි.
ඉහත පේදපේ සඳහන් පටන්ඩර් කමිටු තීරණය මහබැංකු අධිෙති විසින් රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව
පවත පදන ලද උෙපදසේ ප්රකාරව ගන්නා ලේදක් බව රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරී විසින් ලංසු
සාරාංශ වාර්තාව (Bid Summary Report) මත අත් අකුරින් සටහන් කර තිබූ බව විගණකාධිෙති වාර්තාව
සඳහන් කරයි (ඇමුණුම - 1 හි ඇමුණුම xxvi බලන්න, පිටුව 69) එම සටහන තමන් විසින්ම තබන ලද
සටහනක් බවට (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම XXVii, පිටුව 70 ) එම අධිකාරිය විසින් වාචික සාක්ියක් මගින්
තහවුරු කර තිබූ අතර ඉහත සඳහන් සටහනට අමතරව එකී බැඳුම්කර පවන්පේසිය මගින්ම පමම රු.බි.
10,058 ප්රමාණය සෙයා ගැනීම සම්බන්ධපයන් පවනත් කිසිදු ිඛිත සාක්ියක් විගණනයට අනාවරණය
පනාවූ බව විගණකාධීෙති වාර්තාව අනාවරණය කරනු ලබයි.

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සිදු කළ හැකිව තිබූ විකේෙ අවසේථා තවද ප්රාථමික ගනුපදනු කරුවන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ මිල ගණන්, පමපහයුම් අත්පොපතහි සඳහන්
ක්රමපේදයට අනුව විවිධ වූ විශේපේෂණයන්ට ලක් කිරීපමන් ෙසු සකසන ලද විවිධ විකේෙ 07 ක් අතුරින්
05 වන විකේෙ අවසේථාව අනුගමනය කිරීම උචිත බවත් ඒ අනුව රු.බි. 2,608 ක් පවන්පේසිපයන් උෙයා
ගන්නා පලසත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පටන්ඩර් කමිටුවට රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව විසින් නිර්පේශ
කර තිබූ බවත් විගණකාධීෙති වාර්තාව තවදුරටත් අනාවරණය කරනු ලබයි.
පකපසේවුවද 2015 පෙබරවාරි 27 දින 1110 ෙැයට ෙවත්වන ලද පවන්පේසිය පිළිබඳ විසේතරද ඇතුලත්
වූ 2015 මාර්තු මාසය සඳහා ණය ගැනුම් වැඩසටහන එදිනම ෙැය 1300 ට ෙැවැත්වූ (ඇමුණුම 1 හි
ඇමුණුම XVI බලන්න - පිටුව 69) පේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් නිර්පේශකර තිබුන බවත්
අනුොතිකයන් සේථාවර කිරීම සඳහා පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ජාතික ඉතිරි කිරීම් බැංකු අරමුදේ
කළමනාකරණ සමාගම සහ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම පවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට විමසන පලස
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වැනි අදහසක් දැක්පවන සටහනක් සහ වර්ෂ 20,30, 50 පලස එක් වර්ගයකින් රු.බි. 10 ක් බැගින් නිකුත්
කර බැඳුම්කර රු.බි.40 ක් රැසේ කර ගන්නා පලස සටහනක්ද තබමින් (ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම් XVI
බලන්න - පිටුව 57) 2015 මාර්තු මස සඳහා ණය ගැනුම් වැඩසටහන එදිනම ෙැය 1300 ට ෙැවැත්වූ
(ඇමුණුම 1 බලන්න ) පේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් නිර්පේශ කර තිබු බවත්
විගණකාධිෙති වර්තාව පෙන්වා පදයි.

සෘු ක්රමය යටපත් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට තීරණය කිරීම
පොළී අනුොතිකයන් සේථාවර කිරීම සඳහා පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල, ජාතික ඉතිරිකිරීම් බැංකු
අරමුදේ සමාගම සහ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම පවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට විමසන පලස වැනි
අදහසක් දැක්පවන සටහනක් සහ වර්ෂ 20,30, 50 පලස එක් වර්ගයකින් රු.බි. 10 බැගින් නිකුත් කර
බැඳුම්කර රු. බි. 40 ක් රැසේ කර ගන්නා පලස සටහනක්ද තබමින් 2015 මාර්තු මාසය සඳහා ණය ගැනුම්
වැඩසටහන තුළ සෘු ක්රමය මගින් භාණ්ඩාගාර බිේෙත් නිකුත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිෙති විසින්
2015 මාර්තු මස 02 දින අනුමැතිය දී තිබු බවත් එහිදි සෘු ක්රමය අත්හිටුවීම සම්බන්ධපයන් කිසිවක්
එම අනුමැතිපයහි සඳහන් කර පනාතිබූ බවත් විගණකාධීෙති වාර්තාව සඳහන් කරයි.
එම සටහන් පදක (අ) සහ (ආ) පලස ෙහත දැක්පේ
(අ) Raise Rs. 40 bn through issue of 20,30,50 years of T-bonds, 10bn each”
(ආ) EPF/NSB/SLIC to be asked to stabilize rates)
පකපසේවුවද මහ බැංකු අධිෙති විසින් වර්ෂ 50 කින් කේ පිපරන බැඳුම්කර නිකුත් කරන පලසට ඉහත
(අ) පලස දක්වා ඇති සටහපන් තිබුණද ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පිහිටු වීපමන් අනතුරුව කිසිදු අවසේථාවක
වර්ෂ 30 ඉක්මවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර පනාතිබුණු බවත් එහි දක්වා ඇති සංයුතිපේ එකතුව
රු.බි. 40 ක් පනාවන බවත් බව පමම නිකුතුව සම්බන්ධ ෙරීක්ෂණපේදී විගණකාධිෙති විසින්
නිරීක්ෂණය කර ඇත.
2015 මාර්තු මස 06 දින දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ මුදේ මණ්ඩලය විසින් සෘු ක්රමය තාවකාිකව
අත්හිටුවීම අනුමත කර පනාතිබු බවත් මහ බැංකු අධිෙති විසින් සෘු ක්රමය තාවකාිකව අත්හිටුවීම
පිළිබඳ මහ බැංකු අධිෙති විසින් මුදේ මණ්ඩලය පවත කරන ලද දැනුවත් කිරීම ෙරිදි එය එදිනම අෙර
අනුමැතියට (ratification) ලක් කර ඇත. ( ඇමුණුම 1 XViii- බලන්න , පිටුව 59 )

පේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් ලබා පදන ලද නිර්පේශය ක්රියාත්මක කපේ නම් ඇති වන
තත්ත්වය පේශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් පෙර අනුමත කර තිබූ ෙරිදි බැඳුම්කර පවන්පේසිය රු.බි.1
කට සීමා කරනු ලැබුපේ නම් එම පවන්පේසිපේදී ලැබුණු මිල ගණන් අුම බර තැබූ ළුලදා
අනුොතිකපේ සිට ඉහළම බර තැබූ ළුලදා අනුොතිකය දක්වා වර්ීකරණය කිරීපමන් ප්රාථමික ගනුපදනු
කරුවන් 7 පදපනකුපගන් බර තැබූ ළුලදා අනුොතිකය 10.4652 ට රු.බි. 01 ක මුදල සපුරා ගැනීමට
ෙමණක් පනාව රජයට රු.බි. 1403 ක් දක්වා මුදේ ප්රමාණයක් ලබාගත හැකිව තිබූ බවත් එපසේ සිමා
කපේ නම් බර තැබූ ළුලදා අනුොතිකය 11.7270 දක්වා වැඩි පනාවනු ඇති බවත් විගණකාධිෙති
වාර්තාව පෙන්වා පදයි.
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එක්තරා සමාගමක් විසින් පමදින බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා ලංසු තැබීම -

ලංසු කැඳවිපම් පතාරතුරු ෙත්රිකාවට (Bid Accepance information sheet) අනුව සකසන ලද වගුව අනු අංකය

ගණුපදනුකරු
(Dealer)

බැඳුම්කර වල මුහුණත
වටිනාකම

පවන්පේසිපයන් ලද
මුදල
රු.

බර තැබු සාමානය
ළුලදා අනුොතය
(WAYR)

1

B ආයතනය

8,000,000

9,546,736

9,3510

2

A ආයතනය

50,000,000

56,005,000

9,9063

3

F ආයතනය

100,000,000

110,954,800

10,0278

4

B ආයතනය

500,000,000

546,966,000

10,1970

5

E ආයතනය

50,000,000

52,253,650

10,2339

6

H ආයතනය

100,000,000

104,507,300

10,2959

7

EPF

500,000,000

522,536,500

10,4652

1,308,000,000

1,402,769,986

එකතුව

තවද ඉහතින් දැක්වු ෙරිදි ප්රාථමික පවන්පේසිය රු.බි. 1කට සීමා කපේ නම් ඉහත සඳහන් ප්රාථමික
ගනුපදනු කරුවන් 7 පදනා හැරුණු විට එදිනට ලැබී තිබූ එකතුව රු.බි. 20708 ක් වූ සියළුම මිල ඉදිරිෙත්
කිරීම් වින් සියයට 75 ක ප්රමාණයක් සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබූ ඉහත කී සමාගම ඇතුළු
පවනත් ගනුපදනු කරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදි ගැනීමට අවසේථාවක් පනාතිබූ බව ඉහත වගුපවන් ෙැහැදිි
පේ. එදින පවන්පේසිය මගින් නිකුත් කිරීමට අපප්ක්ෂා කළ රු.බි. 1 ක මුදල රු.බි. 10.058 දක්වා වැඩි
කිරීමට තීරණය කිරීම පහේතුපවන් ඉහත සඳහන් ප්රාථමික පවළදුන් 07 පදනා අතරද පනාසිටි ඉහත කී
සමාගම එදින නිකුත් කරන ලද මුළු බැඳුම්කර වටිනාකමින් 50 % ක් එනම් රු.බි. 5 ක් ලබා ගැනීපම්
අවසේථාව උදා වී තිබීම කැපී පෙපනන ලක්ෂණයක් වූ බවත් ( ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම XXV බලන්න පිටුව 68 ) පමහිදී එම රු.බි.5 කින් රු.බි. 2ක් සෘුවමත් රු.බි. 3 ක් ප්රාථමික ගනුපදනු කරුපවකු වූ ලංකා
බැංකුව හරහා වක්රාකාරපයනුත් ලබා ගැනීමට එම ආයතනය කටයුතු කර තිබූ බවත් විගණකාධීෙති
වාර්තාව පෙන්වා පදනු ලබයි.

පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට සිදුවූ මූලයමය අවාසිය
පමම බැඳුම්කර නිකුතුපේ තවත් විපශේිත කරුණක් වන්පන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ අධීක්ෂණයට යටත්
වන සහ ප්රාථමික පවන්පේසිපයන් බැඳුම්කර මිලදි ගැනීපම් හැකියාවක් ඇති ආයතනයක් පලස පසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල වැඩි ළුලදා අනුොතිකයන් සහිත ප්රාථමික පවළදෙපලන් සාපප්ක්ෂව අු බැඳුම්කර
ප්රමාණයක් ලබාපගන තිබූ අතර අු ළුලදා අනුොතිකයක් සහිතව දවීතියක පවළදෙපලන් මිලදී ගැනීම
පහේතුපවන් ලබා ගත හැකිව තිබූ මූලය වාසිය අහිමි කරපගන තිබූ බව විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා
පදනු ලබයි.

රප් මුදේ අවශයතාවය සපුරා ගැනීම
2015 මාර්තු මස 02 දිනට රාජය ණය වාරික පියවීම සඳහා අවශය මුදේ ප්රමාණයද නිශේචිතව දක්වමින්
2015 මාර්තු මාසය සඳහා භාණ්ඩාගාරපේ සමසේථ මුදේ අවශයතාව 2015 පෙබරවාරි 20 දින ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව පවත ලැබී තිබූ පහයින් සුදුසු ක්රපමෝොයන් භාවිතපයන් එම මුදල ජනනය කිරීම සඳහා
ප්රමාණවත් කාලයක් මහ බැංකුවට තිබූ බව විගණනකාධිෙති විසින් කරන ලද ෙරීක්ෂණපේදී
නිරීක්ෂණය වූ බව සඳහන් කරයි.

( 344 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

විගණකාධිෙති වාර්තාව තවදුරටත් සඳහන් කරනු ලබන්පන් අනවශය පලස ව්ටම් ලබා දිමකින්
පතාරව සහ පවළදෙල පොළී අනුොතිකයන් ඉහල යාමට ඉඩ ප්රසේථා විවර පනාකරමින් අවශය අරමුදේ
සෙයා ගැනීම සඳහා විකේෙ අවසේථා ද ෙැවති බව හා එවන් අවසේථා කීෙයක් විගණකාධිෙති වාර්තාව
මගින් සවිසේතර ව පෙන්වා පදනු ලබයි.

පමම ගනුපදනුව සැක සහිත වීමට පහේතු විගණකාධිෙතිට අනුව පමම බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ ගනුපදනු ෙහත සඳහන් පහේතු මත සැකයට
භාජනය පේ.


පවන්පේසිය අවසන් කිරීමට ඉතා ආසන්න කාලයක් තුල එනම් අවසන් මිනිත්තු 08 තුල මුළු
ලංසු ප්රමාණය වූ රු.බි. 20708 කින් රු.බි. 13.60 ක ලංසු තැබීම



ඉහත සඳහන් රු.බි. 13.60 ක වටිනාකම තුල රු.බි. 13.00 ක් එක්තරා සමාගමක් පවනුපවන්
ඉදිරිෙත් කර තිබීම



රු.බි. 01 ක්වටිනා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවා තිබියදී රු.බි. 10.058 ක් දක්වා
ලංසු පිළිගැනීම



එක්තරා ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවක් පවනුපවන් ලංකා බැංකුව රු.බි. 13 ක් වටිනා බැඳුම්කර
සඳහා ලංසු ඉදිරිෙත් කර තිබීම හා එපලස ප්රාථමික ගනුපදනු කරුපවකු පවනුපවන් පවනත්
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු ලංසු ඉදිරිෙත් කළ ෙළමු වතාව වීම



රු.බි. 01 ක් සඳහා ලංසු කැඳවා තිබියදී එකී සමාගම විසින් රු.බි. 2 ක් සෘුවත් රු.බි. 13 ක්
ලංකා බැංකුව හරහාත් වශපයන් එකතුව රු.බි. 15 ක් සඳහා ලංසු ඉදිරිෙත් කර තිබීම හා එපලස
ලංසු කැඳවා තිබූ වටිනාකම පමන් 15 ගුණයක බැඳුම්කර ප්රමාණයකට ලංසු ඉදිරිෙත් කිරිම
අසාමානය තත්ත්වයක් විම..

මහ බැංකු අධිෙතිපේ ක්රියා කලාෙය 2015 පෙබරවාරි 27 දින ෙැවති පවන්පේසිපේදී මිලට ගැනීමට අපප්ක්ෂා කළ රු.බි. 01 ක බැඳුම්කර
වටිනාකමට එපරහිව එකතුව රු.බි 10.058 ක ලංසු පිළිගැනීමට ගත් තීරණය සඳහා මහ බැංකු
අධිෙතිපේ ක්රියා කලාෙය ප්රබල පලස බලො ඇති බව රාජය වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ අනු කමිටුව
විසින් පමම පවන්පේසිය පිළිබඳ සිදු කරන ලද විමර්ශනපේදී අදාල නිලධාරීන් විසින් ලබා දී ඇති වාචික
සාක්ි සටහන් හි ඇති ෙහත කරුණු මත නිරීක්ෂණය වන බව විගණකාධිෙති පෙන්වා පදනු ලබයි.


පවන්පේසිය සඳහා ලංසු කැඳවා අවසන් වූ ෙසුවද මහ බැංකු අධිෙති විසින් පමම පවන්පේසිය
සඳහා ඉදිරිෙත් වූ මුළු මුදේ ප්රමාණය වූ රු.බි 20 ක්ම පනාගන්පන් මන්දැයි රාජය ණය අධිකාරී
සී.එම්.ඩී.එන්.පක් පසනවිරත්න මහත්මියපගන් විමසා තිබීම.



එපලස රු.බි. 20 ක් දක්වා බැඳුම්කර නිකුත් කළපහාත් එය ඉතා ඉහල පොළී අනුොතිකයක්
වන පහයින් එය නුසුදුසු බව රාජය ණය අධිකාරී සී.එම්.ඩී.එන්.පක් පසනවිරත්න මහත්මිය සහ
අතිපර්ක ණය අධිකාරී ආචාර්ය එම්. ඉස්.එම් අසීම් මහතා විසින් මහ බැංකු අධිෙතිට
අවධාරණය කර තිබීම.



ඉන්ෙසු මහබැංකු අධිෙති විසින් රු.බි. 10 කට පනායන්පන් මන්දැයි රාජය ණය අධිකාරීපගන්
ප්රශේණ කර තිබීම (why don’t you go for 10bn) හා ඒ අවසේථාපේදී ෙවා රු.බි. 10 කට යාම
නිසා ඉහළ පොලී අනුොතිකයක් බව අනාවරණය කර තිබීම.
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ඉහල පොළී අනුොතයක් තීරණය කිරීම සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති වාර්තාව ෙහත කරුණු පෙන්වා
පදනු ලබයි.
2015 පෙබරවාරි 27 දිනට සේථාවර පොලී අනුොතිකයක් තීරණය කිරීමට ොදක කර ගන්නා ලද පෙර
සතිපේ ෙැවති ේවිතීයක පවළදෙල සාමානය ළුලදා අනුොතය 9.48 ක් විය. එපලස තිබියදී අදාල
පවන්පේසිය සඳහා 12.5 % ක සේථාවර පොලී අනුොතිකයක් ප්රකාශයට ෙත් කර තිබුණි. තවද
පවන්පේසියට දින පදකකට පෙර එනම් 2015 පෙබරවාරි 25 දිනට පෙර අවසන් සතිපේ ේවිතීයක
පවළදෙල සාමානය ළුලදා අනුොතය 10.03 ක් ෙමණක් විය. ඒ අනුව 2015 පෙබරවාරි 27 දින
පවන්පේසි සඳහා සේථාවර පොලී අනුොතය පලස සියයට 12.5 තීරණය කළ ආකාරය අනාවරණය
පනාවිය. එපසේම ඉහල පොළි අනුොතිකයන් යටපත් වර්ෂ 30 ක් වැනි අමතර පිරිවැයද රජයට සිදුවන
අවාසියක් පලස සැලකිය යුතු බවද නිගමනය කරනු ලැපබ්ල. පමහිදී නිරීක්ෂණය වූ ඉතා වැදගත්
කරුණක් වන්පන් වර්ෂ 30 ක වැනි දිගු කාලීන බැඳුම්කරයක පොළී අනුොතපේ සිදුවන ඉතා කුඩා වැඩි
වීමකින් වුවද රජයට විශාල මූලය අවාසියක් සිදුවිය හැකි වීමය.
 2016 මාර්තු 10 හා මාර්තු 24 දිනවල ෙැවති බැඳුම්කර පවන්පේසි 2 කම අපප්ක්ෂා කරන ලද
ළුලදා අනුොතයන්ට වඩා වැඩි අනුොතයන් දක්වමින් ලංසු ඉදිරිෙත් වීම නිසා ප්රතික්පෂේෙ කර තිබු
බව විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදනු ලබයි

2016 මාර්තු 29 දින සිදුකළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
2016 මාර්තු 29 දින රු.බි. 10 බැගින් වූ විවිධ ෙරිනත කාලයන් සහිත කේ පිපරන බැඳුම්කර 04 ක් එනම්
රු.බි. 40 ක බැඳුම්කර නිකුතුවක් සඳහා මිල ගණන් කැඳවා තිබු බව විගණකාධීෙති වාර්තාපේ පෙන්වා
පදනු ලබයි.

පමම ගනුපදනුපේදී එක්තරා සමාගමක හැසිරීම සහ එම සමාගම මගින් 35% සිට 44 % දක්වා බැඳුම්කර
මිලදී ගැනීම සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති වාර්තාව ෙහත සඳහන් කරුණු පෙන්වා පදනු ලබයි.
පමහිදී රු. බි . 40 ක සීමාවකට කැඳවනු ලැබ ඇති අතර එම මිල ගණන් මත තවත් අමතර රු.බි. 37.732
(මුහුණත අගය) එනම් රු.බි. 77.732 ක් මුහුණත අගය දක්වා බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇත. එපලස මිල
ගණන් කැඳවූ වටිනාකම ඉක්මවා නිකුත් කළ බැඳුම්කර වින් 60%ක් එකී සමාගම හිමිකර පගන ඇත.
එම ආයතනය විසින් විවිධ පොලී අනුොතයන් යටපත් ඉහත සඳහන් වගුව අනුව අනාවරණය වන්පන්
අුම ළුලදා අනුොතය යටපත් ෙළමු බැඳුම්කරපයන් 0.5 % ෙමණක් හිමි කර ගන්නා එකී ඉහළ ළුලදා
අනුොතය යටපත් නිකුත් කර ඇති අපනක් බැඳුම්කර 3න් 35 % සිට 44 % දක්වා ප්රමාණයක් ලබා
ගැනීමට සමත් වී ඇති බවයි. එනම් ව්ටම් ප්රමාණය වැඩි වන විට වැඩි බැඳුම්කර ප්රමාණයක් ලබාපගන
තිබීමයි.
පමම බැඳුම්කර පවන්පේසියට පෙර ෙැවති පවන්පේසි පදකම ප්රතික්පෂේෙ කර තිබූ ෙදනම වූ ළුලදා
අනුොත වැඩීවීම පමම පවන්පේසිපේද නිරීක්ෂණය වුවද 14.0742 වැනි ඉහළ මිලකට පමම බැඳුම්කර
නිකුත් කර තිබුණි. ඉහත අවසේථා 2 හිදීම ප්රතික්පෂේෙ කරන ලද අනුොත ඉක්මවා පමවර අනුොත
පිළිගැනීමය.
පමහිදී බැඳුම්කර 4ක් මගින් රු.බි. 77.73 ක මුහුණත අගයක් ලැපබන ෙරිදි බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට
තීරණය කර තිබුණද පවන්පේසිපයන් උෙයාපගන ඇත්පත් රු.බි. 59.325 ෙමණක් වන අතර
රු.බි.18.407 පවනත් පකටි කාලීන ණය ප්රභවයකින් සපුරා ගැනීමට සිදුව තිබුණි.
2015 පෙබරවාරි මස 27 දිනැති බැඳුම්කර පවන්පේසිපයන් ලබාගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවූ රු.බි.
1 ක ප්රමාණය ඉක්මවා රු.බි. 10.058 දක්වා ලංසු පිළිපගන තිබීම හා 2016 මාර්තු 29 දින රු.බි. 40 ක්
ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගනන් කැඳවා රු.බි. 77.73 ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනීම හැරුණු විට එවැනි විශාල
පලස අපප්ක්ිත සීමාවන් අභිඹවා බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් එම එකිපනක සිමාව ඉක්ම වු
පකාටස හිමිකර ගැනීපම් අවසේථාව බහුලව එකී සමාගමට හිමිව ඇති බව විගණකාධිෙති වාර්තාව
පෙන්වා පදනු ලබයි.
( 346 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් විසින් මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර ඒවා අසාර්ථක වූ අවසේථා සහ අපනකුත්
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පේ පටන්ඩර් අසාර්ථක වූ අවසේථා සංසන්දනය කිරීපම්දී එකී සමාගපම් ලංසු
ප්රතික්පෂේෙ වීම සාපප්ක්ෂව ෙහළ ම්ටමක ෙැවතීම නීරීක්ෂණය විය.

පමම ගනුපදනුව තුල පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදපලහි හැසිරීම සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති වාර්තාව
ෙහත සඳහන් කරුණු අනාවරණය කරනු ලබයි.
ප්රාථමික පවළඳෙපලන් බැඳුම්කර මිලදී ගතහැකි ආයතනයක් වන පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල විසින්
2016 මාර්තු 29 දින තුලදී නිකුත් කළ බැඳුම්කරයන්පගන් ළුලදා අනුොතය 12.20 % සිට 12.5% ක්
දක්වා ෙරාසයක් තුල රු.බි.9.7366 ක් වටිනා බැඳුම්කර ේවීතීයක පවළද ෙපලන් ලබාපගන තිබූ බවයි.
පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පමම බැඳුම්කර සඳහා 2016 මාර්තු මස 29 දිනට ප්රාථමික පවළදෙලට මිල
ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබුපන් ෙහත ෙරිදි ඉතා අු බැඳුම්කර ප්රමාණයකට බව ෙැහැදිි පේ. එම සියළු
ඉේලීම් සාර්ථක වී තිබූ ඔවුනට අවශය ඉතිරි බැඳුම්කර ප්රමාණය සෘුවම ප්රාථමික පවළදෙපලන් මිලදී
පගන තිබීම ප්රශේණකාරී පේ. මහ බැංකුපේ මුදේ මණ්ඩලපේ භාරකාරීත්වපේ ෙවතින ආයතනයක් වන
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පමපලස කටයුතු කිරීම පිළිබඳ මහ බංකුව විසින් අවධානය පයාමු
පනාකිරීමද ප්රශේණකාරී තත්වයකි.

පමම ගනුපදනුව පහේතුපවන් සිදුවී ඇති විගණකාධිෙති විසින් පෙන්වා පදනු ලබන රු. 784,898,755 ක
ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසිය
පමම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපමන් අපප්ක්ිත නාමික වටිනාකම වූ රු.බි. 40 ක් පවනුවට රු.බි.77.732
ක් දක්වා පිළිපගන තිබුණි. එපහත් එපසේ පනාකර බැඳුම්කර නිකුතුව මුහුණත වටිනාකම වූ රු.බි. 40
කට සීමා කපේ නම් ෙහත වගුපේ ගණනය කර දක්වා ඇති රු.784, 898,755 ක ඇසේතපම්න්තුගත
අවාසිය වලක්වා ගත හැකිව තිබු බව විගණකාධිෙති වාර්තාව මගින් පෙන්වා පදනු ලබයි. (ඇමුණුම 1
හි වගුව 12 බලන්න - පිටුව - 23 )

විගණකාධිෙතිට අනුව 2015 පෙබරවාරි මස 27 දින සෘු ක්රමයට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම තාවකාිකව
අත්හිටුවීපමන් ෙසුව එම සිදු වීමට අදාලව ඇතිවූ අවාසිදායක තත්වයන් 2015 පෙබරවාරි මස 27 දින සෘු ක්රමයට තාවකාිකව නැවැත්වු ෙසුව 2015 අපේේ මස සිට පම් වන
පතක් නිකුත් කර ඇති ස ම බැඳුම්කරයක්ම ප්රාථමික පවන්පේසි ක්රමය යටපත් නිකුත් කර තිබූ බව
විගණකාධිෙති විසින් පෙන්වා පදනු ලබයි.
 ප්රාථමික පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම නිසා ළුලදායිතා අනුොතය පොලී අනුොතයට වඩා ඉහල
අගයක් ගැනීම නිසා රජයට අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බව විගණකාධිෙති වාර්තාව මගින්
සවිසේතරව පෙන්වා පදනු ලබයි. ව්ටම් කළ අගයකට බැඳුම්කර ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන්ට අපලවි
කළද ඒවාපේ ේවීතීයක පවළඳෙල මිල ඉහළ ම්ටමක ෙැවතීම පහේතුපවන් ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්ට පමම බැඳුම්කර ේවීතියක පවළදෙල තුල විකිණීම මගින් වැඩි ලාභ
ආන්තිකයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැපබන බවත් එම තත්වය තුල රජයට ලබා ගත හැකිව
තිබූ වාසිදායක තත්වයක් ප්රාථමික ගනුපදනු කරුවන් පවත විතැන් පවන බව විගනකාධිෙති
වාර්තාව නිරීක්ෂණය කරයි.
 2015 පෙබරවාරි 27 සිදුවු ක්රමපේදපේ පවනසේකම් සමගම භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් වූ පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකු අරමුදේ
කළමනාකරන සමාගම මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව වැනි රාජය ආයතන බැඳුම්කර පවන්පේසි
වින් සාර්ථක ප්රිළුල ලබා ගැනීම දුර්වල වී තිබුණු බව විගණකාධිෙති වාර්තාව මගින් පෙන්වා
පදනු ලබයි.
 ඉහල පොළී අනුොත සමග මිලගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබීම පහේතුපවන් එම පවන්පේසි
සම්ූර්ණපයන් ප්රතික්පෂේෙ වූ අවසේථා 5 ක් 2015-2016 මැයි දක්වා කාලය තුල වාර්තා වී තිබූ
බවත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් විසින් මහ බැංකුව අපප්ක්ෂා කරන මිල ගණන්වලට වඩා ඉතා
( 347 )
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ඉහල මිල ගණන්වලටද මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කිරීපම් ප්රවණතාවයක් ඇතිවූ තිබූ බව විගණකාධිෙති
වාර්තාව මගින් පෙන්වා පදනු ලබයි.
මීට අමතරව 2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි දක්වා කාලය තුල මහ බැංකුව විසින් සිදුකරන ලද
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධපයන් ෙහත කරුණු පකපරහි විපශේෂපයන් අවධාරණය කරනු ලබයි.
 සෘු ක්රමය යටපත් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපමන් බැහැරව ප්රාථමික පවන්පේසි ක්රමයට විතැන්වීම
සඳහා තීරණය කිරීපමන් රප් ආර්ිකයට සිදුවිය හැකි මූලයමය බලෙ ම පිළිබඳව ූර්ව
විශේපේෂණයක් සිදු කර තිබූ බවට පතාරතුරු අනාවරණය පනාවූ බව.
 ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් විසින් බැඳුම්කර මිලදී පගන ේවිතීයක පවළදෙපලහි විකිණීම තුින්
පොලී අනුොතිකය ෙදනම් විරහිතව උච්චාවචනය වීමක් සිදූ වූ බවත් එහිදී පොලී අනුොතය
ොලනය කිරීම සඳහා වන මහ බැංකුපේ වගකීම ඒ අයුරින් ඉටුවීද යන්න විගණකාධිෙති වාර්තාව
විමසා සිටී.
 මූලය පවළදෙපේ හැසිරීම් රටාවන් පිළිබඳ වැදගත් සියළු දත්ත තමන් සතු කරගත හැකි
ක්රමපේදයක් මහ බැංකුව ෙවත්වා ගතයුතු වූ අතර පකපසේවුවද පමකී ප්රශේණගත බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී, බැඳුම්කර හඳුන්වා දීම සඳහා ඒවාපේ කේ පිපරන දිනය ෙදනම්කරපගන සකසේ
කරනු ලබන ජාතයයන්තර සුරැකුම්ෙත් හඳුනාගැනීපම් අංකයක් (International Security
Identification Number) භාවිතා කරනු ලබන බවත් පමම අවසේථාපේදි එකම දිනකදී බැඳුම්කර
කීෙයක් වරින්වර නිකුත් කිරීපම්දීඑම බැඳුම්කර සඳහා එකම ජාතයයන්තර සුරැකුම්ෙත්
හඳුනාගැනීපම් යන්රයක් භාවිතා කිරීම නිසා දවිතීයක ගනුපදනු සටහන් කිරීපම්දී එම බැඳුම්කරය
කුමන දිනයකදී නිකුත් කළ එකක්ද යන්න හඳුනා ගත පනාහැකි වන බව පෙන්වා පදනු ලබයි.
 ේවිතීයක පවළඳෙල ගනුපදනු සටහන් කිරීපම්දී මහබැංකුව ලබාගනු ලබන්පන් ජාතයන්තර
සුරැකුම්ෙත් හඳුනා ගැනීපම් අංකය, බැඳුම්කරවල මුහුණත වටිනාකම හා ගනුපදනුව සිදුවූ දින යන
කරුණු ෙමණක් බව තමන්ට කරුණු අනාවරණය වූ බවත් ඒ අනුව සුරැකුම්ෙත් දවිතීයක
පවළඳෙපලහි අපලවි වූ වටිනාකම හා ළුලදායිතා අනුොතය පිළිබඳ දත්ත මහබැංකුව සතුව
පනාමැති බවට තමන්ට කරුණු ඉදිරිෙත් වූ බව විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා පදනු ලබයි.
 සෘු ක්රමය අත්හිටුව පවන්පේසි ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබුණද මහ බැංකුපේ
කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා වන මාර්පගෝෙපේශය (operational manual) මගින් පහෝ පවනත් ිඛිත
නීතියක් මගින් මහ බැංකු අධිෙතිට පමවැනි අතිශය වැදගත් සංකීරණ තීරණයක් ගැනීමට තම
අභිමතය ෙරිදි සිදුකළ හැකිද යන්න විමසනු ලබයි
 සෘු ක්රමය මගින් ප්රාථමික ක්රමයට විතැන් වීමට ගනු ලැබූ තීරණය තුින් මූලය පවළඳෙලට සිදු
වී ඇති බලෙ ම පිළිබඳව ෙසු විෙරමක් කිරීමට කටයුතු පකාට පමම ක්රමය තවදුරටත්
ෙවත්වාපගන යා යුතුද යන්න පිළිබඳ කාරණා පකපරහි අවධානය පනාකිරීම
 රාජය අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනු කරුවන් පමමගින් සාර්ථකත්වයක් පනාලබන අතර පෙෞේගික
අංශය පමමගින් සාර්ථකත්වය ලැබීමට පහේතු පසායා බලා රජයට අවම පිරිවැයක් යටපත් අරමුදේ
රැසේකර දීපම් මහ බැංකු වගකීම ඉටුවන ෙරිදි අවශය කටයුතු සිදු කපේද යන්න
 බැඳුම්කර මිලදීගත් පෙෞේගික අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පගන් රාජය අංශපේ
ගනුපදනුවන් පහෝ ආයතන අු පොලී අනුොතයකට බැඳුම්කර මිලදි පගන තිපබ්ලද එමගින් රජයට
සිදුවන මූලය අවාසිය පහෝ ආර්ිකයට සිදුවන බලෙ ම පිළිබඳ අවම කිරීමට අවශය නියාමනය
මහ බැංකුව විසින් සිදු කපේද යන්න
 පෙෞේගික අංශපේ ගණුපදනුකරුවන්විසින් තමන් පවනුපවන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා
රාජය අංශපේ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පයදවීම තුල රාජය අංශයට පහෝ පෙෞේගික අංශයට
සිදුවන වාසි අවාසි සලකා එමගින් සමසේථ ආර්ිකයට වන බලෙ ම නියාමනය කිරීමට අවශය
කටයුතු සිදු කපේ ද යන්න
( 348 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

 පමම කාල ෙරාසය තුල පොළී අනුොතය ක්රමිකව ඉහල යාම සඳහා 2015 පෙබරවාරි මස 27 දින
බැඳුම්කර නිකුතුව පවනුපවන් මහ බැංකුව විසින් ගනු ලැබූ ප්රතිෙත්තිමය තීරණය සෘුව පහෝ
වක්රව පහේතුවූ බවට පසායා බැලීම සඳහා විශේපේෂණයක් කළ බවට පතාරතුරු අනාවරණය
පනාවුනු බව.
විගණකාධිෙති වාර්තාව මගින් මහ බැංකුපේ 2015- 2016 වසරවල බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
සම්බන්ධපයන් ෙහත සඳහන් නිර්පේශ ඉදිරිෙත් කරනු ලබයි.
(i).

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගනු ලබන ප්රතිෙත්තිමය තීරණවලදී පමන්ම ෙවතින ක්රමපේදයන්
පවනසේකම්වලට භාජනය කිරීපම්දී සහ නව ක්රමපේදයන් හඳුන්වාදීපම් දී එමඟින් රප්
ආර්ිකයට සිදුවන ධන පහෝ ඍණ බලෙ ම් හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ අරමුණුවලට ඉන් සිදුවන
බලෙ ම දිගුකාලීන හා පකටි කාලීන වශපයන් සලකා බලා අදාළ තීරණවලට එළඹිය යුතු වන
අතර එපලස කටයුතු කල බවට පිළිගත හැකි සාක්ි අවශය අවසේථාවන් හි දී ඉදිරිෙත් කිරීමට
හැකිවන ෙරිදි ෙවත්වාපගන යාම.

(ii).

ේවීතියක පවළඳෙලද නියාමනය කිරීමට ප්රමාණවත් දත්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සතු පනාවන
තත්ත්වයක් තුල මුලය පවළඳෙල හැසිරවීපම් හා නියාමනය කිරීපම් කාර්යය වඩාත් ඵලදායීව
ඉටුකිරීම අඩෙන වීම වලක්වනු වසේ අවශය සියලු දත්ත ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සතුව ෙවත්වා
ගැනීම.

(iii).

මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කල බැඳුම්කරයන් කේපිරී මුදේ ලබා ගැනීම සඳහා තමන් පවත
ඉදිරිෙත් වන අවසේථාව දක්වා එම බැඳුම්කරපේ හිමිකාරීත්වය හා ගණුපදනු වන ආකාරය
පිළිබඳ පතාරතුරු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෙවත්වා ගැනීම.

(iv).

රටක මහ බැංකුව පකපරහි ෙවතින විශේවාසය එහි නිලධාරීන් විසින් ගන්නාවූ තීන්දු තීරණවල
අවංකභාවය මතද රඳාෙවතින පහයින් හා එම විශේවාසය පේශීයව පමන්ම අන්තර්ජාතික
වශපයන්ද පනාකැේලව ෙවත්වාගත යුතු පහයින් එම නිලධාරීන් ගන්නා වූ තීන්දු
තීරණයන්පේ අවංකභාවය කාල ෙමාවකින් පතාරව ඒත්තු ගැන්විය හැකි ෙරිදි යම් යම්
සීමාවන්ට යටත්ව පහෝ විනිවිද භාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම.

(v).

වනතික තත්ත්වයන් පේ හා ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ නිර්වචනයන් හා
වයාතිපර්ඛ්යන් තිබිය හැකි වුවද ඒවාටම සීමා පනාවී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ කළමනාකරණ
තීරණයන්ට බලෙ ම් කළ හැකි ම්ටපම් නිලධාරීන් හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට සම්බන්ධිත
ආයතන අතර යම් බැඳියාවන්හි ගැටීම් ෙවතින්පන් නම් සේභාවය පෙරදැරි කරපගන සුදුසු
අනාවරණයක්ද සහිතව සිය කාර්යයන් ඉටු කිරීමට මහ බැංකුපේ ඉහළ කළමණාකාරීත්වය
කටයුතු කිරීම.

(vi).

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගනු ලබන පබාපහෝ තීරණ සමසේථ ආර්ිකයට දිගුකාලීනව
බලෙ ම් ඇති කරවන අතර එවැනි අතිශය වැදගත්, සංකීර්ණ හා සංපේදී තීරණයන් ගැනීපම්දී
නිවැරදි ෙදනමකින් එම තීන්දු තීරණ ගන්පන්ද යන්න සේවාධීන ොර්ශේවයකපේ ොරීක්ෂාවන්ට
සහ අධීක්ෂණයකට ලක්වීම ඉතා වැදගත් වනුපේ එකී තීරණයන්පගන් ජනිතවන යහෙත්
පමන්ම අයහෙත් ප්රතිඵලවලටද සමසේථ ජනතාවට මුහුණ දිමට සිදුවන පහයිනි. ඒ අනුව එවැනි
සංකීර්ණ තීරණ විධිමත් ඇගයීමකින් පතාරව ඉතාමත් සරලව හා ක්ෂණිකව පගන එමඟින්
යම් අයහෙත් ප්රතිඵල ඇති වී තිපබ්ලද යන්න ෙරීක්ෂා කිරීමට අවශය පතාරතුරු ඒ සඳහා
බලවරමක් ඇති ආයතනයන්ට ලබා දීමට බාධා සිදුවන ෙරිදි මුදේ නීති ෙනපත් 45 වගන්තිපේ
සටහන් රහසයතාවය සුරැකීපම් ප්රතිොදන පයාදා ගත පනාහැකි වන ෙරිදි එම වගන්තිය සුදුසු
ෙරිදි සංපශෝධනයට ලක් කල යුතුය.

(vii).

පමම වාර්තාව සකසේ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපවන් ලබා දුන් පතාරතුරු අතර තිබූ
රහසය හා සංපේදී පතාරුතුරු නිවැරදිව හඳුන්වාපදන පලස මහ බැංකු අධිෙතිපගන් ිඛිතව
ඉේලා සිටි අතර (ඇමුණුම 1 - හි ඇමුණුම xxxiv බලන්න) එයට ලබා දුන් පිළිතුරු (ඇමුණුම 1
( 349 )
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- හි ඇමුණුම iii බලන්න ) අනුව ලබා දී ඇති පතාරතුරු සියේලම රහසය පතාරතුරු පලස
සැලකීමට සිදුව තිපබ්ල. එපහයින් රාජය විගණනය විසින් එවැනි පතාරතුරුවින් හඳුනාගනු
ලැබූ පතාරතුරු පමම වාර්තාවට එපලසම ඇතුළත් පනාකර එම පතාරතුරු ොර්ිපම්න්තුපේ
ගරු කථානායකතුමා පවත ලබා පදන බවත් සඳහන් කළ යුතුව ඇත.
(viii). ප්රාථමික පවළඳුන් අතර බැඳුම්කරවලට අදාළව සිදුවන අන්තර් ගනුපදනු නියාමනය කිරීම
සඳහා නිසි ක්රමපේදයක් මාර්පගෝෙපේශ මඟින් හඳුන්වා දිය යුතුය.
(ix).

බැඳුම්කර පවන්පේසියට අදාළව ප්රසිේධ කරනු ලබන පවන්පේසිවල අවසාන දිනය හා පේලාව
යම් යම් අවසේථාවලදී දීර්ඝ කිරීම අනුමත කර තිබූ අතර එවැනි දීර්ඝ කිරීම් පනාවැලැක්විය
හැකි සාධාරණීකරණය කළ හැකි කරුණුවලට සීමා කළ යුතුය.

(x).

පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ියාෙදිංචි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු පනාවුවද ප්රාථමික ගනුපදනු
පමන් ප්රාථමික පවළඳෙපලන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා හැකියාව ලබා දී ඇත. එපසේ වුවද
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ප්රාථමික පවළඳෙපලන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට විකේෙයන්
පලස පවනත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පගන් ේවීතියක පවළඳෙපළන් බැඳම්කර මිලදී
ගැනීපම් ප්රවණතාවයක් දක්වන බව නිරීක්ෂණය පේ. පම් වන විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
අධීක්ෂණය යටපත් ෙවතින අර්ථසාධක අරමුදල එම අධීක්ෂණපයන් බැහැරව සේවාධීනව
කටයුතු කළ හැකි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු බවට ෙත් කිරීම.

(xi).

පම් වන විට ඉදිරි මාසපේ අවශයතාව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මහා භාණ්ඩාගාරය පවතින්
ලබා ගන්නා අතර අවම වශපයන් එය ඉදිරි මාස තුනක කාලයක් දක්වා දීර්ඝ කිරීම.

(xii).

ඉහත ෙරිදි මහ භාණ්ඩාගාරය ලබා ගන්නා ලද මුදේ අවශයතාවය රැසේ කර ගන්නා ආකාරය
කේ ඇතිව තීරණය කිරීම.

(xiii). ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පිළිබඳ ප්රමාණවත් අධික්ෂණයක් කළ
යුතු විම. එනම් ෙසුගිය කාලය තුළ එක් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු බුන්වත්භාවයට ෙත්වීම
පහේතුපවන් රජයද ඇතුළුව එම ගනුපදනුකරුවකු සමග ගනුපදනු කළ ආපයෝජකයන්
අසීරුතාවයට ෙත්ව ඇත. එවැනි තත්ත්වයන් වැලපකන ෙරිදි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඔවුන්
මුලය ශක්තීන් ඇතුළු අදාල චර්යාවන් පිළිබඳ ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් කළ යුතු වීම.
(xiv). ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් විගණකාධිෙති පවත ඉදිරපිත් කර ඇති පතාරතුරු අතර ඇති
රහසයභාවය සුරැකිය යුතු පේඛ්න හඳුන්වාපදන පලස මහ භාණ්ඩාගාර පේකම්පගන් විමසන
ලදී. ඒ සඳහා පිළිතුරු පලස මහා භාණ්ඩාගාර නිපයෝජිත පේකම්වරයකු දන්වා තිබුපණ්,
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට අදාලව මහ භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යයන් වර්ෂපේ
විසර්ජන ෙනතින් අනුමත සීමාවන් තුළ රජපේ ණය අවශයතාවය මාසික ෙදනමින් ශ්රී ලංකාපේ
මහ බැංකුව පවත දැනුම් දිමට සීමා වන බවයි. පකපසේ පවතත්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳ
අධීක්ෂණ කටයුතු භාර ප්රධාන ආයතනයක් පලස මහා භාන්ඩාගාරපේ කාර්යභාරය පිළිබඳ
අධීක්ෂණ කටයුතු භාර ප්රධාන ආයතනයක් පලස මහා භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යභාරය ඉහතින්
දක්වා ඇති සරල කාර්යයකට සිමා වන බවට විගණනපේදී එකඟ විය පනාහැකි බව.
විගණකාධිෙති වාර්තාව ෙහත සඳහන් මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් ෙහත
සඳහන් නිගමනයන් ඉදිරිෙත් කරනු ලබයි.
(i). විගණකාධිෙති වාර්තාපවන් පෙන්වා පදනු ලැබූ වලක්වාගත හැකිව තිබූ රු.889,358,050 ක
ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය සහ එහි 5.2.3 පේදපේ දැක්පවන වලක්වා ගත හැකිව තිබූ
රු.784,898,755ත ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසිය පලස 2015 පෙබරවාරි 27 සහ 2016 මාර්තු 29
දින ෙැවති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පේසි පදපක්දී වලක්වා ගැනීමට හැකිව තිබූ එකතුව
රු.1,674,256,805ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය වලක්වා ගැනීමට කටයුතු පනාකිරීම පිළිබඳව
බලධාරීන් වගකිවයුතු බව නිගමනය කරනු ලබයි.

( 350 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

(ii). තවද, ඍු ක්රමයට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම තාවකාිකව අත්හිටුවීමට තීරණය
ගත් 2015 පෙබරවාරි 27 දින සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා සිදුකර ඇති බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීම්වලට අදාලව ද ඇසේතපම්න්තුගත වාසි පහෝ අවාසි ගණනය කළපහාත් ඉහතින් දක්වන
ලද ඇසේතපම්න්තුගත අවාසය තවදුරටත් ඉහළයාපම් හැකියාවක් ෙැවැතීමද බැහැර කළ
පනාහැකි බව නිගමනය කරනු ලබයි.
(iii). පමම වාර්තාව සැකසීපම් දී විගණකාධිෙති පවත අනාවරණය වූ කරුණු සහ ඉහත සඳහන් පේද
වින් අවධාරණය කර ඇති කරුණු අනුව මහ බැංකු අධිෙති විසින් සේවකීය කාර්යය
පමපහයවීපම් දී මහ බැංකු අධිෙතිවරපයකුපගන් අපප්ක්ෂා කරනු ලබන ම්ටපම් වෘත්තීමය
විචක්ෂණභාවයකින් (Professional Due Care) යුතුව කටයුතු කර ඇති බව තහවුරු පනාවූ බව
නිගමනය කරනු ලබයි.
(iv). පමම වාර්තාව පිළිපයල කිරීපම්දී විගණකාධිෙති පවත හිමි බලතල හා විෂය සීමාව තුල
කටයුතු කර ඇති බව අවධාරණය කරනු ලැපබ්ල. ඉන් ඔබ්ලබට සාෙරාධී පහෝ විගණකාධිෙතිට
නිගමනය කල පනාහැකි ම්ටපම් නීති විපරෝධී කටයුතු සිදු වී ඇත්දැයි යන්න පමහිදී
ෙරීක්ෂාවට ලක් පනාවුනු පහයින් එවන් ෙරීක්ෂාවක් අවශයය යැයි හැඟී යන්පන් නම් ඒ සඳහා
විපශේිත වූ ආයතනයන්හි සහය ලබා ගැනීම සුදුසු බව නිගමනය කරනු ලබයි.
මුදල් අමාතයංශපේ නිලධාරීන්ද සමග නව මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ඇතුළු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
නිලධාරීන් 2015- 2016 කාලය තුල සිදුකරන ලද බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද විපශ්ෂ වාර්තාව සම්බන්ධපයන් කරුණු ඉදිරිෙත් කිරීම
සඳහා කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවන ලද අතර ඔවුන් එහිදී දැරූ අදහස්.
2016. 07.07 දින ෙ.ව 2.30ට ෙවත්වන ලද කාරක සභා රැස්ීපම්දී සාකච්ඡාවට භාජ්නය කරන ලද
ප්රධාන කරුණු
(1)

රපේ මුදල් අවශයතාව සම්ොදනය කර ගැනීම සඳහා මහබැංකුව විසින් බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීපම්දී, ලංකාව වැනි රටකට වඩා උචිත / වාසිදායක වන්පන් පවන්පද්සි ක්රමය අනුගමනය
කිරීමද (Auction) නැතපහාත් පුද්ගික නිකුතු ක්රමය(Private Placements) අනුගමනය
කිරීමද යන්න-

නව මහබැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතයපමරට මූලය පවළඳෙල කුඩා ම්ටමින් වයාප්තව ක්රියාත්මක වන පවළඳෙලක් බවත් එවන් මූලය
පවළඳෙලක් තුල බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී ඒ සඳහා වඩාත් පයෝගය වන්පන් පවන්පේසි ක්රමයද,
පුේගික නිකුතු ක්රමයද නැතපහාත් එම ක්රම පදක සම්මිශ්රිත වූ ක්රමයක්ද (hybrid system) යන්න
පිළිබඳවෙසුගිය කාලපේ පම් සම්බන්ධපයන් අනුගමනය කරන ලද ක්රමපේදයන්ද යි සමාපලෝචනය
කරමින් මහ බැංකුපේ විපශේෂඥ නිලධාරීන් විසින් පම් වන විට අධයනය කරමින් සිටින බවත්, එහිදී
2015 – 2016 කාලය තුල බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙතිවරයා විසින් සකසේ
කරන ලද විපශේෂ වාර්තාපේ අඩංගු නිගමනයන්ද තම නිලධාරීන්පේ සැලකිේලට භාජනය කරනු ලබන
බවත් මහ බැංකු අධිෙති විසින් පෙන්වා පදන ලදී.
පකපසේ පවතත් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා වඩාත් පයෝගය වන්පන් කුමන ක්රමය ද යන්න අදාල
කාලය තුල මූලය පවළඳෙල හැසිපරන ආකාරය හා මුලය පවළඳෙල සේවභාවය අධයනය පකාට ඒ අනුව
ගතයුතු තීරණයක් බව මහ බැංකු අධිෙතිවරයා තවදුරටත් පෙන්වා දුන්පන්ය. අදාල කාලය තුල රප්
ආර්ික සේථාවරත්වයට හානියක් පනාවන ෙරිදි පොලී අනුොතපේ උච්චාවචනයන්ද සලකා බලා අවම
පිරිවැයක් යටපත් රජපේ මූලය අවශයතාව සපුරා දීම සඳහා සුදුසු ක්රමයක් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී
පයාදාගත යුතු බව තම අදහස යැයි මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

( 351 )

ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

(2)

මහ බැංකුව මගින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පකපස්, කුමන ආකාරයකින් සිදු කළ යුතුද යන්න
පිළිබඳ අවසන් තීරණය ගැනීම සඳහා නීතිමය බලය රැඳී ඇත්පත් කුමන ොර්ශවයක් මතද
යන්න-

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ මතයබැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පකපසේ, කවර ආකාරයකින්, කුමන ප්රමාණයකින් පකපසේ සිදු කරන්පන්ද යන්න
සඳහා මහ බැංකුපේ මුදේ මණ්ඩලපේ අනුමැතිය ලබා ගතයුතු බවත් ෙවත්නා රජය මගින් පහෝ
අග්රාමාතයතුමා මගින් පහෝ මුදේ අමාතයතුමා විසින් මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධපයන්
යම් නිර්පේශයක් සිදු කළද බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධපයන් අවසාන තීරණය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා
නීතිමය වශපයන් මුදේ මණ්ඩලපේ අනුමැතිය අතයාවශය වන බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා
පදන ලදී. එපසේ මුදේ මණ්ඩලය විසින් ගනු ලැබූ තීරණයක් පවනසේ කිරීපම් බලයද ඇත්පත් මුදේ
මණ්ඩලයටම වන බවද තවදුරටත් පෙන්වා පදන ලදී.
(3)

මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම මහබැංකුව විසින් අනුගමනය කළයුත්පත් පුද්ගික නිකුතු
ක්රමයද පවන්පද්සි ක්රමයද නැතපහාත් එම ක්රම පදක මිශ්ර කිරීපමන් සැකපසන ක්රමයකටද
යන්න සඳහා මහ බැංකුව විසින් ගන්නා ලද පල්ඛනගත අනුමැතිය සහිත තීරණයක් ෙවතීද
යන්න

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහස ඒ සඳහා 2008.01.07 හා 2008.10.07 යන දිනයන්හි මහ බැංකු මුදේ මණ්ඩලය විසින් ගනුලැබූ මුදේ
මණ්ඩල ෙත්රිකා පදකක් ෙවතින බව මහබැංකු නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා පදන ලද අතර එකී ෙත්රිකා
පදක සතියක් තුල කාරක සභාවට ලබාපදන බව ප්රකාශ කරන ලදී. ( එපසේ කාරක සභාවට ලබාපදන
ලද මුදේ මණ්ඩල ෙත්රිකා 2 - ඇමුණුම - 7 )
(4)

පමරට බැඳුම්කර පවළඳෙපලහි ආපයෝජ්නය කිරීම සඳහා විපද්ශිකයන්ට ෙැමිණිය හැකිද
යන්න සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විමසන ලදී-

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ මතය පමම කාලය තුල 12.5% ෙමණ ප්රමාණයකට බැඳුම්කර පවළඳෙලට ඇතුලත් විපම් අවකාශයන්ට සලසා
දී තිබුණද පමරට ආපයෝජනය පිළිබඳ විපේශිකයන්පේ උනන්දුව අු වී තිබූ බවත් ඔවුන් බැඳුම්කර මිලදී
ගැනීම සඳහා ඉදිරිෙත් පනාවූ බව පෙන්වා පදනු ලැබිණි.
(5)

වසර 30ක කාලයක් සඳහා බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම මින් පෙරසිදු ී තිපේද? ඒසඳහා මුදල්
මණ්ඩල අනුමැතියක් තිපේද යන්න-

මහ බැංකුනිලධාරීන්පේ පිළිතුර මින් පෙරද වසර 30 කාලයක් සඳහා මහ බැංකුව මගින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් සිදුවී තිපබන බවත් 2015
පෙබරවාරි මස 27 දිනට පෙර ෙැවති මුදේ මණ්ඩල රැසේවීපම්දී පමවර වසර 30 ක බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාපගන තිබූ බව ප්රකාශ කරන ලදී.
(6)

2015 පෙබරවාරි 27 දින බැඳුම් කර නිකුත් කිරීම සඳහා හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ
මැදිහත්ීම සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව කරුණු විමසන ලදී -

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම පමදින රජපේ මුදේ අවශයතාව වන රු. බිියන 13.5 ක මුදල සපුරා ගැනීම සඳහා සම්ූර්ණ වශපයන්
පවන්පේසි ක්රමය භාවිතා කරන පලස හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් රාජය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුපේ ණය අධිකාරී සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසනවිරත්න මහත්මියට උෙපදසේ පදන ලද බව

( 352 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ප්රකාශ කරන ලදී. ෙසුව එම නිපයෝගය මහ බැංකුපේ පටන්ඩර් කමිටුවට පයාමු කරන ලද බව ද
පසනවිරත්න මහත්මිය ප්රකාශ කළාය.
පකපසේවුවද පමදින මූලය පවළඳෙල සේවභාවය අනුව රු.බිියන 13.5ක් වන රප් මූලය අවශයතාව
සපුරා ගැනීම සඳහා බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපවන් ඉදිරිෙත්
කරන ලද විකේෙ නිර්පේශ අතුරින්, රු.බිියන 2.6 ක් ෙමණක් පවන්පේසි ක්රමය මගින් සපුරා ගත
යුතුය යන්න රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපවන් පටන්ඩර් කමිටුවට ඉදිරිෙත් කරන ලද වඩාත් සුදුසු
විකේෙ පයෝජනාව වූ බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා පදන ලදී. පකපසේවුවද හිටපු මහ බැංකු
අධිෙති විසින් රු. බිියන 20 ක් පවන්පේසිපයන් ලබා ගතයුතු බව ප්රකාශ කරන ලද බවත් ඒ සඳහා
රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන් විරුේධත්වය වාචිකව ප්රකාශ කරන ලද බවත් කාරක සභාව
කළ විමසීම් වලදී තවදුරටත් දැනුම් පදන ලදී.
පකපසේවුවද අවසානපේ මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ උෙපේශය මත රු.බිියන 10 ක් පවන්පේසි ක්රමය
මගින් සෙයා ගැනීම සඳහා රාජය ණය පදොර්තුපම්න්තුව මගින් වාර්තාවක් සකසේ පකාට එම පයෝජනාව
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා පටන්ඩර් කමිටුවට පයාමු කිරීමට සිදු වූ බව රාජය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුව නිපයාජනය කරමින් ෙැමිණි නිලධාරීන් කාරක සභාවට දැනුම් පදන ලදී.

කාරක සභාව විමසූ කරුණු එහිදී මහ බැංකු පටන්ඩර් කමිටුව මගින් රු.බිියන 01 ක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා කින් පුවත්ෙත්
නිපේදන නිකුත් පකාට තිබියදී එම ප්රමාණය රු. බිියන 10 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට උෙපදසේ ලබා දීමට
පහේතු වූ කරුණු පිළිබඳව අධිෙතිවරයාපගන් විමසා සිටිපේදැයි කාරක සභාව නිලධාරීන්පගන් විමසා
සිටින ලදි -

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ කරුණු දැක්වීම පටන්ඩර් කමිටුපේ නිලධාරීන් විසින් මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපගන් ඒ සම්බන්ධපයන් විමසීමක් කරන
ලද බවත් ඒ අනුව මහ බැංකු අධිෙතිතුමා විසින් ඒ සඳහා පහේතු 2 ක් පෙන්වා දුන් බව ප්රකාශ කරන ලදී.
1) රජයට විශාල මුදේ ප්රමාණයක අවශයතාවක් ෙවතින බව
2) පමම අවසේථාපේදී නැවත නිකුත් කරනු ලැබුපේ 2014 සැප්තැම්බර් මස නිකුත් කරන ලද
බැඳුම්කරයක් බවත් ඉදිරි සතිපේ ඒ වන විට 5% ම්ටපම් ෙැවති පොලී අනුොත ඉහල දැමීමට
අදහසේ කරන බවත් එහදී පොලී අනුොතය 2014 සැප්තැම්බර් මස තිබූ ම්ටමට (11.75%) ෙත්
වනු ඇති බවට තාක්ෂණික වශපයන් නිවැරදි පහේතුවක් පගන හැර දක්වන ලද බව සඳහන් කරන
ලදී.

කාරක සභාපවහි අදහසේ දැක්වීම පකපසේවුවද පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර නිකුතුව සිදුවීමට පෙර පෙබරවාරි 23 වන දින රැසේවන ලද මහ
බැංකු මුදේ මණ්ඩලය මගින් පොලී අනුොතය, මිලඟ මාසපේ මුදේ මණ්ඩලය රැසේවන පතක් පොලී
අනුොත ෙැවති ම්ටපම්ම පනාපවනසේව ෙවත්වා ගනු ලබන බවට තීරණයක් පගන ඇති බව 2015
පෙබරවාරි මස 23 දින මූලය මණ්ඩල ෙත්රිකාපවහි පදවන අයිතමය උපුටා දක්වමින් කාරක සභාව මගින්
පෙන්වා පදන ලදී.
-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”
මහ බැංකු මුදේ මණ්ඩලය එවන් තීරණයක් පගන තිබියදී මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් පොලී අනුොත
පවනසේ කිරීම සඳහා තීරණය කරනු ලබන්පන් පකපසේදැයි කාරක සභාව විමසා සිටින ලදී.
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මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම මූලය මණ්ඩලය විසින් පොලී අනුොත පවනසේ පනාකරන බවට තීරණයක් පගන තිබියදී මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් පොලී අනුොත පවනසේ කිරීමට ක්රියා කර ඇතැයි කාරක සභාව මගින් පෙන්වා පදන
ලද කාරණය නිවැරදි බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් ප්රකාශ කරන ලදී.
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා මැදිහත්වීම සම්බන්ධපයන් තවදුරටත් අදහසේ දක්වමින්, මහබැංකුපේ පොලී
අනුොත විනිමය අනුොත ආදිය පිළිබඳ සාකච්ඡා පකාට තීරණ ගනු ලබන පවළඳෙල පමපහයුම් කමිටුව
(Market Operation Committee) ට 27 දා උදය කාලපේ හදිසිපේ ෙැමිණි මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
විසින් මුදේ මණ්ඩලය විසින් පනාපවනසේව ෙවත්වා ගතයුතු බවට තීරණය කරන ලද 5% පොලී
අනුොතය එදින සිට 6.5% දක්වා වැඩි කරන පලස දැනුම් දුන් බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් කාරක
සභාව ඉදිරිපේ ප්රකාශ කරන ලදී. මහ බැංකු අධිෙතිවරයා පවළඳෙල පමපහයුම් කමිටුපවහි(Market
Operation Committee) නිතය සාමාජිකයකු පනාවන බව ද පමහිදී ප්රකාශ විය. එෙරිේපදන් ඉහළ දමන
ලද පොලී අනුොතය චක්රපේඛ්යක් මගින් පවළඳ ෙලට දැනුම් දීමට පවළඳෙල පමපහයුම් කමිටුව
(Market Operation Committee) විසින්කටයුතු කරන ලද බවත් මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින්
පෙබරවාරි 27 දිනම ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන් බවත් ඒ අනුව 5% කට ෙැවති පොලී අනුොතය මාර්තු
මස 02 දින සිට ඉවත් කර ගන්නා බවටචක්රපේඛ්යක් මගින් මූලය පවළඳෙලට දැනුම් දුන් බවත් මහ
බැංකු නිලධාරීන් විසින් සඳහන් කරන ලදී. .
ෙසුව, මහ බැංකු අධිෙතිතුමාපේ උෙපේශය මත එපලස පොලී අනුොතය පවනසේ කිරීමට ගනු ලැබූ
තීරණය ෙසුව රැසේවූ මුදේ මණ්ඩල රැසේවීපම්දී අෙර අනුමැතියට (ratification) ලක් කරන ලද බව
නිලධාරීන් විසින් අනාවරණය කරන ලදී.
ඉහත කී තීරණය මහ බැංකුපේ හිටපු අධිෙතිවරයා විසින් ගනු ලැබූතීරණයක් මිස මහ බැංකුපේ
අපනකුත් නිලධාරින්පේ තීරණයක් පනාවන බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් ප්රකාශ කරන්නට පයදුනි.
රු.බිියන 10 ක් ලබා ගැනීමට ගනු ලැබූ තීරණය හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් ගනු ලැබූ
තීරණයක් බවත් පවන කිසිදු අපයකු එම තීරණය දැනපගන පනාසිටි බවත් එපසේ අලුතින් පවනසේ කරන
ලද මූලය ප්රතිෙත්තියක් ෙවතින බව මූලය පවළඳෙල දැන සිටිපේ නම් මීට වඩා විනිවිදභාවයකින් යුතුව
පමම බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු කිරීමට අවසේථාව තිබූ බවත් නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා පදන ලදී.
තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් බැඳුම්කර නිකුතුව ෙැවතුපන් සිකුරාදා දිනයක බවත් ඒ වන විට පුේගික
නිකුතු කිරීම් නතර කර තිබූ බවත් රජයට සඳුදා දිනය වන විට මුදේ ලබා දිය යුතුව තිබූ බවත්
අධිෙතිවරයාට දුරකතනපයන් ඇමතූ විට රු.බිියන 10 ම ගැනීමට උෙපදසේ ලද බවත් එම අවසේථාපේ
රජයට මුදේ දීමට පවනත් ක්රමයක් පනාතිබූ නිසා රු.බිියන 10 ට තමන් ඇතුළු නිලධාරීන්ට එකඟ
වීමට සිදුවූ බවත් දැනුම් පදන ලදී.
(7)

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී පමපහයුම් අත්පොත (Operational Manual) භාවිතය
සම්බන්ධපයන් දක්වන ලද අදහස්-

මහබැංකු නිලධාරීන්පේ ෙැහැදිි කිරීම මහ බැංකුපේ විවිධ පදොර්තපම්න්තු 24ක් ෙමණ ෙවතින බවත් එමපදොර්තපම්න්තු ඒවාට අදාල මුදේ
මණ්ඩල තීරණ, අණෙනත්, විධිවිධාන, පකාන්පේසි, නීතිරීති මතෙදනම්ව ක්රියාත්මක වන බවත් ඒවාට
අදාල පවමින් මහබැංකුව විසින් වරින්වර ගනුලැබූ තීරණ ඇතුලත්පකාට එකී පදොර්තුපම්න්තු මගින්
තම පදොර්තපම්න්තුවලට අදාල පමපහයුම් අත්පොත් සකසේ කරන බව පෙන්වා පදන ලදී. මහ බැංකුපේ
අභයන්තර විගණන පදොර්තපම්න්තුව මගින් එකී පමපහයුම් අත්පොපතහි ෙවත්නා මාර්පගෝෙපේශයන්
අදාල පදොර්තපම්න්තු මගින් අනුගමනය කරන්පන්ද යන්න ෙරීක්ෂා කරන බවත් අනුගමනය කරන
ලද ක්රමපේදපයහි යම් පවනසක් ඇති වුවපහාත් එම පවනසේකම් කිරීමට අභයන්තර විගණන
පදොර්තපම්න්තුව මගින් නිර්පේශ ඉදිරිෙත් කරන බව පෙන්වා පදන ලද අතර ඒ අනුව පමපහයුම්
අත්පොතට අදාල සංපශෝධන සිදු කරන බව පෙන්වා පදන ලදී. ඊට අමතරව මූලය මණ්ඩලය විසින්
( 354 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගන්නා ලද අපයෝජන තීරණ පමපහයුම් අත්පොපතහි අනිවාර්යපයන්ම ඇතුලත් විය යුතු බව ද පෙන්වා
පදන ලදී.

කාරක සභාපේ තීරණය මහ බැංකුපේ රාජය ණය කළමනාකරන පදොර්තපම්න්තුව මගින් භාවිතා කරනු ලබන පමපහයුම්
අත්පොපතහි පිටෙත් කාරක සභා සභික මන්ීවරුන්පේ අධයනය සඳහා ලබාදීම පවනුපවන් කාරක
සභාවට ලබා පදන පලස නව මහ බැංකු අධිෙතිවරයාට උෙපදසේ ලබා පදන ලදී.
(8)

පමරටට අවශය මූලය සම්ොදනයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සම්බන්ධපයන් මුදල් අමාතයංශය,
මහ බැංකුව සමග සාකච්ඡා කරන්පන්ද යන්න පිළිබඳව කාරක සභාපවන් විමසීමක් කරන ලදී-

මුදේ අමාතයංශ පේකම්වරයාපේ අදහසේ දැක්වීම මුදල් ප්රවාහ කමිටුව (Cash Flow Committee )
මුදේ ප්රවාහ කමිටුව භාණ්ඩාගාර පේකම්වරයාපේ සභාෙතිත්වපයන් රැසේපවන සියළු නිපයෝජය
පේකම්වරු, භාණ්ඩාගාරපේ සියළු පදොර්තපම්න්තු ප්රධානීන් භාණ්ඩාගාර පමපහයුම්
පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරින් කීෙ පදපනක් සහ පමම විෂය පිළිබඳ දැනුම තිපබන මහ බැංකුව සමග
ගනුපදනු කරන කීෙ පදපනක්පමම කමිටුවට සහභාී වන බවත් දැනුම් පදන ලදී. පමම කමිටුපවහිදී,
මාසයක් තුල රජයට ලැපබන ආදායමත් - වියදමත් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන බවත් ආදායම - වියදම් අතර
ෙවතින හිඟ මුදල, තිපබන ණය සීමාවන්ට යටත්ව, මහ බැංකුපවන් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කරන බවද
මුදේ අමාතයංශ පේකම් තවදුරටත් පෙන්වා පදන ලදී.
(9)

එම ණය මුදල් මහ බැංකුව විසින් ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ෙසුවිෙරමක් කරන්පන්ද යන්න
කාරක සභාව විමසන ලදී -

මුදේ අමාතයංශ පේකම්තුමාපේ අදහස පම් දක්වා එවන් ෙසුවිෙරමක් සිදු කිරීපම් අවශයතාවයක් මතු පනාවූ බවත් එපලස ෙසු විෙරමක් කිරීමට
සිදුවන්පන් නම් එය කළ හැක්පක් මහ බැංකුපේ අදාල බැඳුම්කර ක්රියාවියට සම්බන්ධ වන මූලය
නීතිෙනත (Monetary Law Act) යටපත් ෙවත්නා ෙනපත් විධි විධානයන්ට යටත්ව බවත් පෙන්වා පදන
ලද අතර මහ බැංකුපේ පමම ප්රශේණගත බැඳුම්කර නිකුතු සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙතිතුමා විසින්
ලබාපදන ලද වාර්තාපේ නිර්පේශ මත ඒ සම්බන්ධපයන් ෙසුවිෙරමක් සිදු කිරීම පකපරහි අවධානය පම්
වන විට පයාමු වී ඇති බව මුදේ අමාතයංශ පේකම්වරයා විසින් කාරක සභාවට දැනුම් පදන ලදී.
a. ඉදිරිපේදී මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත්කිරීම සඳහා තමන් කුමන ක්රමයන් අනුගමනය
කිරීම සඳහා අදහස් කරන්පන්ද යන්න නව මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන් විමසන ලදී-

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ අදහස තම විපශේෂඥ දැනුමැති නිලධාරීන් විසින් දැනට ඒ සඳහා වඩා සුදුසු ක්රමයක් සකසේ කරමින් ෙවතින
බවත් තමාපේ අවපබෝධයට අනුව පුේගික නිකුතු ක්රමය හා පවන්පේසි ක්රමය සම්මිශ්රිත ක්රමයක්
(Hybrid system) බැඳුම්කර නිකුත්කිරීපම්දී අනුගමනය කිරීම වර්තමානපේදී වඩාත් සුදුසු වන බවත්
සඳහන් කළ අධිෙතිවරයා එම නව ක්රමපේදය මුදේ මණ්ඩලපේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපේදී පයාමු කරනු
ලබන බවට සහතික විය.
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා තවදුරටත් කරුණු දක්වමින්,පුර්ණ වශපයන් පවන්පේසි ක්රමය භාවිතපයන්
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම වඩාත් විනිවිධභාවපයන් යුතු වුවත් පමරට මුලය පවළඳෙල සේවභාවය අනුව,
බැඳුම්කර නිකුත්කිරම සඳහා පුර්ණ වශපයන් පවන්පේසි ක්රමය මගින් සිදු කිරීමට තරම් පමරට මූලය
පවළඳෙල දැනට දියුණු ම්ටමකට ෙැමිණ පනාමැති බව ප්රකාශ කරන ලදි.

( 355 )
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30 අවුරුදු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් අදහසේ දක්වමින් නව මහ බැංකු අධිෙති ප්රකාශ කපේ,
මින් පෙර පලෝක බැංකුපවන් හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුපවන් දිගු කාලීන ණය ලබා ගැනීමට අවකාශ
තිබුණද පම් වනවිට ලංකාව ෙහල මධයම අදායම් ලබන රටක් (Lower Middle Income Country) බවට
ෙත්වී ඇති බැවින් එකී මූලාශ්රයන්පගන් දීර්ඝ කාලීන ණය ලබා ගැනීමට ලංකාව සුදුසුකම් පනාලබන
බවයි. එබැවින් දීර්ඝ කාලීන ණය පවළඳෙල වැඩි දියුණු කළපහාත් එය රප් සුබසිේධිය පවනුපවන්
ඉවහේ වන බව නව මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතය විය. පකපසේ වුවද දීර්ඝ කාලීන මූලය
ආපයෝජනයන් සඳහා ප්රධාන වශපයන් පයාමු වන්පන් රක්ෂණ ක්පෂේරපේ සිටින ආපයෝජකයන් බවත්
අපප් රප් රක්ෂණ ක්පෂේරය තවමත් එතරම් දියුණු ම්ටමක පනාෙවතින බවට කරණු දක්වන අතර ඒ
සඳහා මූලය පවළඳෙල තවදුරටත් දියුණු කිරීපම් අවශයතාව පෙන්වා පදන ලදී.
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා තවදුරටත් ප්රකාශ කර සිටිපේ පමම සිේධිපේදී 30 අවුරුදු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
පිළිබඳ ප්රශේණාර්ථ මතු වුවද, තමන් ඇතුළු වත්මන් මහ බැංකු නිලධාරී මණ්ඩලය දීර්ඝ කාලීන ණය
පවළඳ ෙල වැඩි දියුණු කිරීම පකපරහි ඉදිරිපේදි අවධානය පයාමු කරන බවයි. පකපසේ වුවද එම කටයුතු
විනිවිධභාවපයන් හා විශේවාසනීයත්වය තහවුරු වන අයුරින් සිදු කළ යුතුය යන්න නව මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා අවධාරණය කපේය.
මහ බැංකුපේ කටයුතු තම නිලධාරීන්ද සමග සංවරණ හා තුලනයන් සිදුකරමින් වඩා විධිමත් පලස
ඉදිරිපේදීසිදු කිරීමට අවශය කටයුතු සිදු කරන බව සඳහන් කළ අධිෙතිවරයා 2015 -2016 මහ බැංකු
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් සකසේ කරන ලද විපශේෂ විගණකාධිෙති වාර්තාපේ අඩංගු කරණු
සම්බන්ධපයන් තමන් ඇතුළු නිලධාරීන් විපශේෂපයන් අවධානය පයාමු කර පම් දිනවල කටයුතු කරන
බවත් නව ක්රියාවියක් සකසේ පකාට එය මූලය මණ්ඩලපේ අනුමැතියට පයාමු කරනු ලබන බවත්
ඉදිරියට මුලය පවළඳෙල දියුණු වන ම්ටමට අනුගත පවමින් මහබැංකු කටයුතු අවශය තැන්හි
සංපශෝධන හා වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බවත් දැනුම් පදන ලදී.

2016.08.12 දින කාරක සභාව සාකච්ඡා කළ කරුණු (1)

මූලය නීති ෙනපතහි (Monetary Law Act) හි 8.1 වගන්තියට අනුව මහබැංකුපේ මුදල්
මණ්ඩලයට සුරැකුම්ෙත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් වන බලතල සම්බන්ධපයන් මහබැංකු
නිලධාරීන්පගන් ෙැහැදිි කිරීමක් ලබාගන්නා ලදී. -

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ මතය බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන් බලය ෙැවරී තිපබන්පන් මහ බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලයට වන
බවත් පකපසේවුවද මූලය මණ්ඩලය ක්රියා කරනු ලබන්පන් ෙවත්නා රජය හා මුදේ අමාතයවරයා (අදාල
අමාතයවරයා ) මගින් පයෝජනා කරනු ලබන රජපේ මූලය ප්රතිෙත්තිය මත පිහිටා වන බවද පෙන්වා
පදන ලදී.
රජය මගින් රටතුල අනුගමනය කරනු ලබන මූලය ප්රතිෙත්තිය දැනුම් දුන් ෙසු ඒ අනුව කටයුතු කර
රජපේ මුලය අවශයතාවන් සපුරා ලීමට මූලය මණ්ඩලය ක්රියා කරන බව දැනුම් පදන ලදී. මූලය
ප්රතිෙත්තිය ිඛිතව පහෝ වාචිකව මූලය මණ්ඩලයට සන්නිපේදනය විය හැකි බව කාරක සභාව විසින්
දීර්ඝ වශපයන් කරන ලද විමසීම්වලදි නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපේ මතය මුදේ මණ්ඩල ෙනපතහි 8.1 වගන්තිය අනුව රප් මූලය ප්රතිෙත්තිය මහ බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලයට
සන්නිපේදනය කරනු ලබන්පන් මහ බැංකුපේ මුදේ මණ්ඩලපේ සමාජිකයකුද වන මුදේ අමාතයංශපේ
පේකම්වරයා මාර්ගපයන් වුවද ප්රශේණගත බැඳුම්කර සිේධියට අදාල කාලය තුල මහ බැංකුව ෙැවතිපේ
මුදේ අමාතයංශය යටපත් පනාව ගරු අග්රාමතයවරයා යටපත් ෙැවතිප්රතිෙත්ති සම්ොදන, ආර්ික
කටයුතු, ළමා හා තරුණ කටයුතු සහ සංසේකෘතික අමාතයංශය යටපත් වූ බැවින් පමම බැඳුම්කර
( 356 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සිේධියට අදාල රජපේ ප්රතිෙත්තිය මහ බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලයට සන්නිපේදනය වූ අකාරපයහි
නීතයානුකූලභාවය පිළිබඳවකාරක සභාව දීර්ඝ වශපයන් සාකච්ඡා කරන ලදී. එවකට විෂය භාර
අමාතයවරයාට තම නිපයෝජිතයකු මූලය මණ්ඩලපේ පනාසිටි බැවින් බැඳුම්කර සිදිධියට අදාල රජපේ
ප්රතිෙත්තිය සන්නිපේදනය වූ ආකාරයපිළිබඳ කාරක සභාව දීර්ඝ වශපයන් කරුණු විමර්ශනය කරන
ලදී.
පකපසේපවතත් අදාල හිටපු මහ බැංකු අධිෙති විසින් පමම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා තමාට
අග්රාමාතයතුමා විසින් උෙපදසේ ලබා දුන් බව කාරක සභාව ඉදිරිපේ සාක්ි ඉදිරිෙත් කිරීම සඳහා කැඳවන
ලද අවසේථාපේදී අනාවරණය කරන්නට පයදුන බව කාරක සභාව විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම රජපේ ප්රතිෙත්තිය මුදේ අමාතයංශ පේකම්වරයා මගින් පහෝ අදාල විෂය භාර අමාතයවරයා මගින් පහෝ
මුදේ මණ්ඩලයට සන්නිපේදනය වූ ෙසු අවසානපේදී එම ප්රතිෙත්තිය මත පිහිටමින් වඩාත් නිවැරදි
සුදුසුම ක්රමය අනුගමනට කරමින් රප් මුදේ අවශයතාව සපුරා ගැනීපම් වගකීම මූලය මණ්ඩල ෙනත
මගින් මහ බැංකු මූලය මණ්ඩලය පවත ෙවරා ඇති බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා පදන ලදී.
(2)

මහ බැංකුපේ රාජ්ය ණය කළමනාකරන පදොර්තපම්න්තුපේ පමපහයුම් අත්පොත භාවිතා
කිරීම සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව කරුණු විමසන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම පමම පමපහයුම් අත්පොත සකසේ කරනු ලබන්පන් මහ බැංකුපේ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුව බවත්
එය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලේපේ 2013 ුි 31 දින බවත් නිලධාරීන් පෙන්වා පදන ලදී.
මහ බැංකු මුදේ මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරනු ලබන මහ බැංකුපේ ක්රියාකාරකම්වලට අදාල
ප්රතිෙත්තිමය තීරණයන් රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට දැනුම් දීපමන් ෙසු රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව මගින් පමම පමපහයුම් අත්පොත සංපශෝධනය කිරීම පහෝ යාවත්කාලීන කිරීම් සිදු
කරනු ලබන බව මහ බැංකු නිලධාරීන් දැනුම් පදන ලදි. (ආචාර්ය එම්.ඉපස්.එම් අසිම් - පි.14 -15)
(3)

පමපහයුම් අත්පොපතහි 8 වන පිටුපවහි B (i) හි සඳහන් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දි පුද්ගික
නිකුතු ක්රමය හා පවන්පද්සි ක්රමය අනුගමනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ කාරක සභාව විමසිම්
කරන ලදී.

“Front office has to make arrangements to meet financing needs as much as possible through
auctions. The balance fund requirements of the government as indicated in the approved
borrowing Programme may be arranged through private placements with PDs.”

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහස මහ බැංකු නිලධාරීන්ට අනුව පමහි “as much as possible through auctions” යන්න පවන්පේසිය
හරහා කුමන ප්රමාණයක බැඳුම්කර ප්රමාණයක් නිකුත් කළ යුතුද යන්න තීරණය කරන බවත් “as much
as possible” යන්න පිරිවැය, අවදානම යන කරුණු මත තීරණය වන බවත් පෙන්වා පදන ලදී. ඒ පිළිබඳ
තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් මහ බැංකු නිලධාරීන් සදහන් කපේ,මහ බැංකුපේ රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ ණය ලබා ගැනීපම් වැඩ සටහපනහි මධය කාලීන ණය කළමනාකරන
ක්රපමෝොපයහි (Medium Term Debt Management Strategy) සඳහන් කරන උෙපේශය ෙරිදි පිරිවැය
හා අවදානම පකපසේ පේද යන්න නිර්ණය කරනු ලබන බවයි. 20-80 අනුොතයට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
සිදු කළ යුතු බවට පමම පමපහයුම් අත්පොපතහි කිසිදු සඳහන් කිරීමක් පනාමැති බවද කාරක සභාව
කළ විමසීමකදී නිලධාරීන් පෙන්වා පදන ලදී.

( 357 )
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කාරක සභාව පෙන්වා දුන් කරුණු පමපහයුම් අත්පොපතහි 3 පිටුපේ ද මූලය සම්ොදනය සම්බන්ධපයන් “raising funds by
implementation of the borrowing programme” යනුපවන් සඳහන් පකාට “funds are raised
through :
A. Auctions
B. Private Placements
C. Rupee Loans යනුපවන් සඳහන් වන බවත් ඒ පිළිබඳව ෙැහැදිි කිරීමක් ලබා පදන පලසත්
නිලධාරීන්ට උෙපදසේ පදන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ ෙැහැදිි කිරීම පමපහයුම් අත්පොපතහි උක්ත පේදපයහි A, B, C යනුපවන් සඳහන් කළද ෙළමුව පවන්පේසි ක්රමයද
පදවනුව පුේගික නිකුතු ක්රමයද පතවනුව රුපියේ ණය වශපයන් අනුගමනය කළ යුතු බවට
අනුපිළිපවලක් පනාමැති බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපේ අදහස ෙසුගිය කාරක සභාපේදී මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් පවන්පේසි ක්රමය පිළිගත් ක්රමය බව පෙන්වා දුන්
බවත් පුේගික නිකුතු ක්රමයට විතැන් වූපේ 2008.07.10 දිනැති මුදේ මණ්ඩල ෙත්රිකාපවන් වන බවත්
ප්රකාශ කළ බව පෙන්වා පදන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ ෙැහැදිි කිරීම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම හඳුන්වා පදනු ලැබුපේ 1997 බවත් ආරම්භපේදී ූර්ණ වශපයන් පවන්පේසි
ක්රමය භාවිතා කිරීමට කටයුතු කළ බවත් කිසියම් පහේතුවක් මත 2008 වර්ෂපේදී පුේගික නිකුතු ක්රමය
හඳුන්වා පදන ලද අතර පුේගික නිකුතු ක්රමය අනුගමනය කළ යුතු අනුොතයක් සඳහන් පනාකළ අතර
ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව හා පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල වැනි ආයතන කීෙයකට විපශේෂ පොලී
අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත් කරන පලස දැන්වූ බව සඳහන් කරන ලදී.

කාරක සභාපේ අදහසමුදේ මණ්ඩලපේ ක්රමපේදය හා පමපහයුම් අත්පොත අනුව පවන්පේසි ක්රමය මගින් හැකිතාක් මූලය
සම්ොදනය සිදුකළ යුතු බවත් ඉතිරිය පුේගික නිකුතු ක්රමය මගින් සපුරා ගතයුතු බවට සඳහන් වුවද
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ සඳහන් වන ආකාරයට නිවැරදි ක්රමය පලස සලකා ඇත්පත් පුේගික නිකුතු
ක්රමය වන බවත් විගණකාධිෙති වාර්තාව මගින් පුේගික නිකුතු ක්රමය පිළිගත් නියමය වශපයන් පගන
කරුණු දක්වා ඇති බව පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපේ අදහස විගණකාධිෙති වාර්තාපේ එපසේ සඳහන් වන්පන් නම් එම කරුණ පවනම සාකච්ඡා කළයුතු බව කාරක
සභාපේ සභාෙති විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපේ අදහස ඇමරිකාව, එංගලන්තය, ජර්මනිය දඇතුළුව සියයට 90 ක් ෙමණ වන පලෝකපේ පබාපහෝ රටවල
භාවිතා කරන්පන් පවන්පේසි ක්රමය බවත් ඒ බවට ෙසුගිය කාරක සභා රැසේවීම්වලදී මහ බැංකු
නිලධාරීන්ද එකඟ වූ බව පෙන්වා පදන ලදී.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

(4)

2008.07.10 දිනැති මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකාව අනුව පමපහයුම් අත්පොත සංපශෝධනය විය යුතු
බව කාරක සභාව පෙන්වා පදන ලදී

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම2008.07.10 දිනැති මුදේ මණ්ඩල ෙත්රිකාව අනුව පමපහයුම් අත්පොත පමපතක් සංපශෝධනය වී නැති
බව නිලධාරීන් පිළිගන්නා ලදී
(5)

පමපහයුම් අත්පොත භාවිතය සම්බන්ධපයන් මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ ෙැහැදිි කිරීම-

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ ෙැහැදිි කිරීම රප් මූලය ප්රතිෙත්තිපේ ඇති වන පවනසක් මහ බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලය මගින් බල ගැන්පවන බවත්
මූලය මණ්ඩලය විසින් ගනු ලබන තීරණ / සංපශෝධනයන් පමපහයුම් අත්පොත මගින් පිළිඹිබු වන
බවත් පෙන්වා පදන ලදී. එකී තීරණ / සංපශෝධනය කිරීම් යිදු මූලය මණ්ඩලය විසින් පවනසකට
භාජනය කරන තුරු එය නියමයක් (rule) බවට ෙත්වන බව ද මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ප්රකාශ කරන ලදී.
(6)

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දි පවන්පද්සි ක්රමපයන් ඉවත්ව පුද්ගික නිකුතු ක්රමය අනුගමනය
කිරීමට තීරණය කිරීම සම්බන්ධපයන් සිදු කපල් කුමන වකවානුවක ද යන්න කාරක සභාව
විමසා සිටින ලදී.

කාරක සභාපේ කරුණු දැක්වීම පමහිදී පී. සමරසිරි මහතා, නිපයෝජය අධිෙති, පටන්ඩර් කමිටුපේ සභාෙති විසින් 1997 වසපර් බැඳුම්කර
හඳුන්වා දුන් අවදිපේ සිට සාමානයපයන් භාවීතා කරනු ලැබුපේ පවන්පේසි ක්රමය වන බවත් එම
ක්රමපයන් ඉවත්ව පුේගික නිකුතු ක්රමය භාවිතා කිරීමට කටයුතු කරනු ලබුපේ 2008.10.07 දින මූලය
මණ්ඩලය මගින් ගන්නා ලද තීරණය ප්රකාරව වන බව පෙර දින කාරක සභා රැසේවීපම්දී ප්රකාශ කළ බව
කාරක සභාව පෙන්වා පදන ලදී.
පකපසේ වුවද මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ෙැවසුපේ තම අදහපසේ හැටියට පවන්පේසි ක්රමය හා පුේගික
නිකුතු ක්රමය යන ක්රමයන් 2ම ඇතුලත් මිශ්ර ක්රමයක් බැඳුම්කර නිකුත් කිරිපම්දී භාවිතා කරන ලද බවයි.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම 1997 බැඳුම්කර නිකුතුව ඇරඹු ෙසු පුේගික නිකුතු ක්රමය අනුගමනය කිරීපමන් ගැටළු මතු වූ බවත්
1998 වසපර්දී පොලී අනුොත සේථාවර කිරීපම් අරමුණ මත පුේගික නිකුතු ක්රමය ආරම්භ කිරීමට
අවසර ලබාදුන් බවත් නැවතත් පොලී අනුොත පවනසේ වීපම් තත්ත්වයන් මත 2008 වසපර්දී ලංකා
බැංකුව, ජාතික ඉතිරිකිරීපම් බැංකුව, රක්ෂණ සමාගම් වැනි විශාල අරමුදේ තිපබන ආයතනවලට බර
තබන ලද සාමානය පොලී අනුොතයකට (Weighted Average Rate) පුේගික නිකුතු ක්රමය යටපත්
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා තීරණය කරන ලද බව පෙන්වා පදන ලදී. එම අවසේථාපේදී 2008.10.07
දිනැති මූලය මණ්ඩල තීරණය අනුව “Other Captive Sources” යනුපවන් අදහසේ කරන ලේපේ විශාල
වශපයන් අරමුදේ තිපබන ආයතන වන බව පෙන්වා පදන ලදී.
තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා විදුත් ක්රමය (Electronic System)
මගින් සිදු කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කිරිපමන් ෙසු සෘු ක්රමය යටපත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට
මහබැංකු ගනුපදනු වලට සහභාී වීමට ඇති අෙහසුතාව නිසා 2004 සිට 2008 කාලය තුලද පවන්පේසි
ක්රමය ක්රියාත්මක වූ බව පෙන්වා පදන ලදී.

( 359 )
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2008 වසපරන් ෙසු පුද්ගික නිකුතු ක්රමය අනුගමනය කිරීමට තීරණය කිරීපමන් ෙසු එම
තීරණය පමපහයුම් අත්පොපතහි විපශ්ෂපයන් ඇතුලත් පනාවන්පන් මන්ද යන්න කාරකසභාව
දීර්ඝ පලස ප්රශ්ණ කරන ලදී.

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ අදහසේ දැක්වීම පමපහයුම් අත්පොපතහි 8 B (1) හි සඳහන් “as much as possible through auction” යන්න පිළිබඳ
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා සඳහන් කපේ තම අදහසට අනුව ඉන් හැපඟන්පන් පවන්පේසි ක්රමය මගින්
අවම පිරිවැයක් යටපත් රජයට උෙරිම මුදේ ප්රමාණයක් සම්ොදනය කර දිය යුතුවන බවයි.
මහ බැංකු මුදේ මණ්ඩලය විසින් 2008.10.07 දින ගනු ලැබූ තීරණය පමපහයුම් අත්පොපතහි අඩංගු
කරුණු මගින් පිළිඹුබු වන බව තමන් විශේවාස කරන බවද අධිෙතිවරයා විසින් ප්රකාශ කරන ලදී.
පමම පමපහයුම් අත්පොත නියමයන් අඩංගු අත්පොතක් (rule book) පනාව එය රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුව මගින් කළ යුතු කර්යයන් ඇතුලත් මාර්පගෝෙපේශයන් (guidelines) ඇතුලත්
පුසේතකයක් වන බවද ප්රකාශ කරන ලදී.
2008.10.07 ගනු ලැබූ තීරණය එදින බැඳුම්කර නිකුත් කළයුතු ආකාරය සඳහන් වන විපශේිත උෙපදසේ
ඇතුලත් ෙත්රිකාවක් බවත්, පමපහයුම් අත්පොපතහි 8 B (1) ඇතුලත් වන්පන් පුළුේ අර්ථයක් සහිත
ප්රකාශනයක් බවත් එය මාර්පගෝෙපේශයක් මිස නියමයක් පනාවන බවත් පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපවහි අදහස පමපහයුම් අත්පොතට අනුව පවන්පේසි ක්රමපයන් හා පුේගික නිකුතු ක්රමය මගින් සපුරා ගතයුතු මූලය
සම්ොදනය පකාෙමණද යන්න ප්රතිශතයක් වශපයන් දක්වා පනාමැති බවත් පකපසේවුවද“as much as
possible through auctions” යන්පනන් හැපඟන්පන් බහුතර බැඳුම්කර ප්රමාණයක් පවන්පේසි ක්රමය
මගින් සපුරා ගතයුතු අතර ණය ලබා ගැනීපම් වැඩසටපනහි (borrowing programme) දක්වා ඇතිඉතිරි
මුදේ අවශයතාවය පුේගික නිකුතු ක්රමය මගින් සපුරා ගතයුතු බව දැයි මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන්
නගන ලද ප්රශේණයකට පිළිතුරු පලස කාරක සභාපේ එම ප්රකාශය නිවැරදි බව සනාත කරන ලද අතර
2008.10.07 මුදේ මණ්ඩලය මගින් ගන්නා ලද තීරණපයහිද ඊට ප්රතිවිරුේධ අදහසක් ඇතුලත් පනාවන
බව ප්රකාශ කරන ලදී.

කාරකසභාපේ කරුණු දැක්වීම කාරක සභාව තවදුරටත් කරුණු දක්වමින් පමපහයුම් අත්පොපතහි ෙළමු පිටුව පගන හැර දක්වමින්
රජපේ මුදේ අවශයතාව අවම පිරිවැයක් යටපත් සම්ොදනය කර ගත යුතු බව දක්වා ඇති බව පෙන්වා
පදන ලදී. (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) එහිදී
රජයට හා මහ බැංකුපේ ක්රියාවියට අවාසියක් පනාවන ආකාරයට මූලය අවශයතාව සම්ොදනය කර
ගතයුතු බව දක්වා ඇති බව ද පෙන්වා පදන ලදී. (ඇමුණුම - 9)
(8)

පමම ප්රශ්ණගත බැඳුම්කර නිකුත් කළ කාල සීමාව තුල පුද්ගික නිකුතු ක්රමය මගින් බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම සඳහා මූලය පවළඳෙපල් ෙැවති ඉල්ුම සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විමසීමක්
කරන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරින්පේ අදහසේ දැක්වීම පමම ප්රශේණගත බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු කළ කාල සීමාව තුල පුේගික නිකුතු ක්රමය මගින් බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම සඳහා මූලය පවළඳෙපේ ෙැවති ඉේලුම පකපසේ වී දැයි ෙැහැදිි කරමින් එකී කාල සීමාව

( 360 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තුල පුේගික නිකුතු ක්රමය මගින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සඳහා අවශය තරම් ඉේලුමක් ෙැවති බව
ප්රකාශ කරන ලදී.
පමහිදී නානායක්කාර මහතා විසින් තමා රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ ණය අධිකාරී වශපයන් පසේවය
කරන ලද කාලය තුල (2012 ජනවාරි 01 සිට 2015 පෙබරවාරි 09 දක්වා) 30 අවුරුදු බැඳුම්කරයක්
8.75% ක පොලී අනුොතයකට පුේගික නිකුතු ක්රමය යටපත් නිකුත් කිරීමට හැකිවූ බව පෙන්වා පදන
ලදී. පුේගික නිකුතු ක්රමය යටපත් රජයට අවශය මුදේ ප්රමාණය සම්ොදනය කර ගැනීමට රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරීන්ට අවශය අවකාශය සලසේවන බවත් එපසේ පනාමැතිව රප් සියළු මුදේ
අවශයතාව පවන්පේසි ක්රමය මගින් සපුරා ගනු ලැබුවපහාත් අනවශය පලස පොලී අනුොතය ඉහල යන
බව පෙන්වා පදන ලදී. පමම කාල වකවානුව තුල පුේගික නිකුතු ක්රමය හරහා අවම පිරිවැයක්
යටපත්රප් මුදේ අවශයතාව සම්ොදනය කිරීමට හැකි වූ බව පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපේ අදහසේ දැක්වීම තර්කය එපසේ වි නම් පමපහයුම් අත්පොත නිවැරදි පනාවන බවත් එහි සඳහන් වන්පන් හැකි තාක්
පවන්පේසි ක්රමය භාවිතා කළ යුතු බව වන බව කාරක සභාව පෙන්වා පදන ලදී.
පකපසේවුවද 2014 සැප්තැම්බර් මාසපේදී පුේගික නිකුතු ක්රමය හරහා 11.75% ක පොලී අනුොතයකට
රු. බිලයන 02 ක මුදලක් ලබාපගන ඇති බව පෙන්වා පදන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහස ඒ සම්බන්ධපයන් නානායක්කාර මහතා ප්රකාශ කපේ 8.75% ක අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත් කරනු
ලැබුපේ 2014 ජනවාරි මාසපේදී බවත් 2014 සැප්තැම්බර් මාසය වන විට මූලය පවළඳෙල තත්ත්වය
පවනසේ වී තිපබන බැවින් පොලී අනුොතය 11.75% ක ප්රමාණයකට ෙැවත ඇති බවයි.
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පස්වක අර්ථ සාධක අරමුදපල් (Employment Provident Fund) මුදල් භාවිතා කිරීම
සම්බන්ධපයන් වන 2008.10.07 දිනැති මූලය මණ්ඩල තීරණය විපශ්ෂපයන් අවශය වූපේ
ඇයිද යන්න-

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ ෙැහැදිි කිරීම2008 වසපර්දී යුධ කටයුතු සඳහා විශාල වශපයන් ණය ගැනීම සිදුවූ අතර මූලය පවළඳෙපලහි පොලී
අනුොතය විශාල වශපයන් ඉහල යන ලද බව හා පොලී අනුොතය ොලනය කිරීම අසීරු කරුණක් වූ
බවත් ඒ පහේතුපවන් පොලී අනුොතය ොලනය කිරීපම් අරමුපණන් රජපේ මුදේ අවශයතාව සපුරා ලීම
සඳහා පසේවක අර්ථසාධක අරමුදේ භාවිතා කිරීමට 2008.10.07 දිනැති මුදේ මණ්ඩල තීරණය ගනු ලැබූ
බව පෙන්වා පදන ලදී. පමහිදී මහ බැංකුව විසින් තීරණය කරන ලද පොලී අනුොතයකට රජයට මුදේ
සෙයා දුන් බව පෙන්වා පදන ලදී.
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2008.10.07 මුදල් මණ්ඩල තීරණයට Other Captive Sources යන අදහස ඇතුලත් වූපේ
පකපස්ද යන්න සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විමසන ලදී. -

පමහි දීරප් මුදේ අවශයතාවය සහිත 2008.10.07 දිනැති අධයක්ෂ මණ්ඩල ෙත්රිකාව මුදේ මණ්ඩලයට
පයාමු කිරීපමන් ෙසු පොලී අනුොතය ොලනය කරමින් අුපිරිවැයක් යටපත් එකී රප් මූලය අවශයතාව
සපුරා ගැනීපම් ප්රශේණය මතු වූ බවත් එහිදී පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදේ ෙමණක් පනාව මූලය
අවශයතාවන් සපුරා ගතහැකි අපනකුත් මූලාශ්ර ද (Other Captive Sources)සැලකිේලට ගත යුතු බව
තීරණය වූ බව පෙන්වා පදන ලදී.

කාරක සභාපේ අදහස එවිට පමපහයුම් අත්පොපතහි 8 (01) වගන්තිපයහි ඇතුලත්“as much as through auctions”යන
පකාන්පේසිය හා ඉතිරි මුදල රජය මගින් තීරණය කරනු ලබන ක්රමපේදයකට සපුරාගත යුතුය යන
පකාන්පේසිය ඉන් පිළඹිබු වන්පන්ද යන තර්කය කාරක සභාව විසින් මතු කරන ලදී.
( 361 )
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2015 පෙබරවාරිමස 27 බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පටන්ඩර් කමිටුව මගින් ගනු ලැබූ
තීරණය සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව කරුණු විමසා සිටින ලදී -

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ කරුණු දැක්වීම එදින පටන්ඩර් කමිටුව නිපයෝජනය කළ සාමාජිකයින් - පටන්ඩර් කමිටුපේ සභාෙති, නිපයෝජය අධිෙති
පී. සමරසිරි, රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර අධිකාරී එසේ.එසේ.අධිකාරී මහතා, ආර්ික
ෙර්පේෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර අධිෙති සී.පී.ඒ කරුණාතිලක මහතා, රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරී සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.පසනවිරත්න මහත්මිය, ආර්ික ෙර්පේෂණ
පදොර්තපම්න්තුපේ අධයක්ෂ ගුණරත්න මහත්මිය සහ තවත් අතිපර්ක සුෙරින්පටන්්න්්වරු
පදපදපනක් සිටි බව අනාවරණය කරන ලදී. මහ බැංකු අධිෙති පටන්ඩර් කමිටුපේ සාමාජිකයකු
පනාවන බව ප්රකාශ කරන ලදී.
පමහිදී රු. බිියන 01 සිට රු.බිියන 10 දක්වා මුදලක් සෙයා ගැනීමට ගනු ලැබූ තීරණය ඉහත සඳහන්
නිලධාරීන් විසින් වෘත්තීයමය විනිශේචය අනුව කණ්ඩායමක් වශපයන් ගනු ලැබූ තීරණයක් බව තමන්
පිළිගන්නා බව කාරක සභාව නැගූ ප්රශේණයකට පිළිතුරු වශපයන් පටන්ඩර් කමිටු සභාෙති පී. සමරසිරි
මහතා ප්රකාශ කරන ලදී.
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80 -20 අනුොතය අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව කරුණු විමසන ලදී

පමහිදී බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී අනුගමනය කරනු ලබන පවන්පේසි ක්රමය හා පුේගික නිකුතු ක්රමය
80:20 අනුොතයට සිදු කිරීම සඳහා යම් මුදේ මණ්ඩල තීරණයක් පහෝ නියමයක් පහෝ ඇත්ද යන්න හා
එපසේ පනාමැති නම් ෙළපුරුේද මත එම් අනුොතය අනුගමනය කර ඇති බවට කරුණු දක්වා ඇත්පත් ද
යන්න කාරක සභාව විමසන ලදී.

විගණකාධිෙතිපේ අදහස ෙසුගිය කාලපේ දිගින් දිගටම අනුගමනය කර ඇති ක්රමපේදය සැලකිේලට පගන විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ 4:3 ෙරිච්පේදපයහි ඒ පිළිබඳ විසේතර කර ඇති බවත් පබාපහෝවිට සිදුවී ඇත්පත් එම අනුොතය
අනුගමනය කිරීමක් වන බවත් විගණකාධිෙති විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහස රජයට මුදේ සම්ොදනය කිරීපම්දී මහබැංකුව විසින් අු පිරිවැය හා අු අවදානම යන මූලධර්මය මත
ෙදනම්ව කටයුතු කරන බවත් පොලී අනුොතය සේථාවරව ෙවත්වා ගැනීමටද අවධානය පයාමු කරන
බවත් ඒ අනුව කටයුතු කර ඇති ෙසුගිය දත්ත රැසේ කර විමර්ශනය පකාට ලබා ගන්නා ලද ප්රතිළුලයක්
වශපයන් එම අනුොතය ලබා ගන්නට ඇති බවත් එපසේ පනාමැතිව 80:20 අනුොතය අනුගමනය කළයුතු
බවට නිර්ණායකයක් පනාමැති බව පෙන්වා පදන ලදී.
රු. බිියන 10 ක් පමදින පවන්පද්සිපයන් ලබා ගැනීම සඳහා හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ
මැදිහත්ීම සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව කරුණු විමසා සිටින ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ කරුණු දැක්වීම පමහිදී රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ෙැමිණි අවසේථාපේදී මුින් රු.බිියන
20 ක් ලබා ගැනීමට තමන්ට උෙපදසේ පදන ලද බව රාජය ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුපේ
ප්රධානී සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසනවිරත්න මහත්මිය ප්රකාශ කළ අතර ඒ පිළිබඳව තමන් පනාදැන සිටි බව
පටන්ඩර් කමිටුපේ සභාෙති පී.සමරසිරි මහතා ප්රකාශ කරන ලදී.
පමහිදී පසනවිරත්න මහත්මිය තවදුරටත් කාරක සභාවට විපශේෂ ප්රකාශයක් කරමින් සඳහන් කරන
ලේපේ, මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් තමාට පමම තීරණය සිදු කිරීමට මතයක් ඉදිරිෙත් කළා පනාව
“Do it” යනුපවන් නිපයෝග කරන ලද බව තමන් අද දින ප්රකාශ කරනු ලබන බවයි.

( 362 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කාරක සභාපේ අදහස ප්රකාශ කිරීම පමහිදී කාරක සභාව විසින් පෙන්වා පදන ලේපේ පසනවිරත්න මහත්මිය විසින් මින් පෙර කිසිම
අවසේථාවකදී කාරක සභාව ඉදිරිපේ හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් තමන්ට “DO IT” යනුපවන්
නිපයෝග කළ බව සදහන් පනාකළ බව හා “why don’t you go for ten “ යනුපවන් අදහසක් ඉදිරිෙත්
කළ බව ෙමණක් ප්රකාශ කළ බවයි. විගණකාධිෙති වාර්තාපවන්ද මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින්
පසනවිරත්න මහත්මියපගන් බිියන 10 කට පනායන්පන් මන්දැයි (“why don’t you go for ten”)
යන්න ඇසූ බව හැර පවනත් කිසිම සාක්ියක් ඉදිරිෙත් කර නැති බව පෙන්වා පදන ලදී.
පමහිදී පසනවිරත්න මහත්මිය කින් කාරක සභාවලදී ඒ බව ප්රකාශ කිරීමට පනාහැකි වීම පිළිබඳ
සමාව භජනය කරන බව ප්රකාශ කර සිටියාය.

කාරක සභාපේ අදහස
පමම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම් සිේධිය සම්බන්ධපයන් සමහර නිලධාරීන් විසින් කාරක සභාව ඉදිරියට
කැඳවන ලද අවසේථාවන්හිදීදක්වන අදහසේවල ෙරසේෙර විපරෝධීතාවයක් නිරීක්ෂණය වූ බව ප්රකාශ කරන
ලදී. පමහිදී හිටපු මහ බැංකු අධිෙති ඉදිරිපේදී සාක්ි ලබා දීපම්දී යම් බියක් හා චකිතයක් ඇති වීම
සාධාරණ බවද පෙන්වා පදන ලදී. අද දින කාරක සභාව ඉදිරියට නව අධිෙතිවරයකු සමග ෙැමිණ සාක්ි
දීම සිදු කරන බව පෙන්වා පදන ලදී.
එදින පටන්ඩර් කමිටුපේ සිටි සාමාජිකයන් 8 පදනාම පටන්ඩර් මණ්ඩලය මගින් ගනු ලැබූ තීරණය
අනුමත කරන්පන්ද යන්න ප්රශේණ කරන ලදී. ප්රශේණගත බැඳුම්කර සිේධියට අදාල පටන්ඩර් මණ්ඩලපේ
සිටි සාමාජිකයන් 8 පදනා අතුරින් 6 පදපනකු අද දින කාරක සභාවට ෙැමිණ සිටින බව නිරීක්ෂණය
කරන ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන් ප්රකාශ කළ කරුණු
පමම බැඳුම්කර නිකුත් කරන ලද දින උද සන 10.45ට ෙමණ රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුවට ෙැමිණ
බැඳුම්කර පවන්පේසිපයන් පකාෙමණ ප්රමාණයක් මුදේ ප්රමාණයක් ෙැමිණ ඇත්ද පකාෙමණ ඉේලුමක්
ෙැවතිපේද යනාදී කරුණු විමසූ බව ප්රකාශ කරන ලදී. ඉන්ෙසුව රැසේවීමකදී මහ බැංකු අධිෙති විසින්
රප් පවනත් මුදේ අවශයතාවයක් ෙවතින බව ප්රකාශ කරන ලද බව දැනුම් පදන ලද බවත් ප්රකාශ කරන
ලද අතර පකපසේවුවද තමන් ඇතුළු පිරිස එහිදි සාකච්ඡා කරන ලේපේ මහා භාණ්ඩාගාරපයන් එවන ලද
මුදේ අවශයතාවයට අනුව මුදේ සම්ොදනය කර ගන්නා අකාරය වන බවද ප්රකාශ කරන ලදී.
හිටපු අධිෙතිතුමා පිටව පගාසේ එදින ෙසේවරු 12.30 ෙමණ නැවත ආචාර්ය නන්දලාේ වීරසිංහ හා

ආනන්ද සිේවා යන නිපයෝජය අධිෙතිවරුන් පදපදනා සමග ෙැමිණ පවන්පේසිපයන් පකාෙමණ මුදේ
ෙැමිණ තිපබ්ලදැයි විමසූ බවත් රු.බිියන 20 ක් ෙැමිණ ඇති බවත් ඉන් තමන්ට ලබාගත හැකි වැඩිම
මුදල රු.බිලයන 2.6 ක් බව පෙන්වා පදන ලද බවද ප්රකාශ කරන ලදී. පකපසේ වුවද රප් මුදේ
අවශයතාව සඳහා එම සියළු මුදේ (රු.බිියන 20) ලබා ගන්නා පලස තමන්ට ප්රකාශ කළ බව
පසනවිරත්න මහත්මිය සඳහන් කළාය.
එහිදී රු.බිියන 20 ම ලබා ගතපහාත් මූලය පවළඳෙල තුල ඇතිවිය හැකි අහිතකර තත්ත්වයන් පිළිබඳ
කීෙ විටක්ම පෙන්වා දුන් බව නිලධාරීන් විසින් අවධාරණය කරන ලදී.
එවිට හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් 2014 සැප්තැම්බර් මස 30 අවුරුදු බැඳුම්කරය නිකුත් කරන
ලේපේ කුමන අනුොතයකටදැයි විමසන ලද අතර එම අනුොතය 11.75% ක් බව ප්රකාශ කරන ලද බවත්
එවිට එම අනුොතයට පනායන්පන් මන්දැයි මහ බැංකු අධිෙති විසින් විමසූ බව ද ප්රකාශ කරන ලදී.
එහිදී හිටපු අධිෙතිවරයා විසින් ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන් විසින් ලංසු තබන ලද ප්රමාණයන්, ඔවුන්පේ
නාම පේඛ්නයන් ආදී විසේතර කියවා බලා රු.බිලයන 20 ම පනාගන්පන් මන්දැයි විමසන ලද බවත්
රු.බිියන 20 ප්රමාණය වැඩි බව පයෝජනා කරේදී අදාල පේඛ්නපේ රු.බිියන 10 තිපබන සේථානය
පෙන්වා රු.බිියන 10 ක මුදලලබා ගන්නා පලස දැනුම් දුන් බව ප්රකාශ කරන ලදී.
( 363 )
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(13)

පමහිදී හිටපු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ලබා ගතයුතු මුදල් ප්රමාණය පිළිබඳ නිලධාරීන්ට
උෙපදස් දුන්නාද නැතපහාත් නිපයෝගයක් වශපයන් සඳහන් කළාද යන්න කාරක සභාව
මගින් විමසා සිටින ලදී.

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ ෙැහැදිි කිරීම
එහිදී හිටපු අධිෙතිවරයා තමන් ඇතුළු නිලධාරීන්ට රු.බිියන 10ක් ලබා ගන්නා පලස ෙැහැදිිව
තරපේ කියා සිටි බව කාරක සභාව ඉදිරිපේ ප්රකාශ කරන ලදී.
තවද පමම බැඳුම්කර පවන්පේසිපයන් ෙසුව පුේගික නිකුතු ක්රමය යටපත් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
නතර කළ හැකි බව (“with this auction we can stop going for direct placements”)මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් ෙැහැදිිව සඳහන් කළ බව ප්රකාශ කරන ලදී.
(14)

නිලධාරීන් විසින් රු.බිියන 2.6 ට වඩා ලබා ගත පනාහැකි බවට සටහනක් තැබුපේදැයි
කාරක සභාව මගින් විමසන ලදී -

මහ බැංකු නිලධාරීන්පේ අදහසේ දැක්වීම
එම අවසේථාපේදී රු.බිියන 2.6 ගැනීමට සකසේ කර තිබූ වාර්තාව පවනුවට රු.බිියන 10 ක් ලබා
ගැනීමට වාර්තාවක් සකසන පලසත් ඒ සඳහා “Governor instructed to place price upto Rs. 10
million taking into consideration of additional sundry requirements of the government”
යනුපවන් සටහනක් තැබූ බව සී.එම්.ඩී.එන්.පක් පසනවිරත්න මහත්මිය ප්රකාශ කරන ලදී.
පමහිදී පටන්ඩර් මණ්ඩලය මගින් ගනු ලැබූ තීරණය නිවැරදි බවද ප්රකාශ කරන්පන්ද එපසේ නැතපහාත්
එය යම් බලෙ මක් මත ගනු ලැබූ තීරණයක්දැයි කාරක සභාව විමසන ලද අතර එම තීරණය පටන්ඩර්
මණ්ඩලය විසින් ගැනීමට සිේධ වූ තීරණයක් බව මහ බැංකු නිලධාරීන් ප්රකාශ කරන ලදී.

කාරක සභාපේ මතය


නිලධාරීන්පේ ෙරසේෙර විපරෝධී අදහසේ දැක්වීම් පිළිබඳ කාරක සභාව සාකච්ඡා කරන ලද අතර
දිවුරුම් දීම මත පවන පවනම නිලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවා ප්රශේන කළයුතු බවට
අදහසේ දක්වා සිටින ලදී.



තවදුරටත් නිලධාරීන්පගන් ප්රශේණ කිරීම් කරන්පන්ද නැතපහාත් පමපතක් ගනුලැබූ සාක්ි මත
නිගමනයකට ෙැමිපණන්පන්ද යන්න පිළිබඳ කාරක සභාව තීන්දුවකට ෙැමිණිය යුතු බව
පෙන්වා පදන ලදී.



නැවත අපගෝසේතු මස 23 දින රැසේවී කාරක සභාව මගින් කරනු ලබන පමම විමර්ශනය අවසන්
කරනු ලබනු ක්රමපේදයක් හා පම් සම්බන්ධපයන් ොර්ිපම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කිරීම
පිළිබඳ අවසන් නිගමනයකට ෙැමිණිය යුතු බව කාරක සභාව තීරණය කරන ලදී.



පමම කාරණාව සම්බන්ධපයන් වන විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාව සම්බන්ධපයන් කාරක
සභික මන්ීන් අතර එකඟ පනාවන කරුණු ෙවතින්පන් නම් ඒ පිළිබඳ ොර්ිපම්න්තුවට වාර්තා
කළ යුතු බව

2016.09.08 දිනැති කාරක සභාපේ සාකච්ඡා කළ කරුණු (1)

දිවුරුමක් ලබා ගැනීපමන් ෙසුව නිලධාරීන්පගන් ප්රශ්න කිරීම -

කාරක සභාපේ අදහස
2016.08. 12 දින කාරක සභාපේදී, දිවුරුමක් මත මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන් කරුණු විමසිය
යුතුය යන පයෝජනාව අද දින කාරක සභාපේදී ඉේලා අසේකර ගන්නා ලදී. ඒ අනුව දිවුරුමක්

( 364 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ලබා ගැනීපම්න් පතාරව මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන් කරුණු විමසිය යුතු බවට කාරක සභාව
එකඟත්වය ෙල කරන ලදී.
(2)

යම් නිශ්චිත කාල ෙරිච්පේදයක් තුල රපේ මූලය අවශයතාව සම්ොදනය කර ගැනීම සඳහා රජ්ය
මගින් නිකුත් කළ යුත්පත් කුමන ආකාරයක ණය උෙකරණ ද යන්න පිළිබඳ තීරණය කිරීම
සඳහා පයාදා ගනු ලබන නිර්ණායක පමානවාද යන්න පිළිබඳ විමසන ලදී. –

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ අදහසේ දැක්වීම වසර ආරම්භපේදී ණය කළමණාකරන මූපලෝොය (Debt Management Strategy)ට අනුව පම්
සඳහා අනුගමනය කිරීමට අදහසේ කරන මූික සටහන සකසේ පකපරන බවත්, එහිදී විසර්ජන
ෙනත ප්රකාරව සැකපසන රජපේ ණය අවශයතාව අනුව,කුමන වර්ගපේ ණය පියවීම සඳහා
පමම ණය උෙකරණ නිකුත් කරනු ලබන්පන් ද යන්න මත කුමන වර්ගපේ ණය උෙකරණ
නිකුත් කරන්පන්ද ඒ කුමන කාලයක් සඳහාද යන්න තීරණ කරනු ලබන බවත්පෙන්වා පදන
ලදි. අධිෙතිවරයා තවදුරටත් කරුණු දක්වමින්,ඒ අනුව ආර්ික විදයාව පිළිබඳ විපශේෂඥ
දැනුමක් ඇති නිලධාරී මණ්ඩලයක් මගින් අදාල කාලය තුල පවළඳෙළ වර්ධනයන්, රවශීලතා
ම්ටම, පවළඳෙල ගනුපදනු කරුවන් තුල ණය උෙකරණ සඳහා ඇති ඉේලුම ආදී කරුණු
සලකා බලා පවළඳෙල සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීම මගින් කුමන වර්ගපේ රජපේ ණය උෙකරණ
නිකුත් කරන්පන්ද යන්න පිළිබඳ තීරණය කරනු ලබන බව පෙන්වා පදන ලදී.
(3)

මූලය පවළඳ ෙල තුල පකටි කාලීන හා දිගු කාලීන වශපයන් සුරැකුම්ෙත් සඳහා ඉල්ුමක් ඇති
වන්පන් කුමන පහ්තු ෙදනම් කරපගන ද යන්න විමසන ලදී. -

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතය එය ඉදිරිපේදී පවළඳෙල හැසිපරන ආකාරය පිළිබඳ පකපරන ූර්වකතනයන් මත තීරණය වන
බවත්, නිදසුනක් පලස රජය ඉදිරිපේදි වැඩි වශපයන් ණය ලබා ගැනීමට තීරණය කරන බවට
අනුමාන කරන්පන් නම්, එවන් තත්ත්වයක් තුල පොලී අනුොතය ඉහල යන බවත්, එවිට
ආපයෝජනය කරනු ලබන මුදේ වැඩි පොලී අනුොතයකට විකුණා ගත හැකි බවට අනුමාන
කරමින් පවළඳෙල ගනුපදනුකරුවන් විසින් පකටි කාලීන සුරැකුම් ෙත් සඳහා වැඩි ඉේලුමක්
ඇති කරන බවත් පෙන්වා පදන ලදී.
(4)

පවළඳෙල ගනුපදනුකරුවන් අතර ඉදිරිපේදී පවළඳෙල තුල ඇතිවිය හැකි සංචලනයන් පිළිබඳ
පවනස් වූ මතයන් ෙැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ විමසන ලදී.

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතය මූලය පවළඳෙල තුල ඇතිවිය පකටි කාලීන වශපයන් (සතියක් වැනි කාලයක් තුල) ඇතිවිය
හැකි සංචලන සම්බන්ධපයන් වුවද පවළඳෙල ගනුපදනුකරුවන් / ආර්ික විපශේෂඥයන් අතර
විවිධාකාර අදහසේ උදහසේ සැබැවින්ම ඇතිවිය හැකි බවත් මහ බැංකුපේ මූලය ප්රතිෙත්ති
කමිටුපේදීද ඉදිරියට ඇතිවිය හැකි පවළදෙල සංචලන සම්බන්ධපයන් ආර්ික විපශේෂඥයන්
අතර විවිධ මත ෙළවන බව මහ බැංකු අධිෙති විසින් පෙන්වා පදන ලදී.

( 365 )
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(5)

සුරැකුම්ෙත් නිකුත් කරන්නන් විසින් පහෝ සුරැකුම්ෙත් මිලදී ගන්නන් විසින් සුරැකුම්ෙත් නිකුත්
කිරීම පහෝ මිලදී ගැනීම සම්බන්ධපයන් තමන් පුපරෝකතන මතකින් ගනු ලැබූ තීරණ මගින්
අවාසිදායක ප්රතිළුල / අලාභයන් විඳින්නට සිදු වූ අවස්ථා මින් පෙර උදාී ඇත්ද යන්න පිළිබඳ
විමසන ලදී. -

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතය එවන් අවසේථා කින් ෙැවත ඇති බවත් මුලය පවළඳෙල මූලධර්ම හා මතවාද ඉදිරිෙත් කිරීම්
මත ක්රියාත්මක වන පදයක් බවත් නිරන්තරපයන් පවනසේ වන එවන් විචලයයන් මත මූලය
පවළඳෙල තත්ත්වයන් පුපරෝකතනය කිරීම අසීරු කටයුත්තක් බවත් පෙන්වා පදන ලදී.
(6)

ණය උෙකරණයක් නිකුත් කළ යුතු කාල ෙරාසය හා ළුලදායිතා අනුොතය නීර්ණය කිරිම සඳහා
නිශ්චිත ක්රමයක් ෙවතීද යන්න විමසන ලදි. -

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතය ෙවතින පවළඳෙල තත්ත්වයන් අධයනය කර ඒ සම්බන්ධපයන් තීරණ ගනු ලබන බව මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් පෙන්වාපදන ලදි.
(7)

ඉහත කී කාරණා අනුව මූලය පවළඳෙල තුල තීරණ ගැනීපම්දී අතෙසුීම් සිදු විය හැකි බව දීර්ඝ
කාලීන ෙළපුරුද්දක සහිත ආර්ික විදයාඥපයක් පලස තමන් අදහස් කරන්පන්දැයි මහ බැංකු
අධිෙතිවරයාපගන් විමසන ලදී. -

මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ මතය ආර්ික විදයාව යනු නිශේචිත වශපයන් ප්රිළුල පෙන්වා දිය හැකි විදයාවක් පනාවන අතර මූලය
පවළඳෙල තුල ගනු ලබන තීරණ මත සැබවින්ම අතෙසු වීම් සිදු විය හැකි බව මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් පෙන්වා පදන ලදි.

( 366 )

இைணப் 17

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
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The Financial Statement of M/s Perpetual Treasuries Limited
which appeared in The Sunday Observer Newspaper of 25 September 2016
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இைணப் 18
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( 369 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

( 371 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

( 373 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

( 375 )
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( 376 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

( 393 )
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නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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( 414 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
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( (422
420 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
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( 422 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන් කටයුතු කළ
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව
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Annexure 19

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 ඔකපතෝබර් මස 20 ව්ැනි බ්රහස් තින්දො
ැමිණ සිටි:
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා (සභාෙති)
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු අපශෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි :
ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේිේ.පී.සී.වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි.
සභාෙතිතුමා: මම හිතන්පන් පිටුපවන් පිටුව
කියවා පගන යන්න ුළුවන් නම් ඒක වඩාත්ත පහාඳයි
කියලායි. පමාකද, විවිදාත්තමක පද්ධවල් තිපබනවා
නම්, ඒ පිටුපේදීම ලකුණු කර ගන්න ුළුවන් පන්.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා සියලු පදනාම
මම පිළිගන්නවා. අපි අද දවපසේ විපශේෂපයන්
රැසේපවන්පන්, මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධධියට අදාළ
වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීම සඳහා,
ඔබතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡා කර අනුමත කර
ගැනීමටයි. අපි ඊපේ දවස තුළ මුණ ගැසීමට තමයි
කින් දින තීරණය තිබුපණ්. නමුත්ත අද දින
ොර්ිපම්න්තු දිනයක් හැටියට වාර්තා වූ බැවින්,
ගරු මන්ීතුමන්ලාපේ ෙහසුව සඳහා අපි අද දිනපේ
රැසේපවන්න තීරණය කළා. ඊපේ දහවල් වනතුරුත්ත
පමහි ෙරිවර්තන ගැටලු තිබූ නිසා පමම වාර්තාව
ඔබතුමන්ලා අතට ෙත්ත කරන්න පනාහැකි වුණා.
නමුත්ත අද දිනපේ හැපමෝටම භාෂා ෙරිවර්තන
සහිතව වාර්තාව ලබා පදන්න ුළුවන් කම
තිපබනවා. එම වාර්තාව අනුමත කර ගන්නා
ආකාරය පිළිබඳව අපි මුින් ෙැහැදිි කර ගනිමු. ඒ
නිසා පමම වාර්තාව කියවා එය අනුමත කර ගැනීපම්
ක්රමයක් පයෝජනා කරන පලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපිට ෙළමුපවන්ම පම් වාර්තාව කියවා ගන්න
විනාඩි 20ක් ෙමණ පදනවාද?
සභාෙතිතුමා: ඒක වඩා පහාඳයි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපිට කියවා ගැනීමට
විනාඩි 20ක් දුන්නාම වඩාත්ත පහාඳයි.
(පම් අවසේථාපේදී අදාළ වාර්තාව කියවා බැලීම
සඳහා කාරක සභාව සුළු පේලාවකට කල් තබන
ලදී)
(කොරක සභොව් නැව්ත රැස්ිය)

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා කියන
එක පල්සියි. ඒ වාපේම අපිට ඒක පහාඳයි. අපිට පම්
වාර්තාපේ පේදපයන් පේදය සලකා බලන්නත්ත
ුළුවන්. නැතිනම් විවාදයට තුඩු දී ඇති කාරණා
ගැන සාකච්ඡා කරන්නත්ත ුළුවන්.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා සියලු පදනාම
පම් වාර්තාව කියවු නිසා, මම නැවතත්ත කියවන්න
අවශය නැහැ පන්. ඒ නිසා අපි පිටුපවන් පිටුවට යමු.
ඒ පිටුපවන් පිටුපේ තිපබන කාරණාවල සංපශෝධන
( 431 )
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තිපබනවා නම්, අපි ඒවා සංපශෝධන කර ගනිමු.
ෙළමු වැනි පිටුපේ ප්රශේනයක් නැද්ධද? හැපමෝම
එකඟද?

කමිටුව තීන්දු කරන්පන්
තිපයන්න එොයෑ.

පමාකක්ද

කියලා

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපිට දීු වාර්තාපේ
අමුණා තිපබනවාද?

සභාෙතිතුමාපේ ප්රකාශපයන් ෙසුව අංක හැටියට
ෙළමු වන පිටුව තිපබනවා පන්. පම් වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන දිනය හැටියට
තමයි 25 වැනි දා කියලා දිනය සඳහන් කර
තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ. පම්
අසේවාභාවිකයි කියලා තිපයන එකට -Ernst and
Young Company- ත්රිුද්ධගල කමිටුවකින් කිේවා
විගණන වාර්තාවක් පදන්න කියලා. අපි ඒක දැකලා
නම් නැහැ. But, nobody has given me a thought
to that. එහි නිරීක්ෂණ පම් වාර්තාවට ඇතුළත්ත
පවන්න ඕනෑ. පමාකද, ඒක වැදගත්ත නිරීක්ෂණයක්
පන්. ඒ ීුද්ධගල කමිටුපවන් කියනවා සියයට 50ක්
ලැබීම අසේවාභාවිකයි කියලා. Then, the Ernst and
Young will have a full investigation on that.
Then, we will have something to start it.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක හරි.
සභාෙතිතුමා: ඊළඟ පිටුපේ නම් ටික සහ
සභාෙතිතුමාපේ සටහන කියන එක. ඊළඟට ෙළමු
වැනි පිටුව.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමහි printing
mistake එකක් කිේවාට කමක් නැද්ධද?
“ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව” කියන එකට “ශ්රී ලංකා
මහ බංකුව” කියලා සඳහන් පවනවා.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ලංකා බැංකුපේ
Chairman, එයාට ඒක පිළිගන්න බැහැ කියලා,
Audit කරන්න පදනවා.

සභාෙතිතුමා: ඒක හරි. ඒක version එපක්
ප්රශේනක්. ඒක හදන පකාට correct පවනවා කියලා
කියනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම දන්පන් නැහැ
කියලා, සභාෙතිතුමා කියනවා. ඒක ඉතා වැදගත්ත.

ඊළඟට පදවැනි පිටුව, තුන් වැනි පිටුව, හතර වැනි
පිටුව, ෙසේ වැනි පිටුව, හය වැනි පිටුව. හය වැනි
පිටුපේ සඳහන් වන කරක සභා රැසේවීම් දිනවලටම,
2016.10.20 වශපයන් අද දිනය “වාර්තා
පකාටුම්ෙත අනුමත කිරීමට රැසේවුණා” කියලා
ඇතුළත්ත පවනවා.

සභො තිතුමො: කළින් සාකච්ඡා කළ පවලාපේදී
ලංකා බැංකුපේ සභාෙතිතුමා තමයි Earnest and
Young එපකන් පම් ආකාරපේ වාර්තාවක් සකසේ
කරනවා කියලා ඉදිරිෙත්ත කපළේ. එය කාරක සභාවට
ඉදිරිෙත්ත වුණා. කාරක සභාවට ඉදිරිෙත්ත වුණු
සියලුම පල්ඛන ඇමුණුම් විධියට ඉදිරිෙත්ත වන
නිසාත්ත, අපිට ඇමුණුම් පල්ඛනයක් විධියට එය
වැදගත්ත වන නිසාත්ත තමයි පමහි සඳහන් කර
ඇත්තපත්ත.

හත්ත වැනි පිටුපේ වරහන් තුළ සඳහන් වන පිටුපේ
සිට පිටුව දක්වා කියන එක, වාර්තාව ඇමුණුම් සමඟ
සකසේ වන විට එය සකසේ පවනවා.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අපි
ඇමුණුම් ෙරීක්ෂා කපළේ නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
විගණකාධිෙතිතුමා ඒ ගැන සඳහනක් කරනවා.
ලංකා බැංකුව හරහා ප ම් ඉල්ලීම ප්රශේන සහගතයි
කියන එක. එයට අදාළව තමයි පමය ඉතා වැදගත්ත
වන්පන්. ප්රශේන සහගත නම්, ඒ විගණන වාර්තාව
අපිට වඩාත්ත අතයවශය වනවා.

සභාෙතිතුමා: තිපබන ඇමුණුම් ටිකම තමයි
තිපබන්පන්. අට වැනි පිටුව, නව වැනි පිටුව.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමහි “විගණිත වාර්තාව” කියන එක
“විගණන වාර්තාව” පලස සඳහන් පවන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක
independent source එකක්. එය සාමානය
company එකක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක අපි
දැක්පක් නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක අතයාවශයයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
කවුරුවත්ත එය දැකලා නැහැ. අපිට දැන් එය පදන්න.
එය අපිට දැන් බලන්න ුළුවන්ද?

සභාෙතිතුමා: හත්ත වැනි පිටුපේ, අංක 18 වශපයන්
සඳහන් වන “විගණිත වාර්තාව කියන එක විගණන
වාර්තාව පලස නිවැරදි පවන්න ඕනෑ. ඒ Report එක
අපප්ප අවධානයට පයාමු වුපණ් නැහැ.

සභො තිතුමො: තිපබනවා. සියලු පදනාටම ලබා
පදන්නම්.

සභාෙතිතුමා: ඒක ඇමුණුමක් හැටියට තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පමාකද, එයත්ත
කරුණක්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක සම්බන්ධපයන්
එහි සඳහනක් නැහැ. ඒ තීන්දුව සම්බන්ධපයන්

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපිට අද දිනය
ඇතුළත එය ලබා පදන්න.
( 432 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (වව්දය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: 22 පවනි
පිටුව නිවැරදි කළ යුතුයි.

සභො තිතුමො: නැහැ. ඇත්තතටම එය අපි කරන
පදයකට වඩා ආයතනගත වුහයකින් කළ යුතු
පදයක්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා එය එතැනදී mark
කරන්න.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒක අපප්ප වැඩක්
පනාපවයි.

සභො තිතුමො: එතැන ඇමුණුපම් අංකය පවනසේ
පවලා තිපබන්පන්, එය සකසේ කළ හැකියි. 08 වැනි
පිටුව.

සභො තිතුමො: එය අෙට කරන්න බැහැ පන්.
පමානවා හරි තාක්ෂණික ක්රම ොවිච්ි කරලා-,

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එහි ී ුද්ධගල
කමිටුව මගින් කරන විමර්ශනය ගැන සඳහන්ව
තිපබන සේථානපේ අංක 02ට, “forensic audit”
කියලා, සඳහන් පවලා තිපබනවා. අපප්ප පම් සමසේත
ක්රියාවිය තුළ කුමක් පහෝ ආයතනයක් විසින්,
COPE එක විසින් පහෝ Auditor-General’s
Department එක විසින් පහෝ forensic audit එකක්
කළාද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපිට කරන්න බැරි
වුණාට පවන පකපනක් ලවා කරවා ගන්න අපිට
ුළුවන් පන්.
සභො තිතුමො: අපිට එය නිර්පද්ධශ කරන්න
ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපිට මුල සිටම insider information යනවා කියන
එපකහි සහ පොඩි market එපක් විචලනයන්
පවනවා කියන එපකහි විශාල ප්රශේනයක් තිපබනවා.
Private Placementsවල ඉඳලා අපි දිගටම කථා
කළ පදයක්. එපහම තිපබනවාද? එපහම තිපබනවා
නම් ඉතා පහාඳයි. අපි පයෝජනා කරනවා ඉදිරිපේදී
අනිවාර්පයන් 1997 ඉඳලා forensic audit එකක්
කරනවා නම් පහාඳයි කියන එකයි මපේ අදහස.

සභො තිතුමො: අපි කරලා නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Forensic audit
එකක් කියන්පන් පමාකක්ද?
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Forensic
audit is a scientific audit.
එච්.එම්. ගොමිණි ිපේසිිංහ මහතො: අපි කරන
මූලය විගණනපයන් එහා ගිය වංචාවක් සිදු පවලා
තිපබවා නම්, එය නීතයනුකූලව උසාවිය සමඟ
කටයුතු කරන ආකාරයට, ඊට එහා ගිය-

සභො තිතුමො: අපි එපහමනම් එය නිර්පද්ධශවලට
ගනිමු.
ගරු අජිත් පී.ප පර්රො මහතො: කින් කමිටුපවත්ත
සිටිය නිසා, දයාසිරි ජයපසේකර ගරු මන්ීතුමා
පකාතැන පහෝ තැනකදී ප ම් ගැන සඳහන් කළා
මට මතකයි. Forensic audit එකක් කළා නම්, පමහි
සම්බන්ධතාව නිශේිත ුද්ධගලයන් ආයතන අතර
තිපබන money transfer ආදී සියල්ල ගන්න
ුළුවන් කියලා කියන්පන් පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: උසාවි යන
ප්රශේනයක් පනාපවයි. පමහි ඇතුළට කිඳා බැහැලා
පම් ගැන පසායන එක. අපි පකාතැනකදීවත්ත
forensic audit එකක් කපළේ නැද්ධද?
එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො: ලංකා
බැංකුපේ forensic audit එකක් කරන්න කියලා
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ.
ඩේලිව්.පී.සී.
ික්රමරත්න
මහතො:
පම්
ගනුපදනුවත්ත එක්ක උෙයු ආදායම පහෝ ඒ මුදල
පවන පවන තැන්වලට, පවනත්ත ගිණුම්වලට ගිපේ
පකාපහාමද? ඒවා අතර ඇති සම්බන්ධය.

සභො තිතුමො: අගමැතිතුමා ෙත්ත කරු ී ුද්ධගල
කමිටුපේ වාර්තාපේ තිපබන කරුණුවල සාරාංශයක්
පම් දමලා තිපබන්පන්. සම්ූර්ණ වාර්තාව
ඇමුණුමක් විධියට තිපබනවා. “...ලංකා බැංකුපේ
ගනුපදනු කාමරපේ (Dealer Room) සිදු වන
කටයුතු සම්බන්ධපයන් පවෝහාරික විගණනයක්
(Forensic audit) සිදු කිරීමට ලංකා බැංකුපේ
අධයක්ෂ මණ්ඩලය කටයුතු කළ යුතු බව.” කියලා,
ඒ සාරාංශපේ එක් කාරණයක් විධියට, ඒ
පගාල්ලන්පේ නිර්පද්ධශයක් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ විතරක් පනාපවයි,
ලංකා බැංකුපේ telephone calls යන ආකාරය
ආදිය. Insider information පවන්පන් පකාපහාමද
ඒ සියලු පද්ධවල් සම්බන්ධපයන්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පම් තිපබන්පන් අපිට
දීු එකක් පනාපවයි. බැංකුවට දීු එකක්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ී ුද්ධගල
කමිටුපවන් අපිට නිර්පද්ධශ පදන්පන් නැහැ. ඒ
පගාල්ලන්ට දීලා තිපබන්පන්. නමුත්ත, එහි ගතයුතු
පදයක් තිපබනවා නම්, අපි එය ගත යුතුයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: COPE එක පහෝ
මහ බැංකුව පහෝ විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව
විසින් පහෝ forensic audit එකක් කරලා නැහැ
පන්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Wikipedia එපකහි
සඳහන් පවලා තිපබන පදයක් කියන්නම්,
( 433 )
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“Forensic science is the application
of science to criminal and civil laws.”

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: “Digital footprint”
කියලා තිපබනවා, What is that කියලා තමයි
අහන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It covers
both criminal and civil.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභාෙතිතුමා පන්
පමය ියන්න ඇත්තපත්ත. ඔබතුමා පමයින් අදහසේ
කපළේ කුමක්ද කියලා කියන්න ුළුවන්ද?

සභො තිතුමො: පකටුම්ෙපතහි 09 පවනි පිටුව. එහි
ගැටලුවක් නැහැ පන්ද?

සභො තිතුමො: ඒ අදාළ Report එපක් තමයි ඒ
කාරණය තිපබන්පන්. ගරු අගමැතිතුමා විසින් ෙත්ත
කරු නීතීඥ ගාමිණි පිටිෙන මහතාපේ
සභාෙතීත්තවපයන් ෙැවති ී ුද්ධගල කමිටුපේ
නිර්පද්ධශයක් හැටියට, “...ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් ඒ අයුරින්ම ඉටුකර ඇත්තද යන්න ෙරීක්ෂා
කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරින්පේ
සංඛයාංක හා ො සටහන්(Digital Foot Prints)
පිළිබඳව ද නිරීක්ෂණය කිරීම පයෝගය වන බව
පෙන්වා දී තිබුණි.” කියලා තිපබනවා.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: එම පිටුපේ අග
printing mistake එකක් තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: බාධා කරනවාට
සමාවන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපප්ප අවසාන
නිර්පද්ධශවලට forensic audit එකක අවශයතාව
පිළිබඳව කාරණය - ඒ කියන්පන් අපි පමයට එකඟ
වනවා කියන එක පනාපවයි.- එය ඇතුළත්ත
කරනවාද? ඔබතුමා අහලා ඉන්න එකඟ පවනවාද
කියලා නැත්තනම් පමතැන ප්රශේනයක් එනවා.
සභො තිතුමො: අපි නිර්පද්ධශ කථා කරන
අවසේථාපේදී ලකුණු කරමු. දැනට, “නිර්පද්ධශවලට
forensic audit එකක් ගැන නිර්පද්ධශ කරනවා.”
කියලා, එකඟතාවක් තියා ගමු. ඔබතුමා 09 පවනි
පිටුපේ තිපබනවා කිේව පදෝෂය computer system
එපක් එකක්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපි අහන්පන් ඒ පමාකක්ද කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔතැන
කියන්පනත්ත forensic audit එකම තමයි.
සභො තිතුමො: පමය අපප්ප අදහසක් පනාපවයි. ඒ
Report එපක් නිර්පද්ධශයක්.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, forensic audit එකක අවශයතාව
අපිට නිර්පද්ධශ කරන්න ුළුවන්. එතපකාට, අපි
කරු audit එක සහ Report එක එයට යටත්ත
වනවාද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපිත්ත එය ඇතුළත්ත
කරනවා නම්, එහි පත්තරුම දැන ගන්න එක අවශයයි
පන්.
සභො තිතුමො: වචනපේ පත්තරුම දැන ගන්න එක
අවශයයි පන්.

සභො තිතුමො: නැහැ, එය අපප්ප නිර්පද්ධශයක්
විතරයි.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒපක් තිපබන
ඔක්පකාපේම අපි එල්පලන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක ඒ
අයපේ නිගමන.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මූික කුමක්ද
කියලා අෙට තීරණය කරන්න බැහැ. Forensic
audit එක අවසන් වුණාට ෙසුව එහි තිපබන කරුණු
අනුව එය තීරණය කරන්න ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: රිපෙෝට් එපක්
දානපකාට අපි දැන ගන්න ඕනෑ පමාකක්ද දාන්පන්
කියලා. නිගමනය දාන්පන් ඒ තැන. නැත්තනම් මුළු
නිගමනයම අමුණනවාපන් පම්කට.

සභො තිතුමො: පකටුම්ෙපත්ත 10 පවනි පිටුව. එහි
නිවැරදි කිරීම් තිපබනවාද?

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒක හරි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිවැරදි කිරීමක්
වශපයන් පනාපවයි, කරුණක් වශපයන් පදයක්
සඳහන් කළ යුතුයි. පම් වාර්තාපවත්ත සඳහන් කරලා
තිපබනවා, “..ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඒ
අයුරින්ම ඉටු කර ඇත්තද යන්න ෙරීක්ෂා කිරීම සඳහා
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරින්පේ සංඛයාංක හා
ො සටහන් (Digital Foot Prints) පිළිබඳව ද
නිරීක්ෂණය කිරීම පයෝගය වන බව පෙන්වා දී
තිබුණි.” කියලා. සමාපවන්න, මම කින් කමිටුපේ
සිටිපේ නැති නිසා මට සමහර කරුණු ගැන ෙැහැදිි
නැහැ. පම් කියන්පන් කුමක්ද කියලා justify
කරන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: රිපෙෝට් නිකමට
දාන්න බැහැ.
ගරු වීර කුමොර දිසොනොයක මහතො: මට මතකයි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේත්ත තිබුණා, ඒ අයපේත්ත
තිබුණා, මින් එහා ගිය ෙරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි
කියලා.
ගරු අජිත් පි. ප පර්රො මහතො: ඇත කියන එක
විතරක් ිේවා නම් හරි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: දැන් ඒපක් දාන
පකාට එපසේ පයෝජනා වී ඇත. තවමත්ත එය සිදු වී
නැත කියලා එන්න ඕනෑ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඒවා ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා අවශය සුදුසු පියවර
ගත යුතුයි කියලා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: “ සිදු වී නැත”
කියන එක කරන්න බැහැ පන්. ඒක අෙට කරන්න
බැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපි පම් COPE
කමිටුපේ report එක හදන්පන් වගකිම ඇතුව. පම්
අදහසේ දක්වන විට අපි අවශය අදහසක් තිපබනවා
නම් දැක්විය යුතුයි. ගිය වර ඇසුව වැදගත්තම කරුණ
තමයි, මහ බැංකුපවන් යන දුරකථන ෙණිවිඩ
සම්බන්ධපයන් trace එකක් නැහැ. අපි ගිය වතාපේ
කිේවා
ඒ
සම්බන්ධපයන්
අනිවාර්පයන්
ෙරීක්ෂණයක් ෙවත්තවන්න ඕනෑ කියලා . ඒක
වැදගත්ත පදයක්. Inside trading පවන්පන් trace
නැති විට ඇතුපළන් telephone calls යන විට.
ඉතින් පම් පදකම ඉතාම වැදගත්ත. Forensic එකයි
පම්කයි. හැම තැනින්ම callsයන එක කිසිම
නිරීක්ෂණයක් පවන්පන් නැහැ Central Bank
එපකන්. ඕනෑ විධියට inside information පදන්න
ුළුවන්. කාපේවත්ත lines පචක් පවන්පන් නැහැ.
Calls පචක් පවන්පන් නැහැ record පවන්පන්
නැහැ. පිට රට හැම Central Bank එකකම හැම
එකකම digitalized record පවනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ අපි කරනවා
පනාපවයි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එක් එක්
ආයතන විසින් පදන ලද නිර්පද්ධශ වුණා නැහැ
කියලා දාන්න ගිපයාත්ත ඒක ප්රාපයෝගික නැහැ. ඒක
අදාළ පදයක් පනාපවයි.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පමාකද එය
"සිදු වී නැත" කියලා කිේපවාත්ත අෙපගන් එහා වග
කීමකට යනවා. කවුද වග කියන්පන් කියන ප්රශේනය
ඇෙසු ආවාම අපි කරු එපකන් වැඩක් නැතිව
යනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: වැදගත්ත කරුණු
quote කරන්පන්. පමාකද වැදගත්ත කරුණු quote
කරන්පන් පම්කට දාන්න ඕනෑ නිසා.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මම දකින්පන් පමපහමයි. ොර්ිපම්න්තුව තමයි පම්
සම්බන්ධපයන් අවසාන බලධාරියා. ොර්ිපම්න්තුව
අපිට පම් වග කීම ෙැවරුවාට ෙසුව අපි කිේපවාත්ත
පමහි තවත්ත ඒවා කරන්න ඕනෑ කියලා, අපි පදන
තීන්දුව වැඩක් නැතිව යනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමනි, මම පෙෂරිය කරන කාලපේ
පටිප ෝන් ලයින් තිපබනවා, ඒවා dedicated
lines. ඒ කියන්පන් පනාම්මර කථා කරන්න ඕනෑ
නැහැ මහ බැංකුවට ගන්න. Primary dealer
පකපනක් පනාම්මරයක් කථා කරන්පන් නැහැ.
Pick up කළාම පකින්ම මහ බැංකුවට සම්බන්ධ
පවන්පන්. Red phone කියලා අපි ඉසේසර කාලපේ
කියන්පන්. එතපකාට මහ බැංකුපේ dealing rooms
වල තිපබනවා එක එක පටිප ෝන්. ඒ එක එක
පටිප ෝන් යන්පන් එක එක primary dealers
ලාට. monitor කරන එක මහ පලාකු අමාරු පදයක්
පනාපවයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි, අපි
පම්පක් අන්තිම නිර්පද්ධශවල පයෝජනා කරන්න
ඕනෑ, මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපේදී පමම පඩන්ටර්
කටයුතුවලදී අනුගමනය කරන්න ඕනෑ කරන sales
conditions එක එක parameters ගැන. මට
පත්තපරන විධියට digital foot prints කියන්පන්,
කවුද කපළේ කියලා, පචක් නම් අපි අත්තසන් කරනවා
පන්.
E-mail වාපේ ඒවාපේ, transactional computers
වින් කරන ඒවාපේ කවුද user කියලා අසු වන්පන්
නැහැ. පමාකද common computers ොවිච්ි
කරද්ධදි. මට පත්තපරන විධියට ඒ වාපේ පදයක් තමයි
ඇත්තපත්ත කියලා. Digital foot prints කියන්පන්
mainly කවුද user කියන එක හැම transaction
එපකන් transaction එකම record පවන ක්රමයක්
විය යුතුයි. පමාකද common computers ොවිච්ි
කරන නිසා. අතිපර්ක ුළුවන්. මම කියන්පන්
ඔබතුමන් අගට නිර්පද්ධශ වගයක් දාලා තිපබනවා
පන් මහ බැංකුව ඇතුපල් modify පවන්න ඕනෑ
කියලා. එතැනට අපි පම්ක පයෝජනා කරමු. දැන්
කරලා තිපබනවාද නැද්ධද කියලා අෙට අදාළ නැහැ.

සභාෙතිතුමා: පම්ක වැදගත්ත කාරණාවක් නිසා
පමතැන සටහන් කරනවා වාපේම නිර්පද්ධශයකට
ගනිමු. ඊළඟට 10 වන පිටුව ගනිමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 09 වන පිටුපේ
හිසේතැන් වගයක් තිපබනවා ඒ පමාකද?
සභාෙතිතුමා: ඒක computer printingවල
ප්රශේනයක්. ඒක එකතු පවලා වචන ටික හැපදනවා.
10 වන පිටුව හරිපන්ද? 11 වන පිටුපේ බලන්න?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, 11 වන පිටුපේ තමයි මූික ප්රශේනය
ෙැන නගින්පන්. මම පම් වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත වූ
ෙළමුපවනි දවපසේ සිට මපේ තර්කය ඉදිරිෙත්ත වුපණ්
රජයට පකාපහාමද පම් මූලය අලාභය කියලා
තිබුපණ් ඉසේසර. ඒක අවාසිය හැටියට අපි දැන්

සභාෙතිතුමා: අෙට පමපහම පයෝජනාවක්
නිර්පද්ධශවලට දාන්න ුළුවන්. අපප්ප නිර්පද්ධශවලදී,
මීට කින් ෙත්ත කරන ලද ී ුද්ධගල කමිටුපේ
නිර්පද්ධශයන් පම් වන විට ක්රියාත්තමක පවලා නැහැ.
( 435 )
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වචනය පවනසේ කළා. මට පම් ෙළමුපවනි
paragraph එපක් අවසාන ප්රශේනය-

අවසේථාවලදී කූෙන් එකක් එකතු කරන්පන් නැහැ.
රුපියල් සියය විතරයි. මාස හපයන් හයට පොිය
ලැපබන්පන් නැහැ සමහර ඒවාපේ මාස හපයන්
හයට පොිය ලැපබනවා .

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පොඩි බාධා කිරීමක්
කරනවා. කින් පිටුවට එන්න ුළුවන්ද? නැත්තනම්
ඔබතුමා අවසන් කරලාම ඉන්නවාද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මාස හපයන් හයට
ලැපබන්පන් නැත්තනම් පකාපහාමද පොිය
ලැපබන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
අවසන් කරලා ඉමු. ෙටන් ගත්තතා පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො
අවසානපේදී face value එක ලැපබනවා.

සභාෙතිතුමා: 10 පවනි එක අවසන් කරමුද?
පිටුපවන් පිටුව අවසන් කර පගන ගියාම පලපහසියි.
ඔබතුමාට අදාළ පවන පදයක් පම්පක් තිපබන්න
ුළුවන් පන්.

මහතො:

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එෙමණයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මගදි කිසිම
interest එකක් ලැපබන්පන් නැහැ. අපි එපහම නම්
එතැනින් ෙටන් ගනිමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, 2 වන
පඡදය, 2 වන ක්රමය. ඍජු ක්රමය, ුද්ධගික නිකුතු
ක්රමය, මම දැන ගන්න අහන්පන්, පම්පක් සඳහන්
පවනවා. “බරතැබූ ප්රමාණය ප්ප ප්රාථමික ගනු
පදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා
අවසේථාව ලබා දීම” පම් ප්රාථමික ගනු පදනුකරුවන්
කියලා මට ලැබී ඇති ිපි පල්ඛන අනුව සඳහන්
පවන්පන්, EPF, ETF -

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Only a
storage facility.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
එකක ටන් ගනිමු. රජය ිසින් පනොපයකුත්
භොණ්ඩොගොර බිල් ත්, බැඳුම්කර නිකුත් කරනව්ො.
අපි ඒ බැඳුම්කර බිල් ත් කියන ඒව්ො පව්නස් කර
ගන්පන් කොලය අනුව්. අවුරුද්දකට අඩු නම්
භොණ්ඩොගොර බිල් ත් කියලො අපි සොමොනයපයන්
සඳහන් කරනව්ො. අවුරුද්දකට ව්ැඩි නම් අපි
භොණ්ඩොගොර බැඳුම්කර කියලො සඳහන් කරනව්ො.
එතපකොට භොණ්ඩොගොර බිල් ත්ව්ල කූ න් එකක,
එපහමත් නැත්නම් ප ොලිය අනු ොතයක නැහැ.
එතපකොට අපිට පම් බැඳුම්කරය. කිසිම දව්සක
රුපියල් සීයයට ිකුණන්න බැහැ. ප ොලියක
නැත්නම් ඇයි ගන්පන්? දැන් රුපියල් සියයට
ගන්පන් නැහැ පන්. එකපකෝ අනූව්ට, එකපකෝ
රුපියල් අසූ හට, එපහම නැත්නම් රුපියල් අසූව්ට.
රුපියල් හැත්තෑ හට, රුපියල් අනූ හට ආදී
ව් පයන් පනොපයකුත් ගණන්ව්ලට ගන්නව්ො.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ප්රාථමික
කියන්පන් primary dealersලා සහ EPF.
The Hon. Sujeewa Senasinghe : Any private
dealer also.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: All primary
dealers. 16 primary dealers plus one දැන් අපි
යමු, මූික content එපක් ගැටලුවට. ෙළමුපවනි
පඡදපේ අවසාන වාකයයට. “ එපමන්ම පොි
අනුොතයට වඩා වැඩි ඵලදා අනුොතයකට එනම්,
වට්ටම් අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම
පහේතුපවන් රජයට මූලය අවාසියක්ද සිදු පේ" එම
වාකයය ගැටලු සහගතයි.
සභො තිතුමො: එම පකාටසද? එම පකාටසින් එහා
තිපබන අපනක් ටිකත්ත එක්කමද? “ පොලී
අනුොතයට සමාන ඵලදා අනුොතයකට බැඳුම්කර
නිකුත්ත කළපහාත්ත රජයට අමතර වාසියක් පහෝ
අවාසියක් සිදු පනාපවයි කියන එකත්ත එකක්මද?
නැත්තනම් පම් පකාටස විතරද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ ගන්පන් අර ව්ොසිය
අත් කර ගන්න. අසූව්ට ගත්තොම සියයට පදන්න
පුළුව්න්.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම අද
අනූව්ට ගත්තො කියලො හිතමු. අවුරුද්දකින් සුව් මට
රුපියල් සියයක ලැපබනව්ො. එතපකොට මට රුපියල්
දහයක ලැපබනව්ො. එතපකොට සියයට දහයක ව්ොපේ
ගණනක තමයි අ ට yield එකක හැටියට
ලැපබන්පන්. නමුත් එහි කූ න් එකක නැහැ.
එතපකොට රජයට කිසි දව්සක පම්ක face value
එකට ිකුණන්න බැහැ. එපහම ිකුණන්න පුළුව්න්
අව්ස්ථො පලෝකපේ ඉතොම දුර්ලභයි. ඒ පව්න්පන් අද
ජ ොනය ව්ොපේ රටව්ල ඍන ප ොලියක තිපබනව්ො.
ඍන ප ොලියක තිබුණ අව්ස්ථොව්කදි මණයි,
පමව්ැනි බැඳුම්කරයක පහෝ බිල් තක සියයට පහෝ

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔක්පකාම
එකට කියවන්න ඕනෑ. ඊට කින් වාකයයත්ත
එකටම කියවන්න ඕනෑ. රජයට වාසියක්ද?
අවාසියක්ද? දැන් පමතැන පන් මූික ප්රශේනය
තිපබන්පන්. රජයට අලාභයක් පහෝ අවාසියක්
වුණාද? පවන කවුරු පහෝ ලාභයක් පහෝ වාසියක්
ලබා ගත්තතාද? ඒ ප්රමාණය කුමක්ද කියන එක. දැන්
පමතැන කියන්පන් රුපියල් සියපේ bond එක
තිපබනවා . රුපියල් සියපේ bond එකට සමහර
අවසේථාවලදී පොලී අනුොතයකුත්ත එපහමත්ත
නැත්තනම් කූෙන් එකක් එකතු කරනවා. සමහර
( 436 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සියයට ව්ඩො ව්ැඩි ප්රමොණයකට ිකුණන්න
ලැපබන්පන්. එතපකොට මපේ මූලික ප්ර ්නය
පව්න්පන් සභො තිතුමො, අපි පම් ලොභය පහෝ අලොභය
එපහම නැත්නම් ව්ොසිය පහෝ අව්ොසිය තීරණය
කරන්පන් රුපියල් සියයට ව්ඩො අඩුපව්න් ලැබුණො
නම් ඒ gap එක නම්, එතපකොට මූලික ආර්ික
ිදයොත්මක ගැටලුව්ක පමහි ැන නගිනව්ො. අපි
පමතැනින් එහොට යන්න කලින් පම් ප්ර ්නයට අපි
ිසඳුමක පසොයො ගන්න පව්නව්ො. පමොකද මම
ඍජුව්ම එදො සිට අදත් කියන්පන්, ඔබතුමන්
දන්නව්ො පම්ක අද පගපනන ගැටලුව්ක පනොපව්යි
පන්. අපි දිගින් දිගටම පම් සම්බන්ධපයන් සොකච්ඡො
කළො. ඒ තමයි එක ව්ර්ගයක බැඳුම්කරයක.

පගන තිපබන්පන් ැහැදිලිව් ඔය කියන කරුණ
දනම් කරපගන පනොපව්යි. ැහැදිලිම අ ට
සැලැස්මක තිපබනව්ො.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො uy;d: එපහම
පනොපව්යි නම්, අපි ඒක ඉව්ත් කරමු.
ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: ඉව්ත් කරන්න අව් ය
නැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එතුමොට
ැහැදිලි කරන්න අව්ස්ථොව් පදන්න.
ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: පම් කොරණය නිව්ැරදියි,
කිසිම ප්ර ්නයක නැහැ. පම්පක කථො කරන්පන්
bills ගැන පනොපව්යි, bonds ගැන පන්.
Bondsව්ලදී අපි කථො කරන්පන්, specific issue
එකක ගැස මිසක general problem එකක ගැන
පනොපව්යි. Specific issue එපකදී ඔය කියන
කොරණය ඊට ව්ඩො පව්නස් තත්ත්ව්යක තිපබන්පන්.
පම්කද, පම් කොරණපේදී Bonds issue කිරීම
සම්බන්ධපයන් policy එකක තිබුණො. Bonds
issue කිරීම සම්බන්ධපයන් මීට ව්ඩො legal base
එකක තිපබනව්ො. ඒ legal base එක යටපත්, ගන්න
ඕනෑ ප්රමොණය Monetary Board එක අනුමත
කරන්න ඕනෑ. ඒ ප්රමොණය ගිහිල්ලො “as much as
possible” කියන එක අපි explain කළො. පම්ක
“minimum loss” කියන තැනට ගිහිල්ලො තමයි
කරන්න වුපණ්. පමොකද, market එපක ප ොලී rate
එක ආරකෂො කිරීම සඳහො යො යුතු උ රිම එක
පම්කයි. එපහම නැතිව්, auction එපක එන region
එක පනොපව්යි කියන එක පම් පව්න පකොට සියයට
100කම ැහැදිලි පව්ලො අව්සොනයි කියලො මම
හිතනව්ො. Auction එකට යන මුළු ව්ටිනොකම කියන
කොරණපේදී, අපි පම් case එකම ගත්පතොත්, Rs 1
billion කියන කොරණය,-

කිසිම දිනයක රුපියල් 100ට ිකුණන්න බැහැ.
ඒක රුපියල් 90කට ිකුණුපව්ොත් රජයට ොඩුව්ක
පව්නව්ොද? අපි කියන ිධියට ඒක ොඩුව්ක.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: දැන් තිපබන
Report එක අනුව් ොඩුව්ක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි එතැනට
ළමුපව්න්ම අව්තීර්ණ පව්න්පන් 11ව්ැනි පිටුපව්න්
පන්. ඒ නිසො ඒක ොඩුව්ක කියලො සඳහන් කරන්න
පව්නව්ො. ඒ ළමුව්ැනි කොරණය. පදව්ැනි කොරණයට
යන්න කලින් ළමුව්ැනි කොරණය ගැන දැන්
සොකච්ඡො කරනව්ොද, නැත්නම් සුව් සොකච්ඡො
කරනව්ොද?
ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: දැන් සොකච්ඡො කරමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ සම්බන්ධපයන්
ිගණකොධි තිතුමොටත් කියන්න පදයක තිපබනව්ො
නම් කියන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
ිගණකොධි තිතුමනි, නැත්නම් මම මපේ කරුණු
ඉදිරි ත් කරන්නම්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැනට
එන්න පනොපව්යි, මම උත්සොහ කපළ්.

ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: නැහැ, මම ඒක
explain කරන්නම්. මම හිතන ිධියට,
ිගණකොධි ති ව්ොර්තොපව් ඔය කියන කොරණය ගැන
ැහැදිලිව් සම්ූර්ණපයන් ිස්තර කර තිපබනව්ො.
ඒක පදව්රක, තුන්ව්රක read කපළොත් පත්රුම්
ගන්න පුළුව්න්. අපනක කොරණය තමයි, bills ගැන
ව්ොර්තොපව් කිසිම තැපනක කථො කරලො නැහැ, ඕක
ඔතැනින් out පව්නව්ො. පමොකද, අපි කථො
කරන්පන්, bonds ගැන මණයි. ඒක පම් ප්ර ්නයට
අදොළ නැහැ. ඔබතුමො කියන එක නිව්ැරදියි, පව්නත්
පිටස්තර කොර්යක කිරීපම්දී. නමුත් පම් කොරණයට
bill එක සම්බන්ධ නැහැ. Bond එක ගැන කථො
කිරීපම්දී “අව්ොසිය” කියන ව්චනය භොිත කළොට
“අලොභය” කියන ව්චනය භොිත කරන්න මම
කැමැතියි. ව්ොර්තොපව් “අලොභය” කියන එක හඳුනො

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමො හදන්පන්
ව්ැරදි නිව්ැරදි කරන්නයි. පමතුමො අහන්පන්,
ඔබතුමන්ලො දීලො තිපබන ව්ොර්තොව් අනුව් ඉතො
සොධොරණ, සරල ප්ර ්නයක.
ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: ව්ොර්තොව් ගැන තමයි පම්
කියන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් ව්ොර්තොව්
ිගණකොධි තිතුමො හදපු ව්ොර්තොව්ක පනොපව්යි, ගරු
සභො තිතුමො හදපු ව්ොර්තොව්ක පන්ද?
සභො තිතුමො: පම්ක පල්කම් කොර්යොලපයන් හදපු,
අපේ investigation එක දනම් කරගත් ව්ොර්තොව්
පන්.
( 437 )
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ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභො තිතුමනි,
පමතුමො explain කරන්පන් සම්ූර්ණ bond issue
එක ගැන. (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමො අහන්පන් ඒක පනොපව්යි, එතුමො
අහන්පන්, ව්ොර්තොපව් 3.2හි සඳහන් මොතෘකොව්
බලන්න. “බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම හො මූලය
පව්පළඳ ප ොළ ප ොලී අනු ොතපයහි බල ෑම.”
පම්ක අහගන්න. එක ොරක, පද ොරක ඇහුව්ොම අපි
කියන්පන් පමොකකද කියලො ැහැදිලි පව්යි. ඒ
බල ෑම බැඳුම්කර සම්බන්ධපයන් ඇති පව්න
ආකොරය කොරක සභොපව්න් ිස්තර කරන්පන්,
රුපියල් 100ට අඩු මුදලක තිබුණොම අව්ොසියකුත්,
ඊට ව්ැඩි මුදලක තිබුපණොත් ව්ොසියකුත් පව්නව්ො
කියන දනම ගැනයි. ඒ කොරණය ගැන මණයි
අහන්පන්. ඒක එපහම පව්න්න බැහැ කියලො,
ආචොර්ය හර්ෂ ද සිල්ව්ො ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමො
උදොරණයක
ිධියට
කිව්පව්,
බිල් ත්
සම්බන්ධපයන්. බැඳුම්කර සම්බන්ධපයන් ගත්තත්,
ප ොලී අනු ොතයයි,-

පමොකද, අපි පම්පක සොකච්ඡො කරන්පන් ඒව්ො ගැන
පන්. ඒ ප ොදු පද් තමයි පමතැන සඳහන් පව්න්පන්.
ඊට සුව් 4ව්ැනි රිච්පේදපේ තිපබන්පන්, ඒකට
අදොළ නීතිමය සුබිම ගැනයි. ඒ ටික හරි පන්. ඒක
තමයි පම්පකන් ැහැදිලි කපළ්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ආර්ික ිදයොව්
අනුව් බැලුව්ොම පම් කොරණය ව්ැරදියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
පිළිගන්නව්ො, පම්පක සොකච්ඡො කරන්පන්
භොණ්ඩොගොර බිල් තක ගැන පනොපව්යි, භොණ්ඩොගොර
බැඳුම්කරයක ගැනයි කියලො. පමතැනදී අපි බිල් ත
සහ බැඳුම්කරය පව්න් කර හඳුනො ගන්පන්
පකොපහොමද? අවුරුද්දට ව්ැඩි නිසොද නැත්නම්,
coupon එකක තිපබන නිසොද? පමොකද, coupon
නැති බැඳුම්කරත් තිපබනව්ො. Discount bonds
තිපබනව්ො අවුරුදු 30ට. ඒව්ො ශ්රී ලිංකොපව් ඉදිරි ත්
කරලො නැති වුණොට, ඇපමරිකොව්, ජ ොනය,
ඉන්දියොව් ව්ැනි ිපද් රටව්ල අවුරුදු 30ට යනකම්
deep discount bonds තිපබනව්ො. ඒ නිසො
පමතැනදී අපි තීරණය කරන්න ඕනෑ, රුපියල් 100ට
ව්ඩො face value එකට අඩු නම් රජයට අව්ොසියක
පව්න්පන් ඇයි කියලො. ඒ මූලික දනම මත පන්,
පම් ව්ොර්තොව් ඉදිරි ත් පව්න්පන්. ඒ අනුව් තමයි
පම්ක ොඩුව්ක කියන තර්කය අපි පගොඩනඟන්පන්.
පමතැනදී අ ට තීරණය කරන්න සිද්ධ පව්නව්ො, පම්
බැඳුම්කරය බිල් තකින් පව්නස් පව්න්පන්
පකොපහොමද කියලො. Coupon එකක ප ොලියක
පදන නිසොද කියලො තීරණය කරන්න ඕනෑ. You
have to justify that. එපහම කළො කියමු පකෝ.
මම පිළිගන්නව්ො, එතැනට එමු පකෝ. අපි පම්ව්ොට
සොමොනයපයන් කියන්පන්, Government Paper
කියලො. ඒ කියන්පන්, බිල් ත් පව්න්න පුළුව්න්;
බැඳුම්කර පව්න්න පුළුව්න්. අවුරුද්දට අඩු නම්,
Treasury bills අවුරුද්දට ව්ැඩි නම් Treasury
bonds. අපි bond එකක ගනිමු. පම් bond එක
කියන්පන් පමොකකද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම තව්ම
එතැනට ආපව් නැහැ. ඒක ගැනත් මම කියන්නම්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ කොරණයත්
අව්සන් කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමො
කියන්පන්, බිල් තක නිසො ඒක අදොළ නැහැ කියලො
පන්.
ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: ඔව්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
බැඳුම්කර සම්බන්ධපයන් කථො කරමු.
සභො තිතුමො: ඊට කලින් පම් පකොටස ඇතුළත්
කිරීපම් අදහස ගැන මම කියන්නම්. එපතකොට ඒක
ැහැදිලි පව්නව්ො පන්. ශ්රී ලිංකො මහ බැිංකුපව්
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම් ක්රියොව්ලිය පිළිබඳව් මහ
බැිංකුපව්න්ම ඉදිරි ත් කළ පල්ඛන, ඒ අයම දීපු
සොකි සටහන් සහ ඒ අයපේම පතොරතුරු මත
දනම් කරපගන කවුරු පහෝ පම් ව්ොර්තොව්
රිශීලනය කරන පකොට “බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්
ක්රියොව්ලිය කියන්පන් පමොකකද?” කියන එක
පත්රුම් ගැනීමට ප ොදු අදහසක තිපබන්න ඕනෑ
පන්. ඒක දැන ගැනීම සඳහො තමයි 3ව්ැනි
රිච්පේදපේ “භොණ්ඩොගොර බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීපම් ක්රියොව්ලිය” ගැන හැඳින්වීමක කරන්පන්.
නිකුත් කිරීපම් ක්රියොව්ලිය සහ ඒ නිකුත් කිරීපම්
ක්රියොව්ලිය තුළ මහ බැිංකුව් අනුගමනය කරන
ක්රමපව්ද ගැන තිපබනව්ො. ඒ ක්රමපව්දව්ලින්
ළමුව්ැනි එක තමයි, බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම හො
මූලය පව්පළඳ ප ොළ ප ොලී අනු ොතය බල ෑම.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අවුරුද්දට අඩු නම්
කියන්පන් භොණ්ඩොගොර බිල් තක කියලො.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සොමොනයපයන් අවුරුද්දට අඩු නම්, භොණ්ඩොගොර
බිල් ත්. අවුරුද්දට ව්ැඩි නම්, භොණ්ඩොගොර
බැඳුම්කර.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: භොණ්ඩොගොර
බිල් ත්ව්ලට ප ොලී අනු ොතයක ලැපබනව්ොද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ලැපබනව්ො,
නමුත් coupon එකක නැහැ. ඒ නිසො කව්දොව්ත්
රුපියල් 100කට bill එකක ිකුණන්න බැහැ.
( 438 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ කියන්පන්,
interest rate එකක නැහැ. නමුත් ඒක
උච්චොව්චණය පව්න්න පුළුව්න්.

ඉහළට යන්න ඕනෑ. රුපියල් 15 හළට එන්න
ඕනෑ. රුපියල් 12.50ට පම්ක සමස්ත equilibrium
එකක ිධියට එන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: interest
rate එකක කියන්පන්, මම අද පම්ක රුපියල් 80ට
ගත්තො කියමු පකෝ. ඒක අවුරුද්ද අව්සොන පව්නකම්
තියොපගන ඉඳලො මහ බැිංකුව්ට දුන්නොම මට ඒකට
රුපියල් 100ක පදනව්ො. එතපකොට රුපියල් සියයට
20ක ප ොලියක මට ලැපබනව්ො. පමතැන
පන්පන් එක පව්නසක මණයි. අපි දන්නව්ො, පම්
බැඳුම්කරයට coupon එකක තිපබනව්ො කියලො.
Coupon එකක කියන්පන් පමොකකද, ඒකට ප ොලී
අනු ොතයක තිපබනව්ො. අපි හිතමු, පම්
බැඳුම්කරපේ තිපබන coupon එක සියයට 10යි
කියලො. සියයට 10ක coupon එකක තිපබන පම්
bond එක මහ බැිංකුපව්න් අද ිකුණනව්ො.
එතපකොට අපි සියලු පදනොම පම්කට ලිංසු තියනව්ො.
අපි හිතමු පම්පක කොල රිච්පේදය අවුරුදු පදකයි
කියලො. අපි එපහම උ කල් නය කරමු පකෝ.
සියයට 10ක ප ොලියට පම් බැඳුම්කරය පදනව්ො.
නමුත් කලින් නිකුත් කළ බැඳුම්කර ද්ිතියික
පව්පළඳ ප ොපළ් තව් අවුරුදු පදකක ඉතිරි වුණු
තිපබනව්ො.

සභො තිතුමො, එතපකොට මට තිපබන මූලිකම
ගැටලුව් තමයි අ ට ඝෘජුව් පම් ව්ොකය පමතැන
ඉදිරි ත් කරන්න බැරිවීම.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මම
ඔබතුමොපගන් දැන ගන්නයි අහන්පන්. මුලින්ම Rs.
1 billion ගන්න පන් දැන්වීම දැම්පම්. ඒක හරිද
ිගණකොධි තිතුමො?
ගොමිණි ිපේසිිංහ මහතො: හරි.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එතපකොට
අදොළ සමොගම බිලියන කීයකද ගත්පත්?
Perpetual Treasuries Limited එක ගත්ත bond
ගණන කීයද?
ඩේලිව්.පී.සී. ික්රමරත්න මහතො: 5යි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔකපකොම 10යි.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගත්ත ප ොලි
අනු ොතය කීයද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: 11.73යි.
ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො:
ිගණකොධි තිතුමො, බිලියන 10ක මුදල 11.73ක
ප ොලි අනු ොතයට පන් ගත්පත්. පම් මුදල සියයට
11 ප ොලියට ගත්තො නම් ආණ්ඩුව්ට ලොභද, ොඩුද?
සියයට 11.73ට ගත්ත එක සියයට 11 ප ොලි
අනු ොතයට ගත්තො කියලො කියමුපකෝ. එතපකොට
පමොකකද පව්න්පන්?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අවුරුදු 4ක
පව්න්නත් පුළුව්න්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අවුරුදු 4ක
බැඳුම්කරයක නිකුත් කළො කියමු පකෝ. ඒපකන්
අවුරුදු පදකක පගිලො තිපබනව්ො, තව්ත් අවුරුදු
පදකක ඉතිරි පව්ලො තිපබනව්ො. අපි ඒව්ො
සලකන්පන් අවුරුදු පදපක බැඳුම්කර ිධියටයි.
ඒව්ොට ලැපබන ප ොලී අනු ොතය සියයට 15 නම්,
අපිට කිසිම දව්සක පම්ක රුපියල් 100ට ිකුණන්න
බැහැ. රුපියල් 100ට ිකුණන්න බැරි ඇයි?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අතන රුපියල් 5ක
ව්ැඩිපයන් ලැපබන නිසො.

ගොමිණි ිපේසිිංහ මහතො: ඇත්ත ව් පයන් එතැන
issue එක ඒක පනොපව්යි. පම්ක market පව්ලො
අ ට කීයක ලැපබනව්ොද කියන issue එකයි
තිපබන්පන්. Market එපක තිපබන interest rate
එක දනම් කර පගන තමයි ඒක තීරණය
පව්න්පන්. පම්පක තිබුණ issue එක පම් අව්ස්ථොපව්
ඊට ව්ඩො අඩු interest rate එකක තිබුපණ්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අතන
රුපියල් 5ක ව්ැඩිපුර ලැපබනව්ො. Market එපක
ඕනෑම පකපනකුට පුළුව්න් පමතැනින් ගන්න ඕනෑ
නැහැ එතැනින් ගන්න පුළුව්න් කියලො ඉන්න. ඒකට
තමයි අපි කියන්පන්, “arbitrage” කියලො.
පව්පළඳ ප ොළක හරියට ක්රියොත්මක පව්නව්ො නම්,
එපහම පව්නසක තිපබන්න බැහැ. උදොහරණයක
හැටියට මම simplify කපළොත්, එකම පද් පන් පම්
ිකුණන්පන්. එකම ප ොල් පගඩි ව්ර්ගය ගත්තොම,
එක කඩයක ප ොල් පගඩියක මිල රුපියල් 10යි.
තව්ත් කඩයක ප ොල් පගඩියක මිල රුපියල් 15යි.
පව්පළඳ ප ොපළ් එපහම පව්න්න බැහැ. රුපියල් 10

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒක තමයි
කියන්පන්. මම එතැනට තමයි එන්න හදන්පන්.
පම්පක secondary market එක සම්බන්ධ කරුණු
පස්රම හරි. නමුත් ඔබතුමො කියන්පන් සිද්ධිය සිදු
වුණු අව්ස්ථොපව් සිදු වුණු ොඩුව් පන්. ඔබතුමොපේ
පම් ව්ොර්තොපව් 14 ව්ැනි පිටුපව් තිපබනව්ො - මම 14
ව්ැනි පිටුව්ට යනව්ො පනොපව්යි. පව්න ප්ර න
් යක
අහන්න අව් ය නිසොයි මම අහන්පන්. පකටුම් පත්
එතුමොපේ ව්ොර්තොපව් පකොටසක තිපබන්පන්. 2014
ව්සපර් සිට සිදු වුණු ක්රියොව්ලිය තමයි- පව්න්පද්සියට
ගියො පන්. පව්න්පද්සි ක්රමපයන් සියයට 14ක
අරපගන තිපබනව්ො. ඝෘජු ක්රමපයන් සියයට 86ක
( 439 )
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අරපගන තිපබනව්ො. පව්න්පද්සි ක්රමපයන් සියයට
4, 96, 14, 4 ගිපේ ව්තින ප ොලි අනු ොතය ගැන
අව්පබෝධයක ගන්න. ැහැදලි පන්. පම් දකව්ො සිදු
පව්ලො තිපබන්පන් ගන්න සම්පුර්ණ ප්රමොණපයන්
සියයට 5ක පහෝ සියයට පදකක, තුනක කලින්
auction එකට දමනව්ො. දමලො බලනව්ො යන range
එක පමොකකද කියලො. ඊට සුව් තමයි fix ක්රමයට
ගන්පන්. ඒක පන් සිදු පව්ලො තිපබන්පන්. නමුත්
මොර්තු මොසපයන් සුව් සියයට සියයම පව්න්පද්සි
ක්රමයට තමයි ගිපේ.

අව්ොසි බලලො තමයි අපි තීරණය ගන්පන් කියලො.
ව්ොසි අව්ොසි කියලො එන්පන් එතැනට.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභො තිතුමො,
මමත් ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න ඇමතිතුමො සිතන
ිධියට හිතන්න කැමැතියි. මම ආර්ික
ිදයොඥපයකුත් පනොපව්යි. මට පගොඩක සිංකීර්ණ
පද්ව්ල් පත්පරන්පන්ත් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමො
ඇහුපව් common sense පිළිබඳ ප්ර ්නයක. අපේ
සොමොනය කථොව් පමොකකද? පම්ක 11.73කට
යන්පන් නැතිව් 10කට, 9.5කට, 10.5කට ගියො නම්
okay ද කියලො පන් අහන්පන්. That is to have a
common sense. එපහම වුණො නම් හරිද? 12කට
කිට්ටටු පව්න්න ගිය නිසොද පම් ප්ර ්නය ඇති වුපණ්?
ඒක තමයි common sense ප්ර ්නය. ඒකට
පිළිතුරක තිපබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි specific
ප්ර ්නය. මම ගරු සභො තිතුමො සමඟ එකතු
පව්න්පන් නැහැ පමන්න පම් පහ්තුව් නිසො.
ඔබතුමොම පම් report එපක තිපබන ිස්තර
බැලුපව්ොත්, 2014 ව්සපර් අපේල් මොසපේ සම්පුර්ණ
direct placements; 2014 ජුනි මොසපේ
සම්ූර්ණපයන් direct placements; 2014
අපගොස්තු මොසපේ සම්ූර්ණපයන් direct
placements; ඔකපතෝබර්, පනොව්ැම්බර්, 2015
ජනව්ොරි සම්ූර්ණපයන් direct placements.
Central Bank එපක මහත්ව්රු ඔය තර්කය කිව්ව්ො
තමයි. ඔබතුමො හරි. කිව්ව්ොට ඒ අය කියන එක
නිව්ැරදි නැහැ. ඒකයි මම කියන්පන්. Central
Bank එක කියන පද් ව්ොර්තො කරන්න අපි අව් ය
නැහැ. අ ටත් පමොකක හරි පදයක තිපබනව්ො පන්.
අපි ිනි ්චයක පදන්න පන් පම් කමිටුව්ට ඇිත්
ඉන්පන්. ඒක එපහම පනොපව්යි. පමතැන ඔය
කියන ratio එකක maintain කිරීමක හරි, ඒ
කියන්පන් auction එකට ප ොඩ්ඩක දමලො ගණන
අරපගන ඒකට private placements match කිරීම
හැමදොම පව්ලො නැහැ. එපහම කරපු දව්ස් ඇති. මම
නැහැ කියන්පන් නැහැ. ඒ ිතරක පනොපව්යි, අපි
specific ප බරව්ොරි මොර්තු ගත්තත් ඇත්තටම 100
per cent auction නැහැ පන්. බලන්නපකෝ පම්
ව්ොර්තොපව් තිපබන හැටි. අපි සොකච්ඡො කරන්පන්
2015 ව්සපර් ප බරව්ොරි 27 ව්ැනි දින auction එක
ගැන. ඒ auction එකට කලින් රුපියල් බිලියන
23ක private placementsව්ලින් අරපගන
තිපබනව්ො. ඔතැන tricky ප්ර ්නයක තිපබනව්ො.
Mr. Wijesinghe, ඒක හරිම important
ප්ර ්නයක. ඕක පන් කියන කථොව්. ඒ කියන්පන්
ි ොල මුදල් හිඟයක තිබුණො. සුව් තිපබන ඒව්ොට
මම පම් යමක කියන්පන්. ි ොල මුදල් හිඟයක
තිබුණො; desperate හිඟයක තිබුණො. ප්රති ත්ති

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි තව්ම
එතැනට ඇිත් නැහැ, ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න
මන්ීතුමො.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සියයට 11.73 ට පන්
ගත්පත්. එතුමො අහන්පන් සියයට 11 ප ොලි
අනු ොතයට ගත්තො නම් රජයට ොඩුද, ව්ොසිද
කියලොයි. ව්ැඩිය ිස්තර කරන්පන් නැතිව් ඒකට
පිළිතුරක පදන්නපකෝ. පිළිතුර දුන්නොට සුව්
පමතුමොට ඊළඟ ප්ර න
් ය අහන්න පුළුව්න්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු (ආචොර්ය)
හර්ෂ ද සිල්ව්ො ඇමතිතුමො secondary market එක
පිළිබඳව් ආර්ික ිදයොනුකූලව් කථො කළො. අපි
නි ්ිත කරුණු සම්බන්ධපයන් එව්පල් ොඩුව් පන්
බලන්පන්. ිප ්ෂපයන්ම ප ොලි අනු ොතය
සම්බන්ධපයන්. ඒ කියන්පන් පම්කට ඉදිරි ත්
කරපු අය බිලියන එකක ගන්න හිතොපගන තමයි
ඉදිරි ත් ව්න්පන්. නමුත් සමොගම් පදකක ිතරක
ව්ැඩි ගණනක දැම්මො. සිද්ධ වුණු ක්රියොව්ලිය ඒක
පන්. සමොගම් කිහි යක ව්ැඩිය දැම්මො.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමො, ප ොඩ්ඩක
ඉන්නපකෝ. මට
ැහැදිලි කිරීමක කරන්න
අව්ස්ථොව්ක පදන්නපකෝ. අපි කවුරුත් දන්නව්ො අපි
කරන්පන් පමොකකද කියලො. අපි කවුරුත් පම්
කරන්පන් මහ බැිංකුපව් බැඳුම්කර ගනුපදනුව්
හරහො සිදු වුණු ගනුපදනුව්ට අදොළ ව්ොර්තොව්ක සකස්
කිරීම පන්. එපහම නැතිව් බැඳුම්කර පිළිබඳව්
ලිංකොපව් ක්රියොත්මක ව්න ක්රමපව්දය ගැන
ොර්ලිපම්න්තුව්ට ආර්ික ිදයොත්මක ිග්රහයකට
අර්ථකථනයක පදන එක පනොපව්යි පන්. එතපකොට
පම් ගනුපදනුව් අදොළ කර පගන මහ බැිංකුව් දැනට
ක්රියොත්මක කරන බැඳුම්කර ක්රියොව්ලිය පකොපහොමද
සිදු ව්න්පන් කියන එක ගැන තමයි පම් තිපබන්පන්.
ඒකයි මම පම් කියන්පන්. මහ බැිංකුපව් නිලධොරින්
පමතැනට ඇිත් ැහැදිලිව් කිව්ව්ො market එපක
තිපබන ප්රමොණය ගැන අදහසක ගන්න අපි මුලින්
අගයක ඉදිරි ත් කරනව්ො. ඒ ඉදිරි ත් කරන අගයට
එන ඉල්ලුම මත මහ බැිංකුව්ට, අ ට පනොපව්යි.
හිතලුව්කට පනොපව්යි. මහ බැිංකුව්ට තිපබන ව්ොසි
( 440 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පමොකුත් නැහැ. Direct placements දමලො පුළුව්න්
තරම් ගන්න බැලුව්ො. අන්තිම දව්සක නිසො මම පම්
කියන්පන්. බිලියන 23.524 සම්පුර්ණපයන්
private placements දමලො market එක ශුද්ධ
කරලො ගත්ත ගණනක.

ප ොලී අනු ොතිකය සියයට 11.73ට ගිහින් තිපයන
ිට, ඒක සියයට 9.48ටම ගන්න තිබුණො නම් ශ්රී
ලිංකොණ්ඩුව්ට ව්ොසි නැද්ද? කියලො ගරු ලසන්ත
අලගියව්න්න මන්ීතුමො අහන්පන්. ඒක සියයට
10ට ගත්තො නම් ව්ොසි නැද්ද; සියයට 11ට ගත්තො
නම් ව්ොසි නැද්ද? පමොකද, ගිය සතිපේ තිබුණු ප ොලී
අනු ොතිකය තිපබනව්ො. පලෝකපේ ඉස්පසල්ලොම
market එකක හපඳ්
ටන් පගන කරනව්ො
පනොපව්යි පන්. ඔබතුමන්ලොට ඉදිරි ත් කර තිපබන
ව්ොර්තොපව් තිපබන්පන්, ලිංකොපව් මහ බැිංකුව්
භොණ්ඩොගොර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී ලොභ ොඩු
ගණනය කිරීම සඳහො හදො පගන තිපබන
ක්රමපව්දයයි. සියයට ව්ැඩි නම් ලොභයි කියලො
කියනව්ො; සියයට අඩු නම් අලොභයි කියලො කියනව්ො.
ඒක ඒ පගොල්ලන්පේ ක්රමපව්දය.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: නැහැ.
පව්න්පද්සිපයන් 10 අරපගන 23 ගත්පත්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ. බිලියන
තුනයි ලැබුපණ්.
සභො තිතුමො: මම කියන්න උත්සොහ කරන්පන්
යථොර්ථපේ සිද්ධ වුණු පද් සහ දැන් තිපබන පද්.
එච්චරයි මට තිපබන්පන්. මහ බැිංකුපව් ක්රියොව්ලිය
පම් තිපබන්පන්. ඒක ිගණකොධි තිතුමො හරි මම
හරි ැහැදිලි කරන්න අව් ය නැහැ. පම් මහ බැිංකුව්
අනුගමනය කරන ක්රමපව්දය. පව්නස්කමක
තිපබනව්ො නම් පව්නස්කම සටහන් කරමු.

සභො තිතුමො: ඒක අ ට
අර්ථකථනය කරන්න බැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පම්පක
ොඩුව්ක පහෝ අලොභයක පහෝ වුපණ් නැහැ කියලො
කියනව්ො නම් පමතැන ගැටලුව්ක නැහැ පන්.
ොඩුව්ක පහෝ ලොභයක වුණ නිසො පන් ප්ර ්නය
තිපබන්පන්. එතපකොට පම්පක තිපබන ොඩුව් පහෝ
අව්ොසිය ඉව්ත් කළොම කරන්න පදයක නැහැ.

කැමැති

ිධියට

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම
පනොවුපණොත් කිසිම ආකොරයකින් පමපහම ගණන
හදන්න බැහැ. ඒක ලොභද ොඩුද කියලො බලන එකම
ිධිය තමයි, ඒ ආසන්න සතිපේ පහෝ ඒ ආසන්න
මොසපේ තිබුණු ප ොලී අනු ොතිකයට සොපේකෂව්
පකොච්චර ඉහළට ගියොද, හළට ගියොද කියලො බලන
එකයි. සුනොමියක ආපව්ොත්, අ ට ඒකත්
සැලකිල්ලට ගන්න පව්නව්ො. එපහම නැතිව් පමයින්
ලොභ පහෝ ොඩුයි කියලො hypothetically අ ට
කියන්න බැහැ. පමය ණය උ කරණයක. පම් ණය
උ කරණය ොිච්ි කිරීපම්දී අනිව්ොර්පයන් ව්ොසි හො
අව්ොසි පදකම පව්න්න පුළුව්න්. එපහම ගත්පතොත්
අ ට කියන්න බැහැ කිසිම අව්ස්ථොව්ක ව්ොසියි පහෝ
අව්ොසියි කියලො. පම් හැම ණය උ කරණයකම
නි ්ිත අව්ස්ථොව්කදී පයොදො ගන්නව්ො. අපි අලොභ
නම් කරන්පන් නැහැ. ඒ නිසො අර පගන නැත්පත්.
අර පගන නැති පදකක තිපබනව්ො පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මට අව්ස්ථොව්
පදන්නපකෝ. පමතුමො කියන ිධියට ගිපයොත්
ඕනෑම පකපනකුට කරන්න පුළුව්න් පදයක. ඒ
කියන්පන් ලොභ ොඩු කථොව්ක නැහැ පන්. පමතැන
ලොභ ොඩු කථොව්ක නැහැ. ඒ කියන්පන් ව්ොසි,
අව්ොසිත් නැහැ. අපි පම් ව්ොර්තොපව්න් බලන්පන්
පව්ච්ච පදයක ගැන. එතපකොට අපි පමතැන
සොකච්ඡො කරන්පන් - ලිංකොපව් මහ බැිංකුව්
බැඳුම්කර සහ බිල් ත් නිකුත් කිරීපම්දී ඒ අය තමයි
පබදො පගන ඉන්පන් අවුරුද්දද, අවුරුද්දට ව්ැඩිද
කියන එක. ඒ අය තමයි දන්පන් ඒව්ොපේ ලොභ ොඩු
ගණනය කරන ිධිය. ඒ අය තමයි ඒව්ොට ලොභද
ොඩුද කියලො ගණනය කරන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතුමො
කියන කොරණොව්ට මො එකඟයි. ඒ අව්ස්ථොපව්දී
තිබුණු පව්පළඳ ප ොළ අනු ොතිය ගැන පන් පම්
කියන්පන්. ඒ එදො පහෝ ඊට කලින් සතිපේ පහෝ ඊට
කලින් මොසපේ පහෝ තිබුණු market එක තමයි.
පව්පළඳ ප ොපළ් තිපයන්පන් ද්ිතීයීක ප ොලියක.
ප්රොථමික ප ොලියක පව්පළඳ ප ොපළ් නැහැ පන්.
ප්රොථමික ප ොලියක තිපයන්පන් ශ්රි ලිංකො මහ
බැිංකුපව්න් නිකුත් කරන අව්ස්ථොපව්දී මණයි. ඊට
ස්පස් තිපයන්පන් ද්ිතීයීක ප ොලියක. පම්
බැඳුම්කරය නිකුත් කපළ් ඒ ද්ිතීයික ප ොලියට
සොපේකෂව් යන ප ොලී අනු ොතයකට නම්, එතැන
ගැටලුව්ක නැහැ. මම ඒක පිළිගන්නව්ො. මම එතුමො
එකක සියයට සියයක එකඟයි. පමතැනදී ව්ට්ටටම්

නැත්නම් ඕනෑම නිලධොරිපයකුට ව්ිංචො කරන්න
පුළුව්න් පන්. ඒ නිසො තමයි, ආසන්න සතිව්ල තිබුණු
ප ොලී අනු ොතික මත දනම් පව්ලො, රජයට
අතයව් ය මුදල් ප්රමොණය, අඩුම risk එකක සහිතව්
කළ යුතුයි කියලො නිර්ණොයක නව්ො තිපබන්පන්.
ඒ නිසො සු ගිය සතිපේ තිබුණු ප ොලී අනු ොතිකය
කියන එකත් පම්කට අදොළයි. පම් සඳහො පලෝකපේ
සුිප ්ෂී අව්ස්ථො තිපයන්න පුළුව්න්. ඒක ආර්ික
ිදයොව් ඉපගන ගන්නො අව්ස්ථොව්කදී ව්ැදගත් පව්යි.
අ ටත් ඒක පව්නත් අව්ස්ථොව්කදී ව්ැදගත් පව්යි.
පමතැනට අදොළව් ගත්පතොත්, ශ්රී ලිංකො මහ
බැිංකුපව් ඊට කලින් සතිපේ සියයට 9.48ට තිබුණු
( 441 )
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අනු ොතයකට බැඳුම්කරයක නිකුත් කපළොත්,
රජයට මුලය අව්ොසියක පව්නව්ො කියලො broad
statement එකක කියනව්ො. මම ිරුද්ධ පව්න්පන්
ඒකටයි. මම පගන ආපව් ආර්ික ිදයොත්මක
තර්කයක.

ද්ිතීයීක පව්පළඳ ප ොපළ් තිපබන ගණන අනුව්. ඒ
නිසො පම් paragraph එක සම්ූර්ණපයන් ව්ැරැදියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ව්ැරැදියි
කියන්න ඕනෑ නැහැ. අපි පමපහම කියමු. පම්ක
generalized statement එකක පන්. ඒ කියන්පන්,
රුපියල් සියයට අඩුපව්න් භොණ්ඩොගොර පව්පළඳ
ප ොපළ් භොණ්ඩොගොර බැඳුම්කරයක ිකුණුපව්ොත්
ඒක රජයට අලොභයක කියලො කියන්න බැහැ.
පමොකද, හැම අව්ස්ථොපව්දීම එ්ක පව්න්පන් නැහැ.
සමහර අව්ස්ථොව්ලදි පව්න්න පුළුව්න්. නමුත්,
සමස්තයක හැටියට අ ට ඒක කියන්න බැහැ. මම
පම් කියන්පන් පද් ොලන කථොව්ක පහෝ කෂග්රොහී
කථොව්ක පනොපව්යි. මම කියන්පන්, පමපහම එකක
දැම්පමොත් මට පම් ව්ොර්තොව් අත්සන් කරන්න බැහැ.

සභො තිතුමො: හැම පමොපහොපත්ම ඒක පව්නව්ො
කියලො කියන්න බැහැ, කියලො ඔබතුමො කියන්පන්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පම් ක්රියොව්ලිපේදී
ඒක වුණො නම් ඔබතුමො පමොකද කියන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය)
පිළිගන්නව්ො.

හර්ෂ

ද

සිල්ව්ො

මහතො:

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු බිමල්
රත්නොයක මන්ීතුමො කිව්ව් ිධියට, ලොභ අලොභ
තීන්දු කරන්න සොපේකෂව් බලන්න ඕනෑ පන්. ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මන්ීතුමො
කියපු
කොරණොව්ත් නිව්ැරැදියි. අ ට තිපයන්පන් සොමොනය
දැනුම පන්. ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මන්ීතුමො
ඇහුපව්, සියයට 11.73ට දුන්න එක සියයට 11ට
ගත්තො නම්, ආණ්ඩුව්ට ව්ොසියක පව්න්පන් නැද්ද?
කියලො. අ ට පත්පරන ිධියට ව්ොසියි කියලො
කිව්පව්. ඒක සියයට 8ට ගත්තො නම් ආණ්ඩුව්ට
පකොච්චර ව්ොසිද? නියමයි! පන්. මට දැපනන පද්
ඒකයි. මම පකටි ප්ර ්නයක අහන්නම්. ද්ිතීයීක
පව්පළද ප ොපළ් තිපයන ගණනටම ඔය බැඳුම්කර
issue කරන්න පුළුව්න්ද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එතපකොට එකසිය
හට ගිපයොත් රජයට ව්ොසියක කියලො කියන්න
පුළුව්න්ද?
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමො, ඔබතුමන්ලො එකඟ
පනොව්නව්ො නම්, ඒ එකඟ පනොව්න ව්ොකය පමොකකද
කියලො අ ට කියන්න. පමයින් කියැපව්න්පන්,
සියයපේ එක 70ට දුන්පනොත් හැම පව්ලොපව්ම
පව්න්පන් පම්කයි; සියපේ එක 100ට දුන්පනොත්
හැම පව්ලොපව්ම පව්න්පන් පම්කයි; සියපේ එක
110ට දුන්පනොත් හැම පව්ලොපව්ම පව්න්පන් පම්කයි
කියලො.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කියන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පව්නම
පදයක.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සියපේ එක එකසිය
දහයට පදන්පන් ප ොලී අනු ොතය balance කර
ගන්න.

සභො තිතුමො: පුළුව්න් පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එපහම පුළුව්න් නම්,
-ද්ිතීයීක පව්පළඳ ප ොපළ් තිපයන ගණනටම
රුපියල් මිලියන 10ට 12ට හැම අව්ස්ථොව්කදීම
ගන්න පුළුව්න් නම්-“ද්ිතීයීක පව්පළඳ ප ොපළ්
තිපයන interest rate එකට සියලු බැඳුම්කර නිකුත්
ිය යුතුයි.” කියලො, පම් manualsව්ල සඳහන්
පව්න්න ඕනෑ. ආර්ික ිදයොව්ට අනුව් එපහම
කරන්න බැහැ. පමහි ඔබතුමො සඳහන් කරලො
තිපයන ළමු ව්ැනි paragraph එකම ව්ැරැදියි.
මමත් ආර්ික ිදයොව් අනුව් ටිකක අධයයනය කළො.
ඒ අනුව් තමයි ව්ැරැදියි කියන්පන්. ගණන 100 පන්.
සියයට 90ක කියලො පදනව්ො නම්, interest rate
එක සියයට 10යි. 80 කියලො පදනව්ො නම්, සියයට
20 පව්න්න පුළුව්න්. ආණ්ඩුව් රුපියල් 100යි,
interest rate එකයි ොලනය කරන්පන් ඒපකන්
තමයි. එකසිය දහයට දුන්පනොත් interest rate එක
අඩු පව්නව්ො. එතපකොට ආණ්ඩුව්ට අව් යතොව් අනුව්
ඒක 110 කරන්න; 80 කරන්න පුළුව්න්. ඒක

සභො තිතුමො: ප ොලී අනු ොතයයි පදකම balance
කරන්න ඕනෑ කියලො කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභො තිතුමනි,
ප ොලී අනු ොතය අඩු කළොම රජයට ව්ොසි පව්නව්ො.
එතපකොට පගව්න්න පව්න්පන් අඩු ප ොලියක.
එතපකොට තමයි ව්ැඩි මුදලක පගව්න්පන්. අඩු
මුදලක පගව්න්පන් ව්ැඩි ප ොලියක පගව්නව්ො නම්.
ඒක ආර්ික ිදයොපව් supply and demand
mechanism එකක. අපි අවුරුදු 100කට ණයක
ගත්පතොත්, ප ොලී අනු ොතය අඩුයි. අපි දව්ස්
පදකකට ගත්පතොත් ප ොලී අනු ොතය ව්ැඩියි.
පමයින් රජයට ව්ොසියක පහෝ අව්ොසියක පව්නව්ො
කියලො කොටව්ත් කියන්න බැහැ. පම්ක ආර්ික
ිදයොව්. එතපකොට සියපේ එක එකසිය දහයට
ව්ොපේ ව්ැඩි ගණනට පදන ිට රජය ප ොලිය අඩු
කරනව්ො. එතැනදී රජයට ව්ොසියක ලැපබනව්ො;

( 442 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

මුදලින් අව්ොසියක ලැපබනව්ො. ඒ පදක balance
පව්නව්ො. ඒක තමයි ආර්ික ිදයොව්.

පගන යන විට මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර පවන්පද්ධසි
ක්රමපේදය සම්බන්ධපයන් ගැටලු විශාල ප්රමාණයක්
මහ බැංකු වාර්තා ෙරීක්ෂා කිරීපමන් අපිට පෙනුණා.
පමයින් රජයට අලාභයක් වුණා කියන කාරණය
වාර්තා වුණා. ඉන්ෙසුව ක්රමපේදය සම්බන්ධපයන්
ප්රශේන ෙරීක්ෂා කරන විට අපිට හසු වුණා. ඉන්ෙසුව
මහ
බැංකු
අධිෙතිවරයා
සම්බන්ධපයන්,
අධිෙතිවරයාපේ ඥාතීත්තවයක් ඇති සමාගමගමකට
වැඩි බැඳුම්කම ප්රමාණයක් නිකුත්ත කිරීපම් ප්රශේනයක්
ෙැන නැගුනා. එවැනි ගැටලුකාරි පද්ධවල් සිදු වුණා
කියන එක, සියලුම ෙරීක්ෂණවින් සනාථ පවලා
තිපබන. ඒ නිසා ඒ සමාගම පම් වන විට ලංකාපේ
වැඩිම වාර්තා ගත ආදායමක් උෙද්ධදවු සමාගම
බවට ෙත්තපවලා තිපබනවා. ඒ නිසා පමහි දූෂණයක්
සිදු වුණාද කියන සැකය සමාජයටත්ත රටටත්ත තිබුණ
නිසා ප්රශේනයක් මතු වුණා. ඊළඟට ඒ කාරණය
සම්බන්ධපයන්
පසායා
බැලීම
සඳහා
ොර්ිපම්න්තුව අපිට ෙැවරුවා. දැන් තිපබන්පන්
ඒක වුණාද කියන එකයි. ඒක වුණාද කියන්න, අපි
බැඳුම්කර පවන්පද්ධසිපේ ලාභ ොඩුවලට වඩා පම්
ක්රමපේද බිඳ වැටිලා තිපබනවා නම්, නීති රාමුව බිඳ
වට්ටපගන තිපබනවා නම් එවැනි ගැටලුත්ත පම්ක
ඇතුපළේ තිබිය යුතුයි. තමන්පේ වගකීපමන්
ෙරිබාහිරව කටයුතු සිද්ධධ පවලා තිපබනවා නම්, ඒ
හැම එකක්ම ෙරීක්ෂාවට ලක් කිරීම තමයි
පමතැනින් සිදු වන්පන්. නැතිනම් පමතැන මූලය
අගය ෙමණක් ෙරීක්ෂා කපළාත්ත පමය
ෙරීක්ෂණයක් පනාපවයි. මූලය අගය ෙමණක්
බලනවා නම් විපශේෂඥයන් මඟින් පවනම බලන්න
ුළුවන්. නමුත්ත විගණනයට හසුපවද්ධදී එහි ක්රමපේද
බිඳ වැටිලා, ඉන් එහාට ගිහින් තිපබනවා. ඒක නිසා
තමයි ඒ ොඩුවයි, පම් කරුණුයි සනාථ පවන්පන්.
නිසි ක්රමපේදයකට ගිහිල්ල ඒක සිද්ධධ වුනා නම්
සමහර විට පම්ක එපහම පනාපවන්න තිබුණා.
නමුත්ත පම් ඔක්පකාමත්ත එකතු කරලා බැලුවම
තමයි, පමහි යම් අක්රමිකතාවක් සිදු වුණා කියන
තර්කය ෙැන නගින්පන්. අපි මුදපල් අගය එපහට
පමපහට වූ එකක් ගැන ෙමණක් බලලා පම්ක
පගානු කර ගන්න බැහැ. ඒක ඇතුපළේ ක්රමපේද
විශාල ප්රමාණයක් බිඳ වට්ටලා ආු එකක්
ෙරීක්ෂාවට ලක්වීපමන් තමයි පම් තීන්දුටව එන්න
පවන්පන් කියන එකයි මම විගණකාධිෙතිතුමාපේ
අවසාන වාර්තාපේ නිගමන තුන පදස බැලුවාම
ප්රධාන වශපයන් පෙපනන්පන්. නමුත්ත එපහම
තත්තත්තත්තවයක් තුළ පනාපවයි නම් පම්ක සිද්ධධ
පවන්පන්, ඔය කියන තර්ක අදාළ පවන්න ුළුවන්.
එපහම පනාවී පම් සිද්ධධියට අදාළව තිපබන
ලැදියාවන්, බැඳීම් ආදී සියල්ලම බැලුවම තමයි යම්
ක්රමපේදයකින් වංචනිකව පහෝ දූෂිත ක්රියාදාමකින්
කියන නිගමනයට එන්පන්. එපහම නැතුව මුදපල්

සභො තිතුමො: පම් කියන්පන් ඒක පනොපව්යිද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක පනාපවයි
කියන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා indicators
පදකක් තියා පගන, පදපකන් එකක් පවනසේ කරලා,
එතපකාට පම්ක apply පවන්පන් නැහැ කියලා
කියනවා. එපහම පනාපවයි. පොියයි සියයයි
පදකක්. එතපකාට පොිය නිශේිත නම්ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක ඍජුව
සම්බන්ධයි. What are you talking about?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම් වාර්තාවට
ෙදනම් වුපණ්, එකක්, පොිය නිශේිත පවලාවට
අගය පමාකක්ද? කියලා. නැත්තනම් අගය නිශේිත
පවලාවට පොිය පමාකක්ද? කියලා. ඔබතුමාපේ
තර්කපේ වාසියට පම් පදකම කළවම් කරනවා.
එපහම පවන්පන් නැහැ.
සභො තිතුමො: Indicators පදකක් තිබුණාට, හැම
පවලාපේම පදපකන් එකයි apply පවන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පොලී මට්ටම එක
නම්, ගරු බිමල් මන්ීතුමා කියන එක නිවැරැදියි.
රපට් පොලී අනුොතය පවනසේ පනාවී එකම
මට්ටමක ෙවතිනවා නම් ඔබතුමා පම් ඇතුළු කර
තිපබන paragraph එක නිවැරැදියි. පම් සියපේ මුදල
ඉහළ සහ ෙහළ යන විට පොලී අනුොතය පවනසේ
පවනවා. ඒක ආර්ික විදයාව අනුව අනිවාර්පයන්ම
පවනවා. ඒකයි bond එපක් පොලී අනුොතයක්
එන්පන්.
එතපකාට පොලී අනුොතයක් නැතුව ගන්න
බැහැ. පොලී අනුොතයක් ගණනය පනාකරන්පන්
නම්, ඔබතුමා කියන පම් සංඛයාව හරි. පොලී
අනුොතිකය ඇතුළත්ත පවනවා නම් පමය තනිකරම
වැරදි ආර්ික විදයාත්තමක වාකයයක්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් ප්රශේනය මුල සිටම ගන්න ඕනෑ
පන්. ෙළමු වැනි එක, 2015 පෙබරවාරි මාසපේ මහ
බැංකුපවන් නිකුත්ත වූ බැඳුම්කර සම්බන්ධපයන්
රපට් ප්රශේනයක් ෙැන නැගුනා. එතපකාට ඒ
ප්රශේනයට අදාළව අගමැතිතුමා විපශේෂ කමිටුවත්ත ෙත්ත
කර වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කළා. ඒ වාපේම
විෙක්ෂයත්ත පම් පිළිබඳ කරුණු ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කළා. ඔබතුමා ඒක ඉදිරිෙත්ත කරලා
තිපබනවා. එහි ප්රධානම ප්රශේනය වුපණ් රජයට
අලාභයක් වුණාද කියන එකයි. රජයට අලාභයක්
වුණා කියන ප්රශේනය රපට් ජනමාධයපයන් පම් හැම
තැනම ප්රසිද්ධධ වුණාට ෙසුව තමයි ොර්ිපම්න්තුව
අෙට ඒ වගකීම ෙැවරුපේ. ඊට ෙසේපස පම්ක පසායා
( 443 )
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අගය මත ෙමණක් තීරණය වන කරුණක්ම
පනාපවයි. එපහම පනාවුණා නම් සමහර විට ඔය
කියන තර්ක සතය පවන්න ුළුවන් කියලා මට
හිපතනවා.

රුපියල් හයලක්ෂ අනූෙන්දහසේ හත්තසියෙනහක
estimated loss එකක් තිපබනවා පන්.
සභාෙතිතුමා: ඇමුණුම් xxx. පිටුව 121.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු බිමල්
මන්ීතුමා, ඔබතුමා බලන්න. අපි පමපහම පන්
පොිය හදන්පන්. මම පම්ක පගාඩාක් study කළා.
මම පම් නිකං කියන කථාවක් පනපමයි. දැන්
බලන්න, 08 වැනි එපකන් තමයි ෙළමුපවනි loss
එක එන්පන් හයලක්ෂ අනූෙන්දාසේ හත්තසිය ෙනහක්
කියලා. ඒක පිළිගන්නවා පන්. එතපකාට “E”
කියන ුද්ධගලයා රුපියල් 103.1158ට තමයි
ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබන්පන්. හැබැයි ඒක loss
එකක් හැටියට පෙන්වනවා. දැන් ඔබතුමා කින්
කියනවා 100ට වඩා වැඩිනම් රජයට වාසියක්
කියලා. 100ට වඩා අඩු නම් රජයට අවාසියක්
කියලා. එපහම නම් 100ට වඩා වැඩි පවනපකාට
loss එකක් වුපණ් පකාපහාමද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
විනාඩියක් පදන්න. ගරු මන්ීතුමා කියන එක හරි.
මට තිපබන්පන් එක ප්රශේනයයි. ඒ ප්රශේනය තමයි, පම්
ගනුපදනුපේදී එක පවනුවට දහය ගැනීම නිසා යම්
කිසි අලාභයක් රජයට වුණාද, නැද්ධද කියන තැනට
අපි තවම ඇවිල්ලා නැහැ. එතැනට මපේ අදහස මම
ඉදිරිෙත්ත කරලා නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා මපේ
අදහස පමාකක්ද කියලා. යම් කිසි අලාභයක් අවාසියක්- වූ බව මම කින් සිටම පිළිගත්තතා.
නමුත්ත ඒ අවාසිය පකාෙමණද කියන එක පිළිබඳව
ෙසුව කථා කරන්න ුළුවන්. මම කියන්පන් ඒක
පනාපවයි. මම කියන්පන්, හැම අවසේථාපේදීම
සියයට වඩා අඩුපවන් අපි bond එකක් නිකුත්ත
කපළාත්ත, ඒක රජයට ොඩුවක් කියලා පමතැන
ියන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක වැරදියි. අපිට
කියන්න ුළුවන් පම් අවසේථාපේදී ොඩුවක් පවන්න
ුළුවන්, ඒක වුණා කියලා. අපි ෙසුව එතැනට එමු.
නමුත්ත ආර්ික විදයාත්තමකව ඒක කරන්න බැහැ. අපි
ඔක්පකාම බලමු ඇමුණුම 30හි 121 වැනි පිටුව.
මපේ පම් තර්කය පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කරන්නයි
මම එතනැට යන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ. ඒක එන්පන්
අරකට සාපප්පක්ෂව.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි. මම
කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක එන්පන් 104ට
සාපප්පක්ෂව. ඒපක් තිපබන්පන් වැඩි ලාභය
අඩුවීමක් පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු හර්ෂ
මන්ීතුමා, පමතැන 100ක් කියලා නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කියනවා නම් 100 කියන් බැහැ. පම් පදකම පවන්න
බැහැ. ගොමිණී ජයසිිංහ මහතො: පම් වාර්තාව
සම්බන්ධපයන් කථා කරනවා නම්, මම ඒකට
උත්තතර පදන්නම්. අපි පම් වාර්තාව සකසේ කරලා
තිපබන්පන්, “Monetary Board එක විසින් අනුමත
කළ ප්රමාණය ඉක්මවා ගැනීම නිසා ඇති වූ අලාභය”
නිසා පන්. නමුත්ත ඔය කියන කාරණයට වඩා එහා
ගිය පදයක් තමයි පමතැන තිපබන්පන්. පම් 108.4
කියන කාරණපයන් නතර කළා නම් Monetary
Board එක, approve කරු ආකාරයට පමන්න
පම්කයි ලැපබන ප්රමාණය. එතපකාට ඒ ප්රමාණය
කරන්පන් නැතුව, පවනත්ත බලෙෑම් මත Monetary
Board එක කියු ප්රමාණය exceed කරලා ගැනීම
නිසා යම් පදයක් වුණා නම් ඒක තමයි පම් calculate
කරලා තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: වට්ටම්
මිලට කියන්පන් ඒක පන්. සියයට අඩුනම් තමයි
වට්ටම් මිලට කියන්පන්.
ගරු (වව්දය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: දැන්
පමහි තිපබන බැඳුම්කර බිල්ෙපත්ත නිර්වචනයට
ඔබතුමා එකඟද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
බැඳුම්කරයක් සහ බිල්ෙතක් පවනසේ පවන්පන්
පකාපහාමද කියලා, අපිට ඕනෑ නම් තවදුරටත්ත
හඳුන්වන්න ුළුවන්. දැන් පමතැන අපි නිර්වචනය
කරලා නැහැ පන්.
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: සාමානය ක්රමයක්
පන් පම් කියලා තිපබන්පන්. සාමානයපයන්
හඳුන්වන විධිය පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම ඒ
ඉලක්කම් පිළිගන්පන් නැති වුණත්ත ඒ තර්කය
පිළිගන්නවා. ඒ තර්කය පමාකක්ද? යම් කිසි
ප්රමාණයකට එතැනදී අපිට cut-off කරන්න
තිබුණා. එතැනදී cut-off කපළේ නැහැ. ඊට වඩා
ගත්තතා. ඒ නිසා ොඩුවක්, අලාභයක් සිද්ධධ අවාසියක්
සිද්ධධ වුණා. මම ඒ සම්බන්ධපයන් සියයට සියයක්
විගණකාධිෙතිතුමා සමඟ එකඟයි. හැබැයි ඔබතුමා

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අවුරුද්ධදට
අඩුනම් කියලා නැහැ පන්. මම පම්ක තවදුරටත්ත
ෙැහැදිි කරන්නම් පකෝ. අපප්ප වාර්තාපේ පිටු අංක
121ට අපි යමු. එතැන තමයි පම්පක ොඩුව
හදන්පන්. දැන් ෙළමු වැනි ොඩුව එන්පන් 8 පවනි
sequence number එපකන් “E” කියන ුද්ධගලයා.

( 444 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කියන general line එකට පම්ක ෙරසේෙර පවනවා.
පොලී අනුොතයට වඩා අධිමිලක් ලැපබන අතර,
රජයට මූලය වාසියක් ලැපබනවා. ඒ කියන්පන්,
100ට වඩා අපි වික්පකාත්ත රජයට මූලය වාසියකුත්ත,
100ට වඩා අඩුපවන් වට්ටමකට වික්පකාත්ත මූලය
අවාසියකුත්ත සිදු පවනවා. ඒ නිසා අපිට පම් පදකම
පම් වාර්තාපේ තියන්න බැහැ. පදපකන් එකයි
තියන්න ුළුවන් වන්පන්. දැන් පමතැනදී අපි 104ට
වික්පක්. දැන් 104ට වික්කා නම්, පම් අනුව
අලාභයක් පවන්න බැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතපකාට, සියයට
උඩින් තිපබනවා නම් වාසියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්,
සියයට උඩින් තිපබන ඒවා අවාසියි කියලා
කියන්පන් පකාපහාමද?
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමා, පම්ක පවනත්ත
කාරණයක්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි 104ට
සාපප්පක්ෂව හදන නිසයි අවාසිය.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පම්කට අනුව
අවාසියක්.

සභො තිතුමො: පම් පදකම හරි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්කට
අනුව ොඩුවක්. ඒක පත්තරුම් ගන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක නිසා
හැම පවලාපේම සියය කියලා කියන්න බැහැ.

ගැමිණී ජයසිිංහ මහතො: ඒකත්ත calculate කරලා
පදන්න ුළුවන් කිසි ප්රශේනයක් නැහැ, වාසියක්.
පමාකද, එතැනින් උඩ ප්රමාණය වාසි ගැන කථා
කරලා නැහැ. ඒ ප්රශේනය තිපබන තැන ගැන ෙමණයි
කථා කරලා තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: අපි පම් කියන්පන් “සියය” කියන
සාධකය මත මහ බැංකුව ගණනය කරන ක්රමය.
ඒක එකක්. ඒක වැරදි නැහැ. අපප්ප වාර්තාවට අපි
ඇතුළත්ත කරලා තිපබන කාරණය සිද්ධධාන්ත
වශපයන් ගත්තපතාත්ත, බැඳුම්කරයක මුහුණත අගය
සහ මුහුණත අගයට අඩුවට සහ වැඩියට මිල
තීරණය වීම කියන කාරණා නිවැරදියි.
විගණකාධිෙතිතුමා පමතැන පම් කියන්පන්,
බැඳුම්කරපේ මිලදී ගැනීම පිළිබඳව මුදල්
මණ්ඩලපේ තීරණය ෙදනම් කරපගන. ඒ තීරණය
ඉක්මවා ගිහින් සිදු වුණු අවාසි. ඒ තීරණය ඉක්මවා
යාම නිසා සිදු වූ අවාසියත්ත පමහි නිවැරදියි. ඒ
කාරණය සහ පම් කාරණය කියන කාරණා පදක
එකට ගළෙන්න බැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 100ට උඩින් කීය
ආවත්ත වාසියක් පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 100ට උඩින්
ආපවාත්ත වාසියක්ද? අවාසියක්ද?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 100ට උඩින්
අපවාත්ත වාසියි පන්. 103ට ආපවාත්ත වැඩිපයන්ම
වාසියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
පම් general statement එපකන් කියන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම හිතන විධියට,
අපි එකම පදය ආකාර පදකකට කියනවා පන්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා කියපන්
estimated loss කියන පම් column එපක් loss එක
ගැනද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, යම්කිසි මන්ීවරුන් පිරිසක් එයට
එකඟ පවන්පන් නැත්තනම්, “එතුමන්ලා එකඟ
පවන්පන් නැහැ.” කියලා ඒ බව සටහන් කරන්න.
නැත්තනම් ඔය මාතෘකාපේම ෙැය ගණනාවක් ඉන්න
පවනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපකන්
පන් පම් අවාසිය හදන්පන්. ඒක එකතු කරලා පන්
පම් 884 හදන්පන්.
සභො තිතුමො: ඒ loss පවන්පන් අර තීරණය මත.

සභො තිතුමො: මට දැන් තීරණය ෙැහැදිළියි. පම්
වාර්තාපේ පකටුම්ෙතට “බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම හා
මූලය පවපළඳ පොළ පොලී අනුොතපයහි
බලෙෑම.” සම්බන්ධපයන් පොදු විග්රහය ඉදිරිෙත්ත
කිරීම වැරදි නැහැ. එය නිවැරදියි. ඒ නිවැරදි තීරණය
පම් පකටුම්ෙපත්ත 10 පිටුපේ 3.2 යටපත්ත ඉදිරිෙත්ත
කරලා තිපබනවා. එය නිවැරදියි. එය ක්රියාවිපේදී
මහ බැංකුව විසින් බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම්
ප්රතිෙත්තති ක්රියාත්තමක කළ ක්රමපේදය නිසා පවච්ච
අවාසිය විගණකාධිෙතිතුමා ගණනය කිරීම පවනත්ත
කාරණයක්. පමතැන පම් ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබන
කාරණය නිවැරදියි. ඒ කාරණය වැරදියි කියලා
ඔබතුමන්ලා කවුරු හරි කියනවා නම්, ඒ

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ 104ට
සාපප්පක්ෂව.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 104ට සාපප්පක්ෂව
loss එකක් පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
පදන්නාම හරි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 100ට උඩින්
තිපයන ඔක්පකාම වාසියි. 104 වැඩිපයන් වාසීයි.
(ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො සම්බන්ධිතයි)
104ට ගන්න ුළුවන්කම තිපයද්ධදි පන් පම් 103ට
ගන්පන්. ඒ නිසා අවාසියක් තිපබනවා.
( 445 )
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ඔබතුමන්ලා කියන කාරණය ිඛිතව ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. එය අපි පවනම කාරණයක් විධියට
ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්. මම විශේවාස කරන විධියට පමය
පවනසේ කරන්න පහේතුවක් නැහැ. එය සඳහන්
කරලා footnote එකක් විධියට දමමු. පමය පවනසේ
කරන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 3.2 පලස
පකටුම්ෙපත්ත සඳහන් පකාටස පිළිබඳව මම එකඟ
පනාපවමි. එපසේ එකඟ පනාවන්පන්, එම
ෙරිච්පේදපේ ඇති නිගමනය ආර්ික විදයාපේ ඇති
මූල ධර්මයන්ට ෙටහැනි වන බැවිනි. එම සාවදය
සිද්ධධාන්තය පමම පකටුම්ෙත්ත වාර්තාපේ මින්ෙසු
ඇති ගණනය කිරීම්වලටද අදාළ කරපගන ඇති බව
පෙපනන්නට ඇත. ඒ අනුව පමය බැරෑරුම්
කරුණකි. පමම කරුණ පිළිබඳ මාපේ පවනසේ වූ
මතය, වාර්තාපේ පවනසේ වූ මතයක් පලස සටහන්
කරන පලස ඉල්ලා සිටිමි.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපි පම්කට
විරුද්ධධයි.
සභො තිතුමො: පමහි පවනසේ කරන්න පදයක්
නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම මපේ
කාරණය කියුවාට ෙසේපසේ ඒ ගැන සඳහන් කරන්න.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: මමත්ත 3.2 කියන
පමම විසේතරයට අනුගත පවන්පන් නැහැ. අජිත්ත
පි.පෙපර්රා මන්ීතුමා කියු කරුණත්ත එක්කම
මමත්ත ඒකට අනුගත පවනවා.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා කියන්පන් එය පවනසේ
කරන්න කියලාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඉසේසර
පවලා මම කියන පද්ධ අහන්න. සමසේතයක් හැටියට
වට්ටම් මිලකට බැඳුම්කරයක් නිකුත්ත කිරීම හරහා
රජයට අවාසියක්, අලාභයක් පවනවා කියලා
පමතැන කියලා තිපබන ප්රකාශය -statement එකපිළිගන්න බැහැ. ඒකට පහේතුව, අවුරුද්ධදකට අඩු
බැඳුම්කරයකට අපි බිල්ෙතක් කියලා කියනවා.
භාණ්ඩාගාර බිල්ෙතක් කිසි දවසක මුහුණත අගයට
විකුණන්න බැහැ. එය එක් කාරණයක්. අපි
අවුරුද්ධදට එහා ගිය බැඳුම්කරයක් ගත්තපතාත්ත, ඒ
බැඳුම්කරයට පොියක්, එපහම නැත්තනම් කූෙන්
එකක් අමුණලා තිපබනවා නම්, එය රුපියල් සියපේ
මුහුණත අගයට විකිණිය හැකි වන්පන් එකම
අවසේථාවකදී ෙමණයි. ඒ අවසේථාව වන්පන්,
බැඳුම්කර
හරහා
ලැපබන
කූෙන්
එක,
පවපළඳ පොපල් එම කාල ෙරාසයටම එක්පකෝ
නිකුත්ත කරලා තිපබන, එපහම නැත්තනම් එම කාල
ෙරාසපේ ඉතිරි පවලා තිපබන බැඳුම්කරයකට
ද්ධවිතීයික පවපළඳ පොපළන් ලැපබන පොිය හා
සමාන නම් ෙමණයි. ද්ධවිතීයික පවපළඳ පොපල්
පමම බැඳුම්කරයටම සමාන බැඳුම්කර ඇත්තනම්,
එපහම නැත්තනම් කින් ඉදිරිෙත්ත කරු
බැඳුම්කරයක පම් කාල ෙරාසය ඉතිරි පවලා තිපබන
බැඳුම්කර තිපේ නම්, ඒ බැඳුම්කරවලට ද්ධවිතීයික
පවපළඳ පොපළේ ලැපබන ඵලදා අනුොතය පම්
බැඳුම්කරපේ පොියට වඩා වැඩි නම්, එපහම නම්
ඒ අවසේථාවලදී බැඳුම්කරය විකිණිය හැකි වන්පන්
වට්ටමකට ෙමණයි. මුහුණත අගය සියයද, මුහුණත
අගය සියයට අඩුද කියන එක තීරණය වන්පන්, පම්
බැඳුම්කරයට අදාළ වන කූෙන් එක සහ පවපළඳ
පොපල් ඒ හා සමාන බැඳුම්කරවලට තිපබන ඵලදා
අනුොතය මතයි. ඒ නිසා සියලුම අවසේථාවලදී
සියයට වඩා අඩුපවන් නිකුත්ත කළ ෙමණින් එය
රජයට අලාභයක් පනාපවයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: 3.2
සම්බන්ධව මුින්ම අපි පත්තරුම් ගන්න ඕනෑ, පම්
අදාළ බැඳුම්කර සිද්ධධිය සම්බන්ධපයන් තමයි පම්
ෙරීක්ෂණ ෙවත්තවා තිපබන්පන්. එතපකාට දැන් අද
කථා කරන්පනයි, විගණකාධිෙතිතුමා ෙරීක්ෂා
කපළයි, අගමැතිතුමාපේ කමිටුපවන් බැලුපවයි,
පමම අදාළ බැඳුම්කර සිද්ධධිය සම්බන්ධපයන්
ෙමණයි. පම් පිළිබඳ නයායවන්වත්ත පමානවත්ත පහෝ
සමසේතය පනාපවයි. පම්ක නිවැරදියි කියන එකයි
මතය. ඒ වාපේම පමහිදී අපප්ප අනු කාරක සභාපේත්ත
හිටියා. පමතැන ප්රධානතම ප්රශේනය තිපබන්පන්,
මුින්ම Rs. 1 billion ඉල්ලුවා. එතපකාට පම්පක්
ක්රියාවියක් තිපබනවා. ඒ ක්රියාවිපේදී මුදල්
මණ්ඩලපයනුයි,
Technical
Evaluation
Committee එකයි තමයි ගතයුතු ගණන තීරණය
කරන්පන්. Technical Evaluation Committee එක
දැන්වීම් දැම්මාට ෙසුව, ගත යුතු ප්රමාණය ඒ අය
පයෝජනා කළා. නමුත්ත අධිෙතිවරයා පයෝජනා කළා
බිියන 20ක් ගත යුතුයි කියලා. පම්පක් වචන
තිපබනවා. ඒක සටහන් කර ගන්න. පම් ගැනීම
සිද්ධධ වුපණ් අධිෙතිවරයාපේ නිපයෝගය මත කියන
එක තිපබනවා. එවැනි තීන්දුවක් තීරණයක් නිසා
තමයි පම් ොඩුව සිද්ධධ පවලා තිපබන්පන් කියලා
පබාපහාම ෙැහැදිිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
සභාෙතිතුමා: ඒවා අපි ඉදිරිපේ දී බලමු. පම්
කාරණය සම්බන්ධපයන් පම් 3.2 පකාටස
සම්බන්ධපයන් පවනත්ත අදහසේ තිපබනවා නම්
සඳහන් කරන්න.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: 3.2 සම්බන්ධපයන්
සඳහන් පවලා තිපබන ප්රකාශයට මාපේ සම්ූර්ණ
විරුද්ධධත්තවය ප්රකාශ කරනවා. ඊට පහේතුව තමයි පම්
පකෝප්ප කමිටුව විසින් පම් සකසේ කරන ලද වාර්තාව
විපශේෂපයන්ම ලාභ, අලාභ සම්බන්ධපයන් යම්
නිගමනයක් ගන්පන් පමම ප්රකාශය තුළින්. පමම
( 446 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ප්රකාශය ආර්ික විදයාව අනුව සම්ූර්ණපයන්ම
වැරදියි. හර්ෂ ඇමතිතුමාත්ත, අජිත්ත ඇමතිතුමාත්ත
කිේව කාරණා සම්බන්ධපයන් එකඟ පවනවා. ඒ
අනුව සියයක මුහුණත අගය ඉහළ, ෙහළ යාම
පොලී අනුොතයට සාපප්පක්ෂව සිදු වන කරුණක්.
පලෝකපේ හැම රටකම ආර්ික විදයාව ක්රියාත්තමක
පවන්පන් එපහමයි. ඒ අනුව පමවැනි ප්රකාශයක්
කිරීම ආර්ික විදයාපේ සියලුම දත්තතවලට විරුද්ධධ
ප්රකාශයක් බවට මාපේ හැඟීමයි. පමම ප්රකාශය
පිළිපගන පමම වාර්තාව යම්කිසි ආකාරපයන්
අවසන් වුවපහාත්ත පම් වාර්තාපේ නිරවදය භාවය
සම්බන්ධපයන් පමම ප්රකාශය විශාල වශපයන්
බලොන බව තමයි මපේ හැඟීම.

පන්. පම්ක තවත්ත දුරට යනවා පන්. යම් පවලාවක
සමහර පද්ධවල් ගැන compromise කරන්න ුළුවන්
පවන්න ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා අංක
ගණිතය කථාවක් කිේවා. මම ඒකටයි පම්
කියන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කිේපේ නැහැ
එපහම. මම කිේපේ “as it is” කියලා. මම අංක
ගණිතය කථාවක් කිේපේ නැහැ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පමාකක්ද “as it is”
කියන්පන්?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කිේපේ පම්
සඳහා වාර්තාවක් තිපබනවා. පම් වාර්තාපේ විරුද්ධධ
පවන මන්ීතුමන්ලාපේ අදහසේ විපශේෂපයන්
සටහන්
පවනවා.
පමානවත්ත විපශේෂපයන්
කියන්පන් නැති අය කියන්පන් පම්ක එකඟයි
කියලා.

ගරු පහකටර් අේපුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මමත්ත ඒකට විරුද්ධධ පවනවා. විපශේෂපයන්ම හර්ෂ
ඇමතිතුමා ෙැහැදිි කරු ආකාරයට පම් පදෝශ
සහිත 3.2 ප්රකාශය නිසා පම් වාර්තාවට වැරදි
සහගතව පලාකු බලෙෑමක් සිදු වන බවයි විශේවාස
කරන්පන්. එමනිසා මමත්ත පම් සඳහා විරුද්ධධ
පවනවා.

සභාෙතිතුමා: ඒක තමයි මම කියන්පන් ඒ ක්රමයට
යමු.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ක්රමය අහන්න ඕනෑ
ඔබතුමා එකඟද නැද්ධද කියලා?

සභාෙතිතුමා: හර්ෂ මන්ීතුමාපේ සහ අජිත්ත
පෙපර්රා මන්ීතුමාපේ ප්රකාශ පදක සටහන්
කරලා, ඒ පදකට අපනත්ත මන්ීතුමන්ලාපේ නම්
ටික එකතු කපළාත්ත හරිද? පවන පවනම දාන්නද?
හර්ෂ මන්ීතුමාපගයි, සුජීව මන්ීතුමාපගයි, අජිත්ත
පෙපර්රා මන්ීතුමාපගයි ප්රකාශ තුන දානවා. ඒ
පදකට අපනක් මන්ීවරු පදපදනාත්ත එකඟයි
කියලා දානවා.

සභාෙතිතුමා: තව කවුරු හරි එකඟ නැති අය
ඉන්නවා නම් කියන්න ඒක. දාන්න ඕනෑ. අහන්න
පදයක් නැහැ. අවපබෝධයක් තිපබන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Record කරන්පන්
නැත්තනම් ඒකට එකඟයි කියලා කියන්න ඕනෑ
නැහැ.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම්
ඒක ඇතුළත්ත කරන්න පවයි අපනත්ත මන්ීවරු
එකඟයි කියලා.

ගරු ව්සන්ත අළුිහොපර් මහතො: සභාෙතිතුමා,
හර්ෂ ඇමතිතුමා කිේව විධියටම, අපනක්
මන්ීතුමන්ලා කිේව විධියට ඒපක් ගැටළු සහගත
කරුණු තිපබනවා. ඒ නිසා මමත්ත ඒකට විරුද්ධධයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නමුත්ත මීට වඩා
පවනසේ මතයක් පම් මන්ීවරු ප්රකාශ කළා.

සභාෙතිතුමා: 3.2 කියන පකාටසට එකඟ නැති
පවනසේ අදහසේ තිපබන මන්ීවරුන්පේ අදහසේ
තිපබනවාද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පකාපහාමත්ත
තිපබන එකට එකඟයි පන්.
සභාෙතිතුමා: 11 වන පිටුපේ අපනත්ත කාරණය
හරි පන්ද? අපි එතැනින් එහාට පගාසේ දිවා ආහාරයට
නතර කරලා ෙටන් ගනිමුද?

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
ඕනෑවට වඩා දුරදිග පගනියන්න ඕනෑ ප්රශේනයක්
පනාපවයි. පමතැන අපි තර්ක කපළේ සමසේතයක්
වශපයන් මුහුණත අගයට අඩු නම් අවාසියක්
කියන්න බැහැ කියන එක පිළිබඳ ෙමණයි. නමුත්ත
පම් බැඳුම්කරය ගැන පනාපවයි පමතැන සාකච්ඡා
කපළේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභාෙතිතුමා,
බිමල් මන්ීතුමා කියනවා ඉතිරි අය ඉතිරි ටිකට
එකඟයි කියලා.
සභාෙතිතුමා: ඒ පකාටසට එකඟයි පන්. පවනත්ත
අදහසේ නැහැ පන්.

සභාෙතිතුමා: 10 වන පිටුපේ 3.2 පකාටසට
අදාළව තිපබන පවනසේකම් කියන්න කියලා
කියන්පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පොඩි
ප්රශේනයක් තිපබනවා ඒක එපහමද කියලා. ඔබතුමන්
විමසන්න කියලා මම කියන්පන්. යම් පවලාවක
අපිට compromise කරන්න ුළුවන් කියලා, පම්
සාකච්ඡාව විනාඩි ෙපහන් අවසන් පවන්පන් නැහැ

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔයාපගන්
intention අනුව ඔබ floodgates open කරනවා
පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත floodgates open කළාට
( 447 )
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ෙසුව ඒවා ගිහින් බැමි කැපඩනවාද කියන පද්ධවල්
අෙට ොලනය කරන්න බැහැ. ඒක එක එක
මන්ීතුමන්ලාපේ අයිතිය. අපි බලමු ුළුවන් තරම්
compromise යන්න.

සභො තිතුමො: අපි කින් පම් සම්බන්ධපයන්
සාකච්ඡා කර තිපබන නිසා පිටුපවන් පිටුව සාකච්ඡා
කරමු පම් ගැන මීට පෙර විශාල වශපයන් වාද .
පයෝජනා කිරීමට සහ ,විවාද කරලා තිපබන නිසා
පවනසේකම් කිරීමට යමක් තිපබනවා නම් ඒවා
11වැනි පිටුපේ වාර්තාපේ .ෙමණක් ඇතුළත්ත කරමු
-,ගත්තතාම 4.1

සභාෙතිතුමා: මම අහන්පන් සම්ුර්ණ Report
එක ගැන පනාපවයි පන්. මන්ත්රිතුමන්ලා, අපි
ක්රමපේදයක් හදාගනිමු. ඔබතුමන්ලා පිටුපවන් පිටුව
මම අහන එපකන් කියන්පන්. ඔබතුමන්ලා මුින්ම
සියල්ලම කිපයේවා. මුළු Report එක ගැනම
ඔබතුමන්ලාට අදහසක් තිපබනවා. ඊට ෙසුව
පිටුපවන් පිටුව පඡද හැටියට ඔබතුමන්ලාට එකඟ
පවන්න ුළුවන් කරුණු තිපබන්න ුළුවන්.
පනාපවන්න ුළුවන් කරුණු තිපබන්න ුළුවන්. ඒ
පවනසේකම් සටහන් කරන්න. අවසානපේදී ඒ මත
ෙදනම් පවලා ඔබතුමන්ලාට මුළු Report එක
ගැනම අදහසක් කියන්න ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී:ප පර්රො මහතො . ඒ කාරණය
ගත්තතාම ඒපක් ,technical කරුණු ගැන කිසිම
ප්රශේනයක් නැහැ අවසානපේදී පම් වාර්තාව .
225පදනාම අධයයනය ොර්ිපම්න්තු මන්ීවරු
මීට වඩා පත්තරුම් ගත ,කරන නිසා මම හිතනවා
හැකි ආකාරපයන් පමහි තිපබන ෙසුබිම මීට වඩා
මම පම් කියන් .විසේතර කළ යුතුයි කියලාපන් 4.1 ,
සහ ඒවා විසේතර .කාරණා පදකක් එක්කමයි 4.2
.කර තිපබන ඒවා ප්රමාණවත්ත නැහැ

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්පක් ප්රශේනය
එන්පන්
පමපහමයි.
නිශේිත
කරුණක්
සම්බන්ධපයන් මන්ීවරු එකඟ පනාවන කරුණු
එකඟ පනාපවනවා කියලා කණ්ඩායමක් වශපයන්
ඉදිරිෙත්ත කළාම, ඒක විතරක් වාර්තාපේ සටහන්
වුපණාත්ත, වාර්තාව බලන අපයකුට පෙපනන්න
ුළුවන්, ඕනෑ නම් සියලු පදනාම විරුද්ධධ වුණාද
කියලා . ඉතිරි ටික ගැන මතයක් නැහැ.

සභො තිතුමො: අජිත්ත පී පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය .
අපි පම්කට ඇමුණුම් ඇතුළත්ත කර ,ඇමතිතුමනි
තිපබන නිසා වාර්තාව හැකි තරම් සංක්ෂිප්පත විය
ඒ නිසා .යුතුයි
ඒ .ඔබතුමා කියන කාරණාව පගාඩක් සංකීර්ණයි
විධියට බැලුපවාත්ත මහ බැංකුපවන් දීු පල්ඛන ,
ඒවා .සියල්ල පම් වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ
.ඇමුණුම් විධියට තිපබනවා සියල්ල පම් වාර්තාපේ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිපබන කරුණු
.මහ බැංකුපවන් දීු වාර්තා තිපබනවා ,තිපබනවා
ඒ සියල්ලම එකම වාර්තාවක් විධියට එනපකාට
ඒක බලන පකපනකුට අවපබෝධ කරගන්න
ුළුවන් .පම්පක් තිපබන්පන් සංක්ෂිප්පත කිරීමක් .
බරෙතළ ,ඒවා මීට වඩා විසේතීර්ණ කරන්න ගිපයාත්ත
දැනටත්ත ප්රශේනයක් ඇති .ප්රශේනයක් ඇති පවනවා
ඔබතුමන්ලා කරන පවනසේකම් .පවලා තිපබනවා
සහිතව භාෂා ෙරිවර්තන අංශපයන් පම්වා නැවත
ඒකට ගරු .ෙරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ
කථානායකතුමාපගන් විපශේෂ අවසරයක් ගන්න
ඕනෑ. ඇමුණුම් ටික නම් ෙරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ
නැහැ ඒවා ඇමුණුම් විධියටම ඉදිරිෙත්ත කරන්න ,
පම් .ඒකයි පමතැන තිපබන ගැටලුව .ුළුවන්
කරුණුවල හරයට හානියක් පනාවන විධියට තවත්ත
,කාරණා එකතු කරන්න තිපබනවා නම්
ඒවා එකත ,ඔබතුමන්ලා ඒවා කියනවා නම් ු
කරන්න ුළුවන්.

සභාෙතිතුමා: පකෝප්ප කමිටුපේ වාර්තාව පන් පම්
දාන්පන්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒ නිසා අපනක්
අයපේ මතය පලසත්ත ඒ තැනකදී එපහම නම් එන්න
පවනවා. කණ්ඩායමක් පලස පන් කිහිෙ පදපනක්
විරුද්ධධ වුණාම.
සභාෙතිතුමා: පකෝප්ප කමිටුපේ වාර්තාව පම්
දාන්පන්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒ වාර්තාව
ගියාම හිසේ තැනක් තිබුපණාත්ත එපහම ප්රශේනයක්
පවනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කවුරුත්ත එකඟයි
නම් සියලු පදනාම එම පිටුවට එකඟයි. එකඟ
නැත්තනම් ගිය විධියට යමු. එකඟ නැති පකපනක්
ඉන්නවා නම් කියන්න.
සභාෙතිතුමා: අපි 11 වන පිටුපේ 4 වන
කාරණයට යන්පන් නැතිව දිවා ආහාරය සඳහා ෙැය
භාගයකට නතර කරමු. අපි සවස 2ට ෙටන් ගනිමු.

ගරු අජිත් පී 11වැනි පිටුපේ :ප පර්රො මහතො .
4.1හි තිපබන එක සම්බන්ධපයන් අෙට ප්රශේනයක්
.නැහැ

කාරක සභාව කල් තැබිණ.
දිව්ො පභෝජන සිංග්රහපයන්
නැව්ත ආරම්භ කරන ලදි.

සභො තිතුමො: අලුපතන් යමක් එකතු පවන්න
ඕනෑ කුමන සේථානයටද කියලා කිේපවාත්ත අෙට ඒක
එතැනට ඇතුළත්ත කරන්න ුළුවන්.

සුව් කොරක සභොව්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

දිවුරුම් පිට දුන් සාක්ෂිය තමයිපම් , Operational
Manual එක අනුව ක්රියාත්තමක පවනවා කටයුතු ,
,වැඩි ප්රමාණයක් ,කරනවා කියන එකත්ත
85ක් වාපේ සියයට ,80ක් සාමානයපයන් සියයට
ප්රමාණයක්auctions ඉතිරි පකාටස .private
placements කියලා කිේවා පම් සම්බන්ධපයන් .
විපශේෂපයන්ම ,අවධානය පයාමු පනා වුපණ්
විගණක ාධිෙතිතුමා පම්ක තීන්දු කරද්ධදී පම් ,
Board Papers තුන ඉතාම වැදගත්ත පවනවා 2008 .
වර්ෂපේ තමයි පම් Board Paper එක
පගපනන්පන් ක්රමපේදය පොඩ්ඩක් පවනසේ .
කරන්නBoard Paper එකක් පගපනනවා ඒ .
අවසේථාපේදී රපට් තිබුණු හදිසි තත්තත්තවය අනුව
පොලී අනුොතය ොලනය කරන්න සීමිත
ක්රමපේදයක් හැටියට තමයි පම්ක පගපනන්පන් .
ඒකBoard Paper එපක්ත්ත සඳහන් පවනවා .
07.01.2008 ,ඔබතුමාපේ අවධානය පයාමු කරනවා
දිනැති, අංක MB/PD/1/26/2008 “Proposed yield
structure for Treasury Bonds to be mobilized
through direct placements in 2008.” නමැති
Board Paper එකටපම්පකන් . තමයි ,direct
placementsවලට යම් කිසි අලුත්ත අර්ථයක් එකතු
කරන්පන් ,ඔබතුමාපේ අවධානය පයාමු කරනවා .
එහි(i) යටපත්ත කියා තිපබන ,“ Inform the
Monetary Board of the plan of direct
placements on Treasury Bonds and Rupee loans
in 2008 to be arranged through the captive type
investors.” කියන එකට .“Captive type
investors” ඒක ඉතා ෙැහැදිියි. Introduction
යටපත්ත සඳහන් පවනවා ,According to the
Government cash flow for 2008, Government
expects to raise Rs. 355 billion from domestic
rupee sources by issuing Treasury Bonds and
Rupee loans. The main investor group
operating in the long term debt market is State
owned and State managed captive type
sources.” captive sources කියන්පන් රජයට ,
ඒක .අයිති රජපයන් ොලනය වන කියන එකයි
.පම්පක් ඉතා ෙැහැදිිව සඳහන් පවනවා

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි ,
මම පම් ගැන ටිකක් විසේතර කරන්නම් මට .
පත්තපරන විධියට පම් කාරණාව ප්රකාශ කර
විපශේෂපයන්ම .තිපබන්පන් වැරදි විධියටයි
Operational Manual එකයි, Board Paper එකයි
අනුව තමයි මම පම්ක විසේතර කරන්පන් පම්පක් .
පවන්පද්ධසි ක්රමය පවපළඳ ,සඳහන් පවනවා
පොපළේ අවශය තරම් මුදල් පනාමැති අවසේථාවකදී
පොලී අනුොතය-,
සභො තිතුමො: ඒ ?11වැනි පිටුපේ පනාපවයි පන්
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො 11වැනි පිටුපේ :
.එතැනින් පන් ෙටන් ගන්පන් .8වැනි කරුණ
“පවන්පද්ධසි ක්රමය පවපළඳ පොපළේ අවශය තරම්
මුදල් පනාමැති අවසේථාවකදී පොලී අනුොතය
තිපබන අවසේථාවක පවන්පද්ධසිය මඟින් සෙයා
ගැනීමට පනාහැකි වන අරමුදල් සෙයා ගැනීම සඳහා
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පයාදා ගත යුතු බව”
කියලා.
ගරු :හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො (ආචොර්ය) ඒක
පොපත්ත පකාතැනද තිපබන්පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො.11වැනි පිටුපේ :
සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
ඇමුණුම් අංක .1හි ඒක සඳහන් පවනවා
ගරු
අජිත්
පී:ප පර්රො
මහතො
විගණකාධිෙතිතුමාපේ විපශේෂ වාර්තාපේද?

.

සභො තිතුමො: ඔේ.පදවැනි වාර්තාපේ ,
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම ඒපක් Board
Paper එක කියවන්නම්3 .වැනි පිටුව 97“In order
to ensure that the market behavior is an orderly
manner, the Superintendent, Employees
Provident Fund (EPF) will also be permitted to
bid at these auctions. This will, in addition, help
to ensure that the issue will be fully
subscribed”. පම්ක තමයි EPF එක auctionsවලට
සම්බන්ධ කර ගත්ත තීන්දුව ඒ අදහස පනාපවයි .
පමතැන ප්රකාශපයන් ෙැහැදිි පවන්නප ේ ඒ .
සම්බන්ධපයන් අෙට ලැබිලා තිපබන පතාරතුරු
ඒ ගැන ගරු .විධියට තිපබන්පන් එෙමණයි
.සභාෙතිතුමපේ අවධානයට පයාමු කරනවා
,එතපකාට ෙැවති ක්රමය තමයිOperational
Manual එක අනුව අපි කින් විසේතරාත්තමකව
සාකච්ඡා කළ ආකාරයට ,“FO has to make
arrangements to meet financing needs as much
as possible through auctions. The balance fund
requirements of the Government as indicated in
the approved Borrowing Programme may be
arranged through private placements with
PDs.” මීට කින් මහ බැංකුපේ සියලුම නිලධාරින්

ගරු හර්ෂ ද සිල්ව්ො ම (ආචොර්ය)හතො: පිටු අංකය
?92ද
සභො තිතුමො: අපප්ප ඇමුණුම්වල අංක xiii.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒපක් තිපබනවා ,“
The main investor group operating in the long
term debt market is State owned and State
managed captive type sources. Major captive
investors are EPF, NSB and ETF. ඉතා ෙැහැදිිව
සඳහන් කරනවා ,captive sources කවුද කියන්පන්
කියලා. EPF, NSB and ETF. “Resource
( 449 )
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availability with these captive sources in 2008
is estimated at Rs. 300 billion. පමන්න පම්
පහේතුව නිසා තමයි පම්ක bond market එකට
ොවිච්ි කරන්පන්. “EPF - Rs. 183 billion, NSB
- Rs. 83 billion and ETF - Rs. 33 billion.”

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒපක් අවසානයට
තමයි sign පවන්පන්. Decision එක එන්පන්
ඕපකන්. මට කින් COPE එපකන් ලැබුණ
documents ටික පම්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Possible
implications කියන තැනින් ඒක අවසන් පවනවා.

ඊළඟ පේදපේ තිපබනවා ,“Based on the above
estimates, Rs. 120 billion has to be collected
from non-captive sources mainly from Treasury
Bonds and Rupee loans through auction process
to meet the borrowing requirement.”

The Hon. Sujeewa Senansinghe : Yes. So
this is a complete paper.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන් 92,
93 පිටු අතර තව පකාළයක් තිපබන්න ඕනෑ. ඒපක්
තමයි අත්තසන් කරලා තිපබන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe contd.
“Based on the above estimates, Rs. 120
billion has to be collected from non captive
sources mainly from Treasury bonds and rupee
loans through auction process to meet the
borrowing requirements” - අපනක් මාර්ග
පදපකන් ඒ මුදල් පසවිය යුතුයි කියලා. ඒපක්
අන්තිම පිටුපේ විජයවර්ධන කියලා පකපනක්
අත්තසන් කරලා තිපබනවා. ඒපක් අන්තිම පේදයට
ඔබතුමාපේ
අවධානය
පයාමු
කරනවා.
“Considering the above issues it is suggested to
issue long term bonds with 6,8,10 and 15 tears
tenure for direct placement. The proposed rates
for these bonds net of taxes are 13.90 percent,
12.15 per cent, 11.80 per cent, and 11.55 per
cent respectively“

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක තමයි වැදගත්ත.
මම
පෙන්වන්නම්
පකාෙමණ
බරෙතළ
commission එකක්ද කියලා. පම් ක්රමපේදපේ
commission එක මම පෙන්වන්නම්. ඇත්තතටම
Central Bank must be taken legal action against
that.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්පක්
පකළින්ම කියනවා පන්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe : This is
totally fraudulent for giving for public - private
companies. They specifically say only for EPF,
ETF and NSB, and only for three months.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පම්පක්
නැහැ පන්.

සභො තිතුමො: ඒ පකාතැනද? Board Paper එක
තිපබනවා,
ගරු
මන්ත්තරීතුමා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ 91 පිටුව.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : So that is
what I am saying.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමා දැක්කාද? පම්ක කියවන්නපකෝ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම ඔබතුමාට
photocopy එකක් පදන්නද?
සභො තිතුමො: ඔබතුමා කියන එක Board Paper
එපක් නැහැ. ඔබතුමා කියන Board Paper එක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිපබනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : In 1997,
you had that auction system. That is the first
time that you came into the auction system and
started training bonds.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Board Paper එක
කියන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Private
placement එක දමු පේලාව.

The Hon. Sujeewa Senansinghe : MBPB
1/26/2008.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : No. 1997
auction system and then they mentioned about
EPF also can bid for auctions. EPF also can bid.
Then, in 2008, Mr. Cabraal and the gang, they
have a Board Paper without amending the
manual, because of volatility of the market, I
understand because of the war the interest rates
were going sky rocketing, so they want to
control it. So they bring the captive sources to
be used. EPF, ETF and NSB to be used to
balance for three months. After three months, it
is over. You must renew the process and get

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපක් පකාළ
කිහිෙයක් තිපබනවා.
The Hon. Sujeewa Senansinghe : Take the
last two papers, ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා
මන්ත්තරීතුමා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ප්පරශේනයක්
තිපබනවා. පම් පකාටස නැහැ. Board Members
ලා sign කරු( 450 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

back to the system again. This is for specific
reasons not completely, not every day. For
specific reasons you must use it. But then there
is a Board Paper which says, for ETF, EPF all
that must be compensated. You cannot use EPF,
ETF and NSB to float the interest rate as a
mechanism because these money belongs to
someone else. If we use it, so private placement
then you are arbitrarily using that interest rate.

The Central Bank officers came and lied. They
said that captive sources is an open area - big
captive sources or any captive sources, which is
totally wrong. And it says, Government control
such as EPF, ETF and NSB.
සභො තිතුමො: සමාපවන්න, තිපබනවා. Scan
කරන පකාට පවනසේ පවලා තිපබන්පන්. ඒක අපප්ප
ඇමුණුම්වල තිපබනවා.
The Hon. Sujeewa Senasighe : This is the
most fundamental thing. You cannot move
beyond this.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊට ෙසුව
තිපබනවා 2008 වසපර් අප්පපර්ල් මාසපේ review
කරන්න කියලා.

සභො තිතුමො: ඒ පිටුව විතරද ඔබතුමන්ලාට අඩු?

The Hon. Sujeewa Senasinghe : You have
to stop it. You have to review and then stop it.
This is a temporary position for one or two or
three maximum. So, after that they make it a
method of the central Bank without any
process.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමා, 92 පිටුපේ කවුරු හරි අත්තසන් කරලා
තිපබනවාද? “Possible implications” කියන එක
යටින් අත්තසන් කරලා තිපබනවා. Table I
තිපබනවා, Table II තිපබනවා.
සභො තිතුමො: ඔේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊට ෙසුව තව
ප්පරශේනයක් තිපබනවා, සභාෙතිතුමා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක යටින්
තිපබනවාද “possible implications” කියලා?

The Hon. Sujeewa Senasinghe : I will
continue. So, in this report what you find as a
correct system is a wrong system. You go on
the wrong system. Somebody starts going on
the wrong direction after about seven years you
say that is a correct direction which is totally
wrong.

සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊට යටින්
අත්තසන් කරලා තිපබනවාද?
සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊළඟ පිටුව
තමයි අඩු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි අපි
පම්ක කින් දැක්පක් නැත්තපත්ත? දැන් පන් පම්ක
දැක්පක්.

සභො තිතුමො: ඊළඟ පිටුව අඩුයි. ඒක පම්
වාර්තාපේ තිපබනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමපහමයි
සභාෙතිතුමා. අපි දන්පන් නැහැ ඕකට ෙසුව Board
Papers අරපගන තිපබනවාද කියලා. අපි නිශේිත
කරන Central Bank එපක් ක්රියාවිය ගැන කථා
කරන පකාට මඟදි පවනසේ කරලා නැත්තනම් පම්පක්
ගැටලුවක් තිපබන්න ුළුවන්. නමුත්ත අපි නිශේිතව
කතා කරන bond issue එකට පම්පක් බලෙෑමක්
නැහැ. අපි ඇත්තතටම තව බැලුපවාත්ත මහ බැංකුව
ඇතුපළේ ෙරිොලනමය වශපයන් සුවිශාල ගැටලු ඇති
පන්. අපි දන්නවා, කින් සිටි අධිෙතිවරයාපේ
ොලනය ගැනත්ත අෙට යම් යම් අදහසේ තිපබනවා.
පොදුපේ ඕනෑම ආයතනයක දුර්වලතා තිපබනවා
පන්. එම නිසා 2008 වසපර් පම් Board Decision
එකට කිනුත්ත, ඊට ෙසුවත්ත ගත්තත, ක්රියාත්තමක
පනාකරු තීන්දු ඕනෑ තරම් ඇති. ඒ වැරදි
පසායනවා නම් ඒක පවනම වැඩක් විධියට කරන්න
ඕනෑ. ඒක අපප්ප වගකීමක් කියලා ගන්නවා නම් ඒක
ෙසුව කරන්න ුළුවන්. එපහම නැත්තනම් රජපේ -

The Hon. Sujeewa Senasinghe : This is I
had.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමාට
පකාපහාමද ලැබුපණ්?
The Hon. Sujeewa Senasinghe : These are
the papers I had from the earlier COPE.
සභො තිතුමො: කින් කමිටුපේ ඒවාත්ත ඔක්පකාම
අපි ළඟ තිපබනවා පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔය පල්ඛනය මට
ආව විධිය පනාපවයි. ඕක part එකක්ද කියලා
බලන්නපකෝ.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො: පම්පකන්
පම් සිද්ධධියට ඇති වන පවනස පමාකක්ද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: I will explain.
2008වල පගපනනවා specific reason එකකට to
stabilize the interest rates - direct placement only for captive sources. That is why they lied.
( 451 )
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විගණකාධිෙතිතුමාපේ ෙැහැදිි කිරීම අතර
සාරාංශය. අපනකුත්ත දීර්ඝ ෙැහැදිි කිරීම් ඇමුණුවල
තිපබනවා. වාර්තාවක් හැදීපම්දී අධයක්ෂ මණ්ඩල
තීරණය කියලා, Board Minutes පමතැනට දමන්න
බැහැ පන්. ඒක ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා පන්.

මුදල් අමාත්තයාංශපේ- කවුරු හරි කල්ෙනා කරලා
කරන්න ඕනෑ පදයක්. අපි පමතැන සාකච්ඡා කරලා
කරන්පන් එපතක් ෙැවතුණු නිශේිතව ඒකට අදාළ
Board Papers තිපබනවා පන්. 2008 වසපර් පම්
Board Paper එපක් other captive sources කියන
එක නිශේිත කරලා මාස තුනකට define කරලා
තිබියදී, ඊට ෙසුව ඒ අය අනුගමනය කරු
ක්රමපේදයක් තිපබනවා. ඒක තමයි අපි ඊළඟ
transactions පසේරටම අරපගන තිපබන්පන්. ඒක
පවනසේ පවලා තිපබනවා. ඒක පවනසේ පවලා
තිපබන්පන්ත්ත Board Paper එකකින්. අෙට නැවත
Board Paper එකක් තිපබනවා, Monetary Board
decision එකක් තිපබනවා පම් විධියට යන්න
කියලා. ඒක තමයි අවසාන පමපහාපත්ත පවනසේ
පවන්පන්. අෙට ඒකට සාක්ෂි තිපබනවා, මහ බැංකු
අධිෙතිවරයාපේ විපශේෂ මැදිහත්ත වීම. Personal
මැදිහත්ත වීමක් තිපබනවා. එම නිසා මහ බැංකුව
පිළිබඳ තව කරුණු පහේපවාත්ත මහ බැංකුපේ
ක්රියාත්තමක පනාකරු විවිධාකාරපේ ෙරිොලන
දුර්වලතා ඕනෑ තරම් ඇති. පමන්න පමපහම
හිතන්නපකෝ. සමහර පටන්ඩර් කමිටුවලට සහභාගී
විය යුතු නිලධාරින්පේ වගකීම්, තනතුරු වපේ
ඒවාපේත්ත සමහර විට අඩුොඩු තිපබන්න ුළුවන්.
මම ගරු සුජීව පසේනසිංහ මන්ත්තරීතුමා ඉදිරිෙත්ත
කරු එක ඇතුළත්ත කරන එක ගැන මට ප්පරශේනයක්
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් 4.1 පේදපයන්
ඔබතුමා කියන්පන් “ සාමානය ක්රමය” පන්. ඒ
කියන්පන් general practice එක. එපහම පදයක්
තිපයන්න ඕනෑ. 4.1 පේදපේ සිට 4.4 පේදය දක්වා
දිගටම තිපයන්පන් ඒවා තමයි. General practice
එක පිළිබඳව ශ්රි ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරින්
පමතැනදී කියු කාරණය වැරැදියි. පම්
පල්ඛනපයන් ඒක පප්පනවා. පම් පල්ඛනය විතරක්
පනාපවයි තවත්ත පහේතු තිපයනවා. “Captive
sources” කියන්පන් Government sources කියලා
මට පත්තරුම් ගන්න බැරිව හිටිපේ. දැන් මට ඒක
පත්තපරනවා. Captive sources කියන්පන්
Government-controlled sources කියලා පම්
පල්ඛනය දිහා බැලුවාම පප්පනවා. ඒ කියන්පන් ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව සම්ූර්ණ private sources
පමතැනට එනවා කියලා, අපප්පක්ෂා කපළේ නැහැ.
පම් කාරණය ගැන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
නිලධාරින් විටින් විට කියා තිපබන කරුණු
ෙරසේෙරයි. අපි සාමානයපයන් ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුපේ නිලධාරින් යමක් කිේවාම පිළිගන්නවා
පන්. හැබැයි, පමතැනදී අභිපයෝගයට ලක් පවලා
තිපබන්පන්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරින්ම
පන්. පම් කථා කරන්පන්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකු
නිලධාරින්පේ credibility එකක් ගැන පන්. එක
ුද්ධගලපයක් විතරක් පනාපවයි. මුළු system එකම.
පම් අය සුදපනෝ වපේ “ අපි පනාපවයි. අර
පගාල්ලන්” කියලා කිේවාට, කට්ටියම අඩු වැඩි
වශපයන් ඒපක් ඉන්නවා. ඒ system එකම තම
තමන්පේ පෙෞද්ධගික liabilities ගැන හිතලා
උත්තතර පදන්පන්. ඒ නිසා තමයි ෙරසේෙරතා ඇති
පවන්පන්. නැත්තනම් අෙට ෙරසේෙරතා පප්පන්පන්
නැහැ පන්. ඔය කේරාල් මහත්තමයාපේ කාපල්
තිබුණු ඒවා. පමහි වැදගත්තකම පම්කයි. පම් ොඩුව
පහෝ ලාභය පිළිබඳව විගණකාධිෙතිතුමාපේ ගණන්
හැදීමට ෙදනම් කර පගන තිපබන standards ෙදනම්
පවන්පන්, ඒ historical dataවලටයි. ඒ historical
data standards ඒවා. ඒ කාලපේ තිබුණු practice
එක irregular නැත්තනම් criminal practice එකක්.
ඒ irregular practice එපක් data normalය. -පම්ක
unusual එකක් තමයි. පම්ක සාමානයයි කියලා මා
කියන්පන් නැහැ.- ඒකට පම්ක සාපප්පක්ෂ කරලා
ගණන් හදන එක තමයි ප්රශේනය. ඒ වාපේම manual
එපක් තිපබන වැරැදි පිළිබඳව ප්රශේන කරනවා පන්.
ඒ manual එපක් වැරැදි ගැන ෙැහැදිි කර
තිපබනවා. එතපකාට නිලධාරින් ොවිච්ි කරන්න

සභො තිතුමො: දැන් පම් කාරණය මහ බැංකු
නිලධාරින් කැඳවු අවසේථාවලත්ත දීර්ඝව සාකච්ඡා
කළා. දීර්ඝව සාකච්ඡා කරු එපක් හරය තමයි සාරාංශ කාරණය තමයි- පම්කට ඇතුල් කරලා
තිපබන්පන්. ඒපක් ඉතා ෙැහැදිිව තිබුණ පද්ධ තමයි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිබුණා ෙළමු
වැනි පකාටපසේ කියන කාරණාව. අපි ඒ පිළිබඳව
මහ බැංකුපේ මුදල් මණ්ඩලපේ නිලධාරින් පගනැත්ත
කාරක සභාපේදී කථා කළා. ඒ අවසේථාපේ මහ
බැංකුපේ නිලධාරින් කියාු අදහස තමයි 4.1.2
යටපත්ත ෙැහැදිිව තිපබන්පන්.
ඒ කියන්පන් “2008.10.07 මුදල් මණ්ඩලපේ
තීරණයට “other captive sources” යන අදහස
ඇතුළත්ත වූපේ පකපසේද යන්න කාරක සභාව විසින්
මහ බැංකු නිලධාරින්පගන් විමසන ලද අතර,
පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙමණක් පනාව, අදාළ
කාලයන් තුළ රපට් මුලය අවශයතාවන් සුරා ගත
හැකි අපනකුත්ත මූලාශ්ර ද (other captive sources)
සැලකිල්ලට ගත යුතු බව තීරණය වූ බව පෙන්වා
පදන ලදී.” ඒ කියන්පන් නිලධාරින් පෙන්වා දුන්
කාරණය. පමහි තිපයන්පන්, ක්රමපේදය පිළිබඳව
පම් කාරක සභාපවන් - ඔබතුමන්ලා - ප්රශේන කළාම
ඒ නිලධාරින් දීු ෙැහැදිි කිරිම හා
( 452 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඕනෑ guideline එක පමාකක්ද? Manual එකද?
නැත්තනම් Monetary Board එපක් decisions
හුදකලාව පවන පවනම අර පගන අනුගමනය
කරන්න ඕනෑද? කියන ඒවා ප්රශේන. පමතැනදී
ඔබතුමා Central Bank එපක් නිලධාරින් කියු
පද්ධවල් කියලා සමහර පද්ධවල් කිේවාට, ඇත්තතටම ඒ
අය කියු පද්ධ එපහම පනාපවයි.

ගරු සභාෙතිතුමනි, පම්ක තමයි වැදගත්ත පද්ධ. මම
එදත්ත කිේපේ පම්කයි. Central Bank එපක්
අනුගමනය කළ යුතු ක්රමපේදය. ප්රශේන පදකයි
තිපයන්පන්. ඒ ප්රශේන පදකට උත්තතර අහන්න මම
විනාඩි ෙහයි ඉල්ලුපේ. අවසේථාව ලැබුපණ් නැහැ.
මම අද පේලාව ගත්තපත්ත ඒකයි. පම් ක්රමපේදය
පවනසේ කරන්න, 2008 වර්ෂපේ Central Bank
එපක් manual එක පවනසේ වුණා නම් මට
පෙන්වන්න. Manual එක පකාපහේවත්ත පවනසේ
පවලා නැහැ. ඒකට මම ෙළමු වැනි COPE
කමිටුපේදී සාක්ෂි පෙන්නුවා. ඒ manual එකට
ෙරිබාහිරව කටයුතු කරන්න ුළුවන් කියලා කිසිම
පකපනකු කියලා නැහැ. අන්තිමට යම් අදහසක්
දුන්පන් අලුතින් ෙත්ත වූ මහ බැංකු අධිෙතිතුමායි.
එතුමා vague answer එකක් දුන්නා පම්පක් තිපයන
අදහසේ තිපයනවා පන්ද කියලා. හැබැයි, එතුමාට පම්
Board papers සම්බන්ධපයන් අවපබෝධයක් නැහැ.
පම් Board paper එපක් ඉතිරි ටිකත්ත මම
ඔබතුමාපේ අවධානයට පයාමු කරන්නම්. මම
පෙන්නුව පල්ඛනපේ අන්තිම පේදය “Since the
domestic debt market is volatile in the recent
past-” පමන්න පම් පහේතුව නිසා තමයි, පම් සීමිත
අවසේථාවල පම්ක පගනාපේ. “It is proposed to
review this rate structure at end of April 2008.”

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම ෙැහැදිි කරන්නම්. විගණකාධිෙතිතුමා
කියනවා, Central Bank එපක් officialsලාපගන්
කරුණු ලබා ගන්න බැරි, අපි scrutinize කරන්පන්
Central Bank එපක් නිලධාරින්ම තමයි. ඒ නිසා
තමයි ලබා ගන්න බැරි කියලා, ඔබතුමා ෙැහැදිි
කර තිපබනවා. ඒ කථාව නිවැරැදියි. ගරු අජිත්ත
මන්ීතුමා කියු විධියට අපි ප්රශේන කරන්පන්
Central Bank එපක් නිලධාරින්පගන්ම තමයි. ගරු
බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා පම් ප්රශේනපේ හරය
සම්බන්ධපයන් කථා කළා. අපි කථා කරන්පන් ඒක
පනාපවයි. අපි පිටුපවන් පිටුව, paragraph එපකන්
paragraph එකට කථා කරමු. විගණකාධිෙතිතුමා
එතුමාපේ වාර්තාපවන් කියනවා, නිවැරැදි ක්රමය
private placement ක්රමය කියලා.
එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: එපහම
කියන්පන් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Temporary
දීලා තිපයන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක COPE
වාර්තාපේ සඳහන් පවනවා. මම ඒක පෙන්වන්නම්.
පම් Board paper එක අනුව තමයි, Central Bank
එපක් officialsලා කටයුතු කළ යුත්තපත්ත. හැබැයි,
පම් Board paper එක විතරක් පනාපවයි. පම්
Monetary Board එපක් Board paper එක අනුව
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නැත්තනම් manual එක අනුව
කරන්න ඕනෑ. නිවැරැදි ක්රමය ඒක තමයි. Monetary
Board එක manual එකට අමතරව decision එකක්
ගන්නවා නම්, ඒක manual එකට amend පවන්න
ඕනෑ. පම් විධියට තමයි Central Bank එපක්
officialsලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. තමන්ට ඕනෑ
විධියට අත්තතපනෝමතිකව කටයුතු කරන්න බැහැ.
එපහම නම්, පම් රපට් ක්රමපේදය අෙට හදන්න
බැහැ. ඕනෑම ුද්ධගලයකුට “පම්ක හරි අරක
වැරැදියි” කියන්න ුළුවන්. Central Bank එක
govern පවන්පන් පම් manual එක අනුවයි. පම්
කරුණු පිළිබඳව සලකා බලන්න ඕනෑ. පම්වාපේ
පගාඩක් implications තිපයනවා. This is a very
serious affair. Just listen to me. Let me speak. I
have to make a comment on that. Hon.
Lakshman Senewiratne, you listen patiently.
Let me finish. I do want any comments or I do
not want any smiles. I am just putting my
debate forward. If somebody is not happy with
it, they can express their opinions later.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It was given
temporary; three months. That is why they did
not amend. That is the second page. Now, I
come to the third page. MB/PD 25/20/2008.
“The Board having considered the paper
approved of issuing Treasury Bonds to EPF and
other captive sources-“ What are the other
captive sources?
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: The NSB,
the ETF
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Yes, you
spot on.
“Requesting the EPF and other captive
sources to create liquidity in the secondary
market by actively engaging in the secondary
market options.: Operations”
එපක් ඊළඟ පිටුව ඔබතුමා ළඟ තිපයනවාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැන
පොඩි ගැටලුවක් තිපයනවා. එතැන තිපයන පද්ධමයි
94 පිටුපේත්ත තිපයන්පන්. ගරු සුජීව මන්ීතුමා
කියවන්පන් 95වැනි පිටුව පන්. ඊට ෙසේපසේ 96වැනි
පිටුපේ අත්තසන් කරු පිරිසක් ඉන්නවා. 94වැනි
පිටුපේ තිපයන්පන්ත්ත ඒකමයි.
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interpretation. In a Board Paper if you put a
minute in your handwriting, everybody who
signed here might have countersigned. So,
forget that. Even if it is so - එපහම වුණා නම්
වැඩිම පවන්පන් EPF එකට ඇපරන්න ETF සහ
NSB එකට captive sourceවලට ගන්න ුළුවන්
කියන අදහස.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ අත්තසන් කරු
තැනට සභාෙතිතුමාපේ අවධානය පයාමු කරනවා.
සභො තිතුමො: ඒක අපප්ප documentsවල
තිපයනවා. නමුත්ත, scan කරලා ගන්න විට ඇවිත්ත
තිපයන්පන් පවනත්ත පිටුවකටයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 94වැනි
පිටුව නිවැරැදි ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එච්චරයි
එතැනින් එහාට නැහැ.

එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: 94වැනි පිටුවට
පම්ක එන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: හැබැයි, වැඩි හරියක්
දීලා තිපබන්පන් private companiesවලටයි. It is
totally illegal. Then, the COPE Committee
finds that is a correct system in the country. Let
me finish.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පමහි රැසේවීම් අංකය
25/2008.
ඊළඟ පිටුපේ තිපබන එක තමයි වැදගත්තම
පවන්පන්. “Issue Treasury bonds to Employees’
Provident Fund at an interest rate 5 basis points
above the rates prevailed in the secondary
market through private placements.” පමන්න
පමච්චරයි පේන්පන්, ගරු සභාෙතිතුමනි. පම්ක
තමයි වැදගත්තම පප්පළිය. ඊට ෙසේපස පමහි ෙහළින්
තිපබනවා Wijewardena, Coorey, AG(P), S/PD
කියලා තිපබනවා. ඊළඟට හතර වැනි පේදපේ
තිපබනවා, “Accordingly, the Monetary Board is
invited to approve; (i) to issue Treasury bonds
to Employees’ Provident Fund at an interest
rate 5 basis points above the secondary market
rates through private placements; and (ii) to
request the EPF to create liquidity in the
secondary market by actively engage in
secondary market operations.” එච්චරයි. අතින්
ියලා තිපබනවා -I find it very disturbing– “and
other captive sources” කියලා. එතැන no
signatures have been used.

The Chairman: COPE Committee කියලා
කියන්න එො.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: I do not
know. Now, I have been reading draft from the
Auditor-General and the draft from you. එක
තැනක නිවැරදි ක්රමයක් කියලා, මට විනාඩි පදක
තුනක් දුන්පනාත්ත පෙන්වන්න ුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
තිපබන්පන් අපප්ප පල්ඛනපේ 12, 4.2 පන්. මමත්ත
ඒකක ලකුණු කරපගන තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඉතාමත්ත වැදගත්ත කරුණ වන්පන් පම්කයි.
එපහමනම් 1997 තිබුණු පවන්පද්ධසි ක්රමය පවනසේ
පවලා නැහැ. වැරදි සහගත නීති විපරෝධී පලස මහ
බැංකු නිලධාරින් විසින් යමක් අනුගමනය කරලා
තිපබනවා නම්, ඒක පම් රපට් හරි ක්රමය පනාපවයි.
ඒකට තමයි පම් අණෙනත්ත පරගුලාසි පම් සියලු
පද්ධවල් තිපබන්පන් ඒ guideline එක කර ගන්න.
ඒවා guideline කරන්පන් නැතුව එපහම නම් ඒ
කාරණය තමයි කරලා තිපබන්පන්. බැරිපවලාවත්ත
පම්ක නම් ඇතුළත්ත පවලා තිබුපණ් Manual එපක්,
direct placement එක නම් ක්රමපේදය, 1997
ඇතුළත්ත වුපන් direct placement එකනම්, එපහම
නම් පම් Monetary Board එක පවනසේ කරු එකත්ත
හරි. ඒක වැරදිලාවත්ත හරි ක්රමය පලස තිේබා නම්,
එතපකාට පම් 2015දී කරු ක්රමපේදයත්ත හරියටම
හරි. Monetary Board එක එක්කත්ත සාකච්ඡා කර
ගත්තතා, ක්රමය පවනසේ කළා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ, ගරු
සුජීව ඇමතිතුමා. මම හිතන්පන් ඒක genuine
එකක්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: That is what I am
saying. Genuineද නැද්ධද කියලා අපිට තීන්දු
කරන්න ුළුවන් පන්. In my little legal
knowledge all I am saying is, හර්ෂ ඇමතිතුමා
handwritingවින් පවනසේ කළාම important
Board Paper, you put signatures.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමහි
මාතෘකාව තිපබන්පන් “Improvement of Market
Liquidity Through Active Participation of
Employees’ Provident Fund” කියලා විතරයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාපේ කථාව
ඉවරයිද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ, මපේ කථාව
ඉවර නැහැ. ඉවරයි නම් ඉවරයි කියලා කියනවා
පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am saying. Let me finish it. Your
interpretation can be given. I am just saying my
( 454 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඉවර කරන්නත්ත
පවනවා. රෑ පවනකම් ඉන්න බැහැ පන්. විනාඩි 10ක්
පහෝ 12ක් පහෝ අරපගන අවසන් කරන්න. පමාකද,
අපිටත්ත අවසේථාව අවශයයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ
කථාපවන් අෙට පතපර්න්පන් ඔබතුමා fixed mind
එකක ඉන්නවා කියන එකයි. පමාකද,
“ඔබතුමන්ලා කියන පද්ධ ඕනෑ නම් මම ියන්නම්”
කියලා එපහම බැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපේ
අවසේථාව ගන්න. ඔබතුමා කථා කරන විට අපි
අහපගන ඉන්න ඕනෑ.

සභාෙතිතුමා: එපහම නැතුව පකාපහාමද?
ඔබතුමාල පම් වාර්තාව පිළිගන්න එොයෑ. ඒක ුදුම
අදහසක් පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම හිතන්පන්
ඔබතුමාපගන් පිට කවුරුත්ත කථා කරන්පන නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ඒක
පත්තරුම් ගන්න. ඔබතුමා පන් සභාෙතිතුමා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම කථා කරු
විනාඩි ගණන ඔබතුමා ගණන් කරලා පෙන්වන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම එකක්
කියන්න ඕනෑ. ගරු සුජීව මන්ීතුමාපේ පේගය,
ආපේගය, ප්රශේන පමානවා වුණත්ත, පවලාව පකාච්චර
ගත්තතත්ත එතුමා අලුත්ත පදයක් කියනවා. පමච්චර
කලක් අපි පනාදැක්ක document එකක් එතුමා
පෙන්නුවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා තරම්
කවුරුවත්ත කථා කරන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: වැදගත්තම කරුණක්
පමතැන ඉදිරිෙත්ත කරද්ධදී පමතුමා disturb කරනවා.
ඔබතුමා පම්ක නවත්තවන්න. ගිය සැපර්ත්ත ඕක කළා.

සභාෙතිතුමා: නැහැ, ඒක පම්ච්චර කල්
පනාදැක්ක පදයක් පනාපවයි. ඒක වැරදියි. එපකන්
වැරදි අදහසක් එනවා පන්. පම් ඇමුණුම්වල ඒක
තිපබනවා.

සභාෙතිතුමා: අද අපි රැසේපවලා ඉන්පන් නැවතත්ත
මුල සිට විවාදය කරන්න පනාපවයි. පම් වාර්තාවට
ඔබතුමාපේ පවනසේකම පයෝජනා කරන්න. එච්චරයි
මම කියන්පන්. පමතැන කිසි පකපනකුට, තව
පකපනකුට influence කරලා, බලෙෑම් කරලා
මතයක් පහෝ අදහසක් පවනසේ කරන්න පනාපවයි
පන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්පන් කියන එකයි. ොඩම් කියා
පදන්න පනපමයි. අපි පම් ගැන පගාඩාක් අධයනය
කළා, හදාරලා තමයි පම් කාරක සභාවට ඇවිල්ල
තිපබන්පන්. ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත එකඟ වූ පද්ධ පන්
මම පම් කියන්පන්. මපේ මතය ඒක. එය පවනසේ
කරනවා නම් පවනසේ කරන්න. අපි කවුරුත්ත එකඟ
පවලා තිපබනවා, පම් 25 වැනිදා ොර්ිපම්න්තුවට
පමහි වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒ සඳහා
පකටුම්ෙතක් අපි මුින් ඔබතුමන්ලාට දුන්නා. ඔය
කියන අනු පල්ඛන සහ ඇමුණුම් සමඟ පම් කාරක
සභාපේ ඒ පකටුම්ෙත තිපබනවා. ඒක අධයනය
කරන්න පේලාව මදියි කියලා, පවලාවත්ත ගත්තතා.
ඊට ෙසේපස ඒ පකටුම්ෙත ෙදනම් කර පගන ඒ
පකටුම්ෙපත්ත කාරණාවින් පමාකක්ද බලන්න
පම්ක බැහැර කරලා තිපබන්පන්? ඒ කාරණා මත
පම් වාර්තාව හදලා තිපබනවා. එදා කිේවා, ඒ
පකටුම්ෙපත්ත කාරණාවලට නිර්පද්ධශත්ත එකතු
කරලාම හදලා පදන්න කියලා. ඊළඟට නිර්පද්ධශත්ත
මන්ීතුමන්ලාපගන් ඉල්ලා ගත්තතා. ඒ නිර්පද්ධශ මත
අද පම් අවසාන වාර්තාව හදලා තිපබනවා. ඉතින්
පම් වාර්තාපේ පිටුපවන් පිටුව සාකච්ඡා කරන්පන්,
කාටවත්ත ඉපගන ගන්න පහෝ උගන්වන්න
පනාපවයි. පමහි පම් කාරණාවට පවනසේ කමක්
තිපබනවා නම්, පවනසේ අදහසක් තිපබනවා නම් ඒ
අදහස ියන්න පන්. ඔබතුමන්ලාපේ අදහස මට
කියන්න, සභාෙතිතුමා හැටියට මම ඒක ියන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තිබුණා අපප්ප
අවධානය ලක් වුපණ් නැහැ. අපප්ප සාකච්ඡාවට
සභාෙතිතුමා: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
පිටුවක් මග හැරිලා තිපබනවා. ඒක අපප්ප
පල්ඛනවල තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පබාරුවන්
පනාපවයි, තිපයනවා. සභාෙතිතුමා මම කියන්පන්
පම්කයි. එතුමා රැසේවීම් ගිහිල්ලා ආවා කියන එක
එතුමාපග ප්රශේනයක්. හැබැයි රැසේවීමට ආවා, නැතා
එතුමා වැදගත්ත කාරණාවක් පිළිබඳව දීර්ඝව කථා
කළා. ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා, පේලාව
ගත්තවීම ගැන කියනවා. එතුමා relevant කථා
කරනවා නම්, පේලාව ගත වන එක මටත්ත අදාළයි.
මමත්ත පම් ඉවසන්පන් නැතුව ඉන්පන්, ඔබතුමාපේ
පේලාවත්ත ගන්න නිසයි. නමුත්ත පමානවා කරනවාද
කියලා, මම ඔබතුමාට disturb කපළේ නැහැ. අපප්ප
ෙක්ෂපේ පකපනක්ද, නැද්ධද කථාවක් පනපමයි. ඒ
නිසා අපි හැපමෝටම අයිතියක් තිපබනවා පමතැන
තමන්පේ පවලාව අරන් කථා කරන්න. තමන්පේ
තර්කය සම්ූර්ණපයන් කියන්න. ඒ වපේම
සභාෙතිතුමා සමාපවන්න පම් කථාව කියනවට.
ඔබතුමාපග tone එපක් තිපබනවා fixed ගතියක්.
අපි පමතැන compromise කරලා එකඟ පවන්න
ුළුවන් නම්, ඔබතුමාපේ පම් තිපබන පම්කට
විරුද්ධධ පද්ධ යටින් ියන්න පනාපවයි. පම්වා අපි
පනාදනවාත්ත පනාපවයි පන්. ඔබතුමා යමක් ියලා
තිපබනවා, ඊට යටින් එක්සත්ත ජාතික ෙක්ෂපේ
මන්ීවරු 05 පදනා කථාවක් ියනවා කියලා.
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එපහම ියන්පන් නැහැ. ඔබතුමාට පත්තරුම් යනවා
නම් ඔබතුමාපේ බුද්ධධියට ඔබතුමා සභාෙතිතුමා
වශපයන් පහෝ අපප්ප පම් සමසේත අදහස විධියට පම්
දැන් ියලා තිපබන ටික technically වැරදියි
කියලා, ඒ අයින් කරලා එකඟ පවන මතය ියන්න
ුළුවන්.

