
 

 

ශ්රීය ලංකා ප ලංරයජාපාප්ත්රිත  ලංාජපජාදප ජ ලංජාජයජා   ලං රේංෂ්ඨාධපි යණ   ලං ජ 
 
 

 

ශ්රීය ලං කා ප ලං රයජාපාප්ත්රිත  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා   ලං ්ඩුක්රංජ 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, ලංරයජාපා්තත්රවදප 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 අමාත්යය 
 23/3, ශ්රීතම අ අනස්ස් ද ද සිල් ා මා ත්ය 
 ක ොළඹ 7. 

 
2.  රු ජයසූරිය, පා.ම. 

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

 
3. රනිල් වික්ර මසිහහ, පා.ම. 

හිටපු අග්රාාමාත්යය 
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 අමාත්යය 
3/2, ඇලන් මැතිණියාරාම පාර 
ක ොළඹ 5 

 
6. ශ්රීතපති සූරියාරචි, නීතීඥ, පා.ම. 

රාජය  ය සාය ප්ර තිසහස් රණ හිටපු අමාත්යය 
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, 
රාජය  යාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
කල් ම්  ානසයාලය 
ක ොළඹ 1 

 
9. පී. වීරහැන්දි 

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

 ක ොළඹ 7 
 

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

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

හිටපු අධයේෂ, මුදල් අමාත්යයාහශය 
සාමාජි , ත්යාේෂණි  ඇගයීම්  මිටු  
32, පිරිස් මා ත්ය, ඉරම 
කමොරටු  

 
12. ඒ.රබ්.සී.කපකනසරා 

හිටපු අතිකනස  කල් ම් 
ආනසථි  ප්ර තිසහස් රණ අමාත්යයාහශය  
සාමාජි , ත්යාේෂණි  ඇගයීම්  මිටු  

 57/2, රජමහ විහාර පාර 
පිටක ෝ දක ද 

 
13. ශයාම ග ණවණ නසධ් 

නීතීඥ 
 හිටපු අධයේෂ නීති,  
 රාජය  යාපාර 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 

  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,  
රාජය  යාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
167/4, විපුලකසේ් මා ත්ය 

 ක ොළඹ 10 
 

23. රබ්. එම්. බන්දුකසේ් 
හිටපු සභාපති,  
රාජය  යාපාර 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,  
 රාජය  යාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) 
 බටහිර කිළුණ, 11  ් මහල 
 කලෝ  ක ළද මධයස්ථා්ය 
 එිලන්  ංරශ්රථය 
 ක ොළඹ 1 
 

25.  න්් ද සිල් ා 
 අධයේෂ ජ්රාල් 
 ශ්රීත ලහ ා සුරැමාම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් සභා  
 (එස්ඊසී), මහල 11-01, ්ැකග්හිර මාළුණ 
 කලෝ  ක ළද මධයස්ථා්ය 
 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  යාපාර පිළිබඳ පානසලිකම්න්ං  ාර  සභා  
(ක ෝප්) 
17, විකේබා මා ත්ය 
හරස ්්ා ල පාර 
නුකග්කගොර 

 
28. කපොලිසප්ති 

කපොලිස් මූලස්ථා්ය 
 ක ොළඹ 1 

 
29. නිකයෝජය 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 
 

32. ශ්රීත ලහ ා ්ැව් සමාගම 
46/5, ් ම් මා ත්ය 
ත්යැ.කප. අහ  1125 

  කරොබනස ද කසේ්ා්ාය  කගොර්ැගිල්ල 
  ක ොළඹ 2 

 
33. ලහ ා ්ාවි  කසේ ා සමාගම 

  3  ් මහල, කරොබනස ද කසේ්ා්ාය  කගොර්ැගිල්ල 
46/5, ් ම් මා ත්ය 

  ක ොළඹ 2 
 

34. ලහ ා කසේ ා (පුද්) සමාගම 
1  ් මහල, මහල, කරොබනස ද කසේ්ා්ාය  
කගොර්ැගිල්ල 
46/5, ් ම් මා ත්ය 
ක ොළඹ 2 

 

එක් ළ ලංදගඋ ාය රුද්ත 

 

 
 
 දා: ලං ශ්රීය ලං කා ප ලං රයජාපාප්ත්රිත  ලං ාජපජාදප ජ ලං ජාජයජා   ලං උ ාරීාය ලං  රේංෂ්ඨාධපි යණ   ලං අගවිනිසුරු ලං ාහ ලං

 රේංෂ්ඨාධපි යණ   ලංඅ ජත්  ලංගරු ලංවිනිසුරුදරු්ත 
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22 ලංදැනි ලංදගඋ ාය රු ේ ලංලිඛිා ලංඉදිරිප  ලංකිරීජ 

 
 

2008.3.27 දි් ත්යනස ය සඳහා වූ නිගම්ය මත්ය, කම්  ් විට අ අධි රණය ංළ ඉදිරිප අ  ළ  ාරණය සම්බන්ධ  
පැ් ්ගි්  රුණු කව් ්ම්, 2008.9.5 දි් කහෝ ඊට ප්ර ථම සම්ූරනසණ  ර, ලිඛිත්ය  ඉදිරිප අ  ර් කලසට ඔබකග් 
ගරු අධි රණය විසින් උපකදස් ලබා දුනි. ඒ අනු  කමම ලිඛිත්ය  රුණු ගරු අධි රණය ක ත්ය කගෞර කයන් ඉදිරිප අ 
 රනු ලැකබ්.  
 
 
2008.2.26 දිජ ලංසිදු ලං ළ ලංදපචි  ලං රුණු ලංඉදිරිප  ලංකිරීම් ලංාජග ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංාතහ්ත 
 
 ාි  ඉදිරිප අ කිරීම් සමඟ කියවීමට සහ කගොර ්ැඟීමට, කමම ලිඛිත්ය ඉදිරිප අ කිරීම එහිම ක ොටසේ  ශකයන් 
භාර ගැනීමට,  පහතින් සඳහන් සටහන් යටක අ ගරු අධි රණය ක ත්ය 2008.2.26 දි්ැති  කගෞර කයන් ඉදිරිප අ 
 රමි. 
 

සටහ් 1 -  1996 අහ  1 දරණ පනසේ (PERC) ප්ත්ය 
සටහ් 2 -  සමස්ත්ය ගැටලු 
සටහ් 3  -  ඩඑෆ්සීසී  යාපාර ඇගයීම, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
සටහ් 4  -  භාඩාරාගාර කල් ම්, 8  ්  ගඋ අත්යර රුකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශය සඳහා නිරීේෂණ 
සටහ් 5  -  සලමාණු  ර් ලද  ැදග අ කල්ඛ්යන් සම්බන්ධකයන් විස්ත්යරා අම  සටහ්ේ  
 

 
 
2008.3.14 ලංදිජැතිද ලං  ටි ලංාතහජ ලංාජඟ ලංඉදිරිප  ලං ළ ලංලිටකිටවිලි 
 
පහතින් සඳහන් පරිදි 1, 2, 3, 4 සහ 5  ශකයන් අහ ්ය  ළ කල්ඛ්යන් එහි ක ටි සටහ්ේ සමඟ කියවීමට සහ 
කගොර ්ැඟීමට, කමම ලිඛිත්ය ඉදිරිප අ කිරීම එහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගැනීමට, ගරු අධි රණය ක ත්ය 
2008.3.14 දි්ැති , කගෞර කයන් ඉදිරිප අ  රමි. 
 

කල්ඛ්ය අහ  1 -   රාජය මුදල්  ක්ර කල්ඛ අනු  සැ සූ, රජකේ කටන්රනස පටිපාටි පිළිබඳ  මානසකගෝපකද්ශ 
කල්ඛ්ය අහ  2 -   රාජය  යාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභාකව් (පනසේ)  ානසෂි   ානසත්යා  -2004  
කල්ඛ්ය අහ  3 -  19  ්  ගඋ අත්යර ාර මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින්  23  ්   

  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට සභාපති ක ත්ය ක ෝප් විමනසශ්ය සඳහා ලබා දුන් 
2006.10.27 දි්ැති පනසේ  ානසත්යා  

කල්ඛ්ය අහ  4  - 16  ්  ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය (SLPA) සහ සවු අ ඒෂියා කග් දකව් 
ටනසමි්ල්ස් කපෞද්ගලි  සමාගම (SAGT) අත්යර 1999.8.6 දි්ැති අහ  161 දරණ බදු  

කල්ඛ්ය අහ  5 -   ්  ආදායම් කයෝජ්ා සහ ඇස්ත්යකම්න්ංගත්ය වියදම් - 2008 
 

 
 

 
2007.10.22 ලංදිජැති ලංලිඛිා ලංඉදිරිප  ලංකිරීම් 

ලිඛිත්ය ඉදිරිප අ කිරීම එම ත්යනස ය ආරම්භ කිරීමට කපර ත්ය දුරට අ, එහිම ක ොටසේ  ශකයන් භාර ගැනීමට, ගරු 
අධි රණය ක ත්ය 2007.10.22 දි්ැති , කගෞර කයන් ඉදිරිප අ  රමි. 
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නිගජජට ලංඉදිරිප  ලංකිරීජ 

පහා ලංාඳහ්ත ලංශීර්ෂ්ඨට්ත ලංටත   ලං ජජ ලංනිගජජට්ත ලං ගෞයද ට්ත ලංඉදිරිප  ලං යමි. 

   පිටු ලංඅා  

අ)  ුක ලං පත්ත ලං ශුජී, ලං බකයහිා ලං හප ලං රය ටෝග පරී, ලං   ොළඹ ලං 13, ලං බ්ලූජැ්තඩේහි ලං අ.8 ලං රූ.2 ලං

පර්.21.44 ලංඉඩජ ලංපැදරුජ 

7 

්)  19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං හි ලං 90% ලං   ොතාා ලං

විකිණීජ ලංාහ ලංක්රි්ටපදලිට ලං 

9 

ඇ)  ුක ලං පත්ත ලං ශුජී, ලං බකයහිා ලං හප ලං රය ටෝග පරී ලං 19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං

ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං හි ලං 90% ලං   ොතාා ලං විකිණීජ ලංඇතුළු ලංගිවිසුජ ලං (පි19(ඒ)) ලං / (බී), ලං

(පි19(සී) ලංාහ ලං(පි27) 

10 

ඈ)  14 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංඩිඑෆාසීසී ලංබැාත්   ලං‘දීපපපය ලංඇගයීජ‘ 13 

ඉ)  18, ලං19, ලං20 ලංාහ ලං21 ලංදජ ලංදගඋ ාය රුද්ත ේ ලංහවුේ ලංවි යෝධාපදට්ත ලං 16 

ඊ)  19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං විසි්ත ලං  ලං ශ්රීය ලං කා ප ලං

් ටෝජාජ ලංජඩුඩක   ලංඅනුජැතිට ලංකද ලං්ජටජ ලංතීරු ලංබදු ලංාහජ ලංාහ ලංබදු ලංනිදහාා ලංකිරීම් ලං 

19 

එ)  ‘ ාෝයපග  ලංජහජාජ ලං පර්ටපකට්තහි‘ ලංපැදති ලංාැ  ලංහැසිරීජ ලං 22 

ඒ)  26 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං අතිගරු ලං ජාජපිපති ලං  ේ ම් ලං  ප ාම් රු ේ ලං අටදුජත ලං විරුේධ ලං

ජැා 

25 

ඔ)  ‘  රීප  ලංජහජාජ ලං පර්ටපකට‘ ලංපද දමි්ත ලංදගකීම් ලංඉටු ලංකිරීජ ලං 26 

ඕ)  19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං හි ලං 90% ලං   ොතාා ලං

විකිණීජ ලං ාජබ්තධද ලං 27 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය, ලං   ෝප් ලං  ම්ටු ලං ාභපපති ලං විසි්ත ලං

පපර්ලි ම්්තතුදත ලං ඉදිරිප  ලං  ළ ලං   ෝප් ලං දපර්ාපද, ලං 27 ලං දජ ලං දගඋ ාය රු ලං විසි්ත ලං

ජා ේදටත ලංකක් ලං ය ලං ජොජැා 

28 

උ)  ගරු ලංනීතිපති ලංාහ ලං පර්ට ලංජඩුඩක   ලං පර්ට ලංභපයට 29 

ඌ)  අප ලංය තහි ලං පෞේගලී යණට! 31 

ඖ)  නිගජජට 33 

 ලං 



7 

 

 
 
 

අ) ලංුක ලංපත්ත ලංශුජී, ලංබකයහිා ලංහප ලංරය ටෝග පරී, ලං  ොළඹ ලං13, ලංබ්ලූජැ්තඩේහි ලංඅ.8 ලංරූ.2 ලංපර්.21.44 ලංඉඩජ ලං

පැදරුජ 
 
 

1. අ) 1979 අහ  51 දරණ ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරි ප්කත්යහි 23  ්  ගන්තිය ප්ර  ාර  සහ 1984 අහ  7 
දරණ සහකශෝධිත්ය  ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරි ප්ත්ය අනු , සත්යය කලසම සහ සැබැවින්ම පැහැදිලි  ් පරිදි,  
ගැටලු  ප ති් ඉරකමහි විධිම අ සහ නිත්යයානුල ල සම්ූරනසණ අයිතිය ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය (SLPA) 
සං සින්්ේ ර කද්පලකි. 
 

ආ) i)  ඉහත්ය කී 4  ් කල්ඛ්ය එ්ම්, 1999.8.6 දි්ැති අහ  161 දරණ  ල් බදු සහ 16  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය සහ සවු අ ඒෂියා කග් දකව් ටනසමි්ල්ස් කපෞද්ගලි  
සමාගම (SAGT) අත්යර ඉහත්ය සඳහන් පරිදි වි ාදයකින් කත්යොර  ස්ථාපිත්යය. 

 
ii) 18, 19, 20, සහ 21  ්  ගඋ අත්යර රු න්කග් විකරෝධත්යා ය දන් ් කල්ඛ්කයහි 96(එෆ්) 

පරිචකේදය අනු  18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ය සවු අ ඒෂියා කග් දකව් 
ටනසමි්ල්ස් කපෞද්ගලි  සමාගකමහි (SAGT) විශාලත්යම ත්යනි ක ොටස් රු සහ කමරට ප්ර මුඛ 
කපකළේ අනුග්රාාහ කයමා බ  සඳහන්  ර ඇත්ය.    

 
iii) එම නිසා 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර රු න් කමකසේ ක ් අ ආ ාරයකින්  න්්ලව් 

කිරීම ්ත්යර  ර ඇති අත්යර, ඔවුන් එකසේ ඉල්ලා බැගෑප අ ්ම් එය පසු  ඒෂියා කග් දකව් 
ටනසමි්ල්ස් කපෞද්ගලි  සමාගකමහි ගනුකදනු  මුල පටන් සැබැවින් ම ශු්ය හා බලරහිත්ය බ , ත්යම 
ක ොටසින් ප්ර  ාශ ක්ොම කව්.?! 

 
2. අ) 1979 අහ  51 දරණ ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරි ප්කත්යහි සහකශෝධ්යන්ට අනු , ශ්රීත ලහ ා  රාය 

අධි ාරිය ක ත්ය ප රා දී කිසිදු ඉරමේ විකිණීම සඳහා ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය මත්ය බලය පැ රී ්ැති 
අත්යර, 1986.4.9 දි්ැති අහ  396/9 ගැස ද පත්රරය ප්ර  ාර  ඉරම් සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබද ක ් අ  රුණු 
අත්යර සඳහන් පරිදි, ක ොළඹ  රාය සීමා  ංළ ප ති් ඉරම් පිළිබඳ  1979 අහ  51 දරණ ශ්රීත ලහ ා 
 රාය අධි ාරි ප්කත්යහි පරිචකේද 2(3) ප්ර  ාර  ක ොළඹ  රාය සං සිමා න් අනසථ දේ නු ලැබ ඇත්ය.  
 

ආ) එම නිසා, එකී ඉරම ක ොළඹ  රාකේ අ ශයත්යා සඳහා පමණේ අ ශයකයන්ම හා පමණේම භාවිත්යා 
 ළ යුං  ් අත්යර, එම ඉරම සම්බන්ධකයන් විකිණීමට සහ / කහෝ අන්සං කිරීමට කිසිදු නීත්යයනුල ල 
අයිතියේ ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය සං  ක්ොමැත්ය.  

 
3. ඒ අනු , 2005.1.19 දි්ැති ප්ර ද්ර්ා්ය කදස බැ ගකම්දී එකී ඉරම ප රාදීකම් සාධ් පත්රරය (පි30) මුල පටන්ම 

ශු්ය සහ බලරහිත්ය අත්යර (කමම ක ොටස් විකිණීකම් හා මිලදී ගැනීකම් ගිවිසුම (පි19(සී)) කබොකහෝ  ල ට 

පසු 2002.8.20 සිදු  ර ඇත්ය.), ත්ය ද ලං(පි30), ලංදැ් දැ්ම,  රද ා කපන් ා,  හ නි  කමන්ම,  ලහණව ක්ො ් 
ලියවිල්ලේ ් අත්යර; එහි සම්මත්ය විය හැකි කිසිදු හිමි මේ ක්ොමැත්ය :  
 
අ)  එකී ඉරම සම්බන්ධකයන් පැ රීමට සහ / කහෝ අන්සං කිරීමට කිසිදු නීත්යයනුල ල අයිතියේ 16  ් 

 ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය සං  ක්ොමැත්ය. 
 
ආ) එය රජකේ ඉරමේ බ ට  ැරදි කලස උප ල්ප්ය මත්ය, එකී ඉරම පැ රීම සඳහා ආඩාඩුක්ර ම 

 ය ස්ථාකව් 33 (ඈ)  ය ස්ථා  ප්ර  ාර , පැ රී ඇති බලය හා ක්රිමයා  යටක අ, 4  ්  ගඋ අත්යර රු 
විසින් ජ්රජකේ රාජය මුද්ර්ා  ත්යැබීමට කහේං වී තිණුණු ප රාදීකම් සාධ් පත්රරය (පි30), ඒ අනු  
 ය ස්ථා විකරෝී  කව්. 

 
- රජකේ ඉරම් පැ රීම ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථාකව් 13  ් සහකශෝධ්කයහි 154 (එ)  ය ස්ථා  මගින් 
සහ 9  ් පරිශිෂ්ටකේ 1  ් උප කල්ඛ්කයහි  ගන්ති 18 (‘පළා අ සභා කල්ඛ්ය“) මගින් එහි 
පාල්ය  ් අත්යර,  ය ස්ථා 33 (ඩී) මගින් ප රා ඇති බලත්යල පරිදි,  ඉරම් හා ඉරම් නිරවුල් මත්ය, 
ඉරමට අදාළ කද ් උපග්රාන්ථය සඳහන් 1.3  ගන්තිය අනු  ක්රිමයා  ර් අත්යර, එම පළාත්ය ංළ කිසිදු 
පුර ැසිකයමා කහෝ සහවිධා්ය  රාජය ඉරම් බැහැර කහෝ නියාද් කිරිම ප ති් යම් ලිඛිත්ය නීතියේ, 
එම  රුණ පාල්ය  ර් නීති අනු , අදාළ පළා අ සභාකව් උපකදස් මත්ය විය යුං ය.  
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ඇ)  19  ්  ගඋ අත්යර ාර මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින්  2005.1.19 දි් රජය ක ත්ය රු. 
1,199,362,500/- ේ කග ා ඇති බ  අ, රජය ක ත්ය ලද මුදල 2005.1.19 දි් නිසි කලස පිලිකග් ඇති 
බ  අ,  එය (පි30) හි පැහැදිලි  සඳහන්  ් ්මු අ; 

 
i) 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 2005.3.31 දි්ට  ානසෂි  

අ සා් ගිණුම් (පි10(ඒ)) මගින් අ්ා රණය  ් පරිදි, 2005.1.19  ් දි් එ ැනි කගවීමේ සිදු 
 ර ක්ොමැති අත්යර, භාඩාරාගාර කමකහයුම් කදපානසත්යකම්න්ංකව් අධයේෂ ජ්රාල්කග් 2008.8.18 
දි්ැති ලිපිය (පි31(බී)) අනු , රජය ක ත්ය 2005.1.19 දි්ැති  එ ැනි කගවීමේ ලැබී ක්ොමැත්ය.  

    
ii) 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ය (එේ ආයත්ය්යේ) විසින් 17  ්  ගඋ අත්යර ාර 

ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය සහස්ථා  (CPC)  ක ත්ය 2002.8.20 දි්  රනු ලැබූ කගවීම අනු ,  එය 
90% ේ ක ොටස් සඳහා කලස සල ා 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) ට, ඉන් අ්ංරු  ඕ්ෑම  රුණේ සඳහා, මාම් අයුරකින් කහෝ ක කසේ කහෝ ආසන්් 
 සර කද  හමාර ට ඉදිකිරීමට සහ/කහෝ බාධාකිරීමට සහ/කහෝ සළ නු ලැබීම  ළ ක්ොහැකිය. 
එකසේම එම ඉරම සඳහා 19  ැනි  ගඋ අත්යර ාර මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) (ක ් අ 
ආයත්ය්යේ) විසින් රජය ක ත්ය 2005.1.19 දි්  ළ කගවීමද සළකිය යුංය!  

 
4. අ) 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර රු න් 4  ්  ගඋ අත්යර ාර කජයෂ්උ උපකද්ශ  මක්ෝ 

ති අත්යක ල යටක අ රැ  රණය පත්යා අපසහාය  කලස  ටයුං  රමින්, 2005.3.31 දි්ට 19  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) කග්  ානසෂි  ගිණුම්  ානසත්යා න්හි පිටපත්යේ 
(පි10(ඒ))(2004 පනසේ  ානසෂි   ානසත්යාක හි එ්ම් ඉහත්ය කී අහ  2 ලියවිල්කලහි පිටු අහ  1 2 3 සහ 4 
හි එළිදරව්   ර ඇති පරිදි සියලුම කපෞද්ග ග රණයන් සම්බන්ධකයන් සිදු  රනු ලබ් සමීේෂණය 
සඳහා පනසේ ක ත්ය අ ශය  ර තිකබ්) පනසේ  ක ත්ය ලබා දීකමන්  සැලකිය යුං  ැළකී හා මග හැර 
ඇති බ ට,   ් සාධ ය ඉහත්ය  ගඋ අත්යර රු න් විසින් ප්ර  අේකෂේප  ර ක්ොමැති බ , 2007.9.7 
දි්ැති මාකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  8 මගින් සහ ඒ සමඟ  ් ලිපිකයන් (පි32/22්ර්1) 
සඳහන් කව්. 
 

ආ) 19  ්  ගඋ අත්යර ාර මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) කග් 2005.3.31 දි්ට  ්  ානසෂි  අ සා් 
ගිණුම් (පි10(ඒ))  ල එ ැනි සත්යය  සන් කිරීකම් ක්රිමයා න්, 18,19, 20 සහ 21  ් 
 ගඋ අත්යර රු න්, කහොඳින් හා සැබවින්ම දැ් සිටි අත්යර,  2005.1.19 දි්ැති කමම නීති විකරෝී  
 හ නි , කප්ර ෝරා ාරී  ලියවිල්ල (පි30)  ක්රිමයා අම  කිරීමට ඔවුන් කහේං වී ඇති අත්යර, 2005.3.31 

දි්ට  ් මූලය  නසෂකේ සඳහන්  ර් ලද දි්ට  ් එකී ගිණුම්  ල (පි10(ඒ)), එකී ඉරම සඳහා 
2005.1.19 දි් රජය ක ත්ය 19  ්  ගඋ අත්යර ාර මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් කිසිදු 
කගවීමේ සිදු  ර ඇති බ  (පි30) පරිදි කහළිදරව් ක්ොකව්.  

 
5. 8  ්  ගඋ අත්යර ාර, භාඩාරාගාර කල් ම් විසින් එකී ඉරම ක්ොපමා  ප ර් කලසට සිදු  රනු ලැබූ 

ඉල් ගමට අනුල ල වීම පිළිබඳ  එකී ඉරකම් එ ැනි නීති විකරෝී , කප්ර ෝරා ාරී පැ රුමේ එ  ට පනසේහි 
සභාපති වූ  මකග් ප්ර තිේකෂේප කිරීම සිදු  ළ බ ට  ් සාධ ය ඉහත්ය 8  ්  ගඋ අත්යර රු විසින් 
ප්ර තිේකෂේප  ර ක්ොමැති බැවින්, එකී ඉරකම් නීති විකරෝී , කප්ර ෝරා ාරී පැ රුම සඳහා 8  ් 
 ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් කහේං වී ඇති බ , 2007.9.7 දි්ැති මාකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද 
අහ  7(සී) මගින් සහ ඒ සමඟ  ් ලිපිකයන් (22්ර්6) සඳහන් කව්.  

