
ksyd,a Y%S wurfialr 
nyqwxYsl jD;a;sh WmfoaYlfhla iy jxpdj yd ¥IKhg 
tfrysj igka jÈk" kS;sfha wdêm;Hh yd hy md,kh w.hk" 
uyck Wkak;sh fjkqfjka wêlrK n,h m;kafkla 

 
úoHd,hSh wOHdmkh 
 
ksyd,a Y%S wurfialr" Y%S ,xldfõ m%uqL fm!oa.,sl mdi,la 
jk .,alsiai Ydka; f;dauia úoHd,fhaa §ma;su;a YsIHhl= jq 
w;r" tysÈS Tyq úoHd,hSh YsIH kdhlfhla fukau" bx.%Sis yd 
isxy, újdo lKavdhï kdhlfhla f,io lghq;= lr we;s 
w;r" úIh-ndysr ls%hdldrlï j,§ o lems fmfkk YsIHhl= 
úh' bx.s%Sis iy isxy, idys;H iñ;sj, iNdm;s jqQ fyf;u" 
rhsm,a fjä ;eìSfï úYsIaG olaIfhl=o úh' ;jo bkag%.,a 
fhda.d (Integral Yoga) ixúOdkfha  YSs% iajdñ iÑ;dkkaof.a 
YsIHhl= f,i y; fhda.d wdik lsßSfï olaIfhl=o úh. 
Tyqf.a úYajúµd, m%fõYh f;la" fiajl uKav,sl 

b.ekaúfï iudðlfhl= f,i" fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< iy Wiia fm< isiqkaf.a 
mka;sj, b.ekaúSï lghq;= j, ksr; jQqfõh'  
 
Y%S ,xldfõ fmardfoKsh úYajúµd,fha .Ks;h yd wd¾Ól úoHdj i|yd jQq Wmdêh 
yeoEßSug we;=<;a ùug Tyqg wjia:dj ,enqko" Ydia;%Sh wOHdmkh fjkqjg jD;a;Sh 
wOHdmkh yeoEßug Tyq ;SrKh lf<ah' fufia jD;a;Suh .KldêlrKh f;dard.;a Tyq 
tys bf.kSï lghq;= fkdlvjd lrf.k hdu i|yd w¾kaia wekaâ hka.a ^tjlg g¾lkaâ 
hka.aia& jr,;a .Kldêjreka hgf;a bf.kSug ne÷ks' tysÈ ú.Kkh yd nÿlrKh 
ms<sn| mqyqKqjla ,enQq w;r" l<ukdlrK WmfoaYl;ajh yd .fõIK .KldêlrKh 
iïnkaOj úfYaIs; ±kqula o ,nd .;af;ah' Tyq bkaÈhdfõ fndïndh k.rfha§ bÈlsÍï yd 
ksIamdok wdh;kj, fukau" o;a; ilia lsÍu yd mß.KllrKh ms<sn| mqyqKqjo ,eîh' 
 
jD;a;Ssh wOHdmkh 
 
g¾lkaâ hka.aia ys isáh§" jr,;a .Kldêldrs YsIHhkaf.a ixiofha iNdm;s jYfhka 
f;aßS m;a jq Tyq" tu ld,fha § ish¨u .KldêlrK wdh;k j, wdOqksl YsIHhka i|yd 
kshñ; §ukdjla ,nd §ug o" kshñ; ld¾h ld,hla yd wOHhk ksjdvq ,nd§u 
y÷kajd§ugo" j.lSulska hqla;j lghq;= lf<ah' 
 

fyd|u ld¾h idOkh i|yd jq m%Þdkh fukau" l=i,;djh i|yd iy;slhlao" Y%S ,xld 
jr,;a .Kldêldrs wdh;kfhka ,nd .ksñka" 1974 j¾Ifha§ Tyq ;u jD;a;Sh úNd. 
iïmQq¾K lf,ah' ta iu`.u kshñ; ish¨ úNd. iïmQ¾K lrñka" tlai;a rdcOdksfha 
jr,;a l<uKdldß;aj .KldêldßSkaf.a wdh;kfha idudðlfhl= ùugo iqÿiqlï ,eîh' 
1975 j¾Ifha§" Y%S ,xld rch úiska Tyqj Y%S ,xld jr,;a .Kldêldrs wdh;k uKav,fha 
(Council ) idudðlfhl= f,i m;a lrkq ,eîh'  
 

wurfialr l<uKdldß;ajh ms<sn| iqm%isoaO lÓldpd¾hjrfhl= jq w;r" Tyqf.au 
wdh;khla mj;ajdf.k hñka 1970 oYlfha ueo Nd.fha§ jD;a;Suh l<uKdlrKh" 
.KldêlrKh yd nexl= úNd. hkdoS úNd. i|ydo mka;s meje;aùh' tu ld,h ;=< Tyq 
úsiska jr,;a .Kldêldrs wdh;kfha l<uKdlrKh ms<snoj foaYkhkayso ksr; úh'  
 

miqj Tyqf.a jD;a;Suh fiajd ld,h ;=<" Tyq ´iafÜ%,shdfõ iïudKksh jr,;a 
l<uKdldß;aj .Kldêldß wdh;kfha idudðlfhl= jq w;r" weußld tlai;a ckmofha 
iy;sl l< jxpd úNd.lrejkaf.a wh;kfha idudðlfhlaa ùugo wdrdOkd ,eìSh' 
tfukau" Tyq weußldkq kS;s{ ix.ufha iydhl idudðlfhl= jq w;r" tu ix.ufha 
f.da,Sh ¥IK úfrdaë n,ldfha idudðlfhl=o úh' Tyq jD;a;Ssuh úIhhka ms<snoj iqm%lg 
foaYlfhla jQq w;r" iudcfha olaI l:sslfhlao" úoHq;a udOHfha icSù jevigyka j, 
id¾:l f,i ksr; jkafklao úh'  



          

 

jD;a;Sodrfhl= f,i ls%hd lsßu  

1974 j¾Ifha jD;a;Shuh fiajdj wdrïN lsÍu;a iu.u" Tyqg úYd, foaYSh yd úfoaYSh 
fiajdodhl msßila ,enqkq w;r" tu`.ska fm!oa.,sl yd rdcH wxYj, l<uKdldß;aj 
WmfoaYl;aj fukau" jHdmdr WmfoaYl;aj fkdwvqj ,enqks' Tyqf.a jD;a;Sh fiajd lghq;= 
ziS$i fldñkaâgelaia uefkaÊukaÜ i¾úiia iud.uZ ixhqla; kduh hgf;a isÿ flrsKs' 
miqj tu iud.u ’Consultants 21 Ltd’ hkqfjka kï lrkq ,eîh'  
 
tu ld,h ;=<ÈSu Èjhsk mqrd ú.Kkh yd nÿlrKh iïnkaOj fiajd .%dylhska úYd, 
m%udKhla Tyqg isá w;r" 1982 § Tjqka ish,q fokdu jr,;a .KldêldßSka jQ KPMG 
Ford, Rhodes, Thornton & Co. iud.ug udre lrk ,oafoa" Tyq jvd;a m%sh l< jHdmßl 
iy l<uKdldß;aj WmfoaYl fiajhg lemúSu ish wruqK lr .ksñks'  
 
1977 j¾Ifha§" Y%S ,xld ckdêm;s fÊ'wd¾' chj¾Ok úiskau wurfialrj Ys%S ,xld T!IO 
ixia:dfõ wOHlaI uKav,hg m;al, w;r" 1980 j¾Ifha§ Y%S ,xld ckdêm;s fÊ'wd¾' 
chj¾Ok úiskau Tyqj §m jHdma; Y%S ,xld .ukd.uk uKav, uq,H l<uKdlrKh 
lsÍu i|yd" úfYaI wOHlaI uKav,hlg m;a lf,a iafõÉPdfjka fiajd ,ndÈSfï moku 
u;h' fuu ld¾hh uekúka bgqlsÍu fya;= fldg f.k" furgg meñKs cd;Hka;r 
we.ehSfï ¥; uKav, úiska Tyqf.a ld¾h idOkh yelshdjka uy;a m%Yxidjg ,la lrkq 
,eîSh' rdcH ixia:d .Kkdjlu wOHCI uKav, idudðlfhl= f,i fiajh l< Tyq" Y%S 
,xldfõ Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha uKav, ^Council& idudðlfhl= f,io fiajdjka 
bgq lf,ah'  
 

1983 j¾Ifha§" Tyq fydfg,a äfj,m¾ia ,xld fm!oa.,sl iud.fuys [Hotel Developers 
(Lanka) PLC] m%j¾Olfhl=" .%dylfhl=" wOHCIjrfhl= yd fldgialrefjl= o úh' 
fuu`.ska 1987 § fld<U§ újD; lrk ,o ys,agka fydag,a jHdmD;sh ixj¾Okh isÿ úh' 
Tyq 1983-84 j¾Ifha§ YSs% ,xldfõ úYsIag ;reKhska oi fokd w;ßka jHdmdr 
l<ukdlrKh ioyd msÿï ,eîh' 
 
tfukau 1989 isg 1994 olajd" ckdêm;sjrekaj issá wd¾' fm%auodi yd ã'î' úfÊ;=x.f.a 
md,k iuh ;=<" Tyqj uqo,a yd l%u iïmdok wud;HdxYh" m%;sm;a;s ie,iqï yd l%shd;aul 
lsÍfï wud;HdxYh iy .ukd.uk wud;HdxYfha fÊHIaG wkqYdil  WmfoaYlfhl= f,i 
fiajh lsÍug n|jd .kakd ,ÈS' tu fiajh fm!oa.,SslrKh i|yd f,dal nexl=j;aa" USAID 
wdh;kfha;a uQ,H myiqlï iemhq jHdmD;s .ek wOHkhla lr" wfkHdakHj rdcH 
fm!oa.,sl wxY taldnoaOj we;s lr.;a" yjq,a jHdmdrj, M,odhs;d wNs,dYh u; 
isÿlsÍugh'  
 
;jo" fuysÈ rdcH wxYh m%;sixialrKhg ,la lrñka" há;, myiqlï ixj¾Okh iy 
wdfhdackfha§" rdcH yd fm!oa.,sl wxY yjq,a úS l%shd lsÍfuka jeä m%;s,dN ,nd .ekSfï 
fÉ;kdfjka wOHhkhka isÿ lrk ,o w;r" tu wdh;ksl l¾;Hjhka  isÿlsÍu i|yd 
iy tu jHdmD;Skag È¾> ld,Sk uQ,H wdOdr iemhSug fjku ld¾hd,hla meje;aúSfï 
wjYH;djh u;" ta i|yd fjku rdcH ksfhdacs; wdh;khla ia:dmkh lrk ,ÈS' Tyqf.a 
WmfoaYl;aj iud.u iy tlai;a ckmofha fjdIsgka ys msysá WmfoaYl;Aj iud.ula tys 
fiajd lghq;= taldnoaOj isÿlrk ,ÈS'   
 



1994 j¾IfhaÈS" Ys%S ,xld ckdêm;sks pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. úiska uqo,a yd l%u 
iïmdok wud;HxYfha WmfoaYl f,i wurfialr m;alrk ,È' ckdêm;s pkaøsld 
nKavdrkdhl l=udr;=x. úiska kej;;a 2004 j¾IfhaÈ rdcH jHjidh m%;sixialrK 
fldñIka iNdfõ iNdm;s f,i iy fydfg,a äjf,dm¾ia ^,xld& iud.fï iNdm;s f,io 
wurfialrj m;a lrkq ,eîh' 
 
Tyq weußldfõ msysá rdcH uq,H l<uKdldß;aj cd;Hka;r uQ,Hdh;k iuQyfha 2014/ 
2015 j¾I j, udKav,sl idudðlfhl= jq w;r" ¥IK úfrdaê wêldÍkaf.a cd;Hka;r 
ix.ufha (IAACA) 2006 j¾Ifha msysgjQ osk isgu iudðlfhl= jQ w;r" tu ix.uh 
¥IKhg tfrys tlai;a cd;Skaf.a iïuq;sh (UNCAC) l%shd;aul lsÍu yd m%j¾Okh lsÍu 
i|yd tlai;a cd;Skaf.a u;aøjH yd wmrdO i|yd jq tlai;a cd;Skaf.a ld¾hd,fha 
(UNODC) iyNd.s;ajfhka" ia:dms; lrkq ,enq c;Hdka;r wh;khls. jir 2011 § IAACA 
ixúOdkfha wkd.; ie,iqï ielisug zúfYaI{ uKav,fha’ idudðlfhl= f,i Tyqj m;a 
lr .kakd ,È' –  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ckdêm;sjrK iy uy ue;sjrK lsysmhloSu wurfialr" ÿIKhg iy jxpdjg tfrysj 
uyck whs;ska u; lemúfuka l%shdldrS ú we;' uyck iqnisoaêka yd whs;ska iy 
jD;a;Shuh ud;Dld .Kkdjla ms<sno foaYSh yd úfoaYSh jYfhka id¾:l l:slhl= jk 
wurfialr" cd;sl iy uyck .eg,q ms<sn| ueosy;a fjñka Y%S ,xld rcfha rEmjdysksh 
yryd zweia weßfï - l;d ud,dj’ ^zEye Opener - Talk Show’& hkqfjka rEmjdyskS 
jevigyka Tyq meje;ajqfõh'   
 
2007 wxl 7 iud.ï mk; 
 