සභො තිතුමො: පමය මාස 16ක් සාකච්ඡා කළ
එකක්. හදිසේසිපේ කළ පදයක් පනාපවයි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම කථා කරලා ඉවර වුණාට ෙසේපසේ ඔබතුමා අදහසේ
දක්වන්න. ඔබතුමා preconceived mind එකක
ඉඳලා, “පම්ක ඉවර කරන්න ඕනෑ පම් විධියට.”
කියලා, ඒ තැනට ඔබතුමා එන්න එො. මම අදහසේ
ප්රකාශ කරන්නම්, එය වැදගත්ත නැත්තනම්,
නීතයනුකූල පනාවනවා නම්, ඔබතුමා එතැනින්
ඉදිරියට ඒ තීරණය ගන්න. මම පම් සඳහන්
කරන්පන් ඉතා වැදගත්ත කාරණයක්. පම් සාධකයට
ඉතා වැදගත්ත කාරණයක්. මට ඔබතුමාපේ
අවධානයට ලක් කළ යුත්තපත්ත පමෙමණයි. Private
placement system එක හරි කියන ක්රමපේදය මත
පන් අපි පම් වාර්තාපේ සඳහන් කරලා තිපබන්පන්.
ඒපකන් බැහැර වීමට තීන්දු ගත්තපත්ත පකාපහාමද?
බැහැරවීමට Monetary Board එපක් අවසර
ලැබුණාද? ඒ බැහැරවීම හරිද? ඒ පවන්පද්ධසි ක්රමයට
ආු පවලාව හරිද? කියන කරුණු පන් පම් මුළු
Report එපකන්ම සාකච්ඡා පවන්පන්. ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි ඉපගන ගත්තත මිනිසේසු වශපයන්
දැන ගන්න ඕනෑ, මහ බැංකුපේ පම් ක්රමය පවනසේ
පවලා නැත්තනම්, තිපයන ක්රපමේදය පවන්පද්ධසි
ක්රමය නම්, Board Paper එක පගනැත්ත තිපබන්පන්
මාස තුනකට volatile situation එකක් නවත්තවන්න
නම්, එතැනින් එහාට captive sources කියලා පමහි
සඳහන් කරලා තිපබනවා නම්, එය පවනසේ පවලා
නැත්තනම්, එතැනින් ඉසේසරහට නීති විපරෝධි පලස
private සමාගම්වලට private placements දීලා
තිපබනවා නම්, ඒක වැරදියි පන්. එතැනින් අපි ඒක
නවත්තවන්න ඕනෑ. ඒ කාරණය වැරදියි කියලා
ියපවන්නත්ත ඕනෑ. පම්ක පම් එක මාසයක - මාර්තු
මාසපේ bond එකක් ගැන ියපවන වාර්තාවක්
පනාපවයි. මහ බැංකුපේ සියලුම ගනුපදනු
සම්බන්ධපයන් මහ බැංකුපේ ගන්න තීන්දු
පමානවාද? මහ බැංකුව අනුගමනය කරන ක්රමපේද
පමානවද? ඔබතුමා පන් සඳහන් කරන්පන්. පම්
වාර්තාපේ සඳහන් කරනවා, ෙළපවනි ක්රමය පවන්පද්ධසිය ක්රමය, පදවැනි ක්රමය - private
placement ක්රමය කියලා. පමහිදී, රපට් තිපබන
තත්තත්තවය private placement කියලා තමයි අපි
නිගමනයට එන්පන්. මහ බැංකුපේ කරන
ක්රමපේදය තමයි private placement. ඒක පවනසේ
කරන්න තමයි Monetary Board එපක් approval
එකක් නැතිව, හිටු මහ බැංකු අධිෙතිතුමා බපලන්
පවනසේ කපළේ. ඒක තමයි පම් ප්රශේනය. එතපකාට ඒ
ප්රශේනය ඉවරයි. පම් ක්රමපේදය 2008 වසපර්දී
private placement එකකට හැරවුපණ් පකාපහාමද
කියලා ඔබතුමාට, විගණකාධිෙතිතුමාට උත්තතර

සභාෙතිතුමා: නැහැ, නැහැ. මම කිේපව ඒක
පනාපවයි. ඔබතුමාලාට මම කිේපේ කාරක සභාව
හැටියට ඔබතුමන්ලා තීරණය කරනවා නම් මම පම්
වාර්තාවම පනාපවයි ියන්න ඕනෑ කියලා ඒක මම
ියන්න එොයෑ. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්ත
ඔබතුමාටත්ත පත්තපරනවා උගත්ත මන්ීතුපමක්
හැටියට වාර්තාවක් සකසේ කරලා ඒක අවසන් කරන
ක්රමපේදයක් තිපබන්න ඕනෑ කියන එක. එය
වාර්තාවක් හැටියට සකසේ කළාම, ඔබතුමන්ලා
ෙැයක් ඇතුළත ඒක කිපයේවා. එතපකාට දැන් පම්
වාර්තාව ගැන යම් ූර්ව අදහසක් තිපබනවා. ඒ
අදහපසේ ඉඳපගන පේදපයන් පේදය පිටුපවන් පිටුව
සංසේකරය කරලා හදන්න ුළුවන්. පම් කරන
ක්රමයට විශාල තර්කයක් පහෝ විශාල විවාදයක්
හදාගත්තතාම මම පකාපහාමද ඒක වාර්තාවට
ඇතුළත්ත කරන්පන? ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක summarize
කර ගනිමු. පමතැන කියන සියලුම පද්ධ දාන්න ඕනෑ
නැහැ.
සභාෙතිතුමා: ඒක වාර්තා ගත කරන්න ක්රමයක්
මටත්ත තිපබන්න ඒොයැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් කියන
සියල්ලම ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි කථා
කරලා එකඟතාවකට එනවා නම් ඒක summarize
කරලා සකසේ කර ගනිමු.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා ඉතාම
කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්පන්. මම කථා කරනවා
වැඩි නම්, පම් මාතෘකාපවන් පිට යනවා නම්
ඔබතුමා එය නවත්තවන්න. මට පවනත්ත
මන්ීවරුන්පේ බාධා අවශය නැහැ. ඒ පහාඳ
සාධකයක් ගැන කථා කරන විට එය මැඩ
ෙවත්තවන්න ගිය වරත්ත ඕකයි වුපණ්. ඔබතුමා මට
පේලාවක් පදන්න, ඒ පවලාව තුළ මම කථා
කරන්නම්. මම එතනින් ඉදිරියට කථා කරන්පන්
නැහැ. අපි බලාපොපරාත්තතු පවන්පන් ඔබතුමා
ිේව ඕනෑ එකකට “Yes” හරි “No” හරි කියල
යන්න පනාපවයි. ඔබතුමා පමහි වැරැද්ධදක් දකිනවා
නම්, ඔබතුමාපේ වාර්තාපේ යම් වැරදි සහගත
තත්තත්තවයක් දකිනවා නම්, ඒක පවනසේ කරන එක
තමයි ඔබතුමාපේ නිහතමානීකම සහ ෙක්ෂාග්රාහී
පනාවීම කියන්පන්.
පම් වාර්තාව හදිසිපේ ඉවරයක් කරන්න ඕනෑ
කියලා, ඕනෑම වාර්තාවක් පදන්න බැහැ.
( 456 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පදන්න ුළුවන් නම්, මම මපේ තර්කය එතැනින්
නවත්තවනවා. ඒ ගන්න තීන්දුව ගත්තපත්ත
පකාතැනින්ද, පමතැනින් ෙසේපසේ රපට් මහ
බැංකුපේ ක්රියාත්තමක වන ක්රමපේදය පම්ක. පමන්න
manual එක amend පවලා තිපබනවා පම්
ආකාරයට. එපහම පිළිතුරක් පදන්න ුළුවන්ද?
විගණනය කියන්පන් ඒක පන්. විගණනය
කියන්පන් සියලුම කරුණු කාරණා ගැන
සැලකිිමත්ත පවලා දකින දකින සාක්ෂිවින්
පමානවත්ත ියන එක පනාපවයි. පම්වා ඉතා
බැරෑරුම් පලස අධයයනය කළ යුතුයි. පම්කට
ෙරිබාහිරව නීතයනුකූල තර්කයක් ුළුවන් නම්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. “පමන්න පම් ක්රමය අනුව
private placements ලංකාවට ආවා, මහ බැංකුවට
2008දී ආවා.” කියලා, ුළුවන් නම් මට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. එතපකාට මම මපේ තර්කය අකුලා
ගන්නවා.

ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැහැ.” කියලා අපප්ප තීන්දුවට එමු.
ඊට ෙසේපසේ අපි ඒක රපට් ජනතාවට භාර පදමු.

ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො: මට
කියන්න තිපබන්පන් එක පදයයි. අපප්ප ප ම්
කමිටුපේ වගකීම මහ බැංකුපේ ෙරණ පද්ධවල් පම්
සිද්ධධියට ඇදලා ගැනීම පනාපවයි. ෙරණ පද්ධවල්
ගන්න ඕනෑ කියන මතපේ මම ඉන්නවා. සේිර
වශපයන්ම ගන්න ඕනෑ. එහි කිසිම සැකයක් නැහැ.
ඒ පද්ධවල් අනිවාර්පයන්ම ගත යුතුයි. හැබැයි පම්
පවලාපේදී පනාපවයි. පම් පවලාපේදී අපි කථා
කරන්පන් එක පදයක් පිළීබඳව. එක isolated
incident. When I say an isolated incident, Hon.
(Dr.) Harsha De Silva, it does not mean before
2000. I agree with you totally. මම ඔබතුමත්ත
එක්ක සියයට දාහක් එකඟ පවනවා පම්ක කරන්න
ඕනෑ. හැබැයි ඒ පම් පවලාව පනාපවයි. ඒ සඳහා
පම්පකන් ෙසේපසේ පදවනුව කැඳවමු. නමුත්ත, අපිට
පම් පවලාපේ කළ යුතු වගකීමක් තිපබනවා. මාස
16ක් තිසේපසේ අපි සාකච්ඡා කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ කියන්පන්
පකාපහාමද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට කියන්න තිපබන්පන් අපි ඉදිරිපේ තිපබන අපිට බලය ෙැවරී තිපබන ප්රශේනය, 2015 පෙබරවාරි
මාසපයත්ත මාර්තු මාසපයත්ත සිදු වූ ගනුපදනු
සම්බන්ධව ෙමණයි. අපිට ඕනෑ පදයක් කරන්න
ුළුවන්. 1997 ෙටන් ගත්තත දවපසේ ඉඳලාම වුණත්ත
පම්ක කරන්න ුළුවන්. මැයි 31 දක්වා කාලය
පන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
පම්ක පොඩ්ඩක් කියවන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2015 පෙබරවාරි
මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල
ෙරිච්පේදය තුළ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ තිපබන්පන්
යාවත්තකාලීන කළ වාර්තාව.
සභො තිතුමො: පොදුපේ තිපබන්පන් “ 2015
පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා
කාල ෙරිච්පේදය තුළ” කියලා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 2016 මැයි 31
දක්වා කාලය. එය තමයි අපිට තිපබන mandate
එක. එතපකාට, මම කියන්පන් මහ බැංකුපේ මීට
කින් සිදු පවලා තිපබන වැරදි, මහ බැංකුපේ
පොදුපේ සිදු වී තිපබන ෙරිොලන ගැටලු මත ෙදනම්
පවලා අපි මහ බැංකුව පිළිබඳව විමර්ශනයක යන
එක විසින් අපිට පම් ප්රශේනය පිළිබඳ හරි අවධානයක්
පයාමු කර ගන්න බැරි පවනවා. උදාහරණයක්
ගත්තපතාත්ත, උසාවියට ඉදිරිෙත්ත කරන case එකක්
පහායන්න ගියාම උසාවිපේ තිපයන වැරදි
පසායන්න ගිපයාත්ත- උසාවිපයත්ත වැරදි තිපබනවා
පන්. උසාවිපේ එක් එක් පකනා ෙත්ත කරු විධිය ඒ
අකාරයට
ගත්තපතාත්ත,
කිසිම
ආකාරයක
ෙරිොලනයක් කරන්න බැරි පවනවා. පමාකද, මම
වගකීපමන් කියනවා 2008 පකාළයක් අඩුපවන්
ලැබුණ පම් Board Paper එකට ෙසේපසේ, මහ බැංකුව
ඇතුපල් ඒ සම්බන්ධව කුමන තීන්දු තීරණ ගත්තතාද
කියලා අපි හරියට පහායලා බලලා නැහැ. මම
කියන්පන් ඒක අපප්ප අඩුොඩුවක් පනාපවයි. අපිට
ෙැවරි තිපබන විෂය ඉටු කර ගැනීමට ඒක එතරම්
අදාළ කාරණයක් පනාපවයි. පම් එකතු කරලා
තිපබන මූික කරුණු ටිකම ගත්තතාම 3, 4 පදකම
ගත්තතාම, අපිට උදේ පවනවා තමයි, අපිට ක්රියාවිය
ගැන සාමානය අදහසක් ගන්න තමයි දමලා
තිපබන්පන්. මහ බැංකුව බැඳුම්කර ගනුපදනුවලදී

ගරු සභාෙතිතුමනි, අනිත්ත කාරණය අපි කථා
කිරීපම්දී අපප්ප කථා ඔබතුමා සීමා කරන්න. අපි දැන්
මාස 16ක් කථා පකරුවා. පම් මාස 16 අපි වාර්තා
හැදුවා. තීන්දුවලට ආවා. ඒ සියල්ලම ඇවිල්ලා
අවසාන වාර්තාව අසාකච්ඡා කරන පවලාව තමයි
පම්. අපිට දැන් තිපබන කාර්ය භාරය වන්පන්,
අවසාන වාර්තාව සකසේ කිරීම. අවසාන වාර්තාව
සකසේ කිරීපම්දී අපප්ප ෙරසේෙර අදහසේ තිපබනවා නම්,
එයට ඒවා එකතු කරන්න. ඒක පවනම කතාවක්.
නමුත්ත, අපි 25 පවනිදාට පම් අවසන් වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කළ යුතුයි. අපි පම්
අවසන් වාර්තාව 25 පවනිදාට ොර්ිපම්න්තුව
ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් නැත්තනම්, ඕනෑ නැත්තනම්
කරුණාකරලා අපි අපප්ප තීන්දුවලට එමු. අපි අපප්ප
තීන්දුවලට ඇවිල්ලා, පම්ක ඉවරයක් කරමු. “25
පවනිදාට අපිට අවසන් වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට
( 457 )
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Papers තව තිබිය හැකියි. 2008 වර්ෂපේ සිට 2015
වර්ෂය දක්වා අධීක්ෂණය කරු නැති Board
Papers ඕනෑ තරම් තිබිය හැකියි. ඒක නිශේිත
කාරණයට බලොන්පන් නැහැ. ඊට මඟ පෙන්වන
තවත්ත manuals, Board Papers තව ගණනාවක් ඒ
ආසන්නපේ තිපබන නිසා. ඊට කින් සිදු වූ
practice එක තිපබනවා. ඊට ෙසුව ලසන්ත
ඇමතිතුමා අසන ලද ඉතා සරල ප්රශේනය තිපබනවා.
පම් නිශේිත transaction එපක්. පමාකද අපි කාටත්ත
තිපබන්න ඕනෑ, අපි පදයක් කරද්ධදී මඟ පෙන්වීම
ඇතුපල් පකාපහාමද ඒවායින් රටට වාසි අවාසි සිදු
පවන්පන් කියන එක. ඒකට තමයි professional
due care එක තිපබන්පන්. අපි කාටත්ත ඒපක්
responsibility එක තිපබනවා පන්. ඒ නිසා
පම්පකන් නිශේිතව ලාභයක්, අලාභයක් වුණාද?
රටට වාසියක් ,අවාසියක් වුණාද කියන එක නිශේිත
නිර්ණායකයක් පවනවා manuals, Board Papers
ඔක්පකාම එක්ක. ඒක ගැන තමයි මට නිශේිතව
ෙැහැදිි කරන්න තිපබන්පන්. මම ඉල්ලා
සිටින්පන් අද අපි තව පබපහෝ තර්ක කරන්පන්
නැතිව, අපි එකඟ නැති ඒවා එකඟ නම් එපහම ියා
පගන. ුළුවන් තරම් include කර ගන්න බලා පගන
inclusive approach එකක යමින්, නමුත්ත පම්ක
ඉවර කරන්නත්ත ඕනෑ. නැත්තනම් අෙට හැමදාම
ඉතිහාසයට යන්න බැහැ.

අනුගමනය කරන සියලුම කරුණු පමහි සඳහන්
කරලා නැහැ. ඒ නිසා මම පමහිදී මතු කරන මූික
කාරණය තමයි, ආයතනපේ තිපබන අතීත
අඩුොඩුකම් පහෝ දැන් ගියත්ත පසායා ගන්න ුළුවන්
අඩුොඩුකම් මත, ොර්ිපම්න්තුවට පම් වැරැද්ධද
පසායා ගැනීමට බාධාවක් කර ගත යුතු නැහැ.
පමාකද, පම් නිශේිත bond issues පදක ගත්තතාම,
අපි investigate කරු ඒවා ගත්තතාම, සාක්ී කැඳවු
ඒවා ගත්තතාම අපිට පවනමම කරුණු තිපබනවා. පම්
Board Papers පමානවත්ත අදාළ නැහැ. ගිහිල්ලා
ෙෑපනන් ගහලා 20ක් ගන්න 10ක් ගන්න කියලා
කිේවාම, පමාන manual එකක්වත්ත අදාළ වන්පන්
නැහැ. මපේ මූික තර්කය, ආයතනපේ පොදුපේ
තිපබන්නා වූ අඩුොඩුකම්, අපි කවුරුවත්ත මහ
බැංකුව දූෂිත ඉවත්ත කළ යුතු ආයතනයක් වශපයන්
පිළිගපනේ නැහැ. අවශය ආයතනයක් කියලා
පිළිගන්නවා පන්. එහි තිපබන විවිධ අඩුොඩුකම්
අපිට ඉලක්ක ගත වී තිපබන ප්රශේනය නිවැරදි පහෝ
වැරදි කිරීමට පයාදා ගත යුතු නැහැ. ඊළඟ කාරණය,
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා, manual එක ආදී කරුණු
පිළිබඳ අපි සෑහීමට ෙත්ත පවනවාද කියන එක
පවනම කථාවක්. නමුත්ත, අපි ඒ සම්බන්ධපයන්
වත්තමන් මහ බැංකු අධිෙතිවරයා පවනම කැපඳේවා.
ඊට කළින් කණ්ඩායම සමඟ කැඳවලත්ත ඉතා
ෙැහැදිිව පම් ක්රමපේද තුන ගැන - විපශේෂපයන්
ක්රම පේද පදක ගැන - අපි auction වින් ගන්නවාද,
direct placements වින් ගන්නවාද කියලා සහ ඒ
ක්රම පදක ගැන මහ බැංකුපේ manual සහ Board
Papers මගින් ආවරණයක් තිපබනවාද? දැනට
අනුගමනය කරන ක්රමපේදය පිළිබඳව, දැනට
තිපබන manual එපක් විවිධ අඩුොඩුකම් මැද හරි
ඒක තිපබනවාද? කියන එක පිළිබඳව නව මහ
බැංකු අධිෙතිවරයාපගනුත්ත අපි ප්රශේන කළා. ඒ
වාපේම ඔවුන්පේ ිපි පල්ඛනවලත්ත පමය
තිපබනවා. ඒ නිසා මම ඉතා ෙැහැදිිව කියන්පන්,
පමතැන direct placements වලට අනුව පම්
වාර්තාව සකසේ පවලා නැහැ. Direct placements
හරි කියලා, පම් වාර්තාව සකසේ පවලා නැහැ.
Auction ක්රමය නිවැරදියි කියලා පම් වාර්තාව සකසේ
පවලා නැහැ. පම් වාර්තාව සකසේ පවලා
තිපබන්පන්, පම් ක්රම පදකම ොවිච්ි කරලා - මහ
බැංකු අධිෙතිවරයා කිේපවත්ත ඒකයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඉවර පනාකිරීපම්
අරමුණක් අෙටත්ත නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නිශේිත කාලයක්
තිපබනවා පන්. දැන් සවස තුනයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අද හරි පහට හරි
අපි කරන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පහට හරි කිේවාට
බැහැ. අපි පහට ඉවර පවනවා . අපි 25වැනිදා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා කියලා තීන්දු
කරලා තිපබන්පන්.
ගරු
ලකෂ්මන්
පසපනිරත්න
මහතො:
ඔබතුමන්ලා කැමති පහෝ අකමැති පහෝ මම නම්
පමතැනින් නැගිටලා යනවා, තව ටිකකින්. පම්ක
ඉවරයක් කරන්න බැරි වුපණාත්ත හතරට ෙසුව
කැමති වාර්තාවක් දාන්න.
සභො තිතුමො: එපහම කියන්න එො. වගකීමකින්
කටයුතු කරමු. පම්පක් සමසේතයම කථා කරන්න
ඔබතුමන්ලාට අයිතිය තිපබනවා. මම පමානවා හරි
කිේපවාත්ත ඔබතුමන්ලා කියයි මම අයිතිය නැති
කරනවා කියලා. අයිතිය තිපබනවා ඕනෑ තරම් කථා
කරන්න. එළි පවනතුරු හරි කථා කරන්න. නමුත්ත
ඉලක්කයකුත්ත තිබිය යුතුයි.

පම් කුමන ක්රමපේදය පහෝ ොවිච්ි කරලා, රජයට
අවශය මුදල්, “…..the lowest possible cost with
a reasonable degree of risk.” ඒ නිසා මම
හිතනවා, ඒක එතුමාත්ත තහවුරු කරලා තිපබනවා.
අෙටත්ත ඒක පත්තපරනවා, පමාකක්ද පම්පක්
intention කියලා. ඒනිසා ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා
සිටින්පන්, අපි අධීක්ෂණය පනාකරන ලද Board
( 458 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමා, ඉලක්කයට කථා කරලා ගත්තත තීරණ
තිපබනවා. පහට පවන පකාට පම්ක ඉවර පවන්නත්ත
ඕනෑ. 25 වැනිදා වාර්තාව දාන්නත්ත ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා,
ඔබතුමා අන්තිමට මහ බැංකු අධිෙතිතුමා කියන පද්ධ
සාධකය වශපයන් ගන්නවා, නිලධාරින් විසේසක්
විතර කියු පද්ධ සියල්ලම අතෙසු කරලා. එතුමාපේ
word එකද අපප්ප තීන්දුව. මම ඔබතුමාට
පෙන්වන්පන් ිඛිත සාක්ෂි. ඔබතුමා තීන්දුවක්
ගන්න එතුමා හරිද, ිඛිත සාක්ෂි හරිද කියලා?

සභො තිතුමො: Paragraph එපකන් paragraph
එකට යන්න කියලා කිේවාට ඔබතුමන්ලා පම්පක්
පමාකක් පහෝ පවනසේකමක් පයෝජනා කරනවා නම්
ඒක සාරාංශ කරලා කියනවා නම්, පමන්න පම්
පවනසේකම් පමතැනට ඇතුල් කරන්න කියලා, ඒක
සියලු පදනාටම පිළි ගන්න ුළුවන් නම්. අපප්ප හර්ෂ
මන්ීතුමා 3.2 පකාටසට ඉතාම නිවැරදිව කළා
පන්. එතුමා ඉදිරිෙත්ත කරන අදහස ඉදිරිෙත්ත කළා.
ඒක පිළි ගන්න අය ඉන්න ුළුවන් පනාපිළිගන්න
අය ඉන්න ුළුවන්. ඊට ෙසුව ඒ විධියට ඇතුළට දාමු.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: සුජීව
ඇමතිතුමා, ඔබතුමා අවසන් කපළේ, පම්
ගනුපදනුපේ වරදක් පවලා නැහැ කියලා පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපි ගනුපදනුව ගැන
ෙසුව කථා කරමු. අපි paragraph එපකන්
paragraph එකට පන් යන්පන්. මුළු එකම කථා
කරනවා නම් මුළු එකම කථා කරමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමා පම්ක පිළි
ගන්නවා පන්. මම වැරදි කියලා තිපබනවා නම්
පම්ක පිළි ගන්පන්. ඊට ෙසුව මට මපේ මතය ප්රකාශ
කරන්න ුළුවන්. ඔබතුමාම විසේතර කරන්න
සවිසේතරාත්තමකව විසේතර කරන්න. ඔබතුමා
සභාෙතිතුමා වශපයන් තීන්දුවක් ගන්න. ඔබතුමා
කියන්න මම කියු පද්ධ වැරදියි නම්, ඔබතුමාපේ
පම් මතය පම් තිපබන ප්රකාශය එතන එපහමම
තියලා, එතපකාට මම මපේ ප්රකාශය කරන්නම්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම් යන
විධියට - I think, the best thing is, we will put
this Report and you can put another Report.
සුජීව පවනම Report එකක් දාන්න.
ගරු පහකටර් අේපුහොමි මහතො: පම් Report එකට
අපි ොවිච්ි කරලා තිපබන්න auction ක්රමය වැරදි
කිේව නිසා සිදු වුණා කියලා. පම්පක් තිපබනවා, අපි
කථා කරු පබාපහෝ ඒවාවල තිපබන්පන් auction
ක්රමය ගත්තත නිසා තමයි පම් වැරැද්ධද සිද්ධධ පවන්න
ප්රධානම පහේතුව කියලා. එතපකාට පමතුමා
පෙන්වන්පන් ෙැහැදිිව පම් Board Papers වින්
ක්රමපේදය කියලා තිපබනවා.

සභො තිතුමො: කාටත්ත පොදුපේ පිළි ගන්න ුළුවන්
අදහසක් බවට ෙත්ත පවන්න අවශයයි පන්. පම්ක
කාටත්ත පොදුපේ පිළි ගන්න ුළුවන් අදහසක් බවට
ෙත්ත පවන්න ඕනෑ. මපේ ුද්ධගික අදහස
පනාපවයිපන් වැදගත්ත පවන්පන්. පම් වාර්තාව මම
ුද්ධගිකව සකසේ කරු එකක් පනාපවයි පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න
පමාකක්ද? මම හිටිපේ නැහැ.

මහතො:

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමා, මම සංපශෝධනයක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්නද? 11 වන පිටුපේ 4.1 දී තමයි පම් ප්රශේනය
ෙැණ නැගුපන්? පමතැන තිපබනවා “ ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම ආරම්භ කර ඇත්තපත්ත
1997. ඒ අනුව 1997 මාර්තු මාසපේ සිට
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පද්ධසි මගින් ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් පවත නිකුත්ත කිරීමට තීරණය කර
තිබුණ බවද, පවපළඳ පොපළේ අවශය තරම් මුදල්
පනාමැති අවසේථාවකදී පහෝ පොලී අනුොතය
අසීමිතව ඉහළ යන අවසේථාවකදී පවන්පද්ධසි මගින්
සෙයා ගැනීමට පනාහැකි වන අරමුදල් සෙයා
ගැනීම සඳහා පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පයාදු
ගතයුතු බව ෙත්රිකාපේ සඳහන් පේ“ අපි පම්ක
සංපශෝධනය කරමු. “ මුදල් පනාමැති අවසේථාවක්
හා පොලී අනුොතය අසීමිතව ඉහළ යන අවසේථාවක්
වූ 2008 ජනවාරි මස දී සෙයා ගැනීමට පනාහැකි
වන මුදල් සෙයා ගැනීම සඳහා මාස හතරක
කාලයක් සඳහා පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පයාදා
ගතයුතු බව ෙීකාපේ සඳහන් පේ“
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සභො තිතුමො: ඕක පම් කාරක සභාපේ, සාක්ෂි
සටහන් අරපගන බලන්න. ෙැය ගණන් දවසේ ගණන්
කථා කරු පදයක්පන් පම් කියන්පන්. අවසානපේ
පම් වර්තමානපේ අධිෙතිතුමා පිළිගත්තත විධියත්ත 4.2
පකාටපසේ තිපබනවා . අවසානපේදී කියු පද්ධත්ත එහි
තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සාක්ෂි ඔක්පකාම
කැඳවලා බලන්න. ඔබතුමා එකක් පෙන්වන්න පම්
ක්රමය හරි ක්රමය කියලා නිර්ණායක පෙන්වන්න?
සභො තිතුමො: හරි ක්රමය පමාකක්ද කියලා කිේපේ
නැහැ. මට මතකයි ඕක අහු ගමන්ම වඩා නිවැරදි
ක්රමය auction ක්රමයද නැද්ධද කියලා ඇහුවාම
අධිෙතිතුමා කිේපේ, ඒක ඒ පමාපහාපත්ත පවපළඳ
පොළ තත්තත්තවයන් යටපත්ත රජයට අවාසි සහගත
පනාවන ආකාරයට ගන්න තීරණය කියලා. ඒක
තමයිපමහි සඳහන් කර තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: එපහම හරි පන්ද?
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අරමුදලට පගවන්න. ඒක privately අර්ථසාධක
අරමුදලක් එක්ක place කරන්න. 2. අර්ථ සාධක
අරමුදලට කියන්න, කරුණාකරලා ද්ධවිතියික
පවපළඳ පොපළේ රවශීලතාව වැඩි කිරීම සඳහා
ගනුපදනු කරන්න. ඔය පදක තමයි ඉල්ලන්පන්.
හැබැයි, ඒක පදන්පන් නැහැ. පදන්පන් පමාකක්ද,
“The Board taking into consideration the views
expressed by the members, approved;

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම හරි
පන්ද? Then, we all are safe.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟට 4.1.1ට
යමු.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
අපි වැරැද්ධදක් කරලා තිපබනවා. පමතැන
තිපබන්පන් 4.1.1 මගින්ද, පදවැනි පකාටස
ගත්තපතාත්ත “මුදල් මණ්ඩලය විසින් ද්ධවිතියික
පවපළඳ පොපළේ ෙවතින පොලී අනුොතවලට වඩා
0.5%ක් ෙමණ ඉහළ පොලී අනුොතයක් සහිත
බැඳුම්කර අර්ථ සාධක අරමුදලට නිකුත්ත කිරීම
මගින් පවපළඳ පොපල් රව ශීලතාව ඇති කිරීම
සඳහා වැඩිදුරටත්ත නිර්පද්ධශ කර ඇත” කියලා
තිපබවා පන්. නමුත්ත ඒපක් නිර්පද්ධශ ලැබිලා නැහැ.
ඒපක් ඉල්ලලා තිපබනවා නිර්පද්ධශ දීලා නැහැ.
බලන්න දීලා තිපබන්පන් පමාකක්ද කියලා. 95 වන
පිටුපේ ඕක ඉල්ලනවා. අපප්ප පලාකු පොපත්ත,
යාවත්තකාලීන කරු පොපත්ත 95 වන පිටුව බලන්න.
එහි කියනවා, 0.05%ක් අර්ථ සාධක අරමුදලට
වැඩිුර පගවන්න කියලා. සුජීව ඇමතිතුමා, පම්ක
වැදගත්ත අහගන්න. ඔබතුමාපේ Board Paper එක.
සුජීව ඇමතිතුමා පගන එන ලද එක හරිම වැදගත්ත.
මමත්ත දැන් තමයි දැක්පක්. ඒපක් Title එක
තිපබන්පන් අර්ථ සාධක අරමුදලට “Improvement
of market liquidity through active participation
of EPF.”පමාකක්ද පම්පකන් කියන්පන්, පවපළඳ
පොපළේ රවශීිතාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා අර්ථ
සාධක අරමුදල භාවිතා කිරීම. කින් Board Paper
එපක් තිබුණා, අර්ථ සාධක අරමුදලට කියලා
තිපබනවා, ද්ධවිතියික පවපළඳ පොළට සහභාගි
පවන්න එො කියලා. අපි කථා කරු එපක් ඒක
තිපබනවා. පම්පක් තිපබනවා, “…captive holders
would keep these securities in their investment
portfolio in order to avoid mark-to-market
losses.”

(a) to allow the EPF to invest in longer term
Government papers based on long term
inflationary expectations plus 4 percent real
rate of return and 2 percent risk premium to
cover the errors in inflation projections;
(b) ETF also to be offered
investment
opportunities
in
Government paper on the same basis;”
සුජීව පසේනසිංහ ගරු රාජය ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කියන්පන් captive source එකට
අපනක් ඒවා එකතු කරනවා කියලා පන්.
එපහම එකතු කළාට EPF එකට පදන්පන්
එක ක්රමයක්, ETF එකට කියනවා EPF
ක්රමයම පදන්න කියලා. NSB එකට
කියනවා, “ (c) for Superintendent of
Public Debt to negotiate with NSB for
investments in Government Paper,
based on yield rates proposed in the
Paper; and (d) for the Monetary Board
to review the rates after April, 2008.”
පම්ක ඉතාමත්තම ෙැහැදිියි. අර්ථසාධක
අරමුදලට
ොඩුවක්
ලැපබනවාට
පම්පගාල්ලන් කැමැති වුපණ් නැහැ. ඒ
නිසා සියයට 0.05 පනාපවයි, අපි
බලාපොපරාත්තතු පවන දීර්ඝ කාලීන
උද්ධධමනයට වඩා සියයට 6ක් වැඩියි.
පම්පගාල්ලන් ඉල්ලන්පන් සියයට 0.05ක්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: 0.6ක්?

ඒක අවශය නැහැ. පම්පක් තිපබනවා, ඒ නිසා
Board Paper එපක් 4වැනි අංකය අර්ථසාධක
අරමුදලට සියයට 0.05ක් වැඩිුර පගවන්න කියලා
තිපබනවා. ඊට ෙසුව කියලා තිපබනවා, අර්ථ සාධක
අරමුදලය රවශීලතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා
ද්ධවිතියික පවපළඳ පොපළේ ගනු පදනු කරන්න
කියලා. ඔය පදක පන් ඉල්ලන්පන්. “Accordingly,
the Monetary Board is invited to approve;” 1.
අර්ථසාධක අරමුදලට සියයට 0.05ක් පගවන්න.
“(i) to issue Treasury bonds to Employees’
Provident Fund at a interest rate 5 basis points
above the secondary market rates through
private placements;...” ද්ධවිතියික පවපළඳ පොපළේ
තිපබන rate එකට වඩා සියයට 0.05ක් අර්ථසාධක

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
ඉල්ලන්පන් 0.05ක් වැඩිුර පදන්න කියලා. නමුත්ත
market එපක් කියනවා, සියයට 0.05ක් පනාපවයි,
සියයට 6.0ක් පදන්න කියලා. Inflationary
expectation එකට වඩා සියයට 6.0ක් පදන්න
කියලා ඉල්ලනවා. ඒ කියන්පන්, අර වාපේ
එකසියවිසි ගුණයක වැඩි කිරීමක් පමතැනින්
කියනවා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පමාකක්ද
අංකය?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 4.1 පේදය යටපත්ත
තිපබන එක.
( 460 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔය Board Paper
එපක්
තිපබන
එපක්
තිපබන
අදහස
තිපබනවා ප න්. අපි කියන එකක් පනාපවයි,
Board Paper එපක් තිපබන විධියට, “other captive
sources” යනුපවන් අදහසේ කරන්පන්, NSB, EPF
and EPF කියන එක සහ ඒ අවසරය පම් Board
Paper එකටම ලබා දී ඇත්තපත්ත නිශේිත කාලයකට
ෙමණි. අෙට ඕනෑ නම් කාලයක් දමන්න ුළුවන්
පන්. January to February කියලා ඇතුළත්ත
කපළාත්ත ප්රශේනයක් නැද්ධද?

93වැනි පිටුපේ ෙසුව 94වැනි පිටුව තිපබනවා පන්.
ඒ 94වැනි පිටුපේ තිපබන පද්ධම තමයි 96වැනි
පිටුපේත්ත තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කින් ඇහුපේ. එතපකාට කිේවා පන්, වැරදි
94වැනි පිටුව විතරයි කියලා.
සභො තිතුමො: නැහැ, 94වැනි පිටුවම තමයි
96වැනි පිටුපේත්ත තිපබන්පන්. ඒ නිසා පම් Board
Paper එපක් decision එක එන්පන් පම්ක.
ගරු
සුජීව්
පස්නසිිංමහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒපක් සඳහන් පවන්පන්, “ (a)
Issuing Treasury Bonds to EPF and other
captive sources at an interest rate 5 basis points
above the secondary market rates through
private placements; and

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ප්රශේනයක්
නැහැ. හැබැයි, පමතැන තිපබන්පන්, සියයට 0.05
ඉල්ලුවාට දීලා නැහැ. උද්ධධමනය සියයට 6යි කියන
කථාව තිපබන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ තරම් details
ඕනෑ නැහැ පන්. පම් 4.1.2ට එකතු කපළාත්ත එපහම
“other captive sources” යනුපවන් -

(b)Requesting the EPF and other captive
sources to create liquidity in the secondary
market by actively engaging in secondary
market operations.”

සභාෙතිතුමා: බිමල් රත්තනායක ගරු මන්ීතුමනි,
මම හිතන විධියට, පමතැන පලාකු ෙටලැවිල්ලක්
පවලා තිපබනවා. ඒක නිරවුල් කරපගන තමයි අෙට
ඉතිරි ඒවා සාකච්ඡා කරන්න පවන්පන්. පහේතුව
පමාකද දන්නවාද, රැසේවීම් අංක 25/2008 කියන
එපක් decision එක තිපබන්පන්, ඒක පනාපවයි.
667, 668 කියලා අපනක් ෙැත්තපත්ත තිපබන්පන්. 97
පිටුපේ තිපබන එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්,
පම් පේදපේ වැරැද්ධද තිපබන්පන් කාල ෙරිච්පේදය
ඇතුළත්ත කරන එක ෙමණයි. ගරු සභාෙතිතුමනි,
96වැනි පිටුව පොපත්ත තිපබනවා පන්.
සභො තිතුමො: 96වැනි පිටුව තමයි photocopy
පවලා නැතිව ෙසුව ඔබතුමන්ලාට දුන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පවන්න බැහැ. ඒක තිපබන්පන් පම්පක් පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ කින් එක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ 94වැනි
පිටුව.

සභාෙතිතුමා: ඒක තමයි පිටුව මාරුපවලා වැදිලා
තිපබන එක.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ 21/2008 අන්තිම
පිටුව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පම්ක වැරදියි පන්.සභාෙතිතුමා: පම් තිපබන්පන්,
රැසේවීම් අංක 25/2008. Board Paper කියන එක. It
states, “Improvement of Market Liquidity
through active participation of Employees’
Provident Fund (EPF). The Board having
considered the paper approved of:...” කියලා
පමන්න පම් approvals පදක තමයි දීලා
තිපබන්පන්.

සභාෙතිතුමා: පිටුවක් මාරුවීමක් පම් පවලා
තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එතුමා සඳහන් කරන්පන්, 21/2008 පිටුවක් ගැන.
සභාෙතිතුමා: 94වැනි පිටුව ඉවත්ත කළා නම් හරි.
ඔය කියන්පන් 21/2008 අන්තිම පකාළය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 21/2008
අන්තිම පකාළය තමයි අෙට photocopy කරලා
දුන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ ගැන තමයි මම
ඔබතුමාපගන් ප්රශේන කපළේ. පම් තිපබන්පන්, ගරු
සභාෙතිතුමනි,-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am saying.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන්, 94ත්ත වැරදියි, 96ත්ත වැරදියි.

සභාෙතිතුමා: ඒක තමයි 94වැනි පිටුවට එන්න
ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ, ඔතැන තිපබන
විධිය වැරදියි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.
එතපකාට 96වැනි පිටුවත්ත වැරදිද?

සභො තිතුමො: පිටු පදක මාරුපවලා තිපබන්පන්.
ඔබතුමාට මම ඒක ෙැහැදිි කරලා පදන්නම්.
( 461 )
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states, “Proposed yield structure for Treasury
Bonds to be mobilized through Direct
Placements in 2008.

සභො තිතුමො: 96වැනි පිටුව කියන එක එතැනට
අවශය නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 96වැනි
පිටුව කෙලා, කුරුටු ගාලා ඉවත්ත කරන්නද?

The purpose of this Board Paper is
to;.......” ඊළඟට තිපබනවා, “suitable rate
structure for long term maturities based on the
medium term inflation targets ....” Chart එකක්
තිපබන්පන්. ඒපක් තමයි විසේතර කරන්පන්
“Inflation Targets as per......”

සභාෙතිතුමා: 96වැනි පිටුව අවශය නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්,
අපි 96වැනි පිටුව කො දමනවා.
සභාෙතිතුමා: එතැනට එන්පන් 97වැනි පිටුව.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අර ගත්තත එකම
තමයි ඔය ආෙහු තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: Chart එක තිපබන්පන් ඒපක්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒපක් rates ටික
තිපබනවා. ඔබතුමා කියන එක හරි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ, ඒක
පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්,
ඒක එන්න ඕනෑ, 95 (a).

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 94වැනි පිටුව සහ
96වැනි පිටුව කියන එකයි පදකම එකයි. එකක්
duplicate.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: I will not go into
detail. මුින්ම පිටු ටික සාදාගන්න. ඊට ෙසේපසේ
තිපබනවා, “Captive holders could not trade or
sale these bonds without capital losses in due
rate structure continues.” ඒක එතැනින් අවසන්.
There is one more page. ඊළඟට chart එකක්
එනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
94වැනි පිටුවත්ත වැරදි නම්,ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: වැරදියි කියන්පන්,
අමුණලා තිපබන විධිය වැරදියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 96වැනි
පිටුව ඇමිපණන්න ඕනෑ පකාතැනටද?

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Those are
the proposed yield rates. ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ
මහතො: Yes, you are correct. පදවැනි Board
Paper එක Meeting No: 25/2008. The heading is
“Improvement of Market Liquidity through
active participation of Employees’ Provident
Fund (EPF) ” ඒක 7.10.2008.

සභො තිතුමො: ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, අපි
පම්පක් originals ටිකම අරපගන බලමුද?
එතපකාට ප්රශේනයක් නැහැ පන්. මහ බැංකුපවන්
පගන්වා ගත්තත පල්ඛන තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමිය බලන්න
පම්ක හරිද කියලා. 07.01.2008 දිනය. රැසේවීම් අංක
1/2008. ඒක ෙටන් ගන්පන්, “Proposed yield
structure for Treasury Bonds to be mobilized
.....” ඊළඟ පිටුව: “The Board taking into
consideration the views expressed by the
members, approved;

එකම මාසපේ කියලා හිපතයි. නැහැ. 10 වැනි
මාසපේ. Board Paper එක 25/2008 .
සභො තිතුමො: විෂය අංකය 20.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ. ඒපක් heading
එක ‘Improvement of Market Liquidity
Through Active Participation of Employees’
Provident Fund’කියලා සඳහන් පවනවා.

(a) to allow the EPF to invest in longer term
Government papers based on long term
inflationary expectations plus 4 percent real
rate of return and 2 percent risk.....” එනවා. Next
page විධියට minutes තිපබනවා. ඊට උඩින්
තිපබනවා, Copy no. 13. ඒක තමයි ඔබතුමා
කිේපේ, -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපනක් ෙැත්තපත්ත
Minute එක තිපබනවා, “Improvement of Market
Liquidity through active participation of
Employees’ Provident Fund (EPF) ”කියලා.

සභාෙතිතුමා: විෂය අංක 26 කියන එක.

සභො තිතුමො: ඒක තමයි approved එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
පවලා තිපබන්පන් පමාකක්ද කියලා දන්නවාද,
පම්ක 94 පනාපවයි, 92 (a) පවන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒපක් තමයි එක
එන්පන්. ඒක තමයි මම කිේපේ අතින් ියලා
තිපබනවා කියලා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම කියන
පිළිපවළට තමයි මට කින් ලැබුණු Board Papers.
ඒවා පිළිපවළට තිපබනවා. Meeting No. 1/2008

සභො තිතුමො: 96 duplicate පවලා වැදුණ එක.
ඒක ඉවත්ත පවන්න ඕනෑ. පොපත්ත එක පිටුවක්
( 462 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වැඩිුර වැදිලා. පොපත්ත පිටුවක් වැඩිුර වැදිලා, අර
පිටුව අඩුපවලා තිපබනවා. ඒකයි පවලා
තිපබන්පන්. Photocopy කරන පකනා අතින් එක
පිටුවක් හැිලා ඒ පවනුවට පවන එකක් වැදිලා
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Photocopy කරන
පකාට එහාට පමහාට පවලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
කියන්න 91 වැනි පිටුවට ෙසුව පමාකක්ද එන්පන්
කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 92 බී හරි.
93 හරි. 93 පිටුවට ෙසුව.

සභො තිතුමො:
ඔේ.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාවට ඒක සකසේ කරන එපක් තමයි පිටුවක්
පවනසේ පවලා තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මන්ීතුමා, පම් වාර්තාවට පමන්න පමපහම එකතු
කපළාත්ත පහාඳද කියලායි මම ඔබතුමාපගන්
අහන්පන්. 4.1.1ට පොි අනුොතවලට සාපප්පක්ෂව
ඉහළ පොි අනුොතයක් සහිත බැඳුම්කර පසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදලට නිකුත්ත කිරීම මඟින් පවළඳ
පොළ රවශීලතා ඇති කිරීම සඳහා වැඩිදුරටත්ත
නිර්පද්ධශ කරලා තිපබනවා. ඒකට අමතරව 25.8
2008 කියන එපකන් approval එක secondary
market එකට මැදිහත්ත පවන්න කියන එක. ඒක
දමන්න අවශයද කියලා.

The Hon. Bimal Rathnayake: 91ට ෙසුව
“Proposed Yield Structure for-”
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: 35/2008 කිේපවාත්ත
මම කියන්නම්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 7.1.2008
තිපබනවා, “-The purpose of this Board Paper is
to;”
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ. “Proposed
Yield Structure For Treasury-” කියලා
තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පත්තරුපණ්
නැහැ. නැවතත්ත කියන්න.

The Hon. Bimal Rathnayake: Yes. එපක්
second page එක-

සභො තිතුමො: 4.1.1 ට මුදල් මණ්ඩලය මඟින්
ද්ධවිතියීක පවළඳ පොපළේ ෙවතින පොි
අනුොතවලට වඩා සියයට 0.05ක් ෙමණ ඉහළ
පොි අනුොතයක් සහිත බැඳුම්කර පසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලට නිකුත්ත කිරීම මඟින් පවළඳ පොළ
රවශීලතාව ඇති කිරීම සඳහා වැඩිදුරටත්ත නිර්පද්ධශ
කර ඇති කියලා තිපබනවා පන්. ඒපක්දී 0.05ක්
ෙමණ ඉහළ පොි අනුොතයක් සහිත බැඳුම්කර
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට නිකුත්ත කිරීම සහ තව
එකතු කිරීමක් කරනවා පම් Board Paper එපක්
තිපබන decision එක. ද්ධවිතියික පවළඳ පොළ
කටයුතුවලට මැදිහත්ත වීම සඳහා “at a interest rate
five basis point above the secondary market
rates” කියන එකයි, පම් පකාන්පද්ධසියි පන්
approve කරලා තිපබන්පන්. ඒ පදක පම්කට එකතු
කරනවාද කියලා අහන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: “The Board
taking into consideration the views expressed
by the members, approved:
(a) to allow the EPF to invest in longer term
Government papers”
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්
94 තමයි 92 පවන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඊට ෙසුව,
“Proposed Yield Structure for Treasury Bonds
to be Mobilized Through Direct Placements in
2008 -”
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. 91 වැනි පිටුවට ෙසුව එන්පන් පමාකක්ද?
ඩේලිව්.පී.සී. ික්රමරත්න මහතො: 91 පිටුපප්ප
අන්තිමට “-this paper has proposed-” කියලා පන්
තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පදක
එකතු කරන්න ඕනෑ. ඊට වඩා වැදගත්ත පද්ධ තමයි,
පම්ක දීලා තිපබන්පන් temporarily.

ගොමිණි ිපේසිිංහ මහතො: Page 94 එකට තමයි
page 97 එක එන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ඒක හරි. ඒක දමමු. තාවකාිකව දී
තිපබන අතර පම් කාරණාවත්ත ඇතුළත්ත කරනවා
කියලා.

සභො තිතුමො: පකාපහාම හරි ගරු සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමා කියාු එක හරි. Table එක අන්තිමට
එන්න ඕනෑ. අපනක් Board Papers ටික එකට
එන්න ඕනෑ. ඒකම තිපබනවා පම්පක්.
ඔබතුමන්ලාට පොඩ්ඩක් ෙැහැදිි කරන්නම්. මහ
බැංකුපවන් අෙට එවු පල්ඛනවල Board Papers
ටික පල්කම් කාර්යාලපේ අනුපිළිපවළට තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Board Papers
පදපක් තිපබන main content එක දැම්මා නම් හරි
පන්.
සභො තිතුමො:
කියන්පන්.

( 463 )

ඒක
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කරමු

කියලා
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The Hon. Bimal Rathnayake: That is true.
That is there. But, here they have mentioned
that the major captive investor is EPF.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Other captive
sources කිේවාම introduction ඒපක් තිපබනවා
major captive sources කියලා. Duplicate
පවනවාද දන්පන් නැහැ. Other කිේවාම අර තුන
විතරක්
පනාපවයි.
Major
state-owned
enterprises ඔක්පකාම අයිතියි.

සභො තිතුමො: පමපහම දමමු. ප්රධාන මුලාශ්රය
පලස පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: No, no. ඒක පම්පක්
දීලා තිපබනවා. අෙට එපක් යන්න බැහැ. පම්
ඔක්පකාම එනවා. අර ටික ඔක්පකාම සාකච්ඡා
කරලා last page එපක් එනවා “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 –”

සභො තිතුමො: ඒක 4.1.2 තිපබනවා පන්. 4.1.2
අපි කියලා තිපබනවා. නිලධාරිනුත්ත ඒක කියලා
තිපබනවා. ඒක හරිද, වැරදිද පනාපවයි. ඔබතුමා
කියන කාරණය එපක් තිපබනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Board Papers
එපක් සම්ුර්ණ සාරාංශයක් ඇතුළත්ත ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම හදද්ධදි
other captive sources කියලා කියන්පන් -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Such as කියාු
ගමන්ම there can be more.

සභො තිතුමො: නිශේිතව පම් කාරණා 4 කියන එක
පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.
පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය තිපබන්න ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Other captive
sources කියලා කියන්පන් සේිරසාරවම රජයට
control එක තිපබන sources.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Other meaning is,
such as කියන්පන් you give the examples for
these three.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: නැහැ. I will
read out the relevant part. “- Monetary Board
approved or sought for the proposed rate
structure to be used for direct placement of
treasury bonds rupee loans in respect of captive
sources”. So, investors such as EPF, NSB, ETF”

The Hon. Bimal Rathnayake: That means
there can be more.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Yes, but
government-owned.
The Hon. Ajith P. Perera: Governmentmanaged කියන්පන් රජපේ.

It is specifically stated.

The Hon. Bimal Rathnayake: State-owned
and state-managed යන පදක පදකක්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:ගරු සුජීව
මන්ීතුමා, ඔබතුමාම බලාු එක බලන්න. I have
no issue with that. But, this paper states,ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ෙටන් ගන් හැටි
කියන්න. Heading එක කියන්න.
The Hon. Bimal Rathnayake: Proposed
yield structure for treasury bonds. එහි සඳහන්
පවනවා “According to the Government cash
flow for 2008, government expects to raise Rs.
355 bn from domestic rupee sources by issuing
Treasury bonds and Rupee loans. The main
investor group operating in the long term debt
market is state owned and state managed
captive type sources”

සභො තිතුමො: රජපේ
කළමනාකරණය සහිත.

හිමිකාරිත්තවයව

සහ

සභො තිතුමො: රජපේ
කළමනාකරණය සහිත.

හිමිකාරිත්තවය

සහ

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: රජපේ
හිමිකාරිත්තවය සහ රජපේ කළමනාකාරිත්තවය සහිත
sources වලට ෙමණයි, invest කරන්න ුළුවන් සහ
පමයින් ආවරණය පවන්පන්. Draft එපක් තිපයන
විධියට ඒක ආවරණය පවන්පන් නැහැ. Draft
එපක් තිපයන විධියට open private - hundred
percent පවන්න ුළුවන් කියලා තිපයන්පන්. ඒක
amend කරන්න අපි එකඟ පවමු.

Then comes the major captive investors. The
other captive sources are not only EPF, NSB
and ETF. They are major.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක ඒ
විධියටම approve පවලා නැහැ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම් පදපක්ම තිපයන්පන් approval එක ඉල්ලනවා
කියලා. But, I do not see any approval.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: No, no.
Those are specifically at last stage.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කළමනාකාරිත්තවය සහිත මූලාශ්ර පලස මූික
වශපයන් පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ
අපනකුත්ත මූලාශ්ර පලස පසේවා නියුක්තයන්පේ භාර
අරමුදල සහ ජාතික ඉතිරි කිරීපම් බැංකුව පයාදා
ගත හැකි බව දක්වා ඇති අතර, එය 2008 ජනවාරි
මස සිට අපේල් මස දක්වා වන කාලය සඳහා
ඉල්ලුම් කර ඇත.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් අය
yield curve structure එකක් දීලා, inflation
expectation කියලා methods පදකක් දීලා
තිපයනවා. ඒ අය පදපකන් එකකට දීලා
තිපයන්පන්. 93වැනි පිටුපේ ‘A proposed yield
structure’ කියලා තිපයනවා. Proposed yield
structure කියලා methods පදකක් දීලා තිපයනවා.
පදවැනි method එක දාලා නැහැ. Method one
කියලා තිපයනවා, “Nominal interest rate which
would equate net percent value at given real
rate of return” කියලා. අවුරුදු පදපක් සිට
ෙහපළාවට maturity එක දීලා තිපයනවා.- without
market risk premium -කියලා, Market risk
premium add කරලා දීලා තිපයනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සීමිත කාලය සඳහා
ඉල්ලුම් කර ඇත.
සභො තිතුමො: අෙට එහි ෙැහැදිි නැහැ, ඉල්ලුම්
කළාට අනුමැතියගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අනුමැතිය
තිපයනවා. “ඉල්ලන කාලයට අදාළ අපප්පක්ෂිත
උද්ධධමනයට සියයට 4ක මූර්ථ පොියක් සහ
සියයට පදකක -risk - අවදානම් පොියක් සහිතව
පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට නිකුත්ත කරන්න.”
කියලා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: is it the
approval?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි,
Method – I. Typo එකක් තිපයනවා. Method II
ඒක තමයි Inflation expectation forecast එක. ඒ
අය දීලා තිපයන්පන්, Inflation expectation
forecast එකට අනුවයි. ඒ අය කියන්පන්, - “Allow
EPF to invest in long-term Government paper
based on long-term inflation expectation plus
four plus two percent, cover the error in
inflation …” ඒ කියන්පන්, පම් Inflation
expectation එකක් දීලා තිපයනවා පන්. 2007
වර්ෂපේ පමෙමණයි; 2008 වර්ෂපේ පමෙමණයි;
2009 වර්ෂපේ පමෙමණයි; 2010 වර්ෂපේ
පමෙමණයි; 2011 වර්ෂපේ පමෙමණයි කියලා. මම
උදාහරණයක් හැටියට කියන්නම්. approval එක
දීලා තිපයන්පන් පම් විධියටයි. ඒ අය කියනවා,
අවුරුදු පදකක Bond එකක් issue කපළාත්ත-

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක තමයි,
compensate කරන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් Fund එපක්
ආරක්ෂාවට ඒක කපළේ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Fund එපක්
ආරක්ෂාවට ඒක හදිසි අවසේථාවකදී ගත්තපත්ත. But
you must compensate it. එතපකාට EPF, ETF
පයාදවන්න බැහැ.
සභො තිතුමො: 4.1.1හි අවසාන පේදයට “Board
paper මඟින් මුදල් මණ්ඩලය විසින් ද්ධවිතීයික
පවපළඳ පොපළේ ෙවතින පොලී අනුොතවලට වඩා
සියයට 0.05ක් ෙමණ ඉහළ පොලී අනුොතයන්
සහිත බැඳුම්කර පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට
නිකුත්ත කිරිම මඟින් සහ රජපේ හිමිකාරිත්තවය සහ
කලමනාකාරීත්තවය සහිත.........” කියන පකාටස
එතැනට තමයි එකතු පවන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: The Board
proposed it but it was not approved.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
වැරැදියි. පමය සිද්ධධ පවලා තිපයන්පන් පමපහමයි.
ජනවාරි මාසපේ Board එකට ගිහින් කියනවා,
පවපළඳ පොපළේ - market එපක්- මිල හරිම ඉහළයි.
ඒකට පහේතුව උද්ධධමනය ඉහළ ගිහින් තිපයනවා.
උද්ධධමනය සියයට 25ට වඩා ඉහළ ගිහින්
තිපයනවා. උද්ධධමනය සියයට 25ට වඩා ඉහළ
ගිහින් තිපයද්ධදි, පොලී අනුොතය සියයට 30ට වඩා
වැඩි පවනවා. අපප්ප රපට් යුද්ධධයක් තිබුණා පන්. පම්
යුද්ධධපේ උච්චතම අවසේථාවයි. පමය control කර
ගන්න ඕනෑ පන්. ඒ නිසා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට
Board Paper එකක් ඉදිරිෙත්ත කරලා කිේවා, “අපි
සාමානය ක්රමපයන් බැහැර පවමු. 1997 වර්ෂයට
කින් තිබුණු ක්රමයට යමු.” ඒ කියන්පන් auction
එක කරන්පන් නැතිව, direct placementsවලට

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ approve
කරලා තිපයන්පන් පවනත්ත ක්රමයකටයි. මම ඒ
approve කරු ක්රමය කියන්නම්. ඇත්තත වශපයන්ම
ෙසුබිම මතක් කපළාත්ත, 2008 වර්ෂපේ ජූි මාසපේ
උද්ධධමනය සියයට 29.9ට ඉහළ ගියා. එතපකාට
උද්ධධමන මාෙකය පවනසේ කළා. උද්ධධමන මාෙකය
පවනසේ කරලා, “උද්ධධමනය අඩුයි.” කියලා කිේවා.
නමුත්ත, ඒ අවසේථාපේදී ඉතා ඉහළ උද්ධධමනයක්
තිබුණා. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඉදිරිෙත්ත කළ method
එක - ක්රමය - අනුව, EPF එපකන්සභො තිතුමො: ගරු හර්ෂ මන්ීතුමා, අපි පම්
විධියට තවත්ත කරුණු කිහිෙයක් එකතු කපළාත්ත
පහාඳයි ද? ගරු මන්ීතුමන්ලාත්ත අවධානය පයාමු
කරන්න. පමහි 4.1 සහ 4.2හි තිපයන්පන් එකම
කාරණාවක් ගැන නිසා, “රජපේ හිමිකාරිත්තවය සහ
( 465 )
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යන එක. Direct placements වලට ගිහින් ජනවාරි
මාසපේ සිට අපේල් මාසය දක්වා පසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලට, ETF එකට සහ NSB එකට
පම්වා පදමු.

ඕනෑ, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
ඇමතිතුමා කියන කාරණා ටික.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: 12පවනි
පිටුවද?

සභො තිතුමො: ඒ ඔක්පතෝබර් මාසපේ එකට
අමතරව.

සභො තිතුමො: ඔේ. 12පවනි පිටුපේ මුලට. ඒ
කියන්පන් 4:1:1ට දමන්න ඕනෑ, ගරු (ආචාර්ය)
හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කියන කාරණාව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔක්පතෝබර්
මාසයට කින්, පම් ජනවාරි මාසපේ එක. ඊට
ෙසේපසේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව කියනවා, “පමන්න
පම් පොලී අනුොත පගවමු.” කියලා. අවුරුදු පදක
නම් සියයට 16යි; අවුරුදු තුන නම් සියයට 19යි;
කියලා පොලී අනුොත පදනවා. ඊට ෙසේපසේ Board
එක පමපහම තීරණය කරනවා. “ඔබතුමන්ලා
කියන ප්රශේනය අෙට පත්තපරනවා. අපි ඒ නිසා මාස
හතරකට ෙමණක් direct placementsවලට යන්න
පදනවා. එපහම කරන්න පදන්පන් කින් සඳහන්
කළ ආයතන තුනට සහ රජයට අයත්ත අපනකුත්ත
captive sources වලට ෙමණයි. නමුත්ත,
ඔබතුමන්ලා ඉල්ලන පොලී අනුොතයට අෙ එකඟ
පවන්පන් නැහැ. අපි එකඟ පවන්පන්, අපප්පක්ෂිත
උද්ධධමනයට සියයට 4ක් සහ සියයට 2ක් එකතු
කරලා, සියයට 6ක් එකතු කරු පොලී අනුොතයක්
පගවන්නයි.” ඊට ෙසේපසේ පමය පම් විධියට සිද්ධධ
වුණාද, කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. It is important.
ඒ සදහා අපි ආෙසේසට බලන්න ඕනෑ. ඇත්තත
වශපයන්ම 2008 ජනවාරි මාසපේ සිට උද්ධධමනයට
සියයට 6ක් එකතු කරු පොලී අනුොතයක්
ලැබුණාද කියලා. ඊට ෙසේපසේ උද්ධධමනය ෙහළ
යනවා. උද්ධධමනය ෙහළ යන විට ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව කියනවා, “අෙට පමෙමණ පොියක්
පගවන්න ඕනෑ නැහැ. ඔක්පතෝබර් මාසපේ අලුත්ත
Board Paper එකක් පගනැල්ලා කියනවා, සියයට
0.05ක් විතර පගේවාම ඇති.” කියලා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: 2008 Board
Paper එක පන්?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒකට අපි
compromise පවනවා පන්?
සභො තිතුමො: ඒක එකතු කරලා දමන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. ගරු
බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමනි, පමතැනින් පලාකු
case එකක් එනවා.
සභො තිතුමො: 4:1:1 අලුත්ත Board Paper එකට
decision එක එන්න ඕනෑ. ඒක හරි. ගරු (ආචාර්ය)
හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කිේව කාරණාව එනවා,
4:1:1ට, පම්කට උඩින්. ඒ පවනම කාරණාවක්
හැටියට.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. සියයට
0.05 කථාවට කින්?
සභො තිතුමො:
සියයට
0.05ට
කින්.
ඔක්පතෝබර්වලටත්ත කින්. ඒ කියන්පන් සියයට
0.05 එන්පන් ඊට ෙසේපසේ. ඒක අර්ථසාධක
අරමුදලට ෙමණක් සීමා කරනවා, ඊට ෙසේපසේ. ඊට
කින් පම් ටික එනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එතපකාට පම් පදක
ඉවත්ත වන්න ඕනෑ?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද?

සභො තිතුමො: ඒ කියන්පන් අර කින් කිේව
කාරණාව උඩට එන්න ඕනෑ. 2008.10.07 Board
Paper එකට කින් පමතුමා කියන කාරණාව
එන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: “2008 වසපර්දී සෘජු
ක්රමය මඟින් අරමුදල් අවශයතා සුරා ගැනීමට
තීරණය කර තිබුණු බවත්ත ෙසුව මුදල් මණ්ඩල
ෙත්රිකා අංක MB/PD/25/20/2008 (2008.10.07)
(ඇමුණුම - 7) මඟින්ද මුදල් මණ්ඩලය විසින්
ද්ධවිතීයික පවපළඳ පොපළේ...” ඒකත්ත පවනසේ වන්න
ඕනෑ. ඒක තිපබන්පන් open- පම් ටික ඉවත්ත වන්න
ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ compensation
එක පගවලා නැහැ. ඒ සියලුම පද්ධවල් සලකා බලද්ධදි
පම් Board Paper එක පමපහම දාලා, ETF, EPF
අතහරිනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පගවලා
නැහැ කියලා පකාපහාමද දන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පකායි
ටිකද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I checked
all these things.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පමතැන තිපබන්පන්
4:1:1. පම්ක තිබුපණාත්ත, අපප්ප idea එක එන්පන්
නැහැ. “ 2008 වසපර්දී සෘජු ක්රමය මඟින් අරමුදල්
අවශයතා සුරා ගැනීමට තීරණය කර තිබුණු
බවත්ත..” ඒක පනාපවයි පන් අපි කියන්න.

සභො තිතුමො: එතපකාට පමතැනට එන්න ඕනෑ,
2008.01.07 ඇමුණුම. ඒක හරි. ඊ ළඟට එන්න
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

විසින් මහ බැංකු නිලධාරින්පගන් විමසන ලද අතර,
..”

ගරු බිමල් රත්නොයන මහතො: ඒක කින් පිටුවත්ත
එක්ක සම්බන්ධ වනවා. කින් පිටුපේ auctions
තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. එතැනට යන්න කින් අපි අර කරුණ add
කළා පන්, මාස තුන කියා දමා. ඊට ෙසේපසේ සියයට
0.5 කථාව එනවා පන්. ඊට කින් add වන්න ඕනෑ,
direct placementsවින් මාස තුනකට පදන්න
කිේවා. ඒ direct placementsවින් මාස තුනකට
පදන්න කිේපේ අද ෙවතින අපප්පක්ෂිත උද්ධධමනයට
වඩා සියයට 6ක-

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ auctions පන්?
පම් කියන්පන් direct placements.
ගරු බිමල් රත්නොයන මහතො: ෙළමු එපක්
පවන්පද්ධසි මඟින් ලබා ගන්නා ක්රමය පිළිබඳව
තිපබනවා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.

සභො තිතුමො: ඒක පම් විධියට ිේවා පන්? “පමම
කාල සීමාවට අදාළ උද්ධධමනය මූර්ත පොිය
සියයට 4ක් සහ සියයට 2ක අවදානම් පොියක්
සහිතව” කියලා. ඒක පන් එන්න ඕනෑ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසේපසේ fully
auctions. ඊට ෙසේපසේ තමයි direct placements
එන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Direct placements
එන්පන් සීමිත වුවමනාවකට. ඒක පම්කට
වැපටන්න ඕනෑ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
ගරු
වීරකුමොර
දිසොනොයක
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, පමතැනදි මටත්ත ප්රශේනයක්
මතු වනවා. මට මතක විධියට ඔය නිලධාරි ෙැමිණි
පවලාපේ කිේපේ, පවන්පද්ධසියකට යාපමන් අධික
පොලී අනුොතයකට යනවා නම්, ොලනය කිරීම
සඳහා ොවිච්ි කරනවා කියන එක පන්ද, direct
placementsවල ආපේ. ඒකට නිශේිත කාල රාමුවක්
තිබුණාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
පවනසේ පන්?
සභො තිතුමො: පම් කරුණ ෙහළට එන්න ඕනෑ, අර
කරුණ ඉහළට එන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පම් කරුණ ෙහළට
එන්පන්.
සභො තිතුමො: ඔබතුමා කියන එක හරි. පම් කරුණ
ෙහළට එන්පන්.

එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: යම් යම්
තැන්වල decisions විධියට අරපගන තිපබනවා.
නමුත්ත, ඒක continuously-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “... ෙසුව
මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකා (ඇමුණුම 7) මඟින් 2008
වසපර් සෘජු ක්රමය මඟින් මුදල් අවශයතා මාස
හතරක කාලයකට සුරා ගැනීමට තීරණය කර
තිබුණු බවත්ත,...”

සභො තිතුමො: ඒක පනාසලකා හැර තිපබනවාය
කියලා කවුරුත්ත කියලා නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කවුරුත්ත
කියලා නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: “2008 වසපර් සෘජු
ක්රමය මඟින් මුදල් අවශයතා මාස හතරක
කාලයකට සුරා ගැනීමට තීරණය කර තිබුණු
බවත්ත, ෙසුව මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකා 25 මඟින් මුදල්
මණ්ඩලය විසින් ද්ධවිතීයික පවපළඳ පොපළේ ෙවතින
පොලී අනුොතයට වඩා සියයට බින්දුවක ෙමණ
පොලී අනුොතයක් යටපත්ත බැඳුම්කර පසේවක
අර්ථසාධක අරමුදලට නිකුත්ත කිරීම සඳහා නිර්පද්ධශ
කර ඇත.”

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: තුන් පදපනක් ෙමණ
කිේවා. ඒක මට මතකයි.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ක්රමපේදයක්
විධියට පනාපවයි, ුරුද්ධදක් විධියට අරපගන
ඇවිල්ලා තිපබන එකක්. ඒක එපහමයි ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑ. පොලී අනුොතය ොලනය කරන්න
පන්. ඒක එපහම ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.
එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: ඒක තමයි
issue එක.

සභො තිතුමො: අර ටික එන්න ඕනෑ උඩට. ඒක මම
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමාපේ verbatim
එපක්- මාස හතරකට පන්?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: මම හිතන්පන්
පම්ක ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑකම තිපබන්පන් පම්
පගාල්ලන් ුරුද්ධදක් විධියට අරපගන ඇවිල්ලා
තිපබන නිසායි. නැත්තනම් මාස හතරට කියලා
දැම්පමාත්ත, එතැනින් ෙසේපසේ සිදු වුණු ඒවා
ඔක්පකෝම සාධාරණ වනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මාස තුනකට.
ජනවාරි මැද පවන් කරන්පන්. ජනවාරි, පෙබරවාරි,
මාර්තු, අපේල්. For three months.
ඊ ළඟ එකත්ත පවනසේ වනවා, 4:1:2. “.... මුදල්
මණ්ඩල තීරණයට other captive sources යන
අදහස ඇතුළත්ත වූපේ පකපසේද යන්න කාරක සභාව
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photocopy කරු පකාළයක් දුන්නා පන්. ඒපකන්
පන් ඉල්ලන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක තමයි වැරදියි
කියන්පන්. පම්ක ුරුද්ධදක් විධියට කරන්න බැහැ.
ඒකට තමයි Board papers පේන්පන්. ුරුද්ධදක්
විධියට කරනවා නම්, Board papers ඕනෑ නැහැ
පන්.

The Chairman: ‘The Monetary Board
approval is sought-’
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි. අන්තිම
paragraph එක බලන්න.

The Hon. Bimal Rathnayake: Page 91
තිපබන්පන් ඔබතුමාපේ පයෝජනාවම තමයි proposed yield structure for treasury bonds.
ඒපක් last paragraph එක බලන්න.

‘The Monetary Board approval is sought for
direct-’
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
They explain why it should be done. Do you
understand Hon. Bimal Rathnayake?

“In 2008, the Government’s borrowing
requirement from the domestic market through
treasury bonds and rupee loans is excessive and
not be able to raise through the normal auction
process at a reasonable yield rates. Therefore, it
would be advisable to raise funds available with
captive type investors through direct
placements.”

The Hon. Bimal Rathnayake: ‘In respect of
captive investments-’
The Hon. Sujeewa Senasingeh: That is the
thing.
The Hon. Bimal Rathnayake: That is what
I am saying.

ඒ පගාල්ලන් මාස ගණන් දමා නැහැ.

The Hon. Sujeewa Senasighe: That is the
end result. After considering all that

“Further considering the bunching problem in
the domestic debt, it is suggested to-” පමතැන
ඒ නිසා මාස තුනම කියන එක සඳහන් කරලා නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: As a tool, ඒ
පගාල්ලන් ඒ පවලාපේ introduce කරනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මාස තුන කියන එක
කියන්න බැහැ.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Direct
placements for captive sources only. ඒ පදකම
එකයි. පදකම එකට පදන්පන්.

සභො තිතුමො: ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමනි,
මාස තුන ඇවිල්ලා තිපබන්පන් decisions එපක්දි.

The Hon. Sujeewa Senasighe: They are
explaining in the middle like this. Start එක
බලන්න පකෝ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මාස තුන
තිපබන්පන් captive sourcesවලට.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පම්පක් explain
කරනවා, why it is volatile.

සභො තිතුමො: Direct placements එක එන්පන්
නිශේිත කාරණාවලට.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම පත්තරුම් පගන
තිපබන විධිය හරිද බලන්න. මම කියන්පන් direct
placements open. Captive sourcesවලට තමයි
මාස තුන තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
“Inform the Monetary Board of the plan of
direct placements on treasury bonds and rupee
loans avail for captive type of investors.”
යනුපවන් ඉහළින් සඳහන් වනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ. You read the
whole paper.

සභො තිතුමො: ඒක අපි එකතු කරමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
පදකම එකයි.

The Hon. Bimal Rathnayake: No, we can
put as it is. පම්ක දමමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අන්තිම එක
බලන්න. Look at this. It states, ‘considering
above issues.’ Considering above issues
කියන්පන් ඔක්පකෝම issues ටික consider කරලා
අවසන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
සභො තිතුමො: ඒක ඒ විධියටම දමමු. 4:1:1ට අෙට
ඒ කාරණා ඇතුළු කරන්න ුළුවන් පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමනි, ඔබතුමා open කිේවාට
එතැන close වන හැටි බලන්න. ඊට ෙසේපසේ අෙට

සභො තිතුමො: 4:1:2 ට අපි ගත්තපත්තගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි.
සභො තිතුමො: Other captive sources කියන එක
ඉවත්ත කරන්න ුළුවන් පන්?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

2. This manual is relevant to the period of
February, 2015.”

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: 4:1:2 ඉවත්ත කරමු.

The relevance is there but the thing is, it has
not been approved. ඒ “not been approved”
කියන එක මත තමයි පම් Operational Manual එක
හරි ක්රමයට ඇවිත්ත නැහැ කියා විගණකාධිෙතිතුමා
කියන්පන්. හැබැයි, ඉන් ෙසුව එතුමා එය query කර
තිපබනවා. මා හිතන විධියට ඒ උත්තතරය එතුමාටත්ත
ගැටලුවක් පවන්න ඇති. එතුමාට නැවත උත්තතර
පදනවා 2016.06.27වැනි දා, “Operational
Manual of the Public Debt Department” යන
මැපයන් යුතුව.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක included
පන්?
සභො තිතුමො: 4:1:2 ඉවත්ත කරනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒ පගාල්ලන් කිේවා, පලාකු funds තිපබන අයට
ුළුවන් කියලා. රජය කියලා කිේපේ නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්කයි,
කාරණය. එතැන ඒ අය වැරැදිම නැහැ. ඒ පමාකද
දන්නවාද? කාලයක් Insurance corporation එක
රජයට අයිති පවලා තිබුණා. ෙසුව privatize කළාම
නැති වුණා. යළිත්ත රජයට අයිතිය තිපබනවා නම් එය
captive source එකක් තමයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියවන පකාටස ඇතුළත්ත
වන පිටු අංකය කියන්න.

සභො තිතුමො: අෙ ඒ කාරණය හදලා, 4.1
සංපශෝධනය වන විධිය ඔබතුමන්ලාට යළිත්ත
ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්.

ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කර තිපබන පොඩි
පොපත්ත 64වැනි පිටුපේ තමයි පමය සඳහන්
වන්පන්.

ඊළඟට අෙට සාකච්ඡා කරන්න තිපබන්පන් 4.2හි
සඳහන් කාරණයයි.

එහි එක් තැනක පමපසේ සඳහන් පවනවා:

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන තිපබන
Operational
manual
එක
ගැන
ගරු
විගණකාධිෙතිතුමා නිකුත්ත කර තිපබන පොඩි
පොපත්ත 5වැනි පිටුපේ පමපසේ කියා තිපබනවා.

“…there is no specific requirement imposed
by Monetary Board to obtain approval of the
Monetary Board for Operational Manuals of the
Departments of the Central Bank.”

“3.1විෂයගත ක්රියාවියට අදාළව මහ බැංකුව
යම් පමපහයුම් අත්තපොතක දැක්පවන පිළිපවත්ත
අනුව කටයුතු කළ බව සඳහන් කර තිබුණද, එය එහි
මුදල් මණ්ඩලය විසින් පහෝ යම් අධිකාරි බලයක්
සහිත ආයතනයක් විසින් අනුමත කළ සමසේථ
පමපහයුම් අත්තපොතක් පනාවන බව මා පවත
වාර්තා වී තිබීම.”

එපහම අවශයතාවක් නැහැ. පම්පක් Operational
Manual එක Monetary Board එක approve
කරන්න ඕනෑ නැහැ.
The last line of that letter states, “Therefore,
the issue of legal validity of decisions taken in
terms of Public Debt Department Manual does
not arise.” පමාකක්ද පම් කියන්පන්? Decisions
අනුව Operational Manual එක හදනවා.
Operational Manual එක නැවත approve කරනවා
කියා පදයක් නැහැ. ඉන් ෙසුව clarify කරනවා,
decisionsවලට අනුකූලව හදා තිපබන පම්
Operational Manual එක තමයි අෙ පිළිගන්පන්
කියලා. ඒක අමුතුපවන් සම්මත කරන්න ඕනෑ
නැහැ. Evidenceනුත්ත එකයි. පම්කත්ත එකයි. එම
නිසා Auditor-Generalපේ 3.1 පේදය ඒ අර්ථපයන්
හරි නැහැ.

“විෂය ෙථය සීමාවීම” යන මාතෘකාව යටපත්ත 3.1
පේදපේ තමයි එය සඳහන් වන්පන්.
පමහි අර්ථය අෙ කින් සිටම කියන එකක්. පම්ක
පමපහම භාර ගත්තපතාත්ත, Operational Manual
එකට
වටිනාකමක්
නැති
පවනවා.
විගණකාධිෙතිතුමනි, මා හිතනවා ඔබතුමා ිේපේ
එපහමයි කියා. හැබැයි, ඔබතුමා honestly refer
කරලාත්ත තිපබනවා, ඒ කියන්පන්, ඇමුණුම iv සහ
vට. ඒක ඔබතුමා යවලා තමයි පගන්වා පගන
තිපබන්පන්, පම් ගැන තත්තත්තවය පමාකක්ද කියා.
ඇමුණුම ivහි පමපහම කියා තිපබනවා:

සභො තිතුමො: “ඒ අර්ථපයන් හරි නැහැ” කියා
ඔබතුමා අදහසේ කරන්පන් පමාකක්ද?

“With regard to the queries raised in your
letter dated 17th June, 2016 on the above
subject, our responses are as follows:

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අර්ථපයන් හරි
නැහැ කියන්පන්, ඒපක් validity එක challenge
කරන එක වැරැදියි.

1. PDDs Operational Manual has not been
approved.

සභො තිතුමො: නමුත්ත, ප්රශේනය පම්කයි. ඒකට
උත්තතරය එවන්පන් අර්ජුන මපහේන්රන් මහත්තමයාම
පන්.
( 469 )
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ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: කවුරු එේවත්ත
එපහම තමයි.

එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: පකාපහාමත්ත
මට පදාසේ කියන්න බැහැ. පම්පක් හදලා
තිපබන්පන්, limitations දමලා තිපබන්පන් ඒකයි.
ඉසේසරහට අෙ propose කරනවා, පම් නිසා කුමක්
පහෝ legal validity එකක් පම්කට පදන්න.
නැත්තනම් පම් decisionsවලට කාටවත්ත challenge
කරන්න බැරි පවනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අර්ජුන මපහේන්රන්
උත්තතර එේවත්ත, නැතත්ත පම් කමිටුව ඉදිරිපේ දුන්
සාක්ෂිවල position එක පම්කමයි.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: නැහැ, නැහැ.
අර්ජුන මපහේන්රන් පම් උත්තතර පදන්න පහේතු වුපණ්
පම්කයි. අෙට ප්රශේනයක් ආවා පන්, එයා පම් වැපඩ්
කපළේ පකාපහාමද කියා. එතපකාට අෙ අහු
ප්රශේනවලට
තමයි
පමපහයුම්
අත්තපොත
සම්බන්ධපයන්, -

සභො තිතුමො: අපප්ප proposal එපකත්ත ඒක
තිපබනවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ point එක
පවන එකක්. ඔබතුමා කියු කාරණයත්ත පහාඳයි. ඒ
ගැනත්ත ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමනි,
ඔබතුමා ෙටලවා ගන්න එො. අෙ පම් ඒ ගැන
පනාපවයි කථා කරන්පන්. පවන එකක් ගැන. ගරු
අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාපේ point එක ගන්න.

නමුත්ත, as at today, procedure එක තිපබන්පන්
Operational Manual එපක්. “නැහැ, Operational
Manual එක ගණන් ගන්න එො” කියා කවුරු පහෝ
පමතැනදී කියනවා නම් පම් ෙදනම මත යන්න
බැහැ. පමාකද, ඒ මත තමයි අෙ වැඩ කපළේ. අෙ
ඒකට එකඟද? ඒ කියන්පන්, Operational Manual
එපක් තමයි procedure එක තිපබන්පන් කියන
එකට එකඟද? එච්චරයි. ඒක මත පකපනකුට
විනයානුකූලව කටයුතු කරන්න ුළුවන්ද කියන
එක විගණකාධිෙතිතුමනි, valid question එකක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
මන්ීතුමනි, ඔබතුමාටත්ත පම්ක මතක ඇති. මට
නම් පහාඳට මතකයි. මම පම් inquiry එකට ෙැමිණි
ෙළමු දවපසේම තමයි Operational Manual එක
පකෝ කියා ඇහුපේ. මම outsider පකපනක් පන්.
පමතුමන්ලා Operational Manual එකක් ගැන
කථා කරනවා. පම්ක Operational Manual එකට
විරුද්ධධයි කියනවා. ඉතින් මම ඇහුවා Operational
Manual එක පකෝ කියා. ඊට ෙසුව තමයි ෙහුපවනි
දා අෙට Operational Manual එක දුන්පන්. පම්ක
රහසක් කියා තියාපගන හිටියා. පම් Operational
Manual එපක් validity එක challenge කරන එක
වැරැදියි.

එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: ඒක තමයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: But, as at today,
මහ බැංකුපේ නිලධාරිපයක් බැඳුම්කර සම්බන්ධව
කටයුතු කළයුතු වන්පන් Operational Manual එක
අනුව පන්.
The Hon. Sujeewa Senasighe: Exactly.
Everybody agreed on that.

එච්.එම්. ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: එපහම
පනාපවයි. විගණකාධිෙතිපේ ෙැත්තපතන් ගත්තතාම
යම්කිසි නිලධාරිපයක් වැරැද්ධදක් කර තිපබනවා
නම්, පම්ක valid නැත්තනම් පකාපහාමද එයා පම්
error එක fix කරන්පන්. එතැනයි ප්රශේනය
තිපබන්පන්. එතපකාට ඒ angle එපකන් ගත්තතාම
විගණකාධිෙතිට ප්රශේනයක් තිපබනවා, කවුරු පහෝ
වැරැදි decision එකක් ගත්තපතාත්ත පමාකක් මතද
එයාට charge කරන්පන්? Original Operational
Manual එක පකාපහේ පහෝ approve කරනවා. අෙ
දැන් recommendation එකක් දුන්පන් ඒකයි,
පම්පක් Operational Manual එකක් පමාකක් පහෝ
කවුරු පහෝ approve කරන්න, නැත්තනම් පම්
decisions ගත්තත ඒවා හරිද, වැරැදිද කියා බලන්පන්
පකාපහාමද? Decision එකක් වැරදුපණාත්ත ව්ැරැදි
පකපනකම fix කරන්න විධියක් නැහැ, ඒ
නිලධාරියාට.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එම නිසා ඒ
කාරණය අෙ මීට වඩා strong විධියට කියන්න ඕනෑ,
Operational Manual එක අනුව තමයි වැඩ
කරන්න ඕනෑ කියා. ඒපකන් එළියට යන්න බැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්
Operational Manual එක අනුව වැඩ කරන්න
ඕනෑ, විගණකාධිෙතිවරයා, Operational Manual
එක අනුව කටයුතු කරලා නැහැ.
සභො තිතුමො: ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඒ
කියන කාරණාව පහාඳයි. පමාකද, ඒ කියන
කාරණාවට අදාළව පම් මන්ීතුමන්ලාපේ විපශේෂ
නිර්පද්ධශයකුත්ත තිබුණා, Operational Manual එක
update පවන්න ඕනෑ, ඒ වාපේම Operational
Manual
එක
යම්
නීතයනුකූලභාවයකින්
පිළිගැනීමට ලක් පවන්න ඕනෑය කියා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පහාඳ එපක්දි
directions හම්බ පවනවා පන්, Monetary Board
එපකන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම ඔබතුමාට
පදාසක් කියන්පන් නැහැ.
( 470 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

බව තම අදහස යැයි මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් වර්තමාන අධිෙතිවරයා විසින් - කාරක සභාව විසින්
කරන ලද විමසීම්වලදී ප්රකාශ කරන ලදී...

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ සාක්ෂි දුන්
සියලුපදනාම කිේපේ, පවනසේකමක් ඇති කරනවා
නම් Monetary Board එපකන් decision එකක්
ගන්නවා නම් ඒක amend පවන්න ඕනෑය කියායි.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරනවා. එතැන තමයි
වැරැදි.

සභො තිතුමො: ඒක අපප්ප ෙැහැදිි කිරීපම් 4.2
පකාටපසහි තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ඒක අපප්ප අදහස පනාපවයි.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අෙ සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
ගරු
සභාෙතිතුමනි, the
Operational Manual is the guideline.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම පොඩි ෙැහැදිි
කිරීමක් කරන්නම්. පම්ක පේන්පන් මාස
තුනකටයි. එතපකාට Operational Manual එක
amend වන්පන් නැහැ. මාස තුනකට -තාවකාික
සිදුවීමකට පේන පකාට එය අදාළ නැහැ. Monetary
Board එපක් approval එපකන් හදිසි තීන්දු පේන්න
ුළුවන්. ඒ පගන හැම එපකන්ම Operational
Manual එක amend වන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: ගරු සුජීව පසේනසිංහ නිපයෝජය
අමාතයතුමනි, මම එම කාරණය පොඩ්ඩක්
කියවන්නම්. පකටුම්ෙපතහි 4.2හි අෙ සඳහන් කර
තිපබන්පන් ඒ කාරණයයි.
“ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ පද්ධශීය ණය
කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුව මඟින් පමම
පමපහයුම් අත්තපොත බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම
සම්බන්ධපයන් ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ ක්රියාත්තමක
කිරීම සඳහා ෙරිශීලනය කරනු ලබන බවත්ත....

සභො තිතුමො: ඒක හරි. ඒක පනාපවයි පම්
කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක තමයි
කියන්පන්. මාස තුනකට පගනාු එකට පම්
amendment එක ඇතුළත්ත විය යුතු නැහැ. එය
amendment එකක් පනාපවයි. ඒක තාවකාිකයි.

එහි ප්රතිෙත්තතිමය තීරණ ගන්පන් පකළින්ම
ෙරිශීලනපයන්.
...එය අවසන් වරට යාවත්තකාලීන කරන ලද්ධපද්ධ
2013 ජූි 31 දින බවත්ත, මහ බැංකු නිලධාරින් විසින්
පෙන්වා පදන ලදී. ශ්රී ලංකා මහ බැංකු මුදල්
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනු ලබන මහ බැංකුපේ
ක්රියාකාරකම්වලට අදාළ ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයන්
පද්ධශීය ණය පදොර්තපම්න්තුවට දැනුම් දීපමන් ෙසු
එම පදොර්තපම්න්තුව විසින් පමම පමපහයුම්
අත්තපොත සංපශෝධනය කිරීම පහෝ යාවත්තකාලීන
කිරීම සිදු කරනු ලබන බව මහ බැංකු නිලධාරින්
තවදුරටත්ත දැනුම් පදන ලදී....

සභො තිතුමො: ඒක හරි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක සේිර පදයක්
නම් තමයි Operational Manual එක amend විය
යුත්තපත්ත. එමනිසා පමතැන එන්පන් පවන අදහසක්.
...පකපසේ වුවද එකී මුදල් මණ්ඩල තීරණය
පමපහයුම් අත්තපොපතහි අදාළ වගන්ති මඟින්....
කියා එහි සඳහන් කරනවා.
පම් වගන්තියම වැරැදියි.
...ආවරණය වන බව තම අදහස යැයි මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් කාරක සභාව කරනලද
විමසීම්වලදී ප්රකාශ කරන ලදී...

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
සභො තිතුමො: ඒ ටික හරි පන්.

ඒ, “ප්රකාශ කරන ලදී” කියන එක හරි.

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බැඳුම්කර නිකුත්ත
කිරීපම්දී අනුගමනය කළ යුත්තපත්ත සෘජු ක්රමයද,
පවන්පද්ධසි ක්රමයද යන ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය
සම්බන්ධපයන් උෙපයෝගි කරගන්නා ලද ලබන
ඉහත කී පමපහයුම් අත්තපොපතහි අදාළ කරගත්ත
පකාටසේ පමම වාර්තාපවහි ඇමුණුම් 8 වශපයන්
දක්වා ඇත. ..

සභො තිතුමො: අෙ පිළිගන්නවාද, නැද්ධද කියන එක
පනාපවයි එතැන කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: අෙ පිළිගන්නවා කියා පනාපවයි
මම කිේපේ. අධිෙතිතුමා කියු පද්ධයි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Correct.
සභො තිතුමො: ...පකපසේ වුවද, 2008 ඔක්පතෝබර්
07 දිනැති මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකාව අනුව පමපහයුම්
අත්තපොත පමපතක් සංපශෝධනය වී නැති බව
කාරක සභාව විසින් කරන ලද විමසීමකදී ශ්රී ලංකා
මහ බැංකු නිලධාරින් විසින් පිළිගන්නා ලදී.
පකපසේවුවද එකී මුදල් මණ්ඩල තීරණය පමපහයුම්
අත්තපොපතහි අදාළ වගන්ති මගින් ආවරණය වන

සභො තිතුමො: පමම පමපහයුම් අත්තපොපතහි
8වන පිටුපවහි -ඒක පන් අෙ පගාඩක් විවාද කපළේ.
- B. i. හි සඳහන් බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම්දී සෘජු
ක්රමය හා පවන්පද්ධසි ක්රමය අනුගමනය කළ යුතු
ආකාරය පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් ශ්රී ලංකා මහ
බැංකු නිලධාරින්පගන් විමසීම කරන ලද අතර මහ
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ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : Private
placement, private companiesවලට පනාපවයි,
private placement රජපේ මුදල් පහෝ ොවිච්ි
කරලා “මූලය තත්තත්තවය ොලනය කිරීම සඳහා”
කියන එක තමයි මට මතක තිපබන්පන් දිගටම පම්
නිලධාරින්,-

බැංකු නිලධාරින්ට අනුව එහි “as much as possible
through auctions” යන්න පවන්පද්ධසි ක්රමය හරහා
කුමන ප්රමාණයක බැඳුම්කර ප්රමාණයක් නිකුත්ත කළ
යුතුද යන්න තීරණය කරන බවත්ත, එය පිරිවැය,
අවදානම සහ කරුණු මත තීරණය කරන බවත්ත
පෙන්වා පදන ලදී. ඒ පිළිබඳ තවදුරටත්ත කරුණු
දක්වමින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරින් සඳහන්
කපළේ, මහ බැංකුපේ පද්ධශීය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුපේ ණය ලබාගැනීපම් වැඩ
සටහපනහි මධයකාලීන ණය කළමනාකරණ
ක්රපමෝොපයහි සඳහන් කරන උෙපද්ධශය ෙරිදි
පිරිවැය හා අවදානම පකපසේ පේද යන්න තීරණය
කරනු ලබන බවයි.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක හරි. ඒ වුණාට
පම්ක පදන්පන් private companies වලට.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : එපහම
පනාගැනීම තමයි පම්පක් තිපබන වරද.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
2008න් ෙසේපසේ නීති විපරෝධී පලස private
companiesවලට private placement පදනවා. ඒක
තමයි දිගටම ක්රියාත්තමක පවන්පන්. ඒක තමයි අපි
පමතැනින් justify කරන්න හදන්පන්. which is
wrong. එයයි පමතැන සඳහන් පවන්පන්, “As
much as possible” කියලා. ඒක තමයි ක්රමපේදය.
ඒපකන් ෙරිබාහිර පවන්න බැහැ. ඒක ුළුවන් එකම
අවසේථාව, 2008 Board Paper එපක් දාලා තිපබන,
EPF, ETF, NSB කියන හදිසි අවසේථාපේදී ෙමණයි.

එතපකාට ඒ ක්රමපේද ටික තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 4වැනි කාරණපේ
1වැනි පේදයට එකඟයි, 2වැනි පේදයට එකඟයි,
තුන්වැනි පේදය පම් පවලාවට අනුකූල නැහැ.
එතැන් සිට තිපබන ටිපකන් -පම් තර්කය
පගාඩනඟන එක්පකනා කවුරු පහෝ- උත්තසාහයක්
අරපගන තිපබනවා ඒ කියන්පන්, private
placementsවලට යන එක justify කරන්න line
එකක් දමන්න. එය හිතා මතා කරන පදයක්
පනාපවයි. ඒක කුමක් පහෝ ප්රශේනයක්. එපහම
පනාපවයි, අෙ කළ යුත්තපත්ත. උුටා දැක්විය යුතුයි.
පම්ක පිටසේතර මිනිසේසු පන්, බලන්පන් අන්තිමට.
පම් Operational Manual එපක් තිපබන B. i. එක.
එහි පමාකක්ද කියන්පන්? “FO has to make
arrangements to meet financing needs as much
as possible through auctions.”

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි පම් පිළිබඳව ඇතිපවන්න කථා
කළා. මහ බැංකුපේ නව අධිෙතිතුමාපගනුත්ත පම්
පිළිබඳව ඇහුවා. එතුමා හරි ෙැහැදිිව කිේවා, පම්ක
ආවරණය පවනවා කියලා. පමාකද, “as much as
possible” කියන්පන්, “හැකි තරම්” කියන එක.
හැබැයි, ඒකට මුින්ම තිපබනවා, - පම්පක් යටින්
quote කරලා තිපබනවා - “The Front Office of
the PDD is mainly responsible for mobilizing
required funds for the Government at the lowest
possible cost with reasonable degree of risk.”
කියලා. ඒවා මූලධර්ම. පම් පොපත්ත පිළිපවළ
ගත්තතාම, පම් පකාටස තිපබන්පන් මුළින්; තුන්වැනි
පිටුපේ. 8වැනි ෙරිච්පේදපේ ෙළමුවැනි පකාටස
තමයි ඔය කියන “as much as possible” පකාටස
තිපබන්පන්. අනිත්ත එක තමයි, “as much as
possible through auction” කියන එපක් whole
idea එක ගන්පන් නැතුව අපි ඒක කෑි කඩන්පන්
ඇයි? ”As much as possible through auctions”
කියලා තිපබන පකාට, ඒපක් balance කියලා
කථාවකුත්ත තිපබනවා. පම්ක broad, පම්ක
business
එකක්පන්.
පම්
සල්ිපන්,
පවපළඳාමක්පන් පම් කරන්පන්. පම්පක් මුලදී
මඟපෙන්වීමක් තිපබනවා, පමාන business එක
කළත්ත, පමාන කටයුත්තත කළත්ත, lowest possible
cost with the reasonable degree. මම කියන්පන්
පම්කයි. මහ බැංකුපේ තිබුපණ් එකම එක ක්රමයයි.
ඕකපන් සරලව කියන්න හදන්පන්. මහ බැංකුපේ

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො හො සම්බන්ධිතයි.
ඊළඟට “The balance fund requirements of the
Government as indicated in the approved
borrowing programme may be arranged
through private placements with PDs” එතපකාට
ඔතන කාරණා පදකක් තිපබනවා. ෙළමුවැනි rule
එක තමයි auction එක, ඒ කියන්පන් balance එක
ඕනෑ නම් තමයි private placement එකකට යන්න
ඕනෑ. එපහම යන්නත්ත ඕනෑ, approved borrowing
prgogramme එක ඇතුපළේ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඔබතුමාට මම
පොඩි සහපයෝගයක් පදන්නම්. ඒක තමයි 2008 දී
වයතිපර්කය පගනාපේ. EPF, ETF සහ NSB ඇතුළු
captive sourcesවින් ඒ හදිසි අවසේථාව ෙමණක්
සුරාගත යුතුයි කියලා කාලසීමාවකට ආපේ ඒ
නිසයි. එතපකාට, පිළිගත්තත ක්රමපේදය තමයි
පවන්පද්ධසි ක්රමය. පමතැනදී අපි දිගටම ඔප්පු
කරන්න යන්පන් private companiesවලට private
placement පදන එක හරියි කියන එකයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අනුමත පවලා තිපබන්පන් එකම ක්රමයයි. ඒ,
auction ක්රමය විතරයි. ඕකපන් කියන්න හදන්පන්.
මම කියන්පන් ඒක වැරදියි. එපහම එකක් නැහැ.
Direct placement ක්රමයයි, ඒ ක්රමයයි පදකම
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
2008 පවනකල් තිබුපණ් පවන්පද්ධසි ක්රමය විතරයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කියන්පන් වයාොර කටයුතුවලදී
cost analysis කියන එක සළකන්පන් නැත්තනම්,
පමාකක්ද එතැන කරන්න ුළුවන් ගනු පදනුව? ඒක
පම්පක් සඳහන් පවනවා.

සභො තිතුමො : ගරු මන්ීතුමා, ඒක මට පහාඳට
මතකයි. ඕනෑ නම් ඔබතුමන්ලාට verbatim
බලන්න ුළුවන්. Auction, private placement,
rupee loans කියන ඒවා 1, 2, 3 විධියට ෙිපවළට
තිපබන පකාට, පමතැනදී ගරු මන්ීතුමන්ලා
ඇහුවා,-

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මහ බැංකුවට මුදල් පසායා ගැනීපම්දී
පවන්පද්ධසි ක්රමය, direct placement ක්රමය
තිපබනවාපන්. එතපකාට පම් ක්රම පදක ගැන අපි
තර්ක කළාට manual එක පිළිබඳව ප්රශේන
තිපබනවා. අපි ඒක දිගින් දිගටම කථා කළා.
Manual එක පිළිබඳව ගැටලුකාරී තත්තත්තවයන්
තිපබනවා. ඒක කවුද අනුගමනය කරන්පන්,
පකාපහාමද, කින්ද මන්ද කියන එක පිළිබඳව
ගැටලු තිපබනවා. අපි පම් සිද්ධධිය අරපගන බලමු.
පම් සිද්ධධිය Monitoring Board එකට දැම්මා කියලා
කියනවා. පමතැන පකාපහේවත්ත කියැවිලා නැහැ,
ඒක ඉදිරිෙත්ත කළ පවලාපේ Monitoring Board
එපක් හිටිපේ කවුද කියලා. Monitoring Board
එපක් සිටිය යුතු මුළු ගණන කීයද, පම් සිද්ධධිය
ඉදිරිෙත්ත කළ පවලාපේ Monitoring Board එපක්
කවුද හිටිපේ, කී පදපනක්ද හිටිපේ, ඒ අය කවුද ෙත්ත
කපළේ? පමතැන ඒ පමාකුත්ත කියැපවන්පන්
නැහැපන්. ඒකපන් ඇත්තත කථාව.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො : මම ඇහුපේ.
සභො තිතුමො : ගරු අපශෝක් අපේසිංහ මන්ීතුමා
පමතැනදී ඇහුවා, මුින්ම තිපබන්පන් auction
එකද කියලා. එතපකාට මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමාම
කිේවා, ඒක සටහන් කරලා තිපබන්පන්
අනුපිළිපවළට පනාපවයි කියලා. ඒක තමයි පම්පක්
සඳහන් කපළේ. “ .... යනුපවන් සඳහන් වුවද,
පමමඟින් ෙළමුව පවන්පද්ධසි ක්රමයද, පදවනුව
පෙෞද්ධගික නිකුතු ක්රමයද, පතවනුව රුපියල් ණය
වශපයන්ද
අනුගමනය
කළ
යුතු
බවට
අනුපිළිපවළක් පනාමැති බව මහ බැංකු නිලධාරින්
විසින් පෙන්වා පදන ලදී” කියලා සටහන් පවලා
තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමා,
ඊට කින් තිපබන සාක්ෂි බලන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : සාක්ෂි තිපබනවා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මන්ීතුමා, මට පොඩි පවලාවක් පදන්න.
ගරු සභාෙතිතුමනි, ඇත්තත වශපයන්ම පම්පක්
private placement, බැඳුම්කර, ඔය ආදී වශපයන්
ක්රම පදක තුනක් තිපබනවා. පම් ප්රශේනය පමතැනට
ආපේ වංචාවක් පවලා තිපබන නිසාපන්. පම්
ප්රශේනය ආපේ පමපහම එකක් පවලා තිපබනවාද,
නැද්ධද කියලා පසායන්න. එතපකාට පම්ක
“පවන්පද්ධසිය” කියන ොරිශුද්ධධ ක්රමපේදයට
මුවාපවලා සිදු වුණු පහාරකමක්. ඕක තමයි වචනය.
එතපකාට “පවන්පද්ධසිය” කියන එක තමයි එකම
නීතිගත ක්රමය කියලා අපි කිේපවාත්ත, එතපකාට
පමතැන පහාරකමක් නැහැ. අපි තහවුරු කරන්න
හදන්පන් “පවන්පද්ධසිය” ොරිශුද්ධධ වුණු පහාඳම
ක්රමය කියලා නම්, පමතැන පහාරකමක් නැහැ,
අෙට පම් ගැන පසායන්න පදයක් නැහැ. ඒක තමයි
ඇත්තත තත්තත්තවය.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : ඒක තමයි මම
කියන්පන්. Monitoring Board එපක් 7පදපනක්ද
ඉන්න ඕනෑ, නමුත්ත, ඒ පවලාපේ 3පදනයි හිටිපේ.
ඒපකන් එක්පකපනන් මහ බැංකු අධිෙතිවරයා. ඔහු
සමඟ තවත්ත පදපදනයි සිටිපේ. තුන්පදනයි සිටිපේ.
ඒ නිසා පම් පවලාපේ අපි manual එක තුළින්
private placement ද හරි, වීරකුමාර දිසානායක
මන්ීතුමා කිේවා වපේ direct placement ද හරි
කියන එක නීතිගත කිරීමට වඩා, පම් ක්රියාවිය සහ
සිතුම් ෙැතුම් දිහායි අපි බලන්පන්. පම් chart එක
දිහා
බලන්නපකෝ.
ඉතිහාසපේත්ත
private
placement ගත්තතත්ත, ඒ අය යම් කිසි ආකාරයකට
සියයට 4ක්, 5ක් auction එකට ගියා. එපහම කපළේ
පොිය බලාගන්න. ඒ පවලාපේ market එපක්
තිබුණු පොිය කීයද කියලා බලලා, ඒ ගණනට
තමයි private placement කපළේ. හැම අවසේථාවක්ම
පනාපවයි. නමුත්ත කින් කරලා තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : හරියට හරි.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : කින් කරලා
තිපබන එක වැරදියි කියලා තමයි අපි කියන්පන්.
Private companiesවලට private placement
පදන්න බැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පම්ක මුින්ම
abort කරන්නපන් අපි කටයුතු කරන්පන්. මුින්ම
theory එක abort කරන්නපන් හදන්පන්. එතපකාට
අෙට issue එකක් ගන්න බැහැ.
( 473 )
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ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : නමුත්ත, අපි
කියන්පන් සංසන්දනාත්තමක බැලීපම්දී. ගරු
සභාෙතිතුමනි,
සංසන්දනාත්තමකව
බැලීපම්දී
පමතැනත්ත අඩු ොඩුවක් සිද්ධධ පවලා තිපබනවා. ඒක
හරියට සිද්ධධ වුණා නම්, auction ක්රමය තමයි හරිම
ක්රමය.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : හරි ෙැහැදිි
arithmetic එකක්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : සභාෙතිතුමනි,
Governor එපහම කියලා අන්තිම මාස තුපන්ම
කරන්පන් auction වැඩ.
සභො තිතුමො : අපි පකාපහාමද ඒක විභාග
කරන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක තමයි.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : නමුත්ත,
පමතැනදී ඒක හරියට සිද්ධධ වුපණ් නැහැ. ඒකයි
ඇත්තත කථාව.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක තමයි
කියන්පන්. එතුමා කියන පද්ධ හරියි කියලා ඔබතුමා
කියනවා නම්,-

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක ෙරීක්ෂා
කරන්න ඕනෑ. You are right. I agree with the
Hon. Lassantha Alagiyawanna.

සභො තිතුමො : එතුමා කියන පද්ධ හරිද, වැරදිද
කියන එක පනපමයි ප්රශේනය. පම්කට ඇතුළු කරලා
තිපබන්පන් පම් පමපහයුම් අත්තපොපත්ත තිපබන එක
සහ නිලධාරින් පමතැනට ඇවිල්ලා කිෙයු කරුණු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මමත්ත
සියයට සියයක් එකඟයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එක Governor
පකපනක් එකක් විශේවාස කරනවා, තව Governor
පකපනක් තව එකක් විශේවාස කරනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : නමුත්ත, අපි
auction එකටත්ත ගියාපන්. සියයට 4ක්, 5ක් auction
එකටත්ත ගියා. ඒ rate එපක්දී ආු interest එක
තිපබනවා. ඒ interest rate එකට තමයි private
placement කරලා තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : Auction system
එක අනුගමනය කරනවා කියලා තමයි සියලුම
නිලධාරින් කිේපේ. 2008 පවනකල්ම auction
system එක තමයි අනුගමනය කපළේ. පම් Board
Paper එපකන් තමයි ඒ ක්රමපේදය පවනසේ කපළේ. ඒ
පවනසේ කරු ක්රමපේදය නිවැරදි නැත්තනම් private
placementවලට private companies පදන එක අපි
පකාපහාමද හරියි කියලා කියන්පන්?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : Auction එක හරි
පහෝ වැරදි පවන්පන් පමාකක් පහෝ particular
economy එකකට අනුවපන්. එදා අපි Central
Bank Governor කිේවා, - එතුමාපගන් අපි
categorically පිළිබඳ ප්රශේනය ඇහුවාපන් - auction
හරිගියත්ත, අපප්ප වපේ පොඩි market එකකට
sustain පවන්පන් නැහැ කියලා. ඔහු කිේවා, US
වත්ත, - What he said is -

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත පිළිගත්තත පද්ධ
පනාපවයි නම් පම් වාර්තාපේ තිපබන්පන්,
ඔබතුමන්ලා ඒක පවනසේ කරන්න. මට ඒක
ප්රශේනයක් නැහැ. පමාකද, පම්වාත්ත එක්ක ඇමුණුම්
ඇතුළු කළාට ෙසේපසේ verbatimවල තිපබන සාක්ෂි
සටහන් මට පවනසේ කරන්න බැහැපන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : අන්තිම මාස තුපන්
තමයි auction එකක් කරන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : නැහැ, නැහැ.
එතුමා කරන එක පනපමයි කිේපේ. අපප්ප වපේ
පොඩි market එකකට auction විතරක් හරියන්පන්
නැහැ කියලා එතුමා කිේවා. ඔහු කිේවා, “අපි යන්න
ඕනෑ එතැනට බව ඇත්තත, හැබැයි අෙට දැන් ඒක
කරන්න බැහැ” කියලා. The Hon (Dr.) Harsha de
Silva, economics ඉපගනපගන තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : සාක්ෂි තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම සාක්ෂිවින් කියන්නම්. මම පම්
කුඩා වාර්තාපවන් කියවන්පන්. ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මන්ීතුමා ප්රශේනයක් අහනවා, “ඔබතුමා
කියන විධියට 2004 වසර් සිට 2008 පවනකල්
auction ක්රමය තමයි අනුගමනය කපළේ?” එතපකාට
එසේ.එසේ. රත්තනායක මහතා කියනවා, “ඔේ, ඉන්
බැහැර පවන්න බැහැපන්.” 2016 අපගෝසේතු
12වැනිදා වාික සාක්ෂි, පිටුව 23. ඒ කියන්පන්,
auction ක්රමපයන් බැහැර පවන්න බැහැයි කියන
එක එතුමා පිළිගත්තතා. එතපකාට ප්රශේනය පවන්පන්
පම්කයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ, එතුමා
කිේවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එතුමා කිේවා. ඒ
නිසා end of the day අපි බලන්න ඕනෑ, ඔබතුමා
Chicago economist ද, ඔබතුමා Bangkok
economist ද පනාපවයිපන්, End of the day
ලංකාවට ලැපබන වාසිය පමාකක්ද කියන එකයි.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ
සාක්ෂිකරුපවෝ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : That is
correct.
( 474 )

මහතො

:

සියලුම

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එතපකාට,
auction ක්රමය තමයි principle එක. ඒක තමයි
principle එක.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හැබැයි පම්
principle එක, පිළිගත්ත කරුණක් හැටියට කියන්න
බැහැ. Mr. Rathnayake සඳහන් කළ පද්ධයි මා
උුටා දක්වන්පන්. පමහි පකළින්ම කියනවා, “අපි
කපළේ auction. තවත්ත witnessesලා ඉන්නවා.”
කියා.

ගරු සුජීව පසේනසිංහ රාජය අමාතයතුමා කියු
විධියට එයින් බැහැර පවලා තිපබන්පන්, පවට්ටුවක්
දාලා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔක්පකෝම
witnessලා කියන්පන් ඒකයි. එක witness
පකපනකු පහෝ පෙන්වන්න, “ඒක එපහම
පනාපවයි” කියා ප්රතික්පෂේෙ කරු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ෙරණ නිලධාරින්
එක්පකපනකු පහෝ ඉන්නවා නම් පෙන්වන්න, “ඒක
පනාපවයි” කියා කියන.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සුජීව
පසේනසිංහ රාජය අමාතයතුමා, මට තර්කය
හදාගන්න ඉඩ පදන්න. ඇත්තතටම auction තමයි
principle එක. මතක තබාගන්න පම් inquiry
එපක්දි Central Bank එපක් නිලධාරින් විපශේෂපයන් පදවැනියා වන වීරසිංහ මහත්තමයාමුල් දවපසේ සාක්ෂි පදමින් කිේවා, සියයට සියයක්
auction යන්න නම් Monetary Board approval
එකක් ඕනෑ, ඒ approval එක ගත්තපත්ත නැහැ කියා.
මාව shock වුණා. එතපකාට අපප්ප නැහැ manual
එක. මා ඉතිහාසයයි පම් කියන්පන්. එතපකාට අපප්ප
අපත්ත නැහැ, manual එක. අපත්ත manual එක
නැතිව එතුමා කිේපේ පමාකක්ද? ඒ කියන්පන්,
ෙරණ ක්රමය- ඔබතුමාපේ original වාර්තාපේ
තිබුණු එක -ඒ කියන්පන්, auction සියයට 20ක්
ගිහිල්ලා private placements සියයට 80ක් යනවා
කියන ratio එකක්- ඒක තමයි healthy කියා
ඔබතුමා කියා තිබුණා. ඒකට කමක් නැහැ. එපහම
තමයි පවන්න ඕනෑ, ඒක තමයි කරපගන ආපේ,
ඒක පවනසේ කරලා auction යනවා නම්, ඒකට
Monetary Board approval එකක් ගන්න ඕනෑ,
ඒකවත්ත ගන්පන් නැතිව තමයි පම් වැපඩ් කපළේ
කියා කිේවා. “අම්පමෝ, පම්ක මාර වැඩක් පන්!
එපහම පවන්පන් පකාපහාමද!“ කියා මටත්ත
හිතුණා. මම කිේවා, “එපහම නම් manual එක
පදන්න.” කියා. එදා ඔබතුමන්ලා ළඟ manual එක
තිබුපණ් නැහැ. ෙසුව මම manual එක පගන්වා
ගත්තතා. එතපකාට තමයි පම් කාරණය පත්තරුපණ්.
Rule එක auction. Exception එක තමයි private
placements.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නමුත්ත පම්
සම්බන්ධපයන් පෙන්වන්න හැදූ ිත්රය පමාකක්ද?
Monetary Board එපක් approval එකක් නැතිව
Governor තනි හිතුවක්කාරකමට විෂයය භාර
ඇමතිවරයා, රපට් අගමැතිවරයාපේ උෙපදසේ ෙරිදි
පම්ක කළා කියා පන් evidence දුන්පන්. රපට්
අගමැතිවරයා උෙපදසක් දුන්නා නම් ඒ උෙපදස
දුන්පන් පම් manual එපක් තිපබන guideline එක
අනුවයි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: හරි ක්රමපේදයට
කරන්න කියායි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ. හරි
ක්රමපේදයට කරන්න කියායි. ඒ නිසා ඒකට
අමුතුපවන් approval ඕනෑ නැහැ. ඒකයි පමතැන
තිපබන ප්රශේනය.
ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො: එපහම
නම් අර්ජුන මපහේන්රන්ව ආපයත්ත request කරන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පවනම
කතාවක්. අර්ජුන බැරි නම් ඕනෑ පකපනක්.
ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කාරණය
පම්කයි ගරු සභාෙතිතුමා. අපි පම්ක පබදා ගන්න
ඕනෑ. 27වන දා වූ සිද්ධධිය සම්බන්ධපයන් වැරැද්ධදක්
වුපණ් නැති එක පිළිබඳව පනාපවයි පමතැන
සාකච්ඡා වන්පන්. පම් සාකච්ඡා වන්පන්, ඒ
ක්රමපේදය හරිද නැද්ධද කියන එක ගැන ෙමණයි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct
ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Auction එක
හරහා පහාරකම් කළාද කියන එක පිළිබඳව දැඩි
මතයක් මටත්ත තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ exception එක
පගපනන පකාට 2008 Board එකට පගපනන්න
ඕනෑ. නිකම්ම පගපනන්න බැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 10ක් ගිපේ ඇයි-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Auction එක
වැරැදියට කළාද නැද්ධද කියන එක ගැන අෙට පලාකු
ප්රශේනයක් තිපබනවා. අපි ඒක ගැන පවනම කථා
කරමු.

ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. 10ක්
ගිපේ ඇයි, පකාපහාමද ඔහු එය ගත්තපත්ත කියන
ප්රශේන තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: “ෙහක් ආපේ
පකාපහාමද?” ආදි ප්රශේන.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
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පදන්න ුළුවන් කියා පමහි සඳහන්ව තිපබන්පන්
පකාපහේද? එවැන්නක් තිපබනවා නම් කියන්න.

ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, එයාට
ෙහක් ආපේ පකාපහාමද ආදි ප්රශේන තිපබනවා. ඊට
වඩා හෙන්, 29වන දා එක. මාර්තු මාසපේ 29වන දා
එක පෙබරවාරි මාසපේ 27වන දා එකට වඩා හෙන්.
නමුත්ත ගරු (වවදය) නින්ද ජයතිසේස මන්ීතුමනි,
අපි දැනගන්න ඕනෑ ඒක පබදා ගන්න.
විගණකාධිෙතිතුමනි, පම් ඔක්පකෝම එක්ක
බැලුවාම මට පෙපනන විධියට පමතැන තිපබන්පන්
මාස තුනකට ගත්ත licence එකක්. මාස තුනකට ගත්ත
එකක් දීර්ඝ කාලීනව කරපගන ආවා නම් එතැන
පලාකු වැරැද්ධදක් තිපබනවා.

ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පබාපහාම වැදගත්ත ප්රශේනයක්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පකාපහේද
තිපබන්පන්? එපහම තිපබන තැනක් අෙට
පෙන්වන්න.
Auditor-Generalපගනුයි
අෙ
අහන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා, ඒක
හරිම clear. 2013 අවසානයට අනුමත වූ manual
එපක් තිපබනවා- July 31න් ෙසුව renew කරලා
නැහැ පන්. ඒ කියන්පන්, 2013ට කින් ඉඳලාම
පමය තිපබනවා. පම් auctions, private
placements කියා දමන්පන් පමාකටද? ඒ, private
placements තිපබන නිසා පන්. Private
placements කියා එකක් තිබුපණ් නැත්තනම් manual
එකට දමන්පන් නැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Private ඒවාටත්ත
පදනවා.
ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Private
ඒවාට පකාපහාමද දුන්පන්? අෙ දකින විධියට පමහි
නැහැ- අෙ පනාදන්නා පදයක් තිපබනවාද කියා
දන්පන් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අෙට එපහම
කියන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක වැරැදියි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මා කියන්පන්, හරිද
වැරැදිද කියන එක පනාපවයි. ඒක manual එපක්
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
අපි Governorපේ කාරණාපේ එල්ිලා කින් දුන්
සෑම evidence එකක්ම පනාසලකා හරිනවා.
Auction ක්රමය කියා කින් දුන් ඒවා ෙහකට වඩා
මම පහට පගපනන්නම්. ඒවා එකක්වත්ත
අල්ලන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Board paper.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Board paper
විතරක් පනාපවයි, අපි බලන්න ඕනෑ. Manual
එපක්ත්ත තිපබනවා, Board papersවලත්ත තිපබනවා.
අපනක් එක, Best Practices. ඔය තුපනන් පන්
මිනිසුන් guide පවන්පන්. Manual, Board papers
and Best Practices. එපහම නම්, පම් manual එපක්
ඉතා ෙැහැදිිව තිපබනවා private placements
කියා. ඉතින් අෙ පකාපහාමද කියන්පන්, “එපහම
නැහැ” කියා?

සභො තිතුමො: පමාකක්ද ගරු රාජය අමාතයතුමා?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: “Auction ක්රමය
තමයි system එක” කියායි සියලු නිලධාරින්
කිේපේ. මම හිටියා කින් COPE එපක්. මා ඔය
ප්රශේනය ඇහුපේත්ත ඒ හින්දායි. අන්තිමට Governor
ඇවිල්ලා- loose ball අත්ත හැරලා අන්තිමට ආ
පකනා- එතුමාත්ත ඇවිල්ලා ඒකත්ත correct කරනවා,
“එපහම කියන්න බැහැ. එය හරියටම කියන්න අෙට
බැහැ” කියා.

සභො තිතුමො: “Funds are raised to auctions,
private placements and rupee loans.” කියා
සඳහන්ව තිපබනවා. Manual එපක් මුින් ෙැහැදිි
කර තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ, නැහැගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මා පහට පගනැවිත්ත
පෙන්වන්නම්- පම් auction ක්රමය තමයි රපට්
ෙවතින ක්රමය. ඒක කවුරුවත්ත කියන්න ඕනෑ නැහැ.
Manual එපක්ත්ත තිපබනවා; 1997 Board paper
එපක්ත්ත තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක manual
එපක්ත්ත තිපබනවා. 2013 ජූි 31ට කින් ඉඳලාම
තිපබනවා. ඉතින් පකාපහාමද “නැහැ” කියලා
කියන්පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමා,
පොඩ්ඩක් ඉන්න ෙැහැදිි කරන කල්. 2008 අර
private placement එක පගපනන්න තමයි අර
Board paper එක පගපනන්පන්. ඒ option එක
තිපබනවා.
ඒ option එක
තිපබන්පන්
වයතිපර්කයක් පනාපවයි. ඒ option එක
පගපනන්න Board paper එකක් පගනැල්ලා- ETF,
EPF ආදි captive sourcesවලට විතරක් ඒ option
එක පගපනනවා. එතැනින් එහාට -ඔේබට- යන්පන්

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ, නැහැ.
කාරණය පමාකක්ද කියා දන්නවාද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: Private company
එකකට පදන්න කියා approval එකක් තිපබන්පන්
පකාපහේද කියා කියන්න. Private licence holder
පකපනකුට Perpetual Treasuries පහෝ Entrust
Securities පහෝ තවත්ත කවුරු පහෝ කාට පහෝ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

නැහැ. මට ඔබතුමා පෙන්වන්න, private licence
holder පකපනකුට direct placement එකක්
පදන්න ුළුවන් කියා තිපබන තැනක්.

ඕනෑ විධියට පමය ියාගන්නත්ත ුළුවන්. 2013 වන
පකාට private placements දීු එක standard වාපේ
පවලා. අපි ඕකට කියනවා පන් “grandfathered”
කියා. නීතියක් තිබුපණ් නැති වුණත්ත කින් වූ නිසා
කරනවා නම් අෙ කියනවා පන්, It is grandfathered
law කියා. “කින් වූ නිසා අපි කරනවා.” කියන
එකයි. by practice.

ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමහි
තිපබනවා. දැන් මා කියවන්නම් manual එක. ඒක
simple. අෙට ප්රශේනය විසඳාගන්න ුළුවන්. පමහි
සඳහන්ව තිපබනවා, “Private placements: Front
Office has to make arrangements to meet
financing needs as much as possible through
auctions. The balance fund requirements of the
Government as indicated in the approved
borrowing programme may be arranged
through private placements with primary
dealers” කියා. එපසේ සඳහන්ව තිපබනවා. එපහම
නම්, primary dealersලා කියන්පන්, private
entities. EPF පනාපවයි, NSB පනාපවයි. පමහි
manual එපක් තිපබනවා, “as much as possible”
auction එපකන් අරපගන ඉතිරි ටික primary
dealersලා හරහා private placements ගන්න
ුළුවන් කියා. ඒක අවුලක් නැහැ.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: කින් පවච්ච
පද්ධ නිසා කරනවා පවන්නත්ත ුළුවන්. එහිම අපනක්
ෙැත්තතට හිතන්නත්ත ුළුවන්, ‘දැන් වූ පද්ධට අපි තර්ක
කරනවා’ කියාත්ත. ඒක එපහම වුපණාත්ත?
ගරු
ලකෂ්මන්
පසපනිරත්න
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමාපේ මතය හැටියට
ක්රම කීයක් තිබුණාද?
ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: පම් ක්රම තුන තමයි.
Direct placements, auctions and rupee loans.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට තවත්ත එක
ප්රශේනයක් නඟන්න තිපබනවා. “Medium-term
debt management strategy” කියා සඳහන්ව
තිපබනවා. අවුරුදු 30 කියන එක medium-term ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එහි අවුලක් නැහැ.
මපේ ප්රශේනය ඒක පනාපවයි. මපේ ප්රශේනය පම්කයි.
අපප්ප Report එපක් අපි ියන්න ඕනෑ B (i) කියන
එක, සම්ූර්ණපයන්ම.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
manual එපක් B (i) කියන එක දාන්න.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පම්ක හරිම පල්සියි
පන්.

සභො තිතුමො: ඒක ියන්න ුළුවන්.

ගොමිණී ිපේසිිංහ මහතො: පම්ක මපේ එකක්
පනාපවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි
ෙළමුවැනි එක. ඒ කියන්පන්, ඔය full stop එකත්ත
එක්කමයි. එපහම කියවන්පන් නැතිව, පමය
පත්තපරන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: Central Bank එපකන් කියු පද්ධයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි ඒක දමන්න
ඕනෑ නැහැ. අෙට පත්තපරන පද්ධ පන් පමහි දමන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මන්ීතුමා, “as much as possible” කියා
එකක් ඕනෑ නැහැ, තිපබන්පන් auction විතරයි
නම්. ඔබතුමා lawyer පකනකු වන නිසා
පත්තපරනවා පන්.

සභො තිතුමො: ඒක හරි.
04.30/චාන්දනී/ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, පොඩි ෙැහැදිි කිරීමක්
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පොඩි ෙැහැදිි කිරිමක් තිපබනවා. පම්ක ඉතාමත්ත
පොඩි කාරණයක්. දැන් auctionද, direct
placementsද, අපනක් ක්රමයද කියලා කාටවත්ත
පත්තපරන්පන් නැත්තනම්, පකායි ක්රමය ක්රියාත්තමක
කළත්ත කමක් නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පනාපවයි
ගරු මන්ීතුමා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම නම්,
පකින්ම ියන්න ඕනෑ only auction කියායි. So,
why we have to say “as much as possible”?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, අපි එකඟයි.
ුළුවන් තරම් auction; ඉතිරි ටික private
placements.

සභො තිතුමො : ඒ කියන්පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : වාර්තාපේ vague
නම්, ඇත්තත කථාව ඒක පන්. මම දන්න විධියට
සාක්ෂි දුන්න කට්ටිය ඔක්පකෝම කිේපේ, “වැඩි
ප්රමාණයක් auction ක්රමපේ යන්න ඕනෑ. ඊළඟ ටික
තමයි, direct placements ක්රමපේ යන්න ඕනෑ”
කියලා. එපහමත්ත නැහැ කියලා හිතනවා නම්,
හිතන්න පකෝ auction and direct placements

ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, මට
පමහි ඊට වඩා පලාකු කුමන්ත්රණයක් තිපබනවා
වාපේ පෙපනනවා. පමය approve කරලා
තිපබන්පන්ත්ත 2013 වර්ෂපේදී යි. වැරැදි විධියට එය
කරු අයම තමයි පමයත්ත කර තිපබන්පන්. ඒ අයට
( 477 )
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කියා තිපබනවා කියලා. එතපකාට මහ බැංකුවට
ඕනෑ ක්රමයකට ගන්න ුළුවන් පන්.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා එපහම තීරණය
කරනවා නම් මට ප්රශේනයකුත්ත නැහැ. පම්ක මපේ
පෙෞද්ධගික තීරණයක් පනාපවයි. ඒ කියන්පන්,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරු
පවලාපේ අපි සාකච්ඡා කරන පකාටම, “පම්
තීරණය Monetary Board එකට පනාදන්වා ගත්තත
තීරණයක්. ෙසේපසේ ඒක පතාරතුරක් හැටියට මාර්තු
2වැනි දා දැනුම් දීමක් ෙමණයි කරලා තිපබන්පන්”
කියන එක පම් කාරක සභාව ෙදනමක් හැටියට
සලකනවා කියලා මම විශේවාස කළා.

සභො තිතුමො : ඔේ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : පම් මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා auction ක්රමය අනුගමනය කළත්ත, හිටු
මහ බැංකු අධිෙතිතුමා direct placements ක්රමය
අනුගමනය කළත්ත පදකම එකයි. එතපකාට ක්රම
පදපක්ම වරදක් නැහැ.
සභො තිතුමො : වරදක් තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : පමාකක්ද තිපබන
වරද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක ඕනෑ නැහැ
පන්.

සභො තිතුමො : Low-cost strategy කියන එක.

සභො තිතුමො : ඒක ඕනෑ නැත්තනම් ප්රශේනයක්
නැහැ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Who are we
to decide the cost?

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට එක ප්රශේනයක් තිපබනවා. දැන්
දිගටම කර පගන ආු ක්රමය තිපබනවා පන්. පම්ක
පවනසේ වූ ක්රමයක්. පම් ක්රම පදපකන් හරි පහෝ වැරදි
ක්රමය ගැන කථා කරනවා පනාපවයි. දිගටම
private placements ක්රමය අනුගමනය කර පගන
ඇවිල්ලා auction ක්රමය ක්රියාත්තමක කරනවා. ඒ
තීන්දුව ගත්තපත්ත කවුද? ඉපේටමද, නැත්තනම් කවුරු
පහෝ නිලධාරිපයක් කියලාද ගත්තපත්ත? Monetary
Board එපකන්ද ගත්තපත්ත? කවුද ඒ තීන්දුව ගත්තපත්ත?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : සාක්ෂි සටහන්
බලන්න.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ කියන්පන් “Auction
system එකට එන්න approval එකක් ගත්තපත්ත
නැහැ” කියලා. අපි හරියට කරුණු කාරණා කථා
කරමු පකෝ. ඔබතුමන්ලා දවසේ ගණනක් අධයයනය
කරලා අන්තිමට කියන්පන්, “හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා auction system එක පගපනන්න
Monetary Board එපකන් approval එක ගත්තපත්ත
නැහැ” කියලා පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මම උත්තතරයක්
පදන්නම්. ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, කිනුත්ත
auction ක්රමයට ගියා.

සභො තිතුමො : ඒකත්ත එක කාරණයක්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පම් තීන්දුව
ගත්තපත්ත කවුද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක තමයි වැදගත්තම
කාරණය. Manual එපක් තිපබනවා නම් “auction
system” කියලා, ඒ ක්රමය පගපනන්න නැවත
අලුපතන් Monetary Board එපක් approval එක
ගන්න ඕනෑද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : Manual එක දිහා
බලලා ගත්තපත්ත.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : කින් කර
පගන ආු ක්රමය-

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : නැත්තනම්. ඒ
පවලාපේ ගන්න තීරණය Monetary Board එපකන්
අනුමත පවන්න ඕනෑ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මට තත්තෙරයක්
පදන්න. ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමා, manual එක
අනුව කාපගන්වත්ත අහන්න ඕනෑ නැහැ auction
යන්න; කාපගන්වත්ත අහන්න ඕනෑ නැහැ private
placements යන්න. කින් ොලනය කරු අය,
වැඩිපයන් private placements ගියා; අඩුපවන්
auction ගියා. අලුත්ත ෙරිොලනය ආවාම, වැඩිපයන්
auction ගියා; අඩුපවන් private placements ගියා.
අඩු ගණපන් ෙළමුවැනි මාස පදපක්, -අපප්ප serious
ප්රශේන සහගත මාස පදපක්- සියයට සියයක් auction
ගිපේ නැහැ පන්. ඒක මාරු කළා. ඇත්තතම
කිේපවාත්ත මම දන්නවා ඒපක් තිපබන ප්රශේනය. පම්
කථාව කියන්න මම ඒ තරම් dishonest පවන්පන්
නැහැ. නමුත්ත, ඒ පවලා තිපබන ප්රශේනයට යටත්තව
මම කියන්පන්, ඒ පවච්ච සිද්ධධිය -පෙබරවාරි, මාර්තු

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : හැම දාම ගන්න
තීන්දුව පම්පක් එන්පන් නැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : එපහම එකක්
නැහැ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : Manual එක
අනුවයි පවන්පන්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : එපහම නම්
Monetary Board එකක් ඕනෑ නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා උත්තතරයක් පදන්න. හැම දාම ගන්න
තීන්දුව Monetary Board එක( 478 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පවච්ච සිද්ධධි- B. i. එකට හරියටම එකඟයි. ඒ සඳහා
නැවත Monetary Board එකට යන්න ඕනෑ නැහැ.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිපබනවාද කියා
මා දන්පන් නැහැ. මට මතක තිබුපණ්, ආචාර්ය
පී.එන්. වීරසිංහ මහතා කියු කථාව. පමාකද, මට
මතක? එදා එපහම කිේවාම, මාව shock වුණා.
පමාන තරම් කතන්දර කිේවත්ත එපහම පවන්න
බැහැ පන්. පම්ක සම්ූර්ණපයන්ම පවනසේ
ප්රතිෙත්තතියක් නම් පම්කට අවසර ගත යුතුයි. එපහම
නම් අවසර පනාගැනීමට පහේතුවක් තිපබනවා.
පමාකද, පම් කාරණය ගැන Prime Minister
ොර්ිපම්න්තුපේදී කිේවා. එතුමා කිේවා, “මමයි
කිේපේ auction යන්න” කියලා. හරිද?

අවංකව ඒ කථාව කිේවා. ඒ කියන්පන්, ඔබතුමා
විශේවාස කළා “ඒක අවශයව ඇත” කියලා. B. i.
එපක් scope එකට වැපටනවා නම් Monetary
Board එපක් approval එකක් ඕනෑ පවන්පන් නැහැ
ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි. ඒ policy එක within
the rules. Rule එක කඩලා නැහැ. Practice එපක්
දහයක් ගන්න තිබුණාද, විසේසක් ගන්න තිබුණාද,
පදපකන් නතර කරන්න තිබුණාද කියන point එක
අපි appreciate කරනවා. ඒ නිසා rule එක කඩලා
නැහැ.

ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො : හැබැයි,
එතුමා කිේපේ නැහැ “පහාරකම් කරන්න” කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පම්කට අනුව.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒ කියන්පන්,
ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවාද auction and direct
placements දිගටම තිබුණා කියලා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පිළිගන්නවා
පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එපහම කිේපේ
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔේ, පිළිගන්නවා.
නමුත්ත, -

ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො : අපි
යන්පන් එතැනටයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එච්චරයි. ඒක
පිළිගන්නවා පන්. ඒක පිළිගන්පන් නැහැ කියලා
පන් මුින් තිබුපණ්. දැන් පිළිගන්නවා.

සභො තිතුමො : කාපගන්වත්ත අනුමැතිය ලැබුපණ්
නැත්තනම් අගමැතිතුමා කිේවා කියලා කියන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ. ඒක
පනාපවයි ප්රශේනය. එතුමා විෂය භාර ඇමති.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පමපහමයි. මම
කියන්නම්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : එතුමා
කියන පකාටම පම්ක කරලා ඉවරයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අපි එක එක පේරා
ගනිමු. දැන් පිළිගන්නවා පන් auction and direct
placements පදකම තිබුණා කියලා.

ගරු (වව්දය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතො : විෂය
භාර ඇමතිවරයාපගනුත්ත අහන්න ඕනෑ නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හරිෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Direct
placements සියයට 90ක්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අගමැතිතුමාව
පම්කට සම්බන්ධ කරන්න එො.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එපහම එකක්
පකාපහේවත්ත නැහැ. Intellectually corrupt කරන්න
එො.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : නිවැරදි ක්රමපේදය
ක්රියාත්තමක කරන්න ගිහින් වැරදි ක්රමපේදයක්
ක්රියාත්තමක වනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා හරි. Detailsවලට යන්පන්
නැතුව-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : Minister-incharge of the subject තමන් යටපත්ත තිපබන
පදොර්තපම්න්තුවක
ප්රධානියාත්ත
එක්ක
communicate කරන පකාට- ආණ්ඩුවට desperate
situation එකක් එනවා. ආණ්ඩුවට සල්ි අවශයයි.
ඒක තමයි පම්ක assess කරලා නැත්තපත්ත
Auctionවලට යන්න. පමාකද, පමතුමන්ලා පම්
ොර්ිපම්න්තුපේ අවුරුදු ගණනක් කිේවා auction
යන්න, auction යන්න කියලා. ඒක අලුත්ත පදයක්
පනාපවයි. අපප්ප ඒ ප්රතිෙත්තතියට මම defend
කරනවා. ඒ ප්රතිෙත්තතිය අවශයතාව අනුව පහෝ
long-term thinking අනුව පහෝ manual එකට පහෝ
හරි නම්, කවුරු කිේවත්ත නැතත්ත පම් සඳහා නැවත
Monetary Board එපක් approval එකක් ඕනෑ
නැහැ. පම් fundamental error එක ගැන ඔබතුමා

ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, කමිටුව පහටට කල් දමනවාද?
සභො තිතුමො : ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
ඇමතිතුමා පයෝජනා කළා, B. i. කියන එක
සම්ූර්ණපයන් ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක
විතරද? නැත්තනම් තව ඇතුළු කරනවාද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා කියු විධියට “as
much as possible through auctions and others
through direct placements.” පම් ක්රම පදකම
අනුගමනය කරන්න ුළුවන්. පමතුමා කියු එක
හරි. Manual එපකන් අදහසේ කරන්පන්, වැඩි
( 479 )
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හරියක් auction එකට ගිහිල්ලා ඉතිරිය direct
placementsවින් යන්න කියන එකයි. ඒක first
එකටම ඇතුළත්ත කරමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : පහට උපද්ධ 7.00ට
පහෝ කීයට පහෝ ෙටන් පගන අවසන් කරමු.
සභො තිතුමො : පහට උපද්ධ 9.00ට ෙටන් ගනිමු.
පහට දිනය තුළ අවසන් කරන අධිෂේඨානපයන්
කටයුතු කරලා අවසන් කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අපි කියන්පන්, ඒ
interpretation එක පදන්පන් නැතුව අපි B. i.
paragraph එක as it is දමමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : රෑ වන කල් ඉඳලා
පහෝ කමක් නැහැ අවසන් කරමු.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
සභො තිතුමො
කරන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. සභාෙතිතුමනි, මා පම් කථාව පේරුම්
කර ගන්න ඕනෑ. කමිටුපේ නායකයා හැටියට
ඔබතුමා තීරණයක් ගත්තතා. සභාෙති වශපයන්
ඔබතුමා ෙත්ත කිරීපම්දී ෙවා අපි යම්කිසි මූල
ධර්මයක සිටියා පන්. ඒක මතක තබා ගන්නපකෝ.
මමයි ඔබතුමාපේ නම පයෝජනා කපළේත්ත. ඒ මූල
ධර්මය තමයි, කමිටුවක් විධියට අපි වැඩ කරනවාය
කියන එක. පමයට අපි හැමපදනාපේම එකතු කිරීම්
ඇතිව පහෝ නැතිව, එකඟ පවලා පහෝ එකඟ
වන්පන් නැතිව අපි හැමපදනාපේම අත්තසන් පම්
වාර්තාවට ඕනෑ නම් අපි පම් ුළුල් සාකච්ඡාව
සම්ූර්ණපයන් කරන්න ඕනෑ.

: ඒක තමයි මම පයෝජනා

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒ අදහස හරි පන්.
සිංහපලන් it is very සභො තිතුමො : අෙට තිපබන්පන් වාර්තාපේ,
“පමපහයුම් අත්ත පොපත්ත 8වන පිටුපේ B. i’හි
සඳහන් බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම් ආකාරය” කියන
එකට “එහි ක්රමපේදය පමපසේය” කියලා ඇතුළත්ත
කරන්න.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒ ටික ඇතුළු
වුණාම ඇති. අපනක් ඔක්පකෝම අවශය නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අවශයයි.

සභො තිතුමො : ඒක පහාඳයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පොඩ්ඩක් මට
සවන් පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඊපේ දවස අහිමි
වුපණ් අපප්ප ප්රශේනයක් නිසා පනාපවයි, ඔබතුමාපේ
ප්රාපයෝගික ප්රශේනයක් නිසායි.

සභො තිතුමො : “ක්රමපේදය පමපසේය” කියලා
දමමු. සාකච්ඡා කරු ටික ඊට ෙහළින් තිපබනවා.

සභො තිතුමො : මපේ ප්රශේනයක් පනාපවයි,
ොර්ිපම්න්තුපේ ප්රශේනයක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මම තව ප්රශේනයක්
අහන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : “පහට සවස
2.00ට වැඩ අවසන් කරන්න ඕනෑ. දැන් පවලාව
ඉවරයි. කැමැති නම් තව පමාකක් පහෝ ියා පගන
එන්න “යි කියලා fix කරන්න හදන්න එො.

ගරු ලකෂ්මන් පසපනිරත්න මහතො : පහට අපි
කීයටද රැසේ පවන්පන්?
සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න. පම්ක ඉවර
කරමු. පහට උපද්ධ 9ට ෙටන් ගනිමු. නැත්තනම් අෙට
ඉවර කරන්න අමාරුයි පන්. පහට උපද්ධ 9ට ෙටන්
ගන්නවා. අවසන් කරන පේලාවක් කියන්න බැහැ.

සභො තිතුමො : නැහැ, එපහම නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒකට අපි කැමැති
නැහැ. එපහම නැත්තනම් අපි පමච්චර මහන්සි පවලා
පම්වා කරන්පන් නැහැ. පමාකද, පම් සාකච්ඡාව
තුළ අපි කියන පද්ධත්ත සමහර විට වැරැදි බව අෙට
පත්තපරනවා. ඒ නිසා ඉවර කරන පවලාව ගැන fix
කරන්න හදන්න එො. ඕනෑ නම් රෑ වන කල් වැඩ
කරමු. ඕනෑ නම් පසනසුරාදාත්ත කරමු, ඕනෑ නම්
ඉරිදාත්ත කරමු. අෙට එපහම කරන්න ුළුවන්.

ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො
:
සභාෙතිතුමනි, අෙට අවසාන කරන පවලාව
කියන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අවසන් කරන
පවලාව පනාපවයි, ෙටන් ගන්න පවලාව කියන්න.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : Timeframe එකත්ත
කාරණයක් පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : පම් කටයුතු ඉවර
වන කල් කරමු.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා තීරණය කරන්න.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :
පසනසුරාදාට එන්න බැහැ, සභාෙතිතුමනි. පහට
තමයි අවසාන දවස. එපහම නම් අපි පවනත්ත
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඕනෑ තරම්
පවලාවක් අරපගන අපි අවසන් කරමු.
සභො තිතුමො : පහට අවසන් කරමු. පහට උපද්ධ
9.00ට ෙටන් ගනිමු.

( 480 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු
සුජීව්
පස්නසිිංහ
මහතො
:
තමුන්නාන්පසේලාපේ පහෝ අපප්ප කියලා නැහැ. අපි
සාකච්ඡා කරන්පන් වාර්තාවක් සකසේ කරන්නයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒ නිසා එක්පකෝ
පම් පකාටස අයින් කරන්න ඕනෑ. එපහම නැත්තනම්
පම්ක relevant විධියට -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : Translation issue
එකකුත්ත තිපබනවා. අෙට පම්ක ඉවර කරන්නත්ත
ඕනෑ. අපි අද සම්ූර්ණ දවසත්ත කරලා, පහට
සම්ූර්ණ දවසත්ත කරලා පහට රෑ 8.00ට පහෝ 9.00ට
අවසන් කරමු.

සභො තිතුමො : පම්ක තමයි ෙැහැදිි වුපණ්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: This is very
important.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : නැහැ, නැහැ. ඒක
අයින් කරනවා. මට අවසේථාවක් පදන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : උපද්ධ වන කල් පහෝ
ඉවර වන කල් කරමු.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Let me say
this.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඉවර වන කල්
කරමු. 11.00 දක්වා පහෝ කරලා ඉවර කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : මා පම් තර්කයටම
තමයි එන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පහට දවපසේ රෑ
11.00 දක්වා පහෝ කරමු.

සභො තිතුමො : විභාග පකරිල්ලක් වුපණ් නැහැ
පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඔබතුමා බාධා
කරන්පන් නැත්තනම් පහට ඉවර කරනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : සභාෙතිතුමනි,
පම්කට උත්තතරයක් පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මට දැන ගන්න
පදයක් තිපබනවා. දැන් “Medium-term Debt
Management Strategy” කියන එක පසායා
ගත්තපත්ත පකාපහන්ද? පකාපහේද ඒක තිපබන්පන්?

සභො තිතුමො : ඔබතුමා කියන පද්ධ කරනවා නම්
ඇත්තතටම නිලධාරින් පගන්වා සාක්ෂි විමසීමක්
කරන්න ඕනෑම නැහැ. ඒ පගාල්ලන් කියු පද්ධයි
පමහි සඳහන් කර තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො : ඒක verbatimවල තමයි තිබුපණ්.
ඒ පවලාපේ ඉදිරිෙත්ත කරු අදහස පන් පම්
කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒ පගාල්ලන්
අන්තිමට කිේවා. ඔබතුමා කින් ටික ගන්පන්
නැහැ; එකක්වත්ත අරපගන නැහැ. මා පෙන්වන්නම්
සාක්ෂි සහිතව. පමන්න පම් කාරණය බලන්න.
සභාෙතිතුමනි, දැන් ඔබතුමන්ලා direct placement
එක නිවැරැදියි කියලා අදහසක් පදන්න හදනවා.
එපහම පදනවා නම්, 2008 අපේල් මාසපයන්
ෙසේපසේ private placements සඳහා captive sources
පලස EPF, ETF පයාදා ගන්පන් පකාපහාමද?
ඔබතුමා මට උත්තතරයක් පදන්න. ඔක්පකාම
manual එක අනුවයි කියනවා පන්. ඔබතුමායි පම්
වාර්තාව සකසේ කරන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මපේ ප්රශේනය,
ඒක පමතැනට relevant ද කියන එකයි. පමාකද,
අවුරුදු 30ක් කියන්පන් medium-term ද? මා ඒකයි
අහන්පන්. පම් specific transaction එක mediumterm කියා දමා තිපබනවා. නමුත්ත මට හිපතන්පන්
medium-term පනාපවයි කියලායි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: No, it is not.
It is a long-term.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පමාකද පහේතුව,
පම් ෙහළ තිපබන වචන ටික එපහම පදයක්
කියන්න උත්තසාහ කරනවා. පමාකක්ද? “A.
Auctions: B. Private Placements: C. Rupee
Loans යනුපවන් සඳහන් වුවද, එමඟින් ෙළමුව
පවන්පද්ධසි ක්රමයද, පදවනුව ුද්ධගික නිකුතු
ක්රමයද, පතවනුව රුපියල් ණය වශපයන්
අනුගමනය කළ යුතු බවට අනුපිළිපවළක් පනාමැති
බව මහ බැංකු නිලධාරින් විසින් පෙන්වා පදන ලදී.”
ඒක කියන්පන් පවන පහේතුවක් උඩයි. ඒ වචන
ගලො තිපබන්පන් පවන line එකකට පන්. ඒක
ගලො තිපබන්පන් B. i. හි තිපබන ෙළමුව auction,
balance එක private placements කියන
ප්රතිෙත්තතිය පිළිගනිමින් පනාපවයි.

සභො තිතුමො : ඒ විධිපේ ප්රශේන අහන්න එො.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඔබතුමා පම්
වාර්තාව සකසේ කරන පකාට ඔබතුමාට පම් ගැන
දැනුමක් තිපබනවා පන්. මා අහන්පන්, 2008
අපේල් මාසපයන්, captive sources පලස EPF,
ETF private placementsවලට පයාදා ගන්පන්
පකාපහාමද කියලායි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : සභාෙතිතුමනි, මට
අවසේථාවක් පදන්න.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : Interest rate එක
balance කරන්න තිපබනවා පන්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : කිහිෙපදනකුට
වුවමනා වාර්තාවක් හදන්න නම් අර ෙරීක්ෂණ
අවශය වන්පන් නැහැ. ඒ ෙරීක්ෂණ වුවමනා

සභො තිතුමො : ඒක පන් එතැන ෙැහැදිි වුපණ්.
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වන්පන් ඒ ෙරීක්ෂණවලට අදාළ වාර්තාවක්
හදන්නයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : මපේ ඊළඟ
කාරණය පමයයි. පමහි තර්කයක් මතු වුණා පන්.
ඔබතුමන්ලාට දිගින් දිගටම තිබුණු ප්රධාන තර්කයක්
තමයි, -the Hon. (Dr.) Harsha De Silvaපේ නම්
මූික තර්කයක් තමයි- auction විතරයි
තිපබන්පන්, අවසර තිපබන්පන් ඒකට විතරයි
කියන එක.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : සභාෙතිතුමනි, මා
ඉතා
වැදගත්ත
ප්රශේනයක්
අහන්පන්.
විගණකාධිෙතිතුමනි, මා ඔබතුමාපගන් අහන්පන්,
2008 අපේල් මාසපයන් ෙසේපසේ පකාපහාමද EPF,
ETF captive sourcesවලට direct placements
පයාදා ගන්පන් පකාපහාමද කියලායි. ඒකට මට
උත්තතරයක් පදන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
නැහැ. “As much as possible through auctions”

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : සභාෙතිතුමනි, මට
අවසේථාව පදන්න. දැන් අපි ඉසේපසල්ලා පිළිගත්තතා
පන්, පමතැනට B. i. එක දමන්න. B. i. එපක්
පමාකක්ද තිපබන්පන්? ඔබතුමන්ලා පිළිගත්තතාට
ෙසේපසේ දැන් reverse කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා
පිළිගත්තතා, auction and direct placements කියන
ක්රමපේද පදක තිබුණාය කියලා. දැන් කියනවා ඒක
තිපබන්න බැහැයි කියලා. එපහම කරන්න බැහැ
පන්. එපහම නම් පමාකක්ද? අපි intellectual
debate එකක් කරන්පන් නැහැ පන්. Corrupt
debate එකක් පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒක ෙසේපසේ පන්
ආපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
නැහැ. ඒක මුල ඉඳලාම තිබුණා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අෙට ඒක දැනුපණ්
නැහැ. මට පබාරු කරන්න පදයක් නැහැ.
අවසානපේ auction ක්රමය ෙමණයි තිබුපණ්.
Direct placements මාස තුනකට කියලා තමයි
තර්කය මතු වුපණ්. මා වැරැදි නම් ෙසේපසේ නිවැරැදි
කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ, 2008ට
කින්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමනි, සුජීව පසේනසිංහ රාජය ඇමතිතුමනි,
මට ඉඩ පදන්නපකෝ. මම පන් පම් point එක
ගත්තපත්ත.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : මා කථා
කරන්පන්, 2008න් ෙසේපසේ සිද්ධධියක් ගැනයි.
2008න් ෙසේපසේ පම් ක්රම පදකම තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒ කාරණය
අවසන් කරන්න මපේ අවසේථාව මට පදන්න. මා
කියන්පන්, පම් manual එපක්ත්ත තිපබනවා, අපි
විවාදපයන් පතාරව එකඟ වුණා, B. i. කියන එක
දමන්න. B. i. කියන එක දමන්න එකඟ වුපණ් ඇයි?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක හරි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒක පිළිගන්නවා
නම්, ඒක 2008 තිබුණාද, නැද්ධද කියලා ප්රශේන
කරන්න අවශයතාවක් අෙට නැහැ.
පදවන කාරණය පමයයි. Auction විතරයි
තිපබන්පන් කියන එක මතයක් වශපයන් ආු නිසා
තමයි පලාකුම ප්රශේනය මතු වුපණ්. ඒ නිසා තමයි
“as much as possible” කියන එක පගාඩක්
ෙැහැදිි කරන්න සිද්ධධ වුපණ්. ඒ නිසා තමයි පම්
කරුණු පම් වාර්තාවට ඇතුළත්ත කර තිපබන්පන්. ඒ
නිසා පම් කරුණු තිබිය යුතුමයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : B. i. පකාටස as
it is දමන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒපක් තිපබනවා,
auction and direct placements කියන පදකම. ඒක
පිළිගත්තතාට ෙසේපසේ, පම් විධියට direct placements
තිපබන්න බැහැ, ඒක පකාපහන්ද ආපේ, ඒක
2007න්ද ආපේ, 2008න්ද ආපේ කියලා නැවත
තර්ක කරනවා නම්, අපප්ප agreement එපක්
පත්තරුමක් නැහැ පන්.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : පමාකක්වත්ත
නැතුව වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පම්ක manual
එපක් -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මා ඒකට
උත්තතරය කියන්නම්. උත්තතරය හරි simple.

සභො තිතුමො : එපහම නම් ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ
විධියට වාර්තාවක් ියන්න. ඒක මට කියන්න එො.
පමතැන සිදු වුණු පද්ධයි මා ියා තිපබන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : මා කියන්පන්
උත්තතර පනාපවයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
ඔබතුමන්ලා
අතර
තිපබන්පන්
පොඩි
misunderstanding එකක්. Please! මට කථා
කරන්න ඉඩ පදන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : අර ෙැත්තත
ඔබතුමාට පෙපනන්පන්ම නැහැ පන්.
සභො තිතුමො : සිදු වුණු පද්ධයි මා ියා තිපබන්පන්.

( 482 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : Manual එපක්
තිපබනවා.

සභො තිතුමො : මා ඇහුපේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා
අහුවා තමයි.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාට පවනම වාර්තාවක්
ියා ගන්න ඕනෑ නම් ඒක ියන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඒක විතරයි පන්
ඔබතුමා දමන්පන්. හැම එපකන්ම අපි එකින් එකට
ඔබතුමාට පෙන්වා පදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා අනික්
එක දමන්පන් නැහැ. එක ෙැත්තක් දමා තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා මැද්ධපදන් යන්පන් නැත්තපත්ත ඇයි?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පමතැන ප්රධාන
තර්කයක් තිපබනවා පන්. පමතැන ප්රධාන
ප්රශේනයක් මතු වුණා, පමතැන තිබුපණ් auction
ක්රමය විතරයි කියලා. ඒකට තමයි සභාෙතිතුමාත්ත,
අපප්ප මන්ීවරුන් සියලුපදනාමත්ත දැඟලුපේ.
එතපකාට තමයි මතු වුපණ්, පම්ක පසායා ගත්තපත්ත
නැහැ, auction ක්රමය මූික පවන්න ුළුවන්, ඒක
තමයි “as much as possible” කියා තිපබන්පන්.
හැබැයි පම්පක් අනික් ක්රමයත්ත තිබුණාය කියලා. ඒ
ගැන අනිවාර්යපයන්ම සාක්ෂි සටහන් තිපබනවා. ඒ
නිසා මුින් auction ක්රමය ගැන ියලා තිපබනවා.
ඊට අමතරව ඒකට විරුද්ධධව මතු වුණු තර්කයත්ත
ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි පම් තිපබන්පන්.
එපහම නැතුව පල්කම් කාර්යාලය පහෝ
සභාෙතිතුමා පහෝ අපි පහෝ කවුරු පහෝ -

සභො තිතුමො : මැද්ධද කියන්පන් පමාකක්ද? එකින්
එක මැද්ධද කියන්න පකෝ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : මුල ඉඳලාම මා
ඔබතුමාට මැද්ධද කිේවා පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : Manual එපක්
තිපබන එක දමන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මා පම්
ප්රශේනය ිහා පදන්නම්.
සභො තිතුමො : පමතැන තිබුණු පද්ධ දමන්න.
ඔබතුමන්ලා verbatim අරපගන බලන්නපකෝ. දැන්
පමපහම ප්රශේනයක් තිපබනවා. ඔබතුමන්ලාම
පමතැන
කියු
ඒවාටත්ත,
ඔබතුමන්ලා
නිලධාරින්පගන් අහු ප්රශේනවලටත්ත, ඒවාට
නිලධාරින් දීු උත්තතරවලටත්ත සම්ූර්ණපයන්
ෙරසේෙර වන විධියට ඇමුණුම් එක්ක වාර්තාවක්
ොර්ිපම්න්තුවට සභාගත කරන්න බැහැ. එපහම
කපළාත්ත ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත සමාජපේදී උත්තතර
පදන්න එො යැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභාෙතිතුමනි, මට
විනාඩි තුනක් පදන්න. බිමල් ගරු මන්ීතුමා,
පොඩ්ඩක් මම කියන පදය දැන් අහන්න. අපි දැන්
එකඟ වුණා, B ((i) “as it is-” කියලා. එකඟයි
පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මා පම්
ප්රශේනය ිහා පදන්නම්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එපහම කවුද
කියන්පන්?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : නැහැ පන්. ඔබතුමා
එක් පකපනක් කියන එක දමනවා. අනික් එක්
පකනා කියන එක දමන්පන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ වාපේම ඒ
ෙදනමින්, ඒ කියන්පන් රීතිය- auction,
වයතිපර්කය-private placement කියන කාරණය
ගැන මම පෙෞද්ධගිකව ඇහුවා. ඒකට තැන්
කීෙයකදීම ප්රධාන කීෙ පදපනකුපගන්ම positive
උත්තතර ලැබිලා තිපබනවා. ඒක තමයි තිපබන්පන්.
ඊට පවනසේ පදයක් ආපේ නැහැ.

සභො තිතුමො : අනික් එක් පකනා කියන්පන් කවුද
කියා කියන්න?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඊට පොඩ්ඩක්
පවනසේ අදහසක් ආවා, මහබැංකු අධිෙතිතුමාපගන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ෙළමුවන
සාක්ෂිපේදී නිලධාරින් ඕනෑ තරම් කිේවා,
වැඩිපයන් කරන්පන් -සියයට 80ක්- auction
system එක කියලා. මා පහට පගනැවිත්ත
පෙන්වන්නම්. ඔබතුමාට ඒක miss වුපණ්
පකාපහාමද කියා කියන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න,
කියන කල්. ඒ තමයි සිද්ධධියට සම්බන්ධ වුණු
අයපගන් ආු පද්ධ. මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමාපගන්
ඇහුවාම එතුමා යම් දියාරු උත්තතරයකට ගියා.
නමුත්ත එතුමා අර කාරණා ප්රතික්පෂේෙ කපළේ නැහැ.
මම හිතන්පන් ඔබතුමාත්ත ඒක විශේවාස කරලා නැහැ,
මහබැංකු අධිෙතිතුමා එපහම කිේවා කියලා
කියනවා නම්. නමුත්ත මාපේ ප්රශේනය පවන එකක්.
පම් පදවන පකාටපසේ තිපබන, medium term debt
management strategy කියන පකාටපසේ, එතැනට
දමන relevancy එක එන්පන්, ඔබතුමා කින්

සභො තිතුමො : පමහි තිපබන පදය පන් මා පමහි
සඳහන් කරලා තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො : ඒ ටිකත්ත පෙන්වන්න. ඊට ෙසේපසේ
Governorපගන් අහන අදහස පන්, ආයතනපේ
අදහස පන් ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො : ඔබතුමාට ඕනෑ එක
අහලා ඔබතුමා ඒ උත්තතරය ( 483 )
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කිේවා වාපේ පවන විධියකට. ඒක පමතැනට
relevant නැහැ කියලායි මම කියන්පන්.

ලබනවා, පයෝජනා කර තිබුණු ප්රධාන ක්රමය,
auctions කියලා. “as much as possible through
auctions” කිය එක අපි පිළිගන්නවා පන්. ඊළඟට
අපි දාලා තිපබනවා, direct placement කියන එකත්ත
අපි tool එකක් වශපයන් අනුගමනය කරනවා
කියලා තමයි පකටුම්ෙපත්ත 13වන පිටුපේ ෙළමුවන
පේදපේ තිපබන්පන්. ඊළඟට අපි ියනවා, ඒ
පගාල්ලන්පේ manual එපක් තිපබන විධියට, tools
තුනක් ඒ පගාල්ලන්ට තිපබනවා, - Rupee loans
කියන එක පමතැන විසේතර කරලා නැහැ. - පම්
tools තුනම තිබුණත්ත, අපි අනුගමනය කරන
ප්රතිෙත්තතිය - ඕනෑනම් ඒ පකාටස bold කරලා පහෝ,
අකුරු පලාකු කරලා පහෝ නැත්තනම් තරු ලකුණක් * සලකුණක්- දාලා පහෝ කිේවාට කමක් නැහැ. - අපි
කියනවා, “The front office of the PDD is mainly
responsible for …. lowest possible cost with a
reasonable degree of risk….” කියලා. එතපකාට
අපි පමාකක්ද කරලා තිපබන්පන්. පමාකක්ද අපප්ප
මාතෘකාව? මාතෘකාව තමයි, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සඳහා ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණ ක්රියාත්තමක කිරීම සම්බන්ධපයන් මහ
බැංකුපේ
පද්ධශීය
ණය
කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුපේ පමපහයුම් අත්තපොත භාවිතය.
එතපකාට එයට අෙට ඕනෑ පද්ධවල් ඇතුළු
කරන්නයි, ඕනෑ නැති පද්ධවල් එයින් අයින්
කරන්නයි අෙට බැහැ පන්. ඒ පගාල්ලන් ොවිච්ි
කරන tools සියල්ලම අපි ඇතුළු කරන්න ඕනෑ. ඒ
වාපේම අපි ඇතුළු කරන්න ඕනෑ, ඒ පගාල්ලන්පේ
මූික fundamentals පමානවාද කියලාත්ත. Basic
tools පදකයි, ඒ පදකට සම්බන්ධ ඒ පගාල්ලන්පේ
ප්රතිෙත්තතිත්ත අපි ියනවා, auctions and placements
කියලා. හැබැයි පම් පදකම cover කරන
fundamental එක අපි මුින් ියනවා.

එකක්, පම් 30-year එක medium term
පනාපවයි. ඒ සම්බන්ධපයන් කවුරු පහෝ දන්නා
පකපනක් කියන්න මට. එය මම භාර ගන්නම්. මම
economics දන්පන් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක එච්චර
පලාකු point එකක් පනාපවයි.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියනවා නම් ඒ
පකාටස ඉවත්ත කරන්න කියලා, ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ
නම් මම ඉවත්ත කරන්නම්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන් ඒක
ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක ඉවත්ත කරන්න
ඕනෑ කියන්පන් පමන්න පම් පහේතුව නිසා. ඒපක්
තර්කය බලන්න. ඒපකන් justify කරන්න හදලා
තිපබන්පන් rule එකට, ඒ කියන්පන් අපි එකඟ වුණු
පදය, පම් තිපබන manual එපක් තිපබන ප්රමුඛතාව
auctionsවලට පදන්න ඕනෑ කියන එකට එපරහි පද්ධ
තමයි එහි තිපබන්පන්. ඒක odd. ඒකයි කියන්පන්.
ඊට පහේතුව ඔබතුමා කින් කිේව කාරණය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පොඩ්ඩක් odd පන්ද? අවශය නැහැ පන්ද?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම පවන්න
ඇත්තපත්ත පමාකද දන්නවාද? 13 වන පිටුපේ
ෙළමුවන පේදපේ තිපබන්පන්, “as much as
possible through auctions” කියලා. ඊට ෙසේපසේ,
auctions, private placements කියන පකාටස
තිපබනවා පන්. ඊට ෙසේපසේ පකාටස බලන්න. ඊට
ෙසේපසේ මූලධර්මය, auctions ද, private
placements ද පමාන ක්රමයට පහෝ කටයුතු කළ
යුත්තපත්ත පකාපහාමද කියලා දැක්පවනවා.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
සභාෙතිතුමා බලන්න,-

ඕනෑ නම් සභාෙතිතුමාට පමපහම කරන්න
ුළුවන්. පකටුම්ෙපත්ත දහතුන්වන පිටුපේ “ The
front office….” කියලා 13 වන පිටුපේ ඉංග්රීසිපයන්
තිපබන පකාටස මුලට දමන්පන. මම හිතන්පන්
ඒක වඩාත්ත පහාඳයි කියලා. අපි කුමන transaction
එකක් කළත්ත, පමාන tool එක ොවිච්ි කළත්ත මහ
බැංකුව ණය ගන්පන් lowest cost with a
reasonable degree of risk. එක් තමයි අපප්ප
guideline එක. ඊළඟට අපි දමනවා, b(i) and this
paragraph.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කරුණු කියලා
ඉවර කරන්න අවසේථාව පදන්පන් නැහැ පන්.
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා: මම හිතුපේ ඔබතුමා
කරුණු කියලා ඉවරයි කියලා.
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා: නැහැ, මම කියලා
ඉවර නැහැ.
අපි මුින් ියා තිපබනවා, මහ බැංකුව
අනුගමනය කරන මූික ක්රමපේදය ගැන, ණය
කළමනාකරණ පමපහයුම් අත්තපොත භාවිතය ගැන.
අපි එතැනට, “පකපසේවුවද එකී මුදල් මණඩල
තීරණය…” කියන තැනට, - 12 පිටුව අගට- එකතු
කරනවා, manual එපක තිපබන (b) (i) . b(i) එක
දැමීපමන් පමාකක්ද පවන්පන්? අපි විසින් පිළිගනු

The Hon. Ajith P. Perera: I agreed.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, “as much as possible through
auctions” කියන එක-
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මපේ පයෝජනාව, පකටුම්ෙපත්ත 13
වන පිටුපේ ෙළමු පේදපේ සඳහන් පමන්න පම්
පකාටස අයින් කරන්න කියලායි. එච්චරයි
කියන්පන්. “... ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරින්
සඳහන් කපළේ, මහ බැංකුපේ පද්ධශීය ණය
කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුපේ ණය ලබා
ගැනීපම් වැඩසටහපනහි මධය කාලීන ණය
කළමනාකරණ ක්රපමෝොපයහි (Medium Term
Debt Management Strategy) සඳහන් කරන
උෙපද්ධශය ෙරිදි පිරිවැය හා අවදානම පකපසේ පේද
යන්න නිර්ණය කරනු ලබන බවයි.

කියපවන්පන් නැහැ කියලා. එතුමා විතරයි එපහම
පදයක් කිේපේ. හැබැයි කින් විගණකාධිෙතිතුමා
මුල සිටම කියලා තිපබනවා, නිගමනයකට
ඇවිල්ලා තිපබනවා, “ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්
භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර
නිකුත්ත
කිරීපම්දී
ෙවත්තවාපගන යන සෘජු ක්රමය.......” එතුමාපේ
report එපක් එතුමා තීන්දු කරනවා, එය ක්රමය
කියලා. ඊට ෙසුව ඔබතුමන්ලාපේ report එක ආෙසු
එනවා, “ඉහත වගුව අනුව 2014 ජනවාරි මාසපේ
සිට, සෘජු ක්රමය තාවකාිකව අත්තහිටුවීමට ගත්ත
තීරණය...” කියලා.
තාවකාිකව අත්තහිටුවීමට තීරණයක් ගන්පන්
පකාපහාමද, ඒ ක්රම පදකම ොවිච්ි පවනවා නම්.
“....මුළුමනින්ම ක්රියාත්තමක වූ 2015 අපේල් මාසය
දක්වා වූ මාස 15ක කාලය තුළ, සෘජු ක්රමය ෙමණක්
පයාදා ගත්ත මාසයන්ද, පවන්පද්ධසි ක්රමය ෙමණක්
සඳහා පයාදා ගත්ත මාසයන්ද, ...” කියලා
දැක්පවනවා.

තවද, පමපහයුම් අත්තපොපතහි 3 පිටුපවහි මූලය
සම්ොදනය කර ගැනීපම් ක්රමපේද පලස, ...”
ඔන්න එතැන තිපබන කාරණපයහි මට පත්තරුම්
ගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි, පම්ක apply පවනවාද
කියලා පම් specific පද්ධවලට. පම් ගැන කවුරු පහෝ
මට positive උත්තතරයක් පදනවා නම් මම ඒක
අයින් කර ගන්නම්. ඒ කියන්පන් Medium Term
Debt Management Strategy කියන එක අදාළ
පවනවාද, 30-year bond එකකට?

.“ අපි pre-conceived idea එකකට එනවා, සෘජු
ක්රමය තමයි ොවිච්ි කළ ක්රමය කියලා.
සභො තිතුමො: පකාතැනද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අදාළ
පවන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: උඩින් එන idea එක
අවසන් කරන්පන් එතැනින්. ඒකයි ප්රශේනය.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නම් පම්
පකාටස අදාළ පවන්පන් නැහැ පන්, පම්කට.

සභො තිතුමො: පිටුව 13හි පකාතැනද?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පකටුම්ෙපත්ත 14 සහ
15 වන පිටුවල තිපබන වගුව පෙන්වලා කියන්පන්.
“2014 ජනවාරි මාසපේ සිට, සෘජු ක්රමය
තාවකාිකව අත්තහිටුවීමට ගත්ත තීරණය...”
පකාපහාමද පම් වාපේ නිගමනයකට එන්පන්?

ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: 30- year bond
එකකට පනාපවයි, පම්ක පොදුපේ පකපරන්පන්.
සභො තිතුමො: එපහම නම් අපි පම් පකාටස අයින්
කරමු. ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: පම් medium term
කියලා කියන්පන් කියලා කියන්පන් 30-year කියන
එක පනාපවයි. පම් strategy එක, පම් උොය
මාර්ගය, පකාපහාමද ආර්ිකයට බලොන්පන්
කියලා පම්ක දිගුකාලීනව සලකා බැපලනවා. ඒ
කියන්පන් අවුරුදු තිහ කියන එක පනාපවයි
පම්පකන් අදහසේ පවන්පන්. ඔබතුමා බලන්නපකෝ.

සභො තිතුමො: පමහි එය පෙපනනවාපන් ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි. පම් වගුපේ තිපබන්පන්,
පවන්පද්ධසි ක්රමය ‘0’ කියලා. සෘජු ක්රමය සියයට
100යි කියන එකයි පමහි කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි.
සභො තිතුමො: හරිද වැරදිද කියලා කියන එක
පනාපවයි.

සභො තිතුමො: මම Verbatim Report එපක්
බලලා, පහට ඔබතුමන්ලාට දැනුම් පදන්නම්.
ප්රශේනයක් නැහැ. මට ඒ සියල්ල මතක නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ක්රම පදකම හරි නම්
සභො තිතුමො: ක්රම පදකම හරි නම් පනාපවයි. ඒ
ක්රම
පදකම
තිපබනවා.
ඔබතුමන්ලා
වචනාර්ථපයන් පම්ක ගත්තපතාත්ත පකාපහාමවත්ත
පත්තපරන්පන් නැහැ. පමහි සඳහන් වන්පන්, “ ඉහත
වගුව අනුව 2014 ජනවාරි මාසපේ සිට, සෘජු ක්රමය
තාවකාිකව අත්තහිටුවීමට ගත්ත තීරණය මුළුමනින්ම
ක්රියාත්තමක වූ 2015 අපේල් මාසය දක්වා වූ මාස
15ක කාලය තුළ සෘජු ක්රමය ෙමණක් පයාදා ගත්ත

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පම් යන මාර්ගපේ
angle එක පකළින් කර ගන්නයි අපි පම් හදන්පන්.
යන්පන් එක ෙැත්තතකට. ඒක හරි නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් දක්වා ගිය
ක්රමය හරි.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමා දැන් කිේවා,
මහ බැංකුපේ අධිෙතිතුමා කිේවා කියලා ඒපක්
හරියට ක්රමපේදයක් නැහැ. ඒපක් කියු එක
( 485 )

ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

කියන “...ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරීන් සඳහන්
කපල්...” කියන පකාටස- ඉවත්ත කරලා, ඒක
සංපශෝධනය කළාම හරි පන්. එතපකාට අෙට 14
වන පිටුවට යන්න ුළුවන්.

මාසයන්ද, පවන්පද්ධසි ක්රමය ෙමණක් පයාදා ගත්ත
මාසයන්ද ....”
එපහම නම් “පවන්පද්ධසි ක්රමය ෙමණක්...” කියන
එකත්ත වැරදියි පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සභාෙතිතුමනි,
ඒක විතරක් පනාපවයි. පමතැන ඒ, බී, සී යටපත්ත,
“...යනුපවන් සඳහන් පවන වුවද....පෙන්වා පදන
ලදී.” දක්වා -

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: හරි.
ගරු වීරකුමොර
සාධාරණයි.

දිසොනොයක

මහතො:

ඒක

මහතො:

ඒක

සභො තිතුමො: ඒක හරි පන්.
ගරු හර්ෂණ
සාධාරණයි.

රොජකරුණො

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමනි, ඒක තිපබන්පන්
මපේවත්ත
ඔබතුමාපේවත්ත
පෙෞද්ධගික
කැමැත්තතට පනාපවයි. පම් Manual එක ගැන
තිබුණු පලාකු විවාදයක verbatim එකක් තිපබනවා,
එපහම පිටින්ම; අධිෙතිතුමා පගන්වලා. එහිදී
අධිෙතිතුමා ඇතුළු පිරිස පමපහයුම් අත්තපොත
භාවිතා කරන එක ගැන කියු අදහසේ ටික තමයි
තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: සමහර මාස තිපබනවා ක්රම පදකම
පයාදා ගත්ත. ඒවා පනාපවයි නම් පමාකක්ද දමන්න
තිපබන්පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක හරි. ඊට ෙසේපසේ
පම් වාර්තාපවන් පමාකක්ද නිගමනය වන්පන්?
පවන්පද්ධසි ක්රමය පගපනන්න තීන්දුව පකාපහන්ද
ආපේ? පවන්පද්ධසි ක්රමයක් පගපනන්න තීන්දුවක්
අවශය පවන්පන් නැහැ පන්. ක්රම පදකම තිපබනවා
නම් පම් ගැන සාකච්ඡා පනාකර ඉන්න ඕනෑ
වාර්තාපේ. ක්රම පදකම practice කරන්න ුළුවන්,
මහ බැංකුවට. That is the fundamental basic truth
about this. එක ෙැත්තතකට කියනවා, -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතැනදී එපහම
අදහසක් මතු වුපණ් නැහැ.
සභො තිතුමො: එපහම නැත්තනම්, ඔබතුමන්ලා
verbatim ඔක්පකෝම බලලා හරි අදහස කියන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Dr. Azim කිේවා,
Mrs. Seneviratne කිේවා.
සභො තිතුමො: මම කියන්පන්, ඉතා ෙැහැදිිව
තිබුණු පදය.

සභො තිතුමො: ක්රම පදකම භාවිත කළ හැකියි
කියලා නිර්පද්ධශයක් හැටියට ඔබතුමන්ලාට දමන්න
ුළුවන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතැනදී ඒ
පගාල්ලන් ඉතා ෙැහැදිිව පිළිගත්තතා, “as much as
possible” කියලා ියලා තිපබන්පන්, වැඩිුර
auctions කරන්න කියන එක කියලා. නැත්තනම් “as
much as possible” කියන වචනපේ පත්තරුම
පමාකක්ද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: COPE එපකන් ඒ
නිර්පද්ධශය එන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: ඒක තමයි මම කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා පේ
නිර්පද්ධශය එන්න ඕනෑ. ඒකයි හරි පද්ධ.

සභො තිතුමො: ඒ ගැන අපි පහට උපද්ධට කථා
කරමු.

හර්ෂණ රොජකොරුණො මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමතැන 13 වන පිටුපේ “Auctions, Private
Placements; Rupee loans “ යනුපවන් සඳහන්
වුවද,...”කියලා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ඉතා
ෙැහැදිිව කිේවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමන්ලා පම්ක
bulldoze කරන්න හදන්න එො. B (i) එපක්
තිපබනවා, auction එකයි, direct placement එකයි
පදකම. හැබැයි direct placement එක ගැන ටිකක්
ෙැහැදිි කරලා තිපබන එක ඔබතුමන්ලා ඉවත්ත
කරන්න කියලා කියනවා.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඔපහාම ඉන්න. අපි උඩ
ටික පේරාපගන යමු. මම 13 වන
පිටුව සම්ූර්ණපයන් ඉවර කර පගන යන්නම්.
5.00 උදාරා/ මම පොඩි වාකයයක්...
ගරු
සුජීව්
පස්නසිිංහ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම පොඩි වාකයයක් කියවන්නම්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක පන් පම්
කියන්පන්.

සභො තිතුමො: 13 වන පිටුපේ ඉංග්රීසිපයන් තිපබන
පකාටස මුලට අර පගන, ඊට ෙසේපසේ පම් B (i)
කියන පකාටස සම්ූර්ණපයන් ඇතුළත්ත කරලා,
Medium-Term Debt Management Strategy
කියන පකාටස -ගරු අජිත්ත පෙපර්රා මන්ත්රිතුමා

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක විතරයි ෙැහැදිි
කරපනේ. Auction එක ගැන ෙැහැදිි කරන්පන්
නැහැ.
( 486 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: B (i) එක පම්පක්
තිපබනවා පන්. B (i) එක පමතැනට ආවාම ඒක හරි
යනවා.

degree of risk…..” කිේවාම, ඔය එක, පදක, තුන
වැඩිපයන්
තිබුණත්ත,
අඩුපවන්
තිබුණත්ත
අදාළ පවන්පන් නැහැ. ඒ පගාල්ලන් broad theory
එකකින් ඒක cover කරලා තිපබනවා. Verbatim
පගනැල්ලා බලන්න, පදපගාල්ලන්ම.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමනි, මහ බැංකුවට
යවු ප්රශේනාවියට දීු උත්තතරත්ත එක්ක පමපහයුම්
අත්ත පොත ගැන සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්පක්
philosophy එක ගන්නපකෝ. පහට දවසට ෙදනමක්
විධියටයි මම පම් කියන්පන්. රෑට ගිහිල්ලා ොඩම්
කරනවා නම් පම්වා ඔළුපේ තියා ගන්න. පම්පක් හරි
පලාකු පවනසක් තිපබනවා. කින් inquiry එපක්
පම් නිලධාරින් දීු සාක්ෂි සහ පමතැනට ඇවිල්ලා
ෙරණ Governor නැතුව දීු සාක්ෂි අතර පලාකු
පවනසක් තිපබනවා. ඒ පවනසට පහේතුව පමාකක්ද
කියලා අපි දන්නවා පන්. පමතැන සාක්ෂි පදන්න
ෙටන් ගත්තත ෙළමුවන දවපසේ, “auction යවනවා
නම් පම්ක යන්න ඕනෑ Monetary Board එකට,
එපහම decision එකක් නැහැ” කියන එක තමයි
වීරසිංහ කිේපේ. ඒ කියන්පන් පදවැනියා. ඒ
line එපක් තමයි ඊට ෙසේපසේ සම්ූර්ණපයන්ම
develop වුපණ්. එතපකාට first inquiry එපක් ඔය
නිලධාරින්පේම සාක්ෂි සහ පම් සාක්ෂි අතර පලාකු
contrast එකක් තිපබනවා. ඒ නිසා ඔය
පදපගාල්ලන්ම as it is භාර ගන්න එො. අපිට එකඟ
විය හැකි විනිශේචය අපි ියමු.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: කින් evidence
ගන්න පකෝ.
සභො තිතුමො: අන්න එදා තමයි පම්ක ූර්ව
වශපයන් සාකච්ඡා කපළේ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
කියනවා, මහ බැංකුපේ කට්ටියපගන් පතාරතුරු
ගන්න බැහැ, bias කියලා. එතපකාට සමහර ඒවා
ගන්නවා, සමහර ඒවා ගන්පන් නැහැ.
සභො තිතුමො: පමතැනට පගනැල්ලායි කථා
කපළේ, ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත ඉදිරිපිට.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පමානවා වුණත්ත
පමන්න පම් වචන තුන ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පොඩ්ඩක් ඉඩ
පදන්න. “පමපහයුම් අතේපොපතහි 3 පිටුපවහි
පමපසේ සඳහන් පේ” කියලා, auctions, private
placements, rupee loans කියලා ියන්න ුළුවන්.
It is okay. ප්රශේනය තිපබන්පන් ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඊට ෙසේපසේ තිපබන වාකයපේයි. “...යනුපවන්
සඳහන් වුවද...” කියලා ියලා තිපබනවා,
“...එමඟින් ෙළමුව පවන්පද්ධසි ක්රමයද, පදවනුව
ුද්ධගික නිකුතු ක්රමයද, පතවනුව රුපියල් ණය
වශපයන් අනුගමනය කළ යුතු බවට අනුපිළිපවළක්
පනාමැති බව මහ බැංකු නිලධාරීන් විසින් පෙන්වා
පදන ලදී.” කියලා. නිලධාරින් අතර එපහම
එකඟතාවක්වත්ත නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගන්පන් ඔක්පකෝම
අර අන්තිම ටික. අර කින් verbatim එපක්
පමානවත්ත අර පගන නැහැ. මම ඒක ඔබතුමාට
කරුණු සහිතව ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්. වීරසිංහ,
රත්තනායක ඇතුළු ඔක්පකෝම අය කියු ටික.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔය පකටුම්ෙපත්ත
අගට තිපබනවා එක් පකපනකුපේ නමක්. ඔය
ඔක්පකෝම විත්තතිකාරපයෝ.

සභො තිතුමො: ඒක මම ඔබතුමන්ලාට පහට
verbatim
recordsවින්ම
පගනැල්ලා
පෙන්වන්නම්.
ගරු
සුජීව්
පස්නසිිංහ
පෙන්වන්නම්, අපනක් ෙැත්තත.

මහතො:

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පහාඳම උදාහරණය
තමයි සභාෙතිතුමනි, අර lady “do it” කියු එක.
පිටු හයක් මම ඇහුවා, ඒක මට අහන්න පදන්පන්
නැතුව. අන්තිමට ඒක ඇතුළත්ත කළා, සතය
තත්තත්තවය - ඉසේසර පවලා “direction” එකක් කියලා
කියනවා. ඊට ෙසේපසේ “why do you not take it”
කියලා කියනවා. ඒ ෙරසේෙර ඔක්පකෝම අමතක
කරලා, පම් මතයට ෙක්ෂග්රාහී “you do it” කියන
එක ඇතුළත්ත කරනවා, report එපක්. It is very
unfair. අපි ඒවා correct කරන්න ඕනෑ.

අපිත්ත

සභො තිතුමො: එතපකාට පදකම දමමු. ඒපක් කිසි
ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔය පමානවා
පෙන්වූවත්ත වැඩක් නැහැ, ඒපක් basics cover
කරලා තිපබනවා, සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමනි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක කින්
කථාවක් පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඊට ෙසේපසේ පවනම
පොඩි idea එකක් පදනවා, ඒක පනාපවයි ක්රමය
කියලා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: කින් කථාවක්
පනාපවයි. Because it is very difficult for us to
පම් ඔක්පකෝම correct කර කර, correct කර කර report එකක් එන්න ඕනෑ, -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසේපසේ
“……lowest possible cost with a reasonable
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම කිේපවාත්ත
එපහම ෙසුගිය කාලපේ අල්ලු නැති පහාරු දැන්
අල්ලන්පන්. බුද්ධධි අංශ නිලධාරින් අල්ලන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එතපකාට පම්ක
කියවන පකපනකුට ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ‘X’ කියන පකනා
එකක් කියනවා, ‘Y’ කියන පකනා එකක් කියනවා.
අපි ‘Y’ පේ මතය -

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ෙළමුවන සාක්ෂිය
ඕනෑ තැනක ෙවතිනවා. සාක්ෂි පවනසේ කරන්න
බැහැ.
සභො තිතුමො:
තිපබනවා.

ඒ

ඔක්පකෝම

ටික

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පම් වාර්තාව එපහම
එකක් පවන්න බැහැ.

පම්පක්

සභො තිතුමො: ඒ theory එක ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒ “do it’ කියන එක
දමලා, එතුමියට සඳහන් කරන්න - කියන කියන
එක ඇතුළත්ත කරන්න බැහැ.

සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමනි, පම්
වාර්තාව කියු ඒවා දමන එකක් පනාපවයි. අපි
නිගමනයකට ඇවිල්ලා, ඔබතුමන්ලා නිගමනයකට
ඇවිල්ලා, හරි පද්ධ වාර්තා කළ යුතුයි.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගිය ොර අපි
සාකච්ඡා කරලා ඒපකන් මතු වුණු කරුණු තමයි පම්
අවසන් වාර්තාවට දැම්පම්.

සභො තිතුමො: එපහම නම් දැන් ඔබතුමන්ලා
කියන විධියට මහ බැංකු නිලධාරින් පෙන්වා දුන්නා
කියලා පම්පක් පමාකුත්ත දමන්න බැරි පවනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක දමන්නවත්ත
වටින්පන් නැහැ, වාර්තාවට.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පකාපහාම
වුණත්ත සභාෙතිතුමනි, පම් කමිටුවට එන්පන්
කමිටුපේ නිර්පද්ධශ පන්. සාක්ෂි ඕනෑ පකපනකුට
බලන්න ුළුවන් පන්. පමානවා හරි එකක්
තිපබනවා නම්, තව මතයක් දමලා හරි
නිර්පද්ධශ පදන්න ඕනෑ, අවසානපේදී.

සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පෙන්වා දීපමන් පමවැනි
නිගමනයකට එනවා කියලා දමන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම පම්ක
පවන විධියකට පෙන්වන්නම්. දැන් පම්පක්
තිපබනවා, “auctions, private placements and
rupee loans යනුපවන් සඳහන් වුවද එමඟින් ෙළමුව
පවන්පද්ධසි ක්රමයද, පදවනුව ුද්ධගික නිකුතු
ක්රමයද, පතවනුව රුපියල් ණය වශපයන්
අනුගමනය කළ යුතු බවට...” යනුපවන්. දැන් මම
අහන
ප්රශේනය
පම්කයි.
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමා දකින්න ඇති, පම්
පගාල්ලන් issue කරලා තිපබන rupee loans
ප්රමාණය. එකක්වත්ත issue කරලා නැහැ පන්. මම
හිතන්පන් නැහැ rupee loan එකක්වත්ත issue කරලා
තිපබනවා කියලා, ගිය අවුරුදු දහයටම. නමුත්ත
පමාකක්ද පම් කියන්පන්?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මපේ පයෝජනාව පම්කයි. පම් වාර්තාව unbalanced
කියලා පෙපනන්පන්, ඔය B (i) කියන එක දාලා
නැති නිසයි. B (i) එක දමලා දැන් පම් තිපබන
විධියට තිේබාම - ඒක පහට බලන්න. B (i) එක
දමලා පම්ක තිපබන පකාට ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: B (i) එක දමලා
නවත්තවන්න කියලායි කියන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම බැහැ. ඒ
විධියට එන්න එො.

සභො තිතුමො: පම් අහන්පන්, Manual එපක්
තිපබන එක ගැන ඔබතුමන්ලා අහු ප්රශේනවලට දීු
ෙැහැදිිකිරීම් ගැනයි. Manual එපක් දීු එක
ක්රියාත්තමක කළාද කියන එක පනාපවයි.
Manual එපක් තිබුණු එක ක්රියාත්තමක කරන
අනුපිළිපවළක් තිපබනවාද කියලා ඇහුවා.
එතපකාටයි කිේපේ, අනුපිළිපවළක් නැහැ කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Manual එපක් No.
03ත්ත දමන්න ුළුවන්. ‘A’, ‘B’, ‘C’ කියලා තිපබන
එකත්ත දමන්න ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එතැනින් එහාට
explain කරලා angle එක පවනසේ කරන එක ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ නිලධරින්
කිේවාය කියන පකාටස පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක වැදගත්ත
පවන්පන් නැත්තපත්ත පමාකද දන්නවාද? ඒක වැදගත්ත
පවන්පන් නැත්තපත්ත පම් rupee loans කියන ඒවා
අනුපිළිපවළක් නැහැ කියලා කිේවාවට, එක rupee
loan එකක්වත්ත නිකුත්ත කරලා නැහැ.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එක නිලධාරිපයක්
එකක් කියනවා, තවත්ත නිලධාරිපයක් තවත්ත එකක්
කියනවා.
සභො තිතුමො: නිලධාරින් කිේවා කියලා
තමයි පම්පක් තිපබන්පන්. අපප්ප අදහසේ හැටියට
පනාපවයි තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: ඒක හරි. දීලා නැති පවන්න
ුළුවන්. හතරවන ක්රමයක් තිබුණා නම්
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ක්රියාත්තමක පනාවීම තිපබන්න ුළුවන්. නමුත්ත ඒ
ප්රශේනය මතු කළ පවලාපේ ආු උත්තතරය -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක මහ
පලාකු පදයක් පනාපවයි. Printout එකක්
ඉල්ලුපවාත්ත පදයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එක නිලධාරිපයක්
පහෝ පදපදපනක් එපහම කිේවත්ත ගරු කටයුතු
සභාවක් විධියට අපි ඒක පිළිගන්නා සතයයක්
හැටියට වාර්තා කිරීම ගැළපෙන්පන් නැහැ.
පමාකද, පම්ක ඇත්තතටම ප්රශේනය පොඩ්ඩක් ඈත
පන් තිපබන්පන්. ඒකයි අපි කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඒක Central Bank
එපකන් පහට උපද්ධට පගන්වා ගනිමු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි 2008ට
පෙර සිට බලන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි, මම
හිතන විධියට එය පොතක සඳහන්පවලා ඇති.

ඊළඟට තව එක පදයක් තිපබනවා. මම පහට
දවසට ඕනෑ නිසයි කියන්පන්, නැත්තනම් පහට
දවසට පවලා යන නිසා. ඒ තමයි දැන්
අලාභ ගණනය කිරීපම්දී විගණකාධිෙතිතුමා යම්
ෙදනමක් හදලා තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ළඟ
තිපබනවාද? ඉල්ලුවා නම් ඒ පගාල්ලන් එවයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එය විනාඩි
10ක වැඩක්.

ඒ ෙදනම මත ඔබතුමා එය පකටුම්ෙතට ඇතුළත්ත
කරලා තිපබනවා. එතපකාට ඒ සඳහා ෙදනම් පවලා
තිපබන්පන් historical dataයි. ඒ කියන්පන්
ඉතිහාසපේ පම් පද්ධ පවලා තිපබනවා. එහි යම්
රටාවක් තිපබනවා. ඒ රටාවට වඩා පමය පවනසේ
පවලා තිපබනවා. ඒ අනුව ඒ පවනසත්ත එක්ක ඇති
වන ොඩුව පහෝ අලාභය පවන්න ුළුවන්. අෙට ඒ
ගණන් හදා ගැනීම සඳහා historical data අවශයයි.
Historical data කියලා කියන්පන් අඩු ගණපන් ෙසු
ගිය අවුරුදු ෙහකවත්ත bonds සම්බන්ධව තිපබන
විසේතර ටික අෙට අවශය පවනවා. දැනට තිපබන
විධියට ඌනතාව කියවන්න බැහැ. විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ 2014 වර්ෂපේ මුල වාපේ ඉඳලා පන්ද
තිපබන්පන්? සාමානයපයන් 2012, 2013 වශපයන්
අඩු ගණපන් අවුරුදු ෙහකවත්ත පතාරතුරු නැති බවයි
මට පෙපනන්පන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, අෙට බැරිද,
ඒ පතාරතුරු ටික පහට දිනපේ පසායා ගන්න? ඔය
quantum of loss කියන එක පිළිබඳ මපේ හිපත්ත
ක්රමයක් තිපබනවා. නමුත්ත මම ඒකට එකඟ නැහැ.
මපේ ගණන් හැදීපම් ක්රමයක් තිපබනවා. ඒ මපේ
ගණන් ක්රමයට එය වැපටන්පන් නැහැ. ඒ ක්රමයට
වැපටන්පන් නැති වුණත්ත, ගණන් හදා ගැනීපම්දී
මටත්ත ප්රශේනයක් තිපබනවා. පමාකද, කින් rates
අදාළ කර පනාපගන මම හදන ක්රමය හරිද කියා
බලන්න බැහැ. ඒ කියන්පන් පකාච්චර නිකුත්ත
කළාද, පකාච්චර ගත්තතාද කියා පොඩි trend එකක්
තිපබන්න ඕනෑ. සාමානයපයන් අපි යම් පදයක්
හුදකලාව සීමිත කාලයකට සාපප්පක්ෂව පම්
කාරණයට සන්සන්දනය කිරීමට වඩා අවුරුදු
පදකක්, තුනක් හතරක් compare කරන එක තමයි
වඩා පහාඳ වන්පන්. ඒ කාලය odd නම් ඒ කාලයට
සාපප්පක්ෂව
පම්ක
සන්සන්දනය
කිරීම
ගැලපෙන්පන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු සභාෙතිතුමා
අෙට බැරිද, ඒ data ටික පසායා ගන්න?

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට පොඩි අවසරයක් පදන්න.
පමාකද, මම පහට එන්පන් නැහැ. මපේ මතයක්
තිපබනවා. ඒ පිළිබඳ දැනුවත්ත කිරීමට මට අවසර
පදන්න.
ඉදිරිෙත්ත කරන ලද පකටුම්ෙපත්ත 17 වන පිටුපේ
මහ බැංකුපේ පද්ධශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව
හා එහි කාර්ය භාරය යනුපවන් පකාටසක්
තිපබනවා. පම් රපට් මුදල් අවශයතාව තීන්දු
කරන්පන් රාජය ණය පදොර්තපම්න්තුපේ නිර්පද්ධශ
මත. පකටුම්ෙපත්ත 5.1.2 යටපත්ත සඳහන් වනවා
“2015 මාර්තු මාසය සඳහා භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත හා
බැඳුම්කර නිකුත්තකර සුරාගත යුතු රජපේ සමසේථ
මුදල් අවශයතාව රුපියල් බිියන 261.683ක් වූ
බවත්ත, ඉන් රුපියල් බිියන 89.683 භාණ්ඩාගාර
බිල්ෙත්ත මඟින්ද, ඉතිරිය භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
මඟින්ද ලබා ගන්න කියා” තිපබනවා. ඒ වාපේම ඊට
ෙහළින් සඳහන් පවනවා, “ඒ අනුව 2015 පෙබරවාරි
මස 25 හා 26 දින පිළිපවළින් අන්තර්ජාලපේ හා
ප්රසිද්ධධ ුවත්තෙත්තවල ප්රසිද්ධධ කරන ලද දැන්වීම්වලට
අනුව ප්රාථමික පවළඳුන් 16 පදනා පවත වසර 30ක
කාලයකින් කල්පිපරන රුපියල් බිියන 01ක
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සියයට 12.5ක් වන පොලී
අනුොතයක් යටපත්ත තීන්දුවක් අරපගන නිකුත්ත
කළා” කියලා. ඒ අවසේථාපේ රුපියල් බිියන එකක
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සියයට 12.5ක පොලී
අනුොතයක් යටපත්ත නිකුත්ත කිරීමට තමයි ඒ
පගාල්පලෝ තීන්දු කරලා තිපබන්පන්. ඒ වාපේම 18
වන පිටුපේ තිපබනවා, “DO IT” යනුපවන් නිපයෝග
කළ බව ප්රකාශ කරන ලදී. නමුත්ත මින් පෙර කරන
ලද සාක්ෂි දැක්වීමකදී “why don’t you go for 10”
කියලත්ත කියා තිපබනවා.” ඒ කාරණය පවනම
කථාවක්. ඊට ෙසේපසේ පකාපහාම හරි මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා බිියන 10කට යන්න කියද්ධදී, එතුමා
කියා තිපබනවා “එවිට හිටු අධිෙතිවරයා විසින්
( 489 )
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2014 සැප්පතැම්බර් මස නිකුත්ත කරන ලද 30 අවුරුදු
බැඳුම්කරපයහි බර තැබූ අනුොතය පිළිබඳ විමසන
ලද බව.” එතපකාටම කියනවා, “ එම අනුොතය
11.75ක් බව නිලධාරින් විසින් පෙන්වා පදන ලද
බව.,” එතපකාට සියයට 12.75ක පොලී
අනුොතයකට තමයි රුපියල් බිියන 01ක
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ඉල්ලලා තිපබන්පන්.
එතපකාට 2014 සැප්පතැම්බර් මාසපේ 30 අවුරුදු
බැඳුම්කරය ගිහිල්ලා තිපබන්පන් සියයට 11.75කට.
ඊටෙසුව
එපහම
තිපබද්ධදී,
රාජය
ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරිතුමිය විසින් සටහනක්
පයාදා තිපබනවා, “Governor instructed to place
price up to Rs. 10 billion taking into
consideration of additional fund requirements
of the Government”. එතපකාට පම් රුපියල්
බිියන 10දී පම් පිළිබඳ අවධානය පයාමු කරන්න
කියා එතුමා කියා තිපබනවා. එතපකාට මීට පෙර
2014 සැප්පතැම්බර් මාසපේ සියයට 11.75කට
අරපගනත්ත තිපබනවා. ඒ වාපේම “පම් රුපියල්
බිියන 10 ලබා ගැනීමට උෙපදසේ දීමට පහේතුව
කුමක්දැයි පටන්ඩර් කමිටු සභාෙති විසින් හිටු
අධිෙතිවරයාපගන් දුරකතනපයන් විමසන ලද බව -

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: අලාභයක් සිදුවී
තිපබනවා නම් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ.

ඒ සඳහා හිටු අධිෙතිවරයා විසින් පහේතු 2ක්
ඉදිරිෙත්ත කළ බව-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අර්ජුන්
මපහේන්රන්වම ඕනෑ. ඔළුවමයි පහායන්පන්.
සාක්ෂියක් ඇතත්ත නැතත්ත, අර්ජුන් මපහේන්රන්වමයි
ඕනෑ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අලාභයක්
තිපබනවා නම් පමාකද කරන්පන් කියන එක
නිර්පද්ධශයක් පනාපවයි. ඒක නිකම් බිත්තතියකට
ගැහුවාම කඩන් වැපටනවා වාපේ.,
සභො තිතුමො: ගරු බිමල් මන්ීතුමා ඒක
එතුමාපේ අදහස. කරුණාකර එතුමාපේ අදහසට
ඉඩ පදන්න. ගරු බිමල් මන්ීතුමා බාධා කරන්න
එො.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:අර්ජුන්
මපහේන්රන් මහතා පම්කට සම්බන්ධ නැහැ.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
මම පම් කාරණා ටික කිපයේපේ මට පත්තරුම්
යනවා, 2014 වර්ෂපේ සියයට 11.75කට බැඳුම්කර
ගිහිල්ලා තිපබනවා. එතපකාට 12.75කට ගන්න
කියලාත්ත කියා තිපබනවා. පම් 12.75 තීන්දු කරලා
තිපබන්පන් මහ බැංකු අධිෙතිවරයා පනාපවයි.
Head of Department. එහි අධිෙතිවරයා නැහැ.
එතපකාට අවසානපේ අපි එපහම නිගමනයක
පයපදන්න පහාඳ නැහැ.

1. ආණ්ඩුවට විශාල මුදල් ප්රමාණයක් අවශය
බව.” යනුපවන් එතුමා ප්රකාශ කරලා තිපබනවා.
මම පම් කියන්න යන්පන් ඒ ඔක්පකෝම තිපබද්ධදී,
පමහි අවසානපේ කාරක සභාපේ විපශේෂ නිර්පද්ධශ
සහ කාරක සභාපේ පොදු නිර්පද්ධශ යනුපවන්
තිපබනවා. පොදු නිර්පද්ධශ ගැන ප්රශේනයක් නැහැ.
අපි ඒකට එකඟයි. කාරක සභාපේ විපශේෂ
නිර්පද්ධශවල අන්තිම එකට ඉහළින් තිපබනවා
“2015-2016 බැඳුම්කර ගනුපදනුව සඳහා අර්ජුන
මපහේන්රන් මහතා ඍජුවම වගකිව යුතු අතර., ඒ
paragraph එකට මම විරුද්ධධයි. ඒකට මම පයෝජනා
කරනවා “2015-2016 බැඳුම්කර ගනුපදනුව සඳහා
සම්බන්ධ සියලු නිලධාරින්ට එපරහිව අදාළ නීතිමය
ක්රියාමාර්ග ගැනීම තුළින් අලාභය ඔවුන්පගන් අය
කර ගැනීම යනුපවන් ආපවාත්ත පහාඳයි.” කියලා.
එය මපේ නිර්පද්ධශය. පමාකද, එහි නමක්
දක්වන්පන් නැතුව. අලාභයක් තිබුපණාත්ත එයට
සම්බන්ධ සියලු නිලධාරින්ට එපරහි නීතිමය
කටයුතුවින් ෙසුව විය යුතුයි. පමාකද, නමක්
සඳහන් කිරීම සුදුසු නැහැ කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා
එය ඇතුළත්ත කරන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මපේ නිර්පද්ධශය
තමයි photocopying කරු පකනායි.,
සභො තිතුමො: ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
ඇමතිතුමා, ඒක වැරදියි. ඔබතුමා අද කියන ප්රකාශය
වැරදියි. විපශේෂ නිර්පද්ධශයන් ටික දුන්පන්
මන්ීතුමන්ලාපගන් ආු කාරණාවල සාරාංශය
හැටියටයි. ඒවාපේ photocopies තප
ි බනවා. ඕනෑ
නම් ඔබතුමන්ලාට බලන්න ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපි එපහම එකක්
කියලා නෑ.
සභො තිතුමො: ඒක ගැන පම් කාරක සභාපේ
සකච්ඡා කරලා තීරණ ගන්න ුළුවන්. හැම
මන්ීවරපයකුටම නිර්පද්ධශ පදන්න කියලා කිේවා.
ඒ ආු ටිපකන් නිර්පද්ධශ ටික හදලා තිපබනවා. ඒවා
ටික සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමාලාට ුළුවන් තීරණ
ගන්න. කාරක සභා වාර්තාව අවසාන පවන්පන්
පොදු නිර්පද්ධශ හැටියට පන්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: දැන් දාන්න.
සභො තිතුමො: ඒක සාකච්ඡා කරලා තීරණය
කරන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අලාභයක්
සිදුපවලා තිපබනවා නම් කියන්පන් නිර්පද්ධශයක්
පනාපවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තතටම
කිේපවාත්ත මම ඔබතුමාට හිපතන් බැණ බැණ
( 490 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

copies පදන්න ුළුවන්. පමාකද, අජිත්ත පී. පෙපර්රා
මන්ීතුමා එදා ඒ පයෝජනාවත්ත කළ නිසා. දැන්
වුණත්ත පදන්න ුළුවන්. ඊළඟට පොදු නිර්පද්ධශය
සකසේ කපළේ ඒ විපශේෂ නිර්පද්ධශයත්ත පම් සියලු
පල්ඛන බලා මපේ වගකීපමන්. පම් විපශේෂ
නිර්පද්ධශ සියල්ලම නිර්පද්ධශ ලබා දුන් මන්ීවරු
තිපදනාපේ නිර්පද්ධශවල සාරාංශයයි පමතැන අනික්
කවුරුත්ත නිර්පද්ධශ දීලා නැති නිසා තමයි එපහම
කපළේ.ඔබතුමාපේ නිර්පද්ධශ ටික නිර්පද්ධශ සකසේ
කරනපකාට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

හිටිපේ. මම හිතුවා ඔබතුමා තමයි ඔය ටික ිේපේ
කියලා.
සභො තිතුමො: නැහැ. නැහැ. ඒක වැරදියි. මම ඒ
ගැන කියන්නයි හිටිපේ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:එපහම නම්
කරුණාකර පමපහම ියන්න. අජිත්ත පෙපර්රා
මහතා පමපසේ කියයි; තිලකරත්තන මහතා පමපසේ
කියයි; ගුණවර්ධන මහතා පමපසේ කියයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම දාන්න.
සභො තිතුමො:පමතැන ප්රශේනය තිපබන්පන්.,

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: පහට උපද්ධ දුන්නාට
කමක් නැද්ධද?

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො:සභාෙතිතුමා,
ඔබතුමා අපි ඔක්පකෝපගම නිර්පද්ධශ වාපේ පන්
දාන්පන්. පම් මන්ත්රිතුමා පම් විධියට නිර්පද්ධශ කළා;
පම් මන්ීතුමා පම් විධියට නිර්පද්ධශ කළා කියලා
දාන්න.

සභො තිතුමො: ප්රශේනයක් නැහැ. ගරු මහින්දානන්ද
අලුත්තගමපේ මන්ීතුමාපේ නිර්පද්ධශ ටිකත්ත පම්
නිර්පද්ධශවල අන්තර්ගතයට හානියක් නැත්තනම්
ඔබතුමා තියාගන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා අන්තවාදී
නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: මට
ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මන්ීතුමනි, අද ගරු සභාෙතිතුමා පම්
කාරක සභාව ෙටන් ගනිද්ධදී කිේවා.,

සභො තිතුමො: 25වැනිදා උපද්ධටත්ත මන්ීවරු
නිර්පද්ධශ බෑේ එකක් පගනැල්ලා දුන්පනාත්ත මම පම්
වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්
පකාපහාමද?

සභො තිතුමො: ගරු සුජීව පසේනසිංහ මන්ත්රිතුමා,
කියනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මන්ීවරු කී
පදපනක්ද නිර්පද්ධශ දීලා තිපබන්පන්? මන්ීවරු
තුන්පදනයි නිර්පද්ධශ දීලා තිබුපණ්. අද උපද්ධ තමයි
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මන්ීතුමා
එතුමාපේ නිර්පද්ධශය දුන්පන්.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: එපහම කරන්න
බැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: හැබැයි,
කියන දවසට නිර්පද්ධශ ලබා දුන්පන් පමච්චරයි
කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරන්න.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
මපගත්ත නිර්පද්ධශ තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: අපි හිතුපේ සියලු පද්ධ
සාකච්ඡා කරලා පම් වාර්තාව සකසේ කළාය
කියලායි.

සභො තිතුමො: පකායි පවලාපවද දුන්පන්?
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මා ළඟ තිපබනවා.
මම හිතුපේ පදන්න බැහැ කියලායි.

සභො තිතුමො:
Verbatimවල
තිපබනවා;
Guidelinesවල තිපබනවා; පහාඳ මඟ පෙන්වීමක්
තිබුණා. හැම මන්ීවරපයකුටම පෙෞද්ධගිකව
නිර්පද්ධශ ලබා පදන්න කියලා කිේවා. ඒ ලබා පදන
නිර්පද්ධශ දින පදකකට සීමා පනාකර අන්තිම දවස
වනතුරු තියා ගන්න කියලා මම පල්කම්තුමියට
කිේවා. ඊපේ උපද්ධ තමයි පම් නිර්පද්ධශ ටිකත්ත
පල්කම්තුමියත්ත, මමත්ත සාකච්ඡා කරලා සකසේ
කපළේ.

සභො තිතුමො: ඒක පදන්න බැරි කමක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම ලබා පදන්නම්.
සභො තිතුමො: තුන්පදනයි නිර්පද්ධශ දීලා තිබුපණ්.
ගරු සුජීව් පස්නසිිංහ මහතො: මම දැන් ලබා
පදනවා.
සභො තිතුමො: අදාළ දින පදපක්දී විතරක්
පනාපවයි. මම පල්කම්තුමියට කිේවා අන්තිම
පමාපහාත
පවනකම්
තියන්න
කියලා.
තුන්පදපනකුපේ නම් විතරක් දාලා පම් නිර්පද්ධශ
ටික ඉදිරිෙත්ත කපළාත්ත මුළු කාරක සභාවම හෑල්ලු
පවනවා. 26 පදපනකුපගන් යුත්ත කාරක සභාපවන්
තුන්පදපනක් විතරක් නිර්පද්ධශ දීලා තිපබනවා
කියන එක කාරක සභාව හෑල්ලු පවන කාරණාවක්.
කාරක සභාපේ විපශේෂ නිර්පද්ධශ කියලා තිපබන්පන්
ඒ නිර්පද්ධශවල සාරාංශයයි. ඕනෑම පකපනකුට මට

ගරු පහකටර් අේපුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට දැන් කථා කරන්න අවසේථාව
ලබා පදන්නපකෝ. පල්කම්තුමිය පම් වාර්තාපේ
ියලා තිපබන්පන් අපප්ප නිර්පද්ධශ කියලා ඔබතුමා
කිේවා. ඔබතුමා ඒ පවලාපේ එපහම කිේවා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: I was not
aware of it.
සභො තිතුමො: නිර්පද්ධශ පනාපේ නම් පවන
පමානවාද? ගරු මන්ීතුමා, පම් විධියට පොදු
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නිර්පද්ධශය සහ විපශේෂ නිර්පද්ධශ කියලා පදකක්
ියන්න වුපණ්මත්ත මන්ීවරු සුළු පිරිසකපේ
නිර්පද්ධශ නිසයි.

කියලායි. කමක් නැහැ. දැන් මට වැපඩ් ෙැහැදිියි.
පහාඳ පවලාවට ඔබතුමා පම් ගැන කිේපේ.
නැත්තනම් මම ඔබතුමාට තවමත්ත බණිනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පනාපවයි,
ගරු සභාෙතිතුමා. ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා පදන එක
පහාඳයි, වාිකව පමතැන කථා කරන එක නරකයි
කියලා ඔබතුමා හිතන්න එො. මම දිගටම පම්
philosophy එපක් හිටියා. ඒකයි මම කියන්පන්.
රණ්ඩු කරපගන පහෝ බැණපගන පහෝ එකඟතාවක්
මත පගෞරවයක් තියාපගන පම් කමිටුව තනි
වාර්තාවක් පදන්න ඕනෑය කියලායි මම නම්
විශේවාස කරන්පන්. එච්චරයි මම කියන්පන්.

ගරු (වව්දය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: ඔය
තීන්දුව කින් ගන්න තිබුණා.
සභො තිතුමො: මට බැන්නාට ප්රශේනයක් නැහැ. මට
පකාපහාමත්ත බණිනවාපන්.
ගරු (වව්දය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතො: ිඛිතව
නිර්පද්ධශ ලබා පදන්න ඕනෑය කියලා අපි සාකච්ඡා
කරු පවලාපේ, ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කිේපේ
නැහැපන් ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා පදනවාය කියලා.
මම කවදාවත්ත ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා පදන්න කියලා
කිේපේ නැහැ. ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා පදන එකත්ත
පහාඳයි. ිඛිතව දුන්නාය කියලා වරදක් නැහැ.
ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා පදනවාය කියන එපක් වරදක්
නැහැ, ගරු මන්ීතුමා. ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා
පනාදුන්නු කට්ටිය නරක නැහැ කියලායි මම
කියන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
The Hon. Mahindananda Aluthgamage :
“That is correct” කියලා කියන්න එො. පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ.
සභො තිතුමො: ඒ නිසාම තමයි පම් විධියට වාර්තාව
හැදුපවත්ත.

සභො තිතුමො: පහට උපද්ධ 9.00ට රැසේ පවමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම පම් කාරණය
කියන තුරු පොඩ්ඩක් ඉන්න. “ලේජා වනවා.
ිඛිතව නිර්පද්ධශ ලබා පදන කට්ටිය පෂෝක්. වාිකව
නිර්පද්ධශ ලබා පදන කට්ටිය දුර්වලයි” කියලා
ඔබතුමා කිේවා. එපහම නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මමත්ත නිර්පද්ධශ ලබා දීලා තිපබනවා.
හැබැයි, එපහම නිර්පද්ධශ ලබා පදනවාට වඩා
පහාඳයි, අපි පම් ගැන සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගන්න
එක.

සභො තිතුමො: එපහම එකක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපිත්ත philosophy
එකක් අනුව වැඩ කරන්පන්. ඔබතුමා එපහම
කිේපේ නැහැ. නමුත්ත ඒ වාපේ අර්ථයක් ලබා
දුන්නාපන්. නිර්පද්ධශ ලබා දුන්පන් තුන් පදපනක්
නිසා මට ලේජා හිතුණාය කියලා ඔබතුමා
කිේවාපන්. දැන් කමක් නැහැ. මම ඇත්තතටම හිතුපේ
ඔබතුමාට නිර්පද්ධශ කට්ටල පදකක් තිපබනවාය

සොකිකරුපව්ෝ නිකම ගියහ,
කොරක සභොව් කල් තැබිණ.
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Annexure 20

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 ඔකපතෝබර් මස 21ව්ැනි සිකුරොදො
ැමිණ සිටි:
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා (සභාෙති)
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාො මහතා
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය ) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මහතා
සහොයට ැමිණ සිටි:
ගාමිණි විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව.
ඩබ්ලිේ. පී.සී. වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති,
එසේ.එම්.ඩි.එසේ.එසේ.පරෝහිත මහතා. සහකාර විගණකාධිෙති,
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තන මහත්තමිය. විගණන අධිකාරි.
සභො තිතුමො: සාකච්ඡා කරන ලද කරුණුවල
සංපශෝධන පදකක් ඔබතුමන්ලා පයෝජනා කර
තිපබනවා. එම සංපශෝධන පදපකන් 12 වන පිටුපේ
4.1.1 සංපශෝධනය පල්කම්තුමිය සකසේ කර
තිපබනවා. පමපහම “ ෙසුව මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකා
අංක එම්ී/පීඩී/1 26/2008, 2008.01.07 මගින්
2008 වසපර්දී ඍජු ක්රමය මගින් අරමුදපල්
අවශයතාව සුරා ගැනීමට මාස තුනක කාලයකට
තීරණය කර තිබුණ බවත්ත එහි කියලා ෙරිවර්ථනය
කර දාන්න ඕනෑ.

“මගින්ද මුදල් මණ්ඩලය විසින් ද්වවිතියික පවපළඳ
පොපළේ ෙවතින පොලී අනුොතවලට වඩා සියයට
0.05ක් ෙමණ ඉහළ පොලී අනුොතයක් සහිත
බැඳුම්කර පසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට නිකුත්ත
කිරීම මගින් පවපළඳ පොළ රවශිලතාව ඇති කිරීම
සඳහා වැඩිදුරටත්ත නිර්පද්වශ කර ඇත” කියලා
සම්ූර්ණ කරනවා. 4.1.1 ඔබතුමන්ලා කිේවා ඒක
ඉවත්ත කරන්න කියලා. උඩ එපකන් ඒකම
කියැපවන නිසා. පමතැන තිපබන්පන් නිකුත්ත කිරීම
මගින් සහ එම තීරණය දීර්ඝ කිරීම මගින්, -

“The Monetary Board approval is sought for
the proposed rate structure to be used for direct
placement of Treasury Bonds and Rupee loans
in respect of captive investor, such as EPF,
NSB and ETF during January April 2008.”
කියන ටික එකතු පවනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මාස තුනකට
කියලා ඊට ෙසුව දීර්ඝ කරලා තිපබනවාද?
සභො තිතුමො: ඒක පන් ඔක්පතෝබර් මාසයට දීර්ඝ
කර තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒකම පනාපවයි
දීර්ඝ කර තිපබන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
ඉල්ලා තිබුපණ් authorized කරු එකත්ත දාන්න
පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Continuity එකක්
තිපබනවාද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ continuity
එකක් නැහැ.

සභො තිතුමො: ඒක පන් approved වුපණ්. ෙසුව
මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක MB/PD 2520/2008.
2008.10.07. ඒකත්ත ඇමුණුම 7ටම තිපබනවා.
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ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Continuity
එකක් තමයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: තිපබනවාද Board
Paper එකක්?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: This is for
three months but you cannot continue it for ten
months.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: 2008.10.
07 එක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
තිපබන්පන් ‘continue’ කියන වචනය පිළිබඳ අපි
සාකච්ඡා කරමු. නමුත්ත පමහි spirit එක තමයි EPF
and captive sourcesලාට ෙමණයි. පම්පක්
Primary Dealersලා පමහි නැහැ.

සභො තිතුමො: Approved එක තමයි තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පහාඳට කියවන්න.
‘Accordingly, the Monetary Board is invited to
approve;’

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: But, continue
කියලා දාන්න එො. Because when you go for
April, you cannot continue it from October.

The Hon. Ajith P. Perera: That is not the
approval.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am saying. පම්වා වැඳගත්තම තීන්දු පම් රපේ.

ගරු (ආචොර්ය )හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Violation
එකක් තිපබනවා, April to October.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම ඇහුපේ Board paper එපක් approval එකයි
දාන්න ඕනෑ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Then, you
are justifying the continuation upto Aprilඅවසරය ගන්පන් සභාෙතිතුමා. තව අවුරුදු දහයකට
ෙසුව continue කරන්න බැහැ. එපහම නම් එය
සම්බන්ධ පවන්පන් නැහැ. ඒ ගත්තතු තීන්දුව අනුව-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am saying. First one was approved. That was
for three months. I will give it to you. After that
nothing was approved. අර ඉතිරි ටිකත්ත දාන්න.
මම ඒකයි කිේපේ.

සභො තිතුමො: ඒ ගත්තතු තීන්දුව පවනසේ පවලා
නැහැ. 10.07 තීරණපේ තිපබන්පන්ත්ත ඒ sources
වින්ම 0.05කට secondary marketඑකට යන්න
ුළුවන් කියලා.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Approval
එක තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: වැදගත්ත වන්පන් ඕක
පේන්පන් EPF එකට ොඩුවක් පනාපවන්න
ෙළමුපවනි එපකන් conditionsදාලා පන්. ඒ
conditions පමතැන නැහැ. Second Paper එක
පේන්පන් පහාර වැඩකට. සභාෙතිතුමා ෙළමුපවනි
එක EPF අයිතිකරුවන්ට අලාභ පනාවන පලස
ඉතා පහාඳට හිතලා බලලා percentage දාලා
උද්වධමනය දාලා පේන්පන්. අපිට EPF ොවිච්ි
කරන්න බැහැ පම් රපේ අවශයතාවලට ණය පගවා
ගන්න ඕනෑ ගණන්වලට interest rates වලට.

සභො තිතුමො: ඒක පන්ද 10.07.2008 විෂය අංක
20 යටපත්ත, The Board is having considered the
Paper approved of - පකාටසේ පදකකට
තිපබන්පන් පමාකක්ද?
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 97 කියන
පොපත්ත සඳහන් පවනවා.
සභො තිතුමො: ඔබතුමාපේ පොත ගන්න. ඒක
බැලුවා නම් පලපහසියි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමාටත්ත මම
එකින් එක පෙන්නුවා ලසේසනට.

සභො තිතුමො: ෙැහැදිි කිරීම් පනාපවයි. දාන
විධිය කියන්නපකෝ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 96 වන
පිටුව බලන්න. පම්ක තිපබන්පන්. දිනය
07.10.2008 එදාම තිපබනවා. විෂය අංක 20. The
Board is having considered the Paper approved
of -

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: මට
තිපබනවා පොඩි අදහසක් ප්රකාශ කරන්න
පමතැනින් එහාට යන්න පෙර.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් අන්තිම එපක්
approvalඑකක් තිපබනවාද?
ගරු මහින්දොනන්ද
තිපබනවා.

අලුත්ගමපේ

(a) Issuing Treasury Bonds to Employees’
Provident Fund and other captive sources at
a interest rates 5 basis points above the
secondary market rates through private
placement; and

මහතො:

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පකාපහේද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: Board
Paper අෙට පගන්වා ගන්න ුළුවන් නම්.

(b) Requesting the EPF and other captive
sources to create liquidity in the secondary
( 494 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

market by actively engage in the secondary
market operations.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : කිසිම upset එකක්
නැහැ. ඔබතුමා තමයි හැමදාම පමතැන tone එක
ෙටන් ගන්පන්. Your tone is the same and you
want us to be the same.

So, ඒ පදකටම approval එක දීලා තිපබනවා.
සභො තිතුමො: අපි ඒක පමතැනට ඇතුල් කරමු.
අර විධියටම ඇතුල් කළා නම් හරි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි,
අපි
කියන්පන්
පම්කයි.
ෙරීක්ෂණයක් කරලා නැති පද්වවල්වලට, අපි බලු
නැති Board Paper ගන්පන් නැතිව අෙට නිකම්
කියන්න බැහැ. අපි ඊපේත්ත පම් ප්රශේනය මතු කළා.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සුජීව
ඇමතිතුමා කියන එකත්ත දාගන්න. පමතැන පලාකු
පවනසක් තිපබනවා. ජනවාරි මාසපේ ඉල්ලුපේ
අපප්පක්ිත උද්වධමනයට වඩා සියයට හයක් අර්ථ
සාධක අරමුදලට පගවන්න කියලා. එපසේ පගවලා
ඒක review කරන්න කියලා කිේවා අපේල් මාසපේ.
ඒක එපහම වුපණ් නැහැ. එපසේ පනාවී violateපවලා
ඔක්පතෝබර් මාසය වන තුරු කල් ගියා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පොඩ්ඩක්
අහපගන ඉන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එච්චරයි ද?

සභො තිතුමො: අපේල් මාසපේ review කරලා
නැද්වද ඒක?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : මම කථා
කරන්පන් සභාෙතිතුමාටයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ. ඒකත්ත දාන්න
සභාෙතිතුමා. That is what I am saying. අපේල්
මාසපේ review කරන්න තිබුණ එක reviewකරලා
නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පහමින් කථා
කරන්න. පමාකද, කෑ ගහන්පන්? සභො තිතුමො :
කවුරුත්ත සාමකාමීව වැඩ කටයුතු කරපගන යමු.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : සද්වපද්ව දාලා
දිනන්න බැහැ. පමතුමා ඔක්පකෝටම වඩා
සභාෙතිතුමාට කථා කරන්න දන්පන් නැහැපන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පකාපහාමද එපහම
කියන්පන්,
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අෙට තිපබන කරුණු
අනුව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : සභාෙතිතුමාට කථා
කරන්න දන්පන් නැහැ කියන්පන් පමාකක්ද?
සභාෙතිතුමා මට කථා කරන්න දැන ගන්න එොයැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාපගන්
වැඩක් නැහැ පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒක හරි. ඒක අපි
දන්නවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහනම් ඔබතුමා
පෙන්වන්නපකෝ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො
මන්ීවරපයක් විතරයි. පහාඳ ද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පමානවාද දන්පන්?
සභො තිතුමො : ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමනි,
මට කථා කරන්නපකෝ. පම්ක ඔබතුමන්ලා
පදපදනා අතර ප්රශේනයක් පනාපවයි. කථා කරන
පකපනක් මට කථා කරන්න. එතපකාට පම් ප්රශේනය
ඉවරයි.

: ඔබතුමා

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට වචනයක් කථා කරන්න පදන්න
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඔබතුමා කාටත්ත
කථා කරන්න දැන ගන්න.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට මිනිත්තතුවක් පදන්නපකෝ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : Same thing
for you.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො
මන්ීවරපයක් විතරයි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ
Argument එකකට යන්න එො.

: ඔබතුමා

මහතො

:

The Hon. Sujeewas Senansinghe : Why are
you telling me? Be fair. If you are telling me
you tell him also.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: You are
raising your voice and I am also raising my
voice. ඔබතුමාත්ත මන්ීවරපයක් විතරයි. ඔබතුමා
ඔය part එක දාන්න එො හැමදාම. කෑ ගහලා
පමතැන-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ඔබතුමා
කථා කරන්න ෙටන් ගත්තත පවලාපේ ඉඳලා ඔබතුමා
කථා කරන විලාශය අනුව, -ඒක වරදක් පනාපවයි.
ඒක ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ රාජය ඇමතිතුමාපේ
හැටි- හැබැයි, -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : Tone upset
කරන්පන් ඔබතුමායි පමතැන. අපි කියන්පන්
පම්කයි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : So this is
correct.
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සභාෙතිතුමා වශපයන්-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : හැබැයි,
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ රාජය ඇමතිතුමනි, පම්ක
personal ගන්පන් නැතිව MPs විධියට කථා
කරන්න පදන්නපකෝ.

සභො තිතුමො : පමාකක්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මපේ
නමත්ත සඳහන් කරලා අද ෙත්තතරවල දාලා
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මට personal
එකක් නැහැ. How many times you have
corrected me?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : “ Senasinghe
draws flack for his conduct at COPE” කියලා
සඳහන් පවනවා. ඔබතුමා කියන පම් වචන
ෙත්තතපර්ට පදන්පන් පම් විධියටයි. ඔබතුමාපේ
වගකීම තමයි පම් පකෝප්ප කමිටුව ඇතුළත කථා වන
පද්වවල් -

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් ගැටුම ඕනෑ නැහැ. පම්ක ඉවර
කරලාThe Hon. Sujeewa Senansinghe : Why do
not you tell him the same thing?

සභො තිතුමො : ඒක ගැන කවුරු හරි පකපනක් මට
complain කළා නම් මට ුළුවන් ෙත්තතරවලට
කියන්න. ඒක ෙත්තතපර් ගියා නම් ඒක ගැන මට
පමතැනදී complain කරන එකයි ඔබතුමාට
කරන්න තිබුපණ්.

සභො තිතුමො : හැපමෝම මට කථා කළා නම් හරි.
ඕනෑ පදයක් මට කියන්න.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට එක අවසේථාවක් පදන්න කියලා
පබාපහාම කාරුණිකව ඉල්ලනවා.
සභො තිතුමො : ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
ඇමතිතුමනි, අපි පම්ක ඉවර කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඔබතුමා ෙත්තතපර්
දකින්න ඕනෑ. ඔබතුමා පම් කමිටුපේ සභාෙති.

රාජය

සභො තිතුමො : මට හැම ෙත්තතරයම බලන්න
විධියක් නැහැපන්. මම ඊපේ ඇත්තතටම-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට පම් කාරණය මතු කරන්න
ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා පම්ක නවත්තවන්න. අද උපද්ව
පර්ඩිපයෝ එපක් ෙත්තතරවල විසේතර කියන පකාට
සඳහන් කපළේ පමාකක්ද? “අජිත්ත පී. පෙපර්රායි,
සුජීව පසේනසිංහයි පිටුපවන් පිටුවට මහ බැංකු
අධිෙතිතුමා ආරක්ෂා කරයි” කියලයි සඳහන් කපළේ.
අද හැම ෙත්තතපර්ම තිපබනවා. ගිය වතාපේත්ත
ඔබතුමා මට කිේවා, සංයමපයන් කථා කරන්න
කියලා. මා ඉතාමත්ත පහාඳ භාෂාපවනුයි කථා කපළේ.
It is very unfair. ඊට ෙසේපසේ ෙත්තතපර් මට විරුද්වධව
ෙළ කර තිපබන පද්ව මා ඔබතුමාට පෙන්වන්නම්.
ඔබතුමා මට ඔපහාම කථා කරන්න එො.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, සමා පවන්න පමපහම කියනවාට.
ඔබතුමා නිපයෝජනය කරන ෙක්ෂපේ පහේරත්ත
මන්ීතුමා ඊපේ හිරු TV එපක්දී සම්ූර්ණපයන්ම
පම්ක ඇතුපළේ conduct එක ගැන කථා කළා. ගරු
විජිත පහේරත්ත මන්ීතුමා. එකක් කියන්නම්. ෙරම
සතය කියලා නැහැ. ඇත්තත තිපබනවා, පබාරු
තිපබනවා, වංචාව තිපබනවා. ඒ වාපේම හැම
පද්වටම පලෝකපේ පිළිගන්නවා, ජනප්රියයි කියලා
ජනප්රිය පද්වවල්වලට එකඟ පවන්න බැහැ. එපහම
ජනප්රිය පද්වවල්වලට එකඟ පවනවා නම් අපි
පමතැන ඉන්පන් නැහැපන්. ඒ නිසා පම්වාපේ හරි
වැරැද්වද අෙට පත්තපරන ෙමණට, අපප්ප නැණ ෙමණට
අපිත්ත විනිශේචය කරන්න ඕනෑ. පොඩි ප්රශේනයක්
තිපබනවා. පම්පක් පද්වශොලනයක් තිපබනවාපන්.
ඒ පද්වශොලනය තුළ ඔබතුමාපේ ෙක්ෂය
නිපයෝජනය කරන අපප්ප මිත්ර ගරු විජිත පහේරත්ත
මන්ීතුමා ඊපේ හිරු TV එපක්දී පම් කමිටුව
ඇතුළත වුණු පද්වවල් ගැන එතුමාපේ අර්ථ නිරූෙණ
ඉදිරිෙත්ත කළා. පම් වුණු පද්වවල් ගැන එතුමාපේ
අර්ථ නිරූෙණ සහිතව ඊපේ විපේචනාත්තමකව කථා
කරලා තිපබනවා, අපි පහාරු ආරක්ෂා කරන්න
කථා කරනවායි කියලා. එතපකාට ඒ පහාරුන්
ආරක්ෂා කරන්පන් කවුද, පකාපහාමද, පමාන
ප්රමාණයටද කියන එක අපි පනාදන්නවා පනාපවයි.
අපි බබ්ලබු පනාපවයිපන්, සභාෙතිතුමා. අපිත්ත ජීවිපත්ත
පම් දුරක් ඇවිල්ලා තිපබන්පන් පමානවා පහෝ
අත්තදැකීමක් එක්කපන්. ඒ නිසා පහාරුන් ආරක්ෂා

සභො තිතුමො : මා කිසි පකපනකුට කථා කරලා
නැහැ. මා කථා කරලා තිපබන්පන් පමතැන විතරයි.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා. Verbatim තිපබනවා ඒකට.
ෙත්තතරවලට කියුවා මට කියන්න එො.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඔබතුමා පම්ක
බලන්න. ඔබතුමා කමිටුපේ සභාෙති. ඔබතුමා ගිය
වතාපේත්ත මට කිේවා, සංයමපයන් කථා කරන්න
කියලා. මා ඉතාමත්ත පහාඳින් කථා කළා. කිසිම
පලසකින් භාෂාවසභො තිතුමො : ඒක හරි. ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : භාෂාව ඉතාම
අශුද්වධ පලස භාවිත කළ අයට ඔබතුමා සංයමයක්
ගැන කතා කපළේ නැහැ. එතපකාට ෙත්තතපර්
සඳහන් පවලා එනවා, “ Senasinghe draws flack
for his conduct at COPE” කියලා. ඔබතුමා
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කරනවා ද, නැද්වද, කවුද පහාරු ආරක්ෂා කරන්පන්,
කවුද පහාරුන් එක්ක deal දාන්පන්, කවුද පහාරු,
පෙෞද්වගික පහාරු කවුද, කවුද මිනීමරුපවෝ, කවුද
දූෂකපයෝ කියලා අපි දන්නවා. අෙටත්ත ඒවා ගැන
මිම්මක් තිපබනවා. ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ රාජය
ඇමතිතුමාපගන් මා පගෞරවපයන් ඉල්ලා සිටිනවා,
අපනක් අය ඔබතුමාව ප්රපකෝෙ කරවන්න හැදුවත්ත
ඔබතුමා ප්රපකෝෙ පවන්න එොයි කියලා. නමුත්ත, මා
ගරු සභාෙතිතුමාට එක පදයක් කියන්න ඕනෑ. මා
බලාපගනයි හිටිපේ. ඔබතුමාපන් මුින් කිේපේ
“ගන්න පොත” කියලා. එපහම කියන්න ඔබතුමා
කවුද? ඔය වැපඩ් ෙටන් ගන්න එො.

මන්ීවරුන්පේ නම් සඳහන් පනාකර කථා
කරන්න.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැන කිහිෙ වතාවකදීම අපි
දැක්කා, මෑත කාලපේ ෙැමිණි සාමාජික
මන්ීවරපයක් නිලධාරි මහත්තවරුන්ව bulldoze
කරන්න හදු හැටි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : රවනවා.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : I can
look after myself, please. ඊපයත්ත මා දැක්කා,
නිලධාරි මහත්තවරුන්ව bulldoze කරන්න හදන
හැටි. දැනුත්ත මා දැක්කා සභාෙතිවරයා හැටියට
ඔබතුමාව bulldoze කරන්න හදු හැටි. අපප්ප
පෙෞද්වගික මත පේද තිපබන්න ුළුවන්. ෙළමු
වැනි පද්ව, පම්කට කිසි පසේත්තම අපි එකඟ නැහැ. ඒක
ෙළමුවැනි එක. පදවැනි එක-

සභො තිතුමො : ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, මා
ෙැහැදිි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. පමතැන
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තා
තිපබනවා.
Verbatim reports තිපබනවා. ඒ reports ඔක්පකෝම
ඔබතුමන්ලාට දීලා තිපබනවා. පමතුමාට අයිතියක්
තිපබනවා, පවනම පල්ඛනයක් අරපගන කථා
කරන්න. නමුත්ත, කාටත්ත ෙහසුයි මපේ ළඟ තිපබන
වාර්තාවම, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
ඇමතිතුමා ළඟ තිපබන වාර්තාවම අරපගන
බලනවා නම්. ඒකපන් ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
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මම කපළේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : පමාකක්ද
ඇහුපේ? පනාදන්න game එක ද? මට ද කිේපේ?
දත්ත මිටි කාලා මටසභො තිතුමො : ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මන්ීතුමනි, ඔබතුමාපේ අදහස කමිටුවට
කියන්නපකෝ. ඒ ඇති.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට සද්වපද්ව දැම්මාට තිබුපණ් නැති පිටු ටික මම
පෙන්නුපේ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : පමතැන
දත්ත මිටි කාලා, රවලාThe Hon. Lakshman Senewiratne : Mr.
Ajith Perera, I am speaking.

The Hon. Lakshman Senewiratne : I want
to say a few words. Before you I started.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔබතුමන්ලා-

සභො තිතුමො : ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මන්ීතුමා කියන්නපකෝ.

සභො තිතුමො : අපි පම් වාර්තාව ගැන කථා
කරමුපකෝ.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම පබාපහාම කාරුණිකව ඉදිරිෙත්ත
කරනවා මපේ අදහස. පම්වා ෙක්ෂපේ අදහසේ
පනාපවයි, මපේ අදහසේ. අපි ඔක්පකෝම පමතැන
ඉන්පන් කමිටුපේ සාමාජිකයින් හැටියටයි. ෙක්ෂ
හැටියට පනාපවයි. මා විශේවාස කරනවා, ඒකයි
අපප්ප වගකීම කියලා. පදවැනි එක, මපේ මිත්ර ගරු
සුජීව් පසේනසිිංහ
රාජය අමාතයතුමාට මා
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. තරහා පවන්න එො-

The Hon. Lakshman Senewiratne : Let me
speak will you?
සභො තිතුමො : ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා
මන්ීතුමා, ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මන්ීතුමා, පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමන්ලාපේ
අදහසේ ෙැහැදිි කිරීම ෙැත්තතක තියලා අපි පම්
වාර්තාපේ කාරණාවලට යමු. එච්චරයි. ඔබතුමන්ලා
පම් වාර්තාපේ කරුණුවලට එන්න. එක එක්
පකනාපේ
ආපේග
පනාපවයි.
වාර්තාපේ
කරුණුවලට එන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ, ඔබතුමා
කාටවත්ත කියන්න ඕනෑ නැහැ. එක එක් පකනාට
කියන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : මම ඉවර
නැහැපන්.

The Hon. Lakshman Senewiratne : You do
not try to bulldoze anybody.

සභො තිතුමො: ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මැතිතුමනි,
අපි ආපයත්ත මුලට යන්න ඕනෑ නැහැ.

සභො තිතුමො : ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මන්ීතුමා, මට කියන්නපකෝ. පවනත්ත ගරු

( 497 )
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ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, දැන් මම කථා කරමින් සිටිපේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඕක තමයි වැරැද්වද.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මට ප්රකාශයක්
කරන්න තිපබනවා.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: මම පම්
ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් මපේ අදහස. I am talking. මට
කථා කරන්න පදන්පන් නැද්වද?

සභො තිතුමො: ආපයත්ත මුලට යන්න ඕනෑ නැහැ.
කියනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න.

සභො තිතුමො: ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමනි, ඔබතුමා කථාව කරපගන යන්න.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට සභො තිතුමො: ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමනි, පොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් තිපබන්පන්,
හඳුන්පනත්තතිපේ අදහසේ. ඒ නිසා අපි පම්කට එකඟ
පවලා - නිකම් විහිළු කරන්න එො. පබාරු කථාපන්,
ඔය කියන්පන්.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: මට මපේ
කථාව ඉවර කරන්න ඉඩ පදන්නපකෝ.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: මම කථා
කරලා ඉවර නැහැපන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමාත්ත පොඩ්ඩක් ඉන්නපකෝ.
පමතැනදී අපි-ඔබතුමන්ලා හැපමෝම ආපේගවලට
යන්පන් නැතුව, එක එක පෙෞද්වගික ප්රශේන මතු
කර ගන්පන් නැතුව වාර්තාපේ තිපබන කරුණු ගැන
විතරක් කථා කරමු.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
එක්පකපනකුට කථා කරන්න ඉඩ පදමුපකෝ. ගරු
අජිත්ත පී. පෙපර්රා මැතිතුමනි, ඊට ෙසුව ඔබතුමා
කථා කරන්නපකෝ. අපි එක එක්පකනා ගනිමුපකෝ.
එක එක්පකනා ගන්නපකෝ.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කථා කරමින් සිටිපේ -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මමත්ත කථා
කරන්න පේලාවක් ඉල්ලුවා.

සභො තිතුමො: වාර්තාපේ කරුණු ගැන කථා
කරන්න. 4.1.1ට අදාළව සංපශෝධන ඇතුළත්ත කරන
විධිය ගැන කථා කරලා ඉවර කරන්න.

සභො තිතුමො: ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමනි, ඔබතුමාපේ අදහසේ ප්රකාශ කරලා
අවසන් කරන්න.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි පම් වාර්තාව
මාස 18ක් තිසේපසේ හැදුවා. සභාෙතිවරයා හැටියට
සිටින ඔබතුමා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ෙක්ෂපේ
පකපනක් පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත පමතැනදී
ඔබතුමා
ජනතා
විමුක්ති
පෙරමුපණ්
සභාෙතිවරපයකු පනාපවයි, අෙට. හරිද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එක
එක්පකනාපේ අදහසේ ගනිමුපකෝ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මටත්ත කථා
කරන්න පේලාවක් පදන්න.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
අජිත්ත මැතිතුමනි, එක එක්පකනාපේ අදහසේ
විමසමුපකෝ.

සභො තිතුමො: ඒක අදාළ නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මමත්ත කථා කරන්න පේලාවක්
ඉල්ලුවාපන්. නමුත්ත මට පේලාවක් දුන්පන්
නැහැපන්.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: තව
පකපනක් ඔබතුමා ෙත්ත කරන්න පයෝජනා කරන්න
ඇති; මම එකඟ පවන්නත්ත ඇති. ඒක එතැනින්
අවසානයි. ඔබතුමා සභාෙති. මාස 18ක් තිසේපසේ අපි
සියලු පදනාම එකඟ පවලා පම් වාර්තාව -අවසාන
වාර්තාවත්ත- හැදුවා.

සභො තිතුමො: ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමනි, ඔබතුමාපේ අදහස ඉදිරිෙත්ත කර අවසන්
කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හදලා
නැහැ. පකටුම්ෙතක් තිපබන්පන්.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි ඔක්පකෝටම අදහසේ තිපබනවා.
අපප්ප අදහසේ තිපබන්න ුළුවන්. ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මැතිතුමනි, කරුණාකර පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මම මපේ අදහසේ ප්රකාශ කරන්නම්. ඊට ෙසුව
ඔබතුමා කථා කරන්න. පම් මපේ අදහස. පම්
වාර්තාවට එහායින් අපප්ප අදහසේ තිපබනවා නම් ඒ
අදහසේ - අපි උදාහරණයක් ගනිමු. 17 වැනි පිටුපේ
මපේ අදහසක් තිපබනවා. ඒක මපේ අදහස.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: හරි.
පකටුම්ෙත හැදුවා. මටත්ත කරුණු කිහිෙයක්
තිපබනවා. පම් වාර්තාවට අමතරව, ලක්ෂේමන්
පසපනවිරත්තනපේ අදහසක් හැටියට එම කරුණු
ඇතුළත්ත කිරීමයි කළ යුත්තපත්ත. ඒ හැර, ඒවා කමිටුපේ
අදහසක් පනාපවයි. අපි දැන් පම් වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කරලා තිපබන්පන්. පබාපහාම මහන්සිපයන් ගරු මන්ීව්රුන් පිරිසක: නැහැ, නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
නැහැ. එපහම පවන්න බැහැ.
( 498 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තීරණය අනුව තමයි, විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාවක්
සකසේ කපළේ. ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත ඒක පිළිගත්තතා.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. I am not finished. මම කථා කරලා ඉවර
නැහැ. පම් වාර්තාව මාස 18ක් තිසේපසේ හැදුපේ
තනියම පනාපවයි.

විගණකාධිෙතිතුමාපේ එම වාර්තාව ෙදනම්
කරපගන -ඒක පිළිඅරපගන පනාපවයි, එය
ෙදනමක් හැටියට සලකා පගන- අපි වාර අටක්
නිලධාරින් කැඳවා සාක්ි සටහන් ගත්තතා.
එතපකාට, ඒ පේලාපේ පමතැනදී ගරු හර්ෂ
මැතිතුමාත්ත මතු කළ තර්කයක් තමයි, කින් සාක්ි
සටහන් යම් ෙදනමක් යටපත්ත ලැබුණු ඒවා. ඒ නිසා
ඒවා ොවිච්ි කරන එක ගැටලුවක් කියන එක.
හැබැයි, ඒක ෙදනම් කරගත්ත අවසාන පල්ඛනයක්
තිබුණු නිසා අපි එම පල්ඛනය ෙදනම් කරපගන
නැවත සාක්ි කැපඳේවා. පමම කාරක සභාපේ
සභික මන්ීවරුන් 26 පදනාටම එම විමර්ශනයට
සහභාගි පවන්න ඉඩ තිබුණා. එම සාක්ි සියල්ල
එකතු කරලා, පමම පල්ඛන සියල්ල ෙදනම්
කරපගන පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා
කාර්යාංශපේ නිලධාරින් තමයි පමම වාර්තාව සකසේ
කපළේ. පම්ක මම පෙෞද්වගිකව හදු පල්ඛනයක්
පනාපවයි. එම වාර්තාපේ පකටුම්ෙතක් පල්කම්තුමිය, එම පකටුම්ෙත ඉදිරිෙත්ත කළ දිනය
මට කියන්න.

ඊළඟට, පම්ක “සභාෙතිපේ වාර්තාව” කියා
කවුරුන් පහෝ කියනවා නම් ඒක අෙට නින්දා
කිරීමක්. ඒක අෙට කරන නින්දාවක්. පමය
සභාෙතිපේ වාර්තාවක් කියා කියනවා නම් ඒක
පබාපහාම වැරදියි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
ොර්ිපම්න්තුවටත්ත පහාඳ නැහැ.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ඔේ.
එපහම නම් පකෝප්ප කමිටුවක් අවශය නැහැ.
සභාෙතිතුමා සිටියාම ඇති. එපහම නම් තනියම
කරපගන යන්නපකෝ. ඒක සම්ූර්ණ වැරදියි. අපි
මාස 18ක් තිසේපසේ පම්ක කරපගන ආවා. මම එක
පදයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු ඩිේ ගුණපසේකර
මහත්තමයාපේ වාර්තාවත්ත ගන්න එොය කිේවා නම් දැන් පම් කරුණු කාරණා අනුව ආෙසු ඩිේ
ගුණපසේකර මහත්තමයාපේ වාර්තාව ගන්නය කියා
තව කේටියක් කියයි. එතපකාට පම්ක කරන්න
බැහැ. අපි මාස 18ක් තිසේපසේ සාකච්ඡා කරලා යම්
කිසි තීන්දුවකට ෙැමිණියා. පම් වාර්තාපවන්
ෙරිබාහිරව අෙටත්ත ප්රශේන තිපබනවා. නැත්තපත්ත
නැහැ. හැබැයි, ඒක ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තනපේ
අදහස කියා පවනම කරුණක් හැටියට ඇතුළත්ත
කරන්න. එපහම දමන්න ුළුවන්. හැබැයි, අපි පමම
වාර්තාපේ පවනසේ කරන්පන් මපේ අදහස පහෝ
පමතුමාපේ අදහස විතරයි. එපහම නැත්තනම්
පමතුමාපේ අදහස විතරයි. එපහම නැතුව කමිටුපේ
අදහස පනාපවයි. කරුණාකරලා අපි එතැනට
එන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මීට කින් තව පකටුම්ෙතක් සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට අවසර
පදන්න. මම කථා කරලා ඉවර වුණාම ඔබතුමන්ලා
කථා කරන්න. පමාකද, ඔබතුමන්ලා මට බරෙතළ
පචෝදනාවක්
ඉදිරිෙත්ත
කරන්පන්.
පම්පක්
පකටුම්ෙත්ත අපි ඔබතුමන්ලාට දුන්නා. ඔබතුමන්ලා
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා එම පකටුම්ෙත ගරු අජිත්
සභාෙතිතුමනි,
පකටුම්ෙත.

සභො තිතුමො: ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමනි, ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මැතිතුමා කියු
කාරණයත්ත සැලකිල්ලට ගනිමින් මම කාරණා
කිහිෙයක් ෙැහැදිි කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා මුින්ම
ඒක පිළිගන්නවා නම් විතරක් අපි පම් වාර්තාව ගැන
කථා කරමු. පහේතුව පම්කයි. අට වන
ොර්ිපම්න්තුපේ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේ සභාෙතිවරයා හැටියට මම ෙත්ත වුණාට
ෙසුව අපි තීරණයක් කළා, කින් සියලුම සාක්ි
සටහන් ොවිච්ි කරලා, තවත්ත පල්ඛන ොවිච්ි
කරලා, විගණකාධිෙතිතුමාපේ පදොර්තපම්න්තුපේ
මහ බැංකුව පිළිබඳව තිපබන විගණන අංශපේ
නිලධාරින්පේ වාර්තා සියල්ලත්ත අරපගන පම්
පිළිබඳව විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවක් සකසේ
කරමුය කියා. ඒක කාරක සභාපේ සාකච්ඡා කර ගත්ත
තීරණයක්. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ

පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සමාපවන්න. එය ෙළමුවැනි

සභො තිතුමො: ඔේ. ෙළමුවැනි පකටුම්ෙත.
The Hon. Ajith P. Perera: There is a second
Draft.
සභො තිතුමො: නවවැනි මාසපේ 23 වැනිදා
පකටුම්ෙතක් ඉදිරිෙත්ත කළා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නූපලන් ගැට ගහු
එකක්.
සභො තිතුමො: ඔේ. ඔය තිපබන්පන් ඒක. පලාකු
file එකක දමා ඔබතුමන්ලාට ලබා දුන්පන් එම
පකටුම්ෙතයි. එම පකටුම්ෙත සම්බන්ධව සාකච්ඡා
කරලා පම්පක් අවසාන වාර්තාවක් හදන්නය කියා
ඔබතුමන්ලා කිේවා. එම පකටුම්ෙත පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය විසින් සකසේ කපළේ.
එතපකාට එම පකටුම්ෙත මත නිර්පද්වශත්ත සහිතව
අවසාන වාර්තාව හදන්නය කියා ඔබතුමන්ලා
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කිේවා. පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා
කාර්යාංශයට නිර්පද්වශ ඇතුළත්ත කරන්න බැරි නිසා
නිර්පද්වශ ලබා පදන්නය කියා අපි ඔබතුමන්ලාපගන්
පෙෞද්වගිකවම ඉල්ලා සිටියා. ගරු මන්ීවරුන්
තුන්පදපනකු තමන්පේ නිර්පද්වශ ිඛිතව ලබා දීලා
තිබුණා. එම නිර්පද්වශත්ත ලබා පගන, පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය තමයි පමම
වාර්තාව සකසේ කපළේ.

සාමාජිකපයක්
හැටියට
වාඩි
පවන්නම්.
ඔබතුමන්ලාපගන් කැමැති පකපනකු ඇවිල්ලා
පමම වාර්තාව හදලා ඉදිරිෙත්ත කරන පවනත්ත
ක්රමයක් ගැන මට කියන්න. මට කිසි ප්රශේනයක්
නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු දුන්පන් මම කියු
පදයටයි. මම ඒකට උත්තතරයක් පදන්නම්. ඔබතුමා
ඔය කියු ක්රියාවිය ගැන කිසිම ප්රශේනයක් නැහැ.
හැබැයි, අපප්ප ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමා කිේපේ ඕක පනාපවයි. පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය හදු පකටුම්ෙත
තිපබනවා. ඒක තමයි පකටුම්ෙත. මම පම්
කියන්පන් ගරු ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මැතිතුමා
ඉදිරිෙත්ත කළ අදහසයි. අපිට පමානවා හරි අදහසක්
තිපබනවා නම් එය පමම වාර්තාපේ අගට එල්ලන්න
ුළුවන් කියා එතුමා සඳහන් කළා.

මම දවසේ තුනක් උපද්ව 8.30ට ඇවිල්ලා පමම
කාරක සභා කාමරපේදී පොදු වයාොර පිළිබඳ
කාරක සභා කාර්යාංශපේ නිලධාරින් සමඟ එම
වාර්තාව සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළා. එපසේ සාකච්ඡා
කරලා තමයි - කාරක සභාපේ ගරු මන්ීවරුන්
තුන්පදපනකු විතරක් ඉදිරිෙත්ත කරු නිර්පද්වශ නිසා
ඒවා විපශේෂ නිර්පද්වශ හැටියට ඇතුළත්ත කරන්නය
කියා කිේවා. ඒවා file එකක තිපබනවා. ඊට
අමතරව පොදු නිර්පද්වශත්ත සකසේ කළා. එම පොදු
නිර්පද්වශ සකසේ කිරීපම් වගකීම මම කාරක සභාව
පවනුපවන් භාර ගන්නවා. පමම පල්ඛනපේ සියලු
වචනවලට පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා
කාර්යාංශය පවනුපවන් මම පෙනී සිටිනවා. එපසේ
පෙනී සිටින්පන්, මම පමම වාර්තාව හදලා
පනාපවයි. පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා
කාර්යාංශය
විසින්
සාක්ි
සටහන්,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තා කියන එකී ිපි
පල්ඛන මත ෙදනම්වයි පමම වාර්තාව සකසේ කරලා
තිපබන්පන්. ඊපේත්ත ඔබතුමන්ලාට ප්රශේනයක් මතු
වුණා, medium-term debt management strategy
කියන එක ගත්තපත්ත පකාතැනින්ද කියන එක ගැන.
එතපකාට මම පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා
කාර්යාංශයට කිේවා, ඔබතුමන්ලා verbatim
reportsවින් ඒ ටික අරගන්නය කියා. ඇත්තතටම
අට වන ොර්ිපම්න්තුපේ බලතල අනුව මට
තිපබන්පන්, පම් කැඳවූ වාර අපේ දීු සටහන්වින්
පම් වාර්තාව හදන්නයි. හිටු මහ බැංකු අධිෙති
අර්ජුන් මපහේන්රන් මහතා වාර පදකක් ඇවිල්ලා
තිපබනවා. අපනක් අධිෙතිතුමා වාර තුනක්ද
පකාපහේද ඇවිල්ලා තිපබනවා. ඒ අය දීු සාක්ි
සටහන්වින් මට පමම වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න
ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. එතුමා
කිේපේ එපහමයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම හරි
යන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම කරන්න
බැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
කරන්න බැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම ඒ ගැන
පමානවත්ත කියන්පන් නැහැ. එපහම හරි යන්පන්
නැහැ. ඔය ෙත්තතර, පර්ඩිපයෝ පමානවත්ත ප්රශේනයක්
නැහැ, ගරු සභාෙතිතුමනි. මතක තබා ගන්න, හෘදය
සාක්ිය කියන එක පම් හැපමෝටමත්ත තිපබනවා;
කරුණු කියන ඒවා හැපමෝමත්ත දන්නවා. තිපබන
අපනක් ඒවාත්ත අපි පනාදැන ඉන්නවා පනාපවයි.
පහාඳද? ඒ නිසා පමම කාර්යපේදී අපි ුළුවන් තරම්
තිපබන පතාරතුරු පසායාපගන, අවංකව කරුණු
පසායාපගන, වාර්තාවල ප්රශේන පසායාපගන කටයුතු
කරමු. පම් පේම් එක හරි නැහැ. පමාකද, ඊපේ
රාත්රිපේ තමුන්නාන්පසේලාපේ හිතවත්ත අපප්ප මිත්ර
මන්ීතුමා සභො තිතුමො: මම ඒකට පිළිතුරක් ලබා පදන්න
ඕනෑ. අපි දන්නවා, ොර්ිපම්න්තුපේ ගරු
සභානායකතුමාත්ත කථා කළා. පමම කාරක
සභාපවන් පිට ගරු මන්ීවරුන් කරන අදහසේ
දැක්වීම්වලට මට වග කියන්න බැහැ. පමම කාරක
සභාපවන් එළියට ගිහිල්ලා කවුරු කථා කරනවාද
කියා මම දන්පන් නැහැ. මට ඒකට පකාපහත්තම වග
කියන්න බැහැ. පමම කාරක සභාපේ සිටින ගරු
මන්ීවරුන් එළියට ගිහිල්ලා කරන ප්රකාශවලට
මට වග කියන්න බැහැ. ඒක එම ගරු

සභාෙතිවරපයක් වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන පවන
ක්රමය පමාකක්ද කියා ඔබතුමන්ලා මට කියන්න.
සභාෙතිවරපයක් තමයි, වාර්තාවක් හදලා ඉදිරිෙත්ත
කරන්පන්. ඊට ෙසුව තමයි කාරක සභාපේ ගරු
මන්ීවරුන් ඒ සම්බන්ධව අදහසේ ඉදිරිෙත්ත කරලා
සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්. මම පනාපවයි,
පමම කාරක සභාපේ සාමාජික මන්ී 26
පදනාපගන් කවුරුන් පමම සභාෙති ුටුපේ හිටියත්ත,
පම්ක තමයි ක්රමය කියා මා හිතනවා. පවන ක්රමයක්
නැහැ. එපහම නැත්තනම් මම කාරක සභාපේ
( 500 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

මන්ීවරුන්පේ වගකීමක්. මපේ ෙක්ෂපේද, පවන
ෙක්ෂයකද කියන එක මට අදාළ නැහැ, ගරු
මැතිතුමනි.

සභො තිතුමො : ඒක ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මැතිතුමාපේ මතය. ඒක ෙහළින් සඳහන් කරනවා
නම්,-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කවුරුන් පහාරු
රකිනවාද කියන එක සම්බන්ධව අෙට ප්රශේනයක්
නැහැ. අපි පදෙැත්තපත්තම පහාරුන්ට විරුද්වධව සටන්
කරන ෙක්ෂයක සාමාජිකයන්. ඒ ගැන කිසි බයක්
නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඔබතුමාපගන්
ප්රකාශයක් ආපේ නැති නිසාසභො තිතුමො : ගරු හර්ෂණ මන්ීතුමනි,
පොඩ්ඩක් ඉන්න. ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන
මන්ීතුමා එපහම කිේවා. එය එතුමාපේ ුද්වගික
මතය. ඔබතුමා දන්නවා, ඊපේ අපි පම් වාර්තාව
ගැන සාකච්ඡා කරද්වදී, 3:2 වගන්තිපේ සඳහන්
පකාටසක් පවනසේ කරන්න ඕනෑ කියලා තිබුණා. ඒ
කියන්පන්, ඔබතුමන්ලා එකඟ නැති එම
පකාටපසහි සංපශෝධනයක් කළ යුතුයි කියලා. ඒක
ඒ පේදපේ පකළවරටම දාන්පන්. එකක්වත්ත ෙහළින්
සහ ඉහළින් සඳහන් කරන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කෑ ගහන්පන් නැතුව
ඉන්න කියන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි දන්නවා, කවුද
පහාරු රකින්පන් කියා.
සභො තිතුමො: ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමනි,
පමම කාරණයට අදාළව විතරක් කථා කරන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි දකිනවා -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒක ප්රකාශ
කරන්න
ඕනෑ
ලක්ෂේමන්
පසපනවිරත්තන
මන්ීතුමාට. ඔබතුමා-

සභො තිතුමො: පමම කාරණය ගැන විතරක් කථා
කරන්න. පමම කාරණය ගැන විතරක් කථා
කරන්න කියායි, මම ඔබතුමන්ලාට කියන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඒක වැරදියි
කියලා ඔබතුමා කිේපේ නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු බිමල්
රත්තනායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා හරි, අපි වැරදියි
කියන එකද ඔබතුමා කියන්පන්? එපහම එකක්
නැහැ, ගරු බිමල් මන්ීතුමනි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කථා කපළේම නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්න.

සභො තිතුමො:
මම
කියන්පන්
ඒකයි.
ඔබතුමන්ලාපේ පෙෞද්වගික මත පනාපවයි, මම
පම් වාර්තාව හදු විධිපේ වැරැද්වදක් තිපබනවා නම්
කරුණාකරලා ඒ ගැන කියන්නය කියා මම
නැවතත්ත ඔබතුමන්ලාට කියනවා. මට කියන්න
තිපබන්පන් එෙමණයි. මම පම් වාර්තාව හදු
ක්රමපේදපේ වැරැද්වදක් තිපබනවා නම් කියන්න.
පමම වාර්තාපේ අඩංගු ඒවාපේ වැරැද්වදක් තිපබනවා
නම් ඒවා නිවැරදි කරන්න. එෙමණයි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : මම
ඊපේ දවපසත්ත කථා කපළේ නැහැ. ගරු හර්ෂණ
රාජකරුණා මන්ීතුමනි, පොඩ්ඩක් පනාපවයි,
පම්ක හරිම අසාධාරණයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : නැහැ. නැහැ.
මම කථා කපළේ- ඔබතුමා පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, හරිම අසාධාරණයි. ඔබතුමා
පොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමම වාර්තාව හදු ක්රමපේදපේ
වැරැද්වදක් පනාපවයි තිපබන්පන්. නමුත්ත, අපප්ප
ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මැතිතුමා කිේවා, “පම්ක
තමයි වාර්තාව, පම්කට එකඟ වුණා නම් ඒ
කරුණුත්ත, එකඟ පනාවන අයපේ කරුණු ෙහළිනුත්ත
සඳහන් කරන්න ඕනෑ කියා” එකට අපි එකඟ නැහැ.

සභො තිතුමො : ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ
මැතිතුමනි, ප්රශේනයක් ආව අවසේථාපේදී ඒ ප්රශේනය
නිරවුල් කරලායි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. දැන්, හර්ෂණ
රාජකරුණා මැතිතුමා මතු කරන්පන්, පම් වාර්තාව
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන ක්රමපේදය පිළිබඳවයි.
ඒකට ලක්ෂේමන් පසපනවිරත්තන මැතිතුමා ුද්වගික
අදහසක් ඉදිරිෙත්ත කළා. මම පමම කමිටුපේ
සභාෙතිවරයා හැටියට පල්කම් කාර්යාංශය සමඟ
සාකච්ඡා කරලා වාර්තාවක් සකසේ කරලා
තිපබනවා. මපේ ුද්වගික අදහස වන්පන්, ඒ
වාර්තාපේ පවනසේකම් කරනවා නම්, අපි කාටත්ත
එකඟ පවන්න ුළුවන් පවනසේකමක් තිපබනවා
නම්, එය පොදුපේ පවනසේකමක් විධියට පයාදමු.
එපහම නැත්තනම්, ඒ කරුණුවලට එකඟ පවන්න
බැරි නම්, ඒ පේදය පකළවපර්ම; ඒ සේථානපේම එම

සභො තිතුමො: එතුමාපේ ඒ අදහස ගත්තපත්ත නැහැ
පන්, ගරු ඇමතිතුමා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඉතින්, ඒක
ඔබතුමා දැන්පන් කියන්පන්.
සභො තිතුමො : ඔපහාම ඉන්න කියනකම්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඔබතුමා
කිේපේ නැහැ පන්.

( 501 )
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පවනසේකම පවනසේ විධියකට පයාදමු. එෙමණයි.
ඉතින්, ඒ ක්රමයට පමය කරපගන යමු.

ඔබතුමා දැන්ම ඒකට ක්රියාත්තමක වුපණෝතින් අෙට
දැන්මම පමම ප්රශේනය නිරාකරණය කර ගන්න
ුළුවන්. නැත්තනම් නිරාකරණය කර ගන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මැතිතුමො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම පබාපහෝ පවලාවක ඉඳන් විනාඩි
පදකක කාලයක් ලබා පදන්න කියලා ඉල්ලුවා. අද,
“The Island” ෙත්තතපර් මුල පිටුපේ, පලාකුවට ොට
කරු පෙේටියක සුජීව පසේනසිංහ රාජය
ඇමතිතුමාපේත්ත, අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
අමාතයතුමාපේත්ත, මපේත්ත නම් තුන දාලා අපිව
සමච්චල් කරලා තිපබනවා. එහි සඳහන් පවලා
තිපබනවා, “අපි පහාරු රකින්න ගියා. ෙැය 7ක්
තිසේපසේ ගහ ගත්තතා. හැබැයි, අෙට කිසි පවනසක්
කරන්න බැරි වුණා, පකෝප්ප වාර්තාව ඒ
ආකාරපයන්ම ඉදිරියට පගන ගියා” කියලා එම
ෙත්තතපර් මුල් පිටුපේ අපප්ප නම් තුන සඳහන් කර
දාලා තිපබනවා. ඒක පහාඳ නැහැ පන්? ඒක වැරැදියි
පන්? පකාපහාමද, පම්ක පවන්පන්?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අදම පම්ක අවසන්
පවන්න ඕනෑ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි,
ඔය
පත්තපරන
කාරණය
සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපේ
ඉදිරිෙත්ත කර ඇති වාර්තාපේ 248 පවනි පිටුපේ
ඉන්රජිත්ත කුමාරසේවාමි මහතාපේ ප්රකාශය බලන්න.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Let the
Chairman to take the decision on that.
සභො තිතුමො : පමාන පොපතන්ද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව විසින් ඉදිරිෙත්ත
කර ඇති වාර්තාපේ, 2008 Board Paper එක
සම්බන්ධපයන් මහ බැංකු අධිෙති ඉන්රජිත්ත
කුමාරසේවාමි මහතාපේ ප්රකාශයක් 248පවනි පිටුපේ
සඳහන් වනවා. ඒ වාපේම ඔබතුමාපේ- ඒ පදකම
කියවන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, එම කාරණය
සම්බන්ධපයන් නිලධාරින් කැඳවලා ෙැහැදිි
කිරීමක් කළා. පමතුමන්ලා කියන විධියට,
Board එක අනුමත කළාට පම් වචනය නැහැ කියන
ප්රශේනය මත පන් පම් ගැටුමකට යන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පහාඳයි. ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එකඟයි ද පමම
කාරක සභාපේ සභාෙතිතුමා ෙක්ෂග්රාහීව කටයුතු
කරනවා කියලා, පමම කාරක සභාපේ සභිකපයක්
ොර්ිපම්න්තුපේ ගරු සභාපේදී කියනවාට. ඒක
වැරැදියි පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මැතිතුමො :
පොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු මන්ීතුමනි, මම පම්
කියන්පන්, අද සිදු වුණු පදයක් සම්බන්ධපයන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කියන්පන් පම්ක ෙරීක්ෂණයක්-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එම නිසා අෙට
control කරන්න බැරි පද්වවල් තිපබනවා. අපි ඒ
පද්වවල් පකාපහාමත්ත කියන්පන් නැහැ. ඒක පහාඳ
නැහැ. ඔබතුමා කියන පද්ව මම පිළිගන්නවා.
පම්වැනි පදයක් සිදු වුණා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
බිමල් රත්තනායක මැතිතුමනි, මට සුළු කාලයක් ලබා
පදන්න. මම ඒපක් copy එක පදනකම්. ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් වාර්තාව අනුමත කරන ක්රමය
කිේවා පන්. ඒකට මපේ විපරෝධතාවක් තිපබනවා.
ඔබතුමා මුලදී කිේවා, පමය සාකච්ඡා කරනවා
කියලා. දැන් ඔබතුමා පමපතක් කල් පකෝප්ප
කමිටුපේ කරු සම්ප්රදායක් තිපබනවා. පම්පක් මහ
බැංකුපේ සිද්වධියට ෙමණක් ොර්ිපම්න්තුපේ
සම්ප්රදාය,
පකෝප්ප
කමිටුපේ
සම්ප්රදාය
සම්ූර්ණපයන්ම පවනසේ කරන්න බැහැ. එදා
සිටම,-විජයදාස රාජෙක්ෂ මහත්තතයාපේ කාපල්
සිටම- ඔබතුමාපේ සිටම පකෝප්ප කමිටුවට ෙත්ත කරු
සභාෙතිවරුන්පේ ක්රමපේදයක් තිපබනවා. පම්කට
විතරක් priority පදන්න බැහැ. ඒ නිසා, මම
කරුණාකරලා ඔබතුමාට කියන්පන්, පම් කමිටුව
හදු මතයයි. විගණකාධිෙතිතුමා, පකෝප්ප කමිටුපේ
සභාෙතිතුමා අපි ඔක්පකෝම එකතු පවලා හදු
මතය. පම්ක තමයි සාමානයපයන් හැමදාම සිදු
වන්පන්. පම්කට ෙරිබාහිරව යම් ුද්වගලපයක්
යනවා නම්, එතැන අපප්ප මත පදකක් තිපබනවා. ඒ
කියන්පන් අපි පම්ක නිවැරදියි කියා කියන පකාට,

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මැතිතුමො : ඒක
ෙළමු කාරණය. පදවැනි කාරණය තමයි, අපි පමය
සංපශෝධනය කරන විට, හැම කාරණාවකටම
එකඟපවලා සංපශෝධනය කරමු. මම කියන්පන්,
නැවතත්ත කල්ෙනා කරන්න කියලායි, අපි මුින්ම
කථා කරු රුපියල් 100 ප්රශේනය ගැන. මම
හිතන්පන්, අපි ඔක්පකෝම එකඟ පවලා
සංපශෝධනය කර ගත්තපතාත්ත පහාඳයි කියලායි. තුන්
වැනි කාරණාව තමයි අපි ඉදිරි වැඩ පකාටස ආරම්භ
කරන්න කින් මහ බැංකුවට call එකක් දීලා පහෝ
ෆැක්සේ එකක් යවලා පහෝ කියන්න 2008 ජනවාරි
ඉඳලා 2008 පනාවැම්බර් පවනකම් සියලුම
Monetary Board Papers ෆැක්සේ එක මාර්ගපයන්
අෙට ලබා පදන්න කියලා. එමඟින්, අපේල් මාසපේ
පමය review කළාද, නැද්වද කියලා බලා ගන්න අෙට
ුළුවන් වනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒක ඔබතුමා
දැන්මම කරන්න. පමාකද, තව ෙැය භාගයක්,
ෙැයක් යනපකාට අෙට ඒ ටික ලබා ගන්න ුළුවන්.

( 502 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තව අය නැහැ කියනවා. එපහම නැහැ කියන අයපේ
කරුණුත්ත ෙහළින් ඇතුළත්ත කරන්නම් කියලා
ඔබතුමා කිේවා පන්. ඔබතුමා ඒ අයපේ කරුණු
ඇතුළත්ත කරන්න. හැබැයි, ඒ ප්රකාශයන් කරන
ුද්වගලයාපේ නමත්ත ඇතුළත්ත කරන්න. පමාකද,
එතපකාට
පහාරායි-පොලීසියයි
පදකම
තිපබනවාපන්.

ගන්න ඕනෑ එකක් පන්. ඔබතුමා ඊපේ කිේවා, පම්
නිර්පද්වශ දාලා තිපබනවා කියලා. එතපකාට පම්
අවසාන වාර්තාව පනාපවයි පන්. පමය එක
එක්පකපනාපේ නිර්පද්වශ ඇතුළත්ත කරලා, අෙට යම්
කිසි එකඟතාවකට එන්න ුළුවන් විධිපේ යම්
මූලාශ්රයක් -draft එකක් -. ඒ මූලාශ්රය අගට අපි විවිධ
අදහසේ දැක්වුවාම ඔබතුමා සහ කමිටුව ඒ
සම්බන්ධපයන් යම් කිසි අදහසකට එනවා. එකඟ
පවන්න බැරි නම් විකල්ෙ අදහසේ ඇතුළත්ත කරනවා.
එච්චරයි. පමාකද, මම පකායි පවලාවකවත්ත කෑ
ගහන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො : එපහම තමයි දාන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට ඔබතුමාපගන් එක ඉල්ලීමක් කරන්න
තිපබනවා. පමතැන ප්රශේන ඇති පවන පකාට මම
ඔබතුමාපගන් අවසර අරපගන කථා කපළේ. මම
එතපකාට කිේවා, “ඕක බලන්න, ඕක බලන්න”
කියලා. මම ඊපේ ෙැය තුනක ෙමණ කාලයක්
තිසේපසේ ඉඳන් ඔබතුමා ළඟ නැති පබාපහෝ කරුණු
පෙන්වා සිටියා. ඒ කිසිම අවසේථාවක “ඕක බලන්න,
ඕක බලන්න” කියලා, මම ඔබතුමාට කිේපේ නැහැ.
“පම්පක් අවසරය ලැබිලා නැහැ” කියලා මම
කිේවාට ෙසුව, බිමල් රත්තනායක මැතිතුමා මපේ
ඇඟට කඩා ෙැන්නා. “පකාපහාමද, අවසර නැහැ
කියන්පන්. පමයා විතරක් පනාපවයි මන්ීවරු
ඉන්පන්” කියලා මට කිේවා. මම කෑ ගැහුපේ නැහැ.
ඊට ෙසුව මන්ීවරුන් පදපදපනක්ම මපේ නම
කියලා කියනවා, “ ඔබතුමා ආපේගශීලීව කථා
කළා” කියලා. තව කවුරු හරි මට ආපේගශීලීව කථා
කපළාත්ත, මමත්ත කථා කරනවා. මම බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමාට කින් ආපේගශීලීව කථා
කපළේ නැහැ. මම මුල ඉඳන්ම ඉතාම සාධාරණව,
අෙක්ෂොතී පලස කටයුතු කරනවා. මට
ප්රශේනයක්වත්ත අහන්න පදන්පන් නැහැ. මම පම්
කමිටුවට “අලුපතන් ආු ුද්වගලයා” කියලා
පමානවා හරි ප්රශේනයක් තිපබනවා. අලුපතන්-ෙරණ
කියලා නැහැ. මම පකෝප්ප කමිටුපේ කිනුත්ත
සාමාජිකත්තවය දැරුවා. පකාප්ප කමිටුව මට පහාඳට
ුරුදුයි. නඩු කිේවා, පොත්ත ිේවා ඒ නිසා කින්
කරු පද්වවල් ගැන අපි පහාඳින් දන්නවා. සතයයට
විතරයි. මම වැරදි පදයක් කරන්න කියලා කිේව
තැනක් පකාපහේ හරි තිපබනවා නම්, එයින් එක
තැනක් කියන්න. මම ඊපේ අවසේථා කිහිෙයකදීම
ඔබතුමන්ලාපේ පම් කමිටුපේ වාර්තාපේ පකායි
තරම් වැරදි පෙන්නුවාද? එතපකාට ඔබතුමන්ලාත්ත
එක්ක මම තරහා වුපණ් නැහැ. මම, “බලනවපකෝ
ඕක” කියලා කිේපේ නැහැ. මට දවසේ පදකකට
ඇවිල්ලා පකෝප්ප කමිටුපවන් හදන වාර්තාපේ වැරදි
පෙන්වන්න ුළුවන් නම්, ඉතින් මට එක් කරුණක්
miss වුණාම ඔබතුමා “ බලන්න ඕක” කියලා මට
සැර පවනවා. මම “ඒපක් අවසරය නැහැ” කියලා
කිේවාම, අවසරය නැත්තනම් බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමා කියන්න ඕනෑ වන්පන්, “ අවසර
තිපබනවා” කියලායි. පම්ක සාකච්ඡා කරලා විසඳා

සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මට කථා කරන්න
අවසේථාව පදන්න. මට කථා කරන්න එො නම්,
ඔබතුමා මපේ කථාව නවත්තවන්න. ඒක ඔබතුමා
හසුරවන්න. පමාකද, පවන කාටවත්ත කියන්න බැහැ,
“ ඔබතුමා පමපහමයි, පමපහමයි” කියලා. මම කථා
කරනවා වැඩි නම්, “ සුජීව, ඔබතුමාට කථා කරන්න
ලැබුණු කාලය අවසානයි” කියලා ඔබතුමා
කියන්න. ඒක ඔබතුමාට භාරයි.
සභො තිතුමො : ඔබතුමාට, “මම පොත බලන්න”
කියලා කිේව එපකන් යම් අෙහසුතාවක් ඇති වුණා
නම්, මම ඒ ගැන කනගාටු පවනවා. අපි පමම
කාරණාව ඉදිරියට පගන යමු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මට එක් කරුණයි
miss වුපණ්, ඔබතුමා ඇඟට කඩන් ෙැන්නා.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට නම් පෙපනන්පන් පමපහමයි.
පම් අවුරුදු එකහමාරක් තිසේපසේ ඉඳන් මමත්ත,
ඔබතුමාත්ත පකෝප්ප කමිටුපේ හිටියා. පමම වාර්තාවට
ඒවාත්ත ෙදනම් කරගන්න ුළුවන් වුණා. මම පමම
වාර්තාව ඊපේ බැලුවා. පම් වාර්තාපේ අපි පමපතක්
කරු ෙරීක්ෂණවලට අදාළව ඒ ෙරීක්ෂණපේ නැති
කිසිම පදයක් නැහැ. තිපබන පද්වවල්වල අඩුවක්
පහෝ පවනත්ත පමානවා හරි පදයක් තිපබනවාය
කියන එක දැපනන්පන් නැහැ. එක එක කරුණු
තිපබනවා. පමම කරුණු ප්රමාණවත්තය කියලා මට
හිපතනවා. එතපකාට අපි පමහිදී බලාපොපරාත්තතු
වන්පන්, එක ුද්වගලපයක් විසින් තනතුරක් දරලා ඒ
ුද්වගලයා පම් රපේ මහජන මුදල් තමන්ට ඕනෑ ෙරිදි
ොවිච්ි කළාද කියන එකයි. සාමානයපයන්, පොල්
පගඩියක් පහාරකම් කළාමත්ත -ඉසේපකෝපල් ළමයින්
වුණත්ත- පොලීසිපයන් පගනියලා, උසාවි දාලා නඩු
ඇහුවා. මට මතකයි එවැනි සිදුවීමකට මීට කින්
හිටු ආණ්ඩුව මැදිහත්ත වුණා. ඒක නිසා පම්
වාර්තාපේ අඩුවක් නැහැ.
ඒක ඵලදායී වුණා. මම හිතන්පන් ඊපේ බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු සමහර
කරුණුවින් වාර්තාව තව පෙෝෂණය වුණා. ඒ
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වාපේ අවසේථා තිපබන්න ුළුවන්. එවැනි කරුණු
එකතු කර ගන්න, එපහම නැත්තනම් පම්කට
අලුපතන්ම තව පමානවා හරි පේදයක් එකතු
කරන්න තිපබනවා නම්, එකතු කරන්න. නැත්තනම්
පවන්පන් පමාකක්ද? පම්පක් සමහර ඒවා
සංපශෝධනය කරන්න ගිපයාත්ත මට පෙපනනවා,
පහාරකම කිපලෝ දහසක් නම් - පම්පක් වාර්තාපේ
කිපලෝ දහසක බර තිපබනවා නම්, සමහර
කරුණුවින් ග්රෑම් ෙනහ, සියය අඩු වුපණාත්ත, පම්
වාර්තාපේ weight එක ෙහළ බහිනවා. දැන් අෙට
ඒක පත්තපරන්පන් නැහැ. අපි හැපමෝම
කලබලපයන් ඉන්පන්. අපි හැපමෝටම හැම
වාර්තාවම මතක හිටින්පන් නැහැ. ඒක නිසා
weight එක ෙහළ බහිනවා. නමුත්ත බැලු බැල්මට අපි
දැක්කා පම් ෙරීක්ෂණපේදී, වංචාවක් සිදු පවලා
තිපබන බව, අක්රමිකතාවක් සිදු පවලා තිපබන බව,
ඒකට පවච්ච මැදිහත්තවීමක් තිපබන බව. බැලු
බැල්මට ඒ කරුණු පම් වාර්තාපවන් සහතික
පවනවා. ඒ සහතික වීම තමයි අෙට පදන්න
ුළුවන්කම තිපබන්පන්. ඉතින් අද පම් රපේ
පතාරතුරු දැන ගැනීපම් අයිතියත්ත තහවුරු පවලා
තිපබන නිසා ඕනෑ නම් රපේ මිනිසුන්ට බලන්න
මුළු වාර්තාවත්ත තිපබනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ
සංක්ිප්පත වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න අපි එච්චරටම
පමතැන ගැටුම් ඇති කර ගත යුතු නැහැ. ඒ
අවශය කරුණු ඉදිරිෙත්ත කරන්න. පම්පකන් මම
හිතන්පන් නැහැ, - අපි පමපහම උෙකල්ෙනය
කපළාත්ත, කාට හරි පම් වාර්තාව අර පගන
අධිකරණයකට යාපම්දී පමානවා හරි ඒපක් බරක්
අඩු කර ගන්න අපප්ප වචන පදක තුනක් - නීතිය
කියපනේ වචන පන්. වචන පදක තුනක් එහා පමහා
වුපණාත්ත
සමහර
ඒවා
යන්න
ුළුවන්.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිපබන කරුණු
අපි පිළිගත්තතා. ඒ වාර්තාපේ තිපබන කරුණු
අධයයනය කළාම පම්කට අදාළව ඒපක් ගැටුමක්
නැහැ. පමපතක් කරු ෙරීක්ෂණවල කරුණු අපි
පිළිගත්තතා. ඒ ෙරීක්ෂණවලට අදාළවත්ත පම්පක්
ගැටුමක් නැහැ. තාක්ෂණිකව අපි පම්පක්
අසාධාරණයක් පවනවා කියලා හැම පවලාපේම
තර්ක
කරන්පන්,
අර්ජුන්
මපහේන්රන්ට
අසාධාරණයක් පවනවාද කියන එක ගැනද, එපහම
නැත්තනම් ආණ්ඩුවට - රජයට - අසාධාරණයක්
පවනවාද කියන එක ගැනද? අපි හැම පවලාපේම
ඉන්පන් රජය ෙැත්තපත්ත. රජයට අසාධාරණයක්
වුණාද කියන ෙැත්තත විතරයි අෙට බලන්න
ුළුවන්කම තිපබන්පන්. තනි ුද්වගලපයකුට
අසාධාරණයක් වුණාද කියන එක ගැන බලන්න
අෙට වැඩක් නැහැ. එතපකාට අපි අසාධාරණයක්
වුණාද කියලා හැම පවලාපේම පම් ෙරීක්ෂණපේදී
බලන්පන්, රජයට. ඒ කියන්පන් මහජන මුදල්වලට

අසාධාරණයක් වුණාද කියලායි. මහජන මුදල්වලට
අසාධාරණයක් වුණාද කියන අර්ථපයන් බලනවා
නම් පම් වාර්තාපේ හානියක් මට පෙපනන්පන්
නැහැ. විගණකාධිෙති වාර්තාපේ කිසි ගැටලුවක්
නැහැ, මහජන මුදල්වලට, රජයට හානියක් වුණාද
කියන ෙැත්තපතන් බලනවා නම්. හැබැයි ුද්වගලයාට
හානියක් වුණාද කියන ෙැත්තපතන් බලනවා නම් පම්
වාර්තා ඔක්පකෝම පබාරු. ඕක තමයි මපේ තර්කය.
සභො තිතුමො: අපි අපනක් කරුණුවලට යමුද?
ඔබතුමන්ලාට තවත්ත පමානවා හරි ෙැහැදිි කිරීමක්
තිපබනවාද? එතපකාට දැන් 4.1.1.ට අදාළ
සංපශෝධනය මම ඉදිරිෙත්ත කළා.
ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො:
මම
පොඩි පයෝජනාවක් කරනවා. දැන් පම් ප්රශේනය
එන්පන් review එක කළාද කියලා පන්. ඒ review
එක කපළේ නැත්තනම් එතැනින් ඉදිරියට පම්ක කර
පගන යන්න බැහැ. ඉතින් ඒ නිසා වැදගත්තම පද්ව
තමයි review එක කළාද කියන එක. Review
පනාකර යන්න බැහැ පන්. පම්ක පම් ඉතාම
අතයවශය කටයුත්තතකට ගත්තත තීන්දුවක්. එතපකාට
review එක ගත්තතාද කියලා බලන්න කියලා හරි
දමන්න. Review එක කළාද, ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. ඒක
වැදගත්ත.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ඉතා වැදගත්ත.
සභො තිතුමො: වඩා පහාඳ පදය තමයි හර්ෂ ද
සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමා මතු කරු ආකාරයට
මහ බැංකුවට අපි fax message එකක් යවමු,
2008.01.07 –
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මම ඒකට එකඟ
නැහැ. පමාකද, දැන් අපි ෙරීක්ෂණයක් - අපි පම්
අවසන් වාර්තාව හැදුපේ දින ගණනක් සියලු කරුණු
සැලකිල්ලට අර පගන, ඒ මතු වුණු සියලු වාික
සාක්ිත්ත ෙදනම් කර පගනයි. ඇත්තත වශපයන්ම යම්
ෙැහැර හැරීමක් තිබුණා නම්, ඒ කමිටුව ඒ පවලාපේ
ඒ පල්ඛන මතු කර ගන්න ඕනෑ. එතපකාට දැන්
නැවත වරක් පම් පල්ඛන පගනැල්ලා - ඒක නැවත
කැඳවීමක්. ඒ පල්ඛන පගපනන එක අෙට
අදාළ පදයක් පනාපවයි. දැන් පම්ක ඉදිරිෙත්ත කරලා
යම් කිසි විවාදයකදී, එපහම නැත්තනම් ඊට ෙසේපසේ
ඇති වන අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයකදී, ෙැහැර හැරීම්
තිබුණා නම් ඒවා පගනැල්ලා සනාථ කර ගන්න
ුළුවන්. දැන් අපිම කථා කරලා, අපිම අවසන්
කරලා, අපිම සාක්ි සම්පින්ඩනය කරු වාර්තාවක්
තුළ නැවත ඒ පල්ඛන පගනැල්ලා ඒ පල්ඛනවල
නිරවදයතාව ගැන අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා
නම්, එතැන අලුත්ත තත්තත්තවයක් මතු පවනවා. ඒ නිසා
මම ඒකට එකඟ නැහැ. පම් තිපබන කරුණු මත

( 504 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

යමු. ෙැහැර හැරීම් තිපබනවා නම් එතුමන්ලාට
සඳහන් කරන්න කියන්න. එතුමන්ලාට සඳහන්
කරන්න ුළුවන්, පමපහම ෙැහැර හැරීමක්
තිපබනවා, ඒ නිසා පම් කාරණාවට අපි එකඟ නැහැ
කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පම්කට
අදාළ නැහැ පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්නම්. මට
කථා කරන්න අවසේථාව පදන්න පකෝ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කින් එක
abort වුණු කථාවක් කියන්න බැහැ. එපහම එකක්
පවලා නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතුමාපේ කථාපේ
සතයයක් තිපබනවා. එතපකාට පවන්පන් review
එකක් කපළේ නැහැ කියන නිගමනයට අෙට එන්න
පවනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම එකක්
පමතැන විවාද වුණා. ඊළඟ කාරණය පම්කයි. දැන්
පම් අපි නිශේිතම කාරණයට ආපවාත්ත, පම්ක පම්
direct placement සහ auction කියන ක්රමය පම්
මහ බැංකු වාර්තාපේ manual එපක් තිපබනවා. ඒක
2013 ජූි 31 වන විට අනුමත පවලා තිබුණු බැංකු
වාර්තාපේ තිපබනවා. අපි පම් කථා කරන බැඳුම්කර
ගනුපදනුව සිදු පවලා තිපබන්පන් 2015 සහ 2016
වර්ෂවල. එතපකාට මහ බැංකුපේ පම් ඔබතුමන්ලා
කථා කරන Board Paper එක 2008 වසරට අදාළ
එකක්. මහ බැංකුපේ පෙර වැරදි ගැන පසායන
අවසේථාවකදී ඒක ඉතා වැදගත්ත එකක්. නමුත්ත අෙට
අවශය වන්පන් මහ බැංකුව auction සහ direct
placement කියන tools පදකම ොවිච්ි කළාද,
නැද්වද කියන එක ඔප්පු කර ගන්න නම්, ඒකට
ඉතාම ප්රමාණවත්ත, manual එපක් තිපබන එක. මම
තාක්ෂණික
වශපයන්
Board
Paper එක
ඉල්ලනවාට එකඟයි. හැබැයි ඔබතුමා හිතනවා, ඒක
2008 ඔක්පතෝබර් දක්වා ඇති කියලා. තව
පකපනක් හිතුපවාත්ත 2011 Board Papers ටිකත්ත
ඕනෑ කියලා, තව පකපනක් හිතුපවාත්ත - එතපකාට
පවන පද්ව තමයි, පම් ක්රියාවිය නැවත අපි අමුතුම
ෙරීක්ෂණයකට යෑම. අෙට Board Papers 200ක්
අධයයනය කරන්න බැහැ පන්. Board Papers
100ක්වත්ත ඇති පන් අඩු ගණපන්, අවුරුදු අටකට. ඒ
නිසා මම කියන්පන් - පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභා කාර්යාංශය සහ සභාෙතිතුමා වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කරලා තිපබනවා. ඒ නිසා කාලය නාසේති කරන්පන්
නැතුව, - ුළුවන් තරම් include කර පගන යන්න
අපි අවුරුද්වදක්-මාස අටක් විතර උත්තසාහ කරලා
තිපබනවා. නමුත්ත මම ඉතා වගකීපමන් කියනවා,
අෙට එකඟ පවන්න බැරි පද්වවල්වින් -නිකම්
අරකටත්ත නැති, පම්කටත්ත නැති පද්වවල්වින්- පම්
වාර්තාව දියාරු පමාකක් හරි එකක් කරනවා
පවනුවට, වාර්තා පදකක් පදන්න කියලා.

