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 கல்லூரிக்கா  கல்வி 

  

நிஹால் ஸ்ரீ அமரசேகர அவர்களை இலங்ளகயின் 

முன்னணி தனியார் பாடோளலயான பரி. சதாமாவின் 

கல்லூரியில் ஒரு புத்திோதூரியமான மாணவனாக 

திகழ்ந்ததுமன்றி அங்சக ஒரு மாணவத் தளலவனாகவும் 

இருந்தார். கல்லூரியின் ஆங்கில மற்றும் சிங்கை 

விவாதக் குழுக்களின் தளலவராக தளலவராக 

இருந்ததுடன் பிற கல்விோரா சேயற்பாடுகளிலும் 

சிறந்து விைங்கினார். சமலதிகமாக சிங்கை மற்றும் 

ஆங்கில இலக்கிய குழுக்களின் தளலவராகவும் 

குறிபார்த்து சுடுவதில் வல்லவராகவும் ஸ்ரீ ேச்சிதானந்த 

சுவாமிகளின் மாணவனாக சயாகாேனத்தில் சிறந்தவராகவும் திகழ்ந்தார். அவரது 

பல்களலக்கழக நுளழவுப் பரீட்ளே சபறுசபறுகள் வரும்வளர அவர் க.சபா.த 

ோதாரண மற்றும்  உயர்தர மாணவர்களுக்கு கற்ப்பிக்கும் ஆசிரியர் குழாமின் 

அங்கத்தவராக இருந்தார் .  

 

இலங்ளக சபராதளனப் பல்களலக்கழகத்தின் கணிதம் மற்றும் சபாருளியல் 

துளறயின் பட்டப் படிப்பிற்கு அனுமதி கிளடத்திருந்த சபாதும் அவர் கல்வி ோர் 

துளறயில் தனது சமற்படிப்ளப சதாடராது சதாழில்ோர் துளறயில் சதாடர 

முடிசவடுத்தார். இதனால் கணக்கியலில் தனது  சதாழில்ோர் கல்வியிளன 

சதாடருமுகமாக அவர் Ernst & Young (அப்சபாளதய Turguand Youngs) வரிவிதிப்பு, 

மற்றும் கணக்காய்வில் பயிற்றப்படவும் முகாளமத்துவ ஆசலாேளன வழங்கல் 

மற்றும் தடயவியல் கணக்கியலிலும் அதிக கவனம் சேலுத்தும் படிக்கும் பட்டய  

பயிற்சிக் கணக்காைராக இளணந்து சகாண்டார். அவ்வாசற அவர் இந்தியாவின் 

மும்பாய் நகரில் கட்டுமானத்துளற மற்றும் உற்பத்தித்துளற ோர் நிறுவனங்கள் 

கணனிமயமாக்கல் மற்றும் தகவல் சேயல்முளற துளறகளிலும் பயிற்றப்பட்டார்.   

 

ததாழில்முமற ோர் கல்வி 

 

Turguand Youngs ல் பணியாற்றிய காலத்தில் பட்டயக்கணக்கு மாணவ ஒன்றியத்தின் 

தளலவராக சதரிவு சேய்யப்பட்டதுடன் அளனத்து பட்டயக்கணக்காைர் 

நிறுவனங்களிலுமுள்ை பயிற்சிசபறும் மாணவர்களின் சகாடுப்பனவுகள், 

சவளலசநரம், கல்வி விடுமுளற நாட்கள் என்பவற்றுக்கான தரநிர்ணயங்களை 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கான வழிகளை உருவாக்குவதற்கு சபாறுப்பாகவிருந்தார். 

 

1974ல் தனது சதாழில்ோர் பரீட்ளேகளை சவற்றிகரமாக முடித்துக்சகாண்டு 

இலங்ளக பட்டயக் கணக்காைர் நிறுவனத்தின் சிறந்த சேயற்த்திறன் விருளதயும் 

சிறப்புத் சதர்ச்சிக்கான ோன்றிதளழயும் சபற்று அந்நிறுவனத்தின் 

அங்கத்தவராக்கினார். அசத சநரத்தில் ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் பட்டயா 

முகாளமத்துவ கணக்காைர் நிறுவனத்தின் பரீட்ளேகளில் சவற்றிகரமாக 

சித்திசயய்து அந்நிறுவனத்தின் அங்கத்துவத்திலும் உரித்தாகினார். 1975ல் இலங்ளக 

அரோங்கத்தினால் இலங்ளக பட்டயக்கணக்காைர் நிறுவனத்தில் ஆளணக்குழுவின் 

அங்கத்தவராக அமர்த்தப்பட்டார். 

 



அமரசேகர அவர்கள் புகழ்சபற்ற முகாளமத்துவ விரிவுளரயாைராக இருந்தார். 

அவர் 1970இன் மத்திய காலப்பகுதியில் தன்னுளடய சோந்த கல்வி நிறுவனத்தில் 

சதாழிற்ோர் முகாளமத்துவம், கணக்கியல், மற்றும் வங்கித்துளறோர்  பரீட்ளேகள் 

என்பவற்றிக்கான பாட வகுப்புக்களை நடாத்தியதுடன் இலங்ளக 

பட்டயக்கணக்காைர் நிறுவனத்திலும் முகாளமத்துவ விரிவுளரகளையும் 

நடாத்தினார்.  

 

அவரது சதாழிற்துளறயின் பிற்காலப்பகுதியில் அவர் அவுஸ்திசரலிய பட்டயக் 

கணக்காைர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராய் இளணக்கப்பட்டதுடன் ஐக்கிய 

அசமரிக்காவின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சமாேடி ஆய்வு ேங்கத்தின் அளழப்பின் 

சபரில் அதன் அங்கத்துவராக்கப்பட்டார். 

 

அத்சதாடு அசமரிக்க ேட்டத்தரணிகள் ேங்கத்தின் அங்கத்தினரும் உலக 

ஊழலுக்சகதிரான அதன் விசேட பளடயணியின் உறுப்பினருமாவார். திரு. 

அமரசேகர அவர்கள் புகழ்சபற்ற சதாழிற்ோர் கல்வித்துளற விரிவுளரயாைராக 

திகழ்ந்ததுடன் ஓர் சிறந்த சபச்ோைராகவும் சதாளலகாட்சி நிகழ்ச்சிகளில் 

சவற்றிகரமாக பங்சகடுத்தவருமாவார்.   

                   
 

 

ததாழிற்ோர் வாழ்க்மக 

 

அவர் தனது சதாழிற்ோர் வாழ்க்ளகயிளன 1974ம் ஆண்டு தனியார் மற்றும் அரே 

துளறயிலுள்ை வாடிக்ளகயாைருக்கு வர்த்தக மற்றும் முகாளமத்துவ ஆசலாேளன 

சேளவகளை வழங்குவதன் மூலம் உள்நாட்டு சவளிநாட்டு வாடிக்ளகளகயாைர்கள் 

குழுமங்களை பரந்த அைவில் உருவாக்கியவராய் ஆரம்பித்தார். அவரது 

சதாழில்ோர் பயிற்சிகள் வளரயறுக்கப்பட்ட சகாமின்ட் டக்ஸ்  முகாளமத்துவ 

ஆசலாேளன சேளவகள் என்ற சபயரிலும் ஆரம்பித்தார் பிற்காலத்தில் இது 

வளரயறுக்கப்பட்ட கன்ேல்டன்ட் 21 என அளழக்கப்பட்டது அத்சதாடு அவர் 

நாடைாவிய ரீதியில் களணக்காய்வு மற்றும் வரிவிதிப்பு சேளவ நிறுவனத்திளனக் 

சகாண்டிருந்தார். வர்த்தகம் மற்றும் முகாளமத்துவ ஆசலாேளன வழங்களில் அதிக 

கவனம் சேலுத்தும் சபாருட்டு இந்நிறுவனத்திளன 1982ம் ஆண்டு KPMG Ford, 

Rhodes,Thronton &Co., என்ற பட்டயக் கணக்காைர் நிறுவனத்திடம் ளகயளித்தார் .  
 

1977ல் இலங்ளகயின் அப்சபாளதய ஜனாதிபதி சஜ. ஆர். சஜயவர்தனவினால் 

இலங்ளக மருந்தக கூட்டுத்தாபனத்தின் நிர்வாக குழுவில் அங்கத்தவராக 

இளணக்கப்பட்டதுடன் 1980ல் இலங்ளகயின் சபாக்குவரத்து கூட்டுத்தாபனத்தின் 

நிதி முகாளமத்துவத்திற்கான உருவாக்கப்பட்ட விசேட நிர்வாக குழுவிலும் 

இளணக்கப்பட்டார். ஊதியங்களின்றி தன்னார்வமாய் இவர் ஆற்றிய சேளவயிளன 

இலங்ளகக்கு வருளக தந்த பல ேர்வசதே மதிப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பாராட்டின. 

இவர் பல அரே கூட்டுத்தாபனங்களின் நிர்வாக குழுவில் பணியாற்றியதுடன் 

இலங்ளகயின் ஸ்ரீ சஜயவர்தனபுர பல்களலக்கழகத்தின் ஆளணக்குழு 

உறுப்பினராகவும் காணப்பட்டார். 



 

HDL என அளழக்கப்பட்ட வளரயறுக்கப்பட்ட Hotel Developers Lanka கம்சபனியின் 

சமம்பாட்டாைருள் ஒருவராயும் பங்குதாரராகவும் நிர்வாகிகளில் ஒருவராகவும் 

1987ல் இலங்ளகயில் திறந்து ளவக்கப்பட்ட ஹில்டன் சஹாட்டல் 

பணித்திட்டத்திளன ஆரம்பித்து பணியாற்றினார். 1983 சதாடக்கம் 1984 வளரயான  

காலப்பகுதியில் வர்த்தக முகாளமத்துவ பிரிவில் முதல் பத்து சேயல்திறன் மிக்க 

இைம் நபர்களுக்கான விருதிளனயும் சபற்றுக்சகாண்டார். 
 

1989 சதாடக்கம் 1994வளரயான ஜனாதிபதிகள் ஆர்.பிசரமதாே மற்றும் டீ. பி. 

விசஜயதுங்க அவர்களின் காலப்பகுதியில் நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அளமச்சு, 

சகாள்ளகத் திட்டமிடல் மற்றும் அமுலாக்கள் அளமச்சு மற்றும் சபாக்குவரத்து 

அளமச்சின் சிசரஷ்ட ஆசலாேகராகவும் பணியாற்றினார். அரேதுளறயின் 

மறுமலர்ச்சி மற்றும் உட்கட்டளமப்பு அபிவிருத்தி சபான்ற சநாக்சகாடு 

சமற்சகாள்ைப்பட்ட தனியார்மயமாக்கல் மற்றும் உலக வங்கி, USAID, களினால் நிதி 

உதவி அளிக்கப்பட சவளலத்திட்டங்கள், அரே மற்றும் தனியார் சேளவகளின் 

கூட்டுறவு சபான்றவற்றிக்கு தனது ஆசலாேளன சேளவ நிறுவனம் மற்றும் 

வாஷிங்டளன ளமயமாக சகாண்ட அசமரிக்க ஆசலாேளன நிறுவனத்துடன் 

இளணந்து சமற்கூறப்பட்ட சவளலத்திட்டங்களில் நீண்ட கால நிதியளிப்பிற்கான 

நிறுவன சபாறிமுளறயாக உட்கட்டளமப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் முதலீட்டிக்கான 

சேல்யலகம் ஒன்றிளன சதசிய ரீதியில் அளமத்தார்.   
 

1994ம் ஆண்டு அப்சபாளதய ஜனாதிபதி ேந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க 

அவர்கள் திரு அமரசேகர அவர்களை நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அளமசின் 

ஆசலாேகராக நியமித்தார். சமலும் 2004ல் மீண்டும் அவர் திரு அமரசேகரளவ சபாது 

நிறுவங்களின் சீர்திருத்த ஆளணக்குழுவின் தளலவராகவும் வளரயறுக்கப்பட்ட 

சஹாட்டல் டிவிசலாசபர்ஸ் லங்கா வின் (HDL ) தளலவராகவும் நியமித்தார். 

 

அவர் 2014/15 ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஐக்கிய அசமரிக்காவின் அரே நிதி 

முகாளமத்துவ கூட்டளமப்பின் நிர்வாக குழு உறுப்பினராக இருந்ததுடன் ஐக்கிய 

நாடுகளின் ஊழலுக்சகதிரான மாநாட்டின் (IAACA) தீர்மானங்களை 

ஊக்கப்படுத்துதல் மற்றும் அமுல்படுத்துதல் சபான்ற சநாக்கங்களுக்காக 

உருவாக்கப்பட்ட ஊழலுக்சகதிரான ேர்வசதே அதிகாரிகளின் குழுவிலும் (IAACA) 

தனிப்பட்ட அங்கத்தவராக 2006ம் ஆண்டு அதன் சதாடக்கம் முதல் காணப்பட்டார். 

2011ல் இவர் ஐக்கிய நாடுகளின் சபாளதவஸ்து மற்றும் குற்றப் பிரிவின் (UNCAC) 

காரியாலயத்துடன் மிக சநருக்கமாக சதாழிற்பட IAACA சதாழிற்திட்டமிடளல 

உருவாக்கும் நிபுணர் குழுவில் ஓர் உறுப்பினராக சதரிவு சேய்யப்பட்டார். 

இவ்வளமப்பு UNODC ன் சதசிய பகுதிகளின் அமுல்படுத்தும் பணிகள் சதாடர்பான 

காரியங்களுக்கு சபாறுப்பான சேயலகமாகும். 2015ல் திரு அமரசேகர அவர்கள் 

IAACA ன் ஒருங்கிளணப்பாைராக நியமிக்கப்பட்டார்.  

                                                      

 

 



ஒரு சிவில் ேமூகத்தின் சபாதுநல ஆர்வலராக திரு அமரசேகர அவர்கள் முன்சனாக்கி 

சேல்லும் காரணிகளை தழுவிக்சகாண்டார். சில சபாது மற்றும் ஜனாதிபதி 

சதர்தல்களில் சபாது இடங்களில் சிறப்பான பங்களிப்பிளன வழங்கியிருந்தார். 

சதாழிற்ோர் மற்றும் சபாதுநல சநாக்கமான தளலப்புக்கள் பலவற்றில் சபச்ேைராக 

உள்நாட்டிலும் சவளிநாட்டிலும் சவற்றிகரமாக பங்குசகாண்டுள்ைார். 