 
 
 

්) ලං19 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංකා ප ලංජැයයි්ත ලංාර්විාාා ලංලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලංහි ලං 90% ලං  ොතාා ලං විකිණීජ ලංාහ ලං

ක්රි්ටපදලිට 

 

 
6. සත්යය කලසම සහ සැබැවින්ම පැහැදිලි  ් පරිදි,  2002.8.6  ් දි් ලද  ැබි් ද  පත්රි  ා  ත්යහවුරු 

 රමින් (පි12),  19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) කපෞද්ග ග රණය 
කිරීකම් කයෝජ්ා ට විකරෝධය පළ  ර් ලද එ  ට ජ්ාධිපති  සිටි 4  ්  ගඋ අත්යර රුකග් 2002.8.7 
දි්ැති  ැබි් ද පත්රි  ා  (පි14) සාධ  කලස කග්, විදුලි බල හා බලශේති අමාත්යය රයාකග්  ැබි් ද 

පත්රි  ා  (පි12) අදාළ  වූ පහත්ය ේෂණි  තීරණ දීනසඝ  ර  ැබි් ද අමාත්යය රුන් අාය ලංපදප ලං බදපහැය ලං

ඇා. 
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අ)  19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90% ේ ක ොටස් සඳහා, එ  ට 
පනසේ සභාපති 8  ්  ගඋ අත්යර රුකග් ‘ේෂණි ‘ ඉල් ගම, 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් / 
20  ්  ගඋ අත්යර ාර  සුසන්ත්ය ර අ්ාය  විසින් 2002.7.12 දි් (පි15(ඒ) ලං/පි16) මගින් පිළිකග් 
ඇත්ය, සහ 

 
ආ) පහත්ය ‘විකශේෂ අනුග්රාහයන්‘ සමඟ පැ රුම අ සන් කිරීම 20  ්  ගඋ අත්යර ාර සුසන්ත්ය ර අ්ාය  

(පි18(ඒ) ලං /පි18(බී)) සමඟ 2002.8.2 දි් පැ ති සා චඡාකව්දී ‘ේෂණි  ‘ එ  ට පනසේ සභාපති 8 
 ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස්  ක ත්ය ප්ර ද්ර්ා්ය  රමින් සිදු  ර් 
ලද අත්යර, කමම ‘විකශේෂ අනුග්රාහයන්‘ 8  ්  ගඋ අත්යර ාර එ  ට පනසේ හි සභාපති  ඔහු විසින්ම 
මුලසු් දැරූ කපර ලහසු සමුළුකව්දී ස්ථිර  රනු ලැබූ සටහන්  අනු  RFP (පි5) ට පටහැනි ය; 

 
i) CUF භාවිත්යා  රමින් ක ොළඹ  රාය ංළ සියලු සාගර ඉන්ධ් / බහ නස හසුරවීම හා ප්ර  ාහ්ය සිදු 

 රනු ලබ් අත්යර, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් 
 ළම්ා රණය සහ පාල්ය සිදු ක කනස; 13  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේ සභාපති - නීති විසින් 
CUF ගිවිසුමට ඇංල අ  රනු ලැබූ අතිකනස   ගන්තිය 8.2 හි ප්ර තිලලයේ  ශකයනි. (පි19(ඒ)). 

(කමය පසු  2005.8.1 අහ  සීඒ 829/2005 (පි22) දි්ැති තීන්දු  විසින් අභියා ්ාධි රණය 
විසින් පහර් ලදී.) 

 
ii) රජය විසින් 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට එකරහි  ඇ.කරො. 

මිලිය් 9.2   හිමි ම් ප රා ගැනීම (ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 90%   ක ොටස් 
සඳහා රජය ක ත්ය කගවීම් රු. මිලිය් 1200 ේ පමණේ  ් අත්යර, කමය ආසන්්  ශකයන් රු. 
මිලිය් 920  ට සමා්ය!) 

 
iii) ඉරම් පැ රීම මත්ය කගවිය යුං මුද්දර ගාස්ං  රජය කහෝ ඛනිජ කත්යල් සහස්ථා  විසින් දැරිය 

යුංකව්. (මුද්දර ගාස්ං සාමා්යකයන් ගැනුම් රු න් විසින් දරනු ලබ් බැවින්)  
 

 
7. සත්යය කලසම සහ සැබැවින්ම පැහැදිලි  ් පරිදි: 

 
අ)  එහි තිකබ් ‘දි් මුද්ර්ා ‘ අනු , විදුලිබල හා බලශේති අමාත්යයාහශය ක තින් 2002.8.27 දි් ලැබී ඇති 

 ැබි් ද පත්රි  ා  මත්ය 2002.8.21 ලංදිජැති ලං(පි13) අමාත්යය මඩාරල අනුමැතිකයහි සටහන් මත්ය පමණේ 

ත්යහවුරු  ර ඇත්ය.  ඇ අත්ය  ශකයන්ම සැලකිය යුං, අමාත්යය මඩාරල සහකද්ශකයහි ශීනසෂය(පි12): 
 

“කා ප ලංජැයයි්ත ලංාර්විාාා ලංලිමිතඩ් ලං(LMSL) ලං පෞේගලී යණට ලංකිරීජ: ලං

  ොළඹ ලං  ොතාා ලං ද ළඳ පො ළහි ලං'සිටලුජ ලං හෝ ලංකිසිදක් ලංජැා'  වුළු ලං

ජා ලං  ොතාා ලං90% ලංක් ලංඅ කවි ලංකිරීජ“ සහ 
 

ආ) මීත ලං පය එ්ම් 2002.08.20 දි් ඇංළු වී ඇති ගිවිසුම් (පි19(ඒ)/(බී), ලං(පි19(සී)) ලංාහ ලං(පි27)  
 
ඇ) i) ක ොටස් විකිණීම සහ මිලදී ගැනීකම් ගිවිසුකමහි ක ටුම්පත්ය RFP (පි5) සමඟ 2002 අකප්ර ේල් මස  කබදා 

හැර ඇත්ය, 2002 මැයි මස  ්  RFP (පි5)  හි පිටු අහ  22 හි පරිචකේද අහ  8.1 ක ොන්කද්සි ප්ර  ාර  
පානසශ යන් විසින් එ ඟ වී අ අසන්  ර ඇත්ය. 

 
ii)   ඒ නිසා, ඉහා ලංවි ශේංෂ්ඨ ලංඅනුග්ර(හට්ත‘ ලං හොය ලංයහ ාේං ලංඑාැ්ත ලංසිත ලංඑටත ලංඇතුළ  ලං ය ලංඇා. 

      
 

8. අ) රාජය මුදල්  ක්ර කල්ඛ 
 

i) මුදල් අහ  - 358 සහ 1998.7.2 දි්ැති ඉහත්ය කී අහ  1 කල්ඛ්කයහි පිටු අහ  37, සහ 
ii) මුදල් අහ  - 358(4) සහ 1999.11.29 දි්ැති ඉහත්ය කී අහ  1 කල්ඛ්කයහි පිටු අහ  37, 

(8  ්  ගඋ අත්යර රු භාඩාරාගාර කල් ම්  ශකයන් සිටියදී ඔහුකග් බලත්යල යටක අ ඔහු විසින්ම 
නිමා අ  රනු ලැබූ  ක්ර කල්ඛයන්ය!) 
  

සමස්ථ ගනුකදනු  සම්බන්ධ ක්රිමයා ලිය TEC හි සහාය මත්ය CATB විසින් හසුරනු ලැබිය යුං බ  දන් ා  
ඇත්ය. 
(භාඩාරාගාරකේ රාජය මුදල් කදපානසත්යකම්න්ං  විසින් CATB සහ TEC ක ත්ය නිමා අ  රනු ලැබූ ප අ 
කිරීකම් ලිපිකේ ආදනසශයන් ඉහත්ය කී කල්ඛ් අහ  1 හි ඇංල අ  ර ඇත්ය.)  
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ආ) එ  ට පනසේ හි සභාපති 8  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් භාඩාරාගාරකේ හිටපු කල් ම් 7  ් 
 ගඋ අත්යර ාර සමග එ ං  හා සන්ධා් ගත්ය   ටයුං  රමින් ඉහත්ය  රුණු අතිමහ අ කලස 
නිනසලේජිත්ය  උල්ලහඝ්ය  රනු ලැබ ඇ අක අ, 7  ්  ගඋ අත්යර රු භාඩාරාගාරකේ හිටපු කල් ම් 
ඒ හා සමගම පනසේ හි හිටපු නිල සාමාජි   සහ  8  ්  ගඋ අත්යර රු පනසේ හි සභාපති  සිටියදීය. 

 
ඇ) 8  ්  ගඋ අත්යර රු විසින් 17  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය සහස්ථාකව් (CPC)  

සභාපති  TEC හි සභාපති  ශකයන් ්ම්  රමින් නිමා අ  රනු ලැබූ  ලිපිය (පි5) මගින්,  (ලැබූ ඉහත්ය 
කී අහ  1 කල්ඛ්ය මගින් දේ ා ඇති, 8  ්  ගඋ අත්යර රු භාඩාරාගාර  කල් ම්  ශකයන් සිටියදී 
ඔහුකග් බලත්යල යටක අ ඔහු විසින්ම නිමා අ  රනු ලැබූ අහ  2000.8.24 දි්ැති මුදල්  ක්ර කල්ඛ අහ  
352(10)  ක්ර කල්ඛයහි පිටු අහ  67  ්  රුණු නිනසලේජිත්ය  උල්ලහඝ්ය  රනු ලැබ ඇත්ය. 

 
9. කමහි සඳහන් සියලු  රුණු, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL)කග් 90%   

ක ොටස්  විකිණීකම් ක්රිමයා ලියට විකශේෂකයන්ම අදාළ , ඕ්ෑම ඉරම පැ රීම කහෝ අන්සං කිරීමේ, එකී 
ඉරකම් සඳහන්  ළ ක ොටස් නිමාං  සහ ත්යේකසේරු කිරීම්, බදු සහ ප්ර ද්ර්ා්ය  ළ ක ් අ අනුග්රාහයන්, ඉහත්ය 
සඳහන් අදාළ ගිවිසුම්, TEC හි සහාය ඇති  CATB හි  සීමා , විෂය පථය, පාල්ය, හා  ගකීම යටක අ, 
 ් ක්රිමයා ලිය දැනු  අ  හා අතිමහ අ කලස නිනසලේජිත්ය  කම් අ ස්ථාකව් දී උල්ලහඝ්ය වී තිකබ්.  

 
 
 

ඇ) ලංුක ලංපත්ත ලංශුජී, ලංබකයහිා ලංහප ලංරය ටෝග පරී ලං19 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංකා ප ලංජැයයි්ත ලංාර්විාාා ලංලිමිතඩ් ලං

(LMSL) ලංහි ලං90% ලං  ොතාා ලංවිකිණීජ ලංඇතුළු ලංගිවිසුජ ලං(පි19(ඒ)) ලං/(බී), ලං(පි19(සී) ලංාහ ලං(පි27) 

 
 

10. 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) හි 90% ක ොටස් විකිණීම ඇංළු ගිවිසුම (පි19(ඒ)) ලං/(බී), ලං(පි19(සී) ලංසහ ලං(පි27) මුල පටන් ශු්ය, 
බලරහිත්ය හා ප්ර කයෝග ාරී කව්; 
 
අ) i) ක ොළඹ ක ොටස් ක ළඳ කපොකළේ පසු   ැද නු ලැබූ ලහසු සඳහා   ැබි් ද මඩාරලකේ පසු අනුමැතිය 

අනු ද, එ  ට පනසේහි සභාපති 8  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් මුලසු් දැරූ කපර ලහසු සමුළුකව්දී 
ස්ථිර  රනු ලැබූ සටහන් (පි4) අනු ,  REP (පි5) ට පටහැනි  ප්ර ද්ර්ා්ය  ර් ලද ‘විකශේෂ 
අනුග්රාහයන්‘  සමග  ැබි් ද මඩාරලකේ පසු අනුමැතියකින් කත්යොර  ඔවුන් ක්රිමයා ර තිකබ්. 

 
ii) ඇ අකත්යන්ම, අමාත්යය මඩාරල සන්කද්ශය (පි12) “කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං

 පෞේගලී යණට ලංකිරීජ: ලං   ොළඹ ලං   ොතාා ලං  ද ළඳ පො ළහි ලං 'සිටලුජ ලං  හෝ ලංකිසිදක් ලංජැා'  වුළු ලං

ජා ලං  ොතාා ලං90% ලංක් ලංඅ කවි ලංකිරීජ“ ලංයනුක න් ්ම්  ර ඇත්ය.  
 

iii)  ක ොළඹ ක ොටස් ක ළඳ කපොකළේ ත්යරඟ ාරී මිල ගණන් සහිත්ය ලහසු  ැඳවීකම්දී ‘ලහසු බැඳුම් ර‘ 
කමයට කපර පැ ති සිරිත්යේ ක්ොකව්. ක ොළඹ ක ොටස් ක ළඳ කපොළ ‘ලහසු බැඳුම් ර‘ රහිත්ය  
සානසථ   ක්රිමයා අම  විය. එබැවින්  ක ොළඹ ක ොටස් ක ළඳ කපොකළේ ත්යරඟ ාරී මිල ගණන් සහිත්ය 
ලහසු  ැඳවීමට නිනසකද්ශ තිබියදී  ‘ලහසු බැඳුම් ර‘  ැදවූකේ ඇයිද ය් ප්ර ශ්්ය මං විය!   

 
iv) ට්රාන්ස් ඒෂියා කහෝටලය සම්බන්ධ  ාරණකේදී, එහි රජය සං  තිබූ ක ොටස් විකිණීම සඳහා 

ක ොළඹ ක ොටස් ක ළඳ කපොළ ක ත්ය නිමා අ  ළ අත්යර, අකප්ේෂිත්ය  ටි්ා මට ලඟා ක්ොවූ බැවින් 
කද රේ ඉල්ලා අස් ර ග අ අත්යර, පසු  අකප්ේෂා  ළ මිල ඉේම ා  ් මිල ට, ංන් ් 
අ ස්ථාකව්දී එම ක ොටස් අකලවි  ර් ලදී! 

 

ආ) ගනුකදනු  සිදු ල එම ‘ක්රිමයා ලිය‘ ඉහතින් සඳහන්  රනු ලැබූ රාජය මූලය  ක්ර කල්ඛ්කයහි 
ක ොන්කද්සි මුල පටන්ම උල්ලහඝ්ය  ර ඇත්ය.    

 
i) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේ ආයත්ය්කේ එ  ට සභාපති, 1996 අහ  1 දරණ පනසේ ප්කත්යහි 5 

 ්  ගන්තිය ප්ර  ාර , රජකේ නිකයෝජිත්යයමා කලස  ටයුං  ර ක්ොමැති බ , ඔහු විසින් සිදු 
 රනු ලැබූ ක්රිමයා න් සහ තීරණයන්  සාධාරණී රණය කිරීමට ඉදිරිප අ  රනු ලැබූ 2007.9.27 
දි්ැති ඔහුකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකේ පරිචකේද 10 (ඩී) හි සඳහන් වී ඇත්ය. 
  

ii)  රජය විසින් බලය ලබා දුන්කන් ්ම් පනසේ ආයත්ය්යට රජකේ නිකයෝජිත්යයමා කලස  ටයුං 
කිරීමට හැකියා  ප ති් බ  1996 අහ  1 දරණ පනසේ ප්කත්යහි  ගන්ති 5(ටී) මගින් විකශේෂකයන් 
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නියම  ර ඇති බැවින්, කමම ගනුකදනු  සඳහා පනසේ ආයත්ය්යට රජකේ නිකයෝජිත්යයමා කලස 
 ටයුං කිරීමට අමාත්යය මඩාරල අනුමැතිය ලබා දී ක්ොමැත්ය. 

 

iii)  ඕ්ෑම  ාරණය දී,  ගන්ති 5(ටී) න් ප්ර ද්ර්ා්ය  රනු ලැබූ අ ම බලය අනු  පනසේ ආයත්ය්යට 
සිය අභිමත්යය පරිදි  ටයුං කිරීමට,  ගන්ති 5 හි සඳහන් මූලි  බලය සහ රාජ ාරි  ටයුං නිදහස් 
කිරීමට නිකයෝජිත්යයමා කලස, රජය ක ත්ය අනි ානසයකයන් නිනසකද්ශයන් ඉදිරිප අ කිරීම අනි ානසය 
බ  අ, කම ැනි අ ස්ථා න්හිදී සමාගම්හි රජය සං ක ොටස් විකිණීමට කහෝ බැහැර කිරීමට 
 ගන්ති 5(ඊ) අනු  අක්යෝය  නිනසකද්ශයන් ස ස්  ළ යුං බ  අ,  ගකීකමන් ඉදිරිප අ  ර 
ඇත්ය. 

 

iv)  පනසේ සම්ූරනසණකයන් සහස්ථාපිත්ය ක ොමිසමේ බැවින්, එකසේ රජය විසින් බලය ලබා දුන්කන් ්ම්, 
පනසේ ප්කත්යහි සීමා  හා විෂය පථය ඇංලත්ය, රජකේ නිකයෝජිත්යයමා කලස  ටයුං කිරීමට 
හැකියා  ඇති අත්යර, 8  ්  ගඋ අත්යර රු සිදු  ළ පරිදි පනසේහි සභාපති කලස ක්ො ් බ  
සඳහන්ය.  

 

v) පනසේ හි එ  ට සභාපති, 8  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් 2002.7.12 දි්ැති  (පි15(ඒ))/ ලං(පි16) සහ 

2002.8.2 දි්ැති  (පි18(ඒ)) ලං / ලං (පි18(බී)) ගනු ලැබූ ‘ේෂණි ‘ තීරණ මගින්, පනසේ ක ොමිසම 

විසින් ක ොමිසම සහ ගිවිසුම් (පි19(ඒ)) ලං/(බී), ලං(පි19(සී)) සහ (පි27) සඳහා  ් තීරණයන් පිළිබඳ 
උපකදස් ලබා කග් ඒ අනු  ක්රිමයා අම   ර ක්ොමැති බ  අ, කපන්නුම්  ර ඇත්ය. 

 

vi) පනසේ ක ොමිසම විසින් 1996 අහ  1 දරණ පනසේ ප්කත්යහි විෂය අහ  7 හි අ ශය පරිදි, එහි 
බලත්යල,  ානසයයන්, සහ  නසත්ය යයන් 8  ්  ගඋ අත්යර රු ක ත්ය ප රා ක්ොමැති අත්යර, ඕ්ෑම 
අ ස්ථා ේ ංළ, ක ොමිෂන් සභා  විසින් ගනු ලබ්  ගකීමේ සහිත්ය සා චඡා සහ තීරණය මත්ය 
 ්  රුණු සමඟ  ටයුං ක කනස. 

 

vii) CATB සහ TECs සං බලත්යල,  ානසයයන් හා  නසත්ය යයන් පනසේ විසින් අ ලහණව  ල ක්ොහැකි 
බ   ගකීකමන් කපන්නුම්  ර ඇති අත්යර, ඉහතින් සඳහන්  ළ 1  ් කල්ඛ්කයහි ඇංල අ  ර 
ඇති රාජය මුදල්  ක්ර කල්ඛයන්හි ක ොන්කද්සි / නියමයන් ප්ර  ාර , පනසේ යනු රජයට පහසු ම් 
සළස් නිකයෝජිත්ය ආයත්ය්යේ පමණේ බ  අ, පනසේ ප්කත්යහි ක ොන්කද්සි ප්ර  ාර  උපකදස් සහ 
නිනසකද්ශ ලබා ගැනීමට අ අ යා ශය බ  අ  ගකීකමන් කපන්නුම් ක කනස.  

  
11. අ)  8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් විසින් අතිකනස  කසොලිස්ටනස ජ්රාල් දැනු  අ  ර ඇති පරිදි, 

කමම ගනුකදනු  සඳහා  ් නිගම්යන්ට ජාත්යයන්ත්යර මූලය අරමුදලින් (IMF) ‘බලපෑම්‘ එල්ල වූ බ  
සඳහන් වු ද, ජාත්යයන්ත්යර මූලය අරමුදල ඒ ක නු ට කයදි, එ ැනි ක ොන්කද්සි පැ්වීමේ සිදු ක්ො ළ 
අත්යර, ජාත්යයන්ත්යර මූලය අරමුදලට යහපාල්ය සම්මත්යයන් බරසාර  අ ශය වූ අත්යර  හ ා හා දූෂණ 
කහළා දකි් ලදී. 
 

ආ) මා පනසේ හි සභාපති  සිටියදී, 2005  නසෂකේදී එම ඉරම පැ රුම සම්බන්ධකයන් ජාත්යයන්ත්යර මූලය 
අරමුදල මගින් කමෝම අයුරකින්   අ එ ැනි බලපෑමේ සිදු ක්ොවීය; පනසේ විසින් හසුර නු ලැබූ කිසිම 
පැ රුමේ සඳහා බලපෑමේ ක්ොවූ අත්යර ඒ බ  ඉහතින් දේ ා ඇති 2  ් කල්ඛ්ය එ්ම් 2004 
 නසෂකේ පනසේහි  ානසෂි   ානසත්යාක හි පිටු අහ  8 හා 9 හි සඳහන්ය.  
 

ඇ)  ඇ අත්ය  ශකයන්ම, ඒ ක නු ට  ජාත්යයන්ත්යර මූලය අරමුදකල් එ ඟත්යා ය මත්ය කලෝ  බැහමා  විසින් 
සහාය ලබා දුන් අත්යර, සභාපති කලස මකග් ධූර  ාලය ංළ, මීට කපර සිදු  ර තිබූ සියලුම 
පුද්ග ග රණයන් හි සානසථ  අ ය සහ අසානසථ  අ ය සමාකලෝ ්ය කිරීමට, ඒ පිළිබඳ  
‘සමීේෂණයේ‘ සිදු  ළ අත්යර, එහිදී අ්ා රණය වූ  රුණු 2004  නසෂකේ පනසේ හි  ානසෂි   ානසත්යාක හි 
පිටු අහ  1,2 ,3 සහ 4 හි එ්ම් ඉහතින් දැේවූ 2  ් කල්ඛ්කයහි සඳහන්ය.  

 
12.  අ) ප්ර ධා් ත්යේකසේරු රු විසින් ප්ර ශ්් ාරී ‘ක ටි විමසීමකින්‘ පසු  නි ැරදි ක්ර මකව්දය අනුගම්ය 

කිරීමකින් කත්යොර  14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  ප අ කිරීමට  ටයුං  ර ඇති බ  පැහැදිලි 
කව්.  
 

ආ) පහතින්  ැඩදුරට අ සඳහන්  ර ඇති පරිදි, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් ‘ක ළඳ 
ත්යේකසේරු ‘  DFCC බැහමා  විසින් ඇංළ අ  ර් ලද කලස, 19  ්  ගඋ අත්යර රු කග් 90% ේ 
ක ොටස් සැබෑ ක කළඳකපොළ අගයට  රා පහ අ රු. මිලිය් 1200    ටි්ා ම ට පමණේ අකලවි 
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 ර ඇති අත්යර, පහතින් කපන්නුම්  ර් පරිදි, DFCC බැහමා  විසින් ඇංළ අ වූ විකශේෂිත්ය, එ ැනි 
විමාණුම් මිල අ යාජ 'විහිලු ේ බ ට' 'ත්යේකසේරු' මත්ය, පද්ම් , රජය ර ටනු ලැබ ඇති ,  හ නි  
කලස ගනුකදනු  සිදු වී ඇත්ය. 

 
ඇ) 2004.10.12 දි්ැති එම ලිපිකයන් (8්ර්3) සඳහන්   ඇති පරිදි අමූලි  කබොරු දැේම ංළ 14  ් 

 ගඋ අත්යර රු DFCC බැහමාකව් ‘නිනස යාජභා ය‘ පිළිබඳ බරපත්යල ප්ර ශ්්ය  සිටි් අත්යර, පහතින් 

 ැඩදුරට අ විකශේෂකයන් කපන්නුම්  ර් පරිදි, 2004.10.5 දි්ැති ලිපියේ (පි28(බි)) මගින් ‘ ැදග අ 
විමසුමේ‘ සමඟ පනසේ ක ත්ය ‘දැන්වීමේ‘  ය ා ඇති පරිදි, එමගින් එ ැනි ලිපියේ 14  ් 
 ගඋ අත්යර රු, DFCC බැහමා  විසින් එ ැනි ලිපියේ (8්ර්3) ලියනු ලැබ ඇ අක අ ක්ොමග යැවීමට හා 
 සහ කිරීකම් අභිප්ර ාකයන් බ ට  'සැ ය'ට  කහේං කව්. 

 

 
 
 

ඈ) ලං14 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංඩිඑෆාසීසී ලංබැාත්   ලං‘දීපපපය ලංඇගයීජ‘ 
 

13. ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් කජයෂ්උ උප සභාපති ටිකරෝන් ද සිල් ා හරහා එ ා ඇති 14  ්  ගඋ අත්යර ාර 
ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් 2007.1.11 දි්ැති දිව්රුම් ප්ර  ාශය මගින් කප අසකමහි කේද අහ  11, 12, 22 සහ 
33(බී)(12) රයතික් ෂ්ඨේංප ලං ය ලං  ජොජැා. ඔබකග් ගරු අධි රණකේ පහසු  සඳහා පහතින් ්ැ ත්ය ඉදිරිප අ 
 රනු ලැබ ඇත්ය.  
 

“11  14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  විසින් ස ස්  රනු ලැබූ 19  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි   යාපාර ඇගයීම 
 ැරදි සහගත්ය කලස කපනී යන්කන්, 

 
අ)  19  ්  ගඋ අත්යර ාර  ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි    අ ම් 

පිළිබඳ   දටම් මුදල් ප්ර  ාහ  ැරදි සහගත්ය කලස, එ්ම් අ. 8 රූ. 2 පනස. 21.44 වූ 
බ්ලූමැන්රල් ඉරකම්  නසත්යමා්  ටි්ා ම රු. 29,000,000/- සහ රු. 49,000,000/- 
කලස   දටම් ප්ර තිශත්ය පනස. එ  ට 22% සහ පනස. එ  ට 18% අනු  කලස 
පිළික ලින් සඳහන්ය.  1993 ජූලි ආසන්් දි් දී ප්ර ධා් ත්යේකසේරුකග් ත්යේකසේරු  
පරිදි එම   අ ම් ඉරකම්  ටි්ා ම රු. 83,000,000/- ඇංල අ  රු. 
342,000,000/- කව්. 

