
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් දී 
 
 
 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව්  126 වන ව්යවස්ථාව යටෙත් වූ අයැදුෙමහි 
වන කරුණ පිළිබඳවයි.  

 
 
එස්සීඑෆ්ආර්  ඉල්ලුම්පත් අංක. 209/2007 

 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
නීතීඥ 
අතිගරු ජනාධිපති උපෙද්ශක 

  ෙල්කම්, පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුණ 
  49 1/1, විනයාලංකාර මාවත 
  ෙකොළඹ 10 

 
      ෙපත්සම්කරු 
 
 

එදිරිව 
 
 

1. ෙක්. එන්. ෙචොක්සි,  පා.ම. 
ජනාධිපති නීතිඥ, 

 23/3, ශීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත 
 ෙකොළඹ 7. 

 
2. කරු ජයසූරිය, පා.ම. 

හිටපු විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්ය 
2, අමරෙසේකර මාවත 
ෙකොළඹ 5 

 
3. රනිල් විකමසිංහ, පා.ම. 

හිටපු අගාමාත්ය 
115, 5 වන පටුමග 

 ෙකොළඹ 3 
 
4. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 

හිටපු ශී ලංකා ජනාධිපති 
ෙහොරෙගොල්ල වලව්ව 

 ෙහොරෙගොල්ල 
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5. මිලින්ද ෙමොරෙගොඩ, පා.ම. 

හිටපු ආර්ථික පතිසංස්කරණ අමාත්ය 
3/2, ඇලන් මැතිණියාරාම පාර 
ෙකොළඹ 5 
 

6. ශීපති සූරියආරච්චි, පා.ම. 
නීතිඥ 
හිටපු රාජ්ය ව්යවසාය පතිසංස්කරණ අමාත්ය 
22, නිවාස මාවත, රිලවුල්ල 
කඳාන 

 
7. චරිත රත්වත්ත 

හිටපු භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් 
16, ජාවත්ත පාර 

 ෙකොළඹ 5 
 

8. පී. බී. ජයසුන්දර 
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් / හිටපු සභාපති, 
රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
(පර්ක්) (PERC) 
මහා භාණ්ඩාගාරය 
ෙකොළඹ 1 

 
9. පී. වීරහැන්දි 

හිටපු ෙල්කම් 
 විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය 
 410/7, ෙබෞද්ධාෙලෝක මාවත 
 ෙකොළඹ 10 
 

10. දහම් විමලෙසේන 
හිටපු සභාපති 

 ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
 තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු  සාමාජික 
 22/11, සුභදා මාවත 
 මාදිෙවල 

 
11. උපාලි දහනායක 

හිටපු අධ්යක්ෂ, මුදල් අමාත්යාංශය 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු  සාමාජික  
32, පීරිස් ඇවනියු, ඉඩම 

     ෙමොරටුව 
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12. ඒ. ඩබ්. සී. ෙපෙර්රා 
හිටපු අතිෙර්ක ෙල්කම් 
ආර්ථික පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු  සාමාජික  
57/2, රජමහ විහාර මාවත, 
පිටෙකෝට්ෙට් 

 
13. ශ්යාමලී ගුණවර්ධන 

නීතිඥ 
රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
(පර්ක්) (PERC) හිටපු නීති අධ්යක්ෂක 

 500/111, තිඹිරිගස්යාය පාර 
 ෙකොළඹ 1 
 

14. ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව 
 75/3, ගාලු පාර 
 ෙකොළඹ 3 
   

15. ඉඩම් ෙකොමසාරිස් 
ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

  7, ෙගගරි ඇවනියු 
  ෙකොළඹ 7 
 

16. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
19, පල්ලිය මාවත 

 ෙකොළඹ 1 
 

17. ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව  
109, ෙරොටුන්ඩා කුළුණ 
ගාලු පාර 

     ෙකොළඹ 3 
 

18. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් 
130, ග්ෙලනී මාවත 

 ෙකොළඹ 2 
 
19. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 

 69, ෙවොල්ස් පටුමග 
 ෙකොළඹ 15 

 

20. සුසන්ත රත්නායක 
සභාපති 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් 
130, ග්ෙලනී මාවත 

 ෙකොළඹ 2 
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21. වී. ලින්ෙතොටෙවල 
හිටපු සභාපති 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් 
55, අබ්දුල් කෆූර් මාවත 

 ෙකොළඹ 3 
 

22. නිහාල් ශී අමරෙසේකර 
වරලත් ගණකාධිකාරි 
රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
(පර්ක්) (PERC) හිටපු සභාපති  
167/4, විපුලෙසේන මාවත 
ෙකොළඹ 10 

  
23. ඩබ්. එම්. බන්දුෙසේන 

රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
(පර්ක්) (PERC) හිටපු සභාපති  
එක්ස්බී 1/2/2, එඩ්මන්ටන් නිවාස 

 කිරුලපන 
 ෙකොළඹ 5 
 

24. ඩබ්. ඒ. එස්. ෙපෙර්රා 
සභාපති,  
රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
(පර්ක්) (PERC)  
බටහිර කුළුණ, 11 වන මහල 

 ෙලෝක ෙවළඳ මධ්යස්ථානය 
 ෙකොළඹ 1 

  
25. චන්න ද සිල්වා 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව (ෙසක්) 
(SEC) 
11/01 මහල 
නැෙගනහිර කුළුණ 
ෙලෝක ෙවළද මධ්යස්ථානය 
ඊක්ලන් චතුරශය 
ෙකොළඹ 1 
 

26. ලලිත් වීරතුංග 
ජනාධිපති ෙල්කම් 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය 
ෙකොළඹ 1 

 



5 

 

27. විජයදාස රාජපක්ෂ, පා.ම. 
ජනාධිපති නීතීඥ 
සභාපති, රාජ්ය ව්යවසාය පිළිබඳ කාරක සභාව 
(COPE) (ෙකෝප්) 
17, විෙජ්බා මාවත 

 හරස් නාවල පාර 
 නාවල 

 
     28. ෙපොලිස්පති 

ෙපොලිස් මූලස්ථානය 
ෙකොළඹ 1 
 

29. නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති 
අපරාධ පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
4 වන මහළ 
නව මහ ෙල්කම් ෙගොඩනැඟිල්ල  
ෙකොළඹ 1 
 

30. සභාපති 
අල්ලස් සහ දූෂණ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව 
36, මලලෙසේකර මාවත 
ෙකොළඹ 7 
 

31. ගරු නීතිපති 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොළඹ 12 
 

 
 වගඋත්තරකරුවන් 

 
 

ෙවත: ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් උත්තරීතර ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිසුරු සහ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අෙනකුත් ගරු විනිසුරුවරුන් 

 
 
2007 ජුනි  මස 28 වන අද දින 
 
අබ්දීන් ඇෙසෝසිෙය්ට්ස් හි නම සහ ෛශලිය යටෙත් කටයුතු කරන, ඉහත නම් සඳහන් ෙපත්සම්කරු 
වශෙයන් ෙපනී සිටින රසම්රා අබ්දීන් සහ ඔහුෙග් සහායකයින් වන බුෂ්රා මුහීසා හෂීම්, මංජුල පැස්කුවල් 
සහ අසිරිනි වන්නිආරච්චි, ඔවුන්ෙග් නීතීඥයන් විසින් ෙපත්සෙමහි පහත පරිදි පකාශ කර සිටී:  
  
1. ෙපත්සම්කරු, නීතීඥයකු සහ පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුෙණහි ෙල්කම්, අතිගරු ජනාධිපති 

උපෙද්ශක, ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් විපක්ෂ නායක සහ හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙව්. 
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2.  අ)  පළවන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී මුදල් 
අමාත්යවරයා විය. 

 
ආ) ෙදවන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී විදුලි බල හා 

බල ශක්ති අමාත්යවරයා විය. 
 
ඇ)  ෙතවන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී 

අගාමාත්යවරයා සහ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්ය මණ්ඩල අනුකමිටුෙව් සභාපති විය. 
 
ඈ) සිව්වන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී ශී ලංකා 

ජනාධිපති විය. 
 
ඉ) පස්වන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී ආර්ථික 

පතිසංස්කරණ කටයුතු අමාත්යවරයා විය. 
 
ඊ) සයවන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී රාජ්ය 

ව්යවසාය පතිසංස්කරණ කටයුතු අමාත්යවරයා විය. 
 
එ) සත්වන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී 

මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් විය.  
 
ඒ) අටවන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී 

මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සහ රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව (පර්ක්) හි සභාපති 
විය. 

 
උ) නවවන වගඋත්තරකරු ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී විදුලි බල හා 

බල ශක්ති අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විය. 
 
ඌ) දසවන, එෙකොෙළොස්වන සහ ෙදොෙළොස්වන වගඋත්තරකරුවන් ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව 

සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් සාමාජිකයින් වූ අතර, 19 වන 
වගඋත්තරකරුෙග් 90% ෙකොටස් විකිණීෙම් අරමුණ සඳහා කැමැත්ත දැක්වීෙම් පකාශ ඇගයීම් 
කරන ලද්ෙද් ඔවුන් විසිනි.  

 
ඔ) දහතුන්වන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී 

කාලෙය්දී රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් (පර්ක් හි) නීති අධ්යක්ෂක විය. 
 
ඕ) දහහතරවන වගඋත්තරකරු, නියම ෙලස ස්ථාපිත බැංකුවක් වන අතර, 19 වන 

වගඋත්තරකරුෙග් 90 % ක ෙකොටස් විකිණීෙම් අරමුණ සඳහා 19 වන වගඋත්තරකරුෙග් 
ව්යාපාරික ඇගයීමක් සිදු කිරීමට සිය ෙසේවය ලබා ෙදන ලදී.   

 
ඖ) පහෙළොස්වන වගඋත්තරකරු, ඉඩම් ෙකොමසාරිස් විය. 
 
ක) දහසයවන වගඋත්තරකරු, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය වන අතර, නීතිෙය් විධිවිධාන අනුව නියම 

ෙලස පිහිටුවා ඇති  ව්යවස්ථාපිත අධිකාරියකි.  
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ග) දහහත්වන වගඋත්තරකරු, ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාව වන අතර,  නීතිෙය් විධිවිධාන 
අනුව නියම ෙලස පිහිටුවා ඇති  ව්යවසථ්ාපිත ආයතනයකි.  

 
ච) දහඅටවන වගඋත්තරකරු, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් (ෙමයින් පසුව සමහර අවස්ථා  

වලදී “ෙජෝන් කීල්ස් / John Keells“ ෙලස අර්ථකථනය ෙකෙර්.), විශාල මූල්ය සම්පත් සහිත,  ශී 
ලංකාව තුල නියම ෙලස ස්ථාපිත ලැයිස්තුගත ෙපොදු සමාගමකි.    

   
ජ) දහනවවන වගඋත්තරකරු, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (සමහර අවස්ථා  වලදී ෙමයින් පසුව 

“එල්එම්එස්එල් / LMSL “ ෙලස අර්ථකථනය ෙකෙර්.)  ශී ලංකාව තුල නියම ෙලස ස්ථාපිත 
සමාගමක් වන අතර, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් හි 
උපසමාගමකි. 

 
ට) විසිවන වගඋත්තරකරු, 18 වන වගඋත්තරකරුෙග් සභාපති වූ අතර, පසුව ෙමම ගැටලුවට අදාළ 

ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි උප සභාපති 
සහ පසුව එහි  සභාපති විය. 

 
ඩ) විසිඑක්වන වගඋත්තරකරු, 18 වන වගඋත්තරකරුෙග් සභාපති වූ අතර, පසුව ෙමම ගැටලුවට 

අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි  සභාපති 
විය. 

 
ත) විසිෙදවන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී රාජ්ය 

ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව (පර්ක්) හි සභාපති විය. 
 
ද) විසිතුන්වන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සිදුවන ආධාරක කාලෙය්දී රාජ්ය 

ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව (පර්ක්) හි සභාපති විය. 
 
න) විසිහතරවන වගඋත්තරකරු, රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව (පර්ක්) හි සභාපති 

විය. 
 
ප) විසිපස්වන වගඋත්තරකරු, වගඋත්තරකරු, සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් (ෙසක්) 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් වන අතර, 1996 අංක 1 දරණ  රාජ්ය ව්යාපාර පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභා 
පනත අනුව නිල බලෙයන් පර්ක් හි සාමාජික සහ ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සම්බන්ධ 
විමර්ශන සම්බන්ධෙයන් සැළකිලිමත් විය යුතු විය; එෙසේම මහජන අවශ්යතාවන්හි යහපත 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ව්යවස්ථාපිතමය බලය ලත් ආයතනය වන අතර, අර්ධ අධිකරණ 
ආයතනයක්ද ෙව්. 

 
බ) විසිහයවන වගඋත්තරකරු, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙල්කම් ෙව්. 
 
ම) විසිහත්වන වගඋත්තරකරු, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සම්බන්ධ විමර්ශනයන් සිදු කරනු 

ලැබූ රාජ්ය ව්යවසාය පිළිබඳ කාරක සභාව (ෙකෝප්) හි සභාපති විය.  
 
ය) විසිඅටවන, විසිනවවන සහ  තිස්වන වගඋත්තරකරුවන්, අදාළ නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් 

බලයලත් ආයතනයන් ෙව්.  
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ර) තිස්එක්වන වගඋත්තරකරු ශී ලංකාෙව් ගරු නීතිපති වන අතර, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත පදානය කල වැරදිසහගත, නීතිවිෙරෝධී ඒකාධිකාරය 
පිළිබඳ ස්වකීය අදහස් ෙම් වනවිටත් පකාශිතව ඉදිරිපත් කර ඇති සහ පසුව අභියාචනාධිකරණය 
විසින් එකී ඒකාධිකාරය අපවාදයට ලක් කරනු ලැබ ඇත.   

  
 

3. ෙපත්සම්කරු 
 
 අ) සාධාරණ සමාජ සාධාරණත්වය සාක්ෂාත් කර ෙපෝෂණය කිරීමට සහ රෙට් දුප්පත් පයින් පෑගී යන 

ජනතා සමූහයාෙග් උන්නතිය උෙදසා කටයුතු කිරීමට, ජාතික ෙද්ශපාලනඥයකු හා සමාජ 
ෙසේවකෙයකු ෙලස, ෙවෙහස ෙනොබලා වැඩ කිරීමට ඔහුෙග් මුළු ජීවිතයම කැප කර ඇත.  

 
 ආ) වංචා හා දූෂණ ෙහලා දකිමින්, මහජන ෙද්පල අයථා පරිහරණය සහ නාස්තිය සහ මහජන සම්පත් 

ෙකොල්ලකෑම හා මංෙකොල්ලයට එෙරහිව සටන් කිරීෙම් ෙහේතු ආධාර කරගනිමින් තහවුරු කර 
ඇත.  

 
 ඇ) ෙමම අයදුම්පත ෙගොනු කිරීම 
 
  i) ඒකාබද්ධ අරමුදෙල් සහ සියලුම මහජන ෙද්පලවල අයිතිකාරීත්වය හිමි පුරවැසියන් 

ෙවනුෙවන්, එම සම්පත් ඔවුන්ෙගන් මංෙකොල්ල කෑමට ඉඩ ෙනොදිය යුතු වීම සඳහා ඔහු 
ෙවනුෙවන් සහ රෙට් සියලුම පුරවැසියන් ෙවනුෙවනි.  

 
  ii) රෙට් පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ජාතික සහ මහජන යහපත උෙදසා ෙපනී 

සිට, අසාධාරණ, වැරදි සහගත, නීති විෙරෝධී, අෙහේතුක, පරස්පර විෙරෝධී, අත්තෙනෝමතික 
සහ හිතාමතා සිදු කරන ආයතනික සහ විධායක කියාවන් මගින් පතිෙශේධනය වූ නීතිය 
ඉදිරිෙය් සමානාත්මතාවය සඳහා වන මූලික අයිතිවාසිකම් බලාත්මක කිරීම සඳහාය.   

  
4. ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගෞරවෙයන් යුතුව 
 
 අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3, 4, සහ 17 ව්යවස්ථාවන් සමග කියෙවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 126 

වන ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන අනුව, ෙමහි සඳහන් ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව පරීක්ෂණයට 
භාජනය කරන ෙලසට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් VI පරිච්ෙඡ්දය පකාරව රාජ්ය පතිපත්ති 
ෙමෙහයවීෙම් සහ මූලික යුතුකම්  පිළිගනිමින්, සුදුසු නිෙයෝග සිදු කරන ෙලසට, මහජනතාව සතු 
මහජන ෙද්පල ආරක්ෂා සහ සුරක්ෂා කරන ෙලසට, මහජනතාව විසින් විශව්ාසය තැබූ ෙද්පල 
සම්බන්ධව, එවැනි මහජන සම්පත් මහජනතාවට වැරදි සහගත සහ අසාධාරණ දුරස්ථභාවයක් 
ෙහෝ සාවද්ය පරිහරණය කිරීමට අසාධාරණ ෙලස ෙහේතු ෙවමින්, හිතාමතා අසාධාරණ, 
වැරදිසහගත සහ නීති විෙරෝධීව සුවිශාල පතිලාභ සුළු පිරිසකට වරපසාදිත වන ෙලසට, 
මහජනතාවට සාපරාධී අලාභයකට සහ හානියකට ෙහේතු ෙවමින්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) 
සහ 12(2) ව්යවස්ථාවන් යටෙත් සහතික කර ඇති, පුරවැසියන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කර කටයුතු කර ඇති සහ එවැනි කියාවන් පරීක්ෂා ෙනොකර, නිවැරදි ෙනොකර, 
පසිද්ධිෙය් ෙචෝදනා ෙනොකර නීතිය ඉදිරිෙය් සමානාත්මතාවය සඳහා එවැනි ව්යවස්ථාපිතමය 
ඇපවීමක් පිරිනැමීම සිදුවන්ෙන් නම් නිෂ්ඵල වන බව දන්වමින්, අධිකරණ බලය යටහත්ව අයැද 
සිටින බව පකාශ කර සිටී.  
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 ආ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් අධිකරණ බලය කියාෙව් ෙයොදවමින්, ආසන්න කාලෙය්දී එස්.සී. 
(එෆ්. ආර්.) අයැදුම් අංක 503/2005 සඳහා තීන්දුවක් ලබා ෙදමින්, යහපාලනය සහ විනිවිදභාවෙය් 
පජාතන්තවාදී චරිතාංග සහ නීතිෙය් ආධිපත්යය පිළිගනිමින්, තවදුරටත් ඉහළ විධායක මට්ටම්, තද 
නීති මත වැරදි සහගත, සහ නීති විෙරෝධී පතිලාභ සහ පහසුකම් පදානය කල බව සඳහන් 
තත්වයන්හිදී නීතිය ඉදිරිෙය් සමානාත්මතාවය උල්ලංඝනය වීම පැවතිය ෙනොහැකි බව;  එෙසේම 
“ඔවුන් විසින්ම ආරක්ෂා වන කල කවුරුන් විසින් රකින්නද?“ සහ මහජන ෙද්පල සහ මහජන 
අරමුදල් හි භාරකරුවන් අමාත්ය මණ්ඩලය වූ බැවින්, එවැනි ෙද්පල සහ අරමුදල් නීතිය අනුව සහ 
මහජන පතිලාභ උෙදසා ඒ අනුව ගනුෙදනු කල යුතු බව, සහ එබැවින් නීතිෙය් ආධිපත්යෙය් මූලික 
පූර්වගහනයන් මත, ඒ හරහා නීතිය මගින් භාරකරුවන් ආරක්ෂා වන බව පකාශ කර සිටී.    