இலங்ளகயின் அரே சதாளலக்காட்சியிலும் Eye Opener Talk Show எனும் தனது சோந்த 

நிகழ்ச்சினியிளன வழங்கியிருந்தார். இளவ சதசிய மற்றும் சபாது பிரச்சிளனகள் 

சதாடர்பானளவயாகும். 
 

2007ம் இ க்க கம்தபனிகள் ேட்டம்  
 

திரு அமரசேகர அவர்கள் 2004ம் ஆண்டு சதாடக்கம் 

இலங்ளகயின் கம்சபனிகள் ேட்ட ஆசலாேளனக்குழுவின் 

அங்கத்தவராக காணப்பட்டார். 2007ம் ஆண்டின் 7ம் இலக்க 

கம்சபனிகள் ேட்டத்தின் உருவாக்களுக்கு 

காரணகர்த்தாவாகவும் இலங்ளகப் பாராளுமன்றத்தினால் இது 

அமுல்படுத்தப்படவும் ஏதுவாயிருந்தார். அத்சதாடு 

அபிவிருத்தி அளடந்த நாடுகளின் கம்சபனி ேட்டத்திற்கு 

இளணயாகவும் ேட்டரீதியாக பங்குதாரரின் 

நடவடிக்ளககளுக்கான உரிளமகளை உள்ைடக்கியதாகவும் 

இச்ேட்டம் காணப்பட்டது. 

 

விோரமை அடிப்பமடயி ான வழக்குததாடுதலுக்குள் வருமகயும் ேர்வசதே 

எழுத்தாளராக உருவாகுதலும் 

 

 பிறர்ோர்பான ேட்ட  நடவடிக்மக 

 

 இலங்ளகயின் ஹில்டன் சஹாட்டல் 

கட்டுமானத்தின்சபாது வளரயறுக்கப்பட்ட மிட்சுய் கம்சபனி 

டாய் சேய் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் கட்டட கம்சபனிகைான 

ஜப்பானின் கங்சகா கீகாகூ, சேக்கிச்ோ சயாசோ சிபாட்டா ஆகிய 

கம்சபனிகளினால் நளடசபற்றிருந்த சமாேடி 

நடவடிக்ளகயிளன கண்டறிந்த சபாது 1990ம் ஆண்டு இவர் 

வழக்கு சதாடுத்தலுக்குள்ளும் காலடி எடுத்து ளவத்தார். ஒரு 

பங்குதாரராகவும் HDL ன் நிர்வாகியாகவும் திரு அமரசேகர 

அவர்கள் சவற்றிகரமாக இம்சமாேடியிளன கண்டறிந்து தனது 

முதலாவது பிறர்முகமான வழக்கு சதாடுத்தளல, HDL ன் 

உரிளமயாகவும் அதன் ோர்பிலும் ஹில்டன் சஹாட்டலின் உரிளமக் 

கம்சபனியாக குற்றம் நடப்பதிளன கட்டுப்படுத்தும் சூழ்நிளலயிலும் இதளன 

முன்சனடுத்தார். இலங்ளகயின் இம்முன்சனாடியான வழக்கானது ஜப்பானின் 

கம்சபனிகைால் HDL இளனயும் இலங்ளக அரோங்கத்திளனயும் சமாேடி 

சேய்ததன் அடிப்பளடயில் சகாழும்பு ஹில்டன் சஹாட்டல் கட்டுமானத்தின் 

HLD ன் உத்தரவாதி என்ற முளறயிலும் முன்சனடுக்கப்பட்டது. 

இவ்வழக்கிற்காக திரு அமரசேகர அவர்கள் இலங்ளகயின் முதன்ளம 

வழக்கறிஞர்கைான P. நவரட்ணராஜா QC,  H .L. டி சில்வா PC  மற்றும் K. கனக் - 

ஈஸ்வரன் PC ஆகிசயாருளடய சேளவளய சபற்றிருந்தார் – (ஹில்டன் சஹாட்டல் 

கட்டுமானம் -இலங்ளக அரசிற்கு எதிரான சமாேடி -பாகம் 01-இலங்ளகயின் முதலாவது பிறர்ோர்பான 

நடவடிக்ளக) 

 

 

 



 1991ம் ஆண்டு சமலும் இவ்வாறன வழக்சகான்ளற முன்சனடுத்தார்,அதாவது 

HDL இன் ஆய்வு சேய்யப்பட்ட கணக்கு விபரங்களை உறுதிப்படுத்திய HDL இன் 

கணக்காய்வாைர்கைான KPMG FORD,Rhodes, Thronton &CO   HDL ன் நிர்வாகிகள் 

கூட்டாக இலங்ளக அரசிற்கு எதிராகவும் பங்குதாரர்களுக்கு எதிராகவும் 

முன்சனடுத்த சமாேடி நடவடிக்ளககளை மளறக்கும் முகமான முயற்சிகளின் 

சபாது இறுதியாக சமற்குறிப்பிட்ட கணக்கு நிளறவுக்கு வந்தசபாது 

இலங்ளகயின் வர்த்தக சமல் நீதிமன்றமானது KPMG FORD,Rhodes, Thronton &CO     

பட்டயக் கணக்காைர் நிறுவனமானது HDL ன் கணக்காய்வாைராக 

இருப்பதிலிருந்து நீக்கப்படசவண்டும் எனவும் புதியசதார் கணக்காய்வு 

நிறுவனம் பணியமர்த்தப்பட்டு கணக்குகள் மீைாய்வு சேய்யப்பட்டு 

உறுதிப்படுத்தப்படல் சவண்டும் எனவும் ஆளணயளித்தது. 
 

 இலங்ளகயின் உச்ே நீதிமன்றத்தின் ளமல்கல்லான சமற்குறிப்பிட்ட பிரதான 

வழக்கின் தீர்ப்பானது 1992ன் சபாதுநலவாய ேட்ட அறிக்ளகயிலும் (வர்த்தக) 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. (1992) -LRC @636 அமரசேகர எதிர் மிட்சுய் சகா அன்ட் 

லிமிசடட் ) இலங்ளகயின் உச்ே நீதிமன்றமானது இது சதாடர்பாக விமர்ேன 

வடிவில் குறிப்பிட்டிருந்ததாவது, "இளடக்கால உள்ளீடுகளை அனுமதிக்க 

காரணமானது, பாரிய அைவில் அந்நிய சேலாவானியானது HDL இடமிருந்தும் 

இலங்ளக அரசிடமிருந்ததும் பறிக்கப்படுவளத தடுப்பதற்காகவும் அவ்வாறான 

பாரிய பணத்சதாளகக்கு உத்தரவாதிகைாய் அரசு 

கட்டுப்பட்டிருப்பட்டிருப்பதாலும் அலட்சியமாக இருக்க முடியாது எனவும் 

திரு அமரசேகர அவர்கள் மிகவும் வலுவான சவளிப்பளடயாக விைங்கக்கூடிய 

ஆதாரங்களுடன் சமாேடியிளன உறுதிப்படுத்தி காட்டியதுடன் இவ்வாதாரங்கள் 

இலகுவாகவும் சவற்றிகரமாகவும் நிரூபிக்க கூடியதாகவும் இருந்தது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

மறுக்க முடியாத குற்றம் 

 

 இதன் விளைவாக 1995ல் இலங்ளக ஜனாதிபதி ேந்திரிகா 

பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்கவினால் சிறப்பு ஜனாதிபதி 

ஆளணக்குழு ஒன்று சோலிசிட்டர் சஜனரல் மற்றும் குற்றப் 

புலனாய்வு திளணக்கைத்தின் உதவியுடனும் 

ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. 24ன்கு சபர்களின் ோட்சிகளை பதிவு 

சேய்ததுடன் தனிப்பட்ட 3 பட்டயக் கட்டிட 

வடிவளமப்பாைர்களின் அறிக்ளகயின்படி இலங்ளக அரசுக்கு 

எதிராகவும் HDL ற்கு விசராதமாகவும் சமாேடியில் 

ஈடுபட்டளமக்கான குற்றச் ோட்டின் சபரில் சில உயர்ந்த 

இடங்களிலிருக்கும் சேல்வாக்கு சேலுத்தக்கூடியாய் நபர்களுக்கு 

விைக்கமளிக்கும்படியான அளழப்பாளண விடுக்கப்பட்டது. இவ்வாறு குற்றம் 

ோட்டப்பட்டவர்களுள் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர். பிசரமதாோவின் காலத்தில் 

பிரதான ஆளணக்குழு உறுப்பினராகவும் டி.பி.விசஜயதுங்கவின் 

காலப்பகுதியில் அரசியலளமப்பு விவகார அளமச்ேருமாயிருந்த பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரும் HDL ன் நிர்வாகிகளில் ஒருவருமான சக.என் .சோக்சியும் 

உள்ைடங்குவார் 
 

 முன்னதாக 1991ல் சகாழும்பு மாவட்ட நீதிமன்றில் HDL னாசலா அல்லது 

இலங்ளக அரசின் உத்தரவாதி என்ற சபரிசலா ஜப்பானிய வளரயறுக்கப்பட்ட்ட 

மிட்சுய் நிறுவனத்திற்கும் ளடசுய் கூட்டுத்தாபனத்திற்சகா எவ்வித 

சகாடுப்பனவுகளையும் சமற்சகாள்ைல் ஆகாது என இளடக்கால தளடயுத்தரவு 

விதிக்கப்பட்டசபாது, “இந்நபர்கள் ேமூகத்தில் ஏற்படுத்தியிருந்த 

சேல்வாக்கிளன பயன்படுத்தி ேரியான ஆய்வுகள் நடப்பதளன தடுத்து 



சகாடுப்பனவுகளை பாதிக்கும்படி நடந்து சகாண்டதுடன் சகள்விகள் 

எழாவண்ணம் வளகபார்த்துக் சகாண்டனர். ஓர் குறித்த நிளலயிலிருப்பவர் இது 

ேரி என விபரித்தால், உண்ளமயில் இது கூட்டாக சமற்சகாள்ைப்படும்  ஒரு 

சமாேடியாகும்” என குறிப்பிட்டிருந்தது. 
 

 

 அதன்பின்பு இலங்ளக ஜனாதிபதி ேந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்கவுடன் 

நீதியளமச்ேர் ஜி.எல்.பீரிஸ் சமற்சகாண்ட தளலயீட்டில் இலங்ளகயின் 

களலக்கப்பட்ட 2000ம் ஆண்டு கட்டிட வளரபு முக்கிய நிபுணர் ஒருவர் 

அப்சபாளதய எதிர்க்கட்சியான ஐ.சத.க.வின் சேல்வாக்கு சேலுத்தும் 

உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான ஜனாதிபதி ேட்டத்தரணியும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினருமான    சக.என் சோக்சி 2000ம் ஆண்டின் வளரபு யாப்பு 

பாராளுமன்றில் ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட எதிர்க்கட்சியின் ஆதரளவ சபற்றுத் 

தருவதாக உறுதியளித்திருந்தார். எவ்வாறாயினும் அது நளடசபறவில்ளல 

அத்சதாடு அவ்வாறான அரசியல் சூழ்நிளலக்கு ஏற்ற சிறப்பு ஜனாதிபதி 

ஆளணக்குழுவின் பிடியாளண இலங்ளக ஜனாதிபதி ேந்திரிகா பண்டாரநாயக்க 

குமாரதுங்கவினால் முன்ளவக்கப்படவில்ளல இதன்மூலம் இவ்விோரளண 

நடவடிக்ளககள் அதன் இறுதி கட்டத்தின் முற்றுப்சபற்றது.   
 

 இவ்வாறாக சவளிக்சகாணரப்பட்ட கூட்டு முயற்சி களலக்கப்பட்டளமக்கு 

இலங்ளக ஜனாதிபதி ேந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்கள், 2004ல் 

சபாலிஸ் மா அதிபருக்கு குற்ற வழக்கு சதாடரளல உடனடியாக 

ஆரம்பிக்கும்படி உத்தரவிட்டார். இருப்பினும் இம்முயற்சிகள் ேட்ட மா அதிபர் 

சி.ஆர்.டி சில்வா வினால் முறியடிக்கப்பட்டிருந்தது. மளறமுக ேமூக அரசியல் 

மற்றும் இராஜதந்திர சேல்வாக்கினாலும் அழுத்தத்தித்தினாலும் சிறப்பு 

ஜனாதிபதி ஆளணக்குழு முன் சவளிப்படுத்தப்பட்ட குற்றங்களுக்கான மறுக்க 

முடியாத ஆதாரங்கள் சேல்லுபடியற்றதாக்கப்பட்டன.  
 

 திரு அமரசேகர அவர்கள் இலங்ளகயின் பங்குபரிவர்த்தளன ஆளணக்குழுவில் 

புகார் சகாடுத்திருந்தசபாதிலும் அதற்கான எந்த நடவடிக்ளகயும் 

எடுக்கப்படவில்ளல அப்சபாளதய ேட்டமா அதிபர் திலக் மாரப்பன 

அவர்களினால் இந்த ஆளணக்குழுவின் அங்கத்தவர்கள் தமது ேட்டபூர்வ 

கடளமகளிலிருந்து விலகியிருக்க சேய்யப்பட்டிருந்தனர். - சகாழும்பு ஹில்டன் 

சஹாட்டல் கட்டுமானம்- இலங்ளக அரசிற்க்சகதிரான சமாேடி பாகம் 02 சவளிப்பட்ட குற்றம் 

ஆயினும் துசராகத்தனமாக மூடி மளறக்கப்பட்டது. 

 

சமாேடிக்கான தீர்வு 

 

 இலங்ளகயின் அப்சபாளதய சபரும்பான்ளமயான 

நிதியுதவியாைரான ஜப்பான் அரசின் அழுத்தத்தில், இராஜதந்திர 

சேல்வாக்கின் விளைவாகவும் இலங்ளக அரசின் அழுத்தத்தின் 

சபரிலும் திரு அமரசேகர அவர்கள் சமற்குறிப்பிட்ட வழக்கிளன 

அப்சபாளதய ேட்டமா அதிபர் (1995-1996) திலக் மாரப்பன 

அவர்களின் தீர்வு விதிமுளறகள் இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படியில்  

நிளறவுக்கு சகாண்டுவர ேம்மதித்தார். இவ்விணக்கப்பாடானது 

பிற்காலத்தில் வந்த இலங்ளகயின் ேட்டமா அதிபர்கைாக சிப்லி 

அஸீஸ் மற்றும் ேரத் என்.சில்வா ஆகிசயாராலும் சிறப்பு 

ஜனாதிபதி ஆளணக்குழு மற்றும் அளமச்ேரளவ என்பவற்றால் ஒப்புதல் 

அளிக்கப்பட்டது. 
 

