
ශ්රීස ලංකා ප ලංරපජාපාප්ත්රිව  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා   ලං ේයෂ්ඨාධපි යණ   ලං ජ 

 

 

 

ශ්රීස ලංකා ප ලංරපජාපාප්ත්රිව  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා   ලං්ඩුක්රයජ ලං

දීදාාාප   ලං ලං126 ලංදජ ලංදීදාාාපද ලංටත   ලංවූ ලංඅටැදු ජහි ලං

දජ ලං රුණ ලංපිළිබඳදයි. ලං 

 

 

එාාසීඑෆා්ර් ලං ලංඉල්ලුම්ප  ලංඅා . ලං158/2007 

 

දපසු ේද ලංජපජපටක් පය 

නීතීඥ 

අතිගරු ලංජාජපිපති ලංඋප ේශ  

   ල් ම්, ලංරපජාපා්ත්රනදප ජ ලංදපජපාික  ලං පයුණ 

  49 ලං1/1, ලංවිජටපකා පය ලංජපදා 

    ොළඹ ලං10 

 

       ප ාම් රු 

 

 

එදිරිද 

 

 

1. කේ. එන්. ක ොේසි,  පා.ම. 

ජනාධිපති නීතිඥ, 

 23/3, ශ්රීතම අ ්නසනට් ද ස සිවා ා මා ත 

 ක ොළඹ 7. 

 

2. මිලින්ස කමොරක ොඩ, පා.ම. 

හිටපු ආනසථි  ප්රයතිටසට් ර  ්මාතු 

3/2, ඇලන් මැතිණියාරාම පාර 

ක ොළඹ 5 

 

3. ශ්රීතපති රියආයආරචි, පා.ම. 

නීතිඥ 

හිටපු රාජු  ු ටාය ප්රයතිටසට් ර  ්මාතු 

22, නි ාට මා ත, යආලවුවාල 

 ඳාන 

 

4.  යආත ර අ  අත 

හිටපු භාණ්ඩා ාර කවා ම් 

16, ජා  අත පාර 

 ක ොළඹ 5 



2 

 

 

 

5. ෆයිට් කමොහිඩීන් 

හිටපු භාණ්ඩා ාර නිකයෝජු කවා ම් 

5/2, ලිබනසටි ප්ලාටා මහවා නි ට 

250, ආනස. ඒ. ස මැවා මා ත 

ක ොළඹ 3 

 

6. එන්. පද්මනාසන් 

හිටපු භාණ්ඩා ාර නිකයෝජු කවා ම් 

16, කජ යආ කපකසට 

 කසහි ල 

 

7. පී. බී. ජයසුන්සර 

භාණ්ඩා ාර කවා ම් / හිටපු ටභාපති, 

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා  

(පනසේ) (PERC) 

මහා භාණ්ඩා ාරය 

ක ොළඹ 1 

 

8. ක්රි ෂාන්ත කපකනසරා 

හිටපු ටභාපති 

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා  

(පනසේ) (PERC) 

40/10, කවාේ  ාඩ්න්  

කවාේ ඩ්ර/යි්  පසුපට 

    රාජගියආය 

 

9.   එම්.  න්සටාමි 

කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි  

 ටාමානුාධි ායආ 

 ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  

 “රේෂ  මන්දිරය” 

 21, ක ොේකෂෝවා විදිය 

 ක ොළඹ 2 

 

10. වී.  න ටභාපති 

 රල අ    ාධි ායආ 

කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි  

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  

(පනසේ) (PERC) හිටපු ටාමාජි  

    79/3, ඩබ්. ඒ. සිවා ා මා ත 

 ක ොළඹ 6 
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11. සයානා අ ජයරියආය 

කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි  

සුරැකුම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් ටභාක්  (කටේ) 

(SEC)     අධ්යු          

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  

(පනසේ) (PERC) හිටපු ටාමාජි  

්පා දමන් ද 3/1, සී වා ්පා දමන් දට් 

12, කමවාකබෝන් මා ත  

ක ොළඹ 4 

 

12. රානි ජයමහ 

කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි  

 මහ බැසකු නිකයෝජු ්ධිපති  

30, ජනාධිපති මා ත 

 ක ොළඹ 1 

 

13. නිහාවා ශ්රීත ්මරකට  ර 

 රල අ    ාධි ායආ 

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  

(පනසේ) (PERC) හිටපු ටභාපති  

167/4, විපුලකට න මා ත 

ක ොළඹ 10 

 

14. එම්. ඩී. බන්දුකට න  

ටභාපති  

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා  

(පනසේ) (PERC)  

 11/01, බටහිර කුළු  

 කලෝ  ක ළස මධ්යුට්වානය 

 ක ොළඹ 1 

 

15. ශ්ුාම ග ණව  නසධ්යන 

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  

(පනසේ) (PERC) හිටපු නීති ්ධ්යුේෂ  

 500/111, තිඹියආ ටය්ාය පාර 

 ක ොළඹ 1 

   

16. ්නීල ස කටොයිටා 

 රල අ    ාධි ායආ 

රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  

(පනසේ) (PERC) හිටපු ්ධ්යුේෂ / පසු  හවුවා රු 

ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්  ශ්රීත ලස ා  

  207/22, ධ්යනසමපාල මා ත 

  ක ොළඹ 7 
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17. පිටී ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට් එෆ්ඒඑට ්

ක ඩසග් ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්  කඅ්යි  

 එච ආනස රසුනා කටයිඩ්, කේඒවීසී 3 

 ජ නසතා 12920 

 ඉන්දුනීසියා   

 

18. රූ නස ඩි. කමොන්ටිකෆෝර ද 

 රල අ    ාධි ායආ 

ඇකටෝනසනි ඉන් ෆැේ ද,  

පිටී ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට් එෆ්ඒඑට ්

ක ඩසග් ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්  කඅ්යි  

 එච ආනස රසුනා කටයිඩ්, කේඒවීසී 3 

 ජ නසතා 12920 

 ඉන්දුනීසියා   

 

19. කද් සියආ කරොද්රිහණව 

 රල අ    ාධි ායආ 

 හිටපු කජුෂ්හ හවුවා රු 

 ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට් 

 42/8, කරොට්මීඩ් කපකසට 

 ක ොළඹ 2 

 

20.  යි.  න ටකබ් 

 රල අ    ාධි ායආ 

කජුෂ්හ හවුවා රු 

ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට් 

 100, කබ්බෘේ කපකසට 

 ක ොළඹ 2 

 

21. එට්. මකනෝහරන් 

 රල අ    ාධි ායආ 

හවුවා රු 

ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට් 

 100, කබ්බෘේ කපකසට 

 ක ොළඹ 2 

 

22. ්සිත තවා  අත 

 රල අ    ාධි ායආ 

 කජුෂ්හ හවුවා රු 

 ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් 

201, ස කට රම් කපකසට 

 ක ොළඹ 10 
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23. රු න් ප්රයනාන්දු 

 රල අ    ාධි ායආ 

 හවුවා රු 

 ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් 

201, ස කට රම් කපකසට 

 ක ොළඹ 10 

  

24. ඩිට්ටිලනසට්  ම්පැණි ඔෆ් ශ්රීත ලස ා 

110, කනොයආට්  ැනෑවා පාර 

 ක ොළඹ 10 

 

25. ඒ ද න් ට්කපන්ට් ටහ ටමා ම 

305, ක ොේකෂෝවා කුළු  

 ක ොේකෂෝවා වීදිය 

 ක ොළඹ 2 

  

26. ඒ ද න් ට්කපන්ට් ඉන්ෂු රන්ට් (කපෞද් ලි ) 

ටමා ම 

305, ක ොේකෂෝවා කුළු  

ක ොේකෂෝවා වීදිය 

ක ොළඹ 2 

 

27. ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  

“රේෂ  මන්දිරය” 

21, ක ොේකෂෝවා වීදිය 

ක ොළඹ 2 

 

28. මිවාකෆෝඩ් කහෝවාඩිසග්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම  

 110, කනොයආට්  ැනෑවා පාර 

 ක ොළඹ 10 

 

     29. ග්රීසන්ල්වාඩ් පැසික්ේ මඑම් කහෝවාඩිසග්ට් ලිමිටඩ් 

ඒෂියා කබොේට ්  න්ටවාටන්සි ටනසවිටට් (කපෞද්) 

ටමා ම බාකනස 

61, ේලබ් ට්ට්රීව ද 

සිස ප්පූරු  069436  

 

30.  න්න ස සිවා ා 

්ධ්යුේෂ ජනරාවා 

සුරැකුම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් ටභා  (කටේ) 

(SEC) 

11/01 මහළ 

නැක නහිර කුළු කලෝ  ක ළස මධ්යුට්වානය 

මේලන්  තුරශ්රලය 

ක ොළඹ 1 
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31. ටභාපති 

ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනය 

30 ඒ 

මලලකට  ර මා ත 

ක ොළඹ 7 

 

32. එෆ්. එච. පුවිමානසිසහ 

 රල අ    ාධි ායආ 

කජුෂ්හ හවුවා රු  

එෆ්. එච. පුවිමානසිසහ ටහ ටමා ම 

126-2/1, 2  න මහළ 

 යිඑම්බීඒ ක ොඩනැඟිවාල 

ශ්රීතම අ බාකරොන් ජයතිල  මා ත 

ක ොළඹ 1 

 

33. විජයසාට රාජපේෂ, පා.ම. 

ජනාධිපති නීතීඥ 

ටභාපති, රාජු  ු ටාය පිිබබඳ  ාර  ටභා  

(COPE) (ක ෝප්) 

17, විකඅබා මා ත 

හරට් නා ල පාර 

නුකග්ක ොඩ  

 

34. කපොලිට්පති 

කපොලිට් මූලට්වානය 

ක ොළඹ 1 

 

35. නිකයෝජු කපොලිට්පති 

්පරාධ්ය පයආේෂ  කසපානසතකම්න්තු  

4  න මහළ 

න  මහ කවා ම් ක ොඩනැඟිවාල  

ක ොළඹ 1 

 

36. ටභාපති 

්වාලට් ටහ දූෂ  විමනසශ්න ක ොමිෂන් ටභා  

36, මලලකට  ර මා ත 

ක ොළඹ 7 

 

37.  රු නීතිපති 

නීතිපති කසපානසතකම්න්තු  

ක ොළඹ 12 

 

 

 දගඋ ාය රුද්ත 
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 දා: ලං ශ්රීස ලං කා ප ලං රපජාපාප්ත්රිව  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා   ලං උ ාරීාය ලං  ේයෂ්ඨාධපි යණ   ලං අගවිනිසුරු ලං ාහ ලං

 ේයෂ්ඨාධපි යණ   ලංඅ ජත්  ලංගරු ලංවිනිසුරුදරු්ත 

 

 

2007 මැයි මට 28  න ්ස දින 

 

්බ්දීන් ඇකටෝසිකේ දට ් හි නම ටහ ශශ්ලිය යටක අ  ටයුතු  රන, ඉහත නම් ටඳහන් කප අටම් රු 

 ශ්කයන් කපනී සිටින රට්මරා ්බ්දීන් ටහ ඔහුකග් ටහාය යින්  න බුෂ්රා මුහීටා හෂීම්, මසජුල පැට්කු වා 

ටහ ්සියආනි  න්නිආරචි, ඔවුන්කග් නීතීඥයන් විසින් කප අටකමහි පහත පයආදි ප්රය ාශ්  ර සිටී:  

 ලං 

 

1. කප අටම් රු, නීතීඥයකු ටහ ප්රයජාතන්්රම ාදී  ාමාසික  කපරමුක හි කවා ම්, ්ති රු ජනාධිපති 

උපකද්ශ් , ක ොළඹ මහ න ර ටභාක්  විපේෂ නාය  ටහ හිටපු පානසලිකම්න්තු මන්ත්රීහ රයකු ක් . 

 

2.  ්)  පළ න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී මුසවා 

්මාතු රයා විය. 

 

ආ) කස න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී ආනසථි  

ප්රයතිටසට් ර   ටයුතු ්මාතු රයා විය. 

 

ඇ)  කත න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී රාජු 

 ු ටාය ප්රයතිටසට් ර   ටයුතු ්මාතු රයා විය. 

 

ඈ) සි්  න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී 

මහාභාණ්ඩා ර කවා ම් විය. 

 

ඉ) පට් න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී 

මහාභාණ්ඩා ර නිකයෝජු කවා ම් විය. 

 

ම) ටය න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී 

මහාභාණ්ඩා ර නිකයෝජු කවා ම් විය. 

 

එ) ට අ න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී භාණ්ඩා ාර 

කවා ම් ටහ රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා  (පනසේ) හි ටභාපති / කජුෂ්හ 

උපකද්ශ්  වූ ්තර, කස න   උ අතර ාර විසින් ප අ  රනු ලැබ කමකහයුම්  මිටු  ටාමාජි යකු 

විය. 

 

ඒ) ්ට න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක්  / පනසේහි ටභාපති වූ ්තර කස න   උ අතර ාර විසින් ප අ  රනු ලැබ 

කමකහයුම්  මිටුක හි  ටභාපති විය. 

 

උ) න  න, සට න, එක ොකළොට් න ටහ කසොකළොට් න   උ අතර රු න් කමම  ැටලු ට ්සාළ 

 නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී කමකහයුම්  මිටුක්  ටාමාජි යින් වූ ්තර කස න 

  උ අතර රු විසින් හ අ න, ්ට න ටහ සහන   න   උ අතර රු න් ටමඟ එේ  ශ්රීත ලස ා 
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රේෂ  ටසට්වාක්  කපෞද්  ග ර ය ටඳහා පහසු ම් ටැළසීමට ටහ ්ධීේෂ ය කි ආමට කස න 

  උ අතර රු විසින් ප අ  රන ලද්කද් විය. 

 

ඌ) සහතුන් න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී රාජු 

 ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  (පනසේ හි) ටභාපති විය. 

 

ඔ) සහහතර න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී රාජු 

 ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  (පනසේ හි) ටභාපති විය. 

 

ඕ) පහකළොට් න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී රාජු 

 ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  නීති ්ධ්යුේෂ  විය. 

 

ඖ) සහටය න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී රාජු 

 ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභාක්  ්ධ්යුේෂ ටහ පසු  ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්  ශ්රීත ලස ා 

හි හවුවා රු වූ ්තර, කස න   උ අතර ාර විසින් ප අ  රනු ලැබ කමකහයුම්  මිටුක හි 

කවා ම් විය. 

 

 ) සහහ අ න   උ අතර රු, ඉන්දුනීසියාක්  ජ නසතාහි ටසට්වාපිත ්තර, කමම  ැටලු ට ්සාළ 

 නුකසනු  ටඳහා ‘ බැසකු ආකයෝජන ටහ නීති උපකද්ශ්න කට  ා“ ටඳහා ශ්රීත ලස ා රජය ටඳහා 

ප්රයධ්යාන උපකද්ශ්  කලට  ටයුතු  ළ ්තර (ටමහර ් ට්වා  ලදී “රජය“ කලට ්නසව වනය  ර 

ඇත), කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටඳහා ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්  ශ්රීත ලස ා ටමඟ එ ට 

එ තු  ටහ ්නුූපල   ටයුතු  රනු ලැබ ඇත. (මින් මතු ආයතන කස ම ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න 

ක නම “පීඩබ්ලිවිසී“ කලට ්නසව වනය ක කනස.) 

 

 ) සහ්ට න   උ අතර රු, සහහ අ  න   උ අතර රුකග් ‘ඇකටෝනසනි ඉන් ෆැේ ද‘  ශ්කයන් ටහ 

කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටඳහා “ ුාපෘති ටම්බන්ධී ාර “ විය. (ටමහර ් ට්වා   ලදී 

ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “පීඩබ්ලි් සී“ කලට ්නසව වනය ක කනස.) 

 

 ) සහන  න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ාක්  ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්හි කජුෂ්හ හවුවා රු කලට 

සහහ අ න   උ අතර රු ටමඟ එ ට එ තු  ටහ ්නුූපල   ටයුතු  රනු ලැබූ ්තර, . (ටමහර 

් ට්වා   ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “පීඩබ්ලි් සී“ කලට ්නසව වනය ක කනස.) ශ්රීත ලස ා 

 ාණිජ මණ්ඩලකේ  හිටපු ටභාපති ටහ ශ්රීත ලස ා මහ බැසකුක්  මූලු මණ්ඩලකේ ටාමාජි  ටහ 

කස න   උ අතර ාර විසින් ප අ  රනු ලැබ කමකහයුම්  මිටුක්  ටාමාජි යකු විය.  

