
 

 

ශ්රීි ලංකා ප ලංරිජාපාප්ත්රිබ  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා   ලං ේපෂ්ඨාධපි යණ   ලං ජ 
 

 

 

ශ්රීි ලං කා ප ලං රිජාපාප්ත්රිබ  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා   ලං ්ඩුක්රපජ ලං

දීදාාාප   ලං  ලං 126 ලං දජ ලං දීදාාාපද ලං ටත   ලං අටැදු ජහි ලං දජ ලං

 රුණ ලංපිළිබඳදයි. ලං 

 

දපසු ේද ලංජපජපටක් පය 

නීතීඥ 

අතිගරු ලංජාජපිපති ලංඋප ේශ  

   ේ ම්, ලංරිජාපා්තත්රවදප ජ ලංදපජපාික  ලං පයුණ 

  49 ලං1/1, ලංවිජටපකා පය ලංජපදා 

    ොළඹ ලං10 

 

එාාසීඑෆා්ර් ලං ලංඉේලුම්ප  ලංඅා . ලං209/2007       ප ාම් රු 
 
 

එදිරිද 
 

1. කේ. එන්. ක ොේසි, සාම විනිසුරු, පා.ම. 
 හිටපු මුදල් අමාත්යි 
 23/3, ශ්රීතම අ අනස්ස් ද ද සිල් ා මා ත්ය 
 ක ොළඹ 7. 

 
2.  රු ජයසූරිය, පා.ම. 

හිටපු විදුලිබල හා බලශේති අමාත්යි 
2, අමරකසේ ර මා ත්ය 
ක ොළඹ 5 

 
3. රනිල් වික්ර මසිහහ, පා.ම. 

හිටපු අග්රාාමාත්යි 
115, 5  ් පටුගම 
ක ොළඹ 3 

 
4.  න්ද්රිි ා බඩාරාර්ාය  මාමාරංහග 

ශ්රීත ලහ ා හිටපු ජ්ාධිපති 
කහොරකගොල්ල  ලව්  
කහොරකගොල්ල 

 
5. මිලින්ද කමොරකගොර, පා.ම. 

ආනසථි  ප්ර තිසහස් රණ හිටපු අමාත්යි 
3/2, ඇලන් මැතිණියාරාම පාර 
ක ොළඹ 5 

 
6. ශ්රීතපති සූරියාරචි, නීතීඥ, පා.ම. 

රාජි  ි සාය ප්ර තිසහස් රණ හිටපු අමාත්යි 
22, නි ාස මා ත්ය 
රිලවුල්ල 
 දා් 

 
7.  රිත්ය ර අ  අත්ය 

හිටපු භාඩාරාගාර කල් ම් 
16, ජා  අත්ය පාර 
ක ොළඹ 5 
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8. පී. බී. ජයසුන්දර 

භාඩාරාගාර කල් ම් / හිටපු සභාපති, 
රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
(PERC) 
කල් ම්  ානසයාලය 
ක ොළඹ 1 

 
9. පී. වීරහැන්දි 

හිටපු කල් ම් 
විදුලිබල හා බලශේති අමාත්යි 
410/7, කබෞද්ධාකලෝ  මා ත්ය 

 ක ොළඹ 7 
 

10. දහම් විමලකසේ් 
 හිටපු සභාපති 
 ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය සහස්ථා  
 සාමාජි , ත්යාේෂණි  ඇගයීම්  මිටු  (TEC)  

 22/11, සුභද්රක මා ත්ය 
 මාදික ල 
 
11. උපාලි දහ්ාය  

හිටපු අධිේෂ, මුදල් අමාත්යිාහශය 
සාමාජි , ත්යාේෂණි  ඇගයීම්  මිටු  (TEC)    
32, පිරිස් මා ත්ය, ඉරම 
කමොරටු  

 
12. ඒ.රබ්.සී.කපකනසරා 

හිටපු අතිකනස  කල් ම් 
ආනසථි  ප්ර තිසහස් රණ අමාත්යිාහශය  
සාමාජි , ත්යාේෂණි  ඇගයීම්  මිටු  (TEC)   

 57/2, රජමහ විහාර පාර 
පිටක ෝ දක ද 

 
13. ශිාම ග ණවණ නසධ් 

නීතීඥ 
 හිටපු අධිේෂ නීති,  
 රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 

500/111, තිඹිරිගස් යාය පාර 
 ක ොළඹ 5 

 
14. ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  

 73/5, ගාලු පාර 
 ක ොළඹ 3 
 

15. ඉරම් ක ොමසාරිස ්
 ඉරම් ක ොමසාරිස් කදපානසත්යකම්න්ං  
 7,කග්රාගරි මා ත්ය 
 ක ොලඹ 7 
 

16. ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය 
 19, පල්ලිය මා ත්ය 
 ක ොළඹ 1 
   

17. ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය සහස්ථා  
  109, කරොටුන්රා මාළුණ 
  ගාලු පාර 
  ක ොළඹ 3 
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18. කජෝන් කීල්ස් කහෝල්ඩහන්ග්ස් සමාගම 
 130, ග්කලනී මා ත්ය 
 ක ොළඹ 2 