 
ආ)    සර 8 -10    ාලය  ඉපයීම් පද්ම් මත්ය 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් 

සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි   යාපාර ඇගයීම  රු. 1,400,000,000/- සහ 
1,750,000,000/-  ් අත්යර, 2006.3.31 කත්යේ  නසෂ 4 සඳහා සමස්ථ ලාභය රු. 
2,300,000,000 /- ේ කලස  ානසත්යා කව්. 

  
ඇ)  ගණ්ය කිරීම සඳහා අ. 8 රූ. 2 පනස. 21.44 වූ බ්ලූමැන්රල් ඉරකම්  ටි්ා ම 

සළ ා ක්ොමැත්ය. 
 
ඈ)  ප  අ ා කග් ය්  යාපාරය  කම ැනි විමාණුම  අගය ගණ්ය කිරීමට ප්ර ථම , 

එම   අ කමහි ක ළද පල  ටි්ා ම කමන්ම  යාපාර ත්යේකසේරු ේ සිදු  රනු 
ලැකබ්. 

 
“22 ත්ය දුරට අ 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා   සඳහන්  රනුකේ ඔවුන් 19 

 ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි  යාපාර 
ත්යේකසේරු  සිදු  රනු ලැබූකේ එ ැනි  ානසයය  නියැකල්  ෘ අතීයමය ත්යේකසේරු 
 රු මා කලසින් බ යි. “  

 
“ 33 (බී) 12 ඉහත්ය ඒ ාධි ාරය ංළ, ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) හි  යාපාර ත්යේකසේරු  රු. 1,200,000,000/- බ  ත්යහවුරු  ර් අත්යර,  අ. 
8 රූ. 2 පනස. 21.44 වූ  ඉරකමහි  ටි්ා මද ඇංලු  සත්යය   අ ම් ත්යේකසේරු  
කලස එය 2,400,000,000/-  බ  ඉරම්  ටි්ා ම් ත්යේකසේරු  ර්  ෘ අතීයමය 
නිපුණ අ ය සහිත්ය කසේ ය සපයන්ක්මා කලස සඳහන්  ළ යුං කව්. (ක ෝප් 
 ානසත්යා  පානසලිකම්න්ං ට ඉදිරිප අ  ළ හැන්සාඩ්  ානසත්යාක න් (පි35) උපුටා 
ගන්්ා ලදී)    
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14. අ)  පනසේහි සභාපති  ශකයන් මාකග් මග කපන්වීම මත්ය, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  ඇමතූ 

2004.10.5 දි්ැති ලිපිය (පි28(බී)) මගින්, ප්ර ශ්්  රමින්, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩඑෆ්සීසී බැහමා  
විසින් ස ස්  ල 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ත්යේකසේරුකව් 
ඉරම ඇංල අ  ර තිකබ්ද යන්් විමසා ඇත්ය.  
 

ආ)පනසේ විසින් ය නු ලැබූ එකී ලිපියට පිළිංරු  ශකයන්, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  
විසින් එහි විධාය  උප සභාපති (ආයත්යනි  මූලය) දයන්ත්ය ද කමල් කග් අ අසනින් යුං  
2004.10.12 දි්ැති  එ නු ලැබූ ලිපිය (8්ර්3) මගින් ත්යහවුරු  රනුකේ; 
 

i) ‘මුදල් ප්ර  ාහයන්  සර 15 ේ සඳහා අරමුණු  ර ඇති අත්යර,  එම  ාල සීමා  අ සන්  ් විට 
 යාපාරකේ ආන්ති   ටි්ා ම ගණ්ය  ර් ලදී‘. 

 
ii) ‘ඉරකම් ත්යේකසේරු  ටි්ා ම පනස සයේ රුපියල් 150,000/- කලස කග් ඇති අත්යර,  සර 15   
 ාලය සඳහා උද්ධම්ය ක නුක න් එහි  ටි්ා ම 9% එේ  නසෂය ට කලස අගය  ර් බ  
උප ල්ප්ය  ර ඇත්ය‘. 

 

iii) ‘කමම පද්ම මත්ය,  සර 15 අ සා්කේදී කමම කද්පකලහි  ටි්ා ම ආසන්්  ශකයන් රු. 
මිලිය් 699  ට ඇස්ත්යකම්න්ංගත්ය  ර ඇත්ය‘. 

 

iv)  ‘ සර 15 අ සා්කේදී ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හට කමම බ්ලූමැන්රල් කද්පළ 
සින්්ේ ර හිමි ම අ අප අ  නු ඇති බ  උප ල්ප්ය  ර ඇත්ය‘. 

 

15.  ාි  ඉදිරිප අ කිරීම් අත්යරංර වූ, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් ඉහත්ය සඳහන්  ළ ප්ර  ාශය 
අනු ,  විකශේෂකයන්ම එම ඉරම ප්ර ේකෂේපිත්ය ත්යේකසේරු  ඇංළ අ  ර ඇති බ , පැහැදිලි ලං කාජ ලංඅාාී ලං  ; 

 
අ) අ. 8 රු.2 පනස. 21.44 එ්ම් සම්ූරනසණකයන් පනස ස් 1381.44  ් බ්ලූමැන්රල් ඉරකම් පනස ස් එ   

 ටි්ා ම රු. 150,000/-  ් උප ල්ප්ය මත්ය, එකී ඉරකම් සමස්ථ  ටි්ා ම රු. ලංමිලිටජ ලං207.0 
බ  අ, එය 8  ්  ගඋ අත්යර ාර  භාඩාරාගාර කල් ම්කග් 2007.9.27 දි්ැති දිවුරුම් ප්ර  ාශකේ කේද 
අහ  13(කේ) හිද සඳහන්  ර ඇති බ  අ කව්. 

 
ආ)2007.10.11  ් දි්ැති එම දිවුරුම් ප්ර  ාශකේ පිටු අහ  6 හි  ් උපකල්ඛ්කයහි 14  ් 

 ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් ත්යේකසේරු  ානසත්යා  “ඒ“ සළමාණු  ර ඇති අත්යර, මුදල් ප්ර  ාහය 
කසවීකම්දී, කද ්  නසෂය යටක අ 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 
හි ආරම්භ  ස්ථා ර   අ ම් රු. ලං මිලිටජ ලං 24.208 ේ බ  දේ ් අත්යර (පළමු  සකනස කිසිදු 
ක්රිමයා ාර මේ ක්ොවු්ා කසේ සළ ා), එකසේ වු ද 2002.3.31  ් දි්ට ඉදිරිප අ  ර ඇති ලහ ා 
මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි කපො අ අගය අනු  එය රු. මිලිය් 207.0  ් බැවින් 
((පි10(ඒ)) පිටු  3), ඉරකම්  ටි්ා ම රු. ලංමිලිටජ ලං207.0 ඇංල අ  ර ක්ොමැති බ  අ, (8්ර්3) 
අනු  පැහැදිලි කලසම අසත්යය බ  ප්ර  ාශ කව්. 

 
ඇ)සමා් කලස, ඉහත්ය උපකල්ඛ්කයහි පිටු අහ  20 “ඒ“ සළමාණු  ර ඇති 14  ්  ගඋ අත්යර ාර 

ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් ත්යේකසේරු  ානසත්යා  මගින්, 18  ්  නසෂය අ සා්කේදී 19  ්  ගඋ අත්යර ාර 
ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ස්ථා ර   අ ම්  ල  ටි්ා ම රු. ලංමිලිටජ ලං109.43 ේ 

බ ට ප්ර ේකෂේප්ය  ර ඇති අත්යර, (8ආනස3) අනු  එකී ඉරකම් ප්ර ේකෂේපිත්ය  ටි්ා ම  ් රු. ලංමිලිටජ ලං

699 මුදල් ප්ර  ාහය ංලට ඇතිල අ  ර ක්ොමැති බ  අ, (8්ර්3) අනු  පැහැදිලි කලසම අසත්යය 
බ ට අ පැහැදිලි ම කත්යොරංරු ලබා කද්. 

 
ඈ)14 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංඩීඑෆාසීසී ලංබැාත්ද ලංවිසි්ත ලංා ාා ලං යනු ලංකැබූ ලං 19 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංකා ප ලං

ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං හි ලං  ලං දීපපපය ලං ඇගයී ජහි ලං එකී ලං ඉඩ ම් ලං දටිජප ජ ලං  ජොජජ ලං

අයුයකි්ත ලංද  ලංඇතුක  ලං ය ලංාඳහ්ත ලංවී ලං ජොජැති ලංබද , ඒ අනු  14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී 

බැහමා  විසින් ඔවුන්කග් ලිපිකේ (8්ර්3) ප්ර  ාශිත්ය  රුණු අසත්යය බ  අ කම් අනු  පැහැදිලිය.  
 

ඉ) එබැවි්ත, ලං ජජ ලංඅදාාාප   ජ ලං 14 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංඩීඑෆාසීසී ලංබැාත්ද ලංරයධපජ ලංාක් ාේංරු රු ලං හෝ ලං

 පෞේගලි  ලංාක් ාේංරු රු දක් ලංජගි්ත ලං ජජ ලංඉඩජ ලංාම්බ්තධ ට්ත ලං ජොජජ ලංඅයුයකි්තද  ලංාක් ාේංරු ලං

කිරීජක් ලං ය ලං ජොජැා.! 
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ඊ) එ්මු අ, 8(්ර්3) සහ කමම දිවුරුම් ප්ර  ාශයට සළමාණු  ර ඉදිරිප අ  ර ඇති 14  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් ත්යේකසේරු  ානසත්යා  “ඒ“ මගින්,  නසෂ 15 ේ සඳහා මුදල් ප්ර  ාහයන්  
ඉහත්ය කී උපකල්ඛ්කේ අමුණා ඇති ත්යේකසේරු  ානසත්යා  කහළි  ර් බ  අ, පළමු  නසෂය සඳහා කිසිදු 
කමකහයුම  ද අත්ය ක්ොමැති බ  දේ මින්, උපකල්ඛ්කයහි පිටු අහ  1, 2 සහ 3 හැර සමහර ද අත්ය 
ඉදිරිප අ  ර ඇත්ය බ  අ, පිටු අහ  4,5,6 සහ 7 හි පළමු  සර සඳහා ද අත්ය ක්ොමැති බ  අ දේ මින්,  
 නසෂ 18 ේ සඳහා  ් ත්යේකසේරු  ානසත්යා  සහිත්ය බ  අ ප්ර  ාශ  ර ඇත්ය. ! 
 

16. අ) 14  ැනි  ගඋ අත්යර ාර DFCC බැහමා  ක තින් 2004.10.5 දි්ැති ලිපිය (පි28(බී)) මගින් පනසේ 
විසින් ඔවුන්කග් ත්යේකසේරු කිරිම සඳහා කමම ඉරම ඇංල අ  ර තිකබ්ද යන්් පිළිබඳ විමසා 
දැ්ග අ  රුණු මත්ය, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර DFCC බැහමා  ‘අභිරහස් අන්දමින්‘ පිළිංරු දුන් 
2004.10.12 දි්ැති ලිපිය (8්ර්3) මගින්, පැහැදිලි ම අසත්යය කලස  රුණු  සන්  ර ඇති බ  
කපකන්. ! 

  
 ආ) සැලකිය යුං කලස, ඉන් ඉේබිති , 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් මගින් 2004.11.3 දි්ැති  

ලිපියේ (පි29(ඒ)) විදුලි බල හා බලශේති අමාත්යයාහශය ක ත්ය පනසේ හරහා ය මින්, එම ඉරම 
පැ රුම අ ශය බ  දන් ා ඇති අත්යර, 9  ැනි  ගඋ අත්යර ාර විදුලි බල හා බලශේති අමාත්යයාහශකේ 
කල් ම් විසින් ‘ේෂණි  ‘ ඔහුකග් 2004.11.3 දි්ැති ලිපිය මගින් (පි29(බී))  එකී ඉරම,  ඩ්මින්, 
නීති විකරෝී  හා  හ නි  කලස පැ රීමට අදාළ  ටයුං ආරම්භ  ර ඇත්ය.  

 
17. 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් ත්යේකසේරු  ානසත්යා  “ඒ“ හි 5  ් අයිත්යමකයහි 5  ්  රුකණහි 

සහ ඇමුණුම 1  ් අයිත්යම 14, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
අ කශේෂ  ටි්ා ම සඳහන්  ර ඇති පරිදි, එ්ම් මුදල් ප්ර  ාහ  ාලය අ සා්කේදී ඉරකමහි අ කශේෂ 
 ටි්ා ම රු. මිලිය් 699 ේ බ  (8්ර්3) සඳහන්  ් ්මු අ,  18  ්  නසෂය යටක අ එකී 
උපකල්ඛ්කයහි එකී ඉරකම්  ටි්ා ම ඇංල අ  ර ක්ොමැති බැවින්, ශුද්ධ ජහගම   අ ම් රු. මිලිය් 
1,396.8 ේ සහ ස්ථා ර   අ ම් රු. මිලිය් 109.4 ේ කලස ක කසේ කපන්වූ ද, සඳහන් අ කශේෂ  ටි්ා ම 
ගණ්ය කිරීම අසත්යය කව්.! 
 

18. අ) (පි10(ඒ)) හි පිටු අහ 3 අනු  19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
2002.3.31 දි්ට ශුද්ධ ජහගම   අ ම් රු. මිලිය් 375.1 ේ සහ සඳහන්  ළ පරිදි ස්ථා ර   අ ම්හි 
කපො අ අගය රු. මිලිය් 24.9 ේ කලස, සමස්ථ කපො අ අගය රු. මිලිය් 400 ේ කලස දේ ා ඇ අක අ 
එකී ස්ථා ර   අ ම්හි ක ළදපල  ටි්ා ම ගණ්ය කිරීමකින් කත්යොර , එය ක්ොසළ මිනි. (ඉරම 
බැහැර  ර) 
 

 ආ) ඒ හා සමා් ම,  (පි10(ඒ)) හි පිටු අහ 3 අනු  19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) හි 2002/03  නසෂය සඳහා ලාභය රු. මිලිය් 508.7 කි. 

 
ඇ)  19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) 2002/03  නසෂය ංළ 2002.8.20 දි් 

රු. මිලිය් 1200  ට පමණේ විමාණා ඇත්ය. ගැනුම් රු, එ්ම් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් 
ආයත්ය්ය විසින් එම මිලදී ගැනීම  ල  නසෂකේදී  හාම රු. මිලිය් 400  ට  ැඩ   අ ම් සහ රු. 
මිලිය් 500  ට  ැඩ ලාභ ලබා කග් ඇත්ය. ! එ්ම් රජයට කග නු ලැබූ රු. මිලිය් 1200 සමග 
සන්සන්ද්ය කිරීකම්දී රු. මිලිය් 900 ඉේම ා ය් සමස්ථ අගයකි. ( ජට ලංඉඩජ ලංඅාහැයමිනි.) !! 

 
ඈ) පිටු අහ  2 හි  ් 2007.10.11 දි්ැති දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි  ් 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී 

බැහමාකව් ත්යේකසේරු  ානසත්යා  “ඒ“ හි සඳහන් පරිදි, ‘ඉපයීම් මත්ය පද්ම්  ත්යේකසේරු කිරීම‘  2002/03 
 නසෂකේ ඇස්ත්යකම්න්ංගත්ය ලාභය  ් රු. මිලිය් 175.7 මත්ය පමණේ පද්ම්  ඇත්ය.  නසෂ 2002/03 
සඳහා සත්යය ලාභය (පි10(ඒ)) හි පිටු අහ  3 අනු , රු. මිලිය් 508.7 ේ බ  දේ ා ඇති කහයින්ද,  
එමගින්, එ ැනි ත්යේකසේරු ේ කිරීම  ‘විහිලු කි‘. 

 
ඉ) රුපියල් මිලිය් 1200 මිලදී ගැනීකම්  ටි්ා ම ගණ්ය වීකමන් පසු , රු. මිලිය් 400 ේ ඉේම ා 

  අ ම් අ අප අ  ර කග්, එම අ අප අ  ර ග අ  සර ංලදීම රු. මිලිය් 500 ේ ඉේම ා ලාභ ලබා 
ගැනීම, එ්ම් එ ැනි අ අප අ  ර ගැනීමකින් ආසන්්  ශකයන්  නසෂයේ ංළ සම්ූරනසණකයන් 
ආ රණය වීම;   ොළඹ ලංජගය   ලංඅක් ය ලං8 ලං½ ලං  ලංදටිජප ලංඉඩජ ත ලං ගවීජ ලංසිදු ලං ජො යමි්ත ලංබද එය 
ඉහත්ය සඳහන්  රුණු මගින් පැහැදිලි කව්.  
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ඉ) ලං18, ලං19, ලං20 ලංාහ ලං21 ලංදජ ලංදගඋ ාය රුද්ත ේ ලංහවුේ ලංවි යෝධාපදට්ත 
 
 

19. අ) 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස්, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ්(LMSL),    
20  ්  ගඋ අත්යර ාර සුසන්ත්ය ර අ්ාය  සහ 21  ්  ගඋ අත්යර ාර වී. ලින්කත්යොටක ල ක නුක න්, 
විකරෝධත්යා ය දේ ් හවුල් ප්ර  ාශයේ සම්ූරනසණ  ර, 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස්හි සභාපති 
සහ හිටපු සභාපති   ් 20  ් සහ 21  ්  ගඋ අත්යර ාර රුන්කග්  සනස සම දිවුරුම් ප්ර  ාශ කද ේ 
සමග පිළික ලින් ඉදිරිප අ  ර ඇති අත්යර, එකී දිවුරුම් ප්ර  ාශයට කිසිදු කයොමු ේ, කිසිම අයුරකින් එකී 
විකරෝධත්යා ය දේ ් ඒ ාබද්ධ ප්ර  ාශය ංළ සහ ප්ර තිකලෝම  ක්ොමැතිය. 

 
ආ) සිවිල් ්ඩු විධා් සහග්රාහකේ විධිවිධා් අනු , ඔවුන් විසින් සිදුකිරීමට අ ශය  ්, එ්ම් කප අසකමහි 

සඳහන්  රුණු සැලකිය යුං කලස ප්ර  ාශිත්ය  ත්යරණය කිරීමට එකී  ගඋ අත්යර රු න්කග් 
විකරෝධත්යා ය දේ ් හවුල් ප්ර  ාශය මගින් ඔවුන් අසම අ  ඇත්ය.! 

 
ඇ) පැහැදිලි ම, කප අසකමහි සම්ප්ර  ාශිත්ය  රුණු සැලකිය යුං කලස ප්ර  ාශිත්ය  ත්යරණය කිරීමට එකී 

 ගඋ අත්යර රු න් අසම අ  ඇ අක අ, සරල  සැලල  විට එහි ප්ර  ාශිත්ය  රුණු කිසිම අයුරකින්, මාම් 
කලසකින් ඔවුන්හට ප්ර තිේකෂේප කිරීමට සහ / කහෝ නිශ්ප්ර භ කිරීමට  ක්ොහැකි  න්කන්, කප අසකමහි 
ඉදිරිප අ  ් සාධ  එකී  ගඋ අත්යර රු න් විසින් නිශප්්ර භ කිරීමකින් කත්යොර  පිළිගන්්ා බැවිනි. 

 
20. අ) කප අසකමහි සම්ප්ර  ාශිත්ය  රුණු 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර රු න් විසින් විකරෝධත්යා ය 

දේ ් හවුල් ප්ර  ාශකයහි පළමු (1) කේදය මගින් කපොදුකව් ප්ර තිේකෂේප කිරීම සිදු  ළ ්මුදු,  ඔවුන් 
ප්ර  ාශිත්ය  ඇංළ අ  ර ඇති පරිදි, එම සම්ප්ර  ාශයන් සුරැකීමට, එම සම්ප්ර  ාශයන් මත්යකදදයට ලේ 
කිරීමට, එම සම්ප්ර  ාශයන් ගණන් ගැනීමට ඔවුන් ප්ර  ාශිත්ය  විකශේෂිත්ය  ඇංළ අ  ර ඇති පරිදි, ඔවුන් 
අසම අ  ඇත්ය.  

 
ආ) කප අසම කදෝෂ සහිත්ය හා අසත්යයයන්කගන් ගහ් වූ එ ේ බ  එකී  ගඋ අත්යර රු න් විසින් 

විකරෝධත්යා ය දේ ් හවුල් ප්ර  ාශකයහි ංන් ් (3) කේදය මගින් ප්ර  ාශ  ර තිණුණද, කප අසකමහි 
එ ැනි කදෝෂයේ කහෝ අසත්යය  රුණු ඇංල අ බ ට සැලකිය යුං අයුරින් කපන් ා දීමට එකී 
 ගඋ අත්යර රු න් අසානසථ  වී ඇත්ය. 

 
ඇ) 18  ැනි  ගඋ අත්යර රු කජෝන් කීල්ස් විසින් එම විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි 96  ් කේදය 

මගින්, සහකයෝගය පළ ර  ටයුං  රමින්, පිළිබිඹු සහ ජාත්යයන්ත්යර ත්ය අ අ ය හා ස්ථා රයන් පිළිබඳ 
සඳහන්  රමින්, මාමේ සඳහන්  ර තිණුණ ද,  ගඋ අත්යර රු න් විසින් සිදු  ළ යුං කලස, කමම 
කප අසකමහි සම්ප්ර  ාශයන් ත්යරණය කිරීමට දී් කලසම සහ පැහැදිලි කලසම අසම අ  තිකබ්.!   

 
ඈ)  ගඋ අත්යර රු න් විසින් ඔවුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි කේද 8, 100, 101, 102 සහ 103  

 ් මූලි  විකරෝධත්යා යන් මගින්, විකශේෂකයන්ම කම් රක ද ජ්ත්යා කග් උ්න්දු  මත්ය කමම ්ඩු ප රා 
ගැනීමට ඔහුට කිසිදු ත්ය අ අ ය ්ැති සහ ඔහුට කිසිදු අයිතියේ ්ැති බ  සහ කප අසම් රු  ාලය 
්ාස්ති  ර් බ  ආරේෂ  රැ  රණය පත්යා ත්යහවුරු කිරීමට අසම අ වී ඇත්ය.! 

 
21. අ)   ගඋ අත්යර රු න්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  32, 33, 34, 35, 36, 39, 80, 81  

සහ 83 මගින් 18, 19, 20 සහ 21  ගඋ අත්යර රු න් විසින් 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී 
බැහමාක හි ‘සැ  ටයුං ප්ර ශ්් ාරී ක ොටස‘ යුේති සහගත්ය කිරීමට ක කහස වී, ත්යේකසේරු කිරීම 
සඳහා ‘සිද්ධාන්ත්ය ලට  රා සුදුසු ම් ල අ පේෂයේ‘ කලස හැඳින්වීකමන්, ස්ථාපිත්ය පටිපාටිය 
උල්ලහඝ්ය  රමින් 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  ප අ කිරීමට, 18, 19, 20 සහ 21  ් 
 ගඋ අත්යර රු න් ඇ අකත්යන්ම ඉ හල්වී ඇතිද යන්් පිළිබඳ සැ යේ මං  රනු ලබයි.!  

 
ආ)එකී  ගඋ අත්යර රු න්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  80 මගින් ප්ර  ාශ  ර 

ඇ අක අ, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ැනි සමාගම්හි ක ොටස් 
පිළිබඳ ත්යේකසේරු කිරීමට අ අදැකීම් ප්ර ධා් ත්යේකසේරු රු සං  ක්ොමැති බ  ඔවුන් නියත්ය  ශකයන්ම 
විශ් ාස  ර් බ යි.!  

 

ඇ)  එකී  ගඋ අත්යර රු න්කග්  විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, සහ 47 මගින් ප්ර  ාශ  ර ඇති පරිදි,  ගඋ අත්යර රු න්හට හැකියා ේ, දේෂත්යා යේ 
ක්ොමැති අහශයේ  ් ත්යේකසේරුකව් යුේති සහගත්ය බ  සහ ත්යේකසේරු  ළ ක්ර මකව්දය යුේති සහගත්ය 
කිරීමට දීනසඝ  උ අසාහ  ර ඇත්ය.! 
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ඈ) සරල  පැ සූ  ල්හි,  ගැනුම් රු / ගැනුම් රුකග් පානසශ යන් කලස 18, 19, 20 සහ 21  ් 
 ගඋ අත්යර ාර රුන්ට විමාණුම් ාර රජය ක ත්ය ‘නියමයන් හා මිල තීන්දු  ළ‘ ක්ොහැකි බ  අ, රජය 
විසින් රාජය කසේ ය ංළ ප් ා ඇති නියමිත්ය ක්රිමයා පටිපාටිය ංල, නිත්යැතින්ම, නිසි අනුල ල  හා 
ත්යදින්ම, බලපෑමකින් කත්යොර  නිදහස් කලස  ටයුං  ළ යුං බ   ගඋ අත්යර ාර රුන් කහොඳින්ම හා 
සැබවින්ම දැ් සිටිය යුං කව්.  