   

ජ) විසි න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ාක්  ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්හි කජුෂ්හ හවුවා රු කලට 

සහහ අ න   උ අතර රු ටමඟ එ ට එ තු  ටහ ්නුූපල   ටයුතු  රනු ලැබීය. ටමහර 

් ට්වා   ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “පීඩබ්ලි් සී“ කලට ්නසව වනය ක කනස.)   

 

ට) විසිඑේ න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ාක්  ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට් ූපපනසට්හි  හවුවා රු කලට සහහ අ න 

  උ අතර රු ටමඟ එ ට එ තු  ටහ ්නුූපල   ටයුතු  රනු ලැබූ ්තර, (ටමහර ් ට්වා  

 ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “පීඩබ්ලි් සී“ කලට ්නසව වනය ක කනස.) කමම  ැටලු ට 

්සාළ  නුකසනු  ටඳහා ‘පීඩබ්ලි් සී ශ්රීත ලස ා  ණ්ඩායම් නාය ‘  විය. 

 

ඩ) විසිකස න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී විසි 

හ අ න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි වි   යින් කලට  ටයුතු  ල ්නසනට් ද 
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ඇන්ඩ් යසග් හි කජුෂ්හ හවුවා රු විය; එයට ්මතර , කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටඳහා 

මූලු  ානසතා න් ට ට් කි ආකම්දී විකශ් ෂ වි  න කට  ා න්හි කයදී ඇත. (ටමහර ් ට්වා   ලදී 

ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් “ කලට ්නසව වනය ක කනස.) . 

 

ත) විසිතුන් න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  සිදු න ආධ්යාර   ාලකේදී විසි 

හ අ න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි වි   යින් කලට  ටයුතු  ල ්නසනට් ද 

ඇන්ඩ් යසග් හි හවුවා රු විය; එයට ්මතර , කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටඳහා මූලු 

 ානසතා න් ට ට් කි ආකම්දී විකශ් ෂ වි  න කට  ා න්හි කයදී ඇත; කමම  ැටලු ට ්සාළ 

 නුකසනු  ටඳහා ඉහත කී කට  ා න් ලබා දීකම් ප්රයධ්යාන හවුවා රුකග් ූමමි ා  රඟ සැේවීය.  

(ටමහර ් ට්වා   ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් “ කලට ්නසව වනය 

ක කනස.)  

 

ස) විසිහතර න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ා  තුළ විශ්ාල මූලු ටම්ප අ ටහිත  ටසටව්ාපිත ලැයිට්තු ත 

කපොදු ටමා මේ විය. (ටමහර ් ට්වා   ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “ඇප රු න්“ කලට 

්නසව වනය ක කනස.) 

 

න) විසිපට් න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ා  තුළ විශ්ාල මූලු ටම්ප අ ටහිත  ටසට්වාපිත ලැයිට්තු ත 

කපොදු ටමා මේ විය. (ටමහර ් ට්වා   ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “ඇප රු න්“ කලට 

්නසව වනය ක කනස.) 

 

ප) විසිහය න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ා  තුළ ටසට්වාපිත සීමාටහිත කපොදු   කීම් ටහිත ටමා මේ 

විය. (ටමහර ් ට්වා   ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “ඇප රු න්“ කලට ්නසව වනය 

ක කනස.) 

 

බ) විසිහ අ න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ා  තුළ  ටම්පූනස කයන් ටසටව්ාපිත, ටම්පූනස කයන්ම රජය 

ටතු  සීමාටහිත කපොදු ටමා මේ  න ්තර  ටිනා   අ ම් ටහ  ුාපාර එම ටමා ම ටතු විය. 

(ටමහර ් ටව්ා   ලදී “එට්එවා්යිසී“ කලට ්නසව වනය ක කනස.) 

 

ම) විසි්ට න   උ අතර රු, ශ්රීත ලස ා  තුළ  ටසට්වාපිත, සීමාටහිත ටමා මේ විය. (ටමහර ් ට්වා  

 ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “ ැණුම් රු න්“ කලට ්නසව වනය ක කනස.) 

 

ය) විසින  න   උ අතර රු, සිස ප්පූරුක්  ලිපිනයන් ලබා දී ඇති ජිකොොවාටාක්  ටසට්වාපිත 

ටමා මේ විය. (ටමහර ් ට්වා  ලදී ටහබද්ධ්ය  ටහ ක න ක නම “ ැණුම් රු න්“ කලට 

්නසව වනය ක කනස.) 

 

ර) තිට් න   උ අතර රු, සුරැකුම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් ටභාක්  (කටේ) ්ධ්යුේෂ ජනරාවා  න 

්තර, 1996 ්ස  1 සර   රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා පනත ්නු  නිල 

බලකයන් පනසේ හි ටාමාජි  ටහ කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටම්බන්ධ්ය විමනසශ්න 

ටම්බන්ධ්යකයන් ටැළකිලිම අ විය යුතු විය; එකට ම මහජන ් ශ්ුතා න්හි යහපත ආරේෂා කි ආම 

ටඳහා  ු ට්වාපිතමය බලය ල අ ආයතනය  න ්තර, ්නසධ්ය ්ධි ර  ආයතනයේස ක් .  

 

ල)    i) තිට්එේ න   උ අතර රු,  1959 ්ස  23 සර  ටසකශ්ෝධිත පනත යටක අ ටසට්වාපිත 

 ු ට්වාපිත ආයතනයේ  න ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනයයි. රජය විසින් 

ඒ ාබද්ධ්ය ්රමුසකලහි සාය  අ න ටපයන ්තර, එහි  ලම ා ර  මණ්ඩලය ටඳහා 

බහුතර ටාමාජි යින් ප අ  රනු ලබයි.  
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ii) ඉහත  කී 1959 ්ස  23 සර  ටසකශ්ෝධිත පනකතහි විධිවිධ්යාන ්නු  ශ්රීත ලස ා  රල අ 

   ාධි ා ආ ආයතනය විසින්  ටයුතු සිදු  රන ්තර, ටාමාජි යින් ලියාපදිසි කි ආම 

ටහ ඉහත කී පනකතහි 17  න   න්තිය ප්රය ාර ටාමාජි යින්කග්  ෘ අතීයමය විෂමා ාර 

ටම්බන්ධ්ය විනය ප ආේෂ  පැ ැ අවීම ටහ ඉහත කී පනකතහි 19  න   න්තිය ප්රය ාර 

එකට  පැ ැ අවූ ප ආේෂ  මගින් ලබා දුන් තීර යන්ට විරුද්ධ්ය  ්භියා නා 

කශ්රල ෂ්හාධි ර ය ක ත කයොමු කි ආම සිදු  රන ්තර; එබැවින් කමම ආයතනය ්නසධ්ය 

්ධි ර  ආයතනයේ කලට ටැ කට .     

 

 ) තිට්කස න   උ අතර රු, ඉතාම අ කජුෂ්හ  රල අ    ාධි ා ආ රයකු  න ්තර, එෆ්. එච. 

පුවිමානසිසහ ටහ ටමා කමහි කජුෂ්හ හවුවා රු ක් ., කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  

ටම්බන්ධ්යකයන් මහජන ටාමාජි යකු විසින් සිදු  රනු ලැබූ පැමිණිවාලේ ්නු , කමම  ැටලු ට 

්සාළ  නුකසනු  මත ‘්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග්‘ ටහ ‘පීඩබ්ලි් සී‘  නසයා  ටහ ක්රි යා න් පිිබබඳ 

විමනසශ්නය සිදු  ල ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනකේ ආ ාර ධ්යනසම පිිබබඳ  මිටු 

මණ්ඩලකේ ටභාපති විය.   

   

ට) තිට්තුන් න   උ අතර රු, කමම  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටම්බන්ධ්ය විමනසශ්නයන් සිදු  රනු 

ලැබූ රාජු  ු ටාය පිිබබඳ  ාර  ටභා  (ක ෝප්) හි ටභාපති විය.  

 

හ) තිට්හතර න, තිට්පට් න ටහ තිට්හය න   උ අතර රු න්, ්සාළ නීතිය ක්රි යා අම  කි ආකම් 

බලයල අ ආයතනයන් ක් .  

 

ඛ) තිට්හ අ න   උ අතර රු ශ්රීත ලස ාක්   රු නීතිපති  න ්තර,  ෘ අතීය විෂමා ාර ටහ  ැරදි සිදු 

කි ආම මත ‘්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග්‘ ටහ ‘පීඩබ්ලි් සී‘ ක ත; ටහ එකට ම  ැනුම් රු ටහ නීතිමය 

ක්රි යා න්හි ඇප රු ක ත කම්  නවිට අ පූනස  සැනුම් දීම් සිදු  ර ඇත.  

 

3. කප අටම් රු 

 

 ්) ටාධ්යාර  ටමාජ ටාධ්යාර  අ ය ටාේෂා අ  ර කපෝෂ ය කි ආමට ටහ රක ද දුප්ප අ පයින් පෑගී යන 

ජනතා ටමූහයකග් උන්නතිය උකසටා  ටයුතු කි ආමට, ජාති  කද්ශ්පාලනඥයකු හා ටමාජ 

කට   කයකු කලට, ක කහට කනොබලා  ැඩ කි ආමට ඔහුකග් මුළු ජීවිතය  ැප  ර ඇත.  

 

 ආ)  ස ා හා දූෂ  කහලා සකිමින්, මහජන කද්පල ්යවා පයආහර ය ටහ නාට්තිය ටහ මහජන ටම්ප අ 

ක ොවාල ෑම හා මසක ොවාලයට එකරහි  ටටන් කි ආකම් කහ තු ආධ්යාර  ර නිමින් තහවුරු  ර 

ඇත.  

 

 ඇ) කමම ්යදුම්පත ක ොනු කි ආම 

 

  i) ඒ ාබද්ධ්ය ්රමුසකවා ටහ සියලුම මහජන කද්පල ල ්යිති ා ආ අ ය හිමි පුර ැසියන් 

ක නුක න්, එම ටම්ප අ ඔවුන්ක න් මසක ොවාල  ෑමට ඉඩ කනොදිය යුතු වීම ටඳහා ඔහු 

ක නුක න් ටහ රක ද සියලුම පුර ැසියන් ක නුක නි.  

 

  ii) රක ද පුර ැසියන්කග් ්යිති ාසි ම් ක නුක න් ජාති  ටහ මහජන යහපත උකසටා කපනී 

සිට, ්ටාධ්යාර ,  ැරදි ටහ ත, නීති විකරෝධී, ්කහ තු , පරට්පර විකරෝධී, ් අතකනෝමති  

ටහ හිතාමතා සිදු  රන ආයතනි  ටහ විධ්යාය  ක්රි යා න් මගින් ප්රයතිකශ් ධ්යනය වූ නීතිය 

ඉදියආකේ ටමානා අමතා ය ටඳහා  න මූලි  ්යිති ාසි ම් බලා අම  කි ආම ටඳහාය.    
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4. කප අටම් රු විසින් ක ෞර කයන් යුතු  

 

 ්) ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්  3, 4, ටහ 17  ු ට්වා න් ටම  කියක න ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්  126 

 න  ු ට්වාක හි විධිවිධ්යාන ්නු , කමහි ටඳහන්  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ප ආේෂ යට 

භාජනය  රන කලටට, ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්  VI         ප්රය     රාජු ප්රයතිප අති 

කමකහයවීකම් ටහ මූලි  යුතු ම්  පිිබ නිමින්, සුදුසු නිකයෝ  සිදු  රන කලටට, මහජනතා  ටතු 

මහජන කද්පල ආරේෂා ටහ සුරේෂා  රන කලටට, මහජනතා  විසින් විශ්් ාටය තැබූ කද්පල 

ටම්බන්ධ්ය , එ ැනි මහජන ටම්ප අ මහජනතා ට  ැරදි ටහ ත ටහ ්ටාධ්යාර  දුරට්වභා යේ 

කහෝ ටා සු පයආහර ය කි ආමට ්ටාධ්යාර  කලට කහ තු ක මින්, හිතාමතා ්ටාධ්යාර , 

 ැරදිටහ ත ටහ නීති විකරෝධී  සුවිශ්ාල ප්රයතිලාභ සුළු පියආට ට  රප්රයටාදිත  න කලටට, 

මහජනතා ට ටාපරාධි ්ලාභයේ ටහ හානිය ට කහ තු ක මින්, ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්  12(1) 

ටහ 12(2)  ු ට්වා න් යටක අ ටහති   ර ඇති, පුර ැසියන්කග් මූලි  ්යිති ාසි ම් 

උවාලසඝනය  ර  ටයුතු  ර ඇති ටහ එ ැනි ක්රි යා න් ප ආේෂා කනො ර, නි ැරදි කනො ර, 

ප්රයසිද්ධිකේ ක ෝසනා කනො ර නීතිය ඉදියආකේ ටමානා අමතා ය ටඳහා එ ැනි  ු ට්වාපිතමය 

ඇපවීමේ පියආනැමීම සිදු න්කන් නම් නිෂ්ඵල  න බ  සන් මින්, ්ධි ර  බලය යටහ අ  ්යැස 

සිටින බ  ප්රය ාශ්  ර සිටී.  

 

 ආ) ඔබකග්  රු ්ධි ර ය විසින් ්ධි ර  බලය ක්රි යාක්  කයොස මින්, ආටන්න  ාලකේදී එට්.සී. 

(එෆ්. ආනස.) ්යැදුම් ්ස  503/2005 ටඳහා තීන්දු ේ ලබා කසමින්, යහපාලනය ටහ විනිවිසභා කේ 

ප්රයජාතන්්රම ාදී  යආතාස  ටහ නීතිකේ ආධිපතුය පිිබ නිමින්, ත දුරට අ ඉහළ විධ්යාය  ම දටම්, තස 

නීති මත  ැරදි ටහ ත, ටහ නීති විකරෝධී ප්රයතිලාභ ටහ පහසු ම් ප්රයද්රාානය   ල බ  ටඳහන් 

ත අ යන්හිදී නීතිය ඉදියආකේ ටමානා අමතා ය උවාලසඝනය වීම පැ තිය කනොහැකි බ ;  එකට ම 

“ඔවුන් විසින්ම ආරේෂා  න  ල  වුරුන් විසින් රකින්නස?“ ටහ මහජන කද්පල ටහ මහජන 

්රමුසවා හි භාර රු න් ්මාතු මණ්ඩලය වූ බැවින්, එ ැනි කද්පල ටහ ්රමුසවා නීතිය ්නු  ටහ 

මහජන ප්රයතිලාභ උකසටා ඒ ්නු   නුකසනු  ල යුතු බ , ටහ එබැවින් නීතිකේ ආධිපතුකේ මූලි  

පූනස ජහනයන් මත, ඒ හරහා නීතිය මගින් භාර රු න් ආරේෂා  න බ  ප්රය ාශ්  ර සිටී.    

 

 ඇ) ත දුරට අ ඔබකග්  රු ්ධි ර ය විසින් පිිබ න්නා “කිසික ේ තම  රුක හි විනිශ්් ය  රු න් 

කනොවිය යුතුය“ යන ට් භාවි  නීතිකේ මූලධ්යනසමය,  නසතමානකේ ඒ ාබද්ධ්ය පාලනය මගින්ස 

පිිබ නු ලබන ටහ එම බලය මහජනතා කග් විශ්් ාටය ඇති කි ආම ටඳහා ක්රි යාක හි කයොස න 

්තර, එ ැනි ක්රි යා අම   න බලය  ප්රයතිලාභ කහෝ  ාසි  ැරදි ටහ ත කලට ආරේෂා  රයි නම්, 

ඔබකග්  රු ්ධි ර කයන් පැහැදිලි කි ආමේ ලබා  ැනීමට මහජන යහපත උකසටා හිමි මේ 

ප තින බ , එනම් නීතිය ඉදියආකේ ටමානා අමතා ය යන මූලි  ්යිති ාසි ම උවාලසඝනය කි ආම 

ටහ මහජනතා  ක නුක න් ක්රි යා අම  විය යුතු  න ්තර ්සාළ රජකේ පානසශ් යන් විසින් 

භාර ායආ අ ය ටතු වූ න් කලට බලය මත ටැතකපන බ , 19  න ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වා 

ටසකශ්ෝධ්යනයට ්සාළ පැහැදිලි කි ආම් සිදු  රනු ලැබූ ඔබකග්  රු ්ධි ර කේ ට අ ටාමාජි  

විනිසුරු මඩුවාල විසින් ටඳහන්  රන ලස බ  ප්රය ාශ්  ර සිටී.      