 
19. ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 

  69, ක ොල්ස් පටුමග 
  ක ොළඹ 15 
 
20. සුසන්ත්ය ර අ්ාය  
 සභාපති 
 කජෝන් කීල්ස් කහෝල්ඩහන්ග්ස් සමාගම 

 130, ග්කලනී මා ත්ය 
 ක ොළඹ 2 

 
21. වී.  ලින්කත්යොටක ල 

හිටපු සභාපති 
කජෝන් කීල්ස් කහෝල්ඩහන්ග්ස් සමාගම 

 55, අබ්දුල්  ෆූනස මා ත්ය 
 ක ොළඹ 3 

 
22. නිහාල් ශ්රීත අමරකසේ ර 

හිටපු සභාපති,  
රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
167/4, විපුලකසේ් මා ත්ය 

 ක ොළඹ 10 
 

23. රබ්. එම්. බන්දුකසේ් 
හිටපු සභාපති,  
රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
එේස් බී /1/2/2, එඩ්මන්ටන් නි ාස 
කිරුලප් 

 ක ොළඹ 5 
 

24. රබ්. ඒ. එස්. කපකනසරා 
 සභාපති,  
 රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
 බටහිර කිළුණ, 11  ් මහල 
 කලෝ  ක ළද මධිස්ථා්ය 
 එිලන්  ංරශ්රථය 
 ක ොළඹ 1 
 

25.  න්් ද සිල් ා 
 අධිේෂ ජ්රාල් 
 ශ්රීත ලහ ා සුරැමාම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් සභා   
 (SEC), මහල 11-01, ්ැකග්හිර මාළුණ 
 කලෝ  ක ළද මධිස්ථා්ය 
 එිලන්  ංරශ්රථය 
 ක ොළඹ 1 
 

26. ලලි අ වීරංහග 
 අතිගරු ජ්ාධිපති කල් ම් 
 ජ්ාධිපති කල් ම්  ානසයාලය 
 ක ොළඹ 1 
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27. විකේදාස රාජපේෂ, සාම විනිසුරු, පා.ම. 

සභාපති,  
කපොදු  ිාපාර පිළිබඳ පානසලිකම්න්ං  ාර  සභා  
(ක ෝප්) (COPE) 
17, විකේබා මා ත්ය 
හරස ්්ා ල පාර 
නුකග්කගොර 
 

28. කපොලිසප්ති 
කපොලිස් මූලස්ථා්ය 

 ක ොළඹ 1 
 

29. නිකයෝජි කපොලිස්පති 
 අපරාධ පරීේෂණ කදපානසත්යකම්න්ං  
 4  ් මහල, ්  මහ කල් ම්  ානසයාලය කගොර්ැගිල්ල 
 ක ොළඹ 1 
 

30. සභාපති 
 අල්ලස් කහෝ දූෂණ ක ෝද්ා විමනසශ් ක ොමිෂන් සභා  
 36, මලලකසේ ර මා ත්ය 
 ක ොළඹ 7 
 

31. ගරු. නීතිපති 
 නීතිපති කදපානසත්යකම්න්ං  
 ක ොළඹ 12 
 

 
 

 දගඋ ාය රුද්ත 

 

 

 දා: ලං ශ්රීි ලං කා ප ලං රිජාපාප්ත්රිබ  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා   ලං උ ාරීාය ලං  ේපෂ්ඨාධපි යණ   ලං අගවිනිසුරු ලං ාහ ලං

 ේපෂ්ඨාධපි යණ   ලංඅ ජත්  ලංගරු ලංවිනිසුරුදරු්ත 
 
 
ශ්රීත ලහ ා ප්ර ජාත්යාන්්රිු  සමාජ ා ජ ජ්රජක  පුර ැසියමා  ් ක ොළඹ 10, විපුලකසේ් මා ත්ය, අහ  167/4 පදිහි 
නිහාල් ශ්රීත අමරකසේ ර  ් මම කබෞද්ධාගම් ාරයමා  ශකයන්, අ හ   අ, සත්යි කලස අ, ගරු ගාම්භීරපූනස    අ  
පහත්ය සඳහන් පරිදි ප්ර  ාශ  ර සිටි්  ග ්ම්,    
 

1. අ) ඉහත්ය ්ම් සඳහන් ප්ර තිඥා කදන්්ා සහ 22  ්  ග උ අත්යර රු මම   ් අත්යර මකග් කපෞද්ගලි  දැනුම හා 
විශ් ාසය අනු  කමහි කමහි අරහණව  රුණු සහ කමහි සඳහන් ලිපි කල්ඛ් හා උපකදස් නි ැරදි බ ට ප්ර  ාශ 
 රමි.  

 
ආ) කප අසම් රුකග් 2007.06.28 දි්ැති කප අසම සහ ඒ සමඟ  ් ඔහුකග් සහාය දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ හා 

සලමාණු  රනු ලැබූ කල්ඛ්යන්හි පිටප අ සමඟ ඔබකග් ගරු අධි රණකයන් මා ක ත්ය  නිමා අ  රනු ලැබූ 
දැන්වීම 2007.07.28  ් දි් ලියාපදිහි ත්යැපෑකලන් ලදිමි.  

 
ඇ) මම 2004.5.24 දි් සිට 2005.11.10 දි් දේ ා රාජි  ි සාය ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභාකව් (පනසේ) 

සභාපති කලස  ටයුං  ර ඇත්ය.  
 
ඈ) කප අසම් රු විසින් ඉදිරිප අ  ර් ත්යනස ය සහ කප අසම් රු විසින් ඔහුකග් කප අසකමන් අයදි් සහ් 

ගරු අධි රණය විසින් ප්ර ද්රකා්ය කිරීම සම්බන්ධකයන් මා  එ ඟ  ්  බ ,  මා කගෞර කයන් ප්ර  ාශ  ර 
සිටිමි. 

