
SOME HIGHLIGHTS  
OF CONTRIBUTIONS TO STATE & PUBLIC –  

BY NIHAL SRI AMERESEKERE  AS PER BOOKS AUTHORED  
 

#   Ill-conceived Tax Amnesty Statutes enacted in 2003 were repealed 
consequent to legal challenges thereto, with Supreme Court having castigated 
them- “as inimical to the rule of law, violative of the ‘Universal Declaration of 
Human Rights and International Covenant on Civil & Political Rights’, and that 
it had defrauded public revenue, causing extensive loss to the State” – Losses 
reckoned to be around Rs. 200 Bn., plus inimical impact on society by 
Amnesties under several other Statutes enforced by Customs. 
 
#   Leakage of Export Proceeds without repatriation to Sri Lanka, was 
disclosed by a Voluntary Survey caused to be carried out by the Controller of 
Exchange, with 50% of Exporters revealing the retention overseas of over 10% 
of Export Proceeds. Foreign Exchange Losses to the country since 1993 at 10% 
amounts to US $ 14,000 Mn., Rs. 2,050 Bn. Provisions to stop such leakage are 
now in force, as in China, India and other IMF Article VIII Status Countries. 
 

#   Challenges to the Appropriation Bill 2008 revealed that over Rs. 738 Bn., including debt 
service, had not been disclosed and had to be added to the Rs. 980 Bn., disclosed as 
expenditure. Supreme Court determined the total expenditure be disclosed in full to 
Parliament, also castigating the Treasury for having operated a Budget of its own by 
allocating for ‘Development Activities’ and expending for other expenditures far removed 
from such activities.  

 
# Privatizations of Sri Lanka Insurance, including Lanka Hospitals PLC, and Colombo Port 

Bunkering Monopoly were annulled on being challenged before the Supreme Court, saving 
over Rs. 100 Bn., to the State. Professional Compensation to PWC and Ernst & Young on the 
annulled Sri Lanka Insurance Privatization alone is around Rs. 830 Mn., at value as at 
30.6.2016. However,  contrary to advice by the Attorney General, no legal action has been 
taken on such fraudulent transaction against them.  

 
# Challenges to ‘Oil Hedging Deals’ purported by Standard Chartered Bank, Citibank and 

Deutsche Bank, with their own customer Ceylon Petroleum Corporation, were prevented by 
the Attorney General questionably misleading the Supreme Court, as challenges being timed 
barred, when they were factually not, and confidently assuring success in defending foreign 
litigations by these Banks. On the contrary, Standard Chartered Bank Claim of US $ 160 Mn., 
Rs. 24,000 Mn. and Deutsche Bank Claim of US $ 80 Mn., Rs. 12,000 Mn. were both lost. 
After the publication of the Book – ‘Derivative / Hedging Deals by Citibank, Standard Chartered Bank, 
Deutsche Bank, with Sri Lanka Government's Petroleum Corporation - Dubious & Illegal ?’ globally distributed 
by the Author, the Citibank Claims of US $ 192 Mn., Rs. 28,000 Mn., were outright rejected. 
Costs incurred by Attorney General over Rs. 775 Mn.  

 
# Notwithstanding diplomatic pressures, sternly resisting Subsidy Claims made by Lanka IOC 

from the Government of Sri Lanka,  resulted in saving of around Rs. 5,000 Mn., and such 
Subsidy Claims on a questionable ‘pricing formula’ was done away with, stopping any future 
Subsidies.  

  
# In addition to the above public interest actions performed pro-bono, in another private 

action concerning his own business of Hotel Developers (Lanka) PLC (HDL), owning Company 
of Hilton Hotel, an immense benefit as admitted was gained by the Government by a write-
off of Rs. 87,000 Mn., at value as at 30.6.2016 on State Guaranteed Loans, and the re-
scheduling of the balance Loans likewise of Rs. 51,000 Mn. Professional Compensation, as 
per Financial Institutions, in normal instances would amount to Rs. 2,500 Mn. This had been 
obtained on heavy litigation amidst intense obstructions, and would have warranted higher 
Professional Compensation.  