 

 ඈ) ඔබකග්  රු ්ධි ර ය විසින් ත දුරට අ ටඳහන්  රන ආ ාරයට, ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක න් 

ටමටව් ක්රි යා ලිය හරහාම දික න මූලධ්යනසමයේ ප තී නම්, එය නීතිකේ ආධිපතුය ටහ ආණ්ඩුක්රරම 

 ු ට්වා  යටක අ  න ්තර, එමගින් ටෑම පානසශ් යේම නීතිකේ සීමා න් යටක අ ප  අ ා  න්නා  

බ  තහවුරු ක කරන ්ධි ර  බලයේ ටහ එමගින් නීතිකේ ආධිපතුය ්නසවාන්විත ටහ ඵලසාී 

ක් .  කමම දුෂ් ර  ානසයකේදී ්ධි ර කේ ආධ්යාර යේ කලට,  ්ධි ර  ටමාකලෝ න බලය 

්ධි ර  බලය ඉදියආකේ ටහ නීතිකේ  ඩා අ ප්රයබල ආයුධ්යයේ කලට භාවිතා  රමින්, මහජනතා  

ඔවුන්කග්  ු ට්වාපිත ටහ නීතිමය ්යිති ාසි ම් උවාලසඝනය වීකමන් කහෝ රජය කහෝ එහි 



12 

 

නිලධ්යා ආන් බලය ් භාවිතය ටහ ්යවාභාවිතයට එකරහි  පුර ැසියන් ආරේෂා කි ආමට ආධ්යාර 

 න බ  ප්රය ාශ්  ර සිටී.     

 

5. ්) කස න   උ අතර රුකග් 2002.1.21 දිනැති ලිපිය මගින්, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  

කපෞද්  ග ර ය පාලනය කි ආම ටහ ඒ ටඳහා පහසු ම් ටැලසීම ටඳහා පහත සැේක න 

පුද් ලයින්ක න් ටමන්විත වූ කමකහයුම්  මිටු ේ ප අ  රනු ලැබීය.  

 

i. ක්රි ෂාන්ත කපකනසරා මයා - ටභාපති - ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  - ටභාපති (8  න 

  උ අතර ාර) 

ii. ආ ානසය පී. බී. ජයසුන්සර මයා - ටභාපති - පනසේ - ටාමාජි  (7  න   උ අතර ාර) 

iii. එම්.  න්සටාමි මයා - ටාමානුාධි ායආ - ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  -  ටාමාජි  (9  න 

  උ අතර ාර) 

iv. කද් සියආ කරොද්රිහණව මයා - ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට්ූපපනසහි හවුවා රු - ටාමාජි  (19  න 

  උ අතර ාර) 

v. එට්.  න ටභාපති මයා - ්තිකනස  ්ධ්යුේෂ ජනරාවා, රාජු මූලු කසපානසතකම්න්තු  - 

ටාමාජි  (යහපත පිිබබඳ ඝ දටනයේ කහ තුක න් 2002 ජූලි මට ඉවාලා ්ට් විය.) 

vi. ම ආනා ධ්යනසමර අනම් කමය - විධ්යාය  උප ටභාපති - කමකහයුම්, ඩීඑෆ්සීසී - ටාමාජි  (7 

 න   උ අතර ාර) 

vii. ආ ානසය සයානා අ ජයසුයආය මහා - ්ධ්යුේෂ ජනරාවා, ශ්රීත ලස ා රේෂ  මණ්ඩලය - 

ටාමාජි  (11  න   උ අතර ාර) 

viii. ආ ානසය රානි ජයමහ මිය - මහ බැසකු ්ධිපති ටහායි ා - ටාමාජි  (12  න 

  උ අතර ාර) 

ix. ්නීලා ස කටොයිටා කමය - ්ධ්යුේෂ - පනසේ - ටාමාජි  (16  න   උ අතර ාර) 

 

2002.1.21 දිනැති ඉහත ටඳහන් ලිපිකේ ටතු පිටපතේ  “පි1“ ලං කලට 

ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් 

භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

 ආ) ඉහත ටඳහන් කමකහයුම්  මිටු  විසින්, අජපාී ලං ජඩුලක ලං අුමජැතිටින්ත ලං  ාොයද, ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක හි 90 %   ක ොටට් විකිණීම ටඳහා ඇමයආ ානු කඩොලනස මිලියන 1.6   

 ාට්තු ේ මත බැසකු ආකයෝජන ටහ නීති උපකද්ශ්න කට  ා න් ටැපීම ටඳහා, ශ්රීත ලස ා රජකේ 

උපකද්ශ් යින් කලට දීමනා ලබා  නිමින්  ටයුතු කි ආමට ප්රයසිට්ක ෝටනසූපපනසහවුට් (පීඩබ්ලි් සී) 

ඉන්දුනීසියා ප අ  රනු ලැබ ඇත.  

   

රජය ටහ ප්රයසිට්ක ෝටනසූපපනසහවුට් (පීඩබ්ලි් සී) ඉන්දුනීසියා ්තර 

ගිවිසුකමහි ටතු පිටපතේ “පි2“ ලංකලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, 

කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ඇ) ප්රයසිට්ක ෝටනසූපපනසහවුට් (පීඩබ්ලි් සී) ඉන්දුනීසියා ටෑමවිටම නීතීඥයකු  න 18  න 

  උ අතර රු හරහා ක්රි යා අම  වී ඇති ්තර, ටෑම ් ට්වා  දීම ඔවුන්කග් ටම තනතුරු සරන 

ප්රයසිට්ක ෝටනසූපපනසහවුට් ශ්රීත ලස ා  ටමඟ ටහබද්ධ්ය   ටයුතු  රනු ලැබ ඇත. 
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උපජන්වය සී - ඉහත ටඳහන් ගිවිසුකමහි (පි2) ‘ප්රයධ්යාන නිලධ්යා ආන් ටහ 

උප-උපකද්ශ් යින්‘ “පි2(ඒ)“ කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, 

කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

 ඈ) 16  න   උ අතර රු, රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා  (පනසේ) හි ටභාපති ටහ 

කමකහයුම්  මිටුක්  ටභාපති  ශ්කයන්, විකුණුම් ගිවිසුම ක්රි යා අම  කි ආමට හයආයටම මට ට 

පූනස කයන් 2003.4.11 දින එහි හවුවා රු කු   ශ්කයන් ප්රයසිට්ක ෝටනසූපපනසහවුට් ශ්රීත ලස ා ටමඟ 

ටම්බන්ධ්ය ක මින්, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  කපෞද්  ග ර ය කි ආකම් ක්රි යා ලියට ටම්බන්ධ්ය වී 

 ටයුතු  ර ඇත.  

 

6. ්) කමකහයුම්  මිටු  ප අ  රමින්, 2  න   උ අතර රු විසින් 2002.2.28 දිනැති  ්මාතු මණ්ඩල 

ටසකද්ශ්යේ කයොමු  රමින්, තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු ේ ටහ කටන්ඩනස මණ්ඩලයේ ප අ  ර,  ශ්රීත 

ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ක ොටට් 90 % ේ විකිණීම ටඳහා ක්රි යා කි ආම ආරම්භ කි ආමට ්මාතු 

මණ්ඩල ්නුමැතිය බලාකපොකරො අතු විය. 

 

2002.2.28 දිනැති ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්කේ ටතු පිටපතේ “පි3“ ලං

කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ 

 ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

 ආ) අජපාී ලං ජඩුලකට ලං වුන්ත ලං විින්තජ ලං  ත්තලර් ලං ජඩුලකට ලං ප  ලං ිනරී ම් ලං පනජජත ලං ටත ද, ්මාතු 

මණ්ඩලය විසින් 2002.4.18 දිනැති  ඉහත ටඳහන් ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්ය ්නුමත  රන ලස 

්තර, රජය ක ත සුළුතර ක ොටට් ප්රයමා යේ රඳ ා තබා  නිමින් ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  

්යිතිය විකිණීම පිිබබඳ ශ් ුතා ්ධ්යුයනයේ මත, කස න   උ අතර රු විසින් ඒ ටම්බන්ධ්ය  

්මාතු මණ්ඩලයට  ානසතා කි ආම ් ශ්ු විය.  

 

2002.4.18 දිනැති ්මාතු මණ්ඩල තීර කේ ටතු පිටපතේ “පි4“ ලංකලට 

ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් 

භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

 ඇ) ්මාතු මණ්ඩලය විසින් කටන්ඩනස මණ්ඩලයේ ප අ කි ආමට ්නුමැතිය ලබා දී කනොතිබු ස, 

අජපාී ලංජඩුලක ලංතීයණට ලං ජොාළ ප ලංහරිින්ත, 7  න   උ අතර ාර එ  ට පනසේ හි ටභාපතිකග් 

2002.7.29 දිනැති ලිපිකේ ඉවා ගමට ්නු , ඔහු  කටන්ඩනස මණ්ඩලකේ ටභාපති තනතුරට ප අ 

 රමින්, කටන්ඩනස මණ්ඩලය ප අ කි ආමට  6  න   උ අතර රුකග් 2002.8.7 දිනැති ලිපිය මගින් 

 ටයුතු  ර ඇත.   

 

2002.8.7 දිනැති එකී ලිපිකේ ටතු පිටපතේ “පි5“ ලංකලට ටළකු   ර 

්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා 

කලට ්යැස සිටී. 

 

 ඈ) කටන්ඩනස මණ්ඩලය ප අ කි ආමට භාණ්ඩා ාර කවා ම්හට ්නුමැතිය  ලබා දීම ප්රය ාිකත  

ප්රයතිේකෂ ප  රමින්, අජපාී ලංජඩුලකට ලංවුන්ත ලංවිින්තජ ලං ත්තලර් ලංජඩුලකට ලංප  ලංිනරීජත ලංතීයණට ලං

 ය ලං ිනටිට ජ, ලං එජ ලං අජපාී ලං ජඩුලක ලං තීයණට ලං කැබිට ලං යුතු ලං වූ ලං 1 ලං දජ ලං ාහ ලං 4 ලං දජ ලං

දගඋ ාය පයදරු්ත ේ ලං අුමජැතිටින්ත ලං ාහ ලං අුමනැුමජින්ත ලං  ාොයද, ලං අජපාී ලං ජඩුලක ලං තීයණට ලං

 ල ලං යින්ත ලංක්රි්ටප ලංිනරීජත ලං6 ලංදජ ලංදගඋ ාය රුත ලං ජොහැිනට.  
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 ඉ) පට් න කේසකයහි සේ ා ඇති කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි යින් ඉහත ටඳහන් ්මාතු මණ්ඩල 

තීර ය පිිබබඳ  සැනු  අ  සිටි ්තර, එකහ අ ක න අ ්යුරකින්  ටයුතු කි ආම කතෝරා ක න ඇත.  

 

 ම) 1996 ්ස  1 සර  රාජු  ුාපාර ප්රයතිටසට් ර  ක ොමිෂන් ටභා (පනසේ) පනකතහි විධිවිධ්යාන 

්නු , 4  න   උ අතර ාර මහාභාණ්ඩා ාර කවා ම්  නිල බලකයන් පනසේ හි ටාමාජි  ක් . 

 

 එ) එකට ම 6  න   උ අතර ාර විසින් ඉහත කී 2002.8.7 දිනැති ලිපිය (පි5) මගින්, යජා   ලං

රපාම්පපනජ ලං ජපර් ග ප ේශට්ත ලං ාහ ලං යපජාී ලං ුනල් ලං කරය ල්ඛ ලං ක කරහි විකශ් ෂ ් ධ්යානය කයොමු 

 රමින්  ඇ යුම් ක්රි යා ලිය කමකහයවීම ටඳහා තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු ේ ප අ  රනු ලැබ 

ඇත.   

 

7. ්) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසටව්ාක හි ක ොටට්  ලින් 90% ේ විකිණීම ටඳහා විභ  ආකයෝජ යන්කග් 

උනන්දු  ප්රය ාශ් කි ආම ටඳහා  ැඳවීමට, ශ්රීත ලස ා රජය ක නුක න් ‘පීඩබ්ලි් සී‘ රජකේ 

උපකද්ශ් යින් විසින්, ඉන්දුනීසියා  ටහ ශ්රීත ලස ා  යන කසරට ක නුක න්ම ඒ ටඳහා 

ටම්බන්ධී ර  නාමයන්  ශ්කයන්  18  න   උ අතර ාර (පීඩබ්ලි් සී ඉන්දුනීසියා) ටහ 19  න 

  උ අතර ාර (පීඩබ්ලි් සී ශ්රීත ලස ා)  විසින්,  නසෂ 2002 ජූලි මැස භා කේදී  ටයුතු  රන ලදී.     

 

එම සැන්වීකමහි ටතු පිටපතේ “පි6“ ලංකලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති 

්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස 

සිටී. 

 

 ආ) 2002.8.23 දිනය  න විට, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ක ොටට්  ලින් 90% ේ මිලදී  ැනීම 

ටඳහා පානසශ්  17 ේ උනන්දු  ප්රය ාශ් කි ආම් සිදු  ර තිබුණි.  

 

 ඇ) 2003.3.25 දිනැති , තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු  විසින් ඔවුන්කග් ඇ ීම් ක්රි යා ලිකයන් පසු , 24 

 න, 25  න, ටහ 26  න   උ අතර රු න්ක න් ටමන්විත  ුාපාර ටමූහය ක ත ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක හි ක ොටට්  ලින් 90% ේ විකිණීම ටඳහා නිනසකද්ශ්  රන ලදී. 

 

 ඈ) 24  න ටහ 25  න   උ අර රු න් පිලි  අ, මූලුමය  ශ්කයන් ශ්ේතිම අ, ලැයිට්තු ත කපොදු 

ටමා ම් වූ ්තරතුර, 26  න   උ අතර රු තාේෂණි  හවුවා රු වූ ්යිඑන්ජී ආයතනි  හා 

රාඅ ය උපකද්ශ්  කට  ා බී. වී. (කහොලන්ඩ්)  ටමඟ  ටයුතු  රන්කනේ විය. 

 

 ඉ) තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටුක හි ඇ ීම ‘ජීවිත ටහ ටාමානු රේෂ   නසමාන්තකයහි කමකහයුම් 

පලපුරුද්ස‘, ‘ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  කමකහයවීම ටඳහා මූලු ධ්යායආතා ය‘ ටහ ‘්නා ත 

 ුාපාර ටස නසධ්යනය කි ආම ටඳහා  ුාපර ටැලසුම්‘ යන ඇ ීම් ටාධ්ය  ටඳහා ‘ලකුණු ප්රයද්රාානය 

කි ආකම් පද්ධ්යතිය‘ මත ‘කශ්රල ණි ත  ර‘ ඇත. 

 

2003.3.25 දිනැති තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු නිනසකද්ශ්කයහි ටතු පිටපත 

ටහ ටටහන් ටමඟ ඇමුණුම් ටසේෂිප්ත කලට “පි7“ ලංකලට ටළකු   ර 

්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා 

කලට ්යැස සිටී. 

 

8. ්) ‘පීඩබ්ලි් සී‘ විසින් සිදු  රනු ලැබූ ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ‘ප්රයතියමාන ඇ ීම‘    නය 

කි ආකම්දී ටාමානු රේෂ  ්රමුසල ටහ ජීවිත රේෂ  ්රමුසල යන කසක හිම  ටිනා ම් ටළ ණු 
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ලැබ ඇති ්තර, එම ප්රයතියමාන ඇ ීම්  ටිනා ම රු. මිලියන 5,102 සිට රු. මිලියන 5,377 

පරාටය තුල විය.  