 
 ඇ) තවදුරටත් ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් පිළිගන්නා “කිසිෙවක් තම කරුෙණහි විනිශ්චය කරුවන් 

ෙනොවිය යුතුය“ යන ස්වභාවික නීතිෙය් මූලධර්මය, වර්තමානෙය් ඒකාබද්ධ පාලනය මගින්ද 
පිළිගනු ලබන සහ එම බලය මහජනතාවෙග් විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා කියාෙවහි ෙයොදවන 
අතර, එවැනි කියාත්මක වන බලයක පතිලාභ ෙහෝ වාසි වැරදි සහගත ෙලස ආරක්ෂා කරයි නම්, 
ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගැනීමට මහජන යහපත උෙදසා හිමිකමක් 
පවතින බව, එනම් නීතිය ඉදිරිෙය් සමානාත්මතාවය යන මූලික අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය කිරීම 
සහ මහජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක විය යුතු වන අතර අදාළ රජෙය් පාර්ශවයන් විසින් 
භාරකාරිත්වය සතු වූවන් ෙලස බලය මත සැතෙපන බව, 19 වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට අදාළ පැහැදිලි කිරීම් සිදු කරනු ලැබූ ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් සත් සාමාජික 
විනිසුරු මඩුල්ල විසින් සඳහන් කරන ලද බව පකාශ කර සිටී.      

 
 ඈ) ඔබෙග් ගරු අධිකරණය විසින් තවදුරටත් සඳහන් කරන ආකාරයට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් 

සමස්ථ කියාවලිය හරහාම දිෙවන මූලධර්මයක් පවතී නම්, එය නීතිෙය් ආධිපත්යය සහ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත් වන අතර, එමගින් සෑම පාර්ශවයක්ම නීතිෙය් සීමාවන් යටෙත් පවත්වා ගන්නා  
බව තහවුරු ෙකෙරන අධිකරණ බලයක් සහ එමගින් නීතිෙය් ආධිපත්යය අර්ථාන්විත සහ ඵලදායී 
ෙව්.  ෙමම දුෂ්කර කාර්යෙය්දී අධිකරණෙය් ආධාරකයක් ෙලස,  අධිකරණ සමාෙලෝචන බලය 
අධිකරණ බලය ඉදිරිෙය් සහ නීතිෙය් වඩාත් පබල ආයුධයක් ෙලස භාවිතා කරමින්, මහජනතාව 
ඔවුන්ෙග් ව්යවස්ථාපිත සහ නීතිමය අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීෙමන් ෙහෝ රජය ෙහෝ එහි 
නිලධාරීන් බලය අවභාවිතය සහ අයථාභාවිතයට එෙරහිව පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට ආධාර 
වන බව පකාශ කර සිටී.     

 
5. අ) නැව් සඳහා ඉන්ධන විකිණීම සම්බන්ධෙයන් ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලිහිල් කිරීම සඳහා වූ 

2000.8.1 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සඳහා 2000.8.17 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
ලැබුණි.   

 
 ආ) ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා අංශෙය් විශාලතම ධාරිතාවය සහිත සිංගප්පූරුව, සිංගප්පූරු ෙඩොලර් 

බිලියන 17 ක ධාරිතාවක් සහිතව ෙසේවය සපයන බව, 2000.8.1 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල 
සංෙද්ශෙය් සඳහන් කරමින්, පහත නිර්ෙද්ශ සිදු කර ඇත.  

 
i. ඉන්ධන සැපයුම් අංශය ලිහිල් කර, සීමාසහිත පාර්ශවයන් කිහිපයකට 

ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ෙමෙහයවීම සඳහා අවසර ලබා දීම 
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ii. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ලබා දී ඇති ඒකාධිකාරය 
එක් වර්ෂයකට සීමා කර, එම කාලය තුලදී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම 
 

iii. ශී ලංකාෙව් ඉන්ධන සැපයීෙම් අංශෙය් ෙවළදාමට ඇතුළු වන 
නවකයින්හට ෙකොළඹ වරාය ආසන්නතම පෙද්ශය ඇතුලත්ව ශී ලංකාෙව් 
ෙද්ශීය සමුද තීරය ඇතුලත ඉන්ධන සැපයීම් විකිණීමට අවස්ථාව සළසා 
දීම 
 

iv. ෙතෝරා ගනු ලබන ෙමෙහයවන්නන්ෙගන් ඔවුන්ෙග් ව්යාපාර කටයුතු කිරීම 
ෙවනුෙවන් බලපත ගාස්තුවක් අය කිරීම 
 

v. 1971 අංක 52 දරණ ෙවළද නාවික කටයුතු පනත අනුව, නාවික කටයුතු 
අමාත්යාංශය මගින් ඉන්ධන සැපයුම් කියාකාරකම් විධිමත්ව පාලනය 
කිරීම සහ නියාමනය කිරීම 
 

vi. විවෘත ෙටන්ඩර් කියාවලියක් මගින් අවශ්ය තාක්ෂණික සහ මූල්ය හැකියාව 
සහ ඉන්ධන සැපයීෙම් පලපුරුද්ද සහිත ආෙයෝජකයින්ෙගන් ඉල්ලුම් පත් 
කැඳවීමට පවතින හැකියාව පිළිබඳ පර්ක් විසින් ෙසොයා බැලීම 
 

vii. පර්ක් විසින් ආරම්භක පියවර සිදු කිරීම සහ අනුගමනය කල යුතු කියා 
පිළිෙවල පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලයට නිර්ෙද්ශයන් සිදු කිරීම 

 
2000.8.1 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සහ 2000.8.17 දිනැති 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිෙය් සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින් “පි1(ඒ) සහ 
පි1(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
6.  ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලිහිල් කිරීම සඳහා එවැනි බලපත පදානය කිරීමට පහසුකරණය කිරීම 

සඳහා, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනත බලාත්මක කරමින්, බලශක්ති සැපයුම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව බලපත පදානය කිරීම 
සඳහා අමාත්යතුමා ෙවත බලය පවරනු ලැබීය.  

 
7. අ) 2001.10.28 දින ෙහෝ ආසන්න දිනකදී, පර්ක් විසින් ‘ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සීමා ලිහිල් කරණය‘ 

සඳහා උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) ලබා ගැනීමට දැන්වීම් පල කරමින්, බලපත නිකුත් 
කිරීෙම් සංඛ්යාත්මක සීමාවක් ෙනොමැති බව පකාශ කරමින්, බලපත නිකුත් කිරීම සඳහා උනන්දුව 
දක්වන පාර්ශවයන්ෙගන් අයදුම්පත් කැඳවීමට කටයුතු කරන ලදී. 

 
 ආ) ෙතෝරා ගැනීෙම් කමෙව්දය සහ ආදර්ශ අයදුම් පතය ඇතුලත් ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) පර්ක් 

ෙවතින් ලබා ගන්නා ෙලසට,  උනන්දුව දක්වන පාර්ශවයන්ට දන්වනු ලැබීය. 
 
 ඇ) 2002.2.8 දින ෙහෝ ආසන්න දිනයක සහ 2002.2.11 දිනැතිව පර්ක් විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් 

ලිමිටඩ් (LMSL) හි  90 % ක ෙකොටස් විකිණීම සඳහා උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) ෙගන්වා 
ගැනීමට දැන්වීම් පල කරමින්, එම දැන්වීම මගින් ෙකොළඹ වරාෙය් දකුණු ජැටිය දක්වා දිෙවන නල 
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මාර්ග 3 ක් සහිතව බ්ලූමැන්ඩල් පාෙරහි ෙම. ෙටො. 31000 ධාරිතාවයක ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් 
එය සතුව තිෙබන බව ෙහලි කරමින්, උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI)  සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් 
පර්ක් සතුව තිෙබන බවත් හඟවමින්, සම්පුර්ණ කරනු ලැබූ උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) 
2002.2.28 දින වන විට අනිවාර්යෙයන් ලබා දිය යුතු බවත් සඳහන් කර ඇත.  

 
     ඈ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) යනු සමස්ථ හිමිකාරීත්වය 17 

වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතු උපසමාගමක් වන අතර, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් විකිණීමට නියමිත වූ ෙකොටස් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව සතුව පැවති ඒවා විය. 

    
පර්ක් විසින් සිදු කල 2001.10.28, 2002.2.8 සහ 2002.2.11 දිනැති 
දැන්වීම්හි සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින් “පි2(ඒ), පි2(බී) සහ පි2(සී)“ ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
 

8. අ) 2002.2.28 දින ෙහෝ ආසන්න දිනක, 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති විසින් 7 වන 
වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ලිපියක් ෙයොමු කරමින්, ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් විකිණිම සඳහා අවසාන ලංසු කැඳවීම සහ උනන්දුව 
දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) යන ෙදකම ඇගයීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙවහි සාමාජිකයින් 
වශෙයන් පහත නම් සඳහන් පුද්ගලයින් පත් කිරීමට නිර්ෙද්ශ කරන ලදී.  

 
i. දහම් විමලෙසේන (10 වන වගඋත්තරකාර), සභාපති, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 

සංස්ථාව 
ii. උපාලි දහනායක (11 වන වගඋත්තරකාර), අධ්යක්ෂ, ජාතික කම සම්පාදන 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
iii. ඒ. ඩබ්. සී. ෙපෙර්රා (12 වන වගඋත්තරකාර), අතිෙර්ක ෙල්කම්, ආර්ථික 

පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය 
 
 ආ) 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති විසින් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පත් කිරීම 

සඳහා 2002.2.28 දිනැතිව කටයුතු කල අතර, “ඉන්ධන සැපයීෙම් ෙසේවා ලිහිල්කරණය‘ සඳහා 
උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI)  ෙගන්වා ගැනීෙම් පර්ක් හි දැන්වීම 2001.10.28 දිනැතිව සහ 
‘ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් විකිණිම සඳහා වූ පර්ක් හි දැන්වීම 
2002.2.8/11 දිනැතිව වූ අතර, ඒ අනුව අදාළ ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) සහ උනන්දුව 
දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) සඳහා වන මාර්ෙගෝපෙද්ශයන් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව ෙවත ඉදිරිපත් 
කර ෙහෝ කමිටුව මගින් අනුමත කර ෙහෝ ෙනොමැති අතර, සහ එෙසේම කියාත්මක ෙව් යයි අදහස් 
කරනු ලැබූ අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූ ෙටන්ඩර් මණ්ඩලය (සීඒටීබී/CATB) විසින් 
ෙහෝ සිදු කර ෙනොමැත.   

 
 ඇ) ෙපෞද්ගලීකරණය ෙමෙහයවීම සඳහා අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූ ෙටන්ඩර් 

මණ්ඩලය (සීඒටීබී/CATB)  සහ ෙවනම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරීෙම් සාමාන්ය 
කමෙව්දය යන සන්දර්භය තුල,  උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI)  සහ අවසාන ලංසු යන ෙදකම 
ඇගයීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පමණක් පත් කිරීමට 8 වන වගඋත්තරකාර විසින් 
නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබූෙව් ඇයිද යන සැක සහිතභාවයක් මතු ෙව්. 
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 ඈ) ෙමවැනි සංකීර්ණ සම්බන්ධයන් සහිත පධාන ෙපෞද්ගලීකරණයන් සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් සහ ෙවනම අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූ ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් (සීඒටීබී/CATB) පත් කල යුතුව තිබුණි. 

 
   ඉ) සාධාරණ ෙලස අනුමාන කරන පරිදි තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පත් කිරීමට ෙහේතු සාධක වී 

ඇත්ෙත්, 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක්හි සභාපති විසින් 7 වන වගඋත්තරකාර එවකට 
මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ෙවත  තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව නම් කරමින් ෙයොමු කරනු ලැබූ 
2002.2.28 දිනැති ලිපියයි.  

 
 ඊ) 1 වන වගඋත්තරකාර  එවකට මුදල් අමාත්යවරයාෙග් අනුදැනුමකින් සහ අනුමැතියකින් ෙතොරව, 

7 වන වගඋත්තරකාරහට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරීමට ෙහෝ අමාත්ය මණ්ඩලය 
විසින් පත් කරනු ලැබූ ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් (සීඒටීබී/CATB) විසින් සිදු කල යුතු රාජකාරි සහ 
කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ෙහෝ ෙනොහැකිය.  

 
2002.2.28 දිනැති ලිපිෙය් සත්ය පිටපතක් “පි3“ ෙලස සළකුණ කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා 
ෙලස අයැද සිටී. 

 
9. 2002.2.28 දිනැතිව පැවති ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි සභාපති 
විසින් අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පහත තහවුරු කිරීම සිදු කරන ලදී; 

 
i. “ලංකා මැරයින් සර්විසස ්ලිමිටඩ් (LMSL) හි විකිණීෙමන් පසුව සිදුවන ඉන්ධන 

සැපයුම් ෙසේවා ආනයනය සහ විකිණීම සම්බන්ධෙයන් ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ෙවත ඒකාධිකාරයක් ෙනොමැත.“ – (පි4) හි දක්වා ඇති සටහන් හි අයිතම අංක 1 
පරිදි) 

 
ii. රජයට අධිකරණ නඩු පවරා ගත ෙනොහැකිය.  අධිකරණ කියාවන් සහ පැහැදිලි 

කිරීම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවහි පධාන නීති නිලධාරීෙගන් ලබා ගත 
යුතු වනු ඇත. ගැනුම්කරු විසින් අධිකරණ නඩු මගින් විභව වගකීම්හි සංඛ්යාත්මක 
පමාණයන් පකාශ කර, සහ ඒ අනුව ලංසු මිල වට්ටම් ලබා ගනු ඇත. – (පි4) හි 
දක්වා ඇති සටහන් හි අයිතම අංක 15 පරිදි) 

 
iii. ඉඩම් - අවසාන දින සිට වසරක් ඇතුලත - ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) විසින් ෙගවිය යුතු වන ෙගවීම් ඇතුළුව පැවරීම්, පැවරීෙම් 
විධිවිධානයන්ට අදාළව, 2002 මැයි 7 වන දින වන විට පර්ක් විසින් ෙපර තත්වයට 
ආපසු යැවිය යුතුය.“  - (පි4) හි දක්වා ඇති සටහන් හි අයිතම අංක 5(බී) පරිදි) 

 
iv. “ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් නල මාර්ගයක් භාවිතා කිරීම සඳහා දක්වන ලද 

මිල ඇ. ෙඩො. 10 / ෙම.ෙටො. ෙව්.... වර්තමාන අනුපාතය වන ඇ. ෙඩො. 2.76 / ෙම. 
ෙටො.  ෙලස පවත්වා ෙගන යාමට ඒකමතික ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් විය. නල 
මාර්ගයන්ට අදාළව ගිවිසුෙමහි ෙකටුම්පතක් සමඟ සංෙශෝධිත ගාස්තුව සහ නල 
මාර්ග පිළිබඳ ෙයෝජිත ගිවිසුමක් මැයි 7 අඟහරුවාදා වන විට නැවත ලබා දීමට 
පර්ක් විසින් එකඟ විය.“ -  (පි4) හි දක්වා ඇති සටහන් හි අයිතම අංක 2 පරිදි) 
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 ‘2002.4.30 දිනැති  ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව් සටහන්හි සත්ය 
පිටපතක් “පි4“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ආ) ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි වගන්ති අංක 4.5.2 හි පහත පරිදි සඳහන්ව ඇත; 
 

“ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් ෙඩොල්ෆින් ජැටිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පෙයෝජනයට ගන්නා බැවින්, ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා විකිණීම සඳහා වර්තමානය 
වන විට ෙඩොල්ෆින් ජැටිය භාවිතය සඳහා ලබා ගැනීමට නිදහස්ව ෙනොමැත. ශීලංකා 
වරාය අධිකාරිය විසින් ෙඩොල්ෆින් ජැටිය භාවිතා කිරීමට සහ නල මාර්ගයන් 
බ්ලූමැන්ඩල් දක්වා සවිකිරීම සඳහා ඇ. ෙඩො. 10 / ෙම. ෙටො. ගාස්තුවක් දක්වනු 
ලැබ ඇත. ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) සහ 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  විධිමත් ගිවිසුමකට ඇතුලත් විය යුතුය.“   

 
ඇ)  තවදුරටත්, ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි වගන්ති අංක 4.5.1 හි පහත පරිදි සඳහන්ව ඇත; 
 

“ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) විසින්, දකුණු ජැටිය ෙපොදු භාවිතා 
කරන්නන්ෙග් පහසුකම ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර, ඒ 
ෙවනුෙවන් කාර්යාල ඉඩ සඳහා වර්ග අඩි 1 කට ඇ. ෙඩො. 3 ක් ෙලස ගාස්තුව 
දක්වනු ලැබ ඇත.“ 

 
 ඈ) ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) මගින් අවවාද කර අනතුරු අඟවමින්, අෙප්ක්ෂිත ලංසු තබන්නන් 

සම්බන්ධව පහත පරිදි දන්වා ඇත; 
 
  “ලංසු තබන්නන් ඔවුන් විසින්ම නිදහස් පර්ෙය්ෂණයක් සිදු කල යුතු සහ ඒ සඳහා 

තනිවම වගකිව යුතු ෙව් ............... ලංසු තබන්නන් ඔවුන්ෙග් කියා ශූරභාවය / 
උද්ෙයෝගීභාවය අනුව කටයුතු කල යුතු අතර ඒ සඳහා තනිවම වගකිවයුතු ෙව්.  
.................... ලංසු තබන්නන් විසින් නීත්යානුකූලව බැඳ සිටීම සළකා ලිඛිත ෙහෝ 
වාචික ෙතොරතුරු ලබා දීමක් ෙනොමැත. “  

 
ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි සත්ය පිටපතක් “පි5“ ෙලස සළකුණ කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස 
අයැද සිටී. 

 
10. අ) ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) සතු ෙනොවන එෙසේ වුවද,  ලංකා මැරයින් සර්විසස් 

ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙතල් ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම සඳහා භාවිතා කරන බ්ලූමැන්ඩර් පාෙර් 
පිහිටි අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වන ඉඩම මත වටිනාකම රු. 82,866,000/- ෙලස 
දක්වමින්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වටිනාකම රු. 342,000,000/- ෙලස, 
පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් 1993.7.2 දිනැතිව අගය කරනු ලැබුණි.   