2004 jif¾ isg wurfialr Y%S ,xld iud.ï kS;s WmfoaYl lñgqfõ 
idudðlfhla jYfhka" Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ kS;s.; lsÍug kshñ;j 
;snqk 2007 wxl 7 iud.ï mk; ilia lsÍfï j.lsj hq;af;la fia l%shd 
lrñka" kj ÈhqKq rgj, mj;akd tjka kS;s j,g iu.dñ jk fia" 
wjidkfha§ kS;s ilia l< w;r" iud.ï fldgia ysñhl=g jHqq;amkak 
kvq mejÍfï whs;sho" tys jHjia:dms; whs;shla f,i wvx.= lr we;' 
 
 
.dfõIK u; wêlrKuh n,h me;su iy cd;Hka;r l;Djrfhla úu 
 
jHq;amkak kvq   
 

 Tyq kvq mejßfï lafIA;%hg msúisfha 1990 j¾Ifha§h' th 
werUqfka fld<U ys,agka fydag,h f.dvke`.SfïÈS Bg iïnkaO iud.ï 
f,i cmdkfha iS$i ñÜiqhs iy iud.u" ghsfihs fldamf¾Ika" .Dy 
ks¾udK Ys,amSka jk lekaflda lsldl= filaflhsId fhdafIda Isndgd o jQ 
w;r" tu f.dvke.SfïÈS jxpdjla isÿ úS we;ehs wurfialr úiska 
fidhd .ekSfuka miqjh' HDL iud.fï fldgialrefjl= fukau tys 
wOHCIljrfhl= jYfhkao" HDL iud.ug yd Bg whs;s fld<U ys,agka 
fydag,h fjkqfjka zjerÈ lrejka md,kh lsÍuZ moku u; Y%S 
,xldfõ m<uqfjks jrg jHq;amkak kvqjla mjrk ,ÈS' fuu mqfrda.dñ 



kvqlrh mejrefõ HDL iud.u fukau tu iud.ug wemlre f,i l%shd l< Y%S ,xld 
rchg o" fuu cmka iud.ï jxpkslj l%shd lr we;ehs hk moku u;h' wurfialr 
úiska" fuu kvqj i|yd Y%S ,xldfõ iqm%lg rdcH kS;s{ mS' kjr;akrdcd" ckdêm;s 
kS;s{hska jk tÉ't,a' o is,ajd yd fla' lk.a-BYajrkaf.a fiajd ,nd .kakd ,ÈS' miqj 
fï iïnkaoj" zfld<U ys,agka fydag,h ks¾udKh - Y%S ,xld rchg jxpd lsßuZ 
hkqfjka lD;shlao Tyq úiska m, lr we;' - fld<U ys,agka fydag,h f.dvkexùu - Y%S ,xld 
rchg l< jxpdj -fj¿u 01 -Y%S ,xldfõ m<uqfjks kS;sfhka kej; meK ke`.Su 

 
 miqj 1991 j¾IfhaÈSS" tjeks ;j;a jHq;amkak kvqjla ;jÿrg;a Tyq úiska mjrkakg 

fya;= jqfha" HDL iud.fï ú.Kkh l< .sKqï" tu .sKqï iy;sl l< HDL ys 
ú.Kklrejka jk KPMG f*daâ frdaâia f;dakag¾ka iud.u" HDL iud.fïys 
wOHCIhska iu`. yjq,aj" HDL iud.ug" tys fldgialrejkag yd Y%S ,xld rchg l< 
jxpksl l%shd jika lsÍug ;e;a lsÍu iïnkaOjh' wjidkfha §" uq,ska i|yka l< 
kvqj iu;hlg m;alsÍfuka miq" Y%S ,xldfõ jdkscH uydêlrKh jr,;a 
.Kldêldßka jk KPMG f*daâ frdaâia f;dakag¾ka iy iud.u" HDL iud.fï 
ú.Kl OQrfhka bj;a lsÍug;a" kj ú.Kk iud.ula m;a fldg" tu .sKqï kej; 
kj ú.Kk iud.u ,jd ú.Kkh lsÍug;a ;Skaÿjla § we;'  
 

 by; lSs m<uqq kvqfõoS Y%S ,xld fY%aIaGdêlrK ÿka ft;sydisl kvq ;Skaÿj" 1992 fmdÿ 
rdcH uKav, ^jdksc& kS;s jd¾;djkays jd¾;d úh - (1992 LRC (Comm) @ 636) 
wurfialr tÈßj ñÜiqhs iy iud.u iy ;j;a wh – (Ameresekere v Mitsui & Co. Ltd. and Others). Y%S 
,xldfõ fY%aIaGdêlrKh fï iïnkaOj úfõpkd;aul f,i m%ldY lf<a ‘w;=re 
;ykï ksfhda. mek ùug fya;= jqfhaa" wê mßudKhlska  HDL iud.fuka yd ráka 
úfoaY úksuh fidrd f.k hEu je,elaùug;a" tfia fidrd.ekSug ;e;a lrk uqo,a 
j,g Y%S ,xld rch wemlrefjla fia ne¢ isàu fya;=fjka" rchg ksYaYíoj isáh 
fkdyelsh’ hkako" m%ldY lrñks' ;jo ‘wurfialr fuys ne¨ ne,aug b;d Yla;su;a 
idlaIs we;s jxpdjla ;yjqrelr we;s nj;a iy Tyq i;= tu idlaIs wkqj Tyqg 
myiqfjka id¾:lj Tmamq lsÍug yels kvqjla we;s nj;a ’ioyka lrñks'  
 

ìÈ,sh fkdyels idmrdê;ajh  
 

 miqj 1995 j¾Ifha§ Y%S ,xld ckdêm;sks pkaøsld nKavdrkdhl 
l=udr;=x. úiska ys,agka jxpdj iïnkaOfhka úfYaI ckdêm;s 
fldñiula m;a l< w;r" thg fid,sisg¾ fckrd,af.a fukau 
wmrdO úu¾Yk fomd¾;fïka;=fõ iyfhda.ho ,eìk' 
idlaIslrejka 24 fofkl=f.a idlaIs igyka lr .ekSfuka miq" yd 
jr,;a .Dy ks¾udK Ys,amSka 03 fofkl=f.ka hq;= lKavdhul 
jd¾;djla ,nd .ekSfuka miq" by, fmf,a mqoa.,hla lsysm 
fofkl=g fya;= olajñka fpdaokd m;% hjk ,È' fudjqka w;r 
tjlg HDL iud.ï wOHCIjrfhl= yd miq lf,l äS' ìS' úfÊ;=x. 
rcfha jHjia:d lghq;= wud;H jQ ckdêm;s kS;s{ fla' tka' fpdlais o úh" wod, 
jljdkqfõ Tyq ckdêm;s wd¾' fm%auodi f.a m%Odk ks;s{fhl= yd WmfoaYlfhl= o 
úh' 

 

 óg m%:u 1991 j¾Ifha§" Y%S ,xldfõ fld<U Èia;%slal Widúh cmdkfha iS$i ñÜiqhs 
iy iud.ug yd ghsfihs fldamf¾Ika fj; HDL iud.u yd$fyda Y%S ,xld rdcH úiska 
^rdcH wemlre jYfhka& uqo,a f.ùu ;ykï lrñka" w;=re ;ykï ksfhda. mkjñka 
lshd isáfha -zfuu mqoa.,hka iudcfhka ,nd.;a n,mEï Wmfhda.s lr.eksfuka" 
úu¾Yk j<lajñka oeka W;aidy lrkqfha uqo,a flfia fyda f.ùu l%shd;aul lsÍug 
yd iudcfhaoS m%Yak mek ke`.Su j,lajd ,Sugh ......... fuu ;;ajh ks¾joH f,I 
meyeos,s flf¾ kï" th jxl ix.%dysl jxpdjls'Z  

 
 bka miqj tjlg wêlrK weu;sj isá Ô't,a' mSßia úiska" Y%S ,xld ckdêm;s pkaøsld 

nKavdrkdhl l=udr;=x. fj; l< b,a,Su u;" ckdêm;s kS;s{ fla' tka' fpdlais 
fuu fpdaokd j,ska ksoyia lsÍu i|yd" úfYaI ckdêm;s fldñIfï ld,h weh úiska 
È¾> fkdlrk ,oafoa tys mßlaIK j, wjidka wÈhrfhaah' fï fya;=fjka mÍlaIK 



lghq;= k;r lrk ,§s' fuh isÿjQfha 2000 j¾Ifha§ Y%S ,xld kj jHjia:dfõ 
flgqïm; md¾,sfïka;=fõ§ iïu; lr .ekSu i|yd" tjlg tlai;a cd;sl mlaI 
idudcsl" fla' tka' fpdlais yryd úmCIfha iydh ,nd §ug yels nj Ô' t,a' mSßia 
úiska ckdêm;s pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x.g ikd: lsßfuka miq nj t;=ñh 
miqj wkdjrKh lr we;' tafia jQjo" tu 2000 j¾Ifha jHjia:dj md¾,sfïka;=fõ 
iïu; lr .ekSug fkdyels úh'  

 
 miqj" by; lsS ldrKd u; tu ckdêm;s fldñIu kj;d ±óug isÿùu .ek lK.dgqj 

m,lrñka" pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. úiska idmrdê l%shdoduh jydu wdrïN 
lrk f,ig" 2004 jif¾§ Y%S ,xld fmd,sisfha fmd,siam;s fj; ksfhda. ksl=;a 
flßKs' flfia jQjo" tu l%shdj Y%S ,xld kS;sm;s iS' wd¾' o is,ajd f.a ueÈy;a ùï 
fya;=fjka kj;d ouk ,ÈS' fuhg uQ,sl fya;=j ù we;af;a idudÔh -foaYmd,k fukau 
rdcH ;dka;%sl n,mEï u; nj wdrxÑ ud¾. mjid we;' fufia isÿ lrk ,oafoa 
ckdêm;s fldñIu fj; ,eî ;snqkq wNsfhda.hlg ,la fkdjqk idmdrdê l%shdj, 
idlaIs o mfil fy,ñks'  

 
 ñka miqng fkdjq wurfialr" fuu jxpdj iïnkaOj Y%S ,xld iq/l=ïm;a yd úksuh 

fldñIka iNdjg meñKs,s l,o" ta ms<sn|j tu fldñIka iNdj fidhd fkdn,k ,oS' 
ta wkqj Y%S ,xld kS;sm;s ;s,la udrmk úiska tu iNdfõ idudðlhska ;ukaf.a 
jHjia:dms; hq;=lï yd j.lSï meyer yer we;s nj ksYaph lf<ah' - fld<U ys,agka 
fydag,h f.dvkexùu -Y%S ,xld rchg l< jxpdj -fj¿u 02 -wmrdOh fy<sfjhs" kuq;a wfYdaNk f,i 
jid ouhs'  

 

 

jxpdjla iu:hlg m;a lsßu 
 
 tjlg Y%sS ,xldjg jeäu úfoaYSSsh wdOdr ,nd ÿka cmdka rch 
úiska lrk ,o rdcH ;dka;%sl n,mEï iy mSvkhka yuqfõoSs" Y%S ,xld 
rch l< mSvk iy fm<Uùï u;" wurfialr j¾I 1995 / 1996 § by; 
.súiqï fíreï lsÍug tl`. úh' fuu .súiqï fíreï lsÍu ilia lrk 
,oafoa" ysgmq kS;sm;s jrfhl= jq ;s,la udrmk jk w;r" th miqj 
kS;sm;sjreka jq Ysí,s wisSia yd ir;a tka' is,ajd úiska wkqu; lrk ,o 
w;r" thg úfYaI ckdêm;s fldñifï iy wud;H uKav,fhao 
wkque;sh ,enqks' 
 

 fï wkqj" wurfialr tl`. jQfha ñÜiqhs iy iud.u yd ghsfihs fldmf¾Ika 
wdh;kh Tjqkaf.a 1995'6'30 Èk f;la jxpksl b,a,Ssï j,ska 62% lska lmd yeÍug jq 
fmdfrdkaÿjg jk w;r" fuu lmd yeÍu 1995'6'30 §kÈ fhka ñ,shk 17,586 
fkdfyd;a weußlka fvd,¾ ñ,shk 207 jq w;r, b;sß 38%  jir 16 la ;=< fldgia 
jYfhka f.ùugo" th wvq fmd,shlg isÿ lsÍugo Tjqka tl`. úfukah'  

 
 tu lmdyeÍu YSs% ,xld uyd nexl=fõ ;ekam;a fmd<sh wkqj 2016'6'30 Èkg jákdlu 

remsh,a ì,shk 89 jq w;r" tfia lmd fkdyeßh fYaIh 2016'6'30 Èkg jákdlu jqfha 
remsh,a ì,shk 51.3 ls' wurfialr úiska .;a fuu W;aidyh rchg ysñ jq uy.= 
m%;s,dNhla f,i" Ys%S ,xld rch ,sÅ;j ms<sf.k we;'  

 
 tfia jqjo" tjlg wNshdpkdêlrKfha úksiqrejrfhl= jq iS'ú' ú.afkaIajrka úiska 

fíreï lsÍfï .súiqï j,g tfrysj mejre kvqjla úNd. lsÍfï §" iel iys;j 
m%YakldrS f,i fokq ,nk w;=re ksfhda.hla fya;=fldg f.k" Y%S ,xld rchg yd 
HDL iud.ug tu fíreï lsÍfï .súiqï l%shd;aul lsÍu fyda bÈßhg f.k hEu 
fkdyels jQjd muKla fkdj" HDL iud.ug isÿ lsÍug ;snq uQ,H m%;sixialrK 
l%shdoduh kej; ilia lsÍug ilia l< fhdackdo kej; w;aysgqùug isÿúh' by; 
kvqlrh 2014 uehs ui ksIam%Nd lsÍfuka wk;=rej" kej; fíreï lsÍfï .súiqï 
n,d;aul úh' ta w;r ú.afkaIajrkaf.a tu w;=re ksfhda.h fya;=fjka ñÜiqhs 
iud.ug yd ghsfihs ixia:djg" wurfialr by; lsS f,i wvq l, b;sßh fíreï 
lsÍfï .súiqï wkqj f.ùug isÿ úh'  
 