 
22. 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් 2004.10.12 දි්ැති ලිපිය (ඉ ාඩ්3), 18, 19, 20 සහ 21  ් 

 ගඋ අත්යර ාර රුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  39 ට කයොමු  ් අත්යර, 8  ් 
 ගඋ අත්යර ාරකග් (8්ර්3) කලස සළමාණු  ර ඇති අ්්ය ලිපිය මගින්, දැයදි ලං ාහ ලං  ජොජග ලං ටදජ, 
එකසේම ප්ර ශ්් ාරී කලස කපන්නුම්  ර් ලද, පනසේ විසින් 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  ක ත්ය 
විමසුමේ සහිත්ය  දැන්වීමේ  රනු ලැබූ 2004.10.5 දි්ැති ලිපියට (පි28(බී)), 14  ්  ගඋ අත්යර ාර 

ඩීඑෆ්සීසී බැහමාකව් පිළිංරු ලද එකී ලිපිය (ඉ ාඩ්3/8්ර්3) පැහැදිලි කලසම ආ රණය ක කනස. 
 

23. අ) 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර ාර රුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශය, හුකදේ ‘මාරා 
දරුක මාට‘ සම්බන්ධ ‘සුරහග්ා  ත්යා ේ‘ හා සමා්  ත්යා කි.! 

 
ආ) ඇ අත්ය  ශකයන්ම, එම  ගඋ අත්යර රු න්හට කමම කප අසකමහි සම්ප්ර  ාශයන් ත්යරණය  ර ගැනීමට 

කහෝ මත්යකදදයට ලේ කිරීමට ක්ොහැකි , ප්ර  ාශිත්ය ඔවුන්කග්  ත්යා  ‘සුරහග්ා  ත්යා ේ‘ පමණේ 
මිස අන් කිසි ේ ක්ොකව්.! 

 
ඇ)  රා අ ූරනසණ කලස කප අසකමහි 20  ැනි කේදකයහි සඳහන් පරිදි, 2005.8.1 දි්ැති  ඉන්ධ් සපය් 

 යාපාරි   ටයුං කිරීම  ළේ මින් අභියා ්ාධි රණකයන් ලද විනිශ ්ය අනු  (පි22), ්ඩු කීකම්දී 
අක්මා අ පානසශ යන් විසින් අසත්යය කලස  රුණු දේ ා ඇති අත්යර, 18, 19, 20 සහ 21  ් 
 ගඋ අත්යර ාර රුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි ශීනසෂය  - ‘ක ෝද්ා ඒ ාධි ාරය‘ යටක අ  
49 සිට 67 දේ ා  ් කේදයන්හි ඔවුන් විසින් කග් ඇති ‘ස්ථා රය‘ අනු , කහොර රහකසේම CUF 
      (පි19(ඒ))                  8.2     එ ැනි ඒ ාධි ාරයේ ලබා දී ක්ොමැත්ය. 

 
24. අ) 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර ාර රුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි  කේද අහ  60, 70 

සහ 93(iii) ක ත්ය සළමාණු  ර කයොමු  ර ඇති කල්ඛ්ය මගින්, 18, 20 සහ 21  ් 
 ගඋ අත්යර ාර රුන් පනසේ සමඟ සහ / කහෝ 8  ්  ගඋ අත්යර ාර එ  ට පනසේහි සභාපති සමඟ  
‘සු පහසු හා සමීප‘ සබඳත්යා ේ තිබූ බ  විකශේෂකයන් අ්ා රණය වී ඇත්ය. 

 
i) අ අසන් රහිත්ය උපකල්ඛ්ය සහිත්ය 2002.5.10 දි්ැති පනසේ ලිපිය (ඉ ාඩ්14) ලං/ ලං(ඉ ාඩ්18)  කපර 

ලහසු සමුළුකව් සටහන්හි පිටප අ යැවූ 2002.5.8 දි්ැති පනසේ ලිපියට (ඉ ාඩ්13) විසහ ාදී  ් 
අත්යර, එ්ම් එම සා චඡා ට සහභාගී වී සිටි පානසශ යන් කිහිපයේ එහිදී කහළිදරව්  ළ පරිදි, 
සටහන් අහ  3.2 හි පැහැදිලි කලසම නියම  ර ඇති පරිදි, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් 
සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) විසින් ඉරම නිමා අ කිරීකම්දී අති ර්  ලංුදකක් ලං ගවීජත ලංසිදු ලංදනු ලංඇති ලංබද 
සඳහන්ය.  

 
ii)  2002.5.8 දි්ැති පනසේ ලිපියට (ඉකසඩ්13) දිජ ලං ද  ත ලංපසුද පනසේ විසින් 2002.5.10 දි්ැති  

ත්ය  අ ලිපියේ (ඉ ාඩ්14)/ ලං(ඉ ාඩ්18)  ලියමින්,  අ ාජ ලංයහිා උපකල්ඛ්යේද සහිත්ය  ක ් අ 

 රුණු අත්යකරහිම ඉඩජ ලංනිත්  ලංකිරී ම් ජ ලංඅති ර්  ලං ගවීජක් ලංඅදශී ලං ජොදජ ලංබද සඳහන් කිරීම 
නියත්ය  ශකයන්ම 'මාංහලය ද් ්'  රුණේ කව්. එමගින් කමම  ැදග අ  ාරණය එම 
අ ස්ථාකව් දී ගනුකදනු  සම්බන්ධකයන්  ටයුං  ර් ලද TEC විසින් සල ා බල් ලද්කද්ද ය් 
ප්ර ශ්්ය මං කව්? 

 
iii) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි සභාපති විසින් 2002.8.15 දි්ැති  20  ්  ගඋ අත්යර ාර සුසන්ත්ය 

ර අ්ාය  ක ත්ය යැවූ ලිපිය (ඉ ාඩ් ලං 25) මගින් 2002.8.14 දි්ැති  පැ ති අමාත්යය මඩාරල 
රැස්වීකම්දී අමාත්යය මඩාරල අනුමැතිය ලැබී ඇති බ  ත්යහවුරු  ් අත්යර,  අමාත්යය මඩාරල සටහන් 
අනුමත්ය වී ත්යහවුරු වී ඇ අක අ 2002.8.21 දි් පමණේ බ  අ, අනුමත්ය සටහන් විදුලි බල හා බල 

ශේති අමාත්යයාහශය ක ත්ය ලැබී ඇ අක අ 2002.8.27 දි් බ  අ අමාත්යය මඩාරල සටහන්හි  ් 

‘දි් මුද්ර්ා ‘ (පි13) අනු  ත්යහවුරු කව්.  
 

අමාත්යය මඩාරල තීරණයන් ඊළඟ අමාත්යය මඩාරල රැස්වීමට ඉදිරිප අ  ර ත්යහවුරු  ර් කත්යේ  අමාත්යය 
මඩාරල කල් ම් විසින් සන්නිකව්ද්ය  රනු ක්ොලබයි. පනසේ හි සභාපති කලස මා විසින් සඳහන්  රනු 
ලැබූ අමාත්යය මඩාරල සන්කද්ශය ක ත්ය ලද තීරණයන්, ත්යහවුරු  ර් කත්යේ, මා හට දැනුම් දීම අමාත්යය 
මඩාරල කල් ම් විසින් ප්ර තිේකෂේප  ර් ලදී. ඒ  ් විට පනසේ ආයත්ය්ය ජ්ාධිපති ංමා යටක අ 
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ක්රිමයා අම  වූ බැවින්, එවිට ප ා, එම අමාත්යය මඩාරල තීරණයන් මා ක ත්ය දැනුම් කදනුකේ අති ගරු 
ජ්ාධිපති කල් ම් ක ත්ය දැනුම් දීකමන් අ්ංරු , කල් ම් විසින් මා ක ත්ය එවීකමනි.  

එබැවින්, ඉහත්ය අමාත්යය මඩාරල තීරණය 8  ්  ගඋ අත්යර ාර එ  ට පනසේ සභාපති ක ත්ය ඔහු සමඟ 

මිත්රරශී ග අමාත්යය රකයමාකගන් ‘ ාන්දු වී (දැනු  අ වී)‘, ඔහු විසින් (ඉ ාඩ් ලං25) 20  ්  ගඋ අත්යර ාර 

සුසන්ත්ය ර අ්ාය  ක ත්ය අමාත්යය මඩාරල  රැස්වීම පැ ති දි්ට පසු දි්ම ය නු ලැබ ඇත්ය.   

ආ)  එයට අමත්යර , එකී  ගඋ අත්යර රු න් ‘ක්ෂ්ඨණි ද‘ ලංදැදග  ලංතීයණ ලංාහිා ලං රුණු ලංඇතුක  ලංලිපි  8  ් 
 ගඋ අත්යර ාර එ  ට පනසේ සභාපති සමඟ මාරු  ර ග අක අ ක කසේද යන්් පිළිබඳ  පැහැදිලි 
කිරීමට සහ ප්ර ශ්්යන්ට පිළිංරු දීමට ඔවුන් අසම අ  සිටී.  

 
i) 2002.7.12 දි් - ලං(පි15(ඒ)) ලං/ ලං(පි16), සහ 

ii) 2002.8.2 දි් - (පි18(ඒ)) ලං/ ලං(පි18(බී)) 
 

25. අ) 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර ාර රුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  96 මගින් 
18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ආයත්ය්ය සං  ජාත්යයන්ත්යර ම දටකම් ත්ය අ යේ සහ ප්ර මිතියේ 
ප ති් බ  අ, එේස අ ජාතීන්කග් කගෝ ගය සහයුේත්ය සමාගමේ කලස ඇංල අ බ  අ, සඳහන්  රමින් 
හිමි ම් පෑ ්මු අ ( හ ා හා දූෂණ මනසධ්ය කිරීම සඳහා සමාගමේ  ්), එකී  ගඋ අත්යර රු න්කග් 
හැසිරීම, එ ැනි ත්ය අ අ යන් හා ප්ර මිතීන් කමම ්ඩු විභාගකේදී ඉස්මං වී කපන්නුම් ක කර් 
ආ ාරයට, ‘කසොඳුරු මාහුලින් යුං‘ සහ ‘අමු අමුකව්‘  ර වී ඇති බ  කපකන්.  

 
ආ) ඕ්ෑම අ ස්ථා  , එ ැනි ජාත්යයන්ත්යර ත්ය අ අ ය හා ප්ර මිතීන් කියා ‘හිමි ම් පෑමට‘ ඕ්ෑම 

ආ ාරයකින්,  වුරුන් කහෝ ක කසේ කහෝ ඇති ර, 'විකශේෂ  රප්ර සාදය' සහ / කහෝ 'මුේතිය‘ සහ / කහෝ 
'පලිහ' ලබා ගැනීමට 18  ැනි  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් හා 20  ැනි සහ 21  ැනි 
 ගඋ අත්යර රු න් ඇංලු ඔවුන්කග් අතීත්ය හා  නසත්යමා් අධයේෂ රුන්, එහි සභාපති රුන්හට 
ක්ොහැකි අත්යර, නීතියට ඉහළින් සිටීමට කහෝ නීතිය ඔබ්කබන් යාමට ක්ොහැකි බ  අ, නීතිය ඉදිරිකේ 
සියලු පුද්ගලයන්,  වුරුන් වු  අ එ  හා සමා්  ්ැගී සිටිය යුං බ , නීතිය ඉදිරිකේ සැමට එ  හා 
සමා්  සළ ් බ  පැහැදිලිය.   

 
26. 18, 19, 20 සහ 21  ්  ගඋ අත්යර ාර රුන්කග් විකරෝධත්යා ය දේ ් ප්ර  ාශකයහි ‘උ අත්යර ාදය‘ ශීනසෂය 

 ් කේද අහ  104, 105, 106, 107,108, 109, 110 සහ 111 මගින්, නිමා අ  රනු ලැබූ පැ රුම ආපසු 
හැරවූක ො අ 18  ්  ගඋ අත්යර ාර  කජෝන් කීල්ස් හට එය ත්යදබල සහ පිළියම්  ළ ක්ොහැකි පාඩු ේ 
සඳහා කහේං  නු ඇති බ ,  
 
අ) කද්පල රඳ ා ගැනීමට කියා ගන්්ා පානසශ යේ හා සමා්  ් අත්යර,  ැරදි කලස සහ / කහෝ නීති 

විකරෝී  සහ / කහෝ  හ නි  කලස ලබා කග් සහ / කහෝ අයුං කලස පරිහරණය ක රුණු කසේ සළ ් 
අත්යර, ප ති් ප්ර සිද්ධ නීතිය ආගන්ං  කදයේ, හා  ටි්ා මේ ්ැති කසේ සළ ් අත්යර, එය ඉහත්ය කී 
‘ජාත්යයන්ත්යර ත්ය අ අ ය‘ අනු  ක්ොකව්. 

 
ආ) ගැටලු සහගත්ය ගනුකදනුකව් ආපසු ලැබීම (ප්ර ති නසත්ය්ය) පිළිබඳ, එකී  ගඋ අත්යර රු න්කග්  කපන්නුම් 

කිරීමට අනු ,  එම ගැටලු සහගත්ය ගනුකදනු ට ඇංල අවීම  ැරදි සහ / කහෝ නීති විකරෝී  හා / කහෝ 
 හ නි  කව්.! 

 
 

 

ඊ) ලං 19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං විසි්ත ලං  ලං ශ්රීය ලං කා ප ලං ් ටෝජාජ ලං

ජඩුඩක   ලංඅනුජැතිට ලංකද ලං්ජටජ ලංතීරු ලංබදු ලංාහජ ලංාහ ලංබදු ලංනිදහාා ලංකිරීම් 

 

27. අ) ත්ය දුරට අ 2007.12.26 දි්ැති ප්ර ති දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ සමඟ, ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ සභාපති / 

අධයේෂ ජ්රාල් විසින් ඊට ආනුෂහගි  ලිපිකල්ඛ් කිහිපයේ යා ර, කප අසම් රු 2007.11.1 ක ත්ය 

ලද ලිපිය සලමාණු  ර ඇත්ය. (පි36) 

ආ) 18  ැනි  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් විසින් 2002.3.20 ලංායම් ලංඈා ලං පකට  20  ්  ගඋ අත්යර ාර 

සුසන්ත්ය ර අ්ාය  මහත්යා විසින් අ අසන්  ර ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලයට කයොමු ළ අයදුම්පත්රරය, 

19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) බ  18  ැනි  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් 

කීල්ස් විසින් හඳු්ාකග් ඇති බ  සහ එම අ. 8 රූ. 2 පනස. 21.44 ේ  ් බ්ලූමැන්රල් ඉරම ද ඇංළු  
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ලබා ගැනීමට බලාකපොකරො අං  ් විකශේෂකයන් සඳහන් ඉල්ලුම් නියම හා ඊට ආනුෂහගි  ඇමුණුම් 

එම අයදුම්පකත්යහි සඳහන්ය.  

ඇ)        i)  19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90%  ක ොටස් 

විකිණීම පිළිබඳ පනසේ විසින් 2002.2.8 / 2002.2.11 දැන්වීම් පළ  රනු ලැබ ඇත්ය. 

(පි2(බී)) ලං/ ලං(පි2(සී)) 

ii)  Ref (පි5) නිමා අ  ර ඇ අක අ 2002 අකප්ර ේල් කව්. 

iii) කපර ලහසු සමුළු  2002.4.30 ප  අ ා ඇත්ය. (පි4) 

iv) ත්යාේෂණි  ඇගයීම්  මිටු (TEC)   ානසත්යා  (පි11) 2002.6.6 දි් ස ස්  ර ඇත්ය. 

 

28. සළමාණු  ර ඇති කල්ඛ් අනු  (පි36): 
 
අ) 2002.7.11 දි්ැති ලිපිය අනු , ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් 

හට ප ති්  යාපාර සම්බන්ධයකින් කත්යොර , ්  යන්කත්රරෝප රණ හා උප රණ, ්  සමාගම 
ඇංළ අ සම්ූරනසණකයන්ම ්   ය සාය පිහිටුවීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත්ය.  

 
i) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට සභාපති ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90% 

ක ොටස් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය විකිණීම සඳහා 2002.7.12 දි්ැති  
සම්මා්ය ලබා ඇත්ය. (පි15(ඒ)) ලං/ ලං(පි16) 

ii) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට සභාපති 2002.8.2 දි් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් 
කීල්ස් / 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හට  ැරදි කලස අනිසි 
‘විකශේෂ සහ්‘ ලබා දී ඇත්ය.(පි18(ඒ)) ලං/ ලං(පි18(බී)) 

iii) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේ හි එ  ට සභාපති සහ 13  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට 
අධයේෂ - නීති, (පි19(ඒ)) ලං/(බී), ලං(පි19(සී) සහ (පි27) ගිවිසුම් ලට සහ 2002.8.20 දි් ක්රිමයා අම  
කිරීමට කහේං වී ඇත්ය.  

 
ආ) 2002.9.25 දි්,  ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය භාර අමාත්යය ී. එල්. පීරිස් විසින් ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් 

මඩාරලකේ කරණවලාසි සහකශෝධ්ය  රමින්, 2002.10.1 දි්ැති  අතිවිකශේෂ ගැස ද පත්රරය අහ  1256/22 
අ අසන්  ර එමගින් කරණවලාසි ප්ර සිද්ධ  ර් ලද අත්යර, එයට අජාය ලං් ටෝජාජ සඳහා ඛනිජ කත්යල් 
සම්බන්ධ  යාපාරයන්හි නිරත්ය වීමට දැ්ට ප ති් ඕ්ෑම  ය සාය ට හැකි  ් බ  ඇංළ අ  ර් 
ලදී. 

 
ඇ) 2002.10.4 සහ 2002.1.24 දි්ැති ලිපි මගින්, 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස්  ශ්රීත ලහ ා 

ආකයෝජ් මඩාරලය ක ත්ය ත්යමන් ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90% ක ොටස් මිලදී ග අ 
බ  දන් ා ඇති අත්යර, 2002.7.11 දි්ැති  ක ්ස් ම් ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය අනුමත්ය ලිපිය 
ක ත්ය සහ 2002.9.16 දි්ැති  ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරල ගිවිසුකමහි ක ටුම්පත්යට බලප  අ ් පරිදි 
ය ා ඇත්ය.  

 
ඈ) 2002.10.31 දි්ැති ලිපිය මගින්, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට 

ක ොන්කද්සි ප් මින්, භපවිාප ලං යජ ලංබකපගපයට, ලංට්තත්රව ලංූත්රව, ලංඋප යණ ලංජද ලංඒදප ලංවිට ලංයුතු ලංබදත සහ  
භාවිත්යා  ර් බලාගාරය, යන් අ ර සූත්රර හා උප රණ ආ්ය්ය යටක අ  ලහණව අගය හා ප්ර මිතිය පිළිබඳ 
සහති  මත්ය අ සර කග්  ළ යුංය යන්් මත්ය, 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය මූලි  
ආකයෝජ්ය මගින් සිදු  ළ  ානසයයන් සඳහා  සර 5   ආ්ය් තීරු බදු සහ් සහ බදු නිදහස් කිරීම් 
සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය විසින්, සහකශෝධිත්ය අනුමැතිය ලබා කද් ලදී;  

 
ඉ) 2002.12.2 දි් ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) සමඟ ගිවිසුම් අ අසන්  ර් ලදී.  

 
ඊ) ‘බදු ලං ගවිට ලංයුතු‘ ලංාජපගජක් ලංදජ ලං19 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංකා ප ලංජැයයි්ත ලංාර්විාාා ලංලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං ලං

‘බදු ලං ජො ගවිට ලංයුතු‘ ලංාජපගජක් ලංබදත ලං ‘පරිදර්ාජට‘ ලංවූ ලංඅාය, ලං  ලංාදද ලං්ජටජ ලංතීරු ලංබදු ලංනිදහාා ලංකිරීම් ලං

පහසු ම් ලංකබජ ලංාජපගජක් ලංබදත ලංප වී ජ්ත, ලංයජාටත ලංාැළකිට ලංයුතු ලංරයජපණට  ලංපපක්ද ත ලං හේංතු ලංවී ලංඇා.!  
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29. අ) ඕ්ෑම අ ස්ථා  දී, ඉහත්ය කී 2002.10.1 දි්ැති අතිවිකශේෂ ගැස ද නිකව්ද් අහ  1256/22 ප්ර  ාර  එකී 
2002.10.1 දි්ැති ගැස ද නිකව්ද්කයන් පසුද සිදු  ර් ආකයෝජ්යන් සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් 
මඩාරලකේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අයදුම්  ළ යුං අත්යර, කිසිදු  රුණේ, මාමේ සඳහා, ක කසේ  අ 
අතීාටතද ලංබකපපජ ලංපරිදි අදාළ   ර ගත්ය ක්ොහැකිය. 

 
ආ) 1978 අහ  4 දරණ  මහ ක ොළඹ ආනසථි  ක ොමිසම නීතිකේ 24 (2)  ගන්තිය අනු ,  සහකශෝධිත්ය පරිදි,   

අමාත්යය රයා විසින් සාද් ලද කරණවලාසි ගැාට් ලංපත්රවට ලංරයසිේධ ලං ළ ලංදිජ ලංසිත ලංසිදු ලං යජ ලං ජ හයුම් ලංාඳහප 

කහෝ කරණවලාසි  ල නිශ්ිත්ය  දේ ා ඇති පසු ලං දිජ ත පමණේ අදාළ  ර ගත්ය හැකි කමකහයුම් විය 
යුංය.  

 
ඇ) එබැවි්ත ලංකිසිදු ලං අයුයකි්ත ලං 2002.10.1 ලං දිජැති ලං ගැාට් ලංනි  දජ   ලං  යගුකපසි ලං 19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං

කා ප ලංජැයයි්ත ලංාර්විාාා ලංලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං දා ලංාහ ලං / ලං හෝ ලං18 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලං ජාෝ්ත ලංකීේාා ලං

 දා ලං අදපළ ලං  ය ලං ගා ලං  ජොහැකි ලං අාය, ලං  ලං 19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං

(LMSL) ලංහි ලං90% ලං  ලං  ොතාා ලං18 ලංදජ ලංදග ලංඋ ාය පය ලං ජාෝ්ත ලංකීේාා ලංවිසි්ත ලංමික ජ ලංග  ලං ජජ ලං 'ඊනිටප ලං

් ටෝජාජ' ලං ලි්ත ලංසිදු ලං යජ ලංකද, ලං එජම් ලං 2002.8.20 ලං දිජ ලංසිදු ලං යජ ලංකේදක් ලංදජ ලංඅාය, ලං 2002.10.1 ලං

දිජැති ලංඑකී ලංගැාට් ලංනි  දජට ලංජගි්ත ලං යගුකපසි ලංපළ ලංකිරීජත ලං බො හෝ ලං ළ ත ලං පය ලංසිදු ලංවූදකි.!  
 

ඈ) එ ැනි ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ අනුමැතිය හා සහ් කපර සිදු  ළ ආකයෝජ් මත්ය ලබා දීමට 
හැකි  න්කන් ්ම්, පසු  ත්යානසති  ප්ර ශ්්යේ ද පැ් ්ගින්කන් ය; එ්ම් ක ොපම්  නසෂ දේ ා ශ්රීත 
ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලයට ්ැ ත්ය යාමට හැකියා  ප තීද, යා යුංද යන්්යි; කම ැනි තීරණ ගැනීම  
'හාසයජ් ' සහ 'විහිලු ේ බ ට' ප අකව්.! 

 
30. අ) 2002.10.1 දි්ැති අහ  1256/22 දරණ අතිවිකශේෂ ගැස ද නිකව්ද්ය ප්ර  ාර , කිසිදු ආ ාරයකින් මාමේ 

කහෝ, ක කසේ කහෝ ්  ආකයෝජ කයමා එ්ම් පානසශ  'ඒ' ලබා ගන්කන් ්ම්, ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් 
මඩාරලය මගින්, ආ්ය් බදු නිදහස් කිරීම් හා බදු සහ් ලබා ගැනීමට ්ම් හුකදේ ත්යනි රම රාජය 
සිට ‘එේස් ලිමිටඩ්‘ සමාගකමහි ක ොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා “පානසශ  ඒ“ විසින්  ර් ලද ආකයෝජ් 
අ අප අ  ර ගැනීම සඳහා  ් පිරි ැය ත්යානසකි  පද්ම කලසය.  

 
ආ) ඉහත්ය ගැස ද කරණවලාසි මගින් එය පිළිබඳ අනසථ නිරූපණය ක්ොකව් ්ම්, එවිට 
 

i) පානසශ  ‘ඒ‘ විසින් ‘එේස් සමාගම‘ අ අප අ  රගැනීමට හැකි  න්කන් ්ම්,  නිශ්ිත්ය  ාලයේ 
සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ආ්ය් බදු සහ් හා බදු නිදහස් කිරීම් භුේති විඳීමට හැකි 
 නු ඇත්ය, සහ 

 
ii) ඉන් අ්ංරු , ‘එේස ්සමාගම‘ පානසශ  ‘බී‘ ට එ ැනි ක ොටස් විශ් ාසය මත්ය පැ රුකව් ්ම්, 

‘එේස ්සමාගම‘ හා සමා් ම නිශ්ිත්ය  ාලයේ සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ආ්ය් 
බදු සහ් හා බදු නිදහස් කිරීම් භුේති විඳීමට හිමි ම් පෑමට හැකි  නු ඇත්ය, සහ 

 
iii) ඉන් අ්ංරු , ‘එේස ් සමාගම‘ පානසශ  ‘සී‘ට එ ැනි ක ොටස් විශ් ාසය මත්ය පැ රුකව් ්ම්, 

‘එේස ්සමාගම‘ හා සමා් ම නිශ්ිත්ය  ාලයේ සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ආ්ය් 
බදු සහ් හා බදු නිදහස් කිරීම් භුේති විඳීමට හිමි ම් පෑමට හැකි  නු ඇත්ය, සහ 

 
iv) ඉන් අ්ංරු , ්ැ ත්ය එම ක ොටස් මුල් පානසශ  ‘ඒ‘ ක ත්ය පැ රුකව් ්ම්, ‘එේස ්සමාගම‘ හා 

සමා් ම නිශ්ි ත්ය  ාලයේ සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ආ්ය් බදු සහ් හා බදු 
නිදහස් කිරීම් භුේති විඳීමට හිමි ම් පෑමට හැකි  නු ඇත්ය. 
 