 
ඉ) කප අසම් රුකග් කප අසමට ප්ර ති ාර  ශකයන් මා පහත්ය සඳහන් පරිදි ප්ර  ාශ  රමි.  
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2. අ)  කප අසකමහි කේද අහ  2 (ටී), 20(ඊ), 25(i)(ii), 30, 32(බී), 34 සහ 35 සම්ප්ර  ාශය සහ කප අසම සමඟ 
අමුණා ඇති දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි අනුූපප සම්ප්ර  ාශයන් සහ කප අසම සමඟ ආකව්ශි  ර ගනු ලැබූ 

කල්ඛ්කයහි පි10(ඒ), පි10(බී), පි28(බී), පි32 සහ පි ලං34 මා පිළිගනිමි. 
 

ආ) කප අසකමහි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18(ඒ), 19(බී), 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32(ඒ), 33 සහ 36 කෙදයන්හි සම්ප්ර  ාශයන් සහ දිවුරුම ප්ර  ාශ්කයහි අනුූපප 
සම්ප්ර  ාශයන් සහ කමහි පහත්ය 2 (ඇ) කේදය යට අ  ් එම  රුණු පිළිබඳ මා දැනු  අ ක මි.  

 
ඇ) කප අසකමහි කේද 8(එෆ්), 18(බී), 18(සී), 18(ඩී) සහ 19(ඒ) හි  ් සම්ප්ර  ාශයන් පිළිබඳ  මා  නියත්ය 

 ශකයන්ම විශ් ාස  රමි. 
 
ඈ)  ත්ය දුරට අ 32 (බී) කේදයට පිළිංරු සපයමින්, අ ශි ූ  බැවින් කපොදු  ිාපාර පිළිබඳ පානසලිකම්න්ං  ාර  

සභා  (ක ෝප්) හමුකව් සාේෂි ලබා දුන් බ  අ, ලිඛිත්ය නිකයෝජ්යන් ඉදිරිප අ  ළ බ  අ මා පිළිගනිමි. 
 

3. ඔබකග් ගරු අධි රණය හමුකව් විනිශ ්ය  ර් කමම අයැදුකමහි  රුණු  සහකඥය අ යට අ ශි  නු ඇත්යැයි 
සැළක ්, පහත්ය  ැඩම් අ  රුණු ඔබකග් ගරු අධි රණය හමුකව් කගෞර කයන් සමා්ය්ය  රමි. 
 

4. අ) කප අසම් රු විසින් ඉදිරිප අ  ර ඇති ගනුකදනු, අමාත්යි මඩාරල ආනසථි  අනු  මිටු  සමඟ  ටයුං  ර් 
ලද ඒ ා  නු ඇති බ  මම නියත්ය  ශකයන්ම විශ් ාස  රමි.  
 

ආ)අදාළ  ාල    ානු  ංළ අමාත්යි මඩාරල ආනසථි  අනු  මිටුක හි සටහන් මගින්, ත්යනසජ්යේ ගන්්ා 
තීන්දු තීරණ සහ එ ැනි තීන්දු තීරණ  ළ පුද්ගලයන් කහළිදරව්  රනු ඇත්ය. 

 
ඇ)කප අසකමහි කේද 18(ඒ)  පරිශීල්ය  ළ 2002.8.15 දි්ැති ලිපිය (පි20) එ  ට අග්රාාමාත්යි (කත්ය ් 

 ගඋ අත්යර ාර) කග් උපකද්ශ  ආනස. පාස් රලිහගම්  ක ත්ය පිටප අ  ර ඇත්ය.   
 

5. අ) ත්ය දුරට අ කප අසකමහි කේද 25,  26,  27, 28, 29, 30 සහ 31 ට පිළිංරු සපයමින්, එ  ට රාජි  ිාපාර 
ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) හි සභාපති  ශකයන් සිටි මා,  අ. 8 ූප. 2 පනස. 21.44පී  දරණ 
බ්ලූමැන්රල් ඉරම ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (19  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය පැ රීකම් 
අදහසින් ගනු ලැබූ පිය රයන් පිළිබඳ මුළුමනින්ම ක්ොදන්්ා බ , මා ප්ර  ාශ  ර සිටිමි. 

 
ආ) කප අසකමහි සඳහන්  ර ඇති පරිදි, පැ රීමට අදාළ  එකී ඉරම් කදස බැලිකම් ජ එය දැනු  අ කිරීමකින් 

කත්යොර  කහොර රහකසේ  ර් ලද ක්රිනයා ේ බ , මා විසින් 2005.7.1 දි්ැති  (පි32) ක ් අ  රුණු අත්යර, 
(කජෝන් කීල්ස්) (18  ්  ගඋ අත්යර ාර), කජෝන් කීල්ස් කහෝල්ඩහග්ස් ආයත්ය්ක  එ  ට සභාපති (21 
 ්  ගඋ අත්යර ාර).., ආමන්ත්රිණය  රනු ලැබූ ලිපිකයහි සඳහන් ය: 