  
ආ) 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි සභාපති ෙග් ඉල්ලීමට පතිචාර වශෙයන්, පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් 

2002.5.7 දිනැති ලිපිය මගින්, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
හි වත්කම් ඇගයීම සම්පූර්ණ කර ඇති බවත්, සතියක් ඇතුලත එය අවසන් කල හැකි බවත්, 
ව්යාපාරික ඇගයීම ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවත් තහවුරු කරන ලදී.  
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ඇ) 2002.5.16 දිනැති පර්ක් ලිපිය මගින් දක්වා ඇති පරිදි, පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් ඔහුෙග් 

යාවත්කාලින ඇගයීම 2002.5.28 දිනට සම්පූර්ණ කර ගැනීමට පර්ක් හට අවශ්ය විය.  
 
ඈ) පශ්න සහගතව, 2002.5.15 දිනැති ලිපිය මගින්, ලංකා මැරයින් සර්විසස ්ලිමිටඩ් (LMSL) හි 

ව්යාපාරික ඇගයීමක් 14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් සිදු කර ගැනීමට පර්ක් හට 
අවශ්ය විය.  

 
ඉ) පර්ක් විසින්, 14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව ෙතෝරා ගැනීෙම්දී, අවම වශෙයන් 

තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීම් 3 ක් වත් සිදු කිරීමට ෙහෝ  රු. 750,000/- ගාස්තුව + බදු ෙගවීම 
තහවුරු කිරීම සඳහා රජෙය් සාමාන්ය ෙත්රීම් කියාවලිය පිළිපැදීම ෙහෝ සිදු කර ෙනොමැත.  

 
ඊ) පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් එවැනි ඇගයීමක් සිදු ෙකෙරමින් පවතින බව තහවුරු කර තිබියදී 

ෙමෙසේ කටයුතු සිදු කිරීම, එය අවහිර කිරීමකටත් වැඩිමනත් ෙව්.  
 
එ) පතිඵලය ෙලස,  14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් 2002.6.10 දිනැතිව ලංකා 

මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික ඇගයීමක් එවනු ලැබ ඇත.  
 
ඒ) පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් සිදු කල 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) හි වත්කම් ඇගයීම සහ ව්යාපාරික ඇගයීම, පශ්නකාරී ෙලස අනුගමනය කර කියාෙවහි 
ෙයොදවා ෙනොමැත.  

 
පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් 1993.7.2 දිනැති වාර්තාව සහ ඔහුෙග් 2002.5.7 
දිනැති ලිපිය, පර්ක් හි 2002.2.6,200.5.15, 2002.5.16, 2002.5.21, 
2002.6.5 දිනැති ලිපි, සහ ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙව් 2002.5.20, 2002.5.24 
දිනැති ලිපිවල සත්ය පිටපත් “පි6(ඒ), පි6(බී), පි7(ඒ), පි7(බී), පි7(සී), 
පි7(ඩී), පි7(ඊ), පි8(ඒ), පි8(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, 
ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

11. 14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් සකස් කරනු ලැබූ ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික ඇගයීම සාවද්ය ෙතොරතුරු මත පදනම්ව ඇති අතර, එනම්; 

 

අ) පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් 1993 ජූනි තරම් ඈත කාලයකදී, අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් 
වන බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙමහි වටිනාකම රු. 83,000,000/- ෙලස ඇතුලත් කරමින්, ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වත්කම් රු. 342,000,000/- ෙලස අගයා තිබියදී, එම අක්කර 8 රූඩ් 
2 පර්චස් 21.44 ක් වන බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙමහි වටිනාකම පිළිෙවලින් වාර්ෂික වට්ටම් අනුපාත 
22% සහ 18% මත රු. 29,000.000/- සිට 49,000,000/- වන වර්තමාන වටිනාකම් ඇතුලත් 
කරමින්,  වට්ටම් කල මුදල් පවාහය අනුව, සාවද්ය ෙතොරතුරු මත පදනම්ව වැරදි සහගත ෙලස 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වත්කම් ගණනය කිරීම සිදු කර ඇත.  

   

 ආ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 2006.3.31 දින වර්ෂ 4 ක 
සමස්ථ ලාභය රු. 2,300,000,000/- ෙලස වාර්තා කර තිබියදී, වර්ෂ 8 සහ වර්ෂ 10 ක ඉපයීම් මත 
පදනම්ව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික වටිනාකම රු. 1,400,000,000/- 
සහ රු. 1,750,000,000/- ෙලස ලබා දී ඇත. 
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ඇ) ඉහත සඳහන් ගැනුම්කරුවන් විසින් රජය ෙවත කරනු ලබන ගැනුම් සැලකීෙම් ෙගවීම සහතික 

කරමින්, ඉහත සඳහන් 2003.4.11 දිනැති ගිවිසුෙමහි ඇපකරුවන් ෙලස ඩිස්ටිලරීස් කම්පැනි ඔෆ් 
ශී ලංකා සමාගම (24 වන වගඋත්තරකාර), ඒට්කන් ස්ෙපන්ස් සහ සමාගම (25 වන 
වගඋත්තරකාර) සහ ඒට්කන් ඉන්ෂුවරන්ස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගම (26 වන වගඋත්තරකාර) 
විසින් අත්සන් කරනු ලැබීය. 

 

ඈ) අද්විතීයව පිහිටි සහ වටිනා අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 වන බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් ෙවළඳෙපොල 
වටිනාකම ගණනය කිරීම සඳහා ෙයොදා ෙගන ෙනොමැත. 

   
 ඉ) අඛණ්ඩව කරෙගන යන ව්යාපාරයක, එවැනි ව්යාපාරයක් විකිණීම සඳහා වටිනාකම නියම 

කිරීෙම්දී, එහි වටිනාකම් වල ෙවළඳෙපොල වටිනාකම සහ ව්යාපාරික වටිනාකම යන ෙදකම 
ඇගයීම සිදු කරනු ලබයි. 

 
ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙව් 2002.6.10 දිනැති ව්යාපාරික වටිනාකම, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2005.3.31 
සහ 2006.3.31 දිෙනන් අවසන් මූල්ය වර්ෂ සඳහා විගණන ගිණුම් හි සත්ය 
පිටපත් පිළිෙවලින්, “පි9, පි10(ඒ), පි10(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා 
ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස 
අයැද සිටී. 

 
12.අ)  තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින්, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) 90 % ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා පාර්ශවයන් 17 ක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ  
උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) ඇගයීම් 2002.6.6 දිනැතිව සම්පූර්ණ කරන ලද අතර, ඉහත කී 
ෙකොටස් 90 % ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළදෙපොල හුවමාරුව මත මූල්ය ලංසු 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් පාර්ශවයන් 5 ක් ෙකටි ලැයිස්තු ගත ෙකරුණි.      

 
 ආ) එක් පාර්ශවයක් වන ශී ලංකා නැව් සමාගෙමහි ‘ව්යාපාර සමූහය‘ විසින්  වර්ෂ 8 ක  සීමාවක වන 

කාලයක් සඳහා, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
ඒකාධිකාරය ඔවුන් විසින් ඉල්ලා සිටි බැවින්,  තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙවහි ඇගයීම් 
කියාවලිෙය්දී, ශී ලංකා නැව් සමාගම නුසුදුස්ෙසක් බවට පත් විය.    

 
 ඇ) එය ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි ඇතුලත් කර සකස් කර 

ෙනොතිබුණි බැවින්, වර්ෂ 8 ක සීමිත කාලයක් සඳහා ෙහෝ ඒකාධිකාරය පදානය කිරිම තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කමිටුවට පිළිගත ෙනොහැකි විය.  

 
 2002.6.6 දිනැති තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාෙව් සත්ය පිටපතක්, 
“පි11“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
13.අ) පතිඵලය වශෙයන්, 2 වන වගඋත්තරකාර එවකට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්යවරයා විසින්, 

ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව් ලංසු කමෙව්දය මත, රු. 1,200,000,000/- ක ‘මිනුම් 
පමිතිය / බිම් වටිනාකම‘ මත පදනම්ව, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 



16 

 

(LMSL) 90 % ෙකොටස් විකිණීම සඳහා, 2002.6.21 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

 
 ආ) ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම (CUF) භාවිතා කිරීම සඳහා අදාළ වන ගාස්තුව වශෙයන් 

ඇ. ෙඩො. 3 / ෙම. ෙටො. ෙලස පවත්වා ෙගන යාමටත්, එය සෑම වර්ෂ 3 කට වරක්ම සංෙශෝධනය 
කිරීමටත්, 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය මගින් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් ෙකරිණි.   

 
 ඇ) අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක වපසරියකින් යුතු වූ බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් අයිතිය ලංකා 

මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) සතු ෙනොවූ බව සහ එහි ෙවළඳෙපොල වටිනාකම 2002.6.21 
දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය මගින්,  පකාශිත ෙලස ෙහලි කර ෙනොතිබුණි.   

 
 ඈ) 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය මගින්, පහත සඳහන් කරුණු සඳහා අනුමැතිය අයැද 

සිට ඇත. 
 

i. ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුෙමහි සහ ෙපොදු භාවිතා 
කරන්නන්ෙග් පහසුකම (CUF) ගිවිසුෙමහි නියම කරනු ලැබූ විධිවිධාන සහ 
ෙකොන්ෙද්සි සහ හඳුනාගනු ලැබූ කමෙව්දය මත සාර්ථක ලංසු තබන්නා හට 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % ෙකොටස් විකිණීම සඳහා සහ 
ඉතිරි 10 % ක ෙකොටස් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් හි ෙසේවකයින් ෙවත 
තෑගි කිරීම සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට බලය පැවරීම. 
 

ii. ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව් ලංසු කමෙව්දය මත හඳුන්වා ෙදනු 
ලැබූ, රු. 1,200,000,000/- ක ‘මිනුම් පමිතිය / බිම් වටිනාකම‘ මත පදනම්ව, 
19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % 
ෙකොටස් විකිණීම සඳහා බලය පැවරීම. 
 

iii. ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම සහ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පහසුකම (CUF) ගිවිසුම සහ ෙවනත් සහායක ගිවිසුම් සඳහා ඇතුලත් වීමට, 
මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ට, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සහ 
ශීලංකා වරාය අධිකාරියට බලය පැවරීම. 
 

iv. ෙයෝජිත පර්යන්ත සමාගම සකස් වී අවසන් වන ෙතක්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව සමඟ සහෙයෝගෙයන් ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් 
(CUF)  අත්පත් කර ගැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරියට බලය පැවරීම. 
 

v. ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන 
කාර්යයන්හිදී, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % ෙකොටස් 
විකිණීෙමන් බහු-භාවිතා හැකියාව සහිත සහ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව ෙහෝ ෙවනත් පාර්ශවයකට එම කාර්යයන් සඳහා, එම ෙවන් කරන 
ලද අරමුදල් ලබා දීමට බලතල පැවරීම.  
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2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් සත්ය පිටපතක් , “පි12“ 
ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
14.අ) 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 2002.8.14 

දිනැතිව පමණක් ලබා දුන් අතර, අමාත්ය මණ්ඩල ෙල්කම් විසින් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 
තහවුරු කරනු ලැබුෙව් 2002.8.21 දිනැතිව පමණකි.  

 
ආ) එබැවින්, අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ 2002.6.21 දින සහ අමාත්ය මණ්ඩල 

අනුමැතිය අමාත්ය මණ්ඩල ෙල්කම් විසින් තහවුරු කරනු ලැබූ 2002.8.21 දිනය අතර කාලය 
තුල ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් කිසිදු පියවරක්, ෙමොනම අයුරකින් වත් ගත ෙනොහැකිය.   

 

ඇ) 4 වන වගඋත්තරකාර එවකට ජනාධිපති විසින්, 2002.8.7 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත පහත 
නිරීක්ෂණයන් සිදු කරනු ලැබීය; 

 
 “රජෙය් පධාන වත්කමක ෙපෞද්ගලීකරණය සහ අවමය රු. බිලියන 1.2 ක  

සම්බන්ධ වන ගනුෙදනුව අනුමාන කරන අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශෙය් 
ෙයෝජනාවන් මා නිරීක්ෂණය කරමි. එයට අමතරව, ශී ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු තවත් රාජ්ය අංශෙය් ආයතන කිහිපයක ෙමෙහයවීම් 
මත අනුමිතීන් ඔවුන් සතුය. ෙමම සියලුම කරුණු පිළිබඳ සළකා බලා, ෙමම 
සංෙද්ශෙය් ඇතුලත් ෙයෝජනා මත මෙග් නිරීක්ෂණයන් සිදු කිරීමට මම 
කැමැත්ෙතමි.“  

 
 2002.8.21 දිනැතිව තහවුර කරනු ලැබූ අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය සහ 4 
වන වගඋත්තරකාර විසින් 2002.8.7 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ එකී නිරීක්ෂණයන්හි සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින්,   
“පි13 සහ පි14“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම 
අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
 
15.අ) ෙකෙසේ වුවද,  2002.8.21 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය තහවුරු කිරීමට ෙපර, 8 වන 

වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති විසින් 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙවත 
2002.7.12 දිනැතිව ලියා දන්වමින්, පකාශ කරන ලද්ෙද්;  

 
  “අදාළ ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) ෙල්ඛනෙය් ඇතුලත් පතිපාදනයන්හි 

විධිවිධාන අනුව, ඉහත ෙකොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් සිදු කරනු ලැබූ 
පතිඥාව/ෙපොෙරොන්දුව සම්බන්ධෙයනි. ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි 
ඇතුලත් පතිපාදන අනුව, ඔබ ලංසු සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති බව කාරුණිකව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමු. සුදුසුකම් ලැබූ එකම පාර්ශවය ඔබ වන බැවින්, අනුමාන 
කරනු ලැබූ ලංසු කියාවලිය සහතික කිරීම අවශ්ය ෙනොෙව්. එබැවින්, ඔබ විසින් 
ෙගවිමට පතිඥා දුන් වටිනාකම ඉවත් කරමින්,  ඔබෙග් ගැනුම් සැලකීෙම් 
ෙගවීම මත ගනුෙදනුව අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත වූ අතර, එම අදාළ ගිවිසුම් 
2002 ජූලි 24 දිනැතිව අත්සන් කිරීමට ෙයෝජිතය. ෙමම ලිපිය ලද බව දැන්වීමට 
කාරුණික වන්න. “  
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ආ) එදිනම එනම් 2002.7.12 දින, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් හි  20 වන වගඋත්තරකරු 
විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ ලිපිෙයන් 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි සභාපති ෙවත පිළිතුරු ෙයොමු 
කරමින්, පකාශ කරන ලද්ෙද්; 

 
“ඉහත ගනුෙදනුව සඳහා සාර්ථක ලංසු තබන්නා ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
බවට පදානය කරමින් ඒ බව තහවුරු කරමින්, ඔබ විසින් එවනු ලැබූ 2002 ජූලි 
12 දිනැති ලිපිය සම්බන්ධෙයන් ඔබට ස්තූතිය පුද කර සිටිමි. ඔබෙග් 2002 ජූලි 
12 දිනැති ලිපිය මගින් සඳහන් කර ඇති පරිදි එම ගනුෙදනුව අවසන් කිරීමට 
අපෙග් කැමැත්ත පකාශ කර සිටිමු. “  

 
ඇ) 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙවත 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් 

ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % ෙකොටස් විකිණීම ‘පදානය‘ කිරීම 2002.7.12 දිනැතිව සිදු කරන ලද්ෙද්, 
විභව්ය ලංසු තබන්නන් විසින් ලංසු බැඳුම්කරයක් තැබීම අවශ්ය බවත්, එම ලංසු බැදුම්කරය 
2002.7.10 දින වනවිට එනම් සති ෙදකක් ඇතුලත් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය බවත් දන්වමින් 8 වන 
වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති විසින් 2002.6.25 දිනැති ලිපිය මගින් දැන්වීෙමන් 
අනතුරුව, එෙසේ ‘මිනුම් පමිතිය / බිම් වටිනාකම ‘අනුව රු. 1,200,000,000/- ක වටිනාකමකින් 
යුතු 10 % ක ලංසු බැඳුම්කරයක් ඉදිරිපත් කල එකම පාර්ශවය ඔවුන් පමණක් බවට පදනම 
වශෙයන් සළකමිනි.  

    

ඈ) ඉතා ෙකටි කාලයකින් ලංසු බැඳුම්කරයක් සඳහා වූ එම සඳහන් කල පශ්නකාරී ‘හදිසි 
අවශ්යතාවය‘ සහ 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙවත කරනු ලැබූ සුවිෙශේෂී ‘පදානය‘ 
සම්බන්ධෙයන් 2002 ජූලි මස පුවත්පත්හි වාර්තා කර ඇති පරිදි, ෙමය ‘සාපරාධී කියාවක්‘ බව 
අෙනකුත් ලංසු තබන්නන් විසින් ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනු ලැබ ඇත.    

 

ඉ) 2002.8.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීමට පථම එවැනි කියාවන් සිදු කිරීම කල 
ෙනොහැකිය.   

 

ඊ) ඕනෑම කාරණයකදී, පතිඵලය ‘තනි පාර්ශවය‘ වූ කල්හි ඒ බව අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත වාර්තා 
කර, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් සළකා බලා ඒ අනුව තීරණය කල යුතු  ෙව්.   

  
8 වන වගඋත්තරකාරෙග් 2002.7.12, 2002.6.25 දිනැති ලිපි සහ 18 වන 
වගඋත්තරකාරෙග් 2002.7.12 දිනැති ලිපිය සහ 2002 ජූලි මස එකී 
පුවත්පත් වාර්තාවන්හි සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින්, “පි15(ඒ), පි15(බී), 
පි16 සහ පි17“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 
16.අ) එෙසේම, 2002.8.21 දිනැති එම අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය තහවුරු කිරීමට පථම, 18 වන 

වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් විසින් 2002.7.31 දිනැතිව පර්ක් ආමන්තණය කරමින්, ෙනොපමාව 
විසඳමට අවශ්ය වන නිශච්ිත ගැටලු සමහරක් ලැයිස්තු ගත කර ලිපියක් ෙයොමු කර ඇත.   

 

 ආ) “2002.8.2 දිනැතිව සභාපති විසින් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් මුණ ගැසී ඇත“ - යනුෙවන් 
2002.7.31 දිනැති එම ලිපිෙයහි සටහන් කර ඇත. 
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 ඇ) පතිඵලය වශෙයන්, 20 වන වගඋත්තරකාර විසින් අත්සන් කරනු ලැබූ, 18 වන වගඋත්තරකාර 
ෙජෝන් කීල්ස් විසින් 2002.8.2 දිනැතිව 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි සභාපති ෙවත ෙයොමු කරනු 
ලැබූ ලිපිය මගින්, එදිනම, එනම් 2002.8.2 දිනැතිව, 8 වන වගඋත්තරකරු සමඟ පැවති රැස්වීම 
තහවුරු කරන ලද අතර, ගිවිසුම අවසානයට ෙගන ඒෙම්දී, 2002.7.31 දිනැති ඔවුන්ෙග් ලිපිෙයහි 
සංක්ෙෂේපනය කර (සාරාංශ කර) දක්වන ලද ගැටලු පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු ෙකොට කටයුතු 
කිරීමට එකඟවීම පිළිබඳව ස්තූතිය පල කරනු ලැබ ඇත.  