සභො තිතුමො: එපහම නම් අපි ඒක ඔබතුමාපේ
සටහනක් විධියට ඇතුළත්ත කරමු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
වචනයක් කථා කරන්න පදන්න. ඒක මම අගය
කරනවා. නමුත්ත ගරු මන්ීතුමාට මම පමතැනදී
ෙැහැදිි කරන්න ඕනෑ, පම් ප්රශේනය ෙැන නඟින්පන්
අෙට පම් Auditor-General ලබා දීු වාර්තාපේ
පිටුවක් නැති වුණු නිසා බව. වැදගත්තම පිටුවක් පම්
වාර්තාපේ තිබුපණ් නැහැ.
සභො තිතුමො: ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඒක
අපප්ප පල්කම් කාර්යාලපේ filesවල තිබුණා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ වුණාට
අපප්ප ළඟ නැහැ පන්. අෙට ලැබුණු AuditorGeneralපේ වාර්තාපේ වැදගත්තම පිටුව නැහැ.
පමාකක්ද, වැදගත්තම පිටුව? පෙෞද්වගික අංශපේ
primary dealersලාට private placement කරන්න
ුළුවන්ය කියන අවසේථාව දීලා තිපබන්පන් මාස
තුනකට ෙමණයි කියන Monetary Board එපක්
Report එක පම් පොපත්ත නැහැ. ඒක හම්බ වුපණ්
ඊපේ. ඊපේ පන් හම්බ වුපණ්. ඒක ඉතාම වැදගත්ත
පදයක්. ඊපේ පන් අෙට පම්ක හමුබ වුපණ්.
The Hon. Ajith P. Perera: That is shocking.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක එච්චර වැදගත්ත
නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
වැදගත්ත.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමාකද දන්නවාද?
අපප්ප මූික තර්ක ෙදනම් වුපණ් මුින්ම, - අපප්ප
intension එක පමාකක්ද? මට ඒක කියන්න. අපි
මුින්ම තර්ක කළා, ආර්ික විදයාව pure
science එකක් පනාපවයි, ඒ නිසා ආර්ික
විදයාපවන් ගන්න තීන්දු වරදින්න ුළුවන් කියලා.
ඊට ෙසේපසේ ඒක abort වුණා. ඒක ඔප්පු කර ගන්න
බැරි වුණා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පදකක් ඇයි?
එපහම නම් හතරක්-ෙහක් පදන්න ුළුවන් පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ප්රශේනයක් නැහැ.
හතරක් හරි ෙහක් හරි පදන්න. ඒපක් ප්රශේනයක්
නැහැ. පමාකද දන්නවාද? මම උදාහරණයක්
කියන්නම්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ තර්කයම ොවිච්ි
කරලා තමයි ග්රීක බැඳුම්කර නඩුපේදී අදාළ
චූදිතයන් නිදහසේ පවලා තිබුපණ්.
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ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එක්සත්ත
ජාතික ෙක්ෂයට ඕනෑ විධියට වාර්තා හදන්න බැහැ.
රපේ ජනතාවට ඕනෑ විධියටයි වාර්තා හදන්න ඕනෑ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කරුණාකරලා මම
කියන්පන් COPE කාරක සභාවට පම් ෙරීක්ෂණය
විතරක් පනාපවයි, තව ෙරීක්ෂණ කරන්න
තිපබනවා. සභාෙතිවරයා පල්කම් කාර්යාලය සමඟ
එක්ව සකසේ කරු වාර්තාවක් තිපබනවා. ඒ
වාර්තාපේ තවත්ත පිටු 30ක් ෙමණ අෙට සාකච්ඡා
කරන්න තිපබනවා. ඒ අනුව අෙට එකඟ පවන්න
ුළුවන් කාරණාවලට එකඟ පවමින්, ඔක්පකෝම
අයට එකඟ පවන්න ුළුවන් කාරණා සම්ූර්ණ
වශපයන් amend කරමින්, එකඟ පවන්න බැරි
කාරණාවලට කින් සඳහන් කළ ෙරිදි එතැනම
සටහන් පයාදමින් පම් කටයුත්තත අවසන් කරමු
කියන පයෝජනාව තමයි මම ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්.
එපසේ නැතිව පහාරාපේ වාර්තාවයි, පොලීසිපේ
වාර්තාවයි පදකම එකක් කරන්නට මම කිසිපසේත්ත
එකඟ නැහැ. ඒක කරන්න බැහැ. මම ඉතාමත්ත
වුවමනාපවන් කියනවා, පමතැන පහාරු ආරක්ෂා
කිරීමක් තිපබන බව. ඒ කාරණය මම ෙැහැදිිව
දකිනවා. පහාපරක් රකින්න හදනවා.

සභො තිතුමො: බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමාට
එතුමාපේ අදහස ප්රකාශ කරන්න පදන්න. ඒක
අදහසක්. ඒක අදහසක්. ඒකට එකඟ පනාවුණාට
ප්රශේනයක් නැහැ. ඒක ඉදිරිෙත්ත කරන්න පදන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: දැන් අපි නැවත
Board Papers කැඳවන්න ගියාම ඒක ඉවර
පවන්පන් නැහැ. තව වාර්තාවක් කැඳවන්න
හිපතන්න ුළුවන්. මට හිතුපනාත්ත පවන එකක්ම
ගන්න. මම කිේපවාත්ත 2011 වසපර් ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
විපශේෂ පදයක් පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාට
විපශේෂ එක මට විපශේෂ පවන්පන් නැහැ පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
තිබුපණ් නැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:ගරු සභාෙතිතුමා.,

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක අදාළ නැහැ.
ඒක අදාළ පවන්පන් -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පහාරු ටික.
පහාරා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම පොඩි ප්රශේනයක් අහන්නම්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අපි එක
එක්පකනා කථා කරමු.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමාට එතුමාපේ අදහස ප්රකාශ කරන්න
පදන්න. එච්චරයි. සුජීව පසේනසිංහ රාජය
ඇමතිතුමාට මම ඊට ෙසුව අවසේථාව පදනවා.

සභො තිතුමො: ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මන්ීතුමාට
ෙළමුව අවසේථාව පදමු. ඊට ෙසු අවසේථාව ඔබතුමාට
පදන්නම්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:ගරු සභාෙතිතුමා,
අෙට ඇත්තතටම COPE වාර්තාව කියන්පන්
පමාකක්ද, කියන එක ගැන කාපේවත්ත හරි අදහසක්
නැහැ. පමාකක්ද, දැන් පම් වාර්තාපවන්
බලාපොපරාත්තතු වන්පන්? පමානවා හරි ියලා
පදන්නද? ගරු සභාෙතිතුමා, මහ බැංකුව
අනුගමනය කළ යුතු ක්රියා පිළිපවත එනම් නීති
අනුව, පරගුලාසි අනුව , Manuals අනුව කියන
වැදගත්තම කාරණා අමතක කරලා අෙට ඕනෑ විධියට
පම් වාර්තාව.,

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: දිගට කථා කරන
කවුරුත්ත හිතා ගත්තතා නම් පහාඳයි, අන්න ඒ අමාරුව
අපනක් අයටත්ත තිපබනවා කියලා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො සම්බන්ිතයි.
ඒ අමාරුව අනික් අයටත්ත දැපනන බව කවුරුත්ත
හිතා ගත්තපතාත්ත පහාඳයි.
ගරු සභාෙතිතුමනි, මම කියන්පන් ගරු (ආචාර්ය)
හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය අමාතයතුමාපේ intention
එක පමතැන තිපබන්පන් එය නිශේිත කර ගැනීම
පවන්න ුළුවන්. මම ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ
කාරණය විසින් අනිවාර්යපයන් පම් කටයුත්තත දිේ
ගසේසනවා. Board Papers 100ක් අධයයනය
කරන්න බැහැ. තව වාර්තා පගපනන්න කියලා
කියයි. 2011 වර්ෂපේ විගණකාධිෙතිපේ වාර්තාව
පගපනන්න කියයි; 2009 විගණකාධිෙතිපේ
වාර්තාව පගපනන්න කියයි. මට හිතුපණාත්ත එපහම
ුළුවන් පන්.

පම් COPE කමිටුපේ වාර්තාව කියන්පන්
රචනාවක් පනාපවයි. පම් කරුණු හරියට දැනපගන
වාර්තාව ියනවාද? පමාකද, පොඩි කරුණු
පගපනන්පන්. Board Papers පදකක Manual එක
අනුව පන් සිදුපවන්පන්. Manual එකට පිටින්
යනවා නම් තාවකාිකව කරනවා නම් Board
Paper එකක් පගපනන්න ඕනෑ. එතපකාට මීට
අදාළව පම් Board Paper එක පගනැල්ලා
තිපබනවාද, පම් Board Paper එපක් review එක
කරලා තිපබනවාද, ඊළඟට, පගන එන ලද Board
Paper එක හරිද කියන කාරණා ටික අමතක කරලා

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි. එපහම
නම් ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා අපි ඒක
නැත්තනම්.,
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අෙට COPE වාර්තාව ියන්න ුළුවන් නම්, සියලු
කාරණා අපි සැලකිල්ලට පනාපගන පම් වාර්තාව
හදනවා කියා එපහම නම් ියන්න ඕනෑ. එපහම
නැතුව අපි COPE කමිටු වාර්තාව වගකීමක් සහිතව
ියනවා නම් පම් කියන ලද කරුණු කාරණා ගැන
අෙට සැලකිිමත්ත පවන්නට පවනවා. ඒ පදක අනුව
පකාපහාමද ියන්පන් කියන එක ඔබතුමා තීන්දු
කරන්න.
ඔබතුමා
“සියලු
කරුණු
පම්
සම්බන්ධපයන් අපි සලකා බලා පනාමැත; අෙට
ලැබුණු කරුණු අනුව COPE වාර්තාව සකසමි.”
කියලා ියනවා නම් පම් කියන කථාව හරි. ඒකට
එකඟ පවලා ඒ වාර්තාවට අපිත්ත සූදානම්. පමාකද,
කාටවත්ත පතපරන්පන් නැහැ COPE වාර්තාව
කියන්පන් පමාකක්ද කියලා. පමහි නිර්පද්වශ
දමනවාද, නැත්තනම් ඔබතුමා හදන වාර්තාව අවසන්
වාර්තාවක්ද, එය පකටුම්ෙතක්ද, පම්ක model
එකක්ද කියන කාරණය ගරු සභාෙතිතුමනි,
කාටවත්ත තවම පත්තපරන්පන් නැහැ. ඔබතුමා, පම්
වාර්තාව පමාකක්ද කියන එක පත්තරුම් කරලා
දුන්පනාත්ත පහාඳයි. ඔබතුමා කිේවා, සමහර
කේටියපේ නිර්පද්වශ පමහි ඇතුළත්ත කර තිපබනවා
ඒවා ඔබතුමාපේ අදහසේ පනාපවයි කියලා.
මන්ීවරු නිර්පද්වශ ලබා දුන්නා. පමන්න පම්
නිර්පද්වශය කරන්න කියා දුන්නාම ඒකත්ත ඇතුළත්ත
පවලා තිපබනවා කියලා ඔබතුමා කිේවා.

ෙැහැදිි කළා. මම නැවතත්ත ෙැහැදිි කරන්නම්.
පමාකද, පත්තපරන්පන් නැත්තනම් නැවත ෙැහැදිි
කරන්න පවනවා පන්.
පම් පකටුම්ෙපත්ත ඒ සාරාංශය ඇතුළත්ත වනවා. අට
වන ොර්ිපම්න්තුපේ පම් කාරක සභාවට අපි
ෙත්තවුණාට ෙසුව විගණකාධිෙතිවරයාට බාරදුන්නා
අෙට උදේවක් හැටියට ෙරණ පල්ඛන සියල්ල
ොවිච්ි කරලා - නැවත සාක්ි කැඳවන්න අවශය
නැති නිසා- ඒ සියලු සාක්ි සටහන් ෙදනම්
කරපගන අෙට වාර්තාවක් ලබා පදන්න කියලා.
ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත දන්නවා, ඒ වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කළ බව; ගරු
කථානායකතුමාට ඉදිරිෙත්ත කළ බව සහ පම් කාරක
සභාවට ඉදිරිෙත්ත කළ බව. ඉදිරි විමර්ශනපේදී එය
ෙදනම් පල්ඛනයක් හැටියට අපි සලකනවා කියා
තීරණය කළා. ඒ අනුව අපි වාර අටක් මහ බැංකු
නිලධාරින් කැපඳේවා. ඒ අවසේථා 8 ගැනම පම්පක්
සඳහන් කරලා තිපබනවා. 2016.06.08 පවනිදා සිට
අපි දිගට කැඳවීම් කරලා තිපබනවා. ඒ කැඳවූ සාක්ි
verbatim හැටියට තිපබනවා. එහිදී දීු උෙපදසේ,
උත්තතර ෙත්තතර හැටියට තිපබනවා. ඒ වාපේම
විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාවට මහ බැංකුපවන්
එවන ලද පිළිතුරු තිපබනවා. ඒ පිළිතුරුවලට
විගණකාධිෙතිවරයා ඉදිරිෙත්ත කරන ලද නිරීක්ෂණ
තිපබනවා. ඒ ගැනත්ත අපි පමතැන සාකච්ඡා කළා.
ඊළඟට අපි ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට යවන ලද
ප්රශේනාවියක් තිපබනවා. ඒ ප්රශේනවියට මහ
බැංකුපවන් පදන ලද පිළිතුරු තිපබනවා. ඒ වාපේම
මුදල් අමාතයාංශයට අපි යවන ලද ප්රශේනාවියක්
තිපබනවා. ඒ ප්රශේනාවියට මුදල් අමාතයාංශපයන්
පදන ලද පිළිතුරුත්ත තිපබනවා. ඒවා ඇමුණුම්
වශපයන් ඇමුණුම් 18ක තිපබනවා. පම් වාර්තාව
කියන්පන් වාර්තාව විතරක් පනාපවයි. පම් සියලු
පල්ඛන, ඇමුණුම් සහිත වාර්තාව. ඒ සියල්ලත්ත
එක්ක ඔබතුමන්ලා අෙට ඉදිරිෙත්ත කළා පම්කට
පකටුම්ෙතක් සකසේ කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ
පකටුම්ෙත සකසේ කරලා සියලුම මන්ීවරුන්ට අපි
ලබා දුන්නා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ඉතා
වැදගත්ත.
සභො තිතුමො: ඔබතුමාපේ කථාව ඉවරයිද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඉවර නම් මම ඉවර
කරනවා පන්. ඒක වැදගත්ත වන්පන් ඔබතුමා
කියනවා, සමහර ඒවා මන්ීවරු දුන්න නිර්පද්වශ
බව. එතපකාට සමහර මන්ීවරු හිතාපගන
ඉන්නවා පම් වාර්තාව සියලු පද්ව සලකා බලා පදන
වාර්තාවක් කියලා. එතපකාට පම් නිර්පද්වශය හරිද
වැරදිද කියා බලලා පම් වාර්තාවට ඇතුළත්ත කිරීමට
ඔබතුමා තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. පමාකද, පදන ලද
නිර්පද්වශය ඇතුළත්ත කළා නම් පම්ක වාර්තාවක්
පනාපවයි. එතපකාට කරුණු ඉදිරිෙත්ත කිරීමක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ෙළමුපවනි
පකටුම්ෙත.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
වැදගත්ත.

සභො තිතුමො: ෙළමුපවනි එක. ඒ කියන්පන් පම්
වාර්තාව සකසේ කිරීමට කින් තිබූ ෙළමුපවනි
පකටුම්ෙත. 2016. 09. 23 වන දින. එහි තිපබනවා,
කාරක සභාව ෙමණක් රැසේවිය. “පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සකසනු ලබන
පතාරුතුරු වාර්තාව ගැන සාකච්ඡා කිරීම.” ඒ
කියන්පන් පතාරතුරු වාර්තාවක් හැටියට. පම්පක්
flow එක. පම්පක් ගමන ගැන. එය ෙදනම් කරපගන
ඔබතුමන්ලා එදින පයෝජනා කළා පමහි අවසාන
වාර්තාවක් සකසේ කරලා කාරක සභාව හමුවට

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක වැදගත්ත. ඒ ගැන
අවපබෝධ කර ගන්න ඕනෑ. තර්ක කරලා හරි
යන්පන් නැහැ. ඔබතුමා කියන්න ඕනෑ අපි
පකාතැනද ඉන්පන් කියන එක.
සභො තිතුමො:ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මන්ීතුමා
මතු කළ කාරණාපේදී ප්රශේනයක් මතු වුණා පම්
වාර්තාපේ අපි ඉන්නා සේථාවරය පකාතැනද කියන
එක ගැන. ඒ ගැන මම නැවත ෙැහැදිි කරන්න
ඕනෑ. මම කිනුත්ත ෙැහැදිි කළා; කිනුත්ත දීර්ඝව
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පදන්න කියලා. එතපකාට ප්රශේනයක් ආවා,
වාර්තාවක් සකසේ කරන්න ුළුවන්. පල්කම්
කාර්යාලයට ඒක කරන්න ුළුවන්. නමුත්ත එහි
නිර්පද්වශයන්, නිගමනයන් පල්කම් කාර්යාලයට
පදන්න බැහැ කියලා. එතපකාට අපි පල්කම්
කාර්යාලයට දුන් උෙපද්වශය අනුව ඔබතුමන්ලාට
කිේවා නිර්පද්වශ ිඛිතව පදන්න කියලා. ඒ
නිර්පද්වශත්ත ඇතුළුව තමයි ඇත්තතටම පම් වාර්තාව
හැදුපේ. පම්ක පකටුම්ෙතක් විධියට සලකන්න
ඔබතුමන්ලාට ුළුවන්.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. පමය වාර්තාව
හැටියට සලකනවා නම් පම් පකටුම්ෙත සම්ූර්ණ
වශපයන් අනුමත කරන්න ුළුවන්. කවුරු හරි පමය
වාර්තාව පනාපවයි කියා විශේවාස කරනවා නම්
පම්කට පවනසේ වාර්තාවක් පදන්නත්ත ුළුවන්.
කාරණා පම්වා පනාපවයි කියා විශේවාස කරනවා
නම් පමයට සංපශෝධන ඇතුළත්ත කරන්නත්ත
ුළුවන්. එච්චරයි කරන්න තිපබන්පන්. මම
කියන්පන් මම පනාපවයි, පවන කවුරු හරි සභාෙති
වුණත්ත ඕක තමයි කරන්න පවන්පන්. ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මහතා කියන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නිර්පද්වශ
විතරක් පනාපවයි. අදහසේ පදන්න කියලා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මට පොඩ්ඩක්
කථා කරන්න අවසේථාව පදන්න.

සභො තිතුමො: අදහසේ පදන්න කියලා. ඊට ෙසුව
මන්ීවරු තිපදපනක් ිඛිතව අදහසේ දීලා තිබුණා.
අපි පබාපහෝ පේලාවට විගණකාධිෙතිවරයාපේ
නිර්පද්වශ සහ නිගමනයන් මත තමයි පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තා සකසේ කරන්පන්.
ඇත්තතටම සාමානය විධියට හදන පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාවක් නම් පම් හදන්පන් ඒ
ටික ෙමණක් ඇතුළත්ත කරලා වාර්තාවක් පදන්න
ුළුවන්. නමුත්ත පම් පකටුම්ෙපත්ත ඔබතුමන්ලා
බලන්න ඉතා ෙැහැදිිව විගණකාධිෙතිවරයාපේ
නිර්පද්වශයන් සහ නිගමනයන් පවනම තිපබනවා.
මන්ීවරු දුන් ිඛිත අදහසේ විපශේෂ නිර්පද්වශ
හැටියට තිපබනවා. ඒවා මන්ීවරුන්පේ නමින්
දැම්පම් නැත්තපත්ත මන්ීවරු තිපදපනක් ෙමණක් දීු
නිසායි. ඊපේ ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
අමාතයතුමා පයෝජනා කළ ආකාරයට මම මපේ
සංපශෝධනයක් හැටියට ියාපගන ආවා කාරක
සභික මන්ීවරුන්පේ විපශේෂ නිර්පද්වශ හැටියට
පම්ක ඉදිරිෙත්ත කරමු කියලා. නම් හැටියට
පනාපවයි, මන්ීවරුන්පේ විපශේෂ නිර්පද්වශ
හැටියට. ඒ කාරණාවත්ත එක්ක පම් කාරක සභාවට
අවශය වටිනාකමක් ඇති කරන්න තමයි පොදු
නිර්පද්වශයක් ඔබතුමන්ලාට දුන්පන්. එහි වගකීම
මම බාරගන්නවා. පල්කම් කාර්යාලයත්ත සමඟ
සාකච්ඡා කරලා ඒ පොදු නිර්පද්වශය මම ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නම් පම් පල්ඛනපේ
තිපබන පොදු නිර්පද්වශයත්ත පවනසේ කරන්න
ුළුවන්; මන්ීවරුන්පේ නිර්පද්වශයත්ත පවනසේ
කරන්න ුළුවන්; තව නිර්පද්වශ එකතු කරන්නත්ත
ුළුවන්. ඒවාපේ ප්රශේනයක් නැහැ. එතපකාට
තිපබන්පන් පමය පකටුම්ෙතක් විධියට දැන් සලකා
කටයුතු කිරීමයි. කාරක සභාවට වාඩිපවන
සභාෙතිවරපයක් ඒ කියන්පන් මම පනාපවයි
ඕනෑම පකපනකුට කරන්න පවන්පන් පම්
ආකාරයට තමයි කියලායි මම හිතන්පන්.

සභො තිතුමො: දැන් අවසාන කරන්න. නැත්තනම්
පමාකද පවන්පන් හඳුන්පනත්තතිපේ වාර්තාවක්
COPE කමිටුපවන් යන්න බැහැ. ඒක ඕනෑ නැහැ.
ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො:ගරු
සභාෙතිතුමා මට විනාඩි 5ක් කථා කරන්න පදන්න.
කාරක සභාව අද රැසේපවලා තිපබන්පනත්ත,
අගමැතිතුමා දිගින් දිගටම කමිටු ෙත්ත කපළත්ත, පම්
ඔක්පකෝම පද්වවල් කපළේ මහ බැංකුපේ ඇති වුණ
සිද්වධිය සම්බන්ධවයි.
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව පවන්න
ුළුවන්, රජපේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
පවන්න ුළුවන්, විපශේෂ කාරක සභා පවන්න
ුළුවන් වාර්තා පදක තුන ඉදිරිෙත්ත කරු අවසේථා
ොර්ිපම්න්තු ඉතිහාසපේ අනන්තවත්ත තිපබනවා. ඒ
අනුව වාර්තා පදක තුනක් ඉදිරිෙත්ත කිරීපම් හැකියාව
අනිවාර්යපයන්ම තිපබනවා. ඒ කාරණය මා
හිතන්පන් ඔබතුමා ෙැහැදිි කරාවි. සේථාවර
නිපයෝග අනුව එපහම කරන්න ුළුවන්. පම් කාරක
සභාපේ සිටින සාමාජිකපයකු වශපයන් මා ඔබතුමා
කියු කාරණය සම්බන්ධපයන් පොඩි ෙැහැදිි
කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. දැන් පම් වාර්තාව
සංපශෝධනය කරන්න ුළුවන්. සාමාජිකයින්ට ඕනෑ
නම් සංපශෝධන පනාකර ඉන්නත්ත ුළුවන්. ඒ
කාරණයත්ත ෙැහැදිි පවන්න ඕනෑ. ඕනෑ නම්
සංපශෝධන පනාකර ඉන්නත්ත ුළුවන්. පම් කාරක
සභාපේ වාර්තාව මම අනුමත කරනවා. අනිකුත්ත
සාමාජිකයනුත්ත ඒ ගැන කියාවි. විගණකාධිෙතිතුමා
පම් සම්බන්ධව ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාවත්ත
අනිවාර්යපයන්ම අපි අනුමත කරනවා. ඒ අනුව පම්
වාර්තා පදකම අපි අනුමත කරනවා. අපි කිනුත්ත
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ හිටියා. පම්
හැම පදයක් සම්බන්ධවම අපිට යම්කිසි ආකාරයක
මතකයක් තිපබනවා. සුජීව පසේනසිංහ ඇමතිතුමාත්ත
කින් කාරක සභාපේ හිටියා; අපිත්ත හිටියා; ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාත්ත හිටියා; වීරකුමාර
දිසානායක මැතිතුමාත්ත හිටියා. විපශේෂපයන්ම පම්

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඔබතුමා කියූ
කාරණා පොඩ්ඩක් නිවැරදි විය යුතුයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සිද්වධිය සම්බන්ධපයන් මුදල් මණ්ඩලපයන්
අනුමැතියක් ගත යුතුද නැද්වද කියන ප්රශේනය
පිළිබඳව තමයි ඊපේ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කපළේ.
ඒකට පහේතු වුපණ් පම්කයි. 2008 අවුරුද්වපද්වදි
පවන්පද්වසි ක්රමය තිබිලා, බහු ක්රමයට යෑම
සම්බන්ධව මාස තුනකට අනුමැතියක් අරපගන
තිබුණා. මාස තුපනන් ෙසුව අනුමැතියක් නැහැ
කියන එක තමයි අනිවාර්යපයන්ම තර්කයක්
විධියට තිබුපණ්. මම ඒ විසේතර තව ෙැයකින් විතර
පහායලා පදන්නම්. 2008 ජුි මාසපේදී මාස තුනක්
කියන එක අයින් කරලා මහ බැංකුව “පම්ක තමයි
වඩාත්ත වාසිදායක ක්රමය” කියන ප්රතිෙත්තතිමය
තීන්දුව අරපගන තිපබනවා.

16ක් දැම්මා. බිියන 16ක් දැම්මාට ෙසේපසේ
Technical Evaluation Committee එකට මහ
බැංකුපේ අධිෙතිවරයා ගියා. මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
ගිහිල්ලා කිේවා, “රපේ මූලය අවශයතාවක්
තිපබනවා. ඒ අනුව පම්කට රුපියල් බිියන 20ක්
ගන්න” කියලා. පම් Technical Evaluation
Committee එක පමාකක්ද කිේපේ? Technical
Evaluation Committee එක කිේවා, “පම්ක ගන්න
බැහැ. පම් පොියට ගැනීම රටට ොඩුයි” කියලා.
පම් සිද්වධිය වුණු දවපසේ දවල් 12.00ට තමයි තීන්දුව
ගන්පන් අනිවාර්යපයන්ම සියයට සියයක් auction
එකට යනවාය කියලා. පම්ක තමයි සිදු වුපණ්. මම
ඊපේ පම් පතාරතුරු සියල්ලම කිපයේවා. දවල්
12.00ට බිියන එකක් advertise කරලා, primary
dealersලා 16 පදපනක්ම පමාකුත්ත දන්පන් නැතිව,
බෑණාපේ සමාගමට විතරක් බිියන 16ක් දාලා,
බිියන 20ක් ගන්න කියලා කිේවාම පම්පක්
තත්තත්තවය පමාකක්ද? ඊට ෙසේපසේ පමාකද
පවන්පන්? ඊට ෙසේපසේ එන Monetary Board එපක්
සාමාජිකපයෝ හත්ත පදපනක් ඉන්න ඕනෑ. නමුත්ත
සාමාජිකයින්
පදන්නයි
හිටිපේ.
පමපහම
කටයුත්තතක් සිදු වුණා කියලා නිකම් inform
කරනවා.

තව ෙැයක් ඇතුළත ඒ Board Minute එක ඇතුළු
සියලුම
විසේතර
මම
ලබා
පදන්නම්.
අනිවාර්යපයන්ම ඒ විසේතර තිපබනවා. පම්
වාර්තාපේ තිපබන කරුණු අනුව යම් පහයකින්
පමපහම පදයක් සිදු වුපණ් නැහැ කියලා අපි
හිතමුපකෝ. විපශේෂපයන්ම පමතැනදී යම්කිසි
ආකාරයක වංචාවක් වැනි පදයක් සිදු වුණු බවයි අපි
කියන්පන්. පම් ප්රශේන කිරීම්වලදී අනාවරණය වුණු
කරුණ තමයි, දැන් Board අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ
නැහැ කියන එක. 2008 ජූි ඉඳලා පෙරබරවාරි
27වැනිදා දක්වාම පමාකක්ද සිදු වුණු ක්රමය?
අනිවාර්යපයන්ම බහු ක්රමය තමයි දිගින් දිගටම සිදු
වුණු ක්රමය වුපණ්. පම් දවසින් ෙසේපසේ තමයි සියයට
සියයක්ම පවන්පද්වසිය ගිපේ. ඒ ප්රතිෙත්තතිමය
තීන්දුව ගත්තපත්ත කවුද? නමුත්ත අෙට අනාවරණය
වුණු කරුණු අනුව වාපේම නිලධාරින්ම කියු
කටඋත්තතරය අනුව සිදු වුපණ් පම්කයි. Rs. 1 billion
auction එක advertise කළා. එතපකාට තිපබන
ප්රධානතම ප්රශේනය තමයි Rs. 1 billion auction එක
advertise කළාම primary dealersලා දන්පන්
නැතිකම. ඒ අය දන්පන් පසේරම පම් ක්රම පදකටම
ගන්නවාය කියලායි. Advertise කළාට ෙසේපසේ
කවුරුවත්ත දන්පන් නැහැපන්. කවුරුවත්ත දන්පන්
නැහැ, advertisement එක දැම්මා. 2008 ඉඳලාම
දිගටම සියයට පදක තුනක් auction එක ගියා.
Direct placements ගත්තතා. පම් advertisement
එක දැකලා ආු primary dealersලා 16පදනාම
දන්පන් නැහැ, ගන්න ක්රමය පමාකක්ද කියලා. ඒක
ප්රධානතම ප්රශේනයක් බවට කමිටුපේදී අනාවරණය
වුණා. පම් auction එක අවසන් වුණාට ෙසේපසේ Rs.
1 billion එකට ඉදිරිෙත්ත කරු අනිකුත්ත සියලුම
ආයතන බිියන පදකයි තුනයි දාලා තිබුපණ්.

ගරු සභාෙතිතුමනි, විපශේෂපයන්ම අද තිපබන
ප්රශේනය පද්වශොලනයක්වත්ත පමාකක්වත්ත පනාපවයි.
අපි පම් පිළිබඳව පිටින් ඉඳපගන කථා කරනවා
පනාපවයි. නමුත්ත පම්ක ප්රධාන ප්රශේනයක් බවට
ෙත්තපවලා තිපබනවා. ෙසු ගිය සුමාන පදක තුපන්ම
මහ බැංකුව auction ගියා. කවුරුවත්ත එන්පන් නැහැ.
පමාකද කරන්පන්? සල්ි අච්ු ගහලා පදනවා. අද
Treasury Billsවල බිියන 800ක් පගවන්න
තිපබනවා. පම් වාපේ ණය බිියන 900ක්
තිපබනවා. පොිය වැඩි වීම නිසා පම් බිියන
1,700ට විතරක් ආණ්ඩුවට බිියන 80ක් පගවන්න
සිදු වුණා. පම්වා තමයි තිපබන ප්රශේන. ඒ නිසා අපි
පබාපහාම ෙැහැදිිව සඳහන් කරනවා, පම්ක
පෙෞද්වගික ප්රශේනයක්වත්ත පමාකක්වත්ත පනාවන
බව. පම් කරුණු කාරණා අනුව අනිවාර්යපයන්ම
පමතැන හිතා මතාම වංචාවක් සිදු වුණා. ඒ නිසා පම්
වාර්තාපේ සඳහන් කරුණු අනිවාර්යපයන්ම අපි
අනුමත කරනවා. ඒක තමයි අපප්ප තීරණය.
The Hon. Ajith P. Perara: As it is අමුපවන්ම
අනුමත කරනවාද නැත්තනම් පමහි තිපබන අඩුොඩු
හදාපගන ඉසේසරහට යන්න ඕනෑ නැද්වද?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පම් වාර්තාව
අපි අනිවාර්යපයන්ම අනුමත කරනවා.

එක සමාගමක් විතරක් බිියන 16ක් දාලා
තිබුණා. Board එකට ගිපේත්ත නැහැ. ඒක තමයි
කින් තිබුණු ක්රමය. දැම්පම් Rs. 1 billion. මහ
බැංකු අධිෙතිවරයාපේ බෑණාපේ සමාගම බිියන

The Hon. Ajith P. Perara: As it is?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒකටත්ත අපි
සූදානම්. As it is අපි අනුමත කරනවා.
( 509 )
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ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක අපප්ප
අයිතිය.

සභො තිතුමො: පහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ීතුමා කථා
කපළේ නැහැ. ඔක්පකාටම මම කථා කරන්න
අවසේථාව ලබා පදන්නම්. පහක්ටර් අප්පුහාමි
මන්ීතුමා දැන් කථා කරන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒක අපප්ප
අයිතියක්. අපප්ප අයිතියට, -

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: නමුත්ත
පබාපහාම ෙැහැදිිව කියන්න ඕනෑ, පම්කට අෙට
ඕනෑ තරම් සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්
බව. පවන කවුරුන් පහෝ මන්ීවරුන් ටිකක්
පමතැනට පගනැල්ලා වාඩි කපළාත්ත එතුමන්ලාට
අෙටත්ත පෙපනන්පන් නැති කරුණු පෙපන්වි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, විපශේෂපයන්ම පමතුමා කරු
ප්රකාශපේ වැදගත්ත පදයක් මම ඉදිරිෙත්ත කරන්න
බලාපොපරාත්තතු වනවා. පමතුමා කිේවා, “බිියන
20ක් ගන්න කියු එක ප්රතික්පෂේෙ කළා”ය කියලා.
ඒ කියන්පන් Tender Board එකයි, ණය
මණ්ඩලයයි - ඒ පදක - තීන්දුවක් ගත්තතා, “බිියන
20 ගන්න එො”ය කියලා. එපහම ප්රතික්පෂේෙ කපළේ
බිියන 20 ගත්තපතාත්ත Interest rate එක වැඩි වන
නිසා ප්රශේනයක් වනවාය කියලායි. නමුත්ත ඒ Tender
Board එක සහ ණය මණ්ඩලය නිලධාරින්
වශපයන් ගත්ත තීන්දු තීරණ සහ ඒපගාල්ලන්පේ
වගකීම ෙැහැදිිව පම් වාර්තාපේ සඳහන්පවලා
නැහැ.

The Hon. Bimal Rathnayake: We can
enrich this.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පම්කට
දාන්න බැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පම්පක්
අඩුොඩුකම් තිපබන්න ුළුවන්. ප්රධාන කරුණ
හැටියට පමතැන වංචාවක් සිදු වුණා. එවැනි පදයක්
සිදු වුපණ් නැහැ කියලා පමතැන කිසිවක් පවන්පන්
නැහැ. පම් කාරක සභාවට තිපබන අරමුණ
පමාකක්ද? පම් කාරක සභාවට තිපබන්පන් පම්
ගනුපදනුව සම්බන්ධපයන් යම් පදයක් සිදු වුණාද
කියන එක පසවීමයි. එපහම පදයක් සිදු වුණා. ඒ
සිද්වධියට අදාළ සාධාරණ කරුණු අනිවාර්යපයන්ම
පම්පක් තිපබනවා. ඕනෑ නම් කරුණු අලුතින්
එක්කහු කරන්න ුළුවන්. ඒ වාපේම අපිට රණ්ඩු
පවන්න අවශය පවන්පන්ත්ත නැහැ. කාරක සභාපේ
පම් තීන්දුව රටට යෑමක් විතරයි සිදු පවන්පන්. පම්
තීන්දුව රටට ගියාය කියලා නීතිමය වශපයන්
කටයුතු කරන්න පවන්පන් නැහැපන්. ඒ නිසා
පම්කට පසේරම එකඟ පවන්න ඕනෑ නැහැ. 26
පදපනක් ඉදිරිෙත්තපවලා මට විතරක් පම්ක අනුමත
කරන්න ුළුවන්. ඉතුරු 25 පදනාටම පවන එකක්
දාන්න ුළුවන්. ඒ අයිතිය තිපබනවා.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒපක්
වරදක් නැහැ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඇයි, දාන්න බැරි?
දාන්න ුළුවන්. එතපකාට 20 ගන්න ඒපගාල්ලන්
බැහැ කිේවා නම්, 10 ගන්නත්ත බැහැ කියන්න ඕනෑ.
එපහම නම්, 10 ගන්නත්ත බැහැ කියන්න ඕනෑ. ඒ
පගාල්ලන් එකඟපවලා වාිකව ප්රකාශ කරලා
තිපබනවා, 10 ගන්න ඒපගාල්ලයි තීන්දු කපළේ
කියලා. පම් Tender Board එකයි ඒක තීන්දු කරලා
තිපබන්පන්. එපහම නම්, ඒ බව පම්පක් සඳහන්
පවන්න ඕනෑ. සභාෙතිතුමනි, Tender Board එක
ෙැහැදිිව වාිකව පිළිතුරු දීලා තිපබනවා, පම්
ගත්තත තීන්දුව නිවැරදියි කියලා. එතපකාට මම
නැවත ප්රශේන කරනවා, “පම් තීන්දුව නිවැරදියි
කියලා කියන්පන් ඔබතුමා තනිව ගත්තත
තීන්දුවක්ද?” කියලා. එතුමා කියනවා, නැහැ, අපි
සාමූහිකව, කණ්ඩායමක් වශපයන් ගත්තත තීන්දුවක්
කියලා. එපහම නම්, ඒ Tender Board එපක් හිටු
කණ්ඩායමයි, ඒ තීන්දුව අරපගන තිපබන්පන්.
එපහම නම්, ඒ Tender Board එක 20 ගන්න බැහැ
කියලා කිේවා නම්, 10 ගන්නත්ත බැහැ කියන්න
ඕනෑ. එපහම නම්, ඒ ොඩුව සිද්වධ කරන්න මූික
පවලා තිපබන්පන් ඒ Tender Board එකයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒ අයිතිය අපි
ොවිච්ි කරමු. ඒ අයිතිය ොවිිච් කරලා කටයුතු
කරමු. එච්චරයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: Tender
Board එක වගකියන්න ඕනෑ. ඒ සංපශෝධනයට අපි
එකඟයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
මන්ීතුමාපගන් පොඩි ෙැහැදිි කිරීමක් කර ගන්න
අවශයයි.

සභො තිතුමො: ඒක පම් වාර්තාපේ තිපබනවා. ඕනෑ
නම් නැවත ඇතුළත්ත කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපගන් මම
පොඩි ප්රශේනයක් අහන්නම්. එතපකාට පම් පවනසේ
කරුවා ඇපේ අමාරුවටද අපි පවනසේ කපළේ. ඊපේ
පේද පදකක්ම පවනසේ කළා. ඔළුපේ අමාරුවටද අපි
පේද පදකම පවනසේ කපළේ. ඔළුව ොවිච්ි කරලා
කරුණු කාරණා සාකච්ඡා කරලා සියලු
නිලධාරින්පේ, - අපි අහන්පන් ඒකයි. පම්ක සතය
නම් පවනසේ පවන්න බැහැපන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො:සභො තිතුමා,
කරුණාකරලා මට කථා කරන්න ඉඩ පදන්න.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: සියලු පදනාම නිශේශබ්ලද පවන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දැනපගන තමයි
කථා කරන්පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ Tender Board
එක එතැනදී වැරැද්වදක් කරලා තිපබනවා නම්, මම
සම්ූර්ණපයන්ම විරුද්වධයි පම් “කාරක සභාපේ
විපශේෂ නිර්පද්වශ” කියන එකට. එපහම විපශේෂ
නිර්පද්වශ කියලා එකක් එන්න බැහැ පම්කට. එපහම
එනවා නම්, මන්ීවරු තුන්පදපනක් දීු නිර්පද්වශ
නම්, කරුණාකරලා ඒ මන්ීවරු තුන්පදනා දීු
නිර්පද්වශ කියලා පමතැන දාන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො:ගරු
හර්ෂණ
මන්ීතුමාපේ අදහසේ කියන්න පකෝ.

රාජකරුණා

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම හිතන්පන් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිපයෝජය
ඇමතිතුමා කියු කරුණට තමයි මූික වශපයන්
පම් ියැවිල්ල,- පමාකද, මට හැඟී යන කරුණු
සියල්ල එක්කයි, අපප්ප තිපබන අරමුණු එක්කයි
බලන පකාට අපි පම් සම්බන්ධපයන් විපශේෂඥයන්
පනාපවයි. අපි පද්වශොලනඥයන්. අපිට යුක්තිය සහ
සාධාරණත්තවය ගැන තිපබන්පන් සාපප්පක්ෂ අදහසේ.
නමුත්ත පහාඳ-නරක පමාකක්ද කියලා කාටත්ත
පත්තපරනවා. ලාභ-අලාභ කාටත්ත පත්තපරනවා. ඒ
නිසා මම පයෝජනා කරනවා, ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න නිපයෝජය ඇමතිතුමා පයෝජනා කරු
විධියට පම් ියැවිල්ල අනිවාර්ය වශපයන්ම තවත්ත
ඉහළට සකසේ කරන්න ුළුවන් කියලා. ඒ ගැන
කිසිම
විවාදයක්
නැහැ.
Encyclopedia
Britannicas ෙවා අලුතින් ියන්න ුළුවන්. ඒ
ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. නමුත්ත, අපිට
ෙරීක්ෂණයට භාජනය පවච්ච කරුණට අදාළව
සාක්ි සටහන් අනුව බැලුවාම,- පම් ියැවිල්පල්
තිපබන ගැටලු සහගත තැන් විසඳන්න අපි ඊපේ
උත්තසාහ දැරුවා. අපි යම්කිසි ශක්තිමත්ත කිරීමකුත්ත
කළා. තවත්ත ශක්තිමත්ත කළ හැකි බවටත්ත
විශේවාසයක් තිපබනවා. නමුත්ත, ප්රසේතුත කරුණට
අදාළව පම් ියැවිල්ල මට ප්රමාණවත්ත. පම්පක්
තිපබන නිර්පද්වශවලට අමතරවත්ත මට තව නිර්පද්වශ
තිපබනවා. උදාහරණයක් වශපයන් අර්ජුන්
මපහේන්රන්පේ passport එකත්ත පොලීසිපයන් අත්ත
අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ කියලා මපේ නිර්පද්වශයක්
තිපබනවා. එවැනි කරුණු එකතු කරන්න අවසේථාව
ලැබුපණාත්ත, මම ඒවා එකතු කරනවා. ඒ නිසා මපේ
පයෝජනාව තිපබන්පන්,- අපිට එකිපනකාපේ
සේථාවරයන් සමගි කරන්න බැරි තරම් පවනසේ. ඒ
නිසා මම ඔබතුමාපගන් ඉල්ලා සිටින්පන්, අපප්ප
කාලය නාසේති කරන්පන් නැතිව අනවශය
ප්රයාමයකට යන්පන් නැතිව පම්ක අනුමත කරන්න
කියලායි. පම්කට එකඟ පනාපවන අයට
විපේචනාත්තමකව ුළුවන් ඒ පගාල්ලන්පේ පද්වවල්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. නමුත්ත, මම පම්කට එකඟයි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එපහම
දාන්න බැහැ පන්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එපහම බැහැ.
අපි ඒකට එකඟ නැහැ.
සභො තිතුමො: එපහනම් පම් නිර්පද්වශ ඔබතුමාට
පදන්න තිබුණා පන්. ඇයි පදන්පන් නැතිව හිටිපේ?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මම පදන්පන්
නැතිව හිටිපේ පමවැනි ආකාරපයන් දාන්න මට
අවශයතාවක් නැති නිසායි. මට ඕනෑ වුපණ් පම්
කාරක සභාපේ අපි හරි විධියට සාකච්ඡා කරලා
සතය පද්ව පම්කට දමන්නයි. පම්ක මාධය කියන පද්ව
බලාපගන, එපහම නැත්තනම් පද්වශොලන වශපයන්
එළිපේ ගිහිල්ලා එක එක කතාන්දර කියන්න,
එපහම නැත්තනම් කාටවත්ත මඩ ගහන්න අපිට පම්
කාරක සභාපේ වැඩසටහන් කරන්න ඕනෑ නැති
නිසා තමයි, මම පෙෞද්වගිකව ඒ මතය ඉදිරිෙත්ත
කපළේ නැත්තපත්ත. ඒ නිසා පම් මතය සම්ූර්ණපයන්ම
කාට හරි මඩ ගහන්න පද්වශොලන වශපයන් ගත්තත
නිර්පද්වශ හැටියටයි මම දකින්පන්. පම්කට
සම්ූර්ණපයන්ම මම විරුද්වධයි. පමාකද පහේතුව, අර
20 ගන්න බැහැ කියලා කියනවා නම්, ඒ 10ත්ත
ගන්න බැහැ. ඒක ෙදනම් කරපගන පම් නිර්පද්වශය
පමතැනට එන්න බැහැ කියන එක තමයි මපේ
පයෝජනාව.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා
කියු කාරණාව පිළිබඳව පොඩි නිවැරදි කිරීමක්
කරන්න අවශයයි. එතුමා කිේවා, one Billion ගන්න
එක පමාන ක්රමපේදයටද ගන්පන් කියලා ප්රාථමික
ගැණුම්කරුවන්
දන්පන්
නැහැ
කියලා.
සභාෙතිතුමනි, Advertisement එපක් ගන්න
ක්රමපේදය තිපබනවා. ඒ නිසා ෙැහැදිිවම එතැනදී
ප්රාථමික ගැණුම්කරුවන්ව දැනුවත්ත කරනවා,
auction කරනවාද, private placement කරනවාද
කියලා. නැත්තනම් පදයියපන්! පකාපහාමද
පකපරන්පන්?

ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩි ෙහක කාලයක් පදන්න.
කාර්යාලපයන් අපිට දුන්නා, සැප්පතැම්බර් 23වැනිදා
නූපලන් ගැටගසා ඇති වාර්තාපේ ෙළමු පකටුම්ෙත.
එම පකටුම්ෙත මත තමයි, අවශය නම් ිඛිත කරුණු
ඉදිරිෙත්ත කරන්න කිේපේ. මම පම් වාර්තාව
ෙරිශීලනය කළා. එම වාර්තාපේ තිපබන පබාපහෝ

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො:ගරු මන්ීතුමා
දැනපගන කථා කරන්න.

( 511 )
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කරුණුවලට මපේ එකඟතාවක් තිපබනවා. ඒ ුළුල්
එකඟතාවක් ඇති කරගත හැකිව තිබූ නිසා හුඟාක්
ප්රතිවිරුද්වධ කාරණා ිඛිතව කියන්න අවශයතාවක්
තිබුපණ් නැහැ, මම හිතුවා අපිට පබ්ලරුම් කරගන්න
ුළුවන් කියලා. මම පම් පදවැනි පකටුම්ෙපත්ත
නැති,- ඔබතුමන්ලා ළඟ ෙළමුවැනි පකටුම්ෙත
නැහැ. ඒ නිසා පම් ගැන අහපගන ඉන්න. පදවැනි
පකටුම්ෙපත්ත නැති, ෙළමුවැනි පකටුම්ෙපත්ත ඇති
කාරණා කීෙයක් අවධානයට පයාමු කරන්න ඕනෑ,
හරියටම අපි පම් කථා කරන පේදයට අදාළව. ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපිට පමතැනදී compromise එකක්
ගන්න ුළුවන්. බලාපොපරාත්තතු අත්ත හැරගන්න
එො කවුරුවත්ත. පමාකද, අවසානපේදී පම් ප්රශේනය
පනාපවයි, COPE කමිටුපේත්ත, ොර්ිපම්න්තුපේත්ත
පගෞරවය ආරක්ෂා කරගන්න අපිට අවශයයි.
ඇත්තතටම පම්පක් 42 සහ 43 වැනි පිටු තමයි, 4හි
(1) සහ (2)ට අනුකූල කරපගන තිපබන්පන්. නමුත්ත
එහි ඇති “කාරක සභාපේ අදහස” කියන එක තමයි
ඇත්තත වශපයන්ම කාරක සභාපේ නිගමනය.
අදහසයි, නිගමනයයි අතර පලාකු පවනසක් නැහැ.
කාරක සභාපේ අදහස යනුපවන් එහි උුටා දක්වා
ඇත්තපත්ත පමයයි. “මුදල් මණ්ඩලපේ ක්රමපේදය හා
පමපහයුම් අත්ත පොත අනුව පවන්පද්වසි ක්රමය මඟින්
හැකිතාක් මූලය සම්ොදනය කළ යුතු බවත්ත, ඉතිරිය
ුද්වගික නිකුතු ක්රමය මඟින් සුරා ගත යුතු බව
සඳහන් වුවද, විගණකාධිෙති වාර්තාපේ සඳහන් වන
ආකාරයට නිවැරදි ක්රමය පලස සලකා ඇත්තපත්ත
ුද්වගික නිකුතු ක්රමය වන බවත්ත, විගණකාධිෙති
වාර්තාව මඟින් ුද්වගික නිකුතු ක්රමය පිළිගත්ත
නියමය වශපයන් පගන කරුණු දක්වා ඇති බව
පෙන්වා පදන ලදී.” කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරලා
තිපබනවා. ඇත්තත වශපයන්ම එයට මම එකඟයි.
මම ඔබතුමාට පයෝජනා කරනවා, එම පකාටස
පමම පදවැනි පකටුම්ෙතට එකතු කරන්න කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට පම් presentation එක කරන්න පදන්නපකෝ.
ඒක කියලා, ඊට ෙසේපසේ තවත්ත කාරක සභා අදහසේ
කීෙයක් කියලා තිපබනවා. අපි ඊපේ පිළිගත්තතා පන්
අත්ත පොපත්ත B (I), as it is. අපප්ප අර්ථ නිරූෙණ
නැතිව එපලසම දක්වන්න අපි එකඟ වුණා පන්. මම
හිතන්පන්, ඊට වඩා අපිට අනුගමනය කරන්න
ක්රමයක් නැහැ කියලායි. ඒක තමයි නීතිය. එපහම
නම්, “කාරක සභාපේ අදහස” හැටියට සඳහන් පම්
පකාටස අපි එකතු කළ යුතුයි. ඒ කාරක සභාපේ
අදහස වශපයන් දක්වා ඇති 44 පිටුපේ ඇති ඉතිරි
පකාටපසහි සඳහන් පවනවා, “විගණකාධිෙති එපසේ
සඳහන් වන්පන් නම්, එම කරුණ පවනම සාකච්ඡා
කළ යුතු බව කාරක සභාපේ සභාෙති විසින් පෙන්වා
පදන ලදී.” කියලා. ඔබතුමා ඒක අපිට පෙන්වා දී
තිපබනවා.
මම පයෝජනා කරනවා, එය පම් අවසේථාපේ
සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා. පමාකද, මීට අවශය
කරන කරුණු තිපබනවා. ඇත්තතටම අපි ඊපේ
සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව පබාපහාම ෙැහැදිියි,
විගණකාධිෙතිවරයා විසින් එතුමාපේ ගණනය
කිරීම සඳහා ෙදනම් කරගත්ත මුල් ප්රතිෙත්තතිය - මම
පම්ක හදිසිපේ ඉදිරිෙත්ත කරන එකක් පනාපවයි.
මපේ පවන කථාවක් නැහැ. එදා ඉඳලාම පම්
සේථාවරපේ සිටිපේ - අනුව ඔබතුමාපේ draft
එපකන් කියන පකාටස as it is පම්කට ඇතුළත්ත
පවන්න ඕනෑ.
ඒත්ත එක්කම මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි,
පම් වාර්තාපේ සඳහන් පවලා තිපබනවා,- ඇත්තත
වශපයන්ම
ඔබතුමා
මුල්
පකටුම්ෙපත්ත
විසේතරාත්තමකව යම් යම් කරුණු සඳහන් කරලා
තිපබනවා. ඒ කියන්පන්, පම් නිශේිත ප්රශේනයට
අදාළව. ගරු සභාෙතිතුමනි, ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි
මන්ීතුමා කිේව කරුණ ඔබතුමා මුල් පකටුම්ෙපත්ත
50වන පිටුපේ අංක 11 පේදය වශපයන් දක්වා
තිපබනවා. ඒපක් පිටෙත්ත නැති මන්ීවරුන්පේ දැන
ගැනීම සඳහා මම ඒක කියවන්න කැමැතියි.

සභො තිතුමො:ගරු මැතිතුමනි, ඒපක් අපනක්
පිටුපේ තවත්ත කරුණක් තිපබනවා. “කාරක සභාපේ
අදහස” ඉතිරි ටික අපනක් පිටුපේ තිපබනවා.
“කාරක සභාපේ අදහස” කියන එපක් ඉතිරි
පකාටපසහි සඳහන්ව තිපබනවා, “විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ එපසේ සඳහන් වන්පන් නම්, එම කාරණා
පවනම සාකච්ඡා කළ යුතු බව කාරක සභාපේ
සභාෙති විසින් පෙන්වා පදන ලදී.” කියලා. “කාරක
සභාපේ අදහස” හැටියට ඒකටම අදාළව
තිපබනවා,- කාරක සභාපේ එපවපල්, එපවපල් මතු
පවච්ච අදහසේ තමයි පම් තිපබන්පන්. පම් පවන්පද්වසි
ක්රමය ඇමරිකාව, එංගලන්තය, ජර්මනිය ඇතුළු
සියයට 90ක් ෙමණ පලෝකපේ පබාපහෝ රටවල
භාවිතා කරන පවන්පද්වසි ක්රමය බවත්ත, ඒ බවට ෙසු
ගිය කාරක සභාපේදී මහ බැංකුපේ නිලධාරින්
සඳහන් කර සිටියා.

“2015 පෙබරවාරි මස 27 බැඳුම්කර නිකුතුව
පිළිබඳ පටන්ඩර් කමිටුව මඟින් ගනු ලැබූ තීරණය
සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විමසිල්ල පයාමු
කරන ලදී.”
මහ බැංකු නිලධාරින්පේ කරුණු දැක්වීම. එදින
පටන්ඩර් කමිටු නිපයෝජනය කළ සාමාජිකයන්
පටන්ඩර් කමිටු සභාෙති, නිපයෝජය අධිෙති පී.
සමරසිරි, රාජය පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර
අධිකාරි එසේ.එසේ. අධිකාරි, ආර්ික ෙර්පේෂණ
පදොර්තපම්න්තුපම්න්තුපේ සහකාර අධිකාරි
සී.පී.ඒ. කරුණාතිලක මහතා, රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ
අධිකාරි
සී.එම්.ඩී.එන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පසපනවිරත්තන මහත්තමිය, ආර්ික ෙර්පේෂණ
පදොර්තපම්න්තුපේ අධයක්ෂ ගුණරත්තන මහත්තමිය
සහ තවත්ත අතිපර්ක සුපිරින්ටන්ඩ්වරු පදපදන් සිටි
බව අනාවරණය කරන ලදී. මහ බැංකු අධිෙති
පටන්ඩර් කමිටු සාමාජිකපයකු පනාවන බව ප්රකාශ
කරන ලදී. පමහිදී රුපියල් බිියන 1 සිට රුපියල්
බිියන 10 දක්වා මුදලක් සෙයා ගැනීමට ගනු ලැබූ
තීරණය ඉහත සඳහන් නිලධාරින් විසින් වෘත්තතීමය
විනිශේචය අනුව කණ්ඩායමක් වශපයන් ගනු ලැබූ
තීරණයක් බව තමන් පිළිගන්නා බව කාරක සභාව
නැඟූ ප්රශේනයට පිළිතුරු වශපයන් පටන්ඩර් කමිටු
සභාෙති පී. සමරසිරි මහතා ප්රකාශ කරන ලදී.
විගණකාධිෙතිතුමනි, පම් ඔබතුමාපේ මුල්
පකටුම්ෙත. ඇත්තතටම මට පම්ක දැක්කාට ෙසේපසේ
නැවත ියන්න පදයක් තිබුපණ් නැහැ. මපේ view
එකත්ත, ඔබතුමාපේ පහෝ අදාළ කාර්ය මණ්ඩලපේ
නිලධාරින් අරපගන තිපබන හරයම තමයි. මම
පයෝජනා කරනවා, ඒ කරුණ පම් වාර්තාවට
ඇතුළත්ත කරන්න කියලා. එපහම කළාට ෙසේපසේ පම්
තිපබන හරයාත්තමක ප්රශේන අෙට විසඳාගන්න
ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එතපකාට අෙට
ඉදිරියට යන්න ුළුවන්, අපප්ප අත්තසනත්ත අෙට
තියන්න ුළුවන්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඒ නිගමනයන්
විසේතරාත්තමකව පම්කට ඇතුළත්ත පවලා තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒ විසේතරය මදි.
සභො තිතුමො : පම් වාර්තාපේ ඊළඟ පිටුවලට යන
පකාට ඒ විසේතර තිපබනවා. ඒ නිසා ප්රශේනයක්
නැහැ. තව විසේතර ඇතුළු කරන්න ඕනෑ නම්, අපි
ඇතුළු කරමු. නමුත්ත, ඊළඟ පිටුවලට යනපකාට
ඔබතුමා කියන කාරණාව ඇතුළත්ත පවලා
තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
මහතො : නැහැ,
සභාෙතිතුමා. ඒ විසේතර ඇතුළු පවලා නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අපි ඒ විසේතර
ඇතුළු කරමු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඕකපන් වැදගත්තම කාරණය. ඒ නිසා අපි ඔය
කාරණාව ඇතුළත්ත කරමු.
සභො තිතුමො : අපි ඒක ඇතුළු කරමු.

සභො තිතුමො : ඔබතුමාට මම පොඩි ෙැහැදිි
කිරීමක් කරන්නම්. ෙළමුවැනි පකටුම්ෙත කියලා
ඔබතුමා කියන මුළු පකටුම්ෙතම පම් වාර්තාවට
ඇතුළත්ත පවනවා. ඇමුණුමක් හැටියට මුළු
පකටුම්ෙතම එනවා. කරුණු හැටියට ගත්තතත්ත, ඔය
සියල්ලම පම්පක් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඔය කාරණාව
ඇතුළු කළාට ෙසේපසේ පවනත්ත කාරණාවක් නැහැ.
ඕක contradict කරලා නැත්තනම්, ඔය කාරණාව
තමයි පම් ප්රශේනපේ හරය පවන්පන්.
ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො
:
සභාෙතිතුමනි,
ගරු
හර්ෂණ
රාජකරුණා
මන්ීතුමාපේ ප්රකාශය සම්බන්ධපයන් මට
උත්තතරයක් පදන්න ඕනෑ. හර්ෂණ මන්ීතුමා දැන්
advertisement එක පෙන්නුවා. Auctions දාලා
තිපබනවා කියලා එතුමා පෙන්නුවා. ඒක හරියටම
හරි. 2008 ඉඳලාම ඕක තමයි වුපණ්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඇමුණුමක් හැටියට
පනාපවයි ඇතුළත්ත විය යුත්තපත්ත.
සභො තිතුමො : ඇමුණුමක් හැටියටත්ත තිපබනවා,
කරුණු හැටියටත්ත තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ.
සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න, මම
පෙන්වන්නම්. කරුණු හැටියට ඇතුළත්ත පවලා
තිපබන බව මම පෙන්වන්නම්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
පනපමයිපන් ඔබතුමා කිේපේ.

මහතො

:

ඒක

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ කියනකල්. 2008 ඉඳලාම auction
ප්රමාණපයන් ගන්න ටිකට auction කියලා තමයි
දාන්පන්. Auction එක දැම්මත්ත, ඒපකන් සියල්ලම
ගන්පන් නැහැපන්. Interest rate එක බලාගන්න
තමයි auction එක දාන්පන්. 2008 ඉඳලා දිගටම
ඔය විධියට තමයි advertisement එක තිපබන්පන්.
Interest rate එක බලාගන්න auction එක දානවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : සභාෙතිතුමා, පම්
ප්රශේනය අවසන් කරන්න මට පොඩි පවලාවක්
පදන්න. අවසානපේ මිනිසේසු, රපේ ුරවැසිපයෝ,
ොර්ිපම්න්තුපේ මන්ීවරු කියවන්පන් වාර්තාව.
ඇමුණුමුවලට ඇතිවන අවධානය අඩුයි. මම
ඔබතුමාපගන් ඉතාම පගෞරවපයන් ඉල්ලා
සිටින්පන් පමයයි. අපි අවසානපේ අත්තසන් පනාකර
පනාපිළිගත්ත පකටුම්ෙතක් අවසන් වාර්තාව විධියට
එළියට අරපගන, ඒ අවසන් වාර්තාවට පම්
නිගමනයන් පදක ඇතුළත්ත කරන්න.

ගරු හර්ෂණ රොකරුණො මහතො : කවුද කියන්පන්
එපහම?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : දිගටම කපළේ
ඒ විධියට තමයි.

සභො තිතුමො : ඒක ප්රශේනයක් නැහැ.
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ගරු හර්ෂණ රොකරුණො මහතො : ඔබතුමා කියලා
ඉවර කරන්නපකෝ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඊපේ සහ අද අවසන් සාකච්ඡාව යන
පවලාපේ පම් කාරණයත්ත කියන්න ඕනෑ. පම්
වාර්තාපේ යම් කාරණා කිහිෙයක් පෙන්වලා, ඒ
කාරණාවලට විරුද්වධයි කියලා අපශෝක් අපබ්ලසිංහ
නිපයෝජය අමාතයතුමා අද එන්පන් නැහැ කියලා
ඊපේ කියලා ගියා. පහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ීතුමා
දැන් කථා කරමින් කියනවා, පම්පක් නිර්පද්වශවලට
සම්ූර්ණපයන් විරුද්වධයි කියලා.

ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො
:
Advertisement එක දානපකාට 2008 ඉඳලාම පම්
advertisement එක තමයි දාන්පන්. පම්
advertisement එක දාලා auction එකට යනවා.
එතපකාට මුළු රපේම අවශයතාපවන් සියයට තුන
හතරක් තමයි ඒපකන් ගන්පන්. ඒ ප්රමාණය
අරපගන interest rate එක දැනපගන, ඊට ෙසේපසේ
placement කරනවා. ඒක හරි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : සම්ූර්ණපයන්?
නැහැ, නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොකරුණො මහතො : නැහැ. ගරු
සභාෙතිතුමනි, Rs. 1 billion කියලා දාලා auction
එපක්දී ඊට වඩා වැඩිපයන් ගත්තත අවසේථා ඕනෑ තරම්
තිපබනවා. නමුත්ත, පමතුමා කිේව කාරණය ඒක
පනපමයි. “පමාන ක්රමපේදයටද ගන්පන් කියන එක
ප්රාථමික ගැණුම්කරුපවෝ දන්පන් නැහැ” කියන
එකයි පමතුමා කිේපේ. පමාන ක්රමපේදයටද
ගන්පන් කියන එක ඉතා ෙැහැදිිව advertisement
එපක් තිපබනවා. එපහම නම් advertisement එක
කියවගන්න බැරි පවන්න ඕනෑ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ඒ
විධියට ඇතුළත්ත කරන්න බැහැ කියලා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : නැහැ, නැහැ.
වැරදි ප්රකාශ කරන්න එො. ඔබතුමාපේ කථාව
අවසානපේ මම ඒක කියන්නම්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : හරි, හරි,
මම ඒක ඉල්ලා අසේකර ගන්නම්. මම ඒ කථාව
ඉල්ලා අසේකරපගන කථා කරන්නම්පකෝ.
සභාෙතිතුමා පම් වාර්තාපවන් දීලා තිපබන නිර්පද්වශ
පිළිබඳව එබතුමාට යම් ප්රශේනයක් තිපබනවා කියලා
කිේවා. පම් පවනපකාට කාරක සභාපේ
සාමාජිකපයෝ පදන්පනක් පම් වාර්තාවට විරුද්වධ
බව ප්රකාශ කරලා තිපබනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒ
වාපේම තවත්ත සාමාජිකපයෝ පිරිසක් පම්
වාර්තාවටත්ත, විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවටත්ත
සම්ූර්ණපයන් ෙක්ෂයි කියලා කියනවා. පම්, මට
දැපනන පද්ව. මම වැරදි නම් කවුරු පහෝ පකපනකුට
ෙසුව නිවැරදි කරන්න ුළුවන්. අෙට පෙපනනවා,
තව සමහරු පිරිසක් පම්කට පකළින්ම විරුද්වධ
පනාවී පම් වාර්තාපේ බර අඩු කරගන්න උත්තසාහ
කරනවා. ඒ සඳහා විවිධ විධියට උත්තසාහ කරමින්
යනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, හැබැයි මම දන්න
විධියට මම සහ වැඩි බහුතරයක් ඉන්න සේථාවරය
තමයි පම් ොර්ිපම්න්තුපේ උත්තතරීතරභාවය,
COPE කමිටුපේ උත්තතරීතරභාවය, ඒ සියල්ල
ආරක්ෂා කරගනිමින් ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කර තිපබන
වාර්තාව - ඔබතුමා කියන්පන්, පම්ක උබතුමාපේ
පෙෞද්වගික පදයක් පනපමයි, ොර්ිපම්න්තුපේ
COPE කමිටුව විසින් ඉදිරිෙත්ත කර තිපබන වාර්තාව
- අපි අනුමත කරනවා.

සභො තිතුමො : ගරු මන්ීතුමා, පමපහමයි. මම
නිවැරදි කිරීමක් කරන්නම්.
ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො
Misunderstanding එකක් තිපබන්පන්.

:

සභො තිතුමො : ඔබතුමා අදහසේ කපළේ පමක පන්ද?
තැරැේකරුවන් දන්පන් නැහැ පම්ක සියයට 100ක්ම
deviate වුණු බව.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : හරියට හරි.
සභො තිතුමො : ඒ කියන්පන් සියයට 100ක්ම
පවනසේවීමක් වන බව. ඒක දන්පන් නැහැපන්.
සියයට 100ක්ම deviate වුණු බව දන්පන් නැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : සියයට
100ක්ම auction යන බව දන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
මහතො : ඔබතුමා
ඉසේපසල්ලා ඒක කිේපේ නැහැ.
සභො තිතුමො : පමපතක් යන ක්රමපේදය සියයට
100ක්ම පවනසේ වුණු බව දන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක අතුරු
කාරණාවක්පන්. අපි එකින් එක කරුණු අරපගන
කථා කරමු.

ඒ වාපේම විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු
වාර්තාවක් අභිපයෝගයට ලක් කරන්න බැහැ.
හැබැයි, ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවකට යන්න ුළුවන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : එතපකාට,
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ීතුමා කිේව කාරණාව
අපි අනුමත කරනවා. Tender Board එක වග
කියන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඇයි, බැරි?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : මම
කිේවා, මපේ මතය වැරදි නම් එය සංපශෝධනය

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : Tender Board එක
විතරයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කිරීමට යටත්තව කියලා. විගණකාධිෙතිතුමා
කියන්පන්, පදවිපයක් පනපවයි.

සභො තිතුමො :ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාො
අමාතයතුමාපේ අදහසේ ප්රකාශ කරන්න ඉඩ පදන්න.
එතපකාට කවුරුත්ත කථා කළා පවනවා. පමතැන
දැනට කථා පනාකරු පකපනකු හැටියට ඉන්පන්
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාො අමාතයතුමා. එතුමාපේ
අදහසේ ප්රකාශ කරන්න අවසේථාව පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : බුදු හාමුදුරුපවෝ
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : බුදු
හාමුරුපවාත්ත පනාපවයි; පදවිපයාත්ත පනාපවයි.
එතුමා විගණකාධිෙති. හැබැයි, විගණකාධිෙතිතුමාට
අභිපයෝග කරමින් එතුමාව පම් විධියට විපේචනය
කරන පකාට පම් කාරණය පවනුපවන් සමහර
කේටිය පමාන තරම් පෙනී සිටින්න උත්තසාහ
කරනවාද කියලා-

ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමනි,
මමත්ත COPE
එපක්
සභාෙතිවරපයක් හැටියට මීට පෙර කටයුතු කර
තිපබන නිසා මපේ අත්ත දැකීමත්ත කියන්නම්. මපේ
මතය පම්කයි. අපි වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන පකාට
සියලුපදනාම ඒකමතිකව ඉදිරිෙත්ත කිරිම තමයි
සාමානය සේවරූෙය. නමුත්ත, එහි ප්රධානම වගකීම
ෙැවරිලා තිපබන්පන් සභාෙතිතුමාට සහ පල්කම්
මණ්ඩලයට. ඒ වාර්තාව තමයි සාමානයපයන්
පමපතක් කල් ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබන්පන්. මම පම්
වාර්තාපේ කරුණුවලට යන්පන් නැහැ. කරුණුවල
යම් වැරැද්වදක් තිපබනවා නම් කථා කරලා හදා
ගන්න එක සාධාරණයි. මම ඒක පිළිගන්නවා.
නමුත්ත, COPE වාර්තාව සම්බන්ධව ඕනෑ තරම්
නිදර්ශන තිපබනවා, සභාෙතිවරයාපේ වාර්තාවට
විරුද්වධවත්තවය ප්රකාශ කපළාත්ත ඊට අතුරු වාර්තා
හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරු. ඒ හැරුණාම පවනත්ත
ක්රමයක් මම දන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මම කියන්පන්,ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : මට
කියන්න පදන්න පකෝ. අෙට අවසේථාවක් පදන්න
පකෝ.
සභො තිතුමො :ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ
මන්ීතුමාට කථා කරන්න පදන්න. එතුමාපේ
අදහසේ පන්. ඔබතුමන්ලා අහපගන ඉන්න. ඉන්
ෙසේපසේ කථා කරන්න.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : මම
කියන්පන්, පම් රපේ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාපවන්
විගණකාධිෙතිවරයාට ෙැවරිලා තිපබන බලය ගැන.
එපහම නම් රටට විගණකාධිෙති පකපනක් වැඩක්
නැහැ. පම් ආණ්ඩුව අලුපතන් කුමක් පහෝ
පයෝජනාවක් පගනැල්ලා විගණකාධිෙති තනතුර
අපහෝසි කරන්න. දැන් පමතුමන්ලාට වැඩ
කරන්නත්ත බැහැ පන්. අෙට පත්තපරනවා
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ පද්ව තමයි කර ගන්න හදන්පන්
කියලා. ගරු සභාෙතිතුමනි, අවසාන වශපයන් මා
කියන්පන් දැන් පම් වාර්තාව ගැන අපි අද රෑ 12 වන
පතක් කථා කළත්ත අනිවාර්යපයන්ම පවන පද්ව
තමයි, මත පදකක්. ඒ නිසා පම් පිළිබඳව දිගින් දිගට
කථා පනාකර ඉඳිමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : සාකච්ඡා කරලාගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො : සාකච්ඡා
කරලා අඩු ොඩු හදා ගන්න ුළුවන්. ඒපක් කිසි
වරදක් නැහැ. නමුත්ත, වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කිරීපම්
අයිතිය සභාෙතිවරයාට තිපබනවා. කවුරු පහෝ
සම්ූර්ණපයන්ම මුළු වාර්තාවටම විරුද්වධ වනවා
නම්, ෙැහැදිි පලසම පවනත්ත වාර්තාවක් හරහා
තමන්පේම වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
මමත්ත ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා එවැනි වාර්තා. ඒ
කියන්පන්, “පම් අය විරුද්වධයි” කියලා ඉදිරිෙත්ත
කරු අවසේථා තිපබනවා.

මම දන්න හැටියට නම් ොර්ිපම්න්තු
ඉතිහාසපේ COPE එපක් සභාෙතිවරයා විසින්
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා. සභාෙතිවරයා
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළාට ෙසේපසේ ඒකට පවනසේ මත
දරන වාර්තා සාමාජිකයන් විසින් ඉදිරිෙත්ත කරලා
තිපබනවා. පම් ෙළමුවැනි වතාව පනාපවයි. 1985ත්ත
මට මතකයි සාමාජිකයන් විසින් මත ඉදිරිෙත්ත කළා.
ගරු සභාෙතිතුමනි, පම්ක යන හැටි අෙට පහාඳටම
පත්තපරනවා. පම් වාර්තාවට ෙක්ෂ පිරිසක් ඉන්නවා.
ඒ වාපේම විරුද්වධ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා කාලය
නාසේති කරන්පන් නැතුව පම් පදක අහලා ඔබතුමා
සකසේ කළ වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. විරුද්වධ අයට ුළුවන් ඒ අයපේ වාර්තාවක්
හදලා ඉදිරිෙත්ත කරන්න. මම හිතන්පන් අවසානපේ
පවන්පන් ඒක තමයි. ගරු සභාෙතිතුමනි, දැනටම
සාමාජිකයන් පදපදපනක් විපරෝධය ප්රකාශ කරලා
ඉවරයි. අපප්ප මතය නම් ඒකයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට විනාඩි පදකක් පදන්න. අපි COPE වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න හදනවා. දැන් ප්රශේනය තමයි, අපි
තවම දන්පන් නැහැ 97 ඉඳලා අපේ auction system
එකද, ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො : ඒක අවශය
නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අවශය නැත්තපත්ත
පමාකද? අවශය නැත්තපත්ත තමන් පවන මතයක
ඉන්න නිසායි. පද්වශොලන මතයක ඉන්පන්. කිසිම
පදයක් ඉපගන ගන්න අවශය නැහැ. මට නම්
පමතැන පද්වශොලනයක් අවශය නැහැ. පම්පක්
ඇත්තත, නැත්තත පමාකක්ද? මහ බැංකුව අනුගමනය
කරන ක්රමපේදය පමාකක්ද? ඒක තවම COPE
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

“මම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර අධිකාරී, රත්තනායක.
1997 වසපර්දී තමයි බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම ආරම්භ
කපළේ. ඇත්තත වශපයන්ම, ඒ අවසේථාපේ auction
ක්රමයට තමයි ගිපේ. නමුත්ත, auction ක්රමය තුළින්
දිගින් දිගටම ප්රශේන මතු වුණා. Interest rate එක
විශාල වශපයන් පවනසේ පවනවා. මහ බැංකුව විසින්
ොලනය කරන අරමුදල් තිපබනවා, ඒ අරමුදල්ලට
auction ක්රමය හරහා එන්පන් නැතිව direct
placementවින් එන්න ුළුවන් කියන weighted
average rate එකට 1998 වසපර්දී මුදල් මණ්ඩලය
අවසරයක් දුන්නා. Weighted average rate එක
මත direct placement යනවා කියන එක ආරම්භ
වුපණ් 2008 වසපර්දී පනාපවයි. Treasury bond
කියන එක 1997 වසපර් ආරම්භ කරලා, මාස
කිහිෙයක් ගිහිල්ලා 1998 වසපර්දී direct placement
ආරම්භ කළා.” එතපකාට direct placement
ආරම්භ කළ අවුරුද්වද-

කමිටුවට පහායා ගන්න බැහැ. දැන් අපි සාකච්ඡා
කරනවා, ඒ ක්රමපේදය private placementද,
auction systemද, කියලා. තවම ඒ ගැන
නිගමනයකට එන්න බැරිව අපි පකාපහාමද වාර්තා
හදන්පන්? 1997 ඉඳලා 2008 දක්වා ආපේ පමාන
ක්රමයද? Auction system එකද? ඒ auction
systemද එක පවනසේ වුණාද? ඒක පවනසේ වුපණ්
පකාපහාමද? ඒක නීතයනුකූලද? Manual එක
amend වුණාද?
දැන් ගරු සභාෙතිතුමනි, බලන්න පකාච්චර
ෙරසේෙර විපරෝධීද කියලා පම් අදහසේ දක්වන පිරිසම.
සමහර කේටිය කියනවා, “as much as possible” ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : වාර්තාව
අනුවගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පොඩ්ඩක් ඉන්න.
Do not disturb. ඔබතුමා කථා කරන පකාට අපි
අහපගන හිටියා පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කළාට ෙසේපසේ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාව බලන්න ඕනෑ
නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
ක්රමපේදය.

මහතො : නැහැ, ප්රධාන

සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න. තව තිපබනවා.
“එය බාහිර ොර්ශේවවලට විවෘත වුපණ් නැහැ. මහ
බැංකුව විසින් ොලනය කරන විශාල අරමුදල්වලට
auction හරහා එන්න ඕනෑ නැහැ. 1998 වසපර්දී,
පොලී අනුොත සේථාවර කිරීපම් අරමුණත්ත ඇතිව
direct placement ආරම්භ කළා......” ඒ ෙැහැදිි
කිරීම දිගටම තිපබනවා. ඊළඟට තිපබනවා, “ 2008
වසර ආසන්න කාලය වන විට පමය මහ බැංකුව
තුළ සාකච්ඡා කළා. ඒ අවසේථාපේදී auction ක්රමය
විතරක් පනාපවයි තවත්ත ක්රම තිපබනවා කියලා
මුදල් මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තතා. උදාහරණයක්
වශපයන් ලංකා බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීපම්
බැංකුව, රක්ෂණ සමාගම් ඒ වාපේ විශාල අරමුදල්
තිපබන ආයතන ෙද්වධතියක් අපප්ප රට තුළ
තිපබනවා. ඒ ආයතනවලට - weighted average
rate- ඒ කියන්පන් බර තබන ලද සාමානය පොලී
අනුොතය මත direct placememt කරන්න ුළුවන්.
ඒක 2008 වසපර්දී ආරම්භ වුපණ්. නමුත්ත, ඒක
තිපබන captive sources කියන define කරලා
නැහැ. Define කරන්පන් නැති පහේතුව වන්පන්,
captive sources කියලා අදහසේ කරන්පන් විශාල
අරමුදල් තිපබන ආයතන. ඒවා primary dealers
හරහා එන විට සමහර වලාවට විශාල වශපයන්
commission පගවන්න සිදු පවනවා. ඒක නිසා
රජපේ අරමුදල් පිරිවැය අඩුකර ගැනීම සඳහාත්ත,
රපේ මූලය ක්රමපයහි පොි අනුොතය සේථාවර කර
ගැනීම සඳහාත්ත පයදූ ක්රමපේදයක් තමයි ඒක. ඒ
සඳහා වැරදි interpretation දීම සුදුසු නැහැ.” ඒ ටික
ෙැහැදිිව තිපබනවා. ඊට අමතරව තව තිපබනවා.

සභො තිතුමො :ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
රාජය
අමාතයතුමාපේ ෙැහැදිි කිරීපමන් ෙසේපසේ පම්
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කිරීම පිළිබඳව පල්කම්තුමාපේ
ෙැහැදිි කිරීමක් තිපබනවා. ඒක කියන පතක්
පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පල්කම්තුමාපේ අවධානයට මා පමය පයාමු
කරවනවා. පමතැන අපි තීන්දු කරලා තිපබනවාද
2008දී Direct placement system එකට
පකාපහාමද මාරු වුපණ් කියලා? ඒ මාරු වුණු ක්රමය
හරිද? අපි පම් Board Papers ගැන තවම ප්රශේන
කරනවා.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : අපි දැන්
නැගිටලා යනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
එතපකාට වැදගත්ත පවන්පන් auction systemද
එකද, අන්තිම වන පකාට තිබුණු නීතයනුකූල ක්රමය
වන private placement කියන එකද? ඒකවත්ත අපි
තීන්දුවකට ඇවිල්ලා නැහැ.
සභො තිතුමො : ඔබතුමා කියන කාරණය වැරදියි.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමාම සහභාගි වුණු COPE
රැසේවීපම් verbatim reportsවල තිපබනවා, මහ
බැංකුපේ එසේ.එසේ. රත්තනායක මහතා ෙැහැදිි
කිරීමක්
කරලා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
උෙපල්ඛනපේ 238වන පිටුපේ ඉතා ෙැහැදිිව
පමපසේ සඳහන් වනවා:

( 516 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : Captive sources
කියන එක ETF, EPF කියලා සඳහන් කපළේ
රජපයන්. ඔහු කියන්පන් ඒක පනාපවයි.
පෙෞද්වගික ආයතන-

වන පතක් පිළිගත්තත amendments අපි ඇතුළත්ත
කරමු.

සභො තිතුමො : ඊළඟට ඔබතුමා ප්රශේන කරලාත්ත
තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : Intellectually
corrupt පවන්න ඕනෑ නැහැ. මම කියන්පන්, අපි
ඊපේ වන පතක් කරු ටිකක් තිපබනවා පන්ද, ඒක
ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
ෙැහැදිි කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පිළිගන්න ඕනෑ
පන්.

මහතො : ඔබතුමා ඒක

ගරු (ආචොර්ය) හරිෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා කියවු විසේතරය ඉතාමත්ත
වැදගත්ත. ප්රශේනයට උත්තතරය එතැනම තිපබනවා. ඒ
අන්තිම වාකය නැවත කියවන්න. “Primary
dealersලා හරහා එන විට commission පගවන්න
වන නිසා ඒපගාල්ලන්ට පකළින්ම එන්න දුන්නා”
කියලා තිබුණා පන්.

ගරු
හර්ෂණ
රොජකරුණො
මහතො
:
මන්ීවරුන්පේ නිර්පද්වශ ඇතුළත්ත කරන්න
ුළුවන්ද?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒකත්ත ඕනෑ
නැත්තනම්, ප්රශේනයක් නැහැ. As it is ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, තව කාරණයක්. මම කිේපේ,
“විපශේෂ නිර්පද්වශ” කියන කතන්දරය.

සභො තිතුමො : තිපබනවා. පමපසේ සඳහන් වනවා.
“ ඒක නිසා රජපේ අරමුදල් පිරිවැය අඩු කර ගැනීම
සඳහාත්ත, රපේ මූලය ක්රමපයහි පොි අනුොතය
සේථාවර කර ගැනීම සඳහාත්ත පයදූ ක්රමපේදයක්
තමයි ඒක. එහි තිබුණු යහෙත්ත අරමුණු තමයි, .....”
ඒ ආදී වශපයන් තිපබනවා. නැවත ෙැහැදිි කිරීම්
අවශය නැහැ.

සභො තිතුමො: පමපහම කරන්න, ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: විපශේෂ නිර්පද්වශ
ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවාද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: විපශේෂ නිර්පද්වශ
ඔබතුමන්ලා දාු ඒවා පනාපවයි පන්.
සභො තිතුමො: මන්ීවරු දාු ඒවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් මා ළඟ තිපබන්පන් වාර්තා
පදකක්. COPE එපක් සභාෙතිතුමාට අමතරව
සාමාජිකපයෝ ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තා පදකක්. එපහම
වාර්තා ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා. පමතුමන්ලාටත්ත
කියන්න, එපහම වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න
කියලා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එපහම නම් පම්
සියලු පදනාටම පකාපහාමද කියන්පන්? විපශේෂ
නිර්පද්වශ කියන්පන් මන්ීවරු තුන්පදපනක් දාු
පදයක්. පම් කමිටුව හදු වාර්තාව පනාපවයි ඒ. ඒක
අයින් කරන්න.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක අයින්
කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : අපි පමතැන
මතවාදීව ගැපටන්න අවශයතාවක් නැහැ. පම්
වාර්තාව මම අනුමත කරනවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එපහම
පකාපහාමද කරන්පන්?

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : අපිත්ත
අනුමත කරනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපප්ප නිර්පද්වශ එකතු
කරන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : හැබැයි,
පමතුමන්ලාට අයිතිය තිපබන්න ඕනෑ. අෙට වඩා
පමතුමන්ලාට දැනුම තිපබනවා; පමතුමන්ලා
වෘත්තතිකපයෝ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා වෘත්තතීය
මේටමින් වාර්තාවක් හදලා ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, වාර්තාව, ඒ කියන්පන්
ෙළමුවන පිටුපේ සිට අන්තිම පිටුව දක්වා ඒ සියල්ල
අපි අනුමත කරනවා.
සභො තිතුමො: අත්තසන් කරලා යන්න, වාර්තාවට
එකඟ අය. අපනක් අය වාර්තාවක් ලබා පදන්න. මට
පොඩි ෙැහැදිි කිරීමක් කරන්න තිපබනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Very good!
සභො තිතුමො : ගරු මන්ීතුමන්ලා පොඩ්ඩක්
ඉන්න. පම් වාර්තාවට එකඟතාවක් තිපබන අය
“එකඟයි” කියලා අෙට සටහනකට ලබා පදන්න.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
දැන් අපි පම් වන විට ූර්ණ ෙරීක්ෂණයක් කරලා
ඉවරයි. දැන් ඔබතුමා සංක්ිප්පත වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත
කළා. දැන් පම් පිටු 288කින් තිපබන්පන්, ප්රශේන
අහලා සාක්ි දුන්න වාර්තාපේ සම්පිණ්ඩනයක්.
හැබැයි පම්කට එකිපනක්පකනාපේ අභිමතය ෙරිදි

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එතපකාට
amendments?
සභො තිතුමො : ඊපේ වන පතක් ඉදිරිෙත්ත කරු
amendments කාරක සභාව පිළිගත්තතා පන්. ඊපේ

( 517 )
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කන්පකාන් එල්ලන්න ගිපයාත්ත පම්ක පිටු 388ක
විතර වාර්තාවක් පවයි. ඒ නිසා ඒකට මම එකඟ
පවන්පන් නැහැ. පම් වාර්තාවට සමහරු කැමැති
පවන්න ුළුවන්, සමහරු අකැමැති පවන්න ුළුවන්.
ඒ මූික ෙරීක්ෂණවල, මූික නිරීක්ෂණවල කරුණු
අන්තර්ගත නිසා පම් වාර්තාවට මම එකඟයි.

සියල්ලම අමුණලා එක වාර්තාවක් හැටියට තමයි
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ. ඒක
ෙසේපසේ ඉදිරිෙත්ත කරනවා, පම්ක ඉසේපසල්ලා
ඉදිරිෙත්ත කරනවා කියලා එපහම කිරීම සුදුසු නැහැ.
පම් සියලු කරුණු එක පමාපහාපත්ත එකවර
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත පවන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: පම් වාර්තාවට පවනසේ වාර්තාවක්
කවුරු පහෝ මන්ීවරුන් ඉදිරිෙත්ත කරනවා නම් ඒ
වාර්තාවයි, පම් වාර්තාවයි පදක එකට තමයි මට
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න තිපබන්පන්.
ඒක නිසා පල්කම්තුමා දැන් පම් සම්බන්ධපයන්
ෙැහැදිි කරන්න.

ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යො ො මහතො: ඒක තමයි
හැමදාම පවලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හරි, ප්රශේනයක්
නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ
මූලධර්ම ුළුවන්තරම් inclusive පවන්න ඕනෑ. පම්
සාකච්ඡාව දැන් on going සාකච්ඡාවක්. අපි ඊපේ
හවස දක්වාම inclusive විධියට වැඩ කළා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අවසාන කරන්න
බැහැ. සභාෙතිතුමා ඔබතුමා පකාමිටිය කර පගන
යන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දැනුත්ත කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: යන පකපනකුට
ගියහැකියි. අපප්ප එකඟතාවක් තිපබනවා, අද රෑ
12.00 වන පතක් පමය සාකච්ඡා කරනවා කියලා.
මම හිතනවා, ඒ වැදගත්තකම ඔබතුමාට තිපබනවා
කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ වාපේම දැනුත්ත
අපි ආරම්භ කළා. Inclusive පවන විධියටත්ත මම
මඟ පෙන්නුවා, ඔබතුමාපේම first draft එකට
අනුව. අපි ළඟ දැන් drafts පදකක් තිපබනවා. ඒ
first draft එපක් තිබුණු presentation එක වඩා
පහාඳයි කියලා මම ඔබතුමාට කිේවා. මත පේදයට
තුඩු දුන් කාරණා පදකක් තිබුණා. ඒවාපේ පද්වවල්
ඇතුළත්ත කරමින්, compromise කරමින් යන්න
ුළුවන්. පම් සාකච්ඡාව තුළ ඉන්න නිසා තමයි මම
තවමත්ත කියන්පන්, තවත්ත opportunity ටිකක්
තිපබනවා කියලා අවසන් inclusive approach
එකට. අපි එතැනට යා යුතුයි; ඒක උත්තසාහ කළ
යුතුයි. ඒක තමයි අපප්ප එකඟතාව. අෙට ඒකට
අවසේථාව පදන්න. කවුරු පහෝ මන්ීවරපයක්
සාකච්ඡාවට සහභාගි පවන්පන් නැත්තනම් එපසේ
කරන්න.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: පම්
වාර්තාව පවනසේකරනවාට අපි විරුද්වධයි. එළි පවන
පතක් පහෝ කමිටුව ෙවත්තවාපගන යන්න, පම්
වාර්තාව පවනසේ කරන්පන් නැතුව.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තමාපේ අයිතිය
නැති කර පගනගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම්ක අපප්ප
වාර්තාවක්.
සභො තිතුමො: පල්කම්තුමාට ෙැහැදිි කරන්න
අවසේථාවක් පදන්න.
ජගත්
ගජවීරආරච්චිපේ
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියකට අවසර පදන්න. මම
පද්වශොලන කරුණක් පහෝ factual -ප්රසේතුතකරුණක් පනාපවයි ෙැහැදිි කරන්පන්. මම
කියන්පන් වාර්තාව ගැන. අපි කාරක සභාපේ
වාර්තාවක් පිළිපයල කරන පකාට ොර්ිපම්න්තුපේ
මුල් බැස ගත්ත සිද්වධාන්තය - underlined principle
කියන එක- අනුව තමයි කටයුතු කරන්පන්.
ුළුවන්තරම් දුරට ඔබතුමන්ලා සියලුපදනාපේම
එකඟත්තවපයන් ඒකමතික වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි underlined principle
කියන්පන්. ඔබතුමන්ලා සියලුපදනාම එකතු පවලා
එක
වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත
කිරීම
තමයි
‘ොර්ිපම්න්තුව’ කියන එපකන් බලාපොපරාත්තතු
වන්පන්. නමුත්ත යම්කිසි අවසේථාවක ඔබතුමන්ලා
අතපර් ූර්ණ එකඟත්තවයක් ඇති වන්පන් නැත්තනම්
ඒ හැම විටම කාරක සභාපේ වැඩිුර එකඟත්තවය
ඇති වන වාර්තාවට, ඉදිරිෙත්ත වන අපනකුත්ත මතවාද

පම් COPE කමිටුපේ සම්ූර්ණ සාමාජික සංඛයාව
කීයද?
සභො තිතුමො: 26යි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් වාර්තාව
විසිහයපදනාපේම වාර්තාවක්. එතපකාට ඒ
විසිහයපදනාපේ බහුතර මතය, සුළුතර මතය
කියලා දැන්ම පහායන්න ුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ
නිසා විවිධ මත තිපයන්න ුළුවන්. උදාහරණයක්
විධියට කියනවා නම් මම දරන්පන් පවනසේම
මතයක්. සමහර කාරණා ගැන සමහරවිට පොදු මත
තිපබන්න ුළුවන්. විපශේෂපයන්ම දූෂණය සහ
අවසේථානුකූල කාරණා ගැන මට යම් ආකාරයක
විපශේෂ මතයක් තිපබනවා. මම උත්තසාහ කරන්පන්
මපේ මතයට කමිටුවම නම්මා ගන්න. ඒකයි මපේ
උත්තසාහය. ඒකට මම තර්ක කරලා, කරුණු
පෙන්නලා inclusive approach එපකන් මම
උත්තසාහ කරනවා, පම් කමිටුව මපේ මතයට නම්මා
( 518 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගන්න. මපේ මතයට නම්මා ගන්න බැරි වුපණාත්ත
තමයි මට කියන්න පවන්පන් පම් specific කාරණය
ගැන,“පම් පොදු කාරණා ගැන මම එකඟයි,
specific කාරණය ගැන මට එකඟ පවන්න බැහැ”
යි කියලා. ඒක සාමානය මතය, common sense
කියන පදය. ඒ අනුව ක්රියා කරමු කියලා මම
කියන්පන්. සමහර ගරු මන්ීවරුන් යනවා නම් මට
කරන්න පදයක් නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නිර්පද්වශ දාලා
තිපබන්පන් කමිටුපේ විධියට පනාපවයි පන්.
ොර්ිපම්න්තු
මන්ීවරුන්
තුන්පදපනකුපේ
නිර්පද්වශ පන් දමන්පන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, සමාවන්න. පම්ක රපේ දැඩි
අවධානයට පයාමු වුණු කාරණයක්. අවසාන දින
පදක පිළිබඳව කමිටුපේ හැම සාමාජිකපයක්ම
දැනුවත්ත කර තිපබනවා, ඊපේයි, අදයි පම් කාරක
සභාවට එන්න කියලා. ආපේ නැත්තනම් පගදර ගිහින්
අත්තසන් කරවා ගන්න බැහැ. අද රැසේවීම රපේ
තීරණාත්තමක රැසේවීමක් නම් පම්ක තමයි බහුතරය.
පම් කමිටු සාමාජිකයන් සියලු පදනාටම ිඛිතව
දැනුම් දීලා, SMS යවලා දැනුම් දීලා තිපබනවා. ඊට
වඩා පගවල්වලට ගිහින් අත්තසන් කර ගන්න පදයක්
නැහැ. පම් බහුතරපේ තමයි තීන්දුව.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුගමපේ මහතො: නැහැ.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, -

ගරු මහින්දොනන්ද අලුගමපේ මහතො: නැහැ,
නැහැ, නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැත්තපත්ත
පමාකද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: විපශේිත
නිර්පද්වශ දාලා තිපබන්පන් ඒවා.
ගරු මහින්දොනන්ද
පොඩ්ඩක් ඉන්න.

අලුත්ගමපේ

මහතො:

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම
සභාෙතිතුමාට කථා කරන්පන්. මට සභාෙතිතුමාත්ත
එක්ක කථා කරන්න ඉඩ පදන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
record පකපරන්න ඕනෑ නිසා කියන්පන්-

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: නිර්පද්වශ දීලා
තිපබන්පන් මන්ීවරු තුන්පදපනක් වාිකව
දුන්නා කියලා. එතපකාට පම් සියලු පදනාපේ
මතය-

සභො තිතුමො:
පොඩ්ඩක්
ඉන්න.
පල්කම්තුමාපගන් උෙපද්වශයක් අවශයයි.
විනාඩියක් පදන්න.

මට
මට

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පකායි
පවලාපේද වාිකව දුන්පන්? වාිකව පකායි
පේලාපේවත්ත දුන්පන් නැහැ.

ගරු
පල්කම්තුමාපේත්ත
උෙපදසේ
අනුව
ඔබතුමන්ලාට
ඉදිරිෙත්ත
කරන්න
පොඩි
පයෝජනාවක් තිපබනවා, පමය අවසන් කිරීම සඳහා.
මන්ීවරු පිරිසක් කියනවා, පම් පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාවම ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා. තව මන්ීවරු
පිරිසක් කියනවා, පම් පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව
සංපශෝධන සහිතව, එනම් සංපශෝධනය කරලා
ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා. ඒ කියන්පන් පවනසේකම්
සහිතව. එපහම පන් තිපබන්පන්. ඒකයි අදහසේ
පදක. පමහිදී කරන්න ුළුවන් ක්රමපේදයක්
පල්කම්තුමා පයෝජනා කරනවා. අපි ෙරිච්පේදපයන්
ෙරිච්පේදය ගිපයෝතින් ඒ ෙරිච්පේදපේදී ඒ
ෙරිච්පේදයටම එකඟ අය පමතැන ඉන්නවා නම් ඒ
අය කී පදපනක්ද කියා දමනවා. ඒ ෙරිච්පේදයට
පවනසේ අදහසක් තිපබන අය ඉන්නවා නම් එයත්ත
එහි සඳහන් කරනවා.

සභො තිතුමො: හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ීතුමනි, ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පමතුමා
දන්පන් පකාපහාමද?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: වාිකව දුන්පන්
පෙෞද්වගිකවද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පමහාට
වාිකව දුන්නා.
සභො තිතුමො:
මන්ීතුමනි.

පොඩ්ඩක්

ඉන්න

හර්ෂණ

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: වාිකව
දුන්නාද, නිර්පද්වශ පමානවාද?
සභො තිතුමො: වාික අදහසේ සියල්ලම බලලා පන්
පම් පොදු නීතිය පන් හදලා තිපබන්පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතුමා
කියන්පන් වාිකව දුන්නා කියලා. එපහම දුන්පන්
නැහැ පන්?

ගරු
මහින්දොනන්ද
අලුත්ගමපේ
මහතො:පල්කම්තුමා දන්පන් නැහැ, ඊපේ සිට අපි
ඒකපන් කපළේ. ඒකට යන්න බැරි නිසා පන්
පමපහම පවන්පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමා
සභාෙතිතුමා, ඔබතුමා ෙක්ෂයක් නිපයෝජනය
කරන්පන් නැහැ පන්. පමතැන පම් වාර්තාව හදද්වදී
විපශේෂ නිර්පද්වශ කියලා සඳහන් කර තිපබන්පන්
මන්ීවරු තුන්පදනා දුන්නු වාර්තා විතරයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතැනදී
නිර්පද්වශවල පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා පන්.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: නැහැ.
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

සභො තිතුමො: ඒක හරි. මම නැවත අවධාරණය
කරනවා, -

සභො තිතුමො: නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නිර්පද්වශ
පදන්න කිේවාට ෙසුව කරන පද්ව අපි පකාපහාමද
දන්පන්?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මම කියන්පන්
මපේ පයෝජනාව. පමතැන මන්ීවරු තුන්පදනායි
කියලා නම් තුන දමලා අපනක් අයට එකඟ පවන්න
කියන්න. ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
කමිටුපේ වග කීමක්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමතුමා කිේවා
වාික නිර්පද්වශ දුන්නා කියලා, එපහම දුන්නාද?

සභො තිතුමො: අජිත්ත පී.පෙපර්රා නිපයෝජය
අමාතයතුමනි, හැම දාම කියනවා, දැනුත්ත කියනවා,
මන්ීවරු තුන්පදපනක් තමයි ිඛිතව නිර්පද්වශ දීලා
තිපබන්පන්. ඒක මුළු කාරක සභාපේම මතය බවට
ෙත්ත පවන්න ඕනෑ නිසා තමයි පමපහම දාලා
තිපබන්පන්. හැබැයි කාට පහෝ පම්ක පවනම නමින්
දමන්න ඕනෑ නම් කිසි ප්රශේනයක් නැහැ.
මන්ීවරුන්පේ නමින් දමමු.

සභො තිතුමො: සුජීව මන්ීතුමා ුද්වගිකව කාරක
සභා රැසේවීම් පදකට සහභාගි පනාවූ නිසා ඔබතුමා
එපසේ කියන එක මම පිළි ගන්නවා. ඉතා ෙැහැදිිව
පම් මන්ීතුමන්ලාපේ හෘදය සාක්ියට අනුව
දන්නවා, කිේපේ පමාකක්ද? පකටුම්ෙත්ත වාර්තාපේ
නිර්පද්වශ නැහැ. ඒපක් අදහසක් ගන්න බැහැ. ඒක
නිසා අපි ිඛිතව නිර්පද්වශ පදන්නම්. දවසේ පදකක්
ඒකට දා ගත්තතා. ඒ දවසේ පදපක් සියලුම නිර්පද්වශය
පම් වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරලා, වාර්තාව පදන්න
කියලා තමයි කාරක සභාව කිේපේ. එතපකාට
නිර්පද්වශ පදන්පන් මට පගදර පගනයන්න
පනාපවයි. නිර්පද්වශ පදන්පන් වාර්තාවට ඇතුළත්ත
කරන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම නමින්
දමන්න බැහැ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පම්ක තුන්
පදනාපේ නමින් දාලා පම් අයට කැමැති නම් ඒකට
එකඟ පවන්න කියන්න, ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමනි, පම් කාරණයට පමච්චරම පම්
පගාල්පලෝ උනන්දු නම් - ඔබතුමා ෙැහැදිිව සියලු
මන්ීවරුන්ට කිේවා, අහවල් දවසට කින්
නිර්පද්වශ පදන්න කියලා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම් අය
නිර්පද්වශ පදන්පන් නැතිව පබල්ල කැපිලා
තිපබන්පන්. ඒපකන් පබ්ලපරන්න හදන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: දැන් තිපබන්පන්
අපි එකි පනකා විවිධ මතවල ඉදලා වාර්තා පදකක්
පහෝ පදකක් පහෝ තුනක් හැපදනවා නම්, ඒ තුන
ඔබතුමන් ඉදිරිෙත්ත කරන්න. අපි කියන්පන් පම්ක
කලවම් කරන්න එො. පල්කම්තුමාට පත්තපරන්පන්
නැහැ පම්පක් gravity එක. පල්කම්තුමා ඊපේ
පෙපර්දා හිටිපේ නැහැ. මම සභාෙතිතුමාට කථා
කරන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔේ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්
කාරණයට පම්චචර කෑ ගහනවා වාපේම පම්
කාරණයට පමච්චර උනන්දු නම් ඒ දිනයට නිර්පද්වශ
පදන්න තිබුණා පන්. ඒ නිර්පද්වශ දුන්පන් නැතුව
පමතැන බයිලා ගහලා වැඩක් නැහැ පන්. ඒ නිසා
දීු නිර්පද්වශ එක්ක කරන්න. එච්චරයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි එකඟ වුණා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒ
එකඟතාව යන්පන් නැති නිසා පන් අපි යන්න
හදන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ, නැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: Minutes
ගන්න බලන්න. පමතැන නිර්පද්වශ පදන්පන් නැතුව
ඇඟ පබ්ලරා ගන්න හදනවා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,
මන්ීවරුන්පේ පෙෞද්වගික නිර්පද්වශ කියන එක
අමතර කථාවක් විතරයි.

ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා: සභාෙතිතුමනි, මම
කියන්පන් මන්ීවරුන්ට-

සභො තිතුමො: Final draft එක පම්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමනි, සඳහන් කරන්න, තුන්පදනායි
නිර්පද්වශ දීලා තිපබන්පන් කියලා. අපනක් අය
නිර්පද්වශ දුන්පන් නැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: සභාෙතිතුමා,
ඔය වාර්තාව, පකටුම්ෙත අෙට ඊපේ දීලා විනාඩි
20ක් කියවන්න දුන්නා. අපි කිපයේවා. පම් වාර්තාව
ඇතුපල් තිපබන කරුණු ිඛිතව දීුව තිපබනවා,
අපි සාකච්ඡා වුණ ඒවා තිපබනවා, වාිකව දීු ඒවා
තිපබනවා. ඒ සියල්ලම දාලා තමයි වාර්තාව හදලා
තිපබන්පන්. ඒකට තමයි අපි අනුමැතිය පදන්පන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඔබතුමා කිේවාද,
නිර්පද්වශ පදන්න. ඒ පදන ටික විතරයි වාර්තාවට
දාන්පන් කියලා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පම් වාර්තාපේ තිපබන කරුණුවලට කියන්න
ුළුවන් පම්ක වැරදියි. පම්ක මන්ීවරු
තුන්පදපනක්පේ විතරයි අරපගන තිපබන්පන්.
ෙක්ෂග්රාහීව කටයුතු කරලා තිපබනවා කියලා ඒ
සියලුම වැරදි දාලා පමයාට එකක් පදන්න කියන්න.

දිගටම පකෝප්ප කාරක සභා ගිහිල්ලා තිපබන්පන්.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තා පහාඳ පවන නරක
පවන තත්තත්තවයන් ෙවා පමහි ඇති වුණා පන්. ඒ
නිසා inclusive approach එකක තමයි පබාපහෝ
මන්ීවරු ආපේ. ඒක අනවශය ප්රමාණයට හෑල්ලු
පවමින්, ඒක බලහත්තකාරී පලස යටෙත්ත කරන්න
උත්තසාහ කරනවා නම් “inclusive” නාමපයන්, අත්ත
අල්ලාපගන ගපේ ෙනින්න ඕනෑ නැහැ. එතපකාට
පදපගාල්ලන්ටම පීනන්න බැරි පවනවා පන්. අත්ත
අල්ලන් ගපේ ෙැන්පනාත්ත පීනන්න ුළුවන් අයටත්ත
පීනන්න බැරි පවනවා. ගපේ ෙනින පකාට අත්ත
අත්තහැරලා ෙනින්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඉතාම ෙැහැදිියි,
ඊපේ අධික උත්තසාහයක් ගත්තතා එකඟතාවකට
යන්න. නැහැ. එකම කරුණ ඉතාම නරක
ආකාරයට පම් කරුණට ඍජුව, පම් වංචාව පත්තරුම්
ගැනීමට අදාළ පනාවන විධියට මැදිහත්ත වන නිසා
තමයි කල්ෙනා කපළේ, පම් දැන් ඉදිරිෙත්ත කර
තිපබන වාර්තාවත්ත, ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාවත්ත ඕනෑම
පදයක් තවත්ත enrich කරන්න ුළුවන්. නමුත්ත මම
මන්ීවරපයක් වශපයන් හිතනවා, කාරක සභාපේ
පල්කම් කාර්යාලයයි සභාෙතිතුමයි ෙැවැත්තවූ
වාර්තාව, ඉදිරිෙත්ත පවලා තිපබන වාර්තාවයි
පහාඳටම ප්රමාණවත්ත. මම එකඟයි ඊපේ වූ
සංපශෝධන ඇතුළත්ත කරලා ඉදිරිෙත්ත කරනවාට.
ඒක ගැටලුවක් නම් ඔබතුමන් මුින්ම ඉදිරිෙත්ත
කරු විධියට ඒ නිර්පද්වශ සහිතව ඉදරිෙත්ත කරනවාට
එකඟයි. පමපහම ියන්න බැහැ වාර්තා. පමාකක්
හරි තර්කාණුකූලකමක් තිබිය යුතුයි. එක
වාර්තාවක උඩ පකාටපසේ තිපබනවා. දූෂණය වුණා,
නැත්තනම් auction තිබුණා. වාර්තාපේ පදවන
පකාටපසේ තිපබනවා, නැහැ. ඊට ෙසේපසේ නිගමන
වල තිපබනවා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා දූෂණය කළා,
නිගමන තිපබනවා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා දූෂණ
කපළේ නැහැ කියලා. එපහම බැහැ පන්. එක
වාර්තාවක් දාන්න එක conviction එකකට. අපනක්
වාර්තාව අපනක් දත්තත මත දාන්න. තුනක්
තිපබනවා නම් තුනක් දාන්න. ඒක තමයි මපේ
ඉල්ලීම.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමා, සුජීව මහත්තමයා සභාෙති කරලා ඒ
කමිටුපේ වාර්තාව හදලා පදන්න.
සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව, වාර්තාවක් හැටියට
පකටුම්ෙතක් ඔබතුමන්ලාට තිපබනවා . ඒක
ඔබතුමන්ලාට
අධයනය
කරන්න
ුළුවන්, හදාරන්න ඕනෑ පදයක් කරන්න ුළුවන්.
පම් වාර්තාවට අදාල පවනසේ පල්ඛන, පවනසේ
අදහසේ ඕනෑ පදයක් තිපබනවා නම් සඳුදා පවන විට
ිඛිතව පදන්න. ුද්වගිකව පනාපවයි. පම්ක
අවසන් කරන්න ඕනෑ. ඒ ිඛිතව පදන සියලු
කාරණා සමඟ මම ොර්ිපම්න්තුවට සභාගත
කරන්නම්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම ගැන මම කථා
කරන්පන්. පම් ඉදිරිෙත්ත වූ හැම පොතක්ම මම
කිපයේවා. මම ආර්ික විදයාව දන්න පකපනක්
පනාපවයි. උෙරිම උත්තසාහ කළා, පම්ක කමිටුවකට
අදාළ කරුණු දැන පගන, මම නම් බැඳුම්කර දැන
ගත්තපතත්ත පම් සිද්වධිපයන්මයි. උෙරිම වශපයන්
පම්පක් කරුණු කාරණා දැනපගන පම්කට අදාළ
කමිටුවක් විධියට, පකායි තරම් අප්රසන්න අත්තදැකීම්
හම්බ වුණත්ත කමිටුවක් විධියට ඒකට දායක
පවන්න. මම පමතැන ොඩම් කරලා තමයි කථා
කපළේ හැමදාම. ුද්වගිකව මන්ීවරපයක්
වශපයන් මපේ ෙැත්තපතන් පම් කාරක සභාවට සිදු
විය හැකි මහන්සිය මම වුණා කියලා. ඒක ඇතුපල්
උත්තසාහ කරන්පන්, කරුණු සහිතව, බුද්වධිමය
තර්කයක් ඇතුපල් වංචාවක් දූෂණයක් වුණාද
කියලා පසායා බලන්න. ඒ අරමුණට අනුව කටයුතු
කර පගන ඇවිත්ත තිබියදි, විවිධ පල්ඛන, වාර්තා
සියල්ල ෙරිහරණය කර තිබියදී, හෘදය සාක්ියට ඒ
conviction එක තිබියදී ඒ spirit එපකන් අදාළ
අදහස ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැහැ. ඒ අදහස අපි
අවංකව පම් දූෂණයට විරුද්වධව, රාජය මුදල්
වංචාවට විරුද්වධව අපි කරන කටයුත්තතට විරුද්වධව
කඩා කප්පෙල් කරන අරමුණින් මැදිහත්ත පවනවා
කියලා දැන දැන තිපබන පකාට, තවදුරටත්ත
ඒකාබද්වධ වාර්තාවක් සකසේ කරන්න වුවමනාවක්
ඇති පවන්පන් නැහැ. පමාකද? ඒ ඒකාබද්වධ
වාර්තාව කියලා එන්න ඕනෑ අපි කාපගත්ත අදහසේ
එකතු පවච්ච fruits salad එකක් පනාපවයි. එන්න
ඕන සාක්ි සටහන් වාර්තා, විගණන වාර්තා
සියල්ලම ෙදනම් වූ ඒ මත එන තර්කාණුකූල
නිගමනයක්. මම විගණකාධිෙතිතුමා ෙළමුවන
වතාවට දැක්පක් පම් කමිටුපේදී. ඒවා මත තමයි

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
ෙළමුපවනි පදය තමයි අපි පම් කාරක සභාපේ
ඉසේසරහට යන්න ඕනෑ, එකඟ වූ පද්වවල් මත.
පමාකක්ද අපි එකඟ වුපණ්? සාක්ි විභාගය කරන
ආකාරය ගැන එකඟ වුණා. ඊට ෙසු අපි තවත්ත ුළුල්
එකඟතාවකට ආවා. පම්ක ඕනෑවට වඩා අදින්න
පදන්න බැහැ, පම්පක් time frame එකක් තිපබන්න
ඕනෑ කියලා. අපි ඒකට ගරු කළා. හෘදය සාක්ිපේ
ප්රශේනයකුත්ත තිපබනවා. එළිපේ පද්වශොලනය කථා
කරන එක පවනම එකක්. ඒකට අවශය ෙහසුකම්
අපි හැම පදනාම ලබා දුන්නා. අපි හැම පදනාම දින
පවන් කර ගත්තතා. පම් සාකච්ඡාව ෙටන් ගන්න
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තිබුපණ් පෙපර්දා. පෙපර්දා ෙරිවර්ථන ගැටලු නිසා
එළපෙන්න පනාහැකි වුණා. අපි ඊපේ එකඟ වුණා.
අපි ඊපේ නැවත එකඟකාවක් ඇති කර ගත්තතා අද
දවපසේ රාී 12 පවනකම් පහෝ පම් සාකච්ඡාව කරලා
සියලු පදනාම එකඟ වූ වාර්තාවකට යනවා කියලා .
ඊපේ දවස අපි සාර්ථක අවසන් කළා. අෙට හුරු
ුරුදු නැති කමත්ත, එකඟතාවකට එළඹීමට තිපබන
මාර්ගය ගැන අවපබෝධයක් නැති කමත්ත, යම්
පෙෞද්වගික වූ ආපේණික ප්රශේන නිසාත්ත අෙට යම්
යම් පවලාවන් ගත පවන්න ඇති. නමුත්ත
සභාෙතිතුමනි, පම් පමාපහාත දක්වාම අලට
ඒපකන් බැහැර පවන්න කාරණයක් නැහැ. ඒ නිසා
මම ඔබතුමාපගන් ඉල්ලා සිටින්පන්, පම් කාරක
සභාව ඉදිරියට පගන යන්න, එකඟ වූ පදයින් බැහැර
පවන්න ඔබතුමාට පනාහැකියි. මම කමිටුපේ
සාමාජිකපයක් හැටියට ෙක්ෂ, ොට කඳවුරු නැතිව,
මට ආපේණික මතයක් තිපබනවා.

ුද්වගලයින්පේ සම්බන්ධතා, අණ ලැපබන්පන්
පකාතැනටද කියන එක අපි පනාදැන ඉන්නවා
පනාපවයි. ඒ නිසා පබාරුවට අමුතු ප්රතිරූෙයක්
හදලා පම් කමිටුපේත්ත පගෞරවය නැති කරලා,
ොර්ිපම්න්තුපේත්ත පගෞරවය නැති කරලා පම්
කරන්න හදන gameවලට ඉඩ පදන්න එො.
එකඟතාව මත වැඩ කරන්න.
සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාට අදහසේ දක්වන්න
තිපබන අයිතිය මා පමානම පවලාවකවත්ත බැහැර
කරලා
නැහැ.
එපහම
බැහැර
කරලා
සභාෙතිවරපයක් හැටියට කටයුතු කරන්න තිබුණා
නම් මට මීට වඩා ෙහසුයි. ඇත්තතටම එපහම නම් මට
තිබුපණ් විගණකාධිෙතිතුමා වාර්තාවක් දුන්නාට
ෙසේපසේ ඒ වාර්තාව මත ෙදනම් පවලා මම වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කරලා එතැනින් ඒක ඉවර කරන එකයි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ඔබතුමා
පහාඳ වැඩි වුණා.

ඒ මතයට කැමැති අය ඉන්න ුළුවන්, අකැමැති
අය ඉන්න ුළුවන්. සමසේත මතපේ පකාටසේ
තිපබන්න ුළුවන් එකඟ පනාපවන. ඒ නිසා අපප්ප
තර්ක අද දවපසේ ඉදිරිෙත්ත කරලා ඒ කාරණා පම්
කමිටුපේ නිල සටහනට ඇතුළත්ත කරන්න ඉඩ
පදන්න. ඒත්ත එක්කම අද දවපසේ සාකච්ඡා කළා,
අෙට පබාපහාම පල්සිපයන් පම්පකන් එළියට
යන්න ක්රමයක් තිබුණා. ඔබතුමාපේ කාරක
සභාපේම ෙළමු පකටුම්ෙත තමයි අෙට මුින් දීලා
තිබුපණ්. ඊපේ තමයි පදවන පකටුම්ෙත දැක්පක්.
ප්රශේනයක් නැහැ. ඒ මුල් පකටුම්ෙපත්ත තිපබන
නිරීක්ෂණ සහ සමහර කාරණා ඇතුළත්ත කරමින්
පම් දැන් අපි හිර පවලා ඉන්න ප්රශේනපයනුත්ත එළියට
යන්න මඟක් මා කිේවා. ඒවා කරන්න ුළුවන්. දැන්
පම් “පහාරු ආරක්ෂා කිරීම, මම පහාඳයි, ඔයා
නරකයි, කමිටුව තුළ අරයාපේ හැසිරීම නරකයි,
එයා පහාඳයි” කියලා එළියට ගිහින් කියන්න
ුළුවන්. ඊපේ රාත්රිපයත්ත ඒක වුණා. ඒකට කමක්
නැහැ. අපි පද්වශොලනඥයන් වශපයන් ඒ හැම
අභිපයෝගයටම මුහුණ පදන්න ුළුවන්. ඒ නිසා මා
ඔබතුමාපගන් පගෞරවපයන් ඉල්ලන්පන් ඔබතුමා
පම් පකෝප්ප කමිටුව කියන වැදගත්ත කමිටුපේ
සභාෙතිවරයා හැටියට අපි ඇති වුණු එකඟතාව මත
ඉසේසරහට යමු කියන එකයි. අෙට සවන් පදන්න.
ඔබතුමා සහ පම් කමිටුපේ බහුතරය එකඟ
පනාපවනවා නම් මට ඒක ප්රශේනයක් නැහැ.
කරුණාකර, මට සවන් පදන්න. මපේ කථාව මට
ඉවර පවනතුරු කියන්න පදන්න. මා කියන කථාව
පගදර ගිහිල්ලා ියා පගන එන එකක් පනාපවයි.
පම් නිල වාර්තාපේ කවදා හරි දවසක පම් රපේ
මිනිසේසු කියවන පකාට ඒක කියවන්න ුළුවන්
තැනක පම්ක ියා ගන්න පදන්න. Game, ඒපක්
තිපබන ගැඹුර, පම් හැම තැනම වාඩි පවලා ඉන්න

සභො තිතුමො : ඒක පනාකරු නිසා තමයි පම්
ප්රශේනය ඇති වුපණ්. පමතුමා කියාු කාරණාව මට
අදාළ පවනවා නම් විතරයි මා පම්ක කියන්පන්.
සභාෙතිවරයා හැටියට මට කිසි පකපනකුපගන්
අණ නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ,සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා කථා
කළාපන්. මට කිසි පකපනකුපගන් අණ නැහැ. මා
ඒක විවෘතවත්ත කියලා තිපබනවා. හැම තැනමත්ත
කියලා තිපබනවා. පම් පමාපහාත වනතුරු පම්
කාරක සභාපේ සියලු ෙක්ෂ නිපයෝජනය කරන
මන්ීවරු මට සහපයෝගය දීලා තිපබනවා. මා
දැනුත්ත බලාපොපරාත්තතු වනවා. සහපයෝගය දීලා
තිපබනවා කියන එක මා ප්රසිද්වධිපේත්ත කියලා
තිපබනවා. සමහර පවලාවට සමහර මන්ීවරු
ොර්ිපම්න්තුව තුළත්ත මාධය තුළත්ත පවනසේ මත
කියද්වදී, මා ඒ මතවලට උත්තතර දීලා තිපබන්පන්
ඒක එපහම පනාපවයි කියලයි. මා සම්බන්ධපයන්
වුණත්ත එපහමයි. මා එපහම කරලා තිපබනවා.
පම්පකදිත්ත මා උෙරිම උත්තසාහ කරන්පන් අදටත්ත,
දැනටත්ත, පම් පමාපහාපතත්ත පම්ක එක වාර්තාවක්
හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරන්නයි. එක වාර්තාවක්
හැටියට පම් වාර්තාව ඔබතුමන්ලා අනුමත
කරන්පන්
නැත්තනම්
අනිවාර්යපයන්ම
ඔබතුමන්ලාට කරන්න ුළුවන් පද්ව තමයි පම්කට
තිපබන සංපශෝධන ලබා පදන එක. ඒ සංපශෝධනත්ත
එක්කම මා වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට සභාගත
කරන්නම්. ඒක තමයි මට කරන්න තිපබන්පන්.
එහිදී ඔබතුමන්ලාට අදහසේ දක්වන්න තිපබන
අයිතියට මා පකාපහත්තම බාධා කරන්පන් නැහැ.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට අවසේථාවක් පදන්න.
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කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ප්රකාශපේ මා එකඟ පවන්පන් නැති පකාටසක්
තිපබනවා.
ඔබතුමා
කිේවා,
කාපේවත්ත
බලෙෑම්වලට යට පවන්පන් නැහැ කියලා. හැබැයි,
ඔබතුමාපේ හෘද සාක්ිය දන්නවා, ඔබතුමාට
පකාච්චර බලෙෑම් තිබුණාද කියලා. මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා ෙළමුවැනි වතාවට පම් පකෝප්ප
කමිටුවට කැඳවන්න කියන පකාට ඔබතුමාට පම්
ොර්ිපම්න්තුපේ කී පදපනකු කිේවාද, පගන්වන්න
එො කියන එක පිළිබඳව ඔබතුමාපේ හෘද සාක්ිය
දන්නවා. ඔබතුමාට බලෙෑම් කළා අධිෙතිවරයා පම්
පකෝප්ප කමිටුේට පගන්වන්න එොයි කියලා.

සභො තිතුමො : පල්කම් කාර්යාලපයන් පහෝ
මපගන් ඒ සංපශෝධන විකෘති පේවි කියා සැකයක්
තිපබන නිසා -දැන් එපහම ප්රශේනයක් තිපබනවා
පන්- ඔබතුමන්ලාට කියන්පන් පම් වාර්තාවට
තිපබන සංපශෝධන පේදපයන් පේදයට පවන්න
ුළුවන්, වාකයපයන් වාකයයට පවන්න ුළුවන්
ිඛිතව ලබා පදන්න කියලයි. ඒ ිඛිතව පදන
සංපශෝධනත්ත එකතු කරලා මා වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි දැක්කා ඔබතුමා ෙසු ගිය මාස
18ම පබාපහාම සාධාරණව වැඩ කටයුතු කරපගන
ගියා. අපි කිසි පකනකුට බැහැ, ඔබතුමාට පචෝදනා
කරන්න. ඒක මා ෙැහැදිිව කියනවා. මපේ මතය
ඒක. අපි දැක්කා, ඔබතුමා පබාපහාම සර්ව
සාධාරණව කටයුතු කළ ආකාරය. නමුත්ත, මපේ
පෙෞද්වගික අදහස අනුව, කමිටුපේ සාමාජිකපයක්
හැටියට මා ඔබතුමාට පදාසක් නඟනවා. ඒ, මාස
18ක් පම්ක ප්රමාද කිරීම සම්බන්ධවයි. ඔබතුමාපේ
ෙැත්තපතන් ඔබතුමා සාධාරණව ඒක කරපගන ගියා.
ඒක හරි. හැබැයි, පම්ක පමච්චර කාලයක් ප්රමාද
කිරීම පිළිබඳව මට තිපබනවා ප්රශේනයක්. ඊළඟට
ඔබතුමා කාපේවත්ත ෙැත්තතක් ගත්තපත්ත නැහැ.
ඔබතුමා පබාපහාම සාධාරණව ඔබතුමාපේ වැඩ
කටයුතු කළා කියන එක අපි ප්රකාශ කරනවා.
ඊළඟට කාපගන්වත්ත අණක් අනුව මා හිතන්පන්
නැහැ, කවුරුත්ත වැඩ කරනවා ඇති කියලා. මා
පමතැනදී එක පදයක් කියන්න ඕනෑ. අපප්ප ගරු
වීරකුමාර දිසානායක මන්ීතුමා කියාු කාරණාව.
අපි ඉන්පන් රජය ආරක්ෂා කරන්නයි. අපි ඉන්පන්
රජය ෙැත්තපත්ත. අපි ඉන්පන් රජපේ මහජනතාවපේ
මුදල් ආරක්ෂා කරන්නයි. කමිටුපේ අපි
ඔක්පකෝටම තිපබන එකම මතය පමාකක්ද? අෙට
ඕනෑ රජය ආරක්ෂා කරන්නයි. පම් කාරක සභාපේ
අපි සියලුම ආයතන පගන්වා පමාකක්ද පම්
කරන්පන්? රජය ආරක්ෂා කිරීමයි. රජය ආරක්ෂා
කිරීම කරනවා මිසක් පහාරාව ආරක්ෂා කිරීම
පනාපවයි කරන්පන්. අපි ඔක්පකෝම ඉන්පන්
එතැනයි. ඒ නිසා තමුනාන්පසේපගන් අපි ඉල්ලා
සිටින්පන් තීන්දුව පම්කයි, මන්ීවරුන්පේ තවත්ත
අදහසේ තිපබනවා නම් ඒක මීට අමතරව තමුන්නාන්පසේ දැන් ඒ තීන්දුව දුන්නා. අපි ඒ
පිළිබඳව එකඟතාව ෙළ කරනවා. අපි පමතැනින්
නික්ම යනවා. ගිය මාස 18ක කාලය තුළ අපි
පබාපහාම සපහෝදරත්තවපයන් වැඩ කළා. සියලු
පදනාටම පබාපහාම සේතුතියි. ඉදිරිපේදීත්ත අෙට තව
වැඩ කරන්න තිපබනවා. පම් තමයි අවසාන
වාර්තාව-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඇත්තතද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :
පොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු දයාසිරි ජයපසේකර
ඇමතිතුමා පම් කමිටුපේ ඉන්න විට එක් පකපනකු
එළියට ගිහිල්ලා, ගරු දයාසිරි ජයපසේකර
ඇමතිතුමාට දුරකථනපයන් ඉහළ පෙපළේ
ප්රබලපයක් කථා කරලා කිේවා, පම්ක පමපහමයි
පම් විධියට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ ඔක්පකෝම
අපි එළියට දමන්නම්. එපහම නම් ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් සියලු පතාරතුරුත්ත එක්ක අපි
කථා කරමු පම්ක පිළිබඳව, පම්කට ආු බලෙෑම්
පිළබඳව. ඔබතුමා ඔය ගත්තත තීන්දුව පවනසේ
කරන්න එො. මා ඔබතුමාපගන් අවසාන වශපයන්
එක කාරණයක් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් ඔබතුමා
කිේවා, පම් වාර්තාව පමපහමයි, ඉතිරි ටික සඳුදා
පදන්පන් කියලා. හැබැයි, ඔයින් එහාට
තීන්දු ඔබතුමාට ගන්න බැහැ. දැන් අද පමතැනින්
එළියට ගියාම ඔබතුමාට පලාකු බලෙෑමක් එනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා යනවා
නම් යන්න.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :ඔබතුමා
කවුද, මට යන්න කියන්න. ඔබතුමා පකාපහාමද මට
යන්න කියන්පන්. ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ, මට
යන්න කියන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමාට ඕනෑ
නම් යන්න.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ඔබතුමා
කවුද මට යන්න කියන්න. ඔබතුමාට අයිතියක්
නැහැ, මට යන්න කියලා කියන්න. ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පම් ගත්තත තීන්දුපවන් එහා,
ඔය කරු ප්රකාශපයන් එහාට යන්න එො. ඔබතුමා
ඔය තීන්දුපේම ඉන්න. පවනසේ කරන්න එො. ආෙසු
ඉහළින් දුරකථන ඇමතුම් ටික ඒවි.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : පමතුමාට
බලෙෑම් පකරුවා කියලා ඔබතුමා දන්පන්
පකාපහාමද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, අවසාන වශපයන් ඔබතුමා කරු
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ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : අහන්න,
අහන්න.

අධිෙති අර්ජුන මපහේන්රන් මහතා ..” යනුපවන්
සඳහන් විය යුතුයි කියලා.

සභො තිතුමො : මට කාපගන්වත්ත බලෙෑම් නැහැ.
මට ඒක කියලා තිපබනවා. මට බලෙෑම් කරන්න
ුළුවන් මට විතරයි.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඔේ. ඒක COPE
එකට පහාඳයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට අවසර පදන්න කින් කියාු
කාරණයක් සේිර කර ගන්න. මා ඔබතුමාට කාරණා
පදකක් කින් කිේවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : මම ොවා
පදන්න කැමැති නැහැ. ඕනෑ නම් කියාු පකනා
එක්ක කියන්නම්. මම ඒක පවලාවට කියන්නම්.
දැන් කියන්පන් නැහැ. Call එක ආු පනාම්මර
ඔක්පකෝම තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, මට
පොඩි අදහසක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඉඩ පදන්න? දැන්
පම් පකටුම්ෙත්ත වාර්තා සහ අදාළ සියලු පල්ඛන, පම්
ඇමුණුම් 18ට අදාළ සියලු පල්ඛන ඔබතුමන්ලා ළඟ
තිපබනවා. ඒ නිසා මා ඔබතුමන්ලාට පයෝජනා
කරනවා, -අෙට ෙහසුයි ඒක- ඔබතුමන්ලාපේ
සංපශෝධන, පම් වාර්තාවට ඉදිරිෙත්ත කරන
සංපශෝධන ිඛිතව ලබා පදන්න කියලා. ඒ ිඛිතව
ලබා පදන සංපශෝධන ඇතුළත්ත කරනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පද්වශොලන කථා
නවත්තවලා වැඩ කරපගන යමු.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
හෘද සාක්ියට එකඟවයි මමත්ත පම්කට එකඟ
වුපණ්. කාපේවත්ත පමපහය වීමක් මට නම් තිබුපණ්
නැහැ. ඒක මා ෙැහැදිිව කියන්න ඕනෑ. මා අවසාන
වශපයන් ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, පම්
පල්ඛනපේ අවසාන එක පනාපවයි, ඊළඟ එක
“2015- 2016 බැඳුම්කර ගනු පදනුව සඳහා අර්ජුන
මපහේන්රන් මහතා සෘජුවම” කියන එකට මහ බැංකු
අධිෙති කියන එක එකතු වුපණාත්ත පහාඳයි.
නැත්තනම් පම්ක වැරදි-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි. මට කාරණා කිහිෙයක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමාට ඉක්මනට
යන්න ඕනෑ නම් ඒක පවන ප්රශේනයක්. ඔබතුමාට
යන්න ඕනෑ නම් ඒක පවන ප්රශේනයක්. පමාකද,
අෙට ඔබතුමාට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ප්රශේනයක්
තිපබනවා. ඔබතුමා පම් කමිටුපේ සභාෙතිවරයා.

සභො තිතුමො : පම් වාර්තාව මත ෙදනම් පවලා
පදන සංපශෝධන ටික පදන්න. නිරීක්ෂණ ටික
පදන්න. මා ඒවා ඇතුළත්ත කරන්නම්.

සභො තිතුමො : ඒක හරි. මට යන්න ඕනෑ ප්රශේනයක්
පනාපවයි තිපබන්පන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : පම්ක technical
error එකක් පවන්න ඇති.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හැඟීම පමාකක්ද
කියා මට පත්තපරනවා.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාපගන් කාරුණිකව
ඉල්ලනවා ඒ සංපශෝධන ිඛිතව පදන්න කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතුමා පොත්ත
ලැහැසේති කරපගන යන්න ලැහැසේති පවනවා.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : පවනත්ත සංපශෝධන
නැහැ. ඒක විතරක් පදන්නම්. අපනක් කාරණාවලට
එකඟයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොත්ත ලැහැසේති
කරන නිසායි මම එපහම කිේපේ. විපේසිංහ
මහත්තමයාට එපහම යන්න ඕනෑ නම් යන්න.

සභො තිතුමො : ඒක සටහන් කර ගන්න. ඔබතුමා
කියන්පන් 2015 – 2016 බැඳුම්කර ගනු පදනුව
සඳහා අර්ජුන මපහේන්රන් කියන නම පවනුවට
ඔබතුමා පයෝජනා කර සිටින්පන්, හිටු මහ බැංකු
අධිෙති-

සභො තිතුමො: ඒක අදාළ නැහැ. පම්පක් quorum
එක තිපබනවා නම් කාරක සභාව ෙවත්තවා පගන
යන්න ුළුවන්.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: මට එපහම හදිසියක්
නැහැ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : අර්ජුන මපහේන්රන්
කියන නම තිබුණාට කමක් නැහැ. මහබැංකු අධිෙති
කියන එක තිපයන්න එොයැ. ඒ කාර්ය භාරය-

සභො තිතුමො: ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මැතිතුමනි,
පමම කාරක සභාපේ quorum එක තිපබනවා නම්
අෙට පමම කාරක සභාව ෙවත්තවා පගන යන්න
ුළුවන්. හරිද? පමම කටයුතු අවසන් කිරීමට අපි
ක්රමපේදයක් හදා ගනිමු. ඒකයි මම කියන්පන්.

සභො තිතුමො : ගරු මන්ීතුමනි, මා ඒක ගැන
ෙැහැදිි කරන්න ඕනෑ. ඒක මපේ පල්කම්
කාර්යාලපේ අදහසක් පනාපවයි. ඒ ගරු මන්ීවරු
ියා දුන්නු නිරීක්ෂණවල තිබුණු අදහස තමයි පම්
දැම්පම්. ඒකට ඔබතුමා ඒකට එකඟ පවන්පන් නැති
නිසා ඒක සංපශෝධනය පවන්න ඕනෑ ආකාරය
ඔබතුමා පයෝජනා කරනවා, “හිටු මහ බැංකු

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, කරුණාකර මට පම් ගැන කියන්න.
අපි කින් ක්රමපේදයක් හදා ගත්තතා. අපි ඊපේ ඒක
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

continue කළා. අපිට එම ක්රමපේදය පවනසේ
කරන්න තරම් කාරණයක් උෙචය පවලා නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ පගාල්ලන්ට
ඕනෑ නම් තව වාර්තාවක් දමන්න කියන්න. පම්ක
අපප්ප වාර්තාව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇත්තත.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. පම්ක
අපප්ප වාර්තාව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා ඒකට
එකඟද? එපහම නම් මට ඉඩ පදන්න, to continue
the agreed system.

සභො තිතුමො: අපිට තීරණයක් ගන්න ඉඩ පදන්න.
ප්රශේනයක් නැහැ පන්ද?

සභො තිතුමො: ඒක තමයි. එතැනදී මම
ඔබතුමන්ලාට පයෝජනා කරන්පන්, පහාඳම පදය
තමයි -

ගරු (ආචොර්ය)
සමාපවන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, සමාපවන්න. ඔබතුමාපේ මතය -

හර්ෂ

ද

සිල්ව්ො

මහතො:

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීවරුනි, පමපහමයි.
දැනට තිපබන ක්රමය තමයි, එක්පකෝ දැන් adjourn
කරන්න ුළුවන්. Adjourn කරලා ඉවර පවලා - මට
කථා කරන්න ඉඩ පදන්න. දැන් adjourn කරලා
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කරු පම් වාර්තාපේ
සංපශෝධනය පවන්න ඕනෑ පද්වවල් තිපබනවා නම්,
එකතු පවන්න ඕනෑ පද්වවල් තිපබනවා නම් ඇත්තතටම තිපබන්පන් සංපශෝධනය විය යුතු පද්වවල්
පනාපවයි, එකතු පවන්න ඕනෑ පද්වවල්.

සභො තිතුමො:
පමාකද,
පම්
වාර්තාවම
පිළිගන්නවා කියා පිරිසක් කියද්වදී, පම් වාර්තාවම
පිළිගන්නවාය කියා පිරිසක් අදහසේ දක්වද්වදී, පම්කම
නැවත සංපශෝධනය කරන්නය කියා ඔබතුමන්ලා
නැවත කියනවා නම්, කරුපණන් කරුණට අදාළව
පහෝ ඔබතුමන්ලා නැවත සංපශෝධන ටික ලබා
පදන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සංපශෝධනත්ත තිපබනවා පන්ද, ගරු සභාෙතිතුමනි?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පබාපහාම සේතුතියි,
එම පයෝජනාවට. එම පයෝජනාව ප්රතික්පෂේෙ
කරනවා. කරපගන ෙැමිණි ක්රමපේදයටම අපි
කරපගන යමු.

සභො තිතුමො: සංපශෝධන ප්රශේනය තිපබන්පන් මම කියනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. පමම වාර්තාවම
ඇතුළත්ත කරන්නය කියා පිරිසක් කියනපකාට, එම
වාර්තාවම සංපශෝධනය කරන්න ඕනෑය කියා
ඔබතුමන්ලා
කියනවා.
එතපකාට
මම
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් පමාකක්ද? ඒ
නිසා පහාඳම පදය තමයි -

සභො තිතුමො: තව ක්රමපේදයක් හදන්න බැහැපන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ. කින් තිබුණු
ක්රමපේදයට කරපගන යමු. ගරු සභාෙතිතුමනි, මට
පම් කාරණය කියන්න පවනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දමලා ගියු
මිනිසුන් කියු පදයට අපි එකඟ පවන්පන් නැහැ.
අපි continue කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ පිරිස වැඩක්
නැහැ.
සභො තිතුමො: එපහම කියන්න බැහැපන්.
එතපකාට මට සිද්වධ පවනවා - මම කියනකම්
ඉන්න. මම ක්රමයක් හදා පදනකම් ඉන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතැනට
ෙැමිණිපේ නැති තව කී පදපනකු ඉන්නවාද? එපහම
නම් ඒ අයපගනුත්ත telephone එපකන් අහන්න
ඕනෑ, කරන්පන් පමාකක්ද කියා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට පම්ක කියන්න. දැන් පම් ඔබතුමා ඉසේසරහා
තිපබන්පන් COPE සභාව පනාපවයිද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමපහමයි -

සභො තිතුමො: COPE සභාව තමයි.

සභො තිතුමො: ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මැතිතුමනි,
පහාඳම පදය ිඛිතව පදන එකපන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: තවම තිපබන්පන්
COPE සභාව. කවුරු හරි ගියා කියලා -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, නැහැ. ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමන්න පමතැන තමයි අෙට
ප්රශේනයක් තිපබන්පන්. ඔබතුමා ඒක කරන්න එො.
කේටියකට ඕනෑ විධියට ඒක කරන්න එො.

සභො තිතුමො: ඒක හරි. ඒ ගියු අයපේ අදහසක්
තිපබනවා. එම නිසා එම අදහස බැහැර කරලා මට
ඉදිරියට යන්න බැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම ගියාය කියා
ඔබතුමා COPE කමිටුව නවත්තවන්පන් නැහැ පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට කථා
කරන්න හම්බ වුපණ්ම නැහැපන්. ගරු
සභාෙතිතුමනි, පල්කම්තුමනි, පම් අහන්න. අපිට
කථා කරන්න අවසේථාවක් පදන්න. මම ෙැයක් බලා
පගන සිටියා, වචනයක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

සභො තිතුමො: නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කවුරුවත්ත ගියාය
කියා අෙට COPE කමිටුව නවත්තවන්න බැහැ.
( 525 )
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ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: බැහැ, බැහැ.
එපහම කරන්න බැහැ. Quorum එක තිපබනවා නම්
අපි කටයුතු කරපගන යනවා.

පදයකට අපි එකඟයි” කියා ගියාට, ඔබතුමා තවම
දන්නවා, ඊපේ අපි එකඟ වුණු නිසා යම්
ප්රමාණයකට - ඊපේ කමිටුව එකඟ වුණු නිසා.
ුද්වගලපයෝ පනාපවයි. ඇත්තතටම ‘as it is” කියා
draft එකක් නැහැපන්. ඔබතුමාට එපහම එකක්
තිපබනවාද? ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාට
ඇත්තතටම තිපබන්පන් පමම කමිටුපේ කටයුතු
ඉසේසරහට අරපගන යන්නයි. ඊට ෙසුව
අත්තසන්වලට ඉඩ තබා හැපමෝටම දැනුම් පදන්න,
අත්තසන් කිරීම සඳහා පමතැනට ෙැමිපණන්නය
කියා. එෙමණයි. එපහම නැතුව සභාව මැද්වපදන්
නැඟිටලා ගියු පකපනක් කියන්පන් පකාපහාමද,
“පවනසේ කරනවා පනාපවයි. ඔන්න අපි යනවා.”
කියා? “අපි යනවා යන්න” කියා කියන්පන්
පකාපහාමද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: - අපි එම ක්රමපේදය
දිගටම අරපගන යමු.
සභො තිතුමො: එම ක්රමපේදය පගනියන්න තමයි,
මම පයෝජනා කරන්පන්. එම ක්රමපේදය ඉදිරියට
පගන යනපකාට, ඔබතුමන්ලා සංපශෝධනය කරන
පයෝජනාවක් -යම් කාරණයක්- තිපබනවා නම්,
එපසේ සංපශෝධනය කරන කරුණ අදාළ වාර්තාපේම
ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ. මම පම්වා කියන්පන්
පල්කම්තුමාපේත්ත උෙපදසේ අනුවයි. එපසේ අදාළ
වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරනපකාට, පම් තිපබන එක
අයින් කරලා ඇතුළත්ත කරනවා පනාපවයි. තිපබන
එකත්ත එක්ක ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: එපහම
කියන්න බැහැ. ඒක වැරදියි.

ගරු මන්ීව්රපයක: එතපකාට ඒක පවනම
එකක් විධියට දමමු.

සභො තිතුමො: ඒක වැරදියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම දැක්කා,
පල්කම්තුමා කියනවා. ඕකම සංපශෝධනය
කරන්නත්ත ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒකපන් කිේපේ.
ඒක තමයි කිේපේ. ඔබතුමාට දැන් දණ්ඩනයක්
නියම කරලා ගියා. සමාපවන්න.

සභො තිතුමො: පම්කම තමයි. පමතැනම තමයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කියන්න බැහැ.

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: එතපකාට ඒ
මත පදකම අපි ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ. ගරු
සභාෙතිතුමනි, උදාහරණයක් විධියට මම දැන්
ඔබතුමාට printing mistake එකක් පෙන්වා
දුන්නාය කියමු. ඔබතුමා ඒක පවනසේ කරන්පන්
නැද්වද? එපහම පවනසේ පනාකරන එක ඔබතුමාපේ
සභාෙතිකමටත්ත ගැළපෙනවාද -

සභො තිතුමො: මත පදකම ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.
එපහම නැතුව බැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පල්කම්තුමනි,
ඔබතුමා ඊපේ කාරක සභාපේ සිටිපේ නැහැපන්.
වැරදි පද්වවල් අයින් කරලා නිවැරදි මතය, අපි එකඟ
පවන මතය-

සභො තිතුමො: පමාකක්ද?

සභො තිතුමො: ඒ ඔක්පකෝම එකඟ වුණු එක.
එකඟ පනාපවනවා නම් එකඟ පනාවන මතය -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි හිතමු printing
mistake එකක් තිපබනවා කියා. අකුරක පහෝ ඉරක
printing mistake එකක් මම ඔබතුමාට පෙන්වා
පදනවා කියා හිතමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමම කමිටුපේ සාමාජිකයන් 26
පදපනකු සිටිනවා. අද දවපසේ පමානවා වුණත්ත
අවසානපේ ඔබතුමා පම් වාපේ පිටෙතක් හදලා,
1,2,3,4,5 කියා 26 පවනකම් දමා පම් සියලු
පදනාටම අත්තසන් කරන්න අවසේථාවක් පදන්න
ඕනෑපන්. එපහම අවසේථාවක් තිපබන්න ඕනෑපන්.
ගජවීර ආරච්ිපේ මැතිතුමනි, එපහම එකක්
තිපබනවා පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ෙහළින්
දමනවාද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු සභාෙතිතුමනි, එතපකාට ඔබතුමා ඒක පවනසේ
කරනවාපන්.
සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: That is common
sense. ඒක සභාෙති විධියට ඔබතුමාට තිපබන
බලයපන්. ඒකපන් ඔබතුමා draft එකක් - ඒ
කියන්පන් මූිකයා. ඔබතුමා අපප්ප first among
equals. අපි හැපමෝම සමානයි. හැබැයි,
සභාෙතිතුමා නිසා ඔබතුමා ෙළමුවැනියා. එතපකාට

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: ඔේ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අවසේථාව
පවනපකාට final කඩදාසි පගාන්නක් තිපබනවා.
තවම ඒ අවසේථාව උදා පවලා නැහැ. ඇත්තතටම කථා
කපළාත්ත, පමම කාරක සභාපවන් නැඟිටලා ගියු
මහත්තවරුන් “අතරමැද්වපද්ව පම් තිපබන ඕනෑම
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අෙට පලපහසියි. එම කරුණු ලබා දිය හැකි දිනයක්
අෙට දන්වා එම දිනයට ඔබතුමන්ලා දකින
පවනසේකම් ටික ියලා, -පෙෞද්වගිකව පහෝ තනිතනිව පහෝ පොදුපේ පහෝ ප්රශේනයක් නැහැ- අෙට
ලබා පදන්න. අපි හිතමු, පම් අවසේථාපේදී ඉන්න
ඔබතුමන්ලා හය පදනා පහෝ තම තමන් දකින
පවනසේකම් ියලා පමන්න පම්වා තමයි පවනසේකම්
කියලා කියනවා නම් ඒකත්ත ප්රශේනයක් නැහැ. ඒ
ආකාරයට හර්ෂණ මන්ීතුමා, සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමා යනාදී වශපයන් තනි තනිව කරුණු ලබා
පදනවා නම් පමම වාර්තාවට ඒවා ඇතුළත්ත කරන්න
ුළුවන්.

අපිට එම opportunity එක පදන්න. ඒ නිසා පම්
කවුරු ගියත්ත අමුතු ක්රමපේද හදන්න බැහැ.
සදාචාරයට, එකඟ වුණු පදයට, සම්ප්රදායට පම්
කියන හැම පද්වටම ගැළපෙන්පන් - අපි ඊපේ එකඟ
වුණා. අද රෑ පදාළහ පවනකම් අපි පම් කාර්යය
කරනවා. හරිද? ඒ පගාල්ලන් ගියා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
පගාල්ලන් ගියා කියලා සභාෙතිවරයාට බල කරලා
යන්න හැකියාවක් ඒ පගාල්ලන්ට නැහැ. Quorum
එක තිපබනවා. අපි එකඟ වුණා, paragraph එපකන්
paragraph එකට යන්න. අපි paragraph එපකන්
paragraph එකට යමු. ඊට ෙසුව අපි එකඟ පවන
report එක අපි ඉදිරිෙත්ත කරමු, ොර්ිපම්න්තුවට.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමාපේ සභාෙතිත්තවය ඇතිව නිවැරදි COPE
වාර්තාවක් ලබා පදන්න අපි දවසක් පහෝ පමතැන
ගත කරන්න කැමැතියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Exactly. අපි පම්ක
විසඳා ගන්නා ක්රමයක් කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එෙමණයි.
ඒ අය ගියා කියලා, අෙට පම්ක නවත්තවන්න කියලා
ඒ අය බල කරන්න බැහැ. ඒ අය ඒක කරන්පන්
පකාපහාමද?

සභො තිතුමො : ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, දැන් පමහි
ප්රශේනයක් තිපබනවාපන්, නිවැරදි එකක් කියලා
නැහැපන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අයින් කරන්න
ුළුවන්. එපහම නැත්තනම් අපි කින් ඒවාත්ත තියලා
ෙහළින් දාන්න ඕනෑ.

මහතො : නැහැ, නැහැ

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා
පිළිගන්පන් නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමම අවසේථාපේදී හබ කරන
මන්ීවරුන් නැති වුණත්ත, ගරු සභාෙතිතුමනි,
සේවාධීන ුද්වගලපයක් වශපයන් ඔබතුමා පමතැන
ඉන්නවා.
ඒකට
පබාපහාම
සේතුතියි.
විගණකාධිෙතිතුමා
ඉන්නවා.
පල්කම්තුමා
ඉන්නවා. පජයෂේඨ නිලධාරිපයක් ආු එක වඩාත්ත
පහාඳයි. එතුමාපේ සහායත්ත, අපනකුත්ත කාර්ය
මණ්ඩලවල සහායත්ත ඔබතුමාට ලැපබනවා. කරුණු
පිළිබඳව එතුමිය පහාඳට දන්නවා. ඔබතුමා, අපි
කියනවාට එකඟ පවන්න එො. එකඟ විය හැකි නම්
එකඟ පවන්න.

පම්

වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපි ඔබතුමා ඉදිරිපේදීම මූික කාරණා සියල්ල
amend කළා. සියලුම කාරණා -නම් ටික හැර- ෙටන්
ගත්තතාට ෙසුව සාධක ඇතුළුව සියලුම කාරණා අපි
amend කළා, ෙළමුපවනි පේදය හැර.
සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා කියන
ඒවා record පවනවාපන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
මහතො : නැහැ.
නැහැ. Record වුණාට කමක් නැහැ. ගරු
සභාෙතිතුමනි, කරුණු කියන්න පදන්නපකෝ.
සභො තිතුමො : කරුණු පදකක් සංපශෝධනය
කරලා තිපබන්පන්. කරුණු පදක සංපශෝධනය
කරලා තිපබන්පන්, සියලුම කාරණා පිළිඅරපගනයි.

සභො තිතුමො : නැහැ. මම කියන්පන් එපහම
පනාපවයි. ඔබතුමන්ලාපේ කාරණාවන් ගැන
ඇසීපම්දී මම පයෝජනා කපළේ, මට ෙහසු ක්රමය සහ
පල්කම් මණ්ඩලයට ෙහසු ක්රමයයි. ඒ කියන්පන්,
ඔබතුමන්ලාපේ කරුණු පේදපයන් පේදයට ිඛිතව
ලබා පදනවා නම් වඩාත්ත ෙහසුයි කියලායි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා මට අවසන් කරන්න පදන්පන් නැහැ පන්.
ගරු සභාෙතිතුමනි, මම කියන කරුණුත්ත record
පවනවා. ඔබතුමා කියන කරණුත්ත record පවනවා.
මටත්ත කරුණු කියන්න අයිතියක් තිපබනවා පන්.
ෙළමුපවනි එපක් “මුහුණත අගය” කියන එක
සම්බන්ධපයන් ෙමණක් හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
ඇමතිතුමා අදහසක් ප්රකාශ කළා. මමත්ත අදහසක්
ප්රකාශ කළා. එයට අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
අමාතයතුමාත්ත තවත්ත කිහිෙ පදපනකුත්ත අදහසේ
ප්රකාශ කළා. එම නිසා, අපි සියලුම කාරණා
සම්බන්ධපයන් එහි නිවැරදි තත්තත්තවය අවපබෝධ

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ. අපි ඒ
ක්රමය පිළිගන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම වැදගත්ත කාරණයක් කියන්නද?
සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න, මම ෙැහැදිි
කරනකම්. ඔබතුමන්ලාපේ කරුණු ිඛිතව ලබා
පදනවා නම් අෙට ෙහසුයි. එතපකාට, එම
පවනසේකම් ටික පමම වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න
( 527 )
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කර පගන, සියලු පදනාම සාකච්ඡා කරලා -හිතු
මපත්තට
පනාපවයි,
විගණකාධිෙතිතුමා,
පල්කම්තුමා, කාර්ය මණ්ඩලය අපි ඔක්පකෝම කථා
කරලා- අපි එම වාර්තාවට ඇතුළත්ත කපළේ නිවැරදි
කරුණු පන්. වැරදි පද්ව පනාපවයි පන්. නමුත්ත, දැන්
පම් තිපබන වාර්තාපේ වැරදි පගාඩාක් තිපබනවා. ඒ
වැරදි නැත්තනම්, අෙට පමතරම් පවලාවක් ගන්න
ඕනෑ නැහැ පන්. ඒ වාපේම, එම නිවැරදි පනාවන
කරුණු අයින් විය යුතුයි කියලා අපි එකඟ පවන්න
ඕනෑ නැහැ පන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාපේ
සභාෙතිත්තවපයන් යුතුව ෙවතින COPE කමිටුපේ
පමම වාර්තාවට තිපබන කරුණු පමානවා හරි දාලා
ඉදිරිෙත්ත කරන්නට ඔබතුමා කැමැතිද? අපි
බලාපොපරාත්තතු වන්පන් ඒකද? ොර්ිපම්න්තුවට
පමානවා හරි දීලා දාන්නද? අපි පොඩ්ඩක් මහන්සි
පවලා පමම වාර්තාව සැකසිය යුතුයි. කවුරුවත්ත
ආරක්ෂා කරන්න කියලා, මම ඔබතුමාට කියන්පන්
නැහැ පන්. මම ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්, නීතයානුකූල
කරුණු. ඒ කරුණු සාකච්ඡා කරලා, සාධාරණ
මනුසේසපයක්ට ඔළුවට දැපනන පවනසේකම් ටික
පම්කට ඇතුළත්ත කර ගන්න ුළුවන් නම් පහාඳයි.
පල්කම්තුමනි, කින් සිදු වුපණ්ත්ත එපහමයි. ඊපේ
දවපසේදීත්ත සිදු වුපණ් එපහමයි. ඒක සාර්ථකව සිදු
වුණා. අද හිටු පිරිස අදහසේ ඉදිරිෙත්ත කපළේ නැහැ
පන්. පල්කම්තුමනි, ඔවුන් පද්වශොලන අදහසේ පන්
දුන්පන්. පමතැනට අවශය වන එක technical point
එකක් දුන්නාද? මුල ඉඳන්ම කිේපේ, පද්වශොලන
කථාවක් පන්. පම්ක වැරදිද, හරිද කියලා. අෙටත්ත
පද්වශොලන කථාවක් පදන්න ුළුවන්. ඒක
පනාපවයි, අපි කියන්පන්. අපි කියන්පන්,
paragraph එපකන් paragraph එකට කවුද හරි
කවුද වැරදි කියන එක පනාපවයි. හිටු Governor
කියනවා නම්, “ මමයි පදන්න කිේපේ, මම අණ
කළා මපේ නිපයෝගය පිළිගත්තතා” කියලා. That is
it.
ඒක
අපි
පිළිගන්නවා.
Perpetual
Treasuriesවින් පකාපහේ හරි තිපබනවා නම්
පහාරකම් කළා insider information ගියා කියලා
අපි පිළිගන්නවා. අෙට කවුරුත්ත ආරක්ෂා කරන්න
ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, පද්වශොලන වූහපයන් යුතු
වාර්තා ඉදිරිෙත්ත කරන්න පදන්න බැහැ. ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම ඔබතුමාට මුල ඉඳලාම
පෙන්වන්නම්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ private
placements ගැන කියනවා. ඒ එක තැනකවත්ත
කියනවාද විනිවිදභාවය කියලා. විගණකාධිෙතිතුමා
බලන්න ඕනෑ විනිවිදභාවය. ඉලක්කම්, ගණිතය
පනාපවයි.

නැතිපකාට පම් වාර්තාපේ private placement
එපකයි auction එකයි ගැන අපි සාකච්ඡා පවන්පන්
නැත්තනම්, අපි පම් වාර්තාව සැකසීපම්දී
fundamental වැරැද්වදක් කරලා තිපබනවා. එම
නිසා, අපි කියන්පන්, ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කරලා
තිපබන පකටුම්ෙපත්ත වැරදි තිපබනවා කියලායි. එම
නිසා අපි හැන්දෑ වනතුරුම සාකච්ඡා කරලා, එහි
වැරදි ටික හදා පගන, පමන්න පම් කාරණා සතය
කාරණා පලස පගන අෙට එකඟ වන්න ුළුවන්
කරුණු ටිකට අපි එකඟ පවමු. ඊට ෙසුව ඒවා අෙට
පමම වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න ුළුවන්. අපනක්
කාරණා ටික අෙට ෙහළින් අමුණන්න ුළුවන්.
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා කිේව විධියට පමම
වාර්තාපේ typographicaly error එකක් පහෝ එවැනි
පමානවා හරි පදයක් තිපබනවා නම්, ෙහළින්
දානවාද “ඉහත සඳහන් paragraph එක වැරදියි”
කියලා. ඔබතුමා කියන විධියට එතපකාට පම්කම
වැපටන්න ඕනෑ. එතපකාට පමම වාර්තාපේ
පේදයක්
වැරදිලා
තිපබනවා
නම්
ඒක
හරිගසේසන්පන්
නැහැ.
ෙහළින්
කෑල්ලක්
අමුණනවා, “ඉහත පේදය වැරදී ඇත. එය නිවැරදි
විය යුත්තපත්ත පමපසේ ය” කියලා. එපහම drafts
කරන්පන් නැහැ පන් පල්කම්තුමනි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එපහම කරන්පන්
නැහැ පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, තවත්ත පවලාව ගන්පන් නැතිව අපි
එකින් එක යමු.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා පමම කාරක සභාවට ඉදිරිෙත්ත කරු
පකටුම්ෙත මමත්ත ඇතුළුව, පකෝප්ප කමිටුපේ පිරිසක්
අනුමත කළා. ඇත්තත වශපයන්ම එවැනි අනුමත
කිරීමකින් ෙසුව, පමතැනින් ඒ අය ඉවත්ත වුණා.
නමුත්ත, ඔබතුමාට අනුමැතියක් දීලායි තිපබන්පන්.
ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු
පකටුම්ෙතට එකඟත්තවය ෙළ කරලා, ඔබතුමාපේ
පකටුම්ෙතට අපි අනුමැතියක් දුන්නාට ෙසුව පම්
අවසේථාපේදී අලුත්ත සංපශෝධන ඇතුළත්ත කරන්න
ඔබතුමාට ුළුවන්කමක් තිපබනවාද? ඒ වාපේම,
පමය ඉදිරියට පගන යනවාද, නැද්වද කියන එක
තීන්දු කිරීමට පකෝප්ප කමිටුපේ සභාෙතිතුමා
වශපයන් ඔබතුමාට ූර්ණ බලයක් තිපබනවා.
එපහම වුපණාත්ත මට හිපතන්පන්, පමය සමබර විය
යුතුයි කියලායි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි කින් ඉඳන් එකඟ වුපණ්- ඊපේ
දිනපේත්ත, අද දිනපේත්ත අපි එකතු පවලා පම් ගැන
සාකච්ඡා කරනවා. අෙටත්ත පවන රාජකාරීන්
තිපබනවා. පම් මන්ීවරු සියලු පදනාමත්ත,

The Hon. Ajith P. Perera: That may be the
procedure.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතා : නැහැ. මම පම්
උදාහරණයක් පදන්පන්. එපහම විනිවිදභාවය
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඔබතුමාත්ත ඒවා නතර කරලා ආපේ පම් වාර්තාව
සැකසීම ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි. එක එක
පිරිසේවලට හදිසි පවන පවන කාරණා තිපබනවා
කියලා, “පම්කට අපි එකඟයි” කියලා ගියාට, ඒක
අෙට අදාළ වන්පන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එකඟ වුණු පද්ව
තිපබනවා.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඔබතුමා පොඩ්ඩක්
ඉන්න. මම කථා කරලා අවසන් පවනකම්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො
සභාෙතිතුමනි, පමතුමා කියන-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒක සතයයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ. අෙට
අදාළ වන්පන් නැහැ.

මහතො

:

ගරු

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : අයිපයෝ! ඉන්නපකෝ
පමාකක්ද ඔච්චර හදිසේසි.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා කියන කරුණු-

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : Draft එක
හැදුපේ පමතුමන්ලා වාපේ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාට මාපේ අදහස ඉදිරිෙත්ත
කරන්න මට තප්පෙරයක කාලයක් ලබා පදන්න. අපි
පම් සාකච්ඡාව නවත්තතු තැන ඉඳන් එකින් එකට
paragraph to paragraph සාකච්ඡා කරමු. එපහම
සාකච්ඡා කරලා අද දවස ඇතුළත කරන්න ුළුවන්
තරම් අපි පම් ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඒ කරුණු ගැන
එතුමන්ලාපේ යම් යම් අදහසේ හා පයෝජනා විරුද්වධව
තිපබනවා නම්, ඒ කරුණුත්ත පමම වාර්තාවටම
අමුණන්න. ඒක අෙට ගැටලුවක් නැහැ. පම්ක තමයි
කමිටුව. ඒ කමිටුපේ විධියට යන්න.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ගරු පල්කම්තුමා
කරුණු පදකක් ඉදිරිෙත්ත කළා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතුමන්ලාද පම් draft එක හැදුපේ.
සභො තිතුමො : නැහැ, නැහැ, නැහැ.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඔබතුමන්ලා මම
කථා කළාට ෙසුව කථා කරන්න. කථා කරන්න
පදන්න. ඉසේසර පවලා ශීලාචාර පවන්න. මම
ඔයාලාට බාධා කපළේ නැහැ පන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට කියන්න තිපබන්පන්-

සභො තිතුමො : පහාඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මත පදකක් ආවා. එකක් තමයි, අවශය නම් තව
පකපනකුට අතුරු වාර්තාවක් පදන්න ුළුවන්
කියලා. අතුරු වාර්තා පදකක් පනාපවයි, ඕනෑ නම්
තුනක් පදන්න ුළුවන් කියලාත්ත එකඟ වුණා.
එපහම කියනපකාට කවුරුත්ත එකඟ වුණා, “නැහැ
එපහම ඕනෑ නැහැ, අපි එක වාර්තාවක් ෙමණක්
පදමු” කියලා. පම් අද දවපසේදීයි. ඊට ෙසුව,
පල්කම්තුමා එයට විකල්ෙයක් හැටියට කිේවා “
දැන් එවැනි අලුත්ත පයෝජනා තිපබනවා නම්, ඒක
ඇමුණුම් හැටියට පමයට ඇතුළත්ත කරලා ඉදිරිෙත්ත
කරමු” කියලා. ඉන් ෙසුවයි එතුමන්ලා පිටව ගිපේ.
ඉතින්, අපි දැන් පවනසේ තීරණයකට එන්පන
පකාපහාමද? ගරු සභාෙතිතුමනි, COPE කමිටුපේ
ගරු සභාෙතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට බලය
තිපබනවා, පම්ක ඉදිරියට පගනියනවාද, නැද්වද
කියලා තීන්දු කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු චන්රසිරි
ගජදීර මැතිතුමනි, මම ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලබා
පදන්න ඕනෑ. ගරු සභාෙතිතුමනි, පම් කමිටුව තවම
on-going committee එකක්. තවම පමහි අවසාන
තීරණයක් නැහැ. අවසාන තීරණය පම් පකටුම්ෙපත්ත
final draft එක අද රෑ 12 පවනකම් සාකච්ඡා කරලා
අවසන් පවනවා කියලා හිතන්න. අන්න එතපකාට
draft එකක් තිපබනවා. එතපකාට එකඟ පවන්න
ුළුවන්. ඔවුන් “පනාදැකු ගැහැණිපයක්ව කසාද
බඳිනවා වාපේ” වැඩක් පන් පම් කරලා ගිපේ. දැන්
පමන්න පමපහම කියනවා, “අපි ඒකට එකඟයි,
පවනසේ කරනවා එපහම පනාපවයි” කියලා.
පමාකක්ද, tone එක. එකඟ වුණු ක්රමයකට යන්න
අෙට අවසේථාවක් පදන්න. ඝණූරණය තිපබනවා.
ගජදීර මැතිතුමා ඉන්නවා නම් මම සන්පතෝෂ
වනවා. පමාකද, එතුමා සාධාරණ, ප්රතිෙත්තති ගරුක
මන්ී පකපනක් කියලා මම දන්නවා. එතුමාට
යන්න පවනත්ත පහේතු තිපබන්න ඇති. අෙට සතුටුයි.
හැබැයි, පම්ක එකඟ වුණු ෙරිදි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ.
පම් කමිටුපේ කටයුතු තවම අවසන් නැහැ. එකඟ
පවලා තිපබන්පන් අද රෑ 12 පවනතුරු හරි පමය
සාකච්ඡා කරන්නයි. එෙමණයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : සමහර විට කෑමට
යන්න ඇති.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඒ අයපේ
පෙෞද්වගික තීරණවලට ගියා කියලා අෙට කරන්න
පදයක් නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා තීන්දුවක් ගන්න.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමම පොදු එකඟත්තවය අද බිඳුණා. ඒකට පහේතුවක්
තිපබනවා. මම ඒ ගැන ෙැහැදිි කරන්නම්. ඒ අය
ගිපේ පල්කම්තුමා ෙැහැදිි කිරීමක් කළා-

සභො තිතුමො : ගරු මන්ීතුමන්ලා පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඔබතුමන්ලා කියන පද්ව මට ෙැහැදිියි. අපි
ඊපේ කාරක සභාපේ කටයුතු අවසන් කරද්වදී, අද
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කාරක සභාව රැසේපවලා පම් සාකච්ඡාව අවසන්
කරමු කියලා පොදු එකඟත්තවයකට ආවා.

නිර්පද්වශ ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ. ඒවා, පම්
මන්ීවරුන්පේ අදහසේ.

සභො තිතුමො සම්බන්ිතයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා
පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න පකෝ.
තත්තෙරයක් ඉන්න. ඔබතුමා හිතන්න එො, පම්
සංපශෝධන අනිවාර්යපයන්ම කරන්න ඕනෑය
කියලා. අපප්ප තර්ක තිපබනවා. අපප්ප කරුණු
තිපබනවා. මපේ තර්ක තිපබනවා. ඒ කරුණු අපි
ඉදිරිෙත්ත කළාම, ඔබතුමා ඒවාට ඇහුම්කන් දීලා මම
කියන කරුණ වැරැදියි කියලා අෙට පත්තරුම් කරලා
පදනවා නම්, අපනක් මන්ීවරුනුත්ත අපප්ප
සාකච්ඡාවට එකඟ වුපණාත්ත මම ඒවා අයින් කර
ගන්නම්. එතපකාට ඒක as it is තියන්නත්ත ුළුවන්.
මම ඔබතුමාට කියන්පන්, පම් සාකච්ඡාව ඉදිරියට
පගන යන්න කියන එකයි. අෙට ඇහුම්කන් පදන්න.
ඔබතුමා අෙට ඇහුම්කන් පදනවාද, නැද්වද කියලා
තීරණය කරන්න. එච්චරයි.

හැබැයි, අද කාරක සභාපේ කටයුතු ආරම්භ
කරපගන යන පකාට, “අපි කවුරුත්ත එකතු පවලා
පම්ක සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරමු” කියන පොදු
එකඟතාවපේ බිඳ වැටීමක් වුණා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ. ඒ
අය නැඟිටලා ගියා.
සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම කියන්නම්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : දැන්, මම ගිපයාත්ත
එපහම?
සභො තිතුමො : ඒ පොදු එකඟත්තවය බිඳ වැටුණා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
සභාෙතිතුමනි,-

මහතො

:

ගරු

සභාෙතිතුමො : ඔපහාම ඉන්න, මම කියන කල්.
ඔබතුමා මපේ කථාව කරන්න ඉඩ පදන්පන්
නැත්තනම් පමතැනට ඇවිල්ලා කියන්න. එපහම
නැත්තනම් මට පම් පද්ව කියන්න ඉඩ පදන්න. පොදු
එකඟත්තවය බිඳ වැටුපණ් පම් කාරණය නිසායි.
සාකච්ඡාවකින් පතාරව පම්කට එකඟයි කියලා
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වාපේම පම්ක සංපශෝධනය
කරන්න ඕනෑය කියලා තවත්ත පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ
අය පමතැන දැන් ඉන්නවාද, නැද්වද කියන එක
පනාපවයි අදහස. ඔක්පකෝම එකට එකතු පවලා පම්
සංපශෝධනයන් කරලා අවසාන වාර්තාවක් බවට
ෙත්ත කරනවා පවනුවට, පිරිසක් “නැහැ, පම්කම
වාර්තාව හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ” කියන
අදහසක ඉන්නවා. තවත්ත පිරිසක්, “පම්කට
සංපශෝධනය ඇතුළත්ත කළ යුතුයි” කියන අදහසක
ඉන්නවා. පම්ක සංපශෝධනය කරනවා කියන
එපකන් අදහසේ පවන්පන් පමාකක්ද? පම්ක
සංපශෝධනය කරන එපකන් අදහසේ පවන්න ඕනෑ
කියලා මා අදහසේ කරන්පන්, පම් වාර්තාව පවනසේ
කරන්පන් නැතුව පම් වාර්තාවට ඇතුළු පවන්න
ඕනෑ පද්වවල් එකතුවක් හැටියට ඇතුළු කරන එකයි.
ඔබතුමන්ලා ඒ සංපශෝධනයන් පදන්න. ඒකයි මම
කියන්පන්.

සභො තිතුමො : මට ඔබතුමන්ලාට ඇහුම්කන්
පදන්න බැරි ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඇහුම්කන්
පදන්න.
සභො තිතුමො : ඇහුම්කන් පදන එක පනාපවයි,
පමතැන තිපබන ප්රශේනය.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පමාකක්ද
ප්රශේනය?
සභො තිතුමො : දවස ුරාම වුණත්ත ඇහුම්කන්
පදන්න ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අෙට ඇහුම්කන්
පදන්න.
සභො තිතුමො : ඇහුම්කන් පදන එක පම්
වාර්තාවට අදාළ කර ගන්පන් පකාපහාමද?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො :පල්කම්තුමා
මම ප්රශේනයක් අහනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අෙට ඇහුම්කන්
පදන්න. ඔබතුමා පකටුම්ෙත සකසේ කිරීමට මූික
වුණු පකපනක් හින්දා, සාමාජිකපයක් වන මම
අසන පද්වවල්වලට පිළිතුරු පදන්න ඔබතුමාට
යුතුකමක් තිපබනවා. මම ඔබතුමාපගන් ඇහුපවාත්ත,
“ඇයි, පම්වා දැම්පම්? මට නම් පම් පද්වවල් හම්බ
වුපණ් නැහැ. පම්කට අපි එකඟ නැහැ. පමාකක්ද,
පම් ප්රශේනය?” කියලා, ඒක ෙැහැදිි කරන්න
ඔබතුමාට යුතුකමක් තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමා
පම් සේථානපේ ඉන්න නිසා සමහර කාරණා ගැන
ෙැහැදිි කරන්න එතුමාට යුතුකමක් තිපබනවා.
එතුමාට අපි ආරාධනා කළා. එතුමා පම් කමිටුපේ
සාමාජිකපයක් පනාපවයි පන්. අපි එතුමාට
ආරාධනා කරන්පන්, එතුමාපේ කාර්ය මණ්ඩලපේ
පජයෂේඨ සියලුපදනාට ආරාධනා කරන්පන් ඒ

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මට තත්තෙරයක්
පදන්න.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, විපශේෂ නිර්පද්වශ තිපබනවා පන්.
සභො තිතුමො : හැම පදනාපේම විපශේෂ නිර්පද්වශ
පදන්න කියලායි මම කියන්පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, එපහම පනාපවයි පන්. විපශේෂ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ෙැහැදිි කිරීම ලබා ගන්න. අපි එතුමා කියන පද්ව
එපලසින්ම භාර ගන්නවා නම්, ෙරීක්ෂණයක් ඕනෑ
නැහැ පන්; පම් කමිටු ඕනෑ නැහැ පන්. COPE,
PAC කමිටු එපක්දී අපි සාකච්ඡා කරන්පන්
එතුමාපේ වාර්තා මත ෙදනම් පවලායි. ඒ නිසා ඒ
සාකච්ඡාවට ඉඩ පදන්න. පම් සාකච්ඡාව අතරමැද
නැඟිට ගිය පිරිසකපේ පච්තනාවන් ගැන හිතලා
කමිටුපේ කටයුතු අඩාල පවන්න බැහැ. එතුමන්ලාට
මතයක් තිපබන්න ුළුවන්. එතුමන්ලා හිතන්න
ුළුවන්, අපි දැන් කියු කරුණු ඉවරයි කියලා. It is
okay. හැබැයි, අෙට ඉඩ පදන්න. මට ඉඩ පදන්න.
මපේ කථාව පම් උත්තතරීතර ොර්ිපම්න්තුපේ
ියන්න ඉඩ පදන්න. මපේ කථාව ඔබතුමා තවම
අහලා නැහැ. පබාපහාම සුළු පකාටසයි අහලා
තිපබන්පන්. මපේ කථාව පම් ගරු මන්ීතුමන්ලා
අහලා නැහැ. අපප්ප කරුණු ියන්න ඕනෑ නැද්වද?
මම පබාපහාම හැඟීම්බරවයි ඔබතුමාට පම් කථාව
කියන්පන්. ඔබතුමා පමාපහාතකට කින් indicate
කරු පද්ව පමාකක්ද? පම් ොර්ිපම්න්තුව ශක්තිමත්ත
කරනවා, පම් කමිටු ශක්තිමත්ත කරනවා කියන්පන්
මුළු ක්රියාදාමයම කඩාපගන වැපටන එකද? ඒක
අමතක කරන්න එො. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි
පමාන තරම් වාද කළත්ත ඊපේ හවස හිනාපවලා
එකඟ වුපණ්, “අපි පහට උපද්ව හම්බ පවමු” කියලා
පන් ගිපේ. අද දවපසේ ඕක පවනසේ පවන්න ඕනෑ
නැහැ පන්. නැඟිටලා යන කණ්ඩායමකට dictate
කරන්න පදන්න බැහැ පන්. ඉන්න පිරිසකපේ මතය
ජයග්රහණය කරන එක පවනම කාරණයක්. අපනක්
එක ඡන්ද විමසීම් කරන ක්රමයකුත්ත පම්වාපේ නැහැ
පන්. ඒකට ඉඩ පදන්න. පම් ොර්ිපම්න්තුපේ
COPE කමිටුව ශක්තිමත්ත කරන්න ඕනෑ නම් ඒකට
ඉඩ පදන්න. දුර්වල කරන්න ඕනෑ නම් සවන් පනාදී
නතර කරන්න. නැඟිටලා ගිය මහත්තවරු ගිපේ, “ඔය
පගාල්ලන් ඕනෑ පදයක් කර ගන්න” කියලා.
එතුමන්ලා කිේපේ නැහැ, “පම් කාරක සභාපේ
කටයුතු නතර කරමු” කියලා. එතුමන්ලාට කියන්න
අයිතියක් නැහැ, “පම් කාරක සභාපේ ඉදිරිපේ
ඇතිවන ක්රියාදාමය පමපලස විය යුතුයි” කියලා.
කාරක සභාපේ ආු නැති අයටත්ත, නැඟිටලා ගිය
අයටත්ත කියන්න ුළුවන්ද, “පම් කාරක සභාපේ
කටයුතු පමපහම පවන්න ඕනෑ” කියලා. ඔබතුමා
බය පවන්න එො. සභාෙතිවරයා වන ඔබතුමාපේ
පගෞරවය, ඔබතුමාපේ රාජකාරි ආරක්ෂා කරන්න
අපි බැඳිලා ඉන්නවා. කමිටු සාමාජිකයන් විධියට
අපි ඒක ආරක්ෂා කරනවා. ඔබතුමා අපි
හැපමෝපේම සභාෙති. නැඟිටලා ගිය අයපේයි,
නැඟිටලා පනාගිය අයපේයි, ආු නැති අයපේයි,
‘සභාෙති’ වන්පන් ඔබතුමා. ඔබතුමා අපි
26පදනාපේම සභාෙති. ඒ 26පදනාපේම අත්තසන්
ඔබතුමා පම් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න ඕනෑ. පම්

කමිටුපේ නැඟිටලා ගිය පිරිසපේ අත්තසන් විතරක්
පනාපවයි, සියලුපදනාපේම අත්තසන් ඒ වාර්තාවට
ඇතුළු කළ යුතුයි. බහුතරය කියලා පදයකුත්ත නැහැ.
මම නතර කළ තැන සිටයි කියන්න යන්පන්. මම
ඔබතුමාට පබාපහාම වැදගත්ත කාරණා කිහිෙයක්
කිේපේ. අපි කියන්පන්, ඔබතුමාපේ මුල්
පකටුම්ෙපතහි තිපබන කාරණා පදකක් පම්
වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව
ඔබතුමා පමාකද කියන්පන්?
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා ඇමතිතුමනි, සමාපවන්න. ෙරසේෙර
කාරණයක් පනාපවයි මම පම් කියන්පන්. ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා, ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : අපි නතර කපළේ
පකාතැනින්ද?
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මම නතර කළ තැනින් තමයි ෙටන් ගන්න
හදන්පන්. සභාෙතිතුමා කිේවා, පම් පිළිබඳ ෙැහැදිි
කිරීම් තිපබනවා නම් සඳුදා පගනැල්ල පදන්න
කියලා. මුළු කමිටුවටමයි ඒක කිේපේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එතුමාට අදහසේ
දක්වන්න බැහැ. එතුමා අත්තසන් කරලා ඉවරයි.
සභො තිතුමො : එපහම කියන්න එො.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අත්තසන් කරලා
ඉවරයි පන්.
සභො තිතුමො : එපහම කියන්න එො.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අත්තසන් කළා නම්
ඔබතුමාට ඉන්න ුළුවන්.
සභො තිතුමො : ඔබතුමාට එපහම කියන්න
අයිතියක් නැහැ පන්. එතුමා පම්කට අත්තසන් කළා
කියලා එතුමාට දැන් යන්න කියලාද කියන්පන්?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : එපහම ඉන්න
ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අත්තසන් කළාට
ෙසේපසේ පමානවාද කථා කරන්පන්?
සභො තිතුමො : එපහම කියන්න එො. කාරක
සභාපේ සෑම සාමාජිකපයකුට කාරක සභාපේ
ඉන්නත්ත ුළුවන්; අදහසේ දක්වන්නත්ත ුළුවන්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : පමාකක්ද
කියන්පන්?
සභො තිතුමො : ඒක ඔබතුමා පිළිගන්න. දැන් මටත්ත
එපහම කරන්න ුළුවන් පන්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : මට දැන් කරන්න
බැහැ කියලා කියන්පන් පමාකක්ද?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඔබතුමාට
ඉන්න ුළුවන්. ආරාධනා කරලා-
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ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඔබතුමන්ලාපේ
ආරාධනාවට පනාපවයි මම ඇවිල්ලා ඉන්පන්. මම
කිේපේ, සභාෙතිතුමා පමපහම තීන්දුවක් ගත්තතා.
සභාෙතිතුමා දැනුත්ත කිේවා, සඳුදා දිනපේ තිපබන
සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා. ඇත්තත
වශපයන්ම ඒ ප්රකාශය මත සමහරු නැඟිටලා ගියා
පන්. ඇයි, එක ොර්ශේවයකට එක විධියකටත්ත, තව
ොර්ශේවයකට තව විධියකටත්ත සලකන්පන්? මම
අහන්පන් ඒකයි. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒ නිසා
ඔබතුමා තීන්දුවක් ගන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඊපේ අපි එකඟ
වුණා පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් පදන්න.
ගරු මන්ීතුමනි, සඳුදාට පකාළයක ියලා පදන්න
කියන කාරණයට මම එකඟ පවන්පන් නැත්තපත්ත
ඇයි කියලා දන්නවාද? අෙට ුළුවන් පවන්න ඕනෑ,
සාකච්ඡා කරලා පම්පක් පවනසේ කරන්න තිපබන
පද්වවල් එකඟත්තවපයන් පවනසේ කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
ප්රශේනයක් අහනවා.

සභො තිතුමො : පම් වාර්තාව සම්ූර්ණපයන්
ෙැත්තතකට දාලා පවන වාර්තාවක් හදනවා නම්,
ඔබතුමන්ලා ඒකටත්තගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම ඔබතුමාපගන් ප්රශේනයක් අහනවා.
සභො තිතුමො : මම දන්පන් නැහැ, පම් තිපබන
ක්රමපේදය පමාකක්ද කියලා.
මහතො : ඔබතුමාපගන්

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා බය
පවලායි ඉන්පන්?
සභො තිතුමො : පමාකක්ද ඔබතුමා කිේපේ?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා බය
පවලායි ඉන්පන්?

සභො තිතුමො : දැන් එපහම බැරි තත්තත්තවයක් පන්
ගරු ඇමතිතුමනි තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො : මම පමාකටද බය පවන්පන්?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා බය
පවලායි ඉන්පන්. අද රෑ 12 පවන කල් වුණත්ත
කටයුතු කරන්න පම් කමිටුපේ ගණ ූරණය
තිපබනවා; මුල් එකඟතාව තිපබනවා. එපහම
තිපබද්වදී ඔබතුමා කටයුතු කරන්න ඕනෑ පම් සභාපේ
මතය අනුවයි. එපහම නැතුව ඔබතුමාට තනි
මතයක් අරපගන, “මම දැන් පම්ක නතර කරනවා”
කියලා යන්න බැහැ පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඇයි බැරි?
සභො තිතුමො : පමතැන පිරිසක් කියද්වදී මුළු
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා,ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා ඒකට
බයයිද?
සභො තිතුමො : නැහැ, මම ඒකට බය නැහැ. බය
නිසා පනාපවයි මම ඒ කාරණය කියන්පන්. ඒ
කාරණයත්ත පම් කාරක සභාපේදී මට පනාසලකා
හරින්න ුළුවන්ද? මම පම් කාරක සභාපේ
සභාෙතිවරයා හැටියට,-

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : සභාෙතිතුමාට
බලයක් තිපබනවා, ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාව
පිළිබඳව-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අපි ඒකට එකඟ
වුණාද? ඒක ඉදිරියට අරපගන යමු.

සභො තිතුමො : ගරු මන්ීතුමන්ලාට ඕනෑ ඕනෑ
විධියට මට කටයුතු කරන්න බැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : නැඟිටලා ගිය
මිනිසේසු, ආු නැති මිනිසේසු ගැන බලන්න පනාපවයි
ඔබතුමා ඉන්පන්. පම් කමිටුපේ කාලය ගත කරන්න
කැමති-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මම එක ප්රශේනයයි
අහන්පන්.

සභො තිතුමො : නැහැ, නැහැ. එපහම කියන්න
එො. මම පම් වාර්තාව හැදුපේ සියලු පල්ඛන සහිතව
පල්කම් මණ්ඩලයත්ත එක්කයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අපි ඒක
සාකච්ඡා කරමු.

සභො තිතුමො : පම් කාරක සභාව හැටියට අපි
පකටුම්ෙත හැදුවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා
ෙක්ෂොතීව එපහම කරන්න පකෝ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒ පකටුම්ෙත
සාකච්ඡා කරන්න හදන්පන් නැතුව පම් සාකච්ඡාව
අවසන් කරන්න එො.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : එපහම කරන්න
එො, ගරු සභාෙතිතුමනි.

සභො තිතුමො : ඒ පකටුම්ෙතම, වාර්තාව හැටියට
ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා පිරිසක් කියනවා.

සභො තිතුමො : “එපහම කරන්න” කියලා ඔබතුමා
කියන්පන් පමාකක්ද? ඒ වාර්තාවට සංපශෝධන
ඇතුළත්ත කරන්න ඔබතුමන්ලාට අයිතියක්
තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එපහම
කරන්න බැහැ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එපහම ක්රමයක්
පම් ොර්ිපම්න්තුපේ නැහැ.

( 532 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

බැහැ, මම දවසේ පදකක් ආපේ නැහැ, මපේ අදහස
මම ඔබතුමාට call කරලා කියන්නම්, පමපහම
කරන්න කියලා. දැන් ගිය කේටිය ගියා. ඒ
කේටියපේ අදහසේ තිබුණා. අපි එකඟ වුණා එක
පදයකට. ඒ පදය පනාකරන්න ඔබතුමාට ඇති
පහේතුව පමාකක්ද? ඒ පදය දිගට කර පගන යන්න
ඔබතුමාට තිපබන අෙහසුතාව පමාකක්ද?

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා ඒකට සංපශෝධන
එකතු කරනවා නම්, සංපශෝධන එකතු කරන්න.
කාරක සභාපේ වාර්තාව කියන්පන් පමාකක්ද?
ගරු අජත් පී. ප පර්රො මහතො: පල්කම්තුමාපගන්
අහන්න සභො තිතුමො: “කාරක සභාපේ වාර්තාව”
කියන්පන් පමාකක්ද? කාරක සභාපේ වාර්තාව
කියන්පන්, පමතැන සභාෙතිවරයාට හැටියට
ඔබතුමන්ලා මා විශේවාස කරලා මටත්ත, පල්කම්
මණ්ඩලයටත්ත භාර දීු වාර්තාව. එතපකට ඒක
අනුමත කිරීම, පනාකිරීම ඔබතුමන්ලාපේ වැඩක්.
ඒකට පන් දැන් සංපශෝධන ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.
මම පම්ක පම් මපේ දැනුපමන් හදු එකක්
පනාපවයි පන්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ පල්ඛන,
පමපතක් කරු ෙරීක්ෂණ, පමපතක් ලබා ගත්ත
සාක්ි සටහන් සියල්ල එකතු කරලා හදු පදයක්.

සභො තිතුමො: බාධාවක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඉතින් කර පගන
යමු.
සභො තිතුමො: බාධාවක් නැති එක ෙහසු කරන්න
තමයි මම ඔබතුමාට කියන්පන්, ඒ සංපශෝධන
ිඛිතව පදන්න, එතපකාට පලපහසියි කියලා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ඔච්චර
හිතුවක්කාර ඇයි?
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සභාෙතිතුමනි, ඒ
එකඟත්තවය ෙළ කරලා ගිපේ සභාෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත
කරු වාර්තාවට.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියන
ඔක්පකාම හරි. සභාෙතිතුමනි, මම අහන්පන් එක
ප්රශේනයයි. දැන් ඔබතුමා එකඟ වුණා පන් ඊපේ -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අෙට පත්තපරන්පන්
ඔබතුමන්ලා කණ්ඩායමක් plan කර පගන ඇවිල්ලා
පම්ක කරන්න, පමපහම කළාම පම්ක නවත්තවමු
කියලා, ඒ නැවැත්තවූවාට ෙසේපසේ ඔබතුමා දැන් ඒ
කාර්යයට උදේ කරන බවක් තමයි අෙට
පත්තපරන්පන්. ඔබතුමාට ඇයි දන්පන් නැහැ
පමච්චර අමාරු, පම්ක ඉසේසරහාට කර පගන
යන්න. ඒකයි. අෙට පත්තපරනවා පන් ඒක. Plan කර
පගන
එනවා,
පමපහම
අපි
නැගිටලා
යන්නම්, පම්ක ඉවර කරමු කියලා. එපහම
නැත්තනම් කර පගන යමු.

සභො තිතුමො: මම කියන්පන්, ඔබතුමා අර විධියට
කියද්වදී ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො:
සභාෙතිතුමනි, පම්ක පම් විධියට යන පකාට අපප්ප
හිත රිපදනවා. පොඩ්ඩක් අහන්නපකෝ. අෙට
අසාධාරණයක් පවනවා. ඔබතුමා ෙක්ෂග්රාහියි
කියලා අෙට දැපනනවා. ඒකයි අපි කියන්පන්.
ඔබතුමා ඊපේ යම් පදයක් සඳහා එකඟ වුණා.
ඔබතුමා කිේවා, ඊපේ දවසම හරි අද දවසම හරි කථා
කරලා පම්ක ඉවර කරනවා කියලා. එපහම වුණාට
ෙසේපසේ මම නැගිටලා ගියා නම්, ඔබතුමා මට
පමච්චර ආදරය කරලා කියනවාද, සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමා නැගිටලා ගියා, එතුමා එකඟ පවන්පන්
නැහැ, පම්ක පමතැනින් නවත්තවන්න ඕනෑය
කියලා?

සභො තිතුමො: ඒක ුදුම කථාවක් පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ුදුම කථාවක්
පනාපවයි, සභාෙතිතුමනි. ඒක හරි අසාධාරණයි.
තුන් පදපනක් නැගිටලා ගියා කියලා ඔබතුමාට
කමිටුව නවත්තවන්න බැහැ පන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සමහරු කියලා ගියා
පන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඔබතුමාපේ
පකටුම්ෙතට - මම දැන් පමතැන ඉන්නවා පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සමහරු පනාපවයි.
එකද, පදකද, තුනද
කියලා
වැඩක්
නැහැ.
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා එපහම කරනවාද? ඔබතුමා
පකාපහාමවත්ත කරන්පන් නැහැ. ගිය කේටියට
යන්න කියනවා. දැන් ආපේ නැති කේටිය ඉන්නවා.
ආපේ නැති කේටියපේ අදහස ඔබතුමා පකාපහාමද
දන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඉතින් ෙටන් ගන්න.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පම් ෙටන් අර
පගනයි තිපබන්පන්. ඔබතුමාපේ වාර්තාවට අපි
එකඟත්තවය ෙළ කළා. පකාටසක් එකඟත්තවය
ෙළ කරලා ගියා. සභාෙතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා
පමාකක්ද කරන්න හදන්පන් කියන එක මට
කියන්න. සංපශෝධනය කරනවාද, ඇමුණුම් හැටියට
දමනවාද?

සභො තිතුමො: ඒවා අෙට අදාළ නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමාට වැදගත්ත
පවන්පන් පමතැන ඉන්න කේටිය කියන පදයයි.
පකෝප්ප එකට මම ආපේ නැත්තනම් - මම දවසේ පදකක්
ඇවිල්ලා නැහැ. එන්පන් නැති පකාට මට කියන්න

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න. පහාඳ
පමාපහාතක් ඕනෑ, පම්ක ෙටන් ගන්න. ඊපේ අපි
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එකඟ වුණා, දහතුන්වන පිටුපේ තිපබන කාරණා
කිහිෙයක් සංපශෝධනය කරන්න. ඒ පිළිබඳව
ඔබතුමාපේ පයෝජනා පමානවාද? ඒ සංපශෝධනය
පිළිබඳව.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එකඟ පවන එක
ඇතුළත්ත කරන්න.

සභො තිතුමො: ඒ සංපශෝධනය දැන් සකසේ කළා
පන්. දහතුන්වන පිටුපේ තිපබන කරුණු උපද්වම
සංපශෝධනය කළා. ඒක උපද්වම කිේවා.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: එපහම දමන්න
බැහැ, දැන්.

සභො තිතුමො: පම් කාරක සභාපේ වාර්තාපේ
තිපබන -

සභො තිතුමො: දැන් වාර්තාවක් තිපබනවා.
පකටුම්ෙතක්
තිපබනවා.
ඒ
පකටුම්ෙතට
ඔබතුමන්ලාපේ සංපශෝධනය ඇතුළත්ත කරන්න.
ඒකයි කියන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අෙට ඒක ඉවර
කර ගන්න බැරි වුණා.
සභො තිතුමො: මම කියන්පන් ඒ නිසා දැන් පම්පක්
- දැන් ආෙසු කියන පකාට ඔබතුමන්ලා -

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පවනම.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක කර පගන
යන්න ඔබතුමා කැමතිම නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඉවත්ත කරන්න
ඕනෑ ඒවා ඉවත්ත කරන්න.

සභො තිතුමො: නැහැ, මම කැමැතියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: වැරදි අදහසක් පන්
එතපකාට එන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කැමැතියි. අෙට
කියන්න, ඊපේ පවච්ච එකඟතාව මත ඔබතුමා
කිේවා, අද ඒ පකාටස හදා පගන එන්නම් කියලා.
ඔබතුමා කිේපේ, පම් කමිටුව. දැන් ඊපේ ඒ
එකඟතාව මත තිපබන draft එක පමාකක්ද?
නිශාන්ති මහත්තමිය, ඔබතුමිය ඒ පකාටස
කියවන්න.

සභො තිතුමො: නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා නැහැ
කියලා කියන්පන් පකාපහාමද?
සභො තිතුමො: වැරදි අදහසක් පවන්පන් නැහැ.
එතපකාට වැරදි නම් වැරදි එක කාටහරි
පෙපනනවා. එපහම කරන්න එො. ඒක වැරදියි.

එන්.එසේ. වික්රමරත්න මහත්මිය: “ඍජු මුදල්
මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක MB/PD/1/26/2008
(2008.01.07) (ඇමුණුම - 7) මඟින් 2008 වසපර්දී
ඍජු ක්රමය මඟින් අරමුදල් අවශයතා සුරා ගැනීමට
මාස තුනක කාලයකට තීරණය කර තිබුණු තවත්ත මාස තුනක කාලයකට කියන එක වැඩිුර දැම්මාඑහි ෙසුව මුදල් මණ්ඩල ෙත්රිකා අංක
MB/PD/25/20/2008 (2008.10.07) (ඇමුණුම - 7)
මඟින්ද මුදල් මණ්ඩලය විසින් ද්වවිතීයික
පවපළඳෙපළේ ෙවතින පොලී අනුොතවලට වඩා
සියයට 0.05ක් ෙමණ ඉහළ පොලී අනුොතයන්
සහිත බැඳුම්කර පසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට
නිකුත්ත කිරීම මඟින් සහ එම තීරණයම දීර්ඝ
කිරීපමන් - එතැන තමයි නැවතුපණ්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමනි, දැන් අෙට පමතැන අතෙසුවීමක්
පවලා තිපබනවා පන්.
සභො තිතුමො: අතෙසු වීම කියන එක පවනම
එකක්. ඒක පොදු එකඟතාවකින් කරන්න ුළුවන්
නම් පහාඳයි. හරිද? “මාස තුනකට” කියන
කාරණාව අපි සකච්ඡා කරලා එකඟ වුණා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. ඒක
දමන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: ඊට ෙසේපසේ අවසාන කාරණාපේදී
“දීර්ඝ කිරීම” කියන ප්රශේනය ආවාට ෙසේපසේ ඒක
දීර්ඝ කළාද, නැද්වද කියලා පසායා ගන්න බැහැ
කියලා තමයි තීරණය වුපණ්. ෙැහැදිියිද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හරි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Captive sources
කියන එක, EPF, ETF and NSB සහ review
කියන එක එතැනට ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ. ඒ
කරලා, review එක ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: එපහම නම් ඒක ියන්න ඕනෑ,
දීර්ඝ කළාද, නැද්වද කියලා අනාවරණය කර ගත
පනාහැක කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි. හැබැයි
අතෙසුවීම කියන එක - මාස තුපන් කථාව එන්න
ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ඒ සංපශෝධනය පවනම ඇතුළත්ත
කරන්න. පම් වාර්තාපේ පමතැනම ඒ සංපශෝධනය
ඇතුළත්ත කරන්න.

සභො තිතුමො: ඒක මම උපද්වම කිේවා.
ඔබතුමන්ලාට පමපහමයි පම් සංපශෝධනය
තිපබන්පන් කියලා කිේවා. ඒක තමයි පම් කාරක
සභාව එකඟ වුණු සංපශෝධනය. පමතැනින් එහාට
යන සංපශෝධන තිපබනවා නම්, පම් කාරණාපවන්

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි එක දමන්න.
නැත්තනම් confuse පවනවා පන්.
සභො තිතුමො: හරි එක කියන්න බැහැ පන්.
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

එහාට යන සංපශෝධන තිපබන ඒවා පම් වාර්තාපේ
ඇත්තතටම ඒ පේදය ළඟින් සටහන් කරන්න. සටහන්
කරලා -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැහැ. එපහම
පනාපවයි පන් පවනසේ කරනවා කියන්පන්. ඒක
පනපවයි පවනසේ කිරීම කියන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දැන් කියන
එකට තමයි එකඟ පවන්පන්.

සභො තිතුමො: පිරිසක් පම් පකටුම්ෙත එපහමම
පිළිඅරපගන තිපබනවා.

සභො තිතුමො: ඒක තමයි කරන්න පවන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ පගාල්පලෝ
ගියාට අපි පමානව කරන්නද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පකටුම්ෙතක් හැදුවා.
පම් පකටුම්ෙපත්ත ඇසේ බැල්මට වැරදියි කියලා
කරුණක් අපි සභාෙතිතුමා වශපයන් ඔබතුමාට දැන්
පෙන්වා පදනවා නම්, පකටුම්ෙපත්ත කතෘතුමා
විධියට ඔබතුමා convince පවනවා නම්, ඒක
factually -මතය පනාපවයි. මතය ගැන අත
තියන්න එො. මතය ගැන අත තියන්න එොFactually වැරදියි කියලා, සාක්ි අනුව පහෝ
ඔබතුමාපේ available කරුණ වැරදියි කියලා
පෙපනනවා නම්, ඒ පවනස විය යුතුයි. ඒ වාපේම
ඔබතුමා කියන ක්රමයට දැනට ඇති සාවදය -කරුණු
අනුව වැරදි- අතෙසුවීමකින් එකතු වුණු පකාටසේ
උඩිනුත්ත, විකල්ෙය යටිනුත්ත දැම්මාම, අර වැරදි
මතයට ප්රමුඛතාවක් ලැපබනවා. පම් වාර්තාව
සමාජයට පන් අපි පදන්පන්.

සභො තිතුමො: එපහම නම් සභිකයන් 26 පදනාම
නැවත කැඳවලා කථා කරමු. නැත්තනම් බැහැ.
පිරිසක් පමතැන පිළිගත්ත එකක් ඔය පගාල්ලන්
පවනසේ කරනවා නම් ඒක කරන්න බැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඇයි, එපහම
බැරි? ඒ පගාල්පලෝ ගියාට කමිටුව යන්න ුළුවන්.
සභො තිතුමො: ඒක ඒ පගාල්ලන්පේ වැඩක් පන්.
ඒ පගාල්පලෝ එළියට යන්පන් පම් වාර්තාව
පිළිඅරපගන පන්. ඔබතුමන්ලා ෙසේපදපනක් නැවත
පම්ක පවනසේ කරනවා නම් ඒක මට කරන්න බැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි ෙසේපදනාපේ
ප්රශේනයක් නිසා පනාපවයි පන් ගිපේ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපප්ප ප්රශේනයක්
නිසා පනාපවයි ගිපේ.
සභො තිතුමො: එපහමනම්
කැඳවන්න.

සභො තිතුමො: ප්රමුඛතාවක් පදන ආකාරයට
පනාපවයි, මන්ීතුමනි. එතැනම තමයි දමන්න
ඕනෑ. ප්රමුඛතාවක් පදනවා කියලා foot note එකක්
දමනවා කියන එක පනාපවයි පම් කියන්පන්. පම්
කාරක සභාපේ වාර්තාපේ ඒ paragraph එපක්ම
සංපශෝධනය දමන්න ඕනෑ. නැත්තනම් පම්ක
අච්චාරුවක් පවනවා පන්. ඒක පන් පමතැන
පමච්චර පවලා සාකච්ඡා කපළේ.
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ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැහැ. නැවත
කැඳවන්න පනාපවයි. අෙට ඕනෑ කරපගන යන්න.
සභො තිතුමො: අපි වාර්තාවක් හැදුවා. පිරිසක් මුළු
වාර්තාවම පිළිගන්නවා. ඊටෙසුව ඔබතුමන්ලා
වාකයපයන් වාකය පවනසේ කරනවා නම් එපහම
කරන්න බැහැ. මම කියන්පන් පවනසේ කරන්න
ුළුවන් එකඟ පවච්ච කාරණා ටික සම්බන්ධපයන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : I will clear
this.

ගරු
හර්ෂණ
රොජකරුණො
විගණකාධිෙතිතුමාපගත්ත
උෙපදසේ
එකඟතාවපයන් කරපගන යමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක පවනසේ
කරන්න තිපබන අවසේථාව අෙට ලබා පදන්න.
ඔබතුමන්ලා ඇතුළු අපි හැපමෝපේම එකඟතාව -

මහතො:
අරපගන

සභො තිතුමො: එපහම නම් 26 පදනාම කැඳවමු.
එපහම කැඳවලා පවනසේ කිරීම් කරමු. එපහම
කළාම තව පකපනකුට කියන්න බැහැ අපි නැති
පවලාපේ පවනසේ කළා කියලා.

සභො තිතුමො: ඒ අවසේථාව අපි ලබා පදනවා,
පමන්න පමපහම.
අපි දැන් පම් වාර්තාව හදලා තිපබනවා. පම්ක
draft report එකක් තමයි. පම්ක final report
වශපයන් පම් කාරක සභාව අනුමත කරන්න ඕනෑ.
හැබැයි, අපි කිේවා පම්ක final draft report එක
කියලා. ඒක පන් පකටුම්ෙත කියලා පමහි සඳහන්
කරලා තිපබන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැහැ. එපහම
නම් ආු නැති අය ඉන්පන්.
සභො තිතුමො:
ගරු
මන්ීතුමා
ප්රශේනය
තිපබන්පන්, මට බැහැ එක් පකපනක් හරි කියනවා
නම් පම් වාර්තාව පිළිගන්නවා කියලා, ඒ ුද්වගලයා
පමතැන පම් වාර්තාව පිළිගන්නා බව සඳහන් කරලා
යනවා නම්.,

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Draft report.
ඔේ.
සභො තිතුමො: ඉතින් පම් පකටුම්ෙත පවනසේ
කරනපකාට, පම් පවනසේ කිරීම් කරන කරුණු ටික
පවනම සටහන් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක එතුමාපේ
ප්රශේනයක්.
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සභො තිතුමො: එතපකාට ඒ වාර්තාව නැවත
පවනසේ කරනපකාට.,

පවච්ච ක්රියාෙටිොටි අනුගමනය කරන්න බැරි නම්,
ඔබතුමාත්ත යන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා
කාරක සභාව ඉවර පවන්න කින් නැගිටලා
යන්පන් පකාපහාමද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි කරපගන
යනවා. ඒක හරි වැරදියි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාත්ත
නැඟිටලා යන්න.

සභො තිතුමො: ඒක හරි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ හතර
ෙසේපදනාපේ මතයට එකඟ පවනවා. එතපකාට අපි
පම් කමිටුපේ ඉඳපගන ඉන්නවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හරි නම් හරි. හරි
පදකක් නැහැ.
සභො තිතුමො: මම කියන්පන් පම් වාර්තාපේ හරය
පවනසේ කරන්න බැහැ පන්. පම් වාර්තාව එපහම
පවනසේ කරන්න බැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා සභාෙති
වුණාට ඔබතුමාපේ හිත ඇතුපළේ තිපබන්පන් පවන
කාරණයක්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි ඊපේ කපළේ.
අපි ඒකට පන් අද ආපේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපප්ප ඒවා මම්මා.
අනික් ඒවා සුම්මා.

සභො තිතුමො: පොදුපේ එකඟ පවලා පන් ඒ කපළේ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒ අදහස වැරැදියි. ඒ
අයපේ මතයක් පනාපවයි. පම් සභාෙතිතුමා විසින්
ඉදිරිෙත්ත කරන ලද පකටුම්ෙතට දැක්වූ එකඟතාව.
ඒ අයපේ ුද්වගික ප්රශේනයක් පනාපවයි.
පකටුම්ෙතට සංපශෝධන නැත්තනම් අපි එකඟ නම්
ඒක එකක්. ඔබතුමන්ලාට ඒක පත්තපරනවා නම් තව
එකක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කවුද, පොදු
කියන්පන්? කවුද පොදු කියන්පන්? හතරක්ද,
ෙහක්ද,හයක්ද, දහයක්ද, ෙහපළාවක්ද, විසේසක්ද?
සභො තිතුමො: එතපකාට මට පවනසේ කරන්න
ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියන්න
කවුද පොදු?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Draft report එක
අත්තසන් කරන්පන් නැහැ.

ගරු
හර්ෂණ
රොජකරුණො
මහතො:
ඒ
පගාල්ලන්පේ එක තමයි ඔබතුමාට හරි. ඒ හතර
පදනාපේ එක තමයි ඔබතුමා හරි කියන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඇයි, අපි කියන
ඒවා පවනසේ කරන්න බැරි? ුදුම කථාවක් පන්.
ඊපේ පවනසේ කරන්න ුළුවන්. අද පවනසේ කරන්න
බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභො තිතුමා
ඔබතුමා දැන් ඉසේසරහට යන්න බැරිව එතැන දැන්
හිරපවලා පන්. එකඟ පවලා ආවා පමතැනින්
නවත්තවන්න. දැන් ඉසේසරහට යන්න බැහැ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒක එතැන පවනසේ
කරන්න යන්න එො. සංපශෝධන පවනම ියන්න.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා සංපශෝධන සඳුදාට
පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභාෙතිතුමා,
නැවත ඒකාධිෙති ක්රමයක් ඕනෑද? ොර්ිපම්න්තුව
ශක්තිමත්ත කරන්න ඕනෑ නැද්වද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
පම්ක වාර්තා කරන්න.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: නිපයෝජය ඇමතිතුමා
ඕක පවනම පේන්න පකෝ.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා සංපශෝධන ිඛිතව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. මම ඒක වාර්තාවට ඇමුණුවා
කියලා ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්. මම කාරක සභාපේ
බහුතරයම කැඳවලා කථා කරමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැඟිටලා ගිය
මිනිසේසුන්ට මතයක් නැහැ පන්. කාරක සභාවට
සහභාගි පවන්පන් නැතුව නැඟිටලා ගිහිල්ලා
තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාට බැරි
නම්, අපි සභාෙතිවරපයක් ෙත්ත කරපගන කරුණු
පහායනවා.

චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මතයක් ඇතුවයි
නැඟිටලා ගිපේ. පකටුම්ෙත පිළිපගන ගිපේ.

සභො තිතුමො: ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමතුමා පම්
පකෝප්ප කමිටුපේ සභාෙතිවරයා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමාකද, පම්
කාරක සභාව අද රැසේපවලා තිපබනවා. ඔබතුමා

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු සුජීව්
පසේනසිිංහ මන්ීතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න.

ෙක්ෂග්රාහී පවන්න එො. පම් කාරක සභාව අද රෑ
12.00 පවනතුරු වැඩ කරන්න එකඟ වුණා. පම්
කාරක සභාපේ සභාෙතිවරයා වශපයන් ඔබතුමාට
අෙට ඇහුම්කන් පදන්න බැරි නම් ඔබතුමාට එකඟ

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියන පද්ව මම
පිළිගන්නවා. නමුත්ත ප්රශේනය තිපබන්පන් පිරිසක්

( 536 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පම් වාර්තාව පිළිපගන නැඟිටලා ගියාට ෙසුව ඒ
වාර්තාපේ පේදයක් ඔබතුමන්ලා සම්ූර්ණපයන්
පවනසේ කරනවා නම් ඒ පවනසේ කිරීම පකාපහාමද
මම ඇතුළත්ත කරන්පන්. එතපකාට කරන්න
පවන්පන් තිපබන වාර්තාවට එකතු කරන්න ඕනෑ.
සම්ූර්ණපයන් තිපබන එක ඉවත්ත කරලා ඇතුළත්ත
කරන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
final report පවන්පන් පිටු 01 සිට 12 දක්වා විතරයි.
එතැනින් එහාට final report එකක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඊළඟට තිපබන්පන්
පකටුම්ෙතක්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊළඟට
තිපබන්පන් draft report එකක්. Final draft report
එකක් තමයි. Report එකක් නැහැ. පිටු 12 පවනකම්
report.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, මට විනාඩියක් පදන්න.
අෙට පමතැන තිපබන්පන් පකටුම්ෙතක් පන්. අපි
දැන් පම් පකටුම්ෙත සංපශෝධනය කරමින් යනවා.
පම්ක draft report එකක් පන්. පම්ක final report
එකක් පනාපවයි. අපි දැන් පම්ක ගැන කථා
කරපගන, කථා කරපගන යනවා. කථා කරපගන
කථා කරපගන යනපකාට අපි තීරණයකට
එළැඹුනා, paragraph එපකන් paragraph එකට
සංපශෝධනය කරන්න ුළුවන් ඒවා සංපශෝධනය
කරමු; බැරි ඒවාට තමන්පේ නම දාලා ඇමුණුමක්
හැටියට එකතු කරමු කියලා. ඒක පන් අපප්ප තිබූ
agreement එක. පම්ක කරපගන, කරපගන
යනපකාට කේටියක් කියනවා අෙට පමතැනින්
ඉසේසරහට කරන්න බැහැ කියලා. ඒ පමාකක් හරි
පහේතුවක් නිසා. අෙට පම්ක කරන්න බැහැ ඒ නිසා
අපි නැඟිටලා යනවා කියලා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔේ. අද ඉවර
වුණාට ෙසුව තමයි final report පවන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සාකච්ඡා
පනාකර පම්ක කරන්න බැහැ. ඒ පගාල්ලන්ට බැහැ
පන් අපප්ප මතයට උඩින් යන්න. ඒ පගාල්පලාත්ත
සමානයි පන්. අපි වාපේම පන් ඒ පගාල්ලත්ත. ඒ
පගාල්ලන්ට සභාෙතිතුමාට අණ කරන්න බැහැ
report කරන්න කියලා. එපහම කරන්න බැහැ.
එතපකාට පිටු 11ක report එකක් තිපබනවා.
එතැනින් එහාට පකටුම්ෙතක් තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පල්කම්තුමා, ෙළමු
පිටු 11ට report එකක් වශපයන් අපි එකඟයි.
එතැනින් එහාට පකටුම්ෙතක් වශපයන් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න අපි එකඟයි. ඔබතුමා දන්නවා පන් නීතිය.
ඔබතුමායි මමයි පකෝප්ප කමිටුපේ වැඩ කරලා
තිපබනවා පන්. අපි එකඟ පවලා ගත්තත තීන්දුවක්
තිපබනවා පන්.

සභො තිතුමො: නැහැ. ඒ විතරක් පනාපවයි. ඒ අය
පම් වාර්තාව පිළිපගන යනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් වාර්තාව
පිළිගන්නවා. නැඟිටලා යනවා.

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: පකපසේ පහෝ
අවසාන වාර්තාව පවන්පන් මුළු කාරක සභාවම
එකඟ පවන වාර්තාව.

සභො තිතුමො: පම්ක ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒකට
ඇමුණුමක් තිපබනවා නම් ඒක ඉදිරිෙත්ත කරන්න
කියලා කියනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අනිත්ත අය
නැඟිටලා ගියා කියලා අෙට කරන්න පදයක් නැහැ
පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
පගාල්පලෝ කියනවා අපි පම් වාර්තාව මීට ෙසේපසේ
සංපශෝධනය කරන්න සූදානම් නැහැ. අපි පම්
වාර්තාව පම් විධියටම පිළිගන්නවා. අපි නැඟිටලා
යනවා කියලා කියනවා. එතපකාට ඒ කේටියත්ත
එක්කත්ත සාකච්ඡා කරලා පමහි යම්කිසි පදෝෂ
තිපබනවා නම් හරි ගසේසන්න අෙට අවසේථාවක්
නැහැ. දැන් අෙට අවසේථාව නැහැ පන්. නමුත්ත ඊපේ
ඒ අවසේථාව තිබිච්ච නිසා ඔක්පකෝම එකතු පවලා
පම් පකටුම්ෙපත්ත තිබුණු වැරැදි නිවැරදි කරන්න
අෙට ුළුවන් වුණ බව අපි දැක්කා. දැන් පම්
අවසේථාපේදී ඒ අවසේථාව නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා පම්
point එපකන් එහාට අෙට ඒ අවසේථාව ලැපබන්පන්
නැහැ. එපහම ලැපබන්පන් නැති නිසා පම්ක final
report පවන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දැන් මුළු කාරක
සභාව කියන්පන් අපි. පල්කම්තුමා, ඔබතුමා මට
නිර්වචනය කරන්න දැන් ඔබතුමා ඉදිරිපේ තිපබන
මුළු කාරක සභාව කවුද?
පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: දැන් පම්
ඉන්න කාරක සභාව.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දැන් පම් මුළු කාරක
සභාව අපි කරපගන යමු. මම දන්පන් නැහැ,
ඔබතුමාට ඇයි, පම් අෙහසුවක් තිපබන්පන් කියලා.
සභො තිතුමො: මුළු කාරක සභාව දැන් පමතැන
ඉන්න කාරක සභාව තමයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: ඒක පිළිගන්නවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම්
කරපගන යමු.

සභො තිතුමො: නමුත්ත එපහම ගත්තපතාත්ත පම් වාපේ
ප්රශේනයකුත්ත තිපබනවාපන්, ගරු මන්ීතුමා.
එකඟයි කියන පිරිස අත්ත හරිමුපකෝ. ඒකත්ත අපි
ෙැත්තතකින් තියමු. ඔබතුමන්ලා හය පදනා
ඉන්නවාපන්. ඔබතුමන්ලා හය පදනාට පම් වාර්තාව
සම්ූර්ණ වාර්තාවක් බවට ෙත්ත කරන්න බැහැපන්.

සභො තිතුමො: ප්රාපයෝගිකව පත්තරුම් ගන්න.
යථාර්ථය, ඇත්තත පද්ව පත්තරුම් ගන්න පකෝ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තත පමාකක්ද?
සභො තිතුමො: දැන් පකටුම්ෙතක් හැටියට පම්
කාරක සභාපේ සාකච්ඡා කරන්පන් පම් වාර්තාව
නම්, පම් වාර්තාවම පවනසේ පනාකර, පම් වාර්තාවම
පිළිගන්නා පිරිසක් ඉන්නවා. මම කියන්පන්
පම්කයි. ඔබතුමන්ලාට පවනසේ කරන්න ුළුවන්.
එහි කිසි ප්රශේනයක් නැහැ. ඒ පවනසේ කිරීම පම්
වාර්තාපේ කරුණුවලට එකතු කිරීමක් හැටියට
කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ුළුවන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඇයි බැරි?
ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි පකෝප්ප එක.
සභො තිතුමො: අපි 26 පදපනක් ඉන්නවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, නැහැ. ඒක
ෙසේපසේ. අත්තසන් කරන එක එන්පන් ෙසේපසේ. අපි
පම්ක ඉවර කළාට ෙසේපසේ ඒ කේටියට ුළුවන්
අත්තසන් කරන්න පහෝ අත්තසන් පනාකරන්න. පකෝප්ප
එක හැටියට ඔබතුමා ඒ කාරණය ෙැහැදිි කරලා
පදන්න. පම් පකෝප්ප එක තමයි ඔබතුමා ඉදිරිපේ
තිපබන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, එපහම කරන එක හරි අසාධාරණයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කින් පකටුම්ෙතට
සාමාජිකයන් පදන්පනක් කියනවා පම්කට අපි
එකඟයි කියලා. එතපකාට නැවත එතැනින් එහාට
යන්පන් නැද්වද?

සභො තිතුමො: ඒක තමයි මම කියන්පන්.

සභො තිතුමො: දැන් එපහම පවනසේ කරන්න බැහැ
පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ඊපේ
තීන්දුවකට ආවා, පම් පකටුම්ෙපත්ත ෙරිච්පේදපයන්
ෙරිච්පේදය ගන්න. ඔබතුමා පමාකක්ද අපිට
කිේපේ? විනාඩි 20ක් පදන්නම් කියලා ඔබතුමා
ෙැයක් විතර දුන්නා. ඊට ෙසේපසේ කිේවා, “අපි
ෙරිච්පේදපයන් ෙරිච්පේදය ගනිමු” කියලා. දැන්
එකින් එක අරපගන කථා කරනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක අහන්න ඕනෑ
පකෝප්ප කමිටුපේ පල්කම්තුමාපගන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කරන්න එො.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: පකටුම්ෙත සභාවට
ඉදිරිෙත්ත කළ පවලාපේ පම් පකෝප්ප කමිටුපේ හිටු
පිරිසක් එකඟත්තවය ෙළ කරලා තමයි ගිපේ.

සභො තිතුමො:
ඔේ.
දැන් ෙරිච්පේදපයන්
ෙරිච්පේදය කථා කරපගන යනවා. ඒ අතරතුර
ඔබතුමන්ලාට සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන්. සාකච්ඡා
කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැපන්. හැබැයි, එපහම
සාකච්ඡා කරද්වදි, -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කින් ඉදිරිෙත්ත කළ
ෙළමුපවනි පකටුම්ෙතට පදන්පනක් කියනවා, මම
පම්කට සම්ූර්ණපයන් එකඟයි; පමතැනින් එහාට
මට වැඩක් නැහැ කියලා. එතපකාට ඒක report.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ක්රමපේදය පවනසේ
කරන්න එො.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමා
පජයෂේඨපයක් පන්. ෙැහැදිිව කියන්නපකෝ අපි
සාකච්ඡා කරපගන එද්වදී කේටියක් ගියා.
එපගාල්ලන් කියනවා එකඟයි කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම පවන ක්රමයක්
කියන්නද? ක්රමපේදය පවනසේ පනාකර ඔබතුමාපේ
draft එක ඒ විධියටම පිළිගන්න කණ්ඩායමක්
හිටියාපන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: එකඟ පවලා ගිපේ.
නැඟිටලා ගිපේ නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: වැපඩ් හරි, වැපඩ්
හරි. Plan එක හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
පම් කාරක සභාව ෙටන් ගත්ත දිනපේ පදන්පනක්
කියනවා පම් කරු ටිකට මම එකඟයි කියලා.
පමතැනින් එහාට මට වැඩක් නැහැ කියලා.
එතපකාට ඔබතුමා එතැනින් පම් කටයුත්තත
නවත්තවලා ඉවර කරනවාද? කින් පකටුම්ෙතට
ඔබතුමා අහුවාම පදන්පනක් කියනවා “මම
පම්කට සම්ූර්ණපයන් එකඟයි” කියලා ඒ පදන්නා
නැඟිටලා යනවා.

ගරු
හර්ෂණ රොජකරුණො
පදනවාපන්. එතපකාට ුළුවන්.

මහතො:

දැන්

සභො තිතුමො: එපහම කරන්න එො. ඔබතුමන්ලා
ඒ විධියට කථා කරන්න එො.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා පම් වැපඩ්
කරන්න එො. පම්පක් සීමාවක් තියා ගන්න.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ගිය කේටියට
ුළුවන්, -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පහාඳයි. එපහත්ත
අපි එතුමා ආදරපයන් පිළිගන්නවා. එතුමා ෙැමිණි
බව වාර්තා කරන්න. “ගරු වීරකුමාර දිසානායක
මන්ීතුමා පම් අවසේථාපේ සභාවට ෙැමිණ සිටී.”

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක විහිළුවට
ගන්න එො. බබ්ලබු වාපේ හැසිපරන්න ඕනෑ
නැහැපන්.

ගරු වීරකුමොර
සභාෙතිතුමා, -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ඔබතුමා අපි කියන පද්ව කරන්න.

දිසොනොයක

මහතො:

ගරු

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කරන්න
බැහැ, සමිතිවලට ඇවිල්ලා වාඩි වුණාම. “වීරකුමාර
දිසානායක මන්ීතුමා ෙැමිණ සිටී”. ඔබතුමා නැවත
සාදරපයන් පිළිගන්නවා. සුබ සන්ධයාවක් පේවා!
ගරු මන්ීතුමා. ඔබතුමා ෙැමිණීම ඉතා වටිනවා.
ඔබතුමා ෙැමිණීම අෙට පලාකු ධධර්යයක්. මපේ
point එක ගන්නපකෝ. -as it is- ඕනෑය කියන
පිරිසට පදන්න. නැත්තනම් අවුල්පන්. අපි තමයි පම්
කමිටුව. තව මන්ීවරු හවසේ වනපකාට ඒවි. අපි පම්
ෙණිවුඩය කියලා තිපබන්පන්. අද කමිටුව හවසේ
වනතුරු ෙැවැත්තපේවි. රෑ 12.00 වනතුරු
ෙැවැත්තපවන එකක් නැහැ. නමුත්ත හවසේ වනතුරු
ඇදිලා යනවා. ඒ නිසා ුළුවන් පවලාවට එන්න
කියලා තමයි ෙණිවුඩය ලබා දීලා තිපබන්පන්. අපි
තමයි පම් කමිටුව. අපි දවස කැෙ කරලා පමතැන
ඉන්න මිනිසේසු. අපිට සවන් දීලා ඔබතුමා
සභාෙතිතුමා වශපයන් විගණකාධිෙතිතුමා සහ
පල්කම් මණ්ඩලයත්ත එක්ක එකඟපවලා, සාක්ි
සටහන්වලට, නීතියට සහ වාර්තාවට අනුව
ඔබතුමාපේ විනිශේචයට ගැළපෙන පද්වවල් එක්ක අපි
ඉසේසරහට යමු. එතපකාට සඳුදාට ඔබතුමා ඉසේසරහ
යම් පල්ඛනයක් තිපබනවා. එකක් තමයි පම් -as it
is-. අර පිරිසට අත්තසන් කරන්න. අනික තමයි
අද පම් සාකච්ඡාපේදී එකඟ වන කරුණු ඇතුළත්ත
වුණු, එපහම එකඟ වීමක් ඇති පනාවුපණාත්ත
පමානවත්තම පවනසක් ඇති පනාවුණු පල්ඛනය.
දැනටමත්ත පවනසේපවලා තිපබන බව අපි
දන්නවාපන්. එතපකාට කාටවත්ත අසාධාරණයක් සිදු
පවන්පන් නැහැ. මන්ීතුමන්ලා 26 පදනාටම
ඇවිල්ලා අත්තසන් කරන්න කියලා ඔබතුමා දැනුම්
දුන්නාම ඒ සියලු පදනාටම ඇවිල්ලා තමන් අත්තසන්
කරන පල්ඛනය පමාකක්ද කියලා තීරණය කර
ගන්න ුළුවන්. අපි එතැනට යමුද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතපකාට ගිය
කේටිය ආවාට ෙසේපසේ පවනසේ කරන්න ුළුවන්.
සභො තිතුමො: එපහම කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න,
පොඩ්ඩක් ඉන්න.
සභො තිතුමො: ඔය අදහස වැරැදියි. මම පිරිසකට
උදවු කරනවාය කියන කථාවපන් ඔය කියන්න
යන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ගැන තවමත්ත විශේවාසයි.
අපිට නරක පද්වවල් හිපතනවා. ඔබතුමා පහාඳට
ඉන්නපකාට අපි අදහසේ පවනසේ කර ගන්නවා.
සමාපවන්න, මම නරක පද්වවල් හිතුවාට. දැන් පහාඳ
පද්ව ගැන හිතන්න. එම “as it is” draft එකට එකඟ
පිරිස ඉන්නවාපන්. එතුමන්ලා නැඟිටලා ගියා. පම්
විධියටම ඒ අයට ඔබතුමා draft එකක් print කරලා
තියන්න, ඒපගාල්ලන්ටත්ත අත්තසන් කරන්න. අපි
විවෘත මනසින් පම් කමිටුපේ ඉන්පන්. මම
අවංකවම කියනවා, සුජීව පසේනසිංහ ඇමතිතුමා
හිටිපයාත්ත පහාඳ බව. මම එතුමා එක්ක සමහර
කාරණාවලට එකඟ නැහැ. මම දන්නවා, එතුමා
කියන්න යන්පන් පමානවාද කියලා. මම ඒවාට
එකඟ නැහැ. ඒකයි මම පමච්චර fight කරන්පන්.
විපශේෂපයන්ම
හුඟක්
පවලාවට
අවසාන
නිගමනයකට මම එතුමාත්ත එක්ක එකඟ පවන්පන්
නැහැ. අපිට ඕනෑ පම්ක compromise කරන්නයි.
අපිට ඕනෑ inclusive approach. එතුමන්ලාටත්ත
draft එකක් type කරලා print කරලා හදලා
තියන්න. පම්කට කිසි පවනසක් නැතිව එකඟයි
කියු පිරිසපේ නම් ටික ඔබතුමාපේ වාර්තාවට
අමුණන්න. ඒ වාපේම චන්රසිරි ගජදීර මන්ීතුමාට
නමක් එකතු කරන්න කිේවාපන්. එතුමාට පදකින්
ඕනෑම එකකට අත්තසන් කරන්න ුළුවන්. එතපකාට
ඒ ප්රශේනය ඉවරයි. නැඟිටලා ගිය පිරිසපේ අදහසට
ගැළපෙන print-out එක අරපගන තියන්න. නමුත්ත
අපි තමයි පම් කමිටුව. ගරු වීරකුමාර දිසානායක
මන්ීතුමා නැවතත්ත ෙැමිණියා. එතුමා නැඟිටලා ගිය
පකපනක්. තව ටිකක් හවසේ වනපකාට තවත්ත අය
එන්න ුළුවන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: හරි
අසාධාරණයි. අපිට පම්ක කරපගන යන්න බැරි
නැහැ. ඒපගාල්ලන් ගියා කියලා, ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කිේව පද්ව
පහාඳයි පන්ද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමාපේ
අදහස පහාඳයි. ඒ අදහස වැදගත්ත.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අසාධාරණයක්
පවලා තිපබනවා නම් ඒපගාල්ලන්ට -as it is- එකට
අත්තසන් කරන්න ුළුවන්.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: මම ආපේ
මපේ නිර්පද්වශ ටික දීලා යන්න.
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කැඳවලා අපි සාකච්ඡා කරමු කියලා. එතපකාට
පම්ක 25 වැනිදා ොර්ිපම්න්තුවට දානවාය කියන
එක තීරණය කරන්න බැහැ. පොපරාන්දු පවච්ච
ආකාරයට එපහම කරන්න බැරි වන එක ගැන මම
කනගාටු වනවා. 26 පදනාටම ිඛිතව දැනුම් දීලා,
26 පදනාම කැඳවලා අපි ලබන අඟහරුවාදාට
ොර්ිපම්න්තු දිනපේදී රැසේ පවමු. රැසේපවලා
තීරණය කරමු පම් පල්ඛනය පිළිගන්නවාද
නැත්තනම් පවන පල්ඛනයක් ඉදිරිෙත්ත කරනවාද
කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: News
reportවල පමපසේ සඳහන්පවලා තිපබනවා. “පම්
මාසපේ 25 වැනි දින ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කිරීමට නියමිත මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව
සම්බන්ධපයන් වූ කමිටු වාර්තාපේ අවසන් වාර්තාව
සකසේ කිරීම ඊපේ මධය රාත්රිය අවසන් වනපතක් සිදු
වූ අතර එහිදී මහත්ත කාල පගෝේටියක් ඇතිව තිපබ්ල.
බැඳුම්කර මගඩියක් සිදුව නැතැයි එක්සත්ත ජාතික
ෙක්ෂ මන්ීවරුන් කියද්වදි විෙක්ෂය සහ ශ්රී ලංකා
නිදහසේ ෙක්ෂ මන්ීවරුන් ඊට විරුද්වධ වීම නිසා
අවසන් වාර්තාව සකසේ කිරීම උණුසුම් මුහුණුවරක්
ගත්තපත්තය. හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයාට
ෙක්ෂොතීව එජාෙ මන්ීවරුන් දිගින් දිගටම අදහසේ
ෙළ කළ අතර අනික් මන්ීවරුන් ඊට විරුද්වධව
අදහසේ
ෙළ
කළහ. ඒ
අනුව
25වැනිදා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමට නියමිත වාර්තාව
පබදුණු වාර්තාවක් වන බව වාර්තා වන අතර
එක්සත්ත ජාතික ෙක්ෂ මන්ීවරුන් මහ බැංකුපේ
හිටු අධිෙතිට ෙක්ෂවත්ත, පසසු අය විරුද්වධවත්ත
පලස අවසන් වාර්තාව සකසා ඇත.”

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ිඛිතව අද අපිට ආරාධනා කරලා
තිපබන්පන්. ඒපගාල්ලන් ආපේ නැහැ කියන එක
සාධාරණ නැහැ.
සභො තිතුමො: ආපේ නැහැ කියන එක සාධාරණත්ත
නැහැ. පම් සංපේදී ප්රශේන නිසා, ගරු
වීරකුමොර
දිසොනොයක
මහතො:
නැහැ, සභාෙතිතුමා. ඔබතුමා තීරණයක් අරපගන
පම්ක ොර්ිපම්න්තුවට දාන්න ුළුවන්. ඉවරයිපන්.
අට පදපනක් පම් වාර්තාව පිළි අරපගන තිපබනවා.
ෙසේ පදපනකුපේ අදහසේ අර ගන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒවායින් අපිට
වැඩක් නැහැ. අපි පම් වැපඩ් කරමු. පම් වැපඩ් කර
ගන්න අෙට අවසේථාව ලබා පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තත්තෙරයක් මට
පදන්නපකෝ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්පක්
තිපබන විධියට වාර්තාව පදකට පබදිලා. මම
දන්පන් නැහැ පමතැනින් ගිය කවුරු පහෝ, -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක හරි
අසාධාරණයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ. පම්කපන්
පවලා තිපබන්පන් හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමනි. ඒ ගිය
කණ්ඩායමට ඕනෑ කරන්පන් පම් පදකට පබදීම
තහවුරු කරන්නයි. එච්චරයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමාපවන්න. ගරු
සභාෙතිතුමනි, ගණ ූරණයත්ත තිපබ්ල නම්, දවසත්ත
හරි නම්, ඔබතුමන්ලාපේ පශ්රේෂේඨ සහභාගීත්තවයත්ත
තිපබනවා නම් දැන් පමාකක්ද තිපබන ප්රශේනය?

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියන කාරණය
ඔබතුමන්ලාට සාපප්පක්ෂව සාධාරණයි කියලා මට
පත්තපරනවා. නමුත්ත පම් වාර්තාව මාස 16ක් තිසේපසේ
සාකච්ඡා කරු වාර්තාවක්. කාරක සභාපේ
මන්ීවරු පගාඩාක් පදපනක් පම් ගැන සාකච්ඡා
කළා. ඒ වාපේම පමය රපේ තිපබන සංපේදී
ප්රශේනයක්. නම් වශපයන් බැලුපවාත්ත එපහම දැන්
අට පදපනක් ඉන්නවා. අට පදපනක් පම් වාර්තාවම
පිළි අරපගන ගිහිල්ලා තිපබනවා. චන්රසිරි ගජදීර
මන්ීතුමාත්ත ඒ වාර්තාව පිළිඅරපගන තිපබනවා,
සම්ූර්ණපයන් පිළිගත්ත වාර්තාවක් හැටියට.
ඔබතුමන්ලා ෙසේ පදපනක් දැන් කියනවා, “පම්ක
නැවත සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ”ය කියලා.

සභො තිතුමො: ඒක හරි. නමුත්ත පමතැන තිපබන
ප්රශේනය පම්කයි. කාරක සභාව හැටියට පම් වාර්තාව
සාකච්ඡා කරන්පන් ඔබතුමන්ලා හය පදපනක්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඉතින් පමාකද?
අපි පොඩිද?
සභො තිතුමො: පොඩි පනාපවයි. ගණ ූරණය
තිපබනවා. ඒක ඇත්තත. නමුත්ත පම් වාර්තාව මීට වඩා
ුඵල් විධියට සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරන්න
වාර්තාවක් තිබිය යුතු බව පිළිගන්නවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපිට ඕක
පත්තපරන්පන් නැද්වද?
සභො තිතුමො: ඒ කාරණය පත්තපරනවා පවන්න
ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගණ ූරණපයන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒපගාල්ලන්ට
අවසේථාව ලබා දුන්නා.

සභො තිතුමො: ගණ ූරණය අනුව. ඒකත්ත
ෙැහැදිියි. සභාෙතිවරයා හැටියට මට හිපතනවා,
පම් ඇති පවච්ච තත්තත්තවය ඒ අට පදනාටවත්ත,
ඔබතුමන්ලා ෙසේ පදනාටවත්ත අදාළව පනාව
ොර්ිපම්න්තුපේ පම් කාරක සභාපේ 26 පදනාම

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපිට පම් කාරණය
පත්තපරන්පන් නැද්වද?

( 540 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

වාර්තාවට ඒ ආකාරපයන්ම එකඟ වන්න බැහැ
පන්?

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට ඒ කාරණය
පත්තපරන බවත්ත පිළිගන්නවා. නමුත්ත මන්ීවරු අට
පදපනක්ම පම් වාර්තාවම පිළිගන්නපකාට
ඔබතුමන්ලාට ුඵවන්කම තිපබනවා පම් වාර්තාවට
නැවත සංපශෝධන - පවනසේකම් - ඇතුළු කරන්න.
හැබැයි, ඒ කටයුතු කරන්පන් පම් වාර්තාපේ තිපබන
කරුණු පවනසේ කරලා පනාපවයිපන්; පම්
වාර්තාපේ කරුණු පවනසේ කරලා පනාපවයි.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: නැහැ,
මන්ීවරුන්පේ නිර්පද්වශ පවනම එකතු කරනවා
පන්. ඒකට තමයි පම් වාර්තාව පදන්පන්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: කැමති වුණු අය
තව එනවා. පම්ක පකෝළමක්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්ක උසාවිය
පනාපවයි පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Draft එකපන් පම්
තිපබන්පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමන්ලා පම්
වාර්තාවට එකඟ පවලා ගියා නම්, තව වාර්තාවක්
පදන්පන් පමාකටද?

සභො තිතුමො: Draft එක බව ඇත්තත. හැබැයි, පම්
වාර්තාපේ කරුණු පවනසේ කරලා පනාපවයි ඒ
කටයුතු කරන්පන්. පම් වාර්තාපේ කරුණු පවනසේ
කරනවා නම් අපි 26 පදනාම කැඳවලා පවනසේ
කරමු.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්ක උසාවිය
පනාපවයි. මට තිපබන අයිතිය සීමා කරන්න
කාටවත්ත බැහැ. මට තිපබන අයිතිය මම පමාකටද
අනුන්ට පදන්පන්? පම්ක මපේ අයිතිය. ගරු
සභාෙතිතුමනි, මපේ වාර්තාව පදන්නම්, ඒක
පවනම අමුණන්න. කමිටුව හදු වාර්තාව මම
අනුමත කරනවා වාපේම, මම පවනම එකක්
පදනවා. මම පහමින් කථා කළාම හිතන්න එො, මට
හයිපයන් කථා කරන්න බැහැයි කියලා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: කමක් නැහැ.
මට ඒ අයිතිය තිපබනවාපන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සභාෙතිතුමනි,
හරි. 26පදනාපගන් පකපනක් ආපේ නැත්තනම්, ඒ
අයට නැවත අවසේථාවක් පදනවාද?
The Hon. Ajith P. Perera: You cannot do
that.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට විනාඩියක්
පදන්න.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අපි ඉවත්ත
වුපණ් ෙදනමක් ඇතුව. අපි කිේවා, පම් වාර්තාව අපි
පිළිගන්නවා. පම් වාර්තාව 25 පවනිදාට
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න කියලා. තව
අමතර කරුණු තිපබනවා නම්, එකතු කරන්න
කියන ෙදනමින් තමයි අපි ගිපේ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මට විනාඩියක්
පදන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පජයෂේඨත්තවය
සලකා.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමාපේ
වචනය අසා තමයි අනික් අය ගිපේ. ඇත්තත
වශපයන්ම මමත්ත යන්න ලෑසේති වුණා.
සභාෙතිතුමාට මම කිේවා, පම් පකටුම්ෙතට
ෙක්ෂොතයි කියලා. ඊට ෙසේපසේ සභාෙතිතුමා කිේවා,
පවනත්ත ඒවා තිපබනවා නම් සඳුදාට පගනැල්ලා
පදන්න කියලා. අනික් අය ගියාට ෙසේපසේ
සභාෙතිතුමා පවන තීන්දුවකට එනවා නම් ඒක
වැරදියි.

සභො තිතුමො: අපි 26 පවනිදාට සියලු පදනා
කැඳවමු.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අඟහරුවාදා
ආපේ නැත්තනම්?
සභො තිතුමො: ආපේ නැත්තනම් කරන්න පදයක්
නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දැන් කරන්න
පදයක් නැහැ. ඇයි, දැන් කරන්න පදයක් නැත්තපත්ත?
දැන් කරන්න පදයක් නැහැ, එදාට කරන්න පදයක්
තිපබනවා. පම්ක ුදුම කථාවක් පන්?

සභො තිතුමො: පම් කාරක සභාවට මන්ීවරු එන
යන එක මට ප්රශේනයක් පනාපවයි. ඒක මම
ඔබතුමන්ලාට අවධාරණය කරනවා. ගරු වීරකුමාර
දිසානායක මන්ීතුමනි, ඔබතුමා පම් පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාව පිළිපගන අත්තසන් කළාට ෙසේපසේ ඔබතුමාට
නැවත නිර්පද්වශ පදන්න බැහැ.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්ක අද
අවසාන කරමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔය ගණන් වැරදියි
පන්? ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා කිේව අට
පදනාපගන් පදපදපනක් දැනටමත්ත පම් සභාපේ
ඉන්නවා. ඔබතුමාට ඒ පගාල්ලන් ගැන විනිශේචය
කරන්න බැහැ. දැන් වීරකුමාර දිසානායක මැතිතුමා
එතුමාපේ වාර්තාව ියමින්, අත්තසන් කරමින්
ඉන්පන්. එතුමා වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරද්වදි මුල්

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි නැඟිටලා
ගිපයෝතින් විරුද්වධයි කියලා ඒකත්තසභො තිතුමො: පම් පකටුමෙත්ත වාර්තාව පිළිගත්තතා
කියලා කිේවාට ෙසේපසේ ඔබතුමාට නැවතත්ත
සංපශෝධන පදන්න බැහැ.
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපප්ප එක පවනසේ
කරන්නත්ත එො, අපි පවනසේ කරන්පන්ත්ත නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කාටත්ත
සාධාරණයක් විය යුතුයි. අපි කෑම කාලා එන්නම්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට නැවත පම්ක පවනසේ
කරන්න බැහැ. ෙැහැදිිද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අනික්
මන්ීතුමන්ලා කෑම කාලා ආවා පන්? අපිත්ත
ගිහිල්ලා එන්නම්. සභාෙතිතුමා ඉන්න. අපි ගිහිල්ලා
එන්නම්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම ප්රකාශයක්
කරලා යනවා.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. මමත්ත කන්න
එොයැ.

සභො තිතුමො: ගරු වීරකුමාර දිසානායක
මන්ීතුමනි, ඔබතුමන්ලා පම් වාර්තාව “පොදු
වාර්තාව” කියලා පිළිගත්තතාට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලාට
නැවත පම් වාර්තාවට සංපශෝධන දමන්න බැහැ. පම්
වාර්තාව පිළිපනාගත්ත මන්ීවරුන්ට තමයි
සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන් වන්පන්.
ඒකයි මම පමෙමණ පවලා කථා කරන්පන්. ඕනෑම
මන්ීවරපයකුට පම් සභාවට එන්න ුළුවන්, යන්න
ුළුවන්. ඒක පවනම කථාවක්. ඔබතුමන්ලා පම්
පකටුම්ෙත පිළිපගන ගියාට ෙසේපසේ නැවත පම්
කාරක සභාපේ සිටින මන්ීවරු ඒක පේදපයන්
පේදය සම්ූර්ණපයන් පවනසේ කරන එකට මම
එකඟ නැහැ. ඒ පවනසේ කිරීම පම්කට ඇතුළු
කරන්න ඕනෑ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
කිසිම මන්ීවරපයකුට තව මන්ීවරපයකුපේ
අයිතියක් නැති කරන්න බැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතැන පබාරු
කරන්න එො. පම්ක අවසන් කරන්න ගිහිල්ලා
අවසන් වුපණ් නැති වුණාම ආපයත්ත ආවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අවසන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමානවාද
අවසන්?
සභො තිතුමො: ඕක පනාපවයි කාරණාව. තවම
පම්ක අවසාන වාර්තාව බවට ෙත්ත පවලා නැහැ.
පම්පක් දහතුන්පවනි පිටුව දක්වා තමයි සංපශෝධන
ඉදිරිෙත්ත කරමින් පම් පකටුම්ෙත සාකච්ඡා කරලා
තිපබන්පන්. එපහම තිපයද්වදි තව මන්ීවරු පිරිසක්
පම් සාකච්ඡාපේදී පම් මුළු පකටුම්ෙතම වාර්තාව
හැටියට පිළිපගන ගිහිල්ලා තිපබනවා. එපහම
ගිහිල්ලා තිපයද්වදි quorum එක හැටියට පම් කාරක
සභාව තියනවා නම්, පම්ක තව දුරටත්ත සාකච්ඡා
කරන්න ුළුවන්. එපහම බාධාවකුත්ත නැහැ. ඒ
මන්ීවරුන්ට බාධාවකුත්ත නැහැ. ඒක තමයි
පමපතක් සාකච්ඡා කපළේ. බාධාවක් නැහැ වාපේම,
මට තිපබන ප්රශේනය තමයි, පම්ක මුළු වාර්තාව
හැටියට මන්ීවරු ප්රමාණයක් පිළිපගන තිපබන
නිසා ඒ මන්ීවරුන්ට සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්න
බැහැ කියන එක. අනික් මන්ීවරුන්ට සංපශෝධන
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්. හැබැයි, ඒ සංපශෝධන
ඉදිරිෙත්ත කරද්වදි වාර්තාවට සාධාරණය ඉෂේට
වන්නත්ත, මුළු ක්රියාවියට සාධාරණයක් ඉෂේට
වන්නත්ත, ඒ සංපශෝධන ඒ පේදයට පවනම ඇතුළු
වන්න ඕනෑ. ඒකයි අපි සාකච්ඡා කපළේ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම යද්වදි හරියට
Minute කරලා ගියා. අපි එකඟ වුණු වාර්තාවක්
තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Plan එක දුන්නා,
ගිහිල්ලා බලමු, පම්ක හරි ගිපේ නැත්තනම් නැවත
එන්න කිේවා.
සභො තිතුමො: Plan නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක ප්රශේනයක්
නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු
පදපවනි පකටුම්ෙත තිපබනවා පන්. ඒකට අපි
එකඟතාව ෙළ කරලා, ඒක as it is පිළිඅරපගන
තමයි ගිපේ. ඒකට අෙට සංපශෝධන නැහැ කියලා
තමයි ගිපේ.
පදපවනි එක, ඒක ඔබතුමා වාර්තාවක් හැටියට
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඊට අමතරව පම් මන්ීතුමන්ලාට
පහෝ පවන මන්ීතුමන්ලාට ඔය වාර්තාවට
සංපශෝධන ඇතුව පහෝ නැතුව පහෝ තවත්ත අලුත්තම
පදයක් තිපබනවා නම්, ඔබතුමා ඒක පවනම
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. අපි පමතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කරන
එකට සංපශෝධන පේන්පන් නැහැ. එපහම කරන්න
බැහැ පන්? අෙට වාර්තා පදකකට කටයුතු කරන්න
බැහැ පන්? අපි එකකට කැමැතියි කියලා, අනික්
එකට විරුද්වධව කටයුතු කරන්න බැහැ පන්?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
නිර්පද්වශවලට අපි එකඟ නැහැ.

මහතො:

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම පනාපවයි.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔය වාර්තාවට ඡන්ද විමසීමක්
කරලා සභාපේ කටයුතු අවසන් කරන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම ඕනෑ නැහැ.

පම්පක්

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඡන්ද නැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතුතමනි, ඔබතුමා ඉසේපසල්ලා කිේපේ ඕක
පනාපවයි පන්. අපි නැඟිටලා ගිපේ ඕකට පනාපවයි

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඉදිරිෙත්ත වුණු
වාර්තාව අපි අනුමත කරලා තිපබන්පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පන්. ඔබතුමා ප්රකාශයක් කළා. ඔබතුමා ප්රකාශයක්
කරලා කිේවා, පම් වාර්තාවට අමතරව පමතුමන්ලා
පවනත්ත එකක් දමනවා නම්, ලබන සඳුදා
පවනපකාට පගනැල්ලා පදන්න, ඒක ඇතුළත්ත කර
ගන්නම් කියලා. පම් කරුණු එකින් එකට සාකච්ඡා
කරනවා කියලා එපහම කථාවක් කිේපේ නැහැ. අපි
නැඟිටලා ගිපේ; අනුමත කපළේ ඒ ෙදනම මත. ඒක
නැවත පවනසේ කරන්න බැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ීතුමනි, ඔබතුමන්ලා
අපප්ප පකටුම්ෙතට විරුද්වධයි පන්. ඒකයි අෙ එය
සම්මත කපළේ. අෙ එකඟ වුණු එක අෙ සම්මත කළා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක වාර්තාව
පනාපවයි, පකටුම්ෙත.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි,
පමවැනි
තත්තත්තවයක් පම්
ොර්ිපම්න්තුපේ ඇතිවුණු ෙළමුවැනි වතාව පමය
පනාපවයි පන්. කාරක සභාවලදී ඉතිහාසපේ
කණ්ඩායම් පදකක් පමවැනි මතවාද ඉදිරිෙත්ත කර
තිපබනවා. ඒක ආදර්ශයට පගන ඔබතුමා වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමා
කාටවත්ත යන්න කිේපේ නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා එකඟ
වුණාද?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා ඉතා
ෙැහැදිිව පම්ක කියන්න. මම ඒක හරියට Minute
කරලා ගියා. ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කළ පදපවනි
පකටුම්ෙතට ඒ පලස අපි එකඟයි. ඒක තමයි 9 හරි,
8 හරි අත්තසන් කරු වාර්තාව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමනි,
පම්ක පකටුම්ෙතක්, වාර්තාවක් පනාපවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා ප්රජාතන්ත්රවාදී වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පකාපහේද අත්තසන්
කපළේ?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් වාර්තාපේ සැර බාල කරන්න
එො. ඔබතුමා පම් ොර්ිපම්න්තුපේ ඉතිහාසයටම
කැලලක් ඇතිකරන්නයි යන්පන්. ඔබතුමන්ලාපේ
වාර්තාවක් පවනම ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි අත්තසන් කළා.
2, ඊ ළඟට දැන් තවත්ත මන්ීවරු කණ්ඩායමකට
අවශයතාවක් තිපබනවා, සභාෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත
කරු වාර්තාව සංපශෝධන සහිතව පවනසේ කරන්න.
එතපකාට ඒක පදපවනි වාර්තාව. පමාකක්ද 1,
පමාකක්ද 2 කියලා අෙට ප්රශේනයක් නැහැ. අරක
එක පකටුම්ෙතක්. පම්ක තව පකටුම්ෙතක්. අපප්ප
එක අපි අත්තසන් කරලා තිපබන නිසා ඒක සම්මතයි.
ගරු හර්ෂණ
පකටුම්ෙතක්.

රොජකරුණො

මහතො:

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමාට එපහම කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඔබතුමා
ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. අපප්ප තීන්දු පවනසේ කරන්න කියා ඔබතුමා
පකාපහාමද කියන්පන්?

පම්ක

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න. අෙ පම් ගරු
මන්ීතුමන්ලාපේ, -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක වාර්තාවක්
පනාපවයි, පකටුම්ෙතක්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: Dr.
Neville Gunaratneපේ එපක්දිත්ත පවනම
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කළා. පශ්රේෂේඨාධිකරණ විනිසුරු
සමරපකෝන් මහත්තමයාපේ එපක්දිත්ත පවනම
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කළා. ඒ මත පදකක්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමන්ලාපේ
වාර්තාව එකක්. පම්ක තව එකක්. අපප්ප පකටුම්ෙත
අෙ අත්තසන් කර තිපබන නිසා දැන් එය සම්මතයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සම්මත කළා කියා
ඔබතුමා කියන්පන් පකාපහාමද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාට පම්
පකටුම්ෙත පවනසේ කරන්න බැහැ. වාර්තා පදකක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම තමයි.
ඔබතුමන්ලාපේ පකටුම්ෙතත්ත එපහමයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක draft
එකක්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: වාර්තා පදකක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: Draft එක
අෙ සම්මත කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමම ප්රශේනය විසඳන මාර්ගයක්
ගැනයි මම පම් කියන්පන්. ගරු බිමල් රත්තනායක
මන්ත්රිතුමනි, පොඩ්ඩක් අහපගන ඉන්නපකෝ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතපකාට අපප්ප
පකටුම්ෙත?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමන්ලාපේ
පකටුම්ෙත ඔබතුමන්ලාපේ.

( 543 )
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්පන්
පකටිපයන් වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න
කියායි.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: එතුමා හරි.
එතුමාපේ වාර්තාව පවනම ගන්න. ඒකයි, මුලදි
ගත්තත තීන්දුව.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්ක
පවනසේ කරන්න බැහැ, ගරු සභාෙතිතුමනි. වාර්තා
පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභාපවන් නැඟිට
යනවා නම් එතුමන්ලාට එපසේ යන්නත්ත අයිතිය
තිපබනවා. ඕනෑ නම් අද පමම කාරක සභාවට
එන්පන් නැතිව ඉන්නත්ත ුළුවන්. නමුත්ත, අද පමම
කාරක සභාවට ෙැමිණ සිටින මන්ී සංඛයාව සහ
පම් සාකච්ඡාව ඉදිරියට පගන යාමට සූදානමින්
සිටින මන්ී සංඛයාව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ අනුව අෙ
කළ ඉල්ලීම සලකා බලා, එකඟ වූ ෙරිදි පම්
සාකච්ඡාව ඉදිරියට පගන යන පලසත්ත, පිටු අංක 13
සිට ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන පලසත්ත මා
ඔබතුමාපගන් පගෞරවපයන් ඉල්ලා සිටිනවා. එපසේ
පනාකරන්න තරම් කිසිම සාධාරණ පහේතුවක්
උෙචය පවලා නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: වාර්තා පදකයි.
පවන කථා නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාපේ පකටුම්ෙත පිළිබඳව
කරන සාකච්ඡාව අවසන් නැත. ඒ සාකච්ඡාව
ආරම්භ කරන පලස මම පගෞරවපයන් ඉල්ලා සිටිමි.
සභො තිතුමො: මම පමපහම කරන්නම්. 25වැනි
දාට පම් පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කරලා, අවශය නිර්පද්වශ අරපගන, වාර්තා
පදකක් පලස පහෝ පමය ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්
පකපසේද කියා මම බලන්නම්. පම් ඇති වුණු
තත්තත්තවය සම්ූර්ණපයන් වාර්තා කරලා, මම
ඔබතුමන්ලාට දැනුම් පදන්නම්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අෙ ඊපේ සාකච්ඡා කර, අද රාී 12
වනතුරු පහෝ පම් පකටුම්ෙත ගැන සාකච්ඡා කිරීපම්
බලාපොපරාත්තතුපවන් තමයි ආපේ. අෙට දැන් පම්
සභාපවන් නැඟිටලා යන්න කිසිම අවශයතාවක්
නැහැ. හැබැයි, ඊපේත්ත, අදත්ත මන්ීවරු පදෙළක්
පම් වාර්තාපේ පබාපහෝ කරුණුවලට විරුද්වධයි කියා
කිේවා. ඒ වාපේම පම් සාකච්ඡාව කරපගන යන
පකාට අෙට පත්තරුණා අෙ, මත පදකක සිටින බව.
අෙටත්ත රාත්රි 12 වනතුරු ඉන්න ුළුවන්. ප්රශේනයක්
නැහැ. අෙ ආපේ අද පමම පකටුම්ෙත ගැන සාකච්ඡා
කර අවසන් කරන්නයි. හැබැයි, ගරු සභාෙතිතුමනි,
අෙට දැපනනවා, ඔබතුමාටත්ත පත්තපරනවා ඇති,
පමතැන මත පදකක් තිපබන බව. ඒ නිසා අෙ දිගින්
දිගටම පමානවා කථා කළත්ත, අෙ ඉන්පන් මත
පදකකයි. ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කළ වාර්තාව හරියි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව හරියි කියන
මතපේ අෙ ඉන්නවා. විගණකාධිෙතිතුමා බුදු
හාමුදුරුවන් පනාපවයි; පදවිපයක් පනාපවයි.
විගණකාධිෙතිතුමා කියන තැන ඉන්න ඕනෑ නැහැ
කියනවා නම් පමාකක්ද තත්තත්තවය? රපේ තිපබන
රාජය ආයතනයක විගණන කටයුතු පිළිබඳව බලලා
වාර්තාවක් පදන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා පන්. ඒ
පිළිබඳව අෙට අදහසේ දක්වන්න ුළුවන්. හැබැයි,
එතුමාපේ මතය තනිකරම bulldoze කරලා,
එතුමාට තර්ජනය කරලා අෙ පමපහම තීන්දු කරන
එක හරිම වැරැදියි, ගරු සභාෙතිතුමනි. ඒ නිසා මම
ඔබතුමාට
කියන්පන්
පම්කයි.
පබාපහාම
පගෞරවපයන් තමයි අෙ පම් සභාපවන් නැගිේපේ.
සභාෙතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ප්රකාශයක් කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කරන්න
බැහැ. අපප්ප විරුද්වධත්තවය වාර්තා කරන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මපේ විරුද්වධත්තවය
වාර්තා කරන්න, දැන්.
ගරු
ලසන්ත
අලගියව්න්න
මහතො:
අනිවාර්යපයන්ම පම්ක කරන්න ඕනෑ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමම පකටුම්ෙත
පිළිබඳ සාකච්ඡාව අද රාී 12 පතක් පහෝ පගන
පගාසේ සම්ූර්ණපයන් අවසන් කිරීමට ඊපේ දිනපේ
අෙ එකඟ වුණා. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒ එකඟතාව
මත අද දින පමම සභාපේ පමම පකටුම්ෙත පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන පලස අෙ ඉල්ලා සිටිනවා. පමම
පකටුම්ෙපත්ත අෙ දැනට සාකච්ඡා පකාට ඇත්තපත්ත
පිටු අංක 13 පතක් ෙමණයි. අංක 13 සිට ඉදිරියට
පම් පකටුම්ෙත සාකච්ඡා කරන පකාට
සියලුපදනාපේම මතය ඇතුළත්ත - inclusive වාර්තාවක් සකසේ කිරීම පම් සභාපේ ගරුත්තවයට
පහේතු වන බව මා කියා සිටිනවා. ොර්ිපම්න්තු
සම්ප්රදායද එයයි. සාකච්ඡාව අවසන් වූ ෙසු ඕනෑම
ගරු මන්ීවරපයකුටපහෝ කිහිෙපදපනකුට -අවශය
නම්- එම වාර්තාවට ඇතුළත්ත කිරීම පිණිස තමන්පේ
විකල්ෙ මත ප්රකාශ කළ හැකියි. නමුත්ත, ඊට පෙර
සාකච්ඡාව අවසන් විය යුතුයි. ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම ඉතාම පගෞරවපයන් ඔබතුමාට කියා සිටින්පන්
අද දින, පම් පමාපහාපත්ත පමම සාකච්ඡාව අවසන්
කිරීමට කිසිම සාධාරණ පහේතුවක් නැති බවයි.
“අෙට පම් සාකච්ඡාව අවශයයි, දැන් ප්රමාණවත්ත”
යයි කියූ අයට එපසේ කියන්න ුළුවන්.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒක හරි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
ඔබතුමාපේ ඒ ප්රකාශය තමයි, “පම් වාර්තාව
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කේටියක් අනුමත කළා, අනික් අයට ුළුවන් අහවල්
දවස වන විට අනික් අදහසේ ටික පදන්න, ඉන් ෙසුව
එයත්ත පවනම වාර්තාවක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත
කරනවා”
කියන
එක.
එතපකාට
මම
පල්කම්තුමාපගන් ඇහුවා, “ඉතිහාසපේත්ත පමපහම
වුණාද?” කියා. එවිට එතුමා පනවිල් ප්රනොන්දු
මැතිතුමාපේත්ත, සමරපකෝන් මපහසේත්රාත්තතුමාපේත්ත
කමිටු වාර්තා පදකක් ුසේතකාලපයන් අරපගන
පගනැත්ත දුන්නා. අපප්ප අතීත අත්තදැකීම් තිපබනවා. ඒ
නිසා පම් කටයුත්තත එක කේටියකට ඕනෑ විධියටම
පනාපවයි විය යුත්තපත්ත.

ජනතාවක් නිපයෝජනය කරන්න පමතැනට ඇවිත්ත
තිපබන්පන්. ඒ නිසා අෙ පම් ගැන රටට කියන්න
ඕනෑ. පම් පකටුම්ෙත ඔබතුමා හදා තිපබනවා. ඒ
පකටුම්ෙත අෙ ඊපේ කිපයේවා. කිනුත්ත
ොර්ිපම්න්තුපේ පම් කාරක සභාපේ ක්රියාවිය
සිද්වධ පවලා තිපබන්පන් පමපහම තමයි.
පකටුම්ෙතද, වාර්තාවද කියන එක පනාපවයි
ප්රශේනය. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා හදු
පකටුම්ෙත අෙ අනුමත කළා. අනුමත කළාට ෙසුව
ඒක වාර්තාවයි. එයට සියලුපදනාම එකඟ වන්න
ඕනෑ නැහැ. එපහම එකඟවන්න අවශයතාවක්
නැහැ. අෙ කියන පද්ව හරිය කියන්නම ඕනෑ නැහැ
පන්. අදහසේ පවනසේ; පවන ෙරමාර්ථ අරමුණු
තිපබනවා. පම් වාර්තාවත්ත ඉදිරිෙත්ත කරලා,
එතුමන්ලාපේ කරුණුත්ත පම්කට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
කින්, ොර්ිපම්න්තුපේ එපහම පවලා තිපබනවා.
අෙ කියන්පන් එපහම කරන්න කියායි. එපහම
පනාවුපණාත්ත,
පම්ක
බලාපගන
ඉන්න
ුළුවන්කමක් නැහැ. පම්ක පම් රටට කරන
අෙරාධයක්.

ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මන්ීතුමනි, ඔබතුමා
පමම කමිටුපේ සභාෙති ධුරය දරන කාලය තුළ පම්
සම්ූර්ණ සම්ප්රදාය පවනසේ කරන්න එො. පම්
කටයුත්තත ගැන උනන්දුව දක්වන හැමපදනාටම අද
පම් රැසේවීමට එන්න තිබුණා පන්. මුළු රටම දන්නවා
අද පමම කාරක සභාපේ පම් කාරණය කථා කරන
බව. මන්ීවරුත්ත දන්නවා. අද එන්න ුළුවන් උෙරිම
ගණන විධියට පන්, පම් මන්ීතුමන්ලා14පදනා
ආපේ. ඒ 14පදනාපගන් වැඩි බහුතරයක් අත්තසන්
කරලා එකඟතාව ෙළ කළා, ඔබතුමාපේ වාර්තාව
අෙ අනුමත කරනවා කියා. ඊට ෙසුව තමයි පම්
කටයුත්තතත්ත කරනවා කියා ඔබතුමා ප්රකාශයක්
කපළේ. පමම කමිටුපේ සභාෙතිවරයා හැටියට ඊට
හාත්තෙසින්ම පවනසේ පදයක් ඔබතුමාටකියන්න
බැහැ. සභාෙතිතුමා වශපයන් ඔබතුමාට ඒ ප්රකාශය
පවනසේ
කරන්න
බැහැ.
ආපේ
කථානායකතුමාපගන් අහලා එපහම පවනසේ
කරන්න බැහැ. ඔබතුමා පමම කමිටුපේ
සභාෙතිවරයායි. තව කථා කරන්න ගිපයාත්ත මට
පගාඩක් පද්වවල් එළියට දමන්න පවනවා. මම
එපහම කරන්පන් නැහැ. ඔබතුමා එක
එක්පකනාපේ පද්වවල් අහන්න එො. කමිටුව සහ
සභාෙතිවරයා පලස මැද ඉඳපගන පම්පක් හරි
තීන්දුව ඔබතුමා ගන්න. එක එක්පකනාපගන්
අහන්න ගිපයාත්ත ඔබතුමාට පම් කාර්යය කරන්නම
පදන්පන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා මධයසේථව, හරි
පදය ඉදිරිෙත්ත කරන්න. එය වැරැදියි නම්
එතුමන්ලාට පවනත්ත වාර්තාවක් දමන්න කියන්න.
ඒ ගැන ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිකම් හුරතලයට ඔපහාම
කිේවාට, එපහම පනාපවයි පන්, කරන්පන්. මම පම්
පබාපහාම පගෞරවපයන් ඔබතුමාට කියන්පන්. අද
දවස අවසන් වනතුරු පහෝ සාකච්ඡා කරලා අවසන්
කරන්න අෙ එකඟ වුණු පම් සාකච්ඡාව ඉදිරියට
පගන යාමට බාධා කරන්පන් අලගියවන්න
නිපයෝජය ඇමතිතුමා ප්රමුඛ පම් කණ්ඩායම පන්.
ඔබතුමාට පම් සභාපවන් නැඟිටලා යන්න අයිතිය
තිපබනවා. අෙට පම් සාකච්ඡාව කරන්න එො
කියන්න බැහැ පන්. ඒකට පන් අෙ එකඟ වුපණ්.
පද්වශොලන නයාය ෙත්ර මත කටයුතු කරන, -ඒක
පන් ආෙසු ආපේ. නැඟිටලා ගිහින් ආෙසු ආපේ
තීරණපේ අඩුොඩුවක් තිපබන නිසා පන්. පබාපහාම
සේතුතියි. අෙ ආදරපයන් පිළිගන්නවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම කරපගන
යන්න පදන්න බැහැ. අෙට ඕනෑ නිසා ආවා.
ගරු (වව්දය) නලින්ද ජයතිසේස මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අෙ ඊපේ පම් කාරක සභාපේ වාඩි
වුණා පනාපවයි පන්. අෙ කාලයක් තිසේපසේ පම්
ක්රියාවිය දැක්කා. ඒ නිසා අෙත්ත උෙරිමව උත්තසාහ
කපළේ එක වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න තමයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, 2015 පෙබරවාරි 27වැනි දා වූ
සිද්වධියක් ගැනයි අෙ පම් කථා කරන්පන්. අද 2016
ඔක්පතෝබර් 21වැනි දායි. පමවැනිම අමිහිරි
අත්තදැකීමකට අෙ ෙළමුපවනි ොර්ිපම්න්තු
අනුකාරක සභාපේදීත්ත මුහුණ දුන්නා. සද්වභාවපයන්
පම් පිළිබඳව කථා කරන්න ගිහින්, අන්තිමට
ොර්ිපම්න්තුව විසුරවලා අෙට එය ඉදිරිෙත්ත
කරන්න බැරි වුණා. පම් සිද්වධිය ගැන මුළු රටම
බලාපගන ඉන්නවා. අෙ පදපකෝටියක මහ

අද උපද්ව වන පකාට අපිත්ත පම් පකටුම්ෙත අනුමත
කර තිපබනවා. එපහම නම්, පම්, එක වාර්තාවක්.
පමතුමන්ලාට ුළුවන්, එක්පකෝ පවනසේම
වාර්තාවක් ියන්න. එපහම නැත්තනම්, පම්කට විවිධ
කෑි මූේටු කරලා ියන්න ුළුවන්. හැබැයි ඒක
පවනත්ත වාර්තාවක්.

( 545 )
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ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
පවන්පන් පකාපහාමද?

මහතො:

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පමය
අනිවාර්යපයන් 25වන දාට ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කරනවා කියලායි තිපබන්පන්.

එපහම

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: ඒක
පවනම වාර්තාවක්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක කරන්නත්ත
බැහැ කියා කිේවා පන්.

ගරු (වව්දය) නලින් ද ජයතිසේස මහතො: ඒක
පවනත්ත වාර්තාවක්. පම්කට කෑි එකතු කපළාත්ත,
පවනසේව ිේපවාත්ත, ඒක පවනත්ත වාර්තාවක්. ඒ
නිසා ඒ වාර්තා පදක ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක final
document එක කරපගන අරවාගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පමය 25වන දා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා කිේවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි තවම
සාකච්ඡා කරනවා. එපහම නම් අෙ ඊපේ
පවනසේකම් කපළේ පකාපහාමද?

ගරු මන්ීව්රපයක: එපහම කරන්න බැහැ.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමා, ඒක වැරැදියි.
ඔබතුමන්ලා නිර්පද්වශ පනාදීම-

ගරු (වව්දය) නලින් ද ජයතිසේස මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පමය 25වන දාට
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අද වන කල් ුළුවන්.
ගරු සභාෙතිතුමා, ඔබතුමා කිේවා අද වන කල්
නිර්පද්වශ ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන් කියා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම නම්,
ඊපේ පමය පවනසේ කපළේ පකාපහාමද?

සභො තිතුමො: ුළුවන්.

ගරු (වව්දය) නලින් ද ජයතිසේස මහතො:
පමතැනින් ඉදිරියට යන්න බැහැ පන්. යන්න බැරි
නිසා තමයි එපහම කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ුළුවන් නම්
ප්රශේනයක් නැහැ පන්. තවම අද දවස ඉවර නැහැ.
තවම අපි භාර පදනවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: 13වන
පිටුව වන කල් එකඟ පවමින් ආවා. එතැනින් එහාට
යන්න බැහැ. පවනසේ කරන්න ුළුවන් ඒවා පවනසේ
කළා. ඉතිරි ඒවා කරන්න බැහැ.

සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව පිළිගත්ත පිරිසක්
ඉන්නවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අවසන් වුපණ්
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 14න් ඉවරයි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මා අහන්පන්, “පම් හදු පකටුම්ෙත
අපි අනුමත කරනවා.” කියලා කියන්න අෙට
තිපබන බැරිකම පමාකක්ද කියායි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමන්ලාට
වුවමනාවක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ පහාරු
රකින්නයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 14න් ඉවරයි.

ගරු බිමල්
බැරිකම?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපනක් ඒවා
කථා කපළේ නැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
සභාෙතිතුමා,
පම්
ප්රශේනපේදී
කථානායකතුමාට-

රත්නොයක

මහතො:

පමාකක්ද

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කියන්න ුළුවන්.

ගරු
ගරු

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මට ඒ ගැන
කියන්න. අපි පමය අනුමත කරනවා. පම්ක හරි
කියා කියන්න වාපේම පමය වැරැදියි කියලා
කියන්නත්ත අයිතියක් තිපබනවා. ඒ අයිතිය ොවිච්ි
කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පල්කම්තුමා,
සභාෙතිතුමා කිේවා, නිර්පද්වශ භාර පදන්න ුළුවන්,
ඊපේ සහ අද කියා. එපහම නම්, ඒ ටිකත්ත ඇතුළත්ත
පවලා පමය සංපශෝධනය වන්න ඕනෑ.
සභාෙතිතුමා, ඔබතුමා කිේවා, අද වන කල් අෙට
අවසේථාව දී තිපබනවා කියා. පමය නවත්තවන
දිනයක් ඔබතුමා දීලා නැහැ. පම් වාර්තාවට නිර්පද්වශ
ඊපේත්ත, අදත්ත පදන්න ුළුවන් කියා ඔබතුමා කිේවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි දැන් අපප්ප
නිර්පද්වශ භාර පදනවා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අපි හැම
පකපනකුටම ආත්තම ගරුත්තවයක් තිපබනවා පන්.
අපි හැම දාම උත්තසාහ කරනවා එක මතවාදයකට
යන්න, එකට යන්න. එහිත්ත සීමාවක්- යන්පන්
පකාපහේටද, පමාකක්ද කියා-

සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ ටිකත්ත ඔක්පකෝම
ඇතුළත්ත කරලා ඔබතුමා පකටුම්ෙතක් -final එකක්හදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා තමයි
පමය කඩාකප්පෙල් කරන නායකයා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: කමක් නැහැ.
එහි වගකීම මා භාරගන්නම්. මට අයිතිය තිපබනවා
පන් ඒකට.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වාර්තා පදකක්
පවන්න ුළුවන්. වාර්තා හතරක් පවන්නත්ත ුළුවන්.
පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: පම් වාර්තාව
තවම හදා අවසන් කරලා නැහැ, ගරු සභාෙතිතුමනි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අයිතිය තිපබනවා.
එපහත්ත ඒ, කඩාකප්පෙල් කරන්න පනාව, විකල්ෙ
මතය කියන්නයි.

සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව තවම හදා අවසන්
කරලා නැහැ. ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා,
පහාඳින් පත්තරුම් ගන්න එය.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: කඩාකප්පෙල්
කරනවා කියන එක ඔබතුමාපේ මතයයි.
“කඩාකප්පෙල් කරනවා” කියා දකින්පන් ඔබතුමායි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි මාත්ත
කියන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු මන්ීතුමා,
හෘදය සාක්ියට කථා කරලා අහන්න පකෝ,
පමාකක්ද පම් කරන්පන් කියා.

සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව තවම final වාර්තාවක්
පවලා නැහැ. පකාපහාමද, පම් වාර්තාව හදා අවසන්
පවලා තිපබනවා කියන්පන්?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: හෘදය
සාක්ියට කථා කපළාත්ත කාරණය පහාඳින්
පත්තපරනවා පන්. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
නිපයෝජය අමාතයතුමා, ඔබතුමා කථා කරපගන
යන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක හදා ඉවර
නැහැ.
සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව තවම final වාර්තාවක්
පවලා නැහැ. Final වාර්තාවක් පවන්න නම් කාරක
සභාපේ හැම පදනාම පම් වාර්තාවට එකඟ වන්න
ඕනෑ. එකඟ පනාවන පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ අයට
ුළුවන්, සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: හෘදය සාක්ියට
කථා කරනවා නම් ඔබතුමා දන්නවා පන් කරු
ඒවා.
මහතො:

ගරු
ලකෂේමන්
පසපනවිරත්න
මහතො:
“සංපශෝධන” කියන වචනය වැරැදියි. පවනම
වාර්තාවක්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, අපි පබාපහාම ෙැහැදිිව පම් වාර්තාව
අනුමත කරනවා. එච්චර තමයි අෙ කියන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔේ, ඒක පවනම
වාර්තාවක්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ
පමානවාද? තාත්තතා කරු ඒවාද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
අපප්ප සාකච්ඡාව ෙටන්ගන්න.

සභො තිතුමො: මා හිතන විධියට ඔබතුමන්ලාට
කරන්න තිපබන්පන් ක්රම පදකයි. මපේ අදහසයි මා
පම් කියන්පන්. එකක් තමයි, පම් වාර්තාව
සම්ූර්ණපයන් පිළිගන්නා අය පම් වාර්තාව
පිළිගන්නා එක. එපනක, පම් වාර්තාවට සංපශෝධන
ඇතුළත්ත කරන අය පම් වාර්තාවට සංපශෝධන
ඇතුළත්ත කරන එක.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක පවනම
වාර්තාවක්; අරක පවනම වාර්තාවක්. එච්චරයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි කෑම කාලා
එමුද? පමතුමන්ලා නම් කෑම කාලායි ඉන්පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, ඔබතුමා මුින් සිටි සේථාවරපේම
ඉන්න. ගරු සභාෙතිතුමා, සේථාවරය පවනසේ
කරන්න එො. ඔබතුමා ප්රකාශයක් කළා. එය පම්
කමිටු රැසේවීම් වාර්තාපේ සඳහන් පවලා තිපබනවා.
ඔබතුමා එතැන ඉන්න.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: සංපශෝධන
පනාපවයි. ඒක පවනම වාර්තාවක්.
සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන කල්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සාකච්ඡා කිරීපම්
අවසේථාවක් අෙට පදන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
ඔබතුමාට බඩගිනි නැද්වද?

සභො තිතුමො: සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සංපශෝධන පගනාවාම ඒක පවනම වාර්තාවක්.
ෙටලාගන්න එො. පම්කට සංපශෝධන නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්
කියන එක එක පද්වවල් කරන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ඔබතුමාපේ
සේථාවරය.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමා, පොඩ්ඩක් ඉන්න
මා කියන කල්. වාර්තා පදකක් වන්පන් පමය
අවසාන වශපයන් සාකච්ඡා කරලා අවසන්
වුණාමයි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
මපේ සේථාවරය පනාව, ගරු සභාෙතිතුමාපේ
සේථාවරයයි. අපි ඒක බලාගනිමු. ඔබතුමා ඉන්න.
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
බඩගිනි නැද්වද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ආපේ නැති එකට
පමාකක්ද කරන්පන්?

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමන්ලා පොඩ්ඩක් උදවු
කරන්න. පම් වාර්තාපේ ක්රියාවිය පිළිබඳව මට
පත්තපරන්පන් නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: මාර
කතාවක් පන් පල්කම්තුමා කියන්පන්. සභාවට
ෙසේපදපනකු ආවා නම්, එච්චරයි.

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො: නැත්තපත්ත
පමාකද?
සභො තිතුමො: පල්කම්තුමා ඔබතුමන්ලාට ඒ ගැන
ෙැහැදිි කරාවි.

ගරු
ලකෂේමන්
පසපනවිරත්න
මහතො:
සභාෙතිතුමා, මට පොඩි පවලාවක් පදන්න. මම
පල්කම්තුමාට පදාසේ කියනවා පනාපවයි. පමච්චර
දවසේ අපි වැඩ කළා පන්. පම් පල්කම් ආපේ අද පන්.

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: පම්
වාර්තාපේ අංක 12 වන කල් ඔබතුමන්ලා
සියලුපදනා එකඟයි.

සභො තිතුමො: සිටින අයපගන් -අද සහභාගි වූ
අයපගන්- තමයි කරන්න පවන්පන්. එපහම පන්ද,
පල්කම්තුමා?

ගරු සුජීව්
පනාපවයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පල්කම්තුමා,
26පදනාම ඇවිල්ලා හදු වාර්තාව පමාකක්ද කියා
මට කියන්න.

පසේනසිිංහ

මහතො:

වාර්තාපේ

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: පම්
පකටුම්ෙපත්ත 12 පිටුව දක්වා ඔබතුමන්ලා
සියලුපදනා එකඟයි. 12න් ඉදිරියට තිපබන
පකාටසට මත පදකක් තිපබනවා.

ගරු
ලකෂේමන්
පසපනවිරත්න
මහතො:
කරුණාකර මා පම් කියන පදයත්ත ියාගන්න.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සාමාජිකයන් 26පදනාම අත්තසන් කරු වාර්තාව
පමාකක්ද කියා කියන්න. පල්කම්තුමා කියන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පදකක් පනාපවයි.
පදකක් වන්පන් පකාපහාමද? පගාඩක් තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පල්කම්තුමා,
ඔබතුමා කියන්න, සාමාජිකයන් 26පදනාම
ඇවිල්ලා සම්මත කරු වාර්තාව පමාකක්ද කියා.

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: සමා වන්න!
විරුද්වධ මත තිපබනවා. එවිට පම් වාර්තාව final
වාර්තාවක් වන්පන් නැහැ. පමාකද, පමය සභාවට
ඉදිරිෙත්ත කරු පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව වන නිසා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: මීට කින්
එපහම කළාද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: COPE
එපක් සාමාජිකයන් 26පදනාම අත්තසන් කරලා
ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාව පෙන්වන්න.

පේ.ආර්. ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: පම් වාර්තාව
අවසන් වාර්තාව වන්පන් නැහැ. පමතැන තිපබන
අවසාන
තීරක
සාධකය,
ඔබතුමන්ලාපේ
සංඛයාත්තමක අගයයි. මා පමය මීට කින් කිේපේ
නැහැ. පම් වාර්තාව තිපබන හැටියටම එකඟයි කියා
ගරු මන්ීතුමන්ලා අටපදපනක් කියා තිපබනවා.
කාරක සභාපේ සාමාජිකපයෝ 26පදපනක් ඉන්නවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමාකක්ද ඒ
කමිටුව? කියන්න එය.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: නිකම්
පබාරු උෙපදසේ පදන්න එො ොර්ිපම්න්තුවට.
තමුන්නාන්පසේ ගරු සභාෙතිතුමා පනාමඟ යවනවා
පන්. පල්කම්වරයා-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: අද සිටින ගණනින්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එවැන්නක්
තිපබනවා නම් කියන්න. එපහම එකක් නැහැ.
පමතැන තිපබන්පන්-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම ගන්න බැහැ,
COPE එපක්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
පල්කම්තුමා, ඔබතුමා කියන විධියට, පගවල්වලට
ගිහිල්ලා අත්තසන් කරවාපගන එනවාද? පමාකක්ද ඒ
නීතිය පල්කම්තුමා? පල්කම්තුමා, ඔබතුමා
කියන්පන්, ආපේ නැති අයපේ පගවල්වලට ගිහින්
අත්තසන් කරපගන එන්න කියලාද? මාර නීතියක්
පන් ඕක. පගවල්වලට ගිහින් අත්තසන් කරන්නද?
අපනක් සාමාජිකයන් ආපේ නැත්තනම් කරන්න
පදයක් නැහැ. ආපේ නැත්තනම් පමානවා කරන්නද?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම්,
සාමාජිකයන් 26පදනා අත්තසන් පනාකරු
ඔක්පකෝම අපහෝසි පවන්න ඕනෑ.
ගරු
ලකෂේමන්
පල්කම්පකපනක්!

පසපනවිරත්න

මහතො:

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතුමා කියා
අවසන් කපළේ නැහැ. කියන්න ඉඩ පදන්න.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

එළිපේ අය සිටියා. එපේපල් සියලුපදනා සිටිපේ
නැහැ. සිටි අයපගනුයි ඡන්දය ගත්තපත්ත.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පමානවා
කියන්නද එතුමා? ඔබතුමන්ලා සභාෙතිතුමා
පනාමඟ යවන්න එො.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමය 26පදනාපේම අත්ත සනට ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒ
සඳහා අයිතියක් තිපබනවා. 26පදනාපේම අත්ත සන්
ගත්තතාට කමක් නැහැ. පමතැන තිපබන කාරණය
ඉතා ෙැහැදිියි. අපි පිටු 12ක් පහෝ පිටු 15ක් පහෝ
පිටු 25ක් පහෝ ගැන කථා කළා පවන්න ුළුවන්. අපි
නවපදපනක් විශේවාස කරනවා පම් වාර්තාව
නිවැරැදියි කියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පනාපවයි
කියන්පන්. සාමාජිකයන් 26පදනාට අත්තසන්
කරන්න අවසේථාව පදන්න ඕනෑ. සාමාජිකයන්
26පදනාම එකඟ වන්න ඕනෑ නැහැ. සාමාජිකයන්
26පදනාට ඒ එක් එක් මන්ීතුමන්ලා කැමැති නම්
අත්තසන් කරන්න අවසාන ියවිල්ලක් -යම්
පල්ඛනයක් පහෝ පල්ඛන කීෙයක්- තිපබන්න ඕනෑ.
අත්තසන් කරන්න අවසේථාව පදන්න ඕනෑ. ඕනෑ නම්
අත්තසන් කරන්න ුළුවන්; අත්තසන් පනාකර ඉන්නත්ත
ුළුවන්.

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු පම්
පකටුම්ෙතට අපි නව පදපනක්, as it is කැමැතියි.
එතපකාට ඒක එක වාර්තාවක්. අපි කැමැති නැහැ ඒ
වාර්තාව
තවත්ත
මන්ී
කණ්ඩායමකපේ
කරුණුවින් අලුත්ත වනවාට. හැබැයි, ඒ
මන්ීතුමන්ලාට අයිතියක් තිපබනවා පවනම
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න. එතපකාට ෙළමුවැනි
එක පමාකක්ද, පදවැනි එක පමාකක්ද කියලා
ප්රශේනයක් නැහැ. වාර්තා පදකටම සමාන
වැදගත්තකමක්
තිපබනවා.
එතපකාට
හැම
මන්ීවරයකුපේම
අයිතිය
රැකිලා.
ඒ
මන්ීතුමන්ලාට ුළුවන් තවදුරටත්ත ඔබතුමා එක්ක
අද රෑ වන පතක් සාකච්ඡා කරලා එතුමන්ලාපේ
පයෝජනා සහ අදහසේ ඔක්පකෝම ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
එතපකාට වාර්තා පදකක්. ඒ වාර්තා පදකම COPE
එපකන් තමයි හදන්පන්. ඒ වාර්තා පදකම පල්කම්
මණ්ඩලපයන් තමයි type කරන්න ඕනෑ. ඒ වාර්තා
පදකම කැමැති නම් සභාෙතිතුමා තමයි ඉදිරිෙත්ත
කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි මා කියන්පන්. නැතුව,
පමන්න පමපහම බැහැ. අපි නවපදනා එකතු පවච්ච
වාර්තාවට- මට lawyersලා ඕනෑ නැහැ. මම
කියන්නම්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක ප්රශේනයක්
නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නමුත්ත, පම්
සභාපේ බහුතරය කියන්පන්, සාමාජිකයන්
26පදනාපගන් බහුතරයයි.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: නැහැ, නැහැ.
අද ෙැමිණ සිටින අයපගන් බහුතරය. අදින්
අවසානයි.
ගරු මන්ීව්රපයක: නැහැ, නැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: නැත්තපත්ත
පමාකද? එපහම නැත්තනම්, පවනත්ත පමාකක්ද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
ොර්ිපම්න්තුපේ අය වැය සම්මත කරන පකාට
මන්ීතුමන්ලා 225පදනාම ඉන්නවාද? එපහම
නැහැ. සිටින අයපගනුයි සම්මත වන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අද සාකච්ඡාව රාත්රි
12.00 වන කල් යෑමට නියමිතයි. එපහම නම්, රෑ
12.00ට ඡන්දයක් ගන්න.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ඒක අපි කිේවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමහි තිපබන්පන්
සම්මත වීම ගැන ප්රශේනයක් පනාපවයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු පහක්ටර්
අප්පුහාමි මන්ීතුමනි, මම ඒක කියලායි ගිපේ. මම
දැන් repeatedly කියන්පන්. ගරු සභාෙතිතුමනි,
අෙට අද දවසම ඉන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,
ගිය ොර COPE වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට භාර
දුන්පන් නැහැ. අවසානපේදී ොර්ිපම්න්තුව
විසුරුවා හැරියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො
ප්රජාතන්ත්රවාදපේ බාප්පෙලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,

මහතො

:

මහා

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : බාප්පෙලා- අපි
පලාකු තාත්තතලා පනාපවයි. ඒ නිසා ඉතාම
ෙැහැදිිව කියන්නම්. වාර්තාව-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
ජනාධිෙතිතුමා කිේවා, අගමැතිතුමා පබ්ලරන්න තමයි
එය කපළේ කියා. ජනාධිෙතිතුමා ජාතිය අමතා
කිේවා, අගමැතිතුමා පබ්ලරාගන්නයි එය කපළේ කියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමන්ලාපේ
නායකයාපගන් අහන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පල්කම්තුමා,
අනුකාරක සභාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන
පකාට සහභාගි වූ අයපගන් තමයි ඡන්දය ගත්තපත්ත.
එපේපල් අෙට බහුතරය තිබුපණ් නැහැ. නමුත්ත

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : මපේ නායකයා,
මම.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පබාරුවට කෑ
ගහන්න එො. රෑ 12ට තව ෙැය කීයද තිපබන්පන්?
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපි මන්ීවරු- පොඩ්ඩක් කෑ පනාගහ ඉන්න.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ඒක
“පමතුමන්ලාපේ පකටුම්ෙත” කියලා වාර්තා කර
ගන්න.