ACTION NOT RHETORIC 

 
# The Japanese Government pressurized the Sri Lanka Government to have Nihal Sri 

Ameresekere’s Cases referred to above immediately withdrawn, to cover-up the fraud 
perpetrated with criminality proven before a Special Presidential Commission. Had 
Ameresekere not acquiesced to the pleadings of the Sri Lanka Government and not 
withdrawn his Cases, then the Government would not have had to pay any monies to the 
Japanese under the State Guarantees, by Ameresekere having won the Cases, and paying-off 
the Japanese from funds accumulated in HDL, which at the time of withdrawal of his Cases 
had accumulated to US $ 30 Mn., due to the Interim Injunctions obtained by him. This was 
the correct business decision to have been made and which was well within his own sole 
power. Had he so acted, Hilton Hotel would not be owned by the Government today, but 
among others, by Nihal Sri Ameresekere.   

 
# The foregoing  and several other many investigations on fraud, corruption and economic 

crime causing cognizable losses to the State, as disclosed in the series of Books authored by 
Nihal Sri Ameresekere, have not been pursued and acted upon by the State investigating 
authorities to prosecute and arraign those miscreants before Courts of Law ? This only 
proves that the making of very vocal commitments to combat fraud and corruption is mere 
rhetoric to win votes at Elections to gain power, and thereafter be further bogged therein.  

 
 



රචනා කරන ලද ග්රන්ථ මගින් එළිදරව් වන 
 

රටට සහ මහජන සුබසිද්ධියට   
නිහාල් � අමරෙසේකර විසින් කළ ෙසේවාවන් සමහරක් මතු කිරීම 

 
# අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් අධිකරණ �යාදාමයන් මගින්  අපරික්ෂාකාරි ෙලස 
2003 දී පැනවූ බදු සමා නිති අවලංගු කර ගන්නා ලද්ෙද්, එය ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් දැඩි 
විෙව්චනයන් හමුෙව්, ෙමෙසේද  ප්රකාශ කර සිටිෙය්ය - “ෙම්වා සාධාරණ නීතියට විරුද්ධවාදී 
බවත්, එය ජාත්යන්තර මිනිස් අයිතිවාසිකම් ප්රඥප්තියට හා ජාත්යන්තර සිවිල් හා ෙද්ශපාලන 
අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය උල්ලංගනය කිරීමක් බවත්, සහ එම පනත මගින් මහා 
පරිමානෙයන් අලාභ රජයට සිදු කරමින්, මහජන අදායම් වංචා කිරීමක් ෙලස” - සිදු වන්නට 
තිබුණු අලාභය රු. බි. 200 ක් යැයි ඇස්තෙම්න්තු වූ අතර, සමාජයටද අහිතකර වනෙසේ 
අෙනකුත් �යාත්මක කරන නීති යටෙත්  ෙර්ගුව සමාව දීමය. 
 
# විනිමයපාලකතුමා විසින් කරවන ලද්දා වූ සුෙව්ච්ඡා සමීක්ෂණයකින්, 
අපනයනකරුවන් 50% ෙගන් එළිදරව් වුෙය්, අපනයන වලින් � ලංකාවට ආපසු ලැබිය යුතු 
විෙද්ශ විනිමෙයන් 10% ක ප්රමාණයකට වඩා  පිටරට රදවා ෙගන තිෙබන බවය. එම අවම 
10% අනුව 1993 සිට � ලංකා විෙද්ශ විනිමය පාඩුව ෙඩොලර් මිලියන 14,000 කි, රු. බි. 
2,050 කි. එවැනි දැවැන්ත අහිතකර විෙද්ශ විනිමය කාන්දුව නතර කිරීමට, චීනය, ඉන්දියාව 
සහ IMF Article VIII ෙශ්රේණිගත කළ රටවල් වල විධිවිධාන දැන් �යාත්මක කර ඇත.  
 

# 2008 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කිරීෙමන්, ණය ෙසේවා අතුළු 
වියදම් රු. බි. 738 අනාවරණය ෙනොකර තිබුණු බව එළිදරව් විය. අනාවරණය කර තිබු රු. බි. 980 ට 
ඉහතකී මුදලද එකතු ෙකොට පුර්ණ වියදම පාර්ලිෙම්න්තුවට අනාවරණය කළ යුතු යයි ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණය 
නිගමනය කෙළේය. තවද භාණ්ඩාගාරය ‘සංවර්ධන කටයුතු’ සදහා විශාල මුදල් ප්රමාණයක් ෙවන් ෙකොට, 
එම මුදල් ‘සංවර්ධන කටයුතු’ සදහා ෙනොව, අෙනකුත් වියදම් සදහා භාණ්ඩාගාරය රහසිගතව වැය කිරීම, 
ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙදෝෂාෙරෝපණයට  ලක්විය.  

