
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේ ර ලංජමය ලංය   ෙපමර්ත ේන්තුව ලංවිසින් ලං2015 ලං පංජවමරි ලං මස ේ ලංසිට ලං

2016 ලං  කයි ලං  මස  ලං ෙක්වම ලං  මක ලං පරිච් ේෙ  ලං තු ලං ලං ලං ලංළ ලං සිදු ලං  ජ ලං තිබ ලංණු ලං භමණ්ඩමගමජ ලං ංකඳුේ ජ ලං

නිවේත් ලංකිරීේ ලංපිළිංඳව ලං2016 ලංජූනි ලං29 ලංවන ලංදින ලංවි  ේෂ ලංවිගයන ලංවමර්තමව ලංනිවේත් කිරී  න් ලං

අනතුරුව ලං2016 ලංසකප්තකේංර් ලං23 ලං ෙක්වම ලං මක  ලංතුළ ලං පොදු ලංවයමපමජ ලංපිළිංඳ ලං මජ  ලංසභමව ලං

විසින් ලං සබ ලං විගය මධිපති ලං විසින් ලං අනමවජය  ලං  ජගත් ලං  තොජතුරු ලං අනුව ලං එ  ලං වමර්තමවට ලං

 ජන ලංකෙ ලං මවත් මලීන ලංකිරීේ ලංඇතුකත් ලංවමර්තමව. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 උක්ත ලංවි  ේෂ ලංවමර්තමව ලංනිවේත් ලංකිරී ේ ලංපසුබි  ලංසබ ලංවමර්තම ර ලංසව්භමව . 

2016 මැයි 06 දින පැය 1430 ට පැවති පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ා ාාරඡාවාපී   ශ්රී කාරා 

මහ  ැාකුව විසින් සිදුරප තිබ ණු පසුගිය හා වත්මන්  ා ණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම් ළිබඳ කව 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් රපන පකා විගණරාධිපති පවත දුන් උපපේශය ාහ ඒ ාකහා වූ එරඟතාවය  

පරිදි පමම වාර්තාව ඉදිරිපත් රපනු කැපේ. පමම විෂයයට අදාළව 2016 ජූනි  08   දින පැවති 

පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ාව පවත විගණරාධිපති විසින් ඉදිරිපත් රපන කද පිළියද 

(ඇමුණුම  i ) පම් ාමඟ ඉදිරිපත් රප ඇත. ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව පවතින් විගණනයට ක ා ගන්නා 

පතොපතුරුවක පැවතිය හැකි ාාපී  ාවය පහේතුපවන් ඒවාපේ පහාය ාවය රපක්ෂා කිරීම 

ළිබඳ කව නීතිපති විසින් 2004 පප පවාරි 12 දින ප්රරා  ශ රප තිබූ එම මතය (ඇමුණුම ii ) ාහ එම 

මතය ාකහන් රපමින්  මහ  ැාකු අධිපති විසින් ඉදිරිපත් රපන කද පිළියක් ද (ඇමුණුම iii ) දක්වා 

ඇත. එපහයින් පමම වාර්තාපී ඇමුණුම් පකා ඇතුළත් රප ඇති ඇතැම් පේඛන එපකා 

පහාය ාවය රපක්ෂා විය ුතු පේඛන යැයි හැඟී ගිය පහයින් එම ඇමුණුම් පහිත වාර්තාවක් ඔ  

රමිටුව පවතද, එම ඇමුණුම් ාහිත වාර්තාවක් පාර්පිපම්න්තුපී ගරු රථානායරතුමා පවත ද 

ඉදිරිපත් කිරීමට රටුතු රප ඇත.  

(එපාේ වුවද, ගරු රතානායරතුමාපේ පේරම්පේ 2016 ාැප්තැම් ර් 09 දිනැති පිළිය මඟින් රප 

තිබූ ඉේලීම පරිදි 2016 ාැප්තැම් ර් 15 දින එකී ඇමුණුම් ාහිත වාර්තාපී ළිටපත් 26 ක් ගරු 

ාභිර ාාමාජිරවරුන් පවත ක ා ම ාකහා ගරු රථානායරතුමා පවත ක ාපදන ක .)  

එම ඇමුණුම් පහිත වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීපමන් පසුව විපශේෂ විගණන වාර්තාව මත පදනම්ව 

විමර්ශනය කිරීම ාකහා පහත ාකහන් දිනයන් වක  පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රමිටුව ස්ාව වූහ. 
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ඒ අනුව 2016 ාැප්තැම් ර් 23 වන දින ස්ාවවූ රමිටුව විසින්, 2016 ජූනි 29 දිපනන් අනතුරුව 

ස්ාවරපගත් පතොපතුරු ාකරා  කා එම රරුණු පදනම් රපපගන 2016 ජූනි 29 වන දින ඉදිරිපත් 

රපන කද විපශේෂ විගණන වාර්තාව යාවත්රාලීන රප පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ාව පවත ක ා 

 මට විගණරාධිපතිවපයා එරඟ වන ක . ඒ අනුව එම යාවත්රාලීන රපන කද විගණන වාර්තාව 

පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ාවට පමපකා ඉදිරිපත් කිරීමට රටුතු රපන ක . පමම වාර්තාවට 

අදාකව පහායතාවය රපක්ෂා වියුතු යැයි හැඟී ගිය පේඛන පම් වන විට ගරු රථානායරතුමාපේ 

ඉේලීම පරිදි ාභිර ාාමාජිරවරුන් පවත ක ා   ඇති පහයින් එම පතොපතුරු පමම වාර්තාවට ඇතුකත් 

රපන ක . 

2016 ලංජූනි ලං29 ලංදි නන් ලංපසුව ලංඅනමවජය  ලංවූ ලං රුණු ලං බේතු වන් ලංඑදින ලංනිවේත් ලං ළ ලංවි  ේෂ ලංවමර්තම ර ලං

5.1.9 ලං සබ ලං 5.1.11 ලං  ේෙ න් ලං ප යක් ලං සා  ෝධන ට ලං කක් ලං  ජ ලං ඇති ලං අතජ ලං එ  ලං සා  ෝධන න් ලං

 බේතු වන් ලංවමර්තම ර ලංනිග න න්ට ලංකිසිදු ලංංකපෑ ක් ලංඇති ලං නො ර. 

 

 

 

 

 

දින  සබභමගී ලංවූ ලංපමර් ව න් 

  මිටු ලංස මජි යින් විගය මධිපති ලං

 ෙපමර්ත ේන්තුව 

 බ ලංංකාවේව ලංසබ ලංඅෙමක ලං

අ මතයමා  ලංනිකධමරීන් 

2016 ජූනි 29     x 

2016 ජුපි 05     x 

2016 ජුපි 07       

2016 අපගොාවතු 12       

2016 අපගොාවතු 23       

2016 ාැප්තැම් ර් 08     මහ  ැාකු අධිපතිවපයා 

පමණක් රැකවන ක  

2016 ාැප්තැම් ර් 23     x 



2.     ලං වි  ේෂ ලං විගයන ලං වමර්තමව ලං පිළි  ක ලං කිරී ේදී ලං පබත ලං ෙකක් වන ලං ක්ර  රෙ න් ලං

අනුග න  ලං ජන ලංකදී. 

2.1   පබත ලංසඳබන් ලං ේඛන ලංපරීක්ෂම ලංකිරී  

(2016 ජූනි 29 දක්වා) 

2.1.1 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින්  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීපම්  අනුගමනය රපන 

ළිබඳපවත් දැක්පවන පමපහුම් අත්පපොත. 

2.1.2 2015 පප පවාරි 27 දින  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුතුව ළිබඳ ක විමර්ශණය කිරිම ාකහා 

වූ පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ාපී විපශේෂ අනුරාපර ා ාව විසින්   පවත්වන කද 

පරීක්ෂාවට අදාක වාචිර ාාක්ෂි ාටහන්. 

2.1.3 ඉහත 2.1.2  පේදපයහි ාකහන්  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීමට අදාළව පරීක්ෂා රප වාර්තා 

කිරීම ාකහා පත්රළ ත්රි ද්ේගක රමිටු වාර්තාව.( 2015 මැයි 19 දින පමම වාර්තාව 

පාර්පිපම්න්තු මන්ත්රී  ගරු කක්ෂවමන් කිරිඇේක මැතිතුමා විසින් පාර්පිපම්න්තුපී ා ාගත 

රප ඇත.) 

2.1.4 ඉහත 2.1.2 පේදපේ ාකහන්  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම  ළිබඳ කව  විශ්රාමිර පශ්රේෂවධාධිරපණ  

විනිසුරුවපයකුපේ පරීක්ෂණ වාර්තාව. 

2.1.5 1949 අාර 58 දපන මුදේ නීති පනත එහි ාාපශෝධන ාමග. 

2.1.6 අදාක පේශිය ණය රළමණාරපන රමිටු ාහ පටන්ඩර් රමිටු තීපණ. 

2.1.7 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපවහි පවේ අඩවිපයහි පළ වූ පතොපතුරු හා දත්ත. 

 

(2016 ජූනි 29 දිපනන් පසුව) 

2.1.8 2016 ජූනි 29 වන දින පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ාව පවත ඉදිරිපත් රපන කද 

විපශේෂ විගණන වාර්තාව ාකහා ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපවන් කද පිත ත පැහැදිපි කිරීම්. 

2.1.9 2016 ජූපි 07, 2016 අපගෝාවතු 12, 2016 ාැප්තැම් ර් 08 වන දින පැවැති පපොදු වයාපාප 

ළිබඳ ක රාපර ා ාවන් හි වාචිර ාාක්ෂි ාටහන්. 

2.1.10 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාහ මුදේ අමාතයාාශය පවත පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රමිටුව විසින් 

ඉදිරිපත් රපන කද ප්රශවනාවපි ාකහා කද ළිබඳතුරු. 

 

 

 



2.2  ලං වනත් ලංපරීක්ෂමවන්. 

2.2.1 විවිධ රරාපපයන් කද පතොපතුරු විශවපේෂණාත්මර විග්රහයරට කක් කිරීම. 

2.2.2 ප්රාථමිර පවපළකපපොළට අදාළ ඇතැම් පතොපතුරු පරීක්ෂාව. 

2.2.3 ේවිතිර පවපළදපපොකට අදාළ ඇතැම් පතොපතුරු පරීක්ෂාව. 

2.2.4  ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් පතොපතුරු ඇගයීමට කක් කිරිම. 

2.2.5  අදාළ පාර්ශවයන් ාමග  ාාරඡාවා කිරිම. 

3. විෂ  ලංපථ  ලංසී මවී  ලං 

පමම වාර්තාපවන් ඉාවමතු රප ඇති නිරීක්ෂණයන් තුබඳන් නිගමනයන්ට එළඹීපම්  මාපේ විෂය 

පථය මතු දැක්පවන සීමා කිරීම්වකට යටත්ව තිබූ  ව අවධාපණය රපනු කැපේ.  

3.1 විෂයගත  ක්රියාවපියට අදාළව මහ  ැාකුව යම් පමපහුම් අත්පපොතර දැක්පවන ළිබඳපවත් අනුව 

රටුතු රළ  ව ාකහන් රප තිබණද, එය එහි මුදේ මණ්ඩකය විසින් පහෝ පවනත් අධිරාරී 

 කයක් ාහිත රයතනයක් විසින් අනුමත රළ ාමාවථ පමපහුම් අත්පපොතක් පනොවන  ව මා 

පවත වාර්තා වී තිබීම. (ඇමුණුම iv ාහ v) 

3.2 විෂයගත  ක්රියාවපිය ළිබඳ ක පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීපම් රාර්යය විගණරාධිපති පවත පැවරුනු 

දිනය හා අදාක සිේධීන් සිදු වූ දිනයන් අතප ාැකකිය ුතු  රාක පපතපයක් තිබීම.  

3.3 අදාක විෂයගත රරුණු ළිබඳ ක විෂය  ේධ පෘථුක දැනුමක් ාහිත මූකය හා රර්ිකර 

විපශේෂඥයින්පේ ාහය ක ා ගැනීමට ප්රමාණවත් රාකයක් පනොතිබීම හා පමම වාර්තාපී පළමු 

පේදපේ දක්වා ඇති පහාය ාවය ළිබඳ කව ගැටු  ාහගත තත්ත්වය නිාා එවැනි ාහයක් 

ක ාගැනීම ප්රශවණරාරි වීම. 

3.4 ඉහත 3.3 පේදපේ ාකහන් විපශේෂඥයින් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාතුව සියදයද එම නිකධාරීන්පේ 

ාහය අපක්ෂපාතී පකා ක ාගත හැකිද යන්න ප්රශවණරාරී වීම. 

3.5 අදාක විෂයට ාම් න්ධිත ඉතා වැදගත් ේවිතිර පවළකපක  ළිබඳ කව පතොපතුරු එම පතවන 

පාර්ශවයන් පවතින් ාෘජුව ක ාගැනීමට පහෝ තහවුරු රපවා ගැනීමට අධිරාප  කයක් 

විගණරාධිපති පවත පනොතිබීම. 
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3.6 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුවට පමම වාර්තාපී (ඇමුණුම  vi ) හි දක්වා ඇති ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් 

පවත ප්රමාණාත්මර  කපමමක් සිදු කිරීපම් හැකියාවක් තිබපණ් ද යන්න අනාවපණය රපගැනීපම් 

හැකියාවක් පනොවීම. 

3.7 ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් හා ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් අතප ද, මහ  ැාකු අධිපති ාහ ප්රාථමිර 

ගනුපදනුරරුවන් අතපද එකිපනර ද්ේගකයන් අතප ප්රමාණාත්මර  කපමමක් සිදු කිරීපම් 

හැකියාවක් තිබපණ්ද යන්න අනාවපණය රප ගැනීපම් හැකියාවක් පනොවීම. 

3.8  ශ්රී කාරා මහ  ැාකු  නිකධාරීන් හා ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් අතප සිදුවන දුපරථන ාාවාද ලං

පයදගත රප  පනොතිබීම නිාා එම පතොපතුරු පරීක්ෂා රළ පනොහැකි වීම . 

3.9 2015 පප පවාරි 27 දින පවන්පේසිය සිදු වු අවාවථාවට අදාක පයදගත රළ ාජීවි දර්ශණ 

ප ෞතිරව පරික්ෂා පනොකිරීම. 

3.10 පමම වාර්තාව ාරාව කිරීම ාකහා ශ්රී කාරා  මහ  ැාකුපවන් ක ා දුන් පතොපතුරු අතප තිබූ පහාය 

හා ාාපී  පතොපතුරු නිවැපදිව හඳුන්වාපදන පකා මහ  ැාකු අධිපතිපගන් පිත තව ඉේකා සියද 

අතප එයට ක ා දුන් ළිබඳතුප අනුව ක ා දි ඇති පතොපතුරු සියේකම පහාය පතොපතුරු පකා 

ාැකකීමට සිදුව තිබිම පහේතුපවන් වාර්තා කිරීමට සීමා පැවතීම. (ඇමුණුම iii) 

4. ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ංකාවේව ලං විසින් ලං භමණ්ඩමගමජ ලං ංකඳුේ ජ ලං නිවේත් ලං කිරී ේ ලං ක්රි මවය  ලං

බකඳින්වී  

4.1  ශ්රී කාරාපී රර්ිකර හා මික ාවථායිතාවය පවත්වාපගන යාමද  මූපිර අපමුණු පකා ාළරා 

ාවථාළිත රප ඇති ශ්රි කාරා මහ  ැාකුව පාව පදපනකුපගන් ාමන්විත මහ  ැාකු මූකය මණ්ඩකපේ 

ප්රධානියා ද වන මහ  ැාකු අධිපති විසින් පමපහයවනු කැපේ (ඇමුණුම vii). තවද මුදේ නීති 

පනපත්   19(1)  වගන්තිය  පරිදි මහ  ැාකු අධිපති ශ්රී කාරා  මහ  ැාකුපී ප්රධාන විධායර 

නිකධාරියා ද පී. (ඇමුණුම viii)  මහා  ාණ්ඩාගාපපේ  ාණ්ඩාගාප පමපහුම් 

පදපාර්තපම්න්තුපී දැනුම්  ම මත පේපේ ඉදිරි මාසිර මුදේ අවශයතාවය ාද්පාලීම ාකහා 

 ාණ්ඩාගාප සුස්කුම්පත් (Treasury Securities) එනම්  ාණ්ඩාගාප බිේපත් (Treasury Bills) හා 

 ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප (Treasury Bonds) නිකුත් කිරීම ළිබඳ ක  වගකීම ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව 

විසින් දපනු ක යි (ඇමුණුම ix).  වර්ෂයරට වඩා අඩු රාකයකින් රේ ළිපපන (Maturity)  අුරින් 

 ාණ්ඩාගාප බිේපත් නිකුත් රපනු ක න අතප වර්ෂයරට වැඩි දිගු රාකයකින් රේළිපපන 

අුරින්  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් රපයි. පමම  ැඳුම්රපයර මුහුණත වයදනාරම (Face 

Value) රුළියේ 100 ර අගයක් ගනි. පමහි  මහ  ැාකුව විසින් පේය පවනුපවන් මුදේ ාපයා  ම 
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සිදුරපනු ක න අතප මුදේ නීති පනපත් 106 (1) වගන්තියට  (ඇමුණුම x) අනුව ශ්රී කාරා මහ 

 ැාකුව පේපේ නිපයෝජිතයකු පකා රටුතු රපන  ව දක්වා ඇත. පමම සුස්කුම්පත් මික  ගැනීම 

ාකහා සුදුසුරම්කත් රයතන 16 ක් 2015 වර්ෂය අවාාන වන විට  පියාපදිාචි රප තිබූ  අතප, 

2016 වර්ෂපේ   ඉන් එක් රයතනයක් ඉවත් වී ඇත (ඇමුණුම vi). එම රයතන අතප පාේය 

පමන්ම පපෞේගපිර රයතන ද පී. පමම රයතන ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් ව පවළඳුන් 

(Primary Dealers) පකා හඳුන්වනු ක යි.  තවද පාේවර අර්ථාාධර අපමුදකට ද ප්රාථමිර 

පවළකපපොපකන්  ාණ්ඩාගාප සුස්කුම්පත් මික ගැනීමට අවාප ක ා    තිපේ.  

