


 

 

Report forwarded to the Minister of Finance in terms of Section 43 (2) of the 

Monetary Law Act, No. 58 of 1949 (2008-2016) 

01. Background for the issue of the Report and its nature 

 

When the Minister in charge of the subject of finance makes a request in terms of Section 

43(2) of the Monetary Law Act, No. 58 of 1949 the accounts of the Central Bank of Sri 

Lanka should be examined and the results thereof should be forwarded to the Minister of 

Finance by the Auditor General. Notwithstanding the provisions in the Act, you had, by 

your letter No. FM/WM/17/16 dated 19 August 2016, made a request to me to examine 

the accounts of the Public Debt Department of the Central Bank of Sri Lanka relating to 

the direct placements in government securities since 2008 on a per year basis and report 

findings on ten specific questions. Even though responding to your request does not fall 

within the scope of the Auditor General in accordance with the above Section, this report 

is furnished in consideration of the national importance of the subject. Nevertheless, in 

the preparation of this Report I deviated from the methodology of presenting of the Audit 

Reports, to prepare this report on the annual basis, in separate volumes from the year 

2008 to 2015 in order to forward replies to the 10 questions referred to above, furnished 

to me by you. 

 

02. The following methodologies were followed in the preparation of this Report 

 

2.1  Examination of the following Documents 

  

2.1.1 The Operational Manual updated as at 31 July 2013, on the procedure 

 followed by the Central Bank of Sri Lanka on the issuance of the Treasury 

 Bonds. 

  2.1.2  The Monetary Law Act No. 58 of 1949 

 

  2.1.3  The decisions of the Monetary Board of the Central Bank on the issuance  

  of the Treasury Bonds. 

 

 2.1.4  The written replies furnished by the Central Bank in response to my 

 written requests for obtaining explanations/information relevant to this 

 Report. 

2.1.5 Handbook on Developing Government Bond Markets issued by the  

 International Monetary Fund and the World Bank in the year 2001 
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2.2  Other Examinations 

 

2.2.1  Subjecting the information received in various manner to an analytical 

 review. 

2.2.2  Examination of certain information relevant to the primary market.  

 2.2.3  Examination of certain information relevant to the secondary market. 

2.2.4  Evaluation of the information furnished by the Central Bank of Sri Lanka. 

2.2.5 Discussions with the relevant officers of the Central Bank of Sri Lanka. 

 

03. Limitation of Scope 

  

It is emphasized that in the preparation of this Report my scope was subjected to the 

following limitations. 

 

3.1  Even though it was stated that the Central Bank had acted on the subject 

 under reference in accordance with the procedures in a certain Operational 

 Manual, it was reported to me that it is not an Operational Manual 

 approved by the Monetary Board or by any other institution having such 

 authority. 

 

 3.2  Any Operational Manual (that is from 1996 to 2016) other than the copy 

of the Operational Manual referred to in the above paragraph, updated in 

the year 2013 had not been furnished to Audit. 

 

 3.3  The existence of a considerable period of time between the date of 

assigning the examination of the subject process to the Auditor General 

and the dates of occurrence of the relevant events. 

  

3.4  Lack of Authority for the Auditor General to obtain the very important 

information on the secondary market from the third parties or for 

obtaining confirmation thereof. 

 

     3.5  As the Central Bank has stated that the Information Sheets relating to the 

issuance of bonds under the direct placement for the period prior to the 

year 2008 are not available with the bank, the inability to subject the 

information relating to that period to a material analysis 

 

3.6 Even though an examination in-depth of the Bond Issuance Process 

commenced in the year 1997 has to be carried out in order to furnish 
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replies to the ten questions relating to 2,136 instances of issuance of bonds 

from the year 2008 to 2016, adequate time could not be spent for such 

examination due to the impatience and the unethical reminders of the 

Minister of Finance. 

04. The questionnaire furnished by the Minister of Finance and the Auditor General’s 

replies/observations thereon.    

  The Executive Summary of the related Replies/Observations is given below. 

4.1 Whether such placements were carried on with due approval of the 

 Monetary Board 

 Attention was paid to the following positions in carrying out an evaluation 

whether the due approval of the Monetary Board relating to the issuance of bonds 

under the direct placement was available. 

(i) Even though approval had been obtained for the yield rate made use of for 

the issuance of bonds under the direct placement on 07 January 2008, a 

request not made in the relevant paper for the direct placement and the 

absence of evidence to identify whether that is the first application in any 

form whatsoever made for obtaining the approval in connection with the 

issuance under the direct placement. 

(ii) The issuance of bonds under the direct placement even before 07 January 

2008. 

(iii) Mention made in the Operational Manual that the issuance of bonds under 

the direct placement as a methodology for the issuance of bonds. 

(iv) That in the Temporary Suspension of the issuance of bonds under the 

direct placement on 27 February 2015, by the Governor of the Central 

Bank without the approval of the Monetary Board there was no evidence 

in support that this placement was identified as followed without the 

formal approval. 

(v) That even after the temporary suspension of the direct placement, such 

placement had been in operation. 

(vi) That the the Central Bank emphasized to me in writing that all issuances 

under the direct placement had been done with the approval of the 

Monetary Board. 

(vii) The issuance of bonds under the direct placements existed since April 

2015 or even from a period prior to that, up to the year 2015 and the lack 

of evidence in support that it had been revealed as a non-formal act. 
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Accordingly, any material facts to believe that the Central Bank had issued bonds 

under the direct placement without the due approval of the Monetary Board did 

not catch my attention. 

The observations relevant to this question in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.1 of the Separate Volumes 01 to 09 referred in 

paragraph 01 above. 

 

4.2 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 

Even though the Central Bank emphasized to me that the Central Bank had 

introduced Internal Control Systems and Decision Making Processes in order to 

ensure that the fund raising by the Central Bank is not done without transparency 

and to prevent the occurrence of irregular activities, in view of the matters 

appearing under the Question No.4.2 in the volumes referred to above, it was 

observed that the Processes/Systems introduced by the Central Bank were 

insufficient and that action surpassing such controls had been taken. 

The observations relevant to this question in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.2 of the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 

 

4.3 Whether the 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 list of such 

captive sources along with information on placements) 

 It was not confirmed that the Captive Sources were identified for the first time in 

the year 2008. According to the information made available by the Central Bank it 

was revealed that the issuance of bonds had been made under the direct placement 

with effect from April 2005. In view of the statement of the Central Bank that the 

bank was not in possession of the information of the period prior to April 2005, 

such information could not be materially examined. As such whether the bonds 

had been issued or not issued under the direct placement during the period prior to 

April 2005 could not be examined. In obtaining the approval for the yield rates 

relevant to the issuance of bonds under the direct placement, bonds had been 

issued to two Government owned Primary Dealers and six Primary Dealers in the 

4



 

 

Private Sector whose names did not appear in the Monetary Board Paper 

MB/PD/1/26/2008 dated 07 January 2008. Out of the bonds issued under the 

direct placement in that instance, bonds valued at Rs.553,670 million, that is, 12 

per cent of the total value of bonds so issued, were observed as issued from the 

year 2008 to the Primary Dealers in the Private Sector. 

 The observations relevant to this question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.3 of the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 

 

4.4 Whether public auctions were adequately conducted to promote government 

securities market in the medium to long run in line with global best practices 

 

Whether the best or the specific rate applicable for the auction system and the 

direct placement related to the Treasury Bonds, had been determined globally in 

the operation of the Government Securities Market was not revealed. The 

Handbook related to this subject issued by the International Monetary Fund and 

the World Bank does not specifically mention about this matter. It was observed 

that most countries utilize both systems under different rates. The Central Bank 

has emphasized to me that the auction system is made use of according to the 

Global Methodologies. Nevertheless, according to the matters pointed out in the 

"Special Audit Report submitted by the Auditor General to the Committee on 

Public Enterprises on Treasury Bonds issued by the Central Bank of Sri Lanka 

during the period from February 2015 to May 2016” tabled in Parliament by me 

on 29 June 2016, it was observed that the bond auctions held on 27 February 2015 

and 29 March 2016 had not been held in accordance with the requirement of 

safeguarding transparency appearing in paragraph 5 of the Handbook referred to 

above. Further the acceptance value of Treasury Bonds issued being more than 

the tendered value for sale of Treasury Bonds invited by the Central Bank as 

described in the question No. 4.4 in the volumes referred to in the following 

paragraph as well was observed as an instance of disregarding the requirement for 

safeguarding the transparency. 

 

The observations relevant to this question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.4 of the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 
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4.5 Whether placements were open only for securities offered for particular 

auction or other securities at the choice of investors 

 The securities(bonds) relating to a particular auction as well as the securities not 

offered for such auction had been sold to the Primary Dealers under the direct 

placement. However, the Central Bank has revealed to the Audit that such sale of 

other Treasury Bonds are not made only on the desire of the buyer but also as 

desired by the Central Bank as well. 

 The observations relevant to this question in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No. 4.5 of the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 

4.6 Whether yield rates offered on placements were fair and supported with 

evidence on market yield rates 

 

As 57 per cent of the value of bonds issued during the period of 09 years 

considered, had been issued at yield rates less than the market rates and at the 

yield rates equal to the market rates, it was observed that the yield rates had been 

desired for resulting in a minimal cost to the Government. 

Nevertheless, assuming that the Monetary Board had, by its decision dated 07 

October 2008, granted approval for the computation of the yield rate by adding 05 

Basis Points to the  market rate by paying attention to the improvement of the 

Government Securities Market and by using the 05 Basis Point as the Bench Mark 

and considering the above observations, the use of other yield rates in the direct 

placement by deviating from the specific yield rate arrived at by adding 05 Basis 

Points to the market rate, whether it would be in line with the objective of 

improving the Securities Market is a questionable issue. It was observed that 99 

per cent of the total value of bonds issued during the 9 years under review had 

been issued at rates outside the yield rate that should be obtained by adding 05 

Basis Points to the market rate.  

The observations relevant to this question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.6 of the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 

4.7 Whether yield rates on private placements have been lower than market 

 yield rates 

According to the information made available by the Central Bank it was observed 

that 57 per cent of the value of bonds issued under the direct placement,  during 
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the period of 9 years under review had been issued at a rate less than the market 

yield rate and/or at equal rates. 

The observations relevant to this question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.7 of the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

the paragraph 01 above. 

4.8 Whether Government Securities market development has been suppressed 

by such placements 

The Central Bank has informed me that the Central Bank had not carried out an 

extensive study as to whether the government securities market development had 

been suppressed due to the issuance of bonds under the direct placement. Such an 

extensive study in that connection has not been carried out even by the State 

Audit due to the existence various limitations. As such, it is not possible in this 

instance, to give a reply whether the development of the Government Securities 

Market had been suppressed due to the use of the direct placement. 

The observations relevant to the question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.8 in the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 

4.9 Whether placements have helped reduce the funding cost to the government 

on Treasury Bills and Bonds compared to market interest rates 

 The Central Bank has confirmed that the Public Debt Department of the Central 

Bank had not carried out a study whether the issuance of bonds under the direct 

placement had an impact on reducing the cost of the supply of funds of the 

Government. Nevertheless, it was observed that due to the issuance of 57 per cent 

of the value of bonds under the direct placement during the period of 9 years 

under review had been issued at yield rates less than the yield rate of the market 

and/or at equal yield rates, the cost of government funds supply had been reduced 

through the direct placement as compared with auction method. 

 The observations relevant to this question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appear under question No.4.9 in the Special Volumes 01 to 09 referred to in 

paragraph 01 above. 
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4.10 Whether the Central Depositary on Government Securities operates with 

Standard 1T Controls to prevent any Unauthorized Transfer of ownership of 

Securities 

 It was observed the Central Depositary is operated by a System of Standard 

Computer Controls for the prevention of the transfer of the ownership of 

Government Securities without authority.  The Governor of the Central Bank has 

also informed me that such unauthorized transfer of ownership has not been 

reported to the Central Bank up to date. Nevertheless, the specific information of 

a complaint made by the Ceylon Electricity Board to the Central Bank that the 

ownership of an investment in bonds made by the Provident Fund of the Ceylon 

Electricity Board through the Primary Dealer Entrust Securities PLC had not been 

recorded in its name in the Central Bank and that the Central Bank had carried out 

an investigation thereon has been revealed. As such the adequacy of the existing 

Standard Information Technology controls to prevent the illegal transfer of 

ownership has become a questionable issue. In view of the various limitations and 

as it is not practical for an external audit to examine the accuracy of the transfer of 

the ownership of the Government Securities occurring frequently and whether that 

is being documented correctly, the adequacy of the above  controls  was not 

evaluated during the course of this examination .   

The observations relevant to this question, in respect of the years from 2008 to 

2016 appears under question No.4.10 in the Separate Volumes 01 to 09 referred to 

in paragraph 01 above. 

In the overall analysis of all these exposures indicated that in the process of 

supply of funds to the Government through Treasury Bonds, the necessity exists 

for the authorities concerned of the Central Bank of Sri Lanka, its Public Debt 

Department and the General Treasury to direct their attention with further 

intensity and execute their functions by the  optimum utilization of their specialist 

knowledge, experience and resources effectively, qualitatively and economically, 

in order to result in the least cost to the Government and to ensure the 

development of the Government Securities Market. 

   

 

Auditor General 
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Several Tables/Curves prepared from the important data of the funds supply process 

through Government Securities relating to the years 2008 to 2016 are given below. 

 

 

The Graph on the values of the overall domestic loan according to the Registers of the 

Central Bank as at the last date of the years 2008 to 2010 was as follows. 
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Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market as at the last dates of the years 

2008 to 2016 was as follows.  
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Graph on the yield rate curve of the secondary market of the bonds of two year maturity period 

or less as at the last date of the year 2008 to 2016 was as follows. 

 

Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of three year maturity 

period or less as at the last date of the years 2008 to 2016 was as follows. 
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Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of four year maturity period 

or less as at the last date of the years 2008 to 2016 was as follows. 

 

Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of five year maturity period 

or less as at the last date of the years 2008 to 2016 was as follows
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Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of six year maturity period 

or less as at the last date of the years 2008 to 2016 was as follows 

 

Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of ten year maturity period 

or less as at the last date of the years 2008 to 2016 was as follows 
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Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of fifteen year maturity 

period or less as at the last date of the years 2008 to 2016 was as follows 

 

Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of twenty year maturity 

period or less as at the last date of the years 2015 and 2016 was as follows 
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Graph on the Yield Rate Curve of the secondary market of the bonds of thirty year maturity 

period or less as at the last date of the years 2015 and 2016 was as follows 

 

The Graph on the values appearing in the Registers of the Central Bank as Treasury Bonds, 

Treasury Bills, Rupee loans and other loans as at the end date of the years 2008 to 2016 was as 

follows. 
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1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 43 (2) වගන්තිය පරිදි මුදල් අමාත්යවරයා 

තවත් තයොමු කරනු ලබන වාර්ෂික පදනමින් සකස් කල  වාර්ත්ාව (2008 -2016) 

01. තමම වාර්ත්ාව නිකුේ කිරීතේ පසුබිම හා වාර්ත්ාතේ ස්වභාවය. 

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 43(2) වගන්තිය  අනුව මුදල් අමාත්යාවරයා විසින් 

ඉල්ලා සිටින විට මහ බ ංකුතේ ගිණුම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කර එම ප්රතිලල විගකකාිපපති විසින් 

මුදල් අමාත්යවරයා තවත් ඉිරිපපේ කළ යුතු තේ. එම පනතේ විිපවිධාන එත ේ වුවද  ඔබ විසින් 

2016 අතගෝ ්තු 19 වන ිරන ති අංක FM/WM/17/16 දරන ලිපිය  මගින් 2008 වර්ෂතේ සිට 

සිදුකර ඇති  ෘජු ක්රමය මත් බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම් වලට අදාල ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ රාය 

කය තදපාර්ත්තම්න්තුතේ ගිණුම්, ඔබ විසින් මා තවත් එවා ඇති නිශ්චිත් ප්රශ්න 10 කට අදාලව 

වාර්ෂික පදනමින් පරීක්ෂා කර එම අනාවරකයන් ඔබ තවත් ඉිරිපපේ කරන තල  මා තවතින් 

ඉල්ලා ඇත්. ඉහත් වගන්තිය අනුව ඔබතේ තමම ඉල්ලීමට ප්රතිාාර ද ක්ීමම විගකකාිපපතිතේ 

විෂය පථයට අයේ තනොවුවද අදාල විෂයතේ ඇති ාතික ව දගේකමද  ලකා තමම වාර්ත්ා 

ඉිරිපපේ කරනු ල තේ. තකත ේ වුවද   තවනේ විගකන වාර්ත්ා ඉිරිපපේ කරන ක්රමතේදතයන් 

බ හ රව ඔබ විසින් මා තවත් ඉිරිපපේ කර තිබූ ඉහත්  ඳහන් කර ඇති ප්රශ්ක 10 ට පිළිතුරු 

  පතයන අයුිපන් වාර්ෂික පදනමින් 2008 වර්ෂතේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා තවන් තවන් 

තවළුම් වශතයන් තමම වාර්ත්ාව  ක න ලිර. 

 02. තමම වාර්ත්ාව පිළිතයල කිරීතේදී පහත් දැක්තවන ක්රමතේදයන් අනුගමනය කරන ලදී. 

2.1 පහත් සඳහන් තල්ඛන පරීක්ෂා කිරීම 

2.1.1 ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීතම් අ අනුගමනය 

කරන පිළිතවේ ද ක්තවන 2013  ජූලි 31 ිරනට යාවේකාලීන කරන ලද 

තමතහයුම් අේතපොත්.  

2.1.2 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත්. 

2.1.3 ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේකිරීමට අදාලව මහ බ ංකුතේ  මුදල් මඩාගල 

තීරක. 

2.1.4   තමම වාර්ත්ාවට අදාල ප හ ිරලි කිරීම්/තත්ොරතුරු ලබා ග නීම්  ඳහා මා විසින් 

කරනු ල බූ ලිඛිත් ඉල්ලීම් වලට ප්රතිාාර වශතයන් මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් 

ලබා  අ ඇති ලිඛිත් පිළිතුරු. 

2.1.5  රාය බ දුම්කර තවතළඳතපොල  ංවර්ධනය කිරීම  ඳහා 2001 වර්ෂතේ අ 

ාත්යන්ත්ර ූලලය අරමුදල  හ  තලෝක බ ංකුව විසින් නිකුේ කර ඇති 

අේතපොත්.  
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2.2  තවනේ පරීක්ෂාවන්. 

2.2.1 විවිධ ආකාරතයන් ලද තත්ොරතුරු විශ්තල්ෂකාේමක විග්රහයකට ලක් කිරීම. 

2.2.2 ප්රාථමික තවතළඳතපොළට අදාල ඇත් ම් තත්ොරතුරු පරීක්ෂාව. 

2.2.3 ද්විතික තවතළදතපොලට අදාල ඇත් ම් තත්ොරතුරු පරීක්ෂාව. 

2.2.4  ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ලබා දුන් තත්ොරතුරු ඇගමටමට ලක් කිිපම. 

2.2.5  ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ අදාළ නිලධාිපන්  මග   ාකච්ඡා කිිපම. 

3.  විෂය පථය සීමාවීම 

තමම වාර්ත්ාව පිළිතයළ කිරීතම් අ මාතේ විෂය පථය මතු ද ක්තවන සීමා කිරීම්වලට යටේව 

තිබූ බව අවධාරකය කරනු ල තේ.  

3.1 විෂයගත් ක්රියාවලියට අදාළව මහ බ ංකුව යම් තමතහයුම් අේතපොත්ක ද ක්තවන 

පිළිතවේ අනුව කටයුතු කළ බව  ඳහන් කර තිබුකද, එය එහි මුදල් මඩාගලය විසින් 

තහෝ තවනේ අිපකාරී බලයක්  හිත් ආයත්නයක් විසින් අනුමත් කළ තමතහයුම් 

අේතපොත්ක් තනොවන බව මා තවත් වාර්ත්ා කර තිබීම. 

3.2 ඉහත් තේදතයහි  ඳහන් තමතහයුම් අේතපොතත්හි 2013 වර්ෂතේ අ යාවේකාලීන කළ 

පිටපත් හ ර තවනේ කිසිදු තමතහයුම් අේතපොත්ක් (එනම් 1997 සිට 2013 දක්වා) 

විගකනයට ඉිරිපපේ තනොකිරීම. 

3.3 විෂයගත් ක්රියාවලිය පිළිබඳ පරීක්ෂකයක් ප ව ේීමතම් කාර්යය විගකකාිපපති තවත් 

ප ව රුනු ිරනය හා අදාල සිද්ධීන් සිදු වූ ිරනයන් අත්ර   ලකිය යුතු කාල පරත්රයක් 

තිබීම. 

3.4    අදාල විෂයට  ම්බන්ිපත් ඉත්ා ව දගේ ද්විතික තවළඳපල පිළිබඳව තත්ොරතුරු අදාල 

තත්වන පාර්ශවයන් තවතින්  ෘජුව ලබාග නීමට තහෝ ත්හවුරු කරවා ග නීමට අිපකාර 

බලයක් විගකකාිපපති තවත් තනොතිබීම. 

3.5 2008 වර්ෂයට තපර කාලය  ඳහා  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාල 

තත්ොරතුරු පත්රිකා (Information Sheet) ත්මන්  තුව තනොම ති බව මහ බ ංකුව විසින් 

දන්වා තිබීම තහේතුතවන් එම කාලයට අදාල තත්ොරතුරු ප්රමාකාේමක 

විශතල්ෂකයකට ලක් කළ තනොහ කි ීමම.    
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3.6 2008 වර්ෂතේ සිට 2016 දක්වා අව ්ථා 2136 ක අ කර තිබූ බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම් 

වලට අදාල ප්රශ්න දහයට පිළිතුරු   පමටම  ඳහා 1997 වර්ෂතේ සිට ආරම්ණ කර තිබූ 

බ ඳුම්කර  නිකුේ කිරීම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව ග රිිපන් පරීක්ෂා කළයුතු වුවද, මුදල් 

අමාත්යවරයාතේ තනොඉවසීලිමේ  හ ආාාරශීලිේවතයන් තත්ොර සිහික ඳීමම් තහේතුතවන් 

එව නි ග රිරු පරීක්ෂාවන්  ඳහා ප්රමාකවේ කාලයක් තමම කාර්ය  ඳහා තයදවිය තනොහ කි 

ීමම.     

4. මුදල් අමාත්යවරයා විිනන් තයොමු කරන ලද ්රශ්්ාාවියය සහ   සඳහා විගාකාිපපති   

පිළිතුරු/නිරික්ෂායන් 

  අදාල පිළිතුරු / නිරීක්ෂකයන් තේ විධායක  ාරාංශය පහත් දක්වා ඇත්. 

4.1 Whether such placements were carried on with due approval of the 

Monetary Board 

 ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම් වලට අදාලව මුදල් මඩාගලතේ විිපමේ 

අනුම තියක් තිබුතඩාද   යන්න පිළිබඳව ඇගමටතම් අ පහත් ත්ේේවයන් අවධානයට 

ලක් තකරුණි. 

i. 2008 නවාිප 07 ිරන  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම   ඳහා තයොදාගන්නා 

ලලදා අනුපාත්  ඳහා අනුම තිය ලබාග නීම සිදුකර තිබුකද අදාල පත්රිකාව මන්න්ද 

 ෘජු නිකුේ කිරීම්  ඳහා අනුම තිය ඉල්ලා තනොතිබීම  හ එය  ෘජු නිකුේ කිරීම් 

වලට අදාල අනුම තිය ලබා ග නීම  ඳහා වූ  කවර ආකාරතේ තහෝ පළමු ඉල්ලීම 

තල  හඳුනාග නීමට  ාක්ෂියක් තනොීමම. 

ii. 2008 නවාිප 07 ිරනට තපරද  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබීම. 

iii. බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාල ක්රමතේදයක් තල   ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ 

කිරීම පිළිබඳව තමතහයුම් අේතපොතත්හි  ඳහන් කර තිබීම. 

iv. මුදල් මඩාගල අනුම තියකින් තත්ොරව මහ බ ංකු අිපපති විසින් 2015 තපබරවාිප 

27 ිරන  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම ත්ාවකාලිකව අේහිුවීමමට තීරකය 

කිරීතම් අ තමම ක්රමය විිපමේ අනුම තියකින් තත්ොරව අනුගමනය කර තිබූ බවට 

හඳුනාගේ බවට  ාක්ෂි තනොීමම. 

v. ඉහත් පිපිර ත්ාවකාලිකව  ෘජු ක්රමය අේහිුවීමතමන් අනතුරුවද එම ක්රමය 

ක්රියාේමක ීම තිබීම. 

vi. සියලුම  ෘජු නිකුේ කිරීම් මුදල් මඩාගල අනුම තිය ඇතිව කර ඇති බව මහ 

බ ංකුව විසින් මා තවත් ලිඛිත්ව අවධාරකය කර තිබීම. 
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vii. 2005 වර්ෂතේ අතප්රේල් ම  සිට තහෝ එයට තපර කාලයක සිට 2015 වර්ෂය දක්වාම 

 ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබීම  හ එය අවිිපමේ ක්රියාවක් බවට 

අනාවරකය වූ බවට  ාක්ෂි තනොීමම. 

ඒ අනුව මහ බ ංකුව විසින් විිපමේ මුදල් මඩාගල අනුම තියකින් තත්ොරව  ෘජු ක්රමයට 

බ දුම්කර නිකුේ කර ඇති බව විශ්වා  කිරීමට තහේතුවන ප්රමාකාේමක කරුණු මාතේ 

අවධානයට ලක් තනොීමය. 

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.1 තල  දක්වා ඇත්. 

4.2 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 

මහ බ ංකුව විසින් අරමුදල් රැ ්කිිපම් විනිවිද ණාවයකින් තත්ොරව සිදු තනොීමමටේ 

අවිිපමේ ක්රියාවන් සිදුීමම ව ල ක්විමටේ  අණයන්ත්ර පාලන ක්රම  හ තිරක ග නීතම් 

ක්රියාවලි හඳුන්වා ිර තිබූ බව මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් අවධාරකය කර තිබුකද ඉහත් 

01 තේදතේ ද ක්තවන තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 02 යටතේ  ද ක්තවන කරුණු තහේතුතවන් 

මහ බ ංකුව විසින් හඳුන්වා  අ තිබූ එම ක්රියාවලින් /පද්ධතීන් ප්රමාකවේ තනොවන බව 

 හ එම පාලනයන් අභිබවා කටයුතු සිදු ීම ඇති බව/ සිදුවිය හ කි බව නිරීක්ෂකය විය. 

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.2 තල  දක්වා ඇත්. 

4.3 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 list of such captive sources 

along with information on placements)  

 Captive Sources මුල්වරට  2008 වර්ෂතේ අ  හඳුනා ගේ බවට   ත්හවුරු තනොවිය.මහ 

බ ංකුව විසින් ලබා දුන් තත්ොරතුරු වලට අනුව 2005 වර්ෂතේ අතප්රේල් ම  සිට  ෘජු 

ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති බව අනාවරකය විය.තකත ේ වුවද 2005 අතප්රේල් 

මා යට තපර කාලයට අදාල තත්ොරතුරු ත්මන්  තු තනොවන බව මහ බ ංකුව විසින් 

ප වසීම තහේතුතවන් එම තත්ොරතුරු ප්රමාකාේමකව පරීක්ෂා කළ තනොහ කි විය 

.එතහයින් 2005 අතප්රේල් මා යට තපර කාලතේ අ ද  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර 
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තිබුතඩාද තනොම තිද යන්න පිපක්ෂා කළ තනොහ කි විය. ෘජු ක්රමයට බ ඳුමකර නිකුේ 

කිරීමට අදාල ලලදා අනුපාත්යන්ට අනුම තිය ලබා ග නීතම්  අ 2008 නවාිප 07 ිරන ති 

අංක MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මඩාගල පත්රිකාතවහි නම්  ඳහන් තනොවූ රය  තු 

ප්රාථමික තවතළඳුන් තදතදතනකු  හ තප්ද්ගලික අංශතේ ප්රාථමික තවතළඳුන් හය 

තදතනකු තවත් ද බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබුණි. එහි අ  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කරනු ලද 

බ දුම්කර වලින් රු.මිලියන 553,670 ක් වටිනා එනම් එතල  නිකුේ කර ඇති බ ඳුම්කර 

මුළු වටිනාකමින් 12% ක ප්රතිශත්යක්  2008 වර්ෂතේ සිට තප්ද්ගලික අංශතේ ප්රාථමික 

තවතළඳුන් තවත් නිකුේ කර තිබු බව නිරීක්ෂකය විය . 

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.3 තල  දක්වා ඇත්. 

4.4 Whether public auctions were adequately conducted to promote government 

securities market in the medium to long run in line with global best practices 

රතේ සුරකුම්පේ තවතළඳපළ තමතහයීමතම් අ ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර වලට අදාලව 

තවන්තද්සි ක්රමය  හ  ෘජු ක්රමය තයොදා ගත් යුතු ප්රශ ්ථ තහෝ නිශ්චිත් අනුපාත්ය 

තගෝලීය වශතයන් තීරකය කර ඇති බව අනාවරකය තනොීමය. ාත්යන්ත්ර ූලලය 

අරමුදල හා තලෝක බ ංකුව විසින් තමම විෂයට අදාලව  නිකුේ   කර ඇති අේතපොතත්හි අ 

තම් පිළිබඳව නිශ්චිත්ව  ඳහන් ීම තනොතිබුණි. තබොතහෝ රටවල තමම ක්රම තදකම විවිධ 

අනුපාත්යන් යටතේ උපතයෝගි කර ගන්නා බව නිරීක්ෂකය විය. තවන්තද්සි ක්රමය 

තගෝලීය ක්රමතේදයන්ට අනුව තයොදා ගන්නා බව මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් 

අවධාරකය කර ඇත්. තකත ේ වුවද, 2016 ජූනි 29 ිරන මා විසින් පාලිතම්න්තුවට 

ඉිරිපපේ කර ඇති ” 2015 තපබරවාිප මා තේ සිට 2016 ම යි මා ය දක්වා කාල 

පිපච්තේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහබ ංකුව විසින් සිදුකර තිබුණු ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර 

නිකුේකිරීම් පිළිබඳව විගකකාිපපති විසින් තපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක  ණාව තවත් 

ඉිරිපපේ කරනු ලබන විතශේෂ විගකන   වාර්ත්ාව” න මති වාර්ත්ාතවහි  දක්වා ඇති 

කරුණු අනුව 2015 තපබරවාිප 27 හා 2016 මාර්තු 29 ිරන පවේවන ලද බ ඳුම්කර 

තවන්තද්සි තදක ඉහත්  ඳහන් කර ඇති අේතපොතත්හි තේද අංක 5  හි ද ක්තවන 

විනිවිදණාවය සුරැකීතම් අවශයත්ාවයට  අනුකූලව පවේවා තනොම ති බව නිරීක්ෂකය 

විය. ත්වද, පහත් තේදතේ  ඳහන් තවළුම්හි ප්රශ්න අංක 4.4 යටතේ වි ්ත්ර ද ක්තවන 

පිපිර මහ බ ංකුව විසින් ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර අතලවි කිරීම  ඳහා ඉල්ලුම් ක ඳවූ 

වටිනාකම් ඉක්මවා ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබීමද ඉහත්  ඳහන් 

විනිවිදණාවය සුරැකීතම් අවශයත්ාවය තනො ලකා හ රීමක් තල  නිරීක්ෂකය විය.  
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2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.4 තල  දක්වා ඇත්. 

4.5 Whether placements were open only for securities offered for particular auction 

or other securities at the choice of investors 

යම් තවන්තද්සියකට අදාල සුරැකුම් (බ ඳුම්කර) තමන්ම එම තවන්තද්සියට තයොමු 

තනොකළ  තවනේ සුරැකුම්පේ ද  ප්රාථමික ගනුතදනුකරුවන්ට  ෘජු ක්රමය මන්න්  අතලවි 

කර තිබුණි. එත ේ වුවද එතල   ෘජු ක්රමය මන්න් තවනේ ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර අතලවි 

කරනුතේ ග ණුම්කරුතේ ක ම ේත් මත් පමකක් තනොව මහ බ ංකුතේ අභිලාෂය මත් 

බව මහ බ ංකුව විසින් විගකනයට අනාවරකය කර ඇත්.  

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.5 තල  දක්වා ඇත්. 

4.6    Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence 

on market yield rates 

 ලකා බලන වර්ෂ 09 ක කාලය තුල අ තවතළඳපළ අනුපාත්යන්ට වගා අඩු ලලදා 

අනුපාත්යන්ට  හ/තහෝ  මාන තවතළඳපළ අනුපාත්යට බ ඳුම්කර වටිනාකමින් 57% ක 

ප්රමාකයක් නිකුේ කර තිබුණු බ වින්  ාතකක්ෂව රයට අවම පිිපව යක්  වන පිපිර 

ලලදා අනුපාතිකයන් තිරකය කර ඇති බව අනාවරනය විය. 

එත ේ වුවද 2008 ඔක්තත්ෝබර් 07 ිරන ති මුදල් මඩාගල තීරකය මගින් තවතළඳපළ 

අනුපාත්යට Basis Point 05 ක් එකතු කර ලලදා අනුපාත්ය ගකනය කිරීමට අනුම තිය 

ලබා  අ ඇේතේ රතේ සුරැකුම්පේ තවතළඳතපොතළ හි වර්ධනය පිළිබඳව ද අවධානය 

තයොමුකර ය යි උපකල්පනය කර  හ එම Basis Point 05 ූලලික පාද මිණුම් දඩාග 

(Benchmark) තල  තයොදාතගන  ලකා බලන විට තවතළඳතපොළ අනුපාත්යට Basis 

Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත් යුතු  නිශ්චිත් ලලදා අනුපාත්තයන් බ හ ර  තවනේ 

ලලදා අනුපාත්යන්  ෘජු ක්රමතේ  අ තයොදා තගන තිබීම ඉහත්  ඳහන්  සුරකුම් පේ 

තවතළඳපළ වර්ධනය කිරීතම් අරමුකට අනුකූලද යන්න ප්රශ්ක ගත් තේ.  මාතලෝචිත් 

වර්ෂ 9 තුල  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කර තිබූ මුළු  බ ඳුම්කර  වටිනාකමින් 99% ක් ම 

තවතළඳතපොළ අනුපාත්යට Basis Point 05  ක් එකතු කර  ලබා ගත් යුතු ලලදා 

අනුපාත්තයන් බ හ ර අනුපාත්යන්ට  නිකුේ කර ඇති   බව නිරීක්ෂකය විය. 
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2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.6 තල  දක්වා ඇත්. 

4.7     Whether yield rates on private placements have been lower than market yield 

rates 

මහ බ ංකුතවන් ලබා  අ ඇති තත්ොරතුරු අනුව  මාතලෝචිත් වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත් 

මහ බ ංකුව  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කර ඇති බ ඳුම්කර වටිනාකමින් 57% ක්   තවළදතපොළ 

ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු අනුපාත්යකට  හ /  තහෝ  මාන අනුපාත්යන්ට නිකුේ කර 

ඇති බව නිරීක්ෂකය විය. 

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.7 තල  දක්වා ඇත්. 

4.8   Whether government securities market development has been suppressed by  

such placements 

 ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම නි ා රතේ සුරැකුම්පේ තවතළඳතපොළ 

 ංවර්ධනය යටපේ ීම තිතේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මහ බ ංකුව විසින් 

සිදුකර තනොම ති බව මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් දන්වා ඇත්. විවිධ සීමාකාිප 

ත්ේේවයන් ප වතීම නි ා රාය විගකනය මන්න්ද ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂාවක් සිදුකර 

තනොම ත්. එතහයින්  ෘජු ක්රමය ණාවිත්ය තහේතුතවන් රතේ සුරැකුම්පේ 

තවතළඳතපොතලහි  ංවර්ධනය යටපේ ීම තිතේද න තිද යන්න  පිළිබඳව තමම 

අව ්ථාතේ  අ පිළිතුරක් ලබා ිරය තනොහ ක 

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.8 තල  දක්වා ඇත්. 

4.9     Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on    

 Treasury Bills and Bonds compared to market interest rates 

 ෘජු ක්රමය මන්න් බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම රතේ අරමුදල්  ම්පාදන පිිපව ය අඩු ීමමට 

බලපා තිතේද යන්න පිළිබඳව මහ බ ංකුතේ රාය කය තදපාර්ත්තම්න්තුව තවතින් 

අධයයනයක් කර තනොම ති බව මහ බ ංකුව විසින් ත්හවුරු කර ඇත්. එත ේ වුවද 

 මාතලෝචිත් වර්ෂ 9 තුළ  ෘජු ක්රමය මන්න් නිකුේ කර ඇති බ ඳුම්කර වටිනාකමින් 
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57% ක ප්රමාකයක්  තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු ලලදා අනුපාත්යන්ට  හ 

/ තහෝ  මාන අනුපාත්යන්ට නිකුේ කර ඇති තහයින් රතේ අරමුදල්  ම්පාදන පිිපව ය 

තවන්තද්සි ක්රමයට  ාතකක්ෂව  ෘජු ක්රමය මන්න් අඩු ීම ඇති බව නිරීක්ෂකය විය.  

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 01 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.9 තල  දක්වා ඇත්. 

4.10     Whether the Central Depository on government securities operates with standard  

IT controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රතේ සුරැකුම්පේ වල අයිතිය අිපකාර බලයකින් තත්ොරව හුවමාරු ීමම ව ල ක්ීමමට 

මධයම ත් න්පතු වල  ම්මත්, පිපගනක පාලන ක්රම  හිත් පද්ධතියක් මන්න් 

තමතහයවන බව නිරීක්ෂකය විය. ත්වද එව නි අිපකාර බලයකින් තත්ොරව සිදු වූ අයිතිය 

හුවමාරුවක් පිළිබඳව තම් දක්වා මහ බ ංකුව තවත් වාර්ත්ා ීම තනොම ති බවද මහ බ ංකුව 

මා තවත් දන්වා ඇත්. එත ේ වුවද ලංකා විදුලිබල මඩාගලතේ අර්ථ ාධක අරමුදල විසින් 

ප්රාථමික ගනුතදනුකරුවකු වූ  Entrust Securities PLC මගින් බ ඳුම්කර වල 

ආතයෝනය කර තිබුක ද ඒවාතේ අයිතිය ත්මන් නමින් මහ බ ංකුතේ වාර්ත්ාගත් ීම 

තනොම ති බවට ප මිණිල්ලක්  ලංකා විදුලිබල මඩාගලය විසින්  මහ බ ංකුව තවත් කර 

ඇති බවට  හ ඒ පිළිබඳව මහ බ ංකුව විසින් විමර්ශනයන් සිදු කර ඇති බවට නිශ්චිත් 

තත්ොරතුරු අනාවරකය ීම ඇත්. එතහයින් පවතින  ම්මත් තත්ොරතුරු ත්ාක්ෂක 

පාලනයන් නිති විතරෝිප අයිතිය හුවමාරුවක් ව ල ක්ීමමට ප්රමාකවේද යන්න ප්රශ්නගත් 

වන අත්ර විවිධ සීමාකාරී ත්ේේවයන් තහේතුතවන්  හ නිරන්ත්රතයන් සිදුවන රතේ 

සුරැකුම්පේ වල අයිතිය හුවමාරු ීමතම් නිරවදයත්ාවය  හ එය නිව රිරව 

තල්ඛනගත්වන්තන්ද යන්න බාහිර විගකනයක අ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීම ප්රාතයෝගික 

තනොවන තහයින් ඉහත්  ඳහන් පාලනයන්තේ ප්රමාකවේ බව පිළිබඳව තමම 

පරීක්ෂකතේ අ ඇගමටමට ලක් තනොතකරුණි.  

2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා තමම ප්රශ්නයට අදාල නිරීක්ෂකයන් ඉහත් 04 

තේදතේ  ඳහන් වාර්ත්ාතවහි  තවන් තවන් වශතයන් අංක 01 සිට අංක 09 දක්වා වූ 

තවළුම් හි ප්රශ්ක අංක 4.10 තල  දක්වා ඇත්. 

තමම අනාවරකයන් සියල්ල  ම ථ්යක් තල   මාතලෝානය කිරීතම් අ ශ්රී ලංකා මහ 

බ ංකුව, එහි රාය කය තදපාර්ත්තම්න්තුව  හ මහා ණාඩාගාගාරය යන ආයත්න වල 

අදාල බලධාරීන් ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර මන්න් රයට අවම පිිපව යක් වන ආකාරයටේ 

සුරැකුම්පේ තවතළඳතපොළ  ංවර්ධනය වන ආකාරයටේ අරමුදල්  ම්පාදනය කර අතම් 
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ක්රියාවලිතේ අ ත්ම වගකීම පිළිබඳ  අවධානය ත්ව දුරටේ තීේර තල  තයොමු කර එම 

විෂයයට අදාල ත්මන්  තු විතශේෂඥ ද නුම, අේද කීම්  හ  ම්පේ ප්රශ ථ් තල  

උපතයෝගී කරතගන අතකක්ෂිත් කාර්යණාරය කාර්යක්ෂමව, ගුකාේමකව හා 

ආර්ථිකමය තල   පුරාලීතම් අවශයත්ාවයක් පවතින බව නිරීක්ෂකය විය. 

 

 

විගකකාිපපති 
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රතේ සුරැකුම්පේ මන්න් අරමුදල්  ම්පාදන ක්රියාවලියට අදාලව 2008 වර්ෂතේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා වූ 

ඇත් ම් ව දගේ දේත් ආශ්රිත්ව පිළිතයල කළ වක්ර කිහිපයක් පහතින් දක්වා ඇත්. 

 

2008 සිට 2016 දක්වා එම වර්ෂයන්හි අව ාන ිරනට මහ බ ංකුතේ තල්ඛක අනුව තිබූ  ම ්ථ තද්ශීය කය 

වටිනාකම් අනුව අඳින ලද වක්රය  පහත් පිපිර විය. 
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2008 වර්ෂතේ සිට 2016 දක්වා එම වර්ෂයන්හි අව ාන ිරනයන්ට ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කරවල ද්විතියික 

තවළඳපල ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය.  
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වර්ෂ තදක  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය.  

 

 

වර්ෂ තුන  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය.  
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වර්ෂ හත්ර  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය.  

 

 

වර්ෂ පහ  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය.  
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වර්ෂ හය  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය. 

 

 

වර්ෂ දහය  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය. 
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වර්ෂ පහළව  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2008 සිට 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය. 

 

 

වර්ෂ වි ්   හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2015  හ 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය. 
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වර්ෂ තිහ  හ එයට අඩු කල් පිරීතම් කාලයක්  හිත් බ ඳුම්කරවල 2015  හ 2016 දක්වා වර්ෂයන්හි අව ාන 

ිරනට තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාත් වක්රය පහත් පිපිර විය. 

 

2008 සිට 2016 දක්වා වූ එම වර්ෂයන්හි අව ාන ිරනට ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර, ණාඩාගාගාර බිල්පේ, රුපියල් 

කය  හ තවනේ කය තල  මහබ ංකුතේ තල්ඛක වලට අනුව ප වති වටිනාකම් අනුව අඳින ලද වක්රය පහත් 

පිපිර විය 
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1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 43 (2) වගන්තිය පරිදි මුදල් අමාත්යවරයා තවත් 

තයොමු කරනු ලබන වාර්ෂික පදනමින් සකස් කල වාර්ත්ාව (2008 -2016) 

01. තමම වාර්ත්ාව නිකුේ කිරීතේ පසුබිම හා වාර්ත්ාතේ ස්වභාවය. 

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 43(2) වගන්තිය අනුව මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ඉල්ලා 

සිටින විට මහ බ ංකුතේ ගිණුම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කර එම ප්රතිලල විගකකාිපපති විසින් මුදල් 

අමාත්යවරයා තවත් ඉිරිපපේ කළ යුතු තේ. එම පනතේ විිපවිධාන එත ේ වුවද  ඔබ විසින් 2016 

අතගෝ ්තු 19 වන ිරන ති අංක FM/WM/17/16 දරන ලිපිය මගින් 2008 වර්ෂතේ සිට සිදුකර 

ඇති  ෘජු ක්රමය මත් බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම් වලට අදාල ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ රාය කය 

තදපාර්ත්තම්න්තුතේ ගිණුම්, ඔබ විසින් මා තවත් එවා ඇති නිශ්චිත් ප්රශ්න 10 කට අදාලව 

වාර්ෂික පදනමින් පරීක්ෂා කර එම අනාවරකයන් ඔබ තවත් ඉිරිපපේ කරන තල  මා තවතින් 

ඉල්ලා ඇත්. ඉහත් වගන්තිය අනුව ඔබතේ තමම ඉල්ලීමට ප්රතිාාර ද ක්ීමම විගකකාිපපතිතේ 

විෂය පථයට අයේ තනොවුවද අදාල විෂයතේ ඇති ාතික ව දගේකමද  ලකා තමම වාර්ත්ා 

ඉිරිපපේ කරනු ල තේ.  තකත ේ වුවද, තවනේ විගකන වාර්ත්ා ඉිරිපපේ කරන ක්රමතේදතයන් 

බ හ රව ඔබ විසින් මා තවත් ඉිරිපපේ කර තිබූ ඉහත්  ඳහන් කර ඇති ප්රශ්ක 10 ට පිළිතුු 

  පතයන අයුිපන් වාර්ෂික පදනමින් 2008 වර්ෂතේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා තවන් තවන් 

තවළුම් වශතයන් තමම වාර්ත්ාව  ක න ලිර. 

 02. තමම වාර්ත්ාව පිළිතයල කිරීතේදී පහත් දැක්තවන ක්රමතේදයන් අනුගමනය කරන ලදී. 

2.1 පහත් සඳහන් තල්ඛන පරීක්ෂා කිරීම 

2.1.1 ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීතම් අ අනුගමනය 

කරන පිළිතවේ ද ක්තවන 2013 ජූලි 31 ිරනට යාවේකාලීන කරන ලද තමතහයුම් 

අේතපොත්.  