 திரு அமரசேகர அவர்கள் உத்தரவாதிகைான இலங்ளக அரசு மற்றும் HDL 

இடமிருந்து வளரயறுக்கப்பட்ட மிட்சுய் மற்றும் ளடசுய் கூட்டுத்தாபன 

சமாேடியாக சகாரிய நிதித்சதாளகயிலும் 62% இளண    30.06.1995 இன்படி 



தள்ளுபடி சேய்யசவண்டும் என்ற அடிப்பளடயில் இவ்வழக்கிளன நிளறவுக்கு 

சகாண்டுவர இணங்கினார். இந்த தள்ளுபடி சேய்யப்படசவண்டிய 

சதாளகயானது ஜப்பானிய சயன் 17,586 மில்லியனாகவும் அசமரிக்க சடாலர் 

2017மில்லியனிற்கு ேமமான சதாளகயாகும். மீதித்சதாளகயின் 38% ஆனது 

சமலும் 16 வருடங்களுக்குள் குளறந்த வட்டி வீதத்தில் சேலுத்தப்பட மீள் 

அட்டவளணப்படுத்தப்பட்டது. 
 

 30.06.2016ற்களமய சமற்குறிப்பிட்ட தள்ளுபடி சபறுமதியானது இலங்ளக 

மத்திய வங்கியின் அனுமானித்த நிளலயான வாய்ப்பு வீதத்தினடிப்பளடயில் 

2.89 பில்லியன் ரூபாவாகும் அசதசவளை மீள் அட்டவளணப்படுத்தப்பட்ட 

மீதிக்சகாடுப்பனவு சதாளகயானது 30.06.2016 இன்படி 51.3 மில்லியன் 

ரூபாவாகும். இலங்ளக அரோனது திரு அமரசேகர அவர்களின் 

இம்முயற்சியானது தமக்கு பாரிய அனுகூலமாயிருந்தது என எழுத்து மூலமாக 

பாராட்டியிருந்தது.  
 

 இருப்பினும் இலங்ளக அரோங்கத்திற்கும் HDL ற்கும் சமற்குறிப்பிட்ட தீர்வு 

ஒப்பந்தத்ளத அமுல்படுத்த முடியவில்ளல. அக்குறிப்பிட்ட தீர்வு 

ஒப்பந்தத்திற்கு எதிராக சதாடரப்பட்ட ஓர் வழக்கில் சமன்முளறயீட்டு 

நீதிமன்றத்தின் அப்சபாளதய நீதிபதி சி.வீ.விக்சனஸ்வரன் இனால் ஓர் 

சகள்விக்குரிய இளடக்கால தளடயுத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதாவது 

சமற்குறிப்பிட்ட மீள் அட்டவளணப்படுத்தப்பட்ட குளறக்கப்பட்ட மிகுதி 

சதாளகயிளன வளரயறுக்கப்பட்ட மிட்சுய் அன்ட் சகா விற்கும் ளடசுய் 

கூட்டுத்தாபனத்திற்கும் தீர்வு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பளடயில் சகாடுப்பனளவ 

சேலுத்த சவண்டும் என்றும் அவ்சவாப்பந்தத்தின் ஏளனய ேரத்துக்களை 

கட்டுப்படுத்துவதாகவும் அத்தீர்வு அளமந்திருந்தது. அதில் குறிப்பாக 

கூறப்பட்டிருந்த HDL ன் நிதிக்கட்டளமப்பிளன சமலும் சீர்குளலத்தது. 

சமற்சோல்லப்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பின் பின் குறித்த தீர்வு ஒப்பந்தமானது 2014ம் 

ஆண்டு சம மாதம் முழுளமயான அமுலாக்கத்திற்கு வந்தது.  
 

 இலங்ளகயின் சமன்முளறயீட்டு நீதிமன்றின் அப்சபாளதய நீதிபதி 

சி.வீ.விக்சனஸ்வரன் 1998ம் ஆண்டு வழங்கிய முளறயற்ற தீர்ப்பிற்சகதிராக உச்ே 

நீதிமன்றம் உடனடியாக விடுமுளற விடுத்தது.குறித்த இளடக்கால தளட 

உத்தரவானது அக்காலத்தின் நீதி அளமச்ேரும் நிதித்துளற பிரதி அளமச்ேருமான 

ஜி.எல்.பீரிஸ் அவர்களின் தவறான வழிகாட்டல் மற்றும் 

சேயற்படுகளினாசலயாகும். இவர் பாதுகாப்பு பரிமாற்ற ஆளணக்குழுவின் 

முன்னாள் அங்கத்தவர் என்றவளகயில் சமற்குறிப்பிட்ட தீர்வு ஒப்பந்தத்தினால் 

தனிப்பட்ட முளறயில் பாதிக்கப்பட்டவராவார். இதன்படி இவ்விருவரும் HDL 

ன் வீழ்த்தப்பட்ட பரிதாபகரமான நிதி நிளலளமக்கு காரணராகவும் 

உத்தரவாதிகைாகவும் சபாறுப்புக் கூறல் சவண்டும். 
 

 உடனடியாக திரு அமரசேகர அவர்கள் நிதி அளமச்ேரும் பிரதி அளமச்ேருமான 

ஜி.எல்.பீரிஸிற்கு எதிராக ேட்ட நடவடிக்ளகயிளன எடுத்தார்.இதில் 

சகட்டகப்பட்ட சகள்விகளுக்கு விைக்கமளிக்கசவா ேரியான ஆவணங்களை 

ேமர்ப்பிக்கசவா ஜி.எல்.பீரிஸிற்கு இயலாமல் சபானது. 2011ல் HDLன் 

அபாயகரமான நிதி நிளலளமயினால் இலங்ளகயின் அப்சபாளதய ஜனாதிபதி 

மஹிந்த ராஜபக்ே அவர்களும் நிதி அளமச்ேர் அவர்களும் HDL இளன அரே 

உளடளமயாக்கினார்கள். 
 

 HDL ளன இலங்ளகயின் அரசியல் யாப்பிற்கு முரணான  சோத்துக்களை 

அபகரிக்கும் ஒரு ேட்டத்தின் மூலம் இலங்ளக அரோங்கத்தின் நிதி அளமச்ேரும் 

ஜனாதிபதியுமான மஹிந்த ராஜபக்ே தம் வேப்படுத்தினார்.மறுபுறம் 

கம்சபனிகள் ேட்டத்தின் பிரகாரம் HDL நிதியாண்ளமயில் மறுசீரளமத்தளல 



சேயற்படுத்துவதற்காக வர்த்தக உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்ளப சபற்று திரு 

அமரசேகர அவர்கள் குறித்த தீர்ப்பு சதாடர்பான குறிப்ளப இலங்ளகப் 

பாராளுமன்றத்தின் ேபாநாயகர் ேமால் ராஜபக்ஸவிற்கு அனுப்பியும் இருந்தார். 
(சகாழும்பு ஹில்டன் கட்டுமானம்) 

 

கடன் மீளப்தபறுமக மற்றும் தோத்து மீள்விற்பமன 

 

 2003ம் ஆண்டு இலங்ளக பாராளுமன்றத்தினால் 

ேட்டமாக்கப்படவிருந்த வங்கிகளின் கடன் மீள் சபறுளக 

மற்றும் உடனடி சேயன்முளற ஆகிய இரண்டு 

ேட்டமூலங்களுக்சகதிராக அமரசேகர அவர்கள் உச்ே 

நீதிமன்றத்தில் தனது கூர்ளமயான ேமர்ப்பிப்புகளை 

சேய்தசவளை, உச்ே நீதிமன்றம் அந்த ேட்டமூலங்களை தளட 

சேய்ததுமல்லாமல் ஏலசவ 1990ல் 

ேட்டமூலமாக்கப்பட்டிருந்த இவ்விரு ேட்டங்களின் மீதும் 

கடுளமயானளவ, அடக்குமுளறளமயானளவ மற்றும் 

அறிவுக்சகாவ்வாத, இலங்ளக அரசியல் யாப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ை  நீதிளய 

அணுகுவளத தளட சேய்கிறது, மற்றும் ேட்டசமன்பது பலமானவர்களை 

பலப்படுத்திடுவதாகவும் பலவீனமானவர்களை சமலும் வலுவிழக்க 

சேய்வதாகவும் இருக்கக்கூடாது என பல கடுளமயான கருத்துக்களை 

முன்ளவத்திருந்தது. இலங்ளகயில் பிரமாணங்கள் நிளறசவற்றப்பட்ட பின்னர் 

நிளறசவற்றியவர்களுக்சகதிராக ேவால் விடுப்பதற்கான முளறளம இல்ளல. - 
சவளிப்பளடத்தன்ளம மற்றும் சபாது கணக்கியல் நிதி முளறயற்ற  முகாளமத்துவம்  மற்றும் சபாது 

சபாறுப்புக் கூறும் தன்ளமயில் உள்ை குளறபாடு சதாடர்பான ஆய்வறிக்ளக. IMF, WB, ADB இன் 

பார்ளவயின் கீழ் உள்ை ஓர் நாடாக இலங்ளக. 

 

 

விபரீதமான வரி தபாது மன்னிப்பு 

 

 2003ம் ஆண்டு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் 

அரோங்கத்தின் நிதியளமச்ேரான சோக்சி அவர்களினால் 

கட்டளமக்கப்பட்டு வடிவளமக்கப்பட்ட சூழ்ச்சிகரமான 

முளறயில் வரி சபாதுமன்னிப்சபன்ற சபார்ளவயில் இலங்ளக 

பாராளுமன்றத்தில் ேமர்ப்பிக்கப்பட்ட முற்றான சபாது 

மன்னிப்பிற்க்சகதிரான சபாசரான்ளற திரு. அமரசேகர அவர்கள் 

தளலளமதாங்கி நடாத்தினார். HDL  மற்றும் 

இலங்ளகயரசிற்க்சகதிராக இடம்சபற்ற சமற்படி சமாேடி 

மற்றும் அதளன மூடி மளறப்பதற்காக சோக்சி சேயற்பட்ட 

விதங்களையும் கருத்திற்சகாள்ைாது அவரின் நிதியளமச்ேர் நியமனம் 

அளமந்தது. 
 

 2004ம் ஆண்டு ேந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்கா ஜனாதிபதியாக 

இருந்தசபாது இலங்ளக அரசியல் யாப்பின் 129து ோரத்ளத முன்ளவத்து இந்த 

விபரீதமான வரி சபாது மன்னிப்பு ேட்டமூலத்திற்சகதிராக இலங்ளக உச்ே 

நீதிமன்றில் சபாதுநல வழக்சகான்ளற சதாடுத்தார். மீண்டுசமாருமுளற உச்ே 

நீதிமன்றில் ஆஜராகி தனது துல்லியமான வாதங்களை முன்ளவத்ததன் 

விளைவாக குறித்த ேட்டமூலமானது ேட்ட அமுலாக்கத்திற்கு முரணானதும் 

சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிளமகளின் ேர்வசதே மனித உரிளமகள் சபரளவயின் 

உடன்படிக்ளகளய மீறும் ஒன்றாகவும் சமலும் அரசிற்கு மிகப்பாரிய அரே 

வருவாய்க்கு இழப்ளப விளைவித்த ஒன்றாக உச்ே நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. 

அறிக்ளககளின்படி இந்த முடிவானது ஏறத்தாை 2 லட்ேம் மில்லியன் அரே 

வருவாய் இழப்ளப தடுத்தது. 
 



 சமற்கூறப்பட்டதானது, 2004ல் ஜனாதிபதி ேந்திரிகா குமாரதுங்கவின் காலத்தில் 

பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் அரோங்கத்தின் வீழ்ச்சிக்கு மஹிந்த 

ராஜபக்ேவின் புதிய அரசின் சதரிவிற்கும் காரணமாக அளமந்தது. புதிய அரசு 

பதவிக்கு வந்ததும் முதலாவது ேட்டமூலமாக பாராளுமன்றத்தில் இலங்ளகயின் 

உச்ே நீதிமன்றத்தால் சபாதுநலனுக்கு விசராதமானதும் ேட்ட அமுலாக்கத்திற்கு 

விசராதமானதும் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட சகள்விக்குரிய வரி சபாது மன்னிப்பு 

ேட்ட மூலத்ளதயும் மற்றும் பல முரணான சபாதுமன்னிப்பு ேரத்துக்களையும் 

இல்லாமல் சேய்து திரு அமரசேகர அவர்களின் உதவிசயாடு உருவாக்கப்பட்ட 

வருமான வரிக்கு மட்டும் சபாதுமன்னிப்பளிக்கும் ஒரு புதிய ேட்ட மூலத்ளத 

நிளறசவற்றியது. - சவளிப்பளடத்தன்ளம மற்றும் சபாது கணக்கியல் நிதி முளறயற்ற  

முகாளமத்துவம்  மற்றும் சபாது சபாறுப்புக் கூறும் தன்ளமயில் உள்ை குளறபாடு சதாடர்பான 

ஆய்வறிக்ளக. IMF, WB, ADB இன் பார்ளவயின் கீழ் உள்ை ஓர் நாடாக இலங்ளக. 

 

தபாது நிறுவன சீர்திருத்த ஆமைக்குழு 

 

 சதாடர்ச்சியாக 2004ல் திரு அமரசேகர அவர்கள் இலங்ளக ஜனாதிபதி ேந்திரிகா 

குமாரதுங்கவினால் சபாது நிறுவன சீர்திருத்த ஆளணக்குழுவின் தளலவராக 

நியமிக்கப்பட்டார். இதன்விளைவாக கடந்த காலத்தில் இடம்சபற்ற சமாேமான 

தனியார்மயமாக்கல் நடவடிக்ளககள் சவளிச்ேத்திற்கு சகாண்டு வரப்பட்ட 

சபாது அளவ எதிரான விோரளணகளுக்கு வழிவகுத்தன. சபாது 

நிறுவனங்களுக்கான பாராளுமன்ற குழுவானது திரு அமரசேகரவின் 

உதவிசயாடு இவ்வாறான இரு தனியார்மயமாக்கல் குறித்து 2007ல் இலங்ளக 

பாராளுமன்றத்தில் ேட்ட விசராதமானதாகவும் சமாேடியானதும் என அறிக்ளக 

ேமர்ப்பித்திருந்தது. 
 