ඇ) කම් අනු , එමගින් ‘එේස් සමාගම‘ට නිාී ලංදශ ට්තජ ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ආ්ය් බදු 
සහ් හා බදු නිදහස් කිරීම් භුේති විඳීමට හිමි ම් පෑමට හැකි  නු ඇති අත්යර, එය ‘වි ාර‘ සහ අ යාජ 
'විහිලු ේ බ ට' ප අ ් අත්යර, පැහැදිලි ම රජකේ ප්ර ඥප්තිය / රජකේ කරණවලාසි විධිම අ කිරීකම් 
අරමුණින් විය ක්ොහැකිය. 

 
31. 2002.1.1 දි්ැති අහ  1256/22 දරණ ඉහත්ය සඳහන් ගැස ද නිකව්ද්ය, ප ති් සමාගමට අමත්යර 

ආකයෝජ් සඳහා හැකි  ්කසේ ප අ කිරීමට  ් අත්යර, අමත්යර ආකයෝජ් සිදු  ර් එකී සමාගම  
්ැත්යකහො අ ්  සමාගමේ විසින් ප ති් සමාගම    අ ම් අ අප අ  ර ගැනීම සඳහා ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් 
මඩාරලකේ ආ්ය් බදු සහ් හා බදු නිදහස් කිරීම් හිමි  ළ යුං පරිදි, ්  යටිත්යල පහසු ම් පිහිටුවීමට 
විරුද්ධ කලස, ආකයෝජ්  යාපෘති පිහිටුවීම සඳහා කද ් ගණකේ බලාගාර හා යන්ත්රර සූත්රර ප ා ආ්ය්ය 
කිරීමට හැකි උපරිමකයන්ම ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ අනුමත්ය ලබා කදමින්; සහ එමගින් අමත්යර 
අප්ය් හා රැකියා නිනසමාණය කිරීමයි. 
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32. අ) පානසශ ය ට ‘ලාභදායී බදු කග ් සමාගම‘ අකලවි කිරීමට, සහ ත්ය දුරට අ ආ්ය් බදු සහ් ලබා 

දීමට හා එ ැනි සමාගමේ රජය ක ත්ය බදු කගවීම ්ත්යර කිරීමට දිගින් දිගටම එය නිදහස් නිදහස් කිරීම,  
එදැනි ලංාජපගජක් ලං  ොතාා ලංඅගට ලංහුදු ලංමික ජ ලංගැනීජ ලංාඳහප ලං තයුතු ලංකිරීජ, රජය සඳහා හාසයජ්  හා 
වි ාර සහගත්යය.! 

 
ආ) 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ැරදි සහගත්ය කලස ඒ ාධි ාරී 

ත්ය අ අ ය භුේති විදි් අත්යර, (පි10(ඒ)) හි 3  ් පිටු  අනු , ාජාාා ලංකපභට ලංරුපිටේ ලංමිලිටජ ලං2,458.5 ලං

ක් ලං ය ගජ ලංඇති ලංඅාය, ලංඑට ලංයජාටත ලං්දපටම් ලංජා ලං ගවිට ලංයුතු ලංබද ලංබේදක් ලං  . 19  ්  ගඋ අත්යර ාර 
ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ක ත්ය එකසේ බදු නිදහස් කිරිම් ප්ර ද්ර්ා්ය කිරිම  ැරදි සහ නීති 
විකරෝී   ් අත්යර, නිත්යයානුල ල රාජය ආදායම් එ ං කිරිම ප්ර තිේකෂේප කිරීම මගින් රජයට හා මහ 
ජ්ත්යා ට බරපත්යල අලාභ සහ හානි සිදු වීමට කහේං කව්.  

 
ඇ) 2002.10.1 දි්ැති ගැස ද නිකව්ද් අහ  1256/22 හි එකී කරණවලාසි  ලින් පසු, අමත්යර ආකයෝජ් ලබා 

දීම සිදු  ර ඇ අක අ 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ට පමණේම 
්ම්, එහි නියම  ර ඇති ම දටම්, 2002.10.1 පසු  ඉදිරිප අ  ර් එ ැනි අජාය ආකයෝජ් මත්ය 
පමණේ ්ම්, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර  ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හට, ආකයෝජ් 
මඩාරල ප්ක අ 17  ැනි  ගන්තිය යටක අ  ැඩදුර සහ නසධ්ය කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම 
අරමුණ  ්, අමත්යර ආකයෝජ් මගින් ජ්්ය  ් ‘අති ර්  ලං කපභ‘ මත්ය ත්ය දුරට අ 19  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි  ැඩදුර සහ නසධ්ය කිරීම සඳහා, බදු 
සහ් හා බදු අකප්ේෂා  ආ්ය්ය කිරීම සඳහා සුදුසු ම් ඇති විය හැකියා  ප තින්කන්ද යන්්යි.  

 
  

 

එ) ලං ාෝයපග  ලංජහජාජ ලං පර්ටපකට්තහි‘ ලංපැදති ලංාැ  ලංහැසිරීජ 
 

33. 7  ්  ගඋ අත්යර ාර, මුදල් හා භාඩාරාගාර අමාත්යයාහශකේ එ  ට කල් ම්, එකසේම එම  ාල 
   ානුකව්දී රාජය  යාපාර ප්ර තිසහස් රණ ක ොමිෂන් සභා  (පනසේ) හි සාමාජි යමා  සිටි සහ CATB 
කින් කත්යොර  TEC ප අ  රනු ලැබූ සහ ගැටලු සහගත්ය කමම ඉරම් පැ රීම ක්රිමයා අම   ළ,  ඉහතින් කී 
රාජය මුදල්  ක්ර කල්ඛ පිළිපදිනු ඇති බ ට ූරනසණ  ගකීමේ සමග  ඒ සම්බන්ධකයන්  ත්යා කිරීම යුං ම 
සහිත්ය වූ ‘මාමන්ත්රරණ ාරී කලස‘  දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු ගත්ය  ර ඇති වු  අ, ඔහුට  ගකීමේ හා 
 ගවීමේ  ප තී. 
 

34. අ) 17  ්  ගඋ අත්යර ාර CPC හි එ  ට සභාපති 10  ්  ගඋ අත්යර ාර,  
ආ) මුදල් අමාත්යයාහශකේ එ  ට අධයේෂ 11  ්  ගඋ අත්යර ාර  
ඇ) පනසේ ආයත්ය්ය ක්රිමයා අම   ් ආනසථි  ප්ර තිසහස් රණ අමාත්යයාහශකේ එ  ට අතිකනස  කල් ම්, 12 

 ්  ගඋ අත්යර ාර 
 

-  ැරදි සහගත්ය , අක්ර ම  අ , නිති විකරෝී  , CATB කත්යොර  ක්රිමයා අම   ් TEC හි පිළි දලි්ත ලං
ාභපපති ලංහප ලංාපජපජි ට්ත ලං කා  තයුතු ලං යමි්ත, ්මු අ ‘CATB‘ ද  අරමුණු ක රුනු,  
 

දිවුරුම් ප්ර  ාශ කගොනු කිරීමට ඇත්ය, 
 

i) කමම කප අසකමන් එම සම්ප්ර  ාශයන් හමුකව් කමම ගනුකදනු ට අදාළ ගැටලු  ඔවුන් විසින් 
කමකහය නු ලබයි, සහ 

ii) එම  රුණු කමහි ඉහත්ය 9 කේදයට කයොමු  සඳහන් බ  සඳහන්  තිණුණ ද, එ්ම් 19  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90%   ක ොටස් විකිණීම, ඕ්ෑම ඉරම් 
පැ රුම, ඉරම් අන්සං කිරීම, එම ක ොටස්  ල ත්යේකසේරු හා එම ඉරම, ප්ර ද්ර්ා්ය  ළ බදු සහ 
අක්මා අ සහ් සහ අදාළ ගිවිසුම්, TEC හි මහකපන්වීකමන් CATB හි විෂය පථය, පාල්ය හා 
 ගකීම යටක අ පැමිණි  රුණු වීකමන් අ්ංරු , කම් අ ස්ථාකව් දී, TEC කලස ඔවුන්ද CATB  ප ා 
එම  ාරණා සමඟ  ටයුං  ර ක්ොමැත්ය. 

 
35. අ) මා පනසේහි සභාපති වීකමන් අ්ංරු  ක්ොපමා  මාකග් මගකපන්වීම යටක අ, 14  ්  ගඋ අත්යර ාර 

ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  ක ත්ය 2004.10.5 දි්ැති  ලිපියේ (පි28බී)) කයොමු  රමින්, විමසනු ලැබූකේ 
ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  විසින් සිදු  ළ 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
ත්යේකසේරු ට එකී ඉරම ඇංල අ  ර තිණුකන්ද යන්්යි; 2004.11.3 දි් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර 
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කජෝන් කීල්ස් විසින් පනසේ මගහැර විදුලි බල හා බල ශේති අමාත්යයාහශයට එකී ඉරකම් පැ රුම 
අකප්ේෂාක න් ලිපියේ ය ් ලදී.(පි29(ඒ)) 

 
ආ) එදි්ම එ්ම් 2004.11.3 දි් 9  ්  ගඋ අත්යර ාර එ  ට විදුලි බල හා බලශේති අමාත්යයාහශකේ 

කල් ම් ‘ේෂණි  ‘ අතිගරු ජ්ාධිපති අතිකනස  කල් ම් ක ත්ය දුර ත්ය්කයන් අමත්යා, 2004.11.3 
දි්ැති ම ඔහුකග් ලිපිය (පි29(බී)) ය මින්, කප අසකමහි කේද අහ  26 න් සඳහන් පරිදි ‘ ඩ්මින්‘ 
 ටයුං  රමින්, එකී ඉරකම් නිතිවිකරෝී ,  හ ාසහගත්ය පැ රුම සිදු කිරීම ආරම්භ  ර් ලදී.   

 
ඇ) ඉහත්ය සඳහන් පරිදි එකී ඉරකම් පැ රුම ආරම්භ  ළ 9  ්  ගඋ අත්යර ාර විදුලි බල හා බල ශේති 

අමාත්යයාහශකේ එ  ට කල් ම්, ඔහු විසින්  ගකීකමන් හා  ගවීකමන්  ටයුං  ළ ආ ාරය පැහැදිලි 
කිරීමට දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු කිරීම ප්ර තිේකෂේප ඇත්ය. 

 
36. 13  ්  ගඋ අත්යර ාර එ  ට අධයේෂ නීති,  

 
 අ)  ගිවිසුම් (පි19(ඒ)) ලං/(බී), ලං(පි19(සී)) සහ (පි27)  ස ස්  ර ඇත්ය. 
ආ) ගිවිසුමට අනු  ‘විකශේෂ සහ්‘ සඳහා අනුගත්යවීමට 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් හට අ ස්ථා  

සැලකස් පරිදි එකී ගිවිසුමට  ගන්ති ඇංල අ කිරීමට කහේං විය. 
ඇ) ඔබකග් ගරු අධි රණකේදී සා ෂය  ශකයන් ඉදිරිප අ  රනු ලැබූ 16  ්  ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා 

 රාය අධි ාරිකේ  ළම්ා රණ මඩාරල සටහන් 2002.8.3 දි්ැති  එකී ගිවිසුමට අදාළ 
පානසශ යන්කග් අ අසන් ලබා ගැනීමට කහේං විය. සහ; 

ඈ) ඉහතින් සඳහන් කමම රජකේ කටන්රනස පටිපාටිය / රාජය මුදල්  ක්ර කල්ඛ මත්ය අනුගත්යවීම සහති   ර 
ඇත්ය. 

 
13  ගඋ අත්යර රු සිටකග්,  ගකීම හා හා  ගවීකමන්  ටයුං  ර ඇති බ ට කමම කප අසකමන්  ් 
ඉහත්ය අදාළ සම්ප්ර  ාශයන් හමුකව් ‘මාමන්ත්රරණ ාරී කලස‘ දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු  ර ඇත්ය. 
 

37. කප අසකමහි ඇංල අ සම්ප්ර  ාශයන් ඉදිරිකේ  15  ්  ගඋ අත්යර ාර ඉරම් ක ොමසාරිස් හට 
‘මාමන්ත්රරණ ාරී‘ කලස දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු කිරීමට අසම අ   ඇති අත්යර, විකශේෂකයන් 26, 27, 28, 
29 සහ 30  ් කේදයන් සහ  ැඩදුරට අ කේද අහ  31 අනු , ඉරම් ක ොමසාරිස් විසින් දැ්ගත්ය යුං  ඇති  
එකී ඉරකම් අයිතිය හා ඉරම් අන්සං කිරීම සම්බන්ධ නීතිය අනු , එකී ඉරම පැ රුකම් ගැටලු ට  ැරදි 
සහගත්ය, නීති විකරෝී  සහ  හ ාසහගත්ය සම්බන්ධ මේ කපන්නුම්  රයි.!  
 

38. අ)  8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි හිටපු සභාපති කමන්ම  නසත්යමා් භාඩාරාගාර කල් ම් ක නුක න් කපනී 
සිටි අතිකනස  කසොලිසිටනස ජ්රාල්, එකසේ ක්රිමයා අම  එකී ඉරකම් නීති විකරෝී  කලස සහ  හ ා සහගත්ය 
බ ේ ම ා කපන් ් පැ රුම 8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් විසින් ඔහුකග් සහ / කහෝ 
උ ම්ා ට සිදු  ර ඇති බ  පිළිගන්කන්ද යන්්ට, එකී ඉරකම් එ ැනි නීති විකරෝී  හා  හ නි  
පැ රුම සාධාරණී ර්ය කිරීමට හා ආරේෂා කිරීමට උ අසාහ දරමින් සිටී. 

 
ආ) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම්, ඒ හා සමගම පනසේ හි හිටපු සාමාජි  නිලධාරි පනසේ 

‘පිටුපසින් එකසේ කහොර රහකසේ සිදු  ළ‘, කමම කපෞද්ග ග රණය ගණුකදනු ප්ර මාණය කමකහය වූ අත්යර, 
එ  ට සිටි සභාපති කලස මාකග් මග කපන්වීම යටක අ එකී ඉරම ත්යේකසේරු කිරීම පිළිබඳ විමසීම්  ර 
ඇති අත්යර, එම පැ රුම ආරම්භ කිරීමට පිය ර ගැනීම ප්ර තිේකෂේප  ර ඇත්ය. 

 
ඇ) ඒ හා සමා් , 8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට සභාපති විසින් අ සරයකින් කත්යොර   ටයුං  ර 

ඇත්ය, 
 රා අ ූරනසණ  කපර කමහි කපන් ා ඇති පරිදි, 

 
i) 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය 19  ්  ගඋ අත්යර ාර  ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) හි 90%   ක ොටස් විකිණීමට 2002.7.12 දි්  (පි15(ඒ)) / (පි16) ේෂණි   එ ඟ 
වීම  
 
ii) ඉන් අ්ංරු , 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය  ැරදි සහගත්ය කලස ‘විකශේෂ සහ්‘ 
ප්ර ද්ර්ා්ය කිරීමට 2002.8.2 දි්ැති  (පි18(ඒ)) ලං/(පි18(බී)) ‘ේෂණි  ‘ එ ඟ වීම 

 
 
ඈ)  8  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට සභාපති, අනිසි කලස හදිසිකේ 20  ්  ගඋ අත්යර ාර සුසන්ත්ය 

ර අ්ාය  ක ත්ය 2002.8.15 දි්ැති ලිපිය (ඉ ාඩ්25) කයොමු  රමින්, 2002.8.14 දි්ැති අමාත්යය 
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මඩාරල තීරණය ූරනස කයන් ත්යහවුරු  ර ඇති අත්යර, අමාත්යය මඩාරල කල් ම් විසින් එය ත්යහවුරු  ර 
සන්නිකව්ද්ය සිදු  ර් ලද්කද් ඊට පසු  එ්ම් 2002.8.21 දි් අමාත්යය මඩාරලකයහිදීය.  

 
8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම්කග් උපකදස් පරිදි, අතිකනස  කසොලිස්ටනස ජ්රාල්කග් 
ඉදිරිප අ කිරීම්  ලට අනු , කමකසේ අනිසි කලස හදිසිකේ  ටයුං කිරීමට කහේං  ‘ජාත්යයන්ත්යර මූලය 
අරමුදකල් පීර්කේ‘ බලපෑම මත්ය ද යන්් කහෝ ක ් අ ක ොටස් හි පීර්යට බලපෑම් නිසාද? ය් 
උිත්ය ප්ර ශ්්ය ද පැ් ්ගින්කන්ය. 

 
ඉ) මකග්  ාි  ඉදිරිප අ කිරීම්හි 4 ලං දජ ලං ාතහ ජහි  ැඩම් අ කලස දේ ා ඇති පරිදි, 8  ් 

 ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම්කග් 2007.9.27 දි්ැති දිවුරුම් ලංරය පශ ටහි  ජොජග ලං ටදජ ලං සුලු ලං

ාහ ලංඅාාී ලංරය පශ ලංඇතුක ට. 
 
ඊ) 8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් කලසට ඔහුකග් විෂය පථයට, කමකහයවීම හා පාල්ය 

යටක අ රජකේ නිලධාරීන් කදකදක්මා කහේං වී තිකබ් බ  කපනී යයි, ්ම්  ශකයන් 
 

i) රබ්. එම්. බන්දුකසේ්, 23  ්  ගඋ අත්යර ාර, පනසේහි එ  ට සභාපති කලස ක ෝප්  මිටු  ක ත්ය 
2006.10.27 දි්ැති  පනසේ විමනසශ්  ානසත්යා , එ්ම් ඉහතින් සඳහන් 3  ් කල්ඛ්ය, ඉදිරිප අ 
 ළ, 2  ්  ගඋ අත්යර ාර රාජය පරිපාල් හා ස් කද්ශ  ටයුං අමාත්යය රයා සමඟ 
 නසත්යමා්කේ රාජය පරිපාල් සහ ස් කද්ශ  ටයුං අමාත්යයාහශකේ අතිකනස  කල් ම් කලස 
 ටයුං  ර්  සහ 

 
ii) කේ. පී. ඉන්ද්ර්න්, අධයේෂ, රාජය  ය සාය කදපානසත්යකම්න්ං , මුදල් අමාත්යයාහශය හි කසේ කේ 

නියුං, ඉහත්ය සඳහන් 2006.1.27 දි්ැති පනසේ විමනසශ්  ානසත්යා  ක ෝප්  මිටු  ක ත්ය ත්යමන් හරහා 
ඉදිරිප අ  ළ (පි31(බී)) 

 
(8්ර්12) සහ (8්ර්13) පරිදි පිළික ලින්, 8  ැනි  ගඋ අත්යර රු ක ත්ය දිවුරුම් ප්ර  ාශ ලබා දීමට, 8  ැනි 
 ගඋ අත්යර රුට දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ දීමට, නීති විකරෝී  සහ  හ ා සහගත්ය ගනුකදනු ේ  සහ කිරීමට 8  ැනි 
 ගඋ අත්යර රු භාඩාරාගාර කල් ම්කග් නිරනසථ  උ අසාහයට සහාය දැේවීමට, එම රාජය නිලධාරීන් 
කදකද්ා විසින් 2006.10.27 එම විමනසශ්  ානසත්යා  එ්ම් ඉහත්ය සඳහන් 3  ් කල්ඛ්ය ක ෝප් ක ත්ය 
ඉදිරිප අ කිරීමට ඔවුන් විසින් කග් ඇති ස්ථා රය පිළිබඳ යි.  

 
 

39. ක කසේ ක ත්ය අ  23  ්  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි එ  ට සභාපති 2006.10.27 දි්ැති පනසේ විමනසශ් 
 ානසත්යා , එ්ම් ඉහත්ය සඳහන් 3  ් කල්ඛ්ය, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් 
(LMSL) පැ රුකමන් ඉ  අ  රමින්, ක ෝප්  මිටු  ක ත්ය ඉදිරිප අ  ර, ‘මාමන්ත්රරණ ාරී කලස‘ දිවුරුම් 
ප්ර  ාශයේ කගොනු ක්ො රමින්, සෘජු ම ඔබකග් ගරු අධි රණයට ඉදිරිප අ  ර, කප අසකමහි 
සම්ප්ර  ාශයන් ත්යරණය  ර ඇ අක අ, ඔහු, සානසථ   මුහුණ දීම සඳහා 2006.10.27 දි්ැති  ක ෝප්  මිටු  
ක ත්ය ඉදිරිප අ  ර් ලද පනසේ විමනසශ්  ානසත්යා , එ්ම් ඉහත්ය සඳහන් 3  ් කල්ඛ්ය ඔකබ් ගරු 
අධි රණයට දීකමන්  ැළකී ඇති අත්යර,  එය ‘මාංහලය දැ්වීකමන්‘ යුංය.  
 

40. එය නියත්ය  ශකයන්ම ත්ය  අ මාංහලය  ැඩ  රනුකේ, 
 
අ) 16  ්  ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය එහි සභාපති, සාලිය වික්ර මසූරිය හරහා ඒ හා සමා්ම 

දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු  රමින්, කප අසම් රුකග් අයදුම නිශ්ප්ර භ  ර, ඉ ත්ය දැමීමට උ අසාහ දර් 
අත්යර, අක්ේ අත්යට  16  ්  ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය එහි උ්න්දු  ආරේෂා කිරීම 
සඳහා ප්ර තිකලෝම   ටයුං  ර ඇති බ  අ කපකන්. ඔවුන් සං ඉරමේ නීති විකරෝී  ,  ැරදි සහගත්ය 
කලස අ අප අ  ර ගැනීකම් අරමුණින්  ටයුං  ර තිකබ් ‘සමකප්ේෂ්ය‘ කහේං භූත්ය වූ අ ස්ථා  , 
16  ්  ගඋ අත්යර ාර   ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිකේ සභාපති කම ැනි දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ අ අසන් 
කිරීම, ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිකේ හිටපු සභාපති කමෝ ත්ය අ යන් යටක අ වු ද 2002.8.20 දි්ැති  
ගිවිසුම (පි19(ඒ)/(බී)) අ අසන් කිරීම හා ත්ය අ යේ  ් අත්යර, ඔබකග් ගරු අධි රණය ඉදිරිකේ 
කිය නු ලැබූ ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිකේ එම  ළම්ා රණ සටහන් මගින් කහළි දරව් විය. 

 
ආ)  ඒ හා සමා් ම, 17  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා ඛනිජ කත්යල් සහස්ථා  එහි සභාපති, අසන්ත්ය ද කමල් 

හරහා ඒ හා සමා්ම දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු  රමින්, කප අසම් රුකග් අයදුම නිශප්්ර භ  ර, ඉ ත්ය 
දැමීමට උ අසාහ දර් අත්යර, අක්ේ අත්යට  17  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා ඛනිජ කත්යල් සහස්ථා  එහි 
උ්න්දු  ආරේෂා කිරීම සඳහා ප්ර තිකලෝම   ටයුං  ර ඇති බ  අ කපකන්. එ්ම්, 19  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි ක ොටස් එහි ‘සත්යය  ටි්ා මට‘  රා අඩු 
අගය ට ගැනීකම් නීති විකරෝී  ,  ැරදි සහගත්ය කලස අ අප අ  ර ගැනීකම් අරමුණින්  ටයුං  ර 
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තිකබ් ‘සමකප්ේෂ්ය‘ කහේං භූත්ය වූ අ ස්ථා  ,  17  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා ඛනිජ කත්යල් 
සහස්ථාකව් සභාපති කම ැනි දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ අ අසන් කිරීම සිදු  ර ඇත්ය.  

. 
 

41. අ) කප අසම් රු කමම ක්රිමයා  ආරම්භ  ර් අ ස්ථාකව් දී, පනසේ හි සභාපති සිටි 24  ්  ගඋ අත්යර ාර 
විසින් 2006.1.27 දි්ැති පනසේ හි විමනසශ්  ානසත්යා  එ්ම් ඉහත්ය සඳහන් 3  ් කල්ඛ්ය ක ෝප් 
 මිටු  ක ත්ය භාරදී,  ‘මාංහලය ද් ්‘ පරිදි දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු ගත්ය  ර ඇති අත්යර සහ ඔහු 
විසින් සිදු  ළ යුං  තිබූ පරිදි, එකී පනසේ විමනසශ්  ානසත්යා  ඔබකග් ගරු අධි රණය ක ත්ය ඉදිරිප අ 
කිරීකමන්  ැලකී සිට ඇත්ය.  

 
ආ) 25  ්  ගඋ අත්යර ාර, ශ්රීත ලහ ා සුරැමාම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් සභාකව් (SEC) අධයේෂ ජ්රාල් 

1987 අහ  36 දරණ  ශ්රීත ලහ ා සුරැමාම්ප අ හා විනිමය ක ොමිෂන් සභා ප්ක අ (සහකශෝධිත්ය)  ගන්ති 46 
විධිවිධා් ප්ර  ාර , අක්මා අ  රුණු අත්යර, ලැයිස්ංගත්ය කපොදු සමාගම්හි  ෘ අතීය හැසිරීම කහෝ 
 ටයුං, එ්ම් කමම අ ස්ථාකව් දී, 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් හි එකී  ටයුං විමනසශ්ය 
කිරීමට  ගකි  යුං වු ද, ‘මාංහලය ද් ් කලස‘ දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු කිරීකමන්  ැලකී සිටී.  