 1998 j¾Ifha§ úksiqre iS'ù' ú.afkaIajrka ,nd ÿka ÿIaG iy.; w;=re ksfhda. j,g 
tfrysj Y%S ,xldfõ fY%aIaGdêlrK úiska jydu wjYH weme,a lsßfï wjirh ,nd ÿks' 
úksYaphldr ú.afkaIajrkaf.a w;=re ksfhda.h ,nd §ug fya;=jqfha wêlrK wud;H 
fukau" uqo,a ksfhdacH wud;H Ô't,a' mSßia iq/l=ï yd úksuh fldñIka iNdfõ ysgmq 
idudðlfhl= jYfhka fíreï .súiqïj, Tyqg fm!oa.,slj wys;lrjk fldkafoais 
;sìfuka" wksis n,mEï l< mqoa.,fhla ùuh' fï wkqj" fudjqka fofokdu HDL 
iud.u jeá ;snqk uQ,Huh wjmd;hg j.lsj hq;= iy j.úh hq;a;kaa fõ' 

 
 wurfialr CIKslj l%shd;aul ù" wêlrK wud;H yd uqo,a ksfhdacH wud;H Ô' t,a' 

mSßiag úreoaOj kS;suh lghq;= wdrïN l< w;r" tysÈS wurfialr ke.= úpdrK j,g 
ms<s;=re iemhSug fyda wjYH f,aLk bÈßm;a lsÍug Ô' t,a' mSßia wdud;Hjrhdg 
fkdyels úh' 2011 j¾Ifha§ HDL iud.u jeáS ;snqk uQ,H wjmd;hg ms<shula f,i 
ckdêm;s uyskao rdcmlaIf.a rch lsisu fyda m%;sm;a;shlg mgyeksj" mjrd .ekSfï 
ksS;shg iy Y%S ,xldfõ jHjia:dj W,a,x>kh lrk wd{d mk;lg wkqj" HDL 
iud.u rchg mjrd .kq ,enqfõh' fuu isÿùu jQfha" wurfialr úiska Y%S ,xldfõ 
iud.ï kS;shg wkql+,j Y%S ,xld jdksc uydêlrKfha kvqjla mejÍfuka" HDL 
wdh;kh uQ,Huh m%;sixialrKhg ,la l< hq;= hehs kej;;a ie<lr issá wjia:djl 
ùu;a" fuh Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ l:dkdhl pu,a rdcmlaI fj; ±kaùula fldg 
isá wjia:djl ùu;a" fuys§ t<sorõ l< hq;=h' - fld<U ys,agka fydag,h f.dvkexùu -Y%S 
,xld rchg l< jxpdj -fj¿u 03 -jxpdjla fíreï lsÍu 

 

Kh wdmiq whlrjd .eksu iy nexl= n,;, ls%hd;aul lsßu 

 2003 j¾Ifha§ wurfialr uyck hym; i|yd fm!oa.,slju Y%S ,xld 
fY%aIaGdêlrKfha fmksS isáñka" Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ kS;s .; 
lrjd.ekSug n,dfmdfrd;a;= jq ixfYdaê; wd{d mK;a folla 
wNsfhda.hg ,la lrñka" b;d ishqï lreKq bÈßm;a lsÍula isÿ lf,ah' 
fuu wd{d mk;a folu nexl=j, Kh whlrjd.ekSu yd ta i|yd 
nexl= j, n,;, jeä lsÍu i|yd jQ mk;ah' wurfialr úiska isÿq l< 
bÈßm;a lsÍï j,ska wk;=rej" fY%aIaGdêlrK fuu ixfYdaOk wd{d 
mK;a folu wfydais l< w;r" 1990 § kS;s .; l< wd{d mK;a 
zoreKq" mSvdldß" whq;= iy.; fukau kS;sfha irK me;Sug bv 
fkd§ula hehs o ioyka lf,ah' tysÈ i|yka l< úfYaI lreKla kï 
zkS;sh" n,j;=ka Yla;su;a fkdlrñka" wirKhka ;j;a ÿ¾j, lsÍfuka o" je<lsh 
isáh hq;= njhZ' Y%S ,xldfõ kS;s iïmdÈ; úfuka miq" thg úreoaOj l%shd wNsfhda. 
bÈßm;a lsÍug m%;smdok fkdue;'  
 

oafõY.; ‘nÿ iudj’  
 
 

 tfukau 2003 j¾Ifha§ uyck Wkak;sh uq,alr f.k" 
wurfialr tjlg mej;s w.ue;s rks,a úl%uisxyf.a rcfhaka bÈßm;a 
l< ish¨ foa lv lrñka ‘fmdÿ iudj’ fkdfyd;a ‘nÿ iudjg’ tfrysj 
Woaf>daIKhla Èh;a lf,ah' by; i|yka HDL iud.u fj; ckdêm;s 
kS;s{ fla' tka' fpdlais l, jxpdj fkdi,ld yßñka" rks,a 
úl%uisxyf.a rcfha uqo,a weu;s moúh Tyqg msßkeuqkq w;r" Tyq úiska 
tu znÿ iudZ wd{d mk; md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrkq ,enqKs' fla' 
tka' fpdlais by;ls ys,agka jxpdj;a th jika lsÍfï N=ñldfõ wfhl= 
úh' - úksúoNdjh yd rdcH j.ùfï ys`.h j`.ùfï ys`.h úIh wOHhkh - Y%S ,xld" 

f,dal nexl=j" cd;Hka;r uQ,H wruqo, yd wdishdkq ixj¾Ok nexl=jg úIh md;%j   
 

 wurfialr fuu wouH fmdÿ iudjg tfrysj" th Y%S ,xld jHjia:djg mgyeks nj 
i|yka lrñka" 2004 j¾Ifha§ ckdêm;s pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. úiska Ys% 
,xlfõ jHjia:dfõ 129 jeks jHjia:dj wkqj tu mk; mßlaId lsßug Y%S ,xld 
fY%aIaGdêlrKhg fhduqjla bÈßm;a lrsug lghq;= lf<ah' bka wk;=rej mia mqoa., 
fY%aIaGdêlrKfha úksiqre uvq,a,la bÈßfha úuiSsfïÈS" fY%aIaGdêlrKfha fm!oa.,slju 
fmksS isáñka" b;d úfõpkd;aulj lemSs fmfkk ;¾ldkql+, lreKq bÈßm;a l< 



w;r" tu ;¾l ms<s.;a fY%aIaGdêlrKh" fla' tka' fpdlais iïu; lsÍug ;e;a l< 
kS;s ldKavh zidOdrK kS;shg úreoaOjdÈ nj;a" th cd;Hka;r ñksia whs;sjdislï 
m%{ma;shg yd cd;Hka;r isú,a yd foaYmd,k whs;sjdislï iïuq;sh W,a,x>kh 
lsÍulaZ nj;a i|yka lrñka" fuh rchg úYd, f,i w,dN isÿ lrñka uyck 
wdodhï jxpd lsÍula f,iZ ks.ukh l< w;r; m%ldYhg m;a jq jd¾;d wkqj" fuu 
ls%hdoduh u.ska tjlg rchg isÿùug .sh remsh,a ñ,shk 200"000 l muK mdvqjla 
j<lajd .ekSsug yels úh' 
 

 by; ioyka lreKq w.ue;s rks,a úl%uisxyf.a rch lvdjeàug uq,a jQ m%Odk 
idOlhla fukau" 2004 j¾Ifha§" Y%S ,xld ckdêm;s pkaøld nKavdrkdhl l=udr;=x. 
hgf;a w.ue;s uyskao rdcmlaI m%uqL kj rch msysgqùug o fya;= idOl úh' kj rch 
msysgqùfuka wk;=rej md¾,sfïka;=fõ iïu; lr.;a m,uq jeks mk; jQfha" fmr 
i|yka wkS;sl nÿ mk;h' fuu kj kS;s ilia lsÍfïÈS wurfialrf.a iyho ,enqkq 
w;r, kj mk; wdodhï nÿ iykhg muKla iSud úh' - úksúoNdjh yd rdcH j.ùfï ys`.h 
j`.ùfï ys`.h úIh wOHhkh - Y%S ,xld" f,dal nexl=j" cd;Hka;r uQ,H wruqo, yd wdishdkq ixj¾Ok 
nexl=jg úIh md;%j   

 

rdcH jHdmdr m%;sixialrK fldïIka iNdj   

 by; lSSs ls%hdmámdáh u; 2004 j¾Ifha§" Y%S ,xld ckdêm;s pkaøld nKavdrkdhl 
l=udr;=x. úiska rdcH jHdmdr m%;sixialrK fldñIka iNdfõ iNdm;s f,i 
wurfialrj m;a lrk ,È' tys§" wurfialr úiska" fuhg fmr isÿ lrk ,o fkdiqÿiq 
fm!oa.,sSlrK .Kkdjla fy,sorõ l, w;r" tu fm!oa.,SlrKhka úu¾Ykhg 
,laúh' md¾,sfïka;=fõ rdcH jHdmdr i|yd jq md¾,sfïka;= lñgqj wurfialrf.a 
iyh we;sj" fuu fkdiqÿiq fm!oa.,SlrKhka 02 la .ek §¾> f,i úu¾Ykh fldg" 
wk;=rej 2007 j¾Ifha§ th md¾,sfïka;=jg jd¾;d lrñka lshd isáfha tu l%shdjka 
kS;s úfrdaê" whq;= iy jxpdldß njh' 

 
 by; i|yka lreKq ;jÿrg;a bÈßhg f.k hñka" wurfialr 2007 j¾Ifha§ uyck 

Wkak;sh Wfoid tu fm!oa.,SlrK fol iïnkaOj kvqlr folla f.dkq lf,ah' 
úêud;%h fya;=fjka fuu kvqlr fjk;a mqoa.,fhl=f.a kñka mejÍug Tyqg isÿ jQ 
w;r" fuys§ tla j. W;a;rlrefjla jQfha rdcH jHdmdr m%;sixialrK fldñIka 
iNdfõ ysgmq iNdm;s wurfialrh' Tyq fm!oa.,slj fY%aIaGdêlrKfha fmkSs isáñka" 
jdÑl yd ,sÅ; foaYk bÈßm;a lr we;s w;r" fï fya;=fjka fY%aIaGdêlrKh tu 
fm!oa.,SlrKh jerÈ" kS;s úfrdaê yd jxpksl nj ;Skaÿ lf,ah'  
 
 

bkaOk iemhqï taldêldrh fm!oa.,slrKh - Y=kHlrKh  
 

 Y%S ,xld rcfha fld<U jrdfha taldêldrhlaj mej;s" fk!ldj,g 
bkaOk iemhSfï myiqlï iel iys;j fcdka lS,aia kue;s uyd 
mßudK iud.ug mejÍuh' th rcfha j;alfï i;H w.h remsh,a 
ñ,shk 15"000 laj ;sìh§ remsh,a ñ,shk 1,200g úlsKSuh' thg 
jvd nrm;, jkqfha" jrdfha kS;s j,g wkqj" jrdh i;= bvï 
lsisfia;au wkai;= lsrSug fkdyels ùuh' - IMF f,dal nexl=j yd ADB 
mqo.,SlrKfha kHdh m;%h-fj¿u 03 fld<u jrdh nkaOk iemhSu mqoa.,SlrKh - 
kS;HdkQl+, fkdjk fia i<ld fYa%IaGdêlrKfhka wj,x.= lsÍu  

 

Ys% ,xld rlaIK ixia:dj fm!oa.,slrKh - Y=kHlrKh 
 

 Y%S ,xld rchg wh;a taldêldrhla jQ Y%S ,xld rCIK ixia:dj 
fukau" Bg wh;a j ;snq ,xld fydiamsg,aia mSt,aiS ^tjlg wemf,da 
fydiamsg,aia mSt,aiS& fm!oa.,SlrKh uqjdfjka" Y%S ,xld biald.dr 
iud.u" thsÜlkaiafmkaia iud.u o we;=¨ iuQyhlg remsh,a ñ,shk 
6,050 g úl=Kd ±uqkq w;r" bka remsh,a ñ,shk 2,100 la wdmiq tu 
iud.ï iuQyhg rcfhka ,nd .eksSug tka;r jdishla túSuh' fuu 
iud.ï iuQyhg iel iys; iud.ula jQ ðífrd,agd ys msysá 
zzfyd,auka iud.ulZZ ^kduud;sl iud.ula& o we;=,;a ù ;snqKs' fuu 