 

 ඈ) 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් විසින් 2002.7.31 දිනැති ලිපිය මගින් සඳහන් කරනු ලැබූ 
ගැටලුවලින් එකක් වන්ෙන්; 

 

“ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් (CUF) ගිවිසුෙමහි නිශ්චිතව අර්ථ දැක්වූ 
පරිදි, ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත ෙමෙහයවනු ලබන සහ පවාහනය කරනු ලබන 
සියලුම නාවික ඉන්ධන / ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පහසුකම භාවිතා කරන බව තහවුරු කිරීම “ 

 

   ඉ) පතිඵලය වශෙයන්, 2002.8.20 දිනැතිව අත්සන් කරනු ලැබූ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පහසුකම් (CUF) ගිවිසුෙමහි, ඊට ෙපර ඇතුලත්ව ෙනොතිබූ නව වගන්තියක් පහත පරිදි 8.2 ෙලස 
ඇතුලත් කරනු ලැබ ඇත; 

 

  “ 8.2 - ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත ෙමෙහයවනු ලබන සහ පවාහනය කරනු ලබන 
සියලුම ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා / නාවික ඉන්ධන,  ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පහසුකම භාවිතා කරමින් ෙමෙහයවීම සහ පවාහනය කිරීම සිදු ෙකෙරන බවට ශී 
ලංකා රජය / ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය / ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
විසින් තහවුරු කල යුතුය. “  

 

ඊ)  i) එක් පාර්ශවයක් වන ශී ලංකා නැව් සමාගෙමහි ‘ව්යාපාර සමූහය‘ විසින්  වර්ෂ 8 ක  සීමාවක 

වන කාලයක් සඳහා, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
ඒකාධිකාරය ඔවුන් විසින් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාෙව්දී, එය ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් ෙයෝජනා 
සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) (පි5) හි ඇතුලත් කර සකස් කර ෙනොතිබුණි බැවින්, තාක්ෂණික 

ඇගයීම් කමිටුව විසින් (පි11) ශී ලංකා නැව් සමාගම නුසුදුස්ෙසක් බවට පත් කරනු ලැබීය. 
 

 ii) ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ (පි4), 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක්හි 
සභාපති විසින් තහවුරු කරන ලද්ෙද් - “ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
විකිණීෙමන් පසුව සිදුවන ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ආනයනය සහ විකිණීම 
සම්බන්ධෙයන් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ෙවත ඒකාධිකාරයක් ෙනොමැත.“ යනුෙවනි – 
(පි4) හි දක්වා ඇති සටහන් හි අයිතම අංක 1 පරිදි) 

 
iii) 2000.8.1 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයට ලද අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිෙයහි 

(පි1(ඒ) / පි1(බී)  රජෙය් පතිපත්තිය ෙලස විෙශේෂෙයන් පකාශ කරමින් ලියා දක්වා 
ඇත්ෙත් - ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ලබා දී ඇති ඒකාධිකාරය 
එක් වර්ෂයකට සීමා කර ඇති අතර, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සිදුවන්ෙන්ද එම කාලය තුලදී බවයි.  
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එ) අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුදැනුමකින් සහ අනුමැතියකින් ෙතොරව, ෙජෝන් කීල්ස් ෙග් ඉල්ලීම මත, 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත රහසිගත ෙලස ඒකාධිකාරය පදානය කිරීමට 
කටයුතු කිරීම, ඉහත සඳහන් කියාවලිය නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කිරීමකි.    

 
18 වන වගඋත්තරකරුෙග් 2002.7.31 සහ 2002.8.2 දිනැති ලිපිවල සත්ය 
පිටපත් පිළිෙවලින්, “පි18(ඒ), පි18(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද 
සිටී. 

 

17.අ) 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය  (පි12) සඳහා ලද අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 

අමාත්ය මණ්ඩල ෙල්කම් විසින් 2002.8.21 දිනැතිව (පි13(ඒ)) අෙනකුත් කරුණු අතරතුර, 
තහවුරු කරනු ලැබ ඇත.    

 
i) 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ, ඉහත 8.2 නව 

වගන්තිය ඇතුලත් කර ෙනොතිබුණු ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) 
ගිවිසුෙමහි ෙකටුම්පත, අත්සන් කිරීම සඳහා බලය පැවරීම. 

 
ii) ෙකොළඹ ෙකොටස් හුවමාරු ෙවළඳෙපොෙලහි ඉහළම ලංසු තබන්නා සමඟ ලංකා මැරයින් 

සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  හි ෙකොටස් 90 % ක්  විකිණීම සඳහා ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ 
මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුෙමහි ෙකටුම්පත අත්සන් කිරීම.  

 

ආ) 2002.8.21 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය තහවුරු කරනු ලැබූ ඉහත සඳහන් ගිවිසුම් 
2002.8.20 දිනැතිව අත්සන් කරනු ලැබ ඇත.  

 

ඇ) ඉහත සඳහන් කරන ලද ගිවිසුම් ෙකටුම්පත් කිරීම සහ අවසාන ෙලස සකස් කිරීම 13 වන 
වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි නීති අධ්යක්ෂක විසින් සිදු කරන ලද බව, ෙපත්සම්කරු 
සැබැවින්ම විශ්වාස කරයි. 

 

ඈ)   i) ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුම (පි19(ඒ)), 7 වන වගඋත්තරකාර 
එවකට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් විසින්, සාක්ෂි වශෙයන් 8 වන වගඋත්තරකාර 
එවකට පර්ක් හි සභාපති, 16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් එවකට 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් මහින්ද ෙකොෙලොන්න, 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව විසින් එවකට සභාපති 10 වන වගඋත්තරකාර සහ එවකට අධ්යක්ෂ 
එන්. පද්මනාදන්, එවකට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් සහ 19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් එහි 20 වන සහ 21 වන 
වගඋත්තරකරුවන් විසින් 2002.8.20 දිනැතිව, අත්සන් කරනු ලැබීය.  

 
 ii) එයින් පසු, 2002.9.2 දින, එවකට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති, පරාකම 

දිසානායක විසින් ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුෙමහි පිටපතක සිය 
අත්සන තබා ඇති බව ෙපෙන්. (පි19(බී)) 

 
 iii) ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම (පි19(සී)), 7 වන වගඋත්තරකාර එවකට 

මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් විසින්, සාක්ෂි වශෙයන් 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් 
හි සභාපති, 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් එවකට 
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සභාපති 10 වන වගඋත්තරකාර සහ එවකට අධ්යක්ෂ එන්. පද්මනාදන්, එවකට 
මහාභාණ්ඩාගාරෙය් නිෙයෝජ්ය ෙල්කම් සහ 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් විසින් 
20 වන සහ 21 වන වගඋත්තරකරුවන් විසින් 2002.8.20 දිනැතිව, අත්සන් කරනු ලැබීය. 
  

ඉ) ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුම (පි19(ඒ)), ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙයහි 
එවකට අධ්යක්ෂ ජනරාල් මහින්ද ෙකොෙලොන්න විසින් 2002.8.20 දිනැතිව අත්සන් කරනු ලැබූ 
අතර, එයින් පසුව, 2002.9.2 දිනැතිව එම ගිවිසුෙමහිම පිටපතක් ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් 
සභාපති, පරාකම දිසානායක විසින් අත්සන් කරනු ලැබ ඇත. (පි19(බී)) 

 

ඊ) ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුම සඳහා ඉහත සඳහන් පුද්ගලයින් ෙදෙදනා 
විසින් සිය අත්සන ෙයොදා ඇත්ෙත්, ඔවුන්ෙග් අකමැත්ෙතන් තර්ජනය කර නම්මවා ගැනීෙමන් 
බව, ෙපත්සම්කරු සැබැවින්ම විශ්වාස කරයි. 

 

එ) 16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව ඉහත සඳහන් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට නම්, එම ගිවිසුම්වල ෙකටුම්පත්, ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිෙයහි සහ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවහි අදාළ අධ්යක්ෂක 
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන බවට අත්සන් කර අනුමැතිය ලබා දිය යුතුව තිබුණි.   

 

2002.8.20 දිනැතිව අත්සන් කරනු ලැබූ පසුව එවකට ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් සභාපතිෙග් අත්සන 2002.9.2 දිනැතිව ෙයදූ ෙපොදු පහසුකම් 
භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුම, පිටු අංක 11 මගින් සහ 2002.8.20 
දිනැති ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුෙමහි සත්ය පිටපත් 
පිළිෙවලින්, “පි19(ඒ), පි19(බී) සහ පි19(සී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා 
ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස 
අයැද සිටී. 

 

18.අ) 2002.8.21 දින අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය තහවුරු කිරිමට පථම, 2002.8.13 දිනැතිව ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිෙයන් ලද එකී ලිපියට පතිචාර දක්වමින්, 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි 
සභාපති විසින්, 2002.8.15 දිනැතිව “ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) - ගිවිසුම් 
ෙකටුම්පත“ විෂයයානුකූලව, 3 වන වගඋත්තරකාර අගාමාත්යෙග් උපෙද්ශක ආර්. 
පාස්කරලිංගම්, 2 වන වගඋත්තරකාර මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම්, 10 වන වගඋත්තරකාර ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති ෙවත පිටපත් සහිතව, 16 වන වගඋත්තරකාර එවකට ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති පරාකම දිසානායක ෙවත ලිපියක් යවනු ලැබීය.  

 

8 වන වගඋත්තරකරුෙග් 2002.8.15 දිනැති එකී ලිපිෙය් සත්ය පිටපතක්, 
“පි20“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
ආ) පර්ක්, 5 වන වගඋත්තරකාර  ආර්ථික පතිසංස්කරණ අමාත්යවරයාෙග් විෂය සීමා යටතට වැෙටන 

අතර, එබැවින් ඔහු විසින් කලින් සඳහන් කල කරුණු සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් වීම සහ අනුමැතිය 
ලබා දීම සිදු විය යුතුව තිබුණි.  
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ඇ) 1 වන වගඋත්තරකාර මුදල් අමාත්යතුමාෙග් අනුදැනුමකින් සහ අනුමැතියකින් ෙතොරව, 7 වන 
වගඋත්තරකාර මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් විසින් ඉහත සඳහන් ගිවිසුම් අත්සන් ෙනොකල යුතුව 
තිබුණි.  

 

ඈ)  18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් 1 වන වගඋත්තරකාරෙග් ෙසේවා අෙප්ක්ෂකයකු බව 
ෙපත්සම්කරු සැබැවින්ම විශ්වාස කරයි. 

 

19.අ) 2 වන වගඋත්තරකාර එවකට විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය විසින්  අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතියට (පි13) පටහැනිව, 2002.6.21 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් (පි12)  ඉදිරිපත් 
කරමින්, ඉහත සඳහන් කරුණු කියාත්මක වීෙම්දී තමා දැනුවත්ව තිබිය යුතු බව සඳහන් කර ඇත.    

 

ආ) 2 වන වගඋත්තරකරු විසින් ඒ සඳහා අෙනකුත් ගනුෙදනු අතර, එම ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොදුෙව් පකාශයක් ලබා ෙදමින්, 3 වන වගඋත්තරකාර අගාමාත්ය විසින් සභාපතිත්වය දැරූ 
අමාත්ය මණ්ඩල ආර්ථික අනු කමිටුෙව් උපෙදස් හා මගෙපන්වීම යටෙත් ෙහේතු දක්වා ඇති බව 
සඳහන් කර ඇත.  

 

20.අ)  ඛනිජ ෙතල් අංශෙය් සීමා ලිහිල් කිරීම සඳහා 2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ 
පතිපාදන) පනත යටෙත් නිෙයෝග පැනවීෙමන් පසුව, 2000.8.1 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය 
පකාර 2000.8.17 දිනැතිව ලද අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් 
කීල්ස් විසින් මිලදී ගැනීෙමන් පසුව, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙවත ‘ඒකාධිකාරය‘ සළසා ෙදමින්, රහසිගත ෙලස අන්තර්ගත කරනු ලැබූ ඉහත 
සඳහන් 8.2 වගන්තිය, රජෙය් පතිපත්ති උල්ලංඝනය කරමින් සහ, නිහීන ෙලස එයට පටහැනි 
ෙව්.   

 

ආ) එෙසේම, එක් පාර්ශවයක් වන ශී ලංකා නැව් සමාගම  වර්ෂ 8 ක  සීමාවක වන කාලයක් සඳහා 
ඒකාධිකාරෙයහි අවශ්යතාවය නියම කරන ෙලසට ඉල්ලා සිටි අවස්ථාෙව්දී, එය ෙකොන්ෙද්සියක් 
වශෙයන් ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි ඇතුලත් කර සකස් කර ෙනොතිබුණි බව සළකා, 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් එම පාර්ශවය නුසුදුස්ෙසක් බවට පත් කරන ලද බැවින්, ඒ 
අනුව පසුව එෙසේ ඒකාධිකාරය ලබා දීම එය මූලිකව කඩකිරීමකි, උල්ලංඝනය කිරීමකි.  

 
 ඇ) දී ඇති අවස්ථාවන් තුල, 16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ඉන්ධන සැපයුම් 

ෙසේවා සඳහා අෙනකුත් පාර්ශවයන් ඇතුලත් වීම සඳහා බලපත පදානය කිරීමට පතිෙරෝධය දක්වන 
අතර, 31 වන වගඋත්තරකාර ගරු. නීතිපති විසින් 2004.3.3 දිනැති ඔහුෙග් ලිපිෙය් අෙනකුත් 
කරුණු අතරතුර, තම මතය පකාශ කරනුෙය්;  

 
  “ අෙනකුත් බත්තල් අයිතිකරුවන්ට බත්තල් මගින් ඉන්ධන සැපයුම් පවාහනය 

කිරීමට අවසර ලබා දීම පතික්ෙෂේප කිරීම, ආණ්ඩුකම ව්යවසථාෙව් 12(1) සහ 
14(1) ව්යවසථ්ාවන් උල්ලංඝනය කිරීමක් වනු ඇති බව, එෙහයින් ඉදිරිපත් ෙව්. 
ෙමවැනි අවස්ථාවන් තුල, 8.2 වගන්තිය (ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
(CUF) ගිවිසුම අනුව) මගින්, ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා ෙනොකර, ෙකොළඹ වරාය 
ඇතුලත ඉන්ධන ෙසේවා පවාහනය කිරීම සඳහා බත්තල් ලබා දීම පතික්ෙෂේප 
කිරීමට, රජය ෙවත එවැනි වගන්තියකින් බැඳීමක් ඇති බවට අදහස් කරමින් අර්ථ 
නිරූපණය කල ෙනොහැකි අතර, එවැනි පතික්ෙෂේප කිරීමක් නීතියට පටහැනි විය 
හැකිය. “    
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 ඈ) 16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් 31 වන වගඋත්තරකාර ගරු. නීතිපතිෙග් 
මතය සමඟ අනුකූලතාවයකින් කියා කර ෙනොමැති බැවින්, පතිඵලය ෙලස පහත සඳහන් නඩු ෙදක 
ඇති වීමට ෙහේතු විය; 

 
i) සීඒ (රිට්) අයැදුම අංක 1534/04          - ලංකා නාවික ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා  

 සමාගම, ශී ලංකා නැව් සමාගම, ලංකා 
නාවික ෙසේවා සමාගම, එදිරිව ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය, විදුලි බල හා බල ශක්ති 
අමාත්යාංශය සහ ගරු. නීතිපති 

 
ii) සීඒ (රිට්) අයැදුම අංක 2173/04          - ලංකා නාවික ෙසේවා සමාගම, එදිරිව  

 ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය, විදුලි බල හා 
බල ශක්ති අමාත්යාංශය සහ ගරු. නීතිපති 

 
ඉ) i) එවැනි අසීරු තත්වයකදී,  19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 

හි අයිතිය සහ පාලනය සතු 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් විසින් 2005.5.25 දිනැතිව,  
16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය, මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම්, 17 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා නාවික ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා 
සමාගම, ලංකා නාවික ෙසේවා සමාගම, විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්යාංශය සහ ගරු. 
නීතිපතිට එදිරිව රිට් අයැදුම් අංක 829/2005 ෙගොනු කරනු ලැබ ඇත.  

 
   ii) අභියාචනාධිකරණය විසින් දැන්වීම් නිකුත් කිරීම පතික්ෙෂේප කරමින්, 2005.8.1 දිනැතිව 

නිෙයෝගය ලබා ෙදමින්, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පකාශ කර ඇත්ෙත්; 
 
    “ 6 වන වගඋත්තරකාර ෙවත (එනම් විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්ය) එකී 

පනෙතන් ලබා දී ඇති බලය (එනම් 2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන 
(විෙශේෂ පතිපාදන) පනත) ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුම 
මගින් ඉවත් කල ෙනොහැකිය. ....... ෙවනත් අයුරකින් කියන්ෙන් නම්, ෙපොදු 
පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුෙමහි අයිතිවාසිකම් සහිත 
පාර්ශවයන්ට, 2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ පතිපාදන) 
පනත මගින් 6 වන වගඋත්තරකාර ෙවත (එනම් විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්ය)  
ලබා දී ඇති ව්යවස්ථාපිත බලය ඉක්මවා යාමට ෙනොහැකිය. ස්ථාපිත මූලධර්මයන් 
අදාළ කර ගැනීෙම්දී, ව්යවස්ථාව සබුද්ධිකව, ව්යවස්ථාදායකෙයහි කැමැත්ත 
ෙපන්නුම් කරන අතර, සහ ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුමට 
ඉහළ පමුඛතාවයක් ලබා ගනී. එය ව්යවස්ථාපිත කැමැත්ෙත් අව්යාජ පකාශයක් වන 
අතර, අධිකරණ කාර්යෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමාහිතයට අනුව, ව්යවස්ථාව අර්ථ 
නිරූපණය කිරීම සිදු කරයි. ෙමම අධිකරණෙය් වගකීම, එය පවත්නා පරිදිම නීතිය 
අර්ථ විගහ කිරිම සහ බලාත්මක කිරීම වන අතර,  ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා 
කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුම මත පදනම්ව සමාජයීය ෙහෝ රජෙය් පතිපත්ති නීති 
සම්පාදනය කිරීම ෙනොෙව්.  ............. එබැවින් දැන්වීම් සිදු කිරීම පතික්ෙෂේප 
ෙකෙර්. “    

 
ගරු නීතිපතිෙග් 2004.3.3 දිනැති ලිපිෙය් සහ 2005.8.1 දිනැති 
අභියාචනාධිකරණෙය් නිෙයෝගෙයහි සත්ය පිටපතක් පිළිෙවලින්, “පි21 
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සහ පි22“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
21.අ) 2003.10.30 දිනැති බලශක්ති සැපයීෙම් කමිටුෙවහි ලිපිය මගින්, 13 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි 

නීති අධ්යක්ෂක ෙවත ඉල්ලීමක් කරමින්, ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුෙමහි 
පිටපතක්, ඒ සමඟ 31 වන වගඋත්තරකාර ගරු නීතිපතිෙග් විෙශේෂ අවසරය සහිතව එවන ෙලසට 
දන්වනු ලැබ ඇත. 