 
“4.  රුපියල් 1,200,000 / -   මිල ජ ගැනීම් සැළකීකම් ජ, ලබා ගත්ය හැකි  ානසත්යා අනු  එය 
'  දටම් මුදල් ප්ර  ාහ' ය් පද්ම මත්ය ඩී.එෆ්.සී.සී. විසින් සිදු  ර තිබූ ත්යේකසේරු මත්ය 
පද්ම් වී ඇති බ : ඔබ සඳහන්  ර ඇත්ය. ලහ ා මැරයින් සනසවිස් ලිමිටඩ් ක ත්ය මාරු 
කිරීමට එ ඟ ූ  බ්ලූමැන්රල් අ. 8 ූප. 2 ප 21.44  ඉරකම් ක ළඳ කපොළ  ටි්ා ම කමම 
ත්යේකසේරු කිරීමට ඇංල අ  ර තිකබ්ද යන්් පිළිබඳ ඛනිජ කත්යල් සහස්ථාකව් සභාපති 
විසින් අස් ලද ප්ර ශ්්ය ට අනු , ඒ සඳහා තීරණය  ර ඇති ක කළඳ කපොළ 
 ටි්ා මට ඉරකම් එ ැනි ප්ර මාණය ගණ්යට කග් ක්ොමැති බ  අ්ා රණය වී 
ඇත්ය.“ 

 
කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ක  (18  ්  ග උ අත්යර ාර) එ  ට සභාපති (21  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය 2005.7.1 
දි්ැති  ය නු ලැබූ එකී ලිපික  සත්යි පිටපත්යේ ගරු අධි රණක  පහසු  සඳහා, 22ආනස(1) කලස සළමාණු  ර 
අමුණා ඇති අත්යර, එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා 
කලස අයැද සිටී.  
  

6. අ) රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) හි අධිේෂ කග් 2005.7.1 දි්ැති ලිපිය මගින්, මාකග් 
2005.7.1 දි්ැති එකී ලිපියද((පි32)/(22්ර්(1)) භාඩාරාගාර කල් ම් පී. බී. ජයසුන්දර (8  ් 
 ගඋ අත්යර ාර) ට එහි අන්ත්යනසගත්යය සහේෂිප්ත්ය  රනු පිණිස රාජි  ිාපාර කදපානසත්යකම්න්ංකව් අධිේෂ 
ජ්රාල් වී.  ණගසබාපදි ක ත්ය ය නු ලැබ ඇත්ය. 

 
2005.7.1 දි්ැති  ය නු ලැබූ එකී ලිපික  සත්යි පිටපත්යේ , 22්ර්(2) කලස සළමාණු  ර අමුණා ඇති අත්යර, 
එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස අයැද 
සිටී.  
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ආ)  2005.7.1 දි්ැති මකග් එකී ලිපියට (පි32)/(22්ර්(1)) කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ක  (18  ්  ගඋ අත්යර ාර 

එ  ට සභාපති (21  ්  ගඋ අත්යර ාර) විසින් 2005.7.4 දි්ැති  ප්ර ති ාර දේ ා ඇති අත්යර, එහි ප ා ඇති 
පරිදි, ඇ අකත්යන්ම එම ඉරම 2005.1.19 දි් පැ රීම සිදු කිරීමට අරමුණු  ර ඇති ්මුදු, සැළකිය යුං කලස 
සැ  සහිත්ය කලස යටප අ වී ඇත්ය.     

 
2005.7.4 දි්ැති  කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ක  (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) එ  ට සභාපති (21  ් 
 ගඋ අත්යර ාර) විසින් ය නු ලැබූ එකී ලිපික  සත්යි පිටපත්යේ , 22්ර්(3) කලස සළමාණු  ර අමුණා ඇති 
අත්යර, එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස 
අයැද සිටී.  

 
ඇ)  i)  මාකග් 2005.7.1 දි්ැති එකී ලිපිය ((පි32)/(22්ර්(1)), ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (19 

 ්  ගඋ අත්යර ාර) විසින්ද ඔවුන්කග් 2005.7.6 දි්ැති ලිපිය මගින්, භාඩාරාගාර කල් ම් පී. බී. 
ජයසුන්දර (8  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය ය නු ලැබ ඇත්ය. 

 
ii) එවිට ප ා, රාජි  ිාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) හි සාමාජි යමාද  ් භාඩාරාගාර 

කල් ම් පී. බී. ජයසුන්දර (8 ්  ගඋ අත්යර ාර), එකී ඉරම 2005.1.19 දි් ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL)(19  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය පැ රීමට අරමුණු  ර ඇති බ  මට කහෝ පනසේ 
ආයත්ය්යට කහළි  ර ක්ොමැත්ය.  

 
2005.7.6 දි්ැති එකී ලිපික  සත්යි පිටපත්යේ , 22්ර්(4) කලස සළමාණු  ර අමුණා ඇති අත්යර, එය මාකග් 
විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස අයැද සිටී.  

 
ඈ) ඉන් අ්ංරු , පනසේ සභාපති  ශකයන් මකග් ඉල්ලා අස්වීමට ක ටි  ල ට කපර, එහි සත්යිත්යා ය පනසේ 

 ානසය මඩාරලක  සාමාජි කයමා විසින් මකග් අ ධා්යට කයොමු  ළ විට, එ  ට පනසේ ආයත්ය්ක  
අධිේෂ ජ්රාල්  ගල් වික්ර මආරචි ක ත්ය අධීේෂණය සඳහා කයොමු  ර, ඉරම් ලියාපදිහි කිරීමට අදාල 
සියලු ලිපි කල්ඛ් පිටප අ ලබා ගැනීමට සහ විෂය  ාරණා ට අදාළ  කගොනුක හි ඔහු විසින් සිදු  ළ 
සියලු  ටයුං සමඟ ඉහත්ය කී පිටප අ  පනසේ කල්ඛ්කයහි කගොනු කිරීමට මග කපන්වීමි.  