සභො තිතුමො : ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමනි,
ඔබතුමා මට කියන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒක ඔබතුමාට පත්තපරනවා පන්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එතුමා කෑ ගහන
පකාට ඔබතුමා ොලනය කරන්න ඕනෑ පන්. අපි
නවපදපනක් පම් වාර්තාවට එකඟයි. අෙට තව
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ නැහැ. පල්කම්තුමාපගන්
ප්රශේන කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒක එක වාර්තාවක්.
ඒ නිසා තමයි, අපි නැගිටලා ගිපේ.

සභො තිතුමො : හරි, ඒක ෙැහැදිියි. මම මපේ
තීරණයත්ත පදන්නම්.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : මා ඊට
පෙර වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපි පමතැනින් නැගිටලා ගියා. ඇත්තත. අපි ගිපේ,
ඔබතුමාපේ වචනයකට ගරු කරලා එක තීරණයක්
අරපගන. ඒ පමාකක්ද? ඒ පයෝජනාව අපි අනුමත
කළා. ඒකට එකඟ නැති මන්ීවරුන්පේ පයෝජනාව
දිගටම සාකච්ඡා කරනවා. දැන් පල්කම්තුමා
එතුමාපේ කථාපේදී පමානවා කිේවාද කියලා මා
දන්පන් නැහැ. ඒක තමයි අපප්ප තීන්දුව. ඒක තමයි
මීට ඉසේපසල්ලා ෙැවැති සම්ප්රදායත්ත.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගියා නම්, යන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පොඩ්ඩක් ඉන්න.
නැවත පහටත්ත මහ බැංකුවට අමතරව තවත්ත
ආයතන ගැන කථා කරන්න අෙට COPE එකට
එන්න වනවා පන්. අෙට එකතු පවලා fight කරන්න
සිදු වන ඒවාත්ත ඉදිරිපේදී එයි. ඒ නිසා දැන් අපි
මරාපගන මැපරන්න පදයක් නැහැ. පම් වාර්තාවට
අපි නවපදපනක් as it is එකඟයි. තව මන්ීවරු ටික
පදපනක් පවනසේ වාර්තාවකට එකඟයි. ඒක අද
තවදුරටත්ත සාකච්ඡා කරන්න තිපබනවා. ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක සාකච්ඡා කරන්න.
සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමා වාර්තා පදකක් COPE
එපකන්ම හදලා, පල්කම්තුමියටම කියලා type
කරලා, කැමැති නම් ඔබතුමාම වාර්තා පදකම
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. නැතුව, අපප්ප එකට එක එක ඒවා
දාන්නවත්ත, අපප්ප ඒවා අරන් පමතුමන්ලාපේ
වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්නවත්ත එො. ඒකට
ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඊට ෙසේපසේ ඕනෑ නම් ඒ වාර්තා පදකම ඔබතුමා
25වැනි දා ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පමතුමන්ලාපේ වාර්තාවක්
අලුපතන් හදන්න. ඒක අෙට ප්රශේනයක් පනාපවයි.
හැබැයි, අපි අත්තසන් කරු වාර්තාව පවනම
වාර්තාවක් විය යුතුයි. ඒකට “සංපශෝධන” කියන
වචනය පගපනන්න එො. ඒකට “සංපශෝධන”
කියන වචනය වැරදියි. ඒක පවනම වාර්තාවක්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගියා නම් ඇයි
ආපේ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මටත්ත පොඩි ප්රශේනයක් තිපබනවා.
ගරු බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමනි, දැන් ඔබතුමා
“අපප්ප” කිේපේ පම් පකටුම්ෙතද?

ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : අපි එන්න
ඕනෑ
පන්.
නැත්තනම්
තමුන්නාන්පසේලා
සභාෙතිතුමාවයි, අපනක් කේටියවයි bulldoze
කරන්න යනවා පන්. තමුන්නාන්පසේලාට අෙව
bulldoze කරන්න බැහැ පන්. තමුන්නාන්පසේලාට
ුළුවන් පම් අහිංසක නිලධාරි මහත්තවරුන්ව
bulldoze කරන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඔේ.
ගරු ලකෂේමන් පසපනවිරත්න මහතො : අපි
අත්තසන් කරු වාර්තාව.
සභො තිතුමො : පමතුමන්ලා අනුමත කළ වාර්තාව.

සභො තිතුමො :ගරු මන්ීතුමන්ලා පොඩ්ඩක්
ඉන්න. දැන් පමපහමයි. මම සභාෙතිවරයා හැටියට
ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාව පිළිගන්නවා නම්, දැන් පම්
අත්තසන් කරු ගරු මන්ීවරු සහ තවත්ත අත්තසන්
කරන්න ඉන්නවා නම් ගරු මන්ීවරු ඒක අත්තසන්
සහිතව පල්කම්තුමියට භාර පදන්න. ඒ කියන්පන්,
ඔබතුමන්ලා අත්තසන් කරු “පමන්න පම් වාර්තාව
පිළිගන්නවා” කියලා. ඒ වාපේම පම් වාර්තාවට
සංපශෝධ ඇතුළුව පම් වාර්තාපේ පකාටසේද සහිතව
වුණත්ත තවත්ත වාර්තාවක් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත
කරනවා නම්, ඒ මන්ීවරුත්ත අත්තසන් සහිතව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒ මන්ීවරු පවනුපවනුත්ත පම්

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ඒකට අපි එකඟ
පවන්නම්. හැබැයි, පල්කම්තුමා එක පදයක්
කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි, “එතුමන්ලාපේ
පකටුම්ෙත” කියලා.
සභො තිතුමො : ඔේ. එපහම තිපබනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අපි අනුමත කළ
වාර්තාව.
ගරු

මහින්දොනන්ද
අලුත්ගමපේ
මහතො
අනුමත කළාට ෙසේපසේ, අපප්ප පකටුම්ෙත.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කාරක සභාපේ මන්ීවරු හැටියට සමානව
වැදගත්තකමකින්
මම
වාර්තා
පදකම
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්.

කරන්න තිපබන අයිතියට ඉඩ පදන්පන් නැහැ.
අෙට අපප්ප මතය ගැන කියන්න පම් සභාපේ
සාධාරණ අවසේථාවක් ඕනෑ. එකඟතාපවන් පිට
යන්න එො. හරිද? එපහම නම්-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : සාකච්ඡා කරන්න
අවසේථාව?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : පම්ක
නිකම් ෙංිකාවත්තත වාපේ. ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා තීන්දුව අරපගන ඉවරයි. සභාව අවසන්
කරන්න. පම් පමාකක්ද?

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා රැසේ පවනවා නම් ඒ
සාකච්ඡාවට මම එන්නම් ඕනෑ පවලාවක.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පකාපහේද? ඒ
කියන්පන්, COPE එකට පනාපවයිද?

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාට සියලුම ඇමුණුම්
සහිතව කමිටුව ෙරිශීලනය කළ පල්ඛන සියල්ල
දීලා තිපබනවා. පම්කට සංපශෝධන-

සභො තිතුමො : COPE එපක්ම තමයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහනම් COPE
එපක් වාර්තා පදකක්. ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමාපේ COPE වාර්තා පදකක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : වාර්තාපේ කරුණු
ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවසේථාව පදන්න ඕනෑ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : අපි
පමපතක් පේලා උත්තසාහ කළා පම්ක පහාඳින්
අවසන් කරන්න. අද රෑ 12වන පතක් ඉන්න
අපි අපේ.

සභො තිතුමො : අත්තසන් කරන මන්ීවරුන්පේ
නම් සඳහන් කරනවා.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :ගරු
සුජීව් පසේනසිිංහ මන්ීතුමනි, පදවැනි වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් මන්ීවරුන්පේ අත්තසනින්.
ඒපක් සභාෙතිතුමාපේ නම ඇතුළත්ත කරන්පන්
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා හදවතට කථා කරලා
අහන්න. පමාකක්ද එකඟ වුපණ්? අද රෑ 12 දක්වා
පහෝ පම් සාකච්ඡාව පගන යනවා කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමනි, කරුණාකරලා ඔබතුමා අෙට COPE
එක හැටියට පම් කමිටුව නතර කළ තැන සිට,
13වන පිටුපේ සිට පම් සාකච්ඡාව ඉදිරියට පගන
යන්න අවසර පදනවාද?

සභො තිතුමො : දැන් ඒක කරන්න බැහැ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඇයි, බැරි?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පම් සද්වපදට භය පවන්න
ඕනෑ නැහැ.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාට අවසර පදනවා
කියන කාරණාව මම ෙැහැදිි කරන්නම්. දැන්
පමතැන පිරිසක් සම්ූර්ණ වාර්තාව පිළිපගන
තිපබන නිසා අපනක් පිරිසට ුළුවන්-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : එපහම එකක්
නැහැ. ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට ුළුවන් කථා කරන්න.
ගරු සභාෙතිතුමා බැහැ කිේපේ නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අපි පොඩි ඇති?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : කිේවා.

සභො තිතුමො : පොඩි පනාපවයි, මම කියන්පන්.
“සමාන වැදගත්තකමක්” කියලා මම කිේපේ ඒකයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු සභාෙතිතුමා
එපහම කිේපේ නැහැ. ඔබතුමාට තරහා ගිහින්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒ කියන්පන් ඔබතුමා අෙට සාකච්ඡා
කරන්න පදන්පන් නැහැ. පම්පක් ඇතුපළේ තිපබන
කරුණු-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පමාකද කිේපේ
නැත්තපත්ත? ප්රජාතන්ත්රවාදය පවනුපවන් පෙනී
ඉන්නවා ලු. බම්බුව!
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඔබතුමන්ලාට
ුළුවන්, ෙරක්කු පවලා එන ගරු මන්ීවරුන්ටත්ත
ුළුවන්-

සභො තිතුමො :ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, මම
කියනපතක් පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එපහම නම් මමයි
නැගිටලා යන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අපි ජනතාවට
කියනවා.

සභො තිතුමො : සියලු පල්ඛන සහිතව-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො ඒක
පහාඳයි. අපි පදපගාල්පලෝ ගිහින් ජනතාවට කියමු.
Press
conference
එකක්
තියලා
අපි
පදපගාල්පලෝම කථා කරමු. ගරු සභාෙතිතුමනි,

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : තමුන්නාන්පසේ
එපහම කියන්න එො. නැහැ, එපහම පනාපවයි. පම්
කමිටුව එකඟ වුණු සාකච්ඡාව හඳුන්පනත්තති
සභාෙතිතුමාට පදන්න බැරි නම්, ඔබතුමා එකඟතාව
කඩනවා;. සම්ප්රදාය කඩනවා. අෙට අදහසේ ප්රකාශ
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පමතුමන්ලාට පමපහම සද්වපද දාලා භය කරලා
පම්වා කරන්න බැහැ.

එතුමන්ලාට අදහසේ ඉදිරිෙත්ත කරන්න අයිතිය
තිපබන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමා පදනවාද,
නැද්වද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : පමතුමා
ෙැහැදිිව කිේවා,-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
පමාකක්ද ඒ නීතිය? පම් බලන්න පකෝ. ගරු
සභාෙතිතුමාට-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු පහක්ටර්
අප්පුහාමි මන්ීතුමි, පොඩ්ඩක් ඉන්න පකෝ. අපි
කිේපේ,-

සභො තිතුමො : මපේ කථාවට අවධානය පයාමු
කරන්න. සංපශෝධන සහිතව පදන අය සංපශෝධන
සහිතව වාර්තාවක් සකසේ කරලා පල්කම්තුමාට භාර
පදන්න. ඒ සංපශෝධන අපි භාර ගනිමු. ඒ වාර්තා
පදකම එකවර සභාවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.
ෙැහැදිියි පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මම ඒ පයෝජනාව
කළා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඔබතුමන්ලා
හිතන්න ඇති අපප්ප පකටුම්ෙත පවනසේ කරන්න.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ඔබතුමා ඇහුම්
කන් පදන්පන් නැහැ. පොඩ්ඩක් අහ ගන්න. පමතුමා
කිේවා, තමුන්නාන්පසේලා පම් පකටුම්ෙතට කැමැති
නම් තමුන්නාන්පසේලා අත්තසන් කරලා ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. අපි සාකච්ඡා කරලා සකසේ කරන වාර්තාව
අෙ ඉදිරිෙත්ත කරන්නම් කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතැනට
යන්න එො ගරු සභාෙතිතුමනි.
සභො තිතුමො : කරන්න පදයක් නැහැ ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, පෙපනන්පන් නැද්වද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො :ගරු
සභාෙතිතුමාට, විගණකාධිෙතිතුමාට තර්ජනය
කරු ෙළමුවැනි COPE එක. තර්ජනය කරලා, භය
කරලා පම් කටයුතු කරන්න බැහැ. අෙට සිද්වධ
වනවා එළියට බැහැලා පම්ක කියන්න. අපි
සම්ප්රදාය අනුගමනය කරනවා. අපි පම්ක එළියට
බැහැලා කියනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම නම් කියන්පන් අපි COPE වාර්තාව
සම්බන්ධපයන් සාකච්ඡා කරන්න දවසේ පදක දා
ගත්තතා පන්. ඊපේ මන්ීවරපයක් හිතුවා, එතුමා
කථා කළා ඇති කියලා. එතුමාපේ නිරීක්ෂණ දීලා
ගියා. අපි දහපදපනක් විතර හිතනවා, දැන් අෙට ඇති
කියලා. අපි නිශේිතව කියනවා, සභාෙතිතුමාපේ
වාර්තාවට එකඟයි කියලා. ඒ වාර්තාව ඔබතුමා
ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.
හැබැයි,
දැන්
පම්
මන්ීතුමන්ලාට අද දවපසේ එතුමන්ලාපේ අදහසේ හා
සංපශෝධන ඉදිරිෙත්ත කිරීපම් අයිතිය තිපබනවා.

සභො තිතුමො : 25වැනි දා වාර්තාවගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම පයෝජනා කරන්පන් පම් මන්ී කණ්ඩායමට
කථා කරන්න පදන්න. ඒක ඒපගාල්ලන්පේ
අයිතියක්.

එතපකාට ඒක පදවැනි වාර්තාව. ඒක “ඒ” පහෝ
“ී” පහෝ “සී” පහෝ පදවැනි වාර්තාව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : දැන් “බැහැ”
කියලා පන් කිේපේ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඒක අතුරු
වාර්තාවක්.

සභො තිතුමො : පමාකක්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අතුරු වාර්තාවක්
පනපමයි. ඒකත්ත COPE කමිටුපේ ඊළඟ වාර්තාව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : “බැහැ”යි කියලා
කිේපේ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : සභාෙතිතුමාපේ
වාර්තාව පවන්පන් එක වාර්තාවයි.

සභො තිතුමො : “බැහැ” කියන එක පනාපවයි මම
කියන්පන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො : බිමල්
රත්තනායක මන්ත්රිතුමා දකින්පන් එතුමාපේ
ඇසේවින්පන්. එතුමා දන්පන් එකයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො :ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි විපග ොගාපගන
දඟලන්පන්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : මම එකඟ නැහැ
ඒකට.

සභො තිතුමො : මම ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්න
පදන්පන් නැත්තනම්, පම් වන පකාට මම පමතැනින්
නැගිටලා ගිහින්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : “සභාෙතිතුමාපේ
වාර්තාව” කියලා එකක් තිපබනවාද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : අපි ෙැහැදිිව
කියන්පන්, පම් මන්ීතුමන්ලාටයි, ප්රමාද වී එන
මන්ීතුමන්ලාටයි අද හවස එන මන්ීතුමන්ලාටයි,
අද රෑ 12 වන පතක් සාකච්ඡා කරනවා නම්

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : සභාෙතිතුමා විසින්
පම් කමිටුවට ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාව.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පකෝ, වාර්තාව?
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඒක වාර්තාවක්
පවනවා.

සභො තිතුමො:
කියන්නපකෝ.

සභො තිතුමො : පම් කියන කථාව පත්තරුම්
ගන්නපකෝ. ඔබතුමන්ලාපේ ඔළුවල තිපබන
පෙෞද්වගික අභිලාසයන්වලට මට වාර්තා ඉදිරිෙත්ත
කරන්න බැහැ. ඒක පත්තරුම් ගන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඔබතුමාපේ
එකඟතාව තිබුණු නිසා තමයි අපි පම් කියන්පන්.

ඔබතුමන්ලාපේ

අදහස

සභො තිතුමො : මම ඔබතුමන්ලාට පවන අදහසක්
පයෝජනා කපළාත්ත, එතපකාට ඔබතුමන්ලාට
කියන්න ුළුවන්, “නැහැ, ඔබතුමා අනිත්ත එකට
තමයි එකඟ වුපණ්” කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ගරු සභාෙතිතුමා,
කථාව සරලයිපන්. ඔබතුමා වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

සභො තිතුමො : එපහම කරන්න බැරිනම්, ඔබතුමා
පමතැනට ඇවිල්ලා පම්ක කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මුින් ෙැමිණි
එකඟතාව අනුව කටයුතු කරන්න කියන එකයි අපි
ඔබතුමාපගන් කරුණාපවන් ඉල්ලා සිටින්පන්. අද
රාත්රි 12 පවනකල් සාකච්ඡා කරන්න ඊපේ අපි
එකඟ වුණාපන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අපි එන්නම්.
ඔබතුමාට බැරිනම් යන්න, අපි එන්නම්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො : ඊපේ එකඟ වුණු
ඒවා අදට අයිති නැහැපන්.

සභො තිතුමො : පමාකක්ද පම් කියන කථාව?
ඔබතුමා පකායි පවලාපවත්ත ඕකමයි කියන්පන්.

සභො තිතුමො : හර්ෂ මන්ීතුමා, එපහම කියන්න
එො. ඒ පගාල්පලෝ පමතැනට ආු අදහසයි,
පමතැනින් ගිය අදහසයි ෙැහැදිියිපන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම කරන්න
බැහැපන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : කියන්න පහේතුවක්
තිපබනවා. ඔබතුමා ෙක්ෂග්රාහී විධියටයි කටයුතු
කරන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම නම්
ඔබතුමාට ඒ අයට ඉන්න පදන්න තිබුණා. ඉන්න
දුන්පන් නැහැ. පමාකද, ඔබතුමා ඉඩ දුන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො : ඔබතුමා ඒක කථානායකතුමාට
දැනුම් පදන්න. මම ෙක්ෂග්රාහී නම්, ඔබතුමා ඒක
ගරු කථානායකතුමාට දැනුම් පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒ මන්ීතුමන්ලා
ඒ පවනකල් පම් කටයුතු ඇදපගන ගියාපන්.
සභො තිතුමො : අන්න ඒකපන් වැරැද්වද. ගරු
මන්ීතුමන්ලා ඔක්පකෝම ඉන්න නිසයි මම පම්
කියන්පන්. පම්ක වාර්තාවක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න ඒ අය එකඟ පවලා පමතැනින් එළියට
ගියා. ඒක ඒ අයපේ අයිතිය.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පමපහම වැඩ
කරන්න බැහැපන්. ඕක තමයි ප්රශේනය.
සභො තිතුමො : මම ෙක්ෂග්රාහී නම්, ඔබතුමා ඒක
කථානායකතුමාට වාර්තා කරන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මම වාර්තා කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒක සම්ප්රදායක්
පනපමයිපන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පමතුමා
කිේවාපන්.
පමතුමා
කිේවා.
පමතුමාට
පකාපහාමවත්ත විශේවාසයක් නැහැ. පමතුමා
ොර්ිපම්න්තුපේදී publicly කිේවාපන්.

සභො තිතුමො : ඒ වාර්තාපේ තිපබන කරුණු
පවනසේ කරලා පවන වාර්තාවක් හදන්න කියලා
ඔබතුමන්ලා කියන පකාට, මට ඒකට එකඟ
පවන්න බැහැ. ඒකයි මම කිේපේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක මපේ අයිතිය.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : පම්ක මපේ
අයිතිය. ගරු සභාෙතිතුමනි, වාර්තා 2ක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න, දැන් මන්ීතුමන්ලාට කථා කරන්න
පදන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : වාර්තාව
පනපමයි, පකටුම්ෙත. ඒක තවමත්ත පකටුම්ෙතක්.
සභො තිතුමො : එපහම නම්, ඒක පදවැනි
වාර්තාවක් පවන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො : ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මන්ීතුමා,
ඔබතුමන්ලාපේ අදහපසේ හැටියට පම් වාර්තාපේ
තිපබන කරුණු ගැනපන් කථා කරන්න
තිපබන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි,
මට
විනාඩියක
කාලයක්
පදන්නපකෝ. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒ ගරු
මන්ීතුමන්ලාට එන්න, කථා කරන්න, එකඟ
පවන්න, නැඟිටලා යන්න අයිතිය තිපබනවා. ඒ
අයිතිය අපි පිළිගන්නවා. නැවත එන්නත්ත ුළුවන්. ඒ
අයිතියත්ත අපි පිළිගන්නවා. අපප්ප අයිතිය පමාකක්ද?
අපප්ප අයිතිය තමයි, පම් වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා
කරන්න තිපබන අයිතිය. අපප්ප අයිතිය තමයි, පම්

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පකටුම්ෙත.
සභො තිතුමො : ඒපක් තිපබන කාරණා ගැන අද
ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්න ඕනෑ?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඔේ, ඔබතුමා ඒකට
කැමැතියි කියලා ඊපේ කිේවා.
( 553 )
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ක්රියාවිය පිළිබඳව එකඟ වුණු අයිතිය. දැනටමත්ත
කරුණු කථා පනාකර පම්ක පගනයන ආකාරය
පිළිබඳව කථා කරමින් වටිනා ෙැය කිහිෙයක් නාසේති
කරලා තිපබනවා. පම් පවලාව අෙට බඩගිනි
පවලාව. ඒ නිසා අෙට දිවා ආහාරය සඳහා ඉඩ
සලසලා, දිවා ආහාරපයන් ෙසේපසේ - එතපකාට
ටිකක් සන්සුන් පවලා එයි - අපි පම් වාර්තාපේ
13වැනි පිටුපේ ඉඳලා ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් කාරක සභාපේ කටයුතු අවසන්
නැහැ. වාර්තා 1ක් ඉදිරිෙත්ත කරනවාද, 2ක් ඉදිරිෙත්ත
කරනවාද, 3ක් ඉදිරිෙත්ත කරනවාද, 5ක් ඉදිරිෙත්ත
කරනවාද, 26ක් ඉදිරිෙත්ත කරනවාද කියලා තීරණය
පවන්පන් පමම සාකච්ඡාව අවසානපේදීයි.
අවසානපේදී අෙට සමහර කාරණා ගැන
compromise කරන්නත්ත ුළුවන්. සාමානයපයන්
එපහම පද්වවල් පවනවා. කාරණා පිළිබඳව කථා
කරලා, සුළු සුළු අඩු ොඩුකම් මඟ හැරලා, පොදු
එකඟතාවකට ෙැමිණිලා,- අපි එපහම කළාපන්.
දහනමවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවසේථා සංපශෝධනය
පගනාු පවලාපේ අපි දීර්ඝ වශපයන් වාද කරලා,
රණ්ඩු කරලා, ඔක්පකෝම පද්වවල් කරලා,
අවසානපේදී අපි සමහර පද්වවල් අත හැරියා, සමහර
ඒවාට එකඟ වුණා. පමාකද, අපි පලෝකයට, රටට
පෙන්වන්න ඕනෑ, අපි සියලු පදනාම අනුකූල වුණු inclusive වුණු - ක්රියාදාමයකට යනවා කියලා.
එපහම කපළාත්ත තමයි පම් COPE එපක් අනාගතය,
ොර්ිපම්න්තුපේ සේවාධීනත්තවය, අනාගතය රඳා
ෙවතින්පන්. පම් අතර මැද්වපද්ව එක් කණ්ඩායමක්
නැඟිටලා ගිහිල්ලා, ඒ හරහා පම් ක්රියාදාමය අඩාල
කිරීමට පහෝ පම් ක්රියාදාමපේ අපි එකඟ වුණු ක්රමය
පවනසේ කිරීමට පහෝ උත්තසාහ කළත්ත ඒ සඳහා ඉඩ
පදන්න එො. මට තවමත්ත ඔබතුමා පකපරහි
විශේවාසය තිපබනවා. අපි අතින් විවිධ පද්වවල්
කියපවන්නට ඇති. අපි කවුරුත්ත මිනිසේසු. අපි
අතිනුත්ත අඩු ොඩුකම් පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත, පම්
සාකච්ඡාවට ඉඩ පදන්න. ඔබතුමා පම් සාකච්ඡාවට
ඉඩ පදන්පන් නැත්තනම්, අෙට පම් ක්රියාවියට
සම්බන්ධ පවලා වැඩක් නැහැ. වාර්තා එකද, පදකද
පනපමයි ප්රශේනය. එපහම සාකච්ඡාවකට ඉඩ
පදන්පන් නැත්තනම්, මට පෙෞද්වගිකව ගිහින්
කියන්න පකපනක් නැහැ. මම කථා කරන්පන් මම
ගැන. මම කාටද කියන්පන්? පම් කමිටුපේ සාමාජික
මන්ීවරපයක් හැටියට, මුල ඉඳලාම මතපේදයට
තුඩු දුන් සමහර කාරණා ගැන මපේ මතයත්ත
ෙළමුවැනි දවපසේ ඉඳලාම ඒ විධියටම තිපබනවා. ඒ
කාරණා ගැන හබ කරන්න, වාද කරන්න, පම්
මන්ීවරු අතර පබදාගන්න මට අවසේථාවක්
පදන්පන් නැත්තනනම්, පම් මන්ීකම පමාකටද
සභාෙතිතුමා? කාටද කියන්පන්?

සභො තිතුමො: මට තිපබන්පන් පමන්න පම්
කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාපේ එකඟතාව
ෙැහැදිි කරගන්න විතරයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඊපේ ගරු
අපශෝක් අපබ්ලසිංහ නිපයෝජය අමාතයතුමා පමම
කරුණුවලට විරුද්වධ පවලා පම් සභාපේ පිටපවලා
ගියා.
සභො තිතුමො: හර්ෂණ මන්ීතුමා, අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මන්ීතුමා කියන කාරණාවට අනුව
ඉසේසරහට යන්න පමන්න පම් විධියට මට
ඔබතුමන්ලාපේ එකඟතාව පදන්න. දැන් මන්ීවරු
8පදපනක් සංපශෝධන රහිතව පම් වාර්තාවට ූර්ණ
වශපයන් එකඟතාව ෙළ කරලා තිබපනවා.
ෙැහැදිළියිද? ඒ කියන්පන් දැනට 12වැනි පිටුව
දක්වා වුණු සංපශෝධනත්ත පිළිගනිමින්, ඉන් ඉදිරියට
තිපබන කාරණා ටික පොදුපේ පිළිඅරපගන
වාර්තාවක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න එකඟ පවලා
තිපබනවා. ඒ වාපේම පම්ක තව දුරටත්ත සාකච්ඡා
කරන්න අපනක් මන්ීවරුන්ට අවශයතාවක්
තිපබනවා. එපසේ සාකච්ඡා කරලා කළ යුතු යම් යම්
සංපශෝධන තිපබනවා නම් - ඒ අයත්ත පම්ක
වාර්තාවක් හැටියට පිළිගන්නවා නම් ප්රශේනයක්
නැහැ - ඒ සංපශෝධන ඇතුළු කරන වාර්තාව, කළින්
මන්ීවරු 8පදපනක් එකඟ වුණු වාර්තාවද, එපහම
නැත්තනම් ඒ සංපශෝධනය පවනම සටහන් කරලා
පම් වාර්තාපේම සංපශෝධනය සහ වාර්තාව සහිත
වාර්තාවක්ද? මට ඒක කියන්න. ඒ කාරණය විසඳලා
දුන්පනාත්ත මම එකඟයි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් ොර්ිපම්න්තුපේ COPE
කමිටුපේ මීට පෙර අත්ත දැකීම් ගන්න. එවැනි මත
පදකක් ආවාම වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන බව
අෙට පල්කම්තුමාම කිේවා. ඒ නිසා වාර්තා පදකක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
සභො තිතුමො: එපහම නැතුව පමන්න පමපහම
පවන්න විධියක් නැහැ. මම ඉන්න සේථාවරය ඒකයි.
පදවැනි වාර්තාව, - පදවැනි වාර්තාව කිේවාට ෙළමු
එකට සමානම වාර්තාවක් තමයි - නමුත්ත, ූර්ණ
වශපයන් කවුරුත්ත අනුමත කරු වාර්තාව
පනාපවයි, සාකච්ඡා කරන්න තිපබන වාර්තාව
සාකච්ඡා කරලා, 3.2 පේදය පවනසේ කරලා
ඔබතුමන්ලාපේ අදහසට අනුව මම ඒ වාර්තාවත්ත
ඉදිරිෙත්ත කරනවා. ඒක එකක්, ප්රධාන වාර්තාව තව
එකක් වුපණාත්ත මම වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන
එක විකෘතියක් පවනවාපන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
ඔබතුමාට වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැහැ.

( 554 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: සංපශෝධනයක් කරනවා නම්, ඒ
සංපශෝධනය පවනම පප්පන්න ඕනෑ. මම කියන්පන්
ඒකයි.

සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව පකටුම්ෙතක් තමයි.
නමුත්ත එක පිරිසක් පම් වාර්තාව සම්ූර්ණපයන්
පිළිපගන තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒක ප්රශේනයක් පවන්පන් නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : අවසාන
කරන්පන් කවුද? පමතුමන්ලාට අවසාන කරන්න
ඕනෑය කියලා අවසන් කරනවාද?

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු මන්ීතුමා.
අපි පමපහම හිතමුපකෝ. අපි උදාහරණයක් අරපගන
කථා කරමුපකෝ. 4වැනි මාතෘකාව අරපගන බලමු.
“භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධව
මහ බැංකුව අනුගමනය කරන ලද ප්රතිෙත්තති,
ක්රියාමාර්ග හා නීතිමය ෙසුබිම”. 4.1.1 සහ 4.1.2ත්ත
ඇතුළුව පම් කාරණා තුනට දැන් එක කණ්ඩායමක්
සම්ූර්ණ වශපයන් පිළිඅරපගන තිපබනවා කියලා
හිතන්නපකෝ. අනිත්ත අය පම්ක සාකච්ඡා කරන
පකාට 4.1.1 සඳහා සංපශෝධනයක් තිපබනවා
කියලාත්ත හිතන්නපකෝ. එතපකාට ඒ අයපේ
සංපශෝධනය පම්කට ඇතුළු කරනවා. ඇතුළු කරලා
පම්පක් තිපබන අදහස පවනසේ කරලා 4.1.1 පේදය
පවනුවට පවනත්ත පේදයක් දාන්න ඕනෑ කියලා
කියනවා. එපහම නැත්තනම් 4.1.2 ඉවත්ත කරන්න
කියලා කියනවා. එතපකාට මම කියන්පන්
“4.1.1 ඒ විධියටම තිබියදී, වාකයයක් හැටියට
4.1.2ට අපි එකඟ නැහැ, ඒ නිසා ඒක ඉවත්ත කළ
යුතුයි” කියලා පන්ද සටහන් කරන්න ඕනෑ. එපහම
නැත්තනම් සම්ූර්ණපයන්ම පවනසේ කරලා ඒ
වාර්තාව හදන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක
සභාෙතිතුමනි, ඉතා සරලයි.

මහතො:

සභො තිතුමො: එතුමන්ලා පිළිපගන තිපබනවා.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. අනික් අය එකතු පවලා පම්
වාර්තාව සංපශෝධනය කරනවා නම් ඒ සංපශෝධන
ඇතුළත්ත කරලා වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න මට
ුළුවන්.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මට කථා කරන්න අවසර පදන්න. ෙළමුවන ප්රශේනය
පමයයි. පම් කාරක සභාව අවුරුදු එකහමාරක්
ෙමණ රැසේපවලා ෙරීක්ෂණය කළා. අපි
සියලුපදනාටම වාර්තාවක් හදන්න බැරි නිසා
ඔබතුමා ඇතුළු පල්කම් මණ්ඩලයට භාර දුන්නා,
වාර්තාවක් සකසේ කරලා ඉදිරිෙත්ත කරන්න. ඒ
වාර්තාව තමයි අෙට ඉදරිෙත්ත කරලා තිපබන්පන්.
සභාෙතිතුමා ඇතුළු පල්කම් මණ්ඩලය හදු
වාර්තාව ඉසේපසල්ලාම ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා
පන්. පකටුම්ෙත්ත වාර්තාවක් හදලා අෙට ඉදිරිෙත්ත
කළා පන්. අද කමිටුවට සහභාගි වුණු
සාමාජිකයන්පගන් බහුතරයක් පිළිගන්නවා, ඒ
වාර්තාව නිවැරැදියි කියලා. අද තමයි, පමය අවසාන
කරන්න නියම කර ගත්ත දිනය. 25වන දා පම්
වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න
කමිටුපේ අපි තීරණයක් ගත්තතා. අපි වග කියන්න
ඕනෑ. පමාකද, පම් රට ඒ වාර්තාව දිහා බලා පගන
ඉන්නවා. පම් සකසේ කර තිපබන වාර්තාව පම්
කාරක සභාපේ සිටින බහුතරයක් පිළිගන්නවා.
එතපකාට
කිහිෙපදපනක්
පවනුපවන්
අපි
සියලුපදනාම ඉන්පන් ඇයි? පම් වාර්තාව
පිළිගන්පන් නැති කවුරුන් පහෝ ඉන්නවා නම්
“පම්ක අපි පිළිගන්පන් නැහැ”යි කියන්න.
එෙමණයි, සරලයි.

නැහැ.

සභො තිතුමො: එපහම නැත්තනම් සම්ූර්ණපයන්
පවනසේ කරලා ඒ වාර්තාව හදන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එෙමණ
සංකීර්ණතාවක් නැහැ. 9පදනා අත්තසන් කරු
වාර්තාව ඔබතුමා “ඒ” කියා නම් කළා. අලුතින්
හැපදන්න යන වාර්තාව “ඒඒ” කියා නම් කරන්න.
එෙමණයි. ඒ වාර්තාපේ, අර 9පදනා අත්තසන් කරු
වාර්තාපේ තිබුණු ඒවාම තිපබන්නත්ත ුළුවන්,
පවනසේ ඒවා තිපබන්නත්ත ුළුවන්. නමුත්ත ඒක
පවනසේ වාර්තාවක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පම්පක්
hypothesis එක ගනිමු. පම් පකටුම්ෙත්ත වාර්තාපේ
“කාරක සභාපේ පොදු නිර්පද්වශ” සඳහන් කර
තිපබනවා. ඊළඟට, “කාරක සභාපේ විපශේෂ
නිර්පද්වශ” සඳහන් කර තිපබනවා. බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමා කියන විධියට 9පදපනක් අත්තසන් කරලා
පම් වාර්තාව පිළිගත්තතාය කියමු. එතපකාට එය
කාරක සභාපේ පොදු නිර්පද්වශ පවන්න බැහැ පන්.
කාරක සභාපේ විපශේෂ නිර්පද්වශ පවන්නත්ත බැහැ.
එතපකාට ඒක කාරක සභාව පනාපවයි. එපහම නම්
පොදු නිර්පද්වශ පමාකක්වත්ත නැහැ. ඒ අනුව පම්
වාර්තාව පම් තිපබන විධියට පිළිගන්න බැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: වාර්තා
පදකක් විය යුතුයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: වාර්තා පදකක්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : පම් වාර්තාව
සංපශෝධනය කරන්න අවසේථාවක් තිපබන්න ඕනෑ.
පමය පකටුම්ෙතක් පන්. පමය පකටුම්ෙතක්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : නැහැ, නැහැ,
ප්රශේනයක් නැහැ.
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ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො : ඒ 9පදනාපේ පොදු
නිර්පද්වශයන් තිපබනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : ඔබතුමන්ලා
කියන එකම තමයි මමත්ත කියන්පන්. මා පම්
ෙැත්තතට ඇඟිල්ල දික් කළා. මා කාරක සභාව කියන
එපකන් අදහසේ කපළේ පල්කම් කාර්යාලයටයි.
පල්කම් කාර්යාලයට ුළුවන්, පම් වාර්තාපේ
තිපබන වයාකරණ, අකුරු පවනසේ කරන්න. පම්
වාර්තාපේ තිපබන කරුණු අනුමත කරන්න
අයිතියකුත්ත තිපබනවා. පම් වාර්තාපේ තිපබන
කරුණුවලට විරුද්වධ වන්නත්ත අයිතිය තිපබනවා.
පම් පකටුම්ෙත්ත වාර්තාපේ තිපබන කරුණුවලට -

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. සභාෙතිතුමනි, අෙට දීු පම් පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාපේ මුල් පිටුපේ පමපසේ සඳහන් වනවා:
“ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ...... ශ්රී ලංකා
ප්රජාතාන්ත්රක සමාජවාදී ජනරජපේ අට වැනි
ොර්ිපම්න්තුව (ෙළමු සැසිවාරය) 2015 පෙබරවාරි
මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා කාල
ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදුකර
තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම්
සම්බන්ධපයන් පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාව
විසින් සකසේ කරන ලද වාර්තාව”

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, පම් වාර්තාව final එකක් පනාපවයි.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : Final එකක්
පනාපවයි තමයි.

අපි පම් වාර්තාවට තමයි අනුමැතිය පදන්පන්.
සාකච්ඡා කරලා, අධීක්ෂණය කරලා, ඒ කටයුතු
සියල්ලම කරලා ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න
තිපබන එක තමයි අෙට දීලා තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම නම් පම්
වාර්තාව පවනසේ කරන්න ුළුවන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පවනසේ
කරන්න ුළුවන්. පවනසේ පනාකර ඉන්නත්ත ුළුවන්
පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ, නැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. පොඩ්ඩක් ඉන්න.

සභො තිතුමො : ඒක පන් මා හදා පදන්න යන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : සංපශෝධනය
කරන්න ුළුවන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : ඒක තමයි
කියන්පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. පොඩ්ඩක් ඉන්නපකෝ, කියන කල්.
පකටුම්ෙත තිපබනවා. ඒක හරි. පම් පකටුම්ෙපත්ත
සඳහන් කරුණු පවනසේ කරන්න කාරක සභාවට
ුළුවන්කමක් නැහැ. අකුරු, වයාකරණ -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඔබතුමා
කියන්පන් පවනසේ කරන්න ඕනෑ නැහැයි කියලාද?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : නැහැ, නැහැ.
එපහම කියන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අපි පම් වාර්තාව
අනුමත කරන්පන් නැහැ. පම් කාර්යය කර පගන
යන්න ඉඩ පදන්නපකෝ. ඔබතුමන්ලා අනුමත
කරලා ගියා පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමාකද,
බැරි?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : මා කථා
කරලා ඉවර නැහැ පන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඒ අනුව, සකසේ කරන ලද පම් පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාපේ 12වන පිටුව දක්වා කරු සංපශෝධනත්ත
ඇතුළත්ත කරලා, දැන් පමතුමා කිේව විධියට, කාරක
සභාපේ නිර්පද්වශ වශපයන් සඳහන් පනාකර පම්
9පදනාපේ නිර්පද්වශ කියා සඳහන් කරලා පම්
වාර්තාව හදන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
ලසන්ත අලගියවන්න නිපයෝජය ඇමතිතුමනි,
සීමාවක් තිපබන්න ඕනෑ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : කථා කරන එපක්
සීමාවක් තිපබන්න එො යැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමාකක්ද
පම් පිසේසු පකළින්පන්?

සභො තිතුමො : අත්තසන් කරන මන්ීවරුන්පේ
නිර්පද්වශ කියා සඳහන් කරමු.

සභො තිතුමො : එතුමාට පිසේසු පකළින්න
පදන්නපකෝ. ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලා උත්තතර
පදන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : ඒක පහාඳයි.
ඊළඟට, ොර්ිපම්න්තු ඉතිහාසපේ පමවැනි වාර්තා
පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරු ආදර්ශයක් අරපගන, පම්
සංපශෝධන පකාපහේටද ඇතුළත්ත කරන්පන්, ඒ සඳහා
ක්රමපේදය පමාකක්ද යන කරුණු සම්බන්ධපයන්
පමයට ආපද්වශ කරන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පදවියපන්,
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිපයෝජය ඇමතිතුමනි,
පම්ක අහගන්නපකෝ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක next step එක.
වාර්තා පදකක් තවම ඉදිරිෙත්ත වුපණ් නැහැ. පම්ක
premature step එකක් යන්පන්.

කරලා ඡන්ද ෙවත්තවන්පන් නැහැ. ඔබතුමා කින්
ඉදිරිෙත්ත කරු වාර්තාව කමිටු සාමාජිකයන්
27පදනාටම ඉදිරිෙත්ත කරනවා, ඒ වාර්තාවට
එකඟද, නැද්වද කියලා එතුමන්ලාපේ අදහසේ ලබා
ගන්න. එතපකාට එතුමන්ලාට ුළුවන්, එකඟද,
නැද්වද කියා අත්තසන් කරන්න. ඒ අනුව තමයි,
ඔබතුමාට ඒ වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න හැකියාව ලැපබන්පන්. එතැන තමයි දැන්
අපි ඉන්පන්. පමතුමන්ලා හිතන්පන් පම් වාර්තාව
තමයි අන්තිම වාර්තාව කියලායි. ඒක වැරැදියි. ඒ
සම්බන්ධපයන් ඔබතුමා පොඩ්ඩක් ෙැහැදිි කර
පදන්න. පමතුමන්ලාට එකඟත්තවයක් ප්රකාශ
කරන්න ුළුවන්. එතැනින් එහාට පවනසේ වන එකට
පමතුමන්ලාට බලෙෑම් කරන්න බැහැ. පමතුමන්ලා
පකටුම්ෙතටයි
එකඟ වන්පන්,
වාර්තාවට
පනාපවයි. අපි පමතැන කෑ ගහන එකත්ත ඇඟට
අමාරුයි. සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා කාරුණිකව පම්
තීන්දුව ගන්න. පම් සාකච්ඡාව අපි අවසන් කරමු.
අපි දිගින් දිගටම බහින් බසේ පවලා වැඩක් නැහැ.
ඔබතුමා තීන්දුවක් ගත්තතාම, එයට පමාකක් පහෝ
අමතර එකතු කිරීමක් කරන්න තිපබනවා නම් අපි
එකතු කරන්නම්. එක් එක් පකනාට විනාඩි පදකක්
පහෝ විනාඩි තුනක් දීලා අවසන් කරමු. එපහම
නැත්තනම් අපි අනවශය පලස දිගින් දිගටම කෑ
ගහනවා.

සභො තිතුමො : එතපකාට ප්රශේනයක් නැහැ. එක
වාර්තාවයි පන් ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්. එපහම
එකඟතාවක් නැති නිසා පන් වාර්තා පදකක් ගැන
කථා කරන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අපි තවම
සාකච්ඡා කරන්පන් 13වන පිටුව ගැනයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පම් පකටුම්ෙත
ඕනෑ පවලාවක පවනසේ කරන්න ුළුවන්. පම්
වාර්තාපවන් ෙසේපසේ අපි සියලුපදනාම එකඟ පවලා
යම් වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරනවා පන්. අන්න ඒක
තමයි වාර්තාව. ඒ වාර්තාවටත්ත එකඟ පනාවන්න
ුළුවන්. අවශය නම් ඒ වාර්තාවට විරුද්වධව තව
වාර්තාවක් සකසේ කරන්නත්ත ුළුවන්. පම් වාර්තාව
අවසාන වාර්තාව පනාපවයි. Let me finish.
සභාෙතිතුමනි, පම්ක COPE එකටවත්ත, COPE
කාර්යාලයටවත්ත පවනසේ කරන්න ුළුවන් පද්වවල්
පනාපවයි. පම්ක COPE එපක් සම්ප්රදායක්. සියලුම
කරුණු සම්පිණ්ඩනය කරලා අවසාන පකටුම්ෙත
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කපළේ පම් වාර්තාව තුළින් යම්
තීන්දුවක් ගන්නයි. අපි ඊපේ තීන්දු කළා,
පවනසේකම් තිපබනවා නම් පවනසේකම් එකතු
කරලා, සියලුපදනාපේම අදහසේ ලබා පගන,
නීතයනුකූලව ඒවා නිවැරැදි නම් ඒ පවනසේකම් ටික
ඇතුළත්ත කරන්න. අතර මඟදී එය පවනසේ වුණා.
ඒක පවනසේ පවලා, මන්ීවරුන් පිරිසක් කිේවා, අපි
පම් මුළු පකටුම්ෙතටම එකඟයි කියලා. ඕනෑ නම්
ඊට කින් පකටුම්ෙතටත්ත එකඟයි කියන්න
මන්ීවරුන්ට අයිතිය තිබුණා. ඒක ප්රකාශ කරලා
මන්ීවරු පිරිසක් ගියා. එතුමන්ලා ගියාට ෙසේපසේත්ත
COPE එපක් කාර්ය භාරය ඉදිරියට කර පගන ගියා.
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා එකඟ වුණු ෙරිදි, අපි
සියලුපදනා එකඟ වුණු ෙරිදි පම් වාර්තාපේ තිපබන
අඩුොඩු හදා පගන යම්කිසි තැනකට එනවා.
එතැනදී තමයි වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න ෙළපවනි
සේථානයකට එන්පන්. ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලා ඒ
අනුව වාර්තාවක් හදනවා, පහටද, අනිද්වදාද කියා මා
දන්පන් නැහැ. කවදා පහෝ වාර්තාවක් හදනවා. ඒ
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළාට ෙසේපසේ ඒ වාර්තාවටත්ත
විරුද්වධ පවන්න කමිටු සාමාජිකයන්ට ුළුවන්.
ඒකට ප්රතිවිරුද්වධ වාර්තාවක් හදන්නත්ත ුළුවන්,
ඕනෑම සාමාජිකයකුට. එතපකාට තමයි කින්
සඳහන් කළ වාර්තා පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන
අවසේථාව මතු වන්පන්. එතපකාට වාර්තා පදකක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්. ඔබතුමන්ලා පම්
කාරණය ෙැහැදිි කර ගන්න. COPE එක රැසේවන
දවපසේ සහභාගි වන මන්ීවරුන් සංඛයාව එකතු

සභො තිතුමො: ඔබතුමාට පබාපහාම සේතුතියි, පම්
කාරණය ෙහසු කළාට. දැන් මම කියන්පනත්ත ඒකම
තමයි. පම් අයට නැවත සංපශෝධනයන් පම්
වාර්තාවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමට අවශයතාවක් නැති නිසා
තමයි ඒ අය පම් පකටුම්ෙත වාර්තාවක් හැටියට
පිළිගත්තපත්ත.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අන්න
හරි. පකටුම්ෙත, වාර්තාවක් හැටියට අපි පිළිගත්තතා.
සභො තිතුමො: ඉන්න අපනක් මන්ීවරුන්ට
පකටුම්ෙත වාර්තාවක් හැටියට පිළිගන්න බැරි නිසා,
සංපශෝධන තිපබන නිසා තමයි පම් සාකච්ඡාව
ෙවතින්පන්. ෙැහැදිිද?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: දැන් මම පයෝජනා කරන්පන්,
පකටුම්ෙත වාර්තාවක් හැටියට පිළිගත්ත අයපේ
වාර්තාව, වාර්තාවක් හැටියටම ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කරන්නම් කියන එක.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පහාඳයි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පහාඳයි.
සභො තිතුමො: ඒකට බාධාවක් නැහැ. එතපකාට ඒ
මන්ීවරුන්පේ සංපශෝධන කිසිවක් නැහැ. අලුත්ත
තත්තත්තවයක් නිර්මාණය වුණු එක පහාඳයි. ඒ
පකටුම්ෙත වාර්තාවක් හැටියට පිළිගන්නා
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මන්ීවරුන්පේ නම් ටික ඇතුළත්ත කර ඒ අය ඒ
නිර්පද්වශ පිළිගන්නවා කියලා ඒ නිර්පද්වශ ඒඅයපේ
හැටියට ඇතුළත්ත කරන්නම්.

පම් මන්ීවරුන්ට ුළුවන් පන් ඕනෑම පේලාවකසඳුදා වුණත්ත,- පම් පකටුම්ෙත අරපගන “පම්ක අපප්ප
වාර්තාව පලස ඉදිරිෙත්ත කරන්න” කියලා කියන්න.
ඒකම තමයි ඔබතුමා කරන එපකනුත්ත පවන්පන්. ඒ
නිසා පම් නවපදනාට ඕනෑ නම් ුළුවන් පන්, ඔය
පකටුම්ෙත අරපගන “පම්ක තමයි අපප්ප වාර්තාව”
කියලා ඉදිරිෙත්ත කරන්න. බැරි නැහැ පන්. ඕනෑ නම්
සඳුදා වුණත්ත පම් මන්ීතුමන්ලාට ුළුවන්, “පම්ක
තමයි අපප්ප වාර්තාව” කියලා ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
ඕනෑ එකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන් පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පහාඳයි.
සභො තිතුමො: අපනක් මන්ීවරුන්ට කරුණු
හැටියට පමහි සාකච්ඡා කරන්න පද්වවල් තිපබනවා
පන්. ඒ කරුණු සංපශෝධන හැටියට - ඒ ගැන
පමතැන විවාදයක් නැහැ පන්. මන්ීවරුන් ඉන්න
ෙසේ පදනා පහෝ දහ පදනාට පහෝ කී පදනාට පහෝ
තිපබන සංපශෝධන ටික - පදන්න. ඒ සංපශෝධන
ටික ිඛිතවම පදන්න. ඒ ිඛිත සංපශෝධන ටික
ඇතුළත්ත කරලා ඒක වාර්තාවක් බවට ෙත්ත කරලා ඒ
වාර්තාවත්ත අපි ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක වැරදියි.

ගරු සභො තිතුමො: නමුත්ත ප්රශේනය තිපබන්පන් ඒක
පනාපවයි. ඒක ඉදිරිෙත්ත කරන්න පවන්පන්
ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාවත්ත එක්ක, වාර්තා පදකක්
හැටියට.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇයි සාකච්ඡා
පකපරන්පන් නැත්තපත්ත?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ, ඒක තමයි.
අෙට ඕනෑ වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන් පන්.

සභො තිතුමො: සාකච්ඡාව පකපරන්පන් නැත්තපත්ත-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සාකච්ඡා
පකාට එකඟ වූ වාර්තාව එකක්. මඟදි නවත්තවු එක
එකක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇයි නැත්තපත්ත?
සමහර වැදගත්ත කාරණා ගැන අපි පදන්නා - මමයි,
සුජීව පසේනසිංහ මහතායි.- එකඟ නැහැ.

සභො තිතුමො: එපහම නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි
නැත්තපත්ත?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමන්ලා අතරත්ත පවනසේකම් තිපබන්න
ුළුවන් පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සාකච්ඡා පකාට
ඉදිරිෙත්ත කරන වාර්තාව තමයි,-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට ප්රශේන කරන්න
අවශයයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම එකක්
නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, අන්තිමටත්ත ඕක පවන්න
ුළුවන් පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කරුණු සාකච්ඡා
කරලා, ිඛිතවත්ත අරපගන වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔබතුමන්ලා
කිේවා,-

සභො තිතුමො: නිශේිතව අපප්ප එකඟතාව
තිපබන්පන් නවපදනාපේ - නව පදනාපහෝ ඒ
වාර්තාව තව කවුරු පහෝ මන්ීවරු අත්තසන්
කරනවා නම් ඒ අයත්ත සමඟ - වාර්තාව, වාර්තාවක්
විධියට ඉදිරිෙත්ත කිරීමටයි. ඒක කරන්න ුළුවන්.
ෙැහැදිිද?

ගරු නලින්ද ජයතිසේස මහතො: සාකච්ඡා පකාටගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නින්ද
මන්ීතුමා, අපි සාකච්ඡා කර ඉවර කරමු. එකඟ
පවන ඒවාට එකඟ පවමු, අපනක් කරුණුවලට
එකඟ පනාවී ඉඳිමු. යන්න එො.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: COPE
කමිටුපේ සාකච්ඡා කර එකඟතාවකට ඇවිල්ලා
ඉදිරිෙත්ත කළ වාර්තාව එකක්. මඟදී නවත්තවා
ඉදිරිෙත්ත කරන වාර්තාව අමතර එකක්. ඒක අමතර
එකක්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: විනාඩියක්
පදන්න ගරු සභාෙතිතුමනි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නින්ද
මන්ීතුමා යන්න එො, ඉන්න. ඊපේ සාකච්ඡා කළා
වපේ සාකච්ඡා කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය අමාතයතුමනි, පිසේසු නටන්න එො.
මන්ීවරු වශපයන් අෙට අයිතියක් තිපබනවා
පන්,-

සභො තිතුමො: පදපවනි වාර්තාව පම් පගාල්ලන්ට
ඕනෑ විධියට හදන්න කියමු.
ගරු නලින්ද ජයතිසේස මහතො: මඟ නැවැත්තතුවද,
කින්ද මන්ද කියන්පන් නැතුව, පම් සම්බන්ධපයන්
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ පම්
මන්ීවරුන්පේ වාර්තාව පම්ක, පම් සම්බන්ධපයන්

සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, මම
ෙැහැදිි කරන්නම්. මම උදවු කරන්නම්. මම
ඔබතුමන්ලාට සහපයෝගයක් පදන්පන්. පම්
පකටුම්ෙතට අපි එකඟ වුපණ් නැහැයි කියලා හිතමු.

( 558 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පම් මන්ීවරුන්පේ වාර්තාව පම්ක කියලා ඉදිරිෙත්ත
කරමු. එතපකාට වැපඩ් ඉවරයි.

සභො තිතුමො: එපහම තීරණය කරන්න බැහැ පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එපහම
තීන්දුවක් කින් ගත්තතා පන් සභාෙතිතුමා. එදා
ඔබතුමා-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 12පවනි
පිටුපවන් ෙසේපසේ අපි සාකච්ඡා කරලා නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය අමාතයතුමනි, අද දවස අවසන් වුණාට
ෙසේපසේ පමපහම කරන්න ුළුවන්. Issue එකක්
එන්න ඇත්තපත්ත පමාකද දන්නවාද? පමතැන වාර්තා
පදකක් එනවා, මන්ී කණ්ඩායම් පදපක් නම්වින්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අන්න බලෙෑම. ඒවා
තමයි බලෙෑම් කියන්පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමනි, එදා timeframe එකක් හැදුවා පන්.
සභො තිතුමො: එපහම කරන්න බැහැ. සකසේ කරලා
පම් වාර්තා පදකම ෙරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ,
ඉංග්රීසි සහ පදමළ බසින්. එක පදයක් කරන්න
ුළුවන්. වාර්තා පදකම සකසේ කර අවසන් වුණාට
ෙසුව, එක දවපසේ එක පේලාවටම ඉදිරිෙත්ත කරන්න
ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කවුද කිේපේ?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා තමයි
කියන්පන්.
සභො තිතුමො: වාර්තා පදකක් කියන්පන්, පම්
වාර්තාව 13 වන පිටුව දක්වා පොදුපේ සංපශෝධනය
කළ, ෙසුව පොදු වාර්තාවක් හැටියට පම් පකටුම්ෙත
පිළිගත්තත මන්ීවරු නව පදපනක්පේ වාර්තාවක්
තිපබනවා. මම නව පදනා කියලා කිේපේ, අද
ඉන්නා අයපේ. ඕනෑ නම් විසිහය පදනා අතරින් තව
අයට ඒකට එකතු පවන්න ුළුවන්; අත්තසන්
කරන්න ුළුවන්. ඒ වාර්තාව වාර්තාවක් හැටියට
ඉදිරිෙත්ත කරනවා. ඒ වාපේම තමයි, ඒක තවදුරටත්ත
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කියලා - 13 වන පිටුපේ සිට
තවදුරටත්ත සාකච්ඡා කරලා පවනසේකම් කළ යුතුයි
කියලා- පිළිගන්න මන්ීවරු පිරිසක් ඉන්නවා.
ඕකපන් පම්පක් ඇත්තත කාරණය. ඒ අයට ඒ
පවනසේකම් සකසේ කරලා ඒ අයපේ නම්වින්, ඒ
අයපේ නිර්පද්වශ ඇතුළත්ත වාර්තාවක් හදන්න
ුළුවන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
25 පවනිදාට ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැරි පවන්න
ුළුවන්. නමුත්ත 25 පවනිදායින් ෙටන් ගන්නා
ොර්ිපම්න්තු සතිපේත්ත ඉදිරිෙත්ත කරන්න බැහැ
කියලා ඔබතුමාට කියන්න බැහැ පන්. අපි timeline
එකට එකඟ වුණා පන්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එතුමා බැහැ
කිේපේ නැහැ පන්.
ගරු නලින්ද ජයතිසේස මහතො: ලබන අවුරුද්වපද්ව
තමයි,ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමා, එතැනට යන්න එො. පම් මාසය ෙහු
වුපණාත්ත අය වැය. එතපකාට ඉදිරිෙත්ත කරන්න
පවන්පන් ලබන අවුරුද්වපද්ව. එතැනට යන්න එො,
ඔබතුමා. ඒ ලණුවලට අහුපවන්න එො. ඒ
නිලධාරින් පදන ලණුවලට අහුපවන්න එො.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒවා පමතැන කථා
කරන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: ඉතින් කථා කරන්න. මට කමක්
නැහැ.

ගරු නලින්ද ජයතිසේස මහතො: ඔයිට කින්
ඒවාපේ රෑ නිදි මරාපගන ොර්ිපම්න්තුව වැඩ
කපළේ. වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කපළේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා සභාෙති.
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් අහන්න ඕනෑ, කාර්ය
මණ්ඩලපයන් අහන්න ඕනෑ. අවසේථාව පදන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: බලෙෑම් කරන්න
එො, මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මැතිතුමනි.

සභො තිතුමො: ඉතින් කථා කරන්න. ඒක හරි. ඒ
කථා කරලා හදන වාර්තාව ඒ මන්ීවරුන්පේ
අත්තසන්වින්, ඒ මන්ීවරුන්පේ නම්වින්
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒක
බලෙෑමක් පනාපවයි. සුජීව පසේනසිංහ නිපයෝජය
ඇමතිතුමා මරණ තර්ජනය කළා, එපහම කරන්න
එො.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වාර්තා කීෙයක්
පවන්නත්ත ුළුවන්.

සභො තිතුමො: 2.30ට නැවත කාරක සභාව රැසේ
පවනවා. මම අවධාරණය කරන්නට ඕනෑ, පම්
වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත වීම තීරණය
වන්පන් ඇත්තතටම භාෂා ෙරිවර්තන ෙහසුකම් අෙට
ලැපබන ප්රමාණයට අනුවයි කියන එක. භාෂා
ෙරිවර්තන ෙහසුකම් ලැපබන ප්රමාණයට අනුව
ුළුවන්
තරම්
ඉක්මනින්
පම්
වාර්තා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

සභො තිතුමො: ඒක හරි.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක තමයි අපි
කිේපේ, පේලාසන ඉඳලා.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: හැබැයි
පම් සියල්ලම හදලා 25 පවනිදා ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කරනවා?
( 559 )
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ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, සමාපවලා තත්තෙරයක් ලබා පදන්න.
ඒ ප්රාපයෝගික අමාරුව අපි පිළිගන්නවා.

( .ව්. 2.30ට කොරක සභොපේ කටයුතු නැව්තත්
ආරම්භ කරන ලදී.)

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපිට timeline
එකක් තිබුණා, ඒක පවනසේ වුපණ් නැහැ.

සභො තිතුමො : අපි කථා කරමින් හිටිපේ
වාර්තාපේ 12වැනි පිටුව සහ 13වැනි පිටුව
සම්බන්ධපයනුයි. ඒපක් 4.1.1ට සංපශෝධනයක්
තිපබනවා. නමුත්ත, ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ඒ
සංපශෝධනයට තව පමානවා පහෝ එකතු පවන්න
ඕනෑද? පකාපහාමද පවන්න ඕනෑ. 4.1.2 ඉවත්ත
කරන්න කියලා තීරණය කළා. ඒක හරි. ඊට කින්
සාකච්ඡා කරු ටිකමයි-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාපේ ප්රධානත්තවපයන් පම්
කමිටුපේ රැසේවීම හදලා සියලු පදනාපේ කැමැත්තත
මත timeframe එකක් හැදුවා. සභාෙතිතුමනි, 25
පවනි දිනට වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්නට පහේතුව,
පනාවැම්බර් මාසපේ අය වැය එන නිසායි.
පනාවැම්බර් මාසපේ අයවැය විවාදය ගත්තතාම පම්
වාර්තාව පගපනන්න පවන්පන් ලබන අවුරුද්වපද්වයි.
ඒ නිසා ඔබතුමා එකඟ වුණු ෙරිදි, 25 පවනි දා පහෝ
ඒ සතිපේ ොර්ිපම්න්තු දිනයක පම් වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
අර captive sources කියන එක පොඩ්ඩක් විසේතර
කරලා ඒ ටික දැම්මා නම් පහාඳයි කියන එකයි මපේ
අදහස. ඒ Paper එක ඒක ඇතුළත්ත පවලා අන්තිමට
ඉවර පවන්පන් - “Captive sources such as NSB
government control or government owned.”
කියලයි.

සභො තිතුමො: ඒ සතිපේ ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කරන්නට උෙරිම උත්තසාහ කරමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒකට අපි ඊපේ
එකඟ වුණා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: “උෙරිම”
කියන වචනය දමන්න එො. අපි එකඟතාවකට
ආවා. ඒ අනුව කටයුතු කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක අතයවශයයි
පන්. නැත්තනම් අෙට ඒ අදහස එන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: අපි පනාපවයි පන් මන්ීතුමා
ෙරිවර්තන කටයුතු කරන්පන්.

සභො තිතුමො : පකාතැනට ද ඒක ඇතුළත්ත පවන්න
ඕනෑ?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: දවල්-රෑ
දාලා ඒ කටයුත්තත කරමු. අපි පහෝ සල්ි පදන්නම්,
වැපඩ් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : 4.1.1 දී “..සෘජු
ක්රමය මඟින් අරමුදල් අවශයතා සුරා ගැනීමට....”
කියලා අපි ඒක ඉවර කළාපන්. ඒ Board Paper එක
මාස තුනකට කියලත්ත කිේවාපන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපිට එපහම දවසක්
නැත්තනම්, අද දිනට අපි ඇයි පම් කමිටුව පයාදා
ගත්තපත්ත? ඇයි, අපි ඊපේට පම් කමිටුව පයාදා
ගත්තපත්ත? ඔබතුමාට ඒක පවනසේ කරන්න බැහැ. එක
දවසයි පවනසේ වුපණ් timeline එක.

සභො තිතුමො : ඒක Board paper එපක් තිපබන
විධියටම දමනවා. ඒ විධියට දැම්මා නම් ඒ
ඔක්පකෝම ටික එනවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, කල් දැමීපම් වගකීම නම් ගන්න
බැහැ. ඔබතුමා වග කියන්න ඕනෑ, කල් දැම්පමාත්ත.
25 දිනපයන් ෙටන් ගන්නා සතියට ඉදිරිෙත්ත
කරනවා කියලා ඔබතුමා එකග වුණා. ඔබතුමායි ඒ
දිනය කිේපේ. දැන් පම් ලැහැසේති පවන්පන් පවන
පකාන්ත්රාත්ත එකක් කරන්න. ඒක කරන්න එො.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පම් ටිකයි වැදගත්ත
පවන්පන්. අපි ඒකම quote කරලා - as it is සභො තිතුමො : මම verbatimsවලටත්ත කිේවා. ඒක
පමපහමයි එන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම් තිපබන්පන් අන්තිම ටික. ඒ ටිකයි වැදගත්ත
පවන්පන්. අපනක් ඒවා ඕනෑ නැහැ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි විරුද්වධයි,
සභාෙතිතුමාට තර්ජනය කරන එකට.

The Chairman: “The Monetary Board
approval is sought for the proposed structure to
be used for direct placements of the Treasury
Bonds and Rupee loans in respect of captive
investors such as EPF, NSB and ETF during the
January, April 2008.”

සභො තිතුමො: තර්ජන නැහැ. කථා කරන්න
ුළුවන් ඕනෑ පකපනකුට.
පමම අවසේථාපේදී කාරක සභාපේ කටයුතු ෙ.ව.
2.30 දක්වා අත්තහිටුවනවා.
[කොරක සභොපේ කටයුතු
අත්හිටුව්යි. ]

.ව්. 2.30 දකව්ො

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : That is correct.
පම්කත්ත වැදගත්ත පවනවා. “Since the domestic
dead market is volatile in the recent past, it is
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

proposed to review this rate such as April 2008.
” ඒ ටික දැම්මා නම් හරි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒක පනාපවයි
කිේපේ.

සභො තිතුමො : හරි. එපහම නම් 4.1.2 ඉවත්ත
කරනවා. 4.2 සඳහා ඔබතුමන්ලා කිේව විධියටම
සංපශෝධනය හදලා තිපබනවා. ඒ ටික මුලට
අරපගන-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අනිවාර්යපයන්ම
Manual එක amend පවන්න ඕනෑයි කියලා ඒ
පගාල්ලන් කිේවා.
එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : Amend
කරලා නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒ පගාඩක් ඒවාට
මා එකඟයි. පමන්න පම්ක ඔබතුමාපේ සහ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ අවධානයට පයාමු කරනවා.
ගරු සභාෙතිතුමනි, සාක්ිවල තිපබනවා amend
වුපණාත්ත අත්තපොත amend පවන්න ඕනෑයි කියලා.
දීර්ඝ
කාලීනව
පවනසක්
පවනවා
නම්
අනිවාර්පයන්ම manual එක amend පවන්න
ඕනෑයි කියන එක හැම සාක්ිපේම තිපබනවා.
අන්න ඒ අදහස ආපවාත්ත හරි.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී.
වික්රමරත්න
කියැපවනවා පන්ද-

මහතො:

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක තමයි වැරැද්වද.
Amend වුපණ් නැත්තනම් ඒකට දිගු කාලීනව පවනසේ
වීමක් සිදු පවන්පන් නැහැ. තාවකාිකව කරන
එකකට amend පවන්න ඕනෑ නැහැ. ඒකපන් මාස
තුනකට පගපනන්පන්. සාක්ි ඔක්පකෝම අරපගන
බලන්න. ඒ හැම පකනාම කිේපේ ඒක. එපහම
නැත්තනම් Manual එකක් වැඩක් නැහැපන්. එපහම
නම් Manual එක amend පවන්න ඕනෑ නැහැපන්.

ඒක

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : පම්ක ෙටලවා
ගන්න එො. ඇත්තතටම අෙට පවනසේ අදහසක් -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ෙැහැදිි නැහැ.
ඒක පමතැන නැහැ.

සභො තිතුමො : අපප්ප වාර්තාපේ තිපබන්පන්
පමපහමයි. “ශ්රී ලංකා මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලය
විසින් අනුමත කරනු ලබන මහ බැංකුපේ
ක්රියාකාරකම්වලට සහ ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයන්
පද්වශීය ණය පදොර්තපම්න්තුවට දැනුම් දීපමන් ෙසු
එම පදොර්තපම්න්තුව විසින් පමම පමපහයුම්
අත්තපොත සංපශෝධනය කිරීම පහෝ යාවත්තකාලීන
කිරීම සිදු කරනු ලබන බවද, ශ්රී ලංකා මහ බැංකු
නිලධාරින් තවදුරටත්ත දැනුම් පදන ලදී” කියලයි.

සභො තිතුමො : ඒක කියැපවනවා. නිර්පද්වශය
එද්වදිත්ත අනිවාර්යපයන්ම ඒක තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
මහතො : පමතැන
තිපබන්පන්, “.. අත්තපොත සංපශෝධනය කිරීම පහෝ
යාවත්තකාලීන කිරීම් සිදු කරනු ලබන බව ද ශේරී
ලංකා මහ බැංකු නිලධාරින් තවදුරටත්ත දැනුම් පදන
ලදි.”කියලයි. ඒක හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම සිදු පවන්න
ඕනෑ පන්. “සිදු කරනු ලබන බවට” කියලා කිේවාට
ඒපක් අදහස එන්පන් නැහැ. “ සිදු විය යුතුයි”
කියලා-

සභො තිතුමො : එතැනට එකතු පවන්න ඕනෑ, ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒක තිපබන්පන්
First Draft Report එපක්යි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : Permanent
පවනසක් පවනවා නම් අනිවාර්යපයන්ම ඒ අත්ත
පොත සංපශෝධනය විය යුතුයි කියන එක සියලුම
නිලධාරින් පිළිගන්නවා. ඒක පිළි පනාගත්ත එක්
පකපනකු හිටියා. ඒක පිළි පනාගත්තපත්ත අන්තිමට
ආු මහ බැංකු අධිෙතිතුමා විතරයි. ඒකත්ත ඔබතුමාට
මතක් කරන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො : අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ, “නමුත්ත,
ඒ ආකාරයට කාලානුරූෙව යාවත්තකාලීන වී
පනාමැති බව නිරීක්ෂණය විය.” කියලා. හරි පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : හරි.
සභො තිතුමො : එතපකාට 13වැනි පිටුපේගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා කියන එකත්ත පම්පක් තිපබනවා. “පකපසේ
වුවද, 2008 ඔක්පතෝබර් 07 දිනැති මුදල් මණ්ඩල
ෙත්රිකාව අනුව පමපහයුම් අත්තපොත පමපතක්
සංපශෝධනය වී නැති බව කාරක සභාව විසින් කරන
ලද විමසීමකදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරින් විසින්
පිළිගන්නා ලදී.” කියලා සඳහන් පවනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එතුමා එපහම
කිේපේ නැහැ. එතුමා කිේපේ සංපශෝධනය කිරීම
අතයාවශය නැහැ. ඇතුළතඑච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : Board Paper
එකක් ආපවාත්ත එදා ඉඳලා ඒ Board paper එක
ක්රියාත්තමක
වනවා
එතැනට
සම්බන්ධ
පවලා. Manual එක එතැනදි change කරන්පන්
නැහැ. නමුත්ත, Manual එකට link පවනවා අර
Board Paper එක. එපහමයි කිේපේ.

සභො තිතුමො : හරි පන්ද? “..පකපසේ වුවද එකී
මුදල් මණ්ඩල තීරණය පමපහයුම් අත්තපොපතහි
අදාළ වගන්ති මඟින් ආවරණය වන බව තම අදහස
යැයි මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් කාරක සභාව...”
කියලා සඳහන් පවනවා. ඊළඟ කාරණාව-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ, නැහැ. ඒක
පනාපවයි. සාක්ි ටික ඔක්පකෝම තිපබනවා.

( 561 )
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through auctions. The balance fund
requirements of the Government as

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : “..පකපසේ වුවද එකී
මුදල් මණ්ඩල තීරණය පමපහයුම් අත්ත පොපතහි
අදාළ වගන්ති මඟින් ආවරණය වන බව තම අදහස
යැයි මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් කාරක සභාව
කරන ලද විමසීම්වලදී ප්රකාශ කරන ලදී” කියලා
සඳහන් පවනවා. ඒක හරි.

indicated in the approved Borrowing
Programme may be arranged
through private placements with PDs. ”
කියලා, ඊට ෙසේපසේයි ෙටන් ගන්න පකාටස
තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො : ඒ ටික හරිපන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක හරි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, 3 වන පිටුපේ, “මූලය සම්ොදනය
කර ගැනීපම් ක්රමපේද පලස auction private
placements rupee placement කියලා” තිපබනවා
පන්. එතැනින් නතර කරන්න ඕනෑ. පමාකද, මුින්
තිපබන එක as much as possible කියන එක
contradict පවනවා පම් කථාවට.

සභො තිතුමො : ඊළඟට පම්පක් B. i. කියන
පකාටසට සම්ූර්ණ පකාටස ඇතුළත්ත කළා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : අපි ඒපක්
පකාටසක් අයින් කළා පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක එතැනට අදාළ
නැහැ පන්ද?

සභො තිතුමො : හරි, ඒක එතැනින් නවත්තවන්න
ඕනෑ. එතපකාට පමතැන “මූලය සම්ොදනය කිරීපම්
ක්රමපේද පලස සඳහන් පේ” කියලා දමන්නම්. ඉතිරි
ටික අයින් කරනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඒක අයින්
කළාපන්.
සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලා කිේවාපන්, ෙහළ
ඉංග්රීසිපයන් තිපබන පකාටස මුලට ගන්න කියලා.
“ The front office of the …..” කියන එක. ඒක
සම්ූර්ණපයන් එන විධිය මා කියන්නම්. 12 වැනි
පිටුව බලන්නපකෝ. 4.2 ෙටන් ගැන්ම එන්පන්
පමපහමයි. මුලටම එනවා ඒ ඉංග්රීසි ටික.
“..පමපහයුම් අත්ත පොපතහි ෙළමු පිටුපේ සඳහන් -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : අන්න හරි.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියන, ඊළඟට ඉවත්ත
පවන්න ඕනෑ පකාටස පමන්න පම්කයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ...යනුපවන්
සඳහන් වුවද,... කියන paragraph එක.

“The front Office (FO) of the PDD is
mainly responsible for mobilizing required
fund for the Government at the lowest
possible cost with reasonable degree of the
risk through the implementation of domestic
borrowing programmes approved by the
Monetary Board”

සභො තිතුමො: “...එමඟින් ෙළමුව පවන්පද්වසි
ක්රමයද, පදවනුව ුද්වගික නිකුතු ක්රමයද, පතවනුව
රුපියල් ණය වශපයන් අනුගමනය කළ යුතු බවට
අනුපිළිපවළක් පනාමැති බව මහ බැංකු නිලධාරින්
විසින් පෙන්වා පදන ලදී....”
එම පකාටස අයින් කරනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තනිකරම
වැරැදියි.

යන්න පගන හැර දක්වමින් මහ බැංකු නිලධාරින්
විසින් -මුලට එන පකාට කියන්න පවනවාපන්,
කවුද කියලා- රජපේ මුදල් අවශයතාව අවම
පිරිවැයක් යටපත්ත සම්ොදනය කර ගත යුතු බව
දක්වා ඇති බව පෙන්වා පදන ලදී. එහිදී රජයට සහ
මහ බැංකුපේ ක්රියාවියට අවාසියක් පනාවන
ආකාරයට මූලය අවශයතාව සම්ොදනය කර ගත
යුතු බව දක්වා ඇති බවද පෙන්වා පදන ලදී.”

සභො තිතුමො: ඒ ටික එපහම එනවා.
ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා කින් පමන්න පම් පකාටස
ඉවත්ත කරන්න පයෝජනා කළා. ඒ 13වන පිටුපේ
පදවන පේදපේ අග පකාටසයි. මම එය කියවන්නම්.
“....ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරින් සඳහන් කපළේ,
මහ බැංකුපේ පද්වශීය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුපේ
ණය
ලබාගැනීපම්
වැඩසටහපනහි මධයකාලීන ණය කළමනාකරණ
ක්රපමෝොපයහි medium term debt management
strategy සඳහන් කරන උෙපද්වශය ෙරිදි පිරිවැය හා
අවදානම පකපසේ පේද යන්න නිර්ණය කරනු ලබන
බවයි.”

ඊළඟට B. i. කියන එක එතැනටම, ඒ අනු
පිළිපවළටම එකතු කළා.
“පද්වශීය ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුපේ
පමපහයුම් අත්තපොපතහි 08වන පිටුපවහි B. i. හි
මූලය සම්ොදනය සෙයා ගැනීපම් ක්රමපේදයන්
අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධපයන් ෙහත සඳහන්
ෙරිදි, කරුණු දක්වා ඉදිරිෙත්ත කර ඇත.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ පකාටස අදාළ
නැහැ.

“B. i. FO has to make arrangement to meet
financing needs as much as possible
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: අදාළ නැහැ පන්. එම නිසා ඒ
පකාටස ඉවත්ත කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
කියන්පන් පම් කාරණයයි. මහ බැංකුවට loss
එකක් එන්පන් foreign loansවල රුපියපල්
depreciation එක guarantee කරලා තිපබනවා
නම්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 4.3 ගැන ප්රශේනයක්
නැහැ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතැන අයින්
වන්පන් පකාතැනට යනතුරුද?

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, manual එපක් එපහම කථාවක් නැහැ.
Manual එපක් තිපබන්පන් පම්ක විතරයි. පම්ක
නිර්වචනයක් විධියට වාපේ යන එකක්.

සභො තිතුමො: “...ඒ පිළිබඳ තවදුරටත්ත කරුණු
දක්වමින්..” කියන තැන සිට “ ... නිර්ණය කරනු
ලබයි....” කියන පකාටසට අයින් පවනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
කවුරු පහෝ කියා ඇති පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “...තවද,
පමපහයුම් අත්තපොපත්ත 3වන පිටුපේ මූලය
සම්ොදනපේ ක්රමපේද පලස (a) auctions (b)
private placements (c) rupee loans යනුපවන්
සඳහන් පේ...”

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒක තමයි.
කියලා ඇති. නමුත්ත ඒක manual එපක් නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම් ඒක
ඕනෑ නැහැ පන්.

සභො තිතුමො: එච්චරයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ඕනෑ.
ඒක වැදගත්ත. එහි වැදගත්තම කාරණය මම
කියන්නද? මහ බැංකුව එක එක රටවල දමා තිපබන
investments තිපබනවා පන්. ඒ investmentවින්
ලැපබන foreign exchange loss එක එක
ෙැත්තතකින්, අනික් ෙැත්තපතන් මහ බැංකුව
පනාපයකුත්ත foreign loans guarantee කරනවා,
පන්. ඒ අයට කියනවා, “මම පම් exchange loss
එක ගන්නම්” කියා. එතපකාට මහ බැංකුපේ
පගාඩක් දුරට පම් තිපබන්පන් exchange loss.
එපහම නැත්තනම් goldවල devalue එපක් mark to
market losses පම් තිපබන්පන්. හරි පන්ද? පම්
mark to market loss එක නැති කරගන්න එක
ක්රමයක් තමයි, පම් foreign loans ගන්නවා
පවනුවට domestic market එපකන් loan ගන්න
එක. අපි foreign dollar loans ගන්නවා; rupee
loansනුත්ත ගන්නවා. Dollar loans ගත්තතාම, පවන
කවුරු පහෝ ගත්තතත්ත මහ බැංකුවට ඒපක් loss එකක්
දරාගන්න සිද්වධ පවනවා, සමහර විට hedge
පනාකර, foreign exchange loss එක ගන්න නිසා
mark to market loss එකක්. Rupee loansවින්
ගත්තපතාත්ත, මහ බංකුපේ එපහම loss එකක් ඇති
වන්පන් නැහැ. රුපියල්වින් ගත්තපතාත්ත mark to
market loss එකක් එන්පන් නැහැ පන්. අෙ බලන්න
ඕනෑ පමතැන සදහන් වන්පන් ඒකද කියලා. මපේ
point එක පම්කයි. ඒක නම්, මහ බැංකුවට කියන්න
ුළුවන් අෙට වැඩිුර domestic market එපකන්
loan ගන්න අවශයයි කියා. එතපකාට ඔය
justification එක එක ෙැත්තතකට එතැනට පගන
යන්න ුළුවන්, “අෙ බිියන 10ක් domestic
market එපකන් ගත්තතා, එපහම නැත්තනම් බිියන
20ක්; නැත්තනම් බිියන 50ක්” කියා. Domestic
market එපකන් වැඩිුර ගන්පන් රජපේ loss එක

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊට ෙසුව ඒ ගැන
තිපබන amendment එක අයින් පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
පොඩි content issue එකක් තිපබනවා. ඒ පම්කයි.
“..... යන්න පගන හැර දක්වමින් රජපේ මූලය
අවශයතාව අවම පිරිවැය යටපත්ත සම්ොදනය
කරගත යුතු බව දක්වා ඇති බව එම නිලධාරින්
පෙන්වා පදන ලදී....”
පම් ගැන පගාඩක් attention පදන්න.
“...එහිදී රජයට හා මහ බැංකුපේ ක්රියාවියට
අවාසියක් පනාවන ආකාරයට මූලය අවශයතාව
සම්ොදනය කරගත යුතු බව දක්වා ඇති බවද
පෙන්වා පදන ලදී...”
දැන් අෙ දිගටම කථා කරන්පන් රජයට අවාසියක්
පනාවන ආකාරයටයි. හැබැයි, පම්පක් එකතු කර
තිපබනවා “රජයට” හා “මහ බැංකුවට” කියා
පදකක්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එය පදකක්
වන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ.
පදකක් පවන්න ඕනෑ. ඇයි, මහ බැංකුව කියන එක
දමලා තිපබන්පන්? මහ බැංකුවට තිපබන්පන් loss.
මහ බැංකුව අවුරුදු තුනක්ම losses පන්. ගිය
අවුරුද්වපද්ව බිියන 15ක් විතර loss. ඊට කින්
අවුරුද්වපද්ව බිියන 30ක් විතර loss. ඊට කින්
අවුරුද්වපද්ව බිියන විසි ගණනක් loss. අෙ බලන්න
ඕනෑ, ඇයි පම්ක දමලා තිපබන්පන් කියා. මහ
බැංකුවට loss එකක් කියන්පන්, රජයට loss එකක්
කියන්පන්, loss ජාති පදකක්.
සභො තිතුමො: ඇත්තතටම ඒ පදකම එකක්, loss
එක පන්.
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පනාපවයි, එක ෙැත්තතකින්. මහ බංකුවට එන mark
to market loss එක අවම කරගන්නයි.
විගණකාධිෙතිතුමනි, අෙ ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ,
එපහම අදහසක්ද පමතැනින් ආපේ කියා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි කිේපේ.
අසීම් කියා තිපබන්පන් ඒකයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අසීම් එපහම
කියනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අසීම්පේ පිටු 20ක්
විතර තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කියනවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
technical point එකක් හැටියටයි මම පේන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පකාපහේදීද
කිේපේ?

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම් bond
issue එපක්දි ඒක බලොන්පන් නැහැ, ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි. පමාකද,Central Bank එක
කරන්පන් ඒජන්සි business එකක් විතරයි. ගන්පන්
පමාකක්ද, ඒක මාරු කරනවා මුදල් අමාතයාංශය.
Loansවල පම් වාපේ loss සම්බන්ධපයන් කටයුතු
Central Bank එකට අදාළ නැහැ. පමාකද, හම්බ
පවන ගණන මාරු කරලා, ඒ loss එක දරා ගන්පන්
රජයයි. මහ බැංකුව කියන කෑල්ල ඒකට අවශය
නැහැ කියන්පන් ඒකයි.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඒක verbatim එකකින් පන්,
පහායාපගන තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි.
Verbatim එපක් තිපබන්පන්. අසීම් කියු පකාටපසේ
තමයි තිපබන්පන්.
එන්.එසේ. වික්රමරත්න මහත්මිය: Verbatim එපක්
තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඒ
කාරණය ෙසුව බලමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
අහන්පන්, “මහ බැංකුව” කියා දැම්පම් ඇයි කියායි.
මහ බැංකුව කියා දමන්න පහේතුවක් තිපබනවා නම්
අර කින් සඳහන් කළ කාරණය තමයි පහේතුව
වන්පන්.

සභො තිතුමො: ඊළඟට 4.3හි සඳහන් වන කාරණය
බලමු, Chart එකත්ත එක්ක තිපබන පකාටස.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊට කින්
අවුරුදුවල, ඒ කියන්පන් 2012, 2013 වර්ෂවල
විසේතර අෙ ළඟ නැද්වද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මහ බැංකුපේ අය
කියන්පන්, විපද්වශ ණය අඩු කරගන්න,-

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: 2009 සිට තවත්ත report
එකක් කැඳවලා තිපබන්පන්. මුදල් ඇමතිතුමා
ඉල්ලුවා, මුදල් ෙනත යටපත්ත එකක් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න කියලා. පම් පවනපකාට 2009 සිට
ඔක්පකෝම schedules හදලා තිපබන්පන්. දැනට ඒ
කටයුතු පවමින් ෙවතිනවා.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අෙ පම් කථා
කරන්පන් bond ගැන විතරයි පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: විපද්වශ ණය අඩු කර
ගත්තතාම bond පන්, ගන්න වන්පන්. එපහම
නැත්තනම් මහ බැංකුවට පවනම විපද්වශ ණය ගන්න
ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ point එක
පම්කයි. ඉතිහාසපේ පවච්ච පද්වවල් දිහා
බලනපකාට අෙට පම් අවසේථාපේ සලකා බැලීමට ඒ
අවුරුදුවල පතාරතුරු තිබුණා නම් පම් රටාව දිහා
බලන්න ුළුවන්. ඒ පතාරතුරු නැති බවද
කියන්පන්, මුදල් ඇමතිතුමා ිපියකින් ඉල්ලා
තිබුණාද?

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: මහ බැංකුව
විපද්වශ ණය ගන්නවා. Bond ගන්පන් මහ බැංකුව
පනාපවයි. Bondවලදී මහ බැංකුව ඒජන්සි
business එකක් විතරමයි කරන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒජන්සි
business එකක් කරන එක මම පිළිගන්නවා.
හැබැයි, මහ බැංකුව ඒජන්සි business එකක් කරන
අතපර් domestic loans වලට, foreign loansවල
exchange loss එක ගන්න අවසේථා තිපබනවා.
එතපකාට මහ බැංකුව ෙැත්තපතන් බැලුපවාත්ත,
foreign loan එකක් අරපගන ඒකට exchange loss
එක ගන්න පකාට මහ බැංකුවට loss එකක් එනවා.
අනිවාර්යපයන්ම loss එකක් එනවා. මහ බැංකුව
දිගටම loss නම් -බිියන 20,30 loss නම්- ඒ loss
එක අඩු කර ගන්න ුළුවන් එක ක්රමයක් තමයි
domestic loans ගන්න කියා ආණ්ඩුවට කියන එක.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ගිය මාසපේ මුදල්
ඇමතිතුමාම report එකක් හදලා ඉල්ලුවා.
ගරු
අජිත්
පී.
විගණකාධිෙතිතුමාපගන්?

ප පර්රො

මහතො:

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඔේ. ඒ නිසා ඒ report
එකට response එකක් හැටියට අපි දැන් Central
Bank එපකන් 2009 ඉඳලා සියලුම වාර්තා ඉල්ලලා
තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තවම ලැබිලා
නැහැ.

( 564 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඔක්පකෝම schedules,
tables හදලාම අපි ඉල්ලුවා. පමන්න පම් tables
වලට හදලා certify කරලා පදන්න කියලා. ඒ
කටයුත්තත පම් පවලාපේ පවමින් ෙවතිනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අනික් එක පම්
interest rate එකත්ත වැදගත්ත පන්ද? අපි බලන්පන්
ඒක පන්ද? පම්පකත්ත සඳහන් වන්පන් පවන්පද්වසි
ක්රමපයන් පකාච්චරද, ඍජු ක්රමපයන් පකාච්චරද
කියන එක විතරයි පන්ද?

සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා
සාක්ිවල 206 වන පිටුපේ තිපබනවා Private
Placementsවල ඉහළ පොලී අනුොතය 11.23
සඳහන් කරු ඒවා තිපබනවා. එතපකාට ඒවා එක්ක
ගත්තතා නම් පිටිෙසේසට යම්කිසි දත්තතයක් තිපබන්න
ඕනෑ. පමාකද, ගණනය කරන්පන් කින් ඒවාට
සාපප්පක්ෂව පන්. ක්රමපේදය බලලා පකාපහාමද
පවන්පන් කියලා බලන්න පමතැන ඉඳන් විධියක්
නැහැ. පමහි තව අවුරුදු තුනක විතර දත්තත ඇතුළත්ත
වුණා නම් පහාඳයි.

ගොමිණි විපේසිිංහ
කාරණයක්.

මහතො:

ඔේ.

පම්

එක

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: Pattern එක
අනුව 2014 ඉඳලා ගිපේ පකාපහාමද කියන්න තමයි
පම් table එක දාලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි හරි එපහම නම්
පම්ක ඇති.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ argument
එක මම කිේපේ. පොඩ්ඩක් හිත පිරිසිදු පවන්න මම
ඒක කිේපේ. මුල ඉඳලාම ඒක මට හිපතනවා. තව
එක පදයක් ෙැහැදිි කර ගත්තතා නම් පහාඳයි. අපි
පම් inquiry එපක් ප්රශේන අහනපකාට ඇත්තතටම
අපප්ප හැඟීමක් තිබුණා 2015.02.27 පන් පම්
controversial ප්රශේනය. එදා සියයට සියයක
auctions වලට ගියා කියලා. ඇත්තතටම ඒ මාසය
බැලුපවාත්ත auctions තිපබන්පන් සියයට 30යි.
2015 වසපර් මාසය බැලුපවාත්ත තිපබන්පන් සියයට
30යි. ඍජු ක්රමය තිපබන්පන් සියයට 70යි. ඒක මම
හිතන්පන් අෙට miss පවච්ච point එකක්. අපි මුල
ඉඳලාම ඒ සංසිද්වධිය ගැන කථා කපළේ නැහැ. ඒක
පවන point එකක්. ඊළඟට ආෙසු බැලුපවාත්ත මාර්තු
මාසපේ පන් පලාකුම ප්රශේනය තිපබන්පන්. 40ක්
ඉල්ලලා 77ක්.

ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා, එහි පොඩි point එකක්
තිපබනවා. ඇත්තතටම 2014ත්ත unusual අවුරුද්වදක්.
පමාකද election එකක්2015 වසපර් මුදල් වියදම් කිරීම දිහා
බලන්නපකෝ. 2015 මුදල් වියදම් කිරීම පිළිබඳ
කාරණා
බැලුපවාත්ත
එපහම
ඇත්තතටම
සාමානයපයන් අෙට පිළිගත හැකි ආර්ික
මූපලෝොයයන්වින් එහා ගිහිල්ලා මැතිවරණයක්
ඉලක්ක කරපගන කරු කියු පද්වවල් අෙට
පෙපනන්න තිපබනවා. අපි ඒ කාරණය අවංකවම
පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ වාපේ 2014 අවුරුද්වදත්ත
ජනාධිෙතිවරණයක් ඉලක්ක කරපගන රජයක්
කටයුතු කරු අවුරුද්වදක්. මට හිපතනවා ඒ
අවුරුද්වපද්ව පතාරතුරු unusual කියලා. ඒක
සාමානය පනපමයි කියලා. ඒකයි මපේ තර්කය.
Average එක හරි අවුරුදු තුනක රටාවක් බැලුවා
නම් මීට වඩා-

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. කරුණොරත්න මහතො: නැහැ ඒ
2016.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2015
මාර්තුවලට යන්න. 2015 මාර්තුවලට ගිපයාත්ත
එපහම එතැන නැවත වතාවක් 171ක් පවන්පද්වසි
ක්රමපයන් 14ක් Direct Placements. එතපකාට
එතැනත්ත සියයට සියයක් auctions කියන එක
නැහැ. මම වැරැදි නම් නිවැරදි කරන්න. අෙට යම්
පවලාවක තිබිච්ච අදහසක් තමයි 2015.02.27
පවනිදායින් ෙසේපසේ පහෝ 2015 පෙබරවාරි
පවනපකාට සියයට සියයක්ම auctionsවලට ගියා
කියලා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: 2014 ජනවාරි
සිට තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2014 අවුරුද්වපද්ව
මුල සිට තිපබනවා. 2014 සැප්පතැම්බර් මාසපේ
තමයි Presidential Election එක declare
කරන්පන්. ඇත්තතටම ඒ අවුරුද්වද election year
එකක්. පමාකද, ඒ ආණ්ඩුව හැටියට. ඒ ආණ්ඩුව ඒ
මුදල් සංසරණය කපළේ election එකක් පිළිබඳ
තත්තත්තවය නිසා. ඒ වාපේම 2015 ගත්තතාම ඒක
තමයි ඇත්තත තත්තත්තවය. ඒ පවලාපේ economy එක
කළමනාකරණය කරන විධිය normal beahaviour
එක පනාපවයි කියලා මම කියන්පන්. කින්
පතාරතුරු තිබුණා නම් අෙට average එකක්
බලන්න තිබුණා. එච්චරයි මම කියන්පන්.
විගණකාධිෙතිතුමා කියනවා නම් මුදල් ඇමතිතුමා
කියූ ෙරිදි ඒ පතාරතුරු තවම ලැබිලා නැහැයි කියලා
පම් පවලාපේ අෙට press කරන්න-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ක්රමානුකූලව
auction එකට ආපේ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තතටම එපහම
පවලා නැහැ. ඊළඟ මාසපේ තව direct placements
කරලා තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමා ඒක අපි
ියන්න ඕනෑ. ඒපක් ප්රශේනයක් නැද්වද?
Contradiction එකකුත්ත තිපබනවා. Governor
කියන්පන් මට policy instruction එකක්
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හම්බවුණා කියලා පන්. Governor හරි පම් ඉන්න
නිලධාරින් කියන්පන්. ඒත්ත ඒ policy instruction
එකට පම්ක ගැලපෙන්පන් නැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: March එක සියයට
8ක් විතර එන්න විධියක් නැහැ පන්. එතපකාට
සියයට සියයක් පවන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ පගාල්පලෝ
කියන්පන්, “Gradually they entered this.”
කියලා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: මාර්තු එකක්
ගිහිල්ලා තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතුමා කියන්පන්
පෙබරවාරි තීන්දුව ගත්තතාට ෙසේපසේ , it must be
continued with only auctions. එපහම නැතුව-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: It is okay.
එපහම පන් විය යුත්තපත්ත. Gradually පවන්න පන්
ඕනෑ. නමුත්ත පමතැන පොඩි ෙරසේෙරයක් නැද්වද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නැතුව
ෙරසේෙර පවනවා. මට පෙන්වන්න ඕනෑ කාරණය
පමයයි. මම පම් කියන්න හදන්පන් මපගන්
අපප්පක්ෂා කරන popular පද්ව පනාපවයි. මම පම්
කියන්න හදන්පන් ඇත්තතටම පම් policy directives
ගැන ඒ පගාල්ලන්ට මතයක් තිබුපණ් නැහැ. මට
හිපතනවා සාධාරණයක් පවනවා කියලා ඒක.
පමාකද, අපි පම් inquiry එපක්දීම ඔය කාරණය
දැක්පක් නැහැ. මම පම් summary එකයි ෙළමු
එකයි කියවනපකාට තමයි ඒක දැක්පක්. ඒක
සාධාරණ observation එකක් කියලා මම හිතනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මට පත්තපරන්පන්
gradually වුණා කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපකන්
පත්තපරනවා gradually වුණා කියලා. අනික් අතට
අපි තියාපගන හිටු presumption එකත්ත වැරැදියි
පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දැන් ෙවතින්පනත්ත
100 per cent auctions පන්ද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊට ෙසේපසේ අද
පවනතුරු 100 per cent auctions.

සභො තිතුමො: සටහනක් හැටියට පයාදනවා නම්
ඒක පකාපහාමද පයාදන්පන්?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
important.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Evidence එක්ක
සම්බන්ධ කරගන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්
ඒක significant නැද්වද? පමතැන අපි ඉදිරිපේ දීු
සාක්ිත්ත එක්ක ඒක ෙරසේෙර නැද්වද? Policy
directive එකක් ආවා කියලා පන් කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Policy decision
වලට සිංහපලන් කියන්පන් පමාකක්ද?
සභො තිතුමො: ප්රතිෙත්තතිමය තීරණයක් ලැබුණ
බවට සඳහන් කළද එම ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය ඒ
ආකාරපයන්ම ක්රියාවට නැඟීම -

සභො තිතුමො: ඒක අපි පම් chart එපක් සටහනක්
හැටියට පකපහේද, පයාදන්පන්?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්න් ඒ
ගැන අවධානය පයාමු කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ
කියන්පන් එතැන ප්රශේනයක් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එම ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණය ඒ ආකාරපයන්ම ක්රියාවට නැඟී පනාමැති
බව පෙනී යයි. පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාසපේ-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා
පමතුමා අහන්පන් policy decision එකක් ආවා
නම් සම්ූර්ණපයන් පවනසේ කරනවාද, නැත්තනම්
ක්රමානුකූලව පවනසේ කරනවාද කියන එක.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Original policy
පිළිබඳ ඇත්තතම හිතුපවාත්ත oral testimonials
ෙැත්තතක දාලා පම් සංඛයා දිහා බැලුපවාත්ත
පෙපනනවා කින් ආණ්ඩුව අරපගන ගිය
ප්රතිෙත්තති, කින් Governor අරපගන ගිය ප්රතිෙත්තති
අඩු ගණපන් March පවනකම්ම continue කරලා
තිපබන බව. ඒක තමයි තිපබන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මුළු තර්කයම
තමයි ad hoc විධියට තීරණයක් ගත්තතා. ඒක එපහම
පවන්න බැහැ පන්. පම් figures වින් indicate
කරනවා පන්ද අඩු ගණපන් ඒ මාස පදපක් 100 per
cent auction වලට ගිපේ නැහැ කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ක්රමානුකූලව
පෙබරවාරි සහ මාර්තු මාසපේ එය පවනසේ වී
හරියටම policy decision එක ක්රියාත්තමක
පවන්පන් අපේල් මාසපේ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, පෙබරවාරි මාසපේ නම් තිපබන්පන්
මුල ටික.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පමච්චරයි
කියන්න ඕනෑ. අපි බැලුපවාත්ත -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතපකාට March
එක reflect කරන්පන් නැහැ පන්.

සභො තිතුමො: ියන්න ඕනෑ විධියටම කිේවා නම්
හරි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඒ වගුව ගැන ෙැහැදිි කිරීමක් තිපබනවා පන්
ඊළඟ පඡදපේ, ඒ පඡදපේ මුලට පහෝ අගට එකතු
කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Monetary
Board එකට දාලා report එක ratify කර ගන්න
එක.

ගරු අජිත් පි. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමන්ලාපේ
Draft Report එපක් “2014 ජනවාරි මාසපේ සිට
ඍජු ක්රමය තාවකාිකව අත්තහිටුවීමට ගත්ත තීරණය,
මුලුමනින්ම ක්රියාත්තමක වූ 2015 අපේල් මාසය
දක්වා මාස ෙහක කාලය තුළ ඍජු ක්රමය-

ඩබ්ලලිේ.පි.සී.වික්රමරත්න මහතො: Ratify කිරීමක්
පනාපවයි, just to inform the Board.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කවුද ඕක
දාලා තිපබන්පන්?
ඩබ්ලලිේ.පී.සී.
වික්රමරත්න මහතො: “The
Chairman informed..”කියලා කියන්පන්, The
Governor has informed through the Board.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි පන්.
2014 ජනවාරි විය යුතුයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් තිපබන data
අනුව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක හරි.
සාක්ිවිනුත්ත ඒක ආවා. ඒක වුපණ් පමපහමයි.
ඔතන point එකක් තිබුණා, පම් inquiry එපක් මුලදී
අදහසක් තිබුණා, auction යාම වැරදියි කියලා.
Auction ගියා. Auction ගිය නිසයි පම් කරදරය
වුපණ්. එපහම යන්න Monetary Board approval
එකක් තිබුපණ් නැහැ කියන එක තමයි popular
view එක තිබුපණ්. අෙට ඒ පවලාපේ available
පතාරතුරු අනුව. දැන් අෙට පෙපනනවා auction යා
හැකිව තිබුණා. සුදුසු අනුොතය රටට පහාඳද?
පමාකක්ද කියන එක ප්රතිෙත්තතිමය ප්රශේනයක්.
Auction යා හැකිව තිබුණා. යා හැකි සීමාව තුළ
යන්න ගියා. ඔතන ප්රශේනය ආපේ inquiry එපක්
evidence තිපබනවා අවසර ගත යුතුද කියලා. ඕක
ratification එකක්ද කියලා. ඇත්තතටම ratification
එකක් පනාපවයි, just to inform. එතපකාට
ratification එකක් අවශය නැහැ. පමාකද within
the rules, cover පවන්න ඕනෑ. Auctionවලට Rs.
10 billion ගිය එක existing rulesවින් cover
පවනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ජනවාරි මාසපේ සිට
විය යුතුයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මාසපේ සිට ඍජු
ක්රමය තාවකාිකව අත්තහිටුවීමට ගත්ත තීරණය
මුළුමනින්ම ක්රියාත්තමක වූ 2015 අපේල් මාසය
දක්වා වූ මාස 15ක කාලය තුළ ඍජු ක්රමය ෙමණක්
පයාදා ගත්ත මාසයන්ද, පවන්පද්වසි ක්රමය ෙමණක්
පයාදා ගත්ත මාසයන්ද, පමම ක්රම පදකම පයාදා ගත්ත
මාසයන්ද නිරීක්ෂණය පේ. පකපසේ පවතත්ත එම මාස
15 තුළ නිකුත්ත කළ සමසේත බැඳුම්කරවින් සියයට
අසූවකට වඩා ඍජු ක්රමය පයාදා පගන ඇති බව
ෙැහැදිි පේ. මම පයෝජනා කරන්පන්, evidence
ගැන කිේපවාත්ත ඒ අය කිේවා, අෙට ප්රතිෙත්තතිමය
තීරණයක් ආවා කියලා ඩබ්ලලිේ.පි.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඇමතිතුමා, මම
ටිකක් පම්කට එකතු කරනවා, පම් Central Bank
එපක් Monetary Board එපක් minute paper එකක්
තිපබනවා, එවකට හිටු අධිෙතිතුමා 2015.03.06
වන දින Monetary Board එකට දැනුම් පදනවා, පම්
auction එක temporary suspend කළා කියලා. මම
කියවන්නම් ඔබතුමාට. 2015.03.06 පවනිදා

The Hon. Sujeewa Senashinghe: There is
nothing wrong.
The Hon. Ajith P. Perera: There is nothing
illegal. “Nothing wrong” කියන එක පනාපවයි,
“nothing illegal.”

“The Chairman informed the Board that the
Central Bank temporary suspend the method of
Direct Placement of Treasury Bills and
Treasury Bonds used to raise funds for the
Government with a view to move towards a
greater market mechanism based on standard
auction system followed alternative at present.
Accordingly, the Central Bank at the 30-year
Treasury Bond auction held on 27th February,
2015, decided to accept Rs. 10 billion out of Rs.
20 billion worth bonds received for Rs. 1 billion
announced to the market for bid in order to meet
the Government funding requirement only from
the open market bids.”

The Hon. Sujeewa Senasinghe: No.
According to the manual, there is nothing
wrong.
The Hon. Ajith P. Perera: Okay. There is
nothing against the procedure.
ගරු ( ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ප්රශේනය තිපබන්පන්, wrongද illegalද rightද
කියන්පන් පම්ක මම එදත්ත කිේපේ පමතැන
judgment call එකක් තිපබන්පන්. එතපකාට right
or wrong පවන්පන් ආණ්ඩුවට පවන cost එක. අපි
හිතනවා නම් පම්ක දහයට ගිය නිසා interest rate
structure එක උඩට ගිය නිසා cost එක වැඩි වුණා
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කියලා ඒ judgement call එකක්. පමතැන අයුතු
පදයක් කරලා තිපබනවාද කියන එක තවත්ත පදයක්.

පිරිසක් කිේවා, ඒ අවසාන තින්දුව ෙවතින්පන් මූලය
මණ්ඩලයට කියලා. මම දන්න විධියට රජපේ
ප්රතිෙත්තතිය අනිවාර්පයන්ම මූලය මණ්ඩලය
ක්රියාත්තමක කළ යුතුයි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: But, Hon.
Minister, there is one more thing. If there is a
policy decision, it does not matter what it is.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒකට එකඟතාවක්
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම් පමපහම
තිබ්ලබා නම් හරි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි පමපහම
කිේවා නම් නිවැරදියි. තිපබන එක වැරදි නැහැ.
තිපබන එක හරි. ‘නිරීක්ෂණය පේ” කියන එකට
ෙසුව තිපබනවා. 2015.02.27 දින රුපියල් බිියන
10058ක මුදලක් පවන්පද්වසි ක්රමපයන් ලබා ගැනීම
එවකට ෙැවති අත්තපොපත්ත ී(1) වගන්තිපේ
දැක්පවන ප්රතිෙත්තතියට අනුකූල වන අතර, එය
පිළිබඳ 2015.03.06 වන දින මූලය මණ්ඩලය පවත
දැනුම් දීමක් ද කර ඇති බව පෙපන්. අපි එතැනින්
එහාට කථා කරන්පන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමපහම තියන්න.
අපි සාධාරණ විය යුතුයි. අපනක් අයත්ත නැති නිසා,
අපි එකඟ විය හැකි ප්රමාණයකට එකඟ පවමු.
අනවශය තැන්වලට යන්න එො. ඒක පකාපහාමටත්ත
ෙැහැදිියි පන්. රීතියට ප්රශේනයක් නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: 16 වන පිටුව, 4.5 පම් ටිපක්
ඔක්පකාම තිපබන්පන්, 4 වන කාරණාපේ
ඔක්පකාම තිපබන්පන්, මූික හරපේ ක්රියාවිය
ෙැහැදිි කරන්න.

සභො තිතුමො: 15 වන පිටුපේ 4.4

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්කත්ත හරි පන්ද? “
අදාළ රජපේ ප්රතිෙත්තතිය මහ බැංකුපේ මූලය
මණ්ඩලයට සන්නිපේදන වාර්තා කිරීම කාරක
සභාව දීර්ඝ පලස සාකච්ඡා කරන ලදී” හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හරි. එම
පඡදයට මම තව එක උදාහරණයක් එකතු
කරන්නද? විගණකාධිෙතිතුමාට පම්පක්දී අපි
කියනවා. 2 වන පප්පළිය. “නිකුත්ත කිරීම සඳහා තීරණ
ගැනීම සඳහා ෙැවරී තිපබන්පන් ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුපේ මූලය මණ්ඩලය වන අතර, ක්රියාත්තමක
කරන්පන් රජය හා මුදල් අමාතයවරයා විසින්
පයෝජනා කරනු ලබන ප්රතිෙත්තතිමය මත පිහිටා වන
බව මුදල් අමාතය පල්කම් සහ මහ බැංකු නිලධාරියා
විසින් කාරක සභාව විසින් කරන ලද විමසීම්වින්
පෙන්වා පදන ලදී” ඒක හරි. ඉතිරි ටිකත්ත හරි. පම්
පදපකන් අපි පකායි එකද ඇතුළත්ත කරන්පන්? තව
එක අදහසක් කියන විධියටම හරි. “ එපසේ වුවද රජය
විසින් ඉදිරිෙත්ත වූ මූලය ප්රතිෙත්තති සමිබන්ධපයන්
අවසාන අනුමැතිය ලබා දීම සඳහා ෙැවරී ඇත්තපත්ත,
මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලය බව පෙන්වා පදන ලදී”
පම්පක් idea එක ඒ තරම් ෙැහැදිි නැහැ. ඒ තීන්දුව
අනුව නම් මුදල් මණ්ඩලය ක්රියාත්තමක කළ යුත්තපත්ත,
ඒ තීන්දුවම ක්රියාත්තමක කරනවාද? නැත්තනම් මුදල්
මණ්ඩලයට ුළුවන්ද? ඊට ෙරිභාහිරව තින්දුවක්
ගන්න කියන එක පම් පඡදපයන් ෙැහැදිි පවනවා.

සභො තිතුමො: 4.6. 1 හරි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 4.6.2ත්ත හරි.
සභො තිතුමො: 5 වන කාරණය 5.1.1 හරි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අන්න එතැන, මම
සුදුසු තැනකට, පම් හරිපේ තමයි ඒක කියන්න
ඕනෑ.
ුද්වගික නිකුතුව සම්බන්ධපයන් අපි පම් report
එපක් යම් තැනක නැවත කථා කරන්පන් නැහැ
පන්ද? ඒ කියන්පන් private placementsවල
පයෝගයතාව පහෝ අපයෝගයතාව පිළිබඳව පමම
වාර්තාපේ 17 වන පිටුපවන් ෙසුව කථා කරනවාද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ පන්ද? මටත්ත
ඒකට පදයක් එකතු කරන්න තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දැන් පමන්න පම්
කාරණය බලන්න. විගණකාධිෙතිතුමනි, මම
පොඩ්ඩක් ඔබතුමාපේ මතයකට අභිපයෝග
කරනවා. මම පනාපවයි, අභිපයෝග කරන්පන්. මම
පම් කියවන්පන් මුින් දීු draft එපකන්. පමන්න
පම් කාරණය පමම report එකට ඇතුළත්ත පවන්න
ඕනෑ.

සභො තිතුමො: සාකච්ඡා වුපණ් එපහමයි. රජපේ
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය වාිකව පහෝ ිඛිතව දැනුම්
පදන්න ුළුවන්. සන්නිපේදනය පවන්න ුළුවන්. ඒ
සන්නිපේදනය පවන එක අවසාන වශපයන්
ප්රතිෙත්තතිමය තීරණය ගැනීපම් බලය තිපබන්න්
මුදල් මණ්ඩලයට කියලා.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා කියන කාරණය සඳහන්
පවන්පන් පමාන පිටුපේද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මුල් පකටුම්ෙත.
කාරක සභාපේ අදහස - 43 වන පිටුව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒපක්දී එක පිරිසක්
කිේවා එපහම ආවානම් එම තීන්දුව තමයි මූලය
මණ්ඩලය ක්රියාත්තමක කරන්පන් කියලා. තව
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

“මුදල් මණ්ඩලපේ ක්රමපේදය හා පමපහයුම්
අත්තපොත අනුව පවන්පද්වසි ක්රමය මගින් හැකිතාක්
මූලය සම්ොදනය සිදු කළ යුතු බවත්ත, ඉතුරුව
ුද්වගික නිකුතුව මගින් සුරා ගත යුතු බවත්ත
සඳහන් වුවද, විගණකාධිෙති වාර්තාපේ සඳහන් වන
ආකාරයට නිවැරදි ක්රමය පලස සලකා ඇත්තපත්ත,
ුද්වගික නිකුතු ක්රමය වන බවත්ත, විගණකාධිෙති
වාර්තාව මගින් ුද්වගික නිකුතු ක්රමය “පිළිගත්ත
නියමය” වශපයන් පගන කරුණු දක්වා ඇති බවත්ත
පෙන්වා පදන ලදී.”

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමපහමයි. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
මතයක් පවනම තිපබන්න ුළුවන්. නමුත්ත කාරක
සභාපේ සභො තිතුමො: ඒ නිසාම තමයි මම එහිදී සඳහන්
කපළේ, පම්ක විවාදාත්තමකයි; එපහම නම් ඒ ගැන
තවදුරටත්ත ෙැහැදිි කර ගැනීමට සාකච්ඡා කළ
යුතුයි කියා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි අපි පම්
කරන්පන්. ඇත්තතටම අපි - පනාවී සිටියා නම් පම්ක
පබ්ලරුම් කර ගන්න තිබුණා.

සභො තිතුමො: පම්පක් inverted commas නැහැ
පන්ද?

සභො තිතුමො: ඒක හරි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම එය පයදුපේ,
ෙැහැදිි කිරීමටයි.

ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ පමම නිරීක්ෂණය -

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපි පකාපහේවත්ත එපහම
කියලා නැහැ.

ගොමිණී විපේසිිංහ
නිරීක්ෂණයක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමන්ලා
පනාපවයි. සමාපවන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Draft එපක් තිබුණු
අදහස, ඇත්තතටම මපේ අදහස.
සභො තිතුමො: ඒක කාරක සභාපේ අදහස.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ අදහස පනාපවයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමන්ලා කියු
අදහස පම් පගාල්ලන් කියන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ
අදහස කියන එක වැරදියි.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එපහම අදහසක් අෙට
නැහැ.

සභො තිතුමො: ඒක කාරක සභාපේ අදහස
යනුපවන් සඳහන් පවන්පන්. උඩින් එක තමයි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ අදහස.

නැහැ.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එපහමවත්ත පකාපහේවත්ත
කියා නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, විගණකාධිෙතිතුමා නැහැ කියා
සඳහන් කරන්පන්, 5.1.2හි මුල් පේදයද?

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශපයන් හදු draft
එපක්, ඒ අදහස ගත්තපත්ත පකාතැනින්ද කියන එකයි
ෙැහැදිි කර ගත යුත්තපත්ත.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු හර්ෂණ
රාජකරුණා මන්ීතුමා ළඟ පම්ක නැහැපන්.
පකටුම්ෙත්ත පදකක් හැදුවාපන්. දැනට සති පදකකට
ෙමණ කින් අපිට කාරක සභා කාර්යාංශපයන් මුල්
පකටුම්ෙත දුන්නා. ඒකට තමයි අපි ගැට ගහු
පකටුම්ෙත කියා කිේපේ. එම පකටුම්ෙත තව polish
කළා. ඒපක් වැරැද්වදක් නැහැ. එපහම polish කරලා
තමයි පම්කට ඇවිල්ලා තිපබන්පන්. නමුත්ත මම
කියන්පන් පම් specific ප්රශේනය. මම පම්පකන්
ගන්පන් අපි හැපමෝටම එකඟ පවන්න ුළුවන් පවයි
කියා හිතාපගනයි. පම්පකදී කොර්ය මණ්ඩලය
ගැනත් හිතො තිපබනව්ො. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
මතයට ෙටහැනි බවට සටහන් කරන්නත්ත ුළුවන්.
ඒක මට ප්රශේනයක් නැහැ. නමුත්ත මම හිතන්පන්

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපි ඒක reject කළා. ඒ
නිසා තමයි, second එකට ඇවිල්ලා ඇත්තපත්ත.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො
සභාෙතිතුමනි, මම හිතන්පන් -

මහතො:

එපහම

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔය draft එකක්පන්.
අපි කිේවා ඔය draft එපකන් දමු එක වැරදියි -

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒ කියන්පන් අපි draft
එපක් reject කළා.

මහතො:

නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කාරක සභාපේ -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අදහස අරපගන
තිපබන්පන්.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න
එපහමවත්ත කියා නැහැ.

මහතො:

ගරු

සභො තිතුමො: ඒක ඔබතුමා කියු අදහසක්
හැටියට තමයිලු අරපගන තිපබන්පන් පන්ද?
එපහම නැතුව අපි නම් ඇතුළත්ත කපළේ නැහැපන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඇත්තතටම මපේ line of questions
තිබුපණ්ත්ත ඔතැනයි.
සභො තිතුමො: Verbatim එපක් ඔබතුමන්ලාපේ
අදහසේවල සාරාංශය අරපගන තිපබන්පන්.
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 2016.06.29. First
report එක.

පකාපහේ හරි තැනක මපේ පෙෞද්වගික මතය
වශපයන් - අපනක් අය එකඟ නම් ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එපහම ගැටලුවක්
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පිටුව කීයද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 11 වැනි පිටුව. පම්
මුළු report එකම base පවන්පන්, ඍජු ක්රමය තමයි
ෙවත්තනා ක්රමය කියායි. ඒක තමයි මම ඒ අදහස
දැරුපේ. ෙළමුවැනි පේදය බලන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ පෙෞද්වගික
මතයත්ත පමයමයි. ඒකයි මම කියන්පන්.
සභො තිතුමො: ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, අපි
4.2හි සංපශෝධන ටිකක් කළාපන්. Private
placementsද, direct placementsද, rupee loansද
system එක කියා. අන්න එතැනට ඔය කරුණ
ඇතුළත්ත කර ගත්තතා නම් හරි කියා මට හිපතනවා.
පමම draft එපක් ඒක සාකච්ඡා වුණු තැන හැටියට
තිපබන්පන් එතැනයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පකාතැනද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 11ව්ැනි පිටුපේ 3
වැනි පේදය.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Statisticsවින් තිපබන
ක්රමය තමයි කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි මම
කියන්පන්. Statisticsවින් පහෝ පකාපහන් පහෝ
එන අදහස තමයි ඔතැන සඳහන් වුපණ්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පකාතැනද?
සභො තිතුමො: අපි 13 පිටුපේ ඒ ගැන කථා
කළාපන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පමතැන කියනවාපන්,
“විගණකාධිෙතිපේ මතය” කියා. ඒකයි මම කිේපේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, එතැනට
ඇතුළත්ත කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අදහස -

සභො තිතුමො: පමය එතැනට ගන්න ුළුවන්.
එතපකාට ගැළපීමක් තිපබනවා.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එපහම අදහසකුත්ත
නැහැ. ඍජු ක්රමය. Statisticsවින් prove පවන
විධිය -

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එතැනට ගන්න බැහැ.
විගණකාධිෙති -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Statistics
වින් පහෝ පමාපකන් පහෝ පම් අදහසපන්,
එන්පන්. පම්පක් කියන්පන් නැහැ, statistics අනුව
කියා. පම්පක් එන්පන් මතයක්. එම මතපේ
පමපහම සඳහන් පවනවා. 1 වැනි පේදය-last line,
“එහිදී ඍජු ක්රමය අත්තහිටුවීම සම්බන්ධපයන්
කිසිවක් එම අනුමැතිපයහි සඳහන් කර
පනාතිබුණි.” ඒක එක නිගමනයක්.

සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය
හැටියට පනාපවයි, පමතුමාපේ අදහසක් හැටියට.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම පම් අදහස ගත්තපත්ත පමන්න පම්පකන්.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ note එපක් හැම තැනම
තිපබන්පන්, “එහිදී ඍජු ක්රමය අත්තහිටුවීම
සම්බන්ධපයන් කිසිවක් එම අනුමැතිපයහි සඳහන්
කර පනාතිබුණි..” කියලායි. ඒක එක පේදයක
සඳහන් පවනවා. මම කියන පදය පොඩ්ඩක්
අහගන්න. දිගින් දිගටම සඳහන් කරනවා, ඍජු
ක්රමය තමයි ෙවත්තනා ක්රමය කියා. 5.1.11 – “....ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුපේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් ඍජු
ක්රමය තාවකාිකව අත්තහිටුවීම අනුමත කර
පනාතිබුණි....” යනුපවන් සඳහන් පවනවා. “....ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත්ත කිරීපම්දී භාවිතා කරන ඍජු ක්රමය...”
යනුපවන් ඊට ෙහළින් සඳහන් කර තිපබනවා.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒක නිගමනයක්
පනාපවයි. Dataවින් තිපබන කථාව කියා
තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමාකක්ද?
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: නිගමනයක් කරලා
නැහැ. Dataවින් තිපබන කථාවයි පම් කියන්පන්.
එම දත්තත මගින් තිපබන කථාව පම් කියන්පන්.
සභො තිතුමො: Dataවින් reflect පවන පදය.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක report
එකක්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
සඳහන් කරන්පන් පමාකක් ගැනද?

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඕක නිගමනයක්
පනාපවයි. ඔය report එපක් තිපබන විසේතරය ඔය
කියා තිපබන්පන්.

ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො:
පම්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ report එක. ෙළමුවැනි එක.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩි පොතද,
පලාකු පොතද?

ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා කියන කථාව නිවැරදියි. පම්ක
පනාපවයි, කථාව. විගණකාධිෙතිතුමනි, හැබැයි,
ඔබතුමාපේ report එපක් තිපබන philosophy එක
( 570 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තමයි ඇත්තතටම private placements ගියා නම් පම්
කරදරය පවන්පන් නැහැ කියන එක. ඒක තමයි
ඔබතුමා අෙට අර ෙළමුවැනි දවපසේ ෙැහැදිි
කිරීපම්දීත්ත කිේපේ. ඒ ෙැහැදිි කපළේ, ඒක තමයි.
Private placements ගියා නම් ෙරණ විධියට පම්
විෙැත්තතිය පවන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතැනදී වැදගත්ත
පවන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමා කිේපේ පමාකක්ද
කියන එක පනාපවයි. ඒක පනාපවයි, වැදගත්ත
පවන්පන්. දැන් අපි understanding එකකට එන්න
ඕනෑ. ෙවත්තනා ක්රමය - 1997 සිට 2008 පවනකම්
ෙැවැතුපණ්, පවන්පද්වසි ක්රමයපන්. මම හිතන්පන්
ප්රාපයෝගිකව ෙැවතුපණ් පවන්පද්වසි ක්රමය. 2008
පවනකම් සියයට සියයක්ම පවන්පද්වසි ක්රමය
ෙැවතුපණ්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Data base කරපගන
ගිය සියයට අසූවක්, විසේසක් වාපේ ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒකපන්, කිේපේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සියයට
සියයක් පනාපවයි.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඉසේසරහට තිපබන පදය
කියා තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම හිතන්පන්
සියයට
සියයක්
වාපේ
පම්ක
අමතක කරන්නපකෝ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි. තිපබන
පදය කියන්පන්, පදෙැත්තතක් සඳහන් කළා.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔය වචනය ොවිච්ි
කරන්න එො.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට විනාඩියක්
පදන්න. අපි බැලුපවාත්ත පමතුමාපේ එම report එක-

සභො තිතුමො: පම්කයි. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමන කිේවායින් ෙසුව -“conclusions”- පවනත්ත
අදහසක්පන්, එන්පන්.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය: 1997දී
auctions ෙටන් අරපගන තිපබනවා. 98 මුල ඉඳලා
direct placements ෙටන් පගන තිපබනවා, Central
Bank එක ඇතුපළේ තිපබන sourcesවලට අනුව. ඊට
ෙසුව ඒක 2004දී ආපයත්ත නතර කරලා -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිගමන
පනාපවයි, philosophy එක.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔය කියන කථාවටයි
මම විරුද්වධ. අපනක් ඒවා ගැන -

සභො තිතුමො: සාක්ි පදනවිට සාක්ි සටහනක
කියනවා, 2004 computer system එකකට යන
නිසා හැම තැරැේකරුපවකුම computer ජාලයට
සම්බන්ධ නැති නිසා නැවත නතර කරන්න වුණා
කියා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමම සාක්ි සටහන්වල එක පදයක් විතරපන්,
සඳහන් පවලා තිපබන්පන්. ෙවත්තනා ක්රමය තමයි
ඍජු ක්රමය. පම්පක් පකාපහේවත්ත සඳහන් පවලා
නැහැ - අපි සාකච්ඡා කළා; සාක්ිවල ඇසුවා.
Auction system එක තමයි, තිපබන system එක.
මම ඇසුපේ, ප්රශේනය. එම system එපකන් බැහැර
වුපණ් පකාපහාමද කියන එක ගැන කාටවත්ත -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතුමිය
සඳහන් කපළේ, වැදගත්ත පදයක්. ඉසේපසල්ලාම
primary dealer පකපනකුට direct placement
එකක් දුන්පන් කවදාද කියා ඔබතුමිය දන්නවාද?
මට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කියන්න. අපප්ප මුළු
සාකච්ඡාපේම තිපබන්පන් captive sources සඳහා
direct placements කරන්න කියලාපන්.

සභො තිතුමො: මම කියන්පන් ඒක තමයි. ඒක
එපහම නම් පමතැන auctions, private placements
කියන අදහස තිපබන පකාටපසේ -4.2ඔබතුමන්ලාට සටහනක් හැටියට පයාදන්න
ුළුවන්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ ව්ොර්තොපේ පමපහම
වුණාට, ඒක එපහමම පනාපවයි කියා පයාදන්න
ුළුවන්. එපහම පමාකක් හරි පයාදන්න ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අන්න ඒක තමයි
ප්රශේනය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. අන්න
ඒකයි ප්රශේනය. ඒක දන්නවාද?
ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඒක තමයි වැදගත්තම කාරණය
පවන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කවුරුවත්ත කියන
එකක් ඕනෑ නැහැ. අපි පත්තරුම් ගන්නා පදය
ගනිමුපකෝ.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Primary dealersලාට
direct placements පදනවා කියලා එකක් නැහැ.
Primary dealersලා auction එපකන් ඒක අර
ගන්න ඕනෑ.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: සාකච්ඡා කරන්න
ඉසේපසල්ලා හදු එකපන්, පම් report එක. ඊට ෙසුව
ඕවා සාකච්ඡා කළාම සභො තිතුමො: ඕනෑ නම් ඒක එතැනට ගන්න
ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 2008 සිට 2015
පවනකම් දීලා තිපබන්පන් primary dealersලාට.
ඒක තමයි වැදගත්තම. ඒ විධියට දුන්පනාත්ත තමයි
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auction එකට පදන්පන් නැතුව primary
dealersලාට පදන්න ුළුවන්. ඔය ගණන් ගන්න
ුළුවන්. Primary dealersලා ගන්පන් නැත්තනම්,
කාට පදන්නද? අපිට EPF එකට, ETF එකට
ඔක්පකෝම ටික පදන්න බැහැපන්. හදිසි අවසේථාවල
විතරයි,
ඒ
පගනාපේ.
විපශේෂ
කාරණා
පනාපගනාපේ.

සහ NSBවල හිමිකරුවන්පේ අයිතීන් ආරක්ෂා වන
ෙරිදි උද්වධමනය සැලකිල්ලට ගනිමින්ය. එහිදී,
විපශේෂපයන්ම සඳහන් කර ඇති කාරණය වන්පන්,
එම සෘජු නිකුත්ත කර - captive sources -රජපේ පහෝ
රජය විසින් ොලනය කරනු ලබන ආයතන වන
EPF, ETF පහෝ NSB වැනි ආයතනවලට ලබා
දීමටයි. එම සෘජු නිකුත්ත කර පෙෞද්වගික ප්රාථමික
ගැණුම්කරුවන්ට ලබා දීමට අවසරයක් ලබා දී ඇත්ත
ද යන්න කිසිම ියවිල්ලකින් ෙැහැදිිව සඳහන් කර
පනාමැත. අෙැහැදිියි.

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, අපි
හදන ගණන වැරදි පවන්පන් පම් නිසායි. EPF
එකට ETF එකට NSB එකට කිසිදු ප්රශේනයක් පහෝ
අසාධාරණයක් ඇති පනාපවනවා නම්, ඔය කියන
ක්රමපේදය නිවැරදියි. පමපහයුම් වාර්තාපේ private
dealersලාට පදන්න ුළුවන් පමානවා හරි පදයක්
තිපබනවා නම්, පමතුමාපේ ගණනය කිරීම්
නිවැරදියි. ඒ විධියට private dealersලාට private
placements පදන්න බැරි නම්- ඒ captive
sourcesවලත්ත ප්රශේනයක් එනවා මාස 3න් එහාට
ගිහිල්ලා පකාපහාමද ඒක දීර්ඝ පවන්පන් කියලා.
ඊට ෙසේපසේ දීර්ඝ වුණා කියලා හිතන්න. එතපකාට
අෙට කියන්න බැහැ direct placementsවලට යන්න
කියලා. අෙට රටක් වශපයන් EPF, ETF,
NSBවලට ණය බර කරන්න බැහැ. It is totally
wrong. private dealersලාට Private placements
පදන්න බැරි නම්, - පත්තරුණාද මම කියන එක.

ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒක හරි පන්ද? පකාපහේවත්ත
document එකක් නැහැ පන්ද ඒ අයට පදන්න
කියලා.
සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒ අනුව, 2008 සිට
2015 දක්වා පෙෞද්වගික ගැණුම්කරුවන්ට ලබා දී
ඇත්ත ද යන්න ෙරීක්ෂා කළ යුතුය. ඒක direct
placement එක කියන තැනට හරි පවනත්ත
පකාතැනකට හරි ඇතුළත්ත කළාම ඇති. අෙට ඕනෑ
අදහස මතු පවන්න ෙමණයි. අෙට තිපබන ප්රශේනය
වන්පන්, පම් system එක ආපේ පකාපහාමද
කියලායි. System එක තිබුණා. නමුත්ත, පම් system
එක ආු හැටි පහායා ගන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො : පහාඳයි. අපි තව ඉදිරියට යමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මම
හිතන්පන් ඒක ඉතාමත්ත වැදගත්ත.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, ගරු සභාෙතිතුමා එකඟ නම්, පම්
ඇති වන හරය- විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ නම් ඒක
ෙැහැදිියි. ඒ කියන්පන්, මුල් draft එපක් තිබුණු
ෙැහැදිි කිරීමට අදාළ පකාටස මම බැලුවා. එහි
කියලා තිපබන්පන්, private placements තුළ තමයි
පම්ක manageකරලා තිපබන්පන්. ඒක තමයි හරි
ක්රමය. ඒක තමයි පිළිගත්ත ක්රමය. එතපකාට ඒක
එෙමණකට ඇතුළත්ත කරන්න ුළුවන් පන්ද? පොදු
අදහස පනාපවයි නම්, මපේ පෙෞද්වගික අදහස
කියලා මම කියනවා. ඒක පොදු අදහස පන්ද? මට
පලාකුවට පදයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ නැහැ. මම
පම් draft එපකන්ම ගන්පන් ඒ කාරණය නිසා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක තමයි. That is
the most important thing.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක
ඉතාමත්ත වැදගත්ත.
සභො තිතුමො : මට හිපතන අදහස මම
ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්. ඊට ෙසුව ඔබතුමන්ලාට
තීරණය කරන්න ුළුවන්. අපි ඒක එහාට ගිහිල්ලා
දානවාට වැඩිය- ඒ කියන්පන්, මුදල් නීති කියලා
එහාට දානවාට වැඩිය පමපහයුම් අත්තපොත භාවිතා
කිරීමයි ඒකත්ත එක්කම පමය use කරලා තිපබන
විධියයි එක්ක පමතැනට පයාදන්න ුළුවන් කියලා
මට හිපතනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
පත්තපරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, මමත්ත අජිත්ත පී. පෙපර්රා
මැතිතුමාපේ අදහසට එකඟ වනවා. මම හිතන්පන්
පොදු අදහසකට අපි ඔක්පකෝම හිතන්න පහේතු
වුපණ්, 2008 දියත්ත කළ එක යම් කාල
ෙරිච්පේදයකට සීමා වුණු වැඩසටහනක් කියලා අපි
දැනපගන හිටිපේ නැහැ. අපි කවුරුත්ත දැනපගන
හිටිපේ නැහැ පන්. ඔබතුමන්ලා දන්පනත්ත නැහැ,
අපි දන්පනත්ත නැහැ පම් COPE කමිටුපේ අය
දන්පනත්ත නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි statistics
බැලුවාමත්ත පප්පන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා කිේවා
වාපේ, සියයට 80ක් ෙමණ ගිහිල්ලා තිපබන්පන්

මහතො : ඒක හරි. මට

සභො තිතුමො : 4.2 වාපේ තැනකට ඒක ගත්තපතාත්ත
පහාඳයිද? එතපකාට ඒක related. ඒකයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
එය පයාදන තැන මම සඳහන් කරන්නම්.
2008 Board papers පදක අනුව හදිසි
අවසේථාවකදී මාස තුනක කාලයකට private-direct
placementsවලට අවසර ලබා දී ඇත. ෙළමුපවනි
Board paper එක අවසර ලබා දී ඇත්තපත්ත EPF, ETF
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සෘජු ක්රමයට. ඒ ක්රමයට අනුව අපි සම්ප්රදානුකූලව
බැලුවාම පම් auction එක out of order. එපහම පන්
වුපණ්? ඒක ඕනෑ පකපනකුට පප්පනවා. අපි ගිය
අවුරුද්වපද්ව බැලුවා ඊට කින් අවුරුද්වපද්ව බැලුවා ඒක
out of order. නමුත්ත, 2008 ඉඳලා 2014 අග සිට
2015 ආරම්භය පවනපතක් කරපගන ඇවිල්ලා
තිබුපණ් approval එකක් නැති පදයක් කියලා අපි
දැන ගත්තපත්ත ෙසුවයි. ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි
කාටවත්ත වැරැද්වදක් ෙටවන එකක් ගැන පනාපවයි
පම් කියන්පන්. අපි කියන්පන් සමහර විට අපි
mislead වුණා පවන්නත්ත ුළුවන්.

සභො තිතුමො : මම දන්පන් නැහැ. මට කියන්න
තිපබන්පන් පම්කයි. පමතුමාපේ මතය සේථාවරව
කියන්න අයිතිය තියලා අපප්ප අදහස සඳහන් කරමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : සුජීව පසේනසිංහ
මැතිතුමනි, මට ඒක කියන්න අවසේථාව ලබා
පදන්න.
සභො තිතුමො: පකාතැනද කියලා තැන කිේවා නම්
හරි පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : අපි කින් කියලා
පයදූ තැනටම පයදුවා නම් හරි. හැබැයි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතයක් තමයි කිේපේ
කියලා සඳහන් කරනවා නම්-

සභො තිතුමො : පමපහමයි. මට අදහසක්
තිපබනවා, කාරක සභාවට පමවැනි අදහසක් පයාමු
කරන්න ුළුවන් කියලා. විගණකාධිෙතිතුමාට
එතුමාපේ මතය ඉදිරිෙත්ත කරන්න සේවාධීන අයිතිය
තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
නිරීක්ෂණ අනුව සෘජු ක්රමය, පොදු ක්රමය හැටියට
දකින අතර එය කාරක සභාපේ මතය අනුව පවනසේ
පේ වාපේ එකක් පයාදන්න ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සුජීව්
පසේනසිිංහ මැතිතුමනි, මම පම් කියන්න හදන්පන්
සාධාරණ පහාඳම ක්රමයක් ගැනයි. ඔබතුමා
අහපගන ඉන්න පකෝ. සභාෙතිතුමාපේ concern
එක තමයි මම බලාපොපරාත්තතු පවන්පන්. ඔබතුමා
එකඟ නැත්තනම් කියන්න. “මුදල් මණ්ඩලපේ
ක්රමපේදය හා පමපහයුම් අත්ත පොත අනුව
පවන්පද්වසි ක්රමය මඟින් හැකිතාක් මූලය සම්ොදනය
සිදු කළ යුතු බවත්ත, ඉතිරිය ුද්වගික නිකුතු ක්රමය
මඟින් සුරා ගත යුතු බවත්ත සඳහන් වුවද, එම
අවසේථාපේ තිබූ කරුණු අනුව විගණකාධිෙතිවරයා
විසින් විගණකාධිෙති වාර්තාපේ සඳහන් වන
ආකාරයට නිවැරදි ක්රමය පලස සලකා ඇත්තපත්ත
ුද්වගික නිකුතු ක්රමය වන බවත්ත, පමම
ෙරීක්ෂණයට විගණකාධිෙතිවරයා විසින් ඉදිරිෙත්ත
පකාට ඇති වාර්තාව මඟින් ුද්වගික නිකුතු ක්රමය
පිළිගත්ත ක්රමය” වශපයන් පගනහැර කරුණු දක්වා
ඇති බවත්ත, පෙනී යන ලදී. අපි ඊට වඩා comment
පනාකර එතැනින් නතර කරමු. ප්රශේනයක් නැහැ
පන්.

The Hon. Ajith P. Perera: It is okay.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
මහතො : එතපකාට
සාධාරණයක් පවන්පන් නැහැ පන්. මම කියන්පන්ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එපහම තමයි
සාධාරණ විධිය.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එතුමාට පම් කරුණු
තිබුපණ් නැහැ පන්.
සභො තිතුමො : මතයක් පනාපවයි. කරුණු
ෙැහැදිි කිරීම අනුව; කරුණු පෙන්වා දීම අනුව;
කරුණු පෙන්වා දීපම් රටාව අනුවගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම පයාදන්න
සභො තිතුමො : කරුණු පෙන්වා දීම අනුව යනාදී
වශපයන් පයාදන්න ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඊළඟට, 5.1.1හි
තිපබනවා, “මහ බැංකුපේ පද්වශීය ණය
කළමනාකරණ කමිටුව හා එහි කාර්ය භාරය.”
පිළිබඳව. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඒක පකාපහාමද
එන්පන්? ඒ මූලාශ්රය පකාපහන්ද ගත්තපත්ත?

ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමා දැක්පක් නැති
documents තිපබනවා පන්. පමතැන ඔබතුමාට
තනිවම පම් තීරණ ගන්න බැහැ පන්. Documents
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සභො තිතුමො: Manual එපක් තිපබනවා. ඒ
කියන්පන් “ණය කළමනාකරණ කමිටුව හා එහි
කාර්ය භාරය” කියන එපක් තිපබනවා. ඒක මම
තමයි
පයෝජනා
කපළේ.
පමාකද,
ණය
කළමනාකරණ කමිටුව කියලා හැම තිසේපසේම
ොවිච්ි වුණාට, ඒපක් කාර්ය භාරය පමාකක්ද
කියලා ෙැහැදිි කිරීමක් අවශයයි පන්. ඒකට තමයි
manual එපකන් අරපගන දැම්පම්.

සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාපේ නිරීක්ෂණ රටාව
අනුව- අපප්ප කාරක සභාපේ සිටින ඔබතුමන්ලාපේ
මතය අනුව එය හදා ගන්න ුළුවන් පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එම අවසේථාපේ
දුන් පතාරතුරු අනුවගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම කියන්න
එො. ඒක ඕපනත්ත නැහැ. ෙසුව ලැබුණු පතාරතුරු
අනුව-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පහාඳ
අදහසක්. ඒත්ත එක්කම Tender Board එපක් කාර්ය
භාරය පමාකක්ද?
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔය Domestic Debt
Management Committee එක. Tender Board
පනාපවයි, ණය කළමණාකරණ කමිටුව.

සභො තිතුමො: ඒක පවනම තිපබනවා. මම කිේව
පන් ඒක දාන්න කියලා.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: Tender Board
එපක් කාර්ය භාරය manual එපක් තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Its okay. ඒකත්ත
කියන්න පකෝ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතුමා සුදුසු පදයක්
කරලා තිපබනවා. ඇත්තතටම පම්ක කියවන්පන්
සාමානය මිනිසේසු පන්.

Mr. W.P.C. Wickramaratne: “……
decisions on raising funds from domestic
market with a view to minimizing the cost and
the risk of the Government/ public debt.”

සභො තිතුමො: ඒක තමයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “මහ බැංකුපේ
පද්වශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව හා එහි කාර්ය
භාරය.” කියලා තිපබනවා පන්. ඒ වාපේ පම්
Tender Board එක සහ එහි කාර්ය භාරයත්ත
specifically පම් 5.1.1 කියන තැනට දමන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දැන් translation
එක හරි. ඒක 5.1.1 කියන එක පන්. ඒක 5.1.1.1
කියලා දමන්න.
සභො තිතුමො: 5.1.1.1 දැම්මා නම් පලපහසියි.

සභො තිතුමො: ඒක ගත්තපත්ත පමපහමයි, ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි. අර ගනුපදනුවට අදාළ
පකාටපසේදී ලංකා බැංකුපේ ක්රියාකාරීත්තවය,-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 5.1.1.1 යි, 5.1.1.2
කියලා දමන්න. මහ බැංකුපේ පටන්ඩර් කමිටුව ද
පම් කියන්පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔය කියන්පන්
පම්පක් background එක පන්. ෙසේපසේ අපි discuss
කරනවා, Tender Board එක තමන්පේ යුතුකම
ඉෂේට කළාද, නැත්තනම් Tender Board එකට
බලෙෑම් කළාද කියලා. ඒකපන් තිපබන issue එක.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒ කියන්පන්?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් තීරණය ගත්තත
පටන්ඩර් කමිටුව රැසේ වුණා පන්. පමාකක්ද ඒපක්
responsibility එක?
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒපක් පමන්න
පමපහම කියපවනවා. “After closing of each
Treasury Bills and Treasury Bonds auction, the
Front Office prepares following documents to
be submitted to the Treasury Bond/Bill Tender
Board Committee which takes decisions on the
amount to be accepted that gives the lowest and
optimal cost and risk combination. The TOR
and the Treasury Bill/Treasury Bond is
attaching ….” එතපකාට දැන් පමතැනින්
කියැපවන්පනත්ත “lowest possible” -

සභො තිතුමො: එපහම නම් අපි ඒක ගනිමු, “මුදල්
මණ්ඩලය සහ මහ බැංකුපේ පටන්ඩර් කමිටුව.”
කියලා.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො:
මණ්ඩලපේ ටික මම කියන්නම්.

පටන්ඩර්

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ෙසේපසේ බලමු.
සභො තිතුමො: 4.6ට අලුතින් එකක් හැටියට එකතු
කරමු. 4.6ට පටන්ඩර් මණ්ඩලය කියලා එකක්
දමන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හැබැයි, “මහ
බැංකුපේ පද්වශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව හා
එහි කාර්ය භාරය” තිපබන්පන් 5.1.1 යටපත්තයි.
එතැනින් ෙල්පලහාට ඇතුළත්ත වුණා නම් හරි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපක් ඒවා තුනක්
දමමු. 5.1.1.1 සහ 5.1.1.2 කියලා දමමු. කියන්න
බලන්න, Tender Board එපක් රාජකාරි පමානවද
කියලා?

The Hon. Ajith P. Perera: Perfect! ඇත්තතටම
ප්රශේපනත්ත ඒක පන්. අපි අවසානපේදී කියන්පන්,
පම් වාපේ issue එකක් ඒ පගාල්ලන්පේ බලෙෑමක්
පිට ඒ තීරණය ගත්තතාද, එපහම නැත්තනම් ඒ
පගාල්ලන්පේම own decision එකක්ද? ප්රශේනය
එච්චරයි පන්. එපහම නම් බලන්න ඕනෑ, ඒ
පගාල්ලන්පේ duties පමානවද කියලා. එතපකාට
ඒ පගාල්ලන්පේ duties- පමාකක්ද ඒකට කියන
නම? මහ බැංකුපේ,-

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: මම DDMC
එක කියවන්නද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මහ බැංකුපේ
පටන්ඩර් කමිටුව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, කියවන්න.

Mr. W.P.C. Wickramaratne: Treasury
Bills and Treasury Bondsවලට පටන්ඩර් කමිටුව.

සභො තිතුමො: ඒක කමක් නැහැ.

Mr. W.P.C. Wickramaratne: “The
Domestic Debt Management Committee
(DDMC) is the Committee responsible for
taking……”

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “භාණ්ඩාගාර
බිල්ෙත්ත සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවලට සම්බන්ධ
පටන්ඩර් කැඳවීම.”
( 574 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කළමනාකරණ කමිටුව මඟින් තීරණය පකාට
නිර්පද්වශ කර තිබූ රුපියල් මිියන එකක් ගන්න
තීන්දු කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කවුද දැන් ඒක
ියන්පන්?
සභො තිතුමො: නිලධාරි මහත්තමියක් ඒක සටහන්
කරගන්නවා.

ඊළඟට 5.2, “2015 පෙබරවාරි මස 27 දින
බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු වූ ආසන්න කාලය තුළ
පවළඳ පොළ හැසිරීම”. “පමම බැඳුම්කර නිකුතු
දිනට පෙර සතිපේ ද්වවිතීයක පවපළඳ පොළ තුළ
වසර 30 බඳුම්කර සඳහා සියයට 9.48ක සාමානය
ඵලදා අනුොතයක් ෙැවතිය”. ඒකත්ත හරි පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “මහ බැංකුපේ
භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
සම්බන්ධ පටන්ඩර් කමිටුපේ වගකීම සහ කාර්ය
භාරය. ” කියලා ියා ගන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ කාර්ය භාරය
පවනුපවන් භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත සහ භාණ්ඩාගාර,-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, වාර්තාපේ පකාතැනට පහෝ පම්
සාකච්ඡාව එන්න ඕනෑ. අපප්ප report එපක් නැති
ඉතාම වැදගත්ත පදයක් තිපබනවා. ඒ තමයි 27 වැනි
දා උපද්ව Market Operations, නන්දලාල් වීරසිංහ
මහතාපේ committee එකට Governor ෙැමිණ
තීරණයක් අරපගන තිපබනවා, ඒ committeeපේදී
three-day rule එක ඉවත්ත කරන්න. ඒක ඉතාම
වැදගත්ත සාධයක්. Three-day rule එක ඉවත්ත
කළාම, market එපක් interest rate එක සියයට
ෙපහේ සිට සියයට එකහමාරකින් එකොරට වැඩි
පවනවා. පෙ.ව. 8.00ට පහෝ පෙ.ව 9.00ට පහෝ
bond market එක bid කරන්න කින් තමයි පමය
සිදු වන්පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: “මහ බැංකුපේ
පටන්ඩර් කමිටුපේ කාර්ය භාරය” කියලයි සඳහන්
පවන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: අපි උඩ එකට දාලා තිපබන්පන්,
“පද්වශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව හා එහි කාර්ය
භාරය.” කියලා පන්. පම්කට දාමු, “මහ බැංකුපේ
භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත හා බැඳුම්කර පටන්ඩර්
කමිටුපේ කාර්ය භාරය.” කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමහි රාජකාරි
පිළිබඳව සිංහපලන් කියන්න.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: රාජකාරිය
තමයි, භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
auction -පවන්පද්වසි- වලට කැඳවා,-

සභො තිතුමො: ඒක පම් වාර්තාපේ 20 වැනි පිටුපේ
සඳහන් වන්පන්, “පෙබරවාරි 27 වැනි දා උදය
කාලපේ පවළඳ පොළ පමපහයුම් කමිටුවට Market
Operations
Committeeහිටු
අධිෙතිවරයා ෙැමිණ සියයට 5ක ෙැවැති පොලී
අනුොතය Special Standing Deposit Facility
Rate සියයට 6.5ක් දක්වා වැඩි කිරීමට උෙපදසේ දුන්
බව හා අධිෙතිවරයා එම කමිටුපේ සාමාජිකපයකු
පනාවන බව” කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: භාණ්ඩාගාර
බිල්ෙතුත්ත පවන්පද්වසිවලට කැඳවනවා ද?
සභො තිතුමො: අපි translate කරලා ඇතුළත්ත කරන
විධියටම හදා ගනිමුද? Manual එපක් පිටුව කියන්න
පකෝ.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: පිටු අංක 5.
සභො තිතුමො: 5වැනි පිටුපේ තිපබන,ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Tender Board
එපක් තිපබන කාර්ය භාරය translate කරලා දාන්න.
5.1.1 සහ 5.1.2 හරි පන්ද? ඒක සියලු පදනාම
පිළිගන්නවා පන්ද? ගරු හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමනි,
5.1.1 සහ 5.1.2හි ප්රශේනයක් නැහැ පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඉන්පන්
ඒ context එපක් පන්. දැන් අපි කියනවා පන්,
“පමම බැඳුම්කර නිකුතු දිනට පෙර සතිපේ ද්වවිතීක
පවළඳ පොළ තුළ වසර 30ක බැඳුම්කර සඳහා
9.48ක සාමානය- අනුොතයක් ෙැවතිය” කියලා. අපි
ඒ කාරණය එතැන කියන්පන්, පමයට background
එකක් හැටියට පන්. එතපකාට ඒ අවසේථාපේදී අපිට
කියන්න පවනවා, ගිය සතිය සහ 2015 පෙබරවාරි
27 වැනිදා අතර හදිසි තත්තත්තවයක් හටගත්තතා
කියලා. ඒ හදිසි පවනස තමයි, interest rates
structure එක ඇතුපළන් පවනසේ වුණා කියන එක.
ඒ අය තීරණයක් අරපගන interest rates structure
පවනසේ කළා, bond auction එක ෙටන් ගන්න
කින්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන් 2015 පෙබරවාරි මස 27වැනිදා තීරණය
කළා, Rs. 1 billion ගන්න කියලා කියන එක පන්
පම් කියන්පන්?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “2015 පෙබරවාරි
27 වැනි දා ෙැවැති රාජය ණය කළමනාකරණ
කමිටුව මඟින් තීරණය පකාට නිර්පද්වශ කර තිබූ බව
2015-2016 මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතු කිරීම
සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙති විසින් සකසේ කර
ඇති වාර්තා මඟින් පෙන්වා පදනු ලබයි”. 2015
පෙබරවාරි 27 වැනි දින ෙැවති රාජය ණය

සභො තිතුමො: අපි ඒ පකාටස ළඟටම පම්
පකාටසත්ත පගනිච්චා නම් හරි පන්ද?

( 575 )
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9.5ක් කියලා. එතපකාට ඒ change එපක්දී 11ක්
පවනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් පකාටසින්
ෙසේපසේ, පමදින මහ බැංකුව විසින් three-day rule
එක - ඒක ෙැහැදිි කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 11ක්ම
පවන්න ඕනෑ නැහැ. සියයට 1.30 කින් වැඩි පවන්න
ඕනෑ නැහැ. ඒත්ත මම කියන්පන් ඒ ගත්ත තීරණය
නිසා interest rate එපක් යම්කිසි ඉහළ යාමක් සිද්වධ
වුණා කියන එකයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ගැන
පලාකු explanation එකක් ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්.
අසීම් මහතා කරලා තිපබනවා.
පම් වාර්තාපේ 139 පිටුපේ පදවැනි line එපක්
සඳහන් පවනවා, “යම්කිසි බැංකුවක් ෙැමිණ ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුපේ මුදල් තැන්ෙත්ත කපළාත්ත, ඒ
සඳහා ලබා පදන්පන් සියයට 6.5ක පොළී
අනුොතයයි. යම්කිසි මාසයක තුන්වරකට වඩා
මුදල් පගනැවිත්ත තැන්ෙත්ත කපළාත්ත සියයට 6.5ක
පොළියක් පදන්පන් නැහැ. සියයට 05යි පදන්පන්.
නමුත්ත එදා උපද්ව ඒ සියයට 05ට පදන්න තිබුණු
ප්රතිෙත්තතිය පවනසේ කර, සියයට 6.5ට වැඩි කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එදා දවපසේ ඉඳලා
පනාපවයි ඉදිරියට.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එදා දවපසේ ඉඳලා
පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තීන්දුව
ගත්තතාට තීන්දුව ක්රියාත්තමක කරලා තිබුපණ් නැහැ.
තීන්දුව ක්රියාත්තමක කරලා තිබුපණ නැති වුණත්ත,
9.00ට දමු අය හිතනවා “අපි හරි පමෝඩයි 9.00ට
දැම්පම ඇයි” කියලා. 9.30ට දාල වැඩක් නැහැ. අපි
බලාපොපරාත්තතු වුපණ් 9.30, 10.00 නම් 9.30ට,
10.00ට bonds ලැපබන්පන් නැහැ. Bonds
ලැපබන්න නම්, පමය 11 පවන්න ඕනෑ. එතපකාට
පම්ක දැනගත්තත යම්කිසි ුද්වගලයන් කණ්ඩායමක්
බැංකුව ඇතුපළේ සිටියා.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය: 2015 මාර්තු
මස 27 වැනි දා උපද්ව අධිෙතිතුමා පකාමිටි එකට
ෙැමිණ ප්රකාශ කර තිපබනවා, සියයට 05 සිට
සියයට 6.5 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා. එදා හවසම
ඒ committee එපකන් circular එකක් issue කරලා
තිපබනවා, 03 වැනිදා සිට තමයි ඒ rates පවනසේ වීම
පවන්පන් කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කවුද ඒ
කණ්ඩායම.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්කයි
පමතැන තිපබන game එක. දැන් මම ප්රශේන
කරනවා, පම්ක දැනපගන සිටිපේ කවුද, කී
පදපනක් පමක දැනපගන සිටියාද කියලා. අපි පෙ.ව
9.00ට තීරණයක් ගන්නවා, bond එක open
කරනවා පෙ.ව 10.00ට. නමුත්ත පමය ක්රීයාත්තමක
පවන්පන් ඊළඟ දවපසේ. පමය දැනපගන හිටු
කේටියක් සිටියා. අපි පගාඩක් පේලාවට හිතන්පන්
rate එක සංසන්දනය කරන්පන් පමකක් එක්කද
කියලා පන්. අපි පම්ක 11.30ට ගත්තතා නම් ඒ rate
එක වැඩි, ගිය සතිපේ 9.30ට තිබුණු නිසා පන්. පම්
27 වැනි දා උපද්ව ගත්තත තීරණයත්ත එක්ක 9.30
කියලා එකක් තිබුපණ් නැහැ. 9.30ක් තිපබන්න
බැහැ. පමාකද, interest rates structure එකම ඉහළ
ගිය නිසා. ඒක වැදගත්ත සාධකයක් නිසා අපිට ඒක
ඉදිරිෙත්ත කරන්න පවනවා. මම දන්පන නැහැ, පම්ක
මපේ මතය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක මම
දන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක අපිට පමතැන
පසායන්න බැහැ පන්. “දවසේ තුපන් රීතිය අයින්
කරන්න, එදා උපද්ව තීන්දු කළා” කියන එක ෙමණක්
අපි ඇතුළත්ත කරමු. අපිට උෙකල්ෙනය කරන්න
බැහැ පන්.
ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි සමාපවන්න, මම පම්
පනාදන්න පදයක් අහපන්. ඔබතුමන්ලාට පදන
සාක්ි අනුව පම්ක හරිද?
ගොමිණී ජයසිිංහ මහතො: පම් සඳහා circular එකක්
ඒ අය issue කළා කියලා කියනවා. ඒ වාපේම
verbatimවල ඒ ඔක්පකාම තිපබනවා.
සභො තිතුමො: අපිට පම් verbatimවල තිපබන
තැන පසායා ගන්න බැරි ප්රශේනය පන් තිපබන්පන්.
නතිනම් හැම එපක්ම තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපකන්
පකාපහාමද පම් specific transaction එකට
තිපබන impact පමකක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 20 වැනි
පිටුපේ ඒක තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Market
එපක් තිපබන්පන් 9.30 නම් 11.30 කියන එක හරි
වැඩියි. Market එපක් තිපබන්පන් rate එක 11.00
නම් 11.30 කියන එක වැඩි නැහැ.

සභො තිතුමො: 20 වැනි පිටුපේ තිපබන එකම
පමතැන්ට
ගන්න
ඕනෑද
කියන
එක
ඔබතුමන්ලාපගන් දැන ගන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අන්න හරි. 1.30
උඩට යනවා කියන්පන්, පමතැන තිපබනවා පන්

( 576 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතනැට ආවා නම්
හරි. ඒ කියන්පන් ඒ සුමානපේ අන්තිම එක තමයි
පම් පවනසේ වීම.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන
තිපබන්පන්, පෙරවරු 10.45, පෙරවරු 11.00 සහ
පෙරවරු 11.20 කියලා පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පම් තිපබන ක්රමය
සාමානය පකපනකුට පත්තපරන්පන් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක 5.3හි
ෙළමුවැනි point එක විධියට ඇතුළත්ත කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්කට “සියයට 5ක
ෙැවති පොලී අනුොතය ලබන සතිපේදී ඉවත්ත කරන
බවට හා” එපහම පනාපවයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්පක් සඳහන්
පවන්පන්, “කරන ලද බව” කියලා පන්. නමුත්ත
අතනදී එන්පන්, “කර තිපබන බව” කියලා පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක නිශේිතව
ියන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ඒක ක්රියාමාර්ගයක් පන්. Verbatim
reportsවල තිපබන සියලු පද්ව පමතැන ියන්න බැරි
නිසා තමයි, ඒ දවපසේ සිදු වුණු ක්රියාවිය සංක්ිප්පත
කරලා ඇතුළත්ත කර තිපබන්පන්. ඒ නිසා
ආරම්භයක් හැටියට පම් කාරණය ඇතුළත්ත කිරීම
ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු සභාෙතිතුමනි, කරුණක් වශපයන් පම්ක
නිවැරදියි පන්.
සභො තිතුමො: ඒ කරුණ නිවැරදියි කියලා 20වැනි
පිටුපේත්ත සඳහන් පවනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Business එක
දන්නා පකපනකුට පමතැන තිපබන්පන්, පමාකක්ද
කියලා පත්තරුම් ගන්න ුළුවන් පන්. පම්ක
අනාගතපේදී interest එක ඉහළ යනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පත්තරුම් ගත
හැකි ආකාරයට ියන්න ඕනෑ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පම් තිපබන
ක්රමය අනුව සාමානය පකපනක් පම්ක බැලුපවාත්ත
පත්තරුම් ගන්න අෙහසුයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: (ආචාර්ය) හර්ෂ ද
සිල්වා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඒ කරුණ
පමතැනට ඇතුළත්ත කපළාත්ත තමයි නිවැරදි
පවන්පන්. අපි කියන්පන්, අවසාන සතිපේ පොලී
අනුොතය ගැන පන්. ඒ නිසා පම්ක අවසානයට
ඇතුළත්ත කළා නම් හරියටම හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ, පමහි සඳහන්
පවන්පන්, “5%කට ෙැවති පොලී අනුොතය ලබන
සතිපේදී ඉවත්ත කරන බව හා පොලී අනුොතය ඉහළ
යන බව (2014 සැප්පතැම්බර් මස බැඳුම්කර
නිකුතුපේදී ෙැවති තත්තත්තවයට පොලී අනුොත
මේටම ෙත්ත වන බව) පෙන්වා පදන ලද බව”
කියලායි. ඒක එපහම පනාපවයි විය යුත්තපත්ත.
එතැනට 27වැනි දින උදෑසන කියලා ඇතුළත්ත
කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සුජීව
පසේනසිංහ ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මමත්ත ඒ විධියට
තමයි මුින් හිතාපගන හිටිපේ. නමුත්ත ඊට වඩා
පහාඳයි, එදා දිනපේදී සිදු වුණු පදයක් හැටියට පම්ක
ඇතුළත්ත කරන එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ගැන
සම්ූර්ණ description එකක් පදපකහි තිපබනවා.
ඒක ඒ විධියටම තියන්න, ඉවත්ත කරන්න එො. මම
කියන්පන් “ආසන්නපේ පවච්ච සිද්වධිය” කියලා
පන්. ඒ කියන්පන්, ආසන්නපේ පවච්ච සිද්වධිය
කිේවාම, ඕනෑ නම්, 5.3හි ෙළමුවැනි point එක
විධියට ඔය කථාව දමන්නත්ත ුළුවන්. ඒක පෙරවරු
10.45ට කින් වුණු පදයක් පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පහාඳයි. That is
correct.
සභො තිතුමො: 2015 වර්ෂපේ පෙබරවාරි මස
27වැනි දින බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු වූ ආකාරය
ගැන තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපක්
ෙළමුවැනි කරුණ විධියට තමයි පම්ක ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 5.3.1 විධියට පම්ක
දැම්පමාත්ත පම් points පබාරු පවනවා පන්.

සභො තිතුමො: ඒ කියන්පන්, හරි -√- ලකුණුවල
ෙළමුවැනි හරි -√- ලකුණ විධියට ඒක ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක වැරදි
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
ෙළමුවැනි හරි -√- ලකුණ විධියට ඇතුළත්ත කරන්න.
අජිත්ත පී. පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඊට
ෙසුව තවත්ත වැදගත්ත පදයක් add කරන්න තිපබනවා,
පෙරවරු 9.48ට.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක 5.3.1ට
ඇතුළත්ත කරන්න ුළුළුන්.
සභො තිතුමො: ඔේ, එතැනට ඇතුළත්ත කපළාත්ත
ගැලපෙනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ,
එතැනට ඇතුළත්ත කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මුින් පම්ක add
කරන්න?

( 577 )
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ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක add
කළා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක add පවන්න
ඕනෑ විධිය කිේපේ නැහැ පන්.

කපළාත්ත සියයට 6.5යි. ඒ කපළේ, දින තුපනහි rule
එක ඉවත්ත කළා. දින තුපනහි rule එක ඉවත්ත කරන
පකාට interest rate එකට ඒ කියන්පන්, normal
rate එකට එනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක add
ඕනෑ විධිය කිේවා. ඒක හරි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Normal
rate එකට ආවා, ඒකයි වුපණ්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පමතැන දවසේ
තුපනහි කථාව නැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැවත සාමානය
අගය වන සියයට,-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: දවසේ
තුපනහි කථාව තිපබන්පන්, 20වැනි පිටුපේ උඩ
පකාටපසේ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපක් impact එක
ියන්පන් නැද්වද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒපක් සඳහන් කරලා
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපක්
impact එක දැන් ියන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 20වැනි
පිටුපේ තිපබනවා පන්, “පෙබරවාරි මස 27වැනි දින
උදය කාලපේ පවළඳෙළ පමපහයුම් කමිටුවට හිටු
අධිෙතිවරයා ෙැමිණ 5% ෙැවති පොලී අනුොතය
6.5% දක්වා වැඩි කිරීමට උෙපදසේ දුන් බව
සාමාජිකපයක් කීය.” කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට ඇතුළත්ත
කරන්න තවත්ත interesting පදයක් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ියන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැවත සාමානය
අගය වන සියයට 6.5ට ෙැමිපණන ලදි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
ගලෙලා ියන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම පනාපවයි,
සාමාජිකපයක් කියන එක පවන එකක් පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ක්රියාත්තමක
පවන්පන් හැන්ඳෑප ේ කියලාත්ත ියන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක policy
එකක් හැටියට පමතැනට ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක අවශය
නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, මට ප්රශේනයක් තිපබනවා.
18වැනි පිටුපේ මුලම සඳහන් කර තිපබනවා, “වසර
30 බැඳුම්කර සඳහා 9.48%ක සාමානය ඵලදා
අනුොතයක් ෙැවතිය.” කියලා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක ියන්න
ඕනෑ විධිය හදලා පදන්න කියලා කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 5.3හි
ෙළමුවැනි හරි -√- ලකුණ විධියට ියන්න ඕනෑ,
“27වැනි දින උපද්ව කාලපේ -අපිට පේලාව
පසායාගන්න ුළුවන්. පේලාව පසායා ගනිමු.පවපළඳ පොළ පමපහයුම් කමිටුව මඟින් එපතක්
ෙැවති දින තුපනහි රීතිය එනම්, දින 3කට වඩා වැඩි
ප්රමාණයක් යම් බැංකුවක් මහ බැංකුපේ මුදල්
තැන්ෙත්ත කළ පහාත්ත, ලැබිය යුතු පොලී අනුොතය
සියයට 6.5 සිට සියයට 5 දක්වා අඩු කර තිබිණි.
පමම තීරණය මඟින් එම අඩු කිරීම ඉවත්ත කරන
ලදි.” කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක කුමන පිටුපේද
තිපබන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 18වැනි
පිටුපේ ෙළමුවැනි sentence එක.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 18වැනි
පිටුපේ තිපබනවා, “පමම බැඳුම්කර නිකුතු දිනට
පෙර සතිපේ ද්වවතීයක පවළඳ ෙළ තුළ වසර 30
බැඳුම්කර සඳහා 9.48%ක සාමානය ඵලදා
අනුොතයක් ෙැවතිය.” කියලා. මම කියන්න
හදන්පන් පම්කයි. ගරු සභාෙතිතුමනි, පම් සියයට
9.48 කියන එක තිරණය පවන්පන්, පවපළඳ
පොපළේ auctions හරහා ගිහිල්ලා එන ඒ කියන්පන්,
වැඩිුරම සියයට 80ක්, සියයට 90ක් Direct
Placements හරහා එන පොියක්. පම් පොිය
පවපළඳ පොපළේ සාමානය විධියට නිර්මාණය පවන
පොිය පනාපවයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එම දින තුපනහි
රීතිය ඉවත්ත කර,ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: දින තුපනහි රීතිය
පවනසේ කපළේ නැහැ, interest rate එක විතරයි වැඩි
කපළේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දින තුපනහි රීතිය
ඉවත්ත කළා. දින තුපනහි රීතිය ආපවාත්ත තමයි
සියයට 5ක් පවන්පන්. Three-day rule එක ඉවත්ත
කළාම තමයි සියයට 5 නැති පවන්පන්. Three-day
rule කියන්පන්, three daysවලට වඩා තැන්ෙත්ත
කපළාත්ත සියයට 5යි. ඊට අඩුපවන් තැන්ෙත්ත

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Natural interest
rate එකක් පනාපවයි, artificial interest rate
එකක්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, ඒක අපි
කියන්න පවනවා.

සභො තිතුමො: ඒ ගැන පම්පක් පකාටසක් ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක කියන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.

සභො තිතුමො: ඒක ඇමුණුම්වල තිපබන්පන්
පකාපහාමද?

සභො තිතුමො: ඒක add කරන්න ඕනෑ පන්. ඒක
පකාපහාමද ියන්පන්.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය: ඒක 30-year
bondsවල secondary market deal පවනවා කියන
එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැන
ියන්න ඕනෑ, “පමම පොලී අනුොතය නිදහසේ
පවපළඳ පොපළේ තීරණය වූ පොලී අනුොතයක්
පනාව, Private Placements හරහා මහ බැංකුව
සම්බන්ධ වීම හරහා තීරණය වුණු පොලී
අනුොතයක්.” කියලා පන්. ඒක පන් කියන්න
හදන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Thirtyyear bondsවල secondary market deal පවනවා
කියන්පන්, market එකක් පනාපවයි, පම් tap එපක්
එකක් පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පකටිපයන් කිේවා
නම්, “පමම පොලී අනුොතය මහ බැංකුපේ සෘජු
නිකුත්ත කිරීපම් දිගු කාලීනව තීරණය වූ පොලී
අනුොතයක් බව නිගමනය පේ.”

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Secondary market
එකක් තීරණය පවන්පන්, primary market එක
අනුව පන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ,
secondary market එක කියන්පන්, ඕනෑ
පකපනකුට tap එපකන් bonds ගන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: පමම පොලී අනුොතය,පමම 9.4ක පොලී අනුොතය, මහ බැංකුව විසින්
දිගු කාලයක් තිසේපසේ ක්රියාත්තමක කරු ඍජු නිකුත්ත
කිරීපම් ක්රමය හරහා ලැපබන්නා වූ පොලී
අනුොතයක් බවට නිගමනය පේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Tap එක කියන්පන්
පමාකක්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Tap එක
කියලා කියන්පන්, ඕනෑ පේලාවක මහ බැංකුවට
ඇවිල්ලා අවුරුදු 2, අවුරුදු 5, අවුරුදු 10 trade පවන
ඕනෑම bond එකක් market එපකන් ගන්න ුළුවන්.
ඒ කියන්පන්, market එපකන් ගන්නත්ත ුළුවන්;
මහ බැංකුපවන් ගන්නත්ත ුළුවන්. ඒවා තමයි
Private Placements කියලා දුන්පන්. ඕනෑම
පේලාවක tap එක ඇරලා ගන්න ුළුවන් නිසා තමයි
tap කියලා කිේපේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට තවත්ත පොඩි පදයක් එයට එකතු
කරන්න තිපබනවා. Time frame එපක් හරි වැදගත්ත
පදයක් තිපබනවා. Perpetual Treasuries Limited
ආයතනයට ලංකා බැංකුපවන්-,
සභො තිතුමො: 5.3 තිපබන කරුණු හරිද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 5.3 කරුණු ගැන
තමයි කියන්පන්.

සභො තිතුමො: සියයට 9.48යි කියන ගණන
අරපගන තිපබන්පන්, Central Bank

සභො තිතුමො: 5.3 පමාන කරුණද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඉසේසර පවලා තිබුණු
කාරණාවලට එකඟ පවන්න.

Report එපකන්මයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ගණන
නිවැරදියි, වැරදියි කියලා කියන්පන් නැහැ. මම
කියන්පන්, ඕක නිදහසේ පවපළඳ පොපළේ තීරණය
පවන පොියක් පනාපවයි කියලායි. ඒක පන්
පමතැන තිපබන ප්රශේනය. පම් තීරණය Private
Placements හරහා පවච්ච තීරණයක්.

සභො තිතුමො: 5.3 කරුණුවලට එකඟද? පමාන
කාරණයටද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 5.3 , 10.48ට
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතපකාට කින්
ඒවා ටික.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: කින් ඒවාට
එකඟ ද?

සභො තිතුමො: ඒ කියන්පන්, manipulate
කිරීමකින් පම්ක පවන්න ුළුවන් කියලායි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ෙළපවනි එකට.
“...හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා එදින පෙ.ව.
10.45ට ෙමණ රාජය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුවට ෙැමිණ
පවන්පද්වසිපයන්
පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී ඇත්තද ආදී විසේතර විමසූ
බව.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සියයට 6 ගණපන්
Private Placement එකකින් ගත්තතා නම්, පොලී
අනුොතය සියයට 6.5 පනාපවයි. දිගටම EPF, ETF
ොවිච්ි කරලා ගත්තතා නම්.
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බිියන පමච්චරක් 12.05ටත්ත, බිියන පමච්චරක්
12.75ටත්ත, බිියන පමච්චරක් 13ටත්ත ගන්න
කියලා. පම් පල්ඛනපේ මට එය හරියට
පෙපනන්පන් නැහැ. එයින් පන් 05 එන්පන්.
එතපකාට, පමය දමන්න කින් මට පදයක් අහන්න
තිපබනවා, මහ බැංකු අධිෙතිතුමා පමතැනට ආපේ
එදින පෙරවරු 10.45ට ෙමණ කියලා කියනවා පන්.
“ෙමණ” කියලා කියන්පන්, ආු එක ගැන doubt
එකක් නැහැ. ආු බව පිළිගත්තතා. මම අහන්පන්
timing ගැනයි.

සභො තිතුමො: ෙළපවනි එක ඔබතුමා දැන් එකතු
කළ එක. අපනක් කාරණය තමයි පමය.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “...හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා එදින පෙ.ව. 10.45ට ෙමණ රාජය ණය
කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුවට
ෙැමිණ
පවන්පද්වසිපයන් පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී ඇත්තද
ආදී විසේතර විමසූ බව.” හරිද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එය factually
හරිද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මට මතක විධියට
නිවැරදියි. එපහම පන්ද විගණකාධිෙතිතුමා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: සාක්ිවින්ම
තමයි බැලුපේ පවන බලන්න ක්රමයක් නැහැ.

සභො තිතුමො: ඒවා වාික සාක්ිවල ඇමුණුම් 04,
05 හි සඳහන් පවලා තිපබනවා. උුටාපගන
තිපබන්පන් එයින්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “ෙමණ” කිේවාම
පමය එහාට පමහාට පවනවා පන්.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: 10.45 කියලා
කවුරු හරි කියලා ඇති.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පවලාව නම් අෙට
නිශේිත නැහැ. නමුත්ත පදවතාවක් ආවා කියන එක
හරි. “...පමදින බැදුම්කර පවන්පද්වසිය පෙ.ව.
11.00ට අවසන් විය යුතුව තිබුණද ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවකුපේ ඉල්ලීම මත පවන්පද්වසිය
පෙ.ව. 11.05 දක්වා දීර්ඝ කරන ලද බව.” එයත්ත
නිවැරදියි පන්. එය සාමානය ක්රමපේදයක් කියලා
සියලුම සාක්ිකරුවන් සඳහන් කළා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟට පවලාව
sure නැහැ කියලා සඳහන් පවලා තිපබනවාද
දන්පන් නැහැ. පමය ෙසුවද ඉසේසර පවලාද, පවලාව
sure නැද්වද කියන එක හරි වැදගත්ත. නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමාට පත්තපරනවාද මම
කියන කථාව. පෙ.ව. 10.48ට තමයි බිියන 13ක්ද
පකාපහේද Bank of Ceylon එක හරහා offers තුනක්
ආපේ. ඒ offers තුන ආපේ අපි ඊපේ Ernst and
Young එපකන් ගත්තපත්ත. Ernst and Young එපක්
අන්තිමට ටික මපේ අපත්ත තිපබන්පන්. එහි මුල
වචන ටික ෙැහැදිළි නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පෙ.ව. 11.00ට
තිබුණු එක පෙ.ව. 11.05 දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැීම.
සභො තිතුමො: මට මතක විධියට නම්, එය
සාමානය කාරණයක් පනාපවයි කියලා තමයි
කිේපේ. එය තමයි අසාමානය කාරණය. තාක්ෂණික
ප්රශේනයක් තිපබනවා නම් විතරක් - අපි හිතමු,
computer system එක out පවලා, current ගිහිල්ලා
නතර වුණු අවසේථාවක විතරයි එපහම ඉල්ලුම්
කරන්න ුළුවන්. ඒක සාමානය තත්තත්තවයක්
පනාපවයි කියලා. ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්,
එපහම එකතු කරන්න ුළුවන්. ඒක ප්රශේනයක්
නැහැ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පමහි තිපබන්පන්
එතුමා පෙ.ව. 10.45ට ෙමණ ආවා කියලා තමයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Page එක
පමාකක්ද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: Page eka 90.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: 89 පවනි
පිටුපේත්ත කියනවා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: “ෙළමුවරට
පෙ.ව. 10.45ට ෙමණ තමයි ආපේ.” කියලා,
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමිය තමයි
කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා නිවැරදි පවන්න ුළුවන්. මට මතක
විධියට, මමත්ත ඔබතුමා සමඟමයි හිටිපේ. පම්ක
අහනපකාට කිේපේ, “this is a normal practice”
කියලා වාපේ.

සභො තිතුමො:
ආපේ.”

සභො තිතුමො: Verbatimවල ඇති. තාක්ෂණික
තත්තත්තවයක් යටපත්ත විතරයි එවැනි අවසේථාවක්
එන්පන් කියන එක හරිම ෙැහැදිිව කිේවා.

“...ෙළමුවරට

10.45ට

තමයි

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 5.3 ඉන්පන්. 5.3
event එකක් තිපබනවා, 27 පවනිදා 10.48ට තමයි
bids තුන එන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පොඩි
ගැටලුවක් තිපබනවා, පෙ.ව. 10.45 කියන පවලාව
හරිද? පම්ක හරි important. මම ඊළඟට කියන්න
යන්පන් 10.48ට PTL එපකන් fax එකක් එනවා,

සභො තිතුමො: දයාසිරි ජයපසේකර ගරු මන්ීතුමා
අහන ප්රශේනයක්, “එතුමා පෙ.ව. 10.45ට ෙමණ
ආවා. පදවැනි වතාවටත්ත ආවාද?” කියලා අහනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය
පිළිතුරු වශපයන් “ඔේ.” කියලාත්ත කියනවා.

එල්.එසේ. අයි. ජයරත්න මහත්මිය: HSBC
එපකන් ආවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට මතකයි තවත්ත
ප්රශේනයක් කියනවා පෙ.ව. 11.05 දක්වා දීර්ඝ කිරීම
පනාකිරීම ගැන නිගමනයක් කරනු පනාලැපබ්ල.
පමහි තවම evidence නැහැ කියලා ඔබතුමාපේ මුල්
වාර්තාපේ පකාතැන හරි තැනක එපහම තිපබනවා
පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ප ම් තිපබන
draft එක අනුව පෙපනන්න තිපබන්පන්, ප්රශේනගත
Perpetual Treasuries Limited එක තමයි පවලාව
අරපගන දැම්පම් කියලා. ඇත්තතටම ප්රශේනයක්
තිපබනවා.
මම කියන්පන් ෙරක්කු පවලා ආු bids
ඔක්පකාම තිපබනවා පන්. මම Governor ගිය ආු
පේලාව බලන්පන්ත්ත ඒකට. ඔක්පකාම bids ආු
පේලාව අපි පම් වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරමු. පගාඩක්
නැහැ පන් ියන්න. එතපකාට පිටසේතර පකපනකුට
වුණත්ත පම්ක anyaliseකරන්න ුළුවන් පන්. මම
කියන්පන් හැම bid එකක්ම ආු පේලාව දමන්න
කියලායි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමහි 11.45 a.m.
කියලා තිපබනවා. අර්ජුන් මපහේන්රන් මහත්තමයා
කියලා තිපබනවා පෙ.ව. 10.45ට ෙමණ කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අර්ජුන් මපහේන්රන්
මහත්තමයා සාක්ී දීලා පමාකද කියලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එයා කියනවා, “I
would have gone about 10.45 a.m. At that point,
I wanted to convey it to the department
officials. Because of the Monetary Board met
on 23rd, as I told you and we had decided to go
for an auction and that was the auction that was
happening that day. The view that we should
accept as much as possible from the auction
because the private placement method was not
working. We had not been able to raise enough
money. For this, Rs. 13.5 million we only waste
Rs. 3.5 million so far for the first day of the
week. Secondly, that the private placement
method is not something that is desirable. Hon.
Prime Minister has already pointed this out to
me. He was getting complains from the public
and myself. This is not premier desirable way
because it is not transparent and secondly it is
not working. We are not getting enough money
for the Government. “

ගොමිනි විපේසිිංහ මහතො: Sheet එකම
attachment එකක් විධියට දැම්මා නම් ඉවරයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒපකන්
presume පවන්පන් 11.5 පවනකම් ගිපේ Perpetual
Treasuries Limited කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක එක
ප්රශේනයක්. ඒ additional විනාඩි 5 ගත්තපත්ත සභො තිතුමො: අපි පමපහම කරමු. පමහිදි ප්රාථමික
පවළඳ පොළ ගැණුම්කරුවන් ලංසු තැබු විසේතර
ඇතුළත්ත ලැයිසේතුව හිටු අධිෙතිවරයා විසින්
රැපගන ෙරීක්ෂා කළ බව කියලා තිපබනවා පන්.
එතැනට දමමු ලැයිසේතුව කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එයා 10.45ට නම්
ආපේ 11.05ට සිදු වුණු පද්ව දන්පන් නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: එයා ලැයිසේතුව බලලා තිපබන්පන්
ඊට ෙසුව පන්.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී.
අවසේථාව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “ෙමණ” is okay.

වික්රමරත්න

මහතො:

පදවැනි

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ අරමුණ මම
කියන්නද? මපේ අරමුණ, පමතැන තමයි issue
එක. පමතැන තමයි ප්රශේනය තිපබන්පන්. පම්
පේලාපේ තමයි play කපළේ. කවුරු හරි advantage
එකක් ගත්තතා නම් අන්තිම පමාපහාපත්ත, මුල
ඉඳලාම ෙට ෙට ගාලා එේවා නම් -

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It is okay.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ report
එපක් පෙ.ව. 11.05 දක්වා දීර්ඝ කළ එක ගැන
doubt එකක් තිබුණා පන්ද? “අපි investigate කපළේ
නැහැ” “evidence මදි කියලා” ඒ වාපේ පදයක්
තිපබනවා පන්ද? ඔය පවලාපේ තමයි issuable ඒවා
එන්පන්. Close කරන්න තිබුණු පවලාව පෙ.ව.
11.00 පන්ද? Close කරන පවලාව විනාඩි 05ක් ෙහු
වුණා නම්, ඒ විනාඩි 05 ඇතුළත පකාෙමණ bids
ආවද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 11.00-11.05 දක්වා
ලංසු ඉදිරිෙත්ත කරු ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්වා දිහා බලන
අයට ෙහසුපවන් පත්තරුම් ගන්න ුළුවන් පවන්න
ඕනෑ පන්. පමතැන පන් issue එක තිපබන්පන්.
පමතැන තමයි වංචාව තිපබන්පන්. පමතැන එක
ප්රශේනයක් තිපබනවා. අපි පම් අර්ජුන් මපහේන්රන්
floor එකට ආවා; ප්රශේන කළා; delay කළා කියමින්

සභො තිතුමො: විනාඩි 05 ඇතුළත ආවා කියලා
තිපබනවා පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ආවා.
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n unprofessional විධියට යන්පන්. නමුත්ත පම්
පවච්ච sequence එක පමාකක්ද? වංචාව කරන
මිනිහා මුින් දමන්පන් නැහැ පන්. අපනක් අය දැන
ගන්නවා පන් bids එනවා කියලා. තමන්ට රහසිගත
පතාරතුරක් - insider information - තිපබන පකනා
55,58 තමයි දමන්පන්. එතපකාට අපනක් අයට
chance එකක් නැහැ. අන්තිම විනාඩි 5 advantage
එක- මම අනන්ත අහලා තිපබනවා අන්තිම විනාඩි
5 තමයි පම් බිියන 5 ආපේ කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Fax එකද?
පම්පකන් කියන්පන් Perpetual Treasuries
Limited එපකන් යවනවා Bank of Ceylon එපක්
Group Treasury එකට පමන්න පම් bids තුන
දමන්න කියලා. පම් copy එපක් මුල පකාටස
කැපිලා. සියයට 12.5ට, 12.75ට සහ 13ට.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සියයට 12.5ට
බිියන කීයක් ආවාද? වාසිය, ොඩුව කාට ආවත්ත
පම් පේලාපේ රපේ මිනිසේසුන්ට හරියටම කියන්න
ඕනෑ පවලා තිපබන පද්ව පමාකක්ද කියලා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: 2015.02.27
වැනි දින 11.00න් ෙසුව තිපබන්පන් 11.04.26ට.
තිපබන්පන්, Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation, Rs. 100 million.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 10.48ට
Bank of Ceylon එපකන් මුදල් ඉල්ලුවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Bank of Ceylon
එක PTL එකට approval එක ආු පේලාවද,
නැත්තනම් PTL එක Central Bank එකට එවු fax
එකද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වැඩි කිරීපම්
advantage එක ලැබුපණ් ඒකට.
සභො තිතුමො: හැබැයි පමපහම පදයක් තිපබනවා.
අවසාන මිනිත්තතු 5දී පනාපවයි. ඒක අවසන් වුණු
කාලයත්ත එක්ක අවසාන 8දී තමයි පලාකුම ප්රමාණය
ඇවිත්ත තිපබනපන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ පන්.
Bank of Ceylon එකට PTL එක යවාු fax එක.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒ කියන්පන්
ඉල්ලන්න කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Bank of Ceylon
එපකන් එවු රුපියල් බිියන 13ක් තිපබනවා පන්.
ඒක කීයටද ආපේ?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපක් මුල
පකාටස කැපිලා. It states, “Dear Sir, enter the
following bids for today’s 2045 Bond auction.”

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය: 10.57.21ට,
10.57.41ට, 10.57.57ට.

The Hon. Ajith P. Perera: -on behalf of the
PTL. එපහම කියලා නැහැ. Anyway, it is
understood.

සභො තිතුමො: ඒ bid sheet එක පමතැනට ගනිමු
පන්ද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Insider
information තිපබන පකනා ඒක කින් play
කරන්පන් නැහැ. එයා අන්තිම පමාපහාත පවනකම්
ඉඳලා පවන කාටවත්ත ඒ information යන්න පනාදි
දමනවා. ඒක තමයි කථාව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Kasun
Palisena, Head of Group Treasury අත්තසන්
කරලා තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපක් පේලාව
10.46.

The
Hon.
Sujeewa
Senasinghe:
Auctionsවලදී, everybody plays in the last five
minutes so that the others do not get the chance.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 10.48යි.
10.48ට මුදල් ඉල්ලනවා Bank of Ceylon එපකන්.
Bank of Ceylon එක bid එක දමනවා 10.58ට.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: පම් බිියන 13
දමන්පන් Bank of Ceylon එක පන්. Bank of
Ceylon දමන්පන් Perpetual Treasuries Limited
එක පවනුපවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්පක් තිපබන
ප්රශේනය තමයි, පම් timing ගත්තතාම ඒ කියන්පන්
10.45ට ඇවිත්ත පම් පතාරතුරු floor එපකන් ගත්තතා
නම්, විනාඩි 3කින් deal එකම create කරන්න
ුළුවන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපක් annexure
එකක් තමයි - කරුණාකරලා කියවන්න ුළුවන්
annexure එකක් එකතු කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
පත්තරුපණ් නැහැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ුළුවන්. Sheet එකම
තිපබනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: He was
there probably from 10.45 a.m. to 10.55 a.m.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ sheet එක
පවනම දමන්න. ඊට අමතරව interesting පදයක්
තමයි Earnest and Young එපක් Report එපක්
පකළවපර් තිපබන පමන්න පම් පකාළය.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Who?
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Sujeewa Senasinghe: The
Governor. So, the suspicion is that the
information has gone from there කියන එක පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි දන්පන්
නැහැ පන්. අපි නිකම් මරා ගත්තත එක විතර පන්
වුපණ්.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: It is a very
important point. ඒ කියන්පන් Governor ෙහළට
ගිපේ 10.45ටද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It is a very
vital evidence.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. ඒක
vital තාම.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ෙමණ. 47 පවන්නත්ත
ුළුවන්, 48 පවන්නත්ත ුළුවන්, ඊට ෙසුව පවන්නත්ත
ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: PTL එක -primary
dealersලා 4 පදපනක්- කියනවා calls ආවා කියලා.
එතපකාට අපි අහනවා Central Bank එපකන්
පකාපහාමද පම් calls යන්පන් monitoring system
එකක් නැතුව කියලා. එතපකාට ඒ අය කියනවා ඒ
අය දන්පන් නැහැ කියලා. Callsවින් අහනවා Rs.
10 billionවලට යනවා, ගන්න කැමතිද කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 10.48ට
තමයි PTL එපකන් request එක ගිහින් තිපබන්පන්
Bank of Ceylon එකට.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Yes.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන් පමයා ගාව කින් information තිබුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ුදුම
කථාවක් පන් ඔබතුමා කියන්පන්. පකාපහේද ඒක
තිපබන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කාපේ ළඟද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: PTL ගාව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Proceedingsවල.
හතර පදපනක් විතර අහනවා. That is why we
could not trap PTL. එතපකාට මම අහද්වදි, they
said, “අපි දැන ගත්තත the Government was in a
vulnerable situation.” කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ. That is what
he is saying.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මමත්ත කියන්පන්. PTL එකට පකාපහන් හරි
information ලැබුණා පන්. PTL එක ගාව
information තිබුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
පවන්න බැහැ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Yes, PTL
said that.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මම කියන පද්ව අවසන් කරන පතක් ඉන්නපකෝ. I
was there in the last COPE Subcommittee. ගරු
සුනිල් හඳුන්පනත්තති සභාෙතිතුමාට මතක ඇති.
අෙට Central Bank එක ඇතුපළන් දුරකථන
ෙණිවිඩ ආවා කියලා ආයතන 4ක් විතර ඇවිත්ත
කියනවා. ඇතුපළන් calls දීලා අහනවා අපි බිියන
10ක් විතර දමනවා කියලා. එතපකාට අපි ඇහුවා
Central Bank එපකන් ඇයි එපහම calls ගිපේ
කියලා. “අපි market එපක් තිපබන ඉල්ලුම
බලනවා. එපහම අපි calls දමලා බලනවා.” Central
Bank එපක් officer පකපනක් ඇවිත්ත ලක්ෂ 7 ½ක
bid එකක් දමලා තිබුණා. අපි telephone
conversation එපකන් tap කළා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද
කිේපේ?
The Hon. Sujeewa Senasinghe: In the
evidence, they said that they were given a call
and asked, “We are going to go for Rs. 10
billionThe Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Who said
that?
The Hon. Sujeewa Senasinghe: The Central
Bank.
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: What?
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Otherwise,
who? That is why I could not trap them. When
I asked the question, they said, “We got a call.”
Not only them but also an officer from the
Central Bank- හරි පන්ද? Calls ගිහින් officer
පකපනක් ලක්ෂ 7 ½ ක් දැම්මා කියලා කිේවා පන්ද?

ඩබ්ලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: රුපියල් ලක්ෂ
හත හමාරකට එකක් දමන්න, ඔහු dealing room
එකට ඇවිත්ත කථා කරලා, පමපහම ආරංියක්
තිපබනවා කියලා කිේවාම, එපහම දමන්න බැහැ.
Minimum Rs. 5 million දමන්න ඕනෑ කියනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: That is right. ඒ
එක්පකපනක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැනින්
එහාට පමාකටද සාකච්ඡා කරන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන් information එක leak වුණා පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
That is what I am saying.
( 583 )
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක පිළිගන්නවා.
ඕනෑ තරම් evidences තිපයනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක සාමානය
procedure එක කියලා, ඒ අය පිළිගත්තතා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මිනිසේසු
කියන්පන්, “මාමා බෑණට information දුන්නා.
බෑණා අර ගත්තතා. එයින් බෑණා රුපියල් පකෝටි
ගණනක් පසේවා.” කියලා පන්. “ඔේ. බෑණා
රුපියල් පකෝටි ගණක් පසේවා තමයි.” හැබැයි,
බෑණට information ලැබුපණ් මාමාපගන්ද? කියන
ප්රශේනයට question mark එකක් එනවා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: Private
Placements හැපරන්න auction එපකනුත්ත අර
පගන තිපයනවාද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Auction එකට
කින් පමපහම කරලා තිපයන්පන්.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ගිය සාකච්ඡා
වාරපේ proceedingsවල Perpetual Treasuries
Limited එපකන් ආු නිලධාරියාපේ සාක්ි ගත්තතා
නම්, ඒක අෙට හරියටම බලන්න ුළුවන්. ඒ
පතාරතුරු නිශේිතවම ගත්තපත්ත පකාපහාමද කියලා
ඔහු කිේවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:. Central Bank
එපකන් PTL එකට call එකක් ආවා කියලා
කියනවා පන්. තිබුණු evidences එක්ක ඒ කරුණ
කවුරුත්ත හබ කපළේ නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒක අපි verbatim වින් ගත්තතා
නම් හරි පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔහු කිේවා. තව
private dealer පකපනක් කිේවා. Verbatim ගත්තතා
නම්, ඒ දුරකථන ෙණිවුඩ ආපේ කාපගන්ද කියලා
පහායා ගන්න ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ඉතාම
අතයවශයයි. ඒ පකාටස පහායලා ගන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුපේ normal procedure එක. ඒක වැරැදි ද
නිවැරැදි ද කියන එක පවනම පදයක්. ඒ
පගාල්ලන්ටත්ත ගැනුම්කරුවන් ඉන්නවාද කියලා
බලන්න-

සභො තිතුමො: ඒක අපි ඇතුළු කරන්පන්
පකාතැනටද? Bid sheets ටික දැම්මාට ෙසේපසේද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ඇතුළු
කරන තැන තීරණය කරන්න. මම ඇතුළු කළ යුතු
පකාටස කියන්නම්. “මහ බැංකු නිලධාරින් විසින්
පමම ප්රශේනගත පවන්පද්වසිය සම්බන්ධපයන් ඊට
කින් දිනයකදී -primary dealers- ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්ට දුරකථනපයන් කථා කර,
රුපියල් බිියන 10ක් ෙමණ ඉදිරිෙත්ත කපළාත්ත
මිලදී ගැනීමට කැමැත්තත පහෝ අකමැත්තත විමසන
ලද බව සාක්ිවල සඳහන් පේ.”

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Normal
procedure එක පනාපවයි. Market එක mature
පවච්ච පවලාවක rate එක වැඩි කළාම පවන පද්ව
පම් කියන්පන්. System එක credible නැහැ.
Insider information ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ
කියන එක මිනිසුන් දන්පන් නැහැ. ඒ වපේ
situation එකක් තුළ auctions පකාච්චර prudentද
කියන එක තමයි පමයින් පප්පන්පන්. Auction is
legal but Prudentද කියන ප්රශේන තමයි, අපි කථා
කරන්පන්.

සභො තිතුමො: පමතැන වාික සාක්ිවලට
පනාපවයි ඒක දමන්න ඕනෑ. ඒ වාික සාක්ිය
පමාකක්ද කියලා දමන්න ඕනෑ. කවුරු පහෝ refer
කපළාත්ත එපහම.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ පවලාපේ සිදු වූ
සිදුවීම. They were not used to auction.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හතර
පදපනකුට විතර කියනවා. මට පහායලා කියන්න
ුළුවන්.ඊළඟට “Perpetual Treasuries Limited PTL- සමාගපම් නිපයෝජිතයාටද එවැනි දුරකථන
ෙණිවුඩයක් ලැබුණු බව ප්රකාශ කරයි. තවද මහ
බැංකුපවන්...”

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි timing ප්රශේනය
විසඳ ගන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මුල ඉඳලා times
ටික ඇමුණුමක් හැටියට දැම්මා නම් ඉදිරියට යන්න
පල්සියි පන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා කිේපේ, මහ බැංකුපවන්
කියලා පන්. එතපකාට නිල වශපයන් ුද්වගලපයක්
නැහැ පන්. ඒක කියන්න ඕනෑ, මහ බැංකුපේ
නිලධාරින් කාපගන් පහෝ ලැබුණා කියලා පන්.

සභො තිතුමො: ඇමුණුමක් පනාපවයි. අපි ඒක
එතැනටම add කරනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අවසානපේ
මිනිසේසු කියවන්පන් පම් වාර්තාව විතරයි. අපි
පකාච්චර මහන්සි වුණත්ත, මිනිසේසුන්ට පම්ක
පත්තපරන්පන් නැත්තනම්, මිනිසුන් misinterpret
කරනවා නම් වැඩක් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “මහ බැංකුපේ
නිලධාරින් විසින්.” කියලා දමන්න. එපහම call
පදනවා කියලා, නිලධාරින් පිළිගත්තතා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක සාමානය
procedure එක.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතැනට එන්න ඕනෑ
පකාටස කිේවා නම් හරි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැත්තනම් පම්ක
විහිළුවක් පන්. නැත්තනම් auction පවන්පන් නැහැ
පන්. ඒකත්ත direct placements වාපේ පන්. හැබැයි,
මිනිසේසුන්පේ ඇත්තතටම මතය තිපයන්පන් ඒක.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Close කරන්පන්
11.00ට නම්, data system එපක් තිපයන bid offers
පකපනකුට 11.00ට කින් බලන්න ුළුවන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පලෝකපේ මතය
එක්ක පනාපවයි, අපි කමිටුවක් විධියට evidences
මත ෙදනම් පවලා - “හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
එදින පෙ.ව 10.45ට ෙමණ රාජය ණය
කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුවට
ෙැමිණ
පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී ඇත්ත දැයි ආදී විසේතර
විමසු බව ....” කියලා තිපයනවා. ඒ වචනය
අවසානපේ ඔබතුමාපේ draft එපක් අර්ජුන්
මපහේන්රන් මහත්තමයාට වගකීමක් ෙවරා තිපයනවා
පන්. ඒකයි මම ඔබතුමාපගන් පමපහම අහන්පන්.
එතුමාට ප්රධාන වශපයන්ම වගකීමක් ෙැවපරනවා
නම්, ෙැවපරන තැන තමයි පමතැන.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: බැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නම් පම්
ෙළමු වැනි වාකය vague වැඩියි පන්. “හිටු මහ
බැංකු අධිෙතිවරයා එදින පෙ.ව 10.45ට ෙමණ
රාජය ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුවට
ෙැමිණ පවන්පද්වසිපයන් පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී
ඇත්ත දැයි ආදී විසේතර විමසූ බව ......” කියලා
තිපබනවා පන්.
සභො තිතුමො: එපහම විමසුවා කියලා පිළිගත්තතා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Computersවින්
bids එනවා. එතපකාට secure line එකකින් bids
එනවා. එන එන bid එක ඒ එන පවලාවට
computer screen එපකන් පෙන්නුම් කරනවාද?

සභො තිතුමො: වගකීම ෙැවපරන එක තැනක්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වැදගත්තම තැනක්
පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.

සභො තිතුමො: ඒ කියන්පන්, නිලධාරින් සාක්ි
පදමින් කිේවා, මීට කින් කවදාවත්ත Front Office
එකට අධිෙතිවරපයකු ඇවිත්ත පම් වාපේ පතාරතුරු
විමසලා, ූර්වාදර්ශයක් තිබුපණ් නැහැ කියලා.
පමාකද, අධිෙතිවරයා ඉන්පන් 16වැනි තේටුපේ.
තේටු හැටියට අර පගන ඒ ක්රියාවිය ෙැහැදිි කර
කිේවා. එතැනට ගිහින් තමයි ඔහු දැන ගන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කවුද කියලා නම
දන්පන් නැහැ.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: මට මතක
හැටියට කවුරු පහෝ නිලධාරිපයක් කිේවා, amount
එක දැන ගන්න ුළුවන්. Interest rate එක පහෝ
කවුද ඉල්ලන්පන් කියලා දැන ගන්න බැහැ කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා කියන එක හරි. ප්රශේනය
තිපබන්පන් එතුමා එතැනට ආවාම ලබාගත හැකි
available පතාරතුරු පමානවාද කියන එකයි. ඒ
available පතාරතුරුවින් එතුමාට කාරණා 02ක්
වැදගත්ත පවනවා. ඒ තමයි available පතාරතුරු
පමානවාද, timing පකාපහාමද කියන එක.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ෙ.ව 12.45ට වත්ත
ගන්න බැහැ. ෙ.ව 12.45ට interest rate එක හා
ගණන ගන්න ුළුවන්. කවුද කියලා දැන ගන්න
බැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම ඒක ෙැහැදිි
කර ගන්න ඕනෑ. පමතැන කියනවා, “ හිටු මහ
බැංකු අධිෙතිවරයා එදින පෙ.ව 10.45ට ෙමණ
රාජය ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුවට
ෙැමිණ පවන්පද්වසිපයන් පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී
ඇත්ත දැයි ආදී විසේතර විමසුවා.” කියලා. මම පමච්චර
පවලා හිතා පගන හිටිපේ, පම්ක secure තැනක්.
ඇතුළට ගිපයාත්ත ඔළුව දාලා බලා ගන්න ුළුවන්. ඒ
නිසා Governor ගිහින් බලලා, එවැනි පදයක් කිේවා
කියලා තමයි මට සාමානයපයන් තිබුණු ිත්රය.
නමුත්ත, පම් කියන විධියට ඇත්තතටම පිටසේතර
පකපනකුට පෙ.ව 10.45ට ඇවිත්ත දැන ගන්න
ුළුවන් available පතාරතුරු පමානවාද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතුමාපගන්
ඇහුවාම එතුමා කිේපේ “මම සාමානය විධියට වපේ
ඇවිදින විට ඒ අය හමු වුණාම ඇහුවා කියලා තමයි
මට කිේපේ” කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතපකාට
available පතාරතුරු පමානව ද? Timing
පමානවාද? කියන එක තමයි වැදගත්ත වන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ඇතුළත්ත කළා
නම් හරි පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ටික ියාගන්න.
පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී ඇත්තද ආදී- ගරු
සභාෙතිතුමනි, පකාපහාමද ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ
කියලා කියන්න පකෝ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Price and the
quantity තමයි දැන ගන්න ුළුවන් පවන්පන්. කවුද
කියන එක දන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමහි සඳහන්
පවන්පන් Price and the quantity කියලා.
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ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Governor admit
කරනවා මම ආවා කියලා.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ
කාරණාව කිේවා නම් හරි. කරුණු හැටියට සාක්ි
සටහන්වල තිබුපණ්, “පකාච්චර තිපබනවාද කියලා
විමසුවා” කියලා පන්. Bids ආු ප්රමාණය පන්
අහන්පන්. තාක්ෂණික වශපයන් ඒ අයට ගන්න
ුළුවන් පකාපහාමද කියලා විසේතර මම දන්පන්
නැහැ. ඒ අය කිේපේ පමානවාද කියලාත්ත මම
දන්පන් නැහැ.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒ Governor
පේ ප්රකාශය පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Governor
කියනවා නම්, “මම ආවා” කියලා- Governor
කියන්පන් නැද්වද පමානවාද ඇහුපේ කියලා.
සභො තිතුමො: පම් වාර්තාපේ පමපහම තිපබනවා,
“10.45ට ෙමණ ආවා”, “පදවැනි වතාවටත්ත ආවාද”
කියලා ඇහුවාම, සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය කියනවා “ඔේ” කියලා. දයාසිරි ජයපසේකර
මන්ීතුමා අහනවා, “එතුමා ෙළමු වැනි වරට
ෙැමිණ කළ කථාව පමාකක්ද” කියලා. එතපකාට
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය
කියනවා, එහිදී auction එපකන් පකාෙමණ ගත්තත
ද, පකාෙමණ claim කරලා තිපබනවාද, පකාෙමණ
offer කරලා තිපබනවාද කියලා ඇහුවා. ඉන්ෙසු
Meeting එකක් තිබුණා. එහිදී අධිෙතිතුමා,
අගමැතිතුමාට ප්රකාශ කළා රපේ පවනත්ත මූලය
අවශයතාවයක් තිපබනවා කියලා. නමුත්ත ඒක
පමතැනට අදාළ කර ගත්තපත්ත නැහැ. පමාකද, අපප්ප
අවශයතාවය පවනත්ත එකක් පන්. මහා
භාණ්ඩාරගයට යවු subsidiary requirement එක
තමයි funds raise කරලා තිපබන්පන්.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: මටත්ත මතකයි
කිේවා. නමුත්ත කිේපේ පකාතැනද කියලා
verbatimවල තමයි බලන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
12.45 වන විටත්ත නම් ආපේ නැහැ කියලා තමයි පම්
verbatim එපක් තිපබන්පන්.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒ අය කිේපේ
“නම්” පසායා ගන්න බැහැ. Close කළාට ෙසේපසේ
තමයි Front Office එකට බලන්න ුළුවන් වුපණ්
කියලා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒත්ත “නම්” එන්පන්
නැහැ. Governor කියනවා 12.30 වන විටත්ත there
is only the - ගණනයි interest rate එකයි විතරයි
තිපබන්පන් කියලා. ඒක තිපබනවා නම් පම් කථාව
ඉවරයි පන්. Perpetual Treasuries Company
කියලා තියනවා නම්, නම තිපබනවා නම්, පම්ක
ගන්න කිේවාම එපකන් පහාර අහුපවනවා පන්. ඒක
තමයි එතුමා කියන්පන් Rs. 20 millionවලට ෙසේපසේ
පමන්න පම් ගණන තිබුණා කියලා. නමුත්ත නම්
නැහැ. පකාතැන පහෝ නමක් තිබුණා නම් මට
පෙන්වන්න. නම තිබුණා නම් මම අහනවා,
“ඔබතුමා නම් දැක්කා පන්, ඒ නිසා පන් එතැනින්
ෙහළ ගන්න කිේපේ” කියලා. Guarantees එපන්
නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒ 12.30ට ආු ඒක පන්.
සභො තිතුමො: එතුමා ෙළමු වැනි වතාවට කළ
කථාව පමාකක්ද කියලා පනාපවයි පමතැන
අහන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒපකන් close කරු
ඒවා එපහම අහන්න බැහැ පන්.
සභො තිතුමො: අධිෙතිතුමා පදවැනි වතාවට ෙැමිණ
පමාකක්ද කිේපේ කියලා නැවතත්ත අහනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නම් අපි
පමතැන සඳහන් කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි.
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමියපේ
ප්රකාශය වැරදියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතුමා,
ඒක rate කළාට ෙසුව තමයි නම් පසායා ගත්තපත්ත.
Interest rate එකයි, මුදලයි විතරයි එන්පන්.
නැතිනම් auction එකක් පවන්පන් නැහැ පන්.
එපහනම් නම් බලලා ගන්නවා පන්.

සභො තිතුමො: පදවැනි වතාවට ෙැමිණ අහන
අවසේථාව
සම්බන්ධපයන්
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය කියනවා, “ Auction
එපකන් පකාෙමණ මුදල් ඇවිල්ලා තිපබනවාද
කියලා ඇහුවා. අපි කිේවා රුපියල් බිියන 20ක්
ඇවිල්ලා තිපබනවා කියලා. ඊට ෙසේපස රුපියල්
බිියන 20 පකෝ කියලා තරපේ ඇහුවා-

සභො තිතුමො: “පතාරතුරු විමසුවා” කියන එක
ටිකක් බලලා කියන්න.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: 10.45ට ආවා
කියලා කියනවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කවුද
කියන්පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔපහාම කථා
කරනවා නම්, අනිවාර්පයන්ම close කළාට ෙසේපසේ
පවන්න එොයෑ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: සී.එම්.ඩී.
එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමිය.
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බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: පම් පල්ඛනපේ, ඒ අවසේථා පදක
තිපබන්පන් එපහමයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක එපහම
පවන්න බැහැ පන්, ගරු සුජීව මන්ීතුමා. එපහම
කරු ගමන්-

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: Explanation
එක වැරදියි. පදවැනි අවසේථාපේදී තමයි පවන්න
ඕනෑ. ෙළමුපවනි අවසේථාපේ කියන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ෙසේවරු 12.30 කියන
එක හරි. ඒ විසේතර ටික ඒකට තමයි අයත්ත
පවන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
325 පිටුපේ proceedingsවල ඒක තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතුමා එන්න ඇති.
එතුමාම පිළිගන්නවා පන්. පෙරවරු 10.45ට ආවා
කියලා. නමුත්ත පෙරවරු 10.45ට ඇවිල්ලා
පවන්පද්වසිපයක් පකාෙමණ මුදලක් ලැබුණාද
කියලා අහලා නැහැ. අපප්ප වාර්තාපේ තිපබනවා පන්
ෙසේවරු 12.30 කියලා. ඒ පේලාපේ තමයි පතාරතුරු
විමසා තිපබන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සල්ි පදන්පන්
කවුද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
ධර්මොල මහතා.

මහතො:

පේ.පක්.ඩී.

පම් තමයි විනාඩි 10ක කථාව. “අනිවාර්පයන් මම
පමයට ඉසේසර පවලා පම් වාපේ පද්වවල් කරලා
තිපබනවා. පම් වපේ technically විනාඩි දහයක්
අවශය නම් අපි ඒක ඉල්ලනවා”...... නැහැ, මට
එපහම හැඟීමක් ආපේ නැහැ නිපයෝජය
අධිෙතිතුමනි. පමාකද ඒක 10.30ත්ත 11.00ත්ත අතර
ගන්නට ඕනෑ decision එකක්. ඒ වන විට ඒවා
පගාඩක් analyze කරලා. ඒ දාන bid එක දා
ගන්නවා හැරුනු පකාට පම්ක වදින්පන් නැහැ
කියලා මපේ හිපත්ත විශේවාසයක් තිපබනවා නම් සහ
මට පම් project කරන්නට හැකියාවකුත්ත නැත්තනම්,
“නැහැ, නැහැ ඕක අපිට දාන්න බැහැ” කියලා
කියනවාට වඩා, මට ඒ සම්බන්නධව.........

සභො තිතුමො: ඒ කියන්පන්, අර පේලාපේ
ඇවිල්ලා, “Auction එපකන් පකාෙමණ ගත්තතාද,
පකාෙමණ claim කරලා තිපබනවාද, පකාෙමණ
offer කරලා තිපබනවාද?” කියලා අහලා
තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි. පමාකද
දන්නවාද, ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහතා
කියනවා, “ In fact, the meeting went from 12.30
p.m. to 1.10 p.m. on that particular day. Those
details are also there. The Minutes sheet is also
there and it says the time; from which hour to
which hour.”

පේ.පක්.ඩී. ධර්මොල කියන්පන් කවුද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතැන තිපබන
පෙරවරු 10.45 කියන එක ෙසේවරු 12.30ට කියලා
දමන්න මම කැමතියි. “10.45ට ෙමණ රාජය ණය
කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුවට
ෙැමිණ
පවන්පද්වසිපයන් පකාෙමණ ඉල්ලුමක් ලැී ඇද්වදැයි
ආදී විමසූ බව කියන එකට evidence.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: Chief Dealer,
BOC.
සභො තිතුමො: 10.45ට ෙැමිණ අහු විසේතපර්
තමයි පමතැන තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය මහත්තමිය කියනවා
10.45ට ආවා කියලා. නමුත්ත එතුමිය කියන්පන්
12.30ට අදාළ විසේතරය පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Yes, that is wrong.
ඒ පේලාපේ ඇවිල්ලා ගියා කියලා තමයි ඒ
පගාල්ලන් කියන්පන්.

සභො තිතුමො: 12.30ට පදවැනි වතාවට ආවා
කියලා නැවතත්ත තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කිසිම පතාරතුරක්
නැහැ. ෙැමිණියාට ෙසුව ෙළමුවැනි එක පවන්න
ඇති පන් පම්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පදවැනි ොර ආු
පේලාපේ, පම් විසේතරය ගත්තතා කියලා තමයි
තිපබන්පන්. පම් ෙළමු වැනි එක පමතැන වැරදියි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
පවන්පද්වසිපයන් පකාෙමණ ඉල්ලුමක්
ඇත්තදැයි ආදී විසේතර විමසූ බව” කියන එක-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, Governor
කියනවා, ඇවිල්ලා ෙහළට ගියා කියලා. කිසිවක්
ඇහුවා කියලා කියන්පන් නැහැ. That is correct.
Very good, Hon. Ajith P. Perera, that is spoton.

“පම්
ලැී

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි.
ඔබතුමා කියන එක හරි. පමතැන කියනවා 11 වන
පතක් තීන්දුවක් ගන්නත්ත බැහැ, දන්පනත්ත නැහැ
කියලා.

සභො තිතුමො: ඒක ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ
පකාපහාමද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ෙැමිණි බවට
ෙමණයි evidence එකක් තිපබන්පන්. තවති
evidence තිපබනවා නම් කියන්න, මට පසායා
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ගන්න අෙහසුයි. අෙට agree පවන්න ුළුවන්,
ෙසේවරු 12.30ට ෙැමිණියා කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්,
timing ඉතා වැදගත්ත කියලායි. කුමක් පහෝ doubt
එකක් තිපබනවා නම්, ඒ කියන්පන් පෙරවරු
10.45ට මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ෙැමිණියාට
පෙරවරු 10.45ට ඔය කියන specific data
available නැහැ. (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, පම් document එක
කුමක්ද?

සභො තිතුමො: පම් විධියට ඇතුළත්ත කරමු පන්ද?
රාජය ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුවට
ෙැමිණි බව,ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: තවත්ත වැදගත්ත
පදයක් සඳහන් පවනවා,
යූ.එල්. මුතුගල මහත්තමියපේ සාක්ිවලදී ගරු
සුනිල් සුනිල් හඳුන්පනත්තති ගරු මන්ීතුමා ඒ
කියන්පන්, ගරු සභාෙතිතුමනි ඔබතුමා ප්රශේනයක්
අහනවා, “Bank of Ceylon තමයි එතපකාට
පප්පන්පන්. ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමියලාපේ Tender
Board එක decision එක ගන්පන් Bank of Ceylon
දැකලා පන්. ඒ කියන්පන්, අදාළ ආයතනපේ නම
දැකලා පන් එතපකාට දැන් තමයි දන්පන් Bank of
Ceylon පම් purchasing එක කරලා තිපබන්පන් on
behalf of Perpetual Treasuries කියලා. ඒක ඒ
පේලාපේ දන්පන් නැහැ පන්?” කියලා. ඒ ප්රශේනයට
යූ.එල්. මුතුගල මහත්තමිය පිළිතුරු පදනවා, “ඇත්තත
වශපයන්ම කියනවා නම්, අපි Department එපක්දී
data analyze කරන පකාට වුණත්ත party එක කවුද
කියන එක immaterial. ඇත්තතටම ඒක අපි
බලන්පන්ම නැහැ. අෙට වැදගත්ත පවන්පන්
quantity එකයි, rate එකයි.” කියලා. නැවතත්ත ගරු
සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා ප්රශේන කරනවා,
“බලන්පන් නැහැ කියලා කියන්පන්, ඒක දන්පන්ම
නැද්වද?” කියලා. එවිට යූ.එල්. මුතුගල මහත්තමිය
පිළිතුරු පදනවා, “නැහැ. නැහැ...” කියලා. So, they
do not get the names. , “...නම් තිපබනවා. නමුත්ත
ඇත්තතටම නම් තිබුණාට ඒක අෙට වැදගත්ත නැහැ.
කවුද, පකාච්චරද එතැනදි දාලා තිපබන්පන්,පමාකද ඒ පේලාපේ party එක අෙට වැදගත්ත නැහැ.
අෙට අවශය අරමුදල් ටික සෙයා ගන්න එක විතරයි.
එතැනදී quantity එකටයි, rate එකටයි තමයි අපප්ප
ඇහැ යන්පන්.” කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්
document එක තමයි, කසුන් ෙිපසේන e-mail
copy of the customer requisition. පම් customer
requisition එකක් පන්?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්
පමාකක්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන්, Bank of Ceylon එපක් document
එකක්. Bank of Ceylon එපක් customer පකපනක්
පනාපවයි Perpetual Treasuries Limited. නමුත්ත
customer requisition එකකින් තමයි පම්ක
එපනේ. Perpetual Treasuries Limited එක
පෙරවරු 10.48ට ඉල්ලනවා, ඒ පගාල්ලන්
පවනුපවන් පමන්න පම් Treasury Bonds එක
දමන්න කියලා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන විධියට
පමපහමයි පවලා තිපබන්පන්, Perpetual
Treasuries Limited එක Bank of Ceylon එපකන්
පෙරවරු 10.48ට ඉල්ලනවා- ෙළමුවැනි එපක්
තිපබන ගණන කීයද? අෙට දීලා තිපබන chart
එපක් හරියට ඒක පෙපනන්පන් නැහැ.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ෙළමුවැනි Rs. 3
Billion bid එක එන්පන්, පෙරවරු 10.57.22ට.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක කින්පන්,
සියයට 12.5ට ආව එකද? Rate එකත්ත වැදගත්ත
පවනවා. ඒ කියන්පන් 3ක් ඇවිල්ලා තිපබනවා පන්.
ඩබ්ලලිේ.පි.සී. වික්රමරත්න මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, time log එපක් rate එකක් පෙන්නුම්
කරන්පන් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු රාජය
ඇමතිතුමනි, ඒක කිේවා පන්.
සභො තිතුමො: එතැනට ඇතුළත්ත
පවන්පන්, “ෙැමිණි බව” කියලා පන්ද?

කරන්න

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟ එක
කියන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා පෙරවරු 10.45ට ෙමණ ෙැමිණි බව”
කියලා තමයි අෙට ඇතුළත්ත කරන්න පවන්පන්. ඒ
වාපේම මම පයෝජනවා කරනවා, පම් evidence එක
specifically ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ කියලා. මම ඒ
ගැන කිනුත්ත කිේවා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඊළඟට Rs. 5
billion ඉල්ලනවා, පෙරවරු 10.57.41ට. නැවතත්ත
Rs. 5 billion ඉල්ලනවා, පෙරවරු 10.57.57ට. ඒ
තුනම ඉල්ලන්පන් Bank of Ceylon. ඊට ෙසුව
HSBC එක Rs. 100 million ඉල්ලනවා, පෙරවරු
11.04.26ට.

සභො තිතුමො: ඒක පතාරතුරුවල දමන්න ඕනෑ
පකාපහාමද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අර තුන
ඉල්ලන්පන්, Bank of Ceylon on behalf of-

( 588 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඉල්ලනවා පකාටසේ හතරකින්. එතැන ෙළපවනි එක
ෙටන් ගන්පන්ම 10.32ට. එතපකාට, පොඩි
indication එකක් තිපබනවා පන්ද 10.32
පවනපකාට තිපබන intention එක තිබුපණ් Rs. 2
billion වලට.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්,
HSBC පන්ද?
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: අන්තිම එක
ඉල්ලන්පන් HSBC එක.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්,
පම් කාරණාවත්ත ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ කියලායි.
සභො තිතුමො:
පකාතැනටද?

ඇතුළත්ත

පවන්න

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ පගාල්ලන්
market කරන්පන්, එක එක පවලාවට check කර
කර auction ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්. හැම පකනාම
බැලුපවාත්ත එකට auction එකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්
නැහැ. අන්තිම පවනකම් තියාපගන ඉඳලා අත
හරිනවා සියලුම ටික. ඕනෑම auction එකක්
බලන්න, හතර ෙසේ වතාවක් auction වලට ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. ඔය එක් පකපනක්වත්ත එක සැරයකින්
ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් නැහැ. ඕක ඒ පගාල්ලන් එහා
පමහා කරමින් market value එක බල බල තමයි
auction එකට දමන්පන්.

ඕනෑ

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි ඒක ඇතුළත්ත
කරමු, පෙරවරු 10.45ට ෙසුව. Perpetual
Treasuries Limited එක රුපියල් බිියන 3ක්
සියයට 12.5කටද, රුපියල් බිියන 5ක් සියයට
12.75කටද, රුපියල් බිියන 5ක් සියයට 13කටද
ආපයෝජනයද, 2,045ක් බැඳුම්කර පවන්පද්වසිපේ
ලංසු
තබන
පලසට
ලංකා
බැංකුවට
2015.02.27වැනි දින පෙරවරු 10.48ට e-mail
ෙණිවුඩයක් මඟින් උෙපදසේ දී ඇත. එම ලංසු ලංකා
බැංකුව විසින් පිළිපවළින් පෙරවරු 10.57.22,
පෙරවරු 10.57.41 සහ පෙරවරු 10.57.57 යන
පේලාවලදී මහ බැංකුව පවත ලැී ඇත. ඒ බව ලංසු
පේලාව දැක්පවන පල්ඛනපයන් සනාථ පේ. ඊට
ෙසුව සඳහන් පවනවා, “පමදින බැඳුම්කර
පවන්පද්වසිය පෙරවරු 11.00ට අවසන් විය යුතුව
තිබුණද, ප්රාථමික ගනු පදනුකරුවකුපේ ඉල්ලීම මත
පවන්පද්වසිය පෙරවරු 11.05 දක්වා දීර්ඝ කරන ලද
බව” කියලා. එතැන බව කියන වචනයට ෙසුව පම්
විධියට ියන්න.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: පමහි ප්රශේනය
තිපබන්පන් අන්තිම සියල්ලම ඉල්ලන්පන් Bank of
Ceylon එක හරහා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක unusual
behavior එකක්. ආපේ කථාවක් නැහැ. Rs. 01
billion වලට auction එකක් දාලා Rs. billion 2,
3දමන එක රටාවට ගැළපෙනවා. 20ක් දමනවා
කියන එකගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ පගාල්ලන් කියන
පකාට contradict පවන්පන් නැහැ. මමත්ත එදා
පකාතැනින් හරි අල්ලා ගන්න හැඳුපේ. Evidence
පහාඳට check කරලා බලන්න. එයා කියනවා
“...මට call ආවට ෙසේපසේ තවත්ත තුන් හතර
පදපනක්ට calls ඇවිල්ලා තිපබන පකාට බිියන
10කට යනවා කියලා Government was desperate
- පම් කාපල් අනිවාර්පයන්ම Government එකට
පගාඩක් සල්ි ඕනෑ. ඒ desperation එක අපි
දැක්කා. ඒ නිසා මම risk එකක් අරපගන, we were
very aggresive in our dealings and we went for
that bid. අපි දැම්පම් ඒකයි. අපි ඇහුවා grill කලා,
ඔහුට හැම එකකටම උත්තතරයක් තිබුණා.
පකාපහාමද ඒ information එක ආපේ.

එපලස, පෙරවරු 11.00ට ෙසුව ලංසු තබා
ඇත්තපත්ත එක් ගනුපදනුකරුපවකු ෙමණක් වන
අතර, ඒ රුපියල් මිියන 100ක් පවනුපවන්
පෙරවරු 11.04.26ට ලංසු තබා ඇති HSBC බැංකුව
බව ලංසු සටහන් අනුව පෙපනන්නට ඇත.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ අයට ඒක
ලැබිලාද?
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න
ලැබුපණ් නැහැ.

මහතො:

HSBC

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: හම්බපවලා
නැත්තනම් ඒකත්ත සඳහන් කරන්න.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva : You
might be wrong there.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පනාපවයි
ප්රශේනය ඇත්තපත්ත, ඒ පගාල්ලන්පේ interest rate එක
ඊටත්ත වඩා වැඩි ඇති.

The Hon. Sujeewa Senasinghe : Tell me
why.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒකට ඕනෑ නම්
addition එකක් දමන්න ුළුවන්. Perpetual
Treasuriesලා අන්තිම Rs. 13 billion ඉල්ලන්පන්
10.57න් ෙටන් ගත්තත පවලාවක පන්. හැබැයි මීට
පගාඩක් කින් Perpetual Treasuriesලාම
ඉල්ලනවා. ඒ කියන්පන් එතැන එයා Rs. 2 billion

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva : I just read
in the verbatim.
The Hon. Sujeewa Senasinghe : Whose
verbatim?
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The Hon. (Dr.) Harsha De Silva :
Aloysius’s verbatim.

පනාගන්පන් මන්දැයි විමසූ බව.” එයත්ත හරි පන්.
රු.බිියන 20ක් දක්වා ඉල්ලුමක් ලැී ඇති බව
නිලධාරින් විසින් දැනුම් පදන ලද විට එම
රු.බිියන 20ම ලබා ගන්නා පලස හිටු
අධිෙතිවරයා විසින් නිලධාරින්ට පයෝජනා කරන
ලද බව.” පමහි නම් නැහැ කියලා කිේපේ ඒක පන්.
නිපයෝජය විගණකාධිෙතිතුමනි, මම නම් නැහැ
කියලා කියන්පන් පමතැන. ගණනයි, interest rate
එකයි තිපබන්පන්. “..බිියන 20 ලබා ගන්නා
නිලධාරින්ට පයෝජනාකරන ලද බව.” හරිපන්ද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe : Not his. He
did not know any of this. CEO of the Perpetual
Treasuries is the main guy.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතුමා
කිේපේ නැද්වද call ආවා කියලා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතුමත්ත
කියනවා call ආවා කියලා.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා ඊපයත්ත කථා කළ
2016.08.12 “Do it” කියලා දැම්පම්, ඒක නිශේිත
කපළේ එදා ඒක පගාඩක් සාකච්ඡාවට ලක් පවච්ච
නිසා. ඕනෑ නම් අයින් කරලා දමන්න ුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: But he did not give
any expert evidence on that. අපි ඇහුපේ
Perpetual Treasuries එපක් Mr. Kasun ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතුමා
කියන්පන් call ආවා කියලා ඉසේසර කාලපේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
එය වැදගත්ත. සාකච්ඡාවට ලක් වුපණ් නැහැ.
“සමාපවන්න” කියනවා පන්. කින් එපහම
කිේපවත්ත නැහැ කියලා කියනවා පන්. Under oath
ඒ සාක්ී දීලා තිපබන්පන්. පම් නිලධාරින්ට සාක්ි
පවනසේ කරන්න බැහැ. පමතුමිය ඒ කථාව හතර
වතාවක් පවනසේ කරනවා. එතුමිය කියන පද්ව
වීරසිංහ මහතාත්ත අනුමත කරන්පන් නැහැ. වීරසිංහ
මහතාත්ත කියනවා එපහම එකක් කිේපේ නැහැ
කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ. ඔය
සම්බන්ධපයන්. ඔය සම්බන්ධපයන් එයාට call එක
ආවා
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අර්ජුන්
ඇපලෝියසේ කියන මහත්තමයාට කථා කළාට ෙසුද
කසුන් කියන මහත්තමයාට කථා කපළේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කින් මම
හිතන්පන්. Proceedings වල. ඒ පගාල්ලන්ට calls
ආවා. Then they got to know- time කර කර ඒ
පගාල්ලන්පේ bids ටික දැම්මා කියලා. Risk එකක්
අරන් දැම්මා, වැඩ කළා කියලා කියන්පන්. ඒකට
අපි contradict කරලා නැහැ. අපි දැන් සාකච්ඡාව
ඉදිරියට කරපගන යමුද? Shall we move forward?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්නම්,
පමතුමාපේ මුල් draft එපක් ඔය ප්රශේනය
සම්ූර්ණපයන්ම පම් ආකාරයට තිපබනවා. “..මහ
බැංකු නිලධාරින්පේ කරුණු දැක්වීම.” පිටු අංක 51.
“..මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ෙැමිණී අවසේථාපේදී
මුින් රුපියල් බිියන 20ක් ලබා ගැනීමට තමාට
උෙපදසේ පදන බව රාජය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුපේ ප්රධානි සි.එම්.ඩී.එන්.ප ක්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය ප්රකාශ කළ අතර ඒ
පිළිබඳව තමන් පනාදැන සිටි බව පටන්ඩර් කමිටු
සභාෙති පී.සමරසිරි මහතා ප්රකාශ කරන ලදී. පමහිදී
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය තවදුරටත්ත කාරක සභාවට
විපශේෂ ප්රකාශයක් කරමින්, මට ප්රශේනයක්
තිපබනවා පමතැනට “විපශේෂ” කියලා ආපේ
පකාපහාමද කියන එක ගැන. “...විපශේෂ ප්රකාශයක්
කරමින් සඳහන් කරන ලද්වපද්ව මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් තමන්ට පමම තීරණය සිදු
කිරීමට මතයක් ඉදිරිෙත්ත කළා පනාව “Do it”
යනුපවන් නිපයෝග කරන ලද බව තමන් අද දින
ප්රකාශ කරන ලද බවයි. කාරක සභාපේ අදහස,
පමහිදි කාරක සභාව විසින් පෙන්වා පදන ලද්වපද්ව
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය විසින් මින් පෙර කිසිම
අවසේථාවකදී කාරක සභාව ඉදිරිපේ හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් තමන්ට “Do it” යනුපවන්
නිපයෝග කළ බව සඳහන් පනාකළ බව හා “Why

සභො තිතුමො: 5.11 පන් අපි ඉන්පන්. එහි ඉතිරි
කාරණා ටිකට යනවාද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “...එම
පවන්පද්වසිපේදී බැඳුම්කර සඳහා ෙැවති ඉල්ලුම
සලකා බැලීපමන් ෙසුව රාජය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුපේ ඉදිරි කාර්යාලය විසින් සකසේ
කරන ලද විකල්ෙ ක්රම 07ක් ඇතුළත්ත වාර්තාපේ තිබූ
රු.බිියන 2.6ක බැඳුම්කර නිකුත්ත කළ යුතු බවට වූ
නිර්පද්වශය පටන්ඩර් කමිටුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීම සඳහා
වාර්තාවක් සකසන ලද බව.” එය හරි. “..පමහිදි
ප්රාථමික පවපළඳ පොළ ගැනුම්කරුවන් ලංසු තැබූ
විසේතර ඇතුළත්ත ලැයිසේතුව හිටු අධිෙතිවරයා විසින්
රැපගන ෙරික්ෂා කළ බව.” එයත්ත හරි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සිදු පවච්ච
පද්වවල් ප න් පම්පක් තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “...හිටු
අධිෙතිවරයා එම ලැයිසේතුපේ රු.බිියන 20 සඳහන්
සේථානයට අතර දිගුපකාට රු.බිියන 20ම

( 590 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

do not you go for ten?” යනුපවන් අදහසක්
ඉදිරිෙත්ත කළ බව ෙමණක් ප්රකාශ කළ බවයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඕකටම එකතු
කරන්නම්. පම්ක තමයි වැදගත්තම කාරණය. අපි
පම්වාට අවධානය පයාමු කරලා නැහැ. ඒකයි මම
කියන්පන්. පම් ප්රශේනය පයාමු කරන්පන් ආචාර්ය
එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහතාට,

විගණකාධිෙතිවාර්තාපවන්ද
මහ
බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් පසපනවිරත්තන මහත්තමියපගන්
බිියන 10කට පනායන්පන් මන්දැයි “Why do not
you go for ten?”යන්න ඇසූ බව හැර පවන කිසිම
සාක්ියක් ඉදිරිෙත්ත කර නැතිව බව පෙන්වා පදන
ලදි. පමහිදි පසපනවිරත්තන මහත්තමිය කින් කාරක
සභාවලදී ඒ බව ප්රකාශ කිරීමට පනාහැකි වීම
පිළිබඳ සමාව භජනය කර සිටියාය.” Verbatim
අනුව පමතැන උුටා දක්වා තිපබන ටික අෙට පම්
වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න ුළුවන්. Mrs.
Seneviratne හැර අනිත්ත හැපමෝම එක සේථාවරයක
ඉන්නවා. Mrs. Senevirtne තමයි එතුමියපේ
සේථාවරය inquiries පදපක්දි පවනසේ කරන්පන්.
Mrs. Seneviratneට නිපයෝග කරන්න, එතුමිය පන්
note එක දමන්පන්, “Governor directed me to go
for ten” කියලා. අපි සමහර පවලාවට
සාක්ිකරුපවකුපේ තිපබන විශේවසනීයභාවය
බලන්නත්ත පවනවා පන්. ඒ එක්කම 50 පවනි පිටුපේ
ඒ specific කාරණය සම්බන්ධව පම් ආකාරයට
තිපබනවා, “...2015 පෙබරවාරි 27 වන බැදුම්කර
නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධපයන් පටන්ඩර් කමිටුව ගනු
ලැබූ තීරණ සම්බන්ධපයන් කාරක සභාව විමසා
සිටින ලදී. මහ බැංකු නිලධාරින්පේ කරුණු
දැක්වීම, පටන්ඩර් කමිටුව නිපයෝජනය කළ
සාමාජිකයන්, සභාෙති, පී. සමරසිරි මහතා, රාජය
ණය පදොර්තපම්න්තුපේ සහකාර අධිකාරි, අධිකාරි
මහතා, ආර්ීක ෙරික්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ
අධිෙති, කරුණාතිලක මහතා, රාජය ණය
පදොරත්තපම්න්තුපේ
අධිකාරි
පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය, ආර්ික ෙරීක්ෂණ පදොර්තපම්න්තුපේ
අධයක්ෂ ගුණරත්තන මහත්තමිය සහ තවත්ත අතිපර්ක
superitendents පදපනක් සිටිය බව සඳහන් කරන
ලදි. මහ බැංකු අධිෙති පටන්ඩර් කමිටුපේ
සාමාජිකපයක් පනාවන බවද ප්රකාශ කරන ලදී.”
පම්ක තමයි වැදගත්ත පකාටස, “..පමහිදි බිියන 01
සිට බිියන 10 දක්වා මුදලක් සෙයා ගැනීමට ගනු
ලැබූ තීරණය ඉහත සඳහන් නිලධාරින් විසින්
වෘත්තතීමය විනිශේචය අනුව කණ්ඩායමක් වශපයන්
ගනු ලැබූ තීරණයක් බව තමන් පිළිගන්නා බව
කාරක සභාව නැගූ ප්රශේනයකට පිළිතුරු වශපයන්
පටන්ඩර් කමිටුපේ සභාෙති, පී. සමරසිරි මහතා
ප්රකාශ කරන ලදී.”

“My question is, did the Governor alter the
decision of your recommendation or he went
along with your recommendations in this
situation?
Dr. A.Z.M. Azim: It is basically the Tender
Board’s Decision. The Tender Board
communicated that to the Governor.”
සභො තිතුමො: ඒක ඊට ෙසුව අපි සාකච්ඡා කරු
verbatim report එපක් තිපබනවා. ඒක ඕනෑ
පකපනකුට බලන්න ුළුවන්. පමතුමා කියන
වෘත්තතීය විනිශේචයභාවයක් යටපත්ත ඒක ගත්තතා
කියලා සමරසිංහ මහත්තමයා කිේවාට ෙසුව එදා සිටි
පටන්ඩර් කමිටුපේ අය නැගිටලා කිේවා ඒක අපි
කමිටුවක් හැටියට ගත්තත තීරණයක් පනාපවයි,
සභාෙතිතුමා අෙට කිේවා අධිෙතිතුමා පම්ක
දන්නවා කියලා පවන සාකච්ඡාවක් ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, ඔය
කවුරුවත්ත කින් සාක්ිවල එපහම කියලා නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒක හරි. අවසාන පටන්ඩර්
කමිටුවට තමයි එම වගකීම තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඕක plan කරලා
සියල්ල පවනසේ කළා. ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්.
අසීම් මහත්තමයාත්ත කිේවා අපප්ප තීන්දුවක් පනාපවයි
කියලා.
ආචාර්ය
එම්.ඉපසඩ්.එම්.
අසීම්
මහත්තමයාපේ සාක්ිය මම පම් කියවන්පන්. පම්
ඔක්පකාම contradictory කියලා මම කිේපේ. එදා
ආු කේටිය පනාපවයි, ඊට කින් සිටිපේ. එදා
ඔක්පකාම plan කරලා ආපේ. පම් under oath.
පම්වා under oath පනාපවයි. අපි නිකම් විමසුමක්
කපළේ. පම් under oath දුන්න සාක්ි. ෙළමු වැනි
කරුණ තමයි සාක්ිය ෙරසේෙර නම් සාක්ිය
පිළිගන්න බැහැ. පම්පක් ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්.
අසීම් මහත්තමයා කියනවා “ it is basically the
Tender Board’s decision. The Tender Board
communicated that to the Governor.” කවුරුවත්ත
දිවුරුමක් මත සාක්ියක් දීලා නැහැ.
මම තව කාරණයක් එකතු කරන්නම්.
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මැතිණිය ෙළමුව
කියන්පන් “insisted” කියලා. ඉන් ෙසුව එම
සාක්ිවල කියනවා “නැහැ මට වැරදුණා, directed
“ කියලා. ඊට ෙසුව නැවතත්ත එනවා, “Why do you
not take it?” කියලා. අන්තිමට versions 4ක් පම්
සාක්ිකාරියපගන් එනවා. “Do it” කියලා කිේවා
කියලා. පමතුමාපේ ප්රශේනයකට පිළිතුරු පදන්න

ඇත්තතටම ඒක තමයි තිපබන තත්තත්තවය. ඕකට
ඒක contradiction එකයි තිපබන්පන්. ඒ කියන්පන්
ඔබතුමාපේ පදවැනි නිරීක්ෂණය. Inquiries
පදපකදී අදහසේ පවනසේ වුණු හැටි.
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කියලා එන්පන්. ඒ අවසේථාපේ පමතුමා අහු
පයෝජනාවක් පන්ද කියලා. කිසිම තැනක කවුරුවත්ත
- ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහත්තමයා
ඉන්නවා, Deputy Governorsලා පදපදපනක්
ඉන්නවා. Governorපගන් අහනවා ඔබතුමා
direction එකක් දුන්නාද කියලා. “නැහැ, if I were
you, I will take it” කියලා තමයි එතුමා කිේපේ.
“Why do you not take it?” කියන අදහස තමයි
ආපේ කියන එක තමයි සියලු පදනාම පිළිගන්පන්.
එතපකාට පම්ක ඉතාමත්ත වැදගත්ත, සභාෙතිතුමා.
ඒකයි මම එදා ඔය ප්රශේනය ඇසුපේ. පමතුමිය
පවනම line එකක ෙරසේෙර විපරෝධි සාක්ි හතරක්
දීලා තිපබනවා. එතුමිය හැර පවන කවුරුවත්ත
direction එකක් දුන්නා කියලා under oath
සාක්ියක් දීලා නැහැ.

කියන එකයි, “direct” කියන එකයි. ඊට ෙසුව
“Why do you not take it?” කියන එකත්ත කියනවා.
ඒක විගණකාධිෙතිතුමාපේ සටහපන් සඳහන්
පවනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒකත්ත එක්ක පවන
පදයක් match පවනවා. ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි
මහත්තමයාපේ ප්රශේනයට පිළිතුරු දීලා ප්රශේනයක්
එනවා පන්. ඒ අය කියනවා පන් පම්ක අපප්ප
කමිටුපේ වගකීම, අපි තමයි පම් තීරණ ගත්තපත්ත
කියලා. එපහම නම් එතැනට යන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නානායක්කාර
මහත්තමයාත්ත කියනවා. කින් එපක් නානායක්කාර
මහත්තමයාත්ත කියනවා ඒ තීන්දුව ගන්පන් පටන්ඩර්
කමිටුපේ එතුමන්ලා එතුමන්ලාට පකපරන කරුණු
ෙැහැදිි කිරීපමන් ෙසුව කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැනදී අෙට
එක පදයක් කියන්න ුළුවන්. Under oath දීලා
තිපබන evidence අෙට විශේවාස කරන්න ුළුවන්.
ඊළඟට පදවැනි වාතවට ඇවිත්ත contradictory
පදයක් කිේවා කියන එකත්ත ියන එක සාධාරණයි.
පී. සමරසිරි මහත්තමයා දිගටම ඒ සේථාවරපේ හිටියා.
නමුත්ත සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමිය
contradictory පදයක් කිේවා. පමතැන 50 වැනි
පිටුපේ තිපබන නිරීක්ෂණය ියලා ආෙහු 52 පිටුපේ
තිපබන කාරක සභාපේ අදහස කියන තැන
ඇත්තතටම ඔබතුමා contradictory කියලා ියලා
තිපබනවා. ෙරසේෙර කියලා නැතුව මීට කින්
අවසේථාපේදී සමාව බජනය කළා කියලා - අපප්ප
මතය වශපයන් කියන්න ුළුවන්, සභාපේ මතය
වශපයන් කියන්න ුළුවන්. සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන
මහත්තමියපේ
සාක්ිපේ
ෙරසේෙරතාවක් තිබුණත්ත ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්.
අසීම් මහතා කියලා තිපබනවා නම් - එයාපේ
හැසිරීම අනුව එයා හිටු Governorට හිතවත්තව
සාක්ි පදන පකපනක් වශපයන් අෙට පත්තරුම්
ගන්න බැහැ පන්. එයා ඇත්තත කියනවා පවන්න
ුළුවන්.

සභො තිතුමො: අපි දැන් පකාපහාමද පම්ක සකසේ
කරන්පන්?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාට පම්ක
නැහැ පන්. මම කියන්නම්. මම සුදානම් කරන්න
හදන්පන් ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමන්න පමතැනට
දමන්න ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට ඔබතුමා
සමාපවන්න. මම කියන්නම් කරන පද්ව. පකළින්ම
cut and paste කරන්න ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතැනින් එහාට මම
පකාටසක් එකතු කරන්නම්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ
පකාටස එකතු කරන්න ෙසුව කියන්නම්. පමතැන
ියලා තිපබනවා පන් “ප්රාථමික පවළඳ පොළ
ගැණුම්කරුවන් ලංසු තැබු විසේතර ඇතුළත්ත
ලැයිසේතුව අධිෙතිවරයා විසින් පගන ෙරීක්ෂා කළ
බව” කියලා. ඉන් ෙසුව මුල් පකටුම්ෙපත්ත අංක 11
වශපයන් තිපබන පකාටස ඒ ආකාරපයන්ම
ඇතුළත්ත කරන්න. ඒ කියන්පන් සමරසිරි මහතා
ප්රකාශ කරන ලදී කියන කාරණය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එයාපේ
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.

සභො තිතුමො: එතැනට ඇතුළත්ත කරන්නම්. ඒ
කියන්පන් ෙරීක්ෂා කළ බව කියන තැනට ඇතුළත්ත
කරනවා පම්පක් පිටු අංක 50, අංක 11.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Basically මට
පෙපනන්පන් professional පකපනක් විධියට.
එයාපේ සාක්ියයි, පී. සමරසිරි මහත්තමයා
අඛණ්ඩව කියන - එයා පන් කමිටුපේ සභාෙති.
පමතැන ෙරසේෙරය තිපබන්පන් සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය මුින් දිවුරුම් සාක්ි දීලා,
ඉන් ෙසුව දිවුරුම් නැතිව contradictory view
එකක් ගැනීමයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 50 පිටුපේ අංක 11
සම්ුර්ණපයන්. එතැනටම පොඩි පේදයක් විධියට
එකතු
කරන්න
ඕනෑ,
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමියපේ vary වීම. “පකපසේ
පවතත්ත ණය පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරි
සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පසපනවිරත්තන මහත්තමියපේ
සාක්ිය පිළිබඳව විපශේෂපයන් සලකා බැිය යුතුව
ඇත” කියලා 52 වන පිටුපේ කාරක සභාපේ අදහස
ප්රකාශ කිරීම යටපත්ත තිපබන සම්ුර්ණ පකාටස -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පසපනවිරත්තන
මහත්තමිය දිවුරුම් පිට පදකක් කියනවා. “Insisted”
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

මම ෙහසු කරන්නම්, තිපබන විධියටම ගත්තතාම
ඔබතුමාට හිපත්ත ගැටුමක් නැහැ පන්. කාරක
සභාපේ අදහස ප්රකාශ කිරීම කියන පකාටස, ඒ
සම්ුර්ණ පේදයම, ඒ කියන්පන් “පමහිදි” කියන
වචනපේ සිට “සිටියාය” කියන තැන දක්වා පකාටස
ඇතුළත්ත කරන්න.

සභො තිතුමො: පකාතැන සිට ෙහළටද ඉවත්ත
කරන්න ඕනෑ කියලා, ඔබතුමන්ලා කිේවා නම්
පහාඳයි. වාකය උඩ සිට කිපයේවා නම් පහාඳයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “පමහිදී ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් ලංසු තැබූ විසේතර ඇතුළත්ත
ලැයිසේතුව හිටු අධිෙතිවරයා විසින් රැපගන ෙරීක්ෂා
කළ බව...” කියලා තිපබනවා. එහි “හිටු” යන
වචනපේ සිට “why don’t”දක්වා වන වචන ඉවත්ත
කරන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ඊට ෙසුව “කාරක සභාපේ අදහස”
කියලා තව පකාටසක් තිපබනවා. එම පකාටස
ඇතුළත්ත කරන්පන් නැද්වද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒකක් දමන්න
ුළුවන්. පමම බැඳුම්කර සිදුවීම සම්බන්ධපයන්
සමහර නිලධාරින් විසින් කාරක සභාව ඉදිරියට
කැඳවන ලද අවසේථාපේදී දක්වන ලද අදහසේවල
ෙරසේෙර විපරෝධිතාවක් නිරීක්ෂණය වූ බව ප්රකාශ
කරන ලදී. ඒක පන් සාක්ි විශේපල්ෂණය. පම්
නිගමන පනාපවයි පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තිබුණාට කමක්
නැහැ. ඇත්තත කථාව ඒක පන්ද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කින් කිේව
කාරණාපේ ඒ සියල්ල තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “Why don’t you go
for 20? Why don’t you go for 10?” ඔක්පකාම
එහි තිපබනවාද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතැනින් අවසන්
කරන්න. සමරසිරි මහත්තමයා කියනවා ඒක
පටන්ඩර් කමිටුපේ සම්ුර්ණ තීරණය කියලා, අපප්ප
තීන්දුව කියලා. ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම්
මහත්තමයාත්ත කියනවා. ඒ පදක ඇතුළත්ත කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තිපයනවා.
සභො තිතුමො: ඒ පකාටස, අලුතින් එකතු කරන
පකාටපසේ තිපබන නිසා ඉවත්ත කරන්න කියලා
කියන්පන්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Okay. It is
understood.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තවද අතිපර්ක
ණය අධිකාරි ආචාර්ය එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහතා
ප්රකාශ කරන ලද්වපද්වද අදාළ තීරණය පටන්ටර්
කමිටුපේ තීරණයක් බවය.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟට 19වැනි
පිටුපේ තිපබන ෙළමු වැනි පප්පළි පදක අවශය නැහැ.
නමුත්ත, පමතැනදී අඩුවක් තිපබනවා. පමන්න පම්
පකාටස, කින් උුටා දැක් වූ සාක්ිවින්
කියැපවන්පන් නැහැ. ඔබතුමාපේ draft report
එපක් 53වැනි පිටුපේ ඉහළ සිට 6වැනි පප්පළිය මම
කියවන්පන්. “හිටු අධිෙතිතුමා පිටව පගාසේ එදින
ෙසේවරු 12.30ට ෙමණ නැවත ආචාර්ය නන්දලාල්
වීරසිංහ සහ ආනන්ද සිල්වා නිපයෝජය අධිෙතිවරුන්
පදපදනා සමඟ ෙැමිණ පවන්පද්වසිපයන් පකාෙමණ
මුදල් ෙැමිණ තිපබ්ල දැයි විමසූ බවත්ත, රුපියල්
බිියන 20ක් ෙැමිණ ඇති බවත්ත, ඉන් තමන්ට ලබා
ගත හැකි වැඩිම මුදල රුපියල් බිියන 2.6ක් බවත්ත
පෙන්වා පදන ලදුව ප්රකාශ කරන ලදී. පකපසේ වුවත්ත,
රපේ මුදල් අවශයතාව සඳහා එම සියලු මුදල්,
රුපියල් බිියන 20ම ලබා ගන්නා පලස තමන්ට
ප්රකාශ කළ බව පසපනවිරත්තන මහත්තමිය ප්රකාශ
කරයි. එහිදී රුපියල් බිියන 20 ලබා ගතපහාත්ත
මුලය පවපළඳ පොළ තුළ ඇති විය හැකි අහිතකර
තත්තත්තවය පිළිබඳව කිහිෙ විටක් පෙන්වා දුන් බව
නිලධාරින් විසින් අවධාරණය කරන ලදී. එවිට හිටු
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් 2014 සැප්පතැම්බර්
මස, තිසේ අවුරුදු බැඳුම්කරය නිකුත්ත කරන ලද්වපද්ව
කුමන අනුොතයකට දැයි විමසන ලද අතර, එම
අනුොතය සියයට 11.75ක් බව ප්රකාශ කරන ලද
බවත්ත, එවිට එම අනුොතය පනාවන්පන් මන් දැයි

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ආචාර්ය
එම්.ඉපසඩ්.එම්. අසීම් මහත්තමයා කියාු එක මම
ෙැහැදිි කරන්නද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක ඇති.
සභො තිතුමො: ඔබතුමා ඒපක් දිනය හරි, පමාකක්
හරි කිේවා නම් හරි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Proceedingsවල
ෙහළ අංකය 839, උඩ අංකය 66. එපහම දැම්මාම
පහායා ගන්න ුළුවන්.
පමහි සම්ූර්ණපයන් කියනවා, “Who led the
Tender Board? How the Tender Board decision
was taken? It was our decision. Then, he
communicated to the Governor.” 66වැනි පිටුපේ
ෙහළින් අංක 839හි තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “......ඉන්ෙසු එකී
තීරණය මහ බැංකු අධිෙතිවරයා පවත පටන්ඩර්
කමිටුව විසින් දැනුම් පදන ලද බවද, සාක්ි මඟින්
පහළිදරේ විය.” ඊළඟට 18වැනි පිටුපේ ෙහළ සිට
1වන පප්පළිපේ සිට 8වැනි පප්පළිය දක්වා ඉවත්ත
කරන්න ුළුවන්. පමාකද, කින් කිේව
කාරණපයන් ඒක cover පවනවා, “Do it” and
“Why don’t you go for 10?”
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මහ බැංකු අධිෙති විමසූ බවද ප්රකාශ කරන ලදී. එහිදී
හිටු අධිෙතිවරයා විසින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්
විසින් ලංසු තබන ලද ප්රමාණයන්, ඔවුන්පේ නාම
පල්ඛනයන් ආදී විසේතර බලා, රුපියල් බිියන
20ටම පනායන්පන් මන් දැයි විමසන ලද බවත්ත,
රුපියල් බිියන 20 ප්රමාණය වැඩි බවට පයෝජනා
කරද්වදි, අදාළ පල්ඛනපේ රුපියල් බිියන 10
තිපබන සේථානය පෙන්වා රුපියල් බිියන 10 මුදල
ලබා ගන්නා පලස දැනුම් දුන් බවත්ත ප්රකාශ කරන
ලදී.” දැන් අපි රුපියල් බිියන 10 ප්රශේනය හඳුනා
ගත්තතා පන්. “Do it.” and “Why don’t you go for
10?” කියන එක. ඒ මුල් පකාටසම නිවැරැදියි.
එතැන “ඇඟිල්ල තබා පෙන්වා පදන ලදී.” කියන
තැනට, “Why don’t you go for 10?” කියන
පකාටස එන්න ඕනෑ. එතපකාට verbatimවලට
match පවනවා. ඒක අපි ඒ විධියට දමමු.
සභො තිතුමො: ඔබතුමා
සාරාංශය පමහි තිපයනවා.

කියන

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො
සම්ූර්ණපයන්ම දමන්න.

පදපදපනකු සමඟ ෙැමිණියා කියලා. ඒ නම් පදක
ඉතා වැදගත්ත. අපි පමපහම දමමු. 5:3 පේදපේ “හිටු
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා යළි පෙ.ව 12.30ට ෙමණ
නිපයෝජය අධිෙතිවරුන් පදපදපනකු වන ආචාර්ය
නන්දලාල් වීරසිංහ සහ ආනන්ද සිල්වා යන
පදපදනා සමඟ රාජය ණය කළමනාකරණ
පදොර්තපම්න්තුවට ෙැමිණ බැඳුම්කර පවන්පද්වසිය
සම්බන්ධ කරුණු විමසූ බව...” ඊළඟට “රුපියල්
බිියන 20ක් ලබා ගතපහාත්ත මුලය පවපළඳ
පොපළේ ඇති වන අහිතකර තත්තත්තවය පිළිබඳව
නිලධාරින් විසින් පෙන්වා පදන ලද බවත්ත, එවිට
හිටු අධිෙතිවරයා 2014 සැප්පතැම්බර් මස නිකුත්ත
කරන ලද තිසේ අවුරුද්ව බැඳුම්කරය බර තැබූ
අනුොතය විමසන ලද බවත්ත, එම අනුොතය
11.75ක් බව නිලධාරින් විසින් පෙන්වා පදන ලද
බව හා එවිට හිටු අධිෙතිවරයා විසින් එම මුලය
පවපළඳ පොළ අනුොත ෙැවැති මේටම අනුව
කටයුතු පනාකරන්පන් මන් දැයි විමසන ලද බව,
ෙසුව රුපියල් බිියන 10ක් ලබා ගන්නා පලස
ඉහත කී ලැයිසේතුපේ රුපියල් බිියන 10 සඳහන්
සේථානය පෙන්වා පදමින් හිටු අධිෙතිවරයා විසින්
උෙපදසේ පදන ලද බව .....” ප්රශේනය තිපයන්පන්
එතැන පන්. ඒක හරිද?

කාරණාවල
මහතො:

ඒක

සභො තිතුමො: “රුපියල් බිියන 10ක් ලබා
ගන්නා පලස ඉහත කී ලැයිසේතුපේ රුපියල් බිියන
10 ඇති සේථානය අතින් පෙන්වමින් හිටු
අධිෙතිවරයා විසින් නිලධාරින්ට උෙපදසේ පදන ලද
බව .....” කියලා තිපයන්පන්. ඒක පවනසේ
කරනවාද? එපහම නැතිනම් පම් පකාටස එපහමම
ගන්නවාද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It is correct.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “....ඒ අනුව හිටු
මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ උෙපදසේ ෙරිදි රුපියල්
බිියන 10ක් ලබා ගැනීම සඳහා පවනම ම
වාර්තාවක් ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුව
සකසේ කරන ලද බව ...” එපහම evidence එකක්
නැහැ පන්. ඒ කියන්පන්, “.....උෙපදසේ ෙරිදි රුපියල්
බිියන 10ක් ලබා ගැනීම සඳහා පවනම වාර්තාවක්
ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුව විසින්
සකසේ කරන ලද බව...” කියලා තිපයනවාද? එපහම
evidence තිපයනවාද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැනදී වැදගත්ත
කාරණා කිහිෙයක් තිපබනවා. එකක් තමයි, පම්
කටයුත්තතට ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ සහ
ආනන්ද සිල්වා යන පදපදනා ෙැමිණි බව. සමහර
විට මම කියන ඒවාට විගණකාධිෙතිතුමාපේ හිත
රිපදනවා ඇති. නමුත්ත, මට හිපතන පද්ව මම
කියනවා. එතපකාට පමාකක් පහෝ challenge
කරලා
පබ්ලරුම්
කර
ගන්න
ුළුවන්.
Professionalsලා වැඩ කරන්පන් එපහමයි පන්.
එපහම නැතුව පමාකක් පහෝ පහේතුවක් නිසා ඒ
අවසේථාපේදී ඔළුව වනලා, ඊට ෙසේපසේ දැන් “මම
නම් පනාපවයි. පමයා” කියලා කියන එපක් අප්පසේ
එකක් තිපයනවා. ඒකයි මම කියන්පන්. ඒ නිසා
පමතැන හිටු මිනිසේසු කවුද කියලා දැන ගන්න ඒ
අයපේ නම් තිපයන්න ඕනෑ. Inquiry පදපක්
versions පදපක් කථාව සම්ූර්ණපයන් පවනසේ
පවනවා. හැබැයි, පම්ක more comprehensive සහ
readable. 12.30ට නැවත පම් පදපදනා සමඟ ආවා
කියලා පත්තපරනවා. ඔබතුමාත්ත කවුරු පහෝ සමඟ
ආවා කියලා තිපබනවා. ඇත්තතටම 12.30ට ආවා
කියලා ඔබතුමාපේ පම් draft report එපක් නැහැ.
එහි තිපයන්පන්, 12.30ට නිපයෝජය අධිෙතිවරුන්

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම එකක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පත්තපරන
විධියට නම්, Tender Board රැසේ පවලා රුපියල්
බිියන 10යි කියලා කථා කරලා ගියා. ඔය අතරමැද
ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුපවන් වාර්තා
සකසේ කිරීමක් පවන්න ුළුවන්ද? එපහම පවන්පන්
නැහැ පන්. එතපකාට මුළු ප්රශේනයම Tender Board
එපක් ප්රශේනයක් පන්.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී.
වික්රමරත්න
මහතො:
ගරු
මන්ීතුමනි, Front Office එපකන් හදනවා. පමහි
පසපනවිරත්තන මහත්තමියපේ සාක්ිය අනුව, “ ඒ
ටික ගත්තතා. ඊට ෙසුව අපි පයෝජනා කරන රුපියල්
බිියන 2.6 auction එකක් සහිතව රුපියල් බිියන
10ක auction එකක් දමලා, Tender Board එකට
ඉදිරිෙත්ත කළා. Tender Board එකට ඒක ඉදිරිෙත්ත
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recommendation or he went along with your
recommendation in this situation?

කරලා, අපි ුද්වගිකව කිේවා Governor ඇවිල්ලා
රුපියල් බිියන 10ක් ගන්න කිේවා කියලා.
නැත්තනම් අපප්ප පයෝජනාව තිබුපණ් රුපියල් බිියන
2.6කට ෙමණයි කියලා.”

Dr. M.Z.M. Azim: It is basically the Tender
Board’s decision. The Tender Board
communicated that to the Governor.”

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එයා තමයි
රුපියල් බිියන 2.6 එක රුපියල් බිියන 10කට
යන්න කියලා උෙපදසේ දීලා තිපයන්පන්.
පසපනවිරත්තන මහත්තමිය තමයි උෙපදසේ දීලා
තිපයන්පන්, රුපියල් බිියන 2.6 එක අයින් කරලා
රුපියල් බිියන 10ට යන්න කියලා. රුපියල්
බිියන 10කට එක වාර්තාවක් හදන්න කියලා.

එතපකාට Governor’s decision පනාපවයි,
“Tender Board’s decision communicated to the
Governor” ඒක ආව නම්ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ණය
කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුව වාර්තාවක් සකසේ
කළා කියන එක සාක්ි වශපයන් හරිද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Tender Board
එපක් Head, පසපනවිරත්තන මහත්තමිය පනාපවයි
පන්.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහනම් අපි ණය
කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුව මඟින් සකසේ
කරන ලද බව කියන එකට ෙසුව තිපබන අර
“හිටු” කියන වචනය- පම් වාකය හරිද බලන්න.
“හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ උෙපදසේ මත
රුපියල් බිියන 10ක් ලබා ගැනීම, රාජය ණය
පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරිතුමිය විසින් සටහනක්
තබා, ඉදිරි කාර්යාලය පවත දැනුම් දුන් බව” The
Governor instructed to place price up to Rs. 10
billion taking into consideration of additional
fund requirement of the Government කියන එක
සිංහලට ෙරිවර්තනය පවන්න ඕනෑ පවන
විධියකටයි. “වැඩිමනක් අරමුදල්වල අවශයතාවය
සලකා, හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපේ උෙපදසේ
මත- මම ඒ ෙරිවර්තනය තමයි නිවැරදි කරන්පන්එම රුපියල් බිියන 10ක නිර්පද්වශය පටන්ඩර්
කමිටුවට රැපගන ගිය බව හා හිටු අධිෙතිවරයා
රුපියල් බිියන 10ක් ලබා ගැනීමට උෙපදසේ දුන්
බව පටන්ඩර් කමිටු නිලධාරින් ණය අධිකාරිතුමියට
ප්රකාශ කරන ලද බව.” ඊළඟට තිපබනවා, මහ
බැංකුපේ පටන්ඩර් මණ්ඩලය කියන පකාටස අපි
දැන් පවනත්ත තැනක දී- ඒක තිබුණාපේ.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: හිටු නිපයෝජය
අධිෙති පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: උෙපදස ලැබුණා.
තීන්දුව ගැනීම Tender Board එක සතුයි. සාක්ි
පදකකින් කියනවා, කවුරු පමානවා පයෝජනා
කළත්ත තීන්දුව ගන්පන් Tender Board එක කියලා.
ඕනෑම පකපනකුට උෙපදසේ පදන්න ුළුවන්.
ඒ අනුව Tender Board එක- ආසීම්
කිපයන්පනත්ත ඒකයි. ඒක හරි පන්ද? එතපකාට ඒක
ඇතුළත්ත වුණා නම් හරි.
“The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake: Who
heads the Tender Board?
Dr. M.Z.M.
overseeing-

Azim:

Deputy

Governor

The Hon. Eran Wickramaratne: When that
decision is made in that meeting, within half an
hour or forty five minutes or whatever-”
Governor order එකක් දුන්නා නම් decision
එකක් ගන්න forty five minutes යන්පන
නැහැපන්. Governor පයෝජනා කළාට ෙසේපසේ පම්
decision එක ගන්න forty five minutes deliberate
කරලා තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අනික් එක තමයි
විගණකාධිෙතිතුමා, පී. සමරසිරි මහත්තමයා
කියනවා, එපහම උෙපදසක් ආවපන්, ඊට ෙසේපසේ
එතුමා call කරලා අහනවා පම් උෙපදසේ පදන්න
පහේතුව පමාකක්ද කියලා.

“-then that decision is conveyed to the
operations people immediately?
Dr. M.Z.M. Azim: No. When the decision is
made, we inform that to the Governor. When
the Governor signs-”

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟට, රුපියල්
බිියන 10ක් ලබා ගැනීමට උෙපදසේ දීමට පහේතුව
කුමක්දැයි පටන්ඩර් කමිටු සභාෙති විසින් හිටු
අධිෙතිවරයාපගන් දුරකථනපයන් විමසන ලද බව.
ඒක prudent පන්. ඇයි පමපහම හදිසි පදයක්
කියන්පන් කියලා. ඒ සඳහා හිටු අධිෙතිවරයා
විසින් පහේතු පදකක් ඉදිරිෙත්ත කළ බවත්ත, ආණ්ඩුවට
විශාල මුදල් ප්රමාණයක් අවශය බව, පදවැනි කරුණ
සියයට 5කට ෙැවති පොලී අනුොතය - Special

ඊට ෙසේපස කියනවා:
“Dr. M.Z.M. Azim: Once that is signed only
we will make the so-called press
release/announcement.
The Hon. Eran Wickramaratne: My question
is, did the Governor alter the decision of your
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

Standing Deposit Facility Rate - ලබන සතිපේ දී
ඉවත්ත කරන බව හා- එතැන ඇත්තතටම ඉවත්ත කරන
ලද බව පනපමයි, ඒ වන විටත්ත එයා තීරණය කරලා
තිබුණා ඒක නිවැරදි පවන්න ඕනෑ කියලා.
එතපකාට ලබන සතිපේදී ඉවත්ත කරන බව
පනපමයි, ඒ වන විටත්ත-

අනුොත ෙැවති මේටපම්ම පනාපවනසේව තබා ගනු
ලබන බවට තීරණයක් පගන ඇති බව 2015
පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින මුදල් මණ්ඩල
ෙත්රිකාපේ පදවන අයිතමය උුටා දක්වමින් සඳහන්
කර ඇත. පමන්න පම්ක හරිද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතැනට අවශයද
කියලා මම දන්පන නැහැ. කථාව හරි. Facts are
correct.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට ඒක සටහන්
කරන්න ුළුවන්. පමහි සඳහන්ව තිපබන්පන්, මපේ
එකඟතාවය පනපමයි. පම් කාරක සභාපේ දී පම්ක
සඳහන් කරල තිපබන පහේතුව කියන්න එොයැ. ඒ
විමසන විට අදාළ නිලධාරින් කිේපේ සමරසිංහ
මහත්තමයාපග සාක්ි සටහන්වල එතුමා කියන්පන්,
‘අධිෙතිවරයා පමන්න පමපහම කිේව’ කියලා.
එතපකාට ඒ කිේව කියන එපකන් කියන්පන්, ‘අද
උපද්ව අපි තීරණය කරලා තිපබනවා’ කියලා
පනපමයි. ඒ කිේවයි කියලා කියන්පන්, ලබන
සතිපේ අපි ඉවත්ත කරනවා කියන එක තමයි පම්
තිපබන්පන්. කාරණා පදකක් එයා කිේවා කියලා
වාික සාක්ි සටහන්වල තිපබනවා. ඒ වාික
සාක්ි සටහන්වල තිපබන කාරණය මම
කියන්පන්. ඒක ඔබතුමන්ලාට පවනසේ කරන්න
ුළුවන්. ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟ එක,
පෙබරවාරි 27 වන දින උපද්ව කාලපේ
පවපළඳපොළ පමපහයුම් කමිටුව - Market
Operation Committee - හිටු අධිෙතිවරයා
ෙැමිණ, සියයට 5ක්ව ෙැවති පොලී අනුොතය Special Standing Deposit Facility Rate - 6.5ක්
දක්වා වැඩි කිරීමට උෙපදසේ දුන් බව හා එම
අධිෙතිවරයා එම කමිටුපේ සාමාජිකපයක් පනාවන
බව.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: වීරසිංහ මහත්තමයා
තමයි පම් පයෝජනාව කරලා තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කමිටුපේ
සභාෙති කවුද?
සභො තිතුමො: වීරසිංහ මහතා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හරි පන්.
සමරසිංහ මහත්තමයා එපසේ කිේවද එම තීන්දුව ඒ
වනවිට රැපගන තිපබන ලදී පහෝ පමාකක් පහෝ
දාන්න ුළුවන්. ඒක පන් සතය කථාව. That is
correct.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: වීරසිංහ මහතා තමයි
පම්ක අධිෙතිතුමාට පයෝජනා කපළේ කියලා
evidenceවල තිපබනවා. ඒකට අධිෙතිතුමාපේ nod
එක ලැබුණා කියලා තමයි එයා කියන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතපකාට ලබන
සතිපේ දී ඉවත්ත කරන බව හා එවිට පොලී අනුොතය
ඉහළ යන බව, වරහන් ඇතුපළේ සටහන් කර
තිපබනවා, 2014 සැප්පතැම්බර් මස බැඳුම්කර
නිකුතුපේදී ෙැවති පොලී අනුොත මේටමට ෙත්තවන
බව. ඒක හරි පන්ද? පෙන්වා පදන ලද බව.
එතපකාට දැන් එතැනට එන්න ඕනෑ, වරහන්
ඇතුපළේ පකපසේ පවතත්ත එදින එනම් පෙබරවාරි 27
වැනි දින-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එම පයෝජනාව එම
කමිටුපේ සභාෙති, නිපයෝජය අධිෙති ආචාර්ය
නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිෙත්ත කරන ලද
බවද පෙනී යන ලදී.
සභො තිතුමො: ඒක පකාතනටද එන්න ඕනෑ ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක එන්න ඕනෑ
කමිටුපේ සාමාජිකපයක් පනාවන බව කියන
තැනට. Governorපේ වැඩක් පනපමයිපන් පම්ක.
පවන තැනක තිපබන පතාරතුරක් පන්. එදිනම
පවපළඳපොළ
පමපහයුම්
කමිටුව
මඟින්
චක්රපල්ඛයක් නිකුත්ත කර, එම පොලී අනුොතය
පිළිබඳව මුදල් පවළඳපොළ දැනුවත්ත කළ බව.
එදිනම කියන එක අපි හිතමු-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පෙබරවාරි 27 වැනි
දින උපද්ව වරුපේ එකී තීන්දුව ලබා පගන තිබූ අතර,
එය ක්රියාත්තමක වූපේ එදින සවසේ වරුපේ 3.00 ඉඳලා
හරි පමාකක් හරි එපහම එකක් කිේව පන්ද? 3
වැනිදා කියලා ඒ කථාව හරි පන්ද? සතියක වපේ
කාලයක් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතපකාට එදිනම
දැනුවත්ත කළා නම්, people will get to know. ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා කිේව එක හරි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම හිතන්පන් එක
ආෙසු ියන්න පදයක් නැහැ. As it is ඒක හරි.
පවනසේ කරන්න එො. පම්ක හරි. ඉසේසරහට යමු.
පකපසේ වුවද, පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර නිකුවට
පෙර, එනම් පෙබරවාරි 23 දින රැසේපවන ලද මහ
බැංකු මුදල් මණ්ඩලය මගින් පොලී අනුොතය
මීළඟ මාසපේ මුදල් මණ්ඩලය රැසේවනපතක් පොලී

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හැබැයි ඒක
පවන්පන්, just after the auction. එතපකාට වැපඩ්
ෙසේපසේ- සාමානය ජනතාව දන්පන් ෙසේපසේ. විපශේෂ
ජනතාව කින් දන්නවා. හිටු මහ බැංකු
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අධිෙතිවරයා විසින් පෙබරවාරි මස 27 වන දිනම ඒ
සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන් බව, එම පොලී අනුොත
පවනසේ කිරීමට ගනු ලබන තීරණය ක්රියාත්තමක
වූපේ මාර්තු 03 වැනිදා සිට බව, හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් ගනු ලබන තීන්දුව- එතපකාට
ඒක හරිද?

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමසිිංහ මහතො: අපි අපනක්
කරුණු සාකච්ඡා කරමු, Board Paper එක පසායා
ගන්නකම්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි හරි ඔක්පකාම
හරි. Ratification හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට වැදගත්ත කාරණයක් කියන්න
තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් කාරණය
අවසන් කරමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා විසින් ගනු ලබන තීන්දුව- ඇත්තතටම
හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් පමාකක් ගැන
ගනු ලැබූ තීරණය ද ratify කරන්පන්. ඒ කියන්පන්
interest rate එක වැඩි කරන්න ගත්තත තීරණයද?

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: Board
Meeting No. 5/2015. Date එක 06.03.2015.
Heading එක, “3. Ratification of the Withdrawal
of the 5 per cent Special Standing Deposit
Facility Rate”.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ තීරණය ගන්න
එතුමාට ද අයිතිය තිපබන්පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Decision එක
ඉක්මනට කියන්න.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඔේ ඒක තමයි.
නැහැ ඒක මුදල් මණ්ඩලයට දැනුම් පදනවා
අධිෙතිවරයා විසින්. ඊට ෙසේපසේ මුදල් මණ්ඩලය
ඒක අනුමත කරනවා - ratify - කරනවා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒපක් සඳහන්
පවන්පන් එෙමණයි. ඊට ෙසුව 3 කියන item එක
යටපත්ත, 3.1., 3.2., ............දමලා තිපබනවා. 3.3.
කියන item එක යටපත්ත සඳහන් පවලා තිපබන
පකාටස මම කියවන්නම්. “The Chairman
informed the Board that the Central Bank
temporarily suspended the method …”

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තතටම පම්ක
ියන්න ඕනෑ, මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් ratify
කපළේ ඇත්තතටම ඒක මහ බැංකු අධිෙතිපග
තීරණයක් පනපවයි පන්. ඒක නන්දලාල් වීරසිංහ
මහතාපේ කමිටුපවන් දුන්න තීරණයක් පන්.
එතපකාට හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් ගනු
ලැබූ එම තීන්දුව කියන වචනය වැරදියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ කියන්පන්,
අපනක් එක පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක ෙැහැදිියි.
පමතැන හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා විසින් ගනු
ලැබූ තීන්දුව කියලා පනාපවයි, ආචාර්ය නන්දලාල්
වීරසිංහ මහතා,-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ එතපකාට
ඒකට දාන්න නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා විසින්
පයෝජනා කරන ලදගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ කමිටුපව
නම දාන්න. Market Operation Committee.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ කිසිවක් අවශය
නැහැ. සියයට 5 කියන එක සියයට 6.30 කර
ගැනීමට ගත්ත තීන්දුව මූලය මණ්ඩලය ratify කරන
ලදි.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: අපප්ප Minute
එපක් තිපබන විධියටම දැම්මා නම් පහාඳයි පන්ද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කමිටුපේ නම,
Market Operations Committee.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් විධියට
ියන්න. “හිටු මහ බැංකු අධිෙතිවරයා” කියන
එක පවනුවට “ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ
මහතාපේ සභාෙතිත්තවපයන් යුතු පවපළඳ පොළ
පමපහයුම් කමිටුව විසින් ගනු ලැබූ එම තීන්දුව
මාර්තු 06වැනි දින ෙැවති මුදල් මණ්ඩලපේදී අෙර
අනුමැතියට යටත්ත කරන ලද බව” කියලා.
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාපේ වැදගත්ත කාරණාව
කියන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Board Paper එපක්
කුමක් පහෝ තිපබනවාද?
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඔේ, Board
Paper එකක් තිබුණා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Board Paper
තිපබනවා නම්, නිවැරදි විධියට ඇතුළත්ත කරන්න.
පමාකද, අපි කින් කියන්පන්, ඒ තීන්දුව මහ බැංකු
අධිෙතිවරයාපේ තීන්දුවක් කියලා පනාපවයි,
“Market Operations Committee headed by Dr.
Nandalal Weerasinghe” කියලා පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම ෙසුව
කියන්නම්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 5.4 එක නිවැරදියි
පන්. “පද්වශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින්

( 597 )

ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

සියයට 10.16ක් තමයි mark-to-market rate එක
බැංකුපවන් දීලා තිපබන්පන් කියලා. ඔහු තවදුරටත්ත
කියනවා, එදිනට කින් දිනපේ Central Bank
එපකන් ඔහුට call කළා. Call කරලා ඇහුවා,
සියයට 9.35 ෙමණ ගණපන් bid කරන්න කැමතිද
කියලා. සියයට 9.35 ෙමණ ගණපන් bid කරන්න
කැමතිද කියලා ඇහුවාම, private placements
එකක් දමන්න offer එකක් කියලා ඔහු හිතුවා
කියලා.
පමාකද,
සාමානයපයන්
private
placements දමන්න මහ බැංකුපවන් call කරලා
පමන්න පම් ගණනට දමමුද කියලා අහන නිසා. අපි
පම් ගැන ටිකක් හිතන්න ඕනෑ. අපි සියයට 9.45යි,
සියයට 9.50 කියලා කිේවාට, mark-to-market rate
එක සියයට 10.01 නම්, එතැන discrepancy එකක්
තිපබනවා. අපි ඒකට කරන්පන් පමාකක්ද?

ප්රාථමික පවන්පද්වසිපයන් රුපියල් බිියන 1ක
බැඳුම්කර ෙමණක් මිලට ගැනීමට නිර්පද්වශ කර
තිබියදී, එම ප්රමාණය පමන් දස ගුණයකටත්ත වැඩි
ප්රමාණයක් එනම්, රුපියල් බිියන 10.058ක් දක්වා
ලංසු පිළිගැනීමට 2015.02.27 දින ෙැවැත්තවුණු
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පටන්ඩර් කමිටුව විසින්
තීරණය කර තිබුණු බව විගණකාධිෙති වාර්තාව
මඟින් පෙන්වා පදනු ලබයි.” ඒක නිවැරදියි. “එදින
ෙැවති පවන්පද්වසිපේදී...” ඒ කියන සියල්ල
නිවැරදියි පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි කවුරුවත්ත පනාදුටු කාරණයක්
තිපබනවා. එය සඳහන් විය යුතුයි. අපි 18වැනි
පිටුපේ සඳහන් සියයට 9.48 කියන එක
සම්බන්ධපයන් කථා කළා පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ, “පමම
බැඳුම්කර නිකුතු දිනට පෙර සතිපේ ද්වවිතීයික
පවපළඳ පොළ තුළ වසර 30 බැඳුම්කර සඳහා
9.48%ක සාමානය ඵලදා අනුොතයක් ෙැවතිය.”
යන එක.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් finding එක
වැරදියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: වැරදියි
කියන්පන්, පගාඩක් indications තිපබනවා. ගරු
සභාෙතිතුමනි, සියයට 9.35 rate එකට පහේතු 3ක්
මම ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්. පවනත්ත තැපනක ෙසුව
ිේවත්ත ප්රශේනයක් නැහැ. මම දන්පන් නැහැ
පම්ක දමන්න ඕනෑ පකාතැනටද කියලා. එක්
කරුණක් තමයි, සියයට 9.35 කියන්පන්,
manipulated rate එකක්. ඒක market rate එකක්
පනාපවයි, primary dealersලා හරහා,-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Mrs.
Jayaratne, අපි කිේවා පන්, සියයට 9.48ක සාමානය
ඵලදා අනුොතයක් තිබුණා. ඒ පොිය සෘජු ක්රමයට
දීලා market එපක් පනාතිබුණු කෘතිම පොියක්
කියලා. මම verbatim එක කියවන පකාට අෙට
miss වුණු ඉතාම වැදගත්ත පදයක් දුටුවා. අපි markto-market එකක් ගැන කථා කළා පන්. ඕනෑම
primary dealer පකනකුපේ portfolio එක සෑම
දිනයකටම mark-to-market කරන්න ඕනෑ පන්. ඒ
නිසා දවසින් දවස mark-to-market කරන්න මහ
බැංකුපවන් පොියක් පදනවාලු. මහ බැංකුපවන්
කියනවාලු ඒ පොිය තමයි ොවිච්ි කරන්න ඕනෑ
කියලා. කසුන් ෙිපසේන කියන ුද්වගලයාපගන්
ප්රශේන කරද්වදී ඔහු කියනවා, “ඔේ, සියයට 9.48ට
rate එක තිබුණාට mark-to-market rate එක
තිබුපණ් සියයට 10.16ට කියලා.

සභො තිතුමො: සියයට 9.35 පනාපවයි, සියයට
9.48.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කින්
සතිපේ තිබුපණ් සියයට 9.48 පන්. ඒ සියයට 9.48
කියන්පන්, manipulated rate එක. ඒක market
එපක් rate එකක් පනාපවයි, tap එක හරහා පහෝ ඒ
වාපේ call කරලා සියයට 9.35ට ගන්නවාද කියලා
අහනවා. ඒක ෙළමුවැනි එක. පදවැනි කාරණය
තමයි, සියයට 5.00 සිට සියයට 6.50ට පම්ක වැඩි
කළ නිසා. තුන්වැනි කාරණය Central Bank
එපකන් එදා publish කරලා තිපබන mark-tomarket rate එක සියයට 10.16 නිසා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊට ෙසුව
ඔහු කියනවා, “It is uniformed and the rate is
applicable for everyone.” So, the mark-tomarket rate is 10.16. There is no point of going
me bidding lower than that rate.” ඒ අවසේථාපේ
Hon. Eran Wickramaratne අහනවා, “Is the rate
of 10.16 published by the Bank of Ceylon?” He
replied, “Yes. Then he went on to ask , “They
publish it mark-to-market once a month or
daily?” පමාහු කියන්පන්, සියයට 9.48 තිබුණාට

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා ඒකට කින්
සංපශෝධන එකතු කළා පන්. ඒ කියන්පන්, ඒකට
එකතු කිරීමක් කළා සාමානය පොලී ඵලදා
අනුොතය කියන එක 9.48 කියලා කියන්පන්
documentsවල තිපබන එකක් පන්. ඒක සෑදුණු
ආකාරය ගැන තමයි පමතුමාපේ interpretation
එකක් තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සියයට
10.16 කියන එක පකාපහේවත්ත සඳහන් පවන්පන්
නැහැ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගණනට වඩා අතිවිශාල වුණා. හැබැයි, එතැනදී
Governor ෙැත්තත ෙළාතකවත්ත හිටිපේ නැහැ.

සභො තිතුමො: ඒක නිසා ඔබතුමන්ලා කින්
දැම්මා, “පමම පොලී අනුොතය නිදහසේ පවපළඳ
පොපළේ තීරණය වූ පොලී අනුොතයක් පනාව, සෘජු
මිලදී ගැනීම් හරහා මහ බැංකුව මැදිහත්ත වීම හරහා
තීරණය විය.” කියලා. ඕනෑ නම් තවත්ත පදයක්
එතැනට add කරන්න ුළුවන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒකට evidence
නැද්වද? 2016 මාර්තු 29 පවනිදා එකට ඉඳලා නැද්වද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන් එයා කිසිම විධියකට පමයට සම්බන්ධ
පවලා නැහැ. මම හිතන්පන් ඒක පමතැනදීම
පගපනන්න අවශයයි. අපප්ප සාමානය ජනතාව
විශේවාස කරන්පන් “Govenor මාමා- බෑනාට
දුන්නා, ඒ නිසා මූ ගැහුවා, ගහලා පකෝටි ගණන්
පහේවා” කියලායි. අපි හිතනවා, insider
informationවින් තමයි පමාහු පමය කරලා
තිපබන්පන් කියලා. එතපකාට පම් insider
information ආපේ Governorපගන් කියන මතය
තමයි මහ ජනතාව පගාඩ නඟන්න හදන්පන්. ඒ
සඳහා තිපබන evidence පමානවාද? ඒ පවනුවට
පමතැන අෙට පෙපනනවා, Governor කිසිම
විධියකට සම්බන්ධ පනාවී, 2016 මාර්තු 29 පවනිදා
ඊටත්ත වඩා විශාල මුදලක බැඳුම්කර පමාහු ගත්තතා
කියන එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.
එතැනට
පම්කත්ත
add
කරන්න.
Mrs.
Wickramaratne, අපි පම්කත්ත add කරමුද? “එදින
මහ බැංකුව විසින් ප්රකාශ කරන ලද mark-tomarket rate එක සියයට 10.16ක් විය.” එෙමණයි.
Mark-to-market කියන්පන්,ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පවපළඳ පොපළන්
පවපළඳ පොළට.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
mark-to-market කියන්පන්, ඒ පොියට discount
කරලා අපප්ප portfolio එපක් value එක බලන්න
ඕනෑ. Mark-to-market rate එක අනුව profit
එකක් තිපබනවා නම්, notional profit එකක්
තිපබනවා. loss එකක් තිපබනවා නම්, notional
loss එකක් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපනක් කාරණය නම් නව මහ බැංකු Governor
ඉන්න විටදිත්ත auctionsවින් වැඩි හරියක්ම
Perpetual Treasuries එපකන් අරපගන තිීමයි.