 
 
 
 
 

ඒ) ලං26 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය ලංඅතිගරු ලංජාජපිපති ලං ේ ම් ලං ප ාම් රු ේ ලංඅටදුජත ලංවිරුේධ ලංජැා. 
 

42. 26  ්  ගඋ අත්යර ාර අතිගරු ජ්ාධිපති කල් ම් ලලි අ වීරංහග ක නුක න්ද අතිකනස  කසොලිස්ටනස 
ජ්රාල් කපනී සිට ඇත්ය. 
 
අ) ක කසේ වු ද අක්ේ අත්යට, 26  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් ඉත්යා සැලකිය යුං කලසට, ඉහත්ය කී 8, 16 

සහ 17  ්  ගඋ අත්යර රු න් විසින්  ර ඇති ආ ාරයට, කප අසම් රු කග් අයදුම් කදෝෂ සහගත්ය 
 ් අත්යර, එය නිශප්්ර භ  ර් කසේ ඉල්ලා දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු ගත්ය  ර ක්ොමැත්ය.!  

 
ආ) 26  ්  ගඋ අත්යර ාර අතිගරු ජ්ාධිපති කල් ම් විසින් ඉත්යා පැහැදිලි හා සත්යය කලස අදාළ කල්ඛ් 

සහ එකී ඉරකමහි නිති විකරෝී  සහ  හ නි  කලස අරමුණු ගත්ය පැ රුමට සම්බන්ධිත්ය සාධ  පිළිබඳ 
අ ධා්ය කයොමු  ර ඇති අත්යර, කප අසකමහි  රා අ විකශේෂිත්ය කලස කේද අහ  26 සහ 27 න් අයදුම් 
 ර ඇති පරිදි, එකී අරමුණු ගත්ය ඉරමට අදාළ  රුණු කදස බැ ගකම්දී එම පැ රුම ජ්ාධිපති කල් ම් 
 ානසයාලය විසින් කමකහය ා ඇති බ  අ්ා රණය  ර ඇත්ය. 

 
 
 

 

ඔ) ලං‘  රීප  ලංජහජාජ ලං පර්ටපකට‘ ලංපද දමි්ත ලංදගකීම් ලංඉටු ලංකිරීජ 
 
 

43. කප අසම් රු, මහජ් යහපත්ය සඳහා ක්රිමයා  රමින්, මහජ් කද්පල ආරේෂා කිරීම සඳහා, ජ්ත්යා  
ක නුක න් විශ් ාසය ංළ රැකදමින් සහ එම  යි ාරු  සහ ක ොල්ල  ෑම  ැළැේවීමට, එ්ම් කමම 
අ ස්ථාකව් දී, නීති විකරෝී  කලස සහ  හ ා සහගත්ය කලස, 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL) කපෞද්ග ග රණය කිරීම පිළිබඳ , 8  ්  ගඋ අත්යර ාර, පනසේ හි සභාපති කලස, 
2007.9.27 දි්ැති ඔහුකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි 21(ආ) ක නි කේදකයහි ඔහු විසින් සඳහන්  ර ඇති පරිදි; 
අජපාී ලංජඩුඩක ලං්ර්ික  ලංඋප ලං මිටු   ජ ලංබිහිවූ ලං අාය, එහි සඳහන් කපෞද්ග ග රණය ගනුකදනු  ක ොට, 
කමහි පහත්ය කපන්නුම්  ර ඇති කලස, දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානියේ රජයට සහ මහජ්ත්යා ට සිදුවී 
ඇති බ  අ; කප අසම විසින් සිදු  ර් කහළිදරව් කිරීම් හමුකව් පැහැදිලි කව්. - 
 
අ)  1  ්  ගඋ අත්යර ාර, එ  ට මුදල් අමාත්යය, සෘජු ක්ොවූ දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු  ර තිණුකඩා, 

විකශේෂකයන්ම, එහි 5 සහ එහි 6  ් කේද ල ඇංළ අ, ඔහුකග් අමාත්යයාහශකේ කල් ම් රුන් ලලදායී 
කලස අී ේෂණය කිරීමට සහ, ත්යම අමාත්යයාහශය විසින් කමම ගනුකදනු  ක්රිමයා අම  කිරීම සඳහා  ් 
 ගකීකමන්  ැළකී සිටීමට ඇති ‘ක්ොහැකියා ‘ කපන්නුම්  ර් අත්යර; අමාත්යය මඩාරලකේ ආනසථි  
උප  මිටු සාමාජි යමා ද  ් අත්යකනසම, 18  ැනි  ගඋ අත්යර රු, ඔහුකග් ගනුකදනු රු මා බ  ද 
ඇංළ අ කිරීකමන්; 1  ්  ගඋ අත්යර රුට  ් සෘජු ක්ොවූ පානසශ යේ විය ක්ොහැකි බ , ඉහත්ය කී 
'ත්යැතිගැක්් කහළිදරව් කිරීම්' හමුකව්, ත්ය දුරට අ විකශේෂකයන්, කමම ගනුකදනු  ට අදාළ ප්ර ශ්්ය 
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මුදාහරිමින් ප ති් අ ස්ථාකව් අදාළ  ාලකේ දී,  මුදල් අමාත්යය  වී සිටීකමන්, රජය හා මහජ්ත්යා ට 
දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී තිකබ්.   

 
ආ) 2  ්  ගඋ අත්යර ාර, එ  ට විදුලි බල හා බලශේති අමාත්යයකග් අමාත්යය මඩාරල පත්රි  ා ට (පි1) 

අනු  අමාත්යය මඩාරල ක්රිමයා  ර ඇති බ , අමාත්යය මඩාරලය ක ත්ය එහි සහසරණය කිරීමට කපර හා 
අමාත්යය මඩාරලය විසින් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමට කපර, ‘මාංහලය ද් ්‘ දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ 
කගොනු ගත්ය  ර ඇති අත්යර, ඔහුකග් ම අමාත්යය මඩාරල සහකද්ශය  ් නිසා හා නිසි පරිදි ක්රිමයා අම  
කිරීම හා කිරීකම්  ගකීම ත්යහවුරු වීම පිළිබඳ මාමේ සඳහන්  තිණුණ ද; සහ ඕ්ෑම අ ස්ථා  , නිහඬ 
හා සෘජු ක්ොවූ පානසශ යේ විය ක්ොහැකි බ , 'ත්යැතිගැක්් කහලිදරව් කිරීම්‘ හමුකව් කමම 
කප අසකමන් පැහැදිලි  ් අත්යර, විකශේෂකයන්, කපොදු  සම ංල ‘යහපාල්ය‘ කහේං   ්  ාි   
පුද්ගලකයමා කලස, ක කසේ ක ත්ය අ පැහැදිලි  ම අක්යෝය  එය ත්යහවුරු කිරීමට ක්ොහැකි ,  කමම 
ප්ර ශ්් ාරී ගනුකදනු  සහති  කිරීමට අ මැති,  හ නි  කලස  ර තිබූ යහපාල්කයහි සියලු 
සම්මත්යයන් උල්ලහඝ්ය  රමින් මුදාහරිමින් සිදු ල ක්රිමයාක න්, රජය හා මහජ්ත්යා ට දැ ැන්ත්ය 
අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී තිකබ්.  

 
ඇ) i)  3  ්  ගඋ අත්යර ාර, එ  ට අග්රාාමාත්යය ඔහුකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකේ 21  ් කේදය මගින් ප සා 

ඇති පරිදි, අග්රාාමාත්යය රයා කලස ඔහුකග් නිල  ාලය අත්යරංර අජපාී ලංජඩුඩක ලං්ර්ික  ලංඅනු ලං පය  ලං

ාභප   ලංකමම ගනුකදනු  පිළිබඳ ප්ර ශ්්ය ාැකත්   ලංජැති ලංබද , එ  ට 8  ්  ගඋ අත්යර රු පනසේ 

හි සභාපති බ  අ, ඔහුකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකේ 21(බී) කේදය අනු  කමම ගනුකදනු  අජපාී ලංජඩුඩක   ලං

්ර්ික  ලංඋප ලං මිටු   ජ ලං ලංබිහිවූ ලංබද ලංාඳහ්ත ලං ය ලංඇති ලංබද ; ත්ය දුරට අ, 8  ්  ගඋ අත්යර රු විසින් 3 
 ්  ගඋ අත්යර ාරකග් උපකද්ශ  ආනස. පාස් රලිහගම් ක ත්ය, 7  ්  ගඋ අත්යර ාර, භාඩාරාගාර 
කල් ම් සහ 10  ්  ගඋ අත්යර ාර ඛනිජ කත්යල් සහස්ථාකව් සහ TEC හි සභාපති ක ත්ය  පිටප අ  ළ 
2002.8.15 දි්ැති ලිපිය (පි20) මගින් අනුබල ඇත්ය. 

 
ii) 3  ්  ගඋ අත්යර ාර, එ  ට අග්රාාමාත්යය, එකසේම  ැබි් ද ආනසථි  අනු  ාර  සභාකව් සභාපති 
විසින්,  ඔකබ් ගරු අධි රණය විසින් කමම  ාරණය සම්බන්ධකයන් විමනසශ්යේ සිදු කිරීම 
 ැළැේවීම සඳහා උ අසාහ දරමින් දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු  ර ඇත්ය, පානසලිකම්න්ං  රප්ර සාද යටක අ 
රැ  රණය ලබා ගැනීමට ක ෝප් විසින් උ අසාහ දරමින්,  රා අ ූරනසණ කලස ඔහුකග් දිවුරුම් 
ප්ර  ාශකයහි  ් කේද අහ  2 සිට 8 දේ ා සඳහන් පරිදි; ක ෝප් විසින් විමනසශ්  ටයුං අ සන් ඇති, 
ඉදිරි පිය ර නිනසකද්ශ කිරීම සඳහා ත්ය ම අ  ටයුං  ර් අත්යරංර, 3  ්  ගඋ අත්යර ාර  හ ා හා 
දූෂණ මනසධ්ය කිරීම සඳහා කපනී සිටීකම්දී සහ ජාත්යයන්ත්යර ප්ර ජාත්යාන්ත්රි   සහඟමකේ  ානසයාලකේ උප 
සභාපති සමඟ කමම  ාරණය සම්බන්ධකයන් විමනසශ් සඳහා අදාළ පානසශ යන් ක්ොසල ා, 
පහසුක න්,  රා විකශේෂකයන්, ඔකබ් ගරු අධි රණය විසින්, පහසුක න් සහකයෝගකයන්  ටයුං  ර 
ඇත්ය; එ  ට අග්රාාමාත්යය සිය පාල්ය යටක අ කමම ප්ර ශ්්ය සහිත්ය ගනුකදනු  මුදාහරිමින්, සිදු වී ඇති 
බැවින්,  රජය හා මහජ්ත්යා ට දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී තිකබ්.  

 
ඈ) 5  ්  ගඋ අත්යර ාර, එ  ට ආනසථි  ප්ර තිසහස් රණ අමාත්යය, විෂය පථයට, පාල්ය, කමකහයවීමට 

යට අ  පනසේ සහ 8  ැනි  ගඋ අත්යර ාර පනසේහි සභාපති ක්රිමයා අම , සහ  ැබි් ද මඩාරලකේ 

ආනසථි  උප  මිටු සාමාජි කයමා වී සිටි අත්යර, දී ඇති ත්ය අ යන් යටක අ කමම ප්ර ශ්් ාරී ගනුකදනු  

සඳහා ූරනසණ  ගකීම භාර කග් ඇති බැවින්, නිහඬ හා සෘජු ක්ොවූ පානසශ්වි  විය ක්ොහැකි, මාංහලය 

ද් ් දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ කගොනු  රමින්, ඔහු කමම විමනසශ්කේදී ඔකබ් ගරු අධි රණය ඉදිරිකේ 

සහකයෝගකයන් ක්රිමයා  ර යුං කහයින්ද, විකශේෂකයන් කමම ප්ර ශ්් ාරී ගනුකදනු  ත්යම විෂය පථයට, 

පාල්ය හා මඟ කපන්වීම යටක අ නිකයෝජිත්යායත්ය්ය එ්ම් පනසස් විසින් හසුරු ා ඇති බැවින්, රජය හා 
මහජ්ත්යා ට දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී තිකබ් අත්යර, එය සඳහා 5  ් 

 ගඋ අත්යර රු  ගකි  යුං සහ  ග විය යුං බ ට, පනසේ හි අී ේෂණය භාර අමාත්යය රයා  ශකයන් 

ඉහත්ය කී ප්ර ශ්්ය සහිත්ය ගනුකදනු  මුදාහරිමින්  ටයුං කිරීම සම්බන්ධකයන් කපනී සිටිය යුංය. 

ඉ) 4  ්  ගඋ අත්යර ාර, එ  ට ජ්ාධිපති වූ, ඇයකග් අමාත්යය මඩාරල සහකද්ශය (පි14) අනු , 19  ැනි 
 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) කපෞද්ග ග රණය කිරීමට විරුද්ධ වූ අත්යර, 
මාංහලය ද් ් පරිදි, පැහැදිලි කිරීමට අසානසථ  හා අත්යපසු  ර ඇත්ය, ජ්රජකේ රාජය මුද්ර්ා  එකී 
පැ රුම ප්ර ද්ර්ා්ය කිරීකම් සාධ් පත්රරය (පි30)  මත්ය ත්යැබීම සිදු වූ කලස, ඇයකග් අ අස් ඒ මත්ය ත්යැබීමට 
කහේං වූකේ  වුරුන් නිසාද යන්් සහ ඒ ක කසේ ද, එකසේ සිදු  කළේ ඇයිද යන්් මත්ය, රජය හා 
මහජ්ත්යා ට දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී තිකබ්. 

 
44. අ) ඉහතින් ප්ර ති ාර දැේවූ 'ක අරී ප අ මහජ්  ානසයාලය' හිමියන්, මහජ් යහපත්ය පරමානසථය ආරේෂා 

කිරීමට  ටයුං  ළ යුං බ  අ, සහ  ය ස්ථාමය යුං ම හා මහජ් කද්පල ආරේෂා කිරීමට බැඳී 
සිටි් අත්යර, රජය විසින් ජ්ත්යා  සඳහා විශ් ාසය පැ ැ අවිය යුං ඔවුන්  ගකි  යුං  ැබි් ද 
අමාත්යය රුන් / ජ්ාධිපති   සිටි අත්යර, සහ ඒ අනු  ඔකබ් ගරු අධි රණයට ඉදිරිකේ  ්  විමනසශ්ය 
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ංල සම-ක්රිමයා  ර යුං; ්මු අ 'ක අරී ප අ මහජ්  ානසයාලය' හිමියන්ට එ ැනි  ගකීමේ මාමේ සඳහා 
ප රා තිණුණ ද, සහකයෝගකයන්  ටයුං කිරීමට අසම අ  සහ අත්යපසු  ර ඇත්ය, එය රජය හා 
මහජ්ත්යා ට දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී තිකබ්. 

 
ආ) i) පල ්, කද ්, කත්ය ් සහ සිව් ්  ගඋ අත්යර රු න් අමාත්යය මඩාරල ආනසථි  උප  මිටුකව් 

ප්ර මුඛ, කජයෂ්උ සාමාජි යන් වූ අත්යර, 2003 අහ  10 දරණ ප්ත්ය මගින් සා චඡා  ල, නිමැවුණු සහ 
හිං ේ ාර 'බදු සමා' පැ්වීම, ඔබකග් ගරු අධි රණකේ 5 - සාමාජි  මඬුල්ලේ මගින් යපජාී ලංපුළුේ ලං

අකපභට ලං සිදුවීජත ලං  හේංතුද ලං ජහජාජ ලං්දපටජ ලං දාචප ලං කිරී ජ්ත ලංබද , සහ මා්  හිමි ම් පිළිබඳ විශ්  
ප්ර  ාශ්කේ සහ සිවිල් හා කද්ශපාල් අයිතීන් පිළිබඳ ජාත්යයන්ත්යර ගිවිසුම් ප්ර  ඩාර අ යට 
උල්ලහඝ්ය  ර ඇති බ යි. 

 
ii) ඔකබ් ගරු අධි රණය එ ැනි ප්ර  ාශය ක්ොසල ා, සහ 
පසු  ගරු අධි රණය ක ත්ය දැනුම් දුන් පරිදි  ් 'කද්ශීය ආදායම් (ඇම්ක්ස්ටි  විධිම අ  කිරීකම්) ප් අ 
ක ටුම්පත්ය' පානසලිකම්න්ංකව්  ථා්ාය  ක ත්ය සන්නිකව්ද්ය  ර, 
එයට විරුද්ධ  ඡන්දය ලබා දුන් සහ කහේං දැේවූ න් අනු , අකහෝසි කිරීමට විරුද්ධ  ඡන්දය ප්ර  ාශ 
කිරීම  ළ අන් අය ඉදිරිකේ පානසලිකම්න්ංක හි  ඡන්ද 50 ේ පමණ බහුත්යරය විසින්, ඔකබ් ගරු 
අධි රණය 2004 අහ  10 දරණ එම ප්ත්ය 'බදු ේෂමා‘ නීතියේ බ ට නීතිගත්ය  ර් ලදී.    

 
 
 

ඕ) ලං 19 ලං දජ ලං දගඋ ාය පය ලං කා ප ලං ජැයයි්ත ලං ාර්විාාා ලං ලිමිතඩ් ලං (LMSL) ලං හි ලං 90% ලං   ොතාා ලං විකිණීජ ලං

ාජබ්තධද ලං27 ලංදජ ලංදගඋ ාය පය, ලං  ෝප් ලං ම්ටු ලංාභපපති ලංවිසි්ත ලංපපර්ලි ම්්තතුදත ලංඉදිරිප  ලං ළ ලං  ෝප් ලං

දපර්ාපද, ලං27 ලංදජ ලංදගඋ ාය රු ලංවිසි්ත ලංජා ේදටත ලංකක් ලං ය ලං ජොජැා’ 

 

45 අ) කප අසකමහි කේද අහ  32(ඒ) කයොමු ට අනු , ක ෝප්  ානසත්යා  (පි35) සැලකිය යුං  ාලයේ තිස්කසේ 
විමනසශ්යට ලේ  කිරීකමන් අ්ංරු , එ  ට ක ෝප් හි සභාපති  සිටි 23  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් 
ඉදිරිප අ  ළ 2006.10.27 දි්ැති ක ෝප් විමනසශ්  ානසත්යා , එ්ම් ඉහතින් දේ ් ලද 3  ් කල්ඛ්යද 
සමඟ  2007.1.12 දි්ැති  27  ්  ගඋ අත්යර ාර ක ෝප්හි සභාපති විසින්, එ  ට පනසේහි විෂය පථය, 
පාල්ය සහ මගකපන්වීම හා ක්රිමයා අම  වීම ්ැසීගිය අමාත්යය, එකසේම ක ෝප්  මිටුක හි සාමාජි   6 
 ්  ගඋ අත්යර ාර  යටක අ සිදුවූ අත්යර, ඔහු මගින්  පානසලිකම්න්ං ට ඉදිරිප අ  ර් ලදී. 

 
ආ) 2007.1.12 දි්ැති හැන්සාඩ්  ානසත්යා  අනු , ක ෝප්  මිටු  කද්ශපාල් පේෂ කිහිපයේ නිකයෝජ්ය 

 ර් පානසලිකම්න්ං  සාමාජි යන් 30 කදක්මාකගන් සමන්විත්ය  ් අත්යර, එය ඉහතින් සඳහන්  ර් 
ලද 3  ් කල්ඛ්කයහි ඇංල අ  ර ඇති අත්යර,  මිටුක හි  ානසත්යා පානසලිකම්න්ං ට ඉදිරිප අ කිරීමට 
ස ස් කිරීකම්දී  විගණ ාධිපති, රාජය  ය සාය අධයේෂ ජ්රාල් සහ භාඩාරාගාර අධයේෂ ජ්රාල් 
ක ෝප්  මිටු ට සහාය දේ නු ලබයි.  

   
ඇ) 27  ්  ගඋ අත්යර ාර ක ෝප්  මිටුකව් සභාපති, ජ්ාධිපති නීතිඥ විසින් ඉදිරිප අ  රනු ලැබූ එකී 

ක ෝප්  ානසත්යා  කහෝ කප අසම් රුකග් කප අසම කහෝ කමම කප අසකමහි සම්ප්ර  ාශයන් මත්යකදදයට 
ංඩුදී ්ැත්ය.  

 
ඈ) ක ෝප්  මිටු  විසින් පනසේහි හිටපු සභාපති  ශකයන් මාකගන් අ ශය බ  දැන්වූ ඉහත්ය කී 2006.10.27 

දි්ැති පනසේ  ානසත්යා  මකග් 2007.1.5 දි්ැති ලිපිය (පි34) මගින් ඉදිරිප අ  කළමි.  
 
46.  8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම්කග් 2007.9.27 දි්ැති දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  32 හි 

ප්ර  ාශය ංළ,  2007.2.21 දි් පානසලිකම්න්ං  ංළ ප්ර මාද වී  රනු ලැබූ ප්ර  ාශයේ අන්ත්යනසගත්යය, එ්ම් 
ක ෝප්  ානසත්යා  පානසලිකම්න්ං ට ඉදිරිප අ  ළ 2007.1.12 දි්ට සති 6  ට පසු   ් අත්යර,  ක ෝප් 
එේ සාමාජි කයේ  ්, නිකයෝජය අමාත්යය හුකසේන් බාලියා විසින්  ර් ලද, ක ෝප්හි  අක්මා අ 
සාමාජි යන් විසින් කමයට එ ඟ අ ය පල  ර ්ැති අත්යර,  එම සාමාජි  නිමා අ  ළ කමම ගනුකදනු   
පරීේෂණ ංළ ' රා අම  ැදග අ'  වූ එ ේ විය.!  

 
47.  8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් විසින් ඔහුකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  32 මගින් 

ප්ර  ාශ  ර් පරිදි, ක ෝප් විමනසශ්යන් සම්ූරනසණ  ර ක්ොමැති අත්යර, 2007.1.12 දික්න් පසු ක ෝප් 

විසින් කිසිදු  ානසත්යා ේ නිමා අ වී ක්ොමැති බ  අ එ්ම් එම  ාලය අවුරුදු ලං1 ලංජපා ලං4 ලංක් ලංබද ට.!  

 



26 

 

 
 
 
 

උ) ලංගරු ලංනීතිපති ලංාහ ලං පර්ට ලංජඩුඩක   ලං පර්ට ලංභපයට 
 
 
48. ලංප්ර ශ්්ය ආරම්භ කිරීමට කපර, කමම  රුණ සම්බන්ධකයන්  ළ 2007.10.22 දි්ැති මකග් ලිඛිත්ය  රුණු අරහණව 

 රුණු ඉදිරිප අ කිරීම මම කගෞර කයන් අ ධාරණය  රමි. 
 
49. ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථාකව් 134  ්  ය ස්ථා  ප්ර  ාර , 31  ්  ග උ අත්යර ාර ගරු නීතිපති පානසශ්වි  

නිකව්ද්යකි. 
 
50. කප අසම් රුකග් 2007.10.4 දි්ැති ප්ර ති දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  7 මගින් ඔහු පහත්ය සඳහන් පරිදි ප්ර  ාශ 

 රයි, 
 
“7 අ) 31  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් 8  ්  ගඋ අත්යර ාරකග් දිවුරුම් ප්ර  ාශය ස ස්  රනු ලැබූ බ  මා 

නියත්ය  ශකයන්ම විශ් ාස  රමි. ඊට ආනුෂහගි  අක්ේ ඉහත්ය දිවුරුම් කද ේ අමුණා ඇති අත්යර, 
(8්ර්12 ලංාහ ලං8්ර්13)  16  ්  ගඋ අත්යර ාර සභාපතිකග් සහ 17  ්  ගඋ අත්යර ාර සභාපතිකග් 
දිවුරුම් ප්ර  ාශයන්ය.  

 
ආ) 16  ්  ගඋ අත්යර ාර, සභාපති, සාලිය වික්ර මසූරිය සහ 17  ්  ගඋ අත්යර ාර, සභාපති, අසන්ත්ය 

ද කමල් එම දිවුරුම් ප්ර  ාශ අ අසන්  ර ඇ අක අ 16  ්  ගඋ අත්යර ාරකග් සහ 17  ් 
 ගඋ අත්යර ාරකග් අධයේෂ මඩාරලකයන් කත්යොර  බ , මකග් කපර වි ාද ලින් ඇති කප අසම 
මාසලත්යා සල ා, ඔවුන් එ ැනි දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ අ අසන් කිරීම සඳහා, අධයේෂ  මඩාරල ූරනස  
අනුමැතිය ලබා කග් ක්ොමැති බ  මා නියත්ය  ශකයන්ම විශ් ාස  රමි.“  

 
51. 8, 16 සහ 17  ්  ගඋ අත්යර ාර රුන් ඔවුන්කග් දිවුරුම් ප්ර  ාශයන් අ සා්කයහි පහත්ය පරිදි අ්්ය 
කලස සඳහන්  ර ඇත්ය.  
  
“මම ත්ය  දුරට අ සඳහන් කිරීමට උපකදස් ලදිමි. 