2.1.2 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත් 

2.1.3 ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේකිරීමට අදාලව මහ බ ංකුතේ පහත් ද ක්තවන මුදල් 

මඩාගල තීරක 

මුදල් මණ්ඩල තීරණ අංකය මුදල් මණ්ඩල තීරණ දිනය 

1. MB/PD/05/18/97 1997 තපබරවාිප 14 

2. MB/PD/14/12/98 1998 ජුනි 12  

3. MB/PD/14/17/2003 2003 ජුනි 12  

4. MB/PD/1/26/2008 2008 නවාිප 07  

5. MB/PD/11/16/2008 2008 ම යි 02  

6. MB/PD/25/20/2008 2008 ඔක්තත්ෝම්බර් 07   

7. MB/PD/5/10/2010 2010 තපබරවාිප 23  
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2.1.4 තමම වාර්ත්ාවට අදාල ප හ ිරලි කිරීම්/තත්ොරතුු ලබා ග නීම්  ඳහා මා විසින් 

කරනු ල බූ ලිඛිත් ඉල්ලීම් වලට ප්රතිාාර වශතයන් මහ බ ංකුව විසින් පහත් 

ිරනයන්හි  අ මා තවත් ලබා  අ ඇති ලිඛිත් පිළිතුු  

 

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතවන් 

තත්ොරතුරු කැඳවූ දිනය 

තත්ොරතුරු විගණනයට ඉදිරිපේ 

කළ දිනය 

01. 2016   ප්ත් ම්බර් 07 2016 ඔක්තත්ෝම්බර් 25 
2016 තනොව ම්බර් 03 

02. 2016 තනොව ම්බර් 07 2016 තනොව ම්බර් 24 

03. 2016 තනොව ම්බර් 29 2016 තද  ම්බර් 23 
 

2.1.5  රාය බ දුම්කර තවතළඳතපොල  ංවර්ධනය කිරීම  ඳහා 2001 වර්ෂතේ අ 

ාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදල  හ  තලෝක බ ංකුව විසින් නිකුේ කර ඇති අේතපොත්   

2.2  තවනේ පරීක්ෂාවන් 

2.2.1 විවිධ ආකාරතයන් ලද තත්ොරතුු විශ්තල්ෂකාේමක විග්රහයකට ලක් කිරීම. 

2.2.2 ප්රාථමික තවතළඳතපොළට අදාල ඇත් ම් තත්ොරතුු පරීක්ෂාව. 

2.2.3 ද්විතික තවතළදතපොලට අදාල ඇත් ම් තත්ොරතුු පරීක්ෂාව. 

2.2.4  ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් ලබා දුන් තත්ොරතුු ඇගමටමට ලක් කිිපම. 

2.2.5  ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ අදාළ නිලධාිපන්  මග   ාකච්ඡා කිිපම. 

3. විෂය පථය සීමාවීම 

තමම වාර්ත්ාව පිළිතයළ කිරීතම් අ මාතේ විෂය පථය මතු ද ක්තවන සීමා කිරීම්වලට යටේව තිබූ 

බව අවධාරකය කරනු ල තේ.  

3.1 විෂයගත් ක්රියාවලියට අදාළව මහ බ ංකුව යම් තමතහයුම් අේතපොත්ක ද ක්තවන 

පිළිතවේ අනුව කටයුතු කළ බව  ඳහන් කර තිබුකද, එය එහි මුදල් මඩාගලය විසින් 

තහෝ තවනේ අිපකාරී බලයක්  හිත් ආයත්නයක් විසින් අනුමත් කළ තමතහයුම් 

අේතපොත්ක් තනොවන බව මා තවත් වාර්ත්ා කර තිබීම. 

3.2 ඉහත් තේදතයහි  ඳහන් තමතහයුම් අේතපොතත්හි 2013 වර්ෂතේ අ යාවේකාලීන කළ 

පිටපත් හ ර තවනේ කිසිදු තමතහයුම් අේතපොත්ක් (එනම් 1997 සිට 2013 දක්වා) 

විගකනයට ඉිරිපපේ තනොකිරීම. 
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3.3 විෂයගත් ක්රියාවලිය පිළිබඳ පරීක්ෂකයක් ප ව ේීමතම් කාර්යය විගකකාිපපති තවත් 

ප ව ුනු ිරනය හා අදාල සිද්ධීන් සිදු වූ ිරනයන් අත්ර   ලකිය යුතු කාල පරත්රයක් 

තිබීම. 

3.4    අදාල විෂයට  ම්බන්ිපත් ඉත්ා ව දගේ ද්විතික තවතළඳතපොළ පිළිබඳව තත්ොරතුු 

අදාල තත්වන පාර්ශවයන් තවතින්  ෘජුව ලබාග නීමට තහෝ ත්හවුු කරවා ග නීමට 

අිපකාර බලයක් විගකකාිපපති තවත් තනොතිබීම. 

3.5 2008 වර්ෂයට තපර කාලය  ඳහා  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාල 

තත්ොරතුු පත්රිකා (Information Sheet) ත්මන්  තුව තනොම ති බව මහ බ ංකුව විසින් 

දන්වා තිබීම තහේතුතවන් එම කාලයට අදාල තත්ොරතුු ප්රමාකාේමක විශ්තල්ෂකයකට 

ලක් කළ තනොහ කි ීමම.   

3.6 2008 වර්ෂතේ සිට 2016 දක්වා අව ්ථා 2136 ක අ කර ත් බූ බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම් 

වලට අදාල ප්රශ්න දහයට පිළිතුු   පමටම  ඳහා 1997 වර්ෂතේ සිට ආරම්ණ කර තිබූ 

බ ඳුම්කර  නිකුේ කිරීම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව ග රිිපන් පරීක්ෂා කළයුතු වුවද, මුදල් 

අමාත්යවරයාතේ තනොඉවසීලිමේ  හ ආාාරශීලිේවතයන් තත්ොර සිහික ඳීමම් තහේතුතවන් 

එව නි ග රිු පරීක්ෂාවන්  ඳහා ප්රමාකවේ කාලයක් ලබා ගත් තනොහ කි ීමම.    

4. ඔබ විසින් තයොමු කරන ලද ප්රශ්කාවලිය  හ    ඳහා මාතේ  පිළිතුු/නිිපක්ෂකයන් එකිතනක 

වර්ෂයන්ට අදාලව පහත් පිපිර තවන් තවන් තවළුම් වශතයන් ඉිරිපපේ කර ඇත්. 

වර්ෂය තවළුේ අංකය 

2008 01 
2009 02 

2010 03 

2011 04 
2012 05 

2013 06 

2014 07 
2015 08 

2016 * 
 

* 2016 වර්ෂය තුළ  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තනොම ති තහයින් එම 

වර්ෂයට අදාලව   තවනම නිරීක්ෂකයන් කර තනොම ත්. 
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  2008 වර්ෂයට අදාල පිළිතුරු /නිරීක්ෂණයන් 

  4.1   Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

 Board 

(අ) 2008 වර්ෂය තුළ අව ්ථා 227 ක අ ු.මිලියන 455,929 ක් වටිනා බ ඳුම්කර  ෘජු ක්රමයට 

නිකුේ කර තිබුණි.  

 ෘජු නිකුේ කිරීම්වලට අදාලව මුදල් මඩාගලතේ විිපමේ අනුම තිය යනු  ෘජු ක්රමයට 

බ ඳුම්කර නිකුේ කර අරමුදල් රැ ්කිිපම  ඳහා ලබා තදන මුදල් මඩාගල අනුම තිය තල  

  ලතක්.  

තමම වාර්ත්ාව මඟින් ආවරකය කරනු ලබන වර්ෂ 9 කට ආ න්න කාලයක අ මහ බ ංකුතේ 

රාය කය තදපාර්ත්තම්න්තුව විසින් අව ්ථා 2136 ක අ  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති 

අත්ර එම එකිතනක නිකුේ කිරීම  ඳහා අිපකාිප බලය ලද මුදල් මඩාගල අනුම තිය කුමක්ද 

යන්න නිශ්චිත්ව විගකනයට ලබා තදන තල  මහ බ ංකුව තවතින් ඉල්ලා තිබුකද එම 

තත්ොරතුු විගකනය තවත් ඉිරිපපේ තනොකිිපණි.  

තකත ේ වුවද, කිසිදු අව ්ථාවක මහ බ ංකුව විසින් විිපමේ අනුම තියකින් තත්ොරව  ෘජු ක්රමය 

මත් බ ඳුම්කර නිකුේ කර තනොම ති බවද මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් අවධාරකය කර ඇත්. 

තම් පිළිබඳව සිදු කළ ව ඩිදුර පරීක්ෂාවන්හි අ පහත් කුණු අනාවරකය විය.  

2008 නවාිප සිට 2008 අතප්රේල් දක්වා වූ  මා  04 ක කාලයක්  ඳහා අංක 

MB/PD/1/26/2008 දරක මුදල් මඩාගල පත්රිකාතේ  ඳහන් කර ඇති පහත්  ඳහන් ලලදා 

අනුපාත් මත්  ෘජු ක්රමයට ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේ කිිපමට අදාලව 2008 නවාිප 07 ිරන 

මුදල් මඩාගලය විසින්  අනුම තිය ලබා  අ තිබුණි .  

ඵලදා අනුපාත් වුහය (බ ප පසු) 

          බැඳුේකරතේ 

පරිණත් කාලය  
ව ර 

2 
ව ර 

3 
ව ර 

4  
ව ර 

5 
ව ර 

6 
ව ර 

7 
ව ර 

8 
ව ර 

9 
ව ර 
10 

ව ර 
15 

ඵලදා 

අනුපාත්ය (%) 18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

ඉහත්  ඳහන් තීරකතේ පහත්  ඳහන් වගන්තිද විය. 
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i. උද්ධමන ප්රක්තෂේපකවල තදෝෂ ආවරකය කිරීම  ඳහා පහත් පිපිර තීරකය වු 

අනුපාත්යන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 

premium පදනම් කරතගන රතේ ිරගුකාලීන සුරැකුම්පේවල ආතයෝනය කිරීම 

 ඳහා ත ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල  ඳහා අනුම තිය ලබා  අම.  

ii. ත ේවා නියුක්තිකයන්තේ ණාර අරමුදල  ඳහා ද එම පදනමින්ම රතේ සුරැකුම්පේවල  

ආතයෝන අව ්ථාව ලබා  අම. 

iii. එම මුදල් මඩාගල පත්රිකාව මඟින් තයෝනා කර ඇති සුරැකුම්පේ  ඳහා වන ලලදා 

අනුපාත් මත් ආතයෝන අව ්ථා  ල ා ග නීම  ඳහා රාය කය තදර්ත්තම්න්තුතේ 

අිපකාිපවරයාට ාතික ඉතිිපකිරීතම් බ ංකුව  මඟ එකඟත්ාවයට එළඹීතම් අව ්ථාව 

 ල ා  අම. 

iv. 2008 අතප්රේල් මා යට පසුව පවේනා අනුපාත් පිළිබඳව  මාතලෝානය කිරීම  ඳහා 

මුදල් මඩාගලයට ඉිරිපපේ කිරීම. 

(ආ) අනතුුව 2008 තද  ම්බර් දක්වා  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේකිිපම් වලට අදාල පහත් 

 ඳහන් ලලදා අනුපාතිකයන්  ඳහා 2008 ම යි 02 ිරන මුදල් මඩාගල අනුම තිය ලබා  අ තිබුණි.  

2008 මැයි සිට තදසැේබර් දක්වා තයෝජිත් ඵලදා අනුපාත් වුහය (බ ප පසු) 

          බැඳුේකරතේ 

පරිණත් කාලය  
ව ර 

2 
ව ර 

3 
ව ර 

4  
ව ර 

5 
ව ර 

6 
ව ර 

7 
ව ර 

8 
ව ර 

9 
ව ර 
10 

ව ර 
15 

ඵලදා 

අනුපාත්ය (%) 18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එත ේ තිබිය අ 2008 ඔක්තත්ෝබර් 07 ිරන  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාලව පහත් 

තීරක මුදල් මඩාගලය තගන තිබුණි.  

i. ද්විතියික තවතළඳතපොළ පවේනා ලලදා අනුපාත්යන්  ඳහා Basis Point 5 ක 

අගයක් එකතු කර ත ේවක   අර්ථ ාධක අරමුදල  හ අතනකුේ Captive Sources 

 ඳහා ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම. (තකත ේ වුවද තමම තීරකය තමතහයුම් 

අේතපොත්ට ඇතුලේ කර තනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික තවතළඳතපොළ කටයුතු  ඳහා ක්රියාකාරීව  හණාගි ීම ද්විතියික 

තවතළඳතපොළ තුළ ද්රවශීලත්ා ත්ේේවයක් නිර්මාකය කිරීම  ඳහා ත ේවක 

අර්ථ ාධක අරමුදලට  හ අතනකුේ  Captive Sources වලට ඉල්ලීමක් කිරීම. 

තකත ේ වුවද ඉහත්  ඳහන් ලලදා අනුපාත්යන්ට පටහ නිව 2008 නවාිප 07 ිරන සිට 2008 

ඔක්තත්ෝබර් 07 ිරන දක්වා කාලය තුළ තවනේ ලලදා අනුපාත්යන්ටද  ෘජු ක්රමයට පහත් 

පිපිර බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති බව නිරීක්ෂකය විය.  
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(එම නිශ්චිත් අනුපාත්යන් අදාල කරගත්යුතු ආයත්නයන් තල  මුදල් මඩාගල තීරකය 

මඟින් ත ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල  හ ත ේවා නියුක්තිකයන්තේ ණාර අරමුදල පමකක් 

හඳුනාතගන තිබුණු අත්ර පහත් ද ක්තවන ඇගමටතම් අ අතනකුේ ආයත්න  ඳහාද එම 

අනුපාත්යන් අදාල කරගන්නා ල අ.)  

පියවීේ දිනය 

ජාත්යන්ත්ර 

සුරැකුේ හඳුනා 

ගැනීතේ අංකය 

කූපන් 

අනුපාත්ය 

(%) 

කල්පිතරන 

කාලය 

 (වර්ෂ-මාසය) 

පිළිගේ 

වටිනාකම 

(රු.මිලියන) 

ඵලදා 

අනුපාත්ය 

(බ ප පසු) 

% 

අනුමත් 

අනුපාත්ය 

(බ ප පසු) 

% 

තවනස 

Employees Provident Fund 

2008-01-16 LKB01518B013        8.50  9_11         8,894  13.30 13.3 0.00 

2008-01-16 LKB01518B013        8.50  9_11         9,000  13.30 13.3 0.00 

2008-01-25 LKB01013A157        8.50  4_11         1,698  15.50 15.5 (0.00) 

2008-02-01 LKB01013A157        8.50  4_11         8,205  15.50 15.5 (0.00) 

2008-02-19 LKB01013A157        8.50  4_10            300  15.50 15.5 (0.00) 

2008-03-03 LKB01013G154        8.50  5_4         2,100  15.50 14.8 0.70 

2008-03-17 LKB00311B154      14.50  2_11            418  17.05 17.35 (0.30) 

2008-03-28 LKB00311B154      14.50  2_10            520  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-01 LKB00311B154      14.50  2_10            831  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-01 LKB00311B154      14.50  2_10         3,640  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-01 LKB00311B154      14.50  2_10               72  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-01 LKB00412D016      13.50  3_12         9,348  16.50 16.4 0.10 

2008-04-01 LKB00614D017      11.75  5_11         2,550  14.78 14.8 (0.02) 

2008-04-04 LKB00210A150      15.50  1_9         1,000  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-04 LKB00311B154      14.50  2_10            834  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-07 LKB00311B154      14.50  2_10            344  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-15 LKB00412D016      13.50  3_11         1,086  16.50 16.4 0.10 

2008-04-15 LKB01013G154        8.50  5_2         1,300  15.50 14.8 0.70 

2008-05-02 LKB00311B154      14.50  2_9         1,000  17.05 17.05 (0.00) 

2008-05-02 LKB00412D016      13.50  3_10         2,097  16.50 16.4 0.10 

2008-05-02 LKB01013G154        8.50  5_2         1,000  15.50 14.8 0.70 

2008-05-09 LKB00210A150      15.50  1_8            425  18.00 18 (0.00) 

2008-06-02 LKB00109D018      16.00  0_10            396  18.35   
 2008-06-20 LKB00311B154      14.50  2_8            200  16.93 17.05 (0.12) 

2008-06-26 LKB00109F153      15.50  0_12         3,500  18.57 18 0.57 

2008-06-26 LKB00311B154      14.50  2_7         2,000  16.93 17.05 (0.12) 

2008-06-26 LKB00412D016      13.50  3_9         1,336  16.40 16.4 (0.00) 

2008-07-01 LKB00412D016      13.50  3_9         1,257  16.40 16.4 (0.00) 

2008-07-04 LKB00210G017      15.50  1_12         1,040  18.00 18 (0.00) 

2008-07-15 LKB00311B154      14.50  2_7         1,000  17.00 17.05 (0.05) 

2008-07-15 LKB00210G017      15.50  1_11         2,256  18.00 18 0.00 

2008-07-21 LKB00210G017      15.50  1_11         1,000  18.00 18 0.00 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12         5,959  18.18 18 0.18 

2008-08-01 LKB00311F155      14.50  2_10         4,990  17.05 17.05 (0.00) 
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2008-08-01 LKB00412G019      13.50  3_11         3,819  16.89 16.4 0.49 

2008-08-01 LKB00613D019      10.50  4_7         2,865  15.50 15.5 (0.00) 

2008-08-15 LKB00412D016      13.50  3_7         1,039  18.05 16.4 1.65 

2008-08-22 LKB00210H015      15.50  1_11            248  18.40 18 0.40 

2008-09-01 LKB00210H015      15.50  1_11         1,066  18.34 18 0.34 

2008-09-02 LKB00311F155      14.50  2_9         3,611  18.10 17.05 1.05 

2008-09-02 LKB00412G019      13.50  3_9         1,820  17.80 16.4 1.40 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            565  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10         1,025  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9         2,592  17.89 17.05 0.84 

2008-09-15 LKB00412G019      13.50  3_9         3,152  17.48 16.4 1.08 

2008-09-22 LKB00311F155      14.50  2_8            654  18.00 17.05 0.95 

2008-09-22 LKB00210H015      15.50  1_10            500  18.50 18 0.50 

2008-10-02 LKB00210G017      15.50  1_9         7,000  19.33 18 1.33 

2008-10-02 LKB00311F155      14.50  2_8         4,425  19.22 17.05 2.17 

2008-10-02 LKB00311F155      14.50  2_8         9,000  19.22 17.05 2.17 

2008-10-02 LKB00412G019      13.50  3_8         2,720  19.09 16.4 2.69 

2008-10-02 LKB00412G019      13.50  3_8         9,000  19.09 16.4 2.69 

      එකතුව    136,697      
 Employees Trust Fund 

2008-09-19 LKB00311F155      14.50  2_9            103  17.89 17.05 0.84 

                  103      
 NSB Fund Management Company Ltd. 

2008-01-07 LKB00309C156        7.50  1_2         1,200  19.86 18.45 1.41 

2008-01-08 LKB00309C156        7.50  1_2         1,260  19.86 18.45 1.41 

2008-01-09 LKB00309C156        7.50  1_2         1,000  19.76 18.45 1.31 

2008-01-09 LKB00609E023        9.50  1_4         1,000  19.76 18.45 1.31 

2008-01-11 LKB00309C156        7.50  1_2            250  19.76 18.45 1.31 

2008-01-16 LKB00410K015        7.20  2_9            500  17.00 17.35 (0.35) 

2008-01-16 LKB00410K015        7.20  2_9            100  17.00 17.35 (0.35) 

2008-01-16 LKB00410K015        7.20  2_9         4,975  17.00 17.35 (0.35) 

2008-01-16 LKB00511J152        7.00  3_8         2,522  16.75 16.4 0.35 

2008-01-18 LKB00309C156        7.50  1_2         1,200  19.25 18.45 0.80 

2008-01-30 LKB00609H018        7.60  1_6            500  19.25 18.45 0.80 

2008-01-31 LKB00609E023        9.50  1_3            200  19.25 18.45 0.80 

2008-01-31 LKB00609E023        9.50  1_3            500  19.25 18.45 0.80 

2008-01-31 LKB00609E023        9.50  1_3            750  19.25 18.45 0.80 

2008-02-01 LKB00609E023        9.50  1_3            500  19.25 18.45 0.80 

2008-02-01 LKB00609E023        9.50  1_3            773  19.25 18.45 0.80 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2            100  18.88 17.35 1.53 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2               50  18.88 17.35 1.53 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2            350  18.88 17.35 1.53 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2               50  18.88 17.35 1.53 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2            842  18.88 17.35 1.53 

2008-02-05 LKB00610D015        7.60  2_2         1,300  18.88 17.35 1.53 
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2008-02-06 LKB00610D015        7.60  2_2            150  18.88 17.35 1.53 

2008-02-08 LKB00210A150      15.50  1_11            200  18.85 18.45 0.40 

2008-02-15 LKB00309C156        7.50  1_1            200  19.20 18.45 0.75 

2008-02-15 LKB00311B154      14.50  2_12            750  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-22 LKB00210A150      15.50  1_11            300  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            400  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10               50  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            100  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00311B154      14.50  2_11            200  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-29 LKB00511J152        7.00  3_7            250  16.90 16.4 0.50 

2008-03-03 LKB00311B154      14.50  2_11            210  17.00 17.35 (0.35) 

2008-03-17 LKB00210A150      15.50  1_10            354  18.00 18.45 (0.45) 

2008-03-18 LKB00311B154      14.50  2_11            856  18.08 17.35 0.73 

2008-03-28 LKB00311B154      14.50  2_10            430  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-01 LKB00210A150      15.50  1_9         2,302  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00311B154      14.50  2_10         5,000  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-15 LKB00210A150      15.50  1_9            252  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-25 LKB00210A150      15.50  1_9         1,000  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-28 LKB00109D018      16.00  0_11            100  18.75   
 2008-05-05 LKB00109D018      16.00  0_11               45  18.75   
 2008-05-16 LKB00109D018      16.00  0_11            600  18.55   
 2008-06-02 LKB00210A150      15.50  1_7            594  17.83 18 (0.17) 

2008-06-26 LKB00109F153      15.50  0_12            864  18.57 18 0.57 

2008-07-04 LKB00210G017      15.50  1_12            208  18.00 18 (0.00) 

2008-07-15 LKB00109D018      16.00  0_9            250  18.50   
 2008-07-15 LKB00210G017      15.50  1_11            660  18.00 18 0.00 

2008-07-21 LKB00210G017      15.50  1_11            672  18.00 18 0.00 

2008-07-25 LKB00109F153      15.50  0_11               50  18.57   
 2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11         1,750  18.43 18 0.43 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12         1,973  18.43 18 0.43 

2008-08-01 LKB00412D016      13.50  3_8         1,600  17.70 16.4 1.30 

2008-08-01 LKB00412G019      13.50  3_11         1,600  17.70 16.4 1.30 

2008-08-08 LKB00210H015      15.50  1_12            261  18.40 18 0.40 

2008-08-15 LKB00311F155      14.50  2_10            400  18.10 17.05 1.05 

2008-09-02 LKB00412G019      13.50  3_9            220  17.80 16.4 1.40 

2008-09-05 LKB00311F155      14.50  2_9            350  18.10 17.05 1.05 

2008-09-05 LKB00412G019      13.50  3_9            200  17.75 16.4 1.35 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10         1,025  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9         1,555  17.89 17.05 0.84 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9            100  17.89 17.05 0.84 

2008-09-15 LKB00412G019      13.50  3_9         1,630  17.48 16.4 1.08 

2008-09-15 LKB00412G019      13.50  
3_9 

              50  17.48 16.4 1.08 

2008-10-02 LKB00311F155      14.50  
2_8 

           500  19.25 17.05 2.20 

2008-10-02 LKB00412G019      13.50  3_8         1,725  19.15 16.4 2.75 
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      එකතුව      51,908      
 Bank of Ceylon 

2008-01-08 LKB00309C156        7.50  1_2            750  19.86 18.45 1.41 

2008-01-08 LKB00309C156        7.50  1_2         1,250  19.86 18.45 1.41 

2008-01-16 LKB00410K015        7.20  2_9            400  17.00 17.35 (0.35) 

2008-01-16 LKB00410K015        7.20  2_9            100  17.00 17.35 (0.35) 

2008-01-31 LKB00309C156        7.50  1_1               41  19.25 18.45 0.80 

2008-02-05 LKB00610D015        7.60  2_2            200  18.88 17.35 1.53 

2008-02-06 LKB00609E023        9.50  1_3               23  19.25 18.45 0.80 

2008-02-08 LKB00210A150      15.50  1_11            114  18.88 18.45 0.43 

2008-02-08 LKB00210A150      15.50  1_11               33  18.88 18.45 0.43 

2008-02-08 LKB00210A150      15.50  1_11               97  18.88 18.45 0.43 

2008-02-08 LKB00210A150      15.50  1_11            305  18.88 18.45 0.43 

2008-02-19 LKB00210A150      15.50  1_11         1,100  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            250  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00311B154      14.50  2_11            150  17.00 17.35 (0.35) 

2008-03-28 LKB00210A150      15.50  1_9            150  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00210A150      15.50  1_9                 4  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00210A150      15.50  1_9            126  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00311B154      14.50  2_10            312  17.05 17.35 (0.30) 

2008-04-15 LKB00210A150      15.50  1_9            237  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-15 LKB00210A150      15.50  1_9            288  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-25 LKB00210A150      15.50  1_9            100  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-28 LKB00109D018      16.00  0_11            100  18.75   
 2008-04-28 LKB00109D018      16.00  0_11            500  18.75   
 2008-05-23 LKB00210A150      15.50  1_8            350  17.80 18 (0.20) 

2008-06-06 LKB00109D018      16.00  0_10            100  18.50   
 2008-06-06 LKB00608I133      11.50  0_3         1,000  18.00   
 2008-06-20 LKB00109D018      16.00  0_9            400  18.40   
 2008-06-26 LKB00109F153      15.50  0_12         1,842  18.57 18 0.57 

2008-07-04 LKB00609A153        9.50  0_6            500  18.50   
 2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11         2,000  18.50 18 0.50 

2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11            608  18.50 18 0.50 

2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11               50  18.50 18 0.50 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12         2,000  18.50 18 0.50 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12               88  18.50 18 0.50 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12            176  18.50 18 0.50 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12            619  18.50 18 0.50 

2008-08-08 LKB00210H015      15.50  1_12            275  18.40 18 0.40 

2008-08-20 LKB00412D016      13.50  3_7            550  17.80 16.4 1.40 

2008-08-22 LKB00210H015      15.50  1_11            300  18.40 18 0.40 

2008-08-22 LKB00210H015      15.50  1_11            400  18.40 18 0.40 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10         1,000  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9         1,790  17.89 17.05 0.84 
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2008-09-15 LKB00412G019      13.50  3_9            500  17.48 16.4 1.08 

2008-10-02 LKB00210G017      15.50  1_9            254  19.33 18 1.33 

      එකතුව      21,432      
 People's Bank 

2008-01-11 LKB00410K015        7.20  2_9         1,150  16.71 17.35 (0.64) 

2008-01-18 LKB00410K015        7.20  2_9            186  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2            600  18.88 17.35 1.53 

2008-02-01 LKB00610D015        7.60  2_2            220  18.88 17.35 1.53 

2008-02-01 LKB00511J152        7.00  3_8            488  16.75 16.4 0.35 

2008-02-05 LKB00610D015        7.60  2_2            295  18.88 17.35 1.53 

2008-02-08 LKB00210A150      15.50  1_11            225  18.88 18.45 0.43 

2008-02-22 LKB00210A150      15.50  1_11            512  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-22 LKB00210A150      15.50  1_11            200  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-22 LKB00210A150      15.50  1_11            150  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            500  18.00 18.45 (0.45) 

2008-03-19 LKB00311B154      14.50  2_11            800  17.05 17.35 (0.30) 

2008-03-28 LKB00210A150      15.50  1_9            200  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00210A150      15.50  1_9               66  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00210A150      15.50  1_9            251  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-01 LKB00311B154      14.50  2_10            260  17.05 17.35 (0.30) 

2008-05-02 LKB00210A150      15.50  1_8            522  18.00 18 (0.00) 

2008-05-09 LKB00210A150      15.50  1_8            200  18.00 18 (0.00) 

2008-05-09 LKB00210A150      15.50  1_8            700  18.00 18 (0.00) 

2008-05-09 LKB00311B154      14.50  2_9            380  17.05 17.05 (0.00) 

2008-05-23 LKB00210A150      15.50  1_8            193  17.79 18 (0.21) 

2008-06-06 LKB00210A150      15.50  1_7            300  17.83 18 (0.17) 

2008-06-26 LKB00109F153      15.50  0_12         1,108  18.57 18 0.57 

2008-07-01 LKB00109F153      15.50  0_11            133  18.57   
 2008-07-04 LKB00109F153      15.50  0_11            417  18.57   
 2008-07-15 LKB00210G017      15.50  1_11            320  18.00 18 0.00 

2008-07-21 LKB00210G017      15.50  1_11            147  18.00 18 0.00 

2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11         1,400  18.18 18 0.18 

2008-08-01 LKB00210H015      15.50  1_12         1,495  18.18 18 0.18 

2008-08-22 LKB00311F155      14.50  2_9            100  18.10 17.05 1.05 

2008-09-02 LKB00210H015      15.50  1_11            670  18.34 18 0.34 

2008-09-02 LKB00311F155      14.50  2_9            300  18.10 17.05 1.05 

2008-09-05 LKB00311F155      14.50  2_9            100  18.10 17.05 1.05 

2008-09-05 LKB00412G019      13.50  3_9            100  17.75 16.4 1.35 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            820  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9            674  17.89 17.05 0.84 

2008-09-19 LKB00210H015      15.50  1_10         3,000  18.34 18 0.34 

2008-09-19 LKB00412G019      13.50  3_9         5,000  17.48 16.4 1.08 

2008-09-19 LKB01013G154        8.50  4_9         3,541  17.00 15.5 1.50 

2008-09-19 LKB00311F155      14.50  2_9         5,000  17.89 17.05 0.84 

2008-10-02 LKB00210G017      15.50  1_9            500  19.33 18 1.33 
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2008-10-02 LKB00311F155      14.50  2_8            454  19.22 17.05 2.17 

      එකතුව      33,677      
 Acuity Securities Ltd. 

2008-08-15 LKB00210G017      15.50  1_10               50  18.40 18 0.40 

2008-08-15 LKB00412D016      13.50  3_7            500  17.80 16.4 1.40 

      එකතුව            550      
 Capital Alliance 

2008-02-15 LKB00311B154      14.50  2_12            500  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            200  18.00 18.45 (0.45) 

2008-08-15 LKB00412D016      13.50  3_7            400  17.80 16.4 1.40 

2008-08-20 LKB00412D016      13.50  3_7            500  17.80 16.4 1.40 

2008-09-02 LKB00311F155      14.50  2_9            150  18.10 17.05 1.05 

2008-09-05 LKB00412G019      13.50  3_9            449  17.75 16.4 1.35 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            800  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9            200  18.00 17.05 0.95 

      එකතුව         3,199      
 Commercial Bank of Ceylon Ltd. 

2008-02-15 LKB00311B154      14.50  2_12         1,000  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            250  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00311B154      14.50  2_11            850  17.00 17.35 (0.35) 

2008-06-02 LKB00109D018      16.00  0_10            300  18.35   
 2008-06-06 LKB00109D018      16.00  0_10            200  18.50   
 2008-08-29 LKB00210H015      15.50  1_11            300  18.40 18 0.40 

2008-09-05 LKB00311F155      14.50  2_9            100  18.10 17.05 1.05 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            200  18.25 18 0.25 

      එකතුව         3,200      
 Entrust Securities PLC 

2008-02-22 LKB00311B154      14.50  2_11            250  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            250  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            150  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            150  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00311B154      14.50  2_11            250  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-29 LKB01013G154        8.50  5_4            600  15.50 14.8 0.70 

2008-03-14 LKB01013G154        8.50  5_3               81  15.50 14.8 0.70 

2008-04-29 LKB00109D018      16.00  0_11            300  18.75   
 2008-05-02 LKB00109D018      16.00  0_11            200  18.75   
 2008-05-07 LKB00109D018      16.00  0_11            100  18.75   
 2008-05-08 LKB00109D018      16.00  0_11            200  18.75   
 2008-06-13 LKB00109D018      16.00  0_10            100  18.45   
 2008-06-13 LKB01518H150        7.50  10_0            367  14.75 13.3 1.45 

2008-07-04 LKB00109F153      15.50  0_11            400  18.57   
 2008-07-18 LKB00109F153      15.50  0_11            100  18.57   
 2008-07-25 LKB00109F153      15.50  0_11            100  18.57   
 2008-08-29 LKB00210H015      15.50  1_11            165  18.40 18 0.40 

2008-08-29 LKB00311F155      14.50  2_9               50  18.10 17.05 1.05 
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2008-08-29 LKB00412G019      13.50  3_10               29  17.80 16.4 1.40 

2008-09-05 LKB00412G019      13.50  3_9            221  17.75 16.4 1.35 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            200  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            300  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9            500  18.00 17.05 0.95 

      එකතුව         5,063      
 First Capital Treasuries Ltd. 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            300  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            100  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            250  18.00 18.45 (0.45) 

2008-02-29 LKB00311B154      14.50  2_11            100  17.00 17.35 (0.35) 

2008-02-29 LKB00311B154      14.50  2_11               50  17.00 17.35 (0.35) 

2008-03-14 LKB00311B154      14.50  2_11            100  17.05 17.35 (0.30) 

2008-05-23 LKB00210A150      15.50  1_8            100  17.80 18 (0.20) 

2008-05-23 LKB00109D018      16.00  0_10               51  18.50   
 2008-05-23 LKB00109D018      16.00  0_10            350  18.50   
 2008-06-03 LKB00109D018      16.00  0_10            250  18.35   
 2008-06-06 LKB00109D018      16.00  0_10            100  18.50   
 2008-06-06 LKB00109D018      16.00  0_10            150  18.50   
 2008-06-13 LKB00109D018      16.00  0_10            500  18.45   
 2008-06-16 LKB00109D018      16.00  0_10            600  18.45   
 2008-06-16 LKB00109D018      16.00  0_10            600  18.45   
 2008-06-16 LKB00109D018      16.00  0_10            500  18.45   
 2008-06-27 LKB00109F153      15.50  0_12            100  18.57 18 0.57 

2008-06-27 LKB00109F153      15.50  0_12            325  18.57 18 0.57 

2008-07-01 LKB00109F153      15.50  0_11            500  18.57   
 2008-07-01 LKB00109F153      15.50  0_11            500  18.57   
 2008-07-01 LKB00109F153      15.50  0_11            270  18.57   
 2008-07-03 LKB00109F153      15.50  0_11            100  18.57   
 2008-07-04 LKB00109F153      15.50  0_11            275  18.57   
 2008-07-11 LKB00109F153      15.50  0_11            100  18.57   
 2008-07-11 LKB00109F153      15.50  0_11            500  18.57   
 2008-07-15 LKB00109D018      16.00  0_9            250  18.50   
 2008-07-21 LKB00109D018      16.00  0_8            210  18.50   
 2008-07-21 LKB00109F153      15.50  0_11               35  18.57   
 2008-07-25 LKB00109F153      15.50  0_11            200  18.57   
 2008-07-25 LKB00109F153      15.50  0_11            250  18.57   
 2008-07-25 LKB00109F153      15.50  0_11            500  18.57   
 2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11            250  18.45 18 0.45 

2008-08-08 LKB00210G017      15.50  1_11            100  18.40 18 0.40 

2008-08-08 LKB00210H015      15.50  1_12            250  18.40 18 0.40 

2008-08-20 LKB00210H015      15.50  1_11            150  18.40 18 0.40 

2008-08-20 LKB00210G017      15.50  1_10            400  18.40 18 0.40 

2008-08-22 LKB00210G017      15.50  1_10            400  18.40 18 0.40 
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2008-08-22 LKB00210G017      15.50  1_10            100  18.40 18 0.40 

2008-08-29 LKB00210H015      15.50  1_11            200  18.40 18 0.40 

2008-08-29 LKB00210H015      15.50  1_11            200  18.40 18 0.40 

2008-09-05 LKB00412G019      13.50  3_9            200  17.75 16.4 1.35 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            450  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            450  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            450  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            450  18.25 18 0.25 

2008-09-19 LKB01013G154        8.50  4_9               50  17.00 15.5 1.50 

2008-09-19 LKB01013G154        8.50  4_9            150  17.00 15.5 1.50 

2008-10-02 LKB00210G017      15.50  1_9            150  19.33 18 1.33 

      එකතුව      12,616      
 Natwealth Securities Ltd. 

2008-04-28 LKB00109D018      16.00  0_11            100  18.75   
 2008-06-13 LKB00109D018      16.00  0_10            100  18.45   
 2008-07-11 LKB00109D018      16.00  0_9               50  18.50   
 2008-07-15 LKB00109D018      16.00  0_9               50  18.50   
 2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11               50  18.45 18 0.45 

2008-08-20 LKB00210G017      15.50  1_10            100  18.40 18 0.40 

2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10            100  18.25 18 0.25 

      එකතුව            550      
 

Sampath Surakum 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10            200  18.00 18.45 (0.45) 

      එකතුව            200      
 

Seylan Bank Asset Mgmt 

2008-02-19 LKB00609K012        7.60  1_8            500  18.50 18.45 0.05 

2008-02-29 LKB00210A150      15.50  1_10         1,000  18.00 18.45 (0.45) 

2008-04-04 LKB00109D018      16.00  0_12            350  16.00 18.45 (2.45) 

2008-05-23 LKB00210A150      15.50  1_8            500  17.80 18 (0.20) 

2008-06-06 LKB00109D018      16.00  0_10         1,700  18.55   
 2008-06-20 LKB00109D018      16.00  0_9            500  18.40   
 2008-06-27 LKB00109F153      15.50  0_12            300  18.57 18 0.57 

2008-07-21 LKB00109F153      15.50  0_11               50  18.57   
 2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11            100  18.45 18 0.45 

2008-08-01 LKB00210G017      15.50  1_11         1,000  18.45 18 0.45 

2008-08-08 LKB00210G017      15.50  1_11            700  18.40 18 0.40 

2008-08-15 LKB00311F155      14.50  2_10            100  18.10 17.05 1.05 

2008-08-20 LKB00412D016      13.50  3_7            100  17.80 16.4 1.40 

2008-08-20 LKB00210G017      15.50  1_10            400  18.40 18 0.40 

2008-08-22 LKB00210G017      15.50  1_10            100  18.40 18 0.40 

2008-08-29 LKB00210H015      15.50  1_11            400  18.40 18 0.40 

2008-08-29 LKB00311F155      14.50  2_9            200  18.10 17.05 1.05 

2008-09-02 LKB00210H015      15.50  1_11         3,100  18.35 18 0.35 
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2008-09-15 LKB00210H015      15.50  1_10         1,000  18.25 18 0.25 

2008-09-15 LKB00311F155      14.50  2_9            500  17.89 17.05 0.84 

      එකතුව      12,600      
       මුළු එකතුව    281,795      
 

 
[ 

      2008 නවාිප 7 ිරන සිට 2008 අතප්රේල් 30 ිරන 
දක්වා අනුමත් ලලදා අනුපාත්ය   

    
 

       2008 ම යි 01 ිරන සිට 2008 ඔක්තත්ෝබර් 07 
ිරන දක්වා අනුමත් ලලදා අනුපාත්ය   

     

ත්වද ඉහත්  ඳහන් අනුම තීන් වල  ඳහන්ව ඇති Captive Sources වලට අමත්රව පහත්  ඳහන් 

තපෞද්ගලික අංශතේ ප්රාථමික තවතළඳුන් තවත්ද 2008 වර්ෂතේ අ  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ  

කර තිබුණි.  

 

ප්රාථමික තවතළඳ ආයත්නය 2008 වර්ෂය තුළ 

නිකුේ කළ 

වටිනාකම 

(රු.මිලියන) 

Acuity Securities Ltd.                   1,279 

Capital Alliance 4,541 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           3,550 

Entrust Securities PLC.                6,198 

First Capital Treasuries Ltd.            20,507 

Natwealth Securities Ltd.                2,775 

Sampath Surakum         200 

Seylan Bank Asset Mgmt       16,435 

එකතුව 55,485 

  

 (තමයට අදාල වි ්ත්ර 4.3.(ඇ) තේදතයන් දක්වා ඇත්.) 

 

(ඇ)2008 තද  ම්බර් මා තයන් අනතුුව ද මුදල් මඩාගල අනුම තියකින් තත්ොරව මහ බ ංකු 

අිපපති විසින්  ෘජුක්රමය ත්ාවකාලිකව අේහිුවීමමට තීරකය කළ 2015 තපබරවාිප 27 ිරන 

දක්වාම  ෘජු ක්රමය මත් බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබුණි. ත්වද එතල   ෘජු ක්රමය මත් බ ඳුම්කර 

නිකුේ කිරීම ත්ාවකාලිකව අේහිුවීමතමන් අනතුුව 2015 මාර්තු 31 ිරන  හ 2015 තද  ම්බර් 

22 ිරන  ෘජු ක්රමයට පිළිතවලින් ු.බිලිනය 14 ක  හ ු.බිලියන 50 ක බ ඳුම්කර ලංකා 

බ ංකුව තවත් නිකුේ කර තිබුණි. එතල ම  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීතම්  අ අදාල කර 

ගන්නා ලලදා අනුපාත් තීරකය කල 2008 නවාිප 07 ිරනට තපරද එනම් 2005 අතප්රේල් 01 ිරන 

සිටද  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබු බව නිරීක්ෂකය විය. 2005 අතප්රේල් වලට තපර 

තත්ොරතුු ත්මන්  තු තනොවන බව මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් අනාවරකය කර ඇත්. 

එතහයින් 2005 අතප්රේල් මා යට තපර කාලතේ අද  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබුතඩාද 
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තනොම තිද යන්නද පරීක්ෂා කළ තනොහ කි විය.  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීතම් 

ක්රියාවලියට  ම්බන්ිපත් මුදල් මඩාගල අනුම තීන් තල  මහ බ ංකුව විසින් විගකනයට 

ඉිරිපපේ කර ඇති අනුම තීන් අත්ිපන් ප රණිම එනම් 2008 නවාිප 07 ිරන ති මුදල් මඩාගල 

අනුම තියට තපර තමන්ම  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිිපම ත්ාවකාලිකව අේහිටවූ 2015 

තපබරවාිප 27 ිරනට පසුවද බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති බව නිිපක්ෂකය විය.  

(ඈ) ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුතේ රාය කය තදපාර්ත්තම්න්තුව විසින් නිකුේ කර ඇති තමතහයුම් 

අේතපොතත්හි 2.B තේදතයහි  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාලව අනුගමනය කළ 

යුතු පිළිතවේ  ඳහන් කර ඇත්. එකී පිළිතවේහි එක් අංගයක් තල  විවිධ අව ්ථාවන් වල අ 

මහා ණාඩාගාගාරය විසින් කරනු ල බූ ඉල්ලීම්/ද නුම් අම් වලට අනුවද මහා ණාඩාගාගාරය විසින් 

නිශ්චිත්ව නම්  ඳහන් කර ඇති ආයත්න/ ප්රාථමික තවළඳුන් තවත්ද මහ බ ංකුව විසින් 2008 

වර්ෂය තුලද පහත් පිපිර  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබුණි.  

මහා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුේ 

කරන ලද 

දිනය 

ඉල්ලුේ කළ ලිපිතේ 

අංකය 

නිකුේ කරන 

ලද ආයත්නය 

ඉල්ලුේ 

කරන ලද 

වටිනාකම 

(රු.මිලිය

න) 

අරමුණ සැතකවින් 

2008.03.13 TO/DG & A/9/419 EPF 731 පිපපාලන කය ආපසු 
තගීමම 

2008.03.14 TO/DG & A/9/416 NSB 800 පිපපාලන කය ආපසු 
තගීමම 

2008.09.18 TOD/CB/6/5/iii PEOPLES 
BANK 

15,000 ලංකා බ ංකුතේ  හ 
මහන බ ංකුතේ අයිරා 
කය  BOC  15,000 

2008.11.26 TO/DG/2/BP/2008 ETF 10,000 ණාඩාගාගාර බිල්පේ 
ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර 
බවට මාු කිරීම BOC 

2008.12.30 TO/DG/2/BP/2008 BOC 2,400 සුනාමි ගිණුම මත් කය 
වලින් තකොට ක්  හ 
 ්කන්ධ තගීමම් පියීමම 

 

 

 

(ඉ)  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම් වලට අදාලව මුදල් මඩාගලතේ විිපමේ අනුම තියක් 

තිබුතඩාද යන්න පිළිබඳව ඇගමටතම් අ පහත් ත්ේේවයන් අවධානයට ලක් තකුණි. 

i. 2008 නවාිප 07 ිරන  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම  ඳහා තයොදාගන්නා 

ලලදා අනුපාත්  ඳහා අනුම තිය ලබාග නීම සිදුකර තිබුකද අදාල පත්රිකාව මඟින්ද 

 ෘජු නිකුේ කිරීම්  ඳහා අනුම තිය ඉල්ලා තනොතිබීම  හ එය  ෘජු නිකුේ කිරීම් 

වලට අදාල අනුම තිය ලබා ග නීම  ඳහා වූ කවර ආකාරතේ තහෝ පළමු ඉල්ලීම 

තල  හඳුනාග නීමට  ාක්ෂියක් තනොීමම. 

ii. 2008 නවාිප 07 ිරනට තපරද  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබීම. 
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iii. බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාල ක්රමතේදයක් තල   ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ 

කිරීම පිළිබඳව තමතහයුම් අේතපොතත්හි  ඳහන් කර තිබීම. 

iv. මුදල් මඩාගල අනුම තියකින් තත්ොරව මහ බ ංකු අිපපති විසින් 2015 තපබරවාිප 27 

ිරන  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම ත්ාවකාලිකව අේහිුවීමමට තීරකය 

කිරීතම් අ තමම ක්රමය විිපමේ අනුම තියකින් තත්ොරව අනුගමනය කර තිබූ බවට 

හඳුනාගේ  ාක්ෂි තනොීමම. 

v. ඉහත් පිපිර ත්ාවකාලිකව  ෘජු ක්රමය අේහිුවීමතමන් අනතුුවද එම ක්රමය 

ක්රියාේමක ීම තිබීම. 

vi. සියලුම  ෘජු නිකුේ කිරීම් මුදල් මඩාගල අනුම තිය ඇතිව කර ඇති බව මහ බ ංකුව 

විසින් මා තවත් ලිඛිත්ව අවධාරකය කර තිබීම.  

vii. 2005 වර්ෂතේ අතප්රේල් ම  සිට තහෝ එයට තපර කාලයක සිට 2015 වර්ෂය දක්වාම 

 ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබීම  හ එය අවිිපමේ ක්රියාවක් බව 

අනාවරකය වූ බවට  ාක්ෂි තනොීමම. 