සභො තිතුමො: අෙට අපනක් කාරණාවලට යන්න
ුළුවන් පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “5.5 ෙර්පෙුවල්
පෙෂරීසේ (perpetual Treasuries) සමාගම විසින්
2015 පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර නිකුතුව සඳහා ලංසු
තැීම.” එහි දැක්පවනවා, “ඉහතින් දැක් වූ ෙරිදි
ප්රාථමික පවන්පද්වසිය රු.බි. 1කට සීමා කපළේ නම්,
ඉහත සඳහන් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්...,-”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
අහන්පන් පම් විධියට පවන්පන් පකාපහාමද
කියලායි. පමතැන සාධාරණ සැකයක් තිපබනවා.
මම දකින විධියට සැකයක් නැතිව අපිට කියන්න
බැහැ, පමතැන මාමාපගයි බෑනාපගයි තිපබන
සම්බන්ධතාව නිසා තමයි බෑනාට පම්ක ගන්න
ුළුවන් වුපණ් කියලා. පමාකද ෙළපවනි අවසේථාපේ
රුපියල් බිියන 09ක් වැඩි වීම ගැන අපි පකතරම්
පහේවාද? නමුත්ත ඊළඟ අවසේථාපේදී Governor
ෙැත්තතකවත්ත ඉඳලා නැහැ. ඔහු පනාපවයි තීරණය
අරපගන තිපබන්පන්. ඒ 40ක් ඉල්ලලා, 77ක්
පදන්න තීරණය අරපගන තිපබන්පන් Tender
Board Committee එක. මම හිතන්පන් ඒ
ෙරසේෙරය ඉදිරියටම පේන්න පවනවා. ඒක මුලටම
පේන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඒ
කාරණාව ගැන කථා කරන්න කින් තවත්ත පදයක්
ඇතුළත්ත කරන්න තිපබනවා. ඒ කාරණාවට ෙසුවට
අදාළ කරුණක්, නමුත්ත පමතැනට පගපනනවා නම්,
වඩා පහාඳයි කියලා මම අදහසේ කරනවා. පම්ක
ඉතාමත්ත වැදගත්ත කාරණයක්. අපි පකසේ ෙැපලන
තර්ක පගපනනවා, පෙරවරු 10.47ට පමාකක්ද
වුපණ්, පෙරවරු 10.48ට පමාකක්ද වුපණ්,
Governor පමතැනට ගියාද, තව පදපදනකු අතනට
ගියාද, පම්ක බැලුවාද කියලා. ඒ විධියට අපි
පබාපහෝම ඕනෑකමින් පම්ක දිහා බලනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Perpetual
Treasuries ෙටන් ගන්පන් පමතැනින්. පම් විසේතරය
ඉදිරිෙත්ත කරලා ඊට ෙසේපසේ එය ඇතුළත්ත කළා නම්
හරි. Then, there is a meaning to it.

පමාකද පහේතුව, එකක් ගන්නවා පවනුවට දහයක්
ගත්තත නිසා. දැන් බලන්න, ඊළඟ අවුරුද්වපද්ව මාර්තු
මාසපේ 40ක් ගන්නවා පවනුවට 77ක් ගත්තතා.
එතපකාට වැඩිවුපණ් 09ක් පනාපවයි 37ක්. එයින්
බහුතරයක් ගත්තපත්ත ඇපලෝසියසේ කියන ුද්වගලයා.
එයින් හම්බකරු ගණන පමයින් හම්බකරු

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි පම්
කථා කරන්පන් 27 පවනිදා බැඳුම්කර නිකුතුව
ගැනයි.
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි, ඒකට ෙසේපසේ ,
“2016 මාර්තු මාසපේ පම් වාපේ බැඳුම්කරයක්
ඇවිත්ත තිපබනවා ඒක පමපහමයි” කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ.
එපහම එකක් අරපගන නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක තමයි
මාර්තු එක කියලා කියන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමපහම පදයක් තිපබවා. පමහි
තිපබන්පන් “ 2016 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016
මැයි මාසය දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව නිකුත්ත කර තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
සම්බන්ධපයන් ප ොදු-” නමුත්ත, පමතැන සියයට 99
ක් focus එක තිපබන්පන් පෙබරවාරි ගනුපදනුව
ගැන. අපි in detail ගිහිල්ලා තිපබන්පන් පෙබරවාරි
ගනුපදනුව ගැනයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2015 මාර්තු
මාසපේ රුපියල් බිියන 171ක් අරපගන
තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අජිත්ත පී.
පෙපර්රා ගරු මන්ීතුමනි, ඒ මාසයටම පන්ද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: බිියන 171ක්
අරපගන තිපබනවා, auctionsවින්. බිියන 14ක්
තිපබනවා, private placementsවින්; 92 per cent
from auctions and 8 per cent from private
placements. ඔබතුමා කියන තර්කය අදාළයි එපහම
බැලුපවාත්ත එතැන ඉඳලා තිපබන huge- අපි පම්
කථා කරන්පන් Rs. 10 billion වින් Rs. 5 billion
doubt එක ගැන පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පෙබරවාරි
ගනුපදනුවට වඩා මාර්තු ගනුපදනුව පලාකුයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක පවනම
කථාවක්. අපි ඒක සම්බන්ධපයන් in detail
ගිහිල්ලා නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඇයි ඒ නැත්තපත්ත
කියලා තමයි අපි අහන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒකට
පහේතුව අර පදපක් තමයි Perpetual Treasuries
Limitedලාට වැඩිපයන් ආපේ. පම්වාට ඇවිල්ලා
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
කරන්න ඕනෑ. නමුත්ත, පමතුමන්ලා එක්ක බැහැ
පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මන්ීතුමා කියන
එපක් වැදගත්තකමක් තිපබනවා. අපි කථා කරන්පන්
Perpetual Treasuries Limited එක ගැනයි, එවකට
හිටු Governor ගැනයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක තමයි මම
කියන්පනත්ත. පම් මාතෘකාව දමන එපක් පත්තරුම
පමාකක්ද කියලා මට පත්තපරන්පන් නැහැ. මැයි
මාසපේ ඒවා අපි බලලාවත්ත නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපප්ප මාතෘකාව
පමාකක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පම්ක
මුලම ෙටන් ගන්නවා පන්. ඉතා වැදගත්ත එකක්
හැටියට පමහි මුලටම දමන්න ඕනෑ, පෙබරවාරි
මාසපේ ගනුපදනුපේදී Governorපේ යම්කිසි
විධියකට සම්බන්ධයක් ඇතැයි සැකයක ෙහළ
වුණා. නමුත්ත 2016 මාර්තු ගනුපදනුපේදී ඔහුපේ
සම්බන්ධයක්-,

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මාතෘකාව
පමාකක් වුණත්ත අපි යථාර්ථය ගැන කථා කරමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: යථාර්ථය ඒක
පනාපවයි. මට ඇහුම්කන් පදන්න. “2015
පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා
කාල ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්
නිකුත්ත කර තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
සම්බන්ධපයන්” ඒක පන් අපප්ප focus එක.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 2015 මාර්තු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 2016
මාර්තු. ඒපකන් පන් වැඩිපයන් ගහලා තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්
පමය වැරැදියි. අපි බලලා තිපබන්පන් පදකයි පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ
තර්කයට මම ගරු කරනවා. ඇත්තත වශපයන්ම, ඔය
තර්කය apply පවනවාපන්, 2015 මාර්තු-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: What is
your point? Tell us in short පම්පක් auction
එපකන් වැඩිපයන් -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. 2016
මාර්තු-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි 2015
පෙබරවාරි 27 transaction එක ගැන හුඟක්
investigate කළා. බිියන 171ක් අරපගන
තිපබනවා-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is not
the issue. Auctionsවලට දුන්නාද කියන එක
පනාපවයි පන් කියන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු මන්ීතුමා,
auction ක්රමය වැරැදි නම්-

( 600 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Auction ක්රමය
වැරැදියි කියන්පන් නැහැ පන්.

පිළිබඳව තමයි පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේ අනුකාරක සභාවක් මඟින් ූර්ණ
විමර්ශනයක් සිදු කිරීම වඩා පයෝගය යැයි ගරු
කථානායකතුමා
2015
මැයි
20
දින
ොර්ිපම්න්තුපේදී ප්රකාශ කපළේ. ඒ අනුව තමයි
අෙට පම් ෙරීක්ෂණය එන්පන්. එතපකාට ආරම්භය
ගත්තපතාත්ත 2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016
වසපර් මැයි මාසය දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුළ සිදුවූ
බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධව වාර්තාවක්
සකසේ කිරීම පනාපවයි ඇත්තතටම තිපබන්පන්. ඒක
අපි වාර්තාපේ නමට පයාදා ගත්තතාට බැඳුම්කර
ගනුපදනුව ගැන නිශේිත කාරණාවක් තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Direct Placement
ක්රමය වඩා prudent පතෝරා ගැනීම විය යුතුව තිබියදී
එක දිගට, 2015 පෙබරවාරි 27 යම් ක්රියාවියක්
ෙටන් අරපගන 2015 මාර්තු මාසපේ auctions
වින් රුපියල් බිලියන 171 collect කරලා, ඊට
ෙසේපසේ බිියන 44, 35, 82, 99, 100, 57, 55, 20,
29, 61, 37, 135, 30, 114 continuously අරපගන
තිපබනවා. එතපකාට, අපි දැනට deeply
investigate කරලා තිපබන්පන් පෙබරවාරි 27
ප්රශේනය ගැන විතරයි. හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
ඇමතිතුමා සියල්ලම මඟහැරලා, -වුවමනාපවන්
පනාපවයි කියලා මම දන්නවා - 2016 මාර්තු
මාසපේ බිියන 135 total ඇවිල්ලා තිපබනවා - එහි
තිපබන මාර්තු 29 transaction එක ගැන විතරක්
කථා කරනවා. අපප්ප Report එපකත්ත ඒක
තිපබනවා. මම අහන ප්රශේනය පම්කයි. අපප්ප
mandate එක පවලා තිපබන්පන් පම් සියලුම
auctions ගැන පසායන්නයි. ඒක තමයි අපප්ප
mandate එක.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊට ෙසුව second
mandate එකක් තිපබනවා පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්පක් මාතෘකාව
පවනසේ පවන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පවනසේ
පවන්න බැහැ. නව ොර්ිපම්න්තුපේ පම් ක්රියාවිය
ෙටන් ගනිද්වදි අෙට කවුද mandate එක දුන්පන්? හරි
නම් අවසන් වූ කරුණු අවසන් පවනවා පන්.
ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
ොර්ිපම්න්තුපවන් ඉවරයි.

සභො තිතුමො: ඔබතුමාට මම පොඩි ෙැහැදිි
කිරීමක් කරන්නම්, පසායන්න බාධාවක් පහෝ
ෙරීක්ෂණවලට බාධාවක් පනාපවයි. අපප්ප
මාතෘකාව
එපහම
තිබුණා
වුණාට,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාවල එපහම දිගටම
මාතෘකාව ොවිච්ි කරලා තිපබන නිසා- හැඳින්වීපම්
ඔබතුමන්ලාට බලන්න ුළුවන්, පම්පක් නිශේිත
කරලා තිපබනවා පම් විධියට:

මහතො:

ඒ

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නමුත්ත කාලය
ඉතිරි කරන ගන්න අවශය නිසා අපි කින්
evidence ගන්න එකඟ වුණා. පම් අලුත්ත
ොර්ිපම්න්තුව පත්තරී ෙත්ත වුණාම අපප්ප COPE
එකට නැවත වරක් mandate එකක් යම් තැනකින්
ලැබුණා.
සභො තිතුමො: කාරක සභාව පන් ඊට ෙසුව
තීරණය කපළේ. පම් කාරක සභාව විසින් තමයි
තීරණය කපළේ. මහ බැංකුව කැපදේවාට ෙසුව
කාරක සභාව එකඟතාවකට ආවා බැඳුම්කර සිද්වධිය
සම්බන්ධපයන් වාර්තාවක් සකසේ කළ යුතුයි කියලා.
එතපකාට වාර්තාව සකසේ කිරීම කියලා අදහසේ
වුපණ්ම පම් ක්රියාවිය ගැන තමයි.

අපප්ප මාතෘකාව තිපබන්පන් එපහම වුණාට, එම
මාතෘකාව දිගටම විගණකාධිෙතිතුමාපේ හැම
වාර්තාවකම ොවිච්ි කරලා තිපබන නිසා
ඔබතුමන්ලාට හැඳින්වීපම් බලන්න ුළුවන්. පම්පක්
නිශේිත කරලා තිපබනවා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
මඟින් 2015 පෙබරවාරි මස 27 වැනි දින සිදු කරන
ලද 30 අවුරුදු බැඳුම්කර නිකුතුපේදී අක්රමිකතාවන්
සිදුවී ඇති බවත්ත, එම නිසා මුලයමය ොඩුවක් රජයට
හා රටට සිදුවී ඇති බවත්ත ෙවසමින් 2015 පබෙරවාරි
මාසපේදී එවකට ොර්ිපම්න්තු මන්ී මහාචාර්ය
ජී.එල්. පීරිසේ මහතා ඇතුළු මන්ීවරු ගණනාවක්
අත්තසන් කරන ලද නයාය ුසේතකයට ඇතුළත්ත කරු
පයෝජනාවක් තිපබනවා. ඒ පයෝජනාව අනුව ඒ
පිළිබඳ පසායා බලා වාර්තා කිරීමට තමයි 2015 මැයි
මාසපේදී ගරු අග්රාමාතයතුමා විසින් නීතිඥ ගාමිණි
පිටිෙන මහතා ඇතුළු පිරිසක් නම් කර කමිටුවක් ෙත්ත
කපළේ. ඒ කමිටුපේ වාර්තාව තමයි 2015 මැයි
මාසපේ 19 වැනි දින ගරු ලක්ෂේමන් කිරිඇල්ල
මහතා විසින් ොර්ිපම්න්තුපේ සභාගත කපළේ. ඒක
නයාය ුසේතකයට ඇතුළත්ත කරලා ඒ පයෝජනාව

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමා පවන්න. මම
පම් කියන්න යන්පන් ඉතිරි ටික දැන් කරන්න ඕනෑ
කියලා පනාපවයි. ඒක පනාපවයි කියන්න යන්පන්.
ඉතිරි ඒවා පහායන්න කියලා පනාපවයි මම
කියන්න යන්පන්. දැන් පම්ක දිගටම සිදු පවනවා.
අපප්ප වාර්තාපේ තිපබන්පන් සිද්වධි පදකක් ගැන
විතරයි. මපේ තර්කය පමාකක්ද දන්නවාද? ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්ීතුමා තර්කයක් මතු
කළා පන් “2016 මාර්තු මාසපේ 29 වැනි දින
මපහේන්රන් පකපනක් නැත; එපහම floor එකකට
ඇවිල්ලත්ත නැත: ඒත්ත වැපඩ් පවලාය” කියලා. එක
සිද්වධියක මපහේන්රන් ඉන්නවා, අපනක් සිද්වධිපේ
මපහේන්රන් නැහැ. අතර මැද තිපබන සිද්වධි,
පතාරතුරු අපි ළඟ තිපබනවා. Trend එකකුත්ත
( 601 )
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තිපබනවා. එතපකාට අපි පහායලා බලලා
තිපබනවාද අඩු ගණපන් ඔය කියන PTL සමාගමට
ඔය කාලය තුළ බිියන එකසිය ගණන් යද්වදි,
auction පවද්වදි ඒපකන් පකාෙමණ ප්රමාණයක් පම්
PTL සමාගමට ගිහින් තිපබනවාද කියලා. එච්චරයි
මම කියන්පන්.

ඕනෑ. අපි දැන් ෙළමු වැනි එපකන් පසායා ගන්න
උත්තසාහ කරනවා. ඊට ෙසුව හැම auction එපකන්ම
පකාපහාමද පම් පහාපර් පවන්පන් කියලා අපි
නිගමනයක් පදන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අවසානයට
කියන්න තිපබන පද්ව මම දැන්මම කියන්නම්. ඇත්තත
කථාව පම් Perpetual Treasuries Limited එපක්
අධික අසීමිත, ලාභයට පහේතුව ඒ අයට කාරණා
පදකකින් advantage එකක් තිීමයි. එකක් තමයි
මාමා අධිෙති වුණත්ත, නැතත්ත insider information
ඒ අයට continuously ලැපබනවා. පදවැනි එක
තමයි capital market එපක් පම් අය පලාකුවට play
කරන නිසා අපනක් ඔක්පකාපටාම වඩා capital
advantage එකක් තිපබනවා. අපි සාමානයපයන්
bonds අවලංගු කරන්පන් නැහැ පන්. බැංකුව හරි,
කවුරු හරි, පමානවා හරි පම් ක්රියාවිය නීතිපේ
frame එකට ඇතුල් පවනවා. අපප්ප පකටුම්ෙපත්ත
තිපබන අවසාන නිගමනය - අපි transactions
පදකක් ගැන විතරක් කිේවත්ත, මුල් එපක් මපහේන්රන්
පකපනක් ඉන්නවා. පදවැනි එපක් මපහේන්රන්පේ
personal involvement එකක් නැහැ. Still the
same thing happens. එතපකාට ඉතුරු ඒවාපේ
අෙට එපහම evidence එකක් නැහැ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමා කියන
එපක් වැදගත්තකමක් තිපබනවා. PTL එක ලාභ
ගත්තත එක ගැන හැම තැනම කථා කරනවා පන්.
එපහම ලාභ අරපගන තිපබන්පන් පම් සිද්වධිපයන්
විතරක් පනාපවයි පන්. අර ඔක්පකාම එක්ක පන්.
පම් සිද්වධිපයන් ලාභ ගත්තත විධියට පන්
පේදිකාවලයි, හැම තැනම කථා කරන්පන්. නමුත්ත
ලාභ අරපගන තිපබන්පන් අවුරුද්වපද්වම කරු
අපනක් සියලු පදයින්ම පන්. අපි හදන වාර්තාපේ
අවසානපේ පම් point එක දමමු.
ඩබ්ලලිේ.පී. සී. වික්රමරත්න මහතො: එක එක bond
එපක්දී පවන පවනම percentage එක තිපබනවා.
Bond-wise තිපබනවා එක එක ආයතනයට ගිය
percentage එක ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Bonds වැඩිපයන්
ගත්තත අය පකාපහේද ඉන්පන්?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හැම එකක් ගැනම
තිපබනවා කියලා කියන්පන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියන කාරණය හරි.
ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතයට එකඟ පවන්න
පවනවා. මම අවසානපේ කියන්න යන එක දැන්
කියන්නම්. නැත්තනම් ඇයි මම පම්ක කියන්පන්
කියලා හිතයි. විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතයට එකඟ
පවන්න අෙට යම් පහේතුවක් තිපබනවා. Mature
පවච්ච නැති market එකක free auctionsවලට
යන්න යන තීරණපේ ප්රශේනයක් තිපබනවා.

සභො තිතුමො: පමපහම පත්තරුම් ගත්තපතාත්ත හරි.
අපි පම් කාරක සභාවට මහ බැංකු නිලධාරින්
කැඳවු අවසේථාපේ මන්ීතුමන්ලා ප්රශේන කපළේ,
සාකච්ඡා කපළේ නිශේිතව පෙබරවාරි 27 සහ මාර්තු
මාසපේ සිදු වුණු ගනුපදනු පදක ගැන තමයි. නමුත්ත
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ සියලුම බැඳුම්කර
ගනුපදනු පිළිබඳ සවිසේතර වාර්තාවක් තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අෙට evidence
තිපබනවා.

සභො තිතුමො: අපි Perpetual Treasuries Limited
එපක් හැම ගනුපදනුවක්ම එකින් එක එකින් එක
investigation කපළේ නැහැ. අපි පම් ගනුපදනුවලදී
අනාවරණය කර ගත්ත කරුණු ප්රමාණයක් මත තමයි
පම් වාර්තාව සකසේ කරන්පන්. පම් වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්. එම නිසාම
අපප්ප නිර්පද්වශපේ තිපබනවා “පම් ප්රශේනගත
බැඳුම්කර ගනුපදනුවට සම්බන්ධ ෙර්පෙුවල්
පෙෂරීසේ
ිමිටඩ්
ආයතනය
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුපවකු පලස ඉතා පකටි කාලයක් තුළ
අධික ලාභයක් උෙයා ඇති අතර එපසේ ලාභ ඉෙයිපම්
ක්රියාවිය පිළිබඳ ූර්ණ බලැති යාන්ත්රණයක්
මඟින් ෙරීක්ෂණයක් කළ යුතු අතර - අපි එපහම
ෙරීක්ෂණය කළා නම් එපහම පදයක් දමන්පන්
නැහැ පන්- එමඟින් ඔවුන්පේ කටයුතු හරහා මහ
බැංකුවට හා රජයට මූලයමය ොඩුවක් සිදුවී ඇත්තදැයි
ඉතා ඉතා කඩිනමින් අනාවරණය කර ගැනීම මහ

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: Secret නිසා නම
දැම්පම් නැහැ. පක්.එච්.ඒ. එපහම කියලා දමලා
තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි දැන් එකඟ
පවන්න ඕනෑ ඇත්තත නම් දමන්න.
සභො තිතුමො: අපි දැන් පකාපහාමත්ත එපහම පන්
තීරණය කරලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, පම්ක
ඉතාම වැදගත්ත. පමාකද, රපේ කථාව යන්පන්
Perpetual Treasuries Limited එක පමච්චර
මුදලක් උෙයලා තිපබනවා, ඔක්පකාම පහාරකමින්
උෙයලා තිපබන්පන් කියලා පන්. එතපකාට අපි
පසායලා පදන්න ඕනෑ පමාකක්ද ඒ පසාරකම
කියලා. Auction එපකන් පකාපහාමද පසාරකම්
කරන්පන් කියලා අපි ක්රමපේදයක් පසායලා පදන්න
( 602 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිෙත්ත කර තිබූ Perpetual
Treasuries
සමාගම
ඇතුළු
පවනත්ත
ගනුපදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට
අවසේථාවක් පනාතිබූ බව ඉහත වගුපවන් ෙැහැදිි
පේ....”
කියලා
තිපබනවා.
“
පවනත්ත
ගනුපදනුකරුවන්ට බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට
අවසේථාවක් පනාතිබූ බව...” කියලා අෙට කියන්න
ුළුවන්ද? Auction එකක් කියන්පන් ඕනෑම
පකපනකුට ඕනෑම ගණනක් දමන්න ුළුවන් පන්.

බැංකුපේ වගකීමක් පලස කාරක සභාව තරපේ
විශේවාස කරයි” කියලා
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එම නිගමනයට
මපේ ප්රශේනයක් නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒපකන් අදහසේ කරන්පන් අපි පම්
කාරක සභාපේදී ෙර්පෙුවල් පෙෂරීසේ ිමිටඩ්
ආයතනය ගැන සම්ුර්ණ ෙරීක්ෂණයක් කපළේ
නැහැ කියන එක පන්. එම නිසා එවැනි
ෙරීක්ෂණයක අවශයතාව තමයි එම නිර්පද්වශපයන්
අනාවරණය පවන්පන්.

සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
තිපයන්පන්, පම් අනු පිළිපවළට ඇවිත්ත රුපියල්
බිියනයකට සීමා වුණා නම්, ඒ රුපියල්
බිියනයට එන අය තමයි ඉහළ සිට තිපයන්පන්.
රුපියල් බිියනයට එන අය අතපර් Perpetual
Treasuries සමාගම නැහැ කියලා කියන්පන්. ඒක
නිශේිතයි පන්. ඒක පවන්න ුළුවන් කියලා
කියන්න බැහැ පන්. Bank of Ceylon ගණනට
ඉල්ලුවා නම් පවන්න ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් report එපක්
මතු පිට කියපවන්න ඕනෑ, annexure එකක් විධියට
පනාපවයි. මම timing ගැන කිේවා වපේ, පම්
report එපක් මතු පිට කියපවන්න ඕනෑ නිගමනවල පම් ආයතනය ගැන විපශේෂපයන්
කියනවා පන්. එපහම නම් අපි ඔය දවපසේ ඉඳලා
2016 වසපර් මැයි මාසය දක්වා තිබුණ
auctionsවලදී සහ direct placementsවලදී පම්
සමාගම පකාෙමණ bonds ප්රමාණයක් මිලදී
ගත්තතාද කියන එක සහ පමාන rate එකටද ගත්තපත්ත
කියන එක අපප්ප වාර්තාපේ ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ.
අමුතුපවන් සාක්ි අවශය නැහැ. අෙට දැනට
තිපබන evidence අනුව. ඒකට අපි එකඟ පවමුද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “එදින පවන්පද්වසිය
මඟින් නිකුත්ත කිරීමට අපප්පක්ෂා කළ රු.බි 1ක මුදල
රු.බිියන 10.058 දක්වා වැඩි කිරීමට තීරණය
කිරීම පහේතුපවන් ඉහත සඳහන් ප්රාථමික පවපළඳුන්
07පදනා අතරද පනාසිටි Perpetual Treasuries
සමාගම එදින නිකුත්ත කරන ලද මුළු බැඳුම්කර
වටිනාකමින් 50%ක් එනම් රු.බිියන 5ක් ලබා
ගැනීපම් අවසේථාව උදා වී තිීම කැපී පෙපනන
ලක්ෂයක් වූ බවත්ත ( ඇමුණුම 1 හි ඇමුණුම xxv
බලන්න - පිටුව 114) පමහිදී එම රු.බිියන 5කින්
රු.බිියන 2ක් ඍජුවමත්ත රු.බිියන 3ක් පවනත්ත
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු වූ ලංකා බැංකුව හරහා
වක්රාකාරපයනුත්ත ලබා ගැනීමට එම සමාගම කටයුතු
කර තිබූ බවත්ත විගණකාධිෙති වාර්තාව පෙන්වා
පදනු ලබයි.”

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට ඒක ෙර්පෙුවල්
පෙෂරීසේ ිමිටඩ් ආයතනය ගැන තිපබන පකාටසට
ඇතුළත්ත කරන්නත්ත ුළුවන්. එපහම නැත්තනම්
පවනම ෙරිච්පේදයක් විධියට ඇතුළත්ත කරන්නත්ත
ුළුවන්. Attachmentsවල තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Recommend
කරන්න අෙට හරියටම පහේතුවක් තිපබන්න එොයැ.
පම් specific සිද්වධියට තිපබන සම්බන්ධයට
අමතරව අවරුදු 1 ½ක් පම් unhealthy සංසිද්වධිය සිදු
පවනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමහි perception එක තමයි,
Perpetual Treasuries සමාගම bid කළාද, නැද්වද, ඒ
නම් වැපටනවාද? කියලා පමතැනදී පප්පනවා වාපේ.
එතැනදී ඇත්තතටම bid කරලා තිපයන්පන් කවුද?,
නැත්තපත්ත කවුද? කියලා දන්පන් නැහැ.

ඒක පවනවා. ඒ නිසා specifically පම්
transaction හැම එකකම PTL සමාගපම් ෙංගුව ප්රමාණය- ප්රතිශතයක් විධියට දාලා ඔබතුමා කියු
recommendation එකට match කරන්න ුළුවන්.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියන පකාටස ඇතුළු
කරන්පන් පකාතැනටද? ඒ ඇතුළු කරන ආකාරයත්ත
සමඟම කිේපවාත්ත පල්සියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි pre නිගමනයට
ඇවිත්ත පම් ටික ියන්පන්. මම එපහම ියනවාට
විරුද්වධ නැහැ. අෙට පහාරා ඔපහාමයි කියලා
ියන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “ ෙර්පෙුවල්
පෙෂරීසේ (Perpetual Treasuries) සමාගම විසින්
2015 පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර නිකුතුව සඳහා ලංසු
තැීම - ඉහතින් දැක්වූ ෙරිදි ප්රාථමික පවන්පද්වසිය
රු.බි.1කට සීමා කපළේ නම් ඉහත සඳහන් ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් 7පදනා හැරුණු විට එදිනට ලැී
තිබූ එකතුව රු. බිියන 20,708ක් වූ සියලුම මිල
ඉදිරිෙත්ත කිරීම් වින් සියයට 75ක ප්රමාණයක්

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට ඒක කැමැති විධියට
සඳහන් කරන්න ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: රුපියල් බිියන 1ක්
හම්බ වුණා නම් හම්බ පවන්පන් නැහැ; රුපියල්
බිියන 2ක් ලැබුපණාත්ත පමපහමයි; රුපියල්
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බිියන 5ක් ලැබුපණාත්ත පමපහමයි කියලා අපි
පමතැනදී නිගමනයකට එනවා පන්. ඔය විධියට
එක ගනුපදනුවක් ගත්තපතාත්ත ඕනෑ විධියට හැම
පවන්පද්වසියක්ම එකින්එක විග්රහ කරන්න ුළුවන්.
දහයක් ඇතුළත පමන්න පම් ගණන සමාගමට
ලැබුණා කියන එක හරි. ෙළමු වැනි බිියනය තීන්දු
කපළේ මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ෙමණක් නම්, පවන
කවුරුවත්ත පනාපවයි නම්, ඒත්ත පම් කාරණය
නිවැරැදියි. අෙට ලැබුණු ඔක්පකාම සාධක අනුව
තිපයන්පන්, ඒ තීන්දුව ගත්තපත්ත එතුමා පනාපවයි
කියලා. අපි පමතැනදී පවනම නැවත හඳුන්වනවා.
බිියනයක් හම්බ වුණා නම් ඔහුට කීයක්වත්ත හම්බ
පවන්පන් නැහැ. 1.7ක් හම්බ වුණා නම් හම්බ
පවන්පන් නැහැ. 2.5ක් හම්බ වුණා නම්-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි පම් තිපයන
ඒවා ුළුවන් තරම් තියා ගන්න බලමු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් ටික තියන්න.
රුපියල් බිියනයක් දුන්පනාත්ත කිසි පදයක්
ලැපබන්පන් නැහැ කියන එක වටිනවා නම්
දමන්න. රුපියල් බිියන 10න් සියයට 50ක් රුපියල් බිියන 5ක්- හම්බ වුණා කියන එක තමයි,
මා දකින විධියට වැදගත්ත පවන්පන්. පදකයි දශම
ගණනකට තීන්දු කළා පන්. එතපකාට කීයක්
ලැපබනවාද? එපහම එකින්එකට එකින්එකට
ගන්න බැහැ පන්. එකක් ඉල්ලුවා නම් පමපහමයි;
1.7ක් තීන්දු කපළේ කවුද? 2.5ක් වුණා නම් කීයද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 2.6ටත්ත
නැහැ පන්.

සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමනි, අපප්ප ෙරීක්ෂණය
ඒක පන්ද?

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එකක්
බිියනපේ bid කරු එක, අපනක් එක බිියන
10ට ගත්තත එක. Justify පවන figures පදකයි
තිපයන්පන්. එකක් auction එක අපනක් එක ගත්තත
එක.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම් 2.5ක්
වුණා නම් කියලාත්ත දමන්න ඕනෑ පන්.
සභො තිතුමො: ඒකත්ත ඊට ෙසේපසේ තිපබනවා පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තිපයන්පන්
පකාපහේද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක එපහමම තියමු.

සභො තිතුමො: එතැන පනාපවයි. ඊළඟ තැන්වල
තිපයනවා.

සභො තිතුමො: පමපහමත්ත පවන්න ුළුවන්. 20ම
ගත්තතා නම්, Perpetual Treasuries සමාගමට යන
ගණනත්ත දමන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
තිපයන්පන් loss calculation එපක්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක පම්
වාර්තාපේ තිපයනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ loss calculation
එපක්. ඒක එන්න ඕනෑ පමතැනට පන්. පමතැනදී
අපි පහාරා පමපහමයි, සිද්වධිය පම්කයි කියලා.
එපහම නම් පම්කත්ත දමන්න ඕනෑ. 1.3ක් ගත්තතා
නම් පම් ගණන හම්බ පවනවා. 2.5ක් ගත්තතා නම්
පම් ගණන ලැපබන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ඒක පවනම තිපයනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “2005 පෙබරවාරි
27 බැඳුම්කර පවන්පද්වසිපේදී මුලය පවපළඳ පොළ
තුළ ලංකා බැංකුපේ හැසිරීම - පමදින බැඳුම්කර
පවන්පද්වසිපේදී ෙර්පෙුවල් පෙෂරීසේ සමාගම
මඟින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව එම සමාගම
පවනුපවන් .......” ලංකා බැංකුව සම්බන්ධපයන්
audit එකක් කරලා තිපයන නිසා, පම්ක අෙට
අවශයද?

සභො තිතුමො: ඒ ටික ඇතුළු කරන්න ුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක අයින්
කළා කියලා ගැටලුවක් පවන්පන් නැහැ. පමච්චර
හම්බ වුණාම පමච්චරයි කියලා, ඒක පවනම
වගුවක් හැටියට දැම්මාම හරි. හැබැයි, එහි පත්තරුමක්
නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: කමක් නැහැ.
ඒක තිබුණා කියලා ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “2015 පෙබරවාරි
27 බැඳුම්කර පවන්පද්වසිපේදී පටන්ඩර් කමිටුපේ
ක්රියාකාරිත්තවය - පද්වශිය ණය කළමනාකරණ
කමිටුව විසින් ප්රාථමික පවන්පද්වසිපයන් නිකුත්ත
කිරීමට නිර්පද්වශ කර තිබුපණ් රු.බිියන 1
බැඳුම්කර ෙමණි. එපසේ වුවද එම ප්රමාණය පමන් දස
ගුණයකටත්ත වඩා වැඩි ප්රමාණයක් එනම්, රු.බිියන
10.058ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනීමට 2015 පෙබරවාරි
27 වන දින පවන්පද්වසිය ෙැවැත්තවීපමන් ද අනතුරුව
ෙැය 12.30 සිට ෙැය 13.10, දක්වා ෙැවැත්තවුනු අංක
2/2015 දරන භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පටන්ඩර්

සභො තිතුමො: එතපකාට පකාපහාමද පවන්න
ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කරන්න ඕනෑ විධිය කියන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 2010 වර්ෂපේ
Perpetual Treasuries සමාගමට සියයට 5ක්
ලැබුණා කියන එක හරි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක
ගැපලේපවාත්ත පවන්පන්, කින් Report එපක්
තිපයනවා. පම් Report එපක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි අයින් කරන්පන්
අනවශය ඒවා පන්.

( 604 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කමිටුව (Treasury Bond Tender Committee)
විසින් තීරණය කර තිබුණි (ඇමුණුව xxiv). පමහිදී
නිරීක්ෂණය වූ වැදගත්තම කරුණ වන්පන් ඉහත
තීරණය
පගන
ඇත්තපත්ත
පවන්පද්වසිය
ෙැවැත්තවීපමන්ද
අනතුරුව
බවය...”
පවන්පද්වසිපයන් අනතුරු පන් තීන්දුව ගන්න ඕනෑ.

කියලා. ඒක understood පන්. රුපියල් බිියනයක්
දාලා බිියන 10ක් ගත්තතාම ඒක පවන්පද්වසිපයන්
ෙසේපසේ පවන්න ඕනෑ පන්.
එල්.එසේ.අයි.
පනාපවයි.

ජයරත්න

මහත්මිය:

එපහම

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: මාසයටම
තිපයන requirement එක identify කරනවා පන්. ඒ
සම්ූර්ණ schedule එක මාසය ෙටන් ගන්න කින්
අනුමත පවන්න ඕනෑ පන්. පම් පටන්ඩර් එක මාර්තු
මාසයට අදාළව පන් ගන්පන්. හැබැයි, ඒ පටන්ඩර්
එක අනුමත කරන්පන් පම් තීරණය ගත්තතාට
ෙසේපසේ. ඒ කියන්පන් DDMC එක රැසේ පවන්පන්
පම් තීරණ ගත්තතාට ෙසුවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
හිතන්පන් ඒක අනවශයයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක අනවශයයි.
පටන්ඩර් කමිටුව තීන්දුව ගන්පන් පවන්පද්වසිපයන්
ෙසුව පනාපවයි ද? පටන්ඩර් කමිටුව තීන්දුව
ගන්පන් පවන්පද්වසිපයන් ෙසුව පන්. පමහිදී ඒක
වැදගත්ත කරුණක් පනාපවයි. ඊට කින් තීන්දුව
ගත්තතා නම් තමයි වැදගත්ත කරුණක් පවන්පන්.
පවන්පද්වසිය අවසන් පවන්න කින් ගත්තතා නම්
තමයි, වැදගත්ත කරුණක් පවන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමහිදී නිරීක්ෂණය
වූ වැදගත්තම කරුණ වන්පන් ඉහත තීරණය පගන
ඇත්තපත්ත පවන්පද්වසිය ෙැවැත්තවීපමන්ද අනතුරුව
පනාපවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, එයින් කියන්න අදහසේ කපළේ
පමාකක්ද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පමහි වැදගත්ත
කරුණ වන්පන් Tender Board එක තීන්දුව
ගත්තතාට, ණය මණ්ඩලය ගන්න ඕනෑ තීන්දුව,
Tender Board එපක් තීන්දුව අර පගන වැපඩ්
කළාට ෙසේපසේ ගත්තතා කියන එකයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමහි තිපයනවා. “
පමය ඉහත 5.1.3 පේදපේ සඳහන් කර ඇති පද්වශිය
ණය කළමනාකරණ කමිටුව විසින් රු.බිියන
12.550ක් ඍජු ක්රමපයන් සුරා ගැනීමට කර තිබූ
තීරණපයන් සම්ූර්ණපයන් බැහැර වීමකි.” කියලා.
ඒක කියන්න තමයි ඉහළින් සඳහන් කළ කරුණ
කියන්පන්. ඒක වැරැදියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක පමපහම
පවනසේ පවන්න ඕනෑ. “පමම නිරීක්ෂණපේ
වැදගත්තම කරුණ වන්පන් රුපියල් බිියන 10.058
ගැනීම සඳහා තීරණය පගන ඇත්තපත්ත පම් දිනට
ෙසුවය.” කියන එක එන්න ඕනෑ. දිනයක් දාලා
කියන්න ඕනෑ, ඒ දිනට ෙසුවය කියලා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී වික්රමරත්න මහතො: පමතැනට එන්න
ඕනෑ Tender Committee එක පනාපවයි. DDMC
එපක් monthly cash flow එක-

පවනත්ත කාරණා කියන්පන් නැතුව, දිනයක් දාලා
කියන්න ඕනෑ ඒ දිනට ෙසුවය කියලා. පම්පක්
වැදගත්තම කරුණ වන්පන්, බිියන 10.058 ගැනීමට
තීරණය පගන ඇත්තපත්ත පමන්න පම් දිපනන් ෙසුවය
කියලා, දිනය දැම්මා නම් හරි. “තීන්දුව ගත්තපත්ත
පවන්පද්වසිය ෙැවතීපමන් අනතුරුව බව” කියලා
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතැන එපහම
එකක් දාලා නැහැ පන්.
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය: එතැන “ඉහත
තීරණය” කියන්පන් ෙළමුපවන්ම තිපයන එක.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක අවශය නැහැ
පන්. ෙළමුපවන් රුපියල් බිියනයක් ගන්න තීන්දු
කළා. ඊළඟට “ ....පටන්ඩර් කමිටුව (Treasury
Bond Tender Committee) විසින් තීරණය කර
තිබුණි.” කියන තැනින් අවසන් පන්. පවන වැදගත්ත
කරුණක් නැහැ.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය : බිියන
10.058ට කියන්පන් Tender Committee එපක්
decision එක පන්. DMC එක කියන්පන් බිියන
එකයි, බිියන 172 කියන ගණන පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක කිනුයි
කියන්පන්.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය: -DDMC
එපකන්- ණය කළමනාකරණ කමිටුපවන් මුළු
මාසයටම අවශය ප්රමාණය ඊට කින් මාසපේ
තීරණය කරනවා. ඒක මාසය ෙටන් ගන්න කින් ඒ
පගාල්ලන් approve කර ගන්න ඕනෑ. පම්ක
ගන්පන් පමාන ක්රමයටද; පවන්පද්වසි ක්රමයටද
කියලා.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය : ඒක මාසයක
programme එක පන්. ඒ මාසපේ programme එක
අනුමත පවලා තිපබන්පන්ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම නම්
පමපහම දාන්න ඕනෑ. “Debt Department එපක්
තීන්දුව වූපේ, පම් බිියන එකත්ත, බිියන 170ත්ත

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමිය කියන්පන්
පම් decision එක ගත්තපත්ත පවන්පද්වසිපයන් ෙසුව
( 605 )

ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

ගැනීමය. නමුත්ත, පමහිදී විපශේෂ කරුණ වූපේ
බිියන එකකට දාලා බිියන දහයයි දශම ගණනක්
එදිනම පවන්පද්වසිපයන් ලබා ගැනීමයි.” කියලා.

පවන්පද්වසිපයන් ලබාපගන ඉතුරු බිියන 170
පමන්න පම් කාලය තුළ ලබා ගැනීමයි” කියලා. ඒ
කාලය ඔබතුමාන්ලා දා ගන්න. මාසයක් තුළ.

එල්.එසේ.අයි.
ජයරත්න
මහත්මිය
පවන්පද්වසිපයන් ෙසුව ලබා ගැනීමයි.

:

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක ුදුම
වැඩක් පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පවන්පද්වසිපයන්
ෙසුව පනාපවයි. පවන්පද්වසිපයන් ලබා ගැනීමයි.
“පවන්පද්වසිපයන් ෙසුව” කියලා කිේපවාත්ත පවන
පත්තරුමක් එන්පන්. “පවන්පද්වසිපයන් ලබා
ගැනීමයි” කියලා එන්න ඕනෑ. “පවන්පද්වසිපයන්
ෙසුව ලබා ගැනීමයි” කියලා කිේපවාත්ත, ඒපකන්
අහසේ පවන්පන් පහාරයක් කරනවා වාපේ පදයකුයි.
පවන්පද්වසිපයන් ෙසුව පන් තීන්දුව ගන්පන්, දහයයි
දශම ගණන ගන්න. පවන්පද්වසිය ඉවර වුණාම තමයි
තීන්දු
කරන්පන්
10.058
ගන්න.
ණය
පදොර්තපම්න්තුව ගත්තතු තීන්දුව වුපණ්, බිියන
එකයි, බිියන 170යි ගන්න එක. නමුත්ත පමහි
විපශේෂ කරුණ වන්පන්, බිියන එකක්
පවන්පද්වසියට දාලා, එදිනම පවන්පද්වසිය අවසන් වූ
ෙසු බිියන 10.058ක් ගැනීමට තීන්දු කිරීමයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : භාෂාව දාලා ඊට
ෙසේපසේ කථා කරමු. පම් ටික ඇතුළත්ත පවන්න
ුළුවන්. “පද්වශීය ණය කළමනාකරණ කමිටුව
විසින් ප්රාථමික පවන්පද්වසිපයන් නිකුත්ත කිරීමට
නිර්පද්වශ කර තිබුපණ්” කියන තැනට පම් කෑල්ලම
දාන්න ුළුවන්. “පමහිදී නිරීක්ෂණය වූ වැදගත්තම
කරුණ වන්පන්, බිියන එකක් පවන්පද්වසිපේ
කැඳවා පවන්පද්වසිය අවසන් වීපමන් ෙසුව බිියන
10.058ක් ගැනීමට පටන්ඩර් කමිටුව තීරණය
කිරීමයි. තවද, අපනකුත්ත වැදගත්ත කරුණ වන්පන්
එදිනම කියලා පවලාව දාලා පමම බිියන 10.058
ගැනීපම් තීන්දුපවන් ෙසුව ණය පදොර්තපම්න්තුව
රැසේවී බිියන එකක් පවන්පද්වසිපයන් ලබා
ගැනීමටත්ත, ඉතිරි මුදල direct placements එපක්ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක ටිකක්
confuse පවනවා පන්.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය : ඒ පටන්ඩර්
පකාමිටි එපකන්. ඒ වුණාට DDMC එක, එදා හවස
තීරණය කරනවා, බිියන එකයි ගන්පන් කියලා.
එදා උපද්ව බිියන එකයි කියලා බිියන 10.058කට
ගියා පන්. එතපකාට පටන්ඩර් පකාමිටිය decide
කරලා ඉවරයි. එදා full auction ගියා. පම්
පගාල්ලන් හවස ආෙහු තීරණය කරනවා, පම් මුළු
මාසයටම direct placement යන්පන් එක
බිියනයයි. අපනක් 170ම ගන්පන්-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පම් තිපබන එක
පන්. I have to say that.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඇයි, අපි
ඒක දාන්පන්?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : Why is there a
confusion? ඔබතුමන්ලා අහන්පන් ඒක පන්.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො : අෙට අදහස
විධියට ගන්න පවන්පන් පම්කයි. පද්වශීය ණය
කළමනාකරණ කමිටුව තමයි පමාන ක්රමයටද
යන්පන් කියන එක තීරණය කරලා ඉදිරි මාසය
සඳහා ණය programme එක අනුමත කරන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : Direct placements
පනාපවයි, auction.
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්න මහත්මිය : එක
බිියනයක් auction යනවා. අපනක් ඔක්පකෝම
යන්පන් direct placements කියලා programme
එක අනුමත කරනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම plan කළාම,
ඒ අනුව කරන්න ඕනෑ. එපහම plan කළාම ඒ
guideline එක අනුව කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ පකායි
කාලපේදීද?

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො : එපහම තමයි
කරන්පන්. පම් කියන programme එක මාර්තු
මාසයටයි අනුමත කරන්පන්. ඒ මාසයට අදාළ
පටන්ඩර් එක තියලා පටන්ඩර් එක ඉවර වුණාට
ෙසේපසේ ආෙහු DDMC එක රැසේ පවලා තමයි පම්ක
අනුමත කරන්පන්.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො : ඒක කරන්පන්
පම් පටන්ඩර් එක ඉවර වුණාට ෙසේපසේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක මම දන්නවා.
The Hon. Ajith P. Perera: It is a ratification.
Mr. W.P.C. Wickramarathne: That is the
whole programme for the month.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතපකාට
පම් පගාල්ලන් අනුමත කරන්න ඕනෑ, බිියන 10ක්
ගත්තතා කියලා පන්?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : පමපහම දැම්පමාත්ත
හරි. මම පම් කියන ටික ියා ගන්න. පමපහම
ආපවාත්ත හරිද කියලා බලන්න. “පමදින ණය
කමිටුපේ තීන්දුව වනුපේ, බිියන එකක්

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො : ඒක තමයි. ඒ
programme එපක් තිපබන්පන් Rs. 1 billion එකට

( 606 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

auction යන්නත්ත,
placement යන්නත්ත.

ඉතුරු

ප්රමාණය

direct

නිකුත්ත කිරීම පිළිබඳ විගණකාධිෙතිවරයාපේ
විපශේෂ විගණන වාර්තාව මඟින් ඉදිරිෙත්ත කරනු
ලබයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක
footnote එකක් හැටියට දැම්මා නම් පහාඳයි.
නැත්තනම් පම්ක ෙැටපලනවා පන්.

6.1. බැඳුම්කර නිකුතුව රුපියල් බිියන 1කට
සීමා කපළේ නම් ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය”
පම්ක පන් වැදගත්ත කාරණය. පම්පකන් පගාඩක්
දුරට ඉවර පවනවා.

සභො තිතුමො : ඒ කියන්පන් පමපහමයි. Rs. 1
billion එකට auction යන්න ඉතුරු ප්රමාණය direct
placements ගන්න කියලා DDMC එපක් හදු
report එක ඒ විධියටම ඒ පගාල්ලන් ඊට ෙසේපසේ
අනුමත කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්න. අපි පම් අවාසිය කියලා එකක් හදනවා. ඒ
අවාසිය හදන්පන් පකාපහාමද? විගණකාධිෙතිතුමා
තීරණය කරනවා, බිියන එකට වඩා ගත්තතු නිසා
difference එක Rs. 1.4 billion. Rs. 1.4 billion
කියන එපක් ලංසු මිල රුපියල් 104.5073. හරි
පන්ද? එතපකාට රුපියල් 104.5073 cut-off එකක්
හැටියට විගණකාධිෙතිතුමා ගන්නවා. ඒ තමයි ETF
එපකන් එන හත්තවැනි bid එක. ඊට ෙසේපසේ අටවැනි
bid එක එන්පන් 103.1158කට. එතපකාට ඒ පදක
අතර තිපබන පවනස බලනවා. රුපියල් 104.5073
සහ රුපියල් 103.1158 කියන එපක් ශත ගණනක
පවනසක් තිපබනවා. රුපියල් සියයට පම් ශත
ගණපන් පවනස නම්, bid එපක් amount එපකන්
ඒක වැඩි කරනවා. පම් අවසේථාපේ bid එක රුපියල්
මිියන 50යි. ඒක loss එක හැටියට අපි සඳහන්
කරනවා. පම් විධියට තමයි ඊළඟ එකට යන්පන්.
ඊළඟට, “පේ” කියන bid එක ගත්තපතාත්ත රුපියල්
102.20 රුපියල් 104න් අඩු කරනවා. ඒ පවනස
ගන්නවා. දාලා තිපබන bid එක මිියන 100යි.
ඒපකන් වැඩි කරලා loss එක හදනවා. අවසාන bid
එක තමයි රුපියල් 90ට තිපබන්පන්. එතැන
රුපියල් 14.33ක පවනසක් තිපබනවා. රුපියල්
100ට රුපියල් 14 නම්, රුපියල් බිියන තුනට
රුපියල් මිියන 430යි කියලා loss එක හදනවා. අපි
පත්තරුම් ගනිමු, පම් විධියට තමයි පම් loss එක
හදලා තිපබන්පන් කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක ුදුම
වැඩක් පන්.
සභො තිතුමො : හැබැයි, ක්රියාවිය සිදු පවලා
තිපබන්පන් පවන විධියකට. ක්රියාවිය සිදු පවලා
තිපබන්පන්, Rs. 1 billion පවනුවට Rs. 10 billion
අරපගන. ඒක පනාපවයි ආෙසු නැවත ඒ පගාල්ලන්
තහවුරු කරන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒකට පවනම
heading එකක් දාලා ඒක පමතැන සිදු විය පනාහැකි
පදයක් හරි සිදුවීමක් හැටියට හරි දාන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ. නැහැ.
සභාෙතිතුමනි, පමපහම දැම්මා නම් හරි. පමතැනට
පවන කල් ඉවර කර තීරණය පගන තිබුණි. වරහන්
ඇතුපළේ දාන්න පම් කාරණය. වැදගත්ත කරුණක්
වන්පන් පම් අනුමත කරු රුපියල් බිියන 10.058ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : වරහන්
ඇතුපළේ දාන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : “රුපියල් බිියන
10.058 ගැනීපමන් ෙසුව එදින සවස ණය මණ්ඩලය
විසින් නැවත කින් ගත්තතු තීන්දුව අනුමත කිරීම”
කියලා වාකය ගළෙලා දාන්න.
සභො තිතුමො : “සිදු කර තිීමයි.” කියලා දාන්න.
ඒ කියන්පන්, ණය මණ්ඩලය මුින් ගත්තතු
තීරණයම නැවත-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එතපකාට, ඒක
හරිද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : රුපියල් බිියන
10.058ට ගත්තතාට ෙසේපසේත්ත ආෙසු ගන්නවා. ඒකට
document එකක් තිපබනවාද? මට ඒක confusing.
මම ඒක කින් දැක්පක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ විධියට
තමයි පම් loss එක calculate කරලා තිපබන්පන්.
පමහි තිපබන ෙරසේෙරය පමයයි. පම් Report එපක්
මුින්ම කියනවා, “සියයට වැඩි නම් ආණ්ඩුවට
ොඩුවක් පවන්න බැහැ.” කියලා. “100ට අඩු නම්
තමයි ොඩුව තිපබන්පන්. සියයට වැඩි නම්
ආණ්ඩුවට ලාභයකුයි තිපබන්පන්” කියලා
තිපබනවා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො : Minute එකක්
ගහනවා, monthly programme එපක්මගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒක පොඩ්ඩක්
බලන්න, පකාපහේද තිපබන්පන් කියලා. ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඊළඟ කාරණයට යමු.

එතපකාට මූික ගැටලුව එනවා, 104 එපහම නම්
පකාපහාමද ොඩුවක් පවපනේ කියලා. 103 ොඩු
පවන්පන් පකාපහාමද, 102 - ඔපහාම ගිහිල්ලා G
පවනි bid එක පවනකල් - කවුද දන්පන් නැහැ, G

6. “2015 පෙබරවාරි 27 දින බැඳුම්කර නිකුත්ත
කළ හැකිව තිබූ විකල්ෙ ක්රම තුනක් සහ ඒවාපේ
ඇසේතපම්න්තුගත වාසි - අවාසි පිළිබඳ
විශේපල්ෂණයක් 2015 – 2016 මහ බැංකු බැඳුම්කර

( 607 )

ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

කියන ුද්වගලයා මිියන 50ක bid එකක් දමලා
තිපබනවා, රුපියල් සියයට; 99.9990ට. ඒ bid එක
පවනකල් ොඩුවක් පවන්න බැහැ, අපප්ප Auditor
Generalපේ report එපක් තිපබන තර්කයට අනුව.
එතපකාට මූික තර්කය - ඉසේසර පවලා මම ඒක
ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්. ඉසේසර පවලා ඒක කියන්න,
පිළිතුර පකාපහාමද කියලා.

ොවිච්ි කරන්න බැහැ කියලා. ඒක ොවිච්ි කරනවා
නම්, සියපයන් ෙහළ විතරයි ොඩු කියලා, අෙට පම්
104 ොඩුයි කියලා කියන්න බැහැ.
සභො තිතුමො: මට ෙැහැදිි කර ගන්න ඕනෑ
පම්කයි. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
අමාතයතුමනි, දැන් පමතැන කියන්පන් රුපියල්
බිියනයකට සීමා පනාකර රුපියල් බිියන 10ට
ගියු නිසා - එතපකාට අරපක් සියයද, එකසිය
තුනද, එකසිය පදකද කියන එක අදාළ නැහැ.
රුපියල් බිියන 10ට ගියු නිසා - දැන් ගිහිල්ලා
පන්. ඇත්තතටම පවච්ච පදය ඒක පන්. එක
අවසේථාවකදී බිියනයක් ගන්න කියලා, බිියන
10ට ගියා.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: සියපේ කථාව
ඇත්තතටම පමතැනට සම්බන්ධ පවන්පන් නැහැ.
පමාකද, අපි දැන් පම් ගනුපදනුවක් සම්බන්ධපයන්
තමයි කථා කරන්පන්. එතපකාට පම්පකදී
ක්රමපේදයක් අනුගමනය කරනවා. ඒ ක්රමපේදය
අනුව තමයි අපි auction එපක් ඔය Rs. 1 billion
කථාව තිපබන්පන්, ඉල්ලු ප්රමාණය. එතපකාට ඒ
Rs. 1 billion ගැනීම සඳහා යම් ක්රමපේදයක් යනවා.
එතපකාට ඒ ක්රමපේදය අනුගමනය කළා නම් ඇති
වන තත්තත්තවය ගැන තමයි පම් කථා කරන්පන්.
එතපකාට ඒ ක්රමපේදපේ ඔය 104 කියන කාරණය
තිපබන්පන් ඒකයි. එතැන එතපකාට ධන ෙැත්තතට
යනවා නම් අධි මිලක් යටපත්ත යන්න ුළුවන්.
එතපකාට අධි මිලට ඉල්ලුම් තිපබනවා. මීට පිටි
ෙසේපසේ තවත්ත තිපබනවා, මීටත්ත වැඩි මිලට. එතැනට
අපි අර පගන ඇවිල්ලා නැහැ. පමතැනින් ෙසේපසේ
ටික විතරයි. පමතැනින් තව උඩට ගිහිල්ලා වැඩි
ප්රමාණයක් කථා කරන්න ුළුවන්. නමුත්ත පම්
amount එක තමයි ඇත්තත වශපයන්ම ඇවිල්ලා
තිපබන amount එක. එතපකාට calculation එක
එතැනින් ෙටන් අර පගන තිපබන්පන් ඒ විධියට
තමයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ තර්කය
මම පිළිගන්න සූදානම්.
සභො තිතුමො:
ඒ
බිියන
10ට
ගියු
නිසා, බිියනයකට සීමා පනාකළ නිසා පවච්ච
ොඩුව ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ තර්කය
මම පිළිගන්න සූදානම්.
සභො තිතුමො: ඒක එකක්. අවාසිය කියන්පන් ඒක
පන්. බිියනපයන් නතර වුණා නම් මීට ඉහළ
කේටිය පන් අහු පවන්පන්. අන්න ඒකයි පම්
කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
ඒපකන් එන පදය පිළිගන්පන් නැහැ. නමුත්ත ඒ
තර්කය පගාඩ නඟලා තිපබන ක්රමය පිළිගන්න
සූදානම්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
දැන් පමතැන තිපබන - අපි පම්ක සාකච්ඡා
කරමුපකෝ. දැන් එතපකාට අරකයි පම්කයි පදකම
පවන්න බැහැ පන්.
එච්ච.එම්.
ගොමිණී
විපේසිිංහ
පමාකක්ද, අරකයි පම්කයි කියන්පන්?

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්පන් “සියය” කියන
එක ගන්න ඕනෑ නැහැ කියලාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
එච්චරයි මම කියන්පන්.

මහතො:

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එතැන “සියය”
කියන කථාව -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
දැන් අපි කියනවා නම් සමසේතයක් හැටියට රුපියල්
සියපයන් ෙහළට විතරයි නම් රජයට ොඩු
පවන්පන්, රුපියල් සියයට ඉහළ නම් ොඩු පවන්න
බැහැ. එතපකාට අපි පම් පදපකන් එකක් ඉවත්ත
කරන්න ඕනෑ. එක්පකෝ අපි ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ
මූිකව කියු පද්ව, රුපියල් සියයට අඩු නම් විතරයි
ොඩු කියන එක. එපහම කපළාත්ත පම් ඔබතුමා
කියන එකට එන්න ුළුවන්. මමත්ත ඔබතුමා කියන
මූික තර්කපේ ඉන්නවා. මම පිළිගන්නවා. 105ද,
100ද, 80ද කියන එක අෙට පවනම සාකච්ඡා
කරන්න ුළුවන්. නමුත්ත මම කියන්පන් සියය කියන
එක අෙට ගන්න බැහැ, එතැනින් ෙහළ නම් විතරයි
ොඩු, එතැනින් ඉහළ නම් ොඩු නැහැ කියන එක

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්
report එපක් තිපබනවා, - පමාකද, පමතැනින්
එහාට යන්න බැහැ.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: දැන් 100ට වැඩි
වුණත්ත අපි cut-off එක දමලා තිපබන්පන් Rs. 1
billion කියන එකට පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
ඇමතිතුමාපේ
තර්කය
පිළිගන්නා
ගමන්
ඔබතුමාපේ මූලධර්මය -concept- එක ගැන
ප්රශේනයකුත්ත නැහැ. නමුත්ත පවන ප්රශේනයක්
තිපබනවා. දැන් Rs. 1 billionවලට auction එකට

( 608 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගිහිල්ලා Rs. 1 billionම ගත යුතුයි කියලා
නියමයක් නැහැ. නිලධාරින්පේ සාක්ිවින් ආවා -

එපක් තිපබන විසේතර වගයක් තමයි ඇත්තත
වශපයන්ම ඇතුළත්ත කරලා තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. 11වන පිටුවයි, 23 වන පිටුවයි
ෙරසේෙරයි. ඒක පවන්න බැහැ. ඒ කියන්පන් 23න්
ෙටන් අර පගන 25න් අවසන් වන වගුපේ
calculation එක
අනුව
889,358,050.00ක
loss එකක් තිපබනවා. ඒ loss එක මම පම් ඉන්න
ගමන් එකින් එක හැදුවා. මම පම් කියන්පන්
කාපගන්වත්ත පසායා පගන ආු පද්වවල් පනාපවයි.
මම පමතැන ඉන්න ගමන් පම්ක හැදුවා.
සභාෙතිතුමනි, පම් තිපබන්පන් ඒක. ඕනෑනම් පම්
පදකත්ත දමා ගන්න. පටිපෆෝන් එපක් පම්
පනාම්මරය ගහලා එකින් එක හැදුවා. එතපකාට
ඒක තිපබනවා, ඇමුණුම 30 කියන එපක් 121 වන
පිටුපේ; හදු විධිය. ඒක තමයි මම ඉසේසර පවලා
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරිතුමියත්ත
එක්ක sort out කර ගත්තපත්ත, ඒ විධියට තමයි හැදුපේ
කියලා. එතපකාට අපි පදපදනාම ඉන්පන් එකම
පිටුපේ. නමුත්ත 11 වන පිටුපේ තිපබනවා නම්, 100න්
ඉහළ රජයට වාසියි කියලා, 104 කියන එක ොඩු
පවන්න බැහැ. එච්චරයි. එතපකාට එපහම නම්
අරක ඉවත්ත කර ගන්න ඕනෑ. 11 වන පිටුපේ - ඒක
ඉවත්ත කර ගන්පන් නැතුව අෙට 23 වන පිටුවට
එන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැන
ගැටලුවක් තිපබනවා.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: “රජයට අමතර
මූලය වාසියක් ලැපබ්ල” කියන පකාටස ඉවත්ත
කරන්න ුළුවන්. ඒක ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ඉවත්ත
කරන්න ඕනෑ. ඒක අපප්ප සාමූහික එකඟවීමක්
පවන්න ඕනෑ. අර පගාල්ලන් case දමන්න බැහැ.
පම්ක පම් අපි දමන addition එකක් පනාපවයි.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ එකඟත්තවය මත පම්ක ඉවත්ත
කළා කියලා කියන්න.
එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම්පකන්
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ කටයුතුවලට, ගණනය
කිරීම්වලට problem එකක් පවන්පන් නැහැ.
Principlesවලට විතරයිගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි. මම
පිළිගන්නවා. ගණනය කිරීම්වලට ප්රශේනයක්
පවන්පන් නැහැ. නමුත්ත අෙට ඒක ඉවත්ත කරන්පන්
නැතුව 23 වන පිටුවට එන්න බැහැ. ඒකයි මම
කියන්පන්.
එතැනදී එපහම නම් අපි පමපහම කරමු. අපි
පම්කට agree පවනවා නම් - මම ඊපේ පම් ගැන
පලාකු paragraph එකක් ිේවා පන්. එතපකාට ඒ
paragraph එක මම කියු එකක් හැටියට
පනාපවයි, එපහම නම් ඒ paragraph එක අපි
සියලුම පදනා එකඟ වුණු paragraph එකක් හැටියට
එන්න ඕනෑ. නැත්තනම් මම කියු එකක්
ඔබතුමන්ලා පිළිගන්පන් නැති එකක් පවනවා පන්.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පමතැන
එපහම වුපණාත්ත පකාටසේ පදකකට කැපඩනවා.
පමාකද, පමතැන ඵලදායී අනුොතයත්ත එක්ක පන්
පම් 11 වන පිටුපේ කථා කරන්පන්. Interest rate
එකයි, ඵලදාවයි. එතපකාට ඒ gap එකත්ත පම්ක
ඇතුළට ඇත්තතටම එනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. මම
ඔබතුමා කියන එක පිළිගන්නවා, අපි yield එකත්ත
එක්ක තමයි consider කරන්පන්, face value එක.
Coupon එකත්ත එක්ක පනාපවයි. Yield එකත්ත
එක්ක face value එක - ඒ කියන්පන්
ඵලදායී අනුොතයයි, මුහුණත වටිනාකමයි තමයි
compare කරන්පන්. ඇත්තත වශපයන්ම අෙට
පමතැන පලාකුවට argue කරන්න පදයක් නැහැ.
පමතැන අපි පම්ක ගැන පනාපවයි කථා කරන්පන්.
හැබැයි අපි position එකක් ගන්නවා නම් 11 වන
පිටුපේ ගරු සභාෙතිතුමනි, 100න් ඉහළ ලංසුවක්
ආපවාත්ත ඒක රජයට ලාභයි, සියයට ෙහළින්
ලංසුවක් ආපවාතත්ත ඒක රජයට ොඩුයි කියලා,
එපහම නම් අෙට ඒ position එපක් ඉඳ පගන 104
ොඩුයි කියන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකයි මම
කියන්පන්.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒකට එකඟ
වුණා පන්ද, සභාෙතිතුමනි?
සභො තිතුමො: ඒක පමපහමයි ආපේ. 11 වන
පිටුපේ ඒකම තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සමහර අය
ඒක පිළිගත්තපත්ත නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: මන්ීතුමන්ලා කිහිෙ පදපනක්
ඒකට එකඟ නැහැ කියන එක තමයි කියැවුපණ්.
ඒක ඒ විධියටමයි දමන්න පවන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
පගාල්ලන් technical agreement එක පිළිගත්තපත්ත
නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒක ඒ විධියටමයි දමන්න
පවන්පන්. පමාකද, ඒකම තමයි ඔබතුමන්ලාපේ
වාර්තාපේ 4.2 ත්ත තිපබන්පන්. විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ 4.2 න් තමයි අපි ඒක අර පගන
තිපබන්පන්.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: 11 වන පිටුපේ
ඇත්තතටම Central Bank එපක් තිපබන manual
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ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි ඊපේ පම් තර්කය ගත්තතා.
අවාසනාවකට අපි එක් එක්පකනා අතර සියයට
සියයක් එකඟතාවක් තිබුපණ් නැති නිසාත්ත, එය
හැපමෝම එකඟ වුණු වාර්තාවක් පනාවන නිසාත්ත අපි
අද සාකච්ඡා කරන්න ඉල්ලුවා. දැන් අෙට
පෙපනනවා ඒක inherent ප්රශේනයක් බව.
සභාෙතිතුමා හැටියට ඔබතුමා පම් ප්රශේනයට
සාධාරණ විසඳුමක් ලබා පදන්න.

සභො තිතුමො: ඔේ. එකතු කරන්න පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එකතු
කරමු, අර වාකයය අයින් කරන්න අපි ඔක්පකාම
එකඟ වුණාය කියලා. නැත්තනම් ඊට ෙසේපසේ කියාවි,සභො තිතුමො: ඒක තමයි. පම්ක පමපහමම
තිබියදී, ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ වුණා කියලා දාන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ වුණා කියලා දමමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පමපහම
කරමු. අපි ඔක්පකාම එකඟ වුණු බවට ප්රකාශ කරමු.
ඒපගාල්ලන්ට
පත්තපරන්පන්
නැහැ,
ඒපගාල්ලන් පිසේපසෝ වාපේ
කෑ
ගහනවා.
ඒපගාල්ලන් පබාරුවට topic එක පත්තරුම් ගන්පන්
නැතිව පද්වශොලනය ගැන කථා කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැත්තනම් අපි
පමපහම කරමුද? පහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ීතුමා,
මම පමපහම පයෝජනාවක් කරනවා. 13වැනි පිටුව
දක්වා එකඟපවලා ඉවත්තපවලා ගිය පිරිසක්
ඉන්නවාපන්. ඒ නිසා අපි එතැන touch කරන්පන්
නැතිව පම් schedule එක ළඟ, 11වැනි පිටුපේ
තිපබන view එක අපිට, - අපි පමානවා පහෝ
ිේවාට වරදක් නැහැපන්. අද කමිටුපේ පවච්ච පද්ව
ියවිලා තිපබනවාපන්. ඒ නිසා 23වැනි පිටුවට
ගලෙලා ියන්න, “11වැනි පිටුපේ පමපසේ සඳහන්
වී තිබුණද, එහි ඇති මූලධර්මය පදෝෂ සහගත බවත්ත,
නිවැරැදි මූලධර්මය පමය විය යුතු බවත්ත
විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ විය” කියලා.

සභො තිතුමො: අපි පමපහම කරමු. 6වැනි පේදයට
එකතු කිරීමක් කරමු. 11වැනි පේදපේ තිපබන
වාකයය පම් විධියට පවනසේ පවන්න ඕනෑද
නැත්තනම් 11වැනි පේදයටද පම් එකතු කිරීම
කරන්න ඕනෑ?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 11වැනි
පිටුපේ පමාකක්ද අපි පවනසේ කරනවාපන්. ඒක
මපේ පයෝජනාවක් හැටියට නැතිව, මම ඉදිරිෙත්ත
කරලා ඔක්පකාම අය පිළි ගත්ත එකක් හැටියට
දමන්න.

සභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමා, ඒ කාරණය
ඇතුළත්ත කරන්නපකෝ.

සභො තිතුමො: එපහම දමමු.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒක 11ටම
ගියා නම් හරි. පමාකද, පමතැනට issue එකක් කර
ගත්තපතාත්ත, -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
දමමු. එතපකාට ඉවරයිපන්. ඒ පේදය පවනසේ කළා.
සභො තිතුමො: 11 වැනි පිටුපේ පවනසේ කිරීමක් කර
ගන්නවාපන්. පකාපහාමද පවනසේ කරන්පන්
කියලා කියන්නපකෝ? අන්තිම වාකයය ඉවත්ත
කරන්න පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි එකඟ
පවලා ඉවරයිපන්.
එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පමතැන
පමාකක් පහෝ report එකකට තමයි ඇත්තතටම ඔය
කාරණය එන්න ඕනෑ. Auditor-Generalපේ
Report එකට පවනසේකමක් කරන්න බැහැ.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: රජයට මූලය
වාසියක් පහෝ අවාසියක් කියන කථාව නැතිව ඉතුරු
ටික තිබුණා නම් හරිපන්.
සභො තිතුමො: “ඒ අනුව පොලී අනුොතයට වඩා
අඩු ඵලදා අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම
මගින් අධිමිලක් ලැපබන අතර එයින් රජයට අමතර
වාසියක් ලැපබ්ල” කියන ටික අයින් කරන්න ඕනෑ
පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කරන්න
එො.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපිට අයින්
කරන්න බැහැපන්. පමාකද, අයින් කපළාත්ත
ඒපගාල්ලන් කෑ ගහනවාපන්. අපි කිසි පදයක් අයින්
කරන්පන් නැහැපන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්
පම්කයි. සභාෙතිතුමාටත්ත වන අනතුර අවම කරන්න
තමයි මම පමය පයෝජනා කරන්පන්. අපිට
jurisdiction එකක් තිපබනවාපන් 13වැනි පිටුපේ
ඉඳලා ඉසේසරහට යන්න. අපිට ඒ බලය තිපබනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ සහභාගීත්තවය තිපබනවා;
ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඉන්නවා; අපි ඉන්නවා.
ඒ නිසා අපි 23වැනි පිටුපේ පමපහම සඳහන් කරමු.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: කරන්න
තිපබන්පන් පම්පක් පමාකක් පහෝ, සභො තිතුමො: අපි පමපහම කරමු.

සභො තිතුමො: නැහැ, නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
තිබියදී අපි එතැනට තව ටිකක් එකතු කරනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

“ඊපේ දින 11 වැනි පේදයට ෙසුව ඇතුළත්ත කරු,
නමුත්ත ඒ අවසේථාපේ සියලු පදනාපේම එකඟතාව
ගැනීමට පනාහැකි වූ කරුණ පිළිබඳව 2016.10.21
දිනට අනුව 11වැනි පිටුපේ සඳහන් කර තිබූ එම
මූලධර්මය
පදෝෂ
සහගත
වන
බවට
විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ විය. එම එකඟතාව
පමපසේ සටහන් කර සිටිමි.”

පෙපනනවා. ොඩුපේ quantum එක පවනසේ
පවනවා. ඒපකන් ප්රශේන පදකක් පෙපනනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම පම්ක
සභාගත කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා එය ඇතුළත්ත කර
ගන්න.
සභො තිතුමො: ඔය කාරණය පම් වාර්තාවට ඇතුළු
කරනවාද නැත්තනම් පම් කාරණය ඇතුළු කරලා
විගණකාධිෙතිතුමාපේ calculation එක යනවාද? ඒ
calculation එක යන්න පවනවාපන්.

සභො තිතුමො: අපි දාන්න ඕනෑ පම් ගණනය
කිරීමත්ත එක්කයි.
එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගණනය කිරීමට අදාළත්තවයක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඇතුළු කරනවාද නැද්වද කියලා අපි ෙසුව
බලමු. ඒක settleපන්. ඒක ඉවරයි. හරි.
Calculation එකට අනුව පිළිගත්ත ක්රමපේදය ෙරිදි
මමත්ත පිළිගන්නවා, පම් විධියට තමයි loss එක
හදන්න ඕනෑ කියලා. සුජීව පසේනසිංහ ඇමතිතුමනි,
මා පම් කියන්න යන කාරණය පගාඩක් වැදගත්ත.
දැන් සභාෙතිතුමා පම් loss එක calculate කරන්පන්
බිියනයක් ෙමණක් auction එපකන් ගන්න අදහසේ
කරලා තිබියදී බිියන 10ක් ගත්තත නිසාත්ත, අර
බිියන 9 auction එපකන් ගැනීම නිසාත්ත, - ගරු
සුජීව් පසේනසිිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යන්න එො.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ගණනය කිරීම
පවන ෙදනමක්. Contradict පවනවා කියන එක, ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගණනය
කිරීපම්දීත්ත එනවා. පමාකද, ගණනය කිරීපම්දී, ගරු
හර්ෂණ රොජකරුණො
පමාකද, කමිටුව සේවාධීනයිපන්.

මහතො:

සභො තිතුමො: මට ඒක ඇතුළු කරන්න ුළුවන්. ඒ
ගැන ප්රශේනයක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා තීරණයක්
ගන්න.

සභො තිතුමො: හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමා
අදහසේ කරලා තිපබන්පන් ඒක නම් පනාපවයි.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වචනයක් තිපබනවා. ඒක
වැදගත්ත කියලා හිපතන නිසයි මම කියන්පන්. “සීමා
කපළේ නම්”. සීමා පනාකළා නම් එතපකාට පවනත්ත
අදහසක් එන්පන්. සීමා පනාකරු නිසා තමයි පම්
ොඩුව වුණාය කියලා කියන්පන්.

සභො තිතුමො: පමාකද, පම් වාර්තාව සකසේ කිරීපම්
වගකීම තිපබන්පන් මටපන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ුේටක්
ඉන්න. ඒක ඇතුළත්ත කරන්නපකෝ. ඒක ඇතුළත්ත
කරන්න පහේතුව මම කියන්නම්. ඔයපගාල්ලන්පේ
calculation එකට මම ආෙසු recalculate කළා.
එතැනට ගිපයාත්ත ඔබතුමන්ලාපේ Rs. 889 million
තිපබනවාපන්. ඒක Rs. 525 million වුණා.
එතපකාට මිියන 350ක පවනසක් තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සීමා කපළේ
නම් පම් අවාසිය පවන්පන් නැහැ කියන එක හරි
පන්. දැන් අපි යන්න ඕනෑ පමච්චරපවලා කරු
argument එකට. ඒ තමයි, to the beginning. “As
much as possible by auction the less by private
placement.” බිියන 10ක් කියන තීරණය ඇතුපළේ
පකාච්චර auction එපකන් ගත යුතුද? පමතැන
අරපගන තිපබන්පන් සියයට සියයක්ම auction
එපකන්. පමාකද, බිියන 13ක් ඕනෑ කියලා
තිබුණා. බිියන 13න් බිියන 3ක් private
placement එපකන් අරපගන තිබුණාය කියලා
කිේවා. බිියන 10ක් ඉතුරුපවලා තිබුණාය කියලා
කිේවා. අපි සාමානය ක්රමයට ගියා නම් පමාකක්ද
පවන්පන්? බිියන එකක් අපි auction එපකන්
ගන්නවා. ඉතුරු බිියන 9 ඒ weighted average
එකට අපි placement කරලා ගන්නවා. ඒකපන්
පවන්පන්. පමතැන වුපණ් එපහම පනාකර බිියන
10ම auction එපකන් ගත්තතා. එතපකාට judgment
call එකක් එනවා පකාච්චර අපි auction එක හරහා
ගත යුතුව තිබුණාද ඉතුරු ටික private placement

The Hon. Sujeewa Senasinghe: According
to you?
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: No. no.
That is what we have agreed. අපි සියය කියන
එපකන් පවනසේ වුපණාත්ත 889යි කියන loss එක
550ට අඩු පවනවා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: According
to your theory that is wrong.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මපේ
theory එක ඒක පනාපවයි. මම theory එකක් ගැන
කථා කරන්පන් නැහැ. තවම එතැනට ආපේ නැහැ.
මම කියන්පන් පම්කට පවන පවනස පිළිබඳවයි.
පමතැන පවනස මිියන 350යි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ප්රතිෙත්තති කථා
පනාකළාට පමතැන අංක ගණිතමය පදෝෂයක්
තිපබනවා. ඒක අපි correct කරන්න ඕනෑ. ොඩුවක්
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එපකන් ගන්න කියලා. ඒ judgment call එක
කරන්පන් කවුද? ඒ judgment call එක බිියනයයි
කියලා අපිට තීරණය කරන්න ුළුවන්ද?
පමපහමපන්. ඒක Judgment call එකක්.

පම් නිශේිත ගනුපදනුව ගැන කථා කරද්වදි පම්
නිශේිත ගනුපදනුපේ options 3ක් තිපබනවා.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: Advertise
කිරීම තුළම, ඒක limit කරනවාපන්.

සභො තිතුමො: එකක් තිපබනවා, පම් දැන්වීමට
අනුව බිියනය ගත්තතා නම්, තව එකක් පටන්ඩර්
කමිටුපේ තීරණය ක්රියාත්තමක කළා නම්, ඒ වාපේ
හතරක් තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. කවුද
කියන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද?
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: අපි Rs. 1
million ගන්නවාය කියන, -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ගරු සභාෙතිතුමනි, පම් loss එක කියන එක
එන්පන් අර තීරණයත්ත එක්ක පන්. පමාන
තීරණයද? සියයට සියයම auction එපකන් ගන්න
ඕනෑය කියන තීරණයත්ත එක්ක තමයි පම්
ඔක්පකෝම හැපදන්පන්. Auction එපකන් රුපියල්
බිියනයක් දාලා බිියන දහයක්-

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි market
sentiment එක බලන්න ඕනෑ. හරිද? අපි Rs. 10
billion ගන්නවා කිේපවාත්ත එතපකාට primary
dealersලා දන්නවා, පමච්චර අවශයතාවක්
තිපබනවාය කියලා. එතපකාට ඒපගාල්ලන් පලාකු
interest එකකට පදන්පන්. එය නීතියට කරන්න
ුළුවන් ගනුපදනුවක් පනාපවයි.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Replacement
එපකන් ගන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නීතිය
තමයි. ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ීතුමාට
පොඩ්ඩක් වැරදුණා. පමතැන සමහර අවසේථාවල
Rs. 1 billion දාලා Rs. 5 billion ගන්නවා. Rs. 1
billion දාලා Rs. 2 billion ගන්නවා. පමහිදී
පනාපයකුත්ත ක්රම අනුගමනය කරනවා. අපි
එපහනම් කියන්න ඕනෑ, මීට කින් Rs. 1 billion
දාලා ගත්ත ඒවා ඔක්පකෝම වැරදියි කියලා. ඒවාට
loss එකක් පම් වාපේ calculate කරන්න ඕනෑ. ගරු
අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමා ඒකට
එකඟයි පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් loss
එක හැපදන්පන් රුපියල් බිියනයක් දාලා රුපියල්
බිියන 10ක් ගත්ත නිසා පන්? රුපියල් බිියනයක්
දාලා බිියන 10ක් ගත්ත තීරණය වැරදියි කියන එක
කියන්න එොයැ, පම් loss එක හදන්න. රුපියල්
බිියනයක් දාලා බිියන 10ක් ගත්ත තීරණය නිසා
පන් loss එක එන්පන්. එපහනම් loss එක එන්පන්
ඇයි? Loss එක එන්පන්, රුපියල් බිියන 10ක් ගත්ත
නිසා. ඒ තීරණය වරදින්න ඕනෑ, පම් loss එක
හැපදන්න. ඒ තීරණය වැරදි නම්, පම් loss එක හරි.
ඒ තීරණය වැරදියි කියන්පන් පකාපහාමද? ඒ
තීරණය හරිද, වැරදිද කියන එක පිළිබඳව තීරණය
කරන්න අපි දවසේ පදකක් තිසේපසේ සාකච්ඡා කළා.
එතැනදි අපි කිේවා, කින් තිබුපණ් auction එක,
temporary තමයි placements කපළේ, නැවතත්ත
auction එකට ගියා යනාදී වශපයන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අෙට
පමතැනදි විතරක් Rs. 1 billion දාලා Rs. 1
billionට වැඩිපයන් ගත්ත නිසා ඒක අවාසියක් කියලා
කියන්න
බැහැ.
ගරු සභාෙතිතුමනි, මපේ
argument එක ඔබතුමා පහාඳට අහගන්න. Rs. 1
billion දාලා Rs. 2 billion ගත්ත අවසේථාවලදී එපහම
නම්, Rs. 2 billion එක අවාසියක් වනවා. ඒක
investigate කරන්න ඕනෑ. Rs. 1 billion දාලා Rs.
5 billion ගත්ත අවසේථාවලදී ඉතිරි Rs. 4 billion
අවාසියක් වන්න ඕනෑ. එතපකාට ඒක investigate
කරන්න ඕනෑ. ඒවා ඔක්පකෝම හරි නම්, පම්ක වැරදි
පවන්පන් පකාපහාමද?

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම් හැම
එපක්ම cut-off point එක අනුව ඔබතුමා කියන
කථාව හරි. නමුත්ත, සම්ූර්ණපයන් පම් පද්ව සිද්වධ
පවලායි තිපබන්පන්. පමාකද, judgment කියන
issue එක එන්පන් Tender Board එක තමයි
judgment එක ගන්පන්. Tender Board එක 1ද, 2ද,
3ද කියන එක තීරණය කරනවා. ඒ තීරණය
කරන්පන් market එපක් sensitivity එකයි, market
එපක් interest rate එකයි ඔක්පකෝම ෙදනම් කර
පගන. පම් සිද්වධිපේදීත්ත Board එක තීරණය කරලා
තිපබනවා, point එක.

සභො තිතුමො: වැරදියි කියලා පනාපවයි පන්
කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
අවාසියක් වුණාය කියලා පන් කියන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 2.6 කියලා
ඒ පගාල්ලන් තීරණය කළා. එතැන logic එකක්
විගණකාධිෙතිතුමාට තිපබනවා.

සභො තිතුමො: පම්ක මට පත්තපරන්පන් පමපහමයි.
විගණකාධිෙතිතුමා කරුණු ෙැහැදිි කරයි. අෙට
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒ අනුව තමයි
පම් calculation එක කරලා තිපබන්පන්.

ඉදිරිෙත්ත කරන්න කින් ඒ පගාල්ලන් 10ක් ගන්න
තීරණය කළා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ logic එක
ගන්නවා නම්, ඒ Tender Board එක පනාදීු
නමුත්ත, පදන්න බලාපොපරාත්තතු වුණු decision
එකට අනුව පම් loss එක එනවා. එතපකාට පම්ක
පනාපවයි එන්පන්. අර 668 කියන loss එක
එන්පන්. 668 කියන loss එක දැම්මාම ගැටලුවක්
එනවා. පමාකද, 668 කියන loss එක හදන්න
රුපියල් 102න් කැපෙන්න ඕනෑ. 102න් කැපෙන්න
විධියකුත්ත නැහැ. අපි ඒක පවනසේ කළා පන්. ඒ නිසා
ගැටලුවක් නැහැ. 102න් හැදුපවාත්ත 660 ගණනක
loss එකක් එනවා. හැබැයි, 2.6 කියන එක ඒ
පගාල්ලන් දුන්පන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, 2.6 කියන එක පම් discussion
එපක් තිබුණු එක stage එකක්. ඊට ෙසේපසේ twenty
කථා කළා, ඊට ෙසේපසේ කිේවා, එපහනම් ten කියලා.
ඒ ten කියන option එක Tender Board එක
discuss කරන පකාට ඒ original 2.6 option එක
Tender Board එක අත්ත හැරියා. එතපකාට අපි ඒ
Tender Board එපක් තීරණය තුළ තිපබන ඒ
කාරණය මත ඉඳලා 2.6ට වඩා පනායා යුතුව
තිබුණාය කියලා නිගමනය කරන එක සහ ඒ මත
ගමන් කරන එකසභො තිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමන
පනාපවයි පම් තිපබන්පන්. විගණකාධිෙතිතුමා
දකින options කීෙයක් පන් පම් තිපබන්පන්.
විකල්ෙ අවසේථා කීෙයක් පන් පම් තිපබන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ඒ
පගාල්ලන්පේ අදහසක් ෙමණයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අදහසක්
ෙමණයි තිබුපණ්. 2.6 ගන්න කියන එක ඉදිරිෙත්ත
කපළේ නැහැ. පමතැන තමයි වැදගත්තම පද්ව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ.
ෙත්තතර වල ගිපේ loss එක Rs. 1.6 billion කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, 2.6ක් ගැනීම කියන එක පිළිබඳව
තිපබන්පන් අදහසක් ෙමණයි. නමුත්ත, ඒ පවලාපේ-

සභො තිතුමො: ෙත්තතරවල ගිය එක පනාපවයි පන්
පම්කට අදාළ වන්පන්. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ එකක්
ගන්න ුළුවන්. පම් වාර්තාවට ගන්න පවන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිපබන විකල්ෙ
අවසේථා කිහිෙයක්. විගණකාධිෙතිතුමා පම් අවසේථා
ටික ඔක්පකෝම සිද්වධ වුණාය කියලා කියන්පන්
නැහැ. අවසේථා කිහිෙයක් තිපබනවා, පම් අවාසිය
ඇති වන්න ුළුවන් කියලා. ඒ මට පත්තපරන විධියට.
අපි ගන්පන් ඒක.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Best option
එක හැටියට දීලා තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: දුන්පන්
නැහැ කිේවා.
ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: දුන්පන් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පදන්න
ලෑසේති වුණා. දුන්පන් නැහැ කිේවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එපහම නම් ප්රතිඵලය හිතලාම ගණන් හදන්න
ුළුවන්. හැම ගනුපදනුවක්ම ඒ විධියට හදන්න
ුළුවන්.

ඩබ්ලලිේ.පී.සී. වික්රමරත්න මහතො: ඒක ඇති
පවන්න පහේතුව තමයි, අර “Governor instructed.”
කියලා පමාකක් හරි minute එකක් එවීම.

සභො තිතුමො: ඒක හරි. හැම ගනුපදනුවක්ම
හදන්නත්ත ුළුවන්. හැම දාම සිදුවන ඒවාත්ත හදන්න
ුළුවන්. නමුත්ත, අෙට ප්රසේතුත කාරණය තිපබන්පන්
පම් ගනුපදනුව පන්?

The Hon. Ajith P. Perera: “Why do you not
go for 20” කිේවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
කවුරුවත්ත රකින්න ඕනෑ නැහැ. මම කියන්පන් සිදු
වූ පද්ව පමාකක්ද කියලායි. 2.6ට පදන්න ඕනෑය
කියලා ඒ පගාල්ලන් internally තීරණය කළා.
හැබැයි, ඒක ඉදිරිෙත්ත කරන්න අවසේථාවක් ලැබුපණ්
නැහැ. පමාකද, ඒ පගාල්ලන් තීරණය කළා,
Governor කිේව නිසා 10ක් ගන්න. අපි 2.6 කියලා
loss එකක් calculate කරනවා නම්, අපි ඒක
කියන්න ඕනෑ කින්. ඒ කියන්පන් 2.6ක් ගන්න
ඕනෑය කියලා කින් හිතුවාට ඒක ඉදිරිෙත්ත කපළේ
නැහැ. ඒක පනාපවයි කපළේ. 2.6ක් ගන්න කියන
එක Governorට ඉදිරිෙත්ත කපළේ නැහැ. Governorට

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතැන තමයි වැඩය.
එපහම නම්, පම් ගනුපදනුව හා සමානව සියලුම
ගනුපදනුසභො තිතුමො: මහ බැංකුපේ අධිෙතිවරයාපේ
මැදිහත්තවීම මත තිපබන ගනුපදනුව පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ මැදිහත්තවීම නිසා
අපි පම් ගනුපදනුව සාකච්ඡා කරනවා. මැදිහත්තවීම
නැත්තනම් පකාපහාමද පම්ක බලොන්පන්? එපහම
නම්, මාර්තු මාසපේ තිපබන එක. එපහම නම්, 2008
වර්ෂපේ තිබුණු එක. 1997 වර්ෂපේ තිබුණු එක.
එපහම නම්, කවුරුත්ත දන්පන් නැහැ පන්. පමතුමා

( 613 )
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අධිෙති වුපණාත්ත එපහම පමතුමාත්ත කරන්න එොයැ,
තව ක්රමයක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම්, ඔබතුමා
කියා තිබුපණ්, සාකච්ඡා කරන්න අවසේථාවක්
ලැපබන්පන් නැහැ, Central Bank එක bias
කියලා?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සුජීව්
පසේනසිිංහ
මන්ීතුමනි, පමතැන පවලා
තිපබන්පන් specific transactions පදකක් විතරක්
අරපගන අපි පෙන්වන්න හදනවා,-

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒවා ඔක්පකෝම
තිපබනවා නම් එොයැ. පමාකද, පමය pure එකක්
පනාපවයි පන්. පකාතරම් සාකච්ඡා වට ගණනක්
ෙවත්තවාපගන ගියාද? ීජය විතරයි පම් දාලා
තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: විකල්ෙ ක්රම තුනක් කියන එක
පම්පක් ෙැහැදිි කරලා තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපකන්
පප්පන්පන් පම් loss කියන එක.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපේ Report
එපක් තිපබනවා, කරුණු ගන්න අවසේථාවක්
ලැබුපණ් නැහැ-

සභො තිතුමො:
Loss
පනාපවයි,
පම්පක්
තිපබන්පන් ඇසේතපම්න්තුගත වාසි හා අවාසි.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒක හරි. පම් ීජයක්
විතරයි. පමය, නයෂේටියයි. පමය ඕනෑ පදයක් කරලා
හදාගන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
එදා කිේවා පන් “ොඩුව” කියන වචනය දමනවා නම්
කැමැතියි කියලා. “ොඩුව” කියන වචනය එන්පන්
යම් කිසි ගණනයක් ඇතුව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නයෂේටිය හරියට
වැපටන්න එොයැ.

සභො තිතුමො: අපි වැරදි අර්ථ කථනයක් ගන්න
ඕනෑ නැහැයි කියලායි මට හිපතන්පන්.
විගණකාධිෙතිතුමා කියන්පන්, පමන්න පම් නිශේිත
ගනුපදනුව සිදුවන පමාපහාත අනුවයි. ඊට වඩා
එහාට උෙකල්ෙන හදන්න බැහැ. පමාකද, පවපළඳ
පොපළේ පොලී අනුොත පවනසේ වන්න ුළුවන්.
අවුරුදු 30ටම උෙකල්ෙන කරන්න බැහැ. නමුත්ත,
පම් ගනුපදනුව නිශේිතව සිදුවන පොලී අනුොතයට
අදාළව විකල්ෙ අවසේථා කිහිෙයක් තිපබනවා.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: නයෂේටිය හරියට
වැටිලායි තිපබන්පන්. මපේ දැනුම අනුව නයෂේටිය
දාලා තිපබනවා. ඔබතුමන්ලාපේ දැනුම අනුව
ඕනෑම විධියකට පවනසේ කරගන්න. අපප්ප කිසි
ගැටලුවක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි අපි
සාකච්ඡා කරන්පන්.
සභො තිතුමො: පමය සාකච්ඡා කරන එක
ඇත්තතටම පහාඳයි. විෂයය දැනුමටත්ත පහාඳයි. දැනුම
අලුත්ත පවනවා පන්.

ඒ විකල්ෙ අවසේථාවල වාසි, අවාසි තමයි පමතුමා
ගණනය කර තිපබන්පන්. අවාසිම වුණා කියන එක
පනාපවයි; වාසිම වුණා කියන එකත්ත පනාපවයි.
එයයි ෙැහැදිි කරන්න ඕනෑ.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: මපේ judgment එක
අනුව තමයි මම පමය කරලා තිපබන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පොඩි අඩු ොඩුවක්ව
තිපබන්පන්, මමත්ත -විගණකාධිෙතිත්ත- පමහි party
එකක් කරපගන කථා කරන එකයි. පමාකද, COPE
එකට assist කරන්න තමයි මා පමය හදා
තිපබන්පන්. පවනත්ත එකක් සඳහා පනාපවයි. මට
පමතැන පවනත්ත job එකක් නැහැ. පමය ඕනෑ
විධියකට- Opinion එකක් විතරයි. ඒ තමයි,
විගණකාධිෙතිපේ opinion එක. විගණකාධිෙතිට
opinion 26ක් පදන්න බැහැ. ඒ නිසා
විගණකාධිෙතිපේ මතය දීලා තිපබනවා, පම්
options ද සමඟ. ඕනෑම decision එකක් ගැනීම
පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: විෂයානුබද්වධ
විපශේෂඥයකු විධියට ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාත්ත
යම් කරුණක් කිේවා. ඒ කරුණුත්ත එක්ක කල්ෙනා
කළාම ඒ approach එපක් අඩු ොඩුවක් තිපබනවා
කියා ඔබතුමාට පත්තපරනවා පන්ද?
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: නැහැ. අඩු ොඩුවක්
පනාපවයි. ඔබතුමන්ලා තිපබන එක පවනසේ
කරන්න. එහි ගැටලුවක් නැහැ. පවනසේ කරලා හදා
ගන්න.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා පමය පත්තරුම් ගන්න.
අපි ඊට ෙසුව මහ බැංකුවටත්ත පමය දැනුම් දුන්නා.
පම් වාර්තාව මහ බැංකුවටත්ත ඉදිරිෙත්ත කළා. මහ
බැංකුපවන් පමයට ආ උත්තතරයත්ත තිපබනවා. මහ
බැංකුපවන් ආ උත්තතරපේත්ත ඊට ෙසේපසේ -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ option එක ආවා
නම් Central Bank එපක් සියලු officersලා සමඟ
සාකච්ඡා කරලා, ආර්ික විදයාව සම්බන්ධපයන්-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මහ බැංකුපවන් ආ
උත්තතරය පමාකක්ද කියා මට කියන්න. මට ඕනෑ ඒ
උත්තතරය. ඇත්තතටම එය තමයි වැදගත්ත වන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: සියලු සාකච්ඡා කරලායි
තිපබන්පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

යාවත්තකාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුලත්ත කර
ඇත.)” කියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එය ඔබතුමා ළඟ
තිපබනවා. මහ බැංකුපවන් ආ උත්තතර ටික
තිපබනවා පලාකු පොපත්ත.

“...යාවත්ත කාලීන විගණන වාර්තාපේ ඇතුළත්ත
එකිපනක පේදයන්හි නිරවදයතාවය ෙරීක්ෂා
කිරීපම් උෙපල්ඛණය” පහවත්ත පලාකු පොත
බලන්න. එහි පිටු අංක 135 ඉඳලා 138 වනතුරු
තිපබනවා එයට අදාළ කරන, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
ෙැහැදිි කිරීම්. 136වන පිටුපේ පමපසේ සඳහන්
වනවා: “විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාපේ සඳහන්
ඉහත පේදය පිළිබඳව මහ බැංකු අධිෙති පේ ිඛිත
ෙැහැදිි කිරීම් ෙහත ෙරිදි විය.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
එය වැදගත්ත වන්පන් පමාකද දන්නවාද? මහ බැංකුව
අදටත්ත කරන්පන් ඔය auction ක්රමයමයි. මහ
බැංකුව ඕක පිළිගන්නවා නම් නැවත පම් auction
ක්රමය කළ යුතු නැහැ. එපහම ගත්තපතාත්ත ඔය
auction ක්රමය කරන හැම එකකටම අදාළව ගණන්
හදන්න අෙට ුළුවන්, එක එක විකල්ෙ
අවසේථාවලට අනුව.

2015.02.27
වැනි
දින
රාජය
ණය
පදොර්තපම්න්තුව පවත 100% ක් පවන්පද්වසි ක්රමය
හා අනුගත විය යුතු බවට වාිකව දැනුම් දීමත්ත, ෙසුව
එම තීරණය 2015.03.06 දින ෙැවති මූලය මණ්ඩල
රැසේවීමට වාර්තා කිරීමත්ත නිසා එකී විකල්ෙයන්
පවත අවධානය පයාමු පනාකපළහිය”

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් තිපබන
තත්තත්තවය තුළ පම් auction ක්රමය immediately
නතර කළ යුතු තත්තත්තවයක් තිපබනවාද කියා අෙට
යම් විධියකට හිතන්න ුළුවන්. මා දන්පන් නැහැඅෙට හිපතනවා නම්- අපනක් කාරණය තමයි, මහ
බැංකුපේ නිලධාරින් සියලුපදනා පම් ක්රියාවිය
පිළිබඳ වගකීමට, විමර්ශනයට ලක් වූ ුද්වගලයන්
වීම. ෙළමුවැනි inquiry එපක් ඉඳලා පදවන inquiry
එක දක්වා ඒ අයපේ උත්තතරවල තිපබන පවනසේවීම්
එක්ක -ඒ ෙරිොලනය පවනසේ වීමත්ත සමඟ සහ
කාලය ගත වීමත්ත සමඟ- ඒ අය මත ඇතිවන
වගකීපමන් මිදීම සඳහා යම් විධියක උත්තසාහයක්
තිපබනවා කියා අපි දැක්කා. මහ බැංකුව පම්
කාරණය පිළිබඳව කියන පද්වවල්, ඒ අය චූදිතයාම
වන නිසා ඒ අය කියන පද්වවල් වැදගත්ත නමුත්ත ඒ
මතයන් පකපර් අෙට විශේවාසය තබන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. ඒක
තමයි ඒ අය කියා තිපබන්පන්.
සභො තිතුමො: එහි ඊට ෙසුව සඳහන් කරනවා, “ශ්රී
ලංකා මහ බැංකු අධිෙති ඉහත ෙැහැදිි කිරීම්
පිළිබඳව විගණකාධිෙති පේ ිඛිත ෙැහැදිි කිරීම්
ෙහත ෙරිදි පේ”
එකී ෙැහැදිි කිරීමත්ත එහිම තිපබනවා. එය
පමපසේයි:
“පිළිතුර පිළිගත හැක. වාික උෙපදසේ මත
පවන්පද්වසි ක්රමය 100% ක් අනුගමනය කලද පමම
පවන්පද්වසිපයන් රැසේකර ගන්නා මුදල සීමා කර අෙ
විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති ඇසේතපම්න්තුගත
අවාසි වලකා ගත හැකිව තිබුණි. තවද ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් ලබා දී ඇති පිිතුර විගණන
නිරීක්ෂණ සඳහා බලෙෑමක් ඇති පනාකරයි.”

සභො තිතුමො: මටත්ත පොඩි ෙැහැදිි කිරීමක්
කරන්න තිපබනවා, සභාෙතිවරයා හැටියට. පමයට
පම් කාරණාවට ඇතුළු කිරීපම්දී බලෙෑ ප්රධාන
පහේතුව මා කියන්නම්. පමතුමන්ලා මහ බැංකුවට
එය පයාමු කරලාපමතුමන්ලාපේ,
“....යාවත්තකාලීන
කිරීම්
ඇතුලත්ත වාර්තාව” බලන්න. එහි 23වන පිටුපේ
ඉඳලා 24, 25, 26 දක්වා. එහි 26වන පිටුපවහි
සඳහන් වනවා, “තවද ඉහතින් දක්වා ඇති
ඇසේතපම්න්තුගත අවාසි එම දිනට ක්ෂණිකව
ඇතිවූ/ඇති විය හැකි තත්තත්තවය ෙමණක් වන අතර
එමගින් දීර්ඝකාලීනව ඇතිවන බලෙෑමද සළකා
බැලුවපහාත්ත එම විකල්ෙ අවාසී තවත්ත ඉහළ යාමට
ඇති ඉඩකඩද බැහැර කළ පනාහැක.” කියා. නමුත්ත
එය ගණන් හදා නැහැ.

ඊට ෙසුව සඳහන් වනවා, “ඉහත කරුණුවලට
අදාලව කමිටු සාමාජිකවරුන් විසින් කරන ලද
ඇතැම් ප්රශේණ කිරිම් හා අදාල නිලධාරින්පගන් ලද
පිළිතුරු ෙහත දැක්පේ.” කියා. ඉන් අනතුරුව, ඊට
අදාළ කාරණා තිපබනවා. එහි සඳහන්ව තිපබනවා,
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු රංජන්
රාමනායක මහතා අසන ලද ප්රශේන සහ ආචාර්ය
පී.එන්. වීරසිංහ මහතා, ආචාර්ය ඉන්රජිත්ත
කුමාරසේවාමි මහතා ලබා දුන් පිළිතුරු.
ඊට ෙසුව 5:1:18 පේදය සම්බන්ධපයන් -එනම්
රුපියල් බිියන 10 දක්වා ලංසු තීරණය කිරීමට ගත්ත
ක්රියාමාර්ග- පමපසේ සඳහන් වනවා:

ඊට ෙහළින් වරහන් තුළ සඳහන්ව තිපබනවා,
(ඉහත සඳහන් පේදය පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් ලබා දුන් පිළිතුර හා විගණන පේදය සඳහා
බලෙෑමක් ඇති පනාකරන බැවින් සහ වාික සාක්ි
සටහන් හා අපනකුත්ත කරුණු අනුව ඉහත පේදය
තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය එපලසම

“විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාපේ සඳහන්
ඉහත පේදය පිළිබඳව මහ බැංකු අධිෙති පේ ිඛිත
ෙැහැදිි කිරීම්.
නිරික්ෂණයට විපරෝධතා පනාමැත.”
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අනාවරණය වුණා පන්. Direct placements යන්න
ුළුවන්ද, direct placement එපක් Primary
Dealersලාට පදන්න ුළුවන්ද? Direct placement
එපක් EPF, ETF, captive sourcesවලට පදන්න
ුළුවන්ද? 2008 පගනාපේ පමාන directions මතද?
සියයට හයක compensation එකක් පගවන්න
ඕනෑ. ඒ ඔක්පකෝම -ඒ කිසි පදයක්- පම්කට අදාළ
නැහැ පන්. අපි blindly කියනවා, direct placement
එපක් EPF එකටයි, ETF එකටයි පම්
සියලුපදනාපේ මුදල් පම් ගණනට ගහලා ගත්තපතාත්ත
අෙට වාසි පවනවා කියා. එපහම ගහන්න බැහැ.
EPF, ETF එකට, NSB එකට මුදල් පයාදවනවා
නම් ෙහළ පොලී අනුොතවලට, ඒ ඔක්පකෝම සියලු ොඩුව- compensate කරන්න ඕනෑ, සියයට
6ක. ඒවා අමතක කරලා-

එපහමයි පමහි සඳහන්ව තිපබන්පන්. ඉහත
කරුණු වලට අදාලව කමිටු සාමාජිකවරුන් හා
නිලධාරින් කළ සාකච්ඡාවට අදාළ verbatims
තිපබනවා. පමහි ෙැහැදිි කිරීම අනුව තිපබන්පන්ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එහි
වැදගත්තම එක තමයි, මහ බැංකුව ඉසේසර පවලාම
කියන කථාව. 0 සිට 100 දක්වා- ඒ කියන්පන්,
සියයට සියයක් ගන්න වූ නිසා සභො තිතුමො: “....පවන්පද්වසි ක්රමය හා අනුගත
විය යුතු බවට වාිකව දැනුම් දීමත්ත, ෙසුව එම
තීරණය 2015.03.06 දින ෙැවති මූලය මණ්ඩල
රැසේවීමට වාර්තා කිරීමත්ත නිසා”... කියා සඳහන්
වනවා. සියයට සියයක් ගත්ත නිසා පම් විකල්ෙය
අවශය වුපණ් නැහැ කියලායි කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මාත්ත කියන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
වැදගත්ත.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It is
exiting….

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මහ බැංකුපේ
නිලධාරින් 2008දී පම් තීන්දු ගන්පන් නිකම්ම
පනාපවයි. යුද්වධය ෙැවැති අවසේථාවක ගත්ත
තීන්දුවක්. අෙ හිතුමපත්ත එපහම තීන්දු ගන්න
ගිපයාත්ත- NSB එකටයි captive sources ටිකට දීලා
අෙට රපේ interest rates ොලනය කරන්න ුළුවන්
කියා තීන්දුවක් ගන්නවා නම්, that is correct.
නමුත්ත ආණ්ඩුවක් තීරණයක් පගන තිපබනවා නම්,
කෘත්රිම පොලී අනුොතය පනාපවයි, රපේ
අනාගතයට
බලොන්පන්
ොපවන
පොලී
අනුොතයයි කියා, ඊට විරුද්වධව විගණකාධිෙතිතුමා
ඒ සම්බන්ධපයන් තීන්දුවක් පදන්පන් පකාපහාමද?
Policy එක ඇතුපළේ විගණකාධිෙතිතුමාට බලතල
තිපබනවා ඒ සම්බන්ධපයන් විග්රහයක් කරන්න.
Policy එකට විරුද්වධව පකාපහාමද- දැන් පමතැනදී
සඳහන් වුණා- අනුගත වූ පම් කරුණුවල direct
placements- විගණකාධිෙතිතුමාපේ මුළු-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නම් ඒක
හරි පන්
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Policy එක ආවාට
ෙසුව අපි පකාපහාමද- If there are other polices,
how can we decide that?
සභො තිතුමො: නමුත්ත ප්රශේනය වී තිපබන්පන්
පමයයි. විගණකාධිෙතිතුමා පම් නිරීක්ෂණය
ඉදිරිෙත්ත කළාට ෙසුව -විගණකාධිෙතිතුමා පමම
ඇසේතපම්න්තු නිරීක්ෂණය ඉදිරිෙත්ත කළාට ෙසුවතමයි පමය ඒ අයපේ උත්තතරය බවට ෙත්ත වන්පන්.
අෙ එය පිළිගන්නවාද නැද්වද කියන එක තීරණය
කරන්න
ුළුවන්
අපප්ප
කමිටුවට.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතයට පමමඟින් බලෙෑමක්
නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
මට කාරණයක් miss වුණා. මපේ එකම ප්රශේනය
පම්කයි. පමහි කියන්පන් බිියන 1ක් විතරක්
ගත්තපතාත්ත පම් ොඩුව සිදු වන්පන් නැහැ කියන එක
පන්. එපහම නම් අෙ උෙකල්ෙනය කරන්පන්
direct placementsවින් ඉතිරි ටික ගන්නවා කියන
එක පන්ද? ඒක හරි පන්ද?

සභො තිතුමො: ඒකට comment එකක් පදන්න
ඔබතුමන්ලාට ුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Comment එකක්
පනාපවයි. මා කියන්පන් comment එක ගැන
පනාපවයි. මුළු Report එකම base වන්පන්- Direct
placements system is the prevailing system in
the country. That is totally wrong. Direct
placements system එක පම් රපේ තිපබන
තත්තත්තවයයි කියා අෙට ෙැහැදිි කර පදන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: මහ බැංකුව පදන උත්තතරය තමයි
අෙ hundred percent, auctionsවලට ගිය නිසා ඒ
අවසේථාව අවශය වුපණ් නැහැ කියන එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක
ෙැහැදිි කරන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරියට හරි. ගරු
සභාෙතිතුමනි, මා කියන්පන් පමතැන ඊට වඩා
පවනසේ තත්තත්තවයක් තිපබනවා කියායි. පම් කරුණු
සියල්ල සලකා බලද්වදී අෙට පගාඩක් කරුණු

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපවන් අෙට ෙැහැදිි කරලා පදනවා
නම්, පරගුලාසි සියල්ල අනුව රපේ තිපබන

( 616 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

නීතයනුකූල තත්තත්තවය පම්කයි කියලා අන්න
එතපකාට පම් ගණනය කිරීම්වල යම්කිසි
සාධාරණත්තවයක් එනවා. එපහම නැතුව වැරදි
ක්රමයකට ගණන් හදලා අපි පකාපහාමද කියන්පන්,
ඒ ක්රමයට ගත්තපතාත්ත පමපහම අඩු ොඩු තිපබනවා
කියලා. රපේ ක්රියාත්තමක වන ප්රතිෙත්තතියක්
තිපබනවා. ආණ්ඩුපේ ප්රතිෙත්තතියක් තිපබනවා.
ආණ්ඩුව අරපගන තිපබන හරි පහෝ වැරදි ඒ
ප්රතිෙත්තතිය තමයි, “විනිවිදභාවපයන් යුතුව
පවන්පද්වසි ක්රමයට යන්න ඕනෑ.” කියලා. පම්පක්
කිසිම විනිවිදභාවයක් ගැන කථා කරන්පන් නැහැ
පන්. Auctions ක්රමයට යෑපම් තනිකර පහේතුව
විනිවිදභාවය පන්. Direct placement ක්රමයට ගිය
ගමන් පහාරකම් සිදු පවන්න තිපබන අවසේථාව
වැඩියි. මම පෙන්වන්නම් direct placementsවින්
විනිවිදභාවය නැති පවන්න පමතැන තිපබන සාක්ි.
සාක්ි
හයකට
වැඩිය
තිපබනවා.
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මා ඔබතුමාපේ අවධානය ඒ සඳහා
පයාමු කරවනවා. මම ඒවා පෙන්වන්නම්.

සභො තිතුමො : නමුත්ත, ක්රමපේදයක් හැටියට ඒ
ක්රමය තමයි දිගටම අනුගමනය කරලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : වැරදි ක්රමයක්
නිවැරදියි කියන්න බැහැ පන් ගරු සභාෙතිතුමනි.
ඔබතුමා පමතැනට එක මිනිසුන්ට හැම දාම ගහනවා
නම් ඒක හරිද? ඔබතුමා පමතැනට එන හැම
පකනාටම කනට එකක් ගහනවා.
සභො තිතුමො : එපහම පනාපවයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මම උදාහරණයක්
කියන්පන්.
සභො තිතුමො : තීරණ අරපගන තිපබනවා. ඒ
තීරණ ක්රියාත්තමක පවලා තිපබනවා. 2008 ඉඳලා ඒ
තීරණයම ක්රියාත්තමක පවලාගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා ඕනෑම අධිකරණයකින් අහන්න. නීතිපේ
තිපබනවා, පරගුලාසිවලට සහ චක්රපල්ඛනවලට
ටහැනි නම්, එය වැරදි පදයක් නම්, ඒක දිගටම
ක්රියාත්තමක වුණා කියලා ඒක නිවැරදි පවන්පන්
නැහැ. ඒක රජපේ පසේවකපයෝ දන්නවා. අපි
ඔබතුමාපගන් ඉල්ලන්පන්, සාධාරණය. මමත්ත
lawyer පකපනක්. මම උසාවිපේ practise කරනවා.
පකාපහේවත්ත කියලා නැහැ, “පම් මිනිහා දිගටම වැරදි
කරලා තිපබනවා, මිනී මරලා තිපබනවා. ඒ
නිසා පම් මිනිහාට මිනී මරන්න ුළුවන්” කියලා.
රපේ නීතියක් තිපබනවා. මම ඔබතුමාපගන් basic
එකක් අහන්පන්. රපේ වැදගත්තම කරුණක්
සම්බන්ධපයන් අෙට හිතු මපත්තට ියන්න බැහැ.
මම ඔබතුමාට කියන්පන්, පකාපහේ හරි තිපබනවා
නම් අෙට පෙන්වන්න direct placement ක්රමය
තමයි පම් රපේ තිපබන ක්රමපේදය කියලා. ඒපක්
captive sourcesවලට ගන්න ුළුවන් අයිතිය
පමාකක්ද? ඒපක් 2008 compensate කරන්න
පගනාපේ සියයට දශම 6යි.

සභො තිතුමො : දැන් පමපහමයි. ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත
කරන තර්කය අනුව, ඔබතුමා මුල ඉඳලාම ඉන්න
තර්කය අනුව ඒක හරි පවන්න ුළුවන්. ප්රශේනය
වන්පන්, direct placement ක්රමය අනුගමනය
කරලාගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒකපන් පහායන්න
ඕනෑ.
“ඒ
ක්රමය
නිවැරදියි”
කියලා
විගණකාධිෙතිතුමා මුින් ඔප්පු කරන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො : Direct placement අනුගමනය
කරලා එක ොරටම auction ක්රමයට සියයට සියයක්
මාරු වන පකාට auction ක්රමයට මාරු වීපම්
තීරණය කමිටුව හැටියට ගන්පන් නැතුවගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,සභො තිතුමො : ඒ තීරණය ගන්න ඕනෑද, නැද්වද
කියලා දැන් ඔබතුමන්ලාට විවාද කරන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : සියයට
6ක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : විවාද පනාපවයි.
ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාපගන් අහන්පන් -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඔේ, සියයට 6ක්.
උද්වධමනය අනුව. ඒ සියයට 6 direct
placementsවල පකාපහේද ඇතුළත්ත පවන්පන්?
වැරදි ක්රමපේදයක් නම් ඒක හඳුනා පගන කියන එක
පන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ වගකීම. පකාපහේ පහෝ
අනුගමනය කරු වැරදි ක්රමපේදයක් පෙන්වලා, පම්
ක්රමපේදයට කළා නම් හරි කියන එක පනාපවයි
පන් විගණකාධිෙතිතුමාපගන් බලාපොපරාත්තතු
පවන්පන්. ඇත්තතටම පමතුමාපේ වචනය රපේ
ප්රධාන වචනයක් බවට ෙත්ත පවනවා. පමතුමා
සාමානය ුද්වගලපයක් පනාපවයි පන්. COPE
එපක්දී අෙට උෙපදසේ පදන්පන් විගණකාධිෙතිතුමා.
පමතුමාපගන් එපහම වචනයක් එන පකාට, පම්

සභො තිතුමො : “ඒ තීරණය ගත්තපත්ත නැත්තපත්ත”
කියන තත්තත්තවය මත තමයි විගණකාධිෙතිතුමා පම්
ඇසේතපම්න්තුපවන් බලන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො :ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට පත්තපරන විධිය පම්කයි. ඔබතුමා මට
පෙන්වන්න direct placement ක්රමය පකාපහන්ද
ආපේ කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලා සභො තිතුමො : ඒක හරි.
ගරු සුජීව්
තිපබන්පන්.

පසේනසිිංහ

මහතො

:

එච්චරයි
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සභො තිතුමො : ඒ ක්රම පදකම Operational
Manual එපක් තිපබද්වදි, ඒ ක්රම පදකම අනුගමනය
කරලාත්ත තිපබද්වදි, practice එකක් හැටියට
සම්ූර්ණම direct placementsවලට ඒපගාල්පලෝ
ගිහින් තිපබද්වදි එකවර සියයට සියයක්
auctionsවලට යන එකත්ත එපහම නම් ඔබතුමන්ලා
අපි තර්ක කරනවා පන් direct placementsම ගියු
එක තීරණය කරන්න ඕනෑ කියලා; නිශේිත කරන්න
ඕනෑ කියලා. එපහම නම් auction ක්රමයට ගිය
එකත්ත නිශේිත කරන්න ඕනෑ.

මන්ීවරු ඔක්පකෝම කිේපේ ඒකයි. ඔබතුමාපගන්
වචනයක් ආවාම අෙට ඒ ඇති. ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත
කළ කරුණුවල පකෝක හබ කළත්ත අෙට ප්රශේනයක්
තිපබනවා. විගණකාධිෙතිතුමා පම් පෙෞද්වගිකව
කියන මතයක් පනාපවයි.
Direct placement ක්රමයට ආු විධිය අපි දන්පන්
නැත්තනම්, direct placement system එක හරි
කියලා Operational Manual එපක් නැත්තනම්, අපි
පකාපහාමද කියන්පන් ඒක නිවැරදි ක්රමය කියලා?
අපනක් එක direct placement ක්රමය පකාපහාමද
එන්පන්? අෙට පම් ප්රශේනයට උත්තතර පදන්න.
එතපකාට අපි පිළිගන්නවා. Direct placement
ක්රමය නීතයනුකූල ක්රමයක්, ඒක නිවැරදි ක්රමය,
ඒක captive sourcesවලට ගන්න ුළුවන් කියලා
පකාපහේ හරි සඳහන් වනවාද? පම් compensation
එක මාස තුන අවසන් වන පකාට නිරීක්ෂණය
කරලා නැත්තනම් ඒ ගත්තත තාවකාික තීන්දුව
එතැනින් ඉවරයි පන්. EPF සහ ETF එකට පොිය
වශපයන් සියයට 6ක් compensate කරන්න කියලා
තිපබනවා නම්, පම්ක නඩු දාන්න ුළුවන්
කාරණයක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : රපේ රීතිය පන්.
සභො තිතුමො : ඒක තමයි. Operational Manual
එක පනාපවයි පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැත්තනම්?
සභො තිතුමො : මහ බැංකුව 97දී ඒ තීරණය ගන්න
පකාට මුදල් මණ්ඩලය ඒ තීරණය ගන්න ඕනෑ පන්.
දැන් ඒ ක්රමපේ ප්රතිෙත්තතිමය පවනසක් පවනවා
නම්, ඒ කියන්පන් auction ක්රමයට යනවා නම්
auctions පහෝ direct placement ක්රමයට යනවා
නම් direct placements පහෝ ඒක සියයට සියයක්
පවනසේ වීම මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන්න ඕනෑ.
මුදල් මණ්ඩලය ඒ තීරණය අරපගන තිපබන්පන්
ෙසේපසේ පන්. පම්පක් හරි විධිය පත්තපරනවා. අපි
ඇත්තතට-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු රාජය
අමාතයතුමා කියන කථාව සියයට සියයක්
නිවැරදියි. ඒක වැරදි නැහැ පන්. වැරදි පදයක් කරු
ෙළියට ඒක නිවැරදි පවන්පන් නැහැ පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : මට තත්තෙර 10ක්
පදන්න.

සභො තිතුමො : වැරදියි කියන කාරණය පනාපවයි
මම කියන්පන්. ඒ ක්රම පදකම භාවිතපයන්
ප්රාපයෝගිකව ක්රියාත්තමක පවලා තිපබනවා. පම් ක්රම
පදකම හරි පහෝ වැරදි කියන එක පනාපවයි. ඒ ක්රම
පදකම Operational Manual එපක් තිපබනවා.
2008 ඉඳලා-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම්කට උත්තතරයක් පදන්න. Direct placement
ක්රමයත්ත හරි නම්, auction ක්රමයත්ත හරි නම් -ක්රම
පදකම හරි නම්- තමන්ට ඕනෑ විධියට පයාදා ගන්න
ුළුවන් නම් මහ බැංකුපේ ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය ඇමතිතුමා වාපේ පහාඳ දැනුමක් තිපබන
කේටිය ඇතුළත්ත කරනවා, “බැඳුම්කර direct
placement පහෝ auction ක්රමපයන් ලබා ගත
හැකියි” කියලා. ඔළුපව අමාරුවට පනාපවයි පන්
ඒවා ියලා තිපබන්පන්. ඔබතුමා දන්නවා
උසාවිපේ ඔක්පකෝම ියවිි “as much as
possible” කියලා දාලා තිපබන්පන් පහේතුවකට.
එපහමත්ත නැහැ කියලා හිතන්න පකෝ. එපහම නම්
ඔතැනට එන්පන්, “බැඳුම්කර පවන්පද්වසි ක්රමයට
පහෝ direct placement ක්රමයට ලබා ගත හැකියි”
කියලා. ඔච්චර පන්. ඔබතුමා කියන එක ඔච්චර
සැහැල්ලු නම්, ඕනෑ විධියකට ලබා ගන්න ුළුවන්
කියලා-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො :ගරු සභාෙතිතුමා,සභො තිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න පකෝ. මට
ඔබතුමන්ලා එක්ක argument එකක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ පදයක් වාර්තාවට ඇතුළු
කරන්න ුළුවන්. ඒ ක්රම පදකම පම්පක් තිපබද්වදිගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඕනෑ පදයක්
ඇතුළු කරන්න බැහැ.
සභො තිතුමො : නැහැ, ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම බැහැ.
එකඟ පවන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඊට අමතරව.
සභො තිතුමො: ප්රාපයෝගික කරුණු එකඟතාවපයන්
ඇතුළු කරන්න ුළුවන්. ඒපක් ප්රශේනයක් නැහැ.

සභො තිතුමො: නැහැ, එපහම පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එක හරි.
මම ඕකට තව point එකක් පගපනන්නම්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මට පම්ක ඉවර
කරන්න පදන්න. එතපකාට පමාකටද 2008 Board
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

Paper එකක් අවශය වන්පන් පම්ක පවනසේ
කරන්න? ඔබතුමන්ලා අෙට පම්කට උත්තතරයක්
පදන්පන් නැහැ පන්. වපේ කැරපකනවා. Direct
placement ක්රමයත්ත ුළුවන්, auction ක්රමයත්ත
ුළුවන් නම්-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එපහම කියන්න
එො. නිකම් arbitrary පවන්න එො. අපි අහන්පන්
පම්කයි. එපහම අත පහෝදා පගන ෙැත්තතකට
පවන්න එො. පම්කට උත්තතරයක් පදන්න
ඔබතුමන්ලාට ුළුවන් පවන්න ඕනෑ පන්. අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපගන්
අහන්පන්,
direct
placement ක්රමයක් පම් රපේ ෙැවතුණා කියලා
පකාපහේද තිපබන්පන්? Captive sourcesවලට
පකාපහාමද ගන්පන්? පත්තපරනවා නම් අෙට විසේතර
කරලා පදන්න පකෝ, captive sourcesවලට
පකාපහාමද
ගන්න
ඕනෑ,
compensation
පකාපහාමද
පගවන්න
ඕනෑ,
PDDවලට
පකාපහාමද පදන්න ඕනෑ, කවදාද ඒ තීන්දුව ආපේ
කියලා. පමතුමා එපහම නම් ියන්න ඕනෑ, “මස
තුනකට ගත්තත ඒ තීන්දුව ක්රියාත්තමක වනවා. පම්ක
දිගටම රපේ නීතිය බවට ෙත්ත වනවා. මහ බැංකුපේ
පරගුලාසි බවට ෙත්ත වනවා” කියලා. පමතුමා එපහම
නම් අෙට උෙපදසක් පදන්න ඕනෑ. එතපකාට ඊට
විරුද්වධව අෙට අධිකරණයට වුණත්ත යන්න ුළුවන්.
අෙට වයංගයපයන් කියලා හරි යන්පන් නැහැ. එපක්
review කරලා තිපබනවා නම්, එතැනින් එහාට
නැත්තනම්- මාස තුනකට ගත්තපත්ත. ඒක මාස තුපනන්
ඉවරයි.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා කියන එක ෙැහැදිියි.
පොඩ්ඩක් ඉන්න පකෝ පම්ක කියන පතක්.
ඔබතුමන්ලා කියනවා පන් 2008 පම්ක පවනසේ
කළා කියලා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පවනසේ කපළේ මාස
තුනකට.
සභො තිතුමො: මාස තුනකට පවනසේ කළ එක
නැවත පවනසේ කරලා නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මාස තුනක
කාලයකට පවනසේ කරලා තිපබන්පන්. එතැනින්
එහාටසභො තිතුමො : මාස තුනකට පවනසේ කරු එක
නැවත පවනසේ කරලා නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : එතපකාට එතැනින්
ඉවරයි.
සභො තිතුමො : එතපකාට දිගටම ඒ ක්රියවිය
යනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ියවිි ටික පගපනන පතක් පවන
ප්රශේනයක් මම අහන්නම්. මම පම් ප්රශේනය පවන
විධියකට දකිනවා. දැන් ඇත්තතටම අපි උෙකල්ෙනය
කරමු auction සහ direct placement ක්රම දිගටම
ආවා කියලා. එපහම පදකම තිපබන එක නිවැරදියි
කියන එක සහ වැඩි බරක් direct placementsවලට
තැීම තමයි proper විධිය කියලා. පමාකද, මම
පමතුමාපේ තර්කයට වඩා පවනසේ angle එකකින්
ඒ දිහා බලන්පන්. එපහම නම් ඒ කථාව එන්පන්
single transaction එකකට පනාපවයි පන්. යම්
කාලයක ආණ්ඩුවට අවශය කරන funds ලබා
ගැනීමටයි ඒ ප්රතිෙත්තතිය තිපබන්පන්. එපහම
බැලුවාම 2015 පෙබරවාරි මාසපේ -අජිත්ත නිවාඩ්
කබ්ලරාල් මහතාපේ කාලපේ- ක්රියාත්තමක කර පගන
ආු ප්රතිෙත්තතිය maintain කරලා තිපබනවා. ඇයි,
auctionsවින් අරන් තිපබන්පන් 10යි; direct
placementsවින් 23යි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ. මාස තුපනන්
ඉවරයි. මාස තුනකට පවනසේ කරනවා කියන්පන් සභො තිතුමො : නමුත්ත ඇත්තත කාරණය තමයි,
ප්රාපයෝගිකව ඒක දිගටම ක්රියාත්තමක වන එක පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො :සභාෙතිතුමා ඒක
වැරදි පද්ව පන්. ඔබතුමාට පත්තපරන්පන් නැත්තනම්
මම දන්පන් නැහැ. මම උදාහරණයක් කියන්නම්.
ඔබතුමා කියනවා, COPE එපක් තව ෙැය භාගයක්
කෑ ගහන්න පදනවා කියලා. ෙැය භාගයකට ෙසේපසේ
ඒක ඉවරයි පන්. අෙට කියන්න බැහැ ෙැය පදකකට
ෙසේපසේ, “ඔබතුමා ෙැය භාගයකින් නැවැත්තතුපේ
නැහැ පන්” කියලා.
සභො තිතුමො: කෑ ගහන්න එො කියලා තීරණයක්
අර ගන්පනත්ත නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඕනෑ නැහැ.
සභො තිතුමො: දිගටම කෑ ගහනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා රපේ නීතිය
දන්නවා නම් මාස තුනකට ගන්න අවසරය-

30 ට 70 maintain කරලා තිපබනවා. පම්පක්
තර්කය තමයි, direct placementවින් ගන්න
ුළුවන් ප්රමාණය සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ඒ
පගාල්පලෝ අරන් තිබුණා. පම්, මාසපේ අන්තිමපන්.
ඒ අනුව market එපක් යම් සල්ි ප්රශේනයක් තිබුණා.
එතපකාට මම දැන් සුජිව පසේනසිංහ මන්ීතුමාපේ
තර්කය පවනම තියලා, මම බතුමාපගන් ඇහුපවාත්ත
“ඇත්තතටම, 2015 පෙබරවාරි මාසයට අදාළව

සභො තිතුමො: නීතිය අවශය නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : නැහැ, එපහම
පනාපවයි.
සභො තිතුමො:
ඔබතුමන්ලාපේ
ඇතුළත්ත කරන්න.
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කින් අරන් ආු ක්රමපේදයම අරන් ඇවිල්ලා
පන්ද?” කියලා. සියයට 30යි auction, සියයට 70යි
direct. අපි පම් policy එපකන් කථා කරන්පන් එක
transaction
එකක්
ගැන
පනාපවයිපන්
සභාෙතිතුමා. Policy එපකන් කථා කරන්පන්
නිශේිත කාලයකට අදාළ fund requirements
ගැනයි. එපහම බැලුවාම ඇත්තතටම පම්පක්
තිපබන්පන් desperate පදයක් පනපමයි. අපි
කියනවාපන් desperate කමක් තිපබනවා කියලා.
Market එපක් තිබුණු සල්ි එකතු කරලා, එකතු
කරලා ඒ desperate situation එකට තමයි පම්ක
ගිහිල්ලා තිපබන්පන්. එපහම බැලුවාම ඒ තිපබන
ක්රමය නිවැරදියි කියලා කිේවත්ත, still මම ඉන්පන්
පවන තැනක. නමුත්ත, පම්ක හරි. මම පම් කියන
තර්කය
ගැන
විගණකාධිෙතිතුමා
පමාකද
කියන්පන්?

එක එච්චර සාධාරණ නැහැ කියලා තමයි මම නම්
හිතන්පන්. පමාකද පහේතුව, පම් minute එක ගන්න
අපි මහන්සි වුණු මහන්සිය දන්පන් අපි
විතරයි. එපහම තමයි පම් වාර්තාව ඔබතුමන්ලා
පවනුපවන් සකසේ කපළේ. මම පවනුපවන්
පනාපවයිපන්. ඒ ෙදනම හරියට පත්තරුම් ගන්න. ඒ
ෙදනම මත විගණකාධිෙතිට ෙැවරිලා තිපබන
බලතල අනුව රජපේ මුදල් ආරක්ෂා කිරීම කියන
කාරණපේදී රජපේ මුදල් ගැනීම සහ minimum
cost එකකට ගැනීම කියන කාරණා පදක තමයි
පමතැනදී වැදගත්ත point එකක් හැටියට
විගණාධිෙති විසින් සලකලා තිපබන්පන්. ඒ අනුව
තමයි අවම මිල පමාකක්ද,- අවම මිලට
පනාගැනීපම් යම් යම් ක්රමපේද, ඒ කියන්පන්
ක්රමානුකූලව තිබුණු ක්රමපේද අභිභවා යෑම නිසා සිදු
වුණු අලාභ තමයි පම් ගණනය කරලා තිපබන්පන්.
ඒකට කැමති නම් එපහමයි, ඒකට අකමැති නම්,
ඒවාට අවශය options හදලා ඕනෑ පදයක් සඳහන්
කිරීපම් කිසිම අවුළක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පම්
වාර්තාව පවනසේ කරන්න,- පමාකද, පම්ක පකෝප්ප
කමිටුවට ඉදිරිෙත්ත කළා මිසක්, ඉන් එහාට ගිය
එකක් පනපමයිපන්. කමිටුව පම් ඔක්පකෝම ටික
develop කරගන්න ඕනෑ. පමාකද, කමිටුවට තමයි
ඊට ෙසේපසේ බලය තිපබන්පන්. මට තිපබන බලතල
අනුව මාස ගණනක් දඟලලා, fight කරලා තමයි පම්
information
අරගත්තපත්ත.
නැත්තනම්
පම්
information ගන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාම ෙැහැදිිව
පිළිගන්නවා, Central Bank එපක් කේටියපේ bias
පම්වා ගන්න බැහැ කියනවා කියලා. ඉතින් මම
පමාකද කරන්පන්? එතපකාට details ඉල්ලුවාම,
details පදන්න බැහැ, secrecy කියලා මාර
යුද්වධයක් කළා. ඒ හරහා දඟලලා, පකෝප්ප කමිටුවට
පගනැල්ලා තමයි ඒ decisions ටික අරගත්තපත්ත.
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව පම් වපේ fight
කරු case එකක් නැති තරම් පම් වපේ වාර්තාවක්
පමවැනි තත්තත්තවයකට පේන්න. එපහම කරලා
තමයි පම්ක හරිගසේවලා තිපබන්පන්. එතපකාට
පම්පක් ඕනෑ තරම් ඔබතුමන්ලා කියන අඩු ොඩු
ඇති. ඒ අඩු ොඩු හදලා පම්කට add කරගන්න.
ඒපක් කිසිම අවුලක් නැහැ. පමාකද, විගණකාධිෙති
දීලා තිපබන්පන් මතයක්. විගණකාධිෙති මත
පදකක් පදන්පන් නැහැ. ලබා දුන්පනාත්ත පදන්පන්
එක මතයයි. ඒ මතයට එකතු කරගැනීම්, අඩු
කරගැනීම් ඕනෑ පදයක් පකෝප්ප කමිටුවට කරන්න
ුළුවන්. ඒ පද්ව කරන පකාට අපි නිකම්
ගහමරාගන්න ඕනෑ නැහැ. සාකච්ඡා කරලා, තර්ක
කරලා ඒ පද්ව කරන්න. මටත්ත තර්ක කරන්න
ුළුවන්, මාත්ත එක්ක තර්ක කරගන්න අවශය නැහැ.
පම්පක් පමන්න පම් ටික develop කරමු කියලා, ඒ
ටික develop කරගන්න. කිසිම issue එකක් නැහැ.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔය කථා
කරන තර්කවල යම් යම් කාරණා තිපබන්නට
ුළුවන්. ඇත්තත වශපයන්ම තිපබනවා. ඒක පහාඳයි.
පම් වාර්තාව සකසේ කිරීපම්දී ප්රධාන කාරණා
කිහිෙයක් ෙමණයි සැලකිල්ලට ගත්තපත්ත. ප්රධාන
වශපයන්ම පම් කථා කරන manual එක හරහා
minimum cost එකට සහ risk එකට පම් මිලදී
ගැනිම කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය සැලකිල්ලට
ගත්තතා. එතැනදී systematically Tender Board
එක සම්බන්ධපයන් සහ Monetary Board එක
සම්බන්ධපයන් ඒ පගාල්පලෝ අනුගමනය කරන
ක්රමපේද ෙදනම් කරපගන ගලාගිය ක්රමපේදයක්
තිබුණා. ඒ ගලාගිය ක්රමපේදය ෙදනම් කරපගන
අඩුම පිරිවැය යටපත්ත ගැනීම සඳහා පම් Tender
Board එක අනුමත කරන ක්රමපේදය ෙදනම්
කරගත්තතා නම් සිදු වන කාරණය තමයි
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ highlight කරලා
තිපබන්පන්. ඒකට එහා ගිය කාරණා තිපබනවා
නම්, එම කාරණාත්ත පම්කට එකතු කළා කියලා
කිසිම ප්රශේනයක් නැහැ. ඒකයි මම කිේපේ, පම්පක්
හරාත්තමක කරුණ තමයි කථා කරලා තිපබන්පන්
කියලා. ඒ හරාත්තමක කරණුවලට
අමතරව Central Bank එපකයි, මුදල්
අමාතයාංශපයයි ක්රමපේදවල තව දහසකුත්ත එවැනි
දුර්වලකම් කථා කරගන්න තිපබනවා කියලා මම
හැම පවලාපේම කියනවාපන්. එතපකාට Central
Bank එපකත්ත පම්ක තමයි පවලා තිපබන්පන්. අපි
පම් වපේ secrecy එකකට මුවාපවලා කරන හුඟක්
අඩුොඩු දිගින් දිගටම, දිගින් දිගටම තිබුණා. අපි
ෙරණ වාර්තා වුණත්ත ඕනෑවට වඩා check කරන්න
ගිපේ නැහැ. යන්න බැහැ. පමාකද, secrecy ප්රශේනය
නිසා පම් ටික ගන්න ගිය අමාරුව ඔබතුමන්ලා
දන්නවාපන්. එම කාරණාව පම් වාර්තාව හදන
පවලාපේදී තිපබන තත්තත්තවයත්ත එක්ක කථා කරන
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

නමුත්ත
යම්
කාරණයක්
සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙතිට එක මතයයි තිපබන්පන්. ඒ මතය
ඔහු කරු කාර්යයන් අනුව, ඔහු පසායාගත්ත
පතාරතුරු අනුව සකසේ කරලා තිබපනවා. ඒ නිසා
තමයි පම් limitations ඔක්පකෝම පෙන්වලා
තිපබන්පන්. හමුබ වුණු සියල්ලම පෙන්වලා
තිපබනවා. ඒවාට අවසේථා ටික තිපබනවා. ඒවා
estimation කියලා සඳහන් කරලා තිපබනවා.
“පමන්න පම් අනුව පමපහම වුපණාත්ත පමපහමයි”
කියලා සඳහන් කරලා තිපබනවා. ඉතින් ඔය කියන
පද්වවල් එකතු කරලා ඔය වාර්තාව හදන්න ුළුවන්.
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.

with the intention of submitting the same within
three months.
Two letters relating to this matter dated 19
August 2016 and 07 September 2016 were
addressed to the Governor of the Central Bank
of Sri Lanka.
The Senior Deputy Governor of the Central
Bank of Sri Lanka informed me by letter dated
05 October, 2016 that they require time till the
end of October 2016 to submit the particulars I
requested.
I assure you that I will try my best to compile
the said report and submit the same on or before
the 01 November, 2016 as requested by your
letter dated 04 October 2016, provided that
particulars requested from the Central Bank of
Sri Lanka are received at least one week ahead
in time for me to prepare the report before 01
November, 2016.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඔබතුමාපේ
ප්රකාශය මම අගය කරනවා.
සභො තිතුමො : Manual එක පිළිබඳවත්ත, පම්පක්
තිපබන policy එක පිළිබඳවත්ත ඔබතුමන්ලා ඉන්න
සේථාවරය අනුව, ඔබතුමන්ලා දකින දෘෂේටිය අනුව,
ඔබතුමන්ලා විග්රහ කරගන්නා ආකාරය අනුව
විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු ඇසේතපම්න්තු
ක්රියාවිය හරිද වැරදිද, නැත්තනම් එකඟද, නැද්වද
කියලා බලලා පම්කට යම් කාරණා ඇතුළු කරන්න
පහෝ ඉවත්ත කරන්න ඔබතුමන්ලාට ුළුවන්.

එහිදී සඳහන් කරලා තිපබන්පන් පම්කයි. It is
very important.
Then we will agree with you, what you have
done is correct.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම් කාරණය මම විගණකාධිෙතිතුමාට ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. පම්ක ඉතාම පහාඳ කාරණාවක්. ඔබතුමා
කිේව එක අපි පිළිගන්නවා. ඔබතුමාට Finance
Ministry එපකන් letter එකක් දීලා තිපබනවා
private placement ගැන විසේතර පදන්න කියලා.
ඔබතුමා නිවැරදිව පම් විසේතරය දුන්පනාත්ත,
ඔබතුමාපේ ඔය නිගමනයත්ත එක්ක හරියට එකතු
කරන්න ුළුවන්. අනිවාර්යපයන්ම එතපකාට තමයි
අංග සම්ූර්ණ උත්තතරයක් එන්පන්. ඔබතුමාට
Finance Ministry එපකන් පම්ක එවලා තිපබනවා.

I refer to the Section 43(2) of the Monetary
Law Act and request you to examine accounts
of the Public Debt Department of the Central
Bank of Sri Lanka relating to direct/private
placements in government securities since 2008
on a per year basis and report findings on the
following subjects.
i)

Whether such placements were carried
on with due approval of the Monetary
Board.

ii) Whether adequate internal controls and
decision-making process were in place to
avoid any irregularities that could have
arisen from non transparency of fund
raising.

Hon. Mr. Ravi Karunanayake
Minister of Finance.
Audit to be concluded in terms of Section
43(3) of the Monetary Law Act

iii) Whether placements that have been
initially approved by the Monetary Board
in 2008 for state owned funds have been
extended to all captive sources with
appropriate studies and approvals (Please
provide a fist of such captive sources
along with information on placements)

This refers to your letters FM/W/M/65/16
dated 04 August 2016 (Hand delivered to my
office on 17 October 2016) and FM/WM/17/16
dated 19 August 2016 on the above subject.
Once the receipt of the aforesaid letter dated
19 August 2016, on the same date I directed the
officers concerned to gather the necessary
particulars to compile the said report called by
you under 10 subjects for a period of 09 years

iv) Whether public auctions were adequately
conducted to promote government
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securities market in the medium to long
run in line with global best practices.

staff එපක් ප්රමාණයට අනුව එක් පකනකු පහෝ
පදපදනකු පයාදා පගන පබාපහාම අමාරුපවන්
තමයි පම් වැඩ කටයුතු කරන්පන්. ඒ අනුව අෙට
ගන්න ුළුවන් information අරපගන, ඒවා recheck
කරලා ඒ සම්බන්ධපයනුත්ත report එකක් හදලා
පදන්නම්. පමාකද, අවුරුද්වදකට රුපියල් මිියන
ගණනක transactions තිපබන ආයතනයක අෙට
ඒවා පිළිබඳව එකින් එකට යන්න බැහැ පන්. ඒ
නිසා උෙරිම වශපයන් කරන්න ුළුවන් පද්වවල්
තමයි ඇත්තත වශපයන්ම පකපරන්පන්. පම්වාපේ
ඇතුපළේ තිපබන secret issue එක නිසා පලාකු
plunders පවලා තිපබනවාය කියන එක පහාඳටම
ෙැහැදිියි පන්. ඇත්තතටම ඔබතුමන්ලා එකතු පවලා
ඒවා තමයි නිවැරැදි කරන්න ඕනෑ. මුින්ම
transparency තුළින් ඒවා පහළි කර ගන්න,
secrecy එකට මුවා පවලා Central Bank එපකන්
සිදු වන අවාසි නැති කර ගන්න පමාකක් පහෝ වැඩ
පිළිපවළක් සකසේ කරන්න ඕනෑ. වැදගත්තම පද්ව
ඒකයි. එතපකාට පම් ප්රශේන සියල්ලම විසපඳනවා.
මටත්ත කරන්න පදයක් නැහැ.

v) Whether placements were open only for
securities offered for particular auction or
other securities at the choice of investors.
vi) Whether yield rates offered on
placements were fir and supported with
evidence on market yield rates.
vii) Whether yield rates on private
placements have been lower than market
yield rates.
viii) Whether government securities market
development has been suppressed by
such placements.
(x) Whether placements have helped reduce
the funding cost to the government on
Treasury Bills and Bonds compared to
market interest rates.
(xi) Whether the Central Depository on
government securities operates with
standards IT controls to prevent any
unauthorized transfers of ownership of
securities.

ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, අපප්ප කාර්ය භාරය අපි
කරනවා. ොර්ිපම්න්තු මන්ීවරුන්, ඇමතිවරුන්
වශපයන් අපි නිකම් ඉන්පන් නැහැ. අපි විශාල
කාර්ය භාරයක් කරනවා.

I shall be thankful if you will submit the
report on the examination within three months.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒක තමයි මා
කියන්පන්. වැදගත්තම පද්ව පම් ප්රශේනවලට උත්තතර
පසායා පදන්න ඕනෑ.

Minister of Finance.”
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : කවුද පම් ිපිය
එවා තිපබන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : ඒවා වැදගත්ත තමයි.
ඒවා වැදගත්ත වාපේම ඒ කරුණු සම්බන්ධපයන්
opinion පදන පකාටත්ත අපි ප්රපේශම් වන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : Finance Minister
පම්ක සකසේ කර තිපබනවා නම්, ඔබතුමාපේ
නිගමනය ගැන අෙට හරියටම උත්තතරයක් ලබා
ගන්න ුළුවන්.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : මපේ opinion
එක මා ෙැහැදිිව දීලා තිපබනවා, limitations
සියල්ලම දීලා තිපබනවා, කාරණා සියල්ලම කියා
තිපබනවා. එතැනින් එහාට මා ගිහින් නැහැ.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඒක තමයි මා
කිේපේ. පිටු ගණනක tables හදලා පම් දවසේවල
Central Bank එක ready පවනවා. ෙසු ගිය
සුමාපනත්ත කථා කළා. ඒ පගාල්පලෝ තව time
ඉල්ලනවා. නමුත්ත මා ගිය සුමාපන් පම් ිපිය refer
කරලා නැවතත්ත ිපියක් යැේවා, “ඇමතිතුමා first
වලට ඉල්ලනවා. ඒ නිසා පම්ක තව expedite
කරලා පදන්න”යි කියලා. සෑම පදයක්ම submit
කරන්න ඒ පගාල්පලෝ මාස 2ක් time ඉල්ලුවා. ඒවා
submit කළාම ඉදිරිෙත්ත කරන්නම්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො : මට තත්තෙර 20ක්
පදන්න. Private placements සම්බන්ධපයන් පම්
ප්රශේන ටිකට හරියාකාරව උත්තතරයක් ලබා ගන්න
ුළුවන් නම්, ඊට ෙසේපසේ ඒ සාධක අනුව
අනිවාර්යපයන්ම ඔබතුමාපේ ගණනය ගැන
බලන්න
ුළුවන්.
Private
placement
සම්බන්ධපයන් ඒක නිවැරැදි ක්රමය කියලා පන් අපි
හිතා පගන ඉන්පන්.
එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපි අනික්
ඒවාත්ත ඉල්ලා පගන බලමු.

අනික් ෙැත්තපතන්, ඒවාත්ත නැවතත්ත හදන්පන්
Central Bank එපකන් පන්. මට ගිහිල්ලා තවදුරටත්ත
ඒවා පසායන්න බැහැ. මට files 1,500ක් handle
කරන්න තිපබනවා. ඊළඟට, Central Bank එපක්
millions of transactions තිපබනවා. අෙට සිටින

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්කත්ත එක්කම අපි
ඒ report එක බලාපොපරාත්තතු වනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ොර්ශේවයන් පවතින් ඍජුව ලබා ගැනීමට පහෝ
තහවුරු කරවා ගැනීමට අධිකාර බලයක්
විගණකාධිෙති පවත පනාතිීම.” කියලා. එයත්ත
වැදගත්ත කාරණයක්. පමාකද, එපහම නැත්තනම්
සංසන්දනය කරන්න බැරි තත්තත්තවයක් තිපබනවා.
පමාකද, private sector එකත්ත information
පදන්පන් නැහැ. ඔබතුමා පම් පල්ඛන ටික කියවා
ගන්න කල් අවසන් නිර්පද්වශයන්ට ෙදනම් වීම
සඳහායි මා පම් කථාව ෙටන් ගන්පන්. අවසානපේ
නිර්පද්වශවලට පමතුමා සීමා දක්වා තිපබන කාරණා-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඇත්තතටම
ඔබතුමාත්ත එක්ක, ඔබතුමා දැන් කියු කාරණයත්ත
එක්ක මා එකඟ වනවා. දැන් දැක්කා පන්. අෙටත්ත
කෑ ගහන්න සිද්වධ වුණා. ඔබතුමන්ලාපේ
ප්රතිෙත්තතිමය කාරණය මත සහ රටට අවශය
විවෘතභාවය පිළිබඳ කාරණය මත ආණ්ඩු ෙක්ෂපේ
ඇමතිවරයකු වශපයන් මටත්ත කෑ ගහන්න සිද්වධ
වුණා. එපහම කරලා තමයි අවසානපේ සමහර
පතාරතුරු අපි ලබා ගත්තපත්ත. එපහම පනාවුණා නම්
පම් සාකච්ඡාව පමෙමණ දුරටවත්ත යන්පන් නැහැ.
අපි දැන් දන්නවා, ඒක පකාෙමණ අමාරුද කියලා.
ඒ නිසා මා ෙළමුපවන්ම ඔබතුමාට සේතුතිවන්ත
වනවා, දැනට තිපබන සීමාසහිත පතාරතුරු මත යම්
නිගමනයකට එළඹීම පිළිබඳව. ඒ වාපේම මා සුජීව
පසේනසිංහ රාජය ඇමතිතුමාට කියන්න ඕනෑ,
සාධාරණයක් පවන්න - මුල් දවපසේ අපිත්ත කරුණු
එතරම් හරියාකාරව දන්පන් නැති නිසා පවනසේ tone
එකකින් තමයි කිේපේ.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඒවා පදන්පන්
නැති එක විතරක් පනාපවයි, මට බලයක් නැහැ
පන්, යන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, specific areasවලට private sector
එක වුණත්ත පම්වා public funds සම්බන්ධ කාරණා
නිසා investor, private වුණත්ත ඒ information
පිළිබඳව audit කරන්න ුළුවන්කම තිපබන්න
ඕනෑ.

විගණකාධිතුමාපේ වාර්තාපේ “විෂය ෙථය සීමා
වීම” යටපත්ත පම් ප්රශේන ටික සඳහන් කරලා
තිපබනවා. ඇත්තතටම මා එය අගය කරන්න ඕනෑ.
එහි මුින්ම manual එක ගැන, පමපහයුම් අත්ත
පොපත්ත තිපබන issues ගැන කියනවා. ඇත්තතටම ඒ
පල්ඛනත්ත ෙසේපසේ පන් ලැබුපණ්. ඔබතුමා ියා
පගන්වා ගත්තතා පන් manual එපක් validity එක
ගැන.

එච්ච.එම්. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : අලුත්ත විගණන
ෙනත්ත පකටුම්ෙපත්ත ඒ සියල්ලම ඇතුළත්ත කරලායි
තිපබන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒ ෙනත්ත
පකටුම්ෙත තවම සම්මත පවලා නැහැ. ඊළඟට
තවත්ත කාරණා සඳහන් කර තිපබනවා. එදා
Auditor-Generalට තිබුණු පතාරතුරු මත මාස
කිහිෙයකට කින් පම් වාර්තාව සකසේ කළා. ඉන්
ෙසේපසේ අෙට අදාළ නීතිය පිළිබඳ පතාරතුරු
ලැබුණා. ඒ වාපේම අනිකුත්ත දත්තත යම් ප්රමාණයක්
ලැී තිපබනවා. මා පබාපහාම පගෞරවපයන් සහ
වග කීපමන් සභාෙතිතුමාට කියා සිටින්පන්,
ඔබතුමාට ඒ පවලාපේ තිබුණු පතාරතුරු මත ඒ
නිගමනය නිවැරැදි වුණාට, අනුකූල වන නීතිය
පිළිබඳ අෙට දැන් තිපබන ෙැහැදිිකම නිසා පම්
පමාපහාපත්ත ඇති පතාරතුරු මත ඇත්තත වශපයන්ම
ඒ නිගමනය ගැලපෙන්පන් නැහැ කියලායි.
විගණකාධිෙතිතුමා කිේවා, එතුමාට තිපබන්පන්
එක වාර්තාවයි කියලා. විටින් විට වාර්තා සකසේ
කිරීපම් සම්ප්රදායක් නැහැ. ඒක සුදුසු නැහැයි
කියලාත්ත පිළිගන්නවා. එපහම නම් සභාෙතිතුමනි,
මා ඔබතුමාට ආයාචනය කරනවා, - අපි
දුෂේකරතාවක ඉන්නවා. අපි දැන් පොඩි උගුලකට
අහු පවලා පන් ඉන්පන්.

එච්ච.එම්.
ගොමිණී
විපේසිිංහ
මහතො
:
Transparency කියලා පදන්න බැහැයි කිේවා පන්.
පම්කට කියලා පන් පගන්වා ගත්තපත්ත.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ, “විෂය ෙථය සීමා වීම” යටපත්ත 3.1
පේදපේ තිපබන සීමාවන් ඇත්තතටම දැන් අදාළ
නැහැ. ඊට ෙසේපසේ 3.2 පේදපේ ඔබතුමා කියනවා,
ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්තවීපම් කාර්යය ඔබතුමා පවත
ෙැවරුණු දිනය හා අදාළ සිද්වධීන් සිදු වූ දිනයන් අතර
කාල ෙරතරයක් තිබුණු නිසා පතාරතුරු නැති පවලා
තිබුණාය කියලා. 3.3 පේදපේ කියනවා, “අදාළ
විෂයගත කරුණු පිළිබඳ විෂය බද්වධ ෙෘථුල දැනුමක්
සහිත මූලය හා ආර්ික විපශේෂඥයින්පේ සහය ලබා
ගැනීමට ප්රමාණවත්ත කාලයක් පනාතිීම හා පමම
වාර්තාපේ ෙළමු පේදපේ දක්වා ඇති රහසයභාවය
පිළිබඳව ගැටලුසහගත තත්තත්තවය නිසා එවැනි
සහයක් ලබා ගැනීම ප්රශේනකාරි වීම.” කියලා.
ඊළඟට, 3.4 පේදපේ සඳහන් වනවා, “ඉහත 3.3
පේදපේ සඳහන් විපශේෂඥයින් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
සතුව සිටියද එම නිලධාරින්පේ සහය අෙක්ෂොති
පලස ලබා ගත හැකිද යන්න ප්රශේනකාරි වීම.”
කියලා. ඊට ෙසේපසේ 3.5 පේදපේ සඳහන් වනවා, “
අදාළ විෂයට සම්බන්ධිත ඉතා වැදගත්ත ද්වවිතීයික
පවපළඳ පොළ පිළිබඳව පතාරතුරු එම පතවන

සභො තිතුමො : එපහම නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : උගුලකට අහු
පවලාය කියන්පන්, අපිත්ත එක්ක හිටු එක
කණ්ඩායමක් අතර මැදදී නැඟිටලා ගියාට ෙසේපසේ සභො තිතුමො : ඒක ප්රශේනයක් නැහැ. ඒ
පගාල්ලන්පේ වාර්තාවක් ඒ පගාල්පලෝ පදයි.
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ඔබතුමන්ලාට පම් වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න
ුළුවන්.

විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව මූික ෙදනමක්
හැටියට සලකලා. ඔබතුමන්ලා මට කියන්න, පම්
වාර්තාපේ මම අතින් එකතු කරු පමානවාවත්ත
තිපබනවා දකියලා. පම් මූික වාර්තාපේ එකතු
කරලා තිපබන්පන් සියලුම verbatim වල මට
පිළිගන්න ුළුවන්, මට පෙනී ඉන්න ුළුවන්
කරුණු. Verbatim වල තිපබන, නිලධාරින් ඉදිරිෙත්ත
කළ, පම් ියවිල්ල සකසේ කළ පම් පල්කම්
කාර්යාලපේ සියලු පදනා පවනුපවන් මට පෙනී
ඉන්න ුළුවන්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
මූික ෙදනමක් හැටියට සලකලා පම් ෙරීක්ෂණය
දිගට පගන යන්න ඕනෑ කියලා මාව ෙත්ත වුණු දා
ඉඳලා ඔබතුමන්ලා පිළිගත්තත ෙදනපම් සිටයි මම
කටයුතු කරන්පන්. මට ඊට වඩා පවනසක් නැහැ.
හැබැයි ඊට වඩා ඔබතුමන්ලාපේ විෂය ෙථයට,
දැනුමට, බුද්වධියට ප්රමාණාත්තමක කරුණු අනුව
ඔබතුමන්ලා යම් අදහසක් ඉදිරිෙත්ත කරනවා නම් ඒ
අදහස පවනුපවන් ඒ වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න මට
ුළුවන්. ඒක පන් මපේ කාර්ය භාරය. ඔබතුමන්ලා
පමතැන සභාෙතිවරයා හැටියට මා පිළිපගන
තිපබන්පන් ඒ නිසා පන්. පම් වාර්තාවට
සම්ූර්ණපයන් එකඟයි කියලා එක පිරිසක්
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන පකාට ඒක ඉදිරිෙත්ත
කරන්නත්ත සේවාධීන මනසක් මට තිපබනවා වාපේම,
ඔබතුමන්ලා
ඉදිරිෙත්ත
කරන
කාරණාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්නත්ත මට සේවාධීන
මනසක් තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : එතුමන්ලාත්ත
සිටියා නම් අෙට පම් කාරණා ගැන කථා කරන්න
තිබුණා. ඒක තමයි මුල ඉඳලාම කිේපේ. එතුමන්ලා
සිටියා නම් convince කරන්නත්ත තිබුණා. මා
ඔබතුමාපගන් බැගෑෙත්තව ඉල්ලන්පන්, පම්
තත්තත්තවය පිළිබඳව ඔබතුමා සේවාධීනව සලකා විෂයානුබද්වධව සේවාධීනතාව පිළිබඳ කිසිම සැකයක්
නැහැ.- අපි පවනසේ නිගමනයකට එමු කියලායි.
සභො තිතුමො : ඔබතුමන්ලාට ඒ කරුණු ඇතුළත්ත
කරන්න ුළුවන්. ඒපක් ප්රශේනයක් නැහැ.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
ඇසේතපම්න්තු
සම්බන්ධපයන් පහෝ වාසි අවාසි ගණනය කිරීම
පිළිබඳව පහෝ ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කරන මතය,
තර්කය අනුව ඉදිරිෙත්ත කරන කාරණාව වාර්තාවට
ඇතුළත්ත කරලා ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න
ුළුවන්. මට ඒකට මතයක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො : ඒක කරන්න
ුළුවන්. සභාෙතිතුමා විධියට ඔබතුමා පම්
පකටුම්ෙත සකසේ කරන්න පන් සහාය වුපණ්. පම්
පකටුම්ෙත පිළිබඳව පන් අපි සාකච්ඡා කරන්පන්.
සංඛයාත්තමක අලාභයක් ගැන තිපබන සංකල්ෙය
පිළිබඳ ප්රශේනයකයි මා ඉන්පන්. ඒ කාරණය
පිළිබඳව විවාදයකින් පතාරව පම් තිපබන සීමාවන්
ඇතුළත්ත කරලා ඒ කරුණු සඳහන් කරන්න බැරිද?
ඒ කියන්පන්, “පමපහම තිබුණා. නමුත්ත ඉන් ෙසේපසේ
පම් පතාරතුරු තිපබනවා. ඒ පතාරතුරු අනුව
පමපහම ගැටලුවක් තිපබනවා”යි කියන කාරණය
එකඟතාපවන් වාර්තාවට අතුළත්ත කරන්න බැරිද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමතැනට - 13වන
පිටුවට- එන පතක් ඔබතුමන්ලා එකඟයි පන්.
එතැන සිට ඉදිරියට යමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පමන්න පම්
කාරණය ගැන විතරක් විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය
ඉදිරිෙත්ත කරන්න. 2015 පෙබරවාරි මාසපේ අර
කින් තිබුණු tradition එක ඒ විධියටම continue
වුණා කියලා අෙට පිළිගන්න ුළුවන් පන්ද? ඒ
කියන්පන් නීතියට එකඟ වුණත්ත, නැති වුණත්ත - ඒ
ගැන වාදයක් තිපබනවා. මම ඒ ගැන කථා
කරන්පන් නැහැ. – 2015 පෙබරවාරි මාසයට කින්
තිබුණු ක්රමය ඒ කියන්පන් පවන්පද්වසි අඩු, direct
placement වැඩි ක්රමපේදය 2015 පෙබරවාරි
මාසපේත්ත continue වුණා කියන එක පිළිගන්න
ුළුවන් පන්ද?

සභො තිතුමො : විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
මූික ෙදනමක් හැටියට සලකා පගන තමයි අපි
ඉතා ෙැහැදිිව සාක්ි විමසීම, සාකච්ඡා කිරීම
ඇතුළු සියලු පද්වවල් කපළේ. මා නැවතත්ත කියන්පන්,
ඒ ෙදනම ම සලකා පගන තමයි, පල්කම් කාර්යාලය
සමඟ සාකච්ඡා කරලා මා පම් වාර්තාව සකසේ කර
තිපබන්පන්. විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු
ඇසේතපම්න්තුවල සහ විගණකාධිෙති වාර්තාපේ
අන්තර්ගතයන් පන් මට ඇතුළත්ත කරන්න
තිපබන්පන්. ඊට පවනසේව ඔබතුමන්ලා දැන් දකින
අදහස අනුව පම් කමිටුව පවනසේ අදහසක් ඉදිරිෙත්ත
කරනවා නම්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ඒ පවනසේ
අදහස වාර්තාවට ඇතුළත්ත කරන්න ුළුවන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: 2015 වර්ෂපේ අග
අන්තිම එක පන් auction එකට ආපේ. ඒ පවන
පතක් කින් කීෙයක් තිබිලා තිපබනවා.

ඒකපන් සභාෙතිවරයා හැටියට මපගන්
ඔබතුමන්ලා බලාපොපරාත්තතු වන්පන්. මට
සේවාධීනව ඉන්න ුළුවන්. ඒ ගැන මට ගැටලුවක්
නැහැ. මම පම් වාර්තාව පවනුපවන් පෙනී සිටින්පන්
මපේ ුද්වගික අභිලාෂයක් පවනුපවන් පනාපවයි.
පම් වාර්තාව පවනුපවන් මම පෙනී සිටින්පන්

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මාසපේ fund
requirement එක සැලකුවාම 30 per cent bonds
and 70 per cent direct placements.

( 624 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක තමයි. මුින්
එපක් එන්පන් 6 per cent පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතපකාට අපි ඒක
පිළිගන්නවා. ඒ මාසපේ ඒක continue පවලා
තිපබනවා. එපහම බැලුවාම පෙබරවාරි මාසපේ
තිබුණු ක්රමය තුළ ගත්තත රුපියල් බිියන 10, direct
placements වලට ගිපේ නැහැයි කියන
උෙකල්ෙනය මත අවාසියක් විධියට පෙන්නුම්
කිරීම පදෝෂ සහගතයි පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මුල් එපක්
6 per cent එකක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, ෙළමුවන
එපක් එනවා පන්.
ගරු (ආචොර්ය)හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ෙළමුවන
එපක් 6 per cent එකක් එනවා. එක් පවනසේ
කරනවා, මැයි වල. May to December up to 15
years පන් පම්පගාල්පලෝ rates පදන්පන්. ඒ සියයට
18-12.6 වන පතක්. ඒ පගාල්පලෝ ඒක determine
කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම බැලුවා,
Board Papers ටික ඇවිල්ලා තිපබනවා. ජනවාරි
මාසපේ දුන්න තීන්දුව අපේල් මාසපයන් ඉවර
වුණාම, මැයි මාසපේ තව Board Paper එකක්
දමලා තිපබනවා. අපේල් වන පතක් EPF, NSB,
ETF වින් රුපියල් බිියන 115ක් අරගත්තතා.
Monetary Board එපක් approval එක ඉල්ලා
තිපබනවා, මැයිවල සිට පදසැම්බර් වන පතක්
direct placements කරන්න. Treasury Bonds
ඒකට yield structure එකක් ඒ පගාල්පලෝ දීලා
තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරය කියන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හරය තමයි, අපි
මාස තුනකට පන් ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක පනාපවයි,
assessment එක නැහැ පන්. ඒක පන් අපි ඇහුපේ.
පම්පක් අහනවා පන්, “It is proposed to review
this rate structure at the end of April 2008”
කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හම්බ පවලා
තිපබනවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක review
කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒපක්
approval එක හම්බ පවලා තිපබනවා, මැයි මාසපේ
සිට පදසැම්බර් මාසය වන පතක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Review කරන්පන්
May මාසපේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ පමාන
අවුරුද්වපද්වද?

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
අපේල්වින් ඉවරයි පන්. මැයි මාසපේ review
කරලා පදසැම්බර් වන පතක් දීර්ඝ කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 2008
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතැනින් ෙසේපසේ?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒපකන් එක
පදයක් පෙපනනවා. It is a continuing temporary
arrangement on specific condition.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැනින්
ෙසේපසේ අපි ළඟ නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම්
ඔක්පතෝබර්වල එකක් එන්පන් පකාපහාමද, මැද
හරිපේ?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පත්තපරනවා පන්ද
සභාෙතිතුමා? කරනවා නම් හැම පවලාපේම ඒක
extend කරන්න ඕනෑ. පමාකද, ෙවතින එකම norm
එක තමයි auction system එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපේල්
මාසපේ පමය ඉදිරිෙත්ත කරනවා, පදසැම්බර් වන
පතක්. මැද හරිපේ එක ඉදිරිෙත්ත කර තිපබන්පන්,
“Improvement of Market Liquidity through
Active Participation of Employees’ Provident
Fund” කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැතුව
පමපහම පදන්පන් නැහැ පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි අලුපතන්
පගපනනවා නම් වයතිපර්කයක් පන් පගපනන්න
ඕනෑ. නැත්තනම්, system එක හරි නම්, ඔය කියන
විධියට ක්රම පදකම තිපබනවා කියලා පිළිගන්නවා
නම් පම්ක ඕනෑ නැහැ. Board Papers පමානවාවත්ත
ඕනෑ නැහැ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Yes, EPF.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: “Issue
Treasury Bonds to Employees’ Provident Fund
at an interest rate 5 basis points above the rates
prevailed in the secondary market through
private placements; ” එතපකාට ඒ කාරණාවයි,
මුින් කාරණාවයි conflict පවනවා.

සභො තිතුමො:
ඔබතුමන්ලා
පිළිගන්නවා,
එතපකාට Monetary Board එපක් approval එක
වරින් වර ඒ අය අරපගන තිපබනවා කියලා. ඒක
අෙට පෙපනනවා.

( 625 )
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ඊළඟට ගන්න පකාට මම ඒක අනුගමනය කරනවා.
Non- solicited proposals ක්රමයට අඩු ගණනට
ගන්න ුළුවන්. පම් පලෝකපේ auction system එක
තිපබන්පන් විනිවිදභාවයට; පවන පදයකට
පනාපවයි. විනිවිදභාවය පලෝකපේ හැම දියුණු
රටක්ම අගය කරන පදයක්. රජපේ ආයතන,
විපශේෂපයන්ම Auditor General’s Department
එක බලාපොපරාත්තතු වන්පන් පමම ආයතනවල
විනිවිදභාවය. ඒක අපි advocate කරන්පන් නැතුව
විනිවිදභාවපයන් අඩු ක්රමපේදයක් අනුගමනය
කරන්නට කියනවා නම්, ඒ වාපේම EPF, ETF
එකට කිසිම compensation එකක් පනාපගවා ඒක
ොවිච්ි කරන්න කියලා කියනවා නම් මම දන්පන්
නැහැ, ඒක පකාච්චර නිවැරදිද කියලා. රීතිය
තිපබන්පන් auction system එක, “as much as
possible” කියන එක. ඒක ඉතා ෙැහැදිියි.
වයතිපර්කය තමයි Board approval එක ගන්න
ඕනෑ කියන එක. ඒක හැම එකකටම අරපගන
තිපබනවා. පදසැම්බර් මාසපේ ගත්තත ඒවා තව
පෙන්වන්න ඕනෑ, පම් ක්රමය දිගටම කර පගන
ඇවිල්ලා තිපබනවා නම්. දිගු කාලයකට ගත්තතා
නම්, බැරි පවලාවත්ත 2009 ඉඳලා 2015 පවන පතක්
ගත්තතා නම් අනිවාර්යපයන්ම manual එක amend
පවන්න ඕනෑ. පකටි කාලපයන් පකටි කාලයට
පගපනන්න
තමයි
පම්
Board
Papers
පගපනන්පන්. මම දන්පන් නැහැ, එතැනින් එහාට
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපවන් පකාපහාමද
කියන්පන් කියලා, ආු ක්රමපේදයට පම්ක කර
පගන යන්න ඕනෑ කියලා. මම ඔබතුමාපගන්
ප්රශේනයක් විතරයි අහන්පන්. වැරදි සහගත පදයක්
ක්රියාත්තමක කරන්න කියලා කිසිම ආයතනයකට
අපි මීට කින් කියලා නැහැ පන්. පම් COPE එකට
නැත්තනම් PAC එකට පවන ආයතන ආුවාම අපි
අහන්පන් Board decision එකක් ගත්තතා නම් එය
ක්රියාත්තමක
පනාකපළේ
ඇයි
කියලායි,
“ඔබතුමන්ලාපේ Board decision එකක් තිපබනවා
නම් ඒ අනුව ක්රියාත්තමක පනාකපළේ ඇයි?” කියලායි
පවනත්ත ආයතන ආුවාම නිලධාරින්පගන් අපි
අහන්පන්. ඒ පගාල්පලෝ කිේපවාත්ත, “නැහැ පම්ක
පනාපවයි අපි අනුගමනය කරු ක්රියා මාර්ගය, ඊට
ෙසේපසේ අපි දිගටම පවන ක්රමපේදයක් අනුගමනය
කළා” කියලා අපි ඔළුව වනලා නිකම් ඉන්පන්
නැහැ. එපහම පකාපහාමද ඔබතුමන්ලා කපළේ
කියලා අපි ප්රශේන කරනවා. පම්පක්දී එපහම ප්රශේන
පනාකරන එක අෙට ප්රපහේළිකාවක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 2008 පදසැම්බර්
මාසය පවන පතක් approval එක අරපගන
තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්කයි
වැදගත්ත වන්පන්. වරින් වර අරපගන තිපබන්පන්
direct place කරන්න.
සභො තිතුමො: ඔේ, direct place කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Auction
කරන්න පනාපවයි.
සභො තිතුමො: ඒක තමයි මම කියන්පන්. Direct
placement සඳහා පන් අරන් තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: System
එක auction.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: රීතිය සභාෙතිතුමනි,
auction. ඒපකන් පිට පවන්න ඕනෑ නම් ගන්න
ඕනෑ, Board approval එකක්. ඒක තමයි මාස
තුපනන් තුනට අරපගන තිපබන්පන්. පදසැම්බර්
වන පතක් අරපගන තිපබනවා. ඊට ෙසේපසේ පකෝ?
ඊට ෙසේපසේ ගත්තපත්ත නැත්තනම් ආෙහු රීතියට එනවා.
සභො තිතුමො:
තිපබන්පන්-

ඔබතුමන්ලාපේ

තර්කය

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපප්ප තර්කය
පනාපවයි. අපි සියලු පදනාපේම.
සභො තිතුමො: ඔේ. ඔබතුමන්ලා තර්ක කරන
කාරණය තිපබන්පන් එපහම අලුපතන් තීරණයක්
ගත්තපත්ත නැත්තනම් එතපකාට තිපබන්පන් auction
ක්රමය කියලා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ, සාමානය ක්රමය.
ඒක තමයි පම් manual එපක් කියන්පන් “as much
as possible” කියලා. නැත්තනම් එපහම දමන්පන්
නැහැ පන්. ුළුවන් තරම් යන්න කියලායි
කියන්පන්. ගරු සභාෙතිතුමනි, පම්ක යන්පන්
විනිවිදභාවයට. පවන පමානවාවත්ත පනාපවයි.
විනිවිදභාවය ඉතා වැදගත්ත. මම දන්පන් නැහැ,
market rates බලලා උච්චාවචනයට යන්න, direct
placement පහෝ non- solicited proposals පහෝ
පදන්න කියලා රජපේ ආයතනයක් කියනවාද
කියලා. Dollars 450 million ප්රමාණයක LED
bulbs එනවා, ලංකාවට ආයතන ආරම්භ කරන්න.
එතපකාට වැඩිම වාසිය ලබා ගන්න ුළුවන්, ඒකට
පදනවා නම්. ඒක තමයි ගිය වර ආණ්ඩුව කපළේ.
Non- solicited proposals පලෝකපේ පකාපහේවත්ත
රජපේ ආයතනයක් අනුමත කරන්පන් නැහැ.
Auction system එපක් තිපබන විනිවිදභාවය
නැතුව, ඒක කරන්න කියනවා නම් අෙට අපනක්
ආයතනවලටත්ත ඒ ක්රමය අනුගමනය කරන්න
ුළුවන්. රජපේ සියලුම ආයතන COPE කමිටුවට

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඇහුපේ,
කවදා ඉඳලාද private placements දුන්පන් noncaptive කේටියට කියලා. Direct placement
පදන්න ුළුවන් කියන්පන් captive කේටියට

( 626 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

නමුත්ත දිගින් දිගටම Board papers දමලා පම් අය
direct placementsවලට ඇවිල්ල තිපබනවා පන්.

විතරයි පන් විගණකාධිෙතිතුමනි. පම් තුපනන්
permission අරපගන තිපබන්පන් EPF, ETF සහ
NSB.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Board papers
පදකක් දමලා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: හැබැයි පමහි
දාලා තිපබනවා “…captive sources such as…”
කියලා.

සභො තිතුමො: අනික් ඒවත්ත එක්ක 2009, 2010,
2011, 2012, 2015 පතක් ආවා කියමු පකෝ. 2015
ජනවාරි විතර පවනකම් එනවා කියමු. හැබැයි පම්
කාරණාව
වන
පේලාපේදී
අධිෙතිතුමාට,
අගමැතිතුමා කිේව නිසා හරි, නැත්තනම් පවන
උවමනාවක්
නිසා
හරි
සම්ූර්ණපයන්
auctionsවලට යන තීරණය තිපබනවා. ඒ තීරණය
හැබැයි අපනක් තැරැේකරුපවෝ දන්පන් නැත්තනම්,
ප්රාථමික dealersලා දන්පන් නැතිනම් ඒ තීරණය
නිශේිත වශපයන් දැනුම් දීමක් නැතිනම් ඒ අයට
තිපබන ූර්ව අදහස තමයි පම් bid එක කරන්පනත්ත,
පම් ඉල්ලුම කරන්පනත්ත පම් ෙරණ ක්රමයටමයි
කියලා. පමාකද, ඊට ෙසේපසේ අපි සම්ූර්ණ auction
එකට යනවයි කියලා තීරණය ගන්පන් සියයට
සියයක් මින් ඉදිරියට තිපබන්පන් auction කියලා,
ෙසේපසේ ක්රියාත්තමක පවච්ච ක්රමය තීරණය ගන්පන්
මාර්තු 6 වැනිදා දැනුම් දීමකින්. ඒක ඔබතුමන්ලා
කියන තර්කය අනුව හරි පවන්න ුළුවන්. නමුත්ත ඒ
තීරණය ගන්නා විට පම් නිශේිත කාරණාව ගිහිල්ලා
තිපබන්පන් auction ක්රමයටම වුණාට ඒ auction
ක්රමයට යන එක තැරැේකරුවන්, ඒ කියන්පන්
ප්රාථමික dealersලා මූික වශපයන් අවපබෝධයක්
ගන්පන් පකාතැනින්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
එතපකාට PTL එක, Entrust Securities PLC එක,
First Capital එක කියන ඒවාටත්ත බැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහනම්
HSBC, Seylan Bank PLC කියන ඒවාටත්ත බැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: බැහැ.
Acuity Securities Limited, DFCC Vardhana
Bank PLC කිසි එකකට පදන්න බැහැ. පම්ක අනුව
නම් පදන්න බැහැ. හැබැයි දැන් ඒක 2013 අත්තපොත
ඇතුළට එනවා. 2013 අත්තපොපත්තදී කියනවා
private placements කරන්න ුළුවන් කියලා.
“…as much as…” possible…” සහ primary
dealersලාට private placements කරන්න ුළුවන්
කියලා. හැබැයි ඒකට Monetary Board එපක්
approval එකත්ත තිපයනවද නැද්වද කියල අපි දන්පන
නැහැ. හැබැයි ඉතින් දිගටම තිපබන්පන්
“…auction as much as possible…”කියන එක.
අපප්ප තර්කය පකාපහාමද පම්ක justify කරන්පන්,
පම්ක පකාතැනින්ද කැපෙන්න ඕනෑ කියලා.
විගණකාධිෙතිතුමා, මම ඔබතුමාපගන් තව
ප්රශේනයක් අහන්නම්. අපි ගණන හදන විට assume
කරන්පන් private placement කරලා ඉතිරි රුපියල්
බිියන 09 ගන්න ුළුවන් කියලා පන්. දැන්
රුපියල් බිියන 10ක් ගන්න ඕනෑ නම් අපි auction
එපකන් රුපියල් බිියන එකක් නම් ගන්පන්, ඉතුරු
රුපියල් බිියන 09 private placement කරල
ගන්න ුළුවන් කියලා පන්. එතනදී ගැටලු පදකක්
මතු පවනවා. එකක් තමයි ඊට කින් සතිපේ
උත්තසාහ කරල අරපගන තිපබන්පන් රුපියල්
බිියන 03යි. ඊළඟට ප්රශේනයක් මතු පවනවා දැන්
Rs. 1 billionවලට කෙනවා නම් අපිට පගවන්න
පවන්පන් interest rate එක සියයට 10.4 යි. සියයට
10.4ට ුද්වගලපයෝ පදන්න ලැහැසේතිද කියන එක
අෙට ප්රශේන කරන්න සිද්වධ පවනවා. පමාකද, අර
interest rate එකත්ත වැඩි වුණා පන්. එදාම උපද්ව
සියයට 1.5කින් වැඩි වුණා. පම් තත්තත්තවය තුළ අපප්ප
assumption එක correctද කියන එකත්ත ප්රශේනයක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පනාගන්න එක
තමයි පහේතුව.
සභො තිතුමො: ගන්පන පකාතනින්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගන්න අවශය නැහැ.
ඒක තමයි mislead කරලා තිපබන point එක.
පම්පක කියන්පන් අසීම්ලොපේ ඔකපකොමලොපේ
experts ලොපේ ....බලන්න, ඒ බිලියන 10
ප න්ව්න්පන් නැත්පත් ව්ැඩි interest rate එකක
ප න්ව්න හින්දො. එතපකාට ඒ කට්ටටිය දැන
ගන්නවා රුපියල් බිියන 10ක් Government එක
desperate කියලා. ඒක තමයි ඒ හැම එපක්ම
තිපබන්පන්. ඔබතුමාට මම පෙන්වන්නම්. එකින්
එකට මම පමතැන ලකුණු කරලා තිපබනවා. අපි
රුපියල් බිියන එකක් පෙන්වන්පන්, නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමා ගිය සැපර් එනපකාට ඒක පන්
දුන්න සාක්ිය. රුපියල් බිියන එකක්
පෙන්වන්පන් අනික් කටිටිය දැන ගනී කියලා අපි
desperate කියලා වැඩි interest rate එකක්. දැන්
රුපියල් බිියන 10ක් ඉල්ලනවා නම් ඔක්පකාම
ගැණුම්කරුපේ ඉන්නවා 12.5, 13,-

සභො තිතුමො: ගරු හර්ෂ මන්ීතුමා, මපේ
අවපබෝධය සඳහා මට පොඩි කාරණාවක් දැන
ගන්න අවශයයි. දැන් ඔබතුන්ලාම පිළිගන්නා
ආකාරයට, දිගින් දිගට auction ක්රමය තිබුණා.
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බිියනක් දාලා තුන්ගුණයක් හරි පදගුණයක් හරි
ගන්පන් පමාකද කියලා හැම පවපල්ම කියන්න
ුළුවන්පන් අපි ගන්පන් පම් ගණන කියලා.

සභො තිතුමො: නැහැ. ගන්න ගණන පනාපවයි මම
කියන්පන්. ගන්න ගණන බිියන 10ද 20ද කියන
එක පනපමයි මම අහන්පන්. ඒ ගන්න ක්රමපේදය.
ඒ අයට ගන්න ක්රමපේදය ගැන ූර්ව අවපබෝධයක්
තිපබන්පන්, by practice දිගටම direct
placementsවින් තමයි ගන්න ප්රමාණය කියලා.
හැබැයි ඒක ඒ අයට සංනිපේදනයක් පවන්පන
නැතිනම්-

අපි සාධාරණය කරනවා නම්, එපහම නම්
තැරැේකාරයින්ට හරි ගාන දැන ගත යුතු නම් එපහම
නම් හැම auction එපක්ම ගන්න ගණන කියන්න
ඕනෑ. එපහම කියන්න බැහැ. එපහම බැංකු කරණය
පවන්න නැහැ. බැංකු කරණය පදන්පන ඒ
surprised element එක තියාගන්නවා. interest rate
එක ෙල්පලහා තියා ගන්නවා. රුපියල් බිියන
එකක් දානවා අඩු ගණනට ආපවාත්ත. රුපියල්
බිියන 100ක් හරි ගන්නවා. කින් ොර
එපකාපලාසේ ගුණයක් අරපගන තිපබනවා. ඒක
තීරණය කරන්පන් බැංකුව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක මහ බැංකුපේ
technique එකක්.
සභො තිතුමො: ඒක technique එකක් කියලා
බැහැර කරන්න බැහැ පන්. දැන් අපි හිතමු එපහම
නැතුව අපි යන්පන් auction එකට කියලා.
Monetary Board එක තීරණයක් අරපගන හරි ඒ
නිශේිත දැනුම් දීම, අපි මීට ෙසේපසේ auction එකට
යන්පන කියලා කිේවාට ෙසේපසේ සමහර විට මීට වඩා
පොළී අනුොත පවනසේ පවලා මීට වඩා පම්
ගනුපදනුපේ පවච්ච අවාසිය සිද්වධ පනාපවන්න
තිබුණ පන්ද?

සභො තිතුමො: අපිට තිපබන්පන් පම්කයි. ඒ
තීරණය ගන්න තරැේකරුවන් 16 පදනාම එක
තීරණය දන්නවා නම්, තැරැේකරුවන් 16 පදනා
අතරම තරගය සිද්වධ පවන්පන් එක ක්රියාවියක්
හැටියට. හැබැයි පමතැනදී පම් ෙරීක්ෂණපේ ම
තිපබන්පන් තැරැේකරුවන් අතපර්යි. දැන්
ඔබතුමන්ලා පම් සාකච්ඡාපේ පවච්ච කරුණු
අනුවත්ත පත්තපරනවා, මහ බැංකුපවන්ම පතාරතුරුමම කියන්පන් නැහැ ඒක කාපගන්ද ගිපේ කියලා.
කාපගන් ගියා වුණත්ත පතාරතුරු ගිහිල්ලා, එක
පිරිසකට පවනසේ තීරණයක් පමපතක් ක්රියාත්තමක
පවච්ච තීරණපයන් සම්ූර්ණපයන් deviate
පවනවා කියන අදහස තව පිරිසකට ගිපයාත්ත එයි
අසමානතාවයක් නිර්මාණය වීම විය හැකි පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දැන් උෙකල්ෙනයක්
පන්. එතපකාට අපි ගන්නව කිේපවාත්ත හැම
පවපල්ම වැඩි auction එපකන් බිියන 10ක් ගන්න
එොයෑ. රුපියල් බිියන 10ක් දැම්පමාත්ත සියයට
12ට 13ට වාපේ අනුොතයට එන්පන් මිනිසේසු
දැනගත්තතාම. එක තමයි කියන්පන් ඕනැම auction
එකක්සභො තිතුමො: එතපකාට තමයි අපිට ප්රශේනය
එන්පන්. පම් පතාරතුර නිශේිත එක්පකපනක්
පදන්පනක් දැන ගත්තපතාත්ත, දැන් ඔබතුමන්ලා
කියු ආකාරයට මහ බැංකුපවන් ඒ පතාරතුරු
දැනුම් දීලා නම් එක පිරිසක් ඉන්නවා ඍජු ක්රමය
යටපත්ත මිලදී ගැනීමට බලාපොපරාත්තතුපවන්හැබැයි එක නිශේිත ුද්වලපයකුට පදන්පනකුට
Perpetual Treasuries Limited එකට කියලා
හිතුපවාත්ත ඒ අයට යනවා නැහැ පම්ක අපි auction
ක්රමයට තමයි යන්පන් කියලා ූර්ව පතාරතුර.
රුපියල් බිියන 10ම ගන්නවා හරි පනාගන්නව
වුණත්ත අපි යන්පන් auction ක්රමයට කියලා- පවනසේ
පවනවා කියන අදහස එක්පකපනකුට ෙමණක්
ගිපයාත්ත, එතපකාට එයාට එතන අමතර වාසියක්
ගන්න ුළුවන් පන්ද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ. පම්ක
පෙබරවාරි 27 වැනි දා ගනුපදනුවට ඒ කියන්පන්, 1
billionවලට ගිය පවන්පද්වසිය එක නිශේිත
බැඳුම්කරයක් ෙමණයි. ඔය කියන “අපි මින් ෙසේපසේ
auction විතරයි යන්පන්” කියන කථාව, ඒ වන විට
මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර පනාතිබූ, නමුත්ත
තිපබන අත්තපොත අනුව කළ හැකි ඒ ක්රියාවිය
පිළිබඳ කිසිම ප්රශේනයක් නැහැ. පමාකද පහේතුව, එදා
ඒ auction එක කරන්න නීතිපයන් අයිතිය තිබුණා.
අපි මින් ෙසේපස private placement නැහැයි කියන
policy එක එදාට අදාළ නැහැ. එදා දවස auction
දවස. ඒ කියන්පන්, අපි private placement
කරන්පන් එක දවසක. Auction කරන්පන් එක
දවස පහෝ දවසේ කිහිෙයක. ඔය කියන පෙබරවාරි 27
වැනිදා වන විට private placements කරලා කරලා
රුපියල් බිියන 23.524ක් market එපකන් එකතු
කර පගන,

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා හරි. ඒක
තමයි හිටු Governor කියන්පන් පකාපහාමද පම්
information ගිපේ කියලා. Central Bank එක
ඇතුපළන් ගියු calls ටික නීතයානුකූල නැහැ.
ඒකට ෙරීක්ෂා කරන්න කියලා අපි එතුමාට අණ
දුන්නා. ඊට ෙසේපසේ අනික් එක තමයි ඔබතුමා කියන
විධියට, එපහනම් පමාකද auctionsවල රුපියල්

ඉන් ෙසේපසේ, රුපියල් බිියන එකක auction
එකකට ගියා. එපහම යන්න ුළුවන් පන්. ඇත්තතටම
ඔය කියන broader policy එක ඔය දවපසේ
implement කපළත්ත නැහැ, කරන්න පහේතුවකුත්ත
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

නැහැ. ඒ දවපසේ සිදු වුණු ගැටලුව තමයි, එකක්
ඉල්ලලා, 2.6ක් කියන ගණන අභිබවා, 20ට
පනාගිහින්, 10න් නතර කරු එපක් තිපබන අවාසිය
පහෝ සුදුසුකම් පිළිබඳ ප්රශේනය. නමුත්ත, ඔබතුමා
කියන, මින්ෙසු අනාගතපේදී direct placement
නැහැ කියන policy එක, ඒ දවපසේ ක්රියාත්තමක
වුපණ් නැහැ එදා auction දවස. ඊළඟ මාසපේ
ක්රියාත්තමක වුපණත්ත නැහැ. ඇත්තතටම කිේපවාත්ත
direct placement විතරයි කියන policy එක
ක්රියාත්තමක වුපණ් මුදල් මණ්ඩලපේ තීරණපයන්
ෙසේපසේ.

කියනවා අනිත්ත අයට අසාධාරණයක් පවනවා
කියලා. එතපකාට, මම direct placement එපකන්
ඔබතුමාට බිියන 3ක් පදනවා, මට interest
ගණනට ඕනෑ. එතපකාට අනිත්ත 15ටම පවන
අසාධාරණය?
සභො තිතුමො: මම කියන්පන්, අසාධාරණ පවනවා
කියලා පනාපවයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම කියන්පන් ඒක
දැන්වූවා නම් direct placement එපක් මට
ඔබතුමාට ඕනෑ ගණන කියලා, ගන්න ුළුවන්
interest rate එක කියලා. මම උදාහරණයක්
පදන්පන්. Direct placement එපක් මම බිියන
03ක් එක ුද්වගලපයක්ට පදනවා. පමතැන
තිපබනවා direct placement 13ට දුන්න ඒවා. ගරු
සභාෙතිතුමනි, සැප්පතැම්බර් මාසපේ 11.75ට
බිියන 2ක් තිපබනවා. ඒ වුණ ොඩුවත්ත ගණන්
හදන්න ඕනෑ පන්.

සභො තිතුමො: අෙට අවපබෝධයක් තිපබනවා,
පමතැන නිලධාරින්පේ සාක්ිවින්ම කියවුණා, A,
ද , B ද කියලා වැදගත්ත පවන්පන් නැහැ. පම් තීරණය
ගන්න පකාට, අගමැතිතුමා කිේව නිසා හරි
නැත්තනම් මහ බැංකු අධිෙතිතුමා ඒ අයට කිේවා
කියලා “අපි මීට ෙසේපසේ පම්කත්ත එක්ක auction
වලට යන්පන්” කියන එක. ඒක වාිකව ඒ අයට
කියලා තිබුණා. වාික අවපබෝධයක් ඒ අයට
තිබුණා. නමුත්ත, ඒක Monetary Board එකට
inform පවලා තිබුපණ් නැහැ. Monetary Board
එකට inform පවන්පන් මාර්තු 06.

සභො තිතුමො: පමතැනින් ඉදිරියට යන විධියක්
කියන්න. මට පත්තපරන්පන් නැහැ. ඉවර කරන
විධියක් කියන්න. මට පත්තපරන පද්ව මම අහන්පන්,
ඔබතුමන්ලාට පම් පිටු තුනටම තිපබන්පන් ඔය
කාරණා සම්බන්ධපයන් පන්. පමය තියනවාද,
නැත්තනම් අයින් කරනවාද, එපහම නැත්තනම් පමයට
පවන පයෝජනාවක් පදනවාද කියන තීරණයට ආවා
නම් අපිට පම් සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරපගන යන්න
ුළුවන්. අපි පම් වාර්තාව 25 පවනිදා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්න අදහසක්
තිපබනවා. එතපකාට, පම් වාර්තාව translate
කරන්න ඕනෑ. අඩුම තරපම් ොර්ිපම්න්තු සතිපේ
වත්ත පමය ඉදිරිෙත්ත කළ යුතුයි. එපහම නැත්තනම්,
“පදයක් ෙටන් අරපගන අවසන් කපළේ නැහැ.”
කියලා, අපි සියලු පදනාටම පලාකු විපේචනයකට
මුහුණ පදන්න පවනවා. ඔබතුමන්ලා පම් කාරණා
තුන ගැන ඔබතුමන්ලාපේ තිපබන අදහස මට
කියන්න. 6.1, 6.2, 6.3. ඔබතුමන්ලා අවාසිය
ගණනය කිරීම පිළිබඳව සේථාවරයක් කිේවා පන්. ඒ
සේථාවරය පමහි ලකුණු කරනවා නම්-, කින්
එපහම අදහසක ඉන්න එෙැයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Monetary Board
එකට inform පවන්න ඕනෑ නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: ඒක Monetary Board එකට යන්න
ඕනෑද, නැද්වද කියන එක දැන් argument එක.
නමුත්ත, ෙළමුපවන් දැන ගත්ත සේථාවරය අනුව
Monetary Board එකට යා යුතු නැහැ. පමාකද,
Monetary Board එපක් මුල ඉඳලාම තිපබන
තීරණය නිසා. ඒක පන් පම් කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම පනාපවයි.
There is a small point. ඔබතුමා කියන විධියට,
auctionsවලට full යනවා කියන එක තීන්දු කපළේ
එදා පනාපවයි. එදා තීන්දු කපළේ, බිියන එකක්
ඉල්ලුවා, 11.75ට වඩා අඩුපවන් 10ක් ආවා. ඒ 10
ගත්තතා. එතැන ඒ වැඩි ප්රමාණයක් ගත්තත එක හරිද,
නැද්වද කියන ප්රශේනයයි තිපබන්පන්. ඒපකන් full
auction system එකට ගියා කියලා පනාපවයි පමහි
කියන්පන්. පම් Dr. M.Z.M. Azim කියන්පන්,
Monday පවන පකාට Rs. 10 billion ඕනෑ. Dr.
M.Z.M. Azim අහනවා, “ඉතිරි Rs. 10 billion
පහායන්පන් පකාපහන්ද?” කියලා. Direct
placement කරලා ගන්න ුළුවන්. “Tomorrow
and the day after tomorrow are not working
days. So, how do you find this money on
Monday? So, we went on the basis that in
September, we have given at 11.7…” මම
ඔබතුමාපගන් ප්රශේනයක් අහන්නම්, ඔබතුමා

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපිට deadline
එකක් පදන්න අෙහසුයි. අපි මහන්සි වුණාපන්. අපි
block කරන්න හැදුපේ නැහැ පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ෙැය
11ක් වාඩි පවලා සිටියා.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා දැන් පම් කථා කරු
කාරණය අවසන් කරන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් ගණනය කිරීමට
මම විරුද්වධයි. මම එයට මපේ පිළිතුර පදන්නම්.
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එකක් පන්. Auditor-General, පම්ක උෙකල්ෙනය
කරන ලද loss එකක්. හැබැයි, Perpetual
Treasuries Limited එපක් profit එක ඇත්තත.
පමන්න අපත්ත පඩාලර්. ඒක hypothetical
පනාපවයි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පමතැන ගණනය
කිරීම අෙට හරි යන්පන් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔය
ගණනය කිරීම කියන එක සම්ූර්ණපයන් බැඳිලා
තිපබන්පන් auction වල system එක අනුව. මම
පමතුමාට වරදක් කියනවා පනාපවයි. පමතැන හරි
වැරැද්වදක් නැහැ. පම් ගැටලුව hypothetical.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක already
madeද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly!

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක made.
පම්ක පනාපවයි ඒ පවන එකක්. ඒවා හම්බ කපළේ
secondary market එපක් EPF එක හරහා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Auction ගිය
එකයි මිියන 10ට ගත්තත එකයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන ප්රශේනයක්
තිපබනවා, EPF එකට primary dealer පකපනක්
විධියට එන්න ුළුවන්කම තිපයද්වදි, EPF එක
nominal ගණන් දමලා, ඊට ෙසේපසේ immediately
secondary market එපකන් ගන්නවා පන්. පමතැන
අපප්ප observations වල strongly තිපබන්න ඕනෑ ඒ
ගැන.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
Perpetual Treasuries Limited එපක් ලාභයත්ත
එක්ක ලඝු කරන්න එො. Perpetual Treasuries
Limited ලාභය ලබා ගන්පන් primary market
එපකන් පනාපවයි. Perpetual Treasuries Limited
ලාභ ලබා ගන්පන් secondary market එපකන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහමද, මම
දන්පන් නැහැ ඒක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
Governorපේ office එපක් Public Debt
Superintendent එවලා තිබුණ ිපිපේ තිපබනවා,
මම දැන් දැක්පක්, “Except for EPF, all other
captive sources need to come to the auction
through a primary dealer. Therefore, the year
2008 could be considered as the year where
primary dealers were first allowed to participate
in private placements.” ඒ කියන්පන්, primary
dealer පකපනක් bid එකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න
ුළුවන් පවන්පන් private placement එකක EPF
එකට පහෝ captive source එකට විතරයි.

සභො තිතුමො: ඒක ඉදිරිපේදී තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අඩු ගණනට
අරපගන වැඩි ගණනට විකුණුවාම ලාභය
තිපබන්පන් secondary market එපක් පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට,
Perpetual Treasuries Limited එක විකුණුපේ EPF
එකට.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එය පන්
ජාතයන්තර ප්රශේනය. ඒකපන් පමතුමා අවුරුදු
හතරක්ම ොර්ිපම්න්තුපේ කිේපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට,
ඔය Perpetual Treasuries Limited එක Stock
Market එපකත්ත එයම කළා.

ගරු අජිත්
තිපබනවාද?

පී.

ප පර්රො

මහතො:

එපහම

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: EPF එක ගැන
පමතැනත්ත, හැම තැනම කථා කපළත්ත පම් ප්රශේනය
පන්. It is still continuing. පහාරකම continue
පවනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Fax එක ආවාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එහි තිපබන්පන්
පමාකක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
EPF එකයි පමතැනයි අතර පලාකු සම්බන්ධයක්
තිපබනවා. EPF එකට පම් පගාල්ලන් පම්ක pump
කරලා එතැනින් dump කළා. පම්ක Stock Market
එපක් කළා. ගිරිය යටින් කෑ ගැහුවා. හැබැයි, එදා අද
වාපේ ොලනයක් තිබුපණ් නැති නිසා, කිසිම දවසක
කථා කරන්න බැරි වුණා. පම් ආණ්ඩුපේ පම්
ක්රමපේදය නිසා තමයි අපිට පමච්චර පදයක් හරි කර
ගන්න ුළුවන් පවලා තිපබන්පන්. ඒ ගැන අපි
ඇත්තත වශපයන්ම සන්පතෝෂ පවන්න ඕනෑ. එදා
කථා කරන්නවත්ත chance එකක් ලැබුපණ් නැහැ.
එතපකාට පමතැන තිපබන්පන් hypothetical loss

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමම
ිපිපේ තිපබනවා, EPF එකට හැරුණු විට අපනක්
captive sourcesවලට private placements ගන්න
බැහැ. ඒ අය auction එකට එන්න ඕනැ, primary
dealer පකපනක් හරහා. ඒක පන් තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක කවදාද
දන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 2008
වර්ෂපේ සිට.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දැන් පන් fax
message එක ආපේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, දිගටම
යනවාද? තවත්ත පිටු සෑපහන ගණනාවක් තිපබනවා.
ගණනය විතරක් අවසන් කරලා, අපි නැවත එක
දවසකින් අවසන් කරමු.

ඩබ්ලලිේ.පි.සි. වික්රමරත්න මහතො: ETF එකට
ගන්න බැහැ. ETF එක primary dealership එකක්
පනාපවයි එයාට තිපබන්පන්. special right එකක්
එයාට දීලා තිපබනවා. Monetary Law එපක් ඒක
තිපබනවා provision එකක් පදන්න ුළුවන් කියලා.
අපිත්ත පයෝජනා කරන්පන් ඒක තමයි. ETF එක ඒ
position ගන්න කවදාවත්ත ඉල්ලලා නැහැ. ETF
එකට එපහම පදන්න Central Bank එක කටයුතු
කරලාත්ත නැහැ. ඊට වඩා පලාකු පදයක් තිපබනවා,
Insurance Fund එක. Insurance Fund එකටත්ත
එපහම provision එකක් නැහැ. එයත්ත ආෙසු එන්න
ඕනෑ primary dealer පකපනක් හරහා. ETF එකයි
Insurance Board එකයි funds පදපක්ම primary
dealersලා හරහා තමයි කවුරු හරි එන්න ඕනෑ.
එයාට directly පදන්න බැහැ.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා තීරණය කරන්න.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අඟහරුවාදා
ොර්ිපම්න්තු දවපසේ කරමු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ොර්ිපම්න්තු දවපසේ
පනාපවයි සඳුදා කරමු. අගහරුවාදා වන විට
අවසානයි පන්. එතපකාට සාකච්ඡා සියල්ලම
එනවා පන්.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි පම්කට පමාකක් හරි collective
decision එකක් ගනිමු.
ගරු සුජිව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි කථා කරන ලද
point එක අවසන් කරලා ඊට ෙසුව වාර්තා කරමු
එතැනින් එහාට. මම පම් ගණනය කිරීමට -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Private
placements කරලා තිපබනවා පන් private අය.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔපහාම අමුපවන්
කියන්න බැහැ.

ඩබ්ලලිේ.පි.සි. වික්රමරත්න මහතො: Primary
dealersලාට විතරයි. Primary dealersලා කරලා
තිපබනවා. ුළුවන්ද බැරිද කියන එක පනාපවයි.
කරලා තිපබනවා. නමුත්ත secondary market එපක්දී
පන් පම් සියලුම manipulations ටික කරන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අමුපවන් පනාපවයි.
මම කියන්පන් මපේ observations එක්ක.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමාකක් හරි
ශීලාචාරකමකින් කියමු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියන්න.
මට පත්තපරන්පන් නැහැ ශීලාචාරකම. භාගයට
ගණනය කරු එක හරි කියනවාද? පකාපහාමද
කියන්පන්? ඔබතුමන් ශීලාචාරකමට ඉක්මනින්
විනාඩි පදකකින් විතර කියන්නපකෝ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Secondary
market පන් අතහරින්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ නිසා අෙට ඒවා
ගැන ප්රශේන කරන්න බැහැ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Primary market
එපකන් යම් advantage එකක් ගන්නවා. ඒ Insider
information හරහා. පම්ක පලාකුවට පවන්න
ුළුවන් direct placements නිසා පන්. අඩුම
ගණපන් පමතැන පමාකක් හරි මැජික් වැඩක්
තිපබනවා. auction එපක් පමානවා හරි screws
තිපබනවා.
Private
placements
එපහම
පනාපවයිපන්. “මචං කීයද” කියලා පන් අහන්පන්.
එතපකාට ඒක ප්රශේනයක්. පලාකු ලාභය ලබන්පන්
පදවනුව.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි පගාඩාක්
පවලා සාකච්ඡා කළා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ reason එක
මම කියන්නම්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ශීලාචාර කපමන්
ඔක්පකාටම ගන්න ුළුවන් විධියට ඔබතුමන්
කියන්න?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම ඉන්පන් පවන
point එකක. මම ඔයපගාල්ලන් ඉන්න line එපක්
පනාපවයි ඉන්පන්.

සභො තිතුමො: මම නැවතත්ත ඔබතුමන්ලාට
කියන්පන්, නැවත සාකච්ඡාවකට ගිහින් නැවත
ෙටන් ගන්න පකාට තිපබන අමාරුකම ගැන
පනාපවයි කියන්පන්. ඔබතුමන්ලාට සාකච්ඡාව
නැවත මුල සිට ෙටන් ගන්න පවනවා පන්.
ඔබතුමන්ලා
සාකච්ඡා
කරන
ලද
පම්
ඇසේතපම්න්තුගත වාසි, අවාසි කියන කාරණය
සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම් මපේ
pointඑකට ඔබ විරුද්වධ වුපණ් ඇයි?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සමාපවන්න.
අමුපවන් කියු එකට මම විරුද්වධ වුපණ්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම chapter close
කරන්න ගිපේ.
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ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අජිත්ත පෙපර්රා
මන්ීතුමා, ඔබතුමන් අපි සැම පදනා පවනුපවන්ම
කියන්න පකෝ.

private placements හරහා පම් මුදල් ලබා ගැනීමට
පගවිය යුතු පොිය කීයද කියලා අපි කාටවත්ත
කියන්න හැකියාවක් නැහැ. හරි පන්ද ඒක?

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් හදලා
තිපබන්පන් hypothetical loss එකක්. උෙකල්පිත
ොඩුවක්. අපි එපකන් නතර කරලා පහෝ 2.6න්
නතර කරලා, විසේස අපි අයින් කරලා දමමු. අපි
විසේසට ගිපේ නැහැ පන්. දහයට විතරයි ගිහිල්ලා
තිපබන්පන්. 1න් පහෝ 2.6න් හදලා තිපබන ලාභය
උෙකල්ෙනය කරන ලද අවාසියක්. ඒකට පහේතුව
තමයි අපි අපප්ප assumption තිපබන්පන් අපිට cutoff rate එකට තිපබන interest එකට සියයට
10.4% මම දන්පන් නැහැ, එම ගණනට ඉතිරි
රුපියල් බිියන 9ම විකුණන්න ුළුවන් කියන එක.
ඒක තමයි උෙකල්ෙනය.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි ඒක
පනාදන්නා කරුණක්.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පනාදන්නා කරුණක්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අනුව
පනාදන්නා කරුණක් ෙදනම් කරපගන අවාසියක්
ගණනය කිරීම කළ පනාහැකිය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අවාසිය
ගණනය කිරීම පිළිබඳව අෙට technically sound
argument එකක් නැහැ කියන එකයි කියන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, අවාසියක්
ගණනය කිරීම පිළිබඳව තාක්ෂණිකව පිළිගත හැකි
තර්කයක් පගාඩනැඟිය පනාහැකිය. මම හිතන්පන්,
ඔබතුමන්ලා එකඟ නම් පම්කට තවත්ත පදයක් එකතු
කරන්න ඕනෑ. “පකපසේ පවතත්ත පම් ගනුපදනුව සිදු
වූ සේවභාවය පිළිබඳ..” අෙට කුමක් පහෝ reservation
එකක් තිපබනවා පන්ද?

සභො තිතුමො:
අපප්ප
පල්කම්
කාර්යාලය
අෙහසුතාවයට ෙත්ත පනාවන විධියට, ියන්න ඕනෑ
විධියට කිේවා නම් හරි.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමිය
කියවන්න ඊට ෙසුව අපි නැවත හදමු. අපි කිේපේ,
රුපියල් බිියනයට සීමා කපළේ නම් පහෝ බිියන
2.6ට සීමා කපළේ නම් කියන රජයට වූ අවාසිය ඒ
කියන්පන්, ඇත්තතටම මුදල්වින් ගිය අවාසියක්
පනාපවයි. එය උෙකල්ෙනය කරන ලද අවාසියක්.
It is a hypothetical loss. ඒ උෙකල්ෙනය කරු
අවාසිය හදන්න අපි assumptions කියන්පන්
පමානවාද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒවා අවසානයට
දමමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ පකාටස ඉවත්ත
කරන්න.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා
කරන්පන් පකාතැනටද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Hypothetical
කියන්පන් මන:කල්පිත. Assumption කියන්පන්
උෙකල්ෙනය.

ඒක

ඇතුළත්ත

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මුින්
එකතු කරන්න. මම කියන්පන් හිසේ එක ඉවත්ත කරමු
කියලායි.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ෙළමුපවනි
එක hypothetical පදවැනි එක තමයි අපි පම්කට
assumptions
වගයක්
අරන්
තිපබනවා.
Assumptions තමයි 1. අෙට පම් බිියන 9, cut-off
rate එකට සියයට දහයයි දශම හතරක් වාපේ
තිපබන ගණන. එම ගණනට ලබා ගත හැකියි.
නමුත්ත, private placements හරහා ඒ සතිය තුළ
ලබා ගත හැකි පවලා තිපබන්පන් බිියන 3යි. ඒ
කියන්න අවශයයි පන් පන්ද? අපි ලබා ගත හැකි
පවලා තිපබන්පන් බිියන තුනයි නමුත්ත අපි
උෙකල්ෙනය කරනවා පම් සියලුම බිියන 9ම
දහයයි දශම ගණනකට ලබා ගන්න ුළුවන් පවයි
කියලා . එතැනදී මතු වන ගැටලුව තමයි, 27 වැනිදා
උපද්ව දින තුපන් රීතිය පවනසේ කිරීම නිසා සමසේත
පවපළඳ පොළ පොලී අනුොතය සියයට
එකහමාරකින් වැඩි වුණා. 5 සිට 6.5ට වැඩි වුණා.
ඉහළ පගාසේ තිපබනවා . ඒ සිද්වධිය අපි පම්
උෙකල්ෙනයට
අතුළත්ත
කරලා
නැහැ.
ඇත්තතවශපයන්ම අෙට ප්රාථමික පවපළඳ පොපළේ

සභො තිතුමො: මුින් එකතු කරනවා කියන්පන්
පකාතැනටද, අපි කථා කරන්පන් 6වැනි කාරණය
ගැන පන්. 6.1 (i) කියන වගුව ඉවත්ත කරලා එතැනට
ඇතුළත්ත කරනවාද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හිසේ එක අදාළ
පවන්පන් නැහැ.
සභො තිතුමො: මම අහන්පන් ඒක පනාපවයි, වගුව
තිබියදීමද නැත්තනම්, වගුව නැතිවද ඒක ඇතුළත්ත
කරන්පන් කියලායි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ විධියට ිේපවාත්ත
පම් වගුව දමන්න බැහැ පන්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔය කියු
කාරණාව අනුව නම්, පම්ක දමන්න පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකක්ද?
සභො තිතුමො: 23වැනි පිටුපවන් ෙටන් ගන්නා
chart එක නැතිව පම්ක මුලට එකතු කරනවාද

( 632 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ tables
අවශය නැහැ. පමාකද, අපි කියනවා පන්, රුපියල්
889,358,050ක loss එකක් තිපබනවා කියලා.
පම්ක තවත්ත detail එකක් ෙමණයි පන්.

නැත්තනම්, පම් වගුවත්ත එක්කම ඒක ඇතුළත්ත
කරනවාද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: වගුව නැතිව
ියනවා නම්, පවනම අදහසකින් ියන්න පවනවා.
ඔය විධියට ිේපවාත්ත වගුව දමන්න පවනවා.

සභො තිතුමො: “අවාසියක් සිදුව තිබුණි.” කියන
පකාටසත්ත තිබියදී ඒකටම පම්කත්ත ඇතුළත්ත
කරන්නද කියන්පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්පක් පවනත්ත
වටිනාකමක් තිපබනවා. අවාසිය කියන Column
එක ඉවත්ත කරලා, ඉතිරි columns ටික තියන්න
ුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “අවාසියක් සිදුව
තිබුණි.” කියලා කියන්න බැහැ පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එපහම කරන්න
අවශය නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් විධියට
කියන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමා පන්. අෙට ඒක
පවනසේ කරන්න බැහැ. 6වැනි යටපත්ත තිපබන්පන්,
රු. 889,358,050ක අවාසියක් තිබුණු බව AuditorGeneral කියනවා කියලායි. ඒ නිසා අෙට ඒක
පවනසේ කරන්න බැහැ. ඒක report එපක් තිපබන
එකක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම හිතන්පන්,
“අවාසිය” කියන column එක ඉවත්ත කරලා, එදා
දවපසේ සිදු වුපණ් පම්කයි කියලා තත්තත්තවය
පෙන්නුම් කරන්න “ගනු පදනුකරුවන්, ලංසු මිල,
බැඳුම්කරපේ මුහුණත වටිනාකම, පගවිය යුතු
සමුච්ිත වටිනාකම” කියන ඒවා තියන්න ුළුවන්.
නමුත්ත පම් තර්කය මතු පවන්පන් අවාසිය පිළිබඳව
පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Okay. “එපසේ
නමුත්ත” කියලා,ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: “එපසේ නමුත්ත”
කියන්න කින් 6.2. තිපබන්පන් පමාකක්ද
බලන්න. ඒකත්ත හදන්න ඕනෑ “එපසේ නමුත්ත”
කියලා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පම් තිපබන්පන්,
actual එක පනාපවයි පන්, එදා දවපසේ වූණු පද්ව පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්පක් තර්කය
තිපබන්පන්, රුපියල් බිියන එකක සීමාව, ඊළඟ
තර්කය තිපබන්පන් රුපියල් බිියන 2.6කට සීමාව,
ඊළඟ එක තිපබන්පන් රුපියල් බිියන 20 සීමාව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Tables
පදක ඉවත්ත කරමු.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: 6.2.වැනි අංකය
යපටත්තත්ත තිපබනවා, “රුපියල් 688,538,600ක
ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසියක්” කියලා. එතැනත්ත
“එපසේ නමුත්ත” කියලා නැවතත්ත ඒකම repeat
කරන්න පවනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: රුපියල්
බිියන 20 අදාළ පවන්පන් නැහැ, රුපියල් බිියන
20ක් දීලා නැහැ පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: රුපියල් බිියන
20 පකපසේවත්ත අදාළ පවන්පන් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පදකම
එකකට දමමු. 6.1. (i)හි table එක ඉවත්ත කරලා ඒ
පදකම එකකට දමලා “පකපසේ පවතත්ත” කියලා
හදන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: රුපියල් බිියන
20 අදාළ නැත්තනම්, අපප්ප තර්කය අනුව පම්කත්ත
අදාළ නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියු වාකයයක්
තිපබනවා පන්. ඒක ඇතුළත්ත කරන පකාට
ියන්පන් පකාපහාමද? පම් කාරණය නිවැරදියි.
ඔබතුමන්ලා පටන්ඩර් කමිටුපේ ක්රියාකාරිත්තවය
කියන එක සංපශෝධනය කර ියලා තිපබනවා.
පකටුම්ෙපතහි අංක 6 යටපත්ත තිපබනවා, “ 2015
පෙබරවාරි 27 දින බැඳුම්කර නිකුත්ත කළ හැකිව තිබූ
විකල්ෙ ක්රම තුනක් සහ ඒවාපේ ඇසේතපම්න්තු ගත
වාසි - අවාසි පිළිබඳ විශේපල්ෂණයක් 2015 – 2016
මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම පිළිබඳ
විගණකාධිෙතිවරයාපේ විපශේෂ විගණන වාර්තාව
මඟින් ඉදිරිෙත්ත කරනු ලබයි.” කියලා. ඔබතුමන්ලා
පයෝජනාවක් කළ නිසා මම අහන්පන්, එතැන සිට
තිපබන පකාටසේ ටිකට පමාකක්ද කරන්පන්
කියලායි. අහන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක හරියට
flow පවන්පන් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: flow
පවනවා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පම් ගැන ටිකක්
ෙැහැදිි කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 6.1හි (i)
තිපබනවා පන්. ඒපක් වගුව ඉවත්ත කරන්න.
සභො තිතුමො: නමුත්ත “අවාසියක් සිදුව තිබුණි.”
කියන පකාටස දක්වා ඒ විධියටම තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: “අවාසියක් සිදුව
තිබුණි.” කියන එක තිපබනවාද?

( 633 )
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එතැනට පවනකම් ෙැහැදිි කිරීමක් තිපබනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ තිපබන්පන්
පමාකක්ද කියලා ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව බලන
පකපනකුට පත්තරුම් ගන්න ුළුවන් පන්. ඒ නිසා
ඒවා තිබියදී, “ විගණකාධිෙති වාර්තාපේ එපසේ
සඳහන් වුවද” කියලා ියලා ඔබතුමන්ලාපේ
opinion එක ඊට යටින් ියන්න. ඊට ෙසුව 6.2වැනි
කාරණයටත්ත ඒ විධියට තියන්න ුළුවන් නැත්තනම්,
6.1 සහ 6.2 කාරණා පදක එකක් විධියට දමලා
තුන්වැනි පේදය හැටියට ඔබතුමන්ලාපේ opinion
එක දමන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද මහතො: මම ඒ ගැන
කියන්නම්, ටිකක් ඉන්න. මම වචන ටික එන්න
ඕනෑ විධිය කියන්නම්. 6.2 තිපබනවා පන්. ඒපකත්ත
වගුව ඉවත්ත කරන්න. ඊට ෙසුව ඉතිරි පවන්පන් 6යි,
6.1යි, 6.2යි ෙමණයි. එතැන ියන්න ඕනෑ පම්
විධියටයි, “විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාවට
අනුව බැඳුම්කර නිකුතුව රුපියල් බිියන 1කට සීමා
කපළේ නම්,සභො තිතුමො: ඒක තිපබනවා පන්, ප්රධාන
මාතෘකාව විධියට.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
නැවතත්ත ියන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 6.1 දමන්න,
6.2ත්ත දමන්න. ඒ පදකටම අදාළ පවන විධියට
opinion එක දමන්න.

“ විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාවට අනුව
බැඳුම්කර නිකුත්තව රුපියල් බිියන 1කට සීමා
කපළේ නම් ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසිය.” කියලා
ඇතුළත්ත කරන්න. එතපකාට වඩාත්ත ෙැහැදිියි පන්.

සභො තිතුමො: ඔේ, එතපකාට ෙැහැදිියි පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක පහාඳයි.
විගණකාධිෙතිතුමා කියන එකක්වත්ත ඉවත්ත කරන්න
පහාඳ නැහැ. එතපකාට අෙට පචෝදනාවක් එනවා,
ඒවා ඉවත්ත කළා කියලා.

සභො තිතුමො: (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඒක 6.1හි ප්රධාන මාතෘකාව
විධියට තිපබනවා පන්, “විගණකාධිෙතිවරයාපේ
විපශේෂ විගණන වාර්තාව මඟින් ඉදිරිෙත්ත කරනු
ලබයි.” කියලා. මම කියන්පන්, ඒක ඒ විධියට
තිබියදී 6.1 (i) කියන එකට පම්ක දැම්මාට
ප්රශේනයක්
නැහැ.
පමාකද,
ඒක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අනිවාර්පයන්ම.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 11වැනි
පිටුපේ සඳහන් පද්ව පකතැනටද ඇතුළත්ත කරන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 11වැනි පිටුවට
ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ පමාකක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
නැවතත්ත දමන්න, ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු (අචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 11 වැනි
පිටුපේ generalized එක ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.
ඒක නැතිව කරන්න බැහැ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පමතැන heading
එක පවනසේ කරන්න ඕනෑ. ක්රම 3ක් නැහැ පන්.

එන්.එසේ. වික්රමරත්න මහතේමිය: 6.1 (i)ට ෙසුව
ඒක දැම්මා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ, ක්රම
පදකයි තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 6.1 (i)
දැම්මා නම්, 6.2 (ii)ත්ත දමනවා පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ නිසා ඒක
පවනසේ පවන්න ඕනෑ. “2015 පෙබරවාරි 27 දින
බැඳුම්කර නිකුත්ත කළ හැකිව තිබූ විකල්ෙ ක්රම සහ
ඒවාපේ ඇසේතපම්න්තු ගත වාසි - අවාසි පිළිබඳ
විශේපල්ෂණයක් 2015 – 2016” කියලා දමමු. එතැන
“ක්රම” කියලා දැම්මා හරි, “ක්රම තුනක්” කියලා
දමන්න ඕනෑ නැහැ.

සභො තිතුමො: 6.2 (ii)ටත්ත ෙසුව ඒක දමන්න
පවන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි නැවත
රැසේපවන්පන් කවදාද?
සභො තිතුමො: ටිකක් ඉන්න, 6.3 යපටත්ත සඳහන්
පවනවා, “රුපියල් බිියන 20ක් ලබා ගැනීම සඳහා
මහ බැංකු අධිෙතිපේ පයෝජනාව ක්රියාත්තමක කපළේ
නම්, ඇති විය හැකිව තිබූ ඇසේතපම්න්තු ගත
අවාසිය.” කියලා. ඒක ඉවත්ත කරනවාද?

සභො තිතුමො: කැමති පදයක් කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැනදී
කියන්න ඕනෑ, විගණකාධිෙතිතුමා පම්ක කියලා
තිපබනවා, නමුත්ත අපි විකල්ෙයක් ඉදිරිෙත්ත කරනවා
කියලා පන්. ඒක ෙැහැදිි පවන විධියට ියන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, 6.3 කියන කාරණාව රුපියල්
බිියන 20ක කථාව අවශය නැහැ පන්ද?

සභො තිතුමො: මම ඔබතුමන්ලාට පයෝජනා
කරනවා, ඒක පම් විධියට කළා නම් පහාඳයි කියලා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ පම් විධියට
ඉදිරිෙත්ත කර තිපබනවා, ඒපක් 6.1 යටපත්ත
තිපබනවා, “අවාසියක් සිදුව තිබුණි.” කියලා.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අවශය නැහැ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: 6වැනි කාරණාව අවසානපේදී
සඳහන් පවනවා, “ ඉහතින් දක්වා ඇති
ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසි එම දිනට ක්ෂණිකව ඇති
වූ ඇති විය හැකි තත්තත්තවය ෙමණක් වන අතර,
එමඟින් දීර්ඝ කාලීනව ඇති වන බලෙෑමද සලකා
බැලුවපහාත්ත එම විකල්ෙ අවාසි තවත්ත ඉහළ යාමට
ඇති ඉඩකඩද බැහැර කළ පනාහැකි වන බව
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව මඟින් තවදුරටත්ත
පෙන්වා පදනු ලබයි.” කියලා. ඒ පකාටස
ඔබතුමන්ලා අදාළ කරගන්පන් නැහැ?

සංපේදීකමයි, සංකීර්ණත්තවයයි, අවශයතාවයි
ඔක්පකාම එක්ක මම කියන්පන්. දැන්
ඔබතුමන්ලාම කිේවා රාත්රි 12 පවනකම් හරි ඉඳලා
පම්ක අවසන් කරන්න ඕනෑ කියලා. එතැන පන් අපි
හිටු සේථාවරය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ෙැය 11 ½ක්
කළා පන්.
සභො තිතුමො: ෙැහැදිියි. මට පත්තපරනවා. මටත්ත
පගාඩක් අෙහසුයි. ඒකත්ත මම පිළිගන්නවා. නමුත්ත
ඔබතුමන්ලා පත්තරුම් ගන්න අපි දැන් 8.20ට පම්ක
නවත්තවනවා. නවත්තවලා අපි නැවත අඟහරුවාදාට
නම් දමන්පන් - එතපකාට ඔබතුමන්ලා ෙසේ පදනා
විතරක් පනාපවයි පන් කාරක සභාව. අපනක්
අයපගනුත්ත අදහසේ එන්න ුළුවන්. පමතැන රාත්රි
12.00 පවනකම් හරි ඉඳලා අවසන් කරනවා කියලා
කියාු අයට මම පදන පිළිතුර පමාකක්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ.
පමාකද, අපි දන්පන් නැහැ පන්, ඒක පමාන විධියට
පවනවාද කියලා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ පකාටසම
ඉවත්ත කරන්න ඕනෑ.
සභො තිතුමො: ඊට ෙසුව 7වැනි මාතෘකාව විධියට
තිපබනවා,-

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පහට උපද්ව
බැරිද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 7වැනි
මාතෘකාව ගැන අද කථා කරන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: එපහම කරන්න බැහැ. එපහම නම්
සඳුදා රැසේ පවමු. අඟහරුවාදා විවාදය තිපබනවා.
COPE කමිටුපේ අතුරු වාර්තාව ගැන විවාදය
අඟහරුවාදා තිපබනවා. අඟහරුවාදා මම Chamber
එපක් ඉන්න එොයැ. අපි සඳුදා ෙ.ව. 2.00ට
රැසේපවමු.

සභො තිතුමො: 7වැනි මාතෘකාව ගැන අද කථා
කරන්පන් නැද්වද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අද කථා
කරන්න බැහැ.
සභො තිතුමො: ඒක ඔබතුමන්ලා තීරණය කරන්න,
ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: බැහැ. ෙ.ව.
4.00ට අගමැතිතුමාපේ meeting එකක් තිපබනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ොර්ිපම්න්තුව
රැසේපවන අඟහරුවාදා පන්. එදිනද රැසේපවන්න
ුළුවන් පන්?

සභො තිතුමො: කරන්න පදයක් නැහැ. ෙ.ව. 2.00ට
රැසේපවමු.

සභො තිතුමො: සඳුදා දින රැසේ පවමු. අඟහරුවාදා
වන විට දවසක් නිකම්ම යනවා පන්. මම මුහුණ
පදන අෙහසුතාව ගැනත්ත ඔබතුමන්ලා හිතන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: උපද්ව බැරිද?
සභො තිතුමො: උපද්ව බැරි පවනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සඳුදා Morning
රැසේපවමු. ෙැය තුන හතරක් යයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි road map
එකක් පන් කරන්පන්. දවසක් එහාට පමහාට වුණාට
කමක් නැහැ. අපි හැපමෝටම පම් බැඳුම්කර
ගනුපදනුවට වඩා පවන වැඩත්ත තිපබනවා පන්.

සභො තිතුමො: සඳුදා උපද්ව 9.30ට රැසේපවමු.
( කාරක සභාව කල් තැබිණි. )

සභො තිතුමො: මම දන්නවා. නමුත්ත ඔය විග්රහපේ
පනාපවයි පන් අපි දැන් ඉන්පන්. පම්පක් තිපබන
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
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ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 ඔකපතෝබර් මස 24 ව්ැනි සඳුදො
ැමිණ සිටී:
ගරු සුනිල් හඳුන්පෙත්ති මහතො (සභො ිතුමො)
ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතො
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො
ගරු ව්සන්ත අලුවිහොපර් මහතො
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො
ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරුෆේ මහතො
සහොයට ැමිණ සිටී:
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො, විගණකොධි ි, විගණකොධි ි පද ොර්තපේන්තුව්;
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො, අිපර්ක විගණකොධි ි;
එසේ.එේ.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතො, සහකොර විගණකොධි ි;
එල්.අයි.එසේ. ජයරත්තෙ මහත්තමිය, විගණෙ අධිකොරි.

සභො ිතුමො: පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාවට ෙැමිණ සිටින සියලු පදනා පිළිගනු
ලබනවා. අපි කටයුතු ආරම්භ කරමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පලාකු
වැරැේදක් කළා, විපශේෂ නිර්පේශ කියලා පකාටසක්
ඇතුළත් කරලා. ඒ විපශේෂ නිර්පේශ පනාපවයි, කවුද
man පකපනක් දුන් නිර්පේශයක්. කවුද man
පකපනක් දුන් නිර්පේශයක් අපේ නිර්පේශයක්
පවන්න බැහැ පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔබතුමන්ලා
ඉදිරිෙත් කළ පකටුම්ෙපතහි අවසානපේදී “කාරක
සභාපේ විපශේෂ නිර්පේශ” කියලා පකාටසක්
තිපබනවා. ඔබතුමා සමඟ කළ සාකච්ඡාපේදී මම
පත්රුම් ගත් ආකාරයට “කාරක සභාපේ විපශේෂ
නිර්පේශ” කියන ඒවා ඇතුළත් කපළේ, ගරු
මන්ීවරුන්පේ පයෝජනා හැටියටයි. ඒක ඔබතුමා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කරන වාර්තාවටත්
ඇතුළත් පවනවාද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතැන පොඩි
clarification එකක් පවන්න ඕනෑ පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා
ඒක කළා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, එදා
කිේවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඒ ගැන මට කියන්න පදයක් තිපබනවා. ඒක
“Colombo Telegraph” එපක් දමලා තිපබනවා
පම්ක අපේ report එක කියලා. ඒක අපේ report
එකක් පනාපවයි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමපේ ගරු
මන්ීතුමා පහෝ බිමල් රත්නායක ගරු මන්ීතුමා
පහෝ කවුරු පහෝ දීපු වාර්තාවක් පවන්න ඇති.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නමුත් යන්පන් ඒ
විධියට පනාපවයි, පකටුම්ෙපත් තිපබන්පන්
“විපශේෂ නිර්පේශ” කියලායි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක
පකටුම්ෙපතහි විපශේෂ නිර්පේශ විධියට ඇතුළත්
පවන්න විධියක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
හිතනවා, ඔබතුමා press note එකක් යැේපවාත්
පහාඳයි කියලා. ඒක මපේ අදහසක්. “ෙත්තරවල

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක COPE
එපක් report එක පවන්න විධියක් නැහැ පන්.
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පනාපයකුත් පේවල් ෙළ පවනවා, ඒ වාපේම විපශේෂ
නිර්පේශ කියලා එකක් ගැනත් ෙළ පවනවා, නමුත්
ඒ විපශේෂ නිර්පේශ කියලා ෙළ පවන්පන්, COPE
එපකන් දුන් නිර්පේශ පනාපවයි.” කියලා press
note එකක් යැේපවාත් පහාඳයි. මම පම් පවනකම්
කිසිම television channel එකකට කථා කපළේ
නැහැ.

පකාන්පේසියක් යටපත්යි. ඒක පවනසේ කරමු
කියලා කිේපේ ඒ නිර්පේශ දමපු අයපේ නම්
ඇතුළත් කරලා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පල්කම්තුමිය
කිේපේත්, ඒ අදාළ පකනාපේ නම් දමලා
සංපශෝධනය කරනවා කියලා පන්.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: එදින තීරණය කපළේ
මාතෘකාව පවනසේ කරනවා කියලායි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම කථා කපළේත්
නැහැ.

සභො ිතුමො: මාතෘකාව පවනසේ කළා. ඒක
ප්රශේනයක් නැහැ. මාතෘකාව විධියට “කාරක සභික
මන්ීවරුන්පේ විපශේෂ නිර්පේශ” කියලා දමමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: e gollo
එපකන් ඇවිල්ලා ඇහුවාම අපි කිසිම පදයක් කිේපේ
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො
මන්ීවරුන්පේ නම් දමන්න ඕනෑ.

ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරුෆේ මහතො: Statement
එකක් පදන්න කියලා කිේවාම, ඔබතුමා එක්ක කථා
කරන්පන් නැතිව පදන්න බැහැ පන්.

මහතො:

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එක්, එක්
මන්ීවරයා පමන්න පම් ආකාරයට කිේවා කියලා
නම් දමන්න ඕනෑ. හැබැයි, සියලු පදනාම
පනාපවයි.

සභො ිතුමො: මම පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේ සභාෙති හැටියට පල්කම් මණ්ඩලය සමඟ
සාකච්ඡා කරලා, සියලු කරුණු මත ෙදනම් පවලා
හදපු පකටුම්ෙත් වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කළා පන්. ඒ
පකටුම්ෙත් වාර්තාපේ “කාරක සභාපේ විපශේෂ
නිර්පේශ” කියලා ඉදිරිෙත් කපළේ, මට කිසිම
මන්ීවරපයක් විපශේෂ නැහැ. පොදු වයාොර පිළිබඳ
කාරක සභාපේ මන්ීවරු 26පදනාටම පුේගිකව
ිඛිතව තමන්පේ නිර්පේශ පදන්න කියලා නිශේිත
කාලයක් ලබා දීලා දැනුම් දුන්නා. මම පම් ගැන සෑම
අවසේථාවකදීම කිේවා. ඊට ෙසුව ඔවුන් ලබා දුන්
නිර්පේශවින් තමයි පම් “විපශේෂ නිර්පේශ” කියන
පකාටස ඇතුළත් කපළේ. සභාෙතිවරයා හැටියට මම
ඉදිරිෙත් කරන වාර්තාපේත් ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ.

සභො ිතුමො: ඒක පමතැනට ගන්න එපක්
පත්රුමක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා හදන වාර්තාව
ඔබතුමන්ලා හදන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි, ගරු
සභාෙතිතුමනි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතපකාට පම්
වාර්තාවින් සභාෙතිතුමා ඉන්පන් කුමන
වාර්තාපේද?
සභො ිතුමො: ඒක මපේ තීරණයක් පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එදා පොපරාන්දු වුණා, මන්ීවරුන්පේ නම් දමලා
ඒ නිර්පේශ දමනවා කියලා. දැන් තිපබන තත්ත්වය
අනුව පම්වා ඔබතුමාපේ සහ අපේ විපශේෂ නිර්පේශ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නම්
වශපයන් ඒක ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ.
සභො ිතුමො: මට මතකයි, අපශෝක් අපේසිංහ
ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමා යන පේලාපේදීත්
අවසානයට කියලා ගියා ඒපක් සංපශෝධනයක්
කරන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ වාර්තාපේ අර්ුන
මපහේන්රන් කියන නම පවනුවට විපශේෂ
නිර්පේශවල 2015 - 2016 බැඳුම්කර ගනුපදනුව
සඳහා මහ බැංකුපේ හිටපු අධිෙති පලස ඒක පවනසේ
කරන්න ඕනෑ කියලා තීරණය කළා.

සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් පම් හදන
වාර්තාවට විපශේෂ නිර්පේශ ඇතුළත් කරන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ, අරක වැරදියි
පන්.
සභො ිතුමො: ඒක දැන් පවනසේ කරන්න බැහැ
පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: වැරදි එක නිවැරදි
කරන්න ඕනෑ පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක කිේපේ,
චන්රසිරි ගජදීර ගරු මන්ීතුමා.

සභො ිතුමො: ඒක එදා අපි කථා කළ පේට වඩා
පවනසේ පදයක් දැන් කරන්න බැහැ.

සභො ිතුමො: ඔේ, ඒක ඒ විධියට පවනසේ කර
තිපබනවා. ඒ වාර්තාව මන්ීවරුන්පගන් යම්
ප්රමාණයක් අනුමත කර තිපබනවා පන්. මම
හිතනවා, ඒ අනුමත කර ගත් වාර්තාව ගැන
පමතැනදී සාකච්ඡා කිරීම අවශය නැහැ කියලා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එදා කථා කපළේ
නිර්පේශවල මන්ීවරුන්පේ නම් දමනවා කියලා
පන්. ඒක පල්කම්තුමියපගන් අහන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එදා කිේවා,
නම් දමනවා කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒක අනුමත කපළේ එක්
( 638 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නම් දමනවා කියලා
එදා කිේවාට දැන් දමන්පන් නැහැ කියලා
කියන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: COPE කමිටුවට
වාර්තා කිහිෙයක් පදන්න බැහැ පන්.
සභො ිතුමො: පුළුවන්. ඉතා ෙැහැදිිව පකෝේ
කමිටුපේ ගරු මන්ීවරුන් 26පදපනකු ඉන්නවා
නම්, ඒ 26පදනාම වාර්තා 26ක් පදන්න පුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි
නැත්පත්, නම් ටික දමනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒවා වාර්තා
පනාපවයි. Dissenting views පදන්න පුළුවන්.
එපහම පදන්න බැහැ. පමානවා හරි ිේපවාත්, “
ඔබතුමා පහාපරක්, ෙල් පහාපරක්, සුජීව පසේනසිංහ
මහත්මයා මිනී මරුපවක්.” කියලා ිේපවාත් ඒකත්
පදනවාද? පදන්න පුළුවන් එක වාර්තාවයි. ඒ
වාර්තාවට Dissenting views පදන්න පුළුවන්. අපිට
වාර්තා පදන්න පුළුවන් නම්, ඔබතුමා ඕනෑ නැහැ
පන්. ඔබතුමා ඉන්පන්, පම් සියලු පදනා සමඟ
සාකච්ඡා කර ෙැහැදිි තීන්දුවකට එන්න. එපහම
නැත්නම් 27පදනාටම ඕනෑ විධියට වාර්තා හදා
පගන එන්න කියනවා. ඒ වාර්තා 27ම ඉදිරිෙත්
කරන්න පවනවා.

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: ඔබතුමන්ලා
කියන පේට එකඟ පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නම් ටික
දමන්න, එෙමණයි පන්.
සභො ිතුමො: අපි අපනක් වාර්තාව ගැන සාකච්ඡා
කරමු. අපනක් වාර්තාව ගැන කථා කරන එපක්
පත්රුමක් නැහැ පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ වාර්තාවයි,
පම් වාර්තාවයි පනාපවයි. ඒ වාර්තාපේ අෙහැදිි
තැන් තිපබනවා. අෙට ඒවා දැන ගන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
වාර්තාවයි, පම් වාර්තාවයි කියලා වාර්තා පදකක්
නැහැ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි අතර ෙරසේෙරයක් නැහැ. අපි
කියන කථාව කියන විධිපේ ගැටලුව තිපයන්පන්.
ඔබතුමා මාධයයට කිේව පේ මා අහපගන හිටියා.
මමත් ඒ ගැන යම් අදහසක් කිේවා. වාර්තා 1, වාර්තා
2, වාර්තා 26 කියලා වාර්තා 26ක් නැහැ. ඔබතුමා
ඇමුණුම් ඇතුළු සියලු පේ සමඟ තනි වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත් කරනවා. Complication එකක් තිපයන
නිසා, එක පකාටසකට කිහිෙපදපනකු එකඟයි; තව
පකාටසකට තව පකාටසක් එකඟයි; සහභාගී
පනාවු මන්ීවරුන් පමාන තීරණයක් ගනිවි ද
කියලාත් දන්පන් නැහැ පන්. ඒ අයටත් අපනක්
කණ්ඩායම සමඟ එකතු පවන්න පුළුවන්. එපහම
නැතිනම් තමන්ට තව එකක් ඉදිරිෙත් කරන්න
පුළුවන්. ඒ පමාන මතය ඉදිරිෙත් කළත්, අසභය
පදයක් හැපරන්න, එය කියවා බලා අපේ විෂය
ෙථයට අදාළ නම්, ඒ තනි මන්ීවරයාපේ මතය
වුණත් කියන්න ඔබතුමා බැඳී ඉන්නවා.
කණ්ඩායමක් නම් කණ්ඩායමකපේ මතය. එපහම
නැතිනම් නැහැ. මම ඔබතුමාපගන් සහ අද ෙැමිණි
සහ පනාෙැමිණි සියලු පදනාපගන්ම ඉල්ලා
සිටින්පන්, COPE කමිටුපේ ොර්ශේව පදකක්, තුනක්
පහෝ හතරක් නැහැ. මුළු COPE කමිටුවම එකයි.
ඔබතුමා අද පමතැන සිටින සහ පනාසිටින
හැපමෝපේම සභාෙතිතුමා. ඒ වාපේම සභාෙතිතුමා
පමාන වාර්තාපේද ඉන්පන් කියලා අහන එක සුදුසු
නැහැ. පමාකද, තවම ඔබතුමා වාර්තාව හදලා නැහැ
පන්. අද දවස අවසන් වන විට පම් තිපබන කරුණු
සලකා බලා ඔබතුමාට සභාෙතිතුමා හැටියට
කැමැති මතයක් සමඟ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ
නිසා, ඔබතුමා ඉන්පන් පමාන මතපේද කියලා
අහන එපක් පත්රුමක් නැහැ. මට technical

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එක වාර්තාවයි
තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක මම
දකින විධිය කියන්නම්. වාර්තාවක් තිපබනවා. පම්
වාර්තාපේ ෙළමුවැනි පිටු 11හි 4.1.1 පවනකම්
සියලු පදනා agree වුණා.
සභො ිතුමො: 4.1.1 පවනකම් සෑම පදනාම එකඟ
වූ ආකාරයට සංපශෝධන සහිතව තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: වාර්තාපේ
සියලු පදනා එකඟ වූ පකාටස පම්කයි, ඉතිරි ඒවා,
උදාරහණයක් විධියට, සුජීව පසේනසිංහ ගරු
නිපයෝජය ඇමතිතුමා මමත් එක්ක එකඟ පවලා
පනාමැති අපනක් අය එකඟ පවලා තිපබනවා ඒවා
පමන්න පම්වායි කියලා වාර්තාවක් තිපබනවා. ඒ
වාර්තාපේ පනාපයකුත් පුේගලයන්පේ පනාපයකුත්
positions -අදහසේ- අඩංගු පවනවා. එතපකාට පිටු
අංක 01 සිට 11 දක්වා වාර්තා පදකක් නැහැ පන්.
පිටු අංක 01 සිට 11 දක්වා තිපබන්පන් එක්
වාර්තාවයි. එක document එකක් ඇතුපළේ පකාටසේ
තිපබනවා නැතිව, වාර්තා තුනක් පදන්න ඕනෑ
නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: වාර්තා එකයි, ඒපක්
අදහසේ කිහිෙයක් තිපබනවා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔය කථාව
පනාපවයි, සභාෙතිතුමා එදා කිේපේ.
සභො ිතුමො: ඔය කථාව පනාපවයි තිපබන්පන්.
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ප්රශේනයක් ඔබතුමාපගන් දැන ගන්න තිපයනවා.
ෙළමු වැනි පකටුම්ෙත සහ පදවැනි පකටුම්ෙත
කියලා පකටුම්ෙත් පදකක් ඉදිරිෙත් කළා. එයින්
පදවැනි පකටුම්ෙපත් විපශේෂ නිර්පේශ කියලා
පදයක් තිපයනවා පන්. ඒ පදවැනි පකටුම්ෙපත්
ෙළමු වැනි නිර්පේශ set එක ඔබතුමා අපේ
නායකයා හැටියට පල්කම් කාර්යාලය සමඟ එකතු
පවලා හදපු පකටුම්ෙත. ඒක අපේ සාකච්ඡාපේ
ෙදනමයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
නඩුවක නම් special recommendations කියන්පන්
- ඒක තමයි තීන්දුව. කාපේවත් නිර්පේශ කියලා
කවුරුත් දන්පන් නැහැ පන්. ඒක ඔබතුමාපේ
නිර්පේශවලටත් ෙසුව එන විපශේෂ නිර්පේශ
කිේවාම, මිනිසේසු හිතන්පන් අර ඔක්පකාම සලකා
බලා දුන්න තීන්දුව කියලා. ඒ නිසා ඒ ගැන
ඔබතුමාපේ අවධානයට පයාමු කරන්න. මම පම්
record පවන්න කියන්පන්. අපි පම් COPE
කමිටුපේ පගෞරවය ආරක්ෂා කර ගන්පන් නැතිනම්,
පම් COPE කමිටුවට සහභාගීවීම සම්බන්ධපයන්
මට ගැටලුවක් ෙැන නඟිනවා. 2016 අපගෝසේතු
13වැනි දා Island ෙත්තරයට මා ඔබතුමාපේ
අවධානයට පයාමු කරනවා. එහි කියනවා, “
Senasinghe draws flak for his conduct at
COPE.” පමය මා ඔබතුමාපේ අවධානයට පයාමු
කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පදවැනි
කාණ්ඩපේ විපශේෂ නිර්පේශ කියලා තිපබනවා පන්.
මට පෙපනන ආකාරයට ඒ පදවැනි කාණ්ඩපේ
තිපබන නිර්පේශ, අඩුම ගණපන් ඒවා ඉදිරිෙත් කළ
මන්ීවරුන් පහෝ පම් කමිටුව ඉදිරිපේ ඒවා justify
කපළේ නැහැ. නමුත්, එපහම justify පනාකර
කියන්න අයිතිය තිපයනවා. පමාකක් පහෝ ිඛිත
දුන්නත් ඉදිරිෙත් කරන්න ඕනෑ පන්. ඒ පදවැනි
නිර්පේශවලට “ විපශේෂ” කියලා title එකක්
තිපයනවා. ඒ title එක අර්ථය පනාපවයි. ඔබතුමා
කමිටුව හැටියට බහුතරය පහෝ පල්කම් කාර්යාලය
පහෝ කමිටුපේ නිර්පේශ හැටියට හදලා තිපයන
නිර්පේශ තමයි නිර්පේශ කියන්පන්. ඊට අමතරව
එක් එක් මන්ීවරුන්ට තම තමන්පේ නිර්පේශ
ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිර්පේශ හඳුන්වා
තිපබන නාම ෙදපයන් පම් කමිටුපේ ක්රියාවිපේ
තිපබන මුකය පයෝජනා, විගණකාධිෙතිතුමාපේ
පයෝජනා යටෙත් පවනවා කියලා මා හිතනවා. ඒ මා
කියන්පන් literature ගැන. සාමානය පුරවැසිපයක්
බාහිරින් බලන විට මුළු වාර්තාවම කියවන්පන්
නැහැ පන්. එතපකාට ප්රමුඛතාව යන්පන් අග
තිපබන individual Membersලාපේ අදහසේවලට.
මම ඒ මන්ීවරුන්ට පගෞරව සහිතව පම්
කියන්පන්. ඒ සමහර අදහසේ තාක්ෂණික වශපයන්
වැරැදියි කියලා මා පහාඳාකාරවම දන්නවා.
අවාසනාවකට ඒ සාකච්ඡාව කර පගන යන්න බැරි
වුණා. ඒ මන්ීවරුන් හිටියා නම් අෙට සාකච්ඡා
කරන්න තිබුණා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියන්පන්,
එදා එකඟ වූ පේවල් වාර්තාපේ තියන්න. ඒ
එකඟතාපවන් පිට යන්න එො. නමුත්, ඒවාට පදන
title එක පහෝ ඒවා තබන තැන පකාතැනද කියන
එක ගැන බලන්න. ඇත්ත වශපයන්ම කියනවා
නම්, ඔබතුමාපේ මුල් පකටුම්ෙපත් තිපබන
නිර්පේශ ගැන මට නම් පලාකු ප්රශේනයක් නැහැ.
අෙට එපහම පුළුල් එකඟතාවක් ඇති කර ගන්න
පුළුවන්කම තිපයේදි, විපශේෂ නිර්පේශවලට
වාර්තාපවන් වැඩි වටිනාකමක් පදන්න ගිහින්
වාර්තාපේ තිපබන නියම වෘත්තීමය භාවය පවනසේ
පවන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ඔබතුමා හිතලා බලන්න.

ගරු සභාෙතිතුමනි, අනිවාර්පයන්ම COPE
කමිටුව පම් කර්තෘවරයා කැඳවිය යුතුයි. එපහම
කැඳවා පම් ියවිල්ල ිවීමට පහේතු සාධක වූ
කරුණු හා එය පමාන ෙදනමක් මත වාර්තා කළාද
යන්න සම්බන්ධපයනුත් ප්රශේන කළ යුතුයි කියන
එක තමයි මපේ පයෝජනාව වන්පන්. ඊට ෙසේපසේ
2016 ඔක්පතෝබර් 21 දිනැති ෙත්තපර් තිපයනවා,
COPE - UNP MPs try their best to take
Mahendra off the hook. එයත් මම ඔබතුමාපේ
අවධානයට පයාමු කරනවා. “ UNP MPs
demanded
certain
amendments
report
argument.” “Sujeewa Senasinghe, (Dr.) Harsha
De Silva, Ajith P. Perera” පම් ෙත්තර වාර්තාවත්
ඔබතුමාට ඉදිරිෙත් කරනවා. ඊට ෙසේපසේ අපි තවත්
හෑල්ලුවට ලක් වුණා. ඊට ෙසේපසේ කියනවා,
“ Treasury bond scams - COPE report holds
Mahendran responsible. ‘Good Governance’
MPs in last ditch-battle to defend their man. ඒ
ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා, ගරු සුජීව පසේනසිංහ, ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා සහ තවත් ඉතිරි
මන්ීවරුන්. කින් නම දාලා තිපයනවා. ඊට
ෙසේපසේ කියලා, Good Governance MPs කියලා.
UNP to present alternative report disputing
damning report. ඒක සම්ූර්ණපයන් වැරැදියි.
අපිව පමපහම හෑල්ලුවට ලක් කරන්න පුළුවන්ද?
The Island draws fire for reporting committee
proceedings. Committee Proceedings වාර්තා
කරන්පන් පකාපහාමද? පමහි Committee
Proceedings වාර්තා කළා කියලා Island
Newspaper එක පිළිගන්නවා. පමය විශාල වරදක්
ගරු සභාෙතිතුමනි. පමපහම කටයුතු පනාකරන
පලස අපේ සේවාධීනත්වය බලෙෑම් කරනවා නම්,
අෙට COPE කමිටුපේ වැඩ කරන්න බැරි පවනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පම්වාට පෙනී සිටින එො කියලා බලෙෑමක් පන්
කරන්පන්. මුළු රටටම පේන්න ෙත්තපර් පමපහම
ියනවා නම්, ඔබතුමා අනිවාර්යපයන්ම COPE
කමිටුපේ
සභාෙතිවරයා
වශපයන්
පම්
කර්තෘවරුන්ට summon කළ යුතුයි. මම පම් COPE
කමිටුපේ හිටපු senior මන්ීවරුන් හැපමෝපගන්ම
ඇහුවා. තව ෙත්තර පදක තුනක පමපහම ියලා
තිපයනවා. එපහම පනාකපළාත් අෙට ඉදිරිපේදී
පකෝේ කමිටුපේ වැඩ කරන්න බැරි පවනවා. ඒ නිසා
මපේ පයෝජනාව වන්පන්, ඔබතුමා පම්
සම්බන්ධපයන් ක්රියාමාර්ගයක් ගත්පත් නැත්නම්,
අෙට COPE කමිටුපේ සාමාජිකයන් වශපයන් ඉදිරි
අනාගතපේදී සේවාධීනව කටයුතු කරන්න බැරි
පවනවා. කිසිම පදයක් සම්බන්ධපයන් අෙට කථා
කරන්න බැරි පවනවා. ෙත්තරවල ියලා අෙට
බලෙෑම් එල්ල කරන්න ෙටන් ගන්නවා. පබාපහාම
සේතුතියි.

ගරු
සුජීව්
අනිවාර්යපයන්ම.

හර්ෂ

ද

සිල්ව්ො

මහතො:

ඔේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: COPE එක
මාධයයට විවෘත කරන්න ඕනෑ. අපි පකෝේ එක
ෙමණක් හංගල in camera කරන්න ඕනෑ නැහැ
පන්. අපේ ොර්ිපම්න්තුව මාධයයට විවෘත නම්,
COPE එක මාධයයට විවෘත කරන්න බැරි ඇයි?
ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා මහතා: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඇත්තටම පමතැන කාරණා පදකක්
තිපබනවා. පම් පකාච්චර පම්ක නරකට ගියාද
කිේපවාත් එකක් තමයි, පම් තීන්දුව දීලා ඉවරයි
කියන එක. ඒක තමයි පම්පක තිපබන කාරණය.
ඒක ඉතාම නරක තත්ත්වයක් පන්. සාමාජික
මන්ීවරුන්පේ මතවාදයන් පිළිබඳව පනාදන්නා
කාරණා වාර්තා කිරීම වරදක් වපේම අවසන් පනාවූ
කාරක සභාවක් අවසන් වූවයි කියලා වාර්තා
කිරීමත් ඇසේබැල්මටම වැරදියි. පදවැනි තර්කය
තමයි, ගරු හර්ෂ ඇමතිතුමා සමඟ මම එකඟ
පවනවා කියන එක. කරුණාකර, අපිට පම් COPE
කමිටුව ඊළඟ සැසිවාරපේ ඉඳලා සියයට සියයක
විවෘතභාවයක් ලබා පදන්න කියන එක. දැන් අපිත්
පදවිධියකට
හිතුවා.
අන්තිමට
පවන්පන්,
තාක්ෂණික කාරණා සම්බන්ධපයන් තර්ක කරන
අපි නරකයි. පේශොලනය කථා කරන මිනිසේසු
පහාඳයි. එතපකාට ඔය මාධයපේදීන් පම් සභා
ගර්භපේ ඉන්නවා නම් පහෝ ඒ අයට පවන
කාමරයක ඉඳලා පමහි තිපබන කාරණා
රූෙවාහිනිපයන් බලාගන්න පුළුවන් නම්, ඒ අයට
judgment එකක් ගන්න පුළුවන්. එතපකාට අපිට
ප්රශේන කරන්න පදයක් නැහැ. ඒ අය ඇත්ත
ඕක්පකාම දකිනවා නම්, මාධය පේදිපයකුට හිපතන
පේ පමාකක්ද කියලා අපිට judge කරන්න බැහැ
පන්. එම නිසා මම ඔබතුමාපගන් ඉල්ලීමක්
වශපයන් කරනවා, COPE කමිටුපේ සියයට
සියයක ොරදුෂයභාවයක් අවශයයි කියලා. අර්ධ
ොරදුෂයභාවය සහ පම් කටයුතු නිසා අන්තිමට පම්
මුළු ක්රියාවියම කඩාකේෙල් පවන බව ප්රකාශ
කරනවා. මම පම් පවලාපේ පම් ගැන මතක්
කරන්පන්, අපිට ෙසුව පේලාවක් නැතිපවයි
කියලායි. නමුත් පම් ප්රශේනය පිළිබඳ තීරණයක්
අපේක්ෂා කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම ඒ කරුණටම තව එක් පදයක්
එකතු කරන්නම්. ඔය දැනට තිපබන නීතිමය
තත්ත්වය අනුව පන්. ෙත්තරකරුවන් ඔය විධියට
අෙට ෙහර ගහන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා, මා
විශේවාස කරනවා. අපිව සමච්චල් කරලා; ොච්චල්
කරලා; අපි කියන පේවල්වලට වඩා පවනසේ පේවල්
කියලා; අපි පහාරු රකින්න හදනවා කියලා
කියනවා. අපි technical arguments දමන එක
පවනම පදයක්. නමුත්, අපේ හෘද සාක්ිපේ
තිපයන්පන් පමාකක්ද කියලා, ෙත්තරකරුවන්ට
ඕනෑ විධියට ියන්න බැහැ පන්. ඒ පගාල්ලන්ට
අර්ථකථනය කරන්න බැහැ පන්. ඒ නිසා මමත් ගරු
සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමා කියන එක second
කරනවා. මට මතකයි, ගිය වර PAC එපක්දී EPF
ගැන කථා කරන විට Central Bank එක ෙැත්ත
ෙළාතක ආපේ නැහැ. ඊට ෙසේපසේ මම පමතැනදී
පමාකක්ද කිේවා කියලා, ගරු කථානායකතුමා,
මාව suspend කරන්න ගියා. අන්තිමට මම ගිහින්
suspend කරන්න එො කියලා වැඳලා පේරුපණ්. ඒ
මම කියලා පනාපවයි. ඒ පගාල්ලන්ම ෙත්තපරන්
පගනැල්ලා, televisionsවල දාලා මහ පලාකු
ප්රශේනයක් කළා.
ගරු (ආචොර්ය)
සේබන්ධිතයි:

පසේෙසිිංහ

මහතො

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම පම් සම්බන්ධපයන් අනිවාර්පයන්ම නීතිමය
ක්රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාපේ
අවධානයට පයාමු කරනවා. ඒ විධියට කපළාත්
COPE කමිටුපේ සාමාජිකයන් ෙවා කැඳවන්න සිදු
පවනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යපයන් මම පමයට නීති
ක්රියාමාර්ග ගන්න එක ගන්නවා. ඊළඟට සිදු වන
එකවත් නවත්වා ගැනීම ඔබතුමාපේ කාර්යභාරයක්

ඉතින් මම හිතන්පන්, ඒ ෙත්තර කර්තෘවරුන්
පගන්නලා, අදාළ ප්රශේන කිරීම් කළ යුතුයි කියලායි.
හැබැයි ඒකට යමක් තව එකතු කරන්න ඕනෑ. ඒක
කරන ගමන් අපේ recommendationsවල දමන්න
ඕනෑ, පම් COPE එක මාධයයට විවෘත කරන්න
කියලා.
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පවනවා. කවදාවත් COPE කමිටුපේ වාර්තා
ෙත්තරවල ගිපේ නැහැ. දැන් පම්ක COPE
කමිටුවක් පනාපවයි, “අඹ ගහ යට නඩු අහනවා
වපේ” හැම තැනම ෙත්තරවල තම තමන්ට ඕනෑ
ඒවා ියනවා. ඒ නිසා COPE කමිටුපේ පගෞරවය
ආරක්ෂා කරන පලස ඉතාමත් කරුණාපවන්
ඔබතුමාපගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

කියන්න තිපබන්පන්, ඒ එකින් එක ෙත්තර බල
බලා ඒවට උත්තර පදන්න මට හැකියාවක් නැහැ
කියන එකයි.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒ වපේම මාධයයට
කමිටුවක් විවෘත කරන එකත් ඔබතුමාට තීන්දු
කරන්න බැහැ. ඒකත් කථානායකතුමාපේ
අනුමැතියක් ඇතිව තමයි කරන්න ඕනෑ.
සභාෙතිතුමා මට අවසර පදන්න එදා එක ඉදිරියට
යනවා නම් මම පමතැන අවශය නැහැ පන්. මට
message එකක් තිබුණ නිසයි ආපේ.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, දැන් අපේ හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමා
කිේවා, අපි 11 වැනි පිටුව දක්වා සම්ූර්ණපයන්
එකඟ වුණා කියලා. 11 වැනි පිටුපේ අපි first
paragraph එක ගැන අපි එදා කථා කළා පන්ද. ඒ
11 වැනි පිටුපේ, පොලී අනුොතයට වඩා අඩු ඵලදා
අනුොතයක් බැඳුම්කර- ඒ paragraph එක ගැන එදා
තීන්දුවක් ගත්තාද?

ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා: සභාෙතිතුමා පොඩි
ප්රශේනයක් දැන් ඔබතුමා කියපු කාරණපේ, ඔබතුමා
COPE සභාෙතිවරයා හැටියට මාධය පමතැනට
කැඳවීමට අෙහසු නම් ඔබතුමාට එක පදයක් කළ
හැකියි. COPE කමිටුපේ සාමාජිකයන් වන අෙට
සාධාරණයක් වන ෙරිදි, ඔබතුමා මාධයපයන්
ප්රසිේධිපේ ඉල්ලීමක් කරන්න, පම් කරුණ ගැන
සාකච්ඡා පවමින් ෙවතිනවා, නමුත් වගකීපමන්
පතාරව දැන්වීම් ඵල කරන එක නතර කරන්න
කියලා. පමාකද, නැතිනම් අපිට damage එකක්
වුණාට ෙසේපස ඒක ගැන කථා කරන්න කවුරුත්
නැතිව යනවා පන්.

සභො ිතුමො: පම් කාරණාව සම්බන්ධපයන්
ෙැහැදිි කිරීමක් තිපබනවා, ෙසුව ඒ සඳහා ෙැහැදිි
කිරීමක් පදන්නම්. මම දන්නවා, පමම කාරණාව
රපේ සංපේදී කාරණාවක් සහ දිගින් දිගටම
මාධයවල සාකච්ඡා පවච්චා වූ කාරණාවක් නිසා
අවධානය වැඩියි කියලා. ඒ වාපේම නිසා
මාධයවලත් වාර්තා ගිහිල්ලා තිපබනවා මමත්
දැක්කා. හැබැයි අද ෙත්තරවල යන පේවල්,
රූෙවාහිනී වැනි විදුත් මාධයවල යන පේවල්,
ගුවන්විදුි මාධයවල යන පේවල් සහ websitesවල
යන පේවල් ඔක්පකෝම නිරීක්ෂණ කරලා, ඒ
ඔක්පකාම මගහැපරන්පන් නැති පවන්න පසායා
බලලා, එකින් එකට අදාළව මට ඒ ආයතන
කැඳවන්න මට බැහැ. ඒක ප්රාපයෝගිකවත් බැහැ, මට
සභාෙතිවරයා හැටියට කරන්න පුළුවන් පදයකුත්
පනාපවයි. එම නිසා සභික මන්ීවරුන් 26
පදනාපේම වගකීම තමයි, පම් කාරක සභාපේ
මන්ීවරු හැටියට අපේ මාධයවලට අදහසේ
ඵලකිරීපම්දී වගකීම් සහගතව කටයුතු කරන ඕනෑ
කියන එක. පමාකද, ඒ වගකීම කියා දිදී, පුරුදු
පුහුණු කරන්න මට බැහැ පන්. පම් කාරක සභාපේ
මන්ීවරු හැටියට තමන්පේ වගකීම් සහිතව
කටයුතු කිරීම හැම පකනාපේම වගකීමක්.
මාධයවල ෙලපවනවා නම්, ඒවාට වඩා පවනසේ
තත්ත්වයන්
ඔබතුමන්ලාට
පුළුවන්
ඒක
ොර්ිපම්න්තුපේදී
මතු
කරන්න.
ඒක
තවපකපනකුට වරප්රසාද ප්රශේනයක් පවන්න
පුළුවන්. තමන්ට පුේගිකව බලොන කාරණාවක්
නම්, ඒක ොර්ිපම්න්තුපේ මතු කරලා
ොර්ිපම්න්තුව තුළින් ඒකට අදාළ ක්රියාමාර්ග
ගන්න පුළුවන්. ඒක ගරු සුජීව මන්ීතුමා කිේවා
වාපේ මාධයවල ෙල වූ පේවල් සම්බන්ධපයන්
කාරක සභාව හමුවට කැඳවන්න පුළුවන්ද කියන
එක පිළිබඳව මම කථානායකතුමාපේ උෙපදසේ ලබා
ගන්නම්. ඒ කාරණාව සම්බන්ධපයන් මට පොදුපේ

සභො ිතුමො: මම ොර්ිපම්න්තුපේ ප්රකාශයක්
කරන්නම්.
ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතො: පමාකද, COPE
සාමාජිකපයක් හැටියට අපිට damage එකක් පවලා
ඉවරයි. පම්ක ඔබතුමා කිේවා වපේ රපේ සංපේදී
කරුණක්. පම් ගැන පබාපහෝ පදනා කථා කරනවා.
පබාපහෝ පේවල් ගැන සමහරු තීන්දු දීලත් අවසන්.
එම නිසා පම් ගැන පොදුපේ කියන්න.
සභො ිතුමො: අජිත් පෙපර්රා මන්ීතුමා පම්
වාර්තාව ගැන ඉදිරිෙත් කරපු කරුණු ගැන මට
පදයක් කියන්න තිපබනවා. සභාෙතිවරයා හැටියට
පකටුම්ෙත් වාර්තාවක් මම කාරක සභාවට ඉදිරිෙත්
කරලා තිපබනවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පකටුම්ෙත් පදකක්
දුන්නා.
සභො ිතුමො: ඔේ. පකටුම්ෙත් පදකක් දුන්නා. ඒ
පදපකන් දැන් අවසාන පකටුම්ෙතක් පන් අපි පම්
දීලා තිපබන්පන්. පකටුම්ෙත් පදකක් දුන්නා,
අපයත් මුල් පකටුම්ෙත සාකච්ඡා කරලා, ඒක
ඔබතුමාල බලල තමයි පම් කාරක සභාව මට
ෙැවරුපේ, පම්ක සාරාංශ ගත කරලා නිර්පේශයන්
සහිතව වාර්තා පකටුම්ෙතක් ඉදිරිෙත් කරන්න
කියලා. ඒ පකටුම්ෙත වාර්තාව හැටියට පිළිඅරපගන
-සංපශෝධන සහිතව 11 වැනි පිටුව දක්වා- අත්සන්
කරපු මන්ීවරු ප්රමාණයක් ඉන්නවා.

( 642 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:
නිර්පේශවලත් එදා එකඟ වුණා-

සහ

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක වාර්තාවක්
පලස පිළිගත්තා ඒ සංපශෝධිත පකටුම්ෙත
වාර්තාවක් පලස ඒ පිරිස පිළිගත්තා. සිංහල හරියට
පත්රුම් ගන්නපකා එතපකාට ඔබතුමා ඉදිරිෙත්
කරපු පකටුම්ෙත වාර්තාවක් පනපමයි. ඒක
පකටුම්ෙතක්
අවසාන
පකටුම්ෙත
සිංහල
භාෂාපවන්. අවසාන පකටුම්ෙත කියල කියන්පන්
වාර්තාවක් පනපමයි. නඩුවක වුනත් අවසාන
පකටුම්ෙතක් කියල කියන්පන් gist එක ඒක
වාර්තාවක් පවන්පන නැහැ. ඒ වාර්තාව තමයි අපි
ෙළිපයළ කරමින් ෙැවතුපන්.

අර

සභො ිතුමො: මට ෙැහැදිි කරන්න ඉඩ පදන්න
පකෝ. එතපකාට සංපශෝධන සහිතව පකටුම්ෙතක්
වාර්තාව හැටියට පිළිගත්ත මන්ීවරු පිරිසක්
ඉන්නවා. ඊටෙසු තවත් මන්ීවරු පිරිසක් හැටියට
ඔබතුමන්ලා, ඒ වාර්තාව ෙදනම් කරපගන
සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කළා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
ඔක්පකාම ඒ සාකච්ඡාව ආරම්භ කළා. අතරමගදී ඒ
අය නැගිටලා ගියා, අපි දිගටම සාකච්ඡා කළා.

11 පවනි පිටුවට ෙසේපසේ, පිරිසක් කිේවා පමතැනට
එනකම් අපි එකඟයි, 11ට එනකම් පම් සංපශෝධන
ඇතිව, පකටුම්ෙපත් තිපබන ඉතිරි ටික දමලා අපේ
වාර්තාව කියලා අපි ඉදිරිෙත් කරනවා කියලා. මම
කියන පේ වැරදි නම් ඔබතුමා මාව නිවැරදි කරන්න.
ඔබතුමා එයට එකඟ වුණා. ඒ පිරිස මඟදී නැගිටලා
ගියා. අපි මුින්ම ඔබතුමත් එක්ක එකඟ පවලා
ෙටන් ගත්තා වැඩක් පම් පකටුම්ෙත සාකච්ඡා
කරලා ඔබතුමා එක්ක සහ විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුව එක්කත් technical pointsමත
අපි පම්පක් නිවැරදි සේථාවරය ෙැහැදිි කරපගන
යන ගමන තමයි පම් තිපබන්පන්. ඔබතුමාට ඕනෑ
විධියට COPE කමිටුපේ කාර්ය මණ්ඩලයට පමහි
පමානවාද පිළිගන්න ඕනෑ, පමානවාද පිළිගන්න
ඕනෑ නැත්පත් කියලා අවසන් තීන්දුවකට එන්න
පුළුවන්. නමුත්, අපි සියලු පදනා යම්කිසි ෙදනමක්
මත පමම පකටුම්ෙත වාර්තාවක් බවට ෙත් කරමින්
ෙවතිනවා.

සභො ිතුමො: සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරලා
ඔබතුමාල වාර්තාවක් හදන්න ඔබතුමාල දැන්
වාර්තාවක් හදන්න සාකච්ඡා කරනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපගන් මම
ඉතා කරුණාපවන් ඉල්ලා සිටිනවා පකටුම්ෙත
කියන වචනය ොවිච්ි කරන්න කියලා වාර්තාවක්
නැහැ තාම.
සභො ිතුමො: මට පොඩි පදයක් කියන්න පදන්න.
එතපකාට ඒකට දැන් ෙහසුකම් සැෙයීම
සභාෙතිවරයා හැටියට මපේ වගකීම. තව මන්ීවරු
පිරිසක් ඇවිල්ල මට කියනවා නම් නැහැ පම්
වාර්තාව පනපමයි අෙට තව පදයක් කථා කරන්න
තිපබනවා කියලා. ඒකටත් ෙහසුකම් සැෙයීම මපේ
වගකීමක්. ඒක නිසා තමයි මම පමතන ඉන්පන්.
ඔබතුමාල පමපහම තැනකට එනව නම් ඒක
වැරදියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමා දිගින් දිගටම පොඩි වැරැේදක් කරනවා
මම ඒක පෙන්වල පදන්න ඕන. ඔබතුමා දිගින්
දිගටම කියනවා වාර්තාව කියලා. පම් වාර්තාව
පනපමයි පම්ක පකටුම්ෙත වාර්තාවයි පකටුම්ෙතයි
අතර පවනසක් තිපබනවා. එතපකාට වාර්තාව
සම්මත කළා කියලා කේටියක් ෙත්තපර්ට දානව.
වාර්තාවක් නිකුත් කරලා නැහැ. 6 පදපනක් අත්සන්
කරලා ගිහිල්ලා පකටුම්ෙතට. නමුත් ඒක වාර්තාව
පනපමයි. අපි තවම 30 ගණන්වල පිටුපව ඉන්පන්
පකටුම්ෙපත්

සභො ිතුමො: ඒක හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒ අවසාන වාර්තාවටත් ඕනෑම පකපනකුට
තමන්පේ නිර්පේශ පදන්න පුළුවන්. එයත්
වාර්තාපේ පකාටසක් බවට ෙත් පවනවා. එය තවත්
වාර්තාවක් පනාපවයි. දැන් මම පමයට ෙරිබාහිරව
පිටු 40ක ෙමණ පකටුම්ෙතක් පවනම දුන්පනාත්
එය පවනත් වාර්තාවක් බවට ෙත් පවන්පන් නැහැ.
එපහම වුපණාත් COPE කමිටුව විහිළුවක් බවට ෙත්
පවනවා. එපහම නම් ඔබතුමාට කරන්න
තිපබන්පන් සියලු පදනාටම කියනවා තමන්පේ
වාර්තාව හදාපගන එන්න කියලා. ඊට ෙසේපසේ ඒ
සියල්ලම එකතු කරලා පමන්න COPE කමිටුපේ
වාර්තාව කියලා පදනවා. එපහම පනාපවයි පන්
COPE කමිටුව කරන්පන්. පමතැන අපි සාක්ී
කැඳවන්පන් පම් විේවතුන් පගන්වලා ප්රශේන
අහන්පන් ොර්ිපම්න්තු මන්ීවරු ඇමතිවරු
වශපයන් ඔළුව ොවිච්ි කරලා අපිට යම්කිසි
නිගමනයකට එන්න. නැත්නම්, COPE කමිටුව
කරන්පන් කරුණු වාර්තා කිරීමක් පනාපවයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔබතුමා පත්රුම්
ගන්න ඕන සභාෙතිතුමා එදා COPE කමිටුපේ
පල්කම්තුමා කිේවා පම්ක පකටුම්ෙතක් ෙමණයි.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මපේ සේථාවරය
කියන්න ඕන පමහිදී පමාකද පකටුම්ෙතක් පම්
සියලු පේවල් අධයයනය කරලා හදාපු අවසාන
ියවිල්ල ඒක. ඒක දැම්පම පකටුම්ෙතක් හැටියට
දැම්පම් ඒපක යම් යම් කාරණා තිපබනවා නම්
සම්ූර්ණ කරන්න බලන්න. නමුත් අපි 9 පදපනක්
එදා ඒ වාර්තාව පිළිගත්තා
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කරුණු වාර්තා කරනවා නම්, ඔබතුමා කියන
කාරණය හරි. එක් එක් පකනාට ඕනෑ කරුණු
සාකච්ඡා කළාට ෙසේපසේ, සාක්ි කැපඳේවාට
ෙසේපසේ, ප්රශේන ඇසුවාට ෙසේපසේ අපිට ඕනෑ මතයක්
ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්. එතපකාට ඒක නියම
අච්චාරුවක් බවට ෙත් පවනවා. ඒක පනාපවයි අපි
කරන්පන්. අවසාන වශපයන් ඔබතුමා වගකියනවා
පම් අන්තිමට පදන report එකට. පම් report එකට
ඕනෑම පුේගලපයක්ට තමන්පේ අදහසේ දැක්වීපම්
නිදහස තිපබනවා. හැබැයි ඒ හැම අදහසක්ම COPE
කමිටු වාර්තාවක් බවට ෙත් වන්පන් නැහැ.
අපිට පම් ගැන හැමදාම උපේ සිට සවසේ වනතුරු
කථා කර කර ඉන්න බැහැ. පම් ෙදනම හරි නම් එය
ඔබතුමා පිළිගන්න. එපහම නැත්නම් පවනත්
ෙදනමක් තිපබනවා නම් අපිට ඒ ෙදනම කියන්න.

ප්රමාණයන් එක්ක මම ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාර්තා පදකක්. එකක් පවන්න
බැහැ පන්. සාමානය සිහි බුේධිපයන් පත්පරනවා,
පම් පකටුම්ෙතට සංපශෝධනය කරන පේවල් ඒ
වාර්තාපේ නැහැ. ඒක නැහැ පන්. දැන් ඔබතුමන්ලා
උදාහරණයක් කියන්නම්, 15 පවනි පිටුපේ
ඔබතුමන්ලා 4.3 පකාටස සංපශෝධනය කළා.
හැබැයි, ඒක අනිත් වාර්තාපේ නැහැ ඒක පවන
වාර්තාවක්. ඔබතුමන්ලා සංපශෝධනය කරපු
පකටුම්ෙත තව වාර්තාවක්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එක ප්රශේනයයි අහන්පන් පම් තිපබන්පන් මපේ
වාර්තාව. ඔබතුමා පම්ක පිළිඅරපගන මාපේ
වාර්තාවක් පලස ඉදිරිෙත් කරනවාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: COPE
වාර්තාව විධියට.

සභො ිතුමො: මම කියන පදයත් නිවැරදිව
පත්රුම් ගත්පතාත් ප්රශේනය නිරාකරණය පවයි
කියලා මම හිතන්පන්. දැන් ඒ අය මම ඉදිරිෙත් කළ
පකටුම්ෙත වාර්තාවක් පලස පිළිඅරපගන, 11 පවනි
පිටුපවන් ෙසේපසේ තිපබන පේවල්වලට තවත්
සංපශෝධන අවශය වන්පන් නැහැ කියලා ඒ ටික
පිළිඅරපගන
කින්
සාකච්ඡා
කරේදි
මන්ීවරුන්පේ “පොදු විපශේෂ නිර්පේශ” කියන
එක “මන්ීවරුන්පේ විපශේෂ නිර්පේශ” කියලා
නමින් ඇතුළත් කරන්න කියලා නම් ටික දමන්නත්
එකඟ වුණා. එපහම එකඟ පවලා ඒ අය පිටව ගියා
කියන්පන්, පමතැන ඒ අයට තවත් සංපශෝධන නැති
නිසා පන්. ඒ අයට තවත් සංපශෝධන නැති නිසා ඒ
අය පිටව ගියා. ඒ අය පිටව යේදි ඉතා ෙැහැදිිව
කියපු පදයක් තිපබනවා, ඒ පකටුම්ෙත ඒ අය
වාර්තාව විධියට පිළිගන්නවා. ඒක ඉදිරිෙත් කරන්න
කියලා. පහාඳම උදාහරණය තමයි ඊට ෙසේපසේ
වීරකුමාර දිසානායක ගරු මන්ීතුමා ඇවිල්ලා
එයට තවත් නිර්පේශ ප්රමාණයක් එකතු කරන්න
ආවාට ෙසු, අපේ පල්කම් මණ්ඩලය උෙපදසේ
දුන්පන්, තව දුරටත් ඒ නිර්පේශ ඇතුළත් කරන්න
බැහැ. පමාකද, ඒ මන්ිතුමා ඒ පකටුම්ෙත වාර්තාව
හැටියට පිළිඅරපගන අත්සන් කරලා තිපබන නිසා.
මන්ීවරු 09 පදපනක් එය වාර්තාවක් විධීයට
පිළිගත්තාට ෙසේපසේ ඒක වාර්තාවක්. එතපකාට මම
සභාෙතිවරයා විධියට ඉදිරිෙත් කරපු පකටුම්ෙතම
ඔබතුමන්ලා තවදුරටත් සාකච්ඡා කරනවා.
ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරලා, සංපශෝධන ඇතුළත්
කරලා, වාර්තාවක් බවට ෙත් කරන්න පුළුවන්. ඒක
ගැටලුවක් නැහැ. එතපකාට ඒ පගාල්ලන් සකසේ
කරලා ඉදිරිෙත් කරපු වාර්තාව, පකටුම්ෙත
පිළිඅරපගන
සකසේ
කළ
වාර්තාව
මම
ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්
කරන්න
ඕනෑ.
එතපකාට, ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත් කරන වාර්තාව
පකටුම්ෙත, ඔබතුමන්ලා සංපශෝධන කරන

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මපේ COPE
වාර්තාව පම්ක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමාපේ
වාර්තාව විධියට පනාපවයි COPE වාර්තාව විධියට.
සභො ිතුමො: ඔබතුමා පම් පකටුම්ෙතට පවනසේ
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කරනවා නම්, මම ඉදිරිෙත්
කරන්නම්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පමහි අන්තර්ගතය
ඔබතුමාට වැඩක් නැහැ. පම් කාරණාවට අදාළව පම්
මපේ වාර්තාව. එතපකාට, මම ඉදිරිෙත් කරනවා
පම්ක මපේ වාර්තාව විධියට ඉදිරිෙත් කරන්න
කියලා.
සභො ිතුමො: මම පබාපහාම පගෞරවපයන්
සභාෙතිවරයා විධියට එය ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
කරනවා. COPE කමිටුපවන් ඔබතුමා පදන
වාර්තාව විධියට.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම කියලා නැහැ.
සභො ිතුමො: ඔබතුමාපේ නමින් තමයි ඉදිරිෙත්
කරන්පන්. අනිත් වාර්තාවත් ඒ මන්ීවරු නමින්
තමයි ඉදිරිෙත් කරන්න පවන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපිට ඕනැ ඕනෑ ඒවා
COPE කමිටුවට පදන්න බැහැ. දැන් පමහි
පේශොලන කථාවක් ියලා තිබුපණාත්.
සභො ිතුමො: ඔබතුමා පම් පකටුම්ෙතට
ෙරිබාහිරව පම් පකටුම්ෙත පවනුවට වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත් කරනවා නම්, එය ඔබතුමාපේ නමින් මට
ඉදිරිෙත් කරන්න පවනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ වාර්තා පනාපවයි,
වාර්තාවට අදහසේ ඉදිරිෙත් කරන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම්ක අපි පර්ල් ොරක් වපේ

( 644 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පදෙැත්තක යන්පන් නැතිව, සුජීව පසේනසිංහ ගරු
මන්ිතුමා ඔය document එක එතුමාපේ නිර්පේශ
කියලා ඉදිරිෙත් කරනවා නම්, එතපකාට එය සුජීව
පසේනසිංහ ගරු මන්ීතුමා විසින් COPE කමිටුව
හරහා ඉදිරිෙත් කරපු ඔහුපේ අදහසේ වනවා. හරි
පන්. ඊට ෙසේපසේ ගරු මන්ීවරුන් 09 පදපනක්
පම්කට අදහසේ ඉදිරිෙත් කරලා තිපබනවා නම්, ඒ
ගරු මන්ීවරුන් 09 පදනා ඉදිරිෙත් කරපු එකක්
පවනවා ඒක. එතපකාට COPE වාර්තාවක්
පනාපවයි.

සමග කාරක සභාපේ සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙත් කරපු
එක තමයි ප ම්.
සභො ිතුමො: එතපකාට අනිත් එක?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ 11 පවනි
පිටුව දක්වා සාකච්ඡා කරපු එක.
සභො ිතුමො: 11 පවනි පිටුව දක්වා සාකච්ඡා
කරලා අනිත් කාරණා සඳහා ඒ පගාල්ලන්ට එකඟ
පවන්න පුළුවන් කියලා, ඒ අය එකඟ පවච්ච
වාර්තාව. ඒක verbatim වල තිපබනවා. ඒ
පකටුම්ෙත ඒ අය වාර්තාවක් විධියට පිළිගත්තා.

සභො ිතුමො: එතපකාට ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්
කරන එකත් COPE වාර්තාවක් පවන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එයට ඔබතුමා එකඟ
පවන්න ඕනෑ, මුළු කාර්ය මණ්ඩලයම එකඟ
පවන්න ඕනෑ. පකාපහාමද එපහම නම් 11
පවනකම් සාකච්ඡා කපළේ?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපි ඔබතුමත් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා COPE කමිටුපවන් කරන එක
ඒකපන්.

සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා එපහම කියන්න එො.
ඔබතුමන්ලාප ේ අවශයතාවට කියන පදයක්
කියලා මට පත්පරනවා. අපි විනාඩි 20කින්
කියවන්න කියලා අරපගන ඔබතුමන්ලා ෙැයක්
සම්ූර්ණපයන් කිපයේවා.

සභො ිතුමො: උදාහරණයක් විධියට කින්
වාර්තාවක් මම ඔබතුමන්ලාට පෙන්වන්නම්,
“...ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක 71. විපශේෂ
කාරක සභාවක වාර්තාව. ඒ වාර්තාපේ
තිපබන්පනත් එපහමයි. ඒ කියන්පන්, “...18.
ොර්ිපම්න්තු මන්ී සහ විරුේධ ෙක්ෂපේ නායක
අනුර බණ්ඩාරනායක, ොර්ිපම්න්තු මන්ි දිපන්ෂ
ගුණවර්ධන හා සරත් මුත්පතේටුගම යන
මන්ිවරුන් ඉහත සඳහන් නිරීක්ෂණ සඳහා එකඟ
පනාවූපයන් ඔවුහු පවනම වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්
කිරීමට එකඟ වූහ. ඉහත සඳහන් සාමාජිකයන්
තිපදනා විසින් පවන් පවන්ව ඉදිරිෙත් කරන ලද
වාර්තා පමම වාර්තාපේ X-1 ෙරිශිෂේඨය පලසින් යා
පකාට ඇත.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ.
සභො ිතුමො: පම් විපශේෂ තත්ත්වය; පම් එකඟ
පනාවීම නැත්නම් අපි එකඟ පවන ක්රමය
පමාකක්ද? ඔබතුමන්ලාට මම පල්කම් මණ්ඩලයත්
එක්ක සාකච්ඡා කරලා, තිපබන සියලු පල්ඛන
ෙරිශීලනය කරලා, සභාෙතිවරයා විධියට දීපු
වාර්තාව ඔබතුමන්ලා ෙළපවනි පිටුපේ ඉඳලා
අවසාන පිටුව පවනකම් කිපයේවාට ෙසේපසේ
මන්ීවරු 26 පදනාම එයට එකඟ වුණා නම්, ඒක
පන් වාර්තාව. ඒ පකටුම්ෙතට මන්ිවරු 26 පදනාම
එකඟ වුණා නම් ඒක වාර්තාව. ඒක ෙැහැදිි පන්ද?
ඒ පකටුම්ෙත කියවා බලා ඒ අවසේථාපේ මන්ීවරු
9 පදපනක් එයට එකඟ වුණාම ඒක ඒ අය ඉදිරිෙත්
කරන පකාටස. ඒ අයපේ වාර්තාව.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පවන
වාර්තාවක් පන් එපහම බැහැ. පමතැන තිපබන්පන්
COPE කමිටුපේ සාමාජිකයන් විසින් සාකච්ඡා
පකාට ඉදිරිෙත් කරපු වාර්තා තිපබන්පන් පම්ක
විතරයි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: කියවා බලා දිනක්
සාකච්ඡා කිරීපමන් ෙසු.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකද
නැත්පත්?

සභො ිතුමො:
අනිත්
මන්ීවරු
විධියට
ඔබතුමන්ලා එයට තවත් සංපශෝධන ඇතුළත්
කරලා ඔබතුමන්ලා වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කරනවා.
ඒක ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව. මම සභාෙතිවරයා
හැටියට ඔබතුමන්ලාට ෙහසුකම් සැෙයීමයි
කරන්පන්.

සභො ිතුමො: පම්ක කියලා අදහසේ කරන්පන්
පකටුම්ෙත.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්
සාකච්ඡා කරමින් ෙවතින එක. අනිත් එක COPE
කමිටුපේ සාමාජිකයන් විසින් 11 පවනි පිටුව දක්වා
ෙමණක් සාකච්ඡා කරලා ඉදිරිෙත් කරපු එකක්. පම්
තිපයන්පන් COPE කමිටුව සහ අපේ තාක්ෂණික
උෙපදසේ ලබා ගැනීම සඳහා විගණකාධිෙතිතුමාපේ
කාර්යාලයත් සමඟ ඔවුන් ඔවුන්පේ presence
එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු වාර්තාවකට
තිපබන්පන් එකයි. COPE සභාපේ මන්ීවරුන්

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ෙහසුකම්
සෙයන්පනක් පනාපවයි. ඔබතුමා සභාෙතිවරයා.
ඩිේ ගුණපසේකර මහත්මයා සියලුම තීරණ ගත්පත්.
සභො ිතුමො: කථානායකතුමා සභාව කැඳවූවාට
ෙසුව කථානායකතුමාට තව මන්ීවරු පිරිසක්
එකඟ පවන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. එකඟ
පනාපවන අය ඉන්නවා. එතපකාට එකඟ වන
( 645 )
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අයපේ අදහසට ගරු කරනවා වාපේම එම
වාර්තාවට එකඟ පනාවූ අයට ඔබතුමන්ලාට,
ඔබතුමන්ලාට කැමති විධියට ඒක සකසේ කර ගන්න
මම ඉඩ පදන්න ඕනැ. ඒක මම කරලා තිපබන්පන්.
ඊට ෙසුව ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාවත් මම ඉදිරිෙත්
කරන්නම්.