 
(අ) කප අසම් රුකග් මූලි  අයිති ාසි ම් උල්ලහඝ්ය  ර ක්ොමැත්ය. 
(ආ) අයදුම්පත්ය  ාලය අ සා්කේ  කගොනු  ර තිකබ්. 
(ඇ) කප අසම් රු කග් අයදුම නීතිය අනු  කදෝෂ සහගත්යය. 
(ඈ) කප අසම් රු ක නුක න් සහ් ලැබීමට හිමි මේ ක්ොමැත්ය.“ 

 
ආ)  2006.1.27 දි්ැති පනසේ විමනසශ්  ානසත්යා , එ්ම් ඉහතින් සඳහන්  ර් ලද 3  ් කල්ඛ්ය ක ෝප් 

 මිටු  ක ත්ය ඉදිරිප අ  ළ 23  ්  ගඋ අත්යර ාර, රාජය පරිපාල් සහ ස් කද්ශ  ටයුං 
අමාත්යයාහශකේ  නසත්යමා් අතිකනස  කල් ම්, පනසේහි හිටපු සභාපති  ඔබකග් ගරු අධි රණය ක ත්ය 
සෘජු ම දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ ඉදිරිප අ  ර ක්ොමැති අත්යර, ක ෝප් ක ත්ය ලබා දුන් ඉහත්ය සඳහන් 
2006.10.27 දි්ැති පනසේ විමනසශ්  ානසත්යාකව් පිටපත්යේ ලබා දීමටද  ටයුං  ර ක්ොමැත්ය. ක කසේ 
ක ත්ය අ මාංහලය ද් ් පරිදි 8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් ක ත්ය දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ 
ලබා කදමින්, 23  ්  ගඋ අත්යර ාර සමඟ එේ  8  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් කග් ඇති ස්ථා ර 
සහාය කපර ඔහු විසින් ක ෝප් ඉදිරිකේ කග් ඇති ආස්ථා්ය මත්ය කව්. 

 
ඇ) මුදල් අමාත්යයාහශකේ, රාජය   ය සාය කදපානසත්යකම්න්ංකව් අධයේෂ කේ. පී. ඉන්ද්ර්න් විසින් ඒ හා 

සමා් ම 8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් ක ත්ය, 8  ්  ගඋ අත්යර ාර විසින් කග් ඇති 
ස්ථා රයන් සඳහා සහාය දැේවීමට සහ එකී රාජය නිලධාරියා සමඟ ක ෝප් ඉදිරිකේ කග් ඇති 
අස්ථා්ය මත්ය, විකශේෂකයන්ම  ඔහුකග් 205.8.18 දි්ැති අක්යෝය ලිපිය (පි13(බී)) අනු , 8  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ක ත්ය ක ත්ය දිවුරුම් ප්ර  ාශයේ ලබා දී ඇත්ය. 

 
52. මකග්  ාි  ඉදිරිප අ කිරීම් හි 4 ලං දජ ලංාතහ ජහි  ැඩම් අ කලස දේ ා ඇති පරිදි, 8  ්  ගඋ අත්යර ාර 

භාඩාරාගාර කල් ම්කග් 2007.9.27 දි්ැති දිවුරුම් ලං රය පශ ටහි  ජොජග ලං ටදජ ලං සුලු ලං ාහ ලං අාාී ලං රය පශ ලං

ඇතුක ට. ඔහුකග් එම දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි 19(ඩී) කේදකයහිප්ර  ාශ  ් පරිදි, 31  ්  ගඋ අත්යර ාර ගරු.  
නිතිපතිකග් අදහස්  එ්ම් ‘ඔවුන්කග් නීත්යයානුල ල භා ය පිළිබඳ  අදහස් එම ගිවිසුම් අ අසන් කිරීමට කපර 
ලබාකග් ඇත්ය‘. එම ගිවිසුම් (පි19(ඒ)) ලං/(බී) ලං, ලං(පි19(සී)) සහ (පි27) ලං  . 



27 

 

 
53. 8  ්  ගඋ අත්යර ාර භාඩාරාගාර කල් ම් විසින් ඔහුකග් 2007.9.27 දි්ැති දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද 21 (බී) හි 

19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) කපෞද්ග ග රණය කිරීම පිළිබඳ  සඳහන් 
 රමින් එය, අමාත්යය මඩාරල ආනසථි  උප  මිටුකව්දී බිහිවූ අත්යර, ප්ර  ාශ  ර තිණු්ද, ඔබකග් ගරු අධි රණය 
ක ත්ය අදාළ අමාත්යය මඩාරල ආනසථි  උප  මිටුකව් සටහන් ඉදිරිප අ  ර ක්ොතිණුණි, එ්ම්  වුරුන් විසින්, 
ක කසේ කමම තීරණ ගනු ලැණුකව්ද, කමම තීරණ සඳහා  වුරුන්  ගකි  යුං  න්කන්ද, යන්් අ, රට සහ 
මහජ් උ්න්දු ට අහිත්ය ර වී තිකබ් 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 
කමම නින්දිත්ය කපෞද්ග ග රණය අනු ,  එය රජය හා මහජ්ත්යා ට දැ ැන්ත්ය අලාභයේ සහ හානිය ට කහේං වී 
තිකබ්. 

 
54. රාජය මත්ය  හ ා ේ අපරාධයේ සිදු  ළ, රාජය මුදල්  හ ා  සත්යය බැවින්, කිසිදු සැ යේ ්ැහැ, බරපත්යල 

අපරාධයේ, ්මු අ  සහ කිරීමට උ අසාහ ක්ො ර්,  ැරදි සහගත්ය, ඒ සම්බන්ධකයන් ඉත්යා දැඩ ක්ොවීම හා 
පිය ර ගැනීම, කම් සඳහා කිසිදු ක්රිමයා ේ? 

 
55. කප අසම් රු ඔහුකග්  2007.12.26 දි්ැති ප්ර ති දිවුරුම් ප්ර  ාශකයහි කේද අහ  6(බී) පහත්ය පරිදි  ැඩදුරට අ 

සඳහන්  රයි, 
 

“6(බී)  ශ්රීත ලහ ා  ාණිජ මඩාරලය ක ත්ය ය නු ලැබූ 2007.12.24 දි්ැති මකග් ලිපිකේ 
සළමාණු  ර් ලද “පි37“ අනු ,  18  ැනි  ගඋ අත්යර රු ක ත්ය ‘සමාජ  ගකීම් රාජය 
 ං සඳහා කහොඳම‘ සඳහා  ් සම්මා්ය ප්ර ද්ර්ා්ය කිරීමට අදහස්  ර ඇත්ය. එකසේ  
කපන් ා දීම අධි රණය ක ත්ය ක කර් නිග්රාහයේ කව්. ත්ය ද, කමම  ාරණය ඔකබ් ගරු  
අධි රණය හමුකව් ගන්්ා බැවින්,  මා ක අරුම් ග අ කලස, එ ැනි ක්රිමයා ේ, කිරීම සඳහා 
31  ගඋ අත්යර රු,  පානසශ යේ බ ට ප අ  ළ බ , සත්යය  ්ම්, මම ත්යැති ගැන්මට ප අ  
සිටිමි.“ 
 

56. ගරු. නීතිපතිකග්  ානසයභාරය පැහැදිලි කිරීකම් දී, අගවිනිසුරු අත්යර, එ  ට හිටපු ගරු නීතිපති, 1997  නසෂකේ 
පැ ති ජාති  නීති සමුළුකව් දී, පහත්ය සඳහන් පරිදි, පල  ර, සඳහන්  කළේය. 

 
සිවිල් ්ඩු  ටයුං  ලදීද, නීතිපති  ානසයය, ක කසේ කහෝ රජයට පේෂ  තීන්දු ේ ලබා 
ගැනීම සඳහා උ අසාහ කිරීමට ක්ො , නි ැරදි තීරණයේ ක ත්ය පැමිණීමට අධි රණයට 
සහාය වීමයි. සුදුසු විට, එය කිය්, යුේතිය සීමාන්ත්ය  ල හමු  ් රජකේ 
කදපානසත්යකම්න්ං සහ පුර ැසියන් අත්යර ආරවුල් සමථ  ර  යුේත්යය ප්ර  නසධ්ය කිරීම 
සඳහා ඔහුකග්  ගකීමයි. 
 
රජයට උපකදස් ලබා දීකම්දී, නිතිමය ප්ර තිප අති සළ ා බැ ගකමන් අ්ංරු , එකසේම 
ප්ර ාකයෝගි  බලපෑමද සළ ා බලා ඔහු විසින් ඔහුකග් අදහස ලබා කදයි. කමයින් ඔහුකග් 
උපකදස් සෑමවිටම නි ැරදි බ  සහ රජයට පේෂපාතී බ  අදහස් ක්ොකව්. ඔහුකග් 
උපකදස් ඉල්ලා ඇති ඕ්ෑම ප්ර ශ්්යේ සම්බන්ධකයන්, කද්ශපාල්, මත්යකදදයට මං  
කහෝ කද්ශපාල් අ ම  ර වී ඇති අත්යර කම් අනු , ඔහුකග් මත්යය, විපත්යට ප අ පානසශ  
ක ත්ය අරමුණ හා සාධාරණ විය යුංයි. ඔහුට එහිදී සාධාරණ අකප්ේෂා න් හා 
ඇමති රුන් සමග  ් ත්යරඟ කී  අ, ප ති් කද්ශපාල් ප්ර ශ්් ක අරුම්  ර කී  අ, 
ආඩාඩු  සම්බන්ධකයන්  ැමැ අත්ය තිබිය යුං බ ට කිසිදු සැ යේ ්ැත්ය. ක කසේ 
ක ත්ය අ, එහි ප්ර තිප අති ක්රිමයා අම  කිරීම සඳහා නීතිය ංළ ක්රිමයා කිරීමට රජයට උපකදස් 
ලබා දීම ඔහුකග්  ගකීමයි. 
 

 
57. රාජය අරමුදල් හා / කහෝ මහජ් කද්පල විශාල ඉරම් ප්ර මාණයේ, ගණනින් මුදල් සම්බන්ධ, ගරු යුං ්ැති බ  

කම් ආ ාරකේ මහජ් යහපත්ය ක්රිමයා ේ ්ම්, ගරු.  නීතිපති හා ඔහුකග් නිලධාරීන්, රාජය අරමුදල් හා මහජ් 
කද්පල ආරේෂා කිරීම, සහ රාජය වි්ාශයේ කිරීම  ලේ ා, දැ ැන්ත්ය අලාභ  ළේ ා, උ්න්දු  ස් ාී ්  
ක්ොසල ා අදාළ පානසශ යන් සමග සමාජ ත්ය අ අ ය සහ ස්ථා ර  ් 'නීතිකේ ආධිපත්යය' ක්රිමයා අම  කිරීමට 
එම ලිපිකයහි ඉහත්ය පරිදි, ගරු අගවිනිසුරු විසින් සම්බන්ධ වී තිකබන්කන් ක කසේද? 

 
58. කම් අත්යර ඉත්යා ප්ර බල සහ  ැදග අ ප්ර ශ්්යේ මං  ් අත්යර, එ්ම් කප අසම් රු විසින් අ අසන්  ර ඉදිරිප අ  ළ 

දිවුරුම් ප්ර  ාශය පරිදි, ක අරී ප අ  ් රාජය නිලධාරීහු ද මහජ් යහපත්යට එකරහි , ස් ාී ්   ටයුං කිරීකමන් 
බාධා  ර ඇති බ  යන්්, එමගින් කහොඳ හා අ හ  රාජය නිලධාරීන් පමණේ ක්ො  ඔවුන් යහපාල්ය 

නියමයන්ට අහිත්ය ර  ් කලස ඉදිරිප අ ක මින් හා සම්මුති ාමී, පමණේ ක්ො , අකප් රක ද අ්ාගත්යය 
අහිත්ය ර   ටයුං  රන්කන්ද යන්්යි.?  
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ඌ) අප ලංය තහි ලං පෞේගලී යණට ලං! 

 

59. මම කගෞර කයන් අකප් රක ද සිදු ් කපෞද්ග ග රණය ය්  ාරණය සම්බන්ධකයන් මා විසින්  ර් ලද  
 ාි  ඉදිරිප අ කිරීම් සහ ඔකබ් ගරු අධි රණයට මකග්  ාි   රුණු ඉදිරිප අ කිරීම  සටහ් 2 මගින් ලිඛිත්ය 
 රුණුද අරහණව  අදාළ  ් ප්ර  ාශ යළි අ අ ධාරණ  ර සිටිමි. 

 
60. 2004 පනසේ  ානසෂි   ානසත්යාක හි පිටු අහ  5, 6 සහ 7 එන්ම ඉහතින් සඳහන්  ර් ලද කල්ඛ් 2 මගින්, ඇදහිය 

ක්ොහැකි, නිමේ ්ැති හා සහකීනසණ ‘පශාචප  වි  ෂ්ඨාච  ගැතලු‘ ලංාහ ලං‘පශාචප  වි  ෂ්ඨාච  ලංජක් ලංකීජ‘ පිටු අහ  2, 
3 සහ 4 හි දේ ා ඇති පරිදි විකව්ෂ ්  98 ේ මංවී ඇත්ය.  

 
61. අ) ‘ පෞේගලී යණට‘ ්ාමකයන් රජයේ විසින් - 'ඉාප  පෞේගලි  ගනු දනු‘ පමණේ සිදු  ඇති බ  මම 

කගෞර කයන් ඉදිරිප අ  රමි.  
 

ආ)එකසේම, ඔවුන් ක්ොසැලකිලිම අ සහ / කහෝ හිත්යාමත්යාම සිදු  ර ඇති බ , මිල සහ ප්ර මිතිය පාල්ය කිරීමට 
 කරන්ං නිමා අ 'ආරේෂා ේ' සහ ‘නියාම් රාමු ‘ සඳහා  ටයුං කිරීමකින් කත්යොර  විකශේෂකයන් 
ඒ ාධි ාරයන්කග් ඒ ාධි ාරී ත්ය අ යන් ංළ, රට සහ ජ්ත්යා   න්දි කග ් ත්ය අ යට ප අ  ර ප  අ ා 
ඇත්ය.  

 
ඇ) මහජ් උපකයෝගිත්යා හා අත්යයා ශය කපොදු කසේ ා න් පුද්ග ග රණය, ජාත්යයන්ත්යර  එකරහි   කරන්ං ේ 

නිමා අ ත්ය අ යන් ංළ, ආඩාඩු  සක්රිමය කිරීමට, ගිවිසුම් එහාට 'පිය ර-දී'  ැනි  ගන්ති ලබා, 'පිය ර-දී' 
කිරීමට, අ අප අ  ර ගැනීකම් සහ එ ැනි කපෞද්ග ග රණය පහසු ම් ක්රිමයා අම  කිරීමට, බාධා කින් 
කත්යොර  අඛඩාර  සැපයීම සහති  කිරීමට මහජ්යා ක ත්ය  එ ැනි මහජ් උපකයෝගිත්යා සහ / කහෝ කසේ ා 
ලබාදීමට රජය  ගකි  යුං  ් අත්යර ඒ සඳහා  බැඳී සිටී.  

 
 
ඈ) 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) කපෞද්ග ග රණය සහ එකී ඉරම් භාවිත්යය 

විකව් යේ දමා කහෝ රජය ලබා ගත්ය ක්ොහැකි  ්  ැදග අ ජාති  අ ශයත්යා යේ සඳහා උදාහරණයේ 
කලස සළ න්කන්, මත්යකදදයට කහේං  ් ' ැර  නසජ්යේ' සමග,  ප්පම් සඳහා  ් රජකේ ප්ර ා් ය්ාදී 
යම් යම් සිදුවීම් අක්ේ  අ ස්ථා හන්හිදී සිදු වී ඇති බැවිනි.!  

 
ඉ) ඉහත්ය සඳහන්  ළ සම්ූරනසණකයන්ම 'ඛාද්ය' කසේ   හා මහජ් විශ් ාසය, කපෞද්ග ග රණකයහි පමණේ 

ක්ො ් ්මු අ,  කරන්ං ේ නිමා අ ප්ර ති යු්හගත්ය ක්රිමයා ලි ංළ ප ා ඇති බ  අ, කමම ‘වි්ාශ ාරී 
හානි රණ‘ ඉේමනින් ක කසේ කහෝ නි ැරදි කිරීමට අ ශය බ  අ, අකප් රක ද ආනසථි  සහ නසධ් ක නුක න් 

 ්  ගකි  යුං, දගකීජ හා දගවීජ, කපෞද්ගලි  අහශකේ බලමුලු ගැන්වීම හා සහභාගී අ ය අ ශයය. 
 
 
62. කමම ගනුකදනු  සම්බන්ධ ප්ර ශ්්ය, අක්යෝය , 19  ්  ගඋ අත්යර ාර  ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් 

(LMSL) හි  කපෞද්ග ග රණය පැහැදිලිදජ ලංඋපරංමි ද ලං පය ලංාැකසුම් ලං ය ලං 'ාහවුරු ලං යජ ලංකේදකි'.  හුකදේ 

එ ම එ  අ ස්ථා  , කබොකහෝ කද්ා අත්යර  ් ආ ාරකේ, ම්ා  ඔප්පුක ොට අනුමා් කලස හා අ ාසි කලස 

කපන්නුම්  ර ‘ පෞේගලී යණට ලං ගනු දනු‘ අප රක ද සිදු ් අත්යර, අකප් රක ද ආනසථි  සහ නසධ්ය ට 

අ්නසථදාය  සහ ජ්ත්යා කග් ී ් ත්ය අ අ ය උසස් කමන්ම ප්ර මිති සහගත්ය කලස ්ගා සිටුවීමට අහිත්ය ර  ් 

කහයින්ද, කපෞද්ග ග රණය මත්ය මහජ් විශ් ාසය ‘ඛපදජට‘ ලංයුේති සහගත්ය ය. 

63. අ)  ක ් අ අ ස්ථා  , ඉත්යා  ාසිදාය  කමකහයුම් මාංහලය ද් ් අයුරින්, ඇ. කරො. මිලිය් 75 ේ සඳහා 

කපෞද්ගලි  පානසශ යේ විසින් ත්යේකසේරු පද්ම මත්ය, කිසිදු ත්යරග ාරී ලහසු කින් කත්යොර , ප්ර ධා් 

ත්යේකසේරු රුකග් අගය කිරීමකින් කත්යොර මහජ් කද්කපොළද ඇංල අ  ර, කපර කත්යෝරාග අ පානසශ ය ට දී 

තිබූ බ  අ, එ ැනි සල ා බැ ගම 50% ේ පමණේ විකද්ශ විනිමය රටට කග් එ් ලද අත්යර, 

ක ොන්කද්සිගත්ය ත්ය අ අ ය වී සිටි 100% පරිදි ්ැත්ය. 

i) මීට අමත්යර , ඇ. කරො. රුපියල් මිලිය් 30 ේ  ටි්ා ම තිබූ අයිතියේ ලබා කග් ඇති බ ද, අය ර 

ගැනීමට කිසිදු සළ ා බැ ගමකින් කත්යොර , ඒ අත්යර කමම පටහැනි ඉචඡා භහග අ  ප්ර ය අ්යන්හි කයදි, 
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ලහ ා විදුලිබල මඩාරලය ප්ර ති යු්හගත්ය කිරීමට උ අසාහ කිරීමට සැලසුම්  ර ඇත්ය. ඒ අත්යර ම,  ආසියානු 

සහ නසධ් බැහමා  පමණේ ඇ. කරො. රුපියල් මිලිය් 30   මූලය මං කිරීමට  ටයුං ක කනස.! 

ii) 19  ්  ගඋ අත්යර රු ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL)  ේෂණි   ්ැ ත්ය පැ රීකම්දී කමන්, 

කමම ‘ලාභදායි කමකහයුමට‘ ආ්ය් බදු නිදහස් කිරීම් හා බදු සහ් ලබා දීම සඳහා ශ්රීත ලහ ා 
ආකයෝජ් මඩාරලකේ අනුමැතිය ලබා දී ඇති අත්යර, ත්ය දුරට අ ‘සැ  සහිත්ය සහ්ාධාර‘ සානසථ  කලස 

අභිකයෝග  ර් ලද ‘සැ  සූත්රරය‘ මත්ය, ඉතිරිය ලබා කග් ඇති බ ද, ඒ අනු  ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් 

මඩාරලකේ බදු නි ාඩු දි්යන්හි උපය් පරිදි රුපියල් මිලිය් 3000 ේ පමණ කමකහයුම්, කිසිදු රට  

විකද්ශ විනිමය උපයා ්ැති බ  ත්යහවුරු කලස මා විශ් ාස  රමි.  

iii) කපෞද්ගලි  කමකහයුම් ල  යාපාරි  ප්ර තිප අතීන්ට පිටතින්, ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ගිවිසුම 

මගින්, එ ැනි ාාදටාක්රීට ලං  ජෝතර් ලං යා ලං පිරිසිදු ලංකිරීම්,  ජෝතර් ලං යා ලං  ාේංදප, ගබඩප, අ්තාර්ජාපක ලං ැ ෆේං, 

ාාදටාක්රීට ලං  තකර් ලං ට්තත්රව, ්හපය, ් ජ අමත්යර කසේ ා සඳහා අ සර ඇති අත්යර,  ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් 

මඩාරලකේ අනුමැතිකේ ප්ර තිලලයේ කලස  ලබ් කද්ශීය  යාපාර ලාභ,  නසෂ 10 බදු නි ාඩු ලබාදී, 

නිත්යය 15%   අඛඩාර බදු අනුපාත්යය ප්රීලතිය භුේති විඳි් අත්යර, කිසිදු පැහැදිලි කරණවලාසි ක්ොමැති නිසා; 

එමගින් ද සමාජය ංළ එ ැනි  යාපාරි   ටයුං  ල කයදී සිටි් ක ් අ පුද්ගලයන්කග් මූලි  

අයිති ාසි ම් උල්ලහඝ්ය කව්.  

ආ) සම්ූරනසණකයන්ම ‘කපෞද්ග ග රණය ක්රිමයා ලිය‘ හා සමා්  ම  රප්ර සාදිත්ය අත්යකලොස්ස කග් ්මට නීතිය 

ඉදිරිකේ අසමා් සැළකීම  අනූ් වී ඇත්ය. සාධාරණ සමාජ සාධාරණ අ ය ඛාද්ය හා රාජය සම්ප අ 

සම්ූරනසණ අයිතිය දුප්ප අ ජ්ත්යා  සං, එම නින්දිත්ය  යි ාරු  හා ක ොල්ලය සමඟ, එකසේ ්ම් ත්ය  

දුරට අ දරිද්ර්ත්යා ට ඇද දැමීම, සහ එ ැනි  යි ාරු  සහ මහක ොල්ල  ් සම්ප අ, ප්ර තිලලයේ කලස 

අනි ානසයකයන් රාජය ආදායම සිට, කහෝ ත්ය දුරට අ ණය සිට ආපසු කගවීම සිදු ළ යුං අත්යර, ණය ආධාර 

දිළිඳු ම අඩු  ැරසටහන් යටක අ ප්ර තිස්ථාප්ය කිරීමට  ෑයම්  ර ඇත්ය. 

 

64. ඉහා ලංාඳහ්ත ලංාප ප්ක්ෂ්ඨද ලංහප 

අ) එකසේම බ්ලූමැන්රල් පාර සහ බි අති මහතීරු  ට පුළුල් පාරේ මුහුණලා සමග මායිම්  ්, පනස. 1381.44 
 ් ක ොළඹ ්ගරය ංළ  ්  ලාපකේ පිහිටි කමම ඉරම්  ටි්ා ම (පනස සයේ රු මිලිය් 3 බැගින් 3 
ේ රුපියල් මිලිය් 4,144) සහ 

 
ආ) 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි සමස්ථ ලාභය, 2002/03 සිට 

2005/06  නසෂ 4 සඳහා රු. මිලිය් 2,548 ේ  ් අත්යර, එත්යැන් සිට  ානසෂි  ලාභය අඛඩාර  ් අත්යර, 
ප්ර දා්ය මත්ය ආ්ය් බදු නිදහස් කිරීම  හා බදු නි ාඩු පද්ම, මත්ය ඉහත්ය සඳහන් මහජ් ආදායමය. 

 
 කද ම එ ජ ලං‘්ටානි  ලංපපර්ශදටක්' ලං දා ලංරයද්රපජට ලං ළ ලංබදත පහත්ය අ්ා රණය  ර ඇති ඉහත්ය කල්ඛ් 5 

ලියවිල්ල ඔකබ් ගරු අධි රණකේ  ාරුණි  අ ධා්යට කගෞර කයන් මින් කයොමු  රනු ලැකබ්.   
 
i) 2007 ක්ො ැම්බනස මාසකේ දී පානසලිකම්න්ං ට ඉදිරිප අ  ර් ලද, 2008  සර සඳහා වූ අය ැය 

කයෝජ්ා මගින් අති ර්  ලං/ ලංජද ආදායම් සඳහා මුදලින් රුපියල් 24,910 ේ පමණේ මුදලේ, මුළු දි යි් 
සඳහාම  විශාල  ශකයන් මහජ්යාකගන් අය  ර ගත්ය යුංය.  ානසෂි  ආදායම හා බදු එ ං කිරීමට 
කයෝජ්ා රු. මිලිය් 60 ේ, රු. මිලිය් 250 ේ, රු. මිලිය් 300 ේ, රු. මිලිය් 400, ..... රු. මිලිය්. 
1000, රු. මිලිය් 1500, රු. මිලිය් රු. 2000 ේ  ැනි ප්ර මාණයේ පමණේ ය. 

 
ii) රක ද සියලු ජ්ත්යා  සඳහා වියදම් පරිමා්යන් - උදාහරණ  ශකයන් සහ ාර  රු. මිලිය් 1,831, 

ත්යැපැල් හා විදුලි සහකද්ශ රු. මිලිය් 6,843, අධි රණ හා නීති ප්ර තිසහස් රණ රු. මිලිය් 8,702, 
කසෞබය හා කපෝෂණ රු. මිලිය් 57,800, ප්ර  ාහ් රු. මිලිය් 38,185, සමාජ කසේ ා සහ සමාජ 
සුබසාධ් රු. මිලිය් 834, අධයාප් රු. මිලිය් 25,824,  ැවිලි  නසමාන්ත්ය රු. මිලිය් 6,021, කද්ශීය 
ව දය රු. මිලිය් 1,329, උසස් අධයාප් රු. මිලිය් 6,021,  -  ත්ය ද කම් හුදු විධිවිධා් හා සත්යය 
 ශකයන්ම  ැය  ළ යුං  න්කන් මාමේද ය් වියදම් හුකදේ පසු  දැ් ගත්ය හැකි කලස ය. 
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ඖ) ලංනිගජජට 
 
 
65. ලබා දී ඇති  රුණු හා අ ස්ථා න් මත්ය, 19  ැනි  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හි 

්ැ ත්ය පැ රීම සම්බන්ධ   පානසශ යන්  එ ේ   අ කිසිදු ආ ාරයකින්, මාම් කහෝ  සම්බන්ධවීමේ ඇති ර 
ගැනීම සිදු ක්ොවූ අත්යර, ඔවුන් ‘අ හ -ත්ය අත්යාල‘ සහ ‘උපරිම භේතිකයන්ද‘  ටයුං  ර ඇති බ  ඇකසේ.  