 இதளனத்சதாடர்ந்து 2007ல் திரு அமரசேகர அவர்கள் இவ்விரு தனியார் 

மயமாக்கலுக்கும் எதிராக இரண்டு சபாதுநல வழக்குகளை சதாடுக்க 

ஏதுவாகினார். இதில் சபாது நிறுவன சீர்திருத்த ஆளணக்குழுவின் தளலவர் 

என்ற முளறயில் பிரதிவாதியாக கருதப்படுவதால் இவ்வழக்குகளை 

பிறிசதாருவர் சபயரில் சதாடுக்கிறார். அவர் இலங்ளகயின் உச்ே நீதிமன்றத்தின் 

முன்பாக முழுளமயான வாய்மூல மற்றும் எழுத்துமூல அறிக்ளகளககளை 

ேர்ப்பிக்கும்படி தனிப்பட்ட முளறயில் ஆஜரானார். இதனடிப்பளடயில் கீசழ 

விபரிக்கப்பட்டுள்ை இவ்விரு தனியார் மயமாக்கங்கலும் சமாேடியான 

முளறயிலும் ேட்ட விசராதமாகவும் நளடசபற்றது என்ற அடிப்பளடயில் 

அதளன இரத்து சேய்யும்படியாக சேய்தார். 

 

எண்தைய் கிடங்குகளின் ஏகசபாக உரிமம தனியார்மயமாக்கல் இரத்து 
 

 இலங்ளக அரசின் துளறமுகத்தின் ஏகசபாக உரிளமயாக 

இருந்த எண்சணய் கிடங்குகள் தனியார்மயமாக்கலின்சபாது 

இலங்ளகயின் முன்னணி தனியார் கூட்டுகுழுமமான சஜான் 

கீல்ஸ் சஹால்ட்டிங்ஸ் இற்கு ரூ 1200மில்லியனிற்கு 

சதளிவற்ற முளறயில் விற்பளன சேய்யப்பட்டது. இதன் 

சபறுமதி, கணக்கிடப்படும்சபாது அண்ணைவாக 

ரூபா.15000மில்லியன் எனவும் முக்கியமாக சகாழும்பு 

துளறமுகத்தின் நிலப் சபறுமதி ேட்டத்திற்களமய விடுபட 

இயலாததாகும். IMF, WB, ADB, தனியார்மயமாக்கல் 

நியாயப்பத்திரம் - பாகம் 3 சகாழும்பு துளறமுக தனியார்மயமாக்கல் உச்ே நீதிமன்றத்தால் 

ேட்டவிசராதம் மற்றும் சமாேடியானசதாண்சடன்ற அடிப்பளடயில் ரத்து சேய்யப்பட்டது. 

 

 

 

 



இ ங்மக காப்புறுதி நிறுவனம் தனியார்மயமாக்கல் – இரத்து   

 

 திரு அமரசேகர அவர்கள் இலங்ளக அரசின் ஏகசபாக சோத்தாக 

இருந்த லங்கா ளவத்தியோளலளய (அப்சபாளதய 

அப்சபால்சலா ளவத்தியோளல) தனக்கு கீழ் ளவத்திருந்த 

இலங்ளக காப்புறுதி நிறுவனமானது தனியார்மயப்படுத்தப்பட்டு 

கூட்டு நிறுவனங்களின் கம்பனியாக மாற்றப்பட்டதுடன் இதில் 

பிரபல வர்த்தக நிறுவனங்கைான எய்ட்க்சகன் ஸ்சபன்ஸ் மற்றும் 

இன்னும் பல நிறுவனங்களுடன் Gibraltar ல் பதிவு சேய்யப்பட்ட 

ஒரு "ஆவி நிறுவனத்திற்கும்" 6050மில்லியன் ரூபாய்க்கு 

சகாடுக்கப்பட்டு ரூபா 2100 மில்லியளன மீைப்சபறுளக 

சதாளகயாக சபற்றுக் சகாண்டனர். ஆனால் இலங்ளகயின் உச்ே நீதிமன்றத்தால் 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட உண்ளமயான விளலயாக ரூபா 26,000 மில்லியன் 

உள்ைதாக பதிவு சேய்துள்ைார். தனியார்மயமாக்கல் IMF, WB, ADB ஆகியவற்றின் சநாக்கம் 

பாகம் 4 இலங்ளக காப்புறுதி நிறுவனம் தனியார்மயமாக்கல் இலங்ளக உச்ே நீதிமன்றதால் ேட்ட 

விசராதமானதாக கருதப்பட்டு இரத்து சேய்யப்பட்டது. 
 

 முரண்பாடான முளறயில் இலங்ளகயின் ேட்டமா அதிபர் சி.ஆர்.டி சில்வா 

மற்றும் திளறசேரியின் சேயலாைர் P.B ஜயசுந்தர சகள்விக்குரிய முளறயில் 

நாட்டிற்கு ஏற்படக்கூடிய சபரும் இழப்புக்களை தடுக்கும் வளகயிலான 

இவ்விரு சபாதுநல வழக்குகளையும் எதிர்த்தனர். இலங்ளக சபாலிஸ் குற்றப் 

புலனாய்வுப் பிரிவும் இலஞ்ேம் மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆளணக்குழு என்பன 

இளணந்து சமற்சகாண்ட இவ்விோரளணகள் மாயமான முளறயில் 

முறியடிக்கப்பட்டது. இது ேமூக அரசியல் தாக்கங்கள் சேல்வாக்குகள் மற்றும் 

அழுத்தங்களினாசலயாகும். இந்நிருபிக்கப்பட்ட சமாேடிகளில் ஈடுபட்சடார் 

நீதியின் முன் குற்றவாளிகைாக தீர்க்கப்படாதது சபரும் சகவிக்குரிய 

விடயமாகும். 
 

 இலங்ளக காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனத்தின் தனியார்மயமாக்கலானது Price 

WaterHouse Coopers மற்றும் Ernst & Young ஆகிய இரு பிரபல பட்டயக்கணக்காைர் 

நிறுவனங்களினால் ளகயாைப்பட்டது.இவர்கைது நடவடிக்ளககள் இலங்ளக 

நீதிமன்றத்தால் கண்டிக்கப்பட்டதுடன் Ernst & Young நிறுவனமானது இலங்ளக 

காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனத்தின் கணக்காய்வாைர் ஸ்தானத்திலிருந்து உச்ே 

நீதிமன்றத்தால் நீக்கப்பட்டது.இலங்ளக பட்டயக்கணக்காைர் நிறுவனத்தின் 

சநறிமுளறக்குழு சமற்சகாண்ட விோரளணகளும் அடக்குதலுக்குைாகி 

நிறுத்தப்பட்டது.எவ்வித நடவடிக்ளகயும் இதன்பின் 

சமற்சகாள்ைப்படாளமயும் அரசியல் ேமூக சேல்வாக்கு சபான்ற 

அழுத்தங்களினாசலயாகும். 

 

ஏற்றுமதி வருமானங்கமள மீண்டும் தாயகம் திரும்பாமம 

 

 சபாது நிறுவனங்களின் சீர்திருத்த ஆளணக்குழுவின் தளலவர் என்ற 

அடிப்பளடயில் திரு அமரசேகர அவர்கள் பரிவர்த்தளனகளின் 

கட்டுப்பாட்டாைர் 2004ம் ஆண்டின் 3ம் காலாண்டில் ஏற்றுமதியாைர்கள் 

ஏற்றுமதி வருமானம் 4ம் காலாண்டின்படி எவ்வாறிருந்தது என்பது சதாடர்பான 

ஓர் தன்னார்வ கணக்சகடுப்பு ஒன்றிளன முன்சனடுக்க ஏதுவானார். இக் 

கணக்சகடுப்பின்படி ஏற்றுமதி வருமானத்தின் 81% பகுதிசய இலங்ளகக்கு 

திரும்பியசதாடு மிகுதி 19% ஆனது சவளிநாடுகளிசலசய 

தக்களவக்கப்பட்டளம புலப்பட்டது. 
 

 

 



உள்நாட்டு இமறவரி திமைக்களத்தின் தேயற்ப்பாடற்ற தன்மம 

 

 இதன் விளைவாக திரு அமரசேகர அவர்கள் இலங்ளகயின் 

சமன்முளறயீட்டு நீதிமன்றத்தில் இளறவளர திளணக்கைத்தின் 

ேட்டங்களுக்கு அளமவாக ேந்சதகத்திற்கிடமான இலஞ்ே 

ஊழல் நடவடிக்ளககள் சுங்க மற்றும் பங்குபரிவர்த்தளன 

குற்றங்கள் என்பவற்ளற உரிய ேட்ட அமுலாக்க அதிகாரிகளின் 

கவனத்திற்கு சகாண்டுவரப்படசவண்டும் என இளறவரி 

திளணக்கை ஆளணயாைர் நாயகத்திளன வலியுறுத்த சவண்டி 

தமது கடளமளய ேரிவர சேய்வளத வலியுறுத்தி ஒரு வழக்கு 

சதாடரப்பட்டது. இலங்ளகயின் ேட்டமா அதிபர் சக.சி. 

கமலேசபேன் ஆரம்பத்தில் இந்த தாக்களல சேய்ய இணக்கம் 

சதரிவித்தார்.இருப்பினும் அவளர சதாடர்ந்து வந்த ேட்டமா அதிபர்கைான 

சி.ஆர்.டி சில்வா, சமாஹான் பீரிஸ் மற்றும் ஈவா வணசுந்தர ஆகிசயார் 

இவ்வாறான இதற்கு தமது ஆதரளவ வழங்குவதில் காட்டிய தாமதமானது திரு 

அமரசேகர அவர்கள் தனது விண்ணப்பத்ளத சில வருடங்களில் 

மீைப்சபற்றுக்சகாள்ை காரணமாயின. - சவளிப்பளடத்தன்ளமயும் 

சபாதுசபாறுப்புக்கூறல் நிதி முகாளமத்துவமும் மற்றும் சபாதுசபாறுப்புக்கூறல் தன்ளம 

சதாடர்பான ஆய்வு – இலங்ளக,IMF,WB, மற்றும் ADB யின் கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ை நாடு. 

 

 

இந்திய எண்மையின் தவற்றிகரமற்ற இராஜதந்திர அழுத்தம் 

 

 சபாது நிறுவனங்களின் சீர்திருத்த ஆளணக்குழு தளலவராக 

திரு அமரசேகர அவர்கள் அப்சபாளதய இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் 

நிருபமா ராவ் அவர்களின் தளலயீட்டினால் இலங்ளக 

அரோங்கத்திடம் எண்சணய் வியாபாரத்தில் சபரும் இலாபம் 

ஈட்டிய இந்திய எண்சணய் கம்பனி 9000 மில்லியன் ரூபாவிளன 

(அப்சபாளதய சபறுமதியின்படி) மானியமாக சகட்டதிளன 

கண்டித்தார். அமரசேகரவின் இந்நிளலப்பாடானது அப்சபாளதய 

ேட்டமா அதிபர் கமலேசபேனினால் ஒப்புதலளிக்கப்பட்டதுடன் 

சவறு மானிய சகாடுப்பனவுகள் நிறுத்தப்பட்ட்டதுடன் ரூபா 5000 

மில்லியன் வளர மீட்கப்பட்டது. - IMF,WB மற்றும் ADB ன் தனியார்மயமாக்கலின் சநாக்கம் 

பாகம் 2, இலங்ளகயின் ேந்சதகத்திற்குரிய ஒப்பந்தங்கள் - என்ற ஓர் முரண்பாடு 

 

ஒதுக்கீட்டு ேட்ட மூ ம் மீதான ேவால் 

 

 2008ல் திளறசேரியின் சேயலாைர் P.B. ஜயசுந்தர 

அவர்களினாலும் இலங்ளகயின் அப்சபாளதய ஜனாதிபதியும் 

நிதி அளமச்ேருமான மஹிந்த ராஜபேக்ேவின் கீழ் 

உருவாக்கப்பட்ட ேட்டமூலத்திளன உச்ே நீதிமன்றில் 

தனிப்பட்ட முளறயில் ஆஜராகி ஆய்வு ரீதியான 

அறிக்ளககளை ேமர்ப்பித்து அமரசேகர அவர்கள் 

சவற்றிகரமாக ேவால் விடுத்தார். இலங்ளகயின் உச்ே 

நீதிமன்றமானது சபாது நம்பிக்ளக சவளிப்பளடத்தன்ளம 

மற்றும் சபாறுப்புக்கூறல் என்ற சகாட்பாடுகளின் 

அடிப்பளடயில் இலங்ளக அரசின் திளறசேரியின் சபாறுப்பற்ற நிதி 

முகாளமத்துவத்திளன கண்டித்தது. இலங்ளக யாப்பினடிப்படியில் கடன் 

சபறுதல் சதாடர்பான முழுளமயான சவளிப்பாடு கடன் சேளவ மற்றும் 

சேலவினங்கள் என்பன 2008ன் ஒதுக்கீட்டு ேட்ட மூலத்தில் உள்ைடக்கப்படும் 

வளகயில் திருத்தங்கள் இலங்ளக பாராளுமன்றத்தில் குழுநிளல விவாதத்தின் 

சபாது மாற்றியளமத்தளல உறுதிப்படுத்தல் சவண்டும் எனவும் ஆளணயிட்டது. 



- சவளிப்பளடத்தன்ளமயும் சபாறுப்புக்கூறல் நிதிமுகாளமத்துவம் மற்றும் சபாது சபாறுப்புக்கூறல் 

தன்ளம சதாடரான ஆய்வு IMF, WB, ADB என்பவற்றின் கட்டுப்பாட்டின் கீழுள்ை நாடு இலங்ளக. 