ශ්රී  කාරා මහ  ැාකුව විසින් 2015 පප පවාරි 27 දින දක්වා  ාණ්ඩාගාප   ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම 

ාකහා ක්රමපීදයන් 2 ක් අනුගමනය රප තිබි. ඉන් පළමු ක්රමය වූපේ  ාණ්ඩාගාප   ැඳුම්රප 

නිකුත් කිරීම ළිබඳ ක ප්රසිේධ රපනු ක න දැන්වීමක් අනුව ඉහතින් ාකහන් රපන කද  පියාපදිාචි 

ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්පගන් මිකගණන්  රැකවා ඒ අනුව  ැඳුම්රප පවන්පේසි (auction) 

මඟින් අවශය මුදේ අවශයතා ාද්පා ගැනීමයි. පදවැනි ක්රමය වූපේ ාෘජුවම  ප්රාථමිර 

ගනුපදනුරරුවන් හට සුපකුම්පත් නිකුත්කිරීම පහවත් පපෞේගපිර නිකුතු ක්රමයයි (Direct 

Placement / Private Placement). පමම  පදවන ක්රමපේ   සිදුවූපේ මහ  ැාකුපී පාේය ණය 

පදපාර්තපම්න්තුව විසින් ප්රරාශයට පත් රපන කද    ප තැබූ ාාමානය ඉපුම්වලකදා අනුපාතයක් 

(Weighted Average yield Rate) මත ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්ට  ැඳුම්රප මික  ගැනීම් ාකහා 

අවාවථාව ක ා ම පී. පමහි  පමම  පතැබ ඉපයිම් අනුපාතය ගණනය කිරීම ක්රම 2 ක් අනුව සිදු 

රපනු කැපේ. එක් ක්රමයක් වන්පන් රාන්නතම පපප රාක සීමාව තුළ සිදුරළ  ැඳුම්රප 

පවන්පේසිපේ   ාමාන රේළිරිපම් රාකයක් (Maturity Period) ාහිත  ැඳුම්රප ාකහා ඉදිරිපත් 

රපන කද ලකදා අනුපාතයන් හි  රිත ාාමානය අගය ලකදා අනුපාතය පකා ගැනීම පී. අපනක් 

ක්රමය වන්පන් ේවිතියිර පවළකපපේ (Secondary Market) පවතින ාමාන පරිණත රාකයක් 

ාහිත  ැඳුම්රප ලකදා අනුපාත පදනම් රපපගන නැවත ලකදා අනුපාතය ගණනය කිරීමයි. ාෘජු 

නිකුතු ක්රමය පවන්පේසි දින හැප අපනකුත් ාමම වැඩරපන දිනයරම විවෘතව පවතින අතප 

 ැඳුම්රප මික  ගැනිමට රැමති  ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් හට පාේය ණය පදපාර්තපම්න්තුව 

පපප තීපණය රපන කද ලකදා අනුපාතයන් යටපත්, අපකවියට ඇති   ැඳුම්රප මිකදි ගැනීමට 

අයදුම්රළ හැකිය.   ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුතුවර   අනුගමනය රපනු ක න ක්රියාවපිය පාේය 

ණය පදපාර්තපම්න්තුපී පමපහුම් අත්පපොපතහි (Public Debt Department Operation 

Manual)   දක්වා තිපේ.  
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(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් කිසිදු විපපෝධතාවයක් දක්වා පනොමැති 

 ැවින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින්ද ඒ ාකහා පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් එම පේදය පමම 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 02 සිට 04 දක්වා) 

4.2   ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප  පපොළී අනුපාතයරට  (Coupon RateවInterest Rate)  විවිධ පරිණත  

රාකසීමාවන් ාකහා නිකුත් රපනු ක යි. එපකා නිකුත් රපනු ක න    ැඳුම්රපපේ මුහුණත 

වයදනාරමට අනුව පපොළී අනුපාතය මත අර්ධ වාර්ෂිරව පේය විසින් පපොළී පගවනු ක යි. 

(ඇමුණුම xi).  ැඳුම්රප පවන්පේසියන්හි  ගනුපදනුරරුවන් විසින් මහ  ැාකුව විසින් ප්රරාශයට 

පත් රපන පපොබඳ අනුපාතයක් මත පදනම්ව විවිධ මික ගණන් යටපත් කාසු ඉදිරිපත් රපනු ක යි. 

එම කාසු අධිමිකරට (Premium) එනම් මුහුණත වයදනාරමට වැඩි මිකරට, ාමමිකට (at par) 

එනම් මුහුණත වයදනාරමට ාමාන වූ මිකරට  ාහ අවමිකට (Discount) එනම් මුහුණත 

වයදනාරමට වඩා අඩු වූ මිකරටද පකා ඉදිරිපත්  රපනු ක යි. පමහිදි ඔවුන් විසින් අධිමිකට 

ඉේලුම්රළ පහොත්  ැඳුම්රපපේ ලකදා අනුපාතිරය පපොබඳ අනුපාතයට  වඩා පහළ අගයක් ගන්නා 

අතප ාම මිකට ඉේලුම් රළපහොත් පපොළී අනුපාතයට ාමාන අගයක්ද, අවමිකට ඉේලුම් 

රළපහොත් පපොළී අනුපාතයට වඩා ඉහළ අගයක්ද ගනු ක යි. ඒ අනුව පපොළී අනුපාතයට ඉහබඳන් 

ඇති ලකදා අනුපාතයක් පවතින අවාවථාවක   ැඳුම්රප  මුහුණත අගයට වඩා අවමිකරට නිකුත් 

වන  වත්, පපොළී අනුපාතය හා ලකදා අනුපාතය ාමාන වන විට  ැඳුම්රප මුහුණත අගයට නිකුත් 

වන  වත්, පපොළී අනුපාතයට වඩා පහබඳන් පවතින අවාවථාවක    මුහුණත අගයට ඉහළ වු 

අධිමිකරට  නිකුත් වන  වත් දැක්විය හැර. ඒ අනුව පපොළී අනුපාතයට වඩා අඩු ලකදා 

අනුපාතයට   ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම මගින් අධිමිකක් කැප න අතප එයින් පේයට අමතප මූකය 

වාසියක් කැපේ. එපමන්ම  පපොළී අනුපාතයට වඩා වැඩි ලකදා අනුපාතයට එනම් වට්ටම් 

අනුපාතයකින්  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් පේයට මූකය අවාසියක් සිදු පී. පපොළී 

අනුපාතයට ාමාන ලකදා අනුපාතයට  ැඳුම්රප නිකුත් රළපහොත් පේයට අමතප වාසියක් පහෝ 

අවාසියක් සිදුපනොපී.  

(ඉහත පේදය ාකහා මහ  ැාකු අධිපති විසින් ක ා දුන් පිත ත ළිබඳතුප හා එරඟ විය පනොහැකි  ව 

පහත ාකහන් පයොමුපවහි අන්තර්ගත රරුණු අනුව තහවුරු වන පහයින් එම පේදය පමම 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 4 සිට 5 දක්වා) 
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4.3  2014 ේනවාරි මාාපේ සිට 2016 මැයි මාාය දක්වා පේපේ මූදේ අවශයතාවය පවන්පේසි ක්රමය 

හා ාෘජු ක්රමය  ාවිතපයන්  ැඳුම්රප නිකුත් කිරිම මඟින් ාද්පා ගත් රරාපය පහත වගුපී 

දැක්පී.  

වගු අාර 1:  ැඳුම්රප නිකුත් රළ ක්රමපීදය ාහ වයදනාරම (2014 ේනවාරී - 2016 මැයි)  

වර්ෂ  ලංබම ලං මස  

 

ංකඳුේ ජ ලංනිවේත් ලං ළ ලංක්ර  රෙ  ලංබම ලං

වටිනම   

 

නිවේත් ලං ළ ලංවටිනම මින් ලං

ප්රති ත ක් ලං කස 

 

  

 වන් ේසි ලං

ක්ර   

(Auction) 

සෘජු ලංක්ර   

(Direct 

Placement) 

එ තුව 

 

 වන් ේසි ලං

ක්ර   

(Auction) 

සෘජු ලංක්ර   

(direct 

Placement) 

  රු.බිය න රු.බිය න රු.බිය න % % 

2014 ේනවාරි        5.500        32.718  38.218  14 86 

2014 පප පවාරි        3.050        80.088       83.138  4 96 

2014 මාර්තු        5.000     130.117     135.117 4 96 

2014 අපප්රේේ -      120.373     120.373  0 100 

2014 මැයි        5.950  62.745      68.695  9 91 

2014 ජූනි -       126.210     126.210  0 100 

2014 ජුපි        5.300      109.483     114.783  5 95 

2014 අපගෝාවතු -         44.230       44.230  0 100 

2014 ාැප්තැම් ර්        2.950         72.458       75.408 4 96 

2014 ඔක්පතෝ ර් -         22.617       22.617 0 100 

2014 පනොවැම් ර් -         13.788      13.788  0 100 

2014 පදාැම් ර්        4.000       18.148       22.148 18 82 

2015 ේනවාරි -        69.923       69.923  0 100 

2015 පප පවාරි      10.058       23.524       33.582  30 70 

2015 මාර්තු    171.659        14.144     185.803  92 8 

2015 අපප්රේේ      44.306  -      44.306  100 0 

2015 මැයි      35.730  -      35.730  100 0 

2015 ජූනි 82.900 - 82.900 100 0 



 

(2016 ජූනි 26 දිනැති විපශේෂ විගණන වාර්තාව යතුරුපියනය කිරීපම් , ාපදොාවව තිබූ අගයන් 

නිවැපදි රප ඉහත වගුව යාවත්රාලීන රපන ක .) 

පරපාේ පවතත් 2015 පප පවාරි 27 දින දක්වා ඉහත ාකහන් ක්රම පදරම අනුගමනය රප 

තිබණද, එදින සිට ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් තාවරාපිරව ාෘජු නිකුතු ක්රමපයන්  ැහැපව 

ප්රාථමිර පවන්පේසි ක්රමය පමණක් අනුගමනය  රප තිබි. 

(ඉහත ාකහන් වයදනාරම් ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් කිසිදු විපපෝධතාවයක් දක්වා 

පනොමැති  ැවින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින්ද ඒ ාකහා පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් එම 

පේදය එපකාම පමම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 05 සිට 06 දක්වා) 

4.4  2014 ේනවාරි මාාපේ සිට, ාෘජු ක්රමය තාවරාපිරව අත්හිටුවීමට ගත්  තීපණය මුු මනින්ම 

ක්රියාත්මර වූ 2015 අපප්රේේ මාාය දක්වා වූ මාා 15 ර රාකය තුළ, ාෘජු ක්රමය පමණක් 

පයොදාගත් මාායන්ද  පවන්පේසි ක්රමය  පමණක්  පයොදා ගත් මාායන් ද   පමම ක්රම පදරම 

පයොදාගත් මාායන්ද, පැවති  ව නිරීක්ෂණය විය. පරපාේ වුවත් එම මාා 15 ර රාකය තුළ 

නිකුත් රළ ාමාවථ  ැඳුම්රපයන්පගන්  සියයට 80 රට වඩා ාෘජු ක්රමය පයොදාපගන නිකුත් රප 

තිබණු  ව වැඩි දුපටත් නිරීක්ෂණය විය. 

2015 ජූපි 99.575 - 99.575 100 0 

2015 අපගෝාවතු 100.578 - 100.578 100 0 

2015 ාැප්තැම් ර් 57.576 - 57.576 100 0 

2015 ඔක්පතෝ ර් 55.811 - 55.811 100 0 

2015 පනොවැම් ර් 20.594 - 20.594 100 0 

2015 පදාැම් ර් 29.545 - 29.545 100 0 

2016 ේනවාරි 61.119 - 61.119 100 0 

2016 පප පවාරි 38.959 - 38.959 100 0 

2016 මාර්තු 135.667 - 135.667 100 0 

2016 අපප්රේේ 30.44 - 30.440 100 0 

2016 මැයි 114.335 - 114.335 100 0 



(පහත ාකහන් පයොමුපවහි දක්වා ඇති පරිදි මහ  ැාකුව විසින් ඉහත  පේදයට අදාකව ක ා දුන් 

පිත ත ළිබඳතුප හා පපොදු වයාපාප රමිටුව ක ා ගත් වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් අනුව ඉහත පේදය 

තහවුරු වී ඇති පහයින් එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 06 සිට 22 දක්වා) 

5. ලං නිරීක්ෂය න් 

2015 පප පවාරි 27 දින සිට ඉදිරි රාකයට අදාක  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීපම් ක්රියාවපිය 

ළිබඳ කව  සිදුරළ නියැදි විගණන පරීක්ෂාපී   අනාවපණය වූ රරුණු ාහ ඒවාපේ ාවව ාවය 

ඉාවමතු වී ඇති රරාපය අනුව පහත පරිදි උප ශීර්ෂ තුනක් යටපත් විගණන නිරීක්ෂණ  ාකහන් 

රපනු කැපේ.  

 (අ.)  2015 පප පවාරි 27 දින සිදු රළ  ැඳුම්රප නිකුතුව 

 (ර)  2016 මාර්තු 29  දින සිදුරළ  ැඳුම්රප නිකුතුව 

(ඇ)  2015 පප පවාරි 27 දින සිදුරළ  ැඳුම්රප නිකුතුවට අදාක ක්රමපීදපේ පවනසින් පසු 

ඇති වූ  ප්රවණතාවයන්  

5.1 ලං 2015 ලං පංජවමරි ලං27 ලංදින ලංසිදු ලං ළ ලංභමණ්ඩමගමජ ලංංකඳුේ ජ ලංනිවේත් ලංකිරී  

5.1.1  මහ  ැාකුපීමූකය මණ්ඩකපේ අධයක්ෂ මණ්ඩක පත්රිරා අාර MB/PD/05/18/97 (ඇමුණුම xii) 

ට අනුව 1997 මාර්තු මාාපේ සිට  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප පවන්පේසි මගින් ප්රාථමිර 

ගනුපදනුරරුවන් පවත නිකුත් කිරීමට තීපණය රප තිබි. පවළකපපේ අවශය තපම් මුදේ 

පනොමැති අවාවථාවර   පහෝ පපොබඳ අනුපාතිරයන් අසීමිතව ඉහළ යන අවාවථාවර   පවන්පේසි 

මගින් ාපයා ගැනිමට පනොහැකි වූ අපමුදේ ාපයා ගැනීම ාකහා පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක 

පයොදා ගත ුතු  ව ලංෙ, ලං  එහි  නිර්පේශ රප තිබි. පම් නිාා ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් පපොළී 

ප්රතිශතය පාකනය කිරීපම් යාන්්රණයක් පකා ාෘජු ක්රමය මත අපමුදේ ාපයා ගැනීම පයොදා 

පගන  තිබණු  ව නිරීක්ෂණය විය.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 22 සිට 23 දක්වා) 
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5.1.2 තවද මුදේ මණ්ඩක පත්රිරා අාර MB/PD/1/26/2008  හි රරුණු  (ඇමුණුම xiii)  ාැකකිේකට 

ගැනීපමන් පසුව ාහ පේපේ සුස්කුම්පත් ාම න්ධව  පපොළී අනුපාත ඉහළයාම ාැකකිේකට පගන 

මුදේ මණ්ඩකය විසින් 2008 වර්ෂපේ   ාෘජු ක්රමය මගින් අපමුදේ අවශයතා ාද්පා ගැනීමට 

තීපණය  රප තිබි. පසුව  මුදේ මණ්ඩක පත්රිරා අාර  MB/PD/25/20/2008  ට අනුව   

(ඇමුණුම xiv  ) මුදේ මණ්ඩකය විසින් ේවිතියිර පවළකපපේ පවතින පපොළී අනුපාතවකට වඩා 

සියයට 0.05 (Five Basis Points) ක් පමණ ඉහළ පපොබඳ අනුපාතයන් ාහිත  ැඳුම්රප පාේවර 

අර්ථාාධර අපමුදකට නිකුත් කිරීම මගින් පවළකපපොළ ද්රවශීකතාව ඇති කිරීම ාකහා වැඩිදුපටත් 

නිර්පේශ රප තිබි. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප පහත 

පයොමුපවහි දැක්පවන වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා අපනකුත් රරුණු අනුව ඉහත පේදය තහවුරු වී 

ඇති පහයින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රප ඇත. ) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 23 සිට 34 දක්වා) 

5.1.3  ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපී පාේය ණය පදපාර්තපම්න්තුපවහි අධිරාරි අමතා මහා  ාණ්ඩාගාපපේ 

 ාණ්ඩාගාප පමපහුම් පදපාර්තපම්න්තුපවහි (Treasury Operation Department) අධයක්ෂ 

ේනපාේ විසින් එවන කද අාර TO/DG/CFS/03 දපන හා 2015 පප පවාරි 20 දිනැති පිළිය 

(ඇමුණුම  xv) ාමග  2015 මාර්තු මාායට අදාකව  ඉදිරිපත් රපන ඇති  මුදේ අවශයතාවය 

රු.බිපියන 172 ක් විය. එහි  2015 මාර්තු 02  දින ාකහා පමණක් වූ පේපේ මුදේ අවශයතාවය  

රු.බිපියන 13.550 ක් වන අතප පමම අවශයතාවපයන් රු.බිපියන 1 ක් ප්රාථමිර පවන්පේසියක් 

තුබඳන්ද ඉතිරි රු.බිපියන 12.550 ාෘජු ක්රමය මගින් ද ාම්පාදනය රප ගැනිම මගින් පේයට අවශය 

අපමුදේ ාපයා ගැනීම සුදුසු  ව පේශිය ණය රළමනාරපන රමිටුව DDMC) විසින් 2015 

පප පවාරි 27 දින 1300 පැයට (ඇමුණුම xvi) පවත්වන කද ස්ාවවීපම්   නිර්පේශ රප තිබි. මුදේ 

අමාතයාාශපේ නිපයෝජිතපයක් ද ඇතුළත් මහ  ැාකුපී නිකධාරීන් 04 පදපනක්පගන් ාැදුම්කත් 

පමම රමිටුපී වගකිම වනුපේ පේශිය  ණය ගැනුම් වියදම හා අවදානම අවම වන රරාපපයන් 

පවත්වා ගැනිමයි. (ඇමුණුම xvii).   පරපාේ පවතත් පමහි  නිරීක්ෂණය වූ ඉතා වැදගත් රරුණක් 

වන්පන් පමම ස්ාවවීම ාකහා එම මුදේ අමාතයාාශ නිපයෝජිතයා ාහ ාවී වී පනොතිබි. එවැනි 

තත්ත්වයක් යටපත් එම පැමිණ පනොසියද ාාමාජිරයාපේ එරඟත්වය විරේප ක්රමයකින් එනම් 

දුපරථනය මඟින් පහෝ ක ාගත්  වට පතොපතුරු අනාවපණය පනොවීය.  ඉන් පසු එනම් 2015 

මාර්තු 02 දින පමම තීපණය ාකහා මහ  ැාකු අධිපතිපේ අනුමැතිය ද (ඇමුණුම xvi)  ක ා පගන 

තිබි. 
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(පහත ාකහන් පයොමුපවහි දක්වා ඇති පරිදි මහ  ැාකුව විසින් ඉහත  පේදයට අදාක ක ා දුන් 

පිත ත ළිබඳතුප, පපොදු වයාපාප රමිටුව ක ා ගත් වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා අපනකුත් රරුණු අනුව 

ඉහත පේදය තහවුරු වී ඇති පහයින් එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රපන 

ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 34 සිට 42 දක්වා) 

5.1.4  2015 මාර්තු මාාය ාකහා  ාණ්ඩාගාප බිේපත් හා  ැඳුම්රප නිකුත්රප ාද්පා ගතුතු පේපේ 

ාමාවථ මුදේ අවශයතාවය වූ රු.බිපියන 261.683 ක් (පම් තුළ රු.බිපියන 89.683 ක් වූ වර්ෂය 

තුළ නැවත නිකුත් රපන කද  ාණ්ඩාගාප බිේපත් ද ඇතුළත් පී.) ාකහා වූ පේපේ ණය ගැණුම් 

වැඩාටහන (Government Borrowing programme) 2015 පප පවාරි 27 දින පැය 1300 ට 

පැවැත්වූ  පාේය ණය රළමණාරපන රමිටුව විසින් නිර්පේශ රප තිබි. එම වැඩාටහනට අනුව 

එකි ාම්ද්ර්ණ මුදේ අවශයතාවපයන්  රු. බිපියන 89.683 ක්  ාණ්ඩාගාප බිේපත්වපින්ද, 

රු.බිපියන 172 ක්  ාණ්ඩාගාප  ැදුම්රප මගින් ද ක ා ගැනිමටත්, එම රු.බිපියන 172 න් රු. 