  
 ආ) 13 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි නීති අධ්යක්ෂකෙග් එම දිනැතිම එනම් 2003.10.30 දිනැති ලිපිය 

මගින් ෙපොදු පහසුකම් භාවිතා කරන්නන්ෙග් (CUF) ගිවිසුෙමහි පිටපතක්, එහි ‘ඒකාධිකාරය 
වගන්තිය 8.2‘ ෙවත සහ 2002.8.20 දිනැති 31 වන වගඋත්තරකාර ගරු. නීතිපතිෙග් මතය ෙවත 
අවධානය ෙයොමු කරමින්, එවා ඇත.  

  
 ඇ) 2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂප්ාදන (විෙශේෂ පතිපාදන) පනෙතහි පතිපාදන මගින්, එවැනි 

ගිවිසුමක් සඳහා බල ශක්ති සැපයුම් කමිටුෙවහි පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව, සහතික කරනු 
ලැබ ඇත.   

 
2003.10.30 දිනැති එකී ලිපි ෙදෙකහි  පිටපත් පිළිෙවලින්, “පි23(ඒ) සහ 
පි23(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 
22. අ) ෙකෝප් විසින්, 19 වන වගඋත්තරකාර ෙවත ලබා දුන් ‘ඒකාධිකාරය අන්තර් වාක්යය‘ පිළිබඳ 

ගැටලුව සම්බන්ධව 14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව සමඟ ගැෙටන අවස්ථාෙව්දී, 19 වන 
වගඋත්තරකාරෙග් ව්යාපාරික ඇගයීම 2002.6.10 දිනැතිව ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව,  සීමා ලිහිල් 
කිරීෙම් තරඟකාරී ෙවළඳෙපොල පිළිබඳ පූර්ව පකාශය මත පදනම්ව ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් කියන 
ලද ‘ව්යාපාරික ඇගයීම‘ පිළිබඳ අදහස ෙවනස් කර ඇති අතර, එවැනි ඒකාධිකාරයක් අනුව 
ඔවුන්ෙග් ව්යාපාරික ඇගයීම එනම් 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙකොටස් 90% ලංසුව සඳහා ‘මිනුම් පමිතිය / බිම් වටිනාකම‘ රු. 1,200,000,000/- 
ෙනොව එය රු.2,400,000,000/- ෙලස දන්වන බව සඳහන් කරමින් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර 
ඇති බව, ෙපත්සම්කරු අවෙබෝධ කර ගනියි.  

 
ආ) තවදුරටත්, 14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් අඟවනුෙය්, ඔවුන් විසින් 19 වන 

වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ‘වත්කම් ඇගයීමක්‘ ලබා දීම 
අවශ්ය වූෙය් නම්, එවැනි අරමුණක් සඳහා ඔවුන් විසින් වෘත්තීයමය ඇගයුම්කරුවකුෙග් 
ෙසේවාවන් සමඟ සම්බන්ධව කටයුතු කල හැකිව තිබුණු බවයි.  

    
23. අ) 2004 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙව් පිටු අංක 64 හි පහත පරිදි පකාශිතය. 
 

  “ ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවාවන්හි ඉහළ මිල, ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙකොළඹට පැමිෙණන යාතා පද්ධතිය අෛධර්යමත් කරනු ඇත. ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ෙපෞද්ගලීකරණෙය්දී, ෙමම අංශෙයහි 
වැඩිදුර පතිසංස්කරණ සඳහා අවශ්යතා අඟවමින්, අවශ්ය වූ පහළ මිල සහ 
තරඟකාරීත්වය ලැබී නැත. “ 

  



25 

 

2004 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙවහි පිටු අංක 64 හි සත්ය පිටපතක් , 
“පි24“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ආ) බහාලුම් කියාකරවන්නන් විසින් ව්යාපාරික පජාව ෙවත 2005 මැයි මස  ‘ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා 
මිල අර්බුදය‘ සිරස්තලය ෙලස දක්වමින් මුදිත දැන්වීමක් පසිද්ධ කර ඇති අතර, එහි පහත පරිදි 
පකාශ කර ඇත.  

 

 “පශ්නගත වී තිෙබන නැවකින් තවත් නැවකට / ෙවනත් පවාහනයකට මාරු 
කරන බහාලුම ෙලස ශී ලංකාව සතුව පවතින තරඟකාරී පිහිටුම අනුව, ඉන්ධන 
සැපයුම් ෙසේවා සඳහා අයකරනු ලබන වර්තමාන ඉහළ මිල පිළිබඳව, බහාලුම් 
කියාකරවන්නන්ෙග් වන අතිශයින් සැළකිලිමත්භාවය එෙසේම පවතී. “ 

  

 “ පෙද්ශය තුල අයිඒෆ්ඕ /IFO 180 සඳහා පවත්වා ෙගන යන ෛදනික අනුපාතය 
ඇ. ෙඩො. 350 / ෙටොන් (සිංගප්පූරු/ ඩුබායි මිලට වඩා ආසන්න වශෙයන් ඇ. 
ෙඩෝ. 80 / ෙටොන් ට වඩා වැඩි) සහ පසුගිය වර්ෂෙය් මාසික සාමාන්ය අගයට වඩා 
අ. ෙඩො. 110 / ෙටොන් වැඩිවීමක් ෙපන්නුම් කර ඇත. “  

 

මුදිත දැන්වීෙමහි හි සත්ය පිටපතක් , “පි25“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා 
ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස 
අයැද සිටී. 

 

 ඇ) එබැවින්, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) පැවරුෙමන් ඉවත් 
කිරීෙම් කාරණය රජයට අලාභයක් වීමට ෙහේතු වනවා පමණක් ෙනොව, ජාතික ආර්ථිකයට 
අනර්ථදායී ෙලස අහිතකර වී ඇත. 

 

24.අ) 2002.4.30 දිනැතිව පැවති ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි 
සභාපති විසින් පහත තහවුරු කිරීම සිදු කරන ලදී; 

 
 අ. රජයට අධිකරණ නඩු පවරා ගත ෙනොහැකිය.  අධිකරණ කියාවන් සහ 

පැහැදිලි කිරීම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවහි පධාන නීති 
නිලධාරීෙගන් ලබා ගත යුතු වනු ඇත. ගැනුම්කරු විසින් අධිකරණ නඩු 
මගින් විභව වගකීම්හි සංඛ්යාත්මක පමාණයන් පකාශ කර, සහ ඒ අනුව 
ලංසු මිල වට්ටම් ලබා ගනු ඇත. – (පි4) හි දක්වා ඇති සටහන් හි අයිතම 
අංක 15 පරිදි) 

 
ආ) ෙකෙසේ ෙවතත්, 18 වන වගඋත්තරකාර සමඟ අත්සන් කල ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් 

ගිවිසුෙමහි (පි19(සී)), එකී ගිවිසුෙමහි 3.5 (ඩී) වගන්තිය අනුව, රජය විසින් 19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)ට එෙරහිව හිමිකම පවරා ෙගන ඇත.  

 
  “ඉදිරිපත් වී ඇති පහත ෙගවීම් ශී ලංකා රජෙය් වගකීමකි; 
 
 එෆ්ආර් අයැදුම් අංක 954/97 හි කරුණට අදාළව ඉදිරිපත්ව ඇති, ඕනෑම වගකීමක් 

ෙහේතුෙවන් ඉදිරිපත්ව ඇති ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් (ෙපෞද්ගලික) සමාගම, 
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අංශ 2, කිචනර් පාර, අංක 01-81, සිංගප්පුරුව 200002, විසින් සිදු කල ඕනෑම 
හිමිකමක් සඳහා  ෙහෝ ඉහත සඳහන් එෆ්ආර් අයැදුම් අංක 954/97 හි කරුණට 
අදාළව, නීති කටයුතු සඳහා ගාස්තුවද ඇතුලත්ව, ගිවිසුම් පකාශ බැඳම් සම්බන්ධව 
ඉදිරිපත්ව ෙගොනු ගත කර ඇති ඕනෑම නඩු තීන්දුවක් / අධිකරණ නිෙයෝගයකට 
අනුගාමීව ෙගවිය යුතු වන පමාණයයි.“    

 
 ඇ) නඩුෙව් 4.8 ෙඡ්දෙයහි ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි, අෙනකුත් නඩු අතර, ෙමම නඩුව ෙහලි 

කර ඇත්ෙත්; 

 

  “ ජූෙනෝ නඩුව 4.8.1 - ෙමම නඩුව, ෙකොළඹ වරාය සීමාෙවන් පිටත අවසර 
ෙනොලත් ඉන්ධන සැපයුම් භාර දීම සිදු කිරීම සඳහා බහාලුම් කියාකරවන 
ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් (ෙපෞද්ගලික) සමාගෙමහි  ෙසේවය තාවකාලිකව 
අත්හිටුවීමට අදාළව ෙව්. ෙසේවය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම ෙහේතුෙවන් සිදු වූ 
හානියට හිමිකම් ලබා ගැනීම සඳහා  ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් විසින් ෙගොනු 
කර ඇත. “  

 

 ඈ) සිංගප්පූරුෙව් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් (ෙපෞද්ගලික) සමාගම විසින් අයිසීසී ෙබ්රුම්කරණ 
කමෙව්දය මගින් ඇ. ෙඩො. මිලියන 9.2 ක හිමිකමක් සඳහා අයැදුම් කර ඇති අතර, එය 31 වන 
වගඋත්තරකාර ගරු. නීතිපති විසින් සාර්ථක ෙලස පතිෙරෝධය දක්වමින් වළක්වන ලද්ෙද් වුවද, 
අත්තිකාරම් ෙලස ඇ. ෙඩො.170,000/-  ක් ෙගවීෙමන් රජයට සැළකිය යුතු අලාභයක් විඳමට සිදු 
විය.  

  

25. අ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් විකිණීම 
සඳහා පර්ක් විසින් 2002 අෙපේල් මස නිකුත් කරනු ලැබූ  ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) සමඟ 
ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම් ෙකටුම්පෙතහි පහත පරිදි දක්වා ඇත; 

 
  “ විකුණුම්කරු (එනම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව) ෙකොළඹ 15, ෙවෝල්ස් 

පටුමෙගහි අංක. 69 හි පිහිටා ඇති පරිශෙයහි වන ඉඩෙමහි සින්නක්කර අයිතිය 
සමාගමට (එනම් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට) අවසන් දිනෙය් සිට 
වසරක් ඇතුලත පැවරීමට එකඟ ෙවයි. “   

   

ආ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ගැනුම්කාර 18 වන 
වගඋත්තරකරුෙග් ‘අසාධාරණ ෙපෝෂණය කිරීම‘ සඳහා අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වූ 
බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් ‘වටිනාකම සැළකීෙමන් නිදහස් කිරීම‘ අනුව පැවරීමට කැපෙවන බව ඉහත 
කරුණු වලින් අදහස් කල ෙනොහැකිය.  

 

 ඇ) 2002.4.30 දිනැතිව පැවති ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි 
සභාපති විසින් පහත තහවුරු කිරීම සිදු කරන ලදී; 

 
 “ඉඩම් - අවසාන දින සිට වසරක් ඇතුලත - ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) විසින් ෙගවිය යුතු වන ෙගවීම් ඇතුළුව පැවරීෙම් විධිවිධානයන්ට අදාළව, 
2002 මැයි 7 වන දින වන විට පර්ක් විසින් වාර්තා කල යුතුය.“ 
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 ඈ) ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි (පි5) ෙඡ්ද අංක 4.4.1 හි පහත පරිදි සඳහන්ව ඇත; 

 

 “ දැනට ෙමම ඉඩෙමහි සින්නක්කර අයිතිය ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
සතු වන අතර, එහි අයිතිය ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත පැවරීම 
සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව දැනට ෙමම ඉඩෙමහි අයිතිය ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
ෙවත පැවරීම සඳහා වන කියාවලිෙය් ෙයදී සිටී. “  

 

 ඉ) 10 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති විසින්  2002.7.12 
දිනැතිව 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති ඇමතූ ලිපිෙයහි පකාශ කර ඇත්ෙත්; 

 

  “ වපසරිය අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වූ බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් අයිතිය 
සම්බන්ධෙයන්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් පුර්වෙයන් වරාය 
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඉන්ධන පහසුකම් සඳහා නිශ්චිත වත්කම් පවරා ගැනීෙම්දී 
නිශ්චිත වටිනාකම භාණ්ඩාගාරය ෙවත ෙගවා ඇති බව තහවුරු කලද, ලංකා ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් කැමැත්ත පරිදි රජෙය් පදානයන් ලබා ගැනීෙම් අරමුණ 
සඳහා ෙම් වන ෙතක් අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ෙනොමැති බව කාරුණිකව 
සටහන් කර ගන්න. “ 

 
2002.7.12 දිනැති ඉහත ලිපිෙයහි සත්ය පිටපතක් , “පි26“ ෙලස සළකුණ 
කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර 
ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

ඊ) 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් විසින් පර්ක් ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබූ 2002.7.31 දිනැති 
ලිපිය පරිදි (පි18(ඒ)),  බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීමට අදාළව ෙගවිය යුතු වන මුද්දර ගාස්තුව රජය 
/ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් දැරීම අවශ්ය බව සඳහන් කරන ලදුව, 2002.8.2 
දිනැතිව 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි සභාපති විසින් 19 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් 
ඇමතූ ලිපිය මගින් (පි18(බී)) ඒ සඳහා එකඟතාවය තහවුරු කර ඇත.  

 

එ) ෙමම බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙමහි වපසරිය අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් බව සහ එහි 2002 
වර්ෂෙය්දී ෙවළඳෙපොල වටිනාකම 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය මගින් (පි12),  
පකාශිත ෙලස ෙහලි කර ෙනොතිබුණි. එෙසේම ෙමම ඉඩම විකිණීම ෙහෝ පැවරීම සඳහා අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා දී ෙනොතිබුණි.   

 

ඒ) ෙකෙසේ වුවද, 7 වන වගඋත්තරකාර එවකට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් සහ 10 වන 
වගඋත්තරකාර එවකට ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති විසින් 19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) සමඟ අංක 538 ගිවිසුම අත්සන් 
කරන ලද අතර, එහි සාක්ෂි වශෙයන් 8 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති අත්සන් 
කරනු ලැබ ඇත.    

 

ඉහත සඳහන් ගිවිසුෙමහි සත්ය පිටපතක් , “පි27“ ෙලස සළකුණ කර 
අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා 
ෙලස අයැද සිටී. 



28 

 

 

උ)    i)  එවකට ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති ජාලිය මැදගම විසින් 2004.5.24 

දිනැතිව විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඇමතූ  ඔහුෙග් ලිපිය මගින්, 
අෙනකුත් කරුණු අතරතුර පකාශ කර ඇත්ෙත්; 

 

 “ ෙමම ඉඩෙම් වටිනාකම පධාන තක්ෙසේරුකරුට අගය කල හැකි බවත්, 
සහ ෙම් සඳහා ඇගයීමක් පධාන තක්ෙසේරුකරුෙගන් ලබා ගැනීමට හැකි 
බව ඉඩම් ෙකොමසාරිස් විසින් සඳහන් කල බවත්ය. “ 

 

 ii)  පර්ක් විසින් ඔවුන්ෙග් 2004.10.5 දිනැති ලිපිය මගින් එකී ඉඩෙම් ඇගයීම සම්බන්ධෙයන් 
14 වන වගඋත්තරකාර ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙවන් පශ්න කර ඇත.  

  

ඉහත සඳහන් 2004.5.24 සහ 2004.10.5 දිනැති ලිපිවල සත්ය පිටපත් 
පිළිෙවලින් , “පි28(ඒ) සහ පි28(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද 
සිටී. 

 

26. අ) 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් විසින්, එදිනම දුරකතන සංවාදයන්හි පසු කටයුතු සිදු 
කරමින්, එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පවරන ෙලසට ඉල්ලමින් 
2004.11.3 දිනැති ලිපිය විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමු කර ඇත.  

 

ආ) එදිනම එනම් 2004.11.3 දින, 9 වන වගඋත්තරකාර විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් විසින් ජනාධිපති අතිෙර්ක ෙල්කම් සී. අතුරුගිරිය මිය සමඟ පැවැත් වූ දුරකතන 
සංවාදෙයන් පසුව, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් හි 2004.11.3 ලිපිය ෙයොමු කිරීම සඳහා 
2004.11.3 දිනැතිව ලිපියක් ෙයොමු කර ඇත.   

 

ඇ) ජනාධිපති අතිෙර්ක ෙල්කම් සී. අතුරුගිරිය මියෙග් 2004.11.5 දිනැති ලිපියට පතිචාර දක්වමින්, 
15 වන වගඋත්තරකාර ඉඩම් ෙකොමසරිස්ෙග් එම දිනැතිම එනම් 2004.11.5 දිනැති ලිපිය මගින්, 
එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම 18 වන වගඋත්තරකාර ෙවත පවරනු 
ෙවනුවට එය 19 වන වගඋත්තරකාර  ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත පැවරීම 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත.  

 

ඈ) 2005.1.11 දිනැතිව එවකට ජනාධිපති ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපිය මගින්, ජනාධිපති 
ෙල්කම් විසින් ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ෙවත දන්වා ඇති පරිදි, 4 වන වගඋත්තරකාර එවකට ජනාධිපති 
විසින් ගැනුම් සැළකීම ෙලස රු. 1,199,362,500/- ක අලාභය අයකර ගැනීෙමන් පසුව, ෙමම 
ඉඩෙමහි අයිතිය ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත පවරන ෙලසට අනුමැතිය ලබා දී 
ඇති බව දන්වමින්, ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් ඩබ්. එම්. ජයතිලක විසින් සංෙව්දනය 
කර ඇත. 

 

ඉහත සඳහන් 2004.11.3, 2004.11.3, 2004.11.5 සහ 2004.11.5 දිනැති 
ලිපිවල සත්ය පිටපත් පිළිෙවලින් , “පි29(ඒ), පි29(බී), පි29(සී), පි29(ඩී) 
සහ පි29(ඊ)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 
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27. 2005.1.19 දින, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් 
ෙගවනු ලැබූ රු. 1,199,362,500/- ක මුදල රජය ෙවත ලද බව දැන්වීම වාර්තා කර, 4 වන 
වගඋත්තරකාර එවකට ජනාධිපතිනිය විසින් ඇයෙග් අත්සන, පදානය කිරීෙම් සාධන පතෙයහි 
ෙයදූ අතර,  අදාළ පදානය කිරීෙම් සාධන පතය 2005.2.1 දිනැතිව ලියාපදිංචි කර ඇත.   