සාකච්ඡා කරමු. ඇයි කථා කරන්න බැරි. අපනක්
වාර්තාව වාර්තාව හැටියට ඉදිරිෙත් කරමු. පමතැන
සාකච්ඡා කරලා අපේ තිපබන ටික හදමු කියලා.
එපහමයි සාකච්ඡා කපළේ. ඔබතුමන්ලා ඊට ෙසුව
පබාපහෝ පේවල් කථා කරලා ඔබතුමන්ලාපේ
අදහසේ ඉදිරිෙත් කළා, ඒකට. ඊට ෙසුව ඔබතුමන්ලා
bulldoze කරන්න හදනවානම් “ඒක පනාපවයි
වාර්තාව, පමච්චර පවලා කථා කරන නිසා පම්කයි
වාර්තාව” කියලා ඒකට මම එකඟ නැහැ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සභාෙතිතුමා, ඔය
කිසිඳු වාර්තාවක් පිළිබඳ, ඔබතුමා ඉදිරිෙත් කරන
ලද වාර්තාපේ, පම් සියලු පදනාටම එකින් එකට
සංපශෝධනයන් නැත්නම්, අපනක් අය පගන
එනතුරු වාඩි පවලා ඉන්න අවශය නැහැ පන්. ඒ
නිසා අපි කිේවා, පමතැනින් ෙසුව අෙට කිසිඳු
සංපශෝධනයක් නැහැ, අපි ඔබතුමන් ඉදිරිෙත් කරන
ලද පකටුම්ෙත වාර්තාවක් පලස පිළි ගන්නවා
කියලා තමයි අපි ගිපේ. පමතැන අපනක් අයත්
ඔක්පකාම ගිහින් එක් පකපනක් විතරක් කියනවා,
මට සංපශෝධන තිපබනවා කියලා. එතුමාපේ
සංපශෝධන සාකච්ඡා කරලා ඇතුළත් කිරීපමන් ඒක
වාර්තාවක් පවන්පන් නැහැ පන්. කණ්ඩායමක්
ඉන්න නිසා පන් ප්රශේනය. ඒ නිසා අපි එදා අවසාන
වශපයන් තීරණයකට ආපේ, එපහම පේවල්
තිපබනවා නම් ඇමුණුමක් හැටියට පහෝ ඊට ෙසුව
පමතුමන්ලා කිේවා ඒකත් පවන වාර්තාවක් පලස
ඉදිරිෙත් කරන්න කියලා. ඒ ෙදනම මතයි අපි ගිපේ.
වැරදි විග්රහ පදන්න එො.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපි අදහසේ දක්වන
එක bulldoze කියලා කියන්න එො. අපි ඉතාමත්
පහාඳ භාෂාපවන් ඔබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා
කරන්පන්. අපි එළියට ගිහින් අපි සාකච්ඡා
කරන්නද? අපි පම් කියන්පන් අනිවාර්පයන්ම
කරන්න ඕනැ කියලා පනාපවයි. අපි අපේ අදහසේ
දක්වන්පන්. Bulldoze පනාපවයිපන්.
සභො ිතුමො: අවසාන වශපයන් ඔබතුමන්ලා
ඒත්තු ගන්වන්පන් පමාකක්ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මට දැන්
ඔබතුමන්පේ තර්කය පත්පරනවා. ඔළු තිපබන
මනුසේසයන් වශපයන් අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.
Hard and fast rules ඕනෑ නැහැ.
සභො ිතුමො: මපේ අවසාන අදහස මම
කියන්නම්. අද පම් සාකච්ඡාව ෙටන් ගත්පත්, එදා
රාී 8.30ට අවසන් වුණාට ෙසුව, එදා රෑ 12.00
පවනතුරු හරි පගාසේ සාකච්ඡා කරමු කියලා පගාසේ
රාී 8.20ට විතර අපි අවසන් කපළේ, පම් කාර්ය
මණ්ඩලයට තිබුණු සියලුම අෙහසුතාවයන් සලකා
බලා. දැන් අෙට කථා කරන්න තිපබන්පන් ඊළඟ
පිටුපේ සිට ඔබතුමන්ලාපේ පමාකක් පහෝ
සංපශෝධනයන් කර පගන ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව
හදා ගන්න. නැතුව අපනක් වාර්තාව ගැන
සාකච්ඡාවක් නැහැ. ඒ වාර්තාව දැන් වාර්තාවක්
විධියට හදලා, පම් කටුම්ෙත ඒ අය වාර්තාවක්
විධියට පිළිපගන අවසන්. එතපකාට ඔබතුමන්ලා
හදන වාර්තාවක් ඔබතුමන්ලා හදා ගන්න ඕනෑ.
හදලා ඒ වාර්තාව ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
කරන්න ඕනෑ. එතපකාට ඒ වාර්තා පදකක් පවනවා
. ඒ වාර්තා පදකම ඉදිරිෙත් කිරීම තමයි මම කරන්න
හදන්පන්.

සභො ිතුමො: ඒක ෙැහැදිියි. ඒ ෙැහැදිි භාවය
මත තමයි පම් සාකච්ඡාව ෙටන් ගත්පත්. ගිය
සිකුරාදා ෙ.ව 12.45ට ෙමණ පම් සාකච්ඡාව ෙටන්
ගත්පත් ඉතාම නිරවුල් විධියට. ඒ මන්ීවරු
සංපශෝධන රහිතව 11 වන පිටුපවන් ෙසුව ඉතිරි
සියලු කාරණාවලට එකඟ වුණාට ෙසුව තමයි එම
වාර්තාව, වාර්තාවක් හැටියට ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත් කරන්පන්. එදා දිනපේ සකසේ වූ අවසාන
වාර්තාව එදා දිනයට ඒකයි. ඒ වාර්තාව
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කරන්න ඕනෑ. ඊට ෙසුව
ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව දැන් සකසේ කරන්න.
ඔබතුමන්ලාට අවශය නම් මම නැතුවත් එම
වාර්තාව සකසේ කරන්න පුළුවන්. සුජීව මන්ීතුමා
ඇයි අමතක කරන්පන්? ඔබතුමන්ලාට කිේවා ඒ
මන්ීවරු පකටුම්ෙත වාර්තාව විධියට පිළිපගන
තිපබනවා. ඒක මට ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
ගැටලුවක් නැතිව ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්. ඊට
ෙසුව ඔබතුමන්ලාට මම කිේවා, ඔබතුමන්ලා
සාකච්ඡා කරන පේවල් පම් පකටුම්ෙතට
සංපශෝධන හැටියට පදන්න. අපිට සඳුදාට ඒ
සංපශෝධන දුන්නාට ෙසුව ඒ ටික ඇතුල් කරලා
ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරන්නම්
කියලා. එතපකාට හර්ෂ සිල්වා මන්ීතුමා මතු
කළා, පමතැන ඉන්න අය අතපර් වුණත් පවනසේ
අදහසේ තිපබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පමතැන දැන් අපි

සභො ිතුමො: හර්ෂණ මන්ීතුමා පමාකක්ද
කියන්පන්?
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම කියන්පන්
පමතැන පොඩි සාකච්ඡාවක් පන් අපි කපළේ. පම්ක
නීතියක් රීතියක් විධියට කළා නම් එපහම නම්
පමතුමාත් අත්සන් කළාපන්. එපහම නම් පමතුමා
ඉන්නත් අවශය නැහැ කියන්න පුළුවන්.

( 646 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො ිතුමො: අද කාරක සභාපේ දිනය පයාදා
ගත්තාට ෙසුව එදා, පල්කම් කාර්යාලපයන් හැම
පදනාටම message එකක් යවනවා පන් කාරක
සභාව රැසේ පවනවා කියලා.

සභො ිතුමො: මම මපේ වාර්තාව ඉදිරිෙත් කරලා
තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ පකටුම්ෙත. ඒක
වාර්තාවක් පවන්පන් නැහැ. ලැබුණු පතාරතුරු
අනුව ඉදිරිෙත් කර තිපබනවා. අපි දැන් පතාරතුරු
ඔබතුමන්ට ඉදිරිෙත් කරනවා, පම් කරුණු වැරදියි
කියලා. එපහම නම් ඔබතුමන් පිටු 11 වන තුරු
සංපශෝධනය කපළේ පමාකකටද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා කියන විධියට අපේ වැඩක් නම් පම්
සංපශෝධනය කිරීම පමතුමාට ඒපක් වැඩක් නැහැ
පන්. අපේ වැපඩ් කරන්න අෙට ඉඩ පදන්න ඕනෑ.
පම් තර්කපයන් මට ඔබතුමන් කියන කාරණය
සාධාරණව පත්පරනවා. ඔබතුමා කියන කාරණය
හරි. අපිට පමහි hard and fast rule එකක් නැහැ
පන්. විගණකාධිෙතිතුමා පෙන්වා සිටියා, පවන
කාරක සභාවක් ගත්ත තින්දුවක්. ඒපකන් මට පොඩි
line එකක් ආවා, ඔබතුමා කියන කථාපේ
සාධාරණත්වයක් තිපබනවා කියලා. අෙට
පත්පරන්පන් නැති නිසා තමයි පම් සාකච්ඡා
කරන්පන්. පමතැන තිපබනවා නම් පමන්න පම්කයි
COPE වාර්තාව කියන්පන්, පම්කයි පකටුම්ෙත
කියලා පකාපහේ හරි ියලා තිපබනවා නම් හරි.
එතපකාට අපිට පල්කම්තුමියට කියන්න පුළුවන්
නම් ප්රශේනයක් නැහැ. එපහම නැති නිසා පන් පම්
සාකච්ඡා
කරන්පන්.
ඔබතුමා
කථානායකතුමාපගන් අහන්න, අර විධියට දුන්න
එපක් වාර්තාවක් පලස ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්ද?
තවත් අයට වාර්තා පලස තවත් අදහසේ ඉදිරිෙත්
කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා ඔබතුමන් එතැනින්
ඉවර කරන්න. ආපයත් අපෙන් අහන්න ඕනෑ නැහැ.
සභො ිතුමො:
ඔබතුමන්ලාට
පගනැල්ලා බලන්න පුළුවන් නම්.

ගරු ( ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්
වාර්තාවල පරේණිගත ප්රමුඛතාවක් තිපබනවාද?
නැත්නම් පම් වාර්තා සියල්ලම එකම මේටපම්
වාර්තාද?
එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය :
පුමුඛතාවක් නැහැ. පදකම එක
වැඳගත්කමින් යුක්තයි.

එපහම
සමාන

සභො ිතුමො: පල්කම්තුමාලාත් verbatim බලලා
පහෝ උෙපදසේ පදන්න පම්ක ෙවත්වාපගන යන්න.
පම් කාරක සභාවට ඉදිරිෙත් කරන ලද පකටුම්ෙත
මන්ිවරු පිරිසක් වාර්තාව පලස පිළි ගන්නවා,
ඒපක් නැවතත් අෙට සංපශෝධන නැහැ. විපරෝධතාව
දක්වලා එළියට ගියා පනාපවයි පන්. ඒ සංපශෝධන
නැති නිසා අපි යනවා. ගරු චන්රසිරි ගජදීර
මන්ීතුමා
වාර්තාව
හැටියට
පිළිපගන
පකටුම්ෙතට.අත්සන් කරපු මන්ීතුපමක් හැටියට
පමතුමා අද ආපේ කාරක සභාව හැටියට කැඳවපු
නිසා කියලා පන් එතුමා කිේපේ. එතුමා කියන්පන්
මම පිළිගත් වාර්තාව පනාපවයි නම් පම් සාකච්ඡා
කරන්පන්, පකටුම්ෙපත් මපේ එක පිළිපගන ඉවරයි
පන්. එතපකාට එතුමාට ඉන්න ඕනෑ නැහැ කියලා
පන්. ඒක පන් ඔබතුමන්ලා කියන්පන්? ඒක
වාර්තාව පලස දැනට ඉදිරිෙත් කරන්න තීරණය කර
තිපබනවා.

verbatim

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අවශය නැහැ.
ඔබතුමන් කථානායකතුමාපගන් අහන්න.
සභො ිතුමො: කථානායකතුමාපගන් අහන්න
පදයක් නැහැ. පමතැන පල්කම් මණ්ඩලපේ
උෙපදසේ ලැබී තිබුණා එදාම. ඒ උෙපදසේ අනුව තමයි
එම තීරණය ගත්පත්. ඒ තීරණය අරපගන ඉතා
ෙැහැදිිව කිේවා, ඒ මන්ිවරුන්පේ වාර්තාව,
වාර්තාවක් හැටියට ඒ අය අත්සන් කළාට ෙසුව ඒ
අය ඉදිරිෙත් කරනවා. ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව,
වාර්තාවක් හැටියට සකසේ කර ගන්න කියලා. ඒක
සකසේ කර ගැනීමට මම සභාෙතිවරයා විධියට,
ඇත්තටම ප්රජාතන්රවාදී විධියට මට ඒ පවලාපේ
කරන්න තිබුපණ් ඒක පනාපවයි. එදා දිනපේ රැසේවූ
අයපේ බහුතරපයන් ඒක සම්මත කරන්න කියලා
ඒක ොර්ිපම්න්තුවට දාන්න පන්. ඒ පවනුවට
ඔබතුමන්ලාට කැමති වාර්තාවක් හදාගන්න
අවසේථාව දුන්නාට ෙසුව ඇයි පමපහම කරන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එක
වාර්තාවක් හැටියට ?
සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරලා දැන්
පම් පකටුම්ෙත, ඔබතුමන්ලාට වාර්තාවක් හදා
ගැනීපම් අයිතිය තිපබන නිසා තමයි මම පමතැන
ඉන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තව
වාර්තාවක්.
ඔබතුමාපේ
පකටුම්ෙත
මත
වාර්තාවක්?
සභො ිතුමො: ඒ වාර්තාවත් එතපකාට වාර්තාවක්
හැටියට. ඔබතුමන්ලා පකාළයකට අත්සන් කළාට
ෙසු, පකටුම්ෙත වාර්තාවක් හැටියට මම
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කරනවා.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එකට bind
කරලා පදනවාද පවන පවනම පදනවාද කියන එක
පවනම පදයක්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අෙට කැමති
වාර්තාවක් පනාපවයි . එපහම නම් පගදර ගිහින් හදා
ගන්නවා පන්. ඔබතුමන් අවශය නැහැ පන්.
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ූර්ණ බලය තිපබන්පන් කාරක සභාවට. මම,
විගණකාධිෙතිතුමා, කාරක සභා කාර්ය මණ්ඩලපේ
සියලු පදනා ඉන්පන් ඔබතුමන්ලාට සහාය පවන්න.
ඒ කියන්පන් පම් කාරක සභාපේ වාර්තාව පිළිබඳ
ූර්ණ තීරණ ගැනීපම් බලය තිපබන්පන්
ඔබතුමන්ලාට. ඔබතුමන්ලා කියන්පන් පම් කාරක
සභාව. සභාෙතිතුමාපේ නායකත්වපයන් යුතු
කාරක සභාව තමයි පම් වාර්තාව පිළිබඳ තීරණය
ගන්න ඕනෑ. මම ඔබතුමන්ලාට කිනුත් කිේපේ
COPE
කමිටුපේ,
ඔබතුමන්ලාපේ
ූර්ණ
එකඟත්වපයන් එක වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් වුපණාත්
තමයි වඩාත් වැදගත්, වඩාත් ලසේසන, වඩා සරු සහ
වඩා rich වාර්තාවක් පවන්පන්. නමුත් යම් කිසි
අවසේථාවකදී ඔබතුමන්ලා එක මතයකට එන්පන්
නැත්නම් සභාෙතිතුමා මධයසේථව ඉඳපගන පම්
වාර්තා පදකම එක වාර්තාපේ යුගලයක් විධියට
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කිරීපම් වගකීම තමයි
ගරු සභාෙතිතුමාට තිපබන්පන්. මපේ අදහස
පමපහමයි. මම පම් ගරු සභාෙතිතුමාට පදන්පන්
පොඩි guideline එකක්. එතපකාට සභාෙතිතුමාට
කියන්න පවන්පන් ොර්ිපම්න්තුපේ COPE
කමිටුව පම් සැසිවාරපේදී රැසේ පවලා මහ බැංකු
බැඳුම්කර සිේධිය පිළිබඳව විමර්ශනයක් කර
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කරන්න තීරණය කළා.
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් සකසේ කරන ලද වාර්තාව
ෙදනම් කර පගන කාරක සභාපේ සාක්ි සටහන්ද
ඇතුළත් කර කාරක සභාපේ සභාෙතිතුමා සහ
පල්කම් මණ්ඩලය විසින් පකටුම්ෙත් වාර්තාවක්
පිළිපයල කළා. එම පකටුම්ෙත් වාර්තාව ගරු
මන්ීතුමන්ලාට සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරිෙත් කළා.
නමුත් පම් පකටුම්ෙත් වාර්තාවට සියලුම ගරු
මන්ීවරුන්පේ ූර්ණ එකඟත්වයක් ලැබුපණ්
නැහැ. පකටුම්ෙත් වාර්තාව සාකච්ඡා කර පගන යන
පකාට මන්ීතුමන්ලා කණ්ඩායමක් ඒ පකටුම්ෙත්
වාර්තාව ඇති සැටිපයන්මද පහෝ පවනසේකම්
සහිතවද, තවත් මන්ීතුමන්ලා පිරිසක් එම
පකටුම්ෙත් වාර්තාවට පවනසේ සංපශෝධන සහිතවද
වාර්තා පදකක් සකසේ කර තිපබනවා. කාරක
සභාපේ සභාෙතිතුමා හැටියට පමම කරුණ
පිළිබඳව මධයසේථව සිට 1-10 දක්වා මන්ීතුමන්ලා
විසින් පිළිපයල කරන ලද වාර්තාව “අ” වාර්තාව
වශපයනුත්, 1-10 දක්වා මන්ීතුමන්ලා විසින්
පිළිපයල කරන ලද වාර්තාව “ආ” වාර්තාව
වශපයනුත් පම් සමඟ ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
කරමි
කියලා
තමයි
ගරු
සභාෙතිතුමා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කළ යුත්පත්. එතුමාපේ
වාර්තාව තනි පිටුවයි. ගරු සභාෙතිතුමා මධයසේථව
ඉඳපගන ගහක්, ගලක් වපේ පනාපසල්වී පම් සියලු
පේ දරා පගන කරන්න ඕනෑ ඒ පේයි.

සභො ිතුමො: ඒක දැන් තීරණය කර ගනිමු.
ගරු අජිත්ත පී.ප පර්රො මහතො: ඒ වාර්තාවයි, පම්
වාර්තාවයි හැර තවත් වාර්තා තිපබනවාද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එක වාර්තාවයි
තිපබන්පන් සභාෙතිතුමා, ඔබතුමා කියන එක
වැරදියි.
සභො ිතුමො: මන්ීවරු පිරිසක් නම් කරන
පකාට නිශේිත වශපයන් පම් මන්ිවරු පිරිස පම්
පකටුම්ෙත වාර්තාව විධියට පිළි ගන්නවා කියලා, ඒ
නම් කරන මන්ීවරුන්පේ නමින් එම වාර්තාව
ඉදිරිෙත් කරන්න ඕනෑ? ඊට ෙසුව තව මන්ීවරු
පිරිසක් කියනවා නම් “පමන්න පම්ක තමයි
වාර්තාව” කියලා ඒ අයපේ නමින් මම ඒ වාර්තාව
ඉදිරිෙත් කරන්න ඕනෑ? එතපකාට එතැන වාර්තා
පදකක් පන්ද?
ජගත්ත ගජවීර ආරච්චිපේ මහතො: පදකම අපි එකට
ඉදිරිෙත් කරනවා.
සභො ිතුමො: ඒක හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා,
ඔබතුමා වැරදියි. එක වාර්තාවයි. එක වාර්තාපේ
පකාටසේ පදකයි.
සභො ිතුමො: එක වාර්තාපේ පකාටසේ පදකක්
කිේවාට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත් කරන
පකාටස මම පවනම ඉදිරිෙත් කරන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ. සභාෙතිතුමා,
වාර්තාව කියන්පන් සියලු පේ අඩංගු එකක්.
ඇමුණුම් ටිකත් එක්ක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට එක
විනාඩියක් පදන්න. පල්කම්තුමා, අෙට පමපහම
කියන්න පුළුවන්ද? එක පකටුම් ෙපතන් වාර්තා
පදකක් හැපදන තත්ත්වයක් ගැන පන් පම් සාකච්ඡා
කරන්පන්. වාර්තාව “ඒ” කියලා ගත්පතාත් එහි 11
වැනි පිටුව දක්වා තිපබන්පන් කාරක සභාපේ
සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ පකාටස සහ
ඉතිරි ටික මුළු පකටුම්ෙතම කාරක සභාපේ
සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙත් කරන ලද පකාටස කියලා
කියන්න පුළුවන්ද?
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සභාෙතිතුමා, මට
ෙැහැදිි කිරීමක්
පදන්නපකෝ.
එතපකාට
සභාෙතිතුමාට කථා කරන්න පලපහසියි. දැන් තවත්
පකපනක් පම් කමිටුවට එනවා. පම් සියල්ලට
අමතරව ඔහු පවනම වාර්තාවක් පදනවා. ඒක
පකාපහාද ඉදිරිෙත් කරන්පන් කියලා පල්කම්තුමා
කියන්න. අර වාර්තාව එක්කම යවනවාද? නැහැ
පන්. ඒක පවනම වාර්තාවක් විධියට යන්න ඕනෑ.
ජගත්ත ගජවීරආරච්චිපේ මහතො: සභාෙතිතුමාපේ
අවසරය ඇතිව කියන්පන්. පම් කාරක සභාපේ
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: තවත් වාර්තාවක්
ආපවාත් “ඇ”, “ඈ” වශපයන් ඉදිරිෙත් කරනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම 97 පහායලා
බැලුවා. 97 පකාපහේවත් මට පසායා ගන්න බැරි
වුණා. පවන්පේසි ක්රමයට තමයි පදන්පන්. ඝෘු
ක්රමය මත පනාපවයි. ඒක 97 ආපේ නැහැ.

සභො ිතුමො: “ඇ” කියන එක තුන් වැනි වපේ
කියලා හිපතනවා නම් අ,ආ, කියලාම යන්න
පුළුවන්.

සභො ිතුමො: එක වාර්තාපේ පකාටසේ පදකක්
කිේවාට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත් කරන
පකාටස මම පවනම ඉදිරිෙත් කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
පයෝජනා කරනවා “අ”, “ආ” නැතිව පවන පමානවා
හරි -රවුමක්, හතරැසේ පකාටුවක් වපේ පදයක් දමන්න කියලා. “අ”, “ආ” කිේවාම එකකට
ප්රමුඛත්වයක්-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ. සභාෙතිතුමා,
වාර්තාව කියන්පන් සියලු පේ අඩංගු එකක්.
ඇමුණුම් ටිකත් එක්ක.

ජගත්ත ගජවීරආරච්චිපේ මහතො: ප්රමුඛත්වය
පනාපවයි එතැන තිපබන්පන්. අනුක්රමය ෙමණයි
එතැන අදහසේ පවන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට එක
විනාඩියක් පදන්න. පල්කම්තුමා, අෙට පමපහම
කියන්න පුළුවන්ද? එක පකටුම් ෙපතන් වාර්තා
පදකක් හැපදන තත්ත්වයක් ගැන පන් පම් සාකච්ඡා
කරන්පන්. වාර්තාව “ඒ” කියලා ගත්පතාත් එහි 11
වැනි පිටුව දක්වා තිපබන්පන් කාරක සභාපේ
සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ පකාටස සහ
ඉතිරි ටික මුළු පකටුම්ෙතම කාරක සභාපේ
සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙත් කරන ලද පකාටස කියලා
කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සභාෙතිතුමා,
පකටුම්ෙත් වාර්තාව, වාර්තාවක් පලස පිළිගත් නිසා
මට පම් සංපශෝධනයන් අදාළ පවන්පන් නැහැ. එම
නිසා මට යන්න අවසර පදන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අවසරයි.
පබාපහාම සේතුතියි.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මට දැනුම් දුන්
නිසායි මම අපේ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සභාෙතිතුමා, මට
ෙැහැදිි කිරීමක්
පදන්නපකෝ.
එතපකාට
සභාෙතිතුමාට කථා කරන්න පලපහසියි. දැන් තවත්
පකපනක් පම් කමිටුවට එනවා. පම් සියල්ලට
අමතරව ඔහු පවනම වාර්තාවක් පදනවා. ඒක
පකාපහාද ඉදිරිෙත් කරන්පන් කියලා පල්කම්තුමා
කියන්න. අර වාර්තාව එක්කම යවනවාද? නැහැ
පන්. ඒක පවනම වාර්තාවක් විධියට යන්න ඕනෑ.

සභො ිතුමො: 6 වැනි පකාටස සම්ූර්ණපයන්
අවසන් කළා. 7 වැනි පකාටපසේ තිපබන පයෝජනා
සාකච්ඡා කරලා එතැනින් ඉදිරියට යමු.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා,
ඔබතුමාපේ අවධානය පයාමු කරනවා ඔබතුමාපේ
Report එපක් 5.1 පේදයට. ඒක නිවැරදිද කියලා
දැන ගන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමාපේ කින් Report
එපක්, 2015.02.27 සිදු කළ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම කියන heading එක යටපත් තිපබන
වාර්තාපේ 5.1.1. හි පමපසේ සඳහන් කරනවා ..

ජගත්ත ගජවීරආරච්චිපේ මහතො: සභාෙතිතුමාපේ
අවසරය ඇතිව කියන්පන්. පම් කාරක සභාපේ
ූර්ණ බලය තිපබන්පන් කාරක සභාවට. මම,
විගණකාධිෙතිතුමා, කාරක සභා කාර්ය මණ්ඩලපේ
සියලු පදනා ඉන්පන් ඔබතුමන්ලාට සහාය පවන්න.
ඒ කියන්පන් පම් කාරක සභාපේ වාර්තාව පිළිබඳ
ූර්ණ තීරණ ගැනීපම් බලය තිපබන්පන්
ඔබතුමන්ලාට. ඔබතුමන්ලා කියන්පන් පම් කාරක
සභාව. සභාෙතිතුමාපේ නායකත්වපයන් යුතු
කාරක සභාව තමයි පම් වාර්තාව පිළිබඳ තීරණය
ගන්න ඕනෑ. මම ඔබතුමන්ලාට කිනුත් කිේපේ ....
කමිටුපේ, ඔබතුමන්ලාපේ ූර්ණ එකඟත්වපයන්
එක වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් වුපණාත් තමයි වඩාත්
වැදගත්, වඩාත් ලසේසන, වඩා සරු සහ වඩා ....
වාර්තාවක් පවන්පන්. නමුත් යම් කිසි අවසේථාවකදී
ඔබතුමන්ලා එක මතයකට එන්පන් නැත්නම්
සභාෙතිතුමා මධයසේථව ඉඳපගන පම් වාර්තා පදකම
එක වාර්තාපේ යුගලයක් විධියට ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත් කිරීපම් වගකීම තමයි ගරු සභාෙතිතුමාට
තිපබන්පන්. මපේ අදහස පමපහමයි. මම පම් ගරු
සභාෙතිතුමාට පදන්පන් පොඩි .... එකක්. එතපකාට

“1997 මාර්තු මාසපේ සිට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
පවන්පේසි මඟින් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර
තිබුණි. පවළඳ පොපළේ අවශය තරම් මුදල් පනාමැති
අවසේථාවකදී පොි අනුොතය අසිමිතව ඉහළ යන
අවසේථාවකදී පවන්පේසිය මඟින් සෙයා ගැනීමට
පනාහැකි වූ මුදල් සෙයා ගැනීම සඳහා පසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල පයාදා ගත යුතු බවද එහිදි නිර්පේශ
කර තිබුණි. පම් නිසා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් පොි ප්රතිශතය ොලනය කිරීපම් යාන්රණය
පලස ඝෘු ක්රමය වන මත අරමුදල් සෙයා ගැනීම
පයාදා පගන තිබුණ බව නිරීක්ෂණය විය. “
පම්ක පකාපහේවත් නැහැ, ඝෘු ක්රමයට පනාපවයි.
පම්පක් තිපබන්පන් auction එකට තමයි ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඒක
සාකච්ඡා කරලා ෙසේපසේ පන් දැන ගත්පත්.

( 649 )
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සභාෙතිතුමාට කියන්න පවන්පන් ොර්ිපම්න්තුපේ
... කමිටුව පම් සැසිවාරපේදී රැසේ පවලා මහ බැංකු
බැඳුම්කර සිේධිය පිළිබඳව විමර්ශනයක් කර
වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කරන්න තීරණය කළා.
විගණකාධිෙතිතුමා විසින් සකසේ කරන ලද වාර්තාව
ෙදනම් කර පගන කාරක සභාපේ සාක්ි සටහන්ද
ඇතුළත් කර කාරක සභාපේ සභාෙතිතුමා සහ
පල්කම් මණ්ඩලය විසින් පකටුම්ෙත් වාර්තාවක්
පිළිපයල කළා. එම පකටුම්ෙත් වාර්තාව ගරු
මන්ීතුමන්ලාට සාකච්ඡා කරන්න ඉදිරිෙත් කළා.
නමුත් පම් පකටුම්ෙත් වාර්තාවට සියලුම ගරු
මන්ීවරුන්පේ ූර්ණ එකඟත්වයක් ලැබුපණ්
නැහැ. පකටුම්ෙත් වාර්තාව සාකච්ඡා කර පගන යන
පකාට මන්ීතුමන්ලා කණ්ඩායමක් ඒ පකටුම්ෙත්
වාර්තාව ඇති සැටිපයන්මද පහෝ පවනසේකම්
සහිතවද, තවත් මන්ීතුමන්ලා පිරිසක් එම
පකටුම්ෙත් වාර්තාවට පවනසේ සංපශෝධන සහිතවද
වාර්තා පදකක් සකසේ කර තිපබනවා. කාරක
සභාපේ සභාෙතිතුමා හැටියට පමම කරුණ
පිළිබඳව මධයසේථව සිට 1-10 දක්වා මන්ීතුමන්ලා
විසින් පිළිපයල කරන ලද වාර්තාව “අ” වාර්තාව
වශපයනුත්, 1-10 දක්වා මන්ීතුමන්ලා විසින්
පිළිපයල කරන ලද වාර්තාව “ආ” වාර්තාව
වශපයනුත් පම් සමඟ ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
කරමි
කියලා
තමයි
ගරු
සභාෙතිතුමා
ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත් කළ යුත්පත්. එතුමාපේ
වාර්තාව තනි පිටුවයි. ගරු සභාෙතිතුමා මධයසේථව
ඉඳපගන ගහක්, ගලක් වපේ පනාපසල්වී පම් සියලු
පේ දරා පගන කරන්න ඕනෑ ඒ පේයි.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මට දැනුම් දුන්
නිසායි මම අපේ.
සභො ිතුමො: 6 වැනි පකාටස සම්ූර්ණපයන්
අවසන් කළා. 7 වැනි පකාටපසේ තිපබන පයෝජනා
සාකච්ඡා කරලා එතැනින් ඉදිරියට යමු.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා,
ඔබතුමාපේ අවධානය පයාමු කරනවා ඔබතුමාපේ
... එපක් 5.1 හරිද කියලා දැන ගන්න. ඔබතුමාපේ
කින් ... එපක්, 2015.02.27 සිදු කළ භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම කියන .... එක යටපත්
තිපබන වාර්තාපේ 5.1.1. සඳහන් කරනවා 97 මාර්තු
මාසපේ සිට භාණ්ඩාගාර පවන්පේසි මඟින් නිකුත්
කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. පවළඳ පොපළේ අවශය
තරම් මුදල් පනාමැති අවසේථාවකදී පොි අනුොතය
අසිමිතව ඉහළ යන අවසේථාවකදී සෙයා ගැනීමට
පනාහැකි වූ සෙයා ගැනීම සඳහා පසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල පයාදා ගත යුතු බවද එහිදි නිර්පේශ
කර තිබුණි. පම් නිසා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් පොි ප්රතිශතය ොලනය කිරීපම් යාන්රණය
පලස ඝෘු ක්රමය වන මත අරමුදල් සෙයා ගැනීම
පයාදා පගන තිබුණ බව නිරීක්ෂණය විය. පම්ක
පකාපහේවත් නැහැ, ඝෘු ක්රමයට පනාපවයි. පම්පක්
තිපබන ... එකට තමයි ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඒක
සාකච්ඡා කරලා ෙසේපසේ පන් දැන ගත්පත්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම 97 පහායලා
බැලුවා. 97 පකාපහේවත් මට පසායා ගන්න බැරි
වුණා. පවන්පේසි ක්රමයට තමයි පදන්පන්. ඝෘු
ක්රමය මත පනාපවයි. ඒක 97 ආපේ නැහැ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: තවත් වාර්තාවක්
ආපවාත් “ඇ”, “ඈ” වශපයන් ඉදිරිෙත් කරනවා.

සභො ිතුමො: එතපකාට 28වැනි පිටුපේ ප්රශේනයක්
නැේද?

සභො ිතුමො: “ඇ” කියන එක තුන් වැනි වපේ
කියලා හිපතනවා නම් අ,ආ, කියලාම යන්න
පුළුවන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පම් 28වැනි
පිටුපේ අවලංගු කිරීම ගැන ගැටලුවක් නැහැ පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
පයෝජනා කරනවා “අ”, “ආ” නැතිව පවන පමානවා
හරි -රවුමක්, හතරැසේ පකාටුවක් වපේ පදයක් දමන්න කියලා. “අ”, “ආ” කිේවාම එකකට
ප්රමුඛත්වයක්-

සභො ිතුමො: 28වැනි පිටුපේ ප්රශේනයක් නැත්නම්
අෙට 29වැනි පිටුවට යන්න පුළුවන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට ප්රශේනයක් තිපබනවා. අංක 7
යටපත් කියනවා “ 2016 මාර්තු 10 හා මාර්තු 24
දිනවල ෙැවති බැඳුම්කරු පවන්පේසි 2 ප්රතික්පෂේෙ
කිරීම” කියලා. ඒක වැදගත්. ඒ reject කරපු
අවසේථාපේ ආපු පොලී අනුොතිකයන් පමානවාද
කියලා. ඒ ඇමුණුම් 1 අෙට පත්පරනවා මදි. 2016
මාර්තු 10 හා 2016 මාර්තු 24 දිනවල බැඳුම්කර
පවන්පේසි පදකක් ප්රතික්පෂේෙ කරනවා පන්. අෙට
පවන ප්රශේනයක් තිපයනවා. සමහර පවලාවට යම්
විධියකට වුවමනාපවන් තමන්ට අවශය වන
පුේගලයා හරියට bid කරපු නැති නිසා reject
කළාද? ප්රතික්පෂේෙ කරන්න පහේතුව පමාකක්ද

ජගත්ත ගජවීරආරච්චිපේ මහතො: ප්රමුඛත්වය
පනාපවයි එතැන තිපබන්පන්. අනුක්රමය ෙමණයි
එතැන අදහදසේ පවන්පන්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සභාෙතිතුමා,
පකටුම්ෙත් වාර්තාව, වාර්තාවක් පලස පිළිගත් නිසා
මට පම් සංපශෝධනයන්අදාළ පවන්පන් නැහැ. එම
නිසා මට යන්න අවසර පදන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අවසරයි.
පබාපහාම සේතුතියි.

( 650 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කියලා මට ෙැහැදිි කර ගන්න ඕනෑ. ඒ bidsවල ඒ
අවසේථාපේ තිබුණු unusual nature එක පමාකක්ද?

අංක 125ට අවධානය පයාමු කරන්න. පමතැනදී
පමාකක්ද වුපණ් කියලා තීරණය කරේදි අෙට ඒක
වැදගත් පවනවා. අපි පම් re-issue එකක් කරන්පන්.
8.00% 2019 ‘A’, ඊට ෙසේපසේ 11.00% 2021 ‘A’,
සහ 11.40% 2024 ‘A’ කියන series තුන තමයි පම්
re-issue කරන්පන්. ඒ කියන්පන් මාර්තු මාසපේ
29වැනි දාට කින් සතිපේ reject කරපු එක සහ
29වැනි දා අන්තිමට භාර ගත්ත එක.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒක ඇමුණුපම්
තිපයනවා. ඒ interest rate- yield rate එක වැඩි
නිසා තමයිගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Yield rate
කියන්පන්, ප්රකාශිත ගණන තිපබනවා පන්. ෙළමු
වැනි එපක් නම් සියයට 12.5ක් තිබුණා පන්. ඊටත්
වඩා උඩට ගියාද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: 2016 මාර්තු 10
සහ මාර්තු 24.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පම්
පොපත් තිබුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අෙට
හැකියාවක් නැහැ කූෙන් එක set කරන්න. මම
කින් පගන ආ තර්කය තවදුරටත් ෙැහැදිි
පවන්පන් එතැනදී තමයි. පම් set කරපු කූෙන්
එකක් තිපයන්පන්. කූෙන් එක සියයට 8යි.
එතපකාට පම් කූෙන් එක පවනසේ කරන්න අෙට
හැකියාවක් නැහැ. කූෙන් එක පවනසේ කරන්න අෙට
හැකියාවක් නැති නිසා, face value එක මාරු පවන
එක මාරු පවනවාමයි. මම එදා පගන ආ තර්කය
තවදුරටත් ෙැහැදිි කිරීමක් කරන්පන්. ඔබතුමා
එතැනදී මා සමඟ එකඟ පවනවා ඇති. පම් අට
කියන එක fixed. Market එපක් පමානවා තිබුණත්
කූෙන් අට fixed. Market එපක් තිපයන yield එක
අටට වැඩි නම් පකාපහාමත් face value එක 100ට
වඩා අඩු පවනවා. ඒක ඒ අවසේථාපේ තිපබන පොලී
අනුොතය සමඟ සිේධ පවන කාරණාවක්. එය මා
නැවත ෙැහැදිි කිරීමක් කපළේ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඇමුණුම 1හි
කියලා කියන්පන්. ඇමුණුම 1හි පිටුව පමාකක්ද?
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: 125 page
එපක් තිපයනවා. Reasons පගාඩාක් තිපයනවා.
Mr. W.P.C. Wickramaratne: Shall I read
the recommendations?
The Hon. Ajith P. Perera: Yes.
Mr. W.P.C. Wickramaratne: “The Tender
Board made the following observations:” That
is there in page 126.
“a. Today’s auction was to raise funds for
the coupon payment of Treasury Bonds
amounting to Rs. 12.77 bn.
b.
As per the department recommendation
only around Rs. 4.00 bn can be raised with the
increases in yield rates by 54 to 264 bps across
the maturities. Any other option to raise more
funds would further increase the yield rates
which may not be prudent.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පම් reject කරපු
එක ගැන පලාකු fault එකක් ගැන අෙට evidence
නැහැ පන්.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තටම පම්ක
reject කරපු එක පහාඳයි පන්ද? පමාකද, පමතැන
රුපියල් බිියන එකසිය ගණන ගත්තා නම් interest
rates තවත් ඉහළ යන්න තිබුණා.

c.
The excessive speculation appears to
continue as reflected in bids. The yield rates
since the recent monetary policy tightening
have increased by nearly 100 to 150 bps and
further increase doesn’t appear to be
appropriate at this stage.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒ පගාල්පලෝ
reason එක විධියට කියන්පන් ඒක තමයි. ඒක අෙට
පිළිගන්න පවනවා.

Decision : Accordingly, the Tender Board
decided to decline to accept the departmental
recommendation and reject consideration of all
bids.”

සභො ිතුමො: 29වැනි පිටුපේ අංක 8 සහ 8.1
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: 29වැනි පිටුපේ
අංක 8හි සඳහන් පම් කාරණය ගැන සාක්ි
තිපබනවා ද කියන එක අෙට බලන්න අවශයයි.
2016.03.29වැනි දා වන විට මහ බැංකු
අධිෙතිවරයාපේ පහෝ ආචාර්ය නන්දලාල්
වීරසිංහපේ පහෝ ආචාර්ය ආනන්ද සිල්වාපේ
මැදිහත්වීමක් පෙන්නුම් කරනවාද? පම් දවපසේ
floor එකට ආපු බවක් එපහම තිපයනවාද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන් ඒක
නිසා market rates වැඩි පවයි කියලා බවට- Okay,
agreed.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැන
පගාඩාක් වැදගත් පදයක් තිපබනවා. මම පම් ගරු
සභාවට පෙන්වා පදන්නම්. Yield rate එපක් කූෙන්
එපක් ගැටලුව අපි පත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමා පිටු
( 651 )
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අවසේථාපේදී හිටපු මහ බැංකුපේ අධිෙති අර්ුන
මපහේන්රන් මහතා පහෝ නිපයෝජය අධිෙතිවරුන්
වන ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා, ආනන්ද සිල්වා මහතා
යන අය සහ සමරසිරි මැදිහත් වූ බවක්....”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තවම
එතැනට ආපේ නැහැ පන්. ඔබතුමා කියන්පන් 8.1
ගැන පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ. දැන් 28වැනි
පිටුව ගැන කථා කරලා ඉවරයි. ඊළඟට තිපයන්පන්,
Item No. 8. එහි තිපයනවා 2016 මාර්තු 29 කියලා.
මම පම් ෙැහැදිි කර ගන්න අහන්පන්. 2016 මාර්තු
මාසපේ 29වැනි දා තිබුණු එකත් අපි ගපේෂණය
කරපු එකක් පන්. අපි ගපේෂණය කපළේ පදකයි. පම්
පදවැනි අවසේථාපේදී අර්ුන් මපහේන්රන් පහෝ Dr.
Weerasinghe පහෝ Dr. Ananda Silva යන
තුන්පදනා floor එකට ආපු බවක් පහෝ Tender
Board එක සමඟ සාකච්ඡා කළා කියලා සාක්ියක්
තිපබනවාද?

සමරසිරි Tender Board එපක් සභාෙතිපන්,
එතුමා අදාළ නැහැපන්. පකාපහාමත් එතුමා
තීරණය ගන්න ඕනෑපන්. සමරසිරි මහත්මයා ගැන
පමතැන සඳහන් කරන්නට ඕනෑ නැහැපන්, පම්ක
සමරසිරි මහත්මයාපේ job එකපන්. ප්රශේනය
තිපබන්පන් උඩින් ආපු මිනිසුන් සමරසිරි
මහත්මයාටට බලෙෑම් කළාද කියන එකපන්.
“.... ආනන්ද සිල්වා මහතා පහෝ විමසුම් කළ
බවක් පහෝ මැදිහත් වූ බවක් පිළිබඳව කිසිදු
සාක්ියක් පමම කමිටුව ඉදිරිපේ ඉදිරිෙත් පනාවීය.
එය විපශේෂපයන් සැලකිය යුතු නිරීක්ෂණයකි. “ ඒ
පකාටස එකතු කරන්න.

සභො ිතුමො: මම හිතන්පන් ඔබතුමන්ලාටත්
මතක ඇති, අපි ඒ ගැන සාක්ි විමසීපම්දී පහෝ
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ නිරීක්ෂණවල පහෝ එවැනි
පදයක් වාර්තා වුපණ් නැහැ. මපේ පකටුම්ෙතටත්
මා එපහම පදයක් ඇතුළු කපළේ නැත්පත් ඒ නිසායි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : මට තව එකතු
කිරීමක් කරන්නට පුළුවන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමාකක්ද
point එක?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇත්ත
වශපයන්ම පම්ක වැදගත් කාරණාවක්. අපේ සැකය
මතු වුපණ් පෙබරවාරි මාසපේ 27වැනි දා auction
එපක්දී Governor එතැනට ගිහින් රුපියල් බිියන
10ක් ගන්න කිේපේ ඇයි, ඒ floor එකට ගිපේ ඇයි
යනාදී ප්රශේන මතු වුණා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : 2015 රුපියල්
බිියන 1ක ප්රමාණයක් ඉක්මවා රුපියල් මිියන
10.5ක් දක්වා මිලදී පගන තිබීමගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ආපයත් පකටුම්
ෙපත් මුලට යන්න එො ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Governor විතරක්
පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැනදී වැදගත් කාරණයක්
තිපබනවා. ඒ තමයි 8.1 පදපවනි paragraph
එපකන් ෙසුව, දැන් කියනවාපන් රුපියල් බිියන
30ක් දුන්නා, ඉන් ෙසුව රුපියල් බිියන 77ක්
ගත්තා. 77ක් ගන්න විට වැඩිම interest rate එක දීපු
එපකන්පන්
වැඩිපුරම
අරන්
තිබුපණ්.
ඔබතුමන්ලාපේ report එපක් ඒ table එක
පකාතැනද තිපබන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Governor,
Dr. Weerasinghe, Dr. Ananda Silva යන සියලු
පදනාම ගිය නිසා. එතැනදී යම් කිසි මැදහත්වීමක්
සිදු වූ බව බැලූ බැල්මට පෙනුණා. එතපකාට
රුපියල් බිියන 1 නැතුව රුපියල් බිියන 10
ගත්පත් ඇයි? කියන ප්රශේනය එතැනදී ෙැන
නැඟුණා. නමුත්, පමතැනදී රුපියල් බිියන 40ක්
ඉදිරිෙත් කරලා රුපියල් බිියන 77ක් ගන්න
අවසේථාපේදී අර කින් කිේව පුේගලයන් ඒ සඳහා
මැදහත් වුණා කියලා සඳහනක් නැහැ පන්ද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : Draft එපක් page
31.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ, 31
පනාපවයි 32. මම අහන්පන් 29පවනි දා කීයක්
offer කරලා කීයක් ගත්තාද කියලා ඔබතුමන්ලාපේ
report එපක් පකාපහේද තිපබන්පන් කියලා. කීයක්
offer කරලා කීයක් ගත්තාද කියන්නපකෝ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ඇතුළත්
වුපණාත් පහාඳයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
ඇතුළත් පවන්න ඕනෑ. අපි ඒක අවසානයට
ඇතුළත් කපළාත් පහාඳයි පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : රුපියල් බිියන
40ක් offer කරලා රුපියල් බිියන 59.325යි
ගත්පත්. ඉතිරි රුපියල් බිියන 18 පකටි කාලීන
ණය ප්රභවයන්පගන් සපුරා ගැනීමට කටයුතු කරලා
තිපබනවා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ.
පම්ක ෙටන් ගන්න තැන නිසා අපි පමතැන දාමු.
29පවනි පිටුපේ ෙළමුපවනි පේදපේ “.....පෙන්වා
පදනු ලබයි.” යන තැනට පමපසේ එකතු විය යුතුයි.
“පමම ගනුපදනුවට අදාළව පවන්පේසිය ෙවත්වන
අවසේථාපේදී පහෝ පටන්ඩර් කමිටුපේ තීරණ ගන්නා
( 652 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
නැහැ. මම අහන්පන් 29පවනි දා කීයක්ද offer
කපළේ, කීයක්ද ගත්පත්?

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මිය : 27ක් ලැබුණා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ලංසු 27ක්
ලැබුණාපන්. ඒක තමයි මට වැදගත් පවන්පන්. ගරු
අජිත් පී. පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමනි පම් ගැන
අවධානය පයාමු කරන්න. ඒ විධියට ලංසු 27ක්
ලැබුණාට අපි ගත්පත් රුපියල් බිියන 10.27යි. ඒ
ගත්පත් පොිය සියයට 12.7ට. ඒක හරිපන්?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒ කියන්පන් මාර්තු
29ද? offer කපළේ අඩු ගණනක් පන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Offer
කපළේ කීයක්ද, ගත්පත් කීයක්ද කියලා තිපබන්පන්
පකාපහේද?

ඩේිව්. පී.සී වික්රමරත්තෙ මහතො : හරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : Offer කපළේ 40යි
කියලා කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අවුරුදු කීයකටද ඒ?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ අවුරුදු
8කට. අරක අවුරුදු 10කට, පම්ක අවුරුදු 8යි මාස
11කට. ඉදිරිෙත් කළා රුපියල් බිියන 10ක්,
රුපියල් බිියන 36.9කට ලංසු ලැබුණා, රුපියල්
බිියන 21ක් ගත්තා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පම්
තිපබන්පන් ගත්ත ගණනපන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : රුපියල් බිියන
59යි ගත්ත ගණන.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පොලී අනුොතය
කියද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : රුපියල්
බිියන 10 ගණපන්ද හැම එකකටම offer කපළේ?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පොලී
අනුොතය සියයට 13.8යි. ඊළඟට අවුරුදු 4යි මාස
1ක ඉතිරි කාලයක් තිපබන බැඳුම්කරයක් තිබුණා.
ඒකට රුපියල් බිියන 10ක් offer කළාම රුපියල්
බිියන 32ක ලංසු ලැබුණා. නමුත් ගත්පත් රුපියල්
බිියන 17යි.

ඩේිව්. පී.සී වික්රමරත්තෙ මහතො : ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : රුපියල්
බිියන 10 ගණපන් offer කරලා ෙළමුපවනි
රුපියල් බිියන 8 ගත්පත් සියයට කීය ගණපන්ද?
එපක් 4ක් තිපබනවාපන්. අවුරුදු 10න් කල් පිපරන
එක, රුපියල් බිියන 10.27ක් ගත්තාපන්. ඒපක්
interest rate එක කීයද, කීයටද ගත්පත්? ඒක
වැදගත්පන්, පකාපහේ හරි ඇති. ඒ කාරණය
ඉතාමත්ම වැදගත්. හරි, හරි. ඒක තිපබනවා
31පවනි පිටුපේ. ගරු සභාෙතිතුමනි, දැන් මපේ පම්
point එක ගැන අවධානය පයාමු කරන්න. 10
ගණපන් ඉල්ලලා, රුපියල් බිියන 10.2ක් අරන්
තිබුණා සියයට 12.69 පොියට. හරිපන්?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : එතපකාට 47ක්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : රුපියල්
බිියන 32ක ලංසු ලැබුණා, රුපියල් බිියන 17ක්
ගත්තා සියයට 13.9 පොියට. හතරපවනි එක
රුපියල් බිියන 10ක් offer කළාම රුපියල් බිියන
45ක ලංසු ඉදිරිෙත් කළා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අවුරුදු ගණන
පකාපහාමද?

ඩේිව්. පී.සී වික්රමරත්තෙ මහතො : ඔේ.
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මිය : 31පවනි පිටුපේ
තිපබන්පන් Perpetual Treasuries Limitedවල
ගත්ත range එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අවුරුදු
14කට. රුපියල් බිියන 40 ගණනක් ඉදිරිෙත්
කළාම ඒපකන් රුපියල් බිියන 28.9ක් ගත්තා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අෙට ඕනැ
ඒක පනාපවයි,
ඔක්පකාම පකාෙමණ ආවාද
කියලා. 30පවනි පිටුපේ ඒක තිපබනවා පකාෙමණ
ආවාද කියලා. 7පවනි වගුපේ තිපබන්පන් ලැබුණු
ගණනපන්. 30පවනි පිටුපේ 7පවනි වගුපේ
තිපබන්පන් ලැබුණු ගණන පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : රුපියල් බිියන
47ට තව 28ක් එකතු පවන්නට ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ
කියන්පන් රුපියල් බිියන 10යි offer කපළේ, නමුත්
රුපියල් බිියන 28ක් ගත්තා. ඒක ගත්පත් සියයට
14.07ක පොියට. ඒ අනුව පමතැන පලාකු
ප්රශේනයක් තිපබනවා. පම්ක විය යුතුව තිබුපණ්
පමපහම පනාපවයි.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : නැහැ, ඒක
තිපබන්පන් 40.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : මුල ඒවායින්
වැඩි පුර ගන්න තිබුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ, 40ට
අනුව අපි හිතමු LKB 00520 E 014 කියන
ෙළමුපවනි series එක තිපබනවාපන්. ඒ series
එපකන් 10ක් අපි offer කළාපන්. ඒ 10ට
පකාෙමණ ලංසු ලැබුණාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ. මුල
ඒවායින් වැඩිපුර ගත යුතුව තිබුණා, නමුත් ගත්පත්
යට ඒවායින්.
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The Hon. Sujeewa Senasinghe: But that is
for a longer period. Normally you give at a high
interest rate for a longer period

banks. – when the time period comes down, the
interest rate also comes down.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Interest
rate also comes down because there is a
premium.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
නැහැ. පම්ක බැලූ බැල්මට 4පවනි එපකන් ගත
යුතුව තිබුපණ් නැහැ. නමුත් 4පවනි එපකන් තමයි
වැඩිපුරම ගත්පත්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It takes long
time for them to pay.

පම්ක ගන්න තිබුපණ් ඔය ක්රමයට පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ, ගරු
සුජීව පසේනසිංහ රාජය ඇමතිතුමනි. පමතැන ගන්න
තිබුපණ් නැහැ අවුරුදු 14ක එක. අවුරුදු 4ක ගන්න
තිබුණා. එපහම නැත්නම් අවුරැදු 8 එක ගන්න
තිබුණා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: But, the
thing is, can we justify?
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Yes, it is
clear. I am justifying. ඒ හතර වැනි එපකන් ගත්ත
නිසා තමයි Perpetual Treasuries Limited එකට
පමච්චර ගිපේ. අපි හෘද සාක්ියට එකඟ පවන්න
ඕනෑ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: The time
period is shorter.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : කමක්
නැහැ. අවුරුදු 8 ට ගන්න තිබුණා.

The Hon. Harshana Rajakaruna: How do
you say that?

The Hon. Harshana Rajakaruna: What the
Hon. Sujeewa Senasinghe says is also a part of
the argument.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඇයි?
Perpetual Treasuries Limited තමයි වැඩිපුරම
දාලා තිබුපණ්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly!

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො : අවසාන 3ට
දාලා තිබුපණ්, Perpetual Treasuries Limited.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
පමතැන එපහම නම්-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අවසාන 3ට
තමයි Perpetual Treasuries Limited දාලා
තිබුපණ්. පම් තීරණය ගත්ත පකනා ගත්තා. නමුත්,
පම් තීරණය වැරදියි. පමාකද, අඩු පොියට ගන්න
අවසේථාව තිබුණා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: This is your
argument. I have a different argument and the
officials of the Bank have another argument.
So, what we have to find is, whether a
malpractice has happened. We cannot argue -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පොඩි ෙැහැදිි කිරීමක් කරන්න
ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමපහමයි.
මම Treasurer පකනකු හැටියට වැඩ කර තිපබන
නිසයි මා කියන්පන්. මා පම් රක්ෂාව කරලා
තිපබනවා. මට පම්පක් තාක්ෂණික දැනුමත්
තිපබනවා. මට practical දැනුමත් තිපබනවා. මම
ලංකාපේ තිපබන පලාකුම බැංකුවක භාණ්ඩාගාරික
හැටියට වැඩ කර තිපබනවා. මපේ දැනුමත් එක්කයි
මා කියන්පන්. පම්ක බැලු බැල්මට පනාකළ යුතු
පදයක්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: But, it is for
a short period.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: It does not
matter.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: It matters to
them, not to us.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is your
argument.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: No, it
matters to the Government. අපි ගන්න ඕනෑ අඩු
පොියටයි.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: That is my
professional view. එතපකාට පම් තීරණය ගත්පත්
කවුද? හැබැයි, එතැනදි කියන්න ඕනෑ පම් තීරණය
ගන්න අර්ුන මපහේන්රන් හිටිපේ නැහැ. පම්ක
අර්ුන මපහේන්රන් ගත්ත තීරණයක් කියලා
පකාතැනකවත් සඳහන් පවන්පන් නැහැ. නමුත්, ඒ
තීරණය ගත්තා. ඒ තීරණය ගත්පත් කවුද කියන එක
Minutesවල තිපබනවා. නමුත්, මා තරපේම කියා
සිටින්පන් -

The Hon. Sujeewa Senasinghe: We can
scrutinize. We can have a postmortem. But,
when they decide The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: They have
the figures in front of them.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: What I
understand is, – I do not know much about the
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I got your
point.

සභො ිතුමො : ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, පකාතැනටද-

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: That is my
professional view. ඒක කළා. ඒක වාර්තාපේ
සඳහන් පවන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : 8.1.2ට
ෙසුව. “.. 14.0742 වැනි ඉහළ ඵලදා අනුොතයකට
පමම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සිදු කර තිබුණි..”
කියන එක. අපේ කමිටුවට පෙපනන ෙරිදි, අෙට
පත්පරන ෙරිදි, පම් ගත්ත ක්රමය -අපි එක එක
පකාටසේවලට පබදලා පන් ගත්පත්. ෙළමුවැනි එපක්
යම් කිසි ප්රමාණයක්, පදවැනි එපක් යම් කිසි
ප්රමාණයක්-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Whether it
was wrong or how it was taken.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැන තිපබන ප්රශේනය පම්කයි.
Broader view එකක් ගත්පතාත්, පම්ක පම් තනි
පුේගලපයක් මහ බැංකුපේ floor එකට ගියාද, නැේද
කියන ප්රශේනය විතරක් පනාපවයි පම් තිපබන්පන්.
පම්ක much broader ප්රශේනයක්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : මා කියන්පන්
පම්කයි. පමතැන තිපබනවාපන් ඔබතුමාපේ
schedule එක. ඒ schedule එක පම්පක් include
කරමු.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: This is
science.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ,
schedule එක include කරමු.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : Theory
ප්රශේනයක් පනාපවයි. විගණකාධිෙතිතුමා පම් point
එක මුින් මතු කර තිබුණා. ඒ කියන්පන්, අපේ
system එක matureද, අපේ system එපක් -ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමා ඒ
තාක්ෂණික වචනය කිේවා- judgment එක ගන්න
මිනිසේසු, එතැන ඉන්න නිලධාරින්ට ඒ තීරණය
ගන්න අවශය කරන skills තිපබනවාද, ඒ
පගාල්ලනුත් ඇත්තටම truly independent ද කියන
ඒවා තමයි ප්රශේන. එතපකාට මපේ judgment එක, දැනට අවුරුදු එකහමාරක් තිසේපසේ continue
වනවාපන් පම් process එක.- පමය දිගින් දිගට
කියවන්න කියවන්න මට පත්පරන පේ තමයි
ඇත්තටම පම් මුළු system එක එක්පකෝ corrupt
නැත්නම් inefficient කියන එක. එපහම නැත්නම්
පදකම. ඒ නිසා-

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : පමාකද, මිනිසේසු
කියවන්පන් නැහැ annexes. ඔබතුමා කියන
පකාටපන් අෙටත් පම්ක technical විධියට
පත්පරන්පන්. ඒ නිසා පම්ක එතැනට include
කරලා ඉන් ෙසේපසේ ඒක ගැන කියන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ
කියන්පන්, වගුව 7සහ 9 combine කරලා එකක්
හදන්න. 7යි, 9යි combine කරලා එකක් හදලා
කියන්න, “ පමම බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී බැලූ
බැල්මට පමය කළ යුතුව තිබුපණ්, රජයට වැඩි
පොියක් පදන බැඳුම්කර වැඩි ප්රමාණයක් සහ අඩු
පොියකට ලබා ගත හැකි බැඳුම්කරවින් අඩු
ප්රමාණයක් ලබා ගැනීම පනාව, එහි විරුේධ
ෙැත්තය” කියන එක.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : සැකයක් මතු
පේ -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැත්නම් අපි
වැරදියි. We are not always right. We have not
asked them.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ීතුමනි, සැකයක්
පමාකක්ද? දැකපු ගමන්ම පම්ක වැරදියි කියලා
පෙපනනවාපන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : අපි පනාපවයිපන්
පම් තීරණය ගන්පන්. අෙට -පම් කමිටුවට- භාර දීලා
තිපබන්පන් පම්ක ගැන ෙසුවිෙරමක් කරන්නපන්.

The Hon. Harshana Rajakaruna: That is
your view point.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: We have
never questioned anybody on this. That is our
biggest fault. We could have asked them. We
are deliberating together studying the
documentation. We could have asked them as
to why they had done that. I do not know why
we have not asked questions from them on this.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Yes. If
you do not agree, say that you do not agree.
Hon. Harshana Rajakaruna, I am a professional.
මම කියන්පන්, බැලූ බැල්මට පමපහම පදයක්
පෙපනනවා කියලා කියනවා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Hon. (Dr.)
Harsha De Silva, I have a little bit of knowledge
of this. I have been studying this. If you have
given them an opportunity to answer this, they

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මම
කැමැතියි, පම්කට එක කාරණයක් එකතු කරන්න.
පම්පක් සිංහල පොඩ්ඩක් හරියට හදන්න. මම
පයෝජනා කරනවා,( 655 )
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will have a very good answer. I am just saying.
What I gather from what you read is that when
the period is shorter, the interest rate is also
lower.

කිේපේ නැහැ. ඔබතුමා එපහම කියන්න අවශය
කරන පමානවා පහෝ -දැන් ඔබතුමා කිේවාපන්,
පහේතු පදක තුනක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අෙට
පමපහම දාන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒකත් ියනවා
ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Why does
the Government go for long-term bonds?
Because that is easy for them.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක ිේවා.
7යි, 8යි එකතු කරලා අපි අලුත් වගුවක් හැදුවා.
ඒපකන් පෙන්වනවා 10 ගණපන් ඉදිරිෙත් කළා-

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Hon.
Sujeewa Senasinghe, this is where the fraud is.
I am telling you.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒක කිේපේ
නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : කිේවාපන්.
ඒක පොඩ්ඩක් කිපයේවා නම් හරි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: No, that is
what you are saying. You must question them.

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය : මට ඒක
පොඩ්ඩක් miss වුණා. “පමම බැදුම්කර නිකුත්
කිරීපම්දී එය කළ යුතුව තිබුපණ් රජයට වැඩි
පොියක් පදන-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මම
කියන්පන්, පම්ක අර්ුන මපහේන්රන් කරපු පදයක්
පනාපවයි. පමතැන අර්ුන මපහේන්රන් හිටිපේ
නැහැ. Perpetual Treasuries කාරයා ගැහුපේ
පමතැනින්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම කියන්නම්.
“කළ යුතුව තිපබන්පන් රජයට වැඩි පොියක්
පගවිය යුතු බැඳුම්කර අඩු ප්රමාණයකුත්, රජයට අඩු
පොියක් පගවිය යුතු බැඳුම්කර වැඩි ප්රමාණයකුත්
ගත යුතු පිළිපවතයි....”

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Anybody,
we are saying. It is an auction. This is your point
of view. I have my own opinion. I beg to differ
with you all with respect, with your knowledge
on that.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එම
අවසේථාව පමතැන තිබුණා.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Hon.
Sujeewa Senasinghe, you can differ with me.
But, I am telling you, this is the fraud.
පමතැනයි පහාරකම සිේධ වුපණ්. පම්ක වැරදියි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “එම අවසේථාව පමම
බැඳුම්කර නිකුත් කළ අවසේථා හතපර්දී අෙට
ෙැහැදිිව දක්නට ඇත...”
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමදා දින
බැඳුම්කර පවන්පේසිපේදී ඒ අවසේථාව රජයට
තිබුණා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒක එක තැනක්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමතැන
තමයි එක තැනක්. අක්රමිකතාවක් -පහාරකම
කියන්න ඕනෑ නැහැ- වුණු තැනක් පම්ක.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “පමදින
පවන්පේසිපේදී එම අවසේථාව රජයට තිබුණු බව
පෙනී යයි.”

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I am on a
broader point in fairness to the officials of the
Central Bank. This is your opinion but I do not
want to be a part of this because I have the
respect for the Central Bank’s officials. Then,
you must investigate why.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එය “මහ
බැංකුවට තිබුණු බව පෙනී යයි” යනුපවන් නිවැරදි
විය යුතුයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “....මහ බැංකුවට
තිබුණු බව පෙනී යයි...” යනුපවන් නිවැරදි කරන්න.
ඊළඟට, “නමුත් එපසේ කළ බවට කරුණු
අනාවරණය පනාපවයි. එම නිසා පමම දිනපේදී
බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධපයන් සවිසේතරාත්මක
ෙරීක්ෂණයක් අවශය බව අෙ හට පෙනී යයි.”
යනුපවන් සඳහන් කරන්න.

The Hon. Harshana Rajakaruna: Exactly!
We will put like that.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: I cannot
give a conclusion.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි,
එකඟයි. ඒක ඒ විධියට හදන්න. “බැලූ බැල්මට
පමපහම පෙපනනවා. ඒ නිසා පුළුල් ෙරීක්ෂණයක්
කළ යුතු බව කාරක සභාපේ හැඟීමයි.” කියලා.

සභො ිතුමො: අපි කාරක සභාපේ කටයුතු
ඉසේසරහට කරපගන යමුද? 30 වැනි පිටුව පන්ද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒකට reasons
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. 29
වන පිටුපේ ඊළඟ පේළිපේ සඳහන් පවනවා,
“පමහිදී බැඳුම්කර 4ක් මගින් රු.බි. 77.73ක
මුහුණත අගයක් ලැපබන ෙරිදි බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීමට තීරණය කර තිබුණද පවන්පේසිපයන්
උෙයාපගන ඇත්පත් රු.බි. 59.325 ෙමණක් වන
අතර රු.බි. 18.407 පවනත් පකටි කාලීන ණය
ප්රභවයන්පගන් සපුරා ගැනීමට සිදුව තිබුණි. එපසේ
සිදුව ඇත්පත් ඉහත තීරණය නිසා වූ අවාසිපේ
බලෙෑම...” කියා. එය “ඉහත තීරණය නිසා විය”
කියා සංපශෝධනය විය යුතුයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “අවාසිපේ
බලෙෑම” කියන එක එතැන ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ
නැහැපන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඕනෑ නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
පකින්ම කියනවාපන්, පමාකක්ද කියා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි පන්ද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: හරි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “...ඉහත තීරණය
නිසාය.” සේිරයි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පවන්පේසිපයන්
59පන්, අරපගන තිපබන්පන්. එතපකාට පකටි
කාලීනව ගත්ත එක අවාසියක් පවන්න පුළුවන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “2015 පෙබරවාරි
මස 27 දිනැති බැඳුම්කර පවන්පේසිපයන්
ලබාගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවූ රු.බිියන 1ක
ප්රමාණය ඉක්මවා රු.බි. 10.058 දක්වා ලංසු
පිළිපගන තිබීම හා 2016 මාර්තු 29 දින රු.බිියන
40 ක් ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවා
රු.බිියන 77.73 ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනීම වැනි
විශාල පලස අපේක්ිත සීමාවන් අභිභවා බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් එම එකිපනක සීමාව ඉක්ම
වූ පකාටස හිමිකර ගැනීපම් අවසේථාව බහුලව
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගමට හිමිව ඇති බව
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ පෙන්වා පදනු ලබයි.”
ඒක හරි පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. අපි
පම්ක අරපගන තිපබන්පන් - 77ක් දැම්මාට, high
interest rate එක නිසාපන්, අපිට අඩු ගණනක්
හම්බපවන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පමතුමා කියන්පන්
පකටි කාලීන ඒවා වැඩිපයන් ගත්තා නම් පහාඳයි
කියායි.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: හරි. දැන්
පමතැනත් 77 ගන්න ගිහිල්ලා අරපගන
තිපබන්පන්, 59පන්. එතපකාට 59න් 18ක් පකටි
කාලීනපන්. 59ට අමතරව.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 18 අරපගන
තිපබන්පන්, එළිපයන්. පවනම.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: නැහැ. 59ට
අමතරවපන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මට ඒකට කරුණක්
එකතු කරන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ, නැහැ. එතුමා
කියන්පන් පම්කයි. ඔය 57 ඇතුපළේ තමයි, අර
හතපර් එක එක ඒවා තිපබන්පන්. ප්රභවයන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පහාඳයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම ඊපේ study
කරපු එපක් විගණකාධිෙතිතුමා ෙැහැදිිව - මම
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් පොඩි උෙපදසක්, පොඩි
ෙැහැදිි කර ගැනීමක් බලාපොපරාත්තු පවනවා.
බිියන 170ක් ඕනෑ පවලා තිබුණා එම මාසපේ.
එතපකාට බිියන 13.5ක් ඕනෑ පවලා තිබුණා, 20
වැනිදා විතර පවනපකාට. පදවැනිදා සම්ූර්ණ කර
ගන්න ඕනෑ, බිියන 13.5. එතපකාට bonds දීලා
තිබුණා සීමාවක් රහිතව, for any amount of years.
Direct placement එපකන් බිියන තුනහමාර
හම්බ වුපණ්, ඕනෑම bond එකකට ඉඩ දීලා. This is
very
important.
බිියන
තුනහමාරයි,
බ්රහසේෙතින්දා පවනපකාට. සිකුරාදා තමයි auction
එක දැම්පම්, බිියන එක ගන්න. එතපකාට බිියන
එක සිකුරාදා - auction එක පදක පවනපකාට
ඉවරයි. පදපක් ඉඳලා හතර පවනපකාට ඉතුරු
බිියන නවය පසායන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුව. It has
never been defaulted. මහ බැංකුව කවදාවත්

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක තමයි මම
ඇහුපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පකටි
කාලීනයි, පම් පකටි කාලීනයි පදකක්, ගරු
මන්ීතුමනි. පම් පකටි කාලීන කියන්පන් ඒ
පගාල්ලන් market එකට ගිහින් one or two weeks
පහෝ ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ, නැහැ.
ගන්නවා. බැංකුවින් ගන්නවා; අයිරාවින්
ගන්නවා. එපහම ගන්නවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “...ඉහත
තීරණය නිසාය...” හරිද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “....අවාසිපේ
බලෙෑම....” කියා තිපබන එක අයින් කරන්න.
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default කරලා නැහැ, අපේ ඉතිහාසපේ. හරිද?
එතපකාට ෙැය පදකක් ඇතුළත බිියන නවයක්
පම් expertsලා, මපහේසේරාත්ලා ඔක්පකෝමලා
පසවිය යුතුයි. එතපකාට ඒ පගාල්ලන්පේ
සාක්ිපේ ඒ පගාල්ලන් කියනවා, Bank of Ceylon
and People’s Bank අයිරා ටික අංග සම්ූර්ණයි.
You cannot go even for a short-term loan. ඉතුරු
බිියන නවය පසායන ක්රමපේදයත් අපි පොඩ්ඩක්
එපහම නම් කියන්න ඕනෑ. ෙැය පදකක් ඇතුළත අනිත් එක, පසනසුරාදා, ඉරිදා නිවාඩු. සඳුදාට
බිියන නවය පදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ආසීම් සහ
සියලු පදනාම කියන්පන්, ඒ දුන් උෙපදසේ අනුව
අෙට 11.73, ඒ පොලී අනුොතයට එම මුදල ගන්න
සිදු වුණා කියා. අපිට තිපබනවා නම් අෙට
උත්තරයක් පදන්න ඕනෑ, එපහම පනාපදනවා නම්
ඉතුරු බිියන නවය පසායන ක්රමපේදයත් - ගරු
හර්ෂ මැතිතුමනි, ඔබතුමා expert නම් ඒකත්
පදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා expert කියලා පම්ක ොඩුයි
කියලා නිකම් ඉන්න බැහැ.

තිබුපණ් නැහැ, පම් බිියන නවය ගන්න. That is
very important.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I wanted to know. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ තීන්දුව
ගත්පත් නැහැ කියලා හිතන්න. I am trying to
think rationally. එතපකාට පකාපහාමද - direct
placement එපක් ඔක්පකෝම සීමා රහිතව අවුරුදු 30
ගණපන් bonds දීලා 3.5යි පසායා තිපබන්පන් by
Thursday. ඒක කපළේ අර්ුන් මපහේන්රන්වත්,
කවුරුවත් පනාපවයිපන්. ඒක කපළේ ණය
පදොර්තපම්න්තුව.
ණය
පදොර්තපම්න්තුව
ඔක්පකෝම වැඩ දමා පසායා තිබුපණ්, 3.5යි.
එතපකාට auction එකට යනවා, Rs. 1 billion.
ඉතුරු බිියන නවය නැවත පකාපහාමද පමච්චර ඔක්පකෝම avenues exhaust කරලා නම් for seven
days, you all being experts in the treasury
operations, how do you find that out within two
hours?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කිේපේ. පම්ක ඇේදායින් ෙසුව අෙට
නවත්වන්න විධියක් නැහැ. හැබැයි, ඇේපේ
නැත්නම් -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මපගන්ද
පම් ප්රශේනය අහන්පන්?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: As an expert, I am
asking this question from you also?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඇේපේ නැත්නම්?

විගණකාධිෙතිතුමා සහ ඔබතුමා කියන
පදපදනාම පම් ගැන දන්නා පදපදපනක් විධියට ඉතුරු බිියන නවය පසායන විධියක් ගැනවත්
කියන්න ඕනෑපන්. බිියන නවය ගත්පත් ඇයි කියා
අපි reports ියා හරි යන්පන් නැහැපන්. අපිටත්
ියන්න පුළුවන්, බිියන නවය ගත්පත් පමාකටද
කියලා. අපි පහායන විධියකුත් කියන්න ඕනෑපන්.
එපහම නම් ඉතුරු බිියන නවය පහායන්න
ක්රමපේදයක්
තිපබනවාද;
එපහම
නම්
ඔබතුමන්ලාපේ උත්තරය පමාකක්ද - එපහම
නැත්නම් පම් බිියන නවය ගැනීම සම්බන්ධ අපේ
අදහස පවනසේ පවන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇේපේ
නැත්නම් ෙරණ ක්රමය තිබුණාපන්. ෙරණ ක්රමය
පමාකක්ද? ෙරණ ක්රමය කියන්පන් පම්කයි. අපි
කීයක් පහෝ auction එපකන් පදනවා. ඉතුරු ටික
private placements කරනවා, EPF එකත් එක්ක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම පම්ක
දකින්පන් පමන්න පම් විධියටයි. අපි පමපහම
හිතමු. අර ආසනපේ විගණකාධිෙතිතුමා ඉන්නවා.
මපේ ළඟ තුවක්කුවක් තිපබනවා. ෙත්තරවලත්
පම්වා වාර්තා කරයිද දන්පන් නැහැ, පම් කියන
විධියටම. පේක උදොහරණයක. ගරු අජිත් පී.
පෙපර්රා මැතිතුමා මපේ ආසනය ළඟ තිපබන
ආසනපේ ඉන්නවා. මම තුවක්කුව ෙත්තු කරනවා.
එපසේ ෙත්තු කළාම එම උණ්ඩය පකළින්ම යනවා.
ගිහිල්ලා ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා මැතිතුමාපේ ඇපේ
වදිනවා. මම තුවක්කුපේ පකාක්ක ඇේදායින් ෙසුව
නවත්වන්න බැහැ. ඒ විධියට පමතැනදී අපි අර
තීරණය ගත්තායින් ෙසුව අෙට පවන ක්රමයක්

The Hon. Sujeewa Senasinghe: You cannot
use the EPF or ETF without compensations.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පමාකක්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: EPF එකත්
එක්ක පහෝ කාත් එක්ක පහෝ private placement
කරනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එපහම බැහැපන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි, බැරි?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කියන්පන්. අපි තීරණය ගත්තාපන්, auction
එකට යන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු හර්ෂ
මැතිතුමනි, මම අහන්පන් ඒක පනාපවයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම නම්
පමාකක්ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපිට ඕනෑ විධියට
අෙට decide කරන්න බැහැපන්. There are
guidelines. ඔබතුමාට සල්ි පසායා ගන්න බැරි

( 658 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පවනපකාට EPF, ETF එපකන් ගන්න බැහැ,
තමන්ට ඕනෑ විධියට.

එක 8 සිට 12ට - අර හතර, ඒ ොඩුව පකාපහාමද
ලබා ගන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ පදක
විතරයි තිපබන්පන්, ගරු සුජීව මැතිතුමනි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ක්රමපේද
පගාඩාක් තිපබනවා, ගරු සුජීව මැතිතුමනි. අපිට
පමපහම කරන්න පුළුවන්. අපි එක extreme එකක්
ගනිමු. එක extreme එකක් තමයි, අපි auction
එපකන් ගන්පන් යම් කිසි කුඩා ප්රමාණයයි, ඉතුරුවා
private placement කරනවා. ඒක තමයි කින්
කරපගන සිටිපේ. අපි තීරණයක් ගත්තා, එපහම
පනාකර සම්ූර්ණ එක auction එපකන් ගන්න.
ප්රශේනය තිපබන්පන්, පම් interest rate එක වැඩි
පවන නිසා ඊට පවනත් විකල්ෙයක් තිපබනවාද
කියන එකයි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am asking you. That is wrong.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි තීරණය
ගත්තා නම් auction එකට යන්න, අෙට අර option
එක නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කිේපේ, තුවක්කුව ෙත්තු කළාය කියා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That option
is still there.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එපහම තීන්දු කරලා
තිබුපණ් නැහැ. එදා තිබුණු තීන්දුව තමයි - auction
system එකට fully ඇවිල්ලා තිබුපණ් නැහැ, ඒ
පවනපකාට.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Which
option?
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Both those
options are there. There is no hard and fast rule
because you have tried direct placements until
Thursday. Answer my question because we also
have to think like them.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ
ඇවිල්ලාපන්, තිබුපණ්.

ද

සිල්ව්ො

මහතො:

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Fully ඇවිල්ලා
නැහැ. Thursday පවනකම් direct placement.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
Thursdayට කින්ද ඔබතුමා කියන්පන්. Auction
එකට කින්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි, හරි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: You went
by direct placement until Thursday. The
maximum amount you have found is Rs. 3.5
billion. Then, there is an interest rate. By
Monday, you have to give Rs. 10 billion to the
General Treasury.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : Auction එක දවපසේ
එවැනි hard and fast rule එකක් තිබුපණ් නැහැ
auction එපකන් ඔක්පකාම ගන්න ඕනෑ කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ
තිබුණා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ නැහැ
තිබුපණ් නැහැ. You read what Dr. M.Z.M. Azim
was saying.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Rs. 1 billionවලට
එනවා, බිියන තිසේ ගණනක්ද පකාපහේද ඉල්ලුම.
එතපකාට හැන්දෑපේ පදක පවනපකාට බිියන
එකක් ගත්තා කියන්නපකෝ. ඉතුරු බිියන නවය
බල කරලා EPF, ETF එකට ගහන්න ඕනෑ, අෙට
ඕනෑ interest rate එපක් ගණනට. You can decide
the interest rate. ඔබතුමා decide කරන්පන්;
ඔබතුමා පදන්පන්. මහ බැංකුපේ තමයි ETF and
EPF එක තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මම දන්පන්
නැහැ
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Dr. Azim
was saying, “We were advised that this is a
rational under 11.75 there is Rs. 9 billion. So,
why do you not take it?.” They thought the best
way is - නැත්නම්, ඔබතුමා කියන 2008
තත්ත්වයට යනවා. EPF, ETF ොවිච්ි කරලා පමම
රුපියල් බිියන 9 පේ ප්රශේනය විසඳා ගන්න හදිසි
අවසේථාවක නැවත Board paper එකක් පගපනන්න
ඕනෑ. Dr. M.Z.M. Azim සහ ඒ සියලුම පදනා
කියන්පන්, අෙට දුන්න rational එක තමයි- He was
saying, “This is a country we have never
defaulted in the fast.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
උත්තරය කියන්නම්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක දුන්පනාත්
එපහම - ඒක 12ට දුන්පනාත්, EPF is not making
a loss, but it is still our calculation. EPF එක
අටට දුන්නා කියන්නපකෝ. එතපකාට ඔය කියන
විධියට calculations ඔක්පකෝම හරි. හැබැයි, EPF
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Dr. Azim states, “The funding modality in
terms of meeting the gross borrowing
requirements specified in the Government
Appropriation Act is managed through direct
issuances as well as auctions and up until the
recent 30-year bond issue, we had both avenues
available. So, at times we do not raise the total
fund requirement by the Treasury. We raised
part of the requirement through auctions and the
balance requirement was offered through direct
placements channel.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පහාඳයි,
සුජීව පසපනසිංහ මැතිතුමනි. එපහමනම්, මපේ
misunderstanding එකක් තිබිලා තිපබනවා. මම
හිතාපගන හිටිපේ සම්ූර්ණපයන්ම auction
එපකන් පම්වා ගන්න කියලා තීරණය අරපගන
තිබුණා කියලායි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ එපහම වුපණ්
නැහැ පන්. අපි මාර්තු මාපසේත් direct placement
එපකන් සියයට 10ක් ගන්නවා පන්. නැහැ, ඒක
පවන්පන් පමපහමයි. They were slowly
transforming into auction system. So, they have
said, “We should in the future go by auction.”

So, he agrees at this time. First auction and
then direct placements.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මැතිතුමනි, මම හිතන්පන් පමතැන
important point එකක් තිපබනවා. Hundred per
cent auction යනවා කියලා තීරණයක් අරපගන
තිබුණාට, ඒ තීරණය පෙබරවාරි මාපසේ ක්රියාත්මක
වුපණත් නැහැ. අපේල් මාසපේ ක්රියාත්මක වුපණත්
නැහැ. Hundred per cent auction යනවා කියලා
ක්රියාත්මක වුපණ් ඊට ෙසුවයි. දැන් බලන්න මම
එදත් පම් ගැන කියන්න උත්සාහ කළා කවුරුවත්
මට ඇහුම්කම් දුන්පන් නැහැ. මම හිතන්පන්, දැන්
තමයි පවලාව කියලායි. පෙබරවාරි මාපසේ
බැලුපවාත් රුපියල් බිියන 10යි. 2015 පෙබරවාරි
මාපසේ පවන්පේසි ක්රමපයන් රුපියල් බිියන 10යි.
සෘු ක්රමපයන් රුපියල් බිියන 23යි. මාර්තු
මාසපයත් පවන්පේසි ක්රමපයන් 171යි. සෘු
ක්රමපයන් 14යි. මම පම් කියවන්පන්, පමම
පකටුම්ෙපත් 14 පවනි පිටුපේ සඳහන් කර ඇති
පදයයි. ඇත්තටම Rs. 1 billion auction යන එක
manual එපක් තිබුණු නීතියට අනුකූලයි. “As much
as possible” කිේවාම, අපනකුත් පකාන්පේසිවලට
යටත්වයි -අසීමිතව යනවා කියලා පනාපවයි-.
ආර්ික විදයාපේ අපනකුත් මූලධර්මවලට යටත්ව
උෙරිම ප්රමාණයකට යා හැකියි. ඒ අනුව ඒකත්
නිවැරදියි. හැබැයි, ඒ ප්රතිෙත්තිය අනිවාර්පයන්ම
එපලසම ක්රියාත්මක කළ යුතුයි කියලා ප්රශේනයක්
මාර්තු මාසපේවත් තිබුපණ් නැහැ. එය
ක්රමාණුකූලව ඒ සඳහා මාරු වුණා.

He further states, “Recently, of course, there
were discussions internally in the Bank also that
we should be gradually moving away from
direct issuances channel, that we should be
looking at more market-based, market-oriented
mechanism of financing and the proposal was
to go into the full-scale public auctions. So, in
this particular instance, this took place on the
27 of February and that was a Friday. Next day
was 28th Saturday, 01st is Sunday and the 2nd
March is the first business day of the month of
March where the Treasury requested Rs. 30.5
billion in their cash flow and this Rs. 30.5
billion by that time, Sir, we have funded about
Rs. 3.5 billion as prefunds to the Treasury and
the balance requirement was something like Rs.
10 plus billion preciously. Then, on the
particular auction announcement day, we
published the auction announcement on 25th in
Central Bank’s website and in international
newswires like Bloomberg, Reuters or
whatever and the national newspapers carried
the press advertisement on 26th where we
announced Rs. 1 billion. At that time, the direct
placement channel was available for us and that
was not suspended or requested to stop. On the
day of the auction – of course, on the 26th also
we were told possibly we had to make a call on
this, but on 27th the auction day – we were told
that it would be better if we could seriously look
at this arrangement and that we should go
through public auctions and raise the funds.
Upon realizing that we have received bids up to
Rs. 20 plus billion, 20 times oversubscribed, the
senior management highlighted the fact that
this is an ideal opportunity that we should be

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Can I
explain you really well from Dr. M.Z.M.
Azim’s explanation? Dr. M.Z.M. Azim gives a
brilliant explanation.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : කියන්න බලන්න.
ගරු
සුජීව්
පසේෙසිිංහ
මහතො
:
විගණකාධිෙතිතුමනි, පමන්න පම් කාරණාව වඩාත්
වැදගත් පවනවා. This is what we have missed.
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moving into public auction and the requirement
was Rs. 10 plus billion – the balance
requirement of 2nd of March. We have been
asked to consider this as an option and proposed
this balance requirement through the 30-year
bond that we have offered, and we took that
message to the Tender Board. This was the
reason why we have gone to the entire amount.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතපකාට
ඒ ප්රකාශය include කරන්න පවන්පන් පකාතැනද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : 59 පවනි පිටුපේ වම්
ෙැත්පත් තීරුපේ සඳහන් පේදපේ ෙරිදි සුසිල්
පේමජයන්ත මැතිතුමා Dr. Azimපගන් ප්රශේන
අහන්න ෙටන් පගන තිපබනවා. එය පම් විධියට
සඳහන් වනවා, “I have a question. Now you
mentioned about five occasions – from….”
එතුමා අහනවා, “රුපියල් බිියන 1 සිට රුපියල්
බිලයන 10 දක්වා යන්න පහේතුව කුමක්ද?” කියලා.
එතපකාට එම ප්රශේනයට Dr. Azim පිළිතුර
වශපයන් ලබා පදන කරුණු අංක 59 පවනි පිටුපේ
වම් ෙැත්පත් අවසාන පේදපයන් ෙටන් ගන්නවා,
“The funding modality in terms of meeting
……”.

The Hon. Susil Premajayantha asked, “From
Rs. 1 billion to Rs. 10 billion?”
Dr. M.A.M. Azim replied, “Yes.”
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake asked,
“That was because you had the opportunity and
you thought that you grab the opportunity. Am
I clear?
Dr. M.Z.M. Azim replied, “Exactly. The
other thing, Sir, we also had to factoring that we
had no business in between Friday to Monday.
So, if we do not accept that, we will not be able
to conduct another fresh auction. So, we have
factored all these things into consideration and
then the management’s view also has been
factored in and based on that, we suggested to
the Tender Board and the Tender Board
basically after deliberations – as the usual
process in the Tender Board when it comes to
issuances of Treasury bonds or Treasury bills –
decided, ‘Okay, we should be meeting the
entire requirement of the Treasury from the
auction itself.’ ”

ගරු අජිත්ත පී.ප පර්රො මහතො : ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මැතිතුමනි, පම් අයට edit කර ගන්න
තියන්පන් නැතිව හරියටම line පදක සඳහන් කළා
නම් ඇති.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: So, that is
very clear.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අපේ
පකටුම්ෙපත් පම් පකාටස සඳහන් පවන්න ඕනෑ 23
පවනි පිටුපේ පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක තමයි මම දැන්
කිේපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එය සඳහන්
කරන්න ඕනෑ වන්පන් අපේ report එපක් 23 පවනි
පිටුපේ පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔය
පකාටස පකාපහාමත් වැපටන්න ඕනෑ 23 පවනි
පිටුවට පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : 29 පවනි පිටුපේ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is very
clear.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : පකටුම්ෙපත්
පමතැනත් සඳහන් කරලා තිපබනවා පන්.

The Hon. Ajith P. Perera: We can quote it
as it is. Date එක කියන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : එම පකාටස 23
පවනි පිටුපේ සඳහන් වුණා නම් හරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : දිවුරුම් පිට සාක්ි.
පිටුපේ ෙහළින්ම අංක 832 සඳහන්ව තිපබනවා. ඒ
අංක 832ට ඉහළින් අංක 59 සඳහන්ව තිපබනවා.
“Dr. M.Z.M. Azim, Additional Superintendent,
Debt Department, Central Bank of Sri Lanka”
එතුමා තමයි පමහි සාක්ියට කැඳවලා තිපබන්පන්.
එතුමාපේ සාක්ිය ආරම්භ වන පිටුපේ ෙහළින් 832
යනුපවනුත්, ඒ 832ට ඉහළින් අංක 59 යනුපවන්
සඳහන්ව තිපබනවා. පම් අදාළ කාරණාව
සම්බන්ධපයන් තමයි එතුමා විසේතරයක් කර
තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතපකාට
පම් කථාව පමතැනින් අවසානයි. 23පවනි පිටුපේ
6.1ට කින් දාන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමම ප්රශේනය
පිළිබඳව සලකා බැලීපම්දී ආචාර්ය අසීම් මහතා
විසින් දිවුරුම් පිට පදන ලද සාක්ිය ඉතා වැදගත්ය.
එය පමපසේය, කියලා කියමු. අපි ඒක comment
කරන්න ඕනෑ නැහැ.
පම්කට අවුරුේදක් විතර දුන්නා නම්, කේටිය
ඔක්පකෝම ටික කියවයි.
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ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඊට ෙසේපසේ
තිපබන්පන්, 30වැනි පිටුව පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 29වැනි පිටුපේ
තිපබන, “2015 පෙබරවාරි මස 27දිනැති බැඳුම්කර
පවන්පේසිපයන් ලබා ගැනීම සඳහා මිල ගණන්
කැඳවූ රුපියල් බිියන එකක ප්රමාණය
ඉක්මවා.......” කියන එක එපහමම තියනවද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: 29වැනි පිටුපේ
last paragraph එකට පමාකද කරන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි
පන්. ගැටලුවක් නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පකායි
එකද, ගරු සුජීව පසේනසිංහ මැතිතුමනි?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක එපහම්ම
යනවාද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 29වැනි පිටුපේ last
paragraph හි “එපක් සිට දහය දක්වා යන්න විසේතර
කර ඇත.” කියන එක ආෙහු දක්වනවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මට පමතැන
පමන්න පම් වාපේ පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා.
ෙළමුවැනි වතාවට අපේ report එපක් තිපබනවා,
Perpetual Treasuries සමාගමට යම් අපේක්ිත
සීමාවන් අභිභවා බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට
අවසේථාවක් ලැබුණා කියලා. මපේ පෙෞේගික
අදහස හැටියට Perpetual Treasuries ගැන යම්
නිර්පේශයක් කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා.
පමාකද, අපේ මුල් පකටුම්ෙපත් Perpetual
Treasuries ගැන කිසිම නිර්පේශයක් නැහැ. පම්
අවසේථාපේ නැති මන්ීවරුන්පේ අරමුණු මට
පත්රුම් ගන්න අමාරුයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමාකක්ද page
එක?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 29වැනි පිටුපේ last
paragraph එක. ඒපක් කියනවා පන්, රුපියල්
බිියන 1 සිට බිියන 10 දක්වා යන්න පහේතුව
පමාකක්ද කියලා. ඒපක් explanation එකක් තමයි
මම දැන් දුන්පන්. ඒපක් සඳහන් කර ඇත කියලා
සඳහන් කරනවාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඕනෑ නැහැ
පන්. Then it becomes too much. If we want ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක දැන් පම්
කථාකරන තැනට දාන්න එො. ඒක එතැන කථා
කරන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. පම් ප්රශේනය විසඳලා
ඉන්න ඕනෑ. පම්ක වැදගත්ම පදයක්. කවුද ඒ වන
විට හිටපු අධයක්ෂවරු කියලා මට පතාරතුරු ටික
පදන්න පුළුවන්ද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ ගැන
තිපබනවා පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො:
නැහැ. විපශේෂ
නිර්පේශවල
කියලා
තිපබන
එක්
එක්
මන්ීවරයාපේ පයෝජනාවලත් නැහැ. ඔබතුමා
ගැන පනාපවයි පම් කියන්පන්. ඒ වාපේම
කමිටුපවන් හදාපු පකටුම්ෙපතත් Perpetual
Treasuries සම්බන්ධව adverse comment එකක්
නැහැ. එතපකාට අපි ළඟ පතාරතුරු තිපබනවාද,
2015 පෙබරවාරි 27වැනිදා වන විට Perpetual
Treasuries සමාගපම් හිටපු අධයක්ෂවරු කවුද
කියලා? ඔවුන්පේ නම් අපි ළඟ තිපබනවාද?

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: අපේ ළඟ ඒ
පතාරතුරු නැහැ. පමාකද, ගිය සැපර් කමිටුපේදී
තමයි,ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පලාකු වාර්තාපේ
ඇති. ඒක බැලුවා නම්, start එපක්දීම ඒක අහලා
ඇති. Perpetual Treasuries එපක් පලාක්පකක්
ආවා පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: තිපබනවා. ඒ ගැන
ප්රශේන කරේදී ගිය වතාපේ ලැබුණා.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: එතුමාත් ආවා.
ඒ වාපේම company Registrar පගනැල්ලා
question කරන පවලාපේත් සඳහන් පවලා ඇති.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපි අවසානපේදී
ඊට අදාළ නිර්පේශය පමාකක්ද කියලා වාද කරමු.
පමතැන ෙළමුවැනි වතාවට company එක ගැන
original draft එපකන්ම mention කරලා තිපබන
නිසා එම දිනය වන විට එහි අධයක්ෂවරුන්
වශපයන් සිටිපේ පමම තැනැත්තන්ය කියන
කාරණය පිළිබඳව සඳහනක් කිරීම අවශයයි කියලා
මම හිතනවා. පමාකද, ඒක නිර්පේශ කරලා අපිට
කියන්න පුළුවන් කරන පේ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එතුමා ඒක
පහායනකම් අපි ඊළඟ එකට යමු.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපි එතකම් ඊළඟ
එකට යමු. අපි ඒක දමන්න අනුමත කරනවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: 30වැනි පිටුව
බලන්න. පම්කට තිපබන evidence පමානවාද?
“ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් විසින් මිල ගණන්
ඉදිරිෙත් කර ඒවා අසාර්ථක වූ අවසේථා සහ
අපනකුත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පේ පටන්ඩර්
අසාර්ථක වූ අවසේථා සන්සන්දනය කිරීපම්දී
Perpetual
Treasuries
සමාගපම්
ලංසු

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක වැදගත්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපිට ඒ නම් ටික
ඉක්මනින් කියන්න පුළුවන් ද?

( 662 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ප්රතික්පෂේෙවීම සාපේක්ෂව ෙහළ මේටමක ෙැවතීමද
නිරීක්ෂණය විය.” කියලා තිපබනවා. මට
දැනගන්න ඕනෑ, evidence තිපබනවාද කියලායි.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: දාන්න පුළුවන්. ඒ
ඔක්පකෝම information පම්පක් තිපබනවා පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ වාපේම පවනත්
ආයතනයකටත් එපහම හම්බ පවලා තිපබනවා
නම්, ඒකත් අපි පසායා බලන්න ඕනෑ. අහඹු පලස
එක ආයතනයකට විතරක් හම්බ පවලා කියලා අෙට
එක angle එකක් බලලා නිගමනය කරන්න බැහැ.
එපහම නම්, තව auction ගත්ත කේටියපේත්
එපහම අහඹු අවසේථා ඇති.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම් auctionsවලට ගිය
ඒවායින් අග පකාටසේ අරපගන තමයි ඒ decision
එක අරපගන තිපබන්පන්.
ගරු
සුජීව්
පසේෙසිිංහ
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, පම්ක මපේ අදහසක්. වැඩි
හරියක් Perpetual Treasuries එකට ලැබුණු බව
නිරීක්ෂණය නිවැරදියි. අපිට එතැනින් එහාට යන්න
පුළුවන්ද ? ප්රතික්පෂේෙ කරනවා නම්, අපිට evidence
ඕනෑ.
ගරු
අජිත්ත
පී.
ප පර්රො
විගණකාධිෙතිතුමා කියන්න.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒ නම් ටික ඔක්පකෝම
පම්පක් තිපබනවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ analysis එපක්
document එක තිපබනවාද?

මහතො:

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම් තිපබන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ නම සඳහන් කපළේ නැහැ පන්. නම
සඳහන් කපළේ නැත්පත්,-

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපි පම්කට
annexure කියමු පකෝ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් ඔක්පකෝම
තිබුණාට, ඒ ඔක්පකෝම ගැන කියන්පන් නැහැ පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: නම කියන්න
ඕනෑ. දැන් අපි පමතැන හැංගි පහාරා කරලා වැඩක්
නැහැ. ඒ නම් පහළිදරවු කරන්න අපි එකඟ වුණා
පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පගාඩක් report
එකට දාන්න ඕනෑ නැහැ.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො:අපි special case එකක්
ගැන කථා කළා පන්. පම්පක් තිපබන ඒවා analyze
කරලා ratio හැටියට දාන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක්
නැහැ.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: COPE වාර්තාව
ෙැත්පතන් පන්. පම් ෙැත්පතන් කථා කරන පකාට
ගත්පතාත් ෙසු ගිය වාර්තා සන්සන්දනය කරලා
පදන්න පුළුවන් අවශයතාවක් තිපබනවා. පමාකද,
අපනක් ඒවාපේත් ඔක්පකෝම කාරණා ගන්න ඕනෑ.
විපශේෂපයන්ම පම් කාරණා පදක විතරයි පන් අපි
analyze කපළේ. ඒක ෙැහැදිිව ඊළඟ පිටුපේ
තිපබනවා. අවසාන අවසේථාවට යන පකාට අපි Rs.
1 billion ගත්පතාත් පමාකද පවන්පන්; Rs. 10
million ගත්පතාත් පමාකද පවන්පන් කියන
කාරණා ගත්තාම, ඊළඟට reject පවච්ච ඒවාපේ
analysis එක අරපගන බැලුවාම ඒවාට
justification එක කරන්න ගැටලුවක් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔය ආයතනය
විතරක් පනාපවයි, තවත් auction හම්බ පවච්ච
ආයතන ඇති පන්.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම්පක් summary
එකක් හදලා දාන්න පුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: කාටවත් auction
වැඩිපයන් හම්බ පවනවා කියලා අපිට වරදක්
ෙටවන්න බැහැ. අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධපයන්
ෙරීක්ෂණයක් කරන්න කියන්න. Forensic audit
එකක් කරන්න කියන්න පුළුවන්, ගරු
සභාෙතිතුමනි. අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධපයන්
ෙරීක්ෂණයක් කරන එකයි. නැත්නම් අපිට පහාරු
අල්ලන්න බැහැ පන්. ඇක්සසේ ආයතනයට හරි
පජෝන් කීල්සේ ආයතනයට හරි වැඩිපයන් පටන්ඩර්
හම්බ පවනවා. අපිට කියන්න බැහැ පන්, පම්
ආයතනයට වැඩිපයන් පටන්ඩර් හම්බ පවනවා, ඒ
නිසා පම් ආයතනය වැරදියි කියලා. පටන්ඩර්
වැඩිපයන් හම්බවීම තුළ සැකයක් ෙහළ පවනවා. ඒ
අනුව අපිට නිර්පේශයක් පදන්න පුළුවන්, forensic
audit එකක් හරි, පමාකක් හරි කරන්න කියලා. Am
I right?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්
preferred institute එකක් විධියට පම් පගාල්ලන්ව
පේනවාද?
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මැතිතුමා කියපු කාරණාපවන්ම ඒක පේනවා පන්.
අන්තිම එපක් අඩු ගණනට තිපබන එක ගන්පන්
නැතිව, වැඩි ගණනට තිපබන එක ගන්න ගිහිල්ලා
තමයි ඒ ටික Perpetual Treasuries එකට ගිහිල්ලා
තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක හරි. අපි
දක්වන්න ඕනෑ, ඒක පකාපහේද තිපබන්පන් කියලා.
We cannot give a general idea.

සේව්රු 4.43ට ගරු සභො ිතුමො මූලොසෙොරූඪ විය.
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මැතිතුමාපේ තර්කය නිවැරදියි. ඒ
තර්කපේම තමයි දැන් මම ඉන්පනත්. නමුත් මම
අහන ප්රශේනය තමයි, පමතැනදී කියනවා පටන්ඩර්
අසාර්ථක වූ අවසේථාව සන්සන්දනය කිරීපම්දී
Perpetual Treasuries එපක් ලංසු ප්රතික්පෂේෙ කිරීම
ෙහළ මේටමක තිපබනවා කියලා. අන්න ඒකට
ඔබතුමන්ලාපගන් evidence තිපබන document
එකක් තිපබනවාද? ඔබතුමන්ලා ඒකට specific
analysis එකක් කළාද? Annexure එක විතරයි
ඕනෑ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : මීට කින් COPE
කමිටුපේ සාක්ි අදාළ කර ගත්තා පන්. ඒ
කමිටුපේදී ඔය පතාරතුරු පසායා පගන තිපබනවා
කියලා ඔබතුමා නැති පවලාපේ අපි පසායා ගත්තා.
ඔබතුමාපේ දැන ගැනීමටයි මම පම් කාරණය
කියන්පන්. සමාගම් Registrar ඇවිල්ලා සාක්ි දීලා
තිපබනවා.
සභො ිතුමො : ඒ පුේගලයන්පේ නම් ටික ගන්න
පුළුවන් පන්ද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : දාන්න පුළුවන්.
සභො ිතුමො : පමාකද
ප්රශේනයක් පවන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒ sheet එක අපි
පදන්නම්.

කාලයත්

එක්කයි

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ නම් ටික
තිපබනවා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එම විසේතරය
ඇමුණුම,- ඇමුණුම් අංකයක් කියන්න. එම විසේතර
ඇමුණුම ‘XXXI’ද? ගරු සභාෙතිතුමනි, අපි දැන්
ඉන්පන් 30වැනි පිටුපේ උඩම පේළි තුන තුළයි. මම
ඇහුවා, පම්පක් කියන කාරණයට සාක්ි
තිපබනවාද
කියලා.
විගණකාධිෙතිතුමා
කියනවා, සාක්ි තිපබනවා කියලා. ඒ සාක්ිවල
annexure එක පමතැන ිේවා නම් හරි. පම් report
එක පලාකු කරන්න ඕනෑ නැහැ. පම්ක ටිකක්
complicated එකක් පන්. නමුත් ඒ සාක්ි ෙසේපසේ
පකපනක් analyze කරේදී බලන්න පුළුවන්.
ඇමුණුම කියලා, එතැනට ගැළපෙන අංකයක්
දාන්න.

සභො ිතුමො : ඒ වාර්තාපේ තිපබන එක එකතු
කරමු. එපහම නම් ඒ වාර්තාපේ තිපබන එක
ඇමුණුමක් හැටියට ගත්තා නම් හරි පන්ද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ.
ඇමුණුමක්
කිේවාම
කියවන
මිනිසේසුන්ට
පත්පරන්පන් නැහැ. අජිත් පෙපර්රා, හර්ෂ ද සිල්වා,
පහක්ටර් අේපුහාමි කියලා විසේතර ඇතුව තිපබන්න
ඕනෑ. නැත්නම් පම්වා ගැන මිනිසේසු පහායලා
බලන්පන් නැහැ පන්.
ඊළඟට, 30.2වන පේදය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
විගණකාධිෙතිතුමනි, මම හිතන්පන් පම්ක වැදගත්
කාරණයක්ය කියලායි. මම Central Bank එපක්
Website එකට ගියාමයි පම්ක පහායා ගත්පත්. මහ
බැංකු Website එපකන් අර්ථකථනය කරනවා,
Bond කියන්පන් පමාකක්ද, පකාපහාමද පම් Bond
එක නිකුත් කරන්පන් කියලා. ඒක මහජනතාවට
ඉදිරිෙත් කරලා තිපබන්පන් කාටද පම්කට bid
කරන්න පුළුවන් වන්පන්, පකායි ජාතිපේ
පකපනක්ද කියන එක ගැන දැනුවත් කරලායි. එහි
පමපසේ තිපබනවා,

ගරු සභාෙතිතුමනි, මූලාසනපේ වැඩබලන
සභාෙතිතුමා හිටපු පවලාපේ කථා කළ කාරණයක්
පිළිබඳව ඔබතුමාට කියන්න තිපබනවා. අපි එතුමාට
කිේවා, “පම් වාර්තාපේ අගට, ඔය කාලය වන විට
Perpetual Treasuries සමාගපම් හිටපු අධයක්ෂ
මණ්ඩලය නම් කරන්න.” කියලා. Perpetual
Treasuries සමාගපම් අයට එපරහිව දැනට
නිර්පේශයක් නැහැ. නමුත් මම පයෝජනා
කරන්නවා, එපහම එකක් දාන්න කියලා. මම
හිතනවා, එතැනට දාන්න කින්, 29වැනි පිටුපේ
තිපබන reasonsවලට ගළෙලා දැම්මා නම් පහාඳයි
කියලා. එතැන තිපබන්පන් අයුතු වාසියක් ලැබුවා
කියලා. ඒ සේථානපේ, ඒ අයපේ පෙෞේගික
නම්වින් සඳහන් කරන්න කියලා මම පයෝජනා
කරනවා.
සභො ිතුමො : එතපකාට පමපහම ප්රාපයෝගික
ගැටලුවක් මතු පවයිද කියන ප්රශේනයයි මම
ඔබතුමන්ලාපේ අවධානයට පයාමු කරන්පන්. මම
පම් කියන කාරණය ඔබතුමන්ලාට අලුපතන්
කරුණක් හැටියට එකතු කරන්න බාධාවක්
පනාපවයි. පම් පකටුම්ෙත අපි සකසේ කරන පකාට
ොදක කර ගන්පන් අෙට තිපබන සාක්ි, තිපබන
පල්ඛන, වාික සාක්ි සටහන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු හර්ෂෙ රොජකරුණො මහතො
advertisement එකක් ගැනද කියන්පන්.

Main Features of Treasury Bonds
Issuer

Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka

Conventional bonds: 2 20 Years, Inflationlinked bonds: 3 years

Currency

Sri Lanka Rupees
(LKR)

Issuance Method

Auction basis

Auction system

Through competitive
bidding price

ඔය

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ.
පම්ක generally පමාකක්ද, Bond එක පකාපහාමද,
Bonds ගන්පන් පකාපහාමද කියන එක ගැනයි
තිපබන්පන්.

Available Instruments Conventional bonds and
Inflation-linked bonds
Tenor

:

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : The Central Bank
introduces as to what Bonds are. පඩ්විඩ් පබාන්ඩ්
කියන්පන් කවුද කියලා ඇහුේවාම කළු tie එකක්
දාන, කළු suit එකක් අඳින, සෙත්තු පදකක් දාපගන
ඉන්න පකපනක් කියලා කිේවාම ඔහු රතු සෙත්තු
දාපගන රතු tie එකක් දාන පකපනක් කියලා
කියන්න පුළුවන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එපහම
පවන්න බැහැ පන්. අපි ඊළඟ එකට යමු.
සභො ිතුමො : ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා
මන්ීතුමනි, පමතැනට එකතු පවන්න ඕනෑ පේවල්
ගැන කිේවා නම් හරි. ලැයිසේතුව ගැන කථා කරලා
පන් තිපබන්පන්.

Issuance Method is Auction. මහ බැංකුපේ
Website එපකන් පලෝකය දැනුවත් කරනවා,
පකායි ආකාරයටද පම්වා පදන්පන් කියලා.
එතපකාට පම්පක් කියන්පන්, private placements
පනාපවයි. Issuance Method is auction. Auction
System is through competitive bidding price.
මම හිතන්පන් පම්ක ඉතාමත් වැදගත්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඔේ. ඒක ගැන
කථා කළා.
සභො ිතුමො : හරි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : සමාපවන්න. ඒ
අදාළ කාලපේ තිබුණාද කියලා සනාථ කර ගන්පන්
නැතුව ඕක ඇතුළත් කරනවාට මම කැමති නැහැ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Yes, can I
have a copy of that?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අපි පම්පක්
printout එකක් ගනිමු. පම්ක තමයි මහ ජනතාව
දැනුවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙත් කරලා තිපබන
වාර්තාව. පම්පක් කියන්පන් auctions නම්, තව
පමානවාද තිපබන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අදාළ
කාලපේ තිබුණත්, නැතත් දැන් තිපබන එක දමමු.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අදාළ
කාලපේ තිබුණා. දැන් තිපබන එක දාමු.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : තව තිපබනවා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
how the Central Bank introduces Bonds.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ගරු අජිත් පී.
පෙපර්රා මන්ීතුමනි, ඒක ඔබතුමා හිතන හැටි
පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : තව තිපබන
එක ඇත්ත.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : මම පගෞරවපයන්
ඉල්ලා සිටිනවා, ඒක සලකා බලන්න කියලා.
පමාකද ඒ කාලය policy change එකක් වුණු
කාලයක් පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ date එක කවේද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
නැහැ. පම්ක පවේ අඩවිපේ හැම දාම තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි. එපහම
නම්, අපි පම්ක මහ බැංකුවට යවමු. පම්ක යවලා
අහමු එදා තිබුපණ් පකාපහාමද කියලා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒ දවසේවලත්
තිබුණාද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ. පම්
Central Bank Website එපක්යි තිපබන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : එපහම කරමු.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : 2015 පෙබරවාරි
මාසපේ 20 වැනි දා තිබුණු එක ඉල්ලන්න පකෝ.
සුමානයකට කින් තිබුණු එක ඉල්ලන්න. “
Perpetual Treasuries සමාගම පවන්පේසිය අවසන්
කිරීමට ඉතා ආසන්න කාලය තුළ එනම් අවසාන

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : එදා තිබුණාද
දන්පන් නැහැ පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එදා
තිබුණාද කියලා අෙට forensic audit කරන්න
පුළුවන් පන්. පම් අද තිපබන එක පන්.
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විනාඩි 08 තුළ.....” කියලා තිපබනවා. හැබැයි,
පම්ක පවනසේ පවන්න ඕනෑ පන්ද? ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒක එතැනට යන එක හරිද?

තර්කපයන් හිතුපවාත්, අෙට කථා කරන්න
පවන්පන් අපි පගන්වන ආයතන ටික ගැන
විතරමයි. ඒකට අදාළ පවන-

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : 30 පිටුපේ 1
පේදයට යන කල් සාකච්ඡා කරලා තිපබනවා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ප්රශේනයකට
පනාපවයි ඇහුපේ. ඒක ඉපගන ගන්නයි ඇහුපේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “2016 සැේතැම්බර්
25 දින සන්පඩ් ඔේසවර් පුවත්ෙපත් Perpetual
Treasuries සමාගම විසින් ෙළ කර තිබූ දැන්වීපම්
සඳහන් එම සමාගපමහි විගණිත මූලය ප්රකාශවලට
අනුව (ඇමුණුම - 17) 2014-2015 සහ 2015 – 2016
වර්ෂ සඳහා එම සමාගපම් ප්රකාශිත ප්රාේධනය
රුපියල් මිියන 310.3ක්ව තිබියදී එම වර්ෂ සඳහා
වූ බදු ෙසු ලාභයන් පිළිපවළින් රුපියල් බිියන
0.959ක් හා රුපියල් බිියන 5.124ක් පලස විශාල
අගයන් පගන තිබීම ඉහත සඳහන් විගණන
නිරීක්ෂණය මඟින් ඉසේමතු කර ඇති කරුණු
පහේතුපවන් ඇතිවූවක්ද යන්න බැහැර කළ
පනාහැක.” පම් ලාභය 2016 මාර්තු පවන පකාටද?

සභො ිතුමො : පම් පකටුම්ෙතට සම්බන්ධ
වුපණ්ම Perpetual Treasuries කියන ආයතනයයි.
පම් ප්රසේතුත කාරණපේදී බැඳුම්කර ගනුපදනුපවන්
අසාමානය ලාභයක් ලබපු ආයතනය පම්
ආයතනයයි. ඒ අයපේ මූලය වාර්තාව ගැනත් පම්
කාරක සභාපේ අවසාන අවසේථාපේදී සාකච්ඡා
කළා. සාකච්ඡා කරලා තමයි, කාරණාවක් හැටියට
ගත්පත්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට පොඩි ප්රශේනයක් තිපබනවා. පම්පක් සඳහන්
පවනවා, “විගණන මූලය ප්රකාශවලට අනුව 2015 –
2016 වර්ෂ සඳහා” කියලා. ඔබතුමාපේ Report
එපක් සඳහන් පවන්පන්, “2016 මැයි මාසය දක්වා”
කියලා. එතැනින් ෙසේපසේ නිගමනවලට අෙට යන්න
පුළුවන්ද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : මට පොඩි
ප්රශේනයක් අහන්න තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ පන්. එපහම
කියලා නැහැ.

සභො ිතුමො : පම් 2015 – 2016 මූලය
ප්රකාශනයන් එළි දක්වන්පන් ෙසේපසේ කාලයක
පවන්න පුළුවන්. නමුත් පම් මූලය ප්රකාශනය අපේ
ගනුපදනුවට සම්බන්ධ පවන කාලයට අදාළ
පවනවා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : මට පොඩි
ප්රශේනයක් තිපබනවා. මට පම් කාරණය ෙැහැදිි
කරලා පදන්න. පම් ආයතනය මහ බැංකුව එක්ක
වැඩ කරන පවනත් ආයතනයක් පන්. මම පම්
අහන්පන් මහ බැංකුව ගැන විතරක් පනාපවයි. අපි
COPE එකට පවනත් ආයතනයක් පගනැල්ලා
සාකච්ඡා කළත් ඒ ආයතනය ගැන කථා කරන්න
අෙට පුළුවන්ද, බැරිද කියලායි මම අහන්පන්. පම්ක
බැහැ කියන එකක් පනාපවයි. COPE එපකන් ඒක
කරන්න පුළුවන්ද කියන නීතිමය තත්ත්වය දැන
ගන්නයි අෙට අවශය පවන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : හරි, හරි. මම
අහන්පන් 2016 වර්ෂපේ අද පවන කල්ම මූලය
ප්රකාශන පම්කට අදාළ කර ගන්න පුළුවන්ද කියන
එකයි. I am asking you ගරු හර්ෂෙ රොජකරුණො මහතො : පමතැන කියලා
තිපබන ලාභ උෙයපු කියන කාරණයගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මට කථා කරලා
ඉවර කරන්න ඉඩ පදන්න පකෝ. ඔබතුමා කියන එක
හරි. අපි ෙරීක්ෂා කරන්පන් මූලය ප්රකාශනපේ 2016
මාර්තු පවන කල් පන්. අද පවන පකාට
පමන්න තත්ත්වය කියලා අෙට ad-hoc දාන්න
බැහැ. එපහම නම්, “පම් බිියන 5.2 මාර්තු පවන
පකාටද” කියන කාරණය තිපබන්න ඕනෑ.

සභො ිතුමො : රජපේ මූලය කටයුතුවලට මැදිහත්
පවන - භාණ්ඩාගාරපේ කටයුතුවලට හරි, බැංකුවක
කටයුතුවලට හරි පමාකකට හරි මැදිහත් පවන බාහිර ඕනෑම ොර්ශේවයක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න
පුළුවන් පන්. මම සරල උදාහරණයක් ඔබතුමාට
මතක් කරන්නම්. අපි මහජන බැංකුව කැඳවපු
පවලාපේ Kandy City Centre කියන ආයතනයට
දීපු අක්රිය ණයක් ගැන අපි කථා කළා. පකපනකුට
ඕනෑ නම් තර්ක කරන්න පුළුවන්, “Kandy City
Centre කියන පෙෞේගික ආයතනය ගැන
විමර්ශනය කරන්න COPE එකට අයිතියක් නැහැ.
අෙට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්ද?” කියලා.
ඒ පවලාපේදී අෙට Kandy City Centre එක අදාළ
වුපණ් අක්රිය ණය ගැන කථා කරන්න ගිහිල්ලා.
අක්රිය ණය ගැන කථා කරන පකාට Kandy City
Centre එක ගැන කථා කරන්න පවනවා. ඔය

The Hon. Harshana Rajakaruna:
According to the Financial Year.
සභො ිතුමො : ඒ මූලය ප්රකාශන වර්ෂයට
අදාළවයි අරපගන තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : සමහර පවලාවට අද
පවන කල් පම් ගණනය කරලා ඇති පන්.
ගරු හර්ෂෙ රොජකරුණො මහතො : මාර්තු 31.
Mr. W.P.C. Wickramarathne: That is 31st
March 2016.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : “වර්ෂය” කියන
තැන මූලය වර්ෂය කියලා ියමු.

මතයටත් ඒ පගාල්ලන් “අසාමානයයි” කියලා
එතැන දමන්න කියලා ඉල්ලුවාද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : මූලය වර්ෂය
පනාපවයි, ගිණුම් වර්ෂය.

සභො ිතුමො:
ඒ
සාකච්ඡාව
පවලාපේදී
විගණකාධිෙතිතුමා තමයි මතු කපළේ. ඒ පගාල්ලන්
ඉල්ලුවා පනාපවයි. නැත්නම් පම්ක පමපහමම
තියන්න පුළුවන්. ප්රශේනයක් නැහැ. පම්ක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ අදහසක්. ඒක මම නිවැරදි
කරන්න ඕනෑ. ඒක පම් කාරක සභාපේ
මන්ීවරුන්පේ ඉල්ලීමක් පනාපවයි. පම්ක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ විගණන නිරීක්ෂණවින්
මතු පවන කරුණක් හැටියට පම් draft එපක්
තිපබන එක පිළිබඳව විගණකාධිෙතිතුමා ඉදිරිෙත්
කළ අදහසක් ඒක. ඒකයි කිේපේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක 2016
මාර්තුවින් අවසන්ද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ඔේ, ඔේ. 2015 2016 කියන්පන් ගිණුම් වර්ෂය.
සභො ිතුමො
:
ගරු
මන්ීතුමන්ලාපේ
අවපබෝධයටයි මම පම් කාරණය කියන්පන්. පම්
පකටුම්ෙත පිළිබඳ සාකච්ඡාපේදී පම් වාර්තා
පදකටම
අදාළවයි
කියන්පන්.
පල්කම්
කාර්යාංශයත් සකසේ කරපු වාර්තාපේත්, පොදුපේ
සකසේ කරන වාර්තා සියල්ලට අදාළවත් පමන්න
පම් පකාටස සංපශෝධනය පවන්න ඕනෑ කියලා
තිබුණා. අවසානපේ තිපබනවා, “ඉහත සඳහන්
විගණන නිරීක්ෂණ මඟින් මතු කර ඇති කරුණු
පහේතුපවන් ඇති වූවක්ද යන්න බැහැර කළ
පනාහැක.” කියලා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමපහමයි. ඔබතුමාට පදෝෂයක්
එන්න පුළුවන්, ඔබතුමාට පදාසේ කියන්න පුළුවන්,
අර කින් මන්ී කණ්ඩායම අත්සන් කරලා ගිය
එපක් අකුරක් හරි පවනසේ කපළාත්, අහන්පන්
නැතුව. හැබැයි අපි කැමැතියි - මම කැමැතියි “අසාමානය”
කියන
වචනය
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිරීක්ෂණයට සුදුසු වචනය
ගැන “අසාමානය” කියන වචනය දමන්න මම නම්
කැමැතියි, දැන් පම් සකසේ කරන වාර්තාවට. කින්
එක පවනසේ කරන්න අෙට අයිතියක් නැහැ. ඒක
පවනසේ කපළාත් ඔබතුමාට පදාසේ කියාවි.

සභො ිතුමො: මට කියන්න ඕනෑ කාරණාව ඒක
පනාපවයි. පම්ක කින් දවපසේ සාකච්ඡා කරන
පවලාපේදී
විගණකාධිෙතිතුමා
පෙන්වා
දුන්නා, පදවන පේදපේ අන්තිමට රුපියල් බිියන
0.59ක් හා රුපියල් බිියන 5.124ක් පලස විශාල
අගයක් පගන තිබීම අසාමානය තත්ත්වයක්
නිරීක්ෂණය පකපර් කියලා එනවා නම් පහාඳයි
කියලා. විගණකාධිෙතිතුමායි කිේපේ. ඒ කියන්පන්
විගණන නිරීක්ෂණයකින් මතු වන කාරණාවක්
අවධාරණය කරනවා කියන තැනට - එපහම කරලා
නැති නිසා.

සභො ිතුමො: ඒ අය එකඟ නම් අෙට ඒ
පගාල්ලන්පගන් අහලා දමන්න පුළුවන් පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කරන්න
බැහැ. එපහම කරන්පන් පකාපහාමද?
සභො ිතුමො: එපහම නම් අපි පම්ක පමපහමම
තියමු.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක හරි. අපිට ඒක
සංපශෝධනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් කින්
සම්මත කරපු අර පගාල්ලන්පේ එකට ඒක
සංපශෝධනය කරන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එපහම නම්
ඔක්පකෝම ආෙසු පදන්න පවනවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමපහමයි. ඊට
ෙසේපසේ කියාවි අපි ඉදිරිෙත් කරන නිර්පේශ පහාඳයි
කියලා හිතලා, ඒ පගාල්ලන්පගන් අහලා ඔබතුමා
දැම්පමාත්, ඔබතුමාට පදාසේ කියනවා.

සභො ිතුමො: ඒක ඒ පවලාපේ තමයි සාකච්ඡා
කපළේ. ඒ නිසයි මම පම් කියන්පන්. සංවාදය
අතරතුරයි ඒක සාකච්ඡා කපළේ. ඒ නිසා මම ඒක
ලකුණු කර ගත්තා.

සභො ිතුමො: එපහම එකක් පනාපවයි. අපි පම්ක
පමපහමම තියමු.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒකට අපි එකඟ
වුණාද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපි පමපහම
කරමු. මම පයෝජනා කරනවා පම් සාකච්ඡාපේදී,
විශාල අගයක් කියන එකට “අසාමානය” කියන
වචනය එකතු කරන්න කියලා.

සභො ිතුමො: ඔේ. එකඟ වුණා. වාර්තා පදපක්ම
ඒක සඳහන් පවනවා නම් පහාඳයි කියලායි මම පම්
කියන්පන්. ඒකයි මම පම් කිේපේ, ඒක
පමතුමන්ලාපේ නිරීක්ෂණය නිසා.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පමාකද, පම්
පකටුම්ෙත පමතැනින් පන් අෙටත් ආපේ. මම
කිේවා, -

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ආපු විධිය පහාඳයි.
ඒ ගැන කිසි ප්රශේනයක් නැහැ. ඒක පහාඳයි. මම
පවන පමානවත් ප්රශේන අහන්පන් නැහැ. මීට කින්
ගරු මන්ීතුමන්ලා කිහිෙ පදපනක් එකඟ වුණු
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සභො ිතුමො: ඒක හරි ෙැහැදිිව කියන්න ඕනෑ.
නැත්නම් විගණකාධිෙතිතුමාට අසාධාරණයක්
පවනවා.

(iii) රු. බිියන 01 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවා තිබියදී රු.
බිියන 10.058 ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනීම.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ප්රශේනය තිපබන්පන්
පම්කයි. අපි කින් කිේවා, පම්ක අවසාන
පකටුම්ෙත කියලා. පම්කට සීල් තියන්න - එපහම
නම් පම් වාපේ ඒවා පවනසේ කරන්න පුළුවන්
පවන්න ඕනෑ. අනිවාර්යපයන්ම පම් පකටුම්ෙපත් -

(iv) ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය පවනුපවන්
ලංකා බැංකුව රු. බිියන 13 ක් වටිනා
බැඳුම්කර සඳහා ලංසු ඉදිරිෙත් කර තිබීම හා
එපලස
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුපවකු
පවනුපවන්
පවනත්
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුපවකු ලංසු ඉදිරිෙත් කළ ෙළමු
අවසේථාව වීම.” කියලා.

ගරු මන්ීව්රපයක: මම නම් විරුේධයි.
සභො ිතුමො: අජිත් පෙපර්රා මන්ීතුමනි, පම්
පකටුම්ෙත “පකටුම්ෙතක්” හැටියට පමතැනට දීපු
පවලාපේ තමයි විගණකාධිෙතිතුමාත් පම්ක
දැක්පක්. එතපකාට විගණකාධිෙතිතුමා ඒ පවලාපේ
සභාෙතිවරයා හැටියට මට මතු කරලා පෙන්වූවා,
පම්ක විගණන නිරීක්ෂණයකින් මතු වන කරුණක්
හැටියට නැතුව, පම්ක සාකච්ඡා කරේදී ඉදිරිෙත්
කරන්න
කියලා,
අසාමානය තත්ත්වයක්
නිරීක්ෂණය පවනවා කියලා. හැබැයි පම් කාරක
සභාපේ පම් සාකච්ඡාපේ පම් පිටුව ළඟට ආපේ
නැතුව පන් තිබුපණ්. ඒ නිසා පම් කාරණාව දැන්
තමයි මට මතු කරන්න පුළුවන් අවසේථාව වුපණ්.

ඒක හරිද? ලංකා ඉතිහාසපේ ඒකද, ඓතිහාසික
අවසේථාව?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ. තවත් ඒවා
තිපබනවා කියලා තිපබනවා.
සභො ිතුමො: ඒක ෙළමු අවසේථාව කියලා අපි
ඉදිරිෙත් කපළේ, ඒක සාක්ි සටහන්වල මතු වුණු
කරුණක් වුපණ් ඒ ආකාරයට නිසයි. ඒ කියන්පන්
ඒක අපේ පෙෞේගික මතයක් පනාපවයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සාක්ි සටහන්වල
තිපබනවා, සමහර අවසේථාවලත් පවනත් කේටිය
හරහා -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක හරි. ඒ නිසා
අෙට දැන් අර කින් කේටියපේ එක පවනසේ
කරන්න බැහැ.

සභො ිතුමො: නැහැ. ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවක්
පවනුපවන් තවත් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවක්
ඉදිරිෙත් වුණු ෙළමුවන අවසේථාව කියලා
තිපබන්පන්.

සභො ිතුමො: බැහැ. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව ඒ
ආකාරපයන් තිපබන්න හරින්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ ඔය auction
එපක්දී.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අෙට පුළුවන්, එකඟ
පවන්න.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පකාපහාමත්
එපහම chances නැහැ. පමාකද, ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුපවක් පවනුපවන් තවත් පකපනක් -

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපි පම් අද දවපසේ
පවනසේ කළා පන්. ඒ ක්රමයට අපි දැන් පමතැනදීත්
එකඟ පවනවා. විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතයට ගරු
කරමින් විශාල අගයක් යන්නට අසාමානය අගයක්
බව ඇතුළත් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: It can happen.
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකුට පවන පකපනක්
ඉදිරිෙත් කරන්න බැහැ කියලා පකාපහේ හරි
තිපබනවා නම්, ඔබතුමා මට පෙන්වන්න. ඕනෑම
පකපනක් ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්.

ඊළඟට තිපබනවා, “ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
සමාගපම් මූලය පවපළඳ පොළ හැසිරීම පිළිබඳව
විගණකාධිෙති වාර්තාපේද ෙහත සඳහන් ආකාරයට
සඳහන් කර ඇත.

සභො ිතුමො: බැහැ කියලා පනාපවයි, එපහම
පවලා නැහැ කියලායි පමතැන කියැවුපණ්.

(i) ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම පවන්පේසිය
අවසන් කිරීමට ඉතා ආසන්න කාලය තුළ,
එනම් අවසන් මිනිත්තු 08 තුළ මුළු ලංසු
ප්රමාණය වූ රු.බිියන 20.708 කින් රු.
බිියන 13.60 ක ලංසු ලැබී තිබීම.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පහායන්පන් නැතුව
අෙට නිගමනයකට එන්න බැහැ.
සභො ිතුමො: පුළුවන්ද, බැරිද කියන එක තර්ක
කරන්න පුළුවන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Evidence නැතුව
අපි පකාපහාමද එපහම කියන්පන්?

(ii) ඉහත සඳහන් රු. බිියන 13.60 ක
වටිනාකම තුළ රු. බිියන 13.00 ක්
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය පවනුපවන්
ඉදිරිෙත් කර තිබීම.

සභො ිතුමො: කවුරු හරි පකපනක් එපහම
කිේවාට ෙසේපසේ අෙට ඒ ඉතිහාසය පහායා පගන
යන ක්රමයක් පනාපවයි තිබුපණ්. පම් සාක්ි
සටහන්වල, අපි සාකච්ඡා කරපු කරුණුවල, අපි
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

විමර්ශනය කරපු කරුණුවල, මතු පවච්ච කරුණක්
හැටියට තිබුණා. ඒ කරුණට ඔබතුමන්ලාට එකඟ
පවන්න බැරි නම්, ඒක පවනසේ කරන්න පුළුවන්.
ඒක ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
සමාගම පනාපවයි පන්, ලංසු පිළිගන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම පම් නීතයනුකූල
පදයක් කියන්පන්. බැරි පවලාවත් කවුරු හරි
ඉදිරිෙත් කරලා තිබුණා නම් අපේ තත්ත්වය
පමාකක්ද? අපි පකාපහාමද - අපිට කියන්න
පුළුවන්, සාක්ි අනුව -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක පොඩි
වැරදීමක්.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: සම්ූර්ණ දහයයි
දශම ගණනම ඒ පගාල්ලන් ගත්පත් නැහැ පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක ඉවත් පවන්න
ඕනෑ.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපේ
වාර්තාපේ තිපබන්පන් ෙර්පෙචුවල් - පම්
ගනුපදනුවට සම්බන්ධ වුණු ඒවා තමයි කියන්පන්.
ගනුපදනුවට අදාළ කරුණු -

සභො ිතුමො: අපි කියන්පන් නැහැ. පම් සාක්ි
සටහන් ක්රියාවිය ඇතුපළේ සාකච්ඡා වුණු
කරුණුවල මතු පවච්ච කරුණක් හැටියට තිබුණා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපි එපහම
කියන්පන් නැහැ පන්. පම්පක් කියන්පන් නිගමනය.
ඔබතුමන්ලා එපහම තිේබාට කමක් නැහැ. මම
කියන්පන් පම්කයි. It is legally wrong for us to
say that.

ගරු
අජිත්ත
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඒ කියන්පන් දැන් පම්
පකටුම්ෙපත් 30 වන පිටුපේ (iii) යටපත් තිපබනවා,
“රු. බිියන 01 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
සඳහා ලංසු කැඳවලා තිබියදී රු. බිියන 10.058ක්
දක්වා ලංසු පිළිගැනීම.” කියලා. ඒ කාරණය
පමතැනට අදාළ නැහැ පන්ද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “පම්ක ෙළමු
අවසේථාපේදී බව සාක්ිවලදී අනාවරණය විය.” ඒ
සාක්ි හරිද, වැරදිද කියලා අෙට අභිපයෝග කළාට
කමක් නැහැ. ඒක එපහම දමන්න. කමක් නැහැ
පන්.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ
හරි, මාතෘකාව පවනසේ වුපණාත්.

මහතො:

පම්ක

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාව කියලා දැම්මා නම් හරි.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: පම් ඉසේසර පවලා
එපක් තිපබනවා, “රු. බිියන 01 ක් වටිනා
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සඳහා ලංසු කැඳවලා තිබියදී
රු. බිියන 10.058ක් දක්වා ලංසු පිළිගැනීම.”
කියලා.
එතපකාට
ෙර්පෙචුවල්
පෙෂරීසේ
සමාගපමන් රුපියල් බිියන 10.058ම පිළිගත්පත්
නැහැ පන්. පිළිගත්පත් රුපියල් බිියන ෙහයි.
එතපකාට පම්පක් headline එක තිපබන්පන්
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම පිළිබඳව. එපහම
පුළුවන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමනි, පමතැන තවත් පොඩි ගැටලුවක්
තිපබනවා. පම් පදකම එකට දමන්න බැහැ. දැන් පම්
අච්චාරුවක් පන්. පමතැන 27 වැනිදා ඒවාත්
තිපබනවා. මාර්තු 29 වැනිදා ඒවාත් තිපබනවා. මම
හිතන විධියට පෙබරවාරි 27 සඳහා එක set එකක්
සහ මාර්තු 29 තව set එකක් දැම්පමාත් වඩාත් පහාඳ
නැේද, Subheadings වාපේ?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක මම
අහන්න හිටපු ප්රශේනයක්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Dates අනුව
දැම්මා නම් හරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක වැරදියි.
දහපයන් ෙහක් කියලා දමන්න පුළුවන්, පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැත්නම්
පම් පදක ෙැටපලනවා පන්. එතපකාට අෙට පුළුවන්
- අවසන් මිනිත්තු අපේ ලංසු ආපේ 27 වැනිදා එපක්
පන්. එතපකාට ෙළමුවන එක එන්පන් 27 වනදා
යටපත්. පදවන එක එන්පන් 27 වනදා යටපත්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. ඒ
පගාල්ලන්පගන් පිළිගත්ත ප්රමාණය කීයද කියලා
හරියට දමන්න. එච්චරයි.

3 පවනි එක පවන්පන් 27 පවනිදා යපටත්.
පම්කත් 27 පවනිදා යටපත්. 5 පවනි එක එන්පනත්
27 පවනිදා යපටත්. මාර්තු 29ට පමහි එකක්වත්
අදාළ නැහැ. මාර්තු 29ට අදාළ පවන්පන් අර කියපු
Table එපක් තිබිච්ච කථාව. ඒක පමතැනට පේන්න
මාර්තු 29 කියලා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පම් කියන්පන්
පදවන එක. පම් කියන්පන් 2016 මාර්තු එක ගැන.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ. 2015
එක පම් කියන්පන්.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: පම්පක් අපි
ෙර්පෙචුවල්
පෙෂරීසේ
සමාගපම්
පවපළඳ
පොළ හැසිරීම ගැන කථා කරේදී, පම් තුන ඇතුළත්
කරන්න බැහැ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මාර්තු 29ට අදාළව
අපි සාක්ි විසේතරාත්මකව අරපගන නැහැ පන්. ඒක

( 669 )
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කරලා Perpetual Treasuries එකට බිියන 5ක්
දුන්නා කියන කථාව පන් අපි පම් සාකච්ඡා
කරන්පන්. එතපකාට ඒ argument එක තනිකර අපි
බැහැර කරනවා, අපි පිළිගන්නවා නම් බිියන 5ක්
දක්වා Perpetual Treasuries ලබලා තිපබනවා
කියලා. ඊට ෙසේපසේ කිසිම auction එකකට අර්ුන්
මපහේන්රන් මහතාපේ සම්බන්ධතාවක් අපි
පෙන්නුම් කරන්පන් නැහැ.

තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ විතරක් පනාපවයි, තවත්
auctions බර ගණනාවක් තිපබනවා පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක පලාකු
අඩුොඩුවක් කියලා ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි. මමත්
එකඟයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පමාකද, ඒක නැතුව
අෙට කණා පොල් කඩන්න බැහැ. එකක් හම්බ
වුණා. පම්පකදීත් අර්ුන් මපහේන්රන් හිටියා;
පදපවනි එපක්දීත් එතුමා ෙල්පලහාට ආවා වාපේ
පමාකක් හරි සාධකයක් තිපබන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කිේපේ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:ඒක auction එපක්
වැරැේදක්ද, එපහම නැත්නම් අර්ුන් මපහේන්රන්
මහතාපේ වැරැේදක්ද කියන එක අපි තීන්දු කරන්න
ඕනෑ. ඒ කාරණා පදකම තියන්න බැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තිපයන්න
ඕනෑ. අපි ඍුවම කියන්න ඕනෑ 29 පවනිදා එකට
ෙල්පලහාට ආපේ නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පමතැනදී පනාපවයි එන්පන්. ඒක පමපහම නැහැ
කියලා අපි කින් කිේවා. ඒක අපේ නිගමනය.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ෙර්පෙක්චුවල්
පෙෂරීසේ සමාගම පවන්පේසිය අවසාන පවන්න
ඉතා ආසන්න කාලයක් තුළ අවසන් මිනිත්තු අට
තුළ මුළු ලංසු ප්රමාණය රුපියල් බිියන 20ක්.,
දක්වා කියන පම් කථාව අනික් ඒවාත් එක්ක
compare
කරනපකාට
මට
හිපතනවා
සාමානයපයන්
auction
එකකදී
අවසාන
පවනපකාට පන්ද, bids වැඩිපුර දමන්පන්?

ගරු
සුජීව්
පසේෙසිිංහ
මහතො:
මම
විගණකාධිෙතිතුමාට කියන්පන්. අපි argument
එකක් base කරනපකාට ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ අපි එපහම argument එකක් base කරලා
නැහැ. විගණකාධිෙති කිසිම අවසේථාවක එතැනට
ගිහිල්ලා නැහැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: එතැන one billion
ඉල්ලලා තිපබේදී ten billion ගිපේ කියන
අසාමානය තත්ත්වය තමයි. ඒක අනික් ඒවාත්
එක්ක specific features තිපයන එකක් ඒකයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සාධාරණයි. අපි ඒ නිගමනයට එමු.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: That is correct. I
wanted to clear it for myself.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම කියන්පන්
auction අනික් ඒවාත් එක්ක බලනපකාට එපහම
compare කළාද නැේද දන්පන් නැහැ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Auditor-General,
specific point කියලා මම පිළිගන්නවා. අෙට
පවනත් arguments තිපබනවා specific point ….

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: කළා. Generally,
එකක් ඉල්ලුපවාත් තුන්ගුණයක් තමයි maximum
යනවා කියලා තමයි Central Bank හැම
පවලාපේම කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
කිේවා කියලා පනාපවයි මම කියන්පන්. I am
thinking aloud.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක පනාපවයි
පන් පමතැන අදහසේ කරන්පන්? පමතැන වැඩිපුර
prominence පදන්පන් “අවසාන මිනිත්තු අපේදී”
කියන එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පම්ක පවනසේ කළාද, 15 විතරද, පදපවනි para
එපක් 29 කියන එක ගැපලේවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
අනිත්
ඒවාත් ආපේ අවසාන මිනිත්තු අපේදී ද දන්පන්
නැහැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඒක ගැන තීරණයක්
ගන්න.
සභො ිතුමො: පම් තිපබන කරුණුවලට අමතරව
තව කරුණු එකතු කරන්න ඕනෑ නම් ඒක
ඔබතුමන්ලාට පයෝජනා කරන්න පුළුවන්. 29
පවනිදාට අදාළවත් එකතු කරන්න තිපබනවා නම්-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා,
ඔබතුමාපේ point එක හරි. පමහි වැදගත් වන්පන්
අෙට unusual එකක් තිපබනවා. Perpetual
Treasuries is getting more. හැබැයි, එතපකාට අපි
අපේ සාධකපයන් එළියට එනවා. අපි කියන්පන්
පෙබරවාරි 27 පවනිදා අර්ුන් මපහේන්රන් මහතා
තමයි හිටිපේ. එතුමා ෙහළට ගිහිල්ලා බලෙෑම්

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
කියන්පන් පරෝම ඉලක්කම් i, ii, iii තිපයනවා පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ෙැත්තකින් ආණ්ඩුවට පවච්ච ොඩුවක් තිපබනවා; ඒ
ොඩුව ෙර්පෙක්චුවල් පෙෂරීසේ එක ලබා ගත්තා.
ෙර්පෙක්චුවල් පෙෂරීසේ එක බිියන 5ක ලාභයක්
ලබා ගත්තා. ඒක තමයි ආණ්ඩුවට නැති පවච්ච
බිියන 5. රජයට පවච්ච ොඩුව තමයි බිියන 5.
ඒක තමයි ෙර්පෙක්චුවල් පෙෂරීසේ එකට ඇවිල්ලා
තිපබන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පරෝම ඉලක්කම්
iii ඉවත් පවන්න ඕනෑ. iii වැරැදියි පන්.
විගණකාධිෙතිතුමා එකඟ වුණ ෙරිදි ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: එපහම නැත්නම්
heading එක පවනසේ පවන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: 30 වන පිටුපේ
පරෝම ඉලක්කම් iii යටපත් කාරණය වැරැදියි.
එතපකාට ෙැහැදිියි පන් විගණකාධිෙතිතුමා. ඊට
ෙසුව අපි ෙළමු පවනි එක දිනය දැම්මා. පදපවනි
එකට අහවල් දිනය කියලා දැම්මා. තුන දැම්මා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අයුතු ලාභයක්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි, ඒක
එපහම පනපවයි. ඒකට පහේතුව අෙට market
පදකක් තිපබනවා. එකක් තිපබනවා primary
market අනික secondary market එක තිපබනවා.
එතපකාට අපි දැන් අත්පුඩියක් ගහනවා නම් එක
අතකින් අත්පුඩියක් ගහන්න බැහැ. අත් පදකම
ගැහුපවාත් තමයි අත්පුඩිය වදින්පන්. පම්
අසාමානය ලාභය පහායන්න ෙර්පෙක්චුවල්
පෙෂරීසේ එකට පේවල් පදකක් සිේධ පවන්න ඕනෑ.
එකක් තමයි වැඩි පොියට, අඩු ගණනට ප්රාථමික
පවළඳපොපළන් ලබා ගැනීම සිදුවිය යුතුමයි. එය
ෙළමුපවනි එක. නමුත් එය සිේධ පවච්ච ෙළියට
පමයාට ලාභයක් ලබන්න බැහැ. පමාකද,
විකුණන්න කින් පහෝ තමන්පේ අපත්
තිපබනපකාට පවළඳපොපළේ පොලී අනුොතය
ඉහළ ගිපයාත් පම් අපත් තිපබන එක ලාභයක්
පනාපවයි ොඩුවක් පවනවා. ඒ නිසා පවළඳපොපළේ
පොලී අනුොතය ඉහළ යන්න කින්, පවළඳ
පොපළේ පොලී අනුොතය ෙහළට ගිපයාත් පම්ක
විකුණනන්නත් මිනිපහක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ විකුණන
එක ගන්නත් පුේගලපයක් ඉන්න ඕනෑ. එතපකාට
ඒ ක්රියාවිය සිේධ වන්පන් ේවීතික පවළඳපොපළේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි,
තියාගන්න ඕනෑ නම් ඒකට ක්රමයකුත් තිපබනවා.
ඇත්ත වශපයන්ම බිියන 10.5 එක ඉවත් කරලා
ඇත්ත ගණන ඇතුළත් කරලා 27 පවනිදා කියලා
සඳහන් කරලා, ඊළඟ එපකත් ඇත්ත ගණන
ඇතුළත් කරලා මාර්තු 29 කියලා දාන්නත් පුළුවන්.
ඒක සතයයක් පන්. අසතයයක් පනාපවයි පන්.
එපහම ඇතුළත් කළා නම් වඩා පහාඳයි. එතපකාට
වඩාත්ම නිවැරදියි. ඒක හරි පන්ද?
සභො ිතුමො: ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය අමාතයතුමනි, ඒක පකාපහාමද, පවන්න
ඕනෑ?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 27 පවනිදා
ඒ පගාල්පලෝ දාපු ගණන තිපබනවා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එපහම දානවා
නම් ඇත්ත වශපයන්ම 10.58ක් නිකුත් කළාය
පමතුමාට දුන්පන් 5යි කියලා දාන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
මම කියන්පන්. 10.58 වැරැදියි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විකුණුපේ නැත්නම්
ොඩුව පමාකක්ද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: බිියන 10.58
ඉවත් කරලා බිියන5 ක් කියලා දාලා හරි යන්පන්
නැහැ. එදා දවපසේ 10.58ක් නිකුත් කළා. එකට
ගිපේ 5යි කියලා දාන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: විකුණුපේ
නැත්නම්, එය අපත් තියාපගන හිටිපයාත් කිසිම
දවසක කිසිම ොඩුවක් පවන්පන් නැහැ. අවුරුදු 30ම
තියාපගන හිටිපයාත් කිසිම ොඩුවක් පවන්පන්
නැහැ.

සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා ඒක ියලාම දුන්නා
නම් හරි. පමාකද, පහේතුව පම් කේටියට නැවත
homework කරන්න ඕනෑ පන්. තව රාජකාරියක්
ෙැවපරනවා පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Exactly.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
fundamental එක bond market එපක්. හැබැයි,
bond market එපක් primary dealersලා සල්ි
හම්බ කරන්පන් පකාපහාමද? අපි කියනවා “riding
the wave” කියලා. යම්කිසි විධියකට අපි පමාපළේ
කල්ෙනා කරන්න ඕනෑ; අපි guess එකක් ගන්න
ඕනෑ; පකායි විධියටද interest rate එක ෙහළ
යන්පන් කියන එක දැන ගන්න ඕනෑ; අෙට පුළුවන්
පවන්න ඕනෑ market එපක් තිපබන පොලී
අනුොතයට වඩා පොලී අනුොතයක් පදන bond

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 10.58ක්
ගත්තා. ඒපකන් ෙර්පෙක්චුවල් පෙෂරීසේ ගත්පත් x
කියන ප්රමාණයකි. x සහ y කියන අගයන් මම
ෙසේපසේ පදන්නම්. මාර්තු 29 පවනිදා එපක්දී y කියන
ප්රමාණයක් ගත්තා. එයින් ෙර්පෙක්චුවල් පෙෂරීසේ
ගත්පත් z කියන ප්රමාණයකි. x, y, z අගයන් මම
පදන්නම්. ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා නිපයෝජය
අමාතයතුමා පමතැන තව ඉතාමත් වැදගත්
technical point එකක් තිපබනවා. පම් කාරණය
වැදගත්. සමහර පවලාවට මතයක් තිපබනවා, එක
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එකක් අපේ අපත් තියා ගන්න. එතපකාට market
එපක් පොලී අනුොතය ෙහළට ගිපයාත් මපේ අපත්
තිපබන bond එපක් premium එක වැඩි පවනවා.
මපේ bond එපක් වටිනාකම වැඩිපවනවා;
අතහරිනවා. එතපකාට පකායි පවලාපවත් පම්පක්
cycle එකක් තිපබනවා. Riding the wave එක
හරියට කරන්න පුළුවන් මිනිහා සල්ි හම්බ
කරනවා. එතපකාට හැම පවලාපේම bond market
එපක් සල්ි හම්බ කරන්න බැහැ. සමහර පවලාවට
ලාභයි; සමහර පවලාවට ොඩුයි. එපහම නම් පම්
ේවීතික පවළඳපොපළේ පමයාපේ bond ලබා
ගත්පත් කවුද? එතැන තමයි මූික issue එක
තිපබන්පන්.

එක පිළි ගත්පතාත් සභාෙතිතුමා කියන ඒ control
එක දීර්ඝ කාලීනව තියා ගන්න බැහැ. ඒක තමයි
ඒකට තිපබන උත්තරය. මම හිතන්පන් ඒක
පමතැන 1, 2, 3, 4ට කින් ඉදිරිෙත් කරන්න
පවනවා. පමතැනදී අපි පසායා බැිය යුතු මූිකම
කාරණයක් පවන්පන් පම් Perpetual Treasuries
Limited එපක් ේවිතීයික පවපළඳ පොපළේ ගනුපදනු
සම්බන්ධපයනුයි. පමාකද, පම් ලාභය ඉෙැයුපේ
ප්රාථමික පවපළඳ පොපළේ පනාපවයි. පම් ලාභය
ඉෙැයුපේ ේවිතීයික පවපළඳ පොපළේ. එපහනම්
ේවිතීයික පවපළඳ පොපළේ ගනුපදනුව අපි
ඉතාමත්ම පුඵල්ව සහ ගැඹුරින් ෙරීක්ෂා කරන්න
ඕනෑ. පල්කම්තුමිය, ඒ කාරණය ියා ගත්තාද?

සභො ිතුමො: ඒකට පන්ද ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය අමාතයතුමනි, Central Bank එපක්
වගකීම පවන්පන් ේවීතික පවළඳපොපළේ පොලී
අනුොතයට
වඩා
හැමතිසේපසේම
ප්රාථමික
පවළඳපොපළේ - primary market- පොලී අනුොතය
වැඩිපයන් තියා ගන්න එක. ඒ වැඩිපයන්
තියාගත්පතාත්
තමයි
ඔය
කියන
ගනුපදනුකරුපවකුට - කාට හරි- ේවීතික
පවළඳපොපළන් අසාමානය පලස ලාභයක්
උෙයන්න බැරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක තිබුපණ්
නැත්නම් ලාභයක් - අලාභයක් නැහැපන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
එතැන තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක විකුණන
එපකන් තමයි ඔහුපේ ලාභය ගණනය කරන්පන්.
ඔහුපේ ලාභය හැම පවලාපේම අපේ අලාභය
කියලා කියන්න බැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Secondary
market එක ගැන පතාරතුරු නැහැ.

මහ බැංකුපේ වගකීම පවන්පන් හැම තිසේපසේම ඒ
පවපළඳ පොළවල් පදක තුලනය කිරීමයි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන ඒක
සීමාවක් කියලා කියනවාපන්, හර්ෂණ රාජකරුණා
මන්ීතුමා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මහ බැංකුපේ වගකීම කාටවත් ලාභ - අලාභ පදන
එක පනාපවයි. ඒක වැරැදියි. මහ බැංකුපේ වගකීම,-

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
නිර්පේශයක් හැටියට පදන්න.

සභො ිතුමො: කාටවත් ලාභ - අලාභ පදන්න
පනාපවයි මම කියන්පන්. අසාමානය විධියට
පවපළඳ පොළ manipulate කරලා ලාභ ගන්න
තිපබන ඉඩකඩ වැළැක්වීපම් උොය මාර්ගයක් මහ
බැංකුවට තිපබන්න ඕනෑ.

මහතො:

ඒක

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමාකද,
වික්පක් නැත්නම් ඔහුට ලාභයක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ලාභයකුත් නැහැ.
ොඩුවකුත් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි.
අපේ ආණ්ඩුවට තිපබන ොඩුව hypothetical loss
එකක්. හැබැයි, පමාහුට තිපබන්පන් actual රුපියල්
ශතවින් ලැපබන ලාභයක්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක අදාළ පවන්පන්
නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඒක පකටි කාලීනව කරන්න පුළුවන්. මාස
තුපන් Treasury Billsවින් කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි, දීර්ඝ කාලීනව එපහම පදයක් කරන්න
බැහැ. අවුරුදු 30ක් කියන කාල ෙරාසය තුළ අවුරුදු
තිහක Treasury Bond එකක market yield එක
manipulate කරන්න මහ බැංකුවට බැහැ. මහ
බැංකුවට පකටි කාලීනව Open market operations
මගින් සල්ි පදන්න පුළුවන්; සල්ි ගන්න පුළුවන්;
Treasury Bonds පදන්න පුළුවන්; Treasury
Bonds ගන්න පුළුවන්. Technically, interest rate
එක පකටි කාලීනව balance කරන්න පුළුවන්.
නමුත් දීර්ඝ කාලීනව බැහැ. අපි market principle

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ, ගරු
සභාෙතිතුමා. බැරි පවලාවත් interest rate එක
ඉහළ ගියා නම් අපි කාටද ඔය වරද දාන්පන්? මිනිහා
ොඩුවක් ලැබුවාය කියලා කියනපකාට “තමුපසේ
ොඩුවක් ලැබුවා. තමුපසට මාර අසාධාරණයක්
පවලා තිපබනවා”ය කියලා අපි පම් වාපේ
ෙරීක්ෂණයක් කරනවාද? I am talking about the
other side.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
කියන්පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

බැඳුම්කර ඔවුන් ප්රාථමික පවපළඳ පොපළන් ලබා
ගත් බැඳුම්කර ේවිතීයික පවපළඳ පොපළේ විකිණීම
හරහාය. හරි පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක හරි. සුජීව
පසේනසිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාපේ තර්කයත් හරි.
හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාපේ තර්කයත් හරි. නමුත්
practically පමාකක්දපවලා තිපබන්පන්? අපි දන්න
විධියට පම් manipulation එක කරන්න
Government control එපක් තිපබන fundsපන්
ොවිච්ි කරලා තිපබන්පන්. Evidence නැති
පවන්න පුළුවන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ හරහා
පනාපවයි. අපි ගත්පත් පකාපහන්ද කියලා කියන්න
ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පමවැනි අධික පොියක් සහිත බැඳුම්කර ේවිතියීක
පවපළඳ පොපළේදී Perpetual Treasuries Limited
සමාගපමන් මිලදී ගත්පත් රජයට අයිති පසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල වැනි අරමුදල්ද යන්න පසායා
බැලීම සඳහා සහ එවැනි ගනුපදනුවකට ඔවුන්ට
එළැඹීමට පහේතු වූ කාරණා පසායා බැලීම සඳහා
පුඵල් ෙරීක්ෂණයක් කළ යුතු බවත් කාරක සභාපේ
මතයයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඕක තමයි
ඇත්ත කථාව.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එතපකාට අපිට, ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ETF ද,
DFCC ද දන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක තමයි
පහායන්න ඕනෑ.
එච්ච.එේ.
තිපබනවා.

ගොමිණී

විපේසිිංහ

මහතො:

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මම ප්රශේනයක්
අහන්නම්. පම් PTL එක කරන්පන් පම්ක විතරද?

ඒක

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: බිියන
10ක් ගන්න පුළුවන් පවන පමානවාද තිපබන්පන්?

The Hon. Ajith P. Perera: Do you have any
evidence?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:
තිපබන්පන් කියලා කියන්නපකෝ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මම අහන්පන්
ඒක පනාපවයි. ඒපගාල්ලන් පවන business එකක්
කරනවාද නැේද කියලා අපි දන්නවාද?

පමාකක්ද

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: පදවැනි එපක්
තිපබනවා, -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පහක්ටර්
අේපුහාමි මන්ීතුමා, පම්පගාල්ලන් Stock Market
එපක් කින් ඔය business එක කළා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: How much is it?
බිියන ෙපහන් EPF එක ගත්ත ගණන
කියන්නපකෝ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මම කියන්පන්
ඒක පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඔය කාරණය කියන ගමන් අපි එය ියා
ගනිමුද? නැත්නම් අපිට පම් කටයුත්ත කරන්න
බැහැපන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: දන්පන් නැති
නිසා අහන්පන්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: දන්පන් නැති
නිසයි අහන්පන්. පම් ලබා ඇති ආදායම පම්පකන්ම
ලබලා කියලා අපිට ඔේපු කරන්න පුළුවන්ද?

සභො ිතුමො: හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමා
කියපු කාරණය සටහන් පවන්න ඕනෑ ආකාරයත්
එක්ක කිේවා නම් පල්සියි.

සභො ිතුමො: පහක්ටර් අේපුහාමි මන්ීතුමා
අහන්පන් පම් ජාතිපේ business එකක් ෙටන් ගන්න
try එකක් පදන්න පුළුවන්ද කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
කියනවාපන් පමාහු ලාභ ලැබුවාය කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ෙටන් ගමු
මල්ි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් තිපබන්පන්
බිියන 5ක් කියලා.

සභො ිතුමො: පහක්ටර් අේපුහාමි මන්ීතුමා
අහන්පන් පම් ජාතිපේ business එකක් ෙටන් ගන්න
පුළුවන්ද කියලායි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ලාභ
ලැබුපේ පකාපහාමද කියලාපන් පම් කියන්පන්. ඒ
කාරණය ඔබතුමිය ියා ගත්තාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි
Directorsලා පවලා සභාෙතිතුමනි ඔබතුමායි,
මමයි, සුජීව පසේනසිංහ මන්ීතුමායි, -

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: නැහැ, නැහැ.
එතුමිය ියා ගත්පත් නැහැ. ඔබතුමා කියන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
පල්කම්තුමියනි, මම කියන කාරණය පොඩ්ඩක්
ගලෙලා ියන්න. Perpetual Treasuries Limited
සමාගම පමම විශාල ලාභය ලබා ගත්පත් පම්

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: 5.2.3 ඔය
කාරණය අපි ෙැහැදිිව කියලා තිපබනවා.

( 673 )
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අනාපගන හරි යන්පන් නැහැ. ඒක EPF එකට එන
වාසියක්. පම් ඔක්පකාම මිර කරන්න බැහැ. EPF
එක primary market එපක් ගන්න පුළුවන්
අවසේථාපේදී secondary market එපක් පමවැනි
interest rate එකකට ගැනීමට පහේතුව පමාකක්ද
කියලා එන්න ඕනෑ. පමාකද, අපි ඕවාට
උත්තර දන්පන් නැහැ.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි මන්ීවරු
පවලා කන්න, පබාන්න නැතිව පමතැන දුක්
විඳිනවා.
ඩේිව්.පී.සී.
කිපයේපවාත්, -

වික්රමරත්තෙ

මහතො:

5.2.3

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒපකන්මද පම්
ලාභ ඔක්පකාම ලබලා තිපබන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද
පල්කම්තුමිය, මම කියපු
කියවන්නපකෝ.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ ඔය ගැන කථා කරන්පන් නැහැ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එපහනම් හර්ෂ ද
සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමා කියපු තර්කය
වැරැදියිපන්.

සිල්ව්ො මහතො:
පේ ඔබතුමිය

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: Perpetual
Treasuries Limited සමාගම පමම විශාල ලාභය
ලබා ගත්පත් පමම බැඳුම්කර ඔවුන් ප්රාථමික
පවපළඳ පොපළන් ලබා ගත් බැඳුම්කර ේවිතීයික
පවපළඳ පොපළේ විකිණීම හරහායි. පමවැනි අධික
පොියක් සහිත බැඳුම්කර ේවිතීයික පවපළඳ
පොපළේදි Perpetual Treasuries Limited සමාගම
මිල දී ගත්පත් රජයට අයිති අර්ථසාධක අරමුදල
වැනි අරමුදල්ද යන්න පසායා බැලීම සඳහා සහ
එවැනි ගනුපදනුවලදී ඔවුන්ට එළැඹීමට පහේතු වූ
කරුණු පසායා බැලීම සඳහා පුළුල් ෙරීක්ෂණයක්
කළ යුතු බව කාරක සභාපේ මතයයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි,ඒ?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය ඇමතිතුමා කියනවා, අධික ලාභය
ලැබුපේ පම් secondary market එපක් business
එපකන් කියලා.
ඩේිව්.පී.සී.
වික්රමරත්තෙ
මහතො:
පම්
ගනුපදනුපේ සම්ූර්ණපයන්ම පයදිලා ඉන්පන් ඔය
කියන කාරණයට සම්බන්ධ අය. භාණ්ඩාගාර
බිල්ෙත් හා බැඳුම්කර සම්බන්ධ ගනුපදනුවල, -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: තවද අර්ථසාධක
අරමුදලට ප්රාථමික පවපළඳ පොපළේ බැඳුම්කර
ගැනීමට හැකියාව ඇති බවත්, ේවිතීයික පවපළඳ
පොපළේ වැඩි පොලී අනුොතයකට ලබා ගැනීමට
පහේතුත් ෙරීක්ෂා කළ යුතුපේ.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පම් Particular
transaction එක පනාපවයි.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එපහනම් පම්
කාරණා පදකම අපිට කියන්න පවනවා.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: Page 34
බලන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: We do not
know. Let them-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 5.2.3 හරි.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒක අපේ
වාර්තාපේ කියැපවනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
ෙරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියන්පන්-

සභො ිතුමො: ඒ කාරණය ගැන කථා කරලා
අවසන් නම් අටවැනි කාරණය ෙටන් ගන්න කින්
අපි කෑම කාලා එමුද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ඊ ළඟට, 8.1.1 කියලා ියන්න. ඒපක් මාතෘකාව
වශපයන් “ෙරීක්ෂණපේ සාක්ි විමසීපම්දී මතු වූ
සීමාවන්” යනුපවන් ඇතුළත් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: තව වැදගත්
කරුණක් තිපබනවා. ඒ කරුණ ියා ගත්තාද?
බිියන 40න් අන්තිමට බිියන 9ක්ම Perpetual
Treasuries Limited, -

විගණකාධිෙතිතුමා විසින් 2014 ජනවාරි සිට
2016 මැයි මාසය දක්වා බැඳුම්කර පවන්පේසි මඟින්
මිලදී ගැනීම් 25ක් පිළිබඳ පතාරතුරු ඉදිරිෙත් කර
තිබුණු අතර, එම පවන්පේසි 25න්, 23ක් පිළිබඳව
පමම කමිටුව මඟින් කිසිදු සාක්ි විමසීමක් කර
නැත. තවද, 2016 මාර්තු මස 29 වන දින
බැඳුම්කරය පිළිබඳවද විසේතරාත්මක සාක්ි
විමසීමක් කර නැත. විසේතරාත්මකව සාකච්ඡා කර
ඇත්පත් 2015.02.27 දින බැඳුම්කර නිකුතුව
පිළිබඳව ෙමණකි. ඉතිරි පවන්පේසි 23 පිළිබඳව
කිසිදු සාක්ි විමසීමක් පනාකිරීම පමම

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: නැහැ. අපි
කියන්පන් පම්කයි. EPF එකට primary market
එපකන් ගන්න හැකියාව තිපබනවා. හැබැයි,
ඒපගාල්ලන් ගත්පත් නැහැ. හැබැයි, අවසානපේ
secondary market එපක්දී ඒපගාල්ලන් Perpetual
Treasuries Limited ගත්ත ඒවා ප්රමාණයකුත්
secondary market එපක් අරපගන.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එතුමා කියන එක
හරි. ඒ කාරණය පවනම එන්න ඕනෑ. පම්ක
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ෙරීක්ෂණපේදී නිවැරදි තීරණයක් ගැනීමට අෙහසු
තත්ත්වයක් උදා කරන ලදී. එපසේ පහයින්, ඉදිරි
ෙරීක්ෂණයකදී 2008 වසපර් සිට 2016 දක්වා වූ
කාලය තුළ සිදු වූ සියලුම බැඳුම්කර පවන්පේසි සහ
private placements සෘු ලබාදීම් පිළිබඳව
විසේතරාත්මක ෙරීක්ෂණයක් කළ යුතුව ඇත.
විපශේෂපයන්ම එම සාක්ි විමසීපම්දී forensic audit
ෙැවැත්වීමද අතයවශය වන බව පෙපන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගණන දැම්පම්
කීයද?
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Forty.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: They were
planning to get 40.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Yes.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: They took
70.

අපි නිර්පේශ වශපයන් ඒක දමමු.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Seventy
seven.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් කරුණ
අවසන් පන්?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Fortyවල සිට උඩට
යන්න ඕනෑ පන්?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: 2008 ඉඳලා 2016
දක්වා කාලය තුළ සම්ූර්ණ විනිශේචයක් කරන්න
ඕනෑ, including forensic audit.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔක්පකෝම
40න් ගන්න බැහැ, 10-10 blocks පන් දුන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට ඊ ළඟ
ප්රශේනය
අහන්න
තිපබන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාපගන්. පම් වාර්තාපවන් පිටු
ෙහක්ම ඉවත් වනවා. 8.2 ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය
තිපබනවා පන්. කින් අවාසිය calculate කරපු
විධියටම තමයි පම්කත් කරලා තිපබන්පන්. නමුත්,
අපි පකාපහාමද පම්ක කඩා ගත්පත් කියලා මට
දැනගන්න ඕනෑ. 40 පවනුවට 77ක් ඉදිරිෙත් කිරීම
නිසා සිදු වූ අවාසිය කියන එක පන් අපි අර්ථ
කථනය කරන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 40න් කීයක් ගත්තාද
කියන එක ඉවත් වන්න ඕනෑ. ඊට ෙසේපසේ එතැනින්
එහාට ගත් ගණන අනුව පන් calculate පවන්පන්.
If you have an auction for Rs. 1 billion,
whatever you take more is a loss.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Yes. පම්
calculation එකට අනුව. That is true. ඒපක් ෙළමු
එක තිපබන්පන් 31 sequence- එතපකාට 31
sequence එක bid price එකක් තිපබනවා, රුපියල්
84යි, ශත 35ක්. අර 9.25- 2020 series එකට ඒ
පගාල්ලන් රුපියල් 84ක් තමයි දීලා තිපබන්පන්.
එතැන loss එකක් නැහැ. ඒ loss එකක් නැත්පත්
පමාකද? ඒක 10 වන පතක් අරපගන තිපබන නිසා.
හැබැයි, කින් එක යනවා නම්, loss එකක්
තිපබනවා. නමුත්, ඒක නැහැ. පමපහම ගිපයාත්
loss එකක් නැහැ. ඊට ෙසේපසේ තිපබන්පන් 2020 ඒ
series එක 1025 කූෙන් එකත් එක්ක. ඒපක්
100,065,000වින් නැවැත්වූපවාත්, ඊට ෙසේපසේ
ගන්න හැම එකක්ම loss එකක් හැටියට තමයි
calculate කරලා තිපබන්පන්. Same basis එපක්
තමයි යන්පන්. අපේ policy ගැටීමක් පන් පමතැන
තිපබන්පන්. ඒ කියන්පන් 77 ගත්පත් ඒ 77 මුළු
අවශයතාවම auction එපකන් පුරවන්න ගත්
තීරණය නිසා පන්? ඒ තීරණයත් එක්ක අෙට loss
එකක් calculate කරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන
ගැටලුව මතුවනවා. අර same position එකම තමයි
පමතැනටත් දාන්න වන්පන්. එතපකාට policy
difference එකක් ෙමණයි තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 40 සිට උඩට යන්න
ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
40 අපි 4කට කඩා ගත්පත් පකාපහාමද?
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: 10 ගණපන්
4ක් පන් අරපගන තිපබන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
ෙළමුපවනි එක 10 හරි. ඒපක් ොඩුවක් නැහැ.
එපහමද? විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ 131
පිටුව බලන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ෙළමුපවනි 40ම
අලාභ තිපබන්න බැහැ. 40ක් දාලා 70ක් ගන්නවා
පන්? Am I right?
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ෙළමුපවනි එක
අවසන් වන්පන් 33න් පවනි පිටුපේ මැදින් 256
කියලා තිපබනවා පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පනාපවයි. ඔබතුමන්ලාපේ Audit Report එපකන්
කියන එක මට පල්සියි. 33න් වන පිටුපේ මැදින්
258 කියනවා පන්. ඒක ෙළමුපවනි එක පනාපවයි,
පදපවනි එක. ඊට පල්සියි, ඔබතුමන්ලාපේ Report
එපක් 131 පිටුව බලමු. යාවත්කාලීන එපක් 131
පිටුව. ඒපක් පන් calculation එක තිපබන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඕකට මම එකඟ වන්පන් නැහැ. මට තව පේළි
තුනක් ෙමණ add කරන්න පුළුවන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන් ඔබතුමා පම්කට එකඟ වන්පන් නැේද?
( 675 )
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දැනපගන හිටිපේ කවුද? පම් බව දැනපගන සිටි
කේටිය පලාකුවට bonds ගත්තා. පමාකද, market
එපක් interest rate එක ෙහළට යනවා, බැහැපු
ගමන් අෙට පලාකු profit එකක් තිපබනවා කියා ඒ
අය දන්නවා. පමතැනදී මහ බැංකුව ෙැත්පතන්
අතිවිශාල වැරැේදක් පවලා තිපබනවා. පමාකද, පම්
එදා දවසට අවශයම information එකක්, එදා bond
එක ඉවර වනතුරු තියාපගන හිටියා, publish
කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ කිේපේ
මට පත්රුපණ් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් computation
එකටගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි ඒකට
එකඟ නැහැ කියලා මුින්ම කියලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එකඟ නැහැ
පනාපවයි.
ඔබතුමා
කිේවා,
මනඃකල්පිත
අවසේථාවක් කියලා. I want to explain even more
than that.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක කින් දන්න
මිනිසේසු වැපඩ් දුන්නා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
නිර්පේශ යටපත් කියන්න පවනවා, “කවදාවත්
පමපහම පේවල් කරන්න බැහැ” කියා. නමුත්, ඒ
නිර්පේශවල පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
ඇතුළත් කරන්න එො. අපි ඔක්පකෝම එකටසභො ිතුමො: අපි කෑපමන් ෙසේපසේ නැවත ෙසේවරු
2.00ට සභාපේ වැඩ ආරම්භ කරමු.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Note එපක්
ියන්න.

(පේ අව්සේථොපව්දී දිව්ො ආහොරය සඳහො කොරක
සභොපව් කටයුතු තොව්කොිකව් අත්තහිටුව්ෙ ලදී.)

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. ඒක
ියන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “පමපහම සිදුවීමක්
සිදුවී ඇත” කියා පකටිපයන් කියමු.

දිව්ො ආහොර විපව්කපයන් සුව්, සේ ව්රු 02.05ට
කොරක සභොව් ෙැව්ත ආරේභ විය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් පකාටස
ඇතුළත් කළ යුතු තැන මම ෙසුව කියන්නම්.
මාර්තු 29වැනි දා -බැඳුම්කර නිකුත් කළ දින
හැන්දෑපේ- බැඳුම්කර නිකුතුපවන් ෙසුව මහ බැංකුව
විසින් notice එකක් issue කර තිබුණා, -

සභො ිතුමො: පම් අවසන් පකාටසේ ටික නිසා අද
ඉවර කරගන්න අපි උෙරිම වශපයන් උත්සාහ
ගනිමු.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: දැන්වීමක් නිකුත්
කර තිබුණා.

8 (ii)හි පකාටසේ ටික හරිද? ගරු සුජීව පසේනසිංහ
රාජය ඇමතිතුමාට පේළි පදක තුනක් එකතු
කරන්න ඕනෑය කියා කිේවා පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මහ බැංකුව
ඇපමරිකන් පඩාලර් මිියෙ 3,000ක බැඳුම්කර
නිකුත් කරන්න බලාපොපරාත්තු පවනවා කියා
දැන්වීමක් නිකුත් කළා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, අෙ පකාටසක් අත්හැරියා
පන්?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: බිියන 3ක්
කියලා, -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පහාඳ
පවලාවට ඒක මතක් වුපණ්, ගරු සභාෙතිතුමනි.
පම්ක ඉතාම වැදගත්. මාර්තු මාසපේ 29 වැනි දා
bond එක තිපබනවා පන්. මාර්තු මාසපේ 29 වැනි
දා bond එක උපේ offer කළා පන්. උපේ offer
කරලා, කේටිය bond එකට bid කරලා bond එක
ගත්තා. Perpetual එක යම්කිසි ප්රමාණයක් ගත්තා.
අනික් කේටියත් යම්කිසි ප්රමාණයක් ගත්තා. එදා
හැන්දෑපේ සමරසිරි notice එකක් issue කළා. ඒ
notice එපක් දවසත් මාර්තු 29වැනි දා. ඒපක්
කියනවා, “අෙ ඇපමරිකන් පඩාලර් බිියන 3ක US
Dollar bonds market එකට නිකුත් කරන්න
යනවා” කියා. පම්ක අතිශයින්ම වැදගත්, එදා bond
market එපක් ratesවලට. අෙ ඉහළ ratesවලට
bond එක ගත්තා. නමුත්, market එපක් පම් බව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. බිියන
3ක.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එදිනමද, ඊට
ෙසුවද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අය ගන්න
බලාපොපරාත්තු වන්පන් පකාපහාමද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: දවසේ
කීෙයකින් -අපේල් 11වැනි දා- කැඳවුම් කරලාත්
තිපබනවා. ඒ කියන්පන්, සති පදකක් ඇතුළත.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: බිියන 3ටම
කැඳවලාද?

( 676 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, පඩාලර්
බිියන 3කට.

ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්ද? අෙ දැන් “ොඩු ගණනය
කිරීම” කියන කාරණපේ පන්ද ඉන්පන්?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: Notice කරලා
කියන්පන්, කැඳවීමක් කරලාද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ කාරණය
අවසන්. දැන් 9වන කාරණය.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Notice on
request for proposals to be considered.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම කිේවා පන්, මට
ඒකට කාරණයක් ඇතුළු කරන්න ඕනෑය කියා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒ කියන්පන් ,
request කරලා පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක තමයි
ඇහුපේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පඩාලර් බිියන 3ක්
පවන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම්ක පොඩි කාරණයක්. මට විනාඩි තුනකින් ෙමණ
අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒපක් මපේ තර්කය
පමයයි. අෙට ලැබුණු සියලු පතාරතුරු අනුව
පවන්පේසි ක්රමය කියන එපක් රීතිය ගැන report
එක බැලුපවාත් අෙට ෙැහැදිි පවනවා. ඒ රීතියට
ෙටහැනි පවන්න නම්, වයතිපර්කයක් අවශය නම්
තමයි 2008දී Board Paper එකක් මාස තුනකට
පගනැත්, ඊට ෙසුව යළිත් මැයි මාසපේ පදසැම්බර්
මාසය වනතුරු පගනැත් පවනසේ තත්ත්වයක් මත
සෘු ක්රමයට ගන්පන්. ඒ සෘු ක්රමයට ගන්න
එපකත් ප්රශේන සහගතයි. පෙෞේගික primary
dealersලාට පදන්න පුළුවන්ද කියන එකත් ප්රශේන
සහගතයි. ඒ වාපේම captive sourcesවලට විතරයි
පදන්න පුළුවන් කියා තමයි ඒ Board Paper එක
අනුව සඳහන් වන්පන්. 2009න් ෙසුව හදිසි
අවසේථාවක් යටපත්, සෘු ක්රමය යටපත් ලබාගන්න
පුළුවන් කියා කිසිම Board Paper එකක් නැහැ. සෘු
ක්රමය භාවිත කපළාත් පම්ක මඟහරවා ගන්න
පුළුවන් කියන උෙකල්ෙනය මතය තමයි අෙ පම්
ගණනය කර තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
තිපබන්පන්. Notice on request for proposals to
be considered for appointment of lead
managers.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Rs. 450 billion.
පමාකද නැත්පත්? 450, 150න් වැඩි වන්න ඕනෑ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ බව
notice එකකින් දැන්වූවා. පමම දැනුවත්වීම එදින
ප්රාථමික පවපළද පොපළේ ලංසු තැබූ primary
dealersලා අතර යම්කිසි primary dealersලා
දැනපගන හිටියා නම්, ඒ පතාරතුර ඔවුන්ට වඩාත්
වාසිදායක වූ බව නිසැකයි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එම සංපේදී සහ
බැඳුම්කර පවන්පේසිපේදී මිල තීරණය කිරීපම්දී
වැදගත් වන කරුණු පිළිබඳ ොරදෘශයභාවයකින්
කටයුතු කපළේ නම්, එක් ප්රාථමික ගැනුම්කරුපවකුට
පහෝ කිහිෙ පදපනකුට එම පතාරතුරුවින් අයුතු
වාසියක් ලැබීමට ඇති ඉඩකඩ අහිමි කළ හැකිව
තිබිණි.

අනික් කාරණය පමයයි. එපහම නම් සෘු ක්රමය
මතත් පවන්පේසි මිලටම ගන්න ඕනෑ. පවන්පේසි
මිල බිියනයක් පලස දැම්පමාත්, ගත්පත් 10.12ට
නම්, එතපකාට ඊට වඩා ඉහළින්, ඒ ළඟ ප්රමාණයට
ගන්න පුළුවන් සෘු ක්රමයට. ඊට ඉහළින් ගන්නා
සියල්ලම ොඩු සහගතයි. අනික් එක, සෘු ක්රමය
භාවිත කිරීපම්දී captive sources ොවිච්ි කරන්න
පුළුවන්ද compensation එකක් පගවන්පන් නැතිව
කියන එකත් ප්රශේන සහගතයි. අෙ ඒ ප්රශේන සහගත
තත්ත්වය මත තමයි පම් ගණනය කරන්පන්. හරි
ක්රමය නිවැරැදි ක්රමයක් කියා ගණනය කරලා තමයි
අෙ පම් ොඩුව ගණනය කරන්පන්. ඒ කාරණය අෙ
සලකා බලන්න ඕනෑ, පම් ගණනය කිරීම ඒ ඒ
ෙදනම් මත හරිද කියා. ඒක ඇතුළත් කපළාත්
ෙමණක් පම් කාරණය ෙැහැදිි පවනවා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පඩාලර් බිියන
3ක් එදා හවස පදනවා කියා නිපේදනය නිකුත් කිරීම
ඊට පෙර පම් බව කවුරු පහෝ දැනපගන සිටියාද
කියන කාරණයයි එතැනින් අදහසේ විය යුත්පත්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එදා උපේ
හැපමෝටම කිේවා නම් හැපමෝම equal
තත්ත්වයකට ෙත් පවනවා. එපහම පනාකර හවස
නිල වශපයන් කිේවා. ෂුවර් එකටම එක්පකපනක්
පදන්පනක් දැනපගන හිටියා. එතපකාට ඒ අය
“ටක්” ගාලා play කරනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒකයි
වුපණ්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒවා issue
වුණාද?

මම ඒ කාරණය පකටිපයන් කියන්නද? පම්ක
start එක.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තවම නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු නිපයෝජය
ඇමතිවරුනි, මන්ීවරුනි, මට පම් කාරණය

සභො ිතුමො: ඔය කීවැනි පිටුවද?
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ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 30වන පිටුපේ,
අන්තිම.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ කියවමු ටික
නැවත අහලා බලමු.

මාර්තු 29වැනි දින බැඳුම්කර නිකුතුපේදී සිදු වී
ඇති, විගණනය විසින් පෙන්වා පදන ලදුව,
ඇසේතපම්න්තු අවාසිය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔක්පකෝම
කියවන්න.
එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය : ”පමම අවාසිය
ගණනය කර ඇත්පත් ඍු ක්රමය නිවැරදි
ක්රමපේදයක් වශපයන් භාවිත කළ යුතු ෙසු බිමක
තුළ ෙමණි. නමුත්, සියලු ියකියවිි සහ manual
ෙරීක්ෂා කිරීපම්දී අ ට පෙනී යන්පන් 97 වර්ෂපයන්
ෙසුව බැඳුම්කර හඳුන්වා දීපමන් ෙසුව පවන්පේසි
ක්රමය රීතිය වශපයනුත්, ඍු ක්රමය හදිසි
අවසේථාවකදී වයතිපර්කයක් පලස භාවිත කළ හැකි
බවත් ය. තවද, ඍු ක්රමය භාවිත කිරීපම්දී මූලය
මණ්ඩල විපශේෂ ෙිකාවක් මඟින් එය කළ යුතු
බවත් අනාවරණය පේ. තවද, 2008 වසපරන් ෙසු
එවැනි මූලය මණ්ඩල අවසරයක් ලැබුණු බවට
කිසිම සාක්ියක් අෙ පවත ලැබී පනාමැත. තවද,
ඍු ක්රමය භාවිතපේදී විපශේෂපයන්ම රජපේ
අරමුදල් භාවිත කළ යුතු බවට ෙැහැදිි සඳහනක්
එම මූලය මණ්ඩල ෙිකාවල ඇත. තවද, එහිදී එම
අරමුදල් ආරක්ෂා වන පලස පකාන්පේසි කිහිෙයක්ද
එම ෙිකාවල ඇතුළත් වී ඇත. තවද, 2008.01.07
එම්බී/පීඩී/1/26/2008 මූලය මණ්ඩල ෙිකාවට
අනුව ඍු ක්රමය භාවිතපේදී ඇති විය හැකි අගතීන්
ෙහක් “possible implications” යනුපවන් අවදානම්
තත්ත්වය එහි දක්වා ඇත. එනම්, ඍු ක්රමය රපටහි
ෙවතින අසේථාවර තත්ත්වයක් සහ අතයවශය
අවසේථාවක ෙමණක් මූලය මණ්ඩල අවසරයක්
ඇතිව භාවිත කළ හැකි වයතිපර්කයක් පලස
ඉතාමත් ෙැහැදිි පේ. එපසේ නම් අවාසිය ගණනය
කිරීපම්දී ඍු ක්රමය භාවිත කළ හැකි පහෝ කළ යුතු
බව උෙකල්ෙනය කිරීම නිවැරදි පනාපේ.”

මම පම් කාරණය එතැනට ඇතුළත් කරන්නම්.
එතපකාට හරි ද කියා බලන්න.
“පමම අවාසිය ගණනය කර ඇත්පත් ඍු ක්රමය
නිවැරදි ක්රමපේදයක් වශපයන් භාවිත කළ හැකි ෙසු
බිමක් තුළ ෙමණි. නමුත්, සියලු ියකියවිි සහ
අත්පොත -manual එක- ෙරීක්ෂා කිරීපම්දී අෙට
පෙනී යන්පන් 97 වර්ෂපයන් ෙසුව බැඳුම්කර
හඳුන්වා දීපමන් ෙසුව පවන්පේසි ක්රමය රීතිය
වශපයනුත්, ඍු ක්රමය හදිසි අවසේථාවලදී
වයතිපර්කයක් පලස භාවිත කළ හැකි බවත් ය.
තවද, ඍු ක්රමය භාවිත කිරීපම්දී මූලය මණ්ඩල
විපශේෂ ෙිකාවක් මඟින් එය කළ යුතු බවත්
අනාවරණය පේ. තවද, 2008 වසපරන් ෙසු එවැනි
මූලය මණ්ඩල අවසරයක් ලැබුණු බවට කිසිම
සාක්ියක් අෙ පවත ලැබී පනාමැත. තවද, ඍු
ක්රමය භාවිතපේදී විපශේෂපයන්ම රජපේ අරමුදල්
භාවිත කළ යුතු බවට ෙැහැදිි සඳහනක් එම මූලය
මණ්ඩල ෙිකාවල ඇත. තවද, එහිදී එම අරමුදල්
ආරක්ෂා වන පලස පකාන්පේසි කිහිෙයක්ද එම
ෙිකාවල ඇතුළත් වී ඇත. තවද, 2008.01.07
එම්බී/පීඩී/1/26/2008 මූලය මණ්ඩල ෙිකාවට
අනුව ඍු ක්රමය භාවිතපේදී ඇති විය හැකි අගතීන්
ෙහක් (1,2,3,4,5) “possible implications”
යනුපවන් අවදානම් තත්ත්වය එහි දක්වා ඇත.
එනම්, ඍු ක්රමය රපටහි ෙවතින අසේථාවර
තත්ත්වයක් සහ අතයවශය අවසේථාවක ෙමණක්
මූලය මණ්ඩල අවසරයක් ඇතිව භාවිත කළ හැකි
වයතිපර්කයක් පලස ඉතාමත් ෙැහැදිි පේ. එපසේ
නම් අවාසිය ගණනය කිරීපම්දී ඍු ක්රමය භාවිත
කළ හැකි යයි උෙකල්ෙනය කිරීම නිවැරදි
පනාපේ.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඍු ක්රමය නිසි
ක්රමය පලසගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : “අවාසිය
ගණනය කිරීපම් ෙදනමක් පලස ඍු ක්රමය
නියමිත ක්රමය පලස සැලකීම සාධාරණ පනාපේ.”
කියා ඇතුළත් කරමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : “කළ
හැකියි” පනාපවයි. “කළ යුතුයි”
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “කළ යුතුයි”
පනාපවයි. “ඍු ක්රමය භාවිත කළ හැකි බව
නිවැරදි පනාපේ.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “සාධාරණ
පනාපවයි” කියා පනාපවයි, “වැරදි සහගත පේ.”
සභො ිතුමො: එතපකාට පකටුම්ෙපත් 8.2 යටපත්
තිපබන වගුව අයින් වනවාද, එපහම නැත්නම්
එපලසම තබනවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : “කළ යුතු
බව”
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒක තමයි අදහසේ
පවන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : වගුවට උඩින්
තිපබනවා පන් අකුරු ටිකක්. ඒ අකුරු ටිකත් අයින්
පවන්න ඕනෑ පන්ද? ඒ කියන්පන්, 8.2
සම්ූර්ණපයන් ඉවත් කරනවාද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “කළ හැකි බව පහෝ
කළ යුතු බව උෙකල්ෙනය කිරීම නිවැරදි පනාපේ.”

( 678 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

“පසේවක අර්ථසාධක අරමුදපල් අරමුදල් ප්රාථමික
ගනු පදනුකරුවන්ට අයුතු වාසියක් ලබා ගැනීම
පිණිස පයාදා ගැනීම පිළිබඳ ප්රශේනයක් ෙසු ගිය වසර
5ක කාලය තුළ නිරීක්ෂණය වී ඇත. එම තත්ත්වය
තව දුරටත් සිදුවන බවද පෙපන්. එපසේ පහයින්
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සතු අරමුදල් වඩාත්
ඵලදායී පලස ආපයෝජනය කිරීම පිළිබඳව විපශේෂ
ප්රතිොදන සකසේ කළ යුතුව ඇත.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :ඒක
එපලසම තියනවා. විගණකාධිෙතිතුමා ගණනය
කරපු එක පන්. ඒක අෙට අයින් කරන්න බැහැ පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො :ඒක පමපහම
ියන්න. “ගරු විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය අනුව
පමපසේ දක්වා තිබුණද,” කියලා. ගරු සභාෙතිතුමනි,
8.2ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො :ඒක අපි කින්
ඇතුළත් කළා පන්. “මනඃකල්පිත හා උෙකල්ෙනය
කරන ලද-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ගරු අජිත් පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, අපි කින් සඳහන්
කළ කාරණයත් ඇතුළු කරමුද? “EPF එපකන්
ගන්න එකත් ප්රශේන සහගතයි” කියන එක. පසේවක
අර්ථසාධක අරමුදපල් මුදල් compensation නැතුව
ගන්න බැහැ. 2008 දී පසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට
දුන්පන් උේධමනයටත් සියයට 6ක් උඩින් තියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :ඒක අපි
ඔතැනට ඇතුළත් කරනවා.
ගරු
සුජීව්
පසේෙසිිංහ
විගණකාධිෙතිතුමාපේ අවාසිය කියලා-

මහතො

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ
කියන්පන් 23වැනි පිටුපේ තිපබන එකද?
පමතැනටත් ඒකම දාන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
නැහැ, ඒක පවනසේ කළා. 2007 මැයිවල ඒක
පවනසේ කළා.

සභො ිතුමො : ඊළඟට අෙට 37වැනි පිටුවට යන්න
පුළුවන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am saying. That is wrong.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පසේවක අර්ථසාධක
අරමුදලට සිදුවූ මූලයමය අවාසිය.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : “තවද, පසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල තුළ ඇත්පත් පම් රපේ
පසේවකයන් විසින් පසේවකයන්පේ අනාගතය
පවනුපවන් රපේ නීතිය ප්රකාරව ඉතිරි කරනු ලබන
මුදල් පේ. එම මුදල් වඩා ඵලදායී පලස ආපයෝජනය
කරන ක්රමපේදයන් පිළිබඳව සහ එම මුදල්වල
ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩිමනත් නීතිමය ප්රතිොදන
සකසේ කිරීපම් අවශයතාව කමිටුපේ අවධානයට
පයාමුපේ.”

“පමම බැඳුම්කර නිකුතුපේ තවත් විපශේිත
කරුණක් වන්පන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
අධීක්ෂණයට
යටත්
වන
සහ
ප්රාථමික
පවන්පේසිපයන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීපම්
හැකියාවක් ඇති ආයතනයක් පලස පසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල වැඩි ඵලදායී අනුොතිකයන්
සහිත ප්රාථමික පවපළඳ පොපළන් සාපේක්ෂව අඩු
බැඳුම්කර ප්රමාණයක් ලබාපගන තිබූ අතර, අඩු
ඵලදායී අනුොතිකයක් සහිතව ේවිතියික පවපළඳ
පොපළන් මිලදී ගැනීම පහේතුපවන් ලබාගත හැකිව
තිබූ මූලය වාසිය අහිමි කරපගන තිබූ බවයි.

ඒක හරි පන්ද? ඒ කියන්පන්, පසේවක අර්ථසාධක
අරමුදපල් මුදල් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධපයන්
අලුත් අණෙනත් හදන්න ඕනෑ කියන එක අෙට
පෙනී ගියා.

ඔවුන්ට අවශය ඉතිරි බැඳුම්කර ප්රමාණය ඍුවම
ප්රාථමික පවපළඳ පොපළන් මිලදී ගැනීමට
අයදුම්කර පහෝ පනාමැතිව ේවිතියික පවපළඳ
පොපළන් මිලදීපගන තිබීම ප්රශේනකාරී වන බවද
විගණකාධිෙති වාර්තාව මඟින් පෙන්වා පදනු ලබයි.
මහ බැංකුපේ මුදල් මණ්ඩලපේ භාරකාරීත්වපේ
ෙවතින ආයතනයක් වන පසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල පමපලස කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මහ
බැංකුව විසින් අවධානනය පයාමු පනාකිරීම ද
ප්රශේනකාරී තත්ත්වයක් බව විගණකාධිෙති වාර්තාව
මඟින් පෙන්වා පදනු ලබයි.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතැනදී
කියන්න ඕනෑ පම්කයි. ඔබතුමා කින් කිේවාපන්,
අවුරුදු 5ක කාලයක් නිරීක්ෂණය කළා කියලා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : අවුරුදු 5ක කාලය
වැඩිද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ,
අවුරුදු 5ක කාලය හරි. අවුරුදු 6ක විතර කාලයක්
ඉඳලා,ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : එපහම නම්
අවුරුදු 5, අවුරුදු 6ක් කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : “බැඳුම්කර
පවපළඳ පොපළේ සහ පකාටසේ පවපළඳ පොපළේ”
කියන එක ඇතුළත් කරන්න.

ඒක හරි පන්ද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : 38වැනි පිටුපේ
3වැනි පේළියට ෙසුව පම් විධියට සඳහන් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඊළඟ එක මම
කියන්නම්.
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“9.3 ඉහළ පොලී අනුොතයක් තීරණය කිරීම
පහේතුපවන් මූලය පවපළඳ පොළ තුළ සිදුවූ
බලෙෑම.”

කාරණයක් ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි. 10.14. අපි
පම්ක miss කරලා තිපබනවා. Rate එක දානපකාට
තැන් හතර ෙහකම සඳහන් කරලා තිපබන්පන් 9.48
කියලා. It is 10.14. ඔබතුමා කිේපේ සාක්ියකින්
විතරයි. පම් වගුපේම තිපබනවා 10.14 කියලා.

“2015 පෙබරවාරි 27 දිනට සේථාවර පොලී
අනුොතිකයක් තීරණය කිරීමට ොදක කරගන්නා
ලද පෙර සතිපේ ෙැවැති ේවිතියික පවපළඳ පොළ
සාමානය ඵලදා අනුොතය සියයට 9.48ක් විය.” ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමා තමයි
ඒක සඳහන් කපළේ. විගණකාධිෙතිතුමා, auction
එකට කින් තිබුණු පොලී අනුොතය 9.48 කියලා
කියනවාපන්. ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාපේ 63වැනි
පිටුපේ ඇති වගුපේම තිපබනවා;

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඇත්තටම
ඒක ඉතාම වැදගත් point එකක්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: 66 basis
points within five days.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පහාඳයි පන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පහාඳටම
පහාඳයි.

“3.3. Government securities: primary,
secondary market yield rates as per the week
ending 25th February 2015.”

සභො ිතුමො : අෙට පම්ක ඉක්මනින් අවසන්
කරගන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාට අයිතිය තිපබනවා
ඕනෑ පදයක් කථා කරපගන යන්න.

හර්ෂ නිපයෝජය ඇමතිතුමා කිේව එක හරි. 30year bond එක 10.14 යනුපවන් ඒපක් සඳහන්
පවලා තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පම්පක්
ගැඹුරට බහින්න, බහින්න පම්පක් තිපබන ප්රශේන
අෙට පෙපනනවා. ඇත්ත වශපයන්ම ගරු රාජය
ඇමතිතුමා ඉදිරිෙත් කපළේ ඉතාම තද point එකක්.
මම argue කළා, අසීම්පේ evidence එක අනුව
10.16 කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : කීපවනි
පිටුපේද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : විගණකාධිෙති
වාර්තාපේ 63වන පිටුව. මීට කින් ඒක ඔබතුමාට
evidence එපක්දී click වුණා. 63වන පිටුපේ
අවසානයට තිපබන වගුව. අපි හැම තැනම සඳහන්
කරලා තිපබන්පන් 9.48 කියලාපන්. ඒපක්
අන්තිමටම සඳහන් පවන්පන් buying,- එතපකාට
අන්තිම ගණනයපන් එතැනට එන්න ඕනෑ. වඩා
නිවැරදි ඒකපන්. අවසානයට තිබුණු පොලී
අනුොතය. ඒක 10.14. ඒක තමයි සඳහන් පවන්න
ඕනෑ. ඒක තමයි නිවැරදි සාධකය. ඒ කියන්පන්,
සුමානයක් ඇතුළත 66 basis points උඩට යනවා.
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, did you understand
how the interest rates are climbing high?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : Perpetual
Treasuries Limited නිලධාරියාපේ evidence එක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ, Mr.
Palisenaපේ evidence ඒපකන් මම argue කළා.
හැබැයි, පමතැන තිපබනවා එදා buying rate එක
තිබුපණ් 10.14යි කියලා.
ඉතින් පකාපහාමද අෙ කියන්පන්, 9.48 කියා?
පමය මඟ හැර යන්න බැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඕක තමයි වැදගත්ම
කාරණය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්, 25වන
දායි. 27වන දා පනාව, 25වන දායි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පෙබරවාරි
25වැනිදා?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ, ඔය 25වන දායි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඔබතුමා mark-tomarket කියලා එකක් පගනාවා මතකද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 26වන දා
එක බලන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 27වන දා තමයි
ඔබතුමාට කියන්පන් mark- to-market 1.6 කියා.
Can you see how much it is climbing?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: So by 27th,
it must have been climbing. So, 66 basis points
have climbed within five days. ඒ කියන්පන්, you
can see the upward trend on the interest rates.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: That is
a big point. We have to concede that.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔබතුමා
පකාපහාමද දැක්පක්? කවදා එකද කින් බැලුපේ?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Within
four days, 66 basis points climbed up.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පම් තිපයන්පන් last
week average එක. That is 9.48. So, within four
to five days, it is climbing. ඒක ඉතාම වැදගත්

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි ඒ,
අර 5 අයින් කරලා 6.5 කරන්න කිනුයි.

( 680 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ, secondary
market එපක්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: 27th කීයද දන්පන්
නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Primary
market එපක් policy rate එක සියයට 1.5කින් වැඩි
කළා පන්. Primary market එපක් policy rate එක
සියයට 1.5කින් වැඩි කළාම secondary market
එපක්ත් එය යම්කිසි විධියකට වැඩි පවන්න ඕනෑ.
අපි දන්පන් නැහැ, ඒ කීයකින්ද කියා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මා හිතන්පන් 10.16
කියලායි. ඒක තමයි අරයා කියන්පන්. Mark-tomarket කියා කියන්පන්-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම්, වැඩි වන්න
ඉසේසර පවලායි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් week
එපක් පනාපවයි. 25වන දා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. පම්,
වැඩි කරන්න කිනුයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ, 25වන දා. දවසේ
පදකකට කින්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔබතුමාපේ lectures
අනුව three-day rule එක අනුව 1.5 climb up වන
පකාට 60 basis points උඩට යේදී, can you
imagine the interest rate in five days?

The Hon. Harshana Rajakaruna: Yes,
that week.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමතුමා දාලා
තිපබන්පන් 9.48යි. last week එපක් average
එකයි. පම් week එපක් 10.16යි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: තවත් දවසේ
පදකකුත් තිපබනවා.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: My
Learnened Friend, I concede your point. I did
not see that.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
පම්ක පන් වැදගත්ම අංකය. ඒ කියන්පන්, 60 basis
points වැඩි පවනවා, ඒ දවසේ හතරෙහට. Three-day
rule එකත් අයින් කරනවා, 27වන දා. එතපකාට ඔය
ඔක්පකෝම ගණනය -අෙ ගණනය කරන interest
rates- වැරැදියි. එවිට නිකම්ම spring එක වාපේ
11.5ට interest rate එක යනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම ගිහින් study
කළා mark-to-market කියන්පන් පමාකක්ද කියා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එය පුදුම
විධියට බලොනවා පන්. පමාකද කරන්පන්, ඒකට?
නිපයෝජය විගණකාධිෙතිතුමා, අපි ඒකට පමාකද
කරන්පන්? එතැනදී අපි කියනවා පන්, එදා තිබුපණ්
9.4යි කියා. පකාපහේද අෙ ඒක කියන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි එය
adjust කරන්න පවනවා Auditor-General’s
Report එපක්.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය: ඒ, පෙර
සතිපේ ෙැවැති- අෙ කියන්පන්, පෙර සතිපේ ෙැවැති
average එක.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: තැන් පදකකම
තිපබනවා එය.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එය පවනසේ
කරන්න පවනවා පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එතපකාට ඒක
වැරැදියි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ. ඕක තමයි
ොදක කරගන්පන්, අපේ ගණනයට. 9.4 වාපේ
ගණනකට තමයි තිබුපණ්. ඊට ෙසුව එය 11 යි දශම
ගණනකට ගියා කියලා පන් අෙ කියන්න හදන්පන්.
ඔබතුමන්ලා ගණනය කරන පකාට “අරක වැරැදියි.
පම්ක වැරැදියි.” කියා කිේවාට Central Bank එපක්-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: විනාඩිපයන්
විනාඩිය පන් යන්පන්. විනාඩිපයන් විනාඩිය යන
විට සතියක් දුර වැඩියි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අන්තිමට තිපබන
එක පන් අෙ ගන්න ඕනෑ. අන්තිමට තිපබන දත්තයි
අෙ ගන්න ඕනෑ. “This week” එපක්.

සභො ිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමා, පෙර සතිපේ
කියන එකයි අරපගන තිපබන්පන්. එපහම පන්ද?

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය: අෙ දැම්පම්,
“last week” කියායි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. හැබැයි
පෙර සතිය කියන එක පගාඩක් ෙරණ වැඩියි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Last week කියා
දැම්මාට ගානක් නැහැ. එපහම දැම්මාම calculation
ඔක්පකෝම වැරැදියි. 9.48 ඉඳලා 10.1කට වැඩි වන
පකාට- එපහම දැම්මාට ෙසුව එය indicate වුපණ්
නැහැ පන්. තනිකරම වැරැදියි පන්.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඔේ. කමිටුපේ
එකක් විධියට එය දාන්න පුළුවන්.
සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා එය සංපශෝධනය
කරන විධිය කිේවා නම්, දමන්න පුළුවන් පමතැනට.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ළඟම එක පන්
දාන්පන්.
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හදන්පන්. පම් Interest rate එක හරි low, එය උඩ
ගියා කියන එක පන් අපි ඔේපු කරන්න හදන්පන්.
භාෂාපවන්ම පමය පෙපනනවා. “ෙමණක් විය.”
කියායි තිපබන්පන්.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: එදා තිබුණු
yield rate එක පම්කයි කියා එයට යටින් දැම්මා නම්
හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එවිට අපේ basis එක
පවනසේ පවනවා. අෙ build up කරන්පන් එක case
එකක් පන්. 9.48 ගැන කියලා, ඒක වැඩි වුණා
කියලා පන් අපි පමච්චර කල් argue කරලා
තිපබන්පන්, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
අමාතයතුමා?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එතැන
ෙරසේෙරයක් තිපබනවා පන්. ෙළමුවැනි වාකයපේ
කියනවා “....පෙර සතිපේ ෙැවති ේවිතීයක
පවළඳෙල සාමානය ඵලදා අනුොතය 9.48 ක් විය.”
කියා. ඊට ෙසුව ආෙසු කියනවා, “...තවද
පවන්පේසියට දින පදකකට පෙර එනම් 2015
පෙබරවාරි 25 දිනට පෙර අවසන් සතිපේ ේවිතීයක
පවළඳෙල සාමානය ඵලදා අනුොතය 10.03 ක්
ෙමණක් විය. ....” කියා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම දන්පන් නැහැ,
ඔබතුමා මට වඩා පහාඳට දන්නවා පන් පම් තුළ
තිපබන-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
පලාකු ගැටලුවක් තිපබනවා. පමාකද, පමතැන
කියන්න හදන්පන්, 9.48ක් තිපබන විටත් 12.5ක්
දුන්පන් ඇයි කියා පන්. හැබැයි 9.48ක් පනාපවයි
තිබුපණ්. 25වන දා වන පකාට තිබුපණ් 10.14යි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමාපේ
point එක හරි. මම ඒක පිළිගන්නවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන ප්රශේන
පදකක් තිපබනවා. එකක් තමයි, අපේ ගරු අපශෝක්
අපේසිංහ නිපයෝජය අමාතයතුමා ඇසූ කාරණය.
පුවත් ෙත් දැන්වීපමහි 12.5ක් කියා තිබුණා පන්. එය
ඉහළ -high- ගණනක්. එතරම් ඉහළ rate එකක්
පුවත් ෙත් දැන්වීපමහි දැම්පම් ඇයි කියා ගරු
අපශෝක් අපේසිංහ මහත්මයා ඇහුවා. පුවත් ෙපත්
එපහම දැම්මා නම් 11 යි දශම ගණන ගත්තාම, එහි
තිපබන ප්රශේනය පමාකක්ද කියා එතුමා ඇහුවා. එය
සාමානය පුරවැසියකු අහන ප්රශේනයක්. මපේ
හිතටත් එය එනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: It is a huge
difference.
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Yes, it
is a huge difference.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් මුළු case එකම
පමමඟින් අපනක් ෙැත්ත හැපරනවා. ගරු හර්ෂ ද
සිල්වා නිපයෝජය අමාතයතුමා, it is a huge gap.
Three-day rule එක අයින් කළාම it is about a 2.5
per cent difference.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: හැබැයි ගරු
නිපයෝජය අමාතයතුමා, එම පේදපේම යටින්
කියැපවනවා-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ගැටලුව තිපබන්පන්, three-day rule එක අයින්
කරපු එක පමහි නැති එකයි. Three-day rule එක
අයින් කරපු එක පමහි තිපබන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කුමන
පේදපේද කියා මට කියන්න?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඊට අමතරව,
පම්කත් වැරැදියි පන්.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: කමිටුපේ report
එපක් -(38) පිටුපේ- 9.3 බලන්න. එහිම යටින්
සඳහන් පවනවා, “...තවද පවන්පේසියට දින
පදකකට පෙර එනම් 2015 පෙබරවාරි 25 දිනට
පෙර අවසන් සතිපේ ේවිතීයක පවළඳෙල සාමානය
ඵලදා අනුොතය 10.03 ක් ෙමණක් විය. ....” කියා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, ඒ
කාරණය පගාඩක් වැදගත්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, පමහි
භාෂාව බලන්න පකෝ. “10.03 ක් ෙමණක් විය.”
කියායි තිපබන්පන්. Report එපක් concentrate කර
තිපබන්පන් 9.48 කියන එකයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒකත් වැරැදියි පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 10.14යි.
සාමානයය තමයි-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එහි ියා
තිපබන විධිය ටිකක් නිවැරැදි මදි.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඔේ, සාමානයය
-average- එක තමයි දාලා තිපබන්පන්.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: පවනසේ කරන
එක-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි,
සාමානයය පනාපවයි පන් පමතැන තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමා, පමහි වැදගත්කම- මාසයක්
ඇතුළත පම් increase එක වුණා නම් කමක් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමහි තිපබන භාෂාව බලන්න. “ෙමණක් විය.” කියා
පන් තිපබන්පන්. අපි ඒක පන් ඔේපු කරන්න

( 682 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

Within about three, four days, you can see an
increase of about 1 per cent.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපලස
තිබියදී 12.5ක කූෙන් එකක් පදන්පන් ඇයි?
“...තවද පවන්පේසියට දින පදකකට පෙර එනම්...
අවසන් සතිපේ ේවිතීයක පවළඳෙල සාමානය ඵලදා
අනුොතය 10.03 ක් ෙමණක් විය...” කියායි සඳහන්
වන්පන්.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Okay. I
will agree.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක නිවැරැදි
කරමු දැන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “ෙමණක්” කියායි
සඳහන් වන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමාපහාතක්
ඉන්න. අපි එක එක පේවල් කියනවා. මට හරියටම
පම් point එක පත්රුපණ් නැති හින්දායි අහන්පන්.
නිපයෝජය විගණකාධිෙතිතුමනි, පම් කියන කතාව ඒ කියන්පන් 2015 පෙබරවාරි 27වන දිනට කින්
සතිපේ ේවිතීයික පවළඳ පොළ සාමානය ඵලදා
අනුොතිකය 9.48ක් වුණා කියා- ඔබතුමන්ලාපේ
වාර්තාපේ තිබුණාට, එය 10.14ක්ය කියා ගරු හර්ෂ
ද සිල්වා නිපයෝජය අමාතයතුමා කියන කථාවට
ඔබතුමා එකඟ පවනවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “ෙමණක්”
කිේවාම, 9.48ත් වඩා අඩුයි වාපගයි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : “ෙමණක්” කියන
එක වැඩක් නැහැ. “විය” කියා සඳහන් කරමු.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : “10.3ක්
ෙමණක්” කියන එක “10.03ක් විය” කියා කිේවා
නම් හරි.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: එය පමතැනත්
සඳහන් පවලා තිපබනවා පන්. අපි අරපගන
තිපබන්පන් buying rate එපක් average එකයි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : අපි වාකයපයන්
වාකයයට ගනිමු. පකටුම්ෙත් වාර්තාපේ 9.3 පේදය
කියවන්න.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි මා
කියන්පන්. 9.48ක් කියන figure එක 10.14ක්
පවන්න ඕනෑ කියා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?
එච්චරයි. පිළිගත්පතාත් අෙට එය දමන්න පුළුවන්.

සභො ිතුමො : පකටුම්ෙත් වාර්තාපේ 9.1 පේදය
සහ 9.2 පේදය නිවැරැදියි පන්. ඒ පේද පදක එපහම
ම තිපබනවාද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : 9.3 පේදය
කියවන්න. 9.3 පේදපේ වාකයපයන් වාකයය ගනිමු.
“2015 පෙබරවාරි 27 දිනට සේථාවර පොලී
අනුොතිකයක් තීරණය කිරීමට ොදක කර ගන්නා
ලද පෙර සතිපේ ෙැවති ේවිතීයික පවපළඳ පොළ
සාමානය ඵලදා අනුොතිකය 9.48ක් විය.” කියන
එක හරිද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, ඔේ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ
උත්තරයක් පනාපවයි මා බලාපොපරාත්තු වන්පන්.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ උත්තරයක්.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: අෙ average
එකයි දාලා තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පදපක්ම
average පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : හරි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඊළඟට, “එපලස
තිබියදී අදාළ පවන්පේසිය සඳහා .... - මා හිතන්පන්
ඒ වාකයය එතැනින් අයින් කරමු. ෙසේපසේ අහන
question එක ඔබතුමන්ලා අහන්පන් ඒ නිසා පන්.
එපහම ගණන හදා ගත්පත් පකාපහාමද කියලා පන්
අහන්පන්. “එපලස තිබියදී අදාළ පවන්පේසිය
සඳහා 12.5%ක සේථාවර පොලී අනුොතිකයක්
ප්රකාශයට ෙත් කර තිබුණි.” කියන ඒකත් හරි පන්.
“තවද පවන්පේසියට දින පදකකට පෙර එනම්
2015 පෙබරවාරි 25 දිනට පෙර අවසන් සතිපේ
ේවිතීයික පවපළඳ පොළ සාමානය ඵලදා අනුොතය
10.03ක් ෙමණක් විය.” කියන එක වැරැදියි.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඔේ, පදපක්ම
average එකයි දාලා තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි
පමතැන තිපබන ප්රශේනය පම්කයි. පමහි optics
එපක් පලාකු ප්රශේනයක් තිපබනවා. 9.48ට තිපයේදී
12.5ට කූෙන් එකක් දැම්පම් ඇයි කියන ප්රශේනය
බැලු බැල්මට තදයි. නමුත් 9.48 පමතැනට අදාළ
නැහැ. අදාළ වන්පන් 10.3යි.
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය: අපි සඳහන් කර
තිපබනවාගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ෙසුව
පන් ියා තිපබන්පන්. එය ියා තිපබන්පන් නිකම්
addendum එකක් වාපගයි. 9.48ට තිපබන විට ඇයි
12.5ට දුන්පන්?

9.3 පේදපේ ඉහතින් සඳහන් වන්පන්, “ේවිතීයික
පවපළඳ පොළ සාමානය ඵලදා අනුොතය”
කියලායි. ඊට ෙසුව එම පේදපේම සඳහන් වනවා,
“ේවිතීයික පවපළඳ පොළ සාමානය ඵලදා
අනුොතය” කියලා. ඒ වාකය පදපක්ම වචන
සමානයි පන්. එතපකාට ඒ වාකය පදපක් අගයන්

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
ඒක පන් පම් argument එපක් basis එක.
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පදකක් වශපයන් සඳහන් වුපණ් පකාපහාමද? ඒ
පදකම කියන්පන් සතියකට කින්.

ප්රධාන වශපයන් පම් ප්රශේනය තමයි එතැන
තිපබන්පන්. Secondary market එපක් තිපබන
එකයි, ඊළඟට ෙරණ bond එකකුයි අතර පවනස
තිපබනවා. ප්රධානම ප්රශේනය පම්ක justify කරලා
නැහැ. පම් වන කල් justification එකක් ගන්න බැරි
වුණා. ඒපක් justification කියන එපකන් අදහසේ
වන්පන් පම් නිසා පමතැනට එනවාය කියන එක
පනාපවයි, 12.5 ගත්පත් පමාන ෙදනමින්ද කියන
කාරණයයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : තව එක වරදක්
තමයි, පමහි සඳහන් කරනවා, “දින පදකකට පෙර”
කියා. දින පදකකට පෙර සතියක් නැහැ. දින
පදකකට පෙර තිපබන්පන් දිනයක්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : එතැන බලන්න
ඕනෑ, auction එකට දවසේ පදකකට කින් rate එක
කීයද කියලා පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මා
verbatim එක කිපයේවා, justify කරලා
තිපබන්පන් පකාපහාමද කියලා දැන ගන්න. මට
මතක නැහැ, පකාපහේද තිබුපණ් කියලා. ඒ
පගාල්පලෝ survey එකක් කරනවාය කියනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : දින පදකකට පෙර
average එක ගන්න බැහැ.
ගරු
අජිත්ත
පී.
ප පර්රො
මහතො
:
විගණකාධිෙතිතුමනි, අපි 9.3 පේදය ගැනයි
සාකච්ඡා කරන්පන්. පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි,
විගණකාධිෙතිතුමාට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් පත්රුම් කර
පදන්න.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : Survey එකක්
කරනවා නම් survey එපක් papers තිපබන්න එො
යැ. ඇත්ත වශපයන්ම එපහම පමානවත් බැහැ.
එපහම තිපබනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. Changes
ඕනෑ
පදයක්
කළාට
ගැටලුවක්
නැහැ.
විගණකාධිෙති වාර්තාව සකසේ කිරීපම්දී ගත්ත
පතාරතුරු අනුව තමයි ඒ කාරණය දැම්පම්. ඒ නිසා
අපි පම් gap එක reconcile කරන්න ගිපේ නැහැ.
පමපහම secondary market එපක් gap එකක්
තිපබනවාය කියන කාරණය කිේවා විතරයි.
12.5කට justify කරන්න කිසිම evidence එකක්
දුන්පන් නැහැ. ඒ පගාල්පලෝ researches කරනවාය
කියලා papers පදන්න කිේවා. නමුත් එපහම කිසි
පදයක් පදන්නත් බැරිව ගියා. ඒ කාරණය විතරයි
කියන්පන්. ඒක අවශය විධියට කර ගන්න පුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
විගණකාධිෙතිතුමනි, දැන් අපේ පකටුම්ෙත්
වාර්තාපේ 38වන පිටුපේ 9.3 පේදපේ පමපසේ
සඳහන් වනවා: “2015 පෙබරවාරි 27 දිනට සේථාවර
පොලී අනුොතිකයක් තීරණය කිරීමට ොදක කර
ගන්නා ලද පෙර සතිපේ ෙැවති ේවිතීයික
පවපළඳ පොළ සාමානය ඵලදා අනුොතය 9.48ක්
විය. එපලස තිබියදී අදාළ පවන්පේසිය සඳහා
12.5%ක සේථාවර පොලී අනුොතිකයක් ප්රකාශයට
ෙත් කර තිබුණි. තවද පවන්පේසියට දින පදකකට
පෙර එනම් 2015 පෙබරවාරි 25 දිනට පෙර අවසන්
සතිපේ ේවිතීයික පවපළඳ පොළ සාමානය ඵලදා
අනුොතය 10.03ක් ෙමණක් විය. ඒ අනුව 2015
පෙබරවාරි 27 දින පවන්පේසි සඳහා සේථාවර පොලී
අනුොතය පලස සියයට 12.5 තීරණය කළ ආකාරය
අනාවරණය පනාවීය”.

සභො ිතුමො : ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි,
පොලී
අනුොතපේ
බලෙෑම
සම්බන්ධපයන් තමයි විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාපේ 28වන පිටුපේ 5.1.19 පේදපේ
සම්ූර්ණපයන්ම සඳහන් වන්පන්. ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව දුන් පිළිතුපරන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ
පිළිතුරට බලෙෑමක් පනාවන නිසා පමය
යාවත්කාලීන වාර්තාවට ඇතුළත් කර තිපබනවා.
එහි උෙපල්ඛනපේ පිටු අංක 152 – 153 දක්වා
සඳහන් වනවා. එහිදී පම් පිළිබඳව කළ සාකච්ඡාව
තුළ නිශේිත verbatim එකක් නැහැ. ඒ පවලාපේ
ප්රශේන කිරීමක් පකරිලා නැහැ. ඒ නිසා
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය ම සනාථ වන
කාරණාවක් නිසා තමයි ඒ කාරණය පම් වාර්තාවට
ඇතුළත් කපළේ. ඒපක් contradiction එකක්
තිබුපණ්
නැහැ.
පල්ඛනවල
පකාපහේවත්
contradiction එකක් තිබුපණ් නැහැ.

දැන් පමතැන පොඩි ගැටලුවක් තිපබන්පන්. එදා
25වන දා ේවිතීයික පවපළඳ පොපළේ 30-year bond
එකට තිබී තිපබන spread එක තමයි, 10.14යි,
9.92යි. Buying 10.14යි, selling 9.92යි. එතපකාට
average එක 10.03යි. එතපකාට පම්පක් කරුණු
පදකක් තිපබනවා. 10.03, එපහමත් නැත්නම්
selling rate එක 10.14 කියන එක 9.48ට වඩා
සෑපහන වැඩියි. ඒක නිවැරැදියි පන්. එතපකාට 9.48
සහ 12.5 අතර තිපබන තරම් පලාකු පවනසක්
පමතැන නැහැ. ඒක තමයි පම් සාකච්ඡා වන්පන්.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඇත්තටම පම්
වාර්තාපේ එපහම කියන්පන්ත් නැහැ, කියන්න
උත්සාහ කරන්පන්ත් නැහැ. Comparatives විතරයි
සඳහන් වන්පන්. එයට අවශය විපශේෂ කාරණාවක්
තිපබනවා නම් සඳහන් කිරීම සුදුසුයි. ඒපක්
ගැටලුවක් නැහැ. පම්ක secondary market එක.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : මපේ ප්රශේනය
පමයයි. අපි කරන්පන් සංකීර්ණ subject එකක්
පන්. අෙට ඕනෑ ගණන් ියන්නත් බැහැ, අෙට ඕනෑ

( 684 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ප්රශේන අහන්නත් බැහැ. දැන් පම් වාර්තාව අනුව
තිපබන පේ ඉතාමත් ෙැහැදිියි. පම් රපේ අන්තිමට
තිබුණු පොලී අනුොතය පමාකක්ද? අෙට තිපබන
වාර්තාවලට අනුව අවුරුදු 30 bond එපකන් 10.14
ලැපබන්පන්. ඒ වන පකාට අන්තිමට තිබුණු පොලී
අනුොතය 10.14යි. පම් 25වන දාට තිපබන
ප්රමාණයයි. ඒක පන් සඳහන් වන්න ඕනෑ. වැදගත්
වන්න ඕනෑ ඒකයි. අෙට ප්රශේනයක් තිපබනවා නම්
ඒකයි වැදගත් වන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ලැබී නැත්නම් ලැබී
නැහැයි කියා ියන්න ඕනෑ.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො : ඒපක් අදහස
නැහැයි කියන එක තමයි. තීරණය කළ ආකාරය
අනාවරණය පනාපේ කියා සඳහන් වන්පන් ඒ
නිසායි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පමයින් අදහසේ
වන්පන්, පමෙමණ අඩු ප්රමාණයට තිබුණු පොලී
අනුොතය 12.5කට හදලා තිපබන්පන් පකාපහාමද
කියන එකයි.

අනික් කාරණය තමයි, ගිය සුමාපන් 9.48ට තිබුණු
ප්රමාණය දවසේ ෙහකින් 10.14 දක්වා වැඩි වනවා.
එතපකාට පෙපනනවා, පම් දවසේ ගණන තුළ
interest rate එක sixty basis points වැඩි පවලා
තිපබනවාය කියලා. ආර්ික විදයාවට අනුව අපි
ගණනය කරනවා නම්, ඒක තමයි වැදගත් වන්පන්.
පම්ක 8 තිබිලා වැඩි වුණා නම්, you can see the
upward trend. පමතුමා කියන විධියට පම්ක 11
ඉඳලා ෙහළට බහිනවා නම් ෙහළට බහින එකක් අපි
උසේසා තිපබනවා. ගිය සුමාපන් 9.48ට තිබුණා
කියන්පන් විශාල ප්රමාණයක පවනසක්.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඒක
අනාවරණය පවලා නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අනාවරණය අපි
දන්පන් නැත්නම්, ඒ පගාල්ලන්පේ formula එකක්
තිපබනවා නම් ඒක ියපවන්න ඕනෑ.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : අපි formula
එකක් ඉල්ලා තිපබනවා. නමුත් දීලා නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අෙට නැති එකක්
ියන්න බැහැ පන්. අෙට දුන්පන් නැහැයි කියලා
අෙට ඕනෑ ඒවා ියන්න බැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒකට
තවත් angle එකක් තිපබනවා. කවදාද, newspaper
එපක් publish කපළේ?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඉල්ලුවත් දීලා
නැහැ.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය : 25, 26
දවසේවල.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඉල්ලා
තිපබනවා, දීලා නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : 25 නම් 25
දිනය ගත යුතුයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමා, අපි දන්පන් නැත්නම් ියන්න
ඕනෑ, “අපි formula එකක් ඉල්ලා තිපබනවා. නමුත්
formula එකක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගණනය
කළ ආකාරය පිළිබඳව අෙට ෙැහැදිි කිරීමක්
පනාමැත” කියලා.

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය : පම්
පගාල්පලෝ coupon rate එක calculate කරන්පන්
ඊට පෙර සතිපේ secondary market average එක
සලකා බලලායි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Average
එක සලකා බැලුවාම අනික් එක පමාකක්ද?

ගරු අජිත්ත පී. ප ර්රො මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා,
formula එකක් තිපබනවා කියන එක පකාපහන්ද
හම්බ වුපණ්? Formula එක හම්බ වුපණ් නැහැ.
නමුත් formula එකක් available කියන එක
පකාපහන්ද හම්බ වුපණ්?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : එතුමිය කියන එක
නිවැරැදියි. ගිය සුමාපන් average එක සලකා
බලනවා. එතපකාට upward trend එක පෙපනනවා
පන්. පම් සුමාපන් බැලුවාම -

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො:
ඒ අය කිේවා. ඒ
අය වාිකව කියනවා පන්, formula තිපබනවා.
research කළා . ඒ වාපේ කාරණා කියනවා පන්.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො : ඔය අනුොත
පදකම පිළිබඳව පලාකු formula එකක් තිපබනවා.
එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය : 25වන දා rate
එක එන පකාට පම්ක publish කරලා ඉවරයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒ පගාල්ලන්පේ
පමාකක් පහෝ formula එකක් තිපබනවා පන්.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: අපි
ඇහුවා,
formula එකට ගන්පන් පමානවාද කියලා. නමුත්
ඒකට උත්තරයක් ිඛිතව දුන්පනත් නැහැ, වාිකව
දුන්පනත් නැහැ.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : තිපබනවාය
කියලා කියනවා. අපි දන්පන් නැහැ. අපි ඉල්ලා
තිපබනවා. නමුත් අෙට දීලා නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:
නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමා පමහි භාෂාව බලන්න පකෝ.
ඉතා ෙැහැදිියි පන්.
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වන දින ඵලදා අනුොතිකය 10.14 ක් විය. තවද,
three-day rule එපක් effect එකත්,-

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මන්ීතුමා දැන්
හරිපන්. පම්ක ඉක්මනට ියමු. 9.3හි සඳහන් පේ
පකටිපයන් කියන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:
කියන්න ද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො:

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Three-day
rule එක effect පවන්න 12.5 දැම්පම් bond එකට
දවසේ කිහිෙයකට කින්පන්. දැන් three-day rule
එක ඉවත් කපළේ bond එක දවපසේ පන්.

මම පකටිපයන්
හරි, කියන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:
ඉහළ
පොලී
අනුොතයක් තීරණය කිරීම පහේතුපවන් මූලය
පවපළඳ පොළ තුළ සිදු වූ බලෙෑම:

ොර්ිපේන්තු නිලධොරිනියක: තවද ඉහත කී
පුවත්ෙත් දැන්වීම් ෙළ කළ 2015.02.25 දින ඵලදා
අනුොතය 10.14 ක් විය.

“2015 පෙබරවාරි 27 දිනට සේථාවර පොලී
අනුොතිකයක් තිරණය කිරීමට ොදක කර ගන්නා
ලද පෙර සතිපේ ෙැවති ේවිතීයික පවපළඳ පොළ
සාමානය ඵලදා අනුොතය 9.48ක් විය.” ඉතිරි වාකය
ඉවත් කරලා කියන්නම්. තවද, “2015 පෙබරවාරි 25
දිනට පෙර අවසන් සතිපේ ේවිතීයික පවපළඳ පොළ
සාමානය ඵලදා අනුොතය 10.03 ක් ෙමණක් විය.”
තවද, 25 වන දින පොලී අනුොතය වූපේ 10.14 කි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එම කරුණ
පිළිබඳව විපශේෂ අවධානයට ලක්විය යුතුව ඇත. 9.4
පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීපමන් මූලය පවපළඳ
පොළ තුළ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට වැඩි
වාසිදායක තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකිවීම. ඒක
අපේ මූලධර්මවලට හානියක් නැත්නම් තිබුණට
කමක් නැහැ. කියන්න බලන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: තනිකරම හානියක්
පවනවා. පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වුපණ් නැහැ
පන්. දැන් තිපබන ක්රමය තමයි පවන්පේසි ක්රමය.
පවන්පේසි ක්රමපයන් විතැන් වුපණ් 2008 දී ඍු
ක්රමයටයි. ඒ special Board approval එකක් අනුව
පදසැම්බර් මාපස පවනකම් විතරයි. පදසැම්බර්
මාපසන් ෙසේපසේ කිසි Board approval එකක් නැහැ,
ඍු ක්රමයට. එතපකාට විතැන් වීමක් සිදුපවලා
නැහැ. පවන්පේසි ක්රමය තමයි ෙවතින ක්රමය.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ෙත්තර දැන්වීම
දැම්පම් එදා ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ, ඒක ියන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: තවද,
අදාළ පවන්පේසිය පිළිබඳ පුවත් ෙත් දැන්වීම
ප්රකාශයට ෙත් කළ 2015.02.25 දින පොලී
අනුොතිකය වූපේ 10.14 කි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: කරුණු පමපසේ
තිබියදී පවන්පේසි සඳහා 12.5 ක,- පම් පේදය
පමපහම්ම තියන්න.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: 9.4හි තිපබනවා,
පවන්පේසි ක්රමයට විතැන්වීපමන් මූලය පවපළඳ
පොළ තුළ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට වැඩි
වාසිදායක තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකිවන බවට
විගණකාධිෙතිවරයා විසින් ඉදිරිෙත් කර ඇති
තර්කය පිළිබඳ නියම තත්ත්වය. “..පවන්පේසි
ක්රමයට විතැන්වීපමන් මූලය පවපළඳ පොළ තුළ
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට වැඩි වාසිදායක
තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකිවන බවට වූ
විගණකාධිෙතිවරයාපේ මතය පිළිබඳ කමිටුපේ
අදහස.” -“කමිටුපේ අදහස” කියලා එය පවනසේ විය
යුතුයි. ඊට ෙසුව අපි පම් තිපබන පේ කියලා
පිළිතුරක් පදමු.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එකී පවන්පේසිය
පිළිබඳව 2015.02.25 දින ප්රකාශයට ෙත් කරන ලද
පුවත් ෙත් දැන්වීපම් සියයට 12.5ක පොලී
අනුොතිකය සඳහන් කර
තිබුපණ්
යම්
සමීක්ෂණයක් සහ සමීකරණයක් අනුව බව මහ
බැංකු නිලධාරින් විසින් වාිකව විගණකාධිෙති
පවත ෙවසා තිබුණ ද, එවැනි සමීක්ෂණයක
වාර්තාවක් පහෝ ඊට අදාළ සමීකරණයක් පහෝ
විගණකාධිෙති පවත ලබා දීමට මහ බැංකු
නිලධාරින් අපොපහාසත් වූ බව නිරීක්ෂණය විය.
විගණකාධිෙතිතුමනි, අපි පමපහමයි කිේපේ.
එපහම සමීක්ෂණයක් තිපබනවා කියලා කිේවාට
සමීක්ෂණපේ වාර්තාව දුන්පනත් නැහැ. formula
එකක් තිපබනවා කියලා කිේවාට formula එකක්
දුන්පනත් නැහැ, කියලා. ඒකට තවත් පකාටසක්
එකතු පවන්න ඕනෑ. සභාෙතිතුමනි, 10.14 තිබුණ
දවස කවේද? මම කින් කියපු එක කියන පකාට
25 වැනි දින 10.14 ක් තිබුණා කියලා කිේවා පන්.
බලන්න, මම අන්තිමට කියපු එපක් 25 වැනිදා
පොලී අනුොතය 10.14 ක් කියලා කිේවා ද? තවද,
ඉහත කී පුවත් ෙත් දැන්වීම ෙළ කර 2015.02.25

අපි මුින්ම පම් තර්කය ියමු. “ප්රාථමික පවපළඳ
පොළ ගනුපදනු, පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම
නිසා ඵලදායිතා අනුොතිකය පොලී අනුොතිකයට
වඩා ඉහළ අගයක් ගැනීම නිසා රජයට අමතර
පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බව විගණකාධිෙති
වාර්තාව මගින් සවිසේතරව පෙන්වා පදනු ලබයි.
වේටම් කළ අගයකට බැඳුම්කර ප්රාථමික
ගැණුම්කරුවන්ට අපළවි කළද ඒවාපේ ේවිතීයික
පවපළඳ පොළ මිල ඉහළ මේටමක ෙැවතීම
පහේතුපවන් ප්රාථමික ගැණුම්කරුවන්ට පමම
ේවිතීයික පවපළඳ පොළ තුළ විකිණීම මගින් වැඩි
( 686 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ලාභ ආන්තිකයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක්
ලැපබන බවත් එම තත්ත්වය තුළ රජයට ලබා ගත
හැකිව තිබූ වාසිදායක තත්වයක් ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් පවත විතැන් වන බවත්
විගණකාධිෙති වාර්තාව නිරීක්ෂණය කරයි.

පිටොටිය අනුව පවන්පේසි ක්රමය රීතිය බැවින්
පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම නිසා අවාසියක්
සිදුවන බවට වූ තර්කය පිළිගත පනාහැකිය.”

පකපසේ පවතත් මින් විසේතර කර ඇති ෙරිදි
අත්පොපත් B (i) ෙරිච්පේදපේ දැක්පවන නීතිපයන්
පිළිගත් කාර්ය පිටොටිය අනුව පවන්පේසි ක්රමය
රීතිය බැවින් පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම නිසා
අවාසියක් සිදුවන බවට වූ තර්කය පිළිගත
පනාහැකිය.”

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඕනෑ නැහැ. Rule
එක කිේවාම -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “තවද,
පවන්පේසියට විතැන්වීමක් කළ යුතුව නැත.”

The Hon. Sujeewa Senasinghe: But you
have to understand that with the Board Papers
the Rule was changed to the direct placement in
2008.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පොඩ්ඩක් තද වැඩියි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පනාපවයි
පන්, තිපබන්පන්. මාතෘකාව තිපබන්පන්,
පවන්පේසි ක්රමයට විතැන්වීපමන් මූලය පවපළඳ
පොළ තුළ ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට වැඩි
වාසිදායක තත්ත්වයක් - පම් කියන්පන් -

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නම්
පොඩ්ඩක් අඩු කරලා පදන්නපකෝ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තද
වැඩි වුපණ්, පදාළහමාරක් වැඩියි කියන එක
පිළිගන්න බැහැ කියන එක -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එතපකාට පම්
පමාකක්ද කියන්පන්? පවන්පේසි ක්රමය විතැන් වීම
කියලා කියන්පන්, රීතිය direct placement.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ. පම් ඒක
පනාපවයි. පම් පවන එකක්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, එය අපි
පිළිගන්පන් නැහැ කියලා තමයි කියන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පම් පවන point
එකක්. We are on 9.4. ගරු හර්ෂ මැතිතුමනි, පම්
කථා කරන්පන් - පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම
වැරැදියි කියලා අදහසක් තිපබනවා පන්, එයින්
හානියක් වුණා කියලා. අපේ මුල් තර්කයට යනවා.
අපි ගිහිල්ලා කියනවා, පවන්පේසි විතැන්වීම Rule
එක නිසා පම් විධියට තර්ක කිරීම වැරදියි,
විගණකාධිෙතිතුමා -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පිළිගන්පන් නැහැ
කියන වචනය එන්න ඕනෑ පන්. ඒක ඇවිල්ලා
නැහැපන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Manual එපක් B
(i) අනුව රීතිය පවන්පේසි ක්රමය නිසා පමපහම
තර්කයක් නඟන එක logical නැහැ කියලා
කියන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒකට
කූෙන් එක ෙටලවා ගන්න එො.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ වුණත් ගිය
සටහන්වල සටහන් වුපණ්, රීතිය පවන්පේසි ක්රමය
- මම විසේතර කරන්නම්. ඉසේසර පවලා පමතැන
අදහසේ පගාඩක් ප්රකාශ වුණා පන්. ඒ වුණාට
පවන්පේසි ක්රමයත් පුළුවන්, direct placementනුත්
පුළුවන් කියන තර්කය තමයි ෙළමුපවන්ම පගාඩ
නැඟුපණ්.
Monetary
Board
එපක්
approvalsවින් ඒ තර්කය බිඳුණා. ඒක
තිපබන්පන්, 2008 ඉවර පවනකම් විතරයි.
එතපකාට දිගටම රීතිය ෙැවතුණා කියන එක
සඳහන් පවන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: කූෙන් එක නැහැ
පමහි. ඔබතුමා 9.4 පකාටස කියවා ගන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “ප්රාථමික
පවපළඳ පොළ ගනුපදනු, පවන්පේසි ක්රමයට
විතැන් වීම නිසා ඵලදායිතා අනුොතය පොලී
අනුොතයට වඩා ඉහළ අගයක් ගැනීම නිසා රජයට
අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බව ....” ඔේ, ඔේ.
ඒක වැරැදියි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පල්කම්තුමිය,
පමපහම දමමුද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පමතැනට
අදාළ නැහැ. ඒක පමතැනට අදාළ නැත්පත් පමතැන කියන්පන් auctionවලට යන එක policy
එකක් විධියට වැරදියි, නීතිය විධියට වැරදියි කියන
තර්කය මත පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: කියපු එක
කෙන්න එො.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක තියනවා. ඒපක්
තිපබන්පන් පමාකක්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: යන එක පනාපවයි,
විතැන් වීම.

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: “පකපසේ පවතත්
මින් විසේතර කර ඇති ෙරිදි අත්පොපත් B (i)
ෙරිච්පේදපේ දැක්පවන නීතිපයන් පිළිගත් කාර්ය

( 687 )
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ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: විතැන් වීම
කියන්පන් switching පන්ද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “පවන්පේසියට
විතැන්
වීපමන්
අවාසියක්
වූ
බවට
විගණකාධිෙතිවරයා විසින් නඟනු ලබන තර්කය
පිළිගත පනාහැක.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ, switching.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඉතින් පමාකක්ද
කියන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඉතින් හරි
පන්. අපි ඒකපන් කියන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Then you
must agree that the system which was in place
is the direct placement system. That is obvious.
For example, I switch from this chair to the
other chair. Then I have been in this chair.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පන්ද
තිපබන්පන්?
මම
කිේපේ
ඒක
පන්ද?
“විගණකාධිෙතිවරයා විසින් නඟනු ලබන තර්කය
පිළිගත පනාහැක.” That is all.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපිට ඕනෑ
නම් තව පමපහම clarify කරන්න පුළුවන්,
“ඵලදායිතා පොලී අනුොතය තීරණය වන්පන්...” -

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි. අපි
කියනවා විගණකාධිෙතිතුමාපේ තර්කය වැරදියි
කියලා. That is all. ඒකපන් අගට කිේපේ. “පමපසේ
තර්ක කරන ලද නමුත්, පම් පහේතුව නිසා
පිළිගන්පන් නැත.” That is all. ඕනෑවට වඩා
comment කරන්න ඕනෑ නැහැ පන්. එතැනින්
එහාට ගිපයාත් ඒක personal.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ගැන අපි කින්
කිේවා. Then, 9.5.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීපම්දී පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම නිසා රජයට
අයත් ආයතන මගින් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම
දුර්වලව තිබුණු බව....” - එයත් වැරදියි පන්. Direct
placements ගත්පත් රජපේ ආයතනවලට දීලා පන්.
That is totally wrong.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: ඕනෑ නම්
to make it even better, add කරන්න පුළුවන් The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
That is what I am saying.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීපම්දී පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම නිසා රජයට
අයත් ආයතන මගින් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම
දුර්වලව තිබුණු බව...” - පම් කියන එපක් පත්රුම
පමාකක්ද?

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: අන්තිම වාකය
ඕනෑ නැේද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අන්තිම වාකය
ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක ඇතුළත් කළා
පන්ද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඇත්තටම
සාර්ථකව රජපේ ආයතන පවන්පේසිවින්
ලබාපගන නැහැ. ඒකයි කියන්පන්. මම හිතන්පන්
එපහමයි.

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: “පවන්පේසියට
විතැන්වීමක් කළ යුතු නැත.”
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “කළ යුතු නැත.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
කියන්පන් ඒ පගාල්ලන් පවන්පේසිපයන් ලබා
ගැනීමට පුරුදු පවලා හිටිපේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා
රජයට ලබා ගන්න පුළුවන් වාසිය ලබා ගන්න බැරි
වුණා කියලා -

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ෙටලවන්න එො.
මම ඒකට කැමැති නැහැ. මම කියවපු ටික නැවත
කියවන්න.
එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: “පකපසේ පවතත්
මින් විසේතර කර ඇති ෙරිදි අත්පොපත් B (i)
ෙරිච්පේදපේ දැක්පවන නීතිපයන් පිළිගත් කාර්ය
පිටොටිය අනුව පවන්පේසි ක්රමය රීතිය බැවින්
පවන්පේසි ක්රමයට විතැන් වීම නිසා අවාසියක්
සිදුවන බවට වූ තර්කය පිළිගත පනාහැකිය.”

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පුරුදු කථාවක්
නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් තිපබන්පන්,
“...මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව වැනි රාජය
ආයතන බැඳුම්කර පවන්පේසිවින් සාර්ථක
ප්රතිඵල ලබා ගැනීම දුර්වලව තිබුණු බව...” -

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මම එතැනින්
නතර කළා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි
පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “පවන්පේසියට
විතැන්වීමක් සිදු වූ බවට පිළිගත පනාහැක.”
විතැන්වීපමන් අවාසියක් පනාපවයි, පවන්පේසියට
විතැන් පවන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු
හර්ෂණ
රොජකරුණො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා කියන්පන්, direct placement
කළා නම් පම්වා රජයට ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Direct placement
ොවිච්ි කළ නිසා auctionsවලට ගිපේ නැහැ පන්.
Auctionවලට එතපකාට පුරුදු පවලා හිටිපේ නැහැ.
Auctionsවල සම්බන්ධතාව පම් පගාල්ලන්ට
තිබුපණ් නැහැ කියලා කියන්පන්.

සභො ිතුමො: 39 පිටුපේ 5.3 එපක්.
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සිදුවූ ක්රමපේදපේ පවනසේකම් සමඟම භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් වූ
පසේවක අ ර්ථ සාධක අරමුදල ජාතික ඉතිරි කිරීපම්
බැංකු අරමුදල් කළමනාකරන සමාගම, මහජන
බැංකුව, ලංකා බැංකුව වැනි රාජය ආයතන
බැඳුම්කර පවන්පේසිවින් සාර්ථක ප්රිඵල ලබා
ගැනීම දුර්වල වී තිබුණු බව විගණකාධිෙති වාර්තාව
මගින් පෙන්වා පදනු ලබයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ පිළිබඳව
ෙැහැදිි කිරීමක් කළා නම් පහාඳයි. මටත්
පත්රුපණ් නැහැ.
සභො ිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව
කියවන්නද? පිටු අංක 39 - 5.3.1: “2015 පෙබරවාරි
27 දිපනන් ෙසු පබාපහෝ බැඳුම්කර නිකුතුවලදී මිල
ගණන් ඉදිරිෙත් කරනු ලැබූ ෙළමු අවසේථාපේ සිටම
බැඳුම්කර පවනුපවන් වේටම් සහිත මිල ගණන්
එනම් නාමික අගයට වඩා අඩු අගයන්ට මිල ගණන්
ඉදිරිෙත් වී තිබුණු අතර එහි ප්රතිඵලය වූපේ ඵලදා
අනුොතිකය පොලී අනුොතයට වඩා ඉහළ අගයක්
පගන තිබීමයි. පමමගින් රජයට අමතර පිරිවැයක්
දැරීමට (ආපයෝජකයන්ට වේටම් ලබා දීම) සිදු විය.
එනම් මුහුණත අගය රු.100ක බැඳුම්කර වේටම්
සහිතව ඊට වඩා අඩු අගයකට අපළවි කළද,
බැඳුම්කරය කල් පිරීපම්දී රුපියල් 100 බැගින් ආෙසු
පගවිය යුතු වීම පහේතුපවන් එම වේටම් වටිනාකම
බැඳුම්කරය නිකුත් කළ දිනපේදීම රජපේ අමතර
වගකීමක් බවට ෙත්වීම පේ. වේටම් කළ අගයකට
බැඳුම්කර ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්ට අපළවි කළද
ඒවාපේ ේවිතීයික පවපළඳ පොළ මිල ඉහළ
මේටමක
ෙැවතීම
පහේතුපවන්
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්ට පමම බැඳුම්කර ේවිතීයික
පවපළඳ පොළ තුළ විකිණීම මගින් වැඩි ලාභ
ආන්තිකයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැපබන
අතර එම තත්ත්වයන් තුළ රජයට ලබා ගත හැකිව
තිබූ වාසි සහගත තත්ත්වයක් ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් පවත විතැන් වන බව
නිරික්ෂණය විය. පමම ෙසුබිම තුළද සම්ූර්ණ මුදල්
අවශයතාවම සපුරා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් ඉදිරිෙත්
කර ඇති මිල ගණන් පිළිපගන පවන්පේසි මගින්ම
වේටම් සහිතව බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි.”

“ ක්රමපේදපේ පවනසේකම් සමඟම” ඒ
පමාකක්ද?
සභො ිතුමො: පවන්පේසිපයන් රජයට අවාසියක්
වුණා කියන පකාටස තමයි ඊළඟ එක තිපබන්පන්.
9.5.1ට තමයි ඊළඟ පකාටස අදාළ පවන්පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පම්පක් මාතෘකාව
පවනසේකරමු. “ බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී
පවන්පේසි ක්රමයට විතැන්වීම කියන වචනය අයින්
කරමු. පමාකද ඒකට debate එකක් තිපබනවා පන්
විතැන්වීම ගැන. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී
පවන්පේසි ක්රමය භාවිත කිරීම තුළ, රජයට අයත්
ආයතන මගින් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම
දුර්වලව තිබූ බව” අපි ඒපක් මාතෘකාව පවනසේ
කරනවා. විතැන්වීම පවනුවට “බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීපම්දී පවන්පේසි ක්රමය භාවිත කිරීම නිසා රජයට
අයත් ආයතන මගින් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම
දුර්වලව තිබූ බව”
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: “විතැන්වීම”
අයින් කරනවා. “නිසා” කෑල්ල තිපබනවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඊට ෙසේපසේ අගට
එකතු කරමු. “ එවැනි තත්ත්වයක් තුළසභො ිතුමො: ඒ එකතු කරන්පන් පකාතැනටද?
අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මාතෘකාවට පනාපවයි.
9.5 පඡදය අගට.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මගින් පෙන්වා පදනු
ලබයි.

“ ඉහත සඳහන් පඡදය පිළිබඳ මහ බැංකුව විසින්
ලබා දුන් පිළිතුර විගණන පඡදය සඳහා බලෙෑමක්
ඇති පනාකරන බැවින් සහ පවනත් පතාරතුරු
මගින් පමම පඡදය පිළිබඳ පනාඑකඟතාවයක්
පනාවූ බැවින් පමම පඡදය යාවත්කාලීන විගණන
වාර්තාවට එපලසම ඇතුළත් කරන ලදී” පයාමුව:
උෙපල්ඛනපේ පිටුව 158-159

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම කියපු එක
තමයි එතුමා අදහසේ කර තිපබන්පන්. එතුමා අදහසේ
කර තිපබන්පන්, auction එක නිසා direct
placementsවලදී captive sourcesවලට අවසේථාව
පදනවා පන්. ඒක පම් අයට auction ක්රමය නිසා
අවසේථාවක් පනාමැති වීම. ඒකයි පමතුමා කියලා
තිපබන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්පක් අදහස
පවන්පන් පමාකක්ද?

ගොමිණී
විපේසිිංහ
මහතො:
Primary
dealersලාපගන් තමයි ගිහින් වැඩි මිලට අර ගන්න
ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කිපයේපේ කී පවනි පිටුපවන්ද සභාෙතිතුමා?
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ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක පන් ETP
එකත් captive source එකක් විධියට recognize
කරන්න ඕනෑ කියලා කියන්පන්. .

අනිවාර්පයන් පම්ක compare කරනවා පන්
alternative views තිපබනපකාට. එතපකාට
ප්රශේනයක් පවනවා.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒකයි Insurance Trust
Fund එක ඔක්පකාම එන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: උඩ පවනසේ කළාට
ෙසුව ඒක ප්රශේනයක් නැහැ යට එක. උඩ විතැන්
ක්රමය කියන්පන් නැතිව “බැඳුම්කර නිකුත් කිරීපම්දී
පවන්පේසි ක්රමයට රජයට අයත් ආයතන මගින්
සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම දුර්වලව තිබූ බව”.
එපහම තිේබා නම් හරි පන්ද? Otherwise, it will
get complicated.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක පකළින්ම
දැම්මා නම් හරි පන්ද?
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒක පවනම
නිර්පේශයක් විධියට යන්න පවන්පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපි නිර්පේශයක්
දාලා පම්කට එකතු කරමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පමතැනදී මම
හිතන්පන්, පමතැනදී අපි කියන්න ඕනෑ, පවන්පේසි
ක්රමයට යාපමන් විපශේෂපයන්ම EPF එකට සහ
ETF එකට පවන්පේසියට යන්න බැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්කට අෙට
එකඟ පවන්න බැහැ පන්. අපි කියන්පන්
auctionsවලදී හැම පදනාටම සාධාරණ අවසේථාවක්
තිපබනවා කියන එක පන්. ඒපක්දී අපි කියන්න
ඕනෑ ආණ්ඩුපේ පේවල් ඒ වාපේම competitive
පවන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ෙටලවා
ගන්න එො. ඕනෑ පකපනක්ට පවන්පේසියට යන්න
පුළුවන්.
ඒ
යන්පන්
එක්පකෝ
ඍුවම
ඔයපගාල්ලන්ට license එකක් තිපබනවා නම් සහ
EPF එකට license එකක් නැතුව primary dealer
පකපනක් හරහා පවන්පේසියට යන්න පුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
කියන්පන් සමහර ආයතනවලට auction එපක්දී
ගන්න බැහැ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Their
point is, they must have direct access. ඒකයි
කියන්පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ETF එක primary
dealer පකපනක් පනාපවයි.
ඩේිව්. පි.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ETF සහ
Insurance Trust Fund එකට primary dealership
එකක්වත්, authorized dealership එකක්වත් නැහැ
ඒ අය ආපයත් පදන්න ඕනෑ primary dealer
පකපනක් හරහා.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Direct
access තිපබනවා ඕනෑ පකපනක්ට, through a
primary dealer.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
what they are saying.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
පමාකක්ද?

ගරු(ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
පදකක් තිපබනවා. Primary dealer පකපනක්
ඇවිල්ලා primary market එපකන් පවන පකපනක්
සඳහා ගන්නවා. දැන් Bank of Ceylon එක
ඇවිල්ලා Perpetual Treasuries පවනුපවන්
ගත්තාපන් තුන්දහසක්. ඒක ගිහින් පවන ගණනකට
විකුණන්පන් නැහැ. ඒක ඒ ගණනට පදනවා. They
are broker dealers. පොඩි brokerage commission
එකක් තිපබනවා. නැතුව මිපලහි පලාකු පවනසක්
පවන්පන් නැහැ.

ඩේිව්.පි.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒක පකපරන්ෙ
ඕනෑ primary dealer පකපනක් හරහා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මහජන බැංකුව,
ලංකා බැංකුව තිපබන්පන් පකාපහාමද?
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ අයට
primary dealership තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් වාකය වැරදියි.
උදාහරණය වැරදියි.

The Hon. Harshana Rajakaruna: Still, it is
a loss.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
ෙටලවාගන්න එො.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: No, it is
not a loss. It is a small, minute cost.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම්ක අයින්
කපළාත් ප්රශේනයක්ද? පම්ක complicated පන්ද?
පම්ක විසේතර කරනවා නම් සෑපහන්න විසේතර
කරන්න පවනවා.

එතැන ප්රශේනය තිපබන්පන් primary market
එපකන් අරපගන EPF එකට Secondary market
එපක්දි විකුණුපවාත්. එපහම කපළාත් තමයි loss
එකක් තිපබන්පන් EPF එකට. එතපකාට EPF
එකට හරි Bank of Ceylon එකට හරි ඕනෑම
captive source එකකට. එතපකාට private

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පඡදයක් පිටින්
අයින් කරන්න එො. අපේ argument එක යටින්
තියන්න. නැත්නම් numbers පවනසේ පවනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

placement කළත්, cost එකක් තිපබනවා. Auction
කළත් එම cost එකම තිපබනවා. එතපකාට private
placement එපක් සිට auction ක්රමයට ගියා කියලා
cost එපක් පවනසක් නැහැ. සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමන්ලා මා කියන පේ පත්රුම් ගන්නවාද?
Private placement එපකන් ගත්තත්, auction
එපකන් ගත්තත් ETF එකට යන වියදම එකමයි.

පවන්පේසියට යන්පන් නැතුව මම බලා පගන
ඉන්නවා. පමාකද මම බලාපගන ඉන්පන්, මම
යන්පන් නැහැ. මපේ තරැේකාරය ගිහින් ගන්නවා.
මට එයත් එක්ක පවනම side deal එකක්
තිපයනවා. එයා අරපගන මට පවන ගණනකට
secondary market එපක් විකුණනවා. පම් පදක
ෙටලවා ගත්පතාත් වැපඩ් upset යනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
කියන්පන්, private placement එපක් chance එක
ගන්න පුළුවන්. Auction එපක් ගන්න chance
අඩුයි. Auction එපක් තමයි ලාභය එන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Private placement
ක්රමයට යන පකාට ඔය කියන විධියටම ඔබතුමන්
කියන කාරණය හරි. නමුත් auction එකට යන
පවලාපේම එයා තීරණය කරලා එයාපේ මිලට
තමයි එන්පන්. එතපකාට secondary market එකට
එන්පන් නැහැ. Secondary market එකට ආවාම
තමයි gap එක තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
එකක් පනාපවයි.
ගොමිණී
විපේසිිංහ
මහතො:
Private
placementsවලදී private කිේවාට මිනිසුන්ට පදන
එකක් පනාපවයි. නැවතත් dealersලා හරහා
යන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Secondary
market එකට ගිපයාත් තමයි ොඩුව තිපබන්පන්.
ඒක පවනම දාන්න ඕනැ. පම් cost එක කියන එක
primary market එපක් cost එකක් එන්පන් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Cost එක
එකයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක hypothetical
situation කියෙ ැත්තපත්ත/eaka තිපබන්පන්.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Cost එක නැහැ. Cost
කියන්පන් ඔබතුමන් කියන විධියට brokerage එක
පනාපවයි. Interest rate එපක් difference එක.
පමාකද private placement එපක් interest එක
නතර පවනවා. නතර පවලා ඒ interest rate එකට
තමයි පම් අයට ගන්න පුළුවන් පවන්පන්. නමුත් අර
ෙැත්තට යන පකාට එපහම ගිහිල්ලා discount
එකකුත් එක්ක-

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: Hypothetical නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Secondary market
එක අඩු වුපණාත්?
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒක ෙසුව පවන පදයක්
පන්. එපහම වුපණාත් අපි ගන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක තමයි
කියන්පන්, ඒක hypothetical. ෙසේපසේ පවන පදයක්
කියන්පන් ඒක විකෘති කරලා පන්. It is always up
අපි උඩ කියලා. ෙල්පලහා, secondary market
එපක්.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමා, ඔබතුමන් පමතැන ටිකක්
ෙටලවාපගන. එපහම පවන්පන් නැහැ. පවන්පන්
පමපහමයි. මම දකින විධියට මම ETF එක.
Central Bank එකට යන්පන්. ETF එක හැටියට
පකින්ම Central Bank එකට යන්න බැහැ. ETF
එකට යනවා නම් මම primary dealer පකපනක්
හරහා යන්න ඕනෑ. Primary dealer පකපනක්
හරහා ගිහිල්ලා, මට අදාළ නැහැ පකායි ආකාරයටද
Bond එක ලබා ගන්පන් කියලා. මම සමහර විට
auction එපකන් ලබා ගන්නවා පවන්න පුළුවන්.
මම සමහර විට private placement එපකන් ලබා
ගන්නවා පවන්න පුළුවන්. ඔය පමාන ක්රමපයන්
ලබා ගත්තත්, මපේ transaction cost එක එකයි.
පමාකද මම පගවන්න ඕනෑ primary dealerට
transaction cost එකක්. පමතැන transaction cost
එක පවන් කර ගන්න ඕනෑ cost එපකන්.
Transaction cost එක කියන්පන් මම පගවන
brokerage එක. Cost එක කියන්පන් මම primary
auction එපකන් අරපගන ඒක මට transfer කර
ගන්නවා transaction cost එක පගවලා. ඒක එක
විධියක්. එපහම නැත්නම් මම primary

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: රුපියල් බිියන 1ක්
purchase කරන්පන් නැහැ පන්. ගන්නවා නම්,
purchase පවන issue එක ගැනයි එතැන
කියන්පන්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is what
I am saying.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි,
පමතැන
ගැටලුවක්
තිපබනවා. අපි ඒක විසඳා ගනිමු. පම් වාකය
නැවතත් කියවමුද? If you do not mind? බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීපම්දී පවන්පේසි ක්රමයට විතැන්වීම
නිසා,ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: “විතැන් වීම
නිසා” කියන එක ඉවත් කළා පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: කියවනකම් ඉන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “රජයට
අයත් සාර්ථක ප්රතිඵල ලබා ගැනීම දුර්වල වී තිබූ
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පිළිගන්නවා. ඒක පත්රුම්
ආකාරයට ිේවා නම් හරි.

බව” කියලා පන් තිපබන්පන්. පම්පකන් කියන්පන්
පමාකක්ද? පවන්පේසියට ගිය නිසා ETF එකට
cost එක වැඩි වුණා කියලා පන්. අපි ETF එක
කියලා ගනිමු පකෝ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: The Hon. Harsha,
listen to me. They are trying to say auction එක
යන පකාට ඉසේසර Direct Placementsවල
පම්පගාල්ලන්ට ETF ඒවාට ගන්න තිබුණු අවසේථාව
වැඩියි. පමාකද fixed rate එකක් තිපබනවා, බලලා
ගන්න පුළුවන්. Auction එපක් ඒ risk එක අරපගන
යන්න පුළුවන් ability එක is limited for these රජපේ ආයතනවලට. මම වැරදි නම් නිවැරදි
කරන්න. ඒ රජපේ ආයතනවලට chance එපක්
possibility එපක් sacrifice එකක් කරන්න පවනවා
because of the Auction System කියන එක තමයි
පම් කියන්න හදන්පන්. මම නිවැරදිද කියලා මම
දන්පන් නැහැ.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පමතැන තිපබන විධිය
පත්රුම් ගන්න අෙහසු නම්, පත්රුම් ගන්න පුළුවන්
විධියට ිේවාට ප්රශේනයක් නැහැ.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: What they
are saying is, -

සභො ිතුමො: 9.5 කියන මාතෘකාපේ පවනසක්
පවනවාද?

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි, මම
පොඩි කාරණයක් තිපබන්පන්.
පසේෙසිිංහ

මහතො:

මම

පුළුවන්

ගරු
සුජීව්
පසේෙසිිංහ
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, පමතැන පොඩි ප්රශේනයක්
තිපබනවා. අපි පම් ගණනය කරපගන එන්පන්
EPF, ETFවලට compensation එකක් නැතිව
primary පදන්න එො කියලා පන්. ඒක පන් අපේ
argument එක. 2008 Board Paper එක අනුව you must always secure Government’s funds.
අෙට ඕනෑ විධියට interest ratesවලට ගන්න
ොවිච්ි කරන්න බැහැ. ඒ විධියට ොවිච්ි කරන්න
පුළුවන්,
උේධමනය
වාපේ
ඔක්පකෝටම
පකාන්පේසි සහිතවයි. එතැනදි තමයි ඒ ප්රශේනය
එන්පන්. ඒක ෙහසු පවන්පන් EPF, ETFඑකට
decision අරපගන ඒ primary එක ගන්න පුළුවන්.
එතපකාට අෙට ප්රශේනයක් පවනවා. පම් ක්රමපේදය
නැත්නම්, Direct Placement එපක් ගන්න
ක්රමපේදයක් නැහැ. ඔබතුමා කියන විධියට
අලුපතන් Board Paper එකක් ඇවිල්ලා ගන්නවා
නම්, ඒ කථාව නිවැරදියි. ඔබතුමා කියන argument
එකත් හරි. පෙෞේගලක ආයතන වාපේ risk එකක්
අරපගන පම්පගාල්ලන් auction එකට යන්පන්
නැහැ. ඒක නිවැරදියි, ඒක පිළිගන්නවා. මම පම්
විධියට දැම්පමාත් හරිද බලන්න. “බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීපම්දී පවන්පේසි ක්රමයට,-

එල්.එසේ.අයි. ජයරත්තෙ මහත්තමිය: ඒ කියලා
තිපබන්පන්, cost එක ගැන පනාපවයි කියන්පන්
participation එක ගන්න තිබුණු bond quantity
එක අඩු පවලා කියලා තමයි කියන්පන්.

ගරු සුජීව්
පිළිගන්නවා.

ගන්න

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මාතෘකාව පවනසේ
කරලා පම් විධියට ියන්න. මම කියන විධිය
නිවැරදි නම්, ඒක ඇතුළත් කරන්න. “බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීපම්දී පවන්පේසි ක්රමයට බැඳුම්කර ලබා
ගැනීපම්දී රජයට අයත් ආයතන මඟින් සාර්ථක
ප්රතිඵල ලබා ගැනීම දුර්වල වී තිබුණු බවට නිගමනය
පේ.”

ඒක

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඇත්ත වශපයන්ම අපි
realistic
ගත්තාම
රජපේ
ආයතනවලට
පම්පගාල්ලන් ආෙහු ගිහිල්ලා Secondary market
එපකන් තමයි අරපගන තිපබන්පන්. පමාකද,
auction එකට ගිහිල්ලා පම්පගාල්ලන්ට place
කරගන්න බැහැ. පමාකද, EPF එක ගත්පතාත්,
high rate එකකට, auction එක යන්පන් නැහැ.
පමාකද, risk එක ගන්න පකපනක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: I think, it
is okay. මම හිතන විධියට අෙට කියන්න ඕනෑත්,
ඒක පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Listen. 2015
පෙබරවාරි 27 කියන ඒ වාකයම ඉවත් කරලා පම්
විධියට ියමු. “පවන්පේසි ක්රමයට අනුව රජය
මඟින් ොලනය වන සහ රජපේ ආයතනවල
අරමුදල් බැඳුම්කර ලබා ගැනීපම්දී තරඟකාරි
ක්රමපේදයට බැඳුම්කර ලබා ගැනීමට අපොපහාසත්
පේ. එයට පහේතුව වනුපේ, එම අවදානම දැරීමට එම
රජපේ ආයතනවලට හැකියාවක් පනාමැති වීමයි.
එම නිසා තරඟකාරි ක්රමපේදයකට රජපේ
ආයතනවලට පවන්පේසිපේදී බැඳුම්කර ලබා
ගැනීපම් ක්රමපේදයක් සෙයන්පන් නම්, ඒ උෙරිම

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
correct.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒ නිසා ඒ පගාල්ලන්
කරන්පන් Secondary market එපකන් පනාපවයි,
ඒ වැඩ ඉවර වුණාට ෙසේපසේ එතැනින් ගිහිල්ලා යම්
වැඩි ගණනකට දමලා තිපබන්පන්. අෙටත් කරන්න
පදයක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමා කියන පේ මම

( 692 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

6.30 දක්වා ගිය එක මුළු Interest Rates Yield
Structure එකම ඉහළ ගියා කියලා නිවැරදි තැනට
ඇතුළත් කළා පන්ද?

ලාභය ලබා ගැනීමට රජපේ අරමුදල්වලට හැකියාව
ලැපබන බවට COPE කමිටුව නිගමනය කරනු
ලබයි.”
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ, ඒ
විධියට ියන්න. That is okay.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඔේ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Yield Structure
එක ඉහළ ගියා කියලා දැම්පම් නැහැ, Three Day
Rule එක පවනසේ වුණා කියන එක විතරක් ිේවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඒක නිවැරදියි පන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කමිටුපේ
අදහස විය වාපේ එකක් දමන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Three Day
Rule එක පවනසේ වුණු නිසා Yield Structure of
Interest Rates එක ඉහළ ගියා කියලා ිේවාද?

එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: Sir,
මාතෘකාවට ෙසුව පන්ද ඒ ටික එන්පන්?

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: මට මතකයි, ඒ
විධියට ිේවා කියලා.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඔේ.

9.5

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක ිේවා පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඉහළ ගියා කියලා
ිේපේ නැහැ. Three Day Rule structure එක
පවනසේ වුණා, 5 සිට 6.30ට ගියා කියලා ිේවා. ඒක
ඉතින් සිතාගන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම මාතෘකාව
පවනසේ කළා පන්.
එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: මාතෘකාව යටින්
තිපබන පේදය ඉවත් කරලා පම් ටික ියන්නම්.

එසේ.එන්. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: ඒක check
කරලා බලන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ, ඕක තමයි
අදහස. ඊළඟට 9.6හි තිපබනවා, “ඉහළ පොලී
අනුොතයන් තීරණය වීම තුළ බැඳුම්කර පවන්පේසි
ප්රතික්පෂේෙ වීම.” කියන මාතෘකාව යටපත්, “ඉහළ
පොලී අනුොත සමඟ මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කර තිබීම
පහේතුපවන් එම පවන්පේසි සම්ූර්ණපයන්
ප්රතික්පෂේෙ වූ අවසේථා 5ක් 2015 – 2016 මැයි දක්වා
කාලය තුළ වාර්තා වී තිබු බවත්, ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් විසින් මහ බැංකුව අපේක්ෂා
කරන මිල ගණන්වලට වඩා ඉතා ඉහළ මිල
ගණන්වලටද මිල ගණන් ඉදිරිෙත් කිරීපම්
ප්රවණතාවක් ඇති වී තිබූ බවත් විගණකාධිෙති
වාර්තාව මඟින් පෙන්වා පදනු ලබයි.” කියලා.
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ගරු නිපයෝජය
ඇමතිතුමනි, ඒක නිවැරදියි පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: බලන්න පදයක්
නැහැ, අපි ිේපේ, Three Day Rule එක ඉවත්
කළා, 5 සිට 6.30ට ගියා කියලා. Yield Structure
එකම ඉහළ ගියා කියලා ිේපේ නැහැ. ඕනෑ නම්,
ඒක පමතැනට ඇතුළත් කරලා පමතැනින් අවසන්
කරන්න පුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැනට
දමන්පන් පකාපහාමද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම්ක අවසන් පවන
තැනට.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක අතනට
දැම්මා නම් හරි. පම්ක හදන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පමතැනට ඇතුළත්
කරන්න ඕනෑ විධිය ියා ගන්න. “දින තුපනහි රීතිය
පවනසේ වීම තුළින් ඵලදා අනුොතිකය - (Yield
Structure) - ඉහළ ගිය බවට නිගමනය පේ.”
පල්කම්තුමිය, ඒක දින තුපනහි රීතිය පවනසේ කළ
තැනට ඇතුළත් කරන්න. ඊට ෙසුව 10වැනි
මාතෘකාව තිපබනවා, “2015 – 2016 මහ බැංකු
බැඳුම්කර
නිකුත්
කිරීම
සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙති විසින් සකසේ කරන ලද විපශේෂ
විගණන වාර්තාපේ නිර්පේශ” කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නිවැරදියි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 10වැනි මාතෘකාව
තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
කියන්න යන්න නිර්පේශ ගැන පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඊට කින් පම් වාර්තාපේ
පකාතැනක පහෝ පම් කාරණය ගැන සඳහන් වුණාද
කියන ප්රශේනය එනවා. අපි Three Day Rule එක
ඉවත් කළා පන්.

සභො ිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ
නිර්පේශ 14ක් තිබුණා. ඒ නිර්පේශ 14 තමයි පම්
ඇතුළත් කර තිපබන්පන්. ඔබතුමන්ලාට අවශය
විධියට ඒක අදාළ කරගන්න පුළුවන්, ඒ නිර්පේශ 14
ඒ විධියටම ියනවාද නැත්නම් අනවශය ඒවා ඉවත්
කරනවාද කියලා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක ඇතුළත් කළා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Three Day
Rule එක ඉවත් කළ නිසා සියයට 5 සිට සියයට

( 693 )
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ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපේ Structure එක
පවනසේ වුණා පන්. ඒ Structure එකට අනුව පම්
නිර්පේශ සකසේ කරමු.

ගැන්විය හැකි ෙරිදි යම් කාල සීමාවන්ට යටත්ව
පහෝ පහෝ විනිවිදභාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම හිතන
විධියට නම්, එකක්වත් ඉවත් කරන්න ඕනෑ නැහැ.
අන්තිම නිර්පේශපේ පොඩි පවනසේකමක් කරන්න
තිපබනවා. එෙමණයි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නනතික
තත්ත්වයන්පේ හා ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ
නිර්වචනයන් හා වයාතිපර්කයන් තිබිය හැකි වුවද
ඒවාටම සීමා පනාවි -අන්න එතැන මට ප්රශේනයක්
තිපබනවා- ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ කළමනාකරණ
තීරණයන්ට බලෙෑම් කළ හැකි මේටපම් නිලධාරින්
හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට සම්බන්ධිත ආයතන අතර
යම් බැදියාවන්හි ගැටීම් ෙවතින්පන් නම් සේභාවය
පෙරදැරි කර පගන සුදුසු අනාවරණයක්ද සහිතව
සිය කාර්යයන් ඉටු කිරීමට මහ බැංකුපේ ඉහළ
කළමනාකාරිත්වය කටයුතු කිරීම.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මට පවනසේ කරන්න
ඒවා තිපබනවා. මම එකින් එක කියන්නම්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඉක්මනට එකින්
එක කියන්න පකෝ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: (i) වැනි නිර්පේශය
විධියට සඳහන් පවනවා, “ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් ගනු ලබන ප්රතිෙත්තිමය තිරණවලදී පමන්ම
ෙවතින ක්රමපේදයන් පවනසේකම්වලට භාජනය
කිරීපම්දී සහ නව ක්රමපේදයන් හඳුන්වා දීපම්දී
එමඟින් රපේ ආර්ිකයට සිදුවන බලෙෑම දිගු
කාලීන හා පකටි කාලීන වශපයන් සලකා බලා
අදාළ තීරණවලට එළැඹිය යුතු වන අතර, එපලස
කටයුතු කළ බවට පිළිගත හැකි සාක්ි අවශය
අවසේථාවන්හිදී ඉදිරිෙත් කිරීමට හැකි වන ෙරිදි
ෙවත්වාපගන යෑම.” කියලා. ඒක නිවැරදියි පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: I will give you an
example.
පම්පක්
කියන්පන්
නනතික
තත්ත්වයන්පේ හා ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ
නිර්වචනයන් හා වයාතිපර්කයන් තිබිය හැකි වුවද
ඒවාට සීමා පනාවි කියලා පන්. මම පම්පක් අපනක්
ෙැත්ත පෙන්වන්නම්. විගණකාධිෙතිතුමා, පම්පක්
idea එක හරි. ඒ වුණාට ලංකාව වපේ රටක
නිලධාරින්ට පම් වපේ wide scope එකක් පදන්න
බැහැ. එපහම දුන්පනාන් මහ බැංකු අධිෙතිතුමා
ෙහළට ඇවිත් අර තීන්දුව ගත්තා නම්, රීති ගැන
හිතන්පන් නැතිව conscious එක අනුව ගත්තා නම්
පමන්න පම් ගණනට 10 ගන්න කියලා තමන්පේ
බෑනාට කියලා යන්න පුළුවන්. අපි wide scope
එකක් පදනවා නිලධාරින්ට තමන්පේ discretion
එක අනුව වැඩ කරන්න කියලා. එපහම දුන්පනාත්
direct placementවලදී එපහම තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ
කේටියට හිතලා පදන්න පුළුවන්. ලංකාපේ
නිලධාරින් දැනටත් විනය අනුව කටයුතු පනාකරන
නිසා පම් වපේ scope එකක් expand කපළාත්
discretion එකට විශාල ප්රශේන එනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
නිවැරදියි, ඒපක් ගැටලුවක් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ii. ේවිතීයික පවළඳ
පොළද නියාමය කිරීමට ප්රමාණවත් දත්ත ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව සතු පනාවන තත්ත්වයක් තුළ මූලය
පවළඳ පොළ හැසිරවීපම් හා නියාමය කිරීපම්
කාර්යය වඩාත් ඵලදායිව ඉටු කිරීම අඩෙණ වීම
වළක්වනු වසේ අවශය සියලු දත්ත ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව සතුව ෙවත්වා ගැනීම.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: iii. මහ බැංකු විසින්
නිකුත් කළ බැඳුම්කරයන් කල්පිරි මුදල් ලබා ගැනීම
සඳහා තමන් පවත ඉදිරිෙත් වන අවසේථාව දක්වා එම
බැඳුම්කරපේ හිමිකාරිත්වය හා ගනුපදනු වන
ආකාරය පිළිබඳ පතාරතුරු ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් ෙවත්වා ගැනීම.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
පත්පරන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Not a big deal
nemei. It is a big deal. පම්පක් රීති තිපබනවා. පම්
රීති අනුව පන් manual එක එන්පන්. ගරු (ආචාර්ය)
හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමා manual එක එන්පන්
guideline එකක් විධියට පන්. ඕනෑම පදයක්
කරන්න බැහැ පන්. Board එකට තීන්දු ගන්න
පවනවා. ඒවා ඔක්පකාම documentary evidence
එකක් ගන්න ඕනෑ තීන්දු. පම්පක් පදන්පන් පුළුල්
එකක්.
දැන්
හිතන්නපකා,
නනතික
තත්ත්වයන්පේ හා ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ
නිර්වචනයන් හා වයාතිපර්කයන් තිබිය හැකි වුවද,

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: iv. රටක මහ බැංකුව
පකපරහි ෙවතින විශේවාසය එහි නිලධාරින් විසින්
ගන්නාවූ තීන්දු තීරණවල අවංකභාවය මතද රඳා
ෙවතින පහයින් හා විශේවාසය පේශීය පමන්ම
අන්තර් ජාතික වශපයන්ද ෙවත්වා ගත යුතු පහයින්
නිලධාරින් ගන්නා වූ තීන්දු තීරණයන්පේ
අවංකභාවය කාල ෙමාවකින් පතාරව ඒත්තු

( 694 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

you do not have to consider those. According to
your conscience and discretion you have to take
decisions for the betterment of the country. If
you include this, Mr. Arjuna Mahendran can
come and say that I took it for the betterment of
the country. I do not care about the manual, I do
not care about the board paper. I have a
conscience and I know that we need Rs.10
billion by Monday so I gave them the
instructions and directions to take this money.

තත්ත්වයන්පේ හා ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ
නිර්වචනයන් හා වයාතිපර්කයන් තිබිය හැකි වුවද මට එපහම අදහසක් තමයි ආපේ. එපසේ තිබිය හැකි
වුවද ඒවා මත සීමා පනාවි - දැන් හිතන්නපකෝ ඒ
ගිණුම්කරණය තිපබනවා if you have a
relationship, you must disclose. එතපකාට you
do not have to disclose. You must go by what is
good for the country and your conscience and
you must take a discretion to take your decision.
That is very dangerous in our country. අපිත්
කියන්පන් පම්කයි. Conflict of interest නම්
පනාකළ යුතුයි කියන එක තමයි අපේ අදහස.
පම්වාට නීති පගපනනවා. ඕවා අපේ රපේ
අනුගමනය කරන ඒවා පනාපවයි. මපේ
සපහෝදරපයෝ කිසිම තනතුරකට මම දමන්පන්
නැත්පත් ඒ නිසායි. ආපවාත් මම අයින් පවනවා.
පම්ක ලංකාපේ අනුගමනය පවන්පන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා පහාඳ guideline එකක් පදන්න ඕනෑ.
Conflict of interest ඉන්නවා නම්, ෙවුපල්
සාමාජිකපයෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යපයන්ම
disclose කළ යුතුයි. ඒ disclose කරන එක
තමන්පේ තීන්දුවලට අනිවාර්යපයන් බලෙෑ යුතුයි
කියලා පමාකක් හරි එකක් ඇතුළත් පවන්න ඕනැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: බලාපොපරාත්තු පවන
පේ explain කරන්නද?
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ප්රධාන
වශපයන් පම්ක දමන්න පහේතු වුපණ් අපේ
accounting standardsවල තිපබනවා related
party transactionsවල කියලා පවනම standard
එකක්. ඒ standard එපක් close relationship
එකක් තිපබනවා නම් විතරයි, ඒ කියන්පන් family
member පකපනක් වපේ ඉන්නවා නම් විතරයි
disclose කරන්න කියලා පම්පක් කියන්පන්.
එපහම නම් අනිවාර්පයන්ම disclose කරන්න ඕනෑ
financial statementsවල පමපහම relationship
එකක් තිබුණා කියලා. Disclose කිරීම. පමතැන
තිපබන පම් ගනුපදනුපේදී කියනවා පන්
relationship එකක් තිබුණා කියලා. ඒක තිපබනවා
පන්. තිබුණා. නමුත් ඒක disclose කිරීපම්
අවශයතාවක් නීතිමය වශපයන් ෙැන නඟින්පන්
නැහැ, අර කියන standard එපක් නැති නිසා. ඒ
කියන්පන් close relationship එකක් කියන
නිර්වචනය යටතට පම්ක වැපටන්පන් නැති නිසා.
අන්න ඒක නිසා තමයි අපි කියන්පන් එපහම
තිබුපණ් නැතත් ethically තමන්ට එපහම
relationship එකක් තිපබනවා නම් ඒක disclose
කරන්න කියලා.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: එපහම තිපබනවා
accounting standardsවල.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒපක් තිපබන
එක පම් කියන clause එක පනාපවයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒකට ඒක දමන්න
ඕනෑ කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ clause එකට පම්ක
එන්න ඕනෑ කියලා දමන්න ඕනෑ.
ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඒක තමයි කියන්න
උත්සාහ කරන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ වුණාට පවන
එකක් කියැපවන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එපහම කියන එක
හරි. පම්ක කිපයේවාට ඔබතුමාපේ හිපත් තිපබන
පේ පත්පරන්පන් නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
හිතන්පන් ගරු සුජීව ඇමතිතුමා කියන්පන්
පමතැනටත් වඩා තද එකක් පන්.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ඒවාට සීමා පනාවි
කියන්පන් නැතිව ඒ තුළ සිට-

සභො ිතුමො: පම්ක විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිරීක්ෂණය නිසා පම්ක පවනසේ කරන්න
බැහැ. පම්ක යටින් ඔබතුමන්ලාපේ අදහස දමන්න
පුළුවන්. ෙසේ වැනි අංකය යටින් දමන්න පුළුවන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අන්න ඒකයි. ඒවාට
සීමා පනාවි කියන්පන් තිබුණත් ඕනෑ නැහැ කියලා
පන්. ඔබතුමාට පත්පරනවාද? ඒපක් කියන්පන්
එපහම තිබුණත් ඒකට අවශය නැහැ කියලා පන්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පදෙැත්තක්
තිපබනවා පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එතුමාපේ
නිරීක්ෂණය ෙමණක් පනාපවයි පන්. පගාඩක්
සම්පිණ්ඩනය කරලා පහාඳ නිරීක්ෂණ ටික පන් පම්
අරපගන තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පදෙැත්තක්
පනාපවයි. මට පත්රුපණ් පමපහමයි. නනතික

සභො ිතුමො: නැහැ. පම් ඔක්පකාම ටික අරපගන
තිපබන්පන්.
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ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම්ක හරි නම් හරි.
අපි පවන එකක් දමමු ෙසේපසේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම ඒකට අරක add
කරන්නද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පම්ක හරි.

ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒක පවනසේ
කරන්පන් නැතිව-

සභො ිතුමො: එතපකාට
පවන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එපහම බැහැ පන්.
පමතැන විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිරීක්ෂණපේ
වරදක් එනවා.

පම්පක්

පවනසක්

සභො ිතුමො: විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිරීක්ෂණය
පමපසේ වුවද කියලා, ඔබතුමාපේ එක දමන්න
පුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම දැන්
good news එකක් කියන්නද? අපේ පකාමිටියටම
පහාඳ news එකක්. අෙට ප්රශේනය පවලා තිබුපණ්
extend කළාද නැේද කියන එක පන්. Extend
කරලා නැහැ. ඒ කියන්පන් 2008 වසපර්න් private
placement කථාව ඉවරයි. අපේ case එක පගාඩක්
strong පවනවා. අපි පම්ක දැනපගන හිටිපේ නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක මම දැන්ම
කියන්නද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: There is no
case beyond that.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු සුජීව
පසේනසිංහ ඇමතිතුමා, ඒපක් වරදක් නැහැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: පුළුවන් පම් යටින්-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Private
placement එක දීලා තිපබන්පන් 2008 පදසැම්බර්
මාසය පවනකම් විතරයි. 2008 වසපර් ජනවාරි සිට
අපේල්. ඊට ෙසුව මැයි සිට පදසැම්බර්. COPE
Secretariat එපකන් උපේ fax කරලා ඇහුවා පම්ක
දිගු කළාද කියලා. ඒ අයපේ Board Papers බලලා
දිගු කරලා තිපබනවා නම් අෙට දන්වන්න කියලා.
Central Bank එක Board Papers බලලා කියලා
තිපබනවා දිගු කරපු බවක් ඒ අය දන්පන් නැහැ
කියලා. ඔතැන තිපබන අපනක් කරුණ පමාකක්ද
කියලා දන්නවාද, විගණකාධිෙතිතුමා? කිසිම
දවසක primary dealersලාට private placement
කරන්න ඉඩ දීලා නැහැ. ඒ අයට කරන්න දීලා
තිපබන්පන් EPF එකට හරි, captive source එකට
හරි ෙමණයි. පම් අය පමාකද කපළේ? පම් අය ගිහින්
private placement කරලා ඒ අයපේ inventory
එකට ඒ අය bonds ගත්තා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක එතැනට
පනාපවයි දමන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක පවනම දමන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
දැම්මත් කමක් නැහැ.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: පම්ක තව
strong පවන එක පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පමතැන දැම්මා නම්
පහාඳයි කියලායි මම සිතන්පන්. එතපකාට ෙැහැදිි
පවනවා. විගණකාධිෙතිතුමා, ඔබතුමා පම්කට
කැමතිද?
නනතික
තත්ත්වයන්පේ
හා
ගිණුම්කරණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ නිර්වචනයන් හා
වයාතිපර්කයන් තිබිය හැකි වුවද, පම්පකන්
පමාකක්ද අදහසේ කරන්පන්? වයාතිපර්ඛයන්
කියන්පන් ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: ඒ තුළ සිට කියලා
දැම්මා නම්-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා,
පිට රට ආයතනයක් Rs.100 billion පසායලා
තිපබනවා. මම ඉදිරි ෙරීක්ෂණවලට පතාරතුරු ලබා
පදන්නම්. Private placementවින් Rs.100
billion පහායලා තිපබනවා. මපේ ළඟ ඔක්පකාම
facts එක්ක තිපබනවා. Private placement එපක්
පලපහසියි පන්. තමන්ට අවශය පකනාට දමනවා,
inside information එක පදනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ තුළ සිට පන්
එන්න ඕනෑ. ඒ තුළ සිට සහ ඉන් ඔේබට පගාසේ
පම්වා පවන්න ඕනෑ කියලා පන් කියන්පන්.
පමතැන සඳහන් කරන්පන් ඒවාටම සීමා පනාවි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැහැ. පමතුමා
කියාපු පදයින් ඒක ෙැහැදිි වුණා. පමතුමා කිේපේගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එතුමා කිේව එක
වැඩක් නැහැ පන්. පමතැන තිපබන එක පන්
යන්පන්.

එතපකාට පම්ක හරි, පම්ක දාන්න ඕනෑ
නැහැපන්.
“(vi). ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගනු ලබන
පබාපහෝ තීරණ සමසේථ ආර්ිකයට දිගු කාලීනව
බලෙෑම් ඇති කරවන අතර එවැනි අතිශය වැදගත්,
සංකීර්ණ හා සංපේදී තීරණයන් ගැනීපම්දී”

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පදවිධියටම ඒක
ගන්න පුළුවන්.
ඩේිව්.පී.සී.
වික්රමරත්තෙ
මහතො:
සුදුසු
ආකාරයකට යටින් දමන්න. එතපකාට හරි පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

- I want copies of that document, Hon. (Dr.)
Harsha De Silva.

(x). පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ියා ෙදිංි
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු පනාවූවද ප්රාථමික
ගනුපදනු පමන් ප්රාථමික පවපළඳ පොපළන්
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම සඳහා හැකියාව ලබා දී ඇත.
එපසේ වුවද පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ප්රාථමික
පවළඳ පොපළන් බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමට
විකල්ෙයන්
පලස
පවනත්
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්පගන් ේවීතීයික පවළඳ පොපළන්
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීපම් ප්රවණතාවයක් දක්වන බව
නිරීක්ෂණය පේ. පම් වන විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
අධීක්ෂණය යටපත් ෙවතින අර්ථසාධක අරමුදල
එම අධීක්ෂණපයන් බැහැරව සේවාධීනව කටයුතු
කළ හැකි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු බවට ෙත්
කිරීම.”

“නිවැරදි ෙදනමකින් එම තීන්දු තීරණ ගන්පන්ද
යන්න සේවාධීන ොර්ශේවයකපේ ෙරීක්ෂාවන්ට සහ
අධීක්ෂණයකට ලක්වීම ඉතා වැදගත් වනුපේ එකී
තීරණයන්පගන් ජනිතවන යහෙත් පමන්ම
අයහෙත් ප්රතිඵලවලටද සමසේථ ජනතාවට මුහුණ
දීමට සිදුවන පහයිනි. ඒ අනුව එවැනි සංකීර්ණ
තීරණ විධිමත් ඇගයීමකින් පතාරව ඉතාමත් සරලව
හා ක්ෂණිකව පගන එමඟින් යම් අයහෙත් ප්රතිඵල
ඇති වී තිපේද යන්න ෙරීක්ෂා කිරීමට අවශය
පතාරතුරු ඒ සඳහා බලවරමක් ඇති ආයතනයන්ට
ලබා දීමට බාධා සිදුවන ෙරිදි මුදල් නීති ෙනපත් 45
වගන්තිපේ සටහන් රහසයතාවය සුරැකීපම්
ප්රතිොදන පයාදා ගත පනාහැකි වන ෙරිදි එම
වගන්තිය සුදුසු ෙරිදි සංපශෝධනයට ලක් කළ
යුතුය.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි, හරි.
මම නම් ඔයිටත් එහා යනවා. මපේ මතය තමයි
අර්ථ සාධක අරමුදල සම්ූර්ණපයන්ම මහ
බැංකුපවන් අයින් කළ යුතුයි කියන එකයි.