බිපියන 1 ක්  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප ප්රාථමිර පවන්පේසිපයන් ද, ඉතිරිය ාෘජු ක්රමය මගින් ද 

ාපයා ගැනීමටත්  තීපණය රප තිබි. 

පමම අනුමැතිය නිපයෝේය මහ  ැාකු අධිපති (SM) මගින් පාේය ණය අධිරාරී (Superintendent 

of Public Debt) පවත දැනුම්   තිබණද, (ඇමුණුම xvi) ඒ රරාපපයන්ම එම රටුතු ක්රියාත්මර 

පනොවූ  ව මාර්තු මාාය තුළ  ාද්පා ගන්නා කද රු. බිපියන 185.802 ක් වූ ාම්ද්ර්ණ මුදපින් ාෘජු 

ක්රමය මගින්  රු. බිපියන 14.143 ක් පමණක් ාද්පා  පගන තිබීම (4.3 පේදපේ දැක්පවන වගුව 

පරිදි)  පහේතුපවන් නිරික්ෂණය විය.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින්ද එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම  ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 42 සිට 44 දක්වා) 

5.1.5  එපාේම 2015 පප පවාරි 27 දින නිකුත් කිරීමට ාැකැසුම් රප  තිබපණ් වාප 30 කින් රේළිපපන 

 ැඳුම්රප වන අතප එවැනි  ර්ඝ රාලීන   ැඳුම්රප ාකහා ාාමානය රපයෝේරයන්පේ ඉදිරිපත් 

විමක් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින්  අපප්ක්ෂා රප පනොතිබූ  වත් පපොළී ලකදා වක්රය වාප 30 

දක්වා  ර්ඝ කිරිම මගින් ේවිතියිර පවළකපක තුබඳන් විපේශ රපයෝේරයන්පේ ඉදිරිපත්වීමක්ද 

අපප්ක්ෂා රප තිබ  ව (ඇමුණුම xviii) මගින් අනාවපණය වී තිබි. ලං එපාේ වුවද ලං  විපේශ 
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රපයෝේරයන් සිය රපයෝේන නැවත රපසු ක ාපගන ඇති  ව 2015 වර්ෂපේ වාර්ෂිර වාර්තාව 

මගින් තහවුරු රප තිබිම පහේතුපවන් එම අපප්ක්ෂා ාාර්ථර වී තිබපණ්ද යන්න ගැටු  ාහගත 

විය. (ඇමුණුම xix) 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප පහත 

පයොමුපවහි දැක්පවන වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් අනුව ඉහත පේදය තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය 

එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප ඇත. ) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 44 සිට 45 දක්වා) 

5.1.6  පමම  ැඳුම්රප නිකුතු දිනයට පපප ාතිපේ ේවිතියිර පවළකපළ තුළ වාප 30 ර  ැඳුම්රප ාකහා 

වූපේ සියයට 9.48 ර ාාමානය ලකදා අනුපාතයක් පැවැති අතප (ඇමුණුම xx )  එ  ලංඅනුපමත න්ට ලං

ආසන්න ලං අනුපමත න් ගන් ලං     ලං ංකඳුේ ජ ලං නිවේතුවෙ ලං සිදු ර කයි ලං අ ප්ක්ෂමවක් ලං ජමය ලං ය  ලං

 ෙපමර්ත ේන්තුව ලංසතුව ලංපකවති ලංංව ලං  බ ලංංකාවේ ලංංකඳුේ ජ ලංනිවේතුව ලංපිළිංඳ ලංවි ර් ය  ලංකිරී  ලංසඳබම ලං

වන ලං පොදු ලංවයමපමජ ලංපිළිංඳ ලං මජ  ලංසභම ර ලංවි  ේෂ ලංඅනු ලං මජ  ලංසභම ර ලංවමක   ලංසමක්ෂය ලං ලංසටබන් ලං

(වමක   ලං සමක්ෂි ලං සටබන්) ලං පරීක්ෂම ලං කිරී ේ ලං දී ලං අනමවජය  ලං වි  ලං (ඇමුණු  ලං xxi). ලං එ සේ ලං

ංකම පො ජොත්තු ලංවූ ලංඵකෙම ලංඅනුපමත ක් ලංසහිතව ලංඅධිමික ට ලංංකඳුේ ජ ලංවිකිණී ට ලංඅ තජව ඉහත 4.1 

පේදපේ දක්වා තිබ පරිදි පේයට වැඩි මුදේ ප්රමාණයක් ක ා ගැනිමට හැකියාව තිබි. ඒ අනුව 

2015 පප පවාරි 25 දින ාහ 26 දින ළිබඳපවපින් අන්තර්ේාකපේ ාහ ද්වත්පත්වක ප්රසිේධ රපන  

කද දැන්වීම්වකට අනුව  ප්රාථමිර පවළඳුන් 16 පදනා පවත  වාප 30 ර රාකයකින් රේළිපපන 

රු.බිපියන 1 ර  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප සියයට 12.5 ක් වන පපොළී අනුපාතයක් යටපත් නිකුත් 

කිරීම ාදහා  මික ගණන් රැකවා තිබි (ඇමුණුම xxii). 

පම් ළිබඳ කව වූ කාසු කැබීපම් පතොපතුරු  වාර්තාව (ඇමුණුම xxiii)  පරීක්ෂා කිරීපම්දි  නිරීක්ෂණය 

වූපේ පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක ාහ  ප්රාථමිර ගැනුම්රරුවන් 16 පදපනකු විසින්  රු.බිපියන 

20.708 ර එරතු වයදනාරමක් දක්වා මික ගණන් ඉදිරිපත් රප තිබූ  වයි. තවද එම මුදපින් සියයට 

75 ක් පමණ එනම් රු.බිපියන 15.531 ක් එක් පපෞේගපිර ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවකු විසින් ාහ 

ඔහු පවනුපවන් පවනත් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවකුවන  කාරා ලං ැාකුව මගින් ඉදිරිපත් රප තිබූ 

 වද නිරීක්ෂණය විය.  

(පරපාේ පවතත් ඉහත පේදපේ ඉරි ඇදි වගන්තිපේ දක්වා ඇති රරුණු ළිබඳ කව 2016 ජූනි 29 

දිපනන් පසුව නැවත ප්රශවන කිරීමක් රප පනොමැති අතප එපහයින් එම රරුණු නැවත ානාථ වී 

පනොමැත. ඒ අනුව එම වගන්තිය අවශයය වන්පන් නම් විගණන නිරීක්ෂණ පේදපයන් ඉවත් රළ 
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හැකිය. එපකා ඉවත් රළද ඒ පහේතුපවන් විපශේෂ විගණන වාර්තාපී නිගමනයන්ට කිසිදු 

 කපමමක් ඇති පනොපී.) 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප පහත 

පයොමුපවහි දැක්පවන වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් අනුව ඉහත පේදය තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය 

එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප ඇත. ) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 45 සිට 47 දක්වා) 

5.1.7  පේශිය ණය රළමණාරපන රමිටුව විසින් ප්රාථමිර පවන්පේසිපයන් නිකුත් කිරීමට නිර්පේශ රප 

තිබපණ් රු.බිපියන 1  ැඳුම්රප පමි. එපාේ වුවද එම ප්රමාණය පමන් දාගුණයරටත් වඩා වැඩි 

ප්රමාණයක් එනම් රු.බිපියන 10.058 ක් දක්වා කාසු ළිබඳගැනිමට 2015 පප පවාරි 27 වන දින 

පවන්පේසිය පැවැත්වීපමන් ද අනතුරුව පැය 1230  සිට පැය 1310 , දක්වා පැවැත්වුනු  අාර 

2ව2015 දපන  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප පටන්ඩර් රමිටුව (Treasury Bond Tender Committee) 

විසින් තීපණය රප තිබි (ඇමුණුම xxiv ). පමහිදි නිරීක්ෂණය වූ වැදගත්ම රරුණ වන්පන් 

ඉහත තීපණය පගන ඇත්පත් පවන්පේසිය පැවැත්වීපමන්ද අනතුරුව  වය. පමය ඉහත 5.1.3 

පේදපේ  ාකහන් රප ඇති පේශිය ණය රළමනාරපණ රමිටුව විසින් රු.බිපියන 12.550 ක් ාෘජු 

ක්රමපයන් ාද්පා ගැනිමට රප තිබූ තීපණපයන් ාම්පූර්ණපයන්ම  ැහැප විමකි. එම තත්ත්වය 

යටපත් එදින පැවති ලංපවන්පේසිපේ   9.3510 සිට 11.7270 දක්වා වූ  පතැබූ ලකදා අනුපාතයරට 

මික ගණන් ඉදිරිපත් රප තිබූ ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් ලං14 ලංපදපනකුට වාප 30 කින් රේළිපපන 

 ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීපමන් (ඇමුණුම xxv)  රු.බිපියන 10.058 ක් උපයා ගැනිමට 

අපප්ක්ෂා රළද වට්ටම් අනුපාතයට (අවමිකට ) නිකුත් කිරීම නිාා රු.බිපියන 9.658 ක් පමණක් 

උපයා ගැනිමට හැකිව තිබි. පමහිදි අනාවපණය වූ තවත් වැදගත් රරුණක් වන්පන් ඉහත පරිදි 

ාපයා ගත පනොහැකි වු රු.බිපියන 0.371 (රු.බිපියන10.058 - රු.බිපියන 9.687) ර මුදක 

පවනත් පරයදරාපින  ප්ර වයකින් ාද්පා ගැනීමට සිදුව තිබි. 

 (ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප පහත 

පයොමුපවහි දැක්පවන වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා අපනකුත් රරුණු අනුව ඉහත පේදය තහවුරු වී 

ඇති පහයින් පේදය එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප ඇත.) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 47 සිට 95 දක්වා) 
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5.1.8 ලං ඉහත පේදපේ රරුණු අනුව නිරීක්ෂණය වන ඉතාම වැදගත් රරුණ වන්පන්  2015 මාර්තු 27 දින 

පැය 0830 සිට පැය 1100 දක්වා  වු පවන්පේසිය පවත්වන අවාවථාව වන විටත් එම පවන්පේසිය 

මගින් 2015 මාර්තු 02 දිනට අවශය රු.බිපියන 13.550 ක් වු මුදේ අවශයතාවයද ඇතුළත් 2015 

මාර්තු මා මාසිර මුදේ අවශයතාවයද ඇතුළත් පේශිය ණය රළමනාරපණ රමිටුපී නිර්පේශය 

පමන්ම මහ  ැාකු අධිපතිපේ අනුමැතියද, එනම් පවන්පේසිය අවාන් වී පටන්ඩර් රමිටු තීපණය 

ක ා ගැනිමටත් පසුව  පේශීය ණය රළමනාරපණ රමිටුපී ණය ගැණුම් වැඩාටහන ාකහා 

නිර්පේශය ාහ අනුමැතිය ක ා පගන තිබි. 

(පහත පයොමුපවහි දැක්පවන රරුණු අනුව පේදපේ ඉහත ාකහන් නිරීක්ෂණය ළිබඳ කව මහ  ැාකු 

අධිපති විසින් ක ා දුන් පිත ත ළිබඳතුප හා එරඟ විය පනොහැකි අතප වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා 

අපනකුත් රරුණු අනුව ද ඉහත නිරීක්ෂණය තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය එපකාම 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප ඇත.) 

 ( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 48 සිට 95 දක්වා) 

ඉහත පේදපේ ාකහන් පටන්ඩර් රමිටු තීපණය මහ  ැාකු අධිපති විසින් පාේය ණය 

පදපාර්තපම්න්තුව පවත පදන කද උපපදාව (එකී උපපේශපේ උදෘතයක් පහත දැක්පී ) ප්රරාපව 

ගන්නා කේදක්  ව පාේය ණය පදපාර්තපම්න්තුපී අධිරාරි  විසින් කාසු ාාපාාශ වාර්තාව (Bid 

Summery Report) මත අත්අකුරින් (ඇමුණුම xxvi)  ාටහන් රප තිබි. (එ  ලංසටබන ලංත න් ලං

විසින්  ලංතංන ලංකෙ ලංසටබනක් ලංංවට ලං(ඇමුණු  ලංxxvii) එ  ලංඅධි මරි ලංවිසින් ලංවමක   ලංසමක්ෂි ක් ලං ගින් ලං

තබවුරු ලං ජ ලංතිබණි). ඉහත ාකහන් ාටහනට අමතපව එකි  ැඳුම්රප පවන්පේසිය මගින්ම පමම 

රු.බිපියන 10.058  ප්රමාණයක් ාපයා ගැනීම ාම් න්ධපයන්  පවනත් කිසිදු පිත ත ාාක්ෂියක් 

විගණනයට අනාවපණය පනොපරරිි. ඉහත පිත ත ාටහපනන් ප්රරාශිත උදෘතය ාහ එහි සිාහක 

පරිවර්තනය පහත දැක්පී. 

“Governor instructed  to raise funds up to Rs.10 Billion taking into consideration 

additional fund requirement of the Government” (ඇමුණුම  xx vii) 

"පේපේ අතිපර්ර මුදේ අවශයතාවය ළිබඳ කව ාැකකිේකට ගැනීපමන් පසු රුළියේ බිපියන 10 ක් 

දක්වා අපමුදේ ාපයා ගැනීමට මහ  ැාකු අධිපතිතුමා විසින් උපපදාව පදන ක ."  

(ඉහත ාකහන් නිරීක්ෂණ ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප 

පහත පයොමුපවහි දැක්පවන 2016 ජූනි 29 දිපනන් පසුව ක ාගත් වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා 
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අපනකුත් රරුණු අනුවද, ඉහත නිරීක්ෂණය තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය එපකාම 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප ඇත.) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 48 සිට 95 දක්වා) 

5.1.9 තවද  ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් ඉදිරිපත් රප තිබූ මික ගණන්, පමපහුම් අත්පපොපතහි ාකහන් 

ක්රමපීදයට අනුව විවිධ වු  විශවපේෂණයන්ට කක් කිරීපමන් පසු ාරාන කද විවිධ විරේප 

(Option) 07 ක් අතුරින් 05 වන විරේප අවාවථාව අනුගමනය කිරීම උචිත  වත්, රු.බිපියන 

2.608 ක් පවන්පේසිපයන් උපයා ගන්නා පකාත්  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප  පටන්ඩර් රමිටුවට 

පාේය ණය පදපාර්තපම්න්තුව විසින් නිර් ේ  ලං ජ ලංතිබණි. (ඇමුණුම xxvi ) 

 (ඉහත ාකහන් නිරීක්ෂණය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොතිබි. 

රුළියේ බිපියන 2.608 ක් පවන්පේසි මඟින් උපයා ගැනීමට සුදුසු  ව නිර්පේශ රපමින් පාේය 

ණය පදපාර්තපම්න්තුව විසින් වාර්තාවක් ළිබඳපයක රප තිබණද එම අවාවථාපී , මහ  ැාකු 

අධිපති විසින් රු. බිපියන 20 ක් පවන්පේසි මඟින් ක ා ගැනීමට පයොේනා කිරීම පහේතුපවන් 

ළිබඳපයළ රප තිබූ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට අවාවථාවක් පනොවූ  ව වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් මඟින් 

(පයොමුව ළිටු අාර 95 සිට 98 දක්වා) අනාවපණය විය. එපකා රු. බිපියන 20ක් ක ා ගැනීමට 

පාේය ණය පදපාර්තපම්න්තුපී නිකධාරීන් විසින් අරැමැත්ත ප්රරාශ රළ  වද, ඒ අනුව රු. 