 

ඉහත සඳහන් පදානය කිරීෙම් සාධන පතෙයහි සත්ය පිටපතක්  “පි30“ 
ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් 
වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

28. අ) 8 වන වගඋත්තරකාර මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ෙවත, 23 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් 
හි සභාපති විසින් ෙයොමු කරනු ලැබූ 2006.3.21 දිනැති ලිපිය  මගින්, පදානය කිරීෙම් සාධන 
පතෙයහි (පි30) සඳහන් පරිදි රජය ෙවත ගැනුම් සැළකීෙම් වටිනාකම ලද බව තහවුරු කරනු ලැබ 
ඇත.   

 

ආ) මාස 5 ක පමාද වීමකින් පසු, භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
විසින්, ඔහුෙග් 2006.8.18 දිනැති ලිපිය මගින්, ෙමම ඉඩම පැවරීම සම්බන්ධෙයන්,  19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් අදාළ පදානය කිරීෙම් සාධන 
පතය හරහා රජය ෙවත ලද බවට සඳහන් කර ඇති රු. 1,199,362,500/- ක මුදල, රජය ෙවත 
ලැබී ෙනොමැති බව තහවුරු කරනු ලැබ ඇත. 

 

ඇ) තවදුරටත්, අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම සඳහා රජය ෙවත රු. 
1,199,362,500/- ක ෙගවීමක් සිදු කර ඇති බවට, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 2005.3.31 න් අවසන් මූල්ය වර්ෂය සඳහා වන 19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙග් ගිණුම් මගින් (පි10(ඒ)) ෙහලි 
කර ෙනොමැත.   

 
ඉහත සඳහන් 2006.3.21 සහ 2006.8.18 දිනැති ලිපිවල සත්ය පිටපත් 
පිළිෙවලින්  “පි31(ඒ) සහ පි31(බී)“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති 
අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද 
සිටී. 

 
29. අ) ඒ අනුව, 2005 ජනවාරි මසදී, රු. 1,199,362,500/- ක ‘අදහස් කල ෙගවීමක්‘ ලැබීම මත අක්කර 

8 රූඩ් 2 පර්චර් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම එවැනි ‘කිසිදු සැලකීමක් ලැබීමකින් ෙතොරව‘ රජය 
විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත අදහස් කරනු ලැබූ ‘පැවරීම‘ සිදු කර ඇත.   

 

ආ) එබැවින්, එකී පදානය කිරීෙම් සාධන පතය (පි30) ‘වංචාසහගත ෙල්ඛනයක්‘ සහ ‘පබන්ධයක්‘ 
වන අතර, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත රජය විසින් 
එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීම සඳහා, එකී පදානය කිරීෙම් 
සාධන පතෙයහි දන්වා ඇති පරිදි, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) විසින් ෙගවන ලද බව  සහ  රජය ෙවත ලද බව සඳහන් පරිදි, 19 වන වගඋත්තරකාර 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙගවීමක් සිදුකර ෙනොමැත.   
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 ඇ) එබැවින්, අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරිම නීතිමය පැවරීමක් ෙනොවන 
අතර, එය පදානය කිරීෙම් සාධන පතය (පි30) ෙසේම වංචාවක් සහ ‘පබන්ධයකි‘. 

 

30. 22 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති විසින් 2005.7.1 දිනැතිව, 4 වන වගඋත්තරකාර 
එවකට ජනාධිපති, 16 වන වගඋත්තරකාර එවකට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති සහ 31 
වන වගඋත්තරකාර එවකට ගරු. නීතිපති ෙවත පිටපත් සහිතව, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් 
කීල්ස් හි සභාපති ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපිෙයහි, අෙනකුත් කරුණු අතරතුර සඳහන් කර 
ඇත්ෙත්; 

 

 “ 4.  ඔබ විසින් පරිශීලනය කර ඇති රු. 1,200,000/- ක ගැනුම් සැළකීමට අදාළවයි. 
: ෙමය ඩීඑෆ්සීසී විසින් ‘වට්ටම්ගත මුදල් පවාහය‘ මත පදනම්ව සිදු කරනු ලැබූ 
ඇගයීම මත පවතින වාර්තාවන් අනුව ෙව්. ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  
ෙවත පැවරීමට එකඟ වූ අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම සඳහා 
ෙවළඳෙපොල වටිනාකම ඇතුලත් කර ඇතිද යන කරුණට අදාළව ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපති විසින් මතු කරනු ලැබූ පශ්නයට අනුව, ගණනය කිරීම 
සඳහා එම ඉඩෙම් වපසරිය මත ෙවළඳෙපොල වටිනාකම සළකනු ලැබ ෙනොමැති බව 
ෙහලි ෙව්. “   

 

ඉහත සඳහන් 2005.7.1 දිනැති ලිපිෙය් සත්ය පිටපතක් “පි32“ ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

31. අ) 1986.4.9 දිනැතිව පසිද්ධ කරනු ලැබූ අංක 396/9 අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය අනුව, 1979 අංක 51 
දරණ ශී ලංකා වරාය අධිකාරි පනෙත් ෙඡ්ද අංක 2 යටෙත් අමාත්යතුමා විසින් සිදු කරනු ලැබූ 
නිෙයෝගයන්හි විධිවිධානයන්ට අනුව, එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම 
ලංකා වරාය අධිකාරිය යටෙත් වන ඉඩමක් ෙලස ලැයිස්තු ගත කර ඇත.   

 

ආ) 1979 අංක 51 දරණ ශී ලංකා වරාය අධිකාරි පනෙත් ෙඡ්ද අංක 23 යටෙත් වන විධිවිධාන 
පකාරව, එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙමහි අයිතිය සහ හිමිකම 
පූර්වෙයන්  ෙකොළඹ වරාය ෙකොමිෂන් සභාව සතුව තිබී, 16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය ෙවත අයිතිය පවරා ඇත. 

 

ඇ) එබැවින්, එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙමහි අයිතිය සහ හිමිකම ශී 
ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු වන අතර, 15 වන වගඋත්තරකාර ඉඩම් ෙකොමසාරිස් හට එකී 
අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම රජෙය් ඉඩමක් ෙසේ සළකා අදහස් කරනු 
ලැබූ පැවරීම සිදු කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.   

 

 ඈ) එෙසේ, අදහස් කරනු ලැබූ පදානය කිරීෙම් සාධන පතය (පි30) වංචාවකි.  
 

ඉහත සඳහන් අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සත්ය පිටපතක් “පි33“ ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 



31 

 

 

32. අ) පර්ක්හි බලයලත් නිලධාරී වූ 6 වන වගඋත්තරකාර එවකට අමාත්යවරයාෙග් උපෙදස් මත, 23 
වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති විසින්, ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන වාර්තාවක්, 2006.10.27 ෙහෝ ආසන්න දිනකදී, ෙකෝප් (COPE) කමිටුව 
ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.   

 

ආ) ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කරනු ලැබූ ෙකෝප් (COPE) හි එවකට 

සභාපති  27 වන වගඋත්තරකාර විසින්,  22 වන වගඋත්තරකාර එවකට පර්ක් හි සභාපති ෙවත 
ෙමම ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව සම්බන්ධ කරුණු මත 2007.1.5 දිනැතිව ලිපියක් ෙයොමු කර 
ඇත.   

 

ඉහත සඳහන් 2007.1.5 දිනැති ලිපිෙය් සත්ය පිටපතක් “පි34“ ෙලස 
සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම ෙකොටසක් වශෙයන් 
භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

33.අ) 27 වන වගඋත්තරකරු විසින් සභාපතිත්වය දැරූ ෙකෝප් (COPE) විසින් ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව 
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලද බව මාධ්ය මගින්ද වාර්තා කරන ලදී.  

 
 ආ) ෙකෝප් විසින් සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශන කිහිපයක වාර්තාවන්, වාර්තාෙව් 362 සහ 363 ෙඡ්දයන්හි 

පහතින් ෙගන හැර දක්වා ඇති පරිදි, ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුෙව් අන්තර් මධ්ය වාර්තාවද 
ඇතුලත්ව, ෙකෝප් හි වාර්තාවන් 2007.1.12  දිනැති හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් අන්තර්ගතව ඇත.  

 

“ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ්හි ෙකොටස් 90 % ක් විකිණීම 
 

1. 2000.8.17 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පහත වගන්ති යටෙත් ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලිහිල් 
කිරීමට තීරණය කරන ලදී. 
 
- ඉන්ධන සැපයුම් අංශය ලිහිල් කර, සීමාසහිත පාර්ශවයන් කිහිපයකට ඉන්ධන සැපයුම් 

ෙසේවා ෙමෙහයවීම සඳහා අවසර ලබා දීම 
 
- ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ලබා දී ඇති ඒකාධිකාරය එක් 

වර්ෂයකට සීමා කර, එම කාලය තුලදී ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම 

 

- ශී ලංකාෙව් ඉන්ධන සැපයීෙම් අංශෙය් ෙවළදාමට ඇතුළු වන නවකයින්හට ෙකොළඹ 
වරාය ආසන්නතම පෙද්ශය ඇතුලත්ව ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය සමුද තීරය ඇතුලත ඉන්ධන 
සැපයීම් විකිණීමට අවස්ථාව සළසා දීම 

 

- විවෘත ෙටන්ඩර් කියාවලියක් මගින් අවශ්ය තාක්ෂණික සහ මූල්ය හැකියාව සහ ඉන්ධන 
සැපයීෙම් පලපුරුද්ද සහිත ආෙයෝජකයින්ෙගන් ඉල්ලුම් පත් කැඳවීමට පවතින 
හැකියාව පිළිබඳ පර්ක් විසින් ෙසොයා බැලීම 
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- රජය විසින් බලාත්මක කරන ලද 2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ 
පතිපාදන) පනත අනුව, ඉහත කාර්යයන් සඳහා පහසුකරණය කිරීම 

 
 

2. පර්ක් විසින්  2001.10.28 දිනැතිව ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා සඳහා  බලපත නිකුත් කිරීමට කැඳවනු 
ලැබූ උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) සහ ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % 
ෙකොටස් විකිණීම සඳහා කැඳවනු ලැබූ උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) වල අවසන් දිනය 
2002.2.28 වූ අතර, ඒ සඳහා සති තුනක් පමණක් ලබා දී තිබුණි.  
 

3. 2002.2.28 දින, පර්ක් හි සභාපති පී. බී. ජයසුන්දර විසින් මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් චරිත රත්වත්ත 
හට උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) සහ අවසන් ලංසු  යන ෙදකම ඇගයීම සඳහා තාක්ෂණික 
ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කිරීමට කටයුතු සළස්වන ලදී. අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූ 
ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයක් ෙම් සඳහා පත් කර ෙනොමැත. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව 2002.2.28 
දිෙනන් පසුව  පත් කල බැවින්, උනන්දුව දැක්වීෙම් පකාශ (EOI) කැඳවීම් සහ අදාළ ෙල්ඛන 
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් අනුමත කර ෙනොමැත.  
 

4. 2002.4.30 දිනැතිව පැවති ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ පර්ක් හි සභාපති පී. බී .ජයසුන්දර 
විසින් පහත තහවුරු කිරීම සිදු කරන ලදී; 
 
- “ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත සිදු කරන විකිණීෙමන් පසුව ඉන්ධන 

සැපයුම් ෙසේවාවන්හි විකිණීම සහ ආනයනය සඳහා ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) සතුව ඒකාධිකාරයක් ෙනොමැත. “ 
 

- “රජයට අධිකරණ නඩු පවරා ගත ෙනොහැකිය. “  
 

- “ඉඩම් - අවසාන දින සිට වසරක් ඇතුලත - ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
විසින් ෙගවිය යුතු වන ෙගවීම් ඇතුළුව පැවරීෙම් විධිවිධානයන්ට අදාළව, 2002 මැයි 7 
වන දින වන විට පර්ක් විසින් වාර්තා කල යුතුය.“ 
 

5. ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) හි සඳහන් කර ඇත්ෙත්; 
 

- “ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ෙඩොල්ෆින් ජැටිය භාවිතා කිරීමට සහ නල මාර්ගයන් 
බ්ලූමැන්ඩල් දක්වා සවිකිරීම සඳහා ඇ. ෙඩෝ. 10 / ෙම. ෙටො. ගාස්තුවක් දක්වනු ලැබ 
ඇත.“ 
 

- ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) විසින්, දකුණු ජැටිය ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පහසුකම ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති අතර, ඒ ෙවනුෙවන් කාර්යාල 
ඉඩ සඳහා වර්ග අඩි 1 කට ඇ. ෙඩො. 3 ක් ෙලස ගාස්තුව දක්වනු ලැබ ඇත.“ 

 

- “ලංසු තබන්නන් ඔවුන් විසින්ම නිදහස් පර්ෙය්ෂණයක් සිදු කල යුතු සහ ඒ සඳහා 
තනිවම වගකිව යුතු ෙව් ............... ලංසු තබන්නන් ඔවුන්ෙග් කියා ශූරභාවය / 
උද්ෙයෝගීභාවය අනුව කටයුතු කල යුතු අතර ඒ සඳහා තනිවම වගකිවයුතු ෙව්.  
.................... ලංසු තබන්නන් විසින් නීත්යානුකූලව බැඳ සිටීම සළකා ලිඛිත ෙහෝ 
වාචික ෙතොරතුරු ලබා දීමක් ෙනොමැත. “ 
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6. පර්ක්හි සභාපති පී. බි. ජයසුන්දර විසින්, පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් 1993 වර්ෂෙය් ලංකා මැරයින් 

සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ඇගයීම ඔහු ෙවත ෙයොමු කරමින්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි යාවත්කාලීන කරන ලද ඇගයීමක් පධාන තක්ෙසේරුකරුෙගන් කැඳවා ඇති අතර, ඒ 
අනුව පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් ‘වත්කම් ඇගයීම‘ සම්පූර්ණ කර ඇති බව තහවුරු කර  සහ 
‘ව්යාපාරික ඇගයීම‘ ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව දන්වා ඇත.  
 

7.  පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් ඇගයීම පශ්නකාරී ෙලස අතහැර දැමූ පර්ක් විසින්, කිසිදු තරඟකාරී 
අවස්ථාවකින් ෙතොරව ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ‘ව්යාපාරික ඇගයීම‘ සිදු කිරීම 
සඳහා ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව ෙතෝරා ෙගන ඇත. ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) හට ඒකාධිකාරයක් ෙනොමැති ෙසේ සළකා, ලංසු මිල රු. 1,200,000,000/- කට 
‘ව්යාපාරික ඇගයීෙමහි‘ ‘බිම් වටිනාකම‘ තබා ඇත. ඩීඑෆ්සීසී බැංකුෙව් ඇගයීම වැරදිසහගත ද 
ෙව්. 
 
පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින් සම්පූර්ණ කර ඇති බවට තහවුරු කරනු ලැබූ, නමුත් පර්ක් විසින් 
පශ්නකාරී ෙලස මඟ හරිනු ලැබූ අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ශුද්ධ වත්කම් අගය කිරීෙම්දී  ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් 
සවිස්තරව අගය කර ෙනොමැත. 
 
සාමාන්යෙයන් පවත්නා ව්යාපාරයක ඇගයීම් කිරීෙම්දී,  ‘ශුද්ධ වත්කම් ඇගයීම‘ සහ ‘ව්යාපාරික 
ඇගයීම‘ යන ෙදකම ගණනය සඳහා ෙයොදා ගනු ලබයි. 
  

8. ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුව මත ලංසු කියාවලිෙය්  කටයුතු කරමින්, ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි  90 % ෙකොටස් විකිණීම සඳහා ‘බිම් වටිනාකම‘ රු. 
1,200,000,000/- පදනම ෙලස ෙගන, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ මත      
විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්ය කරු ජයසූරිය විසින් 2002.6.21 දිනැතිව අමාත්ය මණ්ඩල 
සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරමින්, පහත අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතීන් ඒ සඳහා බලාෙපොෙරොත්තු වී 
ඇත. 

 
- ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුෙමහි සහ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 

පහසුකම (CUF) ගිවිසුෙමහි නියම කරනු ලැබූ විධිවිධාන සහ ෙකොන්ෙද්සි සහ 
හඳුනාගනු ලැබූ කමෙව්දය මත සාර්ථක ලංසු තබන්නා හට ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % ෙකොටස් විකිණීම සඳහා සහ ඉතිරි 10 % ක ෙකොටස් ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් හි ෙසේවකයින් ෙවත තෑගි කිරීම සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවට බලය පැවරීම. 

 
- ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල හුවමාරුෙව් ලංසු කමෙව්දය මත හඳුන්වා ෙදනු 

ලැබූ, රු. 1,200,000,000/- ක ‘මිනුම් පමිතිය / බිම් වටිනාකම‘ මත පදනම්ව, 19 
වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % ෙකොටස් 
විකිණීම සඳහා බලය පැවරීම. 

 

- ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම සහ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පහසුකම (CUF) ගිවිසුම සහ ෙවනත් සහායක ගිවිසුම් සඳහා ඇතුලත් වීමට, 
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මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ට, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සහ ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරයට බලය පැවරීම. 

 

- ෙයෝජිත පර්යන්ත සමාගම සකස් වී අවසන් වන ෙතක්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව සමඟ සහෙයෝගෙයන් ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් අත්පත් කර 
ගැනීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට බලය පැවරීම. 

 

- ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය වන 
කාර්යයන්හිදී, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % ෙකොටස් 
විකිණීෙමන් බහු-භාවිතා හැකියාව සහිත සහ ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
ෙහෝ ෙවනත් පාර්ශවයකට එම කාර්යයන් සඳහා, එම ෙවන් කරන ලද අරමුදල් 
ලබා දීමට බලතල පැවරීම.  

 
ෙමම බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙමහි වපසරිය අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස ්21.44 ක් බව සහ ෙවළඳෙපොල 
වටිනාකම, 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය මගින් පකාශිත ෙලස ෙහලි කර 
ෙනොතිබුණි. 

 

9. 2002.6.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 2002.8.14 
දිනැතිව පමණක් ලබා දී, අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය තහවුරු කිරීම සහ දැනුම් දීම 2002.8.21 
දිනැතිව පමණක් සිදු කල බැවින්, 2002.6.21 සහ 2002.8.21 අතර කාලය තුල ෙමම කරුණ 
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු පියවරක්, ෙමොනම අයුරකින් වත් ගත ෙනොහැකිය.   
 