ඉහත් කුණු පිළිබඳව අවධානය තයොමු කිරීතම් අ, මහ බ ංකුව විසින් විිපමේ මුදල් මඩාගල 

අනුම තියකින් තත්ොරව  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති බව විශ්වා  කිරීමට තහේතුවන 

ප්රමාකාේමක කුණු මාතේ අවධානයට ලක් තනොීමය.    

 4.2. 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 
 

(අ) ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව විසින් අරමුදල් රැ ්කිිපම් විනිවිද ණාවයකින් තත්ොරව සිදු තනොීමමටේ 

අවිිපමේ ක්රියාවන් සිදුීමම ව ල ක්විමටේ අණයන්ත්ර පාලන ක්රම  හ තිරක ග නීතම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා ිර තිබුකද මතු ද ක්තවන කුණු තහේතුතවන් මහ බ ංකුව විසින් හඳුන්වා  අ තිබූ එම 

ක්රියාවලින් /පද්ධතීන් ප්රමාකවේ තනොවන බව  හ එම පාලනයන් අිබබවා කටයුතු සිදු ීම ඇති 

බව/ සිදුවිය හ කි බව නිරීක්ෂකය විය. 

(i) බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීතම් ක්රියාවලියට අදාල දුරකථන  ංවාද පටිගත් කිරීම් සිදු තනොකරන 

බව  හ CCTV ක මරා පද්ධතියක් අදාල කාර්යාල  හ ගනුතදනු කාමරය තුල  ථ්ාපනය 

කර තනොතිබීම. 

(ii) ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේකිිපමට අදාල ක්රමතේදය ඇතුලේ වූ තමතහයුම් අේතපොත්       

 ඳහා විිපමේ අනුම තියක් තනොම ති ීමම. 

                     (iii) ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කිරීතම් එක් එක් අව ්ථාවන්  ඳහා නිශ්චිත් 

මූදල් මඩාගල අනුම තීන් තහෝ යම් කමිුවවක  ාමුහික අනුම තිය ලබා ග නීතම් 

ක්රමතේදයක් හදුන්වා ිර තනොතිබීම. (එකිතනක බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාල 

තත්ොරතුු පත්රිකාතේ තටන්ගර් කමිුව  ණාපති තල  අේ න් ත්බා තිබුකද එම නිකුේ 
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කිරීම් තටන්ගර් මඩාගලතේ ඇගමටමකින් අනතුුව සිදුවන බව විගකනයට ත්හවුු 

තනොීමම.) 

              (iv)තමතහයුම් අේතපොතත්හි තවන්තද්සි ක්රමයට අදාලව හඳුන්වා අ ඇති පාලන ක්රම වලට      

 ාතප්ක්ෂව  ෘජු ක්රමයට අදාලව පාලන ක්රම හඳුන්වා  අ තනොතිබීම. 

 නිදසුන :- 

 ප්රාථමික ගණුතදනුකුවන් තවත් බ ඳුම්කර අතලවි කිරීම  ඳහා ක ඳවිම් 

කරන ආකාරය නිශ්චිත්ව හඳුන්වා තනොතිබීම හා ක්රියාේමක කර 

තනොතිබීම. 

 ඉහත් පිපිර ක ඳීමම කරන ප්රාථමික ගනුතදනුකුවන් කවුුන්ද යන්න 

තීරකය කරන ආකාරය නිශ්චිත්ව දක්වා තනොතිබීම. 

 සියලු ප්රාථමික ගනුතදනුකුවන්ට  මාන අව ්ථා ලබාගත් හ කි පිපිර 

බ ඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමට ප්රාථමික ගනුතදනුකුවන් ද නුවේ කරන 

ආකාරය නිශ්චිත්ව හඳුන්වා  අ තනොතිබීම.  

ඉහත්  ඳහන් දුර්වලත්ාවයන්  ෘජු ක්රමයට අදාලව විගකනතේ අ නිරීක්ෂකය වුවද  ෘජු ක්රමයට 

බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාලව ප මිණිලි ත්මන් තවත් ල බී න ති බව අිපපති විසින් මා තවත් 

ත්හවුු කර ඇත්.   

4.3. 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 list of such captive sources along with information on 

placements)  

(අ) Captive Sources මුල් වරට 2008 වර්ෂතේ අ හඳුනාගේ බවට ත්හුවු තනොීමය. Captive 

Sources යන්න පිළිබඳව නිව රිර නිර්වානය කුමක්ද යන්න ප්රශ්නගත්ව ඇති අත්ර එය 

තමතහයුම් අේතපොතත්හි තහෝ මුදල් මඩාගල තීරක වල නිශ්චිත්ව  ඳහන් කර තනොතිබුණි. 

Captive sources යන්නට රාය  හ තපෞද්ගලික ආයත්නික අංශ තදකම ඇතුලේ බව මහ 

බ ංකුව විසින් මා තවත් දන්වා ඇත්. 

2008 නවාිප 07 ිරන ති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මඩාගල තීරක අනුව 2008 වර්ෂතේ 

 අ Captive Sources තල   ඳහන් කර ඇති EPF,ETF,   හ NSB වැනි  ආයත්න වලට 

අමත්රව සියලු Captive Sources හඳුනාග නීම  ඳහා විිපමේ අධයයනයක් කර ඇති බවට 

තත්ොරතුු අනාවරකය තනොවූ අත්ර එතල  කටයුතු කර තනොම ති බව මහ බ ංකුව විසින්ද මා 

තවත් ත්හවුු කර ඇත්. තකත ේ වුවද ඉහත් මුදල් මඩාගල තීරකය ග නීමට තපර එනම් 2005 
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අතප්රේල් මා තේ සිට රාය අංශතේ Captive Sources තවත්  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර 

තිබූ බව නිරීක්ෂකය විය.  

(ආ) ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීමට අදාල අංක MB/PD/1/26/2008  හ 2008 නවාිප 07 

ිරන ති මුදල් මඩාගල තීරකය මඟින් Captive Sources තල  EPF,ETF,   හ NSB පමකක් 

නිශ්චිත්ව  ඳහන් කර තිබුකද අදාල පත්රිකා මඟින් අනුම තිය අතප්ක්ෂා කර තිබුතඩා  

EPF,ETF,   හ NSB වැනි හඳුනාගේ Captive Sources තවත්  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ 

කිරීමට අදාල ලලදා අනුපාත්  ඳහාය. අංක MB/PD/D/25/20/2008 හා 2008 ඔක්තත්ෝබර් 07 

ිරන ති මුදල් මඩාගල අනුම තිය ලබා  අ ඇේතේ EPF  හ තවනේ captive sources තවත්ය. 

තකත ේ තවත්ේ 2008 වර්ෂයට තපර   සිටම එනම් 2005 වර්ෂතේ අ ද  මහන බ ංකුව හා ලංකා 

බ ංකුව තවත්  ෘජු ක්රමය මත් බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබුනද ඉහත් තීරක තදක මඟින් එම 

ආයත්න තදක නිශ්චිත්ව  captive sources  තල  හදුනාතගන තනොතිබුණි. ත්වද, captive 

sources තල  නිශ්චිත්ව හඳුනාතනොගේ මහන බ ංකුව  හ ලංකා බ ංකුව තවත් බ ඳුම්කර 

නිකුේ කිරීතම්  අ එම ආයත්න තදකද ත සු ප්රාථමික ගණුතදනුකුවන් අත්ර සිටි ප්රාථමික 

ගණුතදනුකුවන් තදතදතනකු තේ.   අනුව නිශ්චිත්ව මුදල් මඩාගලය විසින් captive sources 

තල  හඳුනාතනොගේ ඉහත්  ඳහන් ප්රාථමික ගණුතදනුකුවන්ට ද  ෘජුක්රමය මත් බ ඳුම්කර 

නිකුේ කිරීම  2005 අතප්රේල් 01 ිරන සිටම සිදුව ඇති බව නිරීක්ෂකය තේ. එම ිරනට තපර එනම් 

2005 අතප්රේල් 01 ිරනට තපර තත්ොරතුු ත්මන්  තුව තනොම ති බව මහ බ ංකු අිපපති විසින් මා 

තවත් වාර්ත්ා කර ඇති අත්ර   අනුව එම ිරනට තපරද  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිතේද 

යන්න ත්හවුු කරගත් තනොහ කි විය. 

(ඇ)2008 නවාිප 07 සිට 2008 තද  ම්බර් 31 දක්වා කාලය තුල අ රාය අංශතේ ප්රාථමික 

ගනුතදනුකුවන් තනොවන පහත්  ඳහන් තපෞද්ගලික අංශතේ ආයත්න තවත්ද  ෘජු ක්රමයට 

බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබූ බව නිරීක්ෂකය විය. 

ප්රාථමික තවතළඳ ආයත්නය 2008 වර්ෂය තුළ 

නිකුේ කළ වටිනාකම 

(රු.මිලියන) 

Acuity Securities Ltd.                   1,279 

Capital Alliance  4,541 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           3,550 

Entrust Securities PLC.                6,198 

First Capital Treasuries Ltd.            20,507 

Natwealth Securities Ltd.                2,775 

Sampath Surakum         200 

Seylan Bank Asset Mgmt       16,435 
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එකතුව 55,485 

 

ඉහත්  ඳහන් කර ඇති තපෞද්ගලික අංශතේ ප්රාථමික ගනුතදනුකුවන් තවත් 2008 වර්ෂතේ අ නිකුේ 

කර ඇති බ ඳුම්කර පිළිබඳ  වි ්ත්ර පහත් ද ක්තේ. 

 

පියවීතේ 

 දිනය 

ජාත්යන්ත්ර සුරැකුේ 

හඳුනා ගැනීතේ 

අංකය 

 කූපන් 

අනුපාත්ය 

(%)  

කල්පිතරන 

කාලය 

(වර්ෂය_ 

මාස) 

පිළිගේ 

වටිනාකම 

(රු.මිලියන) 

ඵලදා 

අනුපාත්ය  

(බ ප පසු) 

% 

ද්විතියික 

තවතළඳතපොළ 

ඵලදා 

අනුපාත්ය   

( %) තවනස 

Acuity Securities Ltd. 

2008-08-15 LKB00412D016 13.50 
3_7 

500 17.80 17.8 0.00 

2008-08-15 LKB00210G017 15.50 1_10 50 18.40 18.29 0.11 

2008-10-10 LKB00412G019 13.50 3_8 150 19.09 18.17 0.92 

2008-10-17 LKB00210G017 15.50 1_8 11 19.33 18.98 0.35 

2008-11-14 LKB00210I153 15.50 1_10 103 21.00 19.79 1.21 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 
1_10 

54 21.00 19.97 1.03 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 
1_10 

100 21.00 19.97 1.03 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 
1_10 

122 21.00 19.97 1.03 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 54 21.00 20.06 0.94 

2008-12-01 LKB00210I153 15.50 1_9 60 21.00 20.01 0.99 

2008-12-05 LKB00210A150 15.50 1_1 25 20.00 20.23 (0.23) 

2008-12-05 LKB00311I159 14.50 
2_9 

50 20.45 19.71 0.74 

      එකතුව 1,279   
 

  

Capital Alliance 

2008-02-15 LKB00311B154 14.50 2_12 500 17.00 18.11 (1.11) 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 200 18.00 17.96 0.04 

2008-08-15 LKB00412D016 13.50 3_7 400 17.80 17.8 0.00 

2008-08-20 LKB00412D016 13.50 3_7 500 17.80 17.81 (0.01) 

2008-09-02 LKB00311F155 14.50 2_9 150 18.10 17.88 0.22 

2008-09-05 LKB00412G019 13.50 3_9 449 17.75 17.49 0.26 

2008-09-15 LKB00311F155 14.50 2_9 200 18.00 17.9 0.10 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 
1_10 

800 18.25 17.98 0.27 

2008-10-07 LKB00412G019 13.50 3_8 110 19.09 17.96 1.13 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 1_10 100 21.00 19.97 1.03 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 1_10 301 21.00 19.97 1.03 

2008-11-28 LKB00210A150 15.50 1_1 300 20.00 20.06 (0.06) 

2008-11-28 LKB00210A150 15.50 1_1 275 20.00 20.06 (0.06) 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 120 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 11 21.00 20.06 0.94 

50



2008-12-11 LKB00311I159 14.50 
2_9 

50 20.45 20 0.45 

2008-12-15 LKB00511J152 7.00 2_10 50 20.45 19.58 0.87 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 25 20.60 20.86 (0.26) 

  
    එකතුව 4,541   

 
  

Commercial Bank of Ceylon Ltd. 

2008-02-15 LKB00311B154 14.50 2_12 1,000 17.00 18.11 (1.11) 

2008-02-29 LKB00311B154 14.50 2_11 850 17.00 17.31 (0.31) 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 250 18.00 17.96 0.04 

2008-06-02 LKB00109D018 16.00 0_10 300 18.35 
  2008-06-06 LKB00109D018 16.00 0_10 200 18.50 
  2008-08-29 LKB00210H015 15.50 1_11 300 18.40 18.22 0.18 

2008-09-05 LKB00311F155 14.50 
2_9 

100 18.10 17.94 0.16 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 200 18.25 17.98 0.27 

2008-10-17 LKB00412G019 13.50 3_8 350 19.09 18.31 0.78 

      එකතුව          3,550        

Entrust Securities PLC 

2008-02-22 LKB00311B154 14.50 2_11 250 17.00 17.71 (0.71) 

2008-02-29 LKB00311B154 14.50 2_11 250 17.00 17.31 (0.31) 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 250 18.00 17.96 0.04 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 150 18.00 17.96 0.04 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 150 18.00 17.96 0.04 

2008-02-29 LKB01013G154 8.50 5_4 600 15.50 
  2008-03-14 LKB01013G154 8.50 5_3 81 15.50 
  2008-04-29 LKB00109D018 16.00 0_11 300 18.75 
  2008-05-02 LKB00109D018 16.00 0_11 200 18.75 
  

2008-05-07 LKB00109D018 16.00 
0_11 

100 18.75 
  

2008-05-08 LKB00109D018 16.00 
0_11 

200 18.75 
  2008-06-13 LKB00109D018 16.00 0_10 100 18.45 
  2008-06-13 LKB01518H150 7.50 10_0 367 14.75 
  2008-07-04 LKB00109F153 15.50 0_11 400 18.57 
  

2008-07-18 LKB00109F153 15.50 
0_11 

100 18.57 
  2008-07-25 LKB00109F153 15.50 0_11 100 18.57 
  2008-08-29 LKB00412G019 13.50 3_10 29 17.80 17.65 0.15 

2008-08-29 LKB00311F155 14.50 2_9 50 18.10 17.93 0.17 

2008-08-29 LKB00210H015 15.50 1_11 165 18.40 18.22 0.18 

2008-09-05 LKB00412G019 13.50 3_9 221 17.75 17.49 0.26 

2008-09-15 LKB00311F155 14.50 2_9 500 18.00 17.9 0.10 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 200 18.25 17.98 0.27 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 300 18.25 17.98 0.27 

2008-11-14 LKB00210I153 15.50 1_10 150 21.00 19.79 1.21 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 1_10 40 21.00 19.97 1.03 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 1_10 70 21.00 19.97 1.03 
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2008-11-28 LKB00210A150 15.50 1_1 100 20.00 20.06 (0.06) 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 350 21.00 20.06 0.94 

2008-12-01 LKB00210I153 15.50 
1_9 

50 21.00 20.01 0.99 

2008-12-01 LKB00210I153 15.50 
1_9 

50 21.00 20.01 0.99 

2008-12-05 LKB00210I153 15.50 1_9 275 21.00 20.23 0.77 

2008-12-05 LKB00210I153 15.50 1_9 50 21.00 20.23 0.77 

      එකතුව           6,198        

First Capital Treasuries Ltd.            

2008-02-29 LKB00311B154 14.50 
2_11 

100 17.00 17.31 (0.31) 

2008-02-29 LKB00311B154 14.50 2_11 50 17.00 17.31 (0.31) 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 300 18.00 17.96 0.04 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 
1_10 

100 18.00 17.96 0.04 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 250 18.00 17.96 0.04 

2008-03-14 LKB00311B154 14.50 2_11 100 17.05 17.24 (0.19) 

2008-05-23 LKB00210A150 15.50 1_8 100 17.80 17.5 0.30 

2008-05-23 LKB00109D018 16.00 0_10 51 18.50 
  2008-05-23 LKB00109D018 16.00 0_10 350 18.50 
  2008-06-03 LKB00109D018 16.00 0_10 250 18.35 
  2008-06-06 LKB00109D018 16.00 0_10 100 18.50 
  2008-06-06 LKB00109D018 16.00 0_10 150 18.50 
  2008-06-13 LKB00109D018 16.00 0_10 500 18.45 
  2008-06-16 LKB00109D018 16.00 0_10 600 18.45 
  2008-06-16 LKB00109D018 16.00 0_10 600 18.45 
  2008-06-16 LKB00109D018 16.00 0_10 500 18.45 
  2008-06-27 LKB00109F153 15.50 0_12 100 18.57 18.23 0.34 

2008-06-27 LKB00109F153 15.50 0_12 325 18.57 18.23 0.34 

2008-07-01 LKB00109F153 15.50 0_11 500 18.57 
  2008-07-01 LKB00109F153 15.50 0_11 500 18.57 
  2008-07-01 LKB00109F153 15.50 0_11 270 18.57 
  2008-07-03 LKB00109F153 15.50 0_11 100 18.57 
  2008-07-04 LKB00109F153 15.50 0_11 275 18.57 
  2008-07-11 LKB00109F153 15.50 0_11 100 18.57 
  2008-07-11 LKB00109F153 15.50 0_11 500 18.57 
  2008-07-15 LKB00109D018 16.00 0_9 250 18.50 
  2008-07-21 LKB00109D018 16.00 0_8 210 18.50 
  

2008-07-21 LKB00109F153 15.50 
0_11 

35 18.57 
  2008-07-25 LKB00109F153 15.50 0_11 200 18.57 
  2008-07-25 LKB00109F153 15.50 0_11 250 18.57 
  2008-07-25 LKB00109F153 15.50 0_11 500 18.57 
  2008-08-01 LKB00210G017 15.50 1_11 250 18.45 18.31 0.14 

2008-08-08 LKB00210G017 15.50 1_11 100 18.40 18.33 0.07 

2008-08-08 LKB00210H015 15.50 1_12 250 18.40 18.33 0.07 

2008-08-20 LKB00210G017 15.50 1_10 400 18.40 18.29 0.11 
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2008-08-20 LKB00210H015 15.50 1_11 150 18.40 18.29 0.11 

2008-08-22 LKB00210G017 15.50 1_10 400 18.40 18.34 0.06 

2008-08-22 LKB00210G017 15.50 1_10 100 18.40 18.34 0.06 

2008-08-29 LKB00210H015 15.50 1_11 200 18.40 18.22 0.18 

2008-08-29 LKB00210H015 15.50 1_11 200 18.40 18.22 0.18 

2008-09-05 LKB00412G019 13.50 3_9 200 17.75 17.49 0.26 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 450 18.25 17.98 0.27 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 450 18.25 17.98 0.27 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 450 18.25 17.98 0.27 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 450 18.25 17.98 0.27 

2008-09-19 LKB01013G154 8.50 4_9 50 17.00 16.91 0.09 

2008-09-19 LKB01013G154 8.50 4_9 150 17.00 16.91 0.09 

2008-10-02 LKB00210G017 15.50 1_9 150 19.33 18.49 0.84 

2008-10-15 LKB00210G017 15.50 1_8 200 19.33 18.98 0.35 

2008-10-15 LKB00210G017 15.50 
1_8 

186 19.33 18.98 0.35 

2008-10-17 LKB00210G017 15.50 
1_8 

200 19.33 18.98 0.35 

2008-11-03 LKB00210I153 15.50 1_10 100 20.80 19.35 1.45 

2008-11-03 LKB00210I153 15.50 1_10 250 20.80 19.35 1.45 

2008-11-14 LKB00210I153 15.50 1_10 100 21.00 19.79 1.21 

2008-11-14 LKB00210I153 15.50 1_10 100 21.00 19.79 1.21 

2008-11-27 LKB00210A150 15.50 1_1 50 20.00 20.03 (0.03) 

2008-11-28 LKB00210A150 15.50 1_1 341 20.00 20.06 (0.06) 

2008-11-28 LKB00210A150 15.50 1_1 100 20.00 20.06 (0.06) 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 200 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 50 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 400 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 160 21.00 20.06 0.94 

2008-12-01 LKB00210I153 15.50 1_9 100 21.00 20.01 0.99 

2008-12-01 LKB00210I153 15.50 1_9 100 21.00 20.01 0.99 

2008-12-05 LKB00210H015 15.50 1_8 200 21.00 20.23 0.77 

2008-12-05 LKB00210I153 15.50 1_9 100 21.00 20.23 0.77 

2008-12-05 LKB00210I153 15.50 1_9 100 21.00 20.23 0.77 

2008-12-11 LKB00210H015 15.50 1_8 250 21.00 20.54 0.46 

2008-12-11 LKB00210H015 15.50 
1_8 

100 21.00 20.54 0.46 

2008-12-15 LKB00210H015 15.50 1_7 1,200 21.00 20.14 0.86 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 100 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 150 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 254 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 200 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 300 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 500 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 500 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 1,300 21.00 20.86 0.14 

      එකතුව        20,507        
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Natwealth Securities Ltd. 

2008-04-28 LKB00109D018 16.00 0_11 100 18.75 
  2008-06-13 LKB00109D018 16.00 0_10 100 18.45 
  2008-07-11 LKB00109D018 16.00 0_9 50 18.50 
  2008-07-15 LKB00109D018 16.00 0_9 50 18.50 
  2008-08-01 LKB00210G017 15.50 1_11 50 18.45 18.31 0.14 

2008-08-20 LKB00210G017 15.50 1_10 100 18.40 18.29 0.11 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 100 18.25 17.98 0.27 

2008-10-15 LKB00311B154 14.50 2_4 100 19.22 18.62 0.60 

2008-10-17 LKB00210G017 15.50 1_8 100 19.33 18.98 0.35 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 1_10 50 21.00 19.97 1.03 

2008-11-21 LKB00210I153 15.50 1_10 50 21.00 19.97 1.03 

2008-11-28 LKB00210A150 15.50 1_1 100 20.00 20.06 (0.06) 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 175 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 200 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 100 21.00 20.06 0.94 

2008-12-11 LKB00210A150 15.50 1_1 100 20.00 20.54 (0.54) 

2008-12-11 LKB00210H015 15.50 
1_8 

100 21.00 20.54 0.46 

2008-12-11 LKB00210I153 15.50 1_9 150 21.00 20.54 0.46 

2008-12-15 LKB00210H015 15.50 1_7 25 20.60 20.14 0.46 

2008-12-15 LKB00210H015 15.50 1_7 250 20.60 20.14 0.46 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 725 21.00 20.86 0.14 

      එකතුව           2,775        

Sampath Surakum              

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 200 18.00 17.96 0.04 

    
 

එකතුව 200 
   Seylan Bank Asset Mgmt       

2008-02-19 LKB00609K012 7.60 1_8 500 18.50 17.92 0.58 

2008-02-29 LKB00210A150 15.50 1_10 1,000 18.00 17.96 0.04 

2008-04-04 LKB00109D018 16.00 0_12 350 16.00 18.1 (2.10) 

2008-05-23 LKB00210A150 15.50 1_8 500 17.80 17.5 0.30 

2008-06-06 LKB00109D018 16.00 0_10 1,700 18.55  

 2008-06-20 LKB00109D018 16.00 0_9 500 18.40  
 2008-06-27 LKB00109F153 15.50 0_12 300 18.57 18.23 0.34 

2008-07-21 LKB00109F153 15.50 0_11 50 18.57  

 2008-08-01 LKB00210G017 15.50 1_11 100 18.45 18.31 0.14 

2008-08-01 LKB00210G017 15.50 1_11 1,000 18.45 18.31 0.14 

2008-08-08 LKB00210G017 15.50 1_11 700 18.40 18.33 0.07 

2008-08-15 LKB00311F155 14.50 2_10 100 18.10 17.96 0.14 

2008-08-20 LKB00412D016 13.50 3_7 100 17.80 17.81 (0.01) 

2008-08-20 LKB00210G017 15.50 1_10 400 18.40 18.29 0.11 

2008-08-22 LKB00210G017 15.50 1_10 100 18.40 18.34 0.06 

2008-08-29 LKB00311F155 14.50 2_9 200 18.10 17.93 0.17 

2008-08-29 LKB00210H015 15.50 1_11 400 18.40 18.22 0.18 

2008-09-02 LKB00210H015 15.50 1_11 3,100 18.35 18.22 0.13 
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2008-09-15 LKB00311F155 14.50 2_9 500 17.89 17.9 (0.01) 

2008-09-15 LKB00210H015 15.50 1_10 1,000 18.25 17.98 0.27 

2008-10-15 LKB00210G017 15.50 1_8 500 19.33 18.98 0.35 

2008-10-15 LKB00311B154 14.50 2_4 700 19.22 18.62 0.60 

2008-11-07 LKB00210I153 15.50 1_10 300 21.00 19.8 1.20 

2008-11-07 LKB00210I153 15.50 1_10 110 21.00 19.8 1.20 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 250 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 200 21.00 20.06 0.94 

2008-11-28 LKB00210I153 15.50 1_9 450 21.00 20.06 0.94 

2008-12-05 LKB00210I153 15.50 1_9 100 21.00 20.23 0.77 

2008-12-05 LKB00210H015 15.50 1_8 10 21.00 20.23 0.77 

2008-12-11 LKB00210I153 15.50 1_9 200 21.00 20.54 0.46 

2008-12-19 LKB00210H015 15.50 1_7 1,000 21.00 20.86 0.14 

2008-12-19 LKB00311B154 14.50 2_2 15 20.53 19.63 0.90 

එකතුව        16,435  
 

    

මුළු එකතුව        55,485  
 

    

 

(ඉහත් ගකනය  ඳහා තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යන් ලබාග නීතම් අ බ ඳුම්කර වල කල්පිරීමට ඇති 

වර්ෂයට අඩු ඉිරිප මා  ගකන පූර්ක වර්ෂයක් තල   ලකා ඇත්. එනම් නිදසුනක් තල  වර්ෂ 4 යි මා  

05 ක් එනම් කල්පිරීමට වර්ෂ 4 ක්  හ මා  5 ක් ඇති බ ඳුම්කරයක තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්ය 

තල  ව ර 5 කට අඩු කාලයක බ ඳුම්කරයකට අදාළ ලලදා අනුපාත්ය තයදාතගන ඇත්. ත්වද, 

තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්ය තල  ද්විතික තවළඳපතලහි ලලදා අනුපාත්ය අදාල කර තගන ඇති 

අත්ර දදනිකව ප්රාථමික ගණුතදනුකුවන් විසින් ගණුතදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල  ාමානය 

ගකනය කර ලබාගේ අනුපාත්ය ද්විතියික තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාතිකය තල   ලකන ල අ.) 

4.4. Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

(අ) රතේ සුරකුම්පේ තවතළඳතපොළ තමතහයීමතම් අ ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර වලට අදාලව තවන්තද්සි ක්රමය 

 හ  ෘජු ක්රමය තයොදා ගත් යුතු ප්රශ ්ථ තහෝ නිශ්චිත් අනුපාත්ය තගෝලීය වශතයන් තීරකය කර ඇති බව 

අනාවරකය තනොීමය. ාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදල හා තලෝක බ ංකුව විසින් තමම විෂයට අදාලව නිකුේ 

කර ඇති අේතපොතත්හි අ තම් පිළිබඳව නිශ්චිත්ව  ඳහන් ීම තනොතිබුණි. තබොතහෝ රටවල තමම ක්රම 

තදකම විවිධ අනුපාත්යන් යටතේ උපතයෝගි කර ගන්නා බව නිරීක්ෂකය විය. තවන්තද්සි ක්රමය 

තගෝලීය ක්රමතේදයන්ට අනුව තයොදා ගන්නා බව මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් අවධාරකය කර ඇත්. 

තකත ේ වුවද, 2016 ජූනි 29 ිරන මා විසින් පාලිතම්න්තුවට ඉිරිපපේ කර ඇති ” 2015 තපබරවාිප මා තේ 

සිට 2016 ම යි මා ය දක්වා කාල පිපච්තේදය තුළ ශ්රී ලංකා මහබ ංකුව විසින් සිදුකර තිබුණු 

ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේකිරීම පිළිබඳව විගකකාිපපති විසින් තපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක  ණාව 

තවත් ඉිරිපපේ කරනු ලබන විතශේෂ විගකන   වාර්ත්ාව” න මති වාර්ත්ාතවහි  දක්වා ඇති කුණු අනුව 

2015 තපබරවාිප 27 හා 2016 මාර්තු 29 ිරන පවේවන ලද බ ඳුම්කර තවන්තද්සි තදක ඉහත් 

 ඳහන් කර ඇති අේතපොතත්හි තේද අංක 5 හි ද ක්තවන  විනිවිදණාවය සුරැකීතම් අවශයත්ාවයට 
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අනුකූලව පවේවා තනොම ති බව නිරීක්ෂකය විය. ත්වද,  මහර අව ්ථා වල අද මහ බ ංකුව 

විසින් ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර අතලවි කිරීම  ඳහා ඉල්ලුම් ක ඳවූ වටිනාකම් ඉක්මවා 

ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබීමද ඉහත්  ඳහන් විනිවිදණාවය සුරැකීතම් අවශයත්ාවය 

තනො ලකා හ රීමක් තල  නිරීක්ෂකය විය.   

 2008 වර්ෂය තුල තවන්තද්සි ක්රමයට  හ  ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කර තිබූ අනුපාත්යන් පහත් 

පිපිර තේ. 

 

2008 වර්ෂය සඳහා නිකුේ කළ බැඳුේකර වටිනාකම සහ ක්රමතේදය 

 

මාසය 

බැඳුේකර නිකුේ කිරීතේ ක්රමතේදය සහ වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුේ කරන වටිනාකතමහි 

ප්රතිතත්ය  

තවන්තද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව තවන්තද්සි සෘජු ක්රමය 

නවාිප 2.00 71.55 73.55 2.72 97.28 

තපබරවා
ිප 1.68 27.48 29.16 5.76 94.24 

මාර්තු 0.40 6.22 6.62 6.04 93.96 

අතප්රේල් 0.85 32.65 33.50 2.54 97.46 

ම යි 3.32 9.01 12.33 26.92 73.08 

ජූනි 2.32 20.33 22.65 10.24 89.76 

ජූලි - 14.35 14.35 - 100.00 

අතගෝ ්තු 3.73 43.86 47.59 7.84 92.16 

  ප්ත් ම්
බර් 4.84 52.73 57.57 8.40 91.60 

ඔක්තත්ෝ
බර් 8.76 68.60 77.36 11.32 88.68 

තනොව ම්
බර් 2.58 66.54 69.12 3.73 96.27 

තද  ම්බ
ර් 2.34 42.60 44.93 5.20 94.80 

එකතුව 32.81 455.93 488.74 6.71 93.29 

 

(ආ) 2008 වර්ෂතේ  හ ඉිරිප වර්ෂ 08 තුල මහ බ ංකුව විසින් බ ඳුම්කර වලට අදාලව තවන්තද්සි ක්රමය 

තයොදා තගන තිබූ අනුපාත්යන් පහත් පිපිර විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2008 6.71 

2009 7.45 

2010 9.06 

2011 4.33 

2012 6.13 

2013 19.78 

2014 8.65 

2015 81.88 

2016 100 
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  අනුව 2008 වර්ෂතේ සිට 2012 වර්ෂය දක්වා තවන්තද්සි ක්රමය මඟින්  ාතප්ක්ෂව 10% ට අඩු 

බ ඳුම්කර ප්රතිශත්යන් නිකුේ කර ඇති බවේ 2015 වර්ෂතේ අ  හ 2016 වර්ෂතේ අ එය පිළිතවලින් 82% 

හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය ීම ඇති බවේ නිරීක්ෂකය විය.  

4.5. Whether placement were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

(අ) යම් තවන්තද්සියකට අදාල සුරැකුම් (බ ඳුම්කර) තමන්ම එම තවන්තද්සියට තයොමු තනොකළ  

තවනේ සුරැකුම්පේ ද  ප්රාථමික ගනුතදනුකුවන්ට  ෘජු ක්රමය මඟින්  අතලවි කර තිබුණි. 

එත ේ වුවද එතල   ෘජු ක්රමය මඟින් තවනේ ණාඩාගාගාර බ ඳුම්කර අතලවි කරනුතේ 

ග ණුම්කුතේ ක ම ේත් මත් පමකක් තනොව මහ බ ංකුතේ අිබලාෂය මත් බව මහ බ ංකුව 

විසින් විගකනයට අනාවරකය කර ඇත්.  

(ආ) තකත ේ තවත්ේ  ෘජු ක්රමයට අදාලව ඉිරිපතපළ කාර්යාලය (Front Office)  හ ප්රාථමික තවතළඳුන් / 

Captive Sources  මඟ කරන  ාකච්ඡා පටිගත් කර තහෝ වාර්ත්ා කර තනොම ති තහයින් බ ඳුම්කර මිල අ 

ගන්නා පාර්ශ්වතේ අිබලාෂයට ප්රමුතත්ාවය ල බූ අව ්ථා තනොතිබූ බව නිශ්චිත්ව  නාථ කරගත් 

තනොහ කි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

(අ) තවතළඳතපොල ලලදා අනුපාතිකයන්  මඟ   දන විට  ෘජු ක්රමයට අදාල කරතගන ඇති ලලදා 

අනුපාතිකයන්  ාතප්ක්ෂව රයට අවම පිිපව යක්  වන පිපිර තයොදාතගන ඇති බව  ලකා බලන ලද 

වර්ෂ 9 ට අදාල පහත් ද ක්තවන කුණු තහේතුතවන් නිරීක්ෂකය විය. පහත් වගුතව හි ද ක්තවන 

ගකනය කිිපම් අනුව  මාතලෝචිත් වර්ෂ 9 තුළ  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කර ඇති බ ඳුම්කර වටිනාකමින් 

56% ක් එවකට ප ව ති තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාතිකයට වගා අඩු අගයකට නිකුේ කර ඇති බවේ, 

1% ක් තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට  මාන ලලදා අනුපාත්යකට නිකුේ කර ඇති බවේ, 

තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා ව ඩි අනුපාත්යකට  ෘජු ක්රමය මඟින් බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති 

ප්රමාකය එම වර්ෂ 9 ට අදාලව 43% බවේ නිරීක්ෂකය තේ.   අනුව මුළු  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කර 

බ ඳුම්කර වලින් 57% ක්  ාතප්ක්ෂව අවම පිිපව යක් වන පිපිර නිකුේ කර තිබූ බව නිරීක්ෂකය විය.   

අනුව  ෘජු ක්රමතේ අ පිිපනමා ඇති ලලදා අනුපාත් රයට සිදුව ඇති පිිපව ය පදනමින්  ලකන විට 

 ාධාරක හා යුක්ති  හගත් තනොවන බවට නිරීක්ෂකය තනොවිය. 

තවතළඳතපොල ඵලදා අනුපාත්යට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාත්යක් යටතේ නිකුේ 

කරන ලද බැඳුේකර  

මුළු එකතුව 

(2008 සිට 

2015 දක්වා) 

රු.මිලියන 

නිකුේ කරන ලද 

මුළු බැඳුේකර 

වලින් 

ප්රතිතත්යක් 

තලස 

තවතළඳ අනුපාත්යන් 

ලබාගත් හැකි වූ බැඳුේකර 

වටිනාකමින් ප්රතිතත්යක් 

තලස 

Basis Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basis Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basis Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 
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Basis Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

තවතළඳතපොල අනුපාත්යට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාත්යක් යටතේ නිකුේ 

කරන ලද බැඳුේකර       

Basis Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basis Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basis Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basis Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basis Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basis Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basis Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basis Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

තවතළඳතපොල අනුපාත්යට සමානව 

නිකුේ කර ඇති බැඳුේකර 37,707  0.80                     0.99  

නිකුේ කරන ලද බැඳුේකර වල 

තවතළඳතපොල අනුපාත්ය නිත්චිත්ව 

හඳුනාගත් තනොහැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

(ඉහත් ගකනය  ඳහා තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යන් ලබාග නීතම් අ බ ඳුම්කර වල කල්පිරීමට ඇති 

වර්ෂයට අඩු ඉිරිප මා  ගකන පූර්ක වර්ෂයක් තල   ලකා ඇත්. එනම් නිදසුනක් තල  වර්ෂ 4 යි මා  

05 ක් එනම් කල්පිරීමට වර්ෂ 4ක්  හ මා  5 ක් ඇති බ ඳුම්කරයක තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්ය 

තල  ව ර 5 කට අඩු කාලයක බ ඳුම්කරයකට අදාළ ලලදා අනුපාත්ය තයදාතගන ඇත්. ත්වද, 

තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්ය තල  ද්විතික තවළඳපතලහි ලලදා අනුපාත්ය අදාල කර තගන ඇති 

අත්ර දදනිකව ප්රාථමික ගණුතදනුකුවන් විසින් ගණුතදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල  ාමානය 

ගකනය කර ලබාගේ අනුපාත්ය ද්විතියික තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාතිකය තල   ලකන ල අ.) 

(ආ) 2008 ඔක්තත්ෝබර් 07 ිරන ති මුදල් මඩාගල තීරක මඟින් තවතළඳතපොල අනුපාත්යට Basis Point 05 ක් 

එකතු කර ලලදා අනුපාත්ය ගකනය කිරීමට අනුම තිය ලබා  අ ඇේතේ රතේ සුරැකුම්පේ 

තවතළඳතපොතළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය තයොමුකර ය යි උපකල්පනය කර එම Basis Point 05 

මූලික පාදක මිනුම් දඩාග (Benchmark) තල  තයොදාතගන ඉහත්  ඳහන් නිරීක්ෂකයන් පිළිබඳව 

 ලකා බලන ල අ. එහි අ තවතළඳතපොළ අනුපාත්යට Basis Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත් යුතු නිශ්චිත් 

ලලදා අනුපාත්තයන්  බ හ ර තවනේ ලලදා අනුපාත්යන්  ෘජු ක්රමතේ  අ තයොදාතගන තිබීම ඉහත්  ඳහන් 

සුරැකුම්පේ තවතළඳතපොළ වර්ධනය කිරීතම් අරමුකට අනුකූලද යන්න ප්රශ්නගත් තේ.  තවතළඳතපොළ 

අනුපාත්යට Basis Point 05  ක් එකතු කර බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති ප්රමාකය  මාතලෝචිත් වර්ෂ 9 ට 

අදාලව 1% බවේ 2008 වර්ෂයට අදාලව ද එය 1.37% ක් බවේ නිරීක්ෂකය විය. 

 (ඇ) 2008 වර්ෂයට අදාලව තවතළඳතපොළ අනුපාත්  හ ලලදා අනුපාත්     අතම් අ එම වර්ෂය තුළ  ෘජු 

ක්රමයට නිකුේ කර ඇති බ ඳුම්කර වලින් 34 % ක් එවකට ප ව ති තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට 
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වගා අඩු අගයකටේ  66% ක් තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා ව ඩි අගයකටේ නිකුේ කර ඇති 

බව පහත් පිපිර  නිරීක්ෂකය විය. 

තවතළඳතපොල අනුපාත්යට වඩා අඩු 

ඵලදා අනුපාත්යක් යටතේ නිකුේ 

කරන ලද බැඳුේකර රු. මිලියන 

නිකුේ කරන ලද 

මුළු බැඳුේකර 

වලින් ප්රතිතත්යක් 

තලස 

විවිධ අනුපාත්යන් 

යටතේ බැඳුේකර 

නිකුේ කරන ලද 

ප්රතිතත්ය 

Basis Points 1 to 99            93,695  20.55                21.64  

Basis Points 100 to 199            28,232  6.19                  6.52  

Basis Points 200 to 299              4,932  1.08                  1.14  

Basis Points 400 to 499            17,894  3.92                  4.13  

එකතුව         144,753  31.75                33.43  
තවතළඳතපොල අනුපාත්යට වඩා වැඩි ඵලදා 

අනුපාත්යක් යටතේ නිකුේ කරන ලද 

බැඳුේකර    
Basis Points 1 to 4            10,116  2.22                  2.34  

Basis Points 5              5,949  1.30                  1.37  

Basis Points 6 to 99         192,227  42.16                44.39  

Basis Points 100 to 199            77,504  17.00                17.90  
Basis Points 200 to 299              1,550  0.34                  0.36  

එකතුව         287,346  63.02                66.36  

තවතළඳතපොල අනුපාත්යට සමානව 

නිකුේ කර ඇති බැඳුේකර                 900  0.20                  0.21  

නිකුේ කරන ලද බැඳුේකර වල 

තවතළඳතපොල අනුපාත්ය නිත්චිත්ව 

හඳුනාගත් තනොහැකි වටිනාකම            22,930  5.03   

මුළු එකතුව         455,929  100.00              100.00  
 

 

(ඉහත් ගකනය  ඳහා තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යන් ලබාග නීතම් අ බ ඳුම්කර වල කල්පිරීමට ඇති 

වර්ෂයට අඩු ඉිරිප මා  ගකන පූර්ක වර්ෂයක් තල   ලකා ඇත්. එනම් නිදසුනක් තල  වර්ෂ 4 යි මා  

05 ක් එනම් කල්පිරීමට වර්ෂ 4ක්  හ මා  5 ක් ඇති බ ඳුම්කරයක තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්ය 

තල  ව ර 5 කට අඩු කාලයක බ ඳුම්කරයකට අදාළ ලලදා අනුපාත්ය තයදාතගන ඇත්. ත්වද, 

තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්ය තල  ද්විතික තවළඳපතලහි ලලදා අනුපාත්ය අදාල කර තගන ඇති 

අත්ර දදනිකව ප්රාථමික ගණුතදනුකුවන් විසින් ගණුතදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල  ාමානය 

ගකනය කර ලබාගේ අනුපාත්ය ද්විතියික තවළඳතපොළ ලලදා අනුපාතිකය තල   ලකන ල අ.) 

 

4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

ඉහත් තේදතයන් නිරීක්ෂකය කර ඇති පිපිර මා තවත් මහ බ ංකුතවන් ලබා  අ ඇති තත්ොරතුු අනුව 

අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත් මහ බ ංකුව  ෘජු ක්රමයට නිකුේ කර ඇති බ ඳුම්කර වටිනාකමින් 57% 

ක් තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු  හ /තහෝ  මාන අගයට නිකුේ කල ඇති බව නිරීක්ෂකය 
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වන තහයින්  ාතප්ක්ෂව ව ඩි අව ්ථා ගකනක අ  ෘජු ක්රමය  ඳහා තයොදාතගන ඇති ලලදා අනුපාත්ය 

තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු බව නිරීක්ෂකය විය. 2008 වර්ෂතේ අ එතල  බ ඳුම්කර 

වටිනාකමින්  34%ක් (ඉහත් 4.6.ඇ. හි ද ක්තවන වගුව) තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු 

 හ/තහෝ  මාන ලලදා අනුපාත්යකට නිකුේ කර  ඇති බව නිරීක්ෂකය විය.  

4.8. Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

 ෘජු ක්රමයට බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම නි ා රතේ සුරැකුම්පේ තවතළඳතපොළ  ංවර්ධනය 

යටපේ ීම තිතේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මහ බ ංකුව විසින් සිදුකර තනොම ති බව 

මහ බ ංකුව විසින් මා තවත් දන්වා ඇත්. විවිධ සීමාකාිප ත්ේේවයන් ප වතීම නි ා රාය 

විගකනය මඟින්ද   පිළිබඳව පරීක්ෂාවක් සිදුකර තනොම ත්. එතහයින්  ෘජු ක්රමය ණාවිත්ය 

තහේතුතවන් රතේ සුරැකුම්පේ තවතළඳතපොතලහි  ංවර්ධනය යටපේ ීම තිතේද න තිද යන්න  

පිළිබඳව තමම අව ්ථාතේ  අ පිළිතුරක් ලබා ිරය තනොහ ක. 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on Treasury 

Bills and Bonds compared to market interest rates 

 ෘජු ක්රමය මඟින් බ ඳුම්කර නිකුේ කිරීම රතේ අරමුදල්  ම්පාදන පිිපව ය අඩු ීමමට බලපා තිතේද 

යන්න පිළිබඳව මහ බ ංකුතේ රාය කය තදපාර්ත්තම්න්තුව තවතින් අධයයනයක් කර තනොම ති බව 

මහ බ ංකුව විසින් ත්හවුු කර ඇත්. එත ේ වුවද ඉහත් 4.6.(අ) තේදතේ දක්වා ඇති පිපිර පසුගිය වර්ෂ 9 

තුළ තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු  හ /තහෝ  මාන ලලදා අනුපාත්යන්ට 57% ක්  ෘජු 

ක්රමය මඟින් බ ඳුම්කර නිකුේ කර ඇති තහයින් (එතල   ාතප්ක්ෂව අඩු එලදා අනුපාත්යන් තයොදා 

ග නීම නි ා ) රතේ අරමුදල්  ම්පාදන පිිපව ය තවන්තද්සි ක්රමයට  ාතප්ක්ෂව  ෘජු ක්රමය මඟින් අඩු 

ීම ඇති බව  නාථ තේ. 2008 වර්ෂතේ අ එතල  බ ඳුම්කර වටිනාකමින්  34%ක් (ඉහත් 4.6.ඇ. හි 

ද ක්තවන වගුව ) තවතළඳතපොළ ලලදා අනුපාත්යට වගා අඩු  හ /තහෝ  මාන ලලදා අනුපාත්යකට 

නිකුේ කර  ඇති බව නිරීක්ෂකය විය.  