 

7. අ) ත්ය දුරට අ කප අසකමහි කේද 32(බී) සහ කේද 25,26,27,28,29,30 සහ 31 ට පිළිංරු සපයමින්, කප අසම් රු 
විසින් නිමා අ ත්යබා එම ගනුකදනු  පිළිබඳ  ක ෝප්  මිටු  විසින් 2006.11.28 දි් මා පරීේෂා ට ලේ  ර් 
අත්යර,  එම ඉරම් පැ රුම සඳහා මාකග් එ ඟ අ ය පලවී තිකබ් දැයි, 2004.5.28 දි් මා පනසකිහි සභාපති 
ධූරයට ප අ  ක ටි  ලකින් මා විසින් 2004.7.15 දි්ැති  මහා භාඩාරාගාරක  රාජි  ිාපාර 
කදපානසත්යකම්න්ංකව් අධිේෂ ජ්රාල් වී.  ණගසබාපදි ක ත්ය ය නු ලැබූ මාකග් ලිපික  පිටපත්යේ 
පරිශීල්ය  ර් ලද අත්යර, එබැවින් එම  ාලක  ජ එම  ාරණය අධිය්ය  ර ක්ොමැති බ , ක ෝප් 
අනු මිටු  විසින් පැහැදිලි  ර ගන්්ා ලද බ , මා ප්ර  ාශ  ර සිටිමි. 

 

2005.7.15 දි්ැති  ය නු ලැබූ එකී ලිපික  සත්යි පිටපත්යේ , 22්ර්(5) කලස සළමාණු  ර අමුණා ඇති 
අත්යර, එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස 
අයැද සිටී.  

 
ආ) එකී ඉරම සිදු කිරීමට අදහස්  රනු ලැබූ පැ රීම මාකග් අනුදැනුමකින් කත්යොර  සිදුූ  බ  අ, මුද්දර ගාසං් 

සිද්ධිය ූ  ස්ථා්යන්හි ගැ සීම අ ම කලස සල ් කලස අ 2004.7.15 දි්ති මාකග් ලිපිකයන් සඳහන්  ර 
ඇති අත්යර, ක කසේ ක ත්ය අ, ගරු නීතිපති එ ඟත්යා යට යට අ  ද්වි අ  මාරු ේ එ්ම්, රජය විසින් 
(එ  ට එකී ඉරම රජය සං ඉරමේ බ ට විශ් ාස  ර් ල ජ)  ලහ ා ඛනිජ කත්යල් සමාගම (17  ් 
 ගඋ අත්යර ාර)  ක ත්ය සහ ඉන් අ්ංරු  ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය සහස්ථා  (17  ්  ගඋ අත්යර ාර) 
විසින් ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (19  ්  ගඋ අත්යර ාර)  ශකයනි. එම පැ රුම සඳහා, 
මිල ජ ගැනීම සල ා ඒ මත්ය කගවිය යුං මුද්දර ගාස්ං පිරි ැය දැරීමට ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය සහස්ථා ට 
(17  ්  ගඋ අත්යර ාර) සිදු විය. මම කමම ඉරම් මාරු  සඳහා එ ඟත්යා ය පල  ර ක්ොමැති බ  අ, මම 
 හාම ක ෝප් අනු  ාර  සභා ට පැහැදිලි  කළමි. 

 
ඇ)කමහි ප්ර තිඵලයේ  ශකයන්, ක ෝප් අනු  මිටුක හි සභාපති පා.ම.  ඩලාන් කපකනසරා ක ත්ය කයොමු  රනු 

ලැබූ මකග් 2006.12.1 දි්ැති ලිපිය මගින්, එකී  රුණ පැහැදිලි  රමින්, ක ් අ  රුණු අත්යර, පහත්ය පරිදි 
සඳහන්  ර් ල ජ:  

  
“එකසේම මාකගන් ප්ර ශ්්  රනු ලැබූ විට, කමම ඉරකම් ‘පැ රුම‘ සම්බන්ධකයන් මා 
සම්පූනසණකයන්ම ක්ොදන්්ා බ  සඳහන්  කළමි. මම රැස්වීකම් ජ අන් අය ඉදිරික  කම් 
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පිළිබඳ පැහැදිලි ක කළේ ්ැත්ය. ආ ානසය පී.බී. ජයසුන්දර එේ දි්ේ මට දුර ත්ය්කයන් 
අමත්යා කමම ඉරම් පැ රුම  හාම සිදු වීම අ ශි බ  දන් ් ල ජ - ‘කහටම  රල 
කදන්්‘. කමම  රුණ පරිේෂා කිරීමකින් කත්යොර  එකසේ සිදු කිරීම මා විසින් ප්ර තිේකෂේප 

 කළමි. ඉන් අ්ංරු , මට ක්ොදන් ා, විදුලිබල හා බලශේති අමාත්යිාහශක  එ  ට 
කල් ම් පී. වීරහැන්්දි මහත්යා විසින් එම ඉරම පැ රුම සිදු  ර ඇත්ය.  කජෝන් කීල්ස් 
ආයත්ය්ය විසින් 2004.11.3 දි්ැති  විදුලි බල හා බල ශේති අමාත්යිාහශය ක ත්ය කයොමු 
 ර් ලද ලිපිය සහ එදි්ම පී. වීරහැන්්දි මහත්යා විසින් අතිගරු ජ්ාධිපති අතිකනස  
කල් ම් සී. අංරුගිරිය මහ අමිය සමඟ පැ ති දුර ත්ය් සහ ාදකයන් අ්ංරු  ඇය 
ක ත්ය ය නු ලැබූ ලිපිය කම් සමඟ අමුණා ඇත්ය.  
 