 

 ආ) ‘ප්රයතියමාන ඇ ීම‘  ‘  දටම්  ල මුසවා ප්රය ාහකයහි ුදද්ධ්ය  නසතමාන ් ය‘ මත පසනම්  ඇත. 

2001.12.31 දිකනන් ් ටන්  නසෂය ටඳහා ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ුදද්ධ්ය ලාභය ආටන්න 

 ශ්කයන් රු. මිලියන 1,162 කි. ‘ඉපැීකම් ණව ා ාර  ටිනා ම‘  ආටන්න  ශ්කයන් 10 ේ කලට 

ටල ා තිබූ නමු අ, එයට පැහැදිලි කනො ල ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි  ානසෂි  ලාභය ආටන්න 

 ශ්කයන් රු. මිලියන 420   පම   ැලපීමේ මත සිදු  ර තිබුණි.  

 

 ඇ) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ගිණුම් ්නු , ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ුදද්ධ්ය   අ ම් 

 ටිනා ම   නය  රනු ලැබ ඇ අක අ, ක ොඩනැඟිලි, යන්්රම ටහ උප ර   ල  ටිනා ම් 

රුපියවා මිලියන 275 පම ේ කලට කහලි  ර ඇති ගිණුම් කපො අ  ල ඓතිහාසි   ටිනා ම් 

මතය. 

 

 ඈ) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 90 %   ක ොටට්  ටිනා ම ඇ යුම් කි ආකම්දී (තේකට රු කි ආකම්දී) 

  නය කි ආම් තුලට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි  ටිනා ක ොඩනැඟිලි ඇතුළු පහත ටඳහන් 

 ටිනා සින්නේ ර කද්පල ල ‘ක ළඳකපොල  ටිනා ම‘ ටළ ා කනොමැත. 

 

- ක ොළඹ 1 ටහ 2 හි තිකබන ඉඩම් ටහ ක ොඩනැඟිලි  ්ේ. 3 රූඩ්. 2 පනස. 33.35 

-  ටුබැද්ස පිහිටි ඉඩම     ්ේ. 2 රූඩ්. 0 පනස. 13 

- ්නුරාධ්යපුර, මහනු ර, මාතර, ත්රි කු ාමලය, 

්විට්ටාක් වාල,  ම්පහ, මිරවිල,  ළුතර, 

තවා ට්ක ල, මී මු , ්ම්බලන්ක ොඩ ටහ   ්ේ. 2 රූඩ්. 3 පනස. 38.96 

හලා ත පිහිටි ඉඩම්  

- ්නුරාධ්යපුර, නු රඑිබය ටහ මහනු ර පිහිටි   ්ේ. 1 රූඩ්. 0 පනස. 25.83 

බස ලා 

- හිඟුරේක ොඩ ටහ මහියස  කේ පිහිටි   ්ේ. 0 රූඩ්. 1 පනස. 30 

 ානසය මණ්ඩල නිල නි ාට  

- යාපනකේ තිකබන කද්පල 2     ්ේ. 0 රූඩ්. 1 පනස. 30 

- කුරු ෑ ල පිහිටි ටහාධිපතු කද්පල    

 

 

‘පීඩබ්ලි් සී‘  හි ප්රයතියමාන ඇ ීම්  ානසතාක්  ටතු පිටපතේ “පි8“ ලංකලට 

ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් 

භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

9. තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටුක හි  ානසතා  ලබා දුන් 2003.3.25 දිනදීම, අජපාී ලං ජඩුලක ලං තීයණට ලං

උල්කාඝජට ලං යින්ත ලංාාාාාපපිා ලං ත්තලර් ලංජඩුලකට විසින් තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු නිනසකද්ශ් ්නුමත 

 රන ලදී.   

  

‘2003.3.25 දිනැති කටන්ඩනස මණ්ඩල  ානසතාක්  ටතු පිටපතේ “පි9“ ලං

කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ 

 ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 
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10. ්) 2  න   උ අතර ාර විසින්, ක ටි ලැයිට්තු ත  ල පානසශ් යන් 5 ේ පිිබබඳ  කහලි  රමින්,  

මූලු ආයතන ටමූහයකින් ටමන්විත  ුාපාර ටමූහය ට රු. මිලියන 6050   ටැලකීම ට ්නු  

ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 90 %   ක ොටට් විකිණීම නිනසකද්ශ්  රමින්, 2003.3.27 දිනැති  

්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්යේ කයොමු  රනු ලැබීය .  

 

-  ඩිට්ටිල ආට්  ම්පැනි ඔෆ් ශ්රීත ලස ා ලිමිටඩ්  -  (24  න   උ අතර ාර) 

-  ඒ ද න් ට්කපන්ට් ටහ ටමා ම    -  (25  න   උ අතර ාර)  

-  ඒ ද න් ට්කපන්ට් ඉන්ෂු රන්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම   - (26  න   උ අතර ාර) 

    තාේෂණි  හවුවා රු වූ ්යිඑන්ජී ආයතනි  හා  

    රාජු උපකද්ශ්  කට  ා බී. වී. (කහොලන්ඩ්)  ටමඟ 

 

2003.3.27 දිනැති ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්කේ ටතු පිටපතේ “පි10“ ලං

කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ 

 ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ආ) ඉහත ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්ය ටඳහා 2003.4.2 දිනැති  ්මාතු මණ්ඩල ්නුමැතිය ලැබුණි. 

 

2003.4.2 දිනැති ්මාතු මණ්ඩල ්නුමැතිකේ ටතු පිටපතේ “පි11“ ලං

කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ 

 ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

11.්) අජපාී ලං ජඩුලක ලං තීයණට ලං අු ලං අු   ලං උල්කාඝජට ලං යින්ත, ‘පීඩබ්ලි් සී‘ විසින් ගිවිසුම ට ට ්

 රනු ලැබූ ්තර, එ  ට පනසේ හි නීති ්ධ්යුේෂ  ශ්කයන්  ටයුතු  ල 15  න   උ අතර රු 

විසින් ් ටානය ට ක න එන ලදී. ඉහා ලංාඳහ්ත ලං ා යප ලංග  ලංාහ ලංඅජපාී ලංජඩුලක   ලංඅුමජැතිට ලං

කන ලං පපර්ශදට්ත ලංාජඟ ලං  ජොද, පහත ටඳහන් න  පානසශ් යන්  ැනුම් රු න් කලට ටළ මින්, 

මහාභාණ්ඩා ාරකේ  ැඩ බලන කවා ම් කලට 5  න   උ අතර රු රජය ක නුක න් 2003.4.11 

දින ් අටන්  රනු ලැබූ ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසටවාක්  ක ොටට් 90 % ේ විකිණීම ටඳහා ඉහත 15 

 න   උ අතර රු විසින් ටාේෂි  ශ්කයන්ස ් අටන්  රනු ලැබීය.  

 

  මිවාකෆෝඩ් කහෝවාඩිසග්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම, 28  න   උ අතර ාර 

ග්රීසන්ල්වාඩ් පැසික්ේ මඑම් කහෝවාඩිසග්ට් ලිමිටඩ්, 2003.3.28 දින ජිකොෝවාටාහි ටසට්වාපිත 

(29  න   උ අතර ාර) 

 

 ආ) ග්රීසන්ල්වාඩ් පැසික්ේ මඑම් කහෝවාඩිසග්ට් ලිමිටඩ්, 2003.3.28 දින ජිකොෝවාටාහි ටසට්වාපිත වූ ්තර, 

එබැවි්ත ලංඅජපාී ලංජඩුලක ලංාා ේශ   ලංදිජට ලංදජ ලං2003.3.27 ලංදිජට ලංදජ ලංවිත ලංපැදති  න ලංජැා. 

 ලං ලං  

ග්රීසන්ල්වාඩ් පැසික්ේ මඑම් කහෝවාඩිසග්ට් ලිමිටඩ්, ජිකොෝවාටාහි 2003.3.28 

දිනැති ටසට්වාපිත ටහති කේ ටතු පිටපතේ “පි12“ ලංකලට ටළකු   ර 

්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා 

කලට ්යැස සිටී. 

 

ඇ) ඉහත ටඳහන්  ැනුම් රු න් විසින් රජය ක ත  රනු ලබන  ැනුම් ටැලකීකම් ක වීම ටහති  

 රමින්, ඉහත ටඳහන් 2003.4.11 දිනැති ගිවිසුකමහි ඇප රු න් කලට ඩිට්ටිල ආට්  ම්පැනි ඔෆ ්

ශ්රීත ලස ා ටමා ම (24  න   උ අතර ාර), ඒ ද න් ට්කපන්ට් ටහ ටමා ම (25  න 
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  උ අතර ාර) ටහ ඒ ද න් ඉන්ෂු රන්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම (26  න   උ අතර ාර) 

විසින් ් අටන්  රනු ලැබීය. 

 

ඈ) ඩී. ලං එච්. ලං එාා. ලං ජාටදර්ධජ ලං ඉහා ලං ාඳහ්ත ලං ගැුමම් රුද්ත ලං  න නජප ලං ාහ ලං ඇප රුද්ත ලං ති නජප ලං

 දුම ද්ත ලංඅ ා්ත ලං යුම ලංකැබ ලංඇා.  

 

2003.4.11 දිනැති ගිවිසුකමහි ටතු පිටපතේ “පි13“ ලංකලට ටළකු   ර 

්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා 

කලට ්යැස සිටී. 

 

 ඉ) 1997 ජන ායආ සිට පනසේ හි ටභාපති කලට  ටයුතු  ල 7  න   උ අතර ාර පී. බී. ජයසුන්සර, 

්පූනස  කලට 2003 ජන ායආ ආටන්න  ාලය දී ඉවාලා ්ට් වී, එයින් පසු  පනසේ හි කජුෂ්හ 

උපකද්ශ්  කලට  ටයුතු  ල ්තර, 2003 ජන ායආ මට සිට ජී. කහ  ා ම පනසේ හි ටභාපති කලට 

 ටයුතු  රද්දී, පී. බී. ජයසුන්සර ත අ ා ාර (නිල කනො න) ටභාපති කලට ක්රි යා අම  විය.   

 

 ම) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ක ොටට් 90 % ේ විකිණීකම් ඉහත ටඳහන් ගිවිසුම 2003.4.11 දිනැති  

් අටන් කි ආකමන් ්නතුරු , ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ටභාපති 8  න   උ අතර ාර ක්රි ෂාන්ත 

කපකනසරා පනසේ හි ටභාපති කලට ප අ  රනු ලැබූ ්තර, 7  න   උ අතර ාර පී. බී. ජයසුන්සර 

2004 කපබර ායආ සේ ා පනසේහි කජුෂ්හ උපකද්ශ්  කලට ්ඛණ්ඩ   ටයුතු  රනු ලැබීය. 

 

12.්)  2003.4.11 දිනැති ඉහත ගිවිසුම, 1 ලං දජ ලං දගඋ ාය රු ේ ලං අුමනැුමජ ලං ාහ ලං රප පිකා ලං අුමජැතිට ලං

යහිාද, මහාභාණ්ඩා ාරකේ  ැඩබලන කවා ම් කලට වූ 5  න   උ අතර රු හට රජය 

ක නුක න් ් අටන් කි ආකම් හැකියා ේ කනොමැත.  

 

 ආ) 1  න   උ අතර රු, නීතීඥයකු කලට, ඉහත කී ඩී. එච. එට්. ජයසුන්සර ටහ / කහෝ ඔහුකග් 

 ුාපාර ටමහර  යහපත ආරේෂා කි ආම ටඳහා නිකයෝජනය  රමින් ක්රි යා  රනු ලැබ ඇත.  

 

 ඇ) 4  න   උ අතර රු කනොමැති ් ට්වාක් , 5  න   උ අතර රු විසින් ඔහු ක නු ට ඉහත කී 

ගිවිසුම ් අටන්  රන ලස ්තර, ඒ ලංාම්බ්තධ ට්ත ලංරපශාජ ය ලංවිජාප ලං  ජොජැති ලංජුදු, ලං එට ලංාාථිය ලං

ිනරීජ ලංිනදු ලං ය ලංඇා. ලං ලං 

 

13.්) 28  න   උ අතර ාර මිවාකෆෝඩ් කහෝවාඩිසග්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම ටහ  29  න 

  උ අතර ාර ග්රීසන්ල්වාඩ් පැසික්ේ මඑම් කහෝවාඩිසග්ට් ලිමිටඩ්, ජිකොෝවාටා යන කපෞද් ලි  

ටමා ම් කස , ිනිනදු ලං  ැජැ ාක් ලං    ායද  ලං රප පිකාද ලං කබප ලං  ජ ලං  ජොජැති ලං අාය ලං එබැවි්ත ලං

ාපක්ෂ්ඨණි  ලංඇගයීම් ලං ිනටුද ලංවිින්ත ලංඇගයීජත ලංකක් ලං ය ලං ජොජැා.  

 

 ආ) 29 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං ග්රීක්තල්ල් ප ලං පැිනක්ක් ලං මඑම් ලං  හ ල්ංාේාා ලං මිිනත ප, ලං ජි ර ල්තප ලං ාජාාා ලං

ඇගයීම් ලං ාහ ලං   රීම් ලං ක්රි්ටපදමිට ලං ිනදුදජ ලං  පකට ලං රායපදතජ ලං ාාාපපිාද ලං පැදති   ලං ජැති ලං අාය,  

2003.3.27 දිනැති ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්කේ දිනයට දින ට පසු , එනම් 2003.3.28 ලංදිජැතිද ලං

ාාාාාපපිා ලං යුම ලංකැබූදින. ලං 

 

 ඇ) කමම කපෞද් ලි  ටමා ම් කස  ප්රයශ්්න ා ආ කටන්ඩනස මණ්ඩලකයන් නිනසකද්ශ්  රනු ලැබ නැති 

්තර, තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු  විසින්  ැමැ අත ප්රය ාිකත ්කනකු අ පානසශ් යන් ටමඟ 

ඇ ීමට ලේ කි ආමස සිදු  ර කනොමැත. ලං වුන්ත ලං අජපාී ලං ජඩුලකට ලං විින්ත ලං අුමජැතිට ලං කන ලං
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පපර්ශදට්ත ලං  ජො  . ලං  ජජ ලං  පෞේගමි  ලං ාජපගම් ලං  න  ලං ාජාාා ලං පිළි දක ලං / ලං ක්රි්ටපදමිටත ලං

ාම්පූර්ණ ට්තජ ලං‘අු ා්ත‘ ලං  . ලං 

 

 ඈ)  ත්තලර් ලංජඩුලකට ලංාහ ලංාපක්ෂ්ඨණි  ලංඇගයීම් ලං ිනටුද ලංප  ලංිනරී ම් ජ ලංජගි්ත ලං6 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලං

විින්ත ලං වහු ේ ලං 2002.8.7 ලං දිජැති ලං මිපිට ලං (පි5) ලං ජගි්ත ලං වි ශයෂ්ඨ ලං අදධපජට ලං  ටොු ලං  ක ලං යජා   ලං

රපාම්පපනජ ලංජපර් ග ප ේශට්ත ලංාහ ලං යපජාී ලං ුනල් ලං කරය ල්ඛ ලංවිිවිධපජ ලං අුමද, ලං ‘ඇගයීම් ලං ජො ක‘ ලං

ාහ ලං‘ ජොපැදති ලංපපර්ශදට්ත‘ ලංාම්පූර්ණ ට්ත ලං‘ඇගයීම් ලං ක ලංාහ ලං ා යපග  ලංපපර්ශදට්ත‘ ලං දුමදත ලං

් ේශ ලං ක ලං ජොහැිනට. ලං 

 

 ඉ) අජපාී ලං ජඩුලකට ලං විින්ත ලං  ා යප ලං  ගජ ලං අුමජැතිට ලං කබප ලං  ජ ලං ඇති ලං ‘ඇගයීම් ලං  ක ලං ාහ ලං  ා යපග  ලං

පපර්ශදට්ත‘ ලං දුමදත ලං ැජැ ා ලං හ  ලංරප පිකාද ලංකබප ලං ජ ලං ජොතිබූ ලං‘ඇගයීම් ලං ජො ක ලංපපර්ශදට්ත‘ ලං ලං

් ේශ ලංිනරීජත ලංඉල ලංකබප ලං ජජ, ලංයජා   ලංරපාම්පපනජ ලංඇගයීම් ලංක්රි්ටපදමි   ලංාම්ජාට්ත ලංනැංද ලංඅදඥපදත ලං

කක් ලංිනරීජක් ලංාහ ලංඅජපාී ලංජඩුලක ලංතීයණට ලංඅු ලංඅු   ලංඋල්කාඝජට ලංිනරීජින. ලං  

 

 ම) ‘ජීවිත ටහ ටාමානු රේෂ   නසමාන්තකයහි කමකහයුම් පලපුරුද්ස‘, ‘ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  

කමකහයවීම ටඳහා මූලු ධ්යායආතා ය‘ ටහ ‘්නා ත  ුාපාර ටස නසධ්යනය කි ආම ටඳහා  ුාපාර 

ටැලසුම්‘ යන ඇ ීම් ටාධ්ය  ටඳහා ‘ලකුණු ප්රයද්රාානය කි ආකම් පද්ධ්යතිය‘ මත ‘කශ්රල ණි ත  ර‘ තිබූ 

ඇ ීමට ලේ වූ ්කනකු අ පානසශ් යන්හි ටහති   ල  ු ට්වා න් යටක අ වූ මූලි  

්යිති ාසි ම් ආක්රරම ය කි ආමකි. ( ඩ කි ආමකි.) 