බිපියන 10 ක් පවන්පේසිපයන් ක ා ගන්නා පකා මහ  ැාකු අධිපතිවපයා විසින් රපන කද 

ප්රරාශයට අනුව ඒ ාකහා වූ වාර්තාවක් පාේය ණය පදපාර්තපම්න්තුපී front office විසින් 

පටන්ඩර් රමිටුවට ඉදිරිපත් රළ  වත් එහි  අනාවපණය විය. ඒ අනුව විපශේෂ විගණන වාර්තාපී 

ාකහන් ඉහත පේදපේ ඉරි ඇදි වගන්තිය ඉවත් රප ඒ පවනුවට පහත වගන්තිය යාවත්රාලීන 

වාර්තාවට ඇතුකත් රළ ුතුය. “ නිර්පේශ රප ඉදිරිපත් කිරීම ාකහා වාර්තාවක් ාරාා තිබි’’) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 95 සිට 98 දක්වා) 

5.1.10 2015 පප පවාරි 27 දින 1110 පැයට පවත්වන කද පවන්පේසිය ළිබඳ ක විාවතපද ඇතුළත් වූ 2015 

මාර්තු මාාය ාකහා ණය ගැනුම් වැඩාටහන එදිනම පැය 1300 ට පැවැත්වූ (ඇමුණුම xvi)  පේශිය 

ණය රළමනාරපණ රමිටුව විසින් නිර්පේශ රප තිබි. අනුපාතිරයන් ාවථාවප කිරිම ාකහා 

පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක (EPF),ේාතිර ඉතිරිකිරීම්  ැාකු අපමුදේ රළමණාරපන ාමාගම 

(NSB)  ාහ ශ්රී කාරා පක්ෂණ ාමාගම (SLIC)  පවත  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීමට විමාන පකා වැනි 

අදහාක් දැක්පවන ාටහනක් ාහ වර්ෂ 20, 30 ාහ 50 පකා එක් වර්ගයකින් රු.බිපියන 10 ක් 

 ැගින් නිකුත් රප  ැඳුම්රප රු.බිපියන 40 ක් ස්ාවරප ගන්නා පකා ාටහනක් ද ත මින්  
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(ඇමුණුම xvi)   2015 මාර්තු මාාය ාකහා ණය ගැනුම් වැඩාටහන තුළ  ාෘජු ක්රමය මගින් 

 ාණ්ඩාගාප බිේපත් නිකුත් කිරීමට ශ්රී කාරා මහ  ැාකු අධිපති විසින් 2015 මාර්තු 02  දින 

අනුමැතිය   තිබි. එහි  ාෘජු ක්රමය අත්හිටවීම ාම් න්ධපයන් කිසිවක් එම  අනුමැතිපයහි 

ාකහන් රප පනොතිබි.  එම ාටහන්  පදර (අ) ාහ (ර) පකා පහත දක්වා ඇත. 

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

(ර) “EPF/NSB/SLIC to be asked to stabilize rates” 

(පරපාේ පවතත් මහ  ැාකු අධිපති විසින් වර්ෂ 50 කින් රේ ළිපපන  ැඳුම්රප නිකුත් රපන 

පකාට ඉහත (අ) පකා දක්වා ඇති ාටහපන් තිබණද, ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ළිහිටුවීපමන් 

අනතුරුව කිසිදු අවාවථාවර  වර්ෂ 30 ඉක්මවා  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් රප පනොතිබණු 

 වත් එහි දක්වා ඇති ාාුතිපේ එරතුව රු. බිපියන 40 ක් පනොවන  වත් නිරීක්ෂණය විය .)  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ද 

පේදපේ (අ) ාහ (ර) පකා දක්වා ඇති පිත ත ාටහන් ාහිත පේඛන, ාාක්ෂි පකා ඇති  ැවින් ද, 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් ාහ පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 98 ) 

5.1.11 ඉහත පේද අාර  5.1.10 න් විාවතප රළ පරිදි රු.බිපියන 40 ර මුදේ අවශයතාවය ාද්පා ගැනීම 

ාකහා  දිගුරාලීන පරිණත රාකයක් ාහිත  ැඳුම්රප ාෘජු ක්රමයට නිකුත් කිරිමක් ද මහ  ැාකු 

අධිපති විසින්  2015 මාර්තු 02 දින අනුමත රප තිබණද (ඇමුණුම xvi)  2015 පප පවාරි 27 දින 

සිට මාර්තු 06 දින දක්වා රාකය තුළ සිදු වු සිදුවීම් පපළ එකී නිර්පේශයන්ට එරඟ පනොවන  ව 

නිරික්ෂණය විය. එනම් අවශය ාම්පූර්ණ මුදකම 2015 පප පවාරි 27 දින පැවති පවන්පේසිපයන් 

ාපයා ගැනීම සිදුරප තිබූ අතප එය  ාණඩාගාප  ැඳුම්රප පටන්ඩර් රමිටුව විසින් අනුමත රප 

තිබි. එපාේම 2015 මාර්තු 06 දින දක්වා ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපී මුදේ මණ්ඩකය විසින් ාෘජු 

ක්රමය තාවරාපිරව අත්හිටුවීම අනුමත රප පනොතිබි. 2015 මාර්තු 06 දිනැති හා 

MB/ER/5/3/2015 අාර දපන මුදේ මණ්ඩක පත්රිරාවට (ඇමුණුම xxviii ) අනුව ලංශ්රී කාරා මහ 

 ැාකුව විසින්  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීපම්   ාවිතා රපන ාෘජු ක්රමය තාවරාපිරව 

අත්හිටුවීම ළිබඳ කව මහ  ැාකු අධිපති විසින් මුදේ මණ්ඩකයට ලං  ළ ලං ෙකනුවත් ලං කිරී  ලං පරිදි ලං එ  ලං

එදින  ලං අපජඅනු කති ට (Ratification) කක් ලං ජ ලංඇත. තවද 2015 පප පවාරි 23 දිනැති මුදේ 

මණ්ඩක ස්ාවවීපම් ාටහන් අනුව (ඇමුණුම xviii)  මුදේ මණ්ඩකය විසින් එම ාතිය තුළ වාප 30 
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ර පරිණත රාකයක් ාහිත  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප පවන්පේසියක් පැවැත්විය ුතු  වට පාේය ණය 

පදපාර්තපම්න්තුවට උපපදාව  ම හැප ාෘජු ක්රමපයන්  ැහැපව ප්රාථමිර පවන්පේසි ක්රමය පයොදා 

ගැනීම ාකහා කිසිදු තීපණයක් මුදේ මණ්ඩකය ක ා ගත්  වට පතොපතුරු අනාවපණය පනොවීය.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොතිබි. පරපාේ 

පවතත් ාෘජු ක්රමය තාවරාපිරව අත්හිටුවීම ළිබඳ කව අපපඅනුමැතියක් ඇති  ව 2106 ජූනි 29 

වන දින ඉදිරිපත් රළ විපශේෂ විගණන වාර්තාපී ාටහන් රප තිබූ අතප එම අත්හිටුවීම ාකහා 

අපපඅනුමැතියක් පහෝ පනොමැති  ව (පයොමුව : ළිටු අාර 100 සිට 101 හි විාවතප දැක්පවන) 

වාචිර ාටහන් මඟින් ානාථ වී ඇත. තවද, එවැනි තීපණයක් මුදේ මණ්ඩකය තුළ ාාරඡාවා වී 

අනුමත වියුතු  වද එමඟින් තවදුපටත් තහවුරු වී ඇත. ඒ අනුව ඉහත පේදපේ ඉරි ඇඳි වගන්තිය 

ඉවත්රප ඒ පවනුවට පහතින් දක්වා ඇති වගන්තිය යාවත්රාලීන වාර්තාවට ඇතුකත් විය ුතුය. 

“ෙකනුවත් ලං ජ ලංතිබයෙ, ලංශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාවේව ලංවිසින් ලංප්රතිපත්ති ලං පොලී ලංඅනුපමත  ලං වනස් ලංකිරී ට ලං

ගත් ලංතීජය  ට ලංඅපජඅනු කති ක් ලංකංම ලංගකනී  ලංමිස ලංසෘජු ලංක්ර   ලංඅත්හිටුවී  ලංසඳබම ලංඅපජඅනු කති ක් ලං

 බෝ ලංකංම ලං ගන ලං නොතිබණි.’’) 

(ඉහත ාකහන් නිරීක්ෂණ ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප 

පහත පයොමුපවහි දැක්පවන 2016 ජූනි 29 දිපනන් පසුව ක ාගත් වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා 

අපනකුත් රරුණු අනුවද, ඉහත නිරීක්ෂණය තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය එපකාම 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප ඇත.) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 98 සිට 132 දක්වා) 

5.1.12  පේශිය ණය රළමනාරපණ රමිටුව විසින් පපප අනුමත රප තිබූ පරිදි  ැඳුම්රප පවන්පේසිය 

රු.බිපියන 1 රට සිමා  රපනු කැබපී නම් එම  පවන්පේසිපේ දි කැබණු මික ගණන් අඩුම  ප 

තැබූ ලකදා අනුපාතිරපේ සිට ඉහළම  ප තැබ ලකදා අනුපාතිරය දක්වා වර්වීරපණය කිරීපමන් 

පසු පහත දැක්පවන ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්  7 පදපනකුපගන්  ප තැබ ලකදා අනුපාතිරය 

10.4652 ට රු.බිපියන 01 ර මුදක  ාද්පාගැනීමට පමණක් පනොව පේයට රු.බිපියන 1.403 ක් 

දක්වා මුදේ ප්රමාණයක් ක ා ගත හැකිව තිබි.  එපාේ සීමා රපේ නම් ඉහත 5.1.7 පේදපේ දක්වා 

ඇති පරිදි  ප තැබූ ලකදා අනුපාතිරය 11.7270 දක්වා වැඩි පනොවනු ඇත. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට  එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 



( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 132 සිට 133 දක්වා) 

5.1.13  ලංඉහත තත්ත්වය කාසු රැකවිපම් පතොපතුරු පත්රිරාවකට (Bid acceptance Information sheet) 

අනුව ාරාන කද (ඇමුණුම xxv) පහත දැක්පවන  වගුවට අනුව අනාවපණය පී. (ඉහත 01 

පේදපේ ාකහන් රප ඇති පහාය ාවය සුස්කීපම් අවශයතාවය පහේතුපවන් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් 

පේ අනනයතාවය පහබඳ පනොවන පරිදි එම ගනුපදනුරරුවන් ඉාග්රීසි අක්ෂපයකින් හඳුන්වා  ඇත.) 

 වගුව අාර 2 : පළමු කාසු හතට අදාළ දත්ත 

අනු 

අාරය 

ගනු ෙනු රු ලං

(Dealer) 

ංකදුේ ජවක ලං

මුහුයත ලංවටිනම   

රු. 

 වන් ේසි  න් ලංකෙ ලං

මුෙක 

රු. 

ංජ ලංතකබ ලංසම මනය ලං

ඵකෙම ලංඅනුපමති   ලං

(WAYR) 

1 B ආ තන  8,000,000 9,546,736 9.3510 

2 A ආ තන . 50,000,000 56,005,000 9.9063 

3 F ලංආ තන  100,000,000 110,954,800 10.0278 

4 B ආ තන  500,000,000 546,966,000 10.1970 

5 E ලංආ තන  50,000,000 52,253,650 10.2339 

6 H  ලංආ තන  100,000,000 104,507,300 10.2959 

7 EPF 500,000,000 522,536,500 10.4652 

 එ තුව 1,308,000,000 1,402,769,986  

 

තවද ඉහත දැක්වු පරිදි  ප්රාථමිර පවන්පේසිය රු.බිපියන 1 රට සීමා රපේ නම් ඉහත ාකහන් 

ප්රාථමිර ගනුපදනු රරුවන් 7 පදනා හැරුණුවිට එදිනට කැබී තිබ එරතුව රු.බිපියන 20.708 ක් වු 

සියු ම මික ඉදිරිපත් කිරීම්වපින් සියයට 75 ර ප්රමාණයක් ාකහා මික ගණන් ඉදිරිපත් රප තිබූ 

පහත ලං 5.1.15 පේදපේ දක්වා ඇති K රයතනය  ඇතුු  පවනත්  ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්ට 

 ැඳුම්රප මික  ගැනිමට අවාවථාවක් පනොතිබූ  ව ඉහත වගුපවන් පැහැදිපි පී. එදින පවන්පේසිය 

මගින් නිකුත් කිරීමට අපප්ක්ෂා රළ රු.බිපියන 1 ර මුදක රු.බිපියන 10.058 දක්වා වැඩිකිරිමට 

තීපණය කිරීම පහේතුපවන් ඉහත ාකහන් ප්රාථමිර පවළඳුන් 07 පදනා අතප ද පනොසියද K 

රයතනයට එදින නිකුත් රපන කද මුු   ැඳුම්රප වයදනාරමින් සියයට 50 ක් එනම් රු.බිපියන 5 

ක් ක ා ගැනීපම් (ඇමුණුම xxv) අවාවථාව උදාවී තිබීම රැපී පපපනන කක්ෂණයක් විය. පමහි  
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එම රු.බිපියන 5 කින්  රු. බිපියන 2 ක් ාෘජුවමත් රු. බිපියන 3 ක් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුපවකු වූ 

කාරා  ැාකුව හපහා වක්රාරාපපයනුත් ක ා ගැනීමට එම රයතනය රටුතු රප තිබි. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 133 ) 

5.1.14 ඉහත  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීපම්   සිදුවූ තවත් වැදගත් රරුණක් වන්පන් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපවහි 

අධීක්ෂණයට යටත් වන ාහ ප්රාථමිර පවන්පේසිපයන්  ැඳුම්රප මික  ගැනීපම්  හැකියාවක් ඇති 

රයතනයක් පකා පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක වැඩි ලකදා අනුපාතිරයන් ාහිත ප්රාථමිර 

පවපළකපපොපළන් ාාපප්ක්ෂව අඩු  ැඳුම්රප ප්රමාණයක් ක ා පගන (ඇමුණුම xxix b) තිබූ අතප 

අඩු ලකදා අනුපාතිරයක් ාහිතව පපෞේගපිර ගනුපදනුරරුවන්පගන් මික  ගැනීම පහේතුපවන් 

ක ා ගත හැකිව තිබූ මූකය වාසිය අහිමි රප පගන තිබි. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට  එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 133 සිට 134 දක්වා) 

5.1.15 ඉහත 5.1.6 පේදපේ දක්වා ඇති පරිදි  2015  මාර්තු  02  දිනට පාේය ණය වාරිර ළියවීම ාකහා 

අවශය මුදේ ප්රමාණයද නිශවචිතව දක්වමින්  2015 මාර්තු මාාය ාකහා  ාණ්ඩාගාපපේ ාමාවථ 

මුදේ අවශයතාවය 2015 පප පවාරි 20 දින ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව පවත කැබී තිබ පහයින්  සුදුසු 

ක්රපමෝපායන්   ාවිතපයන් එම මුදක ේනනය කිරීම ාකහා ප්රමාණවත් රාකයක් මහ  ැාකුවට  තිබූ 

 ව නිරීක්ෂණය විය.  

ඒ අනුව අනවශය පකා වට්ටම් ක ා  මකින් පතොපව ාහ පවළකපළ පපොළී අනුපාතිරයන් ඉහළ 

යාමට ඉඩ ප්රාවථා විවප පනොරපමින්  අවශය අපමුදේ ාපයා ගැනීම ාකහා අවශය නම් පහත 

දැක්පවන විරේප ක්රපමෝපායන් ද අනුගමනය කිරීපම් අවාවථාව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුවට තිබූ  ව 

නිරීක්ෂණය විය. 
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(i). මහේන  ැාකුපවන් හා කාරා  ැාකුපවන් දැනටමත් ක ා   ඇති අයිපා පහසුරම්  ාවිතා 

රප පසුව පරයදරාලීන පරිණත රාකයක් ාහිත  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම 

මගින් එම අයිපාව ළියවා දැමීම. 
(ii). පාේවර අර්ථාාධර අපමුදපේ අතිරික්ත අපමුදේ තිබපණ් නම් ාෘජු ක්රමය මගින් එම 

අපමුදපකන් මුදේ ාපයා ගැනීම.  

2015 පප පවාරි 27 දින වන විට ාෘජු ක්රමය මඟින් රු.බිපියන 3 රට රාන්න  මුදකක් ස්ාව රප 

තිබූ අතප 2015 මාර්තු 02 දින වන විට තිබූ ඉතිරි අවශයතාවය ද ාෘජු ක් පමය මගින්  ස්ාවරප ගත 

පනොහැකි  වට රරුණු තහවුරු පනොවූ පහයින් එපකා මුදේ ස්ාව රප ගැනීම. (1997 වර්ෂපේ සිට 

ක්රියාත්මර රප තිබ ාෘජු ක්රමය මගින්  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම අාාර්ථර වී තිබූ  වට නිරීක්ෂණය 

පනොවූ අතප තවදුපටත් අවශය අපමුදේ ාෘජු ක්රමය මගින් ක ා ගැනීම) . 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 134 ) 

5.1.16 පමම ගනුපදනුවට අදාකව පහත රරුණු නිරීක්ෂණය වීම පහේතුපවන් එය ාැර ාහිත ගනුපදනුවක් 

 ව නිරීක්ෂණය විය.  

(i). පවන්පේසිය අවාන් කිරීමට ඉතා රාන්න රාකය තුළ එනම් අවාන් මිනිත්තු 08 තුළ 

මුු  කාසු ප්රමාණය වූ රු.බිපියන 20.708 කින් රු.බිපියන 13.60 ර කාසු කැබී තිබීම. 

(ii). ඉහත ාකහන් රු.බිපියන.13.60 ර වයදනාරම තුළ රු.බිපියන 13.00 ක් K රයතනය 

පවනුපවන්  ඉදිරිපත් රප තිබීම. 

(iii). රු.බිපියන 01 ක් වයදනා  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප ාකහා  කාසු රැකවා තිබිය   රු.බිපියන 

10.058 ක් දක්වා කාසු ළිබඳගැනිම. 

(iv). K නමින් හඳුන්වා   ඇති ප්රාථමිර ගනුපදනුරරු පවනුපවන් කාරා  ැාකුව රු. බිපියන 13 

ක් වයදනා  ැඳුම්රප ාකහා කාසු ඉදිරිපත් රප තිබීම හා එපකා ප්රාථමිර 

ගනුපදනුරරුපවකු පවනුපවන් පවනත් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුපවකු කාසු ඉදිරිපත් රළ 

පළමු අවාවථාව වීම. 

(v). රු. බිපියන 01 ක් ාකහා කාසු රැකවා තිබිය , K රයතනය විසින් රු. බිපියන 2 ක් 

ාෘජුවත්  රු.බිපියන 13 ක් කාරා  ැාකුව හපහාත් වශපයන් එරතුව රු.බිපියන 15  ක් 

ාකහා කාසු ඉදිරිපත් රප තිබීම හා එපකා කාසු රැකවා තිබූ වයදනාරම පමන් 15 ගුණයර  

 ැඳුම්රප ප්රමාණයරට කාසු ඉදිරිපත් රප තිබීම අාාමානය තත්ත්වයක් වීම. 



(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 135) 

5.1.17. 2015 පප පවාරි 27 දින  ැඳුම්රප නිකුත් රළ හැකිව තිබූ විරේප ක්රම තුනක් ලංාහ ඒවාපේ 

ඇාවතපම්න්තුගත වාසි අවාසි පවන් පවන් වශපයන් පහත දක්වා ඇත. 