 

அபாயகரமான எண்தைய் தஹட்ஜிங் ஒப்பந்தம் 

 

 2009ல் அமரசேகர இலங்ளக மத்திய 

வங்கியின் ஆளுநர் நிவார்ட் கப்ராலினால் 

முன்ளவக்கப்பட்டு திளறசேரியின் சேயலாைர் 

PB ஜயசுந்தர வினால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட 

சஹட்ஜிங் ஒப்பந்த்திளன இலங்ளகயின் உச்ே 

நீதிமன்றில் ேவால் விடுத்தார். இவ் ஒப்பந்தங்கள் 

சிக்கலான ஒப்பந்தங்கைாக "பிடிமானம் அற்ற 

ஒப்பந்தங்கள்" என்ற பிரிவில் 

வடிவளமக்கப்பட்ட ேட்ட விசராத 

ஒப்பந்தங்கைாகும். அரே ஊழியர்களை ேமாளித்து இவ்சவாப்பந்தங்கைாவன 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் ஸ்டாண்டர்ட் ோர்ட்டட் வங்கி அசமரிக்காவின் சிட்டி 

வங்கி மற்றும் சஜர்மனியின் டாயிஷ் வங்கி ஆகியளவ இலங்ளக சபற்சறாலிய 

கூட்டுத்தாபனத்துடன் சமற்சகாள்ைப்பட்டிருந்தது. இலங்ளக 

பாராளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட கூட்டுத்தாபன யாப்பில் இவ்வாறான 

நடவடிக்ளககளுக்கு அனுமதி இல்ளல. அத்சதாடு இலங்ளக சபற்சறாலிய 

கூட்டுத்தாபனமானது சமற்குறிப்பிட்ட வங்கிகளின் வாடிக்ளகயாைராக 

இருந்ததுடன் நட்டத்திலிருந்தளதயும் நிதி சநருக்கடியிலிருந்தளதயும் 

இவ்வங்கிகள் நன்கு அறிந்திருந்தன. 

 

 ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் ஸ்டாண்டர்ட் ோர்ட்டட் வங்கி அசமரிக்காவின் சிட்டி 

வங்கி மற்றும் சஜர்மனியின் சடாய்ஷ் வங்கி என்பன ஏற்கனசவ ேட்ட 

நடவடிக்ளககைாக முளறசய ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் உயர் நீதிமன்றிலும் 

லண்டன் ேர்வசதே நடுவர் நீதிமன்றிலும் உலக வங்கியின் அவதானிப்பின் கீழ் 

அளமயும் அசமரிக்காவின் முதலீட்டு பிணக்குகள் விோரளண ளமயத்திலும் 

முன்சனடுத்திருந்தன. திரு அமரசேகர அவர்கள் சமலதிகமாக இலங்ளகயிலும் 

உச்ே  நீதிமன்றில் அதிகாரிகளை சமற்சகாள் காட்டி ேந்சதகத்திற்குரிய 

இவ்வழக்ளக விோரித்து நீதியளிக்க இலங்ளகசய சிறந்த இடம் என்ற 

அடிப்பளடயில் வழக்கு சதாடுத்தார்.- சபற்சறாலிய கூட்டுத்தாபனத்துடன் இழப்புக்காப்பு 

ஒப்பந்தங்கள் சிட்டி வங்கி ஸ்டாண்டர்ட் ோர்ட்டட் வங்கி சடாய்ஷ் வங்கி ேந்சதகத்திற்குரியது ேட்ட 

விசராதமானது.  

 

 அமரசேகரவின் இவ்விரு சபாதுநல வழக்குகளிலும் அப்சபாளதய பிரதம 

நீதியரேர் சமாஹான் பீரிஸ் இனால் சகள்விக்குரிய முளறயில் "காலம் 

தாழ்த்தப்பட்டது" என்ற அடிப்படியில் கடும் எதிர்ப்பிற்குைானது. அத்துடன் 

அவர் உயர் நீதிமன்றில் சவளிநாட்டு வங்கிகைால் சதாடுக்கப்பட்ட 

வழக்குகளை சவற்றிகரமாக பாதுகாப்பதாகவும் ேகல சேலவினங்களையும் 

மீட்டுத்  தருவதாகவும் உத்தரவாதமளித்தார். இதன் விளைவாக அமரசேகர 

அவர்கள் இவ்விரு சபாதுநல வழக்குகளையும் உச்ே நீதிமன்றில் 

சதாடர்வதிலிருந்து தடுக்கப்பட்டார். 
 

 இலங்ளகயின் பிரதம நீதியரேர் சமாஹான் பீரிஸின் இக்சகள்விக்குரிய 

சேயற்பட்டாலும் நடத்ளதயாலும் இலங்ளக சபற்சறாலிய கூட்டுத்தாபனம் 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியதின் உயர் நீதிமன்றில் ஸ்சடண்ட்ரர்ட் ோர்ட்டட் வங்கியிடம் 

சகட்டிருந்த வட்டியுடனான 160 மில்லியன் அசமரிக்க சடாலர் வழக்கில் 

சதால்வியுற்று அத்சதாடு இலங்ளக அரசிடம் சடாய்ஷ் வங்கி சகட்டிருந்த 

வட்டியுடனான 60மில்லியன் அசமரிக்க சடாலர் வழக்கில் அவ்வங்கி 

சவற்றியளடந்து 220மில்லியன் அசமரிக்க சடாலளர அரசும் சபாதுமக்களும் 

இழக்க சநர்ந்தது இதில் ேட்ட மற்றும் இதர சேலவுகள் சேர்த்து சமாத்தமாக 1,200 



மில்லியன் ரூபாய்கள் சேலவினம் ஏற்பட்டது. திரு அமரசேகர அவர்கள் 

சதாடர்ச்சியாக பல புத்தகங்களை சவளியிட்டு வந்துள்ை அசதசவளை ேரியான 

சநரத்தில் இந்த சஹட்ஜிங் ஒப்பந்தம் சதாடர்பிலும் அதனுளடய நியாயத்துவம் 

சதாடர்பிலும் சகள்வி எழுப்பும் வளகயில் புத்தகத்திளனயம் 

சவளியிட்டுள்ைார். சிட்டி வங்கியின் வட்டியுடனான 195 மில்லியன் சடாலர் 

சகாரிக்ளகளய விோரித்த மூவர் அடங்கிய லண்டன் ேர்வசதே நடுவர் மாறானது 

ஐக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் உயர் நீதிமன்றின் தீர்ப்பிற்கு எதிராக இவ்வளக 

நடவடிக்ளககைானது முற்றிலும் முரணானது என தீர்ப்பளித்தது. 
 

தோத்துக்கமள அபகரித்தல் ேட்டத்திற்கு எதிரான வாதம் 

 

 2011ம் ஆண்டு பிரதம நீதியரேர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்க 

அவர்களினால் எந்தசவாரு சபாது விோரளணயுமின்றி 

இலங்ளக அரசியல் யாப்பிற்களமய அவேர ேட்டமூலமாக 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட சோத்து அபகரித்தல் ேட்டத்திற்கு 

எதிராக திரு அமரசேகர அவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் 

இலங்ளக உச்ே நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வாதிட்டார். மிகவும் 

அவேரமாக அன்ளறய  ேபாநாயகர் ேமால் ராஜபக்ஷவினால்  

ேட்டமூலமாக ளகச்ோத்திடப்பட்டதும், மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அரோங்கத்தினால் அவேர ேட்டமாக சகாண்டுவரப்பட்ட 

இந்த ேட்டத்தின் மீதான வழக்கின்சபாது  அப்சபாளதய 

பிரதம நீதியரேர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்கவினால் வழங்கப்பட்ட இந்த  விசேட 

தீர்ப்பானது பல சகள்விக்குறிகளை எழுப்பியது, அவ்வாறான 

சகள்விக்குறிகளுக்கு நீதிமன்றின் நண்பனான இலங்ளகயின் அன்ளறய ேட்டமா 

அதிபர் சமாஹான் பீரிஸ் அவர்களினால் இந்த ேட்ட மூலத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக சகாடுக்கப்பட்ட நியாயங்களும் இந்த ேட்ட 

மூலத்திலுள்ை சகள்விகளை சமலும் வலுப்சபற சேய்தது . - ேமூக அரசியல் 

உண்ளமகள் - ஹில்டன் சஹாட்டல் சதால்வி மற்றும் சோத்து அபகரிப்பு ேட்டம் 

 

 இலங்ளக அரசியல் யாப்பின் 123 (3) ேரத்தின்படி அவேரமான எந்தசவாரு 

ேட்டமூலம் சதாடர்பிலும் உச்ே நீதிமன்றம் ேந்சதகம் ஒன்றிளன 

வலுப்படுத்தினால் அத்தளகய ேட்டமூலமானது இலங்ளக அரசியல் யாப்பிற்கு 

முரணானதாகவும் அத்தளகய ேட்டமூலத்ளத நிளறசவற்றுவதிலிருந்து 

பாராளுமன்றம் விலகியிருக்கவும் சவண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகிறது.  
 

 சமற்குறிப்பிட்ட விடயம் சதாடர்பில் திரு அமரசேகராவின் முயற்சிகள் 

ஆரம்பத்தில் சவற்றிகரமாக அளமந்திருந்ததுடன்இ உச்ே நீதிமன்றின் நீதியரேர் 

குழு அவருளடய மனுளவ ஏற்று பிரதிவாதிகைாய் 

சபயரிடப்பட்டிருந்தவர்களுக்கு அறிவிப்புக்களையும் வழங்கியிருந்தது. 

இதளன சதாடர்ந்து அசத குழுவானது  எழுத்து மூலமான ேமர்ப்பிப்புக்களின் 

அடிப்பளடயிலான துல்லியமான நீண்ட வாய்மூல ேமர்ப்பிப்புக்களையும் 

சகட்டதன் பின்னர் ஆரம்பத்திசல விசேட தீர்ப்ளப வழங்கிய அசத குழுசவ 

இதளன மீைாய்வு சேய்ய சவண்டும் அதுசவ உச்ே நீதிமன்றின் வழளம என 

சதரிவித்து அமரசேகரவினது வழக்ளக சதாடர அனுமதிக்கவில்ளல. 

 

 

 

 

 

 

 

 



பிரதம நீதியரேர் ஷிராணி பண்டாரநாயக்க மீதான குற்றப்பிசரரமையும் அகற்றலும் 

 

திரு.அமரசேகர அவர்கள் தான் பிரதம நீதியரேர் ஷிராணி 

பண்டாரநாயக்கவிற்கு, தன்னுளடய வழக்கிற்கு  ேவாலான 

தீர்ப்ளப வழங்கிய முதற் குழுசவ விோரிக்க சவண்டும் என 

சகாரிக்ளக விடுத்திருந்ததாகவும் பிரதம நீதியரேர் தான் பிறிசதாரு 

குழுளவ நியமித்ததாகவும் சதரிவித்த சபாது, அவரது வழக்ளக 

விோரித்த அந்த நீதியரே குழாமானது, பிரதம நீதியரேர் இந்த 

வழக்ளக சேவிமடுக்கும்படிக்சக கூறினாசரசயாழிய இதளன 

சதாடர்வதற்கு அனுமதியளிக்கவில்ளல என சதரிவித்து 

அமரசேகர அவர்களின் வழக்கு சதாடரளல முன்சனடுக்க 

அனுமதி மறுத்தது. அத்தளகய சேயற்பாடானது இலங்ளகயின் பிரதம நீதியரேருக்கு 

ஏற்ற ஒன்றாக இருக்காத காரணத்தால், 2012ம் ஆண்டு அரோங்கத்தினால் பிரதம 

நீதியரேளர நீக்கும் வளகயில் சகாண்டுவரப்பட்ட நகர்விற்கு சவளிப்பளடயாக 

தனது ஆதரளவ சதரிவித்தசதாடு, பல சவளிநாட்டு அரோங்கங்கசைாடும் ேர்வசதே 

முகவர்கசைாடும் நிறுவனங்கசைாடும் சதாடர்புசகாண்டு இந்த விடயத்தில் 

அடிப்பளடயிலான அவர்கைது இளடயீடு சதாடர்பில் தனது அதிருப்திளயயும் 

சதரிவித்தார். அரசியல், நீதி ேட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு / www.justification-for-supporting-the-

impeachment-of-chief-justice.com  

 

 

தவளியிடப்பட்ட சமலும்ப  விோரமைகள் 

திரு அமரசேகர அவர்கள் சபறுமதிவாய்ந்த 

சபருந்சதாட்டத்துளற உட்பட்ட சமாேடியான 

ஊழல் நிளறந்த தனியார்மயமாக்கல்களிலும்  

மற்றும் பல சகாடுக்கல் வாங்கலிகளில் அரே 

மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் விசேடமாக 

ஊழல், சமாேடி, மற்றும் சபாருைாதாரக் 

குற்றங்களை சநாக்கமாகக் சகாண்டும் 

முளறயற்ற ளகயாள்ளக மற்றும் 

சவளிப்பளடத்தன்ளமயின்ளம சமலும் 

அரசியல் அதிகாரத்தில் இருப்சபாரால்  ேட்டம் ஒழுங்கு ேரியான முளறயில் 

நளடமுளறப்படுத்தாளம சதாடர்பில் பல்சவறு கட்டுளரகளையும் நூல்களையும் 

சபாது நலன் கருதி சவளியிட்டுள்ைார். - IMF,உலக வங்கி,மற்றும் ADB இன் தனியார்மயமாக்கல் 

சதாடர்பான சநாக்கங்கள் - பாகம் 1 : இலங்ளகயின்  சபருந்சதாட்டத்துளற சகாள்ளையடிப்பு, IMF,உலக 

வங்கி,மற்றும் ADB இன் தனியார்மயமாக்கல் சதாடர்பான சநாக்கங்கள்- பாகம் 2 : இலங்ளகயின் 

ேந்சதகத்திற்குரிய ஒப்பந்தங்கள் - என்னசவாரு முரண்பாடு ! 