 

 එ) තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු  විසින් කශ්රල ණි ත ක්රරමය ට විකශ් ෂිත නිනස ාය  මත සිදු  රනු ලැබූ 

ක්රි යා ලිය ට එ ැනි ටැ  ටහිත ටහ කහොර රහකට  සිදු  ල ආකද්ශ් ය, රජකේ ටමට්ව 

‘ප්රයටම්පාසන ඇ ීම් ක්රි යා ලිය‘ ‘විහිලු ේ‘ බ ට ප අ  ර ඇත.  

 

 ඒ) එකට ම  ඉහත ඇ යුම් ක්රි යා ලිකයන් පසු  කතෝරා  නු ලැබූ ඩිට්ටිල ආට ් ම්පැනි ඔෆ් ශ්රීත ලස ා 

ටමා ම (24  න   උ අතර ාර), ඒ ද න් ට්කපන්ට් ටහ ටමා ම (25  න   උ අතර ාර,) යන 

ටමා ම් කස ම මුලු  ශ්කයන් ශ්ේතිම අ ලැයිට්තු ත කපොදු ටමා ම් කලට පැ තිනි. 

 

 උ) ක අ ආ ප අ වූ කමම ලැයිටත්ු ත කපොදු ටමා ම් කසක හි ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  90 %   

ක ොටට් මිලදී  ැනීම ටඳහා වූ ්යිති ාසි ම් ටහ හිමි ම්, ඉහත කී ලැයිට්තු ත කපොදු ටමා ම් 

කසක න් එ   ක ොටට් රු න් විසින් ්යිති රක න ටහ / කහෝ  පාලනය  ර ක න ඉහා ලංකී ලං

 පෞේගමි  ලංාජපගම් ලං න  ලංජගි්ත ලංාපදනී ලංපරිහයණට ලංිනදු ලං යුම ලංකැබ ලංඇති ලංඅාය, ඒ ්නු  එය ඉහා ලං

ාඳහ්ත ලංකැයිාාතුගා ලං පොදු ලංාජපගම් ලං න  ලංාහ ලංවුන්ත ේ ලං  ොතාා රුද්ත ලංහත ලංදාකප ලංිනරීජින. 

 

 ඌ) 1996 ලංඅා  ලං1 ලං නයණ ලංයපජාී ලංදීපපපය ලංරපතිාාාා යණ ලං  ොිනෂ්ඨ්ත ලංාභප ලං (පර්ක්) ලං පජ ාහි ලංවිිවිධපජ ලං

අුමද, ලං ල් ම් ලං ලංනික ලංබක ට්ත ලංපර්ක් ලංහි ලංාපජපජි  ලංදජ ලං පොදු ලං් ට ජා යි්ත ේ ලංටහපා ලං්යක්ෂ්ඨප ලං

ිනරීජ ලං ාඳහප ලං දීදාාාපපිාජට ලං බකට ලං හිින, ලං තිාාදජ ලං දගඋ ාය පය, ලං සුරැත්ම්ප  ලං හප ලං විනිජට ලං

  ොිනෂ්ඨ්ත ලංාභප   ලං( ාක්) ලංඅධීක්ෂ්ඨ ලංජාජයපල්, ලංපර්ක් ලංවිින්ත ලංිනදු ලං යුම ලංකැබූ ලං ලං ජජ ලංගැතලුදත ලංඅනපළ ලං

ගුම නුමද ලං ාම්බ්තධද ලං ිනදු ලං    යජ ලං විජර්ශජ ලං ාම්බ්තධ ට්ත ලං    ප් ලං විින්ත ලං විජාප ලං බැලීජත ලං

පූර්ද ට්ත ලංඅදධපජට ලං ටොු ලං  ජො ය, ලං ‘ිනදු ලං දජ ලංදයන ලං  ජොනින්තජප ලං  ාය ලං ිනටීජත‘ ලං තයුතු ලං යුම ලං

කැබ ලංඇා.  

 

14.්) 2001.12.31 දිකනන් ් ටන්  නසෂය ටඳහා ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  වි  නය  ල ගිණුම් 

2002.6.11 දිනැති  එහි වි   යින්  න ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් ටහති   රන ලදී. 
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2001.12.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ගිණුම් හි  ටතු පිටපතේ 

“පි14“ ලං කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ආ) 2001.12.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  වි  නය  රන ලස ගිණුම් 2002.6.11 දිනට 

 නවිට පැ තියස, කමකහයුම්  මිටු  මගින් කිසියම් ‘්භිරහට්‘ කහ තු  ට 2002.3.31 දිනට ශ්රීත 

ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ගිණුම් ට ට්  රන කලටට (2001.12.31 දිනට හයආයටම මාට 3  ට 

පම ේ පසු ), ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි වි   යින්  න ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ක ත 

ඉවා ගමේ  ර ඇත. එම ගිණුම් 2002.8.9 දිනැති  ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් වි  නය 

කනො ල ගිණුම්  ශ්කයන් ටළ ා ් අටන්  රනු ලැබ, ටමහරේ ්සහට ්සැේවීම් ඇතුල අ  රමින් 

“අප ලං  ජහි ලං විගණජටක් ලං ඉදිරිප  ලං  ජො යජ ලං බද ලං ාහ ලං ඒ ලං අුමද ලං ජාටක් ලං රප පශ ලං  ජො යු“ ලං

යනුක න් ප්රය ාිකත  ටටහන්  ර ඇත.       

 

 ලං2002.3.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ගිණුම් හි  ටතු පිටපතේ 

“පි15“ ලං කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ඇ) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 2002.3.31 දිනට වි  නය කනො ල ගිණුම් ජාපාී්තාය ලංගිණුම් ලං

රපිනතී්තත ලං අුමද ලං ජැදා ලං ඉදිරිප  ලං  ක ලං බදත සේ මින් ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් 2002.8.9 

දිනැති  ඉදියආප අ  ර ඇත.  

 

ඈ)  ජ හයුම් ලං ිනටු දහි ලංාතහ්ත ලංදකත ලංඅුමද,  

   

i) අර්ජාාට් ලංඇ්ත ප ලංටාේ ලංවිින්ත ශ්රීස ලංකා ප ලංයක්ෂ්ඨණ ලංාාාාාප දහි ලංල්කී ලංරප පශට්ත ලංජාපාී්තාය ලං

ගිණුම් ලංරපිනතී්තත ලංඅුමද ලංජැදා ලංා ාා ලං ය ලංඉදිරිප  ලංිනරීජ ලංාඳහප ලං ට ජාජපදක් ලංටදුම ලංකැබ ලං

ඇති ලංඅාය, ලං අයිඒඑාා ලං විගණජට ලං (ජාපාී්තාය ලංගිණුම් ලංරපිනතී්තත ලංඅුමද ලංවිගණජට) ලංාඳහප ලං

ගපාාතුද ලං දශ ට්ත ලංඇජරි පුම ලං  ලොකර් ලං 81,000/- ලං  ලං   ලං පජණ ලංිනක ලං ගණ්ත ලංඉදිරිප  ලං ය ලං

ඇා.   

 

ii) ශ්රීස ලංකා ප ලංයක්ෂ්ඨණ ලංාාාාාප   ලංඅාපජපජී ලංගුම නුමද ලංාඳහප ලංපර්ක් ලංහි ලංපූර්ද ලංඅුමජැතිට ලංඅදශී ලං

බද ලංන්තදින්ත ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  ක ත ය නු ලැබූ ‘විට්මකයන් ඇල ග ගිය ලිපිය‘ 

(පි 18) ටම්බන්ධ්යකයන් කමකහයුම්  මිටු  විසින් ටටහන්  ර ඇත.  

 

2002.1.25, 2002.2.13, 2002.2.18, 2002.3.22 ටහ 2002.10.3 දිනැති 

කමකහයුම්  මිටු ටටහන්  හි  ටතු පිටප අ පිිබක ලින් “පි16(ඒ), ලංපි(බී), ලං

පි(සී), ලංපි ලං16(ඩී) ලංාහ ලංපි ලං16(ම)“ ලං  ලංකලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, 

කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ඉ) 2002.3.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ගිණුම් ජාතුන්තර ගිණුම් ප්රයමිතීන්ට ්නුූපල බ ට 

්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් සැරූ ඉහත ට්වා රය පිිබබඳ  තම හැසි ආම කහ තුක න් එ ැනි 

ත අ යේ ටනාව  ල රජකේ උපකද්ශ් යන් වූ ‘පීඩබ්ලි් සී‘ විසින් ප්රයශ්්න  රනු ලැබුක්  නැත.  
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15.්) රජය ටමඟ වූ ඔවුන්කග් ගිවිසුකමහි (පි2) විධිවිධ්යාන ්නු , කමකහයුම්  මිටුක හි ්ධීේෂ ය 

යටක අ, ගිවිසුකමහි ් ශ්ු ටසවිධ්යානයන් ටහ ටැලසුම් සිදු  රමින්, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 

ක ොටට් 90 % ේ විකිණීම සිදු  ර ක න යාම ටඳහා , ‘පීඩබ්ලි් සී‘, රජකේ උපකද්ශ් යන් කලට 

 ෘ අතීය කට  ා න් පියආනැමීමට  ටයුතු  රන ලදී.  

 

ආ) 2002.6.11 ලංදිජ ලංදජ ලංවිත, ලං2001.12.31 ලංදිජත ලංශ්රීස ලංකා ප ලංයක්ෂ්ඨණ ලංාාාාාප   ලංවිගණජට ලං යජ ලංකන ලං

ගිණුම් ලංාතුද ලංතිබිට ජ, 20028.9 දිනැති ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් ටම්පාදිත 2002.3.31 දිනට ශ්රීත 

ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි වි  නය කනො ළ ගිණුම් මත පසනම් ක මින්, ්කනකු අ  රුණු 

්තරතුර, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 90 % ක ොටට් විකිණීම ටඳහා ්නසපනයන් ලැබී ඇත.  

 

ඇ) 2001.12.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  වි  නය  රන ලස ගිණුම් මගින් ගිණුම් ර  

ප්රයතිප අතීන්ට ්නුූපල  කශ් ෂ ප්රමකයහි ජස ම   අ ම් ටහ ජස ම   කීම් ක න් ක න්  ඉදියආප අ 

 ර තිබියදී, ශ්රීස ලං කා ප ලං යක්ෂ්ඨණ ලං ාාාාාපද ලං විින්ත ලං අුමගජජට ලං  යුම ලං කැබූ ලං ගිණුම් යණ ලං

රපතිප තී්ත ග්ත ලං අපගජජට ලං  දින්ත ලං  තයුතු ලං  යින්ත, 2002.3.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  

ටසට්වාක හි වි  නය කනො ළ ගිණුම් මගින් එකට  කශ් ෂ ප්රමකයහි ජස ම   අ ම් ටහ ජස ම 

  කීම් ක න් ක න්  ඉදියආප අ  ර කනොතිබුණු ්තර, ඒ ටම්බන්ධිත ටටහනේ කහෝ ඉදියආප අ  ර 

කනොතිබුණි.  

 

ඈ) එ ාය ලංඉහා ලංගිණුම් යණ ලංරපතිප තී්ත ලං දජාා ලං ය ලං තයුතු ලං  ල් ලංත්ජක් ලංනිාපන ලංට්තජ ලංපිළිබඳද, 

2002.8.9 දිනැති ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් කග් 2001.3.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  

වි  නය කනො ල ගිණුම් මත කිසිදු ්යුර  කහ තු සේ මින් පැහැදිලි කි ආමේ ලබා දී කනොතිබුණි. 

සිදු  ර තිබුකණ්, 2002.3.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ගිණුම් ජාතුන්තර ගිණුම් ර  

ප්රයමිතීන්ට ්නු  නැ ත ඉදියආප අ  ර තිබීම පම කි. 

 

ඉ) පසුද ලං13 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංවිින්ත ලං   ප් ලං දා ලං හමි ලං ය ලංතිබූ ලංපරිදි, ලං ලංජාපාී්තාය ලංගිණුම් යණ ලං

රපිනතී්තත ලංඅුමද ලංජාාගජ ලංද  ම් ලංාහ ලංජාාගජ ලංදගකීම් ලංතුකජට ලං ක ලං ශයෂ්ඨ ලංප්රන ටහි ලංපැහැදිමිද ලංනක්දප ලං

තිබිට ලංයුතු ලංබද ලං හ  ලංඑහි ලංාතහජක් ලංදශ ට්ත ලංඇතුක  ලං ය ලංතිබිට ලංයුතු ලංබද ලංජාපාී්තාය ලංගිණුම් යණ ලං

රපිනති ලංජඩුලකට ලංවිින්ත ලංාහුනරු ලං ය ලංති බජ ලංබද ලංාඳහ්ත ලං ය ලංඇා.    

 

16.්) 2002.8.9 දිනැති  ඉදියආප අ  රනු ලැබූ 2001.3.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  වි  නය 

කනො ල ගිණුම් මත පසනම්  ‘පීඩබ්ලි් සී‘ විසින් ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ක ොටට් 90% ේ 

විකිණීම ටඳහා 2003.4.11 දිනැති ගිවිසුම  පිිබකයල  රනු ලැබීය.  

 

 ආ) එබැවින්, 2003.4.11 දිනැති ගිවිසුකමහි 4  න   න්තිය මගින්  ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 

ක ොටට් 90 % විකිණීම  ටඳහා  2002.3.31 ටහ 2003.4.11  න විකුණුම් දින ්තර ුදද්ධ්ය  ාර  

ප්රයාග්ධ්යනය  ැඩි කි ආම කහෝ ්ඩු කි ආම මගින්,  ඉහත ටඳහන් රුපියවා මිලියන 6050    ැනුම් 

ටැලකීකම්  ටිනා ම ටඳහා  න  ැලපීම් ටපයා දී  ඇත;    ජස ම   අ ම්  ලින් ජස ම   කීම් 

්ඩු  ර සැේවීම යනුක න්, 2003.4.11 දිනැති ගිවිසුකමහි ුදද්ධ්ය  ාර  ප්රයාග්ධ්යනය යන්න ්නසව 

සේ ා ඇත. 

 

 ඇ)  ැනුම් ටැලකීම ටඳහා  න ඉහත කී  ැලපීම්   නය කි ආම ටඳහා, ‘2003.4.11 දිනැති ගිවිසුකමහි 

විධිවිධ්යාන ප්රය ාර  ‘පීඩබ්ලි් සී‘ විසින් පිිබකයල කි ආම් සිදු  රමින්,  ැනුම් ටැළකීම ටඳහා එ ැනි 

 ැලපීම් සිදු කි ආම ටඳහා, ශ්රීස ලං කා ප ලං යක්ෂ්ඨණ ලං ාාාාාප දහි ලං   ොතාා ලං 90 ලං % ලං විිනණූ ලං පනජජ ලං
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ජා, අර්ජාාට් ලං ඇ්ත ප ලං ටාේ ලං විින්ත ලං අ ා්ත ලං  යුම ලං කැබූ, ලං ශ්රීස ලං කා ප ලං යක්ෂ්ඨණ ලං ාාාාාප දහි ලං ජාාගජ ලං

ද  ම් ලංාහ ලංජාාගජ ලංදගකීම් ලංනක්දින්ත ලං2002.3.31 ලංදිජත ලංදජ ලං ශයෂ්ඨ ලංප්රනට ් ශ්ු බ  ඉවාලා ඇත. 