(i). 2015 පප පවාරි 27 දින  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම අපප්ක්ෂා රළ පරිදි රු.බිපියන 01 ට 

සීමා රපේ නම් එම වයදනාරම රවපණය වන පරිදි ක ා තිබූ කාසු ප්රමාණය අනුව 

 ැඳුම්රපයර කාසු වයදනාරම රු.104.5073 ක් දක්වා පමණක්  ැඳුම්රප නිකුත් රපේ 

නම් රු.මිපියන 1,403 ක් ක ා ගත හැකිව තිබි. එපකා එම වයදනාරමට  ැඳුම්රප 

නිකුත් කිරීම සිමා පනොකිරිම නිාා පහත වගුපවහි දැක්පවන පරිදි පේයට  රු.මිපියන 889 

ර ඇාවතපම්න්තුගත අවාසියක් සිදුව තිබි. 

 

වගුව අාර 3 : රු.බිපියන 1 රට සීමා රපේනම් ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය 

අනු ලං

අා   

ගනු ෙනු රුවන් කාසු මික 

 

 

රු. 

ංකඳුේ ජ ේ ලං

මුහුයත ලංවටිනම   ලං

(ජ ේ ලංවගකී ) 

රු. 

 ගවි යුතු ලංසමුච්ක ත ලං

වටිනම   

 

රු. 

අවමසි  

 

 

රු. 

7  සේව  අර්ථසමධ  ලංඅජමුෙක 104.507       500,000,000.00         1,402,769,986.00   -  

8 E 103.116          50,000,000.00         1,454,327,886.00             695,750.00  

9 J 102.207       100,000,000.00         1,556,535,086.00         2,300,100.00  

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

11 පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක 102.207    1,000,000,000.00         2,680,814,286.00       23,001,000.00  

12 G 102.207          50,000,000.00         2,731,917,786.00         1,150,150.00  

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

14 G 99.999          50,000,000.00         2,883,675,286.00         2,254,150.00  

15 පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක 99.999       500,000,000.00         3,383,670,286.00       22,541,500.00  

16 K 97.878       250,000,000.00         3,628,365,286.00       16,573,250.00  

17 K 95.8394       250,000,000.00         3,867,963,786.00       21,669,750.00  

18 M 95.8074    1,250,000,000.00         5,065,556,286.00    108,748,750.00  



19 P 93.879          50,000,000.00         5,112,495,786.00         5,314,150.00  

20 K 93.879       500,000,000.00         5,581,890,786.00       53,141,500.00  

21 K 91.9928    1,000,000,000.00         6,501,818,786.00    125,145,000.00  

22 P 90.177          50,000,000.00         6,546,907,286.00         7,165,150.00  

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

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

25 C 90.1769       100,000,000.00       6,952,703,686.00      14,330,400.00  

26 B 90.1699    3,000,000,000.00       9,657,800,686.00   430,122,000.00  

  එ තුව         889,358,050.00  

 

(ii).  පාේය ණය පදපාර්තපම්නතුව   විසින් පටන්ඩර්   රමිටුව  පවත ක ාදුන් විරේප ක්රම 

දැක්පවන පත්රිරාපී (Option Sheet)  නිර්පේශ රප තිබූ රු.මිපියන 2,608 ර  ැඳුම්රප 

( ැඳුම්රපයර කාසු වයදනාරම රු.102.20720 ක් වන පරිදි)   ැඳුම්රප නිකුත්  කිරීපම් 

හැකියාව තිබි. එපාේ පනොරප රු.බිපියන 10.058 දක්වා  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම නිාා 

පේයට පහත වගුපවහි ගණනය රප ඇති පරිදි රු.බිපියන 0.688 ර  ඇාවතපම්න්තුගත 

අවාසියක් සිදුව තිබි. 

 

                        වගුව: අාර 4 - නිර්පේශ රප තිබ රු.බිපියන 2.608 ක් ඉක්මවිම නිාා සිදු වූ අවාසිය 

අනු ලං

අා   

ගනු ෙනු රුවන් කාසු ලංමික 

 

 

රු. 

ංකඳුේ ජ ේ ලං

මුහුයත ලංවටිනම   ලං

(ජ ේ ලංවගකී ) 

රු. 

 ගවි යුතු ලංසමුච්ක ත ලං

වටිනම   

 

රු. 

අවමසි  

 

 

රු. 

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

13  H       101.76       100,000,000.00    2,833,675,786.00           449,000.00  

14  G       100.00         50,000,000.00    2,883,675,286.00        1,104,000.00  

15 

පාේවර අර්ථාාධර 

අපමුදක 

     100.00       500,000,000.00    3,383,670,286.00      11,040,000.00  

16  K         97.88       250,000,000.00    3,628,365,286.00      10,822,500.00  

17  K         95.84       250,000,000.00    3,867,963,786.00      15,919,000.00  

18  M         95.81    1,250,000,000.00    5,065,556,286.00      79,995,000.00  

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



20  K         93.88       500,000,000.00    5,581,890,786.00      41,640,000.00  

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

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

23  N         90.18       100,000,000.00    6,637,084,286.00      12,030,000.00  

24  I         90.18       250,000,000.00    6,862,526,786.00      30,075,000.00  

25  C         90.18       100,000,000.00    6,952,703,686.00      12,030,100.00  

26  B         90.17    3,000,000,000.00    9,657,800,686.00    361,113,000.00  

   එ තුව ලං        688,538,600.00  

 

(iii). තවද  ැඳුම්රප නිකුත්කිරීම රු.බිපියන 1 ට සීමා පනොරප පමම වාර්තාපී 5.1.18(ii)  

පේදපේ දක්වා තිබූ පරිදි මහ  ැාකු අධිපති පයෝේනා රළ රු.බිපියන 20 ර  ැඳුම්රප 

නිකුත් රපේ නම් පහත වගුපවහි ගණනය රප ඇති පරිදි රු.බිපියන 2.730 ර 

ඇාවතපම්න්තුගත අවාසියක් පේයට   සිදු වීමට ඉඩ තිබි. 

 

            වගුව 5 - මහ  ැාකු අධිපතිපේ පයෝේනාව ක්රියාත්මර රපේනම් ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය 

අනු ලං

අා   ගනු ෙනු රුවන් 

කාසු ලංමික 

රු. 

 ංකඳුේ ජ ේ ලංමුහුයත 

වටිනම   ලං(ජ ේ ලං

වගකී )  

රු. 

 ගවි යුතු සමුච්ක ත ලං

වටිනම   

රු. 

අවමසි  

රු. 

7  සේව  ලංඅර්ථසමධ  ලංඅජමුෙක 104.5073       500,000,000      1,402,769,986   -  

8  E  103.1158          50,000,000      1,454,327,886             695,750  

9  J  102.2072       100,000,000      1,556,535,086          2,300,100  

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

11 පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක 102.2072    1,000,000,000      2,680,814,286       23,001,000  

12  G  102.207          50,000,000      2,731,917,786          1,150,150  

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

14  G  99.999          50,000,000      2,883,675,286          2,254,150  

15 පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක 99.999       500,000,000      3,383,670,286       22,541,500  

16  K  97.878       250,000,000      3,628,365,286       16,573,250  



  (2016 ජූනි 29දින ඉදිරිපත් රළ ඉහත වගුපවහි “පගවිය ුතු ාම්ඡාචිත වයදනාරම ‘’ තීරුපවහි තිබූ 

යතුරුපියන පදෝෂ නිවැපදි රප යාවත්රාලීන රපන ක .) 

ඉහත ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය ගණනය රප ඇති රරාපය ඇමුණුම xxx හි දැක්පී. 

තවද ඉහතින් දක්වා ඇති ඇාවතපම්න්තුගත අවාසි එම දිනට ක්ෂිරව ඇති වූවඇති විය හැකි 

තත්ත්වය පමණක් වන අතප එමගින්  ර්ඝරාලීනව ඇතිවන  කපමමද ාළරා  ැලුවපහොත් එම 

විරේප අවාසී තවත් ඉහළ යාමට ඇති ඉඩරඩද  ැහැප රළ පනොහැර. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් ළිබඳතුප විගණන පේදය ාකහා 

 කපමමක් ඇති පනොරපන  ැවින් ාහ වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් හා අපනකුත් රරුණු අනුව ඉහත 

17  K  95.8394       250,000,000      3,867,963,786       21,669,750  

18  M  95.8074    1,250,000,000      5,065,556,286     108,748,750  

19  P  93.879          50,000,000      5,112,495,786          5,314,150  

20  K  93.879       500,000,000      5,581,890,786       53,141,500  

21  K  91.9928    1,000,000,000      6,501,818,786     125,145,000  

22  P  90.177          50,000,000      6,546,907,286          7,165,150  

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

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

25  C  90.1769       100,000,000      6,952,703,686       14,330,400  

26  B  90.1699    3,000,000,000      9,657,800,686     430,122,000  

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

28  B  88.4074    5,000,000,000    14,210,812,686     804,995,000  

29  B  86.769    5,000,000,000    18,549,262,686     886,915,000  

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

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

32  A  86.74       100,000,000    18,766,116,586       17,767,300  

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

34  O  76.4803          50,000,000    18,847,399,286       14,013,500  

35  O  74.2125          50,000,000    18,884,505,536       15,147,400  

36  L  62.6216       100,000,000    18,947,127,136       41,885,700  

   එ තුව           2,730,059,050 
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පේදය තහවුරු වී ඇති පහයින් පේදය එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට ඇතුකත් රප 

ඇත.) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 135 සිට 138 දක්වා) 

5.1.18 2015පප පවාරි 27 දින පැවති පවන්පේසියට අදාකව ක ා ගැනීමට අපප්ක්ෂා රළ රු. බිපියන 

01 ර  ැඳුම්රප වයදනාරමට එපපහිව එරතුව රු. බිපියන 10.058 ක්  කාසු ළිබඳගැනීමට ගත් 

තීපණය  ාකහා  මහ  ැාකු අධිපතිපේ ක්රියා රකාපය ප්ර ක පකා  කපා ඇති  ව පාේය වයාපාප 

ළිබඳ ක රාපර ා ාපී අනු රමිටුව  විසින් පමම පවන්පේසිය ළිබඳ ක සිදු රපන කද විමර්ශණපේ  

අදාක නිකධාරීන් විසින් ක ා   ඇති වාචිර ාාක්ෂි ාටහන්හි ඇති පහත රරුණු පහේතුපවන් 

තහවුරු විය. 

(i). පවන්පේසිය ාකහා කාසු රැකවා අවාන් වූ ද පසුව මහ  ැාකු අධිපති විසින් පමම 

පවන්පේසිය ාකහා ඉදිරිපත් වු මුු  කාසු ප්රමාණය වූ  රු. බිපියන 20 ක්ම පනොගන්පන් 

මන්දැයි පාේය ණය අධිරාරී  සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. පාපනවිපත්න මහත්මියපගන් විමාා 

තිබීම. 

(ii). එපකා රු. බිපියන 20 ක් දක්වා  ැඳුම්රප නිකුත් රළ පහොත් එය ඉතා ඉහළ පපොබඳ 

අනුපාතිරයක් වන පහයින් එය නුසුදුසු  ව පාේය ණය අධිරාරී සී.එම්.ඩී.එන්.පක්. 

පාපනවිපත්න මහත්මිය ාහ අතිපර්ර පාේය ණය අධිරාරි රාාර්ය එම්.ඉා්..එම්.අසීම්  

මහතා විසින් මහ  ැාකු අධිපතිට අවධාපණය රප තිබීම. 

(iii). ඉන්පසු මහ  ැාකු අධිපති විසින් රු.බිපියන10 රට පනොයන්පන් මන්දැයි පාේය ණය 

අධිරාරිපගන් ප්රශවණ රප තිබීම (Why don’t you go for 10 bn) හා ඒ අවාවථාපී  පවා 

රු.බිපියන 10 රට යාම නිාා ඉහළ (that too much)පපොළී අනුපාතිරයක්  ව 

අනාවපණය රප තිබිම.  

 

(ඉහත ාකහන් පේදය ාකහා මහ  ැාකු අධිපතිපේ පිත ත ළිබඳතුරු මඟින් විපපෝධතා දක්වා 

පනොමැති අතප 2016 ජූනි 29 දිපනන් පසුව ක ා ගන්නා ාාක්ෂි මඟින් ද ඉහත පේදපේ ාකහන් 

නිරීක්ෂණ තවදුපටත් තහවුරු වී ඇත. එපහයින් පේදය එපකාම යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට 

ඇතුකත් රප ඇත.) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 138 සිට 152 දක්වා) 

 

 



 

5.1.19 2015 පප පවාරි 27 දිනට ාවථාවප පපොළී අනුපාතයක් තීපණය කිරීමට පාදර රප ගන්නා කද 

පපප ාතිපේ පැවති ේවිතියිර පවපළකපපොළ ාාමානය ලකදා අනුපාතය 9.48 ක් විය. එපකා 

තිබිය  අදාක පවන්පේසිය ාකහා  සියයට 12.5 ර ාවථාවප පපොළී අනුපාතයක් ප්රරාශයට පත් රප 

තිබි. තවද පවන්පේසියට දින පදරරට පපප එනම් 2015 පප පවාරි 25 දිනට පපප අවාන් 

ාතිපේ ේවිතියිර පවපළකපපොළ ාාමානය ලකදා අනුපාතය 10.03 ක් පමණක් විය. ඒ අනුව 2015 

පප පවාරි 27 දින පවන්පේසි ාකහා ාවථාවප පපොළී අනුපාතය පකා සියයට 12.5 තීපණය රළ 

රරාපය අනාවපණය පනොවීය. එපකාම ඉහළ පපොලී අනුපාතිරයන් යටපත් වර්ෂ 30 ක් වැනි 

දිගුරාලීන අමතප ළිරිවැයද පේයට සිදුවන අවාසියක් පකා ාැකකිය ුතු  වද නිගමනය රපනු 

කැපේ. පමහි  නිරික්ෂණය වු ඉතා වැදගත් රරුණක් වන්පන් වර්ෂ 30 ර වැනි දිගුරාලීන 

 ැඳුම්රපයර පපොළී අනුපාතිරපේ සිදුවන ඉතා කුඩා වැඩිවීමකින් වුවද, පේයට විශාක මූකය 

අවාසියක්  සිදුවිය හැකිවීමය. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් ළිබඳතුප විගණන පේදය ාකහා 

 කපමමක් ඇති පනොරපන  ැවින් ාහ අපනකුත් රරුණු අනුව එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .)  

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 152 සිට 153 දක්වා) 

5.2 2016 ලං මර්තු ලං29 ලං ලංදින ලංසිදු ළ ලංභමණ්ඩමගමජ ලංංකඳුේ ජ ලංනිවේතුව 

ඉහත 5.1 පේදපේ ාකහන්  ැඳුම්රප නිකුතුපවන් පසු එපකා මික ගණන් රැකවූ  ැඳුම්රප 

වයදනාරම ඉක්මවා ඉතා ඉහළ වයදනාරමකින්   ැඳුම්රප නිකුත් රප තිබූ  පදවන අවාවථාව  පකා 

2016 මාර්තු 29 දින සිදුරළ  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම ඉාවමතු වී පපනී යන පහයින් ඒ ළිබඳ කව 

විපශේෂපයන් පරීක්ෂා රපන ක . 

5.2.1  2016 මාර්තු 10 දින හා  මාර්තු 24 යන දිනවක   ැඳුම්රප අපකවි කිරීම ාකහා පවත්වා තිබූ 

පවන්පේසි පදරම  අපප්ක්ෂා රක අනුපාතයන්ට වඩා වැඩි අනුපාතයන් දක්වමින් කාසු ඉදිරිපත් 

වීම පහේතුපවන්  ප්රතික්පෂේප රප තිබි. (ඇමුණුම xxxi ). 

පරපාේ පවතත් පමම අවාවථාවක  ාෘජු ක්රමයට අපමුදේ ක ා ගැනිම පරපපහි අවධානය පයොමු 

රප තිබූ  ව අනාවපණය පනොවීය. 

file:///C:/Users/TeamMate/AppData/Local/Temp/Annexe/xxxi.pdf


ඉහත ප්රතික්පෂේප කිරීමට පහේතු වූපේ යැයි ාකරන කද අනුපාතයන් පහත වගුපවහි පවන් පවන් වශපයන් 

දැක්පී. 

 

  වගුව 6 - ප්රතික්පෂේප රපන කද කාසුවකට අදාළ  ප තැබ ලකදා අනුපාතයන් 

 වන් ේසි ලංදින  

 

පරියත ලං මක  මත ලංයන්තජ ලංසුජවේේ ලං

බඳුනම ලංගකනී ේ ලංඅා   ලං

(ISIN) 

 

 ලංංජ ලංතකබූ ලංඵකෙම ලංඅනුපමත  

2016.03.10 වාප 03 මාා 08 LKB00819K017 11.4498-12.2625 

 වාප 05මාා 05  LKB00821H019 11.8503-12.6855 

 වාප 07මාා 10  LKB01024A014 12.2004-12.9879 

    

2016.03.24 වාප 04   මාා 01 LKB00520E014 12.5000-14.1570 

 වාප 05   මාා06 LKB00721J157 12.6999-14.4099 

 වාප 06   මාා06 LKB00922J011 12.8997-14.8950 

 වාප 08   මාා 11 LKB01025C157 12.9996-14.7510 

 

අනතුරුව ඉහත (ර) උපශීර්ෂපයහි දැක්පවන 2016 මාර්තු 29 දින රුළියේ බිපියන 10  ැගින් වූ 

විවිධ පරිනත රාකයන් ාහිත රේළිපපන  ැඳුම්රප 04 ක් එනම් රුළියේ බිපියන 40 ර  ැඳුම්රප 

නිකුතුවක් ාකහා මික ගණන් රැකවා තිබි. 

එහිදි එම නිකුත් රළ  ැඳුම්රප 04  ාකහා  මික ගණන් කැබීම් හා එම මික ගණන් ළිබඳගැනිම් පහත 

පරිදි විය. 