2006.12.1 දි්ැති  ය නු ලැබූ මකග් ලිපික  සත්යි පිටපත්යේ , 22්ර්(6) කලස සළමාණු  ර අමුණා ඇති 
අත්යර, එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස 
අයැද සිටී.  

 
 

ඈ) භාඩාරාගාර කල් ම් පී.බී. ජයසුන්දර  (8  ්  ගඋ අත්යර ාර) මා ඇමතූ ඉහතින් සඳහන්  ළ දුර ත්ය් 
ඇමං මගින් එකී ඉරම ක්ොපමා  පැ රීමට අ ශි බ  මා ක ත්ය දන් ා සිටි අත්යර, එය සිදු  කළේ මා 
2004.5.29 දි් පනසේ හි සභාපති කලස ප අූ  විගසමය.  

 
ඉ) භාඩාරාගාර කල් ම්  පී.බී ජයසුන්දර ( 8 ්  ගඋ අත්යර ාර), ඔහු  ක ෝප් විසින් පරීේෂා  රනු ලැබූ විට, 

මම කම් ඉරම් පැ රීමට විකරෝධය පාමින්, එයින්  ැලකී සිටීමට පිය ර ගනිමින් සිටි බැවින්, කම්  ාරණය 

සම්බන්ධකයන් මා අසුක ොට ත්යැබීමට උ අසාහ  ර ඇති බ  අ මා විසින්  ටහා ගනු ලැබූ අත්යර, 2004.10.5 
දි් එ  ට පනසේහි අධිේෂට එකී ඉරම් ත්යේකසේරු කිරීම ය්  ාරණය මත්ය  ටයුං කිරීමට නිකයෝග  ර 

ඇති බ  අ ඒ අනු , 2004.10.5 දි්ැති  ඩීඑෆ්සීසී  බැහමා  (14  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය ලිපියේ 
(පි28(බි)) ලං ය ා ඇති බ  අ කපකන්.  

 
ඊ) ඉන් අ්ංරු  කජෝන් කීල්ස් විසින් (8  ්  ගඋ අත්යර ාර) 2004.11.3 දි්ැති  විදුලි බල හා බලශේති 

අමාත්යිාහශය ක ත්ය ලිපියේ ය නු ලැබ (පි29(ඒ)), එ  ට එහි විදුලි බල හා බලශේති අමාත්යිාහශ කල් ම් 
පී වීරහැන්්දි (9  ්  ගඋ අත්යර ාර) එදි්ම එ්ම් 2004.11.3 දි්ැති ලිපිය (පි(20(බි)) මගින් එකී 
ඉරකම් අරමුණුගත්ය පැ රුම  හාම ආරම්භ කිරීමට  ටයුං  ර ඇ අක අරජයට කිසිදු කගවීමේ කිරීමට 
සළ ා බැ ගකමන් කත්යොර  බ  සැළකිය යුං කව්. (පි31(ඒ)) සහ (පි31(බී)) 

 
එ) ඩීඑෆ්සීසි බැහමා  විසින් සිදු  රනු ලැබූ ත්යේකසේරු කිරීකමහි පද්ම මාමේද යන්් පිළිබද මා දැනු  අ 

ක්ො ් අත්යර ඒ සමඟ එ ඟ ක්ො ් බ  අ, කප අසකමහි 10 සහ 11  ැනි කේද අනු , නියමිත්ය 
ක්රිනයාදාමයකින් කත්යොර  එම ආයත්ය්ය කත්යෝරා ග අක අ ක කසේද යන්් පිළිබඳ  ක්දන්්ා බ  අ මා 
ක ෝප් ක ත්ය දැනුම් දුනිමි. 
  

8. අ) ත්ය දුරට අ, කප අසකමහි පරිචකෙද 30 ට පිළිංරු සපයමින්,   කජෝන් කීල්ස් හි (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) 
එ  ට සභාපති (21  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය කයොමු  රනු ලැබූ මකග් 2005.7.1 දි්ැති ලිපිකයහි 
(පි32(/(22ආනස1) පහත්ය කේදය උපුටා දේ මි.  

 
 

“පනසේ විසින් සියලු රාජි  ිාපාර සම්බන්ධකයන් සිදු  ර් ලද සමස්ත්ය පශ් ා අ 
පැ රුම් ඉ  අ කිරීකම් සමාකලෝ ්ය හා සමීේෂණ සන්දනසභය ංල, ලහ ා මැරයින් 
සනසවිසස් ලිමිටඩ් පැ රුම ඉ  අ  ර ඇති බැවින්,  පශ් ා අ පැ රුම ඉ  අ කිරීකම්   ාලය 
සඳහා ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි   ානසෂි  ගිණුම් සඳහා ඉල් ගමට, ඔබ 
විසින් ප්ර ති ාර දේ ා ්ැත්ය. ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි මාමේ සඳහන්  
තිබුණ ද, එය ලැයිස්ංගත්ය මහජ් සමාගකම් අනුබද්ධ සමාගමේ  ් අත්යර, 1982 අහ  
17 දරණ සමාගම් ප්ත්ය දු විධිවිධා් අනු  එහි කපොදු පැ ැ අම පිළිබඳ  ානසෂි  ගිණුම් 
පිටප අ හිමි ම මහජ්ත්යා  සංය. නීතිය අනු  සමාගම් ලියාපදිහි කිරීකම් 
කදපානසත්යකම්න්ංක න් ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ානසෂි  ගිණුම් පිටප අ 
ලබා ගැනීම කම් අනු  සිදුකව්.“ 

   
 

ආ) එ  ට උප සභාපති ූ   නසත්යමා්ක  කජෝන් කීල්ස් හි (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) සභාපති ් (20  ් 
 ගඋ අත්යර ාර) සුසන්ත්ය ර අ්ාය  විසින්, එ  ට අතිගරු ජ්ාධිපති කජිෂ්උ උපකද්ශ  සහ කසමා 
(SEMA) ආයත්ය්ක  සභාපති මක්ෝ ති අත්යක ලකගන්, මා සමඟ සිටි රැස්වීම   ජ ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් 
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ලිමිටඩ් (LMSL) (19  ්  ගඋ අත්යර ාර) ගිණුම් සඳහා  ැඳවීමට ඕ්ෑ මින් ක්ො ර ා සිට පනසේ 
 ැළැේවීමට ඉල්ලා සිටි් ල ජ.  
 