 

 ඈ) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි  ළමනා ා ආ අ ය 2003.4.11 දින  ැනුම් රු න් විසින් ප රා 

 ැනීකමන් ්නතුරු , ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  විසින් ්නු මනය  රනු ලැබූ ගිණුම් ර  

ප්රයතිප අතීන්ට ්නුූපල , නැ ත  තා ේ ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ජස ම   අ ම් ටහ ජස ම 

  කීම් කශ් ෂ ප්රමකයහි ක න් ක න්  සේ මින්, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 2002.12.31 

දිකනන් ් ටන්  නසෂය ටඳහා වි  නය  ල ගිණුම් ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් ටහති   රනු 

ලැබ ඇත.  

 

 ඉ) 2001.12.31 ලං දිජත ලං ාාා්තනජප ජ  ලං අගට්ත ලං  ප්තුමම් ලං  යජ ලං 2002.12.31 ලං දිජත ලං ශ්රීස ලං කා ප ලං

යක්ෂ්ඨණ ලංාාාාාප දහි ලං ශයෂ්ඨ ලංප්රනට ලංජගි්ත, ලංශ්රීස ලංකා ප ලංයක්ෂ්ඨණ ලංාාාාාප දහි ලංරුපිටල් ලංිනමිටජ ලං3000 ලං

ඉක්ජවූ ලංාාාපදය ලංද  ම් ලංඅතීාටත ලංබකපපජ ලංපරිදි, ලංඑජම් ලං2001.12.31 ලංදිජත ලංජාාගජ ලංද  ම් ලං කා ලං

ජැදා ලංරප පශ ලං ය, ලංඒ ලංාඳහප ලංිනිනදු ලං හයතු ලංාඳහ්ත ලංිනරීජක් ලං ජොජැතිද ලං ලං තයුතු ලං ය ලංඇති ලංබද ලං හමි ලං

 ය ලං ඇා; ලං එදැනි ලං රපශාජ පරී ලං රපති-රප පශට්ත, ලං යජාට ලං  දා ලං  ගවීජ ලං ාඳහප ලං  ලං ගැුමම් ලං ාැළකීජ ලං ිනදු ලං

ිනරී ම් ලංගැකපීම් ලංාඳහප, ලංජද ලං පය  ලංරපපේධජට ලංජා ලංඅහිා ය ලංබකපෑම් ලංිනදු ලං යුම ලංඇා. ලං 

 ලං ලං 

2002.12.31 දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  ගිණුම් හි  ටතු පිටපතේ 

“පි17“ ලං කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ම) පනසේ විසින් ඔවුන්කග් 2002.10.9 දිනැති ලිපිය මගින් ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  ක තින් 

ඉවා ගමේ සිදු  රමින්, සැනට සිදු ක කරන ප්රයති යුශහ ත කි ආකම් ක්රි යා ලිය ් ටන්  න කතේ, 

ටාමානු  ුාපායආ   ටයුතු  ලන් බැහැර  කිසිදු ආධ්යාර  ටහ ්ති - විකශ් ෂ  නුකසනු  ලට 

කනොබැකඳන කලටට ඔවුන්හට සන් ා ඇත.  

 

2002.10.9  දිනැති එම ලිපිකයහි  ට අ ය පිටපතේ “පි18“ ලංකලට ටළකු  

 ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර 

 න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

එ) ‘පීඩබ්ලි් සී‘ විසින් ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ක ොටට් 90 % විකිණීම ටඳහා ගිවිසුම  යුශහ ත 

කි ආකම්දී, ඉහත ටඳහන් පයආදි, ‘ාජාාා ලං ශුේධ ලං ද  ම්‘ ලං දැංවිජ ලං  හ  ලං අක්වීජ ලං ගණජට ලං ාඳහප ලං

ාැළකීජ ලං දුමදත,  ම අ ාරජන  කලට, ුදද්ධ්ය  ාර  ප්රයාග්ධ්යනය  න ‘ුදද්ධ්ය ජස ම   අ ම්‘ හි 

්ඩුවීම කහෝ  ැඩිවීම පම ේ ලබා දී ඇත.  

 

ඒ) 2002.12.31 ලං දිජත ලං ශ්රීස ලං කා ප ලං යක්ෂ්ඨණ ලං ාාාාාප   ලං විගණජට ලං  යජ ලං කන ලං  ශයෂ්ඨ ලං ප්රනට ලං රප පයද, ලං

2002.12.31 ලං දිජත ලං ශ්රීස ලං කා ප ලං යක්ෂ්ඨණ ලං ාාාාාප   ලං  ළජජප යණ ලං ාහ ලං පපකජට ලං ටත   ලං දජ ලං

පහසු ද්ත ලංඋපකබ්ි ලංවූ ලංාජාාා ලං් ට ජාජ ලං ළඹ ලංරු. ලංිනමිටජ ලං22,616.7 ලං කා ලංරප පිකාට. ලං 

 

17.්) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි වි   යින්  න ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින්, 2003.4.11  විකුණුම් 

දිනට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ගිණුම් පිිබකයල  ල යුතු ටහ   ැනුම් ටැළකීම ටඳහා  න 

් ශ්ු  ැලපීම් ට ට් කි ආමට, එකී 2002.3.31 ටහ 2002.4.11 දින කස  ්තර ශ්රීත ලස ා රේෂ  

ටසට්වාක හි ුදද්ධ්ය  ාර  ප්රයාග්ධ්යනකේ  ැඩිවීම කහෝ ්ඩු වීම   නය ටැපයිය යුතු  ඇත.     



22 

 

 

ආ) ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින්, 2004.3.26 දිනැති  සිය ් අටනින් 2003.4.11 දිනට ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක්  ගිණුම් නැ ත  තා ේ වි  නය කනො ල ගිණුම් කලට  “අප ලං  ජහි ලං

විගණජටක් ලං ඉදිරිප  ලං  ජො යජ ලං බද ලං ාහ ලං ඒ ලං අුමද ලං ජාටක් ලං රප පශ ලං  ජො යු“ ලං යනුක න් ලං

ප්රය ාිකත  ඉදියආප අ  රනු ලැබ ඇත. 

 

ඇ) 2003.4.11 දිනැති ගිවිසුකමහි 4  න   න්තිය ප්රය ාර ,  ැනුම් ටැළකීම ටඳහා  ැලපීම් සිදු 

කි ආකම් ඉහත   නය කි ආම් ටම්පූනස  කි ආම 2003.4.11 ලංදිජ ලංිනත ලංදිජ ලං60 ලං ත ලංදලප ලංපසුද ලං ජොවිට ලං

යුතු ලංඅාය, ලංඑට ලං2003.6.11 ලංවිට. ලං ලං 

 

ඈ) ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් විසින් එකට  ඉදියආප අ කි ආම සිදු කනො රමින්, එය ටම්පූනස  කි ආම ටඳහා 

2003 ජූනි සිට 2004 ඔේකතෝබනස සේ ා, දීනසඝ කියආම් 16 ේ, ඔවුන් විසින් ටෘජු ම ටහ / කහෝ ශ්රීත 

ලස ා රේෂ  ටසට්වා  හරහා ඉවා ගම්  ර ලබා ක න ඇති ්තර, ඔවුන් විසින් එම  ානසයය 

ටම්පූනස  කි ආමට ආටන්න බ  ්ඟ මින්  ටයුතු  ල ්තර,  ක කට  ක ත අ ් ටානකේදී සිය 

රාජ ායආය ටහ යුතු ම ඉටු කි ආම ප්රයශ්න් ා ආ කලට බිඳ සැමීය. රජකේ උපකද්ශ් යින්  ශ්කයන් 

‘පීඩබ්ලි් සී‘ කමම ත අ ය ටම්බන්ධ්යකයන් සැනු  අ විය යුතු  තිබුණි.    

 

ඉහත දීනසඝ කි ආම්  ලට ්සාළ   නුකසනු  ල  ල ලිපි  ටතු පිටප අ 

“පි19“ ලං කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ඉ) එදැනි ලංවිශපක ලංරපජපණප ජ  ලංදටිජප ජින්ත ලංයුතු ලංයජා   ලංගුම නුමදක්, ලංවිගණජට ලං ජො ළ ලංගිණුම් ලං

ජා ලංපනජම්ද ලංිනිනදු ලං කාින්ත ලංනිගජජට්තත ලංඑළඹිට ලං ජොහැිනට.   

 

18.්) කමම  ්ටලු ට ්සාළ  නුකසනු  හා ටම්බන්ධිත  විකශ් ෂකයන් රජය ක ත ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් 

ටහ පීඩබ්ලි් සී විසින්  ෘ අතීය කට  ය ලබා දීකම්දී  සිදුවූ  ෘ අතීයමය විෂමා ාරය ටම්බන්ධ්ය 

 රු  පිිබබඳ , ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනකේ ආ ාර ධ්යනසම පිිබබඳ  මිටු  විසින් 

විමනසශ්නයේ සිදු  රනු ලැබූ බ , මහජන ටාමාජි යකු විසින් සිදු  රනු ලැබූ පැමිණිවාලේ මත, 

මාධ්යුයන්හි  ානසතා විය.  

 

ආ) ක ෝප්හි ටභාපති වූ 33  න   උ අතර රු විසින් ඉහත ටඳහන් විමනසශ්නයට ්සාළ , ඔහුකග් 

2006.10.05 දිනැති ලිපිය මගින් සන් න ලදු , ක ෝප් විසින්  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  

ටම්බන්ධ්යකයන් ප ආේෂ  සිදු  රනු ලැබූ 13  න   උ අතර රුකග් 2006.10.6 දිනැති ලිපිය 

මගින්, 33  න   උ අතර රු  න ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනකේ ආ ාර ධ්යනසම 

පිිබබඳ  මිටුක හි ටභාපති ක ත කයොමු  රනු ලැබ ඇත.  

   

ඉහත ටඳහන් ලිපි ල  ටතු පිටප අ මට ්සාළ ඇමුණුම් ටමඟ “පි20(ඒ) ලං

ාහ ලංපි20(බී)“ ලංකලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ඇ) 13  න   උ අතර රුකග් 2006.10.5 දිනැති ලිපිකයහි ඇමුණුම් මගින් 13  න   උ අතර ාර 

එ  ට පනසේ හි ටභාපති විසින් 7  න   උ අතර ාර පී. බී. ජයසුන්සර ක ත පිටප අ ටහිත  

්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ක ත ය නු ලැබූ 2004.11.17 දිනැති ලිපි කස ේ පිිබබඳ  කහලි ක් .  
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ඈ) මාධ්යු මගින්  ානසතා වූ පයආදි, ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනකේ ආ ාර ධ්යනසම පිිබබඳ 

 මිටු  විසින් සිදු  රනු ලැබූ විමනසශ්නකයන් පසු , ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී කග් බැලූ 

බැවාමට කපකනන  ෘ අතීයමය විෂමා ාරයේ සිදු  ඇති බ  කටොයා  න්නා ලස ්තර, ්නසනට් ද 

ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී පැ ැ අම ටම්බන්ධ්යකයන් නීතිය මගින් විධ්යාන  ර ඇති පයආදි 

ප ආේෂ යේ පැ ැ අවීම ටඳහා විනය  මිටු ේ ප අ  රන කලට නිනසකද්ශ්  රන ලදී. ක කට  

වු ස 31  න   උ අතර රු ටභාපති කලට  ටයුතු  ල, ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ 

ආයතනකේ  වුන්සිලය විසින් එකට  කි ආමට ්කපොකහොට අ  වී ටහ එකට  සිදු කි ආම කනොටළ ා 

හැර  ටයුතු  රන ලදී. 

 

ඈ) මාධ්යු මගින්  ානසතා වූ පයආදි, ඉහත ටඳහන් ආ ාර ධ්යනසම පිිබබඳ  මිටුක හි ප ආේෂ ය සිදු 

ක කරන  ාලකේදී,  ු ට්වාපිතමය විධි නිකයෝ ය ්නු   වුන්සිලය විසින් විනය  මිටු ේ 

ප අ කි ආම නිකෂ ධ්යනය කි ආම ටඳහා, 1959 ්ස  23 සර , ටසකශ්ෝධ්යනය  ල පනකතහි ප්රයතිපාසන, 

 ඩා අ විකශ් ෂිත  එහි 10  න   න්තිය උවාලසඝනය  රමින්,  ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ 

ආයතනකේ  වුන්සිලකේ රජකේ ටාමාජි  කලට 22  න   උ අතර ාර විසින්, ප්රයතිකෂ ධ්යනය 

කි ආමකින් කතොර ,  ඔහු ම,  ප අ  ර  නු ලැබීය; එම විනය  මිටු  ත ම අ ප අ කි ආමට 

නියමිතය. 

 

19.්) 2005 කසටැම්බනස මටදී, ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී හි පැ ැ අම පිිබබඳ ටළකුණු  ර, 

්සාළ  රුණු විටඳා  න්නා කතේ පයආපාලනමය ක්රි යා මානස යන්  ැනීම නිනසකද්ශ්  රමින්, පනසේ 

හි බලයල අ නිලධ්යා ආ,  3  න   උ අතර ාර රාජු  ු ටාය ප්රයතිටසට් ර  ්මාතු විසින්, 

 ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටම්බන්ධ්යකයන් ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්යේ  කයොමු  ල  ්තර, 

්සාළ පානසශ් යන්ට එකරහි  නීති ක්රි යාමානස   ැනීම  ඩිනම්  රවීම ටඳහා, 2005.2.9 දිනැති  

ටහ 2005.4.11 දිනැති    ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී ක ත කම්  න විට අ ලිපි ය න ලස 

ටහ 2005.4.11 දිනැති   ැනුම් රු න් ටහ ඇප රු න් ක ත ලිපිය කයොමු  ල, 37  න 

  උ අතර රු විසින්  ටයුතු  රන ලදී. 

 

ඉහත ටඳහන් 37  න   උ අතර රු විසින් 2005.2.9 ටහ 2005.4.11 

දිනැති  ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී ක ත  ය න ලස ලිපි 4 ටහ 

2005.4.11 දිනැති    ැනුම් රු න් ටහ ඇප රු න් ක ත යැවූ ලිපිකේ 

ටතු පිටප අ පිිබක ලින් “පි21(ඒ) ලංාහ ලංපි21(බී), ලංපි22(ඒ), ලංපි22(බී) ලංාහ ලං

පි23“ ලං කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

ආ) 3  න   උ අතර රුකග් 2005 කසටැම්බනස කයොමු  රන ලස  ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්ය මත 

කිසිදු ක්රි යාමානස යේ  නු ලැබූ බ ට කපන්නුම් කනො රයි.  

 

ඉහත ටඳහන් ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්කේ ටතු පිටපතේ  “පි24“ ලංකලට 

ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් 

භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

20.්)  19  න   උ අතර ාර පීඩබ්ලි් සී හි කජුෂ්හ හවුවා රු කමකහයුම්  මිටුක්  ටාමාජි යකු කලට 

ප අ , රජකයහි උපකද්ශ් යින්  ශ්කයන් ‘පීඩබ්ලි් සී‘ කතෝරා  නු ලැබ, එයින් පසු කමකහයුම් 

 මිටුක්  ටාමාජි යකු කලට  ටයුතු  ර ක න යමින්, ‘පීඩබ්ලි් සී‘ හි  ානසයයන් ්ධීේෂ ය 
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කි ආම ටහ ඔවුන්කග් ක වීම් ්නුමත කි ආමට  ටයුතු  රන ලදී. පනසේහි වි   යින් විසින් කම් 

ටම්බන්ධ්යකයන් ප්රයශ්්න  රනු ලැබූ බ  ් කබෝධ්ය ක යි. (යහපත පිිබබඳ ඝ දටනයේ කහ තුක න් 

කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි  ම ආනා ධ්යනසමර අනම් 2002 ජූලි මට ඉවාලා ්ට්වී ඇත.) 