 

 

 

 

 



            වගුව 7 - මික ගණන් කැබිම් ාහ ළිබඳගැනිම්  

 

පමහිදි  නිරීක්ෂණය වන එක් වැදගත් රරුණක් වන්පන් රු.බිපියන.40 ර සීමාවරට  රැකවන කද 

අතප එම මික ගණන් මත තවත් අමතප රු.බිපියන 37.732 ක් (මුහුණත අගය) එනම් රු.බිපියන 

77.732 ක් (මුහුණත අගය) දක්වා  ැඳුම්රප නිකුත් රප තිබිමයි. එපකා මික ගණන් රැකවු 

වයදනාරම ඉක්මවා නිකුත් රළ  ැඳුම්රප වපින් සියයට 60 ක්  K රයතනය  හිමි රප පගන  

තිබි. එම රයතනය විසින් විවිධ පපොළී අනුපාතයන් යටපත් ඉහත ාකහන්  ැඳුම්රප වර්ග 04 

හිමිරපගත් අනුපාතය විග්රහ කිරීපම්  පහත ාකහන් වගුව අනුව අනාවපණය වන්පන් අඩුම ලකදා 

අනුපාතය යටපත්  පළමු  ැඳුම්රපපයන්  සියයට 0.5 ක් පමණක් හිමිරපගන්නා K රයතනය 

ඉහළ ලකදා අනුපාතය යටපත් නිකුත් රප ඇති අපනක්  ැඳුම්රප තුපනන් සියයට 35 ර සිට 

සියයට 44 ක් දක්වා ප්රමාණයක් ක ා ගැනීමට ාමත් වී ඇති  වයි. එනම් වට්ටම් ප්රමාණය වැඩිවන 

විට වැඩි  ැඳුම්රප ප්රමාණයක් ක ා පගන තිබිමය. 

 

 

 

 

 

 

 

අනු ලංඅා   මත ලංයන්තජ ලංසුජවේේ ලං

බඳුනම ලංගකනී ේ ලං

අා   ලං(ISIN) 

මික ලංගයන් ලං

 කඳවූ ලංවටිනම   

 

 

රු.බිය න 

මික ලංගයන් ලංකෙ ලංවටිනම    

 

 

 

රු.බිය න 

පිළිගත් ලං

ංකඳුේ ජවක ලං

මුහුයත ලං

වටිනම   ලං  

රු.බිය න 

01. LKB00520E014 10 27.022 10.272 

02. LKB01025C157 10 36.915 21.475 

03. LKB01226F014 10 32.560 17.010 

04. LKB01530E152 10 45.925 28.975 

 එ තුව 40 142.422 77.732 



වගුව 8 - රු.බිපියන 40 ක් ඉක්මවා කාසු ළිබඳගැනිම නිාා K රයතනයට හිමි වූ ප්රමාණයන්  

 

 

 

 

 

 

 

පමම  ැඳුම්රප නිකුත්රළ  දිනයට පපප පැවති පවන්පේසි පදරම ප්රතික්පෂේප රප තිබූ පදනම වූ 

ලකදා අනුපාත වැඩිවීම පමම පවන්පේසිපේ  ද එපකාම නිරීක්ෂණය වුවද,  ඉහළම ලකදා 

අනුපාතයන්ට එනම් සියයට 14.0742 ක් දක්වා ලකදා අනුපාතයන්ට පමම  ැඳුම්රප නිකුත් රප 

තිබි. පමහි  අනාවපණය වූ වැදගත් රරුණක් වන්පන් ඉහත අවාවථා පදපරහි ම ප්රතික්පෂේප 

රපන කද අනුපාත ඉක්මවා පමවප අනුපාතය ළිබඳගැනිමය. 

තවද, ඉහත පරිදි  ැඳුම්රප 4 ක් මඟින් රු.බිපියන 77.73 ර මුහුණත අගයක් කැප න පරිදි 

 ැඳුම්රප නිකුත් කිරීමට තීපණය රප තිබණද, වට්ටම් අනුපාතයට  ැඳුම්රප නිකුත් කිරිම නිාා 

පහත ාකහන් වගුපී දැක්පවන පරිදි රු.බිපියන  59.325 ක්  පමණක් කැබී තිබි. ඒ අනුව ඉතිරි 

රු.බිපියන 18.407 පවනත් පරයදරාලීන ණය ප්ර වයකින් ාද්පා ගැනිමට සිදුව තිබි. 

 

 

 

 

 

 

අනු ලං

අා   

 

මත ලංයන්තජ ලංසුැකවේේ ලං

බඳුනම ලංගකනී ේ ලංඅා   ලං

(ISIN) 

කංම ලංගත් ලංප්රති ත  

 

ංජ ලංතකබූ ලංඅනුපමත  

 

01. LKB00520E014 0.5% 12.6909 

02. LKB01025C157 39.3% 13.0689 ලං- ලං13.7979 

03. LKB01226F014 44.7% 13.2984 ලං- ලං13.9311 

04. LKB01530E152 35.6% 13.1823 ලං- ලං14.0742 



              වගුව 9 - වට්ටම් අනුපාතයට  ැඳුම්රප නිකුත් කිරිම නිාා අපප්ක්ෂිත  ැඳුම්රපවක මුහුණත්    

අගය පනොකැබිම නිාා  පවනත් පරයදරාලීන ණය ප්ර වයකින් එය ාද්පා ගැනිම 

  

 

තවද 2015 පප පවාරි 27  දිනැති  ැඳුම්රප පවන්පේසිපයන් ක ාගැනීම ාකහා මික ගණන් රැකවූ 

රු.බිපියන 1 ර ප්රමාණය ඉක්මවා රු.බිපියන 10.058 දක්වා කාසු ළිබඳපගන තිබිම හා 2016 මාර්තු 

29  දින රු.බිපියන 40 ක් ක ා ගැනීම ාකහා මික ගණන් රැකවා රු.බිපියන 77.73 ක් දක්වා කාසු 

ළිබඳගැනීම හැරුනු විට එවැනි විශාක පකා අපප්ක්ෂිත සීමාවන් අභි වා  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම් 

ාළරා  කන කද රාක සීමාව තුළ සිදුව පනොමැති  ව අනාවපණය විය. ඒ අනුව එම අපප්ක්ෂිත 

සීමා ඉතා විශාක පකා ඉක්මවා  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම පහේතුපවන් එම එකිපනර සීමාව ඉක්ම වූ 

පරොටා හිමිරප ගැනීපම් අවාවථාව  හුකව K  රයතනයට හිමිවීම රැපී පපපනන පකා වර්ධනය 

වි ඇති  ව පහත වගුපවන් හා ප්රාවථාපපයන් අනාවපණය පී. 

 

 

 

 

 වන් ේසි  ලං

සිදු ලංවූ ලංදින  

මත ලංයන්තජ ලං

සුැකවේේ ලංබඳුනම ලං

ගකනී ේ ලංඅා   ලං

(ISIN) 

 ේපි ජන ලං

 මක  

 වන් ේසි ලං

 ජන ලංකෙ ලංමුළු ලං

වටිනම   

 

 

රු.බිය න 

 ගවන ලංකෙ ලංමුළු ලං

වටිනම   

 

 

 

රු.බිය න 

 වනස 

 

 

 

 

රු.බිය න 

2016.03.29 LKB00520E014 10 Y 2 M 10.272 8.734 1.538 

  LKB01025C157 8 Y 11 M 21.475 16.250 5.225 

  LKB01226F014 4 Y 1 M 17.010 13.161 3.848 

  LKB01530E152 14 y 1 M 28.975 21.180 7.794 

   එ තුව   77.732 59.325 18.407 



   වගුව 10 – K රයතනය ක ාගත් ප්රමාණය 

 

 

 

 

 

 රූපාටහන 1 - වගුව 10 – K රයතනය ක ාගත් ප්රමාණය 

 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් ළිබඳතුප විගණන පේදය ාකහා 

 කපමමක් ඇති පනොරපන  ැවින් ාහ අපනකුත් රරුණු අනුව එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .)  

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 154 සිට 157 දක්වා) 

5.2.2 තවද පමම ප්රාථමිර ගනුපදනුරරු විසින් මික ගණන් ඉදිරිපත්රප ඒවා අාාර්ථර වූ අවාවථා ාහ 

අපනකුත් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්පේ පටන්ඩර් අාාර්ථර වූ අවාවථා ාන්ාන්දනය කිරිපම්  K 

රයතනපේ කාසු ප්රතික්පෂේප වීම ාාපප්ක්ෂව පහළ මට්ටමර පැවති  ව නිරීක්ෂණය විය.  

අනු ලංඅා   
 
 

මත ලංයන්තජ ලංසුජවේේ ලං

බඳුනම ලංගකනී ේ ලංඅා   ලං

(ISIN) 

නිවේත් ලං ක ලංමුලු ලංංකඳුේ ජ 
වටිනම   
රු.බිය න 

K ආ තන  ලංකංම ලංගත් ලං
ප්ර මය  
රු.බිය න 

01 LKB00520E014 0.272 - 

02 LKB01025C157 11.475 7.950 

03 LKB01226F014 7.010 6.600 

04 LKB01530E152 18.975 8.075 



(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 157 ) 

5.2.3 පමහි  අනාවපණය වූ ඉතා වැදගත් රරුණක් වන්පන් ප්රාථමිර පවපළදපපොපළන්  ැඳුම්රප මික  

ගත හැකි රයතනයක් වන පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක විසින් 2016 මාර්තු 29 දින තුළ  නිකුත් 

රළ  ැඳුම්රපයන්පගන් ලකදා අනුපාතය සියයට 12.20 ර සිට සියයට 12.45 ක් දක්වා පපාායක් 

තුළ රු.බිපියන 9.736 (ඇමුණුම xxxix a)  ක් වයදනා  ැඳුම්රප ේවිතියිර පවළකපපළන් ක ා පගන 

තිබූණු  වයි. පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක පමම  ැඳුම්රප ාකහා 2016 මාර්තු 29 දිනට ප්රාථමිර 

පවළකපකට මික ගණන් ඉදිරිපත් රප තිබපන් පහත පරිදි ඉතා අඩු  ැඳුම්රප ප්රමාණයරට  ව 

පැහැදිපි පී . එම තත්ත්වය ඇමුණුම (xxix b) හි පතොපතුරු මඟින් පැහැදිපි පී. ඒ අනුව එම 

සියලු ඉේලීම් ාාර්ථර වී තිබූ අතප ඔවුන්ට අවශය ඉතිරි  ැඳුම්රප ප්රමාණය ාෘජුවම ප්රාථමිර 

පවපළකපපොපළන් මික  ගැනීමට අයඳුම්රප පහෝ පනොමැතිව ේවිතියිර පවළකපපළන් මිකදි පගන 

තිබීම ප්රශවණරාරි පී. තවද  මහ  ැාකුපී මුදේ මණ්ඩකපේ  ාපරාරීත්වපේ පවතින රයතනයක් 

වන පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක පමපකා රටුතු කිරීම ළිබඳ ක මහ  ැාකුව ලංවිසින් අවධානය 

පයොමු පනොකිරීම ද ප්රශවණරාරී තත්ත්වයකි. 

 වගුව 11 - පාේවර අර්ථාාධර අපමුදපේ ාාර්ථරත්වය 

අනු ලංඅා   

 

මික ලංගයන් ලංඉදිරිපත් ලංකිරි  ලං

රු.බිය න 

පිළිගත් ලංමික ලංගයන් ලංවටිනම   

රු.බිය න 

01. - - 

02. 1.000 1.000 

03. 0.500 0.500 

04. 1.000 1.000 

එරතුව 2.500 2.500 

 

පමම  ැඳුම්රපය නිකුත් කිරීපමන් අපප්ක්ෂිත නාමිර වයදනාරම වු රු.බිපියන 40 ක් පවනුවට 

රු.බිපියන 77.732 ක් දක්වා ළිබඳපගන තිබි. එපාේ පනොරප  ැඳුම්රප නිකුතුව මුහුණත 

වයදනාරම වු රු.බිපියන 40 රට සිමා රපේනම් පහත වගුපී ගණනය රප දක්වා ඇති 

රු.784,898,755 ර ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය වකක්වාගත හැකිව තිබි. 

file:///C:/Users/TeamMate/AppData/Local/Temp/Annexe/xxix%20a.pdf
file:///C:/Users/TeamMate/AppData/Local/Temp/Annexe/xxix%20b.pdf


වගුව  12 -  සීමාව ඉක්මවා ළිබඳගැනිම නිාා ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය 

අනු ලං

අා   

ගනු ෙනු රුවන් කාසු ලංමික 

 

 

රු. 

ංකඳුේ ජ ේ ලංමුහුයත ලං

වටිනම   ලං(ජ ේ ලං

වගකී ) 

රු. 

 ගවි යුතු ලංසමුච්ක ත ලං

වටිනම   

 

රු. 

අවමසි  

 

 

රු. 

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

  එ තුව        -  

63 J 75.57580        120,000,000      7,886,053,130   -  

64 G 75.4451        100,000,000     7,961,498,230             130,700 

65 J 75.4451        120,000,000     8,052,032,350             156,840 

66 J 75.3147        120,000,000      8,142,409,990             313,320 

67 K 75.2279          50,000,000      8,180,023,940             173,950 

68 J 75.2279        160,000,000      8,300,388,580             556,640  

69 K 75.2279        200,000,000     8,450,844,380             695,800 

70 J 75.1845        120,000,000     8,541,065,780             469,560 

71 J 75.0547        120,000,000     8,631,131,420             625,320 

72 J 74.9253        120,000,000      8,721,041,780             780,600 

73 M 74.8393        100,000,000     8,795,881,080             736,500 

74 K 74.7961          50,000,000     8,833,279,130             389,850 

75 K 74.7961        100,000,000     8,908,075,230             779,700 

76 P 74.7961        100,000,000     8,982,871,330             779,700  

77 J 74.7961        120,000,000     9,072,626,650             935,640 

78 K 74.7961        250,000,000     9,259,616,900         1,949,250 

79 M 74.7959        160,000,000      9,379,290,340         1,247,840  

80 C 74.7959        200,000,000     9,528,882,140         1,559,800  

81 K 74.3678          50,000,000     9,566,066,040             604,000  

82 J 74.3678        200,000,000      9,714,801,640         2,416,000  

83 K 74.3678        250,000,000      9,900,721,140         3,020,000  

84 K 73.943          50,000,000      9,937,692,640             816,400  

85 K 73.943        500,000,000    10,307,407,640         8,164,000  

86 B 73.9345        250,000,000   10,492,243,890         4,103,250 



87 C 73.732        100,000,000    10,565,975,890         1,843,800  

88 P 73.7319        100,000,000    10,639,707,790         1,843,900  

89 K 73.5216          50,000,000   10,676,468,590         1,027,100  

90 J 73.5216        250,000,000    10,860,272,590         5,135,500  

91 K 73.5216        750,000,000    11,411,684,590       15,406,500  

92 K 73.1036          50,000,000    11,448,236,390         1,236,100  

93 M 73.1036        180,000,000    11,579,822,870         4,449,960  

94 K 73.1036        750,000,000    12,128,099,870       18,541,500  

95 M 72.6891        100,000,000    12,200,788,970         2,886,700 

96 C 72.6891        100,000,000   12,273,478,070         2,886,700  

97 P 72.68902        100,000,000   12,346,167,090         2,886,780  

98 K 72.689          50,000,000   12,382,511,590         1,443,400  

99 F 72.689        100,000,000    12,455,200,590         2,886,800 

100 K 72.689        750,000,000   13,000,368,090       21,651,000  

101 B 72.656        180,000,000    13,131,148,890         5,255,640  

102 K 72.483    2,000,000,000   14,580,808,890       61,856,000 

103 M 72.2778        100,000,000   14,653,086,690         3,298,000  

104 K 72.2777          50,000,000   14,689,225,540         1,649,050  

105 J 72.2777        160,000,000   14,804,869,860         5,276,960  

106 K 72.2777    2,000,000,000   16,250,423,860       65,962,000 

  එ තුව          258,828,050  

70 C 75.91150        200,000,000       8,012,848,545.00    

71 J 75.821          60,000,000     8,058,341,145               54,300  

72 J 75.6858          60,000,000      8,103,752,625             135,420  

73 K 75.6858        500,000,000     8,482,181,625         1,128,500 

74 K 75.2376        750,000,000      9,046,463,625         5,054,250  

75 K 74.7933        100,000,000     9,121,256,925         1,118,200  

76 C 74.7933        200,000,000     9,270,843,525         2,236,400  

77 K 74.7933        750,000,000     9,831,793,275         8,386,500  

78 K 74.134        500,000,000    10,202,463,275         8,887,500  

79 K 74.0904        500,000,000   10,572,915,275         9,105,500  



80 K 74.0468        500,000,000   10,943,149,275         9,323,500  

81 K 74.0032        500,000,000   11,313,165,275         9,541,500  

82 K 73.9597        500,000,000    11,682,963,775         9,759,000  

83 K 73.9162    2,000,000,000    13,161,287,775       39,906,000 

  එ තුව          104,636,570 

88 K 73.71470    1,000,000,000.00      8,185,426,680.00  - 

89 M 73.7146          50,000,000      8,222,283,980                        50 

90 P 73.4701        100,000,000      8,295,754,080             244,600 

91 K 73.2268          25,000,000      8,314,060,780             121,975  

92 P 73.2268          50,000,000     8,350,674,180             243,950  

93 P 73.2268        100,000,000      8,423,900,980             487,900 

94 K 73.2268    1,000,000,000      9,156,168,980         4,879,000  

95 M 73.2267          20,000,000      9,170,814,320               97,600  

96 C 72.9849        100,000,000      9,243,799,220             729,800  

97 P 72.9848        150,000,000     9,353,276,420         1,094,850  

98 P 72.9848        500,000,000      9,718,200,420         3,649,500  

99 P 72.9848        600,000,000    10,156,109,220         4,379,400 

100 K 72.7441          25,000,000    10,174,295,245             242,650  

101 J 72.7441          40,000,000    10,203,392,885             388,240 

102 P 72.7441        100,000,000    10,276,136,985             970,600  

103 K 72.7441    1,000,000,000   11,003,577,985         9,706,000 

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

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

106 K 72.2665          25,000,000   11,036,145,660             362,050  

107 M 72.2665          40,000,000    11,065,052,260             579,280  

108 P 72.2665        100,000,000   11,137,318,760         1,448,200 

109 K 72.2665    1,000,000,000   11,859,983,760       14,482,000  

110 P 72.0296        250,000,000   12,040,057,760         4,212,750  

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

112 J 71.794          60,000,000   12,090,313,560         1,152,420  

113 M 71.794        100,000,000   12,162,107,560         1,920,700  



114 C 71.794        100,000,000    12,233,901,560         1,920,700  

115 P 71.794        550,000,000   12,628,768,560       10,563,850  

116 P 71.794        550,000,000   13,023,635,560       10,563,850  

117 M 71.3266          60,000,000    13,066,431,520         1,432,860  

118 P 71.3265        100,000,000    13,137,758,020         2,388,200  

119 K 71.0946    1,000,000,000    13,848,704,020       26,201,000  

120 K 71.0484    1,000,000,000    14,559,188,020       26,663,000 

121 K 71.0022    1,000,000,000   15,269,210,020       27,125,000  

122 K 70.9561    1,000,000,000   15,978,771,020       27,586,000  

123 K 70.9561    1,000,000,000   16,688,332,020       27,586,000  

124 J 70.864          80,000,000   16,745,023,220         2,280,560  

125 P 70.86395        100,000,000    16,815,887,170         2,850,750  

126 P 70.63451        500,000,000    17,169,059,720       15,400,950  

127 P 70.63451        500,000,000   17,522,232,270       15,400,950 

128 C 70.6345        100,000,000   17,592,866,770         3,080,200 

129 M 70.4065          15,000,000   17,603,427,745             496,230  

130 M 70.4065          80,000,000   17,659,752,945         2,646,560  

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

  එ තුව          421,434,135 

  මුළු ලංඑ තුව          784,898,755 

 

              (2016 ජූනි 29දින ඉදිරිපත් රළ ඉහත වගුපවහි “පගවිය ුතු ාම්ඡාචිත වයදනාරම ‘’ තීරුපවහි තිබූ 

යතුරුපියන පදෝෂ නිවැපදි රප යාවත්රාලීන රපන ක .) 