පම් පේදය හරි පන්ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි, ඒක
හරි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒකට මමත්
එකඟයි. ඒක ඇතුළත් කරමුද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “(vii). පමම
වාර්තාව සකසේ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුපවන් ලබා දුන් පතාරතුරු අතර තිබූ රහසය හා
සංපේදී පතාරතුරු නිවැරදිව හඳුන්වාපදන පලස මහ
බැංකු අධිෙතිපගන් ිඛිතව ඉල්ලා සිටි අතර
(ඇමුණුම 1 - හි ඇමුණුම xxxiv බලන්න) එයට ලබා
දුන් පිළිතුරු (ඇමුණුම 1 - හි ඇමුණුම iii බලන්න)
අනුව ලබා දී ඇති පතාරතුරු සියල්ලම රහසය
පතාරතුරු පලස සැලකීමට සිදුව තිපේ. එපහයින්
රාජය විගණනය විසින් එවැනි පතාරතුරුවින්
හඳුනාගනු ලැබු පතාරතුරු පමම වාර්තාවට
එපලසම ඇතුළත් පනාකර එම පතාරතුරු
ොර්ිපම්න්තුපේ ගරු කථානායකතුමා පවත ලබා
පදන බවත් සඳහන් කළ යුතුව ඇත.” ඒ පේදය හරි
පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමතැනට
දාන්නට එො, අපේ නිර්පේශවලට ඇතුළත් කරමු.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : අපි
කියන්පන් අර්ථ සාධක අරමුදල මහ බැංකුපේ
අධීක්ෂණපයන් බැහැරව සේවාධීනව කටයුතු කළ
යුතුයි කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔබතුමා
කියන්පන් ප්රාථමික ගනුපදනුවලට විතරද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔේ, පම්
issue එකට අදාළවපන් කියන්පන්.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : මම කියන්පන්
overall ඒක ගැන.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “(xi). පම් වන විට
ඉදිරි මාසපේ අවශයතාව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්
මහා භාණ්ඩාගාරය පවතින් ලබා ගන්නා අතර අවම
වශපයන් එය ඉදිරි මාස තුනක කාලයක් දක්වා දීර්ඝ
කිරීම.” ඒක හරිද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි, ඒක
හරි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “(viii). ප්රාථමික
පවපළඳුන් අතර බැඳුම්කරවලට අදාළව සිදුවන
අන්තර් ගනුපදනු නියාමනය කිරීම සඳහා නිසි
ක්රමපේදයක් මාර්පගෝෙපේශ මඟින් හඳුන්වා දිය
යුතුය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි. අපි
කිව යුතුයි මාස 12ටම දාන්න කියලා. Official
calendar එකක් පදන්න කියමු.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක very good.
You have to take quick decisions also.

(ix). බැඳුම්කර පවන්පේසියට අදාළව ප්රසිේධ
කරනු ලබන පවන්පේසිවල අවසාන දිනය හා
පේලාව යම් යම් අවසේථාවලදී දීර්ඝ කිරීම අනුමත
කර තිබූ අතර එවැනි දීර්ඝ කිරීම් පනාවැළැක්විය
හැකි සාධාරණීකරණය කළ හැකි කරුණුවලට සීමා
කළ යුතුය.

“(xii). ඉහත ෙරිදි මහා භාණ්ඩාගාරය ලබා
ගන්නා ලද මුදල් අවශයතාවය රැසේ කර ගන්නා
ආකාරය කල් ඇතිව තීරණය කිරීම.”
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක
පත්රුපන් නැහැ.
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එම ගනුපදනුකරුවකු සමඟ ගනුපදනු
ආපයෝජකයන් අසීරුතාවයට ෙත්ව ඇත.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : That is a bit ad hoc
මම හිතන්පන්. ඉහත ෙරිදි මහ භාණ්ඩාගාරය ලබා
ගන්නා ලද මුදල් අවශයතාව රැසේ කර ගන්නා
ආකාරය කල් ඇතිව තීරණය කරන්නට බැහැ
පන්ද?

කළ

විගණකාධිෙතිතුමනි, ඒ කියන්පන් ඔබතුමා පම්ක
දැම්පම් නැහැ පන්ද? පම් තුන් පදනාටම පම්
බුන්වත්භාවය- Entrust Capital Markets and
Perpetual Treasuries එක් පකපනකුටවත්
පටන්ඩර් නැතිව තමයි දීලා තිපබන්පන් primary
dealership එක. ඒ කාරණය ඊළඟට දාමු පන්ද?

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : පුළුවන්, පම්ක
Budget එපකන්පන් තීරණය කරන්පන්. ඒක
අවුරුේදකට ඉසේපසල්ලා තීරණය කරන්පන්.
අවුරුේදට අදාළ seasonal ප්රමාණය දැන ගත්තාම
මාස 12න් පබදලා මාසයකට අවශය ප්රමාණය
පසායා ගන්නට පුළුවන්.

“එවැනි තත්ත්වයන් වැළපකන ෙරිදි ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් ඔවුන් මූලය ශක්තීන් ඇතුළු අදාළ
චර්යාවන් පිළිබඳ ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් කළ
යුතු වීම.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ. රැසේ කර
ගන්නා ආකාරය?

පම්කට ඊට වැඩිය hard එකක් දාන්නට ඕනෑ.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : රැසේ කර
ගන්නා ආකාරයත් එතපකාට තීරණය කර ගන්නට
පුළුවන්. පම්ක auction කරවාද, loans ගන්නවාද
කියලා තීරණය කර ගන්නට පුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු සුජීව
පසේනසිංහ මන්ීතුමා හරි. පමතැන තිපබන්පන් on
going එක අධීක්ෂණය කිරීමක්. එතපකාට ඒ
පගාල්ලන්ට පදන්පන් පකාපහාමද කියන එකත්
බලන්නට ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔතැන ප්රශේනය තිපබන්පන්
value එක බලොනවාපන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “ (xiv). ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව විසින් විගණකාධිෙති පවත ඉදිරිෙත්
කර ඇති පතාරතුරු අතර ඇති රහසයභාවය සුරැකිය
යුතු පල්ඛන හඳුන්වා පදන පලස මහා භාණ්ඩාගාර
පල්කම්පගන් විමසන ලදී. ඒ සඳහා පිළිතුරු පලස
මහා භාණ්ඩාගාර නිපයෝජිත පල්කම්වරයකු දන්වා
තිබුපණ්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට
අදාළව මහා භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යයන් වර්ෂපේ
විසර්ජන ෙනතින් අනුමත සීමාවන් තුළ රජපේ ණය
අවශයතාව මාසික ෙදනමින් ශ්රී ලංකාපේ මහ
බැංකුව පවත දැනුම් දීමට සීමා වන බවයි. පකපසේ
පවතත්, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පිළිබඳ අධීක්ෂණ
කටයුතු භාර ප්රධාන ආයතනයක් පලස මහා
භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යභාරය පිළිබඳ අධීක්ෂණ
කටයුතු භාර ප්රධාන ආයතනයක් පලස මහා
භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යභාරය ඉහතින් දක්වා ඇති
සරල කාර්යයකට සීමා වන බවට විගණනපේදී
එකඟ විය පනාහැකි බව.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ, නැහැ. The
important point is this. ඔය documentation එක
අනුව system is auction system. ඒ අනුව පම්
පේදය හරි. So, the auction system is the system.
මුදල් රැසේ කර ගැනීපම් ක්රමපේදය තමයි auction
system එක.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො : නැහැ, ඒ bonds
විතරයිපන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අන්න ඒක තමයි
මම කියන්පන්. එතපකාට ඒක ගන්පන් පකාපහාමද
කියන්නට බැහැපන්, loans වින් ගන්නවාද
කියලා. How can you decide?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : දැනුත් අපි
decide කරනවා foreign loans පකාෙමණ
ගන්නවාද, domestic පකාෙමණ ගන්නවාද, bond
පකාෙමණ ගන්නවාද කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතැන මට
පොඩි ප්රශේනයක් තිපබනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Then, we
will leave it.

සභො ිතුමො : ඒ පේදපේ එකම වාකයය පදොරක්
තිපබනවා, repeat පවලා තිපබනවා. “පිළිබඳ
අධීක්ෂණය භාර ප්රධාන ආයතනයක් පලස මහා
භාණ්ඩාගාරපේ කාර්යභාරය” කියන පකාටස
පදොරක් ඇතුළත් පවලා තිපබනවා. එතැනින් ඒ
පකාටස අයින් කරන්න.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : අපි කියන
ඒවා develop වුණාම ඔතැනින් තමයි ෙටන්
ගන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “(xiii). ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව විසින් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පිළිබඳ
ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් කළ යුතු වීම. එනම්
ෙසුගිය කාලය තුළ එක් ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු
බුන්වත්භාවයට ෙත්වීම පහේතුපවන් රජයද ඇතුළුව

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : දැන් main
point එක බලන්න. අපේ විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිර්පේශ 14ක් තිපබනවා. ඒ 14න් එකකටවත් අපේ
කණ්ඩායම විරුේධ වුපණ් නැහැ. අපිව යම්කිසි

( 698 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

විධියකින් ෙත්තරවින් විපේචනය කළත්
අවසානපේදී
පවලා
තිපබන්පන්
අපි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ 14න් එකකටවත්
විරුේධ පනාවීමයි. අපි එකකටවත් විරුේධ නැහැ,
ශක්තිමත් කරන්නට කථා කළා හැරුණු පකාට. ඒක
පවනම කථාවක්.

බලතල මුදල් අමාතයාංශය කිසි පත්රුමක් නැතිව
ොවිච්ි කරනවා කියලා. පමතැනත් ඒ වාපේම
issue එකක් තමයි තිපබන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔබතුමා
එතැන නම් ඉන්පන්, මමත් එතැන ඉන්නවා. ණය
ගැනීපම් ක්රියාවිය මුදල් අමාතයාංශයට පනාපවයි
ර්ිපම්න්තුපේ වගකීමට යටත් පවන්නට ඕනෑ. මම
හිතන්පන් අපි එතැනටයි එන්න ඕනෑ.

නමුත් මට පමතැන පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා.
භාණ්ඩාගාරය සහ මහ බැංකුව අතර තිපබන
ගනුපදනුව ගැන. අපි දන්නවා සමහර කාලවලට
Finance Ministry එක යටතට Central Bank එක
එනවා. දැන් Finance Ministry එක යටපත් නැහැ
Central Bank එක. දැන් Central Bank එක
තිපබන්පන් අගමැතිතුමාපේ Ministry එක යටපත්.
පමතැන කියන්පන් Finance Ministry එකයි
Central Bank එකයි අතර යම්කිසි අධීක්ෂණයක්
තිපබන්නට ඕනෑ පන්ද? ඒක පොඩ්ඩක් ෙැටිි
සහිතයි, පමාකක්ද ඒ?

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : මම සියයට
100ක් ඒ කථාවට එකඟයි. සම්ූර්ණපයන් එකඟයි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, පමතැනදී පම් කාරක සභාව හැටියට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ 14ක් තිපබනවා.
පකටුම් ෙපත් හැටියටත් ඒවා තිපබනවා. ඒවා ගැන
කවුරුවත් එකඟතාවක් ෙළ කරලා නැහැ. අපි පම්
කමිටුව හැටියටගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අරපගාල්පලෝ නව
පදනා අනුමත කළාපන්.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : භාණ්ඩාගාර
බිල්ෙත් සම්බන්ධපයන් පම් කථා කරන්පන්.
භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් සම්බන්ධපයන් මහ බැංකුව
කරන්පන් නිපයෝජිත කාර්යයක්. ඒ නිපයෝජිත
කාර්යපේදී agentsලාට ඇවිල්ලා agency principal relationship එක තිපබන්නට ඕනෑ.
අනිවාර්යපයන්ම agent කරන පේට principal
බැපඳන්නට ඕනෑ, එපහම නැත්නම් principalට
පුළුවන් පවන්න ඕනෑ agency එකට නිපයෝග
කරන්නට. අද ඒ පදකම නැහැ. පමාකද, පම්
පගාල්ලන්පේ තිපබන්පන් පකාල කෑල්ලකින් ඕනෑ
ප්රමාණය කියන එක විතරයි. එතපකාට ඒක ඒ
පගාල්ලන් අරන් පදනවා. පකායි පවලාවකවත්
මුදල් අමාතයාංශය කියලා නැහැ පම් interest rate
එක පම් පම් කාලයට පම් පම්වා කරන්නට ඕනෑ
කියන කාරණය. ඒක කියා ගන්නට මුදල්
අමාතයාංශයට බැහැ. පම් issue එපක්දී අපි
පහාඳටම දැක්ක කාරණයක් තිපබනවා. දැන් 10
billion ඉල්ලනවාපන්. නමුත් discountවලට ගියාම
හම්බ පවන්පන් 7 billion. ඉතිරි ටික ගන්න ආපේ
යන්න ඕනෑ මුදල් අමාතයාංශපයන් පවනත් loan
එකක් ගන්න ඕනෑ. පම්වා පිළිබඳව කිසිම control
එකක් මුදල් අමාතයාංශයට නැහැ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ පගාලල්
අනුමත කරලා නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒ පගාල්ලන්පේ
වාර්තාවපන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ පගාල්ලන්පේ
වාර්තාව කියලා එකක් නැහැ. පම් තිපබන පකටුම්
ෙතටපන් ඒ පගාල්ලන් අත්සන් කරලා ගිපේ,
printing mistakes එක්කම.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නමුත්,
“පම්කට අපි එකඟ පවනවා” කියලා නැහැපන්.
ගරු
අජිත්ත
පී.
ප පර්රො
මහතො
:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ ඔක්පකාම අපි භාර
ගන්නට ඕනෑ නැහැ. එතුමා කියන පේ අපි
පිළිගන්නවා නම් පිළිගන්නවා, නැත්නම් නැහැයි
කියනවා. එතුමා කියන පේ හරි පවන්නට පුළුවන්,
වැරදි පවන්නට පුළුවන්. පම් වාර්තාපේ පකාපහේවත්
නැහැ, “කමිටුව විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශ 14
පිළිගනී. ඒ නිර්පේශ අනුව කටයුතු කිරීම සුදුසු බව
කමිටුපේ හැඟීමයි. “ කියලා. ඒක පම්පක් කියන්න
ඕනෑපන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මම
කැමැතියි ඒක ොර්ිපම්න්තුවට දාන්නට.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි, ඒක
දාන්න.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : කවුරුන් පහෝ
කමක් නැහැ. අපි කියන්පන්ත් ඒකපන්. මම
ොර්ිපම්න්තුවට දාන්න කියලා කියන්න ගිහින්පන්
ප්රශේන ඇති වුපණ්, බිියන ගණනක් exceed කළා
කියලා. ඒක ඇත්තටම මුදල් අමාතයාංශපයන්
exceed පවලා තිබුණා ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි.
ඒක තමයි ෙැහැදිිව කිේපේ, ොර්ිපම්න්තුපේ

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : පමතැනත් දාන්න.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : කලබල
පවන්න එො. විපශේෂ විගණන වාර්තාපේ
නිගමනයක් තිපබනවා. ඒ ටිකත් තවම ඉවර
නැහැපන්.
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ට්රිියන 889ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය සහ එහි
5.2.3 පේදපේ දැක්පවන වළක්වා ගත හැකිව තිබූ
රුපියල් 784,898,755ක ඇසේතපම්න්තු ගත අවාසිය
පලස 2015 පෙබරවාරි 27 සහ 2016 මාර්තු 29 දින
ෙැවති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පවන්පේසි පදපක්දී
වළක්වා ගැනීමට හැකිව තිබූ එකතුව මිියන
1,674ක ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය වළක්වා
ගැනීමට කටයුතු පනාකිරීම පිළිබඳව බලධාරින්
වගකිව යුතු බව නිගමනය කරනු ලබයි.” කියලා
සඳහන් පවනවා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ීතුමා.
පම්ක දාලා ඉන්නපකෝ.
ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො : පම්ක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේශපන්, අරවා එක
එක්පකනාපේ ඒවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ. අපි
කියන්නට ඕනෑ පමතැනට. පම් ෙළමුපවනි 14 අපි
බැලුවාපන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒපක් නම් දාලා,
මන්ීවරුන් දාලා-

සභො ිතුමො : ඒ වාකය අපනක් එකත් එක්ක
එකතු පවන්න ඕනෑ. ගරු සුජීව පසේනසිංහ රාජය
ඇමතිතුමනි, පදපක් ඉලක්කම වැදිලා තිපබන්පන්
වැරදීමකිනුයි කියලා සාකච්ඡා කළා. ඒ පේද පදකම
එකතු පවන්න ඕනෑ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඒක පනාපවයි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : නැහැ, නැහැ. මම
කියන පේ අහන්නපකෝ. පොඩ්ඩක් ඉන්නපකෝ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පහාඳයි. එපහම නම්
“තවද, සෘු ක්රමයට භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්
කිරීම තාවකාිකව අතිහිටුවීමට තීරණය ගත් 2015
පෙබරවාරි 27 දින සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා සිදු
කර ඇති බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම්වලට අදාළව ද
ඇසේතපම්න්තුගත වාසි පහෝ අවාසි ගණනය
කළපහාත් ඉහතින් දක්වන ලද ඇසේතපම්න්තුගත
අවාසිය තවදුරටත් ඉහළ යාපම් හැකියාවක්
ෙැවතීමද බැහැර කළ පනාහැකි බව නිගමනය
කරනු ලබයි.” කියන එක සඳහන් පවන්න ඕනෑ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : නිර්පේශවලට
අපි සියයට සියයක් එකඟයි.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ නිර්පේශවලට
එකඟ බව සිංහපලන් ියන්න ඕනෑපන් පම්කට.
ඒකයි පම් කියන්පන්. පොඩ්ඩක් අහපගන
ඉන්නපකෝ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : 10.1ට කින්
ියන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : 10 අගට පමපහම
ියන්න. “ඉහත කී විගණකාධිෙතිවරයා විසින්
පෙන්වා පදන ලද නිර්පේශයන් 14 පමම කමිටුව
විසින් සලකා බලන ලද අතර, එම නිර්පේශයන් 14
පමම කමිටුව පිළිගන්නා ලදී.”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔබතුමා
articulate කරන්න. ඊට කින් මා points ටික
පදන්නම්, මා දකින විධියට. දැන් පමතැන අෙට වුණු
assumption එපක් වැරැේද තමයි සෘු ක්රමයට
බැඳුම්කර නිකුත් කිරිම තාවකාිකව අත්හිටුවීමට
2015 පෙබරවාරි 27වැනි දින ගත් තීරණය. 2015
පෙබරවාරි 27 වැනි දින තීරණය ගත්තා සෘු ක්රමයට
බැඳුම්කර නිකුත් කරන එක තාවකාිකව
අත්හිටුවන්න. නමුත්, අපි දන්නවා-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
“එපලසින්ම” කියලා සඳහන් කරන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඔේ, “එපලසින්ම
පිළිගන්නා ලදී.” කියලා සඳහන් කරන්න. ඊළඟට
“එම නිර්පේශයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය
විසින් පියවර ගත යුතුව ඇත.” කියලා සඳහන්
කරන්න.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : තත්ෙරයක්
ඉන්නපකෝ. ඔය කියන 2015 පෙබරවාරි මාසපේ
27වැනිදා සෘු ක්රමයට බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
අත්හිටුවනු ලැපේ කියලා පමානවා පහෝ සාක්ියක්
තිපබනවාද?

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : දැන් 10. 1ට
යමු.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒක ඉවර කර
ගත්තාම පල්සියිපන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ. පකාපහේවත්
නැහැ.

සභො ිතුමො : ඒක 41 පිටුව පන්ද? එපහනම්
ඊළඟ එකට යමු පන්ද? 10.1 - 2015 -2016 මහ
බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙති විසින් සකසේ කරන ලද විපශේෂ
විගණන වාර්තාපේ නිගමන-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ
පගාල්ලන් කියලා තිපබන්පන් මුළු auction
එපකන්ම බිියන 10 ගන්න කියලාපන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ කිේවාට
මාසයක අවශයතාවින් auction එකකට ගිහිල්ලා
auction එපකන් සල්ි ගන්නවා කිේවාම

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “විගණකාධිෙති
වාර්තාපවන් පෙන්වා පදනු ලැබූ වළක්වාගත හැකිව
තිබූ රුපියල් -මා දන්පන් නැහැ, කීයද කියලා-

( 700 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තිපබනවාද සෘු ක්රමය, -මාර්තු මාසපේත් ගිහිල්ලා
තිපබනවාපන්, private placements-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : අනිවාර්යපයන්ම.
ඒකට මපේ report ද, ඔබතුමාපේ අදහසේ ද කියන
එක වැඩක් නැහැ. පම්ක අපි සියලු පදනාපේම-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ
ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, ඕනෑ පවලාවක
auction එපකන් වැඩිපයන් ගන්න පුළුවන්.
Auction එකක් දාලා බිියන එකකට 10ක් ගන්න
තහනමක් නැහැ. පකාපහේවත් තහනමක් නැහැ.
ඒපක් තිපබන්පන් අසාමානය භාවයක් විතරයි. ඒ
නිසා සාමානය ක්රමපේදය අනුව ඒ කටයුතු සිදු
පවලා තිපබනවා. ඒ තීන්දුව අරපගන තිපබන්පන්,
auctionවලට අපි සම්ූර්ණපයන්ම පිවිපසනවා
කියන තීන්දුවක් මත පනාපවයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : සියලු
පදනාම එකඟ පවමු, පමාකක් පහෝ එක මතයකට.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඥානය සහ සභො ිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න, මපේ අදහස මා
කියන්නම්. දැන් අපි පම් මුළු ක්රියාවිය තුළ පම්
report එක හැදුපේ, එක ෙැත්තකින් සාක්ි සටහන්,
වාික ප්රශේන කිරීම්, ිඛිත පල්ඛන ලබා ගැනීම්
වාපේම
ූර්ව
අදහසක්
හැටියටම
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ෙදනම හැටියට
සලකායි.
එතපකාට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
වාර්තාව ෙදනම හැටියට සලකලායි අපි අපේ
නිරීක්ෂණයන් පම් පෙළ ගැසේම පම් පකටුම්ෙපත්
ඇති කර තිපබන්පන්. එතපකාට ඒකට පවනත්
අලුතින් තර්ක අලුතින් කරුණු එකතු කරන්න
පුළුවන්. නමුත්, ඒ අලුත් කරුණු මත
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනය බැහැර පවන්පන්
නැහැ. එපහම බැහැර පවනවා නම් ඒක
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
කටයුත්තක්.
දැන්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ෙදනම් කරපගනයි
පම් වාර්තාව ෙදනම් වුපණ්. ඒ ෙදනම් වුණු නිසා
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිරීක්ෂණ ටික තිපබනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනය
තිපබනවා.
එතපකාට විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනයට
ඔබතුමන්ලාපේ අදහස, ෙැහැදිි කිරීම අනුව,
පවනසේ අදහසකට එනවා නම් ඔබතුමන්ලාට
පුළුවන් ඒ විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනය ළඟින්
ඔබතුමන්ලාපේ අදහස ඉදිරිෙත් කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. දැන් පමතැනදි අපි උෙකල්ෙනය
කරන්පන්, සෘු ක්රමය තමයි හරි ක්රමය. ඒ සෘු
ක්රමය තාවකාිකව පෙබරවාරි 27 වැනිදා
අත්හිටුවූවායි කියලායි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe : That is
right.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නමුත්,
දැන් අෙට හම්බ වුණු document එපකන් ෙැහැදිි
පවනවා, ඒක එපහම පනාපවයි, ඇත්ත වශපයන්ම
තාවකාිකව අත්හිටුවා තිපබන්පන් පවන්පේසි
ක්රමයයි කියලා. තාවකාිකව authorization එකක්
අරපගන තිපබනවා සෘු ක්රමයට 2008. 2008
පදසැම්බර් මාසපයන් සෘු ක්රමයට ගත්ත
authorization එක අහවර පවනවා. එතපකාට අපි
නැවතත් පවන්පේසි ක්රමයට යනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පවන්පේසි ක්රමය
ක්රියාත්මක කළ යුතුයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එකක් ඒක.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො : හැබැයි, ඒක
ක්රියාත්මක පවලා නැහැ.

සභො ිතුමො : විගණකාධිෙතිතුමාට බැහැ, විගණකාධිෙතිතුමා දිගටම කියාපු කාරණය ඒකවිගණන මතය -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක තමයි ප්රශේනය.
2009 ඉඳලා-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
දිගටම කිේව කාරණාව කියලා-

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො : ඒක සඳහන්
පවන්න ඕනෑ.

සභො ිතුමො : විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය
පවනත් මතයක් පවන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක සඳහන් වුණාම
පම්ක අදාළ පවන්පන් නැහැ, පමතැනින් එහාට.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : සාධාරණව
පම් ප්රශේනය විගණකාධිෙතිතුමාට පයාමු කරන්න
පුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පමතැනදි
විගණකාධිෙතිවරයා එකඟ පවන්න ඕනෑ පම්ක
සංපශෝධනය කරන්න. පමාකද, පමතැනදී මම
කැමැති පවන්පන් නැහැ, විගණකාධිෙතිවරයා එක
මතයකත්, අපි තව මතයකත් ඉන්නවාට. සියලු
දත්ත අපි ගාව තිපබනවා. අෙට පුළුවන් තැනක අපි
එකඟ පවනවා. පමාකද, අපි අවාසි ඔක්පකෝම
ගණනය කරන්පන් අර තැන ඉඳලාපන්. ඉතින් ඒ
තැන අෙට ඉන්න පුළුවන්ද කියන ප්රශේනය
සාධාරණව දැන් ෙැන නැඟී තිපබනවා.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඒපක්
ගැටලුවක් නැහැ. Page 100 පෙරලන්නපකෝ.
පම්පක් monthly programme එක දීලා තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පකාතැන
ද? යාවත්කාලීන කියන එකද?

( 701 )
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ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : Issue එකක් නම්
නැහැ තමයි.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඔේ,
යාවත්කාලීන වාර්තාපේ. මාර්තු මාසපේ document
එක එපහමම තිපබනවා. මාර්තු මාසපේ
පකාපහාමද bonds purchase කරන්න ඕනෑ කියලා.
ඒක Monetary Board එක අනුමත කරපු, DDMC
එක අනුමත කරපු schedule එක. එතපකාට ඒ
schedule එක base කරලා තමයි-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ගැටලුව තිපබන්පන්, 27.02.2015 දින Treasury
Bonds 1000ක් primary auction එපකන් සහ
12550ක් direct placements එපකන් ගන්නය
කියලා පමහි recommendation එකක් තිපබනවා.
එපහම නම් අපි ඒක පකළින්ම පමතැන කියන්න
ඕනෑ. අපි පම්කට add කරන්න ඕනෑ
විගණකාධිෙතිතුමා පම්ක ගණන් හදන්පන් පම් ආපු
ක්රමයට ප්රකාරව පම් පගාල්ලන් තීරණය කරලා
තිපබනවා පමච්චර direct placements, auction
එපකන් ගන්න ඕනෑ කියලා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒ schedule එපක්
දිනය කවදා ද?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මාර්තු
මාසපේ. 27. 2. DGSM 27. 2. ඒපක් මුින්ම
තිපබන්පන් primary actions, direct placements
ඔය පදකපන් තිපබන්පන්. එතපකාට ඒපක්
ගණනක් දීලා නැහැපන්.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඒ composition එක.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
composition එක දීලා තිපබනවා.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : නැහැ,
ඔක්පකෝම සඳහන් පවනවා. ගන්න ප්රමාණයත්,
ගන්න හැටිත් තිපබනවා.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: නමුත් base එක
තිපබන්පන් ඒක පනපවයි lowest cost කියන base
එක. Lowest cost කියන base එකට පම් පගාල්ලන්
Board එපක් සකසේ කරලා line කරලා හදලා
තිපබනවා. ඒක ෙදනම් කරපගන තමයි decision
එකට ඇවිල්ලා තිපබන්පන්. Lowest cost යනවා
නම් පමන්න පමතැනින් නතර පවන්න ඕනෑ එපහම
නැත්නම් ඉතුරු ටික direct placements වින්
යන්න
ඕනෑ
කියන
කාරණය
DDMC
ෙැහැදිිවම පම්ව කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පකාපහද
තිපබන්පන්?
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඊළඟ page
එපක් තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : හරි, ඊළග
page එපක් තිපබනවා.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : Primary
auctions පකාච්චර යනවාද, direct placements
පකාච්චර යනවාද කියලා සඳහන් පවනවා. පම්ක
base කරලයි හදලා තිපබන්පන්. පම්ක Governor
අනුමත කරපු එක. එතුමාපේ අත් අකුරින්ම සටහන්
තිපබනවා, ඊළඟ-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
2.6
කියන එක දුන්පන් නැහැ පන්. 2.6 කියන එකපන්
ඔබතුමා ඔය කියන්පන්. 2.6 කියන එක දුන්පන්
නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Governor
අත්සන් කරලා තිපබන්පන් 2 -3. ඒක දාලා
තිපබන්පන් ෙසේපසේ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: දුන්පන් නැත්පත් ඉන්
එහාට ගිපේ නැහැ පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
පගාල්ලන් හැදුවාට දුන්පන් නැහැ. ඒ පගාල්ලන් 10
ට agree වුණා.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : පම්ක ගැන
විගණකාධිෙතිපේ මතය ගැන සාකච්ඡා කර කර
ඉන්න එපක් නම් පත්රුමක් නැහැ. කමිටුපේ මතය
යටින් සටහන් කරන එක තමයි කරන්න
තිපබන්පන්. මා ඊපයත් කිේවා. පමාකද,
විගණකාධිෙතිපේ මතය පවනසේ කරන්න තරම්
කිසිම පදයක් මට නම් පම් වනතුරු ලැබුපණ් නැහැ.
මතයට ෙදනම් කරගත්ත කාරණය. ඒක අපි
ඉතාමත් ක්රමානුකූලව සකසේ කරලා තිබුණු
uniformity ෙදනම් කරපගනයි මතය තිපබන්පන්.
ඊට එහා ඔය කථා කරපු පේවල් සම්බන්ධපයන්
සාකච්ඡා කරලා කමිටුවට ඕනෑ proposal එකක්
සකසේ කර ගන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම issue එකක්
නැහැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඒක හරි. විගණකාධිෙති
සහ අපේ පදොර්තපම්න්තුවට දුන් කාර්ය අනුව
අෙට ලැබුණ පතාරතුරු ෙදනම් කරපගන රාජය
මුදල්
ආරක්ෂාව
සම්බන්ධපයන්
කරපු
නිරීක්ෂණයක් හැටියට තමයි පමය ඉදිරිෙත් කරලා
තිපබන්පන්. ඊට එහා ගිය කාරණා ටික ෙහළින්
සටහන් කරමු.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමාට
missed පවච්ච එකක් තිපබනවා. පම්ක දැම්මාට,
බලන්න උඩ note එකක් තිපබනවා පන්. Star
එකක් තිපබනවා. යාවත්කාලීන විගණන වාර්තාපේ
101 පිටුව බලන්න. 101 පිටුපේ ඒ star එකට දාලා
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තිපබනවා ‘Mode of borrowing - only from
primary auction.” Cost වැඩි පවනවා කියලා දාලා
තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඕක
පදවිධියකට තර්ක කරන්න පුළුවන්. එක තර්කයක්
තමයි “moral suasion” කියලා Central Bank
එපක් ොවිච්ි කරන strategy එකක් තිපබනවා.
“Moral suasion” කියන එක අජිත් නිවාඩ් කේරාල්
හිටපු අධිෙතිතුමා පගාඩක් කළා. බැංකුවට call
කරනවා. බැංකුවට call කරලා කියනවා
ඔයපගාල්ලන් අඩු bids දාන්න ඕනෑ. පමාකද,
ආණ්ඩුවට අමාරුයි වැඩි bids දැම්පමාත්. ඒ
කියන්පන් ඒක circular එකක් හැටියට අරින්පන්
නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුපේ අවශයතාව පම්කයි කියලා
informally කියනවා. ඒකට වචනයකුත් තිපබනවා
“moral suasion” කියලා. එතපකාට “moral
suasion” මඟින් අෙට පුළුවන් කාට හරි කියන්න අඩු
bid එකක් දාන්න කියලා. එපහම පවනවා.
Governor, “to stabilize rates” කියන එපකන්
අදහසේ කපළේ එක්පකෝ privately place කරන්නද,
එපහමත් නැත්නම් moral suasion මඟින් interest
rates stabilize කරන්නද කියන එක අෙට
පමතැනින් තීරණය කරන්න බැහැ. ඒ අදහසේ පදකම
පම්පකන් එළියට එනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: “Mode of
borrowing - only from primary auction.” කියලා
තිපයනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “Mode of
borrowing -only from primary auction.” කියලා
පමහි ියලා තිපබනවා. කවුද අත්සන් කරලා
තිපබනවා DDMS කියලා. 27.05/ DDMS කවුද
කියන්න දන්පන් නැහැ.
The Hon. Ajith P. Perera:
signature.

There is no

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
case එකක් තිපබනවා. එතැන තිබුණාට ඒක පම්වා
කරලා නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Include කරලා
නැහැ පන්. ඒ මාසපේ කවලම් කරලා පදකම ගියා
පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
තිපබනවා “Mode of borrowing - only from
primary auction.” කියලා. මම කියන්පන් ඕක ඔය
කියන විධියටම ගන්න බැහැ. ගන්න බැරි පහේතුව
තමයි පම්පක් තිපබනවා තමයි. හැබැයි, ඒපක්ම
note එකක් තිපබනවා, “Mode of borrowingonly from primary auction.” කියලා. එපහම note
එකකුත් පමහි තිපබනවා පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: කියලා නැහැ
පමාකකින්ද කියලා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කියලා
නැහැ පමාකකින්ද කියලා. කියලා තිපබන්පන්
“EPF/ NSB/ SLIC to be ordered to stabilize
rates.” කියලායි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: You can use
it for direct placements.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක සැලකිල්ලට
ගන්න ඕනෑ.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Either
way, you can.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒකත්
සැලකිල්ලට ගන්න එෙැයි. ඒ note එක තිබුපණ්
නැත්නම් විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය සියයට
සියයක් පිළිගන්න පුළුවන්කම තිපබනවා. පම් note
එකත් එක්ක එතුමාපේ මතය සියයට සියයක්
පිළිගන්න බැහැ පන්. විගණකාධිෙතිතුමා, අපි ඒකට
පමාකද කරන්පන්?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: ඔය තර්කයට
එනපකාට transparency සඳහා auction යන්න
කියන එක සම්ූර්ණපයන්ම අේසේ යනවා. ඒකයි
වැපඩ්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඇයි, අේසේ
යන්පන්?

ඩේිව් පී. සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: අත්සනක් නැති
නිසා අෙට ඒක consider කරන්න බැහැ.

ගොමිණි විපේසිිංහ මහතො: එක තැනක අපි
transparency auction යන්න කියනවා full
transparency කරන්න. අනික් ෙැත්පතන් stabilize
rates-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අත්සනක්
තිේබත් නැතත් දැන් පම්කටත් අත්සනක් නැහැ
පන්.
ඩේිව්. පී. සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: Governor
අත්සන් කරපු පම් Minute එක බලන්න පකෝ. 102
පිටුව බලන්න. එහි නිශේිතවම කියනවා, “EPF/
NSB/ SLIC to be ordered to stabilize rates”
කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක
වැරැදියි. මම නම් පමතැන නැහැ. පම් argument
එකත් එක්ක මම නැහැ. මම ඒකට පවනම
නිර්පේශයක් කරන්නම්. නමුත් මම කියන්පන්
සමහර විට දැන් 27 පවනිදා පම්ක ඉවර වුණාට
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

ෙසේපසේ පම්ක ප්රශේනයක් වුණා පවන්න පුළුවන් පන්.
පමාකද, interest rates ඉහළ ගිය නිසා. මාර්තු 02
පවනිදා තමයි පම් කියන්පන් interest rates
stabilize කරන්න කියලා. “Refer rates to pre Sep2014. Manage Rupee liquidity to stabilize
UD/LKR at 132/90 spot.”
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො
පකාපහේවත් නැහැ පන්-

මහතො:

සභො ිතුමො: පමච්චර කල් පම් සාකච්ඡාව
සිේධ වුපණ්ම අධිෙතිවරයා DDMC එකට ඇවිල්ලා
කරපු දැනුවත් කිරීම්, අධිෙතිතුමා කිේව නිසා ඒ මත
ෙදනම් පවලා notice එක ඒ ආකාරයට හදන්න
සිේධ වුණාය කියන ඊළඟ programme එක. ඊට
ෙසේපසේ superintendent ඒකට footnote එකක් දාලා
“Governor instructed” කියලා කියපු ඒවා ගැන
පන් අපි විමර්ශනය කපළේ.

පම්පක්

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො:
ඒක
වැරැදියි
කියලා ආවා පන්. ඒක ෙරසේෙර විපරෝධියි කියලා ඒ
note එක එච්චර පන් තිපයන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු අජිත්
පී. පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමනි, පම්පක්
ප්රශේනය තිපබන්පන් පමන්න පම් උඩ තිපබන note
එක.
The Hon. Ajith P. Perera: Definitely, it is a
separate note done, not by the Governor.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, පම් note එපක් validity එකක් නැහැ
පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “Not by
the Governor.” ඒක තමයි. කවුද, පම්ක දැම්පම්?

සභො ිතුමො: ඒවා මත පන් විගණකාධිෙතිතුමා
පම් නිගමනයට එන්පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That should
be there. It is part of it.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
පම් note එකට validity එකක් නැත්නම් ඒ කියන
සාක්ි අනුව පහෝ යන්න ඕනෑ පන්ද? ඒ සාක්ිවල
අසීම් සහ සමරසිරි යන ඔක්පකෝමලා පමානවාද
කියන්පන්. අපි lady officerපේ සාක්ිය විතර පන්
සලකා බලන්පන්. ෙරසේෙරවිපරෝධීව හතර ජාතියක්
කියන lady officerපේ evidence එකට අපි -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්පක්
තිපබනවා පන්, “mode of borrowing -only from
primary auction”කියලා. Cost එකත් ඉහළ යනවා
කියලා indicate කරලා තිපබනවා arrow එකක්
දාලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැනට
යන්න අවශය නැහැ. පම් note එපක් validity එක
ගැන බලන්න. පම් note එපක් validity එකක් නැහැ
පන්. පම්ක පදයක් වුණාට ෙසේපසේ -

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: It is tallying with
the next note, Hon. Minister. ඒපක් කියලා නැහැ,
“to be taken from the direct placements” අනං
මනං කියලා පමානවත් කියලා නැහැ.

පම් note එක අත්සන් කරන්පන් 27 පවනිදා bond
auction එපකන් ෙසේපස පන්. පම් note එක අත්සන්
පවන්පන් bond auction එපකන් ෙසේපසේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි,
දැන් පම්පක් පමපහම පදයක් තිපබනවා
විගණකාධිෙතිතුමා, පම් note එක දැම්මාට, පම්
note එක ක්රියාත්මක වුපණ් නැහැ පන්. පම් note
එකට power එකක් තිපබනවාද කියන එක ඊළඟට
බලන්න ඕනෑ, We have to look into whether this
has any legal validity.

Bond auction එපක්දී primary auction එපකන්
බිියන දහයම අරපගන ඉවරයි. Primary auction
එපකන් බිියන දහය අරපගන ඉවර නම් එක
බිියනයක් විතරක් පම්ක ගන්න කියන එපක්
පත්රුමක් නැහැපන්. එතපකාට අපි precedent එක
බැලුපවාත්, de facto තිපබන position එක
පමාකක්ද? ඔය පගාල්ලන්පේ legal points පම්වා.

සභො ිතුමො: පම්ක මට තිපබන අදහසක්. ඒ note
එක දැම්මාට note එක ක්රියාත්මක වුපණ් නැහැ
කියන අදහසට අපි මුින් ගියා නම් ඇත්තටම අෙට
පගාඩක් නිලධාරින් කැඳවා පලාකු විමර්ශනයකට
යන්න අවශය පවන්පනත් නැහැ. පමාකද,
එතපකාට අෙට ූර්ව අදහසක් තිපබනවා පන් ඒ
note එක ක්රියාත්මක පනා පවච්ච නිසා ක්රියාත්මක
පවච්ච එක හරි එක කියලා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපි පම්කපන් කථා
කපළේ. පම් note එක ආපේ පකාපහාමද කියලාපන්
ඇසුපේ. ගත්තාට ෙසුව පම් note එක ආපේ
පකාපහාමද කියන එක ගැනපන්, අපි සාකච්ඡා
කපළේ.
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: - එම basic principle
එක violate පවනවා. ඒක තමයි issue එක
තිපබන්පන්. එතපකාට අපනක් ඔක්පකෝම ඒවා ඔබතුමන්ලා ඔය පමානවා කථා කරපගන ගියත්
නැවත මුලට ඇවිල්ලා බැලුවාම, හරි; auction

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා
නිලධාරින්පගන් ආව අදහසේ කියන්නපකෝ.
සභො ිතුමො: ඒක මපේ අදහස.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියන එක
හරි පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

යන්න ඕනෑ. ඇත්ත. හැබැයි, Rs. 1 billion දමලා
Rs. 10 billion ගත්තාම ඔය කියන basics,
transparency ඔක්පකෝම ඉවරයි.

ඇයි පනාගන්පන් කියා. ඊට ෙසුව එම නිලධාරින් අපි පදන්න ඕනෑ, උත්තරයක් ඉතුරු ෙැය පදපක්දී
පකාපහාමද ඉතුරු මුදල් ටික -බිියන නවයපහායන්පන් කියා. අනිවාර්යපයන්ම සඳුදාට අෙට
ක්රමපේදයක් පදන්න ඕනෑපන්. නැත්නම් a., b., c.
කියා වයතිපර්ක තුනක් පදන්න ඕනෑ, පම්
පගාල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කියා සල්ි පහායා
ගන්න. බැරි නම් පකාපහාමද - විගණකාධිෙතිතුමා
කියන එක හරි. Thursday පවනකම් පමානවා පහෝ
ක්රමපේදයකින් ඇයි පසායා පනාගත්පත් කියා
දැම්මාට අපේ විරුේධත්වයක් නැහැ. Then, on
Friday, Rs. 1 billion දමා පදකට auction වැහුවාට
ෙසුව තව ෙැය පදකකින් ඉතුරු බිියන නවය
පහායා ගන්නා ක්රමපේදයකුත් අපි පදන්න ඕනෑපන්,
එතපකාට නිලධාරින්ට. Postmortem කරන්න
පුළුවන් අෙට. But, they have to find solutions
also.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඉතුරු සල්ි
ගන්පන් පකාපහාමද කියන එක ගැන ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඒපක් කිසි අවුලක්
නැහැ. Direct placementsවින් පමපතක් කල්
දිගටම අර ගත්තා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම ඔබතුමාපගන්
ඉතා පකටි ප්රශේනයක් අහන්පන්. මම අහන්පන්
සිකුරාදා ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඇයි, සිකුරාදා පවනකම්
- ඒක තමයි ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සිකුරාදා පවනකම්
ගන්න try කළාපන්. ඔබතුමා පම්වා බැලුපේ නැේද?
ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: මම කියන්පන් පම්කයි.
අපි පදපදනා -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි බලමු
පමතැනින් ඉසේසරහට යන්පන් පකාපහාමද කියා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ 889 loss එක calculate
කරන්පන් එපකන් කෙලාපන්. එක සහ දහය අතර
තිපබන පවනස තමයි ඔය 889 කියන්පන්. හැබැයි,
අපි “as much as possible through auctions and
the rest through private placements” කියන
එකට ගිපයාත් එපහම, පම් 889 එන්පන් නැහැ.
එතපකාට එන්පන් හයසිය ගණනක්. එපහම
නැත්නම් face value කියන එකට ගිපයාත් එන්පන්
ෙන්සිය ගණනක්. එතපකාට පම් අටසිය ගණන සහ
784 calculate පවන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනය මත. එම නිගමනය පනාපවයි, “as much
as possible” කියන එක මහ බැංකුපවන් කපළේ. මහ
බැංකුපවන් කපළේ “as much as possible” කියන
එක 2.6 කියන එකපන්, ඒක භාර දුන්පන් නැති
වුණාට. භාර දුන්පන් නැති වුණාට ඒ පගාල්ලන්
recommend කරපු එක තමයි 2.6. ඒ recommend
කරපු එකට ගියා නම් 889ක loss එකක් එන්පන්
නැහැ. එන්පන් හයසිය - විගණකාධිෙතිතුමාපේ
calculation එකටම කළා නම් 688ක loss එකක්
එන්පන්. අපි ඒක clarify කර ගනිමු.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම ඔබතුමාපගන්
සාධාරණ ප්රශේනයක් අහන්පන්. ඔබතුමාපේ
නිගමනයට එන්න ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: - Due care නැහැ කියන
එක, අපි කියන්පන් ඒකයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: That is correct. මට
හිපතන විධියට, ඒක සිදු වුපණ් - direct
placementsවලට දැම්මා ඕනෑම සීමාවකින් සහිතව.
Direct placements එක දුන්පන්, - අපිට දුන්
evidenceවලදී කිේපේ, Thursday පවනපකාට
පහායා ගන්න පුළුවන් වුපණ් බිියන තුනහමාරයි
කියායි. පමාකද, ලංකා බැංකුපේ අයිරා ඉවරයි. මහ
බැංකුපේ අයිරා ටික ඉවරයි. Treasury Bills ටික
ඉවරයි. එතපකාට ආපයත් සල්ි ගන්න කිසිම
ක්රමපේදයක් නැහැ. Bonds ටික පුළුවන් තරම් open
කරලා direct placements දැම්මා. ආපේ බිියන
තුනහමාරයි. ඔබතුමා කියන එක හරි. ක්රමපේදය system එක- වැරදියි. හැබැයි, එතපකාට අෙට
උත්තරයක් පදන්න ඕනෑ. සිකුරාදා දමනවාපන්, Rs.
1 billion. විගණකාධිෙතිතුමනි, සැේතැම්බර්
මාසපේ Rs. 1 billion ගන්නවා, direct placement
එපක් 11.75ට. එතපකාට ඒක පකාතරම් වැරදිද?
අපි පම් කයිවාරු ගහනවා, direct placement එක
අඩු interest ratesවලට ගන්න පුළුවන් කියා.
හැබැයි, සැේතැම්බර් මාසපේ බිියන පදකක්
ගන්නවා, 11.75ට. එතපකාට ඒකට අපි වැරදි
පහායන්පන් නැහැ. කවුරුවත් පමානවත් කියන්පන්
නැහැ. එතපකාට ඒ assumption එපකන් තමයි මහ
බැංකුපේ නිලධාරින් ගණනය කරන්පන්, 11.73ට
බිියන දහයක් ඇවිල්ලා තිපබනවා; 7.5න් ෙහළට

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපි ඒක යටින් සටහන්
කරමු.
සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලාට ඒක කරන්න
පුළුවන්පන්. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් කින්
ඔබතුමන්ලා අවාසිය අනුමාන කරපු ආකාරය ගැන
සටහනක් පයදුවා වාපේ - ඒපක් එකතුවපන්
පමතැන පම් තිපබන්පන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාට
පුළුවන් නිගමනයක් - ෙැහැදිි කිරීමක් ියන්න.
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තිපබන්පන්, නිවැරදි ක්රමය සෘු ක්රමය කියලායි.
නමුත්, දැන් අෙට ලැබිලා තිපබන පතාරතුරු අනුව,
නිවැරදි ක්රමය වන්පන් සෘු ක්රමය පනාපවයි,
නිවැරදි ක්රමය වන්පන් auction එක කියලායි. එම
නිසා පම් loss calculation එක ගැන අලුපතන්ම
අෙට හිතන්න පවනවා. පමතැන ෙමණක් loss
එකක් වූ විධියට තමයි විගණකාධිෙතිතුමා පමයින්
අදහසේ කරන්පන්. පමාකද, අපි අවුරුදු ගණනකට
පන් බලන්පන්. මාස 12කට වඩා එහාට යන
ක්රමයක් බලන්පන්. පම්ක එදා ඉඳලා සිදු වුණු
පදයක්. විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමාපගන් මම
සේභාවපයන් යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමා ඒ
professional උදේව කරන්න කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
නැහැ. මම කිේපේ, විගණකාධිෙතිතුමා calculate
කරපු විධියට ගිපයෝතින් ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔේ. ඒක හරි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
calculate කරපු විධියට ගියා නම් මහ බැංකුපේ කියා
තිපබන්පන් “as much as possible” කියන එක නම්
ඒ පගාල්ලන් දීපු recommendation එක 2.6 නම්
889ක loss එකක් එන්පන් නැහැ. ඒකට එන්පන්
පවන loss එකක්. හැබැයි, 784 loss එක
තිපබනවාපන්, මාර්තු 29 වැනි දා එපක්. ඒපක් “as
much as possible” කියන එක කීයද? පෙබරවාරි
27 වැනි දා එපක් බිියන 2.6 නම් - ඒක තනිකර
ඔය පගාල්ලන්පේ මතය. 29 වැනි දාට ඔය
පගාල්ලන්ට පම් loss එක calculate කරන්න
එපහම position එකක් නැහැ ඇත්තටම. පමාකද,
පෙබරවාරි මාසපේදී -

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : අපි දැන් අලුත්
report එක හදනවා පන්. අවුරුදු 10කට ෙරණ
එකකට ඒ අලුත් report එක හදනවා පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : පම් report එකට
හදන්පන් නැහැ පන්

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පදකම advertise කරපු
ගණනට ගිහින් තිපබන්පන්.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : බැහැ. පම්
report එකට හදන්න මට බැහැ පන්. පම් report
එකට මට දීලා තිපබන්පන් special cases පදකක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැන මත
පදකක් තිපබනවාපන්. Advertise කරපු ගණනට
වඩා වැඩි ගණනක් දීපු තැන් මීට වඩා පබාපහෝ
අවසේථාවලදී සිේධ පවලා තිපබනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඔබතුමාට
පුළුවන් පන් point එකක් එකතු කරන්න. ඔබතුමාට
ඕනෑම අවසේථාවකදී පම් කාරක සභාපේ අපි
සාකච්ඡා කරපු කාරණාත් එක්ක- ඔබතුමා
calculation එක සම්බන්ධපයන් එක point එකකට
එකඟ වුණා පන්. මම ඉල්ලන්පන් සේභාවපයන්
යුතුව පමෙමණයි. advertise කරපු ගණනට වඩා
යම් කිසි ප්රමාණයක් ගත්තා නම්, ඒ නිසා loss එකක්
සිදු වුණා කියලා calculate කරනවා නම්, මීට
කිනුත් පම් ක්රමපේදය හරහා පමවැනිම අවසේථා
පබාපහෝමයක් තිබුණා. විගණකාධිෙතිතුමනි,
එවැනි සිදුවීම් සිදු වුණු බව ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?
එපහම පවලා තිපබනවා නම් කියන්න. එෙමණයි.

ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: ඔේ, ඕනෑ තරම් ගන්න
පුළුවන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : දිගටම
advertise කරපු ගණනට වඩා තුන් ගුණයක්, හතර
ගුණයක්, ෙසේ ගුණයක් ෙමණ අරපගන තිපබනවා.
එපහමනම්, පම්ක advertise කරපු ගණනට වඩා
ගන්න හැම එකක්ම loss එකක් නම්, පම් වාපේ
සිදුවීම් අතීතපේ පබාපහෝ සිදු පවලා තිපබනවා.
එපහමනම්, පම්කත් පමතැනට දමන්න ඕනෑ වනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒ කියන්පන්,
auction කරන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ පමපහමයි
විගණකාධිෙතිතුමනි,
නිපයෝජය
විගණකාධිෙතිතුමනි, අෙට තිපබන ප්රශේනය පම්ක
පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඒක ඔබතුමා කරන්න ඕනෑ. මම
කරන්න සූදානම් නැහැ. පමාකද, දැන් ඔබතුමා ඒ
position එක ගන්නවා නම්, ඒ position එපක්දී මීට
කින් ඕනෑ තරම් අවසේථාවලදී කියපු ගණනට වඩා
ඕනෑ තරම් වැඩිපුර අරපගන තිපබනවා. නමුත්, ඒ
කිසිම පදයකින් රජයට loss එකක් වුණා කියලා අපි
කියන්පන් නැහැ. අපි loss එකක් වුණා කියලා
කියන්පන්, පමතැන ෙමණයි. එපහමනම්, ගරු
සභාෙතිතුමනි, මපේ හෘද සාක්ිය මට කියන්පන්,
ඒකත් add කළ යුතුයි කියලායි. එපහම
පනාවුපණාත් පම්ක partial පවනවා. ඔබතුමා
එපහම කළායින් ෙසුව අෙට අපේ මතය ඉදිරිෙත්
කරන්න පුළුවන්. පම් loss calculation එක කරලා

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : අපිට එපහම
ඔබතුමන්ලා කියනගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : සුජීව
පසේනසිංහ
මැතිතුමනි,
පොඩ්ඩක්
ඉන්න.
විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමා පමාකක්ද කිේපේ.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : නැහැ. අපි
එපහම පම් particular point එක සම්බන්ධපයන්
ෙළමුපවනි වතාවට study කපළේ. විගණනය කළාට
පම්වා specific areas. ඔබතුමා දන්නවා පන්
පම්වාපේ ඔක්පකෝම million transactionsවලට

( 706 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පකපරන්පන් නැහැ. Case එකක් ආපවාත් ෙමණයි
කරන්පන්. එතපකාට පමච්චර පම් in detail කියලා
පම් වැපඩ් කපළේ පමය කරන්න කියලා කියපු නිසා.
අෙට දැන් back ගිහිල්ලා ඔය සියල්ල කිරීමට
අෙහසුයි.

පිළිගන්පන් නැහැ
කරන්න පුළුවන්.
පිළිගන්නා ප්රමාණය
විගණකාධිෙතිතුමාට
පවනවා නම් මම
බරෙතළයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : කරන්න
ඕනෑ නැහැ. මම කියන්පන් කරන්න කියලා
පනාපවයි. මම කියන්පන්, ඔබතුමාපේ හෘද
සාක්ියට අනුව ඔබතුමා දන්නවා විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපේ සියලුම විගණන නිලධාරින්
දන්නවා, ගරු සභාෙතිතුමාත් දන්නවා, අපිත්
දන්නවා මීට කින් පබාපහෝ අවසේථාවලදී ඉල්ලපු
ප්රමාණයට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් මහ බැංකුව විසින්
ගත්තා. ඒක අපි දන්නවා ඒ ගැන අලුපතන් පමතැන
establish කරන්න ඕනෑ පදයක් පනාපවයි. ඒත් ඒ
සතයය පමතැන පොඩි සටහනක් හැටියට එකතු
කරන්න. පමාකද, එකතු කපළෝතින් අපි
professionally honest ව්ෙව්ො.

කියලා අදහසක් ඉදිරිෙත්
එපහම නැත්නම් ඔබලා
ඉදිරිෙත් කරන්න පුළුවන්.
දැන් පම් අයුරින් බලෙෑමක්
ඒකට එකඟ නැහැ. ඒක

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ගරු සභාෙතිතුමනි,
සතය තත්ත්වය පමයයි. මම කියන පේ අහන්න
සභො ිතුමො:
පම්
කාරණපේදී
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනයක් තිපබන්පන්. ඒ
නිගමනය නැවත පවනසේ කරන්න කියලා කාරක
සභාපේ මන්ීවරුන් බලෙෑමක් කරනවා නම්
විගණකාධිෙතිතුමාටගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : නැහැ නැහැ
බලෙෑමක් කපළේ නැහැ. ඉල්ලීමක් කපළේ.
සභො ිතුමො : ඉල්ලීමක් වුණත් එය සාධාරණ
නැහැ. ඒක කාරක සභාවට ඔබතුමන්ලා දාන්න
ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කාරක සභාපේ ඉදිරිෙත් කරන
වාර්තාවටයි ඒක ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ වන්පන්.
පමයට “එකඟ විය පනාහැක, එපහමත් නැත්නම්
එකඟ විය හැක” යනුපවන් පයදිය යුතුයි. එපහම
නැත්නම්, පම්ක වැඩිදුරටත් විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනය පවනසේවිය යුතුය. අලුත් විය යුතුය. එවැනි
පමානවා හරි පදයක් පයාදන්න ඕනෑ. පම් නිගමනය
මත ඔබතුමන්ලාට සෑහීමකට ෙත් විය පනාහැක
කියලා වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න ඔබතුමන්ලාට
අයිතියක් තිපබනවා. ඒ ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාවට.
හැබැයි, පම් නිගමනය විගණකාධිෙතිතුමා විසින්
පවනසේ කර පගන පවනත් නිගමනයක් ෙැහැදිි
කරන්න කියලා කියන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා
පමපතක් කළා වාපේ, අවශය කරුණු ඔබතුමන්ලාට
ඕනෑ පදයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක
ඔබතුමන්ලාපේ මතය.

සභො ිතුමො: ගරු නිපයෝජය ඇමතිතුමනි,
පමපහමයි. දැන් පම් කාරණාව පිළිබඳව වාර්තාවක්
විගණකාධිෙතිතුමා
විසින්
ොර්ිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත් කරලා කථානායකතුමාටත්, කාරක
සභාපේ මන්ීවරු සියලු පදනාටත් දීලා ඒ
වාර්තාවට අදාළ නිරීක්ෂණයන් මීට කින්
සාකච්ඡා කළා පන්. පම් වාර්තාව ෙදනම් පවන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාට භාර දුන්නු අපි කාරක
සභාපවන් ඉල්ලා සිටී නිෂේිත කාරණාවකට
අදාළවයි. පම් බැඳුම්කර ගනුපදනුව සම්බන්ධවයි.
තවත් බැඳුම්කර ගනුපදනු තිපබනවා. ලංකාපේ
පබාපහෝ සිදු පවලා තිපබනවා. එතපකාට පම්
කාරණාවට අදාළව පම් වාර්තාව ඉදිරිෙත් කළා. ඒක
අපි මහ බැංකුපේ නිලධාරින්ටත් භාර දීලා ඔවුන්පේ
නිරීක්ෂණත් අරපගන, ඔවුන්පේ නිරීක්ෂණවලට
නැවත
විගණනවලට
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිරීක්ෂණත් දීලා පම් උෙපල්ඛන පදකක් හදලාත්
තිපබනවා. ඒවා ඔක්පකෝම අධීක්ෂණය කරලා
නිරීක්ෂණය කරලා තමයි අපි පම් අවසාන
අවසේථාවට ඇවිල්ලා තිපබන්පන්. අවසාන
අවසේථාවට ඇවිල්ලා තිපබන අවසේථාවලදී නැවත
විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය, නිගමනය පවනසේ
කර ගන්න කියන එක කාරක සභාවට සාධාරණ
නැහැ. මම කියන්පන් ඒක සාධාරණ නැහැ.

ගරු
සුජීව්
පසේෙසිිංහ
මහතො:
කථානායකතුමනි, දැන් මම කථා කරන්නද?

ගරු

සභො ිතුමො: පහාඳයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පමම පකටුම්ෙපත් පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න
කියලා විගණකාධිෙතිතුමා අෙට පයෝජනා කළා.
එතුමා කිේපේ නැති පොඩි පදයක් තිපබනවා කියලා
සඳහන් කළා. ඒකට කින් මන්ීවරු එකඟ
පනාවුණු නිසා වැරදි පවනවා නම්, අපි වැරදි
ගණනය කරලා තිපබනවා නම්, අන්තිම තිත්ත
කියලා ඒක තියා ගන්න එක පනාපවයි අෙට COPE
කමිටුපවන් කරන්න ඕනෑ වන්පන්. නිවැරදි
ගණනයක් කරලා තිපබනවා නම් ඒක නිවැරදියි.
ගරු සභාෙතිතුමනි, පමයින් රටට ගමය වන පිළිතුර
වන්පන් පමාකක්ද? පම් ගනුපදනුව යම් කිසි
පදෝශයක් තිපබන ගනුපදනුවක්. පම් ගනුපදනුපවන්

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක
සාධාරණයි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : සාධාරණ
පහේතුවක් තිපබනවා නම්සභො ිතුමො : පොඩ්ඩක් ඉන්න කියනකම්.
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් පම් පකටුම්ෙපත් තිපබන
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනය
ඔබලා

( 707 )
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රටට විශාල ොඩුවක් සිදු වී ඇත. ජනතාවට මිනිසුන්ට- පම් පමානවාවත් වැටපහන්පන් නැහැ.
ඒක පන් පම් ෙණිවුඩයක් විධියට පදන්න හදන්පන්.
කිනුත් පම් වාපේ auctionsවල හැම එපක්ම ොඩු
සිදු පවනවා නම් ඒක සඳහන් පනාකිරීම- කින්
අපෙන් ප්රශේන ඇහුපේ නැේද, පකාපහාමද වුපණ්
කියලා. 2015 ඉඳන් 2016 පවනකන් ක්රමපේදය
පම්කයි
කියලා,
අෙට
විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපේ ඇසේ වහලා ෙරීක්ෂණ කරන්න
පුළුවන්ද? අපි විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපවන්
බලාපොපරාත්තු වන්පන්, සියලු කාරණා සලකා
බලලා 1948 ඉඳලා- මාසයක කාලසීමාවක් ඇතුළත
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුවට විපශේෂ වාර්තා
හදන්න බැහැ. විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව,
1948 වසපර් ඉඳලා රපේ තිපබන නිති-රීති,
අණෙනත් සියල්ල සැලකිල්ලට අරපගන තමයි
වාර්තාව හදන්න ඕනෑ. පම්පක්දී අඩුම ගණපන්
අපනක් auctionsවලත් ගන්න ගණනට වඩා වැඩි
ගණනක් ගන්න පවන්පන් අපේ පොලී
අනුොතිකයට. එපහම නැත්නම්, පම් ඉල්ලුමට හා
සැෙයුමට අනුව පලෝකපේ ක්රියාත්මක පවන්පන්
නැහැ. එපහමනම්, පවන්පේසි ක්රමය වැරදියි කියලා
ියන්න ඕනෑ. ගරු සභාෙතිතුමනි, එවැනි පදයක්
ඇතුළත් පනාකර පම්පකන් බලාපොපරාත්තු වනවා
නම්, පම් පේශොලන point එකක් ලබා ගන්න-

සටනක් දිලා තමයි පම් සේථානයට ඇවිල්ලා පම්
ටිකවත් කර ගත්පත්. ඒ නිසා සතයතාව ඔබතුමාට
වැඩක් නැත්නම්, ඔබතුමාට විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුවට සතය කියන්පන් පමාකක්ද
කියලා වැඩක් නැත්නම් පමානවා කරන්නද? දවසේ
ගණනක් ොඩම් කරලා පම් කරුණු සියල්ල ලබා
දුන්පන්.
ඒ
ියකියවිිවල
අදාළත්වය
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නැත්නම්, වාර්තාවට ඉදිරිෙත්
කරන්න ඕනෑ පේශොලන මතයක් නම් ඒක
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත් කළාට කමක් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධපයන් ගන්න ඕනෑ අධිකරණ ක්රියාමාර්ග
අපි ගන්නම්. පකෝේ කමිටුපේ සභාෙතිවරයා
වශපයන් අපි ඔබතුමාපගන් ඉල්ලා සිටින්පන්,
අෙක්ෂොතීව ෙක්ෂ, ොට පේදයකින් පතාරව සතය
අවධාරණය කර ගැනීම සඳහා සියලු පදනාම
පමපහයවන පලසයි.
සභො ිතුමො: ගරු සුජීව පසේනසිංහ
ඇමතිතුමනි, මම හිතන්පන් පම්ක,-

රාජය

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, මට
කථාව අවසන් කරන්න පදන්න. ඊට ෙසේපසේ
ඔබතුමා කථා කරන්න. එපහම ඔබතුමාට කරන්න
බැරි නම්, ඔබතුමා හිතනවා නම් පම්ක පවනසේ
කරගන්පන් නැතිව ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ ෙණිවිඩයම
යවන්න ඕනෑ කියලා, අපි පකාච්චර කරුණු සඳහන්
කළත් ඒ මතපේම, ඒ විකල්ෙපේම ඉන්නවා නම්,
එපහනම් අපි ඉදිරියටත් කථා කරලා වැඩක් නැහැ.
අපි එපහම නම් ඔබතුමන්ලාපේ කාරණය එපහම්ම
තියලා, අපේ අදහසේ ටික එකතු කරමු. ඒපක්
ප්රශේනයක් නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එතැනට
යන්න එො.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක තමයි මම
කියන්පන්. එපහමනම්, ඒ තරමටම hard and fast
නම්, ඉතින් අෙට කථා කරලා වැඩකුත් නැහැ. අෙට
ඔබතුමන්ලාව දැනුවත් කිරීපම් හැකියාවක් ෙවා
නැහැ. අවසානම පේ ඒක නම්, සතය පදය පම්ක
නම්, ිේව පදය පම්කයි පම්ක මට අයින් කරගන්න
බැහැයි කියා හිතනවා නම් ප්රශේනයක් නැහැ.
එතපකාට අපි අපේ නිර්වචන දාන්නම්. හැබැයි,
COPE කමිටුපේ අපි දිගටම ඔපහාම්මයි වැඩ
කරන්පන්. ආපේ පකෝේ කමිටුපේ සාධාරණව වැඩ
කරන්න ජීවිපත්ටවත් බලාපොපරාත්තු පවන්න
එො. ගරු සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පගන යන
ආකල්ෙය අනුව තමයි මමත් දිගටම වැඩ කරන්පන්.

සභො ිතුමො: දැන් ඔබතුමා කියන කාරණාව
අනුව පේන්පන් ගිය සතිපේ රැසේපවලා පම්
ඔක්පකෝම
තීරණය
පවච්ච
විධියට
විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාව සිකුරාදා ආපු
විධියට තමයි පම් කථා කරන්පන්. එපහම
පනාපවයි. විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාව ඉදිරිෙත්
පවලා, ඒක සාකච්ඡා කරලා ඒක ෙදනමක් හැටියට
අරපගන නැවත විමර්ශනය පගනියන්න ඕනෑ
කියලා පම් අටවැනි ොර්ිපම්න්තුපේදී තීරණය
කරලා, ඒ අනුව නිලධාරින් කැඳවලා ඔවුන්පේ
විමර්ශන පම්කට අරපගන පම් පබාපහෝ පේවල්
සිේධ වුණා. ඒ සිේධ පවලා ිඛිත පල්ඛන සාක්ි
සටහන් සියල්ල එකතු කරපගන තමයි පම්
පකටුම්ෙත
හදලා
තිපබන්පන්.
නැත්නම්
පේශොලන ෙණිවිඩයක් පදන්න පකටුම්ෙතක්
හදලා නැහැ. කවුරු හරි එපහම එකක් කියනවා
නම්, ඒක වැරැදියි. පම් වනතුරු සභාෙතිවරයා
හැටියට මම විශේවාස කරනවා, මම මධයසේථව
ඔබතුමන්ලාට පම්කට සහපයෝගය පදනවා කියලා.
ඒ නිසා තමයි මම පමතැන දැනුත් ඉන්පන්. ඒක
නිසා මම කියන්පන් ඔබතුමන්ලා දැන් උත්සාහ

සභො ිතුමො: මපේ පනාපවයි. ඔබතුමා කියන
විධියටගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම අවසන් කරනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් වනපතක් දිගින්-දිගටම ආපේ
පලාකු fight එකක් දීලා. නැහැ, මටත්
පත්පරනවාපන්. අපි සාධාරණවයි කියන්පන්. අෙට
ඕනෑ කිසිම පදයක් අපි ඇතුළත් කරන්න කියන්පන්
නැහැ. ඉතින්, මුල සිටම ඔබතුමාත් එක්ක විශාල
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කරනවා නම්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනය
පවනසේ කරන්න ඕනෑ කියලා, ඒක වැරැදියි.
ඔබතුමන්ලාම හිතලා බලන්න, සාධාරණය
කියන්පන් ඒකද කියලා. ඒක පකායිතරම් දුරට
සාධාරණද? ඔබතුමන්ලා පම් කාරක සභාව හැටියට
පම් පකටුම්ෙතට විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිරීක්ෂණ
පිළිබඳව, නිගමන පිළිබඳව, නැත්නම් පම්
සභාෙතිවරයා විධියට මම ඉදිරිෙත් කරපු
පකටුම්ෙපත් නිරීක්ෂණ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට
පවනසේ අදහසක් දරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා
පවනසේ අදහසක් කරන නිසාම පන් පම් පකටුම්ෙත
වාර්තා පදකක් හැටියට ොර්ිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්
පවන්පන්. මම කියන්පන්, ඒ යථාර්ථය පත්රුම්
අරගන්න කියලයි. නැත්නම් එක වාර්තාවයි පන්
ඉදිරිෙත් පවන්න ඕනෑ. ඒ යථාර්ථය පත්රුම්
අරපගන
ඔබතුමන්ලාට
තිපබන්පන්
විගණකාධිෙතිවරයාපේ නිගමනය පමපසේ වුවද,
පමන්න පම්, පම් කරුණු මත ඒක පවනසේ පවන්න
ඕනෑ හරි, අලුත් පවන්න ඕනෑ හරි කියලා
ඔබතුමන්ලාට අයිතියක් තිපබනවා අපේ නිගමනය
පම්කයි කියලා කියන්න. මම ඒක ොර්ිපම්න්තුවට
වාර්තා කරන්නම්. ඒක පවනම එකක්. ඊට ෙසේපසේ
ොර්ිපම්න්තුව ඒක තීරණය කරයි. ොර්ිපම්න්තුව
තීරණය
කරයි,
රට
තීරණය
කරයි,
විගණකාධිෙතිතුමා හරිද, ඔබතුමන්ලා හරිද කියලා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම එක පදයයි කියන්පන්. දැන්
ඊළඟ එපකන් කියන්පන් professional due care
ගැනයි. ඒ කියන්පන් වෘත්තීමය විචක්ෂණභාවය
ගැන. විගණකාධිෙතිවරයාට තිබුණු limitations අපි
දැක්කා. එතුමාත් ඒවා වාර්තා කරලා තිපබනවා. ඒ
වාපේම අපි පම් පකටුම්ෙත පිළිබඳව සාකච්ඡාපේදී
තර්කානුකූලව එක අවසේථාවකදී ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මැතිතුමා පමහි සංඛයාත්මක පදෝෂයක් වපේම
ප්රතිෙත්ති පදෝෂයකුත් පෙන්නුම් කරලා දුන්නා.
එතපකාට සභාෙතිතුමා විධියට ඔබතුමා පම්
පකටුම්ෙත සකසේ කරේදී මතු පවන සාක්ිවලට
පනාගැළපෙන විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනය
පම් වාර්තාපේ පකාටසක් කරන්න තීරණය කරලා
තිපබනවා.
සභො ිතුමො: නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා ආපයත් ඒක
වැරදියටයි පත්රුම් අරපගන තිපබන්පන්. මම ඒක
නිවැරදි
කරන්නම්.
විගණකාධිෙතිවරයාපේ
වාර්තාව ෙදනම් පල්ඛනයක් හැටියට අරපගන
තමයි පම් draft එක හදලා තිපබන්පන්, ප්රධාන
වශපයන් එක කාරණාවක්. ඒක ෙදනම් කරපගන
තමයි අපි සාක්ි විමසුපේ. ඒක නිසා පන් මම
ඔබතුමන්ලාට නැවතත් කියන්පන්. ඔබතුමන්ලා
ඒක මඟහැරීම ගැන මම කනගාටු පවනවා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමාකක්ද,
මඟහරිනවා කියන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමාපේ පකටුම්ෙපත් පමතැනට එනකම්
සංපශෝධනය වුණා පන්. පකටුම්ෙත හරි නම් පන්
පම් නිර්පේශ ඊට ෙසේපසේ ඉදිරියට එන්පන්.

සභො ිතුමො:ඇයි, දැන් පම්පක් තිපබන්පන්
විගණකාධිෙතිවරයා අනාවරණය කර ගත්
පතාරතුරු අනුව ඒ වාර්තාවට කරන යාවත්කාලීන
ෙැහැදිි කිරීමක්. පමාකද, ඒක පවන්පන්ම
විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාව නැවත සාකච්ඡා
කරේදී පම් කාරක සභාපවන්ම තමයි පයෝජනාවක්
ආපේ පම් අලුත් සාකච්ඡාව අනුව, පම් ඉදිරිෙත්
පවච්ච අලුත් කරුණු අනුව විගණකාධිෙතිවරයාපේ
වාර්තාව
යාවත්කාලීන
කරන්න
කියලා.
ඇයි, එපහම නම් ඔබතුමන්ලා ඒක කිේපේ? ඒ
යාවත්කාලීන කිරීමට අනුව තමයි ඊට ෙසේපසේ පම්
උෙපල්ඛනයයි, විගණකාධිෙතිතුමාපේ අලුත්
වාර්තාවයි එන්පන්. ඇත්තටම ගත්පතාත් පම්
වාර්තාව අලුත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා පම්ක බලන්න
පකෝ. පම් සාක්ි සටහන්වින්, ගරු මන්ීවරු
සාකච්ඡා කරපු කරුණු එකතු කරලා තමයි පම්ක
ඉදිරිෙත් කරලා තිපබන්පන්. දැන් බලන්න පම්
නිගමනයන් සම්බන්ධපයන් විගණකාධිෙතිවරයා
පමාකක්ද කියන්පන් කියලා. යාවත්කාලීන කරපු
වාර්තාපේත් කියන්පන් පමාකක්ද? ඒ නිගමනපේ
පවනසක් පවලා නැහැ. ඒක මම දාන්පන් නැතිව
මට හිපතන පදයක් දාන්න බැහැ පන්.

සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා දරන දැක්ම අනුව,
ඔබතුමන්ලා පම්ක විග්රහ කරගන්න ආකාරය අනුව,
ඔබතුමන්ලාපේ විග්රහය අනුව පන් ඒක ඔබතුමන්ලා
සංපශෝධනය කපළේ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ, ඔබතුමාපේ
දැනුම අනුවයි සංපශෝධනය වුපණ්.
සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා පම්ක පත්රුම් ගත්ත
ආකාරයට තමයි, ඔබතුමන්ලා පම්ක සංපශෝධනය
කපළේ. ඒ අයිතිය ඔබතුමන්ලාට තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා ඇතුළු අපි සියලු පදනාපේ අනුදැනුම
ඇතුවයි ඒක සංපශෝධනය වුපණ්. නිවැරදි එක පන්
සංපශෝධනය වුපණ්. ඔබතුමා කියන්පන් ඒක
වැරැදියි කියලාද?
සභො ිතුමො: ඒකට මට මතයක් තිපේවි. පම්
කාරක
සභාපේ
සභාෙතිවරයා
හැටියට
ඔබතුමන්ලාට මපේ සහපයෝගය ෙළ කරලා
තිපබනවා. ඒක නිසා ඔබතුමන්ලා තමන්පේ
නිගමනය පම්කට පදන්න. එච්චරයි.
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ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපනක්
කරුණට යන්න කින් මට තව එක අවසේථාවක්
පදන්න. අපේ සපහෝදර මන්ීවරු කිසි පකපනක්
කිසිම පවලාවක පම්ක පවනසේ කරන්න කියලා
කියනවා පනාපවයි. විගණකාධිෙතිවරයාට කිසිම
බලකිරීමක් කපළත් නැහැ. පම්ක පවනසේ කරන්න
කියලා කියන්පනත් නැහැ. මම අහන්පන් එක
පදයයි. අපේ හෘදය සාක්ියට අනුව අපි දන්නවා,
පමවැනි පදයක් ඉදිරිෙත් කිරීම හරහා පේශොලන
වැඩ පිළිපවළක් ක්රියාත්මක පවනවා කියලා. අපි
සම්ූර්ණපයන්ම මධයසේථ පවන්න නම්, “මීට
කිනුත් පම් ආකාරයටම ඉල්ලපු ගාණට වඩා
Treasury Bonds නිකුත් පවලා තිපබන බව අෙට
දකින්නට ලැපේ.” කියන සතය විතරක් ඉදිරිෙත්
කරන්න කියලායි කාරුණිකව ඉල්ලන්පන්.
එච්චරයි.

සභො ිතුමො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමනි,
ඔබතුමන්ලා සාධාරණ විධියකට විග්රහ කරගන්නා
ආකාරයට සංපශෝධනයක් කරමින් පම් පකටුම්ෙත
සංපශෝධනය කළා. ඒක පන් අපි කවුරුත් දකින
ඇත්ත පේ. එතපකාට ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නා
ආකාරයට auction එක දිගටම තිබුණාය කියන
ෙදනම එක්ක පම් සාකච්ඡාව කරපගන ආවා.
හැබැයි, දැන් විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමනය
විගණකාධිෙතිතුමාට සාපේක්ෂව ඉදිරිෙත් කරලා
තිපබන්පන්. එතුමා එතුමාපේ නිරීක්ෂණවල
limitationsවල ඒ ඔක්පකෝම ඉදිරිෙත් කරලා
තිපබනවා. මහ බැංකුපේ තිපබන ඔක්පකෝම ිපි
පල්ඛන ටික පගනැල්ලා පමතැන ගබඩා කපළාත්,
තවත්
පේවල්
හඳුනා
ගන්න
පුළුවන්.
විගණකාධිෙතිතුමා නිරීක්ෂණය කරපු දවපසේ
තිබිච්ච පතාරතුරුවලට ෙසේපසේ කරුණු නිරීක්ෂණය
කපළාත් තව පේවල් පසායා ගන්න පුළුවන්.
විගණකාධිෙතිතුමා එතුමාපේ limitations යටපත්
ඉදිරිෙත් කරන නිගමනයක් තිපබනවා. ඒ නිගමනය
පිළිගන්නවාද, නැේද කියන එක ඔබතුමන්ලාපේ
මතයයි. මම කියන්පන් ඔබතුමන්ලා නිගමන
ඉදිරිෙත් කරනවා නම්, ඔබතුමන්ලා නිර්පේශ
ඉදිරිෙත් කරනවා නම්, ඔබතුමන්ලා ඒක ඉදිරිෙත්
කරන්න. ඒක මම ොර්ිපම්න්තුවට වාර්තා
කරන්නම්. විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනය
පිළිගන්පන් නැත්නම්, “පිළිගන්පන් නැහැ.” කියන
එක හරි දමන්න.

සභො ිතුමො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමනි,
ඔබතුමාපේ ඒ ප්රකාශය ඉතාම බරෙතළයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇයි, ඒ?
සභො ිතුමො:
ඔබතුමා
කියන
විධියට
විගණකාධිෙතිතුමා පම් නිගමනය ඉදිරිෙත් කරලා
තිපබන්පන් පේශොලන අරමුණක් ඉලක්ක
කරපගනයි.
ගාමිණී
විපේසිංහ
මැතිතුමා
පුේගලපයක් හැටියට පනාපවයි පම් කියන්පන්.
එතුමා දරන්පන් විගණකාධිෙති ධූරයයි. අපි එකඟ
පනාපවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ,
විගණකාධිෙති කියන තනතුපර් මතයයි. පමාකද,
පම් මතය පමතුමා ඉදිරිෙත් කරන්පන් පුේගිකව
පනාපවයි පන්. පමතුමාපේ නිලධාරින් සහ කාර්ය
මණ්ඩලය පම් සියලු පදනාපේම මතයයි පම්
ඉදිරිෙත් කරලා තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමා, ඔබතුමා වැරැදි අර්ථ කථනයක්
පදන්න හදන්න එො. ඔබතුමා පිළිබඳව පලාකු
පගෞරවයක් මපේ තිපබනවා.
සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලා සාධාරණ පවන්න.
මම පමච්චර පවලාවක් සාවධානව ඔබතුමන්ලාපේ
පම් කරුණට සහපයෝගය ෙළ කළා පන්. ගරු හර්ෂ
ද සිල්වා මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවාද?

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Show the
whole truth, nothing but the truth. සතය මීට වඩා
පලාකුයි, ගරු සභාෙතිතුමා.
සභො ිතුමො: ඒක සාපේක්ෂයි පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපි කෑල්ලයි බලන්පන්. සතය මීට
වඩා පලාකුයි.

සභො ිතුමො: ඔබතුමන්ලාට පත්පරනවා නම්
දැන් පම්ක විගණකාධිෙතිතුමාට ෙැහැදිි කරන්න
පුළුවන්. එතුමාපේ මතය එතුමා විසින්ම ප්රතික්පෂේෙ
කරනවා නම්, -

සභො ිතුමො: ඔබතුමා දකින විග්රහයට අනුව සතය
පමච්චරයි කියලා ඔබතුමා කියනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
කියන්න එො. ඒ මතය ප්රතික්පෂේෙ කරනවා
පනාපවයි, ගරු සභාෙතිතුමා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
නැහැ. පම්ක මපේ මතය පනාපවයි. මම කියන්පන්
සතය කියන්පන් පමතැනත් පම් සිේධිය පවලා
තිපබනවා, මීට කිනුත් පම් සිේධිය පම් විධියටම
සිේධ පවලා තිපබනවා. එතපකාට පම්ක වැරැේදක්
නම්, මීට කින් පවච්ච පේත් වැරැේදක්. මම
කියන්පන් පමපහම පේවල් මීට කිනුත් පවලා
තිපබන බව කියන්න කියලායි. ඒක ඇත්ත පන්.

සභො ිතුමො: මම කියන්පන් ඒකට බලෙෑම්
කරන්න එො කියලායි. අපේ වාර්තාපේ ඒක
දමන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: බලෙෑමක් පනාපවයි
පන් කපළේ. මන්ීවරුන්ට කථා කරන්න අයිතිය
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තිපබනවා පන්. එපහම පදයක් ගැන කථා කළාම
ඔබතුමා කියනවා බලෙෑම් කළා කියලා.

පුළුවන්ද? විගණකාධිෙතිතුමනි, මම කියන්පන්
පම්ක පවනසේ කරන්න කියලා පනාපවයි. ඊට
මාසයකට කින් කරපු auction එපක්ත් පම්ක පම්
විධියටම සිදු පවලා තිපබනවා. Auction එපක්
කියපු ගණනට වඩා වැඩිපුර අරපගන තිපබනවා.
එපහම නම් එතැනදීත් යම්කිසි අලාභයක් පහෝ
අවාසියක් රජයට පවලා තිපබනවා. පම්ක පවනසේ
කරන්පන් නැතුව ඔබතුමාට එක වාකයයක් එකතු
කරන්න පුළුවන්,“මීට කිනුත් පමවැනිම විධියට
මහ බැංකුව ක්රියාත්මක පවලා තිපබනවා” කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම ඍුවම
විගණකාධිෙතිතුමාපගන් අහන්නම් පකෝ. ඊට
ෙසේපසේ පම් ප්රශේනය පමතැනින් ඉවරයි. මම පම්කයි
අහන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අපි
පහාරයක් හංගන වැඩක් කපළේ නැහැ. අපි විවෘතව
පම් ගැන සාකච්ඡා කළා. ෙළමුවැනි වතාවට අපි
අලුත් ප්රශේන පහායා ගත්තා. ෙළමුවැනි වතාවට අපි
අලුත් අලුත් පේවල් ගැන දැන ගත්තා. එතැනදී අපේ
සමහර මත පවනසේ වුණා. විගණකාධිෙතිතුමනි, පම්
ගනුපදනුව තුළින් රජයට අවාසියක් වුණා කියලා
ඔබපේ ඒ ගණන් හැදීමත් එක්ක පම් මතය ඉදිරිෙත්
කරනවා. හැබැයි, පම් විධියටම මීට කිනුත් ඉල්ලපු
ගණනට වඩා bonds අරපගන තිපබනවා.
ඔබතුමාපේ විග්රහය අනුව ගිපයාත් ඒ සියලු
අවසේථාවලදී රජයට අවාසියක්, ොඩුවක් පවලා
තිපබනවා. ඔබතුමා ඔේද, නැේද කියලා කියන්න?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : “සිදු වූ අවසේථා
ඇත.”
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : “සිදු වූ
අවසේථා ඇත.” එච්චරයි.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : මට කථා
කරන්න
පුළුවන්ද?
විගණකාධිෙති
පේශොලනීකරණය පවලා කියලා වචනයක් හරි
කථා කළා නම් මම ඒ ගැන කනගාටු පවනවා.
පමාකද පම් කාර්යපේදී විතරක් පනාපවයි, පම් සෑම
කාර්යකදීම අපි අෙක්ෂොතීව කටයුතු කරනවා.
සේවාධීනත්වය සහ ඔබතුමන්ලා ඔය දකින ජාතික
අවශයතාව සම්බන්ධපයන් ෙසු ගිය කාලපේ
කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව මපේ හෘදය
සාක්ිය දන්නා නිසායි මම කථා කරන්පන්.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඒක ගණන්
බලලා කියන්න ඕනෑ. මට උත්තර පදන්න තිපබන
අවසේථාව නිසා මම කියන්නම්. පම් පවන කල්
පම්වා placement එකට පන් ගිපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Placement
පනාපවයි, මම කියන්පන් auction කරපු ඒවා
විතරයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
සමාපවන්න, බාධා කළාට. එතැනින් එහාට යන්න
කින් මට යමක් කියන්න ඕනෑ. I apologize you.
මම කියපු පේ ගැන ඔබතුමාට ඒ විධියට හිතුණා නම්
මම සමාව ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාපේ
පේශොලනීකරණයක් ගැන පනාපවයි මම කිේපේ.
මම කිේපේ, පම්ක politically ොවිච්ි කරනවා
කියලායි. ඒ නිසා ඔබතුමාපේ පේශොලන
සේවාධීනත්වය ගැන මපේ සියයට සියයක් විශේවාසය
තිපබනවා. ඔබතුමාට ඒ විධියට හැඟුණා නම් මම
ඔබතුමාපගන් සමාව ඉල්ලා සිටිනවා. මම එපහම
අදහසකින් කිේපේ නැහැ.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : Auction
එකක් මීට කින් කපළේ නැහැ පන්. auction එක
තිබුපණ්ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පදසැම්බර්
මාසපේ පතාරතුරු අරපගන බලන්න.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : එතැනදී කපළේ
මිල තීරණය කර ගැනීම විතරයි පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : අපි එක
point එකක් ගනිමු. 2014 පදසැම්බර් මාසපේ
පතාරතුරු අරගන්න පකෝ. අන්තිම එක ගන්න.
2014.12.30වැනි දා. Auction එකට 1,500ක්
දානවා. 2,500ක් ගන්නවා. ඒ, මීට කින් තිබුණු
auction එක. ඒපකත් පම්කම සිදු පවලා තිපබනවා.
එක, දහය පවලා පනාපවයි. නමුත් එකහමාර,
පදකහමාර පවලා තිපබනවා. පලාකු දුරකට යන්න
ඕනෑ නැහැ. Interest එක වැඩි පවලා තිපබනවා.
පම්, 18වැනි auction එක. 16වැනි auction එපක්
එපහම පවලා තිපබනවා. ඒක පමතැන තිපබනවා
පන්. අපි පම්ක සම්ූර්ණපයන්ම දැක්පක් නැහැ
වාපේ ඉන්න එක සාධාරණද? ඔබතුමන්ලාපේ
professional due care එක ඇතුපළේ ඒක දැකලා
අෙට ඒක පනාදැක්කා වාපේ කටයුතු කරන්න

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : පම්කයි, මම
කියන්න උත්සාහ කරන්පන්. වාර්තාවක් සකසේ
කරන එක හිතන තරම්ම පලපහසි නැහැ. සකසේ
කරපු වාර්තාවක් විපේචනය කරන එක ඊට වඩා
පගාඩක් ෙහසුයි. පම් වාර්තාව සකසේ කිරීම සඳහා
තිබුණු සීමාවන් සහ බාධක පිළිබඳව අලුපතන්
පකෝේ කමිටුවට විසේතර කිරීපම් අවශයතාවක්
නැහැ. ඒ සියලුම කාරණා ෙදනම් කරපගන පම්
වාර්තාව සකසේ කපළේ, අෙට දීලා තිබුණු ඉතාමත්ම
පකටි කාලය සහ සියලුම බාධක මැද පකෝේ
කමිටුපේ අවශයතාව ඉෂේට කරන්න මිසක්
විගණකාධිෙතිපේ පෙෞේගික අවශයතාවක් ඉෂේට
කිරීම
සඳහා
පහෝ
විගණකාධිෙති

( 711 )
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transparency එක මීට වඩා පොඩ්ඩක් පවනසේ. ඒ
ෙැත්පතන් දකින නිසායි මම පම් කාරණය
කියන්පන්. අපි auction එපක්දී EPF එකට
සාධාරණයක් පවන්න ඕනෑ කියලා දැක්කාට ඊට
එහා ගිය තව සිේධියක් තිපබනවා. EPF එකට
මාසයකට බිියන 2ක් විතර excess එපකන් සල්ි
එනවා. ඒ කාරණපේදීත් මම විගණකාධිෙති හැටියට
බලන්පන් EPF එපක් ලාභයට වඩා EPF එපක්
capital එපක් security එක පිළිබඳවයි. Capital
එපක් security එක කියලා කියන්පන් risk factor
එක. Risk factor එක zero තිපබන එකම point එක
තමයි, Treasury Bills පහෝ Treasury Bonds. හැම
පවලාපේම interest rate එක decide පවන්පන්
Treasury Billsවල rates plus, risk factor කියන
කාරණය මතයි. මම ඔබතුමාට ඒ කාරණය කියන්න
ඕනෑ. විගණකාධිෙති හැම පවලාපේම බලන්පන්
EPF එපක් capital එපක් security එකයි. ඊළඟට
තමයි, interest rate එක බලන්පන්. Capital එපක්
security එක බලන පකාට, මුදල් ආපයෝජනය
කරන්න තිපබන වැදගත්ම තැන තමයි, Treasury
Bonds පහෝ Treasury Bills. එපහම දැම්පම්
නැත්නම් අපි ප්රශේන අහනවා, පකාපහේද පම්කට
security එකක් තිපබන්පන් කියලා. අපි ඒ විධියට
EPF එකට questions දානවා. හැබැයි, EPF එක ඔය
කියන විධියට ඔය auction එකට යන rate එක
නැතුව ඊට සියයට 5ක් අඩු කරලා fix කළත් EPF
එකට ඒ මුදල් ආපයෝජනය කරන්න තිපබන එකම
තැන Treasury Bonds පහෝ Treasury Bills.
පමාකද, ඒ සල්ි ගන්න investment කරන්න පවන
පකාපහේවත් තැනක් නැහැ. පහට දවපසේ පම් කාරණා
ඔක්පකෝම අමතක කරලා Central Bank එක
කිේපවාත්, “නැහැ. EPF එකට පගවන්පන් සියයට
5යි” කියලා, ඒත් EPF එකට කරන්න තිපබන එකම
පේ පමතැනට මුදල් ආපයෝජනය කරන එකයි.
පමාකද capital එකට hundred per cent safety
එකක් තිපබන්පන් පමච්චරයි. ඒ නිසා තමයි අපි
Government එපක් Treasury Security එක දීලා
තිපබන්පන්. Placement base එපක් ප්රධාන
concept එක හැටියට මම දැක්පක් ඒ කාරණයයි.
පමාකද, open market එපක් auction එකකට
ගිහිල්ලා EPF එකට five million වැනි විශාල
මුදලක් අරපගන මිනිසේසුන්පේ ලාභය වැඩි
කරනවාට වඩා, අෙට අපනක් ෙැත්පතන්
Government එපක් least cost එක පිළිබඳව
වැඩිපයන් හිතන්න පවලා තිපබනවා. ඒක තමයි
priority. ඒ priority list එපක් ඉඳලා තමයි
විගණකාධිෙති පම් අනතුර ගැන හැම පවලාපේම
බලන්පන්.

පදොර්තපම්න්තුපේ අවශයතාවක් සඳහා පනාපවයි.
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව Central Bank
එක සම්බන්ධපයන් විගණනය කරපු ෙළමුවැනි
අවසේථාව පමය පනාපවයි. Central Bank එක ෙටන්
ගත්තු දවපසේ ඉඳලා ඒ ආයතනය විගණනය
කරන්පන් විගණකාධිෙති. Central Bank එක
විතරක් පනාපවයි, පම් කාර්යයට සම්බන්ධ පවලා
ඉන්න මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, NSB එක,
EPF එක, ETF එක, Sri Lanka insurance
Corporation එක තිපබන්පන් විගණකාධිෙතිපේ
විගණනයට යටත්වයි. මම ඔබතුමන්ලාට වරදක්
කියනවා පනාපවයි. ඊට වඩා broader area එකකට
ගිහිල්ලා තමයි විගණකාධිෙති පම් කාරණය දිහා
බැලුපේ. ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා කථා කරපු
issue එක “related party” කියන කාරණපේදී අපි
ඊට වඩා පගාඩාක් ඈතට යනවා. මට පොඩ්ඩක්
කථා කරන්න ඉඩ පදන්න. මට පම් කාරණය විසේතර
කරන්න ඉඩ පදන්න.
ඒ ආයතනවලට සිදු පවලා තිපබන ප්රශේනය
පිළිබඳව ෙැහැදිි අවපබෝධයක් ඇතුව තමයි අපි ඒ
කාරණා පිළිබඳව කථා කරන්පන්. උදාහරණයක්
හැටියට කිේපවාත් EPF එපක් තිපබන ප්රශේනය
කියන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශපයන්ම පම් ප්රශේනය
ගැන අපනක් ෙැත්තට ගිහිල්ලා මම EPF එකත්
එක්ක කථා කරනවා. අපේ Report එක
ඔබතුමන්ලා බැලුපවාත් හැම වතාවකදීම පම්
කාරණය සඳහන් කරලා තිපබනවා. අපි පම්
කාරණය හැම දාම explain කරනවා. හැබැයි,
එතැන අපි පනාදකින, අපි කථා පනාකරපු ඊට වඩා
වැදගත් ප්රශේනයක් තිපබනවා. මම දන්නවා,
ඔබතුමන්ලාත් මම වාපේමයි කියලා. රජපේ වියදම්
- least cost - කියන තැන ඔබතුමන්ලා ඔක්පකෝම
ඉන්නවා කියලා මම සියයට සියයක්ම පිළිගන්නවා.
යම් කාරණාවලදී යම් යම් පවනසේකම් තිබුණත්, ඒ
least cost එපක්දී අපි ගනුපදනු කළ යුත්පත්
පකාපහාමද කියන කාරණය පිළිබඳව අපි
ඔක්පකෝම පහාඳ තැනක ඉන්නවා. සාකච්ඡාව
අවසන් අදියපර් තිපබන නිසා EPF එපක්
transparency එක ගැන පමතැනදී මතු වුණු
කාරණය ගැන මම යමක් කියන්න ඕනෑ.
Transparency එක ගැන කථා කරන පකාට ඒපක්
උඩින්ම ඉන්පන් විගණකාධිෙති. රජපේ good
governance සහ transparency ගැන බලන පකාට
oversight බලය තිපබන්පන් විගණකාධිෙතිට. පම්
හැම එකක්ම transparency ඇතුව කරන්න ඕනෑ
කියන ෙදනපම් ඉඳපගන තමයි අපි ඔක්පකෝම
සාකච්ඡා කරන්පන්.
ගරු මන්ීවරුනි, EPF එක සම්බන්ධපයන්
ගත්තාම අපි දකින ඔය auction එපක් තිපබන

( 712 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඔබතුමන්ලා
කියනවා
වාපේ
ඇත්ත
වශපයන්ම පගාඩක් පේවල් තිපබනවා. ඊට වඩා තව
පගාඩක් පේවල් තිපබනවා, ගිහිල්ලා පම්පක්
බලන්න. නමුත් යම් ආකාරයකට පම් කාරණපේදී
මම සියයට සියයක් එකඟ පවනවා, ඔබතුමන්ලා
පම් කියන කතන්දර සම්බන්ධපයන්. හැබැයි
විගණකාධිෙතිට දීලා තිබුණු කාල සීමාවත්,
ඔක්පකෝම එක්ක ගත්තාම, ඊළඟට පම් කියන
අපනක් ආර්ික ප්රශේනත් එක්ක පම් සියලුම පේවල්
අරපගන කථා කරන පකාට, - ඊට ෙසේපසේ දීලා
තිබුණු පම් සීමාව, පම් පේ සම්බන්ධපයන්
ෙැහැදිිව අපි ෙළමුවැනිපයන්ම කියනවා,
පමාකක්ද අපේ සීමාව කියලා. පමන්න පම් කාල
සීමාවට අදාළ bonds issue කිරීම කියන කාරණය.
ඉතින් පිටි ෙසේසට ගිහිල්ලා තව ඕනෑ කාරණයක්
ඇත්තටම explain කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ
explain කිරීම කියන කාරණපේදී - දැන් ඔය
ඔබතුමා මතු කරපු ප්රශේනය සම්බන්ධපයන් මට
හැඟීමක් තිපබනවා. නමුත් මට පම් වාර්තාපේ
එතැනින් එහාට එපහම යාපම් හැකියාවක් තිබුපණ්
නැහැ, පම් වාර්තාපේ දීලා තිබුණු limit එක ෙදනම්
කර පගන. හැබැයි එපහම ගියා කියලා මම පම් තරම්
පදයක් දකින්පන් නැහැ. පමාකද පහේතුව, අපි
sample test එකකින් තමයි හැම පදයක්ම
කරන්පන්. එතපකාට ඒ sample එක තීරණය
වන්පන් තමන්පේ බුේධි පගෝචරත්වය මතයි.
Sample එක සියයට සියයක් කියලා එක්
පකපනකුට කියන්න පුළුවන්. තව පකපනකුට
කියන්න පුළුවන්, නැහැ මට සියයට සියයක් ඕනෑ
නැහැ, මට සියයට ෙහක් බලලා පම් sample එපක්
population එපක් කාරණය කියන්න පුළුවන්
කියලා. හැබැයි විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුවත්
ඒ වාපේ යම් යම් කාරණා සම්බන්ධපයන් ගත්තාට
ෙසේපසේ - පමාකද පම්වා deeply සලකා බලලා,
continuously කරන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ නිසා
පමතැන තිපබන ප්රශේනය පමාකක්ද කියන එක ගැන
දැඩි අවපබෝධයක ඇත්ත වශපයන්ම ඉන්නවා.
ඉතින් ඒවා ෙදනම් කර පගන තමයි පම් කාර්යය
කපළේ. සමහර පවලාවට පම් වාර්තාපේ වචනයක්
වචනයක් ොසා අපි සිය සැරයක් ෙමණ ෙසු ගිය
කාලපේ සාකච්ඡා කරන්න ඇති. එපහම කරලා
තමයි අපි පම් වචනය පවනසේ කපළේ. පමාකද,
පම්පකන් කවුරුවත් අයුතු ලාභයක් ගත යුතු නැහැ;
අයුතු පේශොලන වාසියක් ගත යුතු නැහැ; එපහම
නැත්නම් පම්ක වැරදි විධියට විග්රහ කපළාත් එපහම
- පමාකද, විගණකාධිෙතිපේ පගෞරවය, නම්බුව
ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ, පම් ආයතනය ෙවත්වා
පගන යන්න නම්. පමාකද, පම්ක දවසකට තිපබන
එකක් පනාපවයි. ඒ නිසා පම්ක ඉතාමත් වැදගත්.
ඉතින් ඒ නිසා අපි හුඟක් පවලාවට ඒවා බලලා තමයි

පම් වචන - උදාහරණයක් හැටියට ගත්පතාත්
එපහම
පමතැන
එක
තැනක
තිපබනවා, “නිලධාරින්” කියලා. ඔබතුමන්ලා
දකින්න ඇති පම් “න්”යන්න දමන්න අපි පකාච්චර
මහන්සි වුණාද කියලා. පමාකද, ඔබතුමන්ලා කියන
ප්රශේනපේ ෙළමුපවනිම කාරණය තිපබන්පන්
අන්තිමට,
ඒකයි.
ඒපක්
ෙැහැදිිව
කියනවා, “ගලවා ගැනීමට කටයුතු පනාකිරීම
පිළිබඳව නිලධාරින් වගකිව යුතු බව නිගමනය
කරනු ලැපේ” කියලා. ඔබතුමන්ලා ෙසු ගිය දවසේ
ටිපක්ම ඒක ඔේපු කරන්න පුදුම උත්සාහයක්
ගත්තා. ඒක හරියට හරි. ඒක විගණකාධිෙතිවරයාත්
කියලා තිපබනවා. ෙැහැදිිව පෙපනන නිසයි
නිලධාරින් කියන වචනය ොවිච්ි කපළේ. පමාකද,
පහේතුව මම පකායි පවලාවකවත් කියන්පන් නැහැ,
අපි පකායි පවලාවකවත් කියන්පන් නැහැ, පම්ක
එක පුේගලපයකුපේ වරදක් කියලා. ඒ පුේගලයාට
වඩා ෙහළ වැරදිකරුපවෝ අපි දකිනවා. එතපකාට
ඒක අපි ෙැහැදිිව - නමුත් අපි එක තැනකවත් පම්
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ නමක් ොවිච්ි කපළේ
නැත්පත්ත් ඒකයි. “ෙර්පෙචුවල්” කියන එකත්
ොවිච්ි කපළේ නැහැ. අෙට Central Bank එපක් මහ බැංකු අධිෙතිවරයා උඩට-ෙහළට ගිය ඒවා ගැන
අපි කිසිම තැනක කථා කරලා නැහැ. අෙට ඒවා
අදාළම නැහැ. ඊළඟට “ෙර්පෙචුවල්” කියන එක
ගැන අපි වචනයක්වත් කථා කරලා නැහැ. අෙට ඒක
අදාළම නැහැ. පමාකද, ඊට එහා ගිය vision එකක්
විගණකාධිෙතිවරයාට තිබුණා, පම් කාර්යය
කිරීපම්දී. අපි එතපකාට ඒ ෙැත්පතන් තමයි පම්
කාර්යය ඇත්ත වශපයන්ම සිදු කපළේ. එතපකාට
ඔබතුමා කියන ආකාරයට මීට එහා ගිහිල්ලා යම්
යම් කාරණා ගැන සලකා බැලීම ඇත්ත වශපයන්ම
කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙසු ගිය කාලපේ පම්
auction ෙදනම් කර පගන පම් රටට අඩුම පිරිවැයක්
ඇති වන ආකාරයට පම් bond එක, price එක
decide කපළේ පකාපහාමද කියන එක අපි පගාඩක්
අධයයනය කළා. ඒ කරලා තමයි - අපි පකායි
පවලාවකවත් private placements අගය කරන්න
උත්සාහ කරන්පන් නැහැ. ඊළඟට auction එක
සියයට සියයක් රැක ගන්න උත්සාහ කරන්පන්ත්
නැහැ.
ඔය
පදකම
අෙට
අදාළ නැහැ.
විගණකාධිෙතිට වැදගත්ම පේ වන්පන් අඩුම
පිරිවැයට අවශය මුදල් ටික සෙයා ගැනීම කියන එක
විතරයි. එතපකාට ඒ කාරණය සඳහා ඉතා වැදගත්
කාරණයක් තමයි -සුජීව පසේනසිංහ රාජය
ඇමතිතුමා හැම පවලාපේම කියනවා වාපේtransparency එක. හැබැයි transparency එක
කියන කාරණය ඉසේසරහට ගන්න විගණකාධිෙතිට
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔහුට උඩින්ම තිපබන පදය
තමයි අවම පිරිවැය. ඉතින් අවම පිරිවැය සඳහා
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transparency එක open කර ගන්න පුළුවන්, යම්
ෙැත්තකට. ඒ කාරණා ඔක්පකෝම ෙදනම් කර පගන
තමයි ඇත්ත වශපයන්ම පම් නිරීක්ෂණ ටික
දුන්පන්. ඉතින් පම්පකන් යම් යම් තැන්වලට
පුළුවන් තරම් අඩුපවන් වදින්නත්, නමුත්
විගණකාධිෙති වාර්තාපේ වටිනාකම රැපඳන්නත්
තමයි අපි ඇත්ත වශපයන්ම පම් කාර්යය සිදු කරලා
තිපබන්පන්. ඉතින් ඒපක් යම් කාරණයක්
තිපබනවා නම්, කිසිම ප්රශේනයක් නැහැ, පම්කට
යටින් සටහන් කරන්න. මම ඊපයත් කිේපේ ඒකයි.
විගණකාධිෙතිට
26
ෙැත්පතන්
හිතන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. Opinion එකක් පදන්න බැහැ.
අපනක් ෙැත්පතන් ගත්තාම දුන්න opinion එකක්
පවනසේ කිරීපමන් විශාල damage එකක් පවනවා.
පවනසේ කරන්න සුදුසු තරම් කාරණයක් පම්
පවනකල් මම පම්පක් දැක්පක් නැහැ. පම්
amount එක වුණත් ෙැහැදිිවම අපි සටහන් කරලා
තිපබන්පන්, ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය කියන
කාරණය. එතපකාට පම් ඇසේතපම්න්තුව - පමන්න
පම් ක්රමපේදය කල්ෙනා කරලා බලන විට මීට වඩා
පවනසේ කියන එක යටින් සඳහන් කිරීම
සම්බන්ධපයන් කිසිම විපරෝධතාවක් නැහැ. පම්
වැපඩ් එතැනින් කරමු කියන තැන තමයි මම
ඉන්පන්.

ගත්පත් නැහැ. විගණකාධිෙතිවරයාත් සම්බන්ධ
කර ගත්තා. නමුත් මුළු කාරක සභාවම සම්බන්ධ
පවලා ඔවුන් විසින් තමයි ඒ කටයුත්ත කපළේ. ඒකට
වඩා මූික ෙදනම් පල්ඛනයක් අවශය නිසා තමයි
මම පම්කට විගණකාධිෙතිවරයාපේ සහාය ලබා
ගත්පත්.
මම
සේතුතිවන්ත
පවනවා, විගණකාධිෙතිතුමාට ඒ සහපයෝගය ඉතාම
අඩුොඩුවකින් පතාරව එතුමා ලබා දීම පිළිබඳව.
ඉතින් එතුමා ලබා දුන් ඒ වාර්තාව ෙදනම් කර පගන
ඒ වාර්තාවට presentation එකකුත් එතුමා කරලා,
අපි සාක්ි ලබා ගැනීපම් ක්රියාවිය ආරම්භ කළා. ඒ
සාක්ි ක්රියාවිය පම් දක්වා අරපගන ආවා. ඒ
කාරණාපේදී මම අවංකව, ඉතා ෙැහැදිිව කියන්න
ඕනෑ, පේශොලනීකරණය - මටත් පේශොලනයක්
තිපබනවා. මටත් ෙක්ෂයකුත් තිපබනවා. මම
පේශොලනය කරනවා. නමුත් මපේ විෂයයට
සාධාරණයක් ඉෂේට පවන්නවත්, මපේ උගත්කමට
සාධාරණයක් ඉෂේට පවන්නවත් මම ඒක පමාන
පවලාවකවත් පමතැන ඉසේසරහාට ගත්පත් නැහැ.
ඒකට මම පවනුපවන් ඔබතුමන්ලා සාක්ි දරනවා.
ඔබතුමන්ලා මම පවනුපවන් ඒ ගැන ප්රසිේධිපේ
කියලාත් තිපබනවා. ඒ ගැනත් මම සේතුතිවන්ත
පවනවා. ඒ නිසා මම පම් කාරණාව සම්ූර්ණ පොදු
වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශයට භාර
දුන්නා. ඔබතුමන්ලාට මම අවංකව කියන්නම්,
මපේ පම් පකටුම්ෙපත් හැම වචනයකටම පම්
පවනකල් මම වග කිේවා. පම් පකටුම්ෙපත් හැම
වාකයයක් සම්බන්ධපයන්ම ඔබතුමන්ලා ප්රශේන
කරන පකාට මම තමයි ඒකට උත්තර දුන්පන්.
අඩුම වශපයන් තමයි මම නිශාන්ති මහත්මියට
ඒවාට උත්තර පදන්න, ෙැහැදිි කරන්න ඉඩ
දුන්පන්. පමාකද, මම පම් අයට පොපරාන්දු වුණා,
ඔබතුමන්ලා හදපු පම් වාර්තාව සම්බන්ධපයන්
සම්ූර්ණ වගකීම මම භාර ගන්නවා කියලා,
සභාෙතිවරයා හැටියට. පම් පකටුම්ෙතට මම කිසිම
විධියකින් ඇඟිි ගැසීමක් කපළේ නැහැ. පොදු
වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශපයන් තමයි
පම් පල්ඛනය හැදුපේ. ඔබතුමන්ලා දැන් පම්
පෙන්වා පදන කරුණුවල සමහර පේවල් තවත්
අලුත් පවන්න ඕනෑ, පවනසේ පවන්න ඕනෑ. ඒ
වාපේම ඒක වයාකරණමය වශපයන් ගැළපෙන
ආකාරපයන් සකසේ පවන්න ඕනෑ. ඒ වාපේ සමහර
ඒවා තිපබනවා. ඉතින් ඒක අෙට පත්රුම් ගන්න
පුළුවන්. එපහම තිපබේදී ඒ තරම් සේවාධීනව පම්
කටයුතු කරන්න මම උත්සාහ කළා. එක වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත් කරන්න බැරි වුණු එක ගැන කනගාටුවක්
තිපබනවා. හැබැයි, -

සභො ිතුම: ගරු මන්ීවරුනි, මට පොඩි
කාරණාවක් ෙැහැදිි කරන්න පදන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, facsimile එක ආවා.
සභො ිතුම: හරි. දැන් එන්න පුළුවන්, facsimile
එකක්. නමුත් මට එක කාරණාවක් ෙැහැදිි
කරන්න පදන්න. ඇත්තටම දැන් ඔබතුමා කියපු
කාරණාවත් එක්ක මට ඇත්තටම - පම් කාරණාපේදී
මම ඉන්න සේථාවරය මම කියන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, සභාෙතිවරයා හැටියට මම
පම් වගකීම් භාර ගන්න පකාටත්, පම් ප්රශේනය ෙැන
නැඟිලා තිබුණු බව. බැඳුම්කර සම්බන්ධ පම් ප්රශේනය
ෙැන නැඟිලා තිබුණු එකක්. ඉතින් එතපකාට පම්
මුළු ොර්ිපම්න්තුවමත්, මුළු රටමත් පම්පක්දී
ඇත්තටම සිදු වුණු ක්රියාවිය පමාකක්ද කියලා දැන
ගැනීපම් උවමනාපවන් සිටියදී තමයි මට පම්
වගකීම භාර දුන්පන්. ඒක නිසාම තමයි මීට කින්
අනු කාරක සභාව - අපි සාමානයපයන් ඕනෑම
ආයතනයක්
සම්බන්ධපයන්
විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාවක් අර ගන්නවා
පන්. ඒක ෙදනම් කර පගන පන් අපි ෙරීක්ෂණයක්
ෙවත්වන්පන්. හැබැයි මීට කින් ඩිේ ගුණපසේකර
මහතා සභාෙතිත්වය දැරූ පොදු වයාොර පිළිබඳ
කාරක
සභාපේ
අනු
කාරක
සභාව
විගණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාවක් ෙදනම් කර

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එක
වාර්තාවක් තමයි ඉදිරිෙත් පවන්පන්.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො ිතුමො: එක වාර්තාවක් ඉදිරිෙත් කළාට මත
පදකක් තිපබනවා පන් දැන්. මත පදකක් හැටියට
වාර්තා පදකක් තිපබනවා පන්. ඒක නිසා මම
ඔබතුමන්ලාට කියන්පන් පම්කයි. පම් දක්වා මම
ඔබතුමන්ලාට සහපයෝගය ෙළ කළා. පම් වාර්තාව
ඔබතුමන්ලාට ගැළපෙන ආකාරයට ඉදිරිෙත්
කරන්න.
පම්
නිරීක්ෂණ,
නිගමන,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමන ඔබතුමන්ලාපේ
පම් කණ්ඩායමට අවශය විධියට සකසේ කර ගන්න
පුළුවන්. ඒක සකසේ කර ගන්න. ඔබතුමන්ලා
තාවකාිකව පමතැන සභාෙතිවරපයක් ෙත් කර
ගන්න. ෙත් කර පගන ඒක සකසේ කරලා ඒ
වාර්තාවත් පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභා
කාර්යාංශය හරහා මට භාර පදන්න. මම
ොර්ිපම්න්තුවට ඒක ඉදිරිෙත් කරන්නම්.
ඇත්තටම පම් පේශොලනීකරණය කියන ෙදයත්
එක්ක මට තවදුරටත් පමතැන කටයුතු කරන්න
අමාරුයි. මම සභාෙති පවන්නම ඕනෑ නැහැ පන්.
මම සභාෙති පවන්න ඕනෑ නැහැ. මම සභාෙති
හැටියට හිටියාද, නැේද කියලා ප්රශේනයක් නැහැ.
බහුතරය පමතැන ඉන්නවා. පම් වාර්තාව සකසේ කර
ගැනීම පවනුපවන්, ඉදිරි කටයුතු පවනුපවන් පලාකු කටයුතු ප්රමාණයක් නැහැ, මම හිතන
විධියට. ඔබතුමන්ලාපේ නිරීක්ෂණ ඉදිරිෙත්
කරන්නයි තිපබන්පන්, විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනත් එක්ක. මට අවසර පදන්නපකෝ, සභාෙති
හැටියට. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා තාවකාිකව
සභාෙතිවරපයක් ෙත් කර පගන පම් කාරණය
අවසන් කරන්න. මට තවදුරටත් පම් විධියට කටයුතු
කරන්න බැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු පවනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මට පොඩි ප්රශේනයක්
අහන්න පුළුවන්ද?
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: දැන් ප්රශේන
අහන්න එො.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එක, පදක සහ
IIIට ෙසු පමම කරුණු ඇතුළත් කිරීම සුදුසු පේ. මම
කියන පේ අහන්නපකෝ. පමම විගණනය පිළිබඳ
කටයුතුවලදී විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුවට
තිබූ විෂයය ෙථය සීමා වීම් පිළිබඳ විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුව විසින් මුල් අවසේථාපේදීම කරුණු
දක්වා ඇති අතර එම කරුණු පමපසේය. උපුටා ගැනීම
කියලා අංක 3 තිපබන විසේතර සම්ූර්ණපයන්ම
ඇතුළත් කරන්න. එකක්වත් අඩු කරන්න එො. අංක
3 තිපබන සියලුම කරුණු ඒ ආකාරපයන්ම ඇතුළත්
කරන්න. ඒ කියන්පන්, සම්ූර්ණපයන් පම්
පොපතන් cut and paste කරන්න. ඒ කරුණු
පමානවාද කියලා මම කියන්නම්.
පමම
වාර්තාපවන් ඉසේමතු
කර
ඇති
නිරීක්ෂණයන් තුළින් නිගමනයන්ට එළඹීපම්දී
මාපේ විෂය ෙථය මතු දැක්පවන සීමා කිරීම්වලට
යටත්ව තිබූ බව අවධාරණය කරනු ලැපේ.
3.1 විෂයගත ක්රියාවියට අදාළව මහ බැංකුව
යම් පමපහයුම් අත්පොතක දැක්පවන පිළිපවත්
අනුව කටයුතු කළ යුතු බව සඳහන් කර තිබුණද, එය
එහි මුදල් මණ්ඩලය විසින් පහෝ පවනත් අධිකාරි
බලයක් සහිත ආයතනයක් විසින් අනුමත කළ
සමසේත පමපහයුම් අත්පොතක් පනාවන බව මා
පවත වාර්තා වී තිබීම.
අපි ඒ ප්රශේනය විසඳලා තිපබනවා. අඩු කරන්පන්
නැතිව ියන්නයි මට ඕනෑ කරන්පන්.

( .ව්. 5.05ට සභො ිතුමො මූලොසෙපයන් ඉව්ත්ත
විය. )

3.2 විෂයගත ක්රියාවිය පිළිබඳ ෙරීක්ෂණයක්
ෙැවැත්වීපම් කාර්යය විගණකාධිෙති පවත ෙැවරුණු
දිනය හා අදාළ සිේධීන් සිදු වූ දිනයන් අතර සැලකිය
යුතු කාල ෙරතරයක් තිබීම.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා පොඩ්ඩක් ඉන්න. එපහම
කරන්න එො.

3.3 අදාළ විෂයගත කරුණු පිළිබඳ විෂය බේධ
ෙෘථුල දැනුමක් සහිත මූලය හා ආර්ික
විපශේෂඥයින්පේ සහය ලබා ගැනීමට ප්රමාණවත්
කාලයක් පනාතිබීම හා පමම වාර්තාපේ ෙළමු
පේදපේ දක්වා ඇති රහසයභාවය පිළිබඳව ගැටලු
සහගත තත්ත්වය නිසා එවැනි සහනයක් ලබා
ගැනීම ප්රශේනකාරි වීම.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා නැඟිටලා යන්න එො. පොඩ්ඩක් අහන්න.
අෙටත් ඇහුම්කන් පදන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: තාවකාිකව
සභාෙතිතුමා වශපයන් අේදුල්ලාහේ මහේරූෆේ මහතා
ෙත් කර ගැනීමට මා පයෝජනා කරනවා.
( .ව්. 5.08ට ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො
මූලොසෙොරූඪ විය.)

සමහර දුර්වලතාවලට පහේතු ඒවායි. ඇත්ත
තත්ත්වය ඒකපන්.

ගරු
අජිත්ත
පී.
ප පර්රො
මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ විපශේෂ විගණන වාර්තාපේ
10වැනි පේදපේ නිගමන එක, පදක අයින්
වුණාපන්. එක, පදක සහ IIIට ෙසු පමම කරුණු,-

3.4 ඉහත 3.3 පේදපේ සඳහන් විපශේෂඥයින් ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව සතුව සිටියද එම නිලධාරින්පේ
සහය අෙක්ෂොතී පලස ලබා ගත හැකිද යන්න
ප්රශේනකාරී වීම.
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3.5 අදාළ විෂයට සම්බන්ධිත ඉතා වැදගත්
ේවිතීයික පවපළඳ පොළ පිළිබඳව පතාරතුරු එම
පතවන ොර්ශේවයන් පවතින් සෘුව ලබා ගැනීමට
පහෝ තහවුරු කරවා ගැනීමට අධිකාර බලයක්
විගණකාධිෙති පවත පනාතිබීම.

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: පවෝහාරික
විගණනය.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පවෝහාරික
විගණනය - forensic audit - පනාෙැවැත්වීමද යන
කරුණු අනුව ද, විගණකාධිෙතිවරයාපේ ... අනුවද
විපශේෂපයන්ම භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
පිළිබඳ රීතිය පිළිබඳ ෙවතින නීතිය ප්රකාරව (රීතිය)
පවන්පේසි ක්රමය බවත්, වයතිපර්කය සෘු නිකුතු
ක්රමය බවත් යන මූල ධර්මය පිළිබඳව ඉහත කී
විගණකාධිෙති වාර්තාව සකසේ කරන අවසේථාපේ
විගණකාධිෙතිවරයා පවත නිසි අවපබෝධයක්
පනාතිබීම නිසා සමසේත ගණනය කිරීම පිළිබඳවම
ඉහත කී පදෝෂය ඇති වී ඇත. ඊට අමතරව පමම
ෙරීක්ෂණපේදී-

3.6 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට පමම වාර්තාපේ
(ඇමුණුම vi) හි දක්වා ඇති ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් පවත ප්රමාණාත්මක බලෙෑමක්
සිදු කිරීපම් හැකියාවක් තිබුපණ්ද යන්න
අනාවරණය කර ගැනීපම් හැකියාවක් පනාවීම.
3.7 ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් හා ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් අතර ද, මහ බැංකු අධිෙති සහ
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් අතරද එකිපනක
පුේගලයන් අතර ප්රමාණාත්මක බලෙෑමක් සිදු
කිරීපම් හැකියාවක් තිබුපණ්ද යන්න අනාවරණය
කර ගැනීපම් හැකියාවක් පනාවීම.
ඒ කියන්පන්, පුේගල සම්බන්ධතා
evidenceවලට ඇවිල්ලා නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඔතැනට “නිසි
අවපබෝධයක් නැතිව” කියන වචන පවනුවට
“limitations” කියන වචනය ඇතුළත් කරමුද?

මුකුත්

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: දැනුම පිළිබඳ
සීමාවන් පනාමැති වීම ද පහේතුපවන් ඉහත කී i, ii
සහ iii කියන සාවදය නිගමනයන් තුනට එළඹී ඇත.
තවද, පමම පකටුම්ෙත සාකච්ඡා කරන අවසේථාපේදී
මතු වූ කරුණු ෙැහැදිි කර ගැනීම සඳහා පමම
ෙරීක්ෂණය අතරදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ මහජන
ණය පදොර්තපම්න්තුපේ අධිකාරීවරයා මඟින්
ොර්ිපම්න්තුපේ පොදු වයාොර පිළිබඳ කමිටුව
පවත පගන්වා ගන්නා ලද 2016.10.24 සහ
2016.10.21 දින දරන ිපි පදපකහි සඳහන් කරුණු
පිළිබඳව පමම වාර්තාව සකසේ කරන අවසේථාපේදී
විගණකාධිෙතිවරයා පවත ප්රපේශයක් පනාතිබුණු
බව පෙපන්. එම කරුණු අලුත්ම කරුණු පේ. එම
ිපි පදක පමම වාර්තාපේ ඇමුණුම් පලස ඇතුළත්
කිරීම කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව ප්රශේනගත බැඳුම්කර
ක්රියාවිය හා සම්බන්ධව විගණකාධිෙතිවරයා
පවත තිබුණු සීමාවන්ද, නිවැරදි පතාරතුරුද ඉහත කී
වාර්තාවන්
සකසේ
කරන
අවසේථාපේදී
විගණකාධිෙතිවරයා පවත මහ බැංකුව මඟින් ලබා
පනාදීමද පහේතුපවන් ඉහත කී i, ii සහ iii යන
නිගමනයන්වලට එළඹී ඇති බව මනාව ෙැහැදිි
පේ. පමය විගණකාධිෙතිවරයා පවත කරනු ලබන
පදෝෂාපරෝෙණයක් පනාව, නිවැරදි සතය තත්ත්වය
නිවැරදි සතය පතාරතුරු මත නිවැරදි නිගමනයකට
එළඹීමට විගණකාධිෙතිවරයා පවත අවශය සාධක
අදාළ මුල් අවසේථාපේදී පනාතිබුණු බව ෙැහැදිි වන
බව කමිටුපේ අදහසයි.

3.8 ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නිලධාරින් හා ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් අතර සිදු වන දුරකථන සංවාද
ෙටිගත කර පනාතිබීම නිසා එම පතාරතුරු ෙරීක්ෂා
කළ පනාහැකි වීම.
3.9 2015 පෙබරවාරි 27 දින පවන්පේසිය සිදු වූ
අවසේථාවට අදාළ ෙටිගත කළ සජීවී දර්ශන
පභෞතිකව ෙරීක්ෂා පනාකිරීම.
3.10 පමම වාර්තාව සකසේ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුපවන් ලබා දුන් පතාරතුරු අතර තිබූ
රහසය හා සංපේදී පතාරතුරු නිවැරැදිව හඳුන්වා
පදන පලස මහ බැංකු අධිෙතිපගන් ිඛිතව ඉල්ලා
සිටි අතර එයට ලබා දුන් පිළිතුර අනුව ලබා දී ඇති
පතාරතුරු සියල්ලම රහසය පතාරතුරු පලස
සැලකීමට සිදුව තිබීම පහේතුපවන් වාර්තා කිරීමට
සීමා ෙැවතීම.
මම කියන්පන් ඔය ටික අපි as it is දමමු කියලායි.
Edit කරන්පන් නැතිව එතැන ඉඳලා අපි කමිටුව
හැටියට අපේ comments ඉදිරියට කරපගන යමු
කියලායි මම කියන්පන්. ඊට ඔබතුමන්ලා එකඟයි
පන්ද? අපි ඒ ටික උපුටා දක්වනවා. දැන් කමිටුපේ
වාර්තාව මම කියන්නම්.
ඉහත කී විෂය ෙථය සීමා වීම් පමන්ම පමම
ෙරීක්ෂණපේදී ඉදිරිෙත් වූ බැඳුම්කර හා සම්බන්ධ
ක්රියාවිපේ ඇති අනිකුත් දුර්වලතාද එපලසම පමම
ක්රියාවියට අදාළව, - forensic audit කියන
වචනයට අදාළ සිංහල වචනය දමන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මම පොඩි
පකාටසක් ඇතුළත් කරන්නද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: රස ෙරීක්ෂක
වාර්තාව.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: කාරණය කියන්න.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ, රස
ෙරීක්ෂක වාර්තාව පනාපවයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Sujeewa Senasinghe: There is no
evidence to say that it was extended from 2008.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “තත්ත්වයට” කියා
කියන්න එො. තව පමාකක් පහෝ වචනයක් දමන්න.
“ෙටහැනි” කියන වචනය වාපේ එකක්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අ ට
evidence හම්බ වුණා පන්, එපහම පවලා නැහැ
කියලා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “...අදාළ නීතියට
සහ ඉදිරිෙත් වූ සාක්ිවලට ෙටහැනි බව කමිටුපේ
අදහසයි.”

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.

ඊළඟ නිරීක්ෂණය.

2016.10.21 දින ිපිපේ සඳහන් කරුණු සහ
2016.10.24 දින ිපිපේ සඳහන් කරුණු එපලසින්ම
වාර්තාපේ උපුටා දැක්වීම සුදුසු ය.

“තවද, ඉහත විසේතර කළ ෙරිදි 2008 සිට 2016
දක්වා වූ සම්ූර්ණ කාලයට අදාළව නිසි
විගණනයක් ඉදිරිපේදී කරන්පන් නම්, බැඳුම්කර
පිළිබඳව සහ ඊට අදාළව රටට සිදුවී ඇති බලෙෑම
පිළිබඳව වඩාත් නිවැරැදි නිගමනයක් කළ හැකි බව
කමිටුපේ හැඟීමයි. ”

ඒක interpretation එකක් නැතිව as it is දමමු. ඒ
කියන්පන් පම් පකාටසේ පදකඒ අනුව බැඳුම්කරවලට අදාළ අත් පොපත්
සඳහන් සෘු ක්රමයට ලබා ගන්නා බැඳුම්කර හා
සම්බන්ධ වන ක්රියාවිය 2008 අවසානපයන් ෙසු
මහ බැංකුව විසින් කිසිම විපටක දීර්ඝ කර පනාමැති
බව ෙැහැදිිය. එනම්, 2008 අවසානපේ සිට 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 යන වසරවල සෘු
නිකුත් කිරීම් ක්රමයට නිකුත් කරන ලද බැඳුම්කර
නිකුත් පකාට ඇත්පත් නීතිපයන් ෙරිබාහිරව බව
කමිටුපේ අදහසයි. එම නීති-විපරෝධී සෘු බැඳුම්කර
මඟින් රටට සිදු වූ බලෙෑම පිළිබඳව විධිමත්ව
ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වීම අතයවශය පේ.

ඊළඟ නිරීක්ෂණය.
“රජය හා සම්බන්ධ මූලය කටයුතු හා සම්බන්ධ
වන පෙෞේගික ආයතන පිළිබඳ විසේතරාත්මක
නිගමනයක් කිරීම සඳහා විගණකාධිෙතිවරයා පවත
අවශය බලය ලබාදීම ඉතා වැදගත් කරුණක් බව
පෙනී
යයි.
විපශේෂපයන්ම
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්පේ සහ ේවිතීයික පවපළඳ පොළ
තුළ පයපදන ආයතනවල ගිණුම් පිළිබඳ පසායා
බැලීම සඳහා ූර්ණ බලයක් විගණකාධිෙති පවත
තිබිය යුතුව ඇත. ඒ පිළිබඳව කමිටුපේ අවධානය
පයාමු විය.”

The Hon. Sujeewa Senasinghe: There was a
letter from the Ministry of Finance asking for
that to be included.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Can we go
into a Private Company Act?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඊළඟට, අෙ කියපු
අන්තිම කාරණය පමාකක්ද? අෙ agree පවලා,
නමුත් වාර්තාපේ පවනසේ කරගන්න බැරි වුණු
කාරණය පමාකක්ද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ. අෙ
කියන්පන් අනාගත නීති හදන්න කියලා පන්.
“ඊට අදාළව නව නීති සකසේ කිරීම සුදුසු බව
කමිටුපේ හැඟීමයි.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගණනය
සම්බන්ධපයන්. අන්තිමට කිේපේ පම්කයි.
“නිලධාරින් විසින්...” ඒක පන්. First එකට
උත්තරය දුන්නාද?

අෙට ඊළඟට ඉදිරිෙත් කරන්න තිපබන්පන්
නිර්පේශයි. ඒවාට යන්න කින් පමම කරුණුවල
අතරමැදට පමානවා පහෝ එකතු කරන්න
තිපබනවාද? පොඩ්ඩක් අපි පොදු කාරණා ටික
කියමුද? ඒ කියන්පන්, එක එක්පකනාපේ වගකීම්
ගැන. ඔබතුමා කිේපේ, “හල් ‘න’ යන්පන්” වගකීම
ගැන. ඇත්තටම විගණකාධිෙතිතුමනි, ඔබතුමා
පගාඩක් හිතලා “හල් ‘න’ යන්න” දැම්මාට, රපේ
මිනිසුන්ට “හල් ‘න’ යන්න" පත්පරන්පන් නැහැ
පන්. ඒකයි අෙට තිපබන ප්රශේනය. අෙ ඒ “හල් ‘න’
යන්න” ටිකක් පලාකු කපළේ ඒකයි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒකට තමයි මට
කියන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගණනය කිරීම ගැන.
“සෘු ක්රමය අනුව උෙකල්ෙනය කළ පනාහැක. “
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක අෙ මුින්ම
කිේවා පන්. අන්තිම වාකයයක් කියමු, වැඩි විසේතර
නැතිව.
“එපසේ පහයින්, ඇසේතපම්න්තුගත අවාසිය
පිළිබඳව විගණකාධිෙතිවරයාපේ නිගමනය නිසි
කරුණු සහ අදාළ නීතිය පිළිබඳ තත්ත්වයට
පනාගැළපෙන බව කමිටුපේ හැඟීමයි.”

ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: ඔබතුමා කියපු
විධියට තමයි ඔක්පකාම උෙපදසේ දුන්පන්.
කවුරුවත් ඔබතුමාට විරුේධව ගිපේ නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “එපලසම පමම
බැඳුම්කර සිදුවීම පිළිබඳව කාරක සභාපේ
ෙරීක්ෂණය අතරදී මතු වන තවත් වැදගත් කරුණක්
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වන්පන්, මහ බැංකුපේ එක් නිලධාරිපයකු ෙමණක්
පනාව, පමම ක්රියාවිය හා සම්බන්ධ සියලු
නිලධාරින් එක්ව පහෝ පවන් පවන්ව පමම
ක්රියාවිය පිළිබඳව වගකිව යුතුව ඇති බවයි.”

නිලධාරින්- වග කියනවා කියන එක. එහි ෙැහැදිිම
කාරණය පම්කයි. ආසිම්, සමරසිරි සහ
නානායක්කාර කියන තුන්පදනාම කියනවා
පටන්ඩර් කමිටුව ගත්පත් සේවාධීන තීන්දුවක් කියා.
ඒ කාරණාව තමයි වැදගත්ම වන්පන්. පහක්ටර්
මන්ීතුමා ඇහුවාම, කවුරුවත් ඒ කාරණාව
ෙරසේෙර විපරෝධී පලස දක්වා නැහැ. කවුරුවත්
ඒකට විරුේධව අදහසක් දීලාත් නැහැ. ඒ කරුණ
අනිවාර්යපයන්ම පමහි අන්තර්ගත පවන්න ඕනෑ.
පොඩ්ඩක් පහෝ ෙරසේෙර විපරෝධීව කියා තිපබන්පන්
අර lady, පසපනවිරත්න ෙමණයි. පසපනවිරත්න
හතර ජාතියක සාක්ි පදනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නිර්පේශවලට
උත්තර පන්, පම් එන්පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: නිර්පේශවලට
ඕනෑ කරන background එක.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඊට ෙසුව අෙ
නිර්පේශවලට එනවා.
පමහි තිපබනවා, “පමම වාර්තාව සැකසීපම්දී
විගණකාධිෙතිවරයාට අනාවරණය වූ කරුණු සහ
ඉහත සඳහන් පේදවින් අනාවරණය වූ කරුණු
අනුව මහ බැංකු අධිෙති විසින් සේවකීය කාර්යය
පමපහය වීපම්දී මහ බැංකු අධිෙතිවරයාපගන්
අපේක්ෂා
කරනු
ලබන
වෘත්තීය
විචක්ෂණභාවයකින් කටයුතු කර ඇති බව තහවුරු
පනාවූ බව නිගමනය කරනු ලබයි” කියා. Is there
anything on this?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පසපනවිරත්න
ඒකට උත්තර දුන්පන් නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Convince කියා
කියනවා; instruct කියා කියනවා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එය තිපබන පේ
පන්. අපි කාරක සභාපේ පොදු නිර්පේශ ගනිමු.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපේ ගැටගහපු
Report එපක් 11වන පේදය, as it is එදා අෙ උපුටා
දැක්වූවා. ඒපක් “සමරසිරි මහතා පම්ක පිළිගත්තා,
evidenceවලදී” කියන එක දැන් අපේ වාර්තාපේ
පකාටසක් වශපයන් තිපබනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පම් ටිකට උත්තර
ඔක්පකාම හරිද? i, ii, iii, iv කියන පකාටසේ
සියල්ලටම උත්තර හරිද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ආසීම් මහත්මයා
පිළිගන්න එකත් තිපබනවා. ඒකත් ඕනෑ නම්
පකටිපයන් ඇතුළු කරන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්
පම්කයි. අෙ ඒක separate answer කරන්න ඕනෑ
නැහැ පන්. පොදු ප්රතිෙත්තියක් පන්, ෙරසේෙර
වන්පන්. “i ට පම්ක, ii ට පම්ක” කියන්පන් නැතිව,
පමහි තිපබන සියලුම කරුණු cover කරන
සේථාවරයක් කිේපේ. සේථාවර පදක ෙටහැනියි.
එච්චරයි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පකාපහේද
තිපබන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 1 සිට
41වන පිටුව දක්වා හරිද?

“ The Hon. Eran Wickramaratne:
My question is, did the Governor after
the decision of your recommendation
or he went along with your
recommendations in this situation?”
Then,

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අජිත් පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, මම පගාඩක් ඒවා
ියාපගන ආවා, recommendationsවලට කින්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 66වැනි පිටුව.
පමන්න පම් කාරණය.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: හරි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ
කියන්පන් පම් අදහස පමපහම තිපයේදි, අපේ
අදහසත් දැම්මා.

“Dr. M.Z.M.Azim: It is basically the
Tender Board decision. The Tender
Board communicated that to the
Governor?”

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අෙ ඒක quote
කළා.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්, පම්
ිපි පදකම පකළින්ම වාර්තාපවන්ම උපුටා
දක්වන්න තීරණය කළා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: මා පමය ඇතුළත්
කරන්නද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු අජිත් පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, වඩා ෙැහැදිි
පවන්න මම පම් කාරණය කියන්නම්. ඔබතුමා
කියන විධියට, යම් පදයක් නම් ඔවුන් -සියලු

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඉහත කී ෙරිදි මතු
වී ඇති අවාසිය පිළිබඳ ප්රශේනය එක් පුේගලයකුපේ
තනි තීරණයක් මත සිදු වූවකට වඩා කණ්ඩායමක්
විසින් ගත් තීරණයක් බව( 718 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව පසේනසිංහ රාජය අමාතයතුමනි,
එතුමාපේ තනතුර පමාකක්ද?

ඒ කෑල්ල ඕනෑ නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මහ බැංකුව තුළ
ඇති බැඳුම්කර පවළඳාම හා සම්බන්ධ රහසිගත
පතාරතුරු දරා සිටින පුේගලයන් එම පතාරතුරු
පකතරම් දුරට ආරක්ෂා කරන්පන්ද යන්න පිළිබඳ
පමම ෙරීක්ෂණපේදී සාක්ි මඟින් පහළි වූ කරුණු
අනුව සැකයක් ඇති වී ඇත. විපශේෂපයන්ම පමම
ප්රශේනගත 2015.02.27 දිනට අදාළ බැඳුම්කර
පවන්පේසිය හා සම්බන්ධව ප්රාථමික පවපළන්දන්ට
අමතරව පවනත් බාහිර පුේගලයන්ද පතාරතුරු දැන
සිටි බව සහ මහ බැංකුපේම පසේවකයකු රුපියල්
ලක්ෂ හතහමාරක මුදලක්-

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: “අවාසිය”
කියන වචනය පහාඳද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අවාසියක්
තිපබනවා කියා අෙ පිළිගන්නවා පන්. “අවාසිය”
කියන එපක් ප්රශේනයක් නැහැ පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අවාසියක් නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: “අවාසිය” කියන
වචනය අයින් කරන්න.
මතුව් ඇි ප්ර ෙ
ේ යට අිපර්ක ණය අධිකොරි
ආචොර්ය අසීේ විසින් පමපසේ පිළිතුරු දී ඇත.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: සඳහො බැඳුම්කර
ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා පේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පිටුව 66.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: සඳහා බැඳුම්කර
ඉල්ලීමක් කර ඇති බව ද, එම තැනැත්තා මහ
බැංකුපේ පසේවකයන් සමඟ කරන ලද සාකච්ඡා
පිළිබඳව පමම කමිටුපේ ඉදිරිෙත් වූ සාක්ි අනුව
එම තැනැත්තා-

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එය උපුටා
දක්වන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: 66/839. “It is
basically the Tender Board’s decision. The
Tender Board communicated that to the
Governor.”

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එම තැනැත්තා මහ
බැංකුපේ අපනකුත් පසේවකයන් සමඟ කළ සාකච්ඡා
අනුව එම පතාරතුරු අනාවරණය වූ බවට-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පකාතැනද
දැන් අපි ඉන්පන්?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Evidence
තිපබන්පන් ඒ කාරණය ගැන විතරයි පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: සාකච්ඡා අනුව
රහසිගතව තිබිය යුතු බවට සාධාරණව අපේක්ෂා
කළ පතාරතුරු පබාපහෝ පදපනකු අතර ප්රචාරය වී
ඇති බව පෙනී යයි. එම පතාරතුරු පහළිදරේ කිරීම
කරන ලද නිලධාරින් කවුද, එම එක් එක් නිලධාරියා
විසින් එම පතාරතුරු බැහැර කරන ලේපේද යන
කාරණා පිළිබඳව විපශේෂපයන්ම ෙරීක්ෂා කළ යුතුව
ඇත. එපසේ පසායා ගැනීම සඳහා අවශය කරන ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුපේ නිලධාරින්පේ සංඛයාංක හා ො
සටහන් (digital footprints) පිළිබඳ නිරීක්ෂණය
කිරීම අතයවශය පේ. ඉතිහාසපේ සිදු වූ සිදුවීම්වලට
අදාළව පමන්ම අනාගතපේ මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර
ක්රියාවිය පිළිබඳව විශේවාසය තහවුරු කිරීම සඳහා
ද එම පියවර ගත යුතුව ඇත.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: English එකත්
සඳහන් කරන්න.

ඇතුළත් කරන්න
තිපබනවාද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: තවම
විගණකාධිෙතිතුමාපේ වාර්තාපේ නිර්පේශවලට
අදහසේ දක්වන එකද කරන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔේ. මම
ඊපේ රෑ පමය කියවා, ගත් අදහසේ වගයක් තිපබනවා.
අජිත් පී. පෙපර්රා ගරු නිපයෝජය අමාතයතුමනි,
අවශය නම් -පකාපහේ පහෝ තැනක සඳහන් කිරීම
අවශය නම්- පම්වා ඒ නියමිත තැන්වලට ඇතුළත්
කරන්න පුළුවන්. පමමඟින් වැටපහන පදයක් තමයි
මහ බැංකුව තුළින් පබාපහෝ පතාරතුරු එළියට
ගලාපගන ගිය බවක් පෙනීම. verbatim එපක් එක
තැනක තිපබනවා මම දැක්කා මහ බැංකුපේ
පසේවකපයක් ඊට කින් දවපසේ primary dealer

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Tender Board
decision කියන එක. 41 පිටුපේයි අෙ දැන් ඉන්පන්.
41 පිටුපේ අග අපේ reasons කියනවා
responsibility එක ගැන.
පමය මූික ව් පයන් පටන්ඩර් කමිටුපව්
තීරණයකි. ඉන් සුව් පටන්ඩර් කමිටුව් එම
ණිවිඩය අධි ිතුමොට දැකූව්ො.
ගරු අජිත් පී. පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමනි,
පමය සඳහන් කරන්න ඕනෑ One billion to ten
billion decision එක කියලායි. අපි එය පකාපහේ
පහෝ සඳහන් කළාද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: තවද, හිටපු මහ
බැංකු අධිෙතිතුමාද එම කාරණය තහවුරු කර ඇත.
He was not contradicted by anybody.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කවුද?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Nobody has
contradicted his position even there.
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පකපනකුපේ office එකට ගිහින් account එකක්
open කරන්න ඕනෑ කියන කතාවකුත්-

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : එය සඳහන්
කරලා, ඒ සම්බන්ධපයන් ඉදිරියට ෙරීක්ෂණ කළ
යුතුයි කියා සඳහන් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : ඒක කිේවා. ඒක
බැහැ කියනවා, 1 million අඩු කරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එය
නිර්පේශවලට එන්න ඕනෑ. පම්වා අපේ නිරීක්ෂණ
පන්. සාමානයපයන් bond marketsවල සහ stock
marketsවල පම් විධියට white collar crimes සිේධ
වන පකාට පම්වාට rogue rings කියලා කියනවා.
Rogue ring කියන්පන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා, පම්
කණ්ඩායපම් පුේගලයන් ඉන්පන් එක් එක්
ආයතනවලයි. එක් පකනක් EPF එක ඇතුපළේ
ඉන්න පුළුවන්. තව එක් පකපනක් Public Debt
එක ඇතුපළේ ඉන්න පුළුවන්. තව පකපනක් primary
dealer එක ඇතුපළේ ඉන්න පුළුවන්. තව පකපනක්
Bank of Ceylon එපක් ඉන්න පුළුවන්. පමහිදී
පෙපනන පදයක් තමයි, පමය එක් පකනකු පහෝ
පදපදනකු එකතු පවලා කරන ලද පදයක් පනාපවයි,
කණ්ඩායමක් විසින් කාලයක් තිසේපසේ සිදු කරන ලද
පදයක්ය කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒක අපේ
නිර්පේශවල සඳහන් කරනවාද? පකාතැනද සඳහන්
කරන්පන්?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො
නිරීක්ෂණයක් වශපයන් සඳහන් කරමු.

:

ඒක

එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො : ඒක සඳහන්
කරන එක පහාඳයි. පිටිෙන වාර්තාපේත් එය සඳහන්
වනවා.
ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො : පිටිෙන
වාර්තාපේත් තිපබනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො :
ඔබතුමන්ලා
එකඟ
වනවා
නම්
අපේ
නිරීක්ෂණවලට ඇතුළත් කරන්න. අභයන්තර
පතාරතුරු එළියට ගලා පගන ගිහින් තිපබනවා.
අභයන්තර පතාරතුරු එළියට ගලා යෑම හරහා
primary dealersලා ඒපකන් profit කරලා
තිපබනවා. ඒ නිරීක්ෂණය අෙට කරන්න පුළුවන්.
පමහිදී Perpetual Treasuries ආයතනයට එවැනි
අභයන්තර පතාරතුරු ගිය බවට අෙට සාධාරණ
සැකයක් මතු වනවා.
පදවන කාරණය
කැමැතියි,-

වශපයන්

මා

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ කාරණය
ියන්න පවයි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : එය
ඔබතුමා ියන්න.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : බැඳුම්කර
ක්රියාදාමය තුළ අයුතු පලස වාසි ලබා ගැනීම සඳහා
ප්රාථමික පවපළන්දන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ ඇතැම්
නිලධාරින්, අර්ථසාධක අරමුදපල් ඇතැම්
නිලධාරින් සහ ලංකා බැංකුව ඇතුළු බැංකුවල
නිලධාරින් සමඟ අයථා පලස කටයුතු කරන බවත්,
ඒ හරහා එම නිලධාරින් - විගණකාධිෙතිතුමනි, ඒ
ring එපක් තව කවුද ඉන්පන්? Primary dealers,
Central Bank Officials, bank officials-

කියන්න

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Why do
you not say everybody got the information?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Perpetual
Treasuries
ඇතුළු
primary
dealersලා.
සියලුපදනාම insider information ගත්තාය කියලා
මා හිතන්පන් නැහැ.

Mr. W.P.C. Wickremaratne:
dealers in the primary-

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : නම සඳහන්
කරන්පන් නැතුව primary dealersලා කියා සඳහන්
කරමු.

Chief

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : ඒ ආයතනවල
නිලධාරින් rogue ring - ඉංග්රීසි වචනය ියන්න.
ඒපක් සිංහල වචනය පසායා සඳහන් කරන්න- පලස
කටයුතු කර ඇති බවද කමිටුපේ නිරීක්ෂණයයි.
පමය වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු පියවර ඉතා
ඉක්මනින් ම පනාගතපහාත් බැඳුම්කර ක්රියාවිය
පවන්පේසිපයන් සිදු වුවද, ඍු ක්රමය- private
placement- අනුව සිදු වුවද, රටට ොඩු සිදු වීම
වැළැක්විය පනාහැකිය. සභාෙතිතුමනි, auction
කරන එපක් විතරක් පනාපවයි, private placement
එපක්ත් rogue ring ඉන්න පුළුවන් පන්. පහාරු
ඉන්නවා පන්. ඒ අනුව සිදු වූ වැරැදි අනාගතපේදී
නිවැරැදි කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන විට
පවන්පේසි ක්රමයට පමන්ම ඍු ක්රමයටද - private

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : Perpetual
Treasuriesලා කියා සඳහන් කරන්න. ඒ
ආයතනයත් එක්ක පන් ප්රශේනය තිපබන්පන්.
Perpetual Treasuries ඇතුළු primary dealersලාට
පම් පතාරතුරු ගිහින් තිපබන බවක් අෙට
පෙපනනවා. සමහරු ඒ තුළින් advantage එකක්
අරපගන තිපබනවාය කියා කිේවා. ඒක නිවැරැදිද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : නිවැරැදියි.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පදවන
කාරණය පමයයි. මා පම් වචනය කියන්න
කැමැතියි. මට පෙනනවා, rogue ring එකක් පමය
ඇතුපළේ තිපබනවාය කියලා.

( 720 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

for that money. So, they would have bid for
higher rates like 13 per cent or 12.5 per cent.
So, we do not want to divulge that. Then, go and
see for 1 billion.

placement ක්රමයටද- අදාළව පියවර ගත යුතුව
ඇත.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මපේ ඊළඟ
observation එක, පමතැන යම්කිසි වැරැේදක් සිේධ
වුණා නම්, ඒ සිේධ වුණු වැරැේද හැටියට මා
දකින්පන්, එක බිියනයක් පවනුවට බිියන 10ක්
කියා ගත්ත තීරණය මුල් අවසේථාපේදී සියලුම
ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන්ට communicate පනාකරපු
එකයි. අපි තීරණය කළා නම් auction එක open
කරන්න කින් උපේට ගන්න, -

The Hon. Harshana Rajakaruna: He is not
talking about the amount. He is talking about
the method.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මා
හිතන්පන් fact of the matter is, එදා උපේ යම්කිසි
පවලාවක තීරණය කළා පන්, අපි auction එපකන්
පම්වා ගන්නවාය කියා. එපහම තීරණය කළා පන්ද?

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : Discuss කළාට
ෙසේපසේ 12.30ට තමයි තීන්දු කපළේ, 11.75ට ෙහළින්
තිපබනවා නම් ගනිමුයි කියලා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ. නැහැ. In the
morning they did not have a clue. I will tell you.
In the morning they went for 1 billion. One
billion ගියාට ෙසේපසේ, then they asked, “Sir, we
have got 20 billion because there was no
volatility in the market”. There was no actually
liquidity in the market. So, all of a sudden, they
realized they were borrowing from outside;
foreign loans, dollar loans. So, they wanted to
go for the local market. Then, they realized that
over 20 billion, it has been suspended. They
were excited and then they said, “Okay. Why
can we not take 20 billion?”

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඊට ෙසේපසේ
ඉඳලා සියයට 100ක් ගන්පන් auction එපකන් පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : නැහැ, නැහැ. ඊට
ෙසේපසේ තව මාසයක් ගිහින් ඊළඟ මාසපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : දැන් දිගටම
ගන්පන් auction එපකන් පන්. පමතැනදී අපි
යම්කිසි සම්ප්රදායානුකූල වැඩ පිළිපවළක් පවනසේ
කළා. එය හරිද, වැරැදිද කියන එක පනාපවයි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: But, their
explanation was that there was no fairness to
most of the dealers. But, that is not the criteria
of the Central Bank. The Central Bank criteria
is to get the most amount of money at the least
amount of interest rate.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : මා
දන්නවා. මා පම් general point එකක්
පගපනන්පන්, නිර්පේශයක් හැටියට ඉදිරියටත් කර
පගන යන්නයි. සාමානයපයන් market එකක්
කියන්පන් පබාපහෝ විට නීතියක් නැතුව රීතිවින්
කර පගන යන තැනක්. යම්කිසි පදයක් සිේධ වනවා
නම් ඒ විධියටම සිේධ පවයි කියන
බලාපොපරාත්තුව market එපක් තිපබනවා. The
rational expectation කියන එක ගැන අපි ආර්ික
විදයාපේදී කථා කරනවා. Rational expectation
එකක් මත තමයි අනික් අය පම්කට bid කපළේ.
එතපකාට පම්ක පවනසේ වුණු නිසා ඔක්කාම upset
ගැහුවා. ඒක තමයි වුපණ්.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Correct.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Their
excuse was that they did notThe Hon. (Dr.) Harsha De Silva: They may
have an excuse. What I am saying is,
සම්ප්රදායානුකූලව කර පගන ආපු පේ පවනසේ කිරීම
පිළිබඳව සියලුපදනාම දැනුවත් වුණා නම් ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො : දැනුවත් වුණා නම්
interest rate එක ඉහළ යනවා පන්. If anybody
knows that you are-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක ඇතුළු කරන
system එක පන් අහන්පන්. ඒක පදවිධියකට
දමන්න පුළුවන්. හරි පහෝ වැරැදි පහෝ සාම්ප්රදායික
ක්රමපයන් එක විට බැහැර පවනවා නම්, ඒ
සම්බන්ධපයන් යම් කිසි දැනුවත් කිරීමක්
dealersලාට කළ යුතුයි කියන අදහස දමන්න
පුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : දැන් එපහම
පන් පවන්පන්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is a
different story. At that moment, what they said
was they could have- The Governor asked,
“Why did you not go for 10 billion?” The
Governor asked that question from the Debt
Department. The Debt Department said, “We
cannot do that, Sir. If the 10 billion.... to the
dealers, then, they know that we are desperate

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි
දමන්න ඕනෑ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි පමච්චර
පවලා fight කරලා, auction තමයි නිවැරැදි ක්රමය,
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ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Transparency
කියන්පන් ගත්ත තීරණය. Market එපක් පොලී
අනුොතිකය සියයට 1.5කින් වැඩි කරන්න රජය
ප්රතිෙත්තිමය තීරණයක් ගන්නවා නම්, ඒ තීරණය
ගත්පත් උපේ නම්, ඒක හැපමෝටම කියන්න ඕනෑ.
එපහම කියන්න අෙහසුතාවක් තිබුපණ් නැහැ. පම්
තරම් පලාකු පවනසක් පවනවා පන්. ඒක සාමානය
අභයන්තර ගනුපදනුවක් පනාපවයි පන්. සියයට
1.5කින් market rates වැඩි පවනවා නම්-

ඒ පගාල්ලන් වැරැේදක් කපළේ කියලා, නැවත පම්ක
පවනසේ කරේදි පමපහම කරනවා කියලාගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ප්රශේනය
තිපයන්පන් auction පනාපවයි, ගිය ගණන
පිළිබඳවයි.
The Hon. Sujeewa Senasinghe : That is very
complicating. Do you know why? පලාකු
විසේතරයක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි කිේවා ඒ
පගාල්ලන් කපළේ වැරැේදක් කියලා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: එතපකාට bid
කරන්පන් අරක cover පවන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි දන්නවා
වැරැේදක් කියලා. නමුත් සාම්ප්රදායිකව-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
පවලා තිපයන්පන්, සමහරුන් පම්ක දැන ගන්න
නිසා පන්, වැඩිපයන් bid කපළේ. හවස bid කළා
පන්. මම එහි අපනක් ෙැත්ත කියන්නම්. ඒකත්
පම්කට add කරන්න. පම් සියයට 5 සිට 6.5ට
පගනියපු එක හැපමෝටම කියන්න තිබුණා.
එපලසම, 2016 මාර්තු 29වැනි දා ජාතයන්තර
පවපළඳ පොපළන් ඇපමරිකානු පඩාලර් බිියන
3ක නසවරී බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට ගත් තීරණය,
එදින පවන්පේසිය අවසන් වූවායින් ෙසු නිපේදනය
කිරීම පවනුවට පවන්පේසියට කින් එම
නිපේදනය
කර
තිබුණා
නම්,
සියලුම
ගැනුම්කරුවන්ට එම පතාරතුරු දැන ගැනීපම්
හැකියාව තිබුණි. එපසේ වූවා නම් පොලී අනුොත
පබාපහෝ දුරට ෙහළ වැටීමට ඉඩ තිබුණි.

The Hon. Sujeewa Senansinghe : You have
to explain the whole scenario.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඇයි එපහම නම්,
ඒ කපළේ වැරැේදක් කියලා අපි කිේපේ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: උපේ
තීරණයක් අරපගන three day rule එක අයින් කළා.
එපහම නම් ඒ තීරණය පිළිබඳව හවසේ පවන්න
කින් market එක දැනුවත් කරන්න තිබුණා. ඒ
තීරණය උපේ 9.30ට ගත්තා නම්ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: 2015 පෙබරවාරි
27 දින පෙරවරුපේ three day rule පලස හඳුන්වනු
ලැබූ පොලී අනුොතිකය ොලනය කිරීම සඳහා
එපතක් ෙවත්වා පගන යන ලද රීතිය ඉවත් කරන
ලද අතර, එම පවනස පහේතුපවන් පවපළඳ පොළ
තුළ පොලී අනුොතිකය සියයට 5 සිට සියයට 6.5
දක්වා එනම්, සියයට 1.5කින් ඉහළ යන ලදී. පමය
පවපළඳ පොළ පොලී අනුොතිකය පිළිබඳ ඉතා
බරෙතළ පලස බලොන කරුණකි. පමම පතාරතුර
ප්රසිේධ කරන ලේපේ 2015.02.27 වන දින හවසේ
වරුපේය. එනම්, ප්රශේනයට ලක් වූ පවන්පේසිපයන්
ෙසුවය. පමම පතාරතුර සියලුම ප්රාථමික
පවපළන්ඳන්ට පවන්පේසියට ප්රථම ලබා දී තිබුපණ්
නම්, වඩාත් සාධාරණ අවසේථාවක් සියලුම ප්රාථමික
පවපළන්ඳන්ට ලැපබන අතර, මතු වූ ප්රශේනය ඇති
පනාවන්නට ඉඩ තිබුණි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි පම් කින්
කරුණ එක්කද යන්පන්?
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: පොදුපේ නිරීක්ෂණ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Tender
Board එක රුපියල් බිියන 20 ගන්න එො කිේවා
නම්, Tender Board එකට රුපියල් බිියන 10ත්
ගන්න එො කියන මතපේ ඉන්න තිබුණා.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක Tender Board
එක ගත්ත තීන්දුවක් කියන කරුණටත් එකතු
පවන්න ඕනෑ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒක අපි පම්
ආකාරයට පවනම point එකක් විධියට ගනිමු.
“රුපියල් බිියනයක් සඳහා බැඳුම්කර පවන්පේසිය
ෙවත්වා, දිනය අවසානපේ රුපියල් බිියන 10ක්
ලබා ගැනීම විපේචනයට ලක් වී ඇත. පමම
විපේචනයට පහේතු වී ඇත්පත් Perpetual
Treasuries ආයතනය හැර අපනකුත් ප්රාථමික
පවපළන්ඳන් එවැනි තත්ත්වයක් අපේක්ෂා
පනාකරන බවට ඇති වී ඇති හැඟීමයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මපේ තව
නිරීක්ෂණයක් තිපයනවා.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: රහසයභාවපයන්
වුණු පේවල් එළියට ගියා කිේවා පන්. රහසයභාවය
කිහිෙ පදපනකුට එළියට ගිය නිසා ඒ පගාල්ලන්
දැන ගත්තා. එතපකාට ඔබතුමා කිේව වාකයපයන්
රහසයභාවපයන් යුතු පතාරතුරු ඔක්පකෝටම
පදන්න කියලාපන් කියන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො
රහසයභාවය පනාපවයි. ගත්ත තීරණය.

එපසේ අපනකුත් ප්රාථමික පවපළන්දන් ඒ
පතාරතුරු දැන සිටිපේ නම් වඩාත් සාධාරණ
තරගයක් අපේක්ෂා කළ හැකිව තිබුණි. ඒ අනුව

මහතො:

( 722 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

රුපියල් බිියන එකක් සඳහා ෙමණක් පවන්පේසි
කිරීමට පයෝජනා කිරීම.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පමවැනි
තත්ත්වයක් වැළැක්වීම උපදසා වන නිර්පේශ
ඉදිරිපේදී ඉදිරිෙත් කරනු ඇත. එම නිර්පේශ පමම
වාර්තාපේ “නිර්පේශ” පකාටපසේ අන්තර්ගතව ඇත.

ඒ කියන්පන්, රුපියල් බිියන 13ක් සඳුදාට ඕනෑ
නම්, රුපියල් බිියන එකක් විතරක් - ඊට වඩා
වැඩිපයන් ඉල්ලන්න තිබුණා පන්. මම පම් කියන
කාරණය හරි පන්ද? ඒ අනුව සඳුදා දිනට රුපියල්
බිියන 10ක් අවශයව තිබියදී, රුපියල් බිියන
එකක් ෙමණක් සඳහා පටන්ඩර් කැඳවීමට ගත්
තීරණයද-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
විගණකාධිෙතිතුමනි, අපි 10ක් ගන්නවා කියලා
දමලා, අෙට පුළුවන් - දැන් පමතැන තිපබන්පන්,
පම් private placement එපක් ප්රශේනය පන්. පම්
private placement නැතුව අපිට පුළුවන්, noncompetitive system එකක් හදා ගන්න, EPF එකට
පදන්න. ඒක තමයි පවන්න ඕනෑ. Hybrid system
එකකට එන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි
10ක් කියලා 11ක් ගන්න බැහැ. 10ක් කියලා 8ක්
ගන්න පුළුවන්. එතපකාට හැබැයි ඔබතුමා කිපේ
නැහැ පන්, මම කියපු එක. මම කිේපේ -

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒක ගැටලු
සහගතයි පන්. එතැන තීරණයක් තිපබනවා පන්.
Cost factor එක බලලා පන් ඒක කරන්පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: රුපියල් බිියන
10ක් ඕනෑ නම්, අඩු ගණපන් රුපියල් බිියන
03ක්වත් ඉල්ලන්න ඕනෑ පන්. අපි දැන් කථාව
කියන්පන්, - එකක් ඉල්ලලා 2.8කට යන එක තමයි
හරි වැපඩ්. 03ක් ඉල්ලලා 10ට යන්න තිබුණා.
එතපකාට ඒ original decision එක වැරදි නැේද?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අනුව ඉහත කී
ආකාරයට දැන්වීපමන් ඉල්ලා සිටින ලද ප්රමාණයට
වඩා ඉතා අසාමානය මුදලක් පවපළඳ පොපළන්
ලබා ගැනීම නිසා ඇති වී ඇති ප්රශේනය පිළිබඳව
පටන්ඩර් කමිටුව වගකිව යුතුව ඇත.

එච්ච.එේ.
ගොමිණී
විපේසිිංහ
මහතො:
අනිවාර්යපයන්ම. ඒක තමයි අපිත් කියන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපනක් එක
තමයි, මාර්තු 29 වැනිදා පවන්පේසිපේදී Perpetual
Treasuries ආයතනය විසින් ලබා ගන්නා ලද
බැඳුම්කරවලට පගවීම සඳහා ඔවුන් සතුව මුදල්
පනාතිබුණු පහයින් ඒ සඳහා මහ බැංකුපවන්
ඍුවම මුදල් සැෙයීම සිදුවූපේ පකපසේද යන්න
පිළිබඳව හරියට explanation එකක් ඇවිල්ල නැහැ.
ඒක කියන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන් මුදල්
පගවන්න තිබුණ නම් මට සඳුදා 10ක්, මම සිකුරාදට
එකක් ඉල්ලලා පත්රුමක් නැහැ පන්. ඔය line එක
- ඒ කියන්පන් interest වැඩි පවනවා. අපි desperate
කියලා දැන ගත්තාම market එපක් interest එක
වැඩි පවනවා කියන එක පන් කියන්පන්. එපහම
නම් අඩු ගණපන් තුනක් ඉල්ලන්න තිබුණා. ඒ අනුව
එම මුල් තීරණය පදෝශ සහගත බව කමිටුපේ
හැඟීමයි. තවද, දසගුණයක් තරම් ඉහළ
අනුොතයකට යෑම තුළ සාධාරණ තරගයක් සඳහා
අවසේථාවක් පනාතිබුණු බව පෙනී යයි.

එදා අපි Rs. 29 billion ගත්තා පන්. Rs. 29
billion ගන්නා විට පම් Perpetual Treasuries එක
පගාඩක් ගත්තා. ඒවාට පගවන්න මුදල් තිබුපණ්
නැහැ. ඉතින් පමාකක්ද, කපළේ? Central Bank
එපකන්ම සියයට 8 පොියට ණයට ගත්තා.
එතපකාට Central Bank එක පකාපහාමද, පමච්චර
පගාඩක් දුන්පන්?

පම්කට බැරිද අෙට පයෝජනා කරන්න, policy
එකක්? පම් වාපේ පේලාවල යම් විධියක internal
system එකක් ඕනෑ නැේද, පම් වාපේ decision
එකක් ගන්න?

29 වන දා auction එපක් දී Perpetual Treasuries
එක ගත්ත බැඳුම්කරවලට පගවීමට ඔවුන් සතුව
මුදල් පනාතිබුණු පහයින් ඒ සඳහා මුදල් මහ
බැංකුපවන්ම ලබා පගන තිබුණා; අතිවිශාල මුදල්
ප්රමාණයක්. ඒ ගනුපදනුව සිදු වුපණ් පකාපහාමද
කියන එක පිළිබඳව මහ බැංකුපවන් කිසිම කරුණු
ඉදිරිෙත් කිරීමක් සිදු පවලා නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපේ
නිර්පේශය විය යුත්පත් පදන ගණනට වඩා
ශතයක්වත් වැඩිපුර ගන්න එො කියන එකයි.
එච්ච.එේ. ගොමිණී විපේසිිංහ මහතො: අපි propose
කරලා තිපබන්පන් ඒක තමයි. එපහම කියන්නත්
බැහැ. එතපකාට ප්රශේනයක් ඇති පවනවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එපහම
පවන්පන් නැහැ. ප්රශේනයක් ඇති පනාවී කරන්න
පුළුවන්, competitive and non-competitive
system එකක් දමන්න පුළුවන්. ප්රශේනයක් නැහැ.
දහයයි කිේපවාත් දහයයි; එපකාළහයි කියන්න
බැහැ.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන් 2016
මාර්තු මාසපේ 29 වන දා ඩේිව්.පී.සී. වික්රමරත්තෙ මහතො: ඒක අපේ ළඟත්
නැහැ. අපි confirm කරලා පගන්වා ගනිමු.
ගරු (ආචොර්ය)
ෙර්ෙචුවල් පෙෂරීසේ

( 723 )

හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
ිමිටඩ් සමාගම bond

ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

transaction එකට ඉදිරිෙත් වුණා. ඒ පගාල්ලන්ට
එයින් පලාකු ප්රමාණයක් ලැබුණා. එදින හැන්දෑව
වන විට ඒ ගත්තු බැඳුම්කරවලට අදාළව මුදල්
පගවන්න පවනවා පන්. ඒ මුදල පගවන්න පම්
පගාල්ලන් ගාව සල්ි නැහැ. පම් පගාල්ලන්
පමාකක්ද කපළේ? මහ බැංකුවට ගිහිල්ලා මහ
බැංකුපවන් ණයක් ගත්තා. මහ බැංකුපේ discount
window එපකන් සල්ි ඉල්ලා ගත්තා. ඒ පේවල්
පන් වැරදි. ඒවා පන් පහාරකම් කියන්පන්.
සම්ූර්ණ වැරැදියි පන්.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො : වාර්තාපේ 45
පිටුපේ තිපබනවා පන්, විපශේෂ නිර්පේශය.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සම්ූර්ණ
වැරැදියි. මහ බැංකුපේ discount window එපකන්
සල්ි අරපගන ගිහිල්ලා, මහ බැංකුවටම ආෙහු
දුන්නා පමන්න කියලා. පම් පගාල්ලන් සියයට 8ක
පොියට මහ බැංකුපවන් ණයක් අරපගන, සියයට
14 පොියට බැඳුම්කර ලබා ගත්තා. එපහම
පවන්න හැකියාවක් නැහැ.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො : “2015, 2016
සඳහා බැඳුම්කර ගනුපදනුව සඳහා අර්ුන්
මපහේන්රන් මහතා සෘුවම වග කිව යුතුයි.” කියලා
තිපබනවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඒවා අපි
ගන්පන්ම නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒවා
කේටිය දමපු ඒවා පන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: විපශේෂ නිර්පේශ
පනාපවයි, පොදු නිර්පේශවින් ගන්න පුළුවන් ටික
ගනිමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො : ඒ විපශේෂ
නිර්පේශ අපි සාකච්ඡාවට ගන්පන් නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: කාරක සභාපේ
පොදු නිර්පේශ 01. පමම කාරක සභාව විසින්
ෙරීක්ෂාවට ලක් කරන ලද 2015.02.27 සහ
2016.03.29 යන දින පදකට අදාළව සිදු වූ
ගනුපදනුවලදී ෙර්ෙචුවල් පෙෂරීසේ ිමිටඩ් සමාගම
අයුතු ලාභයක් ලබා ඇති බව ඉතා ෙැහැදිිය. පම්
හා සම්බන්ධව අෙරාධ ෙරීක්ෂණයක් ඉක්මණින්ම
ෙැවැත්වීම අවශය පේ. එපසේ පහයින්,

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො : මට ඒ කාරණය
දැන් තමයි පත්රුපණ්. මම ඒ කාරණය නැවතත්
ෙැහැදිිව කරලා කියන්නම්. “2016 මාර්තු මාසපේ
29වැනි දා පවන්පේසියට ඉදිරිෙත් වී රුපියල්
බිියන 29ක මුදලක් වටිනා බැඳුම්කර ලබා ගත්
ෙර්ෙචුවල් පෙෂරීසේ ිමිටඩ් සමාගම එම බැඳුම්කර
සඳහා මහ බැංකුපවන්ම රුපියල් බිියන කියලා
හිසේ තැනක් තියලා ප්රමාණය අඩු පොියකට ණයට
ලබාපගන
ඇත.
එම
තත්ත්වය
තුළ
ෙර්ෙචුවල් පෙෂරීසේ ිමිටඩ් සමාගම යම් අයුතු
වාසියක් පමම ක්රියාවිය තුළ ලබාපගන ඇති බව
නිරීක්ෂණය පේ. පමම නිශේිත කරුණ පිළිබඳව
විමර්ශනය පකාට, එයින් රටට සිදු වී ඇති අලාභය
ගණනය පකාට එම අලාභය වගකිවයුතු
තැනැත්තන්පගන් අයකර ගැනීමටද එම තීරණ
සඳහා වගකිවයුතු නිලධාරින්ට එපරහිව ක්රියා කළ
යුතුවද ඇත.”

01. ෙර්ෙචුවල් පෙෂරීසේ ප්රයිපවේ ිමිටඩ්
සමාගපම් අපළවි කළමනාකාර හරීන් නිශාන්ත
මහතාපේ සාක්ිපයන් එළිදරේ වන ලද එම
සමාගපම් සභාෙති පජෆේරි ඇපලෝසියසේ,
අධයක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් වන පගාඩ්රි
ඇපලෝසියසේ, අර්ුන් ඇපලෝසියසේ, මුතුරාජා
සුපරන්රන්, පුෂයා ගුණවර්ධන සහ රංජන්
හුළුගල්ල යන අයට එපරහිව ශ්රී ලංකාපේ පොිසේ
පදොර්තපම්න්තුව විසින් වහාම අෙරාධ
ෙරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ යුතු බවට පයෝජනා
කර සිටිමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : ඒ
නිර්පේශය පන්.

ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ගැන කිේපවාත් ඒපකන්
අයුතු වාසියක් ලැබූ බව පම් ෙර්පෙචුවල් ඩීලර්
සමාගම අෙට පෙපනනවා. අපනත් අය ගැනත් අපි
කියනවා. පම් specific සමාගම ගැන, එහි
අධයක්ෂවරුන් ගැන, කින් evidence තිපබනවා
පන්. ඒ අය ගැන criminal investigation එකක්
immediately ෙටන් ගන්න ඕනෑ. ඔය කියන මහා
නිර්පේශවලත් පවන පමානවත් බරෙතළ පදයක්
නැහැ පන්. අපි ඊට වඩා progressive.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක දාන්න පකෝ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො : පම්ක edit
කරන පකාට ඒක හදන්න පුළුවන්.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අපි නිර්පේශ
එකකට, පදකකට යමුද? අපි එක නිර්පේශයකට
යමු, ඉතිරි ටික ෙසුවට ගනිමු.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: තිපබන
නිර්පේශ ගැන පොඩ්ඩක් බලනවාද?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: How are we
going to decide the interest rate. Hon. Harsha
De Silva, at this COPE, we are investigating
one. I have information about many such other

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ඒවා තිපබේදී පම්
වාර්තාපේ මුින්ම තිපබන එක නිර්පේශයකට
යන්න ඕනෑ.

( 724 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Harshana Rajakaruna: Yes.

companies. Who you not investigate
everybody? We cannot be bias in investigating.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ෙර්පෙචුවල් එකපන් පමතැන මූිකව තිපබන්පන්.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ෙර්පෙචුවල් එක පම්ක කරන ලද බව අෙට
පෙපනනවා පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is
because we have been given one object. What
about others? Just because politically people
have dragged one company – Mr. Arjuna
Mahendran – are we going to punish only
them?

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Hon. (Dr.)
Harsha De Silva, what I am saying is to
investigate everybody. Policy එක පමයයි පමයයි
කියලා අඩු පවන්පන් නැහැ පන්.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
ෙර්පෙචුවල් එපක් investigate කරන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
අපි 27 වැනිදා එක ගැන නම් බලන්පන්, මම
කියන්පන් ඊට කින් සහ ෙසුව ඒවාත් බලන්න
ඕනෑ. 27වැනිදා case එකට අෙට ෙර්පෙචුවල් එකට
විරුේධව කථා කරන්න පවනවා.

The Hon Sujeewa Senasinghe: Everybody –
all the primary dealers - must be investigated.
Take Entrust for instance. We are not talking
about it. Entrust 9 ½ billion. 5 billion has been
taken from the Central Bank. Nobody is even
not talking about it, and that is a daylight
robbery. They have taken 5 billion from the
Central Bank and bought properties. We are not
talking about that. Politically, we are trying to
be correct and we are saying investigate-

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: විගණකාධිෙතිතුමා
කියන එකත් හරි, එතුමාට විෂය ෙථය දුන්පන් පම්ක
ගැන විතරයි. ඒ නිසා එතුමා ියන්පන් ඒක ගැන
විතරයි.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක තමයි.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒක තමයි
පනාපවයි. ඔබතුමන් කිේවා එපහම නැතුව කින්
auction එක ගැන සඳහන් කරන්න කියලා. මමත්
කියන්පන් ඒකයි.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: Entrust එක.
The Hon Sujeewa Senasinghe: All.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එක එක නම්
දාන්පන් නැතුව කළා නම් පහාඳයි.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම අජිත්
මන්ීතුමා කිේව පදයට මම එකඟයි. ඊට ෙසේපසේ
තවත් -

ගරු අජිත්ත පී.ප පර්රො මහතො: අපි කේට කාපගන
පමතැන හිටියත්, නැඟිටලා ගිය මහත්වරු නිකම්
ඉන්පන් නැහැ පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: I will add that.
තවද, මහ බැංකුව සතු රහසිගත සහ සංපේදී
පතාරතුරු පිටතට යාම සහ එම පතාරතුරු ලබා
ගැනීම මගින් අයුතු පලස පොපහාසත් වූ පවනත්
ප්රාථමික පවපළන්දන් පිළිබඳව පසායා බැලීම සඳහා
අෙරාධ ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්වීම නිර්පේශ කරනු
ලැපේ.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඕක දැම්මා කියලා
නිකම් ඉන්නවාද? කවුරුවත් නැගිේටා කියලා- We
must have a sound mind. What I am saying is, I
want the police of the CID to investigate
everybody. Just because we have been given a
task how can we-

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම් case
එකට සම්බන්ධ ෙර්පෙචුවල් පන්?

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ෙර්පෙචුවල් එක අනිසි විධියට insider information
ොවිච්ි කරපු බව බැලූ බැලුමට පෙපනනවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ඒ අෙටපන්. 2016
වර්ෂපේ තව ආයතනයක් තිපබනවා නම් අපි ඒක
පනාකර ඉන්නවාද? ඒක තමයි. අපිට ඔක්පකෝපේම
පහාර අසු පවන්න ඕනෑ. එක් අපයකුපේ පනාපවයි.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: But, Hon.
Harsha De Silva, how do you know others have
not used it.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො:
පයෝජනාපවන් සියල්ලම cover පවනවා.

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva: I do not
know.

මපේ

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ෙර්පෙචුවල්
ඇතුළු කියලා-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly,
that is what I am saying. ඇයි අපි එක පහාපරක්
අල්ලන්පන්. අයි පහාරු ඔක්පකාම අල්ලන්න බැරි?
Hon. Ajith Perera, what I am saying is,
everybody must be investigated.

ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කාටවත්
බය පවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙර්පෙචුවල් පමතැන
පසාරකම් කරලා තිපබනවා කියලා අෙට
පෙපනනවා.

( 725 )
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ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: අපි කවුරුත් බැහැ
කිේපේ නැහැ . අපි කියන්පන් අපනක් අයවත්
ෙරීක්ෂා කරන්න කියලා. That is what I am
saying.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: Interest ගැන
කිේපේ නැහැ. ඕනෑ නම්, interest ගැනත්
විපශේෂපයන් කියන්නම්. පමතැන interest ගැන
evidence එකක් නැහැ පන්.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: පම් දාපු කාරණය
අනුව ෙර්පෙචුවල් එක්ක විපශේෂපයන් සහ අපනක්
අයවත් cover පවනවා. අපි කියන්පන් පම් හැම
එකක් ගැනම criminal investigation එකක්
කරන්න කියලා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: නම් කියන්න
ඕනෑද?
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: නම් කියන්න
ඕනෑ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Perpetual
Treasuries සමාගම පන් පමතැන තිපබන්පන්.
Interest එක පකාපහාමත් තිපබනවා පන්.

The Hon. Harshana Rajakaruna: Exactly.
The Hon. Ajith P. Perera: That is exactly
the point.

ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: එකකවත් ඒක
කිේපේ නැහැ. Second proposal කියලා කිේවා.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: I will give my
point. තවදුරටත් ප්රකාශ කර සිටින්පන්, පමම
COPE එක මගින් ෙරීක්ෂා කරනු ලැබුපේ, 2015
පෙබරවාරි මස සිට 2016 මැයි මාසය දක්වා, මහ
බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධපයන්
ගනුපදනුවලට අදාළව බව ෙැහැදිි පේ. තවද, 2008
මුල සිටම ෙැවති පවන්පේසි ක්රමපයන් ඔේබට
පගාසින් ඍු ක්රමය භාවිත කිරීමට අවසර ලැබුපණ්
2008 වර්ෂය අවසන් වනතුරු බව මූලය මණ්ඩල
ෙිකාවින් ෙැහැදිි පේ. 2009 වර්ෂපේ මුල සිට
පම් දක්වා ඍු ක්රමය මගින්ද, පවන්පේසි ක්රමය
මගින්ද, ප්රාථමික ගැණුම්කරුවන් හට මහ බැංකුපේ
රහසය පතාරතුරු පනාපයක් විට නීති විපරෝධී පලස
ගලා ගිය බවට කරුණු ෙැහැදිි පේ. එමනිසා 2008
වර්ෂපේ මුල සිට පම් වන පතක් සියලුම ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන් සම්බන්ධපයන් කින් සඳහන්
කළ ෙරීක්ෂණයට අදාළ කර ගන්නා පලසත්, පමම
කමිටුව නිර්පේශ කරනු ලබයි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එපහම තමයි
කියලා තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: ගරු අජිත් පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමා කියපු පේ නැවත
කියවන්න පුළුවන්ද?
එන්.එසේ. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: ෙළමුවැනි එකද,
පදවැනි එකද?
ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: පදවැනි එක.
එසේ.එන්. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: තව්ද, මහ
බැිංකුව් සතු රහසිගත සහ සිංපව්දී පතොරතුරු පිටතට
යෑම සහ එම පතොරතුරු ලබො ගැනීම මඟින් අයුතු
පලස ප ොපහොසත්ත ූ පව්ෙත්ත ප්රොථමික පව්පෙඳුන්
ගැෙ පසොයො බැලීමට අ රොධ රීකෂණයක කෙ
යුතුය.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Perpetual
Treasuries සමාගම ගැන කිේපේ පමාකක්ද?

ගරු අජිත්ත පී.ප පර්රො මහතො: ඒ විසේතර එන්න
ඕනෑ නිරීක්ෂණවලට නිගමනය කිේවාම ඊට වඩා
specific action එකක්.

එසේ.එන්. වික්රමරත්තෙ මහත්තමිය: සිදු වූ
ගනුපදනුවලදී Perpetual Treasuries සමාගම අයුතු
ලාභයක් ලබා ඇති බව ඉතා ෙැහැදිිය.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: This is the
action. You said that one company must be
investigated. මා කියන්පන්, “All the companies
must be investigated.” කියායි.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: “ලබා ඇත්නම්”
කියලා දැම්මා නම් පහාඳයි පන්ද, ගරු අජිත් පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමා?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: මා කිේපේත් ඒකම
තමයි. Perpetual Treasuries සමාගම ඇතුළුව
කියලායි.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එම සමාගම අයුතු
ලාභයක් ලබා තිපබනවා කියන එක පන් ෙැහැදිි
වන්පන්. කවුද කපළේ කියන එක පනාපවයි. කවුද
කපළේ කියන එක ගැන specifically නැහැ. හැබැයි,
data බැලුවාම- පම්ක උසාවිය පනාපවයි පන්.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: නැහැ, මුින් කිේපේ
නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො:
කිේපේ. මා Perpetual Treasuries
මුින් කිේවා. ඊට ෙසුව කිේවා,
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ පදක
ඔක්පකෝම අයිති පවනවා.

(Off the record.)

එපහම තමයි
සමාගම ගැන
ඉතිරි ඒවාත්
එකතු කළාම

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: අයුතු ලාභයක්
ඇති බව පෙනී යයි. ඒක ඇසට පෙපනනවා.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is fine.

ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: Interest ගැන ( 726 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, දැන් පේලාව ෙසේ වරු 6.40යි. අපි
විශාල කාලයක් කටයුතු කරලා තිපබනවා. ඒ නිසා
සුදුසු දිනයක නැවත මුණගැසී අවසාන නිගමන
කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. සුදුසු දිනයක්
කියන්න පුළුවන්ද? පහට දින රැසේපවන්න පුළුවන්ද?
Will others come?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: නැඟිටලා ගියා
පන්. සභාෙතිතුමා ඉන්න ඕනෑ පන් ඒ ටික
බලාගන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතුමා
ඉන්න එොයැ, ඒ ටික බලාගන්න.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ මහතො: එපහම නම්, ඒ
විධියට කරමු.

ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: බදාදා?

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: බ්රහසේෙතින්දා
කීයටද රැසේ පවන්පන්? සවස 2.00ට පන්ද?

එසේ.එන්. වික්රමරත්තෙ මහතො: කින් COPE
Report එපක් debate එක පහට තිපබනවා.
ප්රශේනයක් නැේද?

ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: ඔේ.
ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: සභාෙතිතුමා,
සභාව නැවත රැසේ වන එම පවලාව කියන්න.
මහන්සි නිසා-

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පහට බැහැ,
පහට අපි විවාදයට සහභාගි පවන්න ඕනෑ.
ගරු සුජීව් පසේෙසිිංහ
සභාෙතිතුමාට පුළුවන්-

මහතො:

ඕනෑ

නම්

ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: අද පබාපහෝ
පේලාවක් සාකච්ඡා කළ නිසා, මහන්සි නිසා
බ්රහසේෙතින්දා ෙසේ වරු 2.00ට නැවත රැසේ වන බව
මම දැනුම් පදනවා.

ගරු අජිත්ත පී. ප පර්රො මහතො: එපහම බැහැ. දැන්
අපි තීරණය කරන්න ඕනෑ.
ගරු අේදුල්ලොහේ මහේරූෆේ මහතො: Thursday රැසේ
පවනවා නම්, පහාඳයි කියලා හිතනවා. Thursday
පයාදා ගනිමු.

( කොරක සභොව් කල් තැබිණි. )

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: කමක්
නැහැ. නැඟිටලා ගියාට ෙසුව අපි පමාකද
කරන්පන්?

( 727 )
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Annexure 22

ප ොදු ව්යො ොර පිළිබඳ කොරක සභොව්
2016 ඔකපතෝබර් මස 26 ව්න බදොදො
ැමිණ සිටී:
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා (සභාෙති)
ගරු රවුෆේ හකීම් මහතා
ගරු අනුර ප්රියදර් න යාො මහතා
ගරු දයාසිරි ජයපසේකර මහතා
ගරු රවීන්ර සමරවීර මහතා
ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා
ගරු අප ෝක් අපේසිංහ මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතා
ගරු බිමල් රත්තනායක මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ගරු මාවව පසෝ. පසේනාධිරාජා මහතා
ගරු එසේ. ශ්රීතරන් මහතා
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු පහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා
ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසේස මහතා
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
ගරු ඥානමුත්තතු ශ්රීපන්සන් මහතා
ගරු අේදුල්ලාහේ මහේරුෆේ මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මහතා
සහයට ැමිණ සිටී:
එච්.එම්. ගාමිණී විපේසිංහ මහතා, විගණකාධිෙති, විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුව;
ඩේලිේ.පී.සී. වික්රමරත්තන මහතා, අතිපර්ක විගණකාධිෙති;
එසේ.එම්.ඩී.එසේ.එසේ. පරෝහිත මහතා, සහකාර විගණකාධිෙති;
එල්.අයි.එසේ. ජයරත්තන මහත්තමිය, විගණන අධිකාරි
.
පගන්වා පගන ඒ ටික ඒ අයට ලබා දුන්නා.
එතපකාට
පදමළ
ෙරිවර්තනපේ
සියල්ල
සම්ූර්ණයි. ඉංග්රීසි ෙරිවර්තනය දැන් පගපනනවා.
භාෂා ෙරිවර්තන සහිතව පම් වාර්තාපේ ඇමුණුම්
ටික මම බැලුවා. ඇමුණුම් ටික ඔක්පකෝම වාපේ
තිපබනවා. ඇමුණුම්වලට එකතු පවනවා නම් එකතු
පවන්න තිපබන්පන්, verbatims ටික. ඔක්පතෝබර්
20, 21 සහ 24 දිනවලින් 21 වනදා වරුවක්
පවනකල් verbatims ටික දැනට ලැබී තිපබනවා.
එතපකාට සම්ූර්ණ පවන්න තිපබන්පන් 21 ඉතිරි
වරුව සහ 24 වනදා සම්ූර්ණ දිනපේ verbatims
ටික. ඒ ටික තමයි ඇමුණුම්වලට එකතු පවන්න

සභො තිතුමො: එපහම නම් අපි කාරක සභාපේ වැඩ
කටයුතු ආරම්භ කරමු. ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා
සියලු පදනාත්ත, විගණකාධිෙතිතුමා ඇතුළු නිලධාරි
මණ්ඩලයත්ත
පගෞරවපයන්
පිළිගන්නවා.
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධපයන්
පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ අවසන්
වාර්තාපේ පදමළ ෙරිවර්තනපේ සහ ඉංග්රීසි
ෙරිවර්තනපේ පකාටසේවල - පදමළ ෙරිවර්තනපේ
“විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ ” කියන පකාටස
translate පවලා තිබුපණ් නැහැ. ඒක අඩුවක්
හැටියට
තිබුණා.
මම
විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපවන් ඒක පගන්වා ගත්තතා.
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තිපබන්පන්. එතපකාට ඒ පකාටස සම්ූර්ණ
කරන්න ුළුවන්. සම්ූර්ණ කරු ටික අපි
මන්ීවරුන්ට දීලා තිපබනවා. ඒපක් පවනසේකම්
බලලා ඔබතුමන්ලාට සාකච්ඡා කරන්න ුළුවන්.
ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලාපේ එක පමාකක්ද
කරන්පන් කියලා බලලා අවසන් වාර්තාව - මපේ
බලාපොපරාත්තතුව වන්පන් ඇත්තතටම පම් සතිය
ඇතුළත අවසන් වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන්නයි.

නිර්පේ ගැනත්ත කථා කරලා තිපබනවා. එක එක
ඒවා හැම තැනම කථා කරලා තිපබනවා. මම පම්
ටික ඔක්පකෝම කිපයේවා. හැබැයි එතපකාට පම්
වාර්තාවට එකඟ වුණු පිරිස වාර්තාව මින් ඉදිරියට
සංප ෝධනය පනාපවන්න කියලා ඉවත්ත පවලා
ගිහිල්ලා තිපබනවා. ඒ නිසා දැන් තීරණය කරන්න
පවන්පන් - ඒ වාර්තාව ඒ ආකාරපයන් ඉදිරිෙත්ත
කරන්න, ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාව ඔබතුමන්ලාපේ
වාර්තාව හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ වාර්තාව මුරණය
කරන්න ුළුවන්කමක් තිපබනවාද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පනාපවයි.
අපි ඒත්ත එක්කම එකඟ වුණා, මන්ීතුමා කියු
ආකරයට - “විප ේෂ නිර්පේ ” කියලා කිේවා පන්.
ඒ “විප ේෂ නිර්පේ ” කියන සේථානපේ ඒ නිර්පේ
- ඒක ඔබතුමාපේ original පකටුම්ෙත පනාපවයි
පන්. එතපකාට ඒ “විප ෂ
ේ නිර්පේ ” කියලා
ඉදිරිෙත්ත කරු මන්ීවරුන්පේ නම් සඳහන් කිරීමට
ෙමණක් -

සභො තිතුමො: ුළුවන්. ඒ ටික එකතු කළාම
මුරණය කරන්න බාධාවක් නැහැ. වාර්තාව හැටියට
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමාපේ මුල්
පකටුම්ෙපත්ත “විප ේෂ නිර්පේ ” කියලා අගට
තිපබනවා පන්. එකඟතාවක් ඇති වුණා, - ඒකට
නැවත යන්න පනාපවයි. අෙට ඒක පවනසේ කරන්න
අව යතාවක් නැහැ. නමුත්ත එකඟතාවක් ඇති
වුණා, විප ෂ
ේ නිර්පේ - මන්ීවරුන්පේ නම්
සඳහන් කරන්න කියලා. මම හිතන විධියට ඒක
තිපබන්න ඕනෑ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අපි ඒකට
එකඟ වුපණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා පයෝජනා කළා.
නමුත්ත අපි එකඟතාවකට ආපේ නැහැ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එකඟ වුණා.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: නැහැ,
අපි එකඟ වුපණ් නැහැ.

සභො තිතුමො: දැන් පමපහමයි. අපි ආපයත්ත
ප්ර ේනය මුලට යන්න අව ය නැති නිසා මම පම්
සරල කර ගන්නයි පම්ක කියන්පන්. අපි ඉදිරිෙත්ත
කළ පකටුම්ෙපත්ත 11 වන පිටුපේ තිපබන 3.2
පකාටස තමයි අපි එකඟතාපවන් සංප ෝධනය
කපළේ. ඒ සංප ෝධනය දැන් පම් සංප ෝධිත එපක්
තිපබනවා. සංප ෝධිත එපක් ඉතා ෙැහැදිලිව සංප ෝධනය කරලා දැන් අවසානයට සකසේ කරලා
තිපබන වාර්තාපේ 13 වන පිටුපේ ඉතා ෙැහැදිලිව
තිපබනවා, 3.2 සංප ෝධනය. ඒ සංප ෝධනය
තිපබන්පන් - අපි කිේපේ, ඉහත කී 3.2 පේදයට ගරු
හර්ෂ ද සිල්වා, අජිත්ත පී. පෙපර්රා, අප ෝක්
අපේසිංහ, සුජීව පසේනසිංහ, පහක්ටර් අප්පුහාමි,
වසන්ත අලුවිහාපර්, හර්ෂණ රාජකරුණා යන
ොර්ලිපම්න්තු මන්ීවරු එකඟ පනාවුණු අතර,
පමම පේදය මතු දැක්පවන ෙරිදි සංප ෝධනය කළ
යුතු බවට ඔවුන් එකඟ වූහ කියලා 3.2 අගට ඇතුළත්ත
කරන්න කියලා. මම verbatims වලත්ත බැලුවා,
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙත්ත කළ සංප ෝධනය ඒ
ආකාරයටම ඇතුළත්ත කරලා තිපබනවා. හර්ෂ ද
සිල්වා මන්ීතුමා කියු පකාටසයි, ඒ වාපේම
පමතුමා අවසානයට කියු පකාටසයි ඇතුළත්ත
කරලා තිපබනවා. එතැනින් ෙසේපසේ මම
verbatims ටික ඔක්පකෝම බැලුවා. එතැනින්
ෙසේපසේ ඇත්තතටම විවිධ මත ඉදිරිෙත්ත පවලා
තිපබනවා. එක එක කරුණු ඉදිරිෙත්ත පවලා
තිපබනවා. පමපහම-පමපහම කියලා අපි අවසාන

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇයි, එකඟ වුපණ්
නැත්තපත්ත?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අපි
කිේපේ, ෙරණ වාර්තාව එපහමම යන්න කියලා.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: Heading එක
පවනසේ කරනවා කියලාත්ත කිේවා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එකඟ වුණත්ත - දැන්
අයිතිය තිපබන්පන් කාටද? දැන් අපි පම්පක් ඔය
පකාටසේවලට යන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්පසේලා පම්
වාර්තාව පිළිගන්නවා නම්. පම් වාර්තාව
පිළිගන්පන් නැති නිසා - පම් වාර්තාව පිළිගන්පන්
නැති නිසා පම් වාර්තාපේ සංප ෝධන පහෝ පම්
වාර්තාවට ඇතුළත්ත විය යුතු කරුණු ඇතුළත්ත
කරන්පන් පම් වාර්තාව පිළිගන්නා අය විතරයි.
පිළිගන්පන් නැත්තනම් අපි දමන එක අෙට දමන්න
ඕනෑ. අපි ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාවට සංප ෝධන
කරන්න එන්පන් නැහැ. එපහම එන්න බැහැ. පම්
වාර්තාව අපි දමන්පන්. පම්පක් සංප ෝධනයක්
තිපබනවා.
සභො තිතුමො: මම කියන්පන් ඒක තමයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි හදන එක අපි
දමා ගන්නවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමනි,
අපි කිේපේ, එදා එකඟ වුණා කියන එක විතරයි.
ඒක ඔබතුමා දමන්න කැමැති නැත්තනම් කැමැති
නැහැ කියලා ඔබතුමා ප්රකා කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, යන පවලාපේ
තමයි කිේපේ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් ගැන පොදු
එකඟතාවකට එන්පන් නැත්තනම්, පම් වාර්තාව
පවනසේ කිරීපම් අයිතිය තිපබන්පන් ඒ වාර්තාවට
එකඟ පවන අයටයි. පම්ක ුදුම කථාවක් පන්.
එතුමන්ලාත්ත වාර්තාවක් දමනවා. පම් වාර්තාවටත්ත
සංප ෝධන ඉදිරිෙත්ත කරන්න හදනවා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
පමපහමයි. මුලින්ම COPE එකට වාර්තාවක් ආවා
පන්. අපි ඒ වාර්තාවට එකඟ පවමින් සංප ෝධන
සහිතව යන්න ගිපේ පොදු අර්ථපයන්. හැබැයි තවත්ත
එකක් දමලා අරකත්ත සංප ෝධනය කරන්න ගියාම,
එතපකාට විකාරයක් පන්. ඒ නිසා පම් සංප ෝධන
ඔක්පකෝම නැතුව ෙරණ එක දමමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමා කියන
කාරණපේත්ත යම් පදයක් තිපබනවා. එතුමා එපහම
කිේවාට, අෙ එක එක පේවල්වලට එකඟ වුණා. ඒ,
පමතැනට ඇවිත්ත අෙ එක වාර්තාවකට එකඟ වුණා
කියා පනාපවයි. එක එක කාරණා සම්බන්ධපයන්
අෙ විවාද කළාට ෙසුව ඒ ඒ එක එක කාරණා
සම්බන්ධපයන් එක එක විධියට අෙ එකඟ වුණා. ඒ
එකඟතාව මතයි අෙ යම් නිගමනවලට ආපේ.
“විප ෂ
ේ නිර්පේ ” කියන එකට මන්ීවරුන්පේ
නම් ටික දමනවා කියා ඒ නිගමනවලදී
එකඟතාවකට ආවා. ඒ එකඟතාව මතයි, අෙ
සභාපේ කටයුතු ඉදිරියට කරපගන ආපේ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමා, සංප ෝධන පමාකුත්ත ඕනෑ නැහැ.
ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු එක අපි දමනවා. එච්චරයි.
අපි ඔක්පකාම අත්තසන් කරලා තිපබනවා. අපි ඒක
දමනවා. එතුමන්ලාට ඕනෑ නම් පවනම එකක්
දමන්න. එච්චරයි.
ගරු
අනුර
දිසොනොයක
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, දැන්
පම්
වාර්තාවට
පොදු
එකඟතාවක් නැහැ පන්. පොදු එකඟතාවක්
තිපබනවා නම් විතරයි පොදු සංප ෝධන එකතු
කරන්න ඕනෑ පවන්පන්. එතපකාට පම්කට පොදු
එකඟතාවක් නැති නිසා - යම් වාර්තාවකට
සංප ෝධන සිදු කිරීපම් අයිතිය තිපබන්පන් ඒ
වාර්තාවට එකඟ අයට විතරයි. අපනක් අය දමන
සංප ෝධන අපි පිළිගන්න - ඒ නිසා ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් සංප ෝධනයට පෙර දීු වාර්තාව
පම්ක. මම ආපේ නැහැ, 20 වන දා. ඒපක්
තිපබන්පන්
කාරක
සභාපේ
විප ෂ
ේ
නිර්පේ කියලා.
පම්පක්
පවනසේ
පවලා
තිපබනවා, පමම වාර්තාව සඳහා එකඟත්තවය ෙළ
කරන ලද මන්ීවරුන්පේ විප ේෂ - එපහම ඕනෑ
නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපහම එකඟ
වුණා. ඔබතුමා හිටිපේ නැහැ පන්.
The Hon. Sujeewa Senasinghe: Let me
finish. මම කියන තුරු ඉන්නපකෝ. 11වන පිටුවට
යනතුරු ඒ සංප ෝධනවලට එකඟයි කියන
කාරණයට මන්ීවරු සියලුපදනා එකඟ වුණා. ඉන්
ෙසුව, “එතැනින් එහාට අෙ සංප ෝධනවලට
කැමැති වන්පන් නැහැ, පමතැනින් එහාට තිපබන
සම්ූර්ණ පේ වාර්තාව පලස සලකලා අෙ ඉදිරිෙත්ත
කරනවා” කියා මන්ීවරු නවපදපනක් පහෝ
අටපදපනක් අත්තසන් කළා. එතැනින් ෙසුව
එතුමන්ලා සභාපවන් පිට පවලා ගියා. ඉතිරි වුණු
මන්ීවරු ටික සාකච්ඡා කරලා, සංප ෝධන
ඇතුළත්ත කරපගන, එය අවසන් කළා. ඒ
නිර්පේ වලින් තමයි ඉවර වුපණ්. එතැනින් එහාට
යනවා මිසක්, අෙට ආපයත්ත මුල සිට ෙටන් ගන්න
බැහැ. අලුතින් ඇවිත්ත, “පම්ක කරනවා, අරක
කරනවා” කියා කියන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි එකඟ
වුණු පේවල් සියල්ල ඒ ආකාරයට අවසන් කරමු.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒකට එකඟ
වුණා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔේ. ඒ එකඟ වුණු
කාරණා නැවත පවනසේ කරන්න බැහැ.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඕනෑ පකපනකුට ඕනෑ පදයක්
කියන්න ුළුවන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙ එකඟ
වාර්තාවක් තිපබනවා. ඒ වාර්තාව අෙ අත්තසන් කර
තිපබනවා. අත්තසන් කළ අය එකඟයි. ඒ අත්තසන් ටික
ෙපසකින් තියලා, නැවත පම්ක සංප ෝධනය කරලා
අත්තසන් දමාගන්න. ඒක කරන්න ුළුවන් පන්.
අත්තසන් කළ අය කියනවා, “තාවකාලිකව අපප්ප
අත්තසන් ටික ෙැත්තතකින් තියනවා, අෙට පම්පක්
තවත්ත සංප ෝධන ටිකක් දමන්න තිපබනවා, ඒ ටික
දමලා අෙ සංප ෝධනය කරනවා” කියා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: එකඟ වුණු
කාරණා ආපයත්ත පවනසේ කරන්න බැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙ පම් සාකච්ඡාව
මුලදී එකඟතාවකට ආවා නම්, ඒ එකඟතා සියල්ල
ෙදනම් වන්පන් පම් වාර්තාව පොදු එකඟතාපවන්
ඉදිරිෙත්ත කළ හැකිය කියන ෙදනම මතයි.
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කිසිවක් අදාළ නැහැ. ඒ නිසා 11වන පිටුව දක්වා
පවනසේ වුණු පේවල්වලට එකඟයි. එපහම තමයි
අත්තසන් කපළේ. ඉන් ෙසුව as it is තියමු.
Technically ඔබතුමාට තිත්ත පකාමා ආදිය පවනසේ
කරන්න තිපබනවා නම් ඒවා පවනසේ කළාට කමක්
නැහැ. ඒක තමයි වාර්තාව. කරුණාකරලා එපහම
කරන්න. අද අෙට කාලය නාසේති කරන්න බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක කරන්න
ුළුවන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සියලුපදනාම එකඟ
නම් එපහම කරන්න ුළුවන්. අෙ එපහම කරන්නම්.
අෙ නැවත අත්තසන් ගන්නම්. දැන් අර අත්තසන්
පනාපවයි. පමන්න වාර්තාව. පම් වාර්තාවට ඒ අදාළ
සංප ෝධන ටික දීලා,-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
record එක බලන්න. Record එක බලලා
කියවන්න. එතපකාට හරි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒ කාරණයත්ත
ඇතුළත්ත කරන්න. “කලින් අත්තසන් කළා පම් පිරිස,
නැවත ඒවා ඉවත්ත කරගන්නවා” කියා ඒ සියලු
විසේතර ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අෙ පදයකට අත්තසන් කළාට ෙසුව පමාකක්ද එහි
අරමුණ, අදහස? අෙ ඒකට එකඟයි කියන එකයි.
ආපයත්ත කාලය නාසේති කරන්න ඕනෑ නැහැ.
එතුමන්ලාට එතුමන්ලාපේ සංප ෝධන දමාගන්න
කියන්න.

The Hon. M.A. Sumanthiran: Mr.
Chairman, පම් chapter එක close කළා පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම්ක විසපඳන්පන් නැහැ. ඔබතුමා
වාර්තා පදකක් දමන්න. පමතුමන්ලාත්ත වාර්තාවක්
හදලා පන්. ඒක එතුමන්ලාට දමන්න කියන්න.
ඉවරයි පන්. අෙ ඒකට සංප ෝධන පේන්පනත්ත
නැහැ; බලන්පනත්ත නැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා කියු තැපනන් ෙසේපසේ,
අත්තසන් කළ කවුරුවත්ත සභාපේ හිටිපේ නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මටත්ත කථා කරන්න අවසේථාවක් පදන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැහැ, නැහැ.
සභාපවන් යන්න ඉසේසර පවලායි එකඟ වුපණ්.

සභො තිතුමො: එක එක්පකනා කථා කරන්න.
සියලුපදනාටම අවසේථාව පදන්නම්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්, විවිධ
සාකච්ඡා සිේධ පවන්න ඇති. හැබැයි, පම්
පකටුම්ෙත විධිමත්ත පලස පිටුපවන් පිටුව සාකච්ඡා
කරපගන ගියා. එතපකාට අෙ පිටුපවන් පිටුව
සාකච්ඡා කර අවසන් කර තිපබන්පන් 11වන පිටුව
දක්වායි. තව පිටු පෙරළා පෙරළා අරවා පම්වා
කිේවා, ගරු සුජීව මන්ීතුමනි. ඒවා කිේවාට වැඩක්
නැහැ. අෙ 11වන පිටුව දක්වා සාකච්ඡා කර අවසන්
කර තිපබනවා. එතැනින් එහාට පම් වාර්තාපේ
තිපබන ඒවාම තමයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එදා ඉදිරිෙත්ත කළ වාර්තාව -ඔබතුමා ඉදිරිෙත්ත කළ
පකටුම්ෙත- අෙ ළඟ තිපබනවා පන්. අද දුන්න එක
පනාපවයි, ඒක පමාකක්ද කියා මම දන්පන් නැහැ.
එදා දුන්න වාර්තාව අෙ ළඟ දැන් තිපබනවා. එහි
11වන පිටුව - 3.1, 3.2- දක්වා අෙ එකඟතාවන්ට
ආවා. ඉන් ෙසුව ඉතිරි පකාටස ගැන අෙ අතරමඟ
කථා කළ විවිධ පේවල් තිපබනවා. හැබැයි, එහි 4
වන පේදය, “භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම
සම්බන්ධපයන්....” කියන පේදපේ සිට වූ කිසිම
පදයක් ගැන අෙ අවසාන එකඟතාවකට ආපේ
නැහැ. සාකච්ඡා කළා, එකඟතාවන්ට ආපේ නැහැ.
ඒ නිසා අෙ ඉන් ෙසුව තමයි අත්තසන් කපළේ. පම්
සභාපේ රැසේවී සිටි මන්ීවරු 8පදපනක්, ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාත්ත හිටියා. ඔබතුමාත්ත
අත්තසන් කළා. එතපකාට නවපදනායි. සභාෙතිවරයා
ව පයන් ඔබතුමා පම්කට අත්තසන් කරලා
තිපබන්පන්. අෙ බුේධිමය ව පයන් දූෂිත පවන්න
කැමැති නැහැ. ඒ නිසා 11වන පිටුව දක්වා අෙ එකඟ
වුණා. අෙ සාකච්ඡා කර එකඟ වුණු පේවල්
ප්රතික්පෂේෙ කරන්න තරම් ප්ර ේනයක් අෙට නැහැ
පන්. 11වන පිටුව දක්වා අෙ එකඟ වුණා. ඒ වාර්තාව
පමතැන තිපබනවා. ඉන් ෙසුව අෙ විවිධ ඒවා කථා
කළා. ඒවා ගැන එකඟතාවන්ට ආපේ නැහැ. ඔය
විප ේෂ නිරීක්ෂණ, පොදු නිරීක්ෂණ, නිගමන

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම පොඩි ෙැහැදිලි
කිරීමක් කරන්නම්. ඔබතුමා අහගන්න. එතුමා
කිේවා, පම් මන්ීවරු ටික තමයි විප ේෂ නිර්පේ
ටික දැම්පම් කියා. එතපකාට මන්ීවරුන්පේ නම්
ටික දමන්න කියාත්ත එතැනදී එකඟ වුණා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙ ඔක්පකාම
එකඟයි පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා කියන
කාරණයත්ත හරි. එපහම නම් ඔබතුමන්ලා
ඔක්පකාම එකඟයි කියා දැම්මාට කමකුත්ත නැහැ; ඒ
නිර්පේ වලට පමන්න පම් මන්ීවරු සියලුපදනාම
එකඟයි කියා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කාරණය
විප ේෂපයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පම්කට අත්තසන්
කරන්පන් ඒකට තමයි. ඒ ගැන එපහම නම්,
විප ේෂපයන් වගන්තිපයන් වගන්තියට දමන්න
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඕනෑ, “පම්කට පමපහමයි, පම්කට පමපහමයි”
කියා. එපහම කරන්න ඕනෑ නැහැ.

කණ්ඩායමක් ඉවත්ත පවලා යනවා. හැබැයි, ඉවත්ත
පවලා යන්පන් 11වැනි පිටුපවන් ෙසුව තිපබන
කාරණා එපලසම පිළිපගන කියායි. ඒ ගැන අෙට
ප්ර ේනයක් තිබුපණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ සටහන්
බලන්න. ඒ යන්න කලින් එකඟතාවක් ඇති කර
ගත්තතා. අපප්ප අර නම පිළිබද ප්ර ේනයක් තිබුණා පන්.
ඇත්තතටම කමිටුපේ ඔබතුමා සකසේ කළ නිර්පේ
තිපබන්පන්, “පොදු නිර්පේ ” කියායි. එක් එක්
මන්ීවරු ඉදිරිෙත්ත කළ පයෝජනා තිපබන්පන්
“විප ෂ
ේ නිර්පේ ” කියායි. ඒ පයදුම ගැළපෙන්පන්
නැහැ කියන කාරණය. ඔබතුමාට මතක ඇති, පන්.
ඒ පවලාපේ අෙ එකඟ වුණා, පම් විප ේෂ නිර්පේ
ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් කවුද කියා ඔවුන්පේ නම් එතැන
සඳහන් කරන්න. කැමති පකපනකුට, ඔක්පකාටම
පහෝ. දැන් මට වුණත්ත පම්කටත්ත එකඟ පවන්න
ුළුවන් කියා හිතමු. මා කියන්පන් පම්කයි. ඒ
එකඟතාව වාර්තා පවලා තිපබනවා. ඒ අනුව, එම
විප ේෂ නිර්පේ ඉදිරිෙත්ත කපළේ කවුද කියා අන්න ඒ
ඇතිවුණු එකඟතාවට කැමැති වුණු අයපේ නම් ටික
කියන්න. එච්චරයි

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Hon. Anura
Dissanayake, that is also correct.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
අනුර දිසානායක මන්ීතුමනි, පම් legal advice
අරපගන ඇවිත්ත තිපබන්පන්. අෙ පම්ක කරන්න
ඕනෑ නැහැ.
සභො තිතුමො: ඉන්න, මම විසඳුමක් පදන්නම්. පම්
සාකච්ඡාව පකළවර කරන්පන්, “කාරක සභාපේ
නිර්පේ ” කියා පන්. පම් වාර්තාවට එකඟ වන
මන්ීවරුන්පේ නම් සංඛ්යාව සඳහන් කරලා, -පම්
වාර්තාවට එකඟ පවන මන්ීතුමන්ලා ඉන්නවා
පන්, ඔක්පකාමලා.- “පමම කාරක සභාපේ
නිර්පේ යන්ට එකඟ පවයි” කියා සඳහන් කරමු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හරි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපහම පවන්න
ඕනෑ නැත්තපත්ත පවන පමාකුත්ත නිසා පනාපවයි. පම්
මුළු වාර්තාවටම අෙ එකඟයි.

සභො තිතුමො: මපේ තීරණය පමන්න පම්කයි. පම්
වාර්තාපේ පකටුම්ෙත ඉදිරිෙත්ත කළාට ෙසුව,
ෙැහැදිලිව පම්පක් තිපබනවා කාරක සභාපේ පොදු
නිර්පේ ය. “පොදු නිර්පේ ය” කියන එකට පම්
කාරක සභාපේ මන්ීවරු ඔක්පකාටම එකඟ
පවන්නත්ත ුළුවන්; විරුේධ පවන අයට විරුේධ
පවන්නත්ත ුළුවන්.

සභො තිතුමො: ඒක තමයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමනි,
ඒක ෙැහැදිලි කර දුන්නාම පමාකද වන්පන්?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ, අව ය
නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ ප්ර ේනය
පවන එකක්.

එකඟ පවච්ච අය ඔක්පකෝම පොදු නිර්පේ යටත්ත
එකඟයි. ඊළඟට කාරක සභාපේ විප ෂ
ේ නිර්පේ
කියන එක දාලා තිපබන්පන් කාරක සභා
වාර්තාවට. කාරක සභා වාර්තාව හැටියටයි ඒ
විප ේෂ නිර්පේ ය තිපබන්පන්. එතපකාට පම්කට
අත්තසන් කරන මන්ීවරු ඔක්පකෝම පම් විප ෂ
ේ
නිර්පේ යන්ටත්ත එකඟයි. එතපකාට නැවත
වතාවක් පමයා දැම්මා, පමයා දැම්මා කියලා දාන්න
අව ය වන්පන් නැහැ. ඒකයි මම කියන්පන්. එපහම
අව ය නැහැ පන්. එතපකාට පම් කාරක සභාපේ
විප ේෂ
නිර්පේ යන්ට
එකඟ
පනාවන
මන්ීවරුන්ට ඒ සඳහා එකඟ පනාපවන්න ුළුවන්.
ඒකයි මම කියන්පන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාපේත්ත ඒ
නම් ටික දමන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හරි.
සභො තිතුමො: “කාරක සභාපේ නිර්පේ .
ඉහත නිර්පේ යන්ට ෙහත අත්තසන් තබන
මන්ීවරු එකඟ පේ” කියා සඳහන් කරනවා.
එච්චරයි. එතපකාට පම් වාර්තාව හරි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්කයි වාර්තාව.
පම් වාර්තාපේ වගන්ති, අනුවගන්ති පගාඩක්
තිපබනවා. පම් එක එක වගන්තියට කැමති කැමති
අය බලලා පම් කටයුත්තත කරන්න බැහැ. මුළු
වාර්තාවටම 11පදනා කැමැතියි පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි ඒකට එකඟ
වුණා. ගරු සභාෙතිතුමා, අපි එපහම එකඟතාවක්
ඇති කරපගනයි පිටත්තපවලා ගිපේ. ඔබතුමා
කියනවා නම් අපි ඒ පවලාපේ ගත්තත එකඟතාව-

සභො තිතුමො: ඒක තමයි මම කියන්පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කිේපේ ඕක පනාපවයි. පම්
මහත්තවරු කථා කරන්පන් මපේ ප්ර ේනය පනාපවයි.

සභො තිතුමො: ගරු නිපයෝජය අමාතයතුමා ප්ර න
ේ ය
පවන්පන් පම්කයි. භාෂාපවන් පම්ක කවුරු හැදුවත්ත
දැන් කවුරුත්ත පම්කට එකඟයි.

මම කියු කාරණය පම් උගත්ත මන්ීවරු වරදවා
පත්තරුම් ගත්තතා. මම කිේපේ පම්කයි. එදා අෙ යම්
එකඟතාවකට ආවා. අපප්ප සාකච්ඡාපවන් යම්

ගරු
හර්ෂණ රොජකරුණො
මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමා පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා. පමතැන
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technical ගැටලුවක් තිපබනවා. අපි heading එක
පවනසේ කරමු කියලා කිේපේ පම් වාර්තාපේ පොදු
නිර්පේ කියනපකාට ඇතිවන හැඟීමත්ත, විප ෂ
ේ
නිර්පේ කියනපකාට ඇතිවන හැඟීමත්ත පදකක්.
අන්න ඒ කාරණාව නිසා තමයි අපි කිේපේ පම්ක
මන්ීවරුන්පේ නිර්පේ කියලා දාලා, එක එක
නම්වලට දමමු කියලා.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: විප ෂ
ේ
නිර්පේ කියන එකත්ත ඉවත්ත කරලා, කාරක සභාපේ
නිර්පේ කියලා දාමු.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නිර්පේ
දමමු.

කියලා

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
දයාසිරි ජයපසේකර අමාතයතුමා එතපකාට නැවතත්ත
open පවනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් මන්ීවරුන්පේ
නිර්පේ . අත්තසන් කරන කට්ටටියපේ. විප ෂ
ේ
නිර්පේ කිේවාම පත්තරුමක් නැහැ පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ. නැහැ.
ඉන්නපකෝ මම කියන එක අහන්න පකෝ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: විප ේෂ නිර්පේ
කිේවාම එන හැඟීම පමාකක්ද?

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු දයාසිරි
ජයපසේකර අමාතයතුමා කියන කථාව හරි. කාරක
සභාපේ නිර්පේ කියලා දාන්න. එතපකාට විප ෂ
ේ
නිර්පේ කියලා ඕනෑ නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
එතුමන්ලාපේ වාර්තාවක් තිපයනවා පන්. අපප්ප
දරුවන්ට උප්පෙැන්න පදන්න ඕනෑ නැහැ පන්. අපි
අපප්ප වාර්තාව කරමු. ඒ පගාල්ලන්පේ වාර්තාව ඒ
පගාල්ලන් දාන්න. එතපකාට ඉවරයි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම් කියන එක
ඇතුළට ඔක්පකෝම දමමු. එතපකාට ඉවරයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඊට වඩා ප්ර ේනයක්
තිපබනවා පන්. මම පම් කියන්පන් අන්තිම
පමපහාපත්ත පහෝ එදාට වඩා පහාඳ සහභාගිත්තවයක්
පමතැන තිපබනවා. ඒ වාපේම අෙට පම් නිර්පේ
පිළිබඳ මන්ීවරුන්පගන් විප ේෂ ගැටලුවක් නැති
බවයි කාරක සභාපවන් පිටත කථා කළාම
පත්තපරන්පන්. අෙට බැරිද පම් නිර්පේ පිළිබඳ යම්
ආකාරයක එකඟතාවක් ඇති කර ගන්න. අපි
සාකච්ඡාපවන් සම්මුතිපයන්- පමාකද, පම්
පබදීපමන් කාටවත්ත යහෙතක් පවන්පන් නැහැ.
ඒපකන් ොර්ලිපම්න්තුවටත්ත පම් කමිටුවටත්ත
යහෙතක් පවන්පන් නැහැ. අෙට පම් කාරණා
පිළිබඳ, නිර්පේ පිළිබඳ පොදු එකඟතාවක් ඇති
කර ගන්න බැරිද? ගරු සභාෙතිතුමා ඔබතුමා
අන්තිම පමාපහාත පවනතුරු පම් කාරක සභාවට
සහභාගි පවච්ච නිසා ඔබතුමාට පෙනී යනවා ඇති
නිර්පේ පිළිබඳ සැලකුපවාත්ත එපහම-

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමා, මට විනාඩියක් පදන්න. දැන් පම්
පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව සකසේ පවලා තිපබන්පන්
විගණකාධිෙතිපේ අදහසේ, මන්ීවරුන්පේ අදහසේ,
නිලධාරින්පේ
අදහසේ
යන
සියල්ලක්ම
එකතුපවලායි. ඊට ෙසේපසේ පොදු වාර්තාවක් හැදුවාට
ෙසේපසේ නැවතත්ත, විගණකාධිෙතිපේ කරුණු, පම්වා
පමයාපේ කරුණු කියලා තැන් තැන්වල ඇතුළත්ත
කරන්පන් නැහැ. පම්ක පොදු වාර්තාව. මන්ීවරු
අත්තසන් කරන්පන් පම් වාර්තාවට. එතපකාට පම්
මන්ීවරුන්පේ අදහසේ කියලා දැම්පමාත්ත පම් අදහසේ
ටික විතරක් පනාපවයි, කලිනුත්ත එක එක අදහසේ
දුන්නා පන්. ඒ අදහසුත්ත පම්පක් තිපබනවා.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්
වාර්තාවට අත්තසන් කිරීපමන් පිළිඹිබු වන්පන් ඒ
නිර්පේ ය
ඒ
වාර්තාව
අත්තසන්
කරන
මන්ීවරුන්පේ බවයි. ඔච්චරයි.

ඒ වාපේම ඔබතුමා එදා තාවකාලිකව
ඉවත්තපවලා ගියාට ෙසුව සාකච්ඡා කරු කාරණා
බැලුවාම මූලික ව පයන් අෙට පෙපනනවා
මූලධර්ම අතර පලාකු පවනසක් නැහැ. ඉතුරු ඒවා
සලකා බැලුවාම අෙට පෙපනයි, පොදු කිේවත්ත,
විප ේෂ කිේවත්ත, පමානවා කිේවත්ත අවසානපේ ඔය
line එපක් තමයි යන්පන්. අද කාරක සභාවට ුළුල්
සහභාගිත්තවයක් තිපබන පවලාපේ අෙට බැරිද යම්
ආකාරයක එකඟතාපවන් පම් නිර්පේ ගැන එකඟ
පවන්න.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මට පොඩි
අවසේථාවක් පදන්න. පමතැන පොඩි technical
කථාවකුත්ත එක ෙැත්තතකින් තිපබන බව
පෙපනනවා. එකක් තමයි පොදු නිර්පේ සහ
විප ේෂ නිර්පේ කියලා ආුවාම පොඩි issue එකක්
තිපබනවා. ඒ විප ේෂ නිර්පේ කියන කාරණය. ගරු
සභාෙතිතුමා මට විනාඩියක් පදන්න. පම් විප ේෂ
නිර්පේ කියන කාරණා පොදු නිර්පේ ය ඇතුපළත්ත
තිපබනවා නම් අෙට ඒවා පොදු නිර්පේ විධියටම
හැම පදයක්ම ඇතුළට දාලා එතැන අපි
එකඟතාවකට එමු. එතපකාට ඔක්පකෝම පම්ක
ඇතුළට එන්න ඕනෑ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: උදාහරණයක්
කියන්නම්. දැන් ඔබතුමන්ලා දාලා තිපබනවා පන්
මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ගැන සාධාරණ සැකයක්
ඇවිල්ලා තිපබනවා කියලා. හරි පන්. අෙට කියන්න
ුළුවන් එක් පකපනක් පම් වාර්තාපේ දාලා
( 734 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තිපබනවා අර්ුන් මපහේන්රන් මහතා ඍුවම
වගකිව යුතු අතර, කියන කාරණය ඕනෑ නම්
ඇතුළත්ත කරලා සාධාරණ සැකයකින් පතාරව
අර්ුන් මපහේන්රන් මහතා පම්කට වගකිව යුතුයි
කියලා අපි කියමු. පම්පක් තිපබනවා නම් අෙට-

සඳහන් කිරීම තුළ අපි වි ාල ගැටුමක් ඇති
කරපගන තිපබන්පන්. ඒක නතර කර ගන්න නම්
පොදු නිර්පේ ඇතුළට පම්ක ඇතුළත්ත කරන්න
ුළුවන්ද කියන එක තමයි අපි කල්ෙනා කරන්න
ඕනෑ. එච්චරයි මම කියන්පන්. එතපකාට අපි
ඔක්පකෝටම එකට එකතු පවලා පම්ක කියන්න
ුළුවන්.

ඇත්තතටම සභාෙතිතුමා පොදු නිර්පේ කියන
එපකත්ත ෙැහැදිලිව තව හැපදන්න ඕනෑ කාරණා
තිපබනවා. උදාහරණයක් විධියට ගත්තපතාත්ත පොදු
නිර්පේ කියන එපක් වංගු ගහලා තිපබන්පන්.
ෙළමු පවනි එපක් කියනවා සැක සංකා මතුපවනවා
කියලා. සැක සංකා මතුපවනවා පනාපවයි
පකළින්ම කියමු අර්ුන් මපහේන්රන් මහතා පම්කට
ෙැහැදිලිවම වගකියන්න ඕනෑ කියලා.

The Hon. M.A. Sumanthiran: Mr.
Chairman, this is the first time we are
participating in the discussion because just two
hours ago we were given the draft report. So, all
of this sounds Greek to us. Just two hours ago.
It is very unfair. It is only now I got the English
version of the Report and the Tamil version I
got two hours ago. How do you expect us to
participate in this deliberation or do you want
us to go out?

සභො තිතුමො: සැක සංකා මතුපවනවා කියලා
පනාපවයි, සැක සංකාවලින් පතාරව කියලා
තිපබන්පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: සැක සංකාවලින්
පතාරව ඔප්පු පවනවා කියලා. එච්චරයි.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: You are a
lawyer by profession.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ඔබතුමාපේ
මතය.

The Hon. M.A. Sumanthiran: No. Even that
I got only now. There are four of us.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ. නැහැ.
පොදු මතයක් විධියට අපි ඔක්පකෝටම එන්න
ුළුවන්. ඒක තමයි අපි කථා කරන්පන්.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: I also got it
now.
The Hon. M.A. Sumanthiran: Hon.
Minister, I am not asking you. I am asking the
Chairman. So, you better keep quiet. I am
asking the Chairman. I am not asking you.
Please!

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක තමයි මම පම්
කියන්පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා එකඟ
පවච්ච පදයක් තිපබනවා. ඒ එකඟ පවච්ච පේ අෙට
ඇති.

The Chairman: Hon. Sumanthiran-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “අපි කියන්පන්”
එපහම පෙෞේගලිකව කථා කරන්න එො. බලෙෑමක්
සිදුකළ බවට සාධාරණ සැකයක් ඇතිවිය හැකි
ආකාරපේ සාක්ෂි පහෝ කරුණු කාරක සභාව
ඉදිරිපේ පහළිදරවු වී ඇති බවට කරුණු කාරක
සභාව නිරීක්ෂණය කරයි කියලා පමපහේම කියනවා.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: You cannot
tell me to keep quiet.
The Hon. M.A. Sumanthiran: I am not
asking you.
The Hon. Dayasiri Jayasekara: You cannot
tell me to keep quiet.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම තමයි
ලියන්පන්. වාර්තා ලියන භාෂාව එපහම තමයි. ඔයා
පහාරා කියලා ලියන්පන් නැහැ පන්. අපි පහාරා
කියලා ලියන්පන් නැහැ. සභාව වාර්තාව ලියන
ක්රමය පම්. එපහම පන්. අපි ොර්ලිපම්න්තුව
කියන්පන් නැහැ පහාරා කියලා. අපි කියන්පන්
පවන විධියකට. අෙට පම් පහාඳපටෝම ඇති.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා මට කථා කරන්න.
The Hon. Dayasiri Jayasekara: You cannot
tell me to keep quiet.
The Hon. M.A. Sumanthiran: I can tell you
anything. Please keep quiet.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි නම් ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා පහාරාට පහාරාම කියලා
කියනවා.

සභො තිතුමො: ඔබතුමා මට කථා කරන්න.
The Hon. Dayasiri Jayasekara: You must
know how to speak.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මම පම් අදහසක්
කිේපේ පවන එකක් නිසා පනාපවයි. මම කිේපේ
පම් විප ේෂ නිර්පේ කියන කාරණය පවනම

The Hon. M.A. Sumanthiran: I am
addressing the Chair.
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The Hon. Dayasiri Jayasekara: You cannot
tell me to keep quiet.

I am also of the view that there must be one
recommendation. I agree with the Hon.
Minister of Sports that there should not be
general
recommendations
and
special
recommendations and that there should be one
recommendation.

The Hon. M.A. Sumanthiran: It is a serious
issue that I am raising. If you want to belittle by
saying, “You are a lawyer. Why can you not
read in English? Why can you not read
Sinhala?”, that is a different matter. I do not
expect that kind of comments from you. I am
raising a very serious issue. I raised it in
Parliament also. Do you all actually want us to
seriously deliberate in this or want us to stay out
of this? If you want us to deliberate on this, you
must give us in the language that we can
understand without having discussions for
several days, without us being able to
participate in anything and then thrust this
under our nose and expect us to sign this or that.

The other thing we discussed was this: It is
tradition or a practice for the Chairman to
present a report. So, as the Chairman of this
Committee, you must present the report of this
Committee. There cannot be two reports of this
Committee; there cannot be more than one
report of this Committee. If a majority of
Members here are in agreement with your
report, that is the report of the Committee. If
there are Members who do not agree with
certain views expressed in that report, they can
dissent and that dissent can be recorded or they
can produce a dissenting report only to the
extent that they dissent from the report. But,
there should be one report.

How can you do that?
සභො තිතුමො:
නමුත්ත,
ගරු
සුමන්තිරන්
මන්ීතුමනි, පම් කාරක සභාව රැසේ වන හැම
දිනයක් පිළිබඳවම සියලුම මන්ීවරුන්ට අපි දැනුම්
දුන්නා. එතපකාට සියලුම මන්ීවරුන්පේ වගකීම
කාරක සභාවට සහභාගි වීම. ඒ වාපේම පම්
පකටුම්ෙත සාකච්ඡා කරන්න කලින් ෙළමු
පකටුම්ෙතකුත්ත අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ ෙළමුපවනි
පකටුම්ෙත අපි සියලුම මන්ීවරුන්ට දුන්නාට
ෙසේපසේ තමයි පම් පදපවනි, අවසාන පකටුම්ෙත
සකසේ කපළේ. ඒ පදපවනි අවසාන පකටුම්ෙත සකසේ
කරලා සියලුම මන්ීවරුන්ට ලබා දුන්නා. භාෂාව
ප්ර ේනයක් නැහැ. එතපකාට ඒ අය හැපමෝටම
පෙෞේගලිකව ලිඛිතව කරුණු ඉදිරිෙත්ත කරන්න එක
අවසේථාවක් දීලා තිපබන්පන්.

Now we have gone through the report and the
four of us are in agreement with that draft report
of the Chairman except one matter. There is one
small point that I want to make on your
penultimate recommendation in what appears
as a special recommendation, if it is all one
recommendation. It states:
“Mr. Arjun Mahendran is directly responsible
for the Bond transaction in 2015/2016 and
taking legal action against him and other
relevant officers as well as recovering from him
the loss incurred is recommended.”

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: මම ඒක ගැන
කථා කරන්පන් නැහැ. මම කියන්පන්, දැන් වාර්තා
පකටුම්ෙතක් අෙට ඉදිරිෙත්ත කරලා තිපබනවා.

I think the language is very bad. We have no
problem with the first part. I think the
Committee can say, “directly responsible.” We
have no problem with that. “-taking legal action
against him and other relevant officers” is also
a recommendation that we can agree with. But,
I do not think this Committee can recommend
“recovering from him the loss incurred”. I am
suggesting that having said, “You take legal
action” then, you must leave it to the court to
decide.

සභො තිතුමො: ඒ පකටුම්ෙත අපි සාකච්ඡා කරලා
ඉදිරිෙත්ත කපළේ විසිපවනි දා.
The Hon. M.A. Sumanthiran: හරි. My point
is this: We have got the draft report only now.
We, the four of us, had a discussion even on that
just before we came here. We have come to a
certain decision as to how we are going to
participate in this, even with the shortness of
time. So, will you give us a little time for us to
be able to say our position with regard to this
because for the first time, I am looking at the
draft? If you allow that-

So, if you delete that part, we are in full
agreement with the Chairman’s draft report.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: හරි. ඇත්තතටම
ඒක තමයි කරන්න ඕනෑ. සභාෙතිතුමනි, මමත්ත
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කියන්පන් අපි ඔක්පකෝම එකතු පවලා පම් වාපේ
තිපබන අඩු ොඩු ටික-

බහුතරයකට සුළු පවනසේකම් සහිතව මටත්ත එකඟ
වන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කාරණාවට
අත්තසන් කරු අනික් මන්ීවරු එකඟද?

The Hon. M.A. Sumanthiran: It will be
very strong, if it can be a consensus report.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම් තිපබන ඒවා
ටික කථා කරලා පේරා පගන පම්ක අවසන් කර
ගනිමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පම් සඳහා අෙට තව දවසේ ගණනාවක් නාසේති
කරන්න බැහැ.

ගරු අප ෝක අපේසිිංහ මහතො: මම ඒක එදා
කිේවා.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමනි, පම් කියන එක අහගන්න.
ඔබතුමන්ලා දැන් රණ්ඩු පවලා ගියා පන්,
පමතැනින්. අපි දැන් පම්ක පේරා ගන්න හදන්පන්.

The Hon. Anura Priyadarshana Yapa:
That is quite valid. I also agree with him that we
cannot just give a report with regard to penal
penalties. Penal penalty is something else.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි රණ්ඩු පවලා
ගිපේ නැහැ.

The Hon. Bimal Ratnayake: But, some
people - so-called lawyers - categorically said
that.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මම කියන එක අහන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අෙට පහාරාපේ
වාර්තාවයි, පොලිසේකාරයාපේ වාර්තාවයි join
කරන්න බැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒ කාරණය පන්
අෙට තිපබන්පන්?
සභො තිතුමො: මම සභාෙතිතුමා හැටියට
ඉසේපසල්ලාම පම් පකටුම්ෙතට අත්තසන් කරු අනික්
මන්ීවරුන්පගන් පම් කාරණය අහන්න ඕනෑ.
ඒකට මට පොඩ්ඩක් ඉඩ පදන්න.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම් වාර්තාපේ
තිපබන පොදු කාරණාවලට හානියක් පනාපවන
පවනසේ කළ යුතු කාරණා පම්ක ඇතුපළේ තිපබනවා
නම්, අපි දැන් පොඩ්ඩක් කථා කරලා ඒ ටිකට
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා අපි ඒක කරමු. හානියක්
පනාවන විධියට මම පම් කියන්පන්.

දැන් පම් කාරණය හැපමෝම අවධාරණය කර
ගන්න. මම ඇතුළුව පමය වාර්තාවක් හැටියට
පිළිගත්ත මන්ීවරු ප්රමාණයක් පමය අත්තසන් කරලා
තිපබනවා.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඕවා
කරලා පහට දමනවාද?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මම අත්තසන්
කරනවා. නමුත්ත, ඒක එළියට දමන්න එො. මම
ආපේ නැති නිසායි ප්ර න
ේ ය තිපබන්පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: දැන් කරන්න
ඕනෑ. පමතුමා කිේවා වාපේ පොඩි පොඩි ඒවා
තිපබනවා. අන්න ඒවා ටික හදමු කියලායි මම
කියන්පන්.

සභො තිතුමො: හරි. ඒක පිළිගන්නවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො
සභාෙතිතුමනි, මට අවසේථාවක් පදනවාද?

ඒක නිසා ඉසේපසල්ලාම මම දැන් පම් සුමන්තිරන්
මන්ීතුමා ඉදිරිෙත්ත කරු පයෝජනාව ඒ අත්තසන්
කරු මන්ීවරු පිළිගන්නවාද කියන එක ෙැහැදිලි
කර ගන්න ඕනෑ. එෙමණයි. එතපකාට එතුමා මුළු
කාරණාවට එකඟ නම්,-

මහතො:

සභාෙතිතුමනි, පම්පක් වචනවල එපහට පමපහට
පොඩි පවනසේකම් එක්ක මටත්ත ුළුවන් එකඟ
වන්න. ඒ අනුව අෙට කථා කරලා එකඟ වන්න
ුළුවන් තැනකට අෙට එන්න ුළුවන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතුමා ඉදිරිෙත්ත කළ
තර්කය ෙැහැදිලියි පන්. අෙට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග
පිළිබඳව නිර්පේ යක් පදන්න ුළුවන්. ඒ
ක්රියාමාර්ගපේ ප්රතිඵලය පමාකක්ද කියලා අෙට
කියන්න බැහැ. ඔහුපගන් පෙෞේගලිකව අය කර
ගන්නවාද පකාපහාමද කියලා.

සභො තිතුමො: එතපකාට ඔබතුමන්ලා කලින්
සාකච්ඡා කරු වාර්තාවට පමාකද වන්පන්, ඒපක්
මූලික නිගමන පවනසේ කරන්න කථා කළා පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නිගමන.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
අනුර දිසානායක මන්ීතුමනි, අපප්ප එක
සංප ෝධනය කරලා ඒ පගාල්ලන්පේ එකක්
දමනවා ලු. එපහම නම්, අපි එකඟ නැහැ. පදකක්
දමන්න බැහැ, එකයි දමන්පන්. ඒ පගාල්ලන් තව
එකක් දමනවා ලු.

සභො තිතුමො: එතපකාට අත්තසන් කරු මන්ීවරු
ඒක සංප ෝධනය කරලා හැදුවා නම් හරි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තතම
කිේපවාත්ත,
ඔය
recommendationsවලින්
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සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. රවුෆේ හකීම්
මන්ීතුමාට අවසේථාව පදන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඇයි ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමනි, mikeවලට ගහන්පන් ඇයි?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පදකම දමන්න
පනාපවයි, අපි පම්ක
ක්තිමත්ත කරන වැඩ
පිළිපවළකට යන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා ඕනවාට වඩා වැඩියි ගරු
ඇමතිතුමා, පොඩ්ඩක් බලන්නපකෝ.
ඇයි
mikeවලට ගහන්පන්?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පදකම
දමනවා ලු.

සභො තිතුමො:
ගරු
අනුර
මන්ීතුමාපේ අදහස කියන්න.

The Hon. M.A. Sumanthiran: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. I am going to make one
recommendation. If by adjusting a few words
here and there, we can all agree on the
recommendation then, that is good. But, if there
are differences on the narration, you can dissent
saying, “We do not agree with the narration, but
we agree with the recommendation.”

දිසානායක

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් නිර්පේ සහ
නිගමන ෙදනම් පවන්පන් යම් ක්රියාවලියක
කථාවක් පගාතමින්. ඒ ක්රියාවලිපේ කථාපේ
අවසානපේ තමයි පම් නිගමන සහ නිර්පේ
එන්පන්. නමුත්ත පවනත්ත path එකකින් පම් නිර්පේ
සහ නිගමන ආුවාම පවන ප්ර ේනය තමයි, පම්
නිර්පේ සහ නිගමනවලට එකඟතාවට ආු ගරු
මන්ීවරුන් 08පදනා පම් path එක විසින්, ඒක
නිර්පදෝෂී කරනවා. ඒක බරෙතළ කාරණයක්. ඒ
කියන්පන් විභාග කිරීමකදී නිර්පේ , නිගමන
තිබුණාට ඒ නිර්පේ සහ නිගමනවලට එන ොරත්ත
වැදගත්ත.
අපි විකෘති ොරකින් ගිහිල්ලා
නිර්පේ වලට ආු හැටිපේ ඒ නිර්පේ වැඩක්
නැහැ. පමාකද, ඒ ොපරන් ඒ නිර්පේ
පෙන්වන්පන් නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම
පෙන්වන්නම්. ඒ එක කාරණයක්. පදපවනි
කාරණය පමයයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න, අවසන් නැහැ.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Agreed.
The Hon. M.A. Sumanthiran: I say, a
composite, unanimous recommendation from
the COPE will be far more forceful than a
divided recommendation.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
විනාඩියක් පදන්න. පම්කටම අදාළයි. ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා කිේපේ, පදකකට එකඟ
වන්න බැහැ. ඇයි, ඕ පගාල්ලන් පම්කට එකඟ
වුපණ් නැහැ පන් කියලා. ඇත්තත ව පයන් බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා අපි නිර්පේ සාකච්ඡා කරන
අවසේථාපේ ඔබතුමා සිටිපේ නැහැ. පවන කවුරුත්ත
සිටිපේත්ත නැහැ. අපි නිගමන 14ටම එකඟ වුණා.
ඔබතුමන්ලා හිටිපේ නැහැ.

සභො තිතුමො: ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමාට
කථාව අවසන් කරන්නට ඉඩ පදන්න.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන් අපි
පොදු වාර්තාවට එකඟ පවනවා නම් ප්ර ේනයක්
නැහැ. නැවත නිර්පේ ගැන සලකා බලන්නට
ුළුවන් පොදු වාර්තාවට එකඟ පවනවා නම්. නමුත්ත
පොදු වාර්තාව තිබියදී අපි පොදු නිර්පේ හදලා,
path එක පදකක් දාන එක කරන්නට බැහැ.
පමාකද, ඒ එන ොපරන් ඒ නිර්පේ තමයි එන්පන්.
පම් එන ොපරන් එන්පන් පම් නිර්පේ .

සභො තිතුමො: නිගමන පනාපවයි, නිර්පේ .
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නිර්පේ .
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පබාරු කියන්න
එො.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පබාරු
පනාපවයි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ, පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. අපප්ප පයෝජනාව තිපබන්පන්, මම
කියන්පන් පොදු වාර්තාවට එකඟ පවන ගමන්
නිර්පේ දියාරු පනාවන විධියට නිර්පේ ක්තිමත්ත
කරන වැඩ පිළිපවළක් ගැන අපි කථා කරමු
කියලායි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා
නිර්පේ වලට එකඟයි, නිගමනවලට එකඟ නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
නැහැ. අෙට පම් නිර්පේ වලට එකඟ වන්න
ුළුවන්. එපහට පමපහට වචන එකක්, පදකක්
පවනසේ වුපණෝතින්. හැබැයි, ඒක ඇතුපළේ තිපබන
ක්රමපේදය පිළිබඳව අපි එකඟ පනාවන තැන්වලදී
“අපි එකඟ පනාපේ” කියලා කියන්නම්. එෙමණයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම
එකඟයි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: එතුමාත්ත එකඟයි.
ඒකයි මම පම් කියන්පන්, යන්න පදන්න ඒ විධියට.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ, නැහැ,
ප්ර ේනය පම්කයි. නිගමනවලට- පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ.

සභො තිතුමො: ඒ කියන්පන් මම
ඇහුපවාත්ත, පම් වාර්තාවට එකඟයිද?

( 738 )

ආපයත්ත

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

හරයාත්තමකව මම එකඟයි. මම ඊළඟට කියන්පන්,
පහේතු දැක්වීපම් මාර්ග පදකක් ගැන කිේවාපන්.
අෙට ඕනෑ නම් ඒ මාර්ග පදකට -මම පම් කියන්පන්
පම් කාරක සභාපේ පගෞරවය පවනුපවන්- පහේතු
දැක්වීම පවන පවනම කරන්නට ුළුවන්.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා දැන් සාමානය නඩු තීන්දුවක්
ලිේවත්ත, වරදකරු බව තීන්දු කිරීමට විනි ේචය
මණ්ඩලයම
එකඟයි.
නමුත්ත
එක
විනි ච
ේ යකාරවරපයක්
විත්තතිකරුව
වරදකරු
කරන්පන්
එක
පහේතුවක්
මත,
තව
විනි ච
ේ යකාරවරපයක් ඔහුව වරදකරු කරන්පන්
පවනත්ත පහේතුවක් මත. මම ඉතාම පගෞරවපයන්
කියන්පන්, පම් විධියට පම් නිගමන ගැන එගඟ
පවන්නට සියයට 99.9ක්ම ුළුවන්කම තිබියදී අපි
පවනත්ත ොරවල්වල ගිපයාත්ත අපිට පහාඳ නැහැ. එම
නිසා මම හරහාත්තමකව,- මපේ වචනය ගන්න- මුල
ඉඳලා අගටම පම් වාර්තාවට සම්ූර්ණපයන්ම
එකඟයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, නැහැ. එතුමා
විතරක් එකඟයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇයි නැහැයි
කියන්පන්, අපි අත්තසන් කරන්න හදන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි අත්තසන්
කරනවා.
සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න මම පේරලා
පදන්නම්. ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමා
පොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු දයාසිරි ජයපසේකර
ඇමතිතුමා
පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ.
මම
සභාෙතිවරයා හැටියට පම් කියන්පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ
නීතීඥපයක්පන්, ගණන් ගන්න එො.

මහතො:

සභො තිතුමො: ගරු මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ
මන්ීතුමා, පම් කාරක සභාපේ මූලාසනයක්
තිපබනවා, ඒකත්ත පොඩ්ඩක් මතක තියා ගන්න.
ඔබතුමන්ලා හැම පකපනකුටම කථා කරන්නට
අවසේථාව පදනවා වාපේම මුලාසනයක් තිපබන
බවත්ත මතක තියා ගන්න. මම කියන්පන් පම්කයි.
දැන් ඔබතුමන්ලා පහාඳ තැනකට එනවා නම් ඒ
තැන තමයි, පම්පක් 11පවනි පිටුව දක්වා
ඔබතුමන්ලා යම් සාකච්ඡාවක් කරපගන ආවා.
11පවනි පිටුපේ සංප ෝධනයකින් අපි නතර වුණා.
ඉන් ෙසුව පම්පක් සියලු කාරණාවලට ඔබතුමන්ලා
එකඟ නම්, ඒ එකඟතාව අනුව නිර්පේ වලට යම්
සංප ෝධන ඇතුළත්ත කර ගැනීමට ඔබතුමන්ලා
එකඟ නම්- වාකය හැටියටපන් තිපබන්පන්,
ප්ර ේනයක් නැහැ- ඒ අනුව පම් වාර්තාව විතරක්
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරමු. එතපකාට වාර්තා
පදකක් නැහැ. පම් වාර්තාව පොදුපේ හැපමෝම
ඉදිරිෙත්ත කරනවා, නිර්පේ වල හරය පවනසේ
පනාකර.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො:
සභාෙතිතුමා දීු වාර්තාව තිපබනවා.

දැන් ගරු

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වාර්තාපේ
නිර්පේ , පොදු නිර්පේ සහ විප ේෂ නිර්පේ .
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පොදු නිර්පේ සහ
විප ේෂ නිර්පේ සියල්ලම අයින් කරලා කාරක
සභාපේ නිර්පේ
කියලා කියන්නට ුළුවන්.
“පොදු” කියලා ඕපන්ත්ත නැහැපන්, කාරක සභාපේ
නිර්පේ .
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කාරක සභාපේ
නිර්පේ
කිේවාම හරිපන්. එතැනින් උඩ
තිපබනවාපන් තව කථාවක්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒපක් උඩත්ත මම
කියන්නම්. උඩත්ත විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ
14ක් තිපබනවා. ඒ නිර්පේ 14ට අකුරක්වත්ත
පවනසේ පනාකර දැනටමත්ත අපප්ප සාකච්ඡාව තුළ අපි
එකඟ පවලා තිපබනවා. දැන් පවනස තිපබන්පන්
ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමා කියු විධියට ආු
මාර්ගය ගැන. ඒ මාර්ගය කළවම් කරන්නට ඕනෑ
නැහැයි කියලා මම පිළිගන්නවා. එපහම නම් ඒ ආු
පහේතුවලට කැමැති පිරිස කණ්ඩායම් පදකකට
තුනකට පබපදනවා නම් ඒ පහේතු ගැන අපි පවනම
ලියමු. නමුත්ත අවසාන නිගමන සියල්ල එකක් නිසා,
මම හැපමෝටම පත්තපරන භාෂාපවන් ඒ ගැන
කියන්නම්. නඩුවක වරදකරු කිරීපම් තීන්දුවට
එළැපෙනවා එක් එක් විනි ච
ේ යකාරවරු විවිධ පහේතු
මත. ඒ වරදකරු කිරීපම් තීන්දුවට පහෝ ඔහුව නිදහසේ
කිරීපම් තින්දුවට එළැපෙන විනි ච
ේ යකාරවරයා
තමන්පේ reasons පවන පවනම ලියනවා. නමුත්ත

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම පොඩි කාරණයක් කියන්නම්.
දැන්සභො තිතුමො: එතපකාට තව වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත
කිරීපම් අව යතාවක් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මම කියන්පන් පමපහමයි. දැන්ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපප්ප ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමාපේ අදහස
අහගන්න.
සභො තිතුමො: එතපකාට අපි ආපේ යන්පන්
11පවනි පිටුව ළඟින්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දැනට පොදු
නිර්පේ සහ විප ේෂ නිර්පේ කියලා සඳහන් කරලා
තිපබනවාපන්. ඒ ලැයිසේතුපේ තිපබන සියලුම පේට
( 739 )
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සමාජයට කියන්පන් පම් විත්තතිකරු වරදකරු
එපහම නැත්තනම් නිවැරදිකරු කියලා. එපහම
කරන්න ුළුවන්කම තිපබනවා.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අවසාන ප්රථිෙලය
විධියට ඒක තමයි කියන්න තිපබන්පන්.
සභො තිතුමො: මට පොඩ්ඩක් ඉඩ පදන්න. ගරු
රවුෆේ හකීම් ඇමතිතුමාට අවසේථාව පදන්නට ඕනෑ.
ඔබතුමා අවසේථාව ඉල්ලුවා, ඒ නිසා අවසේථාව
පදන්නට ඕනෑ.

පොඩ්ඩක් ඉන්න, ඒකත්ත ුළුවන්. මම කියන්පන්
ඒ body එකත්ත , -පොඩි පවලාවක් යයි- propose
කරන්නට ුළුවන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔතැන තිපබන
ප්ර ේනය තමයි නඩුවකදී ඒක තීරණය. නඩුවකදී
පදෙැත්තතකින්ම පමාහුට මරණීය දණ්ඩනය පදන්න
ඕනෑ කියලා තීරණයක් පදනවා. නමුත්ත පම්ක
නඩුවක් විභාග කිරීම සඳහා උෙපයෝගී කර ගන්නා
ලියවිල්ලක්. ඒකයි පමතැන තිපබන පවනස. පම්ක
මූලික වාර්තාවක්පන්. පම්ක තීරණයක් නම් අපිට
ොරවල් කිහිෙයකින් ඇවිල්ලා පම් දඬුවම තීරණය
කරන්නට ුළුවන්. ොරවල් කිහිෙයකින් එන්න
ුළුවන්, පමාකද එකම දඬුවමපන් තීරණය කරලා
තිපබන්පන්.
නමුත්ත
ප්ර ේනය
තිපබන්පන්
ඒක පනාපවයි. ප්ර ේනය තිපබන්පන් පම්ක නඩුවක්
විභාග කිරීම සඳහා සකසේ කරන ලද ලියවිල්ලක්. ඒ
ලියවිල්ලට
ොරවල්
කිහිෙයකින්,
එකම
නිගමනයකින් ආපවාත්ත ගැළපවන්නට ොර
හැපදනවා.

ගරු රවුෆේ හකීම් මහතො: ඕපන් නැහැ, මට අව ය
කථා එක්පකාම කියලා ඉවරයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මන්ීතුමා, ඔයපගාල්ලන් ළඟ පමාකක්
පහෝ පකාළයක් තිපබනවාද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “ඔයපගාල්ලන්”
පනාපවයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: “ඔබතුමා“ අපත්ත.
ඇත්තතටම මට එපසේ ප්රකා වන්පන්, එපහම දැනී
තිපබන නිසායි. එපහම පනාපවයි නම් පගාඩක්
පහාඳයි. දැපනනවා පන් එකක්. භාවිතාවකදී
දැපනනවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා සිටිපේ
නැහැ පන්, පම් සාකච්ඡාපේදීගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිර්පේ වල
පමන්න පම්ක තමයි පවනසේ විය යුත්තපත්ත, අපනක්
අඩංගුපේ පමන්න පම් ටික තමයි පවනසේ විය
යුත්තපත්ත කියන එක සම්බන්ධපයන් කුමක් පහෝ
පකාළයක් ඔබතුමන්ලා අත තිපබනවාද කියා මට
කියන්න. දැනට එකක් තිපබනවාද?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ිතුමනි, ඇත්තතම කථාව පම්
ලියවිල්ල මත නඩුවක් දාන්නට බැහැ. මම පම්
නඩුවක් ගැන කිේපේ කාටත්ත පත්තපරන
උදාහරණයක් හැටියට. අපි එළැපෙන නිගමන
ක්රියාත්තමක කර ගන්න උසාවියට යන්න බැහැපන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අෙ දීු එක-

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු විජයදාස
රාජෙක්ෂ
මැතිතුමාපේ
ලියවිල්ල
තමයි
පරේෂේඨාධිකරණය ෙදනම් කර ගත්තපත්ත Insurance
එකයි Marine Services එකයි ආෙහු ආණ්ඩුවට
ගන්නට.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: වාර්තා පදක
අරපගන සංසන්දනය කරන්න බැහැ පන්. ඒක
කරන්න ගිපයාත්ත ආපයත්ත දවසේ ගණනක් යාවි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමහි තිපබන
එකින් එක අරපගන-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හරි, සාක්ෂියක්
ව පයන් භාවිත කරන්නට ුළුවන්. මම කියන්පන්
පම්කයි. අෙට පම් හරයාත්තමක කාරණා ගැන
සියයට 100ක්ම වාපේ එකඟ පවන්නට ුළුවන්කම
තිබියදී ඒ එකඟතාව වාර්තා කරන්පන් නැතිව,
පබදුණු සහ පවනසේ පදයක් සමඟ සමාජයට
යාපමන් අපි කාට පහෝ පහාඳක් පවනවාද? ගරු
අනුර දිසානායක මන්ීතුමා, අපනක් අතට ඔබතුමා
කියනවාපන් පම්ක අධිකරණපේදී ොවිච්ි කරන්න
ුළුවන් කියලා. ඔබතුමා හිතනවාද පම් COPE
එපක් ඇති වුණු පබදීපම් පනාම්බර ගණන
අධිකරණයකදී වටිනවා කියලා. නැහැ. Reasoning
තමයි වටින්ේ පන්, reasoning මතයි රඳා
ෙවතින්පන්. පම් සභාපේ සාමාජිකයින් 26 පදනා
පබදුණු ආකාරය නඩුවකදී වටින්පන් නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මහා පලාකු
පදයක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඇත්තතටම අපි පම්
පේ භාරගන්න කැමැතියි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අපි බලමු. එකඟ
වන්න බැරි නම් අපි එකඟ පනාපවමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 1, 2, 3 කියා
කියවාපගන යමු.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම් සාකච්ඡාවට
අෙ සම්බන්ධ වන එපක් පත්තරුමක් නැහැ.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර
ඉක්මනින් ගන්න.

මහතො:

කාරණා

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 11 තිපබනවා පන්.
( 740 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
අමාතයතුමා,-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මා ඔබතුමාට
ෙැහැදිලි කර පදන්නම්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ගරු මන්ීතුමා,
එකඟ පවනවා නම්, අපි එකඟ පවලා වැඩ කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඇත්තතටම එපහම
ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමාට නිසි පගෞරවය ඇතිවයි මා
කිේපේ. ගරු සුමන්තිරන් මන්ීතුමා පමයට
නිරීක්ෂණ ඉදිරිෙත්ත කරන පකාට අෙට එය ෙැහැදිලි
වුණා. එතුමා පලාකු පේවල් ෙැටලුපේ නැහැ. එතුමා
කිේපේ, නි ේිත කරුණක්. හැබැයි ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමා කියන්පන්, එතුමා
පමහි හරයට කැමැතියි කියායි. පමහි path එකට
එතුමා පකාපහාමත්ත එකඟ නැහැ. එතුමාට පවනම
path එකක් තිපබනවා. මා පම් කියන්පන් පම්
වාර්තාව -ඔබතුමාපේ පදවන පකටුම්ෙත- ගැනයි;
අෙ අත්තසන් කරු එක ගැනයි. එතුමාට path එක
ගැනත්ත එකඟතාවක් නැහැ. හැබැයි හරයාත්තමකව
නිර්පේ වලට එකඟයි. ගරු සභාෙතිතුමනි,
හරයාත්තමකව නිර්පේ වලට එකඟයි කිේවාම,
අත්තසන් කරු මන්ීවරුන් ව පයන් අෙට සිේධ
පවනවා නැවත වතාවක් විප ෂ
ේ නිර්පේ සහ පොදු
නිර්පේ ගැන -ඒ නම පවනසේ කරලා, ඔක්පකෝම
නිර්පේ ගැන- නැවත පවන පවනම සාකච්ඡා
කරන්න. අෙට එකඟ වන්න සිදු වන්පන්ම ඒකටයි.
එතුමා හරයාත්තමකවයි එකඟ. එතුමා කරුපණන්
කරුණට එකඟ බව කිේපේ නැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අපි එදා
එකඟ පවන්න පකාච්චර උත්තසාහ කළාද?
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ගරු මන්ීතුමා,
පොඩ්ඩක් ඉන්න. කමිටුවක් විධියටගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඔබතුමා
සිටිපේ නැහැ පන් එදා. එදා අපි පකාතරම් උත්තසාහ
කළාද එකඟ පවන්න.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: උත්තසාහ කපළේ
නැහැ. නැඟිටලා ගියා.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒ වැරැදුණු ඒවා
අෙට ආෙසු හදාගන්න ුළුවන් නම්, හදාගන්න
සූදානම් නම් හරි පන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි
එකතු පවලා පමය පදනවාද;
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගපමේ මහතො: අපි
උත්තසාහ ගත්තතා, අමාතයතුමා? ඔබතුමාට ඒක
පත්තපරන්පන් නැේද?
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පදයක් කරන්න
කලින් අෙට කියන්න බැහැ පන්, “පම්කයි
කරන්පන්” කියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම කරලා
බලමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සුමන්තිරන්
මන්ීතුමා පම් ගැන කියන පකාට-

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එවිට සිදු වන පේ
පමාකක්ද? අපි පමය විවෘත කරපගන කවදා දක්වා
යනවාද?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අපි තවත්ත ටිකක්
බලමු, පමාකක්ද කාරණය කියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අදින් අවසානයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමහි general
intention එක පත්තපරනවා පන්. ගරු සුමන්තිරන්
මන්ීතුමා ඉතාම ඉක්මනින් පමය අධයයනය
කරලා clearly කිේවා, පමහි සමසේතයට එකඟයි,
පමන්න පම් නි ේිත කාරණයට එකඟ නැහැ කියා.
ඒ නිසා අෙට එය හරි ෙැහැදිලියි. අෙට එය
පත්තපරනවා. අපි පිළිගන්නවා. පමාකද, එය clear.
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමා
කියන්පන්, පමයට හරයාත්තමකව එකඟයි කියා පන්.
එපහම නැතිව, කරුණුවලට එකඟයි කියා පනාපවයි
පන් කියන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එපහම තීන්දු
කරන්න බැහැ පන් ගරු නිපයෝජය අමාතයතුමා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමා, ඔබතුමා දැන්
කාරණා එකක් පදකක් කියන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් ටිකට as it is
එකඟයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සුමන්තිරන්
මන්ීතුමා වාපේ, ඔබතුමාත්ත 1, 2, 3 කියා කියන්න.
අපි පමාකවත්ත කියන්පන් නැහැ. අපප්ප වාර්තාව ගැන
ඔබතුමාපේ අදහස කියන්න.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: හරි, හරි.
පොඩ්ඩක් බලමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම හරයාත්තමකව
එකඟ වනවා කිේපේ පම්කයි. පම් ටිකට අමතරව
මට පම්කට තවත්ත කාරණා කීෙයක් එකතු කරන්න
තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු හර්ෂණ
රාජකරුණා මන්ීතුමා, අපි යාළුවන් ව පයන්
ඉඳලා, වාද විවාද කරලා, අද පමය අවසන් කළාට
ෙසුව ආපයත්ත යාළුපවෝ පවනවා. අෙ පමය ඉදිරියට
පගන යන්පන් නැහැ. නමුත්ත අෙට තිපබනවා පන්
හැඟීමක්, පමාකක්ද වුපණ් කියන එක ගැන.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: මීට අමතරව පන්ද?
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Perpetual Treasuries Limited එක විතරක්
පනාපවයි, ඒ සමාගපම් අධයක්ෂවරු, Perpetual
Treasuries Limited එපක් අයිතිය තිපබන holding
companies- ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමා
කිේවා වාපේ, පම් රපට්ට ුරවැසියකු යම් පවලාවක
පම් පල්ඛ්න මත යම් තැනකට යනවා නම්, ඇත්තත
ව පයන්ම එම ුරවැසියාට යම් පදයක් ලබා
ගැනීමට හැකියාව තිපබන්පන්- Perpetual
Treasuries Limited එක, එහි අයිතිය තිපබන
holding companies සහ ඒ සමාගපම් ක්රියාවලිය
තුළින් ඒ ධනය දැනටමත්ත එළියට අරපගන
තිපබනවා නම්. ඒ Perpetual Treasuries Limited
එක සහ ඒ වාපේම holding companiesවල
අධයක්ෂවරුන්පේ වගකීම පිළිබඳව පහෝ වගවීම
පිළිබඳව පමහි ඇතුළත්ත විය යුතුයි. එය පමයට එකතු
වන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, මීට
අමතරවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අජිත්ත පී. පෙපර්රා
නිපයෝජය අමාතයතුමා, කරුණාකර ඔබතුමාට
කියන්න ුළුවන්ද, අෙ පමය අත්තසන් කරු පවලාව
වන කල්ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු බිමල්
රත්තනායක මන්ීතුමා, එතුමා දැන් කියන්නයි
යන්පන්. එතුමාට කියන්න ඉඩ පදන්න පකෝ.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: අපි ගරු අජිත්ත
පී. පෙපර්රා මන්ීතුමාට අවසේථාව පදමු.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඉසේසර පවලාම පම්
නිර්පේ ගැන එතුමාපේ අදහස කියන්න කියන්න.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමා, ඉතිරි ටික
කියන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්, අර කියු
ඒවාට අමතරව පන්ද?

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: ගරු නිපයෝජය
අමාතයතුමා, ඔබතුමා කියන්න කුමකටද විරුේධ,
කුමකටද ෙක්ෂ කියා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, ඊට අමතරව.
අපි පහෝ මම- අෙ පම් කමිටුව තුළ එකඟතාවකට
ආ නිසායි “අපි“ කියා හඳුන්වන්පන්. එපහම
නැත්තනම් අපි හැපමෝම පමතැන තනිවමයි ඉන්පන්.ඒ වාපේම මම වි ේවාස කරනවා- අෙ පම් ක්රියාවලිය
අධයයනය කර තිපබන්පන් දවසේ පදකක් ගැන
විතරයි. 2015 පෙබරවාරි 27 කාරණය ගැන කමිටු
පදකම විසේතරාත්තමකව අධයයනය කර තිපබනවා.
2016 මාර්තු 29 එක ගැන මතු පිටින් අධයනය කර
තිපබනවා. අපි ඒ ගැන පමතැන කථා කළා. ඊට
අමතරව තවත්ත 23ක් තිපබනවා, අෙ කිසිම
සාක්ෂියක් පමපහයවූපේ නැති. ඒ කාරණා 23
සම්බන්ධව අධයයනය කළාම අෙට පෙපනනවා යම්
රටාවක්. ඔය කියන බිලියන 5 සහ 14 කියන්පන්
මුළු කාලයම. ඔය කියන transactions විසි ගණනම.
ඒ ක්රියාවලිය තුළ පමයට වග කිව යුතු ුේගලයා මහ
බැංකුපේ හිටු අධිෙති ෙමණක් පනාපවයි. මහ
බැංකුපේ හිටු අධිෙතිපේ අයුතු බලෙෑම් පිළිබඳව
පහෝ බලෙෑමක් පිළිබඳව පහෝ සම්බන්ධයක්
පිළිබඳව සාක්ෂි තිපබන්පන් මුල් සිේධිය ගැන
ෙමණයි. ඇත්තතම කථා කපළාත්ත shocking සිේධිය
ඕක පනාපවයි. Shocking සිදුවීම් බර ගණනක්
තිපබනවා. එයින් පලාකුම එක තමයි 2016 මාර්තු
29වන දා එක; බිලියන 40 බිලියන 77ක් වූ එක.
මපේ අදහස නම්- පම් ක්රියාවලියට මහ බැංකුපේ
අධිෙති, ඒ වාපේම මුල් සිේධිපේත්ත නිපයෝජය
අධිෙතිවරු පදපදනාම ඇවිත්ත තිපබනවා Tender
Committee එක ඉසේසරහාට. Evidence තිපබනවා.
Tender
Committee
එක
සම්ූර්ණපයන්
irresponsible විධියට කටයුතු කර තිපබනවා. ඒ
අයපේ වගකීම් ගැන- මා කියන්පන් නැහැ, ඒ

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අන්න ඒක
කියන්න. ඊට ෙසේපසේ අලුත්ත ඒවා කියන්න. ඔබතුමා
එකඟ ටික ඉසේසර පවලා කියන්න. ඊට ෙසුව අලුත්ත
ඒවා කියන්න. එතපකාට අෙට පත්තපරනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමහි තිපබන හැම
පේටම එකඟයි. මීට වඩා පහාඳ ලසේසන භාෂාපවන්
පමය ලියන්න ඕනෑ. මපේ අදහස ඒකයි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්
භාෂාව පහාඳයි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා පොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඊට අමතරව කරුණු කීෙයක් මට පමයට
එකතු කරන්න ඕනෑ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ, පම් තිපබන
කරුණුවලට අමතරවයි. තිපබන කරුණු පිළිබඳ
ප්ර ේනයක් නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 42වන පිටුව
ගන්න, ගරු නිපයෝජය අමාතයතුමා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 42වන පිටුපේ
ඉඳලා 45 දක්වා තිපබන පිටුවලින් -42, 43, 44, 45
පිටුවලින්- පම් තිපබන කරුණු පමපලසින්මසමහර වාකයවලට මම කැමැති නැහැ. මීට
අමතරව, මට පමයට කරුණු කීෙයක් එකතු
කරන්න තිපබනවා.
ෙළමුවන එක පම්කයි. අපප්ප සාක්ෂිවලින්
පහළිදරේ වුණා පම් ක්රියාවලිපයන් අයුතු පලස ලාභ
ලබා තිපබන Perpetual Treasuries Limited එක
අධික, අයුතු ධනයක් උෙයාපගන තිපබනවා කියා.
( 742 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අයපගන් සල්ලි ගන්න ඕනෑ criminal liabilities
තිපබනවා කියා. ඒ අයපේ වගකීම පිළිබඳව- ඒ
වාපේම මට පමයට එකතු කරන්න තවත්ත කාරණා
කීෙයක් තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: මා අවසන් කරන
කල් ඉන්න. පම් හතර ගැන-

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියු කාරණය
තවම අවසන් වුපණ් නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙ එය ඊට ෙසුව
ගනිමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ අයපේ වගකීම
පිළිබඳව සඳහන් වන්න ඕනෑ. දැන් කාරණා පදකයි.

ෙළමුවැනි එක මා කිේවා. දැන් පදවන එක ගනිමු.
පමතුමා කිේවා, පම් ගනුපදනු පදක- පමපහම
පවන්න ුළුවන් පන්. මා පම් කියන්පන් විවෘතවයි.
පම් ගනුපදනු පදක පිළිබඳව අර්ුන මපහේන්රන්
මහත්තමයා වග කිව යුතු බව පෙපනනවා. එපහත්ත
තවත්ත ඒවා තිපබනවා. ඒවාට එතුමා සම්බන්ධ නැති
නිසා එය පවනත්ත තැනක විය හැකියි වාපේ
උෙකල්ෙනයක්
හැපදන්න
ුළුවන්.
ඒක
වැළැක්වීම-

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
කාරණයටම එකතු කරන්න ඕනෑ එකක්.

තුන්වන එක පම්කයි. තවමත්ත පම් පදය පවනවා.
අපි immediately ගන්න ඕනෑ පියවර- උසාවි යන්න
පදයක් පනාපවයි. Immediately ගන්න ඕනෑ පියවර
අපි අපප්ප සාකච්ඡාපේදී සෑපහන දුරකට හඳුනා
ගත්තතා. Immediately ගන්න ඕනෑ පියවර අෙ
පමයට එකතු කරන්න ඕනෑ. එවිට කාරණා 3යි.
ඊළඟ එක පමයයි. විප ෂ
ේ පයන්ම insider
information සම්බන්ධව -අභයන්තර පතාරතුරු
සම්බන්ධව- පම් රපට්ට විප ෂි
ේ ත නීතියක් නැහැ.
මතයක් තිපබනවා -මමත්ත වි ේවාස කරනවා- දැනට
තිපබන බැංකු නීතිවලින් යම් ප්රමාණයක් ආවරණය
ලබා දඬුවම් කරන්න ුළුවන් කියා. නමුත්ත අපි
immediately recommendation එකක් පදන්න
ඕනෑ- Insider information සම්බන්ධව share
market එකට දැනටමත්ත නීති තිපබනවා. ඒ හා
සමාන නීතියක් immediately පම් රටට අරපගන
එන්න ඕනෑ කියා- ඒ line එක තමයි.

ඔය

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක ලියන්න ඕනෑ
නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ලියන එක
පනාපවයි. මා පම් කියන්පන් හරයයි. එපහම නම්
අෙ කියන්න ඕනෑ පම් ගනුපදනු පදපක්දි පහෝ
එපක්දි -අපි ූර්වපයන් සඳහන් කර තිපබනවාඅර්ුන මපහේන්රන් මහත්තමයාපේ මැදිහත්තවීම
තිපබන බව. ඔහු සිටි කාලපේදී ම සිදුවූ අපනක්
ගනුපදනු පිළිබඳවද විධිමත්ත ෙරීක්ෂණයක් කළ
යුතුයි.

දැනට කාරණා 4ක් ගැන මා කියන්නම්. ඒවා අතර
අෙට එකඟ පවන්න බැරි පදයක් නැහැ.

එපහම නම්, ඒ කාරණයත්ත හරි පන්. අපි පම් පදක
ඔප්පු කර තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ හතර මා නැවත
කියන්නම්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමනි, එතැනට තවත්ත එකක්
එකතු කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා සිටිපේ නැති
අවසේථාපේ අපි දීර්ඝව සාකච්ඡා කළා, මාර්තු 29වන
දා බැඳුම්කර සිදුවීම ගැන. කරුණාකර මට විනාඩි
2ක් පදන්න.

ෙළමුවන එක, Perpetual Treasuries Limited
එක සහ එයට අනුබේධ තවත්ත ආයතන තිපබනවා
නම් ඒ ආයතන අයුතුව උෙයා තිපබන ලාභය
පිළිබඳව විමර් නය පකාට ඒ ධනය යළි අත්ත ෙත්ත
කරගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුය කියන එකයි.
එහි ප්ර න
ේ යක් අෙට නැහැ පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතුමා කියන
කාරණය බාධා පනාකර විනාඩි පදකක් අහපගන
ඉන්න. බාධා කපළාත්ත-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Directors in
person - පෙෞේගලිකව නම්-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි පම්
ගැන දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. අර්ුන
මපහේන්රන් ෙහළට ගියා, Bond Room එකට ගියා,
පමය බැලුවා, කවුද ඇවිත්ත ඉන්පන් කියා බැලුවා,
අහවල් තැනින් ඉරක් ගැහුවා, 10.45ට උඩට ගියා
යනාදි ව පයන් අපි විනාඩිපයන් විනාඩියට පම්
ගැන සාකච්ඡා කළා; දීර්ඝව සාකච්ඡා කළා. දීර්ඝව
සාකච්ඡා කරලා අපි කිේවා පමතැනට පමාහුපේ
යම්කිසි බලෙෑමක් තිපබන බව අෙට හැඟී යනවා
කියා. අපි පොදුපේ එතැනට ආවා. හැබැයි ඊළඟ

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: තවත්ත එකක්
එකතු කරන්න ඕනෑ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමාකක්ද, අපනක්
එක?
ගරු
පහකටර්
අප්පුහොමි
වාපේම අපනක් ආයතනත්ත ඕනෑ.

මහතො:

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න.

ඒ
ගරු

( 743 )
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අවුරුේපේ මාර්තු මාසපේ 29වන දා ඔය කියන
එකට වඩා වි ාල සිේධියක් වුණා.

ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගමයි, ඒකට අදාළ
අපනකුත්ත ආයතනයි අධික ලාභයක් උෙයා පගන
තිපබනවා කියලා. එක හරි. ඒක පෙෞේගලික
ආයතනයක්. අපි වරද දැම්මාට ඒපගාල්ලන්ට
තිපබන සරල තර්ක තමයි, ඔයපගාල්පලෝ බැඳුම්කර
දුන්නා; අපි ගත්තතා. එතපකාට උසාවිය ගියාට ඒ
අයට ප්ර ේනයක් නැහැ. හැබැයි, පම්කට අපි තව
එකක් එකතු කරනවා. ඒ තමයි, “අධික ලාභ ලැබීම
සඳහා මහ බැංකු අධිෙතිවරයා ඍුවම පම්
ආයතනයට උදවු කළා” කියන එක. ඒක එකතු
කපළාත්ත තමයි ඒ කාරණය ඔප්පු පවන්පන්. ඒ
කාරණය එකතු කපළාත්ත හරි. ඒක එකක්. ඊළඟට
තව පොඩි කාරණයක් තිපබනවා.

එතැනදි, “30ක් ගන්න ඕනෑ” කියලා කිේවා. 30ක්
ගන්න දැම්මා. හැබැයි, 77ක් ගත්තතා. දැන් 1ක් ගන්න
පකාට 10ක් ගත්තත එකට අර්ුන මපහේන්රන්, “10ක්
ගන්න ඕනෑ කියලා Governor instruct කරු නිසා
තමයි ගත්තපත්ත” කිේවා. හරි පන්ද? 30 ඉඳලා 77
ගන්න පකාට Governor instruct කළා කියලා
පකාපහේවත්ත නැහැ. Governor එතැනට ගිය බවකුත්ත
නැහැ. Governor පම්වා බලු බවකුත්ත නැහැ.
Governorපේ 27වැනි දා තිබුණු මැදිහත්තවීම 29වැනි
දා තිබුපණ් නැහැ. නමුත්ත, ඒකත්ත අරකටත්ත වඩා
වි ාල වංචාවක් හැටියට අෙට පෙනී යනවා. මපේ
හෘදය සාක්ෂියට අනුව මට පෙපනන පේ තමයි,
එක්පකපනක්ට වඩා තවත්ත කට්ටටිය පම්කට
සම්බන්ධ බව. මම හිතන්පන් අපි ඒක සඳහන් කළ
යුතුයි.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: මම පම්ක
අවසන් කරලාගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඕකටම පොඩි
කෑල්ලක්. තර්කය යන්පන් ඒක නිසාමයි. ඔබතුමාට
ෙහසුයි එතපකාට. ඊළඟ එක තමයි, අපි පම්
ෙරීක්ෂණය කපළේ නි ේිත එක කරුණක් ගැන
ෙමණමයි. අෙට අයිතියක් නැහැ ඒකට අපනක් ඒවා
එකතු කරන්න.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒක
ප්ර න
ේ යක් නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:එච්චරයි.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අදාළ
නිලධාරින් කැඳවලා තිපබනවා.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: අෙට
තහවුරු පවලා තිපබනවා පන් ගනු-පදනු පවනවා
කියලා. ඒ නිසා විප ෂ
ේ නිරීක්ෂණවලදී අෙට
කියන්න ුළුවන්, “අපනක් ඒවා ගැන ෙරීක්ෂා
කරන්න” කියලා. ඒකට අෙට කමක් නැහැ.
පමාකද, පම් නිර්පේ
ටික අවසන්. අර්ුන
මපහේන්රන් ගැන පම් නිර්පේ ටික ඉවරයි පන්. ඒ
කියන්පන් පම් නිර්පේ ටිකට එකඟයි. පම්වා
මුකුත්ත එන්පන් නැහැ. පම් අලුපතන් එකතු වන
ඒවා.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්පක් ඒක
තිපබනවා. පම්පක් තිපබනවා අපනක් අය- ඒක
අෙට ගන්න ුළුවන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මපේ ඉල්ලීම
තමයි, “නම්වලින් කියන්න ඕනෑ” කියන එක.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො:
නැහැ. එතපකාට 3වන නිර්පේ ය-

කමක්

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එතුමා
අර්ුන මපහේන්රන්පේ බර අඩු කරන්න හදනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒවා පසල්ලිපි
වාපේ. ඒවා පවනසේ පවන්පන් නැහැ.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: නැහැ. අපි
අර case එක අවසන් කරලා “අර්ුන මපහේන්රන්
වගකිව යුතුයි” කියන වගන්ති ටික තිපබනවා පන්.
අපි ඒ ටික ඔක්පකෝම තහවුරු කරලා අවසන්.
ඒවාපේ පවනසක් නැහැ පන්. ඊට අමතරව අපි
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම ගැන කියනවා.
එතැනින් ෙසුව තිබුණු අපනක් ගනු-පදනු ගැනත්ත
ෙරීක්ෂා කරන්න කියලා කියනවා. ඒපක් වැරැේදක්
නැහැ පන්. හැබැයි, අපි අරක තහවුරු කරලා
තිපබන්න ඕනෑ.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො:
primary dealersලා-

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමනි,ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. මම අවසන් කරනවා. එතපකාට ඒක හරි
පන්.
සභො තිතුමො: තව නිර්පේ පදන්න.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: එතපකාට
පම්කට අලුපතන් එනවා, ඔය නිර්පේ පදක. ඊට
ෙසේපසේ අපිට දැපනනවා, “පම් ගනු-පදනුව වාපේ
තව ඒවා විය හැකියි” කියලා. පමාකද, අෙට
පතාරතුරු ආවා. තව ඒවා තිපබන්න ුළුවන්. ඒ
නිසා, ඒ ගැනත්ත ෙරීක්ෂා කරන්න. ප්ර න
ේ යක් නැහැ.

අපනක්

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු අනුර
කුමාර දිසානායක මන්ීතුමනි, පමපහමයි එන්පන්.
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය ඇමතිතුමා කිේවා,

සභො තිතුමො: ඒක හරි.

( 744 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ඊළඟ අෙට
සැකයක් තිපබනවා-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කාල වකවානුවක්
පදන්න. ඒක immediately හදන්න. නැත්තනම් දිගින්
දිගටම පම්ක යනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඔබතුමා
ගියා ටිකක් දුර වැඩියි.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො:
නිර්පේ යටපත්ත ඒකත්ත තිපබනවා පන්.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: අවසන්
කරනවා. ඊට ෙසේපසේ තිපබනවා, “විධිමත්ත
ක්රමපේදයක් මහ බැංකුපේ නැති නිසා තවදුරටත්ත
පමවැනි ගනු-පදනු ඕනෑ පකපනකුට කළ
හැකිතාවක් තිපබනවා. ඒ නිසා ඒකට විධිමත්ත
ක්රමපේදයක් හදන්න.” ඒකත්ත අෙට ප්ර ේනයක්
නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අර්ථය තිපබනවා.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: පම්පක්
තිපබනවා, එපහම පිළිගත්ත එකක් කරන්නත්ත ඕනෑ;
පම්වා ගැන ෙරීක්ෂණ කරන්නත්ත ඕනෑ කියලා. ඕනෑ
නම් අෙට පම්ක පදකට කඩන්න ුළුවන් පන්.
ප්ර ේනයක් නැහැ පන්. මහ බැංකුපේ නිලධාරින්
විසින් තනි ආයතනයක් පලස ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
ආයතනයට අයථා වාසියක් ඉෙයීමට හැකි වන
පලස කටයුතු කරලා තිපබනවා. ඒ ආයතන අධික
ලාභයක් ලබා පගන තිපබනවා. ඒ ආයතන ලබා
පගන තිපබන ලාභයත්ත, ඔවුන්පේ පහෝල්ඩින්සේ
සමාගම පිළිබඳව විමර් නයක් කළ යුතු වනවා. ඒක
එක වාකයයක්. එතපකාට ඒක හරි පන්ද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හැබැයි,
පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: මම
කියන්පන්, පම්පක් තිපබන ඒවා තියන්න. 4වැනි
නිර්පේ ය තමයි, “පතාරතුරු ලබා දීම සඳහා,
දඬුවම් ෙැනවීම සඳහා වූ නීතියක් සම්ොදනය
කරන්න”. ඒකත්ත ප්ර න
ේ යක් නැහැ. එතපකාට
පම්පක් අපි ඔය කියුවා ගනිමු පකෝ. ඒකයි මම
කියන්පන්. පම්පක් ගත්තතාම දැන් -

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: Insider trading
ගැනත්ත එපක්ම සඳහන් කපළාත්ත පහාඳයි.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ඔේ, ඒක
පහාඳයි. එතපකාට ඒක, එක වාකයයකට එනවා.
පදවැනි වාකය තමයි, “පමවැනි තත්තත්තවයක්
වැළැක්වීම සඳහා නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගත යුතුය”
කියලා. පම්ක ඇතුපළේමයි ඒක තිපබන්පන්. එක
ඇතුපළේ තිපබනවා පන් “බලය සහිත පිළිගත්ත
ආයතනයකින් ුළුල් විමර් නයක් කිරීම” කියලා.

සභො තිතුමො: 11.1 යටපත්ත තිපබන කාරක
සභපේ විප ෂ
ේ නිර්පේ .
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: 44 පිටුපේ
කාරක සභාපේ වි ේෂ නිර්පේ යටපත්ත තිපබනවා,
“මහ බැංකුපේ නිලධාරින් විසින් තනි ආයතනයක්
පලස ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනයට අයථා
වාසියක් ඉෙයීමට හැකි වන පලස කටයුතු කිරීමටත්ත
එපසේම ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු පලස අදාළ
ආයතනයද එම වාසි ලබා ගැනීපම් අමුණ සහිතව
ක්රියාත්තමක වීමත්ත මහ බැංකුපේ මූලය ොලනපේ
විනිවිදභාවය සහ වි ේවාසනීයත්තවය සඳහා බරෙතළ
පලස අහිතකර තත්තත්තවයක් වන බැවින් එම
තත්තත්තවය පිළිබඳව නීතිමය බලය සහිත පිළිගත්ත
ආයතනයකින් ුළුල් විමර් නයක් කිරිමත්ත නැවත
එවැනි තත්තත්තවයක් ඇති වීම වැළැක්වීමට ගතහැකි
සියලු පියවර ගැනීමත්ත නිර්පේ කරයි.” එතපකාට
පම්පක් 4වැනි නිර්පේ යත්ත තිපබනවා. ඒ
කියන්පන්, “ඉදිරිපේදී පමවැනි මූලය අක්රමිකතා
ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහාගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
දාන්න.

විප ෂ
ේ

සභො තිතුමො: ඒ වාපේම ඊළඟට මම අවධානය
පයාමු කරනවා පකටුම්ෙපත්ත 44 පිටුපේ තිපබන
ඊළඟ කාරණය සම්බන්ධපයන්. “පමම ප්ර ේන ගත
බැඳුම්කරගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: දැන් ඒ පදක
අවසන්ද? කරුණු පදකක් තිපබනවා පන්. එකක්
බැඳුම්කර ගනු-පදනුව සිදු පවලා තිපබනවා. මහ
බැංකුපේ ක්රියාවලිය ඒකට දායක පවලා තිපබනවා.
ඒ නිසා පම්පගාල්පලෝ අයුතු ලාභයක් ලබලා
තිපබනවා. ඒ ලාභය පිළිබඳව ෙරීක්ෂණයක් කරලා
ඔවුන්පගන් අය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.
ඒක එකක්.

Specifically

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක හරි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්-

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: පදවැනි එක
තමයි, අනාගතපේදී පමවැනි තත්තත්තවයක් ඇති වීම
වැළැක්වීම සඳහා ෙරීක්ෂණයක් කරලා, අධයයනය
කරලා නීතිමය ක්රියා මාර්ග හදන්න.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා
කියන් හදන පේ මට පත්තපරනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු අනුර
කුමාර දිසානායක මන්ීතුමා, ඒක පනාපවයි පදක.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො:
කියන්න හදන්පන් ඒකයි.

මම

( 745 )
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හිතන විධියට පමතුමන්ලා එකඟ පවන්පන්- දැන්
අංක 11 සිට අපි නැතුව පමතුමන්ලා සංප ෝධනය
කරු කරුණු වගයක් තිපබනවා පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් වාපේ ලාභ ලබු තවත්ත ආයතන
තිපබනවා. පම් කාරණයත්ත ඒකටම ඇතුළු කපළාත්ත
පහාඳයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ගැන
ෙසේපසේ කථා කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අන්න හරි.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඉන්න පකෝ
කියනකම්. එතපකාට අංක 11 ඉඳන් කරු
සංප ෝධනවලට පමාකද පවන්පන්?

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: විප ෂ
ේ
නිරීක්ෂණ 4ක් කිේවා. මම ඒ 4 ගත්තපත්ත 1, 2
ව පයන් පිළිපවළට පනාපවයි. 1වැනි එකයි, 3වැනි
එකයි මම ගත්තපත්ත.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ඒක අහලා
බලමු පකෝ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: හරි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒවා ඇතුළත්ත
වනවා.