   

2002.12.5, 2002.11.14, 2002.8.14 ටහ 2002.7.29 දිනැති කමකහයුම් 

 මිටු ටටහන්  හි  ටතු පිටප අ පිිබක ලින් “පි25(ඒ), ලංපි25(බී), ලංපි25(සී), ලං

ාහ ලංපි25(ඩී)“ ලං ලංකලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

 ආ) 16  න   උ අතර ාර පනසේ හි ටභාපති ටහ කමකහයුම්  මිටුක්  කවා ම් විසින් ‘ නුකසනු 

පාල ‘  ශ්කයන් කමම  නුකසනු  කමකහය වූ ්තර, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 90 % ක ොටට් 

විකිණීකම් ගිවිසුම ක්රි යා අම   රන දිනය  න 2003.4.11 දින ඉතා ආටන්න  පූනස කයන්, 2003 

මානසතු මට හවුවා රු කු  ශ්කයන් ‘පීඩබ්ලි් සී‘ ට ටම්බන්ධ්ය විය.  

 

 ඇ) ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 100%   ්යිතිය රජය ටතු  තිබියදී එහි වි    රුන් වූ ්නසනට් ද 

ඇන්ඩ් යසග්,  ැනුම් රු න් ක ත ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ක ොටට් 90 % ේ විකිණීකමන් 

පසු ස ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි වි   යින් කලට  ටයුතු  ල ්තර, එකට  කි ආම 

කහ තුක න්, රජය ක නුක න් සිය රාජ ායආය ටහ යුතු ම ඉටු කි ආමට ්කපොකහොට අ වූ ්තර, ටහ 

එය ඉටු කි ආම කනොටළ ා හැර  ටයුතු  රන ලදී.  

 

 ඈ) පනසේ හි ටභාපති / කජුෂ්හ උපකද්ශ්   ශ්කයන් කමම  නුකසනු  කමකහය වූ  එයින් පසු , 

මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම් ටහ පනසේ හි නිල බලකයන් ප අ වූ ටාමාජි  වූ 7  න   උ අතර රු, 

්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් හි කජුෂ්හ ප්රයතිප අති උපකද්ශ්  වූ බැවින්, යජා   ලංටහපා ලං්යක්ෂ්ඨප ලංිනරීජත ලං

පිටදය ලංගැනීජත ලංඅ පො හොා  ලංවූ ලංඅාය, ලංඑ ාය ලං තයුතු ලංිනරීජ ලං ජොාළ ප ලංහැය ලං තයුතු ලං යජ ලංක ජ.   

 

21.්) 33  න   උ අතර රු විසින් ටභාපති අ ය සැරූ ක ෝප් විසින්  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  

ටම්බන්ධ්යකයන් විමනසශ්න සිදු කි ආමට  ටයුතු  රන ලස බ ස මාධ්යු මගින්  ානසතා  රන ලදී.  

 

 ආ) ක ෝප් විසින් සිදු  රනු ලැබූ විමනසශ්න කිහිපය   ානසතා න්,  ානසතාක්  362 ටහ 363 කේසයන්හි 

පහතින් ක න හැර සේ ා ඇති පයආදි,  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනුක්  ්න්තනස මධ්යු  ානසතා ස 

ඇතුල අ , ක ෝප් හි  ානසතා න් 2007.1.12  දිනැති හැන්ටාඩ්  ානසතාක්  ්න්තනස ත  ඇත.  

 

   “ශ්රීස ලංකා ප ලංයක්ෂ්ඨණ ලංාාාාාප දහි ලං  ොතාා ලං90 ලං% ලංක් ලංවිිනණීජ 

 

1. ්මාතු මණ්ඩල ්නුමැතියකින් කතොර ,  රු. ්මාතු මිලින්ස කමොරක ොඩ විසින්, 

2002.1.21 දින, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි ක ොටට් 90 % ේ විකිණීම 

කමකහයවීම ටඳහා කමකහයුම්  මිටු  ප අ  ර ඇත. 

 

2. ්මාතු මණ්ඩල ්නුමැතියකින් කතොර , කමකහයුම්  මිටු  විසින්, 2002.4.10 

දිනැති , ඇමයආ ානු කඩොලනස මිලියන 1.6    ාට්තු ේ මත,  

ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට්ූපපනසට් (පීඩබ්ලි් සී) ශ්රීත ලස ා ටම  ටහකයෝගී අ කයන් 

ප්රයයිට්ක ෝටනසහවුට්ූපපනසට් (පීඩබ්ලි් සී), ඉන්දුනීසියා,  රජකේ උපකද්ශ්  රුන් 

 ශ්කයන් ප අ  ර ඇත. ( නසතමානකේදී එය ශ්රීත ලස ාක්  ්නුපාතය ්නු  රු. 

මිලියන 172.8 කි.)  
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3. තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු  ප අ කි ආම ටඳහා 2002.4.18 දිනැති  ්මාතු මණ්ඩල 

්නුමැතිය ලැබ ඇත.  - ඒ  න විට අ ‘පීඩබ්ලි් සී‘ කතෝරා ක න ඇත. 

 

4. මහාභාණ්ඩා ාර කවා ම් විසින් තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටු  ප අ කි ආම ටඳහා 

්මාතු මණ්ඩල ්නුමැතිය ලැබා දී ඇති නමු අ, මහාභාණ්ඩා ාර කවා ම් ඔහු 

විසින් කටන්ඩනස මණ්ඩලය ප අ කි ආමට  රනු ලැබූ ඉවා ගම ප්රයතිේකෂ ප  ර,  

කටන්ඩනස මණ්ඩලය ්මාතු මණ්ඩලය විසින් ප අ  ල යුතු බ ට තීර ය  ර ඇත.  

 

5. ්මාතු මණ්ඩලකේ ්නුමැතිය කනොලැබීම කනොටළ ා හයආමින්, මහාභාණ්ඩා ාර 

කවා ම් විසින් ඔහු ම ටභාපති  ශ්කයන් ප අ  ර, ්මාතු මණ්ඩලය විසින් ප අ 

 රනු ලබන කටන්ඩනස මණ්ඩලය (සීඒටීබී) ප අ කි ආමට මහාභාණ්ඩා ර නිකයෝජු 

කවා ම්හට  ටයුතු කි ආමට කහ තු වී ඇත.  

 

6. ලසසු ඇ ීම සිදු කි ආකමන් පසු , ්යිඑන්ජී ආයතනි  ටහ රාජු උපකද්ශ්  

කට  ා   (කහොලන්ඩ්) ටමඟ එේ ,  ඩිට්ටිල ආට්  ම්පැනි ඔෆ් ශ්රීත ලස ා ටමා ම, 

ඒ ද න් ට්කපන්ට් ටහ ටමා ම, ඒ ද න් ඉන්ෂු රන්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම 

ඇතුල අ  ුාපාර ටමූහය ක ත, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  90 % ක ොටට ්

විකිණීමට, 2003.3.25 දිනැති  නිනසකද්ශ්  ර ඇත.  

 

7.  එදිනම, එනම් 2003.3.25 දිනම  ‘සීඒටීබී‘ විසින් තාේෂණි  ඇ ීම්  මිටුක්  

නිනසකද්ශ්යන්, නිනසකද්ශ්  ර ඇත. 

 

8.  ඉහත  ුාපාර ටමූහය ක ත  ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  90 % ක ොටට් විකිණීම, 

2003.3.27 දිනැති ්මාතු මණ්ඩල ටසකද්ශ්ය මගින් නිනසකද්ශ්  ර ඇත. 

 

9. මිවාකෆෝඩ් කහෝවාඩිසග්ට් (කපෞද් ලි ) ටමා ම, ටහ ්ේක රළ ටමා මේ වූ,  

2003.3.28 දින ජිකොෝවාටාහි ටසටව්ාපිත ග්රීසන්ල්වාඩ් පැසික්ේ මඑම් කහෝවාඩිසග්ට ්

ලිමිටඩ් ටමඟ, ක ොටට් විකිණීකම් ටහ මිලදී  ැනීකම් ගිවිසුම, 2003.4.11 දිනැති  

් අටන්  රන ලදී. ්මාතු මණ්ඩල ්නුමැතිය ලස 2003.3.27 දින  න විට එම 

ටමා කමහි පැ ැ අමේ කනොතිබුණි. 

 

10. කමම ටමා ම් කස  ලසසු ඉදියආප අ  ල ්ය කනොවූ ්තර, ඔවුන් ්මු අතන් විය. 

 

11. එකී විකිණීම, වි  නය කනො ල ගිණුම් මත පසනම්  සිදු  රනු ලැබූ ්තර, 

එබැවින් එ ැනි කිසිදු ්යුර  ක ොටට්  නුකසනු  ට ඇතුල අ වීම සුදුසු කනොක් . 

එකට ම එම ගිණුම් ූපට කලට කහොර රහකට  ටහ කචතනාක න් යුතු  සිදු  ර ඇති 

බ  කපනී යයි.   

 

12.  එකී  ස ා ටහ ත  ානසයය ටඳහා ්නසන්ට් ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී 

උපකද්ශ් යින්  ටෘජු ම ටම්බන්ධ්ය වී ඇත.  

 

13.  ‘පීඩබ්ලි් සී‘ හි කජුෂ්හ හවුවා ාර කද්  කරොද්රිහණව, රජකේ උපකද්ශ් යින් කලට 

‘පීඩබ්ලි් සී‘   කතෝරා  නු ලැබූ කමකහයුම්  මිටුක හි ටාමාජි යකු  න ්තර, 

එයින් පසු , කමකහයුම්  මිටු ටාමාජි යේ කලට ‘පීඩබ්ලි් සී‘ හි  ටයුතු 
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්ධීේෂ ය කි ආකම්  ටයුතු සිදු  රමින්, ‘පීඩබ්ලි් සී‘ හි ක වීම් සිදු කි ආමට 

්නුමැතිය ලබා දී ඇත.  

 

14. පනසේ හි ටභාපති ටහ කමකහයුම්  මිටුක්  කවා ම් කලට පනසේ ක නුක න් කමම 

 නුකසනු  කමකහය වූ ්නීලා ස කටොයිටා, 2003 මානසතු මට ‘පීඩබ්ලි් සී‘ හි 

හවුවා රු කු කලට එයට ටම්බන්ධ්ය වී ඇත. 

 

15.  ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි 100%   ්යිතිය රජය ටතු  තිබියදී, ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක හි වි   යින් වූ ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග්, නීති විකරෝධී 

 ැනුම් රු න්හට ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  විකිණීකමන් පසු , එහි 

වි    රුන් කලට  ටයුතු  රමින්, ඔවුන් ටමඟ ටමවය ට ප අ   ටයුතු 

 රමින්, රජය ක නුක න් ඔවුන්කග්   කීම් ඉටු කනො රන ලදී.  

  

16. ක ළස  ටයුතු ්මාතු රයාකග් විෂය සීමා  යටතට එන ශ්රීත ලස ා  රල අ 

   ාධි ා ආ ආයතනකේ ආ ාර ධ්යනසම  මිටු  විසින් සිදු  රනු ලැබූ මූලි  

විමනසශ්නයන්ක න් ්නතුරු , බැලූ බැවාමට කපකනන  රසේ සිදු  ර ඇති බ ට 

ට්වාපිත ක මින්,  ෘ අතීයමය විෂමා ාරයේ සිදු  ඇති බ  කටොයා  න්නා ලස 

්තර, ්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සී පැ ැ අම ටම්බන්ධ්යකයන් නීතිය මගින් 

විධ්යාන  ර ඇති පයආදි ප ආේෂ යේ පැ ැ අවීම ටඳහා විනය  මිටු ේ ප අ  රන 

කලට නිනසකද්ශ්  රන ලදී.   

 

17. පනසේ හි ටභාපති / කජුෂ්හ උපකද්ශ්   ශ්කයන් කමම  නුකසනු  කමකහය වූ  

එයින් පසු , මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම් කලට ප අ වූ ආ ානසය පී. බී. ජයසුන්සර, 

්නසනට් ද ඇන්ඩ් යසග් හි කජුෂ්හ ප්රයතිප අති උපකද්ශ්  වූ බැවින්, රජකේ යහපත 

ආරේෂා කි ආමට පිය ර  ැනීමට ්කපොකහොට අ වූ ්තර, එකට   ටයුතු කි ආම 

කනොටළ ා හැර  ටයුතු  රන ලදී.   

 

18. ඉහත  නුකසනුක්   රුණු ටහ සිදුවීම් ටැළකීකම්දී මුල පටන්ම ුදනු ටහ බලරහිත 

 න ්තර  ුනසථි ෘත ක් . බැලූ බැවාමට කපකනන පයආදි,   කි යුතු නිලධ්යා ආන්කග් 

හැසි ආම මහජන කද්පල පනත ටහ ්වාලට් හා දූෂ  නීති  ල ප්රයතිපාසනයන් 

උවාලසඝනය  ර ඇත. ්ප ්නු මිටුක්  නිනසකද්ශ්යන් ලැකබන තුරු බලා  

සිටින්කනමු.“ 

 

2007.1.12 දිනැති හැන්ටාඩ්  ානසතාක්  කේස ්ස  362 ටහ 363  හි  ටතු 

පිටපතේ “පි26“ ලං කලට ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම 

ක ොටටේ  ශ්කයන් භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 

 

 

 ඇ) ක ෝප් විසින්  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ටම්බන්ධ්ය ප ආේෂ  සිදු  රනු ලැබූ 13  න 
  උ අතර රු විසින් 2007.1.23 දිනැති  ක ොප් හි ටභාපති 33  න   උ අතර රු ක ත ලිපියේ 
කයොමු  රන ලදී. (ඒ ටමඟ ්මු ා ඇති පි20(ඒ) ටහ පි20(බී) ස ටමඟ) 

 
ඉහත ටඳහන් 2007.1.23 දිනැති ලිපිකේ  ටතු පිටපතේ “පි27“ ලංකලට 

ටළකු   ර ්මු ා ඇති ්තර, කමම ්යැදුකමහිම ක ොටටේ  ශ්කයන් 

භාර  න්නා කලට ්යැස සිටී. 
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22. කප අටම් රු විසින් ක ෞර කයන් යුතු  ප්රය ාශ්  ර සිටිනුකේ; 

 

්) ඉහත ටඳහන් ටමහර   උ අතර රු න්කග් හැසි ආම ටහ ක්රි යා න්  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  

්පරාධ්යයේ වීම තුල, ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්   ු ට්වා 17, ටහ 126  මගින් ්සහට් ක කරන පයආදි 

විධ්යාය  ටහ පයආපාලනමය ක්රි යා න්  න ්තර, ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්  12(1) ටහ 12(2) 

 ු ට්වා න් යටක අ ටහති   ර ඇති, කප අටම් රුකග් ටහ රක ද පුර ැසියන්කග් මූලි  

්යිති ාසි ම් උවාලසඝනය  ර ඇති බ  ටහ, දිගින් දි මට උවාලසඝනය ක කරන බ  අය. 

 

ආ) 10  න, 13  න, 16  න, 19  න, 20  න, 21  න, 22  න, 23  න, 31  න  ටහ 32  න 

  උ අතර රු න්, 1959 ්ස  23 සර , ටසකශ්ෝධ්යනය  ල පනත මගින් ට්වාපිත  ු ට්වාපිත 

ආයතනයේ  න ශ්රීත ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනකේ ටාමාජි යින්  න ්තර එකී 

 ු ට්වාපිත ආයතනය ඒ ාබද්ධ්ය ්රමුසකලහි සාය  අ ය මගින් ට ට් වී ඇත.  ඉහත ටඳහන් 

ටාමාජි යින් එම  ු ට්වාපිත ආයතනකේ ට්ථිර ටාමාජි  අ ය කහොබ න ්තර, ඔවුන්කග් 

හැසි ආම ටහ ක්රි යා න් පාලනය කි ආම ටහ විධිම අ  හැසිරවීම ඉහත කී පනකතහි විධිවිධ්යාන ්නු  

ටහ ඒ යටක අ  ැට ද  රනු ලැබූ කරණවලාසි ්නු  සිදු ක කනස.  