.Kqfokqj .eko wurfialr úiska fY%aIaGdêlrKhg jdÑl yd ,sÅ; foaYk ;¾ldkql=,j 
bÈßm;a lsßSfuka wk;=rej" fY%aIaGdêlrKh fuu .kqfokqj kSs;Hdkql=, fkdjk nj;a" 
jxpksl nj;a ms<s.ksñka fuu .kqfokqj wj,x.= fldg rlaIK ixia:dj kej; rchg 
mejrefõh' by; lSs rcfha  j;alfï jákdlu remsh,a ñ,shk 26,000 la jYfhka 
.Kkh lr wurfialr ilid ;snq moku fY%aIaGdêlrKh ms<s.;af;ah' cd;Hka;r uQ,H 
wruqo," f,dal nexl=j yd wdishdkq ixj¾Ok nexl=j mqoa.,SlrKfha kHdh m;%h  -fj¿u 04 -Y%S ,xld rCIK 
mqoa.,SlrK kS;súfrdaê yd wkS;s; fia i<ld fY%aIaGdêlrKh m%;slafIam lsÍu   
 
 

 Y%S ,xldfõ kS;sm;s" ckdêm;s ks;s{ iS'wd¾' o is,ajd fukau uyd NdKavd.dr f,alï 
mS'î' chiqkaor o" iel my< lrk wkaoug fuu uyck Wkak;sh i|yd jq kvq lr 
folg úreoaO úh' fudjqka fufia úreoaO jQjo" fuu kvqlr foflka rchg isÿùug 
;snq úYd, w,dNhla j,lajd,Sug yelsúh' Y%S ,xld fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk 
fomd¾;fïka;=j fukaau" w,a,ia iy ¥IK úu¾Yk fldñIka iNdj fuu lreKq 02 
iïnkaOj úu¾IK wdrïN l,o" tu úu¾Yk w;r u. k;r lrk ,oafoa" iudchSh 
iy foaYmd,ksl fya;+ka iy" úúO n,mEï yd mSvk fya;= fldgf.kh' ie,lsh hq;= 
mqÿu iy.; m%YakldrS lreK kï" fuu l%shdjg iïnkaO cdjdrïlrejkaa" idmrdê 
kS;sfha rduqjg yiqlr fkd.ekSsuh' 

 
 Y%S ,xld rCIK iud.u fm!oa.,SlrKh jD;a;Suh jYfhka ilia flrefka" iqm%isoaO 

.KldêlrK wdh;k 02 la jq m%hsiafjdag¾yjqial+m¾ia yd w¾kia wekaâ hka.a úisks' 
fuysÈ Tjqka úiska l< l%shdjka yd l%shd l,dmh .ek Y%S ,xld fY%aIaGdêlrKfha wê 
úfõpkhlg yd wjudkhg ,laúh' tfukau fY%aIaGdêlrKh úiska w¾kiaÜ wekaâ 
hka.a iud.u iS$i rCIK ixia:dfõ ú.Kl ;k;=re j,ska bj;a lrk ,ÈS' fï w;r 
;=r Y%S ,xld .Kldêldß wdh;kfha wdpdr O¾u lñgqj úiska isÿ flfrñka ;snq 
úu¾Yk lghq;=o iel my, flfrk wdldrhg kj;d ±uqkq w;r" th tfiau isÿ jQfha 
iudchSh iy foaYmd,ksl n,mEï yd mSvkh u; nj meyeÈ,s úh'  

 
wmkhk jk wdodhï kej; furgg f.kajd .eksu 

 
 rdcH jHjidh m%;sixialrK fldñIfï iNdm;s jYfhka" wurfialr úiska tjlg 

úksuh md,l u.ska 2004 j¾Ifha 4 jk ld¾;=j ;=, ,enqk" 3 jk ld¾;=j ;=, 
isÿlrkq ,enq wmkhk j,g úfoaY úksuh kej; YSs% ,xldjg ,efnk m%udKh 
±k.ekSsug" iafõÉPd iñlaIKhla isÿ lrjk ,ÈS' tu iólaIKfhka t<sorõ jQfha" 
wmkhkhkaf.ka 81% la úfoaY úksuh YSs% ,xldjg ,efnk nj;a" iy 19% la 
úfoaYhkays r|jd f.k we;s nj;ah' fuu úfoaY úksuh ysÕh mshjd .kakd ,oafoa 
úfoaYhkays /lshdj, kshq;= YSs% ,dxlslhka úiskaa" YSs% ,xldjg tjk uqo,a u.ska nj 
;yjqre fõ' 
 

foaYsh wdodhï fomd¾;fïka;=j wls%húu 
 
 tu ;;ajh u;" wurfialr YSs% ,xldfõ wNshdpkdêlrKh fj;ska 

uekavuia ßÜ w{d mk;la m;ñka" foaYsSh wdodhï ckrd,ajrhd 
úiska wdodhï mk; hgf;a we;s úê úOdk wkqj" wúYajdisl 
isÿùï" w,a,ia yd ÿIK jxpd yd f¾.= iy úksuh jxpd j,g wod, 
kSs;s ls%hd;aul lrk n,Odßkag ±kaúh hq;= hhs b,a,Ssfuks' kSs;sm;s 
fla' isS' lu,ifíika uq,È tl.;dj u; tjeks uekavuia ßÜ w{d 
ksl=;a lsßug tl.ú iu; fudaiula ilia lf,ah' tkuq;a" 
bkamiqj ks,hg m;a jq ksS;sm;sjreka jk ckdêm;s kSs;s{ iSs' wd¾' o is,ajd" ckdêm;s 
kSs;s{ fudydka msßia iy ckdêm;s ksS;s{ Bjd jkiqkaor fï jeo.;a ldrKd ms<sno 
Wkkaÿjla ±laùug ue,s  jQ neúka" wurfialr fuu uekavuia ßÜ w{d mk; b,a,Ssfï 
kvqj" wjqreÿ .Kklg miqj iaj leue;af;ka b,a,d wialr .;af;ah - úksúoNdjh yd 
rdcH j.ùfï ys`.h j`.ùfï ys`.h úIh wOHhkh - Y%S ,xld" f,dal nexl=j" cd;Hka;r uQ,H wruqo, yd 
wdishdkq ixj¾Ok nexl=jg úIh md;%j 
 
   
 
 
 



bkaÈhka f;,a iud.fï rdcHÿ; W;aiyhka wid¾:l úu 
 

 ;jo rdcH jHjidh m%;sixialrK fldñIfï iNdm;s f,i 
wurfialr tjlg YS%s ,xldfõ bkaÈSh uy flduidßiajßh jq ksremud 
rd´f.a ueÈy;aúSu fy<dolajñka" Lkscf;,a fnod yeßfï buy;a 
jákd fldgila wh;a lr f.k ;snq" bkaÈhdkq f;,a iud.u úiska YSs% 
,xld rcfhka iykdOdr ioyd remsh,a ñ,shk 9"000 l muK ysñlu 
ìo ouk ,oS' wurfialrf.a tu ia:djrh ks;sm;s" ckdêm;s ksS;s{ fla' 
iSs' lu,ifíika úiska ;yjqre lsSrSfuka" YSs% ,xld rchg remsh,a 
ñ,shk 5"000 l muK isÿjkakg .sh mdvqjla je,la jqfha" wkd.;fhaÈS 
lsisÿ iykdOdr fkdÈSfï moku u;h' IMF" f,dal nexl=j" yd ADB kdHdh 

m;%h mqoa.,SlrKh-fj¿u 02 ieliys; .Kqfokq - isÿúh yels folla o ! 
 
 

Úi¾ck mk;a flgqïm; wNsfhda. lsßu 
 

 Y%S ,xld fY%aIaGdêlrKfha fm!oa.,slj fmkSs isá wurfialr" 
úYaf,aIKd;aul lreKq bÈßm;a lrñka" 2008 úi¾ck flgqïm; 
id¾:lj wNsfhda.hg ,la lf,ah' fuu flgqïm; NdKavd.dr 
f,alï P.B. chiqkaor" Y%S ,xld ckdêm;s fukau uqo,a weu;s jQ 
uyskao rdcmlaIf.a wkq±kqu u;" ilia lr ;snqks' fuysÈS Y%S ,xld 
fY%aIaGdêlrK úiska uyd NdKavd.drh ;on, úfõpkhg ,la l, 
w;r" tu wdh;kfha uQ,H wjmd,kh uyck úYajdih" 
mdroDIHNdjh yd j.lSfuka lghq;= lsÍu iïmQ¾Kfhka meyer 
yer we;s nj;a mejiSh' fY%aIaGdêlrKh úiska" rfÜ jHjia:djg 
wkql+,j Kh .ekSï" Kh fiajd lsÍu yd úhoï ms<sn| iúia;r fy<sorõjla tu 
úi¾ck flgqïm;a ldrl iNd wjia:d újdofha § bÈßm;a l< hq;= hehs o Y%S ,xld 
md¾,sfïka;=jg ±kaùh' fï fya;=j u; úi¾ck flgqïm;a ixfYdaOk" újdofha ldrl 
iNd wjia:dfõ bÈßm;a flßk'- úksúoNdjh yd rdcH j.ùfï ys`.h j`.ùfï ys`.h úIh wOHhkh 
- Y%S ,xld" f,dal nexl=j" cd;Hka;r uQ,H wruqo, yd wdishdkq ixj¾Ok nexl=jg úIh md;%j 

 

WoafoaYs; f;,a fyðka cdjdrï  

 2009 j¾Ifha§ fY%aIaGdêlrKh bÈßfha § 
wurfialr úiska" Y%S ,xld uyd nexl=fõ wêm;s 
ksjd¾â lírd,a úiska uq,msrE" NdKavd.dr f,alï 
úiska wkqu; flreKq bkaOk iïnkaO fyðka 
.kqqfokq (Oil Hedging Deals), wNsfhda.hg ,la 
lf,ah' fuu .kqqfokq y÷kajkq ,nkafka ixlS¾K 
hulska we;sjk .kqqfokq f,i jk w;r" tjka 
.kqqfokq ziQÿ fldka;%d;aZ jYfhkao .Kka .efkk 
w;r" kS;s úfrdaê fõ' fuu .kqqfokqj,g rdcH 

ks,OdÍkao ÿIs; f,i iïnkaO lrf.k we;s w;r" tlai;a rdcOdksfha iagekav¾â pd¾gâ 
nexl=j" weußld tlai;a ckmofha isánexl=j yd c¾uksfha fvdhsIa nexl=jo yjq,a ú 
;snqKs' fuhg uQ,sl jq Lksc f;,a kS;s.; ixia:dfõ idrïNl mkf;a tjka .kqqfokq 
i|yd wkque;shla  ,nd § ke;' Bg wu;rj tu ixia:djla wod< nexl=j, 
.kqqfokqlrefjl= jQ w;r" tu nexl= Lksc f;,a ixia:dj mdvq ú¢k" uqo,a fkdue;s 
wdh;khla nj fyd¢ka ±k isáhy' 
 
 iagekav¾â pd¾gâ nexl=j" isánexl=j yd fvdhsIa nexl=j kS;suh l%shdoduhka i|yd 

ms<sfj,ska tlai;a rdcOdksfha uydêlrKfha o" ,kavka ys cd;Hka;r fíreï lsÍfï 
Widúfhao" tlai;a ckmofha wdfhdack u; fNao ksrdlrKh i|yd cd;Hka;r 
uOHia:dkfhao msysg me;k ,È' ;jÿrg;a" uyck whs;sSka u; f.dkqq l, kvq u.ska" 
fï iïnkaOj fY%aIaGdêlrKhg fï iel iys; .kqqfokq úi¢ug fyd|u ia:dkh Y%S 
,xldj nj wurfialr olajd isáfhah' - we;sùu$fyâðx .Kqfokqj isánexl=j yd fvdhsIa nexl=j 
Lksc f;,a ixia:djka - iel iys; yd kS;s úfrdaê  

 



 wurfialrf.a fuu uyck Wkak;sh i|yd jk kvqlr 02 lu tjlg kS;sm;sj isá 
ckdêm;s kSs;s{ fudydka mSßiaf.a ±ä fodaIo¾IKhg ,lajq w;r" Tyq fY%aIaGdêlrKh 
fkdu. hjñka" idjµ f,i lshd isáfha" fuu kvq fol zm%udo jeäZ nj;a" úfoaY kvq 
lr j,ska ch.%yKh lsÍug Tyqg iy;slju yels nj;ah' tu fya;=fjka fuu kvqlr 
;jÿrg;a bÈßhg f.k hEug wurfialrg fY%aIaGdêlrKh bv fkdÿkafkah' 
kS;sm;sf.a fuu m%YakldrS  l%shdud¾. fya;=fjka Lksc f;,a ixia:dfjka iagekav¾â 
pd¾gâ nexl=j b,a,d isá fvd,¾ ñ,shk 160 l uqo, ප ොලිය සමග wysñ jq w;r" 
fvdhsIa nexl=j Y%S ,xld rcfhka b,a,d isá fvd,¾ ñ,shk 60l uqo,  ප ොලිය සමග 
fuu nexl=jg f.ùug isÿ úh' rchg" rfÜ uyck;djg fuhska isÿ jq iuia: w,dNh 
fvd,¾ ñ,shk 1200 ls' Bg wu;rj ffk;sl yd wksl=;a lghq;= i|yd úhoï jQ 
iïmQ¾K uqo, remsh,a ñ,shk 220 lg wdikak fõ'  
 