4.10. Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රතේ සුරැකුම්පේ වල අයිතිය අිපකාර බලයකින් තත්ොරව හුවමාු ීමම ව ල ක්ීමමට මධයම ත් න්පතු 

වල  ම්මත්, පිපගනක පාලන ක්රම  හිත් පද්ධතියක් මඟින් තමතහයවන බව නිරීක්ෂකය විය. ත්වද 

එව නි අිපකාර බලයකින් තත්ොරව සිදු වූ අයිතිය හුවමාුවක් පිළිබඳව තම් දක්වා මහ බ ංකුව තවත් 

වාර්ත්ා ීම තනොම ති බවද මහ බ ංකුව මා තවත් දන්වා ඇත්. එත ේ වුවද ලංකා විදුලිබල මඩාගලතේ 

අර්ථ ාධක අරමුදල විසින් ප්රාථමික ගනුතදනුකුවකු වූ  Entrust Securities PLC මගින් බ ඳුම්කර වල 

ආතයෝනය කර තිබුක ද  වාතේ අයිතිය ත්මන් නමින් මහ බ ංකුතේ වාර්ත්ාගත් ීම තනොම ති බවට 

ප මිණිල්ලක්  ලංකා විදුලිබල මඩාගලය විසින්  මහ බ ංකුව තවත් කර ඇති බවට  හ   පිළිබඳව මහ 

බ ංකුව විසින් විමර්ශනයන් සිදු කර ඇති බවට නිශ්චිත් තත්ොරතුු අනාවරකය ීම ඇත්. එතහයින් 
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පවතින  ම්මත් තත්ොරතුු ත්ාක්ෂක පාලනයන් නිති විතරෝිප අයිතිය හුවමාුවක් ව ල ක්ීමමට 

ප්රමාකවේද යන්න ප්රශ්නගත් වන අත්ර විවිධ සීමාකාරී ත්ේේවයන් තහේතුතවන්  හ නිරන්ත්රතයන් 

සිදුවන රතේ සුරැකුම්පේ වල අයිතිය හුවමාු ීමතම් නිරවදයත්ාවය  හ එය නිව රිරව 

තල්තනගත්වන්තන්ද යන්න බාහිර විගකනයක අ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීම ප්රාතයෝගික තනොවන තහයින් 

ඉහත්  ඳහන් පාලනයන්තේ ප්රමාකවේ බව පිළිබඳව තමම විගකන කාර්යතේ අ ඇගමටමට ලක් 

තනොතකුණි.  
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2009 වර්ෂයට අදාල පිළිතුරු /නිරීක්ෂණයන් 

4.1. Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

(අ)  2009 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 229 කදී රු.මිලියන 649,207 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය    

නිකුත් කර තිබුණි. 

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්. 

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විිනන් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තති 

අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය කුමයක්ද 

යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය යවත ඉදිරිාත් යනොකිරිණි.  

යකයසේ වුවද, කිිනදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විිනන් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත අවධාරණය කර තත. 

යම් පිළිබඳව ිනදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

 2008 ජ්නවාරි ින  2008 අයරේල් දක්වා වූ  මයාස 04 ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර තති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විිනන්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි .  

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

 ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 
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premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය 

සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත්වල  ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර තති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන දලදා 

අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය යදර්තයම්න්තුයේ 

අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව 

සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය සඳහා 

මුදල් මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය . 

(ආ)  අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත   

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය  
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාහත 

තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  තතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභා ව  ද ද්විතියික යවයළඳයාොළ 

තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල  සහ 

අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ින  2008 

ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන්  සෘජු ක්රමයය  ාහත 

ාරිදි බැඳුම්කර නිකුත් කර තති බව නිරීක්ෂණය විය.  
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව තති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත සඳහන් 

යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2009 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්  

කර තිබුණි.  

 

 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය  2009 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   3,787 

Capital Alliance 9,659 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           25,108 

Entrust Securities PLC.                13,126 

First Capital Treasuries Ltd.            19,984 

Natwealth Securities Ltd.                1,056 

Sampath Surakum         6,000 

Seylan Bank Asset Mgmt       6,465 

එකතුව 85,185 
      

  (යමයය  අදාල විස්තර 4.3. (ත) යේදයයන් දක්වා තත.) 
 

 

(ත) 2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විිනන් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත 

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 

2015 යදසැම්බර් 22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 14 ක සහ රු.බිලියන 50 ක 

බැඳුම්කර ලැංකා බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීයම් දී අදාල කර ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද 

එනම් 2005 අයරේල් 01 දින ින ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය 

විය. 2005 අයරේල් වල  යාර යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විිනන් මයා 

යවත අනාවරණය කර තත. එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක් රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් 

යලස මයහ බැැංකුව විිනන් විගණනය  ඉදිරිාත් කර තති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි වූ 2015 යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් 

කර තති බව නිරික්ෂණය විය.  

 (ඈ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විිනන් නිකුත් කර තති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය 

කළ යුතු පිළියවත් සඳහන් කර තත. එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවස්ථාවන් 
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වලදී මයහා භාණ්ඩාගාරය විිනන් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා 

භාණ්ඩාගාරය විිනන් නිශ්චිතව නම් සඳහන් කර තති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද 

මයහ බැැංකුව විිනන් 2009 වර්ෂය තුලද ාහත ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබුණි.  

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද දිනය 

ඉල්ලුම් ක  

ලිපියේ අංකය 

නිකුත් 

කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

අරමුණ සැයකවින්  

2009.03.13 TO/DCF/48 Prima 
Ceylon Ltd 
(Through 
BOC) 

1800  ප්රීමයා ිනයල න් ආයතනයේ හිඟ 
සහනාධාර පිය දමය  

2009.10.01  BOC 23.87  මයාර්ග සැංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් 
ාවරා ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

2009.10.09 TOD/PM/10 BOC 380.89  මයාර්ග සැංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් 
ාවරා ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

2009.11.04 TOD/PM/10/03 BOC 167.2  මයාර්ග සැංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් 
ාවරා ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

2009.12.03 TOD/PM/10/03 BOC 233.00  මයාර්ග සැංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් 
ාවරා ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

2009.12.16 TOD/PM/10/06 BOC 88.58  මයාර්ග සැංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් 
ාවරා ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

2009.12.23 TOD/PM/13/01 BOC 
 

 
HNB(Thro
ugh BOC) 

845.34  
 

 
570.64  

ඉඩම්,යගොඩනැ වලි, ස්ථාවර 
යන්යර ාකරණ අත්ාත් කර 
ගැනීමය යවනුයවන් HNB සහ BOC 
යවත යග දම් කිරීමය. 

2009.12.29 TO/DG/02/BP/
2009 

BOC 
 
 

People’s 
Bank 

10,000  
 

 
10,000  

ලැංකා බැැංකුයේ සහ මයහජ්න 
බැැංකුයේ අයිරා ාහසුකම් 
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  මයාරු 
කිරීමය 

 

 

(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව තගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිනදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව මයඟින්ද 

සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් කිරීම් 

වල  අදාල කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු ඉල්ලීමය යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් 

යනො දමය. 

ii. 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විිනන් 2015 යාබරවාරි 27 

දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය 
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කිරීයම්දී යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  

හඳුනාගත් සාක්ෂි යනො දමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුව දයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය 

ක්රියාත්මයක  ද තිබීමය. 

vi. ිනයලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය තතිව කර තති බව මයහ බැැංකුව 

විිනන් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය. 

vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ින  යහ  එය  යාර කාලයක ින  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව 

අනාවරණය වූ බව  සාක්ෂි යනො දමය. 

ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විිනන් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනො දය.    

 4.2. 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 
 

(අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විිනන් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිනදු යනො දමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිනදු දමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් 

ක්රියාවලි හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විිනන් හඳුන්වා 

දී තිබූ එමය ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබබවා 

ක යුතු ිනදු  ද තති බව/ ිනදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය. 

 (i)  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිනදු 

යනොකරන බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය 

තුල ස්ථාානය කර යනොතිබීමය. 

      (ii)   භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය තතුලත් වූ යමයයහයුම් අත්යාොත  

සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති  දමය. 

                     (iii)  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා නිශ්චිත 

මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා ගැනීයම් 

ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල 

යතොරතුරු ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය නිකුත් 

කිරීම් ය න්ඩර් මයණ්ඩලයේ තගයීමයකින් අනතුරුව ිනදුවන බව විගණනය  තහවුරු 

යනො දමය.) 
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              (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ින ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී තති ාාලන ක්රමය වල  

 සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 

   නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් කරන 

ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර යනොතිබීමය. 

 ඉහත ාරිදි කැඳ දමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 

 ිනයලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන ආකාරය 

නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  

ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු 

ක් රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති 

විිනන් මයා යවත තහවුරු කර තත.   

4.3.  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 list of such captive sources along with information on 

placements)  

(අ)  Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනො දය. 

Captive Sources  යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව තති 

අතර එය යමයයහයුම් අත්යාොයතහි   යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශ්චිතව සඳහන් 

කර යනොතිබුණි. Captive sources යන්න  රාජ්ය සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ 

යදකමය තතුලත් බව මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත දන්වා තත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 

වර්ෂයේ දී Captive Sources යලස සඳහන් කර තති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  

ආයතන වල  අමයතරව ිනයලු Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් 

අධයයනයක් කර තති බව  යතොරතුරු අනාවරණය යනොවූ අතර එයලස ක යුතු කර 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විිනන්ද මයා යවත තහවුරු කර තත. යකයසේ වුවද ඉහත මුදල් 

මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  යාර එනම් 2005 අයරේල් මයාසයේ ින  රාජ්ය අැංශයේ 

Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

     (ආ)  සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල අැංක MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 

ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive Sources යලස EPF,ETF,  

සහ NSB ාමයණක් නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා මයඟින් අනුමයැතිය 
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අයේක්ෂා කර තිබුයණ්  EPF,ETF,  සහ NSB වැනි හය ඳුනාගත් Captive Sources යවත 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල දලදා අනුාාත සඳහාය. අැංක 

MB/PD/D/25/20/2008 හා 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය 

ලබා දී තත්යත් EPF සහ යවනත් captive sources යවතය. යකයසේ යවතත් 2008 

වර්ෂය  යාර   ින මය එනම් 2005 වර්ෂයේදී ද  මයහජ්න බැැංකුව හා ලැංකා බැැංකුව යවත 

සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුනද ඉහත තීරණ යදක මයඟින් එමය ආයතන 

යදක නිශ්චිතව  captive sources  යලස හදුනායගන යනොතිබුණි. තවද, captive 

sources යලස නිශ්චිතව හඳුනායනොගත් මයහජ්න බැැංකුව සහ ලැංකා බැැංකුව යවත 

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී එමය ආයතන යදකද යසසු රාථමික ගණුයදනුකරුවන් අතර 

ිනටි රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යදයදයනකු යේ. ඒ අනුව නිශ්චිතව මුදල් මයණ්ඩලය 

විිනන් captive sources යලස හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  2005 අයරේල් 01 දින 

ින මය ිනදුව තති බව නිරීක්ෂණය යේ. එමය දින  යාර එනම් 2005 අයරේල් 01 දින  

යාර යතොරතුරු තමයන් සතුව යනොමයැති බව මයහ බැැංකු අධිාති විිනන් මයා යවත වාර්තා 

කර තති අතර ඒ අනුව එමය දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තියේද 

යන්න තහවුරු කරගත යනොහැකි විය. 

(ත)   2009 ජ්නවාරි 01 ින  2009 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2009 වර්ෂය තු  නිකුත් 

ක  වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   3,787 

Capital Alliance 9,659 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           25,108 

Entrust Securities PLC.                13,126 

First Capital Treasuries Ltd.            19,984 

Natwealth Securities Ltd.                1,056 

Sampath Surakum         6,000 

Seylan Bank Asset Mgmt       6,465 

එකතුව 85,185 
 

ඉහත සඳහන් කර තති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2009 වර්ෂයේදී 

නිකුත් කර තති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 
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පියවීයම් 

දිනය 
ජාතයන්තර )ැකකුම් 

හය ඳුනා ගැනීයම් 

අංකය 

කූපන් 

අනුපාතය 

(%) 

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාත

ය 

දු ප ප)  

% 

ද්විතියික 

යවය  යපො

  ඵලදා 

අනුපාතය 

ද %  

යවනස 

Acuity Securities Ltd. 

2009-01-01 LKB00210L157 15.50 1_11 21 20.60 20.12 0.48 

2009-01-01 LKB00511J152 7.00 2_9 8 20.45 19.6 0.85 

2009-01-05 LKB00412D016 13.50 3_2 200 20.10 20.08 0.02 

2009-01-09 LKB00511J152 7.00 2_9 50 20.45 19.68 0.77 

2009-01-15 LKB01013A157 8.50 3_12 100 19.50 18.56 0.94 

2009-01-15 LKB00412D016 13.50 3_2 675 20.10 18.56 1.54 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 150 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 100 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 550 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00511J152 7.00 2_9 100 20.45 18.33 2.12 

2009-01-15 LKB00511J152 7.00 2_9 200 20.45 18.33 2.12 

2009-01-15 LKB00511J152 7.00 2_9 300 20.45 18.33 2.12 

2009-01-30 LKB01013G154 8.50 4_5 50 18.00 18.12 (0.12) 

2009-01-30 LKB00613D019 10.50 4_1 300 18.10 18.12 (0.02) 

2009-02-02 LKB00312A154 14.50 2_11 50 18.25 18.8 (0.55) 

2009-02-02 LKB00312A154 14.50 2_11 52 18.25 18.8 (0.55) 

2009-03-16 LKB00211C014 15.50 1_11 40 18.06 18.06 0.00 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 30 18.10 18.09 0.01 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 100 18.10 18.09 0.01 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 100 18.10 18.09 0.01 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 100 18.10 18.09 0.01 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 100 18.10 18.09 0.01 

2009-03-27 LKB00413B018 13.50 3_10 11 17.20 17.44 (0.24) 

2009-03-27 LKB00413B018 13.50 3_10 100 17.20 17.44 (0.24) 

2009-03-27 LKB00413B018 13.50 3_10 200 17.20 17.44 (0.24) 

2009-03-27 LKB00312B152 14.50 2_10 100 17.25 17.4 (0.15) 

   එකතුව 3,787    

Capital Alliance 

2009-01-05 LKB00210L157 15.50 1_11 14 21.00 20.24 0.76 

2009-01-05 LKB00210L157 15.50 1_11 400 21.00 20.24 0.76 

2009-01-09 LKB00412D016 13.50 3_2 100 20.10 20.03 0.07 

2009-01-09 LKB00412D016 13.50 3_2 100 20.10 20.03 0.07 

2009-01-09 LKB00412D016 13.50 3_2 225 20.10 20.03 0.07 

2009-01-09 LKB00412D016 13.50 3_2 200 20.10 20.03 0.07 

2009-01-09 LKB00210L157 15.50 1_11 100 21.00 20.25 0.75 

2009-01-09 LKB00210L157 15.50 1_11 200 21.00 20.25 0.75 

2009-01-09 LKB00311I159 14.50 2_8 200 20.45 19.68 0.77 
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2009-01-09 LKB00311I159 14.50 2_8 200 20.45 19.68 0.77 

2009-01-09 LKB00311I159 14.50 2_8 100 20.45 19.68 0.77 

2009-01-15 LKB01013A157 8.50 3_12 1,050 19.50 18.56 0.94 

2009-01-15 LKB00412D016 13.50 3_2 750 20.10 18.56 1.54 

2009-01-15 LKB00412D016 13.50 3_2 900 20.10 18.56 1.54 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 50 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00311I159 14.50 2_8 100 20.45 18.33 2.12 

2009-01-15 LKB00311I159 14.50 2_8 100 20.45 18.33 2.12 

2009-01-16 LKB01013A157 8.50 3_11 500 19.35 18.4 0.95 

2009-02-02 LKB00312A154 14.50 2_11 250 18.25 18.8 (0.55) 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 50 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 100 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 260 18.34 18.28 0.06 

2009-03-16 LKB00413B018 13.50 3_10 150 18.03 18.06 (0.03) 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 100 18.10 18.09 0.01 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 150 18.10 18.09 0.01 

2009-03-20 LKB01013G154 8.50 4_3 250 17.90 17.39 0.51 

2009-03-20 LKB00413B018 13.50 3_10 350 17.97 17.3 0.67 

2009-04-01 LKB00413B018 13.50 3_10 250 17.20 17.03 0.17 

2009-04-24 LKB00614D017 11.75 4_11 400 15.80 16.18 (0.38) 

2009-04-24 LKB00615C156 11.75 5_10 400 15.70 15.88 (0.18) 

2009-05-22 LKB00413B018 13.50 3_8 250 13.63 14.56 (0.93) 

2009-08-03 LKB01019E016 8.50 9_7 100 13.09 12.82 0.27 

2009-08-03 LKB01518H150 7.50 8_11 500 12.95   

2009-08-28 LKB00615H015 11.00 5_10 260 13.00 12.88 0.12 

2009-09-11 LKB00514G152 11.25 4_9 100 12.65 12.59 0.06 

2009-10-01 LKB00615I013 11.00 5_10 200 11.20 11.25 (0.05) 

2009-10-16 LKB00615I013 11.00 5_10 250 10.35 10.44 (0.09) 

   එකතුව 9,659    

Commercial Bank of Ceylon Ltd. 

2009-01-05 LKB00412D016 13.50 3_2 500 20.10 20.08 0.02 

2009-01-05 LKB00412D016 13.50 3_2 1,200 20.10 20.08 0.02 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 33 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 50 18.34 18.28 0.06 

2009-03-16 LKB00211C014 15.50 1_11 100 18.06 18.06 0.00 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 250 18.10 18.09 0.01 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 100 18.00 17.36 0.64 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 100 18.00 17.36 0.64 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 250 18.00 17.36 0.64 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 500 18.00 17.36 0.64 

2009-03-20 LKB00413B018 13.50 3_10 200 17.97 17.3 0.67 

2009-03-27 LKB00312B152 14.50 2_10 250 17.25 17.4 (0.15) 

2009-03-27 LKB00312B152 14.50 2_10 500 17.25 17.4 (0.15) 

2009-06-15 LKB00211C014 15.50 1_8 75 13.31 13.75 (0.44) 

2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 
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2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 

2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 

2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 

2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 

2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 

2009-08-24 LKB00615H015 11.00 5_10 3,000 13.00 13.01 (0.01) 

   එකතුව 25,108    

Entrust Securities PLC 

2009-01-05 LKB00210L157 15.50 1_11 100 21.00 20.24 0.76 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 300 21.00 19.3 1.70 

2009-01-30 LKB00211A158 15.50 1_11 100 18.30 18.76 (0.46) 

2009-02-02 LKB01013A157 8.50 3_11 700 18.10 18.2 (0.10) 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 100 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 170 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 1,000 18.34 18.28 0.06 

2009-02-06 LKB00211A158 15.50 1_11 65 18.40 18.26 0.14 

2009-03-06 LKB00312A154 14.50 2_10 500 18.08 18.18 (0.10) 

2009-03-13 LKB00413B018 13.50 3_10 500 18.03 18.06 (0.03) 

2009-03-13 LKB00312A154 14.50 2_10 750 18.08 18.09 (0.01) 

2009-03-16 LKB00614D017 11.75 4_12 2,100 17.75 17.98 (0.23) 

2009-03-16 LKB00413B018 13.50 3_10 500 18.03 18.06 (0.03) 

2009-03-16 LKB00211C014 15.50 1_11 250 18.06 18.06 0.00 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 700 18.10 18.09 0.01 

2009-04-01 LKB00413B018 13.50 3_10 750 17.20 17.03 0.17 

2009-05-07 LKB01019E016 8.50 9_10 1,280 13.74 13.38 0.36 

2009-05-22 LKB00413B018 13.50 3_8 1,750 13.63 14.56 (0.93) 

2009-05-29 LKB01019E016 8.50 9_10 511 13.74 14.18 (0.44) 

2009-08-20 LKB01013A157 8.50 3_4 250 12.88 12.95 (0.07) 

2009-10-01 LKB00514G152 11.25 4_9 250 11.23 11.21 0.02 

2009-11-17 LKB00211G155 12.00 1_8 500 9.55 9.86 (0.31) 

   එකතුව 13,126    

First Capital Treasuries Ltd. 

2009-01-01 LKB00210H015 15.50 1_7 200 21.00 20.12 0.88 

2009-01-05 LKB00412D016 13.50 3_2 750 20.10 20.08 0.02 

2009-01-05 LKB00210L157 15.50 1_11 450 21.00 20.24 0.76 

2009-01-09 LKB00210L157 15.50 1_11 250 21.00 20.25 0.75 

2009-01-09 LKB00210L157 15.50 1_11 250 21.00 20.25 0.75 

2009-01-09 LKB00210L157 15.50 1_11 700 21.00 20.25 0.75 

2009-01-15 LKB00312A154 14.50 2_12 98 17.75 18.33 (0.58) 

2009-01-15 LKB01013A157 8.50 3_12 50 19.50 18.56 0.94 

2009-01-15 LKB01013A157 8.50 3_12 200 19.50 18.56 0.94 

2009-01-15 LKB01013A157 8.50 3_12 300 19.50 18.56 0.94 

2009-01-15 LKB01013A157 8.50 3_12 410 19.50 18.56 0.94 

2009-01-15 LKB00412D016 13.50 3_2 300 20.10 18.56 1.54 
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2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 400 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 500 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 600 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00210L157 15.50 1_11 700 21.00 19.3 1.70 

2009-01-15 LKB00511J152 7.00 2_9 100 20.45 18.33 2.12 

2009-01-15 LKB00511J152 7.00 2_9 300 20.45 18.33 2.12 

2009-01-15 LKB00511J152 7.00 2_9 377 20.45 18.33 2.12 

2009-01-16 LKB01013A157 8.50 3_11 500 19.35 18.4 0.95 

2009-01-16 LKB00210L157 15.50 1_11 1,000 20.90 18.59 2.31 

2009-01-30 LKB01013A157 8.50 3_11 100 18.10 18.63 (0.53) 

2009-01-30 LKB00211A158 15.50 1_11 100 18.30 18.76 (0.46) 

2009-01-30 LKB00211A158 15.50 1_11 300 18.30 18.76 (0.46) 

2009-02-02 LKB00312A154 14.50 2_11 200 18.25 18.8 (0.55) 

2009-02-02 LKB00312A154 14.50 2_11 350 18.25 18.8 (0.55) 

2009-02-02 LKB00413B018 13.50 3_11 100 18.10 18.2 (0.10) 

2009-02-02 LKB00613D019 10.50 4_1 27 18.10 18.13 (0.03) 

2009-02-02 LKB00613D019 10.50 4_1 100 18.10 18.13 (0.03) 

2009-02-02 LKB00613D019 10.50 4_1 122 18.10 18.13 (0.03) 

2009-02-02 LKB00613D019 10.50 4_1 500 18.10 18.13 (0.03) 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 50 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 100 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 100 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 200 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 200 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 500 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 750 18.34 18.28 0.06 

2009-02-13 LKB00211A158 15.50 1_11 350 18.40 18.23 0.17 

2009-02-13 LKB00211A158 15.50 1_11 500 18.40 18.23 0.17 

2009-03-02 LKB00211A158 15.50 1_10 50 18.07 18.25 (0.18) 

2009-03-13 LKB00312A154 14.50 2_10 500 18.08 18.09 (0.01) 

2009-03-16 LKB00211C014 15.50 1_11 500 18.06 18.06 0.00 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 200 18.10 18.09 0.01 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 250 18.00 17.36 0.64 

2009-03-20 LKB00413B018 13.50 3_10 400 17.97 17.3 0.67 

2009-03-20 LKB00413B018 13.50 3_10 500 17.97 17.3 0.67 

2009-03-23 LKB00211C014 15.50 1_11 250 18.00 17.53 0.47 

2009-03-23 LKB00613D019 10.50 3_12 500 17.95 17.44 0.51 

2009-03-23 LKB00413B018 13.50 3_10 250 17.97 17.44 0.53 

2009-03-23 LKB00413B018 13.50 3_10 500 17.97 17.44 0.53 

2009-04-01 LKB00312B152 14.50 2_10 100 17.25 17.27 (0.02) 

2009-04-01 LKB00312B152 14.50 2_10 250 17.25 17.27 (0.02) 

2009-04-01 LKB00413B018 13.50 3_10 150 17.20 17.03 0.17 

2009-04-15 LKB00614D017 11.75 4_11 100 16.70 17.04 (0.34) 

2009-04-15 LKB00614D017 11.75 4_11 250 16.70 17.04 (0.34) 

2009-04-24 LKB00615C156 11.75 5_10 200 15.70 15.88 (0.18) 
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 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  තති වර්ෂය  

අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා තත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් 

කල්පිරීමය  වර්ෂ 4 ක් සහ මයාස 5 ක් තති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු 

2009-04-30 LKB00312B152 14.50 2_9 200 13.73 15.33 (1.60) 

2009-04-30 LKB00615C156 11.75 5_10 750 15.70 15.55 0.15 

2009-08-20 LKB00312A154 14.50 2_5 750 12.83 12.87 (0.04) 

2009-09-03 LKB01013G154 8.50 3_10 100 12.70 12.93 (0.23) 

2009-09-03 LKB00615H015 11.00 5_10 50 12.85 12.93 (0.08) 

2009-09-03 LKB00615H015 11.00 5_10 100 12.85 12.93 (0.08) 

   එකතුව 19,984    

Natwealth Securities Ltd. 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 150 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 150 18.34 18.28 0.06 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 100 18.10 18.09 0.01 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 300 18.00 17.36 0.64 

2009-03-27 LKB00211C014 15.50 1_11 100 17.15 17.51 (0.36) 

2009-03-27 LKB00312B152 14.50 2_10 250 17.25 17.4 (0.15) 

2009-07-03 LKB00615C156 11.75 5_8 1 13.17 13.09 0.08 

2009-07-24 LKB00312B152 14.50 2_6 5 13.00 13.03 (0.03) 

   එකතුව 1,056    

Sampath Surakum 

2009-08-24 LKB01013A157 8.50 3_4 6,000 12.88 12.93 (0.05) 

   එකතුව 6,000    

Seylan Bank Asset Mgmt 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 115 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 250 18.34 18.28 0.06 

2009-02-02 LKB00211A158 15.50 1_11 400 18.34 18.28 0.06 

2009-02-13 LKB00211A158 15.50 1_11 150 18.40 18.23 0.17 

2009-02-13 LKB00211A158 15.50 1_11 400 18.40 18.23 0.17 

2009-03-16 LKB00211C014 15.50 1_11 350 18.06 18.06 0.00 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 200 18.10 18.09 0.01 

2009-03-16 LKB00312A154 14.50 2_10 350 18.10 18.09 0.01 

2009-03-20 LKB00211C014 15.50 1_11 200 18.00 17.36 0.64 

2009-03-20 LKB00413B018 13.50 3_10 300 17.97 17.3 0.67 

2009-03-27 LKB00413B018 13.50 3_10 500 17.20 17.44 (0.24) 

2009-03-27 LKB00312B152 14.50 2_10 1,000 17.25 17.4 (0.15) 

2009-04-30 LKB00312B152 14.50 2_9 300 13.73 15.33 (1.60) 

2009-05-22 LKB00413B018 13.50 3_8 100 13.63 14.56 (0.93) 

2009-08-20 LKB01013A157 8.50 3_4 500 12.88 12.95 (0.07) 

2009-08-21 LKB01013A157 8.50 3_4 1,000 12.88 12.95 (0.07) 

2009-09-03 LKB00615H015 11.00 5_10 350 12.85 12.93 (0.08) 

එකතුව 6,465    

මුළු එකතුව 85,185    
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කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන තත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස 

ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන තති අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විිනන් 

ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.4. Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

(අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහය දයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ින ක්රමයය 

සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය වශයයන් තීරණය කර තති බව 

අනාවරණය යනො දය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක බැැංකුව විිනන් යමයමය විෂය  අදාලව නිකුත් 

කර තති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශ්චිතව සඳහන්  ද යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය ක්රමය 

යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් උායය  ව කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ින ක්රමයය 

යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව යයොදා ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත අවධාරණය කර තත. 

යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 29 දින මයා විිනන් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර තති ” 2015 යාබරවාරි 

මයාසයේ ින  2016 මයැයි මයාසය දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහබැැංකුව විිනන් ිනදුකර 

තිබුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විිනන් යාොදු වයාාාර පිළිබඳ 

කාරක සභාව යවත ඉදිරිාත් කරනු ලබන වියශේෂ විගණන වාර්තාව” නැමයති වාර්තායවහි  

දක්වා තති කරුණු අනුව 2015 යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන ලද බැඳුම්කර 

යවන්යද්ින යදක ඉහත සඳහන් කර තති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5  හි දැක්යවන විනිවිදභාවය 

සුරැකීයම් අවශයතාවය  අනුූලලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, සමයහර 

අවස්ථා වලදී මයහ බැැංකුව විිනන් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් කැඳවූ 

වටිනාකම් ඉක්මයවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් විනිවිදභාවය 

සුරැකීයම් අවශයතාවය යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

2009 වර්ෂය තුල යවන්යද්ින ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් ාහත 

ාරිදි යේ. 

2009 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන වටිනාකයමහි 

ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව යවන්යද්සි  සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 4.60 104.31 108.91 4.22 95.78 

යාබරවාරි 8.05 58.42 66.47 12.11 87.89 

මයාර්තු 5.19 59.88 65.07 7.97 92.03 

අයරේල් 3.81 35.40 39.20 9.71 90.29 

මයැයි 3.06 42.35 45.41 6.73 93.27 

ජූනි 7.59 51.39 58.98 12.87 87.13 

ජූලි 1.92 19.14 21.07 9.12 90.88 
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අයග ස්තු 6.02 158.40 164.42 3.66 96.34 

සැේතැම්බර් 3.00 34.07 37.07 8.09 91.91 

ඔක්යත බර් 6.00 30.72 36.72 16.34 83.66 

යනොවැම්බර් 3.00 31.36 34.36 8.73 91.27 

යදසැම්බර් - 23.77 23.77 - 100.00 

එකතුව 52.23 649.21 701.44 7.45 92.55 

සමුච්චිත 

එකතුව 85.04 1,105.14 1,190.17 7.15 92.85 
 

(ආ) 2009 වර්ෂයේ සහ ඉදිරි වර්ෂ 07 තුල මයහ බැැංකුව විිනන් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ින 

ක්රමයය යයොදා යගන තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය ප්රතිතතය 

2009 7.45 

2010 9.06 

2011 4.33 

2012 6.13 

2013 19.78 

2014 8.65 

2015 81.88 

2016 100 
 

ඒ අනුව 2009 වර්ෂයේ ින  2012 වර්ෂය දක්වා යවන්යද්ින ක්රමයය මයඟින් සායේක්ෂව 10%   අඩු 

බැඳුම්කර රතිශතයන් නිකුත් කර තති බවත් 2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය පිළියවලින් 82% 

හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය  ද තති බවත් නිරීක්ෂණය විය.  

4.5. Whether placements were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

(අ) යම් යවන්යද්ිනයක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිනය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිබලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විිනන් විගණනය  අනාවරණය කර තත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික 

යවයළඳුන් / Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති 

යහයින් බැඳුම්කර මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිබලාෂය  රමුතතාවය ලැබූ අවස්ථා යනොතිබූ බව 

නිශ්චිතව සනාථ කරගත යනොහැකි විය.  
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4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

(අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන තති දලදා 

අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන තති බව සලකා 

බලන ලද වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත වගුයව හි 

දැක්යවන ගණනය කිරිම් අනුව සමයායල චිත වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර තති 

බැඳුම්කර වටිනාකමින් 56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා අඩු 

අගයක  නිකුත් කර තති බවත්, 1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර තති බවත්, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි 

අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර තති රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව 

43% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර බැඳුම්කර වලින් 57% ක් 

සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව සෘජු 

ක්රමයයේදී පිරිනමයා තති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිනදුව තති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය. 

යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා අඩු 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් කරන 

ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර වටිනාකක න් 

ප්රතිතතයක් යලස 

Basis Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basis Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basis Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 

Basis Points 300 to 399 
   Basis Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basis Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basis Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basis Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basis Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basis Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basis Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basis Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basis Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  
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නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  තති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා තත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 

05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් තති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන තත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන තති 

අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විිනන් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis 

Point 05 ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී තත්යත් රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය කර 

එමය Basis Point 05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark) යලස යයොදායගන ඉහත සඳහන් 

නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් 

එකතු කර ලබා ගත යුතු නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා අනුාාතයන් සෘජු 

ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ වර්ධනය කිරීයම් 

අරමුණ  අනුූලලද යන්න රශ්නගත යේ.  යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් එකතු 

කර බැඳුම්කර නිකුත් කර තති රමයාණය සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 1% බවත් 2009 

වර්ෂය  අදාලව ද එය 0.04% ක් බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

(ත) 2009 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ 

 සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර තති බැඳුම්කර වලින් 64 % ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා 

 අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක ත්  36% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

 වඩා වැඩි අගයක ත් නිකුත් කර තති බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 
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(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  තති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා තත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් තති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන තත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන තති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විිනන් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර තති ාරිදි මයා යවත මයහ බැැංකුයවන් ලබා දී තති යතොරතුරු 

අනුව අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය තතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර තති බැඳුම්කර 

වටිනාකමින් 57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩුයවන් සහ /යහ  සමයාන 

අගයක  නිකුත් කල තති බව නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී 

සෘජු ක්රමයය සඳහා යයොදායගන තති දලදා අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා අඩු ඵලදා 

අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද මුළු 

ුැඳුම්කර වලින් 

ප්රතිතතයක් යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර වටිනාකක න් 

ප්රතිතතයක් යලස 

Basis Points 1 to 99           344,011  52.99               53.09  

Basis Points 100 to 199             49,827  7.68                 7.69  

Basis Points 200 to 299               2,082  0.32                 0.32  

එකතුව           395,920 60.99               61.10  

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි ඵලදා 

අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් කරන ලද 

ුැඳුම්කර    

Basis Points 1 to 4             37,976  5.85 5.86 

Basis Points 5                  275  0.04 0.04 

Basis Points 6 to 99           162,496  25.03               25.08  
Basis Points 100 to 199             24,221  3.73                 3.74  

Basis Points 200 to 299             10,270  1.58                 1.58  

Basis Points 300 to 399                  544  0.08                 0.08  

එකතුව           235,783 36.32               36.39  
යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව නිකුත් කර 

ඇති ුැඳුම්කර             16,304  2.51                 2.52  
නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල යවය  යපොල 

අනුපාතය නිතච්ිතව හය ඳුනාගත යනොහය ැකි 

වටිනාකම               1,200  0.18 -  

මුළු එකතුව           649,207  100.00             100.00  
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බව නිරීක්ෂණය විය. 2009 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  64%ක් (ඉහත 4.6.ත. හි 

දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර  තති බව නිරීක්ෂණය විය.  

4.8. Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත්  ද තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විිනන් ිනදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත දන්වා තත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිනදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත්  ද තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on treasury 

Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු  දමය  බලාා 

තියේද යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විිනන් තහවුරු කර තත. එයසේ වුවද ඉහත 4.6.(අ) යේදයේ දක්වා 

තති ාරිදි ාසු වය වර්ෂ 9 තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන 

දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර තති යහයින් (එයලස 

සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය 

යවන්යද්ින ක්රමයය  සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු  ද තති බව සනාථ යේ. 2009 වර්ෂයේදී 

එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  64%ක් (ඉහත 4.6.ත.හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  තති බව නිරීක්ෂණය 

විය.  

4.10. Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු  දමය වැලැක් දමය  මයධයමය 

තැන්ාතු වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව 

නිරීක්ෂණය විය. තවද එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිනදු වූ අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව 

යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත වාර්තා  ද යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා තත. එයසේ 

වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ අර්ථසාධක අරමුදල විිනන් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු වූ  

Entrust Securities PLC මය වන් බැඳුම්කර වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය 
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තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත  ද යනොමයැති බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල 

මයණ්ඩලය විිනන්  මයහ බැැංකුව යවත කර තති බව  සහ ඒ පිළිබඳව මයහ බැැංකුව විිනන් 

විමයර්ශනයන් ිනදු කර තති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය  ද තත. එයහයින් ාවතින 

සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක් දමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ 

නිරන්තරයයන් ිනදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු  දයම් නිරවදයතාවය සහ එය 

නිවැරදිව යල්තනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය රායය  වක 

යනොවන යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය ාරීක්ෂණයේදී 

තගයීමය  ලක් යනොයකරුණි.  
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2010 වර්ෂයට අදාල නිරීක්ෂණයන් 

4.1. Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

(අ) 2010 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 269 කදී රු.මිලියන 462,478 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  

නිකුත් කර තිබුණි.  

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්.  

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

ඇති අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය 

කුමයක්ද යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය යවත ඉදිරිාත් යනොකිරිණි.  

යකයසේ වුවද, කිිදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

යම් පිළිබඳව ිදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

2008 ජ්නවාරි ි  2008 අයරේල් දක්වා     මයාස 04 ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර ඇති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විින්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි . 

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 
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premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය 

සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ සුරැකුම්ාත්වල  

ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර ඇති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන දලදා 

අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය යදර්තයම්න්තුයේ 

අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව 

සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය සඳහා 

මුදල් මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය. 

(ආ) අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත 

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාහත 

තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  ඇතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභා ව  ද ද්විතියික යවයළඳයාොළ 

තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල  සහ 

අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ි  2008 

ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන්  සෘජු ක්රමයය  ාහත ාරිදි 

බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. 
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව ඇති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත 

සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2010 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර 

නිකුත් කර තිබුණි.  

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2010 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   1,705 

Capital Alliance 1,160 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           5,280 

Entrust Securities PLC.                971 

First Capital Treasuries Ltd.            400 

Natwealth Securities Ltd.                100 

Seylan Bank PLC                          12,058 

එකතුව 21,674 
  [ 

  (යමයය  අදාල විස්තර 4. 3. (ඇ) යේදයයන් දක්වා ඇත.) 
 

(ඇ) 2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විින් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 2015 යදසැම්බර් 

22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 14 ක සහ රු.බිලියන 50 ක බැඳුම්කර ලැංකා 

බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී අදාල කර 

ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද එනම් 2005 අයරේල් 01 දින 

ි ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය විය. 2005 අයරේල් වල  යාර 

යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අනාවරණය කර ඇත. 

එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද 

යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් 

ක්රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යලස මයහ බැැංකුව විින් විගණනය  

ඉදිරිාත් කර ඇති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි    2015 

යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරික්ෂණය විය.  

 (ඈ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් නිකුත් කර ඇති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය කළ 

යුතු පිළියවත් සඳහන් කර ඇත. එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවසථ්ාවන් වලදී 

මයහා භාණ්ඩාගාරය විින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා භාණ්ඩාගාරය 
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විින් නිශ්චිතව නම් සඳහන් කර ඇති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද මයහ බැැංකුව විින් 

2010 වර්ෂය තුලද ාහත ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි.  

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

දිනය 

ඉල්ලුම් ක  ලිපියේ 

අංකය 

නිකුත් 

කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

අරමුණ සැයකවින් 

2010.02.18 TOD/PM/10/01/2010 BOC 91.207  මයාර්ග සැංවර්ධනය 
සඳහා ඉඩම් ාවරා 
ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

2010.04.26 TOD/PM/10/01/2010 BOC 130.336  මයාර්ග සැංවර්ධනය 
සඳහා ඉඩම් ාවරා 
ගැනීමය  යග දම් කිරීමය 

 

 

(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව ඇගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව 

මයඟින්ද සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් 

කිරීම් වල  අදාල අනුමයැතිය ලබා ගැනීමය සඳහා    කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු 

ඉල්ලීමය යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් යනො දමය. 

ii. 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විින් 2015 යාබරවාරි 

27 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය 

කිරීයම්දී යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  

හඳුනාගත් සාක්ෂි යනො දමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුව දයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය 

ක්රියාත්මයක  ද තිබීමය. 

vi. ියලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ඇතිව කර ඇති බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය.  

vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ි  යහ  එය  යාර කාලයක ි  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව 

අනාවරණය    බව  සාක්ෂි යනො දමය. 
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ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනො දය.   

4.2. 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 

(අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විින් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිදු යනො දමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිදු දමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විින් හඳුන්වා දී තිබූ එමය 

ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබබවා ක යුතු ිදු  ද ඇති 

බව/ ිදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය.             

    (i) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිදු යනොකරන 

බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය තුල 

ස්ථාානය කර යනොතිබීමය. 

           (ii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය ඇතුලත්    යමයයහයුම් අත්යාොත       

සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති  දමය. 

                           (iii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා නිශ්චිත 

මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා ගැනීයම් 

ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල 

යතොරතුරු ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය නිකුත් 

කිරීම් ය න්ඩර් මයණ්ඩලයේ ඇගයීමයකින් අනතුරුව ිදුවන බව විගණනය  තහවුරු 

යනො දමය.) 

         (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ි ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී ඇති ාාලන ක්රමය වල  

සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 

 නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර යනොතිබීමය. 

 ඉහත ාරිදි කැඳ දමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න 

තීරණය කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 

 ියලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන ආකාරය 

නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  
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ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති විින් 

මයා යවත තහවුරු කර ඇත.   

4.3.   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 list of such captive sources along with 

information on placements)  

(අ) Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනො දය. Captive 

Sources යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව ඇති අතර එය 

යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශ්චිතව සඳහන් කර යනොතිබුණි. 

Captive sources  යන්න  රාජ්ය සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ යදකමය ඇතුලත් බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 වර්ෂයේ 

දී Captive Sources යලස සඳහන් කර ඇති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  ආයතන වල  

අමයතරව ියලු Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් අධයයනයක් කර ඇති බව  

යතොරතුරු අනාවරණය යනො   අතර එයලස ක යුතු කර යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින්ද මයා 

යවත තහවුරු කර ඇත. යකයසේ වුවද ඉහත මුදල් මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  යාර එනම් 2005 

අයරේල් මයාසයේ ි  රාජ්ය අැංශයේ Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.  

 (ආ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල අැංක MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 ජ්නවාරි 07 

දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive Sources යලස EPF,ETF,  සහ NSB ාමයණක් 

නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා මයඟින් අනුමයැතිය අයේක්ෂා කර තිබුයණ්  

EPF,ETF,  සහ NSB වැනි හය ඳුනාගත් Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය  අදාල දලදා අනුාාත සඳහාය. ඇමුණුමය VIII හි සඳහන් අැංක MB/PD/D/25/20/2008 

හා 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් EPF සහ යවනත් 

Captive Sources යවතය. යකයසේ යවතත් 2008 වර්ෂය  යාර   ි මය එනම් 2005 වර්ෂයේදී 

ද  මයහජ්න බැැංකුව හා ලැංකා බැැංකුව යවත සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුනද ඉහත 

තීරණ යදක මයඟින් එමය ආයතන යදක නිශ්චිතව Captive Sources යලස හදුනායගන 

යනොතිබුණි. තවද, Captive Sources යලස නිශ්චිතව හඳුනායනොගත් මයහජ්න බැැංකුව සහ 

ලැංකා බැැංකුව යවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී එමය ආයතන යදකද යසසු රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් අතර ිටි රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යදයදයනකු යේ. ඒ අනුව නිශ්චිතව 

මුදල් මයණ්ඩලය විින් Captive Sources යලස හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් රාථමික 
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ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  2005 අයරේල් 01 දින ි මය ිදුව 

ඇති බව නිරීක්ෂණය යේ. එමය දින  යාර එනම් 2005 අයරේල් 01 දින  යාර යතොරතුරු තමයන් 

සතුව යනොමයැති බව මයහ බැැංකු අධිාති විින් මයා යවත වාර්තා කර ඇති අතර  ඒ අනුව එමය 

දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තියේද යන්න තහවුරු කරගත යනොහැකි විය. 

(ඇ) 2010 ජ්නවාරි 01 ි  2010 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2010 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   1,705 

Capital Alliance 1,160 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           5,280 

Entrust Securities PLC.                971 

First Capital Treasuries Ltd.            400 

Natwealth Securities Ltd.                100 

Seylan Bank PLC                          12,058 

එකතුව 21,674 

 

ඉහත සඳහන් කර ඇති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2010 වර්ෂයේදී 

නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 

පියවීයම් 

 දිනය 

ජාතයන්තර )ැකකුම් 

හය ඳුනා ගැනීයම් 

අංකය 

 කූපන් 

අනුපාතය 

(%)  

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ 

මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාතය  

දු ප ප)  

% 

ද්විතියික 

යවය  යපො  

ඵලදා 

අනුපාතය   

ද %  යවනස 

Acuity Securities Ltd. 