 

ඇ)  ලින් ටඳහන්  ල කහ තු ටැළකීකම්දී,  රජය කනොම ට කයොමු  ර ටහ ර ටමින්, කහොඳින් ටළ ා 

බලා, හිතා මතා, කචතනීය , පූනස -ටැලසුම්  ර, ටා සු නිකයෝජනයන් කනොමඟට කයොමු  රමින්, 

 ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  ඉචඡාභස  අ යට ප අ  ර ඇති බ  ්තිශ්යින් පැහැදිලි ්තර, ටහ 

එයට ්මතර , ටාපරාධි ්ලාභයේ ටහ හානිය ට කහ තු ක මින් ටහ රජයට ්ප ාරයේ ක මින්, 

මහජනතා ට  ැරදි ටහ ත ටහ ්ටාධ්යාර  දුරටව්භා යේ / දුරට්ව වීම ට කහ තු ක මින් ටහ / 

කහෝ මහජනතා  විසින් විශ්් ාටය තැබූ කද්පල ටම්බන්ධ්ය  ටා සු පයආහර ය / ටා සු පයආහර ය 

කි ආමට ්ටාධ්යාර  කලට කහ තු ක මින්, හිතාමතා ්ටාධ්යාර ,  ැරදිටහ ත ටහ නීති විකරෝධී  

සුවිශ්ාල ප්රයතිලාභ සුළු පියආට ට  රප්රයටාදිත  න ්යුයආන් එම ්භිප්රයායකයන් ප්රයද්රාානය  ර  ටයුතු 

කි ආම ටමඟ,  ු ට්වාපිතමය සුරේෂිතතා ය නිහීන කලට උවාලසඝනය  ර ඇත. 

 

ඈ)  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු  කප අටම් රුට ටහ රක ද පුර ැසියන්ට සුවිශ්ාල ්ලාභය ට ටහ 

හානිය ට කහ තු වූ ්තර,  ්ටාධ්යාර ,  ැරදිටහ ත ටහ නීතිවිකරෝධී ප්රයතිලාභ ප්රයද්රාානය  ර, සුළු 

පියආට ට  රප්රයටාදිත  කපෝෂ ය  ර, සුවිශ්ාල ්ලාභයේ ටහ හානිය ට කහ තු ක මින්, රක ද 

මිලියන   න  දිිබදු ජනතා  හිඟමනට ඇඳ සැමීමට කහ තු වී ඇත. 

 

ඉ) ් ශ්ු පයආදි  න ්කනකු අ    උ අතර රු න් එ තු  ර  ැනීමට ටහ / කහෝ කප අටම් රුට 

් ශ්ු ක්  යැයි හැකඟන ඔහු ටතු  තිකබන, ්කනකු අ  ැඩිමන අ ටාධ්ය  ටහ කවාඛන කහ තු ක න 

හැර සේ මින් ඉදියආප අ කි ආකම් ්යිතිය ඔහු විසින් රේෂිත කලට තබා ඇත. 

 

ම) ඔහු කමම නින්දිත, කහලා සැකිය යුතු ටහ නිනසලඅජිත  ැටලු ට ්සාළ  නුකසනු පිිබබඳ  

සැනු  අභා යට ප අ වූකේ, පානසලිකම්න්තු පනතකින් ට්වාපිත  ු ටව්ාපිත ආයතනයේ  න ශ්රීත 

ලස ා  රල අ    ාධි ා ආ ආයතනය මගින් ටහ පානසලිකම්න්තු  මිටු ේ  න ක ෝප් මගින් සිදු 

 රන ලැබූ විමනසශ්නයන් මත කනොකබෝසා පලවූ මාධ්යු  ානසතා හරහා පම කි. 

 

එ) ඉේබිති,  මහජන යහපත ක නුක න් කපනී සිටිමින්, මහජන යහපත ටල ා  ටයුතු  රන ඔහු,  

 ඩා අ විකශ් ෂිත  මහජන ටම්ප අ  ස ා ටහ දූෂ  ්නා ර ය  රන ඔහුකග් ූමමි ා  මත, ටහ 

බලාකපොකරො අතු  න මහජනතා කග් යහපත ටහ මහජනතා කග් මූලි  ්යිති ාසි ම් ආරේෂා 
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කි ආමට, ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  කපෞද්  ග ර ය මත පානසලිකම්න්තු ට සිදු  රන  ානසතා න් 

ටහ  ඒ ටඳහා ටහාය යින්  න ්මාතු රුන්ක න් ටහ පානසලිකම්න්තු මන්ත්රීහ රුන්ක න් ලබා 

 නිමින්, කමහි ටඳහන් කවාඛන පයආශීලනය  රන ්තර, එ ැනි ට්වානයන්ක න් ලබා  අ එ ැනි 

කවාඛන ටහ කතොරතුරු පසනම්  ර ක න කමහි ටම්ප්රය ාශ් ්න්තනස ත  ඇත.  

 

ඒ) කමහි ්න්තනස ත ටම්ප්රය ාශ්යන්, කම් ටමඟ ්මු ා ඇති ටහාය  කවාඛනයන්හි ටහායකයන්, 

රජයට ටහ කප අටම් රුස ඇතුල අ මහජනතා ට සුවිශ්ාල ්ලාභය ට ටහ හානිය ට කහ තු 

ක මින්,  ැරදිටහ ත ටහ නීතිවිකරෝධි කලට ටහ ප්රයතිලාී  සුළු පියආටේ මත ්ටාධ්යාර  කලට 

කපෝෂ ය  ර, ප්රයද්රාානය  ර  ටයුතු  රමින්, නීතිකේ ආධිපතුය උවාලසඝනය  ර, 

මහජනතා කග් විශ්් ාටය පිිබබඳ උවාලසඝනය  ර, බලය ්නිසි කලට, ්යවා කලට, ් භාවිතා 

 රනු ලැබූ, පිිබකුවා ටහ ත,  ැරදි ටහ ත ටහ නීතිවිකරෝධි  නුකසනු  කහලි  රයි. 

 

23. කමම පයආශ්රලකේදී, කප අටම් රු ක ෞර කයන් යුතු  ප්රය ාශ්  ර සිටිනුකේ, කමමගින් ්යැස සිටින ටහන 

ටඳහා, ඔබකග්  රු ්ධි ර කයන්  ්ධි ර  බලය යටහ අ  ්යැස සිටීමට හිමි ම් ලබා සිටින 

බ යි. 

 

24. කප අටම් රු විසින්, කමම  රු  ටම්බන්ධ්යකයන් කමයට ප්රයවම ඔබකග්  රු ්ධි ර කේ ්ධි ර  

බලය යටහ අ  ්යැස කනොමැත. 

 

25. කප අටම් රුකග් දිවුරුම් ප්රය ාශ්ය, කම් ටමඟ ්මු ා ඇති ටම්ප්රය ාශ්යන්හි ්න්තනස තකයහි 

ටහායකයන් ඉදියආප අ ක කනස. 

 

 

කප අටම් රු ඔබකග්  රු ්ධි ර කයන් ්යැස සිටිනුකේ : 

 

්) පළමු ් ට්වාක්  දී කමම ්යැදුම ක්රි යා අම  කි ආම ටඳහා තැබීමට ප්රයතිපාසන ලබා කසන කලට, 

 

ආ) ආණ්ඩුක්රරම  ු ට්වාක්  12(1) ටහ 12(2)  ු ට්වා න් යටක අ ටහති   ර ඇති පයආදි, 

කප අටම් රුකග් ටහ මහජනතා කග් මූලි  ්යිති ාසි ම් උවාලසඝනය  ර ඇති බ ට ප්රය ාශ් 

 රමින්  නිකයෝ   රන කලට, 

 

ඇ) කමම  රු  ටම්බන්ධ්යකයන් ඉදියආ, විධිම අ විනිශ්් යන් ටඳහා , ඔබකග්  රු ්ධි ර කේ  ටයුතු 

සිදු  ර ක න යාම ටඳහා ඕනෑම ් ට්වා  දී ් ශ්ු විය හැකි කලට ටැලක න, ්සාළ ටාධ්ය  

කහ තු ක න හැර සැේවීමට ටහ ටහ  ඔවුන් ටතු  ප තින කවාඛන ටහ  ානසතා න් ඉදියආප අ කි ආමට 

ඉහත ්සාළ   උ අතර රුට කහෝ   උ අතර රු න්ට උපකසට් කසමින් නියම  රන කලට,   

 

ඈ) ශ්රීත ලස ා රජය ක නුක න් මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම් විසින්, 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක්  90 % ක ොටට් විකිණීම  ැරදි ටහ ත, නීති විකරෝධී ටහ ්විධිම අ ක්රරමය ට 

සිදු  ර ඇති බ ට ප්රය ාශ්  රමින් නිකයෝ   රන කලටට,  

 

ඉ) ශ්රීත ලස ා රජය ක නුක න් මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම් විසින්, 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක්  90 % ක ොටට් විකිණීම මුල පටන්ම,  ලසණවභා යකින් කතොර, ුදනු ටහ බල 

රහිත ටහ නීතිය ඉදියආකේ බලා අම  කනො න බ ට නිකයෝ   රන කලටට,  
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ම) ශ්රීත ලස ා රජය ක නුක න් මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම් විසින්, 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වාක්  90 % ක ොටට් විකිණීම ටඳහා 2003 ්කප්රය වා 11  න දිනැති  ් අටන්  රනු 

ලැබූ ගිවිසුම ් ලසණව  ර, බල රහිත  ර ටහ ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්  සියලුම ක ොටට් හි 

හිමි ා ආ අ ය රජයට නැ ත ලබා කසන කලටට නිකයෝ   රන කලටට,  

 

එ) 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි  නසතමාන ්ධ්යුේෂ මණ්ඩලය ඉ  අ 

කි ආමට ටහ  රු මුසවා ්මාතු රයාකග් ්නුමැතිය ටහිත ,  27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා 

රේෂ  ටසට්වා  ටඳහා න   ු ට්වාපිත ්ධ්යුේෂ මණ්ඩලයේ ප අ කි ආමට, මහාභාණ්ඩා ාරකේ 

කවා ම්හට උපකසට් ලබා කසමින් නිකයෝ   රන කලටට,   

 

ඒ) 2003 ්කප්රය වා මටට 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක හි    අ ම් ටහ   කීම් හි 

යවානිරූපිත ඇ ීමේ ලබා කසන කලටට මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම්හට උපකසට් කසමින් 

නිකයෝ   රන කලටට,    

 

උ) 2003 ්කප්රය වා 11 දිකනන් පසු , 28  න ටහ / කහෝ 29  න ටහ / කහෝ 24  න ටහ / කහෝ 25  න 

ටහ / කහෝ 26  න   උ අතර රු න්ක න් ටහ / කහෝ ඔවුන්කග් නිකයෝජිතයන්, කට   යන් ටහ 

නාමි යන්ක න් ඔවුන්ට ්යිති  තිබූ සියලුම මුසවා ටහ / කහෝ   අ ම් ටහ  27  න 

  උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක න් ්නුකයෝජනය  ර ක න, ඔවුන් යටක අ ඔවුන්ට 

්යිති  තිබූ සියලුම මුසවා ටහ   අ ම් පිිබබඳ  ානසතා ේ වි   ාධිපතික න් ලබා  න්නා කලටට 

මහාභාණ්ඩා ාරකේ කවා ම්හට උපකසට් කසමින් නිකයෝ   රන කලටට,    

    

ඌ) 28  න ටහ / කහෝ 29  න ටහ / කහෝ 24  න ටහ / කහෝ 25  න ටහ / කහෝ 26  න 

  උ අතර ර න්ක න් ටහ / කහෝ ඔවුන්කග් නිකයෝජිතයන්, කට   යන් ටහ නාමි යන්ක න්  

27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක න් ්නුකයෝජනය  ර ක න, ඔවුන් යටක අ 

ඔවුන්ට ්යිති  තිබූ ඉහත (උ) හි ටඳහන් සියලුම මුසවා ටහ / කහෝ   අ ම්, 27  න   උ අතර ාර 

ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වා  ක ත නැ ත ක විමට ටහ / කහෝ නැ ත ලබා කසන කලට උපකසට් 

කසමින් නිකයෝ   රන කලටට,      

 

ඔ) ්නසන්ට ද ඇන්ඩ් යසග් ටහ පීඩබ්ලි් සි විසින් සිදු  රන ලැබූ  ෘ අතීය විෂමා ාරය ටඳහා 

පයආේෂ යේ පැ ැ අවීමට නීතිකේ විධිවිධ්යාන යටක අ විනය  මිටු ේ ප අ  රන කලටට  ටහ එම 

 රු  ටම්බන්ධ්යකයන්  නු ලබන තීර  ටහ කටොයා  ැනීම් ටම්බන්ධ්යකයන්  ඔබකග්  රු 

්ධි ර යට  ානසතා  රන කලටට 31  න   උ අතර රුට උපකසට් කසමින් නිකයෝ   රන 

කලටට,      

   

ඕ) 24  න ටහ 25  න   උ අතර රු න්කග් නීතුානුූපල ්යිතිය ටහ හිමි ම්, ටා සු පයආහර ය 

ටම්බන්ධ්යකයන් විමනසශ්නයන් ප  අ ා, නීතිකේ විධිවිධ්යාන යටක අ සුදුසු ක්රි යාමානස   න්නා කලටට 

30  න   උ අතර රුට  උපකසට් කසමින් නිකයෝ   රන කලටට,      

   

ඖ) 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්   90 % ක ොටට් විකිණිකම්දී  ැරදිටහ ත 

කලට ටහ / කහෝ නීති විකරෝධී කලට ටහ / කහෝ  ස ා ටහ ත කලට  ටයුතු  ල,  34  න ටහ 35 

 න   උ අතර රු න්ට ටහ එම  ානසයකේදී 1982 ්ස  12 සර  මහජන කද්පල පනතට එකරහි 

 ැරදි යටක අ  මට එකරහි   ටයුතු  ල ඉහත   උ අතර රු න්  ටහ ්සාළ සියලුම පුද් ලයින්ට 

ටහ ක න අ ්යට, නීතිකේ විධිවිධ්යාන යටක අ ක්රි යා කි ආමට උපකසට් කසමින් නිකයෝ   රන 

කලටට,      

 



30 

 

 ) 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්   90 % ක ොටට් විකිණිකම්දී  ැරදිටහ ත 

කලට ටහ / කහෝ නීති විකරෝධී කලට ටහ / කහෝ  ස ා ටහ ත කලට  ටයුතු  ල,  36  න 

  උ අතර රුට ටහ විකශ් ෂකයන් එම  ානසයකේදී ්වාලට් පනකතහි විධිවිධ්යාන යටක අ මට 

එකරහි   ටයුතු  ල ඉහත   උ අතර රු න් ටහ ්සාළ සියලුම පුද් ලයින්ට ටහ ක න අ ්යට, 

නීතිකේ විධිවිධ්යාන යටක අ ක්රි යා කි ආමට උපකසට් කසමින් නිකයෝ   රන කලටට,      

 

 ) 27  න   උ අතර ාර ශ්රීත ලස ා රේෂ  ටසට්වාක්   90 % ක ොටට් විකිණිකම්දී  ැරදිටහ ත 

කලට ටහ / කහෝ නීති විකරෝධී කලට ටහ / කහෝ  ස ා ටහ ත කලට  ටයුතු  ල,  37  න 

  උ අතර රුට ටහ එම  ානසයකේදී 1982 ්ස  12 සර  මහජන කද්පල පනතට එකරහි  ැරදි 

යටක අ  මට එකරහි   ටයුතු  ල ඉහත   උ අතර රු න්  ටහ ්සාළ සියලුම පුද් ලයින්ට ටහ 

ක න අ ්යට, නීතිකේ විධිවිධ්යාන යටක අ ක්රි යා කි ආමට ටැලැට්වීමට කහෝ ක්රි යා කි ආමට උපකසට් 

කසමින් නිකයෝ   රන කලටට,      

 

 )  පියආ ැය ප්රයද්රාානය  රන කලට ටහ   

   

ජ)  ඔබකග්  රු ්ධි ර යට ලබා දිය හැකි ්කනකු අ ටහ  ැඩිදුර ටහන ප්රයද්රාානය  රන කලටයි.   

 

 

 

 

      (් අටන) 

      කප අටම් රුකග් නීතීඥ 

      

 
 
 
 
 
 

 

 

 