ඇ) එහි ප්ර තිඵලයේ කලස, 1982 අහ  17 දරණ සමාගම් ප්ක අ  ශීනසෂ අහ  427 ප්ර  ාර , මා විසින් පනසේ 
සඳහා ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (19  ්  ගඋ අත්යර ාර) හි ගිණුම් පිටප අ සමාගම් 
ලියාපදිහි කිරිකම් කදපානසත්යකම්න්ංක න් ලබා ගතිමි.     
 
 

9. අ) එහි සඳහන් ්ඩු කිය් විෂය  රුණ, ඒ ාබද්ධ ලිපි මගින් කපන්නුම්  ර ඇති පරිදි  ාලය ඵලදායී 
ක්ො ් ලිපි, සා චො සහ ප්ර ය අ්යන් ප්ර තිඵලය  ්  විෂයයේ බ  බ  ත්ය දුරට අ කප අසකමහි 20  ් 
කේදයට පිළිංරු සපයමින්, (පි21), 2004.11.18, 205.3.18, 2005.5.18, 2005.05.20, 2005.7.1 

(පි32)/(22්ර්(1), 2005.7.1(22්ර්2) සහ 2005.7.6 (22්ර්3) දි්ැති ඇමුණුම් ලිපි මගින් ඉදිරිප අ  ර 
ඇති සාේෂි සහිත්ය  මා ප්ර  ාශ  ර සිටිමි.  

 
2004.3.3 (පි21), 2004.11.18, 2005.3.18, 2005.5.18, 2005.5.20 දි්ැති  පිළික ලින් 22්ර්7(ඒ), ලං
22්ර්7(බී), ලං 22්ර්7(සී), ලං 22්ර්7(ඩී) ලංසහ 22්ර්7(ඉ)  ශකයන් සළමාණු  ර අමුණා ඇති  මකග් එකී 
ලිපි ල සත්යි පිටප අ ඉදිරිප අ  ර් අත්යර, එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම 
ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස අයැද සිටී.  

 
ආ) කප අසකමහි පරිචකේද 20(ඉ) මගින් සම්බන්ධිත්ය, එකී මත්යකේදයට ංඩු ජ ඇති  ාරණය 2005.8.1 දි්ැති 
(පි22) ගරු අභියා ්ාධි රණක  නිකයෝගයේ මගින් අ සන්  ර් ල ජ.  

 
10. ත්ය දුරට අ, කප අසකමහි පරිචකෙද 24 ට පිළිංරු සපයමින්,  ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (19  ් 

 ගඋ අත්යර ාර) හි 90% ේ ක ොටස් සඳහා  ් සමස්ත්ය මිල ජ ගැනීම සල ා රජය ක ත්ය කජෝන් කීල්ස් (18  ් 
 ගඋ අත්යර ාර) විසින් කගූ  රු. මිලිය් 1200 ේ සළ ා, වි්ාශ  ් කබ්රුම් මත්ය රජය විසින් කගවිය යුං  
තිබූ රජයට විරුද්ධ  ඇ. කරො. මිලිය් 9.2   හිමි ම්  ඉ  අ  ර දමා, කබ්රුම් කිරිම සම්බන්ධ ප්ර ය අ්යන් හා 
රජය ක නුක න්  ළ යුං උ අසාහයන් පිළිබඳ  එකී පරිිකේදකයන් සම්බන්ධිත්ය කබ්රුම් කිරීකම්  හිමි ම්ද 
පැ ති බ  මා ප්ර  ාශ  රමි.  

 
11. අ) ඔබකග් ගරු අධි රණය හමුකව් කමම අයැදුම ඇසීමට සිටිය ජ, කප අසම් රු විසින් නිමා අ ත්යබා ඇති කමම 

ගනුකදනු  ංළ අ්ා රණය  ර ඇති පරිදි,  කජෝන් කිල්ස් ආයත්ය්ය (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) සහ එහි 
සභාපති සුසන්ත්ය ර අ්ාය  (20  ්  ගඋ අත්යර ාර) ඉලේ  කිරීමට, ශ්රීත ලහ ාකව්  රා අ ම කගෞර යට 
පාත්රි ූ  ආයත්ය්යේ කලස සහ එහි සභාපති කලස සුසන්ත්ය ර අ්ාය  (20  ්  ගඋ අත්යර ාර) ත්යම 
අ හ භා ය, ආයත්යනි  සමාජ  ගකීම, ජාති  දෘෂ්ටිය ත්යමාට කපර රට ගැ් සිත්ය් බ  යන්් පිළිබඳ 
ඉලේ  කිරීමට,  මාධියන්හි  ඒ ාග්රා උ අසාහයේ ප ති් බ  කපකන්. 