 

அவர் இலங்ளகயின் முன்னணி வர்த்தக சபரும்புள்ளி ஒருவரின் 

வர்த்தக ோம்ராஜ்ஜியத்திளன விோரளண சேய்துள்ைார், இவ்வர்த்தகர் 

தனது தனிப்பட்ட அதிசவக விமானத்தில் மசலசியாவிலிருந்து 

இலங்ளக வரும் வழியில் மர்மமான முளறயில் காணாமல் 

சபாயுள்ைார், இதன் விளைவாக அவரது இறுதி உயில் இல்லாத 

நிளலயில் அவரது வாரிசுகள் மத்தில் சபரும் பிணக்குகளை 

ஏற்படுத்தியதுடன்  விோரளணகள் மற்றும் வழக்குகளுக்கு 

வழிவகுத்தது. அமரசேகர உண்ளமயான உரிளமயாைர்களின் 

விபரங்களை மளறத்து ளவத்திருக்கும் சவளிநாட்டு   சிக்கலான 

கூட்டுறவு கட்டளமப்புக்கள் மீது சவற்றிகரமாக தடயவியல் விோரளணகளை 

சவளிநாடுகளின் வரி புகலிடங்களுக்கு சேன்று அங்சக முதலிடப்பட்டுள்ை 

முதலீடுகளை கண்டுபிடித்து அறிக்ளககளினூடாக  இலங்ளக உச்ே நீதிமன்றில் 

அறிக்ளககைாக ேமர்ப்பித்துள்ைார். உண்ளமயான உரிளமயாைர்களை மளறந்தது ளவத்திருக்கும் 

சவளிநாட்டு கூட்டுறவு கட்டளமப்புகள்- இலங்ளக சதாழிலதிபர்களின் சவளிநாட்டு வியாபாரங்கள்  
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ததாழிற்முமற தவளிப்பாடு  

 

திரு அமரசேகர அவர்கள் தனியார் மற்றும் அரே துளறகளில் 

மிகச்சிறந்த பன்முகத்தன்ளம வாய்ந்த அங்கீகரிக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்ட நல்ல சதாழிற்தளகளம சகாண்ட 

சிறப்பான மூசலாபாயாதவாதி ஆவார். தனியார் மற்றும் அரே 

துளறகளின் ஆசலாேகராக  முகாளமத்துவம், நிதி 

முகாளமத்துவம், மீள்கட்டளமப்பு,தனியார்மயமாக்கல்,திட்ட 

விைம்பரம்,உட்கட்டளமப்பிற்கான தனியார் மற்றும் அரே 

பங்குளடளம, நிதி சபாறியியல், வரிவிதிப்பு,ஆட்சி, 

சபாருைாதார குற்ற விோரளண,தடயவியல் கணக்கியல், வர்த்தக 

வழக்கு உதவி, சபாதுநல வழக்கு சபான்றவற்றில் அவரின் ஆழ்ந்த அறிவாற்றல் 

ஒப்புக்சகாள்ைப்பட்ட ஒன்றாகும். அவரது சபாது நலன் மீதான ஈடுபாடு, 

சமாேடி,ஊழல்,சபாருைாதாரக்குற்றங்களுக்கு எதிராக சபாராடும் குணாதிேயம் 

என்பன அவரது வாழ்க்ளகயின் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அங்கமாக காணப்பட்டதுடன், 

வறுளமக்கும் கிைர்ச்சிகளுக்குமான மூல காரணமாக சபாது மக்களின் வைங்கள் 

சகாள்ளையடிக்கப்படுவளத அளடயாைம் கண்டுள்ைார்   

 

ேர்வசதே தவளிப்பாடு 

 

ேர்வசதே ரீதியாக பல்சவறு பயணங்களை இவர் சமற்சகாண்டுள்ைார் 

அசமரிக்காவில் (வாஷிங்டன், நியூயார்க், பிலசடல்பியா, கனக்டிக்கட், மிசிக்கன், 

சவர்ஜினியா, மியாமி, நியூ ஓசலன்ஸ், லாஸ் ஏஞ்சேல்ஸ், லாஸ் சவகாஸ், ஹவாலி 

அலாஸ்கா ) கனடாவில் (வான்குவார், கம்லூப்ஸ், பண்ப் சலக், லூயிஸ் ஜாஸ்பர் 

சடாசராண்சடா,, சமான்டரல் கியூசபக் சிட்டி, ஆயிரம் தீவுகள்) 

பனாமா,பஹாமாஸ் (நாோசு) பிசரசில் (ரிசயா டீ ஜாசனரிசயா, குவாசு சபால்ஸ், 

பரனா) சபரு (லிமா, கஸ்சகா, மாச்சு பிச்சு ) சகாஸ்டா ரிக்கா (ோன் சஜாஸ்) ஐக்கிய 

இராஜ்ஜியம் (லண்டன்,சகம்பிரிட்ஜ், ஆக்ஸ்சபார்ட், சஜர்சி) சநார்சவ (ஒஸ்சலா) 

சடன்மார்க் (சகாப்சபன்ஹாம்) சுவீடன் (ஸ்டாக்கலாம்) சபல்ஜியம் (ப்ரேல்ஸ்) 

சநதர்லாந்து (ஆம்ஸ்ட்ராடம், சஹக்) சுவிற்ேர்லாந்து (சூரிச், சஜனீவா ) பிரான்ஸ் 

(பாரிஸ்) இத்தாலி (சராம், மிலான்) சஜர்மனி (சபர்லின், பிராங்பர்ட்) சேக் குடியரசு 

(பிரகுசவ) ஆஸ்திரியா (வியன்னா) ஹங்சகரி (புடாசபஸ்ட்) உக்ளரன் (கீவ்) ரசியா 

(சேன்.பீட்டர்ஸ்சபர்க், சமாஸ்சகா) கிரீஸ் (ஏசதன்ஸ்) சமாசராக்சகா (மராசகஷ், 

காோபிைாங்கா) ஸ்சபயின் (மாட்ரிட் ,பார்சிசலானா) மாளலதீவு (மாசல, பல்சவறு 

தீவுகள்) இந்தியா (நியூசடல்லி, மும்பாய்,, அஹமதாபாத், ளஹட்ரபாத்,சபங்களூரு, 

ளமசூர, புட்டபர்த்தி, சேன்ளன, திருப்பதி, பாண்டிச்சேரி, திருச்சி, தஞ்ோவூர், 

கும்பசகாணம் ,சகாயம்புத்தூர், திரிசூர், ட்ரிவான்றம், மதுளர, துதிகரின், 

திருசநல்சவலி, திருச்சேந்தவூர், நாகர்சகாவில், கன்னியாகுமாரி) பாகிஸ்தான் 

(கராச்சி) ஐ.அர .இரா.(டுபாய்) குளவத் எகிப்து (ளகசரா, லக்சோர்) சநபாைம் 

(காத்மாண்டு ) தாய்லாந்து (பாங்காக்) மசலஷியா (சகாலாலம்பூர்,சபனாங்,எசபா) 

சிங்கப்பூர் ,சீனா (பீஜிங், ஷங்காய், டாலியான், ஜினான், நான்ஜிங், தியான்ஜின், 

குனான், ேங்ஷா, ோங் ஜியா ஜி, சகாங் ஹாங் மகாசவா) இந்சதாசனசியா (ஜகார்த்தா, 

பாலி) பிலிப்ளபன்ஸ் (மனிலா) அவுஸ்திசரலியா (சிட்னி கான்சபரா சமல்சபார்ன் 

சபர்த் ) நியூசீலாந்து (ஓக்லாந்து) சதன் சகாரியா (சிசயால், பூோன் ) ஜப்பான் 

(சடாக்கிசயா கிசயாட்சடா, ஒோகா, ஹிசராஷிமா ) சதாழின்முளறோர் 

சவளலயுடன் சதாடர்புளடயதாகவும்,  ேட்டம் மற்றும் ஒழுங்ளக அமுலாக்கள், 

ஊழல் சமாேடிக்கு எதிராக சபாராடுதல் மற்றும் சபாருைாதார குற்றம் சபான்ற 

தளலப்புகளில் ேர்வசதே மட்டத்திலான மாநாடுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகளிலும்  

இவர் பங்சகடுத்துள்ைார். 

 

 



ேர்வசதே எழுத்தாளர் 

 

திரு அமரசேகர அவர்கள் 2010 மற்றும் 2013ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஊழல், 

சமாேடி, மற்றும் சபாருைாதார குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்ளககள் மற்றும் 

அரே நிதி ளகயாள்ளக, ஆட்சி ேட்டம் ஒழுங்கு சபான்றன சதாடர்பில் 

இத்துளறகளில் உள்ை வல்லுநர்கள் சமச்சும் வளகயில் முன்சனற்றகரமான புத்தக 

சதாடர்களை சவளியிட்டுள்ைார். இந்த புத்தகங்கைானது உலகைாவிய மட்டத்தில் 

அசமரிக்காவின்   சபன்குயின் குழுமத்தின் ஒரு கம்சபனியான AuthorsHouse 

நிறுவனத்தினால் அச்சிடப்பட்டு விநிசயாகிக்கப்படுவதுடன் உலகின் முன்சனாடி 

புத்தக ோளலகளிலும் மற்றும் இன்டர்சநட் விற்பளனயாைர்களிடமும் 

கிளடக்கப்சபறுகின்றன. திரு அமரசேகர அவர்கள் இந்த புத்தகங்களை உலகின் 

பல்சவறு பாகங்களிலும் சகாடுத்துள்ைதுடன் இளவ அசமரிக்க காங்கிரஸ் நூலகம், 

வாஷிங்டன் டீ சி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அசமரிக்க சமாேடி பரீட்ளேயாைர்கள் ேங்கம் 

சடக்ஸாஸ் அசமரிக்க கணக்சகாப்புவிக்கும் திட்டம் வாஷிங்டன் டி சி ஐ.நா. 

நிருபர்கள் ேங்கம் ஐ.நா. நியூயார்க் அசமரிக்க ஐ.நா ேர்வசதே சமாேடிக்கு எதிரான 

அகாசடமி வியன்னா ஆஸ்திரியா மசலசிய சமாேடி எதிர்ப்பு அகாசடமி 

சகாலாலம்பூர் மசலஷியா ஹாம்டர்டு பல்களலக்கழகம் கராச்சி பாகிஸ்தான் 

சுயாதீன சமாேடிக்சகதிரான ஆளணக்குழு ஹாங் ஹாங் பீஜிங் சபாது வழக்கறிஞர் 

அலுவலகம் ஷாங்காய் பனாமா குவாட்டர் சமாஸ்சகா ரஷ்யா உலக வங்கி புத்தக 

கைஞ்சியம் வாஷிங்டன் டி சி மற்றும் சிங்கப்பூர் முகாளமத்துவ பல்களலக்கழகம் 

சபான்ற இடங்களில் இளவ காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  

 

இவர் எழுதி சவளியிட்ட புத்தக சதாடர்கள் அதிகைவிலான நிகழ்விகளின் 

ஆய்வுகள், அவற்றுக்கான  ோன்றுக்கான ஆவணங்கள், தரவுகள்,மற்றும் தகவல்களை 

உள்ைடக்கியிருப்பதனாலும் , விோரளணகள் மற்றும் ஊழல் சமாேடி மற்றும் 

சபாருைாதார குற்றம் சதாடர்பான வழக்கு சதாடுத்தல்கள் சதாடர்பான 

கல்வியிளன முன்சனடுப்சபாரின் நன்ளமக்காகவும், அமரசேகர அவர்கள், 

இவ்சவாவ்சவாரு புத்தகத்தினதும் ோராம்ேங்களையும் சதாகுத்து பின்பதாக 

இச்ோராம்ேங்களை பிரதானமாக  ோதாரண வாேகர்களுக்காக ஆங்கிலத்தில் 

சவளியிட்டு, அதளன சிங்கைம் மற்றும் தமிழ் சமாழிகளில் சமாழிசபயர்ப்பு 

சேய்துள்ைார். 
 

 

                    
 

 

தனிப்பட்ட வாழ்க்மக 

 

இவரது மளனவி லீலாமணி சமற்கத்சதய மற்றும் இக்கீபான மலர் 

அலங்காரங்களில் மிக ஈடுபாடு சகாண்டவர். மகன் தனஞ்ேன ஒரு கட்டிட களலஞர், 

என்பதுடன்  அசமரிக்க கட்டிடக் களலஞர் ேங்கத்தின் ஒரு அங்கத்தவர் அத்சதாடு 

அசமரிக்க யாசல பல்களலக்கழகத்தின் கட்டிட களல மற்றும் சபாருளியல்  

பட்டதாரி ஆக இருப்பதுடன் சபன்சில்சவனியா பல்களலக்கழகத்தில் 

விருதுகளுடன் கட்டிட களலயில் முதுநிளல பட்டதாரியுமாவார். மகள் தீக்ஷனா 



அசமரிக்க வாஷிங்டன் டி சீ  பல்களலக்கழகத்தின் வணிக முகாளமத்துவத்தில் 

பட்டதாரியாக இருப்பதுடன் ஹவாய் காபிசலானி கல்லூரியின் சிறப்புடன் 

சஹாட்டல் மற்றும் உணவு விடுதி நடவடிக்ளககளில் இளண பட்டத்ளதயும், 

சபாக்குவரத்து துளற முகாளமத்துவத்தில் ஹவாய் பல்களலக்கழகத்தின் 

பட்டதாரியும் மற்றும் அசமரிக்க சஹாட்டல் மற்றும் சமாட்டல் ேங்கத்தின் 

மரியாளதக்குரிய பட்டத்ளதயும் சபற்றுள்ைார். மகன் ேர்வஜனா சதாழிற்துளற 

நடவடிக்ளககள் சபாறியியலில்  அசமரிக்க மிச்சிகன் பல்களலக்கழகத்தின் சிறப்பு 

சதர்ச்சி சபற்ற பட்டதாரியும் மற்றும் சதற்கு கலிசபார்னியா பல்களலக்கழகத்தின் 

சபாறியியல் முகாளமத்துவத்தின் முதுநிளல பட்டதாரியுமாவார்.   

 

ோன்றுகள் 

 
#  ளவத்தியர் லக்ஷ்மன் மாரசிங்க, ஓய்வு சபற்ற ேட்ட துளற சபராசிரியர் விண்ட்சோர் பல்களலக்கழகம், 

கனடா/ உள்ைாலய ேட்டத்தரணி/ முன்னாள் இலங்ளக ேட்ட ஆளணக்குழுவின் தளலவர்  

 

#  ஏ.எஸ். ஜயவர்தன முன்னாள் ஆளுநர் இலங்ளக மத்திய வங்கி/முன்னாள் நிதியளமச்சின் 

சேயலாைர்/திளறசேரியின் முன்னாள் சேயலாைர்/ேர்வசதே நாணய நிதியத்தின் முன்னாள் தளலவர். 