 miqj isá nexl=fjka b,a,d isá fvd,¾ ñ,shk 195 ප ොලිය සමග fíreïlrejka 
;sfofkl=f.ka iukaú; uKav,hla úiska m%;slafIam lrkq ,enqfõh' Tjqkaf.a woyi 
jQfha fuu .kqqfokq uq¨ukskau fodaI iy.;j isÿ ù we;s njh' fuu fíreïlrejka 
;sfokd wod< .kqfokq iïnkaOfhka tlai;a rdcOdksfha uydêlrKfhka ,nd § ;snq 
ksfhda.o m%;slafIam lr we;' wurfialr úiska i;H úIhdkqnoaO wOHhkhka we;=,;a 
lrñka .%ka: fm,la uqøKh lr m,lsrSfï lghq;= j, ksr; ú isá w;r" fuu ld,h 
jk úg iel lghq;= zfycska .kqfokqfjysZ j,x.= iy kS;Hdkql+,Ndjh m%Yak lrñka 
fmd;la m< lr we;' fufia fmd;la tu wjia:dfõu m,lsßSu" fuu ;Sskaÿj ,nd ÈSug 
fya;= jQ nj úYajdi l, yelsh'   
 

ks;shg wkkql=, fkdjk úi¾ck flgqïm;   
 

 jir 2011 § wurfialr fY%aIaGdêlrKfha fm!oa.,slj fmkS 
isáñka" tjlg w.% úksYaphldrj isá Ysrdks nKavdrdkdhl úiska 
m%ldYs; úi¾ck flgqïmf;a Y%S ,dxlSh jHjia:djg wkql+,j yÈis 
flgqïm;la fia ie,lsh hq;= hehs o" tjeks flgqïm;lg 
m%isoaêfha úNd. lsÍfï wjYH;djhla fkdue; hehs ;¾lhg 
úreoaOj lreKq meyeÈ,s lsÍug fhÈks' fuu yÈis flgqïm; 
i|yd úfYaI úksYaphla lr" w.úksiqre Ysrdks nKavdrkdhl 
miqj thska we;s úhyels iel iys; ;;ajho okajd isáhy' fuysÈ 
Y%S ,xldfõ kS;sm;s jq ckdêm;s kSs;s{ fudydka msÍia wêlrK 
iydhl f,i lghq;= l,o" Tyq fujeks yosis flgqïm;lskaa 
n,mEï isÿjkakkaf.a wjirhlska f;drj" Tjqka fjkqfjka o lreKq olajd ;snqKs' 
fujeks flgqïm;a ckdêm;s uyskao rdcmlaIf.a rch wkjYH läkulska bÈßm;a 
l< w;r" th tÈku iïu; lrf.k md¾,sfïka;= l:dkdhl jk pu,a rdcmlaI ,jd 
kS;shla f,i yÈisfhau iy;sl lr f.k ;sìKs' - iudÔh - foaYmd,k i;H ;;ajhka - 
ys,agka fydag,h fndrej yd wjq,a iy.; kS;s -mjrd .ekSfï kS;sh 

                        

 Y%S ,xld wdKavql%u jHjia:dfõ 123^3& jHjia:dj wkqj" yÈis flgqïm;la iïnkaOj 
fY%aIaGdêlrK iel uqiq l< wjia:djl" tjka yÈis flgqïm;la jHjia:djg mgyeks 
nj i<ld" th md¾,sfïka;=fõ yÈis flgqïm;la$kS;shla njg yerùfuka je<lsS 
isáug neÈ isáh' 

 
 wurfialrf.a fï iïnkaOj jQ W;aidyhka uq,È id¾:l jq w;r" Tyqf.a fm;aiu 

úNd. l< úksiqre uvq,a, wod< mqoa.,hka j. W;a;rlrejka f,i leoùug fkd;Sis 
ksl=;a lrk f,i o okajd isáhy' tfia jQjo" tu uKav,h úiska jdÑl bosrsm;a lsrSï 
weiSfuka iy f.dkqq lr ;snq ,sÅ; bosrsm;a lsrSï mokï lr.ksñka" Y%S ,xld 
fY%AIAGdêlrfha ms<sfj; okajñka" úfYaI úksYaphla ,ndÿka uq,a úksiqre uvq,a, 
u.skau tu úu¾Ykh l<hq;= hehs okajñka wurfialrf.a kvqlrh bÈßhg f.k hEu 
m%;slafIam lf<ah'  

 
 
 
 



w.úksiqre Ysrdks nKavdrkdhlg tfrysj fodaIdNsfhda.h 
 

Y%S ,xld w.% úksYaphldr Ysrdks nKavdrkdhl úiska" kj whe÷u 
m%:ufhka ;sSkaÿj ÿka úksiqre uvq,a, úiskau weish hq;= hehs 
wurfialr l< b,a,Su i<ld ne,Sfuka miq" tu b,a,Su by;lSs 
úksiqre uvq,af,kau weish hq;= hehs ;SrKh lr" tu úksiqre uvq,a,g 
okajd isá we;af;a zwurfialrf.a kvqlrh weiSug muKla lghq;= 
lrk f,i;a" tfy;a th bÈßhg f.k hEug wjir fkdfok 
f,i;ah'Z fuh w.úksiqrejrfhl=g fkdfydìkd l%shdjla njo" ta 
wkqj" fjk;a foa w;r" weh tu ;k;=rg kqiqÿiq njo mjiñka" 
wurfialr 2012 § Ysrdks nKAvdrkdhl fodaIdNsfhda.hg ,la lsÍu 

fhda.H nj mjiñkao ls%hd lf<ah' tfiaa lf<aa úfoaaaYSsssh rdcHhkag" cd;Hka;r 
kssfhdaacs;dh;khkag iy ix.ï j,g ,sÅ;j okajñka" Tjqkaf.a ueÈy;aùï mokï úrys; 
f,i fy,d olsñks'  foaYmd,kh" hqla;sh yd kS;sfha md,kh | පිවිසෙන්න බ්ස ොග් අඩවියට : www.justification-for-

supporting-the-impeachment-of-chief-justice.com 

m%ldYhg m;a l< ;j;a .fõIK 

iel iys; නින්දීත jxpdldÍ fm!oa.,SslrKයන්  
කිරීපේදී, වටිනා පේ සහ රබර් වැවිලි ඇතුළුවද, ¥IKh, 
jxpdj සහ  ආර්ථික අ රාධ සේබන්ධපයන් විප ේෂ 
අවධානය පයොමු කරමින් Y%S ,xld rcfha yd 
fm!oa.,sl wxYfha විනිවිදභාවයකින් yd 
යහmd,khකිka f;drව සහ ඊට එපරහිව පේ  ාලන 
බලය ඇේතන් නීතිපේ අධි තය ක්රියා පනොකිරීම 
iïnkaOj uyck සුභ සිේධිය උපදසා ,sms .Kkdjla 
wurfialr úiska m<lr we; - IMF" f,dal nexl=j" yd 
ADB kdHdh m;%h mqoa.,SlrKh - fj¿u 01 - / IMF" f,dal nexl=j" yd ADB kdHdh 

m;%h mqoa.,SlrKh-fj¿u 02 ieliys; .Kqfokq - isÿúh yels folla o ! 
 

ඔහුපේම ප ෞේගලික ලිය පෙට් යානාවකින් මැපේසියාපේ සිට ශ්රී ලංකාව බලා ආ සු 
එන අතර තුර, ශ්රී ලංකාපේ ඉහළ තලපේ පරේෂ්ට වයා ාරකපයකු අතුරුදහන් වීපමන් 
ඔහුපේ  වයා ාර සමුහය පිළිබද ඔහුපේ අන්තිම කැමති  ත්රයක් පනොතිබීපමන් ඔහුපේ 
උරුමක්කරුවන් අතර ආරවුේ ඇතිවීපමන් ඇති වූ විමර් න සහ නඩු අනුව wurfialr 
úiska ගපේෂණයක් කර ඇත. අමරපසේකර ixlS¾K ixia:dms; jHqyhka uQjdfjka" 
i;H ysñlrejka jika lrñka" ;u rgj, uqo,a" úfoaY rgj, ie`.ùfï 
yelshdj iys; lafIauia:dk fj;g f.dia mÍCIK mj;ajd we;s w;r" ta 
ms<sn|jo úfYAIs; ±kqula ,nd f.k we;' fï iïnkaOj jd¾;djla Tyq Y%S ,xld 
fY%aIaGdêlrKh fj; bÈßm;a lr we;' - zi;H whs;slrejka Z i`.jk úfoaYSh iud.ï 
jHqyhka Z- Y%S ,dxlsl jHjidlfhl=f.a úfoaY jHdmdr wêrdcH@ 
 

 

jD;a;suh m%isoaêh 
 

wurfialr fYA%IaG .Kfha iud.ï yd rdcH l%shdldrlï .ek úfYaI{ 
oekque;s" iqm%isoaO jD;a;Suh úfYaI{fhl= yd Wmdh ud¾. olaIfhl= 
f,i ms<s.;a mqoa.,fhls' Tyqf.a ch.%yK w;r iud.ï yd rdcH 
wxYfha l%shdldrlï úfYaI{;djh" rdcH yd mqoa.,sl wxYj, 
l<uKdldß;aj WmfoaYl" fmdÿ foam, l<uKdlrKh" kej; ilia 
lsÍu" fm!oa.,SlrKh"jHdmD;s m%j¾Okh" há;, myiqlï ixjraOkh 
Wfoid rdcH - fm!oa.,sl ine|shdj" uqo,a bxðfkare úoHdj" nÿ 
whlsÍu" hy md,kh" wd¾Ól wmrdO úu¾Ykh" .fõIK 
.KldêlrKh" jdksc kS;s iyh yd uyck Wkak;sh i|yd jq kvq 

ms<sn| úfYaIs; ±kqu Tyq i;= úh' ඔහුපේ ජිවිතපේ කැ  වූ ප්රධාන අංගයක් වුපේ මහෙන 
උන්නතිය  උපදසා වංචා, දුෂණ සහ ආර්ථික අ රාධයට එපරහිව ක්රියා කරන ලේපේ  මහෙන 
පේ ළ පකොේලකෑම සහ මංපකොේලකෑම දුගී දුප් ේකම උග්ර පකොට කැරලි ඇති කර වන ප්රධාන 
සාධකක් වීම නිසාය.  - jxpdjg tfrys tlai;a cd;Skaf.a iïuq;sh - jxpdj yd ¥IKh ;=rka lsÍu - ms<sldjla 
jeks ;¾ck - l;dj,g iSud lsÍu UNCAC iïuq;sh uq,d lsÍuls 

http://www.justification-for-supporting-the-impeachment-of-chief-justice.com/
http://www.justification-for-supporting-the-impeachment-of-chief-justice.com/


cd;Hka;r w;a±lsï 
 
Tyq jD;a;Suh fiajdjka i|yd fukau jxpksl l%shd" ¥IKh yd wd¾Ól wmrdO uev 
meje;aùu yd hymd,kh Wkkaÿ lsÍu ms<snoj cd;Hka;r iïfï,k yd jev uq¿ 
pdßldjkag cd;Hka;r jYfhka iyNd.s jq rgj,a - tlai;a ckmoh ^fjdIsxgka, ksõ 
fhd¾la, *s,fv,a*shd, lfklaákÜ, ñÑ.ka, j¾ðkshd, bkaähdkdfmd,sia, ñhdñ, ksõ 
T¾,shkaia, f,dia wekac,sia, ,dia fõ.dia, yjdhs, we,ialdj&, lekvdj ^jekal=j¾, 
leï¨maia, neka*a, f,la ¨úia, ceiam¾, fgdfrdkafgda, fudkaÜßh,a, laúfnla k.rh, 
;jqika whs,kaâiaa& mekud, nyudia ^kdidõ&, n%is,h ^ßfhda o cekhsfrda b.=wiq we,a, - 
mrK&, fmare ^,sud, l=iafldaa, udpq mspq&,  fldiagd ßld ^ieka fcdaia&, tlai;a rdcOdksh 
^,kavka, flaïíßÊ, Tlaia*¾â, c¾is& fkd¾fõ ^Tiaf,da&, fvkaud¾lh ^fldamkafya.ka&, 
iaúvkh ^iafgdlafydaï&, fn,aðhu ^íri,aia&, fkao¾,ka;h ^weïiag¾vEï, fya.a& 
iaúÜi¾,ka;h ^iqßÉ, ðksjd&, m%xYh ^meßia&, b;d,sh ^frdauh, ñ,dka&, c¾uksh ^n¾,ska 
*arekala*¾Ü&, fpla ckrch ^mard.a&, TiaÜßhdj ^úhdkd&, yxf.aßhdj ^nqvdfmiaÜ&, 
hqlaf¾kh ^lshsõ&, reishdj ^Yka; msg¾ian¾.a, fudialõ&, .s%ish ^we;kaia& fudfrdlaflda 
^urflIa& leií,xld&, iamd[a[h ^ueâßâ, ndisf,dakd&, ud,Èjhsk ^udf,a, fndfyda ÿm;a& 
bkaÈhdj ^kj È,a,sh, fndïfí, wyuodndoa, yhsoardndoa, nex.f,da¾, uhsiq¾, mqÜgmd¾;s, 
fpkakdhs, ;srem;s, fmdkaäpß, ÜßÑ, ;kacdjq¾, l=ïnfldkï, fldhsïn;=¾, Üßpq, 
;s%jkaøï, uÿfrhs, ;=;sfldßka, ;srefk,aú,s, ;srefpkaÿ¾, k.¾fldhs,a, lkahdl=udß&, 
mlsia:dkh ^lrÉÑ&  tlai;a wrdì tñ¾ rdcHh ^vqndhs&, l=fõÜ, Bðma;=j ^lhsfrda, 
,laiaT¾&, fkamd,h ^l;auKqvq& ;dhs,ka;h ^nexfldla& uef,aishdj ^lajd,d-,ïmq¾, 
fmk.a, bfmda& isx.mamqrej, Ñkh ^ìðx, Iexyhs, fâ,shka, ðkdka, kkaðka, áhekaðka, 
yqkdka iexid, Iexðhdð fydka fldx, uefldaõ& bkaÿksishdj ^cld¾;d, nd,s& ms,smskh 
^ueks,d& Tiafg%,shdj ^isâks, lekanrd, fu,anka,  m¾;a& kjis,ka;h ^Tla,kaâ& ol=Kq 
fldßhdj ^fida,a, nqidka& cmdkh ^fgdalsfhda,  lsfhdf;da, Tidld, ysfrdaIsud&'  
 