 
ආ)  i) කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ය (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (19 

 ්  ගඋ අත්යර ාර) හි 90% ේ ක ොටස් ප්ර ද්රකා්ය  රමින්, පනසේ ආයත්ය්ක  එ  ට සභාපති 8  ් 
 ගඋ අත්යර ාර පී. බී. ජයසුන්දර විසින්  2002.7.12 දි්ැති  ලිපියේ (පි15(ඒ)) එ  ට කජොන් කීල්ස් 
ආයත්ය්ක  ( 18  ්  ගඋ අත්යර ාර) සභාපති සුසන්ත්ය ර අ්ාය  (20  ්  ගඋ අත්යර ාර) කයොමු  ර 
ඇත්ය.  

 
ii)  කමම ප්ර ද්රකා්ය පිළිකග් ගනුකදනු  නිගම්ය කිරීමට එ ඟත්යා ය පල  රමින්, කජෝන් කීල්ස් 

ආයත්ය්ක  (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) එ  ට සභාපති සුසන්ත්ය ර අ්ාය  (20  ්  ගඋ අත්යර ාර) 
විසින් (පි16) පනසේ ආයත්ය්ක  එ  ට සභාපති පී. බී. ජයසුන්දර (8  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය, 
2002.7.12 දි්ැති  ක්ොපමා ම  පිළිංරු ය නු ලැබ ඇත්ය.   

  
iii) කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ක  (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) එ  ට සභාපති සුසන්ත්ය ර අ්ාය  ( 20  ් 

 ගඋ අත්යර ාර) විසින් 2002.7.31 දි්ැති  පනසේ ආයත්ය්ක  සභාපති ක ත්ය ලිපියේ (පි18(ඒ)) කයොමු 

 ළ අත්යර, එහි ප්ර තිඵලයේ  ් සහ් කිහිපයේ සඳහා ඉල්ලා (අභියා ්ාධි රණය විසින් අභිකයෝගයට 

ලේ  ර් ලද ඒ ාධි ාරය ඇංළු (පි22)) 2002.8.2 දි් කජෝන් කීල්ස් (18  ්  ගඋ අත්යර ාර)  
මුණගැසුණු බ  එකී ලිපික  (පි18(ඒ) ලංසඳහන්  ර ඇත්ය. 

 
iv) එකී හමු   එම දි්ක  ජ පැ ැ අූ  බ  ත්යහවුරු  රමින්, 2002.731 දි්ැති එකී ලිපික (පි18(ඒ)) සඳහන් 

ගැටලු සඳහා එ ඟත්යා යන්ට එළඹි බ  අ, ඒ පිළිබඳ  පී.බී ජයසුන්දර ( 8  ්  ගඋ අත්යර ාර) ට 
ස්තූතිය ප්ර  ාශ  රමින්, කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ක  (18  ්  ගඋ අත්යර ාර) එ  ට සභාපති සුසන්ත්ය 
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ර අ්ාය  ( 20  ්  ගඋ අත්යර ාර) විසින් එදි්ම එ්ම් 2002.8.2 දි්ැති  පනසේ ආයත්ය්ක  එ  ට 
සභාපති පී.බී ජයසුන්දර ( 8  ්  ගඋ අත්යර ාර) ක ත්ය ලිපියේ ය ා ඇත්ය. 

 
2007 අකගෝස්ං මස එල්එම්ඩී(LMD) සඟරාකව් පිට  රකයහි සත්යි පිටපත්ය සහ 2007 අකගෝස්ං / සැප්ත්යැම්බනස 
මාසයන්හි පු  අප අ  ල සම්පූනසණ පිටු   පළූ  දැන්වීකමහි සත්යි පිටප අ පිළික ලින් 22්ර්8(ඒ) සහ 
22්ර්8(බී) කලස සළමාණු  ර අමුණා ඇති අත්යර, එය මාකග් විකරෝධත්යා ය ප්ර  ාශ කිරීමට කමම අයැදුකමහිම 
ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගන්්ා කලස අයැද සිටී.  
        

12. ඉහත්ය සඳහන් පද්ම ංල, කප අසම් රුකග් අන්ත්යනසගත්යයන් පිළිබඳ මා සමගාමී සහ එ ඟ  ් බ  
අ ධාරණය  ර් අත්යර, ඔහුකග් කප අසකමන් අයැදි් සහ් ඔබකග් ගරු අධි රණකයන් ලබා කද් කලස 
බැගෑප අ  අයැද සිටිමි.  

 
 

 
 
ඉහත්ය දිවුරුම් ප්ර  ාශය ප්ර තිඥා කදන්්ා හට මා 
විසින් කිය ා ක අරුම්  ර කද් ලද අත්යර කමම 
ප්ර තිඥාක හි සඳහන්  රුණු ඔහු විසින් ක අරුම් 
කග් 2007 සැප්ත්යැම්බනස මස 7 ් දි් ක ොළඹ ජ 
කමහි ඔහුකග් අ අස් ත්යබ් ල ජ. 

 
(අ අස්) 

 ප්ර තිඥා කදන්්ා 
 
 
 
  

(අ අස්) 
ප්ර සිද්ධ ක්ොත්යාරිස්  
ඉදිරිපිට ජ 
 

 (නිල මුද්රකා ) 
එස්. ් ර අ්ම් 
සාමවිනිසුරු  
අහ  25/10, විපුලකසේ් මා ත්ය 

  ක ොළඹ 10 
  007/09/07 
සත්යි පිටපත්යකි 
 
(අ අස්) 
22  ්  ගඋ අත්යර රු ක නුක න් නීතීඥ 