ගරු සූජිව් පසේනසිිංහ මහතො: සංප ෝධන නැහැ.
ඔක්පකෝම එකඟ වුණා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් වාපේ ලාභ ලබු තවත්ත ආයතන
තිපබනවා. ඒ ආයතන ගැනත්ත පම්පක් සඳහන්
කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතැනට
ෙසේපසේ එමු පකෝ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො:
ගැනුම්කරුවන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එතැනින්
තමයි ෙටන් ගන්න ඕනෑ. ඒවා කිේපේ නැත්තනම්
වැඩක් නැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහත: දැන් ඔක්පකෝම
අදින්පන් නැතුව ඉන්න පකෝ.

ප්රාථමික

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි පකාපහාමද
එපහම කියන්පන්?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්ීතුමා පම්ක ෙටලවන්පන් නැතුව
කළා. එතුමාට අවසන් කරන්න පදන්න පකෝ.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක: අපි ෙරීක්ෂා කපළේ,
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම ගැන. ඒක පවනම
එකක්. පම්ක blot පවනවා.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු
මහින්දානන්ද අලුත්තගමපේ මන්ීතුමනි, මම
කියන්පන් පම්කයි. අපි බැලුපවාත්ත අපප්ප කාරක
සභාපේ නිර්පේ
ටික තිපබනවා පන්. ඒ
නිර්පේ වලට පම් එන ඒවා අපි ප්රතිවිපරෝධයක්
පලස නිකම් “පම්ක නම්, පම්ක” කියලා පදෙැත්තත
පක්වල් කිරීපමන් පනාපවයි පන් අපි පිළිගන්පන්.
අපි පිළිගන්පන් ෙදනමින්. මම කියන්පන් ඒකයි. ඒ
කියන්පන්, “පම්කට එකඟ නම්, එකඟයි” කියන
පක්වල් කිරීපමන් පනාපවයි. අපි කියනවා, “පම්වා
ඇතුළත්ත විය යුතුයි.” කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ කියන්පන්,
අනිත්ත companies ඔක්පකෝම පහාරු කරන්න
ුළුවන්ද?
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැවත ෙටලවා
ගන්න එො. දැන් හරි පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපනක් primary
dealersලා ෙටලවන්න බැහැ. අපි දන්පන් නැහැ ඒ
මිනිසුන් පහාරුද, නැේද කියලා. ඒවා ගැන පවනම
ෙටන් ගනිමු.
සභො තිතුමො: ඒවා ගැන අපි ෙරීක්ෂා කරන්න
පවනම ෙටන් ගනිමු.

අරකට එකඟ වනවා නම් පම්කට එකඟ වනවාය
කියන කථාවක් අෙට තවම නැහැ. අපි කියන්පන්, ඒ
පගාල්ලන් දකින නිර්පේ ත්ත ඇතුළත්ත විය යුතුයි
කියලායි. එතපකාට පහාඳයි පන්.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: අෙට සාධක
නැහැ පන්. දැන් කාරක සභපේ විප ෂ
ේ නිර්පේ 1,
2 හරි පන්. එතපකාට ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම
ගැන කිේවා. නීතිය ගැන කිේවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
පනාපවයි. 1 සහ 3 කිේපේ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒපක්
පවනසක් නැහැ.

1, 2

සභො තිතුමො: දැන් හරි පන්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතැන තිපබන්පන්
නිර්පේ . අපි වාර්තාවට එකඟයි.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: 1 සහ 3
බේධ කරලා තමයි පම් පදක හදන්න පවන්පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න.
මට එක කාරණයක් තිපබනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මට පොඩි
ප්ර ේනයක් විසඳා ගන්න ඕනෑ. ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්ීතුමා කරුණු 4යි කිේපේ. මම
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: නිර්පේ ගැන පන් දැන් කථා
කරන්පන්. නිර්පේ ටික ඉවර කරන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අෙට පමපහම
සඳහන් කරන්න ුළුවන් පන්. අපි විප ෂ
ේ
අවධානයට ලක් කපළේ පම් ගනුපදනු පදක
සම්බන්ධවයි. පම් ගනුපදනු පදක හරහා මහ
ජනයාපේ ධනය වි ාල පලස නාසේති වුණා පහෝ
අෙපත්ත ගියා පහෝ විනා වුණා පහෝ පමාකක් පහෝ
සිදු වී තිපබන බව ෙැහැදිලියි. ඒ නිසා අෙට -COPE
එකට- සාධාරණ සැකයක් මතු වනවා, මීට අමතරව
සිදු වුණු ගනුපදනුවලදීද පමවැනි තත්තත්තවයක් ඇති වී
තිපබනවාය කියලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ෙරීක්ෂණය
කළ යුතුයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 1වන නිර්පේ ය
නිවැරැදියි පන්. 2වන නිර්පේ යත්ත නිවැරැදියි පන්.
ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමා තව එකක් කිේවා.
“අනාගතපේදී” කියන කාරණාවටත්ත අපි ආවා පන්.
ඊට ෙසේපසේ, පම් බැඳුම්කර ගනුපදනුව විසින් මහා
ෙරිමාණ වංචාවන් සිදු වී ඇති බව පහළිදරවු වී ඇති
නිසා ඒ කාල වකවානුව තුළ මීට අමතරව සිදු වුණු
ගනුපදනු සම්බන්ධපයනුත්ත ෙරීක්ෂණයක් කළ
යුතුයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පනාපවයි. ඔබතුමාට පොඩ්ඩක් miss වුණා.
එතපකාට 29වන දා සිදු වුණු ගනුපදනුවට පමාකද
කියන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
නැහැ. ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමනි, ඔබතුමා
වැරැදියි. මා ඒක නැවතත්ත කියන්නම්. පමහි loss
එකක් calculate කරලා තිපබන්පන් ගනුපදනු
පදකක් සඳහායි. පෙබරවාරි 27වන දා සිදු වුණු
ගනුපදනුව සහ මාර්තු 29වන දා සිදු වුණු ගනුපදනුව
සඳහායි. අර්ුන මපහේන්රන් ෙහළට ගිහිල්ලා,
පකාළ බලලා, අනම්, මනම් case සියල්ලම වුපණ්
පෙබරවාරි 27වන දා තමයි. 29වන දා වුණු
ගනුපදනුවට අර්ුන මපහේන්රන් ෙහළට යන එක,
පකාළ බලන එක, ඒ හුටෙට පමාකුත්ත නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔක්පකාම කපළේ
කවුද?
ගරු සුජීව්
Dealersලා.

මහතො:

Primary

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ, “ශ්රී ලංකා මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා ව පයන් ධුරය දරු කාලපේ සිදු වුණු
ගනුපදනු” කියලායි. ඒ ගැන සැකයක් තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ෙළමුවන දිනපේ
අත්ත දැකීම් මත පවන ක්රමයක් අනුගමනය කළාය
කියා අෙට ඕනෑ නම් උෙකල්ෙනය කරන්න ුළුවන්
පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අපි අනාගතය
ගැන කියනවා. අෙට අනාගතය ගැන කියන්න බැහැ
පන්. “අනාගතපේ පම් වාපේ පවයි, පවන්න එො”යි
කියලා කියනවා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි දන්පන්
නැහැ, පමානවා වුණාද කියලා. ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමා, ගරු මහින්දානන්ද
අලුත්තගමපේ මන්ීතුමා පොඩ්ඩක් ඉන්නපකෝ.
මටත්ත පගෞරවයක් පදන්න.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො:
ඉන්පන්.

පසේනසිිංහ

ගරු සභො තිතුමො: මා හැම දාම කියු පේ ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අනික් ආයතන ගැන
සඳහන් කරන්පන් නැත්තපත්ත ඇයි?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් කාලය
නි ේිතයි. පමහි ආරම්භක කාලය තමයි, පෙබරවාරි
මාසපේ 27වන දින සිදු වූ ගනුපදනුව. පමහි අවසන්
කාලය පලස අපි සලකන්පන්, මාර්තු 29වන දා සිදු
වුණු ගනුපදනුවයි. පම් වගන්තිය ගැනයි මා
කියන්පන්.

මා අහපගනයි

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පදවන
දිනපේදී එපහම හුටෙටයක් පවලා නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Loss එක සිේධ
පවලා තිපබනවා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
ොර්ලිපම්න්තුව පයෝජනා කරන්පන් අෙට පමාන
ගනුපදනුව ගැන ෙරීක්ෂණය කරන්නද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Loss එක
සිේධ පවලා තිපබනවා. අර්ුන මපහේන්රන් ෙහළට
යන එක, check කරන එක යනාදී ඒවා සිදු වුපණ්
නැහැ. මා දන්පන් නැහැ. පහළිදරවු වුණු එකයි මා
කියන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො:
ආරම්භක
ගනුපදනුව පෙබරවාරි 27වන දා සිදු වුණු
ගනුපදනුවයි. අවසන් ගනුපදනුව මාර්තු 29වන දා
සිදු වුණු ගනුපදනුවයි. පමහිදී, ෙසු ගිය අවුරුේපේ
පෙබරවාරි මාසපේ සිදු වුණු ගනුපදනුපේදී සහ
මාර්තු මාසපේදී සිදු වුණු ගනුපදනුපේදී -එයට හවුල්
වුපණ් කවුද කියලා මා කියන්පන් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධපයන් කලින් කියලා ඉවරයි.- මහ

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පදවන
දිනපේදී එපහම පදයක් වුපණ් නැහැයි කියලා
පකාපහාමද කියන්පන්?
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
නැහැ. මට අදාළ නැහැ.

( 747 )
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ජනතාවපේ ධනය වි ාල ප්රමාණයක් නාසේති පවලා
පහෝ අෙපත්ත ගිහින් පහෝ තිපබන නිසා සාධාරණ
සැකයක් පම් කාරක සභාවට ෙැන නඟිනවා, අනික්
ගනුපදනුවලදීද පමවැනි තත්තත්තවයක් ඇති වී තිපබන
නිසා ඒ ගනුපදනුද ෙරීක්ෂා කළ යුතුයි කියලා.
හැබැයි අපි ෙදනම් කර ගන්පන් පම් ගනුපදනු
පදපක් සිේධ වුණු වංචා මතයි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පමතැන පොඩි
ගැටීමක් තිපබනවා.
සභො තිතුමො: තව එකක් ඇතුළු කරන්න ුළුවන්.
ඒපක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක පන් කලින්
කිේපේ, ලිඛිතව පදන්න කියලා.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මා කියන්පන්,
ඒක ඕනෑම නැහැ කියලායි.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
අෙට -COPE එකට- ොර්ලිපම්න්තුව වගකීම ෙවරා
තිපබන්පන් පම් නි ි
ේ ත ගනුපදනුව ගැන
පසායන්න විතරයි. අෙට ඒපකන් ෙනින්න බැහැ. ඒ
ගනුපදනුව ගැන පසායා පගන යන පකාට හම්බ
වුණු ඒවා තමයි අනික් ගනුපදනු.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න, කියන කල්.
“රපට්ට මූලය අව යතා සුරාලීම සඳහා වගකිව යුතු
ප්රධානම ආයතනය වන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ මූලය
පටන්ඩර් නිකුත්ත කිරීම් හා ප්රදානය කිරීම්වලදී ඒ
පිළිබඳව කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහාත්ත, අව ය
සියලු ෙසු විෙරම් කිරීම සඳහාත්ත විධායකය මඟින්
විප ේෂ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් වහාම ෙත්ත කළ යුතු
යයි නිර්පේ කරයි.” පම් ආදී ව පයන් පමහි පොදු
හරය තිපබනවා. ඔබතුමන්ලාට එකතු කරන්න
ුළුවන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් ගනුපදනු සිදු
පවලා තිපබන ආකාරය බැලුවාම අෙට -කාරක
සභාවට- හිතුණා, අනික් ගනුපදනුවලදීත්ත පම් වාපේ
සිදු පවලා ඇති, ඒ නිසා අනික් ගනුපදනුත්ත ෙරීක්ෂා
කරන්න ඕනෑය කියලා.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
මා නම්
ප්රතිෙත්තතිමය ව පයන් එක කාරණයකට විරුේධයි.
දැන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව තිපබන්පන් ජාතික
ප්රතිෙත්තති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාං ය
යටපත්තයි. අපි දැන් තව පකනකුට වගකීම් ෙවරන්න
හදනවා, මුදල් අමාතයාං ය පම් කටයුතු
අධීක්ෂණය කළ යුතුයි කියලා. මා නම් කියන්පන්,
දැන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව අයත්ත වන්නා වූ
අමාතයාං ය -

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: සභාෙතිතුමනි,
මට විනාඩියක් පදන්න. මා කියන්පන්, අර්ුන
මපහේන්රන් සිටියා පහෝ පනාසිටියා පහෝ Perpetual
Treasuries ආයතනය තිබුණා පහෝ පනාතිබුණා
පහෝ insider trading එක තවමත්ත පවනවා කියලායි.
පම් ගනුපදනුපේදී අපි ඒක ෙැහැදිලිව දැක්කා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරියට හරි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම්ක ඇතුපළේ
ඉන්න අය අනික් ගනුපදනුවලදීත්ත ඒවා කරනවා. ඒ
අයත්ත අල්ලා ගන්න ඕනෑ. මා කියන්පන් ඒකයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මා විරුේධයි,
අමාතයාං යකට පදනවාට.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: මට අදහසක්
ඉදිරිෙත්ත කරන්න තිපබනවා. ෙළමුවන එක තමයි,
අපි පමවැනි වාර්තාවක් ඉදිරිෙත්ත කරන පකාට
එකඟතාපවන් ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑය කියන එක.
පදවන එක තමයි, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සුවිප ෂී
ේ
ආයතනයක් බව. ඒක මතක තබා ගන්න. ඒ
ආයතනය ක්රියා කරන්න ඕනෑ ක්රමපේදයක්
තිපබනවා. අනික් කාරණය, පමය අනාගතයටත්ත
බලොන බව මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා අපි පම්
විකාර කථා කරන තරමටම පමය අවුල් වනවා.
වැදගත්ත යමක් කථා කරලා වාර්තාව පදමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරියට හරි. ඒක
සඳහන් කරන්පන් නැත්තපත්ත ඇයි?
සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න, කියන කල්. ගරු
හර්ෂ ද සිල්වා නිපයෝජය ඇමතිතුමනි, පොඩ්ඩක්
ඉන්න. මට පමාපහාතක් ඉඩ පදන්න. දැන්
ඔබතුමන්ලා කියන කාරණාවට අනුව නිර්වචනයක්,
නිර්පේ යක්,
නිගමනයක්
හදා
ගන්න
ඔබතුමන්ලාට
අයිතිය
තිපබනවා.
එවැනි
කාරණාවක් පම් නිර්පේ වලත්ත තිපබනවා. ඒක
පොඩ්ඩක් කිපයේපවාත්ත පහාඳයි. “ඉදිරිපේදී
පමවැනි මූලය අක්රමිකතා ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා
ප්රාථමික පවපළඳුන්පේ පවපළඳ පොළ කටයුතු සහ
ේවිතීයික පවපළඳ පොළ ක්රියාකාරිත්තවය පිළිබඳ ෙසු
විවරණය කිරීපම් යන්රණයක් මුදල් අමාතයාං පේ
මැදිහත්ත වීම සහිතව සේථාපිත කිරීම නිර්පේ කරන
අතර එමඟින් මහ බැංකුව රජපේ මූලය අව යතා
සඳහා මූලය සම්ොදනය සිදු කරන ආකාරය ෙසු
විෙරම් කිරීපම් හැකියාව මුදල් අමාතයාං යටද
ලැපබනු ඇත.” ඒක එක කාරණාවක්. තව
නිර්පේ යක තිපබනවා, -

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාපේ කරුණු එවන්න.
පම් කාරණාව අවධාරණය කපළේ පවන පමාකක්වත්ත
නිසා පනාපවයි. “ේවිතීයික පවපළඳ පොළ කටයුතු
පිළිබඳව ෙසු විෙරම් කිරීපම් යන්රණයක් ඔබලාට
තිපබනවාද?”
කියා
මුදල්
අමාතයාං පේ
පල්කම්තුමාපගන් ඇහුවාම, මුදල් අමාතයාං පේ
ෙැහැදිලි කිරීම වුපණ් එවැනි යන්රණයක් නැහැ
කියන එකයි කියලා verbatimsවල -සියලුම සාක්ෂි

( 748 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

DFCC එකට බෑපේ පකාපහන්ද, ෙෑන් ඒෂියා
බැංකුවට බෑපේ කවේද කියලා. ඒ සියල්ල
පසායාගන්න
ුළුවන්.
මම ඔබතුමන්ලාට
කියන්පන් පම්කයි. විප ෂ
ේ පයන්ම මම මුල ඉඳලාම
පම් කථාව කිේවා. පම් කාරණය ඇතුළත්ත කරන්න
බැරි වුපණාත්ත පම්වා තුළ තිපබන පේවල් අෙට
ප්ර ේනයක් පවනවා.

සටහන්වල- තිපබනවා. ඒ නිසා තමයි පම් කාරණය
ඇතුළත්ත කපළේ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මා කියන්පන්, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව සුෙරීක්ෂණය කිරීම සඳහා
අමාතයාං යකට භාර දීම සුදුසු පදයක් පනාවන
බවයි. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ඇමතිවරයකුපේ විෂය
යටතට එන්න ඕනෑ. පම් bonds සහ bills
අධීක්ෂණය කරන්න යම් විධියක independent
body එකක් ඕනෑ.

සභො තිතුමො: ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
නිපයෝජය ඇමතිතුමා කථා කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්පක්
තිපබනවා,
Securities
and
Exchange
Commission කියලා එකක්. Bond එක කියන්පන්
security එකක්. Stock එක කියන්පනත්ත security
එකක්. එතපකාට bonds and stocks යන පදකම
අයිති පවන්පන් securities කියන instrument
එකට. එතපකාටම පම්කට අලුපතන් ඒවා අව ය
නැහැ. අෙට කරන්න තිපබන්පන් bond trading
එකත්ත Securities and Exchange Commission
එපක් නියාමනයට පේන්න කියන එක ෙමණයි.
එතපකාට මුදල් අමාතයාං ය ගාවගන්න ඕනැත්ත
නැහැ, පමාකුත්ත ඕනෑ නැහැ.

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: පලෝකපේ
පකාපහේවත්ත නැති ඒවා පයෝජනා කරන්න එො.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම් වාර්තාවට
ඇතුළත්ත කරන්න මට එකම කාරණයක් තිපබනවා.
මට එක පයෝජනාවක් තිපබනවා. අපි පම්
සම්බන්ධව check කරලා බැලුවාම, එදා ඔබතුමාත්ත
දැක්කා, අනික් ේවිතීයික ගනුපදනුකරුවන් ගත්තත
එක හළු හැටි පසායන විධියක් ගැන කිසිම පදයක්
කවුරුත්ත ළඟ තිබුපණ් නැහැයි කියලා. ඒක තමයි
ඇත්තත කථාව. යන්රණයක් තිබුපණ් නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒකයි මා කියන්පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒ නිසා පම්
ගනුපදනුව ගැන සහ 29වන දා ගනුපදනුව ගැන, මැයි මාසය දක්වා වුණත්ත කමක් නැහැ.- forensic
audit එකක් කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය මා
පයෝජනා කරනවා. පමාකද, ඒපකන් තමයි පසායා
ගන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: ගරු හර්ෂ නිපයෝජය ඇමතිතුමා,
නැවත දීර්ඝ සාකච්ඡාවලට යන්පන් නැතුව
පකටිපයන් ඔබතුමාපේ අදහස කියන්න. පම්පක්
තිපබන නිර්පේ වලට අමතරව ඔබතුමන්ලාට
නිර්පේ එකතු කරන්න තිපබනවා නම්, ඒවා
නි ේිත ව පයන් පයෝජනා හැටියට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. එතපකාට හරි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒ
සම්බන්ධපයන් ඉදිරියට කටයුතු කිරීම සඳහා
නිර්පේ වලට ඇතුළත්ත කරන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: එතපකාට
අජිත්ත පී. පෙපර්රා නිපයෝජය අමාතයතුමාපේ
පදවැනි නිර්පේ යට අපි එකඟ වුණා නම්,
ඉසේපසල්ලාම ඒ එකඟ වුණු පේ පමාකක් කියලා
හැපමෝටම කියලා ඒකට agree පවමු. අනිත්ත
කාරණය පම්කයි. අපි අනිත්ත ආයතන ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑද, නැේද කියන එක ගැනත්ත කථා
වුණා. අෙට පමතැන සියයට 100ක් evidence
තිපබනවා, පසේවක අර්ථසාධක අරමුදපල්
සම්බන්ධයක් තිපබන බවට. පම්වා අර්ථසාධක
අරමුදලට බාු බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා “පසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල” කියන නම කියපවන්නම
ඕනි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම්පකන් අල්ලා
ගන්න ුළුවන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුපේ ෙරණ ඒවා සියල්ලම පම්
report එකට ඇතුළත්ත කරලා ෙටලවා ගන්න ඕනෑ
නැහැ. COPE එපක් සමසේත වාර්තාව ගැන
පනාපවයි පන් අපි දැන් කථා කරන්පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒක පනපමයි මම
කියන්පන්. මම කියන එක අහන්නපකෝ. මට
විනාඩියක්
කථා
කරන්න
පදන්නපකෝ.
අනාගතපේදී පම් සම්බන්ධපයන් උසාවියට යන
මිනිපහකුට කියන්න ුළුවන්කම තිපබන්නට ඕනෑ,
“මම පමන්න පම් සම්බන්ධව, පමන්න පම් මතය
උඩ තමයි මම පම් කාරණය කියන්පන්” කියලා.
පලෝකපේ අපනක් රටවල්වලත්ත ඒක පහායන්න
තිපබන එකම ක්රමය තමයි forensic audit එක.
එතපකාට දන්නවා, කවේද ගත්තපත්ත, කවේද බෑපේ,
කීයටද බෑපේ, පකාපහාමද බෑපේ, බාන්න කලින්

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ කියන්පන්,
පසේවක අර්ථසාධක අරමුදලට තමයි ඒවා
විකුණන්පන්. එතපකාට පසේවක අර්ථසාධක
අරමුදපල් funds govern කරන ක්රමය ගැන මීට වඩා
transparent තත්තත්තවයක් - විනිවිදභාවයක් - තිබිය
යුතුයි.
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කරන්න ඕනෑ. පමපහම කරන්න බැහැපන්. අෙට
ඒක කරන්න බැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මම කිේව
කාරණය ඒ විධියටම දැම්මා නම්, සාකච්ඡා කළ යුතු
පේවල් පගාඩක් ඉවරයි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,
කලින් කිේව පයෝජනා තුන ලියන්නපකෝ.

සභො තිතුමො: පයෝජනා ටික ඇතුළත්ත විය යුතු
තැන් ටික කියන්නපකෝ. ඕනෑ නම් ෙැය ගණනක්
සාකච්ඡා කරමු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:
පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. දැන් ෙරීක්ෂණයක් කරනවා. Perpetual
Treasuries එක පිළිබඳව ෙරීක්ෂණය කරන පකාට
අපනක් ආයතනවල සිේධිත්ත එළියට එනවා.
එතපකාට ඒවා පනාකර ඉන්නද?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ, කථා
කරන්න පදයක් නැහැ. ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා
නිපයෝජය ඇමතිතුමාපේ අදහසේ ටික ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමා කිේවා. පදවැනි කාරණය
තමයි, “පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල” කියන එක
අනිවාර්යපයන්ම ඇතුළත්ත කරමු. ඒකට අපි
ඔක්පකෝම එකඟයිපන්. ඒ පයෝජනා පදකයි, ගරු
සභාෙතිතුමාපේ පයෝජනාවයි තුනයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට අවසේථාව පදන්නපකෝ. මම කියන්පන් පම්කයි.
වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අෙට අදාළ නැති
ඒවා කියන්න එො.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: “අපනකුත්ත ගනුපදනු” කිේවාම, ඒ ගනු-පදනුව අසේපසේ අපනක් ගනුපදනුවල වංචා ගැනත්ත තිබපන්නට ඕනෑ. එච්චරයි
තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: පහාඳයි, කරුණු තුනයි. පම්ක
පල්කම් කාර්යාලයක් විසින් කරන්න ඕනෑ වැඩක්.
ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා මට නි ි
ේ තව අදහසේ කියන්න.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: අදාළ අය
ගැන ෙමණක් කථා කරන්න. නැත්තනම් මුළු
ලංකාපේම money market-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඇයි දාන්න බැරි?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපනකුත්ත ගනුපදනු සහ අපනකුත්ත ප්රාථමික ගැණුම්කරුවන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මම ගරු දයාසිරි ජයපසේකර ඇමතිතුමා කරු
පයෝජනාවක් ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි, එච්චරයි. ඇයි
අපි දාන්පන් නැත්තපත්ත?
වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට විනාඩියක් පදන්න. පම් වාර්තාපේ සිදුවන
අකටයුත්තත තමයි පම්. ගරු සභාෙතිතුමනි,
ොර්ලිපම්න්තුව අෙට ෙැවරුපේ නි ේිත ගනුපදනුවක් පිළිබඳව පසායා බලන්න විතරයි.
එතපකාට ඒ කාරණයට අදාළව විතරක් Report එක
ලබාපදන එක තමයි සාධාරණ. ඒකට අපනක්
dealersලා, අරවා පම්වා ෙැටපලේවාම අපි පම්ක
කපළේ සේභාවපයන් පනපමයි කියලා ප්ර ේනයක්
ඇති පවනවා. පවන පකපනකුපේ නමක් ඇතුළු
කරන්න අෙට අයිතියක් නැහැ. පම් ගනු-පදනුවට
අදාළ සමාගමයි,-

සභො තිතුමො:
පම්ක ඉවර කරගන්න මට
පොඩ්ඩක් ඉඩ පදන්නපකෝ. “කාරක සභාපේ පොදු
නිර්පේ ය” කියන එපක් පම් විධියට කියනවා.
“2015 සහ 2016 යන වසර පදක තුළදී ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව නිකුත්ත කරන ලද බැඳුම්කර,ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: මපේ අදහස
නම්, money market එකට ප්ර ේනයක් පනාවන ඒවා
අදාළ තැනට පේන්න. පම්ක පහාල්මන් කරන්න
එො කියන එකයි මම කියන්පන්. අපි පම්
පසායන්පන් නි ේිත කාලයක සිේධ වුණු
කාරණාවක් ගැනයි. අපනකුත්ත කාරණා ගැන අෙට
COPE එපක් වාඩි පවලා තව දුරටත්ත සාකච්ඡා
කරන්න ුළුවන්. පම්ක involve පවන්පන්
ලංකාපේ money market එකට. කරුණාකරලා
ඒක අවුල් කරන්පන් නැතුව පම් වාර්තාව හදන්න
ඕනෑ කියන එකයි මපේ අදහස. පමාකද පහේතුව,
ෙසේපසේ පම්වා පලාකු ප්ර ේන බවට ෙත්තපවනවා. අපි
පනාදන්න ප්ර න
ේ පම්ක ඇතුපළේ තිපබනවාපන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඇයි නැත්තපත්ත?
වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ කියනකල්. ගරු සභාෙතිතුමනි, පම්ක
පබාඳ කපළාත්ත, ඒ කියන්පන් කවදා පහෝ පම්ක
අධිකරණයට අරපගන ගිපයාත්ත පමන්න පම් පේ
පවන්න ුළුවන්. “පම් බලන්න, මහ බැංකු
අධිෙතිවරයාට අදාළව ගහලා තිපබවා 29වැනිදා
එක. ොර්ලිපම්න්තුව කියලා තිපබන්පන් පම්
කාරණය ගැන විතරක් ෙරීක්ෂා කරන්න කියලා. පම්
කමිටුව ේපේ සහගතව කටයුතු කරලා තිපබනවා”
කියලා කිේපවාත්ත, උසාවිය අපි ගන්න තීරණය
පනපමයිපන් ගන්පන්. Lawyersලා අපි කියන ඒවා

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඉතින් පහාඳයිපන්
ඒවා එළියට එන එක.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: නැහැ, මම
කියන්පන් පම්කයි. අපි පකාපහාමද අපනක්
primary dealersලා සියලුම පදනාම පම්කට
ගාවගන්පන්. එපහම නම් අපි ඒවා පවනම කථා

( 750 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පනපමයිපන් පෙන්වන්පන්. ඒ නිසා අෙට භාර දීු
වගකීම අපි අදාළ rule එපක් අරපගන යමු. ඊට එහා
ෙැත්තපත්ත සිදුවන අතුරු කාරණා පම්කට අව ය
නැහැ. අව ය නම් කවුරු පහෝ මන්ීවරපයකුට
ඊළඟ එකට පයෝජනාවක් දාන්න ුළුවන් ෙරීක්ෂා
කරන්න කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ. ඔතනට එන්න ඕනෑ, අර්ුන්
මපහේන්රන්, ඒ වාපේම සාක්ෂිවලින් පහළිදරේ
පවලි තිපබනවා තව පදපදපනක්,-

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො:
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමාට තර්ජනය කරනවා.

ගරු

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: “ඒ සියලු පදනාම
පම්කට සම්බන්ධ බව සාක්ෂිවලින් අනාවරණය වී
තිපේ” කියලා දාන්න.

වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: නැහැ, තර්ජනය
කිරීමක් පනපමයි ඉල්ලීමක්; පයෝජනාවක්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මුල් එක දාලා,
“එපමන්ම” කියලා දාලා, පවන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: වංචාවක් පවලා
තිපබනවා කියලා පම් ගනු-පදනු පදපකන් අෙට
තහවුරු පවලා තිපබනවා. ඒ නිසා අපනක් ගනුපදනු ගැනත්ත විභාග කරන්න කියලා අපි පයෝජනා
කරනවා. ඒක අෙට ප්ර න
ේ යක් නැහැ. ඒ වාපේම පම්
ගනු-පදනුවලින් අෙට තහවුරු පවලා තිපබනවා,
ෙර්ෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම අතිපර්ක ලාභයක්
ලබාපගන තිපබනවා කියලා. ඒ නිසා අපනක් ඒවා
ගැනත්ත ෙරීක්ෂා කරන්න. ඒකපන් ඇත්තත තත්තත්තවය.
ඒ කියන්පන් එක කාරණයක් ගැන පම් ගනුපදනුපවන් අෙට තහවුරු පවලා තිපබනවාපන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
පමතුමන්ලා කියන්පන්, හිටු මහ බැංකු
අධිෙතිවරයා තමයි වැරැේද කරලා තිපබන්පන්, තව
ඉන්නවා නම් පහායලා බලන්න කියලා.

අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක වැරදියි. පම් මුළු
process එකම වැරදියි කියලා කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Mrs. Senewiratne
4පදපනක් ගැන කිේවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අනිත්ත අය ගැනත්ත
කියන්න.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අපි හයිපයන් කෑ
ගහන්පන් නැතුව පම්ක ඉවර කරගමුද?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
නිලධාරින්” කියලා දාන්න.

සභො තිතුමො: නැහැ, නැහැ.

“අපනකුත්ත

සභො තිතුමො: පම් කාරණය හරිපන්?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අපනක්
නිලධාරිනුත්ත බලෙෑමක්පන් කරලා තිපබන්පන්.
පමතුමා part එක දාලා, උඩට අරපගන ගිහිල්ලා
සම්මත කපළේ. Mrs. Senewiratne ම කිේවාපන්,
“Do it” කියලා කිේවා කියලා.

සභො තිතුමො: පම් කාරණය හරිපන්.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි පමපහම
කරමු. පොදු නිර්පේ පේ ගැටලුවක් නැත්තනම් අෙට
අපනක් කරුණුවලට යන්න ුළුවන්. පොදු
නිර්පේ ය සම්බන්ධපයන් ගරු දයාසිරි ජයපසේක
ඇමතිතුමා මතයක් ඉදිරිෙත්ත කළා. ඒක නිවරදි
කරපගන අපි ඉසේසරහට යමු. ඒපකන් කියන්පන්,
2015, 2016 යන වසර පදක තුළදී ශ්රී ලංකා මහ
බැංකුව සිදු කළ බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම්වලදී එවකට
අධිෙතිව සිටි අර්ුන් මපහේන්රන් මහතා මැදිහත්ත
වීමක් පහෝ බලෙෑමක් සිදුකළ බවට සාධාරණ
සැකයක් ඇති විය හැකි ආකාරපේ සාක්ෂි පහෝ
කරුණු කාරක සභාව ඉදිරිපේ පහළිදරේ වී ඇති බව
කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.” අව ය නම්
ඒක දාන්න ුළුවන්. එතපකාට කියන්න පවන්පන්,
“බලෙෑමක් සිදුකළ බවට සාධාරණ සැකයකින්
පතාරව කරුණු හා සාක්ෂි කාරක සභාව හමුපේ
පහළිදරේ වී ඇත” කියලා. එපහමද?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඔබතුමන්ලා
පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම පයෝජනා කරන්නම්. පමම
පකටුම්ෙපත්ත 42 පවනි පිටුපේ 11 පවනි නිර්පේ ය
යටපත්ත, “...සිදු කළ බවට සාක්ෂි පහෝ කරුණු
කාරක සභාව ඉදිරිපේ පහළිදරේ වී ඇති බව කාරක
සභාව නිරීක්ෂණය කරයි...” කියලා පයදීම පහාඳයි.
එතපකාට පම් කාර්ය අවසානයි පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
මම
කියන්පන්,පමතැනම පම් අග, මුල පවනසේ කරන්න
එො කියලායි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මැතිතුමනි, ඔබතුමා කියන පදය අහන්න.
ඔබතුමාම මට කියන්න පම් පකාටපසයි, අපනක්
පකාටපසයි අතර තිපබන පවනස පමාකක්ද කියලා.
ගරු මහින්දොනන්ද
සභාෙතිතුමා කියන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම පනපමයි.

අලුත්ගමපේ

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
පහළිදරේ පේ...” කියලා තිපබනවා.

සභො තිතුමො: එපහම නම් පම්ක පකපමයි හරි
එක. නැත්තනම් පම්ක වැරදි පවන්පන් පකාපහාමද?

( 751 )

මහතො:
“...කරුණු

ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

පයෝජනා කරන පදය වන්පන්, අපි cover කරන්පන්
ඒ මුළු කාලයම පන්. අර්ුන් මපහේන්රන් මහතාපේ
නම ඇතුළත්ත කරන එක ප්ර ේනයක් නැහැ. ඒ වාපේම
අපප්ප හිටු විගණකාධිෙතිතුමාපේ සාක්ෂිපයන්ම
පෙපනනවා, තව නිපයෝජය නිලධාරින් පදපදපනක්
එම විවාදයට අයුතු පලස සම්බන්ධ පවලා
තිපබනවාය කියලා. ඊළඟට, පී. සමරසිරි මහතා
කියනවා, “අපි තමයි පමම තීරණය තනිකර
ගත්තපත්ත” කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක
මන්ීතුමනි,
වචනපයන්-වචනය
කියන්න.
ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: 2015- 2016
යන වසර පදක තුළදී ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ සිදු
කරන ලද බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීපම් ක්රියාවලිපේදී,
අෙ ෙරික්ෂාවට භාජනය කරන ලද- අපි දන්පන්
නැහැ. අෙට ඔක්පකෝන්ටම අර්ුන් මපහේන්රන්
මහත්තමයා සම්බන්ධයි කියලා කියන්න බැහැ- අෙ
ෙරික්ෂාවට භාජනය කරන ලද ගනුපදනු පදකක්
තිපබනවා පන්. පදකක් පහෝ එකක් තිපබනවා පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
තිපබනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Dr. Azim.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එතපකාට ඒ
Tender Board එපක් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මපේ
හැඟීම අනුවයි මම පම් කියන්පන්. ඒ අනුව, මපේ
පයෝජනාව වන්පන්,-

පදකක්

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි අර්ුන්
මපහේන්රන්පේ සම්බන්ධය ගන්පන් එකකටයි. 27
පවනිදා ගනුපදනුපේ දී එවකට මහ බැංකුපේ
අධිෙතිව සිටී අර්ුන් මපහේන්රන් මහතාපේ
මැදිහත්තවීමක් පහෝ බලෙෑමක් සිදු කර ඇති බවට
සාධාරණ සැකයකින් පතාරව-

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: සමරසිරිත්ත
ඉන්නවා. අරයත්ත ඉන්නවා. පමයත්ත ඉන්නවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
අහපගන ඉන්න මම පම් කියන පේ.

පොඩ්ඩක්

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමනි, අජිත්ත පී. පෙපර්රා
මැතිතුමා කියන පදය අයපගන ඉන්න. එය වැදගත්ත.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ නැහැ.
සාධාරණ සැකයකින් පතාරව කියලා පයාදන්න
බැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කියන්පන්
පමච්චරයි. අර්ුන් මපහේන්රන්-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක උසාවියක්
පනාපවයි. එපහම පයාදන්න බැහැ.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒ පේදය
අවසන් කරනවා. ඊට ෙසුව-

සභො තිතුමො: දැන් පම්ක තමයි දාන්න ුළුවන්
ක්රමය වන්පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඉන්න. ඉන්න.
ගරු අනුරු දිසානායක මන්ීතුමනි, තව පොඩි
පකාටසක් පයාදන්න තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සාධාරණ සැකයක්
ඇති විය හැකි ආකාරපේ පහෝ සාක්ෂි- පමන්න
පම්කයි මම කියන්පන්-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
පවනසේ කරන්න පදයක් නැහැ පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මට කථා කරන්න
ඕනෑ. විනාඩියක කාලයක් පදන්න.

එපහමනම්

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අනුර දිසානායක
මන්ීතුමනි, මපේ පයෝජනාවක් තිපබනවා.
“...බලෙෑමක් සිදු කළ බවට සාක්ෂි පහෝ කරුණු
කාරක සභාව ඉදිරිපේ පහළදරේ වී ඇති බව කාරක
සභාව
නිරීක්ෂණය
කරයි...”
“සාධාරණ
සැකයක්...” කියන පකාටස ඕනෑ නැහැ. පකළින්ම
ෙැහැදිලිව ඔප්පු පවනවා කියන එකයි පම්පකන්
කියන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්
“ඔක්පකෝම බැඳුම්කර” කියලා කියන වචනය
පවනුවට, අපි පයාදනු ලබනවා “නිෂේිත” කියලා.
පමතැන්ට ඒක එන්න එෙෑයැ. ඊට ෙසුව පමපහම
පයාදන්න ුළුවන්. “ඊට අමතරව,ඊට ෙසුව මාර්තු
මාපසේ සිදු වූ එම ගනුපදනුපේදී ද වි ාල අලාභයක්
සිදු වී ඇති බැවින්, ඒ වාපේම ඒ කාල ෙරතරය
ඇතුළත්තව -තවත්ත පමානවා හරි ගනුපදනුවක් සිදු
වුණා නම් අෙට ගණන කියන්න ුළුවන්- පම්
ගනුපදනුපේ
තිපබනවා.
ඒවා
පිළිබඳව
ෙරීක්ෂණයක් කර එයට සම්බන්ධ ුේගලයන්ද
අනාවරණය කර ගත යුතුය” යනුපවන් සඳහන් කළ
හැකියි.

සභො තිතුමො: “...බලෙෑමක් සිදු කළ බවට සාක්ෂි
පහෝ කරුණු කාරක සභාව ඉදිරිපේ පහළිදරේ වී
ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරයි...”
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: කරුණු කාරණා
මත ඔප්පු පවනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: දැන්, පමතැන
සාධාරණයක් ඉෂේට පවන්න එෙෑයැ. දැන් පම්
ෙළමුපවනි පේදය as it is තියන්නද එපහම නම්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට පෙපනන
කාරණය පමයයි. අපි අග, මුල පවනසේ කරන්න
පදයක් නැහැ. ගරු සභාෙතිතුමනි, මම ඔබතුමාට
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

සභො තිතුමො: ෙළමුපවනි පේදයට තවත්ත එකතු
කිරීමක් කරන්න ඕනෑද?

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අදාළ නිලධාරින්
කියලා දැම්මාම අර කට්ටටියත්ත අහු පවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි
ෙළමුපවනි පේදයට එකඟ පවමු. ෙළමුපවනි පේදය
අකුරක්වත්ත පවනසේ පනාකර as it is තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
සභාෙතිතුමාත්ත සමඟ එකඟයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Tender Board
එපක් නිලධාරින් කියලා-

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
ඉතින්,
“සාධාරණ සැකයක් ඇති විය හැකි...” කියන
පකාටස පවනසේ කරන්න කියලායි මම නම්
කියන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Tender Board
එපක් membersලා පම් සාක්ෂි වල ඉන්නවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නම දාන්න එො.
අදාළ නිලධාරින් කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ. එපහම
පනාපවයි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අදාළ නිලධාරින්
කියලා දැම්මාම අර කට්ටටියත්ත අහු පවයි. ඒකයි මම
කියන්පන්.

ගරු
දයොසිරි
ජයපසේකර
මහතො:
දයාසිරි ජයපසේකර මැතිතුමනි, පොඩ්ඩක් අහපගන
ඉන්න.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
හිපතනවා,” සාධාරණ සැකයකින්...”
පකාටස පයාදන්න ඕනෑ කියලා.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
පවන්න ඕනෑ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
කරුණාකරලා මටත්ත විනාඩියක කාලයක් ලබා
පදන්න. පොඩ්ඩක් අහ ගන්න. මපේ අදහසත්ත
ගන්න. ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මැතිතුමනි, පමතැන
පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා. අපි නම් දැම්පමාතින් ඒ
නම් තිපබන අය ෙමණයි අහු පවන්පන්.

මට
කියන

ඒක පවනසේ

සභො තිතුමො:
එපහනම්, එම පකාටසත්ත ඒ
ආකාරපයන්ම තිපබන්න හරිනවා. දැන්, පමම
පකටුම්ෙපත්ත සඳහන් කරුණුවලට අමතරව පවන
තිබිය යුතු කරුණු පමානවාද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
සභාෙතිතුමනි, පමය අංක 01 කියලා දාන්න.

එකඟයි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පමයට අදාළ
නිලධාරින් කියලා පයාදමු. සමසේත ක්රියාවලියටම
අදාළ නිලධාරින්ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මටත්ත කථා
කරන්න තත්තෙරයක කාලයක් ලබා පදන්න. පම්පක්
සාක්ෂි තිපබනවා. අඩුම තරපම් පී.එන්.වීරසිිංහයි,
බී.ඩී.ඩේිව්.ඒ. සිල්ව්ොයි පදන්නො-

ගරු

සභො තිතුමො: පහාඳයි.

සභො තිතුමො: එපහම වැඩක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එක අකුරක්වත්ත
පවනසේ පනාකර අංක 01 කියලා දාන්න. මම පම්
ෙැහැදිලි කර ගන්නයි කියන්පන්. පදවැනි එක ඒ
විධියටම දාන්න පමම ක්රියාවලිය තුළ නිපයෝජය
අධිෙතිවරුන් වන-

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පමයට අදාළ
නිලධාරින් කියලා පයාදමු.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කරුණා කරලා මම
කියා සිටින්පන් දැන් පවලාව 4.15යි. පම්ක
තවදුරටත්ත පගන යන්පන් නැතිව අවසන් කරන්න
ඕනෑ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මම කියන්පන්
නම් දාන්න එො, නිලධාරින් කියලා දාන්න
කියලායි.
සභො තිතුමො: ගරු අජිත්ත පී.පෙපර්රා මැතිතුමනි,
පමපහම දැම්පමාතින්, “...පමම ක්රියාවලිය තුළට
අදාළ නිලධාරින්...” කියලා

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පවලාව 4.15යි. 5.00ට VAT
ඡන්දය. පහට දිනපේදී ොර්ලිපම්න්තුවට පමය
ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පමයට සම්බන්ධ
අදාළ නිලධාරින් කියලා දාන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
ක්රියාවලියට-

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අනුර
දිසානායක මන්ීතුමනි, අදාළ නිලධාරින් කියලා
දැම්මාට කමක් නැහැ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: සමසේත පනාපවයි,
පමම ක්රියාවලියට.

සමසේත

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමම ක්රියාවලියට
අදාළව අපනකුත්ත සියලු නිලධාරින් පම් සඳහා
වගකිව යුතු බව-

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: Tender Board
එපක් නිලධාරින් කියලා-

( 753 )
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ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො:
වගකිවයුතු බව පයාදන්න බැහැ.

හා සියලුම ආයතනවලින්- අයකර ගතයුතු
බව නිර්පේ කරන අතර, ඒ සඳහා අව ය
අධිකරණමය ක්රියා මාර්ග ගත යුතු බව
කාරක සභාව අවධාරණය කරයි.

නැහැ, නැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පමම වැරදි
සහගත ක්රියාවලියට සම්බන්ධ වී ඇති සියලු
නිලධාරින්ට එපරහිව කටයුතු කළ යුතු බව කාරක
සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.
සභො තිතුමො:
ගරු මන්ීවරුනි, එතපකාට
ඔබතුමන්ලා බලන්න පම් වාකයපයන් තිපබන්පන්
පමාකක්ද කියලා. උගත්ත ගරු මන්ීතුමන්ලා පම්
පකටුම්ෙපත්ත සඳහන්ව තිපබන වාකය කියවන්පන්
නැති වුණාම තිපබන ප්ර ේනය තමයි පම්. මම පමම
පකටුම්ෙපත්ත 42වන පිටුපේ, 11 වන නිර්පේ පේ
පදවැනි පේදපේ සඳහන් සියල්ල කියවන්නම්.
ඔබතුමන්ලා සංප ෝධනය කරු පකාටස හරි. ඊළඟ
පකාටපසේ පමපසේ සඳහන් වනවා:
“... කාරක සභාව විසින් කරන ලද ෙරීක්ෂණ හා
සාක්ෂි විභාග කිරීම්වලදී, ඇතැම් ගනුපදනුවල
උෙරිම ොරදෘ යභාවය පනාමැති බවද, එහිදී
කටයුතු කළ ආකාරපයන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
වි ේවසනීයත්තවය ෙළුඳු වී ඇති බව ද යන්න පිළිබඳව
සාධාරණ සැකයක් ඇති විය හැකි ආකාරපේ සාක්ෂි
පහෝ කරුණු කාරක සභාව ඉදිරිපේ පහළිදරේ වී
ඇති බව කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.



එපමන්ම, එබඳු ආකාරපේ කටයුතු මින්
ඉදිරියට සිදු පනාවීම සඳහා අව යපයන්ම
ගත යුතු සියලු පියවර, ආපේක්ෂණ හා
තුලනයන් ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහාත්ත,



එකී ආපේක්ෂණ හා තුලනයන් මහ බැංකුව
විසින් නිසි ෙරිදි ක්රියාපේ පයාදවන බවට
පසායා බැලීම සහ සහතික කිරීම සඳහාත්ත,
ඒ පිළිබඳව ෙසු විෙරම් කිරීම සඳහාත්ත,
ොර්ලිපම්න්තුව සෘුව මැදිහත්ත විය යුතු
අතර එය ොර්ලිපම්න්තුව සතු රාජය මූලය
ොලනයට අදාළ මූලික වගකීම බව කාරක
සභාව අවධාරණය කරයි.”

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. එහි තවදුරටත්ත
සඳහන් පවනවා:
“එපසේ ක්රියාත්තමක කිරීපමන් රජයට සිදු වූ
අලාභයන් අය කර ගැනීම සහ ෙවතින නීති යටපත්ත
ක්රියාත්තමක වීම ොර්ලිපම්න්තුව සතු වගකීමක් පලස
ඉතා ඕනෑකමින් කාරක සභාව නිර්පේ කරයි.”
එතැනින් ඒ පකාටස අවසන් පවනවා. නමුත්ත තව
දුරටත්ත සඳහන් පවනවා,

එබැවින්, -මම “එබැවින්” කියලා පයාදලා
තිපබන්පන්, “ඉහත සියලු කාරණා නිසා කියන
අර්ථය සඳහන් පවන්නයි. ඒකයි මපේ වචනාර්ථය
වන්පන්.-

“එපසේම, යළි පමවැනි තත්තත්තවයක් ඇති වීම
වැළැක්වීමට පියවර ගැනීම ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
තුළ සහ ඊට අනු ාංගික අපනකුත්ත ආයතන තුළ
සුදුසු යාන්රණයක් ක්රියාත්තමක වීම එම ආයතන
විසින් ොර්ලිපම්න්තුවට සහතික විය යුතු බව කාරක
සභාව අවධාරණය කරයි.

එපසේ වගකිව යුතු ුේගලයන් පහෝ
ආයතනයන්ට එපරහිව ෙැනවිය යුතු
දණ්ඩනයන් පහෝ පවනත්ත නියමයන්
නිර්පේ කිරීම සඳහාත්ත,

එපසේම,

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: දණ්ඩනයක් කියලා
පයාදන්න බැහැ.

රපට්ට මූලය අව යතා සුරාලීම සඳහා වගකිව යුතු
ප්රධානතම ආයතනය වන ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
මූලය පටන්ඩර් නිකුත්ත කිරීම් හා ප්රදානය කිරීම්වලදී
ඒ පිළිබඳව කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහාත්ත
අව ය සියලු ෙසු විෙරම් කිරීම සඳහාත්ත විධායකය
මඟින් විප ේෂ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් වහාම ෙත්ත
කළ යුතු යයි ද කාරක සභාව නිර්පේ කරයි.

සභො තිතුමො:
ඔපහාම ඉන්න කියනකම්.
ඔක්පකෝම කියවන්න ඕනෑ.


“එපසේම, නිර්පේශිත දණ්ඩනයන් පහෝ
පවනත්ත නියමයන් අව ය අයුරින්
ක්රියාත්තමක වන බව පසායා බැලීම සහ
සහතික කිරීම සඳහාත්ත, ඒ පිළිබඳව ෙසු
විෙරම් කිරීම සඳහාත්ත,

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට විනාඩියක්
කථා කරන්න පදන්න.

එපසේම, ඒ කාලපේ සිදුවී ඇති බැඳුම්කර ගනුපදනු
හරහා ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්පගන් එක්
ආයතනයක් - ඕනෑ නම් අෙට පයාදා ගන්න ුළුවන්
Perpetual Treasuries Limited කියලා- ඉතා වි ාල
මූලයමය ලාභාං - පමහි ලාභාං පනාපවයි. ලාභ
යනුපවන් නිවැරදි විය යුතුයි. එය අපි නිවැරදි විය
යුතුයි කියලා කිේවා- උෙයාපගන ඇති බව කාරක
සභාව නිරීක්ෂණය කරයි.





එකී අයථා කටයුතු පහේතුපවන් රජයට හා
මහජනතාවට සිදුවී ඇති අලාභය පහෝ
ොඩුව එකී වගකිව යුතු ුේගලයන්පගන් all - පහෝ ආයතනවලින් -ඒ ආයතනවලින්

( 754 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පමම ගනුපදනුවලදී අයථා අන්දමින් කටයුතු කර
ඇති ඕනෑම ුේගලයකුට මින් ඉදිරියට කිසිඳු විපටක
පමරට කිසිම රාජය පදොර්තපම්න්තුවක, රාජය
සමාගමක පහෝ රජයට සම්බන්ධ කිසිඳු ආයතනයක
පසේවය කිරීමට ඉඩකඩ ලබා පනාදිය යුතු යයිද
කාරක සභාව වැඩිදුරටත්ත නිර්පේ කරයි.”

මපහේන්රන්ට අමතරව පම් ගනුපදනුවට සම්බන්ධ
තවත්ත ුේගලයන් මහ බැංකුපේ ඉන්නවා. ඒ නිසා
එතැන specifically තිපබන්න ඕනෑ, මහ බැංකුපේ
පජයෂේඨ ධුර දරන කියලා පහෝ කුමක් පහෝ ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑ පම් ක්රියාවලියට සම්බන්ධ අය. ඒ
අයපේ නම් ලැයිසේතුව ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ
කියලා මම කිේව එක ඉවත්ත කර ගන්නම්. පමාකද,
අහිංසක මිනිසුන් කිහිෙ පදනකු සිටින නිසා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට විනාඩියක්
පදන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා: ඔබතුමා ඒක
ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ තැන නිවැරදිව කියන්න.

සභො තිතුමො: මම කියවලා අවසාන නැහැ, තවත්ත
තිපබනවා. පම් සියල්ල කියවා අවසන් වීපමන් ෙසුව
ඔබතුමන්ලාට අව ය කාරණා ඇතුළත්ත කරන්න.
පමහි තවදුරටත්ත සඳහන් පවනවා:

ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා: 42වැනි පිටුපේ
සඳහන් පවනවා පන්, එබැවින්,- කියන එකට යටින්
“එපසේ වගකිව යුතු ුේගලයන්” කියලා.

“ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජපේ
ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාපේ 148වැනි වගන්තිය
ප්රකාරව රාජය මූලය ොලනය සම්ූර්ණපයන්ම
ෙැවරී ඇති පමම උත්තතරීතර ොර්ලිපම්න්තුව පවත,
කාරක සභාවට පමපතක් ඉදිරිෙත්ත වී ඇති සියලු
පල්ඛ්න, පතාරතුරු හා සාක්ෂි (එකී ඇතැම්
පතාරතුරු සංපේදී යයි ප්රකා වුවද) ඉතා ඉක්මනින්
ඉදිරිෙත්ත කිරීම කාරක සභාපේ දැඩි වගකීමක් බවද
කාරක සභාව වි ව
ේ ාස කරයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔේ, වගකිව යුතු
ුේගලයන් කවුද කියලා අපි හඳුන්වමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: වගකිව යුතු
ුේගලයන් මහ බැංකුපේ,සභො තිතුමො: ෙැහැදිලි කිරීම් අව ය නැහැ.
පමාකද, අපි සෑම පදනාටම පත්තරුම් ගන්න ුළුවන්.
වාකය ලියන්න ඕනෑ සේථානය ෙමණක් කියන්න.

එම වගකීමට අනුව පමම නිර්පේ සහිත වාර්තාව
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන අතර පමම
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කිරීපමන් ෙසු ොර්ලිපම්න්තුව තුළ
ඒ පිළිබඳව විවෘත සංවාදයක් ඇති කළ යුතු බවටත්ත
කාරක සභාව නිර්පේ කරයි.” කියලා. ඒක තමයි
පම් වාර්තාපේ පොදු හරය. ඒකට ඇතුළත්ත කරන්න
තවත්ත පදයක් තිපබනවාද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: “එපසේ වගකිව යුතු
ුේගලයන්” කියන තැනට එනවා,ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මූලය මණ්ඩලය
සම්බන්ධ නැහැ පන්.
සභො තිතුමො: අද positive වැඩි පවලා. Negative
වුණා නම් පහාඳයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තවත්ත ඇතුළත්ත
කරන්න පේවල් තිපබනවා.

ගරු පහකටර්
මණ්ඩලයක් නැහැ.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒ වාර්තාව
ෙැහැදිලියි. තවත්ත ඇතුළත්ත කරන්න පදයක් නැහැ.
මම ඒක අනුමත කරනවා. අපි එකඟයි.

අප්පුහොමි

මහතො:

මූලය

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඇතුළත්ත
කරන්න තිපබන පදයක් ඇතුළත්ත කරන්න.
සභො තිතුමො: පම් තරම් උනන්දුවක් කලින්
තිබුණා නම්, පකාෙමණ පහාඳද? මම නැඟිටලා
යනවා යන්න.

සභො තිතුමො: පම් කරුණුවල සියල්ලම
තිපබනවා. ඔබතුමන්ලා නිකම් කියවනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක bulldoze
කරනවා නම්, bulldoze කරමු. සභො තිතුමො:
පම්කට ඇතුළත්ත කරන්න තව පමානවා පහෝ
තිපබනවාද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතැන අවසානයට
ඇතුළත්ත කරන්න තිපබන්පන් පමෙමණයි.
සභො තිතුමො: මම නැඟිටලා යනවා යන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කවුරුවත්ත
ලියන්පන් නැත්තනම් මම තනියම පහෝ ලියනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කලබල පවන්න
එො. අපි කරන්පන් වැදගත්ත කටයුත්තතක්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඔබතුමා ලියන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 42වැනි පිටුපේ
“එපසේ වගකිව යුතු ුේගලයන්” කියලා තිපබනවා
පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කරුණු ටික කියැවීම
ගැන සේතුතිවන්ත පවනවා. නමුත්ත, පමතැන මම
කියා සිටි කරුණක් අන්තර්ගත පවලා නැහැ. අර්ුන

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: “ුේගලයන් පහෝ
ආයතනයන්” කියන පදකම සඳහන් පවනවා.
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ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: “එපසේ වගකිව යුතු
ුේගලයන්” කියන එක විසිරිලා පන් තිපබන්පන්.
එතැනට ඇතුළත්ත කරමු, “එපසේ පමම ගනුපදනුවට
වගකිව යුතු ුේගලයන්” කියලා. ප්ර න
ේ ය ඉවරයි
පන්.

ගරු
වීරකුමොර
දිසොනොයක
මහතො:
අධිෙතිවරයාපගන් බලෙෑමක් වුණා කියලා ඔවුන්
කියනවා පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒ විධියට කිේවාට
ප්ර ේනයක් නැහැ. පමතැනින් ෙසුව ඒවා ඔප්පු පවයි
පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: හරි.

සභො තිතුමො: වීරකුමාර දිසානායක ගරු
මන්ීතුමනි, පම් උසාවියක තීන්දු ලියන පේලාවක්
පනාපවයි. පම් COPE එපකන් ොර්ලිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කරන වාර්තාවක්.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒක පහාඳයි.
සභො තිතුමො: එපසේ කියන එක පවනුවටද?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ුේගලයන් සහ
ආයතනයන් කියන එක පවනුවට.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ුේගලපයක්
ඉන්නවා කියලා දන්පන්ත්ත නැහැ; ුේගලයන්පේ
නම් දන්පන්ත්ත නැහැ; ඔවුන් නම් කරන්පන් නැහැ
පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, අපනකුත්ත
ුේගලයන්.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමා වාකය
කියන්න.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම් කාරණාවට
එකඟයි.

සභො තිතුමො: අනුර දිසානායක ගරු මන්ීතුමනි,
ඒ වාකය සකසේ කරන ඕනෑ ආකාරය ඔබතුමා
කියවන්න.

සභො තිතුමො: පමතුමා කියු විධියට මම අවසාන
වාකය කියවන්නම්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපසේ වගකිව යුතු,-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අවසාන වාකය
පනාපවයි, අවසානපේ සංප ෝධිත වාකය.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ, එම
සිේධියට කියලා පවන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමම ගනුපදනුවට
වගකිව යුතු අපනකුත්ත,-

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ඒ
වාකය පම් ආකාරයට සංප ෝධනය විය යුතුයි.
පල්කම්තුමිය ඒක ලියා ගන්න. “එපසේ පමම
ගනුපදනුවලට වගකිව යුතු මහ බැංකුපේ අපනකුත්ත
නිලධාරින් පහෝ ුේගලයන් පහෝ ආයතනයන්ට,-

සභො තිතුමො: ඔබතුමා ටිකක් ඉන්න. පමතුමා
කිේවාට ෙසුව එය වැරදිනම් නිවැරදි කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ුේගලයන් ඕනෑ
නැහැ, නිලධාරින් කියලා දමන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමම ගනුපදනුවට
වගකිව යුතු- පමාකද, මහ බැංකු අධිෙතිවරයා
නිපයෝගයක් දුන්නත්ත, අපනක් අයටත්ත වගකීමක්
තිපබනවා එය පනාකර සිටීමට.

සභො තිතුමො: මම නැවත වතාවක් සංප ෝධනය
වාකය කියවන්නම්. “එපසේ පමම ගනුපදනුවලට
වගකිව යුතු මහ බැංකුපේ අපනකුත්ත නිලධාරින්
පහෝ ආයතනයන්ට එපරහිව ෙැනවිය යුතු
දණ්ඩනයන් පහෝ පවනත්ත නියමයන් නිර්පේ කිරීම
සඳහාත්ත.”

ගරු
අනුර
ගනුපදනුවට,-

දිසොනොයක

මහතො:

පමම

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: අන්න හරි.
සභො තිතුමො: ඔබතුමා, ඒක ලියන්න ඕනෑ විධිය
කියන්න පකෝ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතැන එන්න ඕනෑ,
නිලධාරින් හා ුේගලයන් හා කියලායි, පහෝ කියලා
පනාපවයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපසේ පමම
ගනුපදනුවට වගකිව යුතු මහ බැංකුපේ අපනකුත්ත
නිලධාරින් සහ ආයතනයන්ට.

සභො තිතුමො: මම නැවතත්ත සංප ෝධන වාකය
කියවන්නම්. “එබැවින්, එපසේ පමම ගනුපදනුවලට
වගකිව යුතු මහ බැංකුපේ අපනකුත්ත නිලධාරින් හා
ආයතනයන්ට එපරහිව ෙැනවිය යුතු දණ්ඩනයන්
හා පවනත්ත නියමයන් නිර්පේ කිරීම සඳහාත්ත.”
නිවැරදිද?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එතැනට තවත්ත
පදයක් එකතු කරන්න ඕනෑ. අපි විමසූ සාක්ෂිවල
තිපබනවා, සමහර අයට ඒ කියන්පන්, ෙළමුවැනි
සාක්ෂිකරුට, පදවැනි සාක්ෂිකරුට බලෙෑමක් වුණා
කියලා කියු එක ඇතුළත්ත කරන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිවැරදියි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක ඒ නිලධාරියා
දැන ගන්න ඕනෑ. අධිෙතිවරයා බලෙෑමක් කළත්ත
ඔහු නිලධාරිපයක් පන්.

සභො තිතුමො: අපනක් කාරණා නිවැරදියි පන්.
පවන පවනම නි ේිත කාරණා තිපබනවාද?

( 756 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ.

සභො තිතුමො: පම් කාරණා යටපත්ත ඇතුළත්ත විය
යුතු තවත්ත කාරණා තිපබනවා නම්, ඒවා ඇතුළත්ත
කරලා හදන්න. පමහි සඳහන් පවනවා:

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: නැවතත්ත
පවනසේ කරන්නද හදන්පන්. පවන පවනම නි ේිත
කාරණා නැහැ.



ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ විධියට
ලිේපවාත්ත පවන ප්ේ මම කියන්පන් ඔබතුමාපේ
පහාඳටයි. 44වැනි පිටුපේ සඳහන් පවනවා, “කාරක
සභාපේ විප ේෂ නිර්පේ ” කියලා.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්කට ඇතුළත්ත
පවලා පනාමැති කාරණා පමානවාද කියලා බලමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔේ, පම්පක් හරය
ලසේසන පවන්න ඕනෑ නිසයි මම කියන්පන්.
Repetition එකක් තිපබනවා,සභො තිතුමො: ටිකක් ඉන්න. මම දීර්ඝ වාකයයක්
කිපයේවා පන්. ඒක එතැනින් අවසන් පවනවා.
එතැනින් ෙසුව තිපබන ඒවා ඔබතුමන්ලා හදන්න.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ ගැන තමයි පම්
කියන්පන්.

“මහ බැංකුපේ නිලධාරින් විසින් එක් තනි
ආයතනයක් පලස ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
ආයතනයට අයථා වාසියක් ඉෙයීමට හැකි
වන පලස කටයුතු කිරීමටත්ත, එපසේම
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු පලස අදාළ
ආයතනයද එම වාසි ලබා ගැනීපම් අරමුණ
සහිතව ක්රියාත්තමක වීමත්ත - එපහම ඒ
පගාල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ පන්.- මහ
බැංකුපේ මූලය ොලනපේ විනිවිදභාවය
සහ වි ේවසනීයත්තවය සඳහා බරෙතළ පලස
අහිතකර තත්තත්තවයක් වන බැවින් එම
තත්තත්තවය පිළිබඳව නීතිමය බලය සහිත
පිළිගත්ත ආයතනයකින් ුළුල් විමර් නයක්
කිරීමත්ත නැවත එවැනි තත්තත්තවයක් ඇති වීම
වැළැක්වීමට ගත හැකි සියලු පියවර
ගැනීමත්ත නිර්පේ කරයි.” කියලා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිවැරදියි.

සභො තිතුමො: ඒ වාකය නිවැරදියි පන්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක කලිනුත්ත
කිේවා පන්. ඒකම පන් ඒ තිපබන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිවැරදියි.
සභො තිතුමො: මම අවසානයට කියවලා නතර
කපළේ, “එම වගකීමට අනුව පමම නිර්පේ
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන අතර පමම
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කිරීපමන් ෙසු ොර්ලිපම්න්තුව තුළ
ඒ පිළිබඳව විවෘත සංවාදයක් ඇති කළ යුතු බවටත්ත
කාරක සභාව නිර්පේ කරයි.” කියලා. ඊට ෙසුව
නැවතත්ත තිපබන “කාරක සභාපේ විප ෂ
ේ නිර්පේ ”
කියන පකාටස ඇතුළත්ත කරන්පන් නැහැ?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පකාතැනද
කියැවුපණ්. කලින් කියැවුපණ් නැහැ.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: කියැවුණා.
සභො තිතුමො: නැහැ. ෙැහැදිලි කිරීම අව ය නම්,
අනුර ප්රියදර් න යාො ගරු මන්ීතුමා කිේව
කාරණය තමයි පම් තිපබන්පන්.


ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ වාකය ටික ඕනෑ
නැහැ.

“බැඳුම්කර ක්රියාවලිය හරහා රටට අව ය
මුදල් සම්ොදනය කර ගැනීපම්දී රජපේ
හදිසි-,

සභො තිතුමො: ඒක අව ය නැහැ, ඔබතුමන්ලාට
අව ය නම් ඇතුළත්ත කරන්න. සියලු පදනාම
අහපගන ඉන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො
සභාෙතිතුමනි, එය ප්රමාණවත්තද?

මහතො:

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඒක තිපබන්පන් වාර්තාව අවසන් කිරීමක් වාපේ
පන්. ඒ නිසා අපනක් කාරණාත්ත ඇතුළත්ත කරලා ඒක
එන්න ඕනෑ අවසානයටයි.

සභො තිතුමො: පමය ප්රමාණවත්ත නැත්තනම්, ෙසේපසේ
තවත්ත කරුණු එකතු කරමු.

ගරු

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඇති, ඇති.



ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: තවත්ත කාරණා
තිබුපණාත්ත පන්ද?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔේ.
සභො තිතුමො: පහාඳයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: “කාරක සභාපේ
විප ේෂ නිර්පේ ” කියන මාතෘකාව යටපත්ත තිපබන
4වැනි පේදය කියවන්න පකෝ.

( 757 )

“බැඳුම්කර ක්රියාවලිය හරහා රටට අව ය
මුදල් සම්ොදනය කර ගැනීපම්දී රජපේ
හදිසි මූලය අව යතාවන් සුරාලිය හැකි
රාජය මූලය ආයතන සඳහා ප්රමුඛ්තාව ලබා
දීය යුතු බව නිර්පේ කරන කාරක සභාව,
ඒ සඳහා ප්රතිොදන සලසන වගන්ති මහ
බැංකුපේ පමපහයුම් අත්තපොත ඇතුළු
අපනකුත්ත අදාළ පල්ඛ්නවලට ඇතුළත්ත
කළ යුතු යැයි මහ බැංකුවට නිර්පේ
කරයි.”

ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: “මහ බැංකුපේ
නිලධාරින් විසින් එක් තනි ආයතනයක් පලස
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනයට අයථා වාසියක්
ඉෙැයීමට හැකි වන පලස කටයුතු කිරීමටත්ත....”
කියලා උඩින් තිපබනවා. ඒක මත ෙදනම් පවලා අපි
කියනවා-,

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එතැන පොඩි පදයක් තිපබනවා. “බැඳුම්කර
ක්රියාවලිය හරහා රටට අව ය මුදල් සම්ොදනය කර
ගැනීපම්දී රජපේ හදිසි මූලය අව යතාවන්
සුරාලිය හැකි රාජය මූලය ආයතන සඳහා
ප්රමුඛ්තාව ලබා දීය යුතු බව නිර්පේ කරන කාරක
සභාව,....” කියලා, පමතැන සඳහන් කරේදි එය
එතරම් සුදුසු නැහැ පන්ද?
සභො තිතුමො:
කරන්පන්.

එය

ඒ

පගාල්ලන්

සභො තිතුමො: ඊළඟට වාකයයත්ත දමමු.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එහිදි අපිට එළිදරේ
පවලා තිපබනවා අයුතු ලාභයක් ලබලා තිපබනවා
කියලා. ඒ නිසා අෙට සාධාරණ සැකයක් තිපබනවා
තවත්ත පම් ආකාරපේ සමාගම් උෙයා තිපබනවාද
කියලා.

නිර්පේ

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඉසේසර පවලා ඔබතුමා පම් කරුණු ටික සාකච්ඡා
කරලා අවසන් කරන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපනකුත්ත ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්.

සභො තිතුමො: පම් කියන්පන් පොදුපේ.
“පමම ප්ර ේනගත බැඳුම්කර ගනුපදනුවට
සම්බන්ධ ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුපවකු පලස ඉතා
පකටි කාලයක් තුළ අධික ලාභයක් උෙයා
ඇති අතර එපසේ ලාභ ඉෙැයීපම් ක්රියාවලිය
පිළිබඳ ූර්ණ බලැති යාන්රණයක් මඟින්
ෙරීක්ෂණයක් කළ යුතු අතර එමඟින්
ඔවුන්පේ කටයුතු හරහා මහ බැංකුවට හා
රජයට මූලයමය ොඩුවක් සිදු වී ඇත්තදැයි
ඉතා කඩිනමින් අනාවරණය කර ගැනීම
මහ බැංකුපේ වගකීමක් පලස කාරක
සභාව තරපේ වි ව
ේ ාස කරයි.”

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: “අපනකුත්ත
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්” කියලා දමන්න එො.
අපි පම් කථා කරන්පන් කවුරු ගැනද?

අෙට අව ය නම් පම් කරුණු පදක එකතු කරන්න
ුළුවන්. 01හි සඳහන් කරලා තිපබන ටික 03ට
ගන්න ුළුවන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ලංකා බැංකුව
දැනටම involved. ඒ නිසා මම කියන්පන් අනුර
දිසානායක ගරු මන්ීතුමා කියන එකට කිසි
හානියක් නැහැ පන්. “අපනකුත්ත ආයතන” කියලා
දමන්න.



ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඇයි?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්පන්,
“අපනකුත්ත ආයතන” කියලා, කිේවාට ප්ර ේනයක්
නැහැ. මම එපහම කියන්පන් පමාකද දන්නවාද?
අපි පම් කථා කරන්පන් මහජන බැංකුව, NSB එක
ගැන. එතපකාට, පම් රපට්ට බැංකුවලට ගැහුවා
කියලා, අපිට allegation එකක් ඒවි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ලංකා බැංකුව?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතැනට ගන්න
ඕනෑ පමපහම, ප්ම් පිළිබඳව ෙරීක්ෂණ කිරීපම්දී
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම අයුතු පලස වි ාල
ලාභයක් ලබා ඇති බව අපිට තහවුරු වුණා. මහ
බැංකුපේ පමවැනි ගනුපදනු වි ාල ප්රමාණයක් සිදු
පවන බැවින්, තවත්ත අය පම් පිළිබඳව ඉන්නවාද
කියා පසායා බැලිය යුතුයි කියලා අපි නිර්පේ
කරනවා.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: “අපනකුත්ත
ගනුපදනුකරුවන්” කියලා දමන්න.
The Hon. Ajith P. Perera: Primary
dealersලා.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: “අපනකුත්ත
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන්” කියලා දමමු. පමාකද,
ලංකා බැංකුපේ තිපබන එකත්ත අෙට පහායන්න
ඕනෑ. ඒපකන් ගිහිල්ලා Rs. 30 billion, Rs. 40
billion පදනවා.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Very good.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමයින් අෙට
තහවුරු වුණා ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය
ඉන්නවා කියලා. අපි තවත්ත අය ඉන්නවාද කියලා
දැන ගන්න ඕනෑ. තව පිරිසක් ඉන්නවාද කියලා
පහායන්න ඕනෑ. පමයින් අපි තහවුරු කළා
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය පම් ගනුපදනුපවන්
ලාභ ලැබූ බව.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අනිවාර්පයන්ම.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: අනව ය
කාරණා දමන්න එො. වැදගත්ත වාර්තාවක් දමන්පන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, දැන් අපි පම් ෙරීක්ෂණය කපළේ
විප ේෂපයන් ගනුපදනු පදකක් සම්බන්ධපයන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඉහළින් තිපබනවා.
ඒ paragraph එක සියල්ලම එනවා.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

එතපකාට, අනිත්ත අය වැරදි කරලා තිපබනවා නම්
අපි පම් වාපේම කටයුතු කරමු කිසිම ගැටලුවක්
නැහැ. අෙටත්ත පොඩ්ඩක් කථා කරන්න පදන්න. ඒ
නිසා පමය දැමීම තුළින් පම් ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
සමාගමට පදන නිපයෝගය අඩු කරන්න ඕනෑ නම්
අනිත්ත ටික දමන්න. ඒක ලියලා තියා ගන්න.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පමය වැදගත්ත.
පම් ොර්ලිපම්න්තුව. පම් නි ි
ේ ත ගනුපදනුව ගැන
විතරයි අපි කථා කරන්න ඕනෑ. නැත්තනම් එය
බලොනවා. පම් වාර්තාව එළියට යනවා. ඒක රටට
බලොනවා. ඒක නිසා ඒ අදාළ කරුණ ගැන
ෙමණක් අපි කථා කරමු පවනත්ත ඒවා ෙටලවන්න
එො.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පකාපහාමද අඩු
කරන්පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා
දැන් පයෝජනාවක් කළා. පම් පයෝජනාව අහන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒක ලියලා
තියා ගන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි ෙර්පෙචුවල්
පෙෂරීසේ ආයතනය ගැන පහායන්න ගිපේ නැහැ.
අපි ගිපේ බැඳුම්කරය ගැන පහායන්න. බැඳුම්කරය
ගැන පහායාපගන යන පකාට අෙට එළිදරේ වුණා,
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය පලාකු ලාභයක්
ලබලා තිපබනවා කියලා. එහිදි අපිට පදෙැත්තපතන්ම
තහවුරු වුණා, බැඳුම්කරපේ ක්රියාවලියත්ත එක්ක
අර්ුන මපහේන්රන් මහතාපේ සම්බන්ධය ඒ
ෙැත්තපතන් ඔප්පු පවන පකාටම, ඔහුපේ බැණා
පම්ක ලබන පකාටම තවත්ත අපිට වි ේවසනීය පලස
තහවුරු පවනවා අර්ුන මපහේන්රන් මහතා පමහි
ක්රියාවලිපේ ඉන්නවා කියලා. එය පන් අපිට ඒ
පදපකන් තිපබන්පන්. හැබැයි අපි පහායන්න ගිපේ
පමය-, ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය අයුතු
ලාභයක් ලැබුවා කියලා තහවුරු පවලා තිපබනවා.
අපිට අපනක් ගනුපදනු පිළිබඳව, ඔය ප්රාථමික
ගනුපදනු පිළිබඳව- “ප්රාථමික ගනුපදනු” කියලා,
එපහම නම් කරන්පන් නැතිව- අපනක් ගනුපදනු
පිළිබඳවද ෙරීක්ෂණයක් කරන්න.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම් සියලු
පකාන්පේසි දමලා පම් පහාරකපම් බර අඩු කරන්න
හදන්පන්. පම්ක පත්තපරන්පන් නැත්තද? අපිටත්ත
පතපර්නවා පම් පමාකටද යන්පන් කියලා.
සභො තිතුමො: මපේ පයෝජනාවක් තිපබනවා. මම
මපේ පයෝජනාව කරන්නම්, අපප්ප උගත්ත එම්.ඒ.
සුමන්තිරන් ගරු මන්ීතුමා පමය තීතී වාකයපයන්
සකසේ කරාවි. පමපහම පයෝජනාවක් කරන්නම්, පම්
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනපේ විමර් නය තුළ
ඔවුන් අධික ලාභ ලබා ඇති බව නිරීක්ෂණය වන
බැවින්, එය නි ි
ේ ත වන බැවින් , ඔබතුමා නීතීඥ
භාෂාපවන් එය හදන්න. පමවැනි අයුතු ලාභ ලබා
ගැනීපම් තත්තත්තවයන් ඇති වීම වැලැක්වීමට, ඇති
පවලා තිපබනවාද කියලා විමර් නය කිරීමට සුදුසු
යාන්රණයක්-, එය හදන්න පන් දැන් ඕනෑ. එපහම
යාන්රණයක් සකසේ කිරීපම් පයෝජනාව දමමු.
අපනකුත්ත ගනුපදනුකරුවන්ටද අදාළ වන ෙරිදි
කියලා දැම්මාට කමක් නැහැ. සුදුසු යාන්රණයක්
සකසේ කර ඒ මගින් ෙරීක්ෂා කිරීම

සභො තිතුමො: “අපනක් ගනුපදනු පිළිබඳව
පමවැනි ෙරීක්ෂණ යාන්රණයක් සකසේ විය යුතුය”
පන්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අජිත්ත පී. පෙපර්රා
ගරු මන්ීතුමා, ොර්ලිපම්න්තුපේ එක මන්ී
පකපනක් පහාරකම් කරලා අහු පවලා තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගනුපදනුකරුවන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: කියන පේ
අහන්න පකෝ. ගරු සභාෙතිතුමා කිේවා,
ආයතනයක් ෙත්ත කර අපනකුත්ත ගනුපදනුකරුවන්
පිළිබඳ ෙරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අපි දැන්
ෙරීක්ෂා කරන්පන් ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ සමාගම
ගැන පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ.

සභො තිතුමො: ආයතනයක් ෙත්ත කර, ආයතනයක්
සකසේ කර ගනුපදනු-,

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: Bond issue
එක ගැන, හරි පන්. එතපකාට bond issue එකට
සම්බන්ධ පවච්ච සමාගම ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
සමාගම. ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන් අපත්ත තමයි රපට්ට
මූලය පවපළඳ පොළ සහ විපේ අවධානය කියන
සියල්ලම තිපබන්පන්. අපි ොර්ලිපම්න්තුපවන්
අනිත්ත අයවත්ත සැක කරනවා වාපේ වාර්තාවක්
ඉදිරෙත්ත පකළාත්ත එය රටට බලොනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
ගනුපදනු” කිේවාට කමක් නැහැ.

“අපනක්

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගනුපදනු සහ
ගනුපදනුකරුවන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: සභාෙතිතුමා
ලියු පේ අහගන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එතපකාට, ඉතුරු
බිලියන 05 හම්බ වුණු අය.

ගරු
අනුර
දිසොනොයක
මහතො:
අපප්ප
ෙරීක්ෂණපේදී ප්රාථමික ගැනුම්කරුවන් උෙයු එක
පහායන්න ගිහින්, අෙට පකාටු වුපණ් ෙර්පෙචුවල්
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පෙෂරීසේ ආයතනය නම්, අනිත්ත අය ගැන අෙට
කියන්න බැහැ. නමුත්ත, අපි අයුතු ලාභය ලැබූ
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවන් පහායන්න ගියා,
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය අපිට පකාටු වුණා.
එතපකාට, දැන් අෙට අනිත්ත අය ගැන කියන්න
බැහැ. හැබැයි, අපි ගිපේ බැඳුම්කර ගනුපදනුව ගැන
පසායන්න. ඒ කියන්පන්, අපිට ෙර්පෙචුවල්
පෙෂරීසේ ආයතනය පකාටු වුණා. හැබැයි, දැන් අපිට
සාධාරණ සැකයක් තිපබනවා අනිත්ත ගනුපදනු
ගැනත්ත පසායන්න.

දිවයිපනන් පිට යන්න තිපබන නිසා මම කමිටුපවන්
නික්ම යනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පමපහම
තර්කයක් තිපබනවා, පමහි ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ
වාපේම මහ බැංකුපේ නිලධාරින් වැරදියි කියලා
තමයි අපි ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ වැරදියි කියලා
කියන්පන්. එපහම නම්, අනිත්ත ගනුපදනුකරුවන්
වාපේම-, එක් පකපනකුට පම් වැඩය කරන්න බැහැ
පන්. එයට පදෙැත්තතට සම්බන්ධ පවන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා තමයි ෙරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා කිේපේ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: දැන් කරන ලද
සංප ෝධනවලටත්ත-

සභො තිතුමො: ඔබතුමාට සුබ ෙතනවා.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ෙරණ වාර්තාවට මම
ෙක්ෂයි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
සංප ෝධනවලට එකඟයි පන්ද?

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මා ඉන්න පවලාපේ
කරු සංප ෝධනවලට-

සභො තිතුමො: සමාපවලා පොඩ්ඩක් ඉඩ පදන්න.
“ඉදිරිපේදී පමවැනි මූලය අක්රමිකතා ඇති වීම
වැළැක්වීම සඳහා ප්රාථමික පවපළඳුන්පේ පවපළඳ
පොළ කටයුතු හා ේවිතියික පවපළඳ පොළ
ක්රියාකාරිත්තවය පිළිබඳ ෙසු විෙරම් කිරීපම්
යන්රණයක්..” -එතපකාට අර කියන කාරණාවම
තමයි- කියලා සඳහන් කරමු. මුදල් අමාතයාං ය
කියන එක පවනසේ කරනවාද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගනුපදනු
කියනපකාට, අපනකුත්ත ගනුපදනු ඇතුපළේ
තිපබනවා-,

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මහ බැංකුව අදාළ
වන අමාතයාං ය කියලා -

සභො තිතුමො: පමහිදී පමම බැදුම්කර ගනු පදනුව
පිළිබඳව අෙ සිදු කළ විමර් නපේදී නැත්තනම් කාරක
සභාව සිදු කළ විමර් නපේදී Perpetual Treasuries
ආයතනය අතිපර්ක වි ාල ලාභයක් අයුතු පලස
ලබා ඇති බව තහවුරු වී ඇති පහයින්, අපනකුත්ත
ගනු පදනු පිළිබඳව ද ෙරීක්ෂණයක් සිදු කිරීපමන්
පමවැනි අක්රමිකතා සිදු වී ඇති දැයි අනාවරණය කර
ගැනීම සඳහා සුදුසු යන්රණයක් සකසේ කළ යුතු බව
කාරක සභාව තරපේ අවධාරණය කරයි. ඉදිරිපේදී
පමවැනි මූලය අක්රමිකතා ඇති වීම වැළැක්වීම සඳහා
-ඒ කියන්පනත්ත ඒකම තමයි- ඉදිරිපේදී -

සභො තිතුමො: මහ බැංකුව අදාළ වනගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒකත්ත අව ය නැහැ.
සභො තිතුමො: අපි “යන්රණයක්” කියන එක
සඳහන් කරමු. “යන්රණයක් සේථාපිත කිරීම
නිර්පේ කරන අතර එමඟින් මහ බැංකුව රජපේ
මූලය අව යතා සඳහා මූලය සම්ොදනය සිදු කරන
ආකාරය ෙසු විෙරම් කිරීපම් හැකියාව ලැපබනු
ඇත.” කියලා ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එච්චරයි.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපනකුත්ත ගනු පදනු කියලා කිේවාම
ඒක විසිරිලා තිපබනවා. පම්පක් සැකයට ලක් පවලා
තිපබන්පන් පහායා පගන යේදී අධිෙතිවරයායි.
එතපකාට පමම අධිෙතිවරයා යටපත්ත වුණු
අපනකුත්ත ගනු පදනුගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
නැහැ.

දැන් කරු

සභො තිතුමො: හරි පන්. එතපකාට කාටද කියලා
නැහැ. ඊළඟට පම් දක්වා යාවත්තකාලීන පනාකරන
ලද රාජය ණය කළමනාකරණ පදොර්තපම්න්තුපේ
පමපහයුම් අත්ත පොත වහාම යාවත්තකාලීන කළ යුතු
අතර, එහි බැඳුම්කර හරහා රජයට මූලය සම්ොදනය
කිරීපම්දී එපසේ මූලය සම්ොදනය කළ හැකි රාජය
ආයතන සඳහා ප්රමුඛ්තාව දීපම් ප්රතිොදන ඇතුළත්ත
කළ යුතු බව නිර්පේ කරයි.

එපහම ඕනෑ

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම්
මහ බැංකුව-

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: EPF එකසභො තිතුමො: කලින් තිබුපණ් නැහැ. පම්ක පවන
විධියකටයි තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: ඒක ඕනෑ නැහැ. දැනට පමපහම
යමු. එපහම වුපණාත්ත et cetera, et cetera පගාඩක්
එනවා. ඊළඟ වාකය පම් විධියට සඳහන් කරමු.
ඉදිරිපේදී පමවැනි මූලය අක්රමිකතා ඇති වීම
වැළැක්වීම -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැනට යමක්
එකතු පවන්න ඕනෑයි කියලා මා පයෝජනා කරනවා.
අපි මහ බැංකුපේ bonds ගැන ෙරීක්ෂණ කරන
පකාට අෙට ආයතන පදකක් ගැන පහළිදරවු පවලා

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
( 760 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තිපබනවා, යම් නි ේිත කාරණා. ඒ පදකම රජපේ
ආයතන. එකක් EPF. එකක් BOC. මම කියන්පන්,
EPF එපක් funds manage කිරීපම් ප්ර ේනය ගැන
නම කියලා කියන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපන්! ඕනෑ නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: හදිසියි, වැඩ
තිපබනවා නම් යන්න. තරහා පවන්න එො. ලංකා
බැංකුව කියන ආයතනය තමන්පේ විධායකපේ
අවසරයකුත්ත නැතිව එතැන ඉන්න dealing room
එපක් අය බිලියන 13ක් ඔය අපි ප්ර ේන කරන
නි ේිත දවපසේ පම්කට දාලා තමයි පම් game එක
ගැහුපේ. එතැන ඉන්න අයපේ වගකීම ගැන අපි
පහායලා බලන්පන් නැේද? ඒ අය රජපේ
පසේවකයිපනේ. එච්චරයි කියන්පන්. කරුණාකර,
පම්ක මඟ හරින්න එො.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එො, එො.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පෙෞේගලික නම්
පනාපවයි.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: EPF fund
management පිළිබඳව ඒ පගාල්ලන්ට විප ේෂ වැඩ
පිළිපවළක් හදලා වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා
කිේවා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො:
පකටිපයන්-

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට ඒ ප්ර ේනය
නිරාකරණය කර ගන්න පලපහසියි. ඒක
ඔබතුමන්ලා පමන්න පමපහම නිරාකරණය කර
ගන්නවා නම් පල්සියි. ඔබතුමන්ලා කවුරුත්ත
පිළිගත්තත විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ වල
පමන්න පම් නිර්පේ යට අවධානය පයාමු කරන්න.
40වැනි පිටුව. එහි 10 වැනි නිර්පේ ය පමපසේ
සඳහන් පවනවා:

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර
අනිවාර්යපයන් දමමු.

මහතො:

ඒකත්ත
ඒක

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒක සඳහන් කරමු,
පම් නි ේිත සිදුවීපම්දී ලංකා බැංකුපේසභො තිතුමො: ඒක පකාතැනටද එන්පන්? අර
නිර්පේ වලට ඉහළින් සඳහන් කරමු. “පමම
නි ේිත බැඳුම්කර ගනු පදනුවලදී ලංකා බැංකුව
ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු පලස තවත්ත ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවකුට ලංසු තැබීම සඳහා මැදිහත්ත වීම
ප්ර ේනකාරී වන බව කාරක සභාවට..”-

“පසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ලියාෙදිංි ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවකු පනාවූවද ප්රාථමික ගනුපදනු
පමන් ප්රාථමික පවපළඳෙපළන් බැඳුම්කර මිලදී
ගැනීම සඳහා හැකියාව ලබා දී ඇත. එපසේ වුවද
පසේවක
අර්ථසාධක
අරමුදල
ප්රාථමික
පවපළඳෙපළන්
බැඳුම්කර
මිලදී
ගැනීමට
විකල්ෙයන්
පලස
පවනත්ත
ප්රාථමික
ගනුපදනුකරුවන්පගන් ේවිතීයික පවපළඳෙපළන්
බැඳුම්කර මිලදී ගැනීපම් ප්රවණතාවයක් දක්වන බව
නිරීක්ෂණය පේ. පම් වන විට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ
අධීක්ෂණය යටපත්ත ෙවතින අර්ථසාධක අරමුදල
එම අධීක්ෂණපයන් බැහැරව සේවාධීනව කටයුතු
කළ හැකි ප්රාථමික ගනුපදනුකරුවකු බවට ෙත්ත
කිරීම.”

The Hon. Ajith P. Perera: It is not only that.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ, නැහැ. ඒක
පනාපවයි දමන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එච්චර details
නැතිව පෙබරවාරි 27ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: බැංකුවට
අයිතියක් තිපබනවා primary dealer පකනකුට
පදන්න. නමුත්ත, අවසර ගන්න ඕනෑ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එම නිලධාරින්පේ
හැසිරීම පිළිබඳව ද වි ාල සැකයක් ඇති වී ඇති
බැවින්, ඒ පිළිබඳව ද ෙරික්ෂා කරන්න කියලා
සඳහන් කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ තිපබන්පන්
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ ය පන්. ඒ
නිර්පේ ය as it is පහෝ අන්තිම ටික පහෝ ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නැහැ, ඕනෑ නැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒක විතරක්
පනාපවයි. පමම ගනු පදනුවට ලංකා බැංකුපේ ණය
ලබා දීපම්දී පහෝ පවනත්ත කාරණයකදී අනුගමනය
කරන ක්රියා පිළිපවත අනුගමනය පනාකරමින් ක්රියා
කර ඇති නිලධාරින් සම්බන්ධව පහෝ ඒ අය පිළිබඳව
ෙරීක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියන එකත්ත-

සභො තිතුමො: එතපකාට අපි ඒ නිර්පේ සියල්ල
පොදුපේ පිළිගන්නවා නම් ප්ර ේනයක් නැහැ. ඒවා
අපි පිළිගන්නවාපන්. ඒවා සියල්ල අපි පිළිගන්නවා
නම් ප්ර ේනයක් නැහැ. මුළු වාර්තාවම ෙදනමක්
හැටියට පිළිගන්න නිසා නිර්පේ ප්ර ේනයක් නැහැ.
එපහම නම් 2015- 2016 බැදුම්කර ගනු පදනුව
සඳහා -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කළා නම්ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
ඒ අය
කියනවාපන් නැහැ කියලා. අරයා තනියමයි ගත්තපත්ත
කියලා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: තව එකක්
තිපබනවා. Bank of Ceylon ගැන පකාපහේද
තිපබන්පන්?

( 761 )
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ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:
ගිහිල්ලා කියනවා, දුන්නා කියලා-

මහ බැංකුපේ අධිෙති” කියලා විතරයි සටහන්
කරන්න කිේපේ. සුමන්තිරම් මන්ීතුමා ඔබතුමන්
ඒ ගැන කියන්න.

නැහැ. අරයා

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: සම්ම ජාතිපේ,
මීට ෙසේපසේ bond market එකට බල්පලක්වත්ත
එන්පන් නැහැ. ඒකත්ත ලියලා තියා ගන්න.

The Hon. M.A. Sumanthiran: “Directly
responsible” is all right. “Taking legal action
against him and other relevant officers” is also
all right.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:
Exactly!
පකාපහාමද පවන පකනකු bid කරන්න බැරි නම්
එන්පන්. Anybody can bid. පම්ක තිපබනවා
Report එපක්.

සභො තිතුමො: අලාභ අය කර ගැනීම කියන එක
ඉවන් පවනවා. නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනීම සිදු කළ
යුතු යැයි නිර්පේ කරයි.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
එතපකාට පහාඳයි. ආණ්ඩුවට වැඩ කරන්න සල්ලි
නැහැ. අපි ඒකට ෙක්ෂයි.

The Hon. M.A. Sumanthiran: සභාෙතිතුමා
ඒකට අදාළ තවත්ත එකක් තිපබනවා. An identical
thing is there in your general recommendations.
One before the last paragraph states, “The
Committee further recommends that no person
who has acted in irregular manner in these
transactions be allowed to serve in any
government department, State corporation or
any other institution associated with the
government of this country in future.” We have
expanded the scope of that in the general
recommendations earlier. “Other officials”
කියලාත්ත දැම්මා. So, having said that, we cannot
prescribe a punishment like this for all. You
will catch up whole lot of people in this. So, I
suggest that you add “ඔප්පු වුපනාත්ත”.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, පෙබරවාරි 27 ගනු පදනුව කියලා
සඳහන් කරන්න.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො:
එක
මනුෂයපයක් තීන්දුවක් ගන්පන් නැහැ. ලියලා තියා
ගන්න.
සභො තිතුමො:
ගරු අනුර ප්රියදර් න යාො
අමාතයතුමනි, ඒ අයිතිය තිපබනවා. හැබැයි, පම්
මැදිහත්ත වීම අසේවාභාවිකයි. ෙළමුවැනි වතාවට සිදු
වුණු පදයයක්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සභාෙතිතුමා,
ඔබතුමා කිේව මුල් ටික නැතිව ප්රාථමික
ගැණුම්කරුපවකුට තවත්ත ප්රාථමික ගැණුම්කරුපවක්
වන Bank of Ceylon එකට මුදල් පදන්න බැරි
කමක් නැහැ, පමාකද risk එකක් නැතිව
commission එකක් ගන්න ුළුවන් Bank of
Ceylon එකට. ඒ අයපේ ආදායම් ෙැත්තත
බලනපකාට.

සභො තිතුමො: නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනීම සහ
එහිදී ඔප්පු වන කරුණු අනුව.
ගරු දයොසිරි
වුපණාත්ත.

ජයපසේකර

මහතො:

වරදකරු

සභො තිතුමො: වරදකරු වුපණාත්ත පකාපහාමත්ත
දඬුවම් පදනවා පන්. වරදකරු වුපණාත්ත දඬුවම්
පනාදී ඉන්නවාද?

සභො තිතුමො: නැවත in detail තර්කවලට යන්න
එො. පමම බැඳුම්කර ගනුපදනුවලදී ලංකා
බැංකුව පවනත්ත අවසේථාවක අනුගමනය කරන
ක්රියාවලියට ෙටහැනිව කටයුතු කර ඇත්තපත්ත නම්-

ගරු එම්.ඒ.සුමන්තිරම් මහතො: වරදකරු කියලා
කියන්පන්, there will be degrees of
responsibility and liability. We cannot just say
someone is either guilty or not guilty. This is
not a criminal judgement. So, “වරදකරු බව
ඔප්පු වුපණාත්ත” කියලා කියන්න බැහැ. There will
be degrees. So, I suggest that you delete this.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම ෙටහැනිව
පනාපවයි. වරදක් කර ඇත්තනම් විය යුතුයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතුමා කියන්පන්
පමපහමයි, පෙබරවාරි 27 බැඳුම්කර ගනුපදනුපේදී
ලංකා බැංකුපේ ක්රියාකාරීත්තවය, පිළිබද බරෙතළ
සැකයක් කමිටුවට අවධාරණය වි ඇති බැවින් ඒ
පිළිබඳව පසායා බලා ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්තවිය
යුතුයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නිතී ක්රියාමාර්ග
ගැනීම කියලා දැම්මාම ඉවරයි.

The Hon. Dayasiri Jayasekara: Agreed.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: එවැනි
අෙකීර්තිමත්ත කියලා පමාකක් හරි එකක් දමමු.

සභො තිතුමො: ඒ පිළිබඳ පසායා බලා
ෙරීක්ෂණයක් ෙැවැත්තවිය යුතුයි. ඊළඟට 2015 සහ
2016 වර්ෂවල බැඳුම්කර ගනුපදනුව සඳහා “හිටු

The Hon. M.A. Sumanthiran: Unless you
say very specifically-
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඔයා පමාකක්ද
suggest කරන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 27 පවනිදා එකයි
පදකම දාන්න ඕනෑ. දිනයක් දාන්න ඕනෑ.

The Hon. M.A. Sumanthiran: Because we
have expanded the list of people coming under
this scope in the general recommendation, there
may be whole lot of people and merely to say
all of them cannot serve in any government
department and so on without checking on the
degree of liability is not good. You go to court,
then the court will decide that. You had better
not to prescribe the punishment here.

සභො තිතුමො: පමම ප්රසේතුත බැඳුම්කර ගනුපදනුව
සඳහා. ප්රසේතුත කියන්පන් අදාළ කියන එක.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: හරි.
ගරු (ආචොර්ය ) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ වාකය
කියවලා අවසන් කරන්න.
සභො තිතුමො: පමම ප්රසේතුත බැඳුම්කර ගනුපදනුව
සඳහා හිටු මහ බැංකු අධිෙති අර්ුන මපහේන්රන්
ඍුව වග කිව යුතු අතර, ඔහුට සහ අදාළ
නිලධාරින්ට එපරහිව නිතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනීම
නිර්පේ කරයි.

සභො තිතුමො: පමම 2015 සහ 2016 බැඳුම්කර
ගනුපදනු සඳහා අර්ුන මපහේන්රන් මහතා හා
ඍුවම වග කිවයුතු නිලධාරින්ට අදාළව නිතිමය
ක්රියා මාර්ග ගැනීම නිර්පේ කරයි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: නැවතත්ත නම
කිේවා.

ගරු එම්.ඒ සුමන්තිරම් මහතො: ඒක හරි. මම
කියන්පන් කලින් එක.

සභො තිතුමො: නම නැතිව, මහ බැංකු අධිෙති. මහ
බැංකුපේ අදාළ නිලධාරින්ට.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක අවසන් කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: කුමාරසේවාමි මහතා
අයින් වුපණාත්ත.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මම ඉල්ලීමක්
කරනවා, හිටු මහ බැංකු අධිෙති කියලා දාන්න නම
දාන්පන් නැතිව ඉන්න කියලා.

ගරු එම්.ඒ.සුමන්තිරම් මහතො: මම දැන් කියු
එක. අනාගතපේදී ..
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ
සභාෙතිතුමා නම දැම්මාද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Special
recommendations ඉවර කරමු. සුමන්තිරම්
මන්ීතුමා කියන එක ඉතිරි කරපගන.

සභො තිතුමො: ඒ කී පවනි පිටුපේද මන්ිතුමා.
සුමන්තිරම් මන්ීතුමා ටිකක් ඉන්න.

සභො තිතුමො: බැඳුම්කර ගනුපදනු සඳහා අර්ුන
මපහේන්රන් මහතා සහ අදාළ නිලධාරින්ට නීතිමය
ක්රියා මාර්ග ගැනීම නිර්පේ කරයි.

ඊළඟ කාරණය පමවැනි ගනුපදනුවලදී විනිවිද
භාවය සහ මහ බැංකුපේ වි ව
ේ ාසනීයත්තවය ආරක්ෂා
කිරීම සඳහා විධිමත්ත යාන්රණයක් සැකසීම.
“විධිමත්ත” කියන වචනය මම පයෝජනා කරනවා

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: සභාෙතිතුමා, එක
ඉල්ලීමක් කරනවා, හිටු අධිෙතිතුමා කියලා
දාන්න, අර්ුන මපහේන්රන් කියලා නම දාන්පන්
නැතිව.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම පමතැනදී
යමක් කියන්න කැමතියි. විප ේෂපයන් කියන්න
කියලා හර්ෂ ද සිල්වා මන්ිතුමා කිේවා, එතුමා දැන්
ඒක කියන්පන් නැහැ. ඒක තමයි specific පදයක්,
ඒ කියන්පන් Bond කියන එක දුවන පදයක් පන්.
පහටත්ත Bonds ගනියි. විනිමය නියාමන ොලන
පකාමිෂන් සභාපේ තිපබන කාර්ය ෙටිොටිය
නි ේිත ව පයන් අදාළ කිරීම සඳහා ඊට ගැලපෙන
නීති සංප ෝධනයක් ොර්ලිපම්න්තුව කළ යුතුයි
කියලා. උදාහරණයක් විධියට පමවැනි insider
information පිළිබඳ criminal liability පිළිබඳ
පදන්න නම් - කිහිෙ පදපනකුට හරි investigations
කරලා තිපබන්පන් නිතිය තිපබන නිසා පන්. එක්
පකපනක් පදන්පනක් හරි හිපර් යවලා තිපබන්පන්
එතනින්පන්. ඒ වාපේම දඩ ගහලා තිපබනවා. ඒ
වාපේ ඒක පමතැනට apply කරන්න ඕනැ. අවුරුදු
ගණන් ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ොර්ලිපම්න්තුපේ ඊළඟ

සභො තිතුමො: එපහම තමයි දැම්පම්. පදතුන්
ොරක් මම එපහම තමයි කිපයේපේ. මම නැවත
වතාවක් කියනවනවා, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල
බැඳුම්ර ගනපදනු සඳහා හිටු මහ බැංකුපේ අධිෙති
ව පයන්. එතපකාට අලාභ අය කර ගැනීම් කියලා
නැහැ. පමවැනි ගනුපදනුවලදී ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැන පොඩි
ප්ර ේනයක් තිපබනවා. 2015 සහ 2016 වර්ෂවල
බැඳුම්කර ගනුපදනුව. පමතැන තිපබනවා පම් කාල
වකවානුව ගත්තපතාත්ත එපහම ගනුපදනු තිපබනවා
බිලියන පකෝටි ගණනක්.
සභො තිතුමො:
පමම
නි ේිත
ගනුපදනුපේදී කිේවාම හරි.

මහතො:

බැඳුම්කර

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ප්රසේතුත
ගනුපදනුපේදී.
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සතිපේ ෙල කරන්න ුළුවන්. ඒ නිතිය සංප ෝධනය
කරලා ඒපක් scope එකට පම්ක ගන්න කියලා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: දැනට නීතියක්
නැහැ කියලා ලියන්න එො.

සභො තිතුමො: දැන් තවත්ත කරුණු එකතු කරන්න
ුළුවන්. දැන් ඔබතුමාපේ කාරණය කියන්න?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ exchange
නීතිය tested law එකක්. ඒ නිසා ඒක amend
කරන්න. නැත්තනම් අලුත්ත ෙනතක් පගනැල්ලා පම්
ොර්ලිපම්න්තුවට දමන්න අවුරුදු ෙහක් ගනීවි.

The Hon. (Dr.) Harsha de Silva: Securities
and Exchange Commission of Sri Lanka.
විනිමය ොලන නියාමන පකාමිෂන් සභාව.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අපි පමපහම
දමමු. “පමවැනි ගනුපදනුවලදී විනිවිද භාවය සහ
මහ බැංකුපේ වි ව
ේ ාසනීයත්තවය ආරක්ෂා කිරීම
සඳහා වන නීති සකසේ කර, එය ොර්ලිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කිරීම අතයව ය කාරණයක් පලස කමිටුව
සලකයි.”

සභො තිතුමො: විනිමය ොලන නියාමන පකාමිෂන්
සභාව.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමම බැඳුම්කර
සහ භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත්ත පිළිබඳ වැරදි සිදු කරන
තැනැත්තතන්ට එපරහිව දණ්ඩනයන් ෙැනවීමට
අදාළ වන ෙැහැදිලි නීතියක් පනාමැති බව පමම
කමිටුව නිරීක්ෂණය කරන බැවින්. දැනට ෙවතින
Securities and Exchange Commission of Sri
Lanka Act ඉක්මනින් සංප ෝධනය කර පමම
ක්පෂේර පදකද එකී ෙනපත්ත ොලනයට ගැනීම සුදුසු
බව පමම පකාමිෂම නිර්පේ කර සිටියි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එයට තවත්ත
පකාටසක් එකතු කරන්න කියලා, මා ඔබතුමාපගන්
ඉල්ලා සිටිනවා. පමවැනිම කාරණාවලදී අපප්ප රපට්ට
නීතියක් හදලා, ඒ නීතිය දැන් ෙරීක්ෂාවට ලක්
පවලා තිපබනවා. Tested law එකක්.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඒ නීතිය ගැන අපි
තවම හරියට දන්පන් නැහැ. ඒක අධයයනය කරලා
නැහැ.

සභො තිතුමො: අන්තිම වාකයය කියන්න. සුරැකුම්
ෙත්ත සහ විනිමය පකාමිෂන් සභා ෙනත
සංප ෝධනය කර අව ය දණ්ඩනයන් ක්රියාත්තමක
කළ හැකි වන ෙරිදි -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කලින් කිේව
නීතියටම සංප ෝධනයක් පගන එන්න කියලා මා
පයෝජනා කරනවා. ඔබතුමන්ලා ඇයි ඒක දමන්පන්
නැත්තපත්ත. එපහම කළා නම්, මාසයක් පදකක්
ඇතුළත අපි හැපමෝටම එකතු පවලා ඒක apply
කරන්න කියලා push කරන්න ුළුවන්. පම්
සම්බන්ධව මාස තුනක් ඇතුළත නීතියක් පගන
එන්න කියලා දමන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු අනුර
ප්රියදර් න යාො මන්ීතුමාත්ත ඉන්න නිසා පම්
කියන්පන්. මම පෙෞේගලික සුරැකුම් ෙත්ත සහ
විනිමය පකාමිෂන් සභා ෙනත ගැන දන්පන් නැහැ.
ගරු මන්ීතුමා පමය පයෝජනා කරන්පන් පහාඳ
අදහසකින් පවන්න ුළුවන්. පම් වැරැේදට දඞුවම්
පදන්න හරි නීතියක් නැහැ. ඒක අපිම කියනවා.
පසේොල ඒකනායක වාපේ backdate කරලා
නීතියක් හැදුපේ නැත්තනම් අපිම නීතියක් නැහැ
කියලා කියනවාද දන්පන් නැහැ. මට පත්තපරන්පන්
නැති නිසා අහන්පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: මාස ගණන්
අෙට කියන්න බැහැ. හැකි ඉක්මනින් කියලා
දමන්න.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: හැකි ඉක්මනින්
ොර්ලිපම්න්තුවට පගනැවිත්ත සම්මත කරන්න
කියලා දමන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක සිවිල්
නීතිය.

The Hon. M.A. Sumanthiran: Page 43.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අනාගතපේදී පම්
සම්බන්ධව ඇති වන ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා
වහාම ොර්ලිපම්න්තුවට පගනැවිත්ත පම් ෙනත
සංප ෝධනය කරන්න ඕනෑ.

සභො තිතුමො: හැපමෝම බලන්න, page 43.
The Hon. M.A. Sumanthiran: One before
the last paragraph.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “ පමම
ගනුපදනුවලදී අයථා අන්දමින් කටයුතු කර ඇති
ඕනෑම ුේගලයකුට මින් ඉදිරියට කිසිදු විපටක
පමරට කිසිම රාජය පදොර්තපම්න්තුවක, රාජය
සමාගමක පහෝ රජයට සම්බන්ධ කිසිදු ආයතනයක
පසේවය කිරීමට ඉඩකඩ ලබා පනාදිය යුතු යයිද
කාරක සභාව වැඩිදුරටත්ත නිර්පේ කරයි” ඒක
දමන්න එො. ඒක අයින් කරන්න. Too big scope.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්ක සිවිල්
පන් තිපයන්පන්. ඒක අෙරාධ කරන්න තිපයන්පන්.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අෙරාධ ද සිවිල් ද
කියලා වැඩක් නැහැ. අපි කියන්පන්, අනාගතපේදී
පමවැනි
ගනුපදනු
සම්බන්ධව
නිවැරැදි
ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීම සඳහා වන නීති සම්ොදන
ක්රියාවලිය වහාම ොර්ලිපම්න්තුවට පගනැවිත්ත
සම්මත කළ යුතුයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒවා අධිකරණවලින්
තීන්දු කරයි.

කාරක සභාපේ නිර්පේ ” කියලා දමන්පන්,
එතපකාට පම් “ කාරක සභාපේ නිර්පේ ” සඳහා අද
සහභාගී වන කාරක සභික මන්ීවරුන් සියලු
පදනාම පොදුපේ එකඟයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් 43වැනි පිටුපේ
අග පේදය පම්ක යටතට එන්න ඕනෑ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: කාරක
සභාව ඒකමතිකව කියලා දමන්න.

සභො තිතුමො: “ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී
ජනරජපේ .....” කියන පකාටස අන්තිමට එනවා.

සභො තිතුමො: ඒකමතිකව කාරක සභාව එකඟයි.
පනාෙැමිණි කියලා එකක් නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි notice
කරු පදයක් තමයි, පම් අය පගාඩාක් සල්ලි හම්බ
කළා. පම් ක්රියාවලිය ෙටන් ගන්නා විට පම් අයට
කිසිම tax එකක් දැම්පම් නැහැ. ලංකාපේ business
කරන හැපමෝම tax පගවන්න ඕනෑ. පම් අයට කිසිම
විධියකින් බේදක් ෙනවන්පන් නැහැ. පම් කියන්පන්
බේදක් ෙනවන්න කියන එක පනාපවයි. ලාභ
ලැබුපවාත්ත යම් කිසි බදු අය කර ගැනීමක් තිබිය
යුතුයි කියන එක මා හිතන්පන් සාධාරණයි. පම්ක
special consideration එකක් කලින් දුන්පන්. දැන්
ඒක අව ය නැහැ.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: වාර්තාවට
එකඟයි කිේවාම, අපි පමහි යම් කිසි පවනසේකම්
කිහිෙයක් කළා. ඒවා මහ පලාකු පේවල් පනාපවයි.
Technical points සම්බන්ධපයන් අපි සාකච්ඡා
කරලා පවනසේකම් කිහිෙයක් කළා. ඒවාට අපි
පමාකද කරන්පන්? මම එක උදාහරණයක්
කියන්නම්. ඍු ක්රමයට යනවාද, auction ක්රමයට
යනවාද කියන එක පිළිබඳව ප්ර ේනයක් තිබුණා.
එතැනදී අපි හිතුපේ, ඍු ක්රමයට යන එක තමයි
විය යුතු පේ කියලා.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: ඒක punishment
එකක් අෙට ඒක prescribe කරන්න බැහැ.

පමාකද, ඒකට 2008 වසපර් ජනවාරි මාසපේ
approval එකක් ගත්තතා කියලා අපි හිතුවා. ඒක
ඇත්තතටම හිතුවා. නමුත්ත අපි ෙසු ගිය සතිපේ COPE
එක රැසේවුණු අවසේථාපේ ඒ පිළිබඳ මහ බැංකුපවන්
විමසලා බැලුවාම මහ බැංකුව අෙව දැනුවත්ත කළා ඒ
approval එක දීලා තිපබන්පන් 2008 වසරට
ෙමණයි කියලා. එතපකාට අපි ඒක ෙසුව පසායා
ගත්ත පදයක්. ඒ fax එක එේපේ 26 වැනි දින -

සභො තිතුමො:
ඔබතුමාපේ
පයෝජනාවට
පබාපහාම සේතුතියි. නමුත්ත, ඒ පිළිබඳව විමර් නයක්
අපප්ප කාරක සභාව තුළ සිේධ වුපණ් නැහැ. ඒ නිසා
අපප්ප පම් කාරක සභාපේගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Perpetual
Treasuries සමාගම ගැන විප ේෂපයන් ගන්න ඕනෑ
කියලා අපි කිේවා පන්. ඒකට Perpetual Treasuries
සහ Holding Companies කියන එකත්ත ඇතුළු
පවන්න ඕනෑ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: අපි ආපේ ඕක (ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්නපකෝ, ගරු දයාසිරි ජයපසේකර ඇමතිතුමා.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒක අනිවාර්පයන්
දමන්න ඕනෑ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො
අහගන්නපකෝ. වැදගත්ත පදයක්.

සභො තිතුමො: ඒක 44වැනි පිටුපේ තිපබනවා,
“පමම ප්ර ේනගත බැඳුම්කර ගනුපදනුවට සම්බන්ධ
ෙර්පෙචුවල් පෙෂරීසේ ආයතනය සහ .....” කියන
තැනට සමූහ සමාගම පහෝ ඒ ආයතනපේ නම දමමු.

මහතො:

පම්ක

The Hon. M.A. Sumanthiran: Can I disturb
for a moment?
I do not think we can go into all of those
details that you are explaining. But, I think you
have the right where you have disagreed on the
narration of events you have the right to dissent
on that. The most important thing is, all of us
have agreed on the recommendations. On the
narration, I think, the other Members can
dissent and put that dissent down. But, all have
agreed for the final recommendations.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් සම්බන්ධපයන්
නීතිමය ව පයන් ක්රියාත්තමක වන ක්රමයක්
තිපයනවා පන්. එපහම එකක් ආපේ නැහැ පන්.
එපහම සාක්ෂියක්වත්ත ඇහුපේ නැහැ.
සභො තිතුමො: ඒකට එකඟ නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: Perpetual
Treasuries සහ Holding Companies ගැන මම
කියනවා. පම් ගරු සභාව කැමැති නැත්තනම් මා
පමතැනි ඉදිරියට ඒක කියන්පන් නැහැ. That is all.

සභො තිතුමො: Thank you. පම් කියන වාර්තාපේ
නිර්පේ සඳහා මුළු කාරක සභාවම ඒකමතිකව
එකඟයි. එතපකාට පම්ක තමයි වාර්තාව. පම්
වාර්තාපේ අන්තර්ගත හරය තිපබනවා පන්.
ඔබතුමන්ලා කියු ආකාරයට පවනසේකම් හැටියට

සභො තිතුමො:
ප්ර න
ේ යක්
නැහැ.
එක
මන්ීවරපයකු එකඟ නැතිනම් ඒක අෙට දමන්න
ුළුවන්. එතපකාට පවනම විප ේෂයක් නැතිව, “
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සාකච්ඡා කපළේ. ඒ ටික ඇමුණුමක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න. ඇමුණුම පනාපවයි, පකාටසක් හැටියට
ඉදිරිෙත්ත කරන්න.

එකත්ත එක්ක. ඊට ෙසුව අපි දමනවා පිටු අංක හරි,
නිර්පේ දක්වා හරි අතිපර්ක ඇමුණුමක් සභො තිතුමො: ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමා,
මට කියන්න දුන්පනාත්ත ෙහසු පවයි කියලායි මම
සිතන්පන්. කලින් අදහසක් ආවා පන් වාර්තා
පදකක් ඉදිරිෙත්ත පවයි කියන ෙදනමින් ඒ වාර්තා
පදක ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන්පන්
පකාපහාමද කියලා. ඒ අනුව පම් විධිපේ මුල පිටුවක්
ගැළපෙනවාද කියලා බලන්න. ශ්රී ලංකා
ප්රජාතාන්ික සමාජවාදි ජනරජපේ 8 වැනි
ොර්ලිපම්න්තුපේ
ෙළමු
වැනි
සැසිවාරය.
මන්ීතුමන්ලා පොඩ්ඩක් අවධානය පයාමු
කරන්න. 2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට මැයි මාසය
දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් සිදු කර ඇති භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත
කිරිම සම්බන්ධව ෙරීක්ෂා කර බලා කාරක සභාව
ඉදිරිපේ ඉදිරිෙත්ත වූ සියලු කරුණු හා ඉදිරිෙත්ත වූ
වාික සාක්ෂි ෙදනම් කර පගන කාරක සභාපේ
මන්ීන් විසින් සකසේ කරන ලද වාර්තා සියල්ලම
ොර්ලිපම්න්තුවට පිළිගන්වමින් කාරක සභාපේ
සභාෙති විසින් ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරන
වාර්තාව. ඒක ෙළමු වැනි පිටුව. වාර්තාව හැටියට
තිපබන එක ඉදිරිෙත්ත කරන මන්ීවරුන්. පම් අනුව
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මහතා, මන්ීවරු, so and
so යන මන්ීවරුන් විසින් සකසේ කරන ලද වාර්තාව
“අ” වාර්තාව ව පයනුත්ත -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි අංක 11
පවනකම් amend කළා. ඔය bodies පදක එකට
දමලා නිර්පේ ටික උඩින් දමන්න.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒපකන් “ඔළුව
ජෙන්, කඳ ජර්මන්” පවනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි පම් සාකච්ඡා
කරලා කරන්පන්. නිකම් පනාපවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්නම්
කරන විධිය. සභාෙතිතුමා, මම ඔබතුමාට
කියන්පන්. ඔබතුමා දුන්න පම් වාර්තාව තිපබනවා.
දැනට අපි 11 පදපනක් අත්තසන් කරලා තිපබනවා.
එම වාර්තාපේ 11 වැනි පිටුපේ සිට සමසේථයම. දැන්
ඔක්පකාම පන්. දැන් සිදු වුණු සංප ෝධනත්ත එක්ක
අපි එකඟයි. ඊළඟට ගරු සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමා ඇතුළු අපනක් මන්ීතුමන්ලාට
නිර්පේ
හැර පවනම වාර්තාවක් තිපබනවා.
නිර්පේ වලදී අපි සමානයි. 11 දක්වා සමානයි.
11න් ෙසුව පවනසේ කියලා පවනසේ කර ගන්න
අව ය නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම්ක දවසේ
ගණනක්, ෙැය ගණනක් කථා කරලා දැම්පම්.
සභො තිතුමො: පම්ක dissenting report එකක්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වාර්තාව
පනාපවයි. නිගමනයට පහේතු. ඔක්පකාම reasons.
ඇත්තතටම වාර්තාව කියන්පන් පම් ඔක්පකාම.
නිගමනයට පහේතු. ඒ කියන්පන් දැන් Sets පදකක්
තිපබනවා පන්. නිගමනයට පහේතු. නිගමනයට
සියලු පදනා ඒකමතිකයි. නිගමනයට පහේතු sets
පදකක් තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්පන් පම්
වාර්තාපේ අපි එකඟ වුණු නිර්පේ තිපබනවා පන්.
ඒ නිර්පේ ටික පොඩ්ඩක් ෙැත්තතකින් තියන්න. අපි
දමනවා මුල සිට නිර්පේ දක්වා කියලා. 41 වැනි
පිටුව දක්වා එකඟ පවලා තිපබන අපප්ප වාර්තාව
තිපබනවා. නිර්පේ වලට අපි ඔක්පකාම එකඟයි
පන්. එතපකාට “අ” කියලා යනවා අපප්ප වාර්තාව,
Body එක සම්ූර්ණපයන්. 11,12 අදාළත්තවයක්
නැහැ. ඊට ෙසුව දමනවා ඔබතුමන්ලාපේ body එක.
ඊට ෙසුව දමනවා පොදු නිර්පේ ය. එපහම නැතිව
අපප්ප නිර්පේ අසේපසේ පවන ඒවා දමන්පන්ත්ත නැහැ.
එතුමන්ලාපේ නිර්පේ
අසේපසේ අපප්ප ඒවා
දමන්පන්ත්ත නැහැ. That is okay.

සභො තිතුමො: ඒක වාර්තාව පන්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ. වාර්තා
පදකක් කියලා කියන්න එො.
සභො තිතුමො: වාර්තා පදකක් පනාපවයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නිගමනයට පහේතු 1,
නිගමනයට පහේතු 2.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: “අ” කියන
පකාටසට එකඟ මන්ීවරුන්පේ නාම පල්ඛ්නය
එන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වාර්තා පදකක්
පනාපවයි. නඩු තීන්දු පදකක් නැහැ. තීන්දු පදකක්
නැහැ. වාර්තාව එකයි. පහේතු sets පදකක්
තිපබනවා. එෙමණයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පල්කම්තුමා,
සභාෙතිතුමාට ුළුවන් 11 වැනි පිටුව දක්වා එකඟ
වුණාය, පමපහම වුණාය කියලා මුළු විසේතරයම -

සභො තිතුමො: මට ඉවර කරන්න අවසේථාව දුන්නා
නම් තව පලපහසියි. ගරු මන්ීන් විසින් සකසේ
කරන ලද වාර්තාව “අ” වාර්තාව ව පයන්ද කලබල පවන්න එො- අහවල් අහවල් මන්ීන්

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි පම් හදාගත්තත
එක COPE වාර්තාව පලස දමනවා, පම් තිපබන
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

විසින් සකසේ කරන ලද වාර්තාව “ආ” වාර්තාව
ව පයන්ද පොදුපේ සියලු පදනා විසින් පිළිගන්නා
ලද නිර්පේ නිගමනයන්ද සහිතව ඉදිරිෙත්ත කරමි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අපි පනාපවයි,
පල්කම් කාර්යාලපයන් අරපගන ආපේ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
කරන්න ඉඩ පදන්න පකෝ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමා, එක
ඉල්ලීමක් කරන්නම්. වාර්තාව කියලා දැම්මාම
වාර්තා තුනයි. එපහම දමන්න එො. නිගමනයන් 1,
2 කියලා පදන්න. එතපකාට තමයි වාර්තාව එකක්
පවන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමනි,
අවුල් කරන්න එො.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: අපිත්ත පමච්චර
පවලා අහපගන හිටියා පන්. ඔබතුමන්ලා ලියුමක්
පහායා ගත්තතා. මහ බැංකුපවන් පහායා ගත්තතා
කියලා හර්ෂ ද සිල්වා මන්ීතුමා කිේවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නිගමනයට පහේතු.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මම එකක්
දුන්පනාත්ත තව වාර්තාවක් පවනවා. නිගමනයට
පහේතු 1, නිගමනයට පහේතු 2.

සභො තිතුමො: අපි පවනම කථා කරමු.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒක පම්කට
අදාළයි. Private placement කියලා එකක්
තිපබනවා. ඒක 2008 කාලපේ ගත්තතු එකක්. මහ
බැංකු නිලධාරින් ඇවිල්ලා කිේපේ, පම් ක්රම තුනම
අපි අනුගමනය කරනවා කියලා. ඒ කථාව අනුව
තමයි පම් වාර්තාපවයි, නිර්පේ වලයි පම් කාරණා
ඇතුළත්ත කරලා තිපබන්පන්. Body එපක්, private
placement එක පම් කාලයට විතරයි පවන්පේසිය
තමයි ෙරම කිේව ගමන්-

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම මුලින් කිේපේ
ගරු අනුර මන්ීතුමා, එක තීන්දුවකට එනවා.
ඔබතුමන්ලා කියන්පන් එක logic එකක්. අපි
කියන්පන් එක logic එකක්. But, still අගට එන පේ
භාර ගන්නවා. අව ය නම් credibility එක තියා
ගන්න Systems ආරක්ෂා කර ගන්න. අව ය නම්
systems කඩන්න.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: නිගමනයට ඇමුණුම
1, නිගමනයට ඇමිණුම 2. තීන්දුව එකයි.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක ආෙහු
කියන්න ඕනෑ නැහැ පන්, මන්ීතුමා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,
පමතැන ඇත්තතම කථාව පම්කයි. අපප්ප
නිර්පේ වලට පමතුමන්ලා එකඟයි. එතපකාට
නිර්පේ එකයි. අපිත්ත එකඟයි, ඒ අයත්ත එකඟයි.
නිර්පේ එකයි. එතපකාට body එපක් ප්ර ේනය
තිපබන්පන්. නිර්පේ වලට එකඟ නම් body එපක්
ප්ර ේනයක් තිපබන්න විධියක් නැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො:
ප්ර න
ේ ය හරියටම පේරන්නම්.

මට කථා

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. අර්ුන් මපහේන්රන් කරලා තිපබන්පන් හරිම
වැපඩ්. පවන්පේසිය කරු එක පන් කරලා
තිපබන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි නම්, ඒක හරි
පන්.

මම පම්

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: හරිම වැපඩ්
නම් පම්පක් වරදක්, පචෝදනාවක් නැත.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පම් මනුසේසයාට
පිසේසු.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: වරදක් නැහැ කියලා
report එක දාන්න.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඔබතුමා අනව ය
ප්ර න
ේ යි ඇති කරන්පන්.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න, මම ඒ ගැන කියන කල්. පවන්පේසිය
අනුමත පවනවා. මම නියම කාරණයටයි දැන්
එන්න හදන්පන්.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පොඩ්ඩක්
ඉන්න. මම පම්ක හරියටම පේරන්නම්. පමතැන
ප්ර ේනය
ආපේ,
බැඳුම්කර
පවන්පේසිය
සම්බන්ධපයන්. හරිද? බැඳුම්කර පවන්පේසිය
සම්බන්ධපයන් ප්ර ේනයක් ආවා. ඔබතුමන්ලා හිටු
සේථාවරය වුපණ්, ෙරම ෙවිර එකම පේ පවන්පේසිය
කියලා. ඔබතුමන්ලා පකාපහේපදෝ ඇවිදලා පකාළ
කෑල්ලක් පහායාපගන ආවා, ජනවාරි 8 –

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: උසාවිය තීන්දු
කරන්න ඕනෑ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: උසාවිය
පනාපවයි, ොර්ලිපම්න්තුවයි තීන්දු කරන්පන්. අපි
උසාවි යන්පන් නැහැ පන්. උසාවි යන එක පවනම
කථාවක්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පකාළ කෑල්ලක්
පනාපවයි. අපි අරපගන ආපේ හරි පල්ඛ්නය.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: නැහැ, නැහැ.
යනවා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමන්ලා
කියු එක මම කියන්පන්.
( 767 )
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ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ොර්ලිපම්න්තුපේ
අෙට තීන්දු පදන්න බැහැ.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අනුර
දිසානායක මන්ීතුමනි, පම් පගාල්ලන් කියන
විධියට දැම්පමාත්ත අපි පදපගාල්ලන්ම එකයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: අෙට තීන්දු
පදන්න බැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො:
තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමපහමයි පවන්න
ඕනෑ. පකෝප්ප වාර්තාව පලස සභාෙතිතුමා ඉදිරිෙත්ත
කරු වාර්තාව පම් නිර්පේ යත්ත එක්ක අපි ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. නිර්පේ වලට එකඟ පවන්න ුළුවන්.
පම්පක් තිපබන පේවල්වලට එකඟතාවක් පනාවන
මන්ී කණ්ඩායම පවනම ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පකාපහාමද
බහුතරය තිපබනවා කියලා කියන්පන්?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක draft එක. අපි
ඉවර කළා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: බහුතරය එන්පන්
අත්තසන්වලින්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අනුර දිසානායක
ගරු මන්ිතුමනි, කඩන්න එො.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො:
බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි සාකච්ඡා කරලා
ඉවර කළා. කමිටුපේදී සංප ෝධනය ඉවර කළා.
ඔබතුමා හිටිපේ නැහැ.

එපහම නැතුව

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපප්ප වාර්තාව දමමු.
අපි සංප ෝධනය කරු එක දමමු. ඔබතුමන්ලා
ඒකට විරුේධ එක දාන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
සභාෙතිතුමනි, මට අවසේථාවක් පදන්න.

ගරු

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: පයෝජනා
කරු එක අපි සේීර කරනවා. අපි පම් කටයුතු
අවසන් කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒ සඳහා බහුතරය
ගන්න ඕනෑ. එපහම නැත්තනම් පවන පදයක්
තිපබනවා. පම් වාර්තාපේ කටයුතු අවසන් පවන්පන්
සාමාජික මන්ීවරු අත්තසන් කිරීපමන් පන්. අපි
තවමත්ත දන්පන් නැහැ පම් වාර්තාපේ පනාම්බර වැඩි
කාටද, අඩු කාටද කියලා. මම පම් කියන කාරණය
පොඩ්ඩක් අහපගන ඉන්න. ඒ අනතුර ගන්න එො.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මම පම් ගැන
කථා කරන්න හැදුවා. බිමල් රත්තනායක මන්ීතුමා
මට කථා කරන්න දුන්පන් නැහැ. Private
placementද, auctionද කියන කාරණය ගත්තතාම
අෙට ප්ර ේනයක් තිපබනවා, පම් පදපක් පමාකක්ද
පවන්පේසි පවන්පන් කියන එක ගැන. ඒ නිසා
පම්ක විනි ේචයට භාජනය කරන්න එො. ඒ ප්ර න
ේ ය
debateවල ඕනෑ විධියට කථා කරමු. හැබැයි, පම්ක
ඇතුළට පම්වා පගනැල්ලා ඒ මත පබදීමක් ඇති කර
ගත්තපතාත්ත, අපි පගනාු සියලු පේවල් ඉවර පවනවා.
ඒ නිසා කරුණාකරලා සියලු පදනාපගන්ම
ඉල්ලන්පන්, පම් තිපබන issue එකක්, පදකක් නිසා
අපප්ප එකඟතාව නැති කර ගන්න එො කියන එකයි.
පම්ක ඔබතුමන්ලාට තිපබන ප්ර ේනයක්. අෙටත්ත
පවනම ප්ර ේනයක් තිපබනවා. මම අජිත්ත පී. පෙපර්රා
මන්ීතුමාපගන් ඉල්ලන්පන්, පම්ක පම් විධියට
කල්ෙනා කරලා අරකට පම් කෑල්ල, අර කෑල්ල
කියලා දාන්න ගිපයාත්ත අෙට පලාකු ප්ර ේනයක් ඇති
පවනවා. ඒ නිසා තමයි මම අවසාන ව පයනුත්ත
කියන්පන්, පොදුපේ අපි පම් සියලු පේට එකඟ පවමු
කියලා. හැබැයි, ඒක ඇතුපළේ තිපබන කාරණා
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට මතයක් තිපබන්න ුළුවන්.
අෙට පවනත්ත මතයක් තිපබන්න ුළුවන්. හැබැයි, ඒ
මතය පම්ක ඇතුළට පගනැල්ලා, “මාස කිහිෙයට
දුන්නා, ඊළඟට private placement කරන්න
කිේවා, auction කරන්න කියලා කිේවා” කියා
දැම්පමාත්ත, මුළු වාර්තාවම අනාථ පවනවා. මම

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සාධාරණ පවන්න.
අපි ඔක්පකෝම ඉවර කපළේ පකෝප්ප කමිටුපේදී. පම්
පේවල් එළිපේ කපළේ නැහැ. වාර්තාව එළිපේ හදලා
පගනාපේ නැහැ. පකෝප්ප කමිටුපේදී සියලු පදනාම
සාකච්ඡා කරලා තමයි සංප ෝධන පගනාපේ. ඒකට
අවමාන කරන්න එො.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: කාරක සභාව
පිළිබඳ පගෞරවයක් තියන්න ඕනෑ. වාර්තා එක,
වාර්තා පදක කියලා කථාවක් නැහැ.
සභො තිතුමො: මට පොඩ්ඩක් උදේ කරනවාද?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පකාප්ප වාර්තාව
තිපබනවා. ඒ වාර්තාවට එකඟ පනාවන කණ්ඩායම
විසින් අපනක් එක ඉදිරිෙත්ත කරනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:
එපහම එකක් නැහැ.

බහුතරය

නැහැ, නැහැ.

ගරු
අජිත්
පී.
ප පර්රො
මහතො:
ඔබතුමන්ලා පලාකු නැහැ. අපප්ප සංප ෝධන
ගැළපෙන්පන් නැත්තපත්ත ඇයි? හඳුන්පනත්තති අෙට
වඩා පලාකු නැහැ. එපහම නැහැ. හඳුන්පනත්තති
අෙට වඩා පලාකු නැහැ. අපි හැපමෝම එකයි.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කරුණාපවන් ඉල්ලන්පන් පම් වැපඩ් කරන්න එො
කියලායි. පවන උත්තතරයක් නැහැ.

ලියුම් පගන්වා පගනයි ෆයිල්වලට දාලා
තිපබන්පන්. සභාෙතිතුමා දන්පන්ත්ත නැහැ, ලියුම්
ගැන.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමන්ලාටත්ත
කියන්පන් පම් වැපඩ් කරන්න එො. අපි පම් ගැන
දවසේ තුන, හතරක් සාකච්ඡා කරලායි නිගමනයකට
ආපේ. නිකම් පනාපවයි. ඒක පකෝප්ප කමිටුපේන්
එකතුපවනුයි ආපේ.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න මම කියන කල්.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සභාෙතිතුමා
office එකට ගිහිල්ලා පේන්පන් නැහැ.
සභො තිතුමො: පම්පක්දී පමන්න පම් කාරණා මම
අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. පම් කාරක සභාපේ
verbatim මම බලන්න උත්තසාහ කපළේත්ත ඒක නිසා.
Verbatim වලින් පම්ක නිරීක්ෂණය වන්පන්
පකාපහාමද කියලා මම බලන්න ඕනෑ.
පල්කම්තුමියපගනුත්ත,
අපනක්
සියලු
පදනාපගන්මත්ත ඒ සහපයෝගය මම ඉල්ලා සිටිනවා.
අපි 24වැනි දා ෆැක්සේ එකක් පගන්වා පගන
තිපබනවා, 21වැනි දා ලියු උත්තතරයකට. ඒ
කියන්පන් අපි පම් සාකච්ඡාව යන අතරතුර කාලය
පන්. 21වැනි දා අපි පගන්වා ගත්තතු ඒ ෆැක්සේ එක
ෙසේවරු 3.30ට තමයි පම් ොර්ලිපම්න්තුවට ලැබිලා
තිපබන්පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: එපහම වුපණාත්ත
ආණ්ඩුව ඇතුපළේම අෙට පබදීමක් ඇති පවනවා. මම
ඒකට කැමති නැහැ.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම නම් පම්කට
එකඟ පවන්න.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඒක එතපකාට
එක්සත්ත ජාතික ෙක්ෂපේ මතය පවන්න ුළුවන්; ශ්රී
ලංකා නිදහසේ ෙක්ෂපේ මතය පවන්න ුළුවන්.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො:
මට
විනාඩියක් පදන්න. මට පොඩ්ඩක් කථා කරන්න
පවලාව පදන්න. පම්ක සටහන් කර ගන්න.
විප ේෂපයන්ම පමතැනදී සාකච්ඡාවට භාජනය
වුණා, private placement වලට යෑම සම්බන්ධ
අධයක්ෂ මණ්ඩල වාර්තාවක් පිළිබඳ. අපි කලින්
අනුකාරක සභාපේ ෙරීක්ෂණ කමිටුපේ හිටියා.
ඒකට මහ බැංකුපේ අධිෙතිවරයා ඇතුළු ඒ
නිලධාරින් සහභාගී වුණා. 2008.01.07වැනි දින
අධයක්ෂ මණ්ඩල තීරණයත්ත, 2008.10.07වැනි දින
ගත්තතු
අධයක්ෂ
මණ්ඩල
තීරණයත්ත
ඒ
ෙරීක්ෂණවලදී අෙට ඉදිරිෙත්ත කළා. අෙට තිපබන
පතාරතුරු අනුව අපි අවපබෝධ කරපගන
තිපබන්පන් පමයයි. 2008.10.07වැනි දින ඒ
Monetary Board එක ගත්තතා වූ තීන්දු තීරණය
තුළින් පමාන ආකාරයකින්වත්ත දින වකවානු ඒකට
ඇතුළත්ත පවලා නැහැ. ඒ අනුව තමයි අඛ්ණ්ඩව ඒ
කටයුතු දිගටම කරපගන ආපේ. ඒක සටහන් කර
ගන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: කවුද අත්තසන්
කරලා තිපබන්පන්?
සභො තිතුමො: ෆැක්සේ එපකන් එවු උත්තතරපේ
තිපබනවා, Dear Mrs. Wickremasinghe පල්කම්තුමිය ආමන්රණය කරලා, “Decisions of
the Monetary Board within the period of 2008.
This has reference to your letter dated
21.10.2016 on the above subject addressed to
the Governor of the Central Bank.” Governorට
තමයි අපි address කරලා තිපබන්පන්. “The
Monetary Board approval has been granted to
raise funds through direct placements from
captive sources in 2008 Board Paper.” එපහම
දාලා තිපබනවා. පම්පක් විසේතරය තිපබනවා.
Superintendent Public Debt Department
කියලා නමක් නැතුව අත්තසනක් විතරයි තිපබන්පන්.
Governor අපි direct කරලා -

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක ඔබතුමාපේ
මතය.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මපේ මතය.
පම් කාරක සභාවට ලියුම් ඇවිල්ලා තිපබනවා.
සභාෙතිතුමා මහ බැංකුපවන් ලියුම් පගන්නා
ගත්තතාද? ඒ ලියුම අනුමත කරලා තිපබන්පන් කවුද?
ලියුම් පගන්වා ගන්නවා නම් අධිෙතිවරයාපගන්
පගන්වා ගන්න ඕනෑ. ඒක අධිෙතිවරයා නිර්පේ
කරන්න ඕනෑ. නිලධාරින් පමහාට ලියුම් එවලා, එක
එක අර්ථ විග්රහ පම්කට ගන්න ුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කාරක සභාපවන්
තීරණය කළාද එපහම ලියුමක් පගන්වා ගන්න ඕනෑ
කියලා.
සභො තිතුමො: ඒක හරියටම බලන්න ඕනෑ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කවේද තීරණය
කපළේ?
සභො තිතුමො: Governor අෙට උත්තතරය එවන්න
ඕනෑ. පමපකදි Governor උත්තතරය එවලා නැහැ.
පලාකු සාකච්ඡාවක් අසේපසේයි පම්ක සිදු වුපණ්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒ ලියුම්
ගැන සභාෙතිතුමා දන්පන් නැහැ. කාර්ය
මණ්ඩලපේ නිලධාරින් යවලායි පගන්වා පගන
තිපබන්පන්. ඒක සම්ූර්ණපයන් වැරැදියි. අව ය
( 769 )
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ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො:
දුන්නාද?

තිපබන්පන් මැයි මාපසේ ඉඳලා පදසැම්බර් මාසයට
ෙමණයි කියලා. ඒක තමයි ඔය තිපබන්පන්.
ලියුමක් පනාපවයි, ගරු සභාෙතිතුමනි. තිපබන්පන්
අත්තසන් කරු Board Paper එකක්. ලියුමක්
පනාපවයි. ඒ Board Paper එක අපප්ප කාරක
සභාපේ නිලධාරි මහත්තමියට පගනැල්ලා දුන්නා.
ඒවා ඔක්පකෝම එතැන තිපබනවා. ඒක ලියා ගත්තතා.
ඒක ලියුම් කෑල්ලක් පනාපවයි.

නිපයෝගයක්

සභො තිතුමො: නිපයෝගය බලන්න ඕනෑ, පකායි
විධියටද සටහන් පවන්පන් කියලා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 21 සිකුරාදා තමයි
නිපයෝගය දීලා තිපබන්පන්.
සභො තිතුමො:
එවලා නැහැ.

පම්පක් Governor උත්තතරයක්

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
නිපයෝගය දීලා තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: ඒක පවන එකක්. පම්ක පවනම
එකක්.

21 තමයි

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො
නැහැ, නැහැ. ඒකත්ත එක්ක තමයි ආපේ.

සභො තිතුමො: 21 යවලා තිපබනවා. 24 තමයි
එවලා තිපබන්පන්.

මහතො:

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: හරි, හරි. ඒකත්ත
එක්ක ආවා කියලා ඔබතුමා දන්නවා. ඒක අපි
දන්පන් නැහැ පන්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පමතැන
ගහ ගන්න ඕනෑ පදයක් පනාපවයි පවලා
තිපබන්පන්. සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න.

සභො තිතුමො: ඒක මුළු කාරක සභාවම දන්පන්
නැහැ පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 24 කීයටද එවලා
තිපබන්පන්?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒක තමයි
කිේපේ, අපි දන්පන් නැහැ කියලා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: මම හිටියා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න,
පොඩ්ඩක් ඉන්න.

සභො තිතුමො: අපි පම් කාරක සභාපේදී පම්
කණ්ඩායම විසින් පම් වාර්තාව සකසේ කරන්න
ගිහිල්ලා
ඔබතුමන්ලා
එක
පවලාවකදී
විපරෝධයකුත්ත ෙෑවා. ඔක්පකෝම තිබියදී නැවත
Board Papers පගන්න ගන්න ඕනෑ නැහැ කියලා.
හැබැයි, ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමන්ලා නැවත පම්
මුළු වාර්තාවට අනුමැතිය දීලා ගියාට ෙසේපසේ
පදවැනි වතාවට ආපයත්ත සාකච්ඡා කරන පකාට
Board Papers ඔක්පකෝම පේන්න තීරණය කළා.
මම ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි, Board Papers
පගන්වා ගැනීපම්දී පමපහම ලියුමක් පගනාපේ
නැහැ. ඉතා ෙහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, Board Papers
පගන්වේදී පමපහම ලියුමක් එවන්න කියලා
ඉල්ලුපේ නැහැ කියලා. Board Papers ටික එේවා
නම් ඇති.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මට
විනාඩියක් පදන්න, විග්රහ කරන්න.
සභො තිතුමො: බරෙතළ පේ තමයි, අපි පම් Central
Bank එක ගැනම තමයි සාකච්ඡාව කරන්පන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න පකෝ කථා
කරන්න.
ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මැතිතුමාට කථා කරන්න පවලාව දීලා, ඊට ෙසේපසේ
මටත්ත විනාඩියක් පදන්න කථා කරන්න.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: අපි කිේවා,
පම්පක් පොඩි ප්ර න
ේ යක් තිපබනවා කියලා. ඒ
ප්ර ේනය පම්කට මහා පලාකුවට බලොන්පන් නැහැ.
2008 ජනවාරි මාපසේ මාස තුනකට පම් permission
එක දීලා තිබුණා. ඒක දීර්ඝ කළාද, නැේද කියන එක
පිළිබඳව දැනගන්න අෙට අව ය පවලා තිබුණා. ඒ
නිසා අපප්ප පල්කම්තුමියපේ ලියුපම් තිබුපණ්
සියලුම Board Papers කාරක සභාවට එවන්න
කියලායි. එතපකාට මහ බැංකුව 2008 Public Debt
Department එකට සම්බන්ධ සියලුම Board
Papers ටික කාරක සභාවට එේවා. පමන්න
පමච්චර විතර lot එකක් කාර් එකකින් ඇවිල්ලා
පමතැනට දීලා ගියා. එතැනදී ඒ Board Papers
බලන පකාට අපි දැක්කා, පම්ක extend කරලා

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: එපහම
නම්, කාපේ අව යතාවටද පම් ලියුම පගනාපේ?
පගන්න ගත්තපත්ත පමාකක්ද?
සභො තිතුමො: ඉන්න, මම පම් ලියුම කියවන්නම්.
පම්ක Board Papers එවු file එපක් ආපේ නැහැ.
පම්ක ආපේ fax එකකින්. පම් පදකම ආපේ
24වැනිදා. 21වැනිදා පනාපවයි. එකම පවලාපව
පන් ඇවිල්ලා තිපබන්පන්. පම් fax පදකම ආපේ
එකම පවලාපේ. 24වැනිදා 3.30ට එකක් ආවා.
24වැනිදා 3.31ට තවත්ත එකක් ආවා. 24වැනිදා තමයි
පම් fax පදකම ඇවිල්ලා තිපබන්පන් Public Debt
Department එපකන් Central Bank එකට, PDD,
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

Central Bank fax එපකන්. පම් තිපබන්පන් එපහේ
fax No. එක - 0112-477719.

සභො තිතුමො: හිටිපේ නැත්තපත්ත පකාපහේද, මම
ඉඳලා සවස පන් ගිපේ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න
නිලධාරියාපේ නම පමාකක්ද?

ඒ

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒ ගිපේ ඊට
කලින් දවපසේ. 23වැනිදා පන් ගිපේ.

සභො තිතුමො: 2016 ඔක්පතෝබර් 24වැනිදා ෙ:ව:
3.31ට ෙළමුවැනි පකාළය හැටියට ඇවිල්ලා
තිපබනවා. පදවැනි පකාළය හැටියට ආු එකට
අංක පදක කියලා දාලා තිපබනවා. PDD/ Central
Bank, Fax No. - 0112-477719. 2016 ඔක්පතෝබර්
24වැනිදා ෙ:ව: 3.30ට. එතපකාට ෙළමුවැනි
පකාළය හැටියට ඒ අය එවු එපක් තිපබන්පන්
පමපහමයි:

සභො තිතුමො: මම 24වැනිදා හිටියා. ෙැය කීෙයයි
මම හිටිපේ නැත්තපත්ත. අහගන්න පකෝ. පම්පක්
තිපබන විධියට,-

මහතො:

“At this stage, the Chairman read out the fax.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමාට
ෙැටලැවිලා තිපබන්පන්. ඉසේපසල්ලාම Board
Papers-

At this stage, the Chairman read out the fax.

සභො තිතුමො: Board Papers ටික තමයි පගන්වා
ගත්තපත්ත. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමනි, ඔබතුමාට
මතක නැහැ.

ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනෑ. පමාකද, මම
ුේගලිකව ඒ ගැන අවපබෝධයක නැහැ, 24වැනිදා
උපේ සිට අපි පම් ගැන කථා කරමින් සිටියදී එපහම
තීරණයක් අරපගන ලියුමක් යැේවාද කියලා.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඉසේපසල්ලාම
Board Papers ටික ඉල්ලුවා. ඊට ෙසේපසේ Board
Papers set එකක්ම එේවා. ඒ Board Papersවල
තිබුපණ් මාස තුනකට විතරක් පදන්න කියලා. මම
හිතන්පන් පදසැම්බර් පවනකම්.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: පවලාව
කීයද?
සභො තිතුමො: පවලාවක් නැහැ, 24වැනිදාම
ඉල්ලුවා කියලා තමයි පම්පක් තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො:
පවනකම්.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 24 දවල්
12ට විතර ඇරියා.

නැහැ, අපේල්

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: නැහැ,
ඔබතුමා එදා හිටිපේ නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: හරි, මට හරියට
මාසය මතක නැහැ. ඊට ෙසේපසේ පමතැනින් එහාට
තවත්ත දික්කරලා තිපබනවාද කියලා තහවුරු
කිරීමක් අව යයි කියලා අපි කිේවාම තමයි, පම්
ඉන්න ොර්ලිපම්න්තු නිලධාරි මහත්තමිය fax කපළේ.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: සභාෙතිතුමා
හිටියා.

ගරු (වව්දය) නින්ද ජයතිසේස මහතො: කවුද
අපි කියන්පන්?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: සුනිල්
හඳුන්පනත්තති මැතිතුමා එදා හිටිපේ නැහැ පන්. 24
කියන්පන් සඳුදා පන්.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමාත්ත එක්ක අපි හතර ෙසේපදපනක් හිටියා
පන්. ඒ අයත්ත එක්ක. ඒක කපළේ පහාපරන්
පනාපවයි. එතැන හිටිපේ අපි ෙසේපදපනක් විතර
පන්. එතැනදී අපි ඉල්ලුවා ඊට ෙසේපසේ තමයි Central
Bank එක එවලා තිබුපණ්. පමාකද, පමතැනට
පගනැල්ලා දුන්නාට ෙසේපසේ අපි ඔක්පකෝම ඒක
බැලුවා. ඒපක් පකාළ පදකක් තිබුණා. ඒපක් තමයි
කිේපේ, පමතැනින් එහාට,- අන්න එතපකාට තමයි
අපි විගණකාධිෙතිතුමාපගන් ඉල්ලුපේ පමතැන
basis එපක් පොඩි ගැටලුවක් තිපබනවා. එතපකාට
තමයි සභාෙතිතුමා පමතැනින් නැඟිටලා ගිපේ.

සභො තිතුමො: ඒක බලන්න ඕනෑ, මම direction
එකක් දීලා යැේවද කියලා.

සභො තිතුමො: 24වැනිදා සවස 5.00 විතර
පවනකම් මම හිටියා. මම බලන්න ඕනෑ, ඒකට මම
direction එකක් දුන්නාද කියලා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සුනිල්
හඳුන්පනත්තති මැතිතුමා නැතිව ලියුම් ආපේ නැහැ.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 24වැනිදා
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්තති මැතිතුමා හිටියා ද?
සභො තිතුමො:
ඒක තමයි, මම ඒක ගැන
පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනෑ. මම ඒක verbatim
reportsවල බලන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: පම්
සම්බන්ධපයන් මපේ අදහස කියන්නද? අපි පම්
සිේධිපේදී Private Placements කරනවාද, auctions
කරනවාද කියන එක පම්පක් මූලික කාරණාව
පනාපවයි. පම්පක් තිපබන මූලික කාරණාව තමයි,

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු සුනිල්
හඳුන්පනත්තති මැතිතුමා පෙපර්දා හිටිපේ නැහැ.
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යම්කිසි ක්රමපේදයකින් යම් ුේගලපයකුපේ
අනුදැනුම උඩ යම් ුේගලපයකුට පහෝ
කණ්ඩායමකට අයුතු ලාභයක් ලැබුණාද කියන
එකයි. ඒක විතරයි අෙට දැනගන්න අව ය. අපනක්
පේවල් ඔක්පකෝම කතාන්දර විතරයි. ඒවා අපි
හදාගන්න රූෙ රාමු. පම් රූෙ රාමුවට ගිපයාත්ත පම්
ිරය මැපවනවා. පම්කට ගිපයාත්ත පම්ක
මැපවනවා.

විතරයි. පම් තිපබන්පන්, අද අෙට දීලා තිපබන
පකටුම්ෙත; අර අත්තසන් කරු මන්ීවරුන්
නවපදනාපේ පකටුම්ෙත ව පයන්. පම්පක් -අද
අලුතින් දීලා තිපබන එපක්- 13 වැනි පිටුපේ උඩ
වාකයයක් තිපබනවා, “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-”

සභො තිතුමො: 21වැනිදා අපි ලියුමක් යවලා
තිපබනවා, 2008 අදාළ සියලුම Board Papers
එවන්න කියලා. අපි දැන් බලන්න ඕනෑ, 24වැනිදා
එපහම ලියුමක් යැේවාද කියලයි.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඕක අදාළ
නැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මැතිතුමනි, මපේ තර්කය ආෙහු මම
කියන්නම්. අපි අතර Private Placements වලටද,
auctions වලට යන එක ගැන පිළිබඳව යම් මතවාද
තිපබනවා. හැබැයි, මම කියන්පන් පම් කාරණය
සම්බන්ධව ඒක වැදගත්ත කාරණයක් පනපවයි
කියලයි. සිේධිය තිපබන්පන්,- එපහනම් අපිටත්ත
කියන්න ුළුවන් පන් අපප්ප මතය පම්කයි කියලා.
ඒක පනාපවයි පන් අපි කියන්පන්. අපි එපහම
මතයක් කියන්පන් නැහැ. අපි කියන්පන් පම් සිේධිය
තුළ අර Private Placements එපකන් පහෝ
Auctions එපකන් පහෝ පම් සම්බන්ධව සිේධියක්
ඇති පවලා තිපබනවා. ඒ සම්බන්ධව ඇති පවලා
තිපබන කාරණය පිළිබඳව තමයි අපි කථා
කරන්පන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පකාතැනද
තිපබන්පන්?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම පනාපවයි
පන්, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක
පනාපවයි, ඔය. ඔබතුමන්ලාපේ document එක
පනාපවයි. ඔය අපප්ප document එක.

The Hon. Bimal Rathnayake: Let me
speak. This is not between us.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 13 වැනි පිටුපේ
උඩම Englishවලින් තිපබන්පන්.
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: අලුත්ත
එපක්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අලුත්ත එපක් 13
වැනි පිටුපේ උඩම තිපබනවා - Please! මට ඉවර
කරන්න පදන්න, ගරු හර්ෂ මැතිතුමනි. අපි නව
පදනා අත්තසන් කරනපකාට එකඟ වුණු තැනක්
තිපබනවා. ඒක හරි ෙැහැදිලියි. 11 වැනි පිටුව දක්වා
විතරයි, ෙරණ document එපක්. 3.1.1 දක්වා
විතරයි. ඊට ෙසුව අපප්ප document එක කියා එකක්
අෙට දැන් දීලා තිපබනවා -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම කියන්පන්,
ගරු ලසන්න අලගියවන්න මැතිතුමා කියු එකයි.
මම ගන්පන් ඒ ප්ර ේනය පනාපවයි. මම ගන්පන්
technical issue එකක්, පකෝප්ප කමිටුවට අදාළව.
කරුණු පදකක් මට තිපබනවා. එකක් ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමා කියාු 21වැනි සිකුරාදා
එවු පම් ලියැවිල්ල.

The Hon. Bimal Rathnayake: No, this is
ours.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: වැරදීමක්.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පදකම එකයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ, නැහැ.
පදකක්.

මම ඒකත්ත බැලුවා. දැන් පම් පබාපහාම
අමාරුපවන් ගන්න බැරි පවලා තිබුණු ලිපි පල්ඛ්න
පම් ගන්පන්. ගරු සුමන්තිරන් මන්ීතුමා
Attorney-Generalපේ ටික පෙන්වූවාට ෙසුව තමයි
පලෝක අමාරුපවන් documents ටික ගන්න
හම්බවුපණ්. එපහම තැනක 21 දීලා පසනසුරාදා,
ඉරිදාත්ත වැඩ කරලාද, 24 උපේ පම්ක එේපේ? ඒ,
ෙළමුවැනි කරුණ. පදවැනි කරුණ තමයි, මම
පල්කම් මණ්ඩලපයන් දැන ගන්න කැමැතියි - ගරු
අජිත්ත පී. පෙපර්රා මැතිතුමනි, තමුන්නාපසේලා
කවුරුත්ත එකඟ ඇති, අපි පමතැනින් නැඟිට
යනපකාට එකඟ වුපණ්, 11 වැනි පිටුව දක්වා

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඕපක් මුල්
පිටුව බලන්න. පදකක්. ගරු බිමල් මන්ීතුමනි, ඕක
පනාපවයි. ඔය පවන එකක්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: - හඳුන්පනත්තති
කියා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක ගැන
පනාපවයි, පමතුමා කථා කරන්පන්. ගරු බිමල්
මන්ීතුමනි, ඔබතුමා වරේදා පගන.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා අද අෙට දීලා තිපබන්පන් - අපි නවපදනා
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අත්තසන් කරු වාර්තාව තිබුණාපන්. ඒක 11 වැනි
පිටුව දක්වා -

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ඒක වැරදියි.
ඒපක් error එකක් තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මුල පිටු 11
සමානයි.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න, කියනකම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමතැන තිපබන
ෙළමුවැනි ප්ර ේනය පම්කයි. අපි 11 වැනි පිටුව දක්වා
එකඟ පවලා තිපබනවා නම්, 11 වැනි පිටුව දක්වා
කවුද එකඟ; කවුද එකඟ නැත්තපත්ත කියා තිපබන්න
අව ය නැහැ. 11 දක්වා එකඟ පවලා ඉවරයි පන්.
11න් ෙසුව තිපබන ඒවාටත්ත කවුද එකඟ; කවුද
එකඟ නැත්තපත්ත කියා තිපබන්න ඕනෑ නැහැ. අපි
එකඟ එක තිපබනවා. ඔයපගාල්ලන් එකඟ එක
පවනම Report එකක් තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අන්න හරි. මම
කියන්පන් ඒකයි. මුල පිටු 11 සමානයි. ඊට ෙසුව අපි
පිළිගත්තතා, as it is. එතපකාට අෙට එන්න ඕනෑ
පමාකක්ද? අපි නවපදනාපේ වාර්තාව ව පයන්
ලැබිය යුත්තපත්ත පමාකක්ද? මුල පිටු 11 සමාන,
අපනක් පිටු එපලස තිපබන වාර්තාවක්.
සභො තිතුමො: ඒක හරි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමාපේ
පල්කම් මණ්ඩලපයන් අෙට දීලා තිපබන්පන්
ඒකද?

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: Sub Report
එක.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු අනුර
දිසානායක මන්ීතුමනි, පම් Report එක ඒක
පනාපවයි.

සභො තිතුමො: එතැන ගැටලුවක් තිපබනවා. මම
ඒක නිරීක්ෂණය කළා. මමත්ත පමම කාරක සභාවට
එන්න ෙැයකට කලින් අවසානයට සකසේ කර
තිපබන වාර්තාව පකායි ආකාරපේද කියා බැලීමට
පල්කම්තුමියපගන් ඉල්ලා ගත්තතා. ඒක සාකච්ඡා
කරන අතපර් තමයි ඔබතුමන්ලා නිගමන,
නිර්පේ වලට ගිපේ. ඒ නිසා මට අවසේථාව පදන්න,
පම්ක ෙැහැදිලි කරන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් මතු කපළේ, ඒ
ප්ර ේනය පනාපවයි.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම් issue එක ඒක
පනාපවයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් මතු කපළේ - 11
වැනි පිටුව දක්වා අපි එකඟ පවලා, ඒක තමයි අපි
අවසන් කරලා තිපබන්පන්. අපි එකඟ Report එක.
හැබැයි, 11 වැනි පිටුපවන් ෙසුවත්ත එක පේදයක්
ඉවත්ත කරලා තිපබනවා; තව පකාටසක් ඇතුළු
කරලා තිපබනවා. ඒ පදක වුපණ් පකාපහාමද?

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: පම්ක
දමා තිපබන්පන් කවුද?
සභො තිතුමො: මම ෙැහැදිලි කරනකම් පොඩ්ඩක්
ඉන්න. අපි කලින් ඉදිරිෙත්ත කරු පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාපේ 11 වැනි පිටුපේ අපි 3.2 සංප ෝධනයක්
කළා. එම 3.2 සංප ෝධනය තමයි අලුතින් දී තිපබන
එපක්, සංප ෝධන ඇතුළත්ත කර තිපබන වාර්තාපේ
13 පිටුපේ තිපබන්පන්. මම ඒක verbatim
reportsවල බැලුවා. Verbatim reports එක්ක
බලේදී, මට පෙපනන ආකාරයට ඒපක් පලාකු
ගැටලුවක් නැහැ. පමන්න පම්ක විතරක් පවනසේ
කරන්න කියා මම පල්කම්තුමියට කිේවා. “ඉහත කී
3.2 පේදයට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා, අජිත්ත පී.
පෙපර්රා, අප ෝක් අපේසිංහ, සුජීව පසේනසිංහ,
පහක්ටර් අප්පුහාමි, වසන්ත අලුවිහාපර්, හර්ෂණ
රාජකරුණා යන ගරු ොර්ලිපම්න්තු මන්ීවරුන්
එකඟ පනාවූ අතර, පමම පේදය මතු දැක්පවන ෙරිදි
සංප ෝධනය කළ යුතු බවට එකඟ වූහ.” කියා
තිපබනවා. හරිද? එතපකාට මම කිේපේ, “පමම
පේදය මතු දැක්පවන ෙරිදි සංප ෝධනය කළ යුතු
බවට ඔවුන් එකඟ වූහ.” කියා දමන්න කියායි.
එතපකාට ඔවුන්පේ සංප ෝධන පන්, යටින්
එන්පන්. ඔවුන්පේ සංප ෝධනය පම් ආකාරපයන්
තිපබනවා. “පොලී අනුොතයට සමාන ඵලදා
අනුොතයකට බැඳුම්කර නිකුත්ත කළපහාත්ත -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක වුපණ්
පකාපහාමද? කවුද අයින් කපළේ, කවුද පමන්න
පම්ක දමන්න කිේපේ? මට ඒ ගැන කියන්න. “The
Monetary Board Approval is sought for-” කියන
එක දමන්න කිේපේ කවුද?
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො:
සභාෙතිතුමාපේ අවසරය ඇතුවද, ඒක වුපණ්? කවුද
ඒ බලය ගත්තපත්ත?
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපප්ප වාර්තාව
පවනසේ කරන්න සභාෙතිතුමාට බලය දුන්පන්
කවුද?
සභො තිතුමො: ඒක පමපහමයි. හරි ෙැහැදිලියි. ඉන්
ෙසුව මම සියලුම verbatim reports බැලුවා.
ඔබතුමන්ලා නැඟිට යනපතක් සියලුම verbatim
reports බැලුවා. සාකච්ඡාවක් පවලා තිපබනවා.
කරුණු කරුණු හැටියට සාකච්ඡා පවලා තිපබනවා.
අරක පහාඳයි; පම්ක පහාඳයි, අගට මුලට ගිහිල්ලා,
පමපහයුම් අත්තපොත පිළිබඳව, 4.1 පිළිබඳව, 4.1.2
පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා පවලා තිපබනවා.
හැබැයි, ඒ කරුණුවල නි ි
ේ ත පවලා “පමන්න පම්
( 773 )
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කාරණයට, කාරක සභාපේ ඔක්පකෝම පම්
සංප ෝධනයට එකඟයි” කියා නැහැ. ඇත්තතටම
එපහම තිබුපණ් නැහැ.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: නැහැ. අපි agreed
පන්. 11 දක්වා කළා කියා අපි ඔක්පකෝම agreed.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: 13 පවනකම්
කළා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: එපහම කපළේ
කවුද සභාෙතිතුමනි?

සභො තිතුමො: 11 පවනකම් විතරයි. අපි කථා
කරලාම ගිපේ, 11 කියන එක තමයි. මට මතකයි.
නම්වත්ත, පමාකුත්ත නැහැ, පවන පකාපහේවත්ත.

සභො තිතුමො: ඉංග්රීසි වාකයයක් එකතු පවනවාය
කිේවා ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පම්පක්
පගාඩක් වැරදි තිපබනවා. ගරු සභාෙතිතුමනි, මට
විනාඩියක් පදන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 12ත්ත කළා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 12 කළා. Agree
වුපණ් නැහැ.

ගරු මන්ීව්රපයක: - කථා කළාට ෙසුවද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමපහම පවන්න
ඕනෑය කියා ඔබතුමා සංප ෝධන ඉදිරිෙත්ත කළා,
ෙසුදා උපේ. එතැනින් තමයි පම් ප්ර ේනය මඟදී -

සභො තිතුමො: ඔය පගාල්ලන් කථා කළාට ෙසුව.
ඒක හරි. පම් කවුරුත්ත ඒක දන්නවා.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, මට විනාඩියක් පදන්න. අද දීු එපක්
errors මහා පගාඩක් තිපබනවා. එකක් පනාපවයි,
පගාඩක් වැරදි තිපබනවා. මම කියු ඒවා පනාපවයි,
සම්ූර්ණපයන් පවන ඒවා පම්පක් තිපබන්පන්.
පම්පක් වැරදි පගාඩක් තිපබනවා. පම්ක හදන්න
ඕනෑ. මට දුන්පනාත්ත, පහට උපේට මම පම්
සංප ෝධන ටික හදා පදන්නම්.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පිටු කථාව නැතුව අංකයි අරපගන
සංප ෝධනය කපළේ. ඔබතුමා verbatim reports
බලන්න.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. පල්කම්
කාර්යාලයට අතෙසුවීමක් පවලා තිපබනවා. නැඟිට
ගියාට ෙසුව - මට කියන්න පදන්නපකෝ. ඕනෑ නම්
verbatim reports ටික ආපයත්ත මුල ඉඳලා
කියවන්නම්. නැඟිට ගියාට ෙසුව අපි එකඟ වුපණ් ඊට ෙසුවදා උපේත්ත අපි ඕක ගැන කථා කළා.- 11
වැනි පිටුව දක්වා ෙමණයි. 11 වැනි පිටුපවන් ෙසු
පේවල් ටික -අපනක් ටික- පම් අත්තසන් කරු
මන්ීවරුන්පේ වාර්තාපේ තිපබන ආකාරපයන්ම
තිපබන්න පදන්න ඕනෑ. එතපකාට දැන් පමතැන
තිපබන ප්ර න
ේ ය තමයි -

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: 3.2 බලන්න.
පම්පක් පිටු ෙැටලිලා නම් 3.2 බලන්න. අපි
පිටුපවන් පිටුව ගිපේ. අපි 3.2 දක්වා සම්ූර්ණපයන්
එකඟ වුණා. මම ඉතාම වගකීපමන් කියනවා “The Monetary Board approval is sought for-”
කියා වාකයයක් අපප්ප වාර්තාවට දමා තිපබනවා.
එපහම පදයක් අපි නවපදනා යනකම් කිසිම
පේලාවක කථා වුපණ් නැහැ. ඒක කථා වුපණ්,
ඔබතුමන්ලා document එක පගනාවාට ෙසුවයි.
ඔබතුමන්ලා මහ බැංකුපවන් අලුත්ත වාර්තාවක්
පගනාවාට ෙසුව තමයි පම් වාකය ආපේ. ඒ වාකය
කලින් තිබුපණ් නැහැ. මම challenge කරනවා,
ුළුවන් නම් පෙන්වන්න කියා -

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඒක ඇත්තත.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: පිටු අංක
පනාපවයි, කපළේ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
12, උඩ පදක සංප ෝධනය කළා.

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, verbatim reportsවල බලන්න. 13
වැනි පිටුව දක්වා ගියා.

සභො තිතුමො: නැහැ, නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න
කියනකම්. සංප ෝධනය කරු නම් පමාකුත්ත නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
දැන් ගැටලුව ෙැහැදිලියි පන්. පල්කම්තුමියපේ
ෙැත්තපතන් කියන්න, එම පේදය ඇතුළු වුපණ්
පකාපහාමද කියා.

සභො තිතුමො: ඔපහාම ඉන්න කියනකම්.
Verbatim reports තිපබනවා. ගරු අජිත්ත පී.
පෙපර්රා මැතිතුමා කියනවා, “11 වැනි පිටුපේ 4.1
එක සම්බන්ධපයන් අෙට ප්ර න
ේ යක් නැහැ.” කියා.
හරිද? සභාෙතිතුමා කියා තිපබනවා, “අලුතින් යමක්
එකතු පවන්න ඕනෑ කුමන සේථානයද කියා
කිේපවාත්ත, අෙට ඒක එතැනට ඇතුළු කරන්න
ුළුවන්” කියා. පම් verbatim reportsවල අවසානය
දක්වාම - මම කියවන්පන් 50 වැනි පිටුව. 106 වැනි
පිටුපේත්ත තිපබනවා, අපි ඒ කාරණය හදලා
සංප ෝධන ඉදිරිෙත්ත කරමු කියා. පමපහම කථා

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අන්න හරි. ඒක
ආපේ පකාපහාමද කියා කියන්න.
ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: මට මතක විධියට
පම්ක 13 වැනි පිටුව දක්වා සංප ෝධනය කළා.
සභො තිතුමො: නැහැ, නැහැ.
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

කරපගන, කථා කරපගන ගියාට - පම්පක් හැම
තැනම ඒ වාපේ ඒවා තිපබනවා. පම් පේ ගැන
අවසානපේ කරන්පන් පමාකක්ද කියා එකඟ පවලා
නැහැ. සාකච්ඡා පවලා තිපබනවා. එකඟතාවකින්
ගිහිල්ලා නැහැ. එකඟතාවකට ආපේ, 3.2 පකාටසට
ෙමණයි.

කරන එකත්ත, ඇතුළත්ත කර තිපබන පකාටස ඉවත්ත
කරන්න එකත්ත පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඔබතුමා මට පම්ක
කියන්න. අපි නැඟිට ගිය සේථානය 106 පිටුවපන්.
නැඟිට ගිහින් තිපබන්පන්, 106න්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක එතැනට ආපේ
පකාපහාමද කියලා, ෙසුව පසායා බලන්න ඕනෑ.
පමාකද, පල්කම් මණ්ඩලය සම්බන්ධපයන්
ෙැහැදිලි ප්ර ේනයක් තිපබනවා. මතයට විරුේධ
මන්ීතුමන්ලා එකඟ වුණා “as it is” කියලා.
ෙසේපසේ ඒක cook පවන්පන් පකපහාමද? ෙසුව
පමතැන documents cook කරන්පන්කවුද?

ගරු මන්ීව්රපයක: ඒපක් ගැටලුවක් නැහැ
පන්ද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො: ඒක අපි පම්
වාර්තාවට ෙසුව පසායමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ, නැහැ.
ඇත්තත ගත්තපතාත්ත පමපහමපන් -

සභො තිතුමො: පම් 3.2හි සංප ෝධනපයන් ෙසුව,
අලුතින් ඔබතුමිය සංප ෝධනය කර ලියු පොපත්ත
නම් 13 වැනි පිටුව, පම් වාර්තාපේ නම් 11 වැනි
පිටුපේ 04 පකාටසින් ෙසුව පොදු නිර්පේ දක්වා
අත්තසන් කරන ලද මන්ීවරුන්පේ පකටුම් ෙපත්ත
තිපබන ආකාරයටම වාර්තාපේ ඇතුළත්ත පවනවා.

සභො තිතුමො: 3.2න් නතර කරමු කියා මම
කියන්පන්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: තිපබන විධියට
කරමු. පම්ක පවනසේ කරන්න බැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඒ පිටුව
පමාකක්ද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපහම බැහැ. පම්ක
අපප්ප Report එකපන්. අපප්ප ක්රමපේදය.

සභාෙතිතුමා: පකටුම්ෙපත්ත 11 වැනි පිටුපේ, 3.2
පකාටස -ෙරණ එක- එකඟතාවපයන් පවනසේ මත
දරමින් සංප ෝධනය කරන ලදී. 04 වැනි අංකපේ
සිට තිබුණු ආකාරයටම නිර්පේ දක්වා -44 පිටුපේ
11.1 දක්වා පකාටසේ සියල්ලම- පකටුම් ෙපත්ත තිබුණ
ආකාරයටම අත්තසන් කරන ලද මන්ීවරුන්පේ
පකටුම්ෙත්ත වාර්තාපේද ඇතුළත්ත විය යුතුය.

සභො තිතුමො:
ඔබතුමන්ලාපේ
එපක්
සංප ෝධනය කර ගන්න ුළුවන්. මම පම්ක බැලුවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා සංප ෝධන
පගනාු එක. - බලන්න ුළුවන්. ඔබතුමා පම්ක
කරලා තිපබන්පන්, අපි පනාපවයි.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 11 වැනි පිටුව
දක්වා හදු Report එක තිපබනවා. නමුත්ත දැන් අෙට
අපනක් ඔක්පකෝම සංප ෝධන, නිර්පේ , අරවාපම්වා සංප ෝධනය කරන්න - පමාකක් හරි කර
ගන්න ුළුවන්.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: තවත්ත පොඩි
සංප ෝධනයක් තිපබනවා. පම්කට අලුතින් එකතු
පවලත්ත තිපබනවා. ඒක ඉවත්ත පවන්න ඕනෑ. 3.2
යටපත්ත ඇති කරුණු සම්ූර්ණපයන් සාවාදය බැවින්
පමවැනි ප්රකා කිරීම ආර්ථික විදයානුකූලව වැරදියි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක හරි. කරු ටික
කියන්න.

අනුර දිසොනොයක මහතො: දැන් තිපබන ප්ර ේනය
පම්කයි. පමහි එක පකාටසකට අපි අතර පොඩි
එකඟතාවක් තිපබනවා. අවසන් පකාටසට අපි අතර
පොදු එකඟතාවක් තිපබනවා. මැද පකාටසක්
තිපබනවා, පවනසේ කම් තිපබනවා. දැනට තිපබන
තත්තත්තවය ඒක පන්. එතපකාට එක continued
වාර්තාවක් තිපබනවා. ගරු සභාෙතිතුමා විසින්
ඉදිරිෙත්ත කරන ලද වාර්තාවක් තිපබනවා. ඒ අඛ්ණ්ඩ
වාර්තාව. ඒ වාර්තාපේ මැද පකාටසට එකඟ
පනාවන මන්ීවරුන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා.
සේථාවර නිපයෝගවල 103හි පමපසේ සඳහන් පවනවා.
“විප ෂ
ේ කාරක සභාවක් ඒ ඒ දිනවල රැසේවීම්වලට
ෙැමිපණන මන්ීන්පේ නම්ද, විභාග කරනු ලැබූ
සාක්ෂයකරුවන්පේ නම්ද ඡන්දය විමසීම සඳහා
පබදීමක් ඇති විණි නම්, පයෝජිත ප්ර න
ේ යද,
පයෝජකයාපේ නමද, රැසේවීමට සහභාගීවූ මන්ීන්
ප්ර ේනය මත ඡන්දය දුන් ආකාරයද, කාරක සභාපේ

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: හදු Report එක
තිපබනවා. පම් වාර්තාපේ 11 වැනි පිටුපේ 3.2 දක්වා
අපි එකඟතාවකට ෙැමිණ තිපබනවා. ඊට ෙසුව
පමතැන ඇති වූ යම් තත්තත්තවයක් තිපබනවා. සමහර
විට පල්කම් මණ්ඩලය ඒක ෙටලවා ගන්න ඇති.
නමුත්ත අපි කියන්පන් පමච්චරයි. 11 වැනි පිටුපවන්
ෙසුව ඉවත්ත කරු පේදයක් තිපබනවා නම් ඒ පේදය
පම්කට ඇතුළත්ත පවන්න ඕනෑ. අමතරව ඇතුළත්ත
කරු පකාටසක් තිපබනවා නම් ඒක ඉවත්ත පවන්න
ඕනෑ. ඒක තමයි “ආ” කියන ක්රමපේදය පිළිගන්නා
කණ්ඩායපම් අදහස.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ඒ අදහස
ඇතුළත්ත කරන්න.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතපකාට අපි
කරන්න ඕනෑ, ඉවත්ත කරු පකාටස නැවත ඇතුළත්ත
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කාර්ය සටහන්හි ඇතුළත්ත කර, එම කාර්ය සටහන්
සාක්ෂය සටහන්ද සමඟ ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා
පකාට කාරක සභාපේ වාර්තාව සමඟ මුරණය කළ
යුතුය”. ඒක තමයි සේථාවර නිපයෝග අනුව
අනුගමනය කළ යුතු කාරණය.

සමහර පේද, විගණකාධිෙතිතුමාපේ මතය පිළිබඳව
තිපබන 14 පිටුව as it is, අපි සාකච්ඡා කළා.
එපහනම් අපි වගන්තිපයන් වගන්තිය ඡන්දය
විමසනවාද? එපහම නැහැ. ඒ නිසා ඡන්ද කථාව
අදාළ වන්පන් අවසාන නිගමනයටයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම්ක විප ෂ
ේ
කාරක සභාවක්ද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිගමනයට
පනාපවයි, පම් තිපබන්පන් වාර්තාවට. වාර්තාව
කියන්පන් නිගමනවලට පනාපවයි.

සභො තිතුමො: ඔේ.
අනුර දිසොනොයක මහතො: පමවැනි තත්තත්තවයක්
ඇති වුණාම අනුගමනය කරන්න ුළුවන්
ක්රමපේදය, සේථාවර නිපයෝගවල සඳහන් කරලා
තිපබනවා. ඒ කියන්පන්, විප ේෂ කාරක සභාවක් ඒ
ඒ දිනවල රැසේවීම්වලට ෙැමිපණන මන්ීන්පේ
නම්ද, විභාග කරනු ලැබූ සාක්ෂයකරුවන්පේ නම්ද
ඡන්දය විමසීම සඳහා පබදීමක් ඇති විණි නම්, ඡන්ද විමසීමක් නැති වුණත්ත දැන් පබදීමක්
තිපබනවා- පයෝජිත ප්ර ේනයද, පයෝජකයාපේ නමද,
රැසේවීමට සහභාගීවූ මන්ීන් ප්ර ේනය මත ඡන්දය
දුන් ආකාරයද, -පම් පකාටසට පම් අය ෙක්ෂයි, පම්
පකාටසට පම්ක ඇතුළත්ත- කාරක සභාපේ කාර්ය
සටහපනහි ඇතුළත්ත කර, කාර්ය සටහන්, සාක්ෂි
සටහන් සමඟ ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා පකාට
කාරක සභාපේ වාර්තාව සමඟ මුරණය කළ යුතුය.

ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා: වාර්තාව
කියන්පන් නිගමනවලට පනාපවයිද?

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු මන්ීතුමා,
ඔතැන තිපබන පවනස පම්කයි. ඔබතුමා කියන
සාධකය එන්පන් පම් වාර්තාව හැදුවාට ෙසේපසේ පන්.
ඔය තිපයන්පන් පකටුම් ෙතක්. ඔබතුමා කියන
එපක් පකටුම් ෙත්ත 03ක් තිපබනවා. ඒ පකටුම්ෙපත්ත
අවසාන එක තමයි ඔබතුමන්ලාපේ වාර්තාවක්
පලස සම්මත කපළේ. නමුත්ත ඒක අවසන් වාර්තාවක්
බවට ෙත්ත වන්පන් නැහැ. දැන් ඔබතුමා කියන්පන්
අපි හදන එපක්, ඊළඟට හදන අංග සම්ූර්ණ
වාර්තාපේ- ගරු මන්ීතුමා කියන විධියට “ආ”
පකාටස කියලා පදවැනි පකාටසේ පදකක් දාලා උඩ
එකයි, යට එකයි. ඒක තමයි වාර්තාව. ඒකට
සම්මතව ඡන්දය පදන්නත්ත ුළුවන්, විරුේධව
ඡන්දය පදන්නත්ත ුළුවන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒ සාධාරණය තමයි
ඉටු කරලා තිපබන්පන්. ඔබතුමා කියන එක හරි,
මම පිළිගන්නවා. පවනසේ තැන්වලදී එතුමන්ලාට
අයිතියක් දීලා තිපබනවා, ඒ මූලික සටහනට විරුේධ
නම් විරුේධයි කියලා ලියයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ.
ගරු අජිත්ත පී. පෙපර්රා මහතා: වාර්තාපේ content
එක ගැනයි පම් කථාව. ඒ වාර්තාපේ content එක
ගැන මන්ීවරුන් පිරිසක් අතර විවිධ මත
තිපබනවා. මම ඉතාම පගෞරවපයන් කියන්පන්, මත
පදකක් පනාපවයි, පම් සටහන් බැලුපවාත්ත මත
කිහිෙයක් තිපබනවා කියන එකයි. ඔබතුමා සිටිපේ
නැති නිසා ඒ ගැන දන්පන් නැහැ.
ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒක අපිට
ප්ර න
ේ යක් නැහැ.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි හැපමෝටම කමිටුවට- ප්ර ේනයක් තිපබනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් මතය විමසීම
-ඡන්දය විමසීම- වැනි කාරණා අදාළ වන්පන්
පයෝජනාවක් සම්මත කිරීම වැනි අවසාන
නිගමනයකදී පන්. එපහම නැත්තනම් දැන් තිපබන
content එක, පඡදපයන් පේදයට -paragraph
එපකන් paragraph එකට- කීපදපනක් කැමතිද
කියලා අහන එක. එපහම අහලා අවසන් කරන්න
බැහැ පන් ගරු මන්ීතුමා. එතපකාට ප්රාපයෝගික
පේ පමාකක්ද? ප්රාපයෝගික පේ තමයි, සාකච්ඡා වූ
කාරණා පදකම වාර්තාපේ යම් අනුපිළිපවළක් අනුව
-වැඩි පිරිසක් කැමැති නම් මුලින්ම, අඩු පිරිසක්
කැමති නම් පදවනුව- සඳහන් කරන්න ුළුවන්. It is
okay.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ. ඒක වැරදියි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පම් අතර මැද
තිපබන වාද-විවාද ගැන ඡන්දය විමසන්පන් නැහැ.
මතයක් විමසනවා නම්, මතයක් විමසන්න ඕනෑ යම්
නි ේිත කාරණයක් ගැන. ඒ කියන්පන් ඒ නිගමනය
ගැන. එතපකාට ඒ නිගමනය ගැන ඒකමතිකයි. ඒ
නිගමනයට එළැඹුණු මාර්ගය පිළිබඳව පවනසේ
අදහසේ තිපබනවා. ඒ නිගමනයට එළැඹුණු මාර්ගය
පිළිබඳ ඡන්දය විමසීම් තියන්න බැහැ. එපහම නම්
පේදපයන් පේදය අහන්න ඕනෑ පන්. උදාහරණයක්
විධියට, ඔබතුමන්ලාපේ මුල් draft එපක් තිපබන

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමා කියන
කාරණය ෙැහැදිලියි.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ප්රමුඛ්තාව පිළිබඳ
ප්ර ේනයක් තිපබනවා නම්, සභාෙතිතුමා බලන්න
මුලින් කී පදපනක්ද අත්තසන් කරන්පන් කියලා. අපි
දන්පන් නැහැ හරියටම පකාච්චරද කියලා. එවැනි
නිගමනවලට එළැඹීම සුදුසු නැහැ. වැඩි පිරිසක්

( 776 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

අත්තසන් කරන content එක “අ” එක මුලින් ඇතුළත්ත
කරන්න. ඊළඟ පිරිස අත්තසන් කරන content එකක්
තිපබනවා නම් පදවනුව ඇතුළත්ත කරන්න. අපි
නිගමනයට එළැඹුණු පහේතුව වාර්තාපේ පකාටසක්
පන්. පමතැන උසාවියක් පනාවුණත්ත මම
උදාහරණයක් කියන්නම්. තීන්දුව ගැන එකඟයි.
දඬුවම ගැන එකඟයි. ඒ වරදකරු වීමට පහේතු වූ
කාරණා ගැන විවිධ තර්ක අදහසේ තිපබනවා.

කියනවා, “අපි පකටුම්ෙපත්ත සමහර පකාටසේවලට
එකඟයි. නමුත්ත අපි පමන්න පම් පකාටසට එකඟ
නැහැ. පමන්න පම් පකාටසට අපප්ප එකඟතාව”
කියලා පවන පකාටසක් පදනවා. ඔච්චරයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න,
උත්තතරයක් පදන්නම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: වාර්තාපේ එකඟ
නැති පකාටසට ඒපගාල්ලන් සටහන් කරලා
පදනවා.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො සම්බන්ිතයි.
ඒ නිසා ඒ ප්ර ේනය විසඳන ලද සාමාජිකයින්පේ
විවිධ අදහසේ ඒ content එපක් තිපබන්න ඕනෑ.
හැබැයි, මූලික ව පයන් කණ්ඩායම් පදකක්
ව පයන් පබදිලා සිටින බව මට පෙපනනවා. ඒ
නිසා බර අනුව, අනුපිළිපවළක් සහිතව ඒක වාර්තා
කරන්න. එච්චරයි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හරි මන්ීතුමා,
thank you. ඔබතුමා දැන් පත්තරුම් කරලා දීම
අවසන්පන්. අපිටත්ත ඒ කාරණය පත්තරුම් කරන්න
පදන්නපකෝ. ඔබතුමා කියන ආකාරයට ෙළමුවැනි
පකාටසට
ඔක්පකාම
එකඟයි.
අන්තිම
පකාටසටත්ත ඔක්පකාම එකඟයි. මැද පකාටස අපි
එළිපයන් පගනැල්ලා පනාපවයි ඇතුළත්ත කපළේ.
පකෝප්ප කමිටුපේ අපි ඉඳපගන ඉඳලා තමයි මැද
පකාටසේ පදකම හැදුපේ. එළිපයන් පගනැල්ලා
ඇමුණුවා පනාපවයි. මැද පකාටසේ පදකම 1 සහ 2
කියලා දාලා (අ) නැත්තනම් (ආ) කියලා දාලා ඔය
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන එක තමයි සභාෙතිතුමාට
කරන්න තිපබන පේ.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: Exactly.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ප්ර න
ේ ය පම්කයි.
වගන්ති වගන්ති හැටියට පහෝ පයෝජනාපවන්
පයෝජනාවට පහෝ ඡන්ද විමසන්න කියලා පනාපවයි
මම කියන්පන්. මම කියන්පන් පම්කයි. දැන්
ගත්තපතාත්ත මුල් පකාටසට එකඟ, අවසන් පකාටසට
එකඟ, මැද පකාටසට එකඟ පනාවන තත්තත්තවයක්
තමයි තිපබන්පන්. ඒ කියන්පන්, පම්ක සමසේත
වාර්තාවක්. නිගමන පවනම නැහැ. පම්ක මුල්
පකාටසත්ත, මැද පකාටසත්ත, අග පකාටසත්ත එකතු
කරු වාර්තාවක්.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ
පනාපවයි පකටුම්ෙතක්.

මහතො:

සභො තිතුමො: මම පමපහම කරන්නම්. අනුර
දිසානායක මන්ීතුමා, පම් විධියට කිේපවාත්ත හරිද
කියලා බලන්න. නැත්තනම් පවනසේ කරන්න. මම
තත්තෙරපයන් පම් ප්ර ේනය විසඳන්නම්.

වාර්තාවක්

2015 පෙබරවාරි මාසපේ සිට 2016 මැයි මාසය
දක්වා කාල ෙරිච්පේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
විසින් සිදු කර තිබූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත
කිරීම සම්බන්ධපයන් ූර්ණ පලස ෙරීක්ෂා කර
වාර්තාවක් ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කළ යුතු බවට
2016 අහවල් මස අහවල් දින රැසේ වූ පොදු වයාොර
පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කළාය.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: හරි. පකටුම්ෙතක්
තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අනුර දිසානායක
මන්ීතුමා, මම තව කාරණයක් කියන්නම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඔබතුමන්ලා කථා
කළාපන්. ඔබතුමන්ලා කථා කරනපකාට අපි
අහපගන හිටියා.

කාරක සභාව 2015 මස සිට දින දක්වා - පමච්චර
කාලයක් ුරා - අව යයි හැඟුණු සියලු පල්ඛ්න
පගන්වා ෙරීක්ෂා කිරීපමන්ද, සියලු නිලධාරින් හා
ුේගලයින් පගන්වා වාික සාක්ෂි ලබා
ගැනීපමන්ද, කාරක සභාපේදී ඉතා දීර්ඝ ව පයන්
කරුණු සාකච්ඡා කිරීපමන් ෙසුව විගණකාධිෙති
විසින් සකසන ලද වාර්තාව කාරක සභාව ඉදිරිපේ
කරන ලද වාික සාක්ෂි සලකා බලා සකසේ කරන
ලද පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව කාරක සභාපේ දින
ගණනාවක් හා දීර්ඝ කාලයක් ුරා විසේතරාත්තමක
ව පයන් සාකච්ඡා කරන ලදී. ෙැහැදිලියිපන්.
එපලස ඉතා දීර්ඝ ව පයන් කරුණු සාකච්ඡා
කිරීපම්දී කාරක සභාපේ වාර්තාව සඳහා සභික
මන්ීන් සියලු පදනාපේම ූර්ණ එකඟත්තවය ලබා
ගැනීම සඳහා දැඩි උත්තසාහයක් ගත්ත නමුත්ත

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම අන්තිමට ඒ
ගැන කියන්නම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ආරම්භක පකාටස
තිපබනවා. නිර්පේ පකාටසක් තිපබනවා. අතරමැද
පකාටසක් තිපබනවා. ඒවා ඔක්පකාම එකතුපවලා
තමයි පකටුම්ෙතක් හැපදන්පන්. 1,2,3 කියලා
පකාටසේ තුනකින් යුක්ත පකටුම්ෙතක් තිපබනවා. ඒ
පකටුම්ෙතට තමයි ඡන්ද විමසන්පන්. ඡන්ද
විමසීමට ලක් කළාට ෙසේපසේ ඒක තමයි සම්ූර්ණ
පකටුම්ෙත. ඒ පකටුම්ෙතට ෙක්ෂ කණ්ඩායමක්
ඉන්නවා. ඔවුන් කියනවා, “Right, ඒ පකටුම්ෙතට
අපි එකඟයි” කියලා. එකඟ පනාවන කණ්ඩායම
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වාර්තාපේ 11 වැනි පිටුව දක්වා පේද සඳහා පොදුපේ
එකඟ වූ අතර - මම ෙැහැදිලි කරන්නයි හැදුපේ - ඒ
අනුව අහවල් අහවල් මන්ීවරුන් විසින් සකසේ
කරන ලද 11 වැනි පිටුපේ සිට 30 වන පිටුව දක්වා,ගරු
සුජීව්
උදාහරණයක්.

පසේනසිිංහ

මහතො:

අලුත්තගමපේ මන්ීතුමා ඇතුළු හතර ෙසේ
පදපනක් එකතුපවලා පවනම කථාවක් කියනවා.
අපි ඒක ඇතුළත්ත කරනවාද? වැඩක් නැහැපන්. මම
හරි තර්කයක්පන් පගපනන්පන්. මම අහන්පන්
සාධාරණ ප්ර න
ේ යක්. එයාර් ලංකා එපක් ොඩුව
බිලියන පමච්චරයි කියලා අපි කියනවා.
පමතුමන්ලා හතර පදපනකු එකතුපවලා කියනවා,
“එපහම නැහැ. Planes කැඩුණා. එල්ටීටීඊ එපකන්
ගැහුවා” වාපේ පමානවා පහෝ. එපහම බැහැපන්.
එපහම පදක තුනම දාන්න බැහැ. හැබැයි, පමතුමාට
අයිතියක් තිපබනවා. ඒ පමාකක්ද? බිලියන 143ක්
එයාර් ලංකා ොඩු කළා කියලා කිේවාම පමතුමාට
එතැනදී විරුේධ පවන්න ුළුවන්. හැබැයි, එතුමාපේ
කරුණු එතැන ලියන්න බැහැ. ඒකට තමයි පම්
Standing Orders තිපබන්පන්. මමත්ත හිතාපගන
හිටිපේ මපේ කථාවයි, පමතුමාපේ කථාවයි,
ඔක්පකාමපේ කථා ලියන්න ුළුවන් කියලායි.
එපහම ලියන්න බැහැ. එක වාර්තාවයි තිපබන්පන්.
ඔබතුමා දැන් සේභාවපයන් කිේව පයෝජනාව
පේ ොලන ව පයන් මට පත්තපරනවා. හැබැයි,
Standing Orders අනුව එපහම කරන්න බැහැ.

පම්ක

සභො තිතුමො: වගන්ති ව පයන් කියන්න ුළුවන්.
අහවල් වගන්තිපේ සිට අහවල් වගන්තිය දක්වා
වාර්තාව සහ නිගමනයන්ට පහේතු (ආ) පකාටස
ව පයන්ද, අහවල් ගරු මන්ීවරුන් විසින් සකසේ
කරන ලද - 11වැනි පිටුපේය කියලා හිතමු. - අහවල්
පිටුපේ අහවල් වගන්තිය දක්වා එතුමන්ලාපේ
වාර්තාපේ සහ නිගමනයන්ට පහේතු (ආ) පකාටස
ව පයන්ද, ඊට ෙසුව ඕනෑ නම් (ඇ) පකාටස
ව පයන් දාන්න ුළුවන්. සියලුම මන්ීවරුන්
විසින් නිගමනය කරන ලද නිර්පේ හා නිගමන
(ඇ) පකාටස, ගරු
සුජීව්
පසේනසිිංහ
ඒක commonපන්.

මහතො:

එො.

සභො තිතුමො: ඒ වුණාට කමක් නැහැ. ඒවා
නිගමනපන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මට තත්තෙරයක්
පදන්න. ගරු සභාෙතිතුමා, 11වැනි පිටුපවන් ෙසුව
ඇති 4.3 පේදයට සියලු පදනාම එකඟයි.
පකටුම්ෙපත්ත පකාටසේ පබදීම වැරැදියි කියලායි මම
කියන්පන්. එකඟ නැති පේවල් මම කියන්පන්
නැහැ. එකඟ පේවල් කියන්පන්. පකටුම්ෙපත්ත 4.3
පේදයට සියලුම මන්ීවරු විරුේධත්තවය පනාෙෑම
නිසා එකඟ වී ඇත.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සියලුම මන්ීවරුන්
කියනපකාට (ඇ) ඕනෑ නැහැ, - එතපකාට ඒක
common.
සභො තිතුමො: එපහනම් එපහම දමමු. සියලුම
මන්ීවරුන් විසින් එකඟ වන ලද නිර්පේ ද
ඇතුළත්ත වාර්තාව පම් සමඟ ොර්ලිපම්න්තුවට
ඉදිරිෙත්ත කරමි.

4.4 පේදයට සියලුම මන්ීවරුන් එකඟ වී ඇත;
4.5 පේදයට සියලු පදනා එකඟ වී ඇත; 4.6 පේදයට
සියලු පදනා එකඟ වී ඇත; 4.6.1 සියලු පදනා එකඟ
වී ඇත; 4.6.2 සියලු පදනා එකඟ වී ඇත; 5.1.1
සියලු පදනා එකඟ වී ඇත; 5.1.2 සියලු පදනා එකඟ
වී ඇත; 5.2 එකඟ වී ඇත; 5.4 සියලු පදනා එකඟ වී
ඇත. පොඩ්ඩක් පවනසේ නම් මම කියන්නම්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
මට කථා කරන්න අවසේථාව ලබා පදන්න. ප්ර ේනය
පම්කයි. පෙෞේගලිකව මමත්ත හිතාපගන හිටිපේ ඕක
තමයි. සභාෙතිතුමා, පෙෞේගලිකව මමත්ත හිතාපගන
හිටිපේ ඔපහාම තමයි. නමුත්ත අෙට සේථාවර නිපයෝග
අනුව ඔය විධියට කටයුතු කරන්න බැහැ. සේථාවර
නිපයෝග අනුව තිපබන්පන් එක වාර්තාවයි. ඒ
වාර්තාවට කැමැතිද, අකැමැතිද? හැබැයි, ඒපක්දී
මන්ීවරුන්ට විප ෂ
ේ අයිතියක් තිපබනවා. එක
අත්තසනයි කියලා ගන්න ුළුවන්. නමුත්ත
මන්ීවරුන්ට අයිතිය දීලා තිපබනවා, තමන් විප ෂ
ේ
කරුණකට විරුේධ නම් ඒකට විරුේධ පවන්න. එක
වාර්තාවයි තිපබන්පන්. ඒ වාර්තාවට පදෙැත්තපතන්,
තුන් ෙැත්තපතන් ආු පයෝජනා දමන්න බැහැ. පම්
උදාහරණය ෙැත්තතකට දමන්න. අපි ඊපේ විවාද
කරු පල්ඛ්නය ගන්නපකෝ. ඒපක් තිපබනවා,
පකෝටි 33,000ක වංචා ගැන සහ මූලය ොඩු ගැන.
ඒවා
සිදුපවලා
තිපබන්පන්
මහින්දානන්ද
අලුත්තගමපේ මන්ීතුමන්ලාපේ ොලන කාලපේ.
මම පම් විවෘතව කථා කරන්පන්. මහින්දානන්ද

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: 5.3.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: 5.3ට එකතු කළා.
එකක්වත්ත කැුපේ නැහැ. එකඟ නැහැ පනාපවයි.
5.3 තිපබන කරුණු පවනසේපන්. ඒකයි මම කිේපේ
නැත්තපත්ත. 5.4 සියලු පදනා එකඟ වී ඇත. 5.5 සියලු
පදනා එකඟ වී ඇත. 5.6. සියලු පදනා එකඟයි. 5.7
සියලු පදනා එකඟයි. 7, සභො තිතුමො: 6?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ, 6
සම්බන්ධපයන් වාදයක් තිපබනවා. 7වැනි පේදයට
සියලු පදනා එකඟයි. මම record කරන්න ඕනෑ
නිසයි කියන්පන්.
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to record that they have dissented from these. It
does not make any difference. I think, we put
the report and say that they are dissenting on the
following paragraphs and they are giving their
reasons for the dissent.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: එකඟ පනාවන
කරුණු කිේවා නම් ඊට වඩා පහාඳ නැේද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපි වැඩි පදනා
එකඟ පවලා තිපබනවා. ඒකයි මම කියන්පන්. 8ට
සම්ූර්ණපයන් එකඟයි. 8.1හි ෙළමු වැනි පේදය
වැදගත්ත පේදයක්. අපි ඒකට as it is එකඟ වුණා. 9හි
9.1
සම්ූර්ණපයන්
එකඟ
වුණා.
9.2
සම්ූර්ණපයන් එකඟ වුණා. ඊළඟට, 9.3ට වාද
කළා. නමුත්ත, අපි as it is එකඟ වුණා. 9.4ට එකඟ
වුණා. 9.5ට එකඟ වුණා. 9.6ට එකඟ වුණා. 10හි
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිර්පේ යන්
14ට
සම්ූර්ණපයන් එකඟ වුණා. ඔබතුමා නායකයා
විධියට හදන අවසාන ලිපිපේදී පම් වාර්තාපේ බපඳේ
තිපබන මම කලින් කිේව පකාටසේවලට වාදයක්
තිබුණා කියලා කිේපවාත්ත, ඒක වැරැදියි. පකටුම්ෙත
මත ෙදනම්ව ඔබතුමා සිදුවීම ලියන එක ගැන
ප්ර ේනයක් නැහැ. ඒ ලියන විට මැද පකාටසත්ත
ලියන්න. ඒ පකාටසේවලටත්ත එකඟ වුණා කියලා
කියන්න. වාදයක් නැති පේවල් වාදයක් නැහැ
කියලා කියන්න.

The Hon. Sujeewa Senansinghe: We have
sat in the COPE and discussed these. We are not
coming from outside and bringing these things.
That is also a draft. So what we amended is a
draft.
සභො තිතුමො: ඒ ගරු සුමන්තිරන් මන්ීතුමා
කියන ක්රමය පහාඳයි.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි එළිපයන්
පගනාවා නම් ඔබතුමා කියන පේ හරි. පම් draft එක
හැදුපේ පමතැන ඉඳපගන.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඉඳපගන හදන
පකාටම තමයි පවනසේකම් එන්පන්.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: සංප ෝධන දමන්න
බැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු අනුර
මන්ීතුමා, ඒ final draft එක. ඔක්පකාම අවසන්
වුණාට ෙසුව අලුතින් කාරණාවක් පගන ආවා නම්,
ඔය ක්රමය හරි. පමතැනදී ඔය original draft එක
සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරනවා. එතපකාට
මන්ීවරපයක් කියනවා, “මම පම්වාට එකඟ නැහැ.
පමන්න පම් ටික දමන්න.” කියලා. එතපකාට තමයි
ඔය කාරණාව එන්පන්. පමතැනදී වුපණ් එපහම
පනාපවයි. අපි 11.30ට නැවැත්තවූවාට ෙසුව, පම්
COPE කමිටුපේ ඉඳපගන මුල සිට දිගටම
සංප ෝධනය කර පගන ඇවිත්ත නැවැත්තතුවා. පම්
COPE කමිටුව ඇතුපළේ ඉඳපගන. එළිපේ ඉඳපගන
පනාපවයි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: ඇමුණුමක් විධියට
දමන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ අවසන් කරලා
තිබුණු වාර්තාව.

සභො තිතුමො: සංප ෝධන ඇමුණුමක් දමන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අවසන් කරලා
තිබුපණ් නැහැ. අවසන් කපළේ draft එකක්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ගරු අජිත්ත
මන්ීතුමා, මම කියන්නම්. පම් වාර්තාව හැදුවා.
වාර්තාවට මුළුමනින්ම එකඟ අය අත්තසන් කරනවා.
ඔබතුමන්ලා සංප ෝධනවලට යටත්ත වූ අය හැටියට
අත්තසන් කරලා, සංප ෝධන ටික අමුණලා පදනවා.
සභො තිතුමො: ගරු මන්ීතුමා කිේව සියලු පදනාම
එකඟ ඒවා හැපරන්න, අපනක් ටික අමුණන්න
ඕනෑ. සංප ෝධන ඇමුණුමක් විධියට දමමු.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමා කලින්
පයෝජනා කළ ක්රමය පහාඳයි. ගරු බිමල් රත්තනායක
මන්ීතුමා කියන්පන් technical ප්ර ේනයක් පන්.

The Hon. M.A. Sumanthiran: Hon.
Sujeewa Senasighe, at the end it comes to the
same thing.

ගරු චන්රසිරි ගජදීර මහතො: ඇතැම් කරුණු
සම්බන්ධපයන් එකඟ පනාවන නිසා-

The Hon. Sujeewa Senasinghe: No, It is
not.

The Hon. M.A. Sumanthiran: I do not think
the Standing Orders are hard-and-fast like that,
that you cannot record a dissent. It has been the
practice to record dissents in any report that
goes. From what Hon. Ajith P. Perera said it is
a few paragraphs that they do not agree with. It
is possible for them to now propose to delete
those paragraphs and we can take a vote. At the
end the resultant position will be that you have

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පකටුම්ෙත අෙට
දුන්නා. ඒ පකටුම්ෙතට කණ්ඩායමක් එකඟ වුණා.
එකඟ පනාවුණු කණ්ඩායම සංප ෝධන ඉදිරිෙත්ත
කළා.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පම් ගරු
සුමන්තිරන් මන්ීතුමා කියන පදයට එකඟ
පවන්න. ඒක හරි. අපි පම් විධියට කරමු.
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a little more explicit. The Hon. Sujeewa
Senasinghe was making that point that it should
not seem like that you have dissented when the
report was presented and your report was
brought from outside. So, we will say very
specifically to cover that. Hon. Sujeewa
Senasinghe, you are thinking that your
dissention is not something that you brought
from outside. I am suggesting that it should be
mentioned in the Chairman’s Report that “these
following Members are not in agreement with
this paragraph and this paragraph. These factors
were discussed. Their disagreement and their
position was discussed in the Committee and
the reasons for their dissent from that are
separately annexed at the end of the Report.”

සභො තිතුමො: ඒ දවසේ පදක හමාරක් සාකච්ඡා
කපළේ සංප ෝධන පදන්න පන්. මට කථා කරන්න
ඉඩ පදන්න. අපි යථාර්ථයට මුහුණ පදමු. This is
the reality.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: මුලින්
සම්ූර්ණපයන් එකඟ අය අත්තසන් කළා. ඊට ෙසේපසේ
සංප ෝධනවලට යටත්තව එකඟවන අය අත්තසන්
කළා. සංප ෝධන ටික අමුණලා පදනවා.
සභො තිතුමො: අපි ඡන්ද විමසීපමන් ෙසුව නැවත
රැසේ පවමු.
( පම් අව්සේථොපව්දී කොරක සභොපව් කටයුතු මඳ
පව්ලොව්කට අත්හිටුව්යි.)
කොරක සභොව් කල් තැබීපමන්
රැසේිය.

සුව් නැව්ත

The Hon. Sujeewa Senasinghe: I am asking
to connect it to there. Then, you will get a
proper indication. We amended this here, not
outside.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: මම ඒ සඳහා
පයෝජනාවක් කරන්නද? දැන් අෙට අව ය එක
වාර්තාපවක් පන්. මම සිතන්පන් ගරු අජීත්ත පී.
පෙපර්රා මහතා කියාු පේවල්-

The Hon. M.A. Sumanthiran: The other
option is, if you want it there itself, generally,
what you do is, put a footnote in the main
Report saying, “This is the reason for dissent by
so and so.” But, the Report itself will look very
ugly. It is not a footnote because you cannot put
that. That is the reason. What I am suggesting
you is, to put it separately, but in the narration
you can say very clearly that “this is not
something that you brought from outside. This
was discussed in full.” Your views were also
presented to the Committee and the Committee
has agreed that you can present your reasons for
dissenting as part of the Report.

සභො තිතුමො: එම පේද ටික. ඒ chapters ටික.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: Paragraph 5.3,
6.2, වපේ 5ක් විතරක් ඇති, එකඟ පනාවන ඒවා.
ඒවා identify කරලා ඒවාට පම් පම් මන්ීතුමන්ලා
එකඟ නැහැ කියලා - dissent කරනවා කියලා ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එක යට එක
පනාපවයි පන්.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: නැහැ. පවනම separately- දමලා - ගරු සුජීව පසේනසිංහ මහතා
කියාු එකත්ත ඇත්තත. ඒ කියන්පන් අන්තිමට ඇවිත්ත
ඒකට dissent කරනවා කියලා කිේපේ නැහැ පන්.
පම් ගැන සාකච්ඡා කරලා තිපබනවා පන්. ඒකත්ත
ඇතුළත්ත කරන්න. පම් ගැන දීර්ඝ ව පයන්
සාකච්ඡාවක් තිබුණා, එහිදි පම් අයට පවනසේ
මතයන් තිබුණා කියන කාරණාව අපි දැන් පවනම
අන්තිමට, at the end of the report, we will
include.
ගරු අනුර දිසොනොයක
ඔබතුමන්ලා කියන්පන්?

මහතො:

The Hon. Sujeewa Senasinghe: The only
thing is this. What you say is correct if we
agreed at the end of the day on the main report.
Now, we brought this. What happened was, we
amended this in the COPE. You are giving
priority- Actually, why can you not take our
amended one as the main report? Until the
middle of the report, it is a draft. We completed
the draft report on that day. We amended the
draft report and finished.

පමාකක්ද

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමන්ලා
පමාකක්ද කථා කපළේ?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: සභාෙතිතුමා, මම
පමපහම කියන්නද? ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන්
මන්ීතුමා කියාු කාරණයත්ත, අපනක් ඔක්පකාමත්ත
බලලා අපි ඇත්තතටම footnote එක දමනවා

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ. අපි කතා
කපළේ නැහැ.
The Hon. M.A. Sumanthiran: I suggested,
apart from what I suggested earlier, to make it
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

පවනුවට - ඔබතුමන්ලා පෙන්වා දුන් ආකාරයට
අතරමැද 11 වැනි පිටුපවන් ෙසුවත්ත එකඟ වුණු
කරුණු පලාකු ප්රමාණයක් තිපබනවා පන්. පොඩි
ප්රමාණයක් පනාපවයි. හරයටම යන එකඟ වූ
පේවල් තිපබනවා. එකඟ පනාවු කරුණු අංක
ව පයන් 7ක්, 8ක් තිපබනවා. Original draft
report එක ලියලා “පකපසේ පවතත්ත පමම පහේතු
දැක්වීම පිළිබඳව ෙහත සඳහන් පවනසේ මතයද
කමිටුපේදී ඉදිරිෙත්ත විය” කියලා දමන්න, footnote
එක දමන්පන් නැතිව. අපි ඒ විධියට යමු. එතපකාට
පකපනකුට පෙපනනවා majority view එකක් යම් අදහසක් තිපබනවා පන්. වැඩිුර හැඟිමක්
තිපබනවා පන්. ඒකට පවනසේ පවන්පන් නැහැ.
පකපසේ පවතත්ත පමම කාරණය පිළිබඳ පවනසේ
මතයක් “x”, “y” “z” මන්ීවරුන් විසින් ඉදිරිෙත්ත
කරන ලදී. එම මතය පමපසේය. උුටා ගැනීම.

සභො තිතුමො:
එපහම
පනාපවයි.
මම
පයෝජනාවක් කරන්නම්. ගරු සුජීව පසේනසිංහ
මන්ීතුමා, ගරු අනුර ප්රියදර් න යාො මන්ීතුමා
කියාු විධිය තව ෙහසු කරන්නම්, ඒ ක්රියාවලිය
පවන විධියටම. අපි උදාහරණයකට හිතමු 4.1
කියලා. 4.1.1ට ඔබතුමන්ලාපේ එකඟතාවක් නැහැ.
එතපකාට 4.1 පේදපේ උඩින් හරි, යටින් හරි,
ආරම්භ කරන තැනින් හරි අපි දමනවා පමන්න පම්
මන්ීතුමන්ලා පම් කාරණාව සම්බන්ධපයන්
පවනසේ මතයක් පහෝ පවනසේ අදහසක් පහෝ දරන
ලදී කියලා. ඒ පවනසේ අදහසේ ටික අවසනපේ
ඇතුළත්ත කරනවා.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: මම නම් කියන්පන්
එතුමන්ලාපේ නම් ටික යටින් footnote එපක්
දමන්නසභො තිතුමො: පවනසේකම් ටික ඇමුණුමකට
දමනවා. නම් ටික විතරයි එතැන දමන්පන්. නම් ටික
විතරක් එතැන දමනවා. අදහස ඇමිණුමක දමනවා.

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: ගරු එම්.ඒ.
සුමන්තිරන් මැතිතුමා කියාු එකමයි.
ගොරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එකඟ පනාවන
හැම තැනම තිපබන්න ඕනෑ කියලාද?

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: සභාෙතිතුමා,
අෙට නම් පම් ගැටුම ගැන අවපබෝධයක් තිපබනවා.
පම්ක ොර්ලිපම්න්තුවට ගිපයාත්ත කියවා ගන්පන්
පකාපහාමද?

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: නැහැ.
අන්තිමට. වාර්තාවක දමන්න ුළුවන් අවසානපේදී
මූලික වාර්තාකරුට එකඟ පනාවී පමන්න පම් පම්
කරුණු ඉදිරිෙත්ත කළා කියන එක තමයි.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නම් ටික දමන
එපක් පත්තරුමක් නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම් මන්ී
කණ්ඩායම විසින් පම් අදහස ඉදිරිෙත්ත කළා.

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක
කියවන්පන් පකාපහාමද?

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: මට පොඩි
අදහසක් තිපබනවා. දැන් පම් වාර්තාපේ-

මහතො:

ඕක

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සංප ෝධනය එන්න
ඕනෑ එතැන පන්.

ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: සභාෙතිතුමා,
අපි එකඟතාවන් සියල්ලම වාර්තාපේ ඉදිරිෙත්ත
කරනවා. එතපකාට අපප්ප මන්ීවරු කිහිෙ පදපනක්
මැද පකාටපසේ කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධපයන්
එකඟ පනාවි පවනම කාරණා ටිකක් කියනවා.
පමන්න පම් මන්ීවරු පමන්න පම් කරුණු
සම්බන්ධපයන් පමපහම කිේවා කියලා ඒක
අවසානපේදී ඉදිරිෙත්ත කරන්න ුළුවන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නම් ටික දමන
එපක් පොඩි තර්කයක් තිපබනවා. පවනසේකම්
පගාඩයි. සමහර ඒවාට එකඟයි. පොඩි
කණ්ඩායමක් පදකක් වපගයි පන් ඉන්පන්. මූලික
එක තිපබනවා. එකඟ පනාවන අය තව
කණ්ඩායමක් පන්.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: පම් කියන
විධියට ඒක පවන්පන් නැහැ. අපි කියන විධියට ඕක
පවන්පන් නැහැ. කරුණු කිහිෙයක් සම්බන්ධපයන්
කිහිෙ පදපනකුපේ තිපබන පවනසේ මතය
අවසානපේදී පවනම කරුණු හැටියට එනවා.
එතපකාට පවනසේකමක් පෙපනන්පන් නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එපහම කරන්න බැරි
පහේතුවක් තිපබනවා.
සභො තිතුමො: මම තව එකතු කිරීමක් කරන්නම්.
මම ඔබතුමන්ලාට ෙහසු කරන්නම්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එම පේදය
තිපබනවා. ඒ පේදපේ පොඩි star mark එකක්
දමනවා. යටින් තිපබනවා, ඒ කියන්පන්
අවසානපේදී තිපබනවා පමන්න පම් පේද පිළිබඳව
කියන්පන් පවන කථාවක් කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: කිහිෙ පදපනක්පේ
පනාපවයි, එතපකාට පදෙැත්තතටම එන්න
ුළුවන්පන්. එතපකාට majority එක පහායන එක
විතරයිපන්.
ගරු එම්.ඒ.සුමන්තිරම් මහතො: Contents ගැන
අපි එකඟ පවලා තිපබන්පන්. පම් form ගැන තමයි

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක පකපනකුට
පත්තපරන්පන් නැහැ.
( 781 )
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තිපබන ප්ර ේනය. පකාපහාමද පම්ක ඉදිරිෙත්ත
කරන්පන්? So, I am now speaking to the
majority of the Members. What the dissentients
want is, - not that they have just dissented - to
express that these views were discussed and
that it was presented and all of that. So, give it
a little prominence. It is not going to take away
from the Report. If you give it prominence, it is
not going to take away from the Report. I mean,
in fairness to the dissentients - They have not
just come here and say, “We cannot agree to
this.” That is not what has happened. They have
participated in the deliberations and I think, due
regard must be given, in the body of the Report,
for their dissent and reasons for that. So, I am
appealing to the majority to give in a little and
accommodate the dissentients’ views because it
does not take away from the Report. In the final
analysis, it will show that the majority Report is
this and a smaller number – I mean, they have
given their mind and that is fair. It is not just
saying, “No.” They are giving reasons and
Parliament and the public must also have the
benefit of what they are saying also. We should
not in anyway, block that. So, in view of that
my appeal is, accommodate that and put it in the
main Report.

කියවන පකාට first body එක ඉවර පවනවා. ඊට
ෙසේපසේ මිනිසුන් සංප ෝධන පසාය පසයා ඉන්පන්
නැහැ. මම කියන එක අහන්න. අපි දැන් ඇවිල්ලා
කිේවා නම් ඔබතුමන්ට පමන්න පම් ටිකට අපි
පවනසේ කම් එකතු කරනවා කියලා, ඔබතුමන්
කියන එක හරි. පමාකද අෙට මැදට දාන්න බැහැ
පන්. අපිට side එකට දාන්නත්ත බැහැ. ෙහළින්
කියනවා පම් පවනසේකම් ටිකට අපි එකඟ පවනවා
කියලා. ෙහළින් ඒක ඔබතුමන් සඳහන් කරනවා.
අපි එපහම පනාපවයි. ඔබතුමත්ත එක්ක ඉඳලා,
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපේ සියලු පදනාත්ත
එක්කම ඉඳලා, අපි එකතු පවලා තමයි ෙළමුපවනි
pages 10 amend කරේදි තමයි ඉතිරි ටිකත්ත කපළේ.
එතපකාට ඒක ඔබතුමන්ලා ඔක්පකාම අමතක
කරලා, ඒක අයින් කරලා, ෙළමුපවන්ම agree
පවලා ගිය අය මූලිකාංගය පලස පගන නිකමට
කථා කපළේ නැහැ. අපි මහන්සි පවලා පම්ක හැදුපේ.
නිකම් පගනැල්ලා එල්ලනවා පනාපවයිපන්.
එතපකාට අපි agree පවලා නිකමට කථා කපළේ
නැහැ. අපිට පම්ක දාන්න ඕනෑ කියලා කිේපේ
නැහැ. පම්ක දාන්න කියේදී විගණකාධිෙති
පදොර්තපම්න්තුපවන් කිේවා ඔබතුමන්ලා කියන
එක වැරදියි. පම් කාරණා අනුව පම් පේ පවන්න
බැහැ කියලා. එපහම අපි වි ාල ව පයන් සාකච්ඡා
කරලා කරුණු දීලා තමයි කපළේ. නිකම් පගනැල්ලා
පම්ක ඇතුළත්ත කරන්න කියලා කිේපේ නැහැ.
සභාෙතිතුමත්ත ඒ බව කිේවා.

සභො තිතුමො: මම ඔබතුමාට කාරණාවක් හැටියට
කියන්නම්. පම් Report එපක් තිපබන කරුණුවල
අපි කවුරුත්ත නිගමනවලට නිර්පේ වලට එකඟ
පවලා තිපබනවා. යම් ප්රමාණයකට පබාපහෝ
කාරණාවලට එකඟ වූ කාරණා තිපබනවා. ඒ වාපේ
පවනසේකම් තිපබන ඒවා, පමතැන ප්ර ේනය
තිපබන්පන්, අපි එකඟ වූ අයට අපප්ප Report එපක්
පවනසේ වූ පේවල් පෙපනන්පන් නැේද?පවනසේ වූ
අයට පවනසේකම් හරියට පෙපනන්පන් නැේද?
එකඟ වූ අයට එකඟ වූ එක හරියට පෙපනන්පන්
නැේද කියන එකපන්. පම් Report එක විතරක්
පනාපවයි ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත පවන්පන්. පම්
Report එකත්ත එක්ක ඇමුණුම් හැටියට ඔබතුමන්ලා
සාකච්ඡා කරන කරුපණන් කරුණ සාකච්ඡා කරන
ලද සියලුම පේවල් verbatim reports ඇමුණුම්
හැටියට එනවාපන්. එතපකාට පම්ක සමසේතයක්
පලස කියවන ඕනෑම පකපනකුට පමහි අදහස
ෙැහැදිලියි. පවනසේකම් පමානවාද යනුපවන්
පවනසේකම් ෙැහැදිලියි. කියවන පකපනක් පම්ක
උඩින් ෙල්පලන් කියවන්පන් නැහැ.

සභො තිතුමො: දැන් ඒක පවන පවනම හරි, එකට
හරි සාකච්ඡා කරු සියලුම පදනා පමතැන
ඉන්නවා. පම් සියලු පදනාම පම් පකටුම්ෙත ඒ
ආකාරපයන් සාකච්ඡා කපළේ, අවපබෝධයක් සඳහා.
තම තමන් පමානවා පහෝ තත්තත්තවයක් ඇතිව පම්ක
අවපබෝධ කර පගන තිපබන්පන්. ඒක නිසාම අජිත්ත
පෙපර්රා මන්ීතුමාට කියන්න ුළුවන් පවන්පන්,
අපි පම් ෙහට එකඟයි, හයට විරුේධයි, හතට
එකඟයි. පමාකක් හරි ඒ කරුණු ටික ඒ ආකාරපයන්
කියනවා. ඒ නිසා දැන් තිපබන්පන් පම්ක ඉදිරිෙත්ත
කිරීපම් ෙහසුවනම් අෙට, පහාඳම පේ තමයි, මම
කියන්පන් පම් වාර්තාව, වාර්තාව පනාපවයි. එපක්
ඔබතුමන්ලා එකඟ පනාවූ කරුණු ටික පවනම
දැක්වීපම් තිපබන වැරැේද පමාකක්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා ඇහුපේ
පමෙමණයි. ඔබතුමා ඇහුපේ,” අ” සහ “ආ” යන්න
කියලා පදෙැත්තතට දාන්න. ඒකටත්ත එකඟ පවන්පන්
නැහැ. අපිට ඒක සංප ෝධනය ඇතුළට දාන්න
පදන්පනත්ත නැහැ.
සභො තිතුමො: “අ” සහ “ආ” කියලා දැම්පමාත්ත
වාර්තා පදකක්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සභාෙතිතුමනි,
පම්ක professorsලා පනාපවයි කියවන්පන්. පම්ක
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පමතැන වාර්තා
පදකක් දැන් නැහැ.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පකටුම්ෙත්ත
පදකක් නැහැ එකයි තිපබන්පන්.

සභො තිතුමො: සුමන්තිරම් මන්ීතුමා කියන පේ
කරමු.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එක පකටුම්ෙතයි.
බහුතරයකුත්ත තිපබනවා නමුත්ත අපි බහුතරය නැතිව
යන්න හදන්පන්. පමාකක්ද පම් කරන්න හදන්පන්?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Standing Orders
අනුව ගත්තපතාත්ත එක වාර්තාවයි. ඒකට කැමතිද
නැේද කියලා විතරයි. නමුත්ත අපි සුමන්තිරම්
මන්ීතුමා කියන විධියට අපි ඔබතුමන්ලාපේ
intellectual labour එකට respect කරන්නයි අපි
එකට වැඩ කරන්න ඕනැ. අපි පහට දිනපේ පවන
corruption එකකට විරුේධව එකට එකතු පවලා
fight කරයි. ඒ නිසා with all respect, විරුේධ
පවච්ච මන්ිතුමන්ලාපේ විරුේධතාවය. එම පඡදය
ළඟ asterisk එකකින් දාලා යටින් footnote
එකකින්
විරුේධයි
කියලා
දාලා,
පම්
recommendationsවලින් ෙසුව පම් Report එපක්ම
එතුමන්ලා නි ි
ේ ත කරුණුවලට විරුේධ වූ reasons
ටික දානවා.

සභො තිතුමො: එක පකටුම්ෙතයි තිපබන්පන්. ඒ
පකටුම්ෙත පමච්චර පවලා සාකච්ඡා කළා. පමහි
පබදීමක් ඇති කර ගන්න එො කියලයි මපේ
ඉල්ලීම. එක වාර්තාක් තිපබන්පන්, එක
පකටුම්ෙතක්
තිපබන්පන්
.
ඔබතුමන්ලා
පදපගාල්ලන්ම එකට වාඩි පවලත්ත, පවන පවනමත්ත
පම්ක තමයි අධයනය කරලා තිපබන්පන්.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්ක පකටුම්ෙතක්
හරි පමාකක් හරි එකක්, පකටුම්ෙතක් තිපබනවා,
ඒකට පවනසේ අදහසේ තිපබනවා. මූලිකව හදු එක
පිළිගන්නවාද? පවනසේ අදහසේ සහිතව පිළිගන්නවාද
කියලා ඡන්දයකට යමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම ඡන්ද
තිබන්න බැහැ. පකාපහාමද ඡන්ද තිපබන්පන්?
පමයා කියු කථාව හරි යන්පන් නැහැ. මම බැලුවා.
පම්පකන් කියන්පන් අවසාන නිගමනය ගැන
ඡන්දයක් විමසන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො:ඕනෑ නම් මම ඔබතුමන්ලාට
කියන්නම්. ඒක තිපබන පඡදයත්ත දාලාම දාන්න. මම
අවසන් කපළේ නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි ඒකට
එන්පන්ත්ත අපි එකට වැඩ කරන්න ඕනැ නිසා,
ඔබතුමන්ලා පම් තරම් දුරක් පම්කට compromise
කරලා ආව නිසා ඒකට respect එකක් ව පයන්.
නැත්තනම් එක වාර්තාවයි කැමතිද? නැේද? ඒක හරි
නැහැ පන් එතපකාට පමානවත්ත reasons එන්පන්
නැහැ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමන් පමාන
ප්ර ේනය අහන්පන් කියන්නපකෝ?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම අහන්පන් 103
“ විප ේෂ කාරක සභාවක් ඒ ඒ දිනවල රැසේවීම්වලට
ෙැමිපණන මන්ීවරුන්පේ නම්ද, විභාග කරනු
ලැබූ සාක්ෂිකරුවන්පේ නම්ද, ඡන්දය විමසීම සඳහා
පබදීමක් ඇති වුණි නම්, පයෝජිත ප්ර ේනයට”
අහන්න පමාකක්ද පයෝජිත ප්ර ේනය. ඔබ පම්
වාර්තාවට කැමතිද? එකඟයි. That is the ප්ර ේනය.
ඒක ගැන පමතැන වාදයක් නැහැ. ප්ර න
ේ ය
තිපබන්පන්, ඒ ප්ර ේනයට හැපමෝම එකඟ පවලා
තිපබන විසඳුම පසවීපම්දී ආව මාර්ගය සහිතව
පගෞරවයක් සහිතව-

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: මම නම්
කියන්පන් සුමන්තිරම් මන්ීතුමා කියු පේට අපි
එකඟ පවමුද? ඔබතුමා නැවතත්ත කරුණා කරලා
කියන්න.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්ක පගාඩාක්
යන්න බැහැ. එකඟ නැත්තනම් කරන්න තිපබන්පන්
ඡන්දයක් විමසලා පම් වාර්තාව දාලා අවසන් කරමු.
ඒක තමයි සේථාවර නිපයෝග. සේථාවර නිපයෝගවලින්
එහාට යන්න තමයි අපි උත්තසාහ කපළේ. සේථාවර
නිපයෝගවලින් තමුන්නාන්පසේලා දරණ දි ාවට
යාමට තමයි අපි උත්තසාහ දැරුපේ. නමුත්ත ඒ
සේථාවරයට එකඟ නැත්තනම් අතහරින්න පවන්පන්.

ගරු අනුර කුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒක තමයි
සමසේතය. නිගමනවලට කැමතිද? නිර්පේ වලට
කැමතිද? එපහම නැහැ. අහන්පන් එකයි. Report
එක හැපදන්පන් ආු ගමනයි, නිගමනයයි,
නිර්පේ යි සහිතවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔබතුමන්
කියන්පන් 103 ගැන. ඒක කියන්පන් තීන්දුව ගැන.
තීන්දුව ගැන එකඟයි. එපහම නම් පමාකක්ද
ඡන්දයක්. පයෝජිත ප්ර ේනය වාර්තාවට එකඟද?
ඔක්පකාම එකඟයි.

සභො තිතුමො: අජිත්ත පෙපර්රා මන්ීතුමා, ඔය
නීතිමය කරුණුවලට මම වැඩිය කැමති නැහැ.
සන්සුන් පවන්න. මාර්පගෝෙපේ ඔක්පකාම මට
තිපබනවා.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: සභාෙතිතුමා,
පම් වාර්තාපේ ෙටුනක් කියලා එකක් තිපබනවා

සභො තිතුමො: පමතැන පකටුම්ෙත්ත පදකක් නැහැ.
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පන්. ෙටුපන් තිපබනවා සභාෙතිතුමාපේ සටහන්
ආදිය.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඒ විධියට
ඔබතුමා යන්න බැහැ. අපි පම්ක ෙසේවරු 8.30 පවන
පකාට අවසන් කරමු.

අපි සියලු පදනාම එකඟ වුණු නිර්පේ ත්ත ඒකට
ඇතුළත්ත පවනවා. ඒ නිසා ඒ ෙටුනට දමන්න ුළුවන්
අෙට පම් තිපබන්පන් පම්, පම් අයපේ සංප ෝධිත
පයෝජනා කියලා. පම්පක් ෙටුනක් තිපබනවා පන්.
පම් කරුණ අපි දිගින් දිගටම කියු කාරණයක්.
කාරක සභාව ෙරික්ෂා කරලා, සාකච්ඡා කරලා, ඒ
සියල්ලම
කරලා
ඔබතුමන්ලා
පල්කම්
කාර්යාලපයන් සකසේ කළ පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව
ඉදිරිෙත්ත කළා. අපි කවුරුවත්ත ඒ වාර්තාපේ
අකුරක්වත්ත පවනසේ කපළේ නැත්තනම් ඒක තමයි
වාර්තාව.

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. පම් කාරණා ගැන
මට ඔබතුමන්ලාට අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: දැන් එන
පොට හරියන්පන් නැහැ. ඒක මම කිේවා කියලා
ලියලා ගන්න.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාට පම් කාරණා ගැන
අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. පම් සම්බන්ධපයන්
තිපබන නීතිමය තත්තත්තවය ගැන මම පසායා බැලුවා.
පම් ටිකත්ත අහගන්න. පම් ටික මම කියන්පන්,
recording සඳහායි.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පවනසේ කළා නම්
පමාකක්ද පවන්පන්?

“එකසත් රොජධොනිපේ ොර්ිපම්න්තු රිචය.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: පවනසේ
කරන්න අයිතියක් තිපබනවා පන්.

මූලාරය: 2015 ොර්ලිපම්න්තු විප ේෂ කාරක සභා
සභික මන්ීන් පිළිබඳ මාර්පගෝෙපේ ය.”

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පවනසේ කළා නම්
පමාකක්ද පවන්පන් කියලාත්ත කියන්න.

ඒ කියන්පන්, පමවැනි විප් ේෂ කාරක සභාවක්
සම්බන්ධපයන් එක්සත්ත රාජධානිපේ තිපබන
මාර්පගෝෙපේ ය. එහි සඳහන් පවනවා:

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න
කියනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න.

මහතො:

ඒක



ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතපකාට ඡන්දය
විමසා සිටිනවා.
සභො තිතුමො:
කියන්නම්.

ඒ

ගැන

මම

ඔබතුමන්ලාට

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම්ක කියන්න මට අවසර පදන්න.
පම්කට ඉදිරිෙත්ත කළ වාර්තාව සංප ෝධන පනාකර
සිටීපම් අයිතියකුත්ත අෙට තිපබනවා. අපි
සංප ෝධනය කරන්පන් නැහැ. සංප ෝධනය
කරන්න ඕනෑ නම්, සංප ෝධනය කරන්න. ඒ
අයිතිය තමයි අපි දීලා තිපබන්පන්.
ගරු
අනුර
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
තිපබනවා.

“කිසියම් වාර්තාවක් සලකා බැලීපම්දී කාරක
සභාව රැසේවීම අවසේථාපේදී සභාෙතිවරයා
වාර්තාවක් සම්බන්ධපයන් තිපබන පවනසේ වූ
මතයන් තිපබන විට කිසියම් එකඟතාවයකට
ෙැමිණීමට ෙැමිණීමට හැකි වන පිණිස එකී
පවනසේ මතයන්ද සාමානයපයන් කාරක
සභාපේදී සාකච්ඡාවට භාජනය කරනු
ලැපේ.” කියලා.

මම ඒක කළා. තවදුරටත්ත සඳහන් පවනවා:

දිසොනොයක
මහතො:
සහපයෝගයත්ත
දීලා



“කාරක සභා එකඟතාවපයන් ඉදිරියට
කටයුතු කරපගන යාමට උත්තසාහ දරන අතර
ඒවා සම්බන්ධපයන් සාමානයපයන් ඡන්ද
විමසීම් පහෝ පබදීම් ඉතාමත්ත විරලය.



පකපසේ
පවතත්ත,
කිසියම්
සභික
මන්ීවරපයක් අදාළ කාරක සභාපේ
වාර්තාවට පහෝ එහි විප ේෂිත වූ පකාටසකට
පහෝ තමන්පේ විරුේධත්තවය ප්රකා කිරීමට
අපප්පක්ෂා කරන්පන් නම් එකී වාර්තාපේ
එවැනි එක් එක් පේද පවන් පවන් ව පයන්
පහෝ මුළු වාර්තාව පහෝ සම්බන්ධපයන්
පබදීමක් පහෝ ඡන්දයක් විමසන පලසද බල
කර සිටිමින් එහි විධිමත්ත කාර්ය සටහන්වල
එය සාමානයපයන් සටහන් කරනු ලැබිය
හැකිය...

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: සාකච්ඡා
කරන්න අයිතිය අපි දුන්නා පන්.
සභො තිතුමො: ඒකට මම තවත්ත කාරණයක් එකතු
කරන්නම්.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අයිතිය පදන්න
ගිහිල්ලා පම්ක තවත්ත දිේගසේසන්න එො.
ඔබතුමන්ලා අයිතිය ගන්න. හැබැයි, සිකුරාදාට
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ.

පම් කාරණාව වැදගත්ත කාරණාවක්:

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: අපි වැඩ කරමු.
හැබැයි, ෙසේවරු 8.30 පවන පකාට තීරණයක් ගන්න
බැරි වුපණාත්ත, මම නම් යන්න යනවා.



( 784 )

“...කාරක සභාවක් විසින් එක් වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත කරනු ලබන අතර “සුළුතර පිරිසක්

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

The Hon. Bimal Rathnayake: Why not?

විධිමත්ත වාර්තාවක්” ඉදිරිෙත්ත කිරීපම්
හැකියාවක් පනාමැත. විකල්ෙ වාර්තාවක්
පයෝජනා කිරීමට අපප්පක්ෂා කරන සභික
මන්ීන්ට මූලාසනපේ එවැනි පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාවට එය ඉදිරිෙත්ත කළ හැකිය. ඊට
එකඟ වන්පන් නම් කාරක සභාපේ
වාර්තාවක් වන්පන්ය. එකඟ පනාවන්පන්
නම් එය මුළුමනින්ම ඡන්ද විමසීමකට ලක්
කරන අතර එයද වාර්තාපේ විධිමත්ත කාර්ය
සටහන්වල ඇතුළත්ත කරනු ලැපේ.”

The Hon. M.A. Sumanthiran: No, it will
not. Just that one paragraph.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඉරක් ගහලා යටින්
ලියනවා. පලාකු පොත්තවල තිපබන්පන් ටිකක්
පලාකුවට. එෙමණයි තිපබන්පන්.
The Hon. M.A. Sumanthiran: Then, what
happens next is the change they want in that
way – Now when we had these Subcommittees
on Constitutional Reforms wherever there were
dissents, put in the footnote.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ඒ කියන්පන්
පමාකක්ද දන්නවාද? පවනම එකක් ඉදිරිෙත්ත
කරනවා නම්, ඒක ෙවා කාරක සභාපේ අනුමැතිය
ලබාපගන ඉදිරිෙත්ත කරන්න ඕනෑ කියලායි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: පම්වා footnote
පවන්පන් නැහැ, ඇත්තතටම පම්වා පිටු 4ක්, පිටු 5ක්
දිග ඒවා.

සභො තිතුමො: මම තවත්ත කාරණයක් කියන්නම්.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: එෙමණ පලාකු
පවන්පන් නැහැ.

“කැනඩොපව් ොර්ිපම්න්තු රිචය.
මූලාරය: ප්රාපයෝගික මාර්පගෝෙපේ ය - නවවැනි
සංසේකරණය (ප්රතිප ෝධිත)


සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා ටිකක් ඉන්න. මම
මපේ ෙැහැදිලි කිරීම තවම අවසන් කපළේ නැහැ.
කැනඩා ොර්ලිපම්න්තු ෙරිචපේ තිපබන්පන්ත්ත:

කාරක සභාව විසින් පිළිගැනීපමන් අනතුරුව
ෙමණක් කිසියම් කාරක සභාවක වාර්තාවක්
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනු ලැබිය
හැකිය.



“කාරක සභාව විසින් පිළිගැනීපමන්
අනතුරුව ෙමණක් කිසියම් කාරක සභාවක
වාර්තාවක් ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනු
ලැබිය හැකිය.



ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: Footnote
හැටියට දමන්න එකඟයි.

ඊට අමතරව සේථාවර නිපයෝගවලට අනුකූලව
විපරෝධය දක්වන පහෝ අතිපර්ක වූ මතයන්
(එනම් අමතර අදහස දක්වමින් පකටි
විසේතරයක්) එකී වාර්තාපේ විෂයගත
කාරණයට කාරක සභාපේ එකඟතාවපයන්
යා කළ හැකිය.” කියලායි.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Footnote හැටියට
දමන්න ුළුවන් පිටු 5ක් ෙමණ. සම්ූර්ණ
වාර්තාවම දමන්න බැහැ පන්.

ඒ කියන්පන්, යා කරන්න තිපබන්පන්. ශ්රී ලංකා
ොර්ලිපම්න්තුපේ අෙට තිපබන මාර්පගෝෙපේ ය
තමයි:



ඊට අමතරව සේථාවර නිපයෝගවලට,-

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: එකඟතාවක්
තිපබනවා.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතුමා කියන
පේට ඇහුම්කන් පදන්න.

“1984 උෙරිමාධිකරණ විනි ේචයකාරවරපයකුට
එපරහි..

ගරු වීරකුමොර දිසොනොයක මහතො: ඒ විධියට
වාර්තාව පවනසේ කරන්න එො.

පනවිල් සමරපකෝන්

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: Footnote
කියන්පන්, පිටු 5ක් ෙමණ footnote පවනවා.
ගරු එම්.ඒ.
පනාපවයි.

සුමන්තිරන්

මහතො:

...විෂම ෙැවැත්තම පහෝ අබලතාව පහෝ පිළිබඳ
පචෝදනා විමර් නය කර එකී පචෝදනා
සම්බන්ධපයන් ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තා කිරීමට
ෙත්ත කරන ලද ොර්ලිපම්න්තු විප ේෂ කාරක සභාව
විසින් ඉදිරිෙත්ත කරන ලද නිරීක්ෂණයන්ට
ොර්ලිපම්න්තු මන්ී හා විරුේධ ොර් ව
ේ පේ නායක
අනුර බණ්ඩාරනායක, ොර්ලිපම්න්තු මන්ී දිපන්ෂේ
ගුණවර්ධන හා සරත්ත මුත්තපතටුපවගම යන
මන්ීවරුන්
පවනසේ
වූ
මතයක්
දැරීම
සම්බන්ධපයන් එකී මන්ීන් තිපදනා විසින් පවන්ව
ඉදිරිෙත්ත කරන්නට පයදුණු වාර්තාව එකී මුල්

එපහම

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොත්තවල
තිපබන්පන් වැඩිුර footnotes.
The Hon. M.A. Sumanthiran: පොඩ්ඩක්
අහන්න පකෝ. There are seven paragraphs that
he has identified. Every paragraph you put a
footnote and different formulation will appear
there. It will not go into five pages.
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වාර්තාපේ ෙරිශිෂේටයක් පලස යා පකාට ඉදිරිෙත්ත
කිරීම ූර්වාදර් යක් පලස ෙැවතීම.”

හදන්න කියලායි. එම්.ඒ.
මන්ීතුමනි, ටිකක් ඉන්න.

සුමන්තිරන්

ගරු

පම්ක මපේ ුේගලික මතයක් පනාපවයි,
ොර්ලිපම්න්තු මහපල්කම්තුමාපගන් මම ලිඛිතව
ලබා ගත්ත කාරණාවක්. දැනට පම් ටික තමයි මට
ූර්වාදර් යක් පලස තිපබන්පන්.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ඔබතුමා
අවසන් තීරණයක් පදන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා අෙට කිේපේ, අවසන් පකටුම්ෙත ඉදිරිෙත්ත
කරන්න සියලු පේ ෙරීක්ෂා කරලා බලලා
මන්ීවරුන්පේ නිර්පේ ත්ත පදන්න කියලායි.
ඔබතුමා තීන්දුවක් අරපගනවත්ත, පල්කම් කාර්යාලය
තීන්දුවක් අරපගනවත්ත පනාපවයි පම්ක දැම්පම්. අපි
සියලු පදනාපේ අදහසේ ගැන පමතැන සාකච්ඡා
කළා. අපි ඔබතුමා සමඟ ඉඳපගන අවසන් කපළේ ඒ
සාකච්ඡාවයි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අෙට කියලාත්ත
කුමක් පහෝ පගෞරවයක් තිපබන්න ඕනෑ පන්.

සභො තිතුමො: අවසාන තීරණයක් පදන්න කලින්
පම් කියන්පන්.

සභො තිතුමො: ඒ පගෞරවය පවනුපවන් තමයි
පමෙමණ පේලාවක් කථා කරන්පන්. නැත්තනම්, පම්
පවන පකාටත්ත පම්ක අවසන් කරනවා. සියලු
පදනාම අහගන්න, පම්ක ඉතා වැදගත්ත. එම්.ඒ.
සුමන්තිරන් ගරු මන්ීතුමනි, අපි 20වැනිදා රැසේ
වුපණ් පම් පකටුම්ෙත ගැන සාකච්ඡා කරලා අනුමත
කරන්නයි. එතපකාට පම්ක මුළුමනින් කියවන්න
ඕනෑ කියලා පමතුමන්ලා විනාඩි 20ක කාලයක්
ඉල්ලා සිටියා. ෙැයක කාලයක් කිපයේවා. ෙැයකට
ෙසුව තමයි, සියලු පදනාපේම එකඟතාව ඇහුපේ.
එකඟතාව අහන පේලාපේ මමත්ත ඇතුළුව 14පදනකු
සිටියා. මම නැතිව ගත්තපතාත්ත 13පදපනක් සිටියා. ඒ
13පදනාපගන් 8පදපනකු ඒ අවසේථාපේ වාර්තාවට
එකඟතාව ෙළ කරලා අත්තසන් කළා. අපනක් අය
පම්කට එකඟ වුපණ් නැහැ. මට ඕනෑ වුණා නම්, ඒ
පේලාපේ බහුතරපයන් සම්මත වුණා කියලා පම්
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්න තිබුණා. හැබැයි, ඒ
පේලාපේ මම ඒක කපළේ නැහැ. මම පමතුමන්ලාට
අවසේථාවක් පදන්න ඕනෑ නිසායි ඒක පනාකපළේ.
ඊට ෙසුව තමයි පම් කාරක සභාව තීරණය කපළේ
සාකච්ඡා කරන්න.

සභො තිතුමො: කවුරුත්ත එපහම තමයි. ඔබතුමන්ලා
අවසන් කළා. පමතුමන්ලා පිළිගත්තතා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: මට පම්ක කියලා
අවසන් කරන්න පදන්න.
සභො තිතුමො: පම් වාර්තාව ඔබතුමන්ලා සියලු
පදනාම පිළිපගන තිපබනවා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
ඔබතුමා පකාපහාමද කියන්පන් ඒක අන්තිම
වාර්තාව කියලා? ඒක අන්තිම වාර්තාව පනාපවයි,
පකටුම්ෙතක්. ඒ පකටුම්ෙත තමයි නිවැරදි
කරන්පන්.
සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා වාර්තාව පිළිගත්තතා.
ඔබතුමන්ලා නිගමන පිළිගත්තතා පන්?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි ඒවා නිවැරදි
කළා.

ඊළඟට පම් අය එළියට ගිහින් ඇතුළට ඇවිල්ලා
තමයි තීරණය කපළේ, “සම්ූර්ණ වාර්තාපේ අපි
පිළිගන්නා පකාටස සංප ෝධනය කරන්න එො,
ඒක අපප්ප වාර්තාවක් හැටියට ඉදිරිෙත්ත කරන්න.
ඔබතුමන්ලා කැමති වාර්තාවක් සභාෙතිතුමා සමඟ
වාඩි පවලා සකසේ කර ඉදිරිෙත්ත කරන්න” කියලා. ඒ
පදක එකතු කරලා මට වාර්තා පදකක් පදන්න
ුළුවන්. මම ඒක භය නැහැ. මපේ පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාව
බහුතරපයන්
පිළිගත්තතා
කියලා,
පමතුමන්ලා සාකච්ඡා කළ එක ඇමුණුමට ඇතුළත්ත
කරන්න ුළුවන්. මම කරන්න ඕනෑ ඒක පන්.
නමුත්ත මම ඒක පනාකර පමතරම් පේලා ඉවසන්පන්
ඔබතුමන්ලාට සාධාරණයක් ඉෂේට කරලා එක
වාර්තාවක්
ඉදිරිෙත්ත
කරන්නයි.
පමාකද,
verbatimවල තිපබනවා ඔබතුමන්ලා “වාර්තා
පදකක් ඉදිරිෙත්ත කරන්න” එකඟ වුණා කියලා. ඒ
විධියට එකඟ වූ එකක් තිපබනවා. මම පමාකටද
ඒක පවනසේ කරන්පන්. මට ූර්වාදර් පමාකුත්ත
ඕනෑ නැහැ, දැන් තීරණයක් පදන්න ුළුවන්.
ඔබතුමන්ලා බහුතරපයන් සම්මත කළ වාර්තාවක්

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා නිගමනත්ත පිළිගත්තතා.
ඊට ෙසුව දැන් තවත්ත පමානවාද කියන්පන්?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමාත්ත සමඟ
ඉඳපගන අපි පමානවාද කපළේ?
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පකටුම්ෙත්ත
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කළා; පකටුම්ෙත්ත වාර්තාව
පිළිගත්තතා; ඒවාපේ සංප ෝධනත්ත කළා.
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: සංප ෝධනය කපළේ
නැති එකට අපි පමාකක්ද කරන්පන්?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: දිගටම ඒවා
පිළිගත්තපත්ත නැහැ පන්, ඔබතුමා දිගටම හිටිපේත්ත
නැහැ පන්?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: හිටියා.
සභො තිතුමො: මම කියන්පන්, ඔබතුමන්ලාපේ
සංප ෝධන පම්කට ඇතුළත්ත කරලා වාර්තාව

( 786 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

තිපබනවා. මම පමය තවත්ත ඉවසන්පන්,
ඔබතුමන්ලාට පේ ොලනික ප්ර ේනයක් ඇති
පනාවන ආකාරයට ඉදිරියට පගන යන්නයි.

නැහැ. පමහි පබාපහාම සුළු එකතු කිරීම් කිහිෙයක්
ෙමණයි තිපබන්පන්. පමතැන වාකය 5-6කට වඩා
එකක්වත්ත නැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: ඊට අමතරව
අද සවස අපි කවුරුත්ත ගරු කරන එම්.ඒ. සුමන්තිරන්
මන්ීතුමා අෙට යම් යම් මගපෙන්වීම් ටිකක් කළා.
අපි ඔබතුමා ගැන වි ේවාසය තබා තමයි පම් දක්වාත්ත
ආපේ. දැන් ඔබතුමා එකොර එළියට ගිහින් ඇවිත්ත
footnote දානවා කියලා කියනවා. එපහම කරන්න
එො.

සභො තිතුමො: ෙැහැදිලියි.
ගරු අනුර ප්රියදර් න යො ො මහතො: පම්පක්
footnote එකක් එපහම දාන්න බැහැ. අපි footnote
එපකන් කියන්පන් අහවල් පිට බලන්න කියන එක
පන්. ඒ අනුව තමයි දමන්න පවනපන්.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: “Footnote”
නැතිව “endnote” කියන්න පකෝ. කථාව ඉවරයි
පන්.

The Hon. M.A. Sumanthiran: I want this on
record. Because of what the Hon. Lasantha
Alagiyawanna said now, I am walking out of
this Committee.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමහි යටින් ඉරක්
ගහලා disincentive එක ලිේවා. නැත්තනම් ඒක
පවන් කරලා ගන්න බැහැ. පමතැන තිපබන්පන්
අපප්ප මුළු එක පන්. නමුත්ත මම වගකීපමන්
කියන්නම්, ඒ draft ඒපක් තිබූ සමහර ඒවා අඩු
වුණා, අපි එකතු කරලා තිපබන්පන් වාකය 05ක
පහෝ 06ක ප්රමාණයක් ෙමණයි කියලා.

The
Hon.
Chairman:
The
Hon.
Sumanthiran, I humbly request you, please do
not The Hon. M.A. Sumanthiran: I said about
the footnote right at the beginning also.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
Latinවලින් nota bene කියලා තිපබනවා පන්. ඒ
අනුව පිටුපවන් තුපනන් ෙංගුවකට අඩුපවන් පම්ක
එනවාද කියන එක එක් කාරණයක්. පදවැනි
කාරණය තමයි, ඔබතුමන්ලාපේ නම් ටික ඇතුළත්ත
කරන්න ඕනෑ කියන එක. එතපකාට තමයි පම්ක
වි ාල වන්පන්.

(පම් අවසේථාපේදී කාරක සභාව සුළු පේලාවකට
කල් තැබිණි)
The Hon. Anura Priyadarshana Yapa: I
want to say this in fairness to the Hon.
Sumanthiran. He has made two suggestions.
That is all.

The Hon. M.A. Sumanthiran: So, you can
say the report is signed by these people- all the
names are here. So, all the recommendations
are unanimous.

The Hon. M.A. Sumanthiran: You see that
we come to one agreement so that it will be one
document.
(කොරක සභොව් කල් තැබීපමන්
රැසේිය)

The Hon. M.S. Sumanthiran continued.
Then, you can say, “Certain parts of the
narrative of the report are not agreed to by these
Members” Put the dissentients’ names there or
whatever and say, “Their alternative
suggestions which were discussed in the
Committee have been put in the footnotes”
කතාව ඉවරයි පන්.

සුව් නැව්ත

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම්ක සත්තභාවපයන් කරන්න හදන
වැඩක් පන්.

The Hon. Sujeewa Senasinghe: That is it.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: ගරු එම්.ඒ.
සුමන්තිරන් මන්ීතුමා කියු පම් footnote එක
සම්බන්ධපයන් පබාපහෝ අයපේ මතය වන්පන්, පිටු
03-04ක් තිපබනවා කියලා පන්. වැඩිම වුපණාත්ත
පොඩි paragraph එකක් තිමයි තිපබන්පන්. ඒකට
අවසර පදන්න. ඒ footnote එක ගැන කිේපේ පවන
කවුරුත්ත පනාපවයි සුමන්තිරන් මන්ීතුමා පන්.

සභො තිතුමො: එතපකාට, එය මට ෙහසුයි.
කවුරුත්ත එයට එකඟයි පන්ද?
ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: එකඟයි.
සභො තිතුමො: එපහම නම්, ඔබතුමන්ලා
තාක්ෂණික ව පයන් එකඟ කාරණය නිසා, මට
දැන් සහපයෝගය පදන්න. හරි පන්. පම් වාර්තාපේ
අපි පිටුපවන් පිටුව යනවා. පමහි footnote එක

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, පම් footnote එක දැම්මා කියලා පම්
original draft එපක් තිපබන බර නැති වන්පන්
( 787 )

ොර්ලිපම්න්තු ප්රකා න මාලා අංක ..109

දමන්න ඕනෑ තැන ඔබතුමන්ලාපේ පිටුපවන් බලලා
මට කියන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අතෙසු පවන ඒවා
ෙසුව කියන්න පදන්න. ඔබතුමා කියන්න එො
පමතැන එකඟ වුණා කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අෙට පකාතැනින් හරි අතෙසු වුපණාත්ත, දැන් අෙට
පසායා ගන්න බැහැ පන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා පමච්චර පවලා
නිගමන සාකච්ඡා කරු-, මපේ පකටුම්ෙත කියලා
මුලින් දීු එක ෙැත්තතකින් තියන්න. හරිද,
සංප ෝධන ඇතුළත්ත කරලා-,

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපිට පම් ලැබිලා තිපබන්පන්
අසම්ූර්ණ note එකක්. අපි පම් ඉදිරියට යන්පන්
වි ේවාස කරලා. එය පල්කම් කාර්යාලපයන්
කරන්න. අපි මූල ධර්මයට එකඟ වුණා පන්. අපි
පහායන්න එන්පන් නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පම්කද?
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: නැහැ, නැහැ
පමය.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: නැහැ, අලුත්ත එක
ගැන කියන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අෙට පහට උපේ
පදන්න, එතපකාට අපි කියන්නම්.

සභො තිතුමො: මම පමපහම කියන්නම්, 01 ඉඳලා
50 දක්වා පිටු තිපබන පල්ඛ්නය අතට ගන්න.

සභො තිතුමො: ආපයත්ත ෙටලවන්න එො. ඕනෑ නම්
ෙැයක් යයි පමය අවසන් කරන්න, මම නම් එකඟයි.

ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො: පිටු 50ක්
තිපබන පල්ඛ්නයක් අෙට නැහැ. සභො තිතුමො: එය
ලබා පදන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අෙට පහායා ගන්න
බැරි වුපණාත්ත?
සභො තිතුමො: ුළුවන්. ඔබතුමාට තව ඕනෑ නම්
කථා කරලා පහායා ගන්න ුළුවන්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පිටු 52යි.
ගරු හර්ෂණ රොජකරුණො මහතො:
තිපබන්පන් පිටු 46ක පල්ඛ්නයක්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා rest එකක්
ගත්තතා, අපි එපහමත්ත නැහැ.

අෙට

සභො තිතුමො: සියලු පදනාටම එය ලබා පදන්න.

සභො තිතුමො: ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ගරු
මන්ීතුමා උදේ කරන්න.

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: ගරු
සභාෙතිතුමනි, අපිට තිපබන්පන් පිටු 45ක
පල්ඛ්නයක්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 11 ඉවරයි.
සභො තිතුමො: 11පනාපවයි, මුල ඉඳලාම යමු.
01පවනි පිටුව, පල්ඛ්න පදකම මපේ අපත්ත
තිපබනවා.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
අපි අත්තසන් කළ පල්ඛ්නපේ තිබුපණ් පිටු 45යි.
සභො තිතුමො: හරි, හරි.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පකටුම්ෙත පන්ද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: අපි එයින් සාකච්ඡා
කරමු. පමාකද, ඒක පන් document එක.

සභො තිතුමො: පකටුම්ෙත පහෝ ඕනෑ පදයක්,
පල්ඛ්න පදකම මපේ අපත්ත තිපබනවා, report එක
මපේ අපත්ත තිපබනවා.

සභො තිතුමො:
එයින්
සාකච්ඡා
කරමු.
පකටුම්ෙපතන් සාකච්ඡා කරමු. ඔය තිපබන්පන්
මම මුලින්ම දීු පකටුම්ෙත. හරිද? ඔබතුමන්ලා
සංප ෝධන ඇතුළත්ත කරු එකත්ත තිපබනවා. මම
දුන්න පකටුම්ෙතත්ත තිපබනවා, එයට ඇතුළත්ත
කරපගන යමු. 01 පවනි පිටුව පල්ඛ්න පදපක්ම හරි.
මපේ පකටුම්ෙත ඉසේසර පවලා බලමු.

ඩේිව්.පී.සී.
ික්රමරත්න
මහතො:
පකටුම්ෙත ප්මාකක්ද කියලා නැවත කිේවා නම්
හරි.
සභො තිතුමො: මන්ීවරු අත්තසන් කරු, පම්
නිගමන ඇතුළත්ත කරු, 11 පවනි පිටුව දක්වා
එකඟතාව තිපබන-,

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: එහි හැදින්වීම-

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: පමයද?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
පොඩි කාරණයක් කියන්නම්, දැන් ඇත්තතටම
පමතැන footnotes ටික කථා කරන්න පන් ඕනෑ
පවන්පන්.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: නැහැ, pages
පවනසේ.
සභො තිතුමො: මම කියන්නම්. ඔබතුමන්ලාපේ
පල්ඛ්නයත්ත මපේ අපත්ත තිපබනවා, පල්ඛ්න පදකම
මපේ අපත්ත තියාපගන මම ලකුණු කර ගන්නවා.
පල්කම් කාර්යාලයත්ත ඉන්නවා.

සභො තිතුමො: ඔේ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඒක clear. දැන් අපි
ගන්න ෙදනම් පල්ඛ්නය වන්පන් 09 පවනි දා
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2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ඔබතුමා table කරු, අපි නමපදපනක් අත්තසන්
කරු මුල් වාර්තාව.

සභො තිතුමො: 4.1.1, එයට footnote එකක්
එනවා.

සභො තිතුමො: 11 පවනි පිටුවට යන්න ුළුවන්.

ගරු (ආචොර්ය)
සමාපවන්න. 4.1

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: දැන් ඔබතුමා ඒපක්
footnotes පන් යන්න ඕනෑ.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: 4.1
ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: 4.1
තිපබන ප්ර න
ේ ය පමාකක්ද?
සභො තිතුමො:
තිපබන්පන්.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: “භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුත්ත කිරීම සම්බන්ධපයන් මහ බැංකුව
අනුගමනය කරන ලද ප්රතිෙත්තති, ක්රියා මාර්ග හා
නීතිමය ෙසුබිම.”

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: අපි පමය පහට
උපේට බලමු.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: මම පවනසේ
පවන තැන් කියන්නම්. 3.2හි-,

සභො තිතුමො:
ඔබතුමන්ලාත්ත,
කාර්යාලපේත්ත ෙහසුකම පදනවා
හදන්නම්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 3.2, එයට කලින්
එකඟ වුණා පන්ද?

පල්කම්
නම් මම

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පදන්නම්.

මහතො:

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: පහට උපේ
මම එන්නම්.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: පිටු අංකය
කියන්න.

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ගරු සභාෙතිතුමනි,
එතුමන්ලා කරු සංප ෝධනත්ත පම් කමිටුපේ කථා
කරලා පන් කපල්. එතුමන්ලාපේ කණ්ඩායමත්ත
කමිටුපේ සාමාජිකයන් ව පයන් පන් රැසේවුපණ්. ඒ
පවලාපේ එකඟ වුණු ඒවා තිපබනවා පන්. අන්න
එය නි ි
ේ තව footnote එකක් විධියට පදන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පදවැනි වාර්තාපේ
13, ෙළමුවැනි එපක් 11. 4.1.
ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 4.1
පනාපවයි, 4.2

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පමහි සියල්ලම
ලියලා තිපබනවා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: 4.2 ද?
සිල්ව්ො

විධියට

සභො තිතුමො: ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ගරු
මන්ීතුමා, මට ෙහසු නිසා මම කියන්නම්, 4.1ට
ප්ර ේනයක් නැහැ. ඒක ඒ විධියටම තිපබනවා.
4.1.1ට තමයි සංප ෝධන තිපබන්පන්.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතැන පවනසේ
පවන්පන් පමානවාද?

ද

එක

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: වාකය ෙටන්
ගන්නා තැන සහ අවසන් කරන තැන කියන්න. මුළු
පේදයම කියවන්න එො.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඒක පවනසේ කළා,
එය ඇතුළත්ත කර ගන්න.

හර්ෂ

පදකම

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතැන තිපබන
ප්ර ේනය, ෙැහැදිලි කිරීමක් නැතිව නිකම් වාකය
කියන්න පකෝ.

සභො තිතුමො: “භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්ත
කිරීම සම්බන්ධපයන් මහ බැංකුව අනුගමනය
කරන ලද ප්රතිෙත්තති, ක්රියා මාර්ග හා නීතිමය
ෙසුබිම.”

ගරු (ආචොර්ය)
සමාපවන්න, 4.1.1

එහි

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 4.1-,

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි 4 දක්වා ගියා
පන්.

සිල්ව්ො

මහතො:

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: ෙළමුපවන් එකක්
කියන්න. 4.1 ගැන කියන්න.

සභො තිතුමො: එය පහාඳයි. එපහම කරමු. 3.2
ප්ර ේනයක් නැහැ පන්. එතපකාට 4?

ද

සිල්ව්ො

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො: 4.1 සහ
4.1.1

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එතපකාට, on
behalf of that group, Hon. (Dr.) Harhsa de
Silvaට කියන්න - අපිට involve පවන්න පදයක්
නැහැ - එතුමන්ලාපේ amendment එක ඒ අදාළ
තැනට පදන්න කියලා. පිටු අංකය වැදගත්ත නැහැ.
වැදගත්ත වන්පන් 3.2,3.4 කියන එක.

හර්ෂ

ද

ගරු මහින්දොනන්ද අලුත්ගමපේ මහතො: 4.1ද,
4.1.1 ද?

සභො තිතුමො: ඔේ.

ගරු (ආචොර්ය)
සමාපවන්න. 4.1.

හර්ෂ

මහතො:

සභො තිතුමො: පමහි පල්කම් කාර්යාලපයන් type
කරලාම තිපබනවා.

( 789 )
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ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නැහැ. දැන්
කරන්න ුළුවන්.

සභො තිතුමො: නම් ටික දමනවා.
The Hon. M.A. Sumanthiran: It will be a
unanimous report.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: ඔබතුමා fresh එපක්
ඉන්පන්. අපි දවසේ ගණනක් වැඩ කරලා
අෙහසුපවන් ඉන්පන්.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලා නැගිටින්න කලින්,
මට පම් වාර්තාවට සම්ූර්ණපයන් එකඟ පවච්ච අය
කවුද, footnotes දමන්න එකඟ අය කවුද කියලා
නාම පල්ඛ්නය කියන්න ඕනෑ.

ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න මහතො: Timeframe
එක හදා ගන්න.
සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් හරි පන්.
ෙැහැදිලියි පන්ද?

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නිගමන වලට
ෙසේපසේ පම් වාකය දමන්න, “පමම සියලු නිගමන
පිළිගන්නා කාරක සභාව, එම නිගමන අනුමත
පකාට ක්රියාවට නගන පලස ඉදිරිෙත්ත කරයි.” දැන්
අපි විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිගමන දැම්මාට අපි
නිර්පේ දීලා නැහැ පන්. “පමම සියලු නිගමන
පිළිගන්නා කාරක සභාව, එම නිසා එම අනුමත
ක්රියාවට නගන පලස...” කියලා දමන්න, එතපකාට
ඒක පවනවා.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා
සමඟ Hon. (Dr.) Harhsa de Silva වාඩි පවලා
පමයසභො තිතුමො: මම දැන් සකසේ කරනවා. ආචාර්ය
හර්ෂ ද සිල්වා ගරු මන්ීතුමා අපි දැන් එය කරමු.
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පමතැනද සකසේ
කරන්පන්?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: අපප්ප footnote
එපක් තිපබනවා.

සභො තිතුමො:
අපි
Mr.
Gajaweera
Arachchigeපේ office එකට ගිහිල්ලා එතැන
computer එපකන් කරමු.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එපහම නම් ඒක
පොදු එකට දමන්න.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: With a fresh mind,
පහට උපේ කරමු.
ගරු ලසන්ත අලගියව්න්න
timeframe එක හරියට කියන්න.

මහතො:

සභො තිතුමො:
එය
පමපහමයි,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ වල තිපබනවා.

මට

සභො තිතුමො: Footnotes ඇතුළත්ත කළාම පම්
පවනසේකම් ටික-,

ගරු අජිත්. පී ප පර්රො මහතො: ගරු සභාෙතිතුමා,
අපි
කිේවා
footnote
එපක්
තිපබනවා,
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ අපි පිළිගන්නා
අතර ඒවා ක්රියාත්තමක කළ යුතුයි කියලා.

ගරු සුජීව් පසේනසිිංහ මහතො: පහට උපේට
බලමුද?

සභො තිතුමො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනවලටත්ත ඒක තිපබනවාද?

සභො තිතුමො: කියනකම් ඉන්න.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
සභාෙතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ පදන්න.

සභො තිතුමො:
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
නිගමනවලටත්ත ඒක තිපබනවාද?

ගරු

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: එතපකාට ඒක
foot note පනාපවයි, පොදු ක්රමය.

සභො තිතුමො: හර්ෂ මන්ීතුමත්ත එක්ක මම පහට
උපේ footnotes එක දමන එක සකසේ කරනවා.

සභො තිතුමො: ඔබතුමන්ලාපේ කලබලයට පම්
ප්ර ේනය විසඳන්නට එො, පොඩ්ඩක් ඉන්න.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ නිර්පේ කියන එකට ඒක
තිපබනවා. 10පවනි කාරණය විගණකාධිෙතිතුමා
විසින් සකසේ කරන ලද විගණන වාර්තාපේ
නිර්පේ වලට ඔබතුමන්ලාපේ footnote එක
තිපබනවා.
විගණකාධිෙතිතුමාපේ
විප ෂ
ේ
නිගමනවලට ඒක නැහැපන්?

ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: ඊට ෙසේපසේ ඔබතුමා
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරන්පන් පකාපහාමද කියලා
කියන්න.
සභො තිතුමො:
මම
සිකුරාදා
උපේ
ොර්ලිපම්න්තුවට වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරනවා.
The Hon. Bimal Ratnayake: Agreed.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො: එයට translation
issues අනම් මනම් පවන්න බැහැ. ඒකයි මම
කියන්පන්. එය කරන්පන් ඔබතුමා පනාපවයි
පල්කම් කාර්යාලය.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: පොඩ්ඩක් ඉන්න,
පමාකක්ද ඔය කියන්පන්?
සභො තිතුමො: 10.(1)ට නැහැ.
ගරු බිමල් රත්නොයක මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, ඔච්චර ඇතුළට යන්නට ඕනෑ නැහැ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: නම් ටික දමමු.

( 790 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විප ේෂ කාරක සභාවක් ව පයන්
කටයුතු කළ පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක සභාපේ වාර්තාව

ගරු අනුර දිසානායක මන්ීතුමා කියන විධියට අපි
overall පම්වා ඉදිරිෙත්ත කරන්නට එකඟයි. එපහමයි
දාන්නට ඕනෑ. එවිට footnotes ගැන ප්ර ේනයක්
නැහැ.

සභො තිතුමො:
ඇයි ඔබතුමන්ලාට පම්කට
අත්තසන් කරලා පදන්න බැරි?

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: මම කාරණයක්
කියන්නම්, පම්ක ෙටලවලා ගන්න නිසා. එක
දවසක පම් සභාපේ Membersලා පවනසේ වුණා. මම
පම් ෙරිසේසම් පවන්නයි කියන්පන්. බ්රහසේෙතින්දා
footnotes දාු අය එක පිරිසක්, සිකුරාදා footnotes
දාු අය එක පකාටසක්, සඳුදා footnotes දාු
කට්ටටිය තව පකාටසක්. ඒ කාරණය පහාදට හිපත්ත
තියාපගන footnote එක දාන්න.

සභො තිතුමො: මම දින බලලා අදාළ නම් ටික
දාන්නම්. විසිරි යන්න කලින් ෙැහැදිලි කිරීමක්
තිපබනවා. සිකුරාදා ොර්ලිපම්න්තුවට මම පම්
වාර්තාව ඉදිරිෙත්ත කරනවා, ඒ සඳහා පම් කාරක
සභාව එකඟද?

ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො:
එකඟයිපන්, දාන්නපකෝ.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: Footnotes හදා
ගන්න බැරි වුපණාත්ත පහට දවපසේත්ත, footnotes
නැතිව පහෝ සිකුරාදා ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කරන්න.

සභො තිතුමො: ඒ නිසා තමයි මම පමන්න පම්
කාරණාව කියන්පන්, මම පම් ඉල්ලීම කරන්පන්
ඒක නිසායි. ූර්ණ ව පයන් පම් වාර්තාවට එකඟ
අයපේ නාම පල්ඛ්නයක් මම ගාව තිපබනවා. දැන්
පමතැන දාන්පන් නම්පන්, අත්තසන් පනාපවයිපන්.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, පොඩි ෙැහැදිලි කිරීමක් තිපබනවා.
Now, it is a unanimous report subject to certain
dissentions on certain matters. Friday, you are
going to present it to Parliament. In outside,
there will be questions whether this පම්ක
වැදගත්ත, ඒ සඳහාත්ත මම පයෝජනාවක් කරන්නම්.
We do not have to say anything in detailed until
you present the Report. But, I think it may be
good to say that the COPE Committee has
agreed on one Report which will include if
these people have any disagreements on this
reports.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ූර්ණ ව පයන්
වාර්තාවට මමත්ත එකඟයි.
සභො තිතුමො: නමුත්ත footnotes සඳහා නම් කරන
අයපේ නාම පල්ඛ්නයක් අව යයි. මට දැන්
පකාළයක ඒ නට්ට ටික ලියා ගන්නට අව යයි.
එපහම නැත්තනම් කවුද footnotesවලට සංප ෝධන
සහිතව එකඟ කියලා මම වාර්තාපේ දාන්පන්
පකාපහාමද? ඔබතුමන්ලා හැපමෝම මට ඒ සඳහා
එකඟතාව පදන්න. ඔබතුමන්ලා නම ලියලා
අත්තසන් කරලා පදන්න.

ගරු (ආචොර්ය) හර්ෂ ද සිල්ව්ො මහතො:
පහාඳ වැදගත්ත කාරණාවක්, අහ ගන්න.

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: එපහම බැහැ.

පම්ක

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො: ඔේ, පම්ක
වැදගත්ත. මම ඒ සඳහාත්ත පයෝජනාවක් කරන්නම්.

සභො තිතුමො: ඇයි?
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: දවසේ තුනකට
තුන්පගාල්ලක් ඇවිල්ලා තිපබන්පන්. එතපකාට
පකාපහාමද දාන්පන්? ඒකපන් පම් කියන්පන්. අද
සිටින සියලුපදනාම අත්තසන් කරලා පදන්න බැහැ.
එක දවසක තුන්පදපනක් ඇවිල්ලා footnotesවලට
සහපයෝගය දීලා තිපබනවා, ඉතිරි දවපසේ
පදන්පනක් ඇවිල්ලා සහපයෝගය දීලා තිපබනවා
කියමු. ඒ ගැන ඔබතුමාපේ ෙැමිණීපම් පල්ඛ්නපේ
තිපබනවා, ඒ පොත බලාපගන දාන්න.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඔපන් නම් අෙට
තව පදයක් කරන්නට ුළුවන්, ඒ අනම් මනම්
කියන්පන් නැතිව specifically ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතො:
පහාඳයි.

ඔේ, ඒකත්ත

සභො තිතුමො: පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් mediaවලින්
එළිපේ ඉන්නවාද?
ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඉන්නවා.

සභො තිතුමො: හරි, එපකන් බලලා දාන්නම්. ඒ
වාපේම අද දිනපේ කාරක සභාවට සහභාගි පවන
අයපගන් සම්ූර්ණ ව පයන් වාර්තාවට එකඟ
පවන අයපේ නාම පල්ඛ්නයක් සහ footnotes
සහිතව එකඟ පවන අයපේ නාම පල්ඛ්නයක්
අව යයි. මට අද දිනපේ සහභාගි වන අයපේ නම්ගරු පහකටර් අප්පුහොමි මහතො:
සභාෙතිතුමාට නම් ටික පදන්නපකෝ.

හැපමෝම

සභො තිතුමො: එපහම නම් ඒපගාල්ලන්ට එන්න
කියමු.
ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො:
කරන්පන් නැහැ, ඔබතුමා කියන්න.

අපි කථා

සභො තිතුමො: මම කියන්නම්. පමතැනට එන්න
කියලාම මම කියන්නම්. මාධයයට කියන්නට
අව ය පේ ලියාපගනම කිේවා නම් හරිපන්.

ගරු

( 791 )
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සභාපේ දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් ෙසු සියලුම
සාමාජිකයින් එකඟතාවකට ෙැමිණියා. එකී
වාර්තාව සිකුරාදා දින ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත
කිරීමට කාරක සභාව එකඟතාවට ආවා. “

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: මහ බැංකුපේ
බැඳුම්කර ගනු පදනුව පිළිබඳව COPE එක විසින්
කරන ලද ෙරීක්ෂණපේ කටයුතු අවසන් වුණා. එම
වාර්තාපේ නිර්පේ යන් පිළිබඳව ඒකමතික
තීරණයක්-

ගරු දයොසිරි ජයපසේකර මහතො: වාර්තාවට
සිකුරාදා දින ඉදිරිෙත්ත කිරීමට කාරක සභාව
එකඟතාවට ආවා.

සභො තිතුමො: මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර ගනු පදනුව
පිළිබඳව COPE එපක් විමර් න කටයුත්තත අද දින
අවසන් වුණා. එම වාර්තාපේ නිර්පේ යන් පිළිබඳව
කාරක සභාව දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් ෙසුව ඒකමතික
තීරණයන්ට එළැඹුණා.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: සිකුරාදා දින එම
වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමට කාරක
සභාව තීරණය කළා කියලා සඳහන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: කාරක සභාපේ
සියලුම සාමාජිකයින් විසින් එකඟතාවකට ආවා.
වාර්තාපේ යම් යම් කරුණු පිළිබඳව පවනසේ මතයන්
ඉදිරිෙත්ත කර තිපබනවා. එම මතයන් වාර්තාපේ
සඳහන් පවන්පන් නැහැ. සිකුරාදා දිනපේ පමය
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

සභො තිතුමො: Mediaවලට එන්න කියන්න.
( පම් අවසේථාපේ මාධයපේදීන් කාරක සභා
කාමරයට කැඳවන ලදහ. )

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: ඉන් ෙසුව
සේවාභාවිකවම ප්ර න
ේ යක් මතු පවනවා-

සභො තිතුමො: පහට උපේ 9.00ට ......ගරු පහකටර්
සභාෙතිතුමනි, -

සභො තිතුමො: නැහැ, ඒක කියන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු අනුර දිසොනොයක මහතො: අපි කවුරුත්ත
එකඟතාවකට එමු පවනසේ වූ කරුණු පමානවාද
කියලා ඇහුපවාත්ත පමපහම කියන්නට. සිදුරාදා දින
පම් වාර්තාව ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.
එවිට සියලු පදනාටම ඒක බලා ගන්නට ුළුවන්. ඒ
විධියට කියමු. “පවනසේ වූ මතයන්” කියලා කිේපේ
නැත්තනම් පවනත්ත case එකක් එනවා.

මහතො:

ගරු

සභො තිතුමො: 2015 මැයි 26 වැනිදා ඉඳලා ුරා
මාස 18ක් ෙැවති පොදු වයාොර පිළිබඳ කාරක
සභාපේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුපේ බැඳුම්කර ගනු
පදනුව පිළිබඳ විමර් නයන් අද දිනපේදී අවසන්
වුණා. ඒ වාර්තාපේ නිර්පේ යන් සඳහා කාරක
සභාපේ සියලුම සභිකයින් එකඟතාවකට ෙැමිණියා.
ඒ
වාපේම
වාර්තාව
සිකුරාදා
දිනපේදී
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කිරීමට කාරක සභාව
ඒකමතිකව තීරණය කළා. පම් සම්බන්ධපයන්
සහය ෙළ කළ විගණකාධිෙතිතුමා ඇතුළු
විගණකාධිෙති පදොර්තපම්න්තුපේ නිලධාරින්ටත්ත
ඒ වාපේම ොර්ලිපම්න්තුපේ අපප්ප කාරක සභාපේ
සියලුම පදනාටත්ත, පම් වාර්තාපේ කරුණු කාරණා
පිළිබඳව රට තුළ ඇති වුණු විවිධ සාකච්ඡාවන්,
සංවාදයන් සමඟ පම් වාර්තාවට දායකත්තවය සැෙයූ
සියලුම ජනමාධයවලටත්ත, මාධයපේදින්ටත්ත මා
සේතුතිවන්ත
පවනවා.
කාරක
සභාපේ
මන්ීවරුන්ටත්ත, ඒ වාපේම පල්කම් මණ්ඩලයටත්ත
මපේ සේතුතිය ෙළ කරනවා. පබාපහාම සේතුතියි.

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො:
ගරු
සභාෙතිතුමනි, මපේ පයෝජනාවක් කියන්නද? පහේතු
දැක්වීම පිළිබඳව පවනසක් තිපබනවා කිේවාපන්.
එපහම කියන්නත්ත එො, ඔබතුමා වාකය පදක
තුනකින් කියන්න, “අද පම් කාරක සභාපේ කටයුතු
අවසන් වූ බව සතුටින් දැනුම් පදනවා. සියලුම
සාමාජිකයින් අවසන් නිගමනයන් පිළිබඳව පොදු
එකඟතාවකට ෙැමිණියා. “
සභො තිතුමො:
ඒ
වාර්තාව
ොර්ලිපම්න්තුවට ඉදිරිෙත්ත කරනවා.

අප්පුහොමි

සිකුරාදා

ගරු අජිත් පී. ප පර්රො මහතො: එපහම නැත්තනම්
පවන්පන් අපි ඕක කියු ගමන් පමානවාද පවනසේ
පහේතු කියන එක ගැන කථා කරන්න පවනවා.

මොධයපව්දී නිලධොරි මහත්මපයක: අද දින කී
පදපනක් පම් කාරක සභාවට සහභාගි වුණාද?

සභො තිතුමො: එපහම කරමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම
කියන්නම් අවසාන ව පයන් මාධයයට කියන
ප්රකා ය. “ මහ බැංකුපේ ගනු පදනුව පිළිබඳව
COPE කමිටුපේ විමර් නය අද දින අවසන් වුණා.
එම වාර්තාපේ නිර්පේ යන් පිළිබඳව කාරක

සභො තිතුමො: පම් ඉන්න අය තමයි. පබාපහාම
සේතුතියි.

(කොරක සභොව් කල් තැබිණි.)
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ොර්ිපම්න්තු ප්රකාශන මාලා අංක ..109

( 794 )

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර
බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුලය අක්රමිකතා පසායාබැලීම සඳහා විපශේෂ කාරක සභාවක් වශපයන්
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The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Less than
all the others.
Dr. M.Z.M. Azim: The latest one was the
lowest ineffective yield rate.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Anywhere
close to thirty years that you have had in the
past.
Dr. M.Z.M. Azim: One was the 29 years and
nine months I referred to.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: That you
take as thirty years. Anything for twenty years.
Dr. M.Z.M. Azim: We do twenty years also.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: You have
a history of having these long term bond issues.
This is not a new thing?
Dr. M.Z.M. Azim: Yes.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Can you
give us a record of long-term bonds that are
beyond 20 years or beyond 15 years.
Dr. M.Z.M. Azim: Considering long-term
bonds that are beyond 15 years, I do not have
precisely the maturity details.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: You can
give those to us later.
Dr. M.Z.M. Azim: We can give you the
details later and details are also provided with
theThe Hon. Susil Premajayantha: I have a
question. Now you mentioned about five
occasions – from June, 2013 to 27th February,
2015 – where long-term bonds were issued.
Other than the last bond issue, all other
instances – say for example, in June 2013 you
wanted to issue Rs. 2 billion, so you raised Rs.
3 billion and then it is Rs. 5 billion. In 2014, it
was Rs. 2 billion which was the same amount
as in 2013 and it was again raised up to Rs. 2
billion. Considering the last bond issue, Rs. 1
billion went up to Rs. 10.58 billion. Why is
that?
Dr. M.Z.M. Azim: The funding modality in
terms of meeting the gross borrowing
requirements specified in the Government
Appropriation Act is managed through direct
issuances as well as auctions and up until the
recent 30-year bond issue, we had both
avenues available. So, at times we do not raise
the total fund requirement by the Treasury, we
raised part of the requirement through auctions
and the balance requirement was offered
through direct placements channel. Recently,
of course, there were discussions internally in

the Bank also that we should be gradually
moving away from direct issuances channel,
that we should be looking at more marketbased, market-oriented mechanism of
financing and the proposal was to go into the
full-scale public auctions. So, in this particular
instance, this took place on the 27 of February
and that was a Friday. Next day was 28th
Saturday, 01st is Sunday and the 02nd March is
the first business day of the month of March
where the Treasury requested Rs. 30.5 billion
in their cash flow and this Rs. 30.5 billion by
that time, Sir, we have funded about Rs. 3.5
billion as prefunds to the Treasury and the
balance requirement was something like Rs. 10
plus billion precisely. Then, on the particular
auction announcement day, we published the
auction announcement on 25th in Central
Bank’s website and in international newswires
like Bloomberg, Reuters or whatever and the
national newspapers carried the press
advertisement on 26th where we announced Rs.
1 billion. At that time, the direct placement
channel was available for us and that was not
suspended or requested to stop. On the day of
the auction – of course, on the 26th also we
were told possibly we had to make a call on
this, but on 27th- the auction day – we were told
that it would be better if we could seriously
look at this arrangement and that we should go
through public auctions and raise the funds.
Upon realizing that we have received bids up
to Rs. 20 plus billion, 20 times oversubscribed,
the senior management highlighted the fact
that this is an ideal opportunity that we should
be moving into public auction and the
requirement was Rs. 10 plus billion – the
balance requirement of 2nd of March. We have
been asked to consider this as an option and
proposed this balance requirement through the
30-year bond that we have offered, and we took
that message to the Tender Board. This was the
reason why we have gone to the entire amount.
The Hon. Susil Premajayantha: From Rs. 1
billion to Rs. 10 billion?
Dr. M.Z.M. Azim: Yes.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: That was
because you had the opportunity and you
thought that you grab the opportunity. Am I
clear?
Dr. M.Z.M. Azim: Exactly.
The other thing, Sir, we also had to factoring
that we had no business in between Friday to
Monday. So, if we do not accept that, we will
not be able to conduct another fresh auction.
p.59
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So, we have factored all these things into
consideration and then the management’s view
also has been factored in and based on that, we
suggested to the Tender Board and the Tender
Board basically after deliberations – as the
usual process in the Tender Board when it
come to issuances of Treasury bonds or
Treasury bills – decided, “Okay, we should be
meeting the entire requirement of the Treasury
from the auction itself.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Because it
was an offer.
Dr. M.Z.M. Azim: Yes.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Is it ethical
to make the general public know that the
requirement is this? Is it a normal practice?
Dr. M.Z.M. Azim: It is not necessarily a
strange practice because there were instances
that even we have accepted 11 times of the
offer.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: In the
past?
Dr. M.Z.M. Azim: Yes.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Can you
just give us some details on those? I mean, it is
not now but we will need someThe Chairman: They have given those
details.
Dr. M.Z.M. Azim: Probably those details are
also there. In 2014, I remember, considering
182-day Treasury bills, we have accepted more
than 11 times of the offer. Probably the month
isThe Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: So, it is a
normal practice?
Dr. M.Z.M. Azim: It is like three, four times
we usually accept that based on the bids that
we receive and also market knows the kind of
arrangement from the very long time – since
the day that probably I have been posted to the
Department of Public Debt. We see that the
bidders – the primary dealers- sometimes come
and bid one and half times of the auction itself.
So, they themselves are ready to accept one and
half times of the auction and there may be
institutions which sometimes come in three,
four times of the auction offered expecting the
entire amount been accepted.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: This is an
accepted norm.

The Hon. Susil Premajayantha: But, in this
instance, one particular company bid for 13
times.
Dr. M.Z.M. Azim: Exactly, because for us,
we have seen the total bids. The usual practice
is, before we decide all these things, it is a
matter of one hour, Sir. We open the auction
around 8.30 in the morning and the closing
time of it is 11 o’ clock. After that, we
download all the electronic bidding that they
submit; we do not have any manual
intervention. Everything comes through the
secured systems that we are having in place.
So, they submit the bids and based on those, we
usually see the aggregate at first.
The Hon. Susil Premajayantha: Is it only the
Treasury, the Department of the Public Debt of
the Central Bank and the hierarchy of the
Central Bank know that you need Rs. 13.3
billion?
Dr. M.Z.M. Azim: The precise cash flow
requirement is known by these parties.
The Hon. Susil Premajayantha: Is it strange
that a primary dealer – one particular company
– offers 75 per cent of the total offer?
Dr. M.Z.M. Azim:
It is subsequent
information for us.
The Hon. (Mrs) Rosy Senanayake: Is it an
unusual thing or has this happened before?
Dr. M.Z.M. Azim: I cannot recall exactly, but
it might be 13 times or 15 times by a particular
primary dealer. But, there are instances where
big institutional investors like EPF, they are the
biggest institutional investor.
The Hon. Susil Premajayantha: That is the
normal practice. The EPF, the ETF and the Sri
Lanka Insurance bid for long-term Treasury
bonds. Normally primary dealers never bid for
long-term bonds.
Dr. M.Z.M. Azim: But, institutions like the
Bank of CeylonThe Hon. Susil Premajayantha: Those are
government institutions.
Dr. M.Z.M. Azim: But, the fact here is, Sir,
the subsequent information for us that another
primary dealer has come through the Bank of
Ceylon is not immediately after the option
available for us. At that time what we have seen
is the Bank of Ceylon is bidding.
The Chairman: You are under the
impression of that it was Bank of Ceylon who
is bidding.
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