cd;Hka;r l;Djrfhla 
 

2010 yd 2013 j¾Ij, wurfialr jxpdjg úreoaOj igka lsÍu" ¥IKh" wd¾Ól wmrdO 
yd uyck uqo,a" hy md,kh" kS;sfha wdêm;H .ek jq by; ioyka úia;rd;aul fmd;a 
rdYshla ,shq w;r" tu fmd;a úpdrlhkaf.a meiiqug ,la ú we;' tu fmd;a f.da,Sh 
jYfhka  jHdma; lsÍu yd úlsKSu i|yd fmaka.a.=úka iuQy iud.fï wdh;khla jQ 
weußldfõ ´;¾yjqia wdh;khg Ndr úh' tu fmd;a ish,a, f,dj mqrd m%Odk fmd;a 
y,aj,o" E fj<ÿka f.kao ,nd .; yel' wurfialr úiska fuu fmd;a ms<sn|j f,dj 
mqrd msysá ia:dk rdYshl bosrsm;a lsrSï f.k yer ±laùï lr we;' tu fmd;a weußldfõ 
fjdIsgka ã'iS' yS weußlka fldka.%ia mqia;ld,fhao" weußldfõ fglaidia ys iy;sl l< 
jxpd úNd. lrkakkaf.a ix.ufhao" weußldfõ fjdIsgka ã'iS' yS rdcH j.lSfï 
jHdmD;sfhao" ksjqfhda¾la ys tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfhao" úhkd ´iaá%hdfõ tlai;a 
cd;sSkaf.a cd;Hka;r ¥IK úfrdaë úoHd mSGfhao" uef,aishdfõ lajd,d,ïmQ¾ ys 
uef,aishdkq ¥IK úfrdAë úoHd mSGfhao" mlsia:dkfha lrÉÑ kqjr yeïvd¾â iriúfhao" 
fydka fldka.a ys ¥IKhg úreoaO iajdêk fldñifïo" fnhsðx k.rfha" Yekayehs 
k.rfha" mekud" lgd¾ k.rfha" fudialõ k.rfha kvq mjrk m%Odk ld¾hd, j,o" 
f,dal nexl=fõ fmd;ayf,aao" fjdIskagka iy isx.mamqrefõ l<uKdldr;aj úYajúoHd,fha 
mqia;ld, j, we;'  
 
 
අමරපසේකර විසින් තහවුරු කරන ලද ලිපි පේඛන, සාක්ෂි සහ දේත අඩංගු පකොට වි ාල නඩුකර 
මත ඔහු විසින් රචනා පකොට ප්රකා යට  ේ කල ප ොේ මාලාව, විප ේෂපයන් වංචා, දුෂණ සහ 
ආර්ථික අ රාධ  පිළිබද ගපේෂණ සහ නඩුකර  ැවැේවීමට අධයයන කරන අයවලුන්ට වූ අතර, 
එම එක් එක් ග්රන්ථයන් ලිහිේ බසින් සාරාං ය ගත පකොට ගිහි  ාඨකයන් සදහා ඉංග්රීසි 
භෂාපවන්ද, සිංහල සහ පදමල භෂා වලින්ද  රිවර්තනය පකොට ප්රකා යට  ේකර ඇත. 
 

 



                   

 
fm!oa.,sl  

 
Tyqf.a Nd¾Hdj jQ ,S,duks ngysr yd blndkd u,a ilia lsÍu i|yd uy;a Woafhda.hla 
olajk w;r" Tjqkaf.a mq;%hd jQ Okkack .Dy ks¾udK Ys,amsfhls' Tyq weußldfõ fha,a 
úYaj úoHd,fha .Dy ks¾udK Ys,amh yd wd¾Ól úoHdj .ek WmdêOdßfhl= jk w;r" 
weußlka .Dy ks¾udK Ys,amSkaf.a wdh;kfha idudðlfhla o fõ' wk;=rej Tyq 
weußldfõ fmksi,aùkshd iriúfha .Dy ks¾udK Ys,aamh ms<sn| úúO iïudk Èkd 
.ksñka Ydia;%m;s Wmdêho ,nd .;af;ah' Tjqkaf.a ÿj jQ ëIdkd weußldfõ fjdIsgka 
ã'iS' ys msysá weußlka iriúfhka jHdmdr md,kh i|yd jQ Wmdêh ysñlr .;a;dh' 
tfukau weh fydag,a yd wdmkYd,d fufyhqï ms<sn| iyhl Wmdêh ,nd .;af;a yjdhs 
lems´,dks úoHd,fhks' bka miqj weh" pdßld l¾udka; l<uKdlrk ms<sn|j 
weußldfõ yjdhs iriúfha Wmdêhla ,nd f.k we;' Tjqkaf.a fojeks mq;%hd jQ Y¾jck 
weußldfõ ñÑ.ka iriúfhka l¾udka; yd fufyhqï ms<sn| Wmdêhla úYsIaG f,i ,nd 
.;a w;r weußldfõ ol=Kq le,sf*dakshd iriúfha bxðfkare l<uKdlrkh ms<sn|j 
Ydia;%m;s Wmdêhla ,nd f.k we;'  
 
 
wurfialr ms<sno iy;sl 
 

 
1. Lekvdfõ úkaâi¾ úYajúoHd,fha f.!rj iys;j iïudks; kS;sh ms<sn| uydpd¾h $ 

bk¾ fgïms,a ys neßiag¾ $ Y%S ,xld kS;s fldñIka iNdfõ ysgmq iNdm;s wdpd¾h 
,laIauka udrisxyf.a iy;slh 

 
2. Y%S ,xld uy nexl=fõ ysgmq wêm;s $ uqo,a wud;HdxYfha ysgmq f,alï yd ysgmq 

NdKavd.dr f,alï $ cd;Hka;r uQ,H wruqof,a ysgmq úOdhl wOHCI ta' tia' 
chj¾Okf.a iy;slh  
 

3. Y%S ,xld fY%aIaGdêlrKfha ckdêm;s kS;s{ $ tlai;a rdcOdksh" ,skalka bka ys 
neßiag¾ fla' lk.a-BYajrkaf.a iy;slh 

 



සහතික 
පරිවර්තනයකි 

ඔබෙග් දැන ගැනීම සඳහා  

නිහාල් ශී අමරෙසේකර මහතා මා ෙබොෙහෝ කාලයක සිට ෙහොඳින් හඳුනන අෙයක් වන අතර, නමුත් වඩාත් විෙශේෂිතව,  ෙපොදු සමා නීතිය 
(ආදායම් බදු සමාව මුවාෙවන්) මත, විධායක ජනාධිපතිෙග් පාලනයකින් ෙතොරව, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්, හුෙදක් ආදායම් බදු පමණක් 

ෙනොව, තීරු බදු සහ ෙර්ගු උල්ලංඝනය කිරීම්, සුරා බදු සහ උල්ලංඝනය කිරීම්, විෙද්ශ විනිමය නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සහ දඩ මුදල් 
යනාදී සියලුම උල්ලංඝනය කිරීම් මගින් නීතිය උල්ලංඝනය සහ රාජ්ය ආදායම් වංචා කල සියලු ෙදනාට ෙපොදු සමා ආවරණය සැපයීම 
සඳහා නීති පනවමින් කටයුතු කිරීම මත, වර්තමාන විපක්ෂ නායක සහ ජාත්යන්තර පජාතන්තවාදී සංගමෙය් උප සභාපති, අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මහතාෙග් රජය ෙවත අභිෙයෝග කිරීමට ඔහු විසින් ෙතෝරා ගැනීෙමන් පසුවය. ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි බලය 
අතිකමණය කරමින්  පකාශ කරනු ලැබූ නීතිය ඉක්මවා කටයුතු කල අවස්ථාවන්හිදී, ඒ මත ඔහු  විසින් අභිෙයෝගයට ලක් කල සමහර 
අංගයන් ශුන්ය සහ බල රහිත බවට ඔහු විසින් සාර්ථක ෙලස සඳහන් කරනු ලැබූ සහ තවද මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනෙය් සහ 
සිවිල් හා ෙද්ශපාලන අයිතීන් පිළිබඳ ජාත්යන්තර පතිඥාව පකාශ උල්ලංඝනය කිරීම් බවට සාර්ථක ෙලස සඳහන් කරනු ලැබූ 
අභිෙයෝගයන්හි සමහර අංග සඳහා සහාය ලබා ෙදන ෙලසට අමරෙසේකර මහතා විසින් මා ෙවතින් ඉල්ලා සිටින ලදී.     

එයින් පසුව, අමරෙසේකර මහතා විසින් ශී ලංකා රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙලස, සහ පසුව ජනවාර්ගික 
ගැටුම සම්බන්ධෙයන් ෙදමළ විමුක්ති ෙකොටි ව්යාපාරය සමඟ කටයුතු කිරීමට විධි නිෙයෝග ලැබූ පධාන ආයතනය වන ශී ලංකා සාම 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අධ්යක්ෂ - නීති (පධාන නීති නිලධාරි) ෙලස (එවකට එහි සභාපතිත්වය දරන ලද්ෙද් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙයන් විශාම ලත් ජයන්ත ධනපාල මහතා විසිනි.) ෙසේවය කල සමස්ථ කාල වකවානුව පුරාවටම ඔහු සහ මා අතර සමීප 
වෘත්තීමය සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගන්නා ලදී. එම කාලය වර්ෂ ෙදකක් ඉක්ම වූ කාලයකි. ශී ලංකාෙව් උතුරු සහ නැෙගනහිර 
ජනවාර්ගික ගැටුම් පැවති පෙද්ශයන්හි ආෙයෝජනයන් පවර්ධනය කිරීම සඳහා බහු පාර්ශ්වික ආෙයෝජන ඇපකර නිෙයෝජිතායතනෙයහි 

(MIGA) (ෙලෝක බැංකු සහායක) ඇපකරුවන් ස්ථාපනය පවර්ධනය කිරීම සඳහා, සාම ෙල්කම් කාර්යාලය සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම අමරෙසේකර මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.  

එම කාලය තුල, ශී ලංකා වරාෙය් නැව් සඳහා ෙතල් සැපයුම් බහාලුම් පහසුකම් ලබා දීම සඳහා කැඳවීෙම්දී, ෙකොන්තාත්තුවක් මගින් 
සම්බන්ධ ෙවමින් සිංගප්පූරු සමාගමක් විසින් සිදු කරනු ලැබූ අවිධිමත්, නීති විෙරෝධී කියාකාරකමක් පිළිබඳව, අමරෙසේකර මහතා විසින් 
අනාවරණය කර ගන්නා ලදී. ෙබ්රුම්කරණෙය්දී ඔහු අදාල සමාගම සමඟ සම්බන්ධව කටයුතු කල අතර, මා එම ෙබ්රුම්කරුවන්ෙගන් 
එක් අෙයකි. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරියකුෙග් අත්සන කූට ෙලස භාවිතා කිරීම ඇතුළුව, අමරෙසේකර මහතා 
සතුව තිබූ අනුමානයන් ගණනාවක් ෙබ්රුම්කරණෙය්දී ෙහලි විය.  අප සිංගප්පූරු සමාගමට එෙරහිව නඩු වියදම් නියම කෙලමු.  පසුව 
එම සමාගම අතුරුදහන්ව ඇති බව අප විසින් ෙසොයා ගන්නා ලද අතර, නඩු වියදම් අයකර ගැනීම සඳහා ෙබ්රුම්කරණ නිෙයෝග ලබා 
දීමට එම සමාගම ෙසොයා ගත ෙනොහැකි විය.  

ඉන්දියානු අධිකරණයන් ෙමන් ෙනොව, ශී ලංකා අධිකරණයන් විසින් මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා වන නඩු කීෙම් කටයුතු  (P.I.L.) යනුෙවන් 
කුමක් අදහස් කරන්ෙන්දැයි හඳුනා ෙනොගන්නා ලදී. අමරෙසේකර මහතා විසින් සම්බන්ධ වූ මෑත කාලීන ආසන්නතම බැඳීෙම්දී, විසර්ජන 
පනත් ෙකටුම්පෙතහි සමහර අංගයන් ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි බලය අතිකමණය කරන බවට ශී ලංකා නීතිපතිට එෙරහිව 
අභිෙයෝග කරමින්, ඔහු විසින් කියාමාර්ග ආරම්භ කරන ලදී. ඒ අනුව, විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි සමහර අංගයන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව සමඟ අනනුකූල බවට ඔහු විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් තර්ක කරන ලදී. ඔහු විසින් එම කියාමාර්ග ආරම්භ කිරීෙමන් 
අනතුරුව, එකිෙනකට ෙවනස් වූ පාර්ශවයන් අටක් ඔහුෙග් ෙපත්සමට සහාය වනු පිණිස, ඔහු සමඟ සම්බන්ධ විය. අමරෙසේකර මහතාෙග් 



ස්වකීය විනිශ්චය කිරීෙම් නීත්යානුකූල තත්වය, ඔහු විසින් තර්ක කල ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 28 වන ව්යවස්ථාව මත පදනම් වූ අතර (ශී 
ලංකා අධිකරණ පද්ධතිය තුල ෙමයට ෙපර අභ්යාස කරනු ෙනොලැබූ ව්යවස්ථාවකි.)  එමගින් මහජනතාව නිෙයෝජනය කිරිම සඳහා අයිතිය 
ඔහු ෙවත ලබා දීම සිදු විය.  