 
# � ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, ඇතුළුව ලංකා ෙහොස්පිටල්ස් සමාගම, සහ ෙකොළඹ වාරෙය් ඉන්ධන සැපයීෙම් 

ඒකාධිකාරීය පුද්ගලීකරණය කිරීම්, අභීෙයෝගයට ලක් කිරීෙමන් ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඒවා අවලංගු 
කරන ලද්ෙද්, රු. බි. 100 ක පමණ වටිනා රජෙය් ෙද්පල නැවත රජයට අත්කර ෙදමිනි. අවලංගු කළ � 
ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව පුද්ගලීකරණයට ප්රායිස්ෙවෝටර්හවුස්කුපර්ස් සහ අර්නස්ට් සහ යන්ග් 
ගණකාධිකාරී ආයතනයන්ට වෘත්තිය ෙගවීම් ෙලස 30.6.2016 වන දින අගය රු. මි. 830 ක් වූ අතර, 
නීතිපතිතුමාෙග් උපෙදස් ෙනොතකා, එම වංචනික ගනු ෙදනුවට ඔවුන්ට එෙරහිව කිසිම නිතිමය �යා 
මාර්ගයක් ෙනොගන්නා ලදී.    

 
# ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව, සිටි බැංකුව සහ ෙඩොයිෂ් බැංකුව විසින් ඔවුන්ෙග්ම ෙසේවාදායකෙයකු වූ 

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව හසුකර ෙගන කළ ‘ෙතල් ෙහජින් ගනුෙදනු’ අභිෙයෝගයට ලක් 
කිරීම, එෙසේ ෙනොතිබියදීත්, කල් ඉකුත් වුවා යයි නීතිපතිතුමා විසින් සැක සහිත ෙලස වරදවා කියාපාමින් 
ෙශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ෙනොමග යවමින්, උද්දච්ච ෙලස තරෙය් සහතික වුෙය් ඔහු ෙම් පිළිබද බැංකු විසින් 
ෙගොණු කර තිබු විෙද්ශ නඩු වලින් සාර්ථක ෙලස ජය ගන්නා බව සනාථ කරමින්ය. එනමුත් එය එෙසේ 
ෙනොවී, ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව ඉල්ලා සිටි ෙඩොලර් මිලියන 160 ක්, රු. මි. 24,000 ක් සහ ෙඩොයිෂ ්
බැංකුව ඉල්ලා සිටි ෙඩොලර් මිලියන 80 ක් රු. මි. 12,000 ක් රජයට ෙගවීමට සිදුවූ අතර, පසුව - 
‘Derivative / Hedging Deals by Citibank, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, with Sri Lanka Government's 
Petroleum Corporation - Dubious & Illegal ?’ ග්රන්ථය කතෘ විසින් ෙගෝලීව ෙබදා හැරීෙමන් පසු, සිටි බැංකුව 
ඉල්ලා සිටි ෙඩොලර් මිලියන 192 රු. මි. 28,000 ක් ෙගවීම තරෙය් ප්රතික්ෙෂේප වීය. නීතිපතිතුමා විසින් 
දරණ ලද වියදම රු. මි. 775 කි.   

 
# රාජතාන්�ක බලපෑම් මත, ලංකා IOC විසින් � ලංකා රජයෙයන් ඉල්ලා සිටි සහනාධාර ඉල්ලීම් වලට 

ඍජුවම එෙරහි වීෙමන් රු. මි. 5,000 ක් පමණ රජෙයන් ෙනොෙගවා ඉතුරු කර ගැනීමට සහ සහනාධාර 
ඉල්ලු සැක සහිත ‘මිල සුත්රය’ අවලංගු ෙකොට, අනාගත සහනාධාර සම්පුර්ණෙයන්ම නතර කරන ලදී.   