2010-07-01 LKB00612D151      6.85  1_9            300  9.52 9.49 0.03  

2010-07-27 LKB00612J158      6.85  2_2        1,295  9.25 9.67 (0.42) 

2010-07-30 LKB00612J158      6.85  2_2              11  9.15 9.46 (0.31) 

2010-09-17 LKB00212H011      6.90  1_10              50  7.40 8.28 (0.88) 

2010-11-03 LKB00212H011      6.90  1_9              49  7.75 7.83 (0.08) 

      එකතුව        1,705        

Capital Alliance 

2010-06-10 LKB00615I013    11.00  5_2            160  9.90 10.23 (0.33) 

2010-08-02 LKB00615H015    11.00  4_11            500  9.62 9.84 (0.22) 

2010-08-06 LKB00414F017      6.60  3_9            400  9.40 9.45 (0.05) 

2010-08-09 LKB00414F017      6.60  3_9            100  9.40 9.3 0.10  

      එකතුව        1,160        

Commercial Bank of Ceylon Ltd. 
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2010-05-03 LKB00312A154    14.50  1_8            100  9.60 9.65 (0.05) 

2010-07-06 LKB00612J158      6.85  2_3            250  9.58 9.73 (0.15) 

2010-07-13 LKB00613D019    10.50  2_8              30  9.60 9.7 (0.10) 

2010-07-27 LKB00612J158      6.85  2_2            500  9.25 9.67 (0.42) 

2010-08-02 LKB00615H015    11.00  4_11            200  9.62 9.84 (0.22) 

2010-08-02 LKB00212H011      6.90  1_12            500  9.15 9.27 (0.12) 

2010-08-02 LKB00616D012      7.25  5_7            200  9.68 9.76 (0.08) 

2010-08-06 LKB00212H011      6.90  1_12            250  8.90 9.08 (0.18) 

2010-08-06 LKB01020H017      6.20  9_10            500  9.80 9.94 (0.14) 

2010-08-10 LKB00414F017      6.60  3_9            500  9.25 9.53 (0.28) 

2010-08-10 LKB00515G159      6.50  4_11        2,000  9.45 9.57 (0.12) 

2010-09-17 LKB00212H011      6.90  1_10            250  7.40 8.28 (0.88) 

      එකතුව        5,280        

Entrust Securities PLC 

2010-06-16 LKB01518B013      8.50  7_6              10  9.98     

2010-07-01 LKB01518B013      8.50  7_6              17  9.98 10.79 (0.81) 

2010-08-02 LKB00615H015    11.00  4_11              50  9.62 9.84 (0.22) 

2010-08-02 LKB00615H015    11.00  4_11            100  9.62 9.84 (0.22) 

2010-08-02 LKB00615H015    11.00  4_11            200  9.62 9.84 (0.22) 

2010-08-02 LKB01019E016      8.50  8_8              36  9.95     

2010-09-13 LKB01020H017      6.20  9_9              38  9.30 9.75 (0.45) 

2010-09-23 LKB01020H017      6.20  9_9              13  9.30 9.41 (0.11) 

2010-10-01 LKB01019E016      8.50  8_6              32  9.30     

2010-10-07 LKB01020H017      6.20  9_8              13  9.30 9.24 0.06  

2010-11-10 LKB00414C014      7.00  3_3            250  8.76 8.68 0.08  

2010-11-12 LKB00414C014      7.00  3_3            100  8.76 8.68 0.08  

2010-11-26 LKB00414C014      7.00  3_3            100  8.76 8.69 0.07  

2010-12-27 LKB01020H017      6.20  9_6              12  9.30 9.59 (0.29) 

 
    එකතුව            971        

First Capital Treasuries Ltd.            

2010-06-03 LKB00612D151      6.85  1_10              50  9.52 9.58 (0.06) 

2010-06-04 LKB00612D151      6.85  1_10            250  9.52 9.53 (0.01) 

2010-07-05 LKB00614D017    11.75  3_8            100  9.80 9.91 (0.11) 

      එකතුව            400        

Natwealth Securities Ltd. 

2010-06-04 LKB00612D151      6.85  1_10            100  9.52 9.53 (0.01) 

      එකතුව            100        

Seylan Bank PLC 

2010-07-01 LKB00612D151      6.85  1_9            258  9.52 9.49 0.03  

2010-07-01 LKB00612D151      6.85  1_9        1,000  9.52 9.49 0.03  

2010-07-02 LKB00612D151      6.85  1_9            500  9.52 9.49 0.03  

2010-07-15 LKB00615C156    11.75  4_7            450  9.85 10.01 (0.16) 

2010-07-15 LKB00615C156    11.75  4_7        1,050  9.85 10.01 (0.16) 

2010-08-02 LKB00615C156    11.75  4_7        4,000  9.62 9.84 (0.22) 

88



 

2010-08-02 LKB00414C014      7.00  3_6        1,500  9.53 9.51 0.02  

2010-08-06 LKB00212H011      6.90  1_12            400  8.90 9.08 (0.18) 

2010-08-06 LKB00414F017      6.60  3_9            600  9.40 9.45 (0.05) 

2010-08-10 LKB00515G159      6.50  4_11            750  9.45 9.57 (0.12) 

2010-08-10 LKB00616H013      6.40  5_11            250  9.60 9.68 (0.08) 

2010-09-06 LKB01518B013      8.50  7_4            300  9.30     

2010-09-21 LKB00515G159      6.50  4_9            250  8.76 8.97 (0.21) 

2010-09-21 LKB00616H013      6.40  5_10            250  8.93 9.07 (0.14) 

2010-09-23 LKB00616H013      6.40  5_9            500  8.93 9.05 (0.12) 

එකතුව      12,058        

මුළු එකතුව      21,673  
 

    
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4 ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.4. Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

(අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහය දයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව 

යවන්යද්ි ක්රමයය සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය 

වශයයන් තීරණය කර ඇති බව අනාවරණය යනො දය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක 

බැැංකුව විින් යමයමය විෂය  අදාලව නිකුත් කර ඇති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශ්චිතව 

සඳහන්  ද යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය ක්රමය යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් 

උායය  ව කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ි ක්රමයය යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව 

යයොදා ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 

29 දින මයා විින් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර ඇති “2015 යාබරවාරි මයාසයේ ි  2016 මයැයි 

මයාසය දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහබැැංකුව විින් ිදුකර තිබුණු භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විින් යාොදු වයාාාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

යවත ඉදිරිාත් කරනු ලබන වියශේෂ විගණන වාර්තාව” නැමයැති වාර්තායවහි  දක්වා ඇති 

කරුණු අනුව 2015 යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන ලද බැඳුම්කර යවන්යද්ි 

යදක ඉහත සඳහන් කර ඇති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5 හි දැක්යවන විනිවිදභාවය සුරැකීයම් 

අවශයතාවය  අනුූලලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, සමයහර අවස්ථා වලදීද 
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මයහ බැැංකුව විින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් කැඳ   වටිනාකම් 

ඉක්මයවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් විනිවිදභාවය සුරැකීයම් 

අවශයතාවය යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

2010 වර්ෂය තුල යවන්යද්ි ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් ාහත 

ාරිදි යේ. 

2010 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 

 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන වටිනාකයමහි 

ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 5.50 26.68 32.18 17.09 82.91 

යාබරවාරි - 45.48 45.48 - 100.00 

මයාර්තු - 10.93 10.93 - 100.00 

අයරේල් - 49.17 49.17 - 100.00 

මයැයි 7.88 2.20 10.08 78.14 21.86 

ජූනි 0.78 13.78 14.57 5.37 94.63 

ජූලි 11.30 59.88 71.18 15.88 84.12 

අයග ස්තු 9.14 74.35 83.48 10.94 89.06 

සැේතැම්බර් 10.00 79.30 89.30 11.20 88.80 

ඔක්යත බර් - 24.73 24.73 - 100.00 

යනොවැම්බර් - 37.12 37.12 - 100.00 

යදසැම්බර් 1.50 38.85 40.35 3.72 96.28 

එකතුව 46.10 462.48 508.58 9.06 90.94 

සමුච්චිත 

එකතුව 131.14 1,567.61 1,698.75 7.72 92.28 

 

(ආ) 2010 වර්ෂයේ සහ ඉදිරි වර්ෂ 06 තුල මයහ බැැංකුව විින් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි 

ක්රමයය යයොදා යගන තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2010 9.06 

2011 4.33 

2012 6.13 

2013 19.78 

2014 8.65 

2015 81.88 

2016 100 
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ඒ අනුව 2010 වර්ෂයේ ි  2012 වර්ෂය දක්වා යවන්යද්ි ක්රමයය මයඟින් සායේක්ෂව 10%   

අඩු බැඳුම්කර රතිශතයන් නිකුත් කර ඇති බවත් 2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය 

පිළියවලින් 82% හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය  ද ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය.  

4.5. Whether placement were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

(අ) යම් යවන්යද්ියක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිබලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විින් විගණනය  අනාවරණය කර ඇත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික 

යවයළඳුන් / Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති 

යහයින් බැඳුම්කර මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිබලාෂය  රමුතතාවය ලැබූ අවසථ්ා යනොතිබූ බව 

නිශ්චිතව සනාථ කරගත යනොහැකි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

(අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන ඇති දලදා 

අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන ඇති බව සලකා 

බලන ලද වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත වගුයව 

හි දැක්යවන ගණනය කිරිම් අනුව සමයායල චිත වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති 

බැඳුම්කර වටිනාකමින් 56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා අඩු 

අගයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි 

අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව 

43% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර බැඳුම්කර වලින් 57% ක් 

සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව සෘජු 

ක්රමයයේදී පිරිනමයා ඇති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිදුව ඇති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය. 
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යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  

රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන 

ලද මුළු 

ුැඳුම්කර වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basis Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basis Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basis Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 

Basis Points 300 to 399 
   Basis Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basis Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basis Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basis Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basis Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basis Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basis Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basis Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basis Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis 

Point 05 ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් රජ්යේ 
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සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය 

කර එමය Basis Point 05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark) යලස යයොදායගන ඉහත 

සඳහන් නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis 

Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත යුතු නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා 

අනුාාතයන් සෘජු ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ 

වර්ධනය කිරීයම් අරමුණ  අනුූලලද යන්න රශ්නගත යේ.  යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis 

Point 05  ක් එකතු කර බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 

1% බවත් 2010 වර්ෂය  අදාලව ද එය 0% ක් බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

(ඇ) 2010 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ 

සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වලින් 90 % ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ යහ  සමයාන අගයක ත්  10% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා වැඩි අගයක ත් නිකුත් කර ඇති බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් 

ප්රතිතතයක් යලස  

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර වටිනාකක න් 

ප්රතිතතක් යලස 

Basis Points 1 to 99         308,873  66.79                68.53  

Basis Points 100 to 199            51,929  11.23                11.52  

Basis Points 200 to 299            41,489  8.97                  9.21  

එකතුව         402,291  86.99                89.26  

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

වැඩි ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර    

Basis Points 1 to 4            14,491  3.13                  3.22  

Basis Points 6 to 99             31,529  6.82                  7.00  

Basis Points 200 to 299                   89  0.02                  0.02  

Basis Points 300 to 399                 429  0.09                  0.10  

Basis Points 400 to 499                 117  0.03                  0.03  

Basis Points 500 to 599                 412  0.09                  0.09  

එකතුව            47,068  10.18                10.44  

යවය  යපොල අනුපාතයට 

සමානව නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර              1,337  0.29                  0.30  

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම            11,782  2.55 -  

මුළු එකතුව         462,478  100.00              100.00  
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(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර ඇති ාරිදි මයා යවත මයහ බැැංකුයවන් ලබා දී ඇති යතොරතුරු 

අනුව අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර 

වටිනාකමින් 57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක  

නිකුත් කල ඇති බව නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී සෘජු ක්රමයය 

සඳහා යයොදායගන ඇති දලදා අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු බව 

නිරීක්ෂණය විය. 2010 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  90%ක් (ඉහත 4.6.ඇ. හි 

දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ/යහ  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  

4.8. Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත්  ද තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විින් ිදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත්  ද තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on treasury 

Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු  දමය  බලාා 

තියේද යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින් තහවුරු කර ඇත. එයසේ වුවද ඉහත 4.6.(අ) යේදයේ දක්වා 

ඇති ාරිදි ාසු වය වර්ෂ 9 තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන 
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දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති යහයින් (එයලස 

සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය 

යවන්යද්ි ක්රමයය  සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු  ද ඇති බව සනාථ යේ. 2010 වර්ෂයේදී 

එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින් 90%ක් (ඉහත 4.6.ඇ. හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය 

විය.  

4.10. Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු  දමය වැලැක් දමය  මයධයමය 

තැන්ාතු වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව 

නිරීක්ෂණය විය. තවද එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිදු    අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව 

යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත වාර්තා  ද යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා ඇත. එයසේ 

වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ අර්ථසාධක අරමුදල විින් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු     

Entrust Securities PLC මය වන් බැඳුම්කර වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය 

තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත  ද යනොමයැති බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල 

මයණ්ඩලය විින්  මයහ බැැංකුව යවත කර ඇති බව  සහ ඒ පිළිබඳව මයහ බැැංකුව විින් 

විමයර්ශනයන් ිදු කර ඇති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය  ද ඇත. එයහයින් ාවතින 

සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක් දමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ 

නිරන්තරයයන් ිදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු  දයම් නිරවදයතාවය සහ එය 

නිවැරදිව යල්තනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය 

රායය  වක යනොවන යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය 

ාරීක්ෂණයේදී ඇගයීමය  ලක් යනොයකරුණි.  
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2011 වර්ෂයට අදාල පිළිතුරු /නිරීක්ෂණයන් 

4.1. Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

(අ) 2011 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 318 කදී රු.මිලියන 576,844 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  

නිකුත් කර තිබුණි. 

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්. 

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විිනන් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තති 

අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය කුමයක්ද 

යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය යවත ඉදිරිාත් යනොකිරිණි.  

යකයසේ වුවද, කිිනදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විිනන් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත අවධාරණය කර තත. 

යම් පිළිබඳව ිනදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

2008 ජ්නවාරි ින  2008 අයරේල් දක්වා     මයාස 04 ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර තති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විිනන්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි. 

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 

 

ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 
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premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය 

සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ සුරැකුම්ාත්වල  

ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර තති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන දලදා 

අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය යදර්තයම්න්තුයේ 

අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව 

සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය සඳහා 

මුදල් මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය. 

(ආ) අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත 

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කර 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාහත 

තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  තතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභා ව  ද ද්විතියික යවයළඳයාොළ 

තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල  සහ 

අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ින  2008 

ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන්  සෘජු ක්රමයය  ාහත 

ාරිදි බැඳුම්කර නිකුත් කර තති බව නිරීක්ෂණය විය.  
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව තති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත 

සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2011 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත්  කර තිබුණි.  

 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2011 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   750 

Capital Alliance 3,711 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           2,250 

Entrust Securities PLC.                335 

First Capital Treasuries Ltd.            1,500 

Natwealth Securities Ltd.                340 

Seylan Bank PLC 2,500 

එකතුව 11,386 
 ඤ 

 

   

  (යමයය  අදාල විස්තර 4.3. (ත) යේදයයන් දක්වා තත.) 

 

(ත) 2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විිනන් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 2015 යදසැම්බර් 

22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 14 ක සහ රු.බිලියන 50 ක බැඳුම්කර ලැංකා 

බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී අදාල කර 

ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද එනම් 2005 අයරේල් 01 දින 

ින ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය විය. 2005 අයරේල් වල  යාර 

යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත අනාවරණය කර තත. 

එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද 

යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් 

ක්රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යලස මයහ බැැංකුව විිනන් විගණනය  

ඉදිරිාත් කර තති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි    2015 

යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් කර තති බව නිරික්ෂණය විය.  

(ඈ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විිනන් නිකුත් කර තති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය කළ 
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යුතු පිළියවත් සඳහන් කර තත. එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවස්ථාවන් වලදී 

මයහා භාණ්ඩාගාරය විිනන් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා භාණ්ඩාගාරය විිනන් 

නිශ්චිතව නම් ස හන් කර තති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද මයහ බැැංකුව විිනන් ාහත 

2011 වර්ෂය තුලද ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව තගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිනදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව මයඟින්ද 

සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් කිරීම් 

වල  අදාල අනුමයැතිය ලබා ගැනීමය සඳහා    කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු ඉල්ලීමය 

යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් යනො දමය. 

ii.  2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විිනන් 2015 යාබරවාරි 27 

දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කිරීයම්දී 

යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  හඳුනාගත් 

සාක්ෂි යනො දමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුව දයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය ක්රියාත්මයක 

 ද තිබීමය. 

vi. ිනයලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය තතිව කර තති බව මයහ බැැංකුව 

විිනන් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය. 

vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ින  යහ  එය  යාර කාලයක ින  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව අනාවරණය 

   බව  සාක්ෂි යනො දමය. 

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද දිනය 

ඉල්ලුම් ක  

ලිපියේ අංකය 

නිකුත් 

කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

අරමුණ සැයකවින් 

2011.02.02 TO/DS & 
A/09/349/2011 

NSB 
 
Samurdhi 
Authority 

         5,300  
 

1,420  

ාරිාාලන ණය 
භාණ්ඩාගාර බිල්ාත් 
බව  මයාරු කිරීමය 

99



ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විිනන් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනො දය.      

4.2. 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 

 (අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විිනන් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිනදු යනො දමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිනදු දමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විිනන් හඳුන්වා දී තිබූ එමය 

ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබවා ක යුතු ිනදු  ද තති 

බව/ ිනදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය. 

    (i) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිනදු යනොකරන 

බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය තුල සථ්ාානය 

කර යනොතිබීමය. 

          (ii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය තතුලත්    යමයයහයුම් අත්යාොත       

සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති  දමය. 

                           (iii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා නිශ්චිත 

මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා ගැනීයම් 

ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල යතොරතුරු 

ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය නිකුත් කිරීම් 

ය න්ඩර් මයණ්ඩලයේ තගයීමයකින් අනතුරුව ිනදුවන බව විගණනය  තහවුරු යනො දමය.) 

                (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ින ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී තති ාාලන ක්රමය වල  

සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 

  නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර යනොතිබීමය. 

 ඉහත ාරිදි කැඳ දමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න 

තීරණය කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 

 ිනයලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන 

ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  
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ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති විිනන් මයා යවත 

තහවුරු කර තත.   

4.3. 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 list of such captive sources along with information on 

placements)  

 (අ) Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනො දය. Captive 

Sources යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව තති අතර එය 

යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශ්චිතව සඳහන් කර යනොතිබුණි. 

Captive sources යන්න  රාජ්ය සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ යදකමය තතුලත් බව මයහ 

බැැංකුව විිනන් මයා යවත දන්වා තත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 

වර්ෂයේ දී Captive Sources යලස සඳහන් කර තති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  ආයතන 

වල  අමයතරව ිනයලු Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් අධයයනයක් කර තති 

බව  යතොරතුරු අනාවරණය යනො   අතර එයලස ක යුතු කර යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව 

විිනන්ද මයා යවත තහවුරු කර තත. යකයසේ වුවද ඉහත මුදල් මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  

යාර එනම් 2005 අයරේල් මයාසයේ ින  රාජ්ය අැංශයේ Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.  

 (ආ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල අැංක MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 ජ්නවාරි 

07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive Sources යලස EPF,ETF,  සහ NSB 

ාමයණක් නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා මයඟින් අනුමයැතිය අයේක්ෂා කර 

තිබුයණ්  EPF,ETF,  සහ NSB වැනි හය ඳුනාගත් Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල දලදා අනුාාත සඳහාය. අැංක MB/PD/D/25/20/2008 හා 

2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී තත්යත් EPF සහ යවනත් 

Captive Sources යවතය. යකයසේ යවතත් 2008 වර්ෂය  යාර   ින මය එනම් 2005 

වර්ෂයේදී ද  මයහජ්න බැැංකුව හා ලැංකා බැැංකුව යවත සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබුනද ඉහත තීරණ යදක මයඟින් එමය ආයතන යදක නිශ්චිතව  Captive Sources යලස 

හදුනායගන යනොතිබුණි. තවද, Captive Sources යලස නිශ්චිතව හඳුනායනොගත් මයහජ්න 

බැැංකුව සහ ලැංකා බැැංකුව යවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී එමය ආයතන යදකද යසසු 

රාථමික ගණුයදනුකරුවන් අතර ිනටි රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යදයදයනකු යේ. ඒ අනුව 

නිශ්චිතව මුදල් මයණ්ඩලය විිනන් Captive Sources යලස හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් 
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රාථමික ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  2005 අයරේල් 01 

දින ින මය ිනදුව තති බව නිරීක්ෂණය යේ. එමය දින  යාර එනම් 2005 අයරේල් 01 දින  

යාර යතොරතුරු තමයන් සතුව යනොමයැති බව මයහ බැැංකු අධිාති විිනන් මයා යවත වාර්තා කර 

තති අතර ඒ අනුව එමය දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තියේද යන්න 

තහවුරු කරගත යනොහැකි විය. 

(ත) 2011 ජ්නවාරි 01 ින  2011 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2011 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   750 

Capital Alliance 3,711 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           2,250 

Entrust Securities PLC.                335 

First Capital Treasuries Ltd.            1,500 

Natwealth Securities Ltd.                340 

Seylan Bank PLC 2,500 

එකතුව 11,386 

 

ඉහත සඳහන් කර තති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2011 වර්ෂයේදී 

නිකුත් කර තති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 

පියවීයම් 

 දිනය 

ජාතයන්තර )ැකකුම් 

හය ඳුනා ගැනීයම් 

අංකය 

 කූපන් 

අනුපාතය 

(%)  

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ 

මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාතය  

දු ප ප)  

% 

ද්විතියික 

යවය  යපො  

ඵලදා 

අනුපාතය   

ද %  යවනස 

Acuity Securities Ltd.                   

2011-02-03 LKB00313I015      6.75  2_7             50  7.80 8.07 (0.27) 

2011-03-25 LKB00313I015      6.75  2_5           150  7.80 8.4 (0.60) 

2011-04-20 LKB00212H011      6.90  1_3           500  7.55 7.79 (0.24) 

2011-05-26 LKB00212H011      6.90  1_2             50  7.55 7.83 (0.28) 

      එකතුව           750        

Capital Alliance                         

2011-02-01 LKB01020H017      6.20  9_5           200  9.15 9.28 (0.13) 

2011-03-01 LKB01526C014      5.35  14_10           200  9.30 9.41 (0.11) 

2011-07-01 LKB01518B013      8.50  6_6           100  9.00     
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2011-07-01 LKB01518H150      7.50  7_0           100  9.05     

2011-07-01 LKB01518H150      7.50  7_0           100  9.05     

2011-07-01 LKB01518H150      7.50  7_0           300  9.05     

2011-07-07 LKB01518H150      7.50  7_0           100  9.05     

2011-08-12 LKB02023J016      7.00  11_12           300  9.08     

2011-08-12 LKB02023J016      7.00  11_12       2,200  9.08     

2011-08-15 LKB01526C014      5.35  14_4           100  9.15 9.15 0.00  

2011-12-30 LKB01019E016      8.50  7_3             11  9.90     

      එකතුව        3,711        

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           

2011-02-15 LKB00313I015      6.75  2_6       1,000  7.80 8.08 (0.28) 

2011-03-01 LKB00617A156      5.80  5_10           300  8.75 8.92 (0.17) 

2011-03-01 LKB01020H017      6.20  
9_4 

          300  9.15 9.3 (0.15) 

2011-03-01 LKB01526C014      5.35  14_10           300  9.30 9.41 (0.11) 

2011-03-01 LKB01019E016      8.50  8_1           300  9.15     

2011-07-04 LKB01019E016      8.50  7_9             50  9.10     

      එකතුව       2,250        

Entrust Securities PLC                   

2011-01-06 LKB01020H017      6.20  9_5             12  9.30 9.39 (0.09) 

2011-01-21 LKB02023J016      7.00  12_6             20  9.30     

2011-02-07 LKB02023J016      7.00  12_6             25  9.30     

2011-02-24 LKB02023J016      7.00  12_5             17  9.30     

2011-03-11 LKB01526C014      5.35  14_9             14  9.30 9.43 (0.13) 

2011-03-24 LKB01526C014      5.35  14_9             14  9.30 9.39 (0.09) 

2011-04-21 LKB01526C014      5.35  14_8             11  9.30 10.03 (0.73) 

2011-05-20 LKB01526C014      5.35  
14_7 

            25  9.30 10.23 (0.93) 

2011-05-27 LKB01526C014      5.35  14_7                3  9.30 10.23 (0.93) 

2011-07-22 LKB01526C014      5.35  14_5             14  9.15 9.3 (0.15) 

2011-07-29 LKB01019E016      8.50  7_8             50  8.85     

2011-08-03 LKB01526C014      5.35  14_5             14  9.10 9.15 (0.05) 

2011-09-30 LKB01526C014      5.35  14_3             16  9.30 9.24 0.06  

2011-10-06 LKB01526C014      5.35  14_3             16  9.30 9.24 0.06  

2011-10-17 LKB02023J016      7.00  11_10             60  9.15     

2011-10-24 LKB01526C014      5.35  14_2             14  9.30 9.28 0.02  

2011-12-23 LKB01526C014      5.35  13_12             11  10.00 10.1 (0.10) 

      එකතුව            335        

First Capital Treasuries Ltd.            

2011-01-24 LKB00313I015      6.75  2_7           250  7.90 8.11 (0.21) 

2011-07-01 LKB00313I015      6.75  
2_2 

          250  7.80 8.31 (0.51) 

2011-07-01 LKB00313I015      6.75  2_2           250  7.80 8.31 (0.51) 

2011-07-01 LKB00616H013      6.40  5_0             50  8.66 8.96 (0.30) 

2011-07-01 LKB00616H013      6.40  5_0           250  8.66 8.96 (0.30) 

2011-07-01 LKB00616H013      6.40  5_0           250  8.66 8.96 (0.30) 

2011-08-05 LKB01019E016      8.50  7_8           100  8.85     
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2011-08-29 LKB01518H150      7.50  6_11           100  8.75     

      එකතුව       1,500        

Natwealth Securities Ltd.                

2011-01-28 LKB00313I015      6.75  2_7           250  7.90 8.01 (0.11) 

2011-03-01 LKB00616D012      7.25  5_0             15  8.50 8.92 (0.42) 

2011-07-12 LKB00616J019 6.40 5_2 25 8.50 8.89 (0.39) 

2011-10-03 LKB01020H017 6.20  8_9 20 9.00     

2011-10-17 LKB01019E016      8.50  7_5             30  8.96     

      එකතුව           340        

Seylan Bank PLC                          

2011-02-15 LKB00313I015      6.75  2_6           500  7.80 8.08 (0.28) 

2011-07-01 LKB01518H150      7.50  7_0           200  9.05     

2011-07-01 LKB01518H150      7.50  7_0           300  9.05     

2011-07-04 LKB01518H150      7.50  7_0       1,500  9.05     

      එකතුව 2500 
  

  

      මුළු එකතුව 11,386 
  

  
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  තති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා තත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4 ක් සහ මයාස 5 ක් තති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන තත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන තති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විිනන් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.4. Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

 (අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහය දයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව 

යවන්යද්ින ක්රමයය සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය 

වශයයන් තීරණය කර තති බව අනාවරණය යනො දය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක 

බැැංකුව විිනන් යමයමය විෂය  අදාලව නිකුත් කර තති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශ්චිතව 

සඳහන්  ද යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය ක්රමය යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් උායය  ව 

කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ින ක්රමයය යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව යයොදා 

ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත අවධාරණය කර තත. යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 29 දින 

මයා විිනන් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර තති ” 2015 යාබරවාරි මයාසයේ ින  2016 මයැයි මයාසය 

දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහබැැංකුව විිනන් ිනදුකර තිබුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර 

නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විිනන් යාොදු වයාාාර පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ඉදිරිාත් 

104



කරනු ලබන වියශේෂ විගණන   වාර්තාව” නැමයති වාර්තායවහි  දක්වා තති කරුණු අනුව 2015 

යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන ලද බැඳුම්කර යවන්යද්ින යදක ඉහත සඳහන් 

කර තති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5  හි දැක්යවන විනිවිදභාවය සුරැකීයම් අවශයතාවය  

අනුකූලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, සමයහර අවස්ථා වලදීද මයහ බැැංකුව 

විිනන් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් කැඳ   වටිනාකම් ඉක්මයවා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් විනිවිදභාවය සුරැකීයම් අවශයතාවය 

යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

2011 වර්ෂය තුල යවන්යද්ින ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් 

ාහත ාරිදි යේ. 

 

2011 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 

 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  

වටිනාකම  (රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන 

වටිනාකයමහි ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 2.55 60.71 63.26 4.03 95.97 

යාබරවාරි 4.91 102.55 107.45 4.56 95.44 

මයාර්තු 2.20 37.30 39.50 5.57 94.43 

අයරේල් - 19.93 19.93 - 100.00 

මයැයි - 7.29 7.29 - 100.00 

ජූනි 2.00 51.99 53.99 3.70 96.30 

ජූලි 3.21 90.53 93.74 3.42 96.58 

අයග ස්තු 4.06 82.45 86.50 4.69 95.31 

සැේතැම්බර් 3.75 58.54 62.29 6.02 93.98 

ඔක්යත බර් 3.44 52.63 56.06 6.13 93.87 

යනොවැම්බර් - 6.55 6.55 - 100.00 

යදසැම්බර් - 6.39 6.39 - 100.00 

එකතුව 26.11 576.84 602.95 4.33 95.67 

මුළු එකතුව 157.24 2,144.46 2,301.70 6.83 93.17 

 

(ආ) 2011 වර්ෂයේ සහ ඉදිරි වර්ෂ 05 තුල මයහ බැැංකුව විිනන් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ින ක්රමයය 

යයොදා යගන තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2011 4.33 

2012 6.13 

2013 19.78 

2014 8.65 
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2015 81.88 

2016 100 

  

ඒ අනුව 2011 වර්ෂයේ ින  2012 වර්ෂය දක්වා යවන්යද්ින ක්රමයය මයඟින් සායේක්ෂව 10%   

අඩු බැඳුම්කර රතිශතයන් නිකුත් කර තති බවත් 2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය 

පිළියවලින් 82% හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය  ද තති බවත් නිරීක්ෂණය විය.  

4.5. Whether placement were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

 (අ) යම් යවන්යද්ිනයක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිනය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විිනන් විගණනය  අනාවරණය කර තත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික 

යවයළඳුන් / Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති 

යහයින් බැඳුම්කර මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිලාෂය  රමුතතාවය ලැබූ අවස්ථා යනොතිබූ බව 

නිශ්චිතව සනාථ කරගත යනොහැකි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

 (අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන තති දලදා 

අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන තති බව සලකා 

බලන ලද වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත වගුයව හි 

දැක්යවන ගණනය කිරිම් අනුව සමයායල චිත වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර තති 

බැඳුම්කර වටිනාකමින් 56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා අඩු 

අගයක  නිකුත් කර තති බවත්, 1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර තති බවත්, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි 

අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර තති රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව 

43% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර බැඳුම්කර වලින් 57% ක් 

සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව සෘජු 

ක්රමයයේදී පිරිනමයා තති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිනදුව තති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය.  
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යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  

රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basis Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basis Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basis Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 

Basis Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basis Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basis Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basis Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basis Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basis Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basis Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basis Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basis Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  තති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා තත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් තති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන තත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන තති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විිනන් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis 

Point 05 ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී තත්යත් රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය කර 

එමය Basis Point 05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark) යලස යයොදායගන ඉහත සඳහන් 
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නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් 

එකතු කර ලබා ගත යුතු නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා අනුාාතයන් සෘජු 

ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ වර්ධනය කිරීයම් 

අරමුණ  අනුකූලද යන්න රශ්නගත යේ.  යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් එකතු 

කර බැඳුම්කර නිකුත් කර තති රමයාණය සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 1% බවත් 2011 

වර්ෂය  අදාලව ද එය 5% ක් බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

(ත) 2011 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ 

සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර තති බැඳුම්කර වලින් 81 % ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක ත්  19% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා වැඩි අගයක ත් නිකුත් කර තති බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා අඩු 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන 

ලද මුළු 

ුැඳුම්කර වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස  

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් 

ප්රතිතතක් යලස 

Basis Points 1 to 99           310,145  53.77               79.40  

එකතුව           310,145  53.77               79.40  

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර    

Basis Points 1 to 4             23,059 4.00                 5.90  

Basis Points 5               1,945 0.34                 0.50  

Basis Points 6 to 99             47,906  8.30               12.26  

Basis Points 100 to 199                  865  0.15                 0.22  

එකතුව             73,775  12.79               18.89  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර               6,684  1.16                 1.71  

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම           186,240  32.29   

එකතුව           576,844  100.00             100.00  
 

 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  තති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා තත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් තති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන තත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන තති අතර දදනිකව රාථමික 
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ගණුයදනුකරුවන් විිනන් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

  ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර තති ාරිදි විගණනය  මයා යවත ලබා දී තති යතොරතුරු අනුව 

අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය තතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර තති බැඳුම්කර 

වටිනාකමින් 57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක  

නිකුත් කල තති බව නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී සෘජු ක්රමයය 

සඳහා යයොදායගන තති දලදා අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු බව 

නිරීක්ෂණය විය. 2011 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  81%ක් (ඉහත 4.6.ත. හි 

දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ/යහ  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර  තති බව නිරීක්ෂණය විය.  

4.8. Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

 සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත්  ද තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විිනන් ිනදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විිනන් මයා යවත දන්වා තත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිනදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත්  ද තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on Treasury 

Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු  දමය  බලාා 

තියේද යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විිනන් තහවුරු කර තත. එයසේ වුවද ඉහත 4.6.(අ) යේදයේ දක්වා 

තති ාරිදි ාසු වය වර්ෂ 9 තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන 

දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර තති යහයින් (එයලස 

සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය 

යවන්යද්ින ක්රමයය  සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු  ද තති බව සනාථ යේ. 2011 වර්ෂයේදී 

එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  81%ක් (ඉහත 4.6.ත. හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  තති බව නිරීක්ෂණය 

විය.  
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4.10. Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු  දමය වැලැක් දමය  මයධයමය 

තැන්ාතු වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව 

නිරීක්ෂණය විය. තවද එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිනදු    අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව 

යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත වාර්තා  ද යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා තත. එයසේ 

වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ අර්ථසාධක අරමුදල විිනන් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු     

Entrust Securities PLC මය වන් බැඳුම්කර වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය 

තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත  ද යනොමයැති බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල 

මයණ්ඩලය විිනන්  මයහ බැැංකුව යවත කර තති බව  සහ ඒ පිළිබඳව මයහ බැැංකුව විිනන් 

විමයර්ශනයන් ිනදු කර තති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය  ද තත. එයහයින් ාවතින 

සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක් දමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ 

නිරන්තරයයන් ිනදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු  දයම් නිරවදයතාවය සහ එය 

නිවැරදිව යල්තනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය රායය  වක 

යනොවන යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය ාරීක්ෂණයේදී 

තගයීමය  ලක් යනොයකරුණි.  
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2012 වර්ෂයට අදාල පිළිතුරු /නිරීක්ෂණයන් 

4.1. Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

 (අ) 2012 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 559 කදී රු.මිලියන 788,572 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  

නිකුත් කර තිබුණි.  

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්.  

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

ඇති අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය 

කුමයක්ද යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය යවත ඉදිරිාත් යනොකිරිණි. 

යකයසේ වුවද, කිිදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

යම් පිළිබඳව ිදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

2008 ජ්නවාරි ි  2008 අයරේල් දක්වා     මයාස 0ක ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර ඇති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විින්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි . 

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
[ 

ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 
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premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය 

සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ සුරැකුම්ාත්වල  

ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර ඇති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන දලදා 

අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය යදර්තයම්න්තුයේ 

අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව 

සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය සඳහා 

මුදල් මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය. 

(ආ) අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත 

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 

 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව 

ාහත තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  ඇතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභා ව  ද ද්විතියික 

යවයළඳයාොළ තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල  සහ අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ි  

2008 ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන් ද සෘජු ක්රමයය  

ාහත ාරිදි බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව ඇති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත 

සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2012 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර 

නිකුත්  කර තිබුණි.  

 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2012 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   1,515 

Capital Alliance 2,768 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           23,570 

Entrust Securities PLC.                963 

First Capital Treasuries Ltd.            7,661 

Seylan Bank PLC 193 

Wealth Trust Securities Ltd.             6,279 

එකතුව 42,949 
   

 

           (යමයය  අදාල විස්තර ක.3. (ඇ) යේදයයන් දක්වා ඇත.) 
 

(ඇ)2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විින් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 2015 යදසැම්බර් 

22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 1ක ක සහ රු.බිලියන 50 ක බැඳුම්කර ලැංකා 

බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී අදාල කර 

ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද එනම් 2005 අයරේල් 01 දින 

ි ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය විය. 2005 අයරේල් වල  යාර 

යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අනාවරණය කර ඇත. 

එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද 

යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් 

ක් රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යලස මයහ බැැංකුව විින් විගණනය  

ඉදිරිාත් කර ඇති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි    2015 

යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරික්ෂණය විය.  

(ඈ)ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් නිකුත් කර ඇති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය කළ 

යුතු පිළියවත් සඳහන් කර ඇත.  එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවසථ්ාවන් වලදී 
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මයහා භාණ්ඩාගාරය විින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා භාණ්ඩාගාරය 

විින් නිශ්චිතව නම් සඳහන් කර ඇති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද මයහ බැැංකුව විින් 

ාහත 2012 වර්ෂය තුලද ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. 

 

 

(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව ඇගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව මයඟින්ද 

සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් කිරීම් 

වල  අදාල අනුමයැතිය ලබා ගැනීමය සඳහා    කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු ඉල්ලීමය 

යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් යනො දමය. 

ii. 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විින් 2015 යාබරවාරි 

27 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය 

කිරීයම්දී යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  

හඳුනාගත් සාක්ෂි යනො දමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුව දයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය 

ක්රියාත්මයක  ද තිබීමය. 

vi. ියලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ඇතිව කර ඇති බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය.  

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද දිනය 

ඉල්ලුම් ක  ලිපියේ 

අංකය 

නිකුත් 

කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

අරමුණ සැයකවින් 

2012.01.02 TOD/PM/10/01/2010 BOC 60,000  ලැංකා ඛනිජ් යතල් නීතිගත 
සැංස්ථායවන් ලැබියයුතු 
ණය රාේධනීකරණය 
සඳහා බැඳුම්කර නිකුත් 
කිරීමය  

2012.02.13 TO/DS & 
A/PD/09/471 

Sri Lankan 
Airlines 
through 
BOC  

14,290  රජ්යේ රාේධන යයදවුම් 
වැඩස හයන් යකො සක් 
යලස ශ්රී ලැංකා ගුවන් 
සමයාගමය  භාණ්ඩාගාර 
බැඳුම්කර නිකුතුව 

2012.06.08 TO/DG/02/BP/2012 People’s 
Bank  

15,000  අයිරා ාහසුකම් 
භාණ්ඩාගාර බිල්ාත් වල  
මයාරු කිරීමය 
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vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ි  යහ  එය  යාර කාලයක ි  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව 

අනාවරණය    බව  සාක්ෂි යනො දමය. 

ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනො දය.    

4.2. 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 

 (අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විින් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිදු යනො දමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිදු දමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විින් හඳුන්වා දී තිබූ එමය 

ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබබවා ක යුතු ිදු  ද 

ඇති බව/ ිදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය. 

               (i) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිදු 

යනොකරන බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය 

තුල ස්ථාානය කර යනොතිබීමය. 

              (ii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය ඇතුලත්    යමයයහයුම් 

අත්යාොත සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති  දමය. 

                       (iii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා 

නිශ්චිත මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා 

ගැනීයම් ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  

අදාල යතොරතුරු ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය 

නිකුත් කිරීම් ය න්ඩර් මයණ්ඩලයේ ඇගයීමයකින් අනතුරුව ිදුවන බව විගණනය  

තහවුරු යනො දමය.) 

                (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ි ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී ඇති ාාලන ක්රමය වල  

සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 

  

 නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර 

යනොතිබීමය. 
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 ඉහත ාරිදි කැඳ දමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න 

තීරණය කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 

 ියලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන 

ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  

ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති විින් 

මයා යවත තහවුරු කර ඇත.   

4.3. 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 list of such captive sources along with information on 

placements) 

 (අ)Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනො දය. Captive 

Sources යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව ඇති අතර එය 

යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශ්චිතව සඳහන් කර යනොතිබුණි. 

Captive sources  යන්න  රාජ්ය සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ යදකමය ඇතුලත් බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 වර්ෂයේ 

දී Captive Sources යලස සඳහන් කර ඇති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  ආයතන වල  

අමයතරව ියලු Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් අධයයනයක් කර ඇති බව  

යතොරතුරු අනාවරණය යනො   අතර එයලස ක යුතු කර යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින්ද මයා 

යවත තහවුරු කර ඇත. යකයසේ වුවද ඉහත මුදල් මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  යාර එනම් 2005 

අයරේල් මයාසයේ ි  රාජ්ය අැංශයේ Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.  

(ආ)සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ඇමුණුමය VI හි දැක්යවන අැංක 

MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive 

Sources යලස EPF,ETF,  සහ NSB ාමයණක් නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා 

මයඟින් අනුමයැතිය අයේක්ෂා කර තිබුයණ්  EPF,ETF,  සහ NSB වැනි හය ඳුනාගත් Captive 

Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල දලදා අනුාාත සඳහාය. අැංක 

MB/PD/D/25/20/2008 හා2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

ඇත්යත් EPF සහ යවනත් captive sources යවතය. යකයසේ යවතත් 2008 වර්ෂය  යාර   

ි මය එනම් 2005 වර්ෂයේදී ද  මයහජ්න බැැංකුව හා ලැංකා බැැංකුව යවත සෘජු ක්රමයය මයත 

116



 

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුනද ඉහත තීරණ යදක මයඟින් එමය ආයතන යදක නිශච්ිතව  captive 

sources  යලස හදුනායගන යනොතිබුණි. තවද, captive sources යලස නිශ්චිතව 

හඳුනායනොගත් මයහජ්න බැැංකුව සහ ලැංකා බැැංකුව යවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී එමය 

ආයතන යදකද යසසු රාථමික ගණුයදනුකරුවන් අතර ිටි රාථමික ගණුයදනුකරුවන් 

යදයදයනකු යේ. ඒ අනුව නිශ්චිතව මුදල් මයණ්ඩලය විින් captive sources යලස 

හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් රාථමික ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය  2005 අයරේල් 01 දින ි මය ිදුව ඇති බව නිරීක්ෂණය යේ. එමය දින  යාර එනම් 2005 

අයරේල් 01 දින  යාර යතොරතුරු තමයන් සතුව යනොමයැති බව මයහ බැැංකු අධිාති විින් මයා යවත 

වාර්තා කර ඇති අතර ඒ අනුව එමය දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තියේද 

යන්න තහවුරු කරගත යනොහැකි විය. 

(ඇ) 2012 ජ්නවාරි 01 ි  20012 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2012 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   1,515 

Capital Alliance 2,768 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           23,570 

Entrust Securities PLC.                963 

First Capital Treasuries Ltd.            7,661 

Seylan Bank PLC 193 

Wealth Trust Securities Ltd.             6,279 

එකතුව 42,949 

 

ඉහත සඳහන් කර ඇති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2012 වර්ෂයේදී 

නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 

පියවීයම් 

 දිනය 

ජාතයන්තර 

)රැකුම් හය ඳුනා 

ගැනීයම් අංකය 

 කූපන් 

අනුපාතය 

(%)  

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ 

මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාතය  

දු ප ප)  % 

ද්විතියික 

යවය  යපො

  ඵලදා 

අනුපාතය   

ද %  යවනස 

Acuity Securities Ltd. 

2012-04-20 LKB01013A157      8.50  0_9 100 11.75 - - 

2012-05-22 LKB00414C014      7.00  1_9 250 13.25 13.45 (0.20) 

2012-05-25 LKB00614D017    11.75  1_10 20 13.00 13.23 (0.23) 
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2012-07-02 LKB00616D012      7.25  3_8 50 14.03 14.01 0.02  

2012-07-02 LKB00517F157      8.00  4_11 95 14.15 14.09 0.06  

2012-07-06 LKB00413F159    11.50  0_11 1,000 13.25 - - 

      එකතුව 1,515       

Capital Alliance 

2012-01-18 LKB01019E016      8.50  
7_2 

11 9.96 - - 

2012-01-20 LKB01019E016      8.50  7_2 25 9.96 - - 

2012-02-24 LKB01019E016      8.50  7_1 25 10.95 - - 

2012-03-30 LKB01020H017      6.20  8_3 25 12.80 - - 

2012-04-23 LKB00819A158      5.65  6_8 50 12.95 - - 

2012-04-23 LKB01020H017      6.20  
8_2 

100 13.00 - - 

2012-05-22 LKB00617G153      5.80  5_1 100 14.17 14.06 0.11  

2012-05-25 LKB00819K017      8.00  7_4 33 14.20 - - 

2012-06-12 LKB00617G153      5.80  5_0 20 14.15 13.99 0.16  

2012-06-18 LKB00819K017      8.00  7_3 227 14.30 - - 

2012-07-02 LKB00616D012      7.25  3_8 50 14.05 14.01 0.04  

2012-08-20 LKB01020H017      6.20  7_10 17 14.70 - - 

2012-08-21 LKB00819K017      8.00  7_1 150 14.52 - - 

2012-08-24 LKB00819K017      8.00  7_1 140 14.52 - - 

2012-08-29 LKB00819K017      8.00  7_1 20 14.52 - - 

2012-09-14 LKB01518H150      7.50  5_10 100 14.41 14.31 0.10  

2012-09-14 LKB00718K151      8.00  6_1 50 14.45 - - 

2012-09-17 LKB00517F157      8.00  4_8 100 14.22 14.23 (0.01) 

2012-09-17 LKB01518H150      7.50  5_10 50 14.41 14.34 0.07  

2012-09-19 LKB00517F157      8.00  4_8 250 14.22 14.18 0.04  

2012-09-21 LKB01518H150      7.50  5_10 150 14.36 14.32 0.04  

2012-09-21 LKB00819K017      8.00  7_0 285 14.53 - - 

2012-09-24 LKB00517F157      8.00  4_8 400 14.17 13.91 0.26  

2012-09-24 LKB01518H150      7.50  5_10 250 14.36 14.02 0.34  

2012-09-24 LKB00819K017      8.00  7_0 8 14.53 - - 

2012-09-28 LKB00819K017      8.00  6_12 15 14.23 - - 

2012-11-15 LKB01020H017      6.20  7_7 91 13.95 - - 

2012-11-30 LKB01020H017      6.20  7_7 26 13.50 - - 

      එකතුව 2,768       

Commercial Bank of Ceylon Ltd. 