 
66. අ) ත්ය ද 2  ් පිටුකව් දී RFP මගින් කමකසේ අ ධා්කයන් දැනුම් දීමකින් අ්ාගත්ය පානසශ යන්ට අ  ාද  ර 

ඇත්ය: 
“කාසු රුද්ත ලංපැදැ වීජත ලංාහ ලංාජ්ත ේ ලංජ ලං ාාදපධීජ ලංපර්  ෂ්ඨණ ලංපැදැ වීජ ලංාඳහප ලං පජණක් ලං

දගකිද ලංයුතු ලංට. 

................ ලං කාසු රුද්ත ලං පැදැ වීජත ලං ාහ ලං ඔවු්ත ේ ලං ජ ලං  ඩිාය ලං පැදැ වීජ ලං ාඳහප ලං පජණක් ලං

දගකිද ලංයුතු ලංට. 

................ ලංදපචි  ලං හෝ ලංලිඛිාද ලංකබප ලං ජොජැති ලංනීාීපනුකූකද ලංබැඳුනු ලං ාොයතුරු ලංකාසු රුද්ත ලං

විසි්ත ලංාක ප ලංබැලිට ලංයුතු ලංට.“ 
 

ආ) 18  ැනි  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස්කග් 2002.8.20  දි්ැති   (පි19(සී)) විකිණීම සහ මිලදී ගැනීම ගිවිසුම 
3.9 (ඒ) සහ (බී)  ගන්තිය කම් සම්බන්ධකයන් ඇංළ අ  ර තිකබ් හා ඒ නිසා ක ් අ ආ ාරයකින් 
 න්්ලව් කිරීමට ප්ර තිබන්ද්ය ඇත්ය. 

 
ඇ) ලබා දී  රුණු හා අ ස්ථා න් මත්ය, මහජ් කද්පල අයුං කලස පරිහරණය ක රුණු ඇති යකමේ, ඕ්ෑම 

ක ක්මා එම අලාභය සහ හානිය සිදුවූ බ  කි  ක්ොහැකි අත්යර, එම කද්පල, එහි අයිති රුට, එ්ම් රාජය 
 ය ස්ථාපිත්ය ආයත්ය් ක ත්ය ්ැ ත්ය කම් අ ස්ථාකව් දී එම අලාභය සහ හානිය සිදු  රනු ඇත්ය.! 

 
ඈ) කිසියම් පුද්ගලයමාට නීති විකරෝී   කද්පල සං  සහ / කහෝ, නීති විකරෝී  ලබා සහ / කහෝ, කසොර ම්  ළ 

ක්ොහැකි අත්යර, දහපජ ලංඅ අඩාගුදත ලංගැනීජත ලංටත  ලංවිට ලංයුතු සහ එම  ේපක ලංයපජාා්තා  ලංවිට ලංයුතු අත්යර, 
අදාළ ත්යැ්ැ අත්යා දඬු මට ලේ විය යුංය?  

 
67. අ) ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථාකව් 28  ්  ගන්තිය අනු , කපොදු කද්පළ ආරේෂා කිරීම සහ කපොදු කද්පළ අනිසි කලස 

භාවිත්යය හා වි්ාශ කිරීමට එකරහි  සටන්  ැදීම සෑම පුද්ගලකයමාකග්ම ‘මූලි   ගකීම‘ කව්. 
 

ආ) ‘ක අරී ප අ‘ සහ ‘කත්යෝරා ග අ‘ රාජය නිලධාරීන් කද නසගයම ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථා  ආරේෂා කිරීම හා 
ආරේෂා කිරීම සඳහා දිවුරුම් කහෝ ප්ර තිඥා  සිදු  ර, ලබා දී තිකබ්. 

 
ඇ) මූලි  අයිති ාසි ම් අයදුම්ප අ අහ  10 / 07- 13/07 විනිශ ්ය මත්ය, 'ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථාකව් 29 හි 

සාධාරණ ක ොන්කද්සිය ක්ොමැති අ ස්ථා න්හිදී, ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථාකව් පිළිබඳ ක ් අ විධිවිධා් අනසථ 
නිරූපණය කිරීමට බාධ යේ  ක්ොවීම යන්්ට, ඔබකග් ගරු අධි රණකේ සීමා න් පැ ැ අවිණි. 

 
ඈ) කමම උදාහරණකේ දී, මහජ් කද්පල එකරහි  රද ල්හි විධිවිධා් බලා අම  කිරීමට ඉදිරිප අ  ළ 1982 

අහ  12 දරණ මහජ් කද්පල ප්ත්ය, හා දඩාර නීති සහග්රාහකේ පරිචකේද  X සහ  පරිචකේද XI විධිවිධා්, 
හා ආඩාඩුක්ර ම  ය ස්ථාකව්  28  ය ස්ථා  ංළ ම ත්යහවුරු  ්  ගකීමේ  ් කබොරු සාේෂි සහ අපහාස 
 ලට එකරහි මහජ් යුේතිය, අදාළ සහ අදාළ  නු ඇති බ  කගෞර නීය  ඉදිරිප අ  රමි. 

 
 
68. අ) 1999 අහ  28 මගින් සහකශෝධිත්ය, 1982 අහ  12 දරණ මහජ් කද්පල ප්ත්යට එකරහි  ඕ්ෑම පුද්ගලකයමා,  

රාජය කසේ  කයමා කහෝ  දජ  ලං් පයටකි්ත පහත්ය සඳහන්  ැරදි සඳහා යට අ විය යුං  තිකබ්. 
 

1. මහජ් කද්පලට අලාභහානි  ර් 
2. මහජ් කද්පල කසොරා ගැනීම ට කහෝ 
3. මහජ් කද්පල කසොර ම 
4. අනිසි කලස හා විශ් ාසය  ර  ර් 
5.  හ ා, ල ට කල්ඛ් සැ සීම, කහෝ වි ෘත්ය කිරීම සම්බන්ධකයන් 
6. ඉහත්ය  ැරදි ඕ්ෑම එ ේ සිදු කිරීමට උ අසාහ දැරීම 

 
ආ) ඉහත්ය  ැරදි ඕ්ෑම එ ේ සම්බන්ධකයන්  ර් ලද  රදේ සඳහා දඬු ම, දාය ලං20 ලං ත ලංදැඩි ලං ජොදජ ලංසිය ලං

දඬුදජක් ලංහප ලංජහජාජ ලං ේපක ලංදටිජප  ජ්ත ලං ලං3 ලංගුණටක් ලං(300%) ලංදජ ලංදඩටක් ලං  . 
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ඇ) 1982 අහ  12 දරණ ප්තින් “මහජ් කද්පල“ අනසථ දේ මින්;  
“ ‘මහජ් කද්පල‘ යනු රජකේ කහෝ ඕ්ෑම කදපානසත්යකම්න්ං ,  ය ස්ථාපිත්ය මඩාරල, රාජය සමුප ාර, 
බැහමා, සමුප ාර සමිතිය අදහස් කහෝ  ෘ අතීය සමිති සං කිසියම් කද්පලේය.“ 

 
ඈ) කමම උදාහරණකේ දී, ප්ර ශ්් ාරී එම ඉරම 16  ගඋ අත්යර ාර ශ්රීත ලහ ා  රාය අධි ාරිය සං, එ්ම් 

 ය ස්ථාපිත්ය බලය / මඩාරලකේ කද්පලේ  ් අත්යර, 19  ැනි  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් 
ලිමිටඩ් (LMSL)හි  ක ොටස් රාජය සහස්ථා ේ  ්  17  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා ඛනිජ කත්යල් නීතිගත්ය 
සහස්ථාකව් කද්පල විය. 

 
 
69. අ)  ‘ක අරී ප අ‘ සහ ‘කත්යෝරා ග අ‘ රාජය නිලධාරීන් කද නසගයම, හා කපෞද්ගලි  අහශකේ සියලුම පුද්ගලයින් 

1982 අහ  12 මහජ් කද්පල ප්ත්යට එකරහි  ැරදි හා දඩාර නීති සහග්රාහකේ එ ැනි  ැරදි සම්බන්ධකයන්, 
එ ැනි  ැරදි  ඔප්පු වු කහො අ, අදාළ  ගන්ති එකරහි  රදේ ප්ර  ාර  දඬු ම් සඳහා යට අ  නු ඇත්ය. 

 
ආ) ඕ්ැම පුර ැසියමා සඳහා 1982 අහ  12 මහජ් කද්පල ප්ත්ය අදාල  ් කහයින්, කමම උදාහරණකේදී, එය 

සහස්ථාපිත්ය සමාගම ට අ අදාළය. එබැවින් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් හි අදාළ අධයේෂ  රු 
ප්ක අ විධිවිධා් ප්ර  ාර  කමන්ම දඩාර නීති සහග්රාහකේ අදාළ පරිචකේද ප්ර  ාර  එ ැනි  රදේ සිදු  ර 
තිකබ් ්ම් දඩු ම් ලැබි යුං  න්කන්ය. එකසේම 14  ්  ගඋ අත්යර ාර ඩීඑෆ්සීසී බැහමා  සහ එහි අධයේෂ 
 රුන් සහ / කහෝ, ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය සහ / කහෝ, එම ක ොමිසකමහි සාමාජි යින්, හැකිත්යාේ දුරට 
ත්යම අතීත්යකේ ක්ොසැලකිල්ල සහ / කහෝ සන්ධා් ගත්ය  සිදු  ර් ලද  ානසයයන් සම්බන්ධකයන් 
විධිවිධා් ප්ර  ාර  එ ැනි  රදේ සිදු  ර තිකබ් ්ම් දඩු ම් ලැබි යුං  න්කන්ය. 

 
ඇ) කමම පාල් සහ  හ ා මත්ය අපරාධයේ  ර ඇති, රාජය හා / කහෝ රාජය කද්පල අනිසි කලස සහ / කහෝ 

සන්ධා් ගත්ය  කහෝ එකසේ සිදු  ර ඇති ්ම්, මාම් කහෝ උ අසාහයේ දරා ඇති ්ම්, ත්යදබල දඬු ම් කිරීමට 
නියමිත්ය බරපත්යල අපරාධ  ් අත්යර, එ ැනි අපරාධ  සහ කිරීමට මාම් කහෝ උ අසාහයේ දරා ඇති්ම්,  
එම  ැරදි  ත්යදබල දඬු ම් කිරීමට නියමිත්ය, සාපරාී   අපරාධ බ , කගෞර කයන් ඉදිරිප අ  රමි.   

 
70. එය ලබා දුන්  රුණු සහ අ ස්ථා න්   කරන්ං ේ අ්ා රණය  ළ බ  කගෞර කයන් ඉදිරිප අ  ර් අත්යර, ඒ 

අනු , ජාති  හා මහජ් යහපත්ය, පත්යා ඔකබ්  ගරු අධි රණකයන්  අයැද සිටින්කන්; 
 

අ) සියලු අන් අයට සහඥා පාරමේ කලස,19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL)හි  
අ. 8 රූ. 2 පනස. 21.44  ් එකී බ්ලූමැන්රල් ඉරකම් 90% ේ ක ොටස් පැ රුම ඇංලු ක ොළඹ  රාකේ 
අවිකයෝජනීය ක ොටස විමාණුම් අ ලහණව  ර නිෂප්්ර භ  ර් කලස අ, සහ කපොදු කද්පල ක ොල්ල  ා සහ 
මහක ොල්ල ෑමට ක්ොහැකි බ  සහ අකප් රක ද ආනසථි  සහ නසධ්ය - සමාජ අහිත්ය ර  ්  ් සමාජ, 
කද්ශපාලනි   බල  අ  රප්ර සාදය සඳහා අ සර ක්ොලැකබ් බ ට එමගින් මහජ් විශ් ාසය යළි ඇති 
කිරීමට, අ ස්ථා  සළස් කලස අය, 

 
ආ) ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලය විසින් 18  ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය සහ / කහෝ 19  ් 

 ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) ක ත්ය  ැරදි සහගත්ය , නීති විකරෝී   ප්ර ද්ර්ා්ය  ර 
ඇති බදු සහ් ලබා දීම අ ලහණව සහ නිෂ්ප්ර භ  ර් කලස, ඒ අනු  යුේති සහගත්ය , අදාළ බලධාරීන්, එ්ම් 
අධයේෂ ජ්රාල් - කනසණව, කද්ශීය ආදායම් ක ොමසාරිස් ජ්රාල්  ැනි අදාළ බලධාරීන්හට නීතිමය  ශකයන් 
අයවීමට තිබූ තිබූ සියලු රජකේ ආදායම,  නිසි කලස අය  ර ගැනීමට හැකි ් පරිදි 31  ්  ගඋ අත්යර ාර 
ගරු නීතිපති හට උපකදස් ලබා කද් කලසය, 

 
ඇ)සෘජු කලස සහ/කහෝ  ක්ර  අයුරින් 19  ්  ගඋ අත්යර ාර ලහ ා මැරයින් සනසවිසස් ලිමිටඩ් (LMSL) හරහා 18 

 ්  ගඋ අත්යර ාර කජෝන් කීල්ස් ක ත්ය කගවීම් මගින් බැර  ර් ලද සියලු මුදල්, 18  ්  ගඋ අත්යර ාර 
කජෝන් කීල්ස් ක තින් අය ර ගැනීමට සහ රජය හරහා සෘජු ම  ටයුං කිරීමට හැකි ් පරිදි 31  ් 
 ගඋ අත්යර ාර ගරු. නීතිපති ක ත්ය උපකදස් ලබා කද් කලසය,  

 
ඈ)  ැර සහ කසේ ා සඳහා කිසියම් රාජය ක ොන්ත්රරා අ ලබාදී තිකබ් ඕ්ෑම පුද්ගලයන් සහ / කහෝ  සර 

කිහිපය   ාලයේ සඳහා රජය විසින් අනුමැතිය ලබාදී තිකබ් කිසියම්  යාපෘතියේ සහ / කහෝ  සඳහා බල 
පැ ැ අක ් පරිදි සම්බන්ධ ක මින්, ඔකබ් ගරු අධි රණකයන් ‘ ැලැේවීම‘ සහ ‘විලම්භ්ය කිරීම‘ 
පිළිබඳ සැලකිලිම අ ක මින්  ටයුං සළස් කලස අය, 

 
ඉ) 31  ්  ගඋ අත්යර ාර ගරු නීතිපති, 28  ්  ගඋ අත්යර ාර කපොලිස්පති, 29  ්  ගඋ අත්යර ාර නිකයෝජය 

කපොලිසප්ති - අපරාධ පරීේෂණ කදපානසත්යකම්න්ං  ක ත්ය පරීේෂණ සිදු කිරීමට මග කපන්වීම සහ උපකදස් 
ලබා කද් කලස අ, හා අපරාධය ට සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයින්ට එකරහි  ආරම්භ  ළ යුං ්ඩු පැ රීම, 
සහ පැ ැ අවීම,  ‘ක අරී ප අ‘ සහ ‘කත්යෝරා ග අ‘ රාජය නිලධාරීන් හා කපෞද්ගලි  අහශකේ අදාළ එම 
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පුද්ගලයන් ඇංලු, කමම පැ රුම  සහ කිරීමට උ අසාහ දරමින් සම්බන්ධ වූ  විකශේෂඥ සහාය සහිත්ය 
ඔවුන්කග් අධයේෂ රු ඇංලු, සාපරාී  හා ක්ොසැලකිලිම අ වී ක්රිමයා  ළ හා සමග එකසේ ක්රිමයා කිරීමට කහේං 
වූ, සියලු පානසශ යන්ට  නීතිකේ විධිවිධා් යට අ දැඩ කසේ නීතිය ක්රිමයා අම  කිරීමට, ප්ර තිපාද් යටක අ 

 
i) 1982 අහ  12 දරණ මහජ් කද්පල ප්ත්යට එකරහි   ටයුං  ර,  රදේ  ර හා  උ අසාහ  ර 

ඇති අකයමාට, මහජ් අදාළ කද්පල  ටි්ා කමන්  3 ණවණයේ  ් දරයේ,  සර 20  ට  ැඩ 
ක්ො ් සිර දඬු මේ ලබා දීම සහ 

ii) දඩාර නීති සහග්රාහකේ පරිචකේද X පරිචකේද XI  ප්ර  ාර  රාජය කසේ  යන් නීත්යයානුල ල 
අධි ාරියට අපහාස  ් කසේ  ටයුං කිරීම, රාජය අධි රණට එකරහි කබොරු සහ  ැරදි සාේෂි 
ලබාදීම  

  
කසේ ය කිරීමට, අ අඅරහණව ට ගැනීමට දැඩ පිය ර ගැනීම හා හා ක්රිමයා  ර් කලස අ, එමගින් අපකග් රට 
ගැ් හා ජ්ත්යා  අහිත්ය ර  ් අත්යර, එමගින් සාධාරණ සමාජ සාධාරණ අ ය ්ැ ත්ය සියලු පුද්ගලයන් ංල 
ඇති ් පරිදි සහ නීතිය ඉදිරිකේ සියල්ලන් එ  හා සමා්ය, කිසික ේ නීතියට ඔබ්කබන්  ටයුං  ළ 
ක්ොහැකිය යන්් සහති  කිරීම අය.  

 
ඊ) කමම ගනුකදනු ට සම්බන්ධ වූ සහ එය  සන් කිරීමට උ අසාහ දැරූ සියලු පානසශ යන්ට එකරහි  පරීේෂණ 

පැ ැ අවීමට, දූෂණ  රද සමඟ  ටයුං ක කර් 70  ැනි  ගන්තිය ඇංළු , අල්ලස් කහෝ දූෂණ විමනසශ් 

ප්ක අ විධිවිධා් ප්ර  ාර   ටයුං  ර් කලසට, 30  ්  ගඋ අත්යර ාර අල්ලස් කහෝ දූෂණ විමනසශ් 

ක ෝද්ා ක ොමිෂන් සභාකව්  සභාපතිට උපකදස් ලබා දීමටය, 

එ) ආකයෝජ් මඩාරල නීතිය අනු  ප අ  රනු ලබ් ශ්රීත ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ ක ොමිසම පිළිබද , ශ්රීත 

ලහ ා ආකයෝජ් මඩාරලකේ අනුමැතිය ලබා දී ඇති / ලැබීමට නියමිත්ය  යාපාර ්ම් සහ ප්ර ද්ර්ා්ය  රනු 

ලබ් දි්    ානු අ්ා රණය  රමින් හා එම එේ එේ ආයත්ය්ය ක ත්ය ලැබී ඇති / ලැබීමට නියමිත්ය 

ආ්ය් බදු සහ් හා බදු නි ාඩු අදාළ කත්යොරංරු ගැස ද නිකව්ද් මඟින්, මහජ්ත්යා  දැනු  අ කිරීමට, 26 

 ්  ගඋත්යත්යර ාර අතිගරු ජ්ාධිපති කල් ම් ක ත්ය සැලකිලිම අ වීමට උපකදස් දීමටය.   

ඒ) ජ්ාධිපති ක ොමිෂන් සභාකව් ප අවීම් නිනසකද්ශ කිරීම සඳහා සැලකිලිම අ වීමට, සැලකිය යුං  ාලයේ 

සඳහා කපනී සිටිමින් රජකේ ඉරම් ඇංලු  මාලියට දීම සහ බදු දීම සිදු  ළ ඉරම්, ප්ර ධා් ත්යේකසේරු රුකග් 

ත්යේකසේරු  සමඟ, සියලු කපෞද්ග ග රණයන් පරීේෂා  ර විමනසශ්ය කිරීමට,  කරන්ං නිමා අ කිරීම, 

නි ැරදි කිරීම, ක ්ස් කහෝ අ ලහණව කිරීම හා මඩාරලයට ප රා ගැනීම ක සඳහා නිනසකද්ශ ලබා දීම හා 

විකරෝී   හා නීති විකරෝී  කලස ක ොල්ල  ් හා මහක ොල්ල  ් මහජ් කද්පල මුදාගැනීම සහ කපොදු 

කද්පල ලට අලාභ හානි  රමින්, එකසේ කිරීමට එ ැනි  ැරදි කිරීකමන් හා නීති විකරෝී  ක්රිමයා න් මගින්  

සම්බන්ධ  වූ සියල්ලන්ට දඬු ම් ලබා දීමට, සහ එමගින් මහජ් විශ් ාසය ්ැ ත්ය ඇති කිරීමට හා අකප් 

රක ද සාධාරණ සහ සමාජ, ආනසථි  සහ නසධ්ය සහති  කිරීමයි. 

 

          

2008 මැයි 09  ් අද දි්  

         (අ අස්) 

         22  ්  ගඋ අත්යර ාර 

 

 

ඇුණුජ ලං: ලං 

සාමාජි  - රාජය මූලය  ළම්ා රණය පිළිබඳ ජාත්යයන්ත්යර සන්ධා්ය, දූෂණ විකරෝී  බලධාරීන්කග් ජාත්යයන්ත්යර 

සහගමය හා සහති  ල අ  හ ා පරීේෂ  සහගමය කලස, මම අක්මා අ රට ල  හ ා අ ස්ථා පිළිබඳ කත්යොරංරු, 

ප්ර සිද්ධ  යාපාරි  සමාගම් සම්බන්ධ, සහ අදපළ ලං නීතිට ලං ක්රි්ටප ජ  ලං  යජ ලං බකධපරී්ත ලං විසි්ත ලං  ගජ ලං ඇති ලං පිටදය ලං

ාහ/ හෝ ලංජාපාී්තාය ලංාහ ටෝගට ලංාහ/ හෝ ලංා  දට ලංාහ/ හෝ ලංහප ලංාාාපදයට්ත ලංඅජපදයණට ලංහප ලංනීතිට ලංක්රි්ටප ජ  ලං

 යජ ලං බකධපරී්ත ලං විසි්ත ලං කබප ලං දු්ත ලං දඬුදජ ලං ටජපදිට විමසීමට ලේ  කළමි. ඔබකග් ගරු අධි රණකේ  ාරුණි  

අ ධා්ය සඳහා එ ැනි අ ස්ථා කිහිපයේ සම්බන්ධකයන් අන්ත්යනසජාලය  ානසත්යා ඇමුණුම කම් සමඟ ඉදිරිප අ  රමි.  
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ඇුණුම් 

 

ාජහය ලංජාපාී්තාය ලංරයසිේධ ලංාජපගම් ලංාම්බ්තධ ලංජාපාී්තාය ලංදාචප ලංඅදාාාපද්ත ලංපිළිබඳ ලංඅ්තාර්ජාපක ටහි ලංදජ ලං

දපර්ාප 

 

 EU fines Microsoft record US $ 1.4 billion 

 Former bankers sentenced to 37 months in Enron case 

 France : SocGen controls failed, ignored 

 Baring Bank – What it’s like to lose million of dollars 

 Parmalat – ‘Europe’s Enron” trail opens amid concerns 

 Mitsui to shut Singapore operations after allegated fraud, police report filed 

 World Bank ‘uncovers India fraud’ 

 Scandal-Plagued Samsung Chairman Quits 

 UK £ 36 million fine for Severn Trent over false data 

 Aventis to pay US $ 190 million to settle drug-price fraud case 

 Saudi prince ‘received arms cash’ 

 Swiss prosecutors says FIFa’s former marketing partner paid bribes 

 Serious Fraud Office to pursue Goldshield price-fixing case 

 Bureaucrat guilty in $ 145 million Canadian Department of National Defence 

invoicing fraud 

 Trusted Australian Banker siphoned off $ 1.4 million, Court told 

 Ex-banker convicted in major Dominican fraud case of US $ 2.2 billion 

 SEC Plans to Fine Nortel in Enforcement Policy Test 

 Sec Fines Jailed U.S. Hedge Fund Manager $ 20 million 

 Feds Investigate Wall Street’s Mortgage Mess, involving Goldman Sachs & 

Morgan Stanley 

 UK Insurance bosses jailed for fraud 

 S.C. Economist Pleads Guilty in Fraud in US $ 90 million Invesment Fraud 

Case in the US 

 Dell : Cooked Books and Copmuters 

 Inducated CFO : ‘PwC Knew We Backdated’ 

 Accounting scandal rocks Alfred McAlpine 

 Woman bass gets death penalty for fraud in east China 






























































