ෙමය ශී ලංකා නීති සංගහෙය් ෙකොටසක් වශෙයන්, මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා වන නඩු කීෙම් කටයුත්ත හඳුනා ගැනීෙම් විෙශේෂ ලක්ෂණය 
තුල අභියාචනය විය. නිතීඥ සංගමෙයන් තර්ක කිරිම සඳහා අමරෙසේකර මහතා ෙවත ආරාධනා කල බව අගවිනිසුරු විසින් කල්පනා 
කරන ලදී. ෙමමගින් මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා වන නඩු කීෙම් කටයුත්ත, ශී ලංකා නීති සංගහය තුලට හඳුන්වා දීමට වටිනාකමක් පවතින 
ෙලසට, ශී ලංකා අධිකරණය විසින් පිළි ගැනීම සඳහා ෙපළඹවීම තුල අමරෙසේකර මහතා විසින් සාර්ථක බවට පත්වූ ෙසේ ෙහෝ අමරෙසේකර 
මහතා මහජන නිෙයෝගයන්හි භාරකරු ෙලස සහ ජාතිෙය් මුරබල්ලකු ෙලස ශී ලංකා සමාජය ෙකෙරහි ඔහුෙග් දායකත්වය ශී ලංකා 
අධිකරණය විසින් අගය කරනු ලැබීමට පාත වූ ෙලස ෙහෝ අඟවනු ලබයි. නැතෙහොත් අමරෙසේකර මහතා විසින් ආඩම්බරයට පත් විය යුතු 
සාධකයක් ෙලස ෙමම නිරූපණය සැළකිය යුතුය. 2007 ඔක්ෙතෝබර් 11 වන දින ෙපත්සම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කිරීමට පථම එය 
සියුම් ෙලස පරික්ෂා කිරීෙම් කියාවලිෙය් ෙකොටස්කරුවකු වශෙයන් කටයුතු කිරීමට මා හට සිදු විය.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු. කථානායක 
ෙවත ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නිශ්චය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටී.  

පූර්වෙයන්, අමරෙසේකර මහතා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් පරිපූර්ණ විනිශ්චය මඬුල්ලක් ඉදිරිෙය් ෙපෞද්ගලිකව ෙපනී සිටිමින්, ෙද්පල 
සහසන් කිරීම සහ ණය අයකර ගැනිම සම්බන්ධව හඳුන්වා ෙදනු ලැබූ නීතිවලට එෙරහිවද තර්ක කරන ලදී. අමරෙසේකර මහතා එම 
කරුණු ෙදෙකහිදීම සාර්ථක වූ අතර, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඉන්දියානු සුපකට විනිශ්චයක් උපුටා දක්වමින්, නිශ්චිතව සඳහන් කරන 
ලද්ෙද්, රළු, පීඩාකාරී සහ අයුතු නීති ෙවත පහර දිය යුතු බවත්, සහ නීතිය මගින් ශක්තිය වඩා ශක්තිමත් කිරීමට සහ දුර්වලකම වඩා 
දුර්වල කිරීමට ෙහෝ ෙනොහැකි බව නිශ්චය කරන ලදී.  

රාජ්ය ව්යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාව විසින් වංචාවක් ෙලසට සළකනු ලැබූ රක්ෂණ අංශෙයහි සහ ඉන්ධන සැපයුම් අංශෙයහි 
පධාන ෙපෞද්ගලීකරණයන් ෙදකක් අවලංගු කර නිශ්පභා කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කරනු ලැබූ මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා වන නඩු කියාවන් 
ෙදකක් තුල අමරෙසේකර මහතා ඉතා සමීපව සම්බන්ධ ෙවමින්  ෙපනී සිටින බව මම ද දැනුවත් ෙවමි.  

ශී ලංකා නීති ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති වශෙයන්, ෙකොමිෂන් සභාව මූල්ය සහ ආදායම් ස්වභාවෙය් නීති සම්පාදනයන් සමඟ කටයුතු 
කිරීෙම්දී මා විසින් නිරන්තරෙයන් අමරෙසේකර මහතා ෙවත උපෙද්ශ ලබා දුනිමි. එෙසේම අමරෙසේකර මහතා, සංස්ථාපිත නීතිය තුල 
පිළිගත් ජාත්යන්තර අභ්යාසයන් එක ෙපළට පවත්වා ගනිමින්, 2007 මැයි මස නව සමාගම් පනතක් කියාකාරීත්වය තුලට රැෙගන පැමිණි, 
සමාගම් නීති උපෙද්ශන කමිටුෙව් කියාකාරී සාමාජිකයකුද ෙව්.   

මා ෙමම ලිපිය ෙම් තරම් දීර්ඝ ෙලස සිදු කිරිමට අදහස් ෙනොකෙලමි. ෙද්ශෙය් යහ පැවැත්ම ෙපෝෂ්ය කිරිම ෙවනුෙවන් මා සහ අමරෙසේකර 
මහතා ෙපෞද්ගලිකව සම්බන්ධ වූ අවස්ථාවන් සඳහන් කිරිමට පමණක් ෙමම ලිපිය සීමා කෙලමි. රාජ්යයන් සහ බහු ජාතික සමාගම් විසින් 
ඔවුන්ෙග් අපකියාවන් අනාවරණය කර ගැනීම වලක්වා ලීමට කටයුතු කරනු ලැබූෙය් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව විචක්ෂණ දැනුමක් 
අමරෙසේකර මහතා සතුව පවතී. ෙමම කරුණු සම්බන්ධෙයන් ඔහුෙග් සංෙව්දය දිවැස් ඇත්තකුෙග් උපෙද්ශයන් වැනිය.  සිංගප්පුරු 
සමාගමක් සමඟ ඉහතින් සඳහන් ෙබ්රුම්කරණයට සම්බන්ධ වූ මා ෙම් පිළිබඳව සාක්ෂි දරමි. ගණකාධිකාරීවරයකු ෙලස ඔහුෙග් 
වෘත්තීයමය පසුබිම සහ අධිකරණ හැකියාවන් සහ නීතිය පිළිබඳ ඔහු සතු දැනුම ඔහු අද්විතීය පුද්ගලයකු බවට පත් කරයි.  

අමරෙසේකර මහතාෙග් ඒකාගතාවය අවලාදය ඉක්මවා යන්නකි. ඉහළ සදාචාරාත්මක පුද්ගලයකු සහ ඉහළ මූලධර්ම රකින්නකු ෙලස 
ඔහුෙග් චරිතය පශ්න කිරීම් ඉක්මවා යන්නකි. ඔහුෙග් ෙමවැනි ගුණාංගයන් මගින්, රටක උත්තරීතරම අධිකරණය වූ ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
වැනි ෙකොටස්හි ෙගෞරවය පවා  ඔහු ෙවත උපයා ෙගන ඇත. ෙමම  රට තුල වංචාවන් සමඟ සම්මශණය වී ඇති දූෂණයන්ට එෙරහිව 
මුරකරන්නකු ෙලස පිළිගැනීමක් ඔහු විසින් උපයා ෙගන ඇත්ෙත්, ඔහු සතු ෙමම ගුණාංගයන් තුලිනි.  

ආචාර්ය ලක්ෂ්මන් මාරසිංහ 
ෙගෞරව සහිතව විශාමලත් නීතිය පිළිබඳ මහාචාර්ය 
වින්ඩ්සර් විශ්වවිද්යාලය 
වින්ඩ්සර්, කැනඩාව 

ඉනර් ෙටම්පල්හි 
බැරිස්ටර් (එංගලන්තය) 
නීතීඥ (ශී ලංකා) 
සභාපති, ශී ලංකා නීති ෙකොමිෂන් සභාව             2007 ෙනොවැම්බර් 02 වන දින 



පරිවර්තනයකි  

ඔබෙග් දැන ගැනීම සඳහා  

නිහාල් ශී අමරෙසේකර 

ශී ලංකාෙවහි මහආණ්ඩුව සහ එහි පිම්බුණු නිලධාරීවාදය තුල, මහජන සුභසිද්ධිය, නීතිෙය් ආධිපත්යය සහ මානව හිමිකම් සඳහා නිර්භය 
සහ අසමසම සටන්කරුවකු ෙලස කටයුතු කරන නිහාල් ශී අමරෙසේකර මහතා සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කිරීමට ලැබීම පහර්ශයකි. ඔහු 
විසින් තනි පුද්ගලයකු ෙලස ෙබොෙහොමයක් කාර්යයන් සිදු කරනු ලැබූ අතර, එම කාර්යයන් සම්බන්ධෙයන් සංක්ෂිප්තව ෙකටි සටහනක් 
තැබීම සිදු කල ෙනොහැක්කකි. සත්ය වශෙයන්ම, ඔහුෙග් එකී ධර්ම සටන සම්බන්ධෙයන් ගන්ථයක් රචනා කරන ෙලස මා ඔහුට නැවත 
නැවතත් උපෙදස් ලබා දුනිමි. ඔහුෙග් පිළිතුර වූෙය්, ඔහු ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, ඔහු විසින් ඔහුෙග් නඩු කටයුතු වල ඇලී 
ගැලී නිමග්න වන බැවින්, ගන්ථ රචනය සම්පූර්ණ ෙනොවන ආකාරයක් ෙපනී යන බවයි.   

නිහාල් මාෙග් අවධානයට ෙයොමු වූෙය්, 1980 අවසාන භාගෙය් ෙහෝ 1990 මුල් භාගෙය් පමණ තරුණ කලමනාකරණ 
ගණකාධිකාරීවරයකු වශෙයන් වන අතර, ඔහු රජෙය් දූෂණ කියාකාරකම් අනාවරණය කිරීම ඔස්ෙසේ මහජන කීර්තිය ලබා සිටින 
අවස්ථාෙව්දීය.  රජයට අවාසිදායක ෙකොන්ෙද්සි ඇතුලත්ව හිල්ටන් ෙහෝටල් ව්යාපෘතිය පදානය කිරීම සිහිකල යුතු අවස්ථාවකි. ඔහු විසින් 
වර්ෂ 1990 දී ශී ලංකාෙව් පළමු නීතිෙය් ව ත්පන්න කියාව ස්ථාපනය කරන ලද අතර, ජපන් ෙකොන්තාත් සමාගම ෙවත ෙගවීම් තහනම් 
කිරීමට එමගින් අධිකරණ බලය ලබා ගන්නා ලදී. රජෙය් ආදායමට මාරාන්තික අලාභයක් සිදු කිරිම සඳහා සම්බන්ධ ෙවමින්, රජය විසින්, 
සිනමාත්මක ෙහේතු සඳහා රුචිකත්වය සහිත ගනුෙදනුකරුවන් ෙවත නිදහස් ආනයන බදු සහන පදානය කිරීම සම්බන්ධෙයන්ද ඔහු විසින් 
අවධාරිත ආෙලෝකය දල්වන ලදී. ඔහු තවදුරටත් රාජ්ය වත්කම් සහ ව්යවසායයන් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් බරපතල අකමිකතාවයන් 
අනාවරණය කරන ලද අතර, ඒ සඳහා මාධ්ය මගින් ෙනොෙයක් ගරුබුහුමනට පාත විය. නිහාල් විසින් සිදු කල ෙහලිදරව් කිරීම් 1994 මහ 
මැතිවරණෙය්දී පධාන ගැටලු බවට පත් වූ අතර, එමගින් පැවති රජය බිඳ වැටීම සහ දූෂණ මත සටන් කිරීම ඇතුලත්ව මැතිවරණ ෙව්දිකාව 
තැනූ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගෙග් රජය බලයට පත් වීම සිදු විය.       

මුදල් සහ කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයාද  වූ නව ජනාධිපති විසින් මා හට එම අමාත්යාංශෙය් සහ මහාභාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම් තනතුර භාර ගන්නා ෙලසට ආරාධනා කරන ලදී. එකී ස්වභාවෙය්දී, පූර්ව රාජ්ය පාලනය විසින් සිදු කරන ලදැයි ෙචෝදනා ලැබූ 
දූෂණයන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා, විෙශේෂ ඉහළ මට්ටෙම් උපෙද්ශකයකු ෙලස අමාත්යාංශයීය ෙසේවයට එක් වන ෙලස අප ඔහුට ආරාධනා 
කෙලමු. විෙශේෂෙයන් එෙසේ සිදු කරන ලද්ෙද්, නිලධාරීන් අකමිකතා ආරක්ෂා කිරීමට වඩාත් නැඹුරුවක් දැක්වූ බැවිනි. ඔහු මහා 
පරිමාණෙය් ලිපි ෙගොනු අතැතිව, දිෙයන් ෙගොඩ ගන්නා මාලුවකු ෙසේ දූෂණය මත අතුල් පහර ලැබූ ෙබොෙහොමයක් කියාවන් අනාවරණය 
කරමින් සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් පතිකාර කියාවන් ආරම්භ කරන ලදී.  