2012-04-19 LKB00613D019    10.50  0_11 650 11.74 - - 

2012-04-19 LKB01013A157      8.50  0_9 550 11.73 - - 

2012-04-20 LKB01013A157      8.50  0_9 500 11.73 - - 

2012-04-20 LKB01013A157      8.50  0_9 1,250 11.73 - - 

2012-04-23 LKB00414C014      7.00  1_10 150 12.15 12.15 0.00  

2012-04-23 LKB00613D019    10.50  0_11 250 12.07 - - 

2012-05-09 LKB00415A155      6.20  2_8 1,000 13.50 13.25 0.25  

2012-05-09 LKB00313I015      6.75  1_4 1,000 13.10 12.74 0.36  

2012-05-18 LKB00313I015      6.75  1_3 2,000 13.20 13.5 (0.30) 
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2012-05-25 LKB00313I015      6.75  1_3 1,500 13.00 13.23 (0.23) 

2012-05-25 LKB00617A156      5.80  4_7 500 14.12 14.02 0.10  

2012-05-28 LKB00617A156      5.80  4_7 500 14.12 13.97 0.15  

2012-06-01 LKB00313I015      6.75  1_3 1,000 13.05 13.28 (0.23) 

2012-06-08 LKB00313I015      6.75  1_3 4,000 13.10 13.28 (0.18) 

2012-06-29 LKB00616D012      7.25  3_9 100 14.05 14.01 0.04  

2012-07-06 LKB01022A018      8.00  9_4 40 14.75 14.33 0.42  

2012-07-20 LKB00615I013    11.00  3_1 1,000 14.00 14.02 (0.02) 

2012-08-02 LKB00819K017      8.00  7_2 100 14.40 - - 

2012-08-03 LKB00414B016      6.60  1_6 1,500 13.70 13.71 (0.01) 

2012-08-13 LKB00314J011      9.00  2_1 1,000 13.80 13.81 (0.01) 

2012-08-17 LKB00314J011      9.00  2_1 85 13.80 13.8 (0.00) 

2012-08-17 LKB00314J011      9.00  2_1 415 13.80 13.8 (0.00) 

2012-08-17 LKB00414B016      6.60  1_5 250 13.75 13.68 0.07  

2012-08-17 LKB00415F154      6.20  2_10 410 14.00 13.8 0.20  

2012-09-04 LKB00517F157      8.00  
4_9 

300 14.38 14.33 0.05  

2012-09-07 LKB00415K014      8.50  3_1 150 14.15 14.12 0.03  

2012-09-07 LKB00517F157      8.00  4_9 50 14.38 14.33 0.05  

2012-09-07 LKB01022A018      8.00  9_2 50 14.75 14.53 0.22  

2012-09-07 LKB00615I013    11.00  2_11 500 14.15 13.89 0.26  

2012-09-10 LKB00617A156      5.80  4_4 700 14.35 14.33 0.02  

2012-09-14 LKB00718K151      8.00  6_1 250 14.45 - - 

2012-09-14 LKB00819K017      8.00  7_0 250 14.58 - - 

2012-09-14 LKB00819K017      8.00  7_0 400 14.58 - - 

2012-09-21 LKB00517F157      8.00  4_8 1,000 14.22 14.11 0.11  

2012-09-21 LKB00718K151      8.00  6_1 150 14.40     

2012-10-15 LKB01022A018      8.00  9_1 20 13.30 12.93 0.37  

      එකතුව 23,570       

Entrust Securities PLC 

2012-01-24 LKB01526C014      5.35  13_11 43 10.50 - - 

2012-02-03 LKB01526C014      5.35  13_11 53 10.80 - - 

2012-02-14 LKB01526C014      5.35  13_10 15 11.10 - - 

2012-02-24 LKB02032A016      8.00  19_7 13 11.15 - - 

2012-03-02 LKB01526C014      5.35  13_10 15 11.35 - - 

2012-03-09 LKB01526C014      5.35  13_10 17 11.40 - - 

2012-03-21 LKB01019E016      8.50  7_0 80 12.00 - - 

2012-03-23 LKB01019E016      8.50  7_0 33 12.10 - - 

2012-03-30 LKB01526C014      5.35  13_9 46 12.95 - - 

2012-04-16 LKB02032A016      8.00  19_5 96 12.97 - - 

2012-04-18 LKB02032A016      8.00  19_5 12 12.97 - - 

2012-05-02 LKB02032A016      8.00  19_5 90 13.80 - - 

2012-05-11 LKB02032A016      8.00  19_5 13 15.00 - - 

2012-05-17 LKB02032A016      8.00  19_4 50 15.00 - - 

2012-05-29 LKB00617G153      5.80  5_1 100 14.12 14 0.12  
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2012-06-11 LKB02032A016      8.00  19_4 15 15.00 - - 

2012-07-02 LKB00820F015      8.00  7_10 1 14.40 - - 

2012-07-05 LKB02032A016      8.00  19_3 40 15.00 - - 

2012-07-27 LKB02032A016      8.00  19_2 12 15.00 - - 

2012-08-17 LKB02032A016      8.00  19_1 20 15.00 - - 

2012-09-13 LKB02032A016      8.00  19_0 22 15.00 - - 

2012-09-14 LKB01020H017      6.20  7_9 8 14.70 - - 

2012-09-17 LKB01022A018      8.00  9_2 100 14.75 14.51 0.24  

2012-09-17 LKB00819K017      8.00  7_0 50 14.58 - - 

2012-09-21 LKB00718K151      8.00  6_1 6 14.40 - - 

2012-10-12 LKB02032A016      8.00  18_12 15 14.20 - - 

      එකතුව 963       

First Capital Treasuries 

2012-06-01 LKB00517A018      8.00  4_6 60 14.15 14.06 0.09  

2012-06-06 LKB02032A016      8.00  19_4 2,180 15.00 - - 

2012-06-08 LKB02032A016      8.00  19_4 425 15.00 - - 

2012-06-11 LKB00617G153      5.80  5_0 300 14.15 14.06 0.09  

2012-06-14 LKB00617G153      5.80  5_0 425 14.20 14.04 0.16  

2012-06-15 LKB00617G153      5.80  5_0 107 14.20 14.02 0.18  

2012-06-15 LKB00517A018      8.00  4_6 10 14.20 14.02 0.18  

2012-06-18 LKB00517A018      8.00  4_6 100 14.20 14.02 0.18  

2012-06-18 LKB00819K017      8.00  7_3 50 14.30 - - 

2012-07-02 LKB00517F157      8.00  4_11 3 14.15 14.09 0.06  

2012-07-02 LKB00819K017      8.00  7_3 30 14.35 - - 

2012-07-12 LKB02032A016      8.00  19_2 1,065 15.00 - - 

2012-07-13 LKB01022A018      8.00  9_4 377 14.75 14.26 0.49  

2012-07-13 LKB02032A016      8.00  19_2 1,349 15.00 - - 

2012-07-20 LKB01022A018      8.00  9_4 376 14.80 14.28 0.52  

2012-07-27 LKB01022A018      8.00  9_4 752 14.80 14.28 0.52  

2012-08-30 LKB00819K017      8.00  7_1 52 14.58 - - 

 
එකතුව 

 

7,661       

Seylan Bank PLC 

2012-10-24 LKB00820F015      8.00  7_6 45 13.88 - - 

2012-11-23 LKB01020H017      6.20  7_7 148 13.47 - - 

      එකතුව 193     
  
 

 

Wealth Trust Securities Ltd. 

2012-02-03 LKB02032A016      8.00  19_8 700 11.05 - - 

2012-02-17 LKB01019E016      8.50  7_1 23 10.95 - - 

2012-02-27 LKB01019E016      8.50  7_1 10 10.95 - - 

2012-03-16 LKB01019E016      8.50  7_0 47 12.00 - - 

2012-03-30 LKB01019E016      8.50  6_12 6 12.50 - - 

2012-04-02 LKB00617G153      5.80  5_3 100 12.10 11.63 0.47  
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2012-04-16 LKB00819A158      5.65  6_8 150 12.60 - - 

2012-04-16 LKB01020H017      6.20  8_2 20 12.75 - - 

2012-04-19 LKB01518B013      8.50  5_9 100 12.47 12.52 (0.05) 

2012-04-23 LKB01518B013      8.50  5_8 50 12.90 12.51 0.39  

2012-04-23 LKB01518H150      7.50  6_3 300 12.95 - - 

2012-04-23 LKB01020H017      6.20  8_2 100 13.00 - - 

2012-04-27 LKB00819A158      5.65  6_8 50 13.10 - - 

2012-05-03 LKB01518B013      8.50  5_8 50 13.10 13.03 0.07  

2012-05-18 LKB00414C014      7.00  1_9 400 13.30 13.5 (0.20) 

2012-05-25 LKB00517A018      8.00  4_7 350 14.10 14.02 0.08  

2012-05-25 LKB00617G153      5.80  5_1 25 14.10 13.98 0.12  

2012-06-08 LKB00819A158      5.65  6_6 50 14.20 - - 

2012-06-08 LKB00819K017      8.00  7_4 4 14.18 - - 

2012-06-29 LKB00616D012      7.25  3_9 100 14.05 14.01 0.04  

2012-06-29 LKB00517F157      8.00  4_11 150 14.15 14.07 0.08  

2012-06-29 LKB00819K017      8.00  7_3 100 14.35 - - 

2012-07-02 LKB00517F157      8.00  4_11 150 14.15 14.09 0.06  

2012-07-02 LKB00819K017      8.00  7_3 450 14.35 - - 

2012-07-04 LKB00616D012      7.25  3_8 86 14.05 14.02 0.03  

2012-07-06 LKB00517F157      8.00  4_11 15 14.15 14.09 0.06  

2012-08-30 LKB00819K017      8.00  7_1 300 14.58 - - 

2012-09-05 LKB00517F157      8.00  4_9 50 14.38 14.33 0.05  

2012-09-05 LKB00819K017      8.00  7_1 300 14.58 - - 

2012-09-07 LKB00819K017      8.00  7_1 400 14.58 - - 

2012-09-14 LKB01518H150      7.50  5_10 100 14.41 14.31 0.10  

2012-09-14 LKB00718K151      8.00  6_1 100 14.45 - - 

2012-09-17 LKB02032A016      8.00  19_0 100 15.00 - - 

2012-09-21 LKB01518H150      7.50  5_10 600 14.41 14.32 0.09  

2012-09-21 LKB00819K017      8.00  7_0 400 14.58 - - 

2012-09-24 LKB00819K017      8.00  7_0 100 14.53 - - 

2012-10-16 LKB00819K017      8.00  6_12 200 13.50 - - 

2012-11-06 LKB00820F015      8.00  7_6 23 13.93 - - 

2012-11-30 LKB01020H017      6.20  7_7 20 13.50 - - 

      එකතුව 6,279 
 

    

      මුළු එකතුව 42,949 
 

    

 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ ක ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 
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යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

 

4.4.  Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

 (අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහය දයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව 

යවන්යද්ි ක්රමයය සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය 

වශයයන් තීරණය කර ඇති බව අනාවරණය යනො දය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක 

බැැංකුව විින් යමයමය විෂය  අදාලව නිකුත් කර ඇති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශ්චිතව 

සඳහන්  ද යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය ක්රමය යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් 

උායය  ව කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ි ක්රමයය යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව 

යයොදා ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 

29 දින මයා විින් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර ඇති ” 2015 යාබරවාරි මයාසයේ ි  2016 මයැයි 

මයාසය දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහබැැංකුව විින් ිදුකර තිබුණු භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විින් යාොදු වයාාාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

යවත ඉදිරිාත් කරනු ලබන වියශේෂ විගණන   වාර්තාව” නැමයති වාර්තායවහි  දක්වා ඇති 

කරුණු අනුව 2015 යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන ලද බැඳුම්කර යවන්යද්ි 

යදක ඉහත සඳහන් කර ඇති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5  හි දැක්යවන විනිවිදභාවය සුරැකීයම් 

අවශයතාවය  අනුූලලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, සමයහර අවස්ථා වලදීද 

මයහ බැැංකුව විින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් කැඳ   වටිනාකම් 

ඉක්මයවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් විනිවිදභාවය සුරැකීයම් 

අවශයතාවය යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

2012 වර්ෂය තුල යවන්යද්ි ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් 

ාහත ාරිදි යේ. 

2012 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 
 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන වටිනාකයමහි 

ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 6.00 126.76 132.76 4.52 95.48 

යාබරවාරි 7.03 90.59 97.62 7.20 92.80 

මයාර්තු 6.00 70.01 76.01 7.89 92.11 

අයරේල් 13.05 98.20 111.25 11.73 88.27 
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මයැයි 6.23 48.42 54.65 11.39 88.61 

ජූනි - 99.65 99.65 - 100.00 

ජූලි 15.00 188.63 203.63 7.37 92.63 

අයග ස්තු 6.03 61.34 67.36 8.94 91.06 

සැේතැම්බර් - 44.91 44.91 - 100.00 

ඔක්යත බර් - 79.80 79.80 - 100.00 

යනොවැම්බර් - 0.50 0.50 - 100.00 

යදසැම්බර් - 0.07 0.07 - 100.00 

එකතුව 59.33 908.90 968.22 6.13 93.87 

සමුච්චිත 

එකතුව 216.57 3,053.35 3,269.92 6.62 93.38 

 

2012 වර්ෂයේ සහ ඉදිරි වර්ෂ 0ක තුල මයහ බැැංකුව විින් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි 

ක්රමයය යයොදා යගන තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2012 6.13 

2013 19.78 

201ක 8.65 

2015 81.88 

2016 100 

 

2012 වර්ෂයේ යවන්යද්ි ක්රමයය මයඟින් සායේක්ෂව 10%   අඩු බැඳුම්කර රතිශතයන් නිකුත් 

කර ඇති බවත් 2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය පිළියවලින් 82% හා 100% ක් දක්වා 

වර්ධනය  ද ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

 

4.5. Whether placement were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

 (අ) යම් යවන්යද්ියක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිබලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විින් විගණනය  අනාවරණය කර ඇත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික 

යවයළඳුන් / Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති 
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යහයින් බැඳුම්කර මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිබලාෂය  රමුඛතාවය ලැබූ අවසථ්ා යනොතිබූ බව 

නිශ්චිතව සනාථ කරගත යනොහැකි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

 (අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන ඇති 

දලදා අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන ඇති බව 

සලකා බලන ලද වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත 

වගුයව හි දැක්යවන ගණනය කිරිම් අනුව සමයායල චිත වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර 

ඇති බැඳුම්කර වටිනාකමින් 56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා 

අඩු අගයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි 

අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව 

ක3% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර බැඳුම්කර වලින් 57% ක් 

සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව සෘජු 

ක්රමයයේදී පිරිනමයා ඇති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිදුව ඇති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය.  

 

යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  

රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන 

ලද මුළු 

ුැඳුම්කර වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basic Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basic Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basic Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 

Basic Points 300 to 399 
   Basic Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basic Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basic Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basic Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basic Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basic Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basic Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  
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Basic Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basic Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ කක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis 

Point 05 ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය 

කර එමය Basis Point 05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark) යලස යයොදායගන ඉහත 

සඳහන් නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis 

Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත යුතු නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා 

අනුාාතයන් සෘජු ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ 

වර්ධනය කිරීයම් අරමුණ  අනුූලලද යන්න රශ්නගත යේ.  යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis 

Point 05  ක් එකතු කර බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 

1% බවත් 2012 වර්ෂය  අදාලව ද එය 0.66% ක් බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

 (ඇ) 2012 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ 

සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වලින් 42 % ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක ත්  58% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා වැඩි අගයක ත් නිකුත් කර ඇති බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 
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 ඤ 

 

 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ කක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

 

 

 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා අඩු 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන 

ලද මුළු 

ුැඳුම්කර වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස  

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර වටිනාකක න් 

ප්රතිතතක් යලස 

Basis  Points 1 to 99         214,574  27.19                40.68  

Basis  Points 100 to 199              6,148  0.78                  1.17  

Basis  Points 200 to 299 -  0.00                       -    

Basis  Points 300 to 399 -   -                       -    

Basis  Points 400 to 499 -   -                       -    

එකතුව         220,522  27.96                41.84 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

වැඩි ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basis  Points 1 to 4            31,785  4.03                  6.03  

Basis  Points 5              3,458  0.44                  0.66  

Basis  Points 6 to 99         266,ක23  33.79                50.55  

Basis  Points 100 to 199              2,832  0.36                  0.54  

එකතුව     304,498  38.61                57.78  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර              1,984  0.25                  0.38  

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම         261,568  33.17   

මුළු එකතුව         788,572  100.00              100.00  

126



 

4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

  ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර ඇති ාරිදි මයා යවත මයහ බැැංකුයවන් ලබා දී ඇති යතොරතුරු 

අනුව අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර 

වටිනාකමින් 57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක  

නිකුත් කල ඇති බව නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී සෘජු ක්රමයය 

සඳහා යයොදායගන ඇති දලදා අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු බව 

නිරීක්ෂණය විය. 2012 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  42%ක් (ඉහත ක.6.ඇ. හි 

දැක්යවන වගුව)  යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  

 4.8. Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත්  ද තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විින් ිදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත්  ද තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on 

Treasury Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු  දමය  බලාා 

තියේද යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින් තහවුරු කර ඇත. එයසේ වුවද ඉහත ක.6.(අ) යේදයේ දක්වා 

ඇති ාරිදි ාසු වය වර්ෂ 9 තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන 

දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති යහයින් (එයලස 

සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය 

යවන්යද්ි ක්රමයය  සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු  ද ඇති බව සනාථ යේ. 2012 වර්ෂයේදී 

එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  42%ක් (ඉහත ක.6.ඇ. හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ 

දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ/යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව 

නිරීක්ෂණය විය.  
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4.10. Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු  දමය වැලැක් දමය  මයධයමය 

තැන්ාතු වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව 

නිරීක්ෂණය විය. තවද එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිදු    අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව 

යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත වාර්තා  ද යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා ඇත. එයසේ 

වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ අර්ථසාධක අරමුදල විින් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු     

Entrust Securities PLC මය වන් බැඳුම්කර වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය 

තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත  ද යනොමයැති බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල 

මයණ්ඩලය විින්  මයහ බැැංකුව යවත කර ඇති බව  සහ ඒ පිළිබඳව මයහ බැැංකුව විින් 

විමයර්ශනයන් ිදු කර ඇති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය  ද ඇත. එයහයින් ාවතින 

සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක් දමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ 

නිරන්තරයයන් ිදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු  දයම් නිරවදයතාවය සහ එය 

නිවැරදිව යල්ඛනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය 

රායය  වක යනොවන යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය 

ාරීක්ෂණයේදී ඇගයීමය  ලක් යනොයකරුණි.  
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2013 වර්ෂයට අදාල නිරීක්ෂණයන් 

4.1. Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

(අ) 2013 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 251 කදී රු.මිලියන 815,935 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  

නිකුත් කර තිබුණි. 

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්.  

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

ඇති අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය 

කුමයක්ද යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය ඉදිරිාත් යනොකිරිණි.  

යකයසේ වුවද, කිිදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

යම් පිළිබඳව ිදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

2008 ජ්නවාරි ි  2008 අයරේල් දක්වා     මයාස 0ක ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර ඇති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විින්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි . 

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 

 

ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 
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premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය සඳහා 

යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ සුරැකුම්ාත්වල  

ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර ඇති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන දලදා 

අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය යදර්තයම්න්තුයේ 

අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව 

සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය සඳහා මුදල් 

මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය. 

(ආ) අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත 

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාහත 

තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  ඇතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභා ව  ද ද්විතියික යවයළඳයාොළ 

තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල  සහ 

අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ි  2008 

ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන් ද සෘජු ක්රමයය  ාහත ාරිදි 

බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. 
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව ඇති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත 

සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2013 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත්  කර තිබුණි.  

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2013 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   14,640 

Capital Alliance 3,387 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           21,498 

Entrust Securities PLC.                240 

First Capital Treasuries Ltd.            11,613 

Hongkong & Shanghai Banking 

Corp  

3,170 

Seylan Bank PLC   8,600 

Wealth Trust Securities Ltd. 26,588 

එකතුව 89,735 

        (යමයය  අදාල විස්තර ක.3. (ඇ) යේදයයන් දක්වා ඇත.) 
 

(ඇ) 2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විින් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 2015 

යදසැම්බර් 22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 1ක ක සහ රු.බිලියන 50 ක බැඳුම්කර 

ලැංකා බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී 

අදාල කර ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද එනම් 2005 

අයරේල් 01 දින ි ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය විය. 2005 

අයරේල් වල  යාර යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත 

අනාවරණය කර ඇත. එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක් රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යලස මයහ 

බැැංකුව විින් විගණනය  ඉදිරිාත් කර ඇති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 2008 

ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි    2015 යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති 

බව නිරික්ෂණය විය.  
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(ඈ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් නිකුත් කර ඇති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය කළ 

යුතු පිළියවත් සඳහන් කර ඇත. එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවස්ථාවන් වලදී 

මයහා භාණ්ඩාගාරය විින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා භාණ්ඩාගාරය 

විින් නිශ්චිතව නම් සඳහන් කර ඇති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද මයහ බැැංකුව විින් 

2013 වර්ෂය තුලද ාහත ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි.  

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

දිනය 

ඉල්ලුම් ක  

ලිපියේ අංකය 

නිකුත් කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

අරමුණ සැයකවින් 

2013.03.27 TO/DS & 
A/PD/09/471 

Sri Lankan 
Airlines Ltd (SLA)  
(Through BOC) 

12,600  රජ්යේ රාේධන 
යයදවුම් වැඩස හන 

2013.09.18  NSB  In lieu of the 
SWAP of 1/4th of 
Bond Proceeds 

 

 

        

(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව ඇගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව 

මයඟින්ද සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් 

කිරීම් වල  අදාල අනුමයැතිය ලබා ගැනීමය සඳහා    කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු 

ඉල්ලීමය යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් යනො දමය. 

ii. 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විින් 2015 යාබරවාරි 

27 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය 

කිරීයම්දී යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  

හඳුනාගත් සාක්ෂි යනො දමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුව දයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය 

ක්රියාත්මයක  ද තිබීමය. 

vi. ියලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ඇතිව කර ඇති බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය. 
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vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ි  යහ  එය  යාර කාලයක ි  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව 

අනාවරණය    බව  සාක්ෂි යනො දමය. 

ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනො දය.    

4.2.  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 

(අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විින් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිදු යනො දමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිදු දමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විින් හඳුන්වා දී තිබූ එමය 

ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබබවා ක යුතු ිදු  ද ඇති 

බව/ ිදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය. 

       (i) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිදු යනොකරන 

බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය තුල ස්ථාානය 

කර යනොතිබීමය. 

      (ii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය ඇතුලත්    යමයයහයුම් අත්යාොත       

සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති  දමය. 

                      (iii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා නිශච්ිත 

මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා ගැනීයම් 

ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල යතොරතුරු 

ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය නිකුත් කිරීම් ය න්ඩර් 

මයණ්ඩලයේ ඇගයීමයකින් අනතුරුව ිදුවන බව විගණනය  තහවුරු යනො දමය.) 

          (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ි ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී ඇති ාාලන ක්රමය වල  

සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 

 නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර යනොතිබීමය. 

 ඉහත ාරිදි කැඳ දමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න 

තීරණය කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 
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 ියලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන ආකාරය 

නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  

ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති විින් 

මයා යවත තහවුරු කර ඇත.   

4.3. 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 list of such captive sources along with information on 

placements)  

 (අ)Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනො දය. Captive 

Sources යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව ඇති අතර එය 

යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශ්චිතව සඳහන් කර යනොතිබුණි. 

Captive sources  යන්න  රාජ්ය සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ යදකමය ඇතුලත් බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 වර්ෂයේ 

දී Captive Sources යලස සඳහන් කර ඇති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  ආයතන වල  

අමයතරව ියලු Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් අධයයනයක් කර ඇති බව  

යතොරතුරු අනාවරණය යනො   අතර එයලස ක යුතු කර යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින්ද මයා 

යවත තහවුරු කර ඇත. යකයසේ වුවද ඉහත මුදල් මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  යාර එනම් 2005 

අයරේල් මයාසයේ ි  රාජ්ය අැංශයේ Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.  

 (ආ)සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල අැංක MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 ජ්නවාරි 07 

දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive Sources යලස EPF,ETF,  සහ NSB ාමයණක් 

නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා මයඟින් අනුමයැතිය අයේක්ෂා කර තිබුයණ්  

EPF,ETF,  සහ NSB වැනි හය ඳුනාගත් Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය  අදාල දලදා අනුාාත සඳහාය. අැංක MB/PD/D/25/20/2008 හා 2008 ඔක්යත බර් 07 

දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් EPF සහ යවනත් captive sources යවතය. 

යකයසේ යවතත් 2008 වර්ෂය  යාර   ි මය එනම් 2005 වර්ෂයේදී ද  මයහජ්න බැැංකුව හා 

ලැංකා බැැංකුව යවත සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුනද ඉහත තීරණ යදක මයඟින් 

එමය ආයතන යදක නිශ්චිතව Captive Sources යලස හදුනායගන යනොතිබුණි. තවද, Captive 
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Sources යලස නිශ්චිතව හඳුනායනොගත් මයහජ්න බැැංකුව සහ ලැංකා බැැංකුව යවත බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීයම් දී එමය ආයතන යදකද යසසු රාථමික ගණුයදනුකරුවන් අතර ිටි රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් යදයදයනකු යේ. ඒ අනුව නිශ්චිතව මුදල් මයණ්ඩලය විින් Captive 

Sources යලස හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් රාථමික ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත 

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  2005 අයරේල් 01 දින ි මය ිදුව ඇති බව නිරීක්ෂණය යේ.  එමය දින  

යාර එනම් 2005 අයරේල් 01 දින  යාර යතොරතුරු තමයන් සතුව යනොමයැති බව මයහ බැැංකු 

අධිාති විින් මයා යවත වාර්තා කර ඇති අතර ඒ අනුව එමය දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර 

නිකුත් කර තියේද යන්න තහවුරු කරගත යනොහැකි විය. 

(ඇ) 2013 ජ්නවාරි 01 ි  2013 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2013 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   14,640 

Capital Alliance 3,387 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           21,498 

Entrust Securities PLC.                240 

First Capital Treasuries Ltd.            11,613 

Hongkong & Shanghai Banking 

Corp  

3,170 

Seylan Bank PLC   8,600 

Wealth Trust Securities Ltd. 26,588 

එකතුව 89,735 
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ඉහත සඳහන් කර ඇති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2013 වර්ෂයේදී 

නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 

පියවීයම් 

 දිනය 

ජාතයන්තර )ැකකුම් 

හය ඳුනා ගැනීයම් අංකය 

 කූපන් 

අනුපා

තය 

(%)  

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ 

මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාත

ය  

දු ප ප)  

% 

ද්විතියික 

යවය  යපො

  ඵලදා 

අනුපාතය   

ද %  යවනස 

Acuity Securities Ltd.                   

2013-04-03 LKB00614D017 11.75 0_12 3,140 11.35 10.95 0.40 

2013-04-05 LKB00514G152 11.25 1_3 3,000 11.35 10.88 0.47 

2013-04-08 LKB00514G152 11.25 1_3 5,000 11.35 10.86 0.49 

2013-04-09 LKB00514G152 11.25 1_3 1,500 11.35 10.86 0.49 

2013-04-11 LKB00514G152 11.25 1_3 2,000 11.32 10.86 0.46 

      එකතුව       14,640        

Capital Alliance                         

2013-01-15 LKB00618D018 
        

8.50  

 
5_2         1,300  10.90 10.83 0.07  

2013-02-15 LKB00820F015 8.00 7_2 50 11.30 11.62 (0.32) 

2013-04-01 LKB01518G152 8.50 5_3 400 11.45 11.25 0.20 

2013-04-12 LKB01020H017 6.20 7_2 7 11.50 11.68 (0.18) 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 1,000 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01628G019 9.00 14_12 7 12.33 11.98 0.35 

2013-06-20 LKB00921E014 9.00 7_9 5 11.33 11.56 (0.23) 

2013-06-28 LKB01020H017 6.20 6_12 9 11.35 11.65 (0.30) 

2013-08-12 LKB01528E016 9.00 14_6 8 12.15 12.03 0.12 

2013-08-16 LKB00921E014 9.00 7_7 25 11.55 - - 

2013-08-21 LKB00921E014 9.00 7_7 100 11.55 - - 

2013-09-25 LKB00921E014 9.00 7_6 12 11.60 - - 

2013-10-21 LKB01022A018 8.00 8_1 1 11.25 - - 

2013-10-31 LKB01022A018 8.00 8_1 25 11.16 - - 

2013-11-21 LKB01022A018 8.00 8_0 85 11.11 - - 

2013-11-22 LKB01022A018 8.00 7_12 25 11.11 - - 

2013-12-20 LKB00921E014 9.00 7_3 11 10.08 - - 

2013-12-27 LKB01022A018 8.00 7_11 69 10.11 - - 

2013-12-31 LKB00819A158 5.65 4_12 248 9.54 10.29 (0.75) 

      එකතුව         3,387        

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 600 11.44 11.52 (0.08) 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 1,526 11.44 11.52 (0.08) 

2013-04-01 LKB00614D017 11.75 0_12 4,000 11.35 10.89 0.46 

2013-04-03 LKB00614D017 11.75 0_12 4,000 11.35 10.95 0.40 

2013-04-04 LKB00614D017 11.75 0_12 1,000 11.35 10.88 0.47 

2013-04-04 LKB00414F017 6.60 1_2 1,000 11.35 10.88 0.47 

2013-04-10 LKB00314J011 9.00 1_6 1,000 11.35 10.86 0.49 
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2013-04-10 LKB00314J011 9.00 1_6 3,000 11.35 10.86 0.49 

2013-04-12 LKB01518G152 8.50 5_2 750 11.45 11.37 0.08 

2013-04-23 LKB00516I013 8.00 3_4 500 11.34 11.21 0.13 

2013-04-23 LKB00615I013 11.00 2_4 500 11.33 11.11 0.22 

2013-07-24 LKB01022A018 8.00 8_4 100 11.55 - - 

2013-09-02 LKB00921E014 9.00 7_7 9 11.60 - - 

2013-10-25 LKB00921E014 9.00 7_5 13 11.20 - - 

2013-12-06 LKB00819A158 5.65 5_0 2,000 10.49 10.99 (0.50) 

2013-12-06 LKB01123I017 9.00 9_7 750 11.14 11.06 0.08 

2013-12-06 LKB01022A018 8.00 7_12 750 11.01 - - 

      එකතුව       21,498        

Entrust Securities PLC                   

2013-03-21 LKB02032J017 9.00 19_3 25 12.38 - - 

2013-04-10 LKB00921E014 9.00 7_12 5 11.60 11.72 (0.12) 

2013-05-02 LKB02032J017 9.00 19_2 15 12.38 12.08 0.30 

2013-06-07 LKB03043F011 9.00 29_7 1 12.50 - - 

2013-07-09 LKB03043F011 9.00 29_6 20 12.50 - - 

2013-07-26 LKB03043F011 9.00 29_5 4 12.50 - - 

2013-08-12 LKB03043F011 9.00 29_5 45 12.50 - - 

2013-08-23 LKB01123I017 9.00 9_11 115 11.70 11.8 (0.10) 

2013-10-22 LKB03043F011 9.00 29_2 11 12.25 - - 

      එකතුව 

            

240        

First Capital Treasuries Ltd.            

2013-03-28 LKB01628G019 9.00 15_1 400 12.33 - - 

2013-03-28 LKB01628G019 9.00 15_1 400 12.33 - - 

2013-03-28 LKB01628G019 9.00 15_1 400 12.33 - - 

2013-03-28 LKB01628G019 9.00 15_1 400 12.33 - - 

2013-03-28 LKB01628G019 9.00 15_1 400 12.33 - - 

2013-04-01 LKB02032J017 9.00 19_3 500 12.38 12.2 0.18 

2013-04-01 LKB02032J017 9.00 19_3 500 12.38 12.2 0.18 

2013-04-01 LKB02032J017 9.00 19_3 500 12.38 12.2 0.18 

2013-04-01 LKB02032J017 9.00 19_3 500 12.38 12.2 0.18 

2013-04-01 LKB01518G152 8.50 5_3 100 11.45 11.25 0.20 

2013-04-03 LKB01518G152 8.50 5_3 100 11.45 11.25 0.20 

2013-04-03 LKB01518G152 8.50 5_3 100 11.45 11.25 0.20 

2013-04-05 LKB02032J017 9.00 19_3 350 12.38 11.68 0.70 

2013-04-05 LKB02032J017 9.00 19_3 350 12.38 11.68 0.70 

2013-04-05 LKB02032J017 9.00 19_3 300 12.38 11.68 0.70 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 500 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 500 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 500 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 500 11.45 11.41 0.04 

2013-05-06 LKB01518H150 7.50 5_2 250 11.45 11.41 0.04 
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2013-05-06 LKB01518H150 7.50 5_2 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-06 LKB01326B011 9.00 12_7 300 12.15 11.98 0.17 

2013-05-06 LKB01326B011 9.00 12_7 350 12.15 11.98 0.17 

2013-05-15 LKB00718K151 8.00 5_5 500 11.41 11.03 0.38 

2013-05-15 LKB00718K151 8.00 5_5 500 11.41 11.03 0.38 

2013-05-15 LKB00718K151 8.00 5_5 500 11.41 11.03 0.38 

2013-05-15 LKB00718K151 8.00 5_5 500 11.41 11.03 0.38 

2013-06-04 LKB03043F011 9.00 29_7 250 12.50 - - 

2013-06-04 LKB03043F011 9.00 29_7 250 12.50 - - 

2013-07-15 LKB02033F013 9.00 19_7 500 12.30 12.02 0.28 

2013-07-19 LKB00921E014 9.00 7_8 5 11.50 - - 

2013-08-01 LKB00921E014 9.00 7_8 50 11.50 - - 

2013-08-01 LKB00921E014 9.00 7_8 70 11.50 - - 

2013-09-02 LKB03043F011 9.00 29_4 3 12.55 - - 

2013-09-13 LKB01123I017 9.00 9_10 13 11.75 11.9 (0.15) 

2013-09-16 LKB00921E014 9.00 7_6 4 11.60 - - 

2013-09-17 LKB00921E014 9.00 7_6 18 11.60 - - 

   එකතුව 11,613    

Hongkong & Shanghai Banking Corp. 

2013-11-12 LKB00921E014 9.00 7_4 170 11.03 - - 

2013-12-06 LKB00819K017 8.00 5_10 1,000 10.62 11.04 (0.42) 

2013-12-06 LKB00819K017 8.00 5_10 2,000 10.62 11.04 (0.42) 

   එකතුව 3,170    

Seylan Bank PLC 

2013-01-15 LKB00618D018 8.50 5_2 400 10.90 10.83 0.07 

2013-04-01 LKB01518G152 8.50 5_3 150 11.45 11.25 0.20 

2013-04-03 LKB00618D018 8.50 4_11 1,000 11.42 11.27 0.15 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 250 11.42 11.31 0.11 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 500 11.42 11.31 0.11 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 500 11.42 11.31 0.11 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 1,000 11.42 11.31 0.11 

2013-04-12 LKB00618D018 8.50 4_11 1,250 11.42 11.31 0.11 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 850 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 1,000 11.45 11.41 0.04 

2013-05-07 LKB01518H150 7.50 5_2 400 11.45 11.41 0.04 

2013-05-07 LKB01518H150 7.50 5_2 1,000 11.45 11.41 0.04 

2013-10-25 LKB00921E014 9.00 7_5 100 11.20 - - 

2013-12-27 LKB00921E014 9.00 7_3 200 9.98 - - 

   එකතුව 8,600    

Wealth Trust Securities Ltd.             

2013-02-01 LKB01628G019 9.00 15_3 100 12.21 - - 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 100 11.44 11.52 (0.08) 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 100 11.44 11.52 (0.08) 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 250 11.44 11.52 (0.08) 
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2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 2,000 11.44 11.52 (0.08) 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 2,000 11.44 11.52 (0.08) 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 2,000 11.44 11.52 (0.08) 

2013-02-01 LKB00921E014 9.00 8_2 2,630 11.44 11.52 (0.08) 

2013-04-01 LKB01518G152 8.50 5_3 500 11.45 11.25 0.20 

2013-04-01 LKB01326B011 9.00 12_8 200 12.15 12.16 (0.01) 

2013-04-05 LKB01518G152 8.50 5_3 100 11.45 11.4 0.05 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 250 11.42 11.31 0.11 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 250 11.42 11.31 0.11 

2013-04-05 LKB00618D018 8.50 4_11 500 11.42 11.31 0.11 

2013-04-05 LKB02032J017 9.00 19_3 100 12.38 11.68 0.70 

2013-04-10 LKB02032J017 9.00 19_3 100 12.38 12.42 (0.04) 

2013-04-10 LKB00618D018 8.50 4_11 200 11.42 11.34 0.08 

2013-04-10 LKB00819K017 8.00 6_6 192 11.47 11.72 (0.25) 

2013-04-10 LKB00819K017 8.00 6_6 250 11.47 11.72 (0.25) 

2013-04-10 LKB00819K017 8.00 6_6 250 11.47 11.72 (0.25) 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-02 LKB01518H150 7.50 5_3 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-07 LKB01518H150 7.50 5_2 200 11.45 11.41 0.04 

2013-05-07 LKB01518H150 7.50 5_2 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-07 LKB01518H150 7.50 5_2 250 11.45 11.41 0.04 

2013-05-15 LKB01518G152 8.50 5_1 250 11.41 11.03 0.38 

2013-05-15 LKB01518G152 8.50 5_1 250 11.41 11.03 0.38 

2013-05-15 LKB01518G152 8.50 5_1 250 11.41 11.03 0.38 

2013-05-15 LKB01225E019 9.00 11_10 200 12.08 12.02 0.06 

2013-06-27 LKB00517F157 8.00 3_11 100 10.95 11.14 (0.19) 

2013-06-28 LKB02033F013 9.00 19_8 400 12.25 11.93 0.32 

2013-06-28 LKB02033F013 9.00 19_8 400 12.25 11.93 0.32 

2013-06-28 LKB02033F013 9.00 19_8 400 12.25 11.93 0.32 

2013-06-28 LKB02033F013 9.00 19_8 400 12.25 11.93 0.32 

2013-07-02 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-03 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-04 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-05 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-09 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-10 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-11 LKB00517F157 8.00 3_11 50 10.83 11.3 (0.47) 

2013-07-17 LKB01022A018 8.00 8_4 25 11.55 - - 

2013-07-19 LKB00517F157 8.00 3_10 150 10.83 10.99 (0.16) 

2013-07-19 LKB00517F157 8.00 3_10 200 10.83 10.99 (0.16) 

2013-07-19 LKB00517F157 8.00 3_10 300 10.83 10.99 (0.16) 

2013-08-08 LKB00517F157 8.00 3_10 100 10.88 10.97 (0.09) 

2013-08-14 LKB00517F157 8.00 3_10 50 10.88 10.97 (0.09) 
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2013-08-16 LKB00517F157 8.00 3_9 50 10.88 10.97 (0.09) 

2013-08-23 LKB00517F157 8.00 3_9 50 10.88 11.01 (0.13) 

2013-08-28 LKB00921E014 9.00 7_7 5 11.55 - - 

2013-08-30 LKB00517F157 8.00 3_9 50 10.93 11.22 (0.29) 

2013-08-30 LKB00921E014 9.00 7_7 13 11.60 - - 

2013-09-12 LKB00517F157 8.00 3_9 50 10.93 11.35 (0.42) 

2013-09-12 LKB02032J017 9.00 18_10 500 12.35 12.11 0.24 

2013-09-12 LKB02032J017 9.00 18_10 500 12.35 12.11 0.24 

2013-09-12 LKB02032J017 9.00 18_10 500 12.35 12.11 0.24 

2013-09-12 LKB02032J017 9.00 18_10 435 12.35 12.11 0.24 

2013-09-20 LKB01528E016 9.00 14_5 37 12.20 12.11 0.09 

2013-09-25 LKB00819K017 8.00 6_0 100 11.40 11.84 (0.44) 

2013-10-02 LKB00921E014 9.00 7_6 45 11.60 - - 

2013-10-10 LKB00819K017 8.00 5_12 50 11.35 11.75 (0.40) 

2013-10-15 LKB00921E014 9.00 7_5 6 11.55 - - 

2013-10-17 LKB01022A018 8.00 8_1 25 11.25 - - 

2013-10-23 LKB01123I017 9.00 9_9 250 11.35 11.76 (0.41) 

2013-10-25 LKB00819A158 5.65 5_2 400 10.92 11.57 (0.65) 

2013-10-25 LKB00819A158 5.65 5_2 400 10.92 11.57 (0.65) 

2013-11-01 LKB01528E016 9.00 14_4 449 11.90 12.11 (0.21) 

2013-11-01 LKB01528E016 9.00 14_4 449 11.90 12.11 (0.21) 

2013-11-01 LKB03043F011 9.00 29_2 500 12.18 - - 

2013-11-01 LKB03043F011 9.00 29_2 500 12.18 - - 

2013-11-01 LKB03043F011 9.00 29_2 500 12.18 - - 

2013-11-12 LKB01528E016 9.00 14_3 500 11.90 11.97 (0.07) 

2013-11-12 LKB01528E016 9.00 14_3 500 11.90 11.97 (0.07) 

2013-11-12 LKB01528E016 9.00 14_3 500 11.90 11.97 (0.07) 

2013-11-12 LKB01528E016 9.00 14_3 500 11.90 11.97 (0.07) 

2013-11-12 LKB01528E016 9.00 14_3 500 11.90 11.97 (0.07) 

2013-11-12 LKB01528E016 9.00 14_3 500 11.90 11.97 (0.07) 

2013-11-29 LKB01022A018 8.00 7_12 10 11.11 - - 

2013-12-06 LKB01022A018 8.00 7_12 15 11.01 - - 

2013-12-31 LKB00921E014 9.00 7_3 103 9.98 - - 

   එකතුව 26,588    

   මුළු 

එකතුව 

89,735    

 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ ක ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 
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යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

 

4.4.  Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

(අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහය දයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව 

යවන්යද්ි ක්රමයය සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය 

වශයයන් තීරණය කර ඇති බව අනාවරණය යනො දය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක 

බැැංකුව විින් යමයමය විෂය  අදාලව නිකුත් කර ඇති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශ්චිතව 

සඳහන්  ද යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය ක්රමය යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් 

උායය  ව කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ි ක්රමයය යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව 

යයොදා ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 

29 දින මයා විින් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර ඇති “ 2015 යාබරවාරි මයාසයේ ි  2016 මයැයි 

මයාසය දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහබැැංකුව විින් ිදුකර තිබුණු භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විින් යාොදු වයාාාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

යවත ඉදිරිාත් කරනු ලබන වියශේෂ විගණන වාර්තාව” නැමයති වාර්තායවහි  දක්වා ඇති කරුණු 

අනුව 2015 යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන ලද බැඳුම්කර යවන්යද්ි යදක 

ඉහත සඳහන් කර ඇති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5  හි දැක්යවන විනිවිදභාවය සුරැකීයම් 

අවශයතාවය  අනුූලලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, සමයහර අවස්ථා වලදීද 

මයහ බැැංකුව විින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් කැඳ   වටිනාකම් 

ඉක්මයවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් විනිවිදභාවය සුරැකීයම් 

අවශයතාවය යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

2013 වර්ෂය තුල යවන්යද්ි ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් 

ාහත ාරිදි යේ. 
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(ආ) 2013 වර්ෂයේ සහ ඉදිරි වර්ෂ 03 තුල මයහ බැැංකුව විින් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි 

ක්රමයය යයොදා යගන තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2013 19.78 

201ක 8.65 

2015 81.88 

2016 100 

 

2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය පිළියවලින් 82% හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය  ද 

ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  

 

 

2013 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 
 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන වටිනාකයමහි 

ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 52.80 100.29 153.09 34.49 65.51 

යාබරවාරි 49.75 73.26 123.01 40.44 59.56 

මයාර්තු 4.00 63.93 67.93 5.89 94.11 

අයරේල් 15.00 169.06 184.06 8.15 91.85 

මයැයි 3.00 42.23 45.23 6.63 93.37 

ජූනි 16.10 39.80 55.90 28.80 71.20 

ජූලි 15.40 63.39 78.79 19.55 80.45 

අයග ස්තු 36.60 52.87 89.47 40.91 59.09 

සැේතැම්බර් - 109.38 109.38 - 100.00 

ඔක්යත බර් - 16.57 16.57 - 100.00 

යනොවැම්බර් 8.55 66.06 74.61 11.46 88.54 

යදසැම්බර් - 19.10 19.10 - 100.00 

එකතුව 201.20 815.94 1,017.13 19.78 80.22 

සමුච්චිත 

එකතුව 417.77 3,869.29 4,287.06 9.74 90.26 
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4.5. Whether placements were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

 (අ) යම් යවන්යද්ියක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිබලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විින් විගණනය  අනාවරණය කර ඇත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික 

යවයළඳුන් / Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති 

යහයින් බැඳුම්කර මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිබලාෂය  රමුතතාවය ලැබූ අවසථ්ා යනොතිබූ බව 

නිශ්චිතව සනාථ කරගත යනොහැකි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

 (අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන ඇති දලදා 

අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන ඇති බව සලකා 

බලන ලද වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත වගුයව 

හි දැක්යවන ගණනය කිරිම් අනුව සමයායල චිත වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති 

බැඳුම්කර වටිනාකමින් 56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා අඩු 

අගයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි 

අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව 

ක3% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර බැඳුම්කර වලින් 57% ක් 

සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව සෘජු 

ක්රමයයේදී පිරිනමයා ඇති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිදුව ඇති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය. විස්තර ාහත වගුයේ 

දැක්යේ. 

යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා අඩු 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් කරන 

ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basic Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basic Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basic Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 
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Basic Points 300 to 399 
   Basic Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basic Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basic Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basic Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basic Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basic Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basic Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basic Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basic Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

 

 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ කක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis 

Point 05 ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය 

කර එමය Basis Point 05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark) යලස යයොදායගන ඉහත 

සඳහන් නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis 

Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත යුතු නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා 

අනුාාතයන් සෘජු ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ 

වර්ධනය කිරීයම් අරමුණ  අනුූලලද යන්න රශ්නගත යේ.  යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis 
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Point 05  ක් එකතු කර බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 

1% බවත් 2013 වර්ෂය  අදාලව ද එය 0.86% ක් බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

 (ඇ) 2013 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ 

සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වලින් 28 % ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක ත්  72% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා වැඩි අගයක ත් නිකුත් කර ඇති බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් 

ප්රතිතතයක් යලස  

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basis Points 1 to 99           159,004  19.49               25.97  

Basis Points 100 to 199             13,125  1.61                 2.14  

එකතුව           172,130  21.10               28.11  

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

වැඩි ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර    

Basis Points 1 to 4             28,785  3.53                 4.70  
Basis Points 5               5,246  0.64                 0.86  

Basis Points 6 to 99           381,875  46.80               62.37  

Basis Points 100 to 199             24,258  2.97                 3.96  

එකතුව           440,165  53.95               71.89  

යවය  යපොල අනුපාතයට 

සමානව නිකුත් කර ඇති 

ුැඳුම්කර - - - 

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම           203,641  24.96 -  

මුළු එකතුව           815,935  100.00             100.00  
 

 

 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල 

කල්පිරීමය  ඇති වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් 

නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ කක් සහ මයාස 5 ක් ඇති 

බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  

අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික 

යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති අතර දදනිකව රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය ගණනය කර 

ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 
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4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර ඇති ාරිදි මයා යවත මයහ බැැංකුයවන් ලබා දී ඇති යතොරතුරු 

අනුව අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර 

වටිනාකමින් 57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ/යහ  සමයාන අගයක   

නිකුත් කල ඇති බව නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී සෘජු ක්රමයය 

සඳහා යයොදායගන ඇති දලදා අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු බව 

නිරීක්ෂණය විය. 2013 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  28%ක් (ඉහත ක.6.ඇ. හි 

දැක්යවන වගුව)  යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා 

අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  

4.8.  Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements  

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත්  ද තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විින් ිදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත්  ද තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on 

Treasury Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු  දමය  බලාා 

තියේද යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින් තහවුරු කර ඇත. එයසේ වුවද ඉහත ක.6.(අ) යේදයේ දක්වා 

ඇති ාරිදි ාසු වය වර්ෂ 9 තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන 

දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති යහයින් (එයලස 

සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන යවන්යද්ි 

ක්රමයය  සායේක්ෂව පිරිවැය සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු  ද ඇති බව සනාථ යේ. 2013 වර්ෂයේදී 

එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  28%ක් (ඉහත ක.6.ඇ. හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා 

අනුාාතය  වඩා අඩු සහ/යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය 

විය.  
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4.10. Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු  දමය වැලැක් දමය  මයධයමය 

තැන්ාතු වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව 

නිරීක්ෂණය විය. තවද එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිදු    අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව 

යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත වාර්තා  ද යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා ඇත. එයසේ 

වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ අර්ථසාධක අරමුදල විින් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු     

Entrust Securities PLC මය වන් බැඳුම්කර වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය 

තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත  ද යනොමයැති බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල 

මයණ්ඩලය විින්  මයහ බැැංකුව යවත කර ඇති බව  සහ ඒ පිළිබඳව මයහ බැැංකුව විින් 

විමයර්ශනයන් ිදු කර ඇති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය  ද ඇත. එයහයින් ාවතින 

සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක් දමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ 

නිරන්තරයයන් ිදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු  දයම් නිරවදයතාවය සහ එය 

නිවැරදිව යල්තනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය රායය  වක 

යනොවන යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය ාරීක්ෂණයේදී 

ඇගයීමය  ලක් යනොයකරුණි.  
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2014 වර්ෂයට අදාල පිළිතුරු /නිරීක්ෂණයන්   

4.1. Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

 (අ) 2014 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 258 කදී රු.මිලියන 832,945 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  

නිකුත් කර තිබුණි. 

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්.  

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

ඇති අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය 

කුමයක්ද යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය යවත ඉදිරිාත් යනොකිරිණි.  

යකයසේ වුවද, කිිදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

යම් පිළිබඳව ිදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

2008 ජ්නවාරි ි  2008 අයරේල් දක්වා     මයාස 04 ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර ඇති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විින්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි . 

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 

 

ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 
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premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය 

සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත්වල  ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර ඇති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන දලදා 

අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය යදර්තයම්න්තුයේ 

අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව 

සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය සඳහා 

මුදල් මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය. 

(ආ) අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත 

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කර 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව 

ාහත තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  ඇතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභාගි වී ද්විතියික 

යවයළඳයාොළ තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල  සහ අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ි  

2008 ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන් ද සෘජු ක්රමයය  

ාහත ාරිදි බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව ඇති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත 

සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2014 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත්  කර තිබුණි.  

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2014 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   21,655 

Capital Alliance 3,668 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           82,005 

Entrust Securities PLC.                787 

First Capital Treasuries Ltd.            15,075 

Hongkong & Shanghai Banking 

Corp.        

36,171 

Natwealth Securities Ltd.                1,100 

Perpetual Treasuries        2,500 

Seylan Bank PLC                          28,235 

Wealth Trust Securities Ltd.             34,064 

එකතුව 225,260 
 

  (යමයය  අදාල විස්තර 4.3. (ඇ) යේදයයන් දක්වා ඇත.) 

 

(ඇ)  2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විින් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුවවීමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත 

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුවවීයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 

2015 යදසැම්බර් 22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 14 ක සහ රු.බිලියන 50 ක 

බැඳුම්කර ලැංකා බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීයම් දී අදාල කර ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද 

එනම් 2005 අයරේල් 01 දින ි ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය 

විය. 2005 අයරේල් වල  යාර යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විින් මයා 

යවත අනාවරණය කර ඇත. එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යලස මයහ 

බැැංකුව විින් විගණනය  ඉදිරිාත් කර ඇති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 2008 

ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 
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කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි    2015 යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති 

බව නිරික්ෂණය විය.  

(ඈ)  ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් නිකුත් කර ඇති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය කළ 

යුතු පිළියවත් සඳහන් කර ඇත. එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවස්ථාවන් වලදී 

මයහා භාණ්ඩාගාරය විින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා භාණ්ඩාගාරය 

විින් නිශ්චිතව නම් සඳහන් කර ඇති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද මයහ බැැංකුව විින් 

2014 වර්ෂය තුලද ාහත ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි.  

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

දිනය 

ඉල්ලුම් ක  ලිපියේ 

අංකය 

නිකුත් කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලිය

න  

අරමුණ සැයකවින් 

2014.01.23 TO/PDM/AAIB/Bond Farmers Pension 
Scheme 
Agricultural & 
Agrarian 
Insurance Board. 
(Through People’s 
Bank)   

1,000  

- 

2014.01.30 TOD/PD/09/228 President Fund 363.4  ාරිාාලන ණය හිලේ 
කිරීමය  

2014.02.07 TO/PDM/PD/09/483 Ceylon Petroleum 
Corporation 
(Through BOC)   

20,690  ලැංකා ඛනිජ්යතල් 
සැංස්ථාව  ලැංකා 
විදුලිබල මයණ්ඩලයයන් 
ලැබියයයුතු ණය පියවීමය 

2014.02.28 TO/DG/02/BP/2014 BOC 
People’s Bank  

30,000  
15,000  

අයිරා බැඳුම්කර වල  
මයාරු කිරීමය 

2014.03.06 TO/PDM/PD/09/484 Sri Lankan 
Airlines Ltd 
Mihin Lanka 
(Through BOC)    

150 USD 
 

50 USD 

රාේධනීකරණ 
වැඩස හන 

2014.03.19 TO/DEF/01/03/IMP/1
3 

NSB (Through 
BOC)   

3,000  ාරිාාලන ණය හිලේ 
කිරීමය 

2014.03.27 TO/PDM/09/484 BOC 
People’s Bank 
NSB 

3,250.5  
1,137  
1,137  

රාජ්ය බැැංකු විින් ශ්රී 
ලැංකා ගුවන් සමයාගමය 
අත්ාත් කරගත් යකො ස් 
ාවරා ගැනීමය  

2014.07.15 TO/PDM/09/484 BOC 208.2  ලැංකා ධීවර සැංස්ථාව 
ලැංකා බැැංකුයවන් 
ලබාගත් ණය පියවීමය 
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(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව ඇගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව මයඟින්ද 

සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් කිරීම් 

වල  අදාල අනුමයැතිය ලබා ගැනීමය සඳහා    අදාල කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු 

ඉල්ලීමය යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් යනොවීමය. 

ii. 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විින් 2015 යාබරවාරි 

27 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුවවීමය  තීරණය 

කිරීයම්දී යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  

හඳුනාගත් සාක්ෂි යනොවීමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුවවීයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය 

ක්රියාත්මයක වී තිබීමය. 

vi. ියලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ඇතිව කර ඇති බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය.  

vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ි  යහ  එය  යාර කාලයක ි  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව 

අනාවරණය    බව  සාක්ෂි යනොවීමය. 

2014.12.01 TO/PDM/09/484 BOC 
 

 
BOC 
 

People’s Bank 
(Through BOC) 
 

NSB (Through 
BOC) 

5,000  
 
 

 
481.8  

 

168  
 

 
168  

රාේධන දායකත්වය 
 
 
 
SLA share by back 
(Exchange Difference) 
 

2014.12.11 TO/PDM/09/484 BOC 294.15  
 
 
 

 

35.02  

BCC ආයතනයේ ණය 
ලැංකා බැැංකුව  පියවීමය  
 
ලැංකා සළුසල 
ආයතනයේ ණය ලැංකා 
බැැංකුව  පියවීමය  
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ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනොවීය.    

4.2.  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 

 

(අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විින් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිදු යනොවීමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිදුවීමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විින් හඳුන්වා දී තිබූ එමය 

ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබබවා ක යුතු ිදු වී ඇති 

බව/ ිදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය. 

       (i) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිදු යනොකරන 

බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය තුල ස්ථාානය 

කර යනොතිබීමය. 

      (ii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය ඇතුලත්    යමයයහයුම් අත්යාොත       

සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති වීමය. 

                       (iii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා නිශ්චිත 

මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා ගැනීයම් 

ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල යතොරතුරු 

ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය නිකුත් කිරීම් ය න්ඩර් 

මයණ්ඩලයේ ඇගයීමයකින් අනතුරුව ිදුවන බව විගණනය  තහවුරු යනොවීමය.) 

         (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ි ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී ඇති ාාලන ක්රමය වල  

සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 

 නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් කරන 

ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර යනොතිබීමය. 

 ඉහත ාරිදි කැඳවීමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 

 ියලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන ආකාරය 

නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  
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ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති විින් 

මයා යවත තහවුරු කර ඇත.   

4.3. 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 list of such captive sources along with 

information on placements) 

 (අ) Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනොවීය. Captive Sources 

යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව ඇති අතර එය යමයයහයුම් අත්යාොයතහි 

යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශච්ිතව සඳහන් කර යනොතිබුණි. Captive sources  යන්න  රාජ්ය 

සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ යදකමය ඇතුලත් බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 වර්ෂයේ දී 

Captive Sources යලස සඳහන් කර ඇති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  ආයතන වල  අමයතරව ියලු 

Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් අධයයනයක් කර ඇති බව  යතොරතුරු අනාවරණය 

යනො   අතර එයලස ක යුතු කර යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින්ද මයා යවත තහවුරු කර ඇත. යකයසේ 

වුවද ඉහත මුදල් මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  යාර එනම් 2005 අයරේල් මයාසයේ ි  රාජ්ය අැංශයේ 

Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.  

 (ආ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල අැංක MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති 

මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive Sources යලස EPF,ETF,  සහ NSB ාමයණක් නිශ්චිතව 

සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා මයඟින් අනුමයැතිය අයේක්ෂා කර තිබුයණ්  EPF,ETF,  සහ NSB 

වැනි හය ඳුනාගත් Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල දලදා අනුාාත 

සඳහාය. අැංක MB/PD/D/25/20/2008 හා 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා 

දී ඇත්යත් EPF සහ යවනත් captive sources යවතය. යකයසේ යවතත් 2008 වර්ෂය  යාර   ි මය 

එනම් 2005 වර්ෂයේදී ද  මයහජ්න බැැංකුව හා ලැංකා බැැංකුව යවත සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබුනද ඉහත තීරණ යදක මයඟින් එමය ආයතන යදක නිශච්ිතව  captive sources  යලස හදුනායගන 

යනොතිබුණි. තවද, captive sources යලස නිශ්චිතව හඳුනායනොගත් මයහජ්න බැැංකුව සහ ලැංකා බැැංකුව 

යවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී එමය ආයතන යදකද යසසු රාථමික ගණුයදනුකරුවන් අතර ිටි 

රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යදයදයනකු යේ. ඒ අනුව නිශ්චිතව මුදල් මයණ්ඩලය විින් captive 

sources යලස හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් රාථමික ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත බැඳුම්කර 

නිකුත් කිරීමය  2005 අයරේල් 01 දින ි මය ිදුව ඇති බව නිරීක්ෂණය යේ. එමය දින  යාර එනම් 2005 

අයරේල් 01 දින  යාර යතොරතුරු තමයන් සතුව යනොමයැති බව මයහ බැැංකු අධිාති විින් මයා යවත වාර්තා 

කර ඇති අතර ඒ අනුව එමය දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තියේද යන්න තහවුරු 

කරගත යනොහැකි විය. 
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(ඇ)2014 ජ්නවාරි 01 ි  2014 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර 

නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2014 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Acuity Securities Ltd.                   21,655 

Capital Alliance 3,668 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           82,005 

Entrust Securities PLC.                787 

First Capital Treasuries Ltd.            15,075 

Hongkong & Shanghai Banking 

Corp.        

36,171 

Natwealth Securities Ltd.                1,100 

Perpetual Treasuries        2,500 

Seylan Bank PLC                          28,235 

Wealth Trust Securities Ltd.             34,064 

එකතුව 225,260 

  

ඉහත සඳහන් කර ඇති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2014 වර්ෂයේදී නිකුත් කර 

ඇති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 

පියවීයම් 

 දිනය 

ජාතයන්තර )ැකකුම් 

හය ඳුනා ගැනීයම් 

අංකය 

 කූපන් 

අනුපාතය 

(%)  

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ 

මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාතය  

දු ප ප)  

% 

ද්විතියික 

යවය  යපො  

ඵලදා 

අනුපාතය   

ද %  යවනස 

Acuity Securities Ltd.                   

2014-01-24 LKB01024A014 11.40 9_10 40 10.00 10.58 (0.58) 

2014-01-24 LKB02033G011 13.25 19_2 40 10.80 10.85 (0.05) 

2014-04-10 LKB00417E153 8.75 3_1 500 8.15 8.93 (0.78) 

2014-04-10 LKB00417E153 8.75 3_1 500 8.15 8.93 (0.78) 

2014-04-17 LKB00922G017 11.20 8_1 50 10.00 - - 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.75 (1.00) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 150 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 100 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-02 LKB00922G017 11.20 8_1 500 10.00 - - 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 50 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-12 LKB00417E153 8.75 2_12 350 8.10 8.62 (0.52) 

2014-05-12 LKB00417E153 8.75 2_12 500 8.10 8.62 (0.52) 
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2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 50 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 50 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 100 10.00 - - 

2014-05-30 LKB00417E153 8.75 2_11 4,000 8.00 8.44 (0.44) 

2014-06-03 LKB00417E153 8.75 2_11 100 7.95 8.4 (0.45) 

2014-06-06 LKB00619I155 10.60 5_2 4,000 8.82 9.88 (1.06) 

2014-06-06 LKB00619G019 10.60 5_0 2,000 8.80 9.42 (0.62) 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 200 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 300 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 100 9.90 - - 

2014-06-13 LKB01024A014 11.40 9_5 1,175 10.00 10.55 (0.55) 

2014-06-16 LKB00922G017 11.20 7_11 300 9.78 - - 

2014-06-27 LKB00417E153 8.75 2_10 1,000 7.52 8.21 (0.69) 

2014-06-27 LKB00417E153 8.75 2_10 1,000 7.52 8.21 (0.69) 

2014-06-27 LKB00417E153 8.75 2_10 1,000 7.52 8.21 (0.69) 

2014-06-27 LKB00417E153 8.75 2_10 1,000 7.52 8.21 (0.69) 

2014-06-27 LKB00922G017 11.20 7_11 500 9.78 - - 

2014-07-01 LKB00922G017 11.20 7_11 600 9.78 - - 

2014-10-01 LKB01024A014 11.40 9_2 200 7.48 7.95 (0.47) 

2014-10-01 LKB01529E014 13.00 14_5 100 8.61 8.51 0.10 

2014-10-03 LKB01024A014 11.40 9_1 100 7.60 7.91 (0.31) 

   එකතුව 21,655  - - 

Capital Alliance                         

2014-01-20 LKB00922G017 11.20 8_4 21 9.72 - - 

2014-01-23 LKB01529A012 13.00 14_9 4 10.76 10.91 (0.15) 

2014-02-10 LKB00922G017 11.20 8_3 18 9.90 - - 

2014-02-18 LKB03044A010 13.50 29_6 200 11.50 - - 

2014-03-03 LKB03044A010 13.50 29_5 50 11.50 - - 

2014-03-04 LKB03044A010 13.50 29_5 50 11.50 - - 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 300 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-16 LKB00922G017 11.20 8_0 21 10.00 - - 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 5 10.00 - - 

2014-06-06 LKB00619G019 10.60 5_0 500 8.80 9.42 (0.62) 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 250 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 100 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 150 9.90 - - 

2014-06-16 LKB00922G017 11.20 7_11 350 9.78 - - 

2014-08-01 LKB01024A014 11.40 9_4 600 8.48 9.07 (0.59) 

2014-08-01 LKB01529E014 13.00 14_7 250 9.45 9.72 (0.27) 

2014-08-04 LKB01024A014 11.40 9_3 500 8.20 9.01 (0.81) 

2014-10-03 LKB01024A014 11.40 9_1 300 7.60 7.91 (0.31) 

      එකතුව        3,668    - - 

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           

2014-01-09 LKB00922G017  11.20  8_4        2,000  9.72 - - 
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2014-04-01 LKB00619G019 10.60 5_2 1,500 9.00 9.96 (0.96) 

2014-04-01 LKB00317C019 8.25 2_11 1,500 8.15 8.87 (0.72) 

2014-04-01 LKB00317C019 8.25 2_11 400 8.10 8.87 (0.77) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 2,000 7.65 7.61 0.04 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 2,000 7.65 7.61 0.04 

2014-04-01 LKB00314J011 9.00 0_6 6,000 7.01 - - 

2014-04-02 LKB00619G019 10.60 5_2 3,500 9.00 9.85 (0.85) 

2014-04-02 LKB00317C019 8.25 2_11 1,500 8.15 8.82 (0.67) 

2014-04-16 LKB00619G019 10.60 5_2 3,000 9.00 9.85 (0.85) 

2014-04-16 LKB00317C019 8.25 2_10 1,000 8.15 8.75 (0.60) 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 1,000 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 300 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-16 LKB00516I013 8.00 2_3 1,400 7.70 8.58 (0.88) 

2014-05-16 LKB00417E153 8.75 2_12 500 8.10 8.58 (0.48) 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 500 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 500 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 1,000 10.00 - - 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 500 10.00 - - 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 500 10.00 - - 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 500 10.00 - - 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 500 10.00 - - 

2014-05-30 LKB00922G017 11.20 7_12 6,000 9.95 - - 

2014-05-30 LKB00922G017 11.20 7_12 100 9.95 - - 

2014-06-02 LKB00417E153 8.75 2_11 500 8.00 8.43 (0.43) 

2014-06-02 LKB00417E153 8.75 2_11 400 7.95 8.43 (0.47) 

2014-06-02 LKB00922G017 11.20 7_12 250 9.95 - - 

2014-06-02 LKB00922G017 11.20 7_12 1,000 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00619I155 10.60 5_2 1,000 8.85 9.88 (1.03) 

2014-06-06 LKB00619G019 10.60 5_0 500 8.80 9.42 (0.62) 

2014-06-06 LKB00619G019 10.60 5_0 500 8.80 9.42 (0.62) 

2014-06-27 LKB00619I155 10.60 5_2 200 8.68 9.42 (0.74) 

2014-06-27 LKB00619I155 10.60 5_2 1,000 8.68 9.42 (0.74) 

2014-06-27 LKB01024A014 11.40 9_5 2,000 10.00 10.21 (0.21) 

2014-06-27 LKB00922G017 11.20 7_11 150 9.78 - - 

2014-06-27 LKB00922G017 11.20 7_11 2,000 9.78 - - 

2014-06-27 LKB00821H019 11.00 6_12 1,000 9.35 - - 

2014-07-01 LKB00619I155 10.60 5_2 800 8.68 9.34 (0.66) 

2014-07-01 LKB00922G017 11.20 7_11 5 9.42 - - 

2014-07-15 LKB00821H019 11.00 6_12 2,000 8.75 - - 

2014-07-18 LKB00619I155 10.60 5_1 1,000 8.10 8.93 (0.83) 

2014-07-18 LKB00821H019 11.00 6_11 1,000 8.75 - - 

2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 2,000 7.60 8.12 (0.52) 

2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 1,000 7.60 8.12 (0.52) 

2014-08-01 LKB00619I155  10.60  5_1        1,000  7.60 8.12 (0.52) 
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2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 1,000 7.25 8.12 (0.87) 

2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 1,000 7.25 8.12 (0.87) 

2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 1,000 7.25 8.12 (0.87) 

2014-08-01 LKB00821H019 11.00 6_11 1,000 7.95 - - 

2014-08-01 LKB00821H019 11.00 6_11 4,000 7.95 - - 

2014-08-05 LKB00619I155 10.60 5_1 7,000 7.25 8.03 (0.78) 

2014-08-12 LKB01024A014 11.40 9_3 1,000 8.05 8.74 (0.69) 

2014-09-23 LKB00922J011 10.00 7_11 8,000 7.85 - - 

2014-10-01 LKB01023I019 11.20 8_10 1,000 7.40 - - 

      එකතුව      82,005        

Entrust Securities PLC                   

2014-05-05 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.73 (0.98) 

2014-05-09 LKB00922G017 11.20 8_0 87 10.00 - - 

2014-05-12 LKB00417E153 8.75 2_12 50 8.10 8.62 (0.52) 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 100 9.90 - - 

2014-06-13 LKB03044F019 13.50 29_7 50 11.67 - - 

   එකතුව 787    

First Capital Treasuries Ltd.            

2014-01-03 LKB00619G019 10.60 5_5 250 9.35 10.05 (0.70) 

2014-01-03 LKB00619G019 10.60 5_5 500 9.35 10.05 (0.70) 

2014-01-06 LKB00619G019 10.60 5_5 250 9.35 9.99 (0.64) 

2014-01-06 LKB00619G019 10.60 5_5 250 9.35 9.99 (0.64) 

2014-02-21 LKB02034A012 13.25 19_7 100 11.07 11.03 0.04 

2014-03-07 LKB02033G011 13.25 19_1 100 11.04 11 0.04 

2014-03-10 LKB02033G011 13.25 19_1 100 11.04 11 0.04 

2014-04-01 LKB01529A012 13.00 14_7 200 10.91 10.88 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 200 7.60 7.57 0.03  

2014-04-11 LKB03044A010 13.50 29_4 200 11.75 - - 

2014-04-11 LKB03044A010 13.50 29_4 200 11.75 - - 

2014-04-11 LKB03044A010 13.50 29_4 200 11.75 - - 

2014-04-11 LKB03044A010 13.50 29_4 200 11.75 - - 

2014-04-11 LKB03044A010 13.50 29_4 200 11.75 - - 

2014-04-11 LKB00922G017 11.20 8_1 250 10.00 - - 

2014-04-11 LKB00922G017 11.20 8_1 250 10.00 - - 

2014-04-11 LKB00922G017 11.20 8_1 250 10.00 - - 
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2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 250 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 250 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 200 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 200 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 200 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 200 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB00516I013 8.00 2_4 200 7.75 8.75 (1.00) 

2014-04-25 LKB03044A010 13.50 29_3 200 11.75 - - 

2014-05-09 LKB00922G017 11.20 8_0 250 10.00 - - 

2014-05-09 LKB00922G017 11.20 8_0 250 10.00 - - 

2014-05-09 LKB03044A010 13.50 29_3 250 11.75 - - 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 250 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 250 8.05 8.51 (0.46) 

2014-06-02 LKB00417E153 8.75 2_11 250 8.00 8.43 (0.43) 

2014-06-02 LKB00417E153 8.75 2_11 250 8.00 8.43 (0.43) 

2014-06-02 LKB00922G017 11.20 7_12 75 9.95 - - 

2014-06-03 LKB00619G019 10.60 5_0 250 8.88 9.37 (0.49) 

2014-06-03 LKB00619G019 10.60 5_0 250 8.88 9.37 (0.49) 

2014-06-06 LKB00619I155 10.60 5_2 250 8.85 9.88 (1.03) 

2014-06-06 LKB03044F019 13.50 29_7 250 11.70 - - 

2014-06-06 LKB03044F019 13.50 29_7 250 11.70 - - 

2014-06-06 LKB03044F019 13.50 29_7 250 11.70 - - 

2014-06-06 LKB03044F019 13.50 29_7 250 11.70 - - 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 250 9.78 - - 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 250 9.78 - - 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 250 9.78 - - 

2014-07-03 LKB01024A014 11.40 9_4 250 9.71 10.02 (0.31) 

2014-07-03 LKB01024A014 11.40 9_4 250 9.71 10.02 (0.31) 

2014-07-03 LKB01024A014 11.40 9_4 250 9.71 10.02 (0.31) 

2014-07-03 LKB01024A014 11.40 9_4 250 9.71 10.02 (0.31) 

2014-07-11 LKB02034A012 13.25 19_3 100 10.99 10.91 0.08 

2014-07-11 LKB03044A010 13.50 29_1 100 11.41 11.18 0.23 

2014-07-15 LKB01529E014 13.00 14_7 150 10.58 10.65 (0.07) 

2014-07-18 LKB01529A012 13.00 14_3 350 10.53 10.46 0.07 

2014-07-18 LKB01529E014 13.00 14_7 300 10.58 10.46 0.12 

2014-08-04 LKB01024A014 11.40 9_3 200 8.20 9.01 (0.81) 

2014-08-04 LKB00619I155 10.60 5_1 250 7.25 8.03 (0.78) 

2014-08-12 LKB01024A014 11.40 9_3 400 8.05 8.74 (0.69) 

2014-10-01 LKB01529E014 13.00 14_5 200 8.60 8.51 0.09 

2014-10-03 LKB01024A014 11.40 9_1 500 7.60 7.91 (0.31) 

      එකතුව      15,075        
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Hongkong & Shanghai Banking Corp.        

2014-01-27 LKB00619G019 10.60 5_4 400 8.83 9.72 (0.89) 

2014-01-27 LKB00922G017 11.20 8_4 3,500 9.90 - - 

2014-03-24 LKB00415K014 8.50 1_7 370 7.60 7.57 0.03 

2014-03-24 LKB00415K014 8.50 1_7 2,630 7.60 7.57 0.03 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 1,000 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 1,000 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-22 LKB00417E153 8.75 3_0 140 8.10 8.73 (0.63) 

2014-04-22 LKB00417E153 8.75 3_0 375 8.10 8.73 (0.63) 

2014-07-15 LKB00619I155 10.60 5_1 8,000 8.10 9.07 (0.97) 

2014-07-15 LKB00619I155 10.60 5_1 8,000 8.10 9.07 (0.97) 

2014-07-15 LKB00619I155 10.60 5_1 7,000 8.10 9.07 (0.97) 

2014-11-12 LKB00516I013 8.00 1_9 3,650 6.40 6.65 (0.25) 

2014-11-17 LKB00516I013 8.00 1_9 106 6.36 6.68 (0.32) 

      එකතුව      36,171        

Natwealth Securities Ltd.                

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 50 7.75 8.72 (0.97) 

2014-06-02 LKB00417E153 8.75 2_11 500 8.00 8.43 (0.43) 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 550 9.90 - - 

   එකතුව 1,100    

Perpetual Treasuries                     

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 100 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-28 LKB00516I013 8.00 2_4 200 7.75 8.73 (0.98) 

2014-05-09 LKB00922G017 11.20 8_0 100 10.00 - - 

2014-05-16 LKB02034A012 13.25 19_4 175 11.32 11.03 0.29 

2014-05-16 LKB02034A012 13.25 19_4 175 11.32 11.03 0.29 

2014-05-16 LKB02034A012 13.25 19_4 150 11.32 11.03 0.29 

2014-06-02 LKB00922G017 11.20 7_12 150 9.95 - - 

2014-06-06 LKB01024A014 11.40 9_5 250 10.05 10.51 (0.46) 

2014-06-27 LKB03044F019 13.50 29_6 500 11.68 - - 

2014-07-18 LKB01529A012 13.00 14_3 100 10.53 10.46 0.07 

2014-07-18 LKB01529E014 13.00 14_7 250 10.58 10.46 0.12 

2014-10-01 LKB01529E014 13.00 14_5 200 8.60 8.51 0.09 

2014-10-03 LKB01529E014 13.00 14_5 150 8.50 8.28 0.22 

      එකතුව        2,500        

Seylan Bank PLC                          

2014-01-06 LKB00619G019 10.60 5_5 1,000 9.35 9.99 (0.64) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 1,500 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-02 LKB00415K014 8.50 1_7 500 7.60 7.57 0.03 

2014-04-04 LKB00516I013 8.00 2_5 500 7.75 8.82 (1.07) 

2014-04-04 LKB00415K014 8.50 1_7 1,000 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-11 LKB00516F019 8.00 2_1 1,000 7.65 8.65 (1.00) 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 500 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 2,025 8.10 8.61 (0.51) 
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2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 1,400 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 500 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 100 10.00 - - 

2014-05-30 LKB00417E153 8.75 2_11 500 8.00 8.44 (0.44) 

2014-06-03 LKB00619G019 10.60 5_0 500 8.88 9.37 (0.49) 

2014-06-03 LKB00417E153 8.75 2_11 500 7.95 8.4 (0.45) 

2014-06-06 LKB00619G019 10.60 5_0 500 8.80 9.42 (0.62) 

2014-06-06 LKB00619G019 10.60 5_0 1,000 8.80 9.42 (0.62) 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 500 9.78 - - 

2014-06-27 LKB00922G017 11.20 7_11 1,100 9.78 - - 

2014-07-11 LKB01529A012 13.00 14_3 1,750 10.63 10.63 (0.00) 

2014-07-11 LKB01529A012 13.00 14_3 510 10.63 10.53 (0.10) 

2014-07-15 LKB01529A012 13.00 14_3 2,000 10.53 10.65 (0.12) 

2014-07-18 LKB00619I155 10.60 5_1 500 8.10 8.93 (0.83) 

2014-07-18 LKB01529A012 13.00 14_3 3,600 10.53 10.46 0.07 

2014-07-18 LKB01529E014 13.00 14_7 500 10.58 10.46 0.12 

2014-08-01 LKB01529E014 13.00 14_7 1,250 9.45 9.72 (0.27) 

2014-08-12 LKB01024A014 11.40 9_3 3,000 8.05 8.74 (0.69) 

2014-10-03 LKB01024A014 11.40 9_1 500 7.60 7.91 (0.31) 

      එකතුව      28,235        

Wealth Trust Securities Ltd.             

2014-01-06 LKB00619G019 10.60 5_5 65 9.35 9.99 (0.64) 

2014-01-06 LKB00619G019 10.60 5_5 500 9.35 9.99 (0.64) 

2014-02-06 LKB00922G017 11.20 8_4 25 9.90 - - 

2014-02-21 LKB02034A012 13.25 19_7 150 11.07 11.03 0.04 

2014-02-24 LKB00922G017 11.20 8_3 272 9.90 - - 

2014-03-21 LKB01024A014 11.40 9_8 20 10.15 10.44 (0.29) 

2014-03-21 LKB01529A012 13.00 14_7 100 10.91 10.88 0.03 

2014-03-28 LKB00415K014 8.50 1_7 750 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 1,000 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 1,000 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 1,000 7.65 7.61 (0.04) 

2014-04-01 LKB00415K014 8.50 1_7 500 7.65 7.61 (0.04) 

2014-04-04 LKB00415K014 8.50 1_7 500 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-04 LKB00415K014 8.50 1_7 500 7.60 7.61 (0.01) 

2014-04-11 LKB00922G017 11.20 8_1 15 10.00 - - 

2014-04-17 LKB00922G017 11.20 8_1 6 10.00 - - 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 
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2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 500 10.93 10.85 0.08 

2014-04-22 LKB01529A012 13.00 14_6 200 10.93 10.85 0.08 

2014-04-28 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.75 (1.00) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 500 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-02 LKB00516I013 8.00 2_4 600 7.75 8.72 (0.97) 

2014-05-05 LKB00516I013 8.00 2_4 150 7.75 8.73 (0.98) 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 150 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-09 LKB00417E153 8.75 2_12 600 8.10 8.61 (0.51) 

2014-05-09 LKB00922G017 11.20 8_0 150 10.00 - - 

2014-05-09 LKB00922G017 11.20 8_0 500 10.00 - - 

2014-05-16 LKB00619G019 10.60 5_1 500 8.94 9.78 (0.84) 

2014-05-16 LKB00619G019 10.60 5_1 500 8.94 9.78 (0.84) 

2014-05-16 LKB00516I013 8.00 2_3 80 7.75 8.58 (0.83) 

2014-05-16 LKB00922G017 11.20 8_0 250 10.00 - - 

2014-05-19 LKB00417E153 8.75 2_12 500 8.10 8.51 (0.41) 

2014-05-19 LKB00417E153 8.75 2_12 500 8.10 8.51 (0.41) 

2014-05-19 LKB00417E153 8.75 2_12 500 8.10 8.51 (0.41) 

2014-05-19 LKB00417E153 8.75 2_12 250 8.10 8.51 (0.41) 

2014-05-23 LKB00417E153 8.75 2_11 250 8.05 8.51 (0.46) 

2014-05-23 LKB01529A012 13.00 14_5 61 10.91 10.85 0.06 

2014-05-23 LKB00922G017 11.20 7_12 100 10.00 - - 

2014-05-30 LKB01024A014 11.40 9_6 500 10.10 10.53 (0.43) 

2014-05-30 LKB01024A014 11.40 9_6 500 10.10 10.53 (0.43) 

2014-06-02 LKB00417E153 8.75 2_11 700 8.00 8.43 (0.43) 

2014-06-02 LKB00922G017 11.20 7_12 150 9.90 - - 

2014-06-03 LKB00417E153 8.75 2_11 500 7.95 8.4 (0.45) 

2014-06-03 LKB00417E153 8.75 2_11 250 7.95 8.4 (0.45) 

2014-06-03 LKB00922G017 11.20 7_12 150 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 500 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 500 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 500 9.90 - - 

2014-06-06 LKB00922G017 11.20 7_12 600 9.90 - - 

2014-06-13 LKB01024A014 11.40 9_5 250 10.00 10.55 (0.55) 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 500 9.78 - - 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 500 9.78 - - 

2014-06-13 LKB00922G017 11.20 7_11 20 9.78 - - 

2014-06-27 LKB01024A014 11.40 9_5 450 10.00 10.21 (0.21) 

2014-06-27 LKB00922G017 11.20 7_11 300 9.78 - - 

2014-07-01 LKB00922G017 11.20 7_11 150 9.78 - - 

2014-07-11 LKB00619I155 10.60 5_1 250 8.10 9.14 (1.04) 

2014-07-18 LKB01529A012 13.00 14_3 300 10.53 10.46 0.07 
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2014-07-18 LKB01529E014 13.00 14_7 500 10.58 10.46 0.12 

2014-07-18 LKB01529E014 13.00 14_7 250 10.58 10.46 0.12 

2014-07-18 LKB01529E014 13.00 14_7 100 10.58 10.46 0.12 

2014-07-18 LKB03044F019 13.50 29_6 100 11.42 10.86 0.56 

2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 500 7.25 8.12 (0.87) 

2014-08-01 LKB00619I155 10.60 5_1 250 7.25 8.12 (0.87) 

2014-08-04 LKB01529E014 13.00 14_7 500 9.25 9.62 (0.37) 

2014-08-12 LKB01024A014 11.40 9_3 250 8.05 8.74 (0.69) 

2014-08-12 LKB01024A014 11.40 9_3 400 8.05 8.74 (0.69) 

2014-08-19 LKB03044F019 13.50 29_5 100 9.38 9.4 (0.02) 

2014-09-03 LKB00517A018 8.00 2_4 1,000 6.90 7.26 (0.36) 

2014-09-03 LKB00517A018 8.00 2_4 1,150 6.90 7.26 (0.36) 

2014-09-03 LKB00417E153 8.75 2_8 1,000 7.00 7.26 (0.26) 

2014-09-03 LKB00417E153 8.75 2_8 1,150 7.00 7.26 (0.26) 

2014-10-01 LKB01024A014 11.40 9_2 100 7.48 7.95 (0.47) 

2014-10-03 LKB01024A014 11.40 9_1 400 7.60 7.91 (0.31) 

      එකතුව      34,064  
 

    

      මුළු එකතුව    225,260  
 

    

 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  ඇති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 

05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4 ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති 

අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.4. Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

 (අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහයවීයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි ක්රමයය 

සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය වශයයන් තීරණය කර ඇති 

බව අනාවරණය යනොවීය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක බැැංකුව විින් යමයමය විෂය  අදාලව 

නිකුත් කර ඇති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශච්ිතව සඳහන් වී යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය 

ක්රමය යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් උායය ගි කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ි ක්රමයය 

යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව යයොදා ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 29 දින මයා විින් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර ඇති ” 2015 

යාබරවාරි මයාසයේ ි  2016 මයැයි මයාසය දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහබැැංකුව 

විින් ිදුකර තිබුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විින් යාොදු 

වයාාාර පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ඉදිරිාත් කරනු ලබන වියශේෂ විගණන   වාර්තාව” නැමයති 
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වාර්තායවහි  දක්වා ඇති කරුණු අනුව 2015 යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන 

ලද බැඳුම්කර යවන්යද්ි යදක ඉහත සඳහන් කර ඇති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5  හි දැක්යවන  

විනිවිදභාවය සුරැකීයම් අවශයතාවය  අනුූලලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, 

සමයහර අවස්ථා වලදීද මයහ බැැංකුව විින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් 

කැඳ   වටිනාකම් ඉක්මයවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් 

විනිවිදභාවය සුරැකීයම් අවශයතාවය යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

2014 වර්ෂය තුල යවන්යද්ි ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් ාහත 

ාරිදි යේ. 

2014 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 

 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන වටිනාකයමහි 

ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 
 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 5.50 32.72 38.22 14.39 85.61 

යාබරවාරි - 80.09 80.09 - 100.00 

මයාර්තු 3.05 130.12 133.17 2.29 97.71 

අයරේල් 5.00 120.37 125.37 3.99 96.01 

මයැයි - 62.74 62.74 - 100.00 

ජූනි 5.95 126.21 132.16 4.50 95.50 

ජූලි 5.30 109.48 114.78 4.62 95.38 

අයග ස්තු - 44.20 44.20 - 100.00 

සැේතැම්බර් - 72.46 72.46 - 100.00 

ඔක්යත බර් 2.95 22.62 25.57 11.54 88.46 

යනොවැම්බර් - 13.79 13.79 - 100.00 

යදසැම්බර් - 18.15 18.15 - 100.00 

එකතුව 27.75 832.94 860.69 3.22 96.78 

සමුච්චිත 
එකතුව 445.52 4,702.23 5,147.75 8.65 91.35 

 

(ආ) 2014 වර්ෂයේ සහ ඉදිරි වර්ෂ 02 තුල මයහ බැැංකුව විින් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි ක්රමයය 

යයොදා යගන තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2014 8.65 

2015 81.88 

2016 100 

  

2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය පිළියවලින් 82% හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව 

නිරීක්ෂණය විය.  
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4.5. Whether placement were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

(අ) යම් යවන්යද්ියක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිබලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විින් විගණනය  අනාවරණය කර ඇත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික යවයළඳුන් / 

Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති යහයින් බැඳුම්කර 

මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිබලාෂය  රමුඛතාවය ලැබූ අවස්ථා යනොතිබූ බව නිශ්චිතව සනාථ කරගත 

යනොහැකි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

 (අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන ඇති දලදා 

අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන ඇති බව සලකා බලන ලද 

වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත වගුයව හි දැක්යවන 

ගණනය කිරිම් අනුව සමයායල චිත වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වටිනාකමින් 

56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා අඩු අගයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 

1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති 

රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව 43% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර 

බැඳුම්කර වලින් 57% ක් සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ 

අනුව සෘජු ක්රමයයේදී පිරිනමයා ඇති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිදුව ඇති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය.  

යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  

රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basic Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basic Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basic Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 

Basic Points 300 to 399 
   Basic Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 
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යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basic Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basic Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basic Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basic Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basic Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basic Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basic Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basic Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  ඇති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 

05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති 

අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis Point 05 

ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් 

යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය කර එමය Basis Point 

05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark) යලස යයොදායගන ඉහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව 

සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත යුතු 

නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා අනුාාතයන් සෘජු ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය 

ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ වර්ධනය කිරීයම් අරමුණ  අනුූලලද යන්න රශ්නගත යේ.  

යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් එකතු කර බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය 

සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 1% බවත් 2014 වර්ෂය  අදාලව ද එය 2.44% ක් බවත් නිරීක්ෂණය 

විය.  

(ඇ) 2014 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ සෘජු 

ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වලින් 73 % ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  
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වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක ත්  27% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි අගයක ත් 

නිකුත් කර ඇති බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 

යවය  යපොල අනුපාතයට 

වඩා අඩු ඵලදා අනුපාතයක් 

යටයත් නිකුත් කරන ලද 

ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන 

ලද මුළු 

ුැඳුම්කර වලින් 

ප්රතිතතයක් 

යලස  

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර වටිනාකක න් 

ප්රතිතතක් යලස 

Basis Points 1 to 99         385,118  46.24                59.78  

Basis Points 100 to 199            72,480  8.70                11.25  

එකතුව         457,597  54.94                71.03  

යවය  යපොල අනුපාතයට 

වඩා වැඩි ඵලදා අනුපාතයක් 

යටයත් නිකුත් කරන ලද 

ුැඳුම්කර    

Basis Points 1 to 4            61,422  7.37                  9.53 

Basis Points 5            15,700  1.88                  2.44  

Basis Points 6 to 99            99,038  11.89                15.37  

එකතුව         176,161  21.15                27.34  

යවය  යපොල අනුපාතයට 

සමානව නිකුත් කර ඇති 

ුැඳුම්කර            10,497  1.26                  1.63  

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය 

නිත්චිතව හය ඳුනාගත යනොහය ැකි 

වටිනාකම         188,690  22.65  - 

මුළු එකතුව         832,945  100.00              100.00  
 

 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  ඇති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ 4 යි මයාස 

05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ 4ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති 

අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 
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4.7. Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර ඇති ාරිදි මයා යවත මයහ බැැංකුයවන් ලබා දී ඇති යතොරතුරු අනුව 

අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වටිනාකමින් 

57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයක  නිකුත් කල ඇති බව 

නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී සෘජු ක්රමයය සඳහා යයොදායගන ඇති දලදා 

අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු බව නිරීක්ෂණය විය. 2014 වර්ෂයේදී එයලස 

බැඳුම්කර වටිනාකමින්  73%ක් (ඉහත 4.6.ඇ. හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  

4.8.   Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

 සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත් වී තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විින් ිදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත් වී තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

 

4.9. Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on 

Treasury Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු වීමය  බලාා තියේද 

යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර යනොමයැති බව මයහ 

බැැංකුව විින් තහවුරු කර ඇත. එයසේ වුවද ඉහත 4.6.(අ) යේදයේ දක්වා ඇති ාරිදි ාසුගිය වර්ෂ 9 

තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු 

ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති යහයින් (එයලස සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා 

ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය යවන්යද්ි ක්රමයය  සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු 

වී ඇති බව සනාථ යේ. 2014 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  73%ක් (ඉහත 4.6.ඇ. හි 

දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයක  

නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  
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4.10.  Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT 

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු වීමය වැලැක්වීමය  මයධයමය තැන්ාතු 

වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව නිරීක්ෂණය විය. තවද 

එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිදු    අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත 

වාර්තා වී යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා ඇත. එයසේ වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ 

අර්ථසාධක අරමුදල විින් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු     Entrust Securities PLC මයගින් බැඳුම්කර 

වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත වී යනොමයැති 

බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලය විින්  මයහ බැැංකුව යවත කර ඇති බව  සහ ඒ පිළිබඳව 

මයහ බැැංකුව විින් විමයර්ශනයන් ිදු කර ඇති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය වී ඇත. එයහයින් 

ාවතින සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක්වීමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ නිරන්තරයයන් 

ිදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු වීයම් නිරවදයතාවය සහ එය නිවැරදිව 

යල්ඛනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය රායය ගික යනොවන 

යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය විගණන කාර්යයේදී ඇගයීමය  

ලක් යනොයකරුණි.  
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2015 වර්ෂයට අදාල නිරීක්ෂණයන් 

4.1.Whether such placements were carried on with due approval of the Monetary 

Board 

(අ) 2015 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 25 කදී රු.මිලියන 157,591 ක් වටිනා බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  

නිකුත් කර තිබුණි. 