 



ෙද්ශනය ෙනොව �යාව 

# ඉහත මහජන සුභසිද්ධියට සහ උන්නතිය ෙව්නුෙවන් ස්ෙව්ච්ඦාෙවන් වියදම් දරමින් නඩු සහ 
�යාදාමයන්ට දායක වූ අතර, තමාෙග් ෙපෞද්ගලික ව්යපාරයක් වූ ෙකොළඹ හිල්ටන් ෙහෝටලය අයිති 
සමගම වන ෙහොෙටල් ෙඩ්වර්ෙලොපස් (ලංකා) පිඒල්සි පිළිබද නඩු ෙගොණු ෙකොට, රජෙය් ඇපකර මත, 
ලබා ෙගන තිබු ජපන් ණෙයන්, ලිඛිතව පිළිෙගන තිබූ පරිදි, රජයට දැවැන්ත ප්රතිලාබයක් ලබා ෙදමින්, 
2016.6.30 වන දිනට අගය අනුව ණය රු.මි. 87,000 ක් සම්පුර්ණෙයන් කපා හරිමින්ද, ඉතිරි ණය රු. මි. 
51,000 ෙගවීම දීර්ඝ කර ගන්නා ලදී. මුල්ය ආයතන වලට අනුව, එයට  වෘත්තිය ෙගවීම් සාමාන්ය  
අවස්ථාවලදී රු. මි. 2,500 වන අතර, බරපතල නඩු සහ දැඩි බාධක මැද එෙසේ සාර්ථකව කර දීම මත, එම 
වෘත්තිය ෙගවීම් ඊට වැඩි යුතු වන්ෙන්ය. 

 
# නිහාල් � අමරෙසේකර ෙගොනු කළ ඉහතකී නඩු විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිසමක් ඉදිරිෙය් සාපරාධි වංචාක් 

සිදුවී ඇති බවට සනාථ වී තිබියදී, ජපාන් රජය විසින් එය වසන් කිරීමට, එම නඩු නිහාල් � අමරෙසේකරට 
එම නඩු ඉවත් කර ගන්නා ෙලසට, � ලංකා රජයට දැඩි බලපෑම් කරන ලදී. අමරෙසේකර විසින් � ලංකා 
රජෙයන් කළ බැගපත් ඉල්ලීම් වලට අවනත වී, ඔහුෙග් නඩු ඉල්ලා අස්කර ෙගන ෙනොතිබුනා නම්, ඔහු 
ලබා ගත් අතුරු තහනම් නිෙයෝග මත, ෙහොෙටල් ෙඩ්වර්ෙලොපස් (ලංකා) පිඒල්සි හි ෙඩොලර් මිලියන 30 ක් 
එකතු වී තිබු අවස්ථාවක, එම නඩු අස්කර ෙනොෙගන, ඔහුට ෙමම නඩු වලින් පහසුෙවන් ජය අත්කර 
ෙගන, ජපන් සමාගම් වලට අවම ෙගවීමක් කරන්නට තිබුණි. ඔහු ගත යුතු  නිවැරදි ව්යපාරය තීරණය 
ෙමය වුවත්, එය ඔහුෙග් බලෙය්ම තිබියදීත්, � ලංකා රජෙය් බැගපත් ඉල්ලීම් වලට අවනත වී, නඩු ඉල්ලා 
අස්කර ගනු ෙනොලැබුෙව් නම්, අද දින හිල්ටන් ෙහෝටලය රජය සතුව ෙනොව, ඔහු ඇතුළු අනික් 
පාර්ශවයන්ට සතු වී තිෙබ්.   

 
# ඉහත සදහන් අවස්ථාවන් සහ දුෂණ, වංචා, ආර්ථික අපරාධ ගෙව්ෂණය ෙකොට, රජයට සිදු කළ අති මහත් 

පාඩු සහ වංචා පිළිබද නිහාල් � අමරෙසේකර විසින් රචිත ග්රන්ථ මාලාෙව් අඩංගුකර ඇති අතර,  රජෙය් 
සාපරාධි නිතිය �යාත්මක කරන ආයතන විසින් එම වංචනිකයින් සහ දුෂිතයන්ට එෙරහිව නිතිය 
�යාත්මක කරමින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ෙනොමැත ? එයින් මනාෙසේ එළිදරව් වන්ෙන් ෙමම දුෂණ 
සහ වංචාවන්ට එෙරහිව �යා කිරීමට මැතිවරණ සමෙය් මහත් ෙසේ  හඬ නගන්ෙන්, ෙප්රෝඩාෙවන් චන්ද 
දිනා ෙගන බලයට ඒමට පමණක් වුවත්, බලයට පත් වූ පසු එම වංචා සහ දුෂණ මඩ වගුෙර්ම එරිමය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