පධාන හිමිකරු වූ රජය  අති විශාල අලාභයක් ලැබූ බව ෙහලි වූ හිල්ටන් ෙකොන්තාත්තුව යනු පධාන ගැටලුවකි. නිහාල් විසින්  පමාණවත් 
සාක්ෂි රැස් කර ගනිමින්, ෙමම ෙකොන්තාත්තුව සම්බන්ධෙයන් අපහට නැවත වරක් සළකා බලා සාකච්ඡා කිරීමට හැකියාව ලබා දුනි. ඔහු 
විසින් සාකච්ඡා කිරීෙම්දී, සෘණාත්මක අන්තර් වාක්යය කිහිපයක්ම ෙවනස් කිරීම සඳහා ඉහළ හැකියාවකින් යුතුව මා ෙවත සහාය ලබා 
දුන් සහ පධාන ෙකොටස්කරු වශෙයන් රජයට සිය අයිතීන් ලබා ගැනීමටද හිමිකම උදා කර දුනි. එෙසේම සිංගප්පූරු සමාගමක් විසින් සිදු 
කරනු ලැබූ විශාල පරිමාණෙය් තිරිඟු පිටි ඇඹරුම් කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටු වීම පිළිබඳ පීඩාකාරී ෙකොන්තාත්තුව නැවත සාකච්ඡාවට 
සළකා බැලීෙම්දීද ඔහු මා ෙවත සහාය දැක්වීය.  

සියලුම ෙපෞද්ගලීකරණයන්හිදී විනිවිදභාවයකින් යුතුව කටයුතු කිරීම සඳහා රජයට උපෙදස් ලබා දීමට පිහිටවනු ලැබූ “රාජ්ය ව්යාපාර 
පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව (පර්ක්) (PERC)“ ශක්තිමත් ෙලස ස්ථාපිත කිරීෙම් මූලික සැකසුම් සිදු කිරීෙම්දීද ඔහු මා සමඟ කටයුතු 
කරන ලදී.   පසුව පර්ක්හි සභාපති ෙලස ඔහුට කටයුතු කිරීමට ලැබීම ඔහුෙග් හැකියාවන් සහ ඒකාගතාවය සඳහා වන පසංශාවට 
අනුකූලෙව්.  

මා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපති වශෙයන් කටයුතු කිරීම සඳහා 1995 අග භාගෙය්දී මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ඉවත් වූ පසුවද ඔහු 
අමාත්යාංශය සමඟ අඛණ්ඩව සම්බන්ධ වී කටයුතු කරෙගන යන ලදී. එෙසේ වුවද, මා ෙම්වන විටත් ඔහු සමඟ සමීපව සිටින අතර, විෙද්ශ 
විනිමය පාලන අකමිකතාවයන් සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කිරීෙම්දී පවා ඔහු ෙවත සහාය දැක්වූෙයමි.  



නිහාල් 1995 අමාත්යාංශෙයන් ඉවත් වීෙමන් පසුව මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා වන කියාකාරකම්හි අඛණ්ඩව නියැලුණි. වඩාත් සිහිකල 
යුතු වන්ෙන්, බදු පමණක් ෙනොව රජෙය් දඩ මුදල් සහ අයකිරීම් ආදිය පවා වංචා කල විවිධ ආකාරෙය් දුර්ජනයින් ෙවත බදු සමාව විශාල 
වශෙයන් පැතිරවීම ඔහු විසින් අධිකරණය තුල අභිෙයෝගයට ලක් කිරීමයි. එකී බදු සමාව ෙද්ශීය නීතිවලට සහ ජාත්යන්තර අභ්යාසයන්ට 
පවා එෙරහි බවට අධිකරණය විසින් තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව එම කියාමාර්ගයන් ඉවත් කර ගැනීමට සිදු විය. 

වඩාත් ආසන්න ෙලස, 2007 වර්ෂෙය්දී, ඔහු විසින් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (අයවැය නීතිය) අභිෙයෝගයට ලක් කරනු ලැබූ අතර, ඔහු 
විසින් එෙසේ සිදු කරනු ලැබූෙව්, නීතිෙයන් සලස්වා ඇති පරිදි වන මූල්ය වගකීම් උල්ලංඝනය කිරීම සහ මහජනතාව ෙවත පමාණවත් 
තරම් ෙතොරතුරු ලබා ෙනොදීෙමන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනු ලැබීම සහ විෙශේෂ කියාකාරකම් වල ශීර්ෂගත පතිපාදන 
ෙවනත් කියාකාරකම් වලට  මාරු කිරීම සඳහා නිලධාරීන්ට අවසර ලබා දීම ෙවනුෙවනි.  

රජෙය් වංචා සහ දූෂණ අභිෙයෝගයට ලක් කිරිම සඳහා වූ නිහාල්ෙග් මහජන සුභ සිද්ධිය සඳහා වූ කියාවන් ෙබොෙහෝ වූ අතර, පධාන 
වෘත්තීයමය ගණකාධිකාරී සහ කලමනාකරණ උපෙද්ශකයකු වශෙයන් මූල්යමය වාසිදායක අභ්යාසයන්හි අඛණ්ඩව නිරත වන අතරතුර, 
ෙමවැනි මහජන යහපත උෙදසා වන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඔහු විසින් ශක්තිය සහ කාලය ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව මා 
පුදුමයට පත් ෙවමි. අතිවිෙශේෂ අධිකරණ දැනුමක්, අහස උසට වන ෙල්ඛන පරික්ෂාකාරීව ෙසෝදිසි කර බැලීම සඳහා වූ විමර්ශනාත්මක 
හැකියාවක් සහ ෙද්ශෙය් නීති සහ ෙරගුලාසි පිළිබඳව ෙත්රුම් ගත ෙනොහැකි තරම් දැනුමක් ඔහු සතු ෙව්. ඔහු විසින් විධිමත් පරිදි නීතිය 
හඳාරා ෙනොමැති වුවද, ඔහුෙග් නීතිමය හැකියාව පධාන නීතීඥවරුන් විසින් විශාල පසාදයකින් යුතුව අගය කරනු ලබයි.  

නිහාල් විසින් ඔහුෙග් විමර්ශනයන්හි කරුණුවල බලවත්භාවය මත ෙනොෙයක්විට ගැටුම්කාරී තත්වයකට පැමිණ ඇති අතර; එබැවින්, 
සතුරන්ෙගන් සිය ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගන්නා ෙලස මා ඔහුට ෙබොෙහෝ වර උපෙදස් ලබා දී ඇත. නිහාල් මාර්ගෙයන් ඉවත් 
වනු දැකීමට පිය ෙබොෙහෝ දූෂිත තැනැත්තන් සිටින බව මා ෙහොඳින්ම විශ්වාස කරමි. ඔහු ඒ බව දන්නා බවට සිනහ සී සහ ඒ පිළිබඳ ගණන් 
ෙනොෙගන ඉදිරියට යයි. රාජ්ය ෙසේවය යනු සෑමවිටම මහජනයාට වගවිය යුතු විශ්වාසී ෙසේවයක් බවට සම්පූර්ණෙයන්ම වන භක්තිමත් 
විශ්වාසයක් ඔහුව ෙමෙහයවනු ලබයි. රාජ්ය ෙසේවය යනු ඔහුට ඒකාගතාවෙය් පැතිගල් ෙව්. ෙමම විශ්වාසයන් ඔහුව ඉදිරියට ෙගන යාමට 
සහ ෙමම උත්සාහයන් සඳහා අති විෙශේෂ අමතර ශක්තියක් මුදා හැරීමට ඔහුට හැකියාව ලබා ෙදන බව ෙපනී යයි. යම් දිවැස් ඇත්තකු 
විසින් ෙහෝ කර්ම බලයක් විසින් ඔහුව ෙමෙලස ඉදිරියට ෙගන යන බව සහ ආරක්ෂා කරන බව ඔහු සිතන බව මා අනුමාන කරමි.      

ඒ. එස්. ජයවර්ධන 

ශී ලංකා මහ බැංකු විශාමික අධිපති 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් 
මහාභාණ්ඩාගාරෙය් හිටපු ෙල්කම් 
විද්යා හා තාක්ෂණික කර්මාන්ත අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් හිටපු විකල්ප විධායක අධ්යක්ෂ  
ලංකා බැංකුෙව් හිටපු සභාපති සහ සාමාන්යාධිකාරී 
1958 සිට ශී ලංකා මහබැංකු ෙසේවක 

2007 ඔක්ෙතෝබර් 31 
89-1, සුභදාරාම පටුමග 
නුෙග්ෙගොඩ 
ශී ලංකාව  



පරිවර්තනයකි  

2007 ඔක්ෙතෝබර් 20 වන දින 

ඔබෙග් දැන ගැනීම සඳහා  

නිහාල් අමරෙසේකර මහතා මා ෙහොඳින් හඳුනන අෙයකි. 

ඔහු ශී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනෙය් සහ වරලත් කලමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනෙය් සාමාජිකෙයකි. වත්මෙනහි ඔහු 
පධාන වශෙයන් ෙගෞරවෙයන් යුතුව, කළමනාකරණ සහ මූල්ය උපෙද්ශකයකු ෙලස අභ්යාස කරනු ලබයි.  

මා විසින් පළමුෙවන්ම ඔහුව හඳුනා ගනු ලැබූෙව් වර්ෂ 1990 මැද භාගෙය්දී වන අතර, ශී ලංකා රජය විසින් බහුතර ෙකොටස් හිමිකාරීත්වය 
සහිතව අයිතිය දරනු ලැබූ ෙකොළඹ හිල්ටන් ෙහෝටලෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී සිදුවූ අති විශාල වංචාවක් සම්බන්ධෙයන් ෙකොළඹ දිස්තික් 
අධිකරණෙය් නඩු කටයුත්තක් ස්ථාපිත කිරීමට අදාලව උපෙද්ශ ලබා ගැනීමට පැමිණි අවස්ථාෙව්දීය.  

ෙමම කියාව, වර්ෂ කිහිපයක් පුරා  පැවති, ආයතනික නීති ක්ෙෂේතෙය් සන්ධිස්ථානයීය විනිශ්චයක් සමඟ අවසානෙය්දී අධිකරණ 
ඉතිහාසෙය් අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වූවකි.  

ෙමම කාල වකවානුව තුලදී,  මා හට ඔහු සමඟ අෙන්යොන්ය වශෙයන් කටයුතු  කිරීමට සහ  එමගින් ඔහුෙග් ජිවිතෙය් දැක්ම සහ පරමාර්ථය 
අවෙබෝධ කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණි.    

රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අවස්ථා ෙදෙකහිදීම, වංචාව සහ දූෂණය ඇතුළු වූ මහජන උනන්දුව සහිත ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ෙවෙහස ෙනොබලා 
කටයුතු කරන නිර්භීත සටන්කරුවක් වන ඔහු, එම කරුණු නිරාවරණය කිරීම උෙදසා තනිව කටයුතු කරමින් සහ මාධ්ය තුල විවිධ 
පකාශනයන් මගින් අෙහෝසි කරමින් සහ ශී ලංකා අධිකරණයන්හි සහ එහි අග ස්ථානයන්හි මහජන යහපත උෙදසා වන අධිකරණ 
කියාමාර්ග ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  ඒ සඳහා සෑම විටම අරමුදල් සම්පාදනය කරන ලද්ෙද් ඔහු විසිනි.  වංචා සහ දූෂණයන්ෙගන් 
මිදී සමාජය පවිතතාව කරා රැෙගන යාම සඳහා,  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ කටයුතු කරමින්, එහිදී පර්වතයක් ෙමන් ෙනොසැලී සෑම 
පයත්නයක්ම දරා සිටිමින්, පරිපූර්ණත්වය ෙවත හඹා යාෙම් දී, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔහු විසින් දරනු ලැබිය හැකි සෑම උත්සාහයක්ම දරනු 
ලැබීය.  

විමර්ශනයන් සිදු කිරීම සඳහා සහ සමස්ථ උපකාරක හරහා යමින් හඳුනා ගත යුතු ඕනෑම පශ්නයක ෙහෝ ගැටලුවක හරය ෙවත ලඟා වීමට 
සහ ඕනෑම වංචනික කියාවක් ෙහෝ කාර්යයක් ඉතා සියුම් ෙලස ඉලක්ක කිරීම සඳහා සහ ඔවුන් සමූෙලෝත්පාටනය සඳහා පිළිතුරු ෙසවීමට 
උපකාරී වන දැඩි බුද්ධියක් සහ තියුණු මනසක් ඔහු සතුව පවතී.      

ඔහු විසින් භාර ගන්නා කාර්යයන් සම්බන්ධ ඒකාගතාවය සහ පිළිගැනීම සමඟ වන විශිෂ්ට වෘත්තීමය හැකියාවන් ඔහු සතුව පවතී. පසුගිය 
වර්ෂ දහහතකට වඩා වැඩි කාලයක් ෙබොෙහෝ නීතිමය කරුණු සම්බන්ධෙයන්  මා සමඟ කටයුතු කර ඇති තැනැත්ෙතකු වශෙයන්, ඔහු 
පිළිබඳ මාෙග් ෙපෞද්ගලික දැනුවත්භාවය අනුව, මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් සහතික වන්ෙනමි.  

මනා සදාචාරාත්මක චරිත ස්වභාවයක් ඔහු සතුය. 

මා ඔහු නිර්ෙද්ශ කරමි. 

ෙක්. කනග්-ඊෂ්වරන් 

ජනාධිපති නීතීඥ 

ෙකොමසාරිස්, ශී ලංකා නීති ෙකොමිෂන් සභාව   