සෘජු නිකුත් කිරීම්වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතිය යනු සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර අරමුදල් රැස්කිරිමය සඳහා ලබා යදන මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය යලස 

සැලයක්.  

යමයමය වාර්තාව මයඟින් ආවරණය කරනු ලබන වර්ෂ 9 ක  ආසන්න කාලයකදී මයහ බැැංකුයේ 

රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් අවස්ථා 2136 කදී සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

ඇති අතර එමය එකියනක නිකුත් කිරීමය සඳහා අධිකාරි බලය ලද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය 

කුමයක්ද යන්න නිශ්චිතව විගණනය  ලබා යදන යලස මයහ බැැංකුව යවතින් ඉල්ලා තිබුණද එමය 

යතොරතුරු විගණනය ඉදිරිාත් යනොකිරිණි.  

යකයසේ වුවද, කිිදු අවස්ථාවක මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය 

මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

 යම් පිළිබඳව ිදු කළ වැඩිදුර ාරීක්ෂාවන්හිදී ාහත කරුණු අනාවරණය විය.  

2008 ජ්නවාරි ි  2008 අයරේල් දක්වා     මයාස 0ක ක කාලයක් සඳහා අැංක 

MB/PD/1/26/2008 දරණ මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකායේ සඳහන් කර ඇති ාහත සඳහන් දලදා 

අනුාාත මයත සෘජු ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරිමය  අදාලව 2008 ජ්නවාරි 07 දින 

මුදල් මයණ්ඩලය විින්  අනුමයැතිය ලබා දී තිබුණි . 

ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.45 17.35 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 

 

ඉහත සඳහන් තීරණයේ ාහත සඳහන් වගන්තිද විය. 

i. උද්ධමයන රක්යෂේාණවල යද ෂ ආවරණය කිරීමය සඳහා ාහත ාරිදි තීරණය වු 

අනුාාතයන් Inflationary expectation plus 4% real rate of return and 2% risk 

170



 

premium ාදනම් කරයගන රජ්යේ දිගුකාලීන සුරැකුම්ාත්වල ආයය ජ්නය කිරීමය 

සඳහා යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා අනුමයැතිය ලබා දීමය.  

ii. යසේවා නියුක්තිකයන්යේ භාර අරමුදල සඳහා ද එමය ාදනමින්මය රජ්යේ 

සුරැකුම්ාත්වල  ආයය ජ්න අවස්ථාව ලබා දීමය. 

iii. එමය මුදල් මයණ්ඩල ාත්රිකාව මයඟින් යය ජ්නා කර ඇති සුරැකුම්ාත් සඳහා වන 

දලදා අනුාාත මයත ආයය ජ්න අවස්ථා සලසා ගැනීමය සඳහා රාජ්ය ණය 

යදර්තයම්න්තුයේ අධිකාරිවරයා  ජ්ාතික ඉතිරිකිරීයම් බැැංකුව සමයඟ 

එකඟතාවය  එළඹීයම් අවස්ථාව සලසා දීමය. 

iv. 2008 අයරේල් මයාසය  ාසුව ාවත්නා අනුාාත පිළිබඳව සමයායල යනය කිරීමය 

සඳහා මුදල් මයණ්ඩලය  ඉදිරිාත් කිරීමය. 

(ආ) අනතුරුව 2008 යදසැම්බර් දක්වා සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත්කිරිම් වල  අදාල ාහත 

සඳහන් දලදා අනුාාතිකයන් සඳහා 2008 මයැයි 02 දින මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී 

තිබුණි. 

2008 මැයි සිට යදසැම්ුර් දක්වා යයෝජිත ඵලදා අනුපාත වුහය ය දු ප ප)  

          ුැඳුම්කරයේ 

පරිණත කාලය 
වසර 
2 

වසර 
3 

වසර 
4  

වසර 
5 

වසර 
6 

වසර 
7 

වසර 
8 

වසර 
9 

වසර 
10 

වසර 
15 

ඵලදා 

අනුපාතය ද%  18.00 17.05 16.40 15.50 14.80 14.25 13.85 13.55 13.30 12.60 
 

එයසේ තිබියදී 2008 ඔක්යත බර් 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව 

ාහත තීරණ මුදල් මයණ්ඩලය යගන තිබුණි. 

i. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ාවත්නා දලදා අනුාාතයන් සඳහා Basis Point 5 ක අගයක් 

එකතු කර යසේවක   අර්ථසාධක අරමුදල සහ අයනකුත් Captive Sources සඳහා 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය. (යකයසේ වුවද යමයමය තීරණය යමයයහයුම් 

අත්යාොත  ඇතුලත් කර යනොතිබුණි.) 

ii. ද්විතියික යවයළඳයාොළ ක යුතු සඳහා ක්රියාකාරීව සහභා ව  ද ද්විතියික 

යවයළඳයාොළ තුළ ද්රවීලලතා තත්ත්වයක් නිර්මයාණය කිරීමය සඳහා යසේවක අර්ථසාධක 

අරමුදල  සහ අයනකුත්  Captive Sources වල  ඉල්ලීමයක් කිරීමය. 

යකයසේ වුවද ඉහත සඳහන් දලදා අනුාාතයන්  ා හැනිව 2008 ජ්නවාරි 07 දින ි  

2008 ඔක්යත බර් 07 දින දක්වා කාලය තුළ යවනත් දලදා අනුාාතයන් ද සෘජු ක්රමයය  

ාහත ාරිදි බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  
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තවද ඉහත සඳහන් අනුමයැතීන් වල සඳහන්ව ඇති Captive Sources වල  අමයතරව ාහත 

සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික යවයළඳුන් යවතද 2015 වර්ෂයේදී සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත්  කර තිබුණි.  

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2015 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           10,000 

Hongkong & Shanghai Banking 

Corp  

3,400 

Seylan Bank PLC                          2,000 

Wealth Trust Securities Ltd.             6,598 

එකතුව 21,998 

   

  (යමයය  අදාල විස්තර ක.3. (ඇ) යේදයයන් දක්වා ඇත.) 

 

(ඇ)  2008 යදසැම්බර් මයාසයයන් අනතුරුව ද මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු 

අධිාති විින් සෘජුක්රමයය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය කළ 2015 යාබරවාරි 27 දින 

දක්වාමය සෘජු ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි. තවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයත 

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දයමයන් අනතුරුව 2015 මයාර්තු 31 දින සහ 

2015 යදසැම්බර් 22 දින සෘජු ක්රමයය  පිළියවලින් රු.බිලිනය 1ක ක සහ රු.බිලියන 50 ක 

බැඳුම්කර ලැංකා බැැංකුව යවත නිකුත් කර තිබුණි. එයලසමය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීයම් දී අදාල කර ගන්නා දලදා අනුාාත තීරණය කල 2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද 

එනම් 2005 අයරේල් 01 දින ි ද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබු බව නිරීක්ෂණය 

විය. 2005 අයරේල් වල  යාර යතොරතුරු තමයන් සතු යනොවන බව මයහ බැැංකුව විින් මයා 

යවත අනාවරණය කර ඇත. එයහයින් 2005 අයරේල් මයාසය  යාර කාලයේදීද සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුයණ්ද යනොමයැතිද යන්නද ාරීක්ෂා කළ යනොහැකි විය. සෘජු ක්රමයය  

බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක් රියාවලිය  සම්බන්ධිත මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යලස මයහ 

බැැංකුව විින් විගණනය  ඉදිරිාත් කර ඇති අනුමයැතීන් අතරින් ාැරණිමය එනම් 2008 

ජ්නවාරි 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය  යාර යමයන්මය සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරිමය තාවකාලිකව අත්හි    2015 යාබරවාරි 27 දින  ාසුවද බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති 

බව නිරික්ෂණය විය.  

 (ඈ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව විින් නිකුත් කර ඇති යමයයහයුම් 

අත්යාොයතහි 2.B යේදයයහි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව අනුගමයනය කළ 

යුතු පිළියවත් සඳහන් කර ඇත. එකී පිළියවත්හි එක් අැංගයක් යලස විවිධ අවස්ථාවන් වලදී 

172



 

මයහා භාණ්ඩාගාරය විින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම්/දැනුම්දීම් වල  අනුවද මයහා භාණ්ඩාගාරය 

විින් නිශ්චිතව නම් සඳහන් කර ඇති ආයතන/ රාථමික යවළඳුන් යවතද මයහ බැැංකුව විින් 

2015 වර්ෂය තුලද ාහත ාරිදි සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුණි.  

මහය ා 

භාණ්ඩාගාරය 

විසින් ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

දිනය 

ඉල්ලුම් ක  ලිපියේ 

අංකය 

නිකුත් කරන ලද 

ආයතනය 

ඉල්ලුම් 

කරන ලද 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

අරමුණ සැයකවින් 

2015.03.30 TO/PDM/09/490 National Water 
Supply and 
Drainage Board 
(Through BOC)  

13,900  

- 

2015.12.07 TO/PDM/PD/09/483 Ceylon 
Petroleum 
Corporation 
(Through BOC) 

25,000  ලැංකා ඛනිජි යතල් 
සැංස්ථායේ යශේෂාත්රය 
ශක්තිමයත් කිරීමය සඳහා වන 
රාේධන  

2015.12.07 TO/BE2/1/BOC/R/15 BOC 25,000  ජ්නාධිාති යල්කම්, ශ්රී ලැංකා 
ගුවන් හමුදාව සහ ශ්රී ලැංකා 
නාවික හමුදායේ ආනයන 
බිල්ාත් පිය දමය 

 

 

(ඉ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම් වල  අදාලව මුදල් මයණ්ඩලයේ විධිමයත් අනුමයැතියක් 

තියේද යන්න පිළිබඳව ඇගයීයම්දී ාහත තත්ත්වයන් අවධානය  ලක් යකරුණි. 

i. 2008 ජ්නවාරි 07 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය සඳහා යයොදාගන්නා 

දලදා අනුාාත සඳහා අනුමයැතිය ලබාගැනීමය ිදුකර තිබුණද අදාල ාත්රිකාව 

මයඟින්ද සෘජු නිකුත් කිරීම් සඳහා අනුමයැතිය ඉල්ලා යනොතිබීමය සහ එය සෘජු නිකුත් 

කිරීම් වල  අදාල අනුමයැතිය ලබා ගැනීමය සඳහා    කවර ආකාරයේ යහ  ාළමු 

ඉල්ලීමය යලස හඳුනාගැනීමය  සාක්ෂියක් යනො දමය. 

ii.  2008 ජ්නවාරි 07 දින  යාරද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය. 

iii. බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල ක්රමයයේදයක් යලස සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් 

කිරීමය පිළිබඳව යමයයහයුම් අත්යාොයතහි සඳහන් කර තිබීමය. 

iv. මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතියකින් යතොරව මයහ බැැංකු අධිාති විින් 2015 යාබරවාරි 

27 දින සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුව දමය  තීරණය 

කිරීයම්දී යමයමය ක්රමයය විධිමයත් අනුමයැතියකින් යතොරව අනුගමයනය කර තිබූ බව  

හඳුනාගත් සාක්ෂි යනො දමය. 

v. ඉහත ාරිදි තාවකාලිකව සෘජු ක්රමයය අත්හිුව දයමයන් අනතුරුවද එමය ක්රමයය 

ක්රියාත්මයක  ද තිබීමය. 
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vi. ියලුමය සෘජු නිකුත් කිරීම් මුදල් මයණ්ඩල අනුමයැතිය ඇතිව කර ඇති බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත ලිඛිතව අවධාරණය කර තිබීමය.  

vii. 2005 වර්ෂයේ අයරේල් මයස ි  යහ  එය  යාර කාලයක ි  2015 වර්ෂය දක්වාමය 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමය සහ එය අවිධිමයත් ක්රියාවක් බව 

අනාවරණය    බව  සාක්ෂි යනො දමය. 

ඉහත කරුණු පිළිබඳව අවධානය යයොමු කිරීයම්දී, මයහ බැැංකුව විින් විධිමයත් මුදල් මයණ්ඩල 

අනුමයැතියකින් යතොරව සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති බව විශ්වාස කිරීමය  යහේතුවන 

රමයාණාත්මයක කරුණු මයායේ අවධානය  ලක් යනො දය.    

4.2. 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 

 (අ) ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විින් අරමුදල් රැස්කිරිම් විනිවිද භාවයකින් යතොරව ිදු යනො දමය ත් 

අවිධිමයත් ක්රියාවන් ිදු දමය වැලැක්විමය ත් අභයන්තර ාාලන ක්රමය සහ තිරණ ගැනීයම් ක්රියාවලි 

හඳුන්වා දි තිබුණද මයතු දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් මයහ බැැංකුව විින් හඳුන්වා දී තිබූ එමය 

ක්රියාවලින් /ාද්ධතීන් රමයාණවත් යනොවන බව සහ එමය ාාලනයන් අිබබවා ක යුතු ිදු  ද ඇති 

බව/ ිදුවිය හැකි බව නිරීක්ෂණය විය. 

             (i) බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය  අදාල දුරකථන සැංවාද ාටිගත කිරීම් ිදු 

යනොකරන බව සහ CCTV කැමයරා ාද්ධතියක් අදාල කාර්යාල සහ ගනුයදනු කාමයරය 

තුල ස්ථාානය කර යනොතිබීමය. 

(ii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරිමය  අදාල ක්රමයයේදය ඇතුලත්    යමයයහයුම් අත්යාොත 

සඳහා විධිමයත් අනුමයැතියක් යනොමයැති  දමය. 

                              (iii) භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කිරීයම් එක් එක් අවස්ථාවන් සඳහා 

නිශ්චිත මූදල් මයණ්ඩල අනුමයැතීන් යහ  යම් කමිුවවක සාමුහික අනුමයැතිය ලබා 

ගැනීයම් ක්රමයයේදයක් හදුන්වා දි යනොතිබීමය. (එකියනක බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  

අදාල යතොරතුරු ාත්රිකායේ ය න්ඩර් කමිුව සභාාති යලස අත්සන් තබා තිබුණද එමය 

නිකුත් කිරීම් ය න්ඩර් මයණ්ඩලයේ ඇගයීමයකින් අනතුරුව ිදුවන බව විගණනය  

තහවුරු යනො දමය.) 

                (iv) යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යවන්යද්ි ක්රමයය  අදාලව හඳුන්වාදී ඇති ාාලන ක්රමය වල  

සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය  අදාලව ාාලන ක්රමය හඳුන්වා දී යනොතිබීමය. 
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 නිදසුන :- 

 රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යවත බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා කැඳවිම් 

කරන ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා යනොතිබීමය හා ක්රියාත්මයක කර 

යනොතිබීමය. 

 ඉහත ාරිදි කැඳ දමය කරන රාථමික ගනුයදනුකරුවන් කවුරුන්ද යන්න 

තීරණය කරන ආකාරය නිශ්චිතව දක්වා යනොතිබීමය. 

 ියලු රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සමයාන අවස්ථා ලබාගත හැකි ාරිදි 

බැඳුම්කර ඉල්ලුම් කිරීමය  රාථමික ගනුයදනුකරුවන් දැනුවත් කරන 

ආකාරය නිශ්චිතව හඳුන්වා දී යනොතිබීමය.  

(V) මුදල් මයණ්ඩලයේ අනුමයැතියකින් යතොරව 2015 යාබරවාරි 27 වන දින ි  සෘජු 

ක්රමයය  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය තාවකාලිකව අත්හිුවවිමය  මයහ බැැංකු 

අධිාතිවරයා විින් තීරණය කර ඉන්ාසු එනම් 2015 මයාර්තු 06 වන දින එමය තීරණය  

මුදල් මයණ්ඩලය  දැනුම් දි ඇති බව 

ඉහත සඳහන් දුර්වලතාවයන් සෘජු ක්රමයය  අදාලව විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වුවද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාලව ාැමිණිලි තමයන් යවත ලැබී නැති බව අධිාති විින් 

මයා යවත තහවුරු කර ඇත.   

4.3. 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 list of such captive sources along with information on 

placements) 

 (අ) Captive Sources මුල් වර  2008 වර්ෂයේදී හඳුනාගත් බව  තහුවරු යනො දය. Captive 

Sources යන්න පිළිබඳව නිවැරදි නිර්වයනය කුමයක්ද යන්න රශ්නගතව ඇති අතර එය 

යමයයහයුම් අත්යාොයතහි යහ  මුදල් මයණ්ඩල තීරණ වල නිශ්චිතව සඳහන් කර යනොතිබුණි. 

Captive sources යන්න  රාජ්ය සහ යාෞද්ගලික ආයතනික අැංශ යදකමය ඇතුලත් බව මයහ 

බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. 

2008 ජ්නවාරි 07 දිනැති MB/PD/1/26/2008 දරන මුදල් මයණ්ඩල තීරණ අනුව 2008 වර්ෂයේ 

දී Captive Sources යලස සඳහන් කර ඇති EPF,ETF,  සහ NSB වැනි  ආයතන වල  

අමයතරව ියලු Captive Sources හඳුනාගැනීමය සඳහා විධිමයත් අධයයනයක් කර ඇති බව  

යතොරතුරු අනාවරණය යනො   අතර එයලස ක යුතු කර යනොමයැති බව මයහ බැැංකුව විින්ද මයා 

යවත තහවුරු කර ඇත. යකයසේ වුවද ඉහත මුදල් මයණ්ඩල තීරණය ගැනීමය  යාර එනම් 2005 

අයරේල් මයාසයේ ි  රාජ්ය අැංශයේ Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර 

තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.  
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 (ආ) සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල අැංක MB/PD/1/26/2008 සහ 2008 ජ්නවාරි 07 

දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණය මයඟින් Captive Sources යලස EPF,ETF,  සහ NSB ාමයණක් 

නිශ්චිතව සඳහන් කර තිබුණද අදාල ාත්රිකා මයඟින් අනුමයැතිය අයේක්ෂා කර තිබුයණ්  EPF,ETF,  

සහ NSB වැනි හය ඳුනාගත් Captive Sources යවත සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  අදාල 

දලදා අනුාාත සඳහාය. අැංක MB/PD/D/25/20/2008 හා 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් 

මයණ්ඩල අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් EPF සහ යවනත් captive sources යවතය. යකයසේ යවතත් 

2008 වර්ෂය  යාර   ි මය එනම් 2005 වර්ෂයේදී ද  මයහජ්න බැැංකුව හා ලැංකා බැැංකුව යවත සෘජු 

ක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබුනද ඉහත තීරණ යදක මයඟින් එමය ආයතන යදක නිශ්චිතව  

captive sources  යලස හදුනායගන යනොතිබුණි. තවද, captive sources යලස නිශ්චිතව 

හඳුනායනොගත් මයහජ්න බැැංකුව සහ ලැංකා බැැංකුව යවත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් දී එමය ආයතන 

යදකද යසසු රාථමික ගණුයදනුකරුවන් අතර ිටි රාථමික ගණුයදනුකරුවන් යදයදයනකු යේ. ඒ 

අනුව නිශ්චිතව මුදල් මයණ්ඩලය විින් captive sources යලස හඳුනායනොගත් ඉහත සඳහන් රාථමික 

ගණුයදනුකරුවන්  ද සෘජුක්රමයය මයත බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය  2005 අයරේල් 01 දින ි මය ිදුව ඇති 

බව නිරීක්ෂණය යේ. එමය දින  යාර එනම් 2005 අයරේල් 01 දින  යාර යතොරතුරු තමයන් සතුව 

යනොමයැති බව මයහ බැැංකු අධිාති විින් මයා යවත වාර්තා කර ඇති අතර ඒ අනුව එමය දින  යාරද සෘජු 

ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තියේද යන්න තහවුරු කරගත යනොහැකි විය. 

(ඇ) 2015 ජ්නවාරි 01 ි  2015 යදසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුලදී රාජ්ය අැංශයේ රාථමික 

ගනුයදනුකරුවන් යනොවන ාහත සඳහන් යාෞද්ගලික අැංශයේ ආයතන යවතද සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර 

නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 

ප්රාථමික ක යවය   ආයතනය 2015 වර්ෂය තු  

නිකුත් ක  

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන  

Commercial Bank of Ceylon Ltd.           10,000 

Hongkong & Shanghai Banking 

Corp  

3,400 

Seylan Bank PLC                          2,000 

Wealth Trust Securities Ltd.             6,598 

එකතුව 21,998 

 

ඉහත සඳහන් කර ඇති යාෞද්ගලික අැංශයේ රාථමික ගනුයදනුකරුවන් යවත 2015 වර්ෂයේදී නිකුත් 

කර ඇති බැඳුම්කර පිළිබඳ  විස්තර ාහත දැක්යේ. 
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පියවීයම් 

 දිනය 

ජාතයන්තර )ැකකුම් 

හය ඳුනා ගැනීයම් 

අංකය 

 කූපන් 

අනුපාතය 

(%)  

කල්පියරන 

කාලය 

දවර්ෂය_ 

මාස  

පිළිගත් 

වටිනාකම 

දරු.ක ලියන) 

ඵලදා 

අනුපාතය  

දු ප ප)  % 

ද්විතියික 

යවය  යපො

  ඵලදා 

අනුපාතය   

ද %  යවනස 

Commercial Bank of Ceylon Ltd 

2015-01-23 LKB00516F019 8.00 1_4 5,000 6.45 5.95 0.50 

2015-02-13 LKB00417E153 8.75 2_3 5,000 7.03 7.05 (0.02) 

      එකතුව     10,000        

Hongkong & Shanghai Banking Corp.        

2015-02-26 LKB00517F157 8.00 2_3 1,700 7.00 7.09 (0.09) 

2015-02-26 LKB00819K017 8.00 4_8 1,700 7.40 7.43 (0.03) 

      එකතුව        3,400        

Seylan Bank PLC                          

2015-01-23 LKB00516F019 8.00 1_4 2,000 6.45 5.95 0.50 

      එකතුව        2,000        

Wealth Trust Securities Ltd.             

2015-01-16 LKB00516F019 8.00 1_4 500 6.32 6.33 (0.01) 

2015-01-29 LKB01024A014 11.40 8_10 500 8.07   

2015-01-29 LKB01024A014 11.40 8_10 500 8.07   

2015-01-29 LKB01024A014 11.40 8_10 500 8.07   

2015-01-29 LKB01024A014 11.40 8_10 500 8.07   

2015-02-09 LKB01024A014 11.40 8_9 750 8.15   

2015-02-09 LKB01024A014 11.40 8_9 750 8.15   

2015-02-09 LKB01024A014 11.40 8_9 750 8.15   

2015-02-09 LKB01024A014 11.40 8_9 750 8.15   

2015-02-09 LKB01024A014 11.40 8_9 598 8.15   

2015-02-16 LKB00516I013 8.00 1_6 500 6.45 6.3 0.15 

      එකතුව        6,598        

      

මුළු 

එකතුව     21,998  
 

    
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  ඇති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 

05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ ක ක් සහ මයාස 5 ක් ඇති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති 

අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 
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4.4. Whether public auctions were adequately conducted to promote government securities 

market in the medium to long run in line with global best practices 

 (අ) රජ්යේ සුරකුම්ාත් යවයළඳාළ යමයයහය දයම්දී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි ක්රමයය 

සහ සෘජු ක්රමයය යයොදා ගත යුතු රශස්ථ යහ  නිශ්චිත අනුාාතය යග ලීය වශයයන් තීරණය කර ඇති 

බව අනාවරණය යනො දය. ජ්ාතයන්තර මූලය අරමුදල හා යල ක බැැංකුව විින් යමයමය විෂය  අදාලව 

නිකුත් කර ඇති අත්යාොයතහිදී යම් පිළිබඳව නිශච්ිතව සඳහන්  ද යනොතිබුණි. යබොයහ  ර වල යමයමය 

ක්රමය යදකමය විවිධ අනුාාතයන් ය යත් උායය  ව කර ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. යවන්යද්ි ක්රමයය 

යග ලීය ක්රමයයේදයන්  අනුව යයොදා ගන්නා බව මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත අවධාරණය කර ඇත. 

යකයසේ වුවද, 2016 ජූනි 29 දින මයා විින් ාාලියම්න්තුව  ඉදිරිාත් කර ඇති “2015 යාබරවාරි 

මයාසයේ ි  2016 මයැයි මයාසය දක්වා කාල ාරිච්යේදය තුළ ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව විින් ිදුකර 

තිබුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත්කිරීමය පිළිබඳව විගණකාධිාති විින් යාොදු වයාාාර 

පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ඉදිරිාත් කරනු ලබන වියශේෂ විගණන වාර්තාව” නැමයති 

වාර්තායවහි  දක්වා ඇති කරුණු අනුව 2015 යාබරවාරි 27 හා 2016 මයාර්තු 29 දින ාවත්වන 

ලද බැඳුම්කර යවන්යද්ි යදක ඉහත සඳහන් කර ඇති අත්යාොයතහි යේද අැංක 5  හි දැක්යවන 

විනිවිදභාවය සුරැකීයම් අවශයතාවය  අනුූලලව ාවත්වා යනොමයැති බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, 

සමයහර අවස්ථා වලදීද මයහ බැැංකුව විින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කිරීමය සඳහා ඉල්ලුම් 

කැඳ   වටිනාකම් ඉක්මයවා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබීමයද ඉහත සඳහන් 

විනිවිදභාවය සුරැකීයම් අවශයතාවය යනොසලකා හැරීමයක් යලස නිරීක්ෂණය විය.   

 2015 වර්ෂය තුල යවන්යද්ි ක්රමයය  සහ සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබූ අනුාාතයන් ාහත 

ාරිදි යේ. 

2015 වර්ෂය ස හය ා නිකුත් ක  ුැඳුම්කර වටිනාකම සහය  ක්රමයදදය 

 

මාසය 

ුැඳුම්කර නිකුත් කිරීයම් ක්රමයදදය සහය  වටිනාකම  

(රු.බිලියන) 

නිකුත් කරන වටිනාකයමහි 

ප්රතිතතය 

යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය එකතුව යවන්යද්සි සෘජු ක්රමය 

ජ්නවාරි 4.00 69.92 73.92 5.41 94.59 

යාබරවාරි - 23.52 23.52 - 100.00 

මයාර්තු 117.00 14.14 131.15 89.22 10.78 

අයරේල් 89.31 - 89.31 100.00 - 

මයැයි 35.25 - 35.25 100.00 - 

ජූනි 70.79 - 70.79 100.00 - 

ජූලි 81.24 - 81.24 100.00 - 

අයග ස්තු 89.32 - 89.32 100.00 - 

සැේතැම්බර් 106.32 - 106.32 100.00 - 

ඔක්යත බර් 13.16 - 13.16 100.00 - 

යනොවැම්බර් 55.81 - 55.81 100.00 - 
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යදසැම්බර් 50.14 50.00 100.14 50.07 49.93 

එකතුව 712.33 157.59 869.92 81.88 18.12 

මුළු එකතුව 1,157.85 4,859.82 6,017.67 19.24 80.76 

 

(ආ) 2015 සහ 2016 වර්ෂ වලදී මයහ බැැංකුව විින් බැඳුම්කර වල  අදාලව යවන්යද්ි ක්රමයය යයොදා යගන 

තිබූ අනුාාතයන් ාහත ාරිදි විය. 

වර්ෂය වාර්ෂික සාමානය 

2015 81.88 

2016 100 

 

2015 වර්ෂයේදී සහ 2016 වර්ෂයේදී එය පිළියවලින් 82% හා 100% ක් දක්වා වර්ධනය  ද ඇති බවත් 

නිරීක්ෂණය විය.  

4.5. Whether placement were open only for securities offered for particular auction or other 

securities at the choice of investors 

 (අ) යම් යවන්යද්ියක  අදාල සුරැකුම් (බැඳුම්කර) යමයන්මය එමය යවන්යද්ිය  යයොමු යනොකළ  

යවනත් සුරැකුම්ාත් ද  රාථමික ගනුයදනුකරුවන්  සෘජු ක්රමයය මයඟින්  අයලවි කර තිබුණි. 

එයසේ වුවද එයලස සෘජු ක්රමයය මයඟින් යවනත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අයලවි කරනුයේ 

ගැණුම්කරුයේ කැමයැත්ත මයත ාමයණක් යනොව මයහ බැැංකුයේ අිබලාෂය මයත බව මයහ බැැංකුව 

විින් විගණනය  අනාවරණය කර ඇත.  

(ආ) යකයසේ යවතත් සෘජු ක්රමයය  අදාලව ඉදිරියාළ කාර්යාලය (Front Office) සහ රාථමික යවයළඳුන් / 

Captive Sources සමයඟ කරන සාකච්ඡා ාටිගත කර යහ  වාර්තා කර යනොමයැති යහයින් බැඳුම්කර 

මිලදී ගන්නා ාාර්ශ්වයේ අිබලාෂය  රමුඛතාවය ලැබූ අවස්ථා යනොතිබූ බව නිශ්චිතව සනාථ කරගත 

යනොහැකි විය.  

4.6. Whether yield rates offered on placements were fair and supported with evidence on 

market yield rates 

 (අ) යවයළඳයාොල දලදා අනුාාතිකයන් සමයඟ සසදන වි  සෘජු ක්රමයය  අදාල කරයගන ඇති දලදා 

අනුාාතිකයන් සායේක්ෂව රජ්ය  අවමය පිරිවැයක්  වන ාරිදි යයොදායගන ඇති බව සලකා බලන ලද 

වර්ෂ 9   අදාල ාහත දැක්යවන කරුණු යහේතුයවන් නිරීක්ෂණය විය. ාහත වගුයව හි දැක්යවන 

ගණනය කිරිම් සමයායල චිත අනුව වර්ෂ 9 තුළ සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වටිනාකමින් 

56% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය  වඩා අඩු අගයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 

1% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  සමයාන දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර ඇති බවත්, 
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යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි අනුාාතයක  සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති 

රමයාණය එමය වර්ෂ 9   අදාලව ක3% බවත් නිරීක්ෂණය යේ. ඒ අනුව මුළු සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර 

බැඳුම්කර වලින් 57% ක් සායේක්ෂව අවමය පිරිවැයක් වන ාරිදි නිකුත් කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ 

අනුව සෘජු ක්රමයයේදී පිරිනමයා ඇති දලදා අනුාාත රජ්ය  ිදුව ඇති පිරිවැය ාදනමින් සලකන වි  

සාධාරණ හා යුක්ති සහගත යනොවන බව  නිරීක්ෂණය යනොවිය.  

 

යවය  යපොල ඵලදා අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර  

මුළු එකතුව 

ද2008 සිට 2015 

දක්වා  රු.ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් 

ප්රතිතතයක් යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ 

ුැඳුම්කර වටිනාකක න් 

ප්රතිතතක් යලස 

Basis Points 1 to 99 1,861,869 39.28 48.65 

Basis Points 100 to 199 221,740 4.68 5.79 

Basis Points 200 to 299 48,503 1.02 1.27 

Basis Points 400 to 499 17,894 0.38 0.47 

එකතුව 2,150,007 45.36 56.17 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි 

ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් නිකුත් 

කරන ලද ුැඳුම්කර       

Basis Points 1 to 4 258,920    5.46                     6.76 

Basis Points 5 32,573    0.69                     0.85  

Basis Points 6 to 99 1,205,139   25.43                    31.49  

Basis Points 100 to 199 129,680  2.74                     3.39  

Basis Points 200 to 299 11,909  0.25                     0.31 

Basis Points 300 to 399 973  0.02                      0.03  

Basis Points 400 to 499 117  0.00                      0.00  

Basis Points 500 to 599 412  0.01                      0.01  

එකතුව 1,639,723  34.60                    42.84  

යවය  යපොල අනුපාතයට සමානව 

නිකුත් කර ඇති ුැඳුම්කර 37,707  0.80                     0.99  

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය නිත්චිතව 

හය ඳුනාගත යනොහය ැකි වටිනාකම 912,063  19.24    

මුළු එකතුව 4,739,500  100.00                  100.00  
 

(ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  ඇති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 

05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ කක් සහ මයාස 5 ක් ඇති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති 
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අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

(ආ) 2008 ඔක්යත බර් 07 දිනැති මුදල් මයණ්ඩල තීරණ මයඟින් යවයළඳයාොල අනුාාතය  Basis Point 05 

ක් එකතු කර දලදා අනුාාතය ගණනය කිරීමය  අනුමයැතිය ලබා දී ඇත්යත් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් 

යවයළඳයාොයළහි වර්ධනය පිළිබඳවද අවධානය යයොමුකර යැයි උාකල්ානය කර එමය Basis Point 

05 මූලික ාාදක මිනුම් දණ්ඩ (Benchmark)  යලස යයොදායගන ඉහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් පිළිබඳව 

සලකා බලන ලදී. එහිදී යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් එකතු කර ලබා ගත යුතු 

නිශ්චිත දලදා අනුාාතයයන්  බැහැර යවනත් දලදා අනුාාතයන් සෘජු ක්රමයයේ දී යයොදායගන තිබීමය 

ඉහත සඳහන් සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ වර්ධනය කිරීයම් අරමුණ  අනුූලලද යන්න රශ්නගත යේ.  

යවයළඳයාොළ අනුාාතය  Basis Point 05  ක් එකතු කර බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති රමයාණය 

සමයායල චිත වර්ෂ 9   අදාලව 1% බවත් 2015 වර්ෂය  අදාලව ද එය 0% ක් බවත් නිරීක්ෂණය විය. 

 (ඇ) 2015 වර්ෂය  අදාලව යවයළඳයාොළ අනුාාත සහ දලදා අනුාාත සැසදීයම්දී එමය වර්ෂය තුළ සෘජු 

ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වලින් 38% ක් එවක  ාැවැති යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා අඩු අගයක ත්  62% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා වැඩි අගයක ත් නිකුත් කර ඇති 

බව ාහත ාරිදි  නිරීක්ෂණය විය. 

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

අඩු ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර රු. ක ලියන 

නිකුත් කරන ලද 

මුළු ුැඳුම්කර 

වලින් ප්රතිතතයක් 

යලස 

යවය   අනුපාතයන් 

ලුාගත හය ැකි වූ ුැඳුම්කර 

වටිනාකක න් ප්රතිතතක් 

යලස 

Basis Points 1 to 99             46,650  29.60               38.37  

එකතුව             46,650  29.60               38.37  

යවය  යපොල අනුපාතයට වඩා 

වැඩි ඵලදා අනුපාතයක් යටයත් 

නිකුත් කරන ලද ුැඳුම්කර    

Basis Points 1 to 4             51,284  32.54               42.18  

Basis Points 6 to 99             23,644  15.00               19.45  

එකතුව             74,927  47.55               61.63  

යවය  යපොල අනුපාතයට 

සමානව නිකුත් කර ඇති 

ුැඳුම්කර  -  -                      -    

කරන ලද ුැඳුම්කර වල 

යවය  යපොල අනුපාතය 

නිත්චිතව හය ඳුනාගත යනොහය ැකි 

වටිනාකම             36,014  22.85  - 

එකතුව           157,591  100.00             100.00  
 

 (ඉහත ගණනය සඳහා යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතයන් ලබාගැනීයම්දී බැඳුම්කර වල කල්පිරීමය  ඇති 

වර්ෂය  අඩු ඉදිරි මයාස ගණන පූර්ණ වර්ෂයක් යලස සලකා ඇත. එනම් නිදසුනක් යලස වර්ෂ ක යි මයාස 
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05 ක් එනම් කල්පිරීමය  වර්ෂ කක් සහ මයාස 5 ක් ඇති බැඳුම්කරයක යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය 

යලස වසර 5 ක  අඩු කාලයක බැඳුම්කරයක  අදාළ දලදා අනුාාතය යයදායගන ඇත. තවද, 

යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය යලස ද්විතික යවළඳායලහි දලදා අනුාාතය අදාල කර යගන ඇති 

අතර දදනිකව රාථමික ගණුයදනුකරුවන් විින් ගණුයදනු කරනු ලබන වටිනාකම් වල සාමයානය 

ගණනය කර ලබාගත් අනුාාතය ද්විතියික යවළඳයාොළ දලදා අනුාාතිකය යලස සලකන ලදී.) 

4.7.     Whether yield rates on private placements have been lower than market yield rates 

  ඉහත යේදයයන් නිරීක්ෂණය කර ඇති ාරිදි මයා යවත මයහ බැැංකුයවන් ලබා දී ඇති යතොරතුරු අනුව 

අදාල වර්ෂ 9 ක කාලය ඇතුළත මයහ බැැංකුව සෘජු ක්රමයය  නිකුත් කර ඇති බැඳුම්කර වටිනාකමින් 

57% ක් යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන අගයන්  නිකුත් කල ඇති බව 

නිරීක්ෂණය වන යහයින් සායේක්ෂව වැඩි අවස්ථා ගණනකදී සෘජු ක්රමයය සඳහා යයොදායගන ඇති දලදා 

අනුාාතය යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු බව නිරීක්ෂණය විය. 2015 වර්ෂයේදී එයලස 

බැඳුම්කර වටිනාකමින්  38%ක් (ඉහත ක.6.ඇ. හි දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  

වඩා අඩු දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.  

4.8.   Whether government securities market development has been suppressed by such 

placements 

සෘජු ක්රමයය  බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය නිසා රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය 

ය ාත්  ද තියේද යන්න පිළිබඳ පුළුල් අධයයනයක් මයහ බැැංකුව විින් ිදුකර යනොමයැති බව 

මයහ බැැංකුව විින් මයා යවත දන්වා ඇත. විවිධ සීමයාකාරි තත්ත්වයන් ාැවතීමය නිසා රාජ්ය 

විගණනය මයඟින්ද ඒ පිළිබඳව ාරීක්ෂාවක් ිදුකර යනොමයැත. එයහයින් සෘජු ක්රමයය භාවිතය 

යහේතුයවන් රජ්යේ සුරැකුම්ාත් යවයළඳයාොයලහි සැංවර්ධනය ය ාත්  ද තියේද නැතිද යන්න  

පිළිබඳව යමයමය අවස්ථායේ දී පිළිතුරක් ලබා දිය යනොහැක. 

4.9.   Whether placements have helped reduce the funding cost to the government on 

Treasury Bills and Bonds compared to market interest rates 

සෘජු ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමය රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය අඩු  දමය  බලාා තියේද 

යන්න පිළිබඳව මයහ බැැංකුයේ රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව යවතින් අධයනයක් කර යනොමයැති බව මයහ 

බැැංකුව විින් තහවුරු කර ඇත. එයසේ වුවද ඉහත ක.6.(අ) යේදයේ දක්වා ඇති ාරිදි ාසු වය වර්ෂ 9 

තුළ යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු සහ /යහ  සමයාන දලදා අනුාාතයන්  57% ක් සෘජු 

ක්රමයය මයඟින් බැඳුම්කර නිකුත් කර ඇති යහයින් (එයලස සායේක්ෂව අඩු එලදා අනුාාතයන් යයොදා 

ගැනීමය නිසා ) රජ්යේ අරමුදල් සම්ාාදන පිරිවැය යවන්යද්ි ක්රමයය  සායේක්ෂව සෘජු ක්රමයය මයඟින් අඩු 

 ද ඇති බව සනාථ යේ. 2015 වර්ෂයේදී එයලස බැඳුම්කර වටිනාකමින්  38%ක් (ඉහත ක.6.ඇ. හි 

දැක්යවන වගුව) යවයළඳයාොළ දලදා අනුාාතය  වඩා අඩු දලදා අනුාාතයක  නිකුත් කර  ඇති බව 

නිරීක්ෂණය විය.  
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4.10.  Whether the Central Depository on government securities operates with standard IT  

controls to prevent any unauthorized transfers of ownership of securities 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය අධිකාර බලයකින් යතොරව හුවමයාරු  දමය වැලැක් දමය  මයධයමය තැන්ාතු 

වල සම්මයත, ාරිගනක ාාලන ක්රමය සහිත ාද්ධතියක් මයඟින් යමයයහයවන බව නිරීක්ෂණය විය. තවද 

එවැනි අධිකාර බලයකින් යතොරව ිදු    අයිතිය හුවමයාරුවක් පිළිබඳව යම් දක්වා මයහ බැැංකුව යවත 

වාර්තා  ද යනොමයැති බවද මයහ බැැංකුව මයා යවත දන්වා ඇත. එයසේ වුවද ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලයේ 

අර්ථසාධක අරමුදල විින් රාථමික ගනුයදනුකරුවකු     Entrust Securities PLC මය වන් බැඳුම්කර 

වල ආයය ජ්නය කර තිබුණ ද ඒවායේ අයිතිය තමයන් නමින් මයහ බැැංකුයේ වාර්තාගත  ද යනොමයැති 

බව  ාැමිණිල්ලක්  ලැංකා විදුලිබල මයණ්ඩලය විින්  මයහ බැැංකුව යවත කර ඇති බව  සහ ඒ පිළිබඳව 

මයහ බැැංකුව විින් විමයර්ශනයන් ිදු කර ඇති බව  නිශ්චිත යතොරතුරු අනාවරණය  ද ඇත. එයහයින් 

ාවතින සම්මයත යතොරතුරු තාක්ෂණ ාාලනයන් නිති වියර ධි අයිතිය හුවමයාරුවක් වැලැක් දමය  

රමයාණවත්ද යන්න රශ්නගත වන අතර විවිධ සීමයාකාරී තත්ත්වයන් යහේතුයවන් සහ නිරන්තරයයන් 

ිදුවන රජ්යේ සුරැකුම්ාත් වල අයිතිය හුවමයාරු  දයම් නිරවදයතාවය සහ එය නිවැරදිව 

යල්ඛනගතවන්යන්ද යන්න බාහිර විගණනයකදී ාරීක්ෂාවක  ලක් කිරීමය රායය  වක යනොවන 

යහයින් ඉහත සඳහන් ාාලනයන්යේ රමයාණවත් බව පිළිබඳව යමයමය විගණන කාර්යයේදී ඇගයීමය  

ලක් යනොයකරුණි.  

යමයමය අනාවරණයන් ියල්ල සමයස්ථයක් යලස සමයායල යනය කිරීයම්දී ශ්රී ලැංකා මයහ බැැංකුව, 

එහි රාජ්ය ණය යදාාර්තයම්න්තුව සහ මයහා භාණ්ඩාගාරය යන ආයතන වල අදාල බලධාරීන් 

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මයඟින් රජ්ය  අවමය පිරිවැයක් වන ආකාරය ත් සුරැකුම්ාත් 

යවයළඳයාොළ සැංවර්ධනය වන ආකාරය ත් අරමුදල් සම්ාාදනය කරදීයම් ක්රියාවලියේදී තමය 

වගකීමය පිළිබඳ  අවධානය තව දුර ත් තීේර යලස යයොමු කර එමය විෂයය  අදාල තමයන් සතු 

වියශේෂඥ දැනුමය, අත්දැකීම් සහ සම්ාත් රශසථ් යලස උායය ී  කරයගන අයේක්ෂිත 

කාර්යභාරය කාර්යක්ෂමයව, ගුණාත්මයකව හා ආර්ථිකමයය යලස සපුරාලීයම් අවශයතාවයක් 

ාවතින බව නිරීක්ෂණය විය. 

 

 

විගණකාධිාති 
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2016 වර්ෂය තු  සෘජු ක්රමයට ුැඳුම්කර නිකුත් කර යනොමැති යහය යින් එම වර්ෂයට අදාලව යවනම  

යවළුමක් සකස් කර යනොමැත. 

රජ්යේ සුරැකුම්ාත් මයඟින් අරමුදල් සම්ාාදන ක්රියාවලිය  අදාලව 2008 වර්ෂයේ ි  2016 වර්ෂය දක්වා    

ඇතැම් වැදගත් දත්ත ආශ්රිතව පිළියයල කළ වක්ර කිහිායක් ාහතින් දක්වා ඇත. 

 

2008 ි  2016 දක්වා එමය වර්ෂයන්හි අවසාන දින  මයහ බැැංකුයේ යල්ඛණ අනුව තිබූ සමයස්ථ යද්ීලය ණය 

වටිනාකම් අනුව අඳින ලද වක්රය  ාහත ාරිදි විය. 
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2008 වර්ෂයේ ි  2016 දක්වා එමය වර්ෂයන්හි අවසාන දිනයන්  භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරවල ද්විතියික 
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