 

#  சக. கனக் ஈஸ்வரன் ஜனாதிபதி ேட்டத்தரணி இலங்ளக உச்ே நீதிமன்றம் லிங்கன் உள்ைகத்தின் 

ேட்டத்தரணி ஐக்கிய இராஜ்ஜியம்   

 



சான்று ள்

ஆர்வம் உள்ளவருக் ா 
திரு. நி ால் ஸ்ரீ அமரதசதகர அவர்கலள நான் பை வருடங்களாக அறிந்துள்தளன், அதிலும் குறிப்பாக அவர், இந்நாள் 

எதிர்க்கட்சி தலைவரும், இன்டர்தநஷனல் படதமாகிராடிக் யூனியனின் பிரதி தலைவருமான ரணில் விக்ரமசிங்கவின் 

அரசாங்கத்திலன ஒரு பபாது மன்னிப்பு சட்டம் பதாடர்பாக (வருமானவரிதபாது மன்னிப்பு எனும் தபார்லவயில்) 

சவால்  விட தீர்மானித்ததன் பின்பதாக. இங்தக நிலறதவற்று அதிகாரத்திற்கு கட்டுப்படாத 

பாராளுமன்றத்தில்,சட்டங்கலள மீறி பபாது வருமானத்தில் வஞ்சித்த யாவருக்கும் ஒரு தபார்லவயான பபாது 

மன்னிப்பு வழங்க எத்தனித்தது, இது பவறுமதன வருமான வரி மாத்திரம் அல்ைாது , சுங்க தமாசடிகள் மற்றும் 

தீர்லவகள், கைால் தீர்லவகள், அந்நிய பசைாவணி மீறல்கள் என்பனவற்றிலன உள்ளடக்கியிருந்தது. இப்பணியில் 

திரு அமரதசகர இச்சவாலின் சிை பகுதிகளில் உதவும்படிஎன்லன தவண்டியிருந்தார், இச்சட்டமானது 

பசல்லுபடியற்றதும் பவறுலமயானதும் என்றும் இைங்லக அரசியைலமப்பிற்கு எதிரானது எனவும், தீர்ப்பானதில் 

அவர் பவற்றியலடந்தார். அத்துடன் சர்வததச மனித உரிலமகள் மற்றும் சர்வததச சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிலமகள் 

உடன்படிக்லகயிலன  இது மீறுவதாக அலமந்தது.   

இதலனத்பதாடர்ந்து திரு.அமரதசதகரவும் நானும் அவர், பபாது நிறுவனங்களின் சீர்திருத்த ஆலணக்குழுவின் 

தலைவராகவும், நான் இைங்லக சமாதான பசயைகத்தின் (அப்தபாது ஐக்கிய நாடுகளிலிருந்து ஓய்வு பபற்ற  

திரு.ஜயந்த தனபாைவினால் தலைலமத்துவம் வகிக்கப்பட்ட )நீதித்துலறக்கு பபாறுப்பான இயக்குனராகவும் இருந்த 

காைப்பகுதி முழுவதும்  மிக பநருங்கிய பதாழில்சார் உறவிலன பகாண்டிருந்ததாம், இவ் அலமப்பானது 

இனப்பிரச்சிலன பதாடர்பாக தமிழ் புலிகள் இயக்கத்ததாடு பணியாற்றும் படி கட்டாயமாக உருவாக்கப்பட்ட  

பிரதான அங்கமாக காணப்பட்டது. இக்காைப்பகுதி இரண்டு வருடங்களுக்கு தமைாக காணப்பட்டது. திரு.அமரதசகர 

சமாதான பசயைகத்ததாடு ஒருங்கிலணந்து பணியாற்றி MIGA இன் உருவாக்களுக்கும்  (உைக வங்கியின் கூட்டு 

அங்கம்) இைங்லகயின் தமாதல் காணப்பட்ட பகுதிகளான வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் முதலீடுகலள ஊக்குவிக்க 

உத்தரவாதியாயும் இருந்தார் 

இந்தக் காைப்பகுதியில், திரு.அமரதசதகர பகாழும்பு துலறமுகத்திற்கு வரும் கப்பல்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் 

பதுங்குகுழி வசதிகலள வழங்கிவரும்  சிங்கப்பூர் கம்பபனி ஒன்றின் ஒழுக்கமற்ற நடவடிக்லககள் குறித்து 

கண்டறிகின்றார். இக்கம்பபனியிலன நடுவர் தீர்ப்பிற்காக இலணத்தார், இதில் நானும் ஒரு மத்தியஸ்தராக பணி 

புரிந்ததன். இம்மத்தியஸ்தம்,திரு.அமரதசகரவுக்கு இருந்த, இைங்லக பபட்தராலியக்கூட்டுத்தாபனத்தின் உயர் 

அதிகாரி ஒருவரது லகபயாப்ப தமாசடி உட்பட்ட,  பை சந்ததகங்கலள பவளிக்பகாண்டுவந்தது. சிங்கப்பூர் 

கம்பபனிக்கு எதிராக சிை கட்டணங்கலள அறவிட்டிருந்ததாம், பதாடர்ச்சியாக இந்த சிங்கப்பூர் கம்பபனி மாயமாய் 

மலறந்ததுடன், மத்தியஸ்தத்தில் விடுக்கப்பட்ட கட்டணங்கலள பசலுத்த கண்டுபிடிக்க இயைாமல் தபானது.      

இந்திய நீதிமன்றங்கலளப் தபாைல்ைாது இைங்லக நீதிமன்றங்கள், பபாதுநை வழக்குகலள (P.I.L) அலடயாளம் 

காணவில்லை திரு அமரதசதகர ஈடுபட்டிருந்த அண்லமக்காை வழக்கில், நிதி ஒதுக்கீட்டு மதசாதாவின் சிை பகுதிகள் 

அரசியல் யாப்பிற்கு பாதகமானது என்ற அடிப்பலடயில் சட்ட மா அதிபருக்கு எதிராக நடவடிக்லககலள 

முன்பனடுத்தார். இதற்கலமய இவர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன் நிதி ஒதுக்கீடு மதசாதாவின்சிை அம்சங்கள் நாட்டின் 

அரசியைலமப்பிற்கு ஒவ்வாதலவ என வாதிட்டார். இந்நடவடிக்லககலள அவர் முன்பனடுத்ததன் பின்பாக தவறு 8 

தரப்பினர் இவருடன் இம்மனுவிற்கு ஆதரவாக இலணந்துபகாண்டனர். திரு.அமரதசகரவின் பசாந்த 

நடவடிக்லகயிலன தமற்பகாள்ளும் உரிலமயிைடிப்பலடயிைான வழக்கானது, அரசியல் யாப்பின் 28 வது பிரிவின் 

படியாகும் (இைங்லகநீதிமன்றத்தில் இதற்கு முன் எவ்விதத்திலும் இப்பிரிவு பயன்படுத்தபடவில்லை.) இதலன 

வாதாடிய தவலள பபாதுமக்கலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு உரிலமயிலன பபற்றுத்தந்தது.    



இது பபாது நை வழக்குகலள ஆதரித்த இைங்லகயின் நீதித்துலறயின் முன் எதிர்வுகூறலின் ஒரு அங்கமான  

தவண்டுதைாக காணப்பட்டது. பிரதம நீதியரசர் திரு.அமரதசகரலவ தனது தமலசயிலிருந்து வாதாடும்படி அலழத்து 

அவலர ஊக்குவித்தார். இது இைங்லகயின் நீதித்துலறயின் முன் எதிர்வு கூறைாக பபாது நை வழக்கிலன 

அறிமுகப்படுத்த உச்ச நீதிமன்றத்திலன இணங்கச்பசய்ததாகதவா அல்ைது உச்ச நீதிமன்றம் திரு.அமரதசகரலவ 

பபாது ஒழுங்குகளுக்கான காவைனாக அவர் இைங்லகயின் சமுதாயத்திற்கும் ததசத்திற்கும் பாதுகாவைாக 

இருந்ததலன பாராட்டும் வண்ணமாகவும் அலமந்தது என கருத்தில் பகாள்ளப்படைாம். இதில் எந்த 

விளக்கத்திலனயும் திரு.அமரதசகர பபருமிதம் அலடவதற்கான காரணமாக கருத்தில் எடுக்கைாம். 2007 அக்தடாபர் 

11 இல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பசய்யப்படமுன்னர் மனுவிலன ஆராயும் பணியில் நானும் பங்பகடுத்திருந்ததன். 

பாராளுமன்றத்தின் பகௌரவ சபா நாயகரிடமான உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

முன்பதாக திரு.அமரதசகர தனிப்பட்ட முலறயில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் முழுலமயான நீதிபதி குழாமிற்கு முன் 

பிரசன்னமாகி பசாத்துக்களின் நிலறதவற்றம் மற்றும் கடன் மீள் பபருக்லக பதாடர்பான அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 

சட்டத்திற்கு எதிராக வாதிட்டிருந்தார். திரு அமரதசதகர இவ்விரு விடயங்களிலும் பவற்றியலடந்தார், அதாவது உச்ச 

நீதிமன்றமானது இந்தியாவின் பவற்றிகரமான தீர்ப்பான, கடுலமயான, ஒடுக்குகின்ற, மற்றும், அறிவுக்கு உதவாத 

சட்டங்கள் நீக்கப்படவும், சட்டமானது பைவான்கலள தமலும் பைப்படுத்தியும், பபைவீனர்கலள தமலும் 

பபைவீனப்படுத்தவும் முடியாதுள்ளதலன தமட்தகாள் காட்டியது. 

திரு. அமரதசகர நிகழ்காைத்தில் மிகவும் பநருக்கமாக இரு பபாது நை நடவடிக்லககளில் ஈடுபட்டிருப்பலதயும் நான் 

அறிதவன், இலவ பபாது நிறுவனங்களுக்கான பாராளுமன்ற குழுவினால் தமாசடியானது என கணிக்கப்பட்ட, 

காப்புறுதி மற்றும் பதுங்குகுழியின் பாரிய தனியார்மயமாக்கலை இரத்து பசய்யும் முகமாக இந்நடவடிக்லககலள 

முன்பனடுத்திருந்தார். 

இைங்லகயின் நீதி ஆலணக்குழுவின் தலைவர் என்ற வலகயில், நான் எப்பபாழுதும், நிதி மற்றும் வருமானம் 

பதாடர்புலடய வழக்குகள் ஆலணக்குழுவின் முன் பகாண்டுவரப்படுலகயில் திரு.அமரதசகரலவ 

கைந்தாதைாசிப்தபன். திரு அமரதசகர கம்பபனிகள் சட்ட ஆதைாசலன ஆலணக்குழுவிலும் ஒரு பசயைாற்றும் 

அங்கத்தினராக காணப்பட்டார். இது 2007 தம இல் புதிய கம்பபனிகள் சட்டபமான்றிலன 

நலடமுலறப்படுத்தியதுடன், சர்வததச பபருநிறுவன சட்டத்திற்கு இலசவாகவும் இது காணப்பட்டது.  

இக்கடிதத்திலன இவ்வளவு நீளமானதாக எழுத நான் நிலனக்கவில்லை. ததசத்தின் நன்லமக்காக நானும் 

திரு.அமரதசகராவும் இலணந்து தனிப்பட்ட முலறயில் பணியாற்றிய சந்தர்ப்பங்களுக்கு மாத்திரம் இக்கடிதத்திலன 

மட்டுப்படுத்தியுள்தளன்.  ததசிய மற்றும் பல்ததசிய நபர்களால் தமது தவறான நடத்லதகள் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் 

இருப்பதற்கு எவ்வாறான நடவடிக்லககள் தமற்பகாள்ளப்படுகின்றன என்பன குறித்து திரு அமரதசகர மிகுந்த 

ஆழமான அறிவிலனக் பகாண்டுள்ளார். இவருலடய இந்த திறலம புைன்கள் காணாதவற்லறக் காணும் திறன் 

உலடயது தபான்றது. இதலன நான் தமற்குறிப்பிட்ட சிங்கப்பூர் கம்பபனியின் மத்தியஸ்தத்தின் தபாது உணர்ந்ததன். 

அவரது கணக்கியலிைான பதாழிற்சார் திறலமயும், தடயவியலிைான திறலமகளும் சட்டத்துலற பதாடர்பான 

அறிவும் இவலர ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த நபராக அலடயாளப்படுத்துகிறது. 

திரு.அமரதசதகரவின் தநர்லம நிந்லதக்கு அப்பாற்பட்டது.அவரது உயர் நன்னடத்லத குணாதிசயமும்,உயர் 

பகாள்லககலள பகாண்டிருத்தலும் தகள்விகளுக்கு அப்பாற்பட்டது.இவரது இந்த உயர்வான தன்லமகள் நாட்டின் 

உயர்ந்த நீதிமன்றமான உச்ச நீதிமன்றத்தின் மரியாலதயிலனயும் பபற்றுத்தந்தது. இக்பகாள்லககதள இத்ததசத்தின் 

தமாசடியுடன் இலணந்த ஊழலுக்கு எதிரான காவைாளியாக இவலர அங்கீகரித்தது.   

கைா.ைக்ஷ்மன் மாறசிங்க 
ஓய்வு பபற்ற சட்ட தபராசிரியர். 
வின்ட்சர் பல்கலைக்கழகம்
வின்ட்சர்

கனடா

இன்னர் படம்பலில்,  
சட்ட வழக்குலரஞ்சர் (இங்கிைாந்து)  
அத்துடன், சட்டத்தரணி (இைங்லக), 

தலைவர், இைங்லக சட்ட ஆலணக்குழு நவம்பர் 2, 2007 



அமரானந்த ஹசாமசிரி ஜயவர்தன
லலிதா ஜயவர்தன

ஆர்வம் உள்ளவருக் ா 

நி ால் ஸ்ரீ அமரஹச ர 

நி ால் ஸ்ரீ அமரதசகரலவ குறித்து எழுதுவது இன்பமானதாகும், பபாதுநைன் பதாடர்பிலும், பபரிய இைங்லக அரசாங்கங்களின் 

மனித உரிலமகள் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு பதாடர்பிலும், அதிகாரங்கள் நிலறந்த கட்டலமப்புகள் மீதுமான நடவடிக்லககள் 

பதாடர்பில் பசயற்படும் பயமற்ற ஒப்பற்ற ஒருவராவார். தனி நபராக அவர் அதநக காரியங்கலள பசய்துள்ளார் அலவ 

அலனத்லதயும் இந்த குறுகிய குறிப்பில் உள்ளடக்க முடியாது. உண்லமயில் நான் அவரது இந்த தபாராட்டங்கள் பதாடர்பில் 

புத்தகம் ஒன்றிலன பவளியிடுமாறு பதாடர்ந்தும் அறிவுறுத்தல் பகாடுத்து வந்துள்தளன். நான் அலத பசய்து 

பகாண்டிருக்கின்தறன் என்று அவர் கூறுவார், அவர் தனது தநாக்கத்தில் குறியாக  இருப்பதினால் அது நடந்ததாக பதரியவில்லை. 