10. 2002.8.21 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය තහවුරු කිරීමට සහ දැනුම් දීමට පථම, පර්ක් හි 
සභාපති පී. බී. ජයසුන්දර; 
 

i. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස්  ෙවත, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % 
ෙකොටස් විකිණීම ‘පදානය‘ කරමින් 2002.7.12 දිනැතිව ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස්  
සමඟ ලිපි හුවමාරු කර ගන්නා ලදී. 
 

ii. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස්  ෙවත ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % 
ෙකොටස් විකිණීම ‘පදානය‘ කිරීම 2002.7.12 දිනැතිව සිදු කරන ලද්ෙද්, 2002.6.25 
දිනැති ලිපිය මගින් දන්වා ඇති පරිදි,  2002.7.10 දින වනවිට ‘මිනුම් පමිතිය / බිම් 
වටිනාකම, අනුව රු. 1,200,000,000/- ක වටිනාකමකින් යුතු 10 % ක ලංසු 
බැඳුම්කරයක් ඉදිරිපත් කල එකම පාර්ශවය ඔවුන් පමණක් බවට පදනම වශෙයන් 
සළකමිනි. ෙමය ‘සාපරාධී කියාවක්‘ බව අෙනකුත් ලංසු තබන්නන් විසින් 
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනු ලැබ ඇත.  
   

iii. ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස්  විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90 % 
ෙකොටස් මිලදී ගැනීෙමන් අනතුරුව, 2002.7.12 දිනැතිව ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස්  
සමඟ ලිපි හුවමාරු කර ගනිමින්, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත 
‘ඒකාධිකාරය‘ පදානය කිරීමට පර්ක් හි සභාපති පී. බී. ජයසුන්දර විසින් එකඟතාවය පල 
කර ඇත.  
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iv. 2002.8.20 දින, පර්ක් හි සභාපති පී. බී ජයසුන්දර, මහාභාණ්ඩාගාර ෙල්කම් චරිත 
රත්වත්ත සහ පර්ස් හි නීති අධ්යක්ෂක ශ්යාමලී ගුණවර්ධන එකට එකතුව අනුකූලව 
කටයුතු කරමින්, ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් සමඟ ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් 
ගිවිසුම සහ ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුම (CUF) අත්සන් කරන ලදී. 
ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුම (CUF)  සඳහා පූර්වෙයන් ඇතුලත් කර 
ෙනොතිබුණු පහත නව වගන්තිය 8.2 ඇතුලත් කර ඇත.  
     
“ 8.2 - ෙකොළඹ වරාය ඇතුලත ෙමෙහයවනු ලබන සහ පවාහනය කරනු ලබන සියලුම 
ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා / නාවික ඉන්ධන,  ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම භාවිතා 
කරමින් ෙමෙහයවීම සහ පවාහනය කිරීම සිදු ෙකෙරන බවට ශී ලංකා රජය / ශී ලංකා 
වරාය අධිකාරිය / ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් තහවුරු කල යුතුය. “ 
 
ඉහත කියාවන් සිදු කර ඇත්ෙත් අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය 2002.8.21 දින තහවුරු කිරීමට 
සහ දැනුම් දීමට පූර්වෙයන් බැවින්, එය නීතිෙය් ඉදිරිෙය් වැරදි සහ අවලංගු, ශුන්ය සහ 
බල රහිත ෙව්. 
 

11.  2002 අංක 33 දරණ ඛනිජ ෙතල් නිෂ්පාදන (විෙශේෂ පතිපාදන)  පනත අතරතුර, ඉහත 
‘ඒකාධිකාරය‘ වගන්තිය අන්තර්ගත කර ඇති බවට අභියාචනාධිකරණය විසින් පිළිෙගන ඇත. 
 

12. පතිඵලය වශෙයන්,  ඉහත ඒකාධිකාරය වගන්තිය සම්බන්ව ගැෙටමින්, ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව අදහස 
ෙවනස් කර අති අතර, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ව්යාපාරික ඇගයීම රු. 
1,200,000,000/- ෙවනස් කරමින්,  ‘ඒකාධිකාරය‘ මත පදනම්ව  ඔවුන්ෙග් ව්යාපාරික ඇගයීම 
රු.2,400,000,000/- ෙලස ලිඛිතව දන්වමින්,  ඔවුන් විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි ‘ශුද්ධ වත්කම් ඇගයීමක්‘ ලබා දීම අවශ්ය වූෙය් නම්, එවැනි අරමුණක් සඳහා අක්කර 
8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම අගය කිරීමට ඔවුන් විසින් වෘත්තීයමය 
ඇගයුම්කරුවකුෙග් ෙසේවාවන් සමඟ සම්බන්ධව කටයුතු කල හැකිව තිබුණු බව දන්වා ඇත.  
  

13. 2004 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාෙව් පිටු අංක 64 හි පහත පරිදි පකාශිතය. 

 

“ ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවාවන්හි ඉහළ මිල, ඉන්ධන සැපයුම් ෙසේවා ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙකොළඹට පැමිෙණන යාතා පද්ධතිය අෛධර්යමත් කරනු ඇත. ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ෙපෞද්ගලීකරණෙය්දී, ෙමම අංශෙයහි වැඩිදුර 
පතිසංස්කරණ සඳහා අවශ්යතා අඟවමින්, අවශ්ය වූ පහළ මිල සහ තරඟකාරීත්වය 
ලැබී නැත. “ 

 

14. පර්ක් හි සභාපති පී. බී. ජයසුන්දර විසින් ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ තහවුරු කර ඇති 
පරිදි, ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) මගින් පහත නඩුව සහ රජය විසින් ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL)   හි නඩු පවරා ගැනීම සිදු ෙනොකල යුතු බව  ෙහලි කර ඇතත්, ෙජෝන් 
කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගම සමඟ අත්සන් කල ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී 
ගැනීෙම් ගිවිසුෙම්දී, සිංගප්පූරුෙව් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ෙජ් ඉන්ටර්නැෂනල් (ෙපෞද්ගලික) සමාගම විසින් 
අයදුම් කරනු ලැබූ ඇ. ෙඩො. මිලියන 9.2 ක හිමිකමක් රජය විසින් පවරා ෙගන ඇත. රජය විසින් 
අත්තිකාරම් ෙලස ඇ. ෙඩො.170,000/-  ක අමතර වටිනාකමක් ෙගවනු ලැබ ඇත.  
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15. ෙයෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) සමඟ නිකුත් කරනු ලැබූ ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් 
ගිවිසුම් ෙකටුම්පෙතහි පහත පරිදි දක්වා ඇත; 
 

“ විකුණුම්කරු (එනම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව) ෙකොළඹ 15, ෙවෝල්ස් 
පටුමෙගහි අංක.69 පිහිටා ඇති පරිශෙයහි වන ඉඩෙමහි සින්නක්කර අයිතිය 
සමාගමට (එනම් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට) අවසන් දිනෙය් සිට 
වසරක් ඇතුලත පැවරීමට එකඟ ෙවයි. “   

 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ගැනුම්කරුෙග් ‘අසාධාරණ ෙපෝෂණය කිරීම‘ සඳහා 
අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක් වූ බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් ‘වටිනාකම සැළකීෙමන් නිදහස් කිරීම‘ 
අනුව පැවරීමට රජය කැපෙවන බව ඉහත කරුණු වලින් අදහස් කල ෙනොහැකිය.  
 

 ‘ලංසු තැබීෙම් පූර්ව සාකච්ඡාෙව්දී‘ 8 වන වගඋත්තරකාර පර්ක් හි සභාපති විසින් පහත තහවුරු 
කිරීම සිදු කරන ලදී; 
 

“ඉඩම් - අවසාන දින සිට වසරක් ඇතුලත - ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) විසින් ෙගවිය යුතු වන ෙගවීම් ඇතුළුව පැවරීෙම් විධිවිධානයන්ට අදාළව, 
2002 මැයි 7 වන දින වන විට පර්ක් විසින් වාර්තා කල යුතුය.“ 

 
 

16. විදුලි බල හා බල ශක්ති අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්  පී. වීරහැන්දි විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස ්
ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත ෙමම ඉඩම පැවරීම සඳහා 2004.11.3 දිනැතිව කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 
පතිඵලය වශෙයන්, 2005.1.11 දිනැතිව ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් ඩබ්. එම්. 
ජයතිලක විසින් පකාශ කර ඇත්ෙත්, ගැනුම් සැළකීම ෙලස රු. 1,199,362,500/- ක අලාභය 
අයකර ගැනීෙමන් පසුව, ෙමම ඉඩෙමහි අයිතිය ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත 
පවරන ෙලසට ජනාධිපති විසින් අනුමැතිය ලබා දුන් බව ජනාධිපති ෙල්කම් විසින් ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් ෙවත දන්වා ඇති බවයි. 
 

17. 2005.1.19 දිනැති පදානය කිරීෙම් සාධන පතෙයහි රජය ෙවත ගැනුම් සැළකීෙම් වටිනාකම රු. 
1,199,362,500/- ක ලද බව සඳහන් කර තිබුනද, එකී පදානය කිරීෙම් සාධන පතෙයහි සඳහන්ව 
ඇති පරිදි රජය ෙවත ගැනුම් සැළකීෙම් වටිනාකම ලැබුෙන්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, 
පර්ක් හි සභාපති ඩබ්. එම්. බන්දුෙසේන විසින් මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් පී. බී. ජයසුන්දර ෙවත 
2006.3.21 දිනැති ලිපිය ෙයොමු කරමින් කරනු ලැබූ විමසීමට පිළිතුරු ෙයොමු කරමින්, ෙමම ඉඩම 
පැවරිම සම්බන්ධෙයන්,  අදාළ පදානය කිරීෙම් සාධන පතය හරහා රජය ෙවත ලද බවට සඳහන් 
කර ඇති රු. 1,199,362,500/- ක මුදල, රජය ෙවත ලැබී ෙනොමැති බව, භාණ්ඩාගාර ෙමෙහයුම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල් විසින්, ඔහුෙග් 2006.8.18 දිනැති ලිපිය මගින් තහවුරු 
කරනු ලැබ ඇත. 

 

අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම සඳහා රජය ෙවත රු. 1,199,362,500/- ක 
ෙගවීමක් සිදු කර ඇති බවට ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 2005.3.31 න් අවසන් 
මූල්ය වර්ෂය සඳහා වන ගිණුම් මගින් ෙහලි කර ෙනොමැත. 
 
සත්ය වශෙයන්ම කියෙතොත්,  රු. 1,199,362,500/- ක ෙගවීම 2002 අෙගෝසතු මස, ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ක ෙකොටස් විකිණිම සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරෙය් 
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ෙල්කම් ෙවත ෙගවීමට, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙවත ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 
ලිමිටඩ් විසින් ෙගවනු ලැබූ වටිනාකම වන අතර, එම වටිනාකම 2005 ජනවාරි මස ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙමම ඉඩම සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ෙවත 
සිදු කල ෙගවීමක් ෙලස අර්ථ දැක්වීමට සහ විගහ කිරීමට ෙනොහැකිය.  
 

18. ඒ අනුව, 2005 ජනවාරි මසදී, රු. 1,199,362,500/- ක ‘අදහස් කල ෙගවීමක්‘ ලැබීම මත, ෙමම 
රජෙය් ඉඩම එවැනි ‘කිසිදු සැලකීමක් ලැබීමකින් ෙතොරව‘ රජය විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත අදහස් කරනු ලැබූ ‘පැවරීම‘ සිදු කර ඇත. 
 

  එබැවින්, එකී පදානය කිරීෙම් සාධන පතය ‘වංචාසහගත ෙල්ඛනයක්‘ සහ ‘පබන්ධයක්‘ වන 
අතර, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත රජය විසින් එකී අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 
21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීම සඳහා, එකී පදානය කිරීෙම් සාධන පතෙයහි දන්වා ඇති 
පරිදි, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙගවන ලද බව  සහ  රජය ෙවත ලද බව 
සඳහන් පරිදි, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ෙගවීමක් සිදුකර ෙනොමැත. 
එබැවින්, ෙමම ඉඩම පැවරිම නීතිමය පැවරීමක් ෙනොවන අතර, එය පදානය කිරීෙම් සාධන පතය 
ෙසේම වංචාවක් සහ ‘පබන්ධයකි‘. 
  

19. ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම කියාත්මක වන  2002 අෙගෝස්තු වන විට, ෙමම 
ඉඩෙම් ෙවළඳෙපොල වටිනාකම පධාන තක්ෙසේරුකරුෙග් සහ වෘත්තීය ෙපෞද්ගලික 
තක්ෙසේරුකරුෙග් ඇගයීම් මගින් ෙහලි කර ඇත.   
 

20.  2002 ජූනි මස ඩීඑෆ්සීසී බැංකුව විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි  2002/03 
මූල්ය වර්ෂය සඳහා ‘ඉපයීම් මත පදනම්ව‘ සිදු කරනු ලැබූ ‘ව්යාපාරික ඇගයීම‘ ගණනය කිරීෙම්දී, 
ගුණාකාර 8 ක් මත රු. මිලියන 1,405 සහ  ගුණාකාර 10 ක් මත රු. මිලියන 1,757 ක් ෙලස ලබා 
දී ඇත. 
 

ෙකෙසේ වුවද, පහත වර්ෂයන් සඳහා ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි බදු වලින් පසු 
ශුද්ධ ලාභයන් පහත පරිදි ෙව්.   
 රු. 

 
මූල්ය වර්ෂය 2002/2003 -      402,733 

මූල්ය වර්ෂය 2003/2004 -      235,876 

මූල්ය වර්ෂය 2004/2005 -      574,062 

මූල්ය වර්ෂය 2005/2006 -   1,089,393 

 
ඉහත ශුද්ධ ලාභයන් ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් විසින් ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙවතින් ගාස්තු සහ පිරිවැය අය කර ගැනීෙමන් පසුව ෙව්.   
 
 

21.ෙමම ගනුෙදනුව රජය ෙවත අලාභ සහ හානියකට ෙහේතු ෙවමින්, පශ්නකාරී තත්වයක් තහවුරු 
කරන බව ‘ආදර්ශනය‘  කරමින්, අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියකින් ෙතොරව, නිහීනව නිර්ලජ්ජිත 
ෙලස කියාත්මක වී ඇති බැවින්, මුල පටන්ම නීතිය ඉදිරිෙය් වැරදි, ශුන්ය සහ බල රහිත ෙව්. “ 
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2007.1.12 දිනැති හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙඡ්ද අංක 358 සිට 362  දක්වා  සත්ය 
පිටපතක් “පි35“ ෙලස සළකුණ කර අමුණා ඇති අතර, ෙමම අයැදුෙමහිම 
ෙකොටසක් වශෙයන් භාර ගන්නා ෙලස අයැද සිටී. 

 

 

34. ෙපත්සම්කරු විසින් ෙගෞරවෙයන් යුතුව පකාශ කර සිටිනුෙය්; 
 

අ) ඉහත සඳහන් සමහර වගඋත්තරකරුවන්ෙග් හැසිරීම සහ කියාවන් ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව 
අපරාධයක් වීම තුල, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ව්යවස්ථා 17, සහ 126  මගින් අදහස් ෙකෙරන පරිදි 
විධායක සහ පරිපාලනමය කියාවන් වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) සහ 12(2) 
ව්යවස්ථාවන් යටෙත් සහතික කර ඇති, ෙපත්සම්කරුෙග් සහ රෙට් පුරවැසියන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බව සහ, දිගින් දිගමට උල්ලංඝනය ෙකෙරන බවත්ය. 

  

ආ) කලින් සඳහන් කල ෙහේතු සැළකීෙම්දී,  රජය ෙනොමගට ෙයොමු කර සහ රවටමින්, ෙහොඳින් සළකා 
බලා, හිතා මතා, ෙච්තනීයව, පූර්ව-සැලසුම් කර, සාවද්ය නිෙයෝජනයන් ෙනොමඟට ෙයොමු කරමින්, 
ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව ඉච්ඡාභංගත්වයට පත් කර ඇති බව අතිශයින් පැහැදිලි අතර, සහ 
එයට අමතරව, සාපරාධි අලාභයක් සහ හානියකට ෙහේතු ෙවමින් සහ රජයට අපකාරයක් ෙවමින්, 
මහජනතාවට වැරදි සහගත සහ අසාධාරණ දුරස්ථභාවයක් / දුරස්ථ වීමකට ෙහේතු ෙවමින් සහ / 
ෙහෝ මහජනතාව විසින් විශ්වාසය තැබූ ෙද්පල සම්බන්ධව සාවද්ය පරිහරණය / සාවද්ය පරිහරණය 
කිරීමට අසාධාරණ ෙලස ෙහේතු ෙවමින්, හිතාමතා අසාධාරණ, වැරදිසහගත සහ නීති විෙරෝධීව 
සුවිශාල පතිලාභ සුළු පිරිසකට වරපසාදිත වන අයුරින් එම අභිපායෙයන් පදානය කර කටයුතු 
කිරීම සමඟ, ව්යවස්ථාපිතමය සුරක්ෂිතතාවය නිහීන ෙලස උල්ලංඝනය කර ඇත. 

 

ඇ) ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනුව ෙපත්සම්කරුට සහ රෙට් පුරවැසියන්ට සුවිශාල අලාභයකට සහ 
හානියකට ෙහේතු වූ අතර,  අසාධාරණ, වැරදිසහගත සහ නීති විෙරෝධී පතිලාභ පදානය කර, සුළු 
පිරිසකට වරපසාදිතව ෙපෝෂණය කර, සුවිශාල අලාභයක් සහ හානියකට ෙහේතු ෙවමින්, රෙට් 
මිලියන ගණනක දිළිදු ජනතාව හිඟමනට ඇඳ දැමීමට ෙහේතු වී ඇත. 

 

ඈ) අවශ්ය පරිදි වන අෙනකුත්  වගඋත්තරකරුවන් එකතු කර ගැනීමට සහ / ෙහෝ ෙපත්සම්කරුට 
අවශ්ය ෙව් යැයි හැෙඟන ඔහු සතුව තිෙබන, අෙනකුත් වැඩිමනත් සාධක සහ ෙල්ඛන ෙහේතු ෙගන 
හැර දක්වමින් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අයිතිය ඔහු විසින් රක්ෂිත ෙලස තබා ඇත. 

 

ඉ) ඔහු ෙමම නින්දිත, ෙහලා දැකිය යුතු සහ නිර්ලජ්ජිත ගැටලුවට අදාළ ගනුෙදනු පිළිබඳව 
දැනුවත්භාවයට පත් වූෙය්, පාර්ලිෙම්න්තු කමිටුවක් වන ෙකෝප් මගින් සිදු කරන ලැබූ 
විමර්ශනයන් මත ෙනොෙබෝදා පලවූ මාධ්ය වාර්තා හරහා පමණකි. 