ඉහත ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය ගණනය රප ඇති රරාපය ඇමුණුම (xxxii) හි දැක්පී.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට  එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 157 සිට 158 දක්වා) 
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5.3 2015 ලං පංජවමරි ලං ස ලං27 ලංදින ලංසෘජු ලංක්ර  ට ලං  ලංංකඳුේ ජ ලංනිවේත් ලංකිරී  ලංතමව මය ව ලං

අත්හිටුවි  න් ලංපසුව ලංඑ  ලංසිදුවි ට ලංඅෙමළව ලංඇති ලංවූ ලංතත්ත්ව න් 

ඉහත 5.1.11 පේදපේ දැක්පවන පරිදි 2015 පප පවාරි මා 27 දින සිට ාෘජු ක්රමය තාවරාපිරව 

නැවැත්වූ පසුව 2015 අපප්රේේ මාාපේ සිට පම් වන පතක් නිකුත් රප ඇති ාමම  ැඳුම්රපයක්ම 

ප්රාථමිර පවන්පේසි ක්රමය යටපත් නිකුත් රප තිබණු  අතප ඒ ළිබඳ කව පහත දැක්පවන 

නිරීක්ෂණයන් රපනු කැපේ.  

5.3.1 2015 පප පවාරි 27 දිපනන් පසු ප ොපහෝ  ැඳුම්රප නිකුතුවක  මික ගණන් ඉදිරිපත් රපනු කැබූ 

පළමු අවාවථාපී සිටම   ැඳුම්රප පවනුපවන් වට්ටම් ාහිත මික ගණන් එනම් නාමිර අගයට වඩා 

අඩු අගයන්ට මික ගණන් ඉදිරිපත් වී තිබණු අතප එහි ප්රතිලකය වූපේ ලකදා අනුපාතිරය පපොළී 

අනුපාතයට වඩා ඉහළ අගයක් පගන තිබීමයි. පමමගින් පේයට  අමතප ළිරිවැයක් දැරීමට 

(රපයෝේරයන්ට වට්ටම් ක ා  ම) සිදු විය. එනම් මුහුණත අගය රු.100 ර  ැඳුම්රප වට්ටම් 

ාහිතව ඊට වඩා අඩු අගයරට අපකවිරළද,  ැඳුම්රපය රේ ළිරීපම්  රුළියේ 100  ැගින් රපසු 

පගවිය ුතු  වීම පහේතුපවන් එම වට්ටම් වයදනාරම  ැඳුම්රපය නිකුත් රළ දිනපේදිම පේපේ 

අමතප වගකීමක්  වට පත්විම පී.  වට්ටම් රළ අගයරට  ැඳුම්රප ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්ට 

අපකවි රළද ඒවාපේ  ේවිතියිර පවළකපළ මික ඉහළ මට්ටමර පැවතීම පහේතුපවන් ප්රාථමිර 

ගනුපදනුරරුවන්ට පමම  ැඳුම්රප ේවිතියිර පවළකපක තුළ විකිණීම මගින් වැඩි කා  

රන්තිරයක්  ක ා ගැනීමට හැකියාවක් කැප න අතප එම තත්ත්වයන් තුළ පේයට ක ා ගත 

හැකිව තිබූ වාසි ාහගත තත්ත්වයක් ප්රාථමිර ගනුදනුරරුවන් පවත විතැන්වන  ව නිරීක්ෂණය 

විය. පමම පසුබිමතුළද  ාම්ද්ර්ණ මුදේ අවශයතාවයම  ාද්පා ගැනීම ාකහා  ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව 

විසින්  ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් ඉදිරිපත් රප ඇති මික ගණන් ළිබඳපගන පවන්පේසි මඟින්ම 

වට්ටම් ාහිතව  ැඳුම්රප නිකුත් රප තිබි.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් ළිබඳතුප විගණන පේදය ාකහා 

 කපමමක් ඇති පනොරපන  ැවින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 158 සිට 159. දක්වා) 

 

 



5.3.2 2015 පප පවාරි 27 දිපනන් පසුව සිදු වූ ක්රමපීදපේ පවනාවරම් ාමගම  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප 

නිකුතුවක   ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් වූ පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක, ේාතිර ඉතිරිකිරීම්  ැාකු 

අපමුදේ රළමනාරපණ ාමාගම, මහේන  ැාකුව, කාරා  ැාකුව වැනි  පාේය  රයතන  එම 

පවන්පේසිවපින් ාාර්ථර ප්රතිලක ගැනීම දුර්වක වී තිබණු  ව  නිරීක්ෂණය විය.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 159 ) 

5.3.3  ඇතැම්  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප පවන්පේසිවක  ඉහළ පපොළී අනුපාත ාමග මික ගණන් ඉදිරිපත් 

රප තිබීම පහේතුපවන් එම  පවන්පේසි ාම්පූර්ණපයන් ප්රතික්පෂේප රළ අවාවථා ද විය. 2015 

වර්ෂපේ සිට 2016 මැයි 31 දින දක්වා  පැවති පවන්පේසිවපින් පවන්පේසි 5 ක් ඉහත තත්ත්වය 

තුළ ාම්පූර්ණපයන් ම ප්රතික්පෂේප රප තිබණද,  2014 වර්ෂපේ  එවැනි ප්රතික්පෂේප කිරීම් වාර්තා 

වී පනොතිබි. ඒ අනුව නිරික්ෂණය වනුපේ 2015 වර්ෂපේ    සිදු රළ ක්රමපීදපේ පවනසින් 

පසුව  ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්  විසින් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව අපප්ක්ෂා රපන මික ගණන්වකට 

වඩා ඉතා ඉහළ මික ගණන්වකටද, මික ගණන් ඉදිරිපත් කිරීපම් ප්රවණතාවයක් ඇති වී තිබීමය. 

(ඇමුණුම xxxiii) එනම් ේවිතියිර පවළකපක පවතින අනුපාතයන්ට ාාපප්ක්ෂව ඉහළ අනුපාතයන් 

ාදහා මික ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට රටුතු කිරීමය. පමම තත්ත්වය පහත දැක්පවන රූපාටහන 2  

මගින් පැහැදිපි පී. 

              රූපාටහන 2 -  පවන්පේසි ක්රමය පමණක්  ාවිතා කිරීම පහේතුපවන් ලකදා අනුපාතයට වු  කපැම  
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               පයොමුව  -  ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපී ාතිපේ රර්ිකර විග්රහය -ශ්රී කාරා මහ  ැාකු පවේ අඩවිය  

ඉහත දක්වා ඇති ප්රවනතාවය විවිධ වූ ාාධරයන්පේ  කපමම මත සිදුව ඇති  ව නිරීක්ෂණය රළද 2015 

පප පවාරි 27 දින ගත්  ැඳුම්රප නිකුතුවට අදාක ප්රතිපත්තිමය තීපණයද ඉවහේ වූ  වට අනුමාන කිරීම 

ප්රශවණරාරී පනොවන  ව නිරීක්ෂණය විය.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් ළිබඳතුප විගණන පේදය ාකහා 

 කපමමක් ඇති පනොරපන  ැවින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 159 සිට 160 දක්වා) 

6. පේධති ලංදුර්වකතම 

6.1 ලං ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ාෘජු ක්රමය තවදුපටත් ක්රියාත්මර පනොරප ාම්පූර්ණපයන්ම ප්රාථමිර 

පවන්පේසි ක්රමය ඉදිරියට ක්රියාත්මර කිරීපම්   ඉන් සිදුවන මුකය  කපමම ළිබඳ කව ප්රතිලක 

විශවපේෂණයක් සිදුරප එම අධයයනය ප්රතිලක හා නිර්පේශයන්ට එරඟව එම තීපණය ගත්  වට 

පතොපතුරු අනාවපණය පනොවුි. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 160 සිට 161 දක්වා) 

6.2 ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් පවන්පේසිපේ  අවමිකට   ැඳුම්රප මික  පගන එම  ැඳුම්රප 

නැවතත් ක්ෂිරව ඉහළ මිකට ේවිතියිර පවළකපක තුළ අපකවි කිරීම තුබඳන් කා යක් කැබිම 

අපප්ක්ෂා රපන අතප එමගින් පේයට ක ා ගත හැකිව තිබූ වාසිය පනොකැබි. පමය ශ්රී කාරා මහ 

 ැාකුපවන්  ාහිප වූ පාර්ශවයන් විසින් පවළකපක පපොළී අනුපාතිරයන් රෘතිමව හැසිපවීමක් 

පකාත්, පමමගින් පපොලී අනුපාතිරයන් පදනම් පහිතව උඡාාාවානයට කක්වන  වත් 

නිරීක්ෂණය විය. පමම තත්ත්වය පාකනය කිරීපම් වගකිම පැවරී ඇති මහ  ැාකුව විසින් ඒ ාකහා  

අවශය ළියවප  පගන තිබූ  වට පතොපතුරු අනාවපණය පනොවීය. 



(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 161 )  

6.3 ඉහත 4.1 පේදපේ ාකහන් පරිදි ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාතුව පවතින මූකය පවළකපළ නියාමනය 

කිරීපම් වගකීම මැනවින් ඉටුරපලීම ාකහා මූකය පවළකපපළහි හැසීරීම් පටාවන් ළිබඳ කව වැදගත් 

සියු  දත්ත තමන් ාතුරප ගත හැකි ක්රමපීදයක් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් පවත්වාගත ුතු 

වුවද, පහත දැක්පවන නිරීක්ෂණයන් පහේතුපවන් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුවට එම නියාමන රාර්යය 

මනාව රළ හැකිද යන්න ප්රශවණ ගතව ඇත. 

(පහත ාකහන් පයොමුපවහි දක්වා ඇති පරිදි මහ  ැාකුව විසින් ඉහත  පේදයට අදාක ක ා දුන් 

පිත ත ළිබඳතුප අනුව ඉහත පේදය තහවුරු වී ඇති පහයින් හා පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය 

ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම 

ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 161 සිට 162 දක්වා) 

6.4 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් නිකුත් රපනු ක න  ැඳුම්රප හඳුන්වා ම ාකහා, ඒවාපේ රේළිපපන 

දිනය පදනම් රප පගන ාරාව රපන කද ේාතයන්තප සුපකුම්පත් හඳුනාගැනීපම් අාරයක් ( 

International Security Identification Number)   ාවිතා රපනු ක යි.  එරම දිනර  පරිණත 

වන  ැඳුම්රප කිහිපයක් වරින්වප නිකුත්  කිරීපම්   එම  ැඳුම්රප ාකහා එම  එරම ේාතයන්තප 

සුපකුම්පත් හඳුනාගැනීපම් අාරයක්  ාවිතා කිරීම නිාා ේවිතියිර පවළකපපොළ ගනුපදනු ාටහන් 

කිරීපම්   එම  ැඳුම්රපය කුමන දිනර  නිකුත් රපන කද  ැඳුම්රපයක්ද යන්න පවන් පවන් 

වශපයන් හඳුනාගත  පනොහැකි  වට විගණනයට රරුණු ඉදිරිපත් රප තිබීම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට  එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 162 ) 

 



6.5 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ේවිතියිර පවළකපක ගනුපදනු ාටහන් කිරිපම්දි  ක ා ගනුපේ   ේාතයන්තප 

සුස්කුම්පත් හඳුනාගැනීපම් අාරය ාහ එම  ැඳුම්රපවක මුහුණත වයදනාරම ාහ ගනුපදනුව සිදු 

රළ දිනය යන පතොපතුරු පමණක්  වත් එම  ැඳුම්රප ේවිතියිර පවළකපපළහි අපළවි වූ 

වයදනාරම හා ලකදායි අනුපාත ළිබඳ ක දත්ත ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාතුව පනොමැති  ව විගණනයට 

රරුණු ඉදිරිපත් රප තිබීම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින්ද, 

රාපර ා ාව විසින් පයොමුරළ පිත ත ප්රශවනවකට මහ  ැාකුව ක ාදුන් ළිබඳතුරු වපින් විගණන 

පේදයට  කපමමක් පනොමැති පහයින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට  එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 162 සිට 163 දක්වා) 

6.6 ඉහත 5.1.7 පේදපේ  ාකහන් රප ඇති පරිදි අවශය මුු  මුදකම පවන්පේසිය මඟින් ාද්පා ගැනීමට 

පගන ඇති තිපණය ඉහත 5.1.1 පේදපේ ඇමුණුපම් ාකහන් ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාතු පපොළී 

ප්රතිශතය පාකන වගකිම ඇතුු  රරුණු ාළරා  කා ගන්නා කද තීපණයක්ද යන්න පැහැදිපි 

පනොවීම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 163 ) 

6.7 එපකාම ඉහත 5.1.7 පේදපේ ාකහන් රප ඇති තීපණය ගැනීපම්  ඉහත 5.1.2 පේදපේ ාකහන් 

ඇමුණුපම් දැක්පවන රරුණු හා  තීපණය ළිබඳ ක අවධානයක් පයොමු  රප තිබණු  ව පැහැදිපි 

පනොවීම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 163 ) 



6.8 තවද ඉහත 5.1.11 පේදපේ දක්වා ඇති පරිදි ාෘජු ක්රමය අත්හිටුවා පවන්පේසි ක්රමය ක්රියාත්මර 

කිරීමට  තීපණයක් පගන තිබණද ඉහත 01 පේදපේ ාකහන් මාර්පගෝපපේශය තුළ පහෝ පවන යම් 

පිත ත නීතියරපේ මහ  ැාකු අධිපතිට එවැනි අතිශය වැදගත්,ාාකීර්ණ හා ාාපී  තීපණයක් 

ගැනීපම් අභිමතයක් තිපේද යන්න විගණනයට අනාවපණය පනොවීම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 163 ) 

6.9 ඉහත 5.1.7 පේදපේ ාකහන් තීපණය ගැනීපමන් පසුව පම් වන විට වර්ෂයරට ද වැඩි රාකයක් 

ගත වී තිබණද එකී තීපණය පහේතුපවන් ාෘජුවම පහෝ වක්රව මූකය පවළක පළට සිදු වී ඇති  කපමම 

ළිබඳ කව අධයයනයක් රප එම තාවරාපිර අත්හිටුවීම ාවථාවප කිරීමට, ඉවත් කිරීමට, නැවත 

ාළරා  ැලීමට පහෝ පවනයම් නිශවචිත අනුපාතයක් මත ාෘජු ක්රමය හා පවන්පේසි ක්රමය 

පතෝපාගැනීම වැනි විරේප ක්රමයක් අනුගමනය රළ ුතුද යන්න ළිබඳ කව පසුවිපපමක් පහෝ 

විධිමත් අධයයනයක් රළ  වට පතොපතුරු විගණනයට අනාවපණය පනොවිම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 164 ) 

6.10 පවන්පේසි ක්රමයට අනුව වට්ටම් ාහිතව  ැඳුම්රප ක ා ගත් ප්රාථමිර ගැණුම්රරුවන් ඒවා 

ක්ෂිරව ේවිතියිර පවළකපපකහි අපකවි රප අධිර කා  ක න්පන්ද එමගින් පේයට ක ා ගත 

හැකිව තිබ වාසියක් පවනත් පාර්ශවයරට විතැන් වී තිපේද යන්න ළිබඳ ක අධයයනයක් සිදුකිරීමට 

පහෝ එවැනි අධයයනයක් සිදු කිරීමට අවශය දත්ත තමන් ාතු රප ගැනීමට ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව 

රටුතු රප ඇති  වට පතොපතුරුද විගණනයට අනාවපණය පනොවීම. 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 164 ) 



6.11 පාේය අාශපේ ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් පමම පවන්පේසිවක  ක ා ගන්නා ාාර්ථරත්වය  අවම 

වීමට හා පපෞේගපිර අාශයන්හි එම ාාර්ථරත්වය ඉහළ යාමට පහේතු පාොයා  කා පේයට අවම 

ළිරිවැයක් ාහිතව අපමුදේ ස්ාවරප පම් වගකීමද ඉටුවන පරිදි අවශය නියාමනයන් කිරීමට ශ්රී 

කාරා මහ  ැාකුව රටුතු රළ  වට පතොපතුරු අනාවපණය පනොවීම.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 164 සිට 165 දක්වා) 

6.12  තවද වට්ටම් ාහිතව  ැඳුම්රප මික  ගත් පපෞේගපිර අාශපේ ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්පගන් 

එම  ැඳුම්රප මික  පගන ඉතා පරයද දින ගණනකින් පාේය අාශපේ ගනුපදනුරරුවන් පහෝ 

රයතන වඩා අඩු පපොළී අනුපාතයරට  ැඳුම්රප මිකදි පගන තිපේද යන්න ළිබඳ කව පරික්ෂා රළ 

 වට පහෝ එපකා රටුතු සිදු වී තිපේනම් එපකා පේයට සිදුවන මූකය අවාසිය අවම කිරීමට 

අවශය නියාමනය රළ  වට පතොපතුරු අනාවපණය පනොවීම.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ද, 

රාපර ා ාව විසින් මහ  ැාකුව පවත පයොමු රළ පිත ත ප්රශවන වකට කද ළිබඳතුරු අනුවද විගණන 

නිරීක්ෂණයට  කපමමක් පනොමැති පහයින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 165 සිට 166 දක්වා) 

6.13  පපෞේගපිර අාශපේ ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් විසින් තමන් පවනුපවන්  ැදුම්රප මික  ගැනිමට 

පාේය අාශපේ ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් මගින් සිදුකිරීම තුළ පාේය අාශයට  හා පපෞේගපිර 

අාශයට කැප න වාසි අවාසි ාළරා  කා පේපේ ළිරිවැය අවම කිරීමට රටුතු රළ  වට පහෝ 

අවශය නියාමනයන් රළ  වට රරුණු අනාවපණය පනොවීම. ලං 

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ක ා දුන් පිත ත ළිබඳතුප විගණන පේදය 

ාකහා  කපමමක් ඇති පනොරපන  ැවින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව 

පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් 

රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 166 සිට 167 දක්වා) 



 

6.14 ඉහත 5.3.3 පේදපේ නිරීක්ෂණය රප  ඇති පපොළී අනුපාතයන්හි ක්රමිරව ඉහළ යාපම් 

ප්රවණතාවය ඇති වීමට ඉහත 5.1.7 පේදපයහි ාකහන් ප්රතිපත්තිමය තීපණය ාෘජුව පහෝ වක්රව 

පහේතු වූපේද යන්න තීපණය කිරීමට තපම් ප්රමාණාත්මර විශවපේෂණයක් රළ  වට පතොපතුරු 

අනාවපණය පනොවීම.  