ஒரு இளம் முகாலமத்துவ கணக்காளராக 1980 களின் பிற்பகுதியில் அல்ைது 1990ன் ஆரம்ப காைத்தில், அரசாங்கத்தின் ஊழல் 
நடவடிக்லககலள பபாது பவளிச்சத்திற்கு பகாண்டு வந்து பிரபல்யம் அலடந்ததன் நிமித்தம் இவர் எனது பார்லவயில் முதன்

முலறயாக பட்டார்.  குறிப்பாக அரசாங்கத்திற்கு பாதகமான விதிமுலறகலள பகாண்டிருந்த ஹில்டன் த ாட்டல் 

கட்டுமானத்தின் பகாடுப்பனலவ குறிப்பிடைாம். இவர் இைங்லகயின் முதைாவது பிறர் சார்பான வழக்பகான்றிலன 1990ல்  
பதாடுத்து நீதிமன்றமானது ஜப்பானிய நிர்மாணிப்பாளர்களுக்கு பகாடுப்பனவுகலள தலட பசய்யும் படியான தீர்ப்பபான்றிலன 

பபற்றார். தமலும் இவர் அரச வருமானத்திற்கு பாரிய இழப்பிலன பகாண்டு வந்த அரசாங்கத்திற்கு சாதகமான 

வாடிக்லகயாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தாராளவாத இறக்குமதி வரி விைக்கிலனயும் பவளிச்சம் தபாட்டுக் காட்டினார். தமலும், 
அரச பசாத்துக்கலளயும் நிறுவனங்கலளயும் தனியார்மயமாக்கம் பசய்ததபாது இடம்பபற்ற பாரதூரமான ஒழுக்க விதி 

மீறல்கலளயும், பவளிக்காட்டினார், பின்னர் இலவ ஊடகங்களால் முன்னுரிலமப்படுத்தப்பட்டன. நி ாலினுலடய 

பவளிப்பாடுகள் 1994ம் ஆண்டு ததர்தலில் பபரிய பிரச்சிலனயாக உருபவடுத்தததாடு,அன்லறய அரசாங்கத்தின் வீழ்ச்சிக்கு 

காரணமாகவும், ஊழலுக்கு எதிரான தபாரிலன முன்லவத்த சந்திரிகா குமாரதுங்க ஜனாதிபதியாக பதரிவாவதற்கும் காரணமாக 

அலமந்தது. 

நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அலமச்சரும் ஜனாதிபதியுமான புதிய ஜனாதிபதி, என்லன நிதியலமச்சினதும் திலறதசரியினதும் 

பசயைாளராக பதவி ஏற்கும்படி அலழத்தார். இயல்பாகதவ நாம் நி ால் அவர்கலள ஒரு விதசட உயர் மட்ட  ஆதைாசகராக 
கடந்த அரசாங்கத்தின் காைத்தில் இடம்பபற்ற ஊழல் நடவடிக்லககலள விசாரலண பசயும்படியாகஅலமச்சில் இலணயுமாறு

தகட்டிருந்ததாம், விதசடமாக அதிகாரிகள் விதிமுலறகலள மீறியது பதாடர்பில் தற்காப்பாக இருந்தார்கள். மீன் நீருக்கடியில் 
பசல்வலத தபாை அவர் பதான் கணக்கிைான ஆவணங்கலள ஆராய்ந்து ஊழல் இடம்பபற்ற பை விடயங்கலள

கண்டுபிடித்தததாடு, அவற்றிற்பகதிராக நடவடிக்லககள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

ஹில்டன் பணித்திட்டமானது, ஒரு பாரிய பிரச்சிலனயாகும், ஏபனனில்,பபரும்பான்லம உரிலமயாளராகவிருந்த 

அரசாங்கத்திற்கு பாரிய இழப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. நி ால் தபாதிய ஆதாரங்கலள திரட்டியலமயானது இந்த ஒப்பந்தத்லத நாங்கள் 

மீண்டும் தபச்சுவார்த்லதக்கு உட்படுத்த உதவியாக இருந்தது. இந்த தபச்சுவார்த்லதகளின் தபாது அதீத திறலமகதளாடு இவர் 

எனக்கு உதவியதுமன்றி, தீங்கான பைதவறு உள்ளடக்கங்கலள மாற்றியலமத்து மீண்டும் இைங்லக அரசாங்கத்தின் 

உரிலமத்துவத்திலன நிலைநாட்டவும் உதவினார். தமலும் அவர் பாதகமான ஓர்  ஒப்பந்தத்தின் மூைம்  சிங்கப்பூர் 
கம்பபனியினால் உருவாக்கப்படவிருந்த மா ஆலை ஒப்பந்தம் ஒன்றின் ஒப்பந்தத்திலன  மீள் தபச்சுவார்த்லத பசய்ததபாது 

எனக்கு உதவினார். 

தமலும் இவர், எல்ைா தனியார்மயமாக்கல் பதாடர்பிலும் பவளிப்பலடத்தன்லம இருப்பதற்காக அரசாங்கத்திற்கு ஆதைாசலன 
வழங்கும் பபாது நிறுவன மறுசீரலமப்பு ஆலணக்குழு (PERC) உருவாக்கத்திற்கான ஆரம்ப கட்ட தவலைகளிலும் எனக்கு

உதவியாக இருந்தார். பின்னர் இவர் PERC ன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டலமயானது அவரது திறலமகளுக்கு மிகப் 

பபாருத்தமான ஒன்றாக அலமந்தது. 

நான் இைங்லக மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக பபாறுப்தபற்று 1995ல் அலமச்சிலிருந்து விைகிய பின்னரும் அவர் பதாடர்ந்தும் 

அலமச்தசாடு இலணந்து தவலை பசய்தார். ஆனால் பதாடர்ந்தும் அவதராடு நான் பதாடர்பில் இருந்ததுமன்றி, பரிமாற்று 

கட்டுப்பாடுகளில் இடம்பபற்ற குளறுபடிகள் பதாடர்பிைான அவர் தமற்பகாண்ட விசாரலணகளுக்கு உதவியாக இருந்ததன். 

அவர் 1995ல் அலமச்சிலன  விட்டு விைகினாலும், பதாடர்ந்தும் அவரது பபாதுநை நடவடிக்லககலள முன்பனடுத்தார், அதில் 

குறிப்பிடத்தக்க விதமாக, அரசாங்கத்திற்கு வரி நஷ்டத்லத மட்டுமல்ைாது, தண்டப்பணம் இன்னும் பை வருமானங்களில் தமாசடி 
பசய்த துஷ்டர்களுக்கு பகாடுக்கப்பட்ட வரி பபாது மன்னிப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பசய்த வழக்கிலன

குறிப்பிடைாம். நீதிமன்றமானது குறித்த பபாதுமன்னிப்பானது நாட்டின் சட்டங்களுக்கு முரணானது மட்டுமல்ைாது சர்வததச 

நலடமுலறகளுக்கும் விதராதமானது என தீர்ப்பளித்தது. பின்னர் அது வாபஸ் பபறப்பட்டது.  



மிக அண்லமயில், 2007ல் சட்டத்திலுள்ள நிதி பபாறுப்புகலள மீறும் முகமாகவும், பபாது மக்களுக்கு தபாதிய தகவல்கள் 
வழங்காமல் குறித்த ஒரு திட்டத்திற்கான நிதியிலன இன்பனாபமாரு திட்டத்திற்கு அதிகாரிகள் மாற்றும்படிக்கான அரசியல் 

சாசனத்திற்கு முரணான பபாருத்தப்பாடு சட்டமூைத்திற்கு  (பாதீடு சட்டமூைம்) எதிராக இவர் சவால் விட்டிருந்தார். 

ஒரு முன்ணனி கணக்காளராகவும் முகாலமத்துவ ஆதைாசகராகவும் பசயற்படும் அதததவலள, நி ால் அவர்கள் பபாதுநைன் 
சார்ந்த ஊழல் தமாசடிகள் பதாடர்பில் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கணக்கற்ற நடவடிக்லககலள தமற்பகாள்வதற்கு எவ்வாறு

தநரத்திலனயும் சக்திலயயும் பபற்றார் என்று நான் வியப்பதுண்டு. இவருக்கு மலை தபான்ற தகவல்கலள ஆராயக்கூடிய  

தடயவியல் மற்றும் விசாரலணகள் பதாடர்பில் அளவுகடந்த ஆற்றல் காணப்படுவததாடு, நாட்டின் சட்ட திட்டங்கள் பதாடர்பில் 

விசித்திரமான அறிவும் காணப்படுகின்றது. சட்டங்கள் பதாடர்பில் இவர் முலறயான தலகலமலய பபற்றிருக்காத தபாதிலும், 

இவரது சட்ட அறிவு குறித்து முன்னணி வழக்கறிஞர்கள் இவலர பாராட்டியதுண்டு. 

நி ால் தன்னுலடய இந்த விசாரணிகளின் நிமித்தம் பைமிக்கவர்கதளாடு முரண்பட்டுக்பகாண்டார், எந்தளவு தூரத்திற்பகன்றால் 
நான் அவரது எதிரிகளிடமிருந்து அவரது தனிப்பட்ட பாதுகாப்லப உறுதி பசய்யுமாறு அவருக்கு ஆதைாசலன கூட

வழங்கியிருந்ததன். பை தமாசடியாளர்கள் நி ால் தங்களுலடய பாலதயில் இருந்து விைகுவலத எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பது 

முழு நிச்சயம். அதலன பதரிந்துபகாண்டும் ஒரு புன்முறுவதைாடு அவர் பசன்று விடுவார். பபாதுச்தசலவ என்பது ஒரு நம்பிக்லக 

அடிப்படியிைானதாகும், என்பததாடு அது எப்தபாதும் மக்களுக்கு பபாறுப்புக் கூறுவதற்கு கடலமப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் 

அவலர உந்தி வழிகாட்டும் தாரக மந்திரமாகும். அவலர பபாறுத்த வலரயில் தநர்லம என்பது  பபாது தசலவயின் 

மூலைக்கல்ைாகும். இந்த நம்பிக்லககள் இவர் பதாடர்ந்தும் இப்பணியிலன பசய்வதற்கான தபாதிய சக்திலய பகாடுக்கிறது. ஒரு 

பதய்வீக சக்தி அல்ைது கர்ம சக்தியானது தன்லன பாதுகாப்பதாக அவர் கருதுகிறார்  என்ற எண்ணம் எனக்கு இருக்கின்றது.  
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அக்தடாபர் 20, 2007 

ஆர்வம் உள்ளவருக் ா 
திரு. நி ால் ஸ்ரீ அமரதசகர அவர்கள் எனக்கு நன்கு அறிமுகமானவர். 

அவர் பட்டய கணக்காளர் அலமப்பின் உறுப்பினரும் பட்டயக் கணக்காளர் முகாலமத்துவ அலமப்பின்

உறுப்பினரும் ஆவார். இவர் தற்தபாது முதன்லமயாக பாராட்டத்தக்க விதத்தில் முகாலமத்துவம் மற்றும் 

நிதித்துலறயில் ஆதைாசகராக பணிபுரிகிறார். 

எனக்கு இவர் முதல் அறிமுகமானது 1990களின் நடுப்பகுதியில், ஒருமுலற பகாழும்பு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒரு 

வழக்கு தாக்கல் பசய்யும் முகமாக என்னிடம் ஆதைாசலன பபற வந்த தவலள ஆகும். உரிலம நிறுவனத்தின் 
பபரும்பான்லமயான பங்குகலள இைங்லக அரசாங்கம் வசமிருந்த  பகாழும்பு ஹில்டன் த ாட்டல்

கட்டுமானத்தில் இடம்பபற்ற பாரிய தமாசடி பதாடர்பிைான வழக்காகும்.  

இந்த நடவடிக்லகயானது சிை ஆண்டுகள் நீடித்தததாடு, இறுதியில் இைங்லக நீதித்துலற வரைாற்றில் 

முக்கியமானதும் கூட்டுறவு சட்டத்தில் ஒரு லமல்கல்ைான தீர்ப்பிலனயும் பபற்றுத்தந்தது. 

இந்தக் காைப்பகுதியில் இவதராடு இலடப்படுவதற்கான தபாதியளவு சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு

கிலடத்திருந்தலமயினால் அவரது வாழ்க்லகயின் தரிசனத்லதயும் தநாக்கத்லதயும் விளங்கிக் பகாள்ள முடிந்தது. 

அரச மற்றும் தனியார் துலறகளில் ஊழல் தமாசடி உள்ளடங்கைான பபாதுநைலன தமம்படுத்தும் பிரச்சிலனகள்

பதாடர்பில் அயராத பயமற்ற ஒரு தபாராளியாகவும், தனி நபராக பசயற்பட்டு இலவ பதாடர்பிைான 
பவளிப்பாடுகலளயும் அவற்லற இல்ைாபதாழிக்கும்படியாகவும் ஊடகங்களில் பல்தவறு பவளியீடுகலள

பசய்ததுமன்றி, இைங்லக அதியுச்ச நீதிமன்றங்களில் பபாதுநை வழக்குகலளயும் பதாடுத்திருந்தார். அலவகள் எல்ைா 

சந்தர்ப்பங்களிலும் அவராதைதய நிதியிடப்பட்டன. 

சமூகத்திலிருந்து ஊழலையும் தமாசடிலயயும் துப்பரவு பசய்யதவண்டும் என்ற ஆர்வத்தின் நிமித்தம் நீண்ட

தநரங்கள் இவர் உலழத்து எந்தபவாரு கல்லும் திரும்பாமல் இருப்பதற்கு இடமளிக்காமல்,இலவ பதாடர்பில் இவர் 

தமற்பகாண்ட அலனத்து  நடவடிக்லககளும் பூரணமானதாக அலமத்திருந்தது. 

இவர் பதளிவான அறிவும் கூர்லமயான எண்ணமும் பகாண்டுள்ளலமயானது,,எந்தபவாரு குற்றங்கள் பதாடர்பிலும் 
விசாரலண பசய்து பபரிய தகவல்கலளயும் ஊடறுத்து பிரச்சிலனயின் மூைத்திலன கண்டுபிடித்து அவற்லற

இல்ைாபதாழிக்கும் முகமாக அவற்றிற்கான பதில்கலளயும் கண்டு பகாள்வதில் அவருக்கு உதவியாக இருக்கிறது.  

இவர் மிகத்திறலமயான பதாழில் திறன்கலள பகாண்டுள்ளததாடு,அதலன தநர்லமதயாடும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளதைாடும் பபாறுப்தபற்கிறார். இதற்கு நான் தனிப்பட்ட்ட முலறயில் சாட்சி பகருகிதறன் ஏபனனில் 

கடந்த 17 வருடங்களில் பல்தவறு சட்ட விடயங்களில் அவர் என்தனாடு கடலம புரிந்துள்ளார். 

அவர் ஒரு களங்கமில்ைாத நபராக இருக்கின்றார். 

நான் அவலர முன் பமாழிகிதறன்

K .  னக் - ஈஸ்வரன்  
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி 

ஆலணயாளர், சட்ட ஆலணக்குழு, இைங்லக 