 

ඊ) ඉක්බිති,  මහජන යහපත ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිමින්, මහජන යහපත සලකා කටයුතු කරන ඔහු,  
වඩාත් විෙශේෂිතව මහජන සම්පත් වංචා සහ දූෂණ අනාවරණය කරන ඔහුෙග් භූමිකාව මත, සහ 
බලාෙපොෙරොත්තු වන මහජනතාවෙග් යහපත සහ මහජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීමට, ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙපෞද්ගලීකරණය මත පාර්ලිෙම්න්තුවට සිදු 
කරන වාර්තාවන් සහ  ඒ සඳහා සහායකයින් වන අමාත්යවරුන්ෙගන් සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන් ලබා ගනිමින්, ෙමහි සඳහන් ෙල්ඛන පරිශීලනය කරන අතර, එවැනි 
ස්ථානයන්ෙගන් ලබාගත් එවැනි ෙල්ඛන සහ ෙතොරතුරු පදනම් කර ෙගන ෙමහි සම්පකාශ 
අන්තර්ගතව ඇත.  
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එ) ෙමහි අන්තර්ගත සම්පකාශයන්, ෙම් සමඟ අමුණා ඇති සහායක ෙල්ඛනයන්හි සහායෙයන්, 
රජයට සහ ෙපත්සම්කරුද ඇතුලත් මහජනතාවට සුවිශාල අලාභයකට සහ හානියකට ෙහේතු 
ෙවමින්, වැරදිසහගත සහ නීති විෙරෝධි ෙලස සහ පතිලාභී සුළු පිරිසක් මත අසාධාරණ ෙලස 
ෙපෝෂණය කර, පදානය කර කටයුතු කරමින්, නීතිෙය් ආධිපත්යය උල්ලංඝනය කර, 
මහජනතාවෙග් විශ්වාසය පිළිබඳ උල්ලංඝනය කර, බලය අනිසි ෙලස, අයථා ෙලස, අවභාවිතා 
කරනු ලැබූ, පිළිකුල් සහගත, වැරදි සහගත සහ නීති විෙරෝධි ගනුෙදනුව ෙහලි කරයි. 

 

ඒ) ෙමවැනි සීමා ලිහිල් කිරීමක පක්ෂව  කතා ෙකෙරන පතිපත්තිමය අදහසක් ෙනොමැති අතර, ෙමය  
එවැනි සිමා ලිහිල් කිරීෙම් නාමෙයන් මහජනතාව සතු, රජෙය් ඉතා වටිනා සහ ලාභ උපදවන 
වත්කම් වංචා සහගත ෙලස පතිලාභී සුළු පිරිසක් විසින් ෙකොල්ලකමින් සහ මංෙකොල්ලකමින් 
රජයට සහ මහජනතාවට සුවිශාල අලාභයකට සහ හානියකට ෙහේතු ෙවමින්,  තවදුරටත් ඔවුන්හට 
බර පටවමින්, ඔවුන්ෙග් ජීවන වියදම ඉහළ නංවමින් සිදු වූ  කියාවක් වන අතර  ඒ සඳහා පැවති 
‘උසස් නඩුවක්‘ ෙව්.  

 

 

35. ෙමම පරිශෙය්දී, ෙපත්සම්කරු ෙගෞරවෙයන් යුතුව පකාශ කර සිටිනුෙය්, ෙමමගින් අයැද සිටින සහන 
සඳහා, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අධිකරණ බලය යටහත්ව අයැද සිටීමට හිමිකම් ලබා සිටින බවයි. 

 

36. ෙපත්සම්කරු විසින්, ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් ෙමයට පථම ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් අධිකරණ 
බලය යටහත්ව අයැද ෙනොමැත. 

 

37. ෙපත්සම්කරුෙග් දිවුරුම් පකාශය, ෙම් සමඟ අමුණා ඇති සම්පකාශයන්හි අන්තර්ගතෙයහි 
සහායෙයන් ඉදිරිපත් ෙකෙර්. 

 

 

ෙපත්සම්කරු ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙයන් අයැද සිටිනුෙය් : 
 
අ) පළමු අවස්ථාෙව් දී ෙමම අයැදුම කියාත්මක කිරීම සඳහා තැබීමට පතිපාදන ලබා ෙදන ෙලස, 

 
ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12(1) සහ 12(2) ව්යවස්ථාවන් යටෙත් සහතික කර ඇති පරිදි, 

ෙපත්සම්කරුෙග් සහ මහජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට පකාශ 
කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලස, 

 
ඇ)   i) ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි, විධිමත් විනිශ්චයන් සඳහා, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් 

කටයුතු සිදු කර ෙගන යාම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවකදී අවශ්ය විය හැකි ෙලස සැලෙකන, 
අදාළ සාධක ෙහේතු ෙගන හැර දැක්වීමට සහ  ඔවුන් සතුව පවතින ෙල්ඛන සහ වාර්තාවන් 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඉහත 8 වන වගඋත්තරකරු, 15 වන වගඋත්තරකරු, 16 වන 
වගඋත්තරකරු, 17 වන වගඋත්තරකරු, 24 වන වගඋත්තරකරු සහ 26 වන 
වගඋත්තරකරුට උපෙදස් ෙදමින් නියම කරන ෙලස,   

 
 ii) ෙමම ගනුෙදනුවට සම්බන්ධකමක් ඇති ෙසේ දැක්ෙවන ආර්ථික අනු කමිටුෙව් සටහන්  ලබා 

ෙගන ඔබෙග් ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන ෙලසට 31 වන වගඋත්තරකාර ගරු. 
නීතිපති ෙවත උපෙදස් ලබා ෙදමින් නියම කරන ෙලස, 
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 iii) ෙමම කරුණ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි, විධිමත් විනිශ්චයන් සඳහා, ඔබෙග් ගරු අධිකරණෙය් 

කටයුතු සිදු කර ෙගන යාම සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවකදී අවශ්ය විය හැකි ෙලස සැලෙකන, 
අදාළ සාධක ෙහේතු ෙගන හැර දැක්වීමට සහ  ඔවුන් සතුව පවතින ෙල්ඛන සහ වාර්තාවන් 
ඉදිරිපත් කිරීමට ඕනෑම වගඋත්තරකරුවකුට ෙහෝ වග උත්තරකරුවන්ට උපෙදස් ෙදමින් 
නියම කරන ෙලස,   

 
ඈ) 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයිතිව තිබූ 19 වන වගඋත්තරකාර 

ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස්, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝලඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණීම, වැරදි සහගත, නීති විෙරෝධී සහ අවිධිමත් කමයකට සිදු කර 
ඇති බවට පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,  

 
ඉ) 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයිතිව තිබූ 19 වන වගඋත්තරකාර 

ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස්, 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් 
ෙහෝලඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණීම,  මුල පටන්ම, වලංගුභාවයකින් ෙතොර, ශුන්ය සහ බල රහිත 
සහ නීතිය ඉදිරිෙය් බලාත්මක ෙනොවන බවට නිෙයෝග කරන ෙලසට,  

 
 ඊ) 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට අයිතිව තිබූ 19 වන 

වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස්, 18 වන 
වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝලඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණීමට සම්බන්ධකමක් ඇති, 
2002.8.20 දිනැතිව අත්සන් කරනු ලැබූ,  ෙපොදු භාවිතා කරන්නන්ෙග් පහසුකම් ගිවිසුම 
(පී19(ඒ)), ෙකොටස් විකිණීෙම් සහ මිලදී ගැනීෙම් ගිවිසුම (පී19(සී)) සහ ගිවිසුම් අංක 538 ගිවිසුම 

(පී27), යන සියලුම ගිවිසුම් අවලංගු කර, නිෂප්භා කර, බල රහිත කර සහ 19 වන වගඋත්තරකාර 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි සියලුම ෙකොටස් හි හිමිකාරීත්වය 17 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට නැවත ලබා ෙදන ෙලසට නිෙයෝග කරන 
ෙලසට,  

 
 එ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 

21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීම අදහස් කරමින් කියාත්මක කල පදානය කිරීෙම් සාධන පතය 
(පි30) වැරදිසහගත, නීති විෙරෝධී සහ වංචා සහගත ෙලස සිදු කර ඇති බවට පකාශ කරමින් 
නිෙයෝග කරන ෙලසට,  

 
 ඒ)  19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 

21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීම අදහස් කරමින් කියාත්මක කල පදානය කිරීෙම් සාධන පතය 
(පි30), වංචා සහගත සහ මුල පටන්ම ශුන්ය සහ බල රහිත සහ නිතිය ඉදිරිෙය් බලාත්මක 
ෙනොවන සහ නීතියට පටහැනි  බව පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,  

 
 උ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 

21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීම අදහස් කරමින් කියාත්මක කල පදානය කිරීෙම් සාධන පතය 
(පි30) අවලංගු කර, නිෂ්පභා කර සහ බල රහිත කර ඇති බවට පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන 
ෙලසට,  
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 ඌ) අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් සියලුම අයිතිය, හිමිකම සහ හිමිකාරිත්වය 
යුක්ති සහගත ෙලස සහ නීත්යානුකූල ෙලස, නිසැකවම සම්පූර්ණෙයන්ම 16 වන වගඋත්තරකාර 
ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුවන බවට  පකාශ කරමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,  

 
 ඔ) 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි වර්තමාන අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩලය ඉවත් කිරීමට සහ ගරු මුදල් අමාත්යවරයාෙග් අනුමැතිය සහිතව,  19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) සඳහා නව ව්යවස්ථාපිත අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට, මහාභාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්හට උපෙදස් ලබා ෙදමින් නිෙයෝග කරන 
ෙලසට, … ……. …….. ……… ……… ………. ……… ……   

 
 ඕ) 2002 අෙගෝස්තු මස 20 දිනට, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 

හි වත්කම් සහ වගකීම් හි යථානිරූපිත ඇගයීමක් ලබා ෙදන ෙලසට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම්හට උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,    

 
ඖ) 2002 අෙගෝස්තු මස 20 දිෙනන් පසුව, 18 වන  වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 

ලිමිටඩ්ෙගන් සහ / ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයන්, ෙසේවකයන් සහ නාමිකයන්ෙගන් ඔවුන්ට අයිතිව 
තිබූ සියලුම මුදල් සහ / ෙහෝ වත්කම් සහ  19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙගන් අනුෙයෝජනය කර ෙගන, ඔවුන් යටෙත් ඔවුන්ට අයිතිව තිබූ සියලුම මුදල් සහ 
වත්කම් පිළිබඳ වාර්තාවක් විගණකාධිපතිෙගන් ලබා ගන්නා ෙලසට මහාභාණ්ඩාගාරෙය් 
ෙල්කම්හට උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,    

    
ක) 2002 අෙගෝස්තු මස 20 දිෙනන් පසුව, 18 වන  වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් 

ලිමිටඩ්ෙගන් සහ / ෙහෝ ඔහුෙග් නිෙයෝජිතයන්, ෙසේවකයන් සහ නාමිකයන්ෙගන් ඔවුන්ට අයිතිව 
තිබූ සියලුම මුදල් සහ / ෙහෝ වත්කම් සහ  19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙගන් අනුෙයෝජනය කර ෙගන, ඔවුන් යටෙත් ඔවුන්ට අයිතිව තිබූ ඉහත (ඖ) හි සඳහන් 
සියලුම මුදල් සහ / ෙහෝ වත්කම්, 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
ෙවත නැවත ෙගවීමට සහ / ෙහෝ නැවත ලබා ෙදන ෙලස උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,   

 
ග) විෙශේෂිතව සහ නිශ්චිතව ලබා දුන් අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියක් ෙනොමැතිව, 7 වන 

වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 8 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 10 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 13 
වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට / පුද්ගලයින්ට කවරකු ෙහෝ ෙව්වා, 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % 
ෙකොටස් 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණීමට අනුමැතිය 
දීමට සහ / ෙහෝ විකිණීමට ෙහේතු වන කුමක් ෙහෝ සිදු කිරීමට, කිසිදු අයුරකින් නීතිෙයන් බලයක් 
ෙහෝ අධිකාරයක් ෙනොමැති බවට පකාශ කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලසට,    

 
 ච) විෙශේෂිතව සහ නිශ්චිතව ලබා දුන් අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියක් ෙනොමැතිව, 1 වන 

වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 2 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 5 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 
ෙවනත් ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට/පුද්ගලයින්ට කවරකු ෙහෝ ෙව්වා, ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා 19 වන 
වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් 18 වන 
වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණීමට අනුමැතිය දීමට සහ / ෙහෝ 
විකිණීමට ෙහේතු වන කුමක් ෙහෝ සිදු කිරීමට, කිසිදු අයුරකින් නීතිෙයන් බලයක් ෙහෝ අධිකාරයක් 
ෙනොමැති බවට පකාශ කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලසට, ….. … ….. ….. … ….. ….. …… .    
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ජ) අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩෙම් අයිතිය, යුක්ති සහගත සහ නීත්යානුකූල 
ෙලස 16 වන වගඋත්තරකාර ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතුවන බවට සහ විෙශේෂිතව සහ 
නිශ්චිතව ලබා දුන් අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියක් ෙනොමැතිව, 4 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 8 
වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 9 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 13 වන වගඋත්තරකාර සහ / 
ෙහෝ සහ / ෙහෝ 15 වන වගඋත්තරකාරහට, ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක 
බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම ඒ සඳහා ඇගයීමකින් ෙතොරව සහ සුදුසු සහ විධිමත් සැලකීමකින් ෙතොරව, 
විකිණීමට තීරණය කිරීමට සහ / ෙහෝ විකිණීමට ෙහේතු වන කුමක් ෙහෝ සිදු කිරීමට කිසිදු අයුරකින් 
නීතිෙයන් බලයක් ෙහෝ අධිකාරයක් ෙනොමැති බවට පකාශ කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලසට,        

 
ට) 1 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 2 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 3 වන වගඋත්තරකාර සහ / 

ෙහෝ 4 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 5 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 6 වන වගඋත්තරකාර 
සහ / ෙහෝ 7 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 8 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 9 වන 
වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 10 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 13 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 
15 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 20 වන වගඋත්තරකාර සහ / ෙහෝ 21 වන වගඋත්තරකාර 
විසින් අසාධාරණ පදානය කිරීමක් සහ නීති විෙරෝධී පතිලාභ ඔවුන් ෙවත සහ ෙහෝ කිහිප ෙදෙනකු 
ෙවත ලබා ෙදන අයුරින් වූ ඔවුන්ෙග් හැසිරීම සහ කියාවන් රජයට සහ පුරවැසියන්ට අලාභයකට 
සහ හානියකට ෙහේතු වී ඇති  බවට පකාශ කරමින්  නිෙයෝග කරන ෙලසට,    

 
  ඩ) 18 වන වගඋත්තරකාර ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් සහ එහි උපසමාගමක් වන   19 වන 

වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් සිදු කරනු ලැබූ වැරදි සහගත, 
නීති විෙරෝධී සහ වංචා සහගත කියාවන් පිළිබඳව, සුරැකුම්පත් හා විනිමය ෙකොමිෂන් සභා 
සංෙශෝධිත පනත පකාරව විමර්ශනයන් සිදු කර සුදුසු කියාමාර්ග ගන්නා ෙලසට, 25 වන 
වගඋත්තරකාර ෙවත උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,      

   
න) 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබූ 19 වන වගඋත්තරකාර 

ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් විකිණිම 18 වන වගඋත්තරකාර 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණිෙම්දී වැරදි සහගත සහ / ෙහෝ  නීති විෙරෝධී සහ / 
ෙහෝ වංචා සහගත ෙලස කටයුතු කල, සහ 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත 
අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීෙම්දී, වැරදි සහගත සහ / ෙහෝ  නීති 
විෙරෝධී සහ / ෙහෝ වංචා සහගත ෙලස කටයුතු කල  28 වන සහ 29 වන වගඋත්තරකරුවන්ට සහ 
එම කාර්යෙය්දී 1982 අංක 12 දරණ මහජන ෙද්පල පනතට එෙරහි වැරදි යටෙත්  ඊට එෙරහිව 
කටයුතු කල ඉහත වගඋත්තරකරුවන්  සහ අදාළ සියලුම පුද්ගලයින්ට සහ ෙවනත් අයට, නීතිෙය් 
විධිවිධාන යටෙත් කියා කිරීමට උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,      

 
ද) 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබූ 19 වන වගඋත්තරකාර 

ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් විකිණිම 18 වන වගඋත්තරකාර 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණිෙම්දී සහ 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් 
සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ෙවත අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම පැවරීෙම්දී, වැරදි සහගත සහ 
/ ෙහෝ  නීති විෙරෝධී සහ / ෙහෝ වංචා සහගත ෙලස කටයුතු කල 30 වන වගඋත්තරකරුට සහ 
විෙශේෂෙයන් එම කාර්යෙය්දී අල්ලස් පනෙතහි විධිවිධාන යටෙත් ඊට එෙරහිව කටයුතු කල ඉහත 
වගඋත්තරකරුවන් සහ අදාළ සියලුම පුද්ගලයින්ට සහ ෙවනත් අයට, නීතිෙය් විධිවිධාන යටෙත් 
කියා කිරීමට උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,      
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ත) 17 වන වගඋත්තරකාර ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව තිබූ 19 වන වගඋත්තරකාර 
ලංකා මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90 % ෙකොටස් විකිණිම 18 වන වගඋත්තරකාර 
ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ් ෙවත විකිණිෙම්දී සහ අදහස් කරමින් වංචා සහගත ෙලස 
කියාත්මක කල පදානය කිරීෙම් සාධන පතය (පි30) මගින්, 19 වන වගඋත්තරකාර ලංකා 
මැරයින් සර්විසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ෙවත අක්කර 8 රූඩ් 2 පර්චස් 21.44 ක බ්ලූමැන්ඩල් ඉඩම 
පැවරීෙම්දී, වැරදි සහගත සහ / ෙහෝ  නීති විෙරෝධී සහ / ෙහෝ වංචා සහගත ෙලස කටයුතු කල  31 
වන වගඋත්තරකරුට සහ එම කාර්යෙය්දී 1982 අංක 12 දරණ මහජන ෙද්පල පනතට එෙරහි 
වැරදි යටෙත්  ඊට එෙරහිව කටයුතු කල ඉහත වගඋත්තරකරුවන්  සහ අදාළ සියලුම පුද්ගලයින්ට 
සහ ෙවනත් අයට, නීතිෙය් විධිවිධාන යටෙත් කියා කිරීමට සැලැස්වීමට ෙහෝ කියා කිරීමට 
උපෙදස් ෙදමින් නිෙයෝග කරන ෙලසට,      

 
ප)  පිරිවැය පදානය කරන ෙලස සහ   
   
බ)  ඔබෙග් ගරු අධිකරණයට ලබා දිය හැකි අෙනකුත් සහ වැඩිදුර සහන පදානය කරන ෙලසයි.   
 

 
 
 
      (අත්සන) 
      ෙපත්සම්කරුෙග් නීතීඥ 

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 