(ඉහත ාකහන් පේදය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් ාහ 

පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම පේදය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් පේදය 

යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 167 ) 

7. නිර් ේ  

7.1  ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ගනු ක න ප්රතිපත්තිමය තීපණවක  පමන්ම පවතින ක්රමපීදයන් 

පවනාවරම්වකට  ාේනය කිරීපම්   ාහ නව ක්රමපීදයන් හඳුන්වා පම්   එමගින් පපට් 

රර්ිකරයට සිදුවන ධන පහෝ ාෘණ  කපමම් හා ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපී අපමුණු වකට ඉන් සිදුවන 

 කපමම දිගුරාලීන හා පරයද රාලීන වශපයන් ාකරා  කා අදාක තීපණ වකට එළබිය ුතු වන 

අතප එපකා රටුතු රක  වට ළිබඳගත හැකි ාාක්ෂි අවශය අවාවථාවන් හි දි ඉදිරිපත් කිරීමට 

හැකිවන පරිදි පවත්වාපගන යාම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 167 ) 

7.2 ේවිතියිර පවළකපකද නියාමනය කිරිමට ප්රමාණවත් දත්ත ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාතු පනොවන 

තත්ත්වයක් තුක මුකය පවළකපක හැසිපවීපම් හා නියාමනය කිරිපම් රාර්යය වඩාත් ලකදායිව 

ඉටුකිරීම  අඩපන  වීම වකක්වනු වාව අවශය සියලු දත්ත ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ාතුව පවත්වා 

ගැනිම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති අතප 

පහත පයොමුපවහි දැක්පවන වාචිර ාාක්ෂි ාටහන් අනුව ඉහත නිර්පේශය තහවුරු වී ඇති පහයින් 

නිර්පේශය  යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රප ඇත. ) 



( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 167 සිට 173 දක්වා) 

7.3 මහ  ැාකුව විසින් නිකුත් රක  ැඳුම්රපයන් රේළිරී මුදේ ක ා ගැනීම ාකහා තමන් පවත 

ඉදිරිපත් වන අවාවථාව දක්වා එම  ැඳුම්රපපේ හිමිරාරිත්වය හා ගණුපදනු වන රරාපය ළිබඳ ක 

පතොපතුරු ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් පවත්වා ගැනීම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 173 සිට 174 දක්වා) 

7.4 පටර මහ  ැාකුව පරපපහි පවතින විශවවාාය එහි නිකධාරින් විසින් ගන්නාවූ තීන්දු තීපණවක 

අවාර ාවය මතද පකාපවතින පහයින් හා එම විශවවාාය පේශියව පමන්ම අන්තර්ේාතිර 

වශපයන්ද පනොරැළැේව පවත්වාගත ුතු පහයින් එම නිකධාරීන් ගන්නා වූ තීන්දු තීපණයන්පේ 

අවාර ාවය රාක පමාවකින් පතොපව ඒත්තු ගැන්විය හැකි පරිදි යම් යම් සීමාවන්ට යටත්ව පහෝ 

විනිවිද  ාවයකින් ුතුව රටුතු කිරීම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 174 ) 

7.5 නනතිර තත්ත්වයන් පේ හා ලං ගිණුම්රපණ ප්රමිතියන්පේ විවිධ නිර්වානයන් හා වයාතිපර්ඛයන් 

තිබිය හැකි වුවද ඒවාටම සීමා පනොවී ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපී රළමනාරපණ තීපණයන්ට  කපමම් 

රළ හැකි මට්ටපම් නිකධාරින් හා ශ්රී කාරා මහ  ැාකුවට ාම න්ධිත  රයතන අතප යම් 

 ැඳියාවන්හි ගැටීම් පවතින්පන් නම් ාේ ාවය පපපදැරි රපපගන සුදුසු අනාවපණයක්ද ාහිතව 

සිය රාර්යයන් ඉටු කිරීමට මහ  ැාකුපී ඉහළ රළමණාරාරීත්වය රටුතු කිරීම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 174 ) 



7.6 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ගනු ක න ප ොපහෝ තීපණ ාමාවථ රර්ිකරයට දිගුරාලීනව  කපැම් 

ඇති රපවන අතප එවැනි අතිශය වැදගත්,ාාකීර්ණ හා ාාපී  තීපණයන් ගැනීපම්  නිවැපදි 

පදනමකින් එම තීන්දු තීපණ ගන්පන්ද යන්න ාවවාධීන පාර්ශවයර පේ පරීක්ෂාවන්ට ාහ 

අධීක්ෂණයරට කක්වීම ඉතා වැදගත් වනුපේ එකී තීපණයන්පගන් ේනිතවන යහපත් පමන්ම 

අයහපත් ප්රතිලකවකටද ාමාවථ ේනතාවට මුහුණ  මට සිදුවන පහයිනි. ඒ අනුව එවැනි ාාකීර්ණ 

තීපණ විධිමත් ඇගයීමකින් පතොපව ඉතාමත් ාපකව හා ක්ෂිරව පගන එමගින් යම් අයහපත් 

ප්රතිලක ඇති වී තිපේද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට අවශය පතොපතුරු ඒ ාකහා  කවපමක් ඇති 

රයතනයන්ට ක ා  මට  ාධා සිදුවන පරිදි මුදේ නීති පනපත් 45 වගන්තිපේ ාකහන් 

පහායතාවය සුස්කීපම් ප්රතිපාදන පයොදා ගත පනොහැකි වන පරිදි එම වගන්තිය සුදුසු පරිදි 

ාාපශෝධනයන්ට කක් රළ ුතුය. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 175 ) 

7.7 පමම වාර්තාව ාරාව කිරීම ාකහා ශ්රී කාරා  මහ  ැාකුපවන් ක ා දුන් පතොපතුරු අතප තිබූ පහාය 

හා ාාපී  පතොපතුරු නිවැපදිව හඳුන්වාපදන පකා මහ  ැාකු අධිපතිපගන් පිත තව ඉේකා සියද 

අතප (ඇමුණුම xxxiv) එයට ක ා දුන් ළිබඳතුප (ඇමුණුම iii ) අනුව ක ා දි ඇති පතොපතුරු 

සියේකම පහාය පතොපතුරු පකා ාැකකීමට සිදුව තිපේ. එපහයින් පාේය විගණනය විසින් එවැනි 

පතොපතුරුවපින් හඳුනාගනු කැබ පතොපතුරු පමම වාර්තාවට එපකාම ඇතුළත් පනොරප එම 

පතොපතුරු පාර්පිපම්න්තුපී ගරු රථානායරතුමා පවත ක ා පදන  වත් ාකහන් රළ ුතුව ඇත. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති 

 ැවින්ද, රාපර ා ාව විසින් මහ  ැාකුව පවත නිකුත් රළ ප්රශවනවකට කද ළිබඳතුරු මඟින්ද 

විගණන නිර්පේශයට  කපමමක් පනොමැති පහයින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය 

ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම 

ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 175 සිට 176 දක්වා) 
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7.8 ප්රාථමිර පවළඳුන් අතප  ැඳුම්රපවකට අදාළව සිදුවන අන්තර් ගනුපදනු නියාමනය කිරීම ාකහා 

නිසි ක්රමපීදයක් මාර් පගෝපපේශ මගින් හඳුන්වා දිය ුතුය. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති 

 ැවින්ද, රාපර ා ාව විසින් මහ  ැාකුව පවත නිකුත් රළ ප්රශවනවකට කද ළිබඳතුරු මඟින්ද 

විගණන නිර්පේශයට  කපමමක් පනොමැති පහයින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය 

ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම 

ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 176 සිට 177 දක්වා) 

7.9  ැඳුම්රප පවන්පේසියට අදාළව ප්රසිේධ රපනු ක න පවන්පේසිවක අවාාන දිනය හා පීකාව 
යම් යම් අවාවථාවක   ර්ඝ කිරීම් අනුමත රප තිබූ අතප එවැනි  ර්ඝ කිරීම් පනොවැකැක්විය හැකි 
ාහ ාාධාපණීරපණය රළ හැකි රරුණුවකට සීමා රළ ුතුය.  

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 177 ) 

7.10 පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක පියාපදිාචි ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවකු පනොවුවද ප්රාථමිර ගනුපදනු 

පමන් ප්රාථමිර පවළකපපකන්  ැඳුම්රප මික  ගැනීම ාකහා හැකියාව ක ා   ඇත. එපාේ වුවද 

පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක ප්රාථමිර පවළකපපකන්  ැඳුම්රප මික  ගැනීමට විරේපයන් පකා 

පවනත් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන්පගන් ේවිතියිර පවළකපපළන්  ැඳුම්රප මික  ගැනීපම් 

ප්රවණතාවයක් දක්වන  ව නිරීක්ෂණය පී. පම් වන විට ශ්රී කාරා මහ  ැාකුපී අධීක්ෂණය 

යටපත් පවතින අර්ථාාධර අපමුදක එම අධීක්ෂණපයන්  ැහැපව ාවවාධීනව රටුතු රළ හැකි 

ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවකු  වට පත් කිරීම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති 

 ැවින්ද, රාපර ා ාව විසින් මහ  ැාකුව පවත නිකුත් රළ ප්රශවනවකට කද ළිබඳතුරු මඟින්ද 

විගණන නිර්පේශයට  කපමමක් පනොමැති පහයින් ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය 

ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම 

ඇතුකත් රපන ක .) 



( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 177 සිට 178 දක්වා) 

7.11 පම් වන විට ඉදිරි මාාපේ මුදේ අවශයතාවය ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් මහා  ාණ්ඩාගාපය 

පවතින් ක ා ගන්නා අතප අවම වශපයන් එය ඉදිරි මාා තුනර රාකයක් දක්වා  ර්ඝ කිරීම. 

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 179 ) 

7.12  ඉහත පරිදි මහා  ාණඩාගාපය ක ා ගන්නා කද මුදේ අවශයතාවය ස්ාව රප ගන්නා රරාපය රේ 

ඇතිව තීපණය කිරිම.   

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 179 ) 

7.13  ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවන් ළිබඳ ක ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් රළ ුතු 

වීම. එනම් පසුගිය රාකය තුළ එක් ප්රාථමිර ගනුපදනුරරුවකු බන්වත් ාවයට පත්වීම පහේතුපවන් 

පේයද ඇතුු ව එම ගනුපදනුරරුවකු ාමග ගනුපදනු රළ රපයෝේරයන් අසීරුතාවයට පත්ව 

ඇත. එවැනි තත්ත්වයන් වැකපරන පරිදි ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් ඔවුන් මූකය ශක්තීන් ඇතුු  

අදාක ාර්යාවන් ළිබඳ ක ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් රළ ුතු විම.  

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 179 ) 

7.14 ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විගණරාධිපති පවත ඉදිරිපත් රප ඇති පතොපතුරු අතප ඇති 

පහාය ාවය සුස්කිය ුතු පේඛන හඳුන්වාපදන පකා මහා  ාණ්ඩාගාප පේරම්පගන් විමාන 

ක . ඒ ාකහා ළිබඳතුරු පකා මහා  ාණ්ඩාගාප නිපයෝේය පේරම්වපයකු දන්වා තිබපණ්, 

 ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීමට අදාකව මහා  ාණ්ඩාගාපපේ රාර්යයන් වර්ෂපේ විාර්ේන 

පනතින් අනුමත සීමාවන් තුළ පේපේ ණය අවශයතාවය මාසිර පදනමින් ශ්රී කාරාපී මහ  ැාකුව 



පවත දැනුම්  මට සීමා වන  වයි. පරපාේ පවතත්, ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව ළිබඳ ක අධීක්ෂණ රටුතු 

 ාප ප්රධාන රයතනයක් පකා මහා  ාණ්ඩාගාපපේ රාර්ය ාපය ඉහතින් දක්වා ඇති ාපක 

රාර්යයරට සීමා වන  වට විගණනපේ  එරඟ විය පනොහැර.  

(ඉහත ාකහන් නිර්පේශය ළිබඳ කව ශ්රී කාරා මහ  ැාකුව විසින් විපපෝධතා දක්වා පනොමැති  ැවින් 

ාහ පවනත් පතොපතුරු මඟින් එම නිර්පේශය ළිබඳ කව පනොඑරඟතාවයක් පනොවූ  ැවින් 

නිර්පේශය යාවත්රාලීන විගණන වාර්තාවට එපකාම ඇතුකත් රපන ක .) 

( පයොමුව : උපපේඛනපයහි ළිටු අාර 180 ) 

 

8. ලං නිග න 

8.1 ඉහත 5.1.17 පේදපේ දැක්පවන වකක්වාගත හැකිව තිබූ රු.889,358,050 ර ඇාවතපම්න්තුගත 

අවාසිය ාහ 5.2.3 පේදපේ දැක්පවන වකක්වා ගත හැකිව තිබූ රු.784,898,755 ර ඇාවතපම්න්තු 

ගත අවාසිය පකා 2015 පප පවාරි 27 ාහ 2016 මාර්තු 29 දින පැවැති  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප 

පවන්පේසි පදපක්  වකක්වා ගැනීමට හැකිව තිබූ එරතුව රු.1,674,256,805 ර ඇාවතපම්න්තුගත 

අවාසිය වකක්වා ගැනීමට රටුතු පනොකිරීම ළිබඳ කව   කධාරීන් වගකිවුතු  ව නිගමනය 

රපනු කැපේ.  

තවද, ාෘජු ක්රමයට  ාණ්ඩාගාප  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම තාවරාපිරව අත්හිටුවීමට තීපණය ගත් 

2015 පප පවාරි 27 දින සිට 2016 මැයි මාාය දක්වා සිදුරප ඇති  ැඳුම්රප නිකුත් කිරීම්වකට 

අදාකව ද ඇාවතපම්න්තුගත වාසි පහෝ අවාසි ගණනය රළපහොත් ඉහතින් දක්වන කද 

ඇාවතපම්න්තුගත අවාසිය තවදුපටත් ඉහළයාපම් හැකියාවක් පැවැතීමද  ැහැප රළ පනොහැර. 

 

8.2 පමම වාර්තාව ාැරසීපම්   විගණරාධිපති පවත අනාවපණය වු රරුණු  ාහ ඉහත ාකහන් පේද 

වපින් අවධාපණය රප ඇති රරුණු අනුව මහ  ැාකු අධිපති විසින් ාවවකිය රාර්යය පමපහයවිපම් 

  මහ  ැාකු අධිපතිවපයකුපගන් අපප්ක්ෂා රපනු ක න මට්ටපම් වෘත්තිමය විාක්ෂණ ාවයකින් 

(Professional Due Care)  ුතුව රටුතු රප ඇති  ව තහවුරු පනොවීය. 

 

 



8.3 පමම වාර්තාව ළිබඳපයක කිරීපම්   විගණරාධිපති පවත හිමි  කතක හා විෂය සිමාව තුක රටුතු 

ඇති  ව අවධාපණය රපනු කැපේ. ඉන් ඔේ ට ාාපපාධි පහෝ විගණරාධිපතිට නිගමනය රක 

පනොහැකි මට්ටපම් නීති විපපෝධී රටුතු සිදු වී ඇත්දැයි යන්න පමහි  පරීක්ෂාවට කක් පනොවුනු 

පහයින් එවන් පරික්ෂාවක් අවශයය හැඟී යන්පන් නම් ඒ ාකහා විපශේෂිත වූ රයතනයන්හි ාහය 

ක ා ගැනීම සුදුසු  ව නිගමනය රපමි.  

 

අවරපේ,  එඡා. එම්. ගාමිි විපේසිාහ,  

               විගණරාධිපති,  

               විගණරාධිපති පදපාර්තපම්න්තුපී . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 පමම විමර්ෂණපේ  පපොදු වයාපාප ළිබඳ ක රාපර ා ාපී විපශේෂ පරික්ෂාවට කක්වූ  ක්පෂේ්රයන් 

හා අදාක පයොමු පහත දක්වා ඇත.  

 ප්රතිපත්තිමය තීපණ (පයොමුව: ළිටු 202 සිට 222 දක්වා) 

 පමපහුම් අත්පපොත (පයොමුව: ළිටු 223 සිට 255 දක්වා) 

 පවන්පේසි ක්රමපේ හා ාෘජු ක්රමපේ ාාුතිය  (පයොමුව: ළිටු 255 සිට 262 දක්වා) 

 අදාළ අමාතයවපයා (පයොමුව: ළිටු 263 සිට 265 දක්වා) 

 මුදේ අමාතයාාශපේ රාර්ය ාපය (පයොමුව: ළිටු 265 සිට 268 දක්වා) 

 ේවිතියිර පවපළකපපොළ (පයොමුව: ළිටු 268 සිට 274 දක්වා) 

 පාේවර අර්ථාාධර අපමුදක (පයොමුව: ළිටු 274 සිට 281 දක්වා) 

 පවන්පේසි ක්රමය මඟින් හැකිතාක් මුදේ පාොයා ගැනීම    (As much as possible) 

    (පයොමුව: ළිටු 281 සිට 288 දක්වා) 

